
 

 

                       
పంచ భూతములు 

 

ఈ చరాచర ప్పపంచాన్ని  సృష్టంచునది, పోష్ంచునది, రక్షంచునది, 

చివరికి అంతం కావంచునది భగవంతుడు.  

• భగవంతుడు సృష్ట, సి్థతి, లయ కారయ ములన్ని  పంచభూతముల ద్వా రా 

సలుపుతుని్న డు. అందుకనే  ప్పపంచంలో పంచభూతములు పరమాతమ  

సా రూపములు. 

• పంచ భూతములు అనగా భూమి, జలము, అగి్న , వాయువు, ఆకాశము. 

• పంచ భూతములు పరమాతమ  సా రూపములు కాబట్టట మనము భూదేవ, 

నదులను తలుులుగా (గంగాదేవ), అగి్న దేవుడు, వాయుదేవుడు అంటాము.  

❖ పంచ భూతములకు కొన్ని  గుణాలు ఈ ప్కింది వధంగా ఉన్ని యి :- 

 

• పృథ్వా  నందు ఐదు గుణములు శబద, సప రశ , రూప, రస గంధములుని్న యి. 

• జలము నందు న్నలుగు గుణములు శబద, సప రశ , రూప, రసములుని్న యి.  

• అగి్న  నందు మూడు గుణములు శబద, సప రశ , రూపములు ఉన్ని యి.  

• వాయువునకు రండు గుణములు శబదము, సప రశ   ఉని్న యి. 

• ఆకాశమునందు ఒకే గుణము శబదము మాప్తమే ఉంది.  

❖ ఆకాశ తతా ము నుండి వాయు తతా ము, వాయువు నుండి అగి్న  తతా ము, 

అగి్న  నుండి జల తతా ము, జలము నుండి పృథ్వా  తతా ము ఏరప డా్డయి. అనగా 

ఏకతా ము భిని తా ముగా మారినది. దీన్ననే పంచీకృతము అన్ని రు.  ఈ 

పంచీకృతము నుండి ఆవరభ వంచినవే  ప్తిగుణములు. 

 

 



 

 

❖ పంచ భూతములు పంచతతా ములను ఇముడుు కొన్న వుంటున్ని యి.   

o ఆకాశము యొకక  తతా ము మానవాకారమునకు ప్పథమ సి్థనము. ఈ 

తతా ము నుండి పుట్టటనదే చెవ.  

o ఇదే వధముగా గాలి యొకక  సతా్ ంశము చరమ ము. 

o అగి్న  యొకక  సతా్ ంశము కనుి . 

o జలము యొకక  సత్ా ంశము న్నలుక. 

o భూమి యొకక  సతా్ ంశము న్నస్థక.   

 

కృతజఞత అనేది మానవుల లక్షణం 

మనం కృతజఞతను ఎలంట్ట సమయాలలో చూపుత్ము అంటే, ఎవరి వలన 

ఐతే మనం ఉపకారాన్ని , సహాయాన్ని  తీసుకుంటున్ని మో వారిపట్ు మనం 

కృతజఞత చూపిసా్థము. ఎవరయిన్న చిని  హెల్పప  చేస్థన్న మనము Thanks అన్న  

కృతజఞత తెలుపుకుంటాము. 

కృతజఞత చూపించాలి అంటే ఆ వయ కాుల పట్ు, వసాువుల పట్ు మనకి గౌరవ 

భావం ఉండ్డలి. గౌరవ భావం కలగాలంటే వాట్ట వలువ మనం తెలుసుకున్న 

ఉండ్డలి. 

పరమాతమ  అంగములైన పంచభూతముల వలువను, వశిష్టతను తెలుసుకుంద్వము. 

 

భూమి :  (అహంస - అని మయ కోశము - ఆకరషణ శకి)ా 

• జలము నుండి పృథ్వా  ఆవరభ వంచింది. ఈ భూమి యందే సమస ాసృష్ట 

 సి్థతి లయములు జరుగుచుని వ. మానవులకు కావలస్థన ఆహార 

సదుపాయములన్ని  భూమి నుండియే ఆవరబ వంచుచుని వ. 

• మనం, భూమి లేకుండ్డ ఉండట్ం అనేది అసంభవం. మనం న్నలబడేది 

భూమి మీద.  మనకి కావలస్థన ఆహారం భూమి నుండే వసా్ంది. మనం 

కటుటకునే బట్టలు, మనం చదువుకునే పుసకాాలు , పెన్ని ళ్ళు  సమసంా భూమి 

నుండే పందుతుని్న ము. మనం న్నవస్థంచడ్డన్నకి ఇళ్ు న్న భూమి నుండి 

లభించే వసాువులతో భూమి మీదే కటుటకున్న అందులోనే ఉంటుని్న ము. 

మన ఉన్నకి భూమితోనే. భూమి లేకుండ్డ మన జీవతం ఒకక  క్షణం కూడ్డ 



 

 

జరుగదు. ఇన్ని  వధాలుగా మనకి తోడూ, న్నడగా ఉపయోగపడుతుని  భూమి 

పట్ు మనకు గౌరవ భావం తపప న్నసరిగా ఉండ్డలి. మరి మనం గౌరవంచే 

భూమికి కృతజఞతలు ఎల తెలుపుకోవాలి? 

 ో ు కం - “సముప్ద వసనే దేవీ పరా త  సిన మండలే 

వష్ణు పతిి  నమసాుభయ ం పాదసప రి ం క్షమసా మే” 

ఈ భావన మనసులోకి తెచుు కున్న నమసక రించడం ద్వా రా భూమి వలువ 

ఎలుపప డూ గురాుండి మనం చేసే అపచారాలు కొని్న న్న తగ్న గంచుకోగలుగుత్ం.  

• ఈ భూమి మానవులకు సరియైన ఆనంద్వన్ని  అందించే సా రూపము, కనుక 

భూమి కూడ్డ భగవతి ా రూపమే. 

•  మానవుడు అహంకారి ఐనపుప డు ప్పకృతి శకి ావకృతిగా మారుతుంది . ఆతమ  

పరమైనపుప డు సుకృతంగా  రూపందుతుంది. కనుక వకృతికి గాన్న 

సుకృతికి గాన్న మానవుల సంకలప ములే మూల కారణం . 

• స్థరవంతమైన భూమి మానవులకు సరిపడ్డ సమతులయ ంలో లేదు. కారణం 

భూమిలో వలీనం కాన్న వయ ర ి పద్వరిాల, అధికమైన రస్థయన పద్వరిాల 

వాడకం వలన మనం స్థరవంతమైన భూమిన్న నష్టపోతుని్న ం.  అలగే 

పలుపు ప్పాంత్లు (ఉపయోగపడన్న) పెరగడ్డన్నకి డంప్ యార్డ్ాి  కారణం. 

దురగంధము,  ప్కిములు, కరోన్న లంట్ట అంటు వాయ ధులు పెరగడ్డన్నకి కూడ్డ 

కారణం ఇదే .  పాు స్థట  వాడకాన్ని  తగ్న గంచాలి. భూమిలో తా రగా వలీనమయ్యయ  

పద్వరిాలతో తయారుచేయబడి వసాువులను మాప్తమె వన్నయోగ్నంచాలి. 

రస్థయన పద్వరాాల వాడకం మాన్నలి. 

 

• భూమిన్న మానవత్ వలువలలో అహంసగా చెపుత్రు.  

• ఎందుకనగా మానవులు స్థా రంితో వారి సౌకరాయ ల న్నమితాం 

అవసరాలకోసం వలస్థలకోసం ఎంతగా భూమిన్న బాధిసాుని్న  

భూసంపదను దోచుకుంటుని్న , ఇంకా ఇంకా ఇసా్తనే ఉంది. భూమి నుండి 

మనం నేరుు కోవాలిి న గుణం క్షమ, సహనం, ఓరుప . 

 



 

 

•  దీన్ననే సా్థ మీ Giving and Forgiving అన్న చెపాప రు. ఇతరులను శారీరకంగా 

బాధించడం మాప్తమే హంస కాదు. 

• చూపుల చేత, మాట్లచేత, ప్పవరనాచేత, ప్పతయ క్షంగా గాన్న, పరోక్షంగా గాన్న 

బాధ  కలిగ్నంచకుండ్డ ఉండట్మే అహంస. 

• “ఒరులే యవ ఒనరించిన నరవర అప్పియము మనంబునకు కలుగు 

త్నొరులకు నవ చేయకున్నకన పరాయణము పరమ ధరమ పథముల కెలున్” 

• సా్థ మీ ఒకస్థరి అహంస గురించి చెబుతూ కేవలం పరసప ర ఈరషయ , దాే ష్ 

భావనలే హంస కాదు. పంచ భూతములు కాలుష్య  పరచట్ం, వృధా 

పరచట్ం కూడ్డ ఇతరుల పట్ు పరోక్షంగా హంసను మనం చేసాుని టేు 

అన్ని రు.  

• దీన్నకే - Don’t Waste Food,  Don’t Waste Money,  Don’t Waste time,   Don’t 

Waste water, Don’t Waste Energy  అన్న మనకు సా్థ మి బోధించారు. 

• భూమికి  ఆకరషణ శకి ా ఉంటుంది. అందుకనే  సమస ా జీవ రాశిన్న 

 సి్థరంగా ఉంచుకోగలిగ్నన శకి ాభూమికి ఉంది. 

• అందరియందు అన్ని  జీవులయందు అన్ని  అణువుల యందు 

ఆకరషణ శకి ాఉంది.  

• తలీు బిడాల మధయ  ఆకరషణ శకే ా పన్నచేసా్ంది. స్త్ర ా పురుష్ణల మధయ  

ఆకరషణ శకే ా పన్నచేసా్ంది.  మన్నష్కీ మన్నష్కీ మధయ  ఆకరషణ శకే ా

పన్నచేసా్ంది. పువుా లోన్న తేనె, తుమెమ ద మధయ  ఆకరషణ శకే ా

పన్నచేసా్ంది.  

• ఈ ఆకరషణ మొదట్గా శరీరము నేను అనే సి్థతిలో అహంకారంగా 

ఉంటంది. ద్వన్ని  వదలటాన్నకి ప్పయతి ం చేస్థ స్థధించాలి.  

 

జలము :  ప్ేమ -  ప్పాణమయ కోశము - వదుయ త్ శకి ా

అగి్న  నుండి జలము ఆవరభ వంచింది. మానవులకు ప్పధానమైనది, ప్పాణ 

సమానమైనది జలము.  



 

 

▪ ఈ జలమునే ఉపన్నష్తాులు జీవం అంటుని్న యి. 

▪ శిశువు జీవ యాప్త న్నట్ట బుగ గ గానే ప్పారంభ మవుతుంది. 

▪ జలతతా్ న్ని  మానవత్ వలువలలో ప్ేమతో పోలుసా్థరు.  

▪ ప్పవాహపు న్నరు ఎలుపుప డూ సా చు ంగా ఉంటుంది. న్నట్ట గుంట్లు 

తటాకాలలోన్న న్నచు పట్టట ప్కిములు చిరు చేపలు న్నట్ట పాములతో న్నండి 

తా రగా కాలుష్య మయ్యయ  అవకాశం ఉంది. అలగే మనలోన్న ప్ేమను 

నేను,న్నవారు అనే పరిధిలో ఉంచితే సా్థ రంి, సంకుచితతాా ం తద్వా రా 

దాే ష్ం అస్తయల లంట్ట వష్ ప్పభావాన్నకి లోన్న మనలోన్న మన్నష్న్న 

పశుతా ం లోకి  నెట్టటవేసా్థయి. అందుకే మనలోన్న ప్ేమను సరాు లకు 

ప్పవహంపచేయాలి.  జలతతాా ం నుండి మనం నేరుు కోవలస్థన వలువ 

ప్ేమించు,సేవంచు (Love All Serve All) 

➢ నదీ ప్పవాహం స్థగరాన్ని  చేరటాన్నకి ఎటువంట్ట అవరోధాలు ఎదురైన్న 

ద్వటుకుంటూ ముందుకు స్థగుతుంది.అదే వధంగా మానవులు కూడ్డ తమ 

గమాయ న్ని  చేర్డ్ మారగంలో ఎటువంట్ట ఒడిదుడుకులు వచిు న్న చెదరక 

బెదరక ముందుకు స్థగాలి. 

పూరు ప్ేమయందే పుటుటను సౌఖ్య ము 

సతయ  త్య గ శాంతి క్షంతులబుబ  

ప్ేమ లేక యుని  క్షేమంబు లేదయా 

సతయ మైన బాట్ స్థయి మాట్ 

 

• భూమి పై మూడు వంతులు సముప్దం ఉని టేు మన శరీరంలో కూడ్డ మూడు 

వంతులు న్నర్డ్ ఉంటుంది.  బయట్ అయిన్న శరీరం లోపల అయిన్న ఆ న్నరు 

సా చు ంగా సమపాళ్ు లో ఉని పుప డే ఆరోగయ ము, ఆనందము లభిసా్థయి. 

సముప్దంలో అతయ ధిక శాతం న్నరు ఉన్ని  మనకి ఏ వధంగానూ 

ఉపయోగపడదు.  

• శరీర ఆరోగాయ న్నకి ఆహరం తీసుకున్ని , ఇతరులతో కలిస్థ మెలిస్థ 

ఆనందంగా జీవంచాలన్ని  ప్పధానమైన ఇంప్దియం న్నలుక.  

• మనకి మిప్తతా మైన్న, శప్తుతా మైన్న మన మాట్ల వలేు పందుత్ము. 

మాటాు డేట్పుప డు ఎపుప డూ ఎవరితో ఏ వష్యం ఎందుకు ఎల 

మాటాుడుతుని్న ము అని ది గురాుంచుకున్న మాటాు డ్డలి. 



 

 

• ఆకరషణ శకి ావదుయ త్ శకిగాా మారుతుంది. స్థధనతో మారు వచుు  .  

• రాగ దాే షాల ప్పభావం వలన ప్కోధం వసాుంది.  

• అందరూ న్నమితా మాప్తులు అన్న అవగాహన కొసే ా ప్కోధం ద్వనంతట్ అదే 

వదిలిపోతుంది. ప్ేమ ప్పవహసాుంది. 

వాకయ  వభూతి :“అతి భాష్ మతి హాన్న మిత భాష్ అతి హాయి” 

కథ –  భగీరథుడు, మంచి న్నలుక- చెడా  న్నలుక 

వలువ - ప్ేమ “ అందరిన్న ప్ేమించు అందరిన్న సేవంచు” 

 ో ు కం “గంగేచ యమునే చైవ గోద్వవరి సరసా తి 

నరమ దే స్థంధు కావేరి జలేస్థమ న్ సన్ని ధిం కురు” 

 

 

అగ్ని  :  శాంతి - మనోమయ కోశము - కాంతి శకి ా

• వాయువు నుండి అగి్న  ఆవరభ వంచింది. 

•  స్తరుయ న్న వేడి (ఉష్ు శకి)ా అగి్న కి ప్పతీక.   

➢ అగి్న  అన్ని ంట్టన్న పున్నతం చేసాుంది. 

“జ్ఞఞన్నగి్న  దగ ా కరామ ణాo “ అన్న భగవదీగతలో చెపప బడింది . 

➢ ఈ అగి్న  ప్పతి మానవున్న యందు ప్తేత్గిు లుగా ఉంటంది. జఠరాగి్న , 

కామాగి్న ,  జ్ఞఞ న్నగి్న   

• ఉదరములో జఠరాగి్న గా ఉంటుంది. మనలో ఉండే జీరుశకి ాసమసి్థతిలో 

ఉని పుప డే శరీర ఆరోగయ ం బాగుంటుంది.  

➢ ఈ జఠరాగేి  లేకుంటే మానవులు భుజంచిన ఆహారము జీరుమై ఆ రసం 

సరాా ంగములకు పంపబడే అవకాశమే ఉండదు. మానవున్న యందుని  

రకంా, కండరాలు అన్ని  రస సా రూపాలే. అందుకే భగవంతున్న 

అంగీరస్థయనమః అన్ని రు. 

➢ కామాగి్న  మనసు నందు ఉంటుంది. దృష్ట  ఆకరషణ  చేత వష్యాసకి ా చేత  

కోరికలు , కోరికల వలన  ప్కోధము దీన్న వలన మోహము, ద్వన్న వలన బుదిా 

న్నశనము పందుచుని్న రన్న గీతలో కృష్ు భగవానుడు చెపాప డు .కా బట్టట 



 

 

కోరికల న్నయంప్తణ చేత మనో న్నప్గహం స్థధించాలి. పవప్తతను పందిన 

హృదయము నందే పరమాతమ  న్నలిచి ఉంటాడు. 

➢  జ్ఞఞ నము అనగా తెలియబడినది. లోకంలో పద్వర ా  జ్ఞఞ న్నన్ని  జ్ఞఞ నమన్న 

భావసా్త ఉంటారు. పద్వర ా వశ్ల ుష్ణను వజ్ఞఞ నమన్నయు, వజ్ఞఞ నమును 

అవలంబిచు వధానమును వచక్షణా  జ్ఞఞ నమన్నయు అంతటా, అన్ని ంటా, 

అన్ని వేళ్ల ఉండే చైతనయ  సా రూపం ఒకక టే అను అనుభవ స్థరమే ఆతమ  

 జ్ఞఞ నమన్న పెదదలు చెపుత్రు. ఈ భిని తా ం లోన్న ఏకతా ం యొకక  ఎరుకను 

సద్వ కలిగ్న ఉండటాన్నకి చేసే ప్పయతి మే మానవుల ప్పధమ కరవాయ ం. 

మానవ జనమ  కలిగ్ననది అందు కోసమే. 

 “ప్బతుకుట్కే  వదయ  అని చో ప్బతుకుట్ లేదే పశుపక్షయ దులు “ అన్ని రు 

బాబా.  

 

➢ జీవనోపాధికోసం కాదు వదయ . జీవత పరమావదికి అన్ని రు. ఇదే న్నజమైన 

వదయ . ఇదే  జ్ఞఞ నం.  

➢  అగి్న కి సంకేతం దృష్ట. 

➢ దృష్ట ఎట్టటదో సృష్ట అట్టటది అని్న రు. కనుక మన దురాభ వనలను, 

దుష్క రమ లను దుశిు ంతలను   జ్ఞఞ న్నగి్న లో దగంా చేసుకున్న 

శాంతిసా రూపులుగా జీవంచాలి. 

➢ శమము అనగా  జ్ఞఞ నేంప్దియాల అదుపు. దమము అంటే కర్డ్మ ంప్దియాల 

అదుపు. శమదమాదుల చేతనే మనసిు  న్నప్గహంగా , పవప్తంగా ఉంటుంది. 

పవప్తమైన మనసిు  నందే శాంతి ఉదభ వంచి, న్నలుసాుంది.  

➢ శాంతి జపం చేసే ారాదు. 

➢ తెలిస్థన  జ్ఞఞ న్నన్ని  (ధరామ న్ని ) ఆచరణలో పెట్టటనపుప డే శాంతి లభిసాుంది. 

కోరికల అదుపు వలననే అది స్థధయ ం.  

➢ ఈ అగి్న  తతాా ం నుండి మనం నేరుు కోవాలిి నది – Help Ever Hurt Never 

– Ceiling on Desires. 

 



 

 

మనలో ఉండే కోరికలనే అగి్న  అదుపు పరిమితి ఉని పుప డే మానస్థక ఆరోగయ ం 

బాగుంటుంది. బుదిాన్న ఆప్శయించి ఉండే  జ్ఞఞ న్నగి్న  సమస్థటతిలో ఉని పుప డే 

మానవతా ం ప్పకట్టతమౌతుంది. ఆరోగాయ ని్న  కాపాడుకోవచుు . 

• అగి్న కి ప్పతిరూపమైన స్తరయ  భగవానున్న న్నతయ ము నమసక రించుకోవాలి. 

• వదుయ త్ శకి ా కాంతి శకిగాా  మారుతుంది. 

• స్థధనతో మారుు కోవాలి. 

• శాంతి కావాలంటే కోరికలు వదలలి లేద్వ తగ్న గంచుకోవాలి .  

• కోరికలే ోకాలకి మూల కారణం. శాంతిన్న స్థధించాలంటే కోరికలను 

పరిశీలించి మితిమీరిన వాట్టన్న వదిలే స్థధన చేయాలి. 

 

 

వాయువు : ధరమ ము - వజ్ఞఞ నమయ కోశము - ఉష్ు శకి ా

❖ ఆకాశం నుండి వెలువడినది వాయువు.  

❖ వాయువు ప్పాణమునకు ఆపమాిప్తున్నవంట్టది. వాయువు లేన్నదే జీవతమే 

లేదు. 

❖ ఈ వాయువు మనయందు దినమునకు 21600 పరాయ యములు 

సంచరిసా్ంది. ఈ వాయువు మనయందు లేకపోతె మన జీవతమే లేదు. 

కనుక వాయువు కూడ్డ భగవతి ా రూపమే అన్న బాబా తెలియచేస్థరు. 

❖ మన చుటూట  ఉని  వాయువు పరిశుదాంగా ఉని పుప డే చరమ  వాయ ధులు, 

శాా స కోశ వాయ ధులు రాకుండ్డ ఉంటాయి.  

❖ ధూపం, అగరువతాుల వలు బాహయ మైన వాయువున్న శుదిా చేసుకోవచుు .  

భగవంతుడు భావ ప్పియుడు, బాహయ  ప్పియుడు కాదు.  మంచి ఆలోచనలు, 

పవప్తమైన భావాలు కలిగ్న ఉండడం వలు మంచి మనసిు  కలిగ్న ఉంటాము.  

❖ మనసిు లో పవప్తమైన భావములు కలిగ్న ఉండట్ము వలు చుటూట  ఉని  

వాత్వరణము పవప్తమయిపోతుంది. 

▪ ఓంకార స్థధన వలు లోపల బయట్ ఉని  వాయువు శుది ాచేయబడుతుంది.  

మంచి వాయువు కోసం మొకక ల పరిరక్షణ అవసరం. 



 

 

▪ ప్పాణాయామం ద్వా రా ప్కమప్కమంగా శరీరము, మనసు, బుదిా శుదిద 

అవుత్యి. చితాశుదిద ఏరప డుతుంది .పరమాతమ  తతాా ం బోధపడుతుంది, 

అనుభవంలోకి వసాుంది.  

▪ కాంతి శకి ా  ఉష్ుశకి ాగా మారుతుంది. స్థధనతో మారుు కోవాలి.  

▪ ఉచాా స న్నశాా సల వలననే శరీరంలోన్న  ఉష్ుశకినా్న ప్కమబదీాకరించ వచుు .  

▪ దీన్నవలననే మనలోన్న అంతరగత శకాులు చైతనయ వంతమై మనకు 

సా సా రూప  జ్ఞఞ నము వసాుంది. 

❖ ప్పతి మానవుడు ఉచాా స, న్నశాా సముల చేత గాలిన్న అనుభవసాుని్న డు. ఈ 

గాలిన్న పీలుు కొనే సమయంలో స్ అన్న, వడిచిపెటేటట్పుప డు హం అన్న, 

అంటుని్న ము.  

❖ స్హం అనే ఈ రండు అక్షరాలయందే మానవతాా ం ఇమిడి ఉంటుంది అన్న 

బాబా గారు చెపాప రు. దీన్నకి ఉద్వహరణగా పోతన గారి పదయ ం కూడ్డ తెలియ 

చేస్థరు. 

పలికెడిది భాగవతమట్ 

పలికించెడి వాడు రామభప్దుందట్ 

నే పలికిన భవహరమగునట్ 

పలికెద  వేరండు గాధ పలుకగా నేల 

 

➢ దీన్నకి సా్థ మి ఇచిు న వవరణ ఒకస్థరి చూద్వదము. 

➢ నే   మరియు  వాడు అనే రండు పదములను పోతన ఇందులో అమరాు డు. 

సంసక ృతమునందు వాడు అనే పదమునకు సః అన్న   నేను అనే 

పదమునకు అహం అన్న అరంి. ఈ రండూ చేరిు నపుప డు సః +అహం 

=స్హం అన్న మారిపోయింది. 

➢ కనుక వాయు తతాా ం మనకు ఏమి బోధిసాుంది అంటే నేను వాడే అనే 

సత్య న్ని  న్నరూపిసాుని ది . అంటే నేనే దైవం అనే పరమ పవప్తమైన 

ఏకతా్ న్ని  ప్పబోధిసా్ంది.  

 

 

 



 

 

ఆకాశము: సతయ ము -  ఆనందమయ కోశము - అనంత శకి ా   

 

➢ ఆకాశము శబద సా రూపము.  

➢ శబదము ప్బహమ  సా రూపము.  

➢ శబద ప్బహమ మయి, చరాచరమయి, జ్యయ తిరమ యి, వాజఞమ యి, 

న్నత్య నందమయి, పరాతప రమయి, మాయామయి, ప్శీమయి అనే అష్ట 

శకాులతో సృష్ట అంత్ భగవంతుడు వాయ పించి ఉని్న డు అన్న సా్థ మి 

చెపాప రు. 

➢ ఈ ఎన్నమిది శకాులలో మొదట్టది శబద ప్బహమ మయి.  సరా ప్త్ వాయ పించి 

ఉని ది శబదమే. 

➢  సహజంగా ఆకాశం ఎకక డ ఉందీ అంటే పైన ఉని దీ అన్న చూపిసా్థము. 

అది సరి కాదు. ఆకాశము అంతటా వాయ పించి ఉంది. న్నజ్ఞన్నకి ఆకాశం 

అని ది మన లోపల బయట్ అంత్ వాయ పించి ఉంది. శబదం ఎకక డ ఉంటె 

అకక డలు  ఆకాశం ఉంది. అన్ని  అవకాశాలనూ చేరుు కునేది ఆకాశం. కనుక 

ఇది భగవతి ా రూపము అన్న ఉపన్నష్తాులు చెపుతుని్న యి. ఇది సతయ  

 సి్థనం. దీన్ననే ప్ుదయాకాశమన్న, ఆనందమయ కోశమన్న కూడ్డ చెపుత్రు.  

➢ పంచభూతములకు అవకాశం కలిప ంచేదే ఆకాశం. 

➢ ఆకాశము నుంచే శబదము పుడుతోంది. శబాద న్నకి మూలము ఓంకారము. 

➢   భగవంతున్న టెలిఫోన్ నెంబర్ ఓంకారము.  

➢ ఆకాశంలోన్న శబాద లన్న మనం చెవతో వంటాము. మనం ఎలుపుప డూ మంచి 

మాట్లనే వంద్వం. 

➢ సైలంట్ స్థట్టటంగ్ వలు ఇది స్థధయ ం. 

➢ ఆకాశము ఎపప ట్టకీ న్నశు లమైనది. అన్ని  శకాులకు మూలమైనది 

.అన్ని ంట్టకీ అవకాశం ఇచేు ది ఇదే. ఈ వశా ంలో  ఆకాశంలో ఎన్ని  

వసాువులుని్న  ,ఎందరుని్న ,మధయ లో ఆకాశం ఉంటూనే ఉంది. ఆకాశం 

అనంతం. 

సతయ ం  జ్ఞఞ నం అనంతం ప్బహమ  అన్ని రు. 

     ఆనందమే మీ సా రూపం అన్న చెేప వారు సా్థ మీ. 



 

 

➢ ఈన్నడు మానవులనుండి వెలువడే కొన్ని   శబదములు  దుశశ బదములే.  

న్నరంతరం పర దూష్ణ,  పరన్నందలో  కాలం గడుపుతుని్న డు. ఇది 

కాదు మానవులు చేయవలస్థంది. మానవున్న సా రూపము చాల 

దివయ మైనది, నవయ మైనది, ఆనందమయమైనది కనుక మానవుల 

ప్శవణము సరైనదిగా ఉండ్డలి అన్ని రు బాబా . 

➢ ఇంకా “ఓ చెవులరా పదుద పోక ఊరివారి సుదుదలు వన్నలంటే కడు ప్శద ా

తోడ మీరు స్థదామవుత్రు ఎందుకు . ముదుద ముదుదగా భగవత్ 

ముచు ట్లను ఎవరైన్న చెేప ట్పుప డు మీరు ఒదిదకగా ఉండరందుకు” 

అన్ని రు.  

 

➢ చెడా మాట్లకి చెవులు రికిక ంచి, మంచి మాట్లకి దూరంగా పరిగెతాితే అవ 

తమ క రవాాయ న్ని  వసమ రించట్మే అవుతుంది. 

▪ దీన్నవలు దురామ ర గంలో ప్పవేశించి మానవున్న మనసంత్ మలినమై పోతుంది. 

▪ దీన్నవలు పీలేు  గాలి కూడ్డ కలమ ష్ంగా మారి వాత్వరణమంత్ 

మలినమైపోతుంది. 

▪ దీన్న వలన మానవున్న భావములు కూడ్డ మలినమైనవే అవుత్యి కాబట్టట 

అందరిలో ఉని  ఏకతా్ న్ని  గురింాచే ప్పయతి ం చేస్థ పవప్తతన్న 

పెంపందించుకోవాలి. 

▪ ఆకాశ తతాా ం నుం డి మనం నేరుు కోవలస్థంది ఈ ఏకతా  భావమే.  

మంచి మాట్ వనరు మనస్థచిు  చెపిప న 

చెడా మాట్ తా రగ చెవన్న పడును 

ఇట్టట వారు ననిు  ఎరుగంగ నేరాుర్డ్ 

ఎంత తెలివయుని ను ఏమి ఫలము 

 

 

 

 

 



 

 

 

మానవజనమ  లభించింది కేవలం భూమి మీద కొంతకాలము జీవంచి వెళ్లు 

పోవటాన్నకి కాదు, జీవంచి ఉండగానే ఆతమ సి్థనం తెలుసుకోవడ్డన్నకి. దీన్నకి ఈ 

పాంచభౌతిక శరీరాని్న  ఎల ఉపయోగ్నంచుకోవాలో మన౦ తెలుసుకోవాలి . 

ఈ పాంచ భౌతిక శరీరాన్ని  ఎల ఉపయోగ్నంచుకోవాలో,  పెదదలు చెపిప న వాట్టలో 

రండు వధాన్నలు చూద్వదము.  

 

 రండు వధాన్నలు చూద్వదము - 1. ఆరోహణ  

    2.అవరోహణ 

➢ గుణములతో కూడి భూమి మీద ఉని  మానవుడు ఒకొక కక  గుణమును 

వదులుకుంటూ గుణ రహతుడైన భగవంతున్న చేరట్మే ఆరోహణ పదాతి. 

 

➢ పాంచభౌతిక తతా  శరీరముతో కూడి పరమాతమ నుండి వడి పడిన జీవులు 

సతయ , ధరమ , శాంతి, ప్ేమ, అహంస వలువలను ఒకొక కక ట్ట చేరుు కుంటూ 

(ఆచరిసా్త) భగవంతున్నలో ఐకయ ం అవట్మే అవరోహణ పదాతి.  

 

➢ ఆరోహణ పదాతిలో కొన్ని  వదులుకుంటూ వెళ్ళు లి,  అవరోహణ పదాతిలో 

చేరుు కుంటూ వెళ్ళు లి 

 

• ఆరోహణ : ఇది  జ్ఞఞ న మారగము.  బుదిా ద్వా రా స్థధించాలి. 

• ఆకాశం ఒకే గుణంతో ఉని ది కనుక అంతటా ఉని ది. భగవంతున్నకి ఆ 

ఒకక  గుణం కూడ్డ లేదు కాబట్టట అతడు సరాా ంతరాయ మి . ఇదే వధంగా 

మానవులు తమలోన్న గుణాలను వదులుకోవట్ం దా్వ రా పరమాతమ లో 

ఏకీకృతం కాగలరన్న తెలిపారు. 

• ఆ గుణాలు చూద్వదము. 

• అహంకారము, ప్కోధము, కామయ ము, లోభము ఈ న్నలుగూ వదిలేసే ాచాలు 

అన్న సా్థ మి చెపాప రు 

• ోక మోహాలు, రాగ దాే షాలు , కామ ప్కోధాలు వదులుకుంటూ 

వెళ్ళు లిి నవ.  జ్ఞఞ న మారాగన్ని  చేరడ్డన్నకి బుదిా ద్వా రా మాప్తమే 

గమాయ న్ని  చేరగలం. ఇదే అతుయ తామ స్థధన.  

• దీన్నకి పంచ కోశ శుదిా అవసరం. 



 

 

• పంచ కోశాలు అంటే దేహము, మనసిు  యొకక  ఉని త సి్థతులు.  

• పంచ కోశాల శుదిదకి, పరిపుష్ట అవా డ్డన్నకి, పరిపూరుం కావడ్డన్నకి మనకి 

ఆతమ జ్ఞఞ య నం లభించడ్డన్నకీ ప్పాణాయామమే స్థధనము.  ప్పాణాయామము 

ద్వా రా ప్కమప్కమంగా శరీరము , మనసిు , బుదిా  శుదిద అవుత్యి. చితాశుదిద 

ఏరప డుతుంది . పరమాతమ  తతాా ం బోధపడుతుంది. అనుభవంలోకి 

వసాుంది 

అవరోహణ : ఇది కరమ  మారగము. దీన్నకి ప్పాణము ఆధారము. 

• ఒకక స్థరి పంచభూతములను పరిశీలిసే ా ఒకట్ట (తతా ము, 

గుణము,మానవత్ వలువలు)తో మొదలయి ఐదుకు పెరిగ్నంది.   

• పరమాతమ  నుండి వడి పడిన జీవులు పంచ భౌతిక మానవ శరీరాన్ని  

ఆప్శయించి సతయ , ధరమ , శాంతి, ప్ేమ, అహంసలతో పరమాతుమ న్న చేరాలి. 

• భగవంతుడు అంతరాయ మిగా ఉని్న డు. న్నప్గహం కోసమే వప్గహారాధన. 

అచంచలమైన భకితాో వప్గహారాధన చేసేనాే ఫలితం లభిసాుంది. ఆడంబరం 

కోసం చేసే ాఅది బూడిదలో పోస్థన హోమప్దవాయ ల మాదిరిగా ఎటువంట్ట 

ఫలిత్న్ని  ఇవా దు. 

• అలగే పంచభూత్లయందు కూడ్డ అవగాహన పెంచుకున్న,  

సదిా న్నయోగము చేసుకుంటూ  న్నతయ మూ ప్పకృతిన్న గమన్నసా్త మనం 

ఉని త స్థదతిన్న పంద్వలి. 

• “ఉని  సా్థతి నుండి ఉని త స్థదతికీ చేరడమే ఆధాయ తిమ కము” అన్ని రు బాబా.  

 
సమరిప సా్త 

**జై స్థయిరాం** 



Sri Sathya Sai Bal Vikas
Education Wing – Sri Sathya Sai Seva Organisations 

Telangana

Our Most Reverential Pranams To You O ! Lord !



ఆకాశము (Sky)

వాయువు (Air) 

అగ్ని (Fire)

జలము (Water)

భూమి (Earth)

పంచభూతములు



పంచభూతములు

• భూమి

• నీరు

• అగి్న

• వాయువు

• ఆకాశము



• ఈ పంచ భూతములు కలయికలలో
మార్పు లు, తేడాల వలననే ఎనభై నాలుగు

లక్షలజీవరాసులుఏర్ు డాాయి.

• అన్ి ంటిలోను అత్యు తతమమైన జీవిగా
మానవుడుసృష్టంపబడినాడు.

• ఇప్పు డు మనకు కన్పిసుతని Solar System
(సూర్ు గ్రహ మండలం) కూడా పంచభూతాల
కలయిక వలల ఏర్ు డినదే.



పంచభూతములు గుణము జ్ఞ న ేంంరియము కర్మ ంరియము

ఆకాశము శబ్దము చెవి వాక్కు

వాయువు స్ప ర్శ చర్మ ము చేయి

అగ్ని రూపము కన్ని కాలు

జలము రుచి నోరు మలమూరత

విస్ర్జన
అవయవాలు

భూమి గంధము నాసిక



పంచ

జ్ఞ న ేంoరియము
లు దుర్వి నియోగం

చెవి చెడుమాటలు , ప్పకార్ లను నముు ట

చర్ు ం చెడవాారితో సి్న హంమరియు వారితో కలిసి తిర్రడం

కళ్ళు

చెడుసిన్మాలుచూచుట, చెడువారాతపగ్తికలనుచదువుట

, ఇంటర్ని ట్

నాలుక

చెడుమాటలుమాట్లల డటం, పరోక్ష గ్పసంగాలు, ఆహార్ప్ప

అలవాట్లల

ముకుు పొగాకుమరియుసిరర్నట్ పొర పీలుు ట

పంచ జ్ఞ న ేంంరియములు-దురి్వ నియోగం



పంచభూతములు, పంచేంరియాలు, పంచ

విలువలు, పంచ కార్కములు వీటనిి ంటి

స్మని యమువిశి శంతి , రపశంతత

పంచ

భూతములు

పంచ

జ్ఞ న ేంoరియములు పంచ విలువలు

పంచ

వనరులు

ఆకాశం చెవి సతు ము కాలము

వాయువు చర్ు ం ధర్ు ము జ్ఞ న నము

అగి్న కళ్ళు శంతి శక్త త

జలము నాలుక గ్ేమ ధనము

భూమి ముకుు అహంస ఆహార్ం



భూమి

• స్ర్ి జీవులన్న జ్ఞసిరర్ంా ఉంచుకో గలిగ్నన, భర్వంచగలిగ్నన శక్త ి
స్ి రూపిణిభూమాత.

• భూమాతవలెమనముస్హనంఅలవరుు కోవాలి.

• అంతటి విలువైనభూమిపటల మనక్కగౌర్వభావం ఉండాలి. 

కృతజనతలు తెలుపుకోవాలి .

• మనఉనిక్త భూమితోేం.

• భూమిలేక్కండామనజీవితం ఒకు క్షణం
కూడాజరుగదు.

• శబ్ద, స్ప ర్శ , రూప, ర్స్, గంధాదులేం పంచ

గుణములుఉండడం చేతభూమిచాలా
భార్ంాఉంటుని ి





 EVER GIVING

 BOON TO LIFE

 HOLDS ALL NEEDS

 EVER FORGIVING



• మేము తెలిసీ తెలీక చేసే ఎనోి అపచారాలన్న అమమ లా
క్షమించి కాపాడుతునిా వు. అందుక్క నీక్క మా నమస్కు రాలు

తెలుపుక్కంటునిా ముఅనిభూమిక్త నమస్ు ర్వంచాలి .

• జ్ఞ ల కం : స్మురర వస్ేందేవి

పరయ సూక్త ి

రబ్తిక్తననిి నాళ్ళు ఫలములిచుు టే కాదు

చచిు కూడ చీలిు ఇచుు తన్నవు

త్యయ గ భావమునక్క తరువులేగురువులు
ఉని మాటతెలుపుచుని మాట



జలము

• జలమునక్క శబ్ద, స్ప ర్శ , రూప, ర్స్నాలుగేగుణములుఉని వి.

గంధములేదు.

• రపాణ శక్త ిఉని ి.

• జలముఎలలపుప డూతన గమయ ం వైపు రపయాణిసిూేం
ఉంటుంి.• ఎలలపుప డూమనచుట్టూ మనక్త అన్నకూలమైనవాత్యవర్ణము ,మన్నష్యయ లే

ఉండరు. రపతికూలపర్వసిరతులలోకూడామనంజీవించ వలసి వసి్ంి. 

వాకయ విభూతి : You cann’t  always oblige but you can always talk 
obligingly. అతిభాషమతిహానిమితభాషఅతిహాయి.





వాకయ విభూతి : You cann’t  always oblige but you can always talk 
obligingly.

అతిభాషమతిహానిమితభాషఅతిహాయి.

జ్ఞ ల కం : గంగేచయముేంచైవ

రంతములక్కమధయ ఎంతోేంరుప ని కలిి

నాలు స్ంచర్వంచునలిక్కండ

నరుడుకూడఅటులేనడవంగ వలె నయా

ఉని మాటతెలుపుచుని మాట

పరయ సూక్త ి

• మాట్లల డేటపుప డుఎపుప డూఎవర్వతోఏ విషయంఎందుక్కఎలా

మాట్లల డుతునిా ము అని ిగురిుంచుక్కనిమాట్లల డాలనిచెపాప రు. 

కథ : మంచినాలుకచెడడ నాలుక
భగీర్థుడు



అగ్ని

• సూరుయ ని వేడి (ఉషణ శక్త)ి అగ్ని క్త రపతీక.

• అగ్ని క్త 3 గుణములుశబ్ద,స్ప ర్శ , రూప
ఉని వి. ర్స్, గంధములులేవు.

• అగ్ని క్త రపతిరూపమైన సూర్య భగవాన్నని

నితయ మూనమస్ు ర్వంచుకోవాలి.



• జ్యయ తి ధాయ నం ది్వ రా మన

శరీర్ంలోని ఉషణశక్తనిి స్మతులయ ం
చేస్కోవచుు .



వాయువు

• వాయువునక్కరండేగుణములుశబ్ద,స్ప ర్శ ఉని వి.

రూప, ర్స్, గంధములులేవు.

• అందుకనివాయువుమర్వంత తేలికై అంతట్లవాయ పించి
ఉండున్న.



• ఓంకార్స్కధన బ్యటఉని వాయువుశుిి

చేయబ్డుతుంి .

కథ : 
ఆంజేంయసి్క మి



ఆకాశము

• ఆకాశమునక్కఒకేగుణముకలదు.అదే శబ్దము. స్ప ర్శ , రూప, ర్స్,

గంధములేవు.

• ఆకాశమున్నంచే శబ్దముపుడుతోంి. శబ్దద నిక్తమూలముఓంకార్ము

.• ఆకాశం అనంతం.

• స్తయ ం జ్ఞ న య నం అనంతం రబ్హమ అనాి రు.

• ఆనంరమేమీస్ి రూపం అనిచెప్పప వారు సి్క మీ. 



భూమి – భూమాత - ఓరుప , స్హనం

జలము - వరుణదేవుడు - స్ి చు త,  సేవ

అగ్ని – అగ్ని దేవుడు - ఆతమ నా నo , తేజస్ు
ాలి – వాయుదేవుడు - స్ప ర్శ
ఆకాశం - శబ్ద రబ్హమ - విశలరృకప థం

పంచభూతములను ఎందుకువృథాచేయరాదు

రీ రతి్యరతేయ సి్క ములవారుభోించిన 24 మంి
రపకృతి గురువులలో



ఆకాశమునక్కఒకు టేగుణముకన్నకఅితేలికా ఎక్కు వా

వాయ పిసి్ంి.

భూమిక్తఐదుగుణములుకన్నకఅితక్కు వావాయ పిజ్ఞసి్ంి. 

పంచభూతములు గుణము

భూమి శబ్దము, స్ప ర్శ , రూపము, రుచి, వాస్న

జలము శబ్దము, స్ప ర్శ , రూపము, రుచి

అగ్ని శబ్దము, స్ప ర్శ , రూపము

వాయువు శబ్దము, స్ప ర్శ

ఆకాశం శబ్దము



పంచ

భూతములు

మానవత్య

విలువలు

పంచ

కోశములు

చరకములు గుణము

ఆకాశము స్తయ ము ఆనంరమయ విశురి, అజి , 
స్హరస్

జ్ఞ న నము

వాయువు ధర్మ ము వి నా నమయ అనాహత విశి స్ము

అగ్ని శంతి మనోమయ మణిపూర్ జ్ఞ న నము,
శక్త,ిరయ

జలము రప్పమ రపాణమయ సి్క ిష్టూన స్ంతోషము

భూమి అహంస్ అని మయ మూలాధార్ ఆధార్ము







• మానవ శరీర్ముపంచభూతములతోఏర్ప డింి. 

• ఈపాంచభౌతిక శరీరానిి ఎలాఉపయోగ్నంచుకోవాలో, పెరదలుచెపిప న

వాటిలోరండువిధానాలుచూద్వదము. 

1. ఆరోహణపరితి

2. అవరోహణపరితి

• అనిి గుణములతో కూడి భూమి మీర ఉని మానవుడు ఒక్కు కు

గుణమున్న వదులుక్కంట్ట గుణ ర్హతుడైన భగవంతుని చేర్టమే

ఆరోహణపరితి.

• పాంచభౌతిక తతి శరీర్ముతో కూడి పర్మాతమ న్నండి విడి పడిన

జీవులు స్తయ , ధర్మ , శంతి, రప్పమ, అహంస్ విలువలన్న ఒక్కు కు టి

చేరుు క్కంట్టభగవంతునిలోఐకయ ం అవటమేఅవరోహణపరితి.



1. ఆరోహణ :   ఆరోహణపరితిలోక్కనిి
వదులుక్కంట్టవెళ్ళు లి.

(జ్ఞ న నమార్మిు. బుిిద్వి రాస్కధంచాలి.)

• ఆకాశం ఒకే గుణంతోఉని ి కన్నకఅంతట్ల

ఉని ి.

• భగవంతునిక్త ఆ ఒకు గుణంకూడాలేదుకాబ్టిూ

అతడుస్రాి ంతరాయ మి అనిచెపాప రు

బ్దబ్దారు.

• ఇదే విధంామానవులుతమలోనిగుణాలన్న

వదులుకోవటం ది్వ రాపర్మాతమ లో ఏకీకృతం

కాగలర్ని సి్క మితెలిపారు.

• అహంకార్ము, రకోధము, కామము,లోభముఈ

నాలుగూవిలేసేిచాలుఅని సి్క మిచెపాప రు.

• దీనిక్త పంచ కోశ శుిి అవస్ర్ం. రపాణాయామమే



2. అవరోహణ :అవరోహణ పరితిలో,చేరుు క్కంట్టవెళ్ళు లి . 

(కర్మ మార్మిు.దీనిక్త రపాణముఆధార్ము.)

o మనలో ఉని స్తయ , ధర్మ , శంతి, రప్పమ,

అహంస్లన్న గుర్వంిచడం,ఆచర్వంచడం.

o కర్మ మార్ంి ఆచర్వంచట్లనిక్త రపాణం ఆధార్ం.

o కన్నక రపాణం ఉండాేం కర్మ లన్న ధర్మ బ్రదంా

,రకమ బ్రింా స్కాలంలోచేయాలి.

వాకయ విభూతి : గడచిన నిమిషంమర్లరాదువచేు నిమిషంమీి
కాదు.

కాబ్టిూ వర్మిానమే Omnipresent.ద్వనిి స్ిి నియోగం చేస్కోండి

అనిబ్దబ్దచెపాప రు.



పంచభూతములుమానవుడిలోఎలానిక్షిపమిై ఉనిా యి



జీవి ఆకర్షణ పర్వణామము

తేనెటీగ పుషప పర్వమళం
(వాస్న)

సూరాయ స్మియంలో ముక్కళంచిన

పుషప ంలోచిక్కు క్కనిమర్ణం

మిడుత దీపకాంతి
(కాంతి)

దీపంలోపడికాలిపోతుంి

జంక వేటాడు రోగ్నంచే ఒక

వారయ శబ్దం
(శబ్దం)

వేటాడి బ్దణానిక్త బ్లి

అవుతుంి

చేప ఎర్క్కఉండేరుచి
(జహి )

వలలో చిక్కు క్కని రపాణం
కోలోప తుంి

ఏన్నగు ఆడ ఏన్నగు
(స్ప ర్శ )

ఆడ ఏన్నగు వెంటబ్డి గోతిలో
పడుతుంి

రపలోభానిక్త లోబ్డి జీవులుఈవిధంానశిసి్నాి యి



-- BABA



పంచభూతములుమానవులక్క అంించు

స్ందేశము

ఆకాశం – రపణవనారం –ఓంకార్మున్నఉచు ర్వంచమని

బోధసి్ంి.  

వాయువు – మనం ఆక్తు జన్ న్న పీలిు కార్భ న్ డై ఆకైు డ్ న్న

వదులుత్యో, మంచిని తీస్క్కని చెడున్న విలి వేయమని

స్ందేశమున్న అంిసి్ంి.

అగ్ని – తమసోమాజ్యయ తిర్మియాఅనిఆతమ నా నానిి పందే

రపయతి ం చేయమంటుoి .

జలము – స్కల రపాణికోటిక్త ఆధార్ం కన్నక వృథాచేయరాదు,

కలుషితం చేయరాదు. పదుపున్నఅలవాటుచేస్క్కమమ ని

చెబుతుంి.

భూమి – ఓరుప తో ేంరుప ా ఆరర్శ ంా

జీవించాలి .



• పంచభూత్యలయందు కూడా అవాహన

పెంచుక్కని స్కధనలోక్త తెచిు నితయ మూ రపకృతిని

గమనిసిూమనం ఉని త జ్ఞసిదతినిపంద్వలి.

• ఉని జ్ఞసిితి న్నండి ఉని త జ్ఞసిదతిక్త చేర్డమే

ఆధాయ తిమ కముఅనాి రుబ్దబ్ద.

Jai Sai  Ram


