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E	 నీవు	కావాలన్నది	సాధించుకోవాలింటే	నీలో	ఉన్న	శక్తిని	నీవు	విశ్వసించాలి.	

E	 నిజమైన	సింతోషిం	కోసిం	బయట	ఎక్కడా	వెదకకు,	అది	నీ	అింతరాత్మలోనే	ఉింటింది.	

E		 సింతోషాని్నచ్చేది,	 సింపదలు,	 అింతస్తిలు	 లేదా	 వైభవిం	 కాదు,	 ప్రశింతమైన	 మనః	
ప్రవృత్తి	మాత్రమే.	

E	 నిరింతరము	నిన్్న	ఎవరో	కనిపెట్టి	చూస్తిన్్నరన్న	స్పృహతో	నీవు	ప్రవరతిించు.	

E	 మన	సమస్యలకు,	మన	దుఃఖాలకు,	మన	బాధలకు	పరషా్కరాలు	మన	దగ్గరే	ఉింటాయి,	
కాని	ఎవరో	పరష్కరించాలని	అన్కుింటాము.	

E	 సింతోషిం	అనేది	ఎింతో	మధురమైనది.	కాని	ఆ	మాధుర్యిం	పిందాలింటే	ఎింతో	వేదన	
పడాలి.	

E	 విజయిం	 సాధించడములో	 ఎవరు	 నిన్్న	మోసము	 చ్యలేరు.	 నిన్్న	 నీవు	మోసిం	
చ్స్కుింటే	తప్.	

E	 నీలో	ఉన్న	శక్తిని	నీవు	తెలుస్కున్నపుడే	గమ్యిం	చ్రగలవు,	ముిందు	నీ	గురించి	నీవే	
పరశోధించుకో.	

E	 నిన్్న	నీవు	విమర్శించుకో,	నిన్్న	నీవు	పురకొలు్కో,	నిన్్న	నీవే	పరీక్ించుకో,	దీని	వలన	
నీవు	సదా	జాగ్రతతితో	స్రక్తింగా	ఉింటావు,	కాలము	స్ఖింగా	గడుస్తిింది.		

E	 నీ	శత్రువులు	నీలోనే	ఉన్్నరు,	నిజానిక్	వేరే	శత్రువులు	ఎవరూ	లేరు,	తపు్తోవ	త్రొక్్క	నీ	
మనసే	నీ	శత్రువు	అని	తెలుస్కో.		

E	 నిన్్న	నీవు	మోసగించుకున్నింతగా,	ఇింకొక	రెవరూ	నిన్్న	మోసగించరు.		

E	 దేనినైన్	 ఆశించబోయే	 ముిందు	 అిందుకు	 కావలిసన	 అర్హతన్	 సింపాదిించుకో.	
తనన్	తాన్	జయిించుకోగల	వ్యక్తి	అని్నింట్ని	జయిించగలడు.	

E	 దీపము	తాన్	వెలుగుతూ	ఉిండకపోతే	మరో	దీపాని్న	వెలిగించలేదు.	

E	 నీ	మీద	నీకు	నమ్మకిం	పెరుగుతున్నపు్డు,	నీ	సమర్థత	కూడా	పెరుగుతుింది.	

E	 అన్భవిం	న్ించి	ఆత్మవిశ్వసిం	పెరుగుతుింది.

సుభాషితాలు
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శ్రీ అచ్యుతాశ్రమము అది ఒక దివయు ధామము 
ప్రియమైన	తత్వబింధువులారా!	ఆశ్రమము	అనగా	క్వలము	భారతదేశ	పరధక్	మాత్రమే	

సింబింధించినది	కాదు.	ఈ	విశల	జగతుతికు	సింబింధించినది.	అనే	భావన	కలుగాలి.	రాబోయే	
సత్యయుగానిక్	ఫిండేషన్	వేసే	రీత్లో	constructed	గా	ఉిండాలి.	స్వయాన్	ఆదిదేవుడే	వచిచే	
ఆశ్రమము	నెలకొల్డము	అింటే	దీని	పరధ	ఎింత?

అింతు	చిక్కని,	అింతము	లేని,	అనింతమైన	ఈ	విశ్వవా్యప్తిక్	సింబింధించినది	అని	అర్థము	
అవుతుింది	కదా!	ఇది	మన	పరధ	కాదు	కదా!	అింతట్	బృహతతిరమైన	సతా్యనే్వషణ		కోసము	
ఏరా్ట	చ్యబడిన	ఈ	ఆశ్రమము	క్వలము	మన	భారత	దేశనిక్	సింబింధించిింది	కాదు.	
సృష్టిలోని	అనింత	జీవులకు	ఆశ్రయమయి	నెలకొన్చున్న	ఈ	స్విశలమైన	ఆశ్రమము	మన	
మేధోపరధక్	దాట్నది.	

సాక్షాతుతి	స్వయింభువే	వెలస	నడిప్స్తిన్న	ఈ	ఆశ్రమము	“అగణితమైన”	దన్న	సతా్యని్న	
మరువ	 కూడదు.	 దానిక్	 అన్గుణింగానే	 మనము	 ఉిండాలి.	 భిన్నింగా	 ఉిండకూడదు.	
అఖిండమయి	 వెలుగాలి.	 ఈ	 భూలోకానిక్	 సింబింధించినది	 కాక	 సమసతి	 లోకాలకు	
నిలయమయి	ఉన్నదన్న	వాసతివాని్న	గమనిించాలి.	ఒక	మహతతిర	మైన	దైవశక్తి	మన	పూర్వజన్మ	
స్కృతాన్సారము	 ఇక్కడ	 వెలిస	 మనకు	 ఈ	 విద్యన్	 అిందిించి	 మనలన్	 విముకుతిలన్	
చ్యుటకు	ఎింతో	శ్రమించారన్న	సతా్యని్న	మనము	విస్మరించకూడదు.	ఇలాింట్	ఉన్నతమైన	
విద్యన్	సూక్షా్మత్	సూక్ష్మ	భావనతో	చూడాలి	కాని	సూ్థల	భావనతో	చూడకూడదు.	

ఈ	ఆశ్రమ	విద్య	మనకు	దొరకడిం	తేలికగా	తీస్కోగూడదు.	పరపూర్ణమైన	విశ్వసముతో	
నిిండుకుిండ	 లాింట్	 మనస్సుతో	 పరపూర్ణమైన	 పౌర్ణమ	 లాింట్	 మానసక	 వెలుగులో	
అింతరు్మఖింగా	 దర్శించిండి.	 అపు్డు	 ఈ	 ఆశ్రమ	మననేమ?	 సా్వమ	 అననేమ?	 ఈ	 విద్య	
అననేమ?	గోచరమవుతుింది.	పరపూర్ణమైన	విశ్వసముతో	జాఙాన	చక్షువులతో	దర్శించిండి.	

ఈన్డు	అనేకమైన	ఆశ్రమాలు	సమాజములో	వున్్నయి.	వాట్కీ	ఈ	ఆశ్రమానిక్	తేడా	
ఏమట్?	 అింటే	 !	 సతా్యనే్వషణమునకు	 సింబింధించిన	 ఆశ్రమము	 ఇదే.	 సత్యము	కోసము	
ప్రయత్నము	చ్సేటటవింట్	కళాశలలో	మనము	అడుగు	పెటాటిము.	

ఈ	 కళాశలలో	 అడుగుపెట్టి	 సింవతసురాలు	 గడుస్తిన్్నయి	 కాని	 మనకు	 సలిప్	 టెస్టి	
పెటేటివారు	ఎవరు?	యూనిట్	టెస్టి	పెటేటివారు	ఎవరు?	త్రైమాసక,	అర్ధవారషిక,	వారషిక	పరీక్షలు	
పెటేటివారు	ఎవరు?	ఎవరు	పెటటికపతే	ఎలాగా?		నీకు	నీవుగా	నైన్	పెటటికోవాలా?	మాసటిరుసు	

1. అచ్యుతాశ్ర మము అంటే ఏమి..?
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అయిన్	పెటాటిలా?	 అలా	కాకుిండా	 గత	 20,30,40	 సింవతసురాలుగా	 ఒక్	 కాలిస్లో	 ఉిండి	
పోతున్్నము	కారణము?	 	మనము	సరయైన	శక్షణ	పిందలేక	పోతున్్నమా?	సత్యమైన	
వస్తివున్	విడమరచి	చూప్ించలేక	పోతున్్నమా?	ఎిందుకు	తన్	అక్కడే	ఆగపోయాడు?	
సాధనలో	ఫలితాలు	రాకపోవడానిక్	కారణమేమ?	
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సృష్టిలోని	ప్రత్	జీవి	దైవ	నిర్ణయ	ప్రకారిం	తమ	జన్మ	సార్థకతన్	చ్స్కొని	పోతున్్నయి.	
ప్రకృత్క్	 పచచేదనమైన	 అిందాని్నసూతి	 జీవులకు	 కన్విిందు	 చ్సే	 రింగు	 రింగుల	 రమ్యమైన	
కళాకాింతులతో	 మనో	 ఉలాలిస	 పరుసూతి	 జన్మ	 సార్థకత	 చ్స్కుింటూ	 పరోపకార	 బుది్ధతో	
ఈ	సృష్టిలోని	 సమసతి	 జీవులకు	అిందిించి	మీరు	నియమించిన	నియత్	ప్రకారముగా	పూరతి	
చ్స్కొని	పోతున్్నన్.	ప్రభో!	కరా్మన్సారముగా	న్కు	వచిచేన	ఈ	జన్మలన్	పూరతి	చ్స్కున్న	
తరువాత	 మించి	 జన్మ	 అయినట్టి	 జాఞాన	 వింతమైనటవింట్	 మానవ	 జన్మ	 ఇవ్వగలరని	
మము్మలన్	ప్రాధేయ	పడుతున్్నన్.	దైవమా	 !	సృష్టిలోని	సమసతి	జీవులు	విజాఞానవింతమైన	
మానవ	జన్మ	యొక్క	పాలిట్	ఫా�కు	రావాలని	ఉవి్వళ్లిరుతున్్నయి.	ఆ	జీవులని్న	ఎలాగ	సమసతి	
జీవులకు	నిసా్వర్థముతో	సహకారము	అిందిస్తిన్్నయో	పరశీలిదా్దిం.	మానవ	పాలిట్	ఫా�లో	
వున్న	మనము	బుది్ధగల	జీవులము.	ఎలా	అని్న	జీవులకు	తమ	సహకారాని్న	అిందిస్తిన్్నమో	
అవగాహన	చ్స్కుిందాిం	.

1. వృక్షాలు
A. విసా్తరమైన వృక్షాలు: వన్లు	లేనిదే	 వరాషిలు	రావు.	తా్యగులు	యోగులు	వున్నన్డే	
జాఞానవరషిిం	కురుస్తిింది.	 ఆడింబరిం	 లేకుిండా	అభు్యదయానిక్	 సహకరించడిం,	హడావుడి	
లేకుిండా	 సేవలు	 చ్యడిం	 అలవాటై	 పోయిింది.	 అిందుక్	 ఋషులకు,	 మున్లకు	
అడవులింటే,	చెటలి	అింటే	ఇషటిిం.

చెటలి	తమ	కొమ్మలు	అనే	చ్తులన్	వూపుతూ	నీకు	చలలిని	గాలినిసాతియి,	హాయినిసాతియి.	
చ్తులున్నది	ఇతరులకు	సహకరించ్ిందుక్	అని	మనిష్క్	సిందేశమసాతియి.	చెటటి	కొమ్మలు	
కరెింట	 తీగలకు	 అడుడు	 వచాచేయింటూ	 నరక్వేస్తిన్్న	 వద్దని	 వారించవు.	 ఓ	మానవా!	 ఇది	
మీకు	న్్యయమా!	అని	ప్రశ్నించవు.	మా	చ్తులు	పోయిన్	పరా్వలేదు	కాని	మీ	ఇళ్ళలోలి	దీపాలు	
వెలిగతే	అదే	పదివేలు	అింటాయి.	అిందుక్	తరువులకు	తా్యగమే	నిలయము.

చెటటి	తా్యగమయీ,	అన్రాగమయీ	మనము	వదిలే	కార్బన్	 డై	 ఆక్సు	 �న్	తీస్కొని	
జీవులకు	 కావలసన	 ఆకీసుజన్న్	 మానవునిక్	 కావలసన	 ఔషధ	 గుణములు	 కలవాట్ని	
ఎని్నింట్నో	అిందిసాతియి.	 అింతేకాకుిండా	ఆకులన్,	పూలన్,	కాయలన్,	 పిండలిన్	 ఇసూతి	
తమ	జన్మ	సార్థకత	చ్స్కుింటూ	చివరన	మన	ఇింట్లో	తలుపులు,		క్ట్కీలు,	వింట	చెరకు,	
బలాలిలు,	బించీలు,	కురీచేలు,	ఇింట్	పైకపు్లుగా	మార	మనకు,	మన	ఇింట్క్	రక్షణనిసాతియి.	
సాయింత్రమయితే	గూట్క్	పక్షులు	రాలేదని	ఆవేదనపడుతూ	చెటలి	చలిించిపోతాయి.	మన	

2. సృష్టి లోని సమస్త  జీవులు - వాటి జన్మ సార్థ కత
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ప్లలివాడు	సాయింత్రమై	 చీకట్	 పడుతున్్న	 ఇింట్క్	రాని	యెడల	మనము	 ఎలా	 కింగారు	
పడుతూ	మానసకింగా	చలిించి	పోతామో	అదే	విధింగా	చెటలి	కూడా	పక్షులు	రానిచో	అలాలిడి	
పోతాయి.	 తన	 చ్తులైన	 కొమ్మల	 దా్వరా	ఊపుతూ	 ప్లుస్తిింది.	 అలిసన	 పక్షులు	గూట్క్	
చ్రగానే	చెటటి	శింత్స్తిింది.	వాట్క్	నిద్రాభింగము	కలుగకుిండా,	కదలకుిండా,	మెదలకుిండా,	
నిశచేలింగా	ఒక	యోగలా	వుింటింది.

తన	 వేళ్్ళ	 భూమలో	 కూరుకు	 పోయిన్	 సేవ	 చ్యాలనే	 ఉతాసుహింతో	 ఊర్ధ్ింగా	
పెరుగుతుింది.	బాధలోలి	మానవుడు	కూరుకు	పోయిన్	భగవింతుని	వైపు	ఊర్ధ్ింగా	సాగే	
మనస్న్	తయారు	చ్స్కొమ్మని	మనకు	సిందేశమస్తిింది.	తన	పెరుగుదలలోని	రహస్యము	
నీ	ఎదుగుదలకు	ఆదర్శమింటింది.

ఆచారు్యలైన	 ఋషులకు,	 మున్లకు,	 తపోధన్లకు	 వృక్షాలే	 ఆధారాలు.	 వృక్షాల	
న్శ్రయిించి	గురువులు	ధా్యన	నిమగు్నలైన్రు.	చెటలికు,	ఋషులకు	మల్లి	సా్వర్థము	తెలియదు.	
సమీప్సేతి	 చాలు	 చెటటి	 నీడనిస్తిింది.	 ఫలాల	 నిస్తిింది.	 తమతర	 బధిం	 లేకుిండా	 ఇస్తిింది.	
ప్రత్ఫలిం	ఆశించకుిండా	ఇస్తిింది.	వాతావరణ	కాలుషా్యని్న	నిరూ్మ	లిస్తిింది.	చెటటి	ఒక	గొప్	
తపస్వనిలాగా	నిలుచుిండి	తపస్సు	చ్సన	ధృవుని	లాగా	అలా	నిలబడే	ఉింటింది.	కూరోచేవటిం	
తెలియదు.	నిద్ించడిం	ఎరుగదు.	ఎింత	ఘోరమైన	తపస్సు?	అిందుక్	ఋషులకు	వృక్షములు	
అింటే	ప్రేమ.	

చెటలి	ద్విందా్వలన్	అధగమించి	జీవిసాతియి.	ఎిండన్	సహిసాతియి.	వరాషిని్న	సహిసాతియి.	
శీతోషా్ణలన్	సమింగా	భావిించి	జీవిించడిం	యోగ	లక్షణిం	కదూ!	అింతేకాదు	తాము	ఎిండన్	
భరసూతి	ఆశ్రితులకు	చలలిదన్ని్న	అిందిసాతియి.	గొడుగు	పట్టినటలి	రక్సాతియి		చెటలి	నిసా్వర్థ		తా్య	
గులు	కూడా.	

రాగ	దే్వషాలు	ఎవరలో	అదృశ్యమైనవో	అట్టివారు	నివసించ్	గృహిం	తపోవనిం	అన్్నరు.	
సరు్వలన్	సమానింగా	భావిించి	ప్రేమించ్	వృక్షాలు	రాగదే్వషాలన్	అధగమించాయి.	అత్థి	
సేవలో	ఆనిందిసాతియి.	 “అత్థి	దేవోభవ”	అనే	శ్రుత్	ప్రమాణాని్న	అక్షరాల	అమలు	చ్సాతియి.	
నీ	గృహానిక్	అరుదించిన	అత్థి	నీకు	దైవమగు	గాక!	అనే	వేదవాణిక్	అద్దిం	పడుతున్్నయి.	
కన్కనే	చెటలి	నివసించ్	ప్రదేశలన్	వన్లు	అింటారు.	వాసతివానిక్	అవి	తపోవన్లు.

ఈ	 జగడాల	 జగతుతిలో	 ఆగడాలు	 ఆగవు.	 నిిందాస్తితుల్్న,	 మాన్భిమానములన్	
సమానింగా	స్్వకరించువారే	న్లాగా	పచచేగా	జీవిించగలరు	అని	చెటలి	సిందేశ	మస్తిన్్నయి.	
అింతేకాదు	ఆచరించి	చూప్సాతియి.	కోక్ల	మధురరావాని్న	కాక్	గోలన్	సమింగా	స్్వకరసాతియి.	
చెటలి	 తమస్సులో	పడి	మేన్వాలిచేన	బుదు్ధనిక్	 చెటటి	 క్ిందనే	జాఞానోదయిం	 కలిగింది.	 పైరు	
గాలిక్	 పైటన్	 కదిలిసూతి	కొిండగాలిక్	కొింగున్	జాడిసూతి	 ఏట్	గాలితో	 కలిస	 ఎగరే	 చెటటి	
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న్ట్యము	ఎింత	స్ిందరమో!	గాలి	శృత్	నిందుకొని	చెటటి	పాడే	పాట	ఎింత	స్మధురమో!	
ఎింతని	చెప్్న	చెటటి	గురించి	తకు్కవే	ఇింత	ఉింది	గన్కనే	తరువులకు	గురువులకు	సే్నహము	
కుదిరింది	వృక్షాలకు,	ఋషులకు	సఖ్యమేర్డిింది.	తమలో	ఎింత	జాఞాన	మున్్న	సామాన్యింగా	
కనిప్ించడిం	 ఋషుల	 ప్రవృత్తి.	 అలాగే	 తమలో	 ఎనో్న	 రకాల	 గుణాలు	 కలిగ	 ఉన్నప్ట్కీ	
నిరాడింబరింగా	కనిప్ించడిం	చెటలి	ప్రవృత్తి.	చెటటి	చిగురస్తిింది,	పళలినిస్తిింది,	పుష్్స్తిింది.	ఆ	
తరువాత	ఫలిస్తిింది.

B. తీగజాతి మొక్కలు:	 తీగజాత్లో	ముఖ్యముగా	స్గింధద్రవా్యలు	 అయిన	 లవింగాలు,	
మరయాలు,	యాలకులు,	తమలపాకుల	లాింట్	ఎనో్న	రకాల	తీగజాతులు	తమలోని	విలువైన	
ఔషధగుణములన్	మానవులకు	అిందిసూతి	తమ	జన్మ	సార్థకత	చ్స్కుింటన్్నయి.	

C. దుంప జాతులు :	ఈ	దుింప	జాత్	అయిన	ఆలుగడడు,	కిందగడడు,	చ్మగడడు,	మొగరింగడడు,	
కా్యరెటటి,	జాజిరగడడు	లాింట్	మొదలైన	చెటలి	 రకరకములైన	తమ	సా్వభావిక	రీతా్య	ఆకృత్ని	
ఏర్రుచుకొని	 గడడులుగా	 మార	 ఎింతో	 విలువైన	 పోషక	 పదారా్ధలతో	 నిింప్	 ఈ	 మానవ	
సమాజానిక్	అిందిసూతి	తమ	జన్మ	సార్థకత	నిలబెటటికుింటన్్నయి.

D. గంజ జాతి మొక్కలు :	గింజ	జాతుల	నిచ్చే	చెటలి	తమ	తమ	ఋతుక్రమములో	పుటటితూ	
పెరుగుతూ	 జీవులకు	 కావలిసున	 ఇిందనముగా	 శక్తిని	 ఇచుచే	 విటమన్సున్	 ఎింజైముసున్,	
మనరలుసున్,	ఆయి�న్,	కారో్బహైడ్రేటసున్	మొదలగునవి	మన	దేహమునకు,	దేహములోని	
భాగములకు	 కావలిసన	 పోషక	 పదార్థములన్	 కలిగవుిండి	 మన	 భోజనమునకు	
ఉపయోగపడుతున్్నయి.	 ఉదాహరణకు	 వరగింజ	 ఆహారమునకు,	 పపు్	 గింజలు	
కూరలుగన్,	 గోధుమలు	 చపాతీలుగన్,	 సజ్జ,	 జొన్న	 మొదలగు	 గింజలు	 మనకు	 నిత్య	
జీవితములో	 నిత్యము	వాడకములో	ఉన్్నయి.	ఈ	 గింజ	జాతులు	మన	 దేహ	యింత్రము	
నడవడింలో	ప్రధాన	పాత్ర	పోష్స్తిన్్నయి.	అవి	లేని	రోజు	మన	జీవ	యింత్రము	కొనసాగలేదు.	
అని్న	పోషక	పదారా్థలనిచిచే	అవి	తమ	తమ	మన్గడన్	జీవిత	సాఫలా్యని్న	పిందుతున్్నయి.	
అింతేకాకుిండా	 పశుపక్షాదులకు,	 క్రిమకీటకాలకు	 కూడా	 ఆహారింగా	 మారుతుింది.	 ప్రత్	
జీవిక్	క్షుదా్బధ	ఆగాలింటే	గింజల	యొక్క	చెటేలి	ఎింతో	ప్రాముఖా్యని్న	సింతరించుకున్్నయి.	
సాధ్యమైనింత	వరకు	జీవుల	ప్రాణాలన్	నిలబెటటిడములో	ప్రధాన	పాత్ర	వహిసూతి	తన	జీవిత	
సార్థకతన్	పూరతి	చ్స్కుింటన్్నయి	.

E. కాయగూరల జాతి చెట్లు :	 ఈ	 కాయగూరలు	 తమ	 దేహమునిిండా	 ఎనో్న	 రకాల	
విటమన్సున్,	మనరలుసు	లాింట్	శక్తినిచుచే	పదార్థములన్	తమలో	ఇముడుచేకొని	అని్న	రకాల	
జీవులకు	ఆహారపదార్థింగాన్	వెలసలులితున్్నయన్న	 సింగత్	మీ	అిందరకు	తెలిసిందే.	 ఒక	
కాయ	రూపములో	వుిండి	మన	దేహమునకు	కావలసన	పోషక	పదారా్థలన్	అిందిసూతి	తమ	
జన్మ	సార్థకత	చ్స్కుింటన్్నయి.	
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F. ఆకు కూరల జాతి :	 అనేక	 రకములైన	 ఆకుకూరల	 జాత్	 తన	 పలుచట్	 అకులలో	
ఎనో్న	 రకములైన	 అమోఘమైన	 వస్తి	 గుణములు	 కలిగ	 సృష్టిలోని	 ప్రత్	 జీవులకు	 ఎింతో	
ఉపయోగపడుతున్్నయి.	వెలకటటి	లేని	పోషకాలన్	ధరించియున్న	ఈ	ఆకుల	చెటలి	అని్న	
రకాల	జీవులకు	ఎింతో	మేలు	చ్సూతి	జన్మ	సార్థకత	చ్స్కుింటన్్నయి.

G. పుష్ప జాతి మొక్కలు :	ఈ	పుష్	జాత్	మొక్కలు	ఒక్	రకమైన	నేలలలో,	ఒక్	రకమైన	
కుిండీలలో	జని్మించినప్ట్క్	అవి	తమ	జన్మ	ధర్మ	నియత్	ప్రకారముగా	పెద్దవై	వివిధ	రింగులలో	
అనేకమైన	స్వాసనలు	వెదజలులితు	మనోరింజకమై	కన్్నలకు	కన్విిందై	చూపరుల	దృష్టి	
మళలిించనిదై	ఎనో్న	రకాల	ఆనిందాలకు	నిలయమై	నిత్యము	గుబాళసూతి,	దైవారచేనలో	ప్రధాన	
పాత్ర	పోష్సూతి,	ఆడవార	జడల	అలింకరణలలో,	ముదు్దలొలిక్	బుజి్జ	పాపాయిల	కొపు్లలో,	
రాజకీయ	 న్యకుల	 మెడలలో,	 ఉద్్యగ	 విరమణ	 సింధర్భములలో,	 పెళలి	 మింటపాలలో	
వధూ	వరుల	మెడలలో,	తొలిన్ట్	సని్నవేశలలో,	పసకిందుల	జన్మ	ఉతసువాలలో,	ముగింపు	
యాత్రలలో	అలింకార	తోరణాలై	అిందరని	ఆకరషిసూతి,	ఆహాలిదపరుసూతి,	 తన	మనోహరమైన	
స్వాసనలన్	వెదజలులితూ,	మైమరప్సూతి,	ముద్ద	బింగారముగా	వుింటూ,	తన్	వచిచేన	జన్మ	
ధర్మ	నియత్	నియమాలన్	నిర్వరతిసూతి,	తన	జన్మ	సార్థకత	చ్స్కొని	హే	బ్రహా్మ!	నన్్న	ఈ	జన్మ	
న్ిండి	మానవ	పాలిట్	ఫా�	కు	పింప్ించమని	వేడుకుింటన్్నన్.

H. కాయ మరియు పండలు జాతి చెట్లు: ఈ	కాయ	మరయు	పిండలి	జాత్	చెటలియిన	కొబ్బర,	
జామ,	బొపా్యి,	దానిమ్మ,	 అరట్,	 కరూ్జర,	 తాట్,	 ఈత,	 నిమ్మ,	 బతాతియి,	 గుమ్మడి,	 ద్స,	
బీర,	చికు్కడు,	ఫైన్ప్�	లాింట్	ఎనో్న	 రకాలైన,	 ఎింతో	విలువైన	ఎనో్న	పోషక	పదారా్థలు	
వెలకటటిలేనివి	అిందిసూతి	తమ	తమ	జన్మ	సార్థకత	చ్స్కుింటన్న	విషయము	మీ	అిందరక్	
తెలిసన	విషయమే.

2. జంతువులు : 
అలాగే	పై	వాట్	ప్రకారింగానే	ప్రత్	జీవి	A.	పాలు	ఇచుచే	గేద	జాతులు	B.	శ్రమించు	ఎదు్ద,	

గుర్రము,	ఏన్గు,	గాడిద	మొదలగునవి	C.	విశ్వసము	గల	కుక్క	మొదలైనవి	D.	అడవులన్	
రక్ించు	 క్రూరమృగాలు.	 అడవులన్	 రక్ించడమే	 కాకుిండా	 తమ	 చరా్మ	 లతో	 అనేకమైన	
అలింకారమైన	వాట్ని	 తయారు	 చ్సాతిరు.	 జింతు	 వినియోగము	 నిత్య	 జీవితములో	 ఎింత	
ఉపయోగమో	మీ	అిందరక్	తెలిసనదే	.	

3. పక్షి జాతులు :
పక్	జాతుల	వినియోగము	మీకు	వేరే	చెప్నవసరిం	లేదు.	అవి	తమ	జన్మన్	సార్థకత	

చ్స్కుింటూ	సమాజానిక్	ఎింతో	మేలు	కలిగసూతి	భగవింతుడైనటవింట్	శ్రీ	మహావిషు్ణవుకు	
గరుడ	వాహనమైన	సింగత్	మీ	అిందరక్	తెలిసిందే.	సరస్వత్	దేవిక్	హింస	వాహనమై,	భగవాన్	
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శవుని	పుత్రుడైన	కుమార	సా్వమక్	నెమలి	వాహనమైన	విషయిం	జగమెరగన	సత్యమే.	తమ	
తమ	గొింతు	 ద్వన్లతో	 క్లక్లరావాలతో	మింత్ర	ముగు్ధలి్న	 చ్సూతి	మైమరప్సూతి	 ఇలాింట్	
ప్రముఖుల	అిందరక్	వినియోగ	పడుతున్న	ఈ	పక్	జాత్	అవి	తమ	తమ	జన్మలు	సార్ధకము	
చ్స్కొని	మానవ	పాలిట్ఫా�కు	ఎదురుచూస్తిన్్నయి.		

ఈ	 రోజు	 మనిం	 చూసే	 మహారణా్యలని్న	 పక్జాత్	 సృష్టి!	 ఏ	 మనిష్	 ఈ	 వృక్షాలన్	
న్టలేదు.	 తమ	ఆహార	 నిమతతిమై	ఈ	 పక్షులు	ఫలాలని	 స్్వకరించి	 క్ింద	 పడిన	 గింజలనీ్న	
వృక్షాలుగా	మొలకత్తినవే	అని	గమనిించగలరు. 

4. నీరు దాని స్వభావము : 
నీరు	భూ	 భాగములో	 న్లి్గింట	మూడు	 వింతులు	 ఆక్రమించి	 అదే	 విధముగా	 మన	

దేహములో	కూడ	వుిండి	జీవన	యింత్రాని్న	 నడిప్ించడమే	కాకుిండా	తన్	ఆవిరగా	మార	
మేఘింగా	 ఏర్డి	 వరషిించి	 నేల	 తలిలిని	 తడుపుతూ	 పింటలు	 పిండిసూతి	 ఈ	 జీవ	 కోట్క్	
ఆధారభూతమై	 వరషిించిన	 నీరు	 త్రగ	 తన	 య�సా్థనమునకు	 చ్రుకోవాలన్న	 తపనతో	
ఒకొ్కక్క	 చిన్కుబొటటి	 ఒక	 కాలువగా	 వాగుగా,	 నదిగా	 ఏర్డి	 పారుతూ	 బిరబిరా	 తన	
గమ్యమైన	 సముద్ర	 గర్భము	 చ్రుతుింది.	 అింటే	 తన	 విదు్యకతి	 ధరా్మని్న	 తూచ	 తప్కుిండా	
నిర్వరతిసూతి	జీవకోట్	మన్గడకు	ఎింతో	ఆధారభూతమౌతుింది.	దానిని	చూస	మనము	కూడ	
నేరుచేకొని	వచిచేన	య�సా్థనము	చ్రుకోవాలి.

5.	 సృష్టిలోని	 అని్న	 జీవులు	 తమ	 విదు్యకతిధరా్మలన్	 పాట్స్తిన్్నయని	 పై	 విషయాలన్	
చదివితే	విింటే	సూక్ష్మ	మనస్తో	ఆలోచిసేతి	మనకు	అిందులోని	ఆింతర్యము	గోచరస్తిింది.	
ఓ	మానవా!	 నీవు	 ఈ	 జగడాల	 జింజాట	 సింసార	 బింధింలో	 చికు్కకొని	 వచిచేన	మార్గము	
మరచి	చ్రుకోవలసన	 గమ్యిం	 చ్రుకోక	 జన్మ	 జన్్మింతరాలుగా	ఈ	 కర్మ	 బింధములో	పడి	
కొటటిమటాటిడుతూ	అఘోరస్తిన్న	ఓ	దీనమానవా!	ఇపు్డైన్	ఈ	మానవజన్మలో	కిండులి	తెరచి	
విజాఞానవింతుడవై	ఎక్కడిన్ిండి	వచాచేవో	అక్కడిక్	చ్రుకొన్	ప్రయత్నిం	చ్స్కో.	ఈ	మానవ	
పాలిట్ఫా�	కొరకు	సృష్టిలోని	ప్రత్	జీవి	పరతప్స్తిింది.	కాని	మానవ	పాలిట్ఫా�లో	ఉన్న	నీవు	
ఆదమరచి	 నిద్రపోవటిం	భావ్యమా?	 ఇది	 నీ	 వెింట	రాదని	 తెలిసన్	ముిందుతరాల	వారు	
చెప్్న్	ఎిందుకీ	ఆరాటము.	ఈ	అజాఞానములో	పడిన	విజాఞానవింతుడవైన	ఓ	పుణ్యజీవుడా!	
ఇకనైన్	కిండులి	తెరువు!	ఈ	గాడాింధకారమైన	ఆజాఞానము	న్ిండి	బయట	పడాలని	మము్మలన్	
ప్రాధేయ	పడుతున్్నన్	అని	ఆత్మ	ఘోష్స్తిింది.
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తత్వబంధువులరా ! సృష్టిలో అనినా జీవులకు ఒక్్కక్క ప్రత్యుకత ఉంది. 
సింహము	గర్జసేతి	 పది	మైళ్ళ	దూరము	అవల్లగా	వినపడుతుింది.	ఏన్గు	5	టన్్నల	

బరువు	ఉింటే,	త్మింగలిం	100-150	టన్్నల	బరువు	ఉింటింది.	మణుగురు	పురుగు	కట్క	
చీకట్లి	 స్వయిం	 ప్రకాశముతో	చూడగలదు.	 కుక్కలు	వాసన	చూస	దొింగలన్	 పటటిగలవు.	
చీమలు	తమకింటే	52	రెటలి	బరువున్	అధకింగా	మోస్క	పోగలవు.	చిరుతలు	గింటకు	100	
మైళలికు	మించిన	వేగముతో	పరగెతతి	గలవు.	గ్రద్దలు	ఆకాశములో	ఎింతో	ఎతుతిన	ఎగురుతూ	
నేల	మీద	ఉన్న	నలుసింత	కోడి	ప్లలిన్	చూడగలవు.	భూమపై	ఉన్న	పశు,	పక్,	క్రిమ,	కీటకాలలో	
ఎనో్న	ప్రతే్యకతలు	గలవి	ఎనో్న	జీవులు	కలవు	.			

	 మరీ	మనిష్	 పతే్యకత	 ఏమట్?	ఈ	 చరాచర	 సృష్టిలో	 అతని	సా్థనము	ఏమట్?	 జీవ	
జాతులలో	 అతని	 గొప్తనిం	 ఏమట్?	 నేడు	 భూమమీద	 నివసస్తిన్న	 జింతువులలో	 20	
లక్షల	రకాల	కన్్న,	కీటకాలలోని	15	లక్షల	జాతుల	కన్్న,	పక్షులలోని	8,650	జాతుల	కన్్న	
నిశచేయింగా	ఉన్న	మానవుడే	మహనీయుడు	.

ఇని్న	కోటలి	జీవాలలో,	ఇని్న	లక్షల	జాతులలో	ఒక	మానవ	జాతే	సమసతి	భూమిండలాని్న,	
భూమిండలింలోని	కోటాన్కోటలి	జాతులి్న	తన	చెపు్	చ్తులోలి	ఉించుకోగలిగన	దింటే	దానిక్	
కారణిం?	 మానవుని	 మేధస్సులో	 ఉన్న	 జాఞానిం,	 	 ఆలోచన	 	 అనే్వషణ	 కలిగన	 మానవుడు	
ప్రపించిం�	ఆధపత్యము	వహిస్తిన్్నడు.

సమసతి	జీవ	ప్రపించాని్న	సృష్టిించిింది	ఎవరు?	అసలు	సృష్టికరతి	ఎవరు?	అతన్	అపారశక్తి	
సింపన్్నడు,	ఆది	అింతము	లేనివాడు,	సృష్టి,	స్థత్,	లయాలకు	మూలకారకుడయిన	ఆ	శక్తి	
సింపన్్నని్న	ఎలా	దర్శించాలి?	ఎలా	ప్రసన్నిం	చ్స్కోవాలి?	అతనిలో	ఎలా	ల్నిం	కావాలి?	
ఎలా	ధా్యనిించాలి?	ఎలా	పూజిించాలి?	అసలు	అతడు	ఒక్కడా!	అనేకులా?

మర	మానవుడు	 ఎక్కడ	 న్ిండి	 వచిచేన్డు?	 అని్నరింగాలలో	 ఆలోచన	 చ్యగలిగన	
మానవుడు	తన్	ఎిందుకు	వచాచేడో,	తన	ప్రతే్యకత	ఏమట్?	అని	తనకు	తానూ	తెలుస్కునే	
ప్రయత్నము	 చ్యడిం	 లేదు.	 ఈ	 న్డు	 అనింతమైన	 విజాఞాన్ని్న	 పిందుతూ	 ఖగోళింలో	
ఏముింద్	చూడగలిగన	మానవుడు,	భూగర్భములో	ఏముింద్	చెప్గలిగన	మానవుడు,	గర్భస్థ	
శశువు	ఆడ,	మగ	అని	చెప్గలిగన	మానవుడు,	దేహ	రచన	శసత్రములో	కానీ	అని్న	రింగాలలో	
ఎింతో	ముిందుకు	పోతున్్నడు.	కానీ	ఆధా్యత్్మక	రింగింలో	మాత్రిం	తనని	తాన్	తెలుస్కునే	
దానిలో	ముిందుకు	పోలేకపోతున్్నడు.	కారణిం?	జాఞానిం	లేకన్?	ఆలోచన	లేకన్?	అశ్రద్ధ	

3. మానవ జీవిత ప్ర త్యుకత ఏమి?
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వలనన్?	తనలో	ఉన్న	జాఞానిం,	ఆలోచన,	అనే్వషణ	అన్నవి	సూక్ష్మ	స్థత్లో	తనలోనే	ఉన్్న	
వీట్క్	మూలము	ఏమట్?	అని	అనే్వష్ించలేక	పోతున్్నడు.	కారణిం?	మార్గిం	తెలియకన్?	
ఈ	విశల	సృష్టిక్	మూలిం	ఎవరో	ఒకరు	ఉింటారు	కదా?	అతనిని	వెతకటిం	కోసిం	ఎిందుకు	
ప్రయత్నము	చ్యడిం	లేదు?

తనన్	 సృష్టిించిింది	 ఎవరు?	 తన	 చుటూటి	 ఉన్న	 జీవ	 ప్రపించాని్న	 సృష్టిించిింది	
ఎవరు?	 ఈ	 ప్రకృత్ని,	 ఈ	 అనింత	 ఆకాశని్న,	 స్విశల	 భూమిండలాని్న,	 మహాపర్వత	
శ్రేణులన్,	 సరస్సులు,	 సాగరములు	 ఇలా	 అనింతసృష్టిని	 సృష్టిించిిందవరు?	 ఆ	 సృష్టికరతి	
ఎవరు?	 అతడు	 అపారశక్తి	 సింపన్్నడై	 ఉిండాలి.	 సృష్టి	 స్థత్	 లయాలకు	 కారణమై	
ఉిండాలి.	 అని్న	 తెలుస్కునే	 మానవుడా!	 నిన్్న	 నీవు	 ప్రథమింగా	 తెలుస్కో.	 తరువాత	
అని్న	 నీక్	 తెలుసాతియి	 అని	 ప్రభుశ్రీ యోగ అచ్యుతుల వారు	 తెలుస్కునే	 మారా్గని్న	
చూప్ించినప్ట్కీ	 దానిని	 దర్శించలేకపోవడిం	 మన	 అశ్రద్ధకు	 తారా్కణమే	 గదా?	 ఈ	
మానవుడిక్	 పరపూర్ణమైన	 మేధస్సు	 ఇచిచే	 జాఞానము,	 ఆలోచన,	 అనే్వషణ	 అని్నింట్ని	 
ఇచిచేింది	సృష్టిలోని	సమసతి	జీవుల	యెడ	దయార్ద్ర	హృదయింతో	చూడాలని,	వచిచేన	మారా్గని్న	
వెదకడమే	నీ	బాధ్యత.	ప్రయత్నిం	చ్యిండి.	
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1)	 పరమేశ్వరుడు	 84	 లక్షల	 జీవరాస్లన్	 సృష్టిించాడు.	వాట్లో	 30	 లక్షలు	 వృక్షరాశ,	
27	లక్షలు	క్రిమకీటకాదులు,	 14	లక్షలు	పక్	సముదాయము,	9	లక్షల	జలచరములు	
పోతే,	మగతా	4	లక్షల	జీవరాశులలోన్	జింతు	జాలము,		దేవీ	దేవతలు,	 	భూత	ప్రేత	
ప్శచాదులు,	మానవులు	ఉన్్నరు.	పూర్వ	కర్మ	ఫలము	వలలి	మనమిందరము	విశలమైన	
ఈ	ప్రపించములో	బిందీలమయా్యము.	మన	ఆత్మలు	పరమాతు్మని	చ్రుకోగలిగనపు్డే	
ఈ	 కర్మ	 బింధానిక్	 విముక్తి	 లభిస్తిింది.	 జనన	 మరణాల	 చక్ర	 బింధము	 న్ించి	
బయట	పడడానిక్	అవకాశము	కలిగించ్౦దుక్	పరమేశ్వరుడు	మనకు	మానవ	జన్మ	
ప్రసాదిించిన్డు.	ఏమింటే	మానవ	జన్మ	దా్వరానే	పరమాత్మ	సాయుజ్యము	పిందగలిగే	
అవకాశముింది.	అిందుక్	మన్ష్య	జన్మన్	సృష్టిక్	మకుటాయమాన	మని	మహాతు్మలు	
చెబుతారు.	 ఈ	 మించి	 అవకాశని్న	 మనము	 వినియోగించుకొనలేకపోతే	 ఈ	
చక్రము	న్ించి	బయటపడే	వీలు	దొరకదు.	త్రగ	మరేద్	జన్మ	ఎతతివలస	ఉింటింది.	
ఉతతిమమైన	మానవ	జన్మ	నిచెచేనక్	పైమెటటి	వింట్ది.	పైక్	చ్రుకొన్న	తరువాత	నిచెచేన	
న్ించి	ఒక్క	అడుగు	వేసేతి	జన్మ	సాఫల్యము	లభిస్తిింది.	అక్కడ	అడుగు	జారతే	పరమపద	
స్పానములోని	 పాము	 నోట్లో	 పడడుటటి	 అధఃపాతాళానిక్	 పడిపోతాము.	 పూర్వ	
జన్మ	 జాఞానముగల	మహాతు్మలు	మనము	 గతములో	 ఎనె్నని్న	 జన్మలలో	 పురుగులుగా,	
పశువులుగా,	 చ్పలుగా,	 వృక్షాలుగా	 జీవితాలు	 గడిప్ింది	 మనకు	 పూసగుచిచేనటలి	
చెపాతిరు.	 అింటే,	 అధమ	 జీవులుగా	 ఎనె్ననో్న	 జన్మల	 నెత్తి	 ఎనో్న	 యుగాలు	 గడిచిన	
తరువాత	 పరమేశ్వరుని	 కృపవలన	 చివరక్	 ఈ	 మానవజన్మ	 నెతాతిము.	 పరమాత్మన్	
చ్రుకోవడానిక్	 ఇది	రాజమార్గము	 వింట్ది.	మన	ఋషులూ,	మున్లు	ఈ	మానవ	
శరీరాని్న	 నర	 న్రాయణ	 దేహమని	 వర్ణించారు.	 అింటే	 న్రాయణుడు	 నివసించ్	
దేహమన్నమాట.			ఇది		ఈ	దేహములో	ఉిండే		ఆత్మ	దా్వరానే	న్రాయణ	స౦దర్శనము	
చ్స్కో	 గల	మన్న	మాట.	ఈ	 విధమైన	భావము	 క్వలిం	హిిందూ	ధర్మములోనేకాక,	
ప్రపించింలోని	 ఇతర	 మతాలలో	 కూడా	 ఉన్నది.	 క్రైసతివులు	 మానవ	 దేహాని్న,	 
“టంపుల్ ఆఫ్ ది లివింగ్ గాడ్”	 అని	 వర్ణించారు.	 పరమేశ్వరుడు	 మానవులన్	 తన	
పోలికలోనే	సృష్టిించాడని	ఇతర	మతాలవారు	నము్మతారు.	అింటే	ఈ	దేహము	దేవుడు	
ఉిండే	అింత	పవిత్రమైనదన్న	మాట.	మానవ	జన్మ	లభిించడిం	దురలిభ	మన్నమాట.	భకతి	
కబీర్	మానవ	జన్మ	విశషటితన్	గురించి	ఎింతో	వివరింగా	అనేక	మారులి	చెపా్రు.	చెటటిన	
మ్రగ్గన	పిండు	నేలరాలి	పోతుింది.	మళ్ళ	దాని్న	కొమ్మకు	అత్క్ించడిం	సాధ్యము	కాదు.	

4. మానవజన్మ - ఉద్దే శయుము
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అలాగే	ఎని్న	యుగాలకో	దొరక్న	దురలిభమైన	ఈ	మానవ	జన్మ	మళ్ళ	మళ్ళ	లభిించదు.	
మానవ	 జన్మ	 అనే	 అపూర్వమైన	 వరము	 నీకు	 నేట్క్	 లభిించినది.	 ఈ	 వరమున్ించి	
ప్రయోజనిం	పిందడానిక్	న్వు్వ	 తీవ్ర	యత్నము	చ్యవలస	 ఉింది.	ప్రాపించికమైన	
మోహ	బింధాలలో	చికు్కకు	పోరాదు.	ఈ	ప్రపించము	ఒక	కల	వింట్ది.	ఈ	దేహము,	
ఈ	జీవితమూ	అనీ్న	ఒట్టి	మాయ.	ఈ	మాయలో	పడితే	ఏమ	సాధించగలవు?.	మనక్	
నియుకతిమైన	 పనిచ్యడానిక్	 వీలుగా	 భగవింతుడు	 మనకు	 మానవ	 రూపము	
ప్రసాదిించిన్�.	మన	నిజధామానిక్.	పరమాత్మ	సని్నధాన్నిక్	చ్రుకునే	ప్రయత్నమూ	
చ్యడమే	మనము	చ్యవలసన	పని.	అదే	భగవ౦తుని	పటలి	మనము	చూప్ించ్	భక్తి	
విశ్వసాలకు	నిదర్శనము.	ఈ	జన్మ	 నిచిచేనిందుకు	పరమేశ్వరునిక్	మనము	చూపగల	
కృతజఞాత.	

2)		 ఈ	ప్రపించిం	అనిత్యిం.	భారా్య	బిడడులు,	బింధు	మత్రులు,	కీరతి	ప్రత్ష్ఠలు	అనీ్న	అనిత్యములే.	
ఈ	దేహిం	కూడా	అనిత్యమే.	ఈ	దేహింగాని,	మరేదిగాని	మన	వెింటరాదు.	అిందుకనే	
ఈ	గొప్	అవకాశని్న	మనిం	పూరతిగా	వినియోగించు	కోవాలి	అని	మహాతు్మలు	మనకు	
మరీ	 మరీ	 చెబుతారు.	 ఈ	 అవకాశని్న	 వినియోగించుకొనడమింటే	 ఈ	 ప్రపించము	
అింతా	మాయ	 అని,	 ఇక్కడి	 ధనకనక	 వసూతి	 వాహన్లనీ్న	 మథ్య	 అని	 గ్రహిించి,	 ఈ	
జన్మన్	ఆత్మ	సాక్షాతా్కరానిక్	వీలుగా	తయారు	చ్స్కోవడమే.	అయితే	మానవులుగా	
జని్మించిన	 వెింటనే	 కరతివా్యని్న	 మరచిపోతాము.	 గటటి	 చ్రన	 తరువాత	 పడవన్	
మరచిపోయినటటి	ఈ	ఉతతిమమైన	జన్మ	పిందిన	వెింటనే	గతములో	పడిన	వ్యథలనీ్న	
గత	 జన్మలోలి	 అన్భవిించిన	 బాధలని్న	 మరచి	 పోతాము.	 మరుసట్	 జన్మలో	 ఎలా	
ఉింటింద్	ఎవడిక్	ఎరుక	అన్కొని	ఇపు్డు	భోగాలతో,	విలాసాలతో	నేట్	మానవుడు	
కాలము	గడుపుతున్్నడు.	చెపు్కోవలసన	విషయము	ఏమటింటే	మరుసట్	జన్మలో	
ఎలా	ఉింటింద్	అని	బయపడి	ఇపు్డు	వెర్రుల్తేతి	పోకడలు	పోవడము	కింటే		అసలు	
మరుసట్	జన్మింటూ	లేకుిండా	చ్స్కోగల	అవకాశము	ఇది	అని	గ్రహిించి	భగవింతుని	
ఆరాధించి,	 ఆత్మ	 సాక్షాతా్కరము	 చ్స్కున్నటె్టితే	 ఎింతో	 మేలు	 జరుగుతుింది.	 మళ్ళ	
జన్మింటూ	రాదు.	ఈ	అవకాశని్న	విజాఞానవింతుడైన	మానవుడు	వదులుకోవదు్ద.	మన	
ఆపుతిలు,	ఆతీ్మయులు,	అయిన	వారు	ఒకర	వెింట	మరొకరు	వెళలి	పోతున్నపు్డు	కూడా	
మనకు	ఈ	ప్రపించము	అనిత్యమని	ఈ	భోగ	భాగా్యలు	అశశ్వతమని	గ్రహిించ	జాలము.	
మరణ మనేది ఇతరులకి గాని మనకు లేదని భ్రమిస్తా ము.	మన	మనస్కు	మనము	
బానిసలమై	ప్రవరతిసాతిము.	మనస్	ప్రేరేప్ించ్	కోరకలకు	దాస్లమై	నడుచుకు౦టాము.	
భగవింతుడు	 మనకు	 ఈ	 మానవ	 జన్మన్	 ఎిందుకు	 ప్రసాది౦చాడో,	 మనము	 ఈ	
ప్రపించానిక్	 వచిచేన	 కరతివ్య	 మేమట్	 మరచిపోయి	 జీవితిం	 గడిప్	 వేసాతిము.	 మన 
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బరువులను మనము మోసుకోలేక పోతున్నాము గాని ఇతరుల భారానినా మోహ 
బంధముతో మోయడానికి ప్రయత్నాస్తా ం.	మనలి్న	మనము	మోసము	చ్స్కోవడమే	కాక		
ప్రపించాని్న	మోసగించడానిక్	ప్రయత్్నసాతిిం.	ఇదింతా	మాయా	జాలము.	ఆ	జాలములో	
పడి	కొటటికుింటన్న	మానవులకు	రాన్న్న	అభాిండము	ఏమట్	తెలియదు.	మృతు్యవుతో	
న్వు్వ	వెింట	తీస్క	వెళ్్ళవి	ఏమట్	ఆలోచిించు.	ఈ	ప్రపించములోక్	వట్టి	చ్తులతో	
వచాచేవు.	ఇక్కడ	న్ించి	వెళ్్ళటపు్డు	కూడా	ఒట్టి	చ్తులతోనే	వెడతావు.	ఈ	దేహము	ఒక	
కాగతము	పడవ	లాింట్ది.	రెిండు	వాన	చిన్కులు	పడే	సరక్	చిరగ	పోతుింది.	జపము 
ప్రాణముతో చేయునది (బ్రహ్మ విద్య).	 ఆ	 విద్య	 అనే	 వరము	 పిందకపోతే	 ఎింతో	
పశచేతాతిప	పడతావు.	ఈ	జీవితము	క్షణములో	పగలిపోయే	బుడగవింట్ది.	ఈ	శరీరము	
క్షణములో	కూలిపోయే	ఇస్క	గోడ	వింట్ది.	

3)		 మహమ్మద్	ఘజని	మన	 దేశముపై	 17	సారులి	 దిండ	యాత్ర	చ్స	 వెిండి,	 బింగారము,	
రతా్నలు,	 వజ్రాల	 రాశులన్	 సింపదనింత	 కొలలిగొట్టి	 తన	 దేశము	 తరలిించుకు	
పోయాడు.	అతని	సైనికులు	వెళలిన	చోటలి	రకతి	పాతము	చ్సారు.	మన్షు్యల	ప్రాణాలు	
నిలువున్	తీశరు.	సమసతిము	న్శనిం	చ్శరు.	మరణ	సమయము	ఆసన్న	మయే్య	సరక్	
ఘజనీ	తన	పరవారము	అిందరని	ప్లిచి.	తాన్	ద్చుకు	తెచుచేకున్న	సమసతి	సింపదన్	
దరా్బరుహాలులో	 రాశగా	 పోయమన్్నడు.	 తాన్	 కదలలేడు	 కన్క	 మించముతోనే	
ఆ	 సింపద	 రాశ	చుటూటి	మూడు	మారులు	 ప్రదక్ణిం	 చ్యిించుకున్్నడు.	 ఒక్కసార	
గట్టిగా	 నిటూటిరచే	 కళ్ళ	 వెింబడి	 నీరు	జలజల	రాలుతుిండగా	ఇలా	అన్్నడు:	 "ఎనె్ననో్న	
అతా్యచారాలు,	అక్రమాలు	చ్స	సాధించిన	ఈ	సింపదలో	వీసమెతుతి	కూడా	ఇపు్డు	న్	
వెింట	రాదు.	నేన్	చనిపోయిన	తరువాత.	న్	ఒట్టి	చ్తులన్	ప్రజలు	చూసే	విధింగా	శవ	
పేట్కన్	అమరచేిండి"	అని	ఆదేశించాడు.	ఇక్కడ	అతన్	పోకుిండా	ఆ	సింపద	వినియోగ	
పడలేదు.	మనస్	ప్రేరేప్ించిన	కోరకలు	తీరుచేకోవడానిక్	అనేక	కర్మలు	చ్సాతిిం.	మానవ	
జన్మ	లభిించినిందుకు	సది్వనియోగము	చ్స్కోలేక	సింపదే	ముఖ్య	మన్కొని	పోతారు.	
తన	 స్వగృహానిక్	 బయలుదేరాలి.	 పరాయి	 ఇళ్ళలోలి	 మకాిం	 చ్యడిం	 ఎిందుకు?	 నీ	
సింతపని	 నీవు	 చ్స్కో.	 ఇతరుల	 కోసము	 పన్లోలి	 ఇరుకో్కవదు్ద.	 ఆ	 పరమాతు్మని	
అింశమున్	 సదా	ధా్యనిించుతుిండు.	 అదొక్కటే	 నీ	 వెింట	 తీస్కు	 వెళ్ళదగ్గ,	 వెళ్ళగల	
సింపద.	 ఈ	 ప్రపించములోని	 సమసతి	 సింపద	 అసత్యము,	 అనిత్యము,	 విలువలేనిది.	
ప్రాపించికమైన	మలిన్ని్న	 కడిగ	వేస్కోవడమే.	దానికోసిం	పాటపడు.	ఈ	మాటలు	
చెవిన	పెటటి.	

4)	 దేశల	 చరత్రలు	 చూసేతి	 మనకు	 బోధ	 పడుతుింది.	 రాజులు,	 రారాజులు,	 వీరులు,	
యోధులు,	 నియింతలు,	 ధనవింతులు,	 ఎింతట్	 అధకారిం	 పిందినవారైన,	



ఓ...మానవా...ఆలోచించు...? “నిన్ను నీవు తెలుసుకో”  H 13  

ఎింత	 కరో్కటకులైన,	 ఎింతట్	 బలశలులైన	 అిందరు	 ఏద్	 ఒక	 రోజు	 మట్టిలో	
కలిసపోతారు.	 చరత్రలో	 మరుగున	 పడిపోతారు.	 ఈ	 ప్రపించములో	 ఏది	 
“మనది”	 అన్కొని	 ప్రాకులాడుతున్్నమో	 అది	 మన	 సింతిం	 యేన్ట్క్	 కాదని	
తెలుస్కోవాలి.	ఈ	జీవుడు	వెళలిపోయేటపు్డు	“న్”	అన్న	వాళ్్ళవ్వరు	వెింట	ఉిండరు.	
యమదూతలు	 ఎపు్డు	 ఎలా	 వచ్చేది,	 జీవుణి్ణ	 ఎక్కడిక్	 తీస్కు	 వెళ్్ళది	 ఎవ్వరక్	
తెలియదు.	మరణిించినిందుకు	 ఏడవడిం	 తప్	 ఎవ్వరు	 ఏమ	 చ్యలేరు.	ఈ	 బింధు	
మత్రులు,	ఈ	భవింతులు,	సింపదలు,	కీరతి	ప్రత్ష్ఠలు	అనీ్న	మరణ	సమయములో	మనలి్న	
విడిచిపోతాయి.	కర్మ	పాశమే	మనలి్న	 కలుపుతుింది.	దుష్కర్మలు	అన్భవిించడానిక్,	
సత్కర్మ	ఫలము	పిందడానిక్	మనము	ఈ	ప్రపించానిక్	వసాతిము.	తలిలిదిండ్రులుగానో,	
పుత్రులుగానో,	 బింధువులుగానో	 పుడతాము.	 కర్మ	 ఫలము	 అింతా	 అన్భవిించడిం	
పూరతి	కాగానే	ప్రత్	ఒక్కరూ	ఎవర	త్రోవన	వారు	వెళలి	పోతారు.	రైలు	బయలు	దేరబోయే	
ముిందు	క్టక్టలాడుతూ,	రైలు	వెళలి	పోయిన	తరువాత	నిరా్మన్ష్యింగా	ఉిండే	పాలిట్	
ఫారిం	వింట్దే	మన	కుటింబ	జీవితిం.	ఈ	జీవితాని్న	ఒక	న్టక	రింగింతో	పోలచేవచుచే.	
తమ	తమ	పాత్రలన్	ప్రదర్శించి	నిషక్రమసాతిరు.	భారా్య	ప్లలిలు,	పౌత్రులు,	సింపద,	చివర	
క్షణములో	ఎవరు	ఏ	విధమైన	సహాయము	చ్యలేరు.	ఇపు్డు	నిత్యము	లయ	బద్ధింగా	
సాగే	 ఉచాచే్స	 నిశ్వసాలు	 ఆగపోతాయి.	 అపు్డు	ఈ	 దేహము	ప్రాణము	లేని	మట్టి	
బొమ్మ	 అవుతుింది.	ఈ	 శరీరము	ఒక	తోలు	త్త్తి	 వింట్దని	మరచి	పోకూడదు.	 అది	
పూరతిగా	ఖాళీ	అయిపోతుింది.	మన	జీవితాలు	అలాింట్వే.	

5)		 క్షణికమైన	ఈ	ప్రపించములో	ఉిండగానే	పరమేశ్వరుని	కోసిం	అనే్వషణ	ఆరింభిించాలి.	
ఇది	 గమనిించక	 “న్ది”,	 “నీది”	 అని,	 “నేన్”	 నేన్”	 అని	 అహింకారముతో,	 గర్వింతో	
ఊగపోతూ	ఉింటాిం.	మనము	దేనిని	చూస	గర్వ	పడాలి?	�వనమా	అింటే	రోజులు	
గడిచి	ముసలితనము	 వచిచేన	వారని	 అన్	 క్షణము	చూసూతినే	 ఉింటాము.	రోగాలతో	
యాతన	పడుతూ,	మూలుగుతూ	ముకు్కతూ	ఉన్న	వారని	చూసూతినే	ఉింటాిం.	మనము	
ధనవింతులమని	గర్వసేతి	ఓడలు	బిండ్లినటటిగా	ఎింతో	సింపన్్నలు,	బికారులుగా	మారన	
వారని	ఎింతమిందిని	మనము	ఎరుగము?	మన	అధకారము,	కీరతి	చూస్కొని	మనక్ింత		
అహింకారమా?	 ఎింతెింతట్	 అధకారము	 కలవారైన	 హింతకుడి	 తుపాక్	 గుిండుక్	
బలి	అయిన	వార	నెిందరని	ఎరగము?	రారాజులు	అయిన	చక్రవరుతిలు	అయిన	ఒక్క	
క్షణములో	పదవీ	భ్రషు్ఠలై	కారాగారాలలో	మ్రగ్గన	ఎిందర	గురించో	కథలు	విన్్నము.	మర	
ఏమ	చూస్కొని	మన	కీ	గర్వము?	ఈ	అహింకారము?		కబీర్దాస్	అింటాడు:	కాలుతున్న	
కర్ర	కమ్మరవానితో	ఇలా	అింటింది,	ఈ	కొలిమలో	నన్్న	ఇవాళ	మింట	పెడుతున్్నవు,	
ఒకానొక	రోజున	నీ	దేహాని్న	భస్మిం	చ్స	వేసాతిన్.	ఆ	విషయము	మరచిపోకు.	కాళ్ళచ్	
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త్రొక్కబడే	మట్టి	కుమ్మరతో	ఇలా	అింటింది.	ఇపు్డు	నన్్న	ఇలా	త్రొకు్క	తున్్నవు	గాని,	
ఒక	రోజున	కప్్	వేస	నీ	దేహాని్న	అణచి	వేయగలన్.	మనసా!	ఎిందుకు	ఈ	మడిసపాట,	
నీ	శరీరము	బూడిద	అవుతుింది.	మళీ్ళ	జనన	మరణాల	చక్రములో	బింధింపబడతావు.	
అిందుక్	 పరమేశ్వరుని	 కృపలేనిదే	 భక్తి	 కూడా	 ఉిండదు.	 గుడిడువాడు	 అవతల	 వ్యక్తిని	
పటటికొని	 ఎలా	 పోగలడో,	 అలాగే	 మన	 దృష్టి	 ఎింతసేపు	 భగవింతునిపైనే	 ఉింటేనే	
మనలో	భక్తి	కలిగేది.	పదవి,	ఘనత	పరమేశ్వరునివి.	మానవుడు	పూరతిగా	నిససుహాయుడు.	
ఒక	 చిన్న	 వితుతిలో౦చి	 భగవింతుడే	 బ్రహా్మిండమైన	 వృక్షాని్న	మొలిప్ించగలడు.	 మన	
కర్మల	మూలింగానే	 పరమేశ్వరుని	న్ించి	 వేరు	 పడాడుము.	 త్రగ	మరల	 చ్రుకోవాలి.	
అది	 మన	 చ్తులోలినే	 ఉింది.	 భగవింతుని	 చ్రుకోవడానిక్	 భగవింతుడే	 మన	 కోసిం	
నిరే్దశించిన	మార్గమే	ఆత్మమార్గిం.	సత్యమైన	ఆ	మారా్గని్న	మనకు	మళీ్ళ	మళీ్ళ	గురుతిచ్సూతి	
ఉిండడిం	కోసమని	మహాతు్మలు	ఈ	లోకింలోక్	త్రగ	వసూతి	ఉింటారు.	వారని	మనము	
అన్సరించి	ఆ	విద్యన్	తెలుస్కొని	భగవింతుని	చ్రుకునే	విధానము	ఆచరదా్దము.
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 (1) ఎవరీ నేటి మానవుడు?	 “ఏకమే వాది్వతీయం బ్రహ్మ” అయిన	న్మ,	రూప,	
గుణ	విశేష	రహిత	పరమాత్మ	“ఏకోహం బహుసాయుం”	ఏకము	అయివున్న	తాన్	అనేకము	
కావాలని	సింకలి్ించి	భగవింతునిగా	వెలస	తన	మాయా	శక్తిని	ప్రయోగించి,	ప్పీలికాది	బ్రహ్మ	
పర్యింతము	సకల	 చరాచర	 జగతుతి	 అయిన	ఈ	విశ్వని్న	 సృజిించి	 వినోదిస్తిన్్నడు.	 అతని	
అవతార	ల్లా	గాథలు	అనేకములు.		(2)	“GOD HAS MADE MAN IN HIS OWN IMAGE” 
దేవుడు	తన	ఆకారముతోనే	మానవుణి్ణ	సృష్టిించెన్.	అిందుక్	దేవుని	ఎరుక	మానవ	జన్మలక్	
సాధ్యము,	కావున	సర్వజీవులిందు	మానవ	జన్మయే	ఉతతిమము.	(3)	జీవితమనగా	యిింద్యాల	
చాపల్యము	నింటకొని	ఊగసలాడు	బ్రతుకుకాక,	దుర్బరమైన	జీవితముకాక,	దుఖ:పూరత	
వ్యవస్థకాక,	మానవుని	జన్మ	ఎత్తినది,	జన్మసార్థకత	ఏర్రచుకొన్	దిశగా,	భవ్యతన్	కన్గొన్	
మహాయజఞాింగా,	 సాధన్బద్ధమైన	 జీవనము	 సాగించి	 జన్మ	 వచిచేనిందులకు	 పరపూర్ణత	
కలి్ించ	వల్	నన్నదే	ప్రభువుల	తత్వ	ప్రణాళక.	(4)	వచిచేన	దారని	వెతుకు్కనే	మహా	సూత్రమున్	
బ్రహ్మ	విద్యనూ	అిందిించి	ఈ	మహాయజఞాము	ఆచరించి	త్రగ	దైవమున్	చ్రుకునే	స్లభమైన	
మార్గము	కరుణతో	ప్రసాదిించిన్రు.	(5)	ఆ	విద్య	దా్వరా	నీవు	తరించుకొన్చు	మానవతన్	
ఉద్ధరించుకునే	సాధన	దా్వరానే	తప్	ఇతర	పద్ధతుల	దా్వరా	కాదని	వారక్	వివరించుతూ	ఆ	
మహాక్రతువులో	 నీవింతు	పాత్ర	పష్ించుతూ,	 “జగసేసువనము	 చ్యుట”	 “మానవసేవయే	
మాధవసేవ”	 ముఖ్య	 మని	 సరా్వింతరా్యమ	 అయిన	 ఆ	 దైవిం	 అిందరలో	 ఉన్నిందున	
అిందరలోన్	 దర్శసూతి,	 సేవకింటే	 హెచచేయినది	 ఏమీ	 లేదన్న	 సేవాభావముతో	 అింక్త	
భావముతో	కృష్	సల్డమే	(ఇదే	మనకు	సూ్థలింగా	దేవాలయాలలో	కూడా	దైవ	సేవ	పేరుతో	
ఎనో్న	అరచేనలు	చ్స్తిన్్నరు	)	నేట్	మానవుని	కరతివ్యము.	(6)	దైవ	మార్గములో	పయనిించాలన్్న	
దానితో	చాలా	మింది	ఏకీభవిసూతి	సాధనలో	కొింత	దూరము	వెళ్లిసరక్	ఆడింబరాలు	కనపడక	
తకు్కవ	శ్రమతో	దైవాని్న	చ్రుకోవచుచే	అన్న	మానసక	భ్రమకులోనై	ఏకైక	దైవ	మార్గమున్	
వదిలి	 సూ్థల	 విధాన్ల	 దా్వరా	 సూక్షా్మత్	 సూక్ష్మమైన	 సూర్యచింద్రులు,	 గాలి	 వీచనిది	 న్	
స్వస్థలమన్న	దైవ	వాకు్కన్	పెడచెవిని	పెట్టి	ఆరా్భటాలతో	అజాఞాన	అింధకారాలలో	పడి	జీవిత	
పరమార్థమున్	కన్గొనక	పునరప్	మరణము,	పునరప్	జననముగా	కొనసాగస్తిన్్నరు.	(7)	
ఇింకా	కొింతమింది	సూ్థలము	కాకుిండా	సూక్ష్మస్థత్లో	మారా్గలున్్నయన్న	 ప్డివాదముతో	
అనేక	మారా్గలలో	 వెళలి	 తాము	 చెడటమే	 కాకుిండా	 ఇతరులన్	 చెడుపుతూ	మానవ	 జన్మ	
పురోగత్క్	 ఆటింకింగా	మారుతున్్నరు.	 అనేక	 కుచ్షటిల	 దా్వరా	 అిందుకోవచచేన్న	 భ్రమకు	
లోన్చ్స్తిన్్నరు.	 (8)	 అిందుకోవలసన	 గమ్యము	 దాని	 లక్షష్యము	 వచిచేన	 దారని	 మరచి	

5. ఎవరీ నేటి మానవుడు?
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వచిచేన	 విధింగా	 వెతకడము	మాని	 బాహ్య ఆచరణల	 దా్వరా	 గమ్యము	 చ్రవచచేన్న	 మింద	
బుది్ధతో	అధోగత్	పాలవుతున్్నరు.	 (9)	 నేట్	 కలియుగ	మానవులలో	ఒక	అింటు	జాడ్యము	
అలుముకొనివుింది,	ఒకరకింటే	ఒకరు	గొప్వారు	అనిప్ించుకోవాలని	ఒకరని	చూస	ఒకరు	
అధోగత్లో	అనగా	దైవమార్గము	కాకుిండా	క్రిింది	సా్థయిలో	(-)	మైనస్	లో	పరుగెడుతున్్నరు	
తప్	 దైవ	 మార్గమైన	 ఊర్ధ్గత్లో	 (+)	 పలిస్	 లో	 నేన్	 ఆ	 దైవాని్న	 దర్శించాలి	 అని	 ఎవరు	
పరుగెతతిడము	లేదు.	ఈన్ట్	మానవుడు	(-)	మైనస్	లో	వాడికింటే	ముిందుకు	పరుగెతాతిలన్న	
దానితో	ఎట	పరుగెతుతితున్్నడో	తెలియక,	వచిచేన	దారని	మరచి	పోవాలిసున	ఇింట్క్	పోలేక	
కోటాన్కోటలి	 సింవతసురాలుగా	జన్మలమీద	జన్మలు	ఎతుతితూ	కర్మలు	మూటకటటికొని	న్న్	
రకాలుగా	బాధలు	 అన్భవిస్తిన్్నడు.	 కాని	ఈ	బాధలకు	కారణ	మేమ	 అని	 ఆలోచిించక	
ఇింకా	వాడికింటే	ముిందర	(-)	మైనస్	లో	పరుగెతుతితున్న	ఓ	మానవుడా,	నిలిచి	ఆలోచిించు?	
నీవు	 పరుగెత్తి	 పరుగెత్తి	 సింపాదిించిన	 ఆసతి	 నీ	 వెింటరాదు	 అని	 నీకు	 తెలుస్,	 ఏది	 నీ	
వెింట	 వసతిుింద్	దానివలన	 ఏమ	 ఫలితమో,	 అది	కూడా	 నీకు	 తెలుస్.	 తెలిసవుిండి	 రాని	
దానిక్	 ఎిందుకు	 పరుగెడుతున్్నవో	 అది	 నీకు	 తెలువదా?	 తెలిస్ిండి	 వారకింటే	 నేన్	
ముిందర	 ఉిండాలన్న	 తలింపుతో	 పరుగెడుతున్న	 ఓ	మానవుడా!	 అది	 కాదు	 నీ	 దార	 ఇక	
(+)	 పలిస్లో	 దైవ	మార్గములో	 పయనిించి	 నిన్్న	 నీవు	 తెలుస్కొని,	మానవజన్మ	 కరతివా్యని్న,	 
పూరతి	 	 చ్స	 గమ్యము	 చ్రుకో!	జాఞాన	 సింపద	 సమకూరుచేకో!	జాఞానోతతిర	 కర్మలు	 చ్సూతి	లోక	
కలా్యణానిక్	 సమాజ	 శ్రేయస్సుకు	 వినియోగపడాలని	 అచు్యతాశ్రమము	 కోరుచున్నది.	
సాధకులు	 తమ	 తమ	 అన్భవాలతో	 తక్్కన	 వారని	 ఆ	 మార్గములో	 పయనిించ్టటటి	
సహాయము	చ్యాలని	కోరుతున్్నము.	
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1)	 మన	మనస్	ఎలలివేళలా	ప్రాపించిక	స్ఖాల	కోసము	ప్రాకులాడుతూ	ఉింటింది.	మరొక	
ప్రక్క	 పరమేశ్వర	సాయుజ్యము	కోసము	మానవుని	మనస్	ఆక్రోశస్తిింది.	ఈ	రెిండు	
విధాలైన	కోరకలు	ఒక్క	చోట	ఎలా	ఉిండగలుగుతాయి?	భౌత్కమైన	ప్రేమ,	భగవత్	ప్రేమ	
కలిస	వుిండజాలవు	.	ఒక్	మనస్	రెిండు	విషయాలపై	లగ్నము	కాలేదు.	ఉదాహరణకు: 
మనకు	అత్	 సని్నహితులైన	వారు	 ఎవరైన్	మనని	 విడిచి	 వెళలినపు్డు	మన	మనస్	
వార	కోసము	బెింగపడుతుింది.	రాత్రిళ్్ళ	నిద్రపటటిక	వారని	సతతము	తలుచుకుింటూ	
బాధపడుతుింటాము.	 ఆ	 బాధ	 ఎడబాట	 వలలి	 కలిగే	 విచారము	 బింధువులకోసము	
బాధపడినటలిగా	 మనము	 భగవింతుని	 కోసము	 ఎపు్డైన్	 బాధపడాడుమా?	 దేవుని	
కోసము	రాత్రిళ్్ళ	నిద్రపటటిక	ఎవరైన్,	ఎపు్డైన్	బాధపడాడురా?	ఏరోజైన్	అతని	దర్శనిం	
కోసిం	దుఃఖించారా?	తలిలిదిండ్రులు	ఉద్్యగమునకు	పోతూ	పని	మనిష్క్	ప్లలివాడిని	
అప్	 చెబుతూ	 వెళతారు.	 ఆ	 ప్లలివాడిక్	 ఆ	 ఆయా	 పపు్బెలాలిలు	 పెడుతూ,	 కథలు	
చెబుతూ	ఆడిస్తిింది.	అయిన్	ఒకొ్కక్కపు్డు	ప్లలివాడు	ఇవేమీ	అక్కర	లేదని	మారాిం	
చ్సాతిడు.	తలేలి	కావాలని	గగో్గలు	పెడుతూ	ఏడుసాతిడు.	అటవింట్	స్థత్లో	ఎక్కడ	వున్్న	
తలిలి	 రాక	 తప్దు.	 ప్రేమతో	 ప్లలివాడిని	 హృదయానిక్	 హతుతికుింటేగాని	 తలిలి	 మనస్	
ఊరటచెిందదు.	 అదేవిధింగా	 సృష్టిలో	 వుిండే	 సూ్థలభోగాలన్,	 అిందచిందాలన్	
అన్భవిస్తిన్నింత	కాలము	సృష్టి	కరతిన్	గూరచేన	చిింత	మనకు	వుిండదు.	సృష్టిలో	వుిండే	
సూ్థలభోగాలన్,	 అిందచిందాల	గూరచేన	 తలింపు	 వెనక్్క	 నెట్టి	 అవి	 సృష్టిించిన	 సృష్టి	
కరతిన్	ప్రేమించడిం	ఆరింభిసేతి,	 ఆ	 పరమేశ్వరుని	 కరుణ	మనకు	లభిించి	తీరుతుింది.	
భగవింతుణి్ణ	భక్తితో	స్మరించ్	వారక్	ఆయన	సత్య	(ప్రాణ)	న్మాని్న	సదా,	నిత్యము	జప్ించ్	
వారక్	 పరమేశ్వరుని	 ప్రేమ	 లభిస్తిింది.	 అయితే	 భగవన్్నమము	 అింత	 స్లువుగా	
లభిించ్	సింపద	కాదు.	అహాని్న	అణచివేస,	కోరకలన్	త్రుించివేస,	మనసూఫూరతిగా	ఆయన	
సత్యన్మ	ప్రేమలో	అింక్తిం	అయినవారక్	సత్యన్మ	సింపద	లభిస్తిింది	కాని	సత్య	
(ప్రాణ)	న్మాని్న	జప్స్తిన్్నమని	అపోహ	కలిగే	వారక్	ఆ	సింపద	లభిించదు.	కోరకలన్	
పూరతిగా	జయిించి	మనలోని	ప్రత్	అణువున్	భగవత్	ప్రేమతో	నిింపుకోవాలి.	ఏమింటే	
కోరకలు	నిిండిన	మనస్సులో	భగవత్	ప్రేమకు	చోట	వుిండదు.	మన	మనస్	“కోరకల	
పుటటి.”	ఒక	కోరక	తీరతే	మరొకట్	లేస్తిింది.	కోరక	తీరకపోతే	చిింత,	అసింతృప్తి	నిరాశ	
కలుగుతాయి.	మన	మనస్	కోరకలతోనూ,	నిరాశలతోనూ	నిిండి	వుింటే	భగవింతునిక్	
తావు	ఎక్కడ?

6. నీకు కావలిసంది - ఈ స్్థ ల భోగము లేనా?
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2)	 అయితే	మన	కోరకలన్	భగవింతునిక్	నివేదిించుకున్నపు్డు	ఆ	సరే్వశ్వరుడు	వాట్ని	
తప్కుిండా	తీరుసాతిడు.	ఎని్న	కోరకలైన	ఆయన	తీరుసూతినే	వుింటాడు.	తీస్కోవడానిక్	
మనక్	అలసట	పుటటివచుచేనేమో		కానీ	ఆయన	ఎన్నడూ		అలస	పోడు.	యుగయుగాలుగా	
మాయలో	పడి	పుటటితూ	గటటితూ,	ప్రాపించిక	భోగాల	కోసిం	తాపత్రయ	పడుతూనే	
వున్్నిం.	 ఏదైన్	 ఒక	 కోరక	 బలింగా	 వున్నపు్డు	 ఆ	 కోరక	 తీరుచేకోవడానిక్	 మరో	
జన్మ	 ఎత్తి	 వస్తిింటాిం.	 చివరక్	 ఈ	 కోరకలతో	 విసగపోయి	 పరమేశ్వరుణి్ణ	 శరణు	
వేడినపు్డు	ఆయన	కరుణతో	మనలి్న	ఆదరసాతిడు.	మన	గొింతెమ్మ	కోరకలు	తీరచేడానిక్	
పరమేశ్వరుడు	అింగీకరించిన్	వాట్నని్నింట్ని	అన్భవిించటానిక్	2000	సింవతసురాలు	
జీవిించి	ఉిండాలిసు	వస్తిిందేమో	కానీ	మృతు్యవు	ఎపు్డూ	పించివుింటింది.	జీవితములో	
ఇది	అన్భవిదా్దిం,	అది	సాధదా్దిం	అని	మనిం	అనేక	పథకాలు	వేస్కున్నప్ట్క్	ఏవి	
సాగుతాయో,	 ఏవి	 సాగవో,	 ఎవరూ	 చెప్లేరు.	 అన్భవిించినింత	 అన్భవిించడిం,	
కర్మలు	పెించుకోవడిం	మగతా	అన్భవాలు	పూరతి	చ్స్కోవడానిక్	మళీ్ళ	మళీ్ళ	జన్మలు	
ఎత్తి	రావడిం	జరుగుతుింది.

3)	 జీవితములో	 మనము	 పెించుకునే	 ఆశలు	 చూసేతి	 ఎపు్డూ	 ఇక్కడే	 కటటిగటటికొని	
వుిండిపయే్యవాళ్ళ	 మనిప్స్తిింది.	 పుట్టినవాడు	 గటటిక	 తప్దు.	 కానీ	 మన	 కోరకలు,	
మన	ఆశలు	ఎింత	బలమైనవి	అింటే	జీవితము	ఎన్్నళ్లి	అనే	ఆలోచనే	మనకు	ఎన్నడూ	
కలుగదు.	 అిందుక్	 త్రగ	 పుటటిట.	 జీవితములో	 చిింతలు	 చీకాకులు	 వర్ణన్తీతము.	
భగవత్	సేవలో	అింక్తిం	కావాలనే	మహాతు్మలు	మనకు	బోధసాతిరు.	ఎిందువలలి	నింటే	
భగవత్	 భక్తి	 దా్వరానే	 ఈ	 సాింసారక	 క్లిశలు	 కషాటిలు	 దాటగలము.	 భవసాగరాని్న	
తరించగలము.	 మన	 కోసమని	 పరమేశ్వరుడు	 ఏమ	 ఇసాతిడో	 వాట్నే	 సింతృప్తితో	
స్్వకరించాలి.

4)	 హే	భగవాన్	!	“నీ	అభీషటిము	వలలి	ననొ్నక	మహారాజుగా	చ్సన్	లేక	త్రపెము	ఎతుతికునే	
బిచచేగానిగా	 చ్సన్	 న్క్మ	 తేడా	 కనిప్ించదు.	 అదింతా	 నీ	 విలాసమే.	 “నన్్న	
మహాచక్రవరతిని	చ్సన్,	ముష్టివాడిని	చ్సన్	న్క్మీ	అభ్యింతరము	లేదు.	నేనెపు్డు	నీ	
సేవకుడినే”	ఒక	విశల	సామ్రాజా్యనిక్	నన్్న	చక్రవరతిని	చ్సేతి	పరమాతు్మని	ధా్యన్నిక్	ఆ	
పదవిని	వినియోగసాతిన్	లేక	నన్్న	బిచచేగాడిని	చెయ్యడిం	నీకు	ల్ల	అయితే,	నీ	దా్వరము	
దగ్గర	 తప్	 మరెక్కడ	ముష్టి	 ఎతతిన్.	 పరమాతు్మని	 చెింత	 తప్	 మన	 ఆత్మకు	మరొక	
నివాసము	లేదు.	ఏ	రోజు	అయిన్,	ఎని్న	జన్మల	తరువాతనైన్,	ఆ	మూలము	చ్రుకోనింత	
కాలము	 “పునరప్	జననిం	 	పునరప్	మరణిం”	పుటటితూ	 	చసూతి,	అనేక	అషటికషాటిలకు	
లోనవుతున్న	 సింగత్	 జగత్	 విదితమే.	 మన	 మనస్లో	 పుటేటి	 ఆశలన్,	 కోరకలన్	
పరమేశ్వరుడు	 తీరాచేలని	 ఆశపడతాము.	 కోరకలు	 మన	 మనస్లోనే	 పుడతాయనే	
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విషయము	మనకు	 తెలుస్.	 అయిన్	దురాశతో	కోరకలు	 పెించుకోకూడదని	మన	
మనస్క్	నచచే	చెప్టానిక్	ప్రయత్్నించము.	ఈశ్వరాభీషటిము	ప్రకారము	నడుచుకోమని	
మన	మనస్క్	ఎన్నడూ	చెప్ము.	పైగా	మనస్లోని	కోరె్కలన్	తీరచేమని	పరమేశ్వరుణి్ణ	
సూ్థలింగా	 పదే	 పదే	 ప్రార్ధస్తిింటాము.	 కాని	 సూక్ష్మస్థత్లో	 ఉన్న	 పరమేశ్వరుణి్ణ	 సూ్థల	
విధాన్లతో	ప్రార్థసేతి	ఎలా	అిందుతుింద్	ఆలోచిించిండి.

5)	 నీలోన	వున్న	సదు్గరువుకు	నిన్్న	నీవు	అింక్తము	చ్స్కోవడములో	అపూర్వమైన	సింతృప్తి	
వుింటింది.	 నీలోని	గురువే	 (ప్రాణ)	 నీకు	 పరమ	మత్రుడు.	మార్గదర్శ.	 నీలోని	గురువు	
ఏది	చ్సన్	అదే	నీకు	పరమ	ప్రయోజన	దాయకము.	అది	నీకు	మేలు	చ్కూరుస్తిింది.	
నీ	 గురు	 వాకు్కన్	 నీ	 హృదయములో	 పదిల	 పరుచుకో.	 గురు	 వాకు్క	 ప్రకారము	
నడుచుకుింటూ	గురువు	చూప్న	మార్గమున	సాగపోతే	 అనింతమైన	 దైవిక	 సింపద	
మనకు	 లభ్యమౌతుింది.	 సదు్గరువుకు	 మనని	 మనము	 అింక్తిం	 చ్స్కున్నిందువలలి	
శింత్,	 ఆనిందము	 లభిసాతియి.	 పరమేశ్వరుడు	 మనలి్న	 కరుణిసాతిడు.	 పరమాతు్మని	
దయ,	కరుణ	చూరగొన్న	వారక్	రాజా్యలు	ఎిందుకు?	రతా్నల	రాశులు	ఎిందుకు?	ధన	
ధాన్ష్యలు	ఎిందుకు?	ఈ	సూ్థల	భోగాలు	ఎిందుకు?	కన్క	పరమేశ్వరుణి్ణ,	సత్య(	ప్రాణ)	
న్మాని్న	 జప్సూతి	 ఆయన	అభీషాటినిక్	అన్గుణింగా	నడుచుకోవడింలోనే	మానవుల	
శ్రేయస్సు	 ఆధారపడి	 వుింటింది.	 ఓ	మానవా!	 ఇకనైన్	 కళ్్ళ	 తెరచి	 దైవము	యొక్క	
అభీషాటినిక్	తగనటటి	నడుచుకో.	నీ	మనస్లో	పుటేటి	ప్రేరణలతో,	ఆలోచనలతో	కొనసాగ	
జన్మజన్్మింతరాలు	పిందకు.	ఈ	మానవ	పాలిట్ఫా�లోనే	విజాఞానవింతుడివై	విముక్తిని	
పిందు.	నీ	వెింట	రాని	దానికై	ఆరాటపడి	పోతావో?	నిజమైన	గమ్యిం	చ్రుకుింటావో?		
ఆలోచిించుకో?
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ఈ	 లోకములో	 ప్రత్	 మానవుడు,	 అతడు	 తెలివిగలవాడైన,	 తెలివి	 తకు్కవవాడైన,	
ఉన్నవాడైన,	 లేనివాడైన,	 చదువుకున్నవాడైన,	 అక్షర	 జాఞానము	 లేనివాడైన,	 చిన్న	 వాడైన,	
పెద్దవాడైన,	స్త్రయైన,	పురుషుడైన	ఎవరైన్	సరే	హాయిగా,	ఆనిందింగా	ఉిండాలని,	స్ఖింగా	
జీవిించాలని,	ఏ	కషాటిలు,	బాధలు,	భయాలు,	దు:ఖాలు	లేకుిండా	ఎపు్డూ	నవు్వతూ	త్రుళ్్ళతూ	
బ్రతుకాలని	 కోరుకుింటాడు.	 అలా	 కోరుకోవడమే	కాదు	 అలా	 ఆనిందింగా	 జీవిించటానిక్	
బుది్ధతో	జాగ్రతతిగా	ఆలోచిించి	అనేక	 	నిర్ణయాలు	తీస్కుింటూ	ఉింటాడు.	అనేకమైన	కర్మలు	
చ్స్తిింటాడు,	వా్యపారము	చ్సాతిడు,	 ఉద్్యగము	చ్సాతిడు,	 ఏద్	 వృత్తిని	 చ్పడుతాడు	లేదా	
రాజకీయాలలో	దిగ	ఉన్నత	 పదవులు	సింపాదిసాతిడు.	 అిందుకొరకు	నిజాయిత్గా	 కషటిపడి	
పనిచ్సాతిడు	 లేదా	 అక్రమ	 మారా్గలలో	 సింపాదిసాతిడు.	 అనేక	 వస్తివులన్	 సింపాదిసాతిడు,	
ధన్ని్న	సింపాదిసాతిడు,	ఇళ్్ళ	 కడతాడు,	తోటలు	పెించుతాడు,	స్వస్	బా్యింకులలో	ధన్ని్న	
నిింపుతాడు.	 ఎలాగో	 ఒకలాగా	 ఆనిందాని్న	 పిందాలని	 ప్రయత్్నస్తిింటాడు.	 అనేక	
సిందరా్భలలో	ఆనిందము	వచిచేనటేటి	వస్తిింది.	ఆ	తరా్వత	వస్తివు	పోవటమువలలినో,	పదవులు	
పోవటము	వలలినో,	శత్రువులవలలినో	లేదా	తనలోని	కోరకల	స్వభావము	మారటము	వలలినో	
ఈ	వచిచేన	ఆనిందము	వచిచేనటేటి	వచిచే	ఆవిరై	పోతుింది.	మళీ్ళ	మనస్లో	అసింతృప్తి.	దానిని	
పోగొటటికోవటానిక్	మళీ్ళ	 ప్రయతా్నలు	ప్రారింభము.	మళీ్ళ	వాట్వలలి	 ఆనిందము	వస్తిింది.	
కాని	అదీ	తాతా్కలికమే.	మళీ్ళ	అసింతృప్తి.	కొిందరక్	ఎని్న	సింపదలున్్న	ఎింత	ధనమున్్న	
చాలదు.	ఇింకా	ఇింకా	కావాలి,	అసింతృప్తి,	ఇక	కొిందరక్	తమకు	లేదనిగాక,	ఎదుట్వాడిక్	
ఉన్నదే	 అని	 బాధ,	 అసూయ.	 కొిందరక్	 ఉన్నవి	 చ్జారపోతాయేమోననే	 భయము.	 ఏ	
క్షణము	ఏమౌతుింద్ననే	భయము.	ఈ	శోకిం,	భయము	ప్రత్	మానవుడిని	వెింటాడుతూనే	
ఉింటాయి.	 “శోకసా్థన సహస్రాణి, భయసా్థన శతానిచ”	 వేలకొది్ద	 శోకాలు,	 విందలకొదీ్ద	
భయాలు,	ఈ	శోకాలు,	 భయాలు	మధ్య	 ఇింకా	ఆనిందము	ఎక్కడ?	 ఒకవేళ	వున్్న	 ఎింత	
కాలము	 ఉింటింది?	 ఒక	 వేళ	 అనీ్న	 బాగున్్న	 క్రమక్రమింగా	 ఈ	 దేహములో	 మారు్లు	
చోట	 చ్స్కుింటన్్నయి.	 ఇింద్యాలు	 క్రమింగా	 పనిచ్యటము	 లేదు.	 వృదా్ధప్యము	
మీద	 పడుతున్నది.	 రోగాలు	 రాగాలు	 తీసూతి	 వచిచే	 కూరుచేింటన్్నయి.	 చివరక్	 ఏద్	 ఒక	
రోజు	ఈ	దేహము	రాలిపోవాలిసుిందే.	మళీ్ళ	మరోజన్మ.	ఆ	జన్మలో	మళీ్ళ	ఆనిందము	కోసము	
పరుగులు.	ఇింతకు	ముిందు	ఎనో్న	జన్మలలో	పరుగులు	తీశము.	ఈ	జన్మలోన్	తీస్తిన్్నము.	
అయిన్	 సరే	మనము	కోరుకున్న	 శశ్వత	 ఆనిందము	 లభ్యము	కావటము	 లేదు.	 మనకు	
కావలసింది	 దు:ఖము	 లేని	 ఆనిందము.	 శశ్వతింగా	 ఉిండే	 ఆనిందము.	 మారు్లు	 లేని	
ఆనిందము.	కానీ	మనకు	వస్తిన్నది	తాతా్కలిక	ఆనిందము.	దు:ఖముతో,	భయముతో	కూడి	

7. నీ దు:ఖానికి కారణము ఎవరు?
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ఉన్న	 ఆనిందము.	 ఏ	 మాత్రము	 పరస్థతులు	 మారన్	 జారపోయే	 ఆనిందము.	 ఇదికాదు	
మనము	 కోరుకుింటన్నది.	 మర	 మనము	 కోరుకునే	 ఆనిందము	 మనకు	 ఎిందుకు	
రావటములేదు?	 పుట్టిన	 దగ్గర	 న్ిండి	 చచ్చేదాకా	 ఎని్న	 కర్మలు	 చ్సన్,	 ఎని్న	 సింపదలు	
కూడబెట్టిన్,	 ఎిందరు	 వ్యకుతిలన్	 తనవారగా	 చ్స్కున్్న,	 ఎిందుకు	ఈ	శశ్వతానిందము	
దక్కడములేదు?	 ఈ	 ప్రపించములో	 ఎింతదూరము	 పరుగెత్తిన్	 పరుగులే	 తప్	 శశ్వత	
ఆనిందము	లభిించటము	లేదేమట్?	పైగా	అనిందము	కోసమని	కర్మలు	చ్స్తిన్న	కొదీ్ద	కర్మ	
ఫలాలు	వాసనలు	కూడుకొని	అవి	మనము	మరింత	బ౦ధస్తిన్్నయి.	జననమరణ	చక్రములో	
పడేస్తిన్్నయి.	 జన్మ,	 కర్మ	 వలయములో,	 స్డిగుిండములో	 త్రిపు్తున్్నయి.	 ఎిందువలలి?	
ఈ	లోకములోని	వస్తివులుగాని,	విషయాలుగాని,	భోగాలుగాని	అనిత్యమైనవి.	అనిత్యమైన	
విషయాలు	అనిత్యమైన	ఆనిందాని్నసాతియి	గాని	శశ్వతానిందాని్నవ్వలేవు.	మర	ఏమట్	దీనిక్	
పరషా్కరము?	శశ్వతమైన	ఆనిందము	నీకు	కావాలింటే	అశశ్వతమైన,	అనిత్యమైన	వస్తివుల	
వెింట,	 విషయాల	 వెింటపడరాదు.	 శశ్వతమైన	 వస్తివేద్	 తెలుస్కొని	 అట్టి	 వస్తివున్	
పిందటానిక్	 ప్రయత్నము	 చ్యాలి.	 శశ్వత	 వస్తివు	 పరమాత్మ	 కన్క	 ఆ	 పరమాత్మన్	
తెలుస్కొని	ఆయనన్	ఆశ్రయిించాలి.	ఆయనకు	దగ్గర	కావాలి.	ఆయనతో	ఐక్యము	కావాలి.	
అపు్డే	ఆనిందము,	శశ్వతానిందము	లభిించి	దానితో	దు:ఖాలని్న	మట	మాయము.	అయితే	
పరమతమైన	వస్తివులు	పరమతమైన	ఆనిందాని్నసాతియే	గాని	శశ్వతానిందాని్న	ఇవ్వలేవని	
ముిందుగా	గ్రహిించాలి.	తరా్వత	తాన్	అన్భవిస్తిన్న	దు:ఖాలన్ిండి	విడుదల	పిందాలింటే	
తాన్	 సమసతి	 కర్మ	 బింధన్ల	న్ిండి	 విడుదల	పింది	 శశ్వత	 పరమాత్మన్	 తెలుస్కొని	
ఆయనతో	 ఐక్యమైపోవడిం,	 మోక్షాని్న	 పిందటము	 ఒక్కటే	 శశ్వత	 పరషా్కర	 మార్గమని	
గురతిించాలి.	అట్టి	మోక్ష	సాధనకు	తీవ్రమైన	ప్రయత్నము	చ్యాలి.	మోక్షమింటే	మరేమీ	కాదు.	
నీ	సహజ	స్థత్యే	మోక్షము.	నీవు	పరమాత్మ	స్వరూపుడివే.	నీవు	మోక్ష	స్వరూపుడివే.	నీవు	శశ్వత	
ఆనింద	స్వరూపుడివే.	అయితే	ఆ	సింగత్	నీవు	మరచావు.	నీవెవరో	నీవు	మరచావు	నిన్్న	నీవు	
తెలుస్కోకపోవటమే	నీ	బాధలకు	కారణము.	కన్క	ఇప్ట్కైన్	నీ	కళ్్ళ	తెరచుకొని	నీవెవరో	
తెలుస్కో.	నీ	సమస్యలనీ్న	తీరపోతాయి.	అయితే	ఎలా	తెలుస్కోవాలి?	ఎవరుచెబుతారు?	
బ్రహ్మ	విద్యకు	సింబింధ౦చిన	అన్భవ	పూర్వకమైన	అచు్యతాశ్రమ	గురువులు	మీ	కోసము	
ఎదురు	చూస్తిన్్నరు	వెళ్ళిండి.	 విద్య	 తీస్కొని	ఆచరించి	ఆనిందాని్న	పిందిండి.	మీలోని	
అసింతృప్తిని	తొలగించుకొని	శశ్వత	ఆనిందమున్	పిందిండి.	ఆత్మజాఞానము	లేకుిండా	ఎని్న	
కర్మలు	చ్సన్	మోక్షము	లేదు.	ఆత్మజాఞాన్ని్న	సిందేశల	దా్వరా,	ఆదేశలదా్వరా	తెలుస్కునే	
వీలులేదు.	క్వలము	ఉపదేశము	దా్వరానే	తెలుస్కోవాలి.	సాధాన్కా౦క్షులైన	మీరు	ఆ	బ్రహ్మ	
విద్యన్	పిందిండి.





22 H ఓ...మానవా...ఆలోచించు...? “నిన్ను నీవు తెలుసుకో”

పరమాత్మ	 న్ించి	 వచిచేన	 ఆత్మ,	 ప్రాణ,	 మనస్	 మనదేహములో	 ఉన్నప్ట్కీ	 కూడా	
మానవులు	దుఃఖానిక్	గురకావడిం	ఏమట్?	అని	మనిం	చరచేించుకుిందాిం.

1)	 ఆత్మ	 అన్నది	 బ్రహ్మపురలో	 స్పాతివస్థలో	 ఉింటింది.	 అింటే	 మన	 మెదడులో	 థర్డు	
వెింట్రిక�	లో	నిక్పతిమై	వుిండి	ఈ	దేహ	సామ్రాజా్యని్న	ఏలడిం	కోసిం	‘ప్రాణ,”	“మనస్”	
ని	క్ిందిక్	దిింప్	తన్	య�సా్థనములో	కూరొచేని	స్వయింప్రకాశమై	ఉింటూ	అని్నింట్క్	
ద్రషటి	అయి	కూరుచేన్నది.

2)	 “ప్రాణ”	 (PRANA):	ప్రాణకు	అన్చరగణమైన	పించ	ప్రాణాలు	 1.	ప్రాణ,	 2.	 అపాన,	 3.	
వా్యన,	4.	ఉదాన,	5.	సమాన	వాయువులు.	వీట్తో	పాట	ఉపవాయువులు	1.	న్గదతతి,	
2.	కూర్మ,	 3.	 కృకర,	 4.	 దేవదతతి,	 5.	 ధనింజయలతో	కలస	ఈ	దేహసింరక్షణలో	ఇవి	
తోడ్డుతూ	తమ	తమ	విధులన్	నిర్వహిసాతియి.	దేహములో	వుిండబడిన	కోటాన్కోటలి	
జీవకణాలకు	కావలసన	గాలి,	నీరు,	ఆహారాని్న	రకతిిం	దా్వరా	అిందిస్తిింది.	

	 *	ప్రాణ	బ్రెయిన్	రీజియన్	లో	“ఫోర్తి	వెింట్రిక�”	లో	వుిండి	రెస్రేటరీ	ససటి�	(Respiratory 
system) దా్వరా	 అని్నింట్ని	 యాక్టివ్	 చ్సూతి	 తమలో	 ఊష్ణిం	 తగ్గకుిండా	 98	 డిగ్రీల	
సింట్గ్రే�	హీట్	గా	ఉించుతూ	తన	విధ	నిర్వహణలో	ఎలాింట్	అలసట	ఎరుగక		జాగ్రత్,	
స్షుప్తి	అవస్థలలోలి	కూడా	పనిచ్సూతి	సజీవింగా	వుిండునటలి	తన	విధని	నిర్వహిస్తిింది.	
దేహము	ఈ	రకముగా	నిలవడానిక్	కారణిం	ఈ	ప్రాణయే	!	దీనినే	“క్రియాశక్తి”	అింటారు.

3)	 మూడవ	 శక్తి	 అయినటవింట్	 మనస్	 (ఇచాఛాశక్తి)	 ఈ	 దేహాని్న	 కింట్రో�	 చ్సూతి	 తన	
ఇషాటిరాజ్యింగా	 అజాఞానముతో	 తమోగుణ	 స్థత్లో	 చ్యరాని	 కర్మలు	 చ్సూతి,	 దాని	
ఫలితాలన్,	 జీవాత్మకు	 అింటగడుతూ	 అనేక	 జన్మలకు	 నెలవవుతుింది.	 బింధానిక్	
మోక్షానిక్	కారణభూత	మవుతుింది	(మన	ఏవ	మన్షా్యన్�...)

4)		 అని్న	 జన్మలలోన్	మానవ	 జన్మయే	 ఉతతిమోతతిమమైనది.	 జన్మలు	 తన	 కరా్మన్సారిం	
మారుతుింటాయి.	అసలు	జన్మలు	మూడు	రకములు.

	 1.	దేవ	జన్మ,	 2.	మానవ	జన్మ	 3.	జింతు	జన్మ.	ఇిందులో	కర్మల	ఫలితాలన్	బట్టి	జన్మ	
ల్తుతితుింటారు.	 కర్మలు	 ఆ	 జీవునితోపాటగా	 కలిస	 ప్రయాణిసాతియి.	 అదే	 శరీరమనే	
బింధనము.	ఈ	బింధనముతోనే	మనిష్	ఈ	లోకములోక్	వస్తిన్్నడు.	

8. దై వాంశ అయిన ఆత్మ, ప్్ర ణ, మనసు మన  
ద్హములో వునానా మానవునికి ఎందుకీ దుుఃఖం?
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5)	 ఈ	 దుఃఖానిక్	 నిలయమైనటవింట్	 శరీరాని్న	 ధరించడిం	 వలలి	 ఈ	 దుఃఖబాధలు	
అన్భవిించాలిసువస్తిింది.

6)	 జన్మ	 జన్్మింతరాలలో	 మనము	 చ్స్కున్న	 కర్మలవలలి,	 ఆ	 కర్మల	 యొక్క	 ఫలితాని్న	
అన్భవిించడిం	కోసిం	 జన్మ	 అనేది	 ఎతతివలస	 వస్తిింది.	 అింటే	 శరీరాని్న	 ధరించాలిసు	
వస్తిింది.

7)	 మనిం	చ్సే	కర్మలు	కొని్న	మించివి,	కొని్న	చెడడువి	ఉింటాయి.	ఈ	జన్మలోనే	కాకుిండా	
వెన్కట్	 జన్మలలో	కూడా	 కర్మలు	 చ్స	 వుింటాము.	 ఆ	 కర్మలే	 శరీరానిక్	 బింధన్లు	
అవుతాయి.	అింటే	మనము	చ్సే	శుభాశుభ	కర్మల	యొక్క	సింసా్కరముతో	బింధింపబడి	
ఉన్నదన్నమాట.

8)	 పూర్వ	కర్మల	ఫలితాన్సారింగా	వచిచేన	ఈ	శరీరముతో	మళీ్ళ	మళీ్ళ	చ్యకూడని	కర్మలు	
చ్సూతి	ఈ	 శరీరాని్న	 ఇింకా	బింధించుకుింటన్్నము.	మనలో	ఉన్న	సూ్థల	మనస్తో	
బాహ్యవిషయాల	యిందు	ప్రలోభపడి,	సా్థయిక్	మించిన	కోరకలతో	అనేక	కర్మలు	చ్సూతి	
ఆ	కర్మ	ఫలాని్న	అన్భవిించటానిక్	అనేక	జన్మలు	పిందుతూ	చసూతి	జనన	మరణాలనే	
చక్రములో	త్రుగుతుింది.

9)	 అిందుక్	 జన్మ	 అనేది	 ఎిందుకు	 కలుగుతుింది	 అనే	 ప్రశ్నకు	 జవాబు	మనము	చ్యు	
కర్మల	 ఫలితాలే.	 ఈ	 జన్మలో	 కూడా	 ఇింకా	 ఇింకా	 కర్మలు	 చ్సూతి	 మనన్	 మనమే	
బింధించుకుింటన్్నము.	ఈ	కర్మ	శృింఖలాల	న్ిండి	విముక్తి	పిందాలిసున	ఆవశ్యకత	
ఏర్డిింది.	ఈ	శరీర	మనేది	కర్మఫల	స్వరూపమే.

10)	 మనస్	ఈలాింట్	కర్మ	చ్యడానిక్	కారణిం	మనస్లో	పుటటి	తృష్ణ	(కోరక)	వలలినే.	తృష్ణ	
చ్త	ప్రేరేప్ించబడి	 ఏ	 వస్తివు	 అయిన	న్ది,	 అధకారము	న్దే	అని,	 ఇది	న్కోసమే	
అని,	 ఉన్్నదలాలి	న్క్	 అని,	 అింతా	 నేనే	 నని,	 అింతా	న్కోసమే	 నని,	 అహింకారము	
పుడుతుింది.	దీనిక్	కారణిం	అవివేకమే,	విచారణాశక్తి	లేకపోవడమే.	ఈ	వివేకశక్తి	లేని	
వారక్	“అింతర్దృష్టి”	ఉిండదు.

11)	 అవివేకము	 అనేది	 అజాఞానము	 వలలి	 కలుగుతుింది,	 అజాఞానము	 వలలి	 దుఃఖము	
కలుగుతుింది.	 ఒకదానికొకట్	 సింబింధిం	 కలిగవున్్నయి.	 ఎలాగింటే,	 చెటటి	 బీజాని్న	
ఉత్త్తి	చ్స్తిింది.	ఆ	బీజమే	మళీ్ళ	చెటటిన్	ఉత్త్తి	చ్స్తిింది.	అటాలిగే	అజాఞానము	దుఃఖానిక్	
కారణమైతే,	ఆ	దుఃఖమే	అజాఞాన్నిక్	కారణమౌతుింది.	ఆ	విధింగానే	ఈన్డు	మనము	
చ్స్తిన్న	కర్మలని్న	పూర్వజన్మ	సింసా్కరిం	యొక్క	ఫలితాలే	గదా	!

12)	 ఈ	 విధమైన	 కార్యకారణ	 ప్రవాహిం	 నడుసూతినే	 ఉింటింది.	 దీనిక్	 మూలమేమట్	
అవిదా్యత్మకమైన	 (బ్రహ్మవిద్య	 లేక)	 అజాఞానము.	ఈ	అజాఞాన	 స్థత్లో	దుఃఖము	కలగటిం	
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అనేది	తప్నిసర.	కాబట్టి	దుఃఖము	అజాఞానము	అనే	రెిండు	ఒకదానినొకట్	కారణాలుగా	
వున్్నయి.	అజాఞానము	వున్న	చోట	దుఃఖము	తప్దు.

13)	 అజాఞాన	మనగా	 ఆ	 పరాత్రుని	న్ించి	 వచిచేన	 ఆ	మూడు	 శకుతిలన్	 ఏకము	చ్యక	
పోవడమే	 ప్రథమ	 అజాఞానము.	 విడదీస	 పింపడమే	 దుఃఖానిక్	 కారణిం.	 దానివలలి	
కర్మఫలితాలు	అన్భవిసూతి	జీవితములో	గిందరగోళ	పరస్థతులు	ఏర్డి,	అసతివ్యసతి	మైన	
జీవనముతో	స్డిగుిండములో	చికు్కకున్న	న్వ	లాగా	పరస్థత్	ఏర్డిింది.

14)	 నిన్్న	 నీవు	 తెలుస్కునే	 ప్రయత్నము	చ్యక	 గత	 జన్మల	లాగానే	ఈ	 జన్మలో	 అశ్రద్ధ	
చ్సేతి	 ఇింకా	ఈ	శరీర	బింధనములో	ఇరుకొ్కని,	 “పునరప్	జననిం	పునరప్	మరణిం”	
పిందుతున్్నము.

15)	 వచిచేనవి	 దైవీశకుతిలు	 అయినప్ట్క్,	 వాట్ని	 దైవీ	 శకుతిలుగా	 గమనిించక,	 తేలిక	
భావముతో,	తృణప్రాయముగ	ఎించి,	వాట్	బాగోగులు	చూడక,	సరయిన	విధానములో	
జీవనము	గడపక,	తమ	ఇషాటిరాజ్యింగా	ప్రవరతిించడిం	కూడా	ఈ	దుఃఖానిక్	ఒక	కారణిం.

	 ఉదా:	 	పది	లక్షలు	వెచిచేించి	ఒక	కారున్	తీస్కొని	దానిని	సర	అయిన	విధానములో	
నడుపక	మిందు	మతుతిలకు	బానిసయై	ఆ	వాహన్ని్న	లోయలో	 పడేసనచో	 కింపెనీ	
వారది	 తప్గున్?	 లేక	 డ్రైవరు	 నిరలిక్షమా?	 మనము	 బటటిల	 కొటటిలో	 తెలలిట్	 వసత్రము	
తెచుచేకొని	ధరించి	దానిపై	పడు	మురక్ని	తొలగించుకోకపోవడిం	మన	పరపాటా?	
లేదా	కింపనీ	పరపాటా?	దీని	బాధ్యత	ఎవరది?

16)	 అదేవిధింగా	పవిత్రమైన	దైవీ	శకుతిలన్	అపవిత్రింగా	తయారు	చ్స్కొని	చిిందర	విందర	
జీవితము	గడుపుతున్న	ఈ	మానవుని	నిరలిక్షష్యమే	కాదా	 !	దాని	 వలలి	 జీవితాలు	వ్యర్థమై	
పోతున్్నయనేది	నిర్వవాదాింశము	కాదా	!

17)	 జీవాత్మ,	పరమాత్మలో	ఐఖ్యము	చెిందితే	తప్	దుఃఖ	నివృత్తి	అనేది	అసింభవము.	జీవాత్మ	
పరమాత్మ	ఐక్యతకు	మూలము	ఈ	సాధనయే	(బ్రహ్మవిద్యయే).

18)	 భగవింతునిలో	ఈ	జీవాత్మని	ఐక్యము	చ్స	మోక్షము	ఇప్్ించ	గలిగే	ఈ	సాధనకు	ఎింతో	
ప్రాముఖ్యత	వున్నది.	దానిని	విజుఞాలయిన	మీరు	తేలిక	భావముతో	చూడగూడదు.	దాని	
యెడల	నిరలిక్షష్యము	వహిించ	కూడదు.	నీ	కర్మలు	నీవు	ఇక్కడే	కాలుచేకోవచచేని	భగవదీ్గతలో	
శ్రీకృష్ణ	 పరమాత్మ	 నొక్్క	 వకా్కణిించారు	 “ప్రయతా్న	 ద్యత	 మానస్తి,	 యోగ	 సింశుద్ధ	
క్లి్బష:”	 అనే	 శోలికిం	 దా్వరా	 ప్రజానీకానిక్	 ఒక	 గొప్	 సిందేశని్న	 అిందిించారు.	 అది	
గమనిించగలరు.		





ఓ...మానవా...ఆలోచించు...? “నిన్ను నీవు తెలుసుకో”  H 25  

ఈ	ప్రపించము	ఏమట్?	 దీని	 తత్విం	 ఏమట్?	 దీని్న	 పనికటటికొని	 సృష్టిించారా?	 లేక	
తనింతట	తానే	సృష్టి	అయిిందా?	అసలు	మనకు	ఇింద్యగోచరిం	అవుతున్న	ఈ	ప్రపించిం	
నిజింగా	ఉిందా?	లేక	అది	మనకు	ఇింద్యాలు,	మనస్సు	చ్స్తిన్న	ఇింద్రజాలమా?

మానవ	 జీవితానిక్	 లక్షష్యిం	 ఏమట్?	 అర్ధిం	 ఏమట్?	 అసలు	మానవ	 జీవితానిక్	 ఒక	
లక్షష్యము,	అర్థము	ఉన్్నయా?	నేనెవరని?	ఎక్కడిన్ించి	ఈ	లోకానిక్	వచాచేన్?	ఇక్కడి	న్ించి	
ఎక్కడిక్	 పోతాన్?	 జనన్నిక్	 ముిందు	 నేన్	 ఉన్్నన్!	 మరణాింతరిం	 నేన్	 ఉింటాన్!	
ఇింతక్	న్లోని	ఈ	“నేన్”	ఎవరు?	మానవుడు	స్వతింత్రుడా!	అస్వతింత్రుడా!	అతనిక్	నిర్ణయ	
సే్వచఛా		free	will	ఉిందా?	

మన	పూరు్వలు	ఎవరు?	ఏిం	చ్శరు?	ఎలా	జీవిించారు?	ఏ	విజయాలు	సాధించారు?	
ఏ	అపజయాలు	పిందారు?	మనకు	ఏ	వారసత్విం	మగలిచే	వెళాలిరు?	అనేది	తెలుస్కోవాలి.	
మానవుడు	 స్వభావ	 సద్ధింగా	 వివేచన్శీలి.	 రేష్యోసనేషన్	 (ratiocination)	 	 వివేచన		
అనే	 లక్షణము	 అతడిని	 జింతువుల	 న్ించి	 విడదీస్తిింది.	 జింతువులు	 తమ	 సహజ	
సింవేదనల	 సహాయముతో	 పన్లు	 చ్సాతియి.	మానవుడు	మాత్రమే	బుది్ధని	 ఉపయోగించి	
వివేచిసాతిడు.	జింతువులు	ప్రశ్నలు	వేయవు.	మానవుడు	ప్రశ్నలు	వేసాతిడు.	కొని్న	విశ్వసాలు	
వేరుపరుచేకుింటాడు.

ఈ	ప్రపించానిక్	ఆది,	అింతము	ఉన్్నయా?	ప్రాణిం	అింటే	ఏమట్?	పాపిం	అింటే	ఏమట్?	
పుణ్యము	అింటే	ఏమట్?	ఏది	 తపు్?	 ఏది	 ఒపు్?	న్	జనన్నిక్	ముిందు	నేన్	ఉన్్నన్!	
మరణిం	తరువాత	ఉింటాన్!	స్వర్గము,	నరకము,	పూర్వజన్మ,	పునర్జన్మ	అింటూ	ఉన్్నయా!	
లోకములో	ఎిందుక్ింత	క్రౌర్యము	ఉింది!	ఎిందుక్ింత	సా్వర్థము,	ఇింత	నైచ్యిం,	ఇింత	హైన్యిం,	
ఇింత	దైన్యిం?	వీట్ని	పరహరించి	లోకాని్న	ఇింతకింటే	మేలైనదిగా	తీరచేదిద్దడానిక్	వీలున్నదా!	

ఈ	మహా	సృష్టిక్	కారణిం	ఏమట్?	ఎక్కడ	న్ించి	ఎిందుకు	మనిం	జని్మించిన్ము?	దేని	
వలలి	మనిం	జీవిస్తిన్్నము?	తుదకు	మనకు	విశ్ింత్	స్థలము	ఎక్కడ?	మన	స్ఖ	దుఃఖాలని్న	
ఎవరవలలి,	 దేనివలలి	 నిర్ణయిం	 అవుతున్్నయి?	 ఏ	 శసన్లు	 మనలి్న	 నడుపుతున్్నయి?	
“పరబ్రహ్మ”	అింటే	ఏమట్?	బాహ్య	ప్రపించాని్న	జయిస్తిన్న	మానవుడు	తన	అింతఃప్రపించాని్న	
జయిించలేకపోతున్్నడు.	తనన్	తానూ	జయిించుకోలేకపోతున్్నడు.	మానవుడు	తనన్	
తనలో	 న్ించి	 తెలుస్కోవాలి,	 బాహ్యింగా	 ఎింత	 తెలుస్కున్్న	 అది	 న్ణేనిక్	 ఒక	 వైపు	
అవుతుింది.	రెిండవ	వైపున	ఉన్నదే	నీలోని	తత్వ	వివేచన.

9. నీ కోసం నీవు తెలుసుకో
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1)		 మన	భారత	దేశము	పుణ్యభూమ	అని	ఎిందుకు	అింటారు?	

2)	 న్లుగు	వేదాలు	అిందిించిన	సిందేశిం	ఏమ?

3)	 ఉపనిషతా్కరులు	చూప్న	మార్గము	ఏమ?

4)		 పురాణాలు,	శసాత్రలు	కథ	రూపకింగా	సూక్ష్మములో	చెప్్న	సాింక్త్క	విషయ	మేమ?	

5)	 భగవింతుని	 ముఖారవిిందిం	 న్ిండి	 జాలు	 వారన	 భగవదీ్గత	 ప్రబోధించిన	 కరతివ్యిం	
ఏమ?	

6)		 నేట్	కలియుగ	మానవుని	దైన్య	స్థత్క్	కారణిం	ఏమ?	ఈ	స్థత్	పోవు	మార్గిం	ఏమ?	

7)		 వీట్ని	అనే్వష్ించి	అర్థిం	చ్స్కున్నది	ఎింత?

8)		 భగవింతుడు	అింటే	ఏమట్?	

9)	 భగవింతుని	కృప	పిందాలింటే	ఏిం	చ్యాలి?	

10)	 భగవింతుని	సేవ	అనగానేమ?	

11)	 నీలోన	ఉన్న	దైవ	శకుతిలు	ఏమ?	

12)	 ఆ	శకుతిలు	ఎవర	సతుతి?	

13)	 ఎవరవి	వారక్	సమర్స్తిన్్నమా?	

14)	 సమర్ించక	పోవడిం	వలలి	నషటిిం	ఏమ?	

15)	 మనస్	అశింత్క్	కారణిం	ఏమ?	

16)	 మనస్	శింత్,	ఆనింద	స్థత్,	మానవుడు	ఎలా	పిందగలడు?

17)		 ఆనిందిం	 కోసిం	 పూర్వకులు	 చూప్న	 మార్గిం	 ఏమ?	 ఆ	 విద్య	 ఏమ?	 ఆ	 విద్యన్	
ఏమింటారు?	భగవదీ్గతలో	చెప్్న	బ్రహ్మ	విద్య	అనగానేమ?	

18)		 బ్రహ్మ	విద్య	దా్వరా	ఆ	దైవాని్న	దర్శించ	వచచేని	అన్దిగా	మన	పూర్వకులు,	యోగులు,	
ఋషులు,	మున్లు,	తపస్సులు	ఉపనిషతా్కరులు	మొదలగు	వారు	ఆచరించి,	తరించి	
ఆనిందిించి	మానవ	జన్మ	కరతివా్యని్న	పూరతి	చ్స్కొని	మళీ్ళ	మళీ్ళ	జన్మలు	పిందకుిండా	
చ్స్కున్న	విషయాని్న	అర్ధిం	చ్స్కొని	ఆచరించిండి.
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 1 వ ప్రశనా : “KNOW THY SELF” అనగా నేమి?
                   “నిన్నా నీవు తెలుసుకో” అనగా నేమి?

1)	 నిన్్న	నీవు	తెలుస్కో	అనగా...	నేన్	అనగానేమ?	

	 ఈ	సృష్టి	అనగా	నేమ	?

	 నేన్	ఎక్కడి	న్ిండి	వచాచేన్?

	 నేన్	ఎక్కడిక్	వెళతాన్	?

	 నేన్	అన్	రెిండు	అక్షరాల	అర్థమేమ?	అన్	తెలుస్కొన్	విషయమే	 “KNOW THY 

SELF”. 

2)	 తనన్	తాన్	ఎరుింగవల్నన్	సహజ	కాింక్ష	మనలో	వచిచేనపు్డు	దానిని	తెలుస్కొన్	
దాకా	 తనకు	 తృప్తి	 లభిించదు.	 తెలుస్కొన్నింత	 వరకు	 మనము	 బ్రతుకుటయూ	
అగత్యమే	 కదా!	 ఆ	 రీత్	 బ్రత్క్	 ఉిండుట	 చావుకు	 గురకాక	 ఇచాఛామరణుడు	 ఎలా	
అవుతాడని	ఆ	సమస్య	మనలని	వేధించున్.	అిందుగూరచే	ఈ	దేహములోనే	తానొచిచేన	
మార్గము	 వెత్క్	 స్వస్వరూపజాఞానము	 పింది,	 ఆత్మదర్శనము	 చ్స్కొని,	 పరమాత్మ	
దర్శనము	 చ్స్కొన్	 వరకు	 వెళ్ళ	మూలచ్తనమైన,	 సరా్వతు్మడయిన ఆ “స్వరాట్”, 
“విరాట్”, లన్ జపములో దరి్శంచి తన సా్థనమేదో అవగాహన చేసుక్ని వెళ్ళవలెన్. 
అద్ తనన్ తాన్ తెలుసుక్న్ట.

3)	 యావత్	 సృష్టిక్	 మూలమైన	 ఆ	 శక్తిని	 ఎరుగుటయే	 తనని	 తాన్	 తెలుస్కొన్	
విధానము.	 దీనికోసమే	యుగ	యుగాల	 న్ిండి	పూర్వకులు	 నేన్	 ఎవరన్	 ప్రశ్నతో	
యోగులు,	 ఋషులు,	 మున్లు,	 తపస్్వలు,	 ఉపనిషతా్కరులు	 మొదలగు	 ఋష్	
సింప్రదాయమింతా	తమ	తమ	తపస్సులలో	అహర్నశలు	ప్రయత్నము	చ్సూతినే	వున్్నరు.

4)	 ఇది	ప్రత్	మానవుడు	చ్యాలిసున	ప్రథమ	కరతివ్యము.	ఇది	ఎవర	మీదనో	గొప్వారము,	
అధకులము	 కావాలనేది	 కాకుిండా	 తమకు	 తామే	 స్వరూపజాఞానము	 పిందాలి.	
అలాింట్దే	“నిన్నా నీవు తెలుసుకో.”

5)	 “నిన్్న”,	 “నేన్”	 అనగా	సూ్థలములో	చెపు్	 సమాధానములు	కావు.	 ఇవి	సూక్ష్మ	స్థత్క్	
చెిందిన	భావనలు.

6)	 నేనెవడన్?

10. నిన్నా నీవు తెలుసుకో
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	 సపతిధాతువులచ్	 ఏర్డిన	 సూ్థలదేహమున్	 “నేన్”	 కాన్	 శబ్ద,	 స్ర్శ,	 రూప,	 రస	
గింధములన్	పించవిషయములన్	“నేన్”	కాన్	శ్రోత్ర,	త్వక్,	చక్షు,	జిహ్వ,	ఘ్రాణము	
లన్	జాఞానేింద్యములైదు	“నేన్”	కాన్.

	 వచన,	 గమన,	 ఆదాన,	మలవిసర్జన,	 ఆనిందములన్	ఐదు	కార్యములన్	చ్యునట్టి	
వాక్,	పాద,	పాణి,	పాయువు,	ఉపస్థలన్	కరే్మింద్యము	లైదు	“నేన్”	కాన్.

	 శ్వసాది	 పించ	 వా్యపారములన్	 చ్యు	ప్రాణాది	వాయు	 పించకము	 “నేన్”	 కాన్.
తలింపుల	యొక్క	మనస్న్	నేన్	కాన్.

		 విషయ	వాసనలతో	కూడి,	 సర్వవిషయములిందు	 ఇరుకొ్కని,	 సర్వ	 వా్యపారములన్	
చ్యు	అజాఞానమున్	“నేన్”	కాన్.

7)	 పైన	 చెప్్నవని్న	 నేన్	 కానిచో	 అపు్డు	 నేనెవడన్?	 వీటని్నింట్క్	 “నేన్”	 కాదని	
ప్రతే్యకింగా	నిలిచి	ప్రశ్నించు	(విచారణాశక్తి)	ఎఱుకయే	“నేన్.”

8)	 “ఎఱుక” స్వరూపమెటిటిది?

	 ఎఱుక	 స్వరూపమే	 చైతన్యవింతమైన,	 నితా్యనిందమైన,	 ఆ	 పరబ్రహ్మ	 స్వరూపమే,	
సచిచేదానిందము	 (సత్	 +	 చిత్	 +	 ఆనిందము),	 అదే	 “నేన్”	 అయివున్్నన్.	 ఈ	
సచిచేదానిందాని్న	 జప	 సాధనలో	 తీవ్రత	 హెచిచే	 తన	 యొక్క	 తపనయే	 తపస్సుగా	
మారనపు్డే	 ఆ	 సచిచేదానింద	 మూరతి	 దర్శనమగున్.	 దృశ్యముగా	 వున్న	 ఈ	 జగతుతి	
కనపడక	పోయినపు్డు	ఆ	స్వరూపము	యొక్క	దర్శనమగున్.

9)	 దృశయు మైన ఈ జగతు్త ఎపు్పడు కనపడక పోవునో!

	 సర్వవిషయ	 జాఞానములన్,	 సర్వ	 సూ్థల	 వా్యపారములకు	 కారణమగుతున్న	 మనస్సు	
తన	చ్షటిలు	అణిగనపు్డు	ఈ	సూ్థల	జగతుతి	అింతయు	అింతరా్ధన	మగున్.	మనస్	
న్ిండియే	అని్న	తలింపులు	 (ఆలోచనలు)	తోచుచున్నవి,	తలింపులు	త్రోసవేసనపు్డు	
అక్కడ	మనససునేది	లేదు.	కన్క	తలింపులే	మనస్	యొక్క	స్వరూపము.

10)	 ఈ	మనస్	యొక్క	తలింపులు	పోవాలింటే “నేన్ ఎవడన్”	అన్	సదా	విచారణ	చ్త	
ఇతరములైన	 తలింపులని్న	 న్శనము	 చెింది	 ఆ	 తరువాత	 స్వరూప	 దర్శనమగున్.	
దానినే  “KNOW THY SELF”	 నిన్్న	నీవు	తెలుస్కున్నటలి	అగున్.	అపు్డు	 “నేన్	
ఎవడన్”	అన్	దానిక్	సమాధానము	లభిించున్.

11)	 “	నేన్”	అనగా	ఈ	కనపడు	దేహమున్	కాన్.	ఈ	విశ్వములో	కనపడే	సమసతి	పదార్థములు	
ఏవియు	“నేన్”	కాన్.	ఇవి	అని్నయు	అన్త్మ	స్థత్వి.	అత్మవి	కావు.	వీటని్నట్ని	చూసన	
వాడే	ఆత్మ.	అింటే	పరబ్రహ్మ	స్వరూపమైన	పరమపురుషుడే	ద్రషటి.	అతడే	నితు్యడు	.
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12)	 ఆత్మ, అనాత్మ అనగా?

	 ఈ	కింట్క్	కనపడే	ప్రత్ది	అన్త్మ	స్థత్దే.	ఈ	కనపడనిది	ఏద్	ఆత్మ	అయి	వున్నది.	ఆత్మ	
చిన్మయమైనది.	చిన్మయ	స్వరూపమే,	అవ్యకతిమే,	శశ్వతమైన	ఆత్మయే	“నేన్” అన్నది.

2వ ప్రశనా: ద్వతలకైనా రాక్షసులకైనా ఇచిచినది ఒకేవిదయు అయినా రాక్షసులు ఎందుకు 
అల మారారు?
1)	 ఒక్	బ్రహ్మవిద్య	ఐనప్ట్కీ	సాధనలో	వచుచే	మారు్లన్	విచక్షణా	బుది్ధతో	అవగాహన	

చ్స్కోకపోవడిం	 వలలి	 అనేక	 దుష్రణామాలు	 ఏర్డుతాయి.	 సాధనలో	 సాధకులు	
గమనిించవలసన	ఒక	విషయము:	ప్రత్రోజూ	ఉదయిం,	సాయింత్రిం	సాధన	చ్యు	
సాధకులు	 బహు	 ప్రీత్తో	 తెలుస్కోవాలన్న	 తపనతో,	 సాధించాలన్న	 లక్షష్యముతో,	
జపము	చ్సూతి	ఆ	గతాగత్	తీవ్రింగా	చ్సనవారక్	అశనోత్త్తి	జరుగున్.	ప్రత్	దినము	
ఆలా	సాధన	 చ్యడిం	 వలలి	 అశనోత్త్తి	 జరగ	 ఆ	 అశన్ని్న	ప్రాణ	 స్్వకారము	 చ్సూతి	
బలిషు్ఠడై,	దిన	దిన్భివృది్ధ	చెింది,	నూతన	ఉతాసుహింతో	“హూ”	అన్	ఝింకారముతో	
అహింకారము	హెచిచే	“ఇగోఇజం” పెరుగున్.

2)	 తదుపర	ప్రాణ,	మనస్	సే్నహింతో	ముిందుకు	వెళ్్ళ	సిందర్భముగా	ఒక	విింతైన	సింఘటన	
ప్రత్	సాధకునిక్	సూక్ష్మస్థత్లో	గోచరమగున్.	ఆ	స్థత్క్	వెళలిన	తరా్వత	జపములో	అక్కడ	
రెిండు	మార్గములు	కనిప్ించున్.	దీనినే	బైబి�	లో	ఒక	వాక్యము	చెప్బడినది.	“Wide is 
the gate and broad is the way that leadth to destruction”.	దీనినే	న్శనమునకు	
గొనిపోవు	దా్వరము	విశలముగాన్	వెడలు్గాన్	వున్నది	అన్్నరు.

3)	 ఇక	రెిండవది:	శశ్వత	జీవనము,	జీవిత	సాఫల్యము,	మానవకరతివ్యము,	సాధ్యపడునని	
“sraight is the way and narrow is the gate that leadth unto life"	అని	చెప్బడినది.	
ఆ	మార్గములు	మనలోనే	వున్్నయి.	వీట్నే	ప్రవృత్తి,	నివృత్తి	మార్గములు	అింటారు.

4)	 ఈ	సా్థనములో	సాధకులు	ఎింత	తీవ్రమైన	తపస్సు	చ్సనప్ట్కీ	ఆ	తపస్సు	జాఞాన్నిక్	
ఉపయోగపడక	 అహింకారానిక్	 హేతువై	 పోవున్.	 ఓక్	 విధమైన	 జపము	 ఓక్	 విధ	
మైన	ఫలితాలు	రాకుిండా	తమ	తమ	ప్రవృతులన్	బట్టి	రాక్షసత్వింగా,	 	 దైవత్వముగా	
విభజిింపబడుతుింది.	ఓక్	విధమైన	విద్యలో	ఇలా	ఫలితాలు	రావడానిక్	కారణిం	తమ	
తమ	 సించిత,	 అగామ,	ప్రారబ్ధకర్మలే	 కాకుిండా	 ఆ	 కర్మలన్	ఈ	మానవ	 దేహములో	
కాలుచేకోవచచేని	 భగవధ్్గతలో	 శ్రీకృష్ణ	 పరమాతు్మడు “ప్రయతానాదయుతమానసు్త” అని	
చెప్్నప్ట్కీ	అజాఞానముతో	కాలుచేకోక	పోవడిం	ఇది	మానవ	తప్్దమే	కదా	!
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5)	 అజాఞానస్థత్లో	 మైమరచి	 విర్రవీగుతూ	 అహింకారపూరత	 భావాలతో	 వెళ్ళనచో	 ఆ	
విశలమైన	రోడుడు	(నరకమునకు	తీస్కపోవునది)	మార్గములో	వెళ్తుింటారు.	ఇక్కడ	
విచక్షణ	కలిగన	సాధకుడు	ఇరుకైన	స్వర్గ	మార్గమున్	ఎించుకుింటాడు.	ఆ	మార్గములో	
ప్రత్	సాధకుడు	వెళ్ళవలసన	అగత్యము	వున్నది.	

6)	 కాని	 అింతరాత్మ	 ప్రబోధమునకు	 విలువ	 నీయక	 ఆ	 విశలమైన	 మార్గముననే	
పయనిించెదరు.	ఈ	మార్గమున	 పయనిించినవారు	 రజో,	 తమో,	గుణ	 ప్రవృత్తి	 కలిగ	
అజాఞాన్ింధకారములో	 కొటటికు	 పోతూ	 అహింకార	 బుది్ధతో	 రాక్షస	 ప్రవృత్తి	 కలిగ	
ఉింటారు.

7)	 ఆ	కోవకు	చెిందిన	వారే	రావణాస్రుని	లాింట్	వారు.	 	వారు	ఘోరమైన	తపస్సు	హఠ	
యోగముతో	చ్స	దేవతలన్	మెప్్ించి	వరాలు	పిందుతారు.	ఆ	కోవలోనే	శింకరుని	
యొక్క	మెపు్	పిందారు.	 అక్కడ	హఠయోగ	ప్రవృత్తితో	సాధన	చ్స	 తమ	తమ	ఇషటి	
దేవతలన్	కొలిచి	 సదు్ధలు,	 వరాలు	మొదలగునవి	పిందవచుచేన్.	 ఐన్	హఠయోగ	
ప్రయోగము	 సూ్థలమునకు	 వినియోగింపబడున్	 కాని	 సూక్ష్మ	 స్థత్లో	 జాఞాన్ని్న	
పింది	 “నేన్ ఎవడన్”	 అని	 విచక్షణ	 చ్స్కోక	 ముిందుకు	 సాగపోతుింటారు.	
మూలపురుషుడైన,	 ఆనింద	 స్వరూపుడైన,	 ఆ	 మూరతిని	 దర్శించలేరు.	 చిత్	 శక్తిక్	
హఠయోగ	 ప్రయోగము	 పనిక్రాదు.	 తపసుసు, జాఞాన కాంక్షి కాలేక అజాఞాన ప్రవృతి్తలో 
చేయకూడని కర్మలు చేస్్త ప్రజాహితమైనవి కాకుండా, లోకకళ్యుణంకోసం కాకుండా, 
స్వలభాపేక్షతో, సా్వర్థపరబుది్ధతో, అధర్మ ప్రవర్తనతో, నేనే అనే అహంతో ఈ దారిలో 
వెళ్్ళనవారు ప్రవరి్తసా్తరు.	దీనినే	రాక్షస	ప్రవృత్తి	అింటారు.

3 వ ప్రశనా: మామిడి చెట్టి పండలు గూరిచి?
1)	 ఒక	 స్థలములో	 పెటటిబడిన	 మామడి	 చెటటి	 వాట్	 యొక్క	 ఫలాలు	 చాలా	 మధురాత్	

మధురముగా	ఉిండగలదు.	వాట్	యొక్క	వితతిన్లే	వేరే	స్థలాలలో	నలలిభూములు,	రేగడి	
భూములు,	ఎర్రనేలలు,	చవిట్	నేలలలో	విత్తి	నపు్డు	ఆ	స్థల	గుణ	ప్రభావముల	చ్త	వేరు	
వేరు	ఫలితాలు	రాగలవు.	రుచులు	కూడా	మారపోవున్.	కారణిం?	 స్థల	మార్డివలలి	
దాని	త్య్యట్	దనము	యొక్క	గుణము	మారపోవున్.

2)	 అదే	 విధముగా	 ఒక్	 తలిలి	 తిండ్రులకు	 పుట్టిన	 సింతానిం	 నలుగురు	 కుమారులు	
న్లుగు	రకాల	గుణములతో	ప్రవరతిించెదరు.	కారణిం	వారు	వచుచేనపు్డు	తెచుచేకున్న	
కరా్మన్సారముగా	వార	 బుదు్ధలు	 ప్రవరతిించున్.	 అది	 వార	పూర్వజన్మ	 స్కృతముపై	
ఆధారపడి	వుిండున్.
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3)	 మన	 ఇింట్	 ఆవరణలో	ఒక్	 స్థలములో	మనము	మొక్కలు	న్ట్నచో	కొని్న	పూవులు	
ఇచుచేన్,	 కొని్న	 కాయలు	 ఇచుచేన్,	 కొని్న	 తీప్	 గల	 పిండులి	 ఇచుచేన్,	 కొని్న	 చ్దుతో	
(వేప)	కూడుకున్నవి	ఇచుచేన్.	అనగా	వీటని్నట్క్	స్థలము	ఒక్కటే	కదా!	అింతే	కాకుిండా,	
ఒక	పుషా్ని్నచ్చే	చెటటిలో	ఒక్	కలర్	పుష్ము	కాకుిండా	వివిధ	రకాల	కలరలి	పుషా్లు	
ఎిందుకు	వసాతియి.	వీటని్నట్	మూలిం	ఒకటే	భూమ	కదా!	అింటే	తమ	తమ	స్వభావ	గుణ	
విశేషాలన్	బట్టి	ఉింటాయి.

4)	 అదే	విధముగా	ఒక్	దైవ,	ఓక్	విద్య	ఐనప్ట్కీ	వార	వార	కరా్మన్సారముగా	తమ	తమ	
గుణాలన్	మేళవిింపు	చ్స్కొని	నడుచుకొిందురు.

5)	 ఆ	 పరాత్రుడు	ఆత్మనిచిచే,	ప్రాణాని్నచిచే,	మనస్నిచిచే	 సదు్బది్ధతో	స్వధరా్మని్న	పాట్ించి	
త్రగ	 చ్రుకొమ్మని	 అదేశసూతి	వార	వారక్	 సే్వచఛా	సా్వతింత్రా్యలు	 కలి్ించితే	 ఆ	 సే్వచాఛా	
సా్వతింత్రా్యలన్	 మస్	 యూజ్	 చ్స్కొని	 అజాఞాన్ింధకారములో	 పోవువారు,	 జన్మ	
జన్్మింతరాలుగా	 “పునరపి మరణం పునరపి జననం” అనే	 సింసారచక్రములో	
త్రుగాడుచున్్నరు.	 దీని	 న్ిండి	 సాధకులు	 బయట	 పడాలిసున	 అవసరిం	 ఎింతైన్	
వున్నది.

6)	 దైవీశకుతిలతో	 సూక్ష్మబుది్ధ	 యొక్క	 ప్రేరణతో	 తనన్	 తాన్	 తెలుస్కొని	 బింధ	
విముకుతిలు	అవుతున్్నరు.	వారకైన్,	వీరకైన్	ఒక్	అింశమున్ిండి	వచిచేనప్ట్కీ	వార	
కరా్మన్సారముగా	అజాఞాన్ింధకారములో	మునిగ	పోవడిం	వలలి	ఒక్రకమైన	ఫలాలు	
అిందుకోక	పోవడిం,	రుచులు	చవిచూడక	పోవడిం	జరుగుతుింది.

4 వ ప్రశనా: “ఏకోవశీ సర్వ భూతంతరాత్మ” అనగా నేమి?
1)	 ఏకోవశీ	సర్వ	భూతాింతరాత్మ	అనగా!	ఈ	సృష్టిలోని	సమసతి	 జీవులలో	అింతరా్యమగా	

నెలవయి	ఉన్న	శక్తియే	దైవీశక్తి.	ఆ	శక్తి	లేని	ఏ	జీవి	గూడా	కళా్యణకారకముగా	ఉిండ	
జాలదు.	 అని్న	 భూతములు	 అనగా	 అని్న	 జీవులలో	 సత్య	 జాఞాన	 అనింతరూపుడైన	
పరమేశ్వరుడు	ఒకడున్్నడు.	ఈ	చరాచర	జగతుతి	అింతా	ఆయనచ్	సృష్టిించబడిిందే!

2)	 పాలలో	వెన్న	వా్యప్ించి	వున్నటలిగా	ప్రపించ	మింతట	పరమాత్మ	నిిండివున్్నడు.	అగ్న	
న్ించి	 నిపు్రవ్వలు	 పుట్టినటలిగా	 ఆ	 పరమాతు్మని	 న్ిండి	 జీవులు	 ఉద్భవిస్తిన్్నయి.	
అనగా	 జీవాత్మ	 పరమాత్మకు	 ప్రత్బిింబము.	 పరబ్రహ్మము	సర్వము	వా్యప్ించి	వున్నది.	
ఇది	 ఉన్నచోట	 మరొక	 వస్తివు	 ఉిండుటకు	 సాధ్యము	 కాదు.	 అనగా	 విభిన్న	 న్మ	
రూపాత్మకమగు	ఈ	జగతుతి	పరబ్రహ్మ	న్ిండి	ఉత్న్నమగుచున్నది.	
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3)	 విభిన్న	 న్మములతోన్,	 ఆకారములతోన్,	 అింతరా్యమ	 అయి	 భాసలులిచున్న	
సరే్వశ్వరుడగు	ఆ	పరమాత్మచ్	సృష్టిించబడుచున్నది.	ఈ	న్మ	రూపాత్మకమగు	సృష్టి	
అింతయు	ఆత్మ	కింటే	వేరుగాదు.

4)	 ఆ	పరమాత్మ	సర్వవా్యప్,	జో్యత్స్వరూప్,	శరీరములేనివాడు,	�ద్రములేనివాడు,	న్డులు	
లేనివాడు,	 నిర్మలుడు,	 ధరా్మధరా్మది	 పాపములు	 లేనివాడు,	 సర్వసాక్,	 మన్షుష్యలకు	
ప్రభువు,	 అని్నట్కన్్న	 స్వయింభువు,	 ఆత్మ	 ఆకాశమువల్	 సర్వవా్యపకుడై	 స్వయిం	
ప్రకాశమౌ	చైతన్య	స్వరూపుడగు	ఆ	పరమాత్మ	యిందే	ఈ	జీవులని్న	అతని	వశము	నిందే	
ఉిండడిం	వలలి	“ఏకోవశీ సర్వ భూతాంతరాతా్మ” అని	ప్లువబడుచున్నది.
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సృష్టిలోని	ప్రత్ది	తన	బాధ్యతన్,	తన్	నిర్వహిించుకపోతుింది.	కాని	విజాఞానవింతుడైన	
మానవుడు	మాత్రిం	తన	కరతివ్యిం	ఏమ	అని	గురెతిరుగక	అన్దిగా,	జన్మ	జన్్మింతరాలుగా	ఈ	
ప్రపించానిక్	వసూతి	పోతూ	ఉన్్నడు.	తన్	మేలొ్కనేది	ఎన్నడో?	ముఖ్యింగా	సాధకులైన	మీరు	
గమనిించిండి,	ఆచరించిండి.	

1)	 మించి	పన్లు	మన్ననలు	పిందుతాయి.	వ్యకతిమైన్నపుడే	వాట్క్	గురతిింపు	ఉింటింది.	
కాని	 మించి	 మనిష్	 సదా	 మాననీయుడుగానే	 ఉింటాడు.	 చిరస్మర	 ణీయుడిగా	
మనస్సులలో	నిలిచిపోతాడు.

2)	 ఊగనపు్డే	 మొక్కలోలి	 అిందము,	 వీచినపు్డే	 గాలోలి	 ఆహాలిదము,	 ఉన్న	 చోటన్	
విడవకుిండా	సూరు్యడూ	వెలుగు	ప్రసాదిసాతిడు.	 జీవన్ని్న	 అన్గ్రహిస్తిన్్నడు.	 చింద్ర		
తారకలు	సా్థనభ్రింశము	చెిందకుిండా,	మన	సా్థన్ని్న	పదిలిం	చ్స్తిన్్నయి.

3)	 మొగ్గ	పువు్వగా	మారతేనే	సిందర్యము	సరభము.	మొగ్గన్	 నలిప్	పువు్వన్	పుట్టిించ	
లేము.	 తనకు	తాన్గా	మొగ్గ	 పువు్వ	 కావాలి.	ఊతము	చ్యూత	 నివ్వగలదు.	 అింటే	
ఎవ్వరైన్	 ఎపు్డైన్	 ఎక్కడైన్	 తమకు	 తాముగా	 వికాసము	 పిందాలి.	 కాకపోతే	
విరబూసే	 పుషా్నిక్	 గాలి	 సహకరించినటలి	 	 వికసించ్	బుది్ధక్,	 మరొక	 విమల	బుది్ధ	
సహకరించవచుచే.	 ఆ	మాత్రము	 జరగతే,	 ఆ	 తరువాత	 ఏదైన్	 జరగవచుచే.	 అదే	 గత	
వైభవమింతా	 	 విశ్వములో	 జరగన	 విజాఞాన	 వితరణమింతా.	 పలుకు	 లేకుిండా	 ప్రకృత్	
పరవశింపచ్స్తిింది.	 వాగా్దన్లు	 లేకుిండా	 వానలు	 ముద్ద	 ముద్దగా	 తడుపుతాయి.	
అడగకపోయిన్	 పువు్వలు	 పరమళాలు	 వెదజలులితాయి.	 ఏ	 సింబింధము	 లేకుిండా	
యతులు	బింధాలన్	తొలగసాతిరు.	వానలు	పడితే	వారతిలు	వుిండవు.	ప్డుగు	పడినపు్డే	
ప్రశ్నలు	పుడతాయి.	జోరుగా	వానలు	కురుసాతియి.	అక్కడక్కడ	 ప్డుగులు	పడతాయి	
అనివారా్యలు	అలాగే	వుింటాయి.	అర్ధమైతే	ఏవి	బాధించవు.	

4)	 మెలలిగా	చలలిగా	సాగపోయే	నదులు	హృదయాని్న	స్ిందిింప	చ్సాతియి.	దూస్కుింటూ	
వచిచే	 శలలన్	 �	కొన్నపు్డే	 చలిింప	 చ్సాతియి.	 దేని	 అిందము	దానిదే.	 దేని	సగస్	
దానిదే.	జీవితము	ఒక	నదీ	ప్రవాహము	లాింట్ది.	ఎపు్డూ	ఒక్	లాగ	సాగదు.	ఎక్కడ	ఏ	
మలుపు	వుింద్,		ఏ	పలుపు	వుింద్,		ఏ	స్డిగుిండాల	ప్లుపు	వుింద్		ఎదురైనపు్డు	
గాని	అర్థము	కాదు.	అర్థమైన	కాకపోయిన్	అవి	కూడా	అని్న	నదిలోనే.	 	అింతా	నదీ	
వైభవమే.	విశ్వములో	అని్న	పరమేశ్వరునిలోనే		అింతా	ఆ	ఈశ్వర	వైభవమే.	ఈ	సత్యము	
అర్ధమైన	వ్యకుతిలలో	 	లేదా	సింస్థలలో	 	విరబూసే	అిందాలు	కూడా	ఈశ్వర	చైతన్్యలే.	

11. నీ బాధయుత నీవు నిర్వహిసు్త నానావా ?
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అనివారా్యలన్	 అవరోధాలుగా	 భావిించకపోతే,	 మతులనీ్న	 మాధవ	 చైతన్యములోనే	
మైమరచి	వుింటాయి.

5)	 ఈ	లాింట్	సతా్యని్న	తెలుపునవే	ఆశ్రమాలు.	ఆశ్రమాలు	అనగా	సత్య	శోధన్	కళాశలలు.	
సాధకులు	అనగా	సత్య	శోధకులు.	అలాింట్	ఋష్	పుింగవులకు,	యోగులకు	నిలయమైన	
ఆశ్రమాలు	 ప్రేమ,	 జాఞాన్లకు	 నిలువెతుతిటద్ధములై	 నిలబడాలి.	 సా్వరా్థని్న	 ప్రక్కన	 పెట్టి,	
తా్యగాలకు	పటటిము	గట్టి	వాతసుల్య	పూరతమైన	వాతావరణాని్న	కలి్సూతి,	ఎవర	బాధ్యతలు	
వారు	నిర్వహిసూతి	సమష్టి	కృష్తో	దుఃఖసాగరములో	మునిగ	తేలుతున్న	జన్లకు	మార్గ	
దర్శకులు	కావాలి.

6)	 విశ్వ	మానవ	కలా్యణానిక్,	జగత్	కలా్యణానిక్	అటటిడుగున	ఉన్న	మానవాళని	పునీతులన్	
చ్యు	 సింకల్ిం	 చ్యాలి.	 జీరో	 (0)	 న్ిండి	మోక్షము	 వరకు	 తీస్కు	పోయే	 విద్య		
భవబింధన్లన్	త్ించి		మానవ	కరతివా్యని్న	తెలిపే	విద్య	ఇది.	అలాింట్	విద్యకు	ప్రపించ	
మానవాళక్	 మార్గదర్శకింగా	 ఉిండవలసన	 ఆశ్రమిం	 	 అిందుకు	 తగ్గటటిగా	 ఉిండాలి.	
అలాింట్	కార్యక్రమాలు	చ్పటాటిలి.

7)	 ఆధా్యత్్మక	రింగములో	మానవాళ	అనేక	యుగ	యుగాలుగ	తన	బింధ	విముక్తి	కోసిం		
దైవ	దర్శనిం	కోసిం	అనేక	వొడిదుడుకులకు	లోనవుతూ,	మానవుని	జీవిత	 కరతివ్యము	
గూరచే	 ఆచరించవలసన	 నియమముల	గూరచే	 	 సృష్టిలోని	 జీవుల	యెడ	మన	బాధ్యత	
గూరచే	 	 అన్దిగా	 శ్రమసూతి,	 ఎనో్న	 వ్యయ	 ప్రయాసల	 కోరచే	 కోటలిలోలి	 ఒకరు	 గమ్యము	
చ్రుకొని	ఆనిందిించి	ముిందు	తరాలకు	ఆ	జాఞాప్కలన్	అిందిించిన,	ఆ	యోగులకు,	
ఋషులకు,	మున్లకు	మనము	తలవించి	నమస్కరించాలి.	సన్తన	విద్యన్	ప్రభుశ్రీ	
యోగ	అచు్యతులు	మనకు	అిందిించి,	ముిందుతరాలకు	అిందిించిండని	మానవాళక్	
మార్గదర్శకులు	కావాలని	సలవిచిచేన్రు.

8)	 ఈన్ట్	కలియుగ	మానవులు	సూక్షా్మనిక్	విలువనీయక	సూ్థలానిక్	విలువ	నిసూతి	తన	
గమ్యిం	ఏమో	తెలుస్కోలేక	తమ	జీవితాలనే	తామే	నరక	ప్రాయము	చ్స్కుింటన్్నరు.	
సా్వమవార	మాటలోలి	చెపా్లింటే	ఈ	బ్రహ్మ	విద్యన్	ప్రజలకు	అిందిించి	జగత్	కలా్యణానిక్	
తోడ్డిండి.	మీరు	ప్రత్	విషయాని్న	పరశోధించి		పరశీలిించి		ఆలోచిించి		మీ	ఒక్కరక్	
సింతము	కాకుిండా	ఏ	నిర్ణయిం	తీస్కున్న	ఈ	భూగోళములోని	సమసతి	ప్రజానీకానిక్	
కళా్యణ	 కారణిం	 కావాలి.	 అది	 కాక	 సతా్యని్న	 వాళలికు	 సాధ్యమైనింత	 సత్యజాఞానము	
కలిగేటటలి	 ప్రయత్నిం	 చ్యాలి.	 మీరిందరూ	 కార్యదక్షులు	 కావాలి.	 ధైర్యవింతులు	
కావాలి.	తపసింపన్్నలు	కావాలి.	శింత్ని	ఎలలికాలము	పూజిించాలి.	దే్వషాని్న,	దరా్ని్న,	
సా్వరా్థని్న	 పక్కకు	 పెటాటిలి.	 ప్రత్	 సాధకుడిపైన	 ఎింతో	 గురుతరమైన	 బాధ్యత	 ఉింది.	
జపము	తీస్కొని	తనే	అన్భవిస్తిింటే	ఎలా?	నీ	కరతివ్యిం	ఏమట్?	దుఃఖపూరతమైన	
జన్లకు	 చ్ద్డు	 వాద్డు	 ఎలా	 ఇసాతిరు?	 ఇది	 ఏ	 ఒక్కరో	 నిర్వహిించవలసన	
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కార్యక్రమమా?	 గురువులు,	 సాధకులు,	 నిరా్వహకులు	 ఎింత	 స్నిశతింగా	 తయారు	
కావాలి?	 స్శక్తులైన	 సైనికులలాగా	 ఎపు్డు	 తయారు	 కావాలి?	 ఇిందులో	 మన	
పాత్ర	ఎింత?	అని	అిందరు	ఆలోచిించాలి?	కృష్	చ్యాలి.	న్కిందుకులే	అింటే	వచ్చే	
తరాలకు	మార్గదర్శకులు	ఎలా	అవుతారు?	వచిచేన్	కరతివా్యని్న	విస్మరించి		బాధ్యతలన్	
తప్్ించుకోవడిం	సరయైనదేన్?	కళ్్ళ	తెరవిండి.	సా్వమీగారు	అప్గించిన	బాధ్యతలన్	
పూరతి	చ్స	కృపకు	పాత్రులు	కాిండి.	

	9)		 కలియుగ	మానవునిలో	 ఏద్	 ఒక	 లోపము	 ఉింటింది.	 అది	 ఎలాింట్దైన్	 కావచుచే.	
అలాింట్	 వారని	 సరచ్స్కొని	 సతా్యని్న	 గురెతిరగేటటలి	 చ్స్కొని	 వేలకొలది	 మైళ్్ళ	
ప్రయాణిం	చ్యవలస	ఉన్నది.	రాబోయే	తరాలకు	ఒక	మించి	మారా్గని్న	నిర్మించవలసన	
అవసరిం	 మనపైన	 లేదా?	 ఈ	 విశ్వ	 మానవ	 కలా్యణానిక్	 ఎింతో	 మింది,	 ఎనో్న	
రకాల	 కృష్	 అవసరము.	 అిందుకన్గుణింగా	 ఎవరలో	 ఏ	 నిద్రాణమైన	 శక్తి	 ఉింద్		
ఏ	 ఋష్	 పుింగవులు	 ఎవరలో	 ఉన్్నరో	 వారని	 లేప్	 	 వారలో	 ఉిండే	 టాల్ింటన్	
వినియోగించుకోవాలన్నదే	న్	 తలింపు.	ఈన్డు	సాధకులే	కాకుిండా	అభిమాన్లు	
ఉింటారు.	శ్రేయోభిలాషులు	ఉింటారు.	ఉపదేశకులు	ఉింటారు.	గురువులు	ఉింటారు.	
అనేక	రింగాలలో	ఉన్నప్ట్కీ		సత్యిం	వైపు	వారని	మరలాచేలి.	అిందరని	తీస్కొని	నూతన	
ఆలోచనలతో	 నూతన	 ఒరవడిలో	 ఎనో్న	 అింశలు	 తీస్కోవలస	 ఉన్్నయి.	 ఎవర	
బాధ్యత	వారక్	అప్గించుకుింటూ		బాధ్యత	నిరా్వహణలో	మెలుకువలు	తెలుపుకుింటూ	
అనేక	విషయాలలో	ప్రజల	మమేకముతో	ముిందుకు	సాగవలసన	అవసరిం	ఉిందని	ఆ	
బాధ్యత	మన	భుజ	స్కింధాలపై	ఉిందనేది	ప్రత్	సాధకుడు	మరవరాదు.

10)	 ఈన్ట్క్	చాలా	మింది	సాధకులు	మొకు్కబడి	కార్యక్రమాలే	తప్	“మమ”	అనిప్ించుకునే	
విధానము	తప్	చ్యాలిసుింది	చాలా	ఉింది.	కావాలిసుింది	ఎింతో	ఉింది.	దైవ	పురుషుని	
అిండ	 ఉింది.	 వనరులు	 ఎనో్న	 ఉన్్నయి.	 నిధ	 చాలా	 ఉన్్న	 వినియోగించుకోలేక	
పోతున్్నము.	బస్సులో	ఉన్న	పా్యసింజర్	నిద్ర	పోవచుచే	కాని	డ్రైవర్	నిద్ర	పోకూడదు.	
బాధు్యలు,	గురువులు,	సాధకులు	మెలుకువతో	వ్యవహరించవలస	ఉన్నది.	విశల	బుది్ధ	
పెరగాలి.	 సమస్థత్లో	 కొనసాగాలి.	 కాని	 బయట్	 వ్యవహారాలలోని	 బుది్ధయే	 ఇక్కడ	
ప్రకట్త	మౌతున్నది.	బ్రహ్మ	విద్యకు	ఉన్న	ప్రాధాన్యతన్		ఆది	దేవుడని	ప్లిచ్	మన	అచు్యత	
గురువు	గారలన్	 	మనము	అర్థిం	 చ్స్కోలేదన్న	 అన్మానిం	 కలుగుతుింది.	 అర్థిం	
చ్స్కుింటే	ఈన్డు	పరస్థతులు	ఇలా	ఉిండవనేదే	న్	ఉదే్దశము.	సృష్టిలోని	ప్రత్ది	ఎవరు	
చెప్కున్్న	తమ	తమ	బాధ్యతలన్	నిర్వహిస్తిన్్నయి.	అనింత	విజాఞానవింతుడివైన	ఓ	
సాధకుడా!	లే	కళ్్ళ	తెరువు,	నిదు్దర	మతుతి	వదులు.		నీ	తోట్	వారని	నీతో	తీస్కళ్్ళ.	
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“అమ్మలగన్న యమ్మ! ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ చాల పెద్ద మ్మ,  సురారులమ్మ 
కడుపారడి పుచ్చిన యమ్మ తన్్న లో  నమ్్మన వేల్పుటమ్మల మనంబుల న్ండెడి యమ్మ 
దుర్గ  మాయమ్మ! కృపాబ్ధి  యిచ్చిత మహత్త ్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్.”

**	 భాగవతములో	 పోతన్మాతు్యడు	 చెప్్నటటిగా	 ఈ	 సృష్టి	 అింతట్క్	 మూల	
మైనటవింట్	 జ్్యష్ఠ,	 శ్రేష్ఠ	 ప్రజాపత్	 అయిన్	ముఖ్య	ప్రాణుడే,	ఈ	ముగు్గరమ్మలే	కాకుిండా	
సృష్టి	యావతుతికు	ప్రకృత్లోని	సమసతి	జీవులకు	తలిలియై	భాసలులిచున్నది.	ఆ	సృష్టి	క్రమములోనే	
ఈ	జగత్	లోని	అనేక	జన్మల	సృష్టిక్	తలులిలై	విలసలులితున్న	మాతృ	మూరుతిలకు	ఎింతో	విలువ	
కలి్ించబడిింది.	యావతుతి	 ప్రపించము	 శక్తి	 పైననే	 ఆధారపడినది.	 ఆ	 శక్తి	 ప్రకృత్మాతగా,	
భూమాతగా,	 గోమాతగా	 అనేక	 మాతా	 స్వరూపములుగా	 విరాజిలులితున్నది.	 దానిలో	
భాగింగానే	ఈ	మానవ	జన్మల	కర్మల	విముక్తి	కోసము	మోక్ష	ప్రాప్తి	చ్యిించడింకోసిం	ఆ	దైవ	
మూడు	శకుతిలన్	కలిప్	తలిలి	రూపములో	పింప్	సృష్టి	చ్యమని	పింప్ించారు.	ఆ	తలిలియే	ఈ	
మాతృమూరతి.	

అమ్మ	నూరుగురు	ఉపాధా్యయులకింటే	ఒక	ఆచారు్యడు,	నూరుగురు	ఆచారు్యలకింటే	
ఒక	తిండ్రి,	వింద	మింది	తిండ్రులకింటే	ఒక	తలిలి	పరమ	శ్రేషు్ఠరాలు.	 	దీనిని	బట్టి	తలిలి	ఎింత	
గొప్ద్	అర్థిం	చ్స్కొని	తలిలిని	పూజిించాలి.	జన్మ	సార్థకత	చ్స్కోవాలి.	

జన్మనిచిచేన	 తలిలి	 పరబ్రహ్మ	 స్వరూప్ణి,	 నడిచి	 త్రుగాడే	 దైవస్వరూప్ణి.	 మాింస,	
నేత్రాలతో	దర్శించ్	స్థత్ని	సృష్టికరతియైన	ఆ	బ్రహ్మ	కలి్ించారు.	ఏ	శసత్రము	చదవకపోయిన,	
ఏమీ	తెలవకపోయిన	నవమాసాలు	గర్భములో	పెించి	పోష్ించిన	తలిలినే	“మాతృదేవోభవ	“	
అన్్నరు.	

1)	 తలిలి	సృష్టికరతి,	స్థత్కరతి,	ప్రళయకరతిగా	మూడు	శకుతిలతో	కలిస	ఒక	ముద్దయై	కనబడుతున్న	
దేవతామూరతిగా	పరబ్రహ్మగ	గురతిసాతిరు.	హర	హర	బ్రహ్మలు	కలిస	ఒక	ముద్దగా	మాింస	
నేత్రమునకు	కనపడునదియే	అమ్మ.	అిందుక్	తలిలిక్	మొదట్	నమసా్కరము	చ్యిస్తిింది	
వేదము.		సృష్టి	జరగాలింటే	అమ్మ	ఉిండాలి.		స్త్ర	యిందు	మాత్రమే	ఆ	నిరా్మణిం	కలి్ించాడు	
ఆ	 సృష్టికరతి.	 అమ్మ	 యిందు	 భగవాన్డు	 ప్రకాశసాతిడు.	 సమసతి	 భువనములిందు	
సృష్టి	 జరగాలింటే	 స్త్రయే	 ప్రధాన	 కారణము	 అని	 వేదము	గౌరవిించిింది.	 బ్రహ్మగారక్	
సింబింధించిన	సృష్టి	క్రియ	అమ్మ	చ్సపెడుతుింది.	శుకలి,	శోణితము	కలిస	గర్భములో	
ప్ిండముగా	ఏర్డి	సపతి	ధాతువులు	(7),	నవ	రింద్రాలు	(9),	పది	వాయువులు	(10)	కలిస	

12. మాతృద్వోభవ - నడయాడే ద్వుడు
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అమ్మ	యొక్క	 గరా్భలయమై	లోపల	 జీవుడు	ప్రాణిం	పోస్కొని	 వీట్క్	హేతువైనట్టిది	
అమ్మ	కడుపే.	ఏ	జీవికైన్	అమ్మ	కడుపే	నిలయము.	తిండ్రిలో	మూడు	మాసాలు	బీజము	
ఉిండి	 తలిలి	 గర్భము	 ఒకానొక	 సమయములో	 చ్ర	 తొమ్మది	 మాసాలు	 గర్భములో	
ఉించుకొని	 ఇింత	 స్ిందరమైన	 మానవ	 దేహాని్న	 తయారు	 చ్యునపు్డు	 అమ్మ	 
“సృష్టి	కరతిగా	మారున్.”	

	 కట్క	 చీకట్లో	 కదలడానిక్	 వీలులేని	లోపట	 గర్భస్థ	 నరకము	అన్భవిించి	తొమ్మది	
నెలల	 తరువాత	 ప్రసూత్	వాయు	రూపములో	 బయటక్	 వసాతిడు.	లోపల	 గర్భములో	
ఉన్నప్డు	పూర్వజన్మ	జాఞానముతో	ఉన్న	శశువు	బయటకు	రాగానే	షట్మన్న	వాయువు	
పటటికుింటింది.	అపు్డు	పూర్వజన్మల	స్మపృతులు	మరచి	పోతుింటాడు.	చీకట్	న్ిండి	
బయటకు	రాగానే	 బయట్	వాతావరణమువలలి	 పెద్ద	 పెద్ద	 ఆకారాలు	 కనపడి	 భయిం	
వేస్తిింది.	ఈ	జీవుడు	పరమ	భయముతో	ఉన్నపు్డు	 	పరమాత్మ	స్వరూపమైన	అమ్మ	
చ్యి	 స్ర్శతో	 ముటటికోగానే	 శింత్	 పిందుతాడు.	 ఆ	 స్ర్శయొక్క	 జాఞాపకము	
ఉించుకుింటాడు.	 ఎింత	 ఏడుసూతి	 ఉన్నప్ట్కీ	 అమ్మ	 చ్యి	 తగలగానే	 సింతోషిం	
వెలలిబుచుచేతాడు.	అమ్మ	లాింట్	దయామూరతి	ఆ	బ్రహ్మ	అింశమే!		అమ్మ	యిందు	బ్రహ్మత్విం	
ఉింది.

2)	 స్థత్	 కరతి	అనగా	రక్షకుడు.	విషు్ణవు	రక్షణ	కారకుడై	ఉింటారు.	అమ్మలో	ప్లలి	వానిని	ఏ	
ప్రమాదాలకు	 గురకాకుిండా,	 ఆరోగ్య	 విషయములోకాని,	 ఆహార	 విషయములోగాని	
ఎలాింట్	ఇబ్బిందులు	ఏర్డకుిండ	తగు	జాగ్రతతిలు	తన	ఒడిలో	పెటటికొని	రక్స్తిింది.	
గ్రద్ద,	 కుక్క	 వచిచేనపు్డు	కోడి	 తన	 ప్లలిలన్	తన	 రెక్కల	 క్ింద	పెటటికొని	 ప్లలిలన్	 శ్రీ	
మహావిషు్ణవై	రక్స్తిింది.	తలిలి	నిరలిక్షము	వలలి	ప్లలికు	ప్రమాదము	జరగతే	చచిచే	పోయానమ్మ		
న్	ప్రాణిం	పాయిిందమా్మ	అని	తలిలి	విలప్సూతి	ఉింటింది.	అమ్మ	యిందు	విషు్ణ	తత్వము	
(రక్షణ	తత్వము)	ఉింది.

3)	 ప్రళయ	కరతి		రుద్రుడు	క్వలిం	చింపేవాడుకాడు.	అతనిపై	మానవులకు	దురభి	ప్రాయము	
ఏర్డిింది.	 చింపేవాడు	అయితే	ఆ	 పరమేశ్వరునిక్	 నిత్య	పూజలు	ఎిందుకు	చ్సాతిరు.	
ప్రళయాలు	మూడు	రకాలు:			a)		రోజు	చ్సేది	నిత్య	ప్రళయము.	b)	ఆత్యింత	ప్రళయము.	
c)	మహాప్రలయము.	మహాప్రలయములో	తనని	ఈ	జన్మలలో	పిందనివారని	తనలో	
చ్రుచేకుింటాడు.	

(i)	 అమ్మ	 పడుకోమని	 పడుకొననిచో	 వేడి	 చ్స్తిిందని,	 కళ్్ళ	 పులుస్లు	 కడుతాయని	
బలవింతింగానైన	నిద్రపుచుచేతుింది.	దీనిని	నిత్య	ప్రళయము	అింటారు.
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(ii)		 తలిలి	ప్లలివాడిక్	అన్నము	త్నిప్ించి	జోల	పాడుతూ	కథలు	చెపు్తూ	నిద్రపుచుచేతుింది,	
జోలపాటలో	లో	లో	లో	లో	లో	అింటూ	ఓర	ప్చిచే	వాడ	ఈ	జగతుతి	శశ్వత	మైనదికాదు	
ఎిందుకు	ఈ	“పునరప్	జననిం	పునరప్	మరణిం”		అలవాట	అయిింది	నీకు	అని	ఇది	
శశ్వతము	కాదు	అని	కథలో	చివరగా	కథ	కించిక్,	మనము	ఇింట్క్	అని	చెపే్	సత్యమే		
ఆత్యనితిక	ప్రళయము.	

	 అమ్మ	జాఞాన్ని్న	అిందిించ్	జాఞానదాత.	 	అమే్మ	బ్రహ్మ	ఆింశ,	 	విషు్ణ	ఆింశ,	 	శవుని	ఆింశ.	
అమ్మకు	పాదాభివిందనిం	 చ్స	 అమ్మ	చుటూటి	 ప్రదక్షణము	చ్సనచో	ఆరు	 (6)	 	సారులి	
భూప్రదక్షణము	చ్సన	ఫలితము,		10	వేల	సారులి	కాశ	యాత్ర	పోయిన	ఫలితము,	100	
సారులి	రామేశ్వర	 సముద్ర	సా్నన	ఫలితము	అని	అమ్మకు	నమస్కరించితే	పై	ఫలితాలు	
వసాతియని	 శసత్రము	 చెపుతిింది.	 అిందుక్	 పూర్వకులు,	 ఈన్ట్	 తరము	 వారు	 కూడా	
అమ్మని	నము్మకొని	అని్న	రింగాలలో	చాల	చాల	గొప్వారు	అయా్యరు.	అమ్మ	ఆగ్రహిించ్	
స్థత్క్	పోకూడదు.	అమ్మ	దొరక్	వస్తివు	కాదు.	అమ్మపై	పరపాటన	కూడా	నిింద	వేయ	
కూడదు.	 తలిలి	 తిండ్రులు	 నీ	బాగు	కోసము	ఆరతితో	కోప్డుతారు.	 నిజమైన	కోపము	
కాదు.	అిందుక్	నడిచ్	దేవుడైన	అమ్మకు	సదా	నమసా్కరము	చ్యాలి.
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త్రిగుణాత్మకమైన	ఈ	సృష్టిలోని	మానవుడు	సత్వ,	తమో,	రజో	గుణాలతో	ఆవిర్భవిించి	
న్డు.	 గుణాలకు	 అతీతమైన,	 మనోతీతమైన	 భగవింతుని్న	 దర్శించాలింటే	 ఈ	 గుణాలతో	
పాట,	 వ్యక్తిగతింగా	 ఉన్నటవింట్	 ద్షాలన్	 తొలగించుకుింటూ	 ఆధా్యత్్మక	 జీవనిం	
కొనసాగించాలి.	బ్రహ్మ	విద్య,	ఆధా్యత్్మక	సాధనలో	కొనసాగుతున్న	ఆధా్యత్్మక	ప్పాస్లు	ఆత్మ	
సాక్షాతా్కరముకై,	దైవ	దర్శనిం	కోసమై	పరతప్స్తిన్న	జిజాఞాస్లు.	ముిందుగా	తమని	తాము	
ఆత్మ	పరశీలన	దా్వరా	సింస్కరించుకొని	ఉన్న	దురు్గణాలన్	�దిించుకుింటూ	ఒకొక్క	మెటటి	
ఎకా్కలిసున	ఆవశ్యకత	ఎింతో	ఉింది.

	తనలో	ఉన్న	ఈ	దురు్గణాలన్	ఒకొక్కట్	సింస్కరించుకుింటూ	వెళ్ళనచో	మనస్సు	సూక్ష్మ	
స్థత్లో	పరశుద్ధ	మవుతుింది.	ఈ	గుణములు	అనీ్న	పోయినచో	ఇక	మగలేది	ఆ	సచిచేదానింద	
పరబ్రహ్మ	 స్వరూపముయొక్క	 అింశమే	 “ఆత్మ”	మనకు	 దర్శనమస్తిింది.	 దైవ	 దర్శనమునకు	
ప్రయాణిస్తిింది.

1)	 సహజింగా	 మానవులలో	 ఉిండు	 లక్షణములు	 (మూడు	 గుణములు,	 ఆరు	
అరషడ్వర్గములతో	 పాట)	 1.	 అబద్దము	 2.	 దొింగతనము	 ౩.	 కుట్ర	 4.	 కుళ్్ళ	 
5.	దే్వషము	6.	ఈరషిష్య	7.	అసూయ	8.	అహింకారము	9.	డింబము	10.	దుషటి	బుది్ధ	11.	క్రూర	
స్వభావము	12.	నీచ	ప్రవ్రుత్తి	13.	తొిందరపాట	నిర్ణయాలు	14.	విచక్షణ	చ్యకపోవడము	
15.	దయార్ద్ర	హృదయము	లేకపోవడిం	16.	నీత్,	నిజాయిత్	లేకపోవడిం	17.	నేన్,	న్	
అనే	స్వభావము	కలిగ	ఉిండడిం	18.	సమాజ	సేవ	లేకపోవడిం	19.	అధకార	వా్యమోహము	
20.	 నిరలిక్షష్య	 వైఖర	 21.	 లక్షష్యముపై	 గుర	 లేకపోవుట	 22.	 జీవిత	 పరమార్ధ	 గమనిం	
లేకపోవడిం	23.	సరయగు	దిశ,	నిరే్దశిం	లేకపోవటిం	24.	వచిచేన	మార్గము	మరవడిం	
25.	సా్వర్థము	పెచుచేరలలిడిం	26.	సూ్థల	భోగముల	యెడ	అభిమానిం	కలిగ	ఉిండడిం	
27.	 సది్వమర్శ	 చ్స్కోలేక	పోవడిం	 28.	పగడతిల	యెడ	 ప్రేమ	పెించుకోవడిం	 29.	
కుతింత్రముతో	ఎదుట్	వారని	అణగ	తొక్కడిం	30.	ఎదుట్	వారని	చూస	ఓర్వలేక	పోవడిం	
31.	అింతా	న్క్	కావాలన్కోవడిం	32.	తరతరాల	సింపాదనకొరకు	ఆరాట	పడడిం	 
౩౩.	 నేన్	 గొప్	 అనేది	 కలిగ	 ఉిండడిం	 34.	 తక్్కన	 జీవుల	యెడ	 ప్రేమ	 స్వభావము	
కలిగ	 ఉిండకపోవడము	 35.	 అింతరింగములో	 ఒక	 మాట,	 పైక్	 ఒక	 మాట	
చెప్డిం	 36.	 సమాజ	 బాధ్యతల	 న్ిండి	 తపు్కోవడిం	 37.	 	 ఎదుట్	 వార	 బాధకు	
స్ిందిించక	 పోవడము	 38.	 న్	 కిందుకులే	 అని	 డోర్	 వేస్కోవడిం	 39.	 ఎదుట్	
వాడు	ఎపు్డు	నిద్ర	పోతాడా,	అింగీ	లాగు	ఊడ	బెరుకుదా	మన్కోవడిం	40.	డబు్బ	

13. ఆత్మ పరిశీలన
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కోసిం	 ఎింతట్	 నీచానికైన్	 దిగజారడిం	 41.	 అధకారిం	 దుర్వనియోగ	 పరచడిం	
42.	 స్త్రల	 యెడల	 స్వచఛామైన	 భావనతో	 చూడకపోవడిం	 43.	 తలిలిదిండ్రుల	 యెడల	
ఏహ్య	 భావము	 కలిగ	 ఉిండడిం	 44.	 ఆడప్లలిల	 పై	 మమకారము	 లేకపోవడిం	 45.	
ఎదుట్వారు	త్నకున్న	న్	పటటి	నిిండాలన్కోవడిం	46.	సమాజ	స్పృహ	లేకపోవడిం	 
47.	సమాజము	న్	క్	మస్తిింది	అనే	భావన	కలగడము	48.	సమాజానిక్	నేనేమ	చ్యాలి	
అనే	ఆలోచన	లేకపోవడిం	49.	నేన్,	న్	ప్లలిలు	అనేదే	ముఖ్యము	50.	అన్నదము్మల	
యెడ,	కుటింబిం	యెడ	అన్రాగ	ఆపా్యయతలు	కొరబడడిం	51.	పర	స్త్ర	వా్యమోహము.	
మొదలగు	లక్షణాలలో	గింగరులు	కొడుతున్న	నేట్	దయనీయమైన	మానవుడు	వీట్లో	
న్లోన	 ఎని్న	 ఉన్్నయని	 ఆత్మ	 పరశీలన	 చ్స్కొని,	 స౦స్కరించుకొని	 ముిందుకు	
వెళ్ళతేనే	 ఆత్మ	 సాక్షాతా్కరానిక్,	 దైవ	 సాక్షాతా్కరానిక్	 అరు్హలు	 అవుతారని	 విజుఞాలు	
తెలుపుతున్్నరు.	ఇది	అమలు	పరచుకోలేక	ఎని్న	 సింవతసురములు	జప	తపాదులలో	
కొనసాగనప్ట్కీ	ఫలితము	న్మ	మాత్రమే	తప్	సింపూర్ణ	 ఫలిత	మవ్వదని	ప్రాజుఞాలు	
తెలుపుతున్్నరు.

2)	 ఉదాహరణకు:	ప్రైమరీ	సూ్కలోలి	ఉతీతిర్ణత	పింది	అప్ర్	ప్రైమరీ	సూ్కలోలి	చ్ర	అిందులో	
విజయిం	సాధించి,	హైసూ్క�	సా్థయి	 వరకు	 ఎదిగన	 విదా్యర్ధ	 పటటిదలతో	పరీక్షలలో	
ఉతీతిరు్ణడై	 ఇింటర్	కాలిస్కు	చ్రుకున్నటటి,	 ఇింటర్లో	వికటిరీ	సాధించి	డిగ్రీలో	సా్థనము	
సింపాదిించి	డిగ్రీని	అవగాహన	చ్స్కొని	విజయము	పింది,	పోస్టి	గ్రాడు్యయేట్లి	చ్ర	
ఒక	విదా్యర్ధ	ఎలాగా	ఒకొక్క	విజయము	సాధసూతి	అన్కున్న	గమ్యిం	ఎలా	చ్రుకుింటాడో,	
లక్షష్యము	చ్రుకోవడములో	ఎింత	శ్రమ	ఆ	చిన్నవాడు	ఒడుడుతాడో,	తదా్వరా	లక్షష్యసాధనలో,	
విజయిం	పరింపరలో	కొనసాగుతున్నటలిగా,	ఎక్కడ	అశ్రద్ధ	చ్సన్,	ఎక్కడ	ఒక్క	మెటటి	
తప్్న్	 లక్షష్య	సాధనలో	ఎింత	అింతరాయము	కలుగుతుింద్,	దాని	 ఫలితము	ఎట	
అిందుకోలేక	మధ్యలో	సమాజములో	నిలిచిపోతాడో	మీ	అిందరక్	అన్భవ	పూర్వకింగా	
అర్థమైన	విషయమే.	అదేవిధింగా	సాధన	సింపత్తిలో	సత్	ఫలితాలన్	పిందాలన్కునే	
వారు	 కూడా	 తమలో	 ఉన్న	 పై	 దురు్గణాలన్	 చీలిచే	 చెిండాడుకుింటూ	 పోనియెడల,	
దురు్గణాల	ప్రభావిం	వలలి	పైక్	పోలేక	ఏిండలి	తరబడి	జపతపాదులు	చ్సనప్ట్కీ	కూడా	
ఆ	మాలిన్యముల	 వలలి	 పురోగత్	 పిందలేక,	 సత్	 ఫలితాలు	 దొరకక,	 మధనపడుతు	
అక్కడ	విదా్యర్ధ	ఎలా	నిలచి	పోయిన్డో,	ఇక్కడ	ఆధా్యత్్మక	ప్పాసక్	ఆత్మ	సాక్షాతా్కరము	
కాలేక,	దైవ	దర్శనము	పిందలేక	సింవతసురాల	తరబడి	అనేక	జన్మలు	గడుస్తిన్నపట్క్	
కూడా	ఈ	జనన	మరణ	చక్రములో	త్రుగాడుతున్్నడు.	

3)	 అక్కడ	 విదా్యర్ధక్	 బసక�గా	 సరగా్గ	 అక్షర	 అభా్యసము	న్ిండి	 అవగాహన	 కలిగించక	
పోవడముతో	ఫిండేషన్	సరగా్గ	వేయక	పోవడిం	వలలి	అతన్	ప్రత్	కాలిస్లో	వెన్కింజ	
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వేయు	మారు్కలతో	ఫెయి�	అవుతూ	అతెతిసరు	మారు్కలతో	పాస్	అవుతూ	తన	లక్షా్యని్న	
ఎలా	చ్రుకోలేడో	ఇక్కడ	కూడా	సాధకుడు	బసక�గా	శసత్ర	విజాఞానముతో	ఫిండేషన్	
వేయకుిండా	 తనలో	 ఉన్న	 లోట	 పాటలిన్	 సరచ్స్కోకుిండా	 ముిందుకు	 పోయే	 “	
స్క్రనిింగ్	టెస్టి	”	లో	ఫెయిలూ్యర్	అవుతూ,	ఫెయిలూ్యర్	కూ	కారణములు	విశేలిష్ించుకొని	
అవగాహన	 పెించుకొని	 ముిందుకు	 వెళ్ళక	 పోయినచో,	 మొరటగా	 ప్రయత్నము	
చ్యడముతో	 అహింకారానిక్	 దార	 తీసూతి,	 అవలక్షణాలు	 ఏర్డి	 కాలాతీతమే	 కాని	
గమ్యిం	చ్రుకోలేడు.	

4)	 ఒక	 విదా్యర్ధక్	 పై	 తరగతులకు	 పోతున్నపు్డు	 ఎని్న	 రకాల	 టెస్టిలు	 ఉింటాయో	
అదేవిధముగా	ఒక	సాధకుడు	ఆత్మ	సాక్షాతా్కరము	కోసము,	దైవ	దర్శనము	కోసము,	
సృష్టి	 విజాఞానము	 కోసము	 బయలు	 దేరన	 జిజాఞాస్లు	 ఎనో్న	 దైవీ	 మాయ	 యొక్క	
ఆటపోటలిన్,	 పరీక్షలన్	తటటికొని	నిలబడి	అర్థము	చ్స్కొని	ముిందుకు	సాగనిచో	
సూక్షా్మత్	సూక్ష్మముగా	 ఉన్న	 ఆ	 దైవీ	మాయా	యొక్క	 పరీక్షలన్	 తటటికోలేక	 నిరాశ,	
నిస్పృహలకు	 గుర	 అవుతారు.	 తటటికొని	 నెగ్గన	 వారక్	 పైక్	 వెళ్్ళ	 మార్గము	 స్లువు	
అవుతుింది	అని	విజుఞాల	అభిప్రాయము.	

5)	 మనము	చిన్న	తనములో	సూ్కలు	వ్యవహారములలో	గాని,	కుటింబ	వ్యవహారములలో	
గాని,	మనకు	కొని్న	లక్షణాలు	మించివి	గాని,	చెడడువి	గాని	కలిగ	ఉింటాము.	మనము	
పెద్దవారము	అవుతున్నపు్డు	కొని్నింట్ని	సరజ్స్కుింటాము.	కొని్న	సరచ్స్కోవాలి.	
కొని్న	సరచ్స్కోలేక	అలాగే	కొనసాగుతుింటాయి.	ఇది	సూ్థల	జీవితములో	తనవి	తనకు	
తెలువకపోవచుచే	కాని	ఆధా్యత్్మక	సూక్ష్మ	జీవనములో	(బ్రేకు)	పడుతుింది.	అింతరాయము	
కలుగుతుింది.	

6)	 ఉదాహరణకు:	 మచుచేకు	 కొని్న	 గుణాలు	 పేరొ్కన్్నము.	 చిన్నపు్డు	 కాలిస్లో	 తోట్	
ప్లలిల	బుకు్కలు,	 పెన్్నలు,	 పెనిసుళ్్ళ,	 రబ్బరులి	మొదలగునవి	కొటేటిస్తి	 ఉింటాము.	 ఇది	
దొింగతనము	అింటారు.	ఈ	దొింగ	తనము	చ్యు	బుది్ధ	పోని	యెడల	రూపాింతరము	
చెింది	 పెద్ద	 వారైనప్ట్కీ	 కూడా	 ఇింకో	రూపములో	 కొనసాగుతుింది.	 అదేవిధింగా	
దొింగలిించిన	పెన్్నని,	బుకు్కని	తీస్కోలేదని	చెప్డిం	అలవాట	అవుతుింది.	దీనినే	
అబద్ధిం	అింటారు.	ఈ	అబద్ధము	రూపాింతరము	పింది	ఈ	అసత్యము	జీవితములో	
కొనసాగుతుింది.	 తీస్కున్న	 వస్తివులు	అిందరు	చూసనప్ట్కీ	కూడా	తీస్కోలేదని	
బుకాయిించడిం	 పెద్దవాడైన	 తరువాత	కూడా	 ఇది	 అమలు	 జరుగుతుింది.	 ఇలాింట్	
పైన	 చూప్ించిన	 లక్షణములు	 అనేకములు	 కొనసాగుతుింటాయి.	 ఆ	 అనేకములన్	
సరచ్స్కోని	 యెడల	 ఆ	 జీవనము	 మొతతిము	 అగమ్య	 గోచరమై	 అసతివ్యసతిమైన	
బుకాయి౦పులతో,	సూ్థల	జీవనము	గడుపవచుచే	కాని,	సూక్ష్మ	జీవనమైన	ఆధా్యత్్మకింలో	
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ఈ	 గుణములు	 అనీ్న	 మున్ముిందు	 ప్రత్	 బింధకములు	 కాగలవు.	 ప్రత్	 బింధకమే	
కాకుిండా	 అతనిని	 ముిందుకు	 పోనివ్వదు.	 అతన్	 ఆత్మ	 పరశీలన	 చ్స్కోలేక	 ప్రత్	
బింధకాలన్	 గురెతిరుగక	 ఎిందరో	 ఎిందుకో	 న్కు	 పురోగత్	 రావడిం	 లేదని	యేిండలి	
తరబడి	 ఎదురు	 చూస్తిింటారు.	 సూక్ష్మ	 స్థత్లో	 ఉన్న	 దైవాని్న	 చ్రుకోవాలన్కున్్న	
మానవుడు	 సూక్షా్మ	 అవస్థకు	 కావలసన	 సాధన్	 సింపత్తిని	 తయారు	 చ్స్కోలేక,	
ఆత్మ	 పరశీలన	చ్స్కొని	పరవరతిన	పిందలేక	పోవడముతో	ఆ	దుస్థత్	 ఏర్డిిందని	
గమనిించాలి.	క్రిింది	సా్థయిలో	ఇలాింట్	వాట్	యెడల	క్షమ	ఉిందేమో	కాని	పై	సా్థయిలో	
“ఎక్సు కూయుస్” (excuse) ఉిండదనేది	నిర్వవాదాింశము	అని	ప్రాజుఞాలు	తెలిప్న్రు.	

7)	 దీనిక్	 నిదర్శనింగా	 మహాభారత	 యుద్ధము	 జరగన	 తరువాత	 దా్వపర	 యుగము	
ముగింపులో	ధర్మరాజు	తన	తము్మళ్ళతో	పాట	ద్రౌపత్తో	మహా	ప్రసా్థనమునకు	బయలు	
దేరుతారు	అనే	విషయము	విజుఞాలైన	మీకు	తెలిసే	ఉింటింది.	వినడానిక్	కథగా	ఉన్న	
అిందులోని	అ౦తరారా్థని్న	గ్రహిించాలి.

	 A)	 ప్రప్రథమముగా	కైలాసము	చ్రుకొని	ఆ	శవుని	యొక్క	దర్శనము	పిందిన	తరువాత	
వారక్	 శవుడు	 ఒక	 పరీక్ష	 పెడుతాడు.	 మీరు	 స్వరా్గనిక్	 చ్రుకోవాలింటే	 ఎింతో	
మూలా్యని్న	చెలిలిించ	వలసన	అవసరము	ఉింటింది.	ఆ	దార	చాలా	కఠినతరమైనది.	
మీలో	ఉన్న	అసత్ర,	శసత్ర,	గుణ,	గణాలతో	పాట	అింతరీలినింగా	ఉన్న	మనోభావాలన్	
సైతము	అగ్న	గుిండములో	ఆహుత్	చ్యక	పోయినచో	మున్ముిందు	చాలా	
ప్రమాదాలు	జరుగుతాయని	మీకు	ఆ	దార	కనపడదు	అని	శవుడు	చెబుతాడు.	ఒక	
అగ్న	గుిండము	తన	మాయా	శక్తితో	శవుడు	ఏరా్ట	చ్సన్రు.	అిందులో	అసత్ర,	
శసాత్రలతో	పాట	 తమలో	 ఉన్న	 అహింభావాలన్	 వ్యకతి	 పరుసూతి	 అగ్నక్	 ఆహుత్	
ఇయా్యలని	 ఆరుగురక్	 చెబుతారు.	 అిందరు	కూడా	అగ్నక్	 ఆహుత్	చ్సన	దార	
ఇింకా	కనపడలేదు.	అపు్డు	శవుడు	ఏద్	ఒకట్	మీ	మనస్లో	దాచుకున్్నరు.	
అిందువలలి	ఆ	స్వరా్గరోహణ	దార	కనబడుట	లేదని	శవుడు	అనగానే	ఒకరకొకరు	
చూస్కొని	న్	దగ్గర	ఏమ	లేవు	అింటారు.	అపు్డు	ధర్మరాజు	ద్రౌపత్ని	ఏమ	నీ	
మనస్లోని	మాట	 అని	 అడుగుతాడు.	 అపు్డు	 న్	 దగ్గర	 అసత్ర,	 శసాత్రలు	 ఏమ	
లేవని	హోమ	గుిండము	పుత్రి	 అయిన	ద్రౌపత్	 అింటింది.	 కాని	 న్	 పై	 జరగన	
అఘాయితా్యల	వలలి	న్	హృదయాింతరాలలో	కోపము	ఉన్నది	అని	తెలుపుతూ	ఆ	
కోపాని్న	అగ్న	గుిండములో	వేస్తిన్్ననని	అనగానే	స్వరా్గరోహణ	దార	స్షటిముగా	
కనబడుతుింది	(అింటే	కోపము	వలలి	దార	కనపడలేదు).	

	 B)	 అలా	 పర్వతారోహణ	చ్స్కు౦టూ	కొింతదూరము	వెళా్ళక	దార	మళీ్ళ	 కనపడక	
పోతుింది.	 అపు్డు	 ద్రౌపత్	 నేన్	 ముిందుకు	 వెళ్ళ	 చూసాతిన్	 అని	 ఆ	 కొిండల	



ఓ...మానవా...ఆలోచించు...? “నిన్ను నీవు తెలుసుకో”  H 43  

పైక్	వెళ్తూ	యుద్ధ	 సమయములో	నేన్	ముిందుిండి	మము్మల	 నడిప్ించాన్.	
ఇపు్డు	కూడా	నేనే	ముిందుిండి	దార	చూప్సాతినని	కొిండల	 పైక్	 అిందరకింటే	
ముిందుకు	 వెళ్తుింది.	 అపు్డు	కాలు	జార	లోయలో	 పడిపోతుింది.	 అపు్డు	
తక్్కన	 నలుగురు	 ధర్మరాజుతో	 అన్్న!	 ద్రౌపత్	 ఎిందుకు	 పడిపోయిింది	 అని	
అడుగగా	అపు్డు	ధర్మరాజు	ధర్మ	సిందేహాని్న	విడమరచి	చెబుతూ	ద్రౌపత్క్	“నేన్”	
అన్	అహింభావము	శవుడి	ముిందర	ఉన్న	అగ్న	గుిండములో	వేయలేదు.	కాబట్టి	
ఆమె	పడిపోయిింది	(అింటే	“నేన్”	అనే	అహిం	వీడలేదు).	

	 C)	 ఆ	తరువాత	స్వరా్గ	రోహణకు	దార	మళీ్ళ	కనబడుతుింది.	కొింతదూరము	వెళా్ళక	
నకులుడిక్	 మించు	 పర్వతాలపై	 అిందమైన	 పుషా్లు	 కనబడుతాయి.	 అపు్డు	
నకులుడు	తక్్కన	వారతో	నేన్	ఆ	పుషా్లన్	తెసాతిన్	అని	అింటాడు.	అపు్డు	
ఆ	తక్్కన	వారు	అక్కడ	పుషా్లు	ఏమ	లేవు	అది	నీ	భ్రమ	అని	వెళ్ళ	వద్దింటారు.	
అన్నప్ట్కీ	కూడా	నకులుడు	వారు	నడిచ్	దారకాకుిండా	ప్రక్క	దారక్	వెళతాడు.	
వెళ్తూ	కొిండపైన్ిండి	లోయలో	పడిపోతాడు.	అపు్డు	తక్్కన	వారు	ధర్మరాజున్	
అడుగుతారు	నకులుడు	ఎిందుకు	పడిపోయిన్డు?	అపు్డు	ధర్మరాజు	అింటాడు	
ధర్మనిరత్	 ప్రకారముగా	అతన్	సిందర్యము	మీద	 ఉన్న	వా్యమోహమున్	అగ్న	
గుిండములో	 వేయలేదు.	 అ౦దుగూరచే	 అతన్	 పడిపోయిన్డు	 (అింటే	 ఇక్కడ	
వా్యమోహము	వదలలేదు).	

	 D)	 కొింత	 దూరము	 వెళ్తూ	 నకులుడు	 సహదేవా	 అన్న	 శబ్దము	 అతనిక్	
వినబడుతున్నదన్న	భ్రమ	పడుతాడు.	అపు్డు	సహదేవుడు	తక్్కన	వారతో	అన్్న!	
నకులుడు	 బ్రత్క్	 ఉన్్నడు	 ప్లుస్తిన్్నడు	 నేన్	 వెళలి	 తీస్కువసాతిన్	 అింటాడు.	
అపు్డు	తక్్కనవారు	సహదేవా!	అది	నీ	భ్రమ	నకులుడు	ప్లవడిం	లేదు	నడువు	అని	
అన్నపు్డు	సహదేవుడు	అింటాడు:		నకులుడు	న్	తము్మడు.	మేము	ఒక్	తలిలి	బిడడులిం.	
మీరు	సవత్	తలిలి	బిడడులమని	కాపాడలేక	పోతున్్నరు	అని	నిిందారోపణ	చ్సాతిడు.	
వాళ్్ళ	వెళ్్ళ	దారలో	వెళ్ళకుిండా	సైడుకు	తపు్కొని	వెళ్ళగానే	సహదేవుడు	లోయలో	
పడిపోతాడు.	ఇది	ఏమట్	అన్్న!	అని	ధర్మరాజుతో	తక్్కనవారు	అింటారు.	అపు్డు	
ధర్మరాజు	అింటాడు	కన్నబిడడుల	లాగా	చూసనప్ట్కీ	కూడా	అతని	మనస్లో	వున్న	
ఏరా్ట	వాద	లక్షణాలు	అగ్న	గుిండములో	వేయనిందున	అతడు	పడిపోయాడు	
(అింటే	తనలోన	ఉన్న	కుళ్్ళ	బుది్ధని	వదులుకోలేక	పోయాడు).	

	 E)	 అలా	ముిందుకు	సాగుతుిండగా	మళీ్ళ	దార	 కనబడకుిండా	పోయిింది.	కొిండల	
చివరక్	 వచిచే	 చూడగా	 ఎింతో	 దూరములో	 కొిండలు	 కనబడిన్యి.	 వాట్క్,	
వీట్క్	 మధ్యన	 లోతైన	 లోయ	 ఉింటింది.	 అపు్డు	 ఎలా	 వెళా్ళలో	 ధర్మరాజుకు	
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అింతుచిక్కలేదు.	 అపు్డు	 అరు్జన్డు	 న్	 దగ్గర	 గాిండీవము	 లేకపోయిన్	
మనో	 అసత్రము	 దా్వరా	 దారని	 ఏరా్ట	 చ్సాతిన్.	 ఆ	 మహాభారత	 యుద్ధములో	
నేనే	ముిందుిండి	నడిప్ించాన్.	ఇపు్డు	కూడా	నేనే	దార	ఏరా్ట	చ్సాతిన్	అని	
మనోశసత్రము	దా్వరా	ఆ	కొిండకు,	ఈ	కొిండకు	మధ్యన	వారధ	ఏరా్ట	చ్సాతిడు.	
అపు్డు	ధర్మరాజు	భీముడు	ముిందు	నడువగా.	అరు్జన్డు	వెన్క	నడుస్తిింటాడు	
అకసా్మతుతిగా	వారది	పై	న్ిండి	కాలు	జార	పెద్ద	లోయలో	పడిపోతాడు.	అపు్డు	
భీముడు	అింటాడు	అగ్రజా!	 అరు్జన్డు	 ఎిందుకు	 పడిపోయిన్డు	అని	 అనగా,	
శవుడి	ముిందర	ఉన్న	హోమ	గుిండములో	తన	మనో	అసాత్రని్న	మరయు	నేన్	అన్	
అహింకారాని్న	వదిలి	వేయలేదు	దాని	వలలి	అరు్జన్డు	పడిపోయిన్డు	(అింటే	ఒక	
వ్యక్తి	నేనే	అనే	అహింభావము	వలలి	ఈ	పరణామము	జరగింది).

	 F)	 ఇింకా	 అలా	 	 కొింతదూరము	పోగానే	 పెద్దపెద్ద	 కొిండలు	 స్వరా్గరోహణ	 దారక్	
అడడుింగా	 ఉింటాయి.	 అపు్డు	 భీముడు	 కోపోద్కుతిడై	 తన	 బలభుజాలతో	
హుింకరసూతి	నేన్	పవన	పుత్రుడన్,	ఆింజనేయుని	స్దరుడన్	అన్	గర్వముతో	ఆ	
కొిండలన్	తన	భుజబలముతో	పగులగొడుతాడు.	అపు్డు	స్వరా్గరోహణమునకు	
దార	 కనబడుతుింది.	 వెళ్్ళతుిండగా	 అింతలోనే	 భీముడు	 నడస్తిన్న	 వారధ	
క్ింగ	క్ింద	ఉన్నటవింట్	లోయలో	ఉన్న	ఊబిలో	తనతో	పాట	వెింట	వస్తిన్న	
నలలిని	 కుక్క	 పడిపోతుింది.	 అపు్డు	 భీముడు	 అన్్న!	 రక్ించమని	 ధర్మరాజున్	
వేడుకుింటాడు.	అపు్డు	ధర్మరాజు	అింటాడు	భీమా!	నీవు	పవన	పుత్రుడివి,	భుజ	
బలాఢ్్యడివి	కానీ,	ఈ	కుక్క	అశకుతిరాలు	నేన్	ఆ	కుక్కని	కాపాడడమే	ధర్మ	నిరత్,	
క్షమించు	అని	కుక్కని	బయట్క్	లాగుతాడు.	అపు్డు	తనలో	ఉన్న	భుజ	బలము	
పనిచ్యక.	అన్్న	న్	పరపాట	ఏమట్	వివరించు	అని	ప్రాధేయ	పడుతాడు.	
అపు్డు	ధర్మరాజు	అింటాడు	నీలో	ఉన్న	కోపము,	బలవింతుడనన్న	అహము,	ఈ	
రెిండు	నీవు	శవుడి	దగ్గర	ఉన్న	అగ్నగుిండములో	సమర్ించలేకపోయావు.	అది	
నిన్్న	ఈ	స్థత్క్	తీస్కవచిచేింది	అని	చెప్గానే	భీముడు	ఆ	ఊబిలో	మునిగపోతాడు	
(అింటే	నేన్	పవన	పుత్రుడన్,	ఆింజనేయుని	తము్మడన్,	భుజ	బలాఢ్్యడన్	అనే	
క్రోధముతో	కూడిన	అహము	వలలి	ఈ	స్థత్	ఏర్డిింది).

	 G)	 అపు్డు	ధర్మరాజు	తనవెింట	వచుచే	నలలిని	కుక్కతో	స్వరా్గనిక్	బయలు	దేరాడు.	మార్గ	
మధ్యములో	యమ	 ధర్మరాజు	 ప్రత్యక్షమై	సా్వగత్సూతి	 ధర్మరాజా!	 అని్న	 గుణాలని	
త్యజిించి	 అక్కడ	 శవుని	ముిందర	హోమ	 గుిండములో	 కాలిచే	 వేసన్వు.	 కాబట్టి	
ఇింత	దూరము	రాగలిగావు.	 నీవు	 ధర్మ	 నిరతుడివి	 అయిన్వు	 అని	యమధర్మ	
రాజు	 అింటూ	 నీ	 ఒక్కడిక్	 స్వర్గ	 ప్రవేశము	 తప్	 	 ఈ	 కుక్కకు	 ప్రవేశము	 లేదు	
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అింటాడు.	అపు్డు	ధర్మరాజు	అషటి	కషాటిలు	పడుతూ	న్తో	వచిచేన	ఈ	జీవి	స్వరా్గనిక్	
అరు్హరాలు.	జీవి	జీవియే	కదా!	అిందులో	తారతమా్యలు	వలదు.	అది	రానియెడల	
నేన్	రాన్.	వెన్త్రగ	వెళాతిన్	అని	ధర్మరాజు	అనగానే	నలలిని	కుక్క	రూపింలో	ఉన్న	
యమధర్మ	రాజు	ప్రత్యక్షమై	ధర్మజా!	నిన్్న	పరీక్ించాలనే	ఇలా	చ్సాన్.	నీ	వెింట	
వచిచేన	 కుక్కన్	 వదిలి	 స్వరా్గరోహణము	 చ్యడిం	 అనే	 అధరా్మనిక్	 పాలుపడక	
పరీక్షలో	నీవే	నెగా్గవు	అని	తన	పురము	అయినట్టి	యమలోకము	తీస్క	వెళతారు.	
అపు్డు	ధర్మరాజు	ఎిందుకు	నన్్న	యమలోకము	తీస్కు	వచాచేవు	అని	అడగగా,	
అపు్డు	యమధర్మరాజు	అింటాడు:	 “ధర్మజా!	నీవు	మహాభారత	సింగ్రామములో	
ద్రోణాచారు్యని	పుత్రుడైన	అశ్వతా్థమ	మరణిించకముిందే	అశ్వతా్థమ	హతః	“కుింజరః”	
(ఏన్గు)	అని	అనడము	వలలి	శబ్దద్షము	కలిగ	నీకు	యమపుర	చూప్ించాలిసున	
అవసరము	వచిచేింది”	అని	యమధర్మరాజు	అన్్నడు.	అింటే	ధర్మరాజుకు	కూడా	
అసత్య	ద్షము	వలలి	యమధర్మరాజు	పుత్రుడు	అయినప్ట్కీ	కూడా	ధర్మరాజున్	
యమలోకిం	తీస్కు	రావాలిసు	వచిచేింది	(అింటే	అసత్యము	ఆడితే	ఎింతట్	వారకైన్	
యమలోక	ప్రాప్తి	తప్దనేది	మనకు	అర్థమవుతుింది).	ఆ	తరువాత	యమధర్మరాజు	
స్వరా్గనిక్	మార్గము	చూప్ించిన్డు.	ధర్మరాజు	స్వర్గలోకము	చ్రుకున్్నడు.	దీనిని	
బట్టి	 ఎింతట్	మహాన్భావులైన	పైన	చూప్న	లక్షణాలు	ఉన్న	యెడల	ఆధా్యత్్మక	
జీవనములో	ముిందుకు	పోలేరు	అనేది	నిర్వవాదాింశము.	
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1)	 విశ్వసిం	అనేది	వితతినిం	లాింట్ది.	దానిని	పెించటానిక్	అింటే	మొలకతతిటానిక్	మనము	
వనరులు	కలి్గించాలి.	అపు్డే	అది	మనకు	ప్రత్ఫలిం	అిందిించగలదు.

2)	 శ్వస	 ఎలాింట్ద్	 విశ్వసము	 కూడ	 అలాింట్దే.	 అిందుక్	 ఎలలివేళలా	 “నేనెింతో	
విశ్వసింగా	ఉన్్నన్.	ఈ	విశ్వసము	రోజురోజుకీ	పెరుగుతుింది”	అని	అన్కోవటిం	
ప్రారింభిించిండి.

3)	 నేన్	 అన్కున్నది	 సాధించగలుగుతాన్,	 సాధించి	 తీరుతాన్	 అనే	 విశ్వసముతో	
అన్క్షణము	 అన్కుింటూ	 ఉిండాలి.	 మధ్యలో	 అవింతారాలు	 వచిచేన	 అవి	 తాతా్కలిక	
మేనని	నమా్మలి.

4)	 మీరు	అన్భవిస్తిన్న	స్థత్క్	మీరే	కారణము	అని	మనసూఫూరతిగా	విశ్వసించాలి.	మీరు	పైక్	
వెళ్ళన్,	క్ిందకు	దిగన్	మీలోని	వైఖర	మాత్రమే	మూలము.	

5)	 మీ	ప్రగత్క్	అడుడుపడే	మీలోని	“నెగెట్వ్”	ఆలోచనలన్	గురతిించిండి.	వాట్లోలి	కనీసము	
ఒక్కటైన్	ఈ	రోజు	ఈ	క్షణమే	న్ిండే	“పాజిట్వ్”	గా	మారుచేకోిండి.	

6)	 మీ	 లక్షష్యమువైపు	 సాగుతున్న	 సమయములో	 చిన్న,	 చిన్న	 సమస్యలు	 వచిచేనపు్డు	
ఇతరులు	 నిరుతాసుహ	 పరచవచుచే.	 అటవింట్	 సమయములోనే	 ఆత్మ	 విశ్వసిం	 అనే	
అసాత్రని్న	వాడాలి.

7)	 నిరింతరము	శ్వస	తీస్కున్నటలిగా	గెలుపుగురించ్	ఆలోచిించాలి.	గెలుపు	సాధించాలింటే	
కొింత	అలుపు	తప్దు.	ఆ	అలుపే	గొప్మలుపు	త్పు్తుింది.

8)	 ఆత్మ	విశ్వసము	అింటే	మీలో	ఉన్న	శక్తిని	సకారాత్మగా	జ్వలిించ్	జా్వల	లాగ	చ్యడమే.

9)	 మన	 అిందరలో	 అటవింట్దే	 దేదీప్యమానింగా	 నిరింతరమూ	 వెలిగే	 జా్వల	 ఒకట్	
వున్నదని	 మరువకూడదు.	 ఆ	 జా్వలన్	 దర్శించాలి,	 ఆ	 ఆత్మన్	 దర్శించాలి	 అనే	
ప్రయత్నమూ	చ్సేవారు	కొిందరే	వుింటారు.	చాలామింది	భయముతో,	అన్మానింతో,	
అవిశ్వసముతో,	 ఆ	 జా్వలపై	 నీళ్్ళ	 జలిలి	 ఆర్	 వేస్తిింటారు.	 ఇదే	 ఆత్మ	 విశ్వసానిక్	 ,	
అవిశ్వసానిక్	ఉన్న	తేడా.

10)	 ఆత్మ	 విశ్వసము	 లేనివారక్	 పెద్ద	 కోరకలు	 వుిండవు.	 పెద్ద	 ఆలోచనలు	 ఉిండవు.	
అదు్భతాలు	సాధించలేమని	అన్కుింటారు.	పైగా	అలా	ఆలోచిించటిం	తపు్	అింటారు.	
అది	అహింకారానిక్,	అత్	విశ్వసానిక్	పరాకాష్ఠ	అని	సమర్థించు	కుింటారు.

14. విశ్్వసం అనేది విత్త నం లంటిది
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11)	 మీరు	ఇపు్డున్న	స్థత్కింటే	ఇింకా	ఉన్నత	స్థత్క్	చ్రాలన్కుింటన్్నరా?

	 a)	 మీ	ఆలోచన్	విధాన్ని్న	మారుచేకోిండి.	

	 b)	 మీ	మనస్సు	మీరు	చెప్్నటలి	వినేలా	చ్యవచుచే.	

	 c)	 మీలో	ఉన్న	ప్రక్వాడిని	పారద్రోలవచుచే.	

	 d)		 ప్రవరతిన్	ధోరణి	సరదిదు్దకోవచుచే.

	 e)	 మీరు	పెరుగుతూనే	ఉింటారు.

	 f)		 ఎిందరకో	మీరు	సూఫూరతి	నివ్వగలరు.

	 g)		 మీ	ప్రేరణ	శశ్వతింగా	ఉింటింది.

	 h)	 అసాధా్యలన్	స్సాధ్యము	చ్యగలరు.	

	 i)	 నవి్వన	న్పచ్నే	పిండేలా	చ్యగలరు.	

	 j)	 మము్మలన్	 చూస	 మీరే	 ఆశచేర్య	 పోగలరు.	 ఇదింతా	 నమా్మలనిప్ించటిం	
లేదుకదా!	ప్రయత్నము	చ్యిండి.		
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1)		 సూ్థలదేహము	అనగా	పించభూతముల	దా్వరా	ఏర్డిన	ఈ	పాించభౌత్క	దేహమే	ఈ	
సూ్థలదేహము	(పించభూతములు	అనగా	ఆకాశము,	వాయువు,	అగ్న,	జలము,	పృథి్వ).

2)		 ఇవి	ఒకొ్కక్క	భూతము	న్ిండి	ఒకొ్కక్క	శక్తి	వచిచేనది.	పరబ్రహ్మము	న్ిండి	అని్న	మహతుతి	
లు	 పుట్టి	 వాట్న్ిండి	 ఆకాశము,	 ఆకాశము	 న్ిండి	 వాయువు,	 వాయువు	 న్ిండి	
అగ్న,	అగ్న	న్ిండి	జలము,	జలము	న్ిండి	పృథి్వ.	వీట్	చ్రక	వలలినే	మానవ	దేహము	
ఏర్డుతుింది.

3)	 మొదట్దైన	ఆకాశ తత్వము	న్ిండి	ఐదు	పించకములు	ఏర్డినవి.	అవి	1.	జాఞాత	(ఆత్మ)	
2.	మనస్	 3.	బుది్ధ	 4.	 చితతిము	 5.	 అహింకారిం.	 వీట్	 సమే్మళనమే	 శరీరము	నిందు	
వుిండున్.	వీట్ని	అతంద్రియములు	అని	ప్లుచుదురు.

4)		 వాయుతత్వము	న్ిండి	

	 1.		 ప్రాణవాయువు	 	 ,	2.	సమానవాయువు,	3.	వా్యనవాయువు,	4.	ఉదానవాయువు,	 
5.	అపానవాయువు	వచిచేనవి.	వీట్నే	పంచప్రాణాలు అిందురు.	అవి	తమ	తమ	విధులన్	
నిర్వరతిించున్.

5)		 అగ్న	తత్వము	న్ిండి	1.	శ్రోత్రము	2.	త్వక్	3.	చక్షువు	4.	జిహ్వ	5.	ఘ్రాణము	వచిచేనవి.	
వీట్నే	జ్ఞా నేంద్రియములు	అిందురు	(అగ్న	పించకములు).

6)		 జల	తత్వము	న్ిండి	1.	శబ్ద	2.	స్ర్శ	3.	రూప	4.	రస	5.	గింధములు	వచిచేనవి.	వీట్ని	
పంచతన్్మత్రలు	అిందురు.

7)		 పృథి్వ	తత్వము	న్ిండి	1.	వాకు్క	2.	పాణి	3.	పాదము	4.	గుహ్యము	5.	పాయువు	వచిచేనవి.	
వీట్ని కర్మంద్రియములు	అిందురు.

8)		 వీటని్నట్	కలయికయే	సూ్థలదేహము	(దీనిని	జాగ్రదవస్థ	అిందురు).

9)		 కొింతమింది	అనేక	శరీరములున్నవి	అింటారు.	అనగా	

	 1.	సూ్థల	2.	సూక్ష్మ	3.	కారణ	దేహములు	అింటారు.	మరకొిందరు	మహాకారణ	దేహము	
అని	కూడా	అింటారు.	

	 పైన	చెప్్న	25	తత్వములతో	కూడిన	దేహమునే	సూ్థలదేహము	అింటారు.

15. స్్థ ల, స్క్్మ, కారణ,  
మహాకారణ శరీరాల గురించి వివరణ 
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10)		 సూక్ష్మదేహము	 అనగా	 జాఞానేింద్యములు	 ఐదు,	 శబా్దదులు	 ఐదు	 (కరే్మింద్యాలు)	
ప్రాణాదులు	ఐదు,	మనస్,	బుది్ధ,	రెిండు	అనగా	మొతతిిం	17	తత్వములు	కలిసన	దానిని	
సూక్ష్మదేహము	అిందురు.	దీనినే	లిింగశరీరము	అని	కూడా	అింటారు	(ఇది	స్వపా్నవస్థలో	
జరుగు	ప్రక్రియ).

11)	 సూ్థలదేహములో	వున్్న	దశేింద్యములు	సూక్ష్మదేహములోక్	ఏరూపములో	పోయినవి?	
అనేది	మీకు	ప్రశ్నగా	మారవచుచే.	అిందుక్	ఆయా	ఇింద్యాలకు	సర	అయిన	నిర్వచనము		
పైక్	కనిప్ించ్	చెవులు	కాకుిండా	(పైక్	కనిప్ించ్	డొప్లు	కావు)	వాట్క్	భిన్నమైనట్టి	ఆ	
చెవుల	 రింద్రాలలో	వా్యపతిమై	 వున్న	శూన్్యని్న	 ఆశ్రయిించుకొని	 శబా్దని్న	 గ్రహిించ్	 శక్తి	
కలిగనట్టి	 సూక్ష్మ	 ఇింద్యానే్న	 శ్రోత్రేనిద్ రియం	 అింటారు.	 ఇలాగే	 మగతా	 ఇింద్యాలు	
కూడాన్.

12)		 మనకు	 పైక్	 కనిప్ించ్	 చరా్మనిక్	 భిన్నమైనది,	 అపాదమసతికిం	 వా్యపతిమై,	 శీతోషా్ణది	
స్రా్శన్భూత్ని	కలిగించ్	సూక్్మింద్యాని్న	త్వగినిద్ రియం	అింటారు.

13)		 కిండలికు	భిన్నమైనట్టి	కిండలిన్	అశ్రయిించి	వున్నట్టి,	కన్గుడుడుకు	అగ్ర	భాగములో	ఉింటూ	
రూపాని్న	గ్రహిించ్	శక్తిగల	సూక్్మింద్యాని్న	చకుషు రినిద్ రియం	అింటారు.

14)	 క్వలిం	న్లుక	కాకుిండా	ఆ	న్లుకన్	ఆశ్రయిించి	న్లుక	యొక్క	అగ్ర	భాగములో	
ఉింటూ	తీప్,	పులుపు	మొదలైన	 రసాలని,	రుచులని	గ్రహిించగలిగే	సూక్్మింద్యాని్న	
జిహ్వంద్రియం	అింటారు.

15)	 అటాలిగే	 పైక్	 కనిప్ించ్	 ముకు్కకు	 భిన్నమైనదై	 ఆ	 ముకు్కన్	 ఆశ్రయిించి	 ముకు్కకు	
అగ్రభాగములో	 గింధాదులి్న	 (వాసనలన్)	 గ్రహిించ్	 శక్తిగల	 సూక్్మింద్యాని్న	
ఘ్రాణంద్రియం	అింటారు.

16)	 కరే్మింద్యాలింటే	 మాటాలిడే	 ఇింద్యమైన	 న్లుక,	 పనిచ్సే	 చ్తులు,	 నడిచ్	
పాదాలు,	 మలమూత్ర	 విసర్జన	 చ్యు	 గుదము,	 జననేింద్యములు	 బయట్క్	
కనిప్ించ్	 పన్లు	 చ్సేిందుకు	 కారణమైనట్టి	 ఇింద్యాలు.	 వాగంద్రియము 
అింటే	 వాక్కు	 భిన్నమైనట్టి	 వాక్కు	 ఆశ్రయమైనట్టి	 ఎనిమది	 సా్థన్లలో	 ఉింటూ	
శబో్దచాచేరణకు	 సమర్ధమైనట్టి	 ఇింద్యిం,	 శబో్దచాచేరణకు	 వినియోగించ్	 ఎనిమది	
సా్థన్లు	 1.	 హృదయిం	 2.	 కింఠము	 3.	 శరస్సు	 (మూర్ధిం)	 4.	 తాలువు	 5.	 న్లుక	 
6.	దింతములు	7.	పెదవులు	8.	ముకు్క	అింటారు.	ఇలాగే	ఒకొ్కక్క	దానిక్	సూ్థలానిక్,	
సూక్షా్మనిక్	వున్న	తేడాన్	గమనిించిండి	(ఇది	స్వపా్నవస్థ).

17)	 కారణ	 శరీరము	 అింటే	 సూ్థల,	 సూక్ష్మ	 (లిింగ)	 రెిండు	 దేహాలకు	 హేతుభూతమైనది.	
అన్ది	 ఐనట్టి,	 అనిర్వచనీయమైనట్టి,	 ప్రకాశ	 స్వరూపుడైనట్టి,	 బ్రహ్మ,	 ఆత్మలు	 రెిండు	
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ఒకటే	 అనే	 జాఞాన్ని్న	 మరలిస్తిిండేటవింట్	 అజాఞాన్నే్న	 కారణశరీరము	 అింటారు.	
ఆత్మ,	 పరమాత్మల	అభిన్నతా్వని్న,	 అద్్వతభావాని్న,	 అన్భవములోనిక్	రానీయకుిండా	
నివారస్తిింటింది.	ఈ	కారణశరీరము	అన్ది	ఐనట్టి	అవిద్య	మాయ	యొక్క	రూపమే	
కారణ	శరీరానిక్	ఉపాధ	అింటారు.	ఇటవింట్	ఉపాధక్	భిన్నమయినటవింట్	ఆత్మన్	
మనిం	తెలుస్కోవాలి.	 శరీరము	అనే	పదము	దీనిక్	వాడుతున్్నరు.	కారణశరీరము	
ఎటాలి	క్షయమౌతుింది?	బ్రహ్మ,	ఆత్మల	యొక్క	ఏకత్వ	జాఞానము	వలలి	ఆత్మ,	పరమాత్మలు	
ఒకటే	అనే	జాఞానము	కలుగడింతోనే	ఈ	కారణ	శరీరము	క్షయమైపోతుింది.	

18)	 సర్వ	 వా్యపకుడైన	 ఆత్మయే	 విశ్వనిక్	 జీవశక్తి	 అయిన్డు.	 అింటే	 మూలతత్వము.	
అతని	 వలలినే	 ఇవనీ్న	 పుడుతున్్నయి.	 ఆ	 పరబ్రహ్మలోనే	 లయమైపోతాయి.	 కాబట్టి	
ఆత్మ,	 పరమాత్మలు	 ఒకటే	 అనే	 జాఞానము	 కలగడింవలలి	 శరీరిం	 అనేది	 	 మథ్య	 అనేది	
తేలిపోవటింతో	 ఈ	 కారణశరీరము	 పోతుిందని	 భావము.	 మగలేది	 చితతిము,	
జాఞాతతో	 (ఆత్మతో)	కూడుకున్నది.	 దీనినే	ప్రాజుఞాడు	అని	అిందురు.	 ఇది	 నిద్రావస్థ	 లేదా	
స్షుపాతివ్యవస్థ.

19)	 మహాకారణ	 అనగా	 ఏ	 తత్వము	 లేక	 స్వయిం	 జో్యత్యై,	 సర్వసాక్	 అయిన	 శుద్ధ	
చైతన్యమునే	 మహాకారణము	 అిందురు.	 దీనినే	 అన్భవజుఞాలు	 హిరణ్యగరు్భడు	 అని	
అక్షర	పురుషుడని	ఇింకా	అనేక	పేరలితో	కొనియాడారు.
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మన	 పుటటిక	 మనకు	 తెలుస్	 కాని	 మనవెింట	 వచ్చే	 కర్మలు	 తెలువవు,	 తెలువక	 న్	
బ్రతుకు	ఇలా	అయిింది	అని	దుఃఖసాతిము.		కారణ	సించిత,	ప్రారబ్ధ	కర్మలే.		మానవుడు	జీవిత	
కాలింలో	అనేక	కర్మలన్	చ్స్తిింటాడు.	ఆ	కర్మలకు	ఫలితాలన్	అన్భవిించాలి.	వాట్ని	కర్మ	
ఫలాలు	అింటారు.	అనేక	జన్మలలో	చ్సన	కర్మ	ఫలాలు	ఆ	జీవుడితో	పాట	కలిస	ప్రయాణిసూతి	
ఉింటాయి.	

అిందులో	 అని్న	 పుణ్య	 కర్మల	 ఫలాలు	 మాత్రమే	 పకా్వనిక్	 వచిచేనపు్డు	 ఆ	 జీవుడు	
దేవలోకాలలో	దేవజన్మ	ఎతుతితాడు.	ఆ	దేవజన్మలో	క్వలిం	మనో	బుదు్ధలు	ఉింటాయి	కాని	
కర్మ	 చ్యుటకు	సాధనమైన	సూ్థలశరీరిం	 ఉిండదు.	 కన్క	 దేవజన్మ	 భగవింతుని	 దర్శించ్	
అవకాశిం	లేని	జన్మ.

ఇక	అని్న	పాపకర్మల	ఫలాలు	మాత్రమే	పకా్వనిక్	వచిచేనపు్డు	ఆ	జీవుడు	జింతువులూ,	
పశువులు,	పక్షులు,	క్రిములు,	కీటకాలు	మొదలైన	జింతువులుగా	నీచ	యోన్లిందు	జని్మసాతిడు.	
ఆ	జన్మలలో	ఆ	కర్మ	ఫలాల	కారణింగా	అనేక	బాధలు	దుఃఖాలు	అన్భవిసాతిడు.	

ఇక	పుణ్య	పాప	కర్మల	ఫలాలు	మశ్రమింగా	పకా్వనిక్	వచిచేనపు్డు	ఆ	జీవుడు	మానవ	
జన్మ	ఎతతిడిం	జరుగుతుింది.	ఈ	జన్మలలో	పుణ్య	కర్మ	ఫలాల	కారణింగా	స్ఖాలు,	భోగాలు,	
ఆనిందిం	 అన్భవిసాతిడు.	పాప	 కర్మ	 ఫలాల	 కారణింగా	దుఃఖాలు,	బాధలు,	 అవమాన్లు	
అన్భవిసాతిడు.	కర్మ	ఫలాలన్	అన్భవిించడిం	మాత్రమేగాక	కొతతిగా	కర్మలు	చ్సే	అధకారిం	
కూడా	ఈ	మానవ	జన్మలోనే	ఉన్నది.	కర్మలు	చ్సే	అధకారిం,	జాఞాన్ని్న	పిందే	అవకాశము	
ఉన్న	ఈ	మానవ	జన్మ	ఉతతిమోతతిమమైనది,	దురలిభమైనది	అన్్నరు.	84	లక్షల	జీవరాస్లలో	
పుట్టి,	 గట్టిన	తరువాత	లభిించ్	అపురూప	జన్మ	 గన్కనే	ఈ	మానవ	జన్మన్	పిందిన	ప్రత్	
ఒక్కరు	దీనిని	సార్థకిం	చ్స్కోవాలి.	శ్రీకృష్ణ	పరమాత్మ	చెప్్నటటిగా	ఈ	జన్మలోనే	అనేక	జన్మల	
కర్మలు	పోగొటటికోవచచేని	చెప్్నటటిగా	మనిం	ప్రయత్నిం	చ్యాలి.	

కర్మ ఫలితాలు:	జీవన	భృత్	కోసిం	ఇద్దరు	మానవులు	పనికోసిం	రోడుడు	పైక్	వచిచే	నిలిచుింటే,	
యజమాని	వచిచే	పనిలోక్	ఇద్దరనీ	తీస్కువెళా్ళడు.	ఒకతనిని	బావి	త్రవ్వడానిక్,	ఇింకో	అతనిని	
మేడ	కటటిడానిక్	పురమాయిించాడు,	బావి	త్రవే్వవాడు	క్ిందిక్	పోతున్్నడు,		మేడ	కటేటివాడు	
పైక్	పోతున్్నడు,		ఇవని్న	పన్లే	ఒక్	రకమైన	కూలి	లభిస్తిింది	కాని	వీట్తో	ప్రారబా్ధలు	కూడా	
ముడి	పడి	ఉన్్నయి.	

16. కర్మ ప్్ర రబ్ధ ము 
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చ్సేవి	పన్లు,	చూసేవి	ప్రారబా్ధలు.		కదిలిించ్వి	పన్లు,	కనిప్ించ్వి	ప్రారబా్ధలు.		మేడ	
కటేటివాడిక్	వచిచేనటేలి,	బావి	త్రవే్వవాడిక్	ఒక్	రకమైన	కూలి	రావచుచే.	 	ఇది	పనిక్	ప్రత్	ఫలము		
కాని	మేడ	కడుతూ	పైక్	పోయే	వాడిక్	లభిించినింతగా,	బావి	త్రొవు్వతూ	క్ిందిక్	పోయే	వాడిక్	
ప్రాణ	వాయువు	లభిించక	పోవచుచే	ఇది	ప్రారబ్ధ	విశేషము.

మనిం	పుట్టినటలి	మనకు	తెలుస్,	మనతో	పాట	ప్రారబ్ధిం	కూడా	కలిస	పుట్టిింది	అనేదే	
మనకు	 అర్ధిం	 కావాలి.	 అిందుకనే	 చ్యాలన్కున్్న	 కొని్న	 చ్యలేము,	 ఆపాలన్కున్్న	
కొని్నింట్ని	ఆపలేము,	ఉిండమన్్న	కొని్న	ఉిండవు,	పమ్మన్్న	మరకొని్న	పోవు.	 	ఏదేమైన్	
కదిపేవి	కొని్న,	కుదిపేవి	కొని్న,	అదుపు	లేకుిండా		పదుపు	కాకుిండా,	ఏది	ఎట	పోతుింద్	
తెలియకుిండా,	ఎవరు	ఎలా	ఉింటారో	అర్ధిం	కాకుిండా		అనింతమైన	రహదారలో	పరగుల్తేతి	
కాలగమనములో	 తప్టడుగులు	 వేసే	 మన	 జీవన	 పయాన్నిక్	 ఉన్న	 సమయిం	 ఎింత?	
ఊడిన	కాలమెింత?	ఇింకింత	కాలిం	ఈ	ఊరేగింపు?	మరెింత	దూరములో	ఉింది	ముపు్?	
ఎవరక్	తెలుస్	ఆ	మర్మిం?	బ్రతుక్	ఒక	భయింకర	సమరము.	కటెటిలలో	పడి	కాలిపోవడమా?	
ఈ	కటెటిన్	(దేహమున్)	పడేస	కడతేరపోవడమా?	మనస్	ఉిండి	విింటే,	మహిమన్	విింటూ	
ఉింటే		చెటటిలోనే	చిదింబరిం	మట్టిలోనే	దిగింబరిం,	ప్రయత్్నసేతి	పరమార్థిం,	విరమసేతి	అనర్థిం.		
అిందరు	 కోరుకుింటారు,	 కొిందరే	 చ్రుకుింటారు,	 మరకొిందరని	 చ్దుకుింటారు,	 ఎవర	
బ్రతుకైన్	ఏద్	ఓన్డు	పూర్ణకలశము	కావాలి.		ఆన్డేద్	అది	నేడే	అయితే	బ్రతుకు	ఈ	క్షణిం	
నిిండుతుింది,	ఇక్కడే	పిండుతుింది.	

వరషిముతోనే	నదులు	పింగుతాయి.		

జాఞానముతోనే	బ్రతుకులు	నిిండుతాయి.		

జాఞానింతో	కదులుతూ	ఉింటేనే	జాఞానిం	కలుగుతుింది.	

జాఞానింలో	కరుగుతూ	ఉింటేనే	జాఞానిం	పెరుగుతుింది.	

జాఞానిం	పెరుగుతూ	ఉింటే	అజాఞానము	తరుగుతూ	ఉింటింది.

నిత్యము	 నదిలో	 జలము	 ప్రవహిించినటలి,	 నిత్యము	 సాధకునిలో	 జాఞానిం	 ప్రసరసూతి	
ఉిండాలి.	సాధన	సదా	సాగుతూ	ఉిండాలి.	నిత్యమూ	జీవితము	సాధనలో	చైతన్య	వింతింగా	
శోభిించాలి.	అిందుకు	తీవ్రమైన	తపనతో	కృష్	చ్యాలి.
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మానవుడు	మాయా	ప్రభావానిక్	లోనై	గుణములలో	ఇరుకొ్కని	అజాఞాన్ింధ	కారములో	
మానవ	 జీవితములో	 చ్యవలసన	 నిషా్కమ	 కర్మలు	 చ్యకుిండా	మాయా	మోహములో	
పడి	సా్వర్థము	కోసిం		తన	తరతరాల	సింపాదన	కోసిం		చ్యరానటవింట్	కర్మలు	చ్సూతి		ఆ	
కర్మ	ఫలాలన్	ఈ	జన్మలో	తీరుచేకోవడిం	కాకుిండా	మళీ్ళ	మళీ్ళ	కర్మలన్	చ్సూతి		ఉన్న	కర్మలు	
కడుకో్కవడిం	పూరతి	చ్స్కోకుిండా		మళీ్ళ	కొతతి	కర్మలు	సృష్టిించుకొని	పాత	కర్మలకు	+(add)	
చ్స్కొని	అనేక	జన్మలకు	కారణ	భూతుడవుతున్్నడు.	కర్మలలో,	కర్మ	ఫల	పరింపరలో	భౌత్క	
జీవితము	చికు్కకొని	ఉింటింది.	 ఇది	 కర్మల,	 కర్మ	 ఫలాల	స్దీర్ఘ	 పరింపరల	 ప్రవాహము?	
ఒక	 శశువు	 జని్మించగానే	 అతడి	 నిర్దషటి	 శరీరము	 ఒక	 నిర్దషటి	 కర్మ	 ఫల	 కార్య	 కలాపాలకు	
ప్రారింభ	సూచన	అని		ఒక	వృదు్ధడు	మరణిించగానే	ఈ	జన్మ	నిర్దషటి	కర్మ	ఫల		కార్య	కలాపాలు	
ముగసనవని	తెలుస్కోవాలి.	

1)	 జీవుడు	మొటటి	మొదట	ఆధా్యత్్మకత	వ్యక్తి	కాని,	ఆ	ఆధా్యత్్మకత	వ్యక్తి	భౌత్క	ప్రపించములో	
స్ఖాలు	అన్భవిించాలనే	కోరక	 కలగటము	వలలి	భౌత్క	 ప్రపించానిక్	 దిగ	 వసాతిడు.	
జీవుడు	మొదట	మానవ	శరీరాని్న	గ్రహిసాతిడని,	తరువాత	తన	నీచ	కర్మల	వలలి	నీచ	జన్మ	
పిందుతాడని	అింటే	పశు,	పక్,	వృక్ష,	జల,	జింతు	రూపాలు	ధరసాతిడని	తెలుస్కోవచుచే.	
కర్మ	ఫలాలు	వలలి	దు:ఖాలు,	హిింసలు,	బాధలు	పడుతాడు.		జింతు	జన్మలలో	కర్మలు	ప్రకృత్	
ప్రేరణలతో	పరతింత్రింగా	చ్సాతియి.	కారణిం	ఈ	జన్మలలో	శరీరము	మనస్సు	ఉన్్నయి	
గాని	బుది్ధ	మాత్రిం	లేదు.	కన్క	ఈ	జన్మలలో	క్వలిం	కర్మ	ఫలాలు	అన్భవిించుటయే	
కానీ	పరమాత్మన్	అిందుకునే	జాఞానము	పిందే	అవకాశిం	లేదు.	కర్మ	ఫలాలు	క్షీణిించి	
మళీ్ళ	 పరణామక్రమములో	 జీవుడు	మళీ్ళ	మానవ	 శరీరిం	 ధరసాతిడు.	 అపు్డు	 జనన	
మరణ	 పరింపర	 న్ించి	 విముక్తి	 పిందడానిక్	 మరొక	 అవకాశము	 లభిస్తిింది.	 ఈ	
మానవ	దేహములో	ఉిండి	కూడా	తన	స్థత్ని	గ్రహిించడానిక్	కలిగన	ఈ	అవకాశని్న	
మళీ్ళ	కొలో్యినటె్లితే	వివిధ	జాతుల	జనన	మరణ	చక్రములో	మళీ్ళ	బిందీ	అవుతాడు.	
ఈ	పునర్జన్మ	 విజాఞానము	ఆధునిక	విజాఞాన	శసత్రజుఞాలకు	ఏ	మాత్రము	తెలవదు.	విజాఞాన	
శసత్రజుఞాలనబడేవారు	 ఈ	 విషయాలి్న	 పట్టిించుకోరు.	 ఎిందుకింటే	 వాళ్్ళ	 ఈ	 సూక్ష్మ	
విషయాలన్	గురించి,	జీవిత	సమస్యలి్న	గురించి	ఆలోచిసేతి	తమ	తమ	భవిష్యతుతి	కట్క	
చీకట్గా	ఉింటిందని	అన్కుింటారు.	పునర్జన్మన్	గురించిన	అజాఞానము	ప్రమాదకరమే.

16. కర్మ ప్్ర రబ్ధ ము 
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2)	 ఆధునిక	 న్గరకత	 కుటింబ	 సకరా్యలపైన,	 ఆ	 సకరా్యల	 ఉన్నత	 ప్రమాణాల	 పైన	
ఆధారపడి	ఉింది.	అిందువలలి	ప్రత్వారు	డబు్బ	సింపాదిించిన	అనింతరిం	కానీ,	ఉద్్యగ	
విరమణ	తరువాత	కానీ,	ఆకరషిణీయమైన	ఆధునిక	సామాగ్రితో	అలింకరించిన	స్ిందర	
భవనింలో,	ఆరోగ్యింగా,		అిందింగా	ఉిండే	భార్య	బిడడులతో	స్ఖమయమైన	జీవితమూ	
గడపాలని	కోరుకుింటారు.	 అింత	సఖ్య	 ప్రదమైన	 ఆ	 ఇింట్ని	 విడిచి	పెట్టి	పోవాలని	
ఎవరు	 అన్కోరు.	 ఉన్నత	 ప్రభుత్వ	 అధకారులు,	 మింత్రులు	 తమ	 ఉన్నత	 పదవులి్న	
మరణిించ్	వరకు	అింట్	పెటటికొని	ఉింటారు.	తమ	ఇళ్ళలోలి	ఉన్న	సఖా్యలి్న	కలలో	కూడా	
వదలుకోరు,	 వదలుకో	 తలచరు.	 భౌత్కవాదులైన	 మానవులు	 అటవింట్	 భ్రమలతో	
అింతకింటే	 స్ఖప్రదమైన	 జీవితిం	 కోసిం	 ఎనో్న	 పథకాలని	 సద్ధము	 చ్స్కుింటారు.	
కానీ	 హఠాతుతిగా,	 నిరా్దక్ణ్యింగా	 క్రూర	 మృతు్యవు	 వస్తిింది.	 అింత	 గొప్గా	 ప్రణాళక	
సద్ధము	చ్స్కున్్న	ఆ	వ్యక్తిని	అతడి	వాింఛలకు	విరుద్ధింగా	బలవింతింగా	ఈ	శరీరాని్న	
విడిచి	మరొక	 శరీరాని్న	 ధరించ్టటలి	 చ్స్తిింది.	 అటవింట్	 ప్రణాళక	 రచయితా	 తన	
కర్మ	 ఫలాన్	 సారింగా	 బలవింతింగా	 84	 లక్షల	 జీవరాస్లలో	 ఏద్	 ఒక	 శరీరాని్న	
ధరింపవలస	 ఉింటింది.	 కుటింబ	 సఖా్యలకు	 ఎకు్కవగా	 అింట్	 పెటటికొని	 ఉిండే	
వ్యకుతిలు	 సాధారణింగా	 తరువాత	 జన్మలో	 వార	 జీవిత	 కాలిం	 అింతా	 చ్సన	 పాప	
కర్మలన్	 బట్టి	 నీచ	 జన్మలన్	పిందుతారు.	 ఆ	 విధింగా	మానవ	 జీవితములోని	 శక్తి	
వృ�	అయిపోతుింది.	మానవ	శరీరము	వ్యర్థము	కాకుిండా	అవాసతివిక	విషయాల	పటలి	
వా్యమోహిం	 కలుగకుిండా	 ఉిండటానిక్	 మున్ముిందుగానే	 గ్రహిించాలి.	 మృతు్యవు 
రాకముందే హెచ్చరిక: జీవితములో  ఏ దశలోనైన మృతు్యవు కాటేసుతా ందననా భావనలో 
ఉండాలి.

3)	 మనము	 మరణిించగానే	 పృథి్వ,	 జలము,	 అగ్న,	 వాయువు,	 ఆకాశము	 అనే	 పించ	
భూతాలతో	ఏర్డిన్	ఈ	భౌత్క	శరీరము	శథిలమై	ఆయా	సూ్థలా	పదారా్ధలు	మూల	
భూతములలో	 చ్రపోతాయి.	 “నీవు	 మట్టివి	 మరల	 మట్టిలో	 చ్రపోతావు”.	 మనము	
ఎింతో	 శ్రద్ధగా	 స్గింధ	 ద్రవా్యలతోన్,	 సబు్బలతోన్	 శుభ్రము	 చ్సే	 ఈ	 అిందమైన	
శరీరము	చివరక్	మట్టిగానో,	మలింగానో,	దూలిగానో,	బూడిద	గానో	మారుతుింది.	
తరువాత	 మరొక	 శరీరాని్న	 ధరస్తిింది.	 పూర్వజన్మ	 కర్మ	 ఫలితింగా	 ప్రస్తిత	 శరీరాని్న	
ధరించిన	జీవుడు	ప్రస్తిత	కాలింలోనే	పూర్వ	జన్మల	కర్మ	ఫలాని్న	సమాప్తి	చ్యవచుచే.	కానీ	
అింతమాత్రిం	చ్త	భౌత్క	దేహ	బింధాల	న్ించి	విముకుతిడవుతాడని	కాడు.	జీవుడు	ఒక	
రకమైన	శరీరాని్న	ధరించి	ఆ	జన్మలో	కొని్న	కర్మలు	చ్యటిం	వలలి	మరొక	రూపములో	
ఉన్న	శరీరాని్న	ధరించి	జని్మసాతిడు.	ఈ	విధింగా	అతడు	తన	అజాఞానమువలలి	జనన,	మరణ	
పరింపర	దా్వరా	ఒక	శరీరము	న్ించి	మరొక	శరీరానిక్	పయనిసూతి	ఉింటాడు.	వేదాలు	
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బోధించిన	పునర్జన్మ	సదా్ధింతిం	ప్రకారిం	వాసతివమైన	పునర్జన్మ	పద్ధత్	ఏమటింటే	మరణ	
సమయములో	ఆత్మ,	భౌత్క	దేహాని్న	వదిలిన	తరువాత	తన	కర్మలన్	బట్టి	భౌత్క	ప్రకృత్	
నియమాన్సారిం	ఈ	విశ్వములో	లేదా	మరొక	విశ్వములో	ఏద్	ఒక	జీవరాశలోని	ఒక	
గర్భములో	ప్రవేశస్తిింది.	మరణ	సమయములో	దేహాని్న	వదిలిన	జీవాత్మ	భౌత్క	శరీరపు	
అవరోధిం	లేకుిండా	మనో	వేగముతో	ప్రయాణిం	చ్యగలదు.	కన్క	ఆత్మ	ఒక	శరీరాని్న	
వదలి	 మరొక	 శరీరములో	 ప్రవేశించటానిక్	 అత్	 స్వల్మైన	 కాలవ్యవధ	 మాత్రమే	
ఉింటింది.	ఏది	ఏమైన	ఆత్మ	సాక్షాతా్కరాని్న	పిందిన	జీవులు	మాత్రమే	జనన,	మరణ	
చక్రానిక్	అవతల	ఉన్న	ఆధా్యత్్మక	ప్రపించాని్న	చ్రుకోగలరు.	భౌత్క	ప్రపించములోని	
జీవితానిక్	కటటిబడిన	సామాన్య	జీవుడిక్	ఇది	సాధ్యము	కాదు.	

4)	 ఆత్మ	సాక్షాతా్కరము	పిందిన	జీవులు	న్	పుటటిక	న్	ల్లలు	దివ్యములైనవని	ఎరింగన	
వాడే	శరీరము	వదలిన	(మరణానింతరము)	ఈ	భౌత్క	లోకమున	జని్మించక	న్	సని్నధక్	
చ్రున్.	 భక్తి	 యోగులైన్	 మహాతు్మలు	 అతు్యన్నతమైన	 సది్ధని	 పిందిన	 వారగుట	
చ్త	దుఃఖనిలయమైన	ఈ	అనిత్య	ప్రపించమునకు	ఎన్నడున్	త్రగరారు	అని	శ్రీకృష్ణ	
పరమాత్మ	వివరించిన్రు.	కర్మ	సూత్రాలు,	పునర్జన్మ	సూత్రాలు	ఎింత	క్రమబద్ధమైనవింటే	
భౌత్క	 శరీరము	 వదిలిన	 జీవుడి	 సించిత	 కర్మ	 ఫలింగా	 తదన్గుణమైన్	 మరొక	
శరీరాని్న	ప్రకృత్	జీవుడు	స్లభింగా	ప్రవేశించి	మళీ్ళ	జని్మించటానిక్	వీలుగా	సృష్టిస్తిింది.	
దేహము	విడుచునపు్డు	మానవుడే	స్థత్ని	 స్మరించునో	ఆ	 స్థత్ని	 తప్క	పిందున్.	
ఆత్మ	 సాక్షాతా్కరము	పింది	 శశ్వత	 ఆధా్యత్్మక	 ప్రపించములో	 ప్రవేశించిన	 జీవుడిక్	
జన్మ,	మృతు్య,	జరా	వా్యధులతో	కూడిన		ఈ	తాతా్కలిక	భౌత్క	ప్రపించములో	జని్మించ్	
వాింఛ	 ఉిండదు.	 అవసరమూ	 లేదూ.	 ఒకసార	 మానవుడైతే	 ఎపు్డూ	 మానవుడేన్!	
జీవుడు	ఒకసార	మానవ	శరీరము	ధరసేతి	తరువాత	జన్మలలో	ఎపు్డూ	మానవుడుగానే	
జని్మసాతిడు	గాని	నీచ	జాతులలో	ఎన్నట్క్	జని్మించడు	అని	పునర్జన్మన్	గురించి	మరొక	
భ్రమ	ప్రజలలో	వా్యప్ించి	ఉింది.

	 మనము	 మానవులుగా	 జని్మించవచుచే.	 కుక్కలుగా,	 ప్లులిలుగా,	 పిందులుగా,	
జింతువులుగా	లేదా	అింతకింటే	నీచ	జింతువులుగా	పుటటివచుచే	అని	పునర్జన్మపై	అత్యింత	
ప్రామాణికమైన	 మూలగ్రింథము	 భగవదీ్గతలో	 ఇలా	 ఉన్నది.	 తమో	 గుణమునిందు	
మరణిించువారు	జింతు	రాజ్యమున	జని్మింతురు.	రజో,	తమో	గుణములో	ఉన్న	వారు	
దృశ్య	 విషయములపై	 ప్రీత్ని	 కలగ	 జ్స్కొని	 కోరకలన్	 పెించుకొని	 విషయాసక్తి	
చ్తనో,	 కర్మ	 సింబింధము	 చ్తనో	 ల్ససుగా	 బింధింపబడుచున్్నరు.	 అనేక	 బాహ్య	
ఆడింబర	 కర్మల	 చ్తన్,	 విషయాసక్తి	 చ్తన్	ఖా్యత్	 ఆర్జించ	 వల్నన్	ప్రయత్నముల	
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చ్తన్,	 దృశ్య	 సింబింధములైన	 క్రియాకలాపముల	 చ్తన్	 రజోగుణము	 జీవుని్న	
బింధించి	వేయుచున్నది.		తమోగుణము	అజాఞాన	జనితమైనది.	అది	జీవుని	మోహపెట్టి	
అతనిక్	అవివేకమున్	కలుగచ్స	సింసారమున	బడవేస	బింధించుచున్నది.	దటటిమగు	
మేఘము	సూరు్యని	 గప్్న	 చిందమునన్,	 తమోగుణము	 రజోగుణము	 జీవుని	 కప్్	
వేయుచున్నది.	ఎపు్డైతే	జీవుడు	సత్వగుణ	అభివృది్ధ	పింది	మరణిించినచో	అపు్డు	
అతడు	 ఉతతిమ	 జాఞానము	 గలవార	 యొక్క	 పరశుద్ధములైన	 లోకములనే	 పిందున్.	
అయితే	రజో	గుణము	అభివృది్ధనొింది	యుిండగా	మరణిించువాడు	కరా్మసకుతిలగు	వార	
యిందు	 జని్మించుచున్్నడు.	 అటేలి	 తమో	గుణాభివృది్దనొింది	యుిండగా	మరణిించు	
వాడు	పామరుల	 గర్భములిందు	 లేక	 పశుపక్షాది	హీన	జాతులిందు	 పుటటిచున్్నడు.	
అట్టివారెని్న	 దుర్భర	 దారుణ	దు:ఖముల	 నన్భవిించవల్నో	కావున	 అట్టి	 భయింకర	
పరణామములు,	 భీషణదు:ఖజనక	 పరస్థతులు	 తనకు	 కలుగకుిండా	 జీవుడు	 అత్	
జాగరూకుడై	 జీవిత	 కాలమున	 మరణము	 దగ్గరక్	 రానపు్డే	 ప్రయత్న	 పూర్వకముగ	
ఆ	రజో	గుణ,	తమో	గుణ	రూప	ఘోర	ప్శచములన్	తన	హృదయ	దేహమున్ిండి	
తరమవేస	భగవత్	భక్తి	వైరాగ్యము,	ఆత్మజాఞానము,	ఆత్మ	సాక్షాతా్కకారము	మొదలగు	
సదు్గణ	రాశని	అలవరుచేకొని	ముకుతిడై	జన్మ	సార్థకత	పిందవలయున్.

5)	 జనన	మరణాలు	అనేవి	 చిత్ర	 విచిత్ర	హిింసాకరమైన	జుగుపాసుకరమైన	 అన్భవాలనే	
విషయము	కఠోర	సత్యము	మహరుషిలు	వివరించిన	మరణ	అన్భవము	యొక్క	స్థత్.	
“మరణావస్థలో	 మనిష్	 కళ్్ళ	 శరీరింలోని	 గాలి	 ఒత్తిడిక్	 ఉబు్బతాయి.	 రస	 గ్రిం�లు	
కఫముతో	 బిగుస్కు	పోతాయి.	ఊప్ర	 తీస్కోవటిం,	 వదలటిం	 కషటిిం	 అవుతుింది.		
గొింతులో	గురక	పుడుతుింది.	అత్	దయనీయమైన	స్థత్లో	విపరీతమైన	బాధతో	స్పృహ	
లేకుిండా	మరణిసాతిడు.”	ఆత్మ	దేహములో	నివసించటానిక్	అలవాట	పడినిందు	వలలి	
మరణ	ఆసన్న	కాల	ప్రకృత్	శసన్లు	దానిని	వెళ్ళగొటటివలస	ఉింటింది.	తమ	ఇింట్న్ించి	
బలవింతింగా	 వెళ్ళగొటటి	 బడటానిక్	 ఎవరూ	 ఇషటి	 పడనటేలి	 	 జీవుడు	 భౌత్క	 దేహము	
న్ించి	వెళ్ళపోవటానిక్	ప్రత్ఘట్ించటిం	సహజము.	చిన్న	చిన్న	క్రిమకీటకాలు	కూడా	
వాట్క్	ప్రాణ	అపాయిం	వచిచేనపు్డు	మరణాని్న	తప్్ించుకోవటానిక్	అశచేర్యకరమైన	
శక్తిసామరా్ధష్యలి్న	 ప్రదర్శసాతియి.	 అని్న	 ప్రాణులకు	 మరణము	 అనివార్యమైనటేలి	 దానిక్	
సింబింధించిన	భయము	బాధా	కూడా	అనివార్య	మైనవే.

6)	 ఆత్మ	సాక్షాతా్కరము	పిందిన	ముకతి	 జీవులకు	మాత్రమే	 వేదన,	 ఆరాటము	లేకుిండా	
మరణాని్న	అన్భవిించ్	శక్తి	ఉింటిందని	వేద	గ్రింథముల	దా్వరా	తెలుస్తిన్నది.	జీవితిం	
భౌత్క	ప్రపించములో	విహారయాత్ర	ఏమీ	కాదు.	తలిలి	 కడుపులోని	ప్ిండము	చీకట్గా	
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ఇరుకుగా	ఉన్న	గరా్భశయములో	తలిలి	ఉదరాగ్న	జా్వలకు	తీవ్రింగా	బాధపడుతూ	ఇట	
అట	ఎడతెగని	కదలికలకు	తటటికుింటూ	మన	దేహము	చుటూటి	ముస్రుకున్న		మావి	
పర	ఒత్తిడిక్	ఎపు్డూ	కుములుతూ	నెలల	తరబడి	గడపవలస	ఉింటింది.	బిగువుగా,	
ఇరుకుగా	 ఉిండే	 ఈ	 సించి	 (గరా్భశయము)	 శశువు	 వెన్్న	 ఎపు్డూ	 విలులివల్	 వింగ	
ఉిండేటటలి	 చ్స్తిింది.	 అింతేకాకుిండా	 ఆకలి	 దపు్లతోన్,	 తలిలి	 పత్తి	 కడుపులోని	
ఆకలి	 పురుగులు	 దేహమింతట	 కొరుకుతూ	 ఉిండడిం	 వలలి	 జీవి	 బాధ	 పడుతాడు.	
జీవుడు	 నిలుపుకున్న	 గత	 జీవిత	 స్మపృతులి్న	పోగొటేటి	 ప్రక్రియే	మరణము	అని	 వేదాలు	
చెపు్తున్్నయి.	మానవ	జన్మ	చాల	అరుదైనదని	వేద	గ్రిం�లు	వివరస్తిన్్నయి.	జీవాత్మ	
మానవ	జీవిత	లక్షా్యలి్న	వదిలి	పాశవిక	వాింఛలలో	చికు్కకున్నపుడు	ఇది	సింభవిస్తిింది.	
అపు్డు	 జీవాత్మ	 తరువాత	 జన్మలో	 వారు	 చ్స్కున్న	 కర్మల	 అన్సారింగా	 పశు	
పక్గానో,	 	 అింతకింటే	 అధమ	 జీవిగానో	 పుటటివలస	 ఉింటింది.	 అిందుక్	 “పునరప్	
జననిం	 పునరప్	 మరణిం”	 అనే	 జనన	 మరణ	 చక్రము	న్ించి	 విముక్తి	 పిందాలని.	
ఇదే	 మానవ	 జీవితానిక్	 వాసతివమైన	 గమ్యము.	 మళీ్ళ	 మళీ్ళ	 పుడుతూ,	 మళీ్ళ	 మళీ్ళ	
చసూతి,	 మళీ్ళ	 మళీ్ళ	 తలిలి	 గర్భములో	 ప్రవేశించాలి.	 ఇలా	 అయితే	 ముక్తి	 ఎపు్డూ?	
మోక్షిం	 ఎపు్డూ?	 శశ్వతానిందిం	 ఎపు్డూ?	 జనన	 మరణాల	 న్ిండి	 విముక్తి	
పిందినపు్డే.	 మళీ్ళ	 పుటటిక	 లేకుిండా	పోయినపు్డే,	 మళీ్ళ	 పుటటిక	 లేకుిండా	 ఏమ	
చ్యాలి,	 అన్	గూరచే	 విజుఞాలైన	మీరు	 తెలుస్కోవాలి.	మానవుడు	 జీవిించి	 ఉన్నింత	
వరకు	ఒక్క	క్షణము	కూడా	కర్మలు	చ్యకుిండా	ఉిండటిం	సాధ్యిం	కాదు.	అదే	విధింగా	 
“కుర్వనే్న	వేహ	కరా్మణి	జిజీ	విష్చచేతగిం	సమా.”	ఈ	లోకములో	కర్మలు	చ్సూతినే	నూరేళ్్ళ	
జీవిించాలి.	పాప	కర్మలు,	చెడడు	కర్మలు	చ్యకుిండా	నిషా్కమ	కర్మలు	చ్సూతి,	కర్మ	ఫలాపేక్ష	
లేకుిండా	చ్యాలి.	లోక	కలా్యణిం	కొరకు,	భగవత్	ప్రీత్	కొరకు	కర్మలు	చ్యాలి.	ఈశ్వర	
అర్తింగా	కర్మలు	చ్యాలి.	నిషా్కమ	ఫలాసక్తి	లేకుిండా	కర్మలు	చ్యటమింటే	ఫలితము	
మీద	ఆసక్తితో	కర్మలు	చ్సేతి	ఫలితము	మనకు	బింధిం	అవుతుింది.	మనము	పుణ్య	కర్మలు	
చ్సాతిిం.	పూజ	పునసా్కరాలు	చ్సాతిిం.	దాన	ధరా్మలు	చ్సాతిిం.	ఇలా	చ్సేటపు్డు	మనకు	
పుణ్యిం	 రావాలనే	 కోరక,	 పుణ్యము	 వస్తిిందనే	 భరోసా,	 నమ్మకిం	 ఉింటింది.	 ఇది	
ఫలాసక్తితో	చ్సనదా!	నిషా్కమింగా	ఫలాసక్తి	లేకుిండా	కర్మలు	చ్సనటాటి	ఆలోచిించిండి.	
మనిం	చ్సే	కర్మలే	మనకు	బింధన్లవుతున్్నయి.	జన్మలకు	కారణమవుతున్్నయి	అని	
ఆలోచిించిండి.	
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(3వ	భాగము)

1)	 “మనిం	 శశ్వతింగా	 జీవిించ్వారవల్	 ప్రవరతిసూతి	 ఉిండే	 వాళ్ళిం.	 యుకతి	 వయస్లో	
ప్రత్వాడూ	 అలాగే	 అన్కున్్నడు.	 కాని	 అది	 వాసతివమా?	 మనిం	 మరణి౦చ	
బోతున్్నమని	 ఎవరైన్	 అన్కున్్నరా?”	 	 నీవు	 నీ	 విధని	 నిర్ణయిించ	 దలుచుకుింటే	
పునర్జన్మ	ఎిందుకు	ఎలా	సింభవిస్తిింద్	అవగాహన	చ్స్కోవాలి.	అది	చాలా	స్లభిం	
కూడా.	 మరణిించటానిక్	 ఎవారూ	 ఇషటిపడరు.	 చర్మిం	ముడతలు	 పడకుిండా,	 జుటటి	
నెరవకుిండా,	కీళ్ళవాపు	రాకుిండా	సింపూరా్ణరోగ్యింతో	శశ్వతింగా	జీవిించి	ఉిండాలనే	
మనలో	చాలా	మింది	కోరుకుింటారు.	అది	సహజిం	ఎిందుకింటే	స్ఖపడటిం	అనేది	
జీవితపు	ప్రప్రథమ	సూత్రిం.	స్ఖ	జీవనిం	గడుపుతూ	శశ్వతింగా	బ్రత్క్	ఉిండగలిగతే	
యెింత	 బాగుింటింది!	 చావు	 తప్్ించుకోవడానిక్	 మనిష్	 చ్సే	 ప్రయత్నిం	 యెింత	
సహజమింటే,	 చావు	 ఉింటిందని	 కూడా	 ఊహిించలేడు.	 “ప్రత్	 జీవిక్	 మరణిం	
తప్దు.	కాని	ఇది	న్	విషయింలో	వరతిించదని	ఇన్్నళ్లి	అన్కునేవాళలిము.	ఇపు్డిక	
చ్సే	 దేముింది?”	 మరణాని్న	 గురించి	 కాని,	 మరణానింతరిం	 ఏిం	 జరుగుతుింది	
అని	 కాని	 మనలో	 చాలామింది	 ఆలోచిించరు.	 మరణిం	 సర్వమునకూ	 సమాప్తి	 అని	
కొిందరింటారు.	 కొింత	 మింది	 స్వర్గనరకాలు	 ఉన్్నయింటారు.	 మరకొింత	 మింది	
ఈ	 జన్మ	 మనిం	 అన్భవిించిన	 అన్భవిింపబోతున్న	 పూర్వ	 అపర	 జన్మలలో	 ఒకట్	
అింటారు.	 ప్రపించ	 జనసింఖ్యలో	మూడిింట	 రెిండువింతులకింటే	 ఎకు్కవమింది	 150	
కోటలిమింది	పునర్జన్మ	తప్్ించుకోలేనిదని	నము్మతారు.	పునర్జన్మ	అనేది	క్వలిం	నమ్మకిం	
వలలి	సింభవిించ్ది	కాదు.	అది	తాతా్కలిక	భావమూ	కాదు.	భయింకరమైన	ముగింపున్	
తప్్ించుకోవటానిక్	కలి్ించిన	కల్న	కానే	కాదు.	మర	అదేమటింటే	మన	పూర్వ	అపర	
జన్మలన్	గురించి	స్షటిించ్సే	ఒక	నిర్దషటిమైన	శసత్రిం.	

2)	 జనన	 మరణ	 చక్రము	 న్ించి	 విముక్తి	 పిందడానిక్	 మార్గము	 ఉింది	 అని	 ప్రాచీన	
భారతదేశపు	ఋషులు	 తెలిప్న్రు.	 ఈ	 అనింతమైన	 జనన	 మరణ	 చక్రము	న్ించి	
విముక్తి	పిందటమే	మానవ	జీవిత	పరమార్థమని	తెలియ	చ్స్తిన్్నరు.	మళీ్ళ	రావద్దని	
కూడా	 వారు	 హెచచేరస్తిన్్నరు.	 ఈ	 మార్గింలో	 మొదట్మెటటి	 “నేన్	 ఈ	 దేహము	
కాన్”	 అనే	జాఞానము,	 “అహం బ్రహా్మస్మ” “నేన్ పరిశుద్ధమైన ఆత్మన్” అని	 వేదాలు	
ప్రకట్స్తిన్్నయి.	 జీవాత్మలుగా	 మన	 అిందరకీ	 భగవింతుడితో	 సింబింధము	 ఉింది.	
జీవాత్మన్	పరమాత్మ	అనే	అగ్న	న్ించి	వెలువడే	నిపు్	రవ్వతో	పోలచేవచుచే.	నిపు్రవ్వ	

16. కర్మ ప్్ర రబ్ధ ము 
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నిపు్	 ఒక్	 గుణాలు	 ఉన్నటలి,	 ప్రతే్యగాత్మకు	 పరమాత్మకు	 ఆధా్యత్్మక	 గుణాలు	 ఒక్కటే.	
ఇద్దరకీ	నిత్యత్విం,	జాఞాన్నిందిం	అనే	ఆధా్యత్్మక	గుణాలు	సమానిం.	జీవులిందరూ	మొదట	
ఆధా్యత్్మక	ప్రపించములో	భావాతీత	ప్రేమగల	భగవత్	సేవకులుగా	నివససూతి	ఉింటారు.	
జీవుడు	ఎపు్డైతే	ఆ	సింబింధాని్న	వదులుకుింటాడో,		అపు్డు	భౌత్క	శక్తి	ప్రభావానిక్	
లోనవుతాడు.	తరువాత	కర్మన్	బట్టి	విభిన్న	శరీరాలు	ధరసూతి	జనన	మరణ	చక్రములో	
చికు్కకుింటాడు.	పునర్జన్మ	న్ించి	విముకుతిడు	కావటానిక్	ప్రత్వాడు	కర్మ	నియమాలన్	
క్షుణ్ణింగా	 తెలుస్కోవాలి.	 కర్మ	 సదా్ధింతము	 భగవని్నర్మతము.	 ఎట్టి	 లొస్గులు	
లేనిదీ.	 వీట్క్	 సవరణలు	చ్యటిం	ఉిండదు.	 దీనిలో	ఎవరకీ	 ఎట్టి	మనహాయిింపులు	
ఉిండవు.	బింధుప్రీతీ,	ఆశ్రిత	జనపక్షపాతము,	లించాలు,	రెకమిండేషన్లి	ఏమ	ఉిండవు.	
దీనిముిందు	అిందరూ	సమాన్లే.	సాక్షాతుతి	శ్రీరామచింద్రుని	తిండ్రియే	అయినప్ట్కీ	
దశర�డు	పుత్ర	వియోగింతో	మరణిించాడు.	సాక్షాతుతి	శ్రీమన్్నరాయణుడైన	శ్రీకృషు్ణని	
తలిలిదిండ్రులైన	దేవక్	వస్దేవులకు	కారాగారవాసిం	తప్లేదు.	పుత్ర	వియోగ	దు:ఖము	
తప్	లేదు.	ఇటవింట్	స్థరమైన	శసనిం	కర్మ	సదా్ధింతిం.	ఈ	కర్మ	సదా్ధింతిం	అనేది	చ్సన	
కర్మల	మీద	ఆధారపడి	ఉింటింది.	

3)	 కర్మ	 అింటే	 ఏమట్?	 ఎని్న	 రకాలు?	 మనము	 ఉదయిం	 లేచిన	 దగ్గర	 న్ిండి	 రాత్రి	
పడుకునేింత	వరకు	మనము	చ్సే	పన్లు	అనీ్న	కర్మలే.	ఇలా	ప్రత్మానవుడూ	పుట్టిన	
దగ్గర	న్ిండి	చచ్చే	అింత	వరకు	కర్మలు	చ్సూతినే	ఉింటాడు.	ఇలా	కర్మలు	చ్సేతి	ఆ	కర్మలకు	
ఫలితము	 వస్తిింది.	 మనిం	 చ్సే	 ప్రత్కర్మ	 కూడా	 ఎపు్డో	 ఒకపు్డూ	 ఫలితానిచ్చే	
తీరుతుింది.	అవి	ఫలితాల	నిచ్చే	సమయాని్నబట్టి	కర్మలన్	3	రకాలుగా	విభజిించారు.	
అవి	1)		ఆగామ	కర్మలు		2)	సించిత	కర్మలు.	3)	ప్రారబ్ధ	కర్మలు.

   1)  ఆగామి కర్మలు:	 ఇపు్డు	మనము	చ్స్తిన్న	 కర్మలనీ్న	 ఆగామ	 కర్మలే.	 అయితే	ఈ	
కర్మలలో	 కొని్న	 అప్ట్కపు్డే	 ఫలితానిచిచే	 శింత్సాతియి.	 కొని్న	 అప్ట్కపు్డూ	
ఫలితానివ్వకుిండా	తరువాత	ఎపు్డో	ఫలితాని్నవ్వడిం	కోసిం	కూడ	బెట్టి	ఉింటాయి.	
ఉదాహరణకు:		మనిం	భోజనిం	చ్సాతిిం.	అది	కర్మ.	వెింటనే	మనకు	ఆకలి	తీరుతుింది.	
అది	కర్మ	ఫలము.	నీరు	త్రాగుతాము.		అది	కర్మ.	దప్్క	తీరుతుింది.	అది	కర్మ	ఫలము.	
ఎవరనైన్	 కోపింతో	 త్డుతాము.	 అది	 కర్మ.	 అవతలివాడు	 బలముగల	 వాడైతే	
చెింప	 పగుల	గొడుతాడు.	 అది	 కర్మ	 ఫలము.	 ఇలా	కొని్న	 కర్మలు	 అప్ట్కపు్డే	
ఫలితాని్నచిచే	శింత్సాతియి.	కొని్న	కర్మలు	ఫలితాని్నవ్వవు.	ఉదాహరణకు:			ఎదురుగా	
లేని	వాణి్ణ	త్డుతాిం.	వాడి	మీద	నిిందలు	వేసాతిిం.	కాని	వాడు	ఎదురుగా	లేడు	గన్క	
అప్ట్కపు్డూ	ఫలితము	రాదు.	దాన	 ధరా్మలు	చ్సాతిిం.	పుణ్య	కారా్యలు	చ్సాతిిం.	
అవనీ్న	 వెింటనే	 ఫలితాని్నచ్చేవి	 కావు.	 మన	 ప్లలిలు	 పరీక్షలు	వ్రాసాతిరు.	 ఫలితము	
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2	నెలల	తరువాత	ఎపు్డో	వస్తిింది.	ఇలా	కొని్న	కర్మలు	అప్ట్కపు్డూ	ఫలితా	
ని్నవ్వలేక	తరువాత	ఎపు్డో	ఫలితాని్నవ్వటానిక్	కూడబెటటిబడి	(సించితిం	చ్యబడి)	
ఉింటాయి.	ఇలా	ఈ	జన్మలో	చ్సే	కర్మలనీ్న	ఆగామ	కర్మలే.	

  2) సంచిత కర్మలు: ఇింతకు	 ముిందు	 జన్మలో	 చ్స	 తరువాతెపు్డో	 ఫలితము	
ఇవ్వటానిక్	 కూడ	 బెటటిబడిన	 కర్మలలో	 న్ిండి	 ఆ	 జన్మలో	 ఎపు్డో	 ఒకపు్డూ	
ఫలితాని్నచిచే	శింత్ించినవి	పోన్	మగలిన	కూడ	బెటటిబడిన	కర్మలన్,	అదే	విధింగా	
అింతకుముిందు	అనేక	జన్మలలో	కర్మల	న్ిండి	ఖరుచే	అయినయి	పోగా,	ఒక	జన్మ	
న్ిండి	 మరొక	 జన్మకు	మోస్కుింటూ	 వచిచేన	 కర్మలన్	 	 సించిత	 కర్మలింటారు.	
జీవుడు	 శరీరాని్న	 విడిచిపెట్టిన	 ఈ	 సించిత	 కర్మలు	మాత్రిం	 జీవుని్న	 విడిచి	 పెటటి	
కుిండా	అతడితో	ప్రయాణమై	వస్తిింటాయి.	మనిం	అద్ద	ఇళ్ళలో	ఉిండి	ఒక	ఇింట్	
న్ిండి	మరొక	ఇింట్క్	మారేటపు్డూ	ఆ	ఇింట్లో	మనము	సింపాదిించిన	డబు్బ	
వస్తివులన్	 అలాగే	 అింతకుముిందు	 ఇళ్ళలో	 ఉన్నపు్డూ	 సింపాదిించిన	 డబు్బ	
వస్తివులలో	 ఖరె్చే	 పోయినవి	 పోగా	 మగలిన	 డబు్బ	 వస్తివులన్	 కలిప్	 ఎలా	
మూటగటటికొని	వెళాతిమో	అలాగే	జీవుడు	భగవింతుడిచిచేన	అద్ద	కొింపలాింట్	ఈ	
శరీరాని్న	విడిచి	వెళ్్ళటపు్డూ	ఆయా	శరీరాలలో	ఉన్నపు్డూ	సింపాదిించిన	కర్మ	
ఫలాలన్	మూటగటటికొని	తగన	మరొక	అద్ద	కొింపలాింట్	శరీరాని్న	వెతుతికు్కింటూ	
వెళతాడు	ఇలా	తీస్కవెళ్్ళ	మూటలే	సించిత	కర్మలు.	

  3) ప్రారబ్ధ కర్మలు : అనేక	సించిత	కర్మలు	జీవుడితో	కలిస	ప్రయాణిసాతియని	చెపు్కున్్నిం.	
ఏ	రోజు	అయిన్	శరీరము	విడిచిపెటేటి	సమయములు	అపు్డూ	అతడి	ఎక్కింటలో	
ఉన్న	సించిత	కర్మల	న్ిండి	ఏ	కర్మ	లైతే	పకా్వనిక్	వసాతియో,	పిండుతాయో,	ఫలితా	
ని్నవ్వటానిక్	సద్ధింగా	ఉింటాయో	వాట్ని	ప్రారబ్ధ	కర్మలు	అింటారు.	ఆ	ప్రారబ్ధ	కర్మల	
ఫలితాని్న	అన్భవిించటానిక్	తగన	శరీరాని్న	వెతుకు్కింటూ	వెళ్ళ	తగన	శరీరింతో	
జీవుడూ	మళీ్ళ	ఈ	లోకములో	ప్రవేశసాతిడు.	అలా	వచిచేన	జీవుడిక్	ఆ	ప్రారబ్ధ	 కర్మ	
ఫలాలనీ్న	అన్భవిించటిం	పూరతియే్య	దాక	ఈ	శరీరము	ఉింటింది.	ఆ	కర్మ	ఫలాలు	
అన్భవిించటిం	పూరతికాగానే	ఆ	క్షణములోనే	ఆ	శరీరము	వదిలి	పోతుింది.	ఒక్క	
క్షణిం	ఉిండమన్న	ఉిండదు.	అప్ట్	దాక	దేవుడా!	నన్్న	ఎపు్డూ	తీస్కలాతివయా్య	
అని	 ఎింత	 ఏడిచేన్,	మ్రొక్్కన్,	 ప్రార్థించిన్	 ప్రయోజనము	 లేదు.	 ప్రారబ్ధ	 కర్మలు		
పూరతి	అయిన	తరువాత	ఒక్క	 క్షణము	ఉిండమన్న	కుదరదు.	మళీ్ళ	ఈ	జీవితము	
ముగసే	న్ట్క్	ప్రారబ్ధ	 కర్మలనీ్న	 ఖరె్చేపోగా	 జన్మ	 జన్మలన్ిండి	 వస్తిన్న	 సించిత	
కర్మలతో	ఈ	 జన్మలో	కూడ	 బెట్టిన	 సించిత	 కర్మలు	 కలుసాతియి.	ఈ	మొతతిములో	
న్ిండి	మళీ్ళ	ఏ	కర్మ	లైతే	పకా్వనిక్	వసాతియో	ఆ	పకా్వనిక్	వచిచేన	ప్రారబ్ధ	కర్మలన్,	
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అన్భవిించటానిక్,	తగన	శరీరాని్న	తీస్కొని,	మళీ్ళ	జన్మ	వస్తిింది	ఇలా.	“పునరప్	
జననిం	పునరప్	మరణిం	పునరప్	జననీ	జఠరే	శయనిం”.

 4) మనస్సున్	 ఇింద్యాలన్	 సింతృప్తి	 పరచటానిక్	మాత్రమే	 ఉదే్దశించిన	 విషయ	
స్ఖాలు	 భౌత్క	 బింధాలకు	 కారణమవుతాయి.	 అటవింట్	 కామ్యకర్మలలో	
ఉన్నింతవరకు	 జీవుడూ	 ఎపు్డూ	 ఒక	 జీవరాశ	 న్ించి	 మరొక	 జీవరాశలో	
జని్మసూతినే	ఉింటాడు.	ప్రజలు	వెర్రిగా	విషయ	స్ఖాల	వెింట	పడుతున్్నరు.	ఇింద్య	
సింతృపేతి	 జీవిత	లక్షష్యమని	భావిించ్	వాడు	వెర్రిగా	భౌత్క	జీవితాని్న	అన్భవిసూతి	
అనీ్న	పాపకృతా్యలకు	పాల్డుతున్్నడు.	గత	జన్మలో	చ్సన	దుష్కర్మల	వలలినే	తన	
కషాటిలకు	కారణమైన	ఈ	దేహాని్న	అది	అశశ్వతమైనప్ట్క్	పిందినటలి	అతడిక్	
తెలియదు.	నిజానిక్	ఆ	జీవుడు	భౌత్క	శరీరాని్న	పిందవలసనవాడు	కాడు	కాని,	
విషయ	స్ఖాలన్	అన్భవిించటానిక్	అతడిక్	ఈ	శరీరము	ఇవ్వబడిింది.	అయితే	
వివేకవింతుడు	శశ్వతింగా	ఒక	దాని	 వెింట	 ఒకట్గా	భౌత్క	 దేహాలన్.	 ధరసూతి	
విషయ	స్ఖాలలో	చికు్కకోవటిం	మించిది	కాదు.	ఆధా్యత్్మక	జీవితపు	విలువలన్	
గురించిన	 జిజాఞాస	 లేనింత	 వరకు	 జీవుడు	 అజాఞానము	 వలలి	 పరాజితుడై	 కషాటిల	
పాలవుతున్్నడు,	కర్మ	పాప	కర్మయిన్,	పుణ్య	కర్మయిన్,	దాని	ఫలము	తప్దు.	
ఏ	 విధమైన	 కర్మ	 చ్సేవాడి	 మనస్సున	 కరా్మత్మక	 మనబడుతుింది.	 విషయ	 స్ఖ	
కర్మ	 కలుష్త	మనబడుతుింది.	మనస్సు	 కలుష్తమై	చైతన్యిం	పరశుద్ధింగా	లేకా	
కామ్యకర్మలలోనే	 నిమగు్నడైనవాడు	 భౌత్క	 శరీరాని్న	 ధరించక	 తప్దు.	 జీవుణి్ణ	
తమోగుణము	ఆవరించినపు్డు	ప్రతే్యగాత్మన్	గురించి	గాని,	పరమాత్మ	గురించి	
గాని	తెలుస్కోలేడు.	అతడి	మనస్సు	కామ్య	 కర్మలకు	లోబడి	ఉ౦టింది.	 కన్క	
భగవత్	భక్తి	లేనింత	వరకు	భౌత్క	దేహాని్న	మళీ్ళ	మళీ్ళ	ధరించవలసిందే	కాని	విముక్తి	
పిందలేడు.	కాని	జనన	మరణ	చక్రము	న్ించి	విముక్తి	పిందడానిక్	సదా్ధింత	
జాఞానము	 	ఎకు్కవ	అవసరమవుతున్నది.	 జీవుడు	భౌత్క	 శరీరము	కాదు.	జీవాత్మ	
అనే	జాఞానము	విముక్తిక్	చాలదు.	జీవాత్మ	సా్థయిలో	ప్రవరతిించవలస	ఉింటింది.	ఇది	
“భక్తితో	కూడిన	సేవ”	అని	అింటారు.	

 5)	 మానవ	 జీవితమూ	 అపురూపమైనది.	 జీవుడు	 కోటాన్కోటలి	 నీచ	 జన్మలు	 ఎత్తిన	
తరువాతనే	 మానవ	 శరీరాని్న	 ధరస్తిన్్నడు.	 మానవజన్మలోనే	 జీవుడు	 కర్మ	
నియమాలన్	అర్థిం	చ్స్కొనే	వివేకము	కలిగ	పునర్జన్మ	న్ించి	విముక్తి	పిందుతాడు.	
జీవుడు	భౌత్క	అసతిత్విం	వలలి	 కలిగే	బాధల	న్ించి	విముక్తి	పిందడానిక్	మానవ	
జన్మ	ఒక్కటే	నిర్గమన	మార్గము.	మానవ	జన్మన్	దుర్వనియోగము	చ్స్కొని	ఆత్మ	
జాఞాన్ని్న	ప౦దనివాడు	మూరుఖునితో	సమానము.
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(4వ	భాగము)

1)	 ఈశ్వరునిక్		దూరమై	మనము	ఈ	మాయలో	చికు్కకున్్నము.	ఇక్కడ	మన	ఆత్మ	మనస్సుతో	
చెలిమ	 కట్టిింది.	 మనస్సు	 ఇింద్య	 భోగాలు,	 విషయ	 వాింఛలు,	 ప్రాపించికమైన	
అనీ్న	 సఖా్యలు	 కోరుకుింటింది.	 మనస్సు	 చ్సే	 ప్రత్	 కర్మ	 ఫలితాని్న	 ఆత్మ	 కూడా	
అన్భవిించవలస	వస్తిింది.	ఎిందుకనగా	మనస్సు,	ఆత్మ	ఎింతో	ముడిపడి	వున్్నయి.	
ఇహలోకాని్న	ఋషులు,	మున్లు	కర్మభూమ	అని	వర్ణించారు.	మహమ్మద్	ప్రవకతి	రేపట్	
వచ్చే	జన్మ	కోసము	నేడు	పింట	పిండిించ్	పలమే	ఈ	లోకము	అని	వా్యఖా్యనిించారు.	
గోసా్వమ	తులస	దాస్	ఈ	 ప్రపించములో	 కర్మ	 సదా్ధింతానిదే	రాచరకము	 అన్్నరు.	
ఏస్క్రీస్తి	ఏది	న్ట్తే	అదే	అన్భవిించాలి	అన్్నరు.	ముళ్ళ	పదలు	పెించి	ద్రాక్ష	పిండులి	
కావాలన్కోవడము	అవివేకము	అన్్నరు.	ఏది	జరగన్	ఎవరనీ	ని౦దిించవలసన	పని	
లేదు.	మన	కర్మలే	వాట్క్	కారణము.	ఎింత	చ్శనో	అింతే	అన్భవిించాన్.	మరొకరని	
అన్కొని	 ఏమ	 ప్రయోజనము	 లేదు	 అన్్నరు	 గురున్నక్.	 కర్మని	 అన్సరించ్	
ఫలమున్,	చెడడు	కర్మలు	చ్సనవారు	చెడు	అన్భవిించాలి.	మించి	కర్మలు	చ్సనవారు	
మించి	 అన్భవిించాలి.	 మరపన్రు	 వేసన	 వారు	 మరప	 పింటే	 కోస్కుింటారు.	
మామడి	మొక్క	న్ట్నవారు	మామడి	పిండులి	త్నడానిక్	నోచుకుింటారు.	మించివైన	,	
చెడువైన	చ్స్కున్న	కర్మల	అన్భవిించడానిక్	జన్మ	ఎతతివలస	వస్తిింది.	మించి	కర్మలు	
చ్సనవారు	జమిందారుల	ఇింట్లినో,	పెద్ద	పెద్ద	వార	ఇింట్లినో	పుడుతారు.	“స”	కాలిస్	ఖైదీ	
కావలసనవారు	“ఏ”	కాలిస్	ఖైదీ	లవుతారు.	గుడిసలలో	కాపురము	చ్సేవారు	భవన్లలో	
నివససాతిరు.	ఇన్ప	సింకళ్్ళ	పోయి	బింగారపు	సింకళ్్ళ	అమరుతాయి.	ఇింకా	ఎకు్కవ	
మించి	కర్మలు	చ్సన	వారయితే	స్వరా్గనిక్,	వైకుింఠానిక్	వెళ్తారు.	మించి	కర్మల	ఫలితాని్న	
అన్భవిించిన	తరా్వత	మళీ్ళ	జనన,	మరణాల	చక్రబింధింలో	ప్రవేశసాతిరు.	చెడడుకర్మలు	
చ్సనటటియితే	నరక	కూపాలు,	ఎనభై	న్లుగు	లక్షల	జీవరాస్లలోని	జీవితాన్భవాలు	
పిందవలసవుింటింది.	 	పశు,	పక్,	నర,	స్ర,	అస్ర,	జలచర	కీటకాదులనీ్న	తాము	
చ్స్కున్న	కర్మన్	అన్భవిస్తిన్నవే.	ప్రభువైన,	ధనికులైన,	బీదవారైన,	స్త్రలైన,	పురుషులైన	
ప్రపించములోని	 జీవు	 లిందరమూ	 కర్మజాలములో	 చికు్కకున్్నము.	 కర్మ	మూలింగా	
ఏ	 జన్మనైన	 అన్భవిించాలిసు	 వస్తిింది.	 ఏ	 దు:ఖాన్నయిన,	 ఎింతట్	 కషాటిన్నయిన్	
సహిించాలిసు	 వస్తిింది.	 ఈశ్వరుని	 న్ించి	 వేరుపడాడుక	 ఏ	 జన్మలోన్	 స్ఖాని్నగాని,	
శింత్నిగాని	పిందలేము.	నిత్యమూ	మానవుల	ఆహారము	నిమతతిము	వేలాది	జీవాల	

16. కర్మ ప్్ర రబ్ధ ము 
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ప్రాణము	తీయడము	జరుగుతుింది.	వాట్	కుతుతికలి్న	కతుతిలతో	కోస్తిన్్నరు.	అలాింట్	
మేక,	కోడి,	గొర్రె	జన్మల్త్తి	మనము	స్ఖపడగలమా?	మన	కర్మల	ఫలితింగా	అలాింట్	
జన్మలు	ప్రాప్తిించి	మన	మెడలమీద	కతుతిలూ,	చాకులూ	దూయడిం	జరుగవచుచేనేమో	ఆ	
విషయాని్న	మనము	ఆలోచిించనైనలేదు.	ఇింజక్షన్	ఇవ్వడానిక్	డాకటిరు	సూదిని	వేడి	
చెయ్యడము	చూసేసరక్	వణుకు	పుటటికువస్తిింది.	ఇింజక్షన్	మనకు	మేలు	చ్సేదైన	
భయము	వస్తిింది.	వీపున	బరువు	ల్త్తి	ఒింటెన్	నడిప్సాతిరు.	బళ్్ళ	లాగే	గుర్రాల	అవస్థ	
సరేసర.	ఎిందరు	మన్షు్యలు	బిండిలో	ఎక్్కన్,	చురుకుగా	నడవమని	కమాచే	దబ్బలు	
తగులుతూనే	వుింటాయి	గుర్రాలక్.	 	రోజింతా	అరక	దుని్న	చివరక్	అలస,	చత్క్లబడే	
సరక్,	ఎడలిన్	ముళ్్ళ	కర్ర	పెట్టి	కుచుచేతాడు	రైతు.	చెపా్	వచ్చేదేమింటే	ఏ	జన్మ	అయిన్	
దు:ఖాని్న,	కషాటిని్న	కలిగించ్దే.	

	 నీచ	జన్మల	విషయము	అలా	వుించి,	మానవజన్మలోని	లోతుపాతులు	విచారించుదాము.	
ప్రత్రోజు	 ఎనో్న	 ఇబ్బిందులు,	 ఎనో్న	 ఇక్కటలి	 అన్భవిించాలిసు	 వసూతి	 వుింటింది.	
అయినప్ట్కీ	పరమేశ్వరుని	సృష్టిలో	మానవజన్మ	మకుటాయమానమైనదని	అింటారు.	
ఋషులు,	మున్లు,	దీని్న	నరన్రాయణ	దేహమని	వర్ణించారు.	సృష్టిలో	మానవజన్మ	
ఉతతిమమైనదని	 చెపుతారు.	 కన్కనే	 దేవతాగణము	 కూడా	 మానవజన్మకోసము	
ఉవి్వళ్్ళరుతారు.	అయినప్ట్కీ	మానవజన్మ	ఎత్తిన	ఎవరూ	స్ఖము	కాని,	శింత్గాని	
పిందలేక	పోతున్్నరు.	సింపన్్నలు	రోగగ్రస్తిలై	అన్భవిస్తిింటే	మరకొిందరు	రోజులు	
గడువక	 అలమట్సాతిరు.	 కొిందఱు	 సింతానములేక	 అనవరతము	 అలాలిడుతుింటే,	
మరకొిందరు	 మత్మీరన	 సింతానముతో	 వేగలేక	 పోతున్్నరు.	 కొిందఱు	 అపు్లు	
తీరచేలేక	బాధపడుతూవుింటే,	మరకొిందరు	అపు్లు	వసూలు	చ్స్కొనడానిక్	కోరుటిల	
వెింబడి	 త్రుగుతున్్నరు.	 పగలు,	రాత్రి	 ఏద్	 ఒక	 వ్యధ	 వేధస్తిింది.	 రోడుడు	 ప్రక్క	 చలి,	
ఎిండా	 అనేదిలేక	 కడుపు	 బాదుకుింటూ	 ఆకలితో	 అలమట్ించ్	 పేదవారని	 మనము	
చూసూతినే	 ఉింటాము.	 భయింకరమైన	 దీర్ఘ	 వా్యధులతో	బాధపడే	 వారని	చూసాతిము.	
జైలోలి	వుిండే	ఖైదీలన్	చూసాతిము.	దేశల	మధ్య,	జాతుల	మధ్య	నిత్యమూ	యుదా్ధలు	 ,	
పోరాటాలు	 సాగుతున్న	 వారతిలు	 వినబడుతుింటాయి.	 అమాయకులైన	 వారెిందరో	
ప్రాణాలు	 కోలుపోతున్్నరు.	 స్త్రలు	 ఎిందరో	 వితింతువులు	 అవుతున్్నరు.	 ప్లలిలు	
అన్థలవుతున్్నరు.	 కూడు	 కోసిం,	 గుడడు	 కోసము,	 గూడుకోసము	 రాత్రిింబవళ్్ళ	
కీచులాట.	 ఏ	 క్షణాన	 ఎవర	 చ్త్లో	 మృతు్యవు	 వస్తిింద్	 నన్న	 భయముతో	 వేగే	 ఈ	
ప్రపించములో	స్ఖము	ఎక్కడ	లభిస్తిింది.	ప్రపించము	దు:ఖమయము.	ప్రపించములో	
వుిండే	ప్రాణులిందరు	దుఃఖములో	మునిగవున్్నరు.
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2)	 మానవజన్మ	 పిందినప్ట్కీ	 స్ఖశింతులు	 అన్భవిించలేకపోతే	 మరే	 జన్మలో	
సాధ్యమవుతుింది?	అిందుక్	ఈ	ప్రపించములో	ఎవరకైన్	ఎలలిపు్డూ	స్ఖము,	శింత్	
లభిింపజాలవని	 మహాతు్మలు	 మనక్	 బోధస్తిన్్నరు.	 ఏమింటే,	 ఈ	 ప్రపించము	స్ఖ	
దుఃఖాలక్,	పాప	పుణా్యలక్	నిలయిం.	మనము	చ్స్కున్న	పాప,	పుణా్యల	కారణముగా	
ఈ	లోకములో	జని్మించి	అన్భవిసాతిము.	ప్రపించములో	ఎింత	వెత్క్	చూసన్	ఎపు్డు	
స్ఖమే	అన్భవిసూతి,	 ఎన్నడు	దుఃఖము	అన్నది	 ఎరుగని	మనిష్	 కనబడడు.	 అలాగే	
ఎపు్డు	దుఃఖమే	అన్భవిసూతి	స్ఖమన్నది	ఎరుగని	వారని	చూడము.	పది	రోజులు	
స్ఖముగా	వుింటే	 ఆ	 వెింటనే	దుఃఖము	 వెన్్నడుతుింది.	 పది	రోజులు	దుఃఖముతో	
వెళ్ళబుచిచేతె	కొింతలో	కొింత	స్ఖము	ఆ	తరా్వత	కనబడుతుింది.	ఇది	మన	అిందరక్	
అన్భవములో	 వున్న	 విషయమే.	 ఇక్కడ	 మనము	 అన్భవిించ్	 దుఃఖము	 క్రితము	
జన్మలో	చ్స్కున్న	పాపాల	ఫలితమే.	అలాగే	ఏ	మాత్రము	స్ఖపడుతున్్న	అదికూడా	
గత	 జన్మల	 పుణ్యఫలితమే.	పాప	 పుణా్యల	 సింయోగిం	 వలలినే	 ఈ	మానవజన్మ	 మనక్	
లభ్యమవుతుింది.	 చ్స్కున్న	 పాప	 పుణా్యలన్	 బట్టి	 మన	 అన్భవాలూ	 ఆధారపడి	
ఉింటాయి.	 క్వలము	 పుణ్యమే	 చ్స్కొనివుింటే	 స్వర్గస్ఖాలు	 అన్భవిసాతిము	 	 లేక	
పాపాలు	 చ్స్కొనివుింటే	 నరకాలలోని	 బాధలు	 అన్భవిసాతిము.	 ఎకు్కవ	 పుణ్యము	
తకు్కవ	పాపము	చ్స్కొన్నవారు	ఎకు్కవ	స్ఖపడుతున్నటలి	వార	జీవితాలోలి	దు:ఖము	
తకు్కవగా	వున్నటలి	కనబడుతుింది.	అలాగే	పాపము	ఎింతో	మూటకటటికొని,	పుణ్యము	
గడిించ్	కర్మలు	చ్సనవారు	ఎపు్డు	దుఃఖాలలో	మునిగ	తేలుతున్నటలి,	ఎపు్డోగాని	
స్ఖమే	 ఎరగనటలి	 కనపడుతారు.	 ఈ	 కారణాల	 వలలినే	 ప్రపించములో	 ధనికులు,	
పేదవారు,	ఆరోగ్యవింతులు,	రోగషు్ఠలు,	ఎకు్కవ	తకు్కవ	వారు	కనిప్స్తిింటారు.	ఏమింటే	
ప్రత్జీవి	 తనకర్మల	 ఫలితాని్న	 అన్భవిించడానిక్	 ఇక్కడిక్	 వసాతిడు.	 ఈ	 ప్రపించము	
ఇింతవరకూ	 ఎపు్డూ	 స్వర్గధామము	 కాలేదు,	 ఇటపైన	 కాబోదు.	 మన	 ఆత్మ	 ఆ	
పరమాతు్మనిలో	ఐక్యము	కానింతవరకు,	సూ్థల	దుఃఖాలన్ించి,	క్లిశలన్ించి	మనము	
తప్్ించుకోలేము.	పరమాతు్మనితో	ఐక్యము	అయిన	ఆత్మ	మాత్రమే	అతీతమైన	ఆనింద	
అన్భూత్ని	పింద	గలుగుతుింది	అని	అన్భవ	జాఞాన్లు	చెపు్తున్్నరు.
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(1వ	భాగము)

“ఏకమే వాది్వతీయం బ్రహ్మ”	 అయిన	న్మ,	రూప,	 గుణ,	 విశేష	 రహిత	 పరమాత్మ,	
“ఏకోహం బహుసాయుం”	 ఏకము	 అయియున్న	 తాన్,	 అనేకిం	 కావాలని	 సింకలి్ించి,	
భగవింతునిగా	 వెలస,	 తన	 మాయశక్తిని	 ప్రయోగించి	 ప్పీలికాది	 బ్రహ్మ	 పర్యింతము	
సకలచరాచర	విశ్వని్న	సృజిించి	వినోదిస్తిన్్నడు.	అని్న	జీవులతో	పాట	తనలాింట్	మానవుని్న	
తయారుచ్స	సృష్టిలోని	జీవరాస్లలో	అతు్యన్నత	సా్థనిం	మానవునిక్	కలి్ించి,	యుకాతి	యుకతి	
విచక్షణా	జాఞానిం,	 బుది్ధ	 కుశలత	 కలి్ించిన్డు.	 భగవింతుడే	 స్వయింగా	మానవాకారమైన	
దేహాని్న	తయారుచ్స	అతనిలో	ఆత్మ,	ప్రాణ,	మనస్సు	మొదలగు	అింతఃకరణములు	ఏరా్ట	
చ్సన్డు.

1)	 పై	సూత్రము	ప్రకారము	భగవింతునిలాింట్	మానవుని్న	తయారు	చ్యడిం	అిందులో	
ఆత్మ,	 ప్రాణ,	 మనస్సు	 లాింట్	 అత్	ప్రాముఖ్యత	 కలిగన	వాట్	యొక్క	 నివాస	 స్థలము	
ఎలా	ఉింద్	ఒక	సార	అవగాహన	చ్స్కుిందాిం.	ఒక	దేశ	రాషట్రపత్,	దేశ	ప్రధాని,	ఒక	
దేశ	స్ప్రీ�	కోర్టి	న్్యయమూరతి	లాింట్	గొప్	వారు	వచిచే	ఒక్	ఇింట్లో	వసత్	ఏరా్ట	
చ్యాలింటే	ఆ	ఇింట్లో	ఆ	ఇలులి	 ఎింత	విశలింగా	ఉిండాలో,	ఎని్న	 వసతులు	కలిగ	
ఉిండాలో,	ఎింత	మింది	పరచారకులు	ఉిండాలో,	ఎింత	రక్షణ	దళము	ఉిండాలో	వార	
భోజన	వసతులు	ఎలా	ఉిండాలో	అని్నింట్ని	కలిప్	ఒక	ఆలోచన	చ్యిండి.	అలాింట్ది	
ఈ	సూ్థల	జగతుతిలో	ఇింత	హింగామా	ఉింటె,	సూక్ష్మస్థత్లో	ఉన్న	ఆ	దైవ	అింశలైన	ఆత్మ,	
ప్రాణ,	మనస్	లాింట్వి	 ఉిండాలింటే	 ఆ	 ఇలులి	 ఎింత	 పెద్దద్,	 ఎని్న	 వసతులో,	 ఎింత	
హింగామా	ఉిండాలో	ఆలోచిించిండి.	దానిక్	సింబింధించిన	కొని్న	విషయాలు	న్కు	
తెలిసనింత	వరకు	నివేదిసాతిన్.	

2)	 మెదడు	(BRAIN)	అన్	ఈ	ఇింట్లో	1)	ఆత్మ,	2)	ప్రాణ,	3)	మనస్	మొదలగు	ముఖు్యలు	
ఇిందులోనే	 ఉింటారు.	 ఈ	 ఇింట్ని	 పద్మమనే	 పేరుతో	 సహస్ర	 కమల	 మనే	 పేరుతో	
ప్లుసాతిరు,	 పద్మమని,	 వెనె్నముకలోని	 న్డీ	 సముదాయమున్	 ఆ	 పద్మము	 యొక్క	
కాడ	 అని	 తలించ	 వచుచేన్.	 మెదడున్	 సహస్ర	 దళ	 కమలముతో	 యోగ	 శసత్రము	
పోలుచేచున్నది.	 మూలాధారములో	 శక్తిని	 మేలొ్కలి్	 స్షుమ్న	 న్డి	 దా్వరా	 పైపైక్	
ప్రాణుడిక్	 కావలసన	 అశన్ని్న	 చ్రవేస	 ప్రాణ	 ప్రత్ష్ఠ	 జరగాక	 సహస్రములో	 ఉిండు	
ఆత్మతో	 ప్రాణ	 ఐక్యము	 గావిించినచో	 ఆత్మ	 సాక్షాతా్కరము,	 మోక్ష	 లక్ష్మి	 సది్ధించునని	

17. మెదడు
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యోగ	 శసత్రము	 తెలుపుచున్నది.	 అింటే	 ఈ	 ఇింట్లోనే	 ఆత్మ	 సాక్షాతా్కరము,	 దైవ	
సాక్షాతా్కరము	మోక్ష	ప్రాప్తి	కలుగ	గలదని	మనకు	తెలియబడుచున్నది.	అింటే	ఈ	ఇలులి	
ఎింత	 పవిత్రమైనద్	 ఆలోచిించిండి.	 ఈ	 పవిత్రమైన	 స్థలములోనే	 దైవ	 శక్తి	 ఉన్నదని	
దర్శించిన	పూర్వకులు	 సింబాలికుగా	ఈ	 దేవాలయాలు	 నిర్మించి	 మనకు	చూప్న్రు	
(“దేహో	దేవాలయ	ప్రోకోతి”).	ఈ	ఇలేలి	ఆ	దేవాలయమని	“దివ్యు బ్రహ్మపురే”,	 ఇిందులో	
ఆత్మ	ఉన్నదని	అని	విజుఞాలు	ప్లుసాతిరు.	

3)	 మానవుడి	మెదడు	యొక్క	 సగట	 బరువు	 3	పౌన్లు	 (పెద్దలలో	స్మారుగా	 1362	
గ్రాములు	ఉింటింది.	పసబిడడులలో	400	గ్రాములు	ఉింటింది).	అిందులో	క్రొవు్వ	పదార్ధపు	
బరువు	2	పౌన్లు.	తెలలిగా	కనిప్ించు	ఈ	క్రొవు్వ	మెదడులో	40%	ఉిండున్.	కావున	
మెదడులోని	నూ్యరానలి	బరువు	1	పౌన్	మాత్రమే.		నూ్యరాన్లు	(neurons)	 	మెదడుకు	
సింబింధించిన	నరములు	(nerves)		మానవుని	మెదడులోని	నూ్యరాన్లన్	ల్క్్కించుట	
చాల	కషటిము.	అయినన్	మెదడులోని	నూ్యరాన్ల	సింఖ్య	పది	అనగా	పది	వేల	కోటలిని	
శసత్రజుఞాల	అించన్.	 	అనగా	నూ్యరాన్ల	సింఖ్య	మన	పాలపుింతలో	న్న్న	నక్షత్రముల	
సింఖ్యకు	సమానము	(ఇటీవలి	పరశోధకులు	ఈ	సింఖ్య	ఇరువది	వేల	కోటలిన్చున్్నరు).	
మెదడులోని	నూ్యరాన్లు	విశ్ింత్	లేకుిండా	నిరింతరము	పనిచ్యుచుిండున్.	అవి	
విశ్ింత్	తీస్కున్నచో	మానవుడు	మరణిించున్.	ప్రత్	నూ్యరాన్కు	చెటటికొమ్మలా	వాలే	
(dendrites)	 అన్	అనేక	శఖలు	ఉిండున్.	 dendrontree	ఈ	 dendrites	 టెలివిజన్	
యాింటెన్్నల	వల్	వారతిలన్	ఇతర	నూ్యరాన్ల	న్ిండి	గ్రహిించున్,	 	ఒక	నూ్యరాన్	
దాని	 dendrites	 సహాయముతో	ప్రత్యక్షముగాగాని,	 పరోక్షముగాగాని	 10,000	 ఇతర	
నూ్యరాన్కు	ఒక్	ఒక	యాకాసున్	(axon)	ఉిండున్.	 	ఆ	యాకాసున్	పడవు	కొని్న	మలిలి	
మీటరలి	న్ిండి	ఒక	మీటరు	వరకు	ఉిండున్		యాకాసున్లు	వారతిలన్	ఇతర	నూ్యరాన్లకు	
పింపున్.	కొని్న	నూ్యరాన్ల	యాకాసున్లు	అనేక	శఖలుగా	చీలిపోవున్.	అిందలి	ప్రత్	
శఖ	మరయొక	నూ్యరాన్తో	సింబింధమున్	కలి్గ	ఉిండున్.

4)	 నూ్యరాన్	స్వల్	విదు్యతున్	జనిింప	జ్యున్.	ఈ	విదు్యతు	దాని	యొక్క	యాకాసున్ల	
గుిండా	ప్రసరించున్.	 ప్రత్	యాకాసున్న్	ఆవరించి	మైయిలిన్	 (myelin)	 అన్	 తెలలిని	
తొడుగు	ఉిండున్.	యాకాసున్లలో	విదు్యతుతి	ప్రవహిించుటకు	ఈ	తొడుగు	తోడ్డున్.		
యాక్షాన్లలో	 ప్రసరించు	 విదు్యతుతి	 ఒక	 వోలుటిలో	 80,000	 వింతు	 మాత్రమే.	 ఈ	
విదు్యతుతి	 సకన్కు	 100	 మీటరలి	 చొపు్న	 ప్రసరించున్.	 ప్రత్	 నూ్యరాన్	 సేకరించిన	
సమాచారము	అింతయు	రాసనచో	రెిండు	కోటలి	 	గ్రింథములు	అవున్.	అనగా	రెిండు	
కోటలి	 గ్రింథములలో	న్ిండు	 సమాచారము	 ఇముడుచేకొన్	సామర్థష్యము	 ప్రత్	మనిష్	
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మసతిస్కములో	ఉిండున్.	చాలా	తకు్కవ	ఆవరణములో	న్న్న	చాలా	పెద్ద	యింత్రము	ఈ	
మెదడు.	మెదడు	యొక్క	ఈ	సామర్థష్యములో	అధక	భాగము	మెదడు	యొక్క	పై	పర	
యిందు	ఉిండున్.	పిండున్	అింటకొని	ఉిండు	తొక్కవల్	ఉిండుట	వలన	ఈ	పరకు	
కారెటికుసు	 (cortex	 	అనగా	తొక్క)	అన్	పేరు	కలిగెన్.	ఇది	1.5	న్ిండి	4.5	మలిలిమీటరులి	
మిందము	కలిగ	ఉిండున్.	ఈ	కారెటిక్సు	నిందు	300	కోటలి	నూ్యరాన్లి	ఉిండున్.	ఈ	300	
కోటలి	నూ్యరాన్లి	ఇతర	నూ్యరానలితో	60,000	కోటలి	సింబింధములన్	కలిగ	ఉిండున్.	
మొతతిము	మెదడులోని	 సింబింధము	సింఖ్య	 లక్ష	కోటలి	 ఉిండున్.	 ప్రత్	నూ్యరాన్కు	
ఆధారముగా	పది	జీవకణములు	ఉిండున్.	ఈ	జీవకణములన్	గలియా	జిగురు	 (glia	
glue)	 అని	 అిందురు.	 కాలిపై	ఈగ	 వాలినపు్డు	 ఆ	 సిందేశము	మెదడుకు	 చ్రున్.	
వెనె్నముకలోని	 నూ్యరాన్లి,	 మెదడులోని	 నూ్యరాన్లి	 ఆ	 సిందేశమున్	 గింటకు	 150	
మైళ్ళ	 వేగముతో	గొనిపోవున్.	 కాలున్	 కదపమని	మెదడు	 ఆదేశించున్.	 కాలున్	
కదలిింప	చ్యు	మోటారు	నూ్యరాన్లి	ఆ	ఆదేశమున్	గింటకు	200	మైళ్ళ	వేగముతో	
గొనిపోవున్.	మెదడులోని	అధక	భాగము	నీరు.	 శరీరములో	తగనింత	నీరు	లేనిచో	
మెదడు	విదు్యతుతి	సింక్తములన్	పింపుటకు	పెన్గులాడున్.	అపు్డు	రోగ	మనస్	
సరగా	పనిచ్యదు.	ఆ	సమయములో	లవణ	ద్రావకము	(saline)	న్	రకతిన్ళము	దా్వరా	
శరీరములోనిక్	పింప్న	స్థమతపడున్.	మెదడు	సరగా్గ	పనిచ్యుట	ప్రారింభిించున్.	
స్డియిం,	మేగ్నష్యము	మొదలగు	లవణములు	మెదడు	పనిచ్యుటకు	అవసరము.	
ఈ	 లవణములు	 రకతిములో	 లేనిచో	 మెదడులో	 విదు్యతుతి	 ప్రసరించదు.	 నీట్లో	 ఈ	
లవణములు	 కలిగయుిండున్	 	 కావున	ఈ	 లవణములు	మెదడుకు	 అిందుబాటలో	
న్ిండుటకు	 నీరు	 అత్యవసరము.	 మనము	 మన	 శరీరింలోని	 రెిండు	 శతము	 నీరు	
కోలో్యిన	 మెదడుకు	 ఈ	 లవణములు	 లభిించక	 విలవిలలాడున్.	 పటాష్యిం,	
స్డియముల	లవణములు	అయాన్లు	(ions)	నూ్యరాన్లలో	విదు్యతుతి	ప్రసరించుటకు	
తోడ్డున్.	మన	 ఉనిక్,	 మన	 ఆలోచనలు,	 ఆశలు,	భావములు	మొదలగువని్నయు	
అయాన్ల	 మార్డిపై	 ఆధారపడి	 ఉన్నవి.	 అింతేగాక	 మెదడుకు	 ప్రాణ	 వాయువు	
ఆత్యవసరము.	 కొలది	 సకన్ల	 కాలము	 ప్రాణ	 వాయువు	 లభిించనిచో	 నూ్యరాన్లి	
మరణిించున్.

5)	 రకతిము	అిందిించు	ప్రాణవాయువులో	25%	ప్రాణవాయువున్	మెదడు	వినియోగించు	
కొన్న్	 	శరీరిం	బరువులో	మెదడు	బరువు	2%	మాత్రమే.	గుిండ	న్ిండి	ప్రసరించు	
రకతిములో	 20%	 రకతిము	మెదడుకు	 చ్రున్.	మెదడుకు	 సరఫరా	 చ్యబడు	 రకతిము	
15	సకన్ల	కాలము	ఆగన	మనము	సా్మరకము	కొలో్యెదము.	4	నిమషాల	కాలము	
మెదడుకు	 రకతిము	 సరఫరా	 ఆగుట	 ఆగపోయినచో	 మెదడులోని	 జీవకణములు	
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మరణిించున్.	ఒక	సకన్ల	కాలములో	1,10,000	సమాచార	సింక్తములన్	మెదడు	
గ్రహిించ	గలదని	ఒక	అించన్.	ఈ	ల్క్కన్	అన్సరించి	జీవిత	కాలములో	గ్రహిించు	
సమాచారము	ఎింతయో	అించన్	వేయజాలము.	మానవుని	మెదడులో	నిల్వయుిండు	
సమాచారము	 నింతయు	 ఎింత	 పెద్ద	 కింపూ్యటర్	 లోనైన్	 నిలవచ్య	 జాలము.	
మనము	ఒక	దృశ్యమున్	గాించినపు్డు	అిందలి	అనేక	విషయములు	పూర్వపు	జన్మ	
జాఞాపకములతో	మలితమగున్.	కావున	మానవుని	మసతిష్కములో	మన	ఊహకిందనింత	
శక్తి	 దాగ	 ఉన్నది.	 మెదడులోని	 ఉపర	 భాగము	 చదువుట,	 వ్రాయుట,	 మాటాలిడుట,	
ఆలోచిించుట	మొదలగు	పన్లు	చ్యున్.	ఒకొ్కక్క	పనిచ్యుటకు	అిందు	ఒకొ్కక్క	
విభాగము	 ఉిండున్.	 అనేక	 భావములన్	 మేళవిించుట,	 పోలుచేట,	 విశేలిష్ించుట,	
వస్తిరహిత	 భావములన్	 జనిింప	 చ్యుట	 మొదలగు	 పన్లనీ్నయు	 కారెటిక్సు	 (పై	
పర)	చ్యున్.	కారెటికుసుకు	క్రిింద	ఉన్న	భాగములని్నయు	మనపూర్వకుల	మన్గడకు	
సింబింధించిన	 భావోదే్వగములకు	 సింబింధించినవి.	 మెదడు	 శక్తి	 ఒక	 సూపర్	
కింపూ్యటర్	 శక్తిని	 మించి	 యుిండున్.	 మెదడు	 సామర్థష్యము	 అనింతము.	 అిందుక్	
బృహత్	అన్్నరు.	 సగట	జీవన	కాలములో	మానవుడు	తన	మేధాశక్తిలో	పది	శతిం	
వింతున్	మాత్రమే	ఉపయోగించుకొన్నని	కొిందరు	శసత్రజుఞాల	అించన్.	ఇది	మేధావిక్,	
సామాన్్యనకు	తేడ	ఏమ	లేదు.	అిందరక్	ఒక్	 రకముగా	ఉిండున్.	ఎింతట్	మేధావి	
అయినన్	 తన	 పూరతి	 మేధాశక్తిని	 ఉపయోగించుకోలేదని	 శసత్రజుఞాల	 అభిప్రాయము.	
మేధాశక్తిని	ఉపయోగించితేగాని	అది	అభివృది్ధ	చెిందదు.	ఆ	శక్తిని	ఉపయోగించకపతే	
వ్యర్థమై	పోవున్.	మేధాశక్తిని	 పెించి	పోష్ించు	బాధ్యత	 సమాజముపై,	ముఖ్యముగా	
తలిలిదిండ్రుల	పైన,	ఉపాధా్యయుల	పైన,	బింధుమత్రుల	పైన,	గురువుల	పైన	ఉన్నది.	
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(2వ	భాగము)

1.	 మానవుని	అవయవాలలో	మెదడే	ముఖ్యమైనది.	మెదడు	లేనిదే	మానవ	మన్గడ	లేదు.	
మెదడు	 ఆజఞా	 లేనిదే	 దేహములోని	 ఏ	 అవయవిం	కూడా	 కదలదు.	 ప్చిచే	 కుక్క	 వెింట	
పడిిందన్కోిండి.	పరుగెతతిిండి	అని	మెదడు	చెప్్తేనే	మీరు	పరుగు	ఎతుతితారు	లేక	పోతే	
మీరు	అక్కడే	ఉిండి	పోతారు.	స్్వట్,	భోజనిం,	ట్ఫిన్	త్న్లన్న	మీరు	మాటాలిడాలన్న,	
మీరు	 పాడాలన్న,	 చూడాలన్న,	 నడవాలన్న,	 చ్తులతో	 పని	 చ్యాలన్న	 అని్నింట్కీ	
మెదడే	 కారణము.	 దాని	 “ఆజఞా”	 ప్రకారిం	 మానవ	 దేహములోని	 అని్న	 అవయవాలు	
నడుచుకుింటాయి.	చీమ	కుడితే	చటకు్కన	మీరు	చెయి్య	లాగేస్కోవాలన్న,	కాలుకు	
ములులి	 కుచుచేకున్నది	 తెలువాలన్్న	 చలలి	 గాలి,	 వేడి	 గాలి	 తగులుతుిందన్న	 జాఞానము	
మెదడు	దా్వరా	తెలుస్తిింది.	మానవుల	అన్భూతులని్నింట్క్	క్ింద్రిం	మెదడే.	మానవుని	
చ్తన్చ్తన	 స్థత్గతులకు	 మూలము.	 ఆలోచనలక్,	 ఆవేదనలక్,	 జాఞాపకాలక్,	 జాఞాన	
నిధక్,	 ఆవేశలక్,	 ఆవేదనలక్,	 కోపాలకు,	 తాపాలకు,	 భ్రమలక్,	 బ్ింతులక్	 మెదడే	
క్ింద్రము.	 న్్యయ,	 అన్్యయాలకు	 నిర్ణయాలు	 చ్సేది,	 కిండరాల	 కదలికలు	 చ్సేది	
మెదడే.	మెదడు	పని	చ్యకపోతే	శ్వస	క్రియలు	జరుగవు.	గుిండ	కొటటికోదు,	ప్రాణి	
మన్గడే	లేదు.	మెదడు	చలలిగా	ఉింటేనే	మానవ	మన్గడ	చలలిగా	ఉింటింది.	అిందుకనే	
మెదడు	గురుించి	న్లుగు	ముక్కలు	తెలుస్కుింటే	మించిది.

2.  మెదడు యొక్క నిరా్మణము :	 కొబ్బరకాయలోని	 లేత	 కొబ్బర	 ఉన్నటేలి,	 వెలగపిండు	
చిప్లోపల	 మెతతిని	 గుజు్జ	 ఉన్నటేలి,	 మానవ	 కపాలములో	 మెదడు	 ఉింటింది.	
తలలోని	 ఎముకల	 గూడున్	 పుర్రె	 (skull)	 అింటారు.	 ఇిందులో	 మొతతిము	 22	
ఎముకలు	 ఉింటాయి.	 పుర్రెలోని	 ఎముకలన్	 రెిండు	 రకాలుగా	 విభజిించవచుచేన్.	
అవి	 1.	 కపాలపు	ఎముకలు	 (Cranial	 Bones)	 	 2.	ముఖ	ఎముకలు	 (Facial	 Bones).	 
1.	పెరైట�	ఎముక		2.	ఫ్రాoట�	ఎముక		౩.	స్న్యి�	ఎముక		4.	ఎతా్మయి�	ఎముక		5.	
లాక్రిమ�	ఎముక		6.	న్స�	ఎముక		7.	జైగోమేట్క్	ఎముక		8.	లింబిక		9.	మాిండిబు�		
10.	ఆక్సుప్ట�	ఎముక		11.	మాసాటియి�	కీలితము		12.	స్టిలాయి�	ఎముక		13.	మహా	
వివరము		వీట్	మధ్యలో	మెదడు	వుింటింది.	

3. కపాలము ఎముకలు (Cranial Bones) :	 కపాలము	కదలని	 ఎముకలతో	నిర్మించబడి	
ఉింటింది.	ఇది	మెదడు	చుటూటి	ఒక	పెటెటివల్	ఏర్డి	ఉింటింది.	ఇిందులో	మొతతిము	

17. మెదడు
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ఎనిమది	ఎముకలు	ఉింటాయి.	అిందులో	న్దుట్	ఎముక	(Frontal	Bone)	చదున్గా	
ఉిండి	న్దుట్	భాగాని్న	కపు్తూ	న్శక	కుహరాలు,	నేత్ర	కూటరముల	(Orbits)	వరకు	
వా్యప్ించి	వుింటింది.	పుర్రె	పై	భాగాని్న	పారా్శ్లన్	కపు్తూ	కుడి	ఎడమ	వైపు	ఒక	జత	
పెరైట�	ఎముకలు	(Parietal	Bones)		ఉింటాయి.		పుర్రె	వెన్క	భాగములో	ఒక	ఆక్సుప్ట�	
ఎముక	 (Occipital	 Bone)	 ఉింటింది.	 దీని	 క్రిింది	 గల	 మహావివరము	 (Formen	
Megnum)	 దా్వరా	మజా్జ	ముఖము	 (Medulla	 oblongata)	 వెనె్నముకలోని	మొదట్	
వెన్్న	పూస	అయిన	అటాలిస్	(Atlas)	తో	కలుస్తిింది.	పుర్రె	కుడి	ఎడమ	పీట	భాగములో	
ఒక	జత	టెింపర�	ఎముకలు	(temporal	bones)	ఉింటాయి.	ఒక	స్న్యి�	ఎముక	
(Sphenoid	Bone)	గబి్బలిం	ఆకారములో	ఉిండి	పుర్రె	ముిందు	భాగాన	పీట	భాగములో	
ఉింటింది.	 ఒక	 ఎతా్నయి�	మృదులాస్థ	 ఎముక	 (Ethnoid	 Bone)	 నేత్ర	కూటరముల	
మధ్య	భాగాని్న,	న్శక	కుహరాని్న	కపు్తూ	ఉింటింది.

4. ముఖపు ఎముకలు (Facial Bones) : పుర్రె	ముిందు	భాగాని్న	 “ముఖము”	అింటారు.	
ఇిందులోని	క్రిింది	దవడ	ఎముక	(Mandible)	మాత్రమే	కపాలముతో	కలుపబడి	ఉిండి	
కదలడానిక్	వీలుగా	ఉింటింది.	ఇిందులో	మొతతిము	14	ఎముకలు	ఉింటాయి.	ఒక	జత	
న్స�సు	(Nasal	Bones)	న్దిట్	ఎముకతో	కలస	న్సక	సేతువు	(Bridge	of	nose)	అనే	
భాగాని్న	ఏర్డుస్తిింది.	ఒక	ఓమర్	ఎముక	(Vomer	Bones)	న్సక	కుహర	మధ్యభాగాని్న	
ఏర్రుస్తిింది.	ఒక	జత	ఇన్	ఫీరయ�	టర్బనేటే�	ఎముక	(Inferior	turbinated	bones)	
స్్రింగ్	ఆకారములో	ఉిండి	ఒకొ్కక్కట్,	ఒకొ్కక్క	న్సకా	కుడ్యములో	ఉిండున్.	ఒక	జత	
లాక్రిమ�సు	(lachrymal	bones)	ఎముకలు	నేత్ర	కుహరములో	ఉింటాయి.	ఒక	జత	జైగో	
మాట్క్	 (zygomatic	 bones)	ఎముకలు	నేత్ర	కుహరముల	క్రిింద	ప్రక్కగా	ఉింటాయి.	
ఒక	జత	పాలట�	(palatal	bones)	ఎముకలు	న్లుక	వెన్క	భాగములో	ఉింటాయి.	
రెిండు	మాక్సులలిరీ	(Superior	Maxillary)	ఎముకలు	ముఖ	భాగములో	కుడి	ఎడమ	న్ించి	
కలయడిం	వలలి	 	పైదవడ	 (upper	 jaw)	ఏర్డుతుింది.	ఒక	మాిండిబు�	 (mandible)	
ఎముక	 గుర్రపు	 న్డ	 ఆకారములో	 క్త్జ	 సమాింతరముగా	 వొింగ	 క్రిింది	 దవడన్	
(lower	jaw)	న్	ఏర్రుస్తిింది.	ఇది	ముఖములోని	అని్న	ఎముకల	కింటే	దృఢమైన	పెద్ద	
ఎముక.	

5.	 మెదడుకు	సింబింధించిన	ప్రధాన	భాగాలు	ఎక్కడ	ఉిండేది	తెలుస్కుింటే	 కపాలము	
ఎింత	 గట్టిగా	ఉింటింద్	గమనిించవచుచే.	 అింత	 గట్టి	 కపాలము	లోపల	 పటటికుింటే	
కింది	పోతాన్	అన్నింత	మృదువుగా	మెదడు	ఉింటింది.	తలిలి	తన	ఒడిలో	పసకూనని	
ఎింత	భద్రింగా	దాచుకుింటింద్	కపాలము	మెదడుకు	అింత	రక్షణ	ఇస్తిింది.	కపాలము	
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అదిరతే	మెదడు	గలగల	లాడి	పోతుింది.	మెదడు	మొతతిము	బరువు	1350	న్ిండి	1400	
గ్రాములు	కలిగ	కోటాన్కోటలి	న్డీ	కణాల	సముదాయముతో	కూడిన	మెతతిని	ముద్ద.	
ముద్ద	 అింటే	ముద్ద	కాదు	మన	 శరీరములోని	ప్రత్	 అవయవాల	న్డీ	 క్ింద్రాలనీ్న	 ఆ	
మెదడులోనే	ఉింటాయి.	వాట్న్౦డే	వచ్చే	ఆదేశలే	మన	కదలికలు.

6. మెదడులోని పొరలు:	మెదడులో	“గ్రే	మా్యటర్”	అని,	“వైట్	మా్యటర్”	అని	రెిండు	రకాల	
ట్ష్్యలు	ఉింటాయని	శసత్రజుఞాలు	అింటారు.	గ్రే	మా్యటర్లో	న్డీ	కణాలక్	సింబింధించిన	
ప్రధాన	భాగాలు	ఉింటాయి.	ఈ	ప్రధాన	భాగాలే	న్డీ	 కణాలక్	మెదడుపై	పరలోలి	 గ్రే	
మాటర్	ఒక	మిందపాట్	పరగా	ఉింటింది.	మెదడు	ఉపరతల	భాగము	ముడతలుగా	
కనబడుతుింది.	కొని్నచోటలి	 ఎతుతిగాన్,	మర	కొని్న	చోటలి	లోయలు	లాగా	లోతుగాన్	
ఉింటింది.	 ఎతుతి	 పలాలిలు	 రెిండిింట్లోన్	గ్రే	మా్యటర్	గోధుమ	 రింగులో	ఉింటింది.	 
గ్రే	మా్యటర్	 నర్్వ	 స�లిస్	 తో	 నిిండి	 ఉింటింది.	 వైట్	మా్యటర్	 తెలలిగా	 కనబడుతుింది.	
ఇిందులో	న్డీ	 కణాలక్	 సింబింధించిన	దారాలు	వింట్వి	ఉింటాయి.	ఇవి	మెదడుక్	
సింబింధించిన	తక్్కన	భాగాలన్ించి	ప్రయాణిసాతియి.	

7. 	 1)	 గ్రే	 మా్యటర్.	 2)	 వైట్	మా్యటర్.	 ౩)	 కార్స్	 కలోలిజిం.	 4)	 వెింట్రిక�.	 5)	 థలామస్.	
వైట్	 మా్యటర్లో	 న్డీ	 కణాలక్	 సింబింధించిన	 తక్్కన	 భాగిం	 ఉింటింది.	 మెదడు	
ఉపర	భాగము	బూడిద	 రింగుగాన్,	లోపలి	భాగము	తెలలిగాన్	ఉింటింది.	బూడిద	
రింగు	భాగములో	న్డీ	 కణాలక్	 సింబింధించిన	ముఖ్య	భాగాలు	 ఉింటాయి.	 తెలలిని	
భాగములో	న్డీ	కణాల	పోగులు	ఉింటాయి.	అడడు	కోత,	నిలువు	కోత	కొసేతి	మధ్యలో	
ఖాళీ	స్థలము.	ఉపర	భాగములో	బూడిద	రింగు,	లోపలి	భాగములో	తెలలి	రింగు	గాన్	
కనబడుతుింటాయి.	ఉపరతలము	బూడిద	వర్ణముతో	కనబడటమే	కాకుిండా	ఎగుడు	
దిగుడులుగా	ముడతలతో	ఉింటింది.	

8.	 కోటాన్	కోటలి	 న్డీ	 కణాలు	 ఉింటాయని	 తెలుస్కదా.	న్డీ	 కణము	రూపము	 ఒక	
గాలి	 పటింగా	 ఉింటింది.	 న్డీ	 కణము	 తెలలిని	 గాలి	 పటము	 అన్కుింటే	 దానిక్	
సింబింధించిన	 పడుగాట్	 నరాని్న	 గాలి	 పటాని్న	 ఎగరేసన	 దారము	 అన్కోవచుచే.	
న్డీ	కణము	తలలు	గ్రే	మా్యటర్లో	ఉింటే	దానిక్	సింబింధించిన	పడుగాట్	నరాని్న	
వైట్	మా్యటర్లో	ఉింటాయి.	ఈ	నరాలే	మెదడు	న్ించి	సింక్తాలని	శరీరానికింతట్క్	
తీస్కొని	వెళాతియి.	గ్రే	మా్యటర్	ఉన్న	భాగాని్న	కారటిక�	ఏరయా	అింటారు.	మెదడులో	
గుిండు	సూది	బొడిపెలాింట్	నూ్యరాన్లి	ఒకదానితో	ఒకట్	సన్నట్	దారపు	పోగులాింట్	
నరాలతో	కనెక్టి	కాబడి	ఉింటాయి.	మెదడులో	ఇలాింట్	నూ్యరాన్లి	10,000	మలియనలికు	
పైగా	ఉింటాయింటే	దాని్నబట్టి	ఇవి	ఎింత	సూక్ష్మ	ముగా	ఉింటాయో	ఉహిించుకోవచుచే.	
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మనిష్క్	జాఞానము	అయిదు	మారా్గల	దా్వరా	మెదడుకు	చ్రుతుింది.	1)	చెవి	2)	చర్మము,	
౩)	ముకు్క,	 4)	 కన్్న,	 5)	న్లుక.	వీట్నే	జాఞానేింద్యములు	అింటారు.	 (కైనెట్క్	సన్సు	
అని	ఆరవది	ఒకటింది.	లిఫ్టి	లో	వెళ్తున్నపు్డు	అద్లా	అవటము	దీనిక్	ఉదాహరణ)	
ఏదైన్	ఒక	విషయముపై	ఇింద్యాల	దా్వరా	మెదడుకు	చ్రనపు్డు,	అక్కడ	ఒక	ఎలకోట్ర	
మాగె్నట్క్	పాత్	వే	 (Electro	Magnetic	Path	way)	ఏర్డుతుింది.	ఉదాహరణ : ఒక	
కుర్రాడు	పుసతికము	 చదువుతున్నపు్డు	 అతని	 కింట్	న్ించి	మెదడుకు	 ఒక	 Electro	
Magnetic	Path	way	ఏర్డుతుింది.		అలా	ఏర్డిన	మెరుపు	తీగ	ఒక	నూ్యరాన్	దగ్గరకు	
వెళలి	 స్థరపడుతుింది.	 ఆ	 స్థరపడిన	దానినే	జాఞాపకము	అింటారు.	 	 ఆ	 విధింగా	మనిష్	
మెదడులోని	ఒకొ్కక	నూ్యరాన్	ఒకొ్కక	విషయాని్న	గురుతిపెటటికుింటింది.	మెదడులో	
ఆలాింట్	నూ్యరాన్లి	 వెయి్య	కోటలి	 పైగా	 ఉన్్నయి.	కాబట్టి	మనిష్	 అని్న	 విషయాలన్	
గురుతిపెటటికోగలడన్నమాట.	ఒక	మనిష్క్	జాఞానము	వచిచేన	వయస్	న్ిండి	మరణిించ్	
వరకు	నిమషానిక్	10	కొతతి	విషయాలలి	చొపు్న	అతని	మెదడులోక్	ఎక్్కించిన్,	ఇింకా	
సగిం	మెదడు	ఖాళీగా	ఉింటిందని	శసత్రజుఞాలు	ధృవీకరించారు.	మెదడుకు	అింత	గొప్	
కపాసట్	ఉింది.	అింత	పవర్	ఉింది.	

9.	 అయిన	 కూడా	 మనిష్క్	 ఎిందుకు	 మత్మరుపు?	 వెయి్య	 కోటలి	 విషయాలనీ్న	
జాఞాపకిం	పెటటికో	గలిగే	మెదడు	ఉన్న	మనిష్	పరీక్ష	హాలోలి	ప్రశ్న	పత్రానిక్	సర	అయిన	
సమాధానిం	 గురుతి	 రాక	 ఎిందుకు	 తల	 బాదుకుింటన్్నడు?	 తన	 ఇింట్	 టెలిఫోన్	
నింబర్	 మరచేపోయి	 ఎిందుకు	 విస్కుింటన్్నడు?	 దీనిక్	 రెిండు	 కారణాలు:	 
1)	 ఆ	 విషయానిక్	 అతడు	ప్రాముఖ్యత	 ఇవ్వక	మెదడులోని	నూ్యరాన్లి	 ఆ	 విషయాని్న	
మరచి	 పోవటిం	 వలలి	 2)	 మెదడులోని	 RNA	 సరోటేనిన్	 అన్న	 పదారా్ధలు	 చురుగా్గ	
లేకపోవడిం	వలలి.	ఒక	విదా్యర్ధ	కానీ,	ఎవరైన్	కాని	తన	నూ్యరానలిని,	సేరోటేనిన్	చురుగా్గ	
ఉించుకోగలిగతే	అతడి	జాఞాపక	శక్తి	అమోఘింగా	ఉింటింది.

10.	 మనిష్	 పుట్టినప్డి	 న్ిండి	 మరణిించ్	 వరకు	 మొతతిిం	 జీవిత	 కాలములో	 పదికోటలి		
విషయాలనీ్న	 గురుతి	 పెటటికు౦టాడని	 అించన.	 తలిలిని	 చూస	 గురుతి	 పటటిడిం,	 అమ్మ	
అనటిం,	ముదు్ద	పేరు	పెట్టి	ప్లవగానే	వెనక్్క	త్రగ	చూడడిం	ఇవని్న	ప్రారింభములో	
మెదడు	చ్సే	 పన్లే.	ఈ	 విధింగా	 ఒక	 వ్యక్తి	 తన	 జీవిత	కాలములో	గురుతిపెటటికున్న	
పదాలు	 వరస	 క్రమములో	 వ్రాయటిం	 ప్రారింభిసేతి	 వాట్	 పడుగు	 పది	 కోటలి	 యాభై	
లక్షల	 క్లో	మీటరులి	ఉింటిందని	శసత్రజుఞాలు	అించన్	వేసారు.	 క్లో	బరువుిండే	చిన్న	
మెదడు	ఇని్న	కోటలి	విషయాలు	గురుతి	పెటటికోవడానిక్	కారణము	“నూ్యరాన్సు”	అని.		దైవ	
నిర్మతమైన	ఈ	మెదడులోనే	 తన్	 నివాసము	 ఏర్రచుకొని	 అనింతమైన	 విజాఞాన్ని్న	
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మానవులకు	అిందిించుతున్న	 విషయాని్న	 నేట్	మానవులు	మరచిపోతున్్నరు.	 	 ఇవి	
మెదడులో	అన్క్షణము	తమ	పని	తాము	చ్స్క	పోతుింటాయి.	ఒక	కింపూ్యటర్	గదిలో	
లక్షల	మింది	సైింట్స్టిలు	తల	ఎతతికుిండా	పని	చ్యడాని్న	ఊహిించిండి.	నూ్యరాన్లి	అదే	
విధింగా	పనిచ్సూతి	వుింటాయి.	అయిన్	ఒకో్కసార	మనిష్	ఫెయి�	అవుతాడు.	అసలు	
మనిష్క్	మత్	మరపు	ఎిందుకు	కలుగుతుింది?	కొని్న	విషయాలలో	ఏకాగ్రత	ఎిందుకు	
కుదరదు?	 దీనిక్	 సమాధానము	 తెలుస్కోవాలింటే	 నూ్యరాన్సు	 గురించి	 మరకొింత	
తెలుస్కోవాలిసు	ఉింటింది.
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(3వ	భాగము)

1.	 ఒక	మనిష్క్	క్రికట్	అింటే	ఇింట్రెస్టి	అన్కుిందాిం!	అతడిక్	టెిండూల్కర్	ఎని్న	సించరీలు	
కొటాటిడు,	 గింగూలి	 ఎలా	 ఫెయిలయా్యడో	 మొదలైన	 విషయాలనీ్న	 గురుతిింటాయి.	
అలాగే	సనిమాలో	ఇింట్రెస్టి	ఉన్న	వ్యక్తిక్	టైటానిక్	సనిమాలో	హీరో,	హీరోయిన్లి	ఎలా	
విడిపోయారన్నది	బాగా	గురుతిింటింది.	ఇలా	ఎిందుకు	జరుగుతుింది?

2.	 ఒక	సూటిడింట్,	నూ్యటన్	మూడవ	చలన	సూత్రిం	చదువుతున్్నడన్కుిందాిం.	అపు్డు	
అతని	 కింట్	 దా్వరా	 ప్రవేశించిన	 electro	 magnetic	 pathway	 మెదడు	 దగ్గరక్	
చ్రుకొని,	 ఒక	 నూ్యరాన్	 దగ్గర	 స్థరపడటానిక్	 ప్రయత్్నస్తిింది.	 కాని	 ఆ	 నూ్యరాన్	
అప్ట్క్	 టైటానిక్	 సనిమా	తాలూకు	 విషయాలి్న	గురుతి	 పెటటికొని	 వుిండటిం	 వలలి	 ...	
“సారీ.	నేన్	బిజి”	అింటింది.	అపు్డా	electro	magnetic	pathway	ప్రక్కన్న్న	మరో	
నూ్యరాన్	దగ్గరక్	వెళలి	“నేనిక్కడ	స్థర	పడవచుచేన్”?	అని	అడుగుతుింది.	ఆ	నూ్యరాన్	
వేలింటైన్సు	 డే	 గురుతిించుకోవటానిక్	 ప్రాముఖ్యతనిస్తిింది	 తప్,	 నూ్యటన్	 సూత్రానిక్	
ఇవ్వదు	 అన్కుిందాిం.	 అపు్డా	 pathway	 మూడో	 నూ్యరాన్ని	 ఆశ్రయిించటానిక్	
వెళ్తిింది.	ఈ	 విధింగా	 రెిండు	మూడు	నూ్యరానలి	 దగ్గరక్	 వెలిలిన	 తరువాత	 ఆ	మెరుపు	
(pathway)	క్రమింగా	క్షీణిించి	పోతుింది.	అింటే	ఎింత	సేపు	చదివిన	ఏ	ఒక్క	“నూ్యరాన్”	
కూడా	ఆ	విషయాని్న	గురుతి	పెటటికోవడానిక్	సద్ధింగా	లేదన్న	మాట.	ఖాళీగా	ఉిండటానిక్	
ఇషటి	పడుతున్్నయి	తప్	 	అటవింట్	 (ఇషటిిం	లేని)	విషయాలి్న	గురుతి	పెటటికోవడానిక్	
నూ్యరాన్లి	 ఉతాసుహిం	చూప్ించటిం	లేదన్న	మాట.	 ఏకాగ్రత	లేకపోవటిం	అింటే	అదే.	
అిందుక్	మన	పెద్దలు	“మనస్సు	పెట్టి	చదవరా”	అని	అింటూ	ఉింటారు.	అలా	మనస్సు	
పెటటికుిండా	 చదివినపు్డు,	 ప్రత్	నూ్యరాన్	 పనిచ్యటానిక్	 నిరాకరస్తిింది.	 “అమో్మ	
కషటిిం”	అని	మారిం	చ్స్తిింది.	ఇక్కడే	ఒక	విషయిం	గురుతి	పెటటి	కోవాలి.	ఏదైన్	ఇషటిముతో	
నేరుచేకోవాలన్న	తలింపుతో,	పటటిదలతో	శ్రద్ధ	పెడితే	ఏ	విషయమైన	నూ్యరాన్లి	గురుతి	
పెటటికోగలవు.	ఈ	ప్రపించింలో	కషటిిం	అయిన	పని	అింటూ	ఏది	లేదు.	మనక్	అదింటే	
ఇషటిిం	లేకపోవడిం	వలలి	అది	కషటిింగా	మారుతుిందింతే	!	అిందువలలి	నూ్యరాన్సులో	సేవ్	
చ్యక	పోవడిం	వలలి	జాఞాపకిం	ఉిండదు.	ఇది	ఎక్కడ	తప్్ింద్	ఆలోచిించిండి.	

3.	 సేరేటోనిన్: మనిష్	 మెదడు	 చురుకుతన్ని్న	 కోలో్వటానిక్,	 జాఞాపక	 శక్తిక్	 తకు్కవ	
అవటానిక్	 మరో	 కారణిం	 “సేరేట్నిన్”	 లోపిం.	 ఈ	 సేరేట్నిన్	 అనేది	 మెదడులోని	

17. మెదడు
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నూ్యరాన్సుని	చురుగా్గ	ఉించుతుింది.	గింజాయి,	తాగుడు	మొదలైనవి	ఈ	సేరేట్నిన్క్	
హాని	 చ్సాతియి.	 అిందుక్	పూరతిగా	తాగన	వాడు	 తన	 పేరు,	 తన	 ఇింట్క్	దార	కూడా	
మరచిపోతూ	ఉింటాడు.	తప్టడుగులు	వేసూతి	నడుసూతి	ఉింటాడు.	విదా్యరు్ధలోలి	తెలివి	
తగ్గపోవడానిక్	కూడా	ఈ	సేరేట్నిన్	లోపిం	కారణిం.	విదా్యరు్ధలోలి	సేరేట్నిన్	చురుకు	
తన్ని్న	కోలో్వటానిక్	ఇవి	కారణాలు:

	 1)		 ఆలా్కహా�	 సేరేట్నిన్క్	 ప్రథమ	 శత్రువు.	 అయితే	 విదా్యర్థ	 దశలో	ఈ	 అలవాట	
వుిండదు	కాబట్టి	అింతగా	సమస్య	లేదు.	

	 2)	 టెనషిన్,	కోపిం,	ఎింగ్జయిట్,	సట్రస్	మొదలైనవి	ఆలా్కహా�	కన్్న	ఎకు్కవగా	సేరేట్నిన్ని	
పాడుచ్సాతియి.	పరీక్షల	ముిందు	వచ్చే	టెనషిన్,	మెదడు	చురుకుదన్ని్న	జాఞాపక	శక్తిని	
౩౦%	తగ్గస్తిింది.	నూ్యరాన్లి	తమ	ప్రభావాని్న	కోలో్తాయి.	మీరు	గమనిించారా?	
కోపిం	వచిచేన	వ్యక్తి	చ్తులో	వస్తివులు	విసరేసాతిడు.	భయపడినపు్డు	చ్త్	వేళ్్ళ	
వణకుతాయి.	 విషాదింలో	 కళ్్ళ	 ఎర్ర	 బడుతాయి.	 టెనషిన్	 లో	 వెింట్రుకలు	 నిక్క	
బొడుసాతియి.	ఇవనీ్న	సేరేట్నిన్	ప్రభావమే.	ఆ	ఒత్తిడిని	తగ్గించటానిక్	శరీరిం	వెింటనే	
ఇన్సులిన్,	గూలికాగాన్		అడ్రీనలిన్	లాింట్	ఆమాలిని్న,	హారో్మనలిని,		ఎనె్్జ�సు	నీ	తయారు	
చ్స,	 వేగింగా	 మెదడు	 దగ్గరక్	 పింపుతుింది.	 అలాగనీ	 పింపకపోతే	 భయింతో	
శరీరిం	 ఇింకా	 వణకుతూనే	 వుింటింది.	 మామూలు	 మనిష్	 అవడు.	 కోపింతో	
చ్త్లో	వస్తివులు	విసరేసూతినే	వుింటాడు.	దుఃఖింతో	గింటల	తరబడి	ఏడుసూతినే	
ఉింటాడు.	అతడిని	మామూలు	మనిష్ని	చ్యటానిక్	ప్రకృత్	ఇచిచేన	వరిం	అది.	
అయితే	 ఈ	 విధింగా	 ఈ	 చర్య	 వలలి	 తాతా్కలిక	 లాభిం	 మాత్రమే	 జరుగుతుింది!	
కానీ	 “శశ్వత”	 నషటిిం	 జరుగుతుింది!	 చురుకుదనము,	 తెలివి	 తగు్గతాయి.	 పెద్ద	
వయస్సు	వచాచేక	బి.ప్.,	షుగర్,	అింగె్్జట్	నూ్యరోసస్,	 క్డీ్న	 సమస్యలక్	ఇది	దార	
తీస్తిింది.	అిందుక్	ప్రత్	విదా్యర్ధ	కానీ,	ప్రత్	వ్యక్తి	కానీ	తన	ఎమోషన్సు	ని	కింట్రో�	
లో	వుించుకోవాలి.	దానే్న	EMOTIONAL	 INTELLIGENCE	అింటారు.	దీని	గురించి	
తరువాత	చదువుదాిం.	

	 3)	 కుటింబిం	 సభు్యల	 మధ్య	 సరైన	 సింబింధాలు	 లేకపోయిన్	 ఇనిఫూరయారట్	
కాింపెలిక్సు	వలలి		ప్రేమ	చిింతన	వలలి	సేరేట్నిన్	ప్రభావిం	తగు్గతుింది.	సక్సు	ఆలోచనలు,	
ఆర్ధక	 పరమైన	ఇబ్బిందుల	వలలి	 వచ్చే	 ఆలోచనలు,	 తలిలిదిండ్రుల	మధ్య	గొడవలు,	
సేరేట్నిన్	ని	క్షీణపరుసాతియి.

	 4)	 చిన్న	 ప్లలిలు	 తమ	 కోరక	 నెరవేరేల	 చ్స్కోవటిం	 కోసిం	 బాల్యిం	 న్ించి	
ఏడుపుని	 ఆయుధింగా	 ఉపయోగసాతిరు.	 తలులిలు	 దాని్న	 ఖిండిించరు.	
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పెద్దయా్యకా	 పోతుిందిలే	 అని	 అన్కుింటారు.	 కాని	 కొిందరు	 ప్లలిలోలి	
అది	 శశ్వతింగా	 కొనసాగుతుింది.	 వయసచాచేక	 కూడా	 అలుగుతూ,	
ఏడుసూతి	 ఉింటారు.	 ఏడు్తో	 సాహచర్యిం	 చ్సాతిరు.	 ట్.వి.స్రయ�	 చూసూతి	
కూడా	 ఏడుసాతిరు.	 పైగా	 దానిక్	 “సింట్మెింట్”	 అని	 పేరు	 పెటటికుింటారు	 
(సింట్మెింట్	 అింటే	 దయా	గుణిం	 	 ఏడవటిం	 కాదు).	 విదా్యరు్ధలోలి	 ఏడేచే	 గుణిం	
పోగొటటి	కోవటిం	చాలా	ముఖ్యిం.	 తలిలి	 దిండ్రులు	కూడా	ఇక్కడ	మానసక	శసత్ర	
వేతతిలుగా	 చిన్నప్ట్న్ించ్	 వ్యవహరించాలి.	 చిన్న	 ప్లలిలోలి	 ఈ	 క్రిింది	 గుణాలు	
కనబడితే	 వెింటనే	 కఠినింగా	 సర	 దిదా్దలి.	 a)	 చిన్న	 విషయాలక్	 అలుగటిం,	 
b)	 కోపిం	 వచిచేనపు్డు	 కాళ్్ళ	 కొటటికోవటిం,	 c)	 కోపింలో	 విపరీత	 ప్రవరతిన,	 
d)	దుఃఖింలో	గట్టిగా,	 అవతలి	వారని	ఆకరషిించ్లా	ఏడుపు,	 e)	 ఎకు్కవ	 ఓదారు్	
ఆశించటిం,	f)	బాల్యింలోనే	కాింపెలికుసులు,	ఈరషిష్య	అసూయలు,	g)	ఎకు్కవ	నిశ్శబ్దింగా,	
ఒింటరగా	ఉిండటిం.

	 5)		 ఆలోచన	విధాన్నిక్,	సేరేట్నిన్	క్	దగ్గర	సింబింధింవుింది.	మాట్మాట్క్	“న్కు	
తెలివిలేదు.	ఏకాగ్రత	లేదు,	జాఞాపకశక్తి	లేదు”	అన్కుింటూ	వుింటే	ఆ	విదా్యర్ధ	మెదడు	
నిజింగానే	చురుకుదనిం	కోలో్తుింది.

	 6)	 ట్.వి.,	 ఆటలు,	 ఫా్యషన్లి,	 బ్రేక్	 డాన్సులపై	 మత్మీరన	 ఉతాసుహిం,	 చదువు	
మీద	 కుతూహలానీ్న	 తగ్గసాతియి.	 చదువు	 హారలిక్సు	 లాింట్దైతే,	 అవి	 స్్వట,	 కాఫీ	
లాింట్వి.	 రెిండో	 దానిక్	 ఆకరషిణ	 శక్తి	 	 బలింగా	 వుిండటిం	 సహజమే	 కదా	 !		 
ఇప్ట్	వరకు	ఈ	పుసతికింలో	చాలాసారులి	“చదువు	మీద	ఉతాసుహిం	పెించుకోవాలి!	
మగతా	విషయాలపై	ఆసక్తి	 తగ్గించుకోవాలి”	అని	చెప్టిం	జరగింది.	ఇది	ఎలా	
సాధ్యిం	అని	చాలా	మింది	విదా్యరు్ధలక్	సిందేహిం	వచిచే	ఉింటింది.	నిజమే.	అది	అింత	
స్లభిం	కాదు.	దీనిక్	ఒక్	ఒక	మార్గిం	ఉింది.	అదే	“టూ్యనిింగ్”.	ట్యునింగ్ :	మనిష్	
ఆలోచనలి్న,	ప్రవరతినని,	మూ�సు	ని	నిర్ణయిించ్ది	మెదడు.	అయితే	దాని్న	మనము	
ఏ	విధింగా	టూ్యనిింగ్	చ్స్కుింటే	అది	ఆ	విధింగా	ప్రవరతిస్తిింది.	 ఉదాహరణకు	
ఎవరైన్	చనిపోయినపు్డు	మగవాళ్్ళ	గింభీరింగా	ఉింటారు.	ఆడవాళ్్ళ	బిగ్గరగా	
ఏడుసాతిరు.	 దీనిక్	 కారణిం	 క్వలిం	టూ్యనిింగే.	 తాము	 గుిండలు	 బాదుకుింటూ	
ఏడిసేతి	బాగోదు	అని	మగవాడు	తన	మెదడున్	టూ్యనిింగ్	చ్స్కున్్నడన్నమాట.	
“టూ్యనిింగ్”	అన్నది	మనిష్	ప్రవరతిన	మీద,	ఆలోచన	మీద,		మనసతిత్విం	మీద		చాలా	
ప్రభావము	 చూప్స్తిింది.	 ముఖ్యింగా	 విదా్యరు్ధలు	 తమకు	 కావలసన	 విధింగా	
మెదడుని	 చిన్నపు్డే	 టూ్యన్	 చ్స్కుింటే	 చాలా	 సమస్యలు	 తగ్గపోతాయి.	 ఇవి	
మూడు	రకములు.
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	 7)	 a) శ్శ్వత ట్యునింగ్ :	 మన	 ధరా్మలు,	 నైత్క	 విలువలు,	 సింస్కపృత్,	 సాింఘిక	
నియమాలు,	 నమ్మకాలు	 మన	 మెదడుని	 శశ్వతింగా	 టూ్యన్	 చ్సాతియి.	
ఉదాహరణకి : మన	హిిందూ	ధర్మము	ప్రకారము	ప్ని్న	కూతురు	చెల్లిలు	అన్న	
అభిప్రాయమే	 చిన్నప్ట్	 న్ించి	 కలుగుతుింది.	 అదేవిధింగా	 మన	 నైత్క	
విలువలు	 విదేశీయుల	 వల్	 కాకుిండా,	 వృదు్ధలైన	 తలిలి	 తిండ్రులి్న	 మనతోనే	
ఉించుకునేలా	చ్సాతియి.	చ్తుల్త్తి	నమస్కరించటిం	మన	సింస్కపృత్.	ఆడవాళ్్ళ	
తనకన్్న	 వయస్లో	పెద్ద	 వ్యక్తిని	 వివాహము	చ్స్కోవటిం	మన	సాింఘిక	
నియమము.	ప్లిలి	ఎదురొసేతి	ఇింట్లిక్	త్రగ	వెళ్ళపోవటిం	కొిందర	నమ్మకిం.	
ఇిందులో	కొని్న	మించివి,	కొని్న	అర్ధిం	లేనివి.	టూ్యన్	కాబడిన	మెదడు	logic	
(తరా్కని్న)	ఆలోచిించదు.	“	గుడడుదు్ద	చ్లో	బడటిం”	అన్న	సామెత		అలావచిచేిందే.	
అర్ధిం	లేని	వాట్ని	తార్కకింగా	ఆలోచిించి	ఆ	అలవాటలి	న్ించి	బయటపడాలి.	
“న్కీ	జీవితింలో	ల్క్కలు	రావు”	అన్కోవటిం	శశ్యత	టూ్యనిింగ్.	ఎిందుకు	
రావో	 ఆలోచిించడిం	 తర్కిం	 (logic)	 అలా	 ఆలోచిించకపోతే	 అదీ	 ఇక	 ఒక	
అలవాటగా	మారుతుింది.		అదే	శశ్యత	టూ్యనిింగ్	అవుతుింది.

  b)  టంపరరీ ట్యునింగ్ :	ఒక	టెర్రరస్టి	ని	తీస్కోిండి,	బ్రెయిన్	వాష్	చ్సేతి	అతడు	
తాన్	 నమ్మన	దాని	కోసిం	 ఆ	మూ�లో	ప్రాణాలకు	కూడా	తెగసాతిడు.	 దీని	
ప్రభావము	టెింపరరీగా	ఉిండవచుచే.	స�ఫూ	హిపా్నసస్	వలలి	ఇలా	జరుగుతుింది.	
పరీక్ష	 పోయినటటి	 తెలియగానే	 ఆత్మహత్య	 కూడా	 ఇలాింట్	 తాతా్కలిక	
టూ్యనిింగే.	ఒక	గింట	ఆగ	గలిగతే,	దాని	ప్రభావము	ఉిండదు.	పరీక్షల	ముిందు	
క్రికట్	మా్యచ్	 ట్విలో	చూడకుిండా	 ఉిండటానిక్	 	 ఒింట్లి	 బాగా	 లేనపు్డు	
చిరుత్ిండులి	 మానెయ్యగలగటానిక్	 ఇటవింట్	 టెింపరరీ	 టూ్యనిింగు	
అవసరము.

  c)  స్్వయ ట్యునింగ్ : ఒక	గెలిచ్	వ్యక్తిక్,	ఓడే	వ్యక్తిక్	మధ్య	తేడా	ఈ	మూడవదే!.	
గెలిచ్	 వ్యక్తి	 తన	మెదడుని	లాజిక�గా	టూ్యన్	చ్స్కుింటాడు.	 అతడు	తన	
మనస్సుతో	కాకుిండా,	మెదడుతో	కింట్రో�	చ్యబడుతాడు.	అతడు	క్వలిం	
గమా్యనే్న	 (డాకటిర్,	 ఇింజనీర్	 అవటిం)	 కాకుిండా,	 దారని	 కూడా	 (ఎింసట్	
పరీక్షలక్	చదవటిం)	ప్రేమసాతిడు.	తనక్ిం	కావాలో	అతడిక్	కరెక్టి	గా	తెలుస్.	
తన	అయిదు	జాఞానేింద్యాలి్న	కింట్రో�లో	పెటటికుింటాడు.	స్్వయ	టూ్యనిింగ్	
గురించి	ఒక్క	మించి	ఉదాహరణ	చెపా్లింటే	“ఆరోగ్య	రీతా్య	నీకు	కాకరకాయ	
కూర	 మించిది”	 అని	 డాకటిరు	 చెప్గానే	 దాని్న	 మైసూరా్క్	 అింత	 ఇషటిింగా	
త్నగలగటిం.	 ఏదైన్	అసాధ్యము	అని	మొదట్లి	అనిప్ించవచుచే.	కాని	కాసతి	
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ప్రాకీటిస్	మీద	అలవాటైపోతుింది.	దేనినైన్	జాఞానేింద్యముల	దా్వరా	అలవాట	
చ్స్కోవచుచే.	 దీని	 బట్టి	 అర్ధమైనది	 ఏమట్?	 ఏ	 పన్లైన,	 ఏ	 వ్యసన్లైన	
అని్న	కూడా	ఒక్	ఆనిందిం	ఇసాతియి.	మించి	వ్యసన్లు	మనస్సుక్,	శరీరానిక్	
ఆనిందింతోపాట	 ఆరోగ్యిం	 కూడా	 ఇసాతియి.	 అది	 తెలుస్కోగలగటమే	
స�ఫూ	టూ్యనిింగ్.	 కొింతమింది	 వ్యకుతిలు	 సమస్య	 రాగానే	 ఎిందుకు	 కృశించి	
పోతారు?	కొింత	మింది	చిన్న	చిన్న	విషయాలక్	ఎిందుకు	భయపడుతారు?	
కొింతమిందిక్	 టెనషిన్	 వలలి	 అరచ్తులోలి	 ఎిందుకు	 చెమటలి	 పడుతాయి?	
వారక్	 తమ	 మెదడు	మీద	 కింట్రో�	 లేకపోవడిం	 వలలి.	 ఈ	 మెదడు	 అనేది	
చాలా	గమ్మతతియినది.	దాని	శక్తి	మనకు	తెలియదు.	అని్న	అవయవాల	మీద	
అధకారిం	 చలాయిసూతి	 	 ఉింటింది.	 ఒక	గాలిస్లో	 నీరు	 నిిండా	పోస	చ్తోతి	
పటటికోిండి.	 ఇింత	 తేలిక	 అనిప్స్తిింది.	 అరగింట	 తరువాత	 అది	 క్రమింగా	
బరువెకు్కతుింది.	 గింట	 సేపు	 అలాగే	 పటటికొని	 నిలబడితే.	 భరించలేనింత	
బరువు	 అనిప్స్తిింది.	 ఎిందుకు	 అలా	 జరుగుతుింది?	 గాలిస్	 నీట్	 బరువు	
ఎపు్డూ	ఒక్కటే	కదా	!	మెదడుని	ఆ	విధింగా	టూ్యన్	చ్స్కోబట్టి	గాలిస్	నీట్	
విషయములో	 ఆ	తాదాత్మష్యత	 లేదు.	 అిందుక్	 చిరాకు	 కలిగింది.	 మెదడుని	
కింట్రోలులో	పెటటికుింటే	ఇలాింట్	చిరాకు	కలుగదు.	గమనిించిండి.	
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17. మెదడు
(4వ	భాగము)

1) మెదడులో భాగాలు:	 మెదడులో	 ముఖ్యింగా	 అయిదు	 భాగాలు	 ఉన్్నయి. 
1.	 పెద్ద	 మెదడు	 (సరెబ్రిం),	 2.	 మీసన్	 సఫలాన్,	 ౩.	 పాన్సు,	 4.	 చిన్నమెదడు	 
(సరబెలలిిం),	 5.	మెడులాలి	 అబాలిింగేటా.	 	ఈ	అయిదు	భాగాలోలి	సరెబ్రము	పెద్ద	మెదడు	
అింటారు.	 అిందుకని	 సరెబ్రిం	 అన్్న,	 పెద్ద	 మెదడు	 అన్్న	 ఒక్కటే.	 శసత్రజుఞాలు	
సరెబ్రములోని	భాగాలని	త్రగ	“లోబ్సు”	గా	ఇలా	విభజిించారు.	1)	సరేబ్రిం	(పెద్ద	మెదడు)	
ముిందు	భాగము	ప్రాింట�	లోబ్.	2)	సరెబ్రిం	(పెద్ద	మెదడు)	పార్శ్	(ప్రక్క)	భాగిం	పెరైట�	
లోబ్	౩)	సరెబ్రిం	(పెద్ద	మెదడు)	వెన్క	భాగిం	అక్సుపీట�	లోబ్	4)	సరెబ్రిం	(పెద్ద	మెదడు)	
పార్శ్భాగిం	 (ప్రక్క)	లోని	ముిందు	భాగిం	టేoపర�	లోబ్	5)	సరెబ్రములోని	మరొక	
భాగము	ఇన్సులా.

2) మెదడుపైన ఉలిలుపొరలు:	 మెదడుపైన	 ఉలిలిపరలాగా	 మూడు	 పరలు	 ఉింటాయి.	
ఈ	పరలనే	“మేనిింజ్స్”	అింటారు.	పైన	ఉిండే	పర	1)	డూ్యరా	మేటర్,	ఇది	బయట్	
భాగములో	ఉింటింది.	2)	రెిండవ	పర	ఎరక్	న్యి�,	ఇది	మెదడుపైన	ఉిండే	మూడు	
పరలోలి	మధ్య	పర	 ౩)	మూడవ	పర	పయామాటర్,	 ఇది	లోపలి	పర.	మెదడున్	
అింటకొని	ఉింటింది.	ఈ	మూడు	పరలు	ఉపర	తలము	పైన	ఉింటాయి	గాని	లోపల	
కాదు.	ఇవి	ఒట్టి	పరలు	కాదు,	వీట్	వలలి	మెదడుకు	ఎింతో	రక్షణ	ఉింటింది.	ఒకొ్కక్కసార	
ఇవి	జబు్బ	పడితే	ప్రాణాపాయిం	కలుగుతుింది.

3)  మెదడులో ఉప విభాగాలు:	శసత్రజుఞాలు	మెదడులో	ముఖ్యింగా	ఐదు	భాగా	లున్్నయని	
పేరొ్కన్్న.	మర	కొని్నింట్ని	ఉప	విభాగాలుగా	నిరే్దశించారు.	ఒకటవ	విభాగము	డై	ఇన్	
సఫలాన్;	ఇిందులో	ఎఫిథలామస్,	థలామస్,	హైపో	థలామస్	ఉింటాయి.	రెిండవ	ఉప	
విభాగము	మైలిన్	 సఫలాన్;	 ఇిందులో	కారో్రా	కా్వడ్రిజ్మన్,	 టేగ్	మెింటిం,	క్రూరా	
సేరెబ్రై,	 మెడులాలి	 ఓబాలిింగేటా	 ఉింటాయి.	 మూడవ	 ఉపవిభాగము	 మేట్న్	 సఫలాన్;			
ఇిందులో	 సరెబెలలిిం,	 ఫాన్సు	 ఉింటాయి.	 న్లుగవ	 ఉప	 విభాగము	 టెల్న్	 సఫలాన్;		
ఇిందులో	లైనెన్	సఫలాన్,	కారో్రాసట్రయేటా,	సరెబ్ర�	కారెటిక్సు	ఉింటాయి.	

4)	 మెదడు	 అింటే	 ఒకట్	 కాదు	 రెిండు.	 పైక్	 అలాగే	 కనబడిన్	 అింటకొని	 ఉన్న	
కవలలాింట్వి.	ఒక	వేరుశనగ	గింజ	గాని	లేదా	ఇింక్దైన	పపు్గింజ	గాని	తీస్కోిండి.	
పపు్	 గింజ	 పైక్	 చూడడానిక్	 అదింతా	 ఒక్కటేలాగా	 అనిప్స్తిింది	 కాని	 ఆ	 గ౦జని	
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గట్టిగా	 నొక్కిండి.	 రెిండు	 పపు్	 బద్దలుగా	 అవుతుింది.	 రెిండు	 పపు్	 బద్దలు	 సైజులో	
గాని,	రూపములో	గాని	ఒక్	విధింగా	ఉింటాయి.	అలాగే	మెదడుని	కూడా	నిలువుగా	
మధ్యలోక్	 చీల	 దీసేతి	 ఒక్	రూపములో	ఉిండే	 రెిండు	భాగాలు	 కనబడుతాయి.	 వీట్నే	
కుడి,	 ఎడమ	 సరెబ్ర�	 హేమస్యర్సు	 అింటారు.	 ఈ	 రెిండిింట్లోన్	 సమానింగా	
ఒక్కటే	విధమైన	న్డీ	క్ింద్రాలు,	న్డీ	కణాలు	ఉింటాయి.	తలని	మధ్యగా	నిలువుకోత	
కోయగా	కుడివైపు	సరబ్ర�	హేమస్యర్	ని	చూప్ించ్	విధము	ఇది.	మెదడు	కుడివైపు	
భాగములో	ఏ	భాగాలు	ఉింటాయో,	ఎడమ	వైపు	ఉిండే	మెదడు	భాగములో	కూడా	అవే	
ఉింటాయి.	అద్దములో	ముఖము	చూస్కుింటే	కూడా	కళ్్ళ,	చెవులు,	నోరు,	ముకు్క	అనీ్న	
ఒకటేలాగా	ఉింటాయి	కదా	?	అదే	విధింగా	రెిండుగా	చ్సన్	ఒక్రకింగా	కనబడతాయి.	
ఒకట్	మాత్రిం	తెలుస్కోవాలి.	కుడివైపు	సరెబ్ర�	 (పెద్ద	మెదడు)	హేమస్యర్	లోని	
న్డీ	 క్ింద్రాలు,	 ఎడమ	 వైపు	 మానవ	 శరీరములోని	 భాగాలన్	 కింట్రో�	 చ్యడిం,	
ఆజాఞాప్ించడిం	చ్స్తిింటే,	ఎడమ	వైపు	పెద్ద	మెదడు	(సరబ్ర�	హేమస్యర్)	కుడివైపు	
శరీరములోని	 భాగాలని	 కింట్రో�	 చ్స్తిింది.	 ఆజాఞాప్స్తిింది.	 ఈ	 విషయాని్న	 బాగా	
తెలుస్కోవడిం	 ముఖ్యము.	 ఎిందుకింటే	 కుడివైపు	 రకతిన్ళాలోలి	 రకతిము	 గడడు	 కడితే	
పక్షవాతిం	 ఎడమ	 వైపు	 వస్తిింది.	 అలాగే	 ఎడమ	 వైపు	 జరగతే	 కుడి	 వైపు	 పక్షవాతిం	
వస్తిింది.	అింతే	గాని	ఏ	వైపు	భాగము	ఆ	వైపు	శరీరాని్న	కింట్రో�	చ్యడిం	ఉిండదు.	

5)	 మెదడులో	 కొని్న	 ఖాళీ	 స్థలాలు	 కూడా	 ఉింటాయి.	 ఈ	 ఖాళీ	 స్థలాలని	 “	 వెింట్రిక�సు	
”	 అింటారు.	 ఈ	 ఖాళీ	 స్థలాలు	 మొతతిము	 న్లుగు	 వీట్నే	 1)	 “	 లేటర�	 వెింట్రిక�”	 
2)	“థర్డు	వెింట్రిక�	”	3)	“	సరబ్ర�	యాక్్వడక్టి	”	4)	“ఫోర్తి	వెింట్రిక�	”	అింటారు.	లేటర�	
వెింట్రిక�సు	 రెిండు.	ఇవి	కుడి,	ఎడమ	సరెబ్ర�	హేమస్యర్సు	చ్రొకట్	ఉింటాయి.	డై	
ఇన్	సఫలాన్	లో	ఉిండే	వెింట్రిక�.	ఇది	మెదడులో	మూడవ	ఖాళీ	స్థలము.	ఇది	మూడవ	
ఖాళీ	 స్థలము	 ఎలా	 అయి్యిందింటే	 లేటర�	 వెింట్రిక�సు	 వాళ్ళ	 కుడి	 ఎడమ	భాగాలలో	
రెిండు	ఖాళీ	స్థలాలు	ఏర్డినిందునే.	మెడులాలి	ఉిండే	వెింట్రిక�	న్లుగవ	ఖాళీ	స్థలము.	
ఈ	ఖాళీ	స్థలాలనీ్న	ఒక	విధమైన	కాలువలు	అనవచుచే.	ఈ	కాలువలు	ఒక	దాని	కొకట్	
ఎక్కడో	ఒక	చోట	కనక్షన్	అవ్వడము	జరుగుతుింది.	లేటర�	వెింట్రిక�సు	రెిండూ	మూడవ	
వెింట్రిక�	తో	కలుసాతియి.	ఈ	మూడవ	వెింట్రిక�	మరొక	చోట	న్లుగవ	వెింట్రిక�తో	
కనక్షన్	 పిందుతుింది.	 (థర్డు	 వెింట్రిక�	 లో	 “ఆత్మ”	 ఉింటింది.	 ఫోర్తి	 వెింట్రిక�లో	
“ప్రాణ”	ఉింటింది)		న్లుగవ	వెింట్రిక�	చివరక్	“సబ్ఆర్కన్యి�	సే్స్”	తో	కలయిక	
చెిందుతుింది.	ఈ	రకింగా	ఉన్న	ఖాళీ	స్థలాలు	వేరు	వేరు	చోటలి	ఉన్నపట్కీ	ఎక్కడో	ఒక	
చోట	వాట్	మధ్య	లిింకు	ఏర్డుతుింది.	
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6) వెన్నాలో తలలో నీరు:	మెదడులో	ఉన్న	న్లుగు	ఖాళీ	స్థలాలు	ఎమీటి	 (empty)	స్థలాలు	
కాదు.	అవి	నీరుతో	నిిండి	ఉింటాయి.	ఆ	నీరుని	సరెబ్రో	స్యిన�	పూలియి�	అింటారు.		
ఈ	నీరు	కోరాయి�	పెలికసుస్	న్ిండి	తయారవుతుింది.	కోరాయి�	పెలికసుస్	అనేది	మెదడులో	
ఒక	 చోట	 ఉన్న	 రకతిన్ళాల	 సముదాయము.	 	 ఈ	 రకతిన్ళాల	 సముదాయము	ఖాళీ	
స్థలాలోలి	ఒక	చోట	ఉింది.	కోరాయి�	పెలికసుస్	ఉిండే	రకతిము	న్ిండి	నీరు	వేరై	వెింట్రిక�సు	
లోక్	చ్రుతుింది.	ఈ	నీరు	ఎింతో	పరశుభ్రమైనది.	 	మెదడులో	ఉన్న	ఖాళీ	స్థలాలలోక్	
ఇలా	చ్రన	నీరు	వెన్్న	పూసలో	ఉిండే	న్డీ	మిండలము	చుటూటి	ఉిండే	ఖాళీ	స్థలములోక్	
చ్రుతుింది.	వెన్్న	పూస	మీద	ఉిండే	ఖాళీ	స్థలాని్న	సబ్	ఆర్కన్యి�	సే్స్	అింటారు.	
మెదడు	ఉపర	తలము	మీద	ఉిండే	పరలే	వెన్్న	పూసలో	ఉిండే	న్డీ	మిండలిం	మీదిక్	
కూడా	ప్రయాణిసాతియి.	

7) మెదడు నరాలు:	మెదడులో	ఉిండే	కోటాన్కోటలి	న్డీ	కణాలు	(నూ్యరాన్సు)	క్	సింబింధించిన	
నరాల	పోగులు	వెన్్న	పూసా	దా్వరా	ప్రయాణిించి	శరీరమింతా	చ్రుతాయి.	పనె్నిండు	
జతల	 నరాలు	 వెన్్నపూసతో	 సింబింధిం	 లేకుిండా	 త్న్నగా	ముఖానిక్	 	 మెడక్	 కాసతి	
క్రిిందిక్	 ప్రయాణిసాతియి.	 	 ఈ	 నరాలని	 “క్రేనియ�	 నర్్వస్”	 అింటారు.	 క్రేనియ�	 నర్్వస్	
ముఖ్యింగా	ముఖానిక్	చ్ర	ముఖానిక్	సింబింధించిన	కిండరాల	కదలికని	కలిగసాతియి.	
వాసన,	రుచి,	వినిక్డి	చక్కగా	ఉిండేటటలి	చ్సాతియి.	

8) మెదడులో గ్ంధులు:	మెదడులో	ప్రధానింగా	రెిండు	గ్రింధులు	ఉన్్నయి.	ఇవి	ముఖ్యమైన	
పన్లని	నిర్వరతిసాతియి.	ఆ	రెిండు	గ్రింధులోలి	ఒకట్	ప్టూ్యటరీ	గ్రింధ.	రెిండవది	పీనియ�	
గాలిిం�.	స్ర్శ,	వేడి,	చలలిన,	నొప్్	మొదలైనవి	శరీరములోని	వివిధ	భాగాల	న్ిండి	నరాల	
దా్వరా	 మెదడుకు	 చ్రవేయబడుతాయి.	 ఈ	 రకింగా	 జరగే	 ప్రక్రియని	 సనసుర్	 ససటి�	
అింటారు.	
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(5వ	భాగము)

మీ	అిందరక్	మెదడు	గూరచే	బాగా	తెలుస్.	కాని	ఎిందుగూరచే	మెదడుపై	వివరించిన్న్	
అింటే	ఈ	 సకల	 చరాచర	 జగతుతికు	మూలమైనటవింట్	 ఆ	 పరమాత్మ	 అింతట	 వున్్నన్,	
మానవదేహములో	కూడా	వున్్నన్	అింటారు	కదా,	 ఎలాగా?	ఎక్కడ	వున్్నడు?	అన్నది	
చూప్ించాలన్న	 దానితో	 4వ భాగములో ఆ దైవ మానవ దేహములో, తలలో, తలలో 
వుండబడిన మెదడులో, మెదడులోని థర్డ్ వుంట్రికల్ లో ఆత్మ వుందని పోర్త్ వుంట్రికల్ లో 
ప్రాణ ఉుంటుందని ఆ దైవుం నీలోనే వన్నది అని చెప్పడము కోసము మెదడు పై ఐదు భాగాలతో 
వివరుంచడము జరగుంది. పరశీలిించగలరు.	 నీలోనే	 వున్న	 ఆ	 దైవమున్	 తెలుస్కొని	
కొలుచుకుింటావో,	లోనవున్న	దైవమున్	వదిలి	బయట	దైవింకోసము	వెతుకుతావో,	వెత్క్	
వెత్క్	అలసపోయి	గత	జన్మలలాగా	తయారు	అవుతావో	లేదా	ఈ	జన్మలోనే	కడతేరుతావో		
విజాఞానమున్న	 ఓ	మానవుడా	 ఆలోచిించుకో.	 సతా్యని్న	 వదిలి	 అసత్యము	 వెింట	 వెళ్తావో,	
సతా్యనే్వషణకు	బయలుదేరుతావో,	అసత్యమైనది	నీకు	కనపడేది	నీవెింట	రాదన్కుింటావో		
వస్తిిందన్కుింటావో		మళీ్ళ	మళీ్ళ	జన్మలు	ఎతుతితావో,	ఎతతివో		నీవే	నిర్ణయిించుకో.		



17. మెదడు
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సాధక	 బింధువులారా!	ఈ	 సకల	 చరాచర	 జగతుతికు	 ఆధారభూతమైన,	 స్వయింభువు	
అయిన	 ఆ	 పరాత్రుని	 దర్శించాలని	 అన్దిగా	 అతని	 దర్శనము	 కోసిం	 ఎిందరో	
మహాన్భావులు,	పడరాని	పాటలి	పడుతున్్నరు.	అయిన్	కొింతమింది	ప్రజాఞావింతులయిన	
వారక్	 తప్	 మగతా	 వారక్	 ఈన్ట్క్	 దర్శనభాగ్యిం	 లభిించలేదు.	 కారణిం?	 ఎలా	
దర్శించుకోవాలని	 తెలియకపోవడిం,	 తెలిసనప్ట్కీ	గూడా	మాయ	ఆవరించి	ముిందుకు	
వెళ్ళలేక	పోతున్్నరు.

1)		 అసలు	ఈ	దేవుడు	ఎలాగున్్నడు?	ఎక్కడ	వున్్నడు?	దీనిపై	మనిం	మాటాలిడుకుిందాిం.	
ఇది	అన్దిగా	ఒక	చికు్క	ప్రశ్నగా	వుింది.

2)	 భగవింతుని	వాక్యింగా	మనకు	పూరీ్వకులు	రెిండు	మాటలు	ప్రబోధించారు.

	 a)	 నేన్ సర్వంతరాయుమిని అని
	 b)		 నామరూప రహితుడనని
	 దైవ	వాకు్కగా	మనకు	వినిక్డిగా	వున్నది.	సర్వింతరా్యమనని,	న్మరూప	రహితుడనని,	

పటటికుింటే	 దొరక్వాడిని	 కానని,	 కాలిసేతి	 కాలేవాడిని	 కానని,	 చావు	 పుటటికలు	 లేని	
వానినని,	నేనెక్కడో	ఒక	స్థలములో	ఉిండేవాడిని	కానని,	నేన్ిండు	స్థలమునకు,	సూర్య	
చింద్రాదులు	గాని,	గాలి	గాని	చొరబడదని,	న్కు	ఆవరణ	(లిమట్)	అింటూ	లేదని,	నేన్	
ఎపు్డు	ఉిండే	వాడినని,	నేన్	అక్షరమున్	గాని	క్షరమున్	కాన్,	న్శరహితుడన్,	
అని్న	వేళ్ళలలో	అలుపెరుగకుిండ	అింతట	వా్యప్ించి	వుింటాన్.	న్కు	న్మము	గాని,	
రూపము	గాని	లేదు.

3)	 వీటని్నింట్క్	అతీతుడైన	ఆ	దైవాని్న	ఎలా	దర్శించుకోవాలో	మనము	ఆలోచిించినపు్డు	
మీకు	తెలిసనదే	అయిన్		ఐదు	పాయిింటలిలో	వివరించాలన్	కుింటన్్నన్.

4)	 నేనడుగు	ప్రశ్నలకు	దయచ్స	జవాబులు	చెప్ిండి.	

	 దేవుడు	అింతటా	వున్్నన్	అింటన్్నడు	కదా?	అయితే	అింతటా	ఉన్నయెడల	మన	
వూరలో	/	మన	పటటిణింలో	లేడా?

	 మన	ఊరలో	ఉన్నపు్డు	మన	ఇింట్లో	లేడా	?

	 మన	ఇింట్లోన	ఉింటే	మనలోన	లేడా?

	 మనలోన	ఉింటే	ఎలా	వున్్నడు?	ఏ	రూపములో	వున్్నడు?

	 బాగా	క్షుణ్ణింగా	అర్థిం	చ్స్కోిండి.	

18. ద్వుడు ఎల వునానాడు? ఎక్కడ వునానాడు?
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5)	 అర్థిం	చ్స్కొని	ఆచరణలో	పెటటికొని	ఆధా్యత్్మక	జీననము	సాగించిండి.

 STEP 1:	 ఈ	 సకల	 చరాచార	 జగతుతిలో	 జీవులని్న	 దేనిని	 ఆధారము	 చ్స్కొని	
బ్రతుకుతున్్నయో	ఆలోచిించిండి?

	 ఈ	జీవులని్నింట్క్	ఆధారము	ప్రాణయే	గదా?	అవున్?	కాదా	?

	 చిన్న	చీమ	మొదలుకొని	ప్పీలికాది,	బ్రహా్మిండమింత	వరకు	అింతటా	వా్యప్ించి,	అని్న	
జీవులలో	వున్నది	ఈ	ప్రాణుడే	ఆధారము	కదా?		అవున్	?	కాదా?

	 అింటే	ఈ	ప్రపించము	అింతా	ప్రాణుడు	మీద	ఆధారపడినటేలి	కదా?

	 నడుస్తిన్న	 చిన్న	 చీమన్	త్రొక్్కనచో,	 పరుగెతుతితున్న	 కుక్కన్	కొట్టినచో,	 మీ	 పెరట్లి	
పూలు,	కాయలు	ఇస్తిన్న	చెటటిన్	నరక్నచో,	చెటటి	త్వరలో	వాడిపోవున్,	ఎిందుకు	వాడి	
పోయినది?	చీమ,	కుక్క	కదలక	పోవడిం	ఏమట్	కారణిం	అింటారు?	ప్రాణ	పోయినటేటి	
కదా!	అింటే	ఈ	ప్రాణుడు	మీదనే	సృష్టి	యావతుతి	ఆధార	పడినది	అని	తెలుస్తిింది	గదా!

 STEP 2: ఒక	మనిష్	మరణిసేతి	ప్రప్రథమముగా	డాకటిర్	గారు	వచిచే	ముకు్క	దగ్గర	వేలుపెట్టి,	
గాలి	ఆడడము	లేదు	మరణిించిన్డని	ధృవీకరించుచున్్నడు,	అవున్!	కాదా!	ఇక్కడ	
డాకటిరు	గారు	చెప్్నటలిగా	గాలి	ఆడడము	లేదు	అింటే	 	సైక్లు	పింపు	తీస్కొని	గాలి	
కొట్టిన	జీవిించగలడా	!	అింటే	పోయినది	గాలిన్?	ప్రాణమా?

			 ప్రాణ	+	వాయువు	కలిస	ప్రాణవాయువుగా	మారున్.	ఈ	వాయువు	అింతటా	వా్యప్ించి	
వుిండున్.	కాని	ప్రాణ	మన	దేహములో	(ఇింటర్న�గా)	వుిండున్.	ఇపు్డు	మన	దేహము	
న్ిండి	పోయినది	ప్రాణన్?	గాలిన్?	పయే్యది	ప్రాణనే	!	గాలి	కాదు.	

	 గాలి	 పోయినటలియితే	 టన్్నల	 కొది్ద	 గాలి	 చనిపోయిన	 ఈ	 మానవులకు	 ఎక్్కించి	
బ్రత్క్ించ్వారు	గదా	!

 STEP 3:	సృష్టిలోని	యావత్	జీవులకు	ముఖ్యమైనది	ఈ	ప్రాణయే	కదా!	అయితే	ఈ	ప్రాణ	
ఎక్కడి	న్ిండి	వచిచేనది?	ఏ	గూట్	న్ిండి	వచిచేనది?	ఏ	కింపెనీ	న్ిండి	వచిచేనది	?

	 భారత్	గా్యస్	న్ిండా?

	 HP	గా్యస్	న్ిండా?

	 ఇిండియన్	గా్యస్	న్ిండా?

	 Oxygen	న్ిండా?

	 హైడ్రోజన్	న్ిండా?

	 రలయన్సు	న్ిండా?
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	 ఎక్కడి	న్ిండి	వచిచేనది?	ఈ	ప్రాణునిక్	మూలసా్థనిం	ఏది?

	 దీని	తలిలిదిండ్రులు	ఎవరు?

	 ప్రాణ	పోయినది	అింటే	

	 ఎక్కడి	న్ిండియో	వచిచేనటేటి	కదా	!

	 ఎక్కడి	న్ిండి	వచిచేింద్	ఆలోచిించి	చెప్ిండి?

	 దీని	పూర్వకులు	ఎవరో	చెప్ిండి?

	 దీని	పుట్టినిలులి	ఎక్కడో	చెప్ిండి?

	 	 					పై	ప్రశ్నలకు	జవాబు	దొరుకుతుిందన్కుింటా!	అింటే	ఈ	మానవ	ప్రయత్నిం	వలలి	
ప్రాణ	రాలేదని	తేలిపోయిింది	కదా	!

	 ఇక	మగలిింది	“ద్వునిశకి్త” న్ండియే కదా ఈ ప్రాణ వచిచింది !

 STEP 4:	ఇపు్డు	దేవుడి	న్ిండి	వచిచేన	శక్తి	నీ	లోన	ఏ	రూపింలో	వున్నది.	అనగా	ప్రాణుని	
రూపమే	గదా!

	 ఔన్!	కాదా!

	 (ఆత్మ	,	ప్రాణ	,	రెిండు	శకుతిలు	వచిచేనప్ట్క్	జన	బాహుళ్యములో	ఆత్మ	అన్నది	వాడుక	
భాషలో	లేనిందున	ప్రాణుడు	అనినచో	అిందరు	గురెతిరుగుదురు	అని	ప్రభు	శ్రీ	యోగ	
అచు్యతుల	వారు	మనము	ప్రాణభకుతిలమని	అన్్నరు)

	 దేవుడి	న్ిండి	వచిచేన	ప్రాణ	నీలోన	ఉన్నపు్డు,	నీవు	ఇపు్డు	ఎవర	బిడడువో	చెప్ిండి?

	 నీవు	దేవుని	బిడడువేన్!	కాదా!	ఔన్?

 STEP 5: ఇపు్డు	దేవుడు	నీలోన	ఎలావున్్నడు.	ప్రాణరూపమే	కదానీ	లోననే	దేవుడి	శక్తి	
ఉింటే	నీవు	సూటక్స్	తీస్కొని	పోయి	ఏ	దేవుడి	కోసిం	వెతుకుతున్్నవ్?	

	 దేవుడు	 నీలోన	 ఈ	 రూపములో	 ఉింటే	 నీవు	 బయట	 వెతకడిం	 వలలి	 దొరక్న్డా?	
దొరుకుతున్్నడా?	ముిందు	ముిందు	దొరుకుతాడా?

	 ఒక	వేళ	త్రుపత్కో,	శ్రీశైలమో,	శ్రీరింగమో,	అన్నవరమో,	శ్రీకాళహసతికో,	యాదగరగుటటి	
లాింట్	 దేవాలయాలకో	 వెళ్ళనపు్డు,	 దేవతావిగ్రహాలన్	 దర్శస్తిన్నపు్డు,	మీరు	 కళ్లి	
తెరచి	నమస్కరసాతిరా	లేదా	కళ్్ళ	మూస్కొని	నమస్కరసాతిరా?	మీరు	దేవుణి్ణ	చూదా్దమని	
అింతదూరిం	 పోయి	 కళ్్ళ	 ఎిందుకు	 మూస్కొని	 నమస్కరించారు?	 అింటే మీకు 
తెలువకుండానే మీలోన ఉండే దేవుని యొక్క ఆంశము మీ కళ్లు  మూతపడేటట్లు  చేసి 
నేను బయట లేను. నీలోనే వున్నాను అని అంతరు్మఖసిథిత్కి పో అని హెచ్చరించినట్లు  
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కాదా?	అింటే	దీనిని	బట్టి	మనకు	అర్థమయే్య	దేమట్?	ఆ	దేవుడి	యొక్క	ఆింశము	మనని	
అింట్	పెటటికున్నటలి	రుజువు	అయినది	కదా	!

6)	 మీ	దేహములోక్	దేవుడియొక్క	బిడడు	వచిచే	వున్నదని	నీవు	ఎపు్డైన్	గమనిించిన్వా?	
దాని	అవసరాలు	ఏమైన్	చూశవా?	నీదేహములోక్	అరవై	న్ిండి	వింద	సింవతసురాల	
క్రితము	వచిచేన	ఆ	భగవింతుని	బిడడుకు	ఏన్డయిన	ఒక	“టీ	“	గాని	ట్ఫిన్	గాని,	భోజనము	
గాని	ఎపు్డైన్	పెట్టిన్వా?

	 సాక్షాతుతి	భగవింతుని	బిడడు	అయిన	ప్రాణునిక్	నీవు	ఆహారము	అిందివ్వకుిండా	ఇపు్డే	
మీ	ఇింట్క్	వచిచేన	బింధువులకు	టీ,	ట్ఫిన్	భోజన్లు	ఏరా్ట	చ్సాతిము.	

	 కాని	తిండ్రి	గర్భములో	మూడు	మాసాలు,	తలిలి	 గర్భములో	తొమ్మది	మాసాలు	ఉిండి,	
ఈ	 దేహాని్న	 నిర్మించుకొని	 తలిలిగర్భమున్ిండి	భూగర్భమునకు	 వచిచేన	 తరా్వత	 నిన్్న	
కాపాడుకుింట	ఉన్నటవింట్	ఆప్రాణునిక్	ఆహారము	అిందివ్వక	పోవడము	ధర్మమేన్?

7)	 మీరు	అన్నిం	పెటటికపోతే	తన	తిండ్రి	అయిన	భగవింతునిక్	ఈ	ప్రాణ	న్న్న	న్కు	అన్నిం	
పెటటిలేదని,		న్న్్న!	న్కు	అన్నిం	పెటటిలేదని,	అఘోరసూతి	తన	తిండ్రి	క్	మొర	పెటటికోదా?	
ఆ	మొర	 విన్న	 భగవింతుడు	 తన	 బిడడుకు	 జరుగుతున్న	 అన్్యయాని్న	చూస	 చలిించి,	
జరుగుతున్న	 పరస్థత్ని	 గమనిించి	 మనకు	 పుణ్యము	 ఇసాతిడా!	 ఏమ	 ఇసాతిడు?	 మీరే	
చెప్ిండి.

8)	 ప్రాణునిక్	 ఆహారము	అిందిించ్	 విధానిం	కోటాన్కోటలి	మిందిక్	 తెలియదు.	 ప్రభు	 శ్రీ	
యోగ	అచు్యతుల	వారు	తప్్	పోయిన	“ఆది	విద్యన్”,	“సన్తనవిద్యన్”,	“బ్రహ్మవిద్యన్”	
తీస్కువచిచే	అిందరక్	అిందివా్వలన్న	దృఢ	సింకల్ింతో	“ప్రాణ	ధరా్మని్న”	 ,“స్వధరా్మని్న”,	
నిలబెటాటిలన్న	 కృత	నిశచేయింతో	వచిచే	ఆశ్రమము	ఏరా్ట	చ్స	మనలాింట్	వారక్	ఆ	
విద్యన్	అిందిించిన్రు.	అదే	“బ్రహ్మవిదయు,” అదే	“ప్రాణవిదయు”, అదే	“యోగవిదయు” .

9)	 అలాింట్	ప్రాణవిద్య	 అనగా	ప్రాణునిక్	 ఆహారాని్న	 అిందిించ్	 విద్య.	 ఆహారము	ఉత్త్తి	
చ్యు	విధానమగు	గతాగత్యిందు	ఊష్ణము	బాగా	హెచుచే	అయి్య	మనలో	వుిండబడిన	
ఐదు	ల్టరలి	రకతిము	చలచల	మరగ,	వేడి	చ్సన	నీట్లో	క్రిములు	చనిపోవు	విధముగా	
మన	 బలి�	లోని	రోగ	 లక్షణాలు	మరగ	 ఎవాపరేట్	 అయిపోయి	చెమట	రూపములో	
బయట్క్	 వచుచేన్.	 గతాగత్	 తరువాత	 నిశ్శబ్ధస్థత్లో	 బలి�	 యధావిధగా	 ఏర్డిన	
అనింతరిం	బలి�లో	ఒక	వాయు	రూపకము	just	like	ozone	లాింట్	అశనమున్	ఉత్త్తి	
చ్స్కొన్న్.	అనగా	పాలన్	కాచినచో	పలుచని	మీగడ	పేరొ్కన్నటలిగా,	ఆ	విధింగా	
“ప్రాణునిక్”	 కావలసన	 “అన్నము”	 లేదా	 అశనము	 ఉత్త్తి	 అగున్.	 ఆ	 ఆహారము	
స్షుమ్న	దా్వరా	ప్రాణుని	దగ్గరకు	చ్రచేబడున్.	ప్రాణ	అశన	స్్వకారము	చ్సన	తదుపర	



ఓ...మానవా...ఆలోచించు...? “నిన్ను నీవు తెలుసుకో”  H 87  

మనస్న్	 కలుపుకొని	 ఆత్మ	సా్థనమునకు	 బయలుదేరున్.	 తదనింతరిం	 తన	 తిండ్రి	
అయిన	పరమాతు్మని	దగ్గరకు	బయలుదేరున్.	ఇది	మానవ	జీవితములో	చ్యవలసన	
ప్రక్రియ.	సృష్టిలో	ఏది	వచిచేన	ప్రాసస్	చ్యకుిండా	ఒరజిన్లిటీ	బయట	పడదు.

 Ex:	సజ్జ,	జొన్న,	వర	లాింట్	ఏ	గింజగాని	ప్రాసస్	చ్యకుిండా	గింజ	బయట	పడదు.	
అలాగనే	మానవుడు	కూడా	 ప్రయత్నపూర్వకముగా	 ప్రాసస్	 చ్సనచో	 ఆ	 దైవీశకుతిలు	
గోచరమై	 దైవకృపకు	 అర్హత	 సాధించగలము.	 దైవ	 దార	 ఇలా	 ఉిండగా	 “దేహమే	
దేవాలయింబని,	ఆతే్మ	పరమాత్మయని”	ఎిందరో	పెద్దలు	ప్రబోధించిన్రు.	ఆ	ప్రబోధనన్	
పెడచెవిన	 పెట్టిన	 నేట్	మానవుడు	అషటికషాటిల	పాలౌతూ	దుఃఖపూరతమైన	 జీవనము	
కొనసాగస్తిన్్నడు	ఇిందుకు...

10)	 Ex:	 దైవీశకుతిలు	 అయిన	 ప్రాణ	 +	 ఆత్మ	 +	 మనస్	 ఈ	 మూడిింట్ని	 వియోగములో	
ఉించడమే	మహా	పాపము.

11)	 ఈ	దైవీశకుతిలన్	 	 భగవింతునిలో	 	 ల్నము	చ్యడమే	మహాపుణ్యమని,	 భగవదీ్గతలో	
శ్రీకృష్ణ	పరమాత్మ	ఆ	మూడు	శకుతిలన్	కలుపడమే	యోగమని	పద్దనిమది	అధా్యయము	
లలో	యోగము	అని	ప్రవచిించిన్రు.

12)	 వీట్	 అరా్థలు	 పెడారా్థలై	 ఉచఛాస్థత్లో	 పోవలసన	 మానవుడు	 నీచస్థత్లో	 పడిపోయి	
కొటటిమటాటిడుతున్్నడు.	అిందుకు	యోగమే	శరణ్యము	మరయు	మానవుడు	ఆచరించ	
వలసన	కరతివ్యము.

దేవుడు	ఎలా	ఉన్్నడో	,	మీకు	అర్ధిం	అయి్యిందన్కుింటాన్.	ఇది	చదివిన	తరా్వత	మీరే	
జవాబు	వ్రాస్కోిండి.	
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1)	 ఈ	 సకల	 చరాచర	 సృష్టిలోని	 జీవరాశులకు	 మూలమైన	 ప్రాణ	 జ్్యషు్ఠడై	 శ్రేషు్ఠడై	
ప్రజాపత్యై	 అిందర	 హృదయాలలో	 భాసలులితూ	 కళా్యణకారకమై	 ఆ	 ప్రాణ	
జీవుల	 సింరక్షణక్	 కాకుిండా	 జీవుల	 మన్గడతోపాట	 వార	 యొక్క	 కర్మ	
బింధన్లన్ిండి	 విముక్తి	 చ్యుటలో	 ప్రధానపాత్ర	 పోష్సూతి	 తన్	 ఎక్కడి	 న్ిండి	
వచిచేింద్	 ఆ	మూలసా్థనమునకు	 బుది్ధ	 జీవులైన	 ఈ	మానవులన్	 చ్రేచే	 ప్రయత్నము	
చ్స్తిింది.	 ఈ	 జాఞానవింతులైన	 మానవుల	 తలలోని	 బ్రెయిన్	 రీజియన్లో	 ఉిండు	 
4th	 వెింట్రిక�	 (బ్రహ్మవిద్యలో	 దీనిని	 గురుసా్థనము	 అింటారు)	 లో	సా్థనము	 ఏరా్ట	
చ్స్కొని	 సమసతి	 దేహ	 సామ్రాజా్యని్న	 తన	 అన్ింగు	 శషు్యలైన	 పించ	 ప్రాణాలతో	
నిర్వహిసూతి	 ఒక	 తలిలిగా,	 ఒక	 తిండ్రిగా,	 ఒక	 గురువుగా	 తన	 కరతివా్యని్న	 నిర్వహిస్తిన్న	
సర్వింతరా్యమ	అయిన	ఆ	ప్రాణుడే	సమసతి	లోకాలకు	“స్క్ష్మ గురువు.”

2)	 గురువులు అనగా రండు రకములు:	 1.	 మనకు	 కనపడు	 సూ్థలగురువులు,	 
2.	మనకు	కనపడని	సూక్ష్మగురువులు.	సూ్థల	దేహముతో	వుిండి	మార్గదర్శకము	చ్యు	
సూ్థలగురువులు	 రెిండు	 రకములు	 1.	 బోధగురువులు,	 2.	 బాధగురువులు.	 మొదట్	
తరగత్క్	 చెిందిన	 బోధగురువు	 సూ్థలదేహముతోనే	 బ్రహ్మవిద్యలో	 కొనసాగుతూ	
తపోధన్లై	 బ్రహ్మజాఞాన	ప్రాప్తిపింది	 ఆ	 పరబ్రహ్మన్	 దర్శించి	 శబ్దమే	 పరమసత్యమని	
నమ్మ	శబ్ద	రహసా్యని్న	పూరతిగా	తెలుస్కొని	శబ్ద	సాధనే	జీవనింగా	కాలము	గడుపుతూ	
లోక	 కళా్యణిం	 కోసిం	 కరతివో్యన్్మఖులై	 అజాఞాన్ింధకారములో	 ఉన్న	 మానవులన్	
కడతేరుచేటకు	శబ్దమూలింగా	ఆత్మసాక్షాతా్కరిం	దైవ	సాక్షాతా్కరిం	కలుగగలదని	చెప్్న	
వారే	నిజమైన	సదు్గరువులు.	ఆ	కోవకు	చెిందినవారే	శ్రీ	రామచింద్రుల	గురువు	వశషుటిలు	
శ్రీకృష్ణ	 పరమాత్మ	 యొక్క	 గురువు	 సాిందీపులు	 అలాింట్	 వారే	 శబ్ద	 స్వరూపమైన	
సదు్గరువు	 కోసము	 వెతకవలస	 ఉన్నదని	 ప్రబోధించ్	 వారే	 “బోధగురువులు.”	 ఆ	
పరింపర	మార్గములో	పయనిించు	వారు	బ్రహో్మపాసన	 చ్సూతి	 తపోధన్లై	 దైవాపేక్ష	
గలవారక్	ఆ	బ్రహ్మవిద్యన్	అిందిస్తిన్న	వారు	హింప్లోని	శ్రీ	అచు్యతాశ్రమ	గురువులు	
సూ్థలవిదా్య	 విధాన్లతో	సూ్థలశసత్ర	 గ్రింథ	 పఠన్లతో	సూ్థల	 అింధాన్కరణలతో	 ఆ	
సూక్ష్మస్థత్లో	ఉన్న	ప్రాణ	మనస్	ఆత్మ	దైవాని్న	ఈ	జన్మలో	దర్శించలేమని	వేదములలో,	
ఉపనిషతుతిలలో,	 భగవదీ్గతలో,	 పురాణ	 ఇత్హాసాలలో	 ఉటక్ించిన	 బ్రహ్మవిద్యతో	
చ్రుకోవచచేన్న	 సింకల్ముతో	 బ్రహ్మవిద్యలో	 కొనసాగుతూ	 శబ్దమే	 పరమసత్యమని	
నమ్మ	శబ్ద	రహసా్యని్న	పూరతిగా	తెలిపే	గురువే	సదు్గరువు.	శబ్ద	సిందేశని్న	సింపూర్ణింగా	

19. మనలో ఉననా ప్్ర ణుడే పరిపూర్ణ  గురువు 
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ప్రకట్ించ	 గలవారే	 నిజమైన	 బోధ	 గురువులు.	 శబ్ద	 సాధనకై	 సజీవులైన	 సదు్గరువుల	
శరణు	వేడుకోవాలి.

3)	 భగవదీ్గతలో	చెప్బడిన	యోగము	 18	అధా్యయాలలో	సాక్షాతుతి	శ్రీకృష్ణ	 పరమాతు్మడు	
ప్రబోధించిననటలిగా	 9వ	 అధా్యయములో	 బ్రహ్మవిదా్య	 రహస్యములన్	 దైవాపేక్ష	
గలవారక్	కూలింకుషింగా	 వివరించినటలిగా	మనకు	 అర్థమౌతుింది.	 	 ఒక	 అధా్యత్్మక	
దాహారతిక్,	ఉపదేశించు	అన్భవ	గురువుకు	మధ్యన	15	నిమషాల	వ్యవధలో	హసతిమసతిక	
సింయోగము	దా్వరా	బ్రహో్మపదేశము	ఇసూతి	నీ	జన్మ	కర్మ	బింధాలన్ిండి	రాహిత్యము	
పిందాలన్్న?	జననమరణ	చక్రబింధము	న్ిండి	విముక్తి	పిందాలన్్న-	ఆ	సచిచేదానింద	
స్వరూపుణి్ణ	 దర్శించాలన్్న	 -	 మోక్షస్థత్	 పిందాలన్్న	 -	 నీక్చిచేన	 బ్రహ్మవిద్య	 సాధన	
దా్వరా	చ్రుకోగలవని	 నిత్య	సాధనలలో	కొనసాగుతూ	సూక్ష్మస్థత్క్	 చ్రుకోగలవని	 నీ	
సూ్థలమనస్	యొక్క	బింధన్ల	చట్రములో	ఇరుకో్కవద్దని	వేలాదిమిందిక్	మానవజన్మ	
కరతివా్యని	 గమా్యని్న	 ప్రబోధసూతి	 వెళలిపోవు	 వారే	 అన్భవ	 పూర్వక	 తపోధన్లైన	 
శ్రీ	అచు్యతాశ్రమ	గురువులు.	

4)	 భగవదీ్గతలో	 చెప్్న	 యోగము	 అనగా	 నేమ?	 ఈ	 విషయము	 మనము	 సూ్థలింగా	
యోగము	యోగము	అని	పలుకుతామే	గాని,	యోగము	యొక్క	సూక్షా్మరా్థని్న	 సరగా్గ	
అవగతము	చ్స్కోలేక	పోతున్్నము.	యోగము	అనగా	కలయిక.	వియోగము	అనగా	
విడిపోయి	ఉిండుట	 అన్నది	మీకు	 తెలిసన	 విషయమే	కానీ	 శ్రీకృష్ణ	 పరమాతు్మడు	
ఎిందుకు	 యోగము	 గూరచే	 18	 అధా్యయములలో	 నొక్్క	 వకా్కణిించారు.	 అింటే	 ఈ	
మానవులలో	 ఏద్	 వియోగములో	 ఉన్నదన్నటేటిగా?	 ఏమ	 వియోగముల	 ఉన్నద్	
ఆలోచిించాలిసున	 అవసరము	 మనకు	 లేదా?	 మనము	 ఆలోచిించినచో	 మనలో 
వుండబడిన ప్రాణ ఒక దగ్గర మనసు ఒక దగ్గర ఆత్మ పరమాత్మ, వేరు వేరుగా ఉన్నటటు 
మనకు ద్యోతకమౌతున్నది. ఈ విడిపోయి ఉన్న ఆ దైవీశకుత్లను ఏకము చేయడమే 
యోగము	అని	అర్ధమౌతుింది	కదా!	అిందుక్	భగవింతుడు	ఈ	మానవులకు	యోగము	
అన్	 సిందేశము	 దా్వరా	 నన్్న	 చ్రుకోమని	 అిందిించినటేలిగా.	 అదే	 విషయము	
భగవదీ్గతలో	అనీ్న	అధా్యయములకు	యోగమే	ప్రధానమని		అని	అన్్నరు	.

5)	 ఇక	సూ్థల	గురువులలోని	రెిండవ	రకము	వారైన	బాధగురువులు.	ఏవేవో	సాధకునిక్	
అర్థము	 కాని	 మింత్రాలు	 వలిలిసూతి,	 నిజతతా్వనిక్	 విరుద్ధింగా	 సూ్థల	 సాహిత్యముతో,	
సూ్థల	 ఉపన్్యసాలతో,	 సూ్థల	 చ్షటిలతో	 సాధకుల	 మనో	 అభిప్రాయాలన్	 సము్మ	
చ్స్కుింటూ	పాదపూజకు	ఇింత	అని,	ఇింట్క్	వసేతి	అింత	అని,	యజఞాహోమాదులకు	
ఇింత	రేటని,	యింత్ర	తింత్రాలకు	ఇింత	అవుతుిందని,	కుటింబ	కలహాలు,	మా్యరేజీలకు,	
చదువులకు,	 ధనధాన్్యలకు,	 సింతానోత్త్తిక్,	 ఉద్్యగ	 అవకాశలకు,	 గ్రహ	
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ద్షాదులకు,	 గృహప్రవేశలకు,	 కర్మల	 నివారణకు,	 విదేశీప్రయాణాలకు,	 మొదలగు	
వాట్క్	ఒకొ్కక్కదానిక్	ఒకొ్కక్క	రేట	నిర్ణయిించి	భకుతిలన్	తమ	ఆధ్నములో	పెటటికొని	
ఏిండలి	 తరబడి	 వారని	 పీలిచే	 ప్ప్్చ్సూతి	 సూక్ష్మస్థత్క్	 పోవు	 మార్గమున్	 చూప్ించక	
అింధాన్కరణ	 చ్యిండని	 విముక్తి	 మార్గము	 తెలుపకపోన్	 జన్మజన్్మింతరాలుగా	
తరతరాలుగా	ఈ	మానవుల	యొక్క	అజాఞాన్ని్న	ఆసరా	చ్స్కొని	నిరింతరము	పలలికీలలో	
ఊరేగుతూ	 తులాభారాలతో	 తమ	 పాదసేవలో	 తమసేవలో	 వినియోగించుకుింటూ	
దూరము	 కాకుిండా	 ఏవో	 కొని్న	 సూ్థల	 మింత్రోపదేశలు	 ఇసూతి	 వాట్ని	 నోట్తో	
జప్ించిండి	 అని,	 భజన	 చ్యిండి	 కీరతినలు	పాడిండి	 అని,	 ఏవో	కొని్న	 మరక్�సు	 న్	
సృష్టిసూతి	భకుతిలన్	మనోభయ	భ్ింతులకు	గురచ్సూతి	జీవితాింతిం	సూ్థల	ఆచరణలక్	
నిమగ్నమయే్యటటలి	 చ్సూతి	 వారని	 విజాఞానవింతులన్	 చ్యు	 సూక్ష్మ	 ప్రకృత్	 యొక్క	
విధానములన్	తెలుపకపోన్	మాయామోహములో	పడివున్న	ఈ	మానవులన్	ఇింకా	
అజాఞాన్ింధకారములో	 పడవేస	 జన్మజన్మలకు	 కారణభూతులౌతున్్నరు.	 మాటలతో	
ప్రసింగాలతో	వేదవిజాఞానము	వదిలి	సూ్థలవిజాఞాన	సాహిత్యముతో	మానవులన్	అలాలిడిసూతి	
తమ	పబ్బము	గడుపుకుింటూ	మేమే	భగవింతులము	సచిచేదానింద	స్వరూపులము	మేమే	
అనే	భావన	కలి్సాతిరు	.

6)	 సూ్థల	 ఆచరణ	 విధాన్లతో	 భజన	 కీరతిన	 జపమాల	 మొదలగు	 సూ్థల	 ప్రసింగాలు	
విన్లన్్న!	 రెిండు	 చ్తులతో	 భజన	 చ్యాలన్్న!	 నోట్తో	 కీరతినలు	 పాడాలన్్న!	
చూడడానిక్	 కన్రెప్లు	కొటటికోవాలన్్న	 !	 తమ	దగ్గరక్	కాళలితో	 నడిచి	రావాలన్్న!	
జపమాల	 త్పా్లన్్న	 !	 తమరు	 చెప్్ింది	 ఆచరించాలన్్న!	 వీటని్నింట్	 వెన్క	 ఏ	 శక్తి	
వుిండాలి?	ఈ	 అవయవాలనీ్న	 చనిపోయిన	మనిష్క్	కూడా	ఉింటాయి.	 బ్రత్క్	 ఉన్న	
మనిష్క్	కూడా	వుింటాయి.	కాని	శవములోని	అవయవాలు	పనిచ్యక	పోవటానిక్	
కారణిం	ఏమట్?	బ్రత్క్	ఉన్న	మనిష్లో	పనిచ్యడానిక్	కారణిం	ఏమట్?	ఇిందులో	
ఉన్నది	ఏద్	ఒకట్	అిందులో	లేదని	అనిప్స్తిింది	కదా	!	అది	ఏమట్?	అింటే	ప్రాణశక్తియే	
కదా	!	ఇింత	ఇింపారెటిింట్	అయిన	సూక్ష్మస్థత్లో	ఉన్న	ఆ	శకుతిలన్	ప్రాణ	ఆత్మ	దైవలన్	
దర్శించ్	 విధానము	 ఆచరణ	యోగ్యమైనది	 వివరించకపోన్	మానవ	 జీవితకాలాని్న	
హరించి	వేసే	బాధగురువులు	ఈన్డు	సమాజములో	అడుగడుగున	అనేక	న్మాలతో	
విసతిరించియున్్నరు.	 ఈన్డు	 అలాింట్	 ఆశ్రమాలలో	 జరుగుతున్న	 అన్్యయాలు	
అనేక	 రకములైన	 అకృతా్యలు	కోకొలలిలు	 అని	 విజుఞాలైన	మీకు	 తెలిసన	 విషయమే.	 ఓ	
విజాఞానవింతుడవైన	దైవస్వరూపుడవైన	దైవీ	శకుతిలు	నీలోనే	కలిగ	ఉన్న	ఓ	మానవుడా	!	ఈ	
జన్మ	కాలములోనే	కర్మలు	పూరతిచ్స్కొని	జనన	మరణ	చట్రము	న్ిండి	విముక్తి	పింది	
ఆత్యింత్క	 సత్యమైన	ఆ	 దైవస్వరూపాని్న	మాటలోలి	కాకుిండా	మనోభ్రమలో	కాకుిండా	
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సాక్షాతుతి	ఆ	పరమాతు్మని	దర్శించాలిసున	ఈ	మానవ	జన్మన్	ఎిందుకో?	ఈ	బాధగురువుల	
మాటలు	విని	వ్యర్థము	చ్స్కుింటావు.

7)	 ఈ	భవసాగరాని్న	మనిం	దాటేలా	చ్యగలిగేది	సదు్గరువు	ఒక్కరే.	ఆధా్యత్్మక	మారా్గని్న	
గురించి	 మనకు	 స్బోధము	 చ్సేిందుకు	 సదు్గరువులు	 అవసరము.దీనికోసమే	
పరపూర్ణమైన	 సదు్గరువులు	 ఈ	 భూమ	 మీదిక్	 ఆయాకాలాలో	 ఉధ్భవిస్తిింటారు.	
ఉద్భవిించి	తమతమ	కరతివా్యని్న	నెరవేరచే	వీరు	వెళలిపోతారు.	మనలి్న	ఈ	సింసారమనే	
భవసాగరము	న్ించి	ఉద్ధరించగల	ఆధా్యత్్మక	శక్తి	వింతులు	ఎవరో	తెలుస్కొని	వార	
అిండ	చ్రాలి.

8)	 స్క్ష్మగురువు:	 మనలోని	 ప్రాణయే	 చివరింటూ	 వుిండి	 ఆత్మసాక్షాతా్కరము	 దైవ	
సాక్షాతా్కరము	చ్యిించువరకు	మనతో	ఉిండునది	మనలోని	సూక్ష్మగురువే	పూర్ణగురువు	
మహాతు్మలు.	ఈ	పూర్ణగురువున్	అనేక	విధాల	కీరతిించారు.	పూర్ణగురువే	శబ్దస్వరూపము.	
శబ్దస్వరూపమే	 పరమేశ్వరుడు.	 దివ్యలోకాల	 న్ిండి	 వినబడే	 శబ్దమే	 పూర్ణగురువు.	
అలాింట్	గురువు	లభ్యమైన	మానవులు	తమ	శరీరములోని	తీయని	సింగీతాని్న	త్వరలోనే	
వినగలుగుతారు.	ఆ	 శబ్దము	మొదట	ఘింటాన్దములాగా	లేక	 శింఖారావములాగా	
వినపడుతుింది.	ఆ	శబ్దము	అలౌక్కమైన	అనింతమైనది.	దీనిని	దివ్యవాణి	అని	కూడా	
అింటారు.	 ఆ	 శబ్దముతో	వీన్లవిిందు	చ్స్కునే	 విధాన్ని్న	 అలవాట	చ్స్కోవాలి.	
ఆ	 దివ్య	 శబా్దని్న	 వినడమింటే	 సాధకుడు	 క్రమక్రమింగా	 ఆ	 న్ధములో	 ఆ	 దివ్య	
సింగీతములో	ఐక్యము	కావడమే.	మానవులు	తమ	ప్రాచీన	ధామము	న్ించి	వేరుపడి	
తమ	 నిజ	 గృహము	 న్ించి	 దార	 తప్్	 ఈ	 భౌత్క	 ప్రపించమనే	 అింధకారములో	
కొటటిమటాటిడే	మానవులన్	త్రగ	తమ	నిజధామానిక్	ఈశ్వర	సాని్నధా్యనిక్	చ్రచేటానిక్	
పూన్కున్నవారే	పూర్ణగురువులు.	పూర్ణగురువున్	తెలుస్కొన	గలవారే	పరమేశ్వరుణి్ణ	
తెలుస్కొనగలరు.	పూర్ణగురువున్	చ్రుకొనగలవారే	పరమేశ్వరుణి్ణ	 చ్రుకొనగలరు.	
శబ్ద	 రహసా్యని్న	 గురెతిరగ,	 ఆ	 శబ్దములో	 ల్నమై	 పోయి	 మనలోని	 పూర్ణగురువున్	
(ప్రాణన్)	ప్రత్ష్ఠ	జరుపుకొని	ముిందుకు	సాగాలి.	నిజానిక్	పూర్ణగురువు	యొక్క	అసలు	
రూపము	శబ్దము.	శబ్దమనేది	మానవజాత్క్	ఆధా్యత్్మక	సింపద.	శబ్దమే	అమృతతత్వము	
శబ్దసాగరాని్న	 మధించి	 అమృతిం	 చిలిక్	 మనకు	 అిందియ్యగల	 ప్రావీణ్యము	 ఒక్క	
పూర్ణగురువుక్	 ఉింది.	 ఆ	 అమృత	 సేవనిం	కోసమే	 అకుింఠితమైన	 భక్తి	 విశ్వసాలతో	
సాధకుడు	గురువున్	పూజిసాతిడు.

9)	 సూ్థల	బోధగురువులు	ఆ	 దైవాని్న	 చ్రుకునే	మార్గమున్	చూప్సాతిరు	 (ఉదాహరణకు	
రోడలిన్,	 పటటిణాలన్,	సేటిషనలిన్	చూప్ించ్	యారో	మారు్క	బోరుడు	లాగా)	కాని	మనలో	
ఉన్న	సూక్ష్మగురువు	తుదికింటూ	వచిచే	ఆ	దైవ	దర్శన్ని్న	కలి్సాతిరు.	మీలోని	సూక్ష్మగురువు	
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మీ	 సరసింపదలన్	 ఎపు్డూ	 ఆశించడు.	 అయన	 దగ్గర	 అపారమైన	 సింపద	 ఉింది.	
ఆ	 గురువే	 నీ	 మనస్సున్	 పరమేశ్వరునిపైన	 లగ్నము	 చ్యిించ	 గలుగుతాడు.	 ఇలులి,	
సింసారము	విడిచిపెట్టి	 అడవులలోనికో,	గుహలలోనికో	పోయి	ముకు్క	మూస్కొని	
కూరొచేమ్మని	 సదు్గరువులు	 ఎన్నట్క్	 చెప్రు.	 ఎిందుకింటె	 అలాింట్	 చోటకుపోయి	
తపస్సు	చ్సనింత	మాత్రాన	మనలో	ఉిండే	కోరకలు,	కామము	అక్కడ	కూడా	మనతోనే	
ఉింటాయి.	అిందుగూరచే	అలా	చెప్రు.	ఈ	లోకములో	మనస్్థర్యముతో	మసలు	కోవాలని	
మహాతు్మలు	మనకు	ఉద్్భధసాతిరు.	ఈ	ప్రపించపు	మాయాజాలింలో	చికు్కకొనరాదని	
హెచచేరస్తిన్్నరు.	 తామరాకు	 మీద	 నీట్బొటటిలా	 ఉింటూ	 శబ్ద	 సహాయముతో	 ఈ	
ప్రపించాని్న	దాటాలని	తెలియజ్స్తిన్్నరు.	ఈ	ప్రపించ	సింసార	చోదా్యని్న	అించుల	మీద	
నిలొచేని	త్లక్ించాలి	తప్	అిందులోక్	దిగామో	భౌత్క	లింపటములో	పడి	గటటికక్కడిం	
ఇక	సాధ్యము	కాదు	అని	సూక్ష్మగురువు	హెచచేరస్తిింటాడు.	కరా్మన్సారము	కరతివా్యని్న	
నెరవేరుసూతి	 మనస్న్	 మాత్రము	 ఆ	 పరమేశ్వరుని	 మీదనే	 క్ింద్రీకరించాలి.	 స్వింత	
ఇింట్లి	స్వధనముతో	పటటిపోస్కుింటూ	శబ్ద	రహస్యము	స్షటిమైతే	మానసక	కవాటము	
తెరుచుకొని	 ఆత్మ	 పరమాత్మ	 సాని్నధా్యని్న	 చ్రగల	 అవకాశము	 లభిస్తిింది.	 అనగా!	
ఆత్మన్	పరమాత్మలో	ఐక్యము	చ్యడ	మన్న	మాట!	శబ్దమే	సకల	పాపాలన్	హరించి	
సమసతి	ద్షాలన్	ప్రక్షాళనిం	చ్స	భగవింతునివైపు	నడిప్ించగల	ఏకైక	మహిమాని్వత	
శక్తియే	మనలోని	పూర్ణగురువు.	అిందుక్	బ్రహ్మవిద్యలో	దీనిని	గురుసా్థనముగా	భావిించి	
ఎింతో	ప్రాధాన్యత	నిసాతిరు.	
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సతయునామానినా (ప్రాణజపానినా) సదా జపించండి 
1.	 భగవింతుని	దర్శన	అభిలాషులారా!	 ఒక్కసార	సూక్ష్మ	మనస్తో	మీలోక్	మీరుపోయి	

ఇది	 చదవిండి.	సూ్థల	 మనస్తో	 చదవకిండి.	 మనమిందరము	 భగవింతుని	 కృపకు	
పాత్రులము	 కావాలని,	 భగవింతుని	 దర్శించాలని	 కోటలి	 కొలది	 సింవతసురాలుగా	
ప్రయత్్నస్తిన్్నము.	 జన్మరాహిత్యము	 కోసము	 పడరానిపాటలి	 పడుతున్్నము.	 కాని	
ఫలితము	శూన్యమై	మళీ్ళ	మళీ్ళ	జన్మలు	ఎత్తి	ఎనో్న	ఇబ్బిందులకు	గుర	అవుతున్్నము.	
అని్న	జన్మల	కింటే	మానవజన్మ	ఉతతిమము	అింటారు.	ఎిందులో	ఉతతిమము	అింటే	అని్న	
జన్మలు	పశు,	పక్షా్యదుల	దా్వరా	మనము	భగవింతుని్న	చ్రుకోలేము.	 “భగవింతుడు”	
న్లాింట్	 వారని	 సృష్టిసేతి	 నన్్న	 చ్రుకుింటారు	 (“ఏకోహిం	 బహుసా్య�”)	 అన్కొని	
మానవులన్	సృష్టిించాడు.	మానవునిగా	జన్మ	ఎత్తిన్ము.	కాని	భగవింతుని్న	చ్రుకోలేక	
పోతున్్నము	కారణము?	మనము	సూ్థల	సింపాదనే	మన	వెింట	వస్తిింది	అన్కొని	ఆ	
భ్రమలోపడి	వచిచేనదార	మరచిపోయిన్ము.	ఇది	 నేట్	మానవుని	దుస్థత్.	సూక్ష్మ౦గా	
మనలోనే	వున్న	 ఆ	 “భగవింతుని్న”	 ఎలా	 చ్రుకోవాలో	తెలుస్కోలేక	సూ్థల	బుది్ధతో,	
సూ్థల	కార్యక్రమాలు	చ్సూతి	సింతృప్తి	పిందుతున్్నము.	దానివలలి	ఏమ	ప్రయోజనము?	
భగవింతుని	 దర్శించగలుగుతున్్నమా	 మత్రమా!	 సూక్ష్మింగా	 వున్న	 భగవింతుని	
న్మ,	రూప,	 రస,	 గింధాలకు,	సత్వ,	 రజో,	తమోగుణాలకు	అిందక,	 “మనోతీతుడైన”	
వానిని	మనము	ఇపు్డు	ఆరాధించటము,	దానివలలి	 దర్శనము	జరుగుతుిందింటారా!	
మానవజన్మ	 రాహిత్యము	 అవుతుిందని	 అింటారా!	 పునర్జన్మ	 రాదింటారా!	 నేన్	 ఇలా	
వ్రాస్తిన్నిందుకు	 క్షమించాలి.	 మన	 వేదములు,	 ఉపనిషతుతిలు,	 పురాణాలు,	 భగవదీ్గత	
మొదలగునవి	మనకు	ఏమ	ప్రబోధించాయి?	మన	పూర్వకులు	ఏమ	ఆచరించి	ముకుతిలు	
అయిన్రు	అని	ఆలోచిించిండి.	సూ్థల	మనస్కు	తృప్తినిచ్చే	విధాన్లే	అవలింబిదా్దమా,	
సూక్ష్మములో	వున్న	భగవింతుని్న	సూక్ష్మస్థత్లో	కొలిచి	భగవింతుని	దర్శించుకుిందామా!	
అనేది	విజుఞాలైన	మీరు	ఆలోచిించుకోిండి.

2)	 మహాతు్మల	ప్రవచన్లలో	భగవన్్నమ	సింకీరతినమే	నిిండివుింటింది.	సత్య	న్మ	మహిమ	
మనలోనే	ఉన్నదని	ఆత్మ	జాఞాన్లు	చెబుతారు.	ఈ	ప్రపించింలో	ఎనో్న	మతాలూ,	మరెనో్న	
ధరా్మలు	ఉన్్నయి.	ఒకో్క	మతానిక్,	ఒకో్క	ధరా్మనిక్	ఒకో్క	విధ	ఒకో్క	సింప్రదాయిం.	కాని	
అని్న	విధాలకు	అని్న	 సింప్రదాయాలకు	ఆలింబనగా	ఉన్న	 సత్యిం	ఒక్కటే.	ఆ	సతా్యని్న	
గ్రహిించ్	కోరకనే	మహాతు్మలు	మనలో	ప్రేరేప్సాతిరు.	ఆ	సతా్యని్న	చ్రుకోగల	మారా్గనే్న	

20. ఓం క్ర తో స్మర కృతం - స్మర క్ర తో స్మర కృతం 
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మహాతు్మలు	 మనకు	 బోధపరుసాతిరు.	 అనేక	 దేశలలో	 అనేక	 కాలాలోలి	 ఉద్భవిించిన	
మహాతు్మలిందరూ	ఈ	సతా్యనే్న	మానవ	జాత్క్	వెలలిడిించడానిక్	వచాచేరు.	హిిందూ	ధర్మ	
వేతతిలు	ఈ	 సతా్యని్న	 “రామన్మ”	మనీ,	 “దివ్యన్ద”	మనీ	 అింటే,	గురున్నక్	దాని్న	
“శబ్దిం”	అనీ,	“సత్యవాణి”	అనీ,	“హరకీరతిన్”	అనీ	వర్ణించారు.	మహామ్మదీయ	జాఞాన్లు	ఈ	
సతా్యని్న	“కలా్మ”	అన్్నరు.	క్రైసతివులు	“వర్డు”	అని,	“లోగోస్”	అని	చెపా్రు.	ఋగే్వదములో	
“యావత్	బ్రహ్మ	శ్రేష్ఠిం	తావతీ	వాక్”	అని,	ఈ	సతా్యని్న	“వాక్”	అని	పేరుకొన్్నరు.	శతపథ	
బ్హ్మణ౦లో	“వాక్”	ఏవ	బ్రహ్మ	అని	రాస	ఉింది.	ఎవరు	ఏ	పేరు	పెట్టి	ప్లిచిన్	వాట్	
వెన్క	గల	సతా్యని్న	గ్రహిించడమే.	అనగా	అని్న	శబ్దములన్	ఉచచేరించాలింటే	దాని	వెనక	
ఏమ	ఉిండాలో	తెలుస్కోవడమే	మన	పరమావధ.	మహాతు్మలు	ఆ	సతా్యనే్న	కీరతిించారు.	
ఆ	సత్యము	అయిన	“వాక్”	దా్వరానే	ఆత్మ	పరమాత్మన్	చ్రుకోగలదని	బోధసాతిరు.	ఆ	
సత్యన్మ,	 శబ్దము	 అింటే	 మహాతు్మలు	 ఏమ	 అర్థము	 చెబుతారో	 తెలియకపోతే	 ఆ	
న్మము	 ఎక్కడ	 లభ్యము	 అవుతుింద్,	 దానిని	పిందే	మార్గము	 ఏమట్	 గ్రహిించ	
లేకపోతే	ధర్మశసాత్రలు	ఎింత	చదివిన్	ఏమ	ప్రయోజనిం	ఉిండదు.	మన	ఆత్మ	ఆ	శబా్దని్న	
అసలు	ఎిందుకు	సాధించాలో	తెలుస్కోకుిండా	గురు	బోధనలు	ఎింత	మననిం	చ్సన	
మనకు	బోధ	పడదు	సరకద	ఏమ	లబి్ధ	ఉిండదు.	ఆత్మ	జాఞాన్ల	బోధనలలో	ఈ	సత్య	న్మ	
ప్రశింస	తరచు	వసూతి	ఉింటింది.	సత్య	న్మము	అయిన	వాక్	దా్వరానే	య�ర్థమైన	
మాన్యత	లభిస్తిింది.	అింటే	సత్యము	కాని	ఈ	న్మము	మరొకట్	ఉన్నదనిప్స్తి౦ది	కదా.	
సత్యము	అింటే	ఆది	మధా్యింత	రహిత	మైనది.	అనింతమైనది.	న్శనము	లేనిదీ.	

	 న్మములు	 రెిండు	 రకములు	 ఒకట్	 వరా్ణత్మకమని,	 రెిండు	 ధ్వన్్యత్మక	 మని	 
(ధ్వని	ఆత్మకమని),	మాటల,	వ్రాతలో,	పఠనములో	ఉపయోగించ్ది	వరా్ణత్మక	న్మము.	
ప్రేమతో	ఆ	పరమాత్మకు	మనము	పెటటికునే	అనేక	పేరులి	వరా్ణత్మక	మైనవి.	అింటే	దేవుడు,	
ఈశ్వరుడు,	 పరమేశ్వరుడు,	 హర	 ఓిం,	 వాహే	 గురు,	 రాధాసా్వమ,	 అలాలి,	 ఏస్క్రీస్తి	
మొదలైనవి.	

3)	 మహాతు్మలు	అింతా	ఏ	సత్యన్మాని్న	మహిమాని్వతమైనదని	కీరతిసాతిరో,	ఏ	సత్యన్మాని్న	
సది్ధింపచ్స్కుింటే	ముక్తి	లభిస్తిింద్,	మనస్	వశములోక్	వస్తిింద్,	ఆత్మ	మనస్ల	
ముడి	విడుతుింద్,	ఆత్మజాఞానిం	సది్ధస్తిింద్,	పరమాత్మ	సిందర్శనము	సాధ్యమవుతుింద్		
అదే	ధ్వన్్యత్మకమైన	సత్యన్మిం.	అదే	సత్యమైన	న్మము.	ఆత్మ	జాఞాన్లు	ధ్వన్్యత్మక	
మైన	శబా్దని్న	 కీరతిించారు.	సత్యన్మాని్న	రాయడానిక్,	చదవడానిక్,	ఉచచేరించడానిక్	
వీలుకాదు.	 ఉచచేరింపగా	 రాని	 “వాణి”	 అని	 కూడా	 అన్్నరు.	 బైబిలోలి	 ఏస్క్రీస్తి	 ఈ	
విషయములో	 “కళ్్ళన్న	చూడలేరు,	చెవులున్న	 వినలేరు”	అన్్నరు.	ఈ	 కళ్ళతో	చూడ	
లేనిదీ	ఈ	కాళ్ళతో	చ్రలేనిది	ఈ	నోట్తో	పలుక	జాలనిది	ఈ	చెవులతో	విన	జాలనిది	
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చ్త్తో	తాక	జాలనిది	 అయిన	 వస్తివున్	పింది,	 ఆ	 వస్తివు	 దా్వరా	 జీవన్్మకుతిలమై	
పరమాత్మన్	 చ్రుకోవడానిక్	 మార్గమే	 ధ్వన్్యత్మకమైన	 సత్యన్మము.	 ధ్వన్్యత్మక	
సత్యన్మమే	మన	 ఆశయిం.	 మన	 ధే్యయము	కావాలి.	 వరా్ణత్మక	 న్మ	 వివాదాలలో	
చికు్కకొనకుిండా	సత్యన్మాని్న	సాధించాలి.	కాని	శోచనీయమైన	విషయ౦	ఏమింటే	
పరమాత్మన్	 “వాహే	 గురుగా”	 మననిం	 చ్స్కునేవారు	 తమని	 తాము	 సకు్కలమని	
ప్లుచుకుింటన్్నరు.	 పరమాత్మన్	 “అలాలి”	 గా	 ప్లుచుకునేవారు	 ముసలిముల	
మన్కు౦టన్్నరు.	 అలాగే	 పరమేశ్వరుణి్ణ	 “రాము”డని	 ప్లిచ్వారు	 తమని	 తాము	
హిిందువులని	 ప్లుచుకుింటన్్నరు.	 మన	 అసహనము	 ఎింతవరకు	 పోతుిందింటే	
ఇతర	ధరా్మల	వారతో	కలిస	మాటాలిడటానిక్	అయిషటిింగా	ఉన్్నము.	న్మ	విశ్వసాలు,	
విభేదాలు	మనలన్	ఎింతకు	దిగజారుస్తిన్్నయో	మనము	గమనిించనైన	గమనిించ	
లేకపోతున్్నము.	 మన	ధార్మక	 ఆలోచన	 లనీ్న	 సత్య	 న్మాింక్తిం	 చ్యగలిగతే	ఈ	
స్ర్ధలు,	ఈ	విదే్వషాలు	అని్న	సమసపోతాయి.	మనక్	నిజింగా	కులము,	జాత్	అనేవి	లేనే	
లేవు.	సత్య	న్మ	మాధురా్యని్న	వినలేనింత	వరకు	విదే్వషాలు	ఇలా	ఉింటూనే	ఉింటాయి.	
వరా్ణత్మకమైన	 న్మము	 మీదనే	 విశ్వసము	 కలిగ	 ఉన్న౦త	 వరకు	 స్ర్ధలు	 ఇలా	
కొనసాగుతూనే	ఉింటాయి.	మన	సింకోచాలన్,	శింకలన్	తొలిగించి	సత్యన్మము	
వైపుక్	మనలి్న	నడిప్ించడానిక్	మహాతు్మలు	ఈ	లోకములో	అవతరస్తిింటారు.	

4)	 అన్ది	అయిన,	ఆది	అయిన,	సత్యన్మము	చరత్రన్	గురుతిచ్స్కోవడిం	కాని.	దాని	
మూలాని్న	చరచేించడిం	కాని	మనకు	సాధ్యము	కాదు.	సృష్టి,	స్థత్క్,	లయక్	కూడా	అదే	
మూలము.	ఆ	దివ్యశక్తి	మానవులక్	అిండ.	ఏ	క్షణములో	పరమేశ్వరుడు	శబ్ద	శక్తిని	ఈ	
విశ్వము	 న్ించి	 ఉపసింహరసాతిడో	 ఆ	 క్షణములో	 మహా	 ప్రళయము	 సింభవిస్తిింది.	
అిందుక్	శబ్ద	మహిమ	వలలినే	ఈ	సృష్టి	నడుస్తిన్నదని	మహాతు్మలు	మనకు	చెబుతారు.	“ఈ	
ప్రపించములో	మనము	చూసే	సమసతిము	సత్య	న్మ	మహిమ	వలలినే	సృష్టిించబడాడుయి.”	
బైబి�	 లోని	యోహాన్	 స్వారతిలో	 ఇటాలి	 ఉింది.	 “ఆదిలో	 శబ్దమే	 ఉింది.	 ఆ	 శబ్దము	
పరమేశ్వరుని	 చెింత	 ఉింది.	 ఆ	 శబ్దమే	 పరమాతు్మడు.	 సమసతిము	 శబ్దము	 దా్వరానే	
ఉత్న్నమయా్యయి.	 శబ్దము	 ఆధారింగా	 ఉద్భవిించని	 వస్తివు	 ఏదీ	 లేదు.	ఋషులు,	
మున్లు	వేద	శసాత్రలలో	ఈ	విషయానే్న	స్షటిము	చ్శరు.	పరమేశ్వరుడు	“వాణి”	దా్వరా	
ఈ	సృష్టిని	రచి౦చారని	రాశరు.	ఖురాన్లో	“కలా్మ”	దా్వరా	పదా్నలుగు	లోకాలు	ఉత్న్న	
మయా్యయని	రాస	ఉింది.	ప్రాచీన	చైనీయ	తత్వశసత్ర	ప్రకారము	“టావో”	 (శబ్దము)	ఈ	
ప్రపించాని్న	సృష్టిించిింది.	భూమక్	ఆకాశనిక్	ప్రాణము	శబ్దము–శబ్దప్రకాశము	వలలినే	
జీవము	కలిగింది.	సృష్టి	ఉద్భవిించిింది.	అని్న	ప్రాణులలోన్	ఈ	దివ్యశబ్దము	మ్రోగుతూ	
ఉింటింది.	 ప్రపించానే్న	 సృష్టిించిన	 శబా్దనిక్	అవధులు	ఎవరు	ఏర్రచగలరు?	ముక్తి	
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పిందడానిక్	 సత్యన్మము	ముఖ్యము.	 అిందుక్	 పరమాతు్మడు	మన	 అిందరలోన్,	
సత్యన్మాని్న	లేక	శబ్దశక్తిని	ప్రక్పతిము	చ్శడు.	మన	శరీరింలో	ఉన్న	ఆ	శక్తిని	గమనిించి,	
గ్రహిించి		సది్ధింప	చ్స్కునేటింత	వరకు	ముక్తి	సాధించలేము.

5)	 పరమేశ్వరుని	సని్నధలో	పదవీ	గౌరవాలు	లభిించ్ది	సత్యన్మింవలలినే.	సత్యన్మ	భక్తి	
లేనిదే	 ఎవరూ	ముక్తి	పిందజాలరు.	 ఈ	 ప్రపించములో	 సత్య	 న్మ	జాఞానము	 (ప్రాణ	
జాఞానము)	లేనివారే	నిజమైన	గుడిడువారు,	చెవిట్వారున్.	అటాలిింట్వారు	ఈ	లోకములోక్	
ఎిందుకు	వచాచేరో	మర	ఇింకా	శబ్దము	తెలియనివారక్	ముక్తి	కలుగడిం	మాట	అటించి,	
జనన	 మరణాల	 బింధము	న్ించి	 బయట	కూడా	 పడలేరు.	 సత్యన్మాని్న	 గ్రహిించ	
లేనింత	వరకు	మనలోని	అింధకారాని్న	తొలగించ	లేము.	పరమాతు్మణి్ణ	దర్శించలేము.	
జనన	 మరణాల	 చక్రబింధము	 న్ించి	 విముక్తి	 పిందలేము.	 ఏస్క్రీస్తి	 కూడా	
బైబిలోలి	 “న్	శబ్దములో	చ్ర	ఉన్నపు్డే	మీరు	న్కు	నిజమైన	శషు్యలు.	అపు్డే	మీరు	
సతా్యని్న	గ్రహిించ	గలుగుతారు.	ఆ	సత్యమే	మీకు	ముక్తి	నీయగలదు”	ఇదే	విషయాని్న	
మరోవిధింగా	చెబుతూ	ఇలా	అన్్నరు:	“పరమాతు్మడు	అింటే	మహా	చైతన్య	వింతమైన	
శక్తి	 (శబ్దము).	 ఆ	 భగవాన్ని	 ఆరాధించ	 దలచ్వారు	 సవ్యమైన	 చైతన్యము	 పింది	
ఆరాధించాలి.”	మనక్	సత్యన్మము	లభిించిన	క్షణములోనే	ఈ	దేహము	పిందడానిక్	
దార	 తీసన	 కర్మ	 పరింపర	 నశస్తిింది.	 ఎిండు	 గడిడు	 వాము	 మీద	 పడడు	 నిపు్నెరుస్	
మొతతిము	వామునింతట్ని	 ఏలా	బూడిద	 చ్స్తిింద్	 అలాగా	ఈ	 విధింగా	మానవులు	
ఎని్న	 పాప	 కర్మలు	 చ్సన్	 సత్యన్మస్మరణవలలి	 అవనీ్న	 రదు్ద	 అవుతాయి	 అన్్నరు	
కబీరుదాస్.	సమధలు	ఎనె్నని్న	గ్రహిించి	పేరచేన	ఒక్క	చిన్న	అగ్న	కణము	వాట్ని	బూడిద	
చ్స	వేయగలుగుతుింది.	 అదేవిధింగా	మానవులు	చ్స్కున్న	పాప	 కర్మలనీ్న	 బ్రహ్మత్వ	
గురువు	ప్రసాదిించిన	సత్యన్మ	మహిమ	చ్త	హరసాతియి.	పేరుకు	పోయిన	కర్మలన్	
శబ్దమే	నశ౦ప	జ్స్తిింది.	ఆ	శబ్దమే	మనలి్న	పరమాతు్మని	చెింతకు	చ్రచే	గలుగుతుింది.	
ఏస్క్రీస్తి	కూడా	“మీకు	నేనిచిచేన	శబ్దమే	మమ్మలి్న	పరశుద్ధ	మానవులుగా	చ్స్తిింది.	ఆ	
శబ్దమే	మీ	పాపాలని్నింట్ని	కడిగవేస్తిింది”	అన్్నరు.	కబీరుదాస్	కూడా	ఈ	విషయాని్న	
ఎింతో	చక్కగా	వివరించారు.	అిందమైన	శరీరము	కలిగ	సత్యన్మ	భక్తిలేని	వానికన్న	
మనస్న్	 సత్యన్మము	 మీదనే	 క్ింద్రీకరించి	 ఉన్న	 కుషుటివాడైన్	 భాగ్యవింతుడే	
అన్్నరు.	 మహాతు్మలు	 ప్రవచిించ్	 సత్యన్మము	 (ప్రాణజపము)	 బహిరు్మఖము	 కాదు.	
మన	దేహములో,	మన	అింతరాత్మలో	ఉింటింది.	శరీరము	వెలుపల	వరా్ణత్మక	న్మము	
కోసము	అనే్వష్ించ్	వారక్	అది	కనబడదు.	ఇింట్లి	ఒక	వస్తివున్	ఎక్కడో	పెట్టి	బయట	
వెత్క్తే	మాత్ర౦	దొరుకుతుిందా!	దొరకదు	కదా!	విజుఞాలు	ఆలోచిించి	ఆచరించగలరని	
తదా్వరా	జన్మ	రాహిత్యము	పిందగలరని	మనసారా	కోరుకుింటన్్నన్.	
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“కౌపీనధారీ ఖలు భాగయువంతుః’ 
కపీనధారులు	 అనగా	 యుగయుగాలలో	 అన్దిగా	 ఋష్	 సింప్రదాయింలో	 వస్తిన్న	

సదాచారము.	 యోగులు,	 మున్లు,	 ఋషులు,	 తపస్సులు,	 యతులు,	 ఉపద్రషటిలు	
లాింట్	 మహాన్భావులింతా	 ఈ	 కపీనము	 యొక్క	 విశషటిత	 తెలుస్కొని,	 జపతపాదులు	
ఆచరించ్వారు.

ఆ	ఋష్	సింప్రదాయింలో	వస్తిన్న	మనిం	ఆ	కపీనము	యెక్క	విలువన్	తెలుస్కొని	
నడుచుకోవాలి.

ఈ	 కపీన్దారుల	 యొక్క	 భావము	 సదా	 వేదాింత	 విషయములనే	 స్మరించుచు,	
భిక్షాటనతో	వచిచేనదానితో	తృప్తిచెింది,	శోకము	లేని	అింతఃకరణచ్,	చెటటినీడనే	ఆశ్రయిించు	
కొని,	రెిండు	చ్తులనే	భోజనపాత్రగా	చ్స్కొని,	ధనధాన్్యదుల	యెడల	విముఖత	చూప్స్తి,	
జితేింద్యులై	 ఆతా్మనిందమున్	 పింది,	 అహర్నశలు	 బ్రహా్మనిందమున్	 పిందుతూ,	
ఈ	 సూ్థలదేహాత్మ	 భావమున్	 తొలగించుకొని	 బయట	 లోపల,	 సరా్వింతరా్యమ	 అయిన	
ఆ	 పరాత్రుని	 వీక్ించుచూ,	 పవిత్రమైన	 ఓింకారమున్	సదా	 స్మరించుచు	 (ఓిం	 క్రతో	 స్మర	
కృతిం	స్మర	క్రతో	స్మర	కృతిం..)	సదా	గతాగత్లో	వుిండి,	అహిం	బ్రహా్మస్మ	యై	ఆ	సదాశవుణి్ణ	
స్మరించుచు	నలుదిశలు	త్రగ,	ఆ	పరాత్రునియొక్క	ల్లలు	చవిచూసూతి	లోక	కళా్యణార్థమయి	
కృష్చ్సేవారు.

	 అలాింట్	 విలువైన	 కపీనధారులు	 మీరు,	 జప	 తపాదులలో	 సరయైన	 పద్ధతులలో	
జపాలు	చ్సూతి	కపీనమునకు	వున్న	విలువన్	కాపాడాలని	కోరుకుింటన్్నము.

ఇది	 తన	 ఆకారానిక్	 సరపడు	 గుడడున్	 తీస్కొని	 నీకు	 ఉపదేశిం	 ఇచుచే	
సిందర్భములో	 చెప్బడిన	 తీరుగా	 ధరించి	 జపమాచరించాలి.	 అింతేకాకుిండా,	
scientific	 గా	 జప	 సింధర్భముగా	 ఊష్ణము	 అధకముగా	 ఉత్త్తి	 అయి్య,	 ఆ	 ఊష్ణమే	
విదు్యతుతిగా	 మార	 మన	 శరీరములోని	 వీర్యకణాలన్	 భస్మముచ్స	 ఓజస్సుగాన్,	 
ఆ	ఓజస్సున్	తేజస్సుగాన్	మారచేడానిక్	ఉపయోగపడుతుింది.	ఈ	మహాతతిరమైన	ప్రక్రియ	
కపీన	ధారణ	దా్వరా	మాత్రమే	సాధ్యమౌతుింది	.

కపీనము	 నడుముకు	 చుట్టి	 ఎడమ	 తొడసింధ	 (midingunal	 point)	 వద్ధ	 
“బ్రహ్మముడి”	 వెయా్యలి.	 ఈ	 ముడి	 సరగా్గ	 టెసటిస్	 (testis)	 లో	 న్ించి	 వీర్యము	 పెనీ్నస్కు	
వెళ్్ళ	న్ళము	మీద	వచ్చేటటటిగా	వెయా్యలి.	జపములో	పుట్టిన	ఊష్ణమువలలి	వీర్యము	బొటటి		 

21. కౌపీనము - ప్్ర శస్త యుం 
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బొటటి	గా	న్ళము	దా్వరా	వెళ్్ళచు	అది	భస్మము	చ్యబడుతుింది.	ఈ	విధముగా	కటటిడములో	
హెర్నయా	వా్యధని	కూడా	అరకటటివచుచే.	రెిండవ	గుడడున్	బిగుతుగా	వెన్కకు	తీస్కొనవల్న్.	
దీనినే	కపీనము,	బ్రహ్మముడి	అిందురు.		

1. వ్దాన్త వాకేయుషు సదా రమనో్త
  �క్షాననా మాత్రేన చ తుష్టిమన్త:
  అశోక మన్తుః కరణే చరన్త:
  కౌపీన వన్త ఖలు భాగయువన్త :

భావము :	సదా	వేదాింత	వాక్యములన్	స్మరించుచు,	భిక్షాటన	వలన	లభిించినదానితో,	తృప్తి	
చెిందేవారు.	శోకములేని	అింత:కరణముతో	చరించ్	కపీనధారులు	(అదృషటివింతులు)	చాలా	
భాగ్యవింతులు.

2.  మూలం తరో కేవల మాశ్రయన్త:
 పాణిద్వయం భోకు్త మమనత్ర యన్త:
 కనా్థమివ శ్రీ మపి కుతసుయన్త:
 కౌపీనవన్తుః ఖలు భాగయువన్త:

భావము : చెటటినీడయే	ఆశ్రయింగా	చ్స్కొని,	రెిండు	చ్తులన్	భోజన	పాత్రగా	చ్స్కొని	
ఐశ్వర్యమనిన	విముఖతతో	ఉిండే	కపీనధారులు	చాలా	భాగ్యవింతులు.		

3. సా్వననదే భావ్ పరితుష్టి మన్త:
 సుశ్న్త సరే్వనిదేరియ వృతి్తమన్త:
 అహరినాశం బ్రహ్మసుఖే రమన్త:
 కౌపీనవన్తుః ఖలు భాగయువన్త :

భావము :	ఆతా్మనిందిం	పిందిన	పరతృపుతిలు,	జితేింద్యులు,	అహర్నశము	బ్రహా్మనిందమున	
క్రీడిించ్	కపీనధారులు	చాల	భాగ్యవింతులు.

4.  ద్ హాది భావం పరివర్తయన్త :
 సా్వతా్మన మాత్మ నయువలోకయన్త:
 నాన్తం న మధయుం న బహి: స్మరన్త :
 కౌపీనవన్తుః ఖలు భాగయువన్త:

భావము : దేహాత్మ	భావము	తొలగించువారు,	ఆత్మన్	వీక్ించు	వారు,	బయట,	లోపల,	మధ్య	
గల	వస్తివుల	ధా్యస	లేని	కపీనధారులు	చాలా	భాగ్యవింతులు.
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5.  బ్రహా్మక్షరం పావన ముచచిరనో్త
 బ్రహా్మఽహమ  స్్మతి విభావయన్త:

 (పించాక్షరిం	పావన	ముచచేరనోతి	పత్ిం	పశూన్ిం	హృది	భావయనతి:)

 �క్షాశినో దిక్షు పరిభ్రమన్త:
 కౌపీన వన్త ఖలు భాగయువన్తుః

భావము: పవిత్రమైన	ఓింకార	శబ్దమున్	ఉచచేరించ్వారు,	అహిం	బ్రహా్మస్మ	అని	బోధించువారు,	
పావనమైన	 పించాక్షరని	 ఉచచేరించ్వారు,	 పశుపత్	 న్�ణి్ణ	 సదా	 శవుణి్ణ	 ధా్యనిించ్వారు,	
భిక్షాన్నము	త్న్చు	నలుదిశలు	చరించ్	కపీనధారులు	అగు	యతులే	చాలా	భాగ్యవింతులు.

ఇపు్డు	 మీరు	 కపీనము	 విలువలు	 ఎింతో	 ఉతతిమమైనవని	 తెలిస	 ఉింటింది.	 ఇది	
జప	 తీవ్రతతో	అింతరు్మఖుడైనపు్డు	బ్రహ్మముడిని	 విప్్నపు్డు	అతని	మనస్	సూ్థలానిక్	
రాగలదని	మన	ఆశ్రమ	గురువులు	తెలిప్న్రు.
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(1వ	భాగము)

సాధకులు జపము ఎందుకు విడిచి పెడుతున్నారు? 
జపము విజాఞానముతో చేయాలి - అజాఞానముతో చేయకూడదు

విజాఞానముతో	 జపము	 చ్సేతి	 మనిష్లో	 వికాసముపింది,	 మానసక	 ఆనిందముతో,	
అత్యింత	ఉతాసుహముతో	వచిచేన	మార్గము	వెతుకుతూ	ప్రాణ	అనగా	నేమ?	ఆత్మ	అనగా	నేమ?	
దైవ	 అనగా	 నేమ?	మానవ	 జన్మ	 అనగా	 నేమ?	 సృష్టి	 అనగా	 నేమ?	 సర్వము	తెలుస్కునే	
జాఞానము	 కలుగున్.	 “సర్వవిదా్య	 స్్ష	 మహిమాభువి”	 అన్	సూక్తి	 ప్రకారింగా	 జపములో	
మించి	పురోగత్	సాధించున్.	

అజాఞానముతో	 జపము	 చ్యడము	 అనగా	 గతాగతులు	 ఎలా	 చ్యాలి?	 ఎిందుకు	
చ్యాలి?	చ్యకపోతే	ఏమ	నషటిము?	ఎింత	వరకు	గత్	చ్యాలి?	గతాగతులు	సరయైన	
పద్ధతులలో	 చ్సేతి	 దాని	 ఫలితము	 ఏమ?	 అనేది	 తెలుస్కోకుిండా	 రొటీన్గ	 గతాగతులు	
సరయైన	 పద్ధతులలో	 చ్యక	 పోవడిం	 వలన	 అశనోత్త్తి	 జరగక,	 జరగన	 ప్రాణ	 అశన	
స్్వకారము	చ్యు	వరకు	తన్	జపములో	కూరొచేనక,	తదా్వరా	ప్రాణకు	కావలసన	ఆహారము	
అిందక	ప్రాణ	చిర్రు	బుర్రుల్తుతితూ	మనో	వికల్ిం	చెింది	ఇగోఇజిం	వచిచే	జపము	చ్యక	విడిచి	
పెడుతున్్నరు.	ఇలాింట్	వారక్	గురువులు	గాని,	అన్భవజుఞాలు	గాని	అిందుబాటలో	ఉిండి	
తరీఫూదు	ఇవ్వవలసన	అవసరిం	ఉింది.	సాధకులు	కూడా	అిందుబాటలో	ఉిండి	నేరుచేకోవాలి.	
యోగ	 సాధనకు	 మూడు	 సా్థనములలో	 గతాగతులు	 చ్యవల్న్.	 1)	 గురుసా్థనము	 2)	
గుపతిసా్థనము	3)	గమ్యసా్థనము.	ఈ	మూడు	సా్థనములలోనే	గతాగతులు	సరయైన	పద్ధతులలో	
వినసింపైన	శబ్దముతో	గానిం	చ్యాలి.	

1)	 గురుసా్థనము:	దీర్ఘగత్	న్భి	న్ిండి	మొదలుకొని	కింఠ	ప్రదేశమునిందు	ఉిండు	ఉపజిహ్వ	
యొక్క	 పై	 భాగమునే	 గురుసా్థనిం	 అింటారు.	 అింత	 వరకు	 దీర్ఘగత్	 పది	 నిమషాలు	
గతాగతులు	చ్యాలి.	దీనినే	“గురుసా్థనము”	అింటారు.	

2)		 గుప్తసా్థనము:	 గతాగతులలో	 ప్రాపతిమయే్య	 కొని్న	 శక్తి	 వర్ధకమైన	 రసముల	 సేవనిం	
చ్త	ప్రాణ	పుష్టిని	పింది	గుపతిసా్థనము	ప్రవేశించున్.	పైక్	సాగున్.	మూత్రకోశము	
న్ిండి	 వెన్్నపూస	 చివర	 వరకుగల	 సా్థనము	 “మేరుదిండ”	 వరకు	 మనస్	 +	 ప్రాణ	
శకుతిలు	మూత్ర	కోశము	ప్రవేశించి	ప్రయాణిించున్.	దీనినే	 “గుపతిసా్థనము”	అింటారు.	
ఇది	 రెిండవ	 గత్లో	 జరగవలసన	 ప్రక్రియ,	 ఈ	 ప్రక్రియలో	 మేరుదిండము	 వరకు	

22. జపము 



ఓ...మానవా...ఆలోచించు...? “నిన్ను నీవు తెలుసుకో”  H 101  

ప్రయాణము	కొనసాగాలి.	 అపు్డు	 వెన్్నపూసలో	 నొప్్	 వచిచేనటటిగా	 అనిప్ించున్.	 
ఉదాహరణకు	:	డాకటిర్	గార	దగ్గర	బిప్	చెక్	చ్యు	పరకరములో	ఆ	బిప్	యొక్క	ల్వె�సు	
పైక్	పెరగే	విధానము	మీరు	చూస	ఉింటారు.	అదే	విధముగా	మన	వెన్్నపూసలో	న్ిండి	
పైక్	పోతునటటి	మనకు	అవగాహన	కాగలదు.	ఇది	అింతర్గతింగా	జరుగు	క్రియ	కాబట్టి	
దీనిని	గుపతిసా్థనము	అింటారు.	

3)	 గమయుసా్థనము:	 అని్న	 గతాగతులలో	 దొరుకు	 అశనము	 ప్రాణ	 స్్వకరించి	 బలిషు్ఠడై	
తన	 ప్రయాణము	సాగసూతి	మెదడు	యొక్క	 పై	భాగము	 నిందు	 విశ్రమించు	సా్థనమే	
గమ్యసా్థనము	అింటారు.	దీనినే	పెద్దలు	ఆత్మ	యొక్క	సా్థనము	అింటారు.	దీనిక్	మరొక	
పేరు	బ్రహ్మ,	బ్రహ్మసా్థనము,	బ్రహ్మపుర,	బ్రహ్మలోక	మనియు	విజుఞాలు	అింటారు.	

4)	 గతాగతులు	చ్యునపుడు	ఊప్రత్తుతిలు	సాధ్యమైనింత	విచుచేకునేటటటి	(diaphragm)	
చ్యాలి.	పైక్	ఎింత	పోవాలో	క్రిిందిక్	గత్	అింతే	రావాలి.	దేహములో	మూడు	అగు్నలు	
ఉత్త్తి	కావాలి.	1)	ఎలక్ట్రక�	హీట్	2)	మాగె్నట్క్	హీట్	3)	అగ్న	హీట్.	ఈ	మూడు	కలిస	
ఎలకోట్ర	మాగె్నట్క్	 బాడిగా	మారుతుింది.	 అపు్డు	 క్డీ్నస్	 దా్వర	 పోవడానిక్	 సద్ధమై	
స్షుమ్న	న్డి	యాక్టివ్	అయి	ప్రాణ	మూల	సా్థనము	వరకు	అశన్ని్న	చ్రాచేలి.	సపతి	పదిక్	
అశనము	చ్రచేక	పోవడిం	వలన	ప్రాణకు	అశన	స్్వకారము	జరగదు.	దాని	వలన	ప్రాణ	
ప్రత్ష్ఠ	జరగదు.	ప్రాణ	ప్రత్ష్ఠ	జరగకపోవడిం	వలన	మూలమునకు	పోవు	మార్గములో	
మనస్సు	కలస	రాకపోతుింది.	ప్రాణ	+	మనో	మలనము	నిత్యము	జరుగకపోవడిం	తన	
మూల	సా్థనమైన	ఆత్మన్	చ్రడింలో	విఫలిం	జరుగుతుింది.

5)	 జపములో	ప్రాథమకింగా	మూడు	సూక్షా్మలన్	కలుపుతూ	న్లుగవ	సూక్షా్మని్న	తరువాత	
ఐదవ	 సూక్షా్మని్న	 దర్శించాలి.	 మొదట	 భ్రూమధ్యములో	 రెిండు	 కన్్నలతో	 బైపోక�	
కాకుిండా	మొనోపోకలా్గ	దృష్టి	పెటటివల్న్.	ఈ	దృష్టి	అనగా	రెిండు	విధములు.	ఒకట్	
సూ్థల	 రెిండు	 సూక్ష్మ	 దృష్టి.	 ఈ	 ప్రపించ	 వ్యవహారాని్న	 సూ్థల	 దృష్టితో	 చూడగలము.	
దైవాింశములైన	“ఆత్మ	+	ప్రాణ	+	మనస్సు	సూక్ష్మములైన		ఇవి	సూ్థల	దృష్టిక్	కనపడవు.

6)	 1)	దృష్టి,	2)	దృష్టిలో	మనస్సు	 ,	3)	ప్రాణ	గతాగత్లో	గురుసా్థనముపై	మనస్సు	+	దృష్టి	
(మనోదృష్టి)	 పెట్టి	 ఈ	 మూడు	 కలిప్	 అనగా	 ఈ	 మూడూ	 సూక్షా్మలపై	 దృష్టి	 నిలిప్	
గతాగతులలోగాని,	ధా్యనస్థత్లో	గాని	మీరు	జపములో	కూరుచేన్నింత	సేపు	మీరు	మీ	
లోపటనే,	ఈ	మూడూ	సూక్షా్మలపైనే	 ఉిండాలి.	కానీ	చాలామింది	కూరుచేనేది	లోపట,	
వార	 మనస్సు	 ఉిండేది	 బయట,	 అలా	 ఉింటే	 జపము	 చ్సనటాటి?	 ఇలాింట్	 జపము	
చ్సేతి	 సింవతసురములు	 గడిచిన్	 ఫలితాలు	 రాగలవా!	 ఈ	 మూడు	 సూక్షా్మలన్	 కలిప్	
కొన్్నళ్్ళ	గతాగత్	జరప్నచో	ఆహార	ద్షాలు	దేహింలోని	కల్మషాలు	క్రమింగా	తగు్గతూ	
లాలాజలము	అధకముగా	వచుచేన్.	మరకొింత	కాలిం	ఈ	మూడు	సూక్షా్మలపైననే	దృష్టి	
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నిలుపుతూ	జపిం	సాగించాలి.	కాని	ఆ	మూడు	సూక్షా్మలన్	వదిలి	జపిం	చ్సనచో	అది	
బ్రీత్ింగ్	exercise	గానే	పరగణిించ	బడుతుింది.	అది	జపముగా	గురతిించబడదు	మీరు	
గింటనో,	రెిండు	గింటలో	జపము	చ్సేతి	ఆ	టైములో	మీరు	లోపట	ఉన్్నరా!	బయట	ఎింత	
టైము	ఉన్్నరు?	మీపేపర్	మీరే	దిదు్దకొిండి,	మీరే	మారు్కలు	వేస్కోిండి	ఇపు్డు	మీరు	
చ్సన	రెిండు	గింటల	జపములో	మీ	మనస్	మీ	దృష్టి	మీ	గురుసా్థనిం	ఈ	మూడు	కలిసే	
ఉన్్నయింటారా!	మీ	మనస్	బయట	మారె్కటటిలోనో,	వా్యపారములలోనో,	 బసాటిిం�	
లోనో	ఉిందా,	లేదా	కూరుచేన్నింతసేపు	మీలోన	మీరే	ఉన్్నరా!	ఇలా	లేనిచో	జపముపై	
వికల్ిం	 వచిచే	 జపములోని	మాధురా్యని్న	 ఆత్యింత్క	 సతా్యని్న	 తెలుస్కోలేక	 జపము	
వదిలి	వేయడిం,	వితిండ	వాదము	చ్యడిం	జరుగుతుింది.

సాధకబింధువులారా!	మనము	చ్యు	జపములో	న్భి	న్ిండి	బ్రహ్మరింధ్రము	వరకు	
జరుగు	గతాగత్	మాత్రమే	వుిండున్.	

దీనినే	భగవదీ్గతలో	ప్రాణాపానగత్	అని	చెప్	బడినది.

1.		 న్భి	న్ిండి	పైక్	ప్రాకుట	(ప్రాణశక్తి)	ప్రాణగత్	అని,	అక్కడి	న్ిండి	క్రిిందిక్	ప్రాక్	న్భిని	
చ్రుటన్	అపానగత్	అనిర.

2.	 ఈ	జపములో	వాయువున్	పటటికొని	గతాగత్లో	సాగునపు్డు	ప్రాణాని్న	గురెతిరుగడిం	
జరుగుతుింది.

3.	 ప్రాణాని్న	 పటటికొని	 కొనసాగనపు్డు	 ప్రాణాయామము	 (ప్రాణ+అయామము)	 జరగ	
జీవుని్న	(ఆత్మ)	అనగా	తనని	తాన్	ఎరుగవచుచేన్.

4.		 తనన్	 తాన్	 ఎరగన	 అనింతరము	 తీవ్రమైన	 తపనచ్	 (సదామానసక	 తపస్సుచ్)	
తపస్సుగామార	ఆ	తపస్సులో	ఉన్నత	శఖరాని్న	చ్రుకొని	తపోధన్డయి	శశ్వతుడైన	
(ever	existing)	ఆ	పరమేష్్ఠని	అింశమైన	జీవ	(ఆత్మ),	ప్రాణులకు	మూలమైన	జనకుడైన	
పరాత్రుని	తెలుస్కోవచుచేన్.

కాని	ఈ	దార	కాదని	క్వలిం	ఊహాతీతమయిన	ఆలోచనలతో	ఏవేవో	కుచ్షటిలు	చ్స	
మానసక	భ్రమలకు	లోనై	అవాసతివమయిన	ఆలోచనలతో	పాట	తాతా్కలిక	మానసక	తృప్తితో	
కాని	హఠ	ప్రయోగాలతోకాని,	సాహిత్య	విశేలిషణలతోగాని	సాధ్యముకా	దని	ప్రభు	శ్రీ	యోగ	
అచు్యతులు	తెలిప్యున్్నరు.

దీనినే	భగవధ్్గతలో	253	శోలికింలో	స్షటిింగా	తెలిప్న్రు.	

శ్రుతి విప్రతిపనానా త్ యదా సా్థసయుతి నిశచిల, 
సమాధావచల బుది్ధస్తదా యోగమవాపసు్స.
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శ్రుత్	విప్రత్	పన్్న	 =	 న్న్విధ	శ్రవణాలచ్	కలత	చెింది	ఉన్న

తే	 =		 నీయెక్క	

బుది్ధ	 =	 	బుది్ధ

యదా		 =		 ఎపు్డు

నిశఛాలా		 =		 చలిించనిదై

సమాధౌ	 =		 పరమాత్మ	జాఞానమిందు

అచలా		 =		 స్థరముగా	

సా్థస్యత్	 =		 నిలిచియుిండునో

తదా	 =		 అపు్డు

యోగిం		 =		 యోగమున్	(ఆత్మసాక్షాతా్కరమున్)

అవాపసుష్యస		 =		 పిందగలరు

అనగా	!

న్న్విధ	శ్రవణాదులచ్	కలత	చెింది	ఉన్న,	నీయెక్క	బుది్ధ	ఎపు్డు	చలిించనిదై	పరమాత్మ	
జాఞానమిందు	స్థరముగా	నిలిచి	యుిండునో,	అపు్డు	యోగమున్	(ఆత్మ	సాక్షాతా్కరమున్)	
పిందగలవు.

సాధన	అన్భవము	లేకుిండా	ప్రాణ	ప్రత్ష్ఠ	జరుగకుిండ,	ప్రాణ	మనోమలనము	కాకుిండ	
ఆత్మ	దర్శనము	కాజాలదు.

ఆత్మ	దర్శనము	కావాలన్్న	తదా్వర	 	పరమాత్మ	దర్శనము	పిందాలన్్న	యోగ	సాధన	
ఒక్కటే	ఏకైక	మార్గము.	దానిక్	తప్	మరొక	మార్గము	లేదు.	దీనిని	ఏ	సూ్థల	చ్షటిల	దా్వర	నైన్	
పిందాలి	అన్కోవటిం	వట్టి	భ్రమయే.
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(2వ	భాగము)

సాధనలో self development
1) ఆసనము:	 తెలలిట్	గుడడుతో	 (కలర్	చెద్దరులి	కాకుిండా)	స్ఖాసనమునకు	అన్కూలమైన	

పద్ధతులలో	సరపడు	ఎతుతిలో	చుటటి	ఉిండినచో	జపము		నిరాటింకముగా	కొనసాగున్.	
ఏమవుతుిందిలే	 అని	 అశ్రద్ధతో	 ఏద్	 ఒక	 విధమైన	 బటటిలు	 వినియోగించి	 జపము	
చ్యకూడదు.	

2) దృష్టి : దృష్టి	 అనగా	 ఏమోలే	 అన్కొని	 ఒకొ్కకరు	 ఒకొ్కక	 రకింగా	 పెడుతుింటారు		
దృష్టి	 అత్యింత	 విలువైనది.	 అత్యింత	 ఇింపారెటిింట్	 అయినది.	 అింతర్	 ముఖములో	
ఉన్న	 దైవసామ్రాజాష్యని్న	చూస్నది	 నీ	 దృష్టిలోని	సూక్ష్మ	 దృష్టియే.	 	 ఆ	 దృష్టి	 ఏ	 లోక	
లోకాలలోని	 దృశ్యలనైన్	 “గగన్ింతర	 భావన	 భవ్య	 దృశ్యిం	 “చూడగలదు.	 అది	
సూక్ష్మ	 దృష్టిక్	 ఉన్న	 పవర్	 (power)	 ఆత్మ	 సాక్షాతా్కరాని్న	 వీక్ించ్ది,	 స్వస్వరూపాని్న	
దర్శించ్ది,	 ఆ	సూక్ష్మ	 దృష్టియే	 భగవింతుని	 ల్లలు	 అని్న	 త్లక్ించునది.	 ఆ	 దృష్టియే		
గత	 జన్మలో	వాట్	 కర్మలు	రాబోవు	జన్మలు	వాట్	పనితీరు	వీక్ించునది.	ఈ	దృష్టియే	
అిందుకు	దృష్టి	 బైపోక�	 (bifocal)	కాకుిండా	మొనోపోక�	చ్స	జపము	చ్సనపుడే	
అది	సాధ్యపడున్.	సాధకులు	 దృష్టిక్	 అింత	 విలువ	 ఇవ్వక	 తన	 ఇషాటిన్	సారముగా	
దృష్టి	పెటటిడిం	వలలి	పురోగత్క్	అటింకము	ఏర్డుతుింది.	దృష్టిపై	క్ింద్రీకరించవల్న్.	
అింతే	కాకుిండా	సాధన్పరులకు	ఒక	ఆటింకము	ఏర్డున్.	ధా్యనస్థత్లో	కాల్నిక	
మనోదృష్టిక్	 వివిధరకములైన	 ఆకారములు	 కనబడినటలి	 	 ఏమేమయో	వినబడినటలి	
తోచి,	 క్షణిక	తృప్తి	 	 సింతోషాత్రేకముల	వలన	సాధన	కుింటపడుటయు	జరుగున్.	
కావున	 ఏ	 విధమైన	 మానసక	 కల్నలు	 ఉిండకూడదు	 (“యద్దపృశ్యిం	 తన్నషటిిం“).	
“కనపడునవెలలి	 నశించి	 పోవునవే”	 అన్ట	 అన్భవజుఞాల	 హితవచనము.	 సాధనలో	
సాగువారక్	 పూర్వజన్మ	 జాఞానము	 కలుగుట	 యున్నది.	 తత్రణామముగా	 ఆ	 జన్మ	
యిందలి	 సింబింధకుల,	 మత్రుల	మోహము	ఆవరించి	 ఇతరులకు	 అది	 ప్చిచేప్చిచేగా	
తోచుటయు	సహజము.	అిందుక్	దృష్టిలో	మనస్సు	పెట్టి,	గురుసా్థనముపై	మనస్సు	దృష్టి	
నిలిప్నచో	కొింత	కాలిం	తరువాత	నీలోనే	ఉన్న	ఆ	తేజః	పుింజిం	వికసించినపు్డు	ఆ	
స్థత్లో	సాధకుడు	 గమనిించాలిసున	 అింశిం	మబు్బలోలి	 చింద్రుడి	లాింట్	 ప్రకాశిం	 నీలో	
ఉద్భవిించి	నీ	దృష్టి	ఆ	మనస్సుని	లాకొ్కని	ఆ	దృశ్యమున్	త్లక్ించుచు	ఎని్న	గింటలైన,	
ఎని్న	 రోజులైన	 జపమున్ిండి	 లేవా	 లనిప్ించదు.	 అపు్డు	 ఈ	 మూడు	 సూక్షా్మల	

22. జపము 
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కలయికతో	సాధకుడి	దేహము	దూది	ప్ింజమువలే	తేలికై	ఒక	ప్రక్కన	వెలుతురు,	ఇింకో	
పక్కన	 దృష్టి	 లోకలోకాలకు	పోతున్న	 సని్నవేశింలో	 సాధకుడు	 తన్మయత్వముతో	 ఆ	
అన్భూత్తో	 తడిస	ముద్దవుతాడు.	 ఏన్డు	 తెలియని	 ఆనిందాన్భూత్క్,	 తనలోని	
వెలుతురులో	విహరసూతి	ఆనింద	డోలికలలో	తులతూగుతుింటాడు.	ఆ	సిందర్భములో	
కాళ్ళనొపు్లుగాని,	 నడుమునొపు్లుగాని	 ఎలాింట్	 శరీరక	 బాధలుిండవు.	
ఉదాహరణకు	మోటారు	యొక్క	ఎక్సుల్టర్	బాగా	ఒత్తినచో	వాహనము	ఎలా	స్్డుగా	
వెళ్్ళనో	అలాగే	మీ	దృష్టి	స్్డుగా	వెళ్తిింది.	దానిని	disturb	చ్యకూడదు.	దానినే	మనో	
దృష్టి	అింటారు.	దృష్టి	యొక్క	ప్రాముఖ్యతన్	అన్భవజుఞాలతో	తెలుస్కొని	చ్యిండి.

3) మనసు:	 “మనయేవ	 మన్షా్యణాిం”	 మోక్షానిక్	 	 బింధన్నిక్	 కారణిం	 ఈ	 మనసే.	
మనస్	 రెిండు	 రకములు	 	 1)	సూ్థలమనస్,	 2)	సూక్ష్మమనస్.	బాహ్య	 ప్రపించమున్	
త్లక్ించునది	సూ్థలమనస్.	 అింతరింగమున్	త్లక్ించునది	సూక్ష్మమనస్.	 జపము	
చ్యు	విధానములో	 	ఫలితాలు	రాబటేటి	క్రమములో	 	మనస్కు	అత్యింత	ప్రాముఖ్యత	
ఉన్నది.	ఒక్	స్థలములో	దృష్టి	పెట్టినపు్డు	 	పెట్టిన్మా!	లేదా!	అని	చెపు్నది	ఎవరు?	
దృష్టి	సరగా్గ	 	ఉన్నది	లేనిది	అని	తెలుపునది	మనసేసు	కదా!	 	ఆ	దృష్టిలో	 	మనస్	పెట్టి		
గతాగత్	 	చ్యవల్న్.	 	 అపు్డు	గతాగత్	అదు్భతింగా	సాగున్.	సాధకులు	దృష్టితో	
పాట	మనస్కు	కూడా	అత్యింత	విలువ	ఇవ్వక		జపములో	కూరోచేగానే	ఒకట్	,	రెిండు,	
మూడు	 గతుల	 వరకు	 మనస్న్	 ఉించి	 	 తదుపర	 దృష్టి	 మీది	 న్ిండి	 మనస్న్	
మరలిచే	 	 ఏ	లోకాభి	రామాయణమో	 	 ఏ	కుటింబ	 సమస్్య	 	 ఏ	రాజకీయ	మరయు	
ఆర్థక	లావాదేవీలలోనో	తలమునకలవుతూ		కూరుచేన్న	పది	నిమషాలు	కూడా	దృష్టిపై	
మనస్	నిలపకపోవడిం	వలలి	 	ఒక	పక్కన	దృష్టి	పోయి		రెిండో	పక్కన	మనస్	పోయి	
జపములో	పురోగత్	చెిందడిం	లేదు.	దర్శించాలిసున	అింతరింగ	శకుతిలన్	దర్శించ	లేక	
సూ్థల	మనస్తో	 	తన	 asistants	అయిన	పది	ఇింద్యాల	విషయ	వాింఛలకు	లోనై		
ద్వింద్వరీత్లో	మనిష్ని	చిన్్నభిన్నము	చ్సూతి		జన్మజన్్మింతరాలకు	కారణమవుచున్నది.	
అరష�	వరా్గలకు	లోనవుతూ,	ద్వింద్వ	ప్రమాణాలతో	పరుగడుతూ,		పోవలసన	మార్గము	
వదిలి	 	 పక్కదారలో	 తన	 అససటిింటలి	 దా్వరా	 విభిన్న	 కార్యక్రమాలు	 నిర్వహిించుతూ	
ఉతతిమోతతిమమైన	మానవుణి్ణ	అగాధములో	పడద్స్తిన్నది.	కారణిం?	సూ్థల	భోగములకు	
విలువనిసూతి	 అిందులో	 తేలియాడుతున్నది.	 వచిచేన	 మార్గమున్	 వదిలి	 బింధానిక్		
మోక్షానిక్	కారణమైన	మనస్సు	ప్రలోభ	పెట్టి	ఉన్నత	శఖరాలకు	పోవలసన	మానవుణి్ణ		
సూ్థల	భోగ	విలాసాలలో	తేలి	ఆడుతూ	పరమాత్మ	స్వరూపాని్న	మరచి	అనేక	జన్మలకు	
కారణభూతమయే్య	 ఈ	 మనస్న్,	 జపస్థత్లో	 అశన	 స్్వకారము	 జరగన్క	 ప్రాణ	
ప్రత్ష్ఠ	జరగ	ప్రాణుడే	ఈ	మనస్న్	అదుపులో	పెటటిగలడు.	అిందుకుగాన్	జపములో	
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కూరోచేగానే	ఈ	మనస్	జపస్థత్క్	పోకుిండా	అనేక	ప్రలోభాలకు	గురచ్స	జపస్థత్న్ిండి	
లేపుతుింది.	 త్కమక	 పెడుతుింది.	 ఆ	 మనస్ని	 సాధకుడు	 అన్సరించి	 పోవడిం	
వలలి	సాధనలో	ఫలితాలు	రావడిం	లేదు.	 	ఈ	స్థత్	న్ిండి	బయట	పడాలింటే	 	దృష్టిలో	
మనస్సు	పెట్టి		గతాగత్	సాగనచో	అదు్భతమైన	ఫలితాలు	రాగలవు.	ఊర్ధ్గమనములో	
పోయినపు్డు		తనమూల	సా్థనము	చ్రుకోగలరు.	

4) ప్రాణ గతాగతి (వాయు మథనము) :	సర	అయిన	విధానముతో	గతాగతులు	చ్యడము	
వలన	వాయుమథనము	జరగ	దేహములో	అధక	ఊష్ణము	ఉత్త్	అగున్.	దీర్ఘ లేదా 
పైకి పోవుగతి:	 తదా్వరా	మనము	చ్యు	దీర్ఘ	 గత్లో	 దీర్ఘింగా	 పైక్	 క్రిిందిక్	 చ్సనచో	
మన	 దేహములో	 ఉన్న	 	 కఫద్షాలన్	 	 కల్మషాలన్	 	 మనము	 త్న్	 ఆహారములో	
వచుచే	మాలిన్యములన్	పైక్	 వెళ్్ళ	 గత్	 �దిించుకుింటూ	 (కరగించుకుింటూ)	మనలో	
ఉిండబడిన	 62	 వేల	మైళ్ళ	 నర	న్డులలో	ఉన్న	కొల్సాట్రలి్న	 కఫద్షాలన్	తన	 ఉష్ణ	
శక్తితో	వాయువు	ప్రెషర్తో	చొచుచేకు	పోతుింది.	ex:	1)	భూమలో	వేయు	బోరు	ఎయిర్	
ప్రెషర్	దా్వర	 	రాయిని	కూడా	తొలుచుకుింటూ	పోతుింది	ex:	2)	గడడు	గట్టిన	నెయి్యని	
ఎలా	వేడి	చ్సేతి	కరుగునో		గడడు	గట్టిన	నెయి్య	డబా్బలో	ఒక	వేడి	రాడున్	ఉించినచో	ఎలా	
కరుగునో	 	 అలాగే	 మనదేహములో	 నరన్డులలో	 ఉన్న	 కఫమున్	 శరీరింలో	 ఉన్న	
కొవు్వన్	కరగస్తిింది.	

5) దీర్ఘ గతిలో క్ందికి వచ్చి గతి :	 పైక్	 పోవు	 గత్లో	 జరగన	 పరణామాలని్నింట్ని	
(O

2
	 లేని	 వేస్టి	 మెటీరయ�సు)	 వీనస్	 నర్్వ	 దా్వర	 ఈడుచేకొచిచే	 లాలాజలము	 దా్వర	

జీరా్ణశయము	లోక్	 చ్రుచేన్	 (air	 న్,	 carbondioxide	 న్	 బయటకు	 పింప్స్తిింది).	
ఇలాగ	 పోవలిసనింత	 పైక్	 రావలిసనింత	 వరకు	 క్రిిందిక్	 గతాగత్	 జరగాలి	 
ex:	 	కబడీడు	ఆడినపు్డు	స�ఫూ	లైన్న్	టచ్	చ్యడిం	ఎలా	నియమమో		టచ్	చ్యని	
యెడల	ఎలా	అవుట్	అయి	పోతారో	అలానే	ఈ	గతాగత్లో	సాధ్యమైనింత	వరకు	దీర్ఘింగా	
చ్యాలి.	 ఎిందుకనగా	 62	 వేల	 మైళ్ళ	 దూరములో	 ఉన్న	 కఫద్షాలన్	 బయటకు	
లాగడములో	ఉపకరస్తిింది.	ex:	బాత్ిం	నీరు	పోయే	పైపులో	చెతాతి		చెదారము	ఇరక్	
నీరు	సరగా్గ	 వెళ్ళన్నపు్డు	వేరే	ఒక	పరకరింతో	కీలిన్	ఎలా	చ్సాతిమో	 	చ్యని	యెడల	
నీరు	సరగా్గ	వెళ్ళక	బాత్ిం	ఎలా	డా్యమేజ్	అవుతుింద్		అలాగే	నర		న్డులలో	ఉన్న	
కఫద్షాలన్	ఈ	గతాగత్	దా్వర	కీలిన్	చ్యాలి.	కీలిన్	చ్యని	యెడల	బాత్ిం	డా్యమేజ్	
ఎలా	అయిింద్	మన	బాడీ	డా్యమేజ్	అవుతుింది.	చాలామింది	సాధకులు	గతాగతుల	
విషయములో	సర	అయిన	నియమములు	పాట్ించక	పోవడము	వలలి	దీర్ఘ	గత్ని	షార్టి	గా	
చ్యడిం	వలలి	పై	కఫద్షాలు	కీలిన్	కాక	పోవడిం		శరీరక		మానసక,	వికాసాలు	పిందక		
ఫలితాలు	 అిందుకొనక	 వికలా్నిక్	 గుర	 అవుతూ	 జపమున్	 విడుచుచున్్నరు.	 ఈ	
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గతగతులలో	ఏర్డిన	ఊష్ణిం	దా్వర	మన	దేహములో	ఉన్న	ఐదు	ల్టరలి	రకతిము	చలచల	
కాగ	రకతిములో	ఉన్న	మాలిన్్యలు	కాలిపోతూ		చమట	దా్వరా	బయటకు	వచిచే	దేహములో	
ఉన్న	రోగ	లక్షణాలు	శింత్ించున్.	క్రమక్రమింగా	జపస్థత్ని	బట్టి	పూరతిగా	నయమగున్.	
ఇది	సర	అయిన	విధింగా	చ్యవల్న్.	 ex:	అన్నిం	విండేటపు్డు	వింటపాత్రన్	బట్టి	
ఊష్ణము	పెించినచో	అన్నము	ఉడకగలదు	కాని	పెద్ద	గనె్న	పెట్టి	చిన్న	మింట	పెట్టినచో	
అన్నిం	ఎలా	ఉడకద్		అలాగే	రోగ	లక్షణాలన్	కాలుచు	వేడిని	ఊష్ణమున్		గతాగత్	
దా్వరా	మీ	దేహములో	పుట్టిించ	లేని	యెడల	రోగాలు	నయముకావు.

6) మధయు గతి: గతాగతులలో	ఊష్ణము	దా్వరా	చలచల	కాగన	ఐదు	ల్టరలి	రకతిములోన్ిండి	
ప్రాణుడిక్	కావలిసన	సూక్ష్మ	ఆహారము	అయిన	అశనము	ఉత్త్తి	కాబడున్.	కాబడిన	
“అశనమున్”	మనలో	ఉన్న	“ప్రాణ”	స్్వకరించున్.	ఉదయము,	రాత్రి	చ్యు	జపములలో	
ఉత్త్తి	అయిన	అశనమున్	మూత్ర	ప్ిండముల	దా్వరా	(kidneys)	వెన్్న	పూసలో	(spinal	
cord)	 ఉన్న	 స్షుమ్న	 న్డి	 దా్వర	 భ్రుకుట్క్	 (సపతి	 పదము)	 చ్రచేబడున్.	 చ్రచేబడిన	
ఆహారమున్	(అశనమున్)	భ్రుకుట్క్	వెనక	భాగములో	బ్రెయిన్	రీజియన్	లో	 (brain	
region)	4th	వెింట్రికలోలి	(4th	ventrical)	ఉిండబడిన	ముఖ్య	ప్రాణ	స్్వకరించున్.	దీనినే	
“ప్రతా్యహారము”	అిందురు.	చాలమింది	సాధకులు	ఇక్కడనే	చాల	పరపాట	చ్సాతిరు.	
గతాగతులలో	 ఉత్త్	 అవుతున్న	 అశనమున్	 భ్రుకుట్	 వరకు	 చ్రచేలేక	 వెన్్నపూస	
మధ్యలోనే	 వదిలేసాతిరు.	 మధ్యగత్లో	 జరుగు	 1,2,3	 నిమషాల	 కాల	 గత్	 ఎింతో	
విలువైనది.	అక్కడ	అశనమున్	పైక్	తీస్కపోవడింలో	ఆ	గత్	ఎింతో	ఉపయోగకరింగా	
ఉింటింది.	దీని	ఇింపారెటిన్సు	గమనిించక	సాదా	స్దాగా	చ్యడము	వలలి	అశనము	పైక్	
పోలేక	 	 ప్రాణుడిక్	 అశనమున్	 అిందిించలేకపోతున్్నరు.	 ex:	 ఒక	 ఎతతియిన	 గటటి	
పైక్	పెట్రో�	లేని	బిండిని	పైక్	బిగపట్టి	నెటటికుపోతూ		చివరింటూ	చ్రాచేక	ఇింకా	కొది్ద	
దూరములో	ఉన్న	గమ్యము	చ్రక		ఆ	బిండిని	వదిలినచో		ఆ	బిండి	ఎక్కడిక్	చ్రున్?	
మళీ్ళ	డౌన్కు	వచిచే	పడుతుింది.	అలా	పలుమారులి	చ్రచేడిం	పూరతిగా	పైక్	వెళ్ళలేక	క్ింద	
పడటిం	 ఎలా	 ఉింద్	 అలాగే	ఈ	 అశనమున్	భ్రుకుట్	యిందు	 చ్రచేలేక	 	 ప్రాణుడిక్	
అిందిించలేక	గత	కొని్న	సింవతసురాలు	న్ిండి	ప్రయత్్నస్తిన్్నరు.	కాని	ఫలితిం	అిందడిం	
లేదు.	కారణిం?	ఆ	 గత్క్	ఇింపారెటిన్సు	 ఇవ్వకపోవడిం.	 ఇది	 “చాల	విలువైన	 గత్”	అని	
సాధకుడు	గురతిించకపోవడిం	సాధకుడు	ప్రయత్్నసూతినే	ఉన్్నడు.	కాని	విజాఞానముతో	
ప్రయత్్నించడిం	 లేదు.	 అలా	 చ్యడిం	 అజాఞానమా!	 	 విజాఞానమా!	 తదా్వరా	 ఎలాింట్	
ఫలితాలు	అన్భవిించక	విముఖులై	జపము	వదిలి	వేయుచున్్నరు.

7) మూడవ గతి :	ఈ	గత్	భ్రూమధ్యము	న్ిండి	ఆత్మ	ఉిండు	సా్థనము	వరకు	నడవవల్న్.	
ఈ	 గతాగతులలో	 ప్రాణుడిక్	 కావలసన	 ఆహారమున్	 తయారుచ్స	 దైవాింశిం	
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అయిన	“ప్రాణుడిక్	నైవేద్యము	పెటటిడమే”	మానవుని	కరతివ్యము.	కాని	 	నేట్	మానవుడు	
ఆహారము	అిందిించక	పోవడిం	వలలి	అనేక	అనరా్థలకు	గుర	అవుతూ	దైవదూషణకు	బలి	
అవుతున్్నడు.	సూ్థలింగా	దేవుడిక్	పెటేటి	నైవేద్యమే	ఇది.	గతాగతులు	చ్యునదే	“ప్రాణాగ్న	
పూజ.”	 సాధకుడు	 ఇింకో	 పెద్ద	 పరపాట	 చ్స్తిన్్నడు.	 గతాగాతులలో	 తయారైన	
అశనమున్	అిందిించక	పోవడిం	ఒకట్	 	 అిందిించిన్	ప్రాణ	స్్వకారము	జరగేవరకు	
జపములో	 కూరోచేలేక	 పోవడిం,	 గతాగతులు	 పూరతి	 అవగానే	 కొది్ద	 సేపట్లి	 లేవడిం	
వలలి	ప్రాణ	చికాకు	పింది	మనస్సు	ఆింద్ళనకు	గురై	 (cells	O

2
)	కణాలకు	కావలసన	

ఆహారము	 అిందక	 దేహ	 సామ్రాజ్యము	 అసతివ్యసతిమై	 ఇగోయిజ�	 పెరగ	 సూక్ష్మస్థత్,		
సూక్ష్మదృష్టి,	 	సూక్ష్మగమ్యిం	చ్రుకోలేక	వికల్ము	చెింది	జపము	విడిచి	పెడుతున్్నరు.	
కావున	ఈ	గత్లో	మూడు	సూక్షా్మలపై	 (ప్రాణ,	మనస్,	దృష్టిపై)	క్ింద్రీకర౦చి	నిరా్దరత	
సమయిం	 వరకు	 కూరోచేవల్న్.	 అింతరు్మఖింగా	 ఉన్న	 దైవీ	 సింపతుతిన్	 కాించలేక	
దరదాపులకు	 వెళ్ళలేక	 నేట్	మానవుడు	 ఎిండ	మావుల	 వెింబడి	 పరుగెతుతితూ,	త్రాగు	
నీరు	అిందక		దప్్కగొన్న	వాడిలాగా		సముద్ర	స్డిగుిండములో	చికు్కకున్న	న్వలాగ		
ధరణి	 చ్రుకోలేక	 సతా్యని్న	 గమనిించలేక	 	 అింధాన్కరణ	 చ్సూతి	 	 అరణ్య	 రోదనగా	
సాగుతున్్నరు.	ఈ	మూడు	స్థతులలో	చ్యు	గతాగతులనే	“గాయత్రి”	అింటారు.	
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(3వ	భాగము)

L.K.G	లో	 ఎన్్నళ్్ళ	 ఉింటారు.	మీరు	 ఒకట్,	 రెిండు	 జపము	అధా్యయాలలో	చూప్న	
విధముగా	మూడు	సూక్ష్మ	 శకుతిలపై	 దృష్టి	 పెట్టి	 గతాగత్	 జరప్నచో	అదు్భతమైన	 ఫలితాలు	
మీకు	 వస్తిన్్నయని	 అన్కుింటాన్.	 అింతే	కాకుిండా	ఆ	 గతాగతులు	మూడు	సా్థన్లలో	
నిర్వహిస్తిన్్నరని	 అన్కుింటా.	 అలా	 చ్సనచో	 ఫలితాలు	 రాగలవు.	 అలా	 కాకుిండా	 నేన్	
రాసనటవింట్	దానిని	సూ్థల	మనస్తో,	సూ్థల	దృష్టితో,	సూ్థల	నోరుతో	చదవడిం	వలలి,	సూక్ష్మ	
మనస్సులోక్	 వెళ్ళక,	నూ్యరాన్సులో	కూరోచేలేక	 వాట్	 ఫలితాలు	 కనబడవు.	 అలా	 కాకుిండా	
ఈన్డు	పేపర్	మాదిరగా	చదివి	అక్కడ	వేసేతి	 	ఎని్న	చదివినప్ట్క్	విజాఞానము	వికసించక,	
పాత	పద్ధత్లోనే	రొటీన్గ	గతాగతులు	చ్సేతి	ఎలా	ఫలితాలు	వసాతియో,	మీకు	మీరు	అించన్	
వేస్కుింటూ	విజాఞానముతో	జపిం	చ్యాలి.	

1)	 ప్రాణ	 వుిండే	 గురు	 సా్థనింపై	 మనస్సున్	 మరయు	 దృష్టిని	 కలిప్	 అలా	 చూసూతి	
కూరుచేిండినచో	మీరు	బాహ్యముఖము	న్ిండి	అింతరు్మఖ	స్థత్	కలుగుతుింది.	అపు్డు	
మీ	మనస్సున్	ఎక్కడో	పెట్టినచో	ఆ	అన్భూత్	రాదు.	ఇింకో	విషయిం	మీకు	స్్న�	కార్డు	
న్ిండి	వాయు	మథనిం	తరువాత	రావలసన	ఒక	రకమైన	వాయువు	రాకపోవడిం	వలలి	
“అశనోత్త్తి”	జరుగదు.	జపములో	ప్రాణ	+	మనస్	మలనమై	పైన	ఆత్మలో	కలిసనపు్డే	
జపము	చ్స్తిన్్నరని	సరటిఫికట్	ఇయ్యవచుచే.	అపు్డు	సాధకుడు	L.K.G.	న్ిండి	U.K.G.	
క్	 వచిచేనటటిగా	భావిించవచుచే.	 	 అప్ట్	 వరకు	 జరుగు	సూ్థల	 గతాగతులని	 “వాయు	
మథనము”	గా	అింటారు.	ఆ	స్థత్లో	దేహము	తేలిక	అవుతుింది.	ఆ	స్థత్లోనే	జపము	
సాటిర్టి	అవుతుింది.	అింతర్	ముఖ	స్థత్లోక్	మనస్న్	తీస్కపోతే	మానసక	వైరాగ్యము	
కలుగుతుింది.	చెటటికు	ఆకులు	రాలిపోయినటటి	 	ప్రాణ	బలిష్ఠమయినపు్డు	మనన్సు	
దానితో	సహవాసము	చ్సనపు్డు,	ఇింద్యాల	మూలకింగా	ఉన్న	మనస్	అధోగత్	
ముఖము	 న్ిండి	 ఊర్ధ్ముఖముగా	 ప్రయాణిించినపు్డు	 మానసక	 దౌర్బల్యము	
పోతుింది.	 “సదా”	 ఉపాసన	 జరుగుతున్్న	 దానిని	 ఆ	 మనస్	 గమనిించి	 ఎపు్డూ	
ఆ	అింతరు్మఖ	స్థత్ని,	 ఆనింద	స్థత్ని	కోరుకుింటింది.	అలాింట్	ఆనిందిం	మనస్కు	
కావాలి.	ప్రాణునిక్	అశనము	రోజూ	త్రికాలములలో	దొరకాలి.	కనీసిం	రెిండు	తడవలైన	
పెటాటిలి.	అలా	అలా	కొింతదూరిం	ప్రయాణిస్తిింటే,	అతనిలో	పెన్మారు్లు	జరుగున్.	
అపు్డు	అతని	కుడి	కన్్నలో	సూర్య	బిింబము	ప్రకాశించున్.

22. జపము 
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2)	 సాధకుడు	 తీవ్రమైన	 జపములో	 కొనసాగుతున్నపు్డు	 ప్రాణ+మనస్	 కలస	
ప్రయాణిస్తినపు్డు	 దేహములోని	 అనేక	 మారు్లే	 కాక,	 మానసక	 మారు్లు	 ఎనో్న	
కలుగుతూ	ఇింకా	ముిందుకు	కొనసాగనచో	సాధకుని	ఎడమ	కన్్నలో	చింద్రబిింబము	
వచిచే	 సాధకుని	 ఉతాసుహపరుచున్.	 సూర్య	 ప్రకాశము	 జాఞాన్నిక్	 హేతువని,	
చింద్రప్రకాశిం	 మనస్సు	 యొక్క	 స్థత్క్	 కారణమని	 అన్భవపూర్వకింగా	 జాఞాన్లు	
చెపాతిరు.	 అలాగే	 కొనసాగనచో	 అనేకమైన	 పరణామాలు	గోచరించున్.	 మీరు	 దేహ	
మనే	 దేవాలయములోక్	 వెళ్ళిండి.	 దేవాలయములోక్	 వెళ్ళకుిండా	 (అింతరు్మఖ	 స్థత్)	
దేవుడి	దర్శనిం	జరుగుతుిందా?	దైవ	సామ్రాజ్యము	నీలోనే	ఉిందని	పవిత్రమైన	బైబిలోలి	
చెప్బడిింది.	అవ్యకతిములో	వున్న	దేవుని	దర్శించాలింటే	ఎలా?	దూది	దా్వరా	దారము,	
దారము	దా్వరా	బటటి	కనబడుతుింది.	దూది	అవ్యకతిములో	ఉిండటిం	వలలి,	దూది	లేనటాటి?	
ఉన్నటాటి?	బటటిలో	దూది	కనబడదు.	అపు్డు	దూది	లేనటాటి.	రూపాింతరము	చెిందిింది.	
పాలలో	 మీగడ	 ఉింటిందా?	 లేదా?	 దానిని	 ప్రాసస్సు	 చ్సేతి	 కనబడుతుింది.	 అలాగే	
పరమాత్మ	తత్వము	మనకు	అలానే	కనబడుతుింది.	

౩)	 ప్రాణ	అశన	స్్వకారముతో	జాగృతమై	మనస్సున్	ప్లిసేతి,	ప్రాణ	భయముతో	మనస్	వెళలి	
కలిసపోతుింది.	ప్రాణ	=	సూపర్	డిక్టిటర్	 	అతని	స్వరాజ్యము	కింట్రో�	చ్స్తిింది.	మన	
దేహాని్న	ఏవో	కొని్న	శకుతిలు	పరపాలిించుచున్నవి.	ప్రాణ	జపములో	గతాగత్లో	అశనము	
ఉత్త్	 అవుతుింద్	 ఆ	 సిం�	 చాల	 బాగా	 అనిప్స్తిింది.	 సిండున్	 బట్టి	 గతాగత్	
నీ	 ప్రయత్నిం	 లేకున్్న	 గతాగత్	 బాగా	 జరుగుతుింది.	 ఒకసార	 అశన	 ఉత్త్	 అయి	
ప్రాణ	 స్్వకారము	అయిన	 తరువాత	 తన్	 ఇన్్వల్్మింట్	 అవుతుింది.	ప్రాణ	మనస్సున్	
మాగె్నట్క్	 ససటిిం	దా్వరా	లాకు్కింటింది.	 ల్లా	జాలింగా	ప్రాణ	 ఎఫర్టి	దా్వరా	 గతాగత్	
జరగింద్	 అది	 చాల	 ఉతాసుహ	 భరతింగా	 ఉింటింది.	 ఎింతో	 హాయిగా	 ఉింటింది.	
ఒకసార	అశనము	అయిన	తరువాత	వేడిగా	ఉింటింది.	ప్రాణుడు	మనస్సున్	లాకు్కింటే	
అపు్డు	కానసుింట్రేషన్	కుదురుతిింది.	ప్రాణ	భయానిక్	మనస్సు	ఇింద్య	సింసారిం	వదిలి	
అింతరు్మఖ	స్థత్క్	పోతుింది.	ప్రాణకు	తలిలి	సా్థనిం	ఇచాచేరు.	జీవకణాలే	సింతానము		అని్న	
జీవకణాలకు	ఆహారము	అిందుతుిందా	అని	చూస్కుింటింది.

4)	 2వ	సేటిజి	జపము	సూ్థలములో	జరగేది.	౩వ	సేటిజిలో	తపస్సు	సూక్ష్మములో	జరుగుతుింది.	
అపు్డు	 శరీరింలో	 అనేక	 మారు్లు	 జరుగుతాయి.	 ఉతాసుహముతో	 పైన	 మనస్సు	
వచిచేనపు్డు,	 టైిం,	 సే్స్	 రెిండు	 పోతాయి.	 మనస్సు	 ప్రాణుని	 చూసూతి	 టైిం	 కాని,	
ఎక్కడ	ఉన్్ననో	అనే	 (space)	తెలువకుిండా	పోతుింది.	రేపు	జరగే	విషయాలు	మీకు	
తెలుసాతియి.	 మనస్సుకు	ముిందు	చూపు	 ఉింటింది.	 మనస్సు	 మబు్బలో	 ఉింటె	 నిద్ర	
కూడా	వస్తిింది.	మనస్సు	+	ప్రాణ	కలిసేతి	కానసుింట్రేషన్	జరుగుతుింది.	జపములో	అనేక	
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పరణామాలు,	 అన్భవములు	 వసాతియి.	 ఎవరో	 వచిచేనటలి	 అనిప్స్తిింది.	 అపు్డు	
ఎవరైన్	రావచుచేన్	దైవ	పురుషులు	కాని	సద్ధ	పురుషులు	కాని	భూత	ప్రేత	ప్శచాలు	
కూడా	రావచుచేన్.	అపు్డు	నిజమైన	ఆధా్యత్్మక	సాధన	జరుగుతుింది.	 క్రిింద	ఇప్ట్	
వరకు	జరగనది	సూ్థల	జపమే	ఆ	తరువాత	మనో	+	ప్రాణ	మలనము	అయి	ఒక్	దారలో	
తన	సహజ	గత్	నిందు	పైక్	ఆత్మ	 దగ్గరకు	పోవడిం	జరుగుతుింది.	మూడవ	సేటిజిలో	
మధు	స్మ	రసములు	వచుచేన్.	ఎక్కడ	న్ిండి	వచిచేన్మో,	అక్కడిక్	పోవాలనే	తపన	
పెరుగుతుింది.		జపము	సరగా్గ	జరగనపు్డు	సాధకులకు	క్రిింది	బాడి	కనెక్షన్	పోతుింది.	
ఆ	టైములో	ఎని్న	గింటలైన	కూరోచేవచుచే.	స్మ,	మధు,	రసాలు	ఉత్త్తి	అయితే	దాని	
స్్వకారము	వలలి	మబు్బ	వస్తిింది.	ఇక్కడ	సాధకులు	అప్రమతతిింగా	ఉిండాలి.

5)	 సాధన్	 ఆరింభమున	 పుష్కలింగ	 ఉత్త్తి	 అవుచుిండిన	 లాలాజలిం	 తగ్గపోయి		
కొింతకాలమైన	 మీదట	 తీప్తో	 కూడిన్	 చిక్కనైన	 ఒక	 రసము	 ఉత్న్నమై	 ఆకలి	
తగ్గపోవున్.	 ఈ	 రసము	 సమృది్ధగా	 ఉత్త్తి	 అయినకొలది	 సాధనలో	 చాలా	 సేపు	
కూరుచేిండు	 శక్తియు	 చాించల్య	 రహిత	 మనఃస్థత్యు	 చ్కూరున్.	 ఈ	 రసమునే	
“మధువనియు”	 దీని	 ఉత్త్తి	 కారకమైన	 ఈ	ప్రాణాయామమున్	 “మధు	 విద్య”	 అని	
పేరుకొన్్నరు.	 కాయ	 సింశుది్ధక్	 సహాయమునకై	 మొదట	 ఉత్త్తి	 అయిన	 లాలా	
రసమున్	“ప్రథమ	తీర్థ”	మనియు,	ధర్మ	సాధనకు	అనగా	మనోధారణ	శక్తిక్	సహాయక	
మగుచున్న	ఈ	మధు	 రసమున్	 “ది్వతీయ	 తీర్థ”	 మనియు.	 కడపట్	 సమాధ	 స్థత్లో	
ఉత్న్నమై,	అజాఞాన	నివారకమై,	మోక్ష	సాధన	ఉపకరించు	అమృత	రసమున్	“తృతీయ	
తీర్థ”	 మనియు	దార్శనికులు	 వర్ణించియున్్నరు.	 ఇదే	 దేవాలయాలలోకాని,	 ఎక్కడైన్	
పూజా	కార్యక్రమాలలోగాని,	పూజారులు	మనని	ఆశీర్వదిించుతూ	ఈ	మింత్రము	చదివి	
మనకు	తీర్థ	ప్రసాదములు	ఇచెచేదరు.	“ప్రథమం కాయ శుద్ధ్ర్ధం, ది్వతీయం ధర్మ సాధనం, 
తృతీయం మోక్ష మాపోనాతి, ఏవం తీర్థం త్రిధా పిబేత్” 

6)	 ఈ	 విధముగా	 సాధకుడు	 విజాఞానముతో,	 వాయు	 మథనము	 న్ిండి	 జపముకు,	
జపమున్ిండి	తపస్సుకు	మారుతూ	అత్యింత	భక్తి	శ్రద్ధతో	సబ్మషన్	యై	తన్	వచిచేన	
మారా్గని్న	వెతుకు్కింటూ	మానవ	కరతివా్యని్న	పూరతి	చ్యాలనీ	కోరుకుింటూ,	ప్రజా	సేవలో	
పాలొ్గన్లని	మనవి.	
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(4వ	భాగము)

1) ఒకటవ సేటిజి - సాధకులు ఎక్కవలసన సోపానములు (మెట్లు): సాధకులు	 తమ	 తమ	
జపములో	ఎక్కవలసన	స్పానములు	8	 (మెటలి)	వరకు	ఉింటాయి.	ఒకొక్క	మెటటిలో	
జపములో	 తన	 జపస్థత్ని	 బట్టి	 ఒకొక్కరకమైన	 మారు్లు	 జరుగుతూ	 ఉింటాయి.	
అవి	గమనిించుకుింటూ	ముిందుకు	సాగాలి.	ఒకటవ	మెటటిలో	బిగనిింగ్	జపములో,	
గతాగతులు	సరయిన	పద్ధతులలో	చ్సనపు్డు	అధక	ఊష్ణిం	తయారై	బాడీలో	ఉన్న	
మాలిన్్యలన్	 చమట	 దా్వర	 బయట్క్	 పింప్ించున్.	 మనము	 త్నే	 ఆహారములో	
వచుచే	ద్షాలన్,	రకతిములో	ఉిండు	కొల్సాట్ర�	లాింట్	చెడు	పదార్ధములన్	దీర్ఘ	గత్లో	
పైగత్	 వాట్ని	 తీస్క	 వచిచే	 జీరా్ణశయములో	 పడవేయున్.	 అట్టి	 దానిని	 గతాగత్లో	
భస్్మపటలిం	చ్స్తిింది.	దీర్ఘగత్లో	క్రిింది	గత్	ఆ	పటటిలోక్	వచిచేన	కల్మషాలన్	వాయువు	
(carbondioxide)	దా్వర	బయట్క్	పింపున్.	ఈ	గత్	సరగా్గ	చ్యనిచో	దేహములోనే	
చెడు	 పదార్థములు	రోగ	 లక్షణములు	 అలాగే	 ఉిండి,	 దేహా	 ఆరోగ్యములో	మారు్లు	
ఉిండక,	 మనస్సు	 పరశుద్ధము	 కాక,	 సాధకులకు	 వికల్ము	 వచుచేన్.	 ఈ	 గత్లోనే	
లాలాజలిం	 అధకముగా	 ఉత్త్తి	 అవుతూ,	 జీర్ణ	 కోశము	 క్రియ	 బాగా	 జరగ,	 ఆకలి	
బాగా	పెరుగున్.	ఆరోగ్యిం	మెరుగుపడుతూ	నిద్ర	బాగా	వసూతి,	 ఒక	 రకమైన	గతము	
కింటే	 వాయు	మథనములో	ఊష్ణిం	 బాగా	 పెరగ	 రకతిములో	 ఉన్న	 రోగ	 లక్షణములు	
భస్్మపటలమవుతూ,	ప్రాణుడిక్		కావలసన	అశనమున్	ఉత్త్తి	చ్యు	కార్య	రింగమునకు	
మార్గము	స్లభతరము	చ్యున్.	మనస్సుకు	కూడా	ఒక	రకమైన	ఆనిందిం	కలుగున్.

2) రండవ సేటిజి: సాధకుడు	 రెగు్యలర్	 గా	 అత్యింత	 ప్రేమతో	 ఉదయము,	 సాయింత్రము	
కూరొచేన్	జపములో	జపాన్క్రమమున్	అన్సరించి	వాయు	మథనము	 (గతా	 గత్)	
జనలోకము	న్ిండి	పృథి	లోకము	వరకు	గతా	గత్ని	కొనసాగించినచో	శరీరము	ఏడు	
విందల	న్ిండి	 ఎనిమది	 విందల	 సింట్గ్రే�	ఊష్ణిం	 (electric)	 ఉత్త్తి	 అయినపు్డు	
బైఫోక�గా	 ఉిండబడిన	 దృష్టి	 మొనోఫోక�గా	 మార	 బాహ్య	 వ్యవహారములో	 ఉన్న	
మనస్సు	 దృష్టితో	 ఏకమైనపు్డు	 ప్రాణుడి	 న్ిండి	 వెలువడు	 ప్రాణ	 ఝింకారములో	
వెలువడు	 ప్రణవన్దముతో	 చ్యు	 గతాగత్	 న్దస్వరమువల్	 మరయు	 “ఓింకార	 ”	
శబ్దము	వల్	గతాగత్లో	వినపడున్.	ఆ	సిందర్భములో	మనస్సు	ప్రణవ	న్దమునకు	
పులక్ించి,	బాహ్యస్థత్	న్ిండి	 అింతరు్మఖ	 స్థత్క్	పోన్	 తన్	 ఎట	న్ిండి	 వచిచేనద్	
అట	తనతో	పాట	ప్రాణుడిని	కలు్కొని	ప్రాణ	మనో	మలనము	జరుగున్.	ఈ	సేటిజిలో	

22. జపము 
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“అశనోత్త్తి”	 జరుగున్.	 ప్రాణ	 దానిని	 స్్వకరించున్.	 ఇది	 రెిండవ	 సేటిజిలో	 జరుగు	
ప్రక్రియ.	 ఇది	 ప్రత్	 రోజు	 ప్రత్	 జపములలో	 జరుగ	 వల్న్.	 ఇక్కడ	 ఎలాింట్	 అశ్రద్ధ	
చ్సనచో	 	 అనగా	 గతాగతుల	 విషయములో	 కాని,	 ప్రాణ	 మనో	 మలనములో	 కానీ	
ప్రణవన్దముతో	మనస్సు	పులక్ించ్టటటి	చ్యనిచో	గతాగత్	అింటే	రింపము	కోత	
లాింట్	సిం�	కాకుిండా		మృదు,	మధురింగా	వేణున్ధ౦గా	గత్	అలా	చ్యాలి.	ప్రాణ	
అశన	 స్్వకారము	చ్యువరకు	 అలానే	మూడు	సూక్షా్మలపై	 దృష్టి	 నిలిప్	కూరోచేవాలి.	
ఇలా	చ్సనచో	సాధకుడు	ఎని్న	గింటలైన	జపములో	కూరోచేగలడు.	ఈ	అశనోత్త్తి	ప్రాణ	
స్్వకారము	అత్యింత	విలువైన	సేటిజి	ఇది.	

3)  మూడవ సేటిజి : మూడవ	సేటిజిలో	తీవ్రమైన	గతాగతులు	చ్సూతి	గతాగతుల	సిం�	మెరుగు	
పెటటికుింటూ	 కొనసాగనచో	 ఉత్త్తి	 అవుతున్న	 అశనమున్	 ప్రాణ	 స్్వకరించుతూ	
రోజు	రోజుకు	 బలిషు్ఠడవుతూ	 చైతన్యము	పింది,	 తృప్తి	 చెింది	 శక్తి	 పింది	ప్రాణ	 +	
మనస్	మలనము	జరగ	తన్	వచిచేన	మార్గముకై	పోవుటకు	ప్రయత్నమూ	చ్యున్.	
అపు్డు	ప్రాణ	అశన	స్్వకారము	చ్యుటము	చూచి	మనస్	శింత్	పిందున్.	ఇక్కడ	
“స్మరసము”	వచుచేన్.	ఇది	ప్రత్	జపములో	మనస్	+	ప్రాణ	కలిసేతి	తృప్తి	పిందుతూ	
జపస్థత్	న్ిండి	తపస్సు	స్థత్క్	మారడానిక్	ప్రయత్్నస్తిింది.	ఆ	యొక్క	సేటిజిలో	సాధకుడిక్	
ఒక	రకమైన	ఆనింద	స్థత్	దానితో	పాట	జాఞానిం	వికససూతి		వైరాగ్య	స్థత్	ప్రారింభిించున్.	
ఈ	సేటిజిలో	సాధకులు	బహు	ఆనిందింతో	జపము	చ్యాలి.	

4) నాలుగవ సేటిజి :	 సాధనలో	 న్లుగవ	 సేటిజి	 నిందు	 రోజు	 రోజుకు	 అశన	 స్్వకారింతో	
ప్రాణ	 ఉతాసుహభరతుడై	 	 మనస్	 ఆనింద	 ఉలాలిసింతో	 జపములో	 “మధురసము”	
దొరుకున్.		ఆ	రసము	ప్రాణ	స్్వకారముతో	మతుతి	వస్తిింది		ఆనిందిం	వస్తిింది.		బుది్ధ	
వికసస్తిింది.		వాక్	శుది్ధ	వస్తిింది.		జడత్విం	పోయి	ప్రాణ	శక్తి	+	మనోచ్తనము	పుష్టిని	
పిందున్.	దైవ	సామ్రాజ్యమునకు	దగ్గరవుతాడు.	జపములో	భయము	వస్తిింది.	చిత్ర	
విచిత్రాలు	కనబడుతాయి.	దేవతలు,	వాయిదా్యలు,	పక్షుల	క్లక్ల	రాగాలు	రవరవలు,	
ఋషులతోపాట	అనేక	దృశ్యలు,	టన్న�	చీకట్	పోయి	ఉషోదయిం	వస్తిింది.	ఇక్కడ	
తప	 స్థత్	 మొదలవుతుింది.	 దేహేింద్యాలు	 సింపూర్ణముగా	 మేలుకొని,	 సూ్థలపు	
మురక్ని	 పోగొటటికోవాలి.	 ఇక్కడ	 ఆహార	 నియమాలు	 కచిచేతింగా	 అమలుచ్యాలి.	
జపము	యొక్క	రెగు్యలారటీని	బ్రేకు	చ్యకూడదు.	

5) ఐదవ సేటిజి:	ఈ	సేటిజిలో	పైవాట్తోపాట,	తపస్సులో	తీవ్రత	పెరగనచో	అనేక	విషయములు	
గోచరమవుతూ.	అనేక	రకాల	సిం�సు	లోన	ఎింతో	సింపద	దొరుకుతుింది.	ఈ	స్థత్లో	
“సర్వ	విదా్య	స్్ష	మహిమా	భువి”	అని	తెలియ	వస్తిింది.	ఈ	సేటిజిలోనే	అమృతపానిం	
అవుతుింది.	 జపములో	 ఎలాింట్	 అింతరాయము	 మనోవికల్ిం	 లేకుిండా	 తపస్సు	
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జరగనచో,	 ఆత్మ	 దర్శనమునకు	 ఉపక్రమస్తిింది,	 సాధకులు	 ఇక్కడ	 అప్రమతతిింగా	
ఉింటూ	మీ	దేహములోని	దేవుణి్ణ	చూచ్	ప్రయత్నమూ	చ్యాలి.	ఎలాింట్	వికల్ములకు	
గుర	కాకుిండా	చూస్కోవాలి.	

6)  ఆరవ సేటిజి :	ఇక్కడ	ప్రాణ	+	మనస్సు	+	ఆత్మ	ఒకట్గా	మారపోతాయి.	ఆత్మకు	శింత్	
దొరుకుతుింది.	అపు్డు	దైవ	సామ్రాజ్యమునకు	మొదట్	మెటటి.	సాధకులు	పటటిదలతో,	
జాఞానోతతిర	కర్మలు	చ్సూతి,	జాఞానవింతుడై	సమాజ	సేవకు	ఉపక్రమించాలి.	సరా్వింతరా్యమ	
అయిన	దైవాని్న	వీక్ించాలి.	ఈ	సా్థయి	యిందు	సాధకుడు	ఏకాింత	ప్రియుడు	కాగలడు.	
మన్షుల	సహవాసము	విస్గు	కలి్గస్తిింది.	శబ్దము	బాధస్తిింది.	భోజనము	వదు్ద	అని	
అనిప్స్తిింది.	నడుచుట	కషటిదాయక	మవుతుింది.	వ్యవహారము	చాలనిప్స్తిింది.	చివరకు	
నిద్ర	కూడా	కాలహరణిం	అనిప్స్తిింది.	మొతతిిం	మీద	మౌనప్రవృత్తితో	స్ఖము	కనబడి	
అని్న	 విధముల	సూ్థల	 దేహ	 కర్మల	న్ిండి	 దేహ	 శక్తి	 నషటిమగుట	 గమనిించవచుచేన్.	
ఇలా	 దేహము	 సూక్ష్మ	 మగుచుిండగా	 మనస్సుకు	 తనదే	 అయిన	 ముిందు	 చూపు	
రావటిం	మొదలవుతుింది.	 ఆ	 స్థత్లో	 మనస్సుకు	 అనేక	 ఘటనలు,	 వెన్కట్వి	 లేదా	
ముిందు	జరుగ	బోవునవి	తెలియగలవు.	ఇచచేట	మెలుకువ	అవసరము.	ఈ	సా్థయిలో	
పరపాట	 చ్యకూడదు.	 సాధకునకు	 వచుచే	 గిండమేమటింటే,	 దురహింకారము	
మరయు	దుసా్వర్థము	ఏద్	కన్గొింట్నన్	గొప్తనము,	ఇతరులు	న్కింటే	అలు్లు	
మొదలైన	 భావనలు	 వచిచే	 వ్యక్తి	 మోసపోతాడు.	 అల్త్వింతో	 అనింతతన్	 పిందు	
చపలత,	అతురత,	చివరకు	ప్రయోగములు.	అదు్భతములన్	చ్యుటకు	దుష్	ప్రేరణ.		
వీటని్నింట్	వలన	సాధన	న్శనమై	వ్యక్తి	అగాధమునకు	చిక్్క	బహు	బాధాయుతమైన	
చావున్	పిందవచుచేన్.	

7) ఏడవ సేటిజి :	 ఈ	 సేటిజిలో	 బ్రహ్మత్వము	పిందుతారు.	 భక్తి,	 జాఞానము	 వికసించి	 బ్రహ్మ	
విదులుగా	మార	జాఞానోతతిర	కర్మకు	ఉపక్రమసాతిడు.	ఆత్మ	చ్తనము	అింతరకతకు	ముఖ్య	
కారణమైనిందున	దానిని	తెలుస్కున్నపు్డు	వ్యక్తిక్	అింతయు	వ్యకతిమవుతుింది.	అది	
తెలిసనపు్డు	ఆనిందము	తరువాత	శింత్యు	లభ్యమై	సత్య	దర్శన	మవుతుింది.	ఇక్కడ	
భక్తి,	జాఞానము	ప్రధానము.

8) ఎనిమిదవ సేటిజి :	సాధకులు	ఎనో్న	మైళ్్ళ,	ఎనో్న	సేటిజిలు	శ్రమతో	తపస్సులో	దాటకుింటూ	
వచిచే	ఆత్మ	దర్శన్నింతరిం	దైవ	సామ్రాజ్యములో	అడుగు	పెట్టి	భక్తి,	జాఞానముతో	పాట	
బ్రహ్మత్వము	పింది	 	 సర్వము	అర్థిం	చ్స్కొని	జాఞానోతతిర	 కర్మలు	చ్సూతి	 “క్రియావాన్”	
లుగా	మారుతారు.	ఈ	స్థత్క్	సాధకులు	చ్రుకోవాలి.	
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	(5వ	భాగము)

1)	 విశ్వమిందలి	మానవుల్లలిరు	సర్వతోముఖాభివృది్ధని	కాింక్ించి,	మానవ	జీవితిం	శింత్	
సింతృపుతిలతో,	ప్రగత్పరింగా	సాగు	సింయోజన	మొనరుచేట	మహత్	కార్యము.	దానిని	
వివరించుటయే	 ఈ	 వేదిక	 యొక్క	 ప్రాముఖ్యము.	 ఈ	 రీత్	 మానవత	 కావశ్యకమైన	
ధర్మము	 	దాని	 ఆచరణీయ	 నిరే్దశము.	ఈ	 రెిండూ	మనకు	ముఖ్య	 కార్యములు.	 ఇట్టి	
పవిత్ర	 ఉదే్దశముతో	 అదే	 తన	 ధే్యయింగా	 వెలువడుతున్న	 ఈ	 సమాచారమునకు	
(మెసేసుజ్)	 అపూర్వ	 ఆదరాభిమాన్లతో	 గైకొని,	 మీ	 అమూల్య	 సలహాలతో,	 సముచిత	
ఉతాసుహానీ్న	ప్రదర్శించి,	మాకు	చ్యూత	నిస్తిన్న	 సమాజ	బింధువులకు	మా	కృతజఞాత	
తెలుపుకొన్చున్్నము.	 ఇప్ట్వారు	 క్వలిం	 లింపట	 జీవితిం	 వెళ్ళ	 బోసేవారు.	
తతతి్	 ప్రేమకులు	 కారు	 అన్ట	 అబద్ధము.	 తతతి్ము	 ఎవరక్	 వలదు?	 తత్వమే	 మన	
జీవన్ధారమై	 ఉిండ	 దానిని	 కాదనగలమా?	 మా	 ఈ	 ప్రయత్నములో	 మీ	 సింపూర్ణ	
సహకారము	అిందిించవలసన	అవసరము	ఎింతైన్	ఉింది.

	 మానవ	 మహోన్నత్క్	 మహనీయులు	 ఎిందరెిందరో	 అహరహిం	 శ్రమించి,	 కీరతిలో	
బాగస్్థలైన్రు.	 అయినన్	 మానవలోకము	 అశింత్తోనే	 అలమట్ించుచున్నది.	
ఎల్లిడలా	 ఏద్	 ఒక	 కొరత	 అగుపడుచునే	 యున్నది.	 ఏ	 ఆధారిం	 పై	 సమసతి	 సృష్టి	
నిలబడిింద్,	 ఈ	 మానవత	 నిలిచినద్,	 ఆ	 సూత్రాత్మక	 శక్తియే	 “ధర్మము”	 అని	
ప్లువబడుచున్నది.	ధర్మము	మానవతన్	ధరించినిందుననే	అది	అని్నింట్కీ	మూలము	
అదియే	 “ఆది”.	 ఈ	మూల	 ధర్మమున్	 “ఆదిధర్మ”	 మనియు,	 ఆది	 ధర్మమే	 “	ఋత	 ”	
మనియు		వేదములిందు	చెప్బడినది.	

	 అటేలి	ఏ	యొక్క	వస్తివు	ఈ	సర్వమున్	యిముడుచేకున్నద్,	ఏ	ఒక్క	వస్తివు	అనేకముగా	
రూపుదిదు్దకున్నద్	 అదే	 “సత్”	 అని	 పేరుకొనబడినది.	 ఆ	 “సత్”	 యొక్క	 జాఞానమే	
తతతి్జాఞానము.	తత్వజాఞాన	మనగా	సత్య	జాఞానము.	ఈ	సత్యమున్	“శ్రుత్”	మననీయముగా	
చెప్్నది.	 “ఏకోవశీ	 సర్వభూతాింతరాతా్మ	 ఏకిం	 రూపిం	 బహుధా	 య:	 కరోత్ః	 ।	
తమాత్మస్థిం	యే	అన్	పశ్యింత్	ధ్రా	।	సేతిషాిం	స్ఖిం	శశ్వత౦	నేతరేషాిం”	,		“ఏకిం	సత్	
విప్రా	బహుధా	వదింత్”	అని,	ఉపనిషతుతిలలోన్,	వేదములిందునన్	పేరొ్కనబడినది.	
అని్నింట్లోన్	“సత్”	యున్నది.	మనకు	కావలసనది	సత్వ	జాఞానము.	ఈ	దిశగా	సాగుచున్న	
మనకు	ధర్మమే	శరణ్యము.	సర్వమున౦దు	స్థతముగా	ఉన్్నడనిప్ించు	మహాశక్తి	ఇది.	

22. జపము 
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“ధరో్మ	 రక్షత్	 రక్తః”	 యన్న్డి	 జాఞాపకము	 వచుచేన్.	 కాని,	 ధర్మము మనచే రక్షణ 
పొందగల అసహాయ స్థతిలో ఎననాడు లేదు. ధర్మమే మనలన్ ధారాళముగా రక్షించ్న్. 
దాని సహజత అది. అంతయే గాని ధర్మమునకు మన మేమి రక్షణ నీయగలము?	 	ఇట్టి	
వివేచనతో	సాగపోవ	న్దే్దశించిన	మనకు	 సరు్వలు	మాన్్యలే.	జాత్,	మత,	 పిం�ల	
విభేదాల	ప్రమేయమే	లేదు.	వార	సేవయే	మన	కరతివ్యము.	వార	సర్వతోముఖ	ప్రగత్యే	
మన	ఆనిందము.	కావుననే	శ్రీ	అచు్యతాశ్రమ	సాధకు	ల్లలిరు	ప్రాత:	సింధ్యలలో	“సరే్వజన్ః	
స్ఖనో	 భవింతు”	 “సమసతి	 సన్మ౦గళాని	 భవింతు”	 అని	 శింత్	 మింత్రములతో	
ఆత్మతః	కోరుచున్్నరు.	ఇింతే	కాదు	ఈ	విశల	విశ్వమునిందు	పలుచోటలి,	బహు	విధ	
సా్థయిలలో	వ్యకతిమై	యున్న	జీవరాశని	గురతిించి	“లోకా	ససుమసాతి	స్ఖనోః	భవింతు”	అని	
స్వసతి	వచనముల	న్చచేరించుచున్్నరు.	ఈ	రీత్	భూలోకిం	న్ిండి	అనింతము	వైపు	దృష్టి	
సారించి	సాగుచున్న	మనకు	సింకుచిత	భావనలు	రాకుిండు	గాక	!	

	 మానవ	 జీవనము	 అనింత	 ముఖములా	 విసతిరలిలినది.	 జీవ	 కోట్క్	 నివాస	 సా్థనమైన	
ఈ	విశ్వము	స్విశలమైనది.	 విశ్వ	 సర్వసా్వని్న	 భరించిన	 “జీవ	సూత్రిం”	 	 అదు్భతమై,	
రమణీయమై	 కర్మ	 నిరతమై	యున్నది.	 పరమాదు్భతమైన	ఈ	 బ్రహా్మిండింలో	మనము	
క్వలిం	 బాలకులము.	 ఈ	 బాల్యవ్యవస్థలో	 మనకు	 దైవ	 రక్షణ	 అగత్యము.	 దైవము	
ప్రేమ	 పూర్ణము.	 ఆ	 ధ్రోధాతతి	 కక్షలో	 మనము	 క్మముగా	 పురోగ	 మింప	 వచుచేన్.	
అిందులకై	మనము	ప్రార్ధింతుము.	శ్రేష్ఠము,	జ్ష్యష్ఠము	అయిన	దైవము	మనలన్	సర్వదా	
ఆశీర్వదిించుగాక	!	ఆ	దైవము	మనకు	కళా్యణ	ప్రదమూ,	శింత్	కారకమూ	అవుగాక!	

2)	 మన్షయుత్వము :	 సింగము	న్ిండి	 (వస్తి	సామీప్యత	 	 సహవాసము)	 	 కామము	 (ఆశ)		
పుటటిన్.	 	ఆ	ఆశ	నెరవేరుటకు	ప్రయత్్నించునపు్�	మనస్సు	అది	సరయైనదేన్	లేక	
తపా్	అన్న్.	దానినే	 (prick	of	 the	conscience)	ఆత్మవాణి,	ఆత్మయొక్క	హెచచేరక	
యిందురు.	అయినప్ట్క్నీ	మనము	దానిక్	విరుద్ధముగా	ఆశ	యొక్క	ఒత్తిడిక్	లోబడి,	
దానినీ	అణచలేక	ప్రవృతుతిలై,	అగాథమునబడి	బాధపడుట్	ఆశ	ఫలి౦చినచో	ఇతరుల	
నొప్్	పెటటిట్	యగున్.	అటేలి	బహుజన్లకు	మేలున్	చ్కూరుచే	యొక్క	పని	విషయమై,	
ఇది	మించిదీ	చ్యమనీ	మనస్సు	చెప్్నప్ట్క్నీ,	అిందులకై	శ్రమ	ఎకు్కవ,	స్వలాభము	
తకు్కవ	యన్	ఆలోచన	వచిచే	మనలో	వృది్ధ	చెిందిన	స్మరతనము,	సా్వర్థలాలసత	వలన	
కార్య	ప్రవృతుతిలు	కాకుిండా	ఉిండునది	సింభవమే	కదా!	ఈ	రెిండూ	విషయముల	యెడ	
కొింత	కాలము	జరగన	ప్దప	మనలో	మనము	చ్సన	దానినీ	గురించి	మనము	తొిందర	
పడి	ఈ	పని	చ్సత్మ,	ఇది	తపూ్	అటలి	చ్యకుిండిన	బాగుిండడిది	యన్	పశచేతాతిపిం	
కలుగున్.	 అిందుకోసమే	 తెలిసనవారూ.	 “Look	 before	 you	 leap”	 నీవూ	 కార్య	
ప్రవృతుతిడవు	కాకముిందూ	బాగుగా	ఆలోచిించుము	అిందురు.	యుకాతి	యుకతిములన్	
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గురించి	మనలో	నడుచు	ఈ	విచారమునే	(discrimination)	మన	అింతర్యపు	“మేధాశక్తి”	
యనియు	(Intellect)	“బుది్ధ”	యనియు	అన్్నరు.	

	 	 	 మానవులయిందీ	 విచార	 శక్తి	 పరమతమైనది.	 ఇది	 తనకు	 కావలసన	 దానిని	
చ్యుటకు	 సహకార	 యగున్	 (సూ్థల	 విషయముల	 యెడ	 మాత్రము).	 అయినన్	
శశ్వత	 స్ఖము,	 ఆనిందములన్	 పడయు	 స్థత్ని	 సాధించుకొన్	 కార్యము	 దీనితో	
సాధ్యము	కాదు.	 అిందుకోసమే	 తెలిసన	వారు	 “న	 మేథయా,	న్	 బహుధా	శ్రుణోత్,	
న్యమాతా్మ	 బలహీనేన	 లభ్యః”	 (బుది్ధ	 శక్తి	 వలనగానీ,	 తెలిసన	 వార	 మాటలు	
విన్టవలన	గానీ,	ఆ	శశ్వత	స్ఖము,	ఆనిందము	ఆత్మయొక్క	సహజత్వము	లభ్యము	
కాదు.	బలహీన్లకు	లభ్యము	కాదు	అన్్నరు.	ఇక్కడ	బలహీన్లనగా	ఇింద్యముల	
మూలముగా	 బయట్	 వస్తివుల	 న్ిండి	 లభిించు	స్ఖము	యొక్క	 ఆకరషిణకు	 చిక్్క,	
మనో	చించలులైన	వారని	అర్థము.	బుది్ధ	శక్తిచ్	పరులన్	మెప్్ించి	సింతోష	పడజ్స	
తన	సా్వర్థమున్	సాధించవచుచేన్.	పరీక్ించి,	ప్రయోగిం	చ్స	వస్తివుల	గుణములన్	
తెలిస	 క్రొతతి	 క్రొతతి	 వస్తి	 విశేషములన్	 కనిపెట్టి	 గొప్	 కీరతి	 సింపాదిించవచుచే.	
ఇతరులన్	భయాశచేర్యములకు	గుర	చ్స	తామూ	చెప్్న	 రీత్గా	వారు	నడుచునటలి	
చ్సకొనవచుచేన్.	 అయినన్	 దీనివలన	 వార	 ప్రీత్ని	 సింపాదిించుట	 సాధ్యము	
కాదు.	 శశ్వత	 స్ఖము.	 తృప్తి,	 ఆనిందములన్	 పిందుటకు	 సాధ్యము	 కాదు.	 ఈ	
మాటల	యిందలి	సత్యమున్.	ఈ	కాలపు	అత్	బుది్ధశలురైన	విజాఞాన్లు	 (scientists)	
ఒపు్కొనెదరు.	 మానవునకు	 తృప్తి	 	 ఆనిందములన్	 ఇచెచేడి	 మార్గము	 యెింతగా	
ప్రయత్్నించినన్	తన	బుది్ధ	శక్తి	న్ిండి	సాధ్యమగుట		లేదు.	దానిని	తెలిసన	మర	ఒకర	
సహాయము	(మార్గ	దర్శనము)	అగత్యమై	ఉన్నది.	ఆ	మార్గదర్శకులనే	“గురు”	వనియు	ఆ	
మార్గమునే	(బ్రహ్మవిద్య)	యనియు	అిందురు.	సూ్థల	ప్రయత్నముచ్	నేరుచేకొనదగన	ఎలలి	
విద్యలన్	“అవిద్య”	యనియు	జాఞాన్ల	మతము.	ఆ	విద్యన్	తీస్కొని	ముిందుకు	సాగ	
మన్ష్యత్వపు	వికాసమున్న	జాఞాన్లు	శశ్వత	స్ఖము	దేవ	సామ్రాజ్యము	నీలోనే	ఉన్నది. 
(the kingdom of god is in yourself)	 యని	 చెప్్నప్ట్క్ని,	 మనకు	 ఎటలి	
తెలియవచుచేన్?	ఏస్క్రీస్తి	“Knock it , it will open,  see, it is visible, pray, it 
will be given”	 (తటటిము	 తెరుచున్,	చూడు	 	 అగుపడున్,	 అడుగు	 ఇవ్వగలదు)	
అని	 చెప్్నది	దానిని	గురించియే.	 అయితే	 దేనిచ్త,	 దేనిని	 ఎటలి	 తటటివల్న్?	 ఏమ	
తెరువబడున్?	ఏమ	అగుప్ించున్?	యన్	దానిని	ఊహిించి	తెలియుట	సాధ్యము	
కాదు.	

3)	 “ప్రణవమున్”	ధన్స్సుగా	ఉించుకొని	ఆత్మన్	బాణముగా	చ్స్కొని	బ్రహ్మమున్	గురగా	
నిలుపుకొని	బాణమున్	గురపెట్టి	నేరుగా	సాగునటలి	అప్రమతుతిడై	(alert)	ప్రయత్్నించి	
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గురని	తాకుము.	అచట	పృథి్వ,	అింతరక్షముల	మధ్య	ఓతఃప్రోతముగా	ప్రాణము	చ్యు	
గతాగత్లో	జతకు	మనస్ిండున్.	అదొక్కటే	ఆత్మ	యిందు	చ్రనపు్డు	శబ్దములతో	
విడుదల	పింది	అమృత	తత్వమునకు	సేతువగున్.	“రథన్భి”	వల్	మన	దేహమిందు	
సదా	 చరయిించుచున్నదానినే	 గమనిించునపు్డు	 	 అనేక	 అన్భవములగున్.	
అది	 హృదయమిందున్నది.	 దాని	 విజాఞానమున్	 తెలుస్కొన్నచో	 ఆనిందరూపమైన	
అమృతత్వము	లభ్యమగున్.	ఈ	రీత్గా	అన్భవజుఞాలైన	ఋషులు	వర్ణ౦చిన్రు.	

	 	 	మన	హృదయమిందు	 “ఈశ్వర”	 (ప్రాణవాయు)	అన్	ఒక	చైతన్య	మున్నది.	దానిని	
శరీరమునిందు	 పైక్	 క్రిిందిక్	 ఆడిించవల్న్.	 ఈ	 వాయువు	 మథనము	 న్ిండి	 పాలన్	
మథిించినపు్డు	 దాని	 సారము	 వెన్నయై	 తేలివచుచేనటలి	 “అశన”	 మనెడి	 యొక్క	 సూక్ష్మ	
వస్తివు	తేలివచిచే	పైక్	ఎకు్కచు	మన	దేహము	యొక్క		ఒక	సా్థనము	నిందుిండు	ప్రాణమనెడి	
చ్తనమున	కాహారమగున్.	దానివలలి	శక్తి	గైకొన్న	ప్రాణ	చ్తనము	పై	సా్థయి	చ్ర	బ్రహ్మ	రింధ్ర	
మనెడి	సా్థనమునిందున్న	“ఆత్మ”	యన్	చ్తనమున్	చ్రనపు్డు	అమృత	మనేడి	ఒక	రసము	
ఉత్త్తియై	క్రిిందిక్	దిగుతూ	దేహమిందు	అని్నచోటలికు	వా్యపతిమగున్.	అిందువలన	మానవుడు	
ఇచాచే	మరణుడగుచున్్నడు.	అపు్డే	అతనిక్	జాఞాన	దృష్టి	తెరవబడున్.	తనలో	గల	మనస్కు	
ఆవరించిన	 మలినమింతయు	 న్శనమై	 స్పతిముగా	 న్న్న	 జాఞాన	 శక్తి	 వికాస	 మగున్.	
ఆనిందిం,	తృప్తియొక్క	అన్భవము	కలుగున్.	తన	జన్మసార్థకత	మగుటకు	తానేమ	చ్యవల్	
ననే	జాఞానమబి్బ,	 ఆ	 పని	 చ్స	శింతుడగున్,	ముకుతిడగున్.	 అట్టి	 వారే	జాఞాన్లు.	మనస్	
వికసించిన	 మన్షులు,	 వారు	 దేవుని	 ప్రత్నిధులై	 సర్వభూతహితమునకై	 పాటపడదరు.	
మానవుల్లలిరు	విద్య	న్శ్రయిించి,	సాధించుచు	ఈరాషిదే్వషములు	లేక	ప్రేమతో	జీవిించుచు,	
అభా్యసమున	 సాగ	 తాము	 తృపుతిలై	 ఆనిందాన్భవము	పింది,	 జాఞాన్లగు	 వారిందరున్	
అతనిక్	 (భగవింతునకు)	 సహకరించు	వారగుచున్్నరు.	 ప్రేమ	యొకటే	హృదయములన్	
గెలువ	గలిగన	శక్తి.	అదొక్కటే	జగతుతిన్	పాలిించగలదు.	శింత్యే	ప్రేమ	స్వరూపము	యొక్క	
నైజము,	ధర్మమే	అతని	రక్షాకవచము.	జాఞానమే	అతని	ఖడ్గము.	సే్నహమే	అతని	పవిత్ర	తీర్థము.	
అతడు	అజాత	శత్రువు.	అతనిక్	ఓడిపోవని	వారు	ఎవరూలేరు.
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(1వ	భాగము)

1.	 అనింత	శక్తివింతుడైన	ఆ	పరాత్రుని	న్ిండి	ప్రప్రథమముగా	ఏర్డిన	జ్్యష్ఠ	శ్రేష్ఠ	ప్రజాపత్	
అయిన్	“ప్రాణుడు”	సృష్టి	నిరా్మణానిక్	మూలకారకుడై	యావతుతి	సకల	చరాచర	జగతుతి	
సృష్టిించుకొని,	సర్వ	జీవుల	అింతరా్యమయై,	వాట్	ఉనిక్క్	మూలాధారమైన	ఆ	శక్తియే	
మన	 దేహములో	 ఉన్న	 ముఖ్య	 “ప్రాణ”.	 తన	 అన్ింగు	 శషు్యలైన,	 పించప్రాణులతో,	
ఈ	దేహ	సామ్రాజా్యని్న	నిర్వహిస్తిింది.	తన్	లేని	యెడల	యావతుతి	సృష్టి,	నిరీ్జవ	స్థత్క్	
పోయేటటవింట్	స్థత్లో	ఉన్న	ఈ	ప్రాణ,	ఎింత	ముఖ్యమో		ఎింత	విలువైనద్,	ఎింత	
ఇింపారెటిింట్	అయినద్,	ఆ	ఒక్కట్	తెలుస్కోకుిండా	అని్న	తెలుస్కొని	ఏిం	లాభము?	
ఆ	ఒక్కట్	చిక్్కతే	అని్న	చికు్కతాయి.	అని్నింట్	వలలి	 ఆ	 ఒక్కట్	చిక్కదు.	ఆ	 ఒక్క	దాని్న	
గురించి,	ప్రత్యక్ష	జాఞానము	లేనివాడిక్	ఏమ	తెలియనటటి	ల్క్క.	ఇది	చెటటి,	అది	ఆవు,	అది	
చీమ,	ఇది	ఏన్గు,	ఇది	పాము,	ఇతన్	మొగవాడు,	ఆమె	ఆడది	అింటూ	వేరు	వేరు	
రూపాలు	చూస్తిన్్నరు.	 వేరు	 వేరు	రూపాలలో,	 అింతరా్యమగా	ఉన్న	సూక్ష్మ	రూపమే	
ఈ	ప్రాణ.	అది	అింతట	ప్రకాశస్తిన్నది.	ఎముకలు,	మాింసము,	చ్తులు,	కాళ్్ళ,	ముకు్క,	
చెవి,	న్లిక,	చర్మము,	సూట,	బూట	మొదలగునవి	అని్న	ఉన్్నయి,	కాని	ఆ	ఒక్కట్	
ప్రాణము	లేకపోవడమువలలి,	ఏది,	ఏమ	చ్యలేరు.	కాబట్టి	ఆ	ప్రాణుడి	కోసము	మనము	
ఏమ	చ్స్తిన్్నము?	కనీసము	ప్రాణుడికి ఆహారము పెడుతున్నామా? లేనియెడల ఆ 
ప్రాణ ఎలా జీవిసుతా ంది? ఆలోచించండి? మీరు అనుకుంటారు మేము రోజుకు మూడు 
తడవలు త్ంట్న్నాము కదా ఇంకా ఏముంది పెట్ట డానికి అనేది మీ ఆలోచన కదా! మీరు 
పెడుతుననాది, మీకు కనపడే ఆహారము కదా! అయితే మీకు మీ ప్రాణ కనపడుతున్నాదా? 
లేదు కదా? లేనియెడల కనపడని ప్రాణకు కనపడు ఆహారము ఇస్తా ఎలా భుజిసుతా ంది? 
కనపడు ఆహారము కనపడు దేహానికి కాని నీలోన అంతరా్యమిగా, సూక్ష్మరూపములో 
వుననా ప్రాణునికి సూక్ష్మ అననాము పెటా్ట లిగదా? మీరు దేవాలయములోగాని, మన 
ఇంటిలో చేయు పూజ విధానములోగాని నైవేద్యము పెడుతుంటాము కదా! అప్పుడు 
మీరు చదివే మంత్రము ఏమో తెలుస్? “సూకాషు మాననాము సమరపుయామి” అంటే 
సూక్ష్మ + అననాము = సూకాషు మాననాము  పెటా్ట లనేదే కదా? దాని అరథిము.	సూక్షా్మన్నము	
అనగా	అశనము	అని	అర్థిం.	అదే	ప్రాణుడిక్	ఆహారిం.	మన	పూర్వకులు	అలా	జీవనము	
కొనసాగించిన్రు.	అని్న	రకాలుగా	ఆరోగ్యవింతులై	విందల	ఏిండులి	జీవిించారు.	ప్లాలి	
పాపలతో,	ముని	 మన్మరాళ్ళతో	ముచచేట	 గొలే్వారు.	 కాని	 ఈ	 న్ట్	 పరస్థతులు	

23. ప్్ర ణ 
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ఎలా	వున్్నయో	మనిందరకీ	తెలుస్.	మేలో్కిండి	దైవము	న్ిండి	వచిచేన	ఆ	ప్రాణుడిక్	
ఆహారము	ఇచిచేన,	అదియే	దైవ	సేవ,	 	దైవము	వేరే	లేదు.	ఏ	రోజు	మనము	అన్నము	
పెడుతామో	ఆ	రోజు	ఆ	ప్రాణ	తన	తిండ్రి	అయిన	ఆ	పరమేశ్వరునిక్	ఈ	రోజు	ఇతన్	
అన్నము	పెటాటిడు	న్న్న	అని	తెలుపుకుింటన్నది.	అపు్డు	ఆ	దైవము	న్	బిడడుకు	చాలా	
రోజుల	తరువాత	అన్నము	పెటాటివు	అింటూ	న్	బిడడు	చాలా	సింతోష	పడినది	అని	ఆ	దైవ౦	
అన్న	దాత	స్ఖీభవ	అని	ఆశీర్వది౦చుతుింది.		ఈ	వాక్యము	ఇక్కడ	పుట్టినది,	కాని	అది	
మనము	ఎక్కడ	వియోగస్తిన్నమో	చూడిండి.		అదే	పెటటిని	రోజు	ఈ	రోజు	కూడా	అన్నము	
పెటటిలేదు	న్న్న	అింటే	ఏమింటాడో	పరమేశ్వరుడు	ఆలోచిించిండి.	మనము	గారాబింగా	
కూతురని	పెించి	పోష్ించి	పెళలి	చ్స	అతాతిరింట్క్	పింప్సేతి	అత్తిింట్వారు	బిడడుకు	అన్నము	
పెటటిడము	 లేదని	 ఆ	 బిడడు	మీకు	ఫోన్	చ్స	 ఏడుసూతి	 అమా్మ	ఈ	రోజు	కూడా	న్కు	
అన్నము	పెటటిలేదని	చెప్్తే	మీరు	ఎలా	ఉింటారో,	ఎింత	ఆవేదన	చెిందుతారో,	అలానే	ఆ	
దైవ	కూడా	న్	బిడడుకు	జరుగుతున్న	అన్్యయానిక్	బాధపడి	న్	మొర	వినేది	ఎవరు?	అని	
అన్కోదా!	అింతే	కాకుిండా	రోజు	తన	తలిలి	,తిండ్రిక్	ఇక్కడ	ఉిండలేన్	నన్్న	వచిచే	తీస్క	
వెళ్ళమని	నేన్	ఇక్కడ	వుింటే	ఆకలిక్	చచిచే	పోతున్్నన్	అని	చెప్్	చెప్్	విస్గు	ఎత్తిన	
ఆ	బిడడు	ఏద్	ఒక	రోజు	తనకు	తానే	మూట,	ముల్లి	సరు్దకొని	ఎలాగో	అలాగా	మన	ఇలులి	
చ్రనటలి	 ,	ఆ	ప్రాణ	కూడా	మూట,	ముల్లి	సరు్దకొని	తన	పుట్టిన	ఇింట్క్	పోదింటారా?	
అలా	పోతే	ఆ	దేవుడు	చలలిగా	ఉిండా!	ప్లలిల	పెిండిలిళ్్ళ	అయే్యవరకు	వుించడాయే	అని	
నన్్న	 నిిందిసాతిరు,	 దానిక్	 కారణము	 ఎవరింటారు?	మీ	 బిడడుకు	 అన్నము	 పెట్టి	 అని్న	
రకాలుగా	చూస్కుింటే	ఆ	బిడడు	అతతివార	ఇింట్ని	వదిలి	వచ్చేదా	చెప్ిండి?

2.		 ఒక	ప్రక్కన	న్	బిడడుకు	అన్నిం	పెటటిక,	రెిండో	ప్రక్కన	నేన్	ఎక్కడో	ఉన్్ననని	న్	దర్శనిం	
కోసిం	 త్రగ	 రాని	 దగ్గర	 త్రుగుతూ	 చ్యరాని	 పన్లనీ్న	 చ్సూతి	 పడరాని	 పాటలి	
పడుతున్్నరు.	మీరు	 చదివే	మింత్రాల	సూక్ష్మ	 అరా్థలన్	 తెలుస్కోకుిండా	సూ్థలమైన	
జాఞానింతో	నేన్	సూ్థలింగా	ఉన్్ననని,	సూక్ష్మింగా	నీలోనే	ఉన్న	 నన్్న	చూడక	 బయట	
చూస్తిింటావు.	ఇది	నీకు	తగున్!	కోటలి	కొలది	జన్మలన్ించి	ఇలానే	చ్స్తిన్్నవు,	కర్మలు	
అన్భవిసూతినే	వున్్నవు.	మీరు	ప్రత్	రోజు	పూజా	విధానములో	మింత్రాల	యొక్క,	పూజ	
విధానిం	యొక్క	ఇన్నర్	మీనిింగ్సు	అర్ధిం	చ్స్కొని	నడచుకోిండి.	ఇక	న్ిండైన	న్	బిడడుకు	
ఆహారాని్న	అిందిించి	తృప్తి	పరచినచో,	నన్్న	తృప్తి	పరచినటేలి	అపు్డు	న్	సహకారము	
ఎలలి	 వేళల	 మీకు	 ఉింటింది.	 ఇది	 మీరు	 చ్యు	సూ్థల	 విధానములో	 నేన్	 దర్శనిం	
ఇవ్వలేన్.		నేన్	సూతిక్షా్మత్	సూక్ష్మింగా	ఉన్్నన్.		మీరు	సూక్ష్మ	స్థత్లో	వెత్క్తే	దొరకగలన్.		
ఇది	నేన్	అని్న	జీవులోలి	ఉన్నప్ట్కీ	మానవులకు	ప్రతే్యకమైన	జాఞానము	ఇచాచేన్.	తదా్వరా	
అిందుకోిండి.
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3.		 ప్రపించములో	 జరుగుతున్నదింతా	 ఒక్క	 దానివలేలి	 జరుగుతుింది.	 ఆ	 ఒక్క	 ప్రాణానే్న	
తెలుస్కోవలస	 ఉింటింది.	 ఇది	 సాధన	 చ్యడిం	 వలనే	 సాధ్య	 పడుతుింది.	 నేన్	
లేకుిండా	 నీ	 పెదవులు	 కదలగలవా?	 చెవి	 వినగలదా?	 ఇింద్యాలు	 తమ	 పన్లు	
నిర్వహిించగలవా?	 నీవు	 నడవగలవా,	 త్నగలవా,	 నిద్ించగలవా,	 ఎలాింట్	 పన్లు	
కూడా	నేన్	లేకుిండా	నీవు	చ్స్కోగలవా!	అలాింట్	దానినైన	న్కు	అన్నిం	పెటటిడములో	
ఎిందుకు	 ఈ	 అశ్రద్ధ?	 న్కు	 అన్నిం	 పెట్టినచో	 ఏ	 పనైన్	 సాధించగలన్.	 మీరు	 మీ	
ఇింట్లోని	పాలేరుకు	అన్నిం	పెట్టినచో	శక్తి	వచిచే	ఏ	పనైన్	చ్యగలడు.	అతన్	ఆకలిపై	
ఉన్నపు్డు	మీరు	ఏ	పని	చెప్్న	చ్సాతిడా?	అన్నిం	త్న్న	తరువాత,	బియ్యము	బసాతినైన్	
మోయగలడు.	అలానే	చింట్	ప్లలిలు	ఆకలితో	అలమట్సూతి	ఉన్నపు్డు.	మీరు	పాడే	జోల	
పాట	విింటిందా?	లేకా	మారాిం	చ్స్తిిందా?	మీరు	అపు్డు	ఏిం	చ్సాతిరు?	అలానే	న్	
పరస్థత్	కూడా	అర్ధిం	చ్స్కోిండి.

4.		 మీరు	అన్నము	పెటటినిచో	నేన్	క్ింగ,	కృశించి,	న్తోపాట	మీ	దేహాని్నకూడా	కృశింప	
జ్సాతిన్.	నిిండా	నూరేళ్్ళ	బ్రతకాలిసున	మీ	ఆయుః	ప్రమాణిం	తగ్గసాతిన్.	నేన్	కృశించి	
బలహీనపడినచో	రాగాది	రోగములు	వచిచే	దుర్భరమైన	జీవితము	గడుపుతారు.		జనన,	
మరణ	 చక్రములో	 చికు్కకొని	 పోతారు.	 మీరు	 డాకటిర్	 దగ్గరక్	 వెళ్ళనపు్డు	 ఏమని	
చెపాతిరు?	డాకటిర్	 గారు,	డాకటిర్	 గారు	 అని	న్	ప్రాణిం	బాగులేదు	 అింటారు	 అవున్,	
కాదా?	నేన్	మా	పుట్టిింట్	న్ిండి	వచ్చేటపు్డు	సగిం	ప్రాణిం	తెచుచేకున్్నన్?	లేదా	నీ	
ఇింట్క్	వచిచేనింకా	సగమయా్యన్?	కారణిం	ఏమ?	ఆలోచిించు	మత్రమా!

5.		 ఇక	నైన	నన్్న	చూస్కుింటావో,	గాలి	కొదిలేసాతివో	అది	నీ	ఇషటిిం.	
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(2వ	భాగము)

ప్రాణ	న్కు	అన్నిం	పెటటిిండి	నన్్న	గాలిక్	వదిలి	వేయకిండి.	అన్నిం	పెటటిడిం	వలలి	న్తో	
పాట	మము్మల	కింట్క్	రెప్లా	కాపాడుకుింటాన్	అని	ఒకటవ	భాగములో	రక్వస్టి	చ్సింది	
అని	మీకు	తెలుస్.	 ఇపు్డు	ప్రాణుడిక్	ఆహారము	ఎలా	పెడుతున్్నరో	 ?	 ఎలా	పెటాటిలో?	
ఏమ	అన్నిం	పెటాటిలో	?	అది	ఎక్కడ	దొరుకుతుింద్?	అనే	విషయాలన్	తెలుస్కుిందాిం.	
ఈ	శరీరింలో	ప్రాణ	అింటే	మనకు	గురుతికు	వచ్చేది	“శ్వస.”	ఈ	శ్వస	ఉన్నింత	సేపు	ప్రాణము	
ఉిందని,	శ్వస	ఆగనపు్డు	ప్రాణిం	పోయిిందని	అింటారు.	అింటే	ఒక	విధముగా	చెపా్లింటే	
ప్రాణమింటే	శ్వస	అన్నది	మనకు	విదిత	మవుతుింది.	 దీనిబట్టి	శ్వసలు	ఎలా	ఉిండాలి?	
ప్రాణుడి	 కావలసన	 ఆహారము	 ఎలా	 ఉత్త్తి	 చ్యాలి?	 అన్నది	 తెలుస్కోవాలి.	 రండు 
శ్్వసల మధయున్ననా సమయము జీవిత కాలనినా నిరేదేశిసు్తందని మనకు శ్సత్రము చెపుతుంది. 
అలాింట్	ప్రాణమైన		ప్రాణ	వాయువున్	ఎవరైతే	సక్రమింగా	తీస్కుింటారో	వారు	దీర్ఘకాలిం	
ఆరోగ్యింగా	జీవిించడింతో	పాట,	ప్రాణుడిక్	ఉచాచే్స	నిశ్వసల	(గతాగతుల	దా్వర)	ఆహారాని్న	
తయారు	చ్యడము	వలలి	అశనోత్త్తి	(ఆహారము)	జరగ	ఆ	అగన్ని్న	ప్రాణ	స్్వకారము	చ్స	
బలిషు్ఠడై	తన్	తనతో	పాట	మనస్సున్	కలుపుకొని	మూల	సా్థన్నిక్	చ్రుకొన్న్.	ఎవరైతే	
సరయిన	 ఆహారాని్న	 తగుపాలులో	 అిందిించకపోతే	 వారు	 నిిండా	 నూరేళ్ళ	 జీవితమున్	
సగము	 కాలముతో	 సరపుచుచేకుింటారు.	 మన	 విలువైన	 ప్రాణమునకు	ప్రాణ	 వాయువున్	
సరగా్గ	అిందిించనిచో	అనేక	ఇబ్బిందులు	ఎదురు్కింటాిం.

1)	 మన	శరీరానిక్	ఆహారము,	నీరు	త్నకుిండా	త్రాగకుిండా,	కొని్న	రోజులు	బ్రతకగలిం	
కాని,	గాలి	పీలచేకుిండా	మనము	బ్రతకలేము.		ప్రకృత్లో	గాలి	ఎింత	ప్రధాన	పాత్ర	కలిగ	
ఉింద్,	 ప్రకృత్లో	 భాగమైన	 మనలో	కూడా	 ఆ	 గాలి	 ప్రధాన	 అవసరింగా	మారనది.	
ప్రకృత్లోని	ప్రత్	జీవిక్	ప్రకృత్లోని	అయిదు	తతా్వలన్	ఉపయోగించుకునే	లాగా	శరీర	
నిరా్మణము	ఏర్డుతుింది.	అలాగే	మనలో	కూడా	ప్రాణానిక్	ప్రధానమైనది	గాలి	కాబట్టి	
మన	శరీరింలో	గాలి	ప్రవేశించడిం	అనేది	మన	ప్రమేయిం	లేకుిండా	లోనిక్	వెళ్్ళ	లాగా	
అదు్భతింగా	శరీరిం	నిర్మించబడిింది.	మనిష్	పుటాటిక	కొని్న	విందల	సింవతసురాల	పాట	
ప్రకృత్నే	సర్వస్వింగా	చ్స్కొని	 	ప్రకృత్	పైన	పూరతిగా	ఆధారపడి	బ్రత్కాడు.	నదులలో	
నీట్ని	త్రాగుతూ		కాలుష్యిం	లేని	గాలిని	గుిండల	నిిండా	పీలుచేకుింటూ	పళ్్ళ,	కాయలు	
కడుపార	త్ింటూ	మనస్సులో	ఏ	సమస్య	లేకుిండా	నిశచేింతగా	నిద్రపోతూ	ఆరోగ్యింగా,	
బలింగా	ఉిండేవాడు.	క్రమింగా	మన్ష్య	సింతత్	పెరగే	కొది్ద	శరీర	అవసరాల	కోసిం	పోటీ	

23. ప్్ర ణ 
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తత్వము	పెరగడముతో	ప్రకృత్లో	దొరక్దానిక్	సింతృప్తి	పడక	కొతతి	దారులు	వెతకడిం	
మొదలు	 పెటాటిడు.	 విండడిం	 నేరుచేకున్్నడు.	 పింటలు	 పిండిించడిం	 నేరుచేకున్్నడు.	
సమాజిం	 ఏర్డిన	 దగ్గర	 న్ిండి	 సమస్యలు	 ఎదురో్కవడిం	 మొదలు	 పెటాటిడు.	 ఇలా	
మనిష్	ఎదిగే	కొది్ద	ప్రకృత్క్	దూరమవుతూ	వచాచేడు.	అయినప్ట్కీ	వ్యవసాయముపైన	
ఆధారపడి	బ్రత్క్నింత	కాలిం	శరీరక	శ్రమ	చ్సూతి,	ప్రకృత్నే	అింట్	పెటటికుని	ఉిండబట్టి	
మించి	ఆహారాని్న	తీస్కుింటూ,	ఆరుబయట	గాలిని	పీలుసూతి	అన్రోగా్యలకు	దూరింగా	
ఉన్్నడు.	 పలెలుట్రలు న్ండి పటటిణాలు అ�వృది్ధ చెంద్ క్దిదే ప్రపంచమంతా కాలుషయుం 
పెరగడం ప్రారంభం అయియుంది. జన్భా	 విపరీతింగా	 పెరగడింతో	 క్రమింగా	 ప్రకృత్	
వాతావరణమే	మారపోయి	ఒక	క్రొతతి	వికృత్	ప్రపించము	ఏర్డసాగింది.	అలా	పెరగన	
సమాజములో	ప్రస్తితిం	మనిం	 జీవిస్తిన్్నిం.	కొని్న	 విందల	 సింవతసురాలుగా	ప్రకృత్క్	
నెమ్మదిగా	దూరిం	 అవుతూ	 వచాచేిం.	 ఇపు్డు	మన	 కళ్ళకు	 పచచేని	 చెటలి,	 ప్రవహిించ్	
నీరు,	పింట	పలాలు	కనబడడిం	అదు్భత	దృశ్యింగా	మారపోయిింది.	మనిం	ఎిందుకు	
జీవిస్తిన్్నమో	తెలియకుిండా	హడావుడిగా	జీవితాలు	కొనసాగస్తిన్్నిం.	ఈ	హడావుడి	
యొక్క	ప్రభావము	మన	శరీరాల	పైన	పూరతిగా	కనిప్స్తిన్నది.	టైముకు	అన్నము	త్నము,	
టైముక్	నిద్రపోము,	గాలి	తీస్కోనవసరిం	 లేదు	కాబట్టి	 ఏద్	బ్రతకడానిక్	 సరపడగ	
అది	మనలోక్	వెళ్తినే	ఉింది.	కాని	ఆరోగ్యింగా	బ్రతకడానిక్	సరపడినింత	గాలి	మన	
శరీరింలోక్	వెళలిడము	లేదు.

2)	 శరీరానిక్	 అత్	 ముఖ్యమైన	 ప్రాణ	 వాయువు	 చాలినింత	 అిందితేనే	 శరీరము	 లోపల	
పన్లనీ్న	 సక్రమింగా	 జరుగుతాయి.	ప్రాణ	వాయువున్	సరగా	 తీస్కోలేక	పోవడిం	
వలనే	ఒకపు్డు	200-300	సింవతసురాలు	బ్రత్క్న	మనిష్	ఇపు్డు	100	సింవతసురాలు	
కూడా	 బ్రతకలేక	పోతున్్నడు.	 మన	 శరీరానిక్	 గాలి,	 నీరు,	 ఆహారము	 అవసరమని	
అిందరక్	తెలుస్.	మూడు	పూటల	త్న్్నమా	లేదా	అని	ఆలోచిస్తిన్్నిం.	కాని	త్ిండి	కింటే	
అత్యవసరమైన	ప్రాణ	వాయువున్	తగనింత	పీలుచేకుింటన్్నమా?	లేదా?	అన్న	ప్రశ్న	
ఎవ్వరక్	రాదు.	ఎిందుకింటే	అది	మనకు	తేరగా	అిందేది.	మన	చ్తులతో	తీస్కోవలసన	
అవసరిం	 లేనిది	 కాబట్టి.	 మన	 ఊప్ర	 త్తుతిలు	 ఎింత	 గాలిని	 నిింపుకోవడానిక్	 ఆ	
సృష్టికరతి	 తయారు	 చ్సన్డో	 అింత	 గాలిని	 మనము	 తీస్కోవడము	 లేదు.	 ఊప్ర	
త్తుతిలు	గాలిని	ప్రత్	 క్షణిం	తీస్కుింటూ,	 వదులుతూ	ఉింటేనే	 శరీరిం	 ఎకు్కవ	కాలిం	
మన్్నతుింది.	ఎిందుచ్తనింటే	మనిం	పీలేచే	ప్రాణ	వాయువు	రకతిిం	దా్వరా	శరీరింలోని	
అని్న	అవయవాలకు	సరపడినింత	అిందితేనే	ఆ	అవయవాలు	సక్రమింగా	పని	చ్య	
గలుగుతాయి.	 ప్రాణశక్తి	 తగ్గతే	 పనితనిం	 తగు్గతుింది.	 మనకు	 తెలియ	 కుిండానే	
అన్రోగ్యిం	 లోపల	 తయారవుతుింది.	 అన్రోగ్యిం	 పెరగనపు్డు	 ఆయురా్దయిం		
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తగు్గతుింది.	 మనము	 శ్వసలు	 అింత	 దీర్ఘింగా	 తీస్కుింటే	 అింతా	 ప్రాణ	 వాయువు	
లోపలకు	వెళ్తిింది.	కాని	నేట్	సమాజములో	మనిష్	యొక్క	శ్వసల	తీరు	గమనిసేతి	పై	పైనే	
వేగింగా	నడుసూతి	ఉింటాయి.	శ్వసల	తీరు	అలా	ఉిండడిం	వలలి	మనము	ఊప్రత్తుతిలన్	
పూరతిగా	ఉపయోగించు	కోవడిం	లేదు.	వేగింగా	పై	పైన	నడిచ్	శ్వసలు	ఎకు్కవ	ప్రాణ	
వాయువున్	లోపలిక్	 తీస్కొని	వెళ్ళలేవు.	 త్రుగు	ప్రయాణములో	శరీరము	వదిలిన	
కార్బన్	డై	ఆక్సు�	ఎకు్కవగా	లోపల	ఉిండి	పోయినపు్డు	దానిని	విసర్జించడానిక్	ఎకు్కవ	
ప్రాణ	వాయువు	అవసరిం	కాబట్టి	శరీరిం	ఎకు్కవ	గాలిని	తీస్కోవడానిక్	ప్రయత్్నసూతి	
ఉింటింది.	దానితో	శ్వసలు	సింఖ్య	పెరుగుతుింది.	శ్వసల	సింఖ్య	నిమషానిక్	16–18	
కింటే	ఎకు్కవ	ఉిందింటే	శరీరానిక్	ప్రాణ	వాయువు	చాలడిం	లేదని	గురుతి.	ఇలా	ప్రాణ	
వాయువు	చాలనపు్డు	మనము	తీస్కునే	శ్వసలు	పైపైనే	ఉింటాయి.	ఇది	ఎవరక్	వారు	
గమనిించుకుింటే	స్షటిింగా	తెలుస్తిింది.	అదే	మనిం	గాలిని	నిిండా	పీలుచేకున్నటలియితే	
శ్వసలు	 దీర్ఘింగా,	 నెమ్మదిగా	 ఉింటాయి.	 గాలి	 పీలిచేనపు్డు,	 వదిలినపుడు	 ఛాత్	
ముిందుకు	 వెనకకు	 కదలదు.	 ఇదే	 సరయైన	 శ్వస.	 శ్వసలు	 ఈ	 విధముగా	 ఉింటె	
ఊప్రత్తుతిలు	పూరతిగా	 పనిచ్సనటలి	 ల్క్క.	 ఇలాింట్	 శ్వసలు	మనలో	 నడిసేతి	 మనిం	
అప్ట్	కింటే	మూడూ,	న్లుగు	రెటలి	పని	అలుపు.	ఆయాసిం	లేకుిండా	చ్యగలిం.	

3)	 సృష్టిలోని	 అని్న	 జీవులు	పూరతిగా	ప్రాణ	వాయువున్	 పీలుచేకోగలిగ,	 హాయిగా,	 శక్తిగా	
జీవిించ	గలుగుతున్్నయి.	ఏ	జీవిక్	కూడా	పూరతిగా	గాలిని	పీలుచేకోవాలని	గాని,	ఇని్న	
సారులి	 పీలుచేకుింటే	 మించిదని	 గాని	 చెప్	 వలసన	 పని	 లేదు.	 ఎిందు	 చ్త	 నింటే	 ఆ	
జీవులని్న	ప్రకృత్	పై	భారిం	వేస	ప్రకృత్క్	అన్కూలింగా	నడుసూతి	ఉింటాయి.	కాబట్టి	వాట్	
మించి,	చెడడులు	ప్రకృతే	చూస్కొని	కాపాడుతూ	ఉింటింది.	మన	విషయానికొసేతి	ప్రకృత్	
సద్ధమైన	ఆహారము	త్నడిం	లేదు.	ప్రకృత్	సద్ధింగా	త్నవలసనని్న	సారులి,	త్నవలసన	
సమయములో	 త్నడము	 లేదు.	 ఆహారాని్న	 సింపాదిించుకోవడానిక్	 శరీరక	 శ్రమ	
చ్యడిం	లేదు.	సర	పడినింతా	నీట్ని	త్రాగడిం	లేదు.	సరయైన	ఆలోచనలు	చ్యడిం	
లేదు.	శరీరానిక్	విరుద్ధమైన	వ్యసన్లు	మొదలైనవి	కలిస	శరీరముపై	వాట్	ప్రభావాని్న	
చూపుతున్్నయి.	 ప్రకృత్	 విరుద్ధమైన	 చెడడు	 ప్రభావాలనీ్న	ముిందుగా	 అత్	ముఖ్యమైన	
ప్రాణ	 వాయువున్	 శరీరము	 సరగా్గ	 గ్రహిించకుిండా	 అడుడుపడుతూ	 ఉన్్నయి.	 వాట్	
ప్రభావము,	ప్రాణ	వాయువు	లోపము	రెిండు	కలిస	రెిండు,	మూడు	విందల	సింవతసురాలు	
శక్తిగా	జీవిించ్	అవకాశమున్న	మానవ	శరీరిం	నేడు	55-60	సింవతసురాలుకూడా	సరగా్గ	
జీవిించలేక	పోతున్నది.	 అట	ఆయుస్సున్,	 ఇట	 శక్తిని	 రెిండు	 విధాల	 నేడు	మనిం	
కోలో్వడానిక్	కారణిం	ప్రాణ	వాయువు	లోపమే.	పూర్వము	రోజులలో	ఎకు్కవ	మింది	
శరీరక	శ్రమ	చ్సేవారు.	వారు	శ్రమ	దా్వరా	ఎకు్కవ	ప్రాణ	వాయువున్	గ్రహిించగలిగే	
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వారు.	 శ్రమ	 చ్యని	 పిండితులు,	ఋషులు,	మున్లు	 తపస్సులు	మొదలగు	 వారు		
ప్రాణాయామము	దా్వరా	ఎకు్కవ	ప్రాణ	శక్తిని	 గ్రహిించగలిగే	వారు.	ప్రత్	ఒక్కరు	ప్రాణ	
వాయువు	 లోపిం	 రాకుిండా	 జీవిించగలిగే	 వారు.	 పూర్వము	 రోజులలో	 180-200	
సింవతసురాలు	మనిష్	జీవిించిన్	చనిపోయే	వరకూ	శక్తిగా,	ఆరోగ్యింగా	జీవిించగలిగాడు.	
అింటే	అది	ప్రాణశక్తి	యొక్క	ప్రభావము.	వార	ఆరోగ్య	రహసా్యలన్	పరశీలిసేతి	మూడు	
పూటల	ప్రాణాయామము	దా్వరా	ప్రాణ	శక్తిని	ఎకు్కవగా	తమ	జప	తపాదులలో	పిందే	
వారు.	ప్రకృత్	సద్ధమైన	ఆహారాని్న	తీస్కోవడిం	అనేది	ముఖ్యిం.	నేట్	మానవుడు	శరీరక	
శ్రమ	 చ్యనిందు	 వలలి,	 ప్రాణాయామము	 చ్యనిందువలలి	 మనలో	 ప్రాణ	 వాయువు	
ప్రమాణము	ఎలా	తగు్గతుింద్,	ఎిందుకు	తగు్గతుింద్	తెలుస్కుిందాిం.	

4)		 నేడు	మనము	ఊప్రత్తుతిల	నిిండుగా	ప్రాణ	వాయువున్	పీలుచేకోలేక	పోతున్్నము.	
ఊప్రత్తుతిలలో	 సగభాగమే	 మనము	 ప్రాణ	 వాయువున్	 నిింపుకుింటూ	 మగతా	
సగభాగమున్	 నిరుపయోగింగా	 ఉించుకుింటన్్నము.	 మనము	 కావాలని	 ఈ	 పని	
చ్యడిం	 లేదు.	 మనము	 చ్సే	 మగతా	 లోపాలు	 వలలి	 ఊప్రత్తుతిలకు	 అింతవరక్	
గాలిని	 పీలుచేకునేటటలి	 చ్స్తిన్్నయి.	 అింతకు	 మించి	 మన	 శరీరము	 దీర్ఘ	 శ్వసలకు	
సహకరించడిం	 లేదు.	ప్రాణ	వాయువు	పూరతిగా	ఊప్రత్తుతిల	 చివర	భాగము	 వరకు	
వెళలికుిండా	అడుడుపడే	కారణాలన్	ఆలోచిసేతి	అవి	పటటి	నిిండుగా	త్నడిం,	త్నేటపు్డు	
నీరు	త్రాగడిం,	ఎపు్డూ	ఏద్	ఒకట్	పటటి	ఖాళీ	అవ్వకుిండ	త్నడిం,	పటటి	ఎతుతి	పెరగడిం,	
బరువు	 పెరగడిం,	 ముకు్కలో	 రొింప	 పటటిడిం,	 ఊప్రత్తుతిలలో	 కఫాలు	 పెరగడిం,	
సగరెటలి	త్రాగడిం,	రకతిిం	తకు్కవగా	ఉిండడిం,	శ్వసకు	సహకరించ్	కిండరాలు	బలహీన	
మవడిం,	 కాలుష్యమైన	 గాలిని	 పీలుచేకోవడిం,	 మానసక	 ఆింద్ళనలు	 ఉిండడిం,	
ఎకు్కవగా	మాటాలిడడిం,	ఎకు్కవగా	కూరొచేనే	ఉిండటిం,	శరీరములో	ఎపు్డూ	ఏద్	ఒక	
అన్రోగ్యిం	 ఉిండడిం	మొదలగునవి	 కారణాలుగా	 ఉింటన్్నయి.	 	 ఈ	 కారణాలనీ్న	
ఊప్రత్తుతిలన్	పూరతిగా	సాగ	 నివ్వడిం	 లేదు.	పూరతిగా	సాగని	ఊప్రత్తుతిలు	కొింత	
మించి	 గాలి	 మాత్రమే	 నిింపుకోగలుగుతాయి.	 అలాగే	 కొింత	 చెడడు	 గాలిని	 మాత్రమే	
వదలుతాయి.	 మనిం	 పీలుచేకొనే	 కొది్ద	 గాలి	 మన	 శరీర	 అవసరాలకు	 5-6	 గింటలు	
తేలిక	పాట్	 పన్లు	చ్స్కోవడానిక్	 సరపోతున్నదే	 తప్	 	 శరీరాని్న	పూరతిగా	 శక్తిగా,	
ఆరోగ్యవింతింగా	 ఉించడానిక్	 చాలడిం	 లేదు.	 అిందుచ్తనే	 కొది్ద	 పనిక్	 ఎకు్కవ	
అలసట,	 నీరసము,	 శరీరము	 సహకరించక	 పోవడిం	 మొదలగునవి	 రావడానిక్	
ప్రాణ	 వాయువు	 యొక్క	 లోపము	 చాలా	 ఉింది.	 మనము	 రెిండు	 సింవతసురములు	
కొది్ద	ఆహారము	త్నడానిక్	అలవాట	పడితే	మన	పటటికూడా	దానిక్	అలవాటపడి,	
ఒకో్కసార	ఎపు్డన్న	ఎకు్కవ	త్ిందా	మన్్న	అలవాటలేక	త్నలేము.	కొది్దగా	త్నేసరక్	
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పటటి	నిిండిపోయినటలిగా	ఉింటింది.	అలాగే	మన	ఊప్రత్తుతిలు	కూడా	కొది్ద	ప్రాణ	
వాయువున్	పీలుచే	కోవడానిక్	అలవాట	పడి	ఉన్నిందున	ఇపు్డు	ఎకు్కవ	పీలుచేకుిందా	
మింటే	 వెింటనే	 అవి	 సహకరించవు.	 క్రమేప్	 సాధన	 చ్యగా	 దారలోక్	 వసాతియి.	
మనిం	మళీ్ళ	దీర్ఘ	శ్వసలు	తీస్కోవాలన్న,	ఊప్రత్తుతిల	నిిండుగా	ప్రాణ	వాయువున్	
నిింపుకొవాలన్న,	 రెక్కలు	 బాగా	 వెనక్్క	 ముిందుకూ	 సాగే	 శరీరక	 శ్రమ	 చ్యాలి.	
బస్తిలలో	ఉన్న	వారక్	ఇలాింట్	శ్రమ	చ్యడానిక్	వీలు	ఉిండదు.	కాబట్టి	ఈ	నషాటిని్న	
నివారించడానిక్	మగతా	వా్యయామాలు	మనకు	చ్సే	మేలుకింటే,	దీర్ఘ	ప్రాణాయామిం	
చ్సేతి	మేలు	ఎకు్కవగా	ఉింటింది.	కదలకుిండా	కూరొచేని	మనకు	జరగన	నషాటిన్నింతట్ని	
పూరతిగా	నివారించుకొని	శ్వసలు,	నిమషానిక్	15	కింటే	లోపుగా	7	వరకు	ఉిండేటటలి	
తయారు	 కావచుచే.	 మనిం	 మాములుగా	 శ్వసలు	 తీస్కునేటపు్డు	 ఎింత	 ప్రాణ	
వాయువున్	లోపలిక్	తీస్కుింటామో,	శ్వసలు	దీర్ఘింగా	తీస్కున్నపు్డు	ఎింత	ప్రాణ	
వాయువున్	 తీస్కోగలుగుతామో,	 దానివలలి	 కలిగే	 ప్రయోజన్లేింట్	 వివరింగా	
మున్్మిందు	తెలుస్కుిందాిం.
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23. ప్్ర ణ 
(3వ	భాగము)

మానవులకు	దీర్ఘ	శ్వసలు	 (గతా	గతులు)	ఎింత	ఇింపారెటిింట్	 	దీర్ఘ	శ్వసల	ఆవశ్యకత	
ఎింతో	 తెలుస్కుిందాిం.	 మన	 ఆధ్నములో	 ఉిండే	 నీట్ని	 సరగా్గ	 తీస్కుింటన్్నమా!	
లేదా!	 అన్న	 ఆలోచనగాని,	మన	సా్వధ్నములో	ఉిండే	ఆహారాన్నన్న	 శరీరానిక్	కావలసింది	
తీస్కుింటన్్నమా?	అన్న	ఆలోచనగానీ	లేని	మన్షు్యలకు	మన	ఆధ్నములో	లేని	గాలిని	
దీర్ఘింగా	పీలుచేకుింటన్్నమా?	లేదా?	అన్న	ఆలోచన	ఊహలోలి	కూడా	రాదు.	దీర్ఘ	శ్వసలు	
అింటే	 ఏమట్?	 ఎిందుకు	 మించిది	 అన్న	 విషయము	 ఎింతో	 మిందిక్	 అసలు	 తెలియనే	
తెలియదు.	మామూలు	శ్వసక్,	 దీర్ఘ	శ్వసలక్	 గల	భేదమేమట్	తెలుస్కొని	దీర్ఘ	శ్వసలు	
ఆలోచిదా్దము.	

1) మామూలు శ్్వస అంటే :	 మనిందరమూ	ప్రత్	రోజు	మాములుగా	 పీలుచేకునే	శ్వస.	
ఇిందులో	 ఏమ	 జరుగుతుింద్	 తెలుస్కుిందాము.	 మనము నిమషానిక్	 18	 న్ిండి	
అింతకింటే	 ఎకు్కవ	 శ్వసలు	 తీస్కుింటాము.	మాములుగా	 ఉన్నపు్డు	 ప్రత్	శ్వసక్	
౩౦౦	 న్ిండి	 400	 మ॥ల్॥	 గాలిని	 పీలుచేకుింటూ	 ఉింటాము.	 మన	 ఊప్ర	 త్తుతిలు	
ప్రత్	శ్వసక్	500	న్ిండి	600	మ॥ల్॥	గాలిని	పీలుచేకునే	ఏరా్టన్	కలిగ	ఉన్్నయి.	
మనిం	ప్రత్	శ్వసక్	 ౩౦౦	న్ిండి	400	మ॥ల్॥	గాలిని	మాత్రమే	పీలిచేనపుడు	ఆ	కొది్ద	
గాలి	ఊప్రత్తుతిల	 చివర	 వరకు	 వెళ్ళలేదు.	దానితో	ఊప్రత్తుతిలు	 పైభాగమే	 (ఛాతీ	
భాగము)	 నిిండుతుింది.	 ఇలా	 కొది్దగాలి	 పీలిచేనపు్డు	 ఛాతీ	 భాగిం	 వరకూ	 ఈ	 గాలి	
ఎక్్క	ఆ	భాగాని్న	పైక్	లేపుతుింది.	గాలి	పీలిచేనపు్డు	ఎవరకైతే	ఛాతీ	భాగిం	పైక్	లేచి	
క్రిిందకు	 దిగుతూ	 ఉింటింద్	 వీరు	 పీలేచే	 గాలి	 ఊప్రత్తుతిల	 చివర	 భాగిం	 వరకు	
చ్రదు.	అిందువలలి	గాలి	పీలిచేనపు్డు	గాని,	వదిలినపు్డు	గాని	ఊప్ర	త్తుతిల	చివర	
భాగిం	అయిన	డొక్క	భాగింలో	కదలికలు	వీరక్	రావు.	ఇలా	కదలికలు	డొక్క	భాగింలో	
రాకుిండా	 ఛాతీ	 భాగింలో	 వచ్చేవారని	 సాధారణ	 శ్వస	 లేదా	 మామూలు	 శ్వస	
చ్స్తిన్్నరని	చెప్వచుచే.	మామూలు	శ్వస	చ్సే	వారక్	నిమషానిక్	శ్వసలు	ఎకు్కవగా	
ఉిండడిం	 వలన	 గాలిని	 పీలేచేటపు్డు	 గాని,	 వదిలేటపు్డు	 గాని	 ఛాతీ	 కదలికలు	
స్షటిింగా	 తెలుసూతి	 ఉింటాయి.	ఈ	 విధముగా	మామూలు	శ్వసలు	 తీస్కునే	వారక్	 
60	సిం॥ల	న్ిండి	80	సిం॥ల	లోపు	వరక్	ఆయుస్సు	ఉింటింది.	శక్తి	తకు్కవ,	అలసట	
ఎకు్కవగా	ఉింటింది.
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2)  దీర్ఘశ్్వస అంటే :	 నిమషానిక్	శ్వసలు	 15	 కింటే	తకు్కవ	ఉింటె	వారలో	దీర్ఘ	శ్వసలు	
జరుగుతాయి.	 వీరు	మాములుగా	 ఉన్నపు్డు	 ప్రత్	 శ్వసక్	 500	 న్ిండి	 600	 మల్లి	
ల్టరలి	గాలి	వరకు	పీలుచేకోగలుగుతారు.	సర్వ	సాధారణింగా	ఉన్నపు్డు	ఊప్రత్తుతిలు	
ప్రత్	శ్వసక్	ఎింత	గాలిని	పీలుచేకోవడానిక్	నిర్మతమైనవో	అింత	గాలిని	వీరు	పూరతిగా	
పీలుచేకుింటన్్నరు.	 500	న్ిండి	600	విందల	మలిలి	 ల్టరలి	గాలిని	పీలిచేనపు్డు	గాలి	
ఒత్తిడి	ఎకు్కవ	గాబట్టి	ఆ	పీలిచేన	గాలి	మెలలిగా	ఊప్రత్తుతిల	చివర	భాగాని్న	చ్రుతుింది.	
దానితో	 ఊప్రత్తుతిల	 చివర	 భాగిం	 నిిండుతుింది.	 ఊప్రత్తుతిల	 చివర	 భాగిం	
వరకూ	మనిం	పీలిచేన	గాలి	ఎక్్కింది	అనడానిక్	గురుతి	ఏమటింటే,	గాలిని	పీలేచేటపు్డు	
డొక్క	భాగిం	 పైక్	 లేస్తిింది.	మరలా	 క్రిిందకు	 దిగుతుింది.	 గాలిని	 పీలేచేటపు్డు	గాని,	
వదిలేటపు్డు	గాని	ఎవరకైతే	డొక్క	భాగింలో	కదలికలు	వసాతియో	వారు	దీర్ఘ	శ్వసలు	
తీస్కుింటనటలి	తేలిపోతుింది. పాలు	త్రాగే	ప్లలివాడు	ఈ	రకమైన	శ్వస	క్రియన్	చ్సూతి	
ఉింటాడు.	డొక్క	భాగింలో	కదలికలు	వచ్చే	వారక్	గాలిని	పీలేచేటపు్డు	ఛాతీ	భాగింలో	
కదలికలు	రావు.	దీర్ఘ	శ్వసలు	తీస్కునే	వారక్	నిమషానిక్	శ్వసల	సింఖ్య	10	న్ిండి	15	
ఉింటింది.	కాబట్టి	ప్రత్	శ్వసక్	పీలుచేకునే	సమయిం	ఎకు్కవగా	ఉింటింది.	అిందుచ్త	
ఎకు్కవ	 సమయములో	 ఎకు్కవ	 గాలిని	 మెలలిగా	 పీలుచేకుింటారు.	 గాలి	 ఇలా	 మెలలిగా	
ఎకు్కవ	మొతతిింలో	పీలుచేకోవడిం	వలలి	 పీలుచేకున్న	గాలి	పీలుచేకున్నటలి	ఛాతీలో	నిలువ	
ఉిండక	 (ఊప్ర	త్తుతిలు	పైభాగింలో)	ఊప్రత్తుతిల	చివర	భాగాని్న	ప్రత్సార	చ్రుతూ	
ఉింటింది.	ఈ	కారణిం	చ్త	దీర్ఘ	శ్వస	చ్సన	వారక్	ఛాతీలో	గాలి	నిలవ	ఉిండక,	ఛాతీ	
శ్వస	క్రియలో	పైక్,	క్రిిందకీ	కదలదు.	ఇదే	సరయిన	శ్వస	క్రియ	అింటే	ఇలా	దీర్ఘ	శ్వస	
క్రియ	మనలో	జరగేటపు్డు	గాలి	పీలుచేకుింటన్్నమా,	వదులుతున్్నమా	అనే	ప్రక్రియ	
మన	ఊహకు	అిందనింత	నెమ్మదిగా	జరుగుతుింది.	గాలి	కదలికలు	అసలు	తెలియవు.	
శ్వస	క్రియ	అనేది	మనకు	తెలియకుిండా	అప్రయత్నింగా	జరగే	ప్రాణ	క్రియ.	మనలో	ఇలా	
దీర్ఘ	శ్వసలు	జరగతే	మన	ఆయుస్సు	100	న్ిండి	200	సింవతసురముల	వరకు	ఉింటింది.	
నిరింతరము	తరగని	శక్తి	మనలో	దాగ	ఉింటింది.	అలసట,	ఆయాసము	అనేవి	రోజుకు	
20	గింటలు	పనిచ్సనప్ట్కీ	రావు.	ఇక్కడ	మనకు	ఇింకో	సిందేహము	కలుగుతుింది.	
దీర్ఘ	శ్వసలు	తీస్కునే	వారు	నిమషానిక్	10-15	సారులి	తీస్కుింటే	మామూలు	శ్వసలు	
తీస్కునే	వారు	 20-25	సారులి	 తీస్కుింటన్్నరు.	కాబట్టి	 తకు్కవ	సారులితో	 ఎకు్కవ	
గాలి	లోపలకు	వెళలిన,	ఎకు్కవ	సారలితో	తకు్కవ	గాలి	లోపలకు	వెళలిన	ఒక్కటే	గదా!	గాలిని	
లోపలకు	పింపడిం	ముఖ్యిం	గాబట్టి		2	సిందరా్భలలోనూ	అింతే	గాలి	చ్రుతుింది.	ఎలా	
పీలుచేకుింటే	 ఏమట్లే	 అని	 అనిప్స్తిింది.	 ఎింత	గాలి	కావాలో	అింత	గాలిని	 శరీరమే	
పీలుచేకుింటింది.	 ఈ	 గొడవింతా	 మనకిందుకు	 అని	 కొిందరకు	 అనిప్స్తిింది.	 పైన	
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వచిచేన	 సిందేహము	 వినేసరకీ	 చాలా	మిందిక్	 రెిండిింట్క్	 భేదిం	 ఏముింటింది	 అని	
అనిప్స్తిింది.	భేదిం	ఉింద్	లేద్,	ఉింటే	ఎలా	ఉింటింద్	తెలుస్కుిందాిం.	

3)	 మనిం	ప్రత్	శ్వస	ఊప్రత్తుతిలలోని	శ్వసన్ళాల	గుిండా	ప్రయాణిించి,	ఊప్రత్తుతిల	
భాగాలలో	 ఉిండే	 రకాతిని్న	 శుది్ధ	 చ్సే	 “అలి్వయో�సు”	 (	 గాలి	 త్తుతిలు)	 ని	 చ్రుతుింది.	
ఆ	 ఆలి్వయో�సు	 లోనిక్	 చ్రన	ప్రాణ	వాయువు	 రకాతిని్న	 శుది్ధ	 చ్స్తిింది.	 “అలి్వయో�సు”	
అనేవి	ఎకు్కవ	శతిం	ఊప్రత్తుతిల	చివర	భాగాలలో	ఉింటాయి.	మనిం	పీలిచేన	గాలి	
శ్వసన్ళాలలోనే	ఉింటే	లాభిం	ఉిండదు.	మనకు	ఆకలైనపుడు	ఆహారిం	ఎక్కడో	ఉింటే	
లాభిం	ఏముింది?	అది	పటటిలోనిక్	వెళతే	లాభిం	ఉింటింది.	అలాగే	మనము	పీలుచేకున్న	
గాలి	రకాతిని్న	శుది్ధచ్సే	దగ్గరకు	ఎింత	వెళ్తున్నది	అన్నది	ప్రధానము	గాని	గాలి	గొటాటిలలో	
ఉన్నది	ప్రధానము	కాదు.	గాలి	గొటాటిలలో	ఉన్న	గాలి	వలలి	నిరూపయోగము.	మనము	
ప్రత్సారీ	పీలుచేకునే	గాలిలో	న్ిండి	కొింత	శతము	గాలి	ఎపు్డూ	గాలి	గొటాటిలలో	నిలువ	
ఉిండిపోతుింది.	ఇలా	ప్రత్సారీ	జరుగుతుింది.	మనము	మేడమీద	నీళ్ళటాింకున్	కట్టి,	
పైపుల	దా్వరా	 క్రిిందకు	 నీళ్ళన్	 తెచుచేకుింటాము.	మనకు	 నీళ్్ళ	 క్రిిందకు	రావాలింటే	
ముిందు	పైపులు	నిిండాలి.	మనము	క్రిింద	న్ిండి	ఎింత	నీరు	వాడుకున్నప్ట్క్	నీళ్ళ	
పైపులలో	కొింత	నీరు	ఎపు్డూ	అలా	ఉింటూనే	ఉింటింది.	అలాగే	మన	గాలి	గొటాటిలలో	
కూడా	ఎపు్డూ	అలా	నిలువ	ఉిండే	గాలి	ఎింత	అింటే	140	మలిలి	ల్టరులి.	మనము	పీలిచేన	
ప్రత్	శ్వసలో	న్ిండి	ఈ	140	మలిలి	ల్టరలి	గాలి	పోగా	మగతా	గాలి	మాత్రమే	రకాతిని్న	శుది్ధ	
చ్సే	 వద్దకు	 చ్రుతుింది.	మామూలు	శ్వస	 తీస్కునే	వారక్,	 దీర్ఘ	శ్వసలు	తీస్కునే	
వారక్	రకాతిని్న	శుది్ధ	చ్సే	దగ్గరకు	వెళ్్ళ	 రకతి	 పరమాణములో	ఎింత	భేదిం	ఉింటింద్	
తెలుస్కుిందాిం.	

4) మామూలు శ్్వస తీసుకునే వారికి :	 వీరు	 నిమషానిక్	 20	 శ్వసలు	 తీస్కుింటూ,	
ప్రత్	 శ్వసక్	 300	మలిలి	 ల్టరలి	 చొపు్న	 గాలిని	 పీలుచేకుింటే	మొతతిము	 నిమషములో	
ఊప్రత్తుతిలలోనిక్	ఎక్్కన	గాలి	6000	మలిలి	ల్టరులి.	అింటే	6	ల్టరలి	గాలి,	గాలి	గొటాటిలలో	
నిరుపయోగింగా	ఉిండిపోయే	గాలి	140	మలిలి	ల్టరులి.	ప్రత్	శ్వసలో	న్ిండు	140	మలిలి	
ల్టరలిన్	తీసవేయాలి.	అింటే	300-140	=	160	మలిలి	ల్టరలి	గాలి	ప్రత్	శ్వసకు	రకాతిని్న	
శుది్ధ	చ్సే	“ఆలి్వయో�సు	కు”	చ్రుతుింది.	నిమషానిక్	20	శ్వసలు	ల్క్క	వేసేతి	20x160	
=	3,200	మలిలి	ల్టరలి	గాలి	ప్రత్	నిమషానిక్	రకాతిని్న	శుది్ధ	చ్యడానిక్	వీరక్	ఉపయోగ	
పడుతుింది.	అింటే	3	ల్టరలి	200	మలిలి	ల్టరలి	గాలి.

5)  దీర్ఘ శ్్వసలు తీసుకునే వారికి : వీరు	నిమషానిక్	10	శ్వసలు	తీస్కుింటూ,	ప్రత్	శ్వసక్	
600	మలిలి	ల్టరలి	చొపు్న	గాలిని	పీలుచేకుింటే	మొతతిము	నిమషములో	ఊప్రత్తుతిలలోనిక్	
ఎక్్కన	గాలి	6,000	మలిలి	ల్టరులి.	అింటే	6	ల్టరలి	గాలి,	గాలి	గొటాటిలలో	నిరుపయోగింగా	
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ఉిండే	140	మలిలి	ల్టరలి	గాలిని	ఒక	శ్వసలో	పీలిచేన	గాలిలో	న్ిండి	తీస	వేయగా	600-140	
=	460	మలిలి	ల్టరలి	గాలి	ప్రత్	శ్వసకు	రకాతిని్న	శుది్ధ	చ్సే	“అలి్వయో�సు	కు”	చ్రుతుింది.	
నిమషానిక్	10	శ్వసల	చొప్న	అింటే	10x460	=	4,600	మలిలి	ల్టరులి.	అింటే	4	ల్టరలి,	
600	మలిలి	ల్టరలి	గాలి	ప్రత్	నిమషానిక్	రకాతిని్న	శుది్ధ	చ్యడానిక్	ఉపయోగపడుతుింది.	
మామూలు	 శ్వసలు	 తీస్కున్న	 వారు,	 దీర్ఘ	 శ్వసలు	 తీస్కున్నవారు	 ఇద్దరు	 కూడా	
నిమషానిక్	 ఊప్రత్తుతిలలోనిక్	 నిింప్న	 గాలి	 మీరన్కున్నటలి	 ఒక్కటే!.	 అది	 ఆరు	
ల్టరులి.కాని	రకాతిని్న	శుది్ధ	చ్యడానిక్	వెళ్్ళ	సరక్	చాలా	భేదము	ఉింది.	అది	1,400	మలిలి	
ల్టరులి.	స్మారు	1.1/2	ల్టరలి	గాలి	ఒక	నిమషానిక్	తేడా	వస్తిన్నది.	అింటే	గింటకు	84	
ల్టరలి	గాలిని	మామూలు	శ్వసలు	తీస్కునే	వారకింటే	దీర్ఘ	శ్వసలు	తీస్కునే	వారక్	
ఎకు్కవగా	రకాతిని్న	శుది్ధ	చ్యడానిక్	చ్రుతున్నది.	అలాగే	24	గింటలలో	అయితే	2,016	
(	రెిండు	వేల	పదహారు	ల్టరలి)	గాలిని	మామూలు	శ్వసల	వారకింటే	దీర్ఘ	శ్వసల	వారు	
అదనింగా	రకాతిని్న	శుది్ధ	చ్యడానిక్	పీలుచేకోగలుగుతున్్నరు.	అమో్మ	!	ఎింత	ఎకు్కవో	
అనిప్ించవచుచే.	

6) 	 ఏ	మాత్రము	పని	చ్యకుిండా,	అలుపు	రాకుిండా	రోజింతా	అలా	కూరొచేని	ఉిండే	వ్యకీతి	
నిమషానిక్	6	ల్టరలి	చొపు్న	ఒక	రోజులో	తన	రెిండు	ఊప్రత్తుతిల	దా్వరా	పీలుచేకునే	
మొతతిము	గాలి	 8,640	 ల్టరులి	 ఉింటింది.	శరీరక	 శ్రమ	చ్సేతి	 ఇింకా	ఎకు్కవ	గాలిని	
పీలుచేకోగలుగుతాడు.	మామూలు	శ్వసలు	 తీస్కున్న	 	 దీర్ఘ	 శ్వసలు	 తీస్కున్న	 ఒక	
రోజులో	ప్రవేశించ్ది	8,640	ల్టరులి.	ఇిందులో	రకాతిని్న	శుది్ధ	చ్యడానిక్	మామూలు	
శ్వసల	వారక్	ఉపయోగపడేది	ఒక	రోజుక్	4,608	ల్టరులి.	అదే	దీర్ఘ	శ్వసల	వారక్	రకాతిని్న	
శుది్ధచ్యడానిక్	ఉపయోగపడేది.	 అయితే	 ఒక్క	రోజుక్	 6,624	 ల్టరులి.	మామూలు	
శ్వసల	వారక్,	 దీర్ఘ	 శ్వసల	వారక్	 శరీరములో	ప్రాణ	వాయువు	 వినియోగింలో	 ఒక	
రోజులో	వచ్చే	బధము	2,016	ల్టరులి.	పైన	చెప్్న	బధానిక్	ఇదింతా	వివరణ	 	గాలిని	
అిందరిం	పీలుచేకోవడానిక్	పీలుచేకుింటన్్నము	కాని,	అిందరక్	పీలిచేనది	అింత	రకాతిని్న	
శుది్ధ	చ్యడానిక్	ఉపయోగపడడిం	లేదు.		దీర్ఘ	శ్వసలు	తీస్కున్న	వారక్	పీలుచేకున్న	
గాలి	వలన	ఎకు్కవ	ప్రయోజనిం	కలుగుచున్నది.	నిమషానిక్	6	ల్టరలి	గాలి	పీలుచేకోవడిం	
అనేది	మన	అిందర	శరీరాలకు	తప్ని	సర.	శరీరానిక్	అింత	అవసరమయి్య	నిమషానిక్	
అింత	 గాలిని	 కనీసిం	 పీలుచేకుింటన్నది.	 ఊప్ర	 త్తుతిలలో	 వచ్చే	 కదలికలన్	 బట్టి	
కొిందరు	 ఆ	 గాలిని	 10	 సారులిగా	 పీలిసేతి,	 మరకొిందరు	 20	 సారులిగా	 పీలుస్తిన్్నరు.	
ఇింకొిందరు	 25	సారులి	కూడా	తీస్కుింటన్్నరు.	 ఇలా	గాలిని	 ఎవరు	ఎని్నసారులిగా	
తీస్కోవడిం	 అనేది	 శరీరక	 శ్రమన్	 బట్టి,	 ఆహారాని్న	 బట్టి,	 ఆలోచనలన్	 బట్టి,		
ఆరోగా్యని్న	బట్టి	ఆధారపడి	ఉింటింది.	తీస్కునే	శ్వసల	సింఖ్యన్	బట్టి	ప్రాణ	వాయువు	
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వినియోగింపబడడిం	ఆధారపడి	ఉింది.	అలాగే	ఆ	శ్వసలన్	బటేటి	శక్తి,	ఆ	శ్వసలన్	బటేటి	
ఆయుస్సు,	ఆ	శ్వసలన్	బటేటి	ఆలోచనలు,	ఆ	శ్వసలన్	బటేటి	ఆరోగ్యము	మొదలగునవి	
అనీ్న	ఆధారపడి	ఉన్్నయి.	మొతతిిం	శరీరము	అింత	ముఖ్యింగా	ఆధారపడి	నడుస్తిన్నది	
ప్రాణవాయువు	మీదే.	అలాింట్	విలువైన	ప్రాణము	విరవిగా	అిందాలింటే	దీర్ఘ	శ్వసల	
దా్వరా	 అశనోత్త్తి	 జరప్	ప్రాణుడిక్	 ఆహారము	అిందిించడమే	 పరషా్కరము.	 ఎకు్కవ	
శ్వసలతో	ప్రాణ	వాయువు	మనలోక్	చ్రేది	 బహు	తకు్కవ.	దానితో	ప్రాణ	వాయువు	
లోపాలు	 వచిచే	 కణాలకు	 కావలసనింత	 ప్రాణ	 శక్తి	 అిందక	 అనీ్న	 విషయాలలో	 అనీ్న	
అవయవాలలో	 రకరకాల	 నషాటిలు	 జరుగుతుింటాయి.	 ప్రత్	 చిన్న	 పని	 చ్యడానిక్	
కూడా	ఎింతో	అలసట	చెిందుతున్్నరింటే		దానిక్	ఎకు్కవ	ప్రాణ	శక్తి	లోపమే.		వెన్కట్	
రోజులలో	అయితే	శరీరక	 శ్రమ	చ్యని	పిండితులు,	జాఞాన్లు,	రాజులు	మొదలగు	
వారు	శరీర	సాధన	కొరకు	ఆసన్లు	ప్రాణాయామాలు	తప్ని	సరగా	చ్స	ఆ	లోటన్	
సరదిదే్దవారు.	కాబట్టి	విజుఞాలైన	మీరు	శ్రద్ధగా	ఆలోచిించిండి.
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	(4వ	భాగము)

1)	 సకల	 చరాచర	 సృష్టిక్	మూలమైన	ప్రాణము	 అని్న	 దేహములలోన్	వున్నది.	 అింతట	
వా్యప్ించి	ఉన్నటవింట్	ప్రాణుని్న,	ఆత్మన్	తెలుస్కోవలసన	అవసరిం	ఈ	మానవులకు	
అత్యవసరిం.	అిందులో	భాగింగానే	ఈ దేహములో ఉననా ప్రాణానినా అనే్వషిసూతా  యోగులు, 
ఋషులు, మునులు, తపసు్వలు తమ ప్రాణాయామం దా్వరా “మాడు” లోపల బ్రహ్మ 
రంధ్రముననా చోట, చైతన్యప్ వెలుగు ఉంట్ందని దరి్శంచారు.	ఈ	వెలుగువలలి	ప్రాణ	
శక్తి	 అన్రింజితమై	ఉింటింది.	 అింతేకాకుిండా	ప్రాణ	ప్రవాహము	వేలకొది్ద	న్డులోలి	
గుిండా	ఇింద్యాలకు	దేహానిక్	చైతన్యిం	ఉిండేటటలి	చ్సాతియి.	ఈ	ప్రాణ	శక్తి	తాలుకు	
ఒక	 ముఖ్య	 ప్రవాహము	 మేరుదిండిం	 (వెన్బాము)	 లోపల	 సాగుతూ	 ఉింటింది.	
వీట్లో	స్షుమే్న	ప్రాణ	శక్తిక్	ఆధారము.	ఏ	విధింగానైన్	ప్రాణ	ప్రవాహాని్న	స్షుమ్నలో	
సించరించ్టటలి	 చ్యగలిగేటటలియితే	 త్రగ	 దివ్య	జాఞానిం	 వస్తి౦ది.	 ఇిందువలలి	 ప్రాణ	
ప్రవాహాని్న	 స్షుమ్నలో	 సించరింప	 చ్యగలిగే	 సాధనన్	 యోగులిందరు	 అని్న	
విధాలుగా	 ప్రయత్్నసూతి	 ఉింటారు.	 తలిలి	 కడుపులో	 ఉన్న	 బిడడు	 ప్రాణ	 ప్రవాహము	 ఇడ	
ప్ింగళ	న్డులోలి	ఉిండదు.	స్షుమ్నలోనే	ఉింటింది.	గర్భము	న్ిండి	భూగర్భము	మీద	
పడటింతోటే	స్షుమ్న	అడుడుకుపోతుింది.	ఆ	ప్రాణ	ప్రవాహము	ఇడా	ప్ింగళ	న్డులోలిక్	
వచిచే	పడుతుింది.	గర్భములో	ఉన్నపు్డు	యోగలా	ఉన్నవాడు	భూమమీద	పడి	మట్టి	
కరశడు.	ఈ	మాట	యోగ	శసత్రములో	కూడా	ఉింది.	సాధకులు	ప్రాణాని్న	స్షుమ్నలోక్	
నడిప్ింప	 చ్స్తిింటారు.	 ఫల	 స్వరూప	 ప్రాణము,	 మనస్సు	 స్షుమ్న	 లోపలి	 న్ించి	
బ్రహ్మరింధ్రములోక్	 ప్రవేశస్తిింది.	 స్షుమ్నలోక్	 ప్రవేశించిన	 మీదట	 ప్రాణాని	 కుిండే	
చించలత	పోతుింది.	స్థరత్విం	వస్తిింది.	అింతే	కాకుిండా	ఈ	స్థత్లో	సాధకుడి	మనస్సు	
పరమాన౦దముతో	మునిగపోతుింది.	అింతే	కాకుిండా	కదలికలేని	స్థర	సమాధలో	ఉిండి	
పోతుింది.	సాధకుడిక్	మేరు	దిండ౦లో	ఉన్న	దైవ	శక్తి	తాలుకు	కాింత్	అన్భవములోక్	
వస్తిింది.	 ప్రాణాయామిం	 దా్వరా	 తనలో	 ఉన్న	 మాయా	 ఆవరణ	 క్షయమై	 పోయిన	
మీదట	అింతట	ఆత్మ	సాక్షాత్కరస్తిింది.	ఆత్మ	తాలూకు	ప్రకాశ	శక్తి	విడుద	లవుతు౦ది.	
ప్రాణాయామం దా్వరా అశనోతపుత్తా జరిగి ప్రాణ స్్వకారము జరిగిన తరువాత ప్రాణ ప్రత్ష్ఠ  
జరుగుతుంది. అపూర్వ శకి తా వికసిసుతా ంది. అప్పుడు ప్రాణం ఆత్మతో ఒకటవుతుంది. 
అిందువలలి	 యోగభా్యసిం	 చ్యడిం	 అిందర	 కరతివ్యిం.	 యోగ	 మారా్గని్న	 విడిచి	 పెట్టి	

23. ప్్ర ణ 
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కుటింబాని్న	పాలిించడిం	తగనది	కాదని	భీషు్మడు	యుధష్్ఠరునితో	అన్్నడు.	యోగ	
యాజఞావలు్కష్యడు	 ప్రాణాయామాని్న	 ప్రశింససూతి	 ఇలా	 అన్్నడు.	 ప్రాణాయామిం	 చ్సే	
సాధకులిందరు	ప్రాణాయామము	దా్వరా	 పరమగత్	పిందుతారు.	 అింతే	 కాకుిండా	
ప్రాణాయామము	 లేనిదే	 నరక	కూపము	న్ిండి	 బయటపడే	 ఉపాయము	 ఏది	 లేదు	
అన్్నరు.	 సింసారములో	మునిగన	 వ్యక్తిక్	 సింసారాని్న	దాటడానిక్	 పనిక్	 వచ్చే	 ఏకైక	
సాధనిం	ప్రాణాయామము.	ప్రాణాయామము	దా్వరానే	ప్రాణిం	విచచేల	విడిగా	పోకుిండా	
అడడుగించడానిక్	 వీలవుతుింది.	 ఇిందువలేలి	 ప్రాణాయామ	 పరాయణుడై,	 ప్రాణము	
విచచేలవిడిగా	 పోకుిండా	 అడడుగించడిం,	 మన్షులిందరకీ	 శ్రేష్ఠమైన	 కరతివ్యిం	 ఇదే.	
ప్రాణాయామము తపపు ఆత్మలో లీనం చేస్ స్మర్ధ్యము కలిగినది మరొకటి లేదు. 
బ్రహ్మతో కూడే సిథిత్ కలిగించ గలిగినది ప్రాణ కర్మ ఒక్కటే. ఇదే నిష్్కమ కర్మ. ఇది 
తపపు తకి్కనవనీనా సకామమైనవే. ఏ కర్మతో ఏ విధమైన కామ వాసన కలిసి ఉండదో 
అదే నిష్్కమ కర్మ. స్వతహాగా	కోరక	లేనిదై	సాగే	ప్రాణకర్మ	ఒక్కటే	సత్కర్మ.	పూజ్య	కర్మ,	
సాత్్వక	కర్మ	తక్్కన	కర్మలనీ్న	కోరకతో	కూడినవి.	సా్వర్థింతో	చ్సేవి	అవి	రాజస	కర్మలు.	
దీింతోపాట	హిింసతో	కూడి	 ఉిండే	 కర్మలు	తామస	 కర్మలు.	 కర్మ	 ఫలము	మీద	 ఆశే	
బింధన్నిక్	కారణము.	కర్మ	ఎన్నడు	బింధన్నిక్	కారణిం	కారాదు.	శ్వస	ప్రశ్వసల	పని	
ఒక్కటే	నిషా్కమ	కర్మ.	ఏ	విధమైన	కోరక	ఉిండటముకాని,	ఉిండక	పోవడిం	కాని	దాింతో	
ముడిపడి	ఉిండదు.	మనము	కోరన,	కోరక	పోయిన	శ్వస	ప్రశ్వసల	కర్మ	నడుసూతినే	
ఉింటింది.	

2)	 వరతిమాన	 చించల	 మనస్సు	 ఉన్నింత	 కాలము	 సకామకర్మ	 తప్కుిండా	 ఉింటింది.	
ఒక	ప్రాణ	 కర్మ	 తప్	 తక్్కన	 కర్మలనీ్న	 మనస్సు	దా్వరా	 పుటేటివి	 కావడము	 వలలి	 వాట్ని	
సకామాలింటారు.	మనసనేది	ఒక	ఇింద్యిం.	ఇిందువలలి	ఇింద్యాల	వలలి	పుట్టిన	కర్మ	
ఏదీ	నిషా్కమము	కాజాలదు.	గీతలో	శ్రీ	కృష్ణ	భగవాన్డు	చెప్్న	నిషా్కమ	కర్మ	ఈ	ప్రాణ	
కరే్మ.	కాని	విచారకరమైన	విషయము	ఏమటింటే,	సాధారణ	మన్షు్యల	లక్షష్యము	దాని	
మీదకు	పోనే	పోదు.		దాని	మీద	దృష్టి	పెడదామని	వాళ్్ళ	కోరనూ	కోరరు.	ఇింద్యముల	
దా్వరా	పుటేటి	జాఞానము	సాధారణ	జాఞానము.		ఇది	మోక్షాని్న	కలిగించ్	జాఞానము	కాదు.	ఈ	
కారణింగానే	వాళ్్ళ	తమన్	జాఞాన్ల	మన్కొింటారు.	నిజానిక్	ఇింద్యాలవలలి	కలిగే	
జాఞానము	పరమాత్మ	జాఞానము	కాదు.	పరమాత్మన్	గురించి	ప్రత్యక్ష	జాఞానము	లేకపోవడిం	
వలలి	దేింట్లినూ	వివేక	బుది్ధ	లేదు.	పరమాత్మ	జాఞానము	లేదు.	ఇడా	ప్ింగళలకు	అతీతింగా	
అింటే	స్షుమ్నలో	శ్వస	ఉన్నవాణే్ణ	అసలైన	జాఞాని	అని	అింటారు.	పాలన్	చిలిక్నపు్డు	
మొదట	వెన్న	బయటకు	తీస,	నెయి్య	కాచినటేలి	ప్రాణాయామము	మథనిం	దా్వరా	శ్వస	
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నిశ్వసలోించి	వెన్నలాింట్	బ్రహ్మ	బీజాని్న	తీయవలస	ఉింటింది.	కాని	ఆ	జీవుడిక్	ఆ	
వెన్న	దొరకకుిండా	చ్యాలని	చూస్తిింది.	 ఇక్కడ	సాధకుడు	అప్రమతతిింగా	 ఉిండాలి.	
ప్రాణాయామాని్న	 “గాలిపని”	 అని	 చెప్్	 అవే	హేళన	 చ్యడము	గాని,	 ఉపేక్ించడిం	
గాని	 ఉచితము	 కాదు.	 ప్రాణాయామమే	 సర్వ	 సమ్మతము,	 శ్రేష్ఠము	 అయిన	 సాధన్	
మార్గము	రాజ	మార్గము.	ప్రాచీన	కాలములో	ఋషులు	మొదలగువారు	ఈ	మార్గములో	
పయనిించి	 ఈ	 ప్రాణాయామమే	 చ్సారు.	 అదే	 చ్యాలని	 ఉపదేశించారు.	 చిలుక	
మాదిరగా	మింత్రాలు	వలిలిించినింత	మాత్రాన	అది	జపము	అయిపోదు.	మింత్రమింటే	
ఏమట్	 ?	 దీని	 గురించి	 పార్వతీ	 దేవి	 ఆ	 మహాదేవుణి్ణ	 అడిగనపు్డు	 ఆయన	 ఇలా	
చెపా్రు.	 “శివాది కృమి పరయుంతం ప్రాణినాం ప్రాణవర్ధనమ్, నిశ్్వసుః శ్్వస రూపేణా 
మంత్రోహయు వర్తత్ ప్రియే”	అింటే	శవుడు	మొదలుకొని	క్రిమ	కీటకాల	వరకు	అనీ్న	ప్రాణుల	
దేహాలోలిన్	నిరింతరిం	సాగుతూ	ఉిండే	నిశ్వసే	మింత్రిం.	నిశ్వస	అింటే	శ్వసలేని	అవస్థ.	
అింటే	 స్థరావస్థ.	 వసూతి	 పోతూ	 నిరింతరిం	 ఆడుతూ	 ఉన్న	 శ్వస	 ప్రశ్వసలకు	 ప్రాణా	
కర్మ	చ్యడము	వలలి	స్థరావస్థ	కలగడమే	నిశ్వసము.	అింటే	శ్వస	లేకపోవడమే.	అదే	
మింత్రము.	ఈ	మింత్రము	ప్రాణ	కర్మ	చ్స్తిింటే	కర్మకు	అతీతమైన	అవస్థలో	ఏర్డుతుింది.	
దాని్న	నోట్తో	కాని,	మనస్లో	కాని	జప్ించవలసన	అవసరము	లేదు.	మింత్రిం	అనేది	
ఉచచేరించ్	శబ్దము	ఏదీ	కాదు.	అది	ఇింద్యాలు	చ్సే	ఒక	రకమైన	మోసిం	మాత్రమే.	
సాధకుని	బాహ్య	ధా్యనములో	ఆసకుతిణి్ణ	చ్స	ఆత్మ	ధా్యనము	లేకుిండా	చ్సాతియి.	

3)	 ఈ	 ప్రాణాయామాని్న	 గురించి	 శసత్రము	 ఇలా	 చెపుతుింది.	 “ప్రాణాయామో మహా 
ధరో్మ వ్దానా మపయుగోచరుః. సర్వ పుణయుసయు సారోహి పాపరాశితులనలుః” అింటే	
ప్రాణాయామము	 వేదాలకు	 కూడా	 అగోచర౦గా	 ఉిండేట౦తట్	 మహా	 ధర్మమూ.	
ఇది	 పుణా్యలని్నింట్క్	 సారము.	 పాపాలని్నింట్క్	 విన్శకము.	 దీని	 దా్వరా	 కోటలికొది్ద	
దుష్కర్మలూ,	 పూర్వజన్మల	 సర్వపాపాలు	 నశించి	 పోతాయి.	 ప్రాణాయామము	
అభా్యసము	చ్సన	వాళ్్ళ	ధన్్యలవుతారు.	కాని	విచారించవలసన	విషయ	మేమటింటే,	
చాలామిందిక్.	 ఈ	 ప్రాణాయామాని్న	 గురించి	 కారణము	 లేని	 భయాలున్్నయి.	
ప్రాణాయామము	 చ్సే	 ఉపకారాని్న	 తెలుస్కోరు.	 ప్రాణాయామము	దా్వరా	 మనస్సు	
తాలూకు	శూన్య	మార్గములో	సించరించ	డానిక్	శక్తి	కలుగుతుింది.	అని్న	రకాల	రోగాలు	
సర	అయిన	పద్ధత్లో	చ్సేతి	న్శనమవుతాయి.	పరమాత్మ	ప్రాప్తి	పిందే	శక్తి	కలుగుతుింది.	
అింతే	 కాకుిండా	 మనస్సుకు	 అనింతమైన	 శక్తి	 వికసించి	 దివ్యజాఞానము	 కలగడింవలలి	
అపారమైన	 ఆనిందిం	 కలుగుతుింది.	 ప్రాణాయామిం	 సాధనే	 రాజ	మార్గము.	 దీనిని	
అిందరూ	ఆచరించు	అవకాశిం	 కలదు.	 గీతలో	 శ్రీ	 కృష్ణ	 భగవాన్డు	ఇలా	చెపా్డు.	
“సహజం కర్మ కౌంత్య సదోషమపి న తయుజేత్. సరా్వరంభా హి దోషేణ ధూమేనాగనా 



ఓ...మానవా...ఆలోచించు...? “నిన్ను నీవు తెలుసుకో”  H 135  

రివావృతా: ”	 సహజిం	అింటే	స్లువైనది	 (easy)	అని	కాదు	అర్థము.	సహజం అంటే 
పుట్టికతో వచిచినదని, దానినా పొందడానికి ఏ విధమైన కషటిము కాని, ప్రయతనామూ కాని 
చేయ నక్కర లేదు.	 కర్మలనీ్న	 ప్రారింభములో	 పగ	 కమ్మన	 నిపు్లాగ	 ద్షముతో	
నిిండి	ఉింటాయి.	అలాగే	ఈ	సహజ	 కర్మ	రూపమైన	ప్రాణకర్మ	కూడా	మొదట్లి	ద్ష	
యుకతిింగా	జరగనప్ట్కీ	కూడా	దాని్న	 విడిచి	పెటటిడిం	 ఎన్నడు	ఉచితము	కాదు.	ఈ	
ప్రాణాయామము	చ్యవలసనదే.	సహజ	కర్మ	రూపమైన	ధ్వని	ఈ	శరీరములోనే	ఉింది.	
హృదయములో	శబ్దము	దానింతట	అది	ఎపు్డు	అవుతూనే	ఉింటింది.	నోట్తో	అరువ	
వలసన	అవసరము	ఏమ	లేదు	అని	కబీర్	మహాతు్మడు	చెపా్డు.
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(5వ	భాగము)

1)	 ప్రత్	జీవి	యొక్క	ఆయురా్దయము	శ్వసలపై	ఆధారపడి	ఉింటింది.	ఏ	జీవిక్	శ్వసలు	
తకు్కవగా	ఉింటాయో	ఆ	జీవిక్	ఆయుస్సు	ఎకు్కవగాన్,	ఏ	జీవిక్	శ్వసలు	ఎకు్కవగా	
ఉింటాయో	ఆ	జీవిక్	ఆయుస్సు	తకు్కవగాన్	ఉింటింది.	ప్రత్	జీవిక్	జీవిత	కాలములో	
ఇని్న	శ్వసలు	తీస్కోవాలని,	ఆ	శ్వసల	సింఖ్యన్	ఆ	సృష్టికరతి	ముిందే	నిర్ణయిసాతిడని	
మన	 పెద్దలు	 అింటూ	 ఉింటారు.	 ఆ	 ఇచిచేన	 శ్వసలన్	 (కోటా	 లేదా	 రేషన్	 )	 త్వరగా	
తీసేస్కున్నటలియితే	 మనము	 త్వరగా	 పైక్	 వెళలిపోతాము.	 అదే	 శ్వసలన్	 పదుపు	
చ్స్కుింటూ,	దీర్ఘముగా	గతులు	నడిప్నచో	తకు్కవ	శ్వసలన్	రోజుక్	తీస్కుింటూ	
ఉింటే	 ఎకు్కవ	 కాలిం	 జీవిించవచుచే.	 మనిష్క్	 నిమషానిక్	 16	 న్ిండి	 18	 శ్వసలు	
ఉింటాయని	ఆధునిక	వైద్య	శసత్రములో	వ్రాస	ఉింటింది.	మనిష్	నిమషానిక్	18	శ్వసలు	
తీస్కుింటే	 ఎింత	 ఆయుస్సు	 ఉింటింద్	 ఆలోచిదా్దము.	 నిమషానిక్	 18	 శ్వసలు	
అయితే	 ఒక	 గింటకు	 1080	 శ్వసలు	 అవుతున్్నయి.	 ఈ	 ల్క్కన	 రోజుక్	 25,920	
శ్వసలు	 అవుతున్్నయి.	 ఇని్న	 శ్వసలు	 రోజుక్	 తీస్కుింటే	 మనిష్	 ఆయుస్సు	 80	
స౦వతసురాలు	అని	చెబుతారు.	మనకు	తెలిస	మనిష్	పూరతి	ఆయుస్సు	100	సింవతసురాలు.	
అలా	అింతకాలము	మనము	జీవిించాలింటే	నిమషానిక్	15	శ్వసలు	కింటే	తకు్కవగా	
తీస్కోగలిగతే	రోజుక్	 21,600	 శ్వసలు	 అవుతున్్నయి..	 నిమషానిక్	 15	 శ్వసలతో	
మనిష్	 100	 సింవతసురాలు	 పూరతిగా	 జీవిించవచచేని	 శసత్రిం	 చెబుతుింది.	 ప్రస్తితము	
భారతీయుడి	 సగట	 ఆయురా్దయిం	 55	 సింవతసురాల	 న్ిండి	 60	 సింవతసురాలుగా	
నిర్ణయిించడమైనది.	అింటే	ప్రస్తితము	మన	శ్వసలు	21	న్ిండి	22	వరకు	నిమషానిక్	
నడుస్తిన్్నయి.	దీని్నబట్టి	నిమషానిక్	21	శ్వసలు	చొపు్న	రోజు	మొతతిములో	30,240	
శ్వసలు	తీస్కుింటన్్నడు.	అింటే	రోజుక్	8,640	శ్వసలు	ఎక్కవసారులి	తీస్కోవడము	
వలన	 ఆయురా్దయిం	 100	 సింవతసురాల	 న్ిండి	 55-60	 సింవతసురాలకు	 వచ్చేసింది.	
మరకొింతమింది	 నిమషానిక్	 25-28	 శ్వసలు	 తీస్కునే	 వారు	 కూడా	 ఉింటారు		
అలాింట్	వారు	 ఇింకా	ముిందే	కాలిం	 చ్సాతిరు.	 శ్వసలన్	 బట్టి	 జీవుల	 ఆయుస్సు	 ఏ	
విధింగా	ఉింటింద్	చూడిండి		1)	కుక్క	-	నిమషానిక్	28-30	శ్వసలు	తీస్కుింటే,	దాని	
ఆయుస్సు	14	సింవతసురాలు.	2)	గుఱ్ిం	-	నిమషానిక్	20-22	శ్వసలు	తీస్కుింటే,	దాని	
ఆయుస్సు	40	సింవతసురాలు.	3)	మనిష్	-	నిమషానిక్	15-16	శ్వసలు	తీస్కుింటే,	అతని	
ఆయుస్సు	100	సింవతసురాలు.	4)	పాము	-	నిమషానిక్	7-8	శ్వసలు	తీస్కుింటే,	దాని	

23. ప్్ర ణ 
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ఆయుస్సు	150	సింవతసురాలు.	5)	తాబలు	-	నిమషానిక్	4-5	శ్వసలు	తీస్కుింటే,	దాని	
ఆయుస్సు	200	సింవతసురాలు.	 	మన	ఋషులు	ప్రాణాయామము	దా్వరా	దీర్ఘ	శ్వసలు	
అలవాట	చ్స్కొని	దీర్ఘకాలిం	జీవిించడిం	తెలుస్కున్్నరు.	200-300	సింవతసురాలు	
తేలికగా	జీవిించగలిగారు.	వారు	నిమషానిక్	5-6	శ్వసలు	తీస్కునేవారని	చరత్రలో	
చాల	గ్రిం�లలో	వుింటింది.	నిమషానిక్	4	శ్వసలతో	గడిపేవారు	కూడా	వుింటారు.	
శ్వసలకు,	 గుిండకు	 అవిన్భావ	 సింబింధము	వుింది.	 ఒక	 శ్వసకు	 4	సారులి	 గుిండ	
కొటటికుింటింది.	 అింటే	 1:4	 అని	 అర్ధిం.	 శ్వసలన్	 తగ్గసేతి	 గుిండ	 కొటటికోవడము	
కూడా	తగు్గతుింది.	మన	 ల్క్క	 ప్రకారము	నిమషానిక్	 22	శ్వసలు	 అింటే	 88	సారులి	
గుిండ	కొటటికొింటింది	అని	అర్ధిం.	ఎకు్కవసారులి	గుిండ	కొటటికుింటే	ఆయువు	తకు్కవై	
పోతుింది.	 మన	 ఆయువు	 అనేది	 శ్వసలన్	 బట్టి	 ఆధారపడివుింది.	 కాబట్టి	 తకు్కవ	
శ్వసలన్	 తీస్కుింటే	మించిది.	 తకు్కవ	 శ్వసలలో	 ఎకు్కవ	 గాలిని	 పీలుచేకో	 గలిగతే	
మనకు	ఆయురా్దయము	పెరగడమే	కాకుిండా,	ఆరోగ్యము,	ఆనిందము,	నిర్మలత్వము	
మొదలగునవి	 కూడా	 లభిసాతియి.	 జీవితము	 ఎింతో	 స్ఖమయింగా	 సాగుతుింది.	
ఇలాింట్	ఆనిందమయ	దీర్ఘకాలపు	జీవన్నిక్	దీర్ఘ	ప్రాణాయామము	ఎింతో	సహాయము	
చ్యగలదు.	బ్రహ్మింగార	కాలజాఞానములో	మనిష్క్	పూరతి	ఆయువు	ఇింకా	రాన్	రాన్	
దిగజార	ప్రస్తితిం	ఉన్న	55	సింవతసురాల	న్ిండి	16	స౦వతసురాల	దిగజారుతుింది	అని	
చెప్బడిింది.	 అలాింట్	 పరస్థత్	 ఏర్డకుిండా	 దీర్ఘ	ప్రాణాయామాని్న	తోడుచ్స్కొని,	
ఆహార	 నియమాలన్	 పాట్సేతి	 మనిష్	 ఈ	 వాతావరణ	 పరస్థతులలోకూడా	 100	
సింవతసురాల	 పైబడి	 ఆరోగ్యింగా	 జీవిించవచుచే.	 అలాింట్	 చక్కని	 జీవన్ని్న	 అలవాట	
చ్స్కునే	ప్రయత్నిం	చ్దా్దము.	

2) శ్్వసలకి, మనసుసుకి ఉననాసంబంధం:	 శ్వసలక్,	 మనస్సుక్	 చాల	 దగ్గర	 సింబింధిం	
ఉింది.	 ఈ	 రెిండిింట్ని	 సింబ౦ధిం	 ఎలాింట్దింటే	 గాలిక్,	 అగ్నక్	 ఉన్న	 సింబింధిం	
లాింట్ది.	గాలి	పెరగతే	అగ్న	పెరుగుతుింది.	అదే	విధముగా	శ్వసలు	పెరగతే	మనస్సు	
చించలింగా	 ఉింటింది.	 గాలి	 నిలకడగా	 ఉింటె	 అగ్న	 నిలకడగా	 ఉింటింది.	 అలానే	
శ్వసలు	 స్థరింగా	 ఉింటె	మనస్సు	 స్థరింగా	 ఉింటింది.	 నిమషానిక్	 15	 శ్వసల	 కింటే	
తకు్కవ	తీస్కోగలిగనపు్డు	మనస్సు	నిర్మలింగా	ఉింటింది.	నిమషానిక్	18	అింతకింటే	
ఎకు్కవ	అయినపు్డు	అలజడిగా,	ఆలోచనలు	ఎకు్కవగా	వసూతి	ప్రశింతత	లోప్స్తిింది.	
శ్వసలు	తగ్గతే	మనస్సు	బాగుింటింది.	మనస్సు	బాగుింటే	శ్వసలు	తగు్గతాయి.	అలాగే	
శ్వసలు	పెరగతే	మనస్సు	బాగోదు.	మనస్సు	బాగోపోతే	శ్వసలు	మరల	పెరుగుతాయి.	
మనస్సుక్	 శ్వసలకు	 ఉన్న	 అవిన్భావ	 సింబింధిం	 అటవింట్దన్నమాట.	 ఈ	
సతా్యని్న	 గ్రహిించిన	 మన	యోగులు	మనస్సున్	 అరకటాటిలింటే	 శ్వసలన్	 అరకడితే	
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సరపోతుిందని	 చెపా్రు.	 గౌతమ	 బుదు్ధడు	 కూడా	 ఈ	 విషయాని్న	 తెలుస్కొని	
శ్వస	 దా్వరా	మనస్సున్,	 ఆలోచనలన్	సా్వధ్నము	 చ్స్కోవచచేనే	 ధా్యన	 ప్రక్రియన్	
అమలు	 చ్శడు.	 గాలి	 పీలేచేటపు్డు,	 వదిలేటపు్డు	 మనకు	 తెలుస్తిన్నది	 అింటే	 ఆ	
సమయములో	మనస్సుకు	 నిలకడ	 తకు్కవగా	 ఉింటింది.	 ఉచాచే్స,	 నిశ్వసాలు	 వలలి	
మనకు	 తెలియనింతా	 నెమ్మదిగా,	 దీర్ఘింగా	 గతా	 గతులు	 జరగేటపు్డు	 మనస్సు	
అింతరు్మఖిం	అవుతుింది.	ఆ	స్థత్లో	మన	మనస్సు	ఎలా	చెబితే	అలా	విింటింది.	మన	
మనస్సుకు	ఇలాింట్	స్థత్	రావాలింటే,	శ్వస	క్రియలో	మారు్	రావాలి.	ధా్యనము	చ్యడిం	
ప్రారింభిించిన	5,	 10	నిమషాలలో	కొింతమింది	బాహ్య	ప్రపించాని్న	వదిలి	వేసాతిరు.	ఆ	
స్థత్లో	వార	శ్వసలు	అింత	నెమ్మదిగా	తెలియకుిండా	జరుగుతాయి.	ఆ	సమయములో	
శ్వసల	సింఖ్య	కూడా	చాలా	తకు్కవగా	ఉింటింది.	ఆహార	నియమాలు	బాగా	పాట్సూతి	
ధా్యనిం	 చ్సేవారక్	 ధా్యనములో	 8	 న్ిండి	 10	 శ్వసలు	మాత్రమే	 నడుసాతియి.	 ఇింత	
తకు్కవ	సింఖ్యలో	శ్వసలు	నడిసేతి	ఆ	ధా్యనిం	న్ిండి	లేవబుది్ధ	కాదు.	ఒక	ఆవున్	ఎటూ	
పరుగులు	తీయకుిండా	కట్టి	వేయాలింటే	గట్టి	తాడు	ఒకట్	ఉింటే	సరపోతుింది.	అలాగే	
పరగెతేతి	 కోత్లాింట్	మనస్సున్	 కట్టి	 వేయాలింటే	 తకు్కవ	 శ్వసలతోనే	 అది	సాధ్యిం.	
ఏపూట	మీలో	బాగా	తకు్కవ	శ్వసలు	నడుసూతి	ఉింటాయో	ఆ	పూట	మీకు	తెలియకుిండా	
మనస్సు	స్థరింగా	ఉింటింది.	ఎపు్డూ	శ్వసలు	పెరుగుతాయో	అపు్డే	బద్ధకిం,	నీరసిం,	
మతుతి	మొదలగునవి	మీకు	తెలియకుిండా	వచ్చేసాతియి.	

3)	 ఈ	 రహసా్యని్న	 గ్రహిించిన	 మన	 పూర్వకులు	 మనస్సున్	 చెపు్	 చ్తులోలి	 ఉించుకొని	
మానసక	శరీరక	సఖా్యలన్	పిందడిం	కొరకు	ఆహారాని్న	యుకతిమైనది	త్నేవారు.	
అన్కూలమైన	ఆహారాని్న	తీస్కొని	ఆనిందాని్న	పిందగలిగే	వారు.	దీని	దా్వరా	శ్వసక్రియ	
మనకు	తెలియకుిండా	24	గింటలు	ప్రశ౦తింగా	సాగుతుింది.	మనము	ఇప్ట్వరకు	
శ్వసక్రియ	తగ్గతే	మనస్సు	ఎలా	అణిగ	ఉింటింద్	తెలుస్కున్్నము.	అలాగే	ఇపు్డు	
మనస్సు	 అదుపు	 తప్్తే	 శ్వస	 క్రియ	 ఎలా	 తపు్తుింద్	 తెలుస్కుిందాిం.	 మనస్సు	
ప్రశింతింగా	ఉన్నపు్డు	శ్వస	 క్రియ	కూడా	బాగా	నెమ్మదిగా	 నడుస్తిింది.	 ఎపు్డైతే	
మనస్సులో	అలజడులు	ప్రారింభిం	అవుతాయో	అక్కడ	న్ిండి	శ్వసక్రియ	ఎకు్కవసారులి	
తీస్కోవడిం	మొదలవుతుింది.	 కోపాలు	 వచిచేనపు్డు,	పోటాలిడుకున్నపు్డు,	 భయిం	
వేసనపు్డు	 వెింటనే	 శ్వసలో	 మారు్	 వచిచే	 ఎగ	 శ్వస	 నడుస్తిింది.	 అింటే	 శ్వస	
తీస్కొనేటపు్డు	 గుిండ,	 ఛాతీ	 పైక్	 బాగా	 లేసూతి	 దిగుతూ	 ఉింటింది.	 అపు్డు	
శ్వసలు	 స్మారుగా	 నిమషానిక్	 25	 న్ిండి	 30	 వరకు	 ఉింటాయి.	 ఛాతీ	 అలా	
ఎగరడాని్న	 ఎవరలో	 మనిం	 చూసన	 మనస్సు	 అలజడిలో	 ఉన్్నడని	 తేలిపోతుింది.	
మనస్సులో	 ఇలాింట్	 ఆింద్ళనలు	 చెలరేగన	 వెింటనే	 రకతిిం	 లోనిక్	 “ఎడ్రినలిన్”	
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అనే	హారో్మన్	 విడుదల	 అవుతుింది.	 ఆ	హారో్మన్	 ప్రభావిం	 వలన	 గుిండ	 కిండరాలు	
సింకోచి౦చుకుింటాయి.	గుిండ	వెింటనే	దడదడా	కొటటికుింటూ	ఉింటింది.	ఎపు్డైతే	
గుిండ	 ఎకు్కవగా	 కొటటికుింటింద్	దాని	 కన్గుణింగా	శ్వస	 క్రియ	 పెరుగుతుింది.	
నిమషానిక్	100	సారులి	గుిండ	కొటటికుింటే	25	సారులి	శ్వసలు	ఆడతాయి.	ఇింకా	భయిం,	
గొడవ	ఎకు్కవగా	ఉింటె	150	న్ిండి	200	సారె్లిన్	గుిండ	కొటటికు౦టింది.	అపు్డు	పై	
శ్వసలు	నడుసూతి,	నిమషానిక్	40,	50	సారులి	ఊప్రత్తుతిలు	కొటటికుింటూ	ఉింటాయి.	
ఇలా	శ్వసలు	పైపైన	ఉన్నపు్డు	సరపడినింత	ప్రాణవాయువు	రకాతినిక్	చ్రదు.	అిందుక్	
కోపాలు,	చిరాకులు	వచిచేనపు్డు	మనకు	తెలియకుిండా	నీరస	పడిపోతాము.	ఇలాింట్	
పోటాలిటలు,	కోపాలు,	చిరాకులు,	భయాలు	మొదలగునవి	రోజులో	ఒక్కసార	వసేతి	ఆ	
హారో్మన్	ప్రభావిం	రకతిింలో	ఎనో్న	గింటలు	ఉిండి,	శ్వసక్రియన్,	గుిండ	పని	తీరున్	
పూరతిగా	మారు్	చ్సాతియి.	అిందుచ్తనే	మన	పెద్దలు	తన	కోపమే	తన	శత్రువు	అింటారు.	
కోపమనేది	శ్వసక్రియకు	ముఖ్యముగా	ఎింతో	హాని	కలి్గస్తిింది.	శ్వసలు	తగ్గతే	మనిష్క్	
కోపము	తగ్గపోతుింది.	కోపములో	ఉన్న	మనిష్	ఇలా	అింటూ	ఉింటాడు.	న్కు	కన్క	
కోపము	వచిచేిందటే	నేన్	మనిష్ని	గాదు.	నేన్	ఏమ	చ్సాతినో	న్క్	తెలియదు.	మనిష్ని	
పశువున్	చ్సేది	కోపమే.	మనమేమట్	కూడా	మనకు	తెలియకుిండా	చ్స్తిింది.	ఎవరు	
మనలి్న	ఎలాింట్	మాటలన్్న	పట్టిించుకోకపతే	మనము	బాగుపడుతాము.	ఒక	తడవ	
బుదు్ధడిపై	చాలామింది	వెళలి	చాలాసేపు	త్డుతుింటారు.	బుదు్ధడు	ఏమ	జవాబు	చెప్డు.	
అపు్డు	వారింటారు	ఇింతసేపట్	న్ిండి	త్డుతున్్న	నీకు	అవి	ఎక్కడము	లేదా?	నీవు	
అసలు	మనిష్వా	కాదా?	అని	గట్టిగా	అరుసాతిరు.	అపు్డు	బుదు్ధడు	ఇలా	చెపుతాడు.	
“మన	 ఇింట్క్	 అత్థి	 వచిచేనపు్డు	 మనము	 ఆహా్వనిసేతి	 లోపలకు	 వసాతిడు	 లేదా	
ఆహా్వనిించకపతే	త్రగ	వెనక్్క	వెళలి	పోతాడు	గదా!	 	అలాగే	మీరన్న	మాటలన్	నేన్	
స్్వకరసేతి	అవి	నన్్న	చ్ర	బాధసాతియి.	లేదా	న్లో	కోపాని్న	పెించుతాయి.	నేన్	మీరన్న	
మాటలన్	స్్వకరించడము	లేదు.	అపు్డు	అత్థి	త్రగ	వెనక్్క	వెళ్ళనటలిగానే	ఆ	మాటలు	
మమ్మలి్న	చ్రతాయి	తప్	నన్్న	ఏమ	చ్యలేవు.	న్కు	వాట్క్	ఏమ	సింబింధము	లేదు”	
అని	 బుదు్ధడు	వారక్	 సమాధానిం	 ఇసాతిడు.	 మనస్సున్	సా్వధ్నము	 చ్స్కోవాలింటే	
ముిందు	శ్వసలన్	సా్వధ్నము	చ్స్కోవడిం	అనేది	స్లువైన	మార్గము,	ఫలితాని్నచ్చే	
మార్గిం,	సరయైన	మార్గము	అని	మరువవదు్ద.
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(6వ	భాగము)

“ప్రాణ మయం జగత్ ”
1)	 ప్రత్	మనిష్	ఏద్	ఒక	ప్రకారింగా	భగవింతుణి్ణ	ఉపాససూతి	ఉింటాడు.	ఒకరు	తీర్థయాత్రలు	

చ్సాతిరు.	 	ఒకరు	దేవతలకు	పూజ	చ్సాతిరు.	ఒకరు	జీవుల	సేవ	జ్సాతిరు.	 	ఒకరు	గుడిక్	
ఎదురుగా	నిలబడి	దిండము	పెడతారు.	ఇింకా	చెపా్లింటే	ఏది	చెయ్యనని	చెపే్వాడు	
కూడా	ఏద్	ఒక	చిన్న	చికు్కలలో	పడాడుడింటే,		ఓ	భగవింతుడా		రక్ించు	అింటూ	ఆయనకు	
మొరపెటటికుింటాడు.	ఈ	ప్రకారింగా	ప్రత్	యొక్క	వ్యక్తి	 ఏద్	ఒక	విధింగా	ఈశ్వరుడి	
శరణు	వేడుకుింటూనే	ఉింటాడు.	భోజనము	చ్యకుిండా	ఎవరైన్	ఎలా	జీవిించలేరో	
కనీసము	రోజుకు	ఒకసార	అయిన్	అన్నము	త్నవలసన	అవసరము	ఎలా	పడుతుింద్		
సరగా్గ	 అలాగే	 భగవింతుడి	 ఉనిక్లోనే	 అని్నింట్	 ఉనిక్	 ఉన్నదీ.	 	 ఇిందుచ్త	 అతడు	
ఆయని్న	ఒకసార	స్మరించు	కోవాలిసు	ఉింటింది.	భగవింతునీ్న	ప్రాప్తి౦పచ్స్కో	గలిగే	
ఉపాయాని్న	సాధారణ	మన్షు్యలు	“ధర్మము”గ	పరగణిసాతిరు.	సహజింగా	ప్రత్	ఒక్కర	
మనస్లోనూ	కొని్న	ప్రశ్నలు	తల్తుతి	తుింటాయి.	“ధర్మము” అంటే ఏమిటి? భగవంతు 
డ౦టే ఎవరు? అయన ఎక్కడ ఉంటాడు? కానరాని ద్వుణి్ణ ఎల పొందగలుగుతాము? 
ద్వుణి్ణ శరణు పొందుటట్లు? అనే ప్రశనాలు ఉద్భవిసా్తయి. “ధారయతీతిధర్ముః” అనగా 
ఏది జీవులన్ ఉద్ధరించ్నో, ఈ జగతు్తన్ ఏది ఉద్ధరించ్చ్ననాదో అది “ధర్మము.”	
అదే	 దైవిక	 శక్తి.	 దానిని	 శరణు	 పిందుడు.	 	 అది	 మము్మలన్	 రక్ించున్.		
దేవుడన్నన్,	 ధర్మమన్నన్	 ఒక్కటే.	 అిందువలలినే	 బుదు్ధడు “ధర్మం శరణం గచ్ఛామి” 
అని	 బోధించిన్రు.	 దేవుడు	 కానరాకున్నన్	 ఆయన	 సృష్టి	 యిందున్న	 సింఘము 
(ప్రాణి	 సముదాయము)	 కానవచుచేన్.	 “సంఘం శరణం గచ్ఛామి”	 దానినే	 శరణు	
పిందుడు.	 అనగా	 దానినే	 సేవిించిండి.	 అదియే	 దైవపూజ.	 దేవుడు	 సరా్వతీతుడు	
అని	 బోధింపబడినది.	 “బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి.”	 ఇచచేట	 తననే	 శరణు	పిందుడని	
చెపు్కొనలేదు.	బుదు్ధడనగా జాఞాని.	తాన్	ఇరువది	న్ల్గవ	బుదు్ధడనని,	తనకింటే	ముిందు	
ఇరువది	ముగు్గరు	బుదు్ధలు	మార్గదర్శకులై	వచిచేపోయిన్రని	అతడు	చెపె్న్.

2)	 సాధారణ	 మన్షు్యలకు	 య�ర్థ	 “ధరా్మని్న”	 గురించి	 పూరతిగా	 తెలువదు.	 ఈ	
రోజులోలి	 	 వేరు	 వేరు	 ధర్మ	 	 (మత)	 సింప్రదాయాల	దా్వరా	 రకరకాల	 ధర్మ	 కథలు	 విని	 
ఇది	ఎలాింట్	ధర్మమో	సరగా్గ	 	తెలుస్కోవడము	చాలా	కఠినిం	అవుతుింది.	అనీ్న	ధర్మ	

23. ప్్ర ణ 
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సింప్రదాయాలు	 తమ	 తమ	 దళాలకు	 బలము	 చ్కూరాలనే	 ఆత్రతపడుతున్్నయి.	
కాని	 ధర్మమెపు్డు	 కూడా	 వేరు	 వేరుగా	 ఉిండజాలదని,	 వేరు	 వేరుగా	 ఉింటిందనే	
భావనే	అధర్మమని,	దానిక్	వ్యత్రేకతే	అింటే	అభిన్నత్వమే.	 ధర్మమని	ఒక్కసార	కూడా	
మనము	 అన్కోము.	 అని్న	 జీవులన్	 ధరించ్ది,	 పోష్ించ్ది	 అదే	 ధర్మమూ.	 అని్న	
జీవులి్న	ధరస్తిన్నదీ,	పోష్స్తిన్నది	ఎవరు?	అన్నిం	అని్న	జీవులి్న	ధరించి	పోష్స్తిన్నది	
కదా	అింటే	అది	సరకాదు.	ఎిందుకు	అింటే	అని్న	జీవుల	అన్నము	ఒక్	విధింగా	లేదు.	
కొని్న	జీవులు	గడిడు	మేసాతియి.	కొని్న	జీవులు	మాింసము	త్ింటాయి.	ఇలా	రక	రకాలు.	
ఇిందుచ్త	భిన్నత్వము	ఉిండటము	వలలి,	 అన్నము	ధర్మము	కాజాలదు.	పోనీ	ఒకవేళ	
నీరే	 అని్న	 జీవులి్న	 ధరస్తిన్నది,	 పోష్స్తిన్నది	 అిందామన్కుింటే	 అది	 సరకాదు.	
ఎిందుకింటే	చచిచేనవాడి	శవములో	కూడా	నీరు	ఉింటింది.	అింటే	శవములోక్	కాసాతి	
నీరు	 ప్రవేశ	 పెట్టినపు్డు	 వాడు	 బ్రత్క్టటటి	 అయితే	 నీరు	 ప్రాణిని	 ధరించడములో	
సమర్ధమవుతుింది.	అలా	జరగనపు్డు	నీరు	ధర్మము	కాజాలదు.	పోనీ	గాలి	అని్న	జీవులి్న	
ధరస్తిన్నదని	అిందామా	అింటే	ఇదీ	 సరకాదు.	 ఎించ్తింటే	మృత	దేహములో	కూడా	
గాలి	ఉింటింది.	లోపల	గాలి	లేకపోతే	బయట్	గాలి	ఒత్తిడి	వలలి	అణిగపోతుింది.	అింటే	
కాసతి	గాలి	బయట్	న్ించి	పీన్గు	లోపలిక్	ప్రవేశించినపు్డు	మళీ్ళ	బ్రత్క్టటటి	అయితే	
ఆ	గాలే	ధర్మ	మనిప్ించుకుింటింది.	అలా	జరగనపు్డు	గాలికూడా	ధర్మము	కాజాలదు.	
ఇందువలలునే సమస్త ప్రాణులలోనికి చేతనా చేతనాలలోనికి ప్రవ్శించి సర్వ జీవులినా, సర్వ 
భూతాలినా ధరించి పోష్ంచే మహా వసు్తవ్ “ధర్మము” అనిపించ్క్ంట్ంది. అద్ అనినా 
ఘటాలలోన్ అంటే అనినా ద్హాలలోన్, “ప్రాణ” రూపములో వెలుగందుతూ ఉంది. 
ఇందువలలు అద్ అందరు ఉపాసంచ వలసన ఏకైక ద్వత  “ప్రాణేన ధారయుత్ లోకుః. సర్వం 
ప్రాణమయం జగత్” (అధర్వణ వ్దం). ప్రాణమే అనినాంటిని ధరించి యుననాది. అనినాంటిని 
నిలబెడుతుననాది ప్రాణమే. అంతటా ప్రాణము నిండియుననాది. ఇందుచేత ప్రాణమే ధర్మము.

3)	 అది	 హిిందువు	 కాదు,	ముసలా్మన్	 కాదు,	 క్రైసతివము	 కాదు,	 బౌద్ధము	 కాదు,	 అది	 స్త్ర	
కాదు,	పురుషుడూ	కాదు,	అది	దేహిం	అింతకింటే	కాదు.	అది	ఎపు్డూ	దేింట్లి	ఉింటే	ఆ	
సమయింలో	అది	అదే	అవుతుింది.	కాని	అది	దేింట్లి	ఉింటే	అది	అయిపోదు.	హిిందూ,	
ముసలి�,	క్రైసతివ,	బౌదా్ధదు	లని్న	ధర్మిం	కావు.	వేరువేరు	సింప్రదాయాలు.	కాని	ప్రాణ	రూప్	
ధర్మిం	తరా్కనిక్	అని్న	సింప్రదాయాలకు	అతీతమైనది.	అది	అని్న	సింప్రదాయాలలోనూ	
ఉింది.	కాని	దాింట్లి	ఏ	సింప్రదాయము	లేదు.	అని్న	దేహాలోలినూ	ప్రాణిం	ఉింటింది.	కాని	
ఏ	జీవిక్	ఆ	ప్రాణిం	మీద	లక్షష్యిం	ఉిండనటలి,	జీవిక్	ఆ	ప్రాణిం	మీద	లక్షష్యిం	లేకపోవడిం	వలలి	
ఆ	జీవి	ప్రాణింలో	ఉిండడిం	లేదు.	అదే	ప్రకారింగా	అది	అని్న	సింప్రదాయాలి్న	విడిచిపెట్టిన	
తరువాత	కూడా	అనీ్న	సింప్రదాయాలు	దాింట్లి	అింతరూ్భతింగా	లేవు.	సింప్రదాయాలు	
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అనేకిం	కావడిం	వలలి	అవి	ధర్మిం	కాజాలవు.	పైగా	ఒకొ్కక్క	సింప్రదాయానిక్	అనేక	ఉప	
సింప్రదాయాలు	కనిప్సూతి	ఉింటాయి.	నేన్	ఫలాన్	మహాతు్మడి	అన్యాయిని,	లేదా	
నేన్	శకుతిణి్ణ,	 శైవుణి్ణ,	 వైష్ణవుణి్ణ	 అింటూ	చెబుతూ	ఉిండడిం	 కదు్ద.	 ఇవి	కూడా	చాలా	
ఉిండడిం	 వలలి	 ధర్మిం	కాజాలవు.	 పరస్ర	మతాింతరాలు	కారణింగా	సింప్రదాయాలోలి	
కాని,	దళాలోలి	కాని	వరా్గలు	కనిప్సూతి	ఉింటాయి.	ఇవి	తమ	తమ	దళాల	బలింకోసిం	
తమ	తమ	మతాల	ప్రచారిం	చ్సూతి	ఉింటాయి.	ఈ	అని్న	దళాల	ఉనిక్నీ	స్థరపరచడిం	
కోసిం	“సింధా్యవిందనిం	చెయి్య”,	“పూజ	చెయి్య”,	“జపము	చెయి్య”	 	అింటూ	రకరకాల	
ఉపదేశలు	 చ్సూతి	 ఉింటారు.	 కాని	 వీట్నని్నింట్ని	 చ్యిించ్ది	 ఏమట్	 ఎవరూ	
ఆలోచిించరు.	ధర్మిం	(మతిం)	అనేది	ఆచారిం	కాని	అన్షా్ఠనిం	కాని	ఏది	కాదు.	యజఞాిం	
కాదు.	 నీత్బోధ	 కాదు.	 నియమాల	 సింకల	 కాదు.	 అన్శసనిం	 కాదు.	 భక్తి	 ప్రేమ,	
దయ,	దానిం	 ఏవి	కాదు,	 కరతివ్యిం	కాదు,	జాఞానిం	కాదు,	 అజాఞానిం	కూడా	కాదు.	 ఒక్క	
మాటలో	చెపా్లింటే	క్వలిం	ఏ	యొక్క	బాహ్య	అన్షా్ఠనము	ధర్మిం	కాదు.	జగతుతిలో	
అనీ్న	ధర్మిం	న్ించి	పుట్టినవే.	ధర్మింలో	ఉన్నవే	వీటని్నట్	లోపల	ధర్మిం	విరాజమానమై	
ఉింది.	కాని	వీట్	ఉనిక్	ధర్మింలో	లేదు.	ధర్మిం	అసతిత్వింలోనే	వీట్	అసతిత్విం	ఉింది.	ఇవి	
వేరు	వేరు	దేశలోలి	లేదా	వేరు	వేరు	జీవులోలి	వేరు	వేరుగా	ఉిండవచుచే,	కాని	ధర్మిం	అని్న	
దేశలలోన్,	అని్న	జీవులలోన్	ఒక్కటే	ఉింది.	అది	ఎక్కడా	వేరు	వేరుగా	కనిప్ించదు.	
ఎిందుకింటే	 అని్నట్లోనూ	ప్రాణరూపమైన	 ధర్మిం	 ఉింది.	 మన్షు్యలు	మొదలుకొని,	
క్రిమకీటకాలు,	 పక్షులు,	 వృక్షాలు,	 రాళ్్ళ	 రప్లు	మొదలైనవి	 వాటని్నట్లోనూ	 ఉింది	
ఒకటే	 ధర్మిం.	 ఎిందువలలినింటే	 అని్నింట్ని	 ప్రాణరూపమైన	 ధర్మమూ	 ఒక్కటే	 ధరించి	
ఉన్నది	 కనక,	 పోష్సూతి	 ఉన్నది	 కనక	 ప్రాణులని్నింట్లోనూ	 ఒక్	 ధర్మమూ	 ఉింది.	
మనిష్	 అల్త్వమువలలి	 ధరా్మని్న	 వేరు	 వేరుగా	 ఉన్నటలి	భావిించడము	జరుగుతుింది.	
బయట	 ఉిండే	 వాట్ని	 మనము	 వేట్	 వేట్ని	 ధర్మమని	 అింటన్్నమో,	 నిజానిక్	 అవి	
మానవ	 సమాజ	 క్రమశక్షణ	 కోసము	 తప్నిసర	 అయినవి.	 మనిష్	 సమాజ	 ఆజఞాన్	
మని్నించి	నడచుకుింటూ	ఉింటాడు.	అది	మనిష్	సృష్టిించినది.	ఆ	ఆజఞాలు	కూడా	వేరు	
వేరు	దేశలలో	వేరు	వేరు	తీరుగా	వున్్నయి.	కాని	జీవ	జింతువులకు	సమాజ	మన్నది	
ఏదీలేదు.	ఇిందువలలి	వీట్క్	సమాజ	ఆజఞా	కూడా	లేదు.	అయితే	ఈ	కారణము	వలలి	వాట్క్	
ధర్మమూ	లేదా	అని	అనవచుచే.	అలా	లేకుిండా	ఉిండదు.	జింతువు	కూడా	ఏ	ప్రేరణవలలి	
తన	 సింతాన్ని్న	ప్రేమస్తిన్నది?	ఆ	ప్రేరణ	పుటేటి	 క్ింద్రమే	ధర్మము.	 ఇిందువలలినే	అనీ్న	
జీవులలోన్	ఒక్కటే	ఉన్న	ధర్మమే	ధర్మము.	అిందువలలి	ధర్మము	మీద	మనకు	ఇింత	ప్రేమ.	
ఎిందుకింటే	ధర్మమే	అని్నింట్కీ	జీవనము.	ధర్మమే	అని్నింట్కీ	ప్రాణము.	ధర్మము	లేనిదే	
ఎవరూ	ఒక్క	క్షణము	కూడా	జీవిించి	ఉిండలేరు.	పుట్టినది	ప్రత్ది	గటటిక	మానదని	మనకు	
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కనిప్సూతినే	ఉింటింది.	ఈన్డు	వున్న	సింప్రదాయాల	సమూహాల	పుటటిక	ఎవరో	ఒక	
మహాపురుషుడి	వలలి	జరగిందే.	ఇిందువలలి	ఏన్డో	ఒక	న్ట్క్	ఇవి	పోక	తప్దు.	ఇవి	
అస్థరమైనవి	కావడము	చ్త	ఇవని్న	కూడా	ధర్మము	కాజాలవు.	అసలైన	య�ర్థ	ధరా్మనిక్	
పుటటికలేదు.	విన్శనము	లేదు.	ధర్మములో	ఉింటూ	ఉన్నప్ట్కీ	కూడా	ప్రాణులిందరు	
ధరా్మని్న	గురించి	తెలుస్కోవాలని	కోరుకోవడము	లేదు.	 ఇది	చాలా	విచారించ	దగ్గ	
విషయము.
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	(7వ	భాగము)

1)	 చాలా	మింది	పత్రిం,	పుష్ము,	ఫలము,	తోయిం	లాింట్వి	సమర్ించి	దేవతల	పూజ	
చ్స్తిింటారు.	 ఈ	 విషయాని్న	 గురించి	 “గీతలో	 శ్రీకృష్ణ	 భగవాన్డు”	 ఇలా	 చెపా్డు:	
పత్ం పుష్పం ఫలం తోయం. యో మే భకా్త్ ప్రయచఛాతి తదహం భకు్త్పహృత మశ్నామి 
ప్రయతాత్మనుః అంటే ఎవరైనా భకి్తతో నాకు పత్ం, పుష్పం, ఫలం, జలం ఇచిచినటలుయిత్ 
నేన్, సంయతాతు్మడయిన ఆ వయుకి్త ప్రేమ పూర్వకంగా అరి్పంచిన వాటిని స్్వకరిసా్తన్.	
ఇక్కడ	భగవింతుడు	ఏమ	చెబుతున్్నడింటే	తనక్	ఏ	వైన	అర్ించడానిక్	ఆ	వ్యక్తి	తప్ని	
సరగా	సింయతాతు్మడు,	భకుతిడు	అయివుిండాలన్న	మాట.	ప్రయతాత్మనుః సంయతాత్మనుః 
భకు్త్పహృతం: భకా్త్ ఉపహార రూపేణ సమరి్పతం. తత్ అశ్నామి  గృహా్ణమి.	 ఏ	 వ్యక్తి	
అయిన్	సింయతాతు్మడు,	భకుతిడు	కాగలిగనటె్లితే	ఆ	వ్యక్తి	ఏవి	సమర్సేతి	వాట్ని	ఆయన	
స్్వకరసాతిడని,	 సింయతాతు్మడూ,	 భకుతిడూ	 కానివాడు	 ఏవైన్	 అర్సేతి	 వాట్ని	 ఆయన	
స్్వకరించడని	దీనవలలి	స్షటిమవుతుింది.	ఎిందుకింటే	అర్ించడానిక్	యోగ్యత	అతనిక్	
లేదన్న	మాట.	వరతిమాన	చించల	ప్రాణాని్న	విశేషింగా	సింయతము	చ్స.	అింటే	స్థరము	
చ్స	ఎలలిపు్డూ	ఆ	స్థత్లో	ఉిండే	సింయతాతు్మడే	భకుతిడని	ఇక్కడ	చెప్డము	జరగింది.	
ఎిందుకింటే	 ఆ	 స్థత్	 రూపావస్థలో	 ఆత్మన్	 తెలుస్కొని	 స్థర	 ప్రాణరూపుడైన	 ఆత్మ	
న్రాయణుడి	మీద	దృఢమైన	ప్రేమ	ఏర్రచుకొన్నవాడే	ఈ	భకుతిడు.	ఈ	అవస్థలో	భక్తి,	
భకుతిడు,	భక్తిక్	పాత్రమైనది	అనీ్న	ఒక్కటై	పోతాయి.	అలాింట్	భకుతిడు	ఏది	ఇసేతి	అది	ఆయన	
తప్కుిండా	 తీస్కుింటాడు.	 క్వలము	 నోట్తో	 కాసని్న	 మింత్రాలు	 పలుకడములో,	
“భగవింతుడా	దీని్న	తీస్కో”	అింటూ	గొణగడములో		య�ర్థింగా	సమర్ించడ	మన్నది	
అయిపోదు.	పూజకు	అర్థము	సింవర్ధనము	 (పెించడిం)	అింటే	ప్రాణాని్న	సింపూర్ణింగా	
వృది్ధచ్స	 (ప్రాణ	 ప్రత్ష్ఠ	 జరప్)	 సింవర్ధన	 రూపమైన	 స్థత్ని	 వృది్ధచ్యడానే్న	 పూజ	
అింటారు.	అింటే	ప్రాణానిక్	ఉిండే	శ్వస	ప్రశ్వస	రూపమైన	గత్క్	స్థరతా్వని్న	(ప్రాణ	ప్రత్ష్ఠ)	
పెించడానే్న	పూజ	అింటారు.	ఈ	విధింగా	ఈ	పూజ	ప్రాణకర్మ	లేనిదే	సింభవము	కాదు.	 
ఈన్డు	 వరతిమాన	 కాలములో	 పూజ	 పేరుమీద	 జరుగుతున్నదింతా	 వాసతివిక	 పూజ	
కాదు.	భక్తి	పేరుమీద	కనపడేదింతా	కూడా	వాసతివిక	భక్తి	కాదు.	దాని్న	భూతభక్తి	లేదా	
భౌత్క	భక్తి	అని	అింటారు.	ప్రాణ	కర్మ	లేనిదే	అజాఞానము	దూరము	కావడము	సింభవము	
కాదు.	అజాఞాన	పాశని్న	కోసేసే	దాక	భౌత్క	సింసా్కరానిక్	అతీతింగా	పోలేడు.	నిజమైన	
భక్తి	 భావాని్న	 పిందడము	 కూడా	 సింభవము	 కాదు.	 కాబట్టి	 భక్తి,	 ముక్తి,	 పూరతిగా	

23. ప్్ర ణ 
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ప్రాణకర్మ	లేదా	ప్రాణాయామము	సాపేక్షాలు.	వాసతివిక	ఆత్మకు	కర్మ	అనేదిలేదు.	దానికర్మ	
చించల	ప్రాణము	దా్వరా	 సించాలితమవుతు	ఉింటింది.	 ఇిందువలలి	 చించల	ప్రాణమే	
ఆత్మ	తాలూకు	కర్మ.	చించల	ప్రాణమే	జగతుతిలో	వెలుతురింతకూ	మూలము.	చించల	
ప్రాణము	దా్వరా	మాత్రమే	ఆయని్న	పూజిించవలస	ఉింటింది.	 	బాహ్యమైన	ఏ	వస్తివు	
దా్వరానూ	ఆత్మన్	పూజిించడము	సింభవముకాదు.	కాబట్టి	ప్రాణ	కర్మన్	అింటే	శ్వస	
ప్రశ్వసల	కర్మన్.	శ్రదా్ధ,	భక్తి,	విశ్వసాలతో,	ఫలాపేక్షా	లేకుిండా	చ్స్తిన్న	వాళ్్ళ	నిజమైన	
పూజ	చ్స్తిన్న	వాళ్్ళ.	అింటే	కోరకలు	లేని	వాళ్ళయి	పరమ	తృప్తిపిందుతారు	.

2)	 “శ్రేయాన్ స్వధరో్మ విగుణుః. పరధరా్మత్ స్వన్ష్టితాత్. స్వధరే్మ నిధనం శ్రేయుః. పరధరో్మ 
భయావహుః” (భగవ.	3.35) “శ్రీరం కేవలం కర్మ కుర్వనానాపోనాతి కిలిబిషం”	(భగ.	4.21).	
అింటే	చక్కగా	అన్ష్్ఠించినదైనప్ట్క్	పరధర్మిం	ద్షింతో	కూడినది.	స్వధర్మం అంటే 
ఆత్మధర్మం,	శ్రేష్ఠమైనది.	ఈ	ఆత్మ	ధర్మరూపమైన	స్వధరా్మని్న	పాట్సూతి	ఉన్నపు్డు	అింటే	
ప్రాణాయామము	చ్స్తిన్నపు్డు	చావు	వచిచేనటలియితే	అది	శ్రేయస్కరము.	కాని	పరధర్మ	
రూపమైన	 ఇింద్య	 ధర్మమూ	 భయావహమైనది.	 అింటే	 ఆశింక	 కలిగించ్ది.	 నేన్	
హిిందువునని	న్	దగ్గర	ఇతరుల	ధర్మము	పరధర్మమని	అన్కోవడము	సరయైనది	కాదు.	
అింటే	నేన్	ముసలా్మన్నని,	న్దగ్గర	ఇతరుల	ధర్మము	పరధర్మమని	అన్కోవడము	
కూడా	సరయైనది	కాదు.

 స్వధర్మమంటే ఆత్మ ధర్మమూ. పరధర్మమంటే ఇంద్రియ ధర్మం.	 ఈ	 పరధర్మ	రూపమైన	
ఇింద్య	ధరా్మని్న	చక్కగా	పాట్ించినప్ట్క్	కూడా	అది	శ్రేష్ఠమైనది	కాదు.	కానీ	ఆత్మ	
ధర్మ	రూపమైన	స్వధర్మిం	ద్షాలతో	నిిండిన	దైనప్ట్క్	కూడా	దాని్న	పాట్స్తిన్నపు్డు	
మృతు్యవు	కలిగనప్ట్క్	కూడా	అది	శ్రేష్ఠమైనదే.	పరధర్మ	రూపమైన	ఇింద్య	ధర్మిం	
ఎపు్డూ	 ఆశింకా	 జనకిం	 లేదా	 భయావహిం	 ద్షయుకతిము	 అని	 చెప్డింలో	
ఉదే్దశమేమింటే	ప్రాణ	కర్మ	రూపమైన	ఆత్మకర్మ	లేదా	ఆత్మ	ధర్మిం.	మొదట్లినే	సరా్వింగ	
స్ిందరమై	 పోదు.	 అనేక	 పరా్యయములు	 అభా్యసము	 చ్సూతి	 ఉింటే	 క్రమక్రమింగా	
అది	 చక్క	 బడుతుింది.	 ఈ	 కర్మనే	 స్వభావజ	 కర్మ	 అింటారు.	 ఈ	 స్వభావజ	 కర్మ	
చ్స్తిన్నపు్డు	 ఏలాింట్	 పాపము	 రాదు.	 ఎిందుకింటే	 పుటటికతోనే	 ప్రారింభమైనకర్మ	
(శ్వస	ప్రశ్వస	కర్మ)	ఆ	స్వభావజ	కరే్మ.	అింటే	ఆత్మకరే్మ	స్వధర్మిం.	ఆ	స్వధర్మము	దా్వరా	 
(	 ప్రాణ	 కర్మ	 దా్వరా)	 పాపము	 పిందడము	 ఎన్నడు	 జరగదు.	 ఇింద్యాల	 ధర్మమే	
పరధర్మిం.	మనస్,	బుది్ధ,	చితతిిం	అనే	ఇింద్యాల	సాింగత్యము	ఉన్నింతవరకు	అింటే	
ఇింద్యాలలో	 ఆసకుతిలై	 ఉన్నింత	 వరకూ	 స్వధరా్మని్న	 తెలుస్కోవడము	 సింభవము	
కాదు.	క్వలము	పరధరా్మని్న	అన్సరించి	పోవలస	వస్తిింది.	





146 H ఓ...మానవా...ఆలోచించు...? “నిన్ను నీవు తెలుసుకో”

	(8వ	భాగము)

1) “సర్వధరా్మన్ పరితయుజయు మామేకం శరణం వ్రజ. అహం తా్వ సర్వపాపేభోయు మోక్షయిష్యుమి 
మా శుచుః”.	అింటే	సర్వధరా్మలి్న	అింటే	ఇింద్యాలు	చ్యు	గిందరగోళమైన	ధరా్మలి్న	
విడిచి	పెట్టి	 క్వలిం	న్	 (ఆత్మ)	 శరణు	కోర	వచ్చేటటలియితేనే	నేన్	నీ	పాపాలని్నింట్ని	
పోగొడతాన్.	 అింటే	 విభిన్న	 సా్థన్లలో,	 విభిన్నరీతులలో	 మాయ	 మొహములో	
పడవేస	చ్యు	కర్మల	ఆసక్తిని	విడిచిపెట్టి	క్వలము	ప్రాణ,	ఆత్మకర్మలకు	లగ్నమై	ఉిండి	
ఊర్ధ్ములో	వున్న	ఇింద్యాతీత	సా్థనములో	అింటే	పరమాత్మ	సా్థనములో	మనస్న్	
నిలుపు.	అపు్డే	ఇింద్య	ధర్మములో	ఆసక్తి	రూపింగ	ఉన్న	పాపసముదాయము	న్ించి	
బయట	 పడగలుగుతావు.	 “స్వల్ప మపయుసయు ధర్మసయు త్రాయత్ మహతో భయాత్”	 ఈ	
ప్రాణకర్మ	రూపమైన	నిజ	ధరా్మని్న	ఏ	కొది్దగా	ఆచరించినప్ట్కీ	కూడా	మహాభయము	
న్ిండి	 అింటే	 మృతు్యభయము	 న్ించి	 కూడా	 విముక్తి	 కలుగుతుింది.	 ఎిందుకింటే	
జీవులకు	చావు	భయమే	అని్నింట్కన్్న	పెద్ద	భయము.	చావు	అింటే	ఏమట్	జీవుడిక్	
తెలియదు.	చావురాని	వాడవడున్్నడో	కూడా	తెలియదు.	చావు	దగ్గరపడుతున్నవాడు	
కూడా	 చెప్లేడు.	 కాని	 ప్రత్	 ఒక్కడిక్	 చావు	 మూడుతుిందన్న	 సింగత్	 మాత్రము	
నిజము.	చావు	అనేది	ఒక	అవస్థ.	అది	ప్రాణము	తాలూకు	స్థరావస్థ.	ప్రకృత్	సహజమైన	
కారణమువలలి	చించల	ప్రాణము	స్థరమై	పోయిన	మీదట	దాని్న	చావు	అని	అింటాము.	
సాధకులు	 బ్రహ్మ	 విద్య	 సాధనదా్వరా,	 ప్రాణకర్మ	 దా్వరా	 చించల	 ప్రాణాని్న	 స్థరము	
చ్సన	మీదట	అతడు	బ్రహ్మజాఞాని	అవుతాడు.	ఈ	రెిండు	అవస్థలు	ప్రాణము	తాలూకు	
స్థరావస్థలే.	కాని	సాధారణ	మృతు్య	రూపమైన	అవస్థ	చ్తన్హీనమై	కర్మ	సింసా్కరముతో	
నిిండినది	అవుతుింది.	బ్రహ్మజాఞాన	అవస్థ	చ్తనతో	ని౦డినది.	కర్మ	సింసా్కర	హీనమూ	
అవుతు౦ది.	ఒకవేళ	జీవుడు	సాధన	దా్వరా,	అింటే	ప్రాణకర్మ	దా్వరా,	ఈ	జన్మలోనే	ప్రాణిం	
తాలూకు	 స్థరావస్థన్	 (ప్రాణ	 ప్రత్ష్ఠన్	పింది	ప్రాణ	మనోమలనము	దా్వరా	 ఆత్మన్	
దర్శించి	ఆత్మ	వింతుడై	పరమాత్మన్	పిందినచో)	పిందగలిగనటె్లితే	అతనిక్	మృతు్య	
భయము	తొలగపోతుింది.	ఎిందుకింటే	అపు్డు	అతడు	చనిపోయిన	తరా్వత	ఎక్కడిక్	
పోవలస	 వస్తిింద్	 	 అింటే	 ఏ	 అవస్థ	 పిందవలస	 వస్తిింద్	 తెలుస్కోవడములో	
సమరు్థడవుతాడు.	చావుకు	ముిందే	ఆ	స్థరమైన	చోటన్	లేదా	అవస్థన్	గురించి	సాక్షాత్	
జాఞానము	కలిగనటె్లితే	అపు్డు	అతని్న	మృతు్యవు	ఆక్రమించ	కాజాలదు.	అపు్డు	అతనిక్	
చావు	 పుటటికల	 చక్రములో	 “పునరప్	 జననము	పునరప్	మరణము”	న్ించి	 విముక్తి	
లభిస్తిింది.

23. ప్్ర ణ 



ఓ...మానవా...ఆలోచించు...? “నిన్ను నీవు తెలుసుకో”  H 147  

2)	 “	నేన్”		అింటే	“స్వయిం”	అనే	దాని్న	తెలుస్కున్నవాడే	“జాఞాని”.	పేరు,	రూపము,	దేహము	
అనేవి	“నేన్”	కావు	ఎిందుకింటే	ఇవి	అనిత్యమైనవి.	నశించిపోయేవి.	న్మరూప	దేహాల	
మధ్య	 “నిత్యమూ	అవిన్శనమూ”	 అయిన	 పదార్ధ	మొకట్	 ఉన్నటలి	 తెలుస్తిింది.	 అదే	
“నేన్”	నిజింగా	ప్లువదగనది.	న్మరూప	దేహాలు	పుటేటి	చోట	ఈ	నిజమైన	 “నేన్”	
చావు	పుటటిక	లేని	అవిన్శ	అది.	ఆ	“నేన్”	న్ించ్	న్మరూప	దేహాలు	పుడుతుింటాయి.	
జీవి	ఇింద్యాలకు	దాస్డు	ఇిందుచ్త	దేహమింతా	ఈ	“నేన్”న్	పటటికొని	వ్యసతిింగా	
ఉింటింది.	 కాని	 అది	 నిజమైన	 “నేన్”	 తో	 సింధానము	 పిందలేదు.	 ఇింద్యాలు	
ప్రత్కూల	 గుణాలే	 ప్రకృత	 శత్రువులు.	 అవి	 శరీరములోవుిండి	 జీవుడి	 విషయములో	
ఎపు్డు	శత్రువులాలిగే	పనిచ్సూతి	వుింటాయి.	బాహ్య	శత్రువులు	కొది్ద	కాలమే	శత్రుత్వము	
వహిసాతిరు.	కాని	ఇింద్యాలు	ఎపు్డూ	శత్రుత్వము	చూప్సూతినే	వుింటాయి.	ఈ	దేహమే	
“నేన్”	గా	పరగణిించి	దాింట్లి	తగులుకొని	ఉన్నిందువలలి	జీవుడు	కర్మ	సింసా్కరములో	
బదు్ధడై	ఉింటాడు.	మాట్	మాట్క్	చావు	పుటటికల	చక్రములోపడి	గరగరా	త్రుగుతూ	
ఉింటాడు.	ప్రాణకర్మ	దా్వరా	ప్రాణాని్న,	మనస్సున్	స్థరము	చ్యగలిగ	నపు్డు	అింటే	
స్ింధనరహిత	అవస్థ	ప్రాప్తిించిన	మీదట	స్థర	స్వరూపమైన	“నేన్”న్	“అవిన్శ	అయిన	
నేన్”	న్	తెలుస్కోగలుగుతాడు.

3)	 మనస్సు	రెిండు	రకములుగా	ఉింటింది.	స్థర	మనస్సు,	చించల	మనస్సు.	శ్వస	ప్రశ్వసల	
గమనము	 బహిరు్మఖము	 కావడమువలలి	 మనస్సు	 గమనిం	 కూడా	 బహిరు్మఖింగానే	
ఉింటింది.	బహిరు్మఖమైన	మనస్సు	బయట్	విషయాల	కోసము	వెతుకులాడుతుింది.	
శ్వస	 ప్రశ్వసలు	 చించలమైనవి.	 ఇిందువలలి	 మనస్సు	కూడా	చించలింగా	 ఉింటింది.	
శ్వస	ప్రశ్వసల	గత్	అింతరు్మఖమైనపు్డే	మనస్సు	గత్	అింతరు్మఖ	మవుతుింది.	శ్వస	
ప్రశ్వసలు	 స్థరము	 కావడమువలలి	 ప్రాణమూ,	 మనసూసు	 స్థరము	 అవుతాయి.	 చించల	
మనస్సు	దా్వరా	సూక్షా్మత్	సూక్ష్మ	ప్రాణ	రూపుడైన	ఈశ్వరుణి్ణ	అనే్వష్ించడము	సాధ్యము	
కాదు.	 స్థరమనస్సు	 దా్వరానే	 ఇది	 సాధ్యము.	 ఇిందువలలి	 అని్నింట్కింటే	 ముిందు	
శ్వస	 ప్రశ్వసలన్	 స్థరము	 చ్యవలస	 ఉింటింది.	 అపు్డే	 ప్రాణమూ,	 మనసూసు	
స్థరమై	 ఆత్మతత్వము	 తెలుస్తిింది.	 అింతరు్మఖ	 ప్రాణకర్మ	 దా్వరా	 ప్రాణమూ	 మనసూసు	
స్థరమవుతాయి.	 ప్రాణము	 స్థరము	 కావడమువలేలి	 మనస్సు	 స్థరమవుతుింది.	 చించల	
ప్రాణము	లోించ్	మనస్సు	పుడుతుింది.	స్థర	మనసే	చించల	మనస్సుకు	ఉత్త్తి	సా్థనము.	
చించల	మనస్సు	దా్వరా	 గమ్యసా్థనము	మీద	 లక్షష్యము	 స్థరము	కాజాలదు.	 	ప్రాణాని్న	
పిందడానిక్	 ప్రాణమే	 అవసరమవుతుింది.	 సాధన	 చ్యడానిక్	 కూడా	 శరీరములో	
ప్రాణము	ఉిండడము	అవసరము.	అిందుక్	ప్రాణుడిక్	గతాగత్లో	అశనము	(ఆహారము)	
అిందియా్యల్.	 అది	 లేనిదే	 అింటే	 ప్రాణములేనిదే	 ప్రాణము	 ప్రాప్తి౦చడము	 జరగదు.	
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ప్రాణము	 లేనిదే	 ప్రాణాని్న	 తెలుస్కోవడము,	 గురుతిపటటిడము	 సింభవముకాదు.	 ఈ	
ప్రాణరూప్	అయిన	ఈశ్వరుడు	ప్రాణ	కర్మ	రూపమైన	సాధన్	సాపేక్షమైనవి.	అన్భూత్	
యోగ్యమైనవి.	 కాని	 అన్మాన	 యోగ్యమైనవికావు.	 ప్రాణకర్మన్	 గురించి	 అింటే	
ప్రాణాయామ	స్వరూపాని్న	గురించి	తెలుస్కోవడము	అవసరము.	ప్రాణ	ప్రత్ష్ఠ	జరగ,	
ఆత్మ	సాక్షాతా్కరము	పిందిన	అన్భవజుఞాలైన	సదు్గరువుల	దగ్గర	దానిక్	సింబింధించిన	
శక్షణ	పిందాలి.	 కాని	 ఈన్డు	 సమాజములో	 అన్భవములేని,	 ప్రాణ	 ఏమో,	 ఆత్మ	
ఏమో	తెలియని	అనేకమింది	మేము	గురువులమని	ఉపదేశలు	ఇవ్వగలమని	మడి	మడి	
జాఞానముతో	త్రుగుతున్్నరు.	వారయెడల	అప్రమతతితతో	వ్యవహరించాలి.	వారయొక్క	
సామర్ధష్యత	 గురెతిరగ	 తెలుస్కొని	 శక్షణ	 పిందాలి	 కాని,	 ప్రాణ	 ప్రత్ష్ఠ	 జరుగనివారు	
ఉపదేశలు	ఇసేతి	సాధకుడిలో	పురోగత్	పిందక	వికల్ము	చెింది	జపాలు	వదిలివేసాతిరు.	
అలాింట్	వారు	సమాజములో	కోకొలలిలు.
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(9వ	భాగము)

1)	 ప్రాణాయామములో	 పూరక,	 రేచక,	 కుింభకాలనే	 మూడు	 కర్మలున్్నయి	 (ఈన్డు	
సమాజములో	 కొిందరు	 చెపు్చున్న	 పూరక,	 రేచక,	 కుింభకాలు	 యొక్క	 అర్థము	
కాదు).	ఊప్ర	తీస్కోవడము	పూరకిం:	ఊప్ర	విడవడిం	రేచకిం:	పూరకానిక్	చివర	
రేచకానిక్	 మొదట,	 రేచకానిక్	 చివర	 పూరకానిక్	 మొదట	 ఉభయ	 భాగాలలోన్	
ఉిండేదాని్న	కుింభకము	అింటారు.	కావాలని	ఊప్ర	బిగపట్టి	చ్సే	కుింభకము	నికృషటి	
మైనది.	 సాధకులు	 చ్యకూడనిది.	 ప్రాణ,	 అపాన	 వాయువులి్న	 నడిప్ించ్టపు్డు	
రెిండిింట్లోన్	 దానింతటదిగా	 ఏర్డే	 స్థతే	 కుింభకము.	 కుంభకము పేరుతో శ్్వస 
ప్రశ్్వసలినా ఆపివుంచటము కషటిదాయకమైనది, అనర్థకమైనది.	 ముకు్క	 నొక్్క	 పెట్టి	
ప్రాణాని్న	 బింధించడమువలలి	 అన్రోగ్య	 సమస్యలు	 తల్తుతితాయి.	 ప్రకృత్	 సద్ధింగా	
మానవునిక్	 రోజు	 21,600	 సారులి	 ఉచా్వస	 నిశ్వసాలు	 జరగవలసన	 దానిని	
నిరోధించడము,	ప్రకృత్క్	వ్యత్రేకింగా	సాగనచో	మానవ	మన్గడ	కషటిమవుతుింది.	ఏ	
గమ్యము	గూరచే	,	ఏ	లక్షష్యము	గూరచే	సాధన	చ్యుచున్్నడో	అది	నెరవేరడము	కషటిము.	
బ్రహ్మవిద్యలో	చూప్ించిన	ప్రాణాయామము	దా్వరా	స్లువైన	స్ఖాసనములో	కూరొచేని	
స్లువైన	 ప్రాణాయామముతో	 ఆ	 దరక్చ్రాలి.	 అన్కున్న	 గమ్యము	 చ్ర	 కావలసన	
ఫలితముపిందాలి.	 ఈన్డు	 సమాజములో	 తమకు	తోచినదే	 బ్రహ్మవిద్య	 అని	 చెప్్	
ప్రజలన్	 న్న్	 అగచాటలికు,	 మానసక	 కలోలిలాలకు	 గురచ్స్తిన్్నరు.	 అిందు	 గూరచే	
సరయైన	సదు్గరువున్	ఎించుకోవాలి.	సరయైన	మార్గములో	పయనిించిండి.

2)	 అపానే  జుహ్వతి ప్రాణం ,  ప్రాణే పానం తథాపరే,  ప్రాణాపాన  గతి  రుదా్ధవా,  ప్రాణాయామ 
పరాయణుః.	 అింటే	 కొిందరు	 ప్రాణవాయువున్	 అపాన	 వాయువులోన్,	 అపాన	
వాయువున్	 ప్రాణవాయువులోన్	 యజఞాము	 (ప్రాణ	 యజఞాము)	 	 చ్సూతి	 ఉింటారు.	
ఈ	 విధింగా	 చ్స్తిన్నపుడు	 క్వలమనే	 కుింభకముదా్వరా	 ప్రాణము	 తాలూకు	 ఊర్ధ్,	
అధోగతులు	 ఒకానొక	 దశలో	వాటింతట	 అవి	 ఆగపోయి	ప్రాణాయామ	 పరాయణు	
లవుతారు.	దీనివలలి	ఇింద్యాల	వృతుతిలన్	అదుపుచ్స	మనస్సు	యొక్క	చించలతన్	
రూపు	 మాపుటకున్	 శరీరము	 యొక్క	 ఆరోగ్యమున్	 కాపాడుట	 కొరకున్	
ప్రాణాయామము	 ఆవశ్యకమైనది.	 ఇది	 పూరక,	 కుింభక,	 రేచకములన్	 మూడు	
విభాగములతో	గూడియున్నది.	 ఇది	 (ప్రణవము)	 ఆచరస్తిన్నపు్డు	 దైవభావన	 కలిగ	
ఉిందురు.	ఈ	ప్రాణాయామము	వలన	మనస్సు	బహిరు్మఖత్వమున్	వీడి	నిశచేలముగా	

23. ప్్ర ణ 
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న్ిండున్.	 ఏలయనిన	 ప్రాణమునకు,	 మనస్సునకు	 చాలా	 సని్నహిత	 సింబింధిం	
కలదు.	 మనోనిరోధముచ్,	 ప్రాణనిరోధము,	 ప్రాణనిరోధముచ్	 మనోనిరోధము	
సింభవిించుచుిండున్.	 కాబట్టి	 మనస్సు	 యొక్క	 చపలత్వము	 పోతుింది.	 దీనిని	
అన్భవముకల	గురువు	దగ్గర	నేరుచేకోవల్న్.

	 భగవదీ్గతలో	శ్రీకృష్ణ	పరమాత్మ	యజాఞాలలో	“యజాఞానామ్ జపయజ్ఞాస్మ” జపయజఞామునక్	
ప్రాధాన్యత	 కలి్ించారు.	 “వ్దానాం సామ వ్దోస్మ”	 అన్్నరు.	 “సామ”	 అింటే	 ప్రాణ.	
ప్రాణుడితోకూడిన	జపయజఞామే చేయమని చెపా్పరు. యజఞా మనగా ఏమియో అసాధయుమగు 
కర్మకాండయని భయపడువా రందరికిని అభయ మొసంగ వాస్తవ యజఞా తత్వమున్ 
బాహాటముగా చ్టన్. వానిని ఆచరించ్ వారందరు యజఞా వ్త్తలే (యజఞావిదుః) అని 
భగవాన్డు పలికెన్. అనగా	యజఞాము	యొక్క	తత్వము	తెలిసన	వారని	భావము.	ఈ	
యజఞాము	వలన	ఫలితమేమ?	వానిచ్	అనేక	జన్మల	పాపములు	నశించున్.	“యజఞా	క్షప్త	
కల్మషః”	అనేక	జన్మలన్ిండియు	మనస్సునకు	పట్టివున్న	కుళ్్ళ,	పాచి	తొలగ	పోవున్.	
పాపమున్	తొలగించు	కొన్టకు	ఈ	యజఞారూప	పుణా్యచరణమే	శరణ్యము.	“న్	పాప	
మెటలి	 పోవున్”	 అని	 చాలామింది	 ప్రశ్నించుచుిందురు.	 అిందులకు	 భగవాన్డే	ఈ	
ఉపాయము	యిచట	సలవిచిచేన్రు.	యజఞాములు	అనబడు	ఈ	పుణ్యకార్యముల	యొక్క	
అన్షా్ఠనమే	పాపహరణమున	క్కైక	ఉపాయ	మని	ఇచట	స్షటిముగా	తెలుపబడినది.	
పాపము	 నశించనిచో	 చితతిము	శుద్ధము	కాదు.	 చితతిము	శుది్ధ	 కానిచో	 ఆత్మజాఞానము	
ఉదయిించదు.	ఆత్మజాఞానము	ఉదయిించనిచో	 	మోక్ష	రూప	పరమశింత్	లభిించదు.	
కాబట్టి	మొటటిమొదట	పాప	మింతరించ	వల్న్.	అిందులకై	ఈ	యజఞామున్	(బ్రహ్మవిద్య	
ప్రాణయజఞామున్)	 (ఇపు్డు	చ్యువరక్	సరపోతున్న	దన్న	అహములో	ఉిండకుిండా	
సరయైన	పద్ధత్లో	చ్యాలి)	ముముక్షువులు	తప్క	ఆచరించవల్న్.		జన్మ	జన్మల	కర్మల	
బింధ	విముక్తిక్	వేరు	మార్గము	లేదు.	ప్రాణ	యజఞాము	చ్యువారు	యజఞాములో	వచుచే	
“యజఞాశషాటిమృత	భుజః”	ప్రాణ	యజఞాము	చ్యగా	వచుచే	“అమృత”	రూపమైన	(అశనము)	
అన్నమున్	భుజిించువారు	“యానితి	బ్రహ్మ	సన్త�”	అింటే	“సన్తన�”	శశ్వతమైన		
పరబ్రహ్మమున్	పిందుదురు.	అట్టి	యజఞాము	చ్యనివారక్	ఇహలోకములో	స్ఖము	
లేదు.	ఇక	పరలోకమే	పోని	వారక్	పరలోక	స్ఖమెక్కడిది?	ఆ	పరలోకమునకు	ఏకైక	
మార్గము	ఒక్కటే.	జనన	మరణ	రహితమగు	శశ్వత	పరబ్రహ్మమున్	పిందే	విధింగా	
ప్రయత్్నించాలి.	

	 	 	 	ప్రపించములో	ఎింతయో	శ్రమపడినచో	ఒక్ింత	ధనమో,	క్త్రమో,	కీరోతి	లభిించు	
చున్నది.	కాని	అవి	క్షణికములైనవి.	ఈ	శరీరముతో	పాట	నశించునవి.	కాని	అింతకింటే	
తకు్కవ	 శ్రమతో	ఈ	యజఞాము	 చ్సనచో	 సన్తనమైన,	 శశ్వతమైన	 ఆ	 పరబ్రహ్మన్,	
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అమరస్వరూపమైన	గమ్యసా్థనమైన	చ్రుకోవచచేని	భగవాన్డే	ఇచట	తెలుపుచున్్నరు.	
అటలి	యజఞాము	చ్యక	భుజిించువాడు	పాపమున్	భుజిించినటేలి.	అట్టివానిక్	ఇహము	
లేదు,	 పరము	 లేదు.	 అతనిక్	 ఘోరపతనము,	 భయింకర	 దుషఫూలితము	 కలుగున్.	
ఉతతిమమైన	మానవజన్మన్	పింది	దైవ	విచారణ	చ్యక	నశ్వరములగు	దృశ్యవస్తివులనే	
పట్టి	 వ్రేలాడు	 వాడట్టి	 అవివేక్?	 కన్కనే	 భగవాన్డు	 ఇచట	 సత్కర్మ	 విముఖులకీ	
ప్రకారముగా	తీవ్రమగు	హెచచేరక	చ్యుచున్్నడు.	“ఓ	జీవులారా!	ఉతతిమమైన	జన్మన్	
బడసయు,	సతా్కర్యముల	న్చరింపక,	పరమార్థ	సాధన	చ్యకున్నచో	మీకు	ఇహలోక	
స్ఖము	దక్కదు.	పరలోక	స్ఖము	అింతకింటెన్	దక్కదు”	కాబట్టి	భగవదా్వక్యములిందు	
విశ్వసముించి,	ప్రత్వారున్	ఈ	యజఞాములన్	తప్క	ఆచరించగలరు.
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(10వ	భాగము)

1)	 మోక్షసాధనముకు	 జాఞానము,	 జాఞానమునకు	 తపస్సు,	 తపస్సునకు	 యోగమార్గము	
ముఖ్యమే	యైనన్,	మోక్షసాధన్కాింక్షులకు	గూడా	కర్మతా్యగమున	కవకాశములేదు	.	
జీవి	ధర్మ,	కర్మల	నింట్యే	సాగవల్న్.	అిందువలననే	శ్రీ	భగవదీ్గతలో		“కర్మ”	మరయు	
“యోగము”	 ఈ	 రెిండిింట్	 అగత్యము	 నొక్్క	 చెపు్చు	 “కర్మయోగమే”	 ఆవశ్యకముల	
చాట్	చెప్్నది.	యోగము	వలనగాని,	 కర్మ	 రహిత	యోగము	వలనగాని,	మోక్షసాధన	
అసాధ్యము	 అిందుననూ	 కర్మభ్రషు్ఠన	 కపు్డూ	 మోక్షము	 సది్ధించదు.	 మోక్షసాధనకు	
అనేక	మార్గములున్న	వన్ట	క్వలము	తెలివి	తకు్కవ	తనము.	“అిందు	నిమతతిము	వున్న	
మార్గము	ఒక్కటే	”	ఏకైక	మార్గము	యన్ట	అన్భవ	మహాతు్మలిందర	అభిప్రాయము.	
అిందరలోవున్న	 ప్రాణుడు	 ఒక్కడే	యైనపు్డు	 దాని	 సద్గత్క్	 అగత్యమైన	 సాధనయు	
ఒక్కటే	ఉిండవల్నన్ట	ప్రత్యొక్క	విచారవింతునకు	తెలియవలసన	అింశిం.	మనము	
జీవనమునిందు	 ఏమ	 చ్యనెించినన్,	 మన	 దేహమున	ప్రాణ	మున్నింతవరక్	 అది	
సాధ్యపడున్	 కదా!	కావుననే	పూర్వకులు	 “ఆ	ప్రాణుని	వైపు	 లక్షష్యముించి	మీలో	ప్రాణ	
ప్రత్ష్ఠ	చ్స్కొన్డు,	ప్రాణ	లిింగపూజ	చ్స,	మము్మ	మీరు	తెలుస్కొన్డు.”		ఆ	ప్రాణుడు	
మీ	హృదయమున	నెలకొని	“ఈశ్”	యనెడు	శబ్దముతో	ఆడి,	ఆడిించుచున్న	ఆ	ఈశ్వర	
చైతన్యముతో	కూడియున్్నడు.	“సర్వవా్యప్యైన	ఆ	ఈశ్వర	సేవ	న్చరింపుడు	ఆ	వాయు	
జీవోతతిమునే	మొదట్	ప్రత్యక్ష	బ్రహ్మ	యని	యెరింగ	సేవిింపుడు”	అని	వకా్కణిించిన్రు.	
ఆ	 మర్మము	 ఎరుింగకనే	 మనము	 బాహ్యమునిందు	 ఏమేమో	 చ్యుచున్్నము.	
“ఆరోగ్యవింతముగా	పూర్ణ	జీవనమున్	అనగా	120	యేిండలి	కాలము	ధర్మ,	కర్మ	బద్ధతతో	
బ్రతుకుడు.	అయినన్	మము్మ	మీ	రెరింగ,	పరమ	పదవిని	బడయుట	సాధ్యము”	అని	
ఉపనిషతుతిలు	 ఉద్్ఘష్ించినవి.	 ఇది	 జరుగవల్ననిన	 మీ	 ప్రాణునకు	 ఆయామము	
కావల్న్.	ఈ	క్రమము	నెరుింగుడు.	ఈ	ఆయామ	క్రమము	సర్వమతముల	మూలమైన	
“ఓిం”	నిందున్నది.	అది	నోట్తో	ఉచచేరించుట	కాదు.	దానిని	“ప్రణవ”మని	వర్ణింపబడినది.	
శంఖము దా్వరా ప్రాణుని గతాగత్ సలుపగా వినబడు “ఓంకారమే ప్రణవము.” శంఖ 
మనగా సూథి లమైన వాద్య పరికరము కాదు. ఇది దేహమందలి యొక స్థి నము.	ఇది	
తెలిసననే	 విషకింఠమున్,	 శ్రీకింఠముగా	 నొనరుచేకొని	 మృతు్యింజయులు	 అవుటకు	
త్రివేణి	 యిందు	 మునిగ	 సరస్వత్ని	 ఆశ్రయిించి	 నిజమైన	 గాయత్రీ	 రహస్య	 అర్థము	
తెలుస్కొనినచో	బ్రహ్మత్వము	నెరింగుటకు	సాధ్యపడున్.	దాని	 వేరే్వరు	 స్థతులిందలి	

23. ప్్ర ణ 
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శబ్దములనే,	హ్ిం,	హ్ిం,	శిం,	భిం,	యితా్యది	మింత్రములుగా	వర్ణించియున్్నరు.	దీని	
నెరింగుటకు	“ప్రాణాయామమే”	సాధనము.

2)	 ప్రాణాయామ	 మన్	 పేరున	 ముకు్క,	 నోరు	 మున్నగు	 యిింద్యముల	 దా్వరా	
నేమేమో	కుచ్షటి	 లొనరుచే	 కృత్రిమ	 పద్ధతులు	 అనేకము	 ప్రచారమునిందున్నవి.	 అట్టిది	
ప్రాణాయామము	 కాదు.	 ప్రాణహిింస	 !	 గ్రింథ	 వాసనలతో	 ఆ	 రీత్	 చ్యసాగ,	 తల	
చెడుపుకున్నవారు,	 అనేక	రోగముల	పాలైనవారు	 ఉన్్నరు.	 నిజమైన	ప్రాణాయామిం	
వలన	 ఎలాింట్	 కీడు	 రానేరాదు.	 అింతే	 కాదూ	 సర్వరోగములూ	 తమింతటనే	 అవి	
నివారణమై	 ఇచాఛా	 మరణత్వమునూ	 బడయవచుచేన్!	 చిరింజీవియూ	 కావచుచేన్!	
ప్రాణము దేహము లోపల ఉండుట వలన అందు కావశ్యకమైన ఆయామ పద్ధత్యూ 
దేహము లోపలనే విన్ బయట కాదు. ఆ ఆయామమునకు బయటి గాలి అవసరము 
లేదు. గర్భసథి శిశువునందు ప్రాణుడు న్భి నుండి బ్రహ్మరంధ్రము వరకు గతాగత్ 
యందు౦డును. ఇదే సహజమైన ఆయామ సిథిత్. జననమైన తరువాత ఈ సహజసిథిత్ 
బయట గాలి, నీరు, ఆహారం ఇతా్యది మాలిన్యములచే తప్పుపోయినందున ఈ 
ఆయామమును మనము ప్ననానః ప్రయతనా పూర్వకముగా చేయవలసి ఉననాది. 
ఇదే యోగ స్ధన.	 ఇప్ట్	వారక్ది	 అర్థము	గాక	 తమలో	వెదుకుట	మాని,	 బయట	
వెతుకుచున్్నరు.	 అట్టివార	 ప్రయత్నమునకు	 అర్థము	 లేదు.	 నిరర్థకము.	 ఫలితము	
లేదు.	కాలిం	గడిచిపోతుింది.	అిందు	గూరచే	నిజమైన	బ్రహ్మ	విద్యలో	చెప్బడిన	తీరుగా	
ప్రాణాయామము	జరప్,	ప్రాణ	ప్రత్ష్ఠ	జరుపుకొని,	ప్రాణ	మనోమలనము	దా్వరా	ఆత్మన్	
సాక్షాత్కరించుకొని,	దైవదర్శనిం	పిందాలి.	మహాపురుషులు	చెప్్న	మహావాక్యములన్	
అర్ధిం	చ్స్కోవాలి.	 “తటటి	తెరచున్,	చూడు	అగుపడున్,	అడుగు	ఇచుచేన్”,	 “ఎతె్తిన	
చోట”	నిలిచి	కూత	వేయున్	మున్నగునవి	ఈ	ప్రాణయామపు	స్థత్నే	నిరే్దశించున్నవి.	ఈ	
సాధనన్	“బ్రహ్మవిద్య”	యనియు	పేరొ్కన్్నరు.	ఈ	బ్రహ్మ	విద్యన్	చదివిన	గాని,	వినిన	
గాని	 ఎరు౦గుట	 అసాధ్యము.	 యోగమునిందు	 జీవాత్మల	 ఐక్యమునిందు	 దిగవచుచే	
అమృతమున్	పానమొనరచేన	యోగక్	 తెలియని	 విషయమూ	లేదు,	సాధ్యము	కాని	
కార్యమూ	లేదు.	ఇది	అన్భవజుఞాల	మాట.

3)	 “ఓింకారము”	 భగవింతుని	 యొక్క	 సర్వశ్రేష్ఠ	 న్మము.	 ఇది	 సర్వ	 వేదములకు	
మూలము.	 సమసతి	 మింత్రములకు	 ప్రాణ	 భూతమైనది.	 ఈ	 పవిత్ర	 న్మోచాచేరణ	
చ్యవల్న్.	మరయు	ఈ	ప్రణవోచాచేరణము	ప్రథమమున	ఉచాచే్స	 నిశ్వసములన్	
నరకటటిన్.	మనస్సున్	లక్షష్యమున	బింధించివైచున్.	కన్క	దీనిచ్	పాపసమూహము	
ప్రజ్వలితాగ్నకణముచ్	 తూల	 రాశవల్	 భస్్మభూత	 మొనరచేబడున్.	 ఇటి్ట  విద్యని ఏ 
సమయమున చేయవచ్్చనో, ఎలా చేయవలనో, అని ఎలా చేయవచ్్చనో అనే 
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సందేహము లేకుండా ఈ ప్రాణను సదాసిథిత్లో ఉంచాలని కలిసనతారణోపనిషతుతా నందు 
బ్రహ్మ, న్రద స౦వాద రూపముగా తెలుపబడిన దానిని గమనింప్డు.	ఈ	 ఓింకార	
ఉచచేరణకు	 ఎట్టి	 విధయున్	 లేదు.	 బ్రహ్మ	భావమున్	పిందదలచినవాడు	శుచియై	
గాని,	అశుచియైగాని,	సర్వదా	భగవన్్నమమున్	పఠిించుచున్నవాడై	సమీపత్వమున్,	
సాయుజ్యత్వమున్	పిందున్.	“రత్యనతిరే	మూత్ర	పురీష	యోరా్వ.	చ౦డాల	వేశ్మ	న్వథవా	
శ్మశనే	!	కృత	ప్రయతో్న	ప్యకృత	ప్రయత్నః.	సదా	స్మరే	తే్కశవ	న్మధేయిం”	!!	అనగా	దీని	
భావము	రత్	మధ్య	కాలమున	గాని,	మలమూత్ర	విసర్జన	సమయముల	యిందుగాని,	
చిండాల	గృహమున	గాని	లేక	స్మశనమున	గాని	మరయు	సా్నన్దికముచ్	శుచియై	
గాని,	 ఏదియున్	 లేక	 అశుచియై	 గాని,	 ఇది,	 అది	 అని	 అనకుిండా	 ఎలలిపుడునూ	
భగవన్్నమమున్	సదా	స్మరించ	వచుచేన్	అని	తెలుపబడినది.	“శుచిరా్వప్యశుచి	రా్వప్	
యో	జపే	త్్రణవిం	సదా	!	స	న	లిప్యత్	పాపేన	పద్మపత్ర	మవాింభసా”	!!	అింటే	శుచియై	
గాని,	అశుచియైగాని	ఎవ్వడు	సర్వదా	ప్రణవమున్	జప్ించునో	అతడు	తామరాకుపై	
నీట్బొటటి	 మాదిర	 పాపముతో	 నింటడు.	 ఈ	 రీత్గా	 శ్రుతా్యదులు	 బలిక్నవి	 కాబట్టి	
భగవన్్నమోచాచేరణము	ఆచరించుటకు	 దేశ	 కాలాదుల	జాడ	 పనిలేదు.	 ఎట్టి	 దశలో	
నొనరింపబడినన్	 అది	 పాపము	 హరించి	 పవిత్రుని	 జ్యున్.	 సిందేహము	 లేదు.	
కన్క	ముముక్షువులు	 భగవన్్నమమున్	 భక్తి	 శ్రద్ధలతో	 న్చచేరించి,	 పరశుదా్ధతు్మలై	
భగవింతుని	అన్గ్రహమునకు	పాత్రులై	తరింతురు	గాక!		
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(1వ	భాగము)

మీలో ఇదదేరు వునానారు అని తెలుసా?
అిందులో	

1)	 ఒకరు	మము్మలన్	ముిందుకు	తోసూతివుింటే,

2)		 రెిండో	మనిష్	మము్మలన్	వెనక్్క	లాగుతున్్నడు,		
	 విజయము	 సాధించామని	 ఒకరు	 ప్రోతసుహిసూతివుింటే,	 రెిండవవాడు	 అది	 నీ	 న్ించి	

కాదు,	“అది	అసాధ్యము”	అని	అింటాడు.

3)	 ఈ	 ఇద్దరులో	 ఎవరమాట	 విన్లో	 తెలియక	 కన్ఫ్్యజన్లో	 మీరు	 ప్రేక్షక	 పాత్ర	
వహిస్తిన్్నరు.	మీరు	ప్రేక్షకుడయితే	వాళ్ళద్దరూ	ఎవరు?	

4)	 అిందరక్,	 చిన్నప్లలిలకూడా	 అర్థమయే్య	 విధింగా	వారక్	 ఒక	 పేరు	 నిత్యిం	 వాడుకలో	
వున్నది	పెటటికుిందాము.	ఒకరు	హీరో,	అయితే	రెిండవవాడు	విలన్గా	పెటటికుిందాము.	
ఓక్.

5)	 హీరో	పాజిట్వ్	సలహాలు	ఇచ్చే	మనిష్	....విలన్	నెగెట్వ్	సజెషన్సు	ఇసూతిింటాడు.	హీరోకు	
ధైర్యము,	తెగింపు,	విశ్వసము	ఉింటాయి.	అన్కున్న	దేదయిన్	చ్యగలడు.

6)	 విలన్,	పేరుక్	విలన్	అయిన్	చాల	భయస్్థడు,	చొరవలేదు,	అని్నింట్కీ	భయపడుతాడు.	
ఏ	సనిమా	అయిన్	హిటటివా్వలింటే	హీరో	చ్సన	అదు్భతాలే	కారణము.	

7)	 విజయవింతమైన	 ఏ	 సనిమాలోన్	 విలన్	 మించి	 పన్లు	 చ్యలేదు.	 అింటే	 మీ	
జీవితములో	హీరో,	ఎవరు,	విలన్	ఎవరో	మీకు	ఈ	పాట్క్	అర్ధమయినది	అన్కుింటా.	
1)	సూ్థల	మనస్	కానిషియస్	మైిం�	(conscious	mind)	అింటే	ఇతనే	మీలోని	విలన్	.

8)	 సబ్	కానిషియస్	మైిం�	 (sub	 conscious	 mind)	 అింటే	సూక్ష్మ	మనస్	అన్కోవచుచే.	
ఇతనే	మీ	లోని	హీరో.

	 కానిషియస్	 మైిం�	 (సూ్థల	 మనస్)	 అన్కున్నవనీ్న	 కావాలన్కుింటింది,	 కొని్న	
మూరఖుింగా	చ్స్కుపోతుింది,	కానీ	లోపల	ఉన్న	సబ్	కానిషియస్	మైిం�	(సూక్ష్మ	మనస్)	
హీరోలాగా	ఏది	ఒపు్,	ఏది	తపు్	అని	విశేలిష్ించి	చెపుతిింది.	అదికూడా	తన	వద్ద	సద్ధింగా	
ఉన్న	సమాచారాని్న	బట్టి	ఆలోచిించి	చెపుతుింది.	ఒక	వేల	అక్కడ	సమాచారము	తపు్గా	
ఉింటే	తపు్డు	సమాధానమే	ఇస్తిింది.

24. మనసు
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9)	 మన	 సబ్	 కానిషియస్క్	 సమాచారాని్న	 అిందిించ్	 సింస్థలు	 కొని్న	 వున్్నయి.	 అవి	
కుటింబము,	పాఠశల,	సింఘము,	ఆర్దక,	సాింఘీక	మొదలగునవి	వున్్నయి.

10)	 మీలో	ఇద్దరు	వున్్నరు	కదా,	ఒకడు	మించివాడు,	రెిండవ	వ్యక్తి	చెడడువాడని,	మీరు	మీలోని	
వాళ్ళద్దరలో	 ఎవరని	 దగ్గరగా	 తీస్కొని	పోష్సాతిరో	 అతడే	మీ	 వైఖరని	 నిర్ణయిసాతిడు.	
అతని	అడుగుజాడలలో	పయనిసాతిరు.

11)	 నీ	 గురించి	 తెలుస్కోవాలింటే,	 నీ	 గురించి	 కొించము	 ఆలోచిించు,	 నీతో	 నీవు	
మాటాలిడుకో	.

12)	 మన	శరీరములో	ఒక	అవయవిం	కాని	మనస్సుకు	ఎింత	ప్రాధాన్యత	నిస్తిన్్నమో,	ఎింత	
నము్మతున్్నమో,	ఆ	మనస్సుకు	అింతా	అదు్భతాలు	చ్సే	శక్తి	వున్నది	అని	కూడా	నమా్మలి.

13)	 మీతో	మీరు	మాటాలిడుతూ	వుిండిండి.	మీ	గురించి	మీరు	పూరతిగా	తెలుస్కునే	ప్రయత్నిం	
చ్యటము,	మీ	బలాలన్,	శక్తియుకుతిలు,	ఆలోచనలు,	ఆచరణ	గురించి	విశేలిష్ించుకొని	
ముిందుకు	సాగాలి.	ఎట్టి	వితతిన్లో	అట్టి	కాయలు.	

మనలోవుననా స్క్ష్మ మనసు హీరో
14)		 జపము	చ్దా్దము	అింటే,	మనలోవున్న	విలన్	సూ్థల	మనస్	తరువాత	చ్దు్దవులే	అని	

వాయిదాలు	వేస్తిింది.	విలన్కు	విలువ	ఇస్తిన్్నమా	జపము	ఆగ	పోతుింది.	హీరోకు	
విలువ	ఇస్తిన్్నమా	జపము	నడుస్తిింది.	ఎవరకీ	విలువ	ఇయా్యలో	తెలుస్కోిండి.
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24. మనసు
(2వ	భాగము)

మీలోన గప్ప నిధి ఉందని తెలుసా! 
1.	 అింతులేని,	 అనింతమైన	 సింపదలు	మీలోనే	 వున్్నయి.	 వాట్ని	పిందడానిక్	 మీరు	

చ్యవలసనది	 ఏమటింటే,	మీ	మనోనేత్రాలన్	తెరచి	మీలోన	ఉన్న	 ఆ	 అనింతమైన	
నిధ	 నిక్పాలన్	చూడిండి.	మీలో	 ఒక	భాిండాగారమే	వున్నది.	 మీరు	మీ	 జీవితానిక్	
కావలసనింత	 ఆనిందదాయకింగా	 ఉిండడానిక్,	 స్ఖసింతోషాలతో	 ఉిండడానిక్,	
సమృది్ధగా	 జీవిించడానిక్,	 కావాలిసనింత	 ప్రత్	 అింశని్న	 మీరు	 అిందులోన్ించి	
తోడుకోవచుచే.

2.		 చాలామింది	తమలో	వున్న	అనింతమైన	తెలివితేటలు	ఉన్నప్ట్కీ	ఆ	భాిండాగారాని్న	
తెలుస్కోలేక	ఎలా	తీయాలో	తెలియక	త్కమక	పడుతూ	బయట	వెతుకుతున్్నరు.

3.		 యుగయుగాలన్ట్	అత్పెద్ద	 రహస్యిం	 ఇదే.	 ఆ	 రహస్యములు	ఏమట్	 అని	 ఎవరైన్	
మము్మలన్	అడిగారన్కోిండి	అపు్డు	మీరు	ఏమని	సమాధానిం	చెబుతారు?

4.	 సృష్టిలోని	 రహస్యము	అణుశక్తి	 అింటారా?	 గ్రహాింతరపు	ప్రయాణిం	అింటారా?	బాలిక్	
హొ�సు	అింటారా?	ఇవేవికావు	మర	ఆ	రహస్యమేమట్?	అది	ఎక్కడ	లభిస్తిింది?	అది	
ఎలా	అర్థిం	చ్స్కొని	ఆచరణలో	పెటాటిలి?

5.	 దీనిక్	 సమాధానిం	 అింత	 కషటిపడాలిసున	 అవసరిం	 లేదు.	 ఇది	 ఏింతో	స్లువైనది.	 ఆ	
రహస్యము	మీలోని	మానసక	చ్తాన్వస్థ	(సబ్	కానిషియస్)	(హీరో)

6.	 అది	 అదు్భతమైన,	 అపురూపమైన,	 అనింతమైన	 దైవీశక్తి.	 ఈచోట	 దానికోసము	
వెతకాలని	చాలామింది	అన్కోరు.	 అిందుక్	చాలా	తకు్కవ	మింది	ఈ	సూక్ష్మ	చ్తన్	
శక్తిని	కన్కో్కగలుగుతారు.

7.		 ఈ	సూక్ష్మ	చ్తన్శక్తిక్	(సబ్	కానిషియస్)	వున్న	అదు్భతశక్తిని	ఒకసార	తెలుస్కుింటే	ఇక	
మీ	జీవితములో	అధకశక్తి,	అధకసింపద,	అధక	ఆరోగ్యము,	అధక	స్ఖసింతోషాలు,	
సింతానము,	మొదలగునవి	పిందవచుచే.

8.	 మీరు	ఈ	శక్తిని	ఆర్జించాలిసున	అవసరిం	లేదు.	అది	ఇదివరక్	మీవద్ద	నిక్పతిమై	(Reserve)	
వున్నది.	 కాని	 మీరు	 దానిని	 ఎలా	 ఉపయోగించాలో	 ఆ	 భాిండాగారము	 యొక్క	
తాళము	చెవి	 ఎక్కడ	 వుింద్	 జపములో	తెలుస్కోవాలి.	 జపములో	సూక్ష్మస్థత్లో	 ఆ	
సూక్ష్మచ్తన్శక్తిని	తెలుస్కొని	ఆ	నిధని	వాడుకోవాలి.
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9.		 అపు్డు	మీరు	కొతతిశక్తిని	ఉతా్దన	చ్యగలుగుతారు.	అది	మీ	ఆశలు	ఫలిించడానిక్	మీ	
కలలన్	సాకారము	చ్స్కోవడానిక్	ద్హదపడుతుింది.	మీ	జీవితాని్న	ఇదివరకట్కింటే	
ఘనింగా,	 గొప్గా,	 స్సింపన్నింగా,	 సరో్వతతిమింగా,	 మలుచుకోవడానిక్	 ఇపు్డే	
నిర్ణయిం	తీస్కొిండి.

10.		 మీ	సూక్ష్మ	చ్తన్శక్తి	లోతులోలి	 అింతులేని	తెలివితేటలు,	అనింతమైన	శక్తి	యుకుతిలు,	
అవసరమైనింత	ముడిసరుకు	అనింతింగా	వున్్నయి.

11.	 మీరు	వికసింపబడి	వసాతిరని	ఆ	భాిండాగారము	ఎదురుచూస్తిన్నది.	మీ	సూక్ష్మచ్తన్శక్తి	
లోతులోలిని	అింతర్గత	శకుతిలన్	మీరు	గురతిించడిం	ప్రారింభిసేతి	అవి	ఈ	లోకములో	తన	
ఆకృత్ని	తీరచేదిదు్దకుింటాయి.	ఆ	సిందర్భింగా	మీరు	నిషా్క్ష	బుది్ధతో	స్్వకరణకు	సద్ధింగా	
వున్నటలియితే	మీ	సూక్ష్మ	చ్తన్వస్థలోని	అనింతమైన	తెలివితేటలు	ఏ	సమయములోనైన	
ఎక్కడ	ఏమ	తెలుస్కోవాలన్న	వాట్ని	వెలలిడి	చ్సాతియి.

12.	 మీరు	 కొతతి	 ఆలోచనలన్,	 యోచనలన్,	 నూతన	 కల్నలన్,	 కొతతి	 పరశోధనలన్,	
నూతన	కళాప్రక్రియలన్	ఆవిష్కరించ	గలుగుతారు	లేదా	సృష్టిించగలుగుతారు.

13.	 మీ	సూక్ష్మచ్తన్వస్థలోని	నైపుణ్యిం	అదు్భతమైన	నూతన	జాఞానసింపదన్	అిందుబాట	
లోక్	తీస్కరాగలుగుతుింది.	అది	తనింత	తాన్గా	వ్యకతిమై	మీరు	నిజమైన	సా్థన్నిక్	
మార్గము	ఏరా్ట	చ్స్తిింది.

14.	 ఈ	 అనింతమైన	 శకుతిలు	 వెలిక్	 తీయడమన్నది	 మీరు	 ఒకసార	 నేరుచేకుింటే	 అపు్డు	
వాసతివింగా	ఆ	 శక్తిని	 వివేకాని్న	మీరు	పింది	స్భిక్షింగా,	స్రక్తింగా,	 సింతోషింగా	
మహారాజులా	ముిందుకు	పోగలుగుతారు.

15.		 సూక్ష్మచ్తన్శక్తిలోని	 శక్తి	 కుింగపోయిన	స్థత్లోవున్న	 వ్యకుతిలని	 పైక్	 లేవనెతుతితుింది.	
వారని	 మళీ్ళ	 సింపూర్ణింగా,	 శక్తివింతింగా,	 ధృఢచితుతినిగా	 చ్స్తిింది.	 ఆనిందాని్న,	
ఆరోగా్యని్న,	 ఉలాలిసకరమైన	 జీవితాని్న	 అన్భవిించడానిక్	 ఈ	 ప్రపించింలోక్	
వెళలిగలిగేలా	చ్స్తిింది.	సూక్ష్మచ్తన్శక్తిలో	అదు్భతమైన	అని్నరకాల	సమస్యలన్	నయిం	
చ్సే	శక్తి	వుింది.	అది	చికు్కలోలివున్న	మనస్న్,	దబ్బత్న్న	హృదయాని్న	చక్కబరుస్తిింది.	
మీ	 మనోదా్వరాని్న	 తెరచి	 మీకు	 సే్వచఛాన్	 ప్రసాదిస్తిింది.	 అది	 మము్మల్్న	 అని్నరకాల	
భౌత్కపరమైన	శరీరక	పరమైన	బింధన్లన్ించి	విముకుతిలి్న	చ్యగలుగుతుింది.

16.	 మనస్లో	ఎటవింట్	సిందేహిం	లేకుిండా	తాన్	అన్నవని్న	జరుగుతాయని	నమ్మకముతో	
నమ్మన	వ్యక్తి	ఒక	పర్వతమున్	దారన్ిండి	తొలగపో	అింటే	తొలుగుతుింది.	ఇది	ఒక	
పరపూర్ణమయిన	 విశ్వసము.	 మీ	 మనస్న్	 నమ్మింది	 మీ	 మనస్లోని	 భావనయే	
అింతకు	మించి	మరేమీ	లేదు.
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17.	 మీ	అన్భవాలు,	జరుగుతున్న	సింఘటనలు,	పరస్థతులు,	చర్యలు,	ప్రత్చర్యలు	అని్న	
మీ	 ఆలోచనలకు	 ప్రత్స్ిందనగా	మీ	మానసక	స్పతి	 చ్తన్వస్థయే	 తీరచే	 దిది్దన	 దని	
గురుతిించుకోిండి.	అది	ఒక	నమ్మకిం	కాదు	మీ	మనస్లో	ఏర్డిన	నమ్మకమే	ఫలితానిక్	
దార	తీస్తిింది.

18.	 కృత్రిమమైన	నమ్మకాలు,	అభిప్రాయాలు,	మూఢనమ్మకాలు,	భయాలు	ఎనో్న	మానవాళని	
రుగ్మతలాలి	 పట్టి	 పీడిస్తిన్్నయి.	 వాట్ని	 విశ్వసించకిండి.	 అింగీకరించకిండి.	 ఎప్ట్క్	
మారని	 శశ్వత	 సతా్యలన్,	 జీవిత	 సతా్యలన్	 నమ్మిండి.	 అపు్డే	 మున్ముిందు	
ప్రగత్పథిం	వైపుగా	ఆత్మదర్శనిం	వైపుగా	పయనిసాతిరు.
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	(3వ	భాగము)

మీ సుప్తచేతన (sub conscious) కుననా అదు్భతమైన శకి్త 
1)	 మీ	స్పతిచ్తన	 (sub	conscious)	కున్న	శక్తి	అింతులేనిది.	మీ	స్పతిచ్తన్త్మక	మనస్	

మీకు	ప్రేరణ	కలగజ్స్తిింది,	మార్గదర్శనిం	చ్స్తిింది.	అది	మీ	జాఞాపకాల	గోదామున్ించి	
మీ	 గత	 జీవితింలోించి	 ఎనో్న	 దృశ్యలన్	 వెలిక్దీయగలదు.	 మీ	 గుిండ	 చపు్డున్,	
రకతిప్రసారాని్న	అది	నియింత్రిించగలదు.	మీ	జీర్ణశక్తిని,	త్న్నది	ఒింటబట్టిించుకోవటాని్న,	
బయటకు	పింపటాని్న	నియింత్రిస్తిింది.	మీరో	రొటెటిముక్క	త్న్నపు్డు	మీ	స్పతిచ్తన్త్మక	
మనస్	దానిని	 	 కణజాలిం,	 కిండరాలు,	ఎముకలు,	రకతిిం	రూపాలలోక్	మారుస్తిింది.	
ఈ	ప్రక్రియలన్	భూప్రపించింలోని	అత్పెద్ద	తెలివైన	వాడిక్	కూడా	తెలియకపోవచుచే.	
మీ	స్పతి	చ్తన్త్మక	మనస్	అని్న	ప్రధానమైన	ప్రక్రియలన్,	శరీరధరా్మలన్	అదుపులో	
ఉించుతుింది.	అని్న	సమస్యలకు	సమాధాన్లు	దానిక్	తెలుస్.	

	 మీ	స్పతిచ్తన్త్మక	మనస్	ఎపు్డూ	నిద్రపోదు,	విశ్రమించదు.	అది	అని్న	వేళల	పని	
చ్సూతినే	వుింటింది.	దానికున్న	అదు్భతమైన	శక్తిని	తెలుస్కోవాలింటే	ఒక	పని	చ్యిండి.	
నిద్రపోయేముందు దానితో సపుష్ట ంగా మీరొక ప్రతే్యకమైన పని చేయా లనుకుంట్న్నా 
రని అనండి. మీరు కోరుకుననా ఫలితానికి దారితయటం కోసం మీలోనే వుననా ఎనోనా 
శకుతా లు వెలువడడం చూస్తా మీర ఆశ్చర్యపోతారు, ఆనందిస్తా రు.	దీని	శక్తి,	తెలివితేటలు	
ఎలాింట్వింటే	అవి	సర్వశక్తిసింపన్్నడైన	ఆ	దేవునితో	ప్రత్యక్షింగా	సింపర్కిం	కలిగసాతియి.	
ఆ	శక్తి	ప్రపించాని్న	నడిప్స్తిింది.	గ్రహాలనీ్న	వాట్	క్రమింలో	త్రగేలా	దార	చూప్స్తిింది.	
సూరు్యణి్ణ	ప్రకాశించ్లా	చ్స్తిింది.

2)	 మీ సుప్తచేతనమే మీ జీవిత గ్ంథం.	మీరు	మీ	స్పతిచ్తన్త్మక	మనస్పై	ఏ	ఆలోచనలు,	
నమ్మకాలు,	 అభిప్రాయాలు,	 సదా్ధింతాలు,	 మతవిశ్వసాలన్	 రాసన్,	 చెక్్కన్,	
గాఢముద్ర	 వేసన్	 అవనీ్న	 అన్భవాలు,	 పరస్థతులు,	 సింఘటనల	రూపాలోలి,	 బాహ్య	
లక్షణాలుగానే	ప్రకట్ించబడుతాయి.	మీరు	లోపలి	పక్క	రాస్కున్నదింతా	మీరు	బయట	
కూడా	అన్భవిసాతిరు.	మీ	జీవితానిక్	రెిండు	పారా్శ్లున్్నయి,	వస్తిగతమైనది	ఒకటైతే,	
వ్యక్తిగతమైనది	 రెిండోది.	 ఒకట్	 కనిప్స్తిింది,	 మరోట్	 కనిప్ించదు,	 ఒకట్	 ఆలోచన	
అయితే,	రెిండోది	దాని	వ్యకీతికరణ.

		 మీ	ఆలోచన	మీ	మెదడులోని	వెలుపలిభాగిం	నరాల	ప్రకింపనల	రూపింలో	చ్రుతుింది,	
అదే	మీ	 చైతన్యవింతమైన	తార్కక	మనస్	యొక్క	 అింగిం.	 ఒకసార	మీ	 చ్తన్త్మక,	

24. మనసు
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వస్తిగత	మనస్	ఆ	ఆలోచన	పూరతిగా	స్్వకరించాక,	అది	మెదడు	యొక్క	ఇతరభాగాలకు	
ప్రసారిం	చ్స్తిింది.	ఇది	అక్కడ	రూపింది	మీ	అన్భవింలో	మీ	వ్యకీతికరణమవుతుింది.

		 ఇింతకు	 ముిందు	 చెప్్నటలి,	 మీ	 స్పతిచ్తన	 మీతో	 వాదిించలేదు.	 దానిపైన	 మీరు	
రాసనదాని	ప్రకారమే	అది	నడుచుకుింటింది.	మీ	చ్తన్త్మక	మనస్	ఇచిచేన	తీరు్న్,	
అభిప్రాయాని్న	 అింత్మింగా	 భావిస్తిింది.	 అిందుక్	 మీరు	 జీవితగ్రిం�ని్న	 ఎపు్డూ	
రాసూతినే	పోతుింటారు.	ఎిందుకింటే	మీ	ఆలోచనలే	మీ	అన్భవాలు	అవుతాయి	కన్క.	“	
రోజింతా	తన్	ఎలా	ఆలోచిసూతి	ఉింటాడో,	ఆ	విధింగానే	మన్షు్యడు	తయారవుతాడు.”	
చ్తన్త్మక	మనస్కు	ఈ	ప్రపించాని్న	 కదిలిించ్	శక్తి	ఉిందని,	అిందులో	అనింతమైన	
జాఞానము,	అింతులేని	తెలివి	తేటలు	ఉన్్నయి.

		 ఈ	ప్రపించములో	ఇింత	గిందరగోళము	దు:ఖము	ఉిండటానిక్	కారణిం	ఎింతో	మింది	
ప్రజలు	చ్తన్త్మక	(సూ్థల)	మనస్కు		స్పతి	చ్తన్త్మక	 (సూక్ష్మ)	మనస్కు	మధ్య	ఉన్న	
పరస్ర	సింబింధాని్న	అర్ధిం	చ్స్కోక	పోవడమే.	ఇది	సాధనలో	కొనసాగు	సాధకులకు	
త్వరలో	 అవగతమవుతుింది. మీ	 నిస్పృహ,	 నిరాశలు	 అని్నింట్కీ	 కారణిం	 మీ	 కోరక	
తీరకపోవడమే.	వ్యత్రేకమైన	ఆలోచనలు	చ్యడము	దా్వర	మనకు	మనమే	గాయిం	
చ్స్కుింటాిం.	 	 కోపింతో,	 భయింతో,	 అసూయతో,	 పగతో	 మీరెని్నసారులి	 మమ్మలి్న	
గాయపరుచుకున్్నరు?	ఇవని్న	విషయాలు	మీ	స్పతిచ్తనలోక్	ప్రవేశసాతియి.

3)	 శరీరము	చ్సే	అని్న	కారా్యలన్	స్పతిచ్తన	ఎలా	నియింత్రిస్తిింది?	మీరు	మేలొ్కని	ఉన్్న,	
నిద్ర	పోతూవున్న,	అలసట	ఎరుగని	మీ	స్పతిచ్తన్త్మక	మనస్సు	మీ	శరీరము	నిర్వరతిించ్	
కరతివా్యలని్నింట్ని	 నియింత్రిస్తిింది.	 ఇిందులో	 మీ	 చ్తన్త్మక	 (సూ్థల)	 మనస్కు	
మధ్యలో	 కలి్ించుకునే	 అవసరము	 రాదు.	 మీరు	 నిదుర	 పోతున్నపుడు	 మీ	 గుిండ	
లయబద్దింగా	కొటటికుింటింది.	మీ	ఛాత్,	గుిండ	విభాజక	కిండరాలు,	ఊప్రత్తుతిలన్	
గాలితో	 నిింపటిం,	 బయటకు	 పింపటిం	 చ్స్తిింటాయి.	 మీ	 శరీరింలోని	 జీవకణాలు	
నిర్వరతిస్తిన్న	ఈ	కార్యము	మూలాన	బయటకు	వదిలే	కార్బన్	డై	ఆక్సు�న్	మారచే	ఆక్సుజన్	
తీస్కోవడానిక్	అవి	పనిచ్సూతి	పోతుిండాలి.	మీ	స్పతిచ్తన	మీ	జీర్ణశక్తి	ప్రక్రియలన్,	
గ్రింథిజనిత	స్రావాలన్,	తదితర	సింక్లిషటిమైన	శరీరిం	యొక్క	కారా్యలన్	నియింత్రిస్తిింది.	
మీరు	మేలొ్కన్్న,	నిద్రలో	వున్్న	యిదింతా	నిరింతరిం	కొనసాగుతూనే	వుింటింది.

	 మీరు	మీ	శరీరము	చ్సే	పన్లనీ్న	మీ	చ్తన్త్మక	(సూ్థల)	మనస్	దా్వరా	చ్యాలిసువసేతి,	
మీరు	నిశచేయింగా	అపజయము	పాలవుతారు.	మీ	స్పతిచ్తన్త్మక	మనస్	ఎలలివేళలా	
పనిచ్సూతి	ఉిందన్నది	మీరు	మొటటిమొదట	గ్రహిించవలసన	విషయము.	మీరు	దానిక్	
పని	చెప్్న్,	చెప్కపోయిన్	అది	పగలు	రాత్రి	పనిచ్సూతినే	ఉింటింది.	మీ	స్పతిచ్తనే	
మీ	 శరీరిం	యొక్క	 నిరా్మత,	 కాని	 అింతర్గతింగా,	 మౌనింగా	 ఉన్నదాని్న	 ప్రక్రియలన్	
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మీరు	సూ్థల	మనస్తో	గమనిించలేరు,	వినలేరు.	ఇది	భగవింతుని	యొక్క	సృష్టి	ఎింత	
విచిత్రింగా	ఉింద్,	ఎింత	అదు్భతమైన	మెకానిజము	ఉింద్	అర్థిం	చ్స్కోవాలి.	

	 a)	 మీ	 స్పతిచ్తన్త్మక	 మనస్	మీ	 శరీరిం	 నిర్వరతిించ్	ముఖ్యమైన	 పన్లని్నింట్ని	
నియింత్రిస్తిింది.	అని్న	సమస్యలకు	సమాధాన్లు	దానిక్	తెలుస్.

	 b)	 నిద్ర	 పోయేముిందు,	 మీ	 స్పతిచ్తన్త్మక	 మనస్ని	 ఒక	 ప్రతే్యకమైన	 కోరకన్	
కోరిండి,	దానికున్న	అదు్భతమైన	శక్తిని	మీకు	మీరు	నిరూప్ించుకోిండి.

	 c)	 మీరు	 మీ	 స్పతిచ్తన్త్మక	 మనస్పై	 ఏ	 ముద్రలువేసన,	 అవి	 పరస్థతులు,	
అన్భవాలు,	 సింఘటనల	 రూపింలో	 వ్యకీతికరించబడుతాయి.	 అిందువలన	 మీ	
స్పతిచ్తన్త్మక	 మనస్లోని	 అని్న	 భావనలన్,	 ఆలోచనలన్	మీరు	జాగ్రతతిగా	
పరశీలిించాలి.	

	 d)	 క్రియ	 	 ప్రత్క్రియ	 	 అనే	 నియమిం	 విశ్వవా్యపతిమైనది.	మీ	 ఆలోచన	 	 క్రియ	దాని	
ప్రత్క్రియ		మీ	స్పతిచ్తన్త్మక	మనస్	తనింతట	తానే	మీ	ఆలోచనకు	ప్రత్క్రియ	
చ్యడిం.

	 e)	 నిరాశకు	మూలకారణిం	తీరనికోరకలు.	అడడుింకులు,	ఆలసా్యలు,	కషాటిల	గురించి	
ఆలోచిసూతి	 కూరుచేింటే,	 మీ	 స్పతిచ్తన్త్మక	 మనస్	 వాట్క్	 అన్గుణింగా	
స్ిందిస్తిింది.	మీ	మించిని	మీరే	అడుడుకుింటారు.

	 f)	 జీవన	 సదా్ధింతిం	మీలో	 లయబద్దింగా	సామరస్యింగా	 ప్రవహిస్తిింటింది.	మీరు	
బుది్ధపూర్వకింగా,	“న్కీ	కోరకన్	కలిగించిన	స్పతిచ్తన	యొక్క	శక్తి,	న్	దా్వరా	ఆ	
కోరకన్	ఫలిింపజ్స్తిింది,”	అని	అింటూ	నిరా్ధరించిండి.	అని్న	సింఘరషిణలన్	అది	
రూపుమాపుతుింది.

	 g)	 మీ	 గుిండ,	 ఊప్రత్తుతిలు,	 ఇతర	 అింగాల	 సామాన్యకారా్యలలో	 ఆింద్ళన,	
అతురత,	భయిం	దా్వరా	 	జోక్యిం	చ్స్కోగలరు.	సామరస్యిం,	ఆరోగ్యిం,	శింత్	
గురించిన	మించి	ఆలోచనలతో	మీ	స్పతిచ్తనన్	నిింపిండి,	అపు్డు	మీ	శరీరిం	
నిర్వరతిించ్	అని్న	కారా్యలు	సామాన్యింగా	మారుతాయి.	

	 h)	 మీ	 చ్తన్త్మక	 మనస్లో	 ఎపు్డూ	 సర్వశ్రేష్ఠమైన	 కోరకలన్	 మాత్రమే	 కలిగ	
ఉిండిండి,	మీ	స్పతి	చ్తన్త్మక	మనస్	అలవాటగా	ఆలోచిించిన	వాట్ని	నిజిం	
చ్స్తిింది.

	 i)	 మీ	సమస్య	స్ఖాింతమైనటలి,	సరైన	సమాధానిం	లభిించినటలి	ఊహిించుకొిండి.	
ఏద్	 సాధించినటలి	 పులకరించిపిండి.	 మీరు	 ఊహిించినదాని్న,	 అన్భూత్	
చెిందిన	 దాని	 మీ	 స్పతిచ్తన్త్మక	 మనస్	 స్్వకరస్తిింది,	 కార్యచరణకు	
ఉపక్రమస్తిింది.
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(4వ	భాగము)

మనసుసున్ సా్వధీనము చేసుకోవడం కషటిమే కాని అసాధయుము కాదు: 
1)	 మనస్సున్	 సా్వధ్నము	 చ్స్కొనడిం	 అనేది	 విశ్వమానవాళ	 అింతట్క్	 ఆసక్తి	

కలిగించ్	 విషయిం.	 అది	 ప్రత్	సాధకునిక్	కావాలిసుిందే.	 వ్యక్తిని	 గాని,	 సింఘాని్న	గాని	
సముద్ధరించాలింటే	ఆచరణాత్మకమైన	మనస్సు	యొక్క	నియింత్రణ	అనేది	ఒక	ప్రాథమక	
అవసరము.	అిందుచ్తనే	అది	బలవింతింగా	మన	దృష్టిని	దాని	వైపు	మరలుచేతుింది.	
మనస్సున్	నియింత్రిించాలన్కునే	వాళ్్ళ	అనేక	రకాలుగా	ఉింటారు.	హేతువాదులు	
దేవుణి్ణ	 నమే్మవారు	 నమ్మనివారు	 వీరిందరూ	 మనస్సు	 సా్వధ్న్నిక్	 సింబింధించిన	
దా్వరాలు	 తెరచ్	 ఉింటాయి.	 అయితే	 వీరలో	 భగవింతుని్న	 నిజింగా	 ప్రేమించ్	 వారక్	
కొింత	పైచ్యి	ఉిండి	అది	వార	సమస్య	యొక్క	పరషా్కరాని్న	స్లభము	చ్యవచుచే.	
పెద్ద	మనస్సు	 గల	సాధకుడు	అనీ్న	పద్ధతులకూ	తన	మనస్సున్	తెరచి	ఉించుతాడు.	
మనస్సు	 యొక్క	 స్వభావాని్న	 గురించి,	 దాని	 సా్వధ్నము	 చ్స్కునే	 పద్ధతులన్	
గురించి	 వేదాింతమూ,	 యోగ	 శసత్రమూ	 మనకు	 ఎింతో	 నేర్గలవు.	 మనస్సున్	
తమ	 సా్వధ్నములో	 ఉించుకోవాలన్న	 ఆసక్తి	 అిందరక్	 ఉింటింది.	 ప్రత్వారక్	 అది	
వార	వార	సింత	 వ్యవహారమే	అయిన్,	 ప్రత్	 ఒక్కర	 విషయములోన్	మనస్సు	 కన్న	
మనలి్న	 ఎకు్కవగా	ప్రభావితము	చ్సేది	మరొకట్	లేదు.	మనమిందరమూ	మనస్సులి్న	
నియింత్రిించడానిక్	 ప్రయత్్నసూతినే	 ఉింటాము.	 కాని	 దాని్న	 గురించి	 మరకొింత	
తెలుస్కొని	మరింత	మెరుగా్గ,	సమర్థింగా	మనస్సున్	సా్వధ్నములో	ఉించుకోవడానిక్	
మనము	 ప్రయత్్నించాలి.	 మనస్సున్	 నిగ్రహిించడిం	 చాలా	 ఆసక్తికరమైన	 ఒక	 ఆట.	
అయితే	అది	మనలోపలే,	మనతో	మనమే	ఆడే	ఆట	గెలుపు,	ఓటములన్	ల్క్కచ్యని	
మనసతిత్వము	(క్రీడా	సూఫూరతి)	ఉింటే	అపు్డపు్డు	తాతా్కలికింగా	ఓడిపోతున్నటలి	తోచిన్,	
ఈ	ఆటని	గొప్గా	ఆనిందిించవచుచే.	ఈ	ఆట	ఆడడానిక్,	నైపుణ్యము,	చురుకుతనము,	
హాస్యసూఫూరతి	మించి	హృదయము	వూ్యహాత్మక	శక్తి,	సహనము,	ఎింతో	కొింత	ధ్రోదాతతిత		
అింటే	ధ్రులకు	ఉిండే	విశల	హృదయము	అవసరము.	అపు్డే	నూరుసారులి	ఓటమ	
పాలైన	గుిండ	జారపోకుిండా	నిలద్రొకు్కకోగలము.

	 	 	 	 శ్రీకృష్ణపరమాత్మ	 భగవదీ్గతలో	 అతు్యన్నత	 యోగస్థత్ని	 ఎలా	 పిందగలమో	
వివరించాడు.	అపు్డు	అరు్జన్డు	హే	కృషా్ణ	 !	మనస్సు	అత్యింత	చించలమైనది.	నీవు	
బోధించ్	ఈ	యోగము	సింపూర్ణింగా	నిశచేలమైన	మనస్న్	కలిగ	ఉన్నపు్డే	సాధ్యము	

24. మనసు
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కదా.	కాబట్టి	ఈ	యోగ	స్థత్	మనలో	ఏ	విధింగా	నిలిచి	ఉిండగలద్	న్కు	అర్ధిం	కావడిం	
లేదు.	ఓ	కృషా్ణ	!	మనస్సు	అశింత్తో,	అలలికలోలిలింగా	ఉింటింది.	అది	శక్తివింతమైనది,	
మూరఖుమైనది,	గాలిని	నిగ్రహిించడిం	ఎింతకషటిమో	మనస్న్	నిగ్రహిించడిం	కూడా	అింతే	
కషటిమని	న్కు	తోస్తిన్నది	అని	అరు్జన్డు	తన	 సిందేహాని్న	 వెలిబుచాచేడు.	 శ్రీకృషు్ణడు	
దానిక్	సమాధానింగా	సర్వ	మానవాళ	ఎలలికాలిం	గురుతిించుకోదగన	సిందేశని్న	ఇచాచేడు.	
ఓ అరుజు న్! నిస్ందేహంగా మనసు్ చాలా చంచలమైనది. దానిని నియత్ంచడం 
చాలా కష్ట ం. కాని అభా్యస, వైెరాగా్యల దా్వరా దానిని స్్వధీనము చేసుకోవచ్్చ. ఆ 
అభా్యస, వైెరాగ్యము అనే ఈ రండుమాటలకు సంబంధంచిన రహస్్యనినా అంతటిని 
మనకు అందించాడు  యుగయుగాలుగా భారతదేశంలోని సన్తన ఋషులందరూ 
అభా్యస వైెరాగా్యల స్ధనకననా మనసు్ను స్్వధీనము చేసుకోవడానికి వేర మార్గము 
లేనే లేదని ఘంటాపథంగా చప్పురు. దీనినే అభా్యస యోగము. స్ధన్ యోగము 
అని కూడా ప్లుస్తా రు.	 నీ	 ఆధా్యత్్మక	 చైతన్యము	 కొది్దగా	 మేలుకున్నింత	 మాత్రాన	
స్మరవై	కూరోచేవదు్ద.	ముిందుకు	సాగపో.	 గింధపు	 చెటలి	 అడవిని	దాట్న	 తరువాత	
ఇింకా	విలువైన్	వెిండి,	బింగారు	గన్లున్్నయి.	వాట్ని	కూడా	సాధించు.	అయా్య	మా	
కాళ్ళకు	సింకళ్్ళన్్నయి,	ఇక	ముిందుకు	వెళ్ళలేము	అన్కోవదు్ద.	నీ	కాళ్ళకు	సింకళ్్ళ	
ఉింటే	ఏమయిింది?.	ముఖ్యమైనది	మనస్సు,	 	బింధము	విముక్తి.	ఈ	రెిండు	మనస్కు	
సింబింధించినవే	 కదా!	కాని	న్	మనస్సు	న్	ఆధ్నములో	లేదు	అని	అింటారు.	 అది	
ఎలా	అభా్యస	యోగమని	ఒకటన్నది	అని	తెలుసా!	సాధన్క్రమము	తప్కుిండా	చ్సూతి	
ఉింటే	క్రమ	క్రమముగా	నీవు	ఏ	త్రోవ	చూప్తే	ఆ	త్రోవలో	మనస్సు	నిన్్న	అన్సరస్తిింది.	
మనస్సు	 అనేది	 అపు్డే	 తెచిచేన	 తెలలిని	 వసత్రములాింట్ది.	 నీవు	 దాని్న	 ఎరుపురింగులో	
ముించితే	ఎర్రగా	మారుతుింది.	నీలిం	రింగులో	ముించితే	ఆ	రింగే	వస్తిింది.	నీవు	ఆ	
వసాత్రని్న	ఏ	రింగులో	ముించితే	అది	ఆ	రింగుగానే	మారుతుింది.	మనస్న్	సా్వధ్నము	
చ్స్కోవడింలోని	 రహస్యము	 ఇది	 కాదా?.	 1)	 మనస్సున్	 సా్వధ్న	 పరచుకోవాలన్న	
గట్టి	 సింకలా్ని్న	 పెింపిందిించుకోవాలి.	 2)	 మనస్సు	 యొక్క	 స్వభావాని్న	 అర్థము	
చ్స్కోవాలి.	 3)	 దీనిక్	సింబింధించిన	పద్ధతులన్	నేరుచేకొని	వాట్ని	తెలివి	తేటలతో	
క్రమిం	తప్కుిండా	హృదయ	పూర్వకింగా	అభ్యస౦చాలి.	వెయి్య	మిందిని	వెయి్యసారులి	
యుద్ధములో	ఓడిించిన	వాడికన్్న	తన	మనస్న్	జయిించిన	వాడే	పరాక్రమవింతుడు.	
అిందుక్	 పటటిదలతో	 సడలని	 బుది్ధతో	 మరింతగా	 ప్రయత్్నించాలి.	 ఎిందుకింటే	
మనస్సున్	 పరపూర్ణింగా	 సాధించుకోవడిం	 సాధ్యమేనని	 జగత్	 గురువులే	 నమ్మ	
బలుకుతున్్నరు	కదా?	కాబట్టి	దీనిక్	వ్యత్రేకమైన	ఆలోచనలని్నింట్ని	విషతుల్యింగా	
భావిించి	వదిలి	వేయాలి.	
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2)	 మనస్సున్	 సా్వధ్న	 పరచుకోవడిం	 వలలి	 ఒనగూరే	 దేమట్?	 మనస్సున్	 సా్వధ్న	
పరచుకోవడిం	వలలి	కలిగే	ప్రయోజనమేమట్	మొదట	మనకు	స్షటిింగా	తెలియాలి.	అది	
సా్వధ్నములో	లేకపోవడిం	వలలి	మనిష్క్	కలిగే	అత్యింత	అధమ	స్థత్	ప్చిచే	పటటిడమే.	
న్గరకతలు	పైక్	ఎింత	సభాగ్యవింతమైనవిగా,	స్థరమైనవిగా	కనిప్ించిన్	సామాజిక	
సా్థయిలో	మనస్సు	సా్వధ్నము	తప్్తే	అది	ఆయా	న్గరకతల	విన్శన్నిక్	దారతీస్తిింది.	
ఇింకా	తకు్కవ	సా్థయిలో	ప్రత్యక్షింగా,	పరోక్షింగా	మనస్సు,	సా్వధ్నములో	లేకపోవడిం	
వలలి	కలిగే	చిన్న,	పెద్ద	అనరా్థలు,	నషాటిలు	అనేకిం	ఉన్్నయి.	మనిష్	యొక్క	వ్యక్తిత్వము	
సమగ్రింగా,	వికసించకుిండా	సా్వధ్నము	తప్్న	మనస్సు	సమర్థింగా	అడుడుపడుతుింది.	
మనో	నిగ్రహము	లేని	వ్యక్తి	అసాధారణమైన	పోకడలకు,	విపరీతమైన	అింతర్మథనము	
వలలి	కలిగే	మానసక	పతన్నిక్	గుర	అవుతాడు.	అత్యింత	సాన్కూలమైన	పరస్థతులలో	
కూడా	అతడు	తన	శక్తి	సామరా్థష్యలన్	పూరతిగా	వినియోగించు	కోలేకపోతాడు.	మనస్సు	
సా్వధ్నములో	లేనివాడు	ఆనిందింగా	ఎలా	ఉిండగలడు?	బలమైన	కోరకలు,	ఉద్రేకాలు,	
ఒత్తిడులతో	బాధపడే	అటవింట్	వ్యక్తి	దీర్ఘ	మానసక	వా్యధులకు	గుర	కావచుచే.	లేదా	ఒక	
నేరస్్థడుగా	మారవచుచే.	అటవింట్వాడు	ఒక	ఇింట్క్	కాని,	సింస్థకు	కాని,	ఒక	దేశనిక్	
కాని	యజమాని	 అయితే	 ఆ	 కుటింబములో	కాని,	 ఆ	 వ్యవస్థలలో	 కాని	 క్రమ	 శక్షణ	
రాహిత్యము	అక్రమ	ప్రవరతిన	దుషటి	బుదు్ధలు	ఎకు్కవై,	దురా్మర్గపు	సింబింధాలు	ఏర్డి,	
కుటింబ,	వ్యవస్థలు	విన్శన్నిక్	దార	తీయవచుచే	.

	 మన	దేశములో	ఒక	సామెత	ఉింది	 :	ఒక	మనిష్	దేవుని	కృపన్	పింది	ఉిండవచుచే.	
తన	గురువు	కృపన్,	సాధు	పురుషుల	కృపన్	కూడా	పింది	ఉిండవచుచే.	కాని	అతడు	
తన	 మనస్సు	యొక్క	 కృపన్	పిందలేక	 పోతే	 న్శన	 మవుతాడు.	 మనస్	యొక్క	
కృపన్	పిందడ	మింటే	దాని్న	సా్వధ్నము	చ్స్కోవడమే.	ప్రయోజన్ల	దృష్టితో	చూసేతి	
మనస్సున్	సా్వధ్న	 పరచుకోవడిం	దా్వరా	 అతు్యన్నత	 సా్థయిలో	 ఆధా్యత్్మక	 జాఞాన్ని్న	
పిందవచుచే.	 అింతకన్్న	 తకు్కవసా్థయిలో	అది	మనకు	ఇచ్చే	 వరాలు	ఇింకా	అనేకిం	
ఉన్్నయి.	 నియింత్రిించబడిన	 మనస్సున్	స్లభింగా	 ఏకాగ్రిం	 చ్యవచుచే.	 ఏకాగ్రత	
దా్వరా	మనిష్	జాఞాన్ని్న	పిందుతాడు.	జాఞానమే	శక్తి	మనస్సు	సా్వధ్నమైన	వెన్వెింటనే	
కలిగే	 ఫలితము	 సమగ్ర	 వ్యక్తిత్వ	 వికాసము.	 ప్రత్కూల	 పరస్థతులలో	 కూడా	 అతడు	
విజయిం	 సాధసాతిడు.	 సా్వధ్నమైన	 మానసక	 పరస్థత్,	 ప్రశింతతకు,	 ఆ	 ప్రశింతత	
మనశ్శింత్క్	దార	తీసాతియి.	మనశ్శింత్	సింతోషానిక్	దార	తీస్తిింది.	సింతోషింగా	ఉిండే	
వ్యక్తి	ఇతరులన్	కూడా	సింతోషపరచ	గలుగుతాడు.	క్రమ	క్రమింగా	అతడు	చ్సే	పన్ల	
న్ణ్యత	 పెరుగుతుింది.	 కాలక్రమేణా	తరగపోని	 సింపదలన్	పిందుతాడు.	 అయితే	
దీనిక్	అర్థిం	అతని	జీవితింలో	ఎటవింట్	చీకుచిింతలు	ఉిండవని	కాదు.	కాని	అతనిక్	



166 H ఓ...మానవా...ఆలోచించు...? “నిన్ను నీవు తెలుసుకో”

వాట్ని	ఎదురుకోవడానిక్	కావలసన	ధైర్యము,	 శక్తి	పుష్కలింగా	ఉింటాయి.	వాట్వలలి	
జీవితములో	అతడు	మరింతగా	రాణిించగలుగుతాడు.	అతడు	ఉన్న	గృహములో	పద్ధత్,	
క్రమశక్షణ,	ఆనిందిం,	సింస్కపృత్,	మించి	మానవ	సింబింధాలు	వెలిలి	విరుసాతియి.	అటవింట్	
వ్యక్తిని	సమాజము	మించి	జీవితాని్న	గడిపే	ఒక	ఆదర్శ	పురుషునిగా	కొనియాడుతారు.	
మనస్సు	సా్వధ్నమైన	మనిష్క్	మానసక	రుగ్మతలు	కలుగవు.	మానసక	ఒత్తిడుల	వలన	
కలిగే	 శరీరక	 రుగ్మతలు	 కూడా	 అతనిని	 దరజ్రవు.	 మనస్సు	 సా్వధ్నమైన	 వ్యక్తిలో	
దాగ	ఉన్న	 	 ఉన్నత	 దైవ	 స్వభావము	తనన్	తాన్	వ్యకీతికరించుకుింటింది.	 అతనిలో	
అింతవరకు	దాగ	ఉన్న	శకుతిలు	విడుదల	అవుతాయి.	తమ	కళ్ళ	ముిందే	ఆ	వ్యక్తి	ఇింత	
ఉన్నత	స్థత్క్	ఎలా	ఎదిగపోయాడని	అిందరు	ఆశచేర్యపోతారు.	సింస్కపృత	భాషలో	ఒక	
సామెత	ఉింది	:		“ప్రపించాని్న	ఎవరు	జయిసాతిరు?	మనస్సున్	ఎవరు	జయిసాతిరో	వారే”	
ప్రగత్,	 అభివృది్ధ,	 ప్రశింతత,	 ఏ	 రింగములోలైన	 వాట్ని	 సాధించాలన్న	 మనస్సున్	
సా్వధ్నిం	చ్స్కోవడిం	అవసరము.	మనస్సున్	ఏ	వ్యక్తి	సా్వధ్నములో	ఉించుకోలేడో	తన	
అభివృది్ధని	తానే	అడుడుకోగలడు.	కాబట్టి	మనస్సున్	సా్వధ్నము	చ్స్కోవటిం	వలలి	ఇట	
వింట్	లాభాలున్్నయి.	మనస్సు	సా్వధ్న్నిక్	కావలసన	బలమైన	సింకల్	శక్తిని	తయారు	
చ్స్కోవడానిక్	స్లభమైన	మార్గము	ఒకట౦ది.	అది	సాధకులకు	అన్భవమే.	అది	
ఆ	 శక్తిని	 సాధించ	 లేకపోతే	 అధోగత్	 పాలవుతామన్న	 విషయాని్న	 మన	 మనస్కు	
నేర్ించడమే.	మనస్న్	సా్వధ్నపరుచుకున్్నమా	లేదా	అన్న	ఒక్క	సత్యము	మీదే	మన	
భవిష్యతుతి	అింతా	ఆధారపడి	ఉన్నదన్న	విషయాని్న	మనకు	మనమే	స్షటిింగా	తెలియ	
చెపు్కోవాలి.	 కనీస	 భౌత్క	 అవసరాలు	 తీరన	 తరువాత	మనిష్క్	 ఇతర	 విషయాలు	
ముఖ్యింగా	 తోచవచుచే.	 కాని	 జీవితప్ సరో్వతతామమైన లక్ష్యమైన జ్ఞా నోదయానినా దైవ 
స్కాషు తా్కరానినా పందాలనుకుంటే మనసు్ను స్్వధీనపరచ్కోవడంకననా ముఖ్యమైనది 
మరొకటి లేదు. ఒకసార	మనము	ఈ	విషయాని్న	నిజింగా	అర్థము	చ్స్కొని,	దృఢింగా	
నమ్మగలిగతే	మన	సింకల్శక్తి	అవసరమైనింత	బలాని్న	పుింజుకుింటింది.	

3)	 స్ఖ	లాలసతా్వని్న	నిరోధించ్ది	ఎలా?	స్ఖాలు	కావాలనే	కోరకన్	వదిలిించుకుింటే	
తప్,	 మన	మనస్సున్	పూరతిగా	 నియత్రిించలే	మని	 ఇింతకు	ముిందు	 చెపు్కున్్నిం.	
తమ	తమ	మనస్లతో	తింటాలు	పడుతున్న	అనేక	మింది	ఇది	విని	అదిరపడవచుచే.	
కాని	 ఇది	 నిజము.	 ఈ	 నిజము	 యొక్క	 లోతుపాతులి్న	 మనము	 తెలుస్కోవాలిసున	
అవసరము	 ఎింతైన్	 ఉింది.	 స్ఖ	 లాలసతా్వని్న	 వదిలిించుకుింటే	 తపా్	 మనస్సున్	
సా్వధ్నము	 చ్స్కోవాలన్న	 సింకల్	 శక్తి	 పెింపింద	 దని	 కుిండ	 బ్రద్దలు	 కొట్టినటటి	
చెప్డిం	స్లభమే.	కాని	సా్వభావికమైన	ఈ	మనో	వికారము	 (స్ఖ	 తృష్ణ)	మన	 రకతి	
మాింసాలలో	 ఎింతగా	 జీర్ణించుకు	 పోయిిందింటే	 బ్రహా్మిండమైన	 కృష్	 ప్రయత్నింతో	
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మాత్రమే	దాని్న	 వదిలిించుకోగలము.	 చాల	 సారులి	 అది	 అసాధ్యమని	 అనిప్ించవచుచే	
కూడా.	 అయితే	 ఈ	 విషయములో	 స్ఖాలన్	 కోరడానిక్	 మన	 దుషటి	 స్వభావమే	
కారణమని	ఊహిించకోకూడదు.	అలా	భావిించడిం	వలలి	మన	మానసక	పరస్థత్	మరింత	
గింధర	గోళింగా	తయారవుతుింది.	కోరికలను కలిగి ఉండడం ప్పము కాదు. కాని 
నీత్మాలిన కోరికలలో మునిగిపోవడం తప్పు.	అవి	మనలి్న	మరని్న	బింధాలలో	పడవేస,	
మనలోని	ఉన్నత	వ్యక్తితా్వని్న	ఎదుగనీయకుిండా	అడుడుకుింటాయి.	మన్షు్యలలో	అత్	
కొది్ద	మింది	మాత్రమే	ఉన్నత	స్థత్	గతుల	కోసము	ప్రాపించిక	స్ఖ	భోగ	అనే్వషణలన్	
విడిచిపెడుతారు.	 మానవ	 జాత్లో	 అధక	 భాగిం	 స్ఖము	 కోసము	 కాకపోతే	 మర	
జీవిించడిం	దేనిక్?	అని	సూట్గా	ప్రశ్నసాతిరు.	ఈ	కోరక్	జీవ	శక్తి.	ఈ	శక్తి	వలలినే	మనిష్	
జీవిసాతిడు.	అయితే	ఇదే	స్ఖ	లాలసత్వము	మనస్న్	సా్వధ్నము	చ్స్కోవాలన్న	మన	
సింకల్	శక్తిని	త్నివేస్తిింది	కూడా.

	 	 	 	 మర	 ఈ	 అింతర్గత	 సమస్యకు	 పరషా్కరము	 ఏమట్?	 ఈ	 కోరకలన్	 క్రమింగా	
అదుపులోక్	తెచిచే	మన	అింతరాత్మ	లోతు	పాతులి్న	అర్థము	చ్స్కొని,	ఆత్మ	పరపూర్ణతా్వని్న	
సాధించ్	దిశగా	మలుచుకోవాలి.	జాఞాన్లైన	సన్తన	అధా్యత్్మక	గురువుల	అన్భవము	
దా్వరా	ఆ	పరమ	సతా్యని్న	తెలుస్కున్నవారక్	ఆత్మ	సాక్షాతా్కరము,	దైవ	సాక్షాతా్కరము	
లభిించగలదు.	శరీరక	స్ఖాలన్	 తప్ని	 సరగా	 అన్భవిించవలస	 వసేతి	 	 వాట్కన్న	
ఉన్నతమైన	 మానసక,	 ఆత్మ	 ఆన౦దాని్న	 అన్భవిించడానిక్	 వీలుగా	 మీ	 శరీరక	
మానసక	శకుతిలన్	పదుపుచ్స్కోిండి. ఆధా్యత్్మక	ఆనిందాని్న	పిందడానిక్	వీలుగా	
మీ	మానసక	శకుతిలన్	పదుపుచ్సూతి,	ఆింతరింగక	స్ఖాలన్	అన్భవిించిండి.	మీ	
పురోగత్	న్శన్ని్న	కొనితెచ్చే	విధింగా	స్ఖాలన్	కోరుకోవదు్ద.	ఏ	మాత్రపు	ఆలోచన్	
పట్మగల	 వ్యకుతిలకైన	ఈ	బోధన్	 సబబుగానే	తోస్తిింది.	 నైత్క	 నియమాలు	మనిష్	
తన	న్శన్ని్న	తానే	కొనితెచుచేకోకుిండా	 సహాయ	పడుతాయి.	వాట్ని	పాట్ించడిం	
దా్వరా	 మనస్సు	 సా్వధ్నమవుతుింది	 	 కాబట్టి	 నైత్క	 నియమాలు	 మనిష్క్	 అత్యింత	
లాభదాయకమైనది.	 అడవి	 మృగము	 లాింట్	 ఈ	 స్ఖ	 లాలసతా్వని్న	 	 మన	 వ్యక్తిత్వ	
వికాసానిక్	ఉపయోగపడేలా	మచిచేక	చ్స్కోవాలి.	ఆ	తరువాత	మాత్రమే	అది		ఉన్నత	
శ్రేణి,	ఉన్నత	విద్య	అభ్యసించడానిక్	సద్ధమవుతుింది.	ఉన్నత	విద్య	అింటే,	బ్రహా్మనిందాని్న	
పిందడిం	అని	మీలో	నిజింగా	గట్టి	నమ్మకాని్న	కలిగ	ఉిండాలి.	ఎపు్డైతే	సాధకుడు	వేరే	
ఉదే్దశములేకుిండా,	భగవింతుడి	కోసమే	ఆయనన్	కోరుకుింటాడో,	అపు్డు	స్ఖాలపై	
అతని	కోరక	క్రమింగా	ఆవిరైపోతుింది.	ఇది	మనస్సున్	సింపూర్ణింగా	సా్వధ్నములోనిక్	
తెచుచేకోవడానిక్	సహకరస్తిింది.
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4)	 ఇింద్యస్ఖాల	 మీద	 ఆకరషిణ	 ఎపు్డు	 పోతుింది?	 అింటే	 అఖిండ	 సచిచేదానింద	
సాగరమైన	భగవింతునిలో	అని్న	స్ఖాలు	సింతోషాలు	ఉన్్నయని	తెలుస్కున్నపు్డు	
ఆ	ఆకరషిణ	చచిచేపోతుింది.	ఆయనలో	ఆనిందాని్న	పిందగలిగన	వారక్	ఈ	చవకబారు	
ఇింద్య	స్ఖాలలో	ఎటవింట్	 ఆకరషిణ	 కనిప్ించదు.	 ఎవరైతే	 తెలలిని,	 చక్కని	 పట్క		
బెలాలిని్న	రుచి	చూసాతిరో,	వారక్	మురక్గా	ఉిండే	నలలి	బెలలిము	రుచిించదు.	రాజ	మహలులో	
నిద్ించిన	 వారక్	 	 పూర	 గుడిసలలో	 నిద్ర	 స్ఖాని్నవ్వదు.	 భగవదానిందములోని	
త్య్యదన్ని్న	రుచి	చూసన	వారక్		అసహ్యకరమైన	ప్రాపించిక	స్ఖాలలో	ఎటవింట్	
సింతోషము	 కనపడదు.	 చాలామింది	 సాధకులు	 తమ	 ఉదే్దశ్య౦	 మించిదే	 అయిన,	
తాము	 చ్పటేటి	 పద్ధత్	 సరైనది	 కాకపోవడిం	 వలలి	 తపు్	 ద్వ	 పట్టి,	 తమ	 కోరకలన్	
వదిలిించుకోవడానిక్	 కషటిపడుతుింటారు.	తమ	ఆశయముపటలి	వారకున్న	 నిజాయితీ	
సరైనదే	అయిన్	చిటటిచివరకు	ఓడిపోతారు.	కాబట్టి	స్ఖ	లాల	సత్వమనే	అింతరింగక	
జీవిత	సమస్యని	పరష్కరించడములో	అడడుింకులన్	జాగ్రతతిగా	దాట్పోవాలి.	కామము,	
క్రోధము	ఈ	బలమైన	వికారాల	దృష్టిని	ప్రాపించిక	విషయాల	మీద	ప్రేమ	ఉించినింత	
కాలము	అవి	మనకు	శత్రువుల	లాగా	ప్రవరతిసాతియి.	అయితే	వాట్ని	భగవింతుని	వైపు	
మరలిచేనపు్డు	అవే	మనకు	గొప్	సే్నహితులుగా	మార,	మనలి్న	 భగవ౦తుని	వద్దకు	
చ్రుసాతియి.	ప్రాపించిక	స్ఖాల	పటలి	ఉన్న	కోరక	భగవింతునికై	ఆరాటింగా	మారుచేకోవాలి.	
తోట్	 మన్షు్యల	 పటలి	 ఉిండే	 కోపాని్న,	 తనకు	 తాన్గా	 మనకు	 కనిప్ించనిందుకు	
భగవింతునిపై	 చూపాలి.	 కోరక	 లని్నింట్ని	 ఇదే	 విధింగా	 దార	 మళ్ళించి	 సరయైన	
త్రోవలో	పెటాటిలి.	ఈ	మనోవికారాలన్	మటటి	 పెటటిలేము	కాని,	వాట్క్	మించితన్ని్న	
నేర్ించవచుచే.	వాట్ని	ఉన్నత	ఆదరా్శలతో	జతచ్సేతి	మనము	కూడా	ఉన్నత	స్థతులకు	
ఎదుగుతాము.	వాట్ని	పరమాత్మకు	అన్సింధానిసేతి,	వాట్	చోదక	శక్తితో	మనము	కూడా	
ఆ	స్థత్క్	 ఎదుగుతాిం.	మరొక	వైపున	అవి	మించిని	నేరుచేకొని	పరశుద్ధ	మవుతాయి.	
అపు్డు	వాట్ని	మామూలు	కోరకలుగా	భావిించలేము.	ఎవరైతే	అన్భవపూర్వకింగా	
తానూ	ఆత్మనని,	ఈ	శరీరాని్న,	మనస్సున్	కాదని	ఎపు్డు	తెలుస్కుింటారో,	అపు్డు	
కోరకలు	అింతరసాతియి.	ఎిందుకింటే	ఈ	కోరకలు	మనోవికారాలు	తపు్దార	పట్టినవి	
మాత్రమే.	మరొక	మాటలో	చెపా్లింటే		మనము	చూప్న	మారా్గని్న	బటేటి	కోరక	మనకు	
మత్రులుగాని,	 శత్రువులుగాని	 అవుతాయి.	 కోరకలన్	 సత్యము	 (పరమాత్మ)	 వైపు	
మరలిచేతే	అవి	మనలి్న	బింధవిముకుతిలి్న	చ్స	ఆనిందాని్న	కలిగసాతియి.	వాట్ని	అసత్యము	
వైపు	లేదా	మథ్యవైపు	మరలిచేతే	అవి	మనలి్న	బింధాలలో,	బాధలలో	పడేసాతియి.

5.	 మానవుడు	 స్వభావ	 సద్ధింగా	 సచిచేదానింద	 స్వరూపుడు.	 ఆనిందమనేది	 అతనిక్	
సా్వభావికమైనది.	 సరో్వత్కపృషటి	 సత్యమైన	 ఆ	 ఆనిందము	 మానవుడు	 నిజానిక్	 వేరు	
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వేరు	కాదు.	అిందువలలినే	వేదాింతము	మానవుని	స్ఖలాలసత్వము,	ఆ	ఆనిందములో	
వేళ్్ళన్కోని	 ఉిందని	 సూచిస్తిింది.	 తైత్తరీయ ఉపనిషతు్త ఇలా	 బోధస్తిింది.	
సృష్టిక్	 మూలమైన	 పరమాత్మయే	 నిజానిక్	 ఈ	 ఆనిందానిక్	 మూలము.	 ఎవరైతే	
దాని్న	 చవిచూసాతిరో	 వారు	 బ్రహా్మనిందాని్న	 అన్భవిసాతిరు.	 అనింతాకాశములో	
(హృదయములో)	ఈ	ఆనిందమే	లేకపోతే	ఎవరకైన్	ఊప్ర	తీయడిం,	వదలడిం	కూడా	
సాధ్యపడవు.	 ఇది	 ఒక్కటే	 నిజానిక్	 జీవిించ్లా	 చ్స్తిింది.	 ఆనిందము	 న్ిండే	 సమసతి	
జీవరాస్లు	పుటాటియి.	పుట్టిన	న్ట్న్ించి	ఈ	ఆనిందము	వలలినే	జీవిించి	ఉింటాయి.	
దీనిని	 వదిలి	 పోయినపుడు	 ఆ	 ఆనిందములోనే	 ల్నమవుతాయి.	 మనిష్	 యొక్క	
ఉనిక్యే	 ఈ	 ఆన౦దములో	 వేళ్్ళన్కోని	 ఉిండడిం	 చ్త	 అతడు	 అప్రయత్నింగానే	
దానితో	 ఏకమవా్వలని	 కోరుకోవడిం	 సహజము.	 కాని	 మనిష్	 అజాఞానములో	 ఉిండి	
తనన్	తాన్	ఈ	దేహింగాన్,	మనస్సుగాన్	భావిస్తిన్నింత	కాలము	ఈ	ఆనిందాని్న	
తన	ఆత్మలో	చూడలేడు.	తన	అజాఞానము	వలలి	తన	దేహము	దా్వరా,	మనస్సు	దా్వరా	దాని్న	
పిందాలన్కుింటాడు.	కాని	చోట	కాని	దాని్న	 వెతకడిం	 వలలి	స్ఖలాల	 సత్వమువలలి	
దాని	 ఫలితింగా	 ఏర్డే	 బింధాలు	 కషాటిలు	 కలుగుతాయి.	 మనము	 ఇింతకుముిందు	
చెపు్కున్నటలిగా	ఆనిందిం	శరీరము	వలలి	కలిగే	స్ఖము	కాదు.	అది	స్ఖ	దుఃఖాలకు	
అతీతమైన	దాని్న	మనము	దేహసా్థయిలో	గాని,	మనస్సు	సా్థయిలోగాని	ఎప్ట్క్	వేరుగా	
చూడలేము.	మనిష్	సహజ	స్వభావము	అతని్న	ఆనిందిం	కోసిం	అర్రులు	చాచ్లా	చ్స్తిింది.	
చాల	 కషాటిలు	పడి	గొప్	 నిలకడతన౦తో	దాని్న	భౌత్క,	మానసక	సా్థయిలలో	ఎింతో	
వెదిక్న	తరువాత	ఎటటిక్లకు	అది	తన	ఆత్మలోనే	ఉిందని,	అనింతమైన	పరమాత్మయే	
తన	ఆత్మ	అని	తెలుస్కుింటాడు.	అపు్డు	మాత్రమే	ఛాింద్గ్య	ఉపనిషతుతిలో	చెప్బడిన 
“అపరమతమైన	దానిలోనే	ఆన౦ద	మున్నది	గాని	పరమతమైన	దానిలో	కాదు”	అన్న	
బోధనన్	అన్భవపూర్వకింగా	తెలుస్కుింటాడు.	ఈ	సతా్యని్న	అన్భూత్	చెిందాలింటే	
మనిష్	ఏద్	ఒక	స్థత్లో	ఆనిందిం,	స్ఖ	దు:ఖాల	కింటే	వేరైనదని	గ్రహిించాలి.	దాని్న	
పిందాలింటే	మనస్సున్	సా్వధ్నము	చ్స్కొని	తన	స్ఖలాల	సతా్వని్న	 వదులుకొని	
ఉన్నతమైన	మారా్గనిక్	మరలుచేకోవాలి.
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	(5వ	భాగము)

1)	 మనస్సున్	 సా్వధ్నము	 చ్స్కోవాలన్న	 సింకల్మే	 సరపోదు.	 మనస్సు	 స్వభావాని్న	
గురించి	 కూడ	 మనము	 ఎింతో	 కొింత	 తెలుస్కోవాలి.	 మనసతిత్వశసత్రములో	 దీని	
గురించి	ఏమ	చెప్బడిింద్	ఇపు్డు	మనము	చరచేదా్దము.	ఈ	మనస్సున్	సా్వధ్నము	
చ్స్కోవడానిక్	తగన	రకరకాల	పద్ధతులన్	అన్దిగా	ఆచరసూతి	వస్తిన్్నరు.	దానిలో	
ప్రయోగాత్మకమైన	అనే్వషణ,	పునః	పరశీలనల	దా్వరా	మనస్సు	మీద	పూరతి	నియింత్రణన్	
సింపాదిించడానిక్	దాని	దా్వరా	పరపూర్ణతన్,	జాఞానోదయాని్న	పిందడానిక్	కావాలిసున	
పద్ధతులన్	 ఏర్రచిన్రు.	ఈ	సూ్థల	 శరీరములో	మనస్సు	 ఒక	సూక్ష్మమైన	భాగము.	
ఈ	 భౌత్కమైన	సూ్థలశరీరము	మనస్సుకు	 పైన	 ఉిండే	 ఒక	పర	మాత్రమే.	 మనస్సు	
శరీరములోని	ఒక	సూక్ష్మమైన	అింశము	కన్క	ఇవి	రెిండూ	ఒక	దానినొకట్	ప్రభావితిం	
చెయ్యగలవు.	 ఈ	 కారణము	 వలలినే	 శరీరానిక్	 కలిగన	 అన్రోగ్యము	 మనస్సున్,	
మనస్సుకు	 కలగన	 అన్రోగ్యము	 లేక	 ఒత్తిడి	 శరీరాని్న	 ప్రభావితము	 చ్సాతియి.	 ఈ	
మనస్సుకు	వెన్క	ఆత్మ	 ఉింది.	 అదే	మనిష్	యొక్క	 నిజతత్వము.	 శరీరము,	మనస్సు	
పదారా్ధలు.	ఆత్మ	శుద్ధ	శక్తి	స్వరూపము.	మనస్సు,	ఆత్మ,	ఒకట్	కావు.	ఈ	రెిండూ	వేరువేరు.	
నిజానిక్	మానవుడు	ఆత్మయే	కాని	మనస్సుకాదు.	ఆత్మ	ఎలలిపు్డూ	సే్వచఛాగా	ఉిండేది.	
నిత్యమైనది.	 అనింతమైనది.	 అది	 శుద్ధ	 చైతన్యము.	మానవునిలోని	 సే్వచాఛాయుతమైన	
అింశిం	ఆతే్మగాని	మనస్సు	కాదు.	మనస్సు	ఆత్మయొక్క	పనిముటటి	మాత్రమే.	మనస్సు	
దా్వరా	ఆత్మ	బాహ్య	ప్రపించాని్న	నిరోధించడముగాని,	దానిక్	ప్రత్స్ిందిించడము	గాని	
చ్స్తిింది.	 ఆత్మ,	మనస్సు	 అనే	 పనిముటటి	దా్వరా	బాహ్య	 ప్రపించముతో	సింబింధాని్న	
ఏర్రచు	కొింటింది.	కాని	మనస్సు	నిరింతరము	మారపోయే	చపల	స్వభావాని్న	కలిగ	
ఉింది.	అటవింట్	చపలమైన	పనిముటటిన్	(మనస్సున్)	నిశచేలింగా	చ్యగలిగనపు్డు	
అది	ఆత్మన్	స్షటిింగా	ప్రత్బిింబిించగలదు.	మనస్సు	సర్వ	స్వతింత్రమైనది	కాకపోయిన్	
దానికున్న	శకుతిలు	ల్క్కకు	మించినవి.	కింట్క్	కనిప్ించని	పరమాణువున్	బ్రద్ధలుకొట్టి,	
దానిలో	 న్ించి	 బ్రహా్మిండమైన	 శక్తి	 విడుదలయే్యలా	 చ్సన్,	 ఆత్మసాక్షాతా్కరము	
చ్స్కొని,	జాఞానోదయాని్న	పిందిన్,	మనస్సు	యొక్క	శక్తి	దా్వరానే	మానవుడు	అటవింట్	
అదు్భతాలు	 చెయ్యగలిగాడు.	 అణుశక్తిని	 విజాఞాన	 శసత్రములోనూ,	 జాఞానోదయాని్న,	
ఆధా్యత్్మకతలోన్	 పరపూర్ణత	 సాధించి,	 అని్న	 రింగాలలోన్	 ఘనవిజయాలు	
సాధించబడాడుయి.	 నిజానిక్	 మనస్సు	 లేని	చోట	 లేదు.	 ప్రత్	 ఒక్కర	 మనస్సు	 ఆ	 విశ్వ	
మనస్సులో	ఒక	భాగమే.	ప్రత్	మనస్సు	విశ్వములోని	ప్రత్	ఒక్కర	మనస్సుతో	కలుపబడి	

24. మనసు
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ఉింది.	సూక్ష్మమైన	పదార్ధముతో	నిర్మతమైన	ఈ	మనస్సు,	పారదర్శకింగా	ఉిండడముతో	
పాట	ఆత్మకు	అత్	చ్రువలో	ఉింటింది.	సర్వజుఞాడైన	ఆత్మకు	ఇది	అింతఃకరణిం	అింటే	
లోపల	వుిండి	సహాయపడే	పనిముటటి.	అది	స్వయిం	ప్రకాశకము	కాదు.	దానిలో	స్వభావ	
సద్ధింగా	 ఎటవింట్	 చైతన్యము	 లేదు.	 ఆత్మ	 న్ించి	 తెచిచేపెటటికున్న	 ప్రకాశముతో,	
ఆత్మయొక్క	 అింత:కరణమైన	 మనస్సు,	 అనీ్న	 వస్తివులన్	 వెలుగుతో	 నిింపుతుింది.	
మనము	చూసే	భౌత్కమైన	కాింత్	కూడా	దాని	న్ించి	వచిచేనదే.	అయితే	తాన్	స్వయిం	
ప్రకాశకము	 కాకపోయిన్	 తనన్ిండే	 కాింత్	 వెలువడుతున్నటటిగా	 మనస్సు	 మనలి్న	
భ్రమింప	జ్స్తిింది.	మనస్సు	తానే	అని్నింట్ని	తెలుస్కోగలిగన	దానిలాగా	కనిప్ించిన్,	
అది	నిజింగా	తెలుస్కోలేదు.	అది	తెలుస్కొనడానిక్	ఉపయోగపడే	ఒక	పనిముటటి	
మాత్రమే.	ఆత్మ	చైతన్యము	న్ించి	అరువు	తెచుచేకున్న	ప్రకాశముతో	అది	వెలుగుతుింది.	
దానితోనే	అది	ఒక	సమర్ధమైన,	జాఞానసాధనగ్రాహకింగా	కూడా	పని	చ్స్తిింది.	శరీరము	
దాని	వివిధ	అింగాల	కన్్న	మనస్సు	వేరైనదని	మన	సింత	అన్భవములన్	రకాలుగా	
నిరూప్ించి	చెప్వచుచే.	మనకున్న	 పది	ఇింద్యాలలో	దేనిని	వాడకుిండానే	మనము	
ఆలోచిించగలము,	స్పృశించగలము,	సింకలి్ించగలము,	ఉహిించగలము,	జాఞాపకము	
చ్స్కోగలము,	 ఆనిందిించగలము,	 రోదిించగలము.	 ఈ	 అన్భవము	 దా్వరా	 ఈ	
పన్లనీ్న	 చ్యగలిగే	ప్రత్యకమైన	 పనిముటటి	 ఏద్	మనలో	ఉిందని	 తెలుస్కోవచుచే.	
మనస్సు	 ఒక	 ప్రతే్యకమైన	 అింతఃకరణ	 మని	 నిరూప్ించవచుచే.	 ఉపనిషతుతిలలో	 ఈ	
విధింగా	చెప్బడినది:		“జనము	నేన్	పరధా్యనింగా	ఉన్్నన్.	దాని్న	చూడలేదు,	నేన్	
పరధా్యనింగా	ఉన్్నన్	దాని్న	వినలేదు”	అింటారు.		ఎవరైన్	వినగలిగేది,	చూడగలిగేది	
మనస్సు	దా్వరానే.	కోరక,	పటటిదల,	అన్మానము,	నమ్మకము,	అపనమ్మకము,	నిలకడ,	
చించలత్వము,	 సగు్గ,	 తెలివితేటలు,	 భయము	 ఇవ్వని్న	 మనస్సుయే.	 మనస్సు	 తనన్	
తాన్	పరశీలిించుకునే	శక్తి,		ఆత్మ	పరశీలన్	శక్తి	ఉింది.

2)	 మనస్సులో	మూడు	సా్థయులు.	 న్లుగు	 విధులు.	 అయిదు	 పరస్థతులు	 ఉింటాయి.	
వాట్ని	 కులిపతిింగా	 తెలుస్కుిందాము.	 ఎిందుకు	 మనస్సు	 ఎలలిపు్డూ	 ఒక్	 విధింగా	
ఉిండదు?	మనస్సు	మూడు	బలమైన	శకుతిల	సమే్మళనము	కావడమే	దీనిక్	కారణము.	
ఆ	మూడు	శకుతిలే	 	సత్వము,	రజస్సు,	తమస్సు,	అనే	మూడు	గుణాలు.	భౌత్కింగాన్,	
మానసకింగాన్	ఈ	విశ్వమింతా	ఈ	మూడు	గుణాలనే	మూల	అింశలుగా	కలిగవుింది.	
పవిత్రతకు,	జాఞాన్నిక్,	ఆనిందానిక్	మూలమైనది	సత్వగుణము.	కదలికన్,	దాని	దా్వరా	
చ్తనతా్వని్న,	 	కోరకన్,	అశింత్ని	కలిగించ్ది	రజోగుణము.	జడతా్వనిక్	మూలమైన	
తమస్సు	స్మరతన్ని్న,	మిందబుది్ధని	అజాఞాన్ని్న,	 కలిగస్తిింది.	 తమస్సు	మనస్సున్	
హీనమైన	సా్థయిలో	సించరించ్లా	చ్స్తిింది.	రజస్సు	దాని్న	నలువైపులకు	చిిందరవిందర	
చ్స	 అశింత్ని	 రేకత్తిస్తిింది.	 సత్వగుణము	 ఉన్నత	 స్థతులకు	 దార	 చూపుతుింది.	
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నిససుింగత్వము,	వస్తివులమీద	వా్యమోహము	లేకపోవడము,	క్షమ,	దయ	సత్వగుణము	
వలలి	కలు్గతాయి.	కోరక,	కోపము,	దే్వషము	మొదలైనవి	రజోగుణము	వలలి	కలుగుతాయి.	
స్మరతనము,	 భ్రమ,	 నిద్ర,	 తమస్సు	 వలలి	 కలుగుతాయి.	 మనస్సులో	 సత్వగుణము	
పనిచ్యడమువలలి	పుణ్యము	లభిస్తిింది.	రజస్సు,	తమస్సు	పనిచ్యడమువలలి	పాపము	
లభిస్తిింది.

౩)	 వ్యక్తిగతమైన	 మనస్సు	 యొక్క	 నిరా్మణము	 ఈ	 మూడు	 గుణాలు	 ఏయే	 పాళ్ళలో	
మేళవిించబడాడుయన్న	విషయముపై	ఆధారపడుతుింది.	ఇదే	మానవుల	వ్యక్తితా్వలలోని	
తేడాలన్,	మనస్సుకుిండే	చపల	స్వభావాని్న	వివరస్తిింది.	మనము	తరచూ		“నేన్	న్	
మనస్సు	మారుచేకున్్నన్	”	అింటూ	ఉింటాము.	 	మనస్సు	కనక	ఒక్	శక్తిచ్త	 (గుణము	
చ్త)	 ఏర్రచేబడితే	ఈ	 విధింగా	 అనడిం	 అసాధ్యిం.	 అపు్డు	మానవులు	 దిగజారరు.	
పైసా్థయిక్	 ఎదుగరు.	 ఎవరు	 ఎలా	 పుటాటిరో	 అదే	 విధింగా	 ఉిండిపోతారు.	 మనకు	
చైతన్యము,	 చైతన్య	 రహితము	అనే	మాటలు	తెలుస్.	 ఇవి	మనస్సు	 పనిచ్సే	 వేరే్వరు	
సా్థయిలన్	సూచిసాతియి.	చైతన్య	వింతమైన	సా్థయిలో	సాధారణింగా	చ్సే	అని్న	పన్లు	
అహింకారముతో	కూడిన	నేన్,	న్ది	అన్న	భావముతోనే	ఉింటాయి.	మనస్సు	ఈ	స్థత్లో	
వేరే్వరు	వస్తివులన్	పోలిచే	చూస్తిింది.	చైతన్య	రహిత	సా్థయిలో	అహింకారము	నేన్,	
న్ది	అనే	స్పృహ	ఉిండదు.	మనస్కు	మరొక	ఉన్నతమైన	సా్థయిలో	పనిచ్యగలదు.	
మనస్సు	చైతన్య	సా్థయిని	దాట్నపు్డు	మహాచైతన్్యని్న	సూచిస్తిింది.	అనగా	ఆత్మతో	
కలిసపోతుింది.	మనస్సు	న్లుగు	విధులన్	(పన్లన్)	కలిగ	ఉింటింది.	అవి	మనస్సు,	
బుది్ధ,	 అహింకారము,	 చితతిము	 ఇవనీ్న	 ఆత్మకు	 అ౦త:కరణములు	 ఇవనీ్న	 వేరువేరు	
రూపా౦తరాలు.	

సాధారణ౦గా	మనస్సు	చీకట్	క్రమ్మన,	చెదిరన	పరస్థత్లలో	ఉింటింది.	చీకట్	క్రమ్మన	
పరస్థత్లో	మనిష్	నిససుతుతివగాన్,	స్మరగాన్	ఉింటాడు.	చెదరన	పరస్థతులోలి	అశింత్గా	
ఉింటాడు.	యోగ	సాధన్లన్	అభా్యసిం	చ్యడిం	దా్వరా	అదే	మనస్సున్	కూడగట్టి	 ఆపై	
ఏకాగ్రమయే్యలాగా	 చ్యవచుచే.	 	 మనస్సున్	సా్వధ్నము	 చ్స్కోడింలోని	 ఉదే్దశ్య	 మింతా	
దాని్న	 ఏకాగ్రిం	చ్యడమే.	అటవింట్	మనస్సున్	ఏ	కార్యరింగములో	ఉపయోగించి	అది	
అిందులో	 గొప్గా	 ప్రకాశస్తిింది.	 అటవింట్	 మనస్న్న	 వా్యపారస్తిడు	 వా్యపారములో	
అభివృది్ధ	 చెిందుతాడు.	 అటవింట్	 కళాకారులు	గాని,	 గాయకులు	గాని,	 శసత్రజుఞాలు	 గాని	
అభివృది్ధ	 చెిందుతారు.	 సాధన	 దా్వరా	 మనస్సున్	 ఈ	 స్థత్న్ించి	 మరింత	 ఏకాగ్రిం	 చ్సేతి	
అపు్డు	అది	అతు్యన్నత	పరస్థత్ని	చ్రుకుింటింది.	దీని	దా్వరా	సమాధ	స్థత్ని	దాట్	ఆత్మ	
సాక్షాతా్కరాని్న	పిందుతాము.
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24. మనసు
(6వ	భాగము)

1)	 ఈ	ప్రాపించికమైన	వస్తివులింటే	ఎిందుకు	ఇింత	మోహము	మన	దేహమునకు		అింటే	
మన	మనస్సుక్.	ఈ	మనస్	ఏ	మేమో	కోరకలు	జనిింపచ్సూతి,	అింతా	న్క్	కావాలని,	
మనిష్లో	 తీవ్రమైన	 ప్రేరణలు	 లేపుతూ	 మానసకింగా	 క్ింగతీసూతి	 అన్్యయింగానైన	
సింపాదిించాలన్న	తలింపుతో	చ్యగూడని	పన్లనీ్న	చ్యిసూతి,	పోయే	రోజు	ఇదింతా	
తీస్కపోతావు	అనే	భ్రమన్	కలి్సూతి	అిందరకింటే	ఎకు్కవ,	సింపాదిించు,	తరతరాలకు	
కావాలి,	అక్కడిక్	వెళలి	హాయిగా	ఉిండవచుచే.	ఇలులి	కటటికొని	అిందులో	కాపురము	చ్యకు,	
క్రాయిక్	ఇసేతి	డబు్బలు	వసాతియి,	అని	ఏవేవో	కలలుకింటూ,	మానవుణి్ణ	అగాధములో	
పడవేస్తిింది.	ఆత్మకు	పరమాత్మకు	మధ్య	ఏదైన్	అవరోధము	ఉన్నదింటే	అది	మనస్	
ఒక్కటే.	 అిందుక్	 గురున్నక్	 అింటారు	 “మన్	 జీతే,	 జగ్	 జీత్.”	 అింటే	 మనస్సున్	
జయిించినవాడు	ప్రపించాని్న	జయిసాతిడు	అని.	మనస్సున్	సా్వధ్నము	చ్స్కోగలవాడు	
ఈ	సృష్టి	సమసాతిని్న	లొింగదీస్కోవడమేగాక	సృష్టికరతిన్	కూడా	పిందగలడు.	మనస్	
ఒకపు్డు	మనతో	చెలిమగా	ఉింటింది.	మరొకపు్డు	శత్రువు	అవుతుింది.	కన్కనే	ఈ	
ప్రపించములో	మనస్న్	మించిన	మహావైర	లేదు.	మనస్	ప్రేరణ	వలలినే	మతాల	మధ్య	
కలహాలు,	స్దరుల	మధ్య	స్ర్ధలు,	 	ఒకరని	మించాలని	మరొకరు	ప్రయత్్న౦చడము,	
ఇతరులన్	 ఎటాలి	 క్ించపరచడము	వారక్	 ఎటాలి	హాని	 కలిగించడము	 	 అని	మనము	
తరచు	ఆలోచిస్తిింటాము.	అింటే	దానిక్	మనస్	ప్రేరేపణే	కారణిం.	అిందుకనే	మనస్న్	
గుప్్టలో	పెటటిలేన౦తవరకు	పరమాత్మన్	దర్శించనూ	లేము,	ఆయనన్	చ్రనూ	లేము.	
మనస్న్	 సా్వధ్నము	 చ్స్కోవడమింటే	 ఏమట్?	 ఆత్మ	 ఆ	 పరమాతు్మని	 అింశము	
ఎటాలిగో	మనస్	కూడా	అింత	తకు్కవది	ఏమకాదు.	“నిన్్న	నీవు	తెలుస్కో”	ఇతరులు	
చెపు్నది	 గమనిించబోకు.	 మనలి్న	 మనము	 తెలుస్కోవడమింటే,	 మనస్సున్ించి		
మాయన్ించి	బయట	పడటమే.	సత్వ,	రజో,	తమో	గుణాలకు	అతీతులము	కావడమే.		
ఆదిలో	మన	ఆత్మ	నిర్మలమూ,	పవిత్రమూ,	పునీతమూ		అయినది.	కాని	అది	మనస్తో	
చ్రన	కారణముచ్త	దాని	మాయాజాలములో	పడి	మనస్	చ్సే	కర్మల	ఫలితాని్న	ఆత్మ	
అన్భవిించాలిసు	 వస్తిింది.	మనస్తోగల	 సింబింధాని్న	 విడిచి	పెడితే	 తప్	 ఆత్మ	 తన	
మూల	 సా్థన్ని్న	 చ్రుకోజాలదు.	 మనస్	 ఇింద్యాల	 వశములోనూ,	 ఆత్మ	 మనస్	
వశములోన్	ఉన్్నయి.	 చిక్కని	 నలలిగుడడు	 కప్్వుించితే	 బలు్బ	 ఎింత	 ప్రకాశవింతమైన	
దయిన్	వెలుగు	బయటకు	కనిప్ించదు.	ఎింత	ప్రకాశవింతమైన	బలు్బ	ఉన్నప్ట్కీ	గది	
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అింధకారములో	మునిగవుింటింది.	 నలలిగుడడు	 తెరలు	 తీయడము	ఆరింభిసేతి,	మెలలిగా	
గదిలో	వెలుగు	వస్తిింది.	ఆఖర	తెర	తీసవేసేసరక్	గది	పూరతిగా	ప్రకాశవింతిం	అవుతుింది.	
అదేవిధింగా	మనస్సుతో	చెలిమ	అనే	తెరలు	తొలగడిం	మొదలయే్యసరక్	ఆత్మ	తన్్న	
తాన్	తెలుస్కో	న్రింభిస్తిింది.	 అిందుక్	 పరమాత్మన్	తెలుస్కోవడానిక్	ముిందు	
తన్్నతాన్	 తెలుస్కోవాలి	 అని	 మహాతు్మలు	 వకా్కణిించారు.	 ఆత్మ	 సాక్షాతా్కరిం	
తరువాతనే	 భగవత్	 సాక్షాతా్కరిం	 సాధ్యిం.	 మనస్న్	 బలవింతాన	 అదుపులో	
పెటటిడిం	అింటే	బుసలుకొటేటి	పామున్	బుటటిలో	మూసవుించడింవింట్దే.	మూతగట్టిగ	
వున్నింతసేపు	 ఫరవాలేదు.	 కాని	 తప్్ించుకొనడానిక్	 ఏమాత్రిం	 అవకాశిం	 దొరక్న్	
ఆ	 పాము	 తప్్ించుకుింటింది.	 తప్్ించుకొని	 కాటేస	 తీరుతుింది.	 అది	 ఎప్ట్కైన్	
ప్రమాదకరమైనదే.	అింతకింటే	పామున్	పటటికొని	విషిం	ప్ిండివేసేతి,	కోరలు	పీక్వేసేతి	
భయిం	 తొలగపోతుింది.	 అపు్డు	 ఆ	 పాముని	 మెడలో	 వేస్కొని	 త్రగన్	 ఏమ	
ప్రమాదిం	 ఉిండదు.	 అదేవిధింగ,	 ప్రపించాని్న	 త్యజిించడిం	 దా్వరా,	 అడవులలోనిక్,	
కొిండలమీదిక్,	 పరుగులు	 తీయడిం	దా్వరా	మనస్న్	 వశము	 చ్స్కోలేము.	 త్రగ	
ప్రపించము	మధ్యకు	వచిచేనటటి	అయితే,	అణచి	వుించిన	కోరె్కలు	అని్న	బుసలు	కొడుతూ	
రేగుతాయి.	 మనలి్న	 లొింగ	 దీస్కుింటాయి.	 సామాన్యజన్ల	 కన్్న	 పత్తులమై	
పోతాము.	 ఏ	 కోరకైన	 అణచిపెటేటి	 కొది్ద	 పెచుచేరేగ	పోతుింది.	 విధ,	 నిష్ధాల	దా్వరా	
మనస్న్	లొింగతీస్కొనడ	మింటే	కణకణ	మిండే	నిపు్లన్	బూడిదలో	కప్జూడటిం	
వింట్ది.	పైక్	నిపు్	ఆరపోయినటేలి	కనబడుతుింది	కాని	కాసతి	గాలి	వీచ్టప్ట్క్	బూడిద	
ఎగరపోయి	 నిపు్	 బయట	 పడుతుింది.	 అదేవిధింగా	 కోరకల	 తుఫాన్	 రేగనపు్డు	
మనస్సు	వశము	తప్్	ఇషటిిం	వచిచేనటలి	ప్రవరతిస్తిింది.

2)		 బలవింతాన	మనస్న్	వశము	చ్స్కోవడాని్న	పోల్స్ల	వశము	చ్సన	నేరస్్థనితో	
కూడా	పోలచేవచుచే.	పోల్స్ల	నిర్భింధములో	ఉన్నింత	కాలము	నేరస్్థని	 వలలి	మనక్	
ఏమ	ముపు్	కలగదు.	కాని	విడుదల	అయిన	తరువాత	అతనిని	ఎవరు	పటటికోగలరు?	
అింతకింటే	నీత్	నియమాలు	బోధపరచడిం	దా్వరా	నేరస్్థని	సింస్కరించగలిగతే,	మించి	
చెడడులు	నచచేచెప్డము	దా్వరా	నేరస్్థని	మనస్సు	మారచేగలిగతే,	చెడడు	తలింపుల	న్ించి,	
చెడడు	కర్మల	న్ించి	అతని్న	శశ్వతింగా	కాపాడిన	వారమవుతాము.	అిందుక్	బలవింతమైన	
విధ,	నిష్ధాల	దా్వరా	మనస్న్	ఎన్నట్క్	లొింగ	దీస్కో	జాలమని	ఆత్మ	జాఞాన్లు	మనకు	
చెబుతారు.		కొది్దసేపు	ప్రశింతత	పిందగలమేమోగాని	అది	శశ్వతము	మాత్రము	కాదు.	
మనస్సు	వశము	చ్స్కోవాలింటే	దాని	తతా్వని్న	పూరతిగా	గ్రహిించాలి.	మనస్సు	స్ఖాలన్	
కోరుతుిందనేది	మనక్	 అన్భవమే.	 ఒక	 వ్యక్తిని	గాని,	 ఒక	 వస్తివున్	గాని,	మనము	
ఎింతో	అభిమానిించవచుచే,	ప్రేమించవచుచే,	కాని	ఆ	వ్యక్తి	కింటే	ఉతతిముడు,	ఆ	వస్తివు	
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కన్న	గొప్ది	కనబడితే	అదివరకట్	దానిని	విడిచి	పెట్టి,	కొతతి	వాని	వైపు	మొగు్గతాము.	ఏ	
అభిమానమూ,	ఏ	మమకారమూ	స్థరింగా	నిలిచిపోయేది	కాదు.	ఇింత	క్రితము	వరకు	ఏ	
వస్తివు	కోసమైతే,	ఏ	వ్యక్తి	కోసమైతే	మన	సర్వసా్వని్న	తా్యగము	చ్యడానిక్	సద్ధపడాడుమో	
వారు	లేక	అవి	లేక	పోతే	జీవితము	దుర్భరమవుతుిందని	భావిించాము.	వాట్క్	విలువ	
తగ్గపోతుింది.	మన	మనస్	వాట్ని	చూడడానికైన్	ఇషటి	 పడదు.	మనస్క్	ఎపు్డూ	
కొతతి	కొతతి	విింత	ఉిండాలి.	అింటే	చూసిందే	చూడడిం,	త్న్నదే	త్నడిం	అింటే	మనస్క్	
విస్గు	 పుటటితుిందన్న	 మాట.	 మన	 జీవితాని్న	 వెనకు్క	 త్రగ	 చూస్కుింటే,	 చిన్న	
తనములో	తలిలి	దిండ్రులన్	ఎింతో	ప్రేమించ్	వాళ్ళమని	తెలుస్కుింటాము.	అమ్మ	ఒక	
నిమషము	ఎడమైతే	కళ్ళ	నీరు	కుకు్కకునే	వాళ్ళము.	తరువాత	తము్మళ్్ళ,	చెల్లిళ్్ళ	అింటే	
ప్రేమాభిమాన్లు	కురప్ించ్	వాళ్ళిం.	చదువుకునే	రోజులోలి	సే్నహితులన్న,	నేసతిగాళ్ళన్న	
ఎింతో	ప్రేమ	ఉిండేది.	వివాహము	అయా్యక	భార్య	ప్లలిల	వైపు	ఆ	ప్రేమ	మళ్ళింది.	పెద్ద	
తనిం	వచాచేక	కులము,	మతము,	దేశమింటే	అభిమానము	వస్తిింది.	ఆ	విధింగా	మన	
ప్రేమన్	 అనేక	 వ్యకుతిలక్,	 వివిధ	 వస్తివులక్	 భిన్నరూపాలలో	 అిందిసూతి	 ఉన్్నమన్న	
మాట.	ఏ	ఒక్కర	మీదనో	ప్రేమ	స్థరింగా	ఉిండ	లేదన్న	మాట.	ఉతతిమము	లౌక్క	ప్రేమకు	
అతీతము	అయినదేద్	లభ్యమయే్య	వరకు	ప్రాపించికమైన	భోగాలన్	మనస్సు	విడిచి	
పెటటి	జాలదు.	

3)	 ఈ	 స్ఖాలనూ,	 ఈ	 విలాసాలనూ	 విడిచి	 పెట్టిించగల	 ఆ	 అతీతమైన	 ప్రేమ	 ఏమట్?	
మధురమూ,	 ఆతో్మ	 దీ్దపనము	 అయిన	 శబ్ద	 బ్రహ్మము,	 ప్రణవన్దము	 యొక్క	 రుచి	
తెలిసనటె్టితే	 మనస్	 పూరతిగా	 సింతృప్తి	 చెిందుతుిందని,	 శింత్	 పిందుతుిందని	
మహాతు్మలు	మనకు	బోధ	పరుస్తిన్్నరు.	మనస్న్	వశము	చ్స్కున్నవాడే	నిజమైన	
ధ్రుడు.	ఏమింటే	మనస్న్	మించిన	శత్రువు	లేదు.	ఆ	శత్రువున్	అణిచి	వేయడానిక్	
మన	శక్తినింతయు	క్ింద్రీకరించాలి.	 క్ింద్రీకరించినచో	ఆ	మనసే	మత్రుడై,	ప్రయోజన	
కారయై	ఆత్మ	సాక్షాతా్కరము	వరకు	నిన్్న	తీస్కు	పోగలదు.	నీ	యొక్క	సాధన	దా్వరా	
మనస్సు	 పవిత్ర	మవుతుింది.	ఆ	సాధన	వలలినే	 84	 లక్షల	జీవరాస్ల	జనన	మరణాల	
చక్ర	బింధము	అింతమవుతు౦దనియు	విజుఞాలు	చెపా్రు.	శబ్ద	సాధన	చ్యడిం	వలలి	ఈ	
ప్రపించములోని	భోగ	భాగా్యల	లింపటములో	త్రగే	మన	మనస్సుకు	అపు్డు	నిశచేల	
స్థత్	సాధ్య	మవుతుింది.	ఇింతకింటే	వేరు	మార్గము	లేదు.	
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(7వ	భాగము)

1)	 ప్రత్	మానవునిక్	మనస్సున్	సా్వధ్నము	చ్స్కోవాలన్న	బలమైన	సింకల్ము	ఉిండాలి.	
అదివున్నటె్లితే	 మనసతిత్వ	 శస్రజాఞానము	 ఉపయోగపడుతుింది.	 అిందుకు	 మనిం	
దానికోసము	నిరే్దశించబడిన	సాధనలన్	క్రమబద్ధింగా	అభా్యసము	చ్యాలి.	మనము	
చ్సే	 కొని్న	 పన్లవలలి	 ,	 మనకున్న	 కొని్న	 ఇషాటియిషాటిలవలలి	 ,	 ఆలోచన్	 విధాన్ల	
వలలి	 మనస్సున్	 సా్వధ్నము	 చ్స్కోవడాని్న	 దాదాపు	 అసాధ్యము	 చ్స్కుింటాము.	
అవేమట్	తెలుస్కోవడము	మనకు	ఎింతగానో	ఉపయోగ	పడుతుింది.	ఎిందుకింటే	
అపు్డు	 మనము	 వాట్ని	 మానివేయవచుచే.	 మనకు	 బలమైన	 ఇషాటియిషాటిలు,	 
a)	 రాగదే్వషాలు	 ఉింటే	 మనస్సున్	 సా్వధ్నము	 చ్స్కోలేము	 b)	 నీత్లేని	 జీవితాని్న	
గడిప్తే	 మనస్సున్	 సా్వధ్నిం	 చ్స్కోలేము	 c)	 నిషా్కరణింగా	 ప్రక్కవాడిక్	 హానిచ్సే	
అలవాట	ఉింటే	మనస్సున్	సా్వధ్నము	చ్స్కోలేము	d)	మతుతి	 పదారా్థలు	సేవిించ్	
అలవాటలి	ఉన్్న,	నిలకడలేని	గజిబిజి	జీవితాలన్	గడుపుతున్్న,	అింటే	ఉదాహరణకు	
త్నడిం,	త్రాగడము,	మాటాలిడటము,	పనిచ్యటము,	నిద్రపోవడము.	వీట్లోలి	దేని్న	అత్	
ఎకు్కవగా	 చ్సన్	 లేక	 అత్	 తకు్కవగా	 చ్సన్	 మనస్సులన్	సా్వధ్న	 పరచుకోలేము	
e)	 అలవాటకొది్ద	 అనవసరపు	వాద్పవాదాలు	చ్యడము,	 అనవసరింగా	 ప్రక్కవార	
వ్యవహారాలలో	తలదూరచేడము,	వార	విషయాలు	తెలుస్కోవడానిక్	ప్రయత్్నించడము,	
ప్రక్కవారలో	తపు్లన్	ఎలా	ఎత్తి	చూపాలి	అని	ఆతురతగా	ప్రయత్్నించడిం.	ఇటవింట్	
అలవాటలి	ఉింటే	మనస్సున్	సా్వధ్నము	చ్స్కోలేము	 f)	 శరీరాని్న	విపరీతింగా	శ్రమ	
పెడుతున్్న,	అర్థములేని	ఆదరా్శలకోసము	అర్రులు	చాస్తిన్్న	,	కఠినమైన	మౌనవ్రతాని్న	
పాట్ించడానిక్	ప్రయత్్నస్తిన్్న,	అహింకారముతో	అమతింగా	గర్వస్తిన్్న,	మనస్సున్	
అింత	స్లభింగా	సా్వధ్నము	చ్స్కోలేము	g)	మన	శక్తియుకుతిలకు	మించిన	పదవులన్	
సాధించడానిక్	 ప్రాకులాడుతున్్న,	 ఇతరుల	 ఐశ్వరా్యని్న	 చూచి	 ఈరషిష్యపడుతున్్న,	
ఎలలిపు్డూ	 మనము	 అన్కున్నదే	 సరైనదని	 భావిసూతిన్్న,	 మనము	 మనస్సులన్	
స్లభింగా	 సా్వధ్నము	 చ్స్కోలేము	 h)	 ఏద్	 తపు్చ్శమన్న	 భావన	 మనస్సులో	
ఉింటే	 మనస్సున్	 సా్వధ్నము	 చ్స్కోలేము.	 కాబట్టి	 అటవింట్	 భావాలన్	 మనలో	
న్ించి	పూరతిగా	తొలిగించుకోవాలి.	ఇటవింట్	భావాని్న	వదిలిించుకోవడానిక్	ఒక్	ఒక	
మార్గము	ఉింది.	చ్సన	తపు్లకు	చితతిశుది్ధతో	పశచేతాతిప	పడడింతో	పాట	అటవింట్	
తపు్లన్	మళీ్ళ	చ్యకుిండా	ఉిండటానిక్	కావాలిసున	సింకల్	శక్తిని	ఇవ్వమని	దేవుణి్ణ	

24. మనసు
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ప్రార్ధించడమే	 దీనిక్	 సరయైన	మార్గము	 i)	మనస్సున్	సా్వధ్నము	చ్స్కోవడములో	
విజయిం	సాధించాలింటే,	గట్టి	సింకల్శక్తితో	పాట	ఆత్మ	విశ్వసము	కూడా	ఉిండాలి.	
భగవదీ్గతలో	శ్రీ	కృష్ణభగవాన్డు	మనిష్	తన	బలహీనతలన్	తానే	అణచివేస్కొని	తనన్	
తానే	 ఉద్ధరించుకోవాలని	 బోధించాడు.	 మనస్సున్	 సా్వధ్నము	 చ్స్కోవాలన్కునే	
వారు	ఈ	బోధనన్	తప్నిసరగా	అన్సరించి,	అభ్యసించాలి	j)	మనస్సున్	మనస్సుతోనే	
సా్వధ్నము	 చ్స్కోవాలి.	 మనస్సున్	 సా్వధ్నము	 చ్స్కోవడములో	 ఎదురయే్య	
చికు్కలు,	అడడుింకులు	మన	మనస్సు	సృష్టిించినవే,	తెచిచేపెటటికున్న	(కృత్తిమ)	పద్ధతులతో	
కొది్దసేపైన్	మనస్సున్	సా్వధ్నములో	ఉించడము	అసాధ్యము.	ప్రయత్నపూర్వకింగా,	
ఓప్కగా,	 తెలివితేటలతో,	 క్రమశక్షణతో	 కషటిపడి	 పనిచ్యడము	 దా్వరా	 ప్రయోగ	
పూర్వకింగా	పరీక్ింపబడిన	పద్ధతులన్	అన్సరించి,	అభ్యసించడము	దా్వర	మాత్రమే	
అది	సాధ్యమవుతుింది.	

2)		 సాధించబోయే	 పని	 మీద	 సరయైన	 అవగాహన్	 అవసరము.	 మనస్సున్	 సా్వధ్న౦	
చ్స్కోవడానిక్	 ఏ	 విధమైన	 చిటా్కలు,	 అడడు	 ద్వలు	 లేవు.	 ఈ	 విషయాని్న	 స్షటిింగా	
అర్థము	చ్స్కోవాలి.	పూరతిగా	ఒపు్కోవాలి.	మనస్సు	చాలా	స్ని్నతమైన	పనిముటటి	 ,	
అత్తెలివితో,	కుయుకుతిలతో,	తొిందరపాటతో	దాని్న	సాధించడానిక్	ప్రయత్్నించవద్దని	
హెచచేరక.	 మనస్సున్	 చాలా	 జాగ్రతతిగా	 సింభాలిించాలి.	 ఈ	 పనిని	 పూరతిగా	 మనకు	
మనమే	చ్స్కోవాలి.	డబు్బ	పుచుచేకొని	వేరే	ఎవ్వరు	మనకు	ఈ	పనిచ్స	పెటటిలేరు.	ఇది	
మన	సింత	పని.	తప్నిసరగా	దీని్న	మనకూ	మనమే	చ్స్కోవాలి.	వీట్క్	తోడు	ఈ	
పనిని	చ్యడానిక్	మనకు	గొప్	ఓరమ	కావాలి.	 	మనస్సున్	క్రమింగా	ఒక	పద్ధత్లో	
సా్వధ్నములోక్	 తెచుచేకోవాలి.	 నెమ్మదిగా,	 పటటిదలతో,	 ఎడతెగని	 పరశ్రమతో	 మన	
సింకల్ిం	బలపరచుకోవాలి.	ఇదేమ	చిన్నప్లలిల	ఆటకాదు.	ఈ	రోజు	ప్రయత్్నించి	రేపు	
వదిలేసే	“పా్యషన్”,	న్గరక,	విలాసము	కాదు.	ఇదొక	జీవిత	కార్యము	(జీవితకాలమింతా	
పటేటి	కార్యము)	అింతేకాక	దీనిదా్వరా	మనము	సాధించబోయే	గమ్యము	కోసము	ఎింత	
కషటిపడాడు	 అది	 సమింజసమే.	 ఎిందుకింటే	 అది	 దైవసాక్షాతా్కరమే	 గన్క.	 అటవింట్	
గమా్యని్న	 మనిం	 తప్క	 చ్రగలమని	 తెలుస్కున్న	 తరువాత	 దానికోసము	 ఎింత	
వెచిచేించిన	అది	తకు్కవే	అవుతుింది.

3)	 అింతరింగములో	ఒక	సాన్కూల	వాతావరణాని్న	సృష్టిించాలి.	మనస్సున్	సా్వధ్నము	
చ్స్కోవడానిక్	కావలిసన	సాధనలన్	చెయా్యలింటే	దానిక్	 తగన	 ఒక	 అింతరింగక	
వాతావరణాని్న	 సృష్టిించడిం	 అవసరము.	 అిందుకు	మానవ	 జీవితములో	ఎదురయే్య	
కొని్న	తప్నిసర	విషయాలన్	విధగా	అింగీకరించడిం	అలవరుచేకోవాలి.	అవి	తప్ని	సర	
అని	తెలిసకూడా,	చాలాసారులి	మనిం	వాట్ని	అింగీకరించము,	ఫలితింగా	అనవసరమైన	
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మానసక	ఆింద్ళనలు	కలుగుతాయి.	కాని	మనస్సున్	సా్వధ్నము	చ్స్కోదలచుకున్న	
వారు	 ఈ	 అనవసరపు	 ఆింద్ళనలతో	 మనస్సున్	 నిింప్వేయడము	 మాన్కోవాలి.	
ఎిందుకింటే	అవసరమైన	 ,	 తప్నిసర	ఆింద్ళనలు	ఎలలివేళల	ఉిండనే	వున్్నయి	 .	 “	
అింగుతతిర	 నికాయ”	లో	బుదు్ధడు	బోధించిన	ఈ	బోధనలన్	అన్ష్్ఠించడిం	మనకు	
చాలా	మేలు	చ్స్తిింది	 :	భిక్షువులారా	!	పురుషులు,	స్త్రలు,	గృహస్్థలు,	సన్్యస్లిందరు	
ఈ	అయిదు	విషయాలపై	తప్ని	సరగా్గ	ధా్యనము	చ్యాలి:	

1.		 ఏద్	ఒక	రోజున	న్కు	వృదా్ధప్యిం	కలుగుతుింది.	దాని్న	నేన్	తప్్ించుకోలేన్.

2.		 ఏద్	ఒక	రోజున	న్కు	అన్రోగ్యిం	కలుగుతుింది.	దాని్న	నేన్	తప్్ించుకోలేన్.

౩.		 ఏద్	ఒకరోజున	మృతు్యవు	నన్్న	కబళస్తిింది.	దాని్న	నేన్	తప్్ించుకోలేన్.	

4.	 నేన్	అమతింగా	ప్రేమించి,	న్వి	అని	భావిించ్	వస్తివులనీ్న	ఏద్	ఒకరోజున	మారు్కు,	
న్శన్నిక్,	ఎడబాటకు	లోనయే్యవే.	దాని్న	నేన్	తప్్ించుకోలేన్.

5.	 నేన్	 చ్సన	 పన్ల	 (స్వకర్మల)	 వలలినే	 నేన్	 ఇలా	 తయారయా్యన్.	 న్	 పన్లు	
ఎటవింట్వైన	మించివైన్,	చెడువైన,	వాట్క్	నేన్	వారస్ణి్ణ	కావలసిందే.

భిక్షువులారా!	వృదా్ధపా్యని్న	ధా్యనిించడిం	దా్వరా	�వనిం	వలనే	కలిగే		అహింకారాని్న,	
అన్రోగా్యని్న	 ధా్యనిించడిం	 దా్వరా	 ఆరోగ్యిం	 వలన	 కలిగే	 అహింకారాని్న,	 మృతు్యవున్	
ధా్యనిించడిం	దా్వరా	 జీవన	 విధానిం	 వలన	 కలిగే	 అహింకారాని్న,	 ప్రత్	 వస్తివులో	 కలిగే	
మారు్ని	 న్శన్ని్న	 ధా్యనిించడిం	 దా్వరా	 అనీ్న	 న్క్	 కావాలనే	 బలమైన	 కోరకన్	
అణచివేయవచుచే	 లేదా	 కనీసిం	 తగ్గించవచుచే.	 మనిం	 చ్సే	 పన్ల	 ఫలితానే్న	 మనము	
అన్భవిసాతిమన్న	సతా్యని్న	ధా్యనిించడిం	దా్వరా	ఆలోచనలలో,	మాటలలో,	పన్లలో	చెడు	
చ్యాలనే	 దురా్మర్గ	 స్వభావిం	 అణగారుతుింది.	 కనీసిం	 తగు్గతుింది.	 ఎవడైతే	 ఈ	 ఐదు	
విషయాలన్	ధా్యనిసాతిడో,	అతడు	తన	అహింకారాని్న,	కోరకలన్	అణచివేయగలుగుతాడు	
లేదా	 కనీసము	 తగ్గించుకోగలుగుతాడు.	 తదా్వరా	 నిరా్వణ	 మార్గములో	 ముిందుకు	
సాగుతాడు.
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(8వ	భాగము)

“నీ మనసుసున్ నీ వైపుకు మరలుచికో” 
1)		 “మనయేవ	 మన్షా్యణా�	 	 కారణము	 బింధమోక్షయో”	 అన్	 సూక్తి	 ప్రకారముగా	

బింధానిక్,	మోక్షానిక్	కారణము	మనసే	అని	తెలుస్తిన్న	దానిని	బట్టి	మనస్కు	ఎింత	
ప్రాధాన్యత	వుింద్	దానిని	ఎలా	మలచుకోవాలో	బాగా	ఆలోచిించాలి.	ఇక్కడే	మానవుడు	
అన్లోచితముగా	 ప్రవరతిించబటేటి	 అనేక	 జన్మలకు	కారణ	భూతుడవుతున్్నడు.	 అనేక	
రకాల	 దు:ఖాలు	 అన్భవిస్తిన్్నడు.	 మనస్సున్	సా్వధ్నము	 చ్స్కోవడానిక్	 రెిండు	
రకాల	 ఆింతరింగక	 అభా్యసాలన్	 మనము	 ఏర్రచుకోవాలి.	 ఒక	 రకము	 శశ్వత	
ప్రాత్పదికన,	 ప్రాథమకింగా	 ఉపయోగించడానిక్,	 ఇక	 రెిండవ	 రకము	 అకసా్మతుతిగా	
ఆపడానిక్	 వీలైన	 శక్తిమింతమైన	 బ్రేకులలాగా	 (నిరోధకాలుగా)	 ఉపయోగించడానిక్.	
మొదట్	 రకము	 మనస్సుకు	 సాధారణ	 పరస్థతులలో	 ఒక	 ఆరోగ్యకరమైన	
మార్గదర్శకాలుగా	 పనిచ్సాతియి.	 రెిండవ	 రకము	 అత్యవసర	 పరస్థతులలో	 మనలి్న	
కాపాడుతాయి.	 మొదట్	 రకము	 అభా్యసాలన్	 సాధన	 చెయ్యకపోతే	 రెిండవరకాని్న	
ఎింత	మాత్రము	వినియోగించుకోలేము.	 దీనిక్	కారణము	స్స్షటిము.	 అదేమటింటే	
రెిండవ	 రకము	 అభా్యసాలన్	 వినియోగించుకోవడానిక్	 కావాలిసున	 శక్తి	 మొదట్	
రకాని్న	జాగ్రతతిగా	అభ్యస౦చడము	దా్వరా	మాత్రమే	సమకూరుతుింది.	మొదటి రకము 
అభాయుసాలు: 1)	 నిరా్మణాత్మకమైన	ఆలోచన్	పద్ధత్లో	జీవితాని్న	అమరుచే	కోవాలి.	ఒక	
దైనిందిన	కార్యక్రమము	అవసరము.	మనము	చ్సే	ప్రత్	 పని	అర్ధవింతింగా	ఉిండేలా	
కొని్న	ప్రాథమక	ఆదరా్శలన్	ఏర్రచుకోవాలి.	మన	నడవడిక	కొని్న	నైత్క	విలువలకు	
కటటిబడి	ఉిండి	,	ఆ	విలువలు	చూపే	మార్గములో	ముిందుకు	సాగాలి.	నైత్క	విలువలు,	
ఆదరా్శలు	లేనివారక్,	జీవితములో	ఒక	క్రమపద్ధత్	లేనివారక్,	మనస్సున్	సా్వధ్నము	
చ్స్కోవడము	 అసాధ్యింగా	 తోస్తిింది	 .	 మనస్సున్	 సా్వధ్నము	 చ్స్కోవాలింటే	
జీవితింలో	 ఒక	 లయబద్ధమైన	 నడవడికన్	 అలవరచుకోవాలి.	 2)	 మనస్సు	 యొక్క	
చపలతా్వని్న	 గురించి	 అిందరూ	న్న్డిగా	 చెపు్కుింటారు.	దాని్న	 అదుపు	 చ్యాలి.	
మనస్సు	యొక్క	 చించలతా్వని్న	 ఒక	 ప్చిచేపట్టిన	 కోత్తో	పోలాచేరు.	 ఒక	 కోత్	 ఉింది.	
స్వభావరీతా్య	అనీ్న	కోతులలాగానే	చాలా	చపలత్వము	కలిగ	ఉింది.	అది	చాలనటటి,	ఎవరో	
దానిక్	బాగా	సారాయి	త్రాగించారు.	దానితో	అది	మరింత	గోల	చెయ్యసాగింది.	అపు్డు	
దాని్న	ఒక	తేలు	కుట్టిింది.	 తేలు	కుట్టితే	మనిష్	రోజింతా	నొప్్తో	గింతులు	వేసాతిడు	 

24. మనసు
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గదా	!	ఇింక	ఆ	కోత్	పరస్థత్	అప్ట్కన్్న	ఘోరింగా	ఉింది.	ఇక	దాని	బాధలకు	పరపూర్ణత	
కలిగించడానికా	అన్నటటి	దానిక్	ఒక	దయ్యము	పట్టిింది.	ఇక	ఆ	కోత్	గోలనీ	,	ఆపలేని	
దాని	 అశింత్ని	 ఏ	భాషలో	 వర్ణించగలము?	మనిష్	మనస్సున్	అటవింట్	కోత్తో	
పోలచేవచుచేన్.	స్వభావ	సద్ధింగా	అది	చాలా	చపల	స్వభావము	కలిగ	ఉింటింది.	ఆ	పైన	
కోరక	(కామము)	అనే	మధువున్	బాగా	త్రాగింది.	కోరక	ఆవహిించిన	తరువాత	దాని్న	
ప్రక్కవారు	బాగుపడితే	చూడలేని	అసూయ	అనే	తేలు	కుట్టిింది.	చివరగా	అహింకారము	
అనే	 దయ్యము	 పట్టిింది.	 దానితో	 అిందరకన్్న	 నేనే	 ముఖు్యణి్ణ	 అనే	 ఆలోచనలతో	
మనస్సు	 నిిండిపోయిింది.	 అటవింట్	 మనస్సున్	 సా్వధ్నిం	 చ్స్కోవడము	 ఎింత	
కషటిము?	దాని	నిలకడలేని	తన్ని్న	అదుపు	చెయా్యలింటే	దానిక్	గల	కారణాలు	ఏమట్	
తెలుస్కోవాలి.	 ఆ	 కారణాలు	 ఏమట్?	 మనస్సులోని	మాలిన్్యలే	 దానిక్	 కారణము.	
మనస్సున్	సా్వధ్నము	చ్స్కోవడము	దాని	 పవిత్రతపై	ఆధారపడుతుింది.	 ప్రస్తితిం	
మనము	 మనస్సున్	 నియత్రిించలేక	 పోవడానిక్	 కారణము	 దాని	 అపవిత్రతే	 !	 ఒక	
ప్రక్క	మనస్సున్	మరింత	అపవిత్రము	చ్సే	జీవన్ని్న	కొనసాగసూతి,	మరోప్రక్క	దానినే	
సా్వధ్నము	 చ్స్కోవడానిక్	 ప్రయత్్నసేతి	 దానివలలి	 ఎటవింట్	 సతఫూలితము	 కలుగదు.	
అయితే	మనస్సులోవుిండే	ఈ	అపవిత్రతలు,	మలిన్లు	ఏమట్?	అవే	అసూయ,	దే్వషిం,	
కోపము,	 భయము,	ఈరషిష్య,	 కామోద్రేకము,	దురాశ,	మోసము,	మోహము	మొదలైన	
తపనలు.	క్షణికావేశలు,	ఉద్రేకాలు	ఇవని్న	రజస్సు,	తమస్సుల	న్ించి	పుడుతాయి.	ఈ	
అపవిత్రతలు	మనస్సులో	రాగదే్వషాలన్	పుట్టిించి	దాని	ప్రశింతతన్	భింగపరుసాతియి.	
మర	ఈ	అపవిత్రతలన్	తొలగించ్దలా?

2)	 మనసుసు యొక్క స్వరూపానినా మారుచికోవడము:	 మనస్సుకు	 పుష్టికరమైన	 ఆహారాని్న	
అిందిించడము	 దా్వరా	 దానిలోని	 మలిన్లన్	 క్రమింగా	 తొలిగించవచుచే.	 తదా్వరా	
మనస్సు	స్వరూపాని్న	మారచే	మగలిన	రెిండు	గుణాలకన్న	సత్వగుణాని్న	పెింపిందేటటలి	
చ్యవచుచే.	 చిటటిచివరకు	 సత్వగుణాని్న	 కూడా	 అధగమించ	 వలసిందే.	 అయితే	
దానికింటే	ముిందు	అది	తమస్సు,	రజస్సులకన్్న	బలమైనదవా్వలి.	ఉపనిషతుతిల	బోధనల	
ప్రకారము	మనస్సు	ఆహారమువలన	ఏర్డుతుిందని	ఇింతకు	ముిందు	చెపు్కున్్నము.	
ఈ	బోధనన్	ఆ	ఉపనిషతుతి	ఇింకా	ఇలా	వివరస్తిింది	 (ఛాింద్గ్య	ఉపనిషతుతి	6.5.4)	 :	
మనము	స్్వకరించ్	ఆహారము	మూడు	విధాలుగా	రూపాింతరము	చెిందుతుింది.	దానిలో	
ఎకు్కవ	భాగము	 (సూ్థల	భాగము)	మలింగా	విసర్జించబడుతుింది.	కొది్ద	 పరణామము	
(మధ్య	భాగము)	మన	శరీరములోని	మాింసింగా	రూపాింతరము	చెిందుతుింది.	అత్కొది్ద	
పరణామము	 (సూక్ష్మ	 భాగము)	 మనస్సుగా	 ఏర్డుతుింది.	 పెరుగున్	 చిలిక్నపు్డు	
దానిలో	కొది్ద	పరణాములో	(సూక్ష్మభాగింగా)	ఉన్న	వెన్న	ఏ	విధింగా	పైక్	తేలుతుింద్,	
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తిననా ఆహారములో స్క్ష్మ భాగము పైకి మనసుసుగా రూపాంతరము చెందుతుంది. 
మనస్సు	ఆహారము	యొక్క	రూపాింతరము	కాబట్టి	సహజింగానే	ఎపు్డైతే	ఆహారము	
పరశుద్ధమౌతుింద్	అపు్డు	మనస్సు	పవిత్రమౌతుింది.	మనస్సు	పవిత్రమైతే	మేధాశక్తి	
(జాఞాపకశక్తి)	స్స్థరమౌతుింది.	ఎపు్డైతే	ఒకడు	స్స్థరమైన	జాఞాపకశక్తిని	పిందుతాడో	
అపు్డు	 అతణి్ణ	 ప్రపించానిక్	 కట్టిపడవేసే	 బింధాలనీ్న	 తొలిగపోతాయి.	 భగవదీ్గత	
ప్రకారము	 రాజసక,	 తామసక	 ఆహారాలు	 రాగదే్వష	 భ్ింతులన్	 కలిగసాతియి.	
సాత్్వక	 ఆహారము	మనిష్లో	రాగదే్వష	భ్ింతులన్	 తగ్గస్తిింది.	మానసక	 పరస్థత్ని	
ప్రభావితము	చ్సేది	నోట్	దా్వరా	తీస్కునే	ఆహారము	ఒక్కటే	కాదు.	అయితే	సారాయి,	
మతుతిమిందులు	మొదలైన	వాట్ని	నోట్	దా్వరా	తీస్కుింటాము.	అవి	మనస్సున్	చాలా	
ప్రభావితము	 చ్సాతియి.	 ఒక	 గాలిస్	 పించదార	 నీట్ని	 త్రాగతే	 ఎలా	 ఉింటింద్,	 ఒక	
గాలిస్	సారాయిని	త్రాగతే	ఎలా	ఉింటింద్	మనము	స్లభింగా	గ్రహిించవచుచే	 కదా!		
మనస్సుపై	మతుతిమిందుల	ప్రభావము	జగమెరగన	సత్యము.	ఇవేకాక,	మనము	కళ్ళతో	
చూసేవి,	చెవులతో,	చ్త్తో	తాక్వి	మన	మనస్సులపై	గొప్	ప్రభావాని్న	చూపుతాయి.	
ఒక	సనిమానో	లేదా	ఒక	ఉపన్్యసమో	మనస్సులో	రకరకాల	ఆలోచనలన్,	అలలన్	
రేపుతాయి.	వాట్	ప్రభావము	వలలి	మనస్సున్	ఆపై	నియత్రిించడము	కషటిము	కావచుచే	
లేదా	స్లభము	కావచుచే.	మనస్సున్	సా్వధ్నిం	చ్స్కోగోరేవారు	రాజసక,	తామసక	
ఆహారాలకన్న	సాత్్వక	ఆహారము	వైపు	మొగు్గ	చూపడము	శ్రేయస్కరము.	నోట్	దా్వరా	
గ్రహిించ్	 ఆహారానిక్	 సింబింధించినింత	 వరకు	 భగవదీ్గత	 మరయు	 అచు్యతాశ్రమ	
ప్రచురణయిన	కాయ	కల్ము	సరయైన	మార్గదర్శ.

3)	 a)	 జవసతా్వలన్,	 శక్తిని,	 బలాని్న,	 ఆరోగా్యని్న,	 సింతోషాని్న,	 జీర్ణశక్తిని	పెింపిందిించ్	
రుచికరమైన.	 రసభరతమైన,	 తగనింత	 నూనె	 కలిసన	 ఆహారాని్న	 సాత్్వకులు	
ఇషటిపడుతారు.	b)	చ్దుగా,	పులలిగా,	ఉపు్గా,	అమతమైన	వేడిగా,	కారింగా,	ఘాటగా	
ఉన్న	ఆహారాని్న,	ఎిండిపోయిన,	బాగా	కాలిన	ఆహారాని్న	రాజసకులు	ఇషటిపడుతారు.	
ఇటవింట్	ఆహారము	శరీరములో	నొప్్ని,	బాధన్,	రోగాని్న	కలిగస్తిింది.	c)	చప్ట్,	
రుచిలేని,	 కింపుగొడుతున్న	 ముిందురోజు	 విండిన,	 త్ని	 వదిలివేసన,	 అపవిత్రమైన	
ఆహారాని్న	తామసకులు	ఇషటిపడుతారు.	సాత్్వక,	రాజసక,	తామసక	లక్షణాలు	కలిగన	
మన్షు్యలు	ఇషటిపడే	ఈ	వేరే్వరు	రకాల	ఆహారాలు	వరుసగా	అటవింట్	మనసతితా్వలనే	
పెింపిందిించడానిక్	 కూడా	 సహాయపడగలవు.	 సత్వగుణము,	 రజోగుణము,	
తమోగుణము	అనే	మూడు	గుణాలు	 వేరే్వరు	మోతాదులలో	 కలవడమువలలి	మానవ	
స్వభావము	 రూపిందుతుింది.	 ఏ	 గుణము	 ఎకు్కవగా	 ఉింటే,	 ఆ	 మనిష్	 యొక్క	
స్వభావములో	అటవింట్	లక్షణాలు	ఎకు్కవగా	ఉింటాయి.	రజస్సుగాని,	తమస్సుగాని	
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స్వభావసద్ధింగా	ఎకు్కవగా	ఉన్న	వ్యక్తి,	ఎింత	ప్రయత్్నించిన్,	సత్వగుణము	ఎకు్కవగా	
వున్న	వ్యక్తిలా	ప్రవరతిించలేడు.		మనస్సులో	రజస్సు,	తమస్సు	ఎకు్కవగా	ఉన్నింత	కాలము	
మనము	ఎింత	ప్రయత్్నించిన్	దాని్న	సా్వధ్నము	చ్స్కోలేము.	రజస్సుకు	మనస్సున్	
చెదరగొటేటి	శక్తి	 (విక్పశక్తి)	ఉింది.	చురుకుదన్ని్న	కలిగించి,	పనిచ్యిించ్	స్వభావము	
దానిక్వుింది.	 అన్దిగా	 దీనిన్ిండే	 నిరింతరము	 పనిచెయా్యలనే	 చురుకుదనము	
పుట్టిింది.	 దీనిన్ిండే	 మనస్సు	 యొక్క	 రూపాింతరాలయిన	 బాధ,	 బింధము	 కూడా	
నిరింతరము	 తయారవుతూ	 ఉింటాయి.	 కామిం,	 	 క్రోధము,	 లోభిం,	 పగరు,	 పగ,	
అహింకారము,ఈరషిష్య,	 అసూయ	మొదలైనవనీ్న	 రజస్సుకు	ఉిండే	దురు్గణాలు.	మనిష్	
యొక్క	ప్రాపించిక	లక్షణాలు	వీట్న్ించి	పుడుతాయి.	అిందువలలి	రజస్సు	బింధహేతువు.	
తమస్సుకు	మనస్సుకు	 చీకట్	 క్రమ్మించ్	 శక్తి	 ఉింది.	 దీనివలలి	 విషయాలు	అవి	 ఉన్నవి	
ఉన్నటలి	కాకుిండా	వేరుగా	కనిప్సాతియి.	ఈ	శక్తి	వలలినే	మనిష్	మళీ్ళ	మళీ్ళ	జన్మ	ల్తుతితాడు.	
విక్పశక్తి	 రజస్సున్	కూడా	 ఇదే	 ప్రేరేప్స్తిింది.	 సరయైన	 నిర్ణయాలు	 తీస్కునే	 శక్తి,	
విచక్షణ	లేకపోవడము;	తపు్డు	నిర్ణయాలు	తీస్కోవడిం;		అపనమ్మకము;		అన్మానిం	
ఇవని్న	 తమస్సు	యొక్క	 అవలక్షణాలు.	 చీకట్	 క్రమ్మించ్	 శక్తి	 అయిన	 తమస్సుతో	 ఏ	
కొించము	సింబింధము	ఉన్్న	పైన	చెప్బడిన	అవలక్షణాలు	ఆ	మనిష్ని	వదిలిపోవు.	
వీట్క్	తోడు	విక్పశక్తి	(రజస్సు)	అింతులేని	కషాటిలన్	కలిగస్తిింది.	రజస్సుకు	చెదరగొటేటి	
శక్తి,	తమస్సుకు	చీకట్క్రమే్మ	శక్తి	ఎకు్కవగా	ఉన్నిందుకు	పర్యవసానింగా	అవి	మనస్సున్	
నియింత్రి౦చడాని్న	చాలా	కషటిసాధ్యమైన	పనిగా	మారుసాతియి.	

4)	 మరొక	 గుణము	 కూడా	 ఉింది.	 అదే	 పరశుద్ధమైన	 సత్వగుణము.	 శుభ్రమైన	 నీట్లా	
ఉింటింది.	కాని	 రజస్సు	 తమస్సులతో	 కలిసనపు్డు	అది	పునర్జన్మకు	దార	తీస్తిింది.		
ఏ	విధింగా	సూరు్యడు	సమసతి	వస్తి	ప్రపించాని్న	వెలుగులతో	ని౦పుతాడో	అదే	విధింగా	
ఆత్మయొక్క	నిజతత్వ౦	సత్వగుణములో	ప్రత్బిింబిస్తిింది.	సత్వ	లక్షణాలు	ఈ	విధింగా	
వుింటాయి.	 గర్వము	బొత్తిగా	 లేకపోవడము,	 నియమాలి్న	 పాట్ించడము,	 శ్రద్ధ,	 భక్తి,	
భగవింతుడి	కోసము	వా్యకులత	(ముముక్షత్వము)	దైవీ	భావాలు,	మాయా	ప్రపించముపై	
విముఖత,	 ఉతాసుహము,	 తన	 నిజతతా్వని్న	గురెతిరుగడిం,	 పరమ	శింతము,	 సింతృప్తి,	
బ్రహా్మనిందము,	ఆత్మయిందు	నిలకడగా	ఉిండే	భక్తి	 అనేవి	శుద్ధసత్వగుణము	యొక్క	
లక్షణాలు.	 వీట్	 దా్వరా	 సాధకుడు	 నిరింతరాయమైన	 ఆనిందాని్న	 అన్భవిసాతిడు.	
దీనినిబట్టి	 చూసేతి	 మనస్సు	 సా్వధ్న్నిక్	 శక్తిమింతమైన	 ప్రత్బింధకాలు,	 బలమైన	
సహాయకాలు,	ఈ	రెిండు	కూడా	మనలోనే	సా్వభావికింగా	ఉన్్నయని	తెలుస్తిింది.	ఈ	
విషయాని్న	అర్థము	చ్స్కోవడము	చాలా	అవసరము.	ఎిందుకింటే	ఆ	దుషటిశకుతిలన్	
ఓడిించడానిక్	 సహాయకరమైన	 శకుతిలకు	 పూరతి	 సా్వతింత్రా్యని్న	 ఇచ్చేిందుకు	 తగన	
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వూ్యహాని్న	 రచిించడమే	 అసలైన	 సమస్య.	 దీని్న	 మూరఖు౦గా	 పోటాలిడడము	 దా్వరా	
సాధించలేము.	ఎింతో	నైపుణ్యముతో	మన	అింతరింగ	శకుతిలన్	పని	చ్యిించడము	
దా్వరా	మాత్రమే	మనిం	ఈ	సమస్యన్	పరష్కరించగలము.	

5)	 సత్వగుణము	బలపడినపు్డు	పెింపిందే	ఉన్నతమైన	ఆధా్యత్్మకత	రజస్సు,	తమస్సులన్	
న్శనము	 చ్స్తిింది.	 వాట్తోపాట,	 వాట్	 దా్వరా	 ఉత్న్నమయే్య	 ద్షాలన్	 లేదా	
దుష్కపృతా్యలన్	 త్వరలోనే	 అింతమొిందిస్తిింది.	 పరణత్	 చెిందిన	 సత్వగుణిందా్వరా	
సాధకుడు	 ఆధా్యత్్మకతన్	పిందుతాడు.	మనస్సున్	సా్వధ్నము	 చ్స్కోవడమన్్న,	
ఆధా్యత్్మకతన్	 సాధించడమన్్న	 ఒకటేనని	 దాని	 సారాింశము.	 ఈ	 సింసారిం	 ఒక	
మహారణ్యిం.	 దీనిలో	 సత్వగుణము,	 రజోగుణము,	 తమోగుణము	 అనే	 ముగు్గరు	
దొింగలు	పించివున్్నరు.	వాళ్్ళ	మానవుడి	వివేకాని్న,	జాఞాన్ని్న	దొింగలిసాతిరు.	వారలో	
తమోగుణిం	విన్శన్ని్న	కలిగస్తిింది.	రజోగుణిం	సింసారములో	బింధించి	వేస్తిింది.	
కాని	 సత్వగుణము	 మాత్రము	 రజస్సు,	 తమస్సు	 ఏర్రచ్	 బింధాలన్౦డి	 రక్స్తిింది.	
సత్వగుణము	యొక్క	 అిండదిండలవలలి	మానవుడు,	 కామక్రోధాలన్ించి	 తమోగుణిం	
పుటేటి	దుషఫూలితాలన్ించి	తప్్ించుకుింటాడు.	పైగా	సత్వగుణము	ప్రాపించిక	బింధాలన్	
వదిలిస్తిింది	కాని	సత్వగుణము	కూడా	దొింగే!	అది	పరమాతు్మని	పరింధామానిక్	దార	
చూప్ించిన్	బ్రహ్మజాఞాన్ని్న	 కలిగించలేదు.	అది	దార	చూప్ించిన	దొింగ.	చూడు!	 “ఆ	
దూరింగా	కనిప్స్తిన్నదే!	అదే	నీ	ఇలులి	!”	అని	చెప్్	ఆగపోయినటలిగా	సత్వగుణము	కూడా	
బ్రహ్మజాఞాన్నిక్	ఆమడ	దూరములో	ఆగపోతుింది.	గీతలో	చెప్్నటటిగా	“ఎవరైతే	నన్్న	
(భగవింతుణి్ణ)	 సడలని	 భక్తితో	 సేవిసాతిరో,	వారు	ఈ	మూడు	గుణాలన్	అధగమించి	
బ్రహ్మములో	 లేదా	 పరమాత్మలో	 ఐక్యము	 చెిందడానిక్	 అరు్హలు	 అవుతారు	 అని	
బోధించారు.	అయితే	నిష్కళింకమైన	హృదయము	ఉన్నవారు	మాత్రమే	భగవింతుని్న	
సడలని	 సదా	 భక్తితో	 సేవిించగలరు.	 సత్వగుణము	 సహాయముతో	 నీ	 ఆత్మపై	 ఉన్న	
ముస్గున్	తొలగించుకో!”	మత్రమా!
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(1వ	భాగము)

బుది్ధ పై వివరణ
“బుది్ధ”	 చాలా	 ఉతతిమమైనది.	 సాధకులకు	 ఎింతో	 ఉపయుకతిమైనది.	 తనకు	 తానే	

చూస్కునే	అద్దము	(mirror)	లాింట్ది.

1.	 బుది్ధ	=	బుది్ధక్	రెిండు	ముఖములు.	A)	సూ్థల	బుది్ధ	B)	సూక్ష్మ	బుది్ధ

2.		 సూ్థల	బుది్ధ	చ్యు	కర్మలు	వేరు.	

3.		 సూక్ష్మ	బుది్ధ	చ్యు	కర్మలు	వేరు.

4.		 పరమాతు్మని	అింశమైనటవింట్	“ఆత్మ”	“దివే్య	బ్రహ్మపురే”	అన్	సా్థనములో	ప్రత్ష్్ఠించ	
బడినది	అని	మీకు	తెలుస్.

5.  దైవము న్ంచి రాబడిన ఆత్మకు నాలుగు భుజములు.	 a)	 మనస్,	 b)	 బుది్ధ, 
c)	చితతిము	d)	అహింకారిం		అన్	ఈ	న్లుగు	భుజములతో	మనలో	విరాజిలులితున్నది.	
సూ్థలింగా	శ్రీ	మహావిషు్ణవు	యొక్క	ఫోట్న్	త్లక్ించినపు్డు	ఈ	న్లుగు	భుజములే	
గోచరించున్.	అనగా	“విశల	వా్యప్తిః	విషు్ణః”	అని	విజుఞాలు	ఆత్మకు	పోలిచేన్రు.

6.		 ఆత్మకు	సూక్ష్మ	అింగమైన	బుది్ధని	సూక్ష్మబుది్ధగా	ప్లుసాతిరు.

7.		 ఈ	బుది్ధ	గుణాల	మీద	ఆధారపడి	పనిచ్స్తిింది.

8.		 గుణములు	 అనగా	 సత్వ,	 తమో,	 రజో	 గుణములు.	 ఆ	 గుణాలలో	 బుది్ధ	 ఇరుకొ్కని	
గుణ	 ప్రభావము	 చ్త	 తన	 ఒరజిన�	 ఉనిక్ని	 కోలో్యి	గుణాలన్	 బట్టి	 తన	 పనిని	
వ్యకతిపరుస్తిింది	 (సూ్థల	జీరాక్సు	లాగా).	 	అనగా	ఒక్	నీరున్	వివిధ	కలర్సు	గల	బాట్�సు	
లలో	పోసేతి	బూలి	కలర్	బాట్�	లో	నిింప్తే	బూలి	కలర్	గా,	ప్ింక్	కలర్	బాట్�	లో	నిింప్తే	
ప్ింక్	కలర్	గా,	గ్రీన్	కలర్	బాట్�	లో	నిింప్తే	గ్రీన్	కలర్	గా	ఓక్	నీరు	ఇని్న	కలర్	లుగా	
మారనటలి	మనకు	కనబడుతుింది.	అింటే,	 నీరు	మారనటాటి?	 లేదా	బాట్�	 కలర్	వలలి	
మారనటాటి?

9. 	 అదే	విధముగా	సత్వ,	 రజో,	 తమో,	గుణాలతో	జింజాటమాడే	ఈ	సూ్థలమనస్	బుది్ధ	
యొక్క	 సింక్తాలన్	 పట్టిించుకోకుిండా	 అజాఞానింతో	 కర్మలయొక్క	 ఫలితాని్న	 సూక్ష్మ	
స్థత్పై	ఎగజిము్మతుింది.	

25. బుది్ధ
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10.		ఈ	 మానవుడు	 ధరా్మధర్మములన్	 ఆకళింపుచ్స్కొని,	 న్్యయ	 అన్్యయాలన్	
తెలుస్కొని,	 సత్య	 అసతా్యలన్	 గమనిించి,	 సూ్థల	 మరయు	 సూక్ష్మ	 అనే	 విచారణ	
చ్యవలసన	 మానవుడు	 తన	 స్వధరా్మని్న	 పాట్ించకపోవడిం	 వలలి	 అనేక	 అనరా్థలు	
జరగ	వచిచేన	మార్గము	తప్్,	పోయే	మార్గము	వెతకక,	చ్యాలిసున	కరతివ్యము	చ్యక,	
వియోగస్థత్ని	యోగస్థత్గా	మారచేక	అనేక	జన్మలకు	కారణభూతమవుతాడు.

11.	 ఉదాహరణకు,	 తమోగుణ	 ప్రవృత్తిలో	 ద్ప్డీ	 దొింగలుగా	 మారన	 కుటింబములో	
న్ించి	వచిచేన	తనయుడు	కూడా	అదే	దొింగ	ప్రవృత్తిలో	కొనసాగనపు్డు	ప్రజలిందరు	
వాడిక్	తలిలి	తిండ్రుల	దొింగ	బుదు్ధలే	వచాచేయని	అనడము	పరపాట్యే	కదా	!	అిందుక్	
తమోగుణ	ప్రవృత్తి	వలలి	వచిచేనదేకదా	ఆ	మాట.	దీనిని	బట్టి	ఏ	కర్మలు	చ్సనచో	ఆ	కర్మకు	
సింబింధించిన	బుది్ధయే	వచుచేన్.

12.  సత్వగుణము యొక్క సాతి్వక బుది్ధ గూరిచి :
 ప్రవృతి్తం చ నివృతి్తం చ కారేయు కారేయు భయా భయే
 బన్ధం మోక్షం చ యా వ్తి్త బుది్ధ సాసు పార్థ సాతి్తవాకీ.

	 పారా్థ	=	ఓ	అరు్జన్!

	 య:	బుది్ధః	=	ఏ	బుది్ధ	

ప్రవృత్తిిం	చ	=	ధర్మమిందు,	(ప్రవృత్తిని	లేక	ప్రవృత్తి	మార్గమగు	కర్మమార్గమున్)

నివృత్ిం	చ	=	అధర్మము	న్ిండి	నివృత్తిని	(లేక	నివృత్తి	మార్గమగు	సన్్యస	మార్గమున్)

కారా్య	కారే్య	=	చ్యదగు	దానిని,	చ్యదగనిదానిని

భయా	భయే	=	భయమున్	అభయమున్	(నిర్భయత్వము)

బన్ధిం	=	బింధము

మోక్షిం	చ	=	మోక్షమునకు

వేత్తి	=	తెలుస్కొన్చున్నచో

సా	=	అట్టి	బుది్ధ

సా	బుది్ధః	=	సాత్్వకమైనది	అగున్.

భావము:	 సాత్్వక	 బుది్ధ	 మించి	 చెడడులన్	 రెిండిింట్ని	 గూరచే	 తెలుస్కొని	
మించిని	 గ్రహిించి	 చెడడున్	 వదిలివేయుచుిండున్.	 అటేలి	 బింధము	 మోక్షము	 రెిండిింట్ని	
తెలుస్కొని	బింధమున్	పరత్యజిించి	మోక్షమున్	గూరచే	ప్రయత్్నించున్.	అదే	విధముగా	
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భయారూపకమగు	దృశ్య	సింసార	స్థత్ని	జూస	దానియెడల	విరక్తి	కలిగ	అభయ	రూపమగు	
నితా్యనింద	పరమాత్మనే	ఆశ్రయిించి	తరించున్.	అట్టి	సాత్్వక	బుది్ధయే	ఉతతిమోతతిమమైనది.	
కాబట్టి	 అట్టి	 బుది్ధ	 తమకు	 కలదా	 యని	 ప్రత్	 సాధకుడు	 యోచిించుకొని	 భగవదృష్టిలో	
బుది్ధమింతుడై	వరతిించుటకు	ప్రయత్్నించవల్న్.	ఇట్టి	లక్షణములు	గల	బుది్ధలేనిచో	ఎింతట్	
పాిండిత్యము,	లౌక్క	ప్రజఞా	ఉన్నప్ట్క్	జన్లు	బుది్ధ	కొరవడిన	వారే	అగుదురు.

13. రజ్గుణము యొక్క రజ్గుణ సంబంధమైన బుది్ధ:
 యయా ధర్మ మధర్మం చ కారయుం చ్కారయు మేవచ
 అయథావత్ ప్రజానాతి బుది్ధ: సా పార్థ రాజస్.

	 పారా్థ	=	ఓ	అరు్జన్!

	 యయా	=	ఏ	బుది్ధ	చ్త,

	 ధర్మము	=	ధర్మమున్,	

	 అధర్మిం	చ	=	అధర్మమున్,

	 కార్యిం	చ	=	చ్యదగనదానిని,

	 అకార్యిం	ఏవ	చ	=	చ్యరాని	దానిని,

	 అయ�వత్	=	వున్నది	ఉన్నటలి	గాక	(మఱియొకవిధముగా,	పరపాటగా)

	 ప్రజాన్త్	=	తెలుస్కొన్చున్్నడో,

	 సా	బుది్ధః	=	ఆ	బుది్ధ,

	 రాజస్	=	రాజసమైనది:

భావము : కొిందర	 బుది్ధ	 ధరా్మధర్మములన్,	 కరతివా్యకరతివ్యములన్,	 శసత్రములిందు	
బోధించబడిన	రీత్నగాక,	అన్భవజుఞాలైన	పెద్దలు,	గురువులు	తెలిప్న	రీత్గాక	తమకు	తామే	
మరయొక	విధముగా	పరపాటగా	అర్థము	చ్స్కొన్నట్టి	బుది్ధ	రాజస	బుది్ధ:

14.  తమోగుణము యొక్క తమోగుణ సంబంధమైన బుది్ధ:
 అధర్మం ధర్మమితి యా మనయుత్ తమసావృతా 
 సరా్వరా్థన్ విపరీతాంశచి బుది్ధ: సా పారా్థ  తామస్.

	 పారా్థ	=	ఓ	అరు్జన్!

	 యా	=		ఏ	బుది్ధ,

	 తమసా	=	అవివేకము	చ్త,
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	 ఆవృతా	=	కప్	బడినదై,

	 అధర్మిం	=	అధర్మమున్,

	 ధర్మిం	ఇత్	=	ధర్మమనియు,

	 సరా్వరా్థన్	=	సమసతి	పదారా్థలన్,

	 విపరీతాిం	చ	=	విరుద్ధములుగాన్,

	 మన్యతే	=	తలించునో

	 సా	బుది్ధః	=	అట్టి	బుది్ధ,

	 తామస్	=	తమోగుణ	సింబింధమైనది,	అగున్.

భావము:	 తామస	 బుది్ధ	 గలవానిక్	 అింతయు	 తలక్రిిందులుగానే	 కనపడున్.	
వికారమయిన	 అద్దములో	ముఖము	 వికృతముగా	 కనబడునటలి,	 	 నీట్లోని	 ప్రత్బిింబము	
తలక్రిిందులుగా	కనపడునటలి	తామసబుది్ధ	కలిగనవానిక్	అింతయు	విపరీతముగా	తోచున్.	
అట్టి	బుది్ధ	కలవాడు	నిత్య	జీవితములో	ప్రత్	విషయము	అతనిక్	విరుద్ధముగా	కనపడున్.	
దీనికింతట్కీ	కారణ	మేమ?	తమోగుణ	అవివేకముచ్	కప్బడుటయే	కారణము.	కలులి	తాగన	
వానిక్	లోక	మింతయు	త్రుగుతున్నటలి	గోచరించున్.	మతుతిచ్	జగతతిింతయు	అవాసతివముగా	
గోచరించున్.

15.	 a.	 సూ్థలదేహము,	 సూ్థలజగతుతి	 వారక్	 ఉన్నటలి	 కనబడున్.	 సూక్ష్మ	 ఆత్మ	 (దైవము)	
లేనటలి	కనపడున్.

	 b.	 దుఃఖ	 భూయిషటిములయిన	 ఈ	 సూ్థల	 విషయ	 భోగములు	 వారక్	 చాలా	
సింతోషకరముగా	 తోచున్.	 పరమానిందమైన	 సత్యవింతమైన	 ఆత్మ	 (దైవము)	
వారక్	రుచిించబడదు.

	 c.	 	 రకతిమాింసమయమగు	 క్షణికమైన	 దేహమునిందు	 వారు	 సిందర్య	 బుది్ధ	 కలిగ	
ఉిందురు.

	 	 సచిచేదానిందమూరతి	 శింత్	 స్వరూపుడైన	 ఆ	 శశ్వత	 పరమాతు్ననియిందు	
హేయబుది్ధ	కలిగ	వుిందురు.

16.	 సన్తన	ధర్మమున్	అధర్మముగా	చూచుదురు.	అధర్మమున్	ధర్మముగా	భావిించుదురు.	
దీనికింతట్క్	 కారణము,	 అతని	 తమోగుణ	 అవివేకమే.	 అట్టి	 తమోగుణ	 బుది్ధ	 ఎవర	
యిందు	కాపురము	వుిండునో	ఆ	బుది్ధ	మహా	నికృషటిమైనదే	యగున్.	అతడింతట్	భౌత్క	
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బలవింతుడయినన్,	విజాఞాన	సింపన్్నడయినన్,	తనని	తన్	తెలుస్కునే	వివేకమున్	
ఆశ్రయిించనిచో	తనన్	తానే	మోసపుచుచేకొన్న్.	కావున	అట్టి	తమో	బుది్ధని	పారద్రోలి	
సత్యమున్	సత్యముగాన్,	అసత్యమున్	అసత్యముగాన్,	జప	తపాదులలో	గ్రహిించి	ఆ	
శక్తిని	పింది	కృతారు్థలు	కావలయునని	అచు్యతాశ్రమము	కోరుచున్నది.

	కావున	సాధకులారా!	సత్వ,	తమో,	రజో	గుణముల	అద్దములు	(mirrors)	మీ	ముిందు	
ఉించబడినవి.	 అిందులో	 మీ	 ప్రత్	 బిింబము	 ఏ	 అద్దములో	 (mirror)	 ఉన్నద్	 చూస్కొని	
ప్రవరతిించుతారని	ఆశసాతిము.
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25. బుది్ధ
(2వ	భాగము)

1)	 దైవదతతిమైన	 ఆత్మ	 యొక్క	 అింతఃకరణములే	 ఈ	 అింతఃకరణ	 చతుషటియము.	 
1)	మనస్సు	2)	బుది్ధ	౩)	చిత్	శక్తి		4)	అహింకారిం.	ఈ	న్లుగు	సూక్ష్మస్థత్లో	ఉిండునవి.		
ఒక	రకింగా	“బుది్ధని”	హింసతో	పోలచేవచుచేన్.	హింస	పాలన్,	నీళ్ళన్	వేరు	చ్యున్.	
అదే	విధింగా	ఉచిత-అన్చిత,	న్్యయ-అన్్యయ,	ధర్మ	-అధర్మ,	నీత్-	అవినీత్,	సా్వర్థ-
నిసా్వర్థ,	శ్రేయస్సు-ప్రేయస్సు	మొదలగు	వాట్ని	నిక్కచిచేతింగా	నిగు్గ	తేలేచే	జడి్జ	లాింట్ది	
ఈ	 బుది్ధ.	 దైవాింశమైన	 ఈ	 బుది్ధక్	 ఈన్ట్	 మానవుడు	 బుది్ధ	 యొక్క	 జడి్జమెింట్	
పెడచెవిన	పెడుతూ,	 	 దశేింద్యాలతో	సహవాసము	చ్స్తిన్న	సూ్థల	మనస్సు	యొక్క	
వ్యవహారములో	 పడి	 చ్యరాని	 కర్మలు	 చ్సూతి,	 కర్మ	యొక్క	 ఫలితాలన్	 గుణముల	
దా్వరా	వాట్క్	అింటగడుతూ,	జన్మ	జన్మింతరాలుగా	ఆ	బుది్ధని	మాలిన్యిం	చ్సూతి	అనింత	
జన్మలకు	కారణ	భూతమవుతున్్నడు.	బుది్ధ	యొక్క	చాతుర్యము,	దయ,	ఔదార్యము,	
వినయము,	నిసా్వర్థత,	విశలమైన,	వైజాఞానికమైన	దృక్థముతో,	తృప్తికర	జీవనిం	సదా	
జాగరూకత	మొదలైన	గుణములు	కలిగ	ఉిండాలిసున	బుది్ధని	తన	సూ్థల	మనస్	యొక్క	
అహింకార	ప్రవరతిన	వలలి	స్వచఛామైన	బుది్ధని	చిన్్న	భిన్నము	చ్స్తిన్్నడు.		దానివలలి	కోపము,	
పక్షపాతము,	 అసూయ,	 సింకుచిత	 బుది్ధ,	 ఆలస్యము	 మొదలగు	 అవగుణములని్న	
కలి్స్తిన్్నడు.	 ఈ	 భూమపై	 జని్మించిన	 మీరు	 అత్యింత	 శ్రేష్ఠవింతులై,	 ధైర్యవింతులై,	
బలశలురై,	 ఈ	 స్ిందరమైన	 మీ	 జీవితాని్న	 మానవసేవకు	 అర్ించి	 మము్మలన్	
మీరు	తీరచేదిదు్దకోిండి.	ఉతుతిత్తి	మాటలు	కాక	చ్తలలో	చూప్ించిండి.	 	మీరు	అిందరు	
ఆధా్యత్్మక	 పరులు	కాిండి.	మొదట	మీరు	ఆ	అన్భూత్	పిందిండి.	 బెసతివాని	వలలో	
పడిన	చ్ప	పడి	నేలపైన	గింతులేసూతి	నిససుహాయింగా,	నిస్పృహతో	తన	నిజ	సా్థన్నిక్	
నీట్లోనిక్	 చ్రడానిక్	పోరాటిం	 సాగస్తిింది.	 అదే	 విధింగా	మానవుని	 నిజగృహము	
దైవము.	తన	నిజతత్వమైన	దైవతా్వని్న	మరచినింత	కాలిం	అతన్	దుఖ:తుడై	అశింత్తో	
బాధపడుతుింటాడు.	

2)	 	సూక్ష్మములో	ఉన్న	ఆ	న్లుగు	అింతఃకరణములే	సూ్థలములో	కూడా	ఉిండి	అది	ఎలా	
చ్స్తిింద్	గమనిించిండి.	ఉదాహరణకు	ఒక	మత్రుని	ఇింట్క్		పెళలి	సిందర్భమో		ఇింక్దైన్	
ఫింక్షన్	 సిందర్భమో	 డిన్నర్	 ఆర్	 లించ్కు	 వెళ్ళనపు్డో,	 అక్కడ	 ఉిండునటవింట్	
విలువైన	 వస్తివులన్	 చూచినపు్డు	 ఈ	 కొింటె	 మనస్	 వాట్ని	 దొింగలిించాలని	
ప్రయత్్నస్తినపు్డు,	ఈ	మనస్	ఏ	పనిచ్యాలన్న	ఒక	కాపీ	బుది్ధక్	పింపాలి.	మనస్	
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పింప్న	 అప్లిక్షన్్న,	 విచారించి,	 ఆలోచిించి	 ఈ	 పని	 తగదు	 అని,	 దొింగలిించడిం	
వలలి	 పెద్ద	 అనర్థకాలు	 ఏర్డుతాయని	 బుది్ధ	 మనస్న్	 హెచచేరసూతి	 ఆ	 అప్లిక్షని్న	
రటర్్న	కొడుతుింది.	బుది్ధ	వాపస్	పింప్న	అప్లిక్షన్్న	ఈ	సూ్థల	మనస్	చూస్కొని	
ఆ	బుది్ధక్	ఏమ	తెలుస్లే	అది	కొన్లింటే	వేల	రూపాయ	లవుతుింది,	ఎక్కడ	న్ిండి	
తెచిచే	 కొింటామో	 దానిక్	 తెలువదు,	 అన్న	 ధ్మాతో	 తన	 శషు్యలైన	 దశేింద్యాలన్	
పురమాయిించి	కాళ్ళన్	వెళ్ళమని		కన్్నలన్	అట	ఇట	చూడమని	చెవులన్	ఏదైన్,	
ఎవరదైన్	చపు్డు	 వస్తిిందా	అని	 వినమని	చ్తులన్	ఆ	 వస్తివున్	తీస్కురా	అని	
పురమాయిస్తిింది.	అప్ట్క్	ఆ	విలువైన	వస్తివు	తన	జ్బులో	పడుతుింది.	ఈ	విషయా	
లని్నింట్ని	గమనిస్తిన్న	సస	కమేరాలుగాని,	ఆ	ఫింక్షన్	నిర్వహకుడు	కాని	చూసనచో	
అతని	పరస్థత్	ఏమట్?	బుది్ధ	చెప్్నమాట	వినకుిండా	దొింగతనము	చ్యడింతో	ఆ	
ఇింట్	యజమాన్లు	మూకుమ్మడిగా	దాడి	చ్స	దబ్బలు	కొడితే,	ఒళ్్ళ	వాచిపోయి	కుర్రో,	
మొర్రో	అన్కుింటూ	ఇింట్క్	చ్రుతాడు.	చ్రన	తరువాత	దేహ	బాధలతో	మూలుగుతూ,	
మూలుగుతూ	నిద్రపోతాడు.	దబ్బల	బాధతో	సరగా్గ	నిదుర	రానపు్డు,	ఎవరో	తనలోపలి	
న్ిండి	 వచిచే	 తగలి	 దబ్బలకు	 జిండుబాిం	 రాసూతి,	 నేన్	 వద్దన్్నన్	 గదా!	 ఎిందుకు	
దొింగలిించావు?	అని	అడుగుతూ	ఒళలిింతా	నొకు్కతూ	మర్దన	చ్స్తిింది.	అపు్డు	నేన్	
ఒద్దన్కున్్నన్	గాని,	ఈ	మనస్సు	తీస్కో,	తీస్కో	అని	నన్్న	ప్రేరేప్ించిింది	అని	ఆ	
మనస్	యొక్క	తీరున్	అర్థము	చ్స్కున్న	వాడిలా	మాటాలిడుతాడు.	అప్ట్క్	ఇతనితో	
ఈ	పని	చ్యిించి,	తన్	జారుకొని	ఏ	మూలనో,	ఏ	వింట	గదిలోనూ,	పోపు	డబా్బలలో	
కూరొచేని	 అపు్డు	 ఆ	 మనస్సు	 ఒక	 సవాలు	 విస్రుతుింది.	 నిన్్న	 తీస్కొమ్మింటే?	
తీస్కుింటావా?	నీకు	బుది్ధ	ఉిండక్కరేలిదా!	 	నేన్	ఇలాింట్	కొింటెపన్లే	చ్స్తిింటాన్.	
నీకు	బుది్ధ	ఏమయిింది?	నీ	బుది్ధ	చెప్్నటటి	విన్లా.	న్	కోత్	చ్షటిలు	కలిగన	మనస్సు	
మాటలు	 విన్లా?	 నీ	 విచక్షణ	 జాఞానము	 ఏమయిింది?	 దైవిం	 న్ిండి	 వచిచేన	 బుది్ధని	
అన్సరించాలా	వదా్ద?	 భగవింతుడు	నీకు	జాఞానమచిచేింది	 ఎిందుకు?	అని	ఈ	చిలిప్	
మనస్	అడుగుతుింది.	విజాఞానవింతుడవైన	ఓ	మానవుడా!	ఏమట్	నీ	సమాధానము?	

౩)	 అింతేకాకుిండా	ఈన్ట్	మానవుడు	తనకు	తాన్గా	ఎలా	 పతనము	అవుతుింటాడో	
పరశీలిించిండి.	సూ్థల	మనస్సుతో	కూడుకున్న	ఈ	బుది్ధ	ఏమింటింద్	గమనిించిండి.	
న్కు	 త్న్లన్న	 బుది్ధ	 పుడుతుింది.	 తాగాలన్న	 బుది్ధ	 పుడుతుింది.	 ద్యాలన్న	 బుది్ధ	
పుడుతుింది.	 పోవాలన్న	 బుది్ధ	 పుడుతుింది.	 మరడుర్	 చ్యాలన్న	 బుది్ధ	 పుడుతుింది.	
వ్యభిచరించాలన్న	బుది్ధ	పుడుతుింది.	తలిలిదిండ్రులన్	గెింటెయా్యలన్న	బుది్ధ	పుడుతుింది.	
కట్నిం	 తేవాలని	 వేధించ్	బుది్ధ	 పుడుతుింది.	 లేకపోతే	గా్యస్	నూనె	పోస	చింపాలన్న	
బుది్ధ	 పుడుతుింది.	 ఏింఎ�ఏ	 కావాలని	 బుది్ధ	 పుడుతుింది.	 ముఖ్యమింత్రి	 కావాలని	
బుది్ధ	పుడుతుింది.	ప్రధాన	మింత్రి	కావాలని	బుది్ధ	పుడుతుింది.	బా్యింకులు	ద్యాలన్న	
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బుది్ధ	 పుడుతుింది.	 ఆడ	 ప్లలిలన్	 ఏడి్ించాలని	 బుది్ధ	 పుడుతుింది.	 సూ్థల	 మనస్సు	
దిగజారనపు్డు	దానితో	సహవాసిం	చ్యు	బుది్ధ	కూడా	మాలిన్యింగా	తయారై	పడరాని	
పాటలి	 పడుతూ	 కరా్మన్బింధములో	 చికు్కకొని	 గలగలలాడుతున్్నడు.	 ఇింకా	 ఒక	
అడుగు	ముిందుక్స,	 త్వరగా	కోటీశ్వరుని్న	కావాలన్న	 తలింపుతో	చ్యరాని	పన్లు	
చ్సూతి	లాభాలు	వసాతియన్న	దానితో	కోటాన్	కోటలి	రూపాయలు	మింది	దగ్గర	తెచిచేపెట్టి	
రాత్రిక్	రాత్రే	మలియనీర్	కావాలన్న	బుది్ధతో	అవి	అన్కున్న	ఫలితాలు	రాకపోన్	తన్	
దివాలా	తీసూతి,	పెటటిబడి	పెట్టిన	వారని	కూడా	దివాలా	తీయిించి	తన్	జిండా	ఎత్తివేస	
దొరక్తే	కారాగారాలలో	జీవనిం	వెళ్ళబుచాచేలిసు	వస్తిింది.	ఇదింతట్క్	కారణిం	ఈ	సూ్థల	
బుది్ధయే.	 దాని	 ఫలితిం	 ఆ	 జీవుడు	 ఆ	 కర్మ	 ఫలితాలలో	 చికు్కకొని	ఈ	 జనన	మరణ	
చక్రములో	ఇరుక్కపోతున్్నడు.

4)	 సమత్వ	బుది్ధ	 గలవాడు	పుణ్య	పాపముల	రెిండిింట్ని	ఈ	జన్మ	యిందే	నిషా్కమ	 కర్మ	
వలలి	 తొలగించుకోవచుచేన్.	 సమత్వబుది్ధతో	 గూడి	 అన్సకతిముగా,	 నిషా్కమముగా	
కర్మల	ఆచరించువారు	అట్టి	వానిక్	పుణ్యము	గాని,	పాపము	గాని	అింటదు.	ఏల	అనిన	
ఆసక్తితో,	ఫలాభిలాశతో	కర్మలన్	చ్యువారక్	పుణ్య	పాపముల	సింబింధిం	ఉిండున్.	
ఎలాింట్	 ఆసక్తి	 లేని	 ఫలాభిలాశ	 రహితముగా	 చ్యువారక్	 ఆ	 పుణ్య	 పాపముల	
సింబింధ	 మేమయు	 ఉిండదు.	 నిషా్కమ	 బుది్ధతో	 యోగ	 మాచరించిన	 వారు	 బింధ	
విముకుతి	లవుదురు.	సమత్వబుది్ధతో	గూడిన	వివేకవింతులు	కర్మములు	చ్యుచున్నన్	
వాని	ఫలమున్	త్యజిించి	జనన	మరణ	రూపమన్	బింధమున్ిండి	విడుదల	పిందిన	
వారై	దుఖ:రహితమగు	మోక్ష	 పదవిని	పిందుచున్్నరు.	యోగములో	 నిషా్కమ	 కర్మ	
దా్వరా	 చితతిము	 శుద్దము	 కాగ	 అట్టి	 నిర్మల	 చితతిమున	 ఆత్మ	 జాఞాన	ముదయిించుటచ్	
వారు	 జన్మ	 బింధరహితు	 లగుచున్్నరు.	 దీనిని	 బట్టి	 కర్మ	మార్గము	మోక్షమున	 కటలి	
ఉపకరించుచున్నద్	 ఇచచేట	 స్ష్టికరించబడినది.	 ఈ	 ప్రపించమున	 ప్రత్	 వారున్	
బింధము	 ల్టలి	 తొలుగుతాయని	 విచారించుచున్్నరు.	 అట్టి	 బింధవిముక్తిక్	 ఓ	
మానవులారా!	 మీరు	 బింధవిముకుతిలై	 నిరామయమగు	మోక్ష	 పదవిని	పిందగలరని	
కర్మలన్	 నిషా్కమముగా,	ఈశ్వరార్ణ	బుది్ధతో	 ఆచరింపుడు.	దాని	 వలన	 చితతి	 శుది్ధ	
గలిగ,	 ఆత్మ	 జాఞానము	 ఉదయిించి	మీరు	 తప్క	మోక్ష	ధామము	 నలింకరించగలరని	
భగవాన్	 శ్రీకృష్ణమూరతి	 భకుతిలకు	 అభయమస్తిన్్నడు.	 ఈన్డు	 ప్రపించమున	 అనేక	
గొప్	 పదవులు	కలవు.	 అని్న	 పదవులకింటే	గొప్దైన	బింధరహితమైనట్టి	 ఆత్మ	 పదవే	
గొప్ది.	దానిని	పిందుటయే	ప్రత్	జీవి	యొక్క	 లక్షష్యము.	 	 ఆ	స్థత్ని	అిందుకోవాలని	
మనసారా	కోరుకుింటన్్నన్.	
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(1వ	భాగము)

“స్దరులారా	!	మాతృ	గర్భము	న్ిండి	మనము	ఒక్కరమే	స్వచఛాము	(దిగింబరము)	గా	
వచాచేము.	మన	మింతా	దీని	గురించి	ఆలోచిదా్దము.	అిందరమూ	ఒింటరగా	దిగింబరముగా	
వచాచేము.	 మరల	 ఈ	 ప్రపించమున్	 వదిలి	 ఏద్	 ఒకరోజు	 ఒింటరగా	 వెళ్ళతాము.	 ఈ	
ప్రపించము	న్ిండి	వెళ్్ళటపు్డు	మనతో	పాట	ఎవరు	రారు.	మనిం	జని్మించినపు్డు	కుటింబ	
సభు్యలింతా	ఆనిందిసాతిరు.	అలాగే	మరణిించినపు్డు	వారిందరూ	దు:ఖసాతిరు.	మనిం	కూడా	
శోక్సాతిము.”	మనిం	మరణిించ్టపు్డు	మన	ముఖము	న్ిండి	అలౌక్క	ఆనిందిం	ప్రకాశించ్	
విధింగా	మనిం	ప్రవరతిించాలి.	ఇతరులు	విలప్సేతి	విలప్ించనీయి.	మనిం	మాత్రిం	చిరునవు్వతో	
ఈ	ప్రపించమున్	వదిలి	వెళా్ళలి.	ఈ	విధింగా	ఎవరు	చ్యగలరు?	ఈ	శరీరిం	తాన్	కాదని	
తాన్	చైతన్య	విగ్రహుడని	గ్రహిించినవారు	మాత్రమే	ఈ	విధింగా	చ్యగలరు.	ఈ	శరీరము	
నశించ్	స్వభావము	కలది	తప్క	మరణిస్తిింది.	కాని	మనలో	సన్తనమైన	 	 విన్శరహిత	
జనన	మరణ	 రహితమైనది	ఒకట్	వుింది.	ఈ	పరమ	సత్యమున్	తెలుస్కొన్న	పురుషుడు	
గాని,	స్త్ర	గాని	ఈ	జన్మలో	ముక్తిని	పిందగలడు.

1)	 సృష్టిలోని	ఇతర	జీవులు	పూర్వజన్మలోని	కర్మ	ఫలాని్న	అన్భవిించటిం	తప్,	ఈ	జన్మలో	
ధరా్మధర్మముల	న్చారించుటకు	అవకాశిం	లేని	విధింగా	పుడుతున్్నయి.	ఇక	దేవతల	
విషయిం	చూసేతి,	వారు	క్వలిం	తాము	వెన్కట్	జన్మలో	చ్స్కొన్న	పుణ్య	కర్మల	ఫలాని్న	
మాత్రమే	 అన్భవిించగలరు.	 మళీ్ళ	 పుణ్య	 సింపాదన	 మనేది	 వారక్	 సాధ్యిం	 కాదు.	
మానవులకు	తాము	చ్స్కొన్న	పుణ్య	పాప	ఫలాలు	రెిండూ	అన్భవిించ్	అవకాశిం	ఉింది.	
ఈ	జన్మలో	సైతిం,	పాప	పుణ్య	కర్మలు	చ్యగలరు.	తమ	పాపాలి్న	ప్రాయశచేతాతిదుల	దా్వరా	
పోగొటటికోగలరు.	సత్కర్మలు	చ్స	మళీ్ళ	పుణా్యని్న	సింపాదిించుకోగలరు.	కాబట్టి	పశు	
పక్షా్యదులకింటే,	దేవజాత్కింటే,	మానవ	జన్మ	ఉతతిమమైనదని	అన్్నరు.	ఇటాలి	దురలిభమైన	
మానవ	జన్మ	ఏ	పుణ్య	విశేషిం	చ్తనో,	భగవత్	కృప	వలలినో	ఏద్	విధింగా	పింది		శ్రుత్	
సదా్ధింత	జాఞానిం	కలిగ	నట్టి	పురుష	జన్మన్	పింది	కూడా	తన	ఆత్మ	యొక్క	మోక్షిం	కోసిం	
ప్రయత్్నించనట్టి	 మూఢ్డు	 	 నిజింగానే	 ఆత్మ	 హింతకుడు	 అవుతాడు.	 ఎిందుచ్త?	
అసత్	 పదార్ధమిందు	 అన్త్మ	 పదారా్ధలలో	 అపేక్ష	 కలిగ	 వున్నిందువలలి	 ఇటవింట్	
దురలిభమైన	 మన్ష్య	 దేహాని్న,	 పురుషతా్వని్న	 పింది	 కూడా	 క్వలిం	 సా్వర్థసాధనలో	
మైమరచి	 సించరించ్వానికింటే	 మూఢ్డు	 ఎవరుింటారు?.	 అనేక	 శసాత్రలు	 చదివి	
వాట్ని	 వా్యఖా్యనిసేతి	 వా్యఖా్యనిించవచుచేగాక.	 అనేక	 మింది	 దేవతలకు	 సింబింధించిన	

26. అంతరంగం పిలుసు్త ంది. రా !
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యాగాలు	చ్యవచుచేన్గాక.	అనేక	శుభ	కర్మలన్	చ్సేతి	చ్యవచుచేన్గాక.	అనేకమింది	
దేవతలన్	పూజిించ	వచుచేన్	గాక.	ఎని్న	చ్సనప్ట్కీ	జీవాత్మ పరమాత్మగా ఏకతా్వనినా 
గూరిచిన జాఞానము కలిగత్నే తప్ప, ఎనినా బ్రహ్మ కల్పలు గడిచినప్పటికీ మోక్షము ల�ంచదు.  
“జీవో బ్రహ్్మ వ నాపరుః ”	అనే	అద్్వత	భావన	మక్్కలి	అవసరమన్నమాట.	 “ధనిం	వలలి	
మనకు	మోక్షిం	లభిించదు”	అనే	విషయిం	“కర్మ అనేది ముకి్తకి కారణం కాదు”	అనే	న్న్డి	
వలలినే	స్షటిమౌతుింది.	ఉపనిషతుతిలనీ్న	కర్మల	వలలి	మోక్షిం	రాదని	ఘోష్సూతి	ఉన్్నయి.	
కాబట్టి	ఆ	కర్మల	వలలి	మనిం	సింపాదిించ్	ధనిం	వలలి	మోక్షిం	రాదనేది	స్షటిింగా	తెలుస్తిన్న	
విషయమే!	 అిందుచ్త	 విదా్వింస్డై	బాహ్య	భోగాల	మీద	 ఉిండే	కోరకలి్న	 వదిలివేస,	
మహాతు్మడైన	సదు్గరువు	శరణు	జొచిచే,	శ్రద్ధగా	ఆయన	ఉపదేశించ్	విషయాలన్	విింటూ,	
ఆయన	చెప్్న	విధింగా	నడచుకుింటూ	మోక్షిం	కోసిం	ప్రయత్్నించాలి.	“ఉద్ధరేదాత్మ 
నాతా్మనం మగనాం సంసారవారిధౌ  యోగారూఢత్వ మాసాదయు సమయుగ్ధర్శన నిష్ఠయా” 
ఎలలిపు్డూ	 సద్వస్తివైన	 	 ఆత్మన్	 దర్శించటింలో	 నిమగు్నడై	యోగారూఢ్డై	 సింసార	
సాగరింలో		నిమగ్నమై		కొటటిమటాటిడుతున్న		తన	ఆత్మన్	తానే		ఉద్ధరించుకోవాలి.	

2)	 పూచిన	పూలు	మాల్	కోసే	నేడు,	నేట్	మొగ్గలము	రేపు	పూలుకాగా,	పూలకు	నేడు	చ్ట	
రేపు	మనకు	మాట.	తలపోసనవి	మొగ్గలు	తీగనింట్	భావము:	సమీప్స్తిన్న	తోటమాలిని	
చూస	మొగ్గలు	విలప్ించాయి.	విరబూసన	పూలు	ఈ	రోజు	కోయబడాడుయి.	మనవింతు	
రేపు	 వస్తిింది.	 మృతు్యవున్	 ఆలిింగనిం	 చ్స్కోకతప్దు.	 అని	 చెటటిలోని	 మొగ్గలు	
విలప్స్తిన్నటలి	చిింత్ించాడు	కబీర్	దాస్.	మానవ	జీవితిం	నీట్	బుడుగ	లాింట్ది.	ఒక	
కాలింలో	కన్ప్ించి	మరొక	కాలింలో	అదృశ్యమవుతుింది.	జీవిించ్	మూడు	ఘడియలు	
శోభాయమానింగా	కని్స్తిింది.	మెరసేదింతా	బింగారిం	కాదని	తెలుస్కోలేక	క్షణికమైన	
ఈ	 జీవితమే	 శశ్వతమని	 మానవుడు	 భావిస్తిింటాడు.	 అశశ్వతమైన	 తన	 బ్రతుకు	
బొమ్మన్	సింగారించుకొన్టకు	చ్యరాని	పన్లు	చ్సాతిడు.	అవినీత్క్	ప్రత్రూపింగా	
చరసాతిడు.	అధరా్మనిక్	వారస్డై	బ్రతుకుతాడు.	సా్వరా్థనిక్	సూ్థల	రూపింగా	నిలుసాతిడు.	
రాబోయే	విపతుతిన్	ఊహిించలేక	జన్మన్	వృ�	చ్స్కుింటన్్నడు.	ఏ	క్షణమైన	తనన్	
కబళించ్ిందుకు	 సద్ధింగావున్న	 మృతు్యవున్	గూరచే	 ఒక	 క్షణిం	కూడా	 ఆలోచిించలేక	
పోతున్్నడు.	తన	ముిందున్న	పురుగులన్	మ్ింగాలనే	కప్	ప్రయత్్నసూతి	ఉింటింది.	
గాని	తనన్	కబళించ్ిందుకు	సద్ధింగా	ఉన్న	సరా్ని్న	గూరచే	యోచిించదు.	తన	ముిందు	
ప్రదర్శించబడిన	 అజాఞాన	 మనోహర	 దృశ్యలి్న	 త్లక్ించడములో,	 ఇింద్య	భోగలాల	
సత్వమునిందు	చరించడములో	మానవుడు	తన	కాలాన్న౦తా	వృ�	చ్స్కుింటన్్నడే	
గాని	తనన్	వెింబడిస్తిన్న	భయింకర	మృతు్యవున్	గూరచే	ఆలోచిించలేక	పోతున్్నడు.	
తోట	మాలిని	చూస	మొగ్గలు	విలప్ించా	యింటన్్నడు	భకతి	 కబీర్	దాస్.	తోటమాలి	
విరబూసన	 పూలన్	 కోసాతిడే	 గాని	 మొగ్గలన్	 కోయడు.	 అలాింటపు్డు	 పూలు	
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విలప్ించాలి.	గాని	మొగ్గలు	దు:ఖించడ	మెిందుకు?	అక్కడే	వివేకిం	చోట	చ్స్కొని	
యున్నది.	 నిన్నట్	 మొగ్గలే	 ఈన్డు	 పూలుగా	 మారాయి.	 మాలిచ్త	 కోయబడాడుయి.	
మర	 నేట్	మొగ్గలు	 రేపు	పూలు	 అవుతాయి.	 	 ఈన్డు	పూలక్	ప్రాప్తిించిన	 గతే	 రేపు	
ఈన్ట్	 మొగ్గలకు	 కూడా	 కలు్గతుింది.	 కన్క	 రాబోయే	 అపాయాని్న	 ఊహిించి	
ముిందు	చూపుతో	మొగ్గలు	చిింత్స్తిన్్నయి.	ముిందు	చూపు	గలవారు	ధన్య	జీవులు.	
బ్రతుకు	బాటన్	తీరచేదిదు్దకొనే	అవకాశనిక్	నోచుకున్న	ఉతతిములు.	ప్రత్	వ్యక్తి	కూడా	
రాబోయే	మృతు్యవున్	 దృష్టిలో	 న్ించుకొని	 ధర్మ	 జీవనిం	 గడపాలి.	 సత్య	 పిం�లో	
నడక	సాగించాలి.	చచ్చే	లోపల	బ్రత్క్	దేలాగో	ఊహిించాలి.	జీవన్్మకుతిడై	మన్గడన్	
సాగించాలి.	కాలింలో	కన్ప్ించి	 	లయిించ్దేదైన్	అనిత్యమైనదే.	కాలాధ్నమైన	దేహా	
మనో	బుదు్ధలు	శశ్వతమైనవి	కావు.	దేహ	ధా్యసతో,	అభిమాన,	అహింకారాలకు	వారస్లై	
జీవితాని్న	 వృ�	 చ్స్కోకూడదు.	 సత్య	 పదారా్ధని్న	 దర్శించడానిక్	 ప్రయత్్నించాలి.	
మరణిం	ఆసన్నిం	కాకముిందే	ముకతి	పురుషులై	తరించాలి.

3)		 అనివార్యమైన	రోజొకట్	ఉన్నది.	నిరుపయోగము	-	నీవు	దాని	చెింత	గృహ	కళత్రము	
దేహ	 పటత్వము	 వాసతివముగ	 నిన్్న	 వదిలిించునన్	 భావము:	 నీవు	 ఎవరకీ	
ఉపయోగపడని	రోజింటూ	ఒకట్	వస్తిింది.	 గృహింలో	న్ర	అనగా	భార్యయే	గాక	నీ	
శరీరింలో	 న్ర	 అనగా	 నరము	 కూడా	 నిన్్న	 వదిలిపెట్టి	 నిషక్రమస్తిింది.	 పరోపకార	
జీవనమే	భగవింతుని	సృష్టి	ఔన్నతా్యనిక్	ప్రత్బిింబము	వింట్ది.	భగవింతుని	సృష్టిలో	
గోచరించ్	 శోభ	 అింతయు	 పరోపకార	 సదా్ధింతము	 పైననే	 ఆధారపడి	 ఉన్నది.	
సూరు్యడు	వేడిని,	వెలుతురున్	ప్రసాదిస్తిన్్నడు.	మేఘము	వరాషిన్నిందిస్తిన్నది.	భూమ	
ఆహారాన్నిందిస్తిింది.	 అరణ్యము	 ఫల,	 ఓషధులన్	 అిందిస్తిింది.	 జడప్రాయమైన	 ఈ	
ప్రకృత్	అింతయూ	ఇతరులకు	ఉపయోగపడుటయిందే	తమ	మన్గడన్	సాగస్తిన్నది.	
ప్రకృత్	అిందిించడానిక్	అలవాటపడి	ఉన్నదే	కాని	అిందుకోవడానిక్	అర్రులు	చాచడము	
లేదు.	చైతన్యవింతమైన	ప్రాణులనీ్న	ప్రకృత్లాగే	పరోపకార	బుది్ధతో	జీవిస్తిన్్నయి.	ఒక్క	
మానవుడు	తప్,	గుఱ్ము	బిండిని	లాగుతున్నది.	ఎదు్ద	భూమని	దున్్నతున్నది.	ఆవు	
పాలిస్తిింది.	సూకరము	మలిన్ని్న	శుభ్రపరుస్తిన్నది.	మర	మానవుడేిం	చ్స్తిన్్నడు?	
అిందుకొని	 ఆరగస్తిన్్నడు.	 తాన్	 ఎవరకీ	 ఉపకరించడు.	 అిందరూ	 తనకు	
ఉపయోగపడాలని	 ఆరాటపడుతుింటాడు.	 దీపమున్నపు్డే	 ఇలులి	 చక్కబరచుకోవాలి.	
శక్తి	 ఉన్నపు్డే	 కర్మ	 లాచారించాలి.	 శక్తి	 హీనమైన	 నిసాసురమైనపు్డు	 మనము	
వాింఛలు	పెించుకున్్న,	ఆింక్షలు	విధించుకున్్న	చ్యగలిగనదింటూ	ఏమీ	ఉిండదు.	
అిందువలనే	నీవు	ఎవ్వరకీ	ఉపయోగపడని	రోజింటూ	ఒకట్	వస్తిిందని	మరచిపోవదు్ద.	
ఈ	లోగానే	మించిక్	వారస్డుగా	నిలిచి	తోట్	మనిష్క్	ఉపయోగపడేలా	జీవిించాలి.		
జడమైన	ప్రకృత్,	 	బుది్ధహీనమైన	పశుపక్షా్యదులే	పరోపకార	బుది్ధతో	జీవిించుచుిండ,	
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విజాఞానియైన	 మానవుడు	 అలా	 ప్రవరతిించడానిక్	 కారణమేమ?	 దేహ	 భ్ింత్	 యనెడి	
అహింకారము,	సింసార	భ్ింత్	యనెడి	మమకారమే	అలా	ప్రవరతిించుటకు	కారణము.	
అిందువలలినే	నీ	గృహింలోని	న్ర,	నీ	శరీరములోని	నరము	రెిండూ	నీ	న్ిండి	నిషక్రమించ్	
రోజు	వస్తిింది.	ఆన్డు	నీవు	ఎవ్వరక్	ఉపయోగపడలేవు.	దేహ	సిందర్యము	నిత్యమని	
భావిించడిం	 అవివేకము.	 ఈన్డు	 అిందచిందాలకు	 నిలయమైన	 స్ిందర	 దేహము	
ఒకన్డు	 శ్మశన్నిక్	 ఆహుత్కాక	 తప్దు.	 ఈన్డు	 శక్తివింతమై	 త్రగే	 శరీరము	
ఒకన్డు	 నిసాసురమై,	 కదలలేని	 కొయ్యమొదు్దలా	 పడియుిండే	 పరస్థత్	 ఆసన్నిం	
కావచుచే.	అలాగే	ఏ	భార్య	వా్యమోహింలో	ప్చిచేవాడులా	మానవుడు	ప్రవరతిసూతి	సా్వర్థింతో	
నడక	సాగస్తిన్్నడో	ఆ	భార్య	కూడా	తనన్	విడిచిపెట్టి	పోతుింది.	పరోపకారార్ధము	
శబిచక్రవరతి	 తన	 శరీరానే్న	 తా్యగిం	 చ్శడు.	 కరు్ణడు	 తనకింటూ	 ఏదీ	 మగులుచేకోక		
పదుగుర	అవసరాలు	తీరచే	దాన	కరు్ణడిగా	శశ్వత	కీరతి	న్ర్జించాడు.	తన	యావదాసతిని	
పేదలకు	 దానిం	 చ్స	 పురిందరదాస్	 పాిండురింగ	 సేవకు	 అింక్తమై	 తరించాడు.	
అింత	తా్యగము	మనము	చ్య	నవసరము	లేదు.	మనకొర	కలా	జీవిస్తిన్్నమో	అలాగే	
మరొక్కర	కొరకు	జీవిించగలిగతే	చాలు.	అశశ్వతమైన	శరీరము	మింటగలిసే	లోపల	
ధర్మజీవన్ని్న	 గడపడానిక్	 యత్్నించాలి.	 “ధరో్మ రక్షతి రక్షితుః”	 ధరా్మని్న	 రక్ించిన	
వాడిని	ధర్మిం	రక్స్తిిందని	ఉపనిషత్	ప్రబోధము.	అట్టి	ధర్మ	ప్రవృత్తి	కలి్గ	జీవిించువాడే	
మానవుడు.	అిందుకు	వ్యత్రేక	జీవనము	కొనసాగించువాడు	భగవాన్ని	దివ్యమయ	
సృష్టిక్	దిష్టి	బొమ్మలాింట్	వాడు.

4)	 “మేము	 ఉపదేశము	 తీస్కొన్్నము	 కాని	 ఆధా్యత్్మక	 పథింలో	 అభివృది్ధ	 యేమ	
సాధించినటలి	 అనిప్ించడిం	 లేదు.	 కారణిం	 ఏమట్?”	 అని	 వారు	 అింటూవుింటారు.	
ఈ	 ప్రశ్నకు	 సమాధానింగా	 “లక్ష్” సాధనకు	 సరయైన	 “మనో తీవ్రత” కావాలన్నదే	
ప్రప్రథమింగా	 చెప్వలస	 వుింటింది.	 మనలో	 చాలా	 మిందిక్	 లౌక్కమైన	
కోరకలు	 తీరుచేకోవటమే	 లక్షష్యిం	 అవుతుింది.	 చాలా	 మింది	 డాకటిరులి,	 ఇింజనీరులి,	
పరపాలన్ధకారులు,	 గొప్	 వరతికులు	 కావాలని	 అన్కుింటారు.	 కానీ	 మన	 “పరమ 
గమయుము” యీ	 జీవితింలోనే	 పరపూర్ణతా్వని్న	 పిందుట	 లేక	 ఆత్మసాక్షాతా్కరిం	 లేక	
భగవతాసుక్షాతా్కరిం	పిందుట.	భగవింతుని	పిందినపు్డు	మాత్రమే	మన	నిజతత్వమైన	
సచిచేదానింద	 తతా్వని్న	 గ్రహిించగలుగుతాము.	 మానవ	 జీవిత	 పరమగమ్యిం	 యిదే		
అయినపు్డు	 ఆత్మ	సాక్షాతా్కరిం	పింది,	 సదు్గరువు	దా్వరా	 ఆ	 గమ్య	సాధనకు	 తగు	
మారా్గని్న	తెలుస్కోగలిగన	అదృషటిిం	లభిసేతి	“లక్ష్ం”	స్లభింగా	సాధించవచుచే.	ఈ	
“పరమ	గమా్యని్న”	పిందాలని	ఎవరు	ప్రయత్్నసాతిరు?	ఎవరకైతే	“అంతరంగపు పిలుపు” 
వినిప్స్తిింద్	వారే	ప్రయత్్నసాతిరు.		
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(2వ	భాగము)

	1)	 మానవ	జన్మయొక్క	దురలిభత,	భగవతా్్రప్తిలో	ఈన్డు	ఎదురౌతున్న	కొని్న	విఘా్నలు,	
వాట్ని	 తప్్ించుకునే	 ఉపాయాలు.	 దురలిభమైన	 మన్ష్య	 జీవనిం	 మన	 కరతివ్యిం.	
మానవ	 జీవితిం	 చాలా	 దురలిభమైింది.	 గొప్	 పుణ్య	 సించయిం	 వలలి	 భగవత్కపృప	
వలలి	 ఇది	 మనకు	 లభిస్తిింది.	 దీనిక్	 సింబింధించిన	 ప్రత్	 క్షణాని్న	 భగవతసు్మరణలో,	
భగవతేసువలో	 గడపాలి.	 కాని	 బహు	 విచారకరమైన	 విషయ	 మేమింటే	 ఇప్ట్క్	
మనకాలమింతా	 వృ�గా	 గడిచిపోయిింది.	 ఇపు్డు	 అలాగే	 గడిచిపోతూనే	 ఉింది.	
కాబట్టి	 ఇపు్డైన్	తెలివి	తెచుచేకొని,	 భవిష్యతుతిలో	 పశచేతాతిప	 పడాలిసు	రాకుిండా	మన	
కరతివా్యని్న,	 నిర్వరతిించుకుింటూనే	 మన్ష్య	 జన్మని	 సఫలిం	 చ్స్కోవాలి,	 కాబట్టి	 ప్రత్	
క్షణిం	క్షీణిించి	పోయే	ఈ	అమూల్య	జీవిత	సమయాని్న	ఎింతవరకు	సదుపయోగమూ	
చ్స్కొన్్నమన్నది	మనిం	ఆలోచిించాలి.	జీవుడు	జనన	మరణాల	న్ిండి	శశ్వతింగా	
విముక్తి	 పింది	 పరమాత్మన్	 చ్రుకొనే	 విధింగా	 ఉపయోగపడేది	మానవ	 శరీరము	
మాత్రమే.	ఇలా	మనము	నిరలిక్షష్యముతో	ఈ	దురలిభమైన	మానవ	జీవితాని్న	పశువులాలిగా	
ఆహార,	నిద్ర,	మై�న్దులలో	నిమగ్న౦	చ్సే	పక్షములో	మన	జీవనిం	పశు	జీవనింగానే	
తలించ	బడుతుింది.	ఆహార	నిద్రా	భయ	మై�న్ని,	సమాని	చైతాని	నృణాిం	పశూన్�.	
“ఆహారము,	 నిద్ర,	 భయము,	 మై�నిం”.	 ఇవి	 మానవులోలి,	 పశువులోలి	 ఒక్	 రకింగా	
ఉింటాయి.	మానవులోలి	అయితే	జాఞానము	అధకింగా	ఉింటింది.	ఇదే	మానవులలో	గల	
విశేషము.	అలాింటపు్డు	జాఞానము	లేని	మన్షులు	పశువులతోనే	సమానమవుతారు”.	
కాబట్టి	 మనమిందరమూ	 మన	 కాలాని్న	 సది్వనియోగిం	 చ్స్కోవాలి.	 చ్స్కోని	
పక్షములో	చివరకు	మనమే	ఘోర	పశచేతాతిపాని్న	పిందాలిసు	వస్తిింది.	ఈ	విషయులో	
“శ్రుత్”	మనలి్న	హెచచేరసూతి	ఇలా	పేరొ్క౦టింది.	“ఇహచ్	దవేదీ	దథ	సత్యమసతి	న	చ్	ది	
హావేదీ	న్మహతీ	వినష్టిః		భూతేషు	భూతేషు	విచిత్య	ధ్రాః.	ప్రేతా్యసా్మలోలికా	దమృతా	భావనితి”	
(క్నోప	నిషతుతి).	ఈ	మన్ష్య	శరీరములోని	పరమాత్మ	తతా్వని్న	తెలుస్కోగలిగతే	అది	
సత్యమూ,	 ఉతతిమము	 అవుతుింది.	 అదే	 ఈ	 జన్మలో	 వాట్ని	 తెలుస్కోని	 పక్షములో	
అది	గొప్	నషటిమే	అవుతుింది.	ధ్ర	పురుషులు	సర్వభూతాలలో	(జీవులలో)	పరమాత్మనే	
చిింతన	 చ్స,	 పరమాత్మన్	 తెలుస్కొని	 ఈ	 దేహాని్న	 విడిచిపెట్టి	 శశ్వతతా్వని్న	
(అమృతతా్వని్న)	పిందుతారు.	అనగా	ఈ	దేహము	న్ిండి	ప్రాణాలు	బయలు	వెడలగానే	
వారు	అమృతస్వరూపుడైన	పరమాత్మన్	చ్రుకొింటారు.	

26. అంతరంగం పిలుసు్త ంది. రా !
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2)	 “తన	 సరభమున్	తానే	 వెదుకుచు,	 అలససలస	పోవు	 అడవి	 మృగము	 తనలోని	
స్ఖమున్	 తానే	 తెలియక	 జగత్నింట్	 త్రుగు	 జీవుడపుడు”-భావము:	 కసూతిర	
మృగము	 తన	న్భియిందే	 కలదన్న	 జాఞానము	 లేక	 	 కసూతిర	 మృగము	 అరణ్యమింతా	
అనే్వష్ించినటలి,	భగవింతుడు	హృదయమిందే	కలడన్న	విజాఞానము	నశించి	మానవులు	
బాహ్యములో,	భగవింతుని	కొరకు	అనే్వష్స్తిన్్నరు.	బయట	భగవింతుడు	లేనప్ట్కీ	
బయట	దర్శించుకోవచచేని,	దొరుకుతాడని,	త్రగరాని	చోటలాలి	త్రుగుతూ,	తన	విలువైన	
కాలమున్	హరించి	వేస్కుింటన్్నడు.	అయిన	ఆ	జాడలు	కనపడక,	తృప్తిపడక	అనేక	
జన్మలు,	అనేక	శరీరాలలో	ఎతుతితున్్నడు.	ప్రత్	మానవుడు	శ౦త్ని	(దైవాని్న)	అనే్వష్సూతి	
జీవిస్తిన్్నడు.	 అశింత్ని	 అింత	 మొ౦దిించాలని	 ప్రయత్్నస్తిన్్నడు.	 అశింత్ని	
దు:ఖాని్న	 క్షణ	కాలము	కూడా	భరించలేకుిండా	ఉన్్నడు.	దు:ఖమే	తన	స్వరూపమైతే	
హాయిగా	ఆనిందింగా	అన్భవిించగలిగవుిండేవాడు.	దు:ఖము	తన	స్వభావము	కాదు.	
గన్క	దాని	సాని్నధా్యని్న	క్షణ	కాలము	కూడ	భరించలేకుిండా	ఉన్్నడు.	దు:ఖము	తన	
స్వభావము	కానపు్డు	మర	 తన	 స్వభావ	మేమట్?.	 దీనిక్	 వ్యత్రేకమైనదై	 ఉిండాలి.	
ఏదైతే	తన	స్వభావింగా	ఉింటింద్	అదే	తన	స్వరూపింగా	ఉింటింది.	కన్క	శింత్యే	
మానవుని	స్వరూపము.	మానవుడు	శింత్స్వరూపుడు	తాన్	శింత్స్వరూపుడైనపు్డు	
మర	శింత్కొరకు	అనే్వష్ించడ	మేమట్?	అ	శింత్ని	పిందడానిక్	అనేక	కారణములు	
ఉిండవచుచే.	 శింత్ని	 పిందడానిక్	 కారణము	 లవసరిం	 లేదు.	 తన	 స్వరూపమే	
శింత్	గన్క	తాన్	అనే్వష్ించ్	శింత్	తనకన్న	వేరుకాదని	గ్రహిించకపోవడమే	సర్వ	
అనరా్థలకు	 మూలము.	 దీనినే	 విస్మపృత	 కింఠ	 చామీకర	 న్్యయమింటారు.	 మెడలోని	
నగ	మెడలోనే	ఉిండగా	అది	పోయిిందని	భ్రమించి	దాని	కొరకు	సాగించ్	అనే్వషణ.	
అనే్వషణ	సాగుతుిందేగాని	ఆనిందిం	అింతు	పటటిదు.	తాన్	వెతుకుతున్నది	తననేనని	
గ్రహిించనింత	వరకు	అజాఞానము	నశించదు.	కసూతిర	మృగమునకు	తన	న్భియిందున్న	
కసూతిరని	గూరచేన	జాఞానము	లేకపోవుటచ్త	పరమళము.	బాహ్యింగా	ఉన్నదని	భ్రమించి,	
అరణ్యమింతా	త్రుగుతున్నది.	అలాగే	మానవుడు	ఆశించ్	శింత్	తన	అింతర్యమేనని	
గ్రహిించలేక	బాహ్యములో	శింత్కై	(దైవ	దర్శనమునకు)	అర్రులు	చాస్తిన్్నడు	కాని	లోన	
వదిలిపెట్టి	బయట	వెత్క్తే	దొరుకుతుిందా?	

3)	 “లాలాపాన్	మవాింగుష్్ఠ	 	 బాలాన్ిం	 క్షీర	 విభ్రమః.”	 తన	 బొటన	 వేలున్ిండి	పాలు	
వస్తిన్్నయనే	 భ్ింత్లో	 ఉిండుట	 చ్త	 ప్లలివాడిని	 వద్దని	 వారించిన్	 బొటన	 వేలు	
చప్రసూతినే	 ఉింటాడు.	 బొటన	 వేలున్ిండి	 క్షీరము	 స్రవిించుటలేదని,	 అది	 క్వలిం	
తన	నోట్యిందే	ఊరుచున్న	లాలాజలమని	ఎింతగా	బోధించిన్	బాలుని	పరమతలు	
మనో	బుదు్ధలకు	తృప్తి	కలుగదు.	 	తాన్	పెరగే	కొలది	అర్థిం	 	చ్స్కుింటాడు.		అలాగే	
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మానవునిక్	 కలిగే	 ఆనిందము	 వస్తి	 ప్రపించము	న్ిండి	రావడిం	 లేదు.	 అది	 క్వలిం	
అింతర్యమున్ిండే	 కదులుచున్న	 దని	 చెప్్న్,	 ప్లలివాని	 వల్	 అజాఞానస్థత్లో	 న్న్న	
అింతఃకరణ	సతా్యని్న	గ్రహిించ	లేడు.	వయస్	పెరుగుతున్న	కొలది	కుర్రవాడు	నిజాని్న	
ఎలా	గ్రహిించగలడో,	అన్భవము	పెరగనపు్డే	మనము	సతా్యని్న	గ్రహిించగలము.	ఈ	
జగతతిింతయు	ఆత్మ	యొక్క	ఛాయా	మాత్రమే		ప్రత్	బిింబమున్	పటటికొన్నింత	మాత్రాన	
బిింబాని్న	హసతిగతిం	చ్స్కోలేము.	బిింబాని్న	పటటికున్్నమా	!		ప్రత్బిింబము	తనింతట	
తానే	 ఆగపోతుింది.	 కదలలేక	 నిలిచిపోతుింది.	 మనము	 వస్తివున్	 వదిలి	 నీడన్	
అన్సరస్తిన్్నము.	నిత్య,	శుద్ధ,	బుద్ద,	ముకతిమైన	ఆత్మ	స్వరూపమున్	ఆింతర్యములో	
కలిగయుిండి	 పరణామ	 శీలమైన	 జగతుతిలో	 ఆనిందానిక్	 అర్రులు	 చాస్తిన్్నము.	 ఈ	
మ�్య	జీవన్నిక్	స్వసతి	చెపా్లి.	సతా్యనిక్	సింబింధించిన	జాఞానము	లేకపోవడమే	ఈ	
అనర్థములకు	కారణము.	విచారణన్	పెింపిందిించుకోవాలి.	సతా్యసత్య	వస్తి	వివేకిం	
చ్యాలి.	 అసతా్యని్న	 అింత:కరణములో	తొలగించుకోవాలి.	 సతా్యని్న	గూరచే	 మననిం	
చ్స	 (జప,	తపస్సు	చ్స)	స్వస్వరూపమున్	పిందాలి.	శరీరక	మనో	బుదు్ధలపై	న్న్న	
భ్ింత్ని	తొలగించుకోవాలి.	 విచారణచ్	 దేహ	భ్ింత్ని,	సూ్థల	భ్ింత్ని	 విడిచి	 సదా	
ఆత్మలో	రమించడిం	అలవరుచేకోవాలి.	 “తరత్	శోకమాత్మవిత్”	ఆత్మ	 విదుడు	శోకాని్న	
దాటతాడు.	కనీ్నట్ని	అధగమసాతిడు.	ఆనిందింగా	జీవిసాతిడు.	సచిచేదానింద	స్వరూపమై	
విరాజిలులితాడు.	జీవన్్మకుతిడై	ప్రకాశసాతిడు.	మనము	ప్రస్తితిం	ఉన్నది	మన	నిజసా్థనము	
కాదు.	మన	సా్థనిం	వేరే	చోట	న్న్నది.	అింటే	మన	సా్థనిం	ఎక్కడో	పైన	ఉన్న	స్వర్గములో	
ఉన్నదని	కాదు.	అది	మనలోపలే	ఉన్నది.	జీసస్	క్రీస్తి	చెప్్న	విధింగా	“స్వర్గ	రాజ్యము	
నీలోపలే	ఉన్నది.”	శ్రీకృష్ణ	పరమాత్మ	చెప్్నటటిగా	“ఈశ్వర	ససుర్వ	భూతాన్ిం”	సర్వ	జీవుల	
హృదయాలలో	నివసించుచు	భగవింతుడు	వారని	యింత్రము	పై	న్న్న	వారవల్	తన	
మాయచ్	గరగర	త్పు్తున్్నడు.	కాబట్టి	సమసతి	జీవరాశులలో	పరమాత్మ	స్వరూపాని్న	
చిింతన	 చ్సూతినే	 తమ	 జీవితాని్న	 సఫలిం	 చ్స్కోవడ౦	 బుది్ధమింతులైన	 మన్షు్యల	
కరతివ్య౦.	 మానవజన్మ	 బహు	 దురలిభమైనది.	 అది	 పరమేశ్వర	 కృపవలలినే	 మనకు	
లభిించిింది.	 అలాింట్	 సదవకాశని్న	పింది	మహతతి్	పూర్ణమైన	 జీవిత	 సమయింలో	
ఒక్క	క్షణాని్న	కూడా	మనిం	వ్యర్థింగా	పోగొటటికోకూడదు.	మనిం	ఏ	పని	మీద	వచాచేమో	
(పుటాటిమో)	దానిని	అని్నింట్కింటే	ముిందుగా	నిర్వరతిించాలి.	మన	ప్రమేయిం	లేకుిండా	
మన	జీవిత	సమయింలో	ఇతరులు	చ్యగల	పనిని	వారతోనే	చ్యిించాలి.	ఆ	పనిలో	
మన	 అమూల్య	 సమయాని్న	 వెచిచేించకూడదు.	 అలాగే	 మన	 మరణానింతరిం	 	 మన	
వారస్లు	(ఉతతిరాధకారులు)	చ్యగలిగన	పనిని	అది	ఎింతట్	ఆవశ్యకమైనదైనప్ట్కీ	
ఆ	పనిలో	కూడా	మన	సమయాని్న	వెచిచేించకూడదు.	అయితే	మనిం	లేకపోయిన్	మన	
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జీవిత	కాలింలో	 ఇింకా	మరణానింతర౦	 	కూడా	 ఇతరుల	దా్వరా	 నెరవేరచేలేని	 పనిని	
ఇహపర	లోకాలలో	కళా్యణ	దాయకమైన	పనిని	తప్కుిండా	చ్యాలి.		మనకు	మానవ	
శరీరాని్న	ఇచిచేన	పనిని	ఇింకా	ఈ	పనిలో	ఏ	మాత్రము	లోపిం	జరగన్		మనిం	పునర్జన్మ	
ఎతాతిలిసున	పనిని	తప్క	చ్స	తీరాలి.	అలాగే	మన	దా్వరా	తప్	ఇతరుల	దా్వరా	నెరవేరచేలేని	
పనిని	 సర్వకాలాలలో	 సర్వ	 ప్రథమమైనదిగా	 అత్యింత	 మహిమాని్వతమైనదిగా	 నెించి	
తగు	 తత్రతతో	 అని్నట్కింటే	ముిందుగా	చ్యాలి.	 ఇింతక్	 ఆ	 పని	 ఏమట్?	 అింటే	
అదే	 పరమాత్మ	 ప్రాప్తి.	 ఆ	 పరమాత్మ	 ప్రాప్తిక్	 ఉపాయము	 ఏమట్?	 పరమేశ్వరుని	
యిందు	భక్తి,	ఉతతిమ	గుణాలన్	అలవరుచేకోవడిం,	ఉతతిమ	విధాన్లన్	ఆచరించడిం,	
సింసారము	ఎడల	వైరాగ్యము,	జప	తపాదుల	యిందు	ఆసక్తి	పెించుకోవడిం	పరమాత్మ	
తతా్వనిక్	 సింబింధించిన	 య�ర్ధ	 జాఞానిం.	 మనస్సు,	 ఇింద్యాల	 సింయమిం,	
దు:ఖతులకు,	అన్�లకు	నిషా్కమ	సేవా	ఇతా్యదులు	కాబట్టి	ఇలాింట్	పన్లలోనే	మన	
సమయాని్న	అధకింగా	వినియోగించాలి.	ఎకు్కవ	సమయము	ఈ	మనస్	వ్యర్థింగానే	
చిింతన	 చ్స్తిింటింది.	 అదే	మనకు	 ప్రమాదకరమైన	 విషయము.	కాబట్టి	మనస్సున్	
సూ్థలభోగముల	యిందు	 వ్యర్థచిింతన	 న్ిండి	 తొలిగించి	 భగవత్	 చిింతనలో	 లగ్నిం	
చ్యాలి.	 అలాగే	 జపతపాదుల	 సమయములో	 ఆవరించ్	 నిద్ర,	 స్మరతనిం	 వింట్	
దురు్గణాలన్	వివేకముతో,	ఆలోచనతో,	పటటిదలతో	తొలిగించుకోవాలి.	అలా	చ్యని	
పక్షములో	 ముిందు	 ముిందు	 ఘోరింగా	 పశచేతాతిప	 పడాలిసు	 వస్తిింది.	 అనగా	 ఇహ	
లోకమునిందు	పరమేశ్వర	ప్రాప్తికై	ఎింత	మాత్రము	ప్రయత్్నించక	పరలోకమున	క్గన	
జీవుడు	అచట	దు:ఖమున్	పింది,	 తలలన్	బాదుకుింటూ	రోదిించున్,	 అింతేకాక	
కాలమునిందు,	కర్మయిందు,	ఈశ్వరునియిందు	మ�్యద్షములన్	ఆరోప్ించున్.	

4)	 పరమేశ్వరునిక్	మనమీద	మక్్కలి	 అధకమైన,	 అకారణమైన	 దయ	ఉింది.	 అిందువలలి	
ఆయన	కృపవలలినే	ఈ	మానవ	శరీరము	లభిించిింది.	ఎన్బది	న్లుగు	లక్షల	“గని”లో	
న్లుగు	 విధములైన	 జీవులు	 (సే్వదజ,	 అిండజ,	 ఉది్బజ,	 జరాయుజములన్)	 ఉన్నవి.	
అవిన్శయగు	జీవుడు	వీనిలోనే	త్రుగుతూ	జని్మసూతి,	మరణిస్తిన్్నడు.	ఏలయన,	ఈ	
జీవుడు	కాల	కర్మ	స్వభావ		గుణములతో	ఆవృతుడై	మాయకు	లోబడి	నిరింతరమూ	వివిధ	
యోన్లలో	 త్రుగాడుచుిండున్.	 జీవుడు	 ఈ	 విధింగా	 దు:ఖతుడగుటన్	 గాించిన	
కరుణామూరతియగు	ఈశ్వరుడు	నిరే్హతుకమైన	దయన్	గురప్ించి	తనన్	చ్రవచుచేటకై	
మానవ	దేహమున్	ప్రసాదిించున్.	కావున	 ఇట్టి	దురలిభమైన	అవకాశమున్	జీవుడు	
సది్వనియోగపరచుకొని	పరమాత్మన్	చ్రుకొనవల్న్.	

5)		 ఈ	విషయాని్న	మనము	బాగా	ఆలోచిించాలి.	ఈ	భూమిండలిం	మీద	అసింఖా్యకమైన		
జీవరాస్లున్్నయి.	 వాట్లో	మానవులు	చాలా	 తకు్కవ	 సింఖ్యలోనే	 ఉన్్నరు.	 అింటే	
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అత్యింత	 పరమతింగానే	 ఉన్్నరు.	 అలాింట్	 దురలిభమైన	 మన్ష్య	 శరీరాని్న	 పింది	
మానవులు,	స్మరతనముతో		నిరలిక్షష్యముతో,	పాపకారా్యలలో,	స్ఖభోగాలోలి	జీవన్ని్న	
గడుపుతున్్నరింటే	అది	వార	మూరఖుత్వము	కాక	మరేమగుతుింది?	మానవ	జీవితమూ	
మక్్కలి	 ఉపయోగకరమైనది.	 దురలిభమైనది,	 సరో్వతతిమమైనది	 అయినప్ట్కీ	 ఇది	
క్షణికమైనదన్న	విషయాని్న	గురుతిించుకోవాలి.	ఇపు్డున్నది	మరుక్షణములో	ఉిండదు.	
దీనిని	 నమ్మటానిక్	 వీలులేదు.	 మృతు్యవు	 ఎపు్డూ	 వచిచే	 దీనిని	 కబళించివేస్తిింద్	
తెలియదు.	 మానవ	 శరీరము	 క్వలిం	 భోగభాగా్యలు	 అన్భవిించటానిక్	 మాత్రము	
కాదు.	ఆహారము,	నిద్ర	మై�న్ది	ధరా్మలు	పశు	శరీరములో	కూడా	ఉన్్నయి.	మర	
అలాింటపు్డూ	మనిష్	శరీరాని్న	పింది	పశుధరా్మలతో	తమ	సమయాని్న	గడిపేవాళ్్ళ,	
మన్ష	రూపములో	ఉన్న	పశువు	తత్వము	కాకా	ఇిం	క్మవుతుింది?	విజుఞాలైన	మీరు	
వివేచనతో	ఇపు్డైన్	ఆలోచిించిండి.	ఆచరించిండి.	మనకు	ఉన్నది	 “ఏకైక	మార్గము	
ఒక్కటే”	అది	తెలుస్కుింటారని	మనవి	చ్స్తిన్్నన్.	
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(3వ	భాగము)

1)	 మన	దేహములోని	సూక్ష్మ	శరీరమే	అింతరింగము.	అది	మనలని	అడుగుతుింది	ఎని్న	
రకాల	జన్మలన్,	వేట్	వేట్లో	ఎత్తిసాతివు?	ఇింకా	ఎని్న	కోటలి	సింవతసురాలు	నేన్	జన్మలు	
ఎతాతిలి.	నీకు	విస్గు	రావడము	లేదు	కాని	న్కు	రోత	పుడుతుింది.	ఓ	మానవా?	విముక్తి	
పిందడానిక్,	మోక్షము	పిందడానిక్	మరొకసార	దైవ	మానవ	జన్మ	ఇచిచే	ఇపు్డైన్	
మోక్షము	 పిందు	 అని	 అింటే	 నీవు	 న్	 ఆక్రిందన	 పెడచెవిన	 పెట్టి	 నీ	 దారలో	 నీవు	
ప్రయాణిస్తిన్న	ఓ	మానవుడా	!	ఇకనైన్	ఆలోచిించు?	నేన్	నీ	అింతరింగాని్న	చెపుతున్్న!	
నేన్	ఈ	జన్మలలో	సూక్ష్మింగా,	సూ్థలింగా	పడుతున్న	బాధలు	 	వరా్ణన్తీతము.	ఎవరు	
విింటారు	న్		బాధలు?		నీకు	చెవులున్్న	వినపడవు.	కళ్్ళన్్న		కనపడవు.	అింత	మొదు్ద	
నిదు్దర	పోతున్్నవు.	ఒక	దైవముయొక్క	బిడడునైన	న్కు	ఇని్న	కషాటిల	పాలు	చ్యడము	
నీకు	న్్యయమా?	ఎని్న	కోటలి	సింవతసురాల	తరువాత	మేలొ్కింటావో	ఇింకా	ఎని్న	జన్మలు	
ఎతతిమింటావో!	ఎని్న	గడపలు	నన్్న	తొక్కమింటావో!	ఎని్న	గరా్భలు	ధరించమింటావో!	
ఎని్న	 ఆటపోటలికు	 గురచ్సాతివో!	 ఎిందరతో	 దు:ఖానిక్	 గుర	 చ్యిసాతివో!	 ఎిందరతో	
తని్నసాతివో!	 తన్్నలు	 త్ని	 త్ని	 ఈ	 మానవజన్మ	 కావాలని	 కోరుకొని	 నేన్	 వసేతి,	 ఈ	
మానవజన్మలోనైన	మా	పుట్టిింట్క్	పింప్సాతివని,	ఏరకోర	మనస్పడి	నేన్	వసేతి	మళీ్ళ,	
మళీ్ళ	హీనమైన	జన్మలు	ఎతతిమని,	నీవు	తయారుచ్స	పింప్స్తిన్్నవు	ఓ	మానవా!	నీకు	
ఇది	న్్యయమా?	న్గోడు	వినపడుటలేదా?	ఆ	జన్మలు	ఎత్తినపు్డు	వాట్లో	జాఞానము	
లేదు.	జాఞానము	వున్న	మనిష్లో	జన్మ	ఎత్తి	విముక్తి	పింది	మా	పుట్టిింట్క్	వెళా్ళలన్న	కోరక,	
కోరకగానే	మగలిపోతుిందా?	ఓ	మానవా	!	అింతా	నీ	చ్తులలోనే	వుింది	న్	తలరాత	
ఏమ	చ్సాతివో	అని	బెింగ	బెింగగా	వుింది.	పోయిన	మానవ	జన్మలో	చ్సన	విధింగా	చ్స	
మళ్ళ	నరకకూపములో	జన్మలు	ఎతుతి	అని	చెపుతావో,	నన్్న	కడతేరచే	న్	తలిలి	ఇింట్క్	
పింపుతావో,	ఏమో	అింతా	అగమ్యగోచరింగా	వుింది.	ఓ	బుది్ధకలి్గన	మానవుడా	!	

2)	 మోక్షమనగా విడుదల. బంధమునుండి విడుదల. దు:ఖ భూయిష్ఠ మగు 
సంస్ర బంధమునుండి విముకి తా నందుటయే మోక్షము. ప్ట్్ట క చావుల నుండి 
తప్పుంచ్కొనుటయే మోక్షము.	 అవిచిఛాన్న	 ఆతా్మనిందాన్భూత్ని	 బడయుటయే	
మోక్షము.	 స్వస్వరూపమగు	 దైవమిందు	 నిలుకడ	 కలిగ	 యుిండుటయే	 మోక్షము.	
దేహభారమున్,	 మనోభారమున్,	 జీవభారమున్	 వదిలిించుకొన్టయే	 మోక్షము.	

26. అంతరంగం పిలుసు్త ంది. రా !
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భారరహితమగు	ఆత్మయిందు	నిలుకడ	కలిగయుిండుటయే	మోక్షము.		అన్ది	కాలము	
న్ిండి	జీవుడు	సింసార	బింధమునిందు	తగులుకొని	అజాఞాన	శృింఖలముచ్	బదు్ధడై	తన	
స్వస్వరూపమున్		మరచి	తాన్		దేహమని	భ్రమించుచు,		న్న్యాతనలన్	అన్భవిించూ	
జనన	మరణ	రూప	సింసార	చక్రమిందు	పరభ్రమించుచున్్నడు.	వాసతివముగా	అతడు	
బదు్ధడుకాడు-	ముకుతిడు.	మాింసమయుడు	కాడు-మింత్రమయుడు.	మృణ్మయరూపుడు	
కాడు-	చిన్మయమూరతి.	పోతపోసన	సచిచేదానింద	విగ్రహమే	మానవుడు.	ఈ	సత్యమున్	
ఉపనిషతుతిలు	 పనికటటికొని	 పదే,	 పదే	 హెచచేరస్తిన్్నయి.	 కాని	 వ్యవహారమగు్నడగు	
జీవుడు	శ్రుత్	భగవత్	యొక్క	ఆ	మహత్వపూర్ణ	వాక్యములన్	సరగా	అర్థము	చ్స్కొనక	
తన	అల్బుది్ధక్	తోచినదే	సత్యమని	నమ్మ	తద్రీత్	ఆచరించుచున్్నడు.	దృశ్యవైభవములే	
తన	 జీవిత	 లక్షష్యమని	 భావిించి,	 పాించ	 భౌత్కమైన	 అల్	 కాయమే	 తానని	యెించి,	
తన	 చుటూటిన్న్న	 బింధుమత్రస్తాదులు	 ఆ	 చింద్రతారార్కముగ	 విలసలులిదురని	
సత్యవస్తివున్	 ఉపేక్ించి	 అసత్యవస్తివున్	 ఆశ్రయిించి	 సింసారమన్	 ఊబిలో	
దిగబడి	పోవుచున్్నడు.	ఇక	కడతేరు	మార్గమేది?	ఇదియే	ఇపు్డు	యోచిించవలసన	
ముఖ్య	 విషయము.	 జీవునకు	 దు:ఖమన్నది	 స్వభావ	 సద్ధము	 కాదు	 ఆగింతుకము.	
పరమానిందమయుడగు	జీవుడు	తన	నిజస్వరూపమున్	విస్మరించినిందువలననే	ఈ	
బింధము,	ఈ	జింజాటము	నెత్తిన	వచిచే	పడినది.	శసత్రపరచయము	లేని	కారణముచ్తనే,	
పెద్దల	 సాింగత్యము	 లోప్ించుటవలననే	 మన్జునకు	 ఈ	 సింసార	 తాపత్రయము	
తగులొ్కని	 బాధించుచున్నది.	 అసలు	 జీవునకు	 ఏ	 కాలమిందున్	 బింధము	 లేదని	
జీవుడు	వాసతివముగా	నిత్య	శుద్ధ	బుద్ద	ముకతి	 ఆత్మ	 స్వరూపుడే	యనియు	సరు్వలున్	
ముిందుగా	 గురెతిరుగవల్న్.	 తాన్	 బదు్ధడని,	 అలు్డని,	 కాలగ్రస్తిడని	 నిరింతరిం	
భావిించుచుిండుటవలన	 ఇట్టి	 సింకుచిత	భావములక్	హృదయమున	తానొసింగుట	
వలన	జీవుడు	అధోగత్ని	పిందుచున్్నడు	(కృశోత్	దు:ఖీ	బద్్ధహిం)	అని	వశషటి	గీతలో	
వశషటి	 మహరషి	 చెప్్న	 చిందమున	 “నేన్	 కృశించిన	వాడన్,	 అత్	దు:ఖవింతుడన్,	
బదు్ధడన్,	రెిండు	చ్తులు,	రెిండు	కాళ్్ళ	కలవాడన్,	ఇింత	మాత్రమే	న్	స్వరూపము”	
అని	తలించువాడు,	తదన్సారము	వరతిించు	వాడు	బింధింపబడుచున్్నడు.

3)	 నేన్	దు:ఖవింతుడన్	కాన్.	న్కు	వాసతివముగా	దేహము	లేదు.	ఆత్మకు	బింధమెచట?	
అని	 తలించువాడు.	 ఆ	 ప్రకారముగా	 వరతిించువాడు	 ముక్తిని	 బడయుచున్్నడు.	
స్ఖదు:ఖముల	యొక్క,	బింధమోక్షముల	యొక్క	కీలక	మచటనే	యున్నది.	అజాఞానమే	
దు:ఖహేతువు.	ఆత్మచిింతన	లేకపోవుటయే	అశింత్క్	కారణము.	జన్లు	ఈ	సత్యమున్	
గురెతిరగ	 సతా్యనే్వషణన్	 శీఘ్రముగా	 ప్రారింభిించవల్న్.	 దు:ఖ	 నివారణమునకు	
వేరొక	మార్గము	లేదు.	చీకట్లో	పామున్	చూచి	కింగారుపడి	ఒకడు	న్న్	బాధలు	
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పిందుచున్్నడు.	దీపము	తెచిచే	చూడగా	అచట	పాము	లేదు.	తాడు	మాత్రమే	కలదు.	
చీకట్లో	మన్జుడు	పిందు	దు:ఖ	 పరింపరలు	ఇతరమగు	ఏ	ఉపాయము	చ్తనో	
తొలగ	నేరవు.	దీపిం	తెచిచేనపు్డే	అవి	పోగలవు.	అటేలి	అింధకార	బింధురమైన	 	ఘోర	
తమస్సునిందు	పడి	కోటలి	కొలది	జన్మలు	న్న్యాతనలు	అన్భవిించుచున్న	జీవుడు	
ఆత్మజాఞానమన్	 జో్యత్ని	 వెలిగించినపు్డే	 పరమశింత్ని,	 దు:ఖ	 రాహిత్యమున్	
పిందగలడు.	 అట్టి	 యత్నమున్	 శీఘ్రముగా	 ఈ	 మానవ	 జీవిత	 మిందే	 ఒనరచే	
లక్షష్యమున్	సాధించి	వేయవల్న్.	అవకాశములని్నయు	హసతి	గతములై	యున్న	ఇట్టి	
అమూల్య	 సిందర్భమున్	 పోగొటటికొన్ట	 దౌరా్భగ్యమే	 యగున్.	 “స్పేతిరుతా్థయ	
స్పతిష్యనతిిం	బ్రహె్్మకిం	ప్రవిచినతిష్యతా�”	ఉదయము	నిద్ర	లేచినది	మొదలు	మరల	పరుిండు	
వరకున్	బ్రహ్మమున్	గూరచేయే	ల్ససుగా	చిింతన	(సదా)	చ్యుచుిండ	వల్నని	శసత్రము	
ఈ	 ప్రకారము	 చెప్్నది.	 	 “నాతిదూరే నృణాం మృతుయురితి వ్దాన్త డి౦డిముః”.	 ఓ	
జన్లారా!	మృతు్యవు	దూరముగా	ఉన్్నడని	భ్రమించకుడు.	అది	చ్రువలోనే	ఉన్నది.	
కావున	త్వరపడుడు.	విజాఞానమున్	సముపార్జించుడు.	మరచిన	మీ	దివ్య	స్వరూపమున్	
త్రగ	 జఞాప్తిక్	 తెచుచేకొన్డు.	 మహాతు్మల	 నిజమైన	 గురువుల	 ఆశ్రయిింపుడు.	 సాధన	
చ్స	కడతేరుడు.	బింధనము	న్ిండి	విడుదల	పిందుడు.	మీ	స్వస్వరూపమగు	ఆత్మన్	
పిందుటయే	మోక్షమని	ఎరుింగుడు.	

4)	 అజాఞాన్ల	మనః	ప్రవృత్తి:	శసత్రములు	ఈ	ప్రకారముగా	ముకతికింఠముతో	బలుకుచుిండ.	
శింఖారావము	 బధరుని	 కర్ణ	 గోళమున	 ప్రవేశించని	 చిందమున	 అజుఞాలగు	 జన్లు	
వానినింతగా	పట్టిించుకొన్ట	లేదు.	దైవ	మీమాింస	చ్యక	పోగా,	దేహ	మీమాింసలోనే	
కాలమునింతయు	 వినియోగించుచున్్నరు.	 అనగా	 దేహచిింతన,	 దృశ్య	 పదార్థ	
చిింతనలోనే	 మునిగ	 పోవుచున్్నరు.	 మాింస	 మాయమగు	 శరీరమున్	 గూరచేన	
రింది	జన్లన్	పట్టి	పీడిించుచున్నది.	అజుఞాలు	మట్టి	ముద్దయగు	దేహమే	తమ	జీవిత	
సర్వస్వ	 మన్	 భావన	 కలిగ	యున్్నరు.	 తొమ్మది	 రింధ్రముల	 తోలుత్త్తియే	 తానని,	
దానిక్	 సింబింధించిన	 వారిందరూ	 తనవారని,	 అహింకార,	 మమకారములు	 కలిగ	
భ్రమలో	చికు్కకొన్చున్్నరు.	రకతి	మాింసములతో	గూడి	జడమైయున్న	ఈ	పించభూత	
సముదాయ	 నిర్మత	 వస్తివు	 యొక్క	 అిందచిందములన్	 జూచి	 ఆనిందపడుచు,	
దాని	 సిందర్యమున్	 చూచి	 మురసపడుచు	 దాని	 ఘనతన్	 గూరచే	 చరచేించు	
కొన్చున్్నరు.	 దేహము	 యొక్క	 సిందర్య	 నిర్ణయమిందు	 సామాన్యముగా	 ప్రముఖ	
పాత్ర	వహిించుచున్్నరు.	

5)	 ఆత్మ	 సత్	 చిత్	 స్ఖ	 స్వరూపమైయున్నది.	 అది	 సమసతి	 దేహముల	 యొక్క	 ప్రభువై	
విలసలులిచున్నది.	 ఇది	 అన్భవ	 సద్ధము.	 ఇటలిిండ	 మూఢ	 బుది్ధ	 యగు	 జీవుడు	
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అనిత్యమగు	దేహమే	తానని	భావిించి	 దేహాత్మ	బుది్ధ	న్శ్రయిించుచున్్నడు.	 జన్లు	
తమ	 యొక్కయు,	 ఇతరుల	 యొక్కయు	 శరీరములన్	 బాహ్యమున	 ఎముకలు,	
మాింసము,	రకతిము,	క్రొవు్వ	మున్నగు	వానితోన్	లోపల	మలమూత్ర	కఫాదుల	తోనూ	
నిిండి	యున్నటలి	తెలిసకొనిగూడ	త్రగ,	ఈ	దేహము	పుత్ర	మత్ర	సతీ	స్తులు,	సేవకులు,	
గుఱ్ములు,	ఎదు్దలు	మున్నగునవి	అని్నయు	న్యొక్క	స్ఖములకు	సాధనము	లని	
తలించి,	ఈ	మాింస	మీ	మాింస	యిందే	 	 తమ	అమూల్య	మానవ	 జీవితమున్	భ్రష్ఠ	
మొనరుచేచున్్నడు.	 మరయు	 దేని	 దా్వరా	 జన్లిందరూ	 తమ	 తమ	 జీవితములన్	
ధరించుచున్్నరో,	 తమ	 తమ	 వ్యవహారములన్	గావిింపగలుగుచున్్నరో,	 ఏది	వార	
యొక్క	 సభాగ్యమునకు	 హేతువైనద్,	 ఏది	 వార	 యొక్క	 అింతఃకరణ	 మిందే	 స్థత్	
గలిగ	యున్నద్	అట్టి	ప్రాణాధ్శుడైన	 అమృత	 ఆత్మ	యొక్క	 తత్వమున్	గూరచే	వారు	
ఒక్ింత	 అయినన్	 విచారణ	 చ్యుట	 లేదు.	 ఏమ	 ఆశచేర్యము?	 జన్లు	 తమ	 తమ	
జీవితములిందు	కొింత	మారు్న్,	 సింసా్కరమున్	కలుగచ్స్కొన	వల్న్.	బుదు్బద	
ప్రాయమైన	ఈ	జీవిత	మిందు	మీన	మేషములు	ల్క్్కించుచు,		వ్యర్థముగా	కాలయాపన	
చ్యుట	 గాని,	 విషయ	భోగలాలస్లై	 పారమార్థక	 అవకాశములన్	జారవిడుచుట	
గాని,	దేహేింద్యాది	దృశ్యపదార్ధములపై	మమత్వము	అహిం	బుది్ధ	కలిగ	యుిండుట	
గాని,	తన	హృదయాింతర్గతమగు	ఆత్మ	దేవుణి్ణ	విస్మరించుట	గాని	విజుఞాలకు	పాడి	కాదు.	
కాలమున్	వృ�	చ్యక	దైవచిింతన	ఆత్మచిింతన	గావిించుకొన్చు	జీవితములన్	
సభాగ్య	వింతములుగా	తీరచే	దిదు్దకొనవల్న్.

		 1)	 దాన	ధర్మమూ	చ్యక	లోభి	డబు్బన్	కూడ	బెటటిచున్్నడు	=	వానిని	చూస	డబు్బ	
నవు్వచున్నది.

	 2)		 ఇది	న్	భూమ	అని	మన్జుడు	గొప్గా	 చెపు్కొన్చున్్నడు	 =	వానిని	చూస	
భూమ	నవు్వచున్నది.	

	 3)	 దృశ్య	 విషయములపై	 వా్యమోహము	 కలిగ	 మన్జుడు	 దాని	 వెింట	
పరుగడుచున్్నడు	=	వానిని	చూస	ఇింద్యములు	నవు్వచున్నవి.	

	 4)	 మరణ	 రహితుడగు	పరమాత్మన్	సేవిించక	 దేహమే	తానని	మానవుడు	మురస	
పోవుచున్్నడు	=	వానిని	చూస	మృతు్యవు	నవు్వచున్నది.

మానవుడు	అజాఞాన	వశమున	తన	అమూల్య	జీవితమున్	తన	వికృత	చ్షటిలచ్	నవు్వల	
పాలు	గావిించుకొన్చున్్నడు.
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	(4వ	భాగము)

1)	 ప్రపించములోని	అని్న	ఐశ్వర్యములు	అన్భవిించడానిక్	లభిించినన్	కాని	పరమాత్మ	
యొక్క	జాఞానము	కలుగని	యెడల	చివరక్	ఈ	జీవాత్మ	యొక్క	సర్వస్వము	హరింపబడున్.		
ఎవర	 దగ్గరైన	 ఆత్మ	 జాఞానము	 లేకుిండా	 ఇతరత్రా	 అనీ్న	 ఉన్నప్ట్కీ	 అవి	 అని్నయు	
నశ్వరములే.	అతని	శరీరము	కూడా	నశ్వరమే	(వ్యర్థమే).	ముని	వశషుటిల	వారు	అింటారు	
“ఎవరకైన్	స్వర్గము	యొక్క	 ఐశ్వర్యము	లభిించినన్	ఆత్మజాఞానము	లభిించనటలియితే	
ఆ	 మన్షు్యడు	 అభాగు్యడు.”	 బాహ్య	 ఐశ్వర్యము	 లభిించిన్,	 లభిించక	 పోయిన్	
చిండాలుని	 ఇింట్	 భిక్షన్	 చిప్లో	 త్ింటూ	 జీవిించవలసనటవింట్	 కషటి	 సమయిం	
వచిచేనప్ట్కీ	 ఎక్కడైతే	 ఆత్మజాఞానము	 లభిస్తిింద్	 ఆ	 దేశములోనే	 నివసించవల్న్.	
ఆ	వాతావరణములోనే	మన	చితాతిని్న,	 పరమాతు్మనిలోనే	 లగ్నము	చ్యవల్న్.	 ఆత్మ	
జాఞానము	కొరకు	ఉతాసుహిం	చూపు	మన్షు్యడే	తనకు	తాన్	మత్రుడు.	తనన్	తాన్	
ఉద్ధరించుకొనే	 దారలో	 నడవని	 వ్యక్తిని	 మన్ష్య	 శరీరములో	 ఉన్నటవింట్	 రెిండు	
కాళ్ళ	పశువుగా	భావిించడిం	జరగనది	అని	తులస్దాస్	జీ	గారు	అన్్నరు.	వశషటి	ముని	
అింటారు:	 “జాఞానవింతులైన	 ఋష్,	 మహరుషిల	 జీవితాలలో	 ఎనో్న	 బాధలు,	 కషాటిలు	
వచిచేన్	కాని	వార	చితతిము	ఎలలిపు్డూ	తమ	ఆత్మ	అభా్యసములోనే	లగ్నమై	ఉింటింది.”	
శ్రీరాముల	వారు	బాల్య	కాలమున్ిండి	ప్రాణాయామము,	ధా్యనము	చ్సేవారు.	పదహారు	
సింవతసురముల	వయస్సులోనే	తీర్థయాత్ర	చ్సూతి	ప్రపించములోని	స్థత్గతులన్	లోతుగా	
అధ్యయనము	చ్సూతి,	పెద్ద	పెద్ద	భవనములు	శథిలమవుచున్్నయి,	ఊరు	స్మశనము	
అవుతున్నది	 మరయు	 స్మశనము	 ఊరవుతున్నది.	 ఇటవింట్	 నశించ్	 ప్రపించాని్న	
చూస	 శ్రీరామునకు	 వైరాగ్యము	 కలిగనది.	 ప్రపించములోని	 వికృత	 జీవితమున్,	
వికృత	 స్ఖాని్న	 చూస	 అతనిక్	 వైరాగ్యము	 ఏర్డిింది.	 వారు	 వశషటిముని	 యొక్క	
జాఞానవచనములు	వినేవారు.	ఆ	జాఞానవచనముల	విింటూ	అిందులో	ల్నమయే్య	వారు.	
బ్రహ్మముహూరతిములో	 ప్రాణాయామము	 చ్సేవారు.	 ఎని్న	 కషటిములు	 వచిచేన్	 ఆత్మ	
జాఞానమున్	పిందడము,	గురువు	యొక్క	వాక్యములన్	సాక్షాతా్కరము	చ్స్కోవడము	
ముఖ్యమని	తలచ్వారు.	బుది్ధమింతులు	ప్రత్	నిమషమున్	సది్వనియోగము	చ్యాలని	
భావిసాతిరు.	 జీవితము	యొక్క	 విలువన్	 తెలుస్కొన్న	 వారు	 ఎలలిపు్డూ	చురుకుగా	
ఉింటారు.	 మూరఖు	 స్వభావము	 కలవారు,	 తన	 మనస్సునకు	 బానిస	 అయినవాడు	
కొరడా	దబ్బలు	త్ని	కొది్దదూరము	నడుసాతిడు.	మళీ్ళ	తరువాత	నడవడము	ఆపేసాతిడు.	

26. అంతరంగం పిలుసు్త ంది. రా !
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బ్రహ్మజాఞాని	 గురువు	 లభిించినప్ట్కీ	 మూరఖు	 మన్షు్యడు	 సావధాన్డు	 కాలేడు.	
బుది్ధమింతుడైన	మనిష్	గురువు	యొక్క	యుక్తిపైనే	నిలిచి	ఉింటాడు.	ఏకలవు్యడు	తన	
గురువు	యొక్క	బొమ్మన్	తయారు	చ్స,	దానియిందు	ఏకాగ్రతన్	వుించి	అభా్యసమున్	
కొనసాగించిన్డు.	 ఏదైన్	 తపు్	 జరగతే	 తన	 చెవిని	తానే	 పటటికొనే	వాడు.	 ఎడమ	
చ్త్తో	చెవిని	 పటటికొని	కుడి	చ్త్ని	గురువు	యొక్క	 చ్యిగా	భావిించి	చెింప	మీద	
కొటటికొనే	వాడు.	ఆ	విధింగా	చ్సూతి	చ్సూతి	గురువు	యొక్క	మూరతి	ముిందు	ధన్ర్వధ్య	
నేరుచేకొని	 దానిలో	 ప్రావీణ్యతన్	 పిందిన్డు.	 గురువచనమిందు	 బదు్ధలైన	 వారు	
ఎనో్న	కషాటిలు,	బాధలు	వచిచేనప్ట్కీ	ఆధా్యత్్మక	మారా్గని్న	వదిలిపెటటిరు.	అని్నింట్కింటే	
ఉన్నత	పదవి	అయిన	ఆత్మ	సాక్షాతా్కరము	చ్స్కొనెదరు.	ఇటవింట్	ఆత్మ	జాఞాన్లు	
అదు్భతమైన	వారగుదురు.	

2)	 “మోహము,	మాయ,	మోసము,	కుట్ర,	దగా	చ్స	ఎవరైతే	తమ	ప్లలిల	కోసిం	డబు్బ	ప్రోగు	
చ్సాతిరో	వార	యొక్క	ఆ	ప్లలిలే	వార	ముఖము	మీద	ఉమే్మసాతిరు”	అని	న్నక్	జీ	అింటారు.	
సాధకునిక్	భగవింతుడు	తప్్ించి	మగతా	ఏవి	రుచిించడిం	లేదింటే	అతడు	మొదట్	
మెటటిన్	చ్రుకొన్్నడని	మనము	అర్థము	చ్స్కోవాలి.	బాధలు,	కషాటిలు	అనేవి	అతనిక్	
సాధనింగా	 తయారవుతాయి.	 తపస్సుగా	 తయారవుతాయి	 కషాటిలు,	 బాధలు	 అనేవి	
జీవితానిక్	సింగీతములు.	అవి	రానటలియితే	సింగీతమే	ఉిండదు.	తుమె్మద	పురుగున్	
పటటికొని	తన	రింధ్రములో	పెడుతుింది.	తరువాత	దాని	ఒకసార	పడుస్తిింది.	అపు్డు	
ఆ	పురుగు	కొటటికుింటింది.	దాని	శరీరము	న్ిండి	చెమట	లాింట్	కొతతి	ద్రవ	పదార్ధము	
వెలువడుతుింది.	 మళ్ళ	 తుమె్మద	 రెిండవసార	 పడిచినపు్డు	 ఆ	 పురుగు	 వేగింగా	
కొటటికుింటింది.	ఆ	చెమట	పదార్ధము	గట్టిగా	అవుతుింది.	గూడు	తయారు	అవుతుింది.	
మూడవసార	పడిచినపు్డు	పురుగు	తీవ్రింగా	కొటటికుింటింది.	విపరీతమైన	బాధకు	
గుర	 అవుతుింది.	 కాని	పడవడము	కారణింగా	 చెమట	న్ిండి	 తయారైన	గూడులో	
న్ిండి	రెక్కలు	బయటక్	వసాతియి.	అది	ఇక	ఎగరపోతుింది.	ఆ	విధింగా	పరమాతు్మడు	
తన	 సాధకునిని	 తన	 దివ్య	 అన్భూత్లో	 ఎగురవేయాలని	 అన్కొన్నపు్డు	 అతనిక్	
నలువైపులా	కషాటిలు,	బాధలి్న	కలి్గసాతిడు.	దాని	ఉదే్దశము	ఆలోచన్శక్తి,	మనోబలము,	
అవగాహన	 శక్తి	 మరయు	 ఆత్మశక్తి	 పె౦పింది౦చాలని	 భకుతిరాలైన	 “మీరా”	 కొరకు	
పరమాతు్మడు	“రాణా”	రూపములో	బాధలని	ఇచాచేడు.	శబర	కావచుచే	లేదా	సింతు	కబీర్	
కావచుచే,	ఎక్	న్�జీ	కావచుచే	లేదా	సింత్	తుకారా�	కావచుచే,	అటవింట్	భకుతిలకు	ఒక	
రకమైన	వలన్	తయారు	చ్సూతినే	వుింటారు.	ఏ	విధింగా	అయితే	మూడవ	పడుపునకు	
రెక్కలు	విచుచేకొని	బయట్క్	వసాతియో,	ఆ	విధింగానే	ప్రకృత్	వైపు	న్ించి	ఈ	ఆట	అింతా	
కూడా	సాధకుని	యొక్క	ఉన్నత్	కోసమే.	సరయైన	సాింగత్యము,	తోడు	దొరకని	వారు,	
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సరయైన	 మార్గము	 చూడని	 వారు,	 దృఢత్వము	 లేనివారు	 చలిించి	 పోతారు.	 దేనిని	
సాధింపజాలరు.	తపస్సు	లో	ఏమ	పురోగత్	సాధించలేదని	బుదు్ధని	మనస్సులో	ఒక	సార	
ఆలోచన	కలి్గనది.	ఇక్కడ	ఎవరూ	తెలియదు.	త్నడానిక్	ఏ	మాత్రము	సదుపాయము	
లేదు.	నేన్	ఏమ	అనక	పోయినప్ట్కీ	న్	మీద	ఉము్మ	వేస్తిన్్నరు.	ఇది	కూడా	ఒక	
జీవితమేన్!	పద	వెన్కక్	వెళ్దాము	అని	ఆ	సమయాన	అతడు	సదా్ధరు్థడు	మాత్రమే.	
సతాసుింగత్యము	 తోడు	 లేదు	 మొదట్	 భూమకలో	 దృఢత్వము	 కావాలి.	 బాల్యములో	
కలిగన	వైరాగ్యమైతే	సరే,	కాని	బుదు్ధని	మనస్సులో	ఇింట్క్	వెళ్దాము	అనే	ఆలోచన	
కలి్గనది.	ఆ	ఆలోచనలోనే	మునిగ	ఉిండన్.	ఇింతలో	ఎదురుగా	వున్న	చెటటి	మీదిక్	ఒక	
పురుగు	ఎకు్కతూ	కనిప్ించినది.	గాలి	దబ్బ	తగలడములో	అది	క్రిింద	పడిపోయిింది.	
మళీ్ళ	మళీ్ళ	ఎక్కడము	ప్రారింభిించిింది.	కొది్దగా	పైక్	వెళలిన	తరువాత	మళీ్ళ	గాలిక్	క్రిింద	
పడిింది.	ఈ	విధింగా	అది	ఏడుసారులి	ఎక్్క,	ఏడూ	సారులి	క్రిింద	పడినది.	అయినప్ట్కీ	తన	
ప్రయతా్నని్న	వదిలిపెటటిలేదు.	చివరక్	అది	ఎనిమదవ	సార	ఎక్కడిం	జరగనది.		సదా్ధరు్థడు	
దానిని	 ధా్యన	 పూర్వకముగా	 గమనిసూతి	 ఉిండన్.	 అతడు	 ఈ	 విధమైన	 ఆలోచనలో	
పడన్:	“ఇది	ఏమ	అబద్ధపు	సింఘటన	కాదు.	ఇది	ఒక	సింక్తము.	ఒక	సాధారణమైన	
పురుగు	తన	లక్షా్యని్న	చ్రుకోగా	లేనిదీ	నేన్	మనిష్నై	ఉిండి	వెన్కింజ	వేయడమా?”	
“కార్యిం	సాధయామ,	వా	దేహిం	పాతయామ”	కారా్యనీ్న	సాధసాతి	లేదా,	మరణిసాతి.	తన	
కోటలో	కూడా	మరణిించ	వలసిందే.	సాధన్	చ్సూతి	చ్సూతి	కూడా	మరణిించిన	ఇబ్బింది	
ఏమ	లేదు.	ఆ	విధింగా	ఆలోచిించి	గట్టిగా	నిశచేయిించుకొని	బయలు	దేరన్డు.	ఏడూ	
సింవతసురములలోనే	అతనిక్	జాఞానోదయము	కలిగనది.	బ్రహ్మ	జాఞానము	కలిగనది.	అతని	
వాకు్క	వేద	వాకు్క	అవుతుింది.	

3)	 	 ప్రపించములో	 ఏమ	దొరక్నప్ట్క్	 చివరక్	 ఏముింది?	 కళ్్ళ	మూతపడడముతోటే	
అింతా	మాయిం.	 గొప్లో	 గొప్	 భరతి	 దొరక్నప్ట్క్	 ఏమట్	 లాభిం?	 స్ఖమే	 కదా	
నీ	 న్ిండి	 పిందేది.	 నీవు	 ముసలి	 దానివైన	 తరువాత	 చూడన్	 కూడా	 చూడడు.	
స్౦ధరమైన	భార్య	దొరక్న	నీ	న్ిండి	స్ఖాని్న	కోరుకుింటింది.	నీవు	ముసలివాడివైన	
తరువాత	ఉమే్మస్తిింది.	కొడుకు	 కలిగన	యెడల	నీ	న్ిండి	డబు్బన్	కోరుకుింటాడు.	
నీ	 కొడుకు	 వారస్డవుతాడు.	 భార్య	 నీ	 శరీరిం	 న్ిండి	 స్ఖాని్న	 కోరుకుింటింది.	
భరతి	 నీ	 శరీరానిక్	యజమాని	 కావాలని	 కోరుకుింటాడు.	 కాని	 నీయొక్క	 కలా్యణాని్న	
చ్సేవారెవరు?	 రాజకీయ	 న్యకుడు	 నీయొక్క	 ఓటకు	 భాగసా్వమగా	 కావాలని	
కోరుకుింటాడు.	ప్రజలు	నీ	న్ిండి	సకరా్యలన్	కోరుకుింటారు.	వీరిందరూ	ఒకరకొకరు	
సా్వర్థింతోటే	కూడి	ఉన్్నరు.	భగవింతుడు	భగవింతుని	యొక్క	ప్రాప్తిని	పిందిన	మహా	
పురుషులే	నీ	యొక్క	మేలు	కోరుతారు.	నిజమైన	మేలు	వారే	చ్యగలరు.	ఇతరులు	
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చ్యన్	కూడా	చ్యలేరు.	అన్నపానీయాలు,	ఉద్్యగిం,	ప్రమోషన్లి	కొది్దగా	చ్యవచుచే.	
శరీరిం	యొక్క	మేలు	ఎవరైన్	కొద్్ద	గొపో్	చ్యగలరు	కాని	నీ	యొక్క	మేలయితే	
భగవింతుడు	మరయు	సదు్గరువే	చ్యగలరు.	ఇతరుల	వలలి	సాధ్యిం	కాదు.	నీ	యొక్క	
మేలు	ఒక	వేళ	ఎవరైన్	చ్యడిం	జరగింది	అింటే	అది	గురువు	వలలినే	సాధ్యమవుతుింది.	
అమ్మ	ఒక	వేళ	ఆత్మ	సాక్షాతా్కరము	చ్యిించ	గలిగనటె్లితే	అమ్మ	గురువే.	శరీరిం	యొక్క	
శుది్ధ	అయితే	మీకు	ఎవరైన్	చ్యగలరు.	కాని	మీశుది్ధ	మాటేమట్?	ఒక	కర్మ	ఉింటింది	
నీకోసిం,	రెిండవది	ఉింటింది	శరీరిం	కోసిం.	శరీరిం	కోసమైతే	జీవితాింతము	చ్సాతిము.	
నీ	 కోసము	 ఎపు్డు	 చ్సాతివు?	మర	 శరీరమైతే	 ఇక్కడే	పూడచే	 బడుతుింది.	 ఇిందులో	
ఎటవింట్	సిందేహిం	లేదు.	నీకోసిం	ఏమ	చ్యక	శరీరింకోసిం	చ్స	చ్స	ఏమ	ఫలితాని్న	
పిందావు?	కారు	కోసిం	చాలా	చ్సావు.	కాని	ఇింజన్	కోసిం	ఏమ	చ్యనటె్లితే	కారు	
ఎని్న	రోజులవరకు	 నడుస్తిింది.	 శరీరిం	కోసిం	 అింతా	చ్శవు.	కాని	 నీ	కోసిం	 ఏమ	
చ్యక	పోయినటలియితే	చివరకు	అమింగళకరమైన	జన్మలలో	ఈడుచేకుపోబడుతావు.	
ప్రేత	జన్మలో,	వృక్షిం	యొక్క	శరీరింలో,	ఎవరైన్	అపసురసల	శరీరింలోక్	వెళాతివు.	అక్కడ	
దేవతలు	నిన్్న	పీకు్క	త్ింటారు.	ఎక్కడికైన్	వెళ్్ళ,	అిందరూ	ఒకరనొకరు	పీకు్క	త్నడమే	
జరుగుతుింది.	స్వతింత్రమైన	ఆత్మ	సాక్షాతా్కరిం	ఎప్ట్	వరకైతే	జరగలేద్	అప్ట్వరకు	
మోసమే	మోసిం.	అిందువలన	నీ	యొక్క	అమూల్యమైన	సమయాని్న	అమూల్యమైన	ఆత్మ	
పరమాత్మన్	తెలిసకొన్టకు	లగ్నించ్స	శశ్వత	స్ఖాని్న	పిందు.	టెనషిన్	లేనటవింట్,	
భయిం	లేనటవింట్,	మృతు్యవు	లేనటవింట్	శశ్వతమైన,	అమరమైన	పదవిని	పిందు.	

4)	 ఈ	 ప్రపించములో	 ఉన్న	 మనము	 పరమాతు్మని	 పూరతిగా	 విస్మరించాిం.	 పరమాతు్మణి్ణ	
మనలో	 సిందర్శించ్	 ప్రయత్నమే	 చ్యడిం	 మాన్కున్్నిం.	 స్ఖాలన్,	 శింత్ని	
ప్రాపించిక	 వస్తివులతో	పిందడానిక్	 ప్రయత్్నస్తిన్్నిం.	 పరమాత్మన్	 మరచిపోయి,	
స్ఖశింతుల	కోసిం	ప్రయత్్నస్తిన్న	కొది్ద,	రాత్రిింబవళ్్ళ	మనక్	దుఃఖిం	ఎకు్కవ	అవుతూ	
వస్తిింది.	ఏమింటే	ఏ	వస్తివులోలి	మనము	స్ఖ	శింతుల	కోసిం	వెదుకుతున్్నమో	అవి	
అశశ్వతములు.	 వాట్వలలి	 లభిించ్	 స్ఖము	మాత్రము	శశ్వతిం	 ఎటాలి	 అవుతుింది?	
ఎప్ట్క్	నశించనిది,	సత్యమైనది,	సర్వదా	నిలిచ్ది		అయిన	వస్తివు	మనము	పిందలేనింత	
వరకు	 మనక్	 స్ఖ	 శింతులు	 ఎటాలి	 లభిసాతియి.	 “పాపము	 చ్యకుిండా	 సింపదలు	
సమకూరవు.	పోయేటపు్డు	సింపదలు	వెింటరావు”	అన్్నరు	గురున్నక్.	జీవితము	
అన్భవిించడములోనే	స్ఖము,	 సింతోషము	ఉన్్నయని	 అన్కొింటూ	ఉింటాము.	
సూ్థల	స్ఖాలు	పిందడానిక్	ప్రయత్్నసాతిము.	స్ఖము	కోరతే	దుఃఖము	ఎదురొస్తిింది.	
ఈ	 ప్రపించములో	 శశ్వతమైన	 స్ఖ	 శింతులు	 ఎన్నట్క్	 పిందలేము.	 స్ఖాని్న	
కలిగించ్దిగా	 కనబడే	ప్రత్	 వస్తివు	మరోక్షణములో	దుఃఖ	దాయకమవుతుింది.	 ఆత్మ	
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పరమాత్మనే	చ్రుకోనింత	వరకు	స్ఖ	శింతులు,	సాధ్యము	కావని	మహాతు్మలు	అన్భవ	
పూర్వకింగా	 మనకు	 చెబుతున్్నరు.	 సారమెరగన	 మహాతు్మలింతా	 పరమేశ్వరుడు	
ఒక్కడే	అని	తెలుస్కున్్నరు.	ఆ	సతా్యని్న	మనకు	తెలియజ్శరు.		పరమాతు్మడు	ఒక్కడే!	
మనమింతా	అయన	బిడడులిం.	ఈ	సృష్టి	 అింతట్కీ	ఈ	ప్రపించములో	మనము	చూసే	
కోటాన్కోటలి	జీవరాస్లకు	పరమేశ్వరుడు	ఒక్కడే.	ఈ	ప్రపించాని	కింతట్కీ	అసతితా్వని్న	
ఇచ్చే	 పరమాతు్మడు	 అనింతుడు.	 అతడే	 అఖల	 భవన్నిక్	 అధన్తుడు,	 అతీతుడు,	
అనింతుడు,	 సరా్వింతరా్యమ	 అయిన	 ఆ	 పురుషుడే	 సృష్టి	 కరతి.	 ఆ	 పరమాతు్మడే	 నిత్య	
సత్యమూరతి.	సృష్టి	ఆది	న్ించి	ఏ	శక్తి	అయితే	నిరింతరాయింగా	అవిన్శ్య౦గా	ప్రకాశసూతి	
వస్తిన్నద్	 	 ఆ	అతీత	 శక్తి	న్లోనే	ఉిందని	అన్భవిం	వలలి	 తెలుస్కోవాలి.	అలాింట్	
అనింతమైనది	నీలో	ఉించుకొని	దర్శించక	పోవడిం	న్్యయమా	ఓ	నేట్	మానవుడా!	పూర్వ	
కాలము	చరత్రింతా	తరించిన	అన్భవజుఞాలు	ఇలా	చెబుతుింటే,	నేనేమ	పాపము	చ్శనో	
నీవు	 తరించక	పోవడానిక్	కారణమేమ?.	ఈ	సూ్థలమున్	ఎవరు	 తీస్కపోరుగదా,	
ఎిందుకూ	దీనిపై	వా్యమోహము,	సత్యము	గురెతిరుగవ,	ఎన్్నళ్్ళ	ఈ	జన్మలు	ఎత్తిసాతివు,	
ఇకనైన్	మేలుకో,	నన్్న	బింధ	విముకుతిని్న	చ్యి,	నేన్	నీ	అింతరింగాని్న	వెలిబుచుచేతున్న	
ఆక్రిందన,	న్గోడు	నీకు	వినబడుతుిందని	అన్కుింటా.	సన్తన్లైన	అిందరూ	పోవు	
మారా్గమునే	పోతావని	లేదా,		ఈ	సూ్థల	జగతుతిలోని	మానవులు	వెళ్తున్న	దారలో	నీవు	
వెళాతివో	విజాఞానవింతుడవైన	నీవు	ఆలోచిసాతివని	నన్్న	చ్రుకుింటావని	ఆశసాతిన్.	
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(5వ	భాగము)
మనలోనే పరమాత్మ
1)	 ఈ	 సకల	 చరాచర	 యావతుతి	 సృష్టిక్	 మూలమైనటవింట్	 ఆ	 పరాత్రుడైన	 ఆది	

దేవుడైన	బిడడునై	నీ	దేహమున్	సృష్టిించుకొని	నీలోనే,	నీ	తలలోని,	నీ	మెదడులోని	థర్డు	
వెింట్రిక�	 (third	ventricle)	లో	స్థర	నివాసము	ఏరా్ట	చ్స్కొని	నీలోనే	ఉన్న	నన్్న	
చూడక	 దేవుని	 కోసమని	 ప్రపించ౦లో	 ఎక్కడక్కడో	 వెతుకుతూ	ముిందు	ముిందుకు	
పోతుింటావు	కాని	వెన్త్రగ	ఎపు్డైన్	నీలోన	వెత్క్న్వా?	పరమేశ్వరుడు	ఈ	మానవ	
శరీరమనే	ఆలయములోనే	నివససాతిడు.	నీవు	“నేన్,	నేన్”	అని	అింటావే	నీలోన	నేన్	
అన్నది	 “ఆత్మనే.”	ఈ	ఆత్మ	పోయినచో	నీవు	నిరీ్వరు్యడవై	పడిపోతావు.	 “నేన్”	అన్	
ఈ	ఆత్మ	ఉింటేనే	నీవు	నడవగలవు,	త్నగలవు,	చూడగలవు,	వినగలవు,	సకల	సింపదలు	
సింపాదిించగలవు,	 అన్భవిించగలవు,	భార్య	 ప్లలిలతో	స్ఖింగా	 ఉిండగలవు,	 అనేక	
పదవులన్	అన్భవిించగలవు,	 ‘‘నేన్’’	అనేదే	లేని	యెడల	నీవు	శవింగా	మారగలవు.	
ఇింత	 ఇింపారెటిింట్	 అయిన	 “నేన్”న్	మరచి	 నీవు	సూ్థల	 కింట్క్	 కనపడేదే	 శశ్వత	
మన్కొని,	నీ	వెింట	రానివాట్ని	నము్మకొని,	నీ	వెింట	వచ్చే	నన్్న	వదిలి	 	నీవు	చ్యు	
కర్మలన్	అన్భవిించడానిక్,	మళీ్ళ	మళీ్ళ	జన్మలు	ఎత్తిసాతివు.	కర్మల	యొక్క	ఫలితాలన్	
అన్భవిింప	చ్యిసాతివు.	ఆ	దైవము	యొక్క	ఆింశమైన	నన్్న	ఇలాింట్	ఇబ్బిందులకు,	
జన్మలకు	గురచ్యడిం	నీకు	సబబు	ఏన్?	ఓ	మత్రమా	ఆలోచిించు?	ఇింతట్	పవిత్రమైన	
నేన్	నీ	దేహములో	ఉింటే,	నీ	దేహమున్	ఎింత	అపరశుభ్ర౦గా	తయారు	చ్స్తిన్్నవో	
ఆలోచిించుకో?	మీరు	నిర్మించుకున్న	దేవాలయాలు	కాని	,	మీ	పూజా	గదులని	ఎింతో	
శుచి,	శుభ్రతగా	ఉించుతారు	కాని	నేన్	నిర్మించుకున్న	ఈ	దేవాలయాని్న	ఎిందుకు	మధు,	
మాింస	పానీయాలతో	అపరశుభ్రతగా	ఉించుతారు.	నీలోన	నేన్	శుభ్ర౦గా	ఉింటేనే	కదా	
నీవు	అనీ్న	రకాల	స్ఖములు	అన్భవిించ్ది.	నీ	స్ఖాలు	నీవు	చూస్కున్్నవే	కాని		న్కు	
కావలసన	స్ఖాని్న	ఏన్డైన్	అిందిించగలిగావా?	న్	పుట్టిింట్క్	ఏన్డైన్	స్ఖింగా	
పింప్ించావా?		కోటలి	కొలది	స౦వతసురాలు	గడుస్తిన్్నయి	కాని	న్	పుట్టిింట్	మొఖము	
ఏన్డైన	చూప	లేకపోత్వి.		నేన్	ఎింత	ఆవేదనకు	గుర	అవుతున్్ననో	ఆలోచిించావా,	
అనే్వష్ించావా,	న్	బ్రతుకు	ఇింతేన్	పుటటిడము,	చావడమేన్?	విముక్తి	మార్గము	లేదా?	
జాఞానవింతుడవైన	ఓ	బుది్ధ	 జీవుడా!	న్	ఆవేదనకు	పరషా్కరము	చూపలేవా!	మత్రమా!	
ఒకసార	 త్రగ	 నీ	 జీవితాని్న,	 జీవితమింటే	 ఏమట్?	 దైవ	 మింటే	 ఏమట్?	 దైవ	 సేవ	

26. అంతరంగం పిలుసు్త ంది. రా !
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అింటే	ఏమట్?	దైవ	అన్గ్రహము	ఎలా	పిందాలి?	అనే	విషయాలన్	ఆలోచిించుకో.	
అన్భవిించిన	అన్భవజుఞాలన్	ఆచరించి	తెలుస్కో.	న్కు	ముక్తిని	 ప్రసాదిించమని	
సవినయముగా	నిన్్న	వేడుకుింటన్్నన్.	న్కు	దు:ఖపూరతమైన	జీవనము	ఇవ్వకు.	

2)	 మనలోనే	 పరమాతు్మడున్్నడని	 ఆత్మ	 జాఞాన	 సది్ధ	 పిందిన	 మహాతు్మలు	 తమ	
అన్భవమువలలి	 మనకు	 తెలియజ్సాతిరు.	 వార	 బోధనలు	 అన్సరించగలిగతే	 మన	
ఆత్మలు	 కూడా	 జనన	 మరణపు	 స్డి	 గుిండము	 న్ించి	 తప్్ించుకోగలుగుతాయి.	
పరమాతు్మడు	 మన	 హృదయాింతరాలలోలినే	 ఉింటాడు.	 ఇింతవరకు	 ఆ	 పరాత్రుని	
ఎవరు	దర్శించగలిగారో	వారిందరూ	తమలోనే	సిందర్శించగలిగారు.	ఇటపైన	కూడా	
తమలోనే	 పరమాత్మన్	 చూడగలరు.	 భగవింతుని	 కన్గొన	 గల	 పరశోధనశల	
ఏదేన్వుిందీ	అింటే	అది	మానవదేహమే.	మహాతు్మలిందరూ	ఈ	సతా్యనే్న	వకా్కణిించారు.	
ఈ	సృష్టికింతకూ	కారకుడైన	ప్రభువు;	ఈ	జగతుతికింతకూ	ప్రాణ	దాత,	సర్వ	ప్రాణాలన్	
పెించి	 పోష్ించ్	 పరమాత్మ	 మానవ	 దేహింలోనే	 నివససాతిరు.	 “ఈ	 దేహిం	 ఆత్మకు	
ఆవాసిం	 కలి్oచ్	 ఒక	 గుహవింట్దేకాక,	 వర్ణన్తీతుడు,	 సరా్వింతరా్యమ	 అయిన	
పరమాతు్మని	నిలయిం	కూడా”.	 	 పరమేశ్వరుడు	మనలోనే	ఉన్్నడనే	పరమ	సతా్యని్న	
తెలుకోలేని	 అవివేకులు	 ఆయన	 కోసిం	 వెలుపల	 వెతుకుతారు.	 ఆయన	 ఎక్కడ	
ఉన్్నడోనని	గాజు	కళ్ళతో	బయట	వెతుకుతారు.	మానవులైన్	మనమింతా	మనస్క్	
దాస్లము	కన్క	సతా్యని్న	 గ్రహిించలేము.	అదే	మన	అజాఞానిం.	ఇింట్లి	ఏదైనవస్తివు	
పోయినపుడు,	 బయట	ఎింత	 వెత్క్తే	మాత్రిం	అది	దొరుకుతుింది?	న్వు్వ	 గింజలో	
నూనె,	చెకుముక్రాయిలో	నిపు్	ఉన్నటేటి	పరమాత్మ	మానవదేహింలో	ఉన్్నడు.	జాగృత్	
పిందినవారక్	పరమాత్మ	సాధు్యడు.	కింట్లి	నలలిగుడుడు	ఎలా	ఉన్నద్	మానవ	శరీరింలో	
పరమేశ్వరుడు	అలానే	ఉన్్నరు.	అజాఞాన్లు	మాత్రమే	అది	తెలుస్కోలేక	పరమేశ్వరుని	
కోసిం	బయట	వెతకటానిక్	పరుగులు	పెడతారు.	ఎవరకోసిం	ప్రపించ	నలుమూలలు	
వెతుకుతారో	 ఆ	 పరమాత్మ	 మనలోనే	 వున్్నడని	 సతా్యని్న	 తెలుస్కోలేరు.	 ఏమింటే	
మాయ	అనే	తెర	వెన్కనే	ఆయన	నివాసిం.	కొిండలోలి,	కోనలోలి,	అడవులోలి	ఎింత	వెత్క్తే	
మాత్రిం	పరమాత్మ	సిందర్శనిం	ఎటాలి	కలుగుతుింది?	దేవాలయాలోలి,	చరచేలో,	మస్దులోలి,	
ఎింత	 గాలిసేతి	మాత్రిం	 ఆ	 భగవింతుని	సాక్షాతా్కరిం	 అవుతుిందా?	 పరమాత్మ	 నీలోనే	
ఉిండగా	 అలా	 గొింతు	 చిించుకొని	 అరుసాతివెిందుకని	 విజుఞాలు	 అన్్నరు.	 బైబి�	 లో	
ఏస్క్రీస్తి	కూడా	“దేవుని	సామ్రాజ్యము	మీ	దేహములోనే	ఉింది”	అింటారు.	పరమాత్మ	
ఇరవై	న్లుగు	 గింటలు	మనతోనే	 ఉింటారు.	ఈ	 శరీరింలోనే	 ఉింటారు.	మనమే	 ఆ	
అతీతశక్తిని	 కన్గోవాలి.	 దేవుడక్కడో	 ఉన్్నడని	 భ్రమ	 పడతారు.	 కాని	 ఆ	 పరమాత్మ	
సరా్వింతరా్యమ	అని	గ్రహిించుకోలేరు.	జాఞాన	నేత్రింతో	కాని	ఆ	పరాత్రుడని	చూడలేమని	
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తెలుస్కోలేక	పోతున్్నడు.	ఆయన	మధుర	బృిందావనింలో	ఉన్్నడని	వెతుకుతాడు.	
కాశీరామేశ్వరాలోలి	 ఉన్్నడని	 గాలిసాతిడు.	 భగవింతుడు	 తనలోనే	 ఉన్నపు్డు	 ఎక్కడ	
ఎింత	 వెత్క్తే	 మాత్రిం	 ఎలా	 కనిప్సాతిడు?	 దేవుణ్ణి భకి తాతో ప్రేమతో ధా్యనించే వారికే 
ఆయన హృదయ దేవాలయములో దర్శనం ఇస్తా డు అంటారు దరి్శంచిన మహాతు్మలు.  
భగవింతుడు	ఆకాశింలో	ఎక్కడో	దూరింగా	మేఘాల	వెనక	దాగ	ఉన్్నడని	మనము	
అన్కుింటూ	 ఉిండడిం	 కదు్ద.	 మన	 దేహములో	 తప్	 పరమాత్మ	 కోసిం	 అింతటా	
అనే్వష్సాతిిం.	 పరమేశ్వరుని	పటలి	 ప్రేమ	గలవారే	ఆయన	కోసిం	తమలో	వెతుకుతారు.		
మహాతు్మల	 సాింగత్యము,	 ఆత్మజాఞాన్ల	 సింపర్కము	 గల	 మానవులు	 పరమేశ్వరుని	
తమలోనే	 వెతుకుతారు.	 ఇతరుల	 సిందేహాలతో,	 సింకోచాలతో	 సరైన	 మారా్గనిక్,	
సతా్యనే్వషణ	ప�నిక్	దూరింగానే	ఉిండి	పోతారు.	ఆత్మ	పరమాత్మ	రెిండూ	వేరుకావు.	
పరమాత్మ	అింశ	కానిదేది	లేదు.	అయితే	భౌత్క	నేత్రింతో	ఆ	య�రా్ధని్న	చూడలేిం	కన్క	
మనకు	 తెలియడిం	 లేదు.	 పరమాత్మ	 చెవిట్వాడా,	 అన్నింతగా	 కింఠిం	 పోయేట౦త	
బిగ్గరగా	 అరుసాతిరు.	 నిరాకారుడైన	 ఆ	 పరమాతు్మనిక్	 చెవుడు	 అన్కుింటన్్నరా?.	
ఆ	 పరమాత్మ	 తనలోనే	 ఉన్్నడని	 తెలియదా?	 ఎక్కడ	 వెత్క్న్	 పరమాత్మ	 బయట	
కనపడదు.	మాటలకు	చూపులకు	 అిందని	 పరమాత్మ	 బయట	 కనపడదు.	 మనలోనే	
దర్శించగలిం.	 నిజమైన	 దేవాలయిం	 ఉిందింటే	 అది	 మానవశరీరమే.	 ఈ	 శరీరాని్న	
పరమాతు్మడే	స్ిందరింగా	రూపింది౦చుకున్్నడు.	 దానిలోనే	వాసిం	 చ్సాతిడు.	 ప్రత్	
మానవులలోన్	ఉిండే	వాడే	పర	పూరు్ణడు	య�ర్ధము	అయిన	సత్	పురుషుడు	(పూర్ణ	
మదః	పూర్ణమదిం)	 అన్	సూక్తి	 ప్రకారముగా	ఆ	 పరమేశ్వరుడు	ఆవాసిం	 చ్సే	 పవిత్ర	
ఆలయింగా	ఈ	శరీరాని్న	బైబి�	లో	వర్ణించారు.	న్రాయణుడు	నివసించ్దే	ఈ	నర	
దేహమని	నరన్రాయణ	దేహమని	ఋషులు,	మున్లు	ఒకా్కణిించారు.	ఈ	దేహమే	
పరమాతు్మని	నిజమైన	నిలయము.	గురువు	ప్రసాదిించిన	జాఞానము	దా్వరా	ఆయనన్	
తెలుస్కొనగలమని	మహాతు్మలు	చెబుతారు.	

౩)	 భగవింతుని	కోసము	ఎక్కడ	అనే్వష్౦చాలో	అక్కడ	కాక	మనము	బయట	వెతుకుతాిం.	
సరా్వింతరా్యమ	 అయిన	 ఈ	 సృష్టి	 అింతట్క్	 ఈ	 సృష్టిలోని	 సమసతి	 మానవులలోన్	
ఉన్్నడు		అయిన	మనము	దర్శించ	లేకపోతున్్నము.	కారణిం	మాయ	అనే	తెర	మన	
కళ్ళన్	కప్్వేస్తిింది	కన్క	మనలోని	పరమాత్మన్	మనిం	దర్శించలేము.	పరమాత్మన్	
దర్శించ	 లేకపోవడానిక్	 మన	 అహింకారమే	 అవరోధ	 మవుతున్నదని	 జాఞాన్లు	
చెబుతారు.	 పుటటిక	 న్ించి	 గటేటి	 వరకు	 అహింకారము	 వెింటాడుతుింది.	 ఒక	చోట్క్	
వెళలిన్,	ఒకరక్	దానిం	చ్సన్,		ఒకరన్ించి	ఏది	స్్వకరించిన్,		ఏమ	ఆర్థించిన్,	ఎింత	
ఖరుచే	చ్సన్,	అబద్ధిం	చెప్్న్,	నిజిం	పలిక్న్,	అని్నపన్లోలి	అని్నవేళలా	అహింకారము	
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మనలి్న	వెింటాడుతుింది.	ఆ	అహింకారాని్న	అణచుకుింటే	తప్	పరమేశ్వర	సిందర్శనము	
సాధ్యము	కాదు.	 	అహింకార	మనేది	ఒకానొక	దీర్ఘ	వా్యధ.	 పరమాతు్మని	దయ	ఉింటే	
గురువు	 సహాయింతో	 ఆ	 రోగాని్న	పూరతిగా	 నయిం	 చ్యవచుచే.	 అహాని్న	 జయిించిన	
ప్దపనే	సత్య	లోకములో	ఉిండే	ఆ	పరమ	పురుషుని	చూడగలము.	డింబాలు	మాని,	
వినయము	 అలవరచుకుింటేనే	 పరమాత్మ	 సని్నధ	 పిందగలము.	 మన	 సతుతి	 అని	
చెపు్కోగలిగనది	ఈ	లోకములో	మనకు	ఏమ	లేదు.	సర్వస్వము	ఆ	పరమేశ్వరుని	ఆసతి.	
మరణిించిన	తరవాత	ప్రాపించిక	వస్తివు	లేవి	మన	వెింట	రావు.	రాజులు,	చక్రవరుతిలు	
ఈ	ప్రపించాని్న	తమ	సింతము	చ్స్కోవడానిక్	ఎింతో	ప్రయత్్నించి	విఫలులయా్యరు.		
మమకారము,	అహిం	అనే	రెిండూ	లక్షణాలు	మనలి్న	జనన	మరణాలనే	చక్రబింధములో	
బింధించి	 ఉించుతున్్నయి.	 ఈ	 విషయము	 గూరచే	 బైబి�	 లో	 ఏస్క్రీస్తి	 ఇలా	
అన్్నరు:	 “అింత	 శరీరము	 ఉన్న	 ఒింటె	సూది	 కన్నములోించి	స్న్యాసింగా	దాట	
గలుగుతుిందేమో	 కాని,	 ఒక	 ధనికుడు	 మాత్రిం	 దేవుని	 రాజ్యములో	 ప్రవేశించలేడు”	
నిజానిక్	సూదికన్నములోించి	 ఒింటె	 ఎలా	దూరలేద్	 అలానే	 విషయ	లాలసత్వింలో	
జీవితాని్న	 గడిపే	 సింపన్్నలు	 పరమేశ్వరుని్న	 చూడలేరు.	 మాయన్	 విడిచి	 పెటాటిలి.	
డింబాలక్,	పటాట్పాలక్	దూరిం	కావాలి.		కామాని్న	త్యజిసేతి	క్రోధము	పోదు.	క్రోధాని్న	
త్యజిసేతి	లోభము	వెింటాడుతుింది.	లోభాని్న	కూడా	త్యజిసేతి	అహింకారము	మన	శత్రువు	
అవుతుింది.	న్	సింతానిం,	న్	సింపద	అని	ఎలలిపు్డూ	అన్కునేది	వాసతివానిక్	మనది	
కాదు	 అింతా	 ఆ	 పరమాతు్మనిదే.	 అింతులేని	 కోరకలతో	 సతమతమవుతున్న	 వాట్ని	
ఎన్నడూ	పిందలేము.	మన	మనస్	ఎలలిపు్డూ	వాట్	మీదనే	లగ్నిం	కావడిం	రాత్రిళ్్ళ	
వాట్ని	గురించి	కలలు	కింటన్్నము.	ఇది	సరయినది	కాదు.		
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(1వ	భాగము)

1)	 వ్యక్తిత్విం	అనగా	నేమ?	ఒక	వ్యక్తిలో	అింతర్గతింగా	దాగ	ఉన్న	సూక్ష్మ	శరీరమే	“వ్యక్తిత్విం”	
అవుతుింది.	 	ఇదే	అతని	యొక్క	జీవితాని్న	 	జీవన	విధాన్ని్న	నిరే్దశస్తిింది.	 	ప్రస్తితిం	
మానవులింతా	యాింత్రిక	యుగములో	ఉన్్నరు.	స్ఖసఖరా్యల	ముస్గులో,	భౌత్క	
వాదిం	 మతుతిలో	 ఉిండి	 	 వనరుల	 కొరకు	 	 మన్గడ	 కొరకు	 నిరింతరిం	 పోరాటిం	
చ్స్తిన్్నరు.	 ఆ	 పోరాటింలో	 నీత్	 నియమాలు	 ఉలలిింఘిించి	 ధన్ర్జన	 పరమావధగా	
భావిించి	సా్వర్థచిింతన	తప్	మరేదీ	లేకుిండా	దానికోసిం	ఎింతట్	అఘాయితా్యనికైన్	
వెన్కాడడిం	లేదు.	మరొకరకింగా	చెపా్లింటే	మానవజాత్	అింతా	సింక్లిషటి	పరస్థతులోలి	
ఉింది.	 వనరులు	 తరగ	పోవడిం	 వలలి	 కుటింబ	పోషణ	 పెన్భారింగా	 తయారైింది.	
వయస్	రాకముిందే	 శక్తిక్	 మించిన	 బాధ్యతలన్	 చ్పటటిడిం	 వలలి	 	 వయస్	మీరన్	
బాధ్యతలన్	 వదిలి	 వేయడిం	కుదరకపోయిన్,	 	మనస్పై	అదనపు	భారిం	 పడటిం	
వలలి	వ్యక్తిత్విం	బలహీనమై	 	మానసక	ఒత్తిళ్్ళ	విపరీతింగా	పెరగపోతున్్నయి.	ఏ	వ్యక్తి	
అయిన్	 	ఏ	సా్థయిలో	ఉన్న	మానసక	ఒత్తిళ్ళ	న్ిండి	తప్్ించుకునే	అవకాశమే	లేదు		
అిందుక్	 అింతుచిక్కని	 రుగ్మతలతో	 నిరింతరిం	 వైద్యశలలన్	 ఆశ్రయిస్తిన్్నరు.	
లక్షలాది	 రూపాయలు	 వెచిచేస్తిన్్నరు.	 శక్తిక్	 మించి	 ఖరుచే	 చ్స్తిన్నప్ట్క్	 ఫలితము	
న్మమాత్రింగానే	 ఉింది.	 మనము	 చ్పట్టిన	 కార్యక్రమము	 ఎకు్కవగా	 ఉిండి	 	 మన	
వ్యక్తిత్విం	తకు్కవగా	ఉన్నటలియితే		జీవితిం	నిరింతరిం	పోరాటము	అవుతుింది.	చ్పట్టిన	
కార్యక్రమము	 తకు్కవగా	 ఉిండి	 వ్యక్తిత్వము	 ఉన్నతింగా	 ఉన్నటలియితే	 జీవితమూ	 ఒక	
ఆట	 అవుతుింది.	 మనకు	 సమస్యలు	 ఉిండాలి.	 కషాటిలు-నషాటిలు,	 	 అవమాన్లు-	
అపజయాలు,	 	 ఆర్ధక	బాధలు-విమర్శలు	 	పోట్వింట్వి	తప్నిసరగా	ఉిండాలి.	వాని	
న్ిండి	మనిం	 తప్్ించుకునే	 అవకాశమే	 లేదు.	 అయితే	మనిం	వాట్ని	 అధగమించ్	
వ్యక్తిత్విం	 అభివృది్ధ	 చ్స్కోవాలి.	 జీవితము	ఆటవలే	 ఉన్నపు్డే	 	మనకు	 ఆనిందము,		
ఆరోగ్యము,	 ఆయువు	 సమకూరుతాయి.	 అపు్డు	 దానిని	 మనము	 వదలలేము.	
జీవితమూ	పోరాటిం	అయే్యటటలియితే	మనిం	ఎకు్కవ	కాలిం	కొనసాగించలేిం	కదా!		ఇదే	
మానవ	జీవితములోని	విజయ	రహస్యము.

	 సమాజాని్న	దాని	పనితీరున్	మారచేడిం	అసాధ్యము.	ఎిందుకింటే	అది	వ్యవసా్థపరమైనది		
ముిందు	మనిం	మారాలి.		మన	ఆలోచన	విధానము	మారాలి.		మన	ప్రణాళక	మారాలి.	
మన	 ఆచరణలో	మారు్	 రావాలి.	 మన	 వ్యక్తితా్వని్న	 పెింపిందిించుకోవాలి.	 లేకుింటే	

27. వయుకి్త త్వ వికాసము
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జీవితమూ	 సమస్యల	 విషవలయమవుతుింది.	 కాబట్టి	 జీవితమూ	 ప్రశింతింగా	
కొనసాగాలింటే	ఉన్నతమైన	ఆలోచన	విధానముతో		సతా్యనే్వషణ	కొనసాగసూతి	ఉన్నత	
శఖరాలు	ఎటవింట్	వ్యక్తిత్వము	ఉిండాలో	దానిక్	అవసరమైన	లక్షణాలేమట్,	ఎలాింట్	
ఆచరణ	 చ్యాలో	 ముిందుగానే	 తెలుస్కోవాలి.	 వాని	 వలన	 కలిగే	 ప్రయోజనము	
ఏమట్	వివరింగా	తెలుస్కోవాలి.

2)	 ఎనో్న	 జన్మల	 తరువాత	మానవ	 జన్మ	రావడిం	 ఒక	 వరమైతే	దానిని	 సది్వనియోగము	
పరుచుకోవడిం	విజఞాత	అవుతుింది.	లేనియెడల	అది	భారమై	మనకు	మన	కుటింబానిక్,	
సమాజానిక్	సైతిం	సమస్యగా	మారుతుింది.	

3)	 మన	జీవన	విధానములో	తప్క	ఔన్నత్యము	ఉిండాలి.	భాష,	భావన,	ఆలోచన,	జీవన	
విధానము	ముఖకవళకలు,	ప్రజాసింబింధాలు	అిందరకింటే	ఆదర్శ	ప్రాయింగా	ఉిండాలి.	
అపు్డే	సమాజము	మనలి్న	గౌరవిస్తిింది.	సమాజాని్న	మనము	ఆకటటికునపు్డు	అదే	
మనకు	 ఆసతి	 అవుతుింది.	 మన	 ప్రతీ	 కదలిక	 సమాజాని్న	 ప్రభావితము	 చ్యాలి.	 ప్రత్	
అణువులోనూ	పవిత్రత,	స్వచఛాత	ఉిండాలి.	నైత్క	విలువలు	ప్రధానింగా	ఉిండి	అది	మనకు	
రక్షణ	కవచములాగా	ఉపయోగపడాలి.	డబు్బ	సించులకు	అలవాటపడడు	మానవజాత్	
నైత్క	 విలువలకు	 త్లోదకాలు	 ఇవ్వడింవలలి	 	 ప్రపించిం	యావతూతి	 పతనిం	 అించుకు	
చ్రుకుింది.	 అటవింట్	 ప్రపించాని్న	 ఉద్ధరించాలన్్న,	 దానిలో	 మనిం	 ప్రశింతింగా	
జీవిించాలన్్న	 నైత్కత	 చాలా	 అవసరిం.	 అిందుక్	 డబు్బ	 పోయిన్	 ఫరా్వలేదు,	
ఆరోగ్యిం	పోయిన్	ఫరా్వలేదు	కానీ	జీవితింలో	పరపాటన	మచచే	ఏర్డిిందా	దానిని	
తొలగించడిం	అసాధ్యిం.	మరొక	జన్మ	కావాలిసుిందే.	కాబట్టి	మనిం	ప్రత్	అింశములోన్	
ఆచితూచి	 వ్యవహరసూతి	 అిందర	 హృదయాలన్	 ఆకటటికోవాలి.	 ప్రవరతిన	 సరగా్గ	 లేక	
నైత్కింగా	 దిగజారన	 వ్యక్తి	 బ్రత్క్	 ఉన్నప్ట్కీ	 చనిపోయినటేలి.	 ఎిందుకింటే	 సమాజిం	
అతనిని	చులకనగా	చూస్తిింది.	అతని	మాటలకు	విలువనివ్వదు.	అటవింట్	వ్యకుతిలు	
కుటింబానిక్	 భారమవుతారు.	 నైత్కింగా	 దిగజారన	 తరువాత	 అడుగడుగున్	
వ్యత్రేకత		అవమాన్లు	ఎదురౌతుింటాయి.	అింతరాత్మన్	చింపుకొని	జీవిించవలసన	
పరస్థతులు	ఏర్డుతాయి.

4)		 సత్	ప్రవరతినతో	జీవిించ్	వ్యక్తి	భౌత్కింగా	మన	మధ్యన	 లేకపోయిన్	అతని	ప్రభావిం	
మాత్రిం	 కొని్న	 శతాబా్దల	 వరకు	 కొనసాగుతుింది.	 వాళ్లి	 చనిపోయిన్	 చిరింజీవిగా	
సమాజింలో	 కొనసాగుతూనే	 ఉింటారు.	 నైత్కింగా	 బలింగా	 ఉన్న	 వ్యక్తి	 సమాజాని్న	
శసించగలుగుతాడు.	 న్యకత్విం	 చ్పట్టిన్	 అిందరని	 కలుపుకొనగలిగ	 సమష్టిగా	
ముిందుకుసాగుతాడు.	 	 కాబట్టి	 జీవిించడిం	 ప్రధానిం	 కాదు,	 	 ఎలా	 జీవిించావన్నదే	
ప్రధానిం.
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5)		 ప్రస్తితిం	 ప్రపించ	 వా్యపతిింగా	 భయానక	 పరస్థతులు	 నెలకొని	 ఉన్్నయి.	 అిందరూ	
భౌత్కవాదపు	మాయజాలింలో	స్ఖింగా,	విలాసవింతింగా	జీవితాని్న	కొనసాగించడిం	
కొరకు	 పథకాలు	 తయారు	 చ్స్కుింటన్్నరు.	 వనరులు	 తరగ	 పోతుిండడిం	 వలలి	
తీవ్రమైన	పోటీ	నెలకొని	ఉింది		రోజులు	గడుస్తిన్న	కొది్ద	పరస్థత్	ఇింకా	తీవ్రమవుతుింది	
తప్	మెరుగుపడటిం	లేదు.	ప్రస్తితిం	నెలకొని	ఉన్న	అని్నరకాల	అసతివ్యస్థ	పరస్థతులకు	
అసలు	 మూలకారణిం	 ఏమట్?	 వస్తిసింపద	 దా్వరా,	 ఆస్తిల	 దా్వరా	 ,	 అింతస్తిల	
దా్వరా	 ఆనిందిం	 లభిస్తిిందన్న	 ఆరాటింలో	వాని	 సమీకరణలో	హెచుచేశతిం	 ప్రజలు	
నిమగ్నమైన్రు.	 అని్న	 కుటింబాలలో	 దాదాపు	 ఇదే	 పరస్థత్.	 ఎవరకీ	 మనశ్శింత్	
లేదు.	 నైత్క	 విలువలు	 దిగజార	పోతున్్నయి.	 	 డబు్బ	 సించులు	 ప్రధానమనే	భావన	
వా్యప్ించిింది.	 ఇటవింట్	 దారుణమైన	 పరస్థతులలో	 సమర్ధవింతింగా	 ఎదురు	
కొన్లి.	 ప్రస్తిత	 సింక్లిషటి	 పరస్థతులలో	 సమస్యలన్	 అధగమించాలన్్న,	 న్యకత్విం	
చ్పటాటిలన్్న,		కుటింబాలన్,	సింస్థలన్,	పరశ్రమలన్	నిర్వహిించాలన్్న	సమర్థత	చాల	
అవసరిం.	ఎిందుకు	సింస్థలు	మూతపడుతున్్నయింటే	సమర్థవింతమైన	న్యకత్విం	
లేకపోవడమే	 ప్రధానకారణిం.	 కుటింబాలు	 అసతివ్యసతిింగా	 తయారవడానిక్	 మూలిం	
న్యకత్వములో	ఉన్న	పరపాటే.	సమర్థత	అనేది		సత్వగుణానిక్	ప్రత్	రూపము.	

	6)	 సమర్థత	 లేదింటే	 	 సత్వగుణము	బాహ్యింగా	మాత్రమే	ఉన్నటలి	 అవుతుింది.	 ఒక	 వ్యక్తి	
ఉన్నత	 సా్థయిక్	 ఎదగాలింటే	 సమస్యలు,	 ఇబ్బిందులు,	 కషటి	 నషాటిలు,	 ఆర్ధక	 బాధలు,	
విమర్శలు	వింట్వి	తప్ని	సరగా	ఎదురవుతాయి.	కాని	వానిని	అధగమించ్	సమర్థత	
అత్	ముఖ్యము.
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27. వయుకి్త త్వ వికాసము
(2వ	భాగము)

1) సమర్థత :  కుటింబాలు	అసతివ్యస్థింగా	తయారవడానిక్	మూలిం	న్యకత్వింలో	ఉన్న	
పరపాటే.	 సమర్థత	 అనేది	 సత్యగుణానిక్	 ప్రత్రూపిం.	 సమర్థత	 లేదింటే	 సత్యగుణిం	
బాహ్యింగా	 మాత్రమే	 ఉన్నటలివుతుింది.	 ఒక	 వ్యక్తి	 ఉన్నత	 సా్థయిక్	 ఎదగాలింటే	
సమస్యలు,	 ఇబ్బిందులు,	 కషటి	 నషాటిలు,	 ఆర్ధక	బాధలు,	 విమర్శలు	 ఎదురౌతాయి	కాని	
వానిని	 అధగమించ్	 సమర్థతే	 అత్	ముఖ్యిం.	 సమర్థత	 లేని	 వ్యకుతిలు	 ఆ	 పరస్థతులకు	
భయపడి	క్ింగపోతారు.	 అదే	 సమర్థత	 ఉన్న	 వ్యకుతిలైతే	వానిని	అధగమించి	 శభాష్	
అనిప్ించుకుింటారు.	 అింతరా్జతీయింగా	 ఎదిగన	 వ్యకుతిల	 చరత్రలన్	 పరశీలిించిండి.	
అిందరలాగ	 వారక్	 ప్రారింభింలో	 ఎనో్న	 సమస్యలు	 ఉత్న్నమౌతాయి.	 వానిని	
అధగమించ్	సమర్థత	ఉన్నిందువలేలి	రాణిించగలిగారు	కదా?	కొని్న	సిందరా్భలలో	మనిం	
కఠినింగా	 వ్యవహరించక	పతే	 అన్కున్న	 ఫలితిం	రాకపోవచుచే.	 అిందుకు	 సమర్థత	
రామబాణిం	లాగా	పని	చ్స్తిింది.	పరపూర్ణమైన	వ్యక్తితా్వనిక్	మరొక	మహోన్నత	లక్షణిం	
“బాధ్యత.”

2)  బాధయుత:	బాధ్యత	అనేది	మానవ	జీవన	మహోన్నత్క్	వజ్రాయుధిం	వింట్ది.	దీని	న్ిండే	
జీవితిం	ప్రారింభమవుతుింది.	మాతృ	సింరక్షణతో	మొదలైన	బాధ్యత	ప్రజా	సింబింధాలలో	
కీలక	పాత్ర	పోష్స్తిన్నది.	బాధ్యత	అనేది	ఆధా్యత్్మకతకు	పున్ది.	“Responsibility is the 
basis for spirituality without responsibility there is no spirituality.”	బాధ్యత	అనే	ఈ	
ఒక్క	అింశమే	ప్రపించ	చరత్రన్	మారచే	వేస్తిింది.	అది	ఆ	ధర్మ	ప్రపించ	నిరా్మణానిక్	న్ింది	
అవుతుింది.	 అయితే	 ఇపు్డు	 జరగన	పరపాట	 ఏమటింటే	 అిందరు	 పరమతమైన	
బాధ్యతలన్	నెరవేరుసూతి	అదే	నిజమైన	బాధ్యత	అని	భ్రమ	పడుతున్్నరు.	కుటింబము,	
వృత్తి,	వా్యపారము,	కులము,	మతము	వింట్వని్న	పరమత	తతా్వని్న	సూచిసాతియి.	అిందరు	
వానిలో	బింధింపబడి	వానిని	నెరవేరుచేట	కొరకు	ప్రయత్్నస్తిన్్నరు.	కాని	వాట్	కొరకు	
అమతింగా	 ఆరాటపడుతున్్నరు.	 Limited	 responsibility	 and	 over	 responsibility		
both	are	Irresponsibilities.	Total	responsibility	is	the	right	kind	of	responsibility.	
పరమతమైన	బాధ్యతా,	మత్మీరన	బాధ్యతలు	రెిండు	బాధ్యతారాహిత్యముతో	సమానమే.	
సింపూర్ణ	బాధ్యతే	సరయిన	బాధ్యత.	ఈన్డు	ప్రపించము	పతనపు	అించుకు	చ్రడానిక్,	
సమాజములో	అసతివ్యసతిమైన	 పరస్థతులు	నెలకొని	ఉిండడానిక్	 ప్రధానకారణిం	అధక	
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శతము	ప్రజలు	కుటింబ	పోషణ	పరమావధగా	భావిించి	సమాజాని్న		దాని	శ్రేయస్సున్	
విస్మరించడమే.	బాధ్యతగా	జీవిించ్	వ్యక్తిలో	సత్వగుణము	ఉింటింది.	సమాజ	శ్రేయస్సుకై	
నిరింతరము	పరతప్సూతి	ఉింటాడు.	చ్పట్టిన	కార్యక్రమము	నెరవేరచేడానిక్	నిరింతరము	
కృష్చ్సాతిడు.	

3) మేధావి వర్ం:	అింతా	స్ఖ	సకరా్యల	ముస్గులో	విలాసము,	వినోదము,	శృింగారము	
వింట్	ఇింద్యాల	చైతన్యములో,	భౌత్క	వాదపు	కృత్రిమ	కగలిలో	చికు్కకొని	ప్రకృత్ని,	
ప్రపించాని్న	పతనిం	చ్సాతిరు.	పరమతమైన	బాధ్యత	వలలి	శక్తిని	కోలో్యి	ఎనో్న	విింత	
భయానక	వా్యధులకు	గుర	అవుతున్్నరు.	బాధ్యతగా		జీవిించ్	వారలో	నైత్క	విలువలు	
ఉింటాయి.	 వారు	 ప్రాణ	 తా్యగానికైన	 సద్ధపడుతారు	 కాని	 తపు్	 మాత్రిం	 చ్యరు.	
ఈన్డు	మేధావి	వర్గము	ఉత్న్నమయే్య	విదా్యలయాలలో	డబు్బలు	సింపాదిించుకొని	
స్ఖింగా	జీవిించ్	మారా్గలన్	గురించి	తరీఫూదు	ఇస్తిన్్నరు	తప్	బాధ్యత	(responsibility)	
గురించి	 తెలియజ్యడిం	 లేదు.	 అిందుక్	 వారు	 సింస్థల	 న్ిండి	 బయట్క్	 వచిచేన	
తరువాత	పరమత	తతా్వని్న	పెించుకొని	నైత్కింగా	దిగజార	ప్రపించాని్న	కూడా	న్శనిం	
చ్స్తిన్్నరు.	 ఇవే	 పరస్థతులు	మర	కొన్్నళ్్ళ	కొనసాగతే	మానవ	మన్గడక్	ముపు్	
వాట్లులితుింది.	బాధ్యతగా	జీవిించ్	వ్యకుతిలలో	బుది్ధ	మటటిముకన్న,	హృదయ	మటటిము	
బలింగా	ఉింటింది.		తా్యగము,	వైరాగ్యములతో	సమాజములో	జరగే	ప్రత్	అింశము	పటలి	
వార	సాన్కూల	స్ిందన	ఉింటింది.	అిందరు	న్	వాళ్్ళ,	అింత	న్ది,	అని్నింట్కీ	న్దే	
బాధ్యత	అనే	మనోస్థత్	ఉింటింది.	బలమైన	దృక్థముతో	సమర్ణ	భావనతో	జీవిసూతి	
గొప్	వ్యకుతిలుగా	మారుతారు.	వార	చుటూటి	ప్రపించము	అింతా	త్రుగుతుింది.	బాధ్యత	
అనేది	శక్తిక్	ప్రత్	రూపము.	విసతిరించ్	కొలది	శక్తి	పెరుగుతుింటింది.	కుించిించుకునే	
కొలది	శక్తి	హరించుకుపోతుిందన్న	సతా్యని్న	తెలుస్కోవాలి.

4) సేవా భావము:	బాధ్యతగా	జీవిించ్	వ్యక్తిలో	ప్రస్్టింగా	కనిప్ించ్	లక్షణిం	సేవా	భావము.	
ఎవరకైతే	హృదయ	మటటిము	వికసస్తిింద్	వారలో	తా్యగము	వైరాగ్యములతో	పాట,	
సమాజముపటలి	బాధ్యతా	ఏర్డి,	ఏద్	చ్యాలనే	తపన	ఏర్డుతుింది.	ఎవరైతే	సూ్థల	
బుది్ధ	మటాటినిక్,	మానసక	మటాటినిక్,	 పరమతమవుతారో	అటవింట్	వారలో	సా్వర్థిం	
సింకుచిత	తత్వము,	 స్షటిింగా	ఉిండి	 సమాజము	న్ిండి	ఏమ	పిందాలని	ఎపు్డూ	
పథకాలు	 వేసూతి	 ఉింటారు.	 వాసతివానిక్	 సేవా	 భావముతో	 జీవిించడమే	 కర్మయోగిం,	
సా్వర్థముతో,	 సింకుచిత	 తత్వముతో	 జీవిించడమే	 కర్మబింధిం.	 సేవాభావముతో	
ఉన్నపు్డు	మనిం	ఏ	కొది్ద	కార్యక్రమిం	చ్పట్టిన్	అదు్భతమైన	ఫలితాలు	వసాతియి.	సేవా	
భావము	లేకుిండా	మనిం	ఎింత	పెద్ద	కార్యక్రమిం	చ్పట్టిన్	అది	బింధమే	అవుతుింది. 
ఆశించి చేస్తా బంధము అవుతుంది. ఆశించకుండ చేస్తా యోగమవుతుంది.	ఆశించిన్,	
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ఆశించక	పోయిన్	మనము	చ్సన	ప్రత్	పనిక్	ఫలితము	ఉింటింది.	మనము	సేవా	
భావముతో	 ఉన్నపు్డు	 మనము	 ప్రత్ఫలము	 ఆశించము.	 కాబట్టి	 సింసా్కరములు	
ఏర్డవు.	పైగా	చ్యడిం	మన	ధర్మిం.	ఫలితాలు	ఎవరు	ఆపే	ప్రసక్తి	లేదు.	కర్మ	అింటూ	
జరగతే	 ఫలము	 తప్దు.	 సత్కర్మల	 దా్వరా	 ఉతతిమ	 కర్మ	 ఫలము,	 చెడు	 కర్మల	 దా్వరా	
చెడు	కర్మ	ఫలము	సింప్రాప్తిసాతియి.	ఉతతిమ	కర్మ	ఫలము	మనకు,	మన	కుటింబానిక్,	
వారస్లకు	సైతము	వరమవుతుింది.	 చెడు	 కర్మ	 ఫలము	అిందరక్	శపమవుతుింది.	
“ప్రపంచానికి స్వ చేయడం అంటే పరమాత్మకు చేసినటేలు , ప్రపంచానికి అపకారము 
చేస్తా పరమాత్మకు చేసినటేలు .”

5)	 భగవింతుడు	ప్రపించానిక్	భిన్నింగా	లేడు.	చాలమింది	ప్రపించానిక్	నషటిిం	కలిగించిన్	
ఫరవాలేదు.	 భగవింతుని	 అిండ	 ఉింటే	 చాలు	 అన్కొని	 డబు్బతో	 కొింటామని	
అన్కుింటారు.	 ఆ	భావన	కారణింగానే	 సమాజము	తీవ్రింగా	 నషటి	పోతుింది.	 ఇింకా	
సూక్ష్మింగా	చెపా్లింటే	ప్రపించానిక్	సేవ	చ్యడిం	అింటే	నీకు	నీవు	సేవ	చ్స్కోవడమే.	
ప్రపించానిక్	 నషటిిం	 కలిగించ్	 పన్లు	 చ్సేతి	 దుష్లితము	 వస్తిింది.	 భారతదేశములో	
అధక	శతము	ప్రజలు	భగవింతుని	గురించి	ఎకు్కవగా	ఆలోచిసూతి	సమాజాని్న	పూరతిగా	
బలహీన	పరచారు.	అిందుకు	అిందరు	శక్ష	అన్భవిస్తిన్్నరు.	సేవ	చ్యడము	దా్వరా	
ప్రపించము	న్ిండి	లభిించ్	సింపదనే	మనకు	సింజీవిని	అవుతుింది.	బాధ్యతకు	పున్ది	
సేవా	భావమైతే,	సేవా	భావానిక్	ప్రత్రూపిం	“క్రమశక్షణ.”

6) క్రమశిక్షణ : క్రమశక్షణ	ఇది	సత్వగుణము	దా్వరా	ఏర్డుతుింది.	క్రమశక్షణగా	జీవిించ్	
వ్యక్తి	 జీవితము	 అని్న	 దశలలోనూ	 విజయవింతమౌతుింది.	 క్రమశక్షణ	 లేని	 వ్యక్తి	
జీవితము	ఏ	 దేశింలోనైన్	 పతనమౌతుింది.	 అింతరా్జతీయింగా	 ఎదిగన	 ఏ	 వ్యక్తినైన్	
గమనిించిండి.	 అతనిలో	 ఈ	 లక్షణమే	 ఉింటింది.	 పడిపోయి	 నైత్కింగా	 దిగజారన	
వ్యక్తిని	 గమనిించిండి.	 క్రమశక్షణ	 లోప్ించి	 ఉింటింది.	 పుషా్నిక్	 స్గింధిం	 ఎింత	
అవసరమో,	 ఒక	 స్త్రక్	 ఆభరణాలు	ఎింత	 అిందాని్నసాతియో	 	 అలాగే	 క్రమశక్షణ	కూడా	
మానవ	 జీవితాని్న	 అదు్భతింగా	 తీరచేదిదు్దతుింది.	 ఈన్డు	మనిం	 ఇింట్లి	 కూరుచేింటే	
పన్లు	 జరగవు.	 తప్నిసరగా	 ఏద్	 ఒక	 పని	 చ్యవలసిందే.	 కబురలితో	 కాపురాలు	
నడువవు	 కదా.	కుటింబింలో	కాని,	 వృత్తి	వా్యపారాలలో	కాని,	 క్రమశక్షణగా	ఉింటేనే	
మనిం	రాణిించగలము.	క్రమశక్షణగా	జీవిించు	వ్యక్తి	నియమాలకు	ప్రాధాన్యత	ఇసాతిడు.	
నైత్కింగా	ఎదుగుతాడు.	అిందరక్	క్రమశక్షణ	నేరు్తాడు.	ఈన్డు	ప్రపించింలో	అని్న	
రింగాలలో	 పతనమవడానిక్	 ముఖ్య	 కారణాలు	 క్రమశక్షణ	 లోప్ించడిం.	 క్రమశక్షణ	
రాహితా్యని్న	మనము	క్షమించకూడదు.	బాధ్యత	ముఖ్యిం	అన్కున్న	చోట	 క్రమశక్షణ	
అమలు	 జరుగుతుింది.	 తాతా్కలిక	 లాభాలు	 ముఖ్యము	 కాదు.	 శశ్వత	 పరషా్కరిం	
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ముఖ్యము.	 పరగ	 ముఖ్యిం	 కాదు.	 పింట	 ముఖ్యిం.	 క్రమశక్షణగా	 జీవిించ్	 వ్యకుతిలన్		
క్రమశక్షణతో	 నడిచ్	 సింస్థలనే	 అిందరూ	 ఎింప్క	 చ్స్కొని	 పుష్కలింగా	 వనరులన్	
అిందిసాతిరు.	 	 ఎకు్కవ	 మిందిలో	 వ్యక్తిత్విం	 వికసించక	 పోవడానిక్	 కారణిం,	 వారు	
సమాజానిక్	దూరింగా	ఉిండడమే.	అది	వారు	గమనిించాలి.

7)	 జడత్వములో,	సతిబ్ధతగా,	బిండరాళ్ళ	మాదిరగా,	బావిలో	కప్లాగ	జీవిించడమే.	ఎవరైతే	
పరమతింగా,	 అహింకారింగా,	 మించుగడడుల	 మాదిరగా	 ఉింటారో	 వార	 వ్యక్తిత్విం	
బలహీనింగా	 ఉింటింది.	 తమో	గుణస్్థలు	ఈ	భావనతో	ఉింటారు.	 సమాజింలోనిక్	
ప్రవేశించడానిక్	వారు		ఇషటిపడరు.	ఒకవేళ	ప్రవేశించిన్		విపరీతమైన	మానసక	ఒత్తిడిక్	
లోనవుతారు.	 రజోగుణస్్థలు	సమాజింలోక్	ప్రవేశించినప్ట్క్	వైఫల్యిం	చెిందుతారు.	
ఎిందుకింటే	 ఆలోచన	 తకు్కవ.	 తొిందరపాట,	 ఆవేశిం	 ఎకు్కవ.	 సత్వ	 గుణస్్థలు		
సమాజింలోక్	 ప్రవేశించడమేకాక	 దానిపై	 నూరుశతిం	 పటటి	 సాధించగలుగుతారు.	
సమాజింలోక్	 ప్రవేశించడానిక్	 ఇషటిపడని	వారని	 గమనిించిండి.	వారు	 తమలో	ఉన్న	
లోపాలన్	ఆలోచిసాతిరు	తప్	ఔన్నతా్యని్న	గురించి	ఆలోచిించరు.	భయము,	ప్రక్తనము	
ఎకు్కవగా	తప్్ించుకునే	భావన	ఉింటింది	తప్,	సమాజింలోక్	ప్రవేశదా్దమనే	భావన	
ఉిండదు.	మనము	ఏ	పని	చ్యాలన్్న		ప్రజల	మద్దతు		ప్రజా	సింబింధాలు	అవసరమే	కదా!	
ప్రపించము	పతనమౌతున్నపు్డు,	 సమాజిం	అసతివ్యసతిముగా	ఉన్నపుడు,	 	 ప్రమాదము	
జరగబోతుిందని	 తెలిసనపు్డు	 అిందుకు	 సరయైన	 పరషా్కర	మారా్గని్న	 ఎించుకొని,	
సమాజింలోనిక్	దూస్కొని	పోయి,	దానినే	మించి	దిశగా	మళ్ళించ	వలసన	అవసరిం	
ఎింతయిన్	 ఉింది.	 లేకుింటే	 అది	 బాధ్యత	 రాహిత్యిం	 అవుతుింది.	 తమోగుణస్్థలు	
ప్రమాదిం	జరుగుతుిందని	తెలుస్కున్నపట్క్,	తమలో	ఉన్న	లోపిం	వలలి	వాళ్్ళ	చొరవ	
తీస్కోరు.	 రజోగుణస్్థలు	 ప్రమాదాలు	 సింభవిించ్	 సమయమున	 తమన్	 తాము	
రక్ించుకునే	ప్రయత్నిం	చ్సాతిరు.	సత్వ	గుణస్్థలు	మాత్రిం	దూర	దృష్టితో	వ్యవహరించి		
రాబోయే	 ప్రమాదాని్న	 అరకట్టి	 సమాజానిక్	 న్్యయిం	 చ్సాతిరు.	 తమోగుణస్్థడు	
మించుగడడులాగ	ఉింటె,	 	 రజో	గుణస్్థడు	 నీరు	మాదిరగా	వాలు	ప్రవాహింలో	ఉింటె,	
సత్వగుణస్్థడు	ఆవిరగా	మార	అింతట	వా్యప్సాతిడు.	

8) సృజనాత్మకత (creativity) :	 వ్యక్తిత్విం	 పెింపిందాలింటే	 మనిం	 ఏర్రచుకోవలసన	
మరొక	లక్షణిం	సృజన్త్మకత.	మానవ	మేధస్సుకు	పరధగాని,	పరమత్కాని	ఉిండదు.	
“There	 is	 no	 boundary	 for	 the	 power	 of	 the	 human	 mind.”	 అది	 ఒక	 విశ్వ	
గ్రిం�లయము.	బయట	నిిండి	ఎటవింట్	సమాచారమున్	పిందవలసన	అవసరిం	
లేదు.	అింతా	లోపలే	ఉింది	“It	is	the	infinite	library	of	the	universe,	no	knowledge	
comes	from	outside,	everything	is	within	it.”	అయితే	ఎవరైతే	తమో,	రజో	గుణాలతో	
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చెడు	సింసా్కరాలతో	స్ఖ	సకరా్యల	ముస్గులో	భౌత్క	వాదము	మతుతిలో	భద్రత	కోసిం	
వెింపరాలిడుతారో	వారలో	ఉన్న	గుపతి	శకుతిలనీ్న	హరించుకుపోతాయి.	ఈన్డు	ఎకు్కవ	
మింది		భద్రతా	కవచములో	ఉన్నవారలో	లేనిది	సృజన్త్మకతే.	జీవితాని్న	యాింత్రికింగా	
కొనసాగస్తిన్్నరే	తప్	ఎటవింట్	చైతన్యిం	ఉిండటిం	లేదు.	న్	దా్వరా	ఈ	ప్రపించానిక్	
ఏద్	ఒక	అదు్భతిం	జరగాలి.	ఎవరు	సాధించలేనిది	సాధించి	శబాష్	అనిప్ించుకోవాలి	
అనే	భావన	 ఉన్నపు్డే	మనస్లో	 ఆరాటిం,	 అనే్వషణ,	 తపన,	 కృష్,	 పటటిదల	 వింట్	
లక్షణాలు	 ఏర్డుతాయి.	 సృష్టిని	 బట్టి	 స్థత్,	 స్థత్ని	 బట్టి	 లయ	 ఉింటాయి.	 ముిందు	
మనలన్	మనిం	ఉన్నతింగా	ఊహిించుకోవాలి.	అక్కడన్ిండే	మహోన్నతమైన	దృక్థిం	
మొదలవుతుింది.	అదే	తరువాత	అమలు	జరుగుతుింది.	 “nothing	 is	 impossible	 for	
the	 human	 mind	 it	 can	 acheve	 anything”	మానవ	మేధస్సుకు	 అసాధ్యమనేదే	
ఏది	లేదు.	అది	ఏదైన్	సాధించగలుగుతుింది.	 విద్యలలో	గాని,	వా్యపారములో	గాని,	
పారశ్మక	ఉత్తుతిలలో	కాని,	కింపూ్యటర్	పరజాఞానములోగాని,	ఆధా్యత్్మక	రింగములో	
గాని	 సృజన్త్మకత	 ఉన్నపు్డే	 వ్యకుతిలుగాని,	 సింస్థలుగాని	 అభివృది్ధ	 చెిందుతాయి.	
ఇకపతే	పరపూర్ణ	 వ్యక్తిత్విం	సది్ధించాలింటే,	మనకు	ఉిండవలసన	మరొక	విశషటిమైన	
మహోన్నతమైన	అింశము.

9) గమనము:	ఒక	విషయాని్న	గురించి	సింపూర్ణింగా	విశేలిష్ించడమే	గమనిం.	ఇింగీలిష్లో	
గమన్ని్న	అవేరె్నస్	అింటారు.	ఒక	కార్యక్రమాని్న	చ్పటటిపోయే	ముిందు	అని్న	జాగ్రతతిలు	
తీస్కోవడమే	గమనము.	ఒక	విషయాని్న	గురించి	అని్న	కోణాలన్ిండి	సమూలింగా	
అధ్యయనిం	చ్యడమే	గమనిం.	 ప్రత్	వ్యవహారింలో	తొిందరపడకుిండా	ఆచి,	తూచి	
వ్యవహరించడమే	 గమనిం.	 ఉద్రేకపరచ్	 సిందరా్భలు	 ఉత్న్నమైనపు్డు	 సమన్వయిం	
పాట్ించడమే	గమనిం.	తపు్	చ్యడానిక్	అన్కూలమైన	వాతావరణిం	ఏర్డినప్ట్కీ	
తపు్	 జరగకుిండా	 నిగ్రహాని్న	 పాట్ించడమే	 గమనము.	 జీవితాని్న	 గురించి,	 జీవన	
విధాన్ని్న	 గురించి	 ప్రపించము	 దాని	 పనితీరున్	 గమనిించి	 అని్న	 కోణాలన్ిండి	
సమూలింగా	 పరశోధన	 చ్యడమే	 గమనము.	 కషాటిలు	 నషాటిలు,	 అపజయాలు,	
అవమాన్లు,	 ఆర్ధక	 ఇబ్బిందులు	వింట్వి	 ఆకస్మకింగా	రావు.	 గమన్ని్న	కోలో్వడిం	
దా్వరానే	వసాతియి.	సకాలములో	పన్లు	పూరతి	చ్యడమే	గమనిం.	
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(3వ	భాగము)

అన్కున్నది	 సాధించాలింటే	 అదు్భతాలు	 జరుగాలని	 కొిందరు	 కోరుకుింటూ	
ఉింటారు.	 ఇది	 చాలా	 తపు్	 అవగాహన.	 ఎిందుకింటే	 విజయాలు	సాధించిన	 వార	 దగ్గర	
అదు్భత	శకుతిలున్న		మింత్రదిండిం	ఏది	ఉిండదు.	ఎటొచీచే	విజయానిక్	ద్హదిం	చ్సే	తారక	
మింత్రిం	 ఏమట్	వారు	తెలుస్కోగలగడిం	 వలలినే	 విజయాని్న	పిందగలిగారు.	 “విశ్వింలో	
ఉన్నవని్న	న్లో	ఉన్్నయి.	ఆ	శకుతిలకు	పదున్	పెడితే	అన్కున్నది	సాధించవచుచే”	అనేది	
ఆ	 తారక	 మింత్రిం.	 అన్కున్న	 లక్షా్యని్న	 సాధించి	 తీరాలని	 తీవ్రింగా	 తప్ించ్	 వాళ్ళిందరూ	
ఈ	 రహసా్యని్న	 తెలుస్కు	 తీరాలి.	 అదు్భత	 విజయాలక్	 అడడుదారులి	 అింటూ	 ఏమ	 ఉిండవు.	
లక్షష్యసాధనకు	 శ్రమించి	 తీరాలిసుిందే!	 దురదృషటివశతూతి	 మనలో	 చాలా	 మింది	 అన్కున్న	
లక్షా్యలన్	సాధించడానిక్	స్రయస్	గా	ప్రయత్్నించడిం	లేదు.	ఇింకొిందరు	ప్రయత్్నించిన్	
సకసుస్	 కావడిం	 లేదు.	 కారణిం	 ఏమట్	 తెలుస్కోవాలింటే	 మెదడు	 పరలోలిక్	 తొింగ	
చూడాలి.	 అన్కున్నది	 సాధించగలమా?	 లేదా?	 అనేది	 “అన్కున్నపు్డే”	 యాభై	 శతిం	
నిర్ణయిం	 అయిపోతుింది.	 “శుభారింభిం	 సగిం	 విజయిం”	 అని	ఊరక్	 అనలేదు.	 అిందుక్	
“అన్కోవడింలోనే	అింత	ఉింది”	 అింట్ింది	భగవదీ్గత.	 అిందువలలి	 ఒక	 లక్షా్యని్న	 అన్కునే	
ముిందు	అదేద్	అలాలిటప్	వ్యవహారింగా	తీస్కోకూడదు.	ఏదైన్	లక్షా్యని్న	సాధించాలింటే	
దానిక్	ముిందుగానే	కొింత	మూలా్యని్న	చెలిలిించుకోవాలి.	అది	కృష్	కావచుచే,	కాలిం	కావచుచే,	
ధనిం	కావచుచే.	లేక	మూడు	కావచుచే.	అిందువలలి	మనిం	చెలిలిించగలిగే	మూలా్యని్నబట్టి	లక్షా్యని్న	
నిరా్ధరించుకోవాలి.	 అన్కున్నది	 సాధించాలన్కునే	 వాళ్్ళ	 లక్షష్య	 నిరా్ధరణలో	 కొని్న	 కఠోర	
వాసతివాలి్న	కూడా	పరగణలోక్	తీస్కోవాలి.	లక్షష్య	సాధన	అనేది	ట్ఫిన్	త్న్్నక	బి�	పే	చ్సే	
హోట�	లాింట్ది	కాదు.	 విజయాని్న	ఆసా్వదిించాలన్కుింటే	దానిక్	ముిందుగానే	మొతతిిం	
మూల్యిం	 చెలిలిించ్యాలి.	 కాయలు	కోస్కోవాలింటే	ముిందుగా	 వితతిన్లు	న్టాలి	 కదా	 !	
లక్షష్య	నిరా్ధరణలలో		వ్యక్తిగతలక్షణాలు,	బాహ్య	ఒత్తిడులు	ముఖ్య	పాత్ర	వహిసాతియి.	దీర్ఘకాలిం	
వేచి	చూడగల	 ఓప్క,	స్తిమత	 లేనివాళ్్ళ	 స్వల్కాలిక	 లక్షా్యలన్	ఏర్రుచుకుింటేనే	మేలు.	
ఆశించిింది	సింతిం	చ్స్కోవడానిక్	దీర్ఘ	కాలిం	వేచి	ఉిండగల	స్తిమత,	సహనిం	ఉన్నవాళ్్ళ	
అల్	లక్షా్యలన్	ఏర్రుచుకుింటే	విలువైన	సామర్ధష్యిం	వృ�	అవుతుింది.	ఇలాింట్	వారక్	చిన్న	
చిన్న	విజయాలు	ఎింత	మాత్రిం	థ్రి�	ఇవ్వవు.	అిందువలలి	ఒక	లక్షా్యని్న	అన్కునే	ముిందు	పైన	
చెప్్న	 వాసతివాలి్న	 గురించి	 ఒక	 క్షణిం	 ఆలోచిించి	 నిరా్ధరించుకున్న	 తరువాత	 విజయాని్న	

27. వయుకి్త త్వ వికాసము
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ప్రభావితిం	చ్యగల	అింశలు	కొని్న	 ఉన్్నయన్న	 సింగత్ని	అిందరు	గురతిించాలి.	 ఏ	 లక్షష్య	
సాధనకైన్	 ఇవి	 అత్యింత	మౌలికమైనవి,	 ప్రత్	 ఒక్కరు	 అలవరుచేకోదగనవీన్!	 స్్వయ	 క్రమ	
శక్షణ,		సమయ	పాలన,	పాలినిింగ్,	స్వయిం	ప్రేరణ,	వాసతివిక	దృష్టి,	సృజన్త్మకత		అనే	అయిదు	
అింశలు	ఏ	విజయానికైన	మూల	సతిింభాల	వింట్వి.

1) స్్వయ క్రమశిక్షణ (self	discipline):	లక్షష్య	సాధకులకు	ఉిండాలిసున	అత్	ప్రాథమక	లక్షణిం	
ఇది.	ఇది	ఉింటే	మగలిన	ఉతతిమ	లక్షణాలని్న	వాటింతటవే	వసాతియి.	స్్వయ	క్రమశక్షణ	
అనేది	 పూరతిగా	 మానసకమైనది.	 ఏదైన్	 ఒక	 లక్షా్యని్న	 అన్గుణింగా	 ఆలోచనలన్,	
ఆచరణన్	తీరచేదిదు్దకుింటే	దానిని	స�ఫూ	 	 డిసప్లిన్	గా	పరగణిించవచుచే.	 స్వర్వశకుతిలి్న	
లక్షష్యిం	పైక్	క్ింద్రీకరించాలింటే	ఇది	అత్యవసరము.	స�ఫూ	డిసప్లిన్	లేకపోతే	ప్రయత్నిం	
బలహీనపడుతుింది.	అనవసర	విషయాలు	లక్షా్యని్న	డామనేట్	చ్సాతియి.	వ్యక్తిని	శక్తిగా	
మారేచే	 సామర్ధష్యిం	 స�ఫూ	 డిసప్లిన్కు	మాత్రమే	 ఉింది.	 అిందర	మెదడులోనూ	తొమ్మది	
బిలియనలి	 కణాలే	 ఉింటాయి.	 కాని	 కొిందరలో	మాత్రమే	 అవి	 క్రియా	 శీలకింగా	 పని	
చ్సాతియి.	మర	కొిందరలో	అవి	నిద్రావస్థలో	ఉింటాయి.	కారణిం	వాట్క్	పదున్	పెట్టి	
యుదా్ధనిక్	 సన్నద్ధింగా	ఉించకపోవడమే!	 లక్షష్యసాధన	అనే	యుద్ధరింగింలో	తొమ్మది	
బిలియనలి	సైనికులి్న	వూ్యహాత్మకింగా	మొహరించడింలోనే	ఉింది	విజయ	రహస్యిం.	చెలాలి	
చెదురుగా,	 నిరుపయోగింగా	పడి	ఉన్న	 అింతర్గత	 శకుతిలకు	 కఠోర	 శక్షణ	 ఇవా్వలింటే	
స�ఫూ	 డిసప్లిన్	 మెకానిజాని్న	 బలోపేతిం	 చ్యక	 తప్దు.	 లక్షా్యనిక్	 సింబింధింలేని,	
లక్షా్యని్న	నీరుగారేచే	ఆలోచనలి్న,	భావాలి్న	బహిష్కరించడిం,	ఆశయ	సాధనకు	ద్హదిం	
చ్సే	 ఆలోచనలి్న	 ఆహా్వనిించడిం;	 హాఫ్	 హారెటి�గా	 కాక	 హో�	 హారెటి�	 గా	 లక్షా్యనిక్	
అింక్తిం	కావడిం.	ఇవని్న	స�ఫూ	డిసప్లిన్	లో	భాగాలే.	నిరింతరిం	అప్రమతతిత	కూడా	దీని	
పరధలోక్	వస్తిింది.	లక్షష్యిం	పటలి	అప్రమతతిింగా	ఉిండకపోతే	అపజయిం	తప్దు.	నూతన	
ఆలోచనలి్న	ఆహా్వనిించాలన్్న,	నిన్నట్	కింటే	నేడు,	నేట్కింటే	రేపు	మెరుగా్గ	ఉిండాలన్్న	
డైనమక్గా	ఉిండటిం	అనివార్యిం.	అపు్డే	అన్కున్నది	సాధించగలిం.

2) సమయ పాలన, ప్రణాళ్క :	 ఈ	 రెిండు	 ఇించుమించు	 ఒకటే.	 పరమత	 సమయాని్న	
ఫలవింతింగా	వాడుకునేిందుకు	ఉదే్దశించిిందే	ప్రణాళక.	లక్షష్య	సాధన	ప్రక్రియ	స్షటిింగా,	
సూట్గ	ఉిండాలింటే	కాల	ప్రణాళక	తప్నిసర.	 ప్రణాళక	ఎపు్డూ	ఆచరణాత్మకింగా,	
లక్షా్యని్న	చ్రువ	చ్సేదిగా	ఉిండాలి.	లక్షష్యిం	అనేది	ఒక్	రోజులో	సాధించ్ది	కాదు.	దీనికోసిం	
కనీసిం	కొని్న	నెలలైన్	శ్రమించాలి.	లక్షష్యిం	తాలూకు	సమయాని్న	మనిం	ఇషటిిం	వచిచేనటలి	
మారచేడిం	సాధ్యిం	కాదు.	నిరే్దశత	సమయానిక్	లక్షా్యని్న	అిందుకోలేకపోతే	అపజయిం	
పాలుకాక	తప్దు.	కాబట్టి	సమయ	పాలన	పటలి	ఎింత	కఠినింగా	ఉింటే	అింత	మించిది.	
కాల	ప్రణాళకలో	ఒకట్		తొలుత	చ్యాలిసుింది	సమయాని్న	హరించ్	అలవాటలిన్	గురతిించి	
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వాట్క్	సా్థనిం	లేకుిండా	చ్యడిం.	రెిండు		నిత్య	జీవితింలో	చ్సే	పన్లి్న,	ఆలోచనలి్న	
కూడా	లక్షా్యనిక్	అన్గుణింగా	మారుచేకోవడిం.	మూడు	 	ప్రాథమా్యలన్	గురతిించడిం,	
న్లుగు	 	 డ�	 లైన్లి	 పెటటికోవడిం.	 ఈ	 న్లుగు	 అింశలలో	 చివర	 రెిండు	 చాలా	
ప్రధానమైనవి.	 చ్యాలిసున	 పన్లి్న	 ప్రాధాన్యతా	 క్రమింలో	 అమరచేడిం	 వలలి	 సమయిం	
వృ�	కాదు.	ముఖ్యమైన	పన్లి్న	ముిందుగానే	చ్సేయడిం	వలలి,	సమయాభావిం	వలలి	
అప్రధానమైన	పన్లి్న	వదిలి	పెట్టిన్	పెద్దగా	నషటిిం	ఉిండదు.

3) స్వయం ప్రేరణ:	 లక్షష్యసాధనపటలి	 ప్రారింభింలో	 ఉన్న	 ఉతుసుకతన్	 చివర	 దాక	
కొనసాగించాలింటే	 ఇది	 అవసరిం.	 ఫలాన్	 పని	 “చెయి్య	 చెయి్య”	 అింటూ	 మన	
ఆలోచనలు	 మనలి్న	 వెింటబడి	 తరమడానే్న	 ప్రేరణగా	 భావిించవచుచే.	 	 అయితే	 ఇవే	
ఆలోచనలు	ఒక్కసార	రవర్సు	లో	పనిచ్స	ఉతాసుహాని్న	నీరు	గారుసాతియి.	లక్షష్యిం	తాలూకు	
శ్రమన్	ఎింజాయ్	చ్యడానిక్	సద్ధింగా	లేకపోవడిం,	లక్షష్య	సాధనకు	ఎకు్కవ	సమయిం	
పటటిడిం,	తరుచు	ఎదురయే్య	పరాజయాలు,	అడడుింకులు	మన	ఆలోచనలపై	ప్రత్కూల	
ప్రభావిం	చూప్	ప్రయతా్నని్న	నీరు	గారుసాతియి.	వీట్ని	ఎదురో్కవాలింటే	స�ఫూ	మోట్వేషన్	
తప్నిసర.	 ఇది	నిరుతాసుహాని్న	ఉతాసుహింగా	మారచే	 వేసే	 క్రియాశీలక	శక్తి,	 ప్రత్	 లక్షష్యిం	
వెన్కా	ఏద్	ప్రేరణ	దాగ	ఉింటింది.	ఆ	ప్రేరణే	మనలి్న	లక్షష్యిం	వైపు	ఆకరషిస్తిింది.	ఒక	వ్యక్తి	
బిజినెస్లో	రాణిించాలన్కుింటూన్్నడింటే	“ధన్ర్జన”	అతనిక్	ప్రేరణ	నిస్తిిందన్నమాట.	
ఒక	 అభ్యర్ధ	 ఐఏఎస్	కావాలన్కుింటన్్నడింటే	 “అధకారిం,	గురతిింపు”	 అతని	ప్రేరణా	
శకుతిలుగా	వ్యవహరస్తిన్్నయని	గురతిించాలి.	అయితే	లక్షష్యిం	తాలూకు	కషటిిం	అన్భవిం	
అయే్యటప్ట్క్	ఈ	ప్రేరణలు	తమ	ప్రభావాని్న	క్రమింగా	కోలో్తాయి.	వాట్	సా్థనింలో	
అడడుింకులు,	సమస్యలు	ప్రభావిం	చూపడిం	మొదలు	పెడుతాయి.	లక్షష్య	సాధనలో	సగట	
అభ్యర్ధక్	సాధారణింగా	ఎదురయే్య	అన్భవాలే	ఇవి.	అయితే	వీట్క్	లొింగపోకుిండా	
ప్రసా్థనిం	కొనసాగసేతి	లక్షా్యని్న	చ్రగలిం.	ఇిందుకోసిం	నిద్రాణింగా	ఉన్న	ఆశయ	జా్వలన్	
రగలిించక	తప్దు.	నిరే్వదిం	అలముకున్నపు్డు	చ్స్తిన్న	పనిని	తాతా్కలికింగా	పక్కన	
పెట్టి	విజయిం	సాధసేతి	అన్భవిించ్	థ్రిలిలిింగున్	తలుచుకోవడిం,	పదిమిందిలో	లభిించ్	
గురతిింపు,	 సింతృప్తి,	 అన్భవిించబోయే	స్ఖసింతోషాలన్	 గురుతిచ్స్కొని	 ప్రస్తితిం	
పడుతున్న	 శ్రమ	 తాతా్కలికమే.	 కాని	 భవిష్యతుతిలో	 అన్భవిించబోయే	 ఆనిందిం	
శశ్వతిం,	అనింతిం	అన్న	వాసతివాని్న	గురుతి	చ్స్కోవాలి.

4) వాస్తవిక దృష్టి :	 అన్కున్నది	సాధించాలింటే	అని్న	 సిందరా్భలలోనూ	వాసతివిక	దృష్టిన	
ప్రదర్శించాలి.	ఎవర	జీవితానిక్	వారే	బాధు్యలు.	కాబట్టి	లక్షష్యసాధన	ప్రక్రియన్	కషటిమైన	
అింశింగా	భావిించకూడదు.	లక్షష్యము	పెద్దదయే్యకొది్ద,	శ్రమకూడా	పెరుగుతుింది.	పెద్ద	
పెద్ద	లక్షా్యలు	సాధించాలని	అన్కోవడిం	తీరా	శ్రమించలేక	వెన్దిరగడిం	లక్షష్యము	పటలి	
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అభ్యర్ధక్	గల	అవాసతివిక	దృష్టిని	సూచిస్తిింది.	లక్షష్య	సాధనలో	రెిండు,	మూడు	వైఫలా్యలు	
ఎదురైన్	 తరువాత	 	 “క్రేజ్”	 వదిలిపోయి	 క్రమింగా	 వాసతివిక	 దృష్టి	 అలవడుతుింది.	
మన	 గ్రామాలు	 పటీ	 ప్రపించానిక్	 దూరింగా	 ఏకాింతింగా	 ఉిండటింవలలి	 నిజమైన	
కాింప్టీట్వ్	నెస్	అనేది	గ్రామీణ	అభ్యరు్ధల	అన్భవములోక్	రావడిం	లేదు.	ఫలితింగా	
లక్షష్య	నిరా్ధరణలోన్,	సాధనలోన్	వాసతివిక	అింశలకింటే	ఉహాజనిత	అింశలే	ప్రముఖ	
పాత్ర	వహిస్తిన్్నయి.	తీరా	స్విశల	పోటీ	ప్రపించములోక్	అడుగడిన	తరువాత	కొని్న	
కఠిన	వాసతివాలతో	రాజీపడలేక	వెన్దిరగడమో,	లక్షష్యముతో	రాజీపడటమో	చ్యాలిసు	
వస్తిింది.	 ఈ	 పరస్థత్ని	 అధగమించాలింటే	 “లక్షష్యము,	 సాధన”	 అనే	 అింశిం	 పటలి	
వాసతివికింగా	వ్యవహరించాలి.

5) సృజనాత్మకత :	లక్షష్యము	తాలూకు	శ్రమన్	ఎింజాయ్	చ్యాలన్్న	అదే	రింగములో	ఉన్న	
ఇతర	అభ్యరు్ధలి్న	అధగమించి	మన	ప్రతే్యకతన్	నిరూప్ించుకోవాలన్్న	సృజన్త్మకతకు	
పదున్	పెటటిక	తప్దు.	సృజన్త్మకత	బాగా	ఉింటే	తకు్కవ	సమయములో	అత్తకు్కవ	
శ్రమతో	 గురతిింపు	 పిందవచుచేన్.	 వినూత్నింగా	 ఆలోచిించడిం,	 విలక్షణింగా	
పనిచ్యడిం,	 అింతవరకున్న	 పద్ధతులని	 కాదని,	 అింతకింటే	 మెరుగైన	 పద్ధతులి్న	
అన్సరించడిం	ఇవనీ్న	సృజన్త్మకత	పరధలోక్	వసాతియి.	సృజన్త్మకత	పెరగాలింటే	
లక్షష్యము	 స్ిందిింపచ్సేదిగా	 ఉిండాలి.	 లేకుింటే	 ప్రయత్నిం	 అింతా	 యాింత్రికింగా	
మారపోయి	అింతకు	మించి	ముిందుకు	పోలేని	పరస్థత్	ఏర్డుతుింది.	సృజన్త్మకత	
అనేది	 రెిండు	 విధాలుగా	 ఉిండవచుచే.	 సహజింగా	 మన	 ఆలోచనలోనే	 కొని్న	 కొతతి	
ఐడియాలు	మెదలవచుచే.	వాట్క్	వాసతివ	రూపము	ఇసేతి	సూపర్	సకసుస్	కావచుచే.	పోట్	
పరీక్షల	 రింగమున్ిండి,	వాణిజ్యరింగము	వరకు	అని్న	 రింగాలన్	 “creativity”	 అన్న	
ఒక్క	అింశమే	ఇపు్డు	విశేషింగా	ప్రభావితిం	చ్స్తిింది.	కేవలం శ్రమను నమి్మన వాళ్ళు 
కోటీశ్వరులు కావడానికి దశాబ్ద్ లు పడుతుంటే, సృజన్త్మకతను నమి్మన వాళ్ళు కేవలం 
కొదిద్  నలలోలు  అంతకు మించి విజయాలు స్ధసుతా న్నారు.	పోట్	పెరగే	కొది్ద	సృజన్త్మకత	
ప్రాముఖ్యము	 వృది్ద	 చెిందుతూనే	 ఉింటింది.	 కాబట్టి	 దీనిని	 చిన్న	 చూపు	 చూడడిం	
విజయాని్న	కాలదన్్నకోవడమే	అవుతుింది.

అన్కున్న	 లక్షా్యని్న	 అన్కున్నటలిగా	 సాధించాలింటే	 పైన	 తెలి్న	 పించ	 లక్షణాలన్	
అలవరచుకోవాలి.	 ఏ	 రింగింలో	 ఉన్నవారైన్	 సకసుస్	 సాధించడానిక్	 ఉపకరించ్	 తారక	
మింత్రాలివి.	 వీట్ని	 జాగ్రతతిగా	 అన్సరసేతి	 ఆలోచన్సరళలో,	 కృష్లో	 తదా్వరా	 జీవితింలో	
ఏకింగా	విపలివమే	వస్తిింది.
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(4వ	భాగము)

1)	 మానవుల	విజయానిక్	మూలసూత్రాలలో	ఒకట్..	 	చ్స్తిన్న	పనిక్	సింబింధించిింది.	 1)	
విజయిం	సాధించాలింటే	ఏిం	చ్స్తిన్్నమో	తెలియాలి.	2)	చ్స్తిన్న	పనిని	ఇషటిపడాలి.	
3)	ముఖ్యింగా	 ఆ	 పనిని	 విశ్వసించాలి.	 ఈ	మూడు	 కలిసనపు్డు	 విజయ	సాధనకు	
మార్గిం	స్గమమవుతుింది.	చాలా	మింది	తాము	ఏమ	చ్స్తిన్్నమో	వారక్	తెలియదు.	
ఎిండుటాకు	గాలిలో	ఎటపడితే	అట	ఎగురుతున్నటలి	అప్ట్కపు్డు	ఏది	తోసేతి	అది	
చ్సేస్తిింటారు.	 ఒక	 గమ్యిం	 అింటూ	ఉిండదు.	 ఇలాింట్	వారక్	తామేిం	 చ్స్తిన్్నమో	
వారక్	తెలియదు.	అలాగే	చ్స్తిన్న	పనిని	ఇషటిపడటిం	చాలా	మిందిలో	ఉిండదు.	పదు్దన	
లేచిన	 దగ్గర	 న్ించి	 చ్స్తిన్న	 పనిని	 త్టటికుింటూ	 గడుపుతుింటారు.	 తమకు	 తగని	
పని,	 తమకు	 సరపోని	 పని	 చ్స్తిన్్నమన్న	భావన	 వీరలో	 ప్రత్క్షణిం	 కని్స్తిింటింది.	
ఇక	చ్స్తిన్న	పనిని	విశ్వసించని	వారే	మనలో	ఎకు్కవ.	ఒక	లక్షా్యని్న,	ఫలితాని్న	ఆశించి	
పనిచ్స్తిింటారు.	కాని	అది	సాధించగలమన్న	విశ్వసిం	మాత్రిం	ఏ	కోశన్	ఉిండదు.	
అదే	 నిరే్వదిం	వారలో	ఎపు్డూ	కని్స్తిింటింది.	 ఏద్	తప్క	 చ్స్తిన్్నము	గాని	అది	
జరుగుతుిందా	 అన్న	 అపనమ్మకిం	 మాత్రిం	 నిలువెలాలి	 వ్యకతిిం	 చ్స్తిింటారు.	 విజయ	
సాధనకు	 ఈ	 మూడు	 అింశలు	 అవసరమే.	 చ్స్తిన్న	 పని	 పటలి	 అవగాహన.	 దానిని	
ఇషటిపూర్వకింగా	చ్యడిం.	అలాగే	అన్కున్న	ఫలితిం	సాధించగలమని	నమ్మడిం.	విజయ	
శఖరాలన్	 అధరోహిించిన	 వారు	ఈ	మూడిింట్ని	పాట్ించినవారే.	 ఒక	 విశ్వన్ధన్	
ఆనింద్న్	తీస్కున్్న,	ఒక	కరణిం	మల్లిశ్వరని	తీస్కున్్న	వారక్	ఏిం	కావాలో	వారక్	
తెలుస్.	 వారు	 చ్స్తిన్న	 పనిని	 కృష్ని	 ప్రాణ	 ప్రదింగా	 చ్సాతిరు.	 లక్షా్యని్న	 చ్రగలమని	
చివర	వరకూ	విశ్వససాతిరు.	అిందుక్	వారు	కోరుకున్న	రింగింలో	విజ్తలయా్యరు.	ఈ	
రహసా్యని్న	తెలుస్కున్న	వారెవరైన్	కోరుకున్న	విజయాలు	సాధించగలరు.	

2)	 సమాజింలోని	 అనేకమిందిలో	 కొిందరే	 ఎిందుకు	 విజ్తలుగా	 వెలిగపోతున్్నరు?	
మగతావారెిందుకు	 ముిందుకు	 వెళ్ళలేకపోతున్్నరు?	 ఇది	 సామాన్్యలిందరనీ	
వేధస్తిన్న	ప్రశే్న.	ఈ	ప్రశ్నకు	జవాబు	కన్కు్కనేిందుకు	వేలాది	అధ్యయన్లు	జరగాయి.	
ప్రపించ	 ప్రసద్ధ	 శోధకులు,	 వ్యక్తిత్వ	 వికాస	 నిపుణులు	 ఈ	 కోణింలో	 ఎింతగానో	
అనే్వష్ించారు.	కొింతమింది	ఎిందువలలి	సకసుస్సు	ఫు�	జీవితాని్న	గడుపుతుింటారు?	వార	
చెింతకు	అపజయిం	ఎిందుకు	రాదు?	ఇిందుకు	కారణిం	ఏమట్?	ఇది	వారసత్వింగా	

27. వయుకి్త త్వ వికాసము



ఓ...మానవా...ఆలోచించు...? “నిన్ను నీవు తెలుసుకో”  H 227  

సింక్రమస్తిిందా?	బాల్యిం	న్ించ్	వరప్రసాదింగా	సది్ధస్తిిందా!	గత	జన్మ	కర్మ	ఫలమా!	ఈ	
జన్మ	అదృషటి	జాతకమా!	సకసుస్	ఫు�	వ్యకుతిలన్	చూడగానే	తొలిచూపులో	ఇలాింట్	భ్రమ	
కలుగవచుచే.	కాని	వార	పూరా్వపరాలు	పరశీలిసేతి	అవేవి	నిజిం	కాదని	తెలుస్తిింది.	మనకు	
ఏ	 తరహా	 తలిలిదిండ్రులు	 కావాలో	 పుటటికకు	 ముిందే	 మనిం	 నిర్ణయిించుకోగలమా!	
అలాగే	 ఎటవింట్	 కుటింబింలో	 జని్మించాలి?	 ఎింత	 మింది	 తోబుటటివులు	
ఉిండాలి?	 వింట్	 అింశలన్	 మనిం	 నిరే్దశించలేిం.	 జన్మతః	 ఏవి	 సింక్రమసేతి	 వాట్ని	
శరసా	 వహిించాలిసుిందే.	 ఆమోదిించాలిసుిందే!	 మరింక్మట్?	 ఏ	 కారణాలు	 సకసుస్కు	
దార	 తీసాతియి?	 ఇక్కడ	 గమనిించాలిసున	 మరొక	 అింశిం	 ఏమటింటే.	 సకసుస్	 ఫు�	
వ్యకుతిలిందరూ	ఒక్	రింగుతోనో,	ఒక్	శరీర	ఆకృత్తోనో,	ఒక్	దృక్థింతోనో,	ఒక్	రకమైన	
మేధాసింపత్తితోనో	ఉిండరు.	అలాగే	జీవితింలో	ఒక	దశ	వరకు	ఎలాింట్	విజయాలు	
సాధించలేక	 పోయిన	 వారు	 చరమదశ	 వరకూ	 అలాగే	 ఉిండిపోవడిం	 లేదు.	 ఒక	
సమయింలో	విజయిం	వైపు	పయనిస్తిన్న	వారున్్నరు.	మర	పెరగన	వాతావరణిం	వలలి	
విజ్తలుగా	ఆవిర్భవిించవచాచే?	అలాగని	రూలేిం	లేదు.	అతు్యతతిమ	విజ్తల	ప్లలిలు	మళ్ళ	
విజ్తలు	కావడింలేదు.	 అలాగే	 నిరుపేద	కుటింబాల	న్ించి	 వచిచే	 విభిన్నరింగాలలో	
విజయాలు	 సాధస్తిన్న	 వారున్్నరు.	 మర	 విజయానిక్	 దార	 తీసే	 లక్షణిం	 ఏమట్?	
ఈ	 కారణా	 లని్నింట్ని	 తోసరాజని	 సూక్ష్మింగా	 ఒక్	 ఒక	 రహసా్యని్న	 చెప్వచుచే?	 
“నీ	 ఆలోచనలన్	 మారుచేకో,	 ప్రపించమే	 మారపోతుింది.”	 కచిచేతింగా	 ఆలోచనలే	
విజయిం	వైపు	నడిప్సాతియి.	లేదా	అపజయ	అధఃపాతాళానిక్	తోసేసాతియి.	అన్కూల	
ఆలోచనలు	పుష్కల	విజయాలు	తెచిచేపెడతాయి.	ప్రత్	కూల	ఆలోచనలు	జీవితకాలిం	
వెనక్్క	నెడతాయి	కదా	...	ఆలోచిించిండి?	

3)	 మీలో	 విశ్వింతరాళాల	 శక్తి	 దాగ	 ఉింది.	 మీరు	 ఎలా	 కావాలన్కుింటన్్నరో	 అలా	
కాగలరు.	 మీరు	 ఏమ	 సాధించాలన్కుింటన్్నరో	 అది	 సాధించగలరు.	 మీరు	
సాధించగలనని	గాఢింగా	విశ్వసించడిం	దా్వరా	విజయాని్న	సింతిం	చ్స్కోగలరు.	ఎని్న	
అవరోధాలు	ఎదురయిన్,	 	ఎని్న	అపజయాలు	అడడుగించిన్	 	ఎని్నసారులి	బోరాలిపడిన్	
సరే...	ఒక్	ఒక	శక్తి	వలలి	విజయిం	సాధించవచుచే.	మన	ఆలోచనలకు	ప్రత్రూపమే	మన	
ప్రస్తిత	స్థత్	అని	గౌతమ	బుదు్ధడు	ప్రకట్ించాడు.	ఆన్డే	కాదు	ఏన్డైన్	సరే.	మనిష్	
మసతిష్కము	ఏదైతే	విశ్వసించిింద్		అదే	నిజింగా	రుజువవుతూ	వస్తిిందని	శసత్రవేతతిలు	
నిరూప్స్తిన్్నరు.	ప్రపించ	ప్రఖా్యత	విజ్తలిందరు	తాము	కలలు	గని	సాధించగలమని	
నమ్మన	 దానినే	పాదాక్రాింతము	 చ్స్కున్్నరు.	 విశ్వసించడింలోనే	 విజయము	దాగ	
ఉిందనేది	అసలు	రహస్యము.	మీరు	ఏది	విశ్వససాతిరో	అదే	సాక్షాత్కరస్తిింది.	మీ	మనస్	
అపజయాని్న	శింక్సేతి	పరాజయమే	ఫలితమవుతుింది.	అదే	మీరు	విజయాని్న	విశ్వససేతి	
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సకసుసే	దకు్కతుింది.	విశ్వసించడిం	అనేది	టెలిఫోన్	డయ�	చ్యడిం	లాింట్ది.		మీకు	
రాింగ్	నింబర్	అింటే	భయిం.	అపజయాలన్	ఊహిసూతి,	డయ�	చ్సేతి	సమాధానింగా	
అవే	 పలుకుతాయి.	 అదే	 మీరు	 సరయిన	 నింబరు	 అింటే	 విజయము,	 ఆరోగ్యము,	
ప్రేమ,	 సింపద,	 కీరతివింట్	 వాట్కోసిం	 డయ�	 చ్సేతి	 రింగ్	 అక్కడిక్	 వెళ్తుింది.	 అవే	
సమాధానింగా	 పలుకుతాయి.	 ఇది	 మీకు	 క్వలిం	 అదృషటిము	 వలలి	 దక్కడింలేదు.	
మీరు	ఎింతో	శ్రమించి,	మీరు	వాట్క్	అరు్హలని	విశ్వసించడిం	వలలి	మాత్రమే	అవి	మీ	
సింతమవుతున్్నయి.	 అిందుక్	 ఎవరైతే	 లక్షా్యని్న	 ప్రగాఢింగా	 విశ్వససాతిరో	 వారు	
విజయము	సింతిం	చ్స్కుింటారు.	

4)	 మొక్కవోని	 ఆత్మ	 విశ్వసిం,	 అసమాన	 సాహసిం,	 ప్రకింపనలు	 పుట్టిించ్	 ఉతాసుహిం,	
పదునైన	కారా్యచరణ,	 ఇింకా	ఆశవహ	దృక్థిం,	 	 భవిష్యతుతి	పై	అచించల	విశ్వసిం	
ఇవి	 ఏ	 రింగములోనైన్	 విజయానిక్	 మూల	 సతిింభాలు.	 మీరు	 చ్సే	 అకుింఠిత	
పరశ్రమ	 ఆ	 పని	 ప్రయతా్నల	దా్వరా	మీరు	కోరుకున్న	 విజయాలన్	పాదాక్రాింతము	
చ్స్కోవచుచే.	 కోరుకున్న	 ఉద్్యగము	 సాధించాలన్కుింటన్్న,	 వా్యపారిం	
ప్రారింభిించాలన్కుింటన్్న,	 ఆత్మసాక్షాతా్కరిం	 కావాలన్కుింటన్్న,	 జీవిత	
భాగసా్వమ	కావాలన్్న	ఏదైన్	సరే	శక్తి	వించన	లేని	కృష్	దా్వరా	సింతిం	చ్స్కోవచుచే.	
అింతే	తప్	క్వలిం	శుష్క	సింభాషణలు,	పగట్కలలు,	అగమ్యగోచర	ప్రయాణము	వలలి	
ప్రయోజనిం	శూన్యిం,	ప్రత్	మాటకు,	కారా్యచరణకు	చ్సే	శ్రమకు	ప్రయోజనిం	ఉిండాలి.	
ఒక	స్షటిమైన	దిశలో	ఇది	కొనసాగాలి.	ఒక	పనిని	చ్యలేక	పోయినిందుకు	ఒక	లక్షా్యని్న	
చ్రలేకపోయినిందుకు	ఎని్న	సాకులైన	చెప్వచుచే.	ఎని్న	కారణాలైన	అనే్వష్ించవచుచే.	
అదే	ఆ	పనిని	చ్యాలింటే	మాత్రిం	దానిక్	ఒకటే	దార.	అదే	కృష్		ఇలా	కృష్	చ్యడిం	ఒక	
అలవాటగా	మారతే	ఏ	లక్షా్యలనైన్		అన్కున్న	సమయములో	చ్రవచుచే.	ప్రయత్్నించి	
చూడిండి.	

5)	 సకసుస్	ఎక్కడి	న్ించి	వస్తిింది?	ఏిం	చ్సేతి	సకసుస్	మన	పాదాక్రాింతమవుతుింది?	ఇదొక	
మసటిరీ	 ప్రశ్న.	 దీనిక్	 జవాబు	తెలిసేతి	 అిందరు	 విజ్తలుగా	ఆవిర్భవిించవచుచే.	 అిందుక్	
ఈ	జవాబు	అింత	స్లువుగా	దొరకదు.	ఇిందుకు	అనే్వషణ	సాగాలి.	నిరింతర	తపన	
ప్రజ్వలిించాలి.	 కృష్తో	సే్వదధార	చిిందాలి.	 నిజానిక్	సకసుస్న్	చ్రడిం	ఎింత	 కషటిమో,	
అిందుకోవడిం	 అింత	స్లభము,	 ఎిందుకింటే	 సకసుస్	 కు	సామాజిక	జాడా్యలు	 లేవు.	
కుల	మతాల	 కల్మషిం	 లేదు.	 సకసుస్కు	 అదృషటి	 దురదృషాటిల	 పట్టిింపు	 లేదు.	మేధావో,	
మిందమతో	నన్న	అింతరము	లేదు.	 సకసుస్సు	 అిందరక్	అిందే	అపురూప	కాన్క.	కాని	
అిందనటటిిండే	 అిందమైన	 చిందమామ	 సకసుస్	 ఎక్కడి	 న్ిండి	 వస్తిింది?	 మనము	
ఎింతగానో	పరతప్ించ్	సకసుస్కూ	జనన	సా్థనము	బాహ్యింగా	ఉిండేది	ఏది	కాదు.	సకసుస్	
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క్ింద్ర	సా్థనము	మన	మెదడే.	మనము	ఎింత	గాఢింగా	సకసుస్	కావాలని	కోరుకుింటామో	
దానిక్	అింతగా	దగ్గరకు	వెళతాము.		అిందుక్	కలలు	కనిండి.	వాట్ని	కార్య	రూపములోక్	
తీస్క	వచ్చేిందుకు		అవిశ్ింతింగా	కృష్	చ్యిండి.	సకసుస్	సాధించాలన్న	తపన	మనలో	
అింకురించిన	తరువాత	ఏిం	 	సాధించాలన్్న	దాని	పై	మీలో	స్వపా్నలు	విరబూయాలి.	
అవి	ఎింత	పెద్దవైన	కావచుచే.	నిజానిక్	పెద్ద	విజయాలు	సాధించాలన్న	కలలు	కనడానిక్	
సాహసము	కావాలి.	అలాింట్	గట్సు	చూసన	వార	వైపే	సకసుస్	దృష్టి	సారస్తిింది.	వారక్	
ఎనో్న	అగ్న	పరీక్షలు	పెడుతుింది.	కాని	సాహసము,	స్థర	చితతిము,	మొక్కవోని	విశ్వసింతో	
అడుగులు	 ముిందుకు	 వేయాలి.	 అవరోధాలన్	 అధగమించాలి.	 ఇది	 మాటల	
సమయము	కాదు,	చ్తల	సమయము.	ఇది	కబురలి	తరుణము	కాదు,	యుద్ధ	భూమలో	
కత్తితో	కరచాలనిం	చ్యాలిసున	సిందర్భము.	ఎవరు	మడమ	త్ప్క	పోరాడుతారో	వారక్	
విజయము	సింప్రాప్తిస్తిింది.	ఎవరు	శష	బిశలు	పోతారో	వారు	అవకాశిం	కోలో్తారు.	
అిందుక్	చొరవ	చూపాలి.	తెగువ	ప్రదర్శించాలి.	లక్షష్యము	చ్రే	వరకు	శ్రమనే	శ్వసించాలి.	
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(5వ	భాగము)

1)	 మానవునిలో	 అపారమైన	 శకుతిలు	 ఉన్నప్ట్క్,	 అనింతమైన	 తెలివి	 తేటలు	 కలిగ	
ఉన్నప్ట్క్	నేట్	మానవులలో	కొిందరే	తప్	తక్్కన	వారిందరు	ముిందడుగు	వేయలేక	
పోతున్్నరు	 కారణిం?	 వాళ్ళ	 మనస్కు	 అనేకమైన	 అపోహలు	 కలి్ించి	 ఫీ�	 బా్యక్	
చ్స	 కూరోచేబెటటిడమే.	 నెగెట్వ్	 థిింక్ింగే	 తప్	 పాజిట్వ్	 థిింక్ింగ్	 కు	 అలవాట	
చ్యకపోవడమే.	 సాన్కూల	 దృక్థిం	 విజయానిక్	 తొలిమెటటి.	 విజయము	
సాధించడానిక్	 వాతావరణిం	 ఉన్్న,	 అన్కున్నది	 అిందుకోవడానిక్	 అింతులేని	
అవకాశలు	కలిగ	ఉన్్న	విజయానిక్	ఆమడదూరింలో	ఉింటన్న	వారెిందరో	వున్్నరు.	
నేన్	 చీకట్లి	 కూరొచేని	 చీకట్ని	 త్టటికోవడింకన్్న	 చిన్న	 దీపిం	 వెలిగించ్	 ప్రయత్నిం	
చ్సాతిన్.	విజయము	నన్్న	తప్క	వరస్తిింది.	తాము	దురదృషటివింతుల	మని,	జాతకము	
బాగా	 లేదని,	 తమ	 వెన్క	 ఆర్ధకింగా	 వుిండే	 గ్రాిం�	 ఫాధర్	 లేరని	 చిింత్సూతి	 కాలిం	
గడపడిం	మనిం	చూస్తిన్్నము.	 తమ	విజయానిక్	తామే	గిండికొటటికుింటన్్నమని	
తెలియక	వారని		వీరని	నిిందిించడిం	లేదా	కర్మ	అని	సరపెటటికోవడిం	జరుగుతుింది.

2)		 నిజానిక్	విజయము	ఎవరకీ	చుటటిము	కాదు.	కానీ	అది	సాధించడానిక్	నిరింతరిం	కృష్	
చ్సేవారని	తప్క	వరస్తిింది.	విజయము	సాధించా	లన్కునేవారు	పదిరకాల	ఉచుచేలోలి	
ఇరుకు్కింటారని,	ఆ	ఉచుచేల	న్ిండి	తప్్ించుకోగలిగతే	విజయము	వార	ఒడిలో	వచిచే	
పడుతుింది.	ఆ	ఉచుచే	న్ిండి	బయట	పడటానిక్	మారా్గలు	చాలా	ఉన్్న,	కొింతమింది	
దురదృషటివింతులు	 వాట్	 కొరకు	 ప్రయత్్నించక	 స్వయిం	 నిింద	 పరనిిందలకు	
పాటపడుతూ	అపజయము	పాలవుతున్్నరు.	 ఆ	ఉచుచేలు	పదిరకాలుగా	ఉింటాయి	
వీట్నే	Mind	traps	అింటారు	1)	నేన్	దురదృషటివింతుడిని	2)	నేన్	ఏపని	మొదలు	పెట్టిన	
పూరతిచ్యలేన్	3)	మా	ఇింట్లి	ఫలాన్	రింగిం	ఎవరక్	అచిచే	రాలేదు	4)	న్	జాతకిం	అలా	
ఉింటే	నేనేిం	చ్యగలన్	5)	నేన్	కావాలన్కున్నదేదీ	జీవితింలో	పిందలేదు	6)	న్కు	
సరగా్గ	మాటాలిడడిం	చ్తకాదు	7)	న్లో	చాలా	లోపాలు	ఉన్్నయి	8)	ఈ	ప్రపించింలో	
ననె్నవరు	అర్ధిం	చ్స్కోవడిం	లేదు	9)	నేనే	కానీ	మరో	కులములో	పుట్టి	ఉింటే	అదు్భతాలు	
చ్సే	వాడిని	10)	నేన్	ఎింత	కషటి	పడిన్	చివరక్	కషటిమే	మగులుతుింది.

3)	 ఇవనీ్న	కూడా	ఎవరక్	వారు	సృష్టిించుకున్నవే.	వాట్ని	పదేపదే	అన్కోవడిం	వలన	అవి	
మనస్లో	రజిసటిరై	కూరుచేింటాయి.	రజిసటిర్	కావడమే	కాదు,	మనకు	తెలియకుిండానే	

27. వయుకి్త త్వ వికాసము
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అవి	క్రియారూపము	దాలచేడానిక్	మనమే	ద్హదపడతాము.	ఉదాహరణకు:	ఎక్కడికైన్	
బయలుదేరే	ముిందు	ఇింట్లి	ఎవరైన్	తుమ్మతే	వెనక్్క	వచిచే	ఒక	గాలిస్	నీళ్్ళ	తాగ	మళీ్ళ	
వెళ్ళమని	మన	పెద్దలు	చెపా్రు.	అలా	ఆగకుిండా	వెళ్ళన్	పన్లు	కావనే	భయము	కూడా	
పెటాటిరు.	అది	ఇప్ట్కీ	పాట్ించ్వారున్్నరింటే	ఆశచేర్యపోనక్కరలేదు.	కానీ	ఆ	ఆచారము	
ఎవరు	 పెటాటిరు?	 ఎిందుకు	 పెటాటిరు?	 తుము్మక్	 ప్రయాణానిక్	 సింబింధమేమటనే	
విషయాని్న	తార్కకింగా	ఆలోచిించడానిక్	ఎవరూ	సాహసించరు.	ఏద్	పెద్దలు	చెపా్రు,	
చ్సేతి	పోయిిందేమట్?	అన్కొని	చ్సయ్యడిం	పరపాటయి్యింది.	 ఒక	 వేళ	ఆగకుిండా	
వెళ్ళన్	వార	మనస్లో	అదే	పీకుతూ	ఉింటింది.	చెడు	జరుగుతుిందనే	భావన	వార	
మనస్లో	 రజిసటిర్	 కావడిం	 వలన	 తాము	 చ్సే	 పనిపైన	 తగనింత	 దీక్ష	 తగు్గతుింది.	
ఫలితింగా	ఆ	పని	జరుగదు.	ఇదింతా	తుము్మ	వలననే	జరగిందని	నము్మతారు.	అలా	
పరీక్షలు	ఫెయి�	అయినవారు,	ఇింటరూ్వష్యలో	సలకుటి	కాని	వారెిందరో	మనకు	తెలుస్.	
తమలోని	లోపాని్న	తాము	ఇరుకు్కన్న	Mind	traps	ఉచుచే	గురించి	ఆలోచిించక		తుమ్మన	
వారని	శపన్రా్ధలు	పెటేటి	అమాయకులు	ఈ	న్ట్క్	ఎింతోమింది	ఉన్్నరు.	నిజానిక్	
మన	పెద్దలు	ఎవరైన	తుమ్మనపు్డు	ప్రయాణము	చ్యవద్దనడానిక్	కారణిం	వేరే	ఉింది.	
పూర్వపు	 రోజులోలి	 ఇపు్డున్నని్న	 రవాణా	సకరా్యలు,	 కమూ్యనిక్షన్లి	 లేవు.	 ఎవరైన్	
ఏ	కాశీకో,	రామేశ్వరానికో	 వెళ్తున్నసమయములో	ఇింట్లి	తుమ్మతే	 ఇింట్లిని	వార	
ఆరోగ్యము	బాగాలేదు	కాబట్టి	ఒక్క	క్షణము	వెనక్్క	వచిచే	వాళ్ళక్	ఒక	గాలిస్	నీళ్్ళ	త్రాగించి	
వారని	కూడా	త్రాగ	 వెళలిమనే	వారట.	 లేని	 పక్షాన	దార	పడుగున్	వార	 ఆరోగ్యము	
గురించి	చిింత్సూతి	వెళతారని	పెద్దల	ఉదే్దశము.	అింతేకాదు	వారు	త్రగ	వచ్చేసరక్	ఆ	
మనిష్	మరణిసేతి	 కనీసము	ఒక	గాలిస్	నీళ్్ళ	ఇచిచే	వచాచేమని	తృప్తి	కూడా	వుింటింది.	
ఎిందుకింటే	వార	ఆరోగ్య	సమాచారము	అిందుకోవడానిక్	ఇపు్డున్న	కమూ్యనిక్షన్	
వ్యవస్థ	ఆన్డు	లేదు.	కాబట్టి	మీరు	ఆ	పదిింట్లో	ఏ	ఉచుచేలో	ఇరుకు్కన్్నవో	ఒక్కసార	
గురతిించిండి.	వాట్ని	త్రగ	పాజిటీవ్	గా	చ్స్కొని	ఆ	ఉచుచే	న్ిండి	బయట	పడిండి.

4)	 a)	 “నేన్	 దురదృషటివింతుడిని”	 అని	 అన్కునే	 బదులు	 “నేన్	 చాలా	 విషయాలలో	
అదృషటివింతుడిని,	నేన్	అన్భవిస్తిన్న	సకరా్యలు	ఈ	ప్రపించములో	చాలా	మిందిక్	
లేవు.	న్కు	 త్నడానిక్	 త్ిండి,	 కటటిడానిక్	 బటటి,	 ఉిండటానిక్	 ఇలులి	 అభిమానిించ్	
కుటింబ	సభు్యలు	ఉన్్నరు.	నేన్	చీకట్లి	కూరొచేని	చీకట్ని	త్టటికోవడముకన్న,	
చిన్నదీపిం	వెలిగించ్	ప్రయత్నిం	చ్సాతిన్.	అదృషటిము	తప్క	వరస్తిింది.	 గతింలో	
దురదృషటివింతుడనన్కున్న	వారిందరూ	విజయాలు	సాధించారు.”	

	 b)	 “నేన్	ఏ	పని	మొదలు	పెట్టిన్	పూరతి	 చ్యలేన్”	అనే	బదులు	 “నేన్	 కృష్	చ్సేతి	
ఎింతట్	ఆసాధ్యమైన	పనినైన్	స్సాధ్యము	చ్యగలన్.	దానిక్	కావలసన	కృష్,	
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దీక్ష,		పటటిదల,	పరశ్రమ,	ప్రత్భ	న్లో	ఉన్్నయి.	నేన్	మొదలు	పెట్టిన	ఏ	పనినైన్	
ఇక	ముిందు	విజయవింతింగా	పూరతిచ్యగలన్	అని	అన్కోవాలి.”

	 c)	 	“మా	ఇింట్లి	ఫలాన్	రింగిం	ఎవరకీ	అచిచే	రాలేదు.”	ఈ	సేటిటమెింట	మనము	చాలా	
ఇళ్ళలోలి	 విింటూ	 ఉింటాము.	మా	 ఇింట్లి	 ఎవరూ	వా్యపారములో	రాణిించలేదు.	
సనిమాలో	చ్ర	గబు్బపట్టిపోయాము.	వ్యవసాయింలో	దారుణింగా	నషటిపోయారు.	
అనే	ఈ	మాటలు	విని	తరువాత	తరము	వారు	కూడా	వాట్ని	నమ్మటిం	తదా్వరా	
తమకు	తెలియకుిండానే	ఆ	వాదన	నిజిం	చ్యడిం	జరుగుతుింది.	దాని	బదులుగా	
మా	వాళ్్ళ	 ఈ	 రింగములో	 ఎిందుకు	 నషటిపోయారో?	 దీనిక్	 కారణిం	 ఏమట్?	
వాళ్ళకున్న	 వ్యసన్లా?	 ప్రయత్న	 లోపమా?	 ప్రక్కవార	 నమ్మక	 ద్రోహమా?	 అనే	
విషయాలన్	 క్షుణ్ణింగా	 పరశీలిించి	 తగన	 జాగ్రతతిలు	 తీస్కుింటే	 ఎవరైన్	 ఏ	
రింగములోనైన్	రాణిించగలరనేది	కఠిన	సత్యము.	దానిక్	ఉదాహరణగా	ఒక్కటే	
మన	 పెద్దలు	 నిరే్ధశించిన	 కుల	 వృతుతిలన్	 విడిచి	 ఇతర	 రింగాలలో	 అదు్భతాలు	
సాధించి	తమ	పూరీ్వకులు	చ్యలేని	పన్లు	చ్సన	వారెిందరనో	ఇవాళ్ళ	మనము	
చూస్తిన్్నము.

	 d)	 	“న్	జాతకిం	అలా	ఉింటే	నేనేిం	చ్యగలన్”	అని	తీరగా్గ	కూరొచేని	కుమలి	పోయే	
బదులు	 అసలు	 ఈ	 జాతకిం	 నిజమేన్?	 ఒక	 వేళ	 జాతకిం	 అనేది	 నిజింగానే	
ఉింటే	 నేన్	పుట్టిన	 కచిచేతమైన	వేళ	 ఎవరు	చూశరు?	అది	 కరెకుటి	 అని	 ఎవరూ	
చెప్గలరు?	తలిలి	న్ిండి	శశువు	పూరతిగా	బయట్క్	వచిచేన	సమయిం	కరెకాటి?	లేదా	
శరీర	భాగము	పూరతిగా	బయటకు	రాబోతున్న	సమయిం	కరెకాటి?	లేదా	కవు్వ	మని	
అరచిన	 సమయిం	 కరెకాటి?	 ఇవనీ్న	కాక	 నరుసు	 బయట్క్	 వచిచే	 చెప్్న	 సమయిం	
కరెకాటి?ఎిందుకింటే	 ఒకో్క	 దేశములో	 ఒకొ్కక్క	 పద్ధత్ని	 నము్మతారు.	 అసలు	ఈ	
జాతకిం	అింతా	ఒక	బూటకిం	అనే	దేశలు	ఉన్్నయి.	కాబట్టి	దేని	మాట	ఎలా	ఉన్న	
“న్	జాతకిం	నేన్	త్రగరాయదలచుకున్్నన్,	నేన్	ఈ	క్షణము	న్ిండి	కషటిపడి	
విజయిం	సాధసాతిన్,	మధ్యలో	ఎని్న	అవాింతరాలు	వచిచేన్	కుింగపోక	జాతకానిక్	
లొింగపోక	 కృష్	 చ్సాతిన్”	 అన్కోవడిం	 ప్రారింభిించిండి.	 నెగెట్వ్	 థిింక్ింగ్క్	
గు�బై	చెప్ిండి.	మీలోని	నెగట్వ్	ఆట్సజెషన్లకు	నేడే	గు�బై	చెప్ిండి	వాట్లో	
ఇవి	ముఖ్యమైనవి.

5)		 1)	చదివిిందేదీ	గురుతిిండడిం	లేదు	2)	ఇది	వరకట్	లాగా	పని	చ్య	లేక	పోతున్్నన్	
3)	ఏ	పనిమీద	ఏకాగ్రత	కుదరడిం	లేదు	4)	నేన్	బయలు	దేరే	ముిందు	ఎవడో	గాడిద	
తుమా్మడు	5)	పదు్దనే్న	ఆవిడ	ముఖిం	చూశన్.	న్	కర్మ	6)	ప్లిలి	ఎదురొచిచేింది	కాబట్టి	
పన్లు	 జరుగవు	 7)	 నేన్	 ఎింత	 ప్రయత్్నించిన్	 బరువు	 తగ్గడిం	 లేదు	 8)	 సగరేట	
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మానడిం	న్వలలి	కావడిం	లేదు	9)	ఎింత	మాన్లన్్న	తాగుడు	మానలేక	పోతున్్నన్	10)	
ఈ	జన్మలో	నేన్	ఇింగీలిషులో	మాటాలిడలేన్	11)	నేన్	పడుగా్గ	వుింటే	అన్కున్నవనీ్న	చ్సే	
వాడిని	12)	న్	దగ్గర	డబు్బింటే	అదు్భతాలు	చ్సేవాడిని	13)	న్	వెన్క	ఎవరు	లేరు	కాబట్టి	
నేనేమీ	సాధించ	లేన్	14)	నేన్	ఎవరక్	అవసరము	లేదు	న్	జీవితిం	వేస్టి	15)	నేనింటే	
ఎవరక్	ఇషటిిం	లేదు	16)	నన్్నఈ	ప్రపించములో	ఎవరూ	అర్ధిం	చ్స్కోలేదు	17)	ఈ	దికు్క	
మాలిన	ఉద్్యగిం	చ్యలేక	పోతున్్నన్	18)	వింట	చ్యాలింటే	విస్గేస్తిింది	19)	నేన్	
పది	మిందిలో	మాటాలిడలేన్,	నోరు	పెగలదు	20)	నేన్	అన్కున్నది	ఏది	జరుగదు	21)	
నేన్	పటటికున్నదలాలి	మటాష్	22)	న్కు	పని	గిండిం	వుింది	కాబట్టి	ఏ	పని	చ్యలేన్	
23)	ఈ	ప్రపించింలో	ఎవరనీ	నమ్మకూడదు	24)	బ్రహ్మవిద్య	చాలా	కషటిమైనది.	అిందుక్	
అిందుకోలేక	పోతున్్నన్	 25)	 మీ	 లాింట్	 వారక్	 సాధ్యమే	 కాని	మాలాింట్	 వారక్	
సాధ్యపడదు.	ఇలా	వ్రాస్కుింటూ	పోతే	వేలాది	నెగెట్వ్	సజెషన్లు	వున్్నయి.	ఇపు్డు	
మీరు	చ్య	వలసిందలాలి	మీరు	పదేపదే	పెించి	పోష్స్తిన్న	నెగెట్వ్	సజ్షన్ని	పాజిటీవ్గా	
వ్రాస్కొని	పారాయణ	చ్యాలిసుిందే.	దీనినే	సైకాలాజీ	లో	“	ఫారే్మషన్”	అింటారు.	మారు్	
అనేది	సాధ్యమే	సింభవమే	అనే	సతా్యని్న	ప్రత్వారు	గురతిించాలి.	అన్కోవడిం	మించిదే	
కానీ,	దానిని	ఆచరించడిం	ఉతతిమము.	పాలిన్	వేయడము	కన్్న	క్రమపద్ధత్లో	పాలినిింగ్	
చ్స	ఆచరించడిం	వలలి	విజయిం	సాధించవచుచే.	మనిం	జీవితింలో	చాలా	అన్కుింటూ	
వుింటాము.	 అన్కున్న	 వని్న	 సాధించ	 గలగాలి.	 నిరింతర	 సాధనే	 గెలుపుకు	 బాట.	
“కృష్తో నాస్త దురి్భక్షం” అన్కున్నది	సాధించ్	వరకు	పటటిదలతో	కృష్	చ్యాలి.

6)	 	1)	 ఈ	పని	కషటిమే	కానీ	సాధ్యమే	అింటారు	విజ్తలు.	ఈ	పని	సాధ్యము	కావచుచే	కానీ	
చాలా	కషటిము	అింటారు	పరాజితులు.

	 2)	 విజ్తలు	 అన్కున్న	 పనిని	 అమలు	 చ్సే	 ప్రణాళక	 తయారు	 చ్స	 ఆచరసాతిరు.	
పరాజితులు	ప్రణాళకలు	మాత్రమే	వేసాతిరు.

	 3)	 “	 నేన్	 అన్కున్నది	సాధించి	 తీరుతాన్”	 అని	 విజ్త	భావిసాతిడు.	న్కు	మించి	
రోజులు	వసాతియి	అని	ఎదురు	చూసాతిడు	పరాజితుడు.

	 4)	 ఒక	తపు్	జరగనపు్డు	న్	వలలి	జరగనది	అన్కుింటాడు	విజ్త.	ఎవరో	కావాలని	
ఈ	కుట్ర	చ్శరు	అింటాడు	పరాజితుడు	.

	 5)		 నేన్	చ్యవలిసింది	చాలా	ఉింది	అని	రోజురోజుక్	అభివృది్ద	సాధసాతిడు	విజ్త.	
ఎింతచ్సన్	ఈ	పని	జరగడింలేదు	అని	కుమలి	పోతాడు	పరాజితుడు.

	 6)		 నేన్	కానీ	ఫలాన్	కులములో	ఉింటే	అదు్భతాలు	చ్సే	వాడిని	అని	పరాజితులు	
అింటే,	న్	భవిష్యత్	కు	కులము	అడుడు	రాదు	అింటారు	విజ్తలు.
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	 7)		 నేన్	పని	మొదలు	పెడితే	అిందరూ	సహాయిం	అిందిసాతిరు	అని	 విజ్త	భావిసేతి,	
న్	వెన్క	ఎవరూ	లేరు	అిందుకని	పని	మొదలు	పెటటిడిం	వేస్టి	అని	భావిసాతిడు	
పరాజితుడు.

	 8)		 తాతా్కలిక	సమస్యలన్	చూస	పరాజితుడు	పారపోతే,	శశ్వత	లాభాలన్	దృష్టిలో	
వుించుకొని	ముిందుకు	సాగుతాడు	విజ్త.

	 9)	 సమస్యల	పరషా్కరానిక్	శత	విధాల	ప్రయత్్నసాతిరు	విజ్తలు.	దేవుడికో		కాలానికో	
వదిలి	పెడతారు	పరాజితులు.

	 10)		 పని	మొదలు	పెటటికుిండానే	అిందులో	వచ్చే	సమస్యలు	చరచేసాతిరు	పరాజితులు.	ఆ	
సమస్యలన్	ఎలా	పరష్కరించుకోవాలో	ప్రణాళకలు	చ్సాతిరు	విజ్తలు.

	 11)		 తమ	 వైఫలా్యలకు	 బాధ్యత	 వహిసాతిరు	 విజ్తలు.	 తమ	 వైఫలా్యలకు	 కారణాలు	
చూపుతారు	పరాజితులు.

	 12)	 నిదానింగా	 ఆలోచిించి	 సాధా్యసాధా్యలన్	 పరశీలిించి	 పని	 ప్రారింభిసాతిరు	
విజ్తలు.	అన్కున్నదే	తడవుగా	ఆ	రింగింలో	అన్భవిం	లేకపోయిన్	దూక్సాతిరు	
పరాజితులు.

	 13)	 న్	 జాతకిం	 బాగాలేదు,	 స్డిలేదు	 అింటూ	 మీనమేషాలు	 ల్క్కపెడతారు	
పరాజితులు.	నేన్	కషటిపడి	న్	జాతకిం	త్రగ	రాసాతిన్	అనే	విశ్వసింతో	ముిందుకు	
సాగుతారు	విజ్తలు.

	 14)	 నేన్	 పేదవాణి్ణ,	 న్కు	 న్యకుల	 అిండదిండలు	 లేవు	 అని	 నీరస	 పడతారు	
పరాజితులు.	న్కు	ఎవరు	లేకపోయిన్	నేన్	ప్రత్క్షణిం	ప్రేరణ	కలిగించు	కోగలన్	
అన్కుింటారు	విజ్తలు.

	 15)	 నన్్న	నేన్	నమ్మనన్డు	అిందరూ	నన్్న	నము్మతారు	అని	విజ్త	భావిసేతి,	నన్్న	
ఎవ్వరూ	నమ్మడిం	లేదని	బాధపడతాడు	పరాజితుడు.

కాబట్టి	 తక్షణము	 మేలొ్కని	 వాట్ని	 పరష్కరించ్	 మార్గము	 వెతకిండి.	 మధ్యలో	 ఎని్న	
అడడుింకులు	 వచిచేన్,	 అవాింతరాలు	 వచిచేన్	 అవి	 ఈతగాడిక్	 ఎదురయే్య	 గడిడు	 పరకలాలి	
పట్టిించుకోకిండి.	విజయిం	మీదే	!	అన్మానిం	వదు్ద.





ఓ...మానవా...ఆలోచించు...? “నిన్ను నీవు తెలుసుకో”  H 235  

(1వ	భాగము)

1)	 విద్యలలోకలలి	 శ్రేష్ఠమైనది	 ,	 అత్రహస్య	 మైనదియగు	 బ్రహ్మవిద్యన్	 భగవాన్	 శ్రీ	 కృష్ణ	
పరమాత్మ	ఈ	విధముగా	తెలిప్న్రు:	 	దేనిని	తెలుస్	కొనినచో	అశుభరూపమగు	ఈ	
సింసార	 బింధమున్ిండి	నీవు	 విడివడుదువో	 	 అట్టి	 అత్	 రహస్యమైన,	 అన్భవజాఞాన	
సహితమైన	ఈ	 బ్రహ్మజాఞానమున్	 అరు్జన్ని	ముిందర	 పెటటికొని	 సమసతి	మానవాళక్	
ప్రబోధించిన్రు.	 “గుహ్యతమిం”	 అని	 చెపు్ట	 వలన	 ఈ	 బోధ	 రహస్యము	 యొక్క	
పరాకాష్ఠన్	సూచిించుచున్నది.	ఈ	బ్రహ్మవిద్య	పిందే	అధకారము	సమర్థవింతుడైన	
మన్జునిక్	 కలదు.	 శుద్ధ	 చితుతిని	యిందే	 బ్రహ్మ	 జాఞానము	 ప్రవేశించున్.	 అసూయ,	
ఈరషిష్య,	 దే్వషాలతో	 రగలే	 మలిన	 చితుతినియిందు	 ప్రవేశించదు.	 దింభ,	 ధరా్ది	
దురు్గణములు	తొలగించుకొని	 నిర్మలముగా	న్న్నపు్డే	 బ్రహ్మజాఞానము	ప్రాప్తిించున్	
అసూయ	అన్నది	దురు్గణములకు	రాజు	లాింట్	వాడు.	అది	ఒక	వేరు	పురుగు	వింట్ది.	
వేరు	పురుగు	చెటటినింతయు	గులలి	చ్యునటలి	అసూయ	జీవునియిందు	ప్రవేశించినచో	
అతడింత	 వరకు	చ్సన	సాధన	అింతయు	ఒక్క	త్రుట్లో	భ్రష్ఠము	కాగలదు.	 కన్కనే	
పరమార్థ	రింగమున	ఎింతయో	సాధన	చ్సన	వారు	కూడా	ఒకొ్కక్కపు్డు	ఈ	అసూయా	
రాక్షసక్	 బలియై	 తమ	 సాధన్సర్వసా్వని్న	 గోలో్యి	 పతన	 మొిందుచున్్నరు.	 అట్టి	
అసూయన్	పోగొటటికొని	అర్హతన్	పిందినవారక్	సదు్గరువులు	అత్	రహస్యములైన	
అింశము	లని్నింట్ని	బహిర్గతములు	చ్యుదురు.	జనన	మరణ	రూప	అశుభమున్ిండి	
విడివడుటయే	యగున్.	పుటటిక,	చావు,	దు:ఖము,	రోగము,	ముసలితనము	మొదలగు	
అశుభములతో	 గూడుకొనిన	 ఈ	 భయింకర	 సింసారమున్ిండి	 అది	 జన్లన్	
విముకుతిలుగా	జ్యున్.	కావున	దు:ఖమున్	పోగొటటికొన	దలించువాడు	ఈ	బ్రహ్మ	
విజాఞానమున్	 తప్క	 సింపాదిించవల్న్.	 జన్లు	 ఈ	 సింసారమున్	 జూచి	 ఏమో	
గొప్గా		తలించుకొన్చున్్నరు	కాని	శ్రీ	కృష్ణ	పరమాత్మ	దానినింతయు	“అశుభముగ”	
వర్ణించెన్.	ఏల	యనిన	అది	అింతయు	అసత్యమై,	దృశ్యరూపమై,	ఆతే్మతరమై,	క్షణికమై,	
నశ్వరమై	 యున్నది.	 అశుభమున్	 న్శ్రయిించినవాడు	 అశుభమునే	 పిందున్.	
శుభమున్	 ఆశ్రయిించినవాడు	 శుభమునే	 పిందున్.	 ఈ	 ప్రపించమున	 ఆత్మ	
యొకట్యే,	దైవ	మొకట్యే	శుభము.	కావున	దానినే	ఆశ్రయిించవల్న్.	అిందువలలి	
అశుభమున్ిండి	అతడు	విముక్తిని	బడయగలడు.	ఈ	ప్రకారముగా	జాఞాన	విజాఞానముల	
న్శ్రయిించు	వారక్	కలుగు	ప్రత్యక్ష	ఫలితము	సింసార	దు:ఖ	రాహిత్యము,	నిరత్శయ	

28. బ్ర హ్మవిదయు - దాని ఔననాతయుం
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ఆతా్మనిందము	ప్రాప్తి	అయివున్నది.	కాబట్టి	విజుఞాల్లలిరు	అన్భవ	పూర్వక	బ్రహ్మ	తత్వము	
నెరింగ	బ్రహ్మవిద్యలో	కొనసాగిండి.	

2)	 ఈ	బ్రహ్మవిద్యన్	ప్రత్యక్షముగా	తెలుస్కొనవచుచేన్.	అన్భూత	మొనరుచే	కోవచుచేన్.	
ఇది	 ప్రత్యక్ష	 ఫలమునే	 కలుగ	 జ్యున్గాని	 పరోక్ష	 ఫలమున్	 గాదు.	 ఏలయనిన,	
ఏక్షణమున	సాధకుడీ	బ్రహ్మవిద్యన్	అన్భూత	మొనరుచే	కొన్చున్్నడో	ఆ	క్షణముననే	
అతడు	సాక్షాత్	బ్రహ్మమే	యగుచుిండుట	 కనబడుచున్నది.	కావున	 ఇది	 ఫలితమున్	
కలుగజ్యునో,	 లేద్,	 యన్	 సిందేహమునకు	 ఆసా్కరములేదు.	 “స్స్ఖిం”	
ఈ	 బ్రహ్మ	 విద్యన్	 ఆచరించుట	 చాల	 తేలిక	 యని	 చెప్బడినది.	 మనస్సునిందలి	
దుససుింసా్కరములన్,	వాసన్జాలమున్	ప్రయత్న	పూర్వకముగా	తొలగించుకొననిచో,	
ఇక	 స్వస్వరూప	 సాక్షాతా్కరమునిందు	 ఎలాింట్	 పరశ్రమయు	 లేదు.	 కన్కనే	
శసత్రములిందీ	ఆతా్మన్భూత్	పుష్ములన్	నలుపుటకింటెన్,	శ్వసన్	పీలుచేటకింటెన్	
గూడ	స్లభమని	వచిింపబడినది.	బ్రహా్మన్భవము	అత్స్లభమైనది.	ఈ	ప్రకారముగా	
భగవాన్డు	గీతయిందు	సాధకులకు	ధైర్యమున్	గొలు్చున్్నడు.	ఈ	విద్య	ధర్మములకు	
మూలమున్్న,	 సన్తనమున్్న,	 అవ్యయమున్	 అయివున్నదనియు	 చెప్బడన్.	
దానియిందు	 శ్రద్ధలేనివారు	 దైవమున్	 బొిందజాలరనియు,	 సింసారకూపముననే	
త్రుగాడుచుిందురనియు	 వచిించుచున్్నరు.	 ధర్మమునిందు	 శ్రద్ధలేనట్టి	 మన్జులు	
నన్్న	 పిందనివారై,	 మృతు్యరూపమైన	 సింసార	 మార్గమునిందే	 త్రుగుచున్్నరు.		
లౌక్క	 రింగమునిందుగాని,	 పరమార్థ	 రింగమునగాని,	 ప్రత్కార్యమునిందున్	 శ్రద్ధ	
చాల	 అవసరము.	 ఒకనిక్	 ఒక	 వస్తివునిందుకాని,	 ఒక	 కార్యమిందుగాని	 ఎింతెింత	
శ్రద్ధ	 యుిండునో	 అింతింత	 చక్కగా	 ఆ	 వస్తివు	 ఫలిించుచుిండున్.	 ఆ	 కార్యము	
నెరవేరుచుిండున్.	 కన్కనే	 బ్రహ్మ	 జాఞానమునిందు	 ఎవనిక్	 శ్రద్ధ	 ఉిండునో	 అతడు	
శ్రదా్ధపూర్వకింగా	 దానిని	 సాధన	 చ్స	 నన్్న	 చ్రగల	 రనియు,	 అటలి	 శ్రద్ధలేనివారు	
తన్్న	 పిందజాలనివారై	 మృతు్యరూపమగు	 సింసారముననే	 పడి	 త్రుగుదురని	
సలవిచెచేన్.	కావున	విజుఞాలగువారు	చక్కగా	యోచిించుకొని,	దు:ఖప్రదమగు	సింసార	
మార్గమున	పడక,	ఆనింద	ప్రదమగు	దైవ	సాక్షాతా్కరమునకు	బడయుటకు,	శ్రద్ధయన్	
ఈ	స్గుణమున్	చ్పట్టి	బ్రహ్మ	విద్యన్	చక్కగా	అన్ష్్ఠించి	తరించవల్న్.	లోకమున	
సామాన్య	కార్యములగు	వింట,	సేద్యము	మున్నగునవి	చక్కగా	జరుగుటక్	ఎింతయో	శ్రద్ధ	
అవసరమై	యుిండ	ఇక	బ్రహ్మ	విదా్యసాధనమున	వేరుగా	చెప్వల్న్!	సామాన్యముగ	
కొిందఱు	 జన్లు	 భోగవిలాసములకు	 లోనై,	 ఈ	 సింసారమున్	 స్వర్గతుల్యముగా	
భావిించుచుిందురు.	 అమృత	 ప్రాయముగా	దానిని	 వర్ణించుదురు.	 కాని	 సర్వజుఞాడగు	
పరమాత్మ	దానిని	మృతు్య	రూపముగా	వర్ణించెన్	(మృతు్య	సింసార	వరతి్మని)	అదియే	దాని	
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నిజరూపము.	మాయా	 ప్రభావముచ్	ఈ	 సింసారము	 పైక్	 “డాబు”గా	 కనిప్ించినన్	
లోన	మృతు్యరూపమే	కలిగయున్నది.	ఈ	రహస్యమున్	భగవాన్డు	విపుల్కరించెన్.	
బాగుగా	అలింకరింపబడిన	శవమే	ప్రకారముగా	పైక్	అిందముగా	గన్ప్ించినన్	లోన	
కుళ్్ళ,	దుర్గింధము	గలిగయుిండునో,	ఈ	సింసార	స్థత్యు	అింత్యే!	కాబట్టి	విజుఞాలు	
దానిచ్	మోసపోక	అమృతరూపుడగు	పరమాత్మ	న్శ్రయిించి	ధన్్యలు	కావలయున్.
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(2వ	భాగము)

1)	 “అవజ్నంత్ మాంమూఢా మానుషం తను మాశ్రితం 
 పరం భావ మజ్నంతో  మమ భూత మహశ్వరం.” 

	 న్యొక్క	 పరమతత్వమున్	 ఎరుగని	 అవివేకులు	 సర్వభూత	మహేశ్వరుడున్,	లోక	
సింరక్షణార్ధము,	మన్ష్య	దేహమున్		ఆశ్రయిించినవాడన్	నగు	నన్్న	అవమానిించు	
చున్్నరు,	అలక్షష్యము	చ్యుచున్్నరు.	

	 పరమాత్మ	 సమసతిభూత	 కోటలికు	 నియామకుడు	 ప్రభువు.	 ఈశ్వరుడు	 ధరో్మద్ధరణము	
కొరకు,	లోకసింరక్షణ	కొరకు	 అపుడపుడు	లోకమున	అవతరించు	చుిండున్.	 అటలి	
మన్ష్య	దేహమున్	గ్రహిించి	లోకమున	అవతరించిన	సాక్షాత్	భగవాన్ని	మూఢ్లు	
తెలిసకొనజాలక,	 ఎవరో	 సామాన్్యడని	 తలించి	 అతనిని	 అవమాని౦చుచున్్నరు.	
నిరలిక్షష్యముచ్యుచున్్నరు.	అతని	పరతత్వమున్	వారు	గ్రహిించుట	లేదు	అట్టివారని	
“మూఢ్లు”	అని	శ్రీకృష్ణ	పరమాత్మ	సింబోధించెన్.	ఏలయనగా,	ఒక్ింతైనన్	వివేకము	
కలవారు	అటలి	పరమాత్మన్	దే్వష్ింపరు.	కొిందరు	జన్లు	అహింభావ	పూరతులై,	తమ	
ధన	జన	సింపదాదులన్,	అధకారమున్	జూచుకొని	గరు్వలై	కన్్న	మన్్న	తెలియక	
మహాతు్మలన్,	 సాధు	 పుింగవులన్	 దూష్ించుచుిందురు.	 హేళన	 చ్యుచుిందురు.	
శశుపాల,	 దురో్యధన్దుల్	 తెగలోని	 వారు.	 కన్కనే	 వారు	 దుషఫూలితముల	
నన్భవిించిర.	ఆధా్యత్్మక	సాధనలు	చ్యువారక్	తమ	జీవితములో	నిిందాస్తితులకు	
గురయగు	సిందర్భములు	కొని్న	తటస్థింపవచుచేన్.	అట్టి	సిందర్భములలోన్	ఎింతయో	
సహనము	 గలి్గ	 తమయిందేవేని	 ద్షములున్నచో	 తొలగించుకొని,	 ఏ	 ద్షములు	
లేనపుడు	గింభీరచితుతిలై	 ఆయా	ని౦దలకు	జింకక	న్ిండవల్న్.	లోకులలో	కొిందర	
స్వభావ	మీ	ప్రకారముగానే	పరనిిందాత్మకముగ	న్౦డునని	తలించి	మనః	స్థమతము	
గలి్గయుిండవల్న్.	సాక్షాత్	శ్రీకృష్ణ	పరమాత్మయే	అవివేకుల	నిరే్హతుక	నిిందలకు	గుర	
అయినపుడు	 ఇక	 సామాన్్యల	 విషయము	 వేరుగా	 చెప్వల్న్!	 అని	 ఇటలి	 తలించి	
ధైర్యము	 తెచుచేకొని	 సహనశీలురై	 యుిండవల్న్.	 మాయయొక్క	 స్వభావమటేలి	
యుిండునని	గ్రహిించి	నిశచేలచితుతిలై	యుిండవల్న్.	ఎవరని	దే్వష్ింపరాదు.	ఎవరైన్	
అవివేకులు	 భగవింతుని	 గూరచే	 నిిందాపూర్వకముగా	 పలిక్నచో	 ఆ	 వాక్యములన్	

28. బ్ర హ్మవిదయు - దాని ఔననాతయుం
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ముముక్షువులు	 లక్షష్య	 పెటటిక	 అట్టి	 న్సతికుల	 వచనములన్	 విశ్వసింపక	 భగద్భక్తిని	
అభివృది్ధ	పరచుకోన్చు,	తదా్వరా	వారక్	చక్కని	బుది్ధ	గరుపవల్న్.	

2)	 “మోఘాశా మోఘకరా్మణో మోఘజ్ఞా న్ విచేతసనః 
 రాక్షస్ మాసురం చైవ ప్రకృత్ం మోహినీం శ్రితానః”

	 అింటే	 అట్టివార	 వ్యర్థములైన	 ఆశలుగలవారున్,	 వ్యర్థములైన	 కర్మలుగల	 వారున్,	
వ్యర్థమైన	జాఞానముగలవారున్,	బుది్ధహీన్లున్	అగుచు	రాక్షస	సింబింధమైనదియు,	
అస్ర	సింబింధమైనదియగు	స్వభావమునే	ఆశ్రయిించు	చున్్నరు.	

	 జన్ల	 ప్రకృత్	 స్వభావము	సామాన్యముగా	రెిండు	విధములుగా	నడుచు	చుిండున్.	
(1)	దైవీ	ప్రకృత్	 (2)	అస్రీ	ప్రకృత్	అని	అిందు	అస్రీ	ప్రకృత్గల	వారని	గూరచే	క్రిిందట్	
శోలికమునిందు,	 ఈ	 శోలికమిందున్	 తెలియజ్సర.	 దైవీ	 ప్రకృత్	 గలవారని	 గూరచే	
రాబోవు	శోలికమున	చెపు్దురు.	 అస్రీ	 ప్రకృత్	 గలవారు	వ్యర్థములైన	ఆశలు,	 కర్మలు	
గలిగయు౦దురు.	వారకుిండు	ఒక్ింత	జాఞానమున్్న	నశ్వరములగు	దృశ్య	వస్తివులన్	
గూరచేనదియే	 అయి	 ఉిండున్.	 అదియు	 పరమార్థ	 దృష్టియిందు	 నిషఫూలమైనదియే	
యగున్.	 వార	 చితతిమిందు	 సత్య	 వస్తివు	 (ఆత్మ)	 న్	 గూరచేన	 పరజాఞానముకాని,	
వివేకముగాని	ఒక్౦తయైనన్	ఉిండదు.	కన్కనే	వారు	విచ్తస్లు	(brainless	people)	
గ	చితతిము	చెడిన	వారుగా,	బుది్ధహీన్లుగా	వర్ణింపబడిర	మరయు	అట్టివారు	రాక్షస	
సింబింధ	మైనదియు,	మొహపెటటినదియు,	అనగా	అజాఞానమున	పడద్రోయునదియగు	
స్వభావమునే	 ఆశ్రయి౦చుచుిందురు.	 ఇచచేట	 “రాక్షస్ిం”	 మరయు	 “అస్రీిం”	 అన్	
రెిండు	 పదములకు	 ఒక్	 చోట	 ప్రయోగించుటవలన	 వార	క్రూర	 స్వభావము,	 రాజస,	
తామస	స్వభావము	ల్ససుగ	వ్యకతిమొనర్బడినటె్లినది.	అట్టివారు	పరమార్థ	దృష్టియిందు	
ఎిందుకు	 పనిక్రానివారే	 యగుదురు.	 కన్కనే	 వార	 బ్రతుకు	 మోఘపు	 బ్రతుకని	
(వ్యర్థజీవితమని)	భగవాన్డిచట	స్షటిముగా	చెపె్న్.	అిందులక్	“మోఘ”	మన్	పద	మీ	
శోలికమున	వరుసగా	మూడు	పరా్యయములు	ప్రయోగింపబడినది.	మ�్యరూపములైన	
దృశ్యవస్తివులనే	 పట్టి	 వ్రేలాడుచు	 సత్యమగు	 పరమాత్మన్	 విస్మరించువార	 జీవితము	
నిజముగా	వ్యర్థమే	యగున్.	కావున	జన్లు	రాక్షస	ప్రకృత్ని,	అస్ర	స్వభావమున్,	
కామాది	 దురు్గణములన్,	 రాజస	 తామస	 ప్రవృతుతిలన్	 పారద్రోలి	 దైవీసింపత్తిని	
ఆశ్రయిించి	 సత్యవస్తి	 వగు	 పరమాత్మన్	 నమ్మ	 తమతమ	 జీవితములన్	సార్థకము	
చ్సకొనవలయున్.	ఈ	శోలికమిందు	అజాఞాన్లు	వ్యర్థమగు	జాఞానము	గలిగయు౦దురని	
చెప్బడన్,	గావున	విజుఞాలగు	వారు	తది్వరుద్ధమగు	ఆచరణనే	స్్వకరించుచూ	అనగా	
దైవమున్	 గూరచేన	 ఆశ,	 దైవమున్	 గూరచేన	 కర్మ,	 దైవమున్	 గూరచేన	 జాఞానమునే	
కలిగయుిండి	విగతచితుతిలు	కాక	“శేష	చితుతిలై”	దైవ	చితుతిలై	మెలగవలయున్.	
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3)	 “మహాతా్మనసుతా  మా౦ ప్రారథి దైవం ప్రకృత్మాశ్రితానః.
  భజ నతా్యనన్య మనసో జ్ఞా తా్వ భూతాది మవ్యయమ్”

	 ఓ	 అరు్జన్!	 మహాతు్మలైతే	 దైవీ	 ప్రకృత్ని	 (దేవ	 సింబింధమైన	 స్వభావమున్)	
ఆశ్రయిించినవారలై,	నన్్న	సమసతి	ప్రాణులకున్	ఆదికారణునిగాన్.	న్శరహితునిగాన్	
గురతిించారు.

	 పై	 రెిండు	శోలికములిందున్	అస్రీ	ప్రకృత్ని	 ఆశ్రయిించువార	స్వభావ	మెటలిిండునో	
తెలుపబడినది.	ఈ	శోలికమిందు,	రాబోవు	శోలికమిందు	దైవీ	ప్రకృత్	నవలింబిించువార	
లక్షణములు	 వివరింపబడినవి.	 దైవీప్రకృత్ని,	 సత్వగుణమున్	 ఆశ్రయిించిన	
మహాతు్మలు	పరమాత్మన్	అనన్య	చితతిముతో	సేవి౦చుచున్్నరు.	ఎిందులకు	సేవి౦చు	
చున్్నరు?	వారు	 పరమాత్మయిందు	 రెిండు	 విశషటి	 గుణములన్	చూచిర.	 అవియేవి	
యనిన	 (1)	 అధకారణత్వము	 (2)	 అవ్యయత్వము.	 భగవాన్డు	 సమసతి	 చరాచర	
ప్రపించమునకు	ఆదికారణుడని,	న్శరహితుడని	వారెరగర.	ఇట్టి	మహాతతిర	గుణములు	
మర	యేయితర	 పదార్ధమిందుగాని,	 వ్యక్తియిందుగాని	 లేవు.	 పరమాత్మ	 సన్తన్డు,	
అన్దిస్వరూపుడు.	తక్్కన	పదార్ధములని్నయు	ఆధ్యింతములు	గలిగయున్నవి.	కావున	
అవి	 అల్ములు.	 పరమాత్మ	 అవ్యయుడు	 న్శనము	 లేనివాడు.	 తక్్కనవని్నయు	
న్శవ౦తములు.	క్షయిషు్ణవులు	పుటటిక,	చావు	కలవి.	ఈ	ప్రకారముగా	మహనీయులు	
దృగ్దపృశ్య	 పదార్థశోధనము	 కలవారై	 దేని	 స్వభావ	 మెటలిిండునో	 బాగుగా	 విచారించి,	
దృశ్యమున్	నశ్వరముగన్,	పరమాత్మన్	శశ్వతునిగన్	ఎరగ	చరాచర	జగతుతినిందు	
అతనిచ్	పరమోత్కపృషుటిడని	నిశచేయిించి	అనన్య	చితతిముతో	న్తనినే	సేవిించుచున్్నరు.	
“అనన్యమనసః”	మనస్సు	మరయొక	దానియిందు	సింలగ్నముకాక	ఇతర	వా్యపకములేక	
ఒక్	 ధే్యయమునిందు	 నిలుకడ	 కలిగయున్నచో	 దానిని	 అనన్య	 మనససుిందురు.	
అట్టి	 అనన్య	 మనస్సుతో	 పరమాత్మన్	 ధా్యనిించవల్	 ననిన,	 ఇతర	 వస్తివుల	 యొక్క	
నశ్వరతా్వది	 ద్షములు,	 పరమాత్మయిందలి	 శశ్వతతా్వది	 స్గుణములు	 బాగుగా	
గ్రహిించి	యుిండవల్న్.	 కన్కనే	 ఇచట	 “జాఞాతా్వ”	 అని	 చెప్బడినది.	 ధే్యయ	 వస్తివు	
యొక్క	పరజాఞానము	గలిగ	ఉన్నపు్డే	దానిపై	విశ్వస	మేర్డగలదు.	అపు్డు	మాత్రమే	
దానిపై	అనన్య	మనస్సు	సింభవిించ	గలదు.	అటేలి	దృశ్య	వస్తివుల	యొక్క	ద్షములన్	
విచారించియు,	వానియెడల	విరక్తి	గలిగవుిండినచో	ఇక	మనస్సు	బయటకు	పరుగెతతిక	
అింతరు్మఖమై	 ఒక్	 పరమాత్మయిందు	 నిలుకడ	 గలిగయుిండున్.	 చితతిమునిందు	
అనన్యత్వము	 చక్కగ	 ఏర్డగలదు.	 “మహాతా్మనః”.	 మహాతు్మడనగా	 నెట్టివాడో	 ఈ	
శోలికమున	 చక్కగా	 విశదీకరింపబడినది.	 “మహాతా్మ”	 అన్నది	 ఒక	 బిరుదు.	 అది	
ప్రయత్నముచ్	 ప్రత్	 వారక్ని	 లభ్యము	 కాగలదు.	 1)	 ఎవరు	 దైవీప్రకృత్ని	 ఆశ్రయిించి	
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వుిందురో	2)	భగవాన్ని	న్శరహితునిగాన్,	ఆదికారణునిగన్	ఎఱిగ	వుిందురో	౩)	
అనన్య	మనస్్కలై	 అతనిని	ధా్యనిించుదురో	అట్టి	వారు	మహాతు్మలు	కాగలుగుదురు.	
కాబట్టి	 మహాత్మత్వమునకు,	జాత్మత	కులగోత్రాదులతో	 పనిలేదు.	 ఎవరైన్సరే	 పైన	
దలి్న	 సలలిక్షణములు	 గలిగయుిండినచో	 వారు	 మహాతు్మలే	 యగుదురు.	 అస్ర	
ప్రకృత్ని	ఆశ్రయిించువారు,	కామ	క్రోధాదులు	కలవారు,	భగవింతుని	ఏకాగ్రచితతిముతో	
భజిింపనివారు	 మహాతు్మలు	 ఎన్నట్క్	 కానేరరు.	 వారు	 అలా్తు్మలు,	 	 దురాతు్మలే	
అగుదురు.	లోకములో	భగవింతుని	గూరచే	ధా్యనిించువారు	చాలామింది	యుిండవచుచేన్	
గాని	అనన్య	మనస్సుతో	ధా్యనిించువారు	చాలా	అరుదు.	మనస్సులో	కొింత	భాగము	
దృశ్యము	పైనన్,	కొింత	భాగము	మనస్సుతో	మారె్కట్	వ్యవహారాలలో,	కొింత	భాగము	
దైవము	పైనన్	వారక్	వా్యప్ించుచుిండున్.	అట్టివారు	భగవత్	తత్వమున్	ఇింకన్	
బాగుగా	తెలుస్కొని,	అతని	మహిమన్	ల్ససుగ	గురెతిఱిగ	 క్రమముగా	దృశ్య	చిింతన్	
తొలగించి	 అనన్య	 చితతిముతో	 దైవమున్	సేవి౦చుటన్	 అభ్యసించ	 వల్న్.	మనస్సు	
నిందు	 నూట్క్	 నూరుపాళ్్ళ	 (100%)	 దైవత్వము	 ఉిండు	 లాగున	 చూడవల్న్.	 అట్టి	
మనస్సు	 ఇక	 మనస్సుగాన్ిండక	 చిద్రూపముగా,	 దైవ	 స్వరూపముగా,	 సత్వముగా	
మారపోవున్.	అట్టి	స్థత్	సాధకులకు	కలుగవల్న్.

4)		 “సతతం కీర తాయనోతా మాం. యతనతా శ్చ దృఢవ్రతానః.
  నమస్యనతా శ్చ మాం. భకాతా్య నిత్యయుకాతా ఉప్సతే” 

 దైవీ	ప్రకృత్	గలవారు	ఎలలిపు్డు	నన్్న	గూరచే	కీరతిించుచు,	దృఢవ్రత	(చలిింపని)	నిషు్ఠలై	
ప్రయత్్నించుచు,	భక్తితో	నమస్కరించుచు,	సదా	న్యిందు	చితతిముించిన	వారలై	నన్్న	
సేవిించుచున్్నరు.

	 మహాతు్మలగువారు	 పరమాత్మన్	 అనన్య	 మనస్సుతో	 సేవిింతురని	 పైశోలికమునిందు	
చెప్బడినది.	ఎటలి	సేవిింతురో	ఆ	పద్ధత్	ఇచట	తెలుపబడినది.	సరా్వకాల	సరా్వవస్థల	
యిందున్	వారు	భగవింతుని్న	స్మరించుచుిందురు.	సదా	కీరతిించుచుిందురు.	“సతతిం”	
అని	చెప్్నిందువలన	ఏదియో	యొక	సమయమున	స్మరించుట,	కీరతిించుట	కాదనియు.	
నిరింతరము	 స్మరించుదురనియు	 తెలియుచున్నది.	 నిరాకార	 భక్తి	 కలవారైనచో	
హృదయమున	 ఆ	 పరమాత్మన్	గూరచేన	 (ప్రాణ)	 స్మరణ	 మనన	 నిధ	 ధా్యసనములన్	
గావిించుచుిందురు.	 వారు	 భగవతా్్రప్తికై	 సదా	 యత్నశీలురై	 యుిందురు.	 ఇింద్య	
నిగ్రహాదులన్	 అభ్యసించుచుిందురు.	 స్మరులై	యుిండరు.	 సదా	 ప్రయత్న	 శీలురై	
యుిందురు.	ప్రయత్నశీలురకు	మాత్రమే	దైవపథము	లభ్యమగున్	కాని,	తదితరులకు	
గాదని	 ఈ	 “యతనతిశచే	 “అన్	 పదమువలన	 స్స్షటిము	 అగుచున్నది.	 తీవ్రమైన	
ప్రయత్నము	 లేనిచో	ప్రాపించిక	 వస్తివే	 సది్ధింపక	యుిండ	 ఇక	 దైవవస్తివున్	గూరచే	
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వేరుగా	చెప్వల్న్?	వారు	చ్యునది	సామాన్య	ప్రయత్నము	కాదు.	“దృఢ	వ్రతముల”	
చలిింపని	దీక్షతో	అవలింబిించి	గొప్	పటటిదలతో	పరమార్థ	సాధనలన్	గావిించుదురు.	
దృఢ	వ్రతములు	ఉిండవల్న్	కాని	దుర్బల	వ్రతములుగా	ఉిండరాదు.	అనగా	వానిని	మధ్య	
మధ్య	భింగ	మొనరచేరాదు.	వ్రతముల	యిందు,	నియమములిందు,	పరమార్థ	నిషటియిందు	
ఇట్టి	దృఢత్వము	లేనిందువలలి	అనేకులు	ఈ	మార్గమున	ప్రవేశ౦చియు,	బలవతతిరమగు	
మాయచ్	పరాజితులై	వెన్కకు	మరలి	పోవుచున్్నరు.	మాయ	భయింకరమైన	శత్రువు,	
అది	సామాన్య	ఆయుధములకు	లొింగదు.	కావున	దృఢ	వ్రతములన్	దివా్యసత్రములచ్	
దానిని	ఓడిించవల్న్.	 “నితా్యయుకాతి”	అని	చెపు్టచ్	వారు	నిరింతరము	ఏకాగ్రతతో	
భగవింతుని	యిందు	చితతిమున్	నెలకొలు్దురని	స్షటిమగుచున్నది.	అయితే	“భకాతిష్య”	
అన్	 పదమున్	గూడ	 చ్రచేనిందువలలి	 వారు	 చ్యు	 విందనముగాని,	ధా్యనముగాని	
నిర్మల	 భక్తితో	 గూడి	 యుిండునదియే	 యగునని	 తెలియుచున్నది.	 భగవింతుని	
ధా్యనిించువారు	పెకు్క	రుిండవచుచేన్	గాని		భక్తితో	ధా్యనిించు	వారు	చాల	అరుదు.	ఈ	
ప్రకారముగా	నిరింతర	దైవ	స్మరణము,	ధృఢ	వ్రతత్విం,	భక్తితో	గూడిన	నిరింతర	ధా్యనము	
భగవత్	సాక్షాతా్కరమునకు	మార్గములని	వెలలిడి	యగుచున్నది.	కావున	సాధకులు	ఇట్టి	
ఆచరణన్	సూక్ష్మింగా	పాట్ించి	బ్రహ్మ	సాయుజ్యము	బొిందగలరు.





ఓ...మానవా...ఆలోచించు...? “నిన్ను నీవు తెలుసుకో”  H 243  

1)	 గురువరు్యలారా	 !!	 గత	కొని్నవేల	సింవతసురాల	క్రితిం	ఈ	కలియుగములో	హింప్లోని	
శ్రీ	 అచు్యతాశ్రమము	 అన్పేరుతో	 ప్రభు	 శ్రీయోగ	 అచు్యతులవారు	 తప్్పోయిన	
సన్తన	 విద్యన్	 తీస్కవచిచే	 ఈ	 మానవాళ	 జనోద్ధరణకు	 సింకలి్ించి	 బహుముఖ	
ప్రజాఞాశలురైన	తమ	శషు్యలకు	ఆ	బ్రహ్మవిద్యన్	అిందిించి	తగు	శక్షణ	ఇచిచే	ఈ	విద్యన్	
ఉపదేశించుటకు	ప్రత్యక్ష	గురువు	అవసరము	అన్్నరు.	అని్న	విధాన్లు	గురువులకు	
ఇచుచే	శక్షణా	కాలములో	తెలియజ్సన్రు.	లోకకళా్యణిం	కోసిం	సర్వమానవుల	జన్మల	
సాఫల్యిం	కోసిం	ఈ	ఆదివిద్య,	బ్రహ్మవిద్య,	అమృతవిద్య,	జీవవిద్య	అన్	పేరలితో	ప్రసద్ధమైన	
ఈ	యోగవిద్యన్	 అపేక్ష	 గల	 వారిందరక్	 అిందిించి	 ఈ	మానవులు	 తరించ్టటలిగా	
చ్యమని	తమ	శషు్యలకు	ఆదేశించి	సమాధ	తీస్కున్్నరు.

2)	 బ్రహ్మవిద్యన్	అిందిించ్	గురువు	సామాన్్యనివల్	అజాఞానిగా	ఉిండక	మానవుల	అజాఞాన్ని్న	
పోగొట్టి	సర్వ	చైతన్్యని్న	పిందుటకు	కావలిసన	జాఞాన్ని్న	పెింపిందిించి	మన	స్వరూప	
జాఞాన్నిక్	కారణభూతుడు	అగుటవలన	సృష్టిలో	మానవాళక్	పెద్దవాడైనవాడు	గురువు	
జాఞాన్లైన	 గురువుగారులి	 తమ	 శషు్యలకు	 విశ్వతు్మని	 సాక్షాతా్కరానిక్	 కారణమైన	 ఆ	
సాధనన్	చూప్ించగలుగుతున్్నరు.	అనగా!	పరమాతు్మడు	అిందరకింటే	గొప్వాడని	
చెపు్తారు.	 అయితే	 సాక్షాతా్కరానిక్	 సింబింధించిన	 ఈ	 విద్య	 వ్యక్తి	 న్ిండి	 వ్యక్తిక్	
రావలిసనదే	 గాని,	 గ్రింథపఠనము	 న్ిండిగాని	 తదితర	 సాధనముల	 న్ిండిగాని	
తెలియరాదు.	ఆది	న్ిండియు	పరింపరగా	అటేలి	వా్యప్తి	చెిందిన	దని	ప్రభు	శ్రీ	అచు్యతుల	
వారు	తెలిప్న్రు.	అయితే	ప్రథమ	వ్యక్తిక్	ఎటలి	అబి్బనది	అన్	సిందేహము	రాగలదు?	
“దైవము”	 వలననే	 అని	 ప్రతు్యతతిరము	 చెపు్దురు	కావున	 ఆది	గురువు	 దేవుడు.	 ఇది	
ఆదివిద్య.	 ఈ	 విద్యన్	 పరచయము	 చ్యువారు	 ఆది	 గురువైన	 దేవుని	 ప్రత్నిధయే.	
అిందుక్	“గురుదేవోభవ”	అన్్నరు	.

3)	 ఈ	బ్రహ్మవిద్్యపదేశము	ఇచిచేనింత	మాత్రాన	అతని	బాధ్యత	ముగయలేదు.	సాధకునకు	
అవసరమైన	 నియమముల	 విధించి	 సాధకుని	 పురోగత్క్	 నిత్యము	 తోడ్డుతూ	
అతని	 బాగోగులపై	 శ్రద్ధ	 వహిించి	 అతన్	 ఆత్మ	 సాక్షాతా్కరము,	 దైవసాక్షాతా్కరము	
పిందునటల	 చ్యాలి.	 తన	 సాధన్	 నిష్ఠన్	 సాధకుని	 మనస్సులో	 ప్రత్ష్్ఠింప	 చ్స	
ముిందింజ	 వేయిించవల్న్.	 ఎిందుకు	 అనగా	మానవులు	 ఇతరులన్	 అన్సరించు	
స్వభావము	కలవారు.	గురువులన్	శ్రేషు్ఠలని	భావిించి	వార	ఆచార	వ్యవహారములన్	
నమ్మ	 వారని	 అన్సరించుటక్	 ప్రయత్్నించెదరు.	 	 శషు్యలు	 “యద్య	 దాచరత్	 శ్రేష్ఠ:”	 

29. బ్ర హ్మవిదయు - బోధగురువుల బాధయుత 
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(భ	.	గీ.	3	ఆ		21	శోలి	.)	అని	గీతాచారు్యలు	బోధించినదియు	ఇిందువలననే.	దానితోపాట	
సాధకునకు	 యుకతిమైన	 ఆహారవిహారములు	 అవసరము	 అని	 నేరా్లి.	 అింతేగాక	
వినయ	 విధేయతలతో	 కూడిన	 మనోప్రవృత్తి	 విదా్యర్ధ	 దశలోనే	 అలవడవల్న్.	 అట్టి	
సాత్్వకగుణము	 వలననే	 బ్రహ్మత్వప్రాప్తి	 (జాఞానమ)	 లభ్యమగున్.	 ఇలాింట్	 అనేకమైన	
సదు్గణములన్	 నేరు్తూ	 తమయొక్క	 పర్యవేక్షణలో	 గురుసా్థనము	 నిందున్నవారు	
సాధకులన్	 ఆ	 రీత్గా	 త్రికరణ	 శుది్ధగా	 సాత్్వకతన్	 పెించినపుడే	 శషు్యల	 కృష్	
ఉత్కపృషటిముగా	పరణమించి	ముిందింజ	 వేస	 అత్యింత	 ఉతాసుహముతో	జపతపాదులు	
నిర్వహిించి	 బింధవిముకుతిలై	 జన్మసార్థకత	 పిందగలరు.	 వార	 బింధనముల	
తొలగించగలిగన	సమరు్ధడు	గురువే!	శ్రుత్	ప్రకారము	“హరుడే	గురు	రూపమునిందు	
అవతరించి	కాపాడున్”	అని	నిర్వచిించిన్రు.

4)	 బ్రహ్మ	 సాక్షాతా్కరానిక్	 అవశ్యకమైనది	 ఈ	 బ్రహ్మవిద్య.	 ఈ	 ప్రాణాయామమే	 ఈ	
యోగవిద్య.	న్భిలో	స్థతమైన	వాయువు	అని్న	న్ళాలలో	ప్రసరించు	వాయువున్	లాగ	
ఊర్ధ్ముఖముగా	బ్రహ్మరింధ్రము	వరకు	ప్రయాణము	సాగుచున్నది.	అనగా	గురువుగారు	
చూప్ించిన	రీత్	న్భియిందు	గల	వాయువున్	ప్రయత్న	పూర్వకముగా	బ్రహ్మరింధ్రము	
వరకు	పోనివ్వవల్న్.	అదే	ప్రయత్నముతో	వాయువున్	క్రిిందిక్	నెటటివలయున్.	అనేక	
మారులి	 ఈ	 విధింగా	 చ్స	 ప్రాణాని్న	 బ్రహ్మరింధ్రములో	 విరమింపచ్యు	 అన్భవము	
కలిగనపు్డు	 సమాధస్థత్	 ప్రాప్తిించున్.	 ఇది	 సూక్ష్మముగా	 వివరించబడినది.	 తక్్కన	
విషయాలనీ్న	 గురుసా్థనమున	 ఉన్నవారు	 వివరించవల్న్.	 ఈ	 సాధన	 ఇచుచేటవలన	
గురువులకు	మహాపుణ్యము	కలుగగలదు.	దైవకృపకు,	ప్రభువుల	కృపకు	పాత్రులగుట	
స్లభమగున్	.

5)	 కాబట్టి	 ఈ	 మానవులకు	 దైవము	 తరువాత్	 దైవమైన	 ఈ	 బ్రహ్మవిద్య	 ప్రత్యక్ష	 బోధ	
గురువులైన	 వారు	 ఎింతో	 మాననీయులు.	 ఈ	 మానవులన్	 కడతేరేచే	 బాధ్యత	 జన్మ	
సార్థకత	 చ్యిించ్	 కరతివ్యము	 మీపై	 ఉిందనేది	 ఈ	 బ్రహ్మవిదా్య	 గురువులైన	 మీరు	
ఆలోచిించుకోవాలి.	కరతివ్యపాలన	నిర్వహిించాలి.	ఉదాహరణకు: రైలు	సగ్న�సు	న్	ఇచ్చే	
వ్యక్తి	 పరపాట	 చ్సేతి	 ఎదురెదురుగా	 రైళ్లి	 �కొనడము	 ఎింత	 సహజమో!	 గురువు	
యొక్క	పాత్ర	సరగా	నిర్వహిించక	పోయినచో	సాధకుని	యొక్క	 జీవితము	గమ్యము	
చ్రక	జన్మజన్మలకు	కారణభూతమౌతుింది.	ఈ	మానవాళని	జన్మ	రాహిత్యము	చ్యిించ్	
బాధ్యత	మీ	భుజస్కింధాలపై	ఉిందనేది	మరువకూడదు.

6)	 ఓ	దైవస్వరూపులైన	గురువులారా!	గురు	సింప్రదాయములో	ఋష్	సింప్ర	దాయములో	
లోక	కళా్యణార్థము	సత్యమైన	ధరా్మలన్	ప్రబోధసూతి	సతా్యనే్వషణ	కోసము	చైతన్యసూఫూరతి	
నిింపుతూ	 సమాజములో	 ఉన్న	 అింధాన్కరులకు	 విపుల్కరించి	 “గురు”	 అన్	



ఓ...మానవా...ఆలోచించు...? “నిన్ను నీవు తెలుసుకో”  H 245  

పదమునకు	వనె్నతెచిచే	“గు”	అింటే	అజాఞానమనే	చీకట్,	“రు”	అింటే	అజాఞానమనే	చీకట్ని	
పారద్రోలి	 వెలుగు	 రేఖలు	 చిము్మ	 సా్థయిక్	 తీస్కుపోవాలిసున	 గురుతరమైన	 బాధ్యత	
కలిగన	మీరు	వారక్	ఆధా్యత్్మకత	మరయు	సూ్థల	మానసక	రుగ్మతల	న్ిండి	బయట	
పడవేస	వార	జీవన	సాఫలా్యనిక్	మార్గము	స్గమిం	చ్యాలిసున	మీ	గురు	పరింపరకు	
నమోవాకు్కలు.	పూరా్వశ్రమ	గురు	ధరా్మలలో	శ్రీ	రామచింద్రుల	వార	గురువు	వశషు్ఠల	
వారు,	 ప్రపించానిక్	 ఆదర్శమూరతియై	 ఆచింద్రార్కము	 వరకు	 భగవింతునిగా	 నిలిప్న	
శ్రీకృషు్ణని	యొక్క	గురువు	సాిందీపులు,	 దేవతల	గురువు	బృహస్త్	మీ	పరింపరయే	
గదా!	లోక	కళా్యణార్థమై	నేట్కీ	వెలుగొిందుతున్న	సపతి	ఋషులు,	ఋషులు,	మున్లు	
తపస్్వలు,	యోగులు	ఎిందరో	మహాన్భావుల	యొక్క	కృష్	ఫలితమే	కదా	!	నేట్	విశ్వ	
కళా్యణస్థత్.

7)	 వార	ఔన్నతా్యని్న	పుణిక్	పుచుచేకున్న	మీరు	ఆ	ధర్మ	మార్గములో	పయనిసూతి	ఎనో్న	జన్మల	
పుణ్యఫలితింగా	 ఆశ్రమ	గురువులుగా	 వెలుగొిందడిం	మీ	 జన్మ	 సార్ధక	 మైనటేలి	 కదా	 !	
అింతట్	ఉన్నత	స్థత్లో	ఉన్న	మీరు	ఉన్నత	భావాలు	కలిగ	ఉన్నత	నూతన	ప్రక్రియలతో	
ఆచరించడిం	మీ	బాధ్యత	కాదా?	కాని	నేట్	మీ	స్థత్ని	అించన్	వేస్కొని	మీరే	సా్కనిింగ్	
చ్స్కొని	మీకు	మీరే	గురువై	లోకానిక్	ఆదర్శవింతులు	కావాలి.	గురు	పరింపరకు	మచచే	
రానివ్వకుిండా	మెలగాలిసున	బాధ్యత	మీ	పై	ఉింది	కదా?	ఈ	రోజు	ప్రపించ	ప్రజానీకాని్న	
విజాఞానవింతులన్	 చ్యు	 ఆయుధము	 మీ	 చ్త్లో	 ఉించుకొని	 మీరు	 సతిబ్ధతగా	
మామూలు	ప్రజానీకములాగా	ఉిండడిం	ధర్మమేన్?	కాదు	కదా	!

8)		 “గురు	బ్రహ్మ”	 అన్	సూక్తిక్	 విలువ	తగ్గనీయకుిండ	సాధకుల	అిందరనీ	తత్వపరింగా	
జపపరింగా	వెన్నింట్	నిలిచి	ముిందుకు	నడిప్సూతి	పాలలోలి	నీళలిలాగా	కలిసపోతూ	మాతృ	
హృదయాని్న	పించుతూ	గురువుగా	జాఞాన్ని్న	అిందిసూతి	లోకకలా్యణానిక్	స్శక్తులన్	
తయారు	 చ్సే	 సైనికుడిగా	 శక్షణ	 ఇచ్చే	 ఆచారు్యనిగా	 పెింపిందాలి.	 అలాింట్	 శక్షణ	
నిచ్చే	ద్రోణాచారు్యలు	మీ	గురుపరింపరయే	కదా!	అింతట్	అనింతమైన	బాధ్యత	న్పై	
ఉిందన్న	 గమనము	మరువకూడదు.	 మీరే	 భవ్య	 సమాజపు	 నిరా్మతలు.	 మీ	 చ్త్లోనే	
విశ్వకళా్యణము	ఆధారపడి	ఉింది.	ఈ	ప్రపించ	మానవాళని	ధర్మ	బద్ధమైన	సత్య	బద్ధమైన	
స్థత్క్	చ్రాచేలిసున	ఆచారు్యలు	మీరే	అనే	సతా్యని్న	దృష్టి	లో	పెటటికోిండి.

9)	 ఈన్డు	భారతదేశములో	అనేక	రకములైన	అధా్యత్్మక	సింస్థలు	ఉన్నప్ట్క్	సన్తనమైన	
నిజమైన	ఆత్మదర్శన్నిక్,	దైవదర్శన్నిక్	తీస్కపోయే	తతా్వని్న	అిందిించ్	ఈ	బ్రహ్మవిద్య	
విషయములో	 మీరు	 సాధకులిందరకింటే	 ముిందర	 అని్నింట్లో	 శక్షణ	 పింది	
భారతదేశ	జన్లతో	పాట	విశ్వ	మానవ	కళా్యణానిక్	తోడ్డిండి.	మీరు	వాయు	మథన	
స్థత్ని,	జపస్థత్ని,	తపస్థత్ని	దాటకొని	ఆత్మసాక్షాతా్కర	మొనరుచేకొని,	దైవదర్శన్నిక్	
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ప్రయాణిసూతి,	అట	సూ్థలింగా	 	తత్వ	విషయములు	విపుల్కరించడింలో	గురువులుగా	
మీకు	మీరే	తయారు	కావడిం	ఎింతో	అవసరిం.	ఉపదేశలివ్వడమే	కాదు,	వారని	చూసే	
బాధ్యత	మీరే	తీస్కోవాలి.	అలా	కాకుిండా	మేము	ఇచుచేకుింటూ	పోవడమే	అన్కుింటే	
వారని	చూసే	బాధ్యత	ఎవరది?	ఉపదేశిం	ఇవ్వడిం	వారని	గాలిక్	వదిలి	వేయడిం	వలలి	
తత్వము	అర్థము	గాక	జపము	సరగా్గ	చ్యరాక,	చాలామింది	చ్యక	పోవడమో	లేదా	
వదిలివేయడమో	జరుగుతుింది.	ఉపదేశనిక్	ఉన్న	గౌరవము,	గురువుపై	విశ్వసము	
తగు్గతుింది.	 తగ్గడమే	 కాకుిండా	 అసతివ్యసతిింగా	ట్రాఫిక్	జా�	 అయినటలి	 అవుతుింది.	
ట్రాఫిక్న్	క్లియర్	చ్యవలసన	బాధ్యత	మీపైనే	ఉింది.	కరతివ్యపాలనలో	అశ్రద్ధ	చ్సనచో	
మీతో	పాట	ఈ	ప్రజలిందరు	నషటిపోతారని	గమనిించిండి	.








