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ఇర�వదవ అ���యమ�

�ా�ా��క���ిల�  ����ా ��సుగణ� సమస� ప��ష���ంచుట

ఈ అ���యమ�ల� ��సుగణ��క� సమస� �ా�ా�ా��బ� ప��ిల�  ఎట��  ప��ష���ం�ె�� ��మ�� పంత�
�ె���ను.

ప��ా� వన

మ��కమ�గ �ా� ��ా�ార�డ�. భక�� ల��ర�ా�ారమ�ను ధ��ం�ెను. ఈ మ�జగ���టకమ�నందు
మ�యయను నట� �ాయమ��� �ార� నట�� �ాత� ధ��ం���. �ా�� స���ం� ����ంతమ� �ాక. �������
�� � యచ�ట� మ���హ��ర� �ిమ�ట జర�గ� �ార�క�మమ�ను జ�గ�త��ా గమ�ంతమ�. �ర�
అ�న�ిమ�ట �ా� మ�ీదు బయటక� వ��, ��డప�క�న ��� ���మ��ను, దయ��ను భక�� లక� ఊ��
ప��ాదమ�ను పం���ట�� చుం�ెను. భక�� ల� క�డ సమ�నమ�న ఉ���హమ��� �ా�� సమ�మ�న ���
�ాదమ�లక� నమస���ం�, బ�బ���ౖప� చూచుచు ఊ�� ప��ాదప� జల��  లనుభ�ంచుచుం����. బ�బ� భక�� ల
�ేత�లల� �ి����ళ��� ఊ�� �� య�చు, �ా�� నుదుట���ౖ తమ �ేత�ల�� ఊ��బ� ట��  ��ట�� చుం����. �ా��
హృదయమ�న భక�� ల ఎడ అ�త���న ���మ. బ�బ� భక�� ల � ���ం�� �ధమ�గ పల�క��ంచు చుం�ెను.

"అ���! మ���హ���జనమ�నక� �� మ��; బ�బ�! � బసక� �� ; బ�ప�! ��జనమ� �ేయ�మ�." ఈ �ధమ�గ
ప�� భక�� � పల���ం� �ంట��� �ాగనంప�చుం�ెను. ఇప�ట��� అ�� యంతయ� ఊ��ంచు��న��� ఆ
దృశ�మ�లను �ాం� సంత�ించవచు�ను. �ా�� ��వనక� �ెచు���� య�నం��ంచవచు�ను. మ��దృశ�మ�న
�ా�� ��� �ా��� ఆ�ాదమస�కమ� ����ంతమ�. �ా�� �ాదమ�ల��ౖబ�� స��రవమ�గ ���మ��ను
�నయమ�గ �ా�ా� ంగనమ�ా�ర �నర��చు ఈ అ���యమ�ల�� కధను �ె���దమ�.

ఈ�ా�ా�� �ప�షత��

ఒకప��డ� ��సుగణ� ఈ�ా�ా�� �ప�షత�� ��ౖ మ�ా����షల� �ా�ఖ� �ా� య�టక� �ద��ెను. �ట��దట ఈ
ఉప�షత��  గ���� క�� ప�మ��ా �ె���దమ�.

��దసం��తల�� మంత�మ�ల� గలదగ�ట�ే ���� మం��� ప�షత��  అ� యందుర�. ���ల� య����దమ�ల��
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40 వ ���యమగ� "�ాజస��య సం��త" య�ండ�ట�ే ����� �ాజస��యసం����ప�షత�� క�డ ��ర�.
��ౖ��కస�� తల�ండ�ట�ే, ��� �తర ఉప�షత�� ల కన� ���ష�మ� ���ం�ెదర�. �����క య���హరణమ�.
ఉప�షత�� ల��ట�ల� ��ద���యగ� బృహ��రణ���ప�షత��  ఈ�ా�ా�� �ప�షత��  ��ౖ �ా�ఖ�య� పం��త�డగ�
�ాత�ల�క� �ార� ���ంచుచు���ర�.

��� ��సర� �ాన�ె �ా ��ట� నుచు���ర�. ఈ�ా�ా�� �ప�షత��  ����� �న��ౖెనప�ట��� ���ల� అంత� దృ�ి��
క���ంచు అ���ాంశమ� ల�న��. 18 ��� కమ�లల�, ఆత�గ���� �ల���ౖన యప�ర�పమగ� వర�న,

అ���ాకర�ణలక� దుఃఖమ�లక� తట�� ��ను ����ర�మ�గల ఆదర� ���శ�ర�� వర�న �ందున��. తర��ా�
�ాలమ�న సూ��క��ంపబ��న కర��గ�ి��� ంతమ�ల ప���ంబ�� య�ప�షత�� . త�దక� జ�� నమ�నక�
కర�లక� సమన�యమ�గనున� సంగత�ల� �ెప�బ��న�. ఈ య�ప�షత�� ల�� �ా�ాంశ��మన
జ�� నమ�ర�మ�ను కర��గమ�ను సమన�యమ� �ే�ి �ెప��ట. ఇం��క��ట �ా��ట� ���
"ఈ�ా�ా�� �ప�షత�� ల�� క�త�మ� ��, �గ�డతత�మ�, ����ంతమ�ల �శ�మమ�."

��ౖ వర�నుబట�� �� ఉప�షత�� ను మ�ా�� ��షల���� అను�ాదమ� �ేయ�ట ఎంతకష�� గమ�ంచవచు�ను.
��సుగణ� ���� మ��ా�� ఓ� చందమ�ల� �ా� ��ను. ���ల�� �ా�ాంశమ�ను గ���ంచల�క�ండ�ట�ే
�ా� �ిన����� నతడ� తృ�ి� �ెందల�దు. ��ందర� పం��త�ల న����ను. �ా���� చ���ం�ెను. �ా�, �ార� స�����న
సమ���న�య�క�ం����. �ావ�న ��సుగణ� ��ంతవరక� �కలమనసు�డ���ను.

సదు� ర��� బ� ��ంచుటక� �గ�త, సమర�త గల�ార�

ఈ య�ప�షత��  ��దమ�ల�క� �ా�ాంశమ�. ఇ�� య�త��ా�����రమ�నక� సంబం��ం�న �ాస� �మ�. ఇ��
జనన మరణమ�ల�� బంధమ�లను �ెగ��ట��  ఆయ�ధమ� ల��� క��. ఇ�� మనక� ��మ�ను ప��ా��ంచును.
కనుక ��వర��ే య�త��ా�����రమ� �� ం�� య������ యట���ా�� ఈ ఉప�షత�� ల�� అసల� సంగత�ల�
�ెప�గలర� అతడ� ���ం�ెను. ఎవర�ను ����� త��న సమ���నమ� �వ�నప�డ� ��సుగణ� �ా�బ�బ�
సల� �� ంద�శ��ంచు����ను. అవ�ాశమ� �ొ����నప��డ� ������� �� � �ా�బ�బ�ను క��ి, �ా��
�ాదమ�లక� నమస���ం�, ఈ�ా�ా�� �ప�షత�� ల�� కష�మ�ల జ��ి�, స�����న యర�మ� �ెప��మ� �ా���
��డ�����ను. �ా�బ�బ� య��ర���ం� �ట���ను. "�వ� ��ందరపడవదు� , ఆ �షయమ�ల� ��ట�� కష�మ�
ల�దు. �ా�ా�ా��బ� ����త�� ప��ిల�  �ర�గ�ప�య�ణమ�ల� � సం�ేహమ�ను ���ా��� ల� �ర��ను."
అప��డక�డ నున��ార� ���� ��, బ�బ� తమ��ా �ేయ�చు���డ� యను�����. ���ాజ�� నమ�ల��
ప��ిల�  ఈ �షయ��ట��  �ెప�గలద���. �ా� ��సుగణ� �ట�ను��నల�దు. బ�బ� పల�క�ల� బ�హ��ాక��
లను����ను.



�ా�ా �క� ప��ిల�

బ�బ� మ�టలందు ప���� ��ా�సమ�ం�, ��సుగణ� ����� ���� ���ా���  �ే�� �ా�ా�ా��బ� ����త� �ంట�ల�
బస�ే��ను. ఆ మర�సట���నమ�దయమ� ��సుగణ� �ద�నుం� ల�వగ�� �క �ద�ిల�  చక�� �ాటను
����� మ��హరమ��ా �ాడ�చుం�ెను. అ �ాటల�న �షయమ� ఎర��ర వర�నమ�. అ�� ��ల�
బ�గ�ం�ెన�య�, ��� క�ట�� ప� చక��ా నుం�ెన�య� ��� యంచుల� �వరల� ��ల సుందరమ��ా
నుం�ెన�య� �ాడ�చుం�ెను. అ �ాట అత��� న�ె�ను. �ావ�న ��సుగణ� బయటక� వ�� ���ను. అ��
�ా�ా ప�మ��ి ��మ�� �ెల�� ల� �ాడ�చుం�ెను. ఆ�� �న��ిల� , ఆ�� �ం��గ�డ�ను కట�� ��� �ాత�ల�
��మ�చుం�ెను. ఆ�� ��ద��కమ� ఆ�� సం��ష��వమ�ను �ాం�, ��సుగణ� అ����ౖ జ������ను. అ
మర�సట���నమ� �ావ� బహద�� యం.�.ప���� తనక� �ోవత�ల��ప� �వ�గ, ఆ ��ద�ిల� క� �న�
�ర�మ�� �ె���ను. �ావ�బహ�ద�� �క మం� �న� �రను ��� య���క� బహ�క��ం�ెను. ఆక���
నున��ా���� �ందు ��జనమ� �ొ����నట��  ఆ�� య���నందపరవ��ాల���ను. అ మర�సట���న మ���
య� ��� త� �రను ధ��ం�ెను. సంతసమ��� త���న �ిల� ల�� ��ర�� న �ర�గ�చు ��ట�మ� �ే��ను. అంద��కంట�
���� బ�గ�గ ఆ�� �ా�ెను. మర�సట���నమ� �రను ��ట��ల� ��చు��� మ�మ�ల� �ం��బట� కట�� ���
వ�ె�ను�ా� య��� య�నందమ�నక� ల�ట� ల�క�ం�ెను. ఇదంతయ� చూ� ��సుగణ� జ����వమ�
��చు���ల��ా మ���ను. �ిల�  �ర���ద �ాబట�� �ం��గ�డ�ల� కట�� ����ను. ఇప��డ� అ��క� ��త��ర గలదు�ా�,

���� ��ట��ల� ��చు����ను. అ�నప�ట��� ���రమనున�� �ా�, ��ాశ యనున���ా� ల�క
య�డ�చు�ాడ�చుం�ెను. �ాబట�� కష�సుఖమ�లను మన ��వమ�ల� మన మ����ౖఖ����ౖ ����రప��
య�ండ�న� అతడ� గ���ం�ెను. ఈ �షయమ�ను గ���� ���ా� ల�చన �ే��ను. భగవంత�����న�����
మనమ� సంత�ింపవల�ను. భగవంత�డ� మనల న�� ��శలనుం�� �ా�ా�� మనక� �ావల�ిన��
ఇచు�చుండ�ను �ాన భగవంత�డ� ప��ా��ం�న దంతయ� మన ��ల���ర�� య� గ���ం�ెను. ఈ
ప��ే�క�షయమ�ల� ఆ �ిల�  �క� ��ద��కమ�, ఆ�� ����న�ర, ��� త��ర, ������న ��త, ����
ప�చు����న గ���త, ��న��వమ� - ఇ� య��య� భగవంత�� యంశమ�ల�. భగవంత�డ�
ఈయ��ట�యందు �ా��ిం� య����డ�. ఇచట ��సుగణ� ఉప�షత�� లల�� ��� అన�ా ఉన� �����
సంత��ి��ెందుట, ఏ�� మనక� సంభ�ంచుచున��ో - య�� ఎల�య� భగవంత�� య�జ��ే
జర�గ�చున�ద�య�, త�దక�� మన ��ల���ర�� య�య� గ���ం�ెను.

��ష����న బ� ధన ���నమ�

��ౖ కధనుబట�� చదువ�� బ�బ� మ�ర�మ� ����� ��ష����న ద�ను అప�ర����నద�య� గ���ంచును. బ�బ�
����� �డ�వనప��ట���, ��ంద��� మ�ంద�గ� క�; ��ంద��� ����ప�ర�క� �ా�, �� ల�ప�ర�క��ా�



�ాధన��త�మ� పంప�చుం�ెను. ��ంద���� �ా��రణ ర�పమ�ల�ను ��ంద���� స��ా�వస�ల�ను, అ�� �ా���ా�
పగల��ా�, �ా��ం� ����కల� ��ర��ర�� చుం�ెను. భక�� లక� బ�బ� బ� ��ంచు మ�ర�మ�ల� వ���ంపనల� �ాదు.
ఈ ప��ే�క �షయమ�ల� ��సుగణ�ను ���ా���  పం�ిం� ప��ిల� ����ా అత� సమస�ను ప��స���ం�ెను.
�ా�, ���ా���  పంపక�ండ �����ల��� బ�బ� బ� ��ంచ�ా�� య� ��ందరనవచు�ను. �ా� బ�బ�
అవలం�ం�న�ే స�����న మ�ర�మ� �ా��� ��ద ��క�� �ిల� , య��� �రక�డ, భగవంత���ే
�ా��ింపబ��య�న�ద� ��సుగణ� ఎట��  ��ర����� య�ండ�ను?

ఈ�ా�ా�� �ప�షత�� ల�� ��

ఈ�ా�ా�� �ప�షత�� ల�నున� మ�ఖ��షయమ� అ�� బ� ��ంచు ��మ�ర���. ఈ ఉప�షత�� ల�నున� ��
���ల� �ెప�బ��న ఆ�����క �షయమ�ల��ౖ ఆ��రప��య�న���. ఉప�షత��  �ా� రంభ �ాక�మ�ల�
భగవంత�డ� స�ా�ంత�ా�� య� �ెప��చున��. ���� బట�� మనమ� గ���ంచవల�ిన �ేమన మ�నవ�డ�
భగవంత�����న����� సంత��ి� �ెందవల�ను. ఏలయన భగవంత�డ�� వసు� వ�లయందు గలడ�. �ావ�న
భగవంత��ే�� ��ె��� అ����ల� తన ��ల���ర�� య� గ���ంచవల�ను. ���� బట�� �తర�ల �� త�� ���
య��ంచ�ాద�య� ఉన������ సంత��ి� �ెందవల�న�య�, భగవంత�డ� మన ��ల���ర�� ���
���య����డ�య�, �ావ�న న�� మనక� ��ల� కల�గజ�య�న�య� గ���ంచవల�ను. ���ల�� ఇం��క ��
��మన మనుష���ెల� ప���ే�ో తనక� ���ంపబ��న కర�ను �ేయ�చు�� య�ండవల�ను. �ాస� �మ�ల� �ె�ి�న
కర�ల� ��ర��ర�వల�ను. భగవంత�� య�జ�� ను�ారమ� ��ర��ర��ట ��ల�. ఈ ఉప�షత��  ప��ారమ� కర�
�ేయక�ండ నుండ�ట య�త���శనమ�నక� �ారణమ�. మ�నవ�డ� �ాస� �మ�ల� ���ంపబ��న కర�ల�
��ర��ర��టవలన ��ౖష��ా��దర�మ� �� ందును. ఏ మ�నవ�డ� సమస� �వ�ా�� ఆత�ల� చూచు��,
ఆత�య��ట�యందుండ�ట�� న చూచు��, ����ల సమస��వ�ా�య�, సకలవసు� వ�ల� ఆత��ా ���ంచు��,
యట���ా�ెందుక� �హమ�ను �� ందును? �ా�ెందులక� �����ంచును? అ�� వసు� వ�లల� ��త�ను
చూడక�� వ�ట�ే మనక� �హమ�, అసహ�మ�, ���రమ� కల�గ�చున��. ఎవడ��ే సకల వసు� ��ట��
ఒక�ట��ా ���ంచు��, ఎవ�క��ే సమస�మ�త�యగ���, �ా��� మ�నవ�ల� పడ� సమ�న�బ�ధల��
సంబంధమ� ల�దు. అన�ా నతడ� కష�మ�లక� మ�ర���ెందడ�.

ఓం న� �� �ా�����య

�ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః

ఇర�వదవ అ���యమ� సంప�ర�మ�

prev   next   Back   ఈ ��� � పంపం��


