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శాస్త్రం - స్థానం
(విషయ ప్రవేశం)

దేశాలు - భాషలు వేరైనా, దిశలు, దశలు ఏవైనా, ఇంకేవైనా నాగరిక
జగత్తు ఒకటే.
శాకపాకాదులు రకరకాలైనా ఆకలి ఒక్కటే
భూషణాలెన్నైనా లోహ మొక్కటే
అలాగే పూలెన్నైనా పూజ ఒక్కటే కదా!
ఇది అనేకత్వంలో ఏకత్వానికి ప్రతీక అని చెప్పవచ్చు. ఇట్లా ఎవరెన్ని తీర్లు
చెప్పినా నాగరికజగత్తులో మనిషి కులం - మమత మతం ఒక్కటేనని, వసుధ
అంతా ఏకమేనని ఒప్పక తప్పదు.
పునరపి జననం - పునరపి మరణం అని పెద్దలు అన్నట్లు ఇదొక కాలచక్రం.
ఈ కాలచక్రగమన దశ - దిశలలో మనిషికి ఎన్నో ఆటుపోట్లు - సమస్యలు సమాధానాలు, తృప్తి, అసంతృప్తి, కష్టనష్టాలు తప్పవు మరి.
దీనిని భాషాంతరంగా లక్ (Luck) అన్నా, ప్రారబ్ధం అన్నా, మరేమన్నా
అంతా ఒక్కటే.
సృష్టిలోని స్థావరజంగమాల్లో మనిషి ఒక విశిష్టమైన బుద్ధివికసితజీవి.
ఎదుగుదలలో హసనం - భాషణం ఇతని భూషణాలు.
ఇతని మేధాసంపత్తి ఎంత గొప్పదంటే సృష్టికి - ప్రతిసృష్టి చేయగల ధీశాలి.
ఈ ధీశాలీనతే విజ్ఞానానికి పురుడు పోస్తుంది. ఏ యుగం నుండో - ఏ యుగం
వైపో పరుగులు తీస్తుంది. మంచిదే మరి!
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శాస్త్రం - శాలీనత
(విహంగ వీక్షణ)

నిజానికి సాముద్రికశాస్త్రం - అది ఎవరు రాసినదైనప్పటికీ విషయం ఒకటే
కాబట్టి ప్రతి శాస్త్రం విల్లువంటిది.
ఇది విజ్ఞానం మాత్రమే. జాతకులడిగిన ప్రశ్నలకు, సందేహాలకు, సమస్యా
పరిష్కారానికి దీని ఆధారంగానే చెప్పవలసి వుంటుంది.
ఏదో తనకు తోచినట్లు, ఎదుటివ్యక్తికి శాస్త్రం తెలియదు కాబట్టి, తనకు తానే
పండితమ్మన్యుడై ఇష్టం వచ్చినట్లు చెప్పటం శాస్త్ర సమ్మతం కాదు.
అది నిజం ముందు నిలువజాలదు. ఇక సాముద్రికశాస్త్రానికి ఆలంబన
హస్తం మాత్రమే.
బుద్ధే బలీయమని, చేతులే పూర్ణవికసితసాధనాలని, దశావతారాలే క్రమ
వికసిత సోదాహరణలుగా నిలుస్తున్నాయి.
విధివిరచిత అదృష్టవిధి, హస్తవాసిలో దృశ్యమైనందున, సాముద్రికభాషలో
దీనిని అదృష్టం అనకుండా దృష్టం అంటేనే బాగుంటుంది. రేఖలే దృష్టాంతాలు.
కరావలోకచర్యలలో మొదట ‘కడప’గా కనబడేది కరపృష్ఠమే. (కర పృష్ఠం
– ముంజేయి) రకాలు : ముంజేయి వైపు చూడగానే ఇవి పెక్కు జాతకులలో
పెక్కు రూపాలలో కనిపిస్తాయి.
ఇందులో భారతీయశాస్త్రాలు, పాశ్చాత్య, పౌర్వాత్యశాస్త్రాలలో మతభేదాలు
వున్నాయి.
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శాస్త్ర శోధన
(అక్షరమాల)

పైన చెప్పిన ‘‘శాస్త్రశాలీనత’’ అనే శీర్షికలో శాస్త్రాన్ని గూర్చి కూలంకషంగా
వివరణలు ఇవ్వకుండానే, వాటి పరిచయం మాత్రమే విహంగదృష్టిపాతంగా
చూపబడింది. ఇది లఘుప్రయాసే.
నిజానికి ప్రతి శాస్త్రంలోనూ, చిన్నలో చిన్న ఏ ఫలితమున్నూ విడవకుండా
వాటి విలాసాలు, విన్యాసాలు, గ్రహం, అది వెళ్లే దిశ – దశలను అనుసరించి
ఫలితాలు చెప్పబడతాయి.
మన రెండు చేతులలోని రేఖలే ఒకరీతిలో ఉండనపుడు, విశ్వవ్యాప్త, అశేష
జనవాహిని రేఖలలో ఇలాటి గమనం ఒక వ్యక్తి తన అనుభవానికి రాని, చూడని
ఎన్నెన్నో రేఖలు కొల్లలు, కోకొల్లలు!
ఏ శాస్త్రమైనా, ఎందరో రచయితలైనా, ఎన్నెన్నో భాషలలోనైనా, ఎవరైనా
దిశానిర్దేశాలు చూపగలరేకాని, మాదిరి ఉదాహరణలు ఇవ్వగలరేగాని ప్రతి
విషయాన్ని విడమరిచి చెప్పజాలరు. ఎందుకంటే వివిధహస్తాలలో వివిధమైన
రేఖలలో వారి వారి అనుభవంలోకి వచ్చినవైతే, క్రితం చెప్పినవి కొన్ని కొన్ని
చూపగలరు.
ఇక అలాటి పుస్తకాలను పఠించి శాస్త్రం చెప్పేవారు ఈ వరకే అనుభవజ్ఞులు
చెప్పిన, రాసిన దానివరకే సీమితం కాకూడదు. కొత్త రేఖలు మనముందుకు
వచ్చినప్పుడు ప్రశ్నార్థకంగా నిలవడం సొబగుయివ్వలేదు.
కాబట్టి వివిధశాస్త్రగ్రంథాలను చదివినప్పుడు వ్యక్తి జ్ఞాని మాత్రమే కాగలడు.
అనేకానేకగ్రంథపఠనం వల్ల, పఠనదశలో జిజ్ఞాసుదశ నుండి జ్ఞానిదశకు ఎదిగే
ప్రయత్నం చేస్తాడు.
93

శాస్త్రం - సాధన
(పరిష్కారాలు)

జీవి గతజన్మల, కర్మల ఆధారంగా ఫాలభాగాన బ్రహ్మచేత రాయబడిన
ప్రారబ్ధఫలితాన్నే అదృష్టంగా మనం భావిస్తాం. ఆ రాతలే కరతలంలో గీతలై
కనబడే సాంకేతిక లిపి.
సంక్షిప్తంగా భాగ్యభాషకు రేఖాలిపి దృష్టమవుతూంది. ప్రారబ్ధం, అదృష్టం,
భాగ్యం భిన్నమాంకితమైన బ్రహ్మరాత ఏ ఒక్క వ్యక్తికో సంబంధించింది కాక,
విశ్వవ్యాప్తజనావళికీ సంబంధించింది. దానిని చెప్పటానికి దేశాలు, భాషలు
వేరైనప్పటికీ వెరసి భాగ్యమంతా ఒక్కటే.
రేఖాలిపిని ఎరిగిన సాముద్రికుడు, భాగ్యభాషను తన కడకు వచ్చిన
జాతకులకు వారి కర్థమయ్యే భాషలో చెప్పటాన్ని భాగ్యప్రవచనం అంటారు.
ఈ ప్రవచనం చేయటంలో శాస్త్రాధ్యాయనం, అవగాహన, అభయభాష,
అనుభవం ఆవశ్యకమైవున్నా జాతకుల – కుల, మత, దేశాంతర లింగభేదాలు
పాటించకుండా, సాముద్రికశాస్త్రానికి కరాలు ఆలంబనమై వున్నందున, రెండు
చేతులనూ చూడవలసిన అవసరం ఎంతైనా వుంది.
ఈ జాతకుని జాతకత్వం ఎలాగుందో చూడటానికి పురుషులకు ఎడమ,
స్త్రీలకు – కుడిచేలు. వర్తమానంలో ఎలా నడుస్తూదో చెప్పే కరాలు, పురుషులకు
– కుడి, స్త్రీలకు – ఎడమ. అంటే పురుషులకు ఎడమ స్త్రీలకు కుడి చెయ్యి ఫిల్మ్ –
నెగటివ్ అయిన, పురుషులకు – కుడి, స్త్రీలకు ఎడమ హస్తం ఫొటో - పాజిటివ్
వర్తమానం అవుతుంది. వీటిలోని లోపాలు తొలగించుకొనేందుకు ఏం చేయాలో
చెప్పటం శాంతి పరిష్కారాలు - సాధనాలవుతున్నాయి. వీటినే ‘రెమెడీస్’
అంటారు.
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