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మహాభారత పరిశోధకులు  
“అభినవ వ్యాస”,“జ్ఞానప్రపూర్ణ” 

శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావు B.Sc(Ag) 
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గర్భోపనిషత్తు 
[ కృషణయజుర్వేదం ]  

శాంతి పాఠాం: 
  ఓాం సహనావవతు! సహనౌభునక్తు!  

సహవీర్యాం కర్వావహై! 
తేజస్వినావధీతమస్తు! మావిద్విషావహై!  
ఓాం శాంతిిః శాంతిిః శాంతిిః || 

భావాం:- పర్మాతమ గురుశిష్యయలైన మా ఇరువురినీ ర్క్షాంచుగాక. ఈ 
ఉపనిషతుు బోధాంచే జ్ఞానానిి మాం ఇరువుర్ము అనుభవిాంచెదము 
గాక. మా ప్రయతిాం ద్విరా ఉపనిషతుులోని జ్ఞానానిి గ్రహాంచి 
ఆచరిాంచే శక్తుని సామరాయానిి పాందెదముగాక. మా ఇరువురి 
ప్రయతిము తేజోవాంతమగుగాక. మా ఇదదరి మధ్య ద్విషభావము 
కలుగక్తాండుగాక! 
 
మాం|| ఋతుకాలే సాంప్రయోగతిః 

ఏకరాత్రోషితాం కలలాం భవతి ||     1 
భావాం:- ఋతుకాలాంలో సాంయోగాం తరువాత శుకల శోణిత 
పద్వర్థము (పురుషవీర్య కణాం స్త్రీ అాండాంతో కలిస్వ ఐకయమై పోయిన 
తరాిత ఏర్పడిన పద్వర్థాం). ఒకక రాత్రి గడిస్తు ముదద అవుతుాంద్వ. 
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మాం|| సపు రాత్రోషితాం బుద్బుదాంభవతి | 
అర్థమాసా భయాంతరేణస్వయభోభవతి| 
మాసాభయాంతరేణ కఠినోభవతి | 
మాసదియేన శిర్ిః క్తరుతే |  
మాసత్రయేణ పాదప్రద్వశోభవతి | 
చతురేయమాస్త జఠర్ కటి ప్రద్వశో భవతి |  
పాంచమ మాస్త పృషఠ వాంశో భవతి |  
షష్ఠఠ మాస్త నాసాక్ష శ్రోత్రాణి భవతి |   
సపుమ మాస్త జీవ సాంయుక్తు భవతి |  
అషఠమ మాస్త సర్ి సాంపూర్ణ ోభవతి |  
నవమ పీవతే ||        2 

భావాం:- ఆ ముదద ఏడురాత్రులు గడిస్తు బుడగ అవుతుాంద్వ. 15 ర్ణజులు 
గడిస్తు పాండాం అవుతుాంద్వ. ఒక నెల ర్ణజులు గడిస్తు ఆ పాండాం 
గటిిపడుతుాంద్వ. రాండు మాసములు గడిస్తు శిర్స్తు ఏర్పడుతుాంద్వ. 
మూడు మాసముల తరువాత పాద్వలు ఏర్పడుతాయి. నాలుగవ 
మాసములో పట్ి, నడుము ఏర్పడుతాయి. అయిదవ మాసములో 
వెనెిముక ఏర్పడుతుాంద్వ. ఆర్వ మాసములో ముక్తక, కళ్ళు, చెవులు 
ఏర్పడూతాయి. ఏడవ మాసములో ప్రాణాం వస్తుాంద్వ. ఎనిమిదవ 
మాసానిక్త అనిి అవయవాలతో సాంపూర్ో శిశువు తయార్వుతుాంద్వ. 
తొమిమదవ మాసములో కదలిక ప్రార్ాంభమవుతుాంద్వ. 
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మాం|| పాంచాతమకిః సమర్థ  
పాంచాతమక తేజసాద్వ 
గాంధ్ర్సశచ సమయక్  
జ్ఞానాత్ ధ్యయనా దయక్షర్ాం ఓాంకార్ాం చిాంతయాతి  
తద్వవాచ ఏకాక్షర్ాం  జ్ఞాతాి  
అష్ఠ ిప్రకృతయిః షోడశ వికారాశశరీరే  
తస్యయవ ద్వహీనోఽధ్ నవమ మాస్త సర్ిలక్షణ 
జ్ఞానకర్ణ సాంపూర్ణో భవతి |  
పూర్ి జ్ఞతిాం సమర్తి శుభాశుభాం చ కర్మ విాందతి.  3 

భావాం:- తొమిమదవమాసములో పాంచభూత సిరూపుడు సమరుయడు 
అవుతాడు. పాంచేాంద్రియాలతో వాసన చూడట్ాం, రుచి చూడట్ాం, 
వినిక్తడి శక్తు, సపర్శ జ్ఞానాం, కాంటి చూపు అనీి వసాుయి. అపుపడు 
జ్ఞానాంతో ధ్యయనాంతో ఓాంకారానిి తెలుస్తక్తాంటూ పర్మాతమ చిాంతన 
చేసాుడు. పర్బ్రహమ సిరూపమైన ఆ ఏకాక్షర్మును తెలుస్తకొని 
ధ్యయనిసాుడు. శరీర్ాంలో 8 ప్రకృతులు, 16 వికారాలు ఉాంటాయి. ఈ 
ప్రకార్ాంగా 9వ మాసములో అనిి లక్షణాలు పూర్ుయి జ్ఞానాంతో 
ప్రకాశిసాుడు. తన పూర్ి జ్ఞతిని, పూర్ి కర్మను చేయబోయే పుణయ 
పాప కర్మలను - అనిిాంటిని తెలుస్తక్తగలుగుతాడు. ఇలా పూర్ిజనమ 
సమృతి కలిగి ఎలా బాధ్లు పడతాడో నాలుగవ మాంత్రాం నుాండి 
తెలుస్తక్తాంద్వము. 
 
మాం|| నానాయోని సహస్రాణి 

దృషాిచైవ తతోమయా | 
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ఆహారా వివిధ్య భుకాుిః 
పీతాశచ వివిధ్యిః సునాిః ||      4 

భావాం:- అపుపడు గర్భాంలోని జీవుడు ఈ ప్రకార్ాంగా చిాంతన చేసాుడు. 
నేను అనేక స్త్రీ యోనులను చూచాను. అనేక ర్కాల ఆహారానిి 
భుజాంచాను. క్తకక, పాంద్వ, పక్ష, పాము, మానవ మొ||న అనేక 
సునముల ద్విరా పాలు త్రాగాను. 
 
మాం|| జనమ భూమిరిి సరాిభూిః 

సమశన మపమ పురా | 
చతుర్శీతి లక్షేష్య 
యోని భేద్వష్య ద్వ భవాం ||      5 

భావాం:- నాక్త ఈ సమసు భూమియు జనమ భూమియే. సమసు 
భూమియు సమశనమ. నేను 84 లక్షల యోని భేదములాంద్బ 
జనిమాంచాను. అనిి ద్వశలలో, అనిి ప్రాాంతాలలో, ఆకాశాంలో, నీటిలో, 
నిపుపలో, బుర్దలో - ఎకకడెకకడో జనిమాంచాను. అలాగే ఎకకడెకకడో 
మర్ణిాంచి సమశన భూమిగా చేస్తక్తనాిను. 
 
మాం|| జ్ఞతశచస్వమ మృతశచస్వమ 

సాంసార్యస్వమ పునిః పునిః | 
జనమ మృత్యయ పునర్జనమ 
పునర్మృతుయిః పునర్దని ||       6 
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భావాం:- ఎనోిసారుల పుటిాను, ఎనోిసారుల చచిచపోయాను, ఎనోి 
సారుల సాంసారినైయునాిను. పుట్టిట్, చచుచట్, మళ్ళుపుట్టిట్, 
మళ్ళుచచుచట్ - ఈ ప్రకార్ాంగా నా కాలమాంతా గడిచిపోయిాంద్వ. 
 
మాం|| గర్భ వాస్త మహద్బదఖాం 

మోహాద్బిఃఖాంచ జనమస్త | 
బాలేయ ద్బిఃఖాం తధ్య శోకిః 
పార్వశయాం చ మూఢతా ||      7 

భావాం:- గర్భవాసాం మహాద్బిఃఖాం. మలమూత్రాల గుాంట్ గర్భాం. ఇకకడ 
అనేక బాధ్లు, ఇరుక్త, సూక్షమజీవులు - ఎపుపడు ఈ బాంద్వకానా 
నుాండి బయట్పడతానా! అని ఎద్బరుచూసూు మహాద్బిఃఖానిి 
అనుభవిస్తునాిను. ఇక జనమలనెతుట్ాంలో మోహాం మహాద్బిఃఖాం. 
సాిర్థబుద్వయతో, భోగాసక్తుతో, అనితాయనిి నితయాంగా భావిసూు, 
స్తఖభోగాలకై అనేక పాపాలు చేసూు మళ్ళు మళ్ళు జనమలక్త 
కార్ణమౌతునాిను. బాలయాంలో ద్బిఃఖాం, శోకాం, పర్వశతిాం, 
మూఢతిాం పెరుగుతునాియి. 
 
మాం|| హతకర్ణ మాలసయాం 

అహతా చర్ణాం తధ్య | 
యవినే విషయాసకుిః 
తాపత్రయని పీడితిః ||       8 

భావాం:- చేయవలస్వన పనులు చేయట్ాంలో సోమరితనాం. ఏవో 
వాంకలు చెబుత్య తపపాంచుక్తవట్ాం - ఇక చేయకూడని పనులు 
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చేయుట్లో ఆసక్తు. యవినాం అాంతా విషయాసక్తుతో, భోగాసక్తుతో 
చేయకూడని పనులు చేశను. తాపత్రయాలతో బాధాంపబడట్ాం 
జరుగుతునిద్వ. 
 
మాం|| చిాంతా ర్ణగశచ వార్యక్యయ 

మర్ణేతు మహదభయాం | 
ఆశయా చాభి మానేన 
కామక్రోధ్యద్వ సాంకటే || 
అతుయతకటే మహద్బదఖాం 
అసితాంత్రశచ ద్బిఃఖితిః ||      9 

భావాం:- ముసలితనాం అాంతా చిాంతలతోను, ర్ణగాలతోను 
పీడిాంచబడ్డాను. మర్ణ సమయాం మహాభయాంకర్ాం. ఆశచేత, 
అభిమానాంచేత, కామక్రోధ్యద్బలనే సాంకట్ములలో తగులోకవట్ాం 
చేత, సితాంత్రాం లేకపోవుట్చేత మిక్తకలి ద్బిఃఖాం కలుగుతునిద్వ. 
 
మాం|| ద్బిఃఖ బీజ మిదాం జనమ 

ద్బిఃఖ రూపాంచ ద్బసుహాం | 
నివృతిు ధ్ర్ణమ నో పాతోు 
నయోగ జ్ఞాన సాధ్నాం ||      10 

భావాం:- అసలు ఈ జనమ రావట్మ ద్బిఃఖానిక్త కార్ణాం. జనమ ద్బిఃఖ 
రూపమైనద్వయే. నేను నివృతిు ధ్రామనిి - అాంటే ఈ జనమలు రాక్తాండ్డ 
తపపాంచుకొనుట్క్త - జనమరాహతాయనిక్త - మోక్షానిక్త ఏమాత్రాం 
ప్రయతిాం చేయలేద్బ. జ్ఞానసాధ్న గాని - యోగసాధ్నగాని  ఏమీ 
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చేయలేద్బ. ఆతమజ్ఞానానిి పాంద్వలనే ఆలోచనే రాలేద్బ. ఏ సాధ్నా 
చేయలేద్బ. 
 
మాం|| అహో ద్బిఃఖో దధౌ మగ్ని 

న పశయమి ప్రతిక్రియాాం | 
ధగజ్ఞానాం ధగజ్ఞానాం 
ధకాకమ క్రోధ్ సాంకట్ాం ||      11 

భావాం:- ఆహా! నేను ద్బిఃఖ సముద్రాంలో మునిగిపోయాను. ఈ 
ద్బిఃఖానిి తపపాంచుక్తనే విధ్యనాం ఏమీ తెలియట్ాం లేద్బ. 
అజ్ఞానానిక్త మర్ల మర్ల ధకాకర్మగునుగాక! కామక్రోధ్యల 
సాంకటానిక్త ధకాకర్మగును గాక! అజ్ఞానాం, కామక్రోధ్యలు పూరిుగా 
తొలగిపోవుగాక! వాటిని వద్వలి పెడతాను. 
 
మాం|| సాంసార్శృాంఖలాం ద్వగియక్ 

ఆచారాయ జ్ఞానమాపుియాాం | 
యద్వ యోనాయిః ప్రముాంచామి 
సాాంఖయాం యోగాం సమాశ్రయే ||     12 

భావాం:- జనన మర్ణ రూప సాంసార్మనే ఈ గొలుస్తక్త 
ధకాకర్మగుగాక! ఈ జనమలక్త కార్ణాం ఏమిటి? ప్రార్బయకర్మలే. 
ప్రార్బయకర్మలు ఎలా వస్తునాియి? సాంచితకర్మల వలల. కనుక 
సాంచితకర్మలనే వితునాలు పూరిుగా నశిాంచిపోవాలి. ద్వనితో 
వాటినుాండి ప్రార్బయకర్మలు రావు. ద్వనితో జనమలేద్బ. అాంటే 
సాంచితకర్మలనే వితునాలు నశిాంచిపోతే జనమ అనే వృక్షాం ఇక 
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రానేరాద్బ. కనుక ఈ గర్భనర్కాం నుాండి బయట్పడిన తరాిత ఈ 
జనమలోనైనా ఒక సద్బురువును (ఆచారుయని) ఆశ్రయిాంచి ఆతమజ్ఞానానిి 
తెలుస్తక్తాంటాను. దీనికై ఎలాాంటి సోమరితనానిి దగుర్క్త 
రానివిను. ఈ యోని ద్విర్ాం నుాండి బయట్పడట్ాంతో నేను 
సాాంఖయయోగానిి (ఆతమజ్ఞానానిి) తపపక ఆశ్రయిసాును.  (ఇద్వ 
గర్భాంలో ఉని ప్రతిశిశువు యొకక క్తరిక. క్తరిక్య కాద్బ, తపన). ఇలా 
తపనపడి బయట్క్త వచిచన తరాిత ఇదాంతా మర్చిపోయి 
అజ్ఞానాంలో పడిపోను. ఖచిచతాంగా ఒక సద్బురువును ఆశ్రయిాంచి నా 
జీవితానిి నాందనవనాం చేస్తక్తాంటాను. 
 
మాం|| అశుభక్షయ కరాుర్ాం 

ఫలముక్తు ప్రద్వయకాం | 
యోనాయిః యద్వ ప్రముాంచామి 
తాం ప్రపద్వయ మహేశిర్ాం ||      13 

భావాం:- ఈ యోని ద్విర్ాం నుాండి నేను బయట్క్త వస్తు అశుభాలను 
తొలగిాంచువాడు, మోక్ష ఫలితానిి ప్రసాద్వాంచేవాడు అయిన 
మహేశిరుని శర్ణు పాంద్బతాను. 
 
మాం|| అశుభక్షయకరాుర్ాం పురుషార్థ ప్రద్వయినాం | 

యద్వ యోనాయిః ప్రముాంచామి ప్రపద్వయ జగదీశిర్ాం ||  14 
భావాం:- యోనిద్విర్ాం నుాండి నేను బయట్క్త వస్తు అశుభాలను 
తొలగిాంచేవాడు, పురుషారాయలను ప్రసాద్వాంచేవాడు అయిన 
జగదీశిరుని శర్ణు పాంద్బతాను. 
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మాం|| సర్ిశక్తుాం చిద్వతామనాాం సర్ికార్ణ కార్ణాం 
యద్వయోనాయిః ప్రముాంచేయయాం ప్రపద్వయ పర్మశిర్ాం |  
భర్ుాం పశుపతిాం రుద్రాం మహద్వవాం జగద్బురుాం ||  15 

భావాం:- ఈ యోని ద్విర్ాం నుాండి నేను బయట్క్త వస్తు 
సర్ిశక్తుమాంతుడు, జ్ఞానసిరూపుడు, సర్ికార్ణములక్త కార్ణ 
భూతుడైనవాడు, భరుుడు, పశుపతి, రుద్రుడు, మహాద్వవుడు, 
జగద్బురువు అయిన పర్మశిరుని శర్ణు పాంద్బతాను. (అాంతా 
పర్మశిరుడే - పర్మాతేమ - అనే అర్థాం చేస్తక్తవాలి) 
 
మాం|| యోని బాంధ్యత్ ప్రముచేయయాం | 

యద్వ తప్స్ుా మహతుపిః ||      16 
భావాం:- యోనిబాంధ్ాం నుాండి బయట్పడితే నేను గొపపతపస్తు 
చేసాును. 
 
మాం|| గర్భవాసాత్ ప్రముచేయయాం యద్వ విష్యాోం భజే హృద్వ | 

అమృత పదమానాందాం నారాయణ మనామయాం ||  17 
భావాం:- ఈ గర్భవాసాం నుాండి బయట్పడితే అమృతతాినిి 
(మోక్షానిి) ప్రసాద్వాంచే - ఆనాందసిరూపుడు, అనామయుడైన 
విష్యోవును హృదయమునాంద్బ ధ్యయనిసాును. 
 
మాం|| మాతృ క్తక్షౌ నిబద్ధయస్వమ ముచేయయదయదయ బాంధ్నైిః | 

వాస్తద్వవాం ప్రతోషాయమి భగవాంతాం అననయధీిః ||  18 
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భావాం:- నేనిపుపడు తలిల గర్భాంలో బాంధాంచబడియునాిను. ఈ 
బాంధ్ాం నుాండి విడుదల అయితే భగవాంతుడైన వాస్తద్వవుని 
అననయచితుాంతో భజాంచి సాంతోషపరుసాును. 
 
మాం|| పురా పర్జనసాయరేథ కృతాం కర్మ శుభాశుభాం | 

ఏకాకీ తేన దహాయమి గతాస్తు ఫాలభాగినిః ||   19 
భావాం:- పూర్ిాం నేను ఇతరుల కొర్కై అనేక చేయరాని కర్మలను, 
శుభకర్మలను చేశను. ఇపుపడు వాటి ఫలితాంగా ఒాంట్రిగా దహాంప 
బడుతునాిను, బాధాంచబడుతునాిను. నావలల ఫలితాం పాంద్వన 
పుత్రమిత్రకళత్రాద్బలు అాందరూ వెళ్ళుపోయారు. 
 
మాం|| నాస్వుక్యయన భయాం తయకాుా 

పాపానయకర్వాం పురా | 
భుాంజ్ఞమి తతఫలాం హయదయ 
భవిషాయాం ఆస్వుకస్వుాతిః ||      20 

భావాం:- పూర్ిాం నేను నాస్వుక్తడనై ఎగిరగిరి పడ్డాను. భయానిి 
వద్వలి అనేక పాపకారాయలు చేశను. ఇపుపడు ఆ పాపఫలానిి 
అనుభవిస్తునాిను. ఇకపై నేను ఆస్వుక్తడనై ఉాంటాను. 
 
మాం|| ఏవాం నానావిధ్యఽనరాథన్ 

పరిచిాంతయ ముహుర్ ముహుిః  | 
శశిత్ సాాంసారికాం ద్బిఃఖాం 
సమృతాి నిరేిద మాపయచ || 
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అవిద్వయ కామయ కరామదెయయిః  
ముహయతే జాంతురాాంతర్ిః||      21 

భావాం:- ఈ విధ్ాంగా అనేకమైన అనరాథల గురిాంచి మాటిమాటిక్త 
చిాంతన చేసూు, జనన మర్ణ సాంసార్ ద్బిఃఖానిి అనేకమారుల 
సమరిాంచి సమరిాంచి, గర్భాంలోని జీవుడు నిరేిద్వనిి పాంద్వ, 
వైరాగయభావాంతో పూర్ిాం అనేక జనమలలో అజ్ఞానాం, కామాం, కర్మలు 
అనే వాటితో మోహానిి చెాంద్బత్య ఒక జాంతువులాగా ఎలా 
ప్రవరిుాంచినదీ గురుురాగా ఇపుపడు ఎవరితోనూ చెపుపక్తలేక 
ద్బిఃఖాంతో దహాంచుక పోతునాిడు. 
 
మాం|| సవై జాంతుిః స్త్రీయోని శతాం గతాి 

యోనిద్విర్ ముప్స్తయ ముముక్షుర్యతతే 
తత్రాశక్తు యాంత్రేణ పీడయతే 
మహతా ద్బిఃఖేన క్తలశయతి 
పషయతేచ ప్రసూతి వాతేన 
జ్ఞతమాత్రస్తు వైషవోేన వాయునా సాంసపృశయతే 
తద్వన సమర్తి నైవక్తాంచన 
పార్త్రికాం వా పర్ణక్ష దృగభవతి ||     22 

భావాం:- ఆ జీవుడు వాందలకొదీద వేలకొదీద స్త్రీల యోని ద్విరాలను 
పాంద్వయునాిడు. ఇపుపడు ఆ యోని ద్విర్ాం నుాండి విడుదల 
పాందటానిక్త ప్రయతిిస్తునాిడు. అలా బయట్పడటానిక్త శక్తులేక 
పోవట్ాం చేత యాంత్రాంలో తగులుకొనిట్టల (తేనెలో చిక్తకన 
ఈగలాగా) పీడిాంపబడుతునాిడు. గొపప ద్బిఃఖాంతో క్యలశనిి 
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పాంద్బతునాిడు, ప్రసూతి వాయువు చేత పీడిాంచబడుతునాిడు. 
బలవాంతాంగా ప్రసూతి వాయువుల చేత బయట్క్త నెట్ిబడి కెవుిన 
క్యకవేస్వ ఏడుసూు బయట్పడతాడు. అలా పుటిిన వెాంట్నే మాయచేత 
కపపబడుతునాిడు. 

ఆ సమయాంలో అతడు పర్లోక సాధ్నను ద్వనిని కూడ్డ 
సమరిాంచడు. అపర్ణక్ష జ్ఞానాం లేక్తాండ్డ ఉాంటాడు. 
 
మాం|| భూమి సాంసపర్శనాత్ జాంతుిః 

ఉగ్రదృక్ పామర్ణ భవేత్ | 
జల సాంసపర్శనాత్ ఊర్యా ాం  
దృగ్ ద్ధషిః తసయనశయతి ||      23 

భావాం:- భూమి యొకక సపర్శ తగలట్ాంతోనే ఆ జీవుడు వెాంట్నే 
క్రూర్దృషిి గలవాడౌతాడు. పామరుడై అనిి విషయాలు 
మర్చిపోతాడు. జలాంతో కడగట్ాంలో అతడిక్త ఆ క్రూర్దృషిి ద్ధషాం 
తొలగిపోతుాంద్వ. 
 
మాం|| సహవై జ్ఞతసయ జనమమర్ణ 

కర్మ శుభాశుభ సాధ్న సూఫరిుిః 
వాసనాశచ నిగూఢతాభవాంతి ||     24 

భావాం:- జీవుడు పుటిిన తరాిత అతడిక్త జననాం, మర్ణాం, 
శుభాశుభకర్మలు, సాధ్నలు అనే ఈ విధ్మైన పూర్ిజనమ 
విషయాలేవి కూడ్డ గురుులేక్తాండ్డ పోతాయి. అపుపడతడి 
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వాసనలనీి (పూర్ిపు ఆలోచనలనీి) నిగూఢములై ఉాంటాయి. 
(అాంద్బక్య మనక్త ఏమీ గురుు ఉాండవు) 

అాంద్బవలలనే జనులాందరూ ఇాంక జనమలు లేవు, పూర్ిజనమలూ 
లేవు అాంటూ ఉాంటారు. ఎాంద్బకాంటే ఏమీ గురుుాండకపోవటాన 
లేవనుక్తాంటారు. కాని మనక్త గురుులేని విషయాలనీి వాసనా 
రూపాంలో మనలో నిక్షపుమై ఉాంటాయి. అద్వ కార్ణశరీర్ాం. ఇలా 
కార్ణశరీర్ాం ఒకటి ఉనిదని, ద్వనిపై ఆధ్యర్పడియే సూక్షమశరీర్ాం 
ఆలోచనలు చేసూు నిర్ోయాలు తీస్తక్తాంట్టాందని, ద్వని ప్రకార్మ 
సూథలశరీర్ాం పనిచేస్తుాందని తెలియక్తాండ్డ ద్వద్వపుగా అాందరూ 
క్యవల సూథలశరీరానేి దృషిఠలో పెట్టకిొని మాటాలడుత్య ఉాంటారు. 
కాని మనాం ఏ జనమలోనైనా చేస్వన ఆలోచనలు గాని, తీస్తక్తని 
నిర్ోయాలుగాని, చేస్వ సాంపాద్వాంచుక్తని కర్మఫలాలు గాని ఒకకటి 
కూడ్డ వృధ్యపోద్బ. ఎనిి జనమలెతిు అయినా వాటిని ఖరుచ 
చేస్తక్తవాలిుాంద్వ, అనుభవిాంచాలిుాంద్వ. 

కనుకనే అనిిాంటిని ర్దదయేయ విధ్ాంగా ఆతమజ్ఞానానిి పాంద్వ, 
అనుభవానిక్త తెచుచకొని, మోక్షానిి పాందట్మ ఏకైక ఉపాయాం. ఆ 
విషయానేి శరీర్ స్వథతిని గూరిచ చెబుత్య తరువాతి మాంత్రాంలో - 
 
మాం|| తస్వమన్ లోమాిాం అషాకి్తట్యిః తు 

అసీతి సాంధ శతాం నవసాుయు శతాని | 
హృదయ పలానయషా,ి ద్విదశపలాజహాి 
పతుాం ప్రసథాం కఫశచతకాం శుకలాం క్తడవాం | 
మధ్ిః ప్రసాథదౌ సర్ిాం నసిర్ాం విజ్ఞాయ 
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యధ్య గర్భగ స్తష్యమాి ప్రతిషిఠతో భూయాత్ 
జాంతు ద్వివేక్త ముచయతే నపునశశరీర్ాం ప్రాపోితి  25 

భావాం:- ఈ శరీర్ాంలో 8 క్తట్ల ర్ణమాలు, 8000 సాంధులు (80 
వాందలు), 900 నర్ములు, గుాండె 8 పలములు (3తులాలు = 

1పలాం), నాలుక 12 పలములు, పతుాం 1 పడి, కఫాం ఒక త్యమెడు, 
శుకలాం 2 త్యములు; కొవుి 2 పడులు ఉనాియి. 

ఇవి అనీి నశిర్ాం - నశిాంచిపోయేవి - అని తెలుస్తకొని 
మానవుడు, తాను గర్భాంలో ఉనిపుపడు ఎలా స్తష్యమాి నాడియాంద్బ 
స్వథర్ాంగా ఉాండి జ్ఞానాంతో ఉనాిడో ఆ విధ్ాంగా ఇపుపడు కూడ్డ 
వివేకాం కలిగినవాడై సర్ికర్మ బాంధ్నాల నుాండి విడుదల పాంద్వ, 
సిస్వథతిలో పర్మాతమ స్వథతిలో నిలిచి మోక్షానిి పాంద్వలి. ద్వనిక్య 
జీవితానిి వినియోగిాంచుక్తవాలి. అద్వ పర్మలక్షాాం కావాలి. 
ప్రాపాంచిక విషయాలు ఎాంత గొపపవైనా వాటిని గడిాపర్కలాగా త్రోస్వ 
వేయగలగాలి. అపుపడే ఈ మానవజనమ సార్థకాం అవుతుాంద్వ. అటిి 
జ్ఞాని తిరిగి ద్వహానిి ధ్రిాంచవలస్వన అగతయాం లేద్బ. అలాగాక 
ప్రాపాంచిక విషయాలక్య ప్రాధ్యనయత ఇస్తు ఈ అపురూపాంగా - 
ద్బర్లభాంగా లభిాంచిన మానవజనమను కూడ్డ వయర్థాం చేస్తక్తనివాడే 
అవుతాడు. చేతులు కాలిన తరాిత ఆక్తలు పట్టకి్తాంటే ప్రయోజనాం 
లేనట్టల ఎాంత మొతుుక్తనాి ఏడిచనా ప్రయోజనాం ఉాండద్బ. 

నిజాంగా ఈ గర్ణభపనిషతుులో చెపపన గర్భసథ శిశువు యొకక 
భావాలనీి మనను మోక్షమార్ుాం వైపు నడిపాంచి సమసు ద్బిఃఖ నివృతిు 
- శశిత ఆనాందప్రాపు కొర్క్యనని మనాం గ్రహాంచాలి. అలా గ్రహస్తు 
శస్త్రాం తెలుస్తక్తవటానిక్త గాని, సాధ్నలు చేయటానిక్త గాని; 
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వైరాగయ అభాయసానిక్త గాని, సద్బురు స్తవ, పూజ, ధ్యయనాం ద్విరా గురు 
అనుగ్రహానిి పాందటానిక్త గాని అలసతాినిి - సోమరితనానిి - 
వాంకలు చెపపటానిి దరి చేర్నీయక్తాండ్డ ఉాంటాము. 
 
మాం|| అనయధ్యత్ అజాసయ సాంసారిణిః 

అహర్హిః క్రిమివత్ తత్ | 
మూత్రపురీషయోిః పానాం యధ్య 
నర్క్య తదిద్వ హైవ శరీరే ||      26 

భావాం:- అలా కాక్తాండ్డ అజ్ఞానాంతో ఈ జననమర్ణరూప 
సాంసార్ాంలో ఇరుకొకని, పుడుత్య చసూు, మర్ల పుడుత్య మర్లా 
చసూు తలిల గర్భాంలో ప్రవేశిసూు నర్కాంతో సమానమైన తలిల గర్భాంలో 
కీట్కాంలాగా మూత్ర పురీష పానాం చేసూు ద్బర్భర్మైన ద్బస్వథతిలో 
పడిపోతాాం. 
 
మాం|| తద్వతత్ పరిణామాం పరిజ్ఞాయ 

నిరిిద్వయత్ ఇతి పైపపలాదాం 
మోక్షశస్త్రాం పరిసమాపుాం 
పైపపలాదాం మోక్షశస్త్రాం పరిసమాపు మితుయపనిషత్.  27 

భావాం:- ఈ జరిగే పరిణామాలను బాగా తెలుస్తకొని జీవుడు విర్క్తు 
చెాంద్వ జనమ సార్థకాం చేస్తక్తవాలి. అపురూపాంగా - ద్బర్లభాంగా 
లభిాంచిన మానవజనమను సార్థకాం చేస్తక్తవాలి. ఇలా 
పపపలాదమహరిి ప్రవచిాంచిన మోక్షశస్త్రాం పరిసమాపుాం - ఇలా 
ఉపనిషతుు. 
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Audio CD, Video DVD, Book, E-Book, Pen Drive, External HDD రూపములలో అందుబాటులో గలవు 

I. మహాభారతం : ఆదిపరవం, సభాపరవం, వనపరవం, విరాటపరవం, ఉద్యోగపరవం, భీష్మపర్వం, ద్రోణపర్వం, ....; 
జీవనసత్యోలు, ధరాాధర  ావిశే్లషణ; ద్రౌపది, కర్ణు డు, ప్రశ్నలు - సమాధానములు; శంతిపరవం విశ్లషాలు : 
II. ఆధాోతిాక గ్రంధములు : కరాసిద్ధ ంతం, జీవుల సుడిగండాలు, ప్రశంత జీవనానికి 18 సూత్రములు, 
మరణానిన మంగళప్రదంచేసుకో, ఆధాోతిాక జీవనం, ప్రశ్నలు - సమాధానములు; 
III. ప్రకరణ గ్రంధములు : తతవ్బోధ, భజగోవిందం, శ్రీ దక్షిణామూర్తస్్్తత్రం, ఆతావిద్ోవిలాసం, 
ఉపదేశ్సారం, ఆతాబోధ, అద్వవతసారం, సాధనపంచకం, వివేక చూడామణి, నిర్వవణష్ట్కం 
IV. శ్రీమదభగవదీ్గత : 1-18 అధాోయములు 
V. ఉపనిషత్్తలు :- ఈశవాస ,ో కేన, కఠ, ముండక, మాండూక ,ో కైవల ,ో గరభ, సూర ,ో దరశన, త్యరసార, 
మహావాక ,ో పంచబ్రహ్ ,ా గోపాలత్యపిన ,ో వరాహ్, శట్యోయనీ, హ్యగ్రీవ, దత్్యత్రేయ, గార్ణడ, కలిసంతరణ, 
జాబాలి, సౌభాగ్యలక్ష్మీ., సర్సవతీర్హసయ, బహవృచ, ముకిక్ మొ||వి. 
VI. భకి:్ శ్రీమద్భగవతం, శ్రీనారద భకి ్సూత్రములు, శ్రీకృషు అషో్టతర్ శ్తనామావళి- గజంద్ర మోక్షం, 
కుచేలోపాఖ్యోనం. 
VII. బ్రహ్ాసూత్రములు : శ్రీ బాదరాయణ విరచిత బ్రహ్ాసూత్రములు 
VIII. గర్ణవు : గర్ణవు యొకక అవసరము, ఆషాడ / గర్ణ / వాోస పూర్తుమ ప్రాధానోత, గర్ణవును ఎలా 
గర్తం్చి సేవించాలి, ఎందుకు ?, గర్ణవు పటే శిష్యోని కరవ్ోం, గరూపదేశ్ం,  గర్ణవు యొకక ఆవశ్ోకత, 
గర్ణవు యొకక అనుగ్రహ్ం ఎందుకు ? ఎలా పంద్లి ?, గర్ణ పాదతీరధం, గురుగీత 
IX. సాధనలు : పరమారధ సాధనలు, సమాధి అభాోసం 
X. ఇతర గ్రంధములు : మహాత్తాల సూక్ులు, ఉతమ్ జీవనవిధానం, పరమారధ సాధనలు , మోక్ష సాధనా 
రహ్సోం , ధాోనం - ప్రయోజనములు, స్త2హ్ం భావన ద్వరా ముకి,్ వినాయక చవితి, విఘ్ననశ్వర గాధ 
వెనుక ఆధాోతిాక రహ్సోం, దసరా పండుగ వెనుక ఆంతరోం. 
XI. మరెన్నన ఇతర గ్రంధములు  

 
Contact : +91 8008539770 / +91 9538858115 
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మావదద లభిాంచు గ్రాంధ్ములు 
1. కర్మస్వద్వయాంతాం, మాంత్రపుషపాం, మరి 4 ర్చనలు............................150/- 
2. శ్రీ ఆద్వ శాంకరాచారుయలవారి ‘భజగ్నవిాందాం’.................................150/- 
3. శ్రీ ఆద్వ శాంకరాచారుయలవారి ‘తతుాబోధ్’......................................200/- 
4. శ్రీ ఆద్వ శాంకరాచారుయలవారి ‘ఆతమబోధ్’........................................300/- 
5. శ్రీ ఆద్వ శాంకరాచారుయలవారి ‘శ్రీ దక్షణామూరిుసోుత్రాం’................150/- 
6. భగవాన్ శ్రీ ర్మణమహరుిలవారి ‘ఉపద్వశసార్ాం’......................200/- 
7. సద్వశివ బ్రహేమాంద్ర సాిములవారి ‘ఆతమవిద్వయవిలాసాం’...............150/- 
8. శ్రీ నార్దభక్తు సూత్రములు.................................................................250/- 
9. శాంకరాచారుయలవారి ‘వివేకచూడ్డమణి’ (8 గ్రాంధ్ముల స్ట్) 1200/- 
10. శ్రీమదభగవదీుత (18 గ్రాంధ్ముల స్ట్) .......................................3000/-   
11. ఈశవాసోయపనిషతుు......................................................................150/- 
12. క్యనోపనిషతుు.....................................................................................150/- 
13. కఠోపనిషతుు.....................................................................................350/- 
14. ముాండక్తపనిషతుు............................................................................250/- 
15. మాండూక్తయపనిషతుు......................................................................200/- 
16. కైవలోయపనిషతుు...............................................................................200/- 
17. సూర్ణయపనిషతుు...............................................................................200/- 
18. ముక్తుక్తపనిషతుు...............................................................................300/- 
19. బ్రహమసూత్రములు (2 గ్రాంధ్ముల స్ట్) ......................................600/- 
20. గీతమాలిక (2 గ్రాంధ్ముల స్ట్) ..................................................500/- 
21. శ్రీగురుగీత (3 గ్రాంధ్ముల స్ట్) ..................................................700/- 
22. మహాభార్తాం (3 గ్రాంధ్ముల స్ట్) .............................................800/- 
మొతుాం 52 గ్రాంధ్ములు (postal charges) తో కలిప – 11,000/- 
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