
 

 

మంత్రపుష్పం 

   
 

: వ్యాఖ్యాత : 

“అభినవ వ్యాస“,“జ్ఞానప్రపూర్ణ“ 

శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావు B.Sc(Ag) 
వ్ావ్సా్థపకులు 

ఆధ్యాత్మిక జా్ఞన పీఠం : చిలకలూరిపేట. 

Website : WWW.SRICHALAPATHIRAO.COM 

Email : care@srichalapathirao.com 

Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225 

 

 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 2 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

 

 
 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 3 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

గురుదేవుల పరిచయము 

శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావుగారు 1946 సెప్ిెంబర్ 12వ తేదీన గెంటూరు 
జిల్లా తుర్పాాడు గ్రామెంలో జన్మెంచారు.  తెండ్రి వీర్రాఘవయ్య, తల్ల ా
పులామమ.  వీరి న్వాసెం చిలకలూరిపేట.  ప్రాధమికవిద్య తుర్పాాడు 
గ్రామెంలోను, ఉననత విద్య చిలకలూరిపేటలోను అభ్యసెంచి, బాపట ా
వయవసాయ్కళాశాల నుెండి  B.Sc. (Ag.) ప్రధమశ్రేణిలో ఉత్తీరుులయ్యయరు. 

పూవు పుటిగానే పరిమళిస్ీెంద్నే నానుడి ప్రకార్ెం 4 సెంవతసరాల 
వయ్స్స నుెండి 8 సెంవతసరాల వయ్స్స వర్కు వీరి నోట్ట నుెండి ఏ వాకుు 
వస్త ీ అల్లగే జరిగేది.  పూర్వజనమ సెంసాుర్ెం వలా వీరు 12 సెంవతసరాల 
వయ్స్స నుెండే రామాయ్ణ, భార్త, భాగవత గ్రెంధాలను, పురాణాలు - 
ప్రబెంధాలను అధయయ్నెం చేయ్టెం ప్రార్ెంభెంచారు.   ప్రతేయకెంగా 
మహాభార్తెంపై విశేషమైన ఆసక్తీ కల్లగి, 20 సెంవతసరాలకుపైగా 
ఆెంధ్రమహాభార్తెం, సెంసుృతమహాభార్త గ్రెంధాలపై త్తవ్ర పరిశోధనలు 
గావిెంచి, చిలకలూరిపేటలో 1988 నుెండి 1992 వర్కు ధారావాహిక 
ప్రవచనములు చేస, శ్రోతల ప్రశ్నలకు అపపట్టకపుపడే జవాబుల్లస్త ీ వారిక్త 
సెందేహన్వృతి ీగావిెంచారు. 

1990 నుెండి చిలకలూరిపేట చినమయ్మిషన్ కార్యద్రిిగా అనేక 
ఆధాయతిమక కార్యక్రమాలను, హోమాలను, పూజలను, గీతాజ్ఞానయ్జ్ఞాలను, 
సతసెంగాన్న న్ర్వహిెంచారు. 1994 లో ‘ఆధాయతిమక జ్ఞాన పీఠాన్న’ సాపాెంచి, 
ప్రసనన బెండ్ామాెంబ శ్రీ రాజమాతాదేవి వారిచే ప్రార్ెంభెంపజేశారు.  అపపట్ట 
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నుెండి ప్రతిరోజూ సతసెంగము, ప్రతినెల గీతాపారాయ్ణలతోబాటు శ్రీకృషు 
జనామషిమి, గీతాజయ్ెంతి, శ్ెంకరాచార్యజయ్ెంతి, ర్మణమహరిిజయ్ెంతి, 
ఆషాఢ - కార్తకీ - మాఘ - వైశాఖ పౌర్ుమిల య్ెందు ఆధాయతిమక సద్స్సలు, 
జనమదినోతసవెం, విజ్ఞానయ్యత్రలు, వనసమారాధనలు, ధాయనతర్గతులు, 
వారిికోతసవెం మొద్లగ అనేక కార్యక్రమాలను జరుపుకొనుటలోను, 
న్ర్ెంతర్ జప, ధాయన, ఆతమవిచార్ణ, సాక్షీభావన, బ్రహమన్షఠ మొ||న 
సాధనలతో, పూరి ీ ఆధాయతిమక జీవితాలను గడుపుటలోను, మాకు సదా 
మార్గద్ర్ికులుగా ఉెండి మా వెనునతట్ట,ి చేయిపట్టి ముెందుకు నడిపస్నీన 
కర్మయోగలు, జ్ఞాన ప్రపూరుులు  మా గరుదేవులు. 

భ్గవెంతుడు న్ర్దేశెంచినబాటలో పయ్న్స్త,ీ తనలో న్క్షిపమీైయునన 
ఆధాయతిమకజ్ఞనాాన్న పదిమెందికీ పెంచాలనే సెంకలపెంతో 1996 నుెండి 
వివిధ పటిణాలలో ఆధాయతిమక జ్ఞానయ్జమాుల దావరా భ్గవదీగత, ప్రకర్ణ 
గ్రెంధాలైన శ్ెంకరాచారుయలవారి భ్జగోవిెంద్ెం, తతవబోధ, ఆతమబోధ, 
వివేకచూడామణి, అద్వవతసార్ెం, శ్రీ ద్క్షిణామూరిసీ్తతీ్రెం, అపరోక్షానుభూతి, 
శ్రీ సదాశవబ్రహ్మెంద్ర సావముల వారి ఆతమవిదాయవిల్లసెం,  శ్ెంభునటనెం, 
భ్గవాన్ శ్రీ ర్మణమహరుిల వారి ఉపదేశ్సార్ెం, నార్ద్భ్క్తసీ్తత్రములు, 
బ్రహమస్తత్రములు, ఇెంకా రామాయ్ణ, భార్త, భాగవతములు, అల్లగే ఈశ్, 
కేన, కఠ, ముెండ్క, మాండూక్య, కైవలయ, తైతిరీ్తయ్, స్తర్య, మొద్లగ 108 
ఉపన్షతులీపైనను ప్రవచనములుచేస్త ీ జ్ఞాన స్గెంధాలను నలువైపుల 
ప్రసరిెంపజేస్నీానరు.  ఇపపట్టవర్కు చిలకలూరిపేట, విజయ్వాడ్ ధర్మల్ 
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పవర్ స్తషిన్, రాయ్లసీమ ధర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్ట,ి వినుకొెండ్, శ్రీశైలెం, కాశీ, 
తిరువణాుమలై, నెలూారు, బాపటా మొద్లగచోట ా 179 ఆధాయతిమక 
జ్ఞానయ్జమాులను చేశారు.  1998 లో వి.ట్ట.ప.య్స్. ఎ.కాలనీ య్ెందు 
108 హోమకుెండాలతో వాస్దేవ మహాయ్జ్ఞాన్న న్ర్వహిెంచారు. 

1993లో భ్గవదీగత ముగిెంపు సెంద్ర్భెంగాను, 2001లో 
వివేకచూడామణి ప్రవచనముల ముగిెంపు సెంద్ర్భెంగా చిలకలూరిపేటలోను; 
1999లో భ్గవదీగత ప్రవచనముల ముగిెంపుసెంద్ర్భెంగాను, 2002లో 
వివేకచూడామణి ప్రవచనముల ముగిెంపుసెంద్ర్భెంగా వి.ట్ట.ప.య్స్.లోను 
శష్యయలెంద్రూ గరుదేవులను ఘనెంగా సనామన్ెంచారు.  2006లో 100 
జ్ఞానయ్జ్ఞాలు పూరిగీావిెంచిన సెంద్ర్భెంగా శష్యయలెంద్రూ కలస 
'జ్ఞానప్రపూర్ు' బిరుదుతోను, 2011లో మహాభార్త పరిశోధనలో గరుదేవుల 
కృషిక్త 'అభనవ వాయస' బిరుదుతోను గరుదేవులను సతురిెంచటెం జరిగిెంది. 

1994లో సామానుయలకు కూడా వేదాెంత విషయ్యలు స్లభ్ెంగా 
అర్ామయ్యయర్తతిలో గరుదేవులు 'కర్మసదాధెంతెం' అనే చినన గ్రెంధాన్న ర్చిెంచి 
ప్రచురిెంపజేశారు.  తిరిగి 2002లోను, 2008లోను, 2009లోను 
పునరుమద్రణ జరిగిెంది. 1998లో శుకయా్జుర్దవద్మునెంద్ల్ల 
'ఈశావాస్తయపన్షతుీ' పై అెంద్రిక్త అర్ధమయ్యయ విధెంగా సర్ళమైన, 
వాడుకభాషలో విపులమైన వాయఖయను వ్రాస ప్రచురిెంపజేశారు.  1999లో 
శ్ెంకరాచారుయల వారి 'భ్జగోవిెంద్ెం' పై అెంద్రికీ అతి స్లభ్ెంగా 
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అర్ధమయ్యయ విధెంగా, ఎెంతో వివర్ెంగా, వాయఖయను వ్రాస ప్రచురిెంపజేశారు.  
తిరిగి 2009లో దివత్తయ్ ముద్రణ జరిగిెంది. 

'భ్గవదీగత' అనగానే "అమ్మమ! అది మనల్లెంట్ట సామానుయలకు కాదు" 
అనుకొనేవారు "భ్గవదీగతను ఇెంత తేల్లకగా అర్ధెం చేస్కోగలమా?" 
అనుకొనేటటుా ప్రవచనములు చేస్నీన గరుదేవులు 2011లో 1, 2 
అధాయయ్ములను ప్రచురిెంపచేశారు. 2012లో భ్గవాన్ ర్మణమహరుిల 
"ఉపదేశ్సార్ము" నకు, సామవేద్ెం నుెండి గ్రహిెంచబడిన ‘కేనోపన్షతుీ’కు 
విపులమైన వాయఖయను వ్రాస ప్రచురిెంపచేశారు.  ఇవిగాక 
‘శ్రీ నార్ద్భ్క్తసీ్తత్రాలు’, శ్ెంకరాచారుయల వారి ‘ఆతమబోధ’, 
‘శ్రీ ద్క్షిణామూరిసీ్తతీ్రెం’ పై ఎెంతో వివర్ణాతమకెంగా, స్తదాహర్ణెంగా, 
విపులమైన వాయఖయను వ్రాస ప్రచురిెంపచేశారు.  2013 లో శ్రీ 
సదాశివబ్రహ్మాంద్రసరసవతి స్వవమివారి 'ఆత్మవిదాయవిలాసాం', భ్గవదీగత 3,4,5 
అధాయయ్ములను ప్రచురిెంపచేశారు.  2015 లో 
ప్రస్తుత్ాం ముాండకోపనిషత్తు, క్ఠోపనిషత్తు, భగవదీ్గత్ 13, 14, 15, 
16 అధాయయ్ములు ప్రచురణకు సిద్ధాం చేయబడుత్తన్నాయి. 

ఇవిగాక విజయ్వాడ్ నుెండి వెలువడే ధ్యయనమాల్లక మాసపత్రికలో 
2008 నుెండి భ్గవదీగతను, 2009 నుెండి మహాభార్తమును 
ధారావాహికెంగా ప్రచురిస్నీానరు.  ఇక దేశ్విదేశాలలోనునన తెలుగవారు 
ఈ జ్ఞానాన్న గ్రహిెంచటాన్క్త వీలుగా www.srichalapathirao.com పేరుతో 
ఒక వెబ్వసట్ ను ప్రార్ెంభెంచటెం జరిగిెంది.  దీన్ దావరా ఆధాయతిమక జ్ఞానపీఠెం 
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కార్యక్రమాలను, గరుదేవుల ప్రవచనాలను, గరుదేవుల వివిధ ర్చనలను, 
భ్జనలు, కీర్ీనలను వినవచుును, చదువవచుును, డౌనోడా్ చేస్కొనవచుును.  
ఇక వివిధ గ్రెంధాలపై గరుదేవుల ప్రవచనములను CD.ల రూపెంలోను, 
వీడియో DVD ల దావరా, PEN Drive, External Hard Disk దావరా 
అెందిస్నీానరు. 

ముెందుముెందు మ్మక్షమార్గెంలో పయ్న్ెంచే ఎెంద్రికో మార్గ 
న్ర్దేశ్నెం చేయ్గల ఎనోన గ్రెంధాలు ముముక్షుజనావళిన్ తరిెంపజేయుటకు 
అెందుబాటులోన్క్త రావాలన్, అెందుకు తాయగధనులైన భ్కుీలు, సాధకులు, 
మ్మక్షారుధలు ముెందుకు రాగలర్న్ భ్గవెంతున్ మనసారా ప్రారిధస్నీానను. 

జ్ఞాన స్తరుయన్ల్ల ప్రకాశస్త,ీ న్సావర్ధెంగా తన స్తవలను అెందిస్నీన 
కర్మయోగి, సనాతనమైన వైదికధరామన్న ప్రచార్ెంచేస్తీ, మాకు 
మార్గద్ర్ికులైన భ్గవెంతున్ ముదుబేిడ్డ మా గరుదేవులను పరిచయ్ెం చేస్త 
భాగయెం నాకు కల్లగిెంచినెందులకు భ్గవెంతున్క్త శ్తసహస్రవెంద్నములు 
సమరిపెంచుకుెంటునానను.                                                                                                                                                                                                            

- శ్రీమతి రావూరి అననపూర్ు  
కార్య న్రావహక అధయక్షులు 

ఆధాయతిమక జ్ఞనా పీఠెం, చిలకలూరిపేట. 
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మంత్రపుష్పం 

క్ృషణయజుర్వవద్ాంలోని తైతిురీయోపనిషత్తులో న్నరాయణప్రశ్ాము 
అనే 4వ భాగాంలోని 13వ అనువాక్ాంలో మనాం చదువుకొనే 
మాంత్రాంపుషపాం ఉాంది. అాందులో ఎాంతో వివరాంగా, సూటిగా, సపషటాంగా, 
సాందేహరహిత్ాంగా 'పరమత్మ' మనదేహాంలో ఎక్కడున్నాడో 
తెలియజేయటాం జరిగాంది. 

ద్గని దావరా స్వధకులకు ఎాంతో మేలు జరిగాంది. 
(1) యచచకాంచిత్ జగత్సరవాం ద్ృశ్యతే శ్రూయతేపివా  
     అాంత్రబహిశ్చ యత్ సరవాం వాయపయ న్నరాయణ సితి్ః ॥ 
భావాం :- ఈ క్నిపిాంచే, వినిపిాంచే సమసు జగత్తునాందు - లోపలా, 
వెలుపలా - అాంత్టా ఆ పరమత్మయే (న్నరాయణుడే) వాయపిాంచి 
యున్నాడు.    

అాంటే పరమత్మ సరవవాయపి. ఆయన లేని చోటు లేదు. అనిాాంటికీ 
లోపలా - బయటా ఆయనే. ఆయన ఎలాాంటి వాడు?  
(2) అనాంత్ మవయయాం క్విగ్o సముద్రాంత్ాం విశ్వశ్ాంభువాం 
ఆయన అనాంత్తడు - న్నశ్నాంలేనివాడు - సరవజుుడు - విశ్వవిరాట్ 
పురుషుడు.  

మరి అటిట పరమత్మ ఎక్కడున్నాడు? ఎక్కడ వెత్కాలి?  
నీలోనే.  - నీలో ఎక్కడ? - 
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(3) పద్మకోశ్ ప్రతీకాశ్గ్o హృద్యాం చాపయధో ముఖాం. 
     అధోనిష్టట విత్స్వుయాంతే న్నభాయముపరితిషటతి ॥  
భావాం:- క్ాంఠానిక బెతెుడు క్రాంద్గా - న్నభి(బొడుుకు)క జానెడు పైన గల 
గాండెకు కుడివైపుగా దూరాంలో హృద్య కుహరాం ఉాంది. అక్కడ 
దిగవ ముఖాంగా - అాంటే వాలేచసిన ముఖాంతో తామర మొగలీాాంటి 
పద్మకోశ్ాం ఉాంది. కోశ్ాం అాంటే ఒర - పద్మాంలాాంటి ఒర - అాందులో -  
(4) జావల మలా కులాం భాతి విశ్వస్వయయత్నాం మహత్ -  
భావాం:- ఈ పద్మ కోశ్ాంలో సమసు బ్రహ్మాండానిక ఆధ్యరభూత్మైనటిటది, 
చాలా గొపపదైనద్గ, ప్రజవలిస్తునా జావలలతో కూడినటిటది ఐన పరమత్మ 
దేద్గపయమనాంగా ప్రకాశిస్తునాది.  
(5) సాంత్త్గ్o శిలాభిస్తు లాంబతాయ కోశ్ సనిాభాం ।  
     త్స్వయాంతే స్తషిరగాం సూక్ష్మాం త్సిమన్ సరవాం ప్రతిషిటత్ాం ॥  
ఈ పద్మకోశ్ాం నుాండి అనేక్ న్నడులు - న్నళాలు - దేహమాంత్టా అనిా 
వైపులకు వాయపిాంచి ఉన్నాయి. అాందులో ఒక్ ప్రధ్యనమైన న్నడి ఉాంది. 
దాని మధయలో ఒక్ సూక్ష్మమైన రాంధ్రాం అాంటే ఖాళీ ప్రదేశ్ాం ఉనాది - 
అక్కడ -              
(6) త్సయ మధ్యయ మహనగార్ విశ్వవరిచర్ విశ్వతో ముఖః  ।  
     సో2గ్ర భుగ్ విభజన తిషఠన్నాహ్ర మజరః క్విః   ॥  
భావాం:- ఈ ప్రధ్యనన్నడి మధయలో ఉనా రాంధ్రాంలో - అాంటే - ఖాళీ 
ప్రదేశ్ాంలో అనేక్ ముఖాలుగల అగా ఉనాది. ద్గనినే వైశ్వవనరాగా 
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అాంటారు. ఈ అగా జావలలతో ఉాంటుాంది. ఆ జావలలనీా ఎలా 
వాయపిాంచి ఉన్నాయాంటే -  
(7) తిరయ గూరధవ మధః శ్వయీ రశ్మయసుసయ సాంత్తా ।  
     సాంతాపయతి సవాం దేహమపాద్ త్లవాసుక్ః  ॥  
భావాం :- ఈ జావలలనీా పైకీ, క్రాందికీ, అనిా వైపులకూ దేహమునాందు 
అాంత్టా ఉనా న్నడులలోక వాయపిాంచి దేహ్నిా ఎపుపడూ వేడిగా 
ఉాంచుత్తాంది. 98.4o F వేడితో శ్రీరానిా చైత్నయవాంత్ాం చేస్తుాంది. ఈ 
వేడిగనుక్ లభిాంచక్ దేహాం చలలబడితే ఏాం చేస్వురో తెలుస్త గదా! ఈ 
దేహ్నిా బయటపడేసి - ఆ త్రువాత్ సమశ్వన్ననిక తీస్తకువెళ్ళి 
త్గలబెటేటస్వురు. ఈ జావలలతో కూడిన అగా పాద్త్లాం (అరికాళ్ి) 
నుాండి మసుక్ాం (త్ల) వరకు అాంత్టావాయపిాంచి త్గనాంత్ వేడినిచిచ 
దేహ్నిా నిలుపుత్తాంది. అాంటే దేహ్నిా వేడిగా చైత్నయాంగా ఉాంచే 
కాంద్రాం హృద్యకోశ్ాంలో ఉనాద్నామట.      

ఈ అగాయే - వైశ్వవనరాగాయే మనాం తినా ఆహ్రానిా పచనాం 
చేసి - ఆ స్వరానిా సపుధ్యత్తవులకు - అాంటే - చరమాం, రక్ుాం, మాంసాం, 
క్రొవువ, ఎముక్లు ఇలా అనిాాంటిక -సరఫరా చేస్తుాంది. ఏయే భాగాలకు 
ఎాంతెాంత్ స్వరానిా - ఎపుపడెపుపడు ఏ విధాంగా అాందిాంచాలో ఆ 
విధాంగా అాందిాంచి శ్రీరానిా నిలబెడుత్తాంది. ఈ విషయానేా 
బృహదారణయకోపనిషత్తు కూడా చెబుత్తనాది –  
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మాం॥  అయమగార్ వైశ్వవనరో యో2య మాంత్ః పురుషే  
యేనేద్ మనాాం పచయతే, యదిద్ మద్యతే,  
త్స్యయష ఘోషో భవతి  
యమే త్త్ క్రాణవ పిధ్యయ శ్ృణోతి  ।  
సయదోత్రకర  మిషయన్ భవతి  
నైనాం ఘోష శ్ృణోతి    ॥                 

అాంటే - మనుషుయల హృద్య క్మలాంలో ఉనా ఈ వైశ్వవనరాగా తినా 
అన్నానిా పచనాం చేస్తుాంది. ఇది మనలో ఉనాటుల ఎలా తెలుస్తుాంది? 
మన రాండు చెవులు మూస్తకుాంటే మనకు ఊ( అనే ఘోష - ధవని 
ఎడతెగకుాండా వినిపిస్తుాంది. ఆ ధవని వైశ్వవనరాగాదే. మరణ 
సమయాంలో ఈ అగా దేహాంలో నుాండి బయటకు వెళ్ిటానిక 
పూనుకోవటాంతో అపుపడు ఈ ఘోష మనకు వినిపిాంచదు – ఈ ఘోష 
త్గీతే రోజులు ద్గీరపడుటేట అని తెలుస్తకోవచుచ. ఇలా శ్రీరానిా 
నిలబెటేట వైశ్వవనర అగాజావలలోల పరమత్మ ఏ రూపాంలో ఎలా 
ఉన్నాడు? 
(8) త్సయ మధ్యయ వహిా శిఖా అణీ యోరాధవ వయవసితి్ః ।  
      నీలతో యద్ మధయస్వతి్ విదుయలేలఖేవ భాసవరా ।  
       నీ వార శోక్ వత్ునీవ పీతా భాసవత్ుయణూపమ ॥  
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హృద్యకుహరాంలోని ప్రధ్యనన్నడి మధయలోని రాంధ్రాంలో ఉనా 
అగాజావలలోల - ఒక్ అగాజావల (వహిాశిఖ) సూక్ష్మమతి సూక్ష్మమైనది. 
(అణీయ), పైక లేచి ఉనాది (ఊరాివ). అది ఎలా ఉాంది ? 

నీలమేఘాం మధయన మెరిసే మెరుపు తీగలాగా (విదుయలేలఖ) 
ప్రకాశిసూు ఉనాది  - దాని రాంగ పీత్వరణ. అాంటే పస్తపు రాంగ. అది 
వడలగాంజ మొనలాగా (నీవార శూక్వత్) సూక్ష్మాంగా ఉనాది.  అది 
అగాజావల యొక్క రూపాం - రాంగ - సైజు - ఆకారాం. 
(9) త్స్వయ శిఖాయా మధ్యయ పరమతామ వయవసితి్ః  ।  
భావాం:- ఆ సూక్ష్మమతి సూక్ష్మమైన పస్తపురాంగ గల వడలగాంజ మొన 
వాంటి అగాజావల మధయన పరమత్మ ఉన్నాడు.  

ఎవరు ఆయన - 
(10) స బ్రహమ స శిివః స హరిః స ఇాంద్రః స అక్ష్రః పరమ సవరాట్ -  
భావాం:-  అత్డే బ్రహమ - శివుడు - విషుణవు - ఇాంద్రుడు. అక్ష్రుడు - జాున 
సవరూపుడు - సవయాం ప్రకాశుడు - నీవు ఏ పేరుతో పిలిచిన్న పలిక ఒక 
ఒక్క పరమత్మ - పరాంజ్యయతి - పరాంధ్యముడు.  

అాంటే -  
(i) మన దేహాంలోనే - హృద్య కుహరానిక ద్గీరగా - తామర 
మొగీలాాంటి పద్మకోశ్ాం దిగవ ముఖాంగా ఉనాది.  
(ii) ఈ కోశ్ాంలో నుాండి అనేక్ న్నడులు - నరములు దేహాంలోని అనిా 
భాగాలకు వాయపిాంచి ఉన్నాయి.  
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(iii) అాందులో ఒక్ ముఖయన్నడి మధయన రాంధ్రాం - ఖాళీ ప్రదేశ్ాం ఉాంది.  
(iv) అాందులో అనేక్ ముఖాలు గల అగాజావలలతో పైకీ - క్రాందికీ - 
అడుాంగా వాయపిాంచి ఉనాది. ఇదే వైశ్వవనరాగా -  
(v) ఈ జావలల మధయ ఒక్కటి మత్రాం సూక్ష్మమతి సూక్ష్మమై మేఘాల 
మధయ మెరుపుతీగలా ఊరధవ ముఖాంగా - (పైక) ప్రజవరిలులత్తనాది.  
(vi) ఆ జావల పస్తపు రాంగలో వడలగాంజ మొనలా ఉాంది.  
(vii) ఆ జావల మధయలో పరమత్మ ఉన్నాడు. అత్డే శివుడు విషుణవు 
బ్రహమ ఇాంద్రుడు ...  

అాంటే -  
ఈ జడమైన దేహాంలోనే పరమత్మ ఉన్నాడు అని సపషటాం. 
మరి నేను జడమైన దేహ్న్నా? చైత్నయరూప పరమత్మన్న?  
దేహాం కొన్నాళ్ిాండి పోయేది. పరమత్మ శ్వశ్వత్ాం. క్నుక్ నేను 
పరమత్మనే గాని - దేహ్నిా కాదు. కాక్పొతే - దేహ్నిా ధరిాంచిన 
పరమత్మను అని తెలుస్తకో - భావిాంచుకో - అలా ఉాండిపో.  

క్నుక్ - 
(i) పరమత్మ హృద్యాంలోనే అతి సమీపాంగా ఉన్నాడని,  
(ii) ఆయనను ద్రిిాంచటానిక, పూజాంచటానిక గళ్ళి గోపురాలు 
తిరగనక్కరలేద్ని,  
(iii) ఆయనను తెలుస్తకొనేదాకా విగ్రహ్లను పెటుటకొని కొాంత్కాలాం 
పూజ చేయాలని, 
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(iv) అది కూడా ఏ కోరికా, ఫలాసకు లేకుాండా నిష్టకమాంగా 
చేయాలని,  
(v) దానివలల క్లిగే శ్కుతో నీలోనే - నీ హృద్యాంలోనే ఉనా 
పరమత్మను ఉపాసన చేయాలని; చివరకు న్నలో ఉాండటాం కాదు; 
అసలు నేనే  పరమత్మను అని గ్రహిాంచాలి.   

ఇలా చేసేునే మన దుఃఖాలు పూరిుగా తొలగపోయేది. 
శ్వశ్వత్మైన ఆనాంద్ాం క్లిగేది.  

అయితే ఎాంత్ విన్నా ఎాంత్ తెలుస్తకున్నా, భగవాంత్తణ్ణణ గళ్ళి 
గోపురాలలోను, గాంగా, గోదావరి, కావేరి తీరాాలలోను, తిరుపతి, 
శ్రీశైలాం, కాశీ, రామేశ్వరాం, గయ, ప్రయాగ మొ॥న పుణయక్షేత్రాలలోను 
మత్రమే  ఉన్నాడనుకొని అక్కడ పూజలు, అరచనలు, అభిషేకాలు, 
క్ళాయణాలు చేయిసేునే సవరీాంలో సీటు ఖాయమనుకుాంటూ ఏవో 
పూజలనే త్త్ాంగాలు జరుపుకుాంటూ అక్కడ అమేమ ప్రస్వదాలు 
కొనుకుకాంటూ పుణయాం వచేచసిాంద్ని పొాంగపోతామే గాని, ఒక్కస్వరి ఈ 
భగవాంత్తని వాకాయలను పటిటాంచుకోాం. వాటి అరాధలు తెలుస్తకోాం. 
ఎవరన్నా చెపిపన్న వినాం. విన్నా నమమాం. మన పాత్ అలవాటల ప్రకారాం 
పది మాందినీ పిలిచి ఘనాంగా సేవలనూ, పూజలనూ జరిపిాంచి, చివరకు 
మాంత్రపుష్టపనిా చదివిస్వుాం.  

ద్గనితో మనకాం అరధమవుత్తాంద్ాంటే పూజలు ముగస్తున్నాయి 
అనే సిగాల్ వచిచాంది అనుకుాంటూ -  
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తీరధ ప్రస్వదాలు ఇచేచ సమయాం ద్గీరకొచిచాంది గనుక్ నిద్ర 
పోత్తనా పిలలలను, గోడవారగా ఆనుకొని కునుకుతీస్తునా అమమమమలను, 
తాత్యయలను మేలుకొలిపి, ఇసురాకులు ఎక్కడ ఇస్తున్నారో, ప్రస్వదాలు 
ఎక్కడ పెడుత్తన్నారో సమచారానిా సేక్రిాంచి తొాంద్రగా ఇాంటిక 
పోవాలనేదే వీరిక్రధమైన  అాంత్రారధాం.   

ఒక్వేళ్ ఆలసయాం చేసేు ప్రస్వదాలు అయిపోవచుచ - 
చివరి వాళ్ికు కొదిా కొదిాగా రాలిప పాంపిాంచవచుచ క్నుక్ ఉనా 
శ్కునాంతా కూడగటుటకొని ఎలాగో బయటపడదాాం అనుకుాంటారు. 
అాంతే త్పప మనాం పూజలు చేస్తున్నామాంటే ఎాందుకు చేస్తున్నామో, 
అసలు పూజ ఎలాాంటి పవిత్ర భావాంతో చెయాయలో, ఆ పూజలో వచేచ 
మాంత్రాల అరధాం ఏమిటో తెలుస్తకోవాలనే ఆసకు ఉాండదు. మాంత్రాలు 
వలిలాంచటమే త్పప వాటి అరధాం తెలుస్తకోరు. తెలిసినవారున్నా చెపపరు. 
చెపిపన్న వినరు. దానిక కావాలిసన సమయాం ఉాండదు ఎవరికీ -   
ఆ(! ఎవరికాకవాలాండీ ఈ అరాధలు, పరాధలు,  
     తీరధ ప్రస్వదాలు తీస్తకుాంటున్నాాం గదా !  
     పుణయాం వచిచ ఒళ్ళి పడిపోత్తాందాయె ।  
     సవరీ దావరాలు తెరుచుకొని సీటుల రిజరువ అయిపోత్తాండె ! క్నుక్ 
అరధాం చేస్తకోవటాలు, ఆచరణలు - ఈ గోలాంతా ఎాందుకు? 
అనుకుాంటారు. 
ఇదే విషయానిా సాంక్షిపుాంగా భగవద్గీత్ చెబుత్తనాది.  
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శోల ॥ అహాం వైశ్వవనరో భూతావ .................  
భావాం :- నేను వైశ్వవనర అగా రూపాంలో సమసు ప్రాణుల యొక్క 
దేహ్లను ఆశ్రయిాంచుకొని; ప్రాణ అపాన వాయువులతో కూడి జీవులు 
తినే ఆహ్రానిా పచనాం చేసి అనవసరమైన పిపిపని మల మూత్రాల 
దావరా బయటకు నేటేటస్తున్నాను అని. అాంటే భగవాంత్తడు మన 
దేహాంలోనే ఉన్నాడని తెలుస్తకొని - అసలు నేనే భగవాంత్తడినని 
తెలుస్తకొని సమసు దుఃఖాల నుాండి నివృతిు చెాంది శ్వశ్వత్ ఆనాందానిా 
పొాందాలి. జనమ స్వరధక్ాం చేస్తకోవాలి. మోక్ష్మనిా పొాందాలి. -  

ఇదే మనకునా ఏకైక్ బాధయత్ –  
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