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శ్రీమతే రామానుజాయనమః 

నమ్ర నివేదనము

శ్్ల॥  వన్దే వేదాన్తకర్పూరచామీకర కరండకమ్ 
రామానుజారయుమారాయుణం చూడామణి మహరినిశం ॥

పెద్దలైన సుజాఞాన మనసు్లకు హార్దమైన నమసు్సమాంజలులు సమర్పంచుతూ దాసుడు 
చేసుకొనే విన్నపమిది.

ఇప్్పడు మీ కరకమలాలను అలంకరంచిన  ఈ గ్రన్థము నిండుగా భగవదను గ్రహముతో 
ఆయన ప్రేరణతో పూర్ణతను సంతరంచుకొన్నది. దాసుడు నిమితుతుడు మాత్రమే. 

శ్్ల॥  భాషయుంచేత్ వయువృణోత్ సవాయంయతిపతిిః వాయుఖ్యున వాచాంతథా ।  
గామీభీరాయుదన వసథితిిః మితమతిిః దూరేజనస్తద్గిరామ్ ।  
ప్రషట్వయుిః కథమీశవారిః సహిననిః ప్రతయుక్షర్పోదృశం ।  
తదాభీషయుం సచభాషయుకృత్ సచహరిిః సమయుక్ ప్రసీదను్తనిః. అని

శ్్ల॥  అవిస్తతృతాిః సుగమీభీరాిః రామానుజమున్రిగిరిః । 
దర్శయను్త ప్రస్దేన సవాంభావమఖిలందృఢమ్ ॥

అనిన్్న,  విజాఞానఘనులైన పూరావాచారుయోల చేత ప్రశంసలు పందినటిటిది ఈ గ్రన్థము. దీని్న 
అర్థము చేసుకోవడం సులభంకాదు రామానుజుల వార వాకు్లు విస్తురములు కావు. కాన్ 
ఆలోచించుతున్నకొదీ్ద లోతైన అంశాలను విశదపరచేవిగా ఉంటునా్నయి. తమలోపలి 
నిక్షిపతుమైన అరా్థలను వాటంతటగా అవి అందించవలసినటిటివే. లేదంటే కరతుయైన రామానుజుల 
వారు కాన్ అందులో ప్రతిపాదింపబడే సరవాజుఞాడు సరవావితూతు ఐన శ్రీమనా్నరాయణుడైనా కాన్ 
వివరంచవలసిందే. ఇట్్ల గని చాటిన మహానుభావులు ఎందరో ఉండగా మితబుదిధియైన 
దాసుడికి ఎంతమాత్రమూ ఊహకు అందని ముచ్చటే భాష్యోరా్థని్న అవగతం చేసుకొని 
వ్రాయగల్గడము.

మహా మహోపాధ్యోయ, కవిశాబ్్దక కేసర, శాసత్రరతా్నకర ఇతాయోది బ్రుదాలకు వన్్నతెచి్చన 
శ్రీమాన్ శ్రీరంగం నలా్లన్ చక్రవరుతుల రఘునాథాచారయోస్వామి వార కట్క్షంతో భాష్యోమృతాని్న 
లవమాత్రంగా పందినదాసుడు, తదుపర కాలములో తరచుగా పారాయణలు చేసూతు 
ఉండడము, అక్డక్డా ఆయా అంశాలపైన పెద్దలముందు మాట్్లడుతుండడము జరగంది. 
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ఆ కారణంగా శ్రీ భాష్యోని్న దాసుడి ఉపయోగం కోసమై ఐనా తెలుగులో వ్రాసుకొంటే 
బాగుంటుంది అనే ఊహ వచి్చంది. అది అటు్లండగా కొందరు పెద్దలు రామానుజ సహస్రాబ్్ద 
సందర్ంగా శ్రీభాష్యోని్న అచు్చవేసూతు దీనికి తెలుగు భాగాని్న ప్రచురంచితే బాగుంటుంది 
అని నను్న సంప్రదించినారు. సరేనని అందుకు ఉపక్రమించి జిజాఞాస్ అధికరణములో 
మూడువంతులు స్మానుయోలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా కొనస్గంచిన తరువాత 
దాని్న కుదించమని కోరడంతో అధికరణాలను ఆధ్రం చేసుకొని అచు్చలో రమారమిగా రండు 
వందలు ప్టలు వచే్చటటు్ల వ్రాసి అందించడం జరగంది.

ఇది ఇటు్లండగా కరంనగర్ లో డా॥ లక్ష్మీనారాయణ గార కోరకపైన శ్రీభాషయో 
ప్రవచనము స్గుతుండగా గోష్ఠిలోనున్నవారు తెలుగులో ఉంటే బాగుండును అనే ఆకాంక్షను 
వెల్లడించినారు.

దానిపైన గతంలో విడిచిపెటిటిన దగ్గరనుండి సంస్కృతభాష తెలియని సంప్రదాయముపై 
ఆసకితుకల వారకోసము విశిష్టిద్వాత సిదాధినతు ప్రతిపాదకమైన ఈ గ్రనా్థని్న తిరగ తెనుగు 
చేయడానికి బొతితుగా స్ధ్రణ ప్రజాన్కానికి రామానుజ సిదాధినతుముపైన కుతూహలమున్నవార 
కొరకు వ్రాయడానికి పూనుకునా్నను. తీర్థము స్వార్థమూ న్రవేరనటు్ల సహృదయులైన పెద్దల 
మంగళాశాసనాలతో 2019 ఏప్రిల్ నాటికి గట్టికి్ంచినాను.

సుమారు వంద సంవత్సరాలకు మునుప్ శ్రీమాన్ కందాడై శేష్చారుయోలవారు 
శ్రీభాష్యోని్న తెలుగులో వ్రాసియునా్నరు. మరొకరు, ఇద్దరు కొంత కొంతవరకు మాత్రమే 
వ్రాసినటు్ల తెలుసుతున్నది. అందులో సింహాచలనివాసులొకరు వ్రాసిన జిజాఞాస్ధికరణము 
నాకంటపడింది.

అది అటు్లండగా శ్రీమాన్ బందరుస్వామి వారు శ్రీభాష్యోన్్న, శేష్చారుయోలవార తెలుగు 
భాగాన్్న పేరా పేరాగా జతపరుసూతు సుమారు 15 సంవత్సరాలకు పూరవాము 1500 పేజీలకు 
పైగా నున్న గ్రంథముగా తెచి్చ లోకానికి పరచయము చేసినారు.

ఈ నేపథయోంలో అనువదించిన తెనుగు శ్రీభాష్యోని్న ఒక్దానిని మాత్రమే దాసుడు 
రండు భాగాలుగా అచు్చవేయించినాడు. కావలసినవారు సంస్కృత గ్రనా్థని్న ప్రక్న ఉంచుకొని 
అధయోయనం చేయవచు్చను. దాసుడు చేసిన పరపాట్లను రసభంగకారులను సరదద్దవచు్చను.

ఈ అనువాదము కేవలము మూలానికి ముక్సయోముక్ః అని చెప్్పకున్నటు్లగా స్గంది 
తప్ప మూలంలోని గాంభీరాయోనికి తగనటు్ల కాదు. ఎక్డో ఒకటిరండు చోట్ల చిన్నచిన్న 
వివరణములు తప్పని సరఐన చోట్ల మాత్రమే ఇచే్చ ప్రయత్నం చేసినాను. ఇది శాసత్రము మరయు 
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వాదోపవాదాలతో కూడి తర్కర్శమై ఉన్నటువంటిది. నా బుదిధికి అందినటు్లగా ఐనా 
వ్రాయుపూనుకొంటే ఒకనాటికైనా ముడిపడేదికాదు.

మా ఆచారుయోలైన శ్రీమాన్ రఘునాథ దేశికులు సుమారు 5 సంప్ట్లు 
వెలువరంచినా శృతప్రకాశికా సహిత శ్రీభాష్యోని్న ముగంచలేకపోయినారు. సి్థతప్రజాఞా 
సమర్థత కొరవడికాక వయసు్సపైబడి లేఖకులు తగనవారు అందుబాటులో లేకపోవడంతోనే 
అది అసంపూర్ణమయియోంది. వార పాదరేణువులలో ఒక చిన్న రేణువంతా కాని దాసుడు 
ఈవిషయంలో నిండుగా అసమరు్థడే అనడంలో సవాభావోకితుయే కాని ఉతే్పరేక్షా అతిశయోకుతులకు 
ఎంతమాత్రం అవకాశమే లేదు.

కనుక సూచనామాత్రంగా నైనా పామరజనులకు పరచయం చేయడం కొరకు మాత్రమే, 
వార దాహాని్న తీర్చగలుగుతుందనే ఉదే్దశంతోనే అనువదించినాను. నా ఊహను పరపూర్ణము 
చేసుకొనా్నను. అంతే తప్ప దాచుకున్నది లేదు. నా ఈ ప్రయత్నములో ఏ పూట వ్రాసిన దాని్న ఆ 
పూటనే చదివి అర్థం చేసుకొని నను్న వెను్నతటిటి ముందుకు నడిపించిన శ్రీమాన్ శేషం ఆళావార్ 
స్వామి వరంగల్ గార్ స్ష్టింగప్రణామాలు.

అటుపిమ్మట నా బాలయోము నుండీ నను్న ప్రోత్సహించుతూ మంగళాశాసనాలు 
చేసూతు వచి్చన శ్రీమాన్ డా॥ సముద్రాల యాదగరస్వామిగారు నా అనువాదాని్న మొతాతున్్న 
చదివి ప్రశంసలు అందించినవారు ముఖ్యోలు. వారకి వేనవేలదండాలు పెడుతునా్నను. 
శ్రీ రఘునాథాచారయోస్వామివార అనేతువాసులు వీరు.

ఇంకా ఈ గ్రన్థము అనువాదము చేయడంలో అక్షరరూపం దాల్చడంలోనూ 
మనస్ వాచాకర్మణా చివరదాకా అండగా నిలి్చన నిజమైన మిత్రులు పండితులు 
శ్రీమాన్ డా॥ కిడాంబ్ నరసింహాచారుయోలు, హైదరాబాదుగారకి ఎని్నవిధ్లుగా ఐనా ఋణం 
తీరు్చకోవడం స్ధయోముకాదు. కనుక వారకిన్్న తలవంచి నమోవాకాలు అర్పంచుతునా్నను.

ఇంకా అజాఞాతంగా మూగగా నా ఈ ప్రయత్నం సఫలం కావాలని శ్రియఃపతి 
పాదారవిందాల వద్ద విన్నవించిన సహృదయ సుమనసు్లందరకీ చేతులెతితు మ్రొకు్తునా్నను. 

ఈ గ్రనా్థని్న చక్గా, అందంగా DTP చేసిన మార్ండేయస్వామిగారకి, ముద్ంచిన 
కర్షక్ ప్రింటింగ్ ప్రెసు్సవారకిన్్న ధనయోవాదాలు.

 ఇటు్ల 
తేది:  10 -11-2019 భాగవతదాసుడు
హైదరాబాదు కండ్లకంట వేంకటనరసంహాచార్యులు



ఓం
అస్మదు్గరుభ్యో నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః

శ్రీ రఘునాథ దేశికేభ్యోనమః

“సంతు శ్రేయంసి భూయంసి”

 శ్రీవాతస్్య వరదాచారయుపౌత్రం తతపూదసంశ్రయమ్ । 
 తాతారయుతనయం వందే రఘునాథాహవాయం గుర్మ్ ॥

తేది 12-5-1999 మొదలుకొని, వేసవి మరయు దసరా శలవులను అవకాశంగా 
తీసుకొని, 06-5-2001 వరకు వరంగల్ గీతాభవనంలో ఉ.వే. శ్రీమాన్ ముడుంబై 
రామానుజాచారుయోలవార ఆధవారయోంలో అయిదు విడుతలుగా, అమోఘమైన రతిలో 
“శ్రీభాషయోశిక్షణ శిబ్రములు” నిరవాహింపబడినవి. తత్సందర్ముగా వెలువరంచిన 
“శిబ్రముల సమాపనోత్సవ కరపత్రము” నందు ఈ దిగువ తెల్పబడిన రతిగా 
ప్రకటింపబడినది.

“మనకు ప్రమాణమైన ఉపనిషతుతుల అరా్థని్న నిర్ణయిసూతు శ్రీవేదవాయోస భగవానుడు 
బ్రహ్మసూత్రాలను అనుగ్రహించాడు. అటిటి బ్రహ్మసూత్రాలపై శ్రీ భగవద్రామానుజులు 
విరచించిన గ్రంథానికి “శ్రీభాషయోము” అని పేరు. శ్రుతి, స్మకృతి, ప్రాణ, ఇతిహాసములను 
సుందరంగా సమనవాయపరుసూతు; పూరావాచారయో సురక్షితమగు విశిష్టిద్వాత సిదాధింతమును 
శ్రీభాషయోం దావారా ప్రవరతుంపజేశారు రామానుజులు. ఈ గ్రంథంపై “శ్రుతప్రకాశిక” అను పేర 
విసతుకృతమైన వాయోఖ్యోనాని్న తరువాతి తరాలవారకోసం రచించినవారు శ్రీ సుదర్శనసూర.

శ్రుతప్రకాశికావాయోఖ్యోసహితంగా శ్రీభాషయోగ్రంథాని్న స్ధికారంగా, ప్రామాణికంగా 
ప్రవచనము చేయు మహానుభావులు చాలా అరుదుగా లభిసుతున్న ఈ కాలంలో “నడయాడు 
శ్రీభాషయోము” అగు శ్రీమాన్ న.చ. రఘునాథాచారయోస్వామివారు కృపామాత్ర ప్రసను్నలై 
మే 12, 1999 న ఆరంభించి రాషట్ం నలుమూలల నుండి వచి్చన 25 మందికి పైగా 
శిక్షణారు్థలకు అయిదు శిక్షణా శిబ్రాలలో ‘శ్రీభాషయోము’ను ప్రవచించినారు. జూన్ 10, 
2001 న ఉదయం ప్రవచనగోష్ఠి సమాపనోత్సవము (శాతుతుముఱై); స్యంత్రము 
ఆచారయో వరవస్యోమహోత్సవము జరుగును.” అని.

అతయోంత మహన్యమైన ఆ శ్రీభాషయోగోష్ఠిలో తమ కుమారులతో సహా ఉ.వే. 
శ్రీమాన్ ముడుంబై రామానుజాచారుయోలవారు, ఉ.వే. శ్రీమాన్ సముద్రాల ప్రుషోతతుమా 
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చారుయోలవారు; ఉ.వే. శ్రీమాన్ టి.కే.వి. అయయోంగార్ గారు; ఉ.వే.శ్రీమాన్ స్తులూర 
గోపాలకృష్ణమాచారుయోలవారు, (అటే్ల) మా ఆచారుయోలవారగు ఉ.వే. శ్రీమాన్ ఎరజర్ల 
సీతారామానుజాచారుయోలవారు మొదలగు పెద్దలు చాలామంది అనవాయించారు. 
ఆ మహానుభావులందరతో కలిసి నేను, మా సోదరుడు చి॥ కండ్లకుంట వెంకట 
నరసింహాచారుయోలు కూడా శ్రీభాషయో శిక్షణారు్థలమై అనవాయించియునా్నము.

మహామహోపాధ్యోయ, కవిశాబ్్దక కేసర, శాసత్రరతా్నకర ఇతాయోది బహుబ్రుద 
భూష్తులు, రాషట్పతి బహుమతి గ్రహీతలూ ఐన ఉ.వే. శ్రీమాన్ డా. నలా్లన్ చక్రవరుతుల 
రఘునాథాచారయోస్వామి వార శ్రీభాషయో ప్రవచనాలను శ్రదధిగా ఆలకించి, సూక్షా్మంశములను 
కూడ శీఘ్రగతిన గ్రహించి మదిలో సుసి్థరం చేసికొన్న బుదిధిశాలి శ్రీమాన్ కండ్లకుంట 
వేంకట నరసింహాచారుయోలు.

శిక్షణ జరుగుచున్న రోజులలోనే చి॥ వెంకట నరసింహాచారుయోలు జిజాఞాసతో 
ఒకచోట వచి్చచేరన సహ శిక్షణారు్థలకు ఏ రోజు ప్రవచింపబడిన అంశములను ఆరోజే 
రాత్రివేళ చింతనగా వివరంచేవాడు. దాంతో అతనిలో విషయ వైశదయోము చక్గా 
ఏర్పడినది. అతనిలోని అవగాహనా గాఢతను గమనించిన శ్రీమాన్ ఆచారుయోల వారకి 
అతనిపై ఒక ఉతతుమ ఛాత్రుడుగా సదభిప్రాయ మేర్పడినది. దాని ఫలితమే శ్రీస్వామి వార 
ఒక తిరునక్షత్రోత్సవ సందర్మున సవాయంగా శ్రీమాన్ ఆచారయోస్వామివార శ్రీహసతుముల 
దావారా – “శ్రీరఘునాథ దేశిక విశిషటిప్రస్్ర” సీవాకారమహాభాగయోము. అది స్మానుయోలకు 
అందునటిటిది కాదు. వార హృదయం మెచి్చన ఏ కొది్దమంది విదవాదవారులకో, ప్రతిభా 
సంపను్నలకో లభయోమయేయో అమూలయోమైన ప్రశంస్త్మకమైన పారతోష్కమది.

తదనంతరకాలములో శ్రీమాన్ వెంకట నరసింహాచారుయోలు ఆచారుయోలవార విశేష 
కట్క్షఫలంగా తనకు లభించినటిటి – శ్రీభాషయో పరజాఞానమును పెంపందించుకొని, 
దానినపేక్షించు శ్రదాధిళువులకు బోధించి, ఋష్ ఋణం తీరు్చకొనుట దావారా తాను 
కృతార్థతను పందదలచినాడు.

అతడు సత్సంకల్పంతో అచిరకాలంలో శ్రీభాషయో శిక్షణాపేక్షతో సని్నహిత 
మిత్రులొకరద్దరు కోరుటే ఆలసయోం, వెంటనే ఆచారుయోలవార అనుమతితో శ్రీభాషయో 
ప్రవచనాని్న ఆరంభించినాడు. వారు పటుటిదలతో విఘ్నశతాలను అధిగమిసూతు 
ప్రవచనాలను తవారతకాలంలో అధికరంచి సమాపనోత్సవాని్న (శాతుతుముఱై) గావించారు. 
భాగవత తదీయారాధనతో కాలక్షేపగోష్ఠిని సుసంపన్నం చేసుకొనా్నరు.
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అటు పిమ్మట ఈ సమాచారం తెలుసుకొన్న మరకొందరు శ్రదాధిళువులైన 
జిజాఞాసువులు వెంకట నరసింహాచారుయోలను అభయోర్థంచి, తమ పటటిణము (కరంనగరము) 
నకే ఆహావానించుకొని, అక్డ వారకి తగన వసతాయోదిక సౌకరయోముల నేర్పరచి, మికి్లి శ్రదధితో 
తగురతిలో వారనుండి “శ్రీభాషయోప్రవచన గోష్ఠి”ని సేవించుచునా్నరు. ఈ సందర్ంలోనే 
వారు శ్రీమాన్ వెంకట నరసింహాచారుయోలవారని, “అయాయో! ఈ శ్రీభాషయోమును సంస్కృత 
పరచయము (అంతగా) లేనందున మళ్ళీ మళ్ళీ చదివి గ్రహింపజాలము గనుక తాము 
దయతో (యథామూలం) తెలుగులోనికి అనువదించి ఇసేతు మాకంతో ఉపకారకమౌతుంది 
కదా! అట్్ల తమరు దీనిని తెలుగులోనికి అనువదించి అందించగోరుచునా్నము” అని.

వార ప్రార్థనను ప్రేరణగా గైకొని, ఆలసయోం లేకుండా అందుకు సిదధిపడి,  
శ్రీభాష్యోంధ్రాను వాదమును ఆరంభించడం, పటుటిదలతో కొనస్గంచి పూరతు 
చేయడమేగాక, దానిని తవారతగతిలో (సవాయంగానే) ముద్రణ పూరతుచేసి, గ్రంథావిష్రణకూ 
సిదధిపడుతూ ఉండడం ఎంతగానో ప్రశంసన్యమైన అంశం.

ఇక ముఖ్యోంశం – అనువాద సరళిని తెలుసుకోవడం గురంచి. గ్రంథంలోని 
ఆయా ఘట్టిలలోని అనువాద విశేష్లను తెలుసుకోవాలన్నప్్పడు ఆ మూలపంకుతులను, 
తదనువాద వాకయోములను ఈ పరచయప్ మాటలకడ ప్రస్తువించడం విసతుకృతమౌతుంది 
గనుక, కు్లపతుముగ కొని్నంటిని పేరొ్ని, మూలగ్రంథమును ప్రక్న పెటుటికొని, పైన 
పేరొ్న్న వాటిని పోలు్చకొని చూచుకొనుట దావారా అనువాదసరళిని గ్రహించగలరని 
భావించుచునా్నను.

అనువాదసరళికి కొన్ని ఉదాహరణలు – (వ్రాతప్రతిలో)

1. మంగళశ్్లకము (నాందీశ్్లకము)
 “అఖిలభువనజన్మ... ... ...శేముషీ భకితురూపా.”

ఈ శ్్లకమునకు తాత్పరయోరూపమునగాక, ఉపోదాఘాత రూపముగా వివరణ 
చేయబడింది.

భగవంతుడగు శ్రీమనా్నరాయణుడే సృష్టి సి్థతి లయకారకుడను విషయాని్న 
విశదం చేసూతు, అది అతని లీల అని, ఆశ్రితులైన ప్రాణికోటిని రక్షించడమే అతని దీక్ష అన్, 
తెలిపి, ఆ పరమాత్మ వేదాంతములనబడు ఉపనిషతుతులచే ప్రతిపాదింపబడినవాడు. అటిటి 
శ్రీనివాసుడు (పరమాత్మ) నాలో భకితుపూరవాకమైన బుదిధివిశేష్ని్న ప్రకాశింపజేయుగాక 
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అని రామానుజులవార ప్రార్థనారూపమైన మంగళం గ్రంథాదిలో రచింపబడిందని 
సూచించబడింది.

ఈ నాందీరూపమైన శ్్లకం దావారా శ్రీభాషయోగ్రంథగతమైన అంశాలు ఎటు్ల సూచింప 
(ధవానింప) బడినవో వివరంచినారు.

2. రండవశ్్లకం-
 “పారాశరయోవచసు్సధ్... ... ...భౌమాః పిబనతు్వనవాహమ్.” 

ఇందు ముఖయోమైన అంశం – పాలసముద్రాని్న మధించగా వచి్చన అమృతానికి, 
పారాశరయోవచసు్సధకు తగన పోలికను రామానుజులవారు ఇందు వర్ణంచిన వివరం 
విశదీకరంచబడింది.

3. తిరోధ్నానుపపతితు (వ్రాతప్రతిలో 128, 129 ప్టలు)

4. “లోకవతుతు లీలాకైవలయోమ్” (బ్ర.సూ.) 2-1-33

5. “అనావృతితుశ్శబా్దదనావృతితుశ్శబా్దత్ (బ్ర.సూ.) 4-4-22. మొదలగు వానిని 
యథామూలం పరశీలించగోరుతూ; విసతుకృతిభీతిలో విరమిసుతునా్నను.  

శేషోవా సైనయోనాథోవా 
శ్రీపతిరేవాతి స్తితు్వకైః ।
వితరా్యాయమహాప్రాజ్ఞా
భాషయోకారాయ మంగళమ్ ॥

సవాసితు
ఇతోఽధిక శ్రేయః ప్రాపితుగా దీవిసూతు

05-08-2019 సోదరుడు

 సముద్రాల యాదగిరి స్వామి



విన్నపము

ఈ శ్రీభాషయో అనువాదంను గూర్చ రండు మాటలు వ్రాయమని ఆచారుయోలు, 
శ్రీమాన్ కవిశ్రాబ్్దక కేసరులైన రఘునాథ దేశికుల ప్రస్్ర గ్రహీతలైన శ్రీమాన్ 
కండ్లకుంట వేంకట నరసింహాచారుయోలగార ఆదేశము (ఉపదేశము/వచనము) నాలు్గ 
అధ్యోయాలు  - అధ్యోయానికి నాలు్గ పాదాలు – ప్రతిపాదంలో తకు్వలో తకు్వగా 
ఐదు అధికరణాలు. ఎకు్వలో ఎకు్వగా ఇరవై ఆరు అధికరణాలు – కలిగ మొతతుంగా, 
నూటయాభైఆరు అధికరణాలు కలి్గ, మొతతుంగా ఐదువందల నలభైఐదు సూత్రాలు గలది. 
దానికి ‘సూత్రాక్షరాణివాయోఖ్యోసయోంతే’ అని ఆరంభించి అనూయోనానతిరకతుంగా అన్నటు్ల 
స్గన అక్షరవాయోఖయో గలది శ్రీభాషయోము. దీనికరతు భగవద్రామానుజులు. రచన సంస్కృతంలో 
ఉన్నది. దీని్న పఠంచాలంటే షట్ శాసత్రములలో నిష్్ణతులై యుండాలి. (వాయోకరణము, 
తర్ శాసత్రము, మీమాంస వంటివి) అటిటి గ్రంథాని్న శాసత్రరతా్నకరులైన శ్రీమాన్ రఘునాథ 
దేశికులవారవద్ద పాఠంగా పందినవారు శ్రీమాన్ మా ఆచారుయోలవారు, కొందరూను. 
చదివిన పాఠాని్న స్ధికారకంగా ఇతరులకు పాఠంగా చెప్పగలిగన వారు మా ఆచారుయోలు. 
అందుకు వారు చేసిన శ్రీభాషయోపారాయణాలు, శ్రీభాషయోంపైన వారు చేసిన ఉపనాయోస్లు, 
అంతకంటే ముందు పాఠం నేరు్చకొంటున్న కాలంలోనే తోటి సహపాఠకులకు, జరగన, 
తాను విన్న పాఠాని్న మళ్ళీ తాము చెప్పటం స్ధ్రణ మేధసు్సలకు దుస్్సధయోం. వార దగ్గర 
ఈ మధయోకాలంలో, రటైరయాయోక, సపతుతిప్రాయంలో, బుదిధి రోజురోజుకు మందగసుతున్నవేళ, 
గ్రంథం పఠంచిన, అల్పమేధసు్సతో రండు వాకాయోలు వ్రాయబూనటమూ స్హసమే. 
‘ఉదాబాహురవవామనః’ అన్నటు్ల. ఐనా ఆచారుయోల వార ఆజఞా.

ఉ.వే.ప్ర. శ్రీమాన్ కండ్లకుంట సీతారామానుజాచారుయోలవార, అనగా వార తండ్రిగార 
వాగాధిర వీరకి వంశతః సంక్రమించిన గుణం. అది ఉపనాయోసం చెపి్పనా, పాఠం చెపి్పనా, 
గ్రంథరచన స్గనా ఆ వాగాధిర స్గుతూనే ఉంటుంది. అందువల్ల మూలానువాదంలో 
మధయోమధయో వార వివరణ వాకాయోలు కని్పస్తుయి. స్ంకేతిక పదాలకు వివరణ కని్పసుతుంది. 
ఆయా మతాలను (స్ంఖ్యోది) గూర్చ చర్చంచేవేళ ఇతరులైన వార మతం గూర్చన 
అవగాహన కలి్పస్తురు (పేజి 565). ప్రయోగంచిన పదంకు, పాఠకుల సౌకరయోం కొరకు, 
అర్థమయేయో కొరకు పరాయోయపదాలు వాడారు. వీలైనంత సులభంగా అర్థమయేయోటు్ల వ్రాసే 
ప్రయత్నం చేశారు, అనుకూల, వయోతిరేక వాకయో నిరా్మణం, ఒక సరవానామం ఆ సందర్ంలో 
ఏ నామవాచకాని్న తెలు్పతుందో వివరసూతునూ. 
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భగవద్రామానుజుల తరువాత ఈ వెయేయోళళీ కాలంలో శ్రీభాష్యోని్న అనువదించే 
స్హసం చేసినవారు ఇద్దరే కని్పసుతునా్నరు. శ్రీమాన్ కందాడై శేష్చారుయోలవారు తొలివారు. 
వీరు రండవవారు. సంస్కృతంలోనైతే వేదాంత దేశికుల వారు మొదలుకొని దశాధికంగా 
వాయోఖయోలు వచా్చయి. తెలుగులోను శ్రీభాషయోంలోని కొని్న కొని్న విషయాలు గ్రంథంగా వచి్చ 
యుండవచు్చను. కాని, శ్రీభాష్యోని్న సంపూర్ణంగా తెలుగున అనువదించినవారు ఈ ఇద్దరు 
తప్ప మూడవవారు ఉన్నటు్ల లేదు.

శాసత్రగ్రంథము, ఆచారుయోని వద్ద సేవించవలసిన గ్రంథము శ్రీభాషయోము. ఈ 
గ్రంథంపై ఒక అవగాహన కలి్పంచట్నికి ‘గుడిడిలో మెల్ల’ అన్నటు్లగా కొంతలో కొంత 
ఉపకరసుతుంది. ఈ గ్రంథం చదివితే శ్రీభాషయోం తెలిసినటే్ల అని భావించకుండా, వేదములు, 
ఉపనిషతుతులు, భారతీయ (శ్రీవైష్ణవ) సంప్రదాయం ఈ దశకు చేరట్నికి ఎన్్నని్న మెటు్ల 
ఎకి్ వచి్చందో గమనించాలి. జీవుడు దేవుడుగా మారట్నికి చేయవలసిన స్ధన ఏమిటో 
తెలుసుకోవట్నికి, ఉన్నసి్థతి, చేయవలసిన ప్రయాణం, చేరాలి్సన గమయోం నిరు్దషటింగా 
గ్రహించట్నికి ఈ అనువాదం, ఇందలి విషయాలు, సులభంగా, తెలుగువారకి 
లభిస్తుయి. ఇదొక గొప్ప ప్రయత్నం. తెలిసిన విజాఞానాని్న నలుగురకి పంచటం (అధీతిబోధ 
ఆచరణ ప్రచారాలు) చదువుకున్నవారు చేయాలి్సన పని. తమ గురువులైన తండ్రిగారు, 
శ్రీమాన్ రఘునాథదేశికులవారు అనుసరంచిన మారా్గని్న అనుసరసూతు తమ జీవితాని్న 
స్ర్థకపరచుకుంటునా్నరు. అందులోని ఒక భాగమే ఈ శ్రీభాషయో అనువాదము కూడా. 
రామానుజారయోది వాయోజాఞావరధితాం.

 ఇటు్ల
 దాసుడు

హైదరాబాదు - కిడాంబి నరసంహాచారయు
14-9-2019 సెల్: 9866828404



శ్రీమతే రామానుజాయనమః

ఉపోద్ఘాతము

భారతదేశమునందు మిగతాదేశాల కంటే మిన్నగా ఆధ్యోతి్మక విచారము 
యుగయుగాలుగా కొనస్గుతూ వసుతున్నది. ఆ విషయములో శాశవాత సతయోము – ఎల్లవేళలా 
అప్రతిహతమైన ఉనికి కలిగనటిటిది ఏది? అనే విచారము ధీమనుతులగు ద్రషటిలచే చేయబడింది. 
కనుపించుతున్న వసుతువులన్్న ప్డుతున్నవి. నశించుతున్నవి కనుక శాశవాతమైన సతయోము ఏదీ 
లేదని కొందరు ప్రతయోక్షము ప్రమాణము ఆధ్రముగా నిశ్చయము చేసినారు. వీరు నాసితుకులు 
అనబడినారు. తమ సిదాధినాతుని్న శ్రవణమనోహరముగా మనోరంజకముగా ప్రవచించినందువల్ల 
చారావాకులు అనబడినారు. తరువాత వచి్చనవారు ఎని్నరూప్లు దాలి్చనా 24 వికారాలు 
కలిగన ప్రకృతి – ప్రధ్నము, ప్రుషుడు అనే రండు తతాతు్వలు ఉన్నవి అని స్ంఖ్యోలు 
నిరూపించినారు. కొందరు అణువులు మూలముగా ఉన్నవని వాటి కలయిక వల్ల జగతుతు 
ప్డుతున్నదని అనా్నరు. వీటిలో కొది్ద తేడాను ఒప్్పకున్నందువల్ల కొందరు వైశేష్కులు కాగా 
మరకొందరు నైయాయికులు అనబడినారు. మరకొందరు సమయోక్ జీవనాని్న ప్రతిపాదించినారు. 
ప్రశానతు మరణమే /దేహతాయోగమే మోక్షము ప్నర్జన్మ లేదని అనా్నరు. సవార్గ నరకాలూ లేవు అని 
అనా్నరు. వారే క్రమంగా జైనులు బౌదుధిలు ఐనారు. తరువాత సమయోక్ జీవనానికి మూలమైన 
కరా్మచరణమే పరలోకంలో సుఖ్నికి హేతువు అవుతుంది అని చెప్తూ వేదప్రామాణాయోని్న 
అంగీకరసూతు కర్మలకు ప్రాధ్నయోమును చెపి్పనారు. జడమైన కర్మము ఫలాని్న ఇవవాడములో 
సమర్థము కాదు అని చెప్్పతూ ఆయా కర్మలచేత ఆరాధింపబడే అతీత శకితు ఒకటి ఉన్నది. అదే 
మనం కోరన ఫలాలను యాగాదులవల్ల ఆరాధింపబడి సంతృపితు చెంది దయతో ఉపాసకుడికి 
ప్రస్దించుతున్నది అని ఈశవారుడనబడేవాడిని అంగీకరంచినారు. ఈశవారుడు అనబడే 
ఇంద్యాతీత శకితు వేదము అనే ప్రమాణము దావారానే తెలియబడుతుంది అని అంగీకరంచి 
అతడు శాశవాత సతయోమని మూడు లోకాలను ఆయన సంకల్పము మాత్రము చేతనే ప్టిటించి, 
రక్షించి, పోష్ంచి, తిరగ తన సంకల్పము ప్రకారం తనలో కలు్పకుంటునా్నడని సిదాధినతుము 
చేసినారు. ఐతే ఆయనకు నామము రూపము గుణములు ఉనా్నయా? ఆయన నివాస స్్థనము 
ఎక్డ? వంటి ప్రశ్నలు వేసుకొని ఉపనిషతుతుల దావారా విచారము చేసి నిరాధిరణ చేసుకునా్నరు. 
ఇక్డే సిదాధినతు భేదాలు ఏర్పడినవి. 

దీనిపైన వేద సంహితయందు సమగ్రమైన అవగాహన కలిగ ఉండి అఖండమైన వేదాని్న 
ఋకు్లు, యజుసు్స, స్మము అధరవాణము అని వాటి సవాభావాని్న కర్మలలో వాటికి ఉండే 
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ప్రాధ్నాయోని్న బటిటి నాలుగు విభాగాలుగా చేసి తన శిషుయోల దావారా లోకంలో ప్రవరతుంపచేసినాడు. 
ఆయనకు వేదవాయోసుడు అనే స్రధికమైన నామధేయము ఏర్పడింది. తన కాలంలో జరుగుతున్న 
చర్చలను గమనించి పెద్దలై వేదారధివేతతులైన మహరు్షల యొక్ సని్నధిలో సిదాధినతు నిర్ణయాని్న 
చేసి ‘బ్రహ్మసూత్రాలు’ అనబడే సూత్రాలను రచించినాడు. అవి నాలుగు అధ్యోయాలుగా 
ఉన్నవి మొదటి రండు స్ధయోదివాకము అనబడితే తరువాతి రండధ్యోయాలు స్ధనదివాకము 
అని పిలువబడినాయి. ఒకటవ అధ్యోయానికి సమనవాయాధ్యోయము, రండవ అధ్యోయానికి 
అవిరోధ్ధ్యోయము, మూడవ అధ్యోయానికి స్ధనాధ్యోయము, నాలుగవ అధ్యోయానికి 
ఫలాధ్యోయము అని పేరు్ల ఉన్నవి. పేర్లకు తగనటే్ల వేదము పరమాత్మను తెలుపడములో 
తగన సమర్థత కలది కాదు అనే ఆక్షేపాని్న, బ్రహ్మను గురంచి జిజాఞాస్ తెలు్సకోవాలి అనే 
ప్రయతా్నని్న చేయవలసిన అవసరము లేదు అనే వాదాని్న ఖండించుతూ తతవానిర్ణయము 
చేసూతు మూలకారణము ఆయననే అనే విషయాని్న స్్థపించడము ప్రథమాధ్యోయంలో 
జరగంది. రండవ అధ్యోయములో స్ంఖ్యోది సిదాధినాతుల ఖండనము చేసూతు పరావరతతాతు్వని్న 
నిరాధిరంచినారు. మూడవ అధ్యోయములో ఉపాసనా మారా్గలు ప్రతిపాదింపబడినాయి. 
నాలుగవ అధ్యోయములో పరమ ప్రుష్ర్థమైన మోక్ష ప్రుష్ర్థము ప్రతిపాదింపబడింది. 

ఈ బ్రహ్మ సూత్రాల ఆధ్రంగానే తరువాతి కాలములో భారతీయ ఆధ్యోతి్మక ధోరణి 
ముందుకు స్గంది. చారావాక జైన బౌదాధిది నాసితుక వాదాలను ఖండించుతూ వైదికమార్గము 
ప్రవరతుంచింది. దీని్న బలపరుసూతు ఈశవార సవారూపాని్న నిర్ణయించి ఆదిశంకరాచారుయోల వారు 
అనేక తతాతు్వలు లేవు ఒక్టే తతతు్వం ఉన్దని అద్వాతాని్న నిరూపించినారు. వార సిదాధినతుమునకు 
మూలము బ్రహ్మ సతయోం – జగని్నథాయో అనే అంశము. వీర బ్రహ్మ నామరూప గుణక్రియాదులు 
లేని నిరవాశేష బ్రహ్మ. వీర వాదాని్న అంగీకరంచుతూనే కొది్ద భేదాని్న చెపి్పనవాడు 
భాస్రాచారుయోలవారు. ఈయన బ్రహ్మకు నామరూపగుణాదులు ఉన్నవి. అంగీకరసూతునే అవి 
ఉపాధి వల్ల వచి్చనవి అని అనా్నడు. ఐతే ఆ ఉపాధి, జీవాత్మలకు భేదాని్నన్్న సహజమైనవేనంటూ 
భేదాభేదాలను ప్రతిపాదించినవాడు యాదవ ప్రకాశులవారు. ఇది భగవద్ రామానుజులవారు 
జని్మంచే నాటికి ఉన్నటువంటి ఆధ్యోతి్మక ప్రపంచ పరసి్థతి.

ఇది ఇటు్లంటే స్ధ్రణ జనము అతీతమైన శకితు ఒక్టి ఉన్నతి అని నము్మతూ తమకంటే 
బుదిధిమనుతులు, పూరవాకులు ఐన కొందరు పెద్దలు చెపి్పన ప్రకారము వేదముచే ప్రతిపాదింపబడిన 
శకితుని బ్రహే్మన్దరేరుద్రాదులు, భద్రకాళి, వినాయకుడు, కుమారస్వామి, వీరభద్రుడు, భేతాళుడు 
మొదలుకొని గ్రామదేవతల వరకు తమ విశావాస్ల ప్రకారము కొలుసుతుండేవారు. 

ఇటువంటి సమయంలో కొందరు పరస్పరము మాటలతో ఘర్షణ పడుతూ తమదైవమే 
అసలు తతతు్వము అని ఒపి్పంచప్రయతి్నంచుతూ న్గ్గలేనప్్పడు పరస్పర హననానికిన్్న 
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వెనుకంజవేయలేదు. మతకలహాలు పెరగేటు్ల చేసేవారు. అందుకు రాజుల స్యాని్న కూడా 
తీసుకుంటూ ప్రతయోరు్థలను తుదముటిటించుతూ తమ తమ అభీషటిదైవాల పేరు మీద గొప్ప గొప్ప 
ఆలయాల నిరా్మణాని్న చేయించి ఉత్సవాలు జాతరలు చేయించుతూ తమవాదానికి ప్రచారం 
చేసుకుంటుండేవారు. 

ఆ సమయంలో భగవద్ రామానుజులవారు అవతరంచి పరతతాతు్వని్న స్్థపించుతూ 
పండితులను వేదప్రమాణ పూరవాకంగా రాజ సభలో్ల మెపి్పంచుతూ ఒపి్పంచుతూ సిదాధినతు 
స్్థపన చేసినారు. వారకి వేదవాయోస విరచితమైన బ్రహ్మ సూత్రాలు కరదీపికలుగా ఉంటుండగా 
తమ కనా్న ముందు కాలాలకు చెందిన ఆళావారు్ల రచించిన దివయోప్రబనాధిలు తైలాలు ఐ మరంత 
వెలుగులను విరజిమి్మనాయి. యావద్ భారతమూ సంచారము చేసూతు వేదాని్న బ్రహ్మ 
సూత్రాలనూ రండు చేతులో్ల పటుటికొని సవయోస్చి లాగా విపక్ష పండిత లోకాని్న జయించినారు 
రామానుజులు. ఆ తరువాత తమ యొక్ పరమాచారుయోలైన యామునాచారుయోలవార కోరక 
ప్రకారము బ్రహ్మసూత్రాలకు విప్లమైన స్ధికారకమైన సప్రమాణికమైన వాయోఖ్యోనాని్న 
వ్రాసి కాశీ్మర దేశములోని శారదా పీఠస్థ సరసవాతీదేవికి సమర్పంచగా ఆమె దాని్న చూచి 
మెచి్చ ఆనందాశ్రువులను కురపిసూతు ఆగ్రనా్థనికి శ్రీభాషయుము అన్ అనవారథిమైన నామాన్ని 
కటాక్ంచింద్. అదే రామానుజులవారు కృప చేసిన విశిష్టిద్వాత సిదాధినా్థనికి పటుటి కొమ్మగా 
అలరారుతున్నది.

తరువాతి కాలములో జని్మంచిన మధ్వాచారుయోలవారు తతతు్వము శ్రీమనా్నరాయణుడే. 
ఆయన అనుగ్రహము వల్లనే జీవుడికి మోక్షము సిదిధించుతుంది అని చెప్్పతూ పరబ్రహ్మ – 
జీవుడు రండూ శాశవాతసతాయోలే అంటూ తమ మతాని్న ప్రతిపాదించినారు. దీనికే ద్వాతము అని 
పేరు.

ఆదిశంకరాచారుయోలవారు నిరవాశేషబ్రహ్మ ఒక్టే సతయోము. రండోది ఏదీలేదని 
అద్వాతాని్న – పరమాత్మ – ప్రపంచము లేవు, పరబ్రహ్మనే శాశవాత సతయోము అను విషయాని్న 
ప్రతిపాదించినారు. ఈ విధంగా ముగు్గరు ఆచారుయోలు వేదాని్న పరమ ప్రమాణంగా 
అంగీకరంచుతూ మూడు సిదాధినాతులను స్్థపించినారు. 

భగవద్ రామానుజులవారు, విశిష్టిద్వాతాని్న – ప్రకతి జీవుడు, పరమాత్మ మూడు 
తతావాలునా్నయంటూనే పరమప్రుషుడితో విడదీయరాని వేరుగాలేని/ విశేషణాలుగా 
పరమాత్మతో కూడి ఉన్నవి. కనుక విశిషటిమైన అద్వాతము – పరమాత్మ సతయోము అని 
ప్రతిపాదించినారు. 
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ఇందుకు సమబానిధించిన వీరు ముగు్గరు ప్రతిపాదించిన సిదాధినాతుల సంగ్రహము ఇటు్లన్నది. 
ముందుగా ద్వాతము.

శ్్ల।।  శ్రీమన్మధవామతే హరిిఃపరతరిః సతయుంజగత్ తత్త్వతో 
 భినాని జీవగణిః హరేరనుచరాిః నీచోచ్చభావంగతాిః। 
 ముకి్తర్నిజ సుఖ్నుభూతిిః అమలాభకి్తశ్చ తతాస్ధనం 
 హయుక్షాద్త్రితయంప్రమాణం అఖిలామానియై కవేద్యుహరిిః।।

తా॥ శ్రీమనుతులగు మధ్వాచారుయోలవార మతములో శ్రీమనా్నరాయణుడే పరులు అనుకొనే 
బ్రహ్మరుద్ర ఇంద్రాదులకంటే మిన్నఐనవాడు. వీర ప్టుటికకు కారణము అయియో వారకి ఆయా 
శకుతులను ప్రస్దించినవాడు కాబటిటి. మన కండ్లకు కనిపించే ఈ ప్రపంచమంతా నిజంగా 
ఉన్నటువంటిదే. ఇక పంచభూతాలతో నిండిన జగతుతులో ప్రాణులన్్న వార వార కర్మల 
ప్రకారంగా దేవ తిరయోక్ మనుషయో స్్థవరాదులుగా కనిపించేవన్్న వేరు వేరయినటువంటివి. 
ఆయా శరరాలో్ల ఉండే ఆత్మలన్్న శ్రీమనా్నరాయణునికి అనుచరులే. అనాదిఐన కర్మలవల్ల 
వారు ఒకరు ఎకు్వ జాఞానాదిశకుతులు కలవారైతే మరకొందరు తకు్వజాఞానమును కలవారై 
అధికులు, న్చులు అని వయోవహరంపబడుతునా్నరు. మోక్షము అంటే తనదైన సవారూపానికి 
తగనటు్ల ఆనందరూపమైన సుఖ్ని్న అనుభవించడమే. ఐతే ఆ ముకితుని పందడానికి స్ధనము 
శ్రీమనా్నరాయణుని పాదపదా్మలయందు నిశ్చలమైన భకితు కలి్గ ఉండడమే. ఈ విషయాని్న 
తెలుసుకోవడానికి ప్రమాణాలు మూడే ఉన్నవి. అవే ప్రతయోక్షము అనుమానము శబ్దము 
(వేదములు) లు.

ఆత్మ-జీవాత్మలు వేరు వేరే. కనుక భేదము ఉన్నది అని అంగీకరసుతునా్నరు. కనుక ఇది 
ద్వాతవాదము, భేదవాదము అనబడుతున్నది.

ఇక అద్వాతవాద సదాధాన్తము.

శ్్ల॥  బ్రహ్్మకం పరమారధాసత్ తద్తరత్ మాయామయతావాత్ మృషా 
 బ్రహ్్మవైకముపాధిబింబిత మతోజీవేశభా వంగతమ్ 
 భ్రాన్్తసస్ంసృతిరసయు తత్రపూశమనం ముకి్తిః తదపాయుత్మనో 
 బ్రహ్్మక్యువగమాత్ శ్రుతిశ్రవణజాత్ ఇతాయుహురద్వాతినిః ॥

తా॥ బ్రహ్మ ఒక్డే యథార్థంగా ఉనా్నడు అని అనబడుతునా్నడు. ఆయనకంటే వేరుగా 
ఉన్నటు్లగా కనబడేదంతా మాయవలన ప్టిటింది. కనుక ఉన్నది అని అనబడుతున్నది కాని తరచి 
చూసేతు గారడి వాని మాయవలెనే లేకుండా పోతున్నది. ఉనికిని కలిగ ఉండడము లేదు కనుక 
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ప్రపంచము మిథయో లేనిదే. ఇక బ్రహ్మ కూడా కర్మ అనబడే ఉపాధి అద్దము వంటి దానియందు 
ప్రతిబ్ంబ్ంచిన రూపాని్న చూసి నాకంటే వేరుగా మరొక్డు ఉనా్నడని తలుసుతునా్నడు. తాను 
బ్రహ్మ అయియో ఉంటుండగా తనకు ఎదురుగుా ప్రతిబ్ంబముగా కనిపించేవాడిని జీవుడు అని 
తలుసుతునా్నడు. ఇట్్ల కలిగన జీవ ఈశవారభావాని్న - భ్రానితుని - సంస్రము అని అంటునా్నరు. 
భ్రానితు అంటే భ్రమ. ఒకదాని్న చూసి మరొక్టిగా తలువడము. ఈ విధమైన భ్రానితు/ లేక 
సంస్రము బొతితుగా అణగపోవము/ నశించడము ముకితు అనబడుతున్నది. ఐతే ఆముకితు నేనే 
బ్రహ్మను  నాకనా్న మరొకరు ఎవవారూ లేరు అని వేదవాకయోము దావారానే. తతవామసి, సోఽహమసి్మ 
ఇతాయోదులదావారా తెలిసి రావడముతో కలుగుతుంది. అనగా నేనొక్డినే ఉనా్నను. నాకనా్న 
వేరే ఎవవారూ లేరు. ఇంతకుమునుప్ చూచినదంతా నా భ్రమనే అని యథార్థమును అర్థము 
చేసుకోవడముతో ముకితు కలుగుతుంది అని అద్వాత సిదాధినాతుని్న నమే్మవారు చెప్తునా్నరు.

ఇక విశిషట్ అద్వాత సదాధాన్తము.

శ్్ల।।  శ్రీమల్లక్ష్మణయోగినసు్త భువనం సతయుం, తదీశిఃశ్రియిః 
 క్నో్త, బ్రహ్మ సఏవ, సోఽఖిలతనుిః భినానిస్తతశ్్చతనాిః। 
 సతాయు సంసృతిరీశన్గ్రహకృతా ముకి్తసు్తభక్్త్యద్నా 
 తత్  ప్రాప్తిః పరమేపదే తదను భూతాయు ఖ్యుతి సంచక్షతే ।।

తా॥ ఇక రామానుజులవార సిదాధినతుమునందు ఈ కనిపించే బ్రహా్మండం అంతా సతయోమే 
యథార్థమే. ఈ విశావానికి అధిపతి లక్ష్మీ దేవికి భరతుయైన శ్రీమనా్నరాయణుడే. ఆయనకే బ్రహ్మ 
అని పేరు. మరొకడు అటువంటి వాడు లేడు. ఆయన ఈ చరాచర ప్రపంచాన్నంతటిన్ తనకు 
శరరముగా చేసుకొని ఉంటునా్నడు. చేతనులు జీవులు అనబడే వాళ్లందరూ ఆయనకంటే 
వేరయిన వాళ్్ల. జీవుల యొక్ మరణ జనన రూప, సుఖదుఃఖ్త్మకమైన సంస్రము అనబడేది 
భ్రమకాదు. భగవనుతుని యొక్ కోపము కారణముగా జీవునికి కలిగనటువంటిది. అది 
యథార్థమైనది. ఈ సంస్రాని్నంచి విముకితు శ్రియః పతిపాదారవిందాలపై నున్న అననయోమైన 
భకితు, భగవత్ భాగవతాచారయో అనుగ్రహము, ప్రపతితు శరణాగతులవల్లనే కలుగుతుంది. 
శరణాగతికి ఫలము ఐన మోక్షము ఈ పాంచభౌతిక శరరాని్న విడిచిన తరావాత శ్రీ వైకుంఠ 
నగరములో లభించుతుంది. అది భగవనుతునికి కైంకరయోము చేయడము దావారా ఆయన 
అనుగ్రహాని్న పందడమే. భగవద్ గుణానుభవమే.



శ్రీభాష్యము గురంచి

ప్రాచీనులు తాము సమా్పదించిన విజాఞానాని్న తరువాత రాబోయే తరాలవారకి 
అందించడానికిగాను ఫలరస్లను, మందులనూ చిన్నచిన్న గుళికలుగా అందించినటే్ల 
చిన్నచిన్న సూత్రాలుగా అనుషుటిప్్పలుగానూ అందించినారు. ఆసితుకులైన పూరువాలు 
ప్రపంచము యొక్ ఉత్పతితు సి్థతివినాశనాలకు సమబానిధించి కారకుడైన ఒక అతీంద్య 
శకితుమనుతుడునా్నడని వాదోపవాదాల మీదట నిర్ణయించినారు. ఆయన వల్ల జీవులు 
మోక్షరూపమైన సంస్రబనధివిముకితున్ అనతుములేని ఆనందాన్్న ఒక పరమితకాలం మాత్రమే 
కాకుండా అననతుకాలము వరకూ అనుభవించవచు్చనని తేలి్చనారు. అందుకుగాను 
చేయవలసిన విధ్నాని్న, ఆమారా్గలు కూడా ఒకటిరండు గాకుండా 32 విధ్లుగా, దావాతింశద్ 
బ్రహ్మవిధ్నాలుగా ఉన్నవని, నిరూపించినారు. ఇంకా దేహతాయోగము చేసిన పిమ్మట 
పరమప్రుషుడి సని్నధి చేరుకోబోయే మార్గముయొక్ వైభవాన్్న ముకతుప్రుషుని యొక్ 
ఐశవారాయోన్్న శ్రుతిప్రమాణపూరవాకంగా స్్థపించినారు.

ఆ విషయానే్న సూత్రాలరూపంలో కూరు్పచేసి ఉనా్నరు. అవే బ్రహ్మసూత్రాలు. 
నారాయణాంశజుడైన వాయోసభగవానుడు వాటిని రూప్దిది్దనాడు.

భారతీయమైన తతవాచినతున అంతా వేదాలపైన ఆధ్రపడి ఉన్నది. అవి అననతుములు. 
వాటియొక్ అరా్థని్న అవగాహన చేసుకొని సంగ్రహంగా అంటే ఒక్మాటలో చెప్పడం 
పారాశరుయోడికి మాత్రమే స్ధయోము. అందుచేత ఆయన బ్రహ్మసూత్రరచన చేసినాడు.

సూత్రం అంటే నిరవాచనము ఇట్్ల ఉన్నది. 

శ్్ల॥  అలాపూక్షరమసంద్గధాం స్రవద్ విశవాతోముఖమ్ । 
అక్షోభయుమనవదయుం చ సూత్రం  సూత్ర విద్విదిః ॥

అంటే చెపే్ప విషయాని్న గురంచి సూత్రంలో చాలా తకు్వ పదాలు లేక అక్షరాలు ఉండాలి. 
వాటి సమనవాయంతో తెలు్సకొనే విషయంలో సందేహానికి తావు ఉండకూడదు. ముఖయోమైన 
అంశాని్న ప్రతిపాదిసూతునే ఆలోచించే కొదీ్ద పరమాత్మ వలే అని్న విషయాలతో సమబానధిము 
కలదిగా ఉండాలి. ఏ ఇతర ప్రమాణాల చేతనునూ్న స్్థపింపబడిన విషయము కదల్చలేనిదిగా 
ఉండాలి. ఈ అంతటిలోనూ ఎక్డా అవదయోము/దోషము లేకుండా ఉండాలి.

ఇలాంటి సూత్రము స్ధ్రణులకేగాక కొండొకచో పండితులకు కూడా అంత 
సులభంగా కొరుకుడు పడదు. కనుక గురుముఖతః మాత్రమే అధయోయనం చేయాలి. కొందరు 
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విజాఞాన ఘనులు ఆచారుయోలవార దావారా పందిన విజాఞానాని్న తమ ప్రతిభా స్మరా్థయాలతో 
మరని్న అర్థవనతుమైన విషయాలను ప్రతిపాదించి మెరుగు దిదు్దతారు. దాని్న వాయోఖ్యోనము అనే 
పేరొ్నవచు్చ. దానికి పెద్దలు చెపి్పన లక్షణము ఇట్్ల ఉన్నది.

శ్్ల॥ పదచేఛేదిః పదార్థికి్తిః విగ్రహో వాకయుయోజనా । 
ఆక్షేపసయు సమాధానం వాయుఖ్యునం పంచలక్షణమ్ ॥

మూలములోని పదాయోనికి గాని, గదాయోనికిగాన్ పదములను విడదీయడము, 
పదముయొక్ అరా్థని్న చెప్పడము, పదానికి విగ్రహము చెప్పడము, మొతతుంగా వాకయోంలో 
ఉండే పదాలకు పరస్పర సమబానాధిని్న స్్థపిసూతు వాకయోనిరా్మణము చేయడం లేక వాకాయోలకూరు్ప, 
వాకాయోర్థము పైన, పదాలపైన అనేకాంశాలపైన వచే్చ ఆక్షేపాలపైన సమాధ్నమును 
వివరంచడము వాయోఖ్యోనము అని చెప్తునా్నరు. ఈ ఐదు లక్షణాలు ఉంటే దాని్న వాయోఖ్యోనమనాలి.

మర భాషయోము అంటే ఏమిటంట్రా? ఒకరకంగా ఇది కూడా వాయోఖ్యోనము 
అనడానికి తగ ఉంటుంది. ఐనా వాయోఖ్యోనానికంటేనూ విస్తురమైన ఆక్షేపాలు సమాధ్నాలు 
చరో్చపచర్చలు చేయబడి సమాధ్నము సిదాధినతురూపంలో వెల్లడిచేయబడుతుంది. దాని లక్షణాని్న 
కూడా పెద్దలు ఇట్్ల ప్రవచించినారు.

శ్్ల॥ సూత్రార్థి వర్ణ్యతే యత్రవాక్యుిః సూత్రానుక్రిభిిః । 
సవాపదాన్చ వర్ణ్యన్్త భాషయుం భాషయువిద్ విదిః ॥

దేనియందైతే సూత్రములోని భావము పరపచా్చలు విస్తురము సంక్షేపమూ 
కాకుండా తగనంత మోతాదులో సూత్రము యొక్ అర్థము వివరంపబడుతుందో మరయు 
సూత్రములోని పదాలునూ్న విశదీకరంపబడుతాయో అటిటి వాయోఖ్యోనాని్న భాషయోము అని 
భాషయోము యొక్ లక్షణాలను తెలు్సకొన్న పెద్దలు చెప్తునా్నరు. ఇంక దీనికిపైన మరొక చర్చకు 
అవకాశముండదు.  ఇటువంటి సంశయ విపరయోయాలకు అవకాశమివవాని వాయోఖ్యోనాలను 
అనేక శాస్త్రలకు సమబానిధించి పూరువాలు చేసి ఉనా్నరు. పాణిని వ్రాసిన వాయోకరణ సూత్రాలకు 
పతంజలి సిదాధిన్తుకరంచిన వాయోఖ్యోనము మహాభాషయోము అని లోకప్రసిదిధిని పందింది. 
ప్రసుతుతము బ్రహ్మసూత్రాలకు భగవద్ రామానుజులవార కంటే ముందు నుంచీ మహానుభావులు 
అందించిన భాష్యోలు ఎనో్న ఉనా్నయి. ఐనా అవన్్న (ఎకు్వశాతం) తమకు తోచిన 
భావాలకుగాని, ఆచారోయోపదేశము ప్రకారముగాన్, ఆనాటి దేశకాలాదులకు, పరసి్థతులకు 
అనుగుణంగా మలచబడి తరువాతికాలములోని ధీమనుతుల బుదిధివైశదాయోనికి ప్రతిభా 
స్మరా్థయాలకుగాని, తర్ప్రతరా్లకుగాన్, నాయోయాలకు గాన్, ప్రతయోక్షాది ప్రమాణాలకుగాన్ 
అనుగుణంగా లేకపోవడం చేత నిలువలేకపోయినాయి.
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శ్రీమద్ రామానుజులవార నాటికి శంకర, భాస్ర, యాదవ ప్రకాశాదుల భాష్యోలు 
బ్రహ్మసూత్రాలపైన బలంగా ప్రతిష్ఠింపబడినప్పటికీ వేదవిరుదధింగా ఉండడముతో 
నాథయామునుల మార్గంలో పయనించిన, ఆళావార్ల శ్రీసూకుతులతో బలపర్చబడిన, 
శ్రుతిప్రమాణబదధిమైన యతిరాజుల శ్రీసూకుతులముందు అవి ఝంఝావాతానికి దూదిపింజల 
వలె (పలాయనం చితతుగంచినాయి) గాలో్ల తేలిపోయినాయి.

అంతేకాదు, స్క్షాతూతు శారదాదేవి ఈ గ్రనా్థని్న చూచి శ్రీభాషయోము అని అనవార్థకమైన 
నామధేయాని్న ప్రస్దించింది.

ఈ బ్రహ్మసూత్రాలు 545 ఉనా్నయి. వీటిని నాలుగు అధ్యోయాలుగా వేదవాయోసుడే 
విభజించినాడు. ప్రతి అధ్యోయంలో నాలు్గ చొప్్పన 16 పాదాలు ఉనా్నయి. ప్రథమాధ్యోయానికి 
సమనవాయాధ్యోయము అనే పేరు కాగా రండవది అవిరోధ్ధ్యోయనము, 3వది 
స్ధనాధ్యోయము, నాలుగవది ఫలాధ్యోయము అనబడుతున్నది.

ఇక 16 పాదాలు వరుసగా 1) అయోగవయోవచేఛేద, 2) అస్పషటిజీవాదిలింగక 
(అనయోయోగవయోవచేఛేద), 3) స్పషటిజీవాది లింగక, 4) సుస్పషటిజీవాది లింగకములు 
(2వ అధ్యో.), 5) స్మకృతిపాదము, 6) తర్పాదము, 7) వియతా్పదము, 8) ప్రాణపాదము 
(3వ అధ్యో.), 9) వైరాగయోపాదము, 10) ఉభయలింగపాదము, 11) గుణోపసంహారపాదము, 
12) అంగపాదము (4వ అధ్యో.), 13) ఆవృతితు పాదము, 14) ఉత్రా్నితుపాదము, 
15) గతిపాదము, 16) ఫలపాదము.

సూ్థలంగా ఆయాపాదాలలో విషయము ఈ విధంగా విభజించబడింది. 1వ పాదం: 
పరమాత్మ విషయంలో ఆయన ఇంద్యాలకు అందేవాడుకాడు గనుక ఆయనను గురంచి 
తెలు్సకోవడానికి వేదమే పరమ ప్రమాణము. సిదధివసుతువు గనుక వేదము పరమాత్మను తెలుపదు 
అని మీమాంసకుల వాదాని్న ఖండించడము, సందరా్ని్న బటిటి బ్రహ్మ అనే శబ్దము యొక్ 
అరా్థని్న వివరంచడము వేదవాకాయోలు ఆయను్న గురంచి చెప్పగలు్గతాయి అని సమర్థంచడము 
జరగంది. 

2వ పాదంలో జీవుడు ప్రకృతి ప్రపంచ ఉత్పతితుకి కారణాలు అవుతారు అని చెపే్ప వాకాయోలు 
అస్పషటిములు. ఆ పేర్లతోనే పరమాత్మనే చెప్పబడతాడని తెలి్పనారు. 

3వ పాదంలో ప్రకృతి జీవులను గురంచి తెలిపే తేటగానున్న వాకాయోలను ఖండించడము. 

4వ పాదంలో సుస్పషటిమైన జీవప్రకృతులను వివరంచే వాకాయోలునూ్న పరమాత్మకు 
చెందినవి అని విశదీకరంచినారు. 

ఆ విధంగా ప్రథమ అధ్యోయములో వేదవాకాయోలు వాటిలోని శబా్దలునూ్న పరమాత్మను 
గురంచే ప్రతిపాదిసుతునా్నయి అని సిదాధిన్తుకరంచడంతో సమనవాయ అధ్యోయమనబడింది.
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ఇక 5వ పాదము – దీవాతీయాధ్యోయ ప్రథమపాదము స్మకృతిపాదము. ఇందులో 
స్ంఖయోస్మకృతి ప్రమాణము కాదు. వేదాని్న అంగీకరంచడము, పరణామ వాదాని్న సత్ 
కారయోవాదాని్న ఒప్్పకోవడంతో వైదికంగా కనిపించినా బ్రహ్మలేడని ప్రవచించడంతో 
కాపిలవాదము ఖండింపబడింది. 

6వ తర్పాదములో తార్కవాదము త్రోసిప్చ్చబడింది. 

7వ వియత్ పాదములో ఆకాశానికి కూడా ఉత్పతితు ఉన్నదని, దాను్నంచి ప్టిటిన భూతాలు 
వాయువు, అగ్న, జల, పృథివీ నాలుగునూ్న ఒకదాను్నంచి ఒకటి ప్టిటినవేనని, ఇంద్యాలు 
వగైరాలు కూడా ఉత్పతితు కలవేనని నిరాధిరంచబడింది. 

8వదైన పాదంలో ప్రాణము జీవులు మొదలైన వాటి యొక్ ఉత్పతితుని గురంచి చర్చంచి 
నిర్ణయించినారు. జీవసవారూపము, కరతుకృతావాదులు ప్రాసంగకంగా శ్ధన చేయబడినాయి.

ఇక మూడవ అధ్యోయము యొక్ ప్రథమపాదము వైరాగయోపాదములో జీవుడికి ఈ 
సంస్రముపై రుచి కలుగకుండా ఉండడానికి వైరాగాయోని్న కలిగంచే అంశాలు చెప్పబడినాయి. 

రండవదైన ఉభయలింగపాదంలో పరమాత్మయొక్ ఉభయలింగములు అనగా 
హేయగుణాలు లేకపోవడము కళాయోణగుణాలు అన్్న ఆయనలోనే పోగుపడి ఉండడాని్న 
వర్ణంచినారు. 

బ్రహ్మవిదయోలన్నంటిలోనూ వేరువేరు చోట్ల వేరువేరుగా చెప్పబడిన పరబ్రహ్మ యొక్ 
గుణాలను అని్న విదయోలలోనూ చేరు్చకోవచు్చనా? లేక విడివిడిగానే ఉండవచు్చనా? ఐనప్్పడు 
బ్రహ్మలు వేరువేరు అవుతారు కనుక పరబ్రహ్మలు చాలామంది ఉనా్నరా? ఫలమైన మోక్షము 
వేరువేరా? ఒక్టేనా మొదలైన ప్రశ్నలమీద చర్చ చేయబడి ముప్పదిరండు బ్రహ్మవిదయోలు ఉనా్న 
పరబ్రహ్మ ఒక్డే. మోక్షరూప ప్రుష్ర్థమునూ్న ఒక్టే నన్న సిదాధినతుము చేయబడుతుంది. 
గుణోపసంహారపాదములో (మూడవది).

ఇక అంగపాదము పన్్నండవది. దీనిలో కర్మలు – బ్రహ్మవిదయోలు దేనికి అంగముగా 
ఉంటుంది? కర్మలకు బ్రహ్మవిదయో అంగమా? బ్రహ్మవిదయోకు కర్మలు అంగములా అనే విషయము 
చర్చంచబడి బ్రహ్మవిదయోకే కర్మలు అంగము అవుతవి అని నిర్ణయము చేసినారు.

ఇక నాలుగవ అధ్యోయము యొక్ ప్రథమపాదము పేరు ఆవృతితుపాదము. ఇందులో 
ఆచారోయోపదేశము పిదప ఉపాసనను మాటిమాటికి ప్రతి దినమూ కొనస్గంచాలా అన్న 
ప్రశ్నను వేసుకొని సమాధ్నాని్న చెప్పడమే గాకుండా దానికి సంబంధించిన చిన్నచిన్న 
విషయాలపైన కూడా నిర్ణయాని్న తేటతెల్లము చేసినారు.
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పదా్నల్గవ దగు ఉత్రా్నితుపాదము. బ్రహ్మ ఉపాసనాఫలంగా పరబ్రహ్మ యొక్ 
అనుగ్రహాని్న పందిన జీవుడు శరరంలోంచి లేచిపోయే విధ్నము వర్ణంచబడింది.

15వ దైన గతిపాదములో శరరమును వదలిన జీవుడు పరమాత్మ సని్నధికి పోయే 
అర్చరాది మారా్గని్న గురంచి చర్చ చేయబడింది.

16వ పాదము ఫలపాదము. దీనిలో ముకతుప్రుషుని యొక్ వైభవము వర్ణంచ బడింది. 
చిటటిచివరగా ముకాతుత్మకు తిరగ సంస్ర ప్రవేశము లేదని నిరూపించినారు. 

ఈ విధంగా బ్రహ్మసవారూపాని్న గురంచి తేటపర్చడం, ప్రమాణము యొక్ దార్ఢయాతను 
బోధించడమేగాకుండా స్ంఖ్యోది ఇతర పక్షాలతో విరోధము లేదని తేటతెల్లము చేసి 
జీవసవారూపాని్న పరమాత్మను ఉపాసించడానికి స్ధనాలైన ముప్పది రండు బ్రహ్మవిదయోలను 
గురంచి వాటిదావారా పరబ్రహ్మ/పరమాత్మ వద్దకు చేర బ్రహా్మనందాని్న అనుభవించడము 
ప్నర్జన్మ లేకపోవడము బ్రహ్మసూత్రాల దావారా చెప్పబడింది. ఆ విషయంపై వివిధ పక్షాల 
పలురకాల పోకడలు బ్రహ్మలేడనడం ఉనా్న నిరవాశేషచినా్మత్రుడు. బ్రహ్మకు అజాఞానం 
ప్టిటిందనడము వంటి పరస్పర విరోధ్ంశాలు అసమంజస్లు, కనుక కొటిటి పారవేసినారు. 
పరమాత్మ ప్రుషోతతుముడు కళాయోణగుణాకరుడు ఆయనను గురంచి తెలు్సకొని ఉపాసించితే ఆ 
స్వామి అనుగ్రహము దావారా ఆయనతో సమానంగా కళాయోణగుణపరపూరు్ణడై పరమపదములోనే 
బ్రహా్మనుభవాని్న పందవచు్చనని ఢంకాబజాయించి రామానుజుల వారు ప్రకటించినారు. 
విపక్షాల నోళుళీ మూయించినారు. ఇక అధికరణాలను గురంచి- 

ఇందులో ఒకొ్క్ అంశాని్న సమగ్రంగా చర్చంచడానికి అనువుగా అధికరణ 
విభాగము చేయబడింది. అవి మొతతుంగా 156 అధికరణాలు ఉనా్నయి. వీటిలో ఒక విషయం 
తీసుకోబడగా దానిపైన సంశయము వయోకతుం చేయబడుతుంది. ఆ పైన పూరవాపక్షము తన 
వాదాని్న వినిపిసుతుంది. దానికి సమాధ్నాని్న చెపాతుడు సిదాధినితు. చివరగా రండింటిన్ పరశీలించి 
సందేహాని్న పట్పంచలు చేసూతు విషయముపైన సిదాధినతుము అసలైన అర్థము వివరంచి చర్చ 
ముగంచబడుతుంది. ఇది అధికరణములోని స్రము.

ముముక్షువులు ఐనవారు వాయోసప్రణీత బ్రహ్మసూత్రాలను ఆదరంచి వార 
మనోగతానికి తగనటు్ల సప్రమాణంగా సిదాధిన్తుకరంచుతూ భగవద్రామానుజులవారు వ్రాసిన 
వాయోఖ్యోనరూపమైన శ్రీభాష్యోని్న అధయోయనము చేసి పరమ నిశ్రే్శయస్ని్న పందుదురుగాక.

- సమాపతుము -



శ్రీభాష్యమ్ - అధికరణ సూచీ

ప్రథమాధ్్యయము - ప్రథమపాదము: 1. జిజాఞా స్ధికరణము: i. లఘు పూరవా పక్షము,  
ii. లఘు సిదాధినతుము, iii. మహా పూరవా పక్షము, iv. మహాసిదాధినతుము, v. శ్రుతిఘటటిము, vi. స్మకృతి 
ప్రాణ ఘటటిము, vii. ఏడు రకాలైన అనుపపతుతులు: 1.  ఆశ్రయ అనుపతితు, 2. తిరోధ్నానుపపతితు, 
3. సవారూపానుపపతితు, 4. అనిరవాచన్యతవా అనుపపతితు, 5. ప్రమాణానుపపతితు,  
6. నివరతుకాను పపతితు, 7. నివృతతుయాను పపతితు; viii. సూత్రార్థ యోజనా; 2. జనా్మదయోధికరణము;  
3. శాసత్రయోనితావాధికరణము; 4. సమనవాయాధికరణము; 5. ఈక్షతయోధికరణము; 6. ఆనంద 
మయాధికరణము; 7. అంతరధికరణము; 8. ఆకాశాధికరణము; 9. ప్రాణాధికరణము; 
10. జ్యోతిరధికరణము; 11. ఇంద్ర ప్రాణాధికరణము

ప్రథమాధ్్యయము - ద్వితీయపాదము: 1. సరవాత్ర ప్రసిదధియాధికరణము; 2. అతత్రధికరణము; 
3. అనతురాధికరణము; 4. అనతురాయో మయోధికరణము; 5. అదృశయోతావాదిగుణక అధికరణము;  
6.  వైశావానరాధికరణము

ప్రథమాధ్్యయము - తృతీయపాదము: 1. దుయోభావాదయోధికరణము; 2. భూమాధికరణము;  
3. అక్షరాధికరణము; 4. ఈక్షతి కరా్మధికరణము; 5. దహరాధికరణము; 6. ప్రమితాధి 
కరణము; 7. దేవతాధికరణము; 8. మధవాధికరణము; 9. అపశూద్రాధికరణము, ప్రమితాధి 
కరణశేషము; 10. అరా్థనతురతావాది వయోపదేశాధికరణము

ప్రథమాధ్్యయము - చతుర్థపాదము: 1. ఆనుమానికాధికరణము; 2. చమస్ధికరణము; 
3. సంఖ్యోపసంగ్రహాధికరణము; 4. కారణతావాధికరణము; 5. జగదావాచితావాధికరణము;  
6. వాకాయోనవాయాధికరణము; 7. ప్రకృతయోధికరణము; 8. సరవావాయోఖ్యోనాధికరణము

ద్వితీయధ్్యయము - ప్రథమపాదము: 1. స్మకృతయోధికరణము; 2. యోగప్రతుయోకితు అధికరణము; 
3. విలక్షణతావాధికరణము; 4.  శిష్టిపరగ్రహాధి కరణమ్ 5. భ్కాత్రపతతుయాధికరణము;  
6. ఆరమ్ణాధికరణము; 7. ఇతర వయోపదేశాధికరణము; 8. ఉపసంహారదర్శనాధికరణము; 
9. కృత్స్నప్రసకితు అధికరణము; 10. ప్రయోజనవతాతు్వధికరణము

ద్వితీయధ్్యయము - ద్వితీయపాదము: 1. రచనానుపపతితు అధికరణము; 2. మహద్ దీరాఘాధి 
కరణము;  3. సముదాయాధి కరణము; 4. ఉపలబధియాధికరణము; 5. సరవాథా అనుపపతితు 
అధికరణము; 6. ఏకసి్మన్ అసమ్వాధికరణము; 7. పశుపతయోధికరణము; 8. ఉత్పతితు 
అసంభవ అధికరణము
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ద్వితీయధ్్యయము - తృతీయపాదము: 1. వియదధికరణము; 2. తేజ్ఽధికరణము; 
3. ఆతా్మధికరణము; 4. జాఞాధికరణము; 5. కరత్రధికరణము; 6. పరాయతాతుధికరణము;  
7. అంశాధికరణము

ద్వితీయధ్్యయము - చతుర్థపాదము: 1. ప్రాణోత్పతితు అధికరణము; 2. సపతుగతి 
అధికరణము; 3. ప్రాణాణుతావాధికరణము; 4. వాయుక్రియాఅధికరణము; 5. శ్రేష్ఠిణుతావాధి 
కరణము; 6. జ్యోతిరాదయోధిష్ఠి నాధికరణము; 7. ఇని్దరేయాధికరణము; 8. సంజాఞామూరతుక్్ల పితు 
అధికరణము

తృతీయధ్్యయము - ప్రథమపాదము: 1. తదనతుర ప్రతిపతితు అధికరణము; 2. కృతాతయోయాధి 
కరణము; 3. అనిష్టిదికారయోధి కరణము; 4. తత్ స్వాభావాయోపతితు అధికరణము; 5. నాతిచిరాధి 
కరణము; 6. అనాయోధిష్ఠితాధికరణము

తృతీయధ్్యయము - ద్వితీయపాదము: 1. సనాధియాధికరణము; 2. తదభావాధికరణము; 
3. కరా్మనుస్మకృతి శబ్దవిధయోధికరణము; 4. ముగాధిధికరణము; 5. ఉభయ లింగాధికరణము;  
6. అహికుండలాధికరణము; 7. పరాధికరణము; 8. ఫలాధికరణము

తృతీయధ్్యయము - తృతీయపాదము: 1. సరవావేదానతు ప్రతయోయాధికరణము;  
2. అనయోథాతవా అధికరణము; 3. సరావాభేదాధి కరణము; 4. ఆనందాదయోధికరణము;  
5. కారాయోఖ్యోనాధికరణము; 6. సమానాధి కరణము; 7. సమబానాధిధికరణము; 8. సమ్కృతి 
అధికరణము; 9. ప్రుష విదాయోధి కరణము; 10. వేధ్దయోధికరణము; 11. హానయోధికరణము; 
12. స్మ్పరాయాధి కరణము; 13. అనియమాధికరణము; 14. అక్షరధీ అధికరణము;  
15. అనతురతావాధి కరణము; 16. కామాదయోధికరణము; 17. తని్నరాధిరణానియమాధికరణము; 
18. ప్రదానాధికరణము; 19.  లింగభూయస్తు్వధికరణము; 20. పూరవావికలా్పధి కరణము; 
21. శరరేభావాధికరణము; 22. అంగావబదాధిధికరణము; 23. భూమజాయో యస్తు్వధికరణము; 
24. శబా్దదిభేదాధికరణము; 25. వికలా్పధికరణము; 26. యథా శ్రయభావాధికరణము

తృతీయధ్్యయము - చతుర్థపాదము: 1. ప్రుష్రా్థధికరణము; 2. సుతుతి మాత్రాధికరణము; 
3. పారప్లవారా్థధికరణము; 4. అగీ్నంధనాదయోధి కరణము; 5. సరావాపేక్షాధికరణము;  
6. శమదమాదయోధికరణము; 7. సరావాన్న అనుమతయోధికరణము; 8. విహితతావాధికరణము;  
9. విధురాధికరణము; 10. తద్ భూతాధికరణము; 11. స్వామయోధికరణము;  
12. సహకారయోనతుర విధయోధికరణము; 13. అనావిష్్రాధికరణము; 14. ఐహికాధికరణము; 
15. ముకితు ఫలాధికరణము
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చతుర్్థధ్్యయము - ప్రథమపాదము: 1. ఆవృతితు అధికరణము; 2. ఆత్మతోవాపాసనాధి 
కరణము; 3. ప్రతీకాధికరణము; 4. ఆదితాయోది మతయోధికరణము; 5. ఆసీనాధికరణము;  
6. ఆప్రయాణాధికరణము; 7. తదధిగమాధికరణము; 8. ఇతరాధికరణము; 9. అనారబధి 
కారాయోధికరణము; 10. అగ్న హోత్రాదయోధికరణము; 11. ఇతరక్షపణాధికరణము

చతుర్్థధ్్యయము - ద్వితీయపాదము: 1. వాగధికరణము; 2. మనోఽధికరణము; 
3. అధయోక్షాధికరణము; 4. భూతాధి కరణము; 5. ఆసృతుయోపక్రమాధికరణము;  
6. పరసమ్పతితు అధికరణము; 7.అవిభాగాధి కరణము; 8. తదోకోఽధికరణము; 9. రశి్మ 
అనుస్రయోధికరణము; 10. నిశాధికరణము; 11. దక్షిణాయన అధికరణము.

చతుర్్థధ్్యయము - తృతీయపాదము: 1. అర్చరాదయోధికరణము; 2. వాయవాధికరణము;  
3. వరుణాధికరణము;  4. ఆతివాహికాధి కరణము; 5. కారాయోధికరణము

చతుర్్థధ్్యయము - చతుర్థపాదము: 1. సమ్పదాయోవిరా్వాధికరణము; 2. అవిభాగేన 
దృషటితావాధికరణము; 3. బ్రాహా్మధి కరణము; 4. సంకలా్పధికరణము; 5. అభావాధికరణము; 
6. జగద్ వాయోపార వరా్జధికరణము



కొన్ని పదాలక వివరణలు

ఆత్మ - అతతిగచఛేతి ప్రకృతిలోని అని్న వసుతువులలోకి – తాను అణువంతటి సవారూపము 
గలది గాబటిటి భ్గయోబుదిధితో ప్రవేశించుతున్నది కనుక ఆత్మ అనబడుతున్నది. దీనికే 
మరొకపేరు జీవుడు.  వీరు ఇందరు అనే సంఖయో లేదు. ప్టుటిక లేదు కనుక అజుడు అని 
పిలువబడుతునా్నడు. ఈ ఆత్మలు మూడు విధ్లుగా ఉనా్నరు (1) బదుధిలు = కర్మ  
పాశానికి చికి్ సంస్రములో సుఖదుఃఖ్లను అనుభవించేవారు. (2) ముకుతులు= 
భగవదనుగ్రహంతో సంస్రము నుండి విడుదలను పంది పరమాత్మ సని్నధికి 
చేర శాశవాతానందాని్న అనుభవించుతుండేవారు (3) నితుయోలు = ఎప్్పడు కూడా 
ప్రకృతి మండలములోకి రాకుండా పరమాత్మ సని్నధిలో ఆయనకు కైంకరయోము చేసూతు 
పరమపదములో ఉండెడివారు.

పరమాత్మ, పరమపుర్షుడు, పరబ్రహ్మ = ఈయన శ్రీమనా్నరాయణుడు. లక్ష్మీపతి. ప్రుష ఆత్మ 
బ్రహ్మ శబా్దలచేత పిలువబడుతునా్నడు. ఈయనకు సతతు్వరజసతుమో గుణాల ప్రభావము 
లేదు. కనుక నిరు్గణుడు. తన సంకల్పము చేతనే అఖిలాండకోటి బ్రహా్మండాలను 
నిమేషకాలములో ప్టిటించుతునా్నడు. లోకసు్థలను పోష్ంచేవాడు, కాపాడేవాడు 
తిరగ తనలో కలుప్కొనే వాడూ ఈయనే. ఈయనకు సమానుడు, మించినవాడు, 
ప్టిటించిన వాడునూ్న లేడు. శాసించ సమరు్థడూ లేడు. సవాతంత్రుడు. తన భకుతులకు 
పరతనుత్రడు. మోక్షాని్న ఇవవాగలవాడునూ్న ఈయనే. మరొక్రకి ఆ అధికారము లేదు. 
తనను ఆశ్రయించిన వారకి తాను అనుభవించే  భ్గాలను ప్రస్దిస్తుడు. తనంతటి 
వాడినిగా చేస్తుడు. ఈయన భకుతులను కాపాడడానికి వివిధ రూపాలలో తనదైన 
ప్రకృతితో అవతరంచుతాడు. శిషటిరక్షణ దుషటిశిక్షణ ధర్మస్్థపన చేస్తుడు. అని్నంటిలో 
తాను అనతురాత్మగా ఉండి చిదచితుతులను నియనిత్రంచుతాడు. ఈయనకు సతుతు అనే 
పేరు ఉన్నది. ఒక్ మాటలో వేదము సతయోమ్ జాఞానము అననతుమ్ బ్రహ్మ అని అన్నది. 
సరవాజుఞాడు. సరవావేతతు.

బ్రహ్మ: బృహతి బృంహయతి. తను సవాయంగా పెద్దది. మరయు తనను లేక తాను ఆశ్రయించిన 
దానిని పెద్దదిగా చేసుతుంది. కనుక బ్రహ్మ అనిపేరు. పరమాత్మ, జీవాత్మ, ప్రకృతులకు 
ముగు్గరకీ ఈ నిరవాచనము వరతుంచుతుంది. వేదానికీ ఈ పేరు చెలు్లతుంది. కనుకనే 
పరమాత్మను చెపా్పలి్స వచి్చన సందరా్లో్ల పర అనే విశేషణాని్న జతచేసుతునా్నరు.

సత్్త: ఈ పదము అసధ్తువు నుండి ప్టిటింది. అసభువి అనా్నరు కాబటిటి ఉనికి గలది అని 
అర్థము. భూత భవిషయోత్ వరతుమానాలో్ల ఉనా్నడు అనియే అనబడేవాడు కనుక పరమ 
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ప్రుషుడికీ ఈ పేరు వరతుసుతుంది.  జీవుడు కూడా ఒక శరరంలో కాకపోతే మరొక 
శరరంలో ఉంటునా్నడు కనుక అతడిని కూడా సత్ పదార్థంగా వయోవహరంచవచు్చను. 
కాని ప్రళయకాలంలో మికి్లి సూక్ష్మ రూపాని్న కలిగ పరమాత్మ శరరంలో ఇమిడి 
ఉంటునా్నడు కనుక బయటి ప్రపంచములో లేడనియే వయోవహరంపబడుతునా్నడు. 
పాక్షికమైన అసితుతవాము ఈ జీవుడికి ఉంటున్నది. కనుకనే అజుడు ప్టుటికలేనివాడని 
వయోవహరంపబడుతునా్నడు.

అసత్్త: ఇది ప్రకృతి. ఇది ఎప్్పడూ పరణామాలను పందుతూ లేదు అని అనబడుతున్నది. ఈ 
పరణామాలన్్న జీవుని యొక్ కర్మ ఫలానుభవము కొరకు మాత్రమే. దీనికి కర్మలేదు. 
బంధమూ లేదు.  ఇది జడము. దేనికీ స్పందించే గుణము లేదు. శీతోష్ణములు 
మొదలైనవి దీని్న ఏమీ చేయజాలవు.

చిత్్త: అనగా జాఞానము. దీని్న కలవాడు జీవుడు. శీతోష్ణ సుఖదుఃఖ్లను శబ్ద స్పర్శ రూప 
రసగనాధిదులను అనుభవించుతునా్నడు. ప్రతీకారాని్న చేస్తుడు. ప్రతిస్పందనను 
తెలు్పతాడు. ప్రతయోభిజఞా, స్మకృతి మొదలైన  వాటిని కలిగ ఉంట్డు. ఇక పరమ చేతనుడు 
పరమాత్మ. ఈయన బాహాయుభయున్తర విషయాలను, భూత భవిషయుత్ వర్తమానాలనున్ని 
ప్రతయుక్షంగా దరి్శంచగలడు. ఈ విషయంలోపరిమితి లేద ఈయనక. అందుచేత 
ఈయన జాఞాన సవారూప్డు. జీవుడికి ఉన్న జాఞానము అనాదికర్మలు కారణంగా పరమాత్మ 
నిగ్రహానికి గుర కావడం వల్ల కపి్పవేయబడి అజాఞాని అవుతునా్నడు.

అచిత్్త: జాఞానము లేని జడపదార్థము. ఏ ప్రతిస్పందనా లేనిది. ఇదే ప్రకృతి అనబడుతున్నది.

ప్రధానము: ప్రకృతియే. ప్రపంచములోని అని్న వసుతువులయొక్ శరరాలకు మూలపదార్థము. 
లేక ఉపాదానకారణము. ఇది లేకుండా ఏ వసుతువుకూ బాహయో సవారూపము కలుగదు. 
దీనికే మాయ అని కూడా పేరున్నది. ఐతే గారడి వాని మాయ కాదు. మాయాంత్ 
ప్రకృతిం విదాయుత్ అన్ అనానిర్ కనుక, దీన్కి అజా అన్పేర్ జీవునక వలె.

పుర్షుడు: ప్రము అనగా శరరము. దీనిలో శయనించి ఉంట్డు. కనుక ప్రుషుడు   
అనబడుతునా్నడు. ప్రుసనోతీతి ప్రుషః మనము కోరన కోరకలని్నంటిన్ మనచే 
అర్చంచబడి ప్రీతుడై అడిగన దానికంటే ఎకు్వగా ఇసుతునా్నడు కాబటిటిన్్న ప్రుషుడు 
అనబడుతునా్నడు. ఈ పదము పరమాత్మకు జీవాత్మకునూ్న చెలు్లతుంది. జీవుడు 
పాంచ భౌతిక శరరములో ప్రవేశించి పలుగతులననుభవిసుతునా్నడు కనుక ప్రుషుడు. 
పరమాత్మ అనతురాయోమిగా ఉంటూ జీవుడిని నియనిత్రంచుతూ ఉనా్నడు, వరాలనిసుతునా్నడు 
గనుక ప్రుషుడు అనబడుతూ ఉనా్నడు. ఏ విశేషణమూ లేని ప్రుష శబ్దము 
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శ్రీమనా్నరాయణునికే చెలు్లతుంది. లింగభేదాని్న బటిటి మగవాడికి చెలు్లతుంది. ఉత్తమిః 
పుర్ష స్త్వనయుిః పరమాతే్మత్యుదాహృతిః.

మాయ : మాయాతు వయునం జాఞానము - అనబడింది కనుక మాయ పరమాత్మ యొక్ 
జాఞాన రూపమైన సంకల్పము. ప్రకృతి. మమ మాయాదురతయోయా. మాయ కలవాడు 
మాయీ: ఆశ్చరయోకరమైన శకుతులు కలవాడు. ఇంద్రోమాయాభిః ప్రురూపఈయతే. 
కొందర ఉదే్దశయోములో గారడివాని కనుకటుటి (కనికటుటి)వలె లేనిది. ఉన్నటు్ల 
కనిపించేది. యథార్థ జాఞానము కలిగన తరువాత నశించిపయేయోది. దీనికే మరొక పేరు. 
అవిదయో, మిథాయో. మృష్. అందుకేవారు బ్రహ్మ సతయోమ్. జగత్ మిథాయో అని అనా్నరు. 
అనృతమ్ అని కూడా.

ఋతమ్: అంటే ప్ణయోకర్మ అని అర్థము. ఋతంపిబన్తుసుకృతసయోలోకే. అని వేదము 
చెప్్పతున్నది. అనృతమ్ అంటే ప్ణయో కర్మకానిది. అదే పాపకర్మ. అసతయోము అని 
అర్థము. కనుకనే అనృతేనహిప్రతూయోఢః అని అన్నది శ్రుతి.

అవిదయు: విదయో = జాఞానము. దానికి వయోతిరేకమైనది కర్మ. మోక్ష స్ధనలో కర్మజాఞాన భకితు యోగాలు 
స్ధనాలు అవుతునా్నయి. ‘‘అవిదాయు కర్మ సంజాఞాఽనాయు తృతీయాశకి్తరిషయుతే’’ అని 
విషు్ణప్రాణము చెప్తున్నది అవిదయుయా మృత్యుం తీరా్త్వ విదయుయా అమృతమశ్నితే. 
అంటున్నది వేదము. ఇతరులు అవిదయో అంటే అజాఞానము మాయ అని అంటునా్నరు.

తమసుస్: సూక్ష్మరూపములో ఉన్న చిదచితుతుల కలసి ఉన్న రూపము. చీకటి అని స్ధ్రణార్థము.



విషయసూచిక

  శ్రీభాషయుము ప్రథమాధాయుయము 1-468

 మహా సిదాధింతపరయోంతము 1-159

1 శ్రీభాషయోము – ప్రథమాధ్యోయము – ప్రథమపాదము 160-288

2 శ్రీభాషయోము – ప్రథమాధ్యోయము – దివాతీయపాదము 288-337

3 శ్రీభాషయోము – ప్రథమాధ్యోయము – తృతీయపాదము 337-406

4 శ్రీభాషయోము – ప్రథమాధ్యోయము – చతుర్థపాదము 407-468

  శ్రీభాషయుము ద్వాతీయాధాయుయము 471-654

1 శ్రీభాషయోము – దివాతీయాధ్యోయము – ప్రథమపాదము 471-545

2 శ్రీభాషయోము – దివాతీయాధ్యోయము – దివాతీయపాదము 545-600

3 శ్రీభాషయోము – దివాతీయాధ్యోయము – తృతీయపాదము 600-637

4 శ్రీభాషయోము – దివాతీయాధ్యోయము – చతురధిపాదము 638-654

  శ్రీభాషయుము తృతీయాధాయుయము 655-814

1 శ్రీభాషయోము – తృతీయాధ్యోయము – ప్రథమపాదము 655-674

2 శ్రీభాషయోము – తృతీయాధ్యోయము – దివాతీయపాదము 675-708

3 శ్రీభాషయోము – తృతీయాధ్యోయము – తృతీయపాదము 709-780

4 శ్రీభాషయోము – తృతీయాధ్యోయము – చతుర్థపాదము 780-814

  శ్రీభాషయుము చత్రాథిధాయుయము 815-884

1 శ్రీభాషయోము – చతురా్థధ్యోయము – ప్రథమపాదము 815-830

2 శ్రీభాషయోము – చతురా్థధ్యోయము – దివాతీయపాదము 830-848

3 శ్రీభాషయోము – చతురా్థధ్యోయము – తృతీయపాదము 848-861

4 శ్రీభాషయోము – చతురా్థధ్యోయము – చతుర్థపాదము 861-884



శ్రీభాష్యమ్ 1

శ్రీమతే రామానుజాయనమః
శ్రీశ్రీనివాస పరబ్రహ్మణేనమః

అస్మద్ గురుభ్్యనమః
శ్రీరఘునాథదేశికేభ్్యనమః

భగవద్రామానుజ విరచిత బ్రహ్మసూత్రభాష్యమ్

శ్రీభాష్యమ్  
(ప్రథమభాగము)

జిజ్ఞా సాధికరణము

అఖిలభువన జన్మస్థేమ భంగాదిలీలే 
వినతవివిధ భూతవ్రాతరక్షైకదీక్షే 
శ్రుతిశిరసి విదీప్తే బ్రహ్మణి శ్రీనివాస్ 
భవతు మమ పరసి్మన్ శేముషీభక్తేరూపా।।

అకారవాచ్్యడు శ్రీమనానారాయణుడు అక్షరాణామకారోఽస్్మ అని శ్రీకృష్ణుని 
శ్రీసూక్తే. ఆవరక్షణే అనుధాతువు నుండి అకారము లభంచినది. అది రక్షణను 
తెల్పుతుననాది. శబ్ద ప్రపంచానిక్ అకారము మూలము. అట్లే భౌతికప్రపంచానిక్ 
శ్రీపద్మనాభుడు. ఆ పండరీకాక్షుని సంకలపుము వలలేనే ప్రపంచము ఆరంభము 
ఐనది. రక్ంపబడుతుననాది ఆయనలోనే లీనము అయ్్య ఆయన అనుగ్రహము 
వలలే తన స్వరూపనాశనము లేక బాలముకందుని చిరుబొజ్జలో స్్వమి 
శ్రీపాదతీరథే అమృతమును గ్రోలి ఉజ్్జవిస్తేననాది తిరిగి ఆయన సంకలపుముతో 
బాహ్యప్రపంచానిక్ వచిచి అనాదియైన కర్మసంబంధంగా ఆయాదేహాలను పంది ఈ 
బ్రహా్మండభాండములందు విచిత్ర రూపాలతో వ్యకతేము ఔతుననాది. ఇలా ఆ పద్మనాభుని 
సంకలపుముతో ఆయనకలోబడి ఆజాఞానుస్రము ప్రవరితేస్తేననాది. ఇందులో 
కందరు దుష్టుల్ ఐన జ్వులనుండి స్ధుపరుష్లక హాని కలిగినపడు తానే 
కర్మసంబంధము లేని దేహాలతో నరమృగ రూపాలతో జని్మంచి శిషటురక్షణ దుషటుశిక్షణ 
గావిస్తేనానాడు. జగనానాటకసూత్రధారియైన స్్వమిక్ ఇక చాల్ అని అనిపంచినపపుడు 
ప్రళయరూపములో ఆటకట్టుస్తేనానాడు. సృష్టుసిథేతిలయల్ ఆయనక ఒక బాలలీల. 
ఇందులో తనను ఆశ్రయ్ంచిన గరుత్మంతుడు, జటాయువు, హనుమంతుడు, 
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బాలప్రహాలేదుడు, బలిచక్రవరితే, అజామిళుడు, విభీషణుడు అంబరీష్డు, బలిచక్రవరితే, 
కచేల్డు, ముచికందుడు వంటివారిని రక్ంచి తను చేపటిటున ఏకదీక్షను ఏమాత్రము 
ఏమరక రక్షాకార్యం లో కంకణధారియై దృఢంగా వృక్షఇవదివిస్తబ్ధోతిష్ఠతి అననాట్లే 
చలలేని నీడను ఇసూతే నిల్చ్నానాడు. 

ఇటిటు పరమాత్మ ఈమాంసచక్షువులక, ప్రేమలేనివారిక్ కనిపంచ్టలేదు. 
తన దివ్యమంగళ విగ్రహానినా కళ్్యణగుణాలను వాత్సల్యవైభవానినా వందలకలది 
ఉపనిషతుతేల ద్్వరా తెల్యపరిచినాడు. ఆయన అణువు ఐన జ్వుని కంట్ అణువు ఐన 
స్వరూపం కలవాడు. చాలా పెద్దదైన బ్రహా్మండభాండము కనానా పెద్దవాడు. ఐనా 
సూక్ష్మమైన జ్వుడి కంట్ పరమ సూక్ష్మరూపముతో జ్వుడిలో దూరి నియంతయై 
అంతరా్యమిగా ఉండి ప్రవరితేంపచేస్తేనానాడు. బ్రహా్మండములననినాంటినీ చ్టిటు వసూతే 
మహతుతేతో సంబంధము లేకండా ద్నిక్ వెల్పల దశదిశలలోనూ అత్యతిష్ఠత్ 
దశంగులమ్ అననాట్లే పది అంగుళ్ల ఎతుతేన ప్రకాశిస్తేనానాడు. ఇటాలేగా శ్రుతి 
శిరస్్సలందు వెల్గందే జ్్యతి పరంజ్్యతియైన స్్వమిని వినయముతో ఆశ్రయ్ంచి 
తాను అసితేతా్వనినా పంది తన యొక్క ప్రేమ స్వభావముతో స్్వమిని తనక స్్వధీనము 
చేస్కని, జ్వులక ఆశ్రయ ణీయ స్వభావముతో చలలేని కరుణాకటాక్ష వీక్షణములను 
ప్రసరింపచేసూతే కననాబిడ్డల వలె జ్వులను దరిజేరుచికని వారిని రక్ంపచేస్తేననా 
శ్రీమూరితేక్, పరుషకార స్వరూపణిక్ నివాసస్థేనముగానుననా ఆ ఏడుకండలవాడిక్ 
వరణీయతా హేతువుఐన భక్తేగా పరిణమించే విశేషజాఞానము ద్స్డనైన నాక 
కల్గుగాక.

ఈ శ్లేకము నాందీ శ్లేకము. మంగళ్చరణ శ్లేకము. ఇందులో బ్రహ్మ 
సూత్రాలతో ప్రతిపాదింపబడే విషయము సూచించబడింది. కనిపంచే ఈ ప్రపంచానిక్ 
మూలకారణమైనవాడు, అతనియొక్క శక్తేస్మరాథేయాల్ మొదటిపాదము నందు 
సూచించబడినాయ్. బ్రహ్మసూత్రాలలోని మొదటి అధా్యయము ద్్వరా తెలియవచేచి 
అంశము కూడా ఇదే. ఇక రండవ అధా్యయము నందు వేదముల నంగీకరించని, 
అంగీకరించినా ప్రపంచ సృష్టుక్ పరబ్రహ్మను తపపు ఇతరములను, ఇతరులను 
కారణముగా అంగీకరించే దుష్టులను దూరము చేసూతే వారివాదనలను ఖండిసూతే స్్వమి 
యొక్క ఉనిక్ని అంగీకరించే, ఉపాసించే దేవతిర్యక్ మనుష్య స్థేవరాదులక కలిగే 
ప్రయోజనమును స్్వమియొక్క కళ్్యణ గుణములను గూరిచి చెపపుబడింది. మూడవ 
అధా్యయము యొక్క ఉదే్దశ్యము మూడవపాదమునందు ఉపాసనా ప్రకరణంగానుననా 
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ద్నినా స్ధనానినా తెల్పుతుననాది. భగవంతుడిని గురితేంచ్టక ప్రమాణము శ్రుతులేనని, 
వాటిద్్వరానే ఉపాస్య, ఉపాసనా స్వరూపములను తెల్్సకోవాలని వివరించబడింది. 
శ్లేకములోని నాల్గవ పాదము ద్్వరా నాల్గవ అధా్యయము వివరించబడింది. 
దీనిక్ ఫలాధా్యయము అని ప్రు. మోక్షము ఫలము కాగా అది భగవదనుగ్రహము 
ద్్వరానే లభస్తేంది. ద్నిక్ పనరావృతితే లేదని “నచపునరావర్తతే” అని సపుషటుము 
చేయబడింది. ఈ తీరుగా ఈ శ్లేకము కేవల ప్రారథేన, మంగళ్చరణములనే కాక 
ప్రతిపాదింపబడబోయే విషయానినా విశదపరచింది.

ఇక రండవ శ్లేకంలో ఇందులోని విషయము అమృతంతో సమానమని 
చెపపునారు. అది మృతసంజ్వని. అమృతము పాలకడలి నుండి ఉద్భవిస్తే ఈ 
విషయామృతం ఉపనిషతుతేలనే అగాధశబ్ద ప్రపంచానినా మధంచిపైక్ తేబడింది. 
పల్మారులే పడుతూ చసూతే ఉండడమనే సముద్రము వంటి సంస్రములో ద్క్కని 
వుననా బడబాగినా ప్రభావంతో ప్రాణాల్ కడబటిటున జ్వులను పనరుజ్్జవితులను చేసి 
రక్స్తేంది. స్క్షాతుతే శ్రీహరి జగన్్మహినిగా ప్రత్యక్షము అయ్్య దుష్టులైన రాకాస్ల 
నుండి అమృతానినా తెచిచి ఆశ్రితులైన దేవతలక పంచి రక్ంచినాడు. అట్లే బ్రహ్మసూత్ర 
స్ధను భగవంతుడగు బాదరాయణుడు అశ్రితులైన శిష్య ప్రశిష్య పరంపర ద్్వరా 
ఆసితేక లోకానిక్ పంచినాడు. ఐకమత్యము లేక పల్పోకడల్ పోయే కహనాస్ధువుల 
నుండి భగవద్ బోధాయన, టంక, గుహదేవ ద్రమిడాచారు్యల వంటి పెద్దల్, 
నాధయామునాది ఆచారు్యల చేత ప్రత్యరుధుల కదుష్టుల ఆఘాతములనుండి 
రక్ంపబడి భద్రంగా కాపాడబడింది. ఆ అమృతానినా శ్రీహరి రక్కస్ల బారిని 
పడకండా రక్ంచినట్లే తదంశపరుష్ల్, లోకహితైష్ల్, మహానుభావుల్ కాపాడి 
భగవద్ రామానుజుల వారిక్ అందించినారు. ద్నిని వారు తమ అమృతవాక్కలనే, 
పీయూష ధారలను చిల్కరిసూతే పూరా్వచారు్యల మన్గతానినా గంభీరంగా 
శ్రీభాష్యరూపంలో అందిస్తేనానారు. ఆనాడు దేవతల్ అనుభవించి ఉజ్్జవించినట్లే 
ఈ విశల భూమండలములోని స్మనస్్కల్ / భూదేవతల్ తరుగని ఈ స్ధను 
ప్రతిదినము పానం చేసి దివ్యసూరులై వరిథేలలేండి అని ప్రారిథేస్తేనానారు. ప్రధానంగా 
ఇందులోని అంశము, వా్యఖ్్యనము స్వకపోల కలిపుతము కాదని పూరు్వల మారాగానినా 
అనుసరించినదని వారిచే ప్రతిభట్లనుండి కాపాడి స్రక్తంగా అందించిన ద్నినా 
కేవలము నామాటలతో పదిలంగా మీకందిస్తేనానానని యథారాథేనినా ద్చకండా 
వినయంగా రామానుజులవారు విననావించ్కనానారు.
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దీనినా చదివి ఆకళంప చేస్కని ద్నినా భక్తేగా పరిణమింపచేస్కని 
అరాచిరూపయైన శ్రియః పతిని ప్రతిదినము ఆరాధసూతే, ఆలోచిసూతే, కీరితేసూతే, 
అనుభవిసూతే భ్రమరకీట నా్యయంగా భూదేవతల్ స్మనస్్కల్ ఐన మీరు భగవత్ 
కళ్్యణగుణామృతపానం చేసి రమానాధుని కటాక్షములక పాత్రులై ఆయన సనినాధలో 
నిత్యకంకరా్యనినా చేసూతే ఆనందరసడోలికలలో తూగి బ్రహా్మనంద్నినా అనుభవించండి 
అని పామర జనహితైష్ లోకోద్ధురకడు ఐన ఎంబెరు మానారుల మహా ఆకాంక్ష. 
ద్నినా ఇకముందు అనుభవిద్్దము. 

వేదవా్యసమహరిషిగారి ప్రశిష్్యలలో ఒకడైన బోధాయనుడు తమ ఆచారు్యల 
వారి బ్రహ్మసూత్రాలక వారి మన్భావాలక అనుకూలంగా విపలమైన వా్యఖ్్యనానినా 
వ్రాసినారు. అది మహాభారత ఇతిహాసము వలె పెద్దది ఐనందున మనబోంటలే 
అసమరథేతను దృష్టులో నుంచ్కని సంక్పతేము చేసినారు పూర్వఆచారు్యల్. వారివారి 
ఉదే్దశ్యలను వెలలేడించ్తూ సూత్రాలలోని అక్షరాల్ వివరింపబడుతునానాయ్.

బ్ర.సూ: ఓమ్ అథాతో బ్రహ్మజిజ్ఞాసా  1-1-1 సూత్రంలో ఉననా మొదటిదైన 
అథ అను పదము అనంతరము అను అరాథేనినా చెపతుననాది. రండవదైన అతః అనేది 
వరతేమానంలో జరుగనుననా ద్నిక్ కారణానినా తెల్పతుననాది. వేద్ంగములతో సహా 
తనదైన శఖను చదివినవాడిక్ సూథేలంగా ద్ని అరథేము కంత తెలియవస్తేంది. 
వేదపూర్వభాగంలో చెపపుబడి నిత్యనైమితితేక కామ్యములనే కర్మలక ఫలముల్ చాలా 
కాలము ఉండవు. పైగా చాలా కది్దపాటివి అని కూడా తెల్స్తేంది. ఆ కారణంగా 
అతనిక్ ఉతతేరభాగంలో చెపపుబడిన పరుషారథేములలో శ్రేష్ఠమైన మోక్షమును గురించి 
తెల్్సకోవాలి అనే కోరిక తపపుక కల్గుతుంది. ఆ ఫలానినా ప్రస్దించేవాడు బ్రహ్మ. 
ఆయన స్వరూపము, స్వభావము, కళ్్యణగుణగణముల్, నివాసస్థేనము, ఫలప్రద్న 
శక్తే ఉపాసనా మారగాము వంటి బ్రహ్మక సంబంధంచిన అంశలను తెల్్సకోవాలి 
అనిపస్తేంది. అందుకోసము వేద్రాథేనినా వివరించే పూర్వమీమాంసను అధ్యయనము 
చేసినట్లే ఉతతేరమీమాంస్ శస్్రానినా కూడా ఆచార్యముఖేన చదువుకోవడానిక్ 
ప్రయతినాస్తేడు. ద్నేనా బ్రహ్మజిజాఞాస్ అనే పదము వివరిస్తేననాది. బ్రహ్మణః జిజాఞాస్ - 
బ్రహ్మ జిజాఞాస్ అని ఆ పద్నిక్ విగ్రహవాక్యము. విగ్రహవాక్యము స్ధారణముగా 
సమాసంలోని పద్లక అరాథేనినా విశదీకరిస్తేంది. జిజ్ఞాసా అను పద్నిక్ అరథేము 
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తెల్సుకోవాలి అనే కోరిక అని అరథేము. జాఞా అనే ధాతువుపైన సన్ అంత ప్రత్యయమురాగా 
జిజాఞాస్ అను పదము ఏరపుడుతుననాది. ఇలాగే జిగమిషా, పపాస్, జిగీషా వంటి పద్ల్ 
ఏరపుడుతునానాయ్. పోవాలని కోరిక, త్రాగాలని కోరిక, గెలవాలి అనే కోరిక అనేవి 
ఆయాపద్లక అరాథేల్. ఇచచిట జిజాఞాస్ తెల్్సకోవాలని కోరిక అనగానే ఎవరిని 
గురించి, దేని గురించి అనే ప్రశనాల్ తలఎతుతేతాయ్. అపడు బ్రహ్మను గురించి అని 
సమాధానం వస్తేంది. ఇపడు బ్రహ్మజిజాఞాస్ అను పద్నిక్ బ్రహ్మక సంబంధంచిన 
జాఞానమును/బ్రహ్మను గురించిన జాఞానమును తెల్్సకనుట కరక కోరిక అని 
అరథేము తేటపడింది. ఐతే విగ్రహవాక్యంలో బ్రహ్మణః జిజాఞాస్ అని చెపపునపడు 
బ్రహ్మశబ్దముపైన షషీ్ఠ విభక్తే కనిపస్తేననాది. ఈ విభక్తే ప్రత్యయము కర్తతృకర్మణోఃకృతి 
అనే పాణినీయ సూత్రప్రకారము వచిచింది. శేషేషష్్ఠ అనే సూత్రము ద్్వరా సంబంధ 
అరథేములో షషీ్ఠ విభక్తే ప్రత్యయము విధంపబడుతునానా రాజు యొక్క పరుష్డు/ 
రాజపరుష్డు అనే విగ్రహవాక్యము వలె బ్రహ్మయొక్క జిజాఞాస అని చెపపుబడుట 
ఒపపుతుంది. కాని వాక్యములో కర్మ ఏది అని ప్రశనా వచిచినపడు బ్రహ్మను గురించి అని 
చెపపువలసి వస్తేంది. ఐతే షషీ్ఠ విభక్తేక్ కరా్మరథేము లేదు కద్! విధ ఎలాగా? అననాపడు 
కృత్ ప్రత్యయమైన పదము ప్రక్కనుననాపడు కర్రారథేములో లేక కరా్మరథేములో కూడా 
షషీ్ఠ విభక్తే ప్రత్యయము వస్తేంది అని విశేష సూత్రము వివరిస్తేననాది. ద్ని ప్రకారము 
బ్రహ్మణః అను పద్నిక్ కరా్మరథేత్వము చెపపుకంట్, నిన్, నున్, లన్, కూరిచి, గురించి 
అని ది్వతీయా విభక్తే ప్రత్యయానినా కల్పకంట్ బ్రహ్మను గురించి జిజాఞాస అను అరథేము 
తేట తెలలేము అవుతుంది. ఆ విధంగా స్మాన్యమైన సంబంధానినా గ్రహించినా జిజాఞాస్ 
పద్నిక్ కర్మతో అప్క్ష। సంబంధము ఉంట్ననాందున కరా్మరథేత్వము సిది్దంచ్తుననాది. 
ఐనా ఆక్షేపము ద్్వరా తెలియవచేచిద్ని కంటె సహజమైన అభధాశక్తేతో తెలియవచేచి 
అరాథేనినా స్్వకరించడము ఉతతేమము కనుక కరా్మరథేంలో షషీ్ఠ విభక్తేని చెపపుకోవడం 
తగును. ఐతే ప్రతిపద విధానా షష్్ఠ నసమస్యతే అను వృతితేకారుని వాక్యము 
నిషేధస్తేననాది కనుక షషీ్ఠ సమాసమురాదు అని అనవచ్చిను కానీ కృద్్యగా చషష్్ఠ 
సమస్యతే అని నిషేధానినా పరిహరించే మరొక వారితేకము కనిపస్తేననాది కనుక ద్ని 
ప్రకారము షషీ్ఠ విభక్తే వస్తేంది. బ్రహ్మణః జిజాఞాస్ అని విగ్రహవాక్యమూ ఔతుంది. 
అది కరా్మరాథేనినా తెల్పతుంది. అపడు బ్రహ్మను గురించి తెల్్సకోవాలని కోరిక అను 
అరథేము సపుషటుంగా ఏరపుడుతుంది.
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ఇక బ్రహ్మ శబా్దనిక్ అరథేం ఏమిటి? అనే ప్రశనా ఎదురౌతుననాది. బ్రహ్మ శబా్దనిక్ 
అనేక అరాథేల్ ఉనానా అవి పాక్కాలే కాని సమగ్రమైనవికావు. కనుక సహజంగానే  
ఎలాంటి దోషాల్ లేనివాడు. ఆయనకంట్ ఏ విధంగానూ ఆధక్యతను కలవాడు 
ఒక్కడూ లేడు. కనీసము స్టియగు వాడులేడు. ఇనినా అని లెక్్కంచరాని మంచివైన 
గణాల్ కపపుల్ తెపపుల్గా గలవాడు. బదుధుల్ ముకతేల్ నితు్యల్ అనబడు మూడు 
రకాల పరుష్ల్/జ్వుల్ అందరికనానా మిననాయైన వాడు పరుషోతతేముడు 
ఎవడో వాడే బ్రహ్మ శబా్దనిక్ అరథేముగా చెపపుబడుతునానాడు. బృహతతే్వము అనే 
గుణమును కలిగానవాడు బ్రహ్మ అని చెపపుబడతాడు. బృహత్వమంట్ స్వరూపంతోనూ 
గుణాలతోనూ తనక స్టి, మించిన అధకడు ఐనవాడు లేక ఎవడు ఉనానాడో 
అతడే బ్రహ్మ బృహత్వము కలవాడు అనబడుతునానాడు. వాడే బ్రహ్మ శబా్దనిక్ 
ముఖ్్యరథేము ఔతునానాడు. అతడే అందరినీ శసించేవాడు సర్వ ఈశ్వరుడు. ఆయనే 
బ్రహ్మ శబ్దం చేత చెపపుబడుతునానాడు. ఆయనను తపపు ఎవరిని ఐనా బ్రహ్మ అని 
ఈశ్వరుడు అని సంబోధంచినా వారిలో ఆ గుణము నందలి ఒక చిననా అంశము 
ఉననాందున, ఇతరులకనానా అధకడైనందున ఉపచారము/మరా్యద్ గౌరవముల 
కది్ద వ్యవహరించడమే ఔతుననాది. బ్రహ్మ శబా్దనిక్ అనే కారథేములను యోగశక్తేతో 
చెపపువచ్చిను. యోగశక్తేనే యౌగికము అంటారు. అభధాదుల్ వలెనే ఒక శబ్ద శక్తే 
మరొకటి రూఢము. భగవంతుడు అను ఒక పదముననాది. ద్నిక్ కూడా బ్రహ్మశబా్దనిక్ 
ఉననాట్లే పల్ అరాథేల్ ఉనానా ముఖ్్యరథేము మాత్రము పరమాత్మ శ్రీమనానారాయణుడే. 
ఆధా్యతి్మక, ఆది భౌతిక, ఆది దైవికములనే తాపముల్ మూడింటి చేత బాధంపబడే 
జ్వులందరూ మళ్ళీ అలాంటి దుఃఖ్ల్ కర్మలతో సంబంధం లేకండా అమృతతా్వనినా 
ఆనంద్నినా పంద్లంట్ సర్వేశవేరుడైన శ్రీహరిని, బ్రహ్మను గురిించే తెల్సుకోవాలి. 
అందువలలే సర్్వశ్వరుడే జిజాఞాస్ కర్మభూతుడు బ్రహ్మ. తెల్్సకోవాలనే కోరికనే 
జిజాఞాస. కోరికనే కోరబడే ముఖ్యవస్తేవు. అది ప్రధానముగా ముఖ్యంగా కల కోరికక 
అరథేమైన విజాఞానము ఇక్కడ విధంపబడుతుననాది. ఫలితారథేము ఏమనగా షడంగ 
వేద్ధ్యయనమును పూరితేగావించ్కననావాడు సూథేలంగా వేద్రథేము తెల్స్తేనానా 
సంశయరహితమైన జాఞానానినా పందడానిక్ గాను వేదములోని అరాథేనినా వివరించే 
పూర్వ మీమాంస్ శస్్రానినా చదువుతాడు. ద్నివలలే పూర్వభాగంలోని యజాఞాదికర్మల 
వలలే కలిగే ఫలాల్ అలపుముల్ అసిథేరముల్ అని తెల్్సకంటాడు. ద్నితో 
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ఉతతేరభాగములోని విషయానినా, బ్రహ్మను గురించి తెల్్సకోవడానిక్ ఉద్యమిస్తేడు. 
రండు భాగాలలోని విషయాలను, ఫలములను తెల్్సకననావాడు తనక నచిచిన 
ద్నినా శ్రేష్ఠమైన ద్నినా ఎంచ్కోవడానిక్ వీల్ ఔతుంది. అందుకని పూర్వభాగానినా 
తెల్్సకననావాడు రండవభాగంలోని పరబ్రహ్మను తెల్్సకోవడానిక్ ప్రయతినాంచాలి 
అని సూత్రము చెపతుననాది.

మీమాంస్ శస్రాము యొక్క ముందటి భాగము చదివినవాడిక్ కర్మల గురించి 
విశదము ఔతుంది. అవి అలపుము అసిథేరముల్ ఐన ఫలాలను ఇస్తేయ్ అని తెల్స్తేంది. 
అట్లే అననతేరము అక్షయఫలాలను ఇచేచి పరమాత్మను గురించి ఉతతేరభాగము ద్్వరా 
తెల్స్తేంది. పూర్వమీమాంస ద్్వరా తెలిసిన కర్మజాఞానాననతేరము ఆ కారణంగానే 
బ్రహ్మను గురించి కూడా సపుషటుంగా తెల్్సకోవాలి అని ఈ సూత్రము వివరిస్తేననాది. 
ద్నేనా బ్రహ్మసూత్రాలక వృతితేని వ్రాసిన మహానుభావుడు ఇలాగా చెపపునాడు. వృత్్తత్ 
కర్మలను గురిించి తెల్సుకున్న పిదప బ్రహ్మ ను గురిించిన జ్ఞానాని్న సింపాదిించుకోవాలి 
అని అంతే కాదు మునుముందు కర్మమీమాంస్, బ్రహ్మ మీమాంస్ అనేవి రండునూనా 
వేరు వేరు శస్్రాల్ కావు. ఒకే గ్రంథంలోని రండు భాగాల్. అంతా కలిప ఒక్కట్ 
శస్రాము అని చెపపుబోతునానాడు కూడా. జైమిని వ్రాసిన పదహారు అధా్యయాల్ కల 
పూర్వమీమాంసతో ఈ శరీరకమీమాంస స్నినాహిత్యము కలది అని అందువలలే 
ఒక్కట్ శస్రాము అవుతుననాది. అనినీనా అందువలలే రండింటిలోను ప్రతిపాదింపబడే 
అరాథేనినా బటిటు, షట్క భేదమును బటిటు, అధా్యయభేదమును బటిటు భేదముల్ ఉననాట్లే పూర్వ 
మీమాంసక ఉతతేరమీమాంసకనూనా భేద్ల్నానాయ్. ఐనా రండు కలసి ఒక శస్రామే 
కాని వేరు శస్రాము కాదు. అధా్యయాల్గా వేరువేరుగా ఒక నాల్గు ఉననాందున 
నాల్గు అధా్యయాల్ వేరువేరు గ్రంథాల్ కావు కద్? అట్లే ఇదినీనా. మీమాంస్ శస్రా 
మనేది అధాతో ధర్మ జిజ్ఞాసా అని మొదల్ పెటిటు అనావృతి్తోః శబ్దాదనావృతి్తోః శబ్దాత్ 
అనే సూత్రముతో ముగుస్తేననాంత వరక ఉననాదంతా ఒక ద్నితో మరొకద్నిక్ 
స్ంగత్యము / పరసపుర సంబంధము కలిగా ఒకానొక విశిషటుమైన వరుసను కలిగాయుననాది. 
అది ఎటాలేగా అంట్ సావేధా్యయమును అధ్యయనము చేయాలి అని ఆచారు్యని వద్ద 
అధ్యయనము చేసి స్్వధా్యయము అనబడే వేద్ఖ్య అక్షరరాశిని గ్రహించాలి అని 
శస్రాము విధస్తేననాది. ఆ అధ్యయనము ఎలాంటిది? ఎలా చేయాలి? అనే సందేహము 
కలిగానపడు. ఎనిమిదిండ్ల వయసుసు గల బ్రాహ్మణ బ్ల్డికి ఉపనయన సింసాకారము 
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చేయాలి. అతడిని చదివిించాలి అనే వాక్యంతోను శ్రావణమాసము నిందు లేక 
భాద్రపదమాసమున యథావిథిగా ఉపాకర్మను పూరి్త చేసుకొని తరువాత రాబ్యే 
ఐదు నెలల పదిహేను రోజుల వరకు బ్రహ్మచారితో కలస్ గురువుగారు వేదమును 
చదువాలి అని వ్రతనియమాలతో పాట్ విశేషాంశలనునూనా ఉపదేశించ్తూ, ద్నిక్ 
అంగములైన ఇతరములనునునా ఆచరించదగినవిగా విధంచ్తునానారు. ఈ విధంగా 
సత్సంతాన పరంపర గల వంశములో పటిటు, సద్చార నిష్్ఠడై, ఆత్మగుణోప్తుడు 
వేదవేతతేయైన ఆచారు్యనిచేత దగగారక చేరుచికనబడి వ్రత దీక్ష, విశేషవ్రత నియమాల్ 
పాటిసూతే ఆచారు్యల్ గారు పలి్కన పదప అటాలేగే తానూ పల్కతూ వేదము అను 
ప్రు గల అక్షరాశిని గ్రహించడమే ప్రధాన ప్రయోజనముగా గలది అధ్యయనము 
అని తెల్స్తేననాది. అధ్యయనము చేయడమనగా స్్వధా్యయానిక్ సంస్్కరమును 
కలిగాంచడము. సావేధా్యయమును అధ్యయనము చేయాలి అను వాక్యము ద్్వరా 
స్్వధా్యయానిక్ కర్మత్వము తెల్స్తేననాది. సంస్్కరమంట్ ఇతర కార్యములను 
చేస్కోడానిక్ తగిన యోగ్యతను చేకూరచిడము. స్్వధా్యయము ఈ సంస్్కరానినా 
పందడం యుకతేము. సంస్్కరమును పందిన ఈ వేదము ధర్మము అరథేము కామము 
మోక్షము అను రూపాలతోనుననా పరుషారథేములను నాలిగాంటిని పందడానిక్ స్ధనం 
ఔతుననాదని పెద్దల సూక్తే ద్్వరా తెలియవస్తేననాది. అది ఎలా అంట్ జపముల్ 
యజఞాముల్ చేయుట వాటివాటి స్వరూపానినా తెల్పట చేతనునూనా స్ధనమని తేటగా 
తెల్స్తేననాది.

ఈ విధంగా వేద్ధ్యయనమనేది విధ మన్రాములాగా, నియమాల వలె 
అక్షరరాశిని గ్రహించడమేనని తెల్స్తేననాది. ఇలా అధ్యయనం ద్్వరా గ్రహించిన 
స్్వధా్యయము సహజంగానే ప్రయోజనవనతేమైన అరాథేనినా తెల్పతుననాది. కనుక తాను 
ఆచారు్యల వారి నుండి గ్రహించిన స్్వధా్యయము ద్్వరా తెల్స్తేననా ఫలవంతములైన 
అంశలను సూథేలంగా అరథేము చేస్కంటాడు. అట్ వెనుక వేద్ధ్యయనానినా 
పూరితే చేస్కననా బ్రహ్మచారి సూథేలంగా/పైపైన తెల్్సకననా ప్రయోజనాల గురించి 
సమగ్రంగా లోతుగా తెల్్సకోవడానిక్ పూనుకంటాడు. వాటిని వివరించే మీమాంస్ 
శస్రాము ద్్వరా వివిధాలైన కర్మల్, వాటి స్వరూపము, వాటి ఫలముల్ విశేషాంశల్, 
వాటిని నిరణుయ్ంచే వేదవాక్య విచారరూపమైన పూర్వమీమాంస్శస్రాంలో తనక తానై 
ఇతరుల ప్రేరణ లేకండానే తెల్్సకోవడానిక్ ప్రయతినాస్తేడు.
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వేద్నతే వాకా్యల్ స్ధారణమైన కర్మలనినాంటికీ లభంచే ఫలాలనీనా తరిగిపోయేవే 
అనినీనా బ్రహ్మజాఞానమునక అక్షయ ఫలత్వమునూ చూపతుననావి. అదెలాగింటే 
ఈ లోకింలో శారీరక శ్రమతో సింపాదిించిన పాడిపింటల్ స్రిసింపదలన్్న 
అనుభవిసు్తన్న కొద్దా ఎలా తరిగిపోతున్నవో అలాగే పరలోకములోనూ ఈ లోకింలో 
చేస్న పుణ్యకారా్యల ఫలాల్నూ్న తరిగిపోత్యి (ఛందోగ్్యపనిషతుతే) ఈ కర్మలకు 
ఫలమునశించేదఐ ఉన్నది. (బృహద్రణ్య కోపనిషతుతే). అధృవములైన కర్మలవల్ల 
శాశవేతము ధృవమైన మోక్షములభించదు (కఠోపనిషతుతే) దృఢముల్ కాని ఈ 
కర్మరూపములైన ఫలముల్ వట్టి తేలిపోయే పడవల్ మాత్రమే ముండకోపనిషతుతే. 
కర్మలవలన సింపాదిించిన పుణ్యలోకాలను గురిించి బ్గుగా పరిశీలిించిన పిదప 
వేదార్థజ్ఞానము కల బ్రాహ్మణుడు వైరాగా్యని్న పిందవలెను. త్ను చేస్న కర్మలవల్ల 
నితు్యడైన పరమపురుషసాని్నధ్యము లభించదు. అిందువలన జ్ఞానము కొరకు 
గురువుగారి వదదాకు పోవలెను. కానుకగా సమిధలను వింట నుించు కొనవలెను. 
ఆచారు్యడు శ్రోత్రియుడుఐ బ్రహ్మజ్ఞానముతో ఉపాసకుడుగా నుిండవలెను. తనను 
చేరవచిచిన ప్రశాింతమనసుకాడు రాగదవేషాదుల్ లేనివాడైన శష్్యనికి ఆవేదవేత్త దని 
చేతనైతే అక్షరుడైన పరమపురుడిని సత్ పదవాచు్యడైనవానిని తెల్సుకోగలడో అట్టి 
బ్రహ్మవిద్యనుదాచుకోకుిండా బ్ధిించవలెను (ముండకోపనిషతుతే) బ్రహ్మవేత్తయైన 
వాడు పరమపదమును పిందును (తైతితేరీయ ఉపనిషతుతే భృగువలీలే) నిత్యసవేరూపుడైన 
ఆపరబ్రహ్మను తెల్సుకొన్నవాడు తిరిగి జని్మించడు. బ్రహ్మజ్ఞానమున్నవాడు 
సింసారములోకి తిరిగిరాడు (ఛందో) అతడు కర్మవశ్్యడు కాక తనింతట త్నే 
ప్రవరి్తించును. (ఛందోగ్యము) ఆపరమపురుష్ని యొకకా మింగళసవేరూపమును 
తెల్సుకున్నవాడు అమృతసవేరూపమును పిందుచునా్నడు. పరింబ్రహ్మను 
చేరుకోవడానికి జ్ఞానము తప్ప మరొకకా మార్గము లేదు. (పరుషసూకతేము) 
పరమాత్మకింటే వేరుగా తనను, ఆయా భోగాలను అనుభవిించడానికి ప్రేర్పకుడైన 
ఆయన సవేరూప సవేభావగుణములను తెల్సుకొని ఉపాసన చేస్ ఆయనకు 
ప్రీతిపాత్రుడైనచో భగవదను గ్రహముతో కర్మబింధాలను విడిపిించుకొని మోక్షమును 
పిందుచునా్నడు. (శే్వతాశ్వతరోపనిషతుతే) ఇలాంటివి మరింకా ఎన్నా. కేవలకర్మలను 
పట్టుకోకండా, భగవత్ జాఞానముతో ఆయనను ఉపాసించే మారగాముగా కర్మలను, 
ఫలములను ఆశించకండా ఆచరించినవాడిక్ మోక్షము లభస్తేంది.
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ఏమండీ! అంగములైన వా్యకరణాది శస్రాములతోసహా వేద్ధ్యయనము 
చేసిన వాడిక్ - కర్మల్ స్వరాగాదిఫలములను ఇస్తేయ్ అని అవి తరిగిపోయేవి 
అని, పరంబ్రహ్మను ఉపాసించినవాడిక్ తరుగులేని తిరుగులేని అమృత ఫలము 
లభంచ్తుందని సూథేలంగా తెల్సూతేనే ఉంది. కనుక కర్మమీమాంస చేయకండానే 
నేరుగా బ్రహ్మవిచారము చేయవచ్చిను కద్। మధ్యలో ఈ ధర్మవిచారము చేయవలసిన 
అవసరము ఏమిటి? అని అనకూడదు. ఆపాతప్రతీతి వలలేనే చూచాయగానే సర్వము 
తెలి్సనపడు, ద్నిక్ స్ంగాధ్యయనము సహకరించినపడు శరీరక మీమాంస్ 
విచారము కూడా చేయనక్కర లేదుకద్! నిజమే! కర్మమీమాంస, శరీరక మీమాంసల 
వలలే నిష్కరిషింపబడే అంశము సూథేలంగా తెలి్సనపపుటికీ తర్కము, లౌక్క నా్యయములతో 
కలిప విచారించినపడే సంశయ, విపర్యయముల్ లేని చక్కని జాఞానము ఏరపుడుతుంది. 
కావున వేద్నతే వాక్యములను విచారించాలి అని అంటారా! అటె్లేతే ధర్మ(కర్మ)
విచారానిక్ కూడా ఇదే విషయము వరితేస్తేంది అనేది గమనిస్తే బాగుంట్ంది.

- లఘు పూర్వపక్షము -

అయా్య! బ్రహ్మ జిజాఞాస చేస్వాడిక్ ఏది తపపుని సరిగా అవసరమై ఉంట్ందో 
ద్నేనా పూర్వవృతతేముగా చెపాపులి అంతేకాని బ్రహ్మ జిజాఞాసక ధర్మ/ కర్మ విచారముతో 
సంబంధము లేదు. ద్నినా తెల్్సకని యుండవలసిన అవసరము ఏమాత్రమూ లేదు. 
వేద్నతే వాక్య విచారానిక్ వేదములను నేరుచికని ఉంట్చాల్ను. కర్మలను గురించి 
విచారించకనానా వేద్నతేవాక్య విచారమును చేయవచ్చిను. కరా్మంగములను 
ఆశ్రయ్ంచినవైన ఉదీగాధము మొదలైన ఉపాసనముల్ ఈ జాఞాన భాగములైన 
వేద్ంతముల యందే విచారింపబడుతూననావి కూడా! ఆఁ! అందుకే కర్మలను 
గురించి సపుషటుంగా తెల్్సకోనివాడిక్ బ్రహ్మ విచారము చేయడం కదరదు స్మా! 
అని అంటావా! అయ్తే విను. అసల్ నీక శరీరక శస్రా విచారమును గురించి 
ఏమీ తెల్వదు. ఈ శరీరక మీమాంసలో చెపపుదలచ్కననా విషయము ఇది. 
ఏనాటిదో తెలియని అవిద్యవలన పల్రకాలైన భేద్లతో ఈ ప్రపంచానినా దరి్శంచడం 
జరుగుతుననాది. ఆ కారణంగా జన్మ, ముసలితనం, మరణము మొదలైన సంస్ర 
దుఃఖ్ల్ ఏరపుడుతునానాయ్. ఇది ఒక దుఃఖ స్గరము. దీనిలో పడి మునిగితేల్తూ 
ఏనాటికీ గట్టు చేరలేనివానిక్ అనినారకాల దుఃఖ్లక మూలకారణమైన 
మిథా్యజాఞానమును అణచివేయడానిక్ ఆత్మ ఒక్కట్ నిలిచియుండే శశ్వతసత్యము. 
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మిగతాది అంతా అసత్యము అని ఆత్మ ఏకత్వమునక సంబంధంచిన జాఞానానినా 
ప్రతిపాదించదల్చికనానారు. ఇట్వంటి శస్్రానిక్ భేద్లనే ప్రతిపాదించే కర్మజాఞానము 
ఏవిధంగా ఉపయోగపడగలదు? పైగా శరీరకమీమాంసక విరుదధుమైనది కూడా! 
ఇక ఉదీగాధాది విచారమైతేన్ కర్మలక సంబంధంచినదే కాని జాఞానముతో పెద్దగా 
తేడా లేనివి కావడం వలలే వేద్నతేవాకా్యల వదే్ద చేస్తేనానారు. ఐతే అది సూటిగా/
నేరుగా సంబంధము కలదికాదు. కావున శరీరక మీమాంస్ శస్రాము ఏవిషయానినా 
ముఖ్యంగా చెపపుదల్చ్కననాదో ద్నిక్ సంబంధంచిన ద్నినే పూర్వవృతతేంగా 
చెపాపులి. మంచిది సర్! మీరననాట్టు బ్రహ్మవిచారానిక్ కర్మవిచారమే పూర్వవృతతేంగా 
ఉండతగింది. ఎందుకంట్ కర్మలతో కూడిన జాఞానముతోనే మోక్షము కల్గుతుందని 
తెల్స్తేననాది. బ్రహ్మ సూత్రకారుల్ వా్యస్లవారు రాబోయే అధా్యయాలలో 
“సరావేపేక్షాచయజ్ఞాదిశ్రుతేోః అశవేవత్” అను సూత్రము వద్ద. 444 సూత్రము 
3-4-36.  ఇదే విషయానినా చెపపుబోతునానారు.

తింబ్రాహ్మణా వివిదిషని్త. యజ్ఞాన దానేన తపసా అనాశ కేన. ఇది 
శ్రుతివాక్యము. బ్రహ్మవేతతేల్ ఆ పరమాత్మను యజఞాము చేత ద్నము చేత, 
తపస్్స చేత ఉపవాస వ్రతముల చేత తెల్్సకోగ్రుచ్నానారు అని. కావున కర్మల్ 
అవసరమని తేల్తుననాది. ఏకర్మతో కల్పకోవాలి దేనితో కాదు అనేది కర్మవిచారము 
చేయకండా తెలియరాదు కద్! కావున కర్మవిచారాప్క్షయే బ్రహ్మమీమాంసక 
పూర్వ వృతతేము కాగలదు అని బాగా చెపాపురు కాని. ఇది ఎంతమాత్రమూ పసగదు. 
ఎందుకంటారా! సత్ శబ్దవాచ్యమైన బ్రహ్మఒక్కటి మాత్రమే సత్యమని తెల్స్కద్! 
ఆ బ్రహ్మ అనినా రకాలైన విశేషాలక / భేద్లక పూరితేగా వ్యతిర్కమైనది. కేవలము 
చిత్ స్వరూమైనది. అలాంటి బ్రహ్మను గురించి తెల్్సకంట్నే అనినా కషాటులక 
మూలమైన అవిద్యతొలగిపోతుంది. అవిద్య తొలగిపోవడమే మోక్షము. ఇకకర్మల్ 
వరణుముల్, ఆశ్రమాల్, అందులోనూ విశేషకర్మల్ వాటిక్ సంబంధంచిన స్ధ్యమైన 
ఫలము, స్ధనముల్, ఆచరించవలసిన విధానము వంటి అననతేములైన భేద్లతో 
కూడియుండేది కర్మ. ఇనినా భేద్ల్ కలిగాన కర్మ అనినా రకాలైన భేదములను చూపకండా 
వాటిని తొలగించ్ట అనే అజాఞానమును త్రోసివేయడానిక్ / నివారించడానిక్ స్ధనము 
ఎలా ఔతుంది? వేద్ల్ కూడా అనిత్యఫలాలను మాత్రమే ఇవ్వగల కర్మల్ మోక్షమును 
పందడానిక్ అడ్డంకలని, జాఞానము ఒక్కటి మాత్రమే మోక్షమును పందడానిక్ 
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స్ధనమని చూపతుననావి. అన్తవదవాస్యతద్ భవతి. 2) తద్యధేహ కర్మచితోలోకోః 
క్షీయతే. ఏవమేవాముత్ర పుణ్య చితోలోకోః క్షియతే 3) బ్రహ్మవిదాపో్నతిపరమ్ 
4) బ్రహ్మవేద బ్రహ్్మవభవతి 5) తమేవ విదిత్వేఽ తిమృతు్యమేతి అని 4) బ్రహ్మను 
గురించి తెలిసినవాడు బ్రహ్మనే అగుచ్నానాడు (ముండకోపనిషతుతే) 5) ఆ పరబ్రహ్మను 
తెల్్సకననా వాడే మృతు్యరూప సంస్రమును ద్ట్చ్నానాడు (శే్వతాశ్వతరోపనిషతుతే) 
అనునట్వంటివి.

ఇంతకముందు మీరనానారు. బ్రహ్మజాఞానానిక్ కరా్మప్క్ష ఉననాది అవి 
యజాఞాదికర్మల్ అని. ఐతే అది ఫలోతపుతితేక్ తోడు పడదు. తెల్్సకోవాలనే కోరికను 
వివిదిషను కలిగించడానిక్ మాత్రమే ఉపయోగిస్తేననాది. ద్నిక్ కారణమేమంట్ 
1) వస్తేవిరోధము రండింటికీ ఉననాది 2) వేదవాకా్యలను బాగా విచారించినపడు 
మనస్్సలో ఉండే రాగదే్వషాదుల్ తొలగిపోయ్ మనస్్స తేటపడి వివిదిషపటటుడానిక్ 
తోడు పడుతుంది. వాక్యంలో “వివిదిషని్త, తెల్సుకోవాలనుకుింటునా్నరు” అని కద్ 
సపుషటుంగా తెల్స్తేననాది.  వివిదిష కలిగినాకనే, జాఞానము ఏరపుడటానిక్ శమము మొదలైనవి 
మిక్్కలి సనినాహితమైన ఉపాయముల్గా వేదమే చెపపుంది. శాింతుడు దాింతుడు 
సరవేకామముల్ దవేిందవేముల నుిండి ఉపరతుడు ఓరు్ప కలవాడు మానస్క ఏకాగ్రత 
కలవాడై మనసుసులోనే బ్రహ్మను దరి్శించుకోవాలి అని (బృహద్రణ్యకోపనిషతుతే) 
కావున ఇలాగా వందలకలది జన్మలలో ఫలాలను కోరకండా చేసిన కర్మలవలలే 
మనస్్సలోని కల్మషము తొలగి పోయ్నవాడిక్ వివిదిష పటిటునది కాగా ఓసోము్యడా! 
ఈ సృష్టికి పూరవేము. సత్ అనబడేది మాత్రమే ఉిండేది అది ఒకే ఒకకాట్. రిండవది 
లేదు. (ఛందోగ్యము) అది సత్యము జ్ఞానము. అింతములేనిది ఐన బ్రహ్మ (తైతితేరీయ 
ఆనందవలిలే) దానికి అవయవాల్ లేవు. చేయవలస్న పనుల్ లేవు. ప్రశాింతమైనది 
(శే్వతాశ్వతరము) ఈ ఆత్మయే బ్రహ్మము. (బృహద్రణ్యకము) ఆ బ్రహ్మమే న్వు 
(ఛందోగ్యము) ఇటాలేంటి వాకా్యల వలలే జాఞానము పడుతుంది. ద్నివలలే అవిద్య 
దూరము ఔతుంది. ఐతే పైన చెపపుబడినట్వంటి వాకా్యరథేమైన జాఞానానిక్ సహకరించేవి 
శ్రవణము, మననము, నిధధా్యసనముల్.

శ్రవణమనగా వేద్ంతవాకా్యల్ ఆత్మ ఒక్కట్ సత్యమైనది అదే నిత్యమైనది అనే 
జాఞానానినా ప్రతిపాదిస్తేనానాయ్ అని తతతే్వవేతతేఐన ఆచారు్యని ద్్వరా నా్యయయుకతేమైన 
అరాథేనినా గ్రహించడం. ఈ విధంగా ఆచారు్యడు ఉపదేశించిన అంశనినా తన మనస్్సలో 
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ఇందువలలే ఇది తగును. ఇది సరియైనది అని కారణాలను విచారించి గటిటు పరచ్కోవడమే 
“మననము” అనబడుతుంది. ఇలాగా శ్రవణాదుల వలన భేదభావనలనీనా 
తొలగిపోయ్నవానిక్ వాకా్యరథేజాఞానము అవిద్యను పోగడుతుంది. కావున ఇలాంటి 
శ్రవణమునక పూర్వరంగముగా తపపుక అవసరమైన ద్నినే పూర్వవృతతేమని 
చెపాపులి. అది ఏదంట్ 1) నితా్యనిత్యవస్తే వివేకము 2) శమదమాది స్ధన సంపతుతే 
3) ఇహాముత్ర ఫలభ్గ విరాగము 4) ముముక్షుత్వము అనే స్ధనచతుషటుయము. 
ఇవి లేకంట్ జిజాఞాస పసగదు అరథేము యొక్క స్వభావానినా బటిటు ఇదే పూర్వవృతతేము 
కాదగినది అని తెల్స్తేననాది. మొతతేంగా స్రాంశము ఇది - బ్రహ్మస్వరూపానినా 
కపపువుంచే అవిద్యక మూలకారణము పరమారథేము కాని భేదదర్శనము. అదే సంస్ర 
బంధమునక కారణము ఔతుననాది. ఈ బంధము యథారథేము కాదు అది పరమారథేము 
కాదు కనుక జాఞానముచే పారగటటుబడుతుంది. ద్నినా దూరంచేస్ జాఞానము తతతే్వమసి 
వంటి వాకా్యల వలలే పడుతుంది. ఇలాంటి వాక్య జన్యజాఞానానిక్ స్వరూపోతపుతితేక్ 
కాని, అవిద్యను తొలగించే పనిలో గాని కర్మలవలలే ఎట్వంటి ఉపయోగము లేదు. 
తెల్్సకోవాలనే కోరికను పటిటుంచడములో మాత్రమే కర్మల్ ఉపయోగిస్తేయ్. 
ఆ వివిదిషకూడా పాపములక ప్రధాన కారణమైన రజస్్స, తమస్్స అనే గుణాలను 
అణగద్రొక్్క సత్వగుణానినా పెంపచేయడం వలలేనే జరుగుతుంది ఈ ఉపయోగానినా 
గమనించే “బ్రాహ్మణాోః వివిదిషిం తి” అని వేదము చెపపుంది. కనుక కర్మ జాఞానమునక 
ఉపయోగించదు. అందుచేత బ్రహ్మజాఞానము కరక ఇంతకమునుప చెపపున స్ధన 
చతుషటుయానినా పూర్వవృతతేమని చెపాపులి.

లఘు సిద్ధాన్తము

దీనిక్ సమాధానము చెపపుబడుతుననాది. అవిద్య తొలగిపోవడమే మోక్షము అది 
బ్రహ్మవిజాఞానము వలలేనేకల్గుతుంది అని అంతవరక మేము అంగీకరిస్తేనానాము. 
మోక్షమును కలిగించే జాఞానము వేద్నతేవాక్యములచే విధంపబడుతుననాది. ఐతే అది 
ఎట్వంటిది? అని విచారణ చేయాలి. 1) వాక్యము నుండి వాకా్యరథేము తెలియడం 
మాత్రమేనా? లేక ద్ని ఆధారంగా ఏరపుడిన ఉపాసనాత్మకజాఞానమా? అని. ఇందులో 
మొదటిదైన వాకా్యరథేజాఞానము మాత్రము కాదు. ద్నినా శస్రాము విధంచకనానా ఆ 
వాకా్యనినా విననాంతమాత్రముననే జాఞానము కల్గాతూనే ఉననాది. పైగా అంతమాత్రాన 
అవిద్య తొలగిపోవడమూ జరుగడంలేదుకూడా. భేదదర్శనమునక కారణమైన 
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వాసన ఉననాంతవరక తతతే్వమసి ఇతా్యదివాకా్యల్ అవిద్యను నివృతితే చేస్ జాఞానానినా 
కలిగించవు. ఒకవేళ జాఞానము పటిటునా ఎవరో ఒకరిద్దరిక్ తపపు అందరికీ భేదజాఞానము 
తొలగిపోలేదంట్ అది తప్పుమీకాబోదు. ఎందుకంట్ చంద్రుడు ఒకడే అనే విషయము 
తెలి్సనా ఇద్దరు చంద్రుల్ కనిపస్తేనానారు అనే జాఞానము తొలగిపోనట్లే. అంతేకాదు అది 
తొలగిపోకపోయ్నా ద్నిక్ మూలకారణమైన అవిద్య మొదల్నరుకబడింది. కాబటిటు 
మళ్ళీ బంధానిక్ కారణము కాబోదు అని మీరు మాటాలేడవదు్ద. కావలసిన పరికరాల్ 
స్మగ్రి ఉంట్ండగా జాఞానము కల్గడం లేదని అనడం తపపు. ఎందుకంట్ 
విపరీతవాసన ఉంట్నానా ఆపతేలైన వారు వచిచి అది సరికాదు అని నమ్మకంగా బోధ 
చేసినపడు బాధకమైన జాఞానము పడుతూ ఉండడము మనక కనిపస్తేననాది. అలాగే 
వాకా్యరథే జాఞానము కలిగాయుననాపడు అనాదియైన అవిద్్య వాసన వలన భేదజాఞానము 
ఇంకా కనస్గుతూనే ఉననాది అని చెపపుడం ఎంతమాత్రమూ తగదు. బ్రహ్మ మొక్కట్ 
సత్యము మిగతా భేదజాఞానము, ద్ని వాసన మిథ్యయైనందున జాఞానము అనగా 
అభేదజాఞానము ఎపపుడు పటిటుందో అపపుడే అవిద్య అనేది తొలగిపోతుంది కాద్! 
అటాలేకాకండా బ్రహ్మసత్యము జగతుతేమిథా్య! బ్రహ్మము ఒక్కట్ ఉననాది. ద్నిక్ 
మించింది రండోది ఏదీ లేదు. అనే యథారథేజాఞానము పటిటునా మిథ్యయైన అవిద్య 
తొలగిపోలేదంట్ జాఞానమునకంట్ మరొక అవిద్యను తొలగించే స్ధనము లేదు 
కాబటిటు ఏనాటికీ అవిద్్యవాసన తొలగిపోనేపోదు. అవిద్్యవాసన వలలే కలిగే బ్రహ్మ 
వేరు ప్రపంచము వేరు, నీవు వేరు నేను వేరు అనే భేదజాఞానమునక మూలమైన అవిద్య 
నశించింది / నరక్వేయబడింది. ఐనా అది కనస్గుతూనే ఉననాది అనే మాట 
తెలివిలేని మూరుఖులమాట స్మా!

ఇక రండు చంద్రుల్ ఉనానారు అనే విషయంలో ద్నినా బాధంచే ఒక చంద్రుడు 
వాసతేవము. రండు చంద్రుల్ కనబడడము అయథారథేము అనే విషయము చూచే 
కంటిక్ ప్రక్కనే బుర్రలో సిథేరంగా ఉనానా, నిజము కాని రండు చంద్రుల్ ఉనానారు అనే 
మిథా్య జాఞానము కల్గడానిక్ కారణమైన నిజమైన తిమిరాది దోషము వటిటు జాఞానముతో 
తొలగిపోయేది కాదు కాబటిటు నిలచి యుంట్ంది. అందుచేత మిథా్యజాఞానము 
తొలగిపోలేదంట్ తప్పుమీ కాదు. ప్రబల ప్రమాణమైన ఆపోతేపదేశము చేత భయము, 
వణకడంలాంటివి మాత్రము లేకండా పోతాయ్. ఇంకా భేదవాసనను తొలగించడం 
ద్్వరా జాఞానము పడుతుంది అని ఒపపుకనేవారిక్ ఎపపుడూ కూడా జాఞాన్తపుతితే 
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సిదిధుంచదు. ఎందుకంట్ భేదవాసన అనాది కాలము నుండి కూడపెట్టుకంటూ వచిచింది 
కాబటిటు అది అపరిమితంగా ఉంట్ంది. ద్నిక్ విరోధయైన జాఞానము కది్దపాటిది. 
కనుక కది్ద మోతాదు జాఞానము మేరు పర్వతమంతటి అవిద్యను / అజాఞానానినా 
కూలద్రోయడము స్ధ్యమయే్య పని కాదు. అందుచేత కేవల వాకా్యరాథేనికంట్ వేరయ్న 
ధా్యనము, ఉపాసనము మొదలైన శబా్దల చేత చెపపుబడే జాఞానము వేద్నతే వాకా్యలచేత 
విధంచబడింది. కాని వటిటు వాకా్యరథేజాఞానము మాత్రము కాదు. అలాగని శ్రుతుల్ 
చెపతునానాయ్.

1) తెల్సుకొని ధా్యనము చేయవలెను (బృహద్రణ్యకము) 2) తెల్సుకొని 
ధా్యనము చేయుచునా్నడు (ఛోన్్దగ్యము) 3) ఓమ్ అనుచు పరమాత్మను ధా్యనము 
చేయిండి ముండకోపనిషతుతే 4) ఆయనను ధా్యనిించి జననమరణ రూపసింసారమనే 
మృతు్యవు నుిండి బయట పడుచునా్నడు. కఠ ఉపనిషతుతే. 5) పరమాత్మనే చేరుకోదగిన 
గమ్యముగా ఉపాస్ించాలి. బృహద్రణ్యకము 6) ఒర్! ఆత్మనే! పరమాత్మనే 
దరి్శించాలి. ఆయనను గురిించే వినాలి. వాడినే మాట్మాట్కి తలచుకోవాలి ధా్యనము 
చేయాలి. 7) ఆతనినే ఈ ప్రపించింలో దరి్శించుటకై వతుకాలి. అతనిని గురిించియే 
తెల్సుకోడానికి ప్రయతి్నించాలి. ఛందోగ్యము. ఇట్వంటివి ఇంకా చాలా! వీటియందు 
నిధిధా్యస్తవ్యోః  అనే ద్నితో ఏకారథేతను / ఏకాభప్రాయానినా కలిగియుననాందువలలే అను 
విద్య విజ్నాతి; విజ్ఞాయప్రజ్ఞాింకురీవేత ఇలాంటి వాటివలలే తెలిస్ వాకా్యరథేజాఞానము 
ధా్యనము చేయడానిక్ ఉపకరిస్తేననాందువలలే అనువిద్య, విజ్ఞాయ అని ఎతితేచెపపు 
ప్రజాఞాంకరీ్వత, విజానాతి అను పద్లతో ధా్యనము (చేయాలి) విధంపబడుతుననాది. 
వినాలి / శ్రోతవ్యః అని తిరిగి చెపతునానారు. స్్వధా్యయనము / వేద్ధ్యయనము 
ప్రయోజనవంతము కాబటిటు వేద్నినా చదివినవాడు ప్రయోజనకరములైన అరాథేలను 
తెల్్సకననాందు వలన వాటిని దృఢపరుచికోవడానిక్ ఆచారు్యల వద్ద వినదలచి తనక 
తానే ముందుకవస్తేడు కనుక శ్రవణము ఏరపుడింది. మననము విననాద్నినా దృఢంగా 
గటిటు పరుచికనేది కావున “మన్తవ్యోః” అని అనవదించారు. అందుచేత ధా్యనమే 
విధంపబడుతుననాది. ఇకముందు చెపపుబోతునానాడు కూడా. ఆవృతి్తోః అసకృదు పదశాత్  
బ్ర.సూ.4.1.1 ఉపదేశము పందిననాటి నుండి మాటిమాటిక్ తల్చికోవాలి అని 
కావున మోక్షానిక్ మారగాంగా చెపపుబడిన వేదనము(జాఞానము) ఉపాసనము అని అరథేము 
అవుతుననాది. విధ, ఉపాస్యముల్ రండింటినీ ఉపయోగించ్తూ పరా్యయపద్ల్గా 
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ఉపక్రమము, ఉపసంహారములందు ప్రయోగించ్ట కనిపస్తేననాది కూడా. 
మనోబ్రహే్మతు్యపాసీత వాక్య సందర్భంలో భాతిచతపతి చకీరా్తయాయశసాబ్రహ్మవరచిసేన 
యఏవింవేద 2) నసవేద అకృతోసునోహే్యషోః ఆతే్మతే్య వోపాసీత 3) యసతే దవేద యత్ 
సవేద సమయైతదుకతేః అనే చోట 4) అనుమఏతాం భగవో దేవతాం శధయాందేవతా 
ముపాసేసు అని.

ఇక ధా్యనము అనగా నూనెధారలాగా ఎడతెగని స్మమృతులసనాతేనరూపము. 
స్మతృతిచెదరకుిండా నిల్వాలి. చకకాని స్మతృతి లభసే్త అని్న రకాలైన మానస్కముడుల్ 
విడిపోత్యి. అని నిశచిలమైన స్మమృతి మోక్షానిక్ ఉపాయముగా పెద్దలద్్వరా 
వినిపస్తేననాది. ఆ స్మమృతికూడా భగవద్ దర్శనమును చేసుకుింటున్నటు్లగా 
రూపుదిదుదాకోవాలి. అపడు మనసులో సకల రాగబింధాల్ తెగిపోత్యి. అని్నరకాల 
సింశయాల్ - ముిందు వనుకలాడుటల్ త్రుింపబడుత్యి. భగవద్ ధా్యనము 
చేసే వీడిపాపాలన్్న తరిగిపోత్యి. ఇదింత్ ఆ పరాత్పరుడిని దరి్శించినపుడు 
జరుగుతుింది. కఠోపనిషతుతే - అనే వాక్యముతో ఏకారథేతయుననాందువలలే. 
ఇటాలేకాగా ఆత్్మవా అర్ ద్రషటివ్యోః అనే వాక్యముతో నిధధా్యసనము దర్శన రూపమని 
విధంపబడుచ్ననాది. మాటిమాటిక్ తలచ్కంటూ ఉండడము వలలే ఆభావనాప్రకరషి 
దర్శనముతో సమానము అవుతుంది కూడా!

వాక్యకారులచేత ఇదంతా చక్కగా వివరించబడింది. వేదనము ఉపాసనగా 
పరిణమిసు్తింది. పరమాత్మవిషయమును వినుట వలన అని అనినా ఉపనిషతుతేల 
యందు మోక్షముస్ధంచి పెట్టుదిగా విధంపబడిన వేదనము ఉపాసనమని 
అనబడింది. ఒకకామార్ ప్రత్యయమును చేయవలెను. శబ్దారధోము విదితమైనది 
కనుక ప్రయాజ్దుల వలెనే అని పూర్వపక్షమును చేసి. ఉపాసనశబదాము వలన 
మాట్మాట్కి ఆవృతి్తచేయవలెనని నిశచితమైనది అని తెలిసిన జాఞానమును 
మాటిమాటిక్ ఆవృతతేమైనపడే మోక్షమునక స్ధనమవుతుంది అని నిరణుయ్ంచినారు. 
ఉపాసనమనగా ధృవానుస్మతృతి అలాగా లోకములో కనిపిసు్తన్నది. శ్రుతివాక్యము 
నిరవేచిించినిందు వల్లనూ అని. ఆ తెలిసిన విషయానేనా ఉపాసనారూపమైన ద్నిని 
మాటిమాటిక్ ఆ వృతితే చేయబడిన ద్నిని ధ్రువాను స్మమృతిగా వరిణుంచినారు. అలాంటి 
స్మమృతియే దర్శనరూపమని ప్రతిపాదింపబడింది. దర్శనరూపమంట్ ఎదుట ఉననా 
వస్తేవు లాగా చూడడమే. ఈ విధంగా ప్రత్యక్షాకారమును పందిన అప వరగామునక 
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స్ధనమైన స్మమృతిని విశేష్ంచి చెపతునానారు. ఈ పరమాత్మ మాట్మాట్కి మననిం 
చేసుకోవడిం వలన గాని నిధిధా్యసనము వల్లగాని పల్మారు్ల పెదదాల ముఖతోః వినడిం 
వల్ల నైనా లభించడు. ఎవరినైతే త్ను ఇషటిపడత్డో వాడిని త్నే కటాక్షిసా్తడు. వాడికే 
తనదివ్యమింగళ విగ్రహాని్న దరి్శింపచేసా్తడు. (ముండకోపనిషతుతే) ఈ వాక్యము చేత 
తెలిస్దేమంట్ పరమాత్మ వటిటు శ్రవణము, మననము, నిధ ధా్యసములవలలే లభంచడు. 
అవి ఆత్మ ప్రాపతేక్ స్ధనాల్ కావు. ఎవడినైతే పరమాత్మ తనక ప్రియభకతేడుగా 
భావిస్తేడో వాడిని మాత్రమే ఎంచ్కని తనను దరి్శంపచేస్తేడు అని చెపపుబడింది. 
మిక్్కలి ప్రియమైనవాడే వరణీయుడు ఔతాడు. ఎవనిక్ ఈ పరమాత్మ స్టిలేని 
ప్రేమాసపుదుడో వాడే పరమాత్మక ప్రియతముడు ఔతాడు. ఈ ప్రియతముడైన భకతేడు 
ఎలా తనను చేరుకోగల్గాతాడో అలాగా భగవంతుడే స్వయంగా ప్రయతినాంచ్తాడు. 
అలాగని భగవంతుడే న్రారా చెపపునాడు. ఎల్లపు్పడూ మనసుసులోననే్న చేరియుింటూ 
ప్రేమతో సేవల్ చేసేవారికి నను్న చేరుకొనే బుదిధోయోగాని్న ప్రసాదిసా్తను అని జ్ఞానికి 
నేను అని్నట్కనా్న మికికాలి ప్రేమపాత్రుడిని అతడు కూడా నాకు అింతే ప్రేమాస్పదుడు 
అని కూడా చెపపునాడు. అందువలలే స్క్షాత్ కారరూపమైన స్మమృతి స్మరింపబడేవానిక్ 
అత్యంతము ప్రియమైనందున మరియు స్మరణము చేయడమే ఎవనిక్ మరింత 
ప్రీతిద్యకమో అలాంటి వాడే పరమాత్మక వరణీయుడుఔతాడు కనుక అటిటువానికే 
పరమాత్మ తానే అందుబాట్లోక్ వస్తేని చెపపునట్లే ఔతుననాది. ఇలాంటిదైన 
“ధృవాను స్మతృతియే భకి్త” శబ్దంచేత వ్యవహరింపబడుతుననాది. దీనిక్ పరా్యయపదము 
ఉపాసనము కనుకనే శ్రుతిస్మమృతుల చేత ఈ తీరున చెపపుబడుతుననాది. 1) ఆయనను 
తెల్సుకొని ఉపాస్ించి మృతు్యరూప సింసారాని్న దాటుకుింటునా్నడు. 2) ఆయనను 
ఈ విధింగా ఉపాస్ించినవాడు ఈ లోకమింద కర్మ బింధవిముకు్తడు ఔతునా్నడు. 
పరమాత్మను చేరుకోవడానికి ఇది తప్ప మరో మార్గము లేదు. 3) వేదాధ్యయనము, 
తపసుసు, దానముల్, యాగముల చేత కూడా ఇపుడు న్వు చూచిన రీతిగా నేను 
కనిపిించను. ఐతే నిశచిలమైన నాయిందలి భకి్త చేత మాత్రము కనుపిించగలను. 
ఆ భకి్త చేతనే తెల్సుకోబడుత్ను. చూడబడుత్ను. భకి్తవల్లనే నాకు సని్నహితింగా 
అన్తరింగమున చేరవచుచిను. 4) ఓ అరుజునా ఆ పరమపురుష్డు ఇతరులపైకి 
ఒకపు్పడు కూడా ప్రసరిించని సాట్లేని నిశచిలభకి్త చేతనే లభించగలడు అని. ఇలాంటి 
ధృవాను స్మమృతిక్ స్ధనముల్ యజాఞాదుల్. కనుకనే “యజ్ఞాది శ్రుతేరశవేవత్”. బ్ర.
సూ.444. అని చెపపుబడుతుననాది. వివిదిషంతి అను శ్రుతి ప్రకారము యజాఞాదికర్మల్ 
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వివిదిష పటటుడానిక్ ఉపయోగపడుతుండవచ్చి. ఐనా ఆ ధా్యనరూపమైన జాఞానము 
ప్రతిదినమూ అనుష్్ఠంపబడుతూ “పునోఃపునరభా్యసము” చేయుటవలన మిక్్కలి వృదిధు 
చెంది ప్రాణము పోవునంతవరక కనస్గినపడు బ్రహ్మప్రాపతేక్ స్ధనము కాగలదు. 
కావున ద్ని ఉతపుతితే కరక అనినారకములైన ఆశ్రమకర్మలను బ్రతిక్ యుననాంతవరక 
అనుష్్ఠంచాలి. దీనినే చెపపుబోతునానాడు ఈ దిగువ సూత్రాలతో వా్యసమహరిషి. 
1) ఆప్రయాణాత్ తత్రాపి హి దృషటిమ్. 2) అగి్నహోత్రాది తు తత్కారా్యయైవ. 
తదదార్శనాత్ 3) సహకారితేవేనచ ఇతా్యదుల యందు.

వాక్యకారుడు కూడా వివేకాది స్ధన సపతేకము వలన ధృవాను స్మమృతి పడుతుంది 
అని అనానాడు. ఆ స్మతృతి లాభము 1) వివేకము 2) విమోకము 3) అభా్యసము 4) క్రియా 
5) కళ్్యణము 6) అనవసాదము 7) అనుదధోర్షముల వలన కల్గుతుింది. అలా 
జరుగుతున్నిందువలన మరియు నిరవేచనము వలన. అని అంతేకాదు వివేకాదుల 
యొక్క స్వరూపానినా కూడా వివరించినాడు. 1) జ్తి, ఆశ్రయ నిమిత్్తల వల్ల దుషటిము 
కాని అన్నము వల్ల శరీర శ్దిధో కల్గుట వివేకము అని ఇందుక ప్రమాణము. 
ఆహారము ద్షము లేనిదైనపుడు మనససుతవేము / సాతివేకగుణము శ్దధో మవుతుింది. 
సతవేము శ్దిధోగా నున్నపుడు స్మతృతి తప్పక నిల్సు్తింది. 2) విమోకము. కామములకు 
చికకాకుిండుటయే విమోకము. నిర్వచనము శాింతుడై ఉపాస్ించాలి అని. 3) అభా్యసము. 
ఆరింభించడము మాట్మాట్కి ఆలోచిించడమే అభా్యసము దీనిక్ స్మమృతిలో చెపపున 
నిర్వచనానినా భాష్యకారుల్ భగవద్ రామానుజుల్ కాదు. ద్రమిడాచారు్యడు 
చూపనారు. ఎల్లపుడూ ఆయన కళ్్యణ గుణములనే భావిించేవాడు. అని 4) క్రియా. 
ప్రతిదినమూ తనచేత నైనింతలో పించమహాయజ్ఞాలను తప్పక అనుష్్ఠించడము క్రియ. 
నిర్వచనము 1) బ్రహ్మవేత్తలో్ల గొప్పవాడైన ఇతడు కర్మలను ఆచరిించుతునా్నడు. 
2) అలాింట్ పరమాత్మను వేదాధ్యయనము యజఞాము, దానముల్, తపసుసు, 
ఉపవాసద్క్షల్ మున్నగువానితో తెల్సుకోగోరుతునా్నరు. అనినీనా. 5) కళ్్యణము - 
సత్యము, ఋజుతవేము, దయ, దానము, అహిింస, అనభధ్యల్ కలా్యణముల్ ఇవి 
గుణముల్. వీనిని కలిగాయుండాలి. నిర్వచనము 1) సత్యము చేతనే లభింపగలడు 
2) వారికి మాత్రమే ఈ రజోగుణప్రభావము లేని బ్రహ్మలోకము ముననాగునవి 6) 
అనవస్దము - దశకాలముల్ అనుకూలముగా లేనిందువల్ల శోకము. వసు్తవులను 
తలచుకోవడిం వలన కలి్గన దైన్యము, ఉత్సుహము లేక మనసుసు కలత నిందుట 



శ్రీభాష్యమ్ 19

అవసాదము. అది లేక పోవుట అనవసాదము. నిర్వచనము - ఈ పరమాత్మ మానస్క 
ధైర్యము లేని బలహీనునికి చికకాడు అని ఉదధురషిము: - దశకాలాదుల్ కలస్ వచిచి 
కోరినవి చేజికికా నిందువల్ల మనసుసులో కలిగిన మానస్క సింతుష్టి ఉదధోర్షము. దానికి 
విపర్యయము అనుదధోర్షము. ఉబిబిపోకండుట అతి సంతోషము కూడా శత్రువేనని 
అరథేము. నిర్వచనము శాింతుడు దాింతుడు అని. ఈ విధంగా నియమాలతో నుననావానిక్ 
తన ఆశ్రమానిక్ విధంచిన కరా్మనుషా్ఠనము చేతనే బ్రహ్మ విద్్య నిషపుతితే జరుగుతుందని 
చెపపునట్లే ఐనది. అలాగని మరొక వేదవాక్యము చెపతుననాది. విద్యను అవిద్యను 
రిండిింట్న్ ఎవడు తెల్సుకుింటునా్నడో అతడు అవిద్య వలన మృతు్యవును దాటుకొని 
విద్య వల్ల అమృతతవేమును పిందుచునా్నడు. (ఈశ వాస్్య పనిషతుతే) ఇచచిట అవిద్య 
శబ్దము చేత చెపపుబడింది. వరాణుశ్రమాలక విధంచబడిన కర్మ. అవిద్యయా, కర్మతో 
మృతు్యం = జాఞానము కల్గకండా అడు్డకనే ప్రాచీన జన్మలలోని కర్మ. తీరాతే్వ = ప్రక్కక 
త్రోసి, విద్యయా = జాఞానముతో అమృతం = బ్రహ్మను అశ్నాతే = పందుచ్నానాడు అని 
అరథేము ప్రాచీనకర్మను తొలగించ్కోవడానిక్ ఉపాయంగా ప్రసిదిధుక్ ఎక్్కంది అవిద్య. 
విద్య కంట్ వ్యతిర్కమైనది కర్మ మాత్రమే. జ్ఞానమునే ఆశ్రయిించిన ఆయన అనేకము 
లైన యజఞాములనాచరిించినాడు. బ్రహ్మవిద్యను అధికరిించి అవిద్యతో మృతు్యవును 
ప్రకకాకు నెట్టివేయదల్చికున్న వాడు కావున. జాఞానవిరోధయైన కర్మపణ్యము 
పాపము అని రండు రూపాల్గా నుననాది. బ్రహ్మజాఞానమును కల్గకండా అడ్డగించి 
యుంట్ననావి. కనుక రండింటికీ పాప శబ్దముతో వ్యవహారము సబబుగా నుననాది. 
దీనిక్ జాఞానవిరోధత్వము ఎలాగంట్ జాఞానము కల్గడానిక్ కారణమైన శ్దధు సతా్వనిక్ 
శత్రువులైన రజసతేమస్్సలను పెంపచేయడము ద్్వరానే. పాపము జాఞాన్దయ విరోధ 
ఎలా అవుతుననాదంట్. ఇతడే అసాధు కర్మలను చేయిించుతునా్నడు. ఎవడిని త్ను 
మరిింత దిగజ్రిపోవునటు్ల చేయదల్చికునా్నడో? (కౌషీతకీ ఉపనిషతుతే) అనే శ్రుతి 
వాక్యముతో అవగతమగుచ్ననాది. రజసతేమస్్సల్ యథారథే జాఞానానినా కపపువేస్తేయని 
సత్వము యథారథే జాఞానము పటటుడానిక్ హేతువని భగవంతుడే ప్రతిపాదించినాడు. 
సత్వేత్ సింజ్యతే జ్ఞానమ్ - సత్వము వలన జాఞానము పడుతుననాది. అని ఇందువలన 
జాఞానము కలగడం కరక పాపప కర్మనుదూరము చేస్కోవాలి. అది ఫలములను 
కోరకండా అనుష్్ఠంచిన కర్మలవలలేనే ఔతుంది. అలాగని వేదవాక్యము ధర్మముతో 
పాపమును దూరింగా త్రోస్వేసు్తనా్నడు అని (తైతితేరీయ నారాయణము)
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ఈ విధంగా బ్రహ్మప్రాపతేక్ స్ధనమైన జాఞానము అనినా ఆశ్రమాలలో 
ఆచరించవలసిన కర్మలవలలేనే స్ధ్యము. అందువలలే కోరిన కర్మలస్వరూపజాఞానము. 
కేవల కర్మల్ అలపుముల్ అసిథేరఫలములనిస్తేయ్ అనే జాఞానమునూనా కర్మమీమాంస 
వలలేనే పందదగియుననాది. కనుకనే తెల్్సకోదగిన కర్మమీమాంసయే బ్రహ్మ జిజాఞాస 
చేయుటక పూర్వవృతతేముగా చెపాపులి. మరియు నితా్యనిత్యవస్తేవివేకాదుల్, 
మీమాంస్ శస్రామును చదువకండా సిదిధుంచేవి కావు. ఫలము, స్ధనముల్, 
చేయవలసిన విధానము, అధకారి విశేషము ముననాగు వాటిని నిశచియ్ంచకండా 
కర్మ స్వరూపము, ద్ని ఫలము, ద్ని నిలకడ అసిథేరత్వముల్ ఆత్మయొక్క నిత్యత్వము 
అను విషయాల్ అరథేము కావు. ఈ కర్మల స్ధనత్వమునూనా వినియోగించ్టవలలేనే 
తెల్స్తేంది. వినియోగము కూడా శ్రుతిలింగాదుల వలలేనే. అది కూడా 
పూర్వమీమాంసలోని మూడవ అధా్యయనము ద్్వరానే తెల్స్తేంది.

ఉదీగాధాది ఉపాసనల్ కర్మలను శక్తేమంతాల్గా చేస్వి ఐనపపుటిక్ బ్రహ్మముకాని 
వాటి యందు బ్రహ్మభావనను కలిగాంపచేస్వి, బ్రహ్మజాఞానమును కోరునట్వంటివి 
ఐనందువలలే ఈ ఉతతేర / శరీరక మీమాంసయందే విచారించదగియుననావి. ఆ కర్మల్ 
కూడా ఫలములను ఆశించకండా ఆచరించినపడే బ్రహ్మవిద్యను పటిటుంచ్తాయ్. 
పరబ్రహ్మతో స్దుగాణా్యనినా కలిగాస్తేయ్. కనుక ఈ జాఞానభాగమందే తపపుక విచారించాలి. 
వాటిక్ కూడా కర్మస్వరూపానినా తెల్్సకోవాలి్సయుండడమనేది అందరూ ఒపపుకననా 
విషయమే. అని లఘుస్దాధోింతము.

*  *  *

మహా పూర్వ పక్షము

అనినా రకాలైన విశేషాలక విరోధయైన కేవల జాఞానమే బ్రహ్మ అదే సత్యము. 
ద్నికనానా వేరుగా కనిపంచే పల్విధాల్గా నుననా జాఞాత, జేఞాయము, ద్నివలన ఏరపుడిన 
జాఞానభేద్దులనీనా ఆ బ్రహ్మయందే కలిపుంపబడుతుననావి. అవి అనీనా వాసతేవాల్ కావు 
మిథా్యభూతముల్. అనగా ఉననాట్టు కనిపస్తేయ్ కాని నిజానిక్ తరచి చూస్తే లేకండా 
పోతాయ్.

1. ఓసోము్యడా! ఈ సతు్త మాత్రమే తొటటితొల్త ఉిండిింది. అది ఒింటరిది. 
రిండవది లేదు. ఛందోగ్యము. 
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2. ఇక పరా విద్యను గురిించి చెపుతునా్నను. దానివలన అక్షర సవేరూపమును 
పిందవచుచిను. ఆ అక్షరమనునది కింట్కి కనిపిించదు ఇతర ఇింద్రియాలకూ 
అిందదు. పేరు లేనిది. రింగు లేనిది. కిండు్ల, చెవుల్, కాళ్ళు, చేతుల్ లేనట్టిది. 
ఎల్లపుడూ ఉింటున్నది. దశకాలాదులచేత పరిమితము చేయబడదు. వసు్త 
పరిచేఛేదము లేనిది. అింతటా అని్నింటా ఉన్నట్టిది. మికికాలి సూక్ష్మము 
ఐనది. ఐనా భూతములని్నింట్ పుటుటికకు కారణమైనట్టిది దానిని జ్ఞానుల్ 
దరి్శించుతునా్నరు. (ఆధర్వణికోపనిషతుతే).

3. మిథ్యకానిది, జడముకానిది, పరిచేఛేదము లేనిది బ్రహ్మము. తైతితేరీయోపనిషతుతే. 
ఆనందవలిలే.

4. అవయవముల్ లేవు. చేయదగిన కర్మల్ లేవు. ఆరు ఊరు్మల్ లేవు. (ఆకలి 
దపపు, శ్కమోహముల్, ముసలితనము, చావు ఇవి ఆరు) కర్మ సింబింధము, 
దాని ఫలముల్ లేనట్టిది. (శే్వతాశ్వతరోపనిషతుతే).

5. ఎవనికి ఇింద్రియాదుల దావేరా బ్రహ్మము తెలయబడుటలేదు అని గురి్తింపు 
కలిగినద్ వానికి బ్రహ్మను గురిించి తెలిసునటు్ల. ఎవడు తెలిసునది అని 
తల్సు్తనా్నడో వానికి ఏమీ తెలియదు. జ్ఞానమున్నవారిలోనూ తెల్సునన్న 
వారికి ఏమీ తెలియదు. బ్రహ్మము గురిించి నాకేమీ తెలియదని ఎించినవారికి 
బ్గా తెల్సును. కేన్పనిషతుతే.

6. చూపక వేరుగా చూచేవాడిని, మననము చేస్వాడిని మననము కంట్ వేరుగా 
చూడక. అని వాజసనేయుల్ బృహదారణ్య కోపనిషతు్త యిందు తెలి్పనారు.

7. ఆనిందమే బ్రహ్మ. తైతితేరీయ భృగువలిలే.

8. ఈ కనిపిించేది అింతయూ బ్రహ్మమే ఆత్మయే. బృహద్రణ్యము.

9. ఇచచిట పల్వసు్తవుల్ లేవు. ఉన్నటు్ల తలచినవాడు మృతు్యవు పిదప 
మృతు్యవును జన్మపరంపరలను పిందుచునా్నడు.

10. రిండు ఉన్నటు్ల చూచినవానికి ఇతరుడు కనిపిసు్తనా్నడు. ఎవనికి ఇదింత్ 
ఆత్మగా కనిపిసు్తింద్ వాడు ఆత్మ కనా్న వేరయిన దాని్న చూడలేడు. చూచినా 
దనితో ఎవడిని చూడగలడు? బృహద్రణ్యకోపనిషతుతే.
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11. వాకుకాతో వ్యవహారము - వసు్త వికారము. దానికి పేరు - మృతి్తక అనేది 
మాత్రము సత్యము. ఛందోగ్్యపనిషతుతే.

12. ఎపుడైతే ఈ బ్రహ్మము నిందు ఏ కొదిదాపాట్ భేదమును చూసా్తడో వాడికి 
అనన్తరము భయము కల్్గతుింది. తైతితేర్య ఆనంద.

13. సా్థనమును బట్టి పరునికి ఉభయలిింగముల్ లేవు. అింతటా ఒకకాటే రూపము. 
బ్రహ్మసూత్రము.

14. ఇదింత్ మాయా మాత్రమే. మొత్తమీ్మద ఇద్ అని వ్యక్తమైన సవేరూపము 
లేనివాడు. బ్రహ్మసూత్రము.

15. భేదముల్ లేక సత్తను కలి్గయునా్న ఇింద్రియాలకు అిందనిది, మాటలకు 
అిందనిది, మనసుసుకు మాత్రమే తెల్యగలదద్ ఆ జ్ఞానమే బ్రహ్మ అను పేరుతో 
నున్నది. విష్ణు పరాణము.

16. జ్ఞానము యొకకా సవేరూపము పరమార్థ దృష్టితో చూచినపుడు అత్యన్త 
నిర్మలమైనది. అద భ్రమాత్మక బుదిధోతో చూచినపుడు వివిధ పదారా్థల రూపాలతో 
కనిపిసు్తన్నది. విష్ణు పరాణము.

17. పరమార్థము న్వొకడివే. ఓ జగత్ పతే! న్కుింటే వేరుగా మరొకడు లేడు సుమా! 
(విష్ణుపరాణము)

18. జ్ఞానాత్మకుడవైన న్కు ఉన్నటు్లగా కనిపిించేరూపము ఏది ఉన్నద్ దాని్న 
అయోగులైనవారు భ్రాని్త జ్ఞానముతో జగత్ రూపమునుగా చూసు్తనా్నరు. 
విష్ణుపరాణము

19. ఈ జగతుతే అంతా జాఞానస్వరూపము. తెలివిలేనివారు వస్తే స్వరూపంగా 
భావిసూతే మోహమనే తెపపులో భ్రమిసూతే ఉనానారు. ఎవరైతే జాఞానము కలవారై 
విశ్దధుమనస్్స గలవారుగా ఉనానారో వారు ఈ ప్రపంచానినా అంతటినీ 
జాఞానాత్మకమైన నీరూపముగా భావిస్తేనానారు. విష్ణు పురాణము.

20. తనయొక్క ఇతరుల యొక్క శరీరము లందు ఉననా సతుతేయొక్క స్వరూపము 
ఒక్కట్. అదే విజాఞానము. అది పరమారథేమైనటిటుది ద్నిక్ భేదము లేదు. రండు 
ఉననాట్లేగా చూచేవారు అయథారాథేనేనా చూస్తేనానారు. అభేద్నినా కనుగనడం 
లేదు. విష్ణుపురాణము
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21. ఓ రాజా! నాకంట్ వేరుగా మరొకడు ఉనానాడు అనుకనేటలేయ్తే అపడు వీడు, 
నేను, ఇది మరొకడు అని చెపపుటానిక్ వీల్ఔతుంది. విష్ణుపురాణము

22. పలలేనగ్రోవిలోని ఏడురంధ్రాలలో నుంచి గాలి బయటక వచిచి వేరువేరుగా 
షడ్జము, గాంధారము పంచమము వంటి ప్రలేను పందుతుననాది. వాసతేవానిక్ 
భేదము లేనిదై అనినాంటిలో దూర్ వాయువు ఒక్కట్. అట్లే పరమాత్మ ఒక్కడే. 
విష్ణుపురాణము.

23. వాడు నేను నీవు అనబడేదంతా ఆత్మయొక్క స్వరూపమే. ఇది అది అనీనా ఆత్మయే. 
కనుక భేదభావానినా వదిలిపెట్టు అని ఉపదేశింపబడిన ఆ రాజు పరమారథేము 
నందే చూపనుంచినవాడై భేదభావమును వదిలివేసినాడు. విష్ణుపురాణము

24. విభేదమును కలిగించే అజాఞానము సమూలముగా నశించిపోయ్నాక తనక 
బ్రహ్మక లేని భేద్నినా ఎవడు చూపతాడు. విష్ణుపురాణము

25. ఓ అరు్జనా! సమసతే భూతములయొక్క హృదయగుహల యందు ఉననా ఆత్మను 
నేనే. భగవద్ గీత

26. అనినా క్షేత్రముల। శరీరముల యందు ఉననా క్షేత్రజుఞాడిని కూడా నేనని తెల్్సకో. 
భగవద్ గీత

27. ఈ సమసతే చరాచర ప్రపంచమునందు నేను లేకండా ఏదీ లేదు. భగవద్ గీత

ఇట్వంటి బహుళ ప్రమాణాల చేత వాసతేవమైన వస్తేస్వరూపము తెల్ప 
బడుతుననాది. ఈ శస్రాములనీనా నిరి్వశేషమైన జాఞానము అనబడే బ్రహ్మయే సత్యమైన 
తత్వము. ఆయన కంట్ వేరయ్నది అంతా మిథ్య. ఉననాట్లే కనబడుతుంది కానీ అది 
పరమారథేము కాదు. అని ప్రమాణీకరిస్తేననావి.

మిథ్య అింటే ఏదైతే ఉననాట్లేగా కనిపసూతే ద్నియొక్క యథారథే జాఞానము కలిగానపడు 
తొలగిపోయేది. ఎలాగంట్ దూరమునుంచి చూచినపడు పాముగా కనిపంచిన త్రాడు 
దగగారగా వచిచి పరిశీలించినపడు పాము కాదు అని తెలిసినట్లే. ఐతే ఆత్రాడు పాముగా 
భావించడానిక్ కారణము ఏదంట్ దోషమే. ఇలాగే కేవలము జాఞానమే శరీరముగా కల 
పరబ్రహ్మ యందు దోషము వలలే కలిపుంపబడిందే దేవతల్ పశ్పక్షుల్, మనుష్్యల్, 
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కండల్, గుటటుల్ మొదలైన భేదభావముతో కూడిన సర్వప్రపంచమునూనా. ఎపడైతే 
పరబ్రహ్మ ఒక్కట్ జాఞానమే సత్యము అని యథారథే జాఞానము కల్గుతుందో అపడు ఇదేది 
కనపడకండా పోతుంది. దీనేనా మిథా్య స్వరూపంగా తెల్్సకోవాలి.

ఇక దోషమునూనా ఎలాంటిది అంట్ వస్తేవు యొక్క యథారథేమైన స్వరూపానినా 
కపపువేసూతే ద్నిపైన వివిధముల్ విచిత్రముల్ ఐన విక్షేపములను / ఆరోపములను 
కలిగించ్తూ, ఉననాదీ, లేనిదీ గాక, ఇలాంటిది అని చెపపుడానిక్ పసగనిదీ 
అనిర్వచనీయమైనదీ ఐ ఎపపుటినుంచి ఉంటూ వసూతేననాదో తెలియరాని అవిద్యయే 
దోషము.

ఇందుక ప్రమాణాల్ ఇవి. అసత్యము చేత కపపుబడియుననావి. 2) సత్య 
స్వరూపములై ఉననా సతుతేలను అనృతము కపపుయుననాది. 3) సృష్టుక్ పూర్వకాలములో 
అసతూతే లేదు. సతుతేకూడా లేదు. తమస్్స మాత్రమే ఉండింది. ద్ని చేతనే జ్్యతిః 
స్వరూపము కపపుబడియుననాది. 4) మాయా అనగా ప్రకృతి సర్్వశ్వరుడు మాయ్. 
5) ఇంద్రుడు మాయల వలన పల్రూపములతో కనిపస్తేనానాడు. 6) నా మాయ 
తపపుంచ్కోలేనిది. 7) ఎపపుటినుంచి ఉంటూ ఉననాదో తెలియరాని మాయచేత 
మోహింపబడి నిద్రిస్తేననా జ్వుడు ఎపడు లేస్తేడో!

ఇలాంటి వేదప్రమాణాల చేత ఎలాంటి విశేషముల్ లేని కేవల జాఞానస్వరూపడైన 
బ్రహ్మనే సద్ అసత్ అని చెపపులేని అనాదియైన అవిద్యచేత తన స్వరూపమును 
కపపువేయబడినందున ఏమీ తెలిసికోలేక తనలోనే పల్రూపాలను దరి్శస్తేనానాడని 
అవగతముఔతుననాది.

1) భగవంతుడు జాఞానస్వరూపడు. ఈ సమసతేమూ ఆయన నుండియే 
బయల్దేరినది. వస్తేవుకాదు. జాఞానస్వరూపమే. వివిధమైన భేదజాఞానము చేతనే 
కండల్ సముద్రము నేల అనే భేద్ల్ కనిపస్తేనానాయ్. ఎపడైతే జాఞానము 
సర్వకర్మల్ నశించి దోషాల్ తొలగిపోయ్ శ్దధుమై ప్రకాశిస్తేందో అపడు 
సంకలపువృక్షమైన మనస్్సలో కోరికల్ తత్ ఫలముల్ జనించవు. వస్తేవులలో 
వస్తేభేద్ల్నూనా కల్గవు.

2) ఓ బ్రాహ్మణుడా! విజాఞానము తపపు మర్దీ ఎపపుడూ ఎక్కడా లేనేలేదు. 
విజాఞానము ఒక్కట్. ఐతే వారి వారి కర్మభేద్లను బటిటు భేదజాఞానము కలవారిక్ 
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పల్రకాల్గా కనిపస్తేననాది. వాసతేవానిక్ జాఞానమనేది నిర్మలము, మిక్్కలి 
పరిశ్దధుము, దుఃఖముల్ లేనిది. లోభాదులైన అశేషదోషాలతో సంపర్కము 
లేనిది. అది ఒక్కట్. ఎలలేపడూ ఒకే రీతిగా నుంట్ంది. ద్నికనానా ఉత్కమృషటుమైనది 
లేదు. తనకనానా వేరైన వానిని శసిస్తేంది. ఆ విజాఞానానినా కందరు వాస్దేవుడు 
అంట్నానారు. ద్నికంట్ మరొకటి లేదు. యథారథేసిథేతిని ఈలాగా నీక 
వివరించాను. జాఞానము ఎలాగా సత్యమో దీనికంట్ భననామైన వస్తేవు అసత్యము. 
ఈ ప్రపంచమంతటిలో వ్యవహార రూపములో ఏభేదభావము ఉననాదో ద్నినా 
కూడా నీక వివరించినాను అదే పరాణాలలోనూ చెపపుబడియుననాది అని.

ఇలాంటి అవిద్య, ‘‘నిరివేశేషమైన జ్ఞానసవేరూపమగు బ్రహ్మ ఒకకాటే ఉన్నది. 
మరొకకాట్ లేదు’’ అనే ఐక్యజాఞానముతో తొలగిపోతుందని పెద్దల్ చెపతునానారు. 
1) ఆ పరబ్రహ్మను ఒక్కట్ సత్యముగా తెల్స్కననావాడు మళ్ళీ జని్మంచడు. 
2) పరమాత్మ స్వరూపానినా తెల్్సకననావాడు పనర్జన్మనెతతేడు. 3) ఎపడైతే వీడు 
కంటిక్ కనుపంచని, మనస్్సక ఊహించరాని, ఇలాంటి వాడని నిర్వచించలేని 
ఒక్కచోట మాత్రమే నిలిచిఉండని వానియందు అభయమును మనఃస్వసథేతను 
పందుతాడో అపడు వాడు నిశిచింతుడుఔతాడు 4) మనస్్సలో ఉండే రాగబంధాల్ 
భేదింపబడతాయ్. అనినా రకములైన అనుమానాల్ తెగుతాయ్. వీడియొక్క 
అనాదియైన పణ్యపాపరూపకర్మలనీనా నశించిపోతాయ్. ఎపడు? ఆపరాతపురుడు 
చలలేగా చూచినపడు. ఆయన దర్శనభాగ్యము కలిగినపడు. 5) బ్రహ్మను గురించి 
తెల్్సకననా వాడు బ్రహ్మనేఔతాడు. 6) ఆయనను తెల్్సకననావాడు సంస్రము 
ద్ట్కనిపోతాడు. ఇందుక వేరొకమారగాము లేదు. ఈ వాక్యములో మృతు్యశబ్దము 
అవిద్యను తెల్పుతుననాది. సనతు్సజాతుని వాక్యమిట్లేననాది. ప్రమాదమును మృతు్యవని 
చెపతునానాను. అప్రమాదమే అమృతత్వము - మోక్షముస్మా! అప్రమాదము అమృత 
మైనపడు ద్నిక్ వ్యతిర్కమైనది మృతు్యవు. అదే జననమరణరూపసంస్రము 
1) పరబ్రహ్మ అసితేశబ్దవాచ్్యడు సత్యస్వరూపడు. జాఞానఘనుడు. జడము కంట్ 
వేరైనవాడు దేశకాలాది పరిచేఛేదము లేనివాడు. 2) విజాఞానము. ఆనందమే 
బ్రహ్మముననాగు శ్ధకవాక్యముల ద్్వరా తెలియవచేచి నిరి్వశేషబ్రహ్మ ఒక్కట్ అనే 
జాఞానము కూడా అవిద్్యనివృతితేక్ హేతువుఔతుంది.
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1) ఇక ఎవడైతే తనకంట్ వేరుగా దేవతను ఉపాసించ్తాడో! వీడు వేరు. నేను 
వేరు అనే భేదభావానినా కలిగాఉంటాడో వాడు బ్రహ్మను గురించి ఏమీ ఎరుగడు. 2) వీడు 
సమగ్ర జాఞానము లేనివాడు. 3) ఆత్మ అనియే ఉపాసన చేయాలి. 4) ఆ బ్రహ్మము నీవే. 
5) పూజు్యరాలవగు ఓ దేవతా! నీవే నేను ఐ ఉనానాను. నేనేనీవై యునానావు. అందువలన. 
ఎవడు నేన్ వాడే వీడు ఎవడు వీడో అతడినే నేను అని ఇలాంటి వాకా్యలవలలే 
తెలిస్ ఎనినా భేద్ల్ ఉనానా అంతటా ఉననా ఆత్మఒక్కట్ననే విజాఞానము అవిద్యను 
పోగడుతుంది. దీనేనా ముందు చెపపుబోతునానాడు. ఆతే్మతితూపగ చచిని్త. గ్రాహయని్తచ. 
బ్రహ్మసూత్రము - ఆత్మనుగా గురితేస్తేనానారు. ఇతరులక ద్నేనా తెల్పుతునానారు - 
అటాలేగే వాక్యకారుడునూనా - ఆతే్మతే్యవతు గృహీణుయాత్ సరవేస్య తని్నష్పతే్తోః - ఆత్మగానే 
గ్రహించాలి. ఈ సర్వస్వము ఆత్మనుండే పటిటుంది కాబటిటు అని.

ఈ విధమైన బ్రహ్మ అనగా ఆత్మ. అది ఒక్కట్ అనే బ్రహ్మతె్్మకత్వ విజాఞానముచేత 
మిథా్యరూపము కారణమూ ఐన బంధము తొలగిపోవుట యుకతేమే.

ఏమండి! ప్రత్యక్షంగా వస్తేగతములై పల్రకాలైన భేద్ల్ కనుపసూతే ఉంట్ 
శస్రామువలలే పటిటున జాఞానము కారణంగా ఆ భేద్లనీనా సతా్యల్ కావు అననాంత 
మాత్రాన ఎదురుగా ఉననా వస్తేవుల్ హఠాతుతేగా మాయంకావు కద్! కాబటిటు 
భేదనివృతితే ఎలా జరుగుతుంది? చెపపుండి అననాటలేయ్తే సమాధానము ఇది. తాడును 
చూచి పాము అని భ్రమపడినపడు సరపునివృతితే జరగడం లేద్! అక్కడ ఇది పాము 
కాదు త్రాడే అనే జాఞానమే కద్ భ్రమను తొలగిస్తేననాది! అలాగే ఇక్కడ కూడా! అక్కడ 
రండు ప్రత్యక్షములక విరోధము ఉననాది. 1) తాడును చూచి పాము అనుకోవడము 
2) ఆపతేవాక్యము స్యంతో సనినాహితంగా పోయ్ సందరి్శంచడము. రండు ప్రత్యక్షాల్ 
ఉనానాయ్. ఒకద్నినా మరొకటి బాధంచింది. కాని ఇక్కడ ఒకటి ప్రత్యక్షము మరొకటి 
శస్రాజన్యజాఞానము. (దీనిక్ కూడా ప్రత్యక్షమే మూలము.) సర్! రండు సమానమైన 
ప్రమాణాలక బాధ్య భాధక భావము. దుషటికారణమువల్ల జన్యమైనది, అది కానిది అని 
రిండు విధాల్. అందులో శస్రాము ప్రత్యక్షమూలమే ఐనా దుషటుకారణ జన్యము కాదు. 
ప్రత్యక్షము నేత్రములోని దోషము వలలే తాడు పాముగా కనిపంచింది. కనుక శస్రాము 
చేత ప్రత్యక్షము బాధంపబడుతుంది. కావున ప్రత్యక్షమునక శస్రామునకనూనా 
విరోధము ఏరపుడిన ఈ సందర్భములో పైసూత్రము వరితేస్తేంది. దీని వివరము ఇది - 
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బాధ్యబాధక భావానినా నిరణుయ్ంచేటపపుడు రండూ సమానములా? కాద్? స్ప్క్షమా? 
నిరప్క్షమా? అనేది కారణముకాబోదు. ఉద్! దీపము ఒక్కటిగానే కనునాల్ననా అందరికీ 
కనిపస్తేంది. అది ప్రత్యక్షప్రమాణము. ఇక అనుమానమనే తర్కశస్రా ప్రమాణము 
అనేక జా్వలల్ అందులో ఉననావి. అవనీనా ఒక్కక్క నూనె బిందువువలలే ఏరపుడుతుననావి 
అని చెపతేననాది. ఈ ప్రక్రియ కనునా కనుగనే కంట్ వేగంగా జరిగిపోతుననాది. కనుక 
కనునాదీపము ఒక్కట్నని చెపతుననాది. కాని శస్రాము అనేక జా్వలల్ అనేక దీపాల్ 
ఉనానాయ్ అంట్ననాది. ఈ రండింటిలో శస్రామును ప్రమాణంగా తీస్కని ప్రత్యక్షానినా 
కాదనకూడదు. ఒకే జా్వల అందరికీ సపుషటుంగా కనిపస్తేననాది కనుక ద్నీనా కాదనరాదు. 
కాగా రండు ప్రమాణాలక విరోధము ఏరపుడినపపుడు  ఏది మరొక విధంగా సిదిధుంచడానిక్ 
అవకాశము ఉననాదో అది బాధ్యము అని, ఏది మరొక విధంగా సిదిధుంచడానిక్ 
అవకాశము లేక నిరవకాశమై యుననాదో అది బాధకము అని నిరణుయ్ంచ్కంట్ 
సరిపోతుంది. బాధ్యము అంట్ కటిటువేయబడేది. బాధకము అనగా ఎదుటి ద్నినా కాదని 
పక్కకతోసివేస్ది. దీనినా ప్రమాణంగా తీస్కననాపడు ప్రత్యక్షము, శస్రాము అను 
ప్రమాణాలలో ఏది బాధ్యము ఏది బాధకము అవుతుందో పరిశీలించ్ద్ము. వేదమనే 
శస్రాము అనాదిగా వస్తేననాది. ద్నిక్ నాశనము లేదు. ఎడతెగని సంప్రద్యము - 
గురు ముఖతః శిష్్యడిక్ సస్వరంగా ఉపదేశింపబడుట, ఒకే రీతిగా పఠంపబడుట 
అనేద్నినా - కలిగాయుననాది దోషముల్ననావని ఊహించడానికనా ఆస్్కరము లేనటిటుది. 
అంతేకాక అనవకాశము. ఇలాంటి శస్రాము వలన పటిటున జాఞానము - నిరి్వశేషము, 
నిత్యము, అవిద్్యదోషము లేనిది, ఏవిధమైన జన్మమరణాదుల్ లేనిది, స్వతః 
ప్రకాశమానమైనది ప్రకాశవంతమైనది. జాఞానమాత్రమైన బ్రహా్మత్మభావమును 
తెల్్సతుననాందున - దోషముల్ ఉండటానిక్ ఆస్్కరములేనటిటుది, స్వకాశమైనది. 
ఐన, ప్రత్యక్షాదిప్రమాణాల చేత ఏరపుడిన, పల్రకములైన భేదముల్ కలిగాయుననా 
బంధమనేది తొలగిపోవడము ఎంతైనా తగియుననాది.

ఇక ప్రత్యక్షానిక్ దోషముననాది. శస్్రానిక్ లేదు. నిరో్దషము. ప్రత్యక్షము 
వివిధములైన వికలపుములను, భేదమును చూపంచ్తుంది. ఇలాంటి ద్నిక్ 
ఏనాటినుండి వస్తేననాదో తెలియరాని భేదవాసన రూపమైన అనాది అవిద్్య అనే 
దోషము అంట్కని ఉననాది. కనుక నిరో్దషము నిరవకాశము ఐన శస్రా జన్యజాఞానము, 
చేత దోషముల్ కలిగానటిటుది స్వకాశమునూనా ఐన ప్రత్యక్షము బాధంపబడుతేంది. 
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అందువలలే ‘‘పరమాత్మ ఒకకాడే సత్యము. ప్రపించము మిథా్య’’ అనేది శస్రాము చేత 
ప్రమాణీకరింపబడుతుందని గ్రహించాలి.

సర్! అనాది నిధనము ఐ అవిచిఛేననా సంప్రద్యము కలదియైన శస్రాము 
నిరు్దషటుమే ఐనా జో్యతిష్టిమేన సవేర్గకామోయజ్త - స్వరగాము కావాలని కోర్వాడు 
జ్్యతిషోటుమము అనే యాగానినా ఆచరించాలి - అని చెపతుననాది. ఈ వాక్యము 
భూలోకము, స్వరగాలోకము అని, ఆరంభంచి కర్మలలో భేదము కరతేలలో భేదము 
ఫలములలో ఎన్నా భేదములను తెల్పుతుననాది. కావున భేదదర్శనము చేస్తేననాది. 
కనుక బాధ్యము కావలసివస్తేందికద్! అనే సందేహము రావచ్చిను. అవును 
ఇచచిట అపచేఛేదనా్యయము వరితేస్తేంది. ద్ని ప్రకారము రండు అపచేఛేదముల్ 
జరిగినపడు రండవ అపచేఛేదము ముందటి ద్నిని బాధస్తేంది. ఈ అంశము 
పూర్వమీమాంసలోనుననాది. అక్కడ విస్తేరముగా పరిశీలించవచ్చిను. అలాగే 
పూర్వశస్రాము - కర్మలను బోధంచేవేద పూర్వభాగానినా - బ్రహ్మము ఒక్కడే సత్యమని 
నిరూపంచే ఉతతేరభాగమైన మోక్షశస్రాము బాధస్తేంది. కర్మభాగము స్వకాశము, 
మోక్షభాగము / ఉపనిషతుతే. నిరవకాశము అంట్ పూర్వభాగమైన కర్మశస్రాము 
బాధంపబడుతుంది. ఏకతా్వనినా తెలిప్ ఉతతేరభాగము బాధంచ్తుంది. కావున ఇదియే 
సరియైన విధానము.

ఇింతేకాదు. ఉతతేర భాగమైన వేద్నతేములందు సగుణవాక్యముల్ నిరుగాణ 
వాక్యములక ఇదే నా్యయము వరితేస్తేంది. పరబ్రహ్మ నిరుగాణుడు కద్! కావున 
సగుణవాకా్యల్ నిరుగాణ వాకా్యలచేత బాధంపబడుతాయ్. ఐతే ఒకసందేహము. 

1) పరమాత్మ ప్రపించములోని పదారా్థలనని్నింట్ని గురిించి తెలిసునవాడు. 
ఆయన వాని యిందలి మానస్కముల్, బ్హ్యముల్ ఐన భావాలను వాట్కి 
కారణములైన పుణ్యపాపముల్నూ్న తెలిస్నవాడు.

2) ఈయనయొకకా శకి్త అని్నట్కన్న మిన్నయైనట్టిది. అది పల్రకాల్గానున్నదని 
కూడా వినిపిసు్తన్నది. ఆయనకు ఉన్న జ్ఞానము, బలము, పనుల్ సహజమైనవి. 
ఎవరో ఇసే్త వచిచినవికావు.

3) ఆయన తలచినవన్్న నేరవేరుత్యి. వాట్కి ఎట్టి అడ్ింకుల్ లేవు. కనుక 
ఆయన సత్యకాముడు. సత్యసింకల్్పడు.
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ఇలాంటి బ్రహ్మను ప్రతిపాదించేవాకా్యలక బాధంపబడుట ఎటాలే 
కదురుతుంది? అని అంటావా? నిరుగాణవాక్యముల్ చెపపున స్మరాథేయానినా బట్టు 
చెల్లేతుంది. 1) సూథేలము కాదు. అణువూ కాదు. పట్టుకాదు పడవు కాదు. 2) బ్రహ్మ 
పద్రథేము సత్యము, జాఞానస్వరూపము, పరిచిఛేననాము కాదు. 3) నిరుగాణము. గుణముల్ 
లేనిది. కర్మవాసనల్ ఏవీ అంటనిది. ఇలాంటి వాకా్యలనీనా విశేషాల్ ఏవీ బొతితేగా లేని 
నిరి్వకారము కాలపరిచేఛేదమూ లేని చైతన్యస్వరూపము బ్రహ్మ అని ప్రతిపాదిస్తేనానాయ్. 
వీనికననా వేరైన వాకా్యల్ సగుణుడని చెపతుననావి. ఈ రండు విధములైన వాకా్యలక 
విరోధము కలిగానపడు అనగా వేదపూర్వభాగము, ఉపనిషద్ భాగములోవి కాకండా 
ఉతతేరభాగానికే చెందినవైనందున, సగుణనిరుగాణ బ్రహ్మలను ప్రతిపాదిస్తేననాందున, 
స్కారనిరాకారములను చూపతుననాందున వైరుధ్యము ఏరపుడుతుననాది. కనుక 
ముందు చెపపునట్లే అపచేఛేద నా్యయము ప్రకారమే బాధ్యబాధక భావము ఏరపుడుతుంది. 
ఇంకా పూరా్వపరములగుటవలన, మరియు గుణముల్ననాపడే లేవని చెపపుడము 
పసగుతుంది కనుక పరములైన నిరుగాణవాకా్యలే సగుణ వాకా్యలను బాధస్తేయ్. అవే 
అనినా విధాల్గా బలవంతముల్ కూడాను. కావున ప్రమాణవిరోధము ఏమీలేదు 
కరత ఏమీరాబోదు.

సత్యింజ్ఞానమనన్తింబ్రహ్మ అనే వాక్యము నందు గుణాల్ కనిపస్తేనానాయ్ కద్! 
లేవని నిరుగాణుడు బ్రహ్మ అని అంట్నానారు ఎలా! ఒక వ్యక్తేని / వస్తేవును గురితేంచాలి్స 
వచిచినపడు గుణాలో ధరా్మలోధరి్మని, గుణిని గురితేంచడానిక్ ఉపయోగపడుతాయ్ 
కద్! పైవాక్యము పరబ్రహ్మక లక్షణవాక్యము కద్! అనవచ్చిను కాని మీమాట 
సబబు కాదు. అవి గుణాల్ కావు. ఆ వాక్యంలో మూడు పద్ల్ మూడు అంశలను 
బ్రహ్మపదములోని విశేషానినా చెపతునానాయ్ అని మీ ఉదే్దశ్యము. ఔనా! అందులోని 
పద్లక ఏకారథేత్వము ఉననాది. అంట్ అవి అనీనా కలిప ఒకే అంశనినా చెపతునానాయ్. 
వాటిక్ స్మానాదికరణ్యము ఉననాది. అదే ఏకారథేత్వమును తెల్యచేస్తేననావి. పద్లనీనా 
వేరువేరు గుణాలను చూపస్తేననావి అని భావించినా మొతతేంగా తెలిప్ది ఒకే అరాథేనినా 
పద్ల్ వేర్్వరు అరాథేలను చెపపునా ఏకారథేత్వమునక భంగము లేదు అనేటలేయ్తే 
(అంట్) నీక అభధాశక్తేని గురించి ఏమీ తెల్యదు అమాయకడివి. చెపతాను విను. 
ఏకారథేత్వమంట్ వాక్యంలో ఉండే పద్లనీనా ఒకే అరాథేనినా చెపపుడము. విశిషటుమైన 
పద్రాథేనినా వస్తేవును గురించి చెపపునపడు అందులోని విశేషణముల భేదముచేత 
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పద్లక పరసపురం అరథేభేదం తపపుదు. అందువలలే ఏకారథేత్వము సిదిధుంచదు. కానీ అనీనా 
కలిప ఒక్క అంశనేనా, విశేషా్యనేనా చెపతాయ్ అననాపడు వాక్యంలో ఎనినా పద్ల్నానా 
వాటిక్ అనినాంటికీ ఒక అరాథేనినా చెపపుకంట్ ఆ పద్లనీనా పరసపురము పరా్యయపద్ల్ 
ఔతాయ్ అనవచ్చి. ఐతే ఏ పద్నిక్ ఆపదము విశిషాటురాథేనినా చెపతూనే చివరక 
ఒకే అరాథేనినా చెపతునానా పరా్యయపదత్వము ఎలా కాదో చెపతాను. శ్రదధుగా విను. 
వాక్యము మొతాతేనిక్ ఒక్క అరాథేనినా చెపపుడము తాతపుర్యము ఐనపపుడు ఆ ఏకారాథేనిక్ 
గాను ఆయాపద్ల అరాథేలక విరోధులైనవాటిక్ ప్రత్యనీకము అని అనినా పద్లక 
అరథేము చెపపుకంట్ ప్రతిపదము నిరరథేకము కాకండా స్రథేకము ఔతుంది. మొతతేంగా 
ఏకారథేతకదురుతుంది. పరా్యయపదత్వము లేకండా పోతుంది.

ఇదీ చెపపుదలచ్కననా అంశము - లక్షణముల ద్్వరా గురుతేపటటుదగిన 
పద్రథేము బ్రహ్మ. అది తనకంట్ వేరయ్న వాటికనినాంటికీ విరోధ. ద్ని విరోధ 
స్వరూపము ఈ వాక్యములోని మూడు పద్లతో త్రోసివేయబడుతుననాది అది ఇలాగా 
1) ముందుగా సత్యపదము. వికారములక నిలయమై అసత్యము (లేనిది) అనబడే 
వస్తేవుక వేరయ్నది బ్రహ్మ. అనగా “అసత్్యత్ వా్యవృత్తిం బ్రహ్మ” అని అరథేము. 
2) జాఞానపదము - ఇతరుల ప్రకాశము చేత తెలియబడేది. జడము ఐన వస్తేవున 
కంట్ వేరయ్నది బ్రహ్మ. “జడాత్ వా్యవృత్తిం బ్రహ్మ” అని అరథేము. 3. అననతేపదము 
= దేశనినా, కాలానినా, వస్తేవునుబటిటు పరిచిఛేననామైన ద్నిక్ వేరయ్నది. “పరిచిఛేనా్నత్ 
వా్యవృత్తింబ్రహ్మ” ఇలా చెపపుకననాపడు ప్రతిపదమూ స్రథేకము అయ్్య ఏకారథేత్వమూ 
చక్కగాకదురుతుంది. కనుక సత్య, జాఞానా, ననతేపద్ల్ గుణవాచకాల్ కావు. ఐతే ఈ 
వా్యవృతితే అనేది ఒక ధర్మము కావచ్చి. అది భావరూపమో అభావరూపమో ఏదైనా 
సర్! అని అనకూడదు. వా్యవృతతేము అనేది తనకంట్ వేరయ్న అనినాంటిక్ విరోధయైన 
బ్రహ్మయే. ఎలాగంట్ శ్కలేము తెల్ప నల్ప వలె. తెలలేదనము అనేది నల్ప ఎరుప 
మొదలైన వాటిక్ వా్యవృతతేము / వేరుగా నుండుట అనేది ఆయా పద్రాథేల యొక్క 
స్వరూపమే కద్! కనుక ధరా్మనతేరము కాదు. అలాంటిది వేర్ లేదు. నల్ప దనము 
లేకపోవడము తెలలేదనములోని స్వరూపము మాత్రమే. ఇలాగే ఒకే వస్తేవు తనకంట్ 
వేరుగా నుననా అనినా వస్తేవులకూ విరోధ ఆకారము అని తెల్పుతూ అరథేవత్ తరమవుతూ 
ఉననాది. ఏకారథేము అపరా్యయపదమునూనా అవుతుననావి సత్యం జాఞానం అననతేము అను 
మూడు పద్ల్. కావున ఒకే ఒక్కటియైన బ్రహ్మ తనక తానుగా ప్రకాశిసూతే అనినా 
విశేషాలను దూరము చేస్తే ఉననాటిటుది అని చెపపునటలేయ్్యంది. కాని గుణాలను చెపపులేదు. 
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ఇలా సత్యం జాఞానమననతేంబ్రహ్మ అను వాకా్యనిక్ అరథేము చెపపుకననాపపుడే 
సదవసోమే్యదమగ్ర ఆసీత్ ఏకమేవాదివేతీయిం వంటి వాకా్యలతో ఏకారథేత 
పసగుతుంది.

1. యతోవాఇమానిభూత్నిజ్యింతే - ఎవడినుండి ఐతే ఈ భూతము 
లనీనా పడుతునానాయో 2) సదవసోమే్య దమగ్రఆసీత్ 3) ఆత్్మవా ఇదమేకఏవాగ్ర 
ఆసీత్ - ఈ సృష్టుక్ పూర్వము ఆత్మ ఒక్కటి మాత్రమే ఉండినది. ఇట్వంటి వాకా్యల 
ద్్వరా జగతుతేనక కారణమని గురితేంపబడుచ్ననా బ్రహ్మక స్వరూపము ఇది అని 
చెపపుబడుతుననాది. సత్యం జాఞానమననతేంబ్రహ్మ అను వాక్యము ద్్వరా!

1. లక్షణము / విశేషణము వస్తేవులోనే ఉంటూ తనద్్వరా ఆ వస్తేవును వ్యక్తేని 
గురితేంపచేస్తేంది. తెల్పతుంది. 2. ఉపలక్షణము - వస్తేవులలోన్ వ్యక్తేలోన్ ఉండక, 
మరియు కనినాస్రులే ఉనానా అక్కర దీరగానే దూరమవుతూ ఆ వ్యక్తేని గురితేంపచేస్తేంది. 
1) ఉద్హరణము - దేవదతుతేడు అందగాడు. 2) దేవదతుతేడు చెవిపోగులవాడు. 
దండీ. సత్యజాఞానమననాతేదుల్ పరమాత్మలో ఉండేవి కావున లక్షణాల్ / విశేషణాల్. 
ఇక ఎవడి వలలే లోకాల్ పడుతునానాయో వంటివి ఉపలక్షణాల్ అని తెల్్సకోవాలి.

జగతుతేక కారణమైన బ్రహ్మ పద్రాథేనినా వివరించే కారణవాకా్యల్ ఏయే 
శఖలక చెందినా సరవేశాఖా ప్రత్యయము అనే నా్యయానినా బటిటు అవనీనా కూడా 
సజాతీయ, విజాతీయ వా్యవృతతేము అది్వతీయము ఐనదే బ్రహ్మ అని తెల్పతునానాయ్. 
ఉపలక్షణాల ద్్వరా జగత్ కారణంగా తెల్్సకోదగిన అది్వతీయమైన బ్రహ్మయొక్క 
స్వరూపానినా పైవాకా్యలక వైరుధ్యము రాకండా వివరించవలసియుంట్ంది. 
ఎందుకంట్ ఏకమే వాదివేతీయిం అని చెప్పు అది్వతీయత్వశ్రుతి - సగుణ బ్రహ్మ, 
నిరుగాణబ్రహ్మ అని చెపపునట్లే - గుణముల్ కల రండవ బ్రహ్మను, సది్వతీయతను 
ఎంతమాత్రము ఓర్వనే ఓర్వదు. అలా కాకంట్ నిరు్గణిం నిరింజనమ్ లాంటి 
వాకా్యలతో వైరుధ్యము వస్తేంది. అందుచేత అశేష విశేష ప్రత్యన్క చినా్మత్రిం బ్రహ్మ 
అనే లక్షణ వాక్యము అఖండైకరసమైన వస్తేవునే ప్రతిపాదిస్తేననాది.

సత్యజాఞానాదిపద్లక వాటిదైన అరాథేనినా వదిలిపెటిటు స్్వరథే విరోధ 
వా్యవృతతేవస్తేస్వరూపానినా (స్్వరధుము = పద్నిక్ ఉననాతనదైన అరథేము, విరోధ = 
ద్నిక్ వ్యతిర్కమైనద్నినా, వా్యవృతతే వేరుచేయబడిన, వస్తే స్వరూపము = వస్తేవు 
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యొక్క స్వరూపము/ఆకారమును)  ప్రతిపాదించి నందువలలే లక్షణం ఏరపుడుతుననాది 
అనవచ్చి కాని ఇది దోషము కాదు. అభధావృతితే కంట్ తాతపుర్యవృతితే బలీయమైనది. 
అసల్ స్మానాధకరణ్యమునక ప్రధాన ఉదే్దశ్యము ఐక్యతను చెపపుడమే కాద్, 
ద్నినా అందరూ అంగీకరించినారు కూడా కాబటిటు ఏకారథేత కరక లక్షణారథేము 
చెపపుకోవడము తపపుకాదు. (అభధా, లక్షణా, వ్యంజనా అని మూడు శకతేల్ ఉననావి. 
మొదటిది తనక నిరి్దషటుమైన అరాథేనినా చెపతేంది. రండవది వాకా్యరథేము కదురనపపుడు 
వాక్యములో ఉండే ఒకానొక శబా్దనినా ఆధారము చేస్కని ద్నిక్ పసగే అరాథేనినా 
చెపతుంది. వ్యంజనా అనేది ఏ పదము యొక్క అరథేమూ వ్యరథేము కాకండా ఉననా 
ద్నినా ఉననాట్లే స్్వకరించ్తూనే చమతా్కరమైన మరొక అరాథేనినా చెపతేంది. ఇదే ధ్వని 
అనబడుతేంది.)

ఇకపోతే లక్షణ అనేది వాక్యంలో ఉండే ఒకపద్నిక్ చెపపుకంటారు. సత్యం 
జాఞానమననతేం బ్రహ్మ అనే వాక్యంలో బ్రహ్మ అనే పద్నిక్ తపపు మిగతామూడు 
పద్లకూ లక్షణారథేము చెపపుకోవడము ఎక్కడా లేదు అలా దృషాటుంతము కనపడలేదు 
అని అంటార్మో। ఐతే ఏమిటి? అందువలలే జరిగే నషటుము ఏమీ లేదు. స్ధారణంగా 
వాక్యము యొక్క తాతపుర్యమునక/ప్రధాన్దే్దశమునక విరోధము లేనపడు 
వాక్యములోని ఒక్కపద్నిక్ కూడా లక్షణ చెపపుకోవాలి్సన పరిసిథేతి తల ఎతతేడం లేదు. 
ఒక అభప్రాయముతో చెపపుబడిన పద సముద్యానిక్ ఇది దీని ఉదే్దశము అని 
నిశచియ్ంచినటలేయ్తే ఆ అరథేము పసగని తీరుక విరుగుడుగా సరియగు ఉదే్దశమును 
వెలలేడి చేయడం కరక వాక్యంలోని రండు, మూడు, లేదూ అనినా పద్లక లక్షణ 
చెపపుకననాపపుటికీ, ఒక్కపద్నిక్ లక్షణా అరాథేనినా చెపపుకోవడం వలెనే తపపుకాదు. 
అలాగా శస్రాకారుల్ అంగీకరిస్తేనానారు కూడా.

మీమాంస్ శస్రామందు కార్యవాకా్యరథేవాదులైన ప్రాభాకరుడు ముననాగు 
వారిచేత లోకవాక్యములందు అనినా పద్లక లక్షణావృతితేయే ఆశ్రయ్ంపబడుతుననాది. 
జ్్యతిషోటుమేన స్వరగాకా మోయజేత అను వాక్యము జ్్యతిషోటుమయాగానినా చేయుమని 
విధస్తేననాది. యజేత అనుక్రియా పదములో ధాతువు ప్రత్యయము రండు ఉనానాయ్. 
యజ్ అనేది ధాతువు ఐతే అది యాగానినా చెపతుననాది. అందులోని విధ లిఙ్ 
ప్రత్యయము త అనేది క్రియను చేయుము అని చెపతుననాది లేద్ విధస్తేననాది. ఇందులో 
లిఙ్ ఆదుల్ ముఖ్యవృతతేముల్ ఐనందున అనగా అపూర్వము అనేద్నిని సృష్టుంచ్కో 
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అని చెపతుననాందున లిఙాదుల చేత లక్షణారాథేనినా స్్వకరించి యాగము చేయుటఅనే 
క్రియాకారా్యనినా ప్రతిపాదిస్తేనానారు.

ఇంకా కారా్యని్వతమైనాకనే పద్ల్ స్్వరాథేనినా తెలియచేస్తేయ్ అనే మరో 
వరగాం వారి ఉదే్దశ్యంలోనూ క్రియయే కాకండా ఇతర పద్ల్ కూడా అపూర్వమనే 
కార్యమునందు అన్వయ్ంచ్టయే ముఖ్్యరథేము కావున క్రియాకారా్యని్వత 
ప్రతిపాదనము కూడా లాక్షణికమే ఔతుననాది. కనుక వాక్యము యొక్క ఉదే్దశ్యనిక్ 
వైరుధ్యము కల్గకండా ఉండేందుక వాక్యంలోని అనినా పద్లకూ లక్షణంను 
ఆశ్రయ్ంచితే తప్పుమీకాదు. కావున ఇదే అరాథేనినా ప్రతిపాదించే అనగా లక్షణను 
ఆశ్రయ్ంచే వేద్ంత వాక్యముల్ ప్రమాణముల్ ఔతునానాయ్.

ప్రత్యక్షాదిప్రమాణాలతో వైరుధ్యమేరపుడినపడు శస్్రానికే బలీయసతే్వమును 
చెపపునారు అని అనవచ్చిను. విరోధముననాపడే బలీయసతే్వము చెపపుకోవాలి. ఇచచిట 
ప్రత్యక్షానిక్ శస్్రానిక్ వైరుధ్యమేలేదు. శస్రాము దేనినా చెపపుతుననాదో ప్రత్యక్షము కూడా 
ద్నేనా చెపతుననాది. ఏమని? నిరి్వశేషసనా్మత్రము బ్రహ్మ అని శస్రాము/వేదము 
చెపతుంట్ ప్రత్యక్షము కూడా విశేషముల్ ఏమిలేని సనా్మత్రబ్రహ్మమునే చూపస్తేననాది. 
కనుక వైరుధ్యము లేదు. బలీయసతే్వము అనే ప్రస్తేవన కూడా లేదు.

ఏమండీ! ఘటము ఉననాది. పటము ఉననాది అని పల్ ఆకారాలతో ఉననా 
వస్తేవులను తెలియపరిచే ప్రత్యక్షము కేవలము వస్తేవు ఉన్నది అనే సతాతేమాత్రమును 
చెపతుననాది అంటారు? ఇది ఎలాగు కదురుతుంది? అనే ప్రశనామొలకెతితేతే 
సమాధానము వినండి. జాఞానము క్షణికము అనే విషయము అందరికీ తెల్్సను. ప్రత్యక్ష 
ప్రమాణమైన కనునా క్షణకాలములో వస్తేవు ‘ఉన్నది.’ అని మాత్రమే ఎరుకపరుస్తేంది. 
ఐనపడు దేనినా చూచినా ఉననాది అను జాఞానము కలిగి ఆయా వస్తేవులలోని భేద్ల్ 
తెలియకండా పోయ్నపడు అనినా జాఞానాల్ అంట్ ఘటపటాదులవి - ఒకే జాఞానమవడం 
వలలే విజాఞానమంతా ధారావాహికమవడంతో ఉననాది. అనే ఒకే ఒక వ్యవహారము 
ఏరపుడుతుంది. వాటిలోని విశేషాల్ తెలియకండా పోతాయ్ కద్! అంట్ నిజమే. ఆ 
ముచచిటనే ఇచచిట వివరిస్తేనానాము వినండి.

కండ ఉననాది. అననాపడు ముందుగా అసితేత్వము, తరా్వత ద్ని భేదము 
తెల్స్తేననాది కాని అవి రండు ఏకకాలములో ఉతపుననామైన జాఞానముల్ కావు. రండింటి 
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ఉతపుతితేక్ వేరువేరు క్షణాల్ కారణాల్గా ఉనానాయ్. ప్రథమ క్షణములో ఉననాది అనే 
జాఞానము కలిగిన తరా్వత ద్నినాబటిటు అనుమానించి ఇది కండ అని ఊహించ్తాడు. 
ఇది రండవక్షణములోని జాఞానము. ఈ రండింటిని కలిప కండ ఉననాది అని 
అంట్నానాడు. కనుక రండు వ్యవహారాలక ప్రత్యక్షము ప్రమాణము కాదు. ప్రత్యక్ష 
జాఞానము ఒక్క క్షణము మాత్రమే ఉంట్ంది. ఇక్కడ మొదటి క్షణములోని జాఞానమునక 
కారణమైన ప్రత్యక్షము వస్తేవు యొక్క స్వరూపానినా చెపతుననాద్? లేక భేద్నినా 
చెపతుననాద్? అని విచారించాలి. భేద్నినా గ్రహించాలంట్ ముందుగా అక్కడ ఉండే 
వస్తేవు యొక్క స్వరూపానినా తెల్్సకోవాలి. తరువాత ద్నిక్ భననామైన వస్తేవునూ 
స్మరించ్కోవాలి. ద్నినా స్మరించ్కంట్నే ఈ వస్తేవు యొక్క స్వరూపము ఇది అని 
తేటపడుతుంది. అపపుడుగాని రండింటి భేదము తెల్స్తేంది. కాబటిటు స్వరూపానినా 
మాత్రమే క్షణకాలము నిలిచి ఉండే జాఞానము సతతేను తెల్పతుంది. కాని భేదమును 
తెల్పదు. రండవక్షణము మాత్రమే భేదమును తెల్పుతుంది. కనుక ప్రత్యక్షము 
వస్తేవు యొక్క సతతేను చూపతుంది. భేదమును చెపపుదు అని తేలిపోయ్ంది. కనుక 
కండ ఉననాది అనే వ్యవహారములో భేదము. ఇది పటము కాదు కండయే అనేది - 
భ్ంతివలలే ఏరపుడిందేకాని వేరు కాదు. ఇంతేకాదు భేదమనే ఒక పద్రథేము ఉననాది 
అని నా్యయవేతతేల్ నిరూపంచజాలరు. ఎందుకనగా! భేదమనేది ఒక వస్తేవు 
యొక్క స్వరూపము కాదు. ఏ వస్తేవుక సంబంధంచిన స్వరూపము ద్నిక్ తగినట్లే 
విడివిడిగా ఉంట్ంది. అది తన స్వరూపానినా తెల్పతుంది తపపు మరోద్నితో భేద్నినా 
తెల్పదు. అయ్తే భేదము కూడా ఒక వస్తే స్వరూపమని భావిస్తే మిగతా వస్తేవుల 
స్వరూపము వలె అదొక స్వరూపము అయ్్య ప్రతిద్నితోను ద్నిక్ కూడా భేదమును 
చెపపువలసివస్తేంది. అపడు అది వస్తేవు ఔతుంది కాని భేదము కాబోదు.

ప్రధమ క్షణములో ఒక వస్తేవు యొక్క స్వరూపానినా మాత్రమే గ్రహించినా 
ఇది ద్నికంట్ భననామయ్నది అనే వ్యవహరించదల్చికననాపడు ఎదురుగా 
ఉననా వస్తేవునక ప్రతియోగి - వ్యతిర్కమైన వస్తేవును తలచ్కోక తపపుదు. 
కనుక ఎదుటనుననా వస్తేవును తెల్్సకంట్ననాకాలములోనే ప్రతియోగి వస్తేవును 
స్మరించడంలేదు కాబటిటు అదే కాలములోనే ప్రతియోగి వస్తేవును స్మరించడం లేదు 
కాబటిటు అదే కాలములో భేదవ్యవహారము లేదు కద్! అని అనకూడదు. ఐతే అపడు 
వస్తే స్వరూపమే భేద్నినా తెల్పతుంది అనాలి. ఐనపడు ప్రతియోగి వస్తేవు యొక్క 
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అప్క్ష ఉండనే ఉండదు. కనుక స్వరూపము, ద్ని భేదము వేరు వేరు గాక రండూ ఒక్కట్ 
అవుతాయ్. స్వరూపమును వ్యవహరించ్కననాపడు ప్రతియోగితో సంబంధము 
లేకండా పోయ్నట్లే / అవసరము లేనందున భేద్నినా గురించి ముచచిటించ్కననాపడు 
స్వరూపము ప్రసక్తే లేకండా పోతుంది. అపడు హసతేము, కరము అనే రండు పద్ల్ 
పరసపురము పరా్యయపద్ల్ ఐనట్లే ఘటము, భేదము, అనేవి పరా్యయపదముల్ 
కావలసి వస్తేంది. కావున స్వరూపమే భేదము అనడానిక్ వీలేలేదు. పోనీ ధర్మము 
అంద్మా అంట్ అదీ కదరదు. భేదము అనేది ఒక ధర్మము ఐతే ద్నిక్ స్వరూపము 
కంట్ వేరయ్నదిగా ఒక భేదమును ఆశ్రయ్ంచాలి. లేకపోతే స్వరూపమే ఔతుంది. 
భేదమే ఒక స్వరూపము అయే్యటలేయ్తే ద్నిక్ ఒక ధర్మము, ద్నికీ ఒక ధర్మము ఇలా 
ఒక ముగింప లేకండా అనవసథే ఏరపుడుతుంది అది ఒక దోషము. కాబటిటు భేదము 
ధర్మముకాదు. ఇంకా జాతా్యదివిశిషటు వస్తేవుగా చెపపుకంట్ భేద్నినా గ్రహించవచ్చిను 
అనుకనేటలేయ్తే, భేదముననాపడే జాతా్యదివిశిషటువస్తేవుగా గ్రహించడము చెల్లేతుంది. 
కాని జాతి తెలిస్తే భేదము, భేదము తెలిస్తే జాతి పరసపురాశ్రయాల్ ఔతాయ్. అపడు 
అన్్యనా్యశ్రయణమనే దోషము వస్తేంది. పెళళీయ్తే పచిచి కదురుతుంది. పచిచి 
కదిరితే పెళళీవుతుంది అననాట్లేంట్ంది అన్్యనా్యశ్రయణమనే దోషము. కాబటిటు 
భేద్నినా నిరూపంచలేము. అందువలన ప్రత్యక్ష ప్రమాణము “ఉన్నది” అనే సతుతేను 
మాత్రమే చెపతుంది అని నిశచియమవుతుననాది. (సతతే అనగా వస్తేవు యొక్క ఉనిక్. 
అనుభూతి అనగా ఆ ఉననా వస్తే ఫలానా అని తెల్్సకోవడం)

మరియు ఘటము ఉననాది పటము ఉననాది. నాక ఘటము తెలియవస్తేననాది. 
నేను పటమును తెల్్సకంట్నానాను అనే వాకా్యలలో వస్తేవులనీనా కూడా సతాతే, 
అనుభూతి విషయములైనవి గానే కనిపస్తేననావి. ఈ అనినా ప్రతిపతుతేల్ / 
గురితేంపలలోనూ సతతే మాత్రమే అనువరితేస్తేననాది. అనువరతేమానము అనగా ఒక 
దశ నుండి మరొక దశలోక్, ద్నినాంచి మరొకదశలోకీ కనస్గుతూ పోవుట. 
పద్రాథేల్ లేకండా పోతునానాయ్. కనుక “అనువర్తమానమైన సత్తయే, పరమార్థము” 
(స్ర్వకాలిక సత్యము) విశేషాల్ - ఘటపటాదుల్ - తొలగిపోతునానాయ్. అలా 
“వా్యవర్తమానముల్ ఔతునా్నయి కనుక అవి అపరమారా్థల్” ఉద్।। రజు్జసరాపుదుల 
వలె రజు్జవు - త్రాడు అధషా్ఠనము. ద్నిపైన పాము అనే భావన అటాలేగే అధషా్ఠనము 
ఐనత్రాడు ఒకనిక్ నేలమీది నెర్రెలాగున మరొకనిక్ వంకర కర్రలాగా, మరొకడిక్ 
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నీటి చాల్గానూ కనిపస్తేంది. వాసతేవానిక్ అక్కడ ఉననా వస్తేవు తాడు - అధషా్ఠనము 
ఒక్కట్. ఆ ఒక్కట్ పల్వురిక్ పల్వస్తేవుల్గా కనిపస్తేననావి. పాము, నీటి చాల్, 
నెఱ్ఱె, వంకరకర్ర ఇవనీనా తొలగిపోతునానాయ్. కానీ తాడు మాత్రమ సిథేరంగా ఉంటూ 
ఉననాది. కావున తొలగిపోయేవి। వా్యవృతతేములయే్య పద్రాథేల్ అపరమారాథేల్. 
అలాకాక అనినా భావనలక ఆధారము అయ్్య అధషాటునముగా నిల్స్తేననా తాడు / 
రజు్జవు అనినాంటిలోనూ అనువరతేమానము ఔతుననాందున అది పరమారథేము. ఇట్లే 
బ్రహ్మపరమారథేము. జగతుతే అపరమారథేము అని గ్రహించాలి.

రజు్జ సరాపుదులయందు ఇది త్రాడు పాముకాదు అను జాఞానంవలలే రజా్జ్వది 
అధషాటునముల్ యథారథేముల్ అని తెలి్సంది కాబటిటు యథారథే జాఞానము చేత సరాపుదుల్ 
బాధతములౌతవి అందువలన అపారమారిథేకముల్. కాని వా్యవరతేమానముల్ 
ఐనందువలలేకాదు. రజా్జ్వదుల్ అనువరతేమానముల్ ఐనందువలలే పరమారథేముల్ 
కావు. అవి రజా్జ్వదుల్ కావు అని ఏ ప్రమాణము చేత బాధంపబడలేదు కాబటిటు అని 
గ్రహించాలి. అలాగే ఇక్కడకూడా ఘటోఽ సితే పటోఽ సితే -అను సథేలాలోలే ఘటపటాదుల్ 
బాధతముల్ కాలేదు. కావున అవి పరమారథేములే ఔతవి. వాటిని అపరమారథేముల్ 
అనేది ఎలాగా? అంట్ చెపాతేను విను. ఘటము పటము లందు వా్యవృతితే (తొలగిపోవుట) 
ఐతే ఉననాది. అవి లేవు కాబటిటు. అయ్తే ఆవా్యవృతితే ఎట్వంటిది? అని ఆలోచించాలి. 
ఘటము ఉననాది అననాపడు పటము వంటివి ఏవైనా ఉనానాయా? లేవు. అపడు ఘటము 
ఉననాది అనడము వలన పటము మొదలైనవి బాధంపబడుతుననావి. కావున బాధఫలమైన 
విషయము లేకపోవడమనేదే వా్యవృతితే. అది తొలగిపోయే వాటిక్ అపారమారథేయామును 
స్ధస్తేననాది. రజు్జ సరాపుదులలో రజు్జవు అనినా చోటాలే ఉంట్ననాది. అది దేని చేతా 
బాధతం కావడం లేదు. ద్ని లాగానే అనినా సథేలాలోలే ఉననాది అనబడే సత్ మాత్రము 
అనువరితేసూతేనే ఉననాది. అందుకని సనా్మత్రమునకంట్ వేరయ్నదంతా అపరమారథేము. 
ఈ విషయములో కనినా వా్యపతేల్ / అనుమాన ప్రమాణాల్ ఇలా ఉనానాయ్. 1) సతుతే 
పరమారథేము. అను వరతేమానము ఔతుననాందువలన. రజు్జ సరాపుదులలో రజా్జ్వదుల 
వలె. 2) ఘటాదుల్ అపరమారథేముల్. వా్యవరతేమానముల్ ఔతునానాయ్ కాబటిటు. 
రజా్జ్వదులైన అధషా్ఠనములయందుననా సరాపుదులవలె అని.  యథారథేము ఇలా ఉననాది 
కాబట్టు అనువరతేమానమైన అనుభూతియే । జాఞానమే పరమారథేము. అదియే సతుతే.
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సతుతే అనుభూతిక్ విషయమవుతుననాది కనుక సత్ వేరు. అనుభూతి వేరు కద్! 
అని అనవచ్చిను. అలా అనుకోవడం పరపాట్. భేదము అనేది ప్రత్యక్ష ప్రమాణము 
చేత తెలియబడదు. అనగా కనుపంచదు. కనుక ద్నినా ఇటాలే అని నిరూపంచలేము 
అని ఇంతకముందే చెపపునాము. కనుక ఆ విషయము ఇంతకముందే త్రోసివేయడం 
జరిగింది అందువలలేనే సతుతేనక అనుభూతి విషయము కావడమనేది కూడా ఏ 
ప్రమాణమూ స్ధంచలేదు. కాబటిటు సతపుద్రథేము అనుభూతియే. ఆ అనుభూతి “ఇది 
అనుభూతి” అని తెల్యచేయబడితే ఘటపటముల వలె అనుభూతి / జాఞానము కాకండా 
పోతుంది. జడపద్రథేము కావలసి వస్తేంది. ఇంకా అనుభూతిక్ ఇది అని తెలపడానిక్ 
అవసరమైన అనుభవానినా కలిపుంచడము శక్యం కాదు. అనుభూతి తాను తన ఉనిక్/ 
సతతేచేతనే ప్రకాశము ఔతుంది. అనుభవములోక్ వస్తేంది. అనుభూతి అనేది తాను  
ఉననాపడు ఘటపటాదులవలె ఎవరికీ తెలియకండా పడి ఉండదు. అనుభూతి 
స్్వయతతేప్రకాశము. అది తనను తాను చూపకంటూనే ఇతరమైన జడపద్రాథేలను 
వెల్గులోక్ తెస్తేంది. కావున అనుభూతి జాఞానము స్వతసి్సదధుము. స్వప్రకాశము కలది. 
పరాయతతేప్రకాశము కాదు. పైపెచ్చి అనుభూతి దీపము వలె ఇతర జడపద్రాథేలను 
ఇది ఫలానా అని చూపస్తేంది.

ఒకవేళ నీవు ఇటాలేగా అనుకంట్నానావా? అనుభూతి ఉతపుననామే ఐతే ఎదుటనుననా 
విషయము మాత్రమే కనిపస్తేంది. నా చేత ఘటము అనుభవింపబడుతుననాది 
అని. లోకంలో ఎవడు కూడా ఇది కండ అని తెల్స్కంటూనే, అదే సమయంలో 
తన దృష్టుక్ అందని, విషయము కాని ఇది అని చెపపులేని అనుభూతిని కూడా 
అనుభవించడు. అందువలన ఘటాదులక ప్రకాశము ఏరపుడుతుననాపడు కనునా 
ముననాగు కరణమల్ / స్ధనములతో సనినాకరషి / సంబంధము వలె అనుభూతిక్ 
అది ఉండడమేహేతువు ఔతుంది. అంట్ కంటితో వస్తేవునక సంబంధము ఉననాపడే 
అది ఫలానా వస్తేవు అని తెల్స్తేంది. కంటితో వస్తేవుక సంబంధము ఏమీలేనపడు 
అది ఏమిటో ఎదురుగా ఉననాపపుటికీ తెలియనే తెలియదు. అలా వస్తేవుక కంటితో 
సంబంధము ఏరపుడినాక ఆ వస్తేవుతో అధకమైన ప్రకాశము కారణంగా ఇది కండ 
అనే జాఞానము కల్గుతుననాది అని అనుమానిస్తేనానాము. ఇది ఇలాగే అయ్తే జడము 
కాని అనుభూతిక్ ఒక వస్తేవునక వలె జడత్వము కల్గుతుంది. అంటావా! అదలాగా 
ఉంచ్ అసల్ అజడత్వము అంట్ ఏమిటో చెపపు? (జడము పరాయతతే ప్రకాశము. 
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అంట్ ఇతరుల ద్్వరా ద్ని ఉనిక్ వెలలేడింపబడుతుంది. ఉద్। చీకటిలో ఉననా వస్తేవు 
దీపమువలలే ఇది ఫలానా వస్తేవు అని గురితేంపబడుతుంది. అంట్ దీపప కాంతి 
ద్నిపైన పడి ఆ వస్తేవు తెల్స్తేననాది. కాని తానే దీపము లాగా మరొకరి సహాయము 
లేకండా లోకానిక్ వెలలేడి కాదు. స్రము ఏమంట్ స్వయముగా ప్రకాశించలేనిది 
జడపద్రథేము. ద్నికంట్ భననామైనది అజడము. స్వయంప్రకాశము దీపము వంటిది. 
బ్రహ్మ స్వప్రకాశకము. పరాయతతేప్రకాశము జడపద్రథేము.) తన సతతే గురించి 
తనదైన ప్రకాశమును కోల్పోక ఉండడము / అవ్యభచారము (వ్యభచారము అనగా 
లక్షయాములో ఉండవలసిన లక్షణము / విశేషణము మరొక వస్తేవులోనూ ఉండడము. 
అవ్యభచారము అనగా ఎపపుడూ ఎక్కడాకూడా లక్షయామునందే సిథేరంగా ఉండడము) 
అని అనుకనేటలేయ్తే ఆ స్వభావము స్ఖ్దుల యందునూనా ఉంట్ననాది మానవుడిక్ 
స్ఖ్దుల్ కల్గుతుననాపడు వాటిని గురించి తెలియకండా ఉండడం లేదు. 
తెల్సూతేనే ఉననాది. అలాగే అనుభూతి తాను ఉంటూ తనక తాను తెలియడము లేదు. 
ఏదో ఒక వస్తేవును తాకతూవుననా చూపడు వ్రేల్ యొక్క సపురా్శనుభవమును వ్యక్తేక్ 
తెల్పతుననాది కాని తనక తాను తెల్స్కోవడము లేదు. అదెలాగ్ అనుభూతి తనక 
తాను అనుభూతిని అని గురితేంచడం లేదు అని.

ఐతే ఇదంతా అనుభవమంట్ ఏమిటో తెలియని వాని ఊహాపోహల్ 
మాత్రమే. అంతేకాదు అనుభూతిక్ వ్యతిర్కమైన విషయధర్మమైన ప్రకాశము 
ఒక వస్తేవునక రూపము వలె విడిగా లభంచదు. అనగా దీపము ప్రకాశము అనే 
ధర్మము ఎటాలే విడిగా లేవో అనుభూతి ద్ని విషయమునూనా వేరుగా లేవు. రండూ 
ఒక్కట్. వాదిప్రతివాదులందరూ ఒపపున అనుభూతి అనే ద్నివలలేనే వ్యవహారము 
నడుసూతే ఉననాపడు మళ్ళీ ద్నిక్ ప్రకాశము అనే ఒక ధరా్మనినా కలిపుంచడము దేనిక్? 
పైగా పసగదు కూడాను. అందువలన అనుభూతి అనుమాన ప్రమాణము చేత 
తెలియబడదు. అటాలేగే మరొక జాఞానము చేత కూడా ఉతపుననాము కాదు. అంతేకాక తన 
ఉనిక్ని చాట్కంటూ ఇతరులను ప్రకాశింప చేస్ అనుభూతి తనంతతాను గానే 
పడుతుంది. అందుచేత జాఞానము స్వతఃసిదధుము.

ఇందుక అనుమాన ప్రమాణముల్ ఇట్లేననావి. 

1. అనుభూతి అననా్యధీనమైన స్వధర్మము కలది. తన సంబంధము ద్్వరా 
ధరా్మంతరము నందు తదధుర్మమునక హేతువు అవుతుననాందువలన అని.
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2. అనుభూతి అననా్యధీనమైన స్వవ్యవహారము కలది. తన సంబంధము వలన 
అరాథేనతేరము నందు ద్ని వ్యవహారమునక కారణము అవుతుననాందువలన.

ఇచచిట రూపాదుల్ చక్షురి్వషయమగుటను ఉద్హరణముగా చూపనారు. 
రూపాదిధరా్మల్ తాము తమయొక్క సంబంధము ద్్వరా కండలేక కనబడేట్లేగా చేసూతే 
ఉంటవి. కానీ చక్షువులక విషయమై తమ యందు రూపాది సంబంధమును కనునాల 
ద్్వరా పందుటలేవు. అందువలన అనుభూతి తాను ప్రకాశిస్తేననాది అనడములో, 
స్వయంగా ప్రకాశించ్టలోనూ తనక తానే హేతువు అగుచ్ననాది.

ఇలాంటి స్వయంప్రకాశమైన అనుభూతి నశించేది కాదు. నిత్యమైనది. 
ఎందుకంట్ దీనిక్ ప్రాగభావము లేదు. ప్రధ్వంస్భావము, అత్యనాతేభావమునూనా 
లేవు. ఇందుక కారణము అది స్వతసి్సదధుమైనందుననే. సహజసిదధుమైన అనుభూతిక్ 
ప్రాగభావము ఉననాదని తనవలలేనే గాని వేర్ద్నివలలేనేగాని తెల్్సకోవడానిక్ వీల్గాదు. 
(ప్రాగభావము అనగా వస్తేవు పట్టుకక ముందు కాలములో లేకపోవడము. 
ప్రథ్వంస్భావము అనగా అది నశించిన తరా్వతలేకపోవడము. అత్యంతా భావము 
ఎపపుడూ లేకపోవడము) అనుభూతి అనేది తాను ఉంటూ తాను ఇంతకముందు 
లేనని తన ప్రాగభావానినా తెల్పజాలదు. అది నిలిచియుననాది కాబటిటు తనక విరోధయైన 
అభావానినా ద్నితో తనక ఉననా వైరుధ్యము వలలే తెల్పదు. ఇట్లే తాను లేకండా కూడా 
చెపపులేదు. అనుభూతి తన అభావానిక్ తాను ప్రమాణము ఎలా ఔతుంది. తాను 
లేకండా ఉంటూ నేను లేను అని తానే చెపపుడం ఎంత మాత్రము కదరదు. అట్లే వేరొక్క 
వ్యక్తేతో / వస్తేవుతోనైనా తన ప్రాగభావానినా తెలియజేయలేదు. ఎందుకంట్ దేనికీ 
అందేదికాదు కనుక. అనుభూతి యొక్క ప్రాగభావానినా చెపాపులంట్ ఆ ప్రమాణము 
‘‘ఇది అనుభూతి’’ అని ద్నినా చూపతూ అది ఇంతక ముందు లేదని చెపాపులి. కాని 
అనుభూతి స్వతసి్సదధుమైంది కనుక ఇది అనివేలెతితే చూపడానిక్ వీల్కాదు. అటాలేగే 
ద్ని ప్రాగభావము ద్నికంట్ వేరయ్న ఒక ప్రమాణముతో గురితేంచలేము. ఇందువలలే 
అనుభూతిక్ ప్రాగభావము లేనందున ద్ని పట్టుకను నిరూపంచలేకపోతుననాందువలలే 
ఉతపుతితేక్ సంబంధంచిన భావవికారాల్నూనా ద్నిక్ లేనే లేవు. అవి ఆరు. ఉననాది, 
పడుతుననాది, పెరుగుతుననాది, మారుపుల్ పందుతుననాది, క్షయ్స్తేననాది, నశిస్తేననాది, 
జాఞానానిక్ ఈ ఆరు లేవు. ఉతపుతితే లేదు గనుక. అలాగే పట్టుకలేని ఈ అనుభూతి తనలో 
నానాత్వమును - అనేక రకాల్గా ఉండడమును - కూడా ఒపపుకోదు. ఇందుక 
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విరుదధుమైన ప్రమాణము ఏదీ లేదు కాబటిటు. ఉతపుననామైన వస్తేవులోలేనే నానాత్వము 
కనిపస్తేననాది. కాని అనుతపుననామైన వస్తేవు పట్టుకలేని వస్తేవు పల్రకాల్గా, అనేక 
సంఖ్యలోనూ ఉండడము ఎక్కడా కానరావడం లేదు. జాఞానములో భేద్ల్ ఉననావి 
అనుకంట్ అవి అనుభావ్యముల్ అనుభవింపబడేవి/తెల్్సకనబడేవి అవుతవి. 
రూపాదులక వలె అనుభూతిక్ ధర్మత్వము లేదు అందువలలే అనుభూతిక్ అనుభవమే 
స్వరూపము ఐనందున ద్నికంట్ వేరుగా అనుభావ్యమైన ధర్మము లేదు. అందుచేత 
అనినారకాలైన భేద్లక దూరమైనది సంవితుతే. కాబట్టు దీనిక్ స్వరూపాని కంట్ వేరైన 
జాఞాతా, జాఞానానిక్ ఆశ్రయమైనవాడు - అనేవాడు లేడు. స్వప్రకాశరూపమైన అనుభూతి, 
సంవితేతే ఆత్మ. ఇది జడము కానిది అనగా పరాయతతేప్రకాశము కలది కాదు. జడత్వము 
అనునది ఆత్మకంట్ వేరైనది. అనాత్మత్వము అనేది జడపద్రథేము యొక్క ధర్మము. 
అది సంవితుతేనందు వా్యవరతేమానము ఔతుననాది. అలా అవుతూ సంవితుతేనక ఆ 
అనాత్మత్వమును దూరము చేస్తేననాది.

లోకంలో నేను తెల్్సకంట్నానాను తెల్్సకనానాను. నాక తెలియును అనే 
ప్రయోగాల ద్్వరా జాఞానమునక ఆశ్రయమైన జాఞాతృత్వము అనేది కనిపస్తేననాది 
కద్ అనవచ్చిను. కాని అది భ్నితేవలలే ఏరపుడ్డది. ముత్యప చిపపు యొక్క చిననాముక్క 
వెండిముక్కలాగా కనపడుతుంది. అంతమాత్రాన అది రజితము కాదు కద్! 
అనుభూతిక్ తనయందు తనక కరతేమృత్వము ఎటాలే కదురుతుంది? కరతేకర్మల్ 
వేరువేరుగా ఉండాలి కద్! అందువలలే నేను మనుష్్యడను అని మనుష్యతా్వనిక్ 
పూరితే విరుదధుమైన మనుష్యతా్వదులతో కూడిన మాంసప ముద్ద యందు నేను అని 
అభమానించినట్లేగానే జాఞాతృత్వము కూడా ఆరోపంచబడిందే. కాని - యథారథేము 
కాదు. జాఞాతృత్వమంట్ జాఞానక్రియను చేయడము తెల్్సకోవడము. ఈ కరతేమృత్వము 
వికారములను పందేది, జడమైనది వికారి ద్రవ్యమైన అహంకారమనే గ్రంథి/ముడి, 
యందుండేది. ఎలాంటి వికారము లేని స్క్యైన జాఞానస్వరూపమే ఐన ఆత్మయందు 
కరతేమృత్వము ఎలా సంభవిస్తేంది? రూపాదుల్ జాఞానము చేత తెల్్సకోబడుతుననావి. 
స్వయం ప్రకాశముల్ కావు. వాటిక్ కరతేమృతా్వదుల్ లేనట్లే కరతేమృతా్వదుల్ ఆత్మక 
ధర్మముల్ కావు. స్ష్పతే మూరాచిది దశల యందు అనతేఃకరణము లేకపోయ్నపపుటికీ 
ఆతా్మనుభవము ఉంట్ననాది. కావున ఆత్మ అహంప్రత్యయము (మనస్్స) నక 
గ్చరము కాదు. కరతేమృత్వము అహంప్రత్యయగ్చరత్వమునూనా ఆత్మక ధర్మముల్గా 
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అంగీకరిస్తే శరీరానిక్ వలెనే జడత్వము, పరస్్మ ప్రకాశమానత్వము, ఆత్మకాకండా 
పోవడము - అనాత్మత్వము అనేవి వచిచిపడుతవి. నేను అనిభావింపబడుతూ, 
అనినాపనులూ చేస్ కరతేగా ప్రసిదధుమైన దేహముకంట్ ఆ శరీరముచే చేయబడిన 
కర్మలక ఫలమైన స్వరాగానినా తదితరాలను అనుభవించే ఆత్మ వేర్ అనే విషయము 
ప్రామాణికలైన వారందరికీ తెలి్సనదే. అట్లే జాఞాతగా భావింపబడుతుననా 
అనతేఃకరణమునకంట్ విలక్షణుడుగా స్క్యైన ప్రత్యగాత్మను వేరుగా గురితేంచాలి. 
ఇలాగా జడమైన అహంకారము వికారము లేని అనుభవ స్వరూపమైన ఆత్మక 
ఆశ్రయమౌతూ తనను ఆశ్రయ్ంచినందువలలే ఆత్మను జడమైన అహంకారము  
వెలలేడిస్తేననాది. స్ధారణంగా లోకములో అభవ్యంజకముల్ తమలో ఉననావాటిని 
అభవ్యంజనము ప్రకాశింపచేయుట / వెలలేడించ్ట అనేది సహజ స్వభావము. అద్దము, 
నీరు, ముఖమును, చంద్రబిబంబమును, గ్తా్వదులను తమలో ప్రతిఫలించ్ట 
ద్్వరా వ్యకీతేకరిస్తేననావి. అద్దము, నీరు వంటివి జడపద్రాథేల్. ఐనా అవి ముఖము 
వంటి వాటిని చూపతుననావి. అటాలేగే జడమైన అహం ప్రత్యయము / మనస్్స 
ఆత్మను ప్రకాశింపచేస్తేననాది. ఆ కారణంగానే నేను తెల్్సకంట్నానాను అనే భ్రమ 
ఏరపుడుతుననాది. స్వయం ప్రకాశకమైన అనుభూతి / ఆత్మ, తనచేత ప్రకాశింపచేయబడే 
జడమైన అహంకారము చేత తాను ఎలా అభవ్యంగ్యత్వమును పందుతుంది అని 
అనబోక. సూర్యక్రణాల చేత తెలియచేయబడే మానవహసతేము ఆ సూర్యక్రణాలనే 
తేటగా కనుపంచేట్లే చేస్తేననాది ఉదయపవేళ క్టికీలోనుంచి ఇంటిలోక్ ప్రవేశించిన 
సూర్యక్రణాలను వాటిచేత ఇది చెయ్్య అని గురితేంపచేయబడే మానవహసతేము 
మరింత ప్రకాశవంతముగా దరి్శంపచేస్తేననాది కద్। కావున నాక తెల్్సను (జానామి) 
అని అనుకనే జాఞాతయైన అహమరథేము - మనస్్స, కేవల జాఞానస్వరూపడైన ఆత్మక 
పారమారిథేక మైన ధర్మము కాదు. కనుకనే స్ష్పాతేవసథే, ముకాతేవసథేలలో మనస్్స 
పాల్పంచ్కోదు. ఆ దశలలో మనస్్స లేకండానే తనక సహజమైన అనుభవ 
మాత్రంగానే ఆత్మప్రకాశిసూతే ఉంట్ంది. కాబట్టు బాగా నిద్రపోయ్ లేచినవాడు 
ఇంతస్ప నేను ఏమి చేసినాన్ నాకేమీ తెలియదు. ననునా నేను ఎరుగకనానాను అని 
గడిచిన కాలానినా పరామరి్శస్తేడు. అందువలన అనినా భేదముల్, అనినా వికలపుముల్, 
విశేషముల్ లేని జాఞానమే, జాఞానముగా జాఞానానుభవముతో ఎలాంటి మారుపుల్ 
లేకనే ఉననా, నాశములేని సంవితేతే భ్రమకారణంగా జాఞాత, జేఞాయము జాఞానము అనబడే 
పల్రకాలైన భేదములతో స్డుల్ తిరుగుతూ ఉననాది. కనుక భ్రమక ప్రధానహేతువు 
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ఐన అవిద్యను అణగద్రొక్కడానిక్ నిత్యము, శ్ద్దము, బుదధుము, ముకతేస్వభావము 
గలదైన బ్రహ్మ అనబడే ఆత్మ ఒక్కట్ అనే తెలివిని పందడానిక్ వేద్నతేముల్ అనీనా 
ప్రారంభంపబడుతుననావి. అని మహాపూరవేపక్షము.

*  *   *

మహాసిద్ధాన్తము

ఇంతవరకూ చెపపున విషయమంతా ఉపనిషతుతేలలో ప్రతిపాదింపబడిన 
పరుషోతతేముడిని వరించడానిక్ హేతువు ఐన గుణవిశేషమగు భక్తే లేని వారు 
ప్రస్తేవించినటిటుది. వారు గపపు తెలివితేటల్ గలవార్ ఐనా వారి బుది్ద అనాదిగా 
వస్తేననా పాప వాసనల చేత దూష్తమైనది. వారు శస్రాపాండిత్యము కలవార్ ఐనా 
పదముల్, వాకా్యల్ వాటియొక్క స్వరూపము, ద్ని అరథేములయొక్క అసల్ 
ఉదే్దశ్యము భావము ఏమినీనా చక్కగా అవగాహన చేస్కననావారు కాదు. ప్రత్యక్షము 
మొదలైన అనినా ప్రమాణాల పోకడ, వాటిని సమన్వయపరచ్కనే ఇతికరతేవ్యతల్ 
తెలియవు, సందరా్భనుస్రము ఉపయోగించ్కనే నా్యయమారాగాలను సరిగా 
అరథేము చేస్కోలేదు. ఇలాంటి వీరియొక్క ప్రతిపాదన అంతా ఔనా? కాద్? ఇలాగా 
అలాగనా? అనివికలిపుస్తే తట్టుకోలేని పల్రకాల వాదనల్ కతర్కముల్ అనే పపపుతో 
కూడి నిస్్సరముగా నుననాటిటువి. కావున నా్యయముల్ బలపరచిన ప్రత్యక్షాది అనినా 
ప్రమాణాల పోకడలను బాగా తెలి్సనవారు, వాసతేవములైన యథారథేములైన అంశలను 
ఎరిగిన పెద్దల్ పరులవాకా్యలను మనినాంచకందురుగాక!

అది ఎలాగంట్ - నిరి్వశేషచినా్మత్రమే బ్రహ్మస్వరూపము అని చెప్పువారు 
నిరి్వశేషమైన వస్తేవు ఒక్కటి ఉననాది అనడానిక్ తగిన ప్రమాణమేదో ద్నినా 
చూపగలరా? చెపపుగలరా? ప్రత్యక్షము మొదల్కని ప్రమాణాలనీనా ఎనినా ఉనానా అవి 
అనీనా విశేషములతో కూడిన వస్తేవునే ప్రతిపాదిస్తేనానాయ్. మా అనుభవములో ఉననా 
ముచచిట అని చెపపున అంశము కూడా తామే ద్నిక్ స్క్గా ఉండడము అనే అంశముతో 
సవిశేషము అవుతూ నిరి్వశేషము కాకపోవడంతో ప్రక్కక త్రోసివేయబడుతేననాది. 
దీనినా నేను చూచినాను అని ఎవరైనా చెపపునా అందులోని ఇది అనే వస్తేవు ఏదో ఒక 
విశేషణంతో విశిషటుము అయే్య ఉంట్ంది. ఇది లోకంలోని ఏ ఒక్కరిదో కాక అందరి 
అనుభవములో ఉననా విషయమే. విశేషాంశముతో కూడిన అనుభవానేనా పందుతూ 
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కూడా ఏదో ఒక బలహీనమైన, నిజంగా యుక్తేగాని యుకాతేయాభాసముతో ఇది నిరి్వశేషము 
అని గంభీరంగా పల్్కతునానారు కాని వారు ఆ వస్తేవు యొక్క సతాతే మాత్రమునే 
గాక ద్నిక్ మాత్రమే సంబంధంచిన, అస్ధారణమైన స్వభావవిశేషాలతో ఇది 
ఫలానా వస్తేవు అని నిష్కరషి చేయవలసియుంట్ంది. అలా నిష్కరషి చేయడానిక్ సతతేక 
మించిన ఇతరులెవ్వరిలో లేకండా తనక మాత్రమే సంబంధంచిన స్వభావవిశేషాల్ 
హేతువుల్ చూపనపడు అది సవిశేషమే ఔతుంది కాని నిరి్వశేషము ఎపడూ కానే 
కాబోదు. నిరి్వశేషచినా్మత్రైకరసము, నిత్యము ఐన సంవితేతే బ్రహ్మ. అది నిత్యము 
శ్దధుము బుదధుము ముకతేస్వభావము కలది. స్వయంప్రకాశము. ఏకము, అది్వతీయము 
అని చెపపునపడే ఎన్నా విశేషాల్ తేటగా కళళీక కటిటునట్లే, ప్రత్యక్షము ఔతునానాయ్. 
స్క్షాతుతేగా గంతెతితే చెపపుబడుతునానాయ్ కూడా. అందువలన ఏవో కనినా విశేషాలతో 
కూడివుననా వస్తేవులో అవిగాక వేర్ మరికనినా విశేషాల్ నిరసింపబడుతునానాయే తపపు 
ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడా నిరి్వశేషమైన వస్తేవు లభంచనే లభంచదు.

జాఞానానిక్ - బుదిధుక్ ధీత్వమనేది స్వయంప్రకాశత్వమునూనా జాఞానము కలవాడిక్/ 
జాఞానమునక ఆశ్రయమైన వాడిక్ ఆయా విషయములను తెలియచేస్ స్వభావము వలలేనే 
సిదిధుస్తేననాది. తెలిస్తేనే తెలివి తెలిసింది, తెల్స్తేననాది కాబట్టు ద్నినా తెలివి అంట్నానాము. 
ద్నినా కలిగానవాడు తెలివిగలవాడు ఔతునానాడు. స్ష్పతే, పచిచి లేక త్రాగిన దశ, 
మూరఛేను పందునపడునూనా కలిగే అనుభవము సవిశేషమే కాని నిరి్వశేషము 
కాదని సందర్భము ముందువచిచినపడు చక్కగా నిరూపస్తేము. ఇక నిరి్వశేషవాదుల 
వాదములో వారు అంగీకరించిన నిత్యత్వము ముననాగు విశేషాల్ దండిగా కలలేల్గా 
ఉండనే ఉనానాయ్. అవి కేవలము వస్తేవుల్ కావు. అటాలేగని ఎవరీనా ఒపపుంచలేరు 
కూడా. ఒకవేళ వస్తేవులేనని అంగీకరించినపపుటికీ వాటిలోని వైవిధ్యము దగగార 
వివాదము ఉండనే ఉననాది. అలా తాము తమక నచిచిన వైవిధ్యభేదములతోనే తమ 
మతానినా ఉపపాదించినారు అనేది సపుషటుమే. అందువలలే ఏ వస్తేవైనా బ్రహ్మపద్రథేమే 
ఐనా సప్రమాణముగా నిరూపంచగలిగాన, ప్రామాణికలగు విద్్వంస్ల్ అంగీకరించిన 
విశేషములతో కూడినదే వస్తేవు అని చెపాపులి. ఇక ప్రమాణాలలో ఒకటి వారు 
అంగీకరించినది ఐన శబ్దము అనే ప్రమాణానినా తీస్కంట్ అది విశేష్ంచి సవిశేషమైన 
వస్తేవును చెపపుతుంది. అందులోనే ద్నిక్ స్మరథేయాము / వృతితే / శక్తే ఉననాది. ఆ 
శబ్దము పదముల్ వాక్యముల్ అనే రూపంలో ప్రవరితేస్తేననాది. పదము అనేది ప్రకృతి 
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ప్రత్యయములతో కూడి యుననాపడే పదము అనబడుతుంది. పదములోని ప్రకృతిక్ ఒక 
అరథేము, ప్రత్యయానిక్ ఒక అరథేము ఉంట్ంది. అలా వేరు వేరు అరాథేలతో కూడినదయే్య 
విశిషటుమైన ఒక అరాథేనినా ప్రతిపాదిస్తేంది అది ద్నిక్ వదుల్కోలేని స్వభావము. 
వేరువేరు అరాథేల్ చెపతుననాందుననే పద్లోలే భేదము కనిపస్తేననాది. అనేకములైన 
పదముల సముద్యరూపమైన వాక్యము అనేక పద్రథేములతో కలి్స ఒక విశేషారాథేనినా 
చెపతుననాది కాబటిటు నిరి్వశేషమైన వస్తేవును ప్రతిపాదించే స్మరథేయాము వాకా్యనిక్ లేదు. 
కనుక నిరి్వశేష వస్తేవును తెల్పడంలో శబ్దము ప్రమాణము కానేరదు.

ఇక ప్రత్యక్షమునక వద్్దము. ఇది నిరి్వకలపుకము సవికలపుకము అనే భేద్లతో 
కూడి యుననాది. ఇది నిరి్వశేష వస్తేవును తెల్పుటలో ప్రమాణము కలది కాదు. ముందుగా 
సవికలపుక ప్రత్యక్షము జాతి రూపము రంగు ఇలా అనేక పద్రథేములతో విశిషటు విషయమై 
యుననాందున సవిశేష విషయమే. ఇక నిరి్వకలపుక ప్రత్యక్షము అనేది కూడా విశేషమును 
తెలియచేస్దే ఐనందున విశేషవిషయమే. సవికలపుక ప్రత్యక్షము. సహజంగానే 
తనయందు ఇంతకముందు అనుభవించిన పద్రథేముతో విశిషటుము ఐ అదే ఇది, 
అలాంటిదే ఇది అని ప్రతిసంధానమునక / గురితేంచడానిక్ కారణము ఔతుననాది. 
అసల్ నిరి్వకలపుకము అంట్ ఏదో ఒక విశేషణము లేకండా ఉననా ద్నినా గ్రహించ్ట 
ఐతే బొతితేగా ఏ విశేషమూలేని ద్నినా గ్రహించడము కాదు. మరింతగా చెపపువలెనంట్ 
నాల్గైదు విశేషాల్ంట్ండగా, అందులో ఏదో ఒక్క విశేషములేని ద్నినా గ్రహించ్ట. 
అలా ఏ ఒక్క విశేషమూ లేని పద్రథేము ఎపపుడూ ఎక్కడా కనిపంచదు. అలా ఉండుట 
జరిగేది కాదు. పసగను కూడా పసగదు. ఎక్కడైనా ఏదైనా ఒక విశేషమును 
కలిగాయుంట్ననాందువలలే ఇది ఇలాంటి వస్తేవు అని గురితేంపకల్గాతుననాది. త్రికోణము 
- ఆవు ముఖ్నినా .......త్రికోణ ఆకారములో ఉంట్ననాది కనుక త్రికోణము అంటారు 
- గంగడోల్ - మెడ క్రింది వ్రేలాడే చర్మము - ముననాగు విశేషాల్ సంస్థేనముల్ 
లేకండా ఆవు అని అనలేము అట్లే ఆయా జాతులకండే సంస్థేన విశేషాలతోనే అవి 
ఫలానా అని గురితేస్తేము. అటాలే కాకండా గురితేంచడము స్ధ్యంకాదు. అందువలలే 
తెలియవచేచిదేమిటంట్ ఒకే జాతిక్ చెందిన ద్రవా్యలయందు మొటటుమొదటిస్రిగా ఒక 
వస్తేవును / పద్రాథేనినా ఇది ఇట్వంటిది అని తెల్్సకోవడం. ద్నేనా నిరి్వకలపుకము 
అని అంటాము. తరువాతి కాలంలో ముందు చూచిన సంస్థేనములతో సమానమైన 
రండవ ద్నినా గురితేంచినపడు ద్నినా సవికలపుకము అని అంటాము. ఈ విషయంలో 
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మొదటి ఆకారానినా (పండానినా) చూచినపడు గ్త్వము వంటి అనువృతాతేకారము 
గురితేంపబడదు. రండు మూడు ఇలా వరుసగా తొల్త చూచిన సంస్థేనములతో 
సమానంగా ఉననా వస్తేవులను చూచి / సంస్థేనములను కనుగననాపడు మాత్రమే 
అనువృతితేని గురితేస్తేము. మొదట చూచిన ఆవులో ఉననా సంస్థేనాదుల్ గ్త్వముల్ 
రండవద్నిలో / రండవవస్తేవును చూచినపపుడు కనిపస్తే అవే ఇందులోనూ ఉనానాయ్ 
అని గురుతేపడతాము. వాటినే అనువృతితే ధరా్మల్ అంటాము వీనిని రండవ పండానినా 
చూచినపడు మాత్రమే తెల్్సకోగలము. దీనేనా సవికలపుకత్వము అని వ్యవహరిస్తేనానారు. 
ఇక ప్రధమ పండానినా గ్రహించినపడు గంగడోల్ ముననాగు సంస్థేనము రూపము 
గ్తా్వదుల్ వంటి అనువృతతేముల్ అయే్య అంశల్ గ్రహింపబడడం లేదు. కనుక 
ప్రధమ పండానినా గ్రహించడము నిరి్వకలపుకము అనబడుతుననాది. సంస్థేనము 
రూపము జాతా్యదుల్ గ్రహించకపోవడం వలన కాదు. సంస్థేనరూపజాతా్యదుల్ 
కంటిక్ కనిపసూతేనే ఉనానాయ్. కనిపంచకండా ఉండవు. సంస్థేనము లేకండా 
సంస్థేనము కలద్నిని  సంస్థేనిని గురుతేపటటుడము స్ధ్యంకాదు కూడా. కనుక 
ప్రధమ పండమునుగ్రహించినపడు కూడా సంస్థేనముతో కలసియుననా వస్తేవునే 
ఇది అని ఇలాంటిది అని గ్రహిస్తేనానాము. ఇందువలన రండు మూడు పండములను 
గ్రహించినపడు గ్తా్వదులైన అనువృతితేధర్మములతో విశిషటుమైయుండుటను 
తొల్తగా చూచిన సంస్థేని వలె, సంస్థేనమువలెనే అనగా వాటిని కలిగాయుననా వాటినే 
ఎలలేపడూ ప్రత్యక్షము గ్రహిస్తేంది కాబటిటు రండవ ద్ని నుండి అనినా వస్తేవులలోనూ 
సవికలపుకత్వమే ఉంట్ననాది. కనుక ప్రత్యక్షము ఎపడు కూడా నిరి్వశేషమును చూపదు.

ఇందుచేతనే బ్రహ్మమునక ప్రపంచానిక్ భేదము, అభేదము ఉననాదని 
చెప్పువారి వాదము త్రోసివేయబడుతుననాది. భేదముననాచోట అభేదము లేదు. అభేదమే 
సత్యమైనపడు అచట భేద్నిక్ అవకాశము ఉండదు. రండూ ఉంటవి అనే వాదము 
పస లేనిది. ఇది ఇటాలేంటిది అని చెపతుననాపడు ఇది అనబడే వస్తేవు, ఇటాలేంటిది 
అనబడే విశేషము రండూ వేరు వేర్ అవుతవి. కాని వాటిక్ ఐక్యత ఎలా గురితేంచగలము? 
ఆవు అనబడే ద్నినా గురితేస్తేననాపడు ఇలాంటిది అనబడే అంశము గంగడోల్ 
ముననాగునవి ఉననా సంస్థేన విశేషము ఔతుంది. ఆ విశేషాల్ గలిగిన విశేషా్యంశము 
ఇది అనబడుతుంది. సపుషటుంగా రంటికీ భేదము కటటువచిచినట్లేగా కనబడుతూ ఉంట్ 
అభేద్నినా ఎలా చెపపుగలము? కనుక ఈ ప్రతీతివలలేనే/ప్రసిదిధు వలలేనే భనానాభననాత్వము 
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నిల్వదు. ద్నేనా మరింత వివరంగా తెల్్సకంద్ము - మొదటగా మన కంటిక్ 
కనుపంచే వస్తేవు ద్నికంట్ వేరయ్న అనినా వస్తేవులతో విడదీయబడినదయే్య/ 
వా్యవృతతేమయే్య ఇది ఫలానా అని గురితేంప పందుతుంది. గ్త్వము, గంగడోల్, 
త్రికోణము వంటి ఆకారవిశేషాలతో కలిసి ఇది ఆవు. దీనిలో ఈ విశేషాంశల్ 
ఉనానాయ్ అనియే ప్రతీతి ఏరపుడుతుంది. ఎక్కడైనా విశేషణ విశేష్యభావానినా 
గురితేంచినపడు ఆ రండింటికీ పూరితే విభేధము ప్రతీతి వలలేనే తేటతెలలేమవుతుంది. 
విశేషణాంశల్ ఐన దండము, కండలముల్ వంటివి సంస్థేనము కంట్ విడిగానూ, 
లేక ఆ సంస్థేనమునందు / రూపము నందు కలిసిగాని కనినాస్రులే వేర్ ద్రవ్యములక 
విశేషణముల్గాను ఉంటాయ్. గ్త్వము వంటివి మాత్రము ద్రవ్యములోని 
సంస్థేనములో అనతేరా్భగాల్గా ఉంటూ తాము పద్రాథేల్గా గురితేంపబడుతూ ఆయా 
ద్రవా్యలక విశేషణాల్గా ఉంటాయ్. విడిగా ఉనానా ద్రవ్యములో విడదీయరానివిగా 
ఉనానా విశేషణ విశేష్య భావములో మారుపులేదు. విశేషణము విశేషణమే. విశేష్యము 
విశేష్యమేఔతుంది. అందువలలేనే ఆ రండింటిక్ భేదము తెలియ వస్తేంది. ఐతే 
ఇక్కడొక విశేషానినా గమనించాలి అదేమంట్, దండము కండలము వంటివి ఎపడూ 
విడిగా ఉంటాయ్. గ్త్వము వంటివైతేన్ ఎటిటుపరిసిథేతిలోనూ ద్రవా్యనినా విడివడి 
ఉండజాలవు. కాబట్టు వస్తేవిరోధము, ప్రతీతివలలే పరాహతమగుచ్ననాది. కాని 
ద్నినా కపపుపచిచి భనానాభననాత్వము చెపపుడం సరియైనది కాదు. ఇది ఇలాంటిది అనే 
కద్। లోకంలో ప్రతీతి కనిపస్తేననాది. ద్నినా అందరూ ఒపపుకంటారు కద్। కనుకనే 
సూత్రకారుడైన వా్యసమహరిషి కూడా - నైకస్్మన్ అసింభవాత్ - సూ. 205 - 2-2-
31 ఒకేద్ని యందు రండు భనానాంశల్ ఉండవు. అటాలే జరుగదు - అని చెపపునాడు. 
అందువలలే ప్రత్యక్షము సవిశేష వస్తేవునే బోధస్తేననాది. ప్రత్యక్షముతో సంబంధమును 
దృఢంగా కలిగాయుననాది కావున అనుమాన ప్రమాణము కూడా సవిశేష ద్రవ్యమునే 
బలపరుస్తేననాది కాని నిరి్వశేషవస్తేవును కాదు. పోనీ ఈ రండే నా ప్రమాణాల్ 
లేవా? అవి నిరి్వశేష విషయానినా చెపపువా! అనేటలేయ్తే ప్రమాణాల్గా అంగీకరించిన 
వాటి సంఖ్య ఎంతైనా కావచ్చి. అందరూ అనినాంటినీ ఒపపుకపోవచ్చి. కానీ 
అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన ముఖ్యమైన కనినా ప్రమాణాల్ మాత్రము సవిశేషమైన 
వస్తేపరిజాఞానానినా అందిస్తేననావి కాని నిరి్వశేష వస్తే విషయమును కావు. అందుచేత ఈ 
ప్రపంచములో ఏ ప్రమాణముతోనైనా నిరి్వశేషవస్తే సిదిధు జరుగదు. ఆ వస్తేవులో ఉండే 
స్వభావవిశేషాలతో ఇది ఈ వస్తేవు అని నిరూపసూతే, ఇది నిరి్వశేషమండీ! అనడము 
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మా అమ్మ గడ్రాల్ అని ఒట్టుపెట్టుకంట్ననాట్లే ఔతుంది. కనుక నిరి్వశేషవస్తేవాదుల్ 
తాము మాటాలేడిన మాటలలోని వైరుధా్యనినా గమనించడము లేదు. ఎందుకోమరి! 

ప్రత్యక్ష ప్రమాణము వస్తేవుయొక్క సతతేను మాత్రమే గ్రహిస్తేంది. కాని అది 
మిగతా ద్రవా్యలకంట్ భననామైనదని గురితేంచజాలదు. భేదమును కూడా వికలపుము 
చేస్తే ఇది అని నిరూపంచడము స్ధ్యంకాదు అని ఇంతకమునుప చెపపునారు. 
అది సరికాదు. లోకంలో ప్రత్యక్షము జాతా్యదులతో కూడిన వస్తేవునే గ్రహిస్తేంది. 
కనపడిన వస్తేవులోని జాతా్యదులే ప్రతియోగిని గురితేంచే అవసరము లేకండానే 
ఆ వస్తేవును ద్నిలోని భేద్నినా గురితేంచడానిక్ తోడపుడుతుననాది కనుక ప్రతియోగి 
వస్తేవు అవసరము లేనే లేదు. రండవక్షణము తద్ జాఞానముతో పతుతేను గురించి 
ఆలోచించనక్కరనేలేదు. ఒక వస్తేవునక చెందిన జాఞానము, ద్ని రూపము ఆ వస్తేవు 
ఫలానా అని వ్యవహరించడానిక్, అలాగే ఆ రండే ఇతర వస్తేవుల విషయంలో దీనితో 
ఇవి సమానముల్ కావు, మరొక వస్తేవుల్ అని వ్యవహరించడానిక్ అవకాశనినా 
ఇస్తేనానాయ్. ద్నినా మీరు ఒపపుకనానారు కూడా! అదే తీరుగా రూపము, తద్ జాఞానము, 
వ్యవహారములే భేద్నినా గురితేంచడానిక్ చక్కగా తోడు పడుతాయ్. కనుక ఒక 
ధర్మము, రూపముల్గా భేద్నినా వేరుగా చెపపుకోనవసరము లేదు. ఆ విషయములో 
అనవస్థేలేదు. అన్్యనా్యశ్రయణమూ ఉండదు.

జాఞానము ఒక్క క్షణము మాత్రమే నిలిచి ఉండేది ఐనా అదే క్షణంలో వస్తేవు, 
భేదము, రూపము, ద్ని సంస్థేన రూపమైన గ్తా్వదులనునూనా గ్రహిస్తేననాది కనుక 
రండవ క్షణములో గ్రహించవలసిన అంశమేది కూడా అక్కడ ఉండదు. ఇంతేకాకండా 
వస్తేవు ఉననాది అని మాత్రమే ప్రత్యక్షము గ్రహించేటటలేయ్తే కండ ఉననాది. బుటటు 
ఉననాది అని లోకంలో ఉననా వ్యవహారము లేక వస్తేవిశిషటు జాఞానముతో కూడిన ప్రతీతిక్ 
వైరుధ్యము ఏరపుడుతుంది. ఒకవేళ ప్రత్యక్షము వస్తేసతాతేను మాత్రమే తెలియచేస్తే 
ఆయా వస్తేవుల యొక్క సంస్థేనము, రూపము, జాతి ముననాగు లక్షణాల్గల భేదము 
తెలియకపోతే ప్రయాణము చేయడానిక్ గుర్రము కరక వెతికేవాడు దుననాపోతును 
చూచి ద్నినా తీస్కని వెనుకక వెళళీపోగలడా? పోడుకద్! ఇంకా అనినా విషయాలోలేను 
ఇట్లే సనా్మత్రమే గ్రహింపబడేటటలేయ్తే ఆయా ప్రతిపతుతేలక సంబంధంచిన శబా్దలనీనా 
కూడా పరా్యయపద్లాలేగా ఒక్కస్రిగా స్ఫురణక వస్తేనానాయా? రావడం లేదుగా! 
ఎందుక? ఇంతేకాదు. గుర్రము, ఏనుగుల గురించిన విషయాల్ ఉననాది అనబడే ఒకే 
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విషయానిక్ చెందినవవుతునానాయ్ కనుక ముందుగా తెలి్సందే కాబటిటు, రండవదైన 
ఏనుగును చూచినపపుడు ఉననాది అనే జాఞానము కల్గుతుంది కావున రండు జాఞానాలోలేను 
విశేషమేమి ఉండనందున స్మమృతిలో వేరుపాట్ లేకండా పోతుంది అనగా గుర్రానినా 
చూచినా ఏనుగును చూచినా వాటిలోని విశేషము, భేదము తెలియకండా పోతుంది.  
ఈ గందరగ్ళము ఎందుక? ప్రతిజాఞానానిక్ ఒక విశేషానినా మాత్రము 
అంగీకరిస్తేము అని తలచేటటలేయ్తే ప్రత్యక్షము విశిషటు విషయానినా తెలిప్దే అని 
అంగీకరించినటలేవుతుంది. అలాకాక అనినా జాఞానాల్ ఒకే విషయానినా గురించి 
తెలియజేస్వే ఐనపడు ఒకే ఒక్క సంవేదనతో అనినా వస్తేవులను గురించి 
తెల్పుతుననాందున (మనుష్ల్) ఉనానారు అని  మాత్రమే తెల్స్తేంది. కాని వారిలో 
కంటిగుడి్డ చెవిటి భేద్ల్ లేకండాపోయ్ అందరూ కంటివాళ్లే గుడి్డ వాళ్లే అని 
భావించాలి్స వస్తేంది. లేద్ ఏ విశేషమూ లేని వాళుళీగానైనా తలచవలసి వస్తేంది. సరి 
ద్ననాటాలే ఉంచితే చక్షురింద్రియము కేవలము వస్తేవు ఉననాది అని మాత్రమే తెల్పదు. 
అది రూపము, ద్నినా కలిగాన రూపని - రండింటినీ కలిసిన రూపానినా గ్రహిస్తేంది కనుక 
విశిషటు విషయానేనా చెపతుంది, చూపతుంది. త్వగింద్రియము కూడా సపుర్శవత్ వస్తేవునే 
తెల్పుతుంది. ఇక శ్రోత్రము ముననాగు ఇంద్రియాల్ కూడా సనా్మత్రమును మాత్రమే 
తెల్పవు. శబ్దరసగంధములలోని విశేషములను, వాటిని కలిగాన వాటినీ ప్రదరి్శస్తేయ్. 
అందువలలే సతతేను మాత్రమే చెప్పు ఇంద్రియము ఏదీలేదు.

నిరి్వశేషమైన సత్ మాత్రమును కంటితోనే కనుగనేటటలేయ్తే ద్నిక్ 
సంబంధంచిన విషయానినా తెల్స్కోగ్రితే అది ముందే తెల్స్కననా విషయము 
ఔతుంది అంట్ ఉననాది అని సతతేను తెల్్సకననా విషయమే. కనుక తెలి్సన ద్నినా మళ్ళీ 
ఏదో ఒక క్రొతతే అంశము ద్్వరా చెపపువలసివస్తేంది. అలాంటి విశేషాల్ ఏవీ లేవు 
కాబటిటు ఉననాది అనియే మళ్ళీ చెపపువలసి వస్తేంది. అపపుడు చెపపున విషయానేనా చెపపుడం 
అనువాదము అవుతుంది. అంతేకాదు సనా్మత్రబ్రహ్మము ప్రమేయము కాగలదు. 
ఆ వెంటనే జడత్వము నాశిత్వముల్ కూడా చ్ట్టు ముడుతాయ్. ఆ మాటను మీర్ 
చెపాపురు ఇంతకంట్ అనరథేము మర్దైనా ఉంట్ంద్? అందుచేత వస్తే సంస్థేన 
రూప జాతా్యదిలక్షణములతో భేదములను కలిగిన విశిషటు విషయానేనా ప్రత్యక్షము 
తెల్పతుంది. సంస్థేనముకంట్ వేర్ మరొకటి ఒకే రూపముల్ గల పల్ద్రవ్యములక 
ఏకత్వబుదిధుని తెలియచేస్ది కనిపంచడంలేదు. ద్నితోనే గ్తా్వది జాతి వ్యవహారము 
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చక్కగా పసగుతుంది. కాగా సంస్థేనము కంట్ వేరుగా జాతిని గురితేంచినపపుటికీ 
సంస్థేనమును వారు కూడా అంగీకరించినారు కావున సంస్థేనమే జాతి. తమక 
మాత్రమే చెందిన అస్ధారణ రూపానినా సంస్థేనము అని అంటారు. అలా అనినా 
వస్తేవులను గమనించి వ్యవహరించాలి. ఒకే రకమైన రూపముల్ గలవనీనా ఏకజాతిగా 
గురితేంచదగును. వస్తేసముద్యముల్ కలగలసి ఉననాపడు ఏది ఏ జాతిక్ చెందినదో 
గమనిస్తే పరసపురభేదము స్లభంగా తెలిసిపోతుంది. అలాగా ఏదో ఒక జాతిక్ 
చెందని వస్తేవు ఉండదు. కనుక భేదము స్లభగ్రాహ్యమే. అరాథేనతేరవాదుల్ కూడా 
దీనినా అంగీకరించినారు. కనుక గ్తా్వదులే పరసపుర భేదములక కారణమవుతుననావి.

ఐతే జాతా్యదులే భేదముల్గా ఒపపుకంట్ జాతులతో పాట్ భేద్నినా కూడా 
వ్యవహరించాలి్స ఉంట్ంది కద్! అని అనవచ్చి. నిజమే భేద్నినా వ్యవహరిసూతేనే 
ఉనానాము. ఏమని? ఇది గ్వు అని అననాపడు ఇది ఆవు - గ్జాతిక్ చెందినది.మహిష 
జాతిక్ చెందినది కాదు అని తెల్సూతేనే ఉననాది. గ్తా్వదులే సకలేతర సజాతీయ 
వస్తేవులను ప్రక్కకనెడుతుననావి. పశ్సముద్యములో ఒక్కద్నినా గ్వు అని 
వ్యవహరించినపడు మిగతావికావు, అని తెల్సూతేనే ఉంది కద్! అపడు మిగతా 
వాటిని గురించి గ్జాతి అనే బుదిధు కల్గదు. వ్యవహారమునునూనా చెయ్యము. ఎపడైతే 
భేద్నినా గ్రహించినామో అపడే అభేదము అనే భావనతొలగిపోతుంది. ఇది దీనికంట్ 
వేరైనది అనే వ్యవహారములో మాత్రము దేనికంట్ ఏది భననామో చెపపువలసి వస్తేంది 
కాబటిటు ప్రతియోగి అప్క్ష ఏరపుడుతుంది అందుచేత ఆవు కంట్ గుర్రము వేరయ్నటిటుది 
అని వ్యవహిరించడము జరుగుతుననాది. అంతేకాని ఆవు అనడంతోనే మిగతాజాతుల్ 
వేర్ అని భేదము సపుషటుముగా తెల్స్తేననాది కనుక భేద్నినా ప్రతే్యకంగా చెపపునక్కరలేదు.

ఘటాదుల్ విశేషాల్ అవి వా్యవరతేమానముల్ అవుతునానాయ్ కనుక 
అపరమారథేముల్. మృతితేక అనువరతేమానము అది పరమారథేము. అని ఇంతకమునుప 
చెపపునారు కాని అది బాధ్యబాధక భావానినా వా్యవృతితే అనువృతితే విశేషాలను గురించి 
చక్కగా తెల్్సకోక భ్ంతితో చెపపునమాట. స్ధారణంగా రండు వస్తేవులక లేద్ 
జాఞానాలక విరోధము ఏరపుడినపడే బాధ్యభాధక భావము కదురుతుంది. బాధతమైనది 
తొలగిపోతుంది. ఘటపటాదులక దేశకాల భేద్నినా బటిటు విరోధమనేదే లేదు. ఏకాలంలో 
ఏదేశంలో ఏ వస్తేవును ఉననాదని గురితేంచినామో అదేకాలంలో అదేచోట అదే వస్తేవు 
కనపడకపోతే అక్కడ విరోధము ఏరపుడి బలవంతమైనది బాధస్తేంది. బలహీనమైనది 
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బాధంపబడి తొలగిపోతుంది. ఒకదేశంలో ఒకానొక కాలంలో చూచినవస్తేవు 
మరొకదేశంలో మరొకకాలంలో కనుపంచకపోతే విరోధము ఉండనే ఉండదు. 
అలాంటపపుడు వాటిక్ బాధ్యబాధకభావము ఎలా పసగుతుంది. ఒక ప్రదేశంలో 
నివృతతేమైన ద్నిక్ మరొక దేశంలో వృతితేలేదని ఎలా చెపపుతాము? రజు్జసరపుభ్నితేలో 
మాత్రము ఏదేశములో ఏకాలములో చూచినామో ఆదేశములో ఆకాలములో 
మాత్రమే పాముకాదు త్రాడు అనుజాఞానము ఏరపుడుతుననాందున పాము అనే భ్నితే 
తొలగిపోతుననాది. త్రాడు అనే జాఞానము నిల్స్తేననాది. ఎక్కడో చూచిన పాము ఇక్కడ లేదు 
అనడం లేదు. ఇక్కడ చూచిన త్రాడును ఇంకా ఎక్కడో పాము అని భ్రమపడడంలేదు. 
ఇక్కడే భ్ంతి ఇక్కడే ద్ని నివృతితే జరుగుతుననావి. దేశనతేరకాలానతేరాలోలే చూచినద్నిక్ 
దేశనతేర కాలానతేరముల యందు వా్యవరతేమానము కావడము, కనుపంచక పోవడంతో 
మిథ్యయని భావించడము వా్యవరతేమైందని అపరమారథేమని చెపపుడం సరికాదు. కనుక 
కేవలము వా్యవరతేమానత్వమే అపారమారాథేయానిక్ కారణము కాజాలదని గురితేంచాలి. 
ఇంతేకాదు అనువరతేమానమైనది సత్ అని, అదే పరమారథేమని భావించడం సరికాదు. 
సత్ పద్రథేము సర్వకాలసరా్వవసథేలలోనూ ఉంటూనే ఉననాందున ద్నినా స్ధంచడానిక్ 
ప్రయతినాంచాలి్సన అవసరము లేదు. అందుచేత సనా్మత్రమే వస్తేవుకాదు అనుభూతి, 
సది్వశేషములక విషయ విషయ్భావము ఉననాది కాబటిటు ఆ రండింటిక్ భేదము 
ప్రత్యక్షముగా కనపడుతుననాందున అనుభూతి (జాఞానము) మాత్రమే ఉంట్ననాది అనే 
మాట కూడా త్రోసివేయబడుతుననాది.

అనుభూతి స్వయంప్రకాశము కలది అని ఇంతకమునుప చెపపునారు. 
ఐతే అది ఆ విషయమును గురించి తెలియచేయబడినపడు జాఞాతక ద్నంతట 
అదే ప్రకాశిస్తేంది. మరొక్క ద్ని స్యమక్కరలేదు. జాఞానానిక్ కూడా అంతే. 
నేను తెలియబడుతునానాను అని ప్రకాశిస్తేంది. ఐతే జాఞానాశ్రయుడిక్ తనక తపపు 
ఇతరులక ఇందులో సంబంధము ఉండదు. అందరికీ జాఞానము ఎలాంటి ప్రయతనాము 
లేకండా ఏదో ఒక వస్తేవును గురించి తెల్యవలసిన అవసరము లేదు అలాగని 
నియమమూ లేదు కూడా! ఒకడిక్ ఒక విషయానినా గురించి తెల్స్తేననాది అని 
మనము గురితేంచాలంట్ ఆవును తీస్కరావడం లేక ఆవును వదిలిపెటటుడం వంటి 
పనులను బటిటు ఆ విషయానినా ఊహించాలి్స ఉంట్ంది. ఒకడు ఆదేశిస్తే, మరొకడు ఆ 
మాటను అరథేం చేస్కని ప్రవరితేస్తే మూడోవాడు మొదటివాని మాటక ఇది అరథేమని 
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గురితేస్తేడు. అక్కడ జరిగిన క్రియతో వాడిక్ సంబంధము లేకపోయ్నా శబ్దము 
వినిపంచినంతమాత్రాన అరథేజాఞానముకలవాడవుతునానాడు. శబా్దరథేజాఞానము లేనివాడు 
కండాలేరా చూచినద్నినాబటిటు ఈ పద్నిక్ ఇది అరథేమని ఊహించగల్గాతునానాడు. ఇలా 
పరునిక్ గల జాఞానానుభవమును గురించి ఆయా లక్షణాలను (లింగములను) బటిటు 
ఊహించ్కోవలసి వస్తేననాది కాని అనుభూతి స్వతఃసిదధుమైనందునకాదు. ఇక తనక 
కూడా గడచిపోయ్న వృతాతేంతాతేనినా గురించి తల్చికననాపడు, నాక ఇది తెల్స్ను 
అనుకననాపడు జాఞానవిషయము (తెల్్సకనవలసిన అంశము) అవుతుననాది 
కావున అనుభూతి ఉననాటలేయ్తే అది స్వతఃసిదధుము అని చెపపుడానిక్ వీలేలేదు. అంట్ 
అది ఉతపుననాము కావలసిందే. అనుభూతి అనుభావ్యము ఐనటలేయ్తే అది జాఞానము 
(అనుభూతి) కాక జడము కావలసివస్తేంది అని మీర్ది అనానారో అది తొందరపాట్తో 
పలి్కన తపపుడు మాట. అలాగే ఐనపడు తమవైన గడచిన అనుభవాల్, ఇతరుల 
యొక్క అనుభవాల్నూనా అనుభావ్యముల్ ఔతునానాయ్ కావున అవి కూడా జాఞానాల్ 
కాకండా పోవలసివస్తేంది. పరులయొక్క అనుభవాలను బటిటు వాడిక్ జాఞానం కలదు 
అని ఊహించడానినా అంగీకరించకంట్ శబా్దరథే సంబంధము తెలియకండా పోయ్ ఏ 
శబా్దనీనా ఎక్కడా ప్రయోగించకండా ఊరుకోవలసి వస్తేంది. అపడు వాగ్ వ్యవహారమే 
బొతితేగా నిలిచిపోయ్ మూగవ్యవహారము ద్పరించవచ్చిను. ముముక్షువు ఐన 
వ్యక్తే బ్రహ్మజాఞానము కలవ్యక్తే వద్దక వెళ్ళీలి. ఎదుటివాడు ఆ విషయకమైన 
జాఞానము కలవాడనియేగద్ అతడిని ఆశ్రయ్ంచేది. అదెలా జరుగుతుంది? అతడిక్ 
తది్వషయక జాఞానము కలదని ఊహించినపడే కద్! అది జరగనపడు ఆచారు్యడు 
లేడు శిష్్యడూ లేడు జాఞానమూ ఉండబోదు. ఇది ఒక పెద్ద అనరథేము. అహ! 
అలాకాదు అన్య విషయమైనపడు అది జడము (అననుభూతి) కాదని అనకూడదు. 
అసల్ అనుభూతి అంట్ అది ఉంట్ననాదశలో తాను ఉంట్ననాది కనుక తనక 
ఆశ్రయమైన వాడిక్ తనను గురించి తెలియబడడము / ప్రకాశమానత్వము (అనగా 
అది ఉంట్ననాది కనుక ద్నిక్ సంబంధంచిన జాఞానము జాఞాతక కల్గడం) లేద్ 
తన సతతే వలన తనక సంబంధంచిన విషయానినా తెల్పడంలో ఉపకరించడము/ 
స్ధనము కావడము. ప్రకాశమానత్వము, స్వవిషయస్ధనత్వముల్ మరొక 
అనుభవము చేత అనుభావ్యముల్ అవుతుననాపపుటిక్ స్్వనుభవము చేతనే 
సిదిధుంచ్తూ తొలగిపోవడం లేదు కనుక వాటిక్ అనుభూతిత్వము పోదు. అనగా 
జాఞానముల్గా స్వయంప్రకాశతా్వనినా కలిగాయే ఉంటవి. ఘటపటాదుల్ మాత్రము 
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స్వయంప్రకాశకముల్ కావు కనుక వాటిక్ అననుభూతిత్వమే తపపు అనుభూతిత్వము 
(జాఞానము) లేదు. అంతేకాని అనుభావ్యముల్ ఐనందువలలే కాదు. మీరు చెపపునట్లే 
అనుభూతి ఇతరానుభవాల వలలే గానీ ఇంద్రియాల వలలేగానీ అనుభావ్యమే 
ఐనటలేయ్తే అననుభూతి ఘటాదుల వలె కావలసి వస్తేంది. ద్నినా అడు్డకోజాలము. 
గగన కస్మము, శశవిషాణము వంటివి అననుభావ్యముల్. అందువలలే వాటిని 
అననుభూతుల్ అనవలసివస్తేంది. ఐతే గగనకస్మాదులక అననుభూతిత్వమనేది 
ఆ వస్తేవు అంటూ లేదు. ఊహాకలపున మాత్రమే. కనుక అననుభూతి అసత్వము వలలే 
వచిచిందే అనుభావ్యముల్ కాకపోవుటవలలే కాదు అని అనకూడదు. అదే సత్యమయ్తే 
ఘటాది జడపద్రథేములక అననుభూతిత్వమనేది అజాఞానానినా విరోధంచనందువలలేనే 
ఏరపుడుతుననాది కాని అననుభావ్యములైనందువలలే కాదని గ్రహించండి. జాఞానము 
(అనుభూతి) అనుభావ్యము ఐతే ఘటాదులక వలె అజాఞానావిరోధత్వము రావచ్చిను  
అజాఞానమును ఎదిరించలేకపోవడము. అజాఞానము అనగా తెలియకపోవడము కద్! 
అని అంటార్మో? అననుభావ్యము ఐనపపుడు కూడా ఆకాశపషపుము, కందేటి 
కము్మలక వలె అజాఞానా విరోధత్వము తపపుకవచిచి తీరుతుంది. అందువలలే జాఞానము 
అనుభావ్యము (మరొకద్నితో తెల్్సకోవలసింది) అయ్తే అననుభూతిత్వము 
(జడత్వము) ను పందుతుందనడము పదుగురు నవు్వకోదగినది కాగలదు స్మా!

సంవితుతే జాఞానము స్వతసి్సదధుము. ఒకద్నివలలే పట్టుదికాదు. కనుక ద్నిక్ 
ప్రాగభావములేదు. అందుచేత ద్నిక్ ఉతపుతితే లేదు అని ఏది చెపపుబడిందో అది 
నిరసింపబడుతుననాది. ఒక్క మాటలో చెపాపులంట్ బొతితేగా స్వరూప జాఞానములేని, 
చూచి ఎరుగని పట్టు గ్రుడి్డవాడు కారణాంతరాలవలలే గ్రుడి్డతనమును నడుమలో 
పందినవాడిక్ దుడు్డకర్ర ఎలాగా ఉంట్ందో? ఎటాలే ఉపయోగించాలో నేరిపుంచినట్లే 
ఉంట్ంది. జాఞానానిక్ ప్రాగభావములేదు. ప్రాగభావము ఉననాదని చెప్పు ప్రమాణము 
లేదు కనుక అని మీరు అంట్నానారు అలా చెపపుడానిక్ వీలేలేదు. మనక అనుభూతి 
ఎపపుడు కల్గుతుననాదో అపడే జాఞానము ఇంతక ముందు నాక లేదు. ఇపడే ఈ 
వస్తేవుక సంబంధంచిన జాఞానము కలిగింది అని అనుభూతి వలలేనే జాఞానప్రాగభావము 
తేటగా తెలియవస్తేననాది. అంట్ జాఞానమే / అనుభూతే తన ప్రాగభావానినా మరొక 
ప్రమాణముతో అవసరము లేకండానే తెల్పతుననాది. ఐతే అనుభూతి తాను 
ఉంటూ తనక విరుదధుమైన తనప్రాగభావానినా ఎలా చెపపుగలదు అని ప్రశినాంచవచ్చి. 
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విను. ప్రాగభావము అనుభూతిక్ సమకాలంలోని వరతేమాన విషయమా? లేక 
అది పటటుడానిక్ ముందటికాలములోనిద్? అని తరి్కంచ్కోవాలి. వరతేమాన 
కాలవిషయమునే / అభావానేనా చెపపువలెననే నియమము ఎక్కడాలేదు. ఐతే అపడు 
భూతభవిష్యతుతే కాలాలలోని అభావమునక ప్రసక్తేలేకండా పోతుంది. కనుక 
తన వరతేమానకాలములోనిదైన అభావమునుకాక దీనికంట్ ముందుదైనకాలానినా 
తన ఉనిక్ వలలేనే ప్రాగభావవిషయానినా తపపుక తెల్పతుంది. ఒకవేళ నీవు 
అనుకంట్నానావో ఏమో? ప్రాగభావము వలలే సిదిధుస్తేననా జాఞానము తానుననా వరతేమాన 
కాలంలోనే తన అభావము కూడా ఉండాలని? ఎక్కడైనా అలాంటి ద్నినా చూచినావా? 
స్వసమకాలవరితేయై ఉండాలని నియమానినా చెపతునానావు? అయా్య! అలాగయ్తే 
అభావము జాఞానము ఉననా కాలములో ఉంట్ననాది కనుకనే జాఞానములేని కాలములో 
అభావము ఉననాది అని సపుషటుంగా కనబడుతుననాది. అందుచేత జాఞానప్రాగభావము 
సిదిధుస్తేననాది. కనుక ద్నినా ద్చిపెటటుడము కదరదు. ప్రాగభావము ద్ని సమకాలములో 
ఉండాలని పచిచివాడు తపపు ఎవడు చెపపుగలడు?

ఇంద్రియముల వలలే పట్టు ప్రత్యక్షానిక్ ఒక నియమముననాది. అదేమిటంట్। 
తన సమానమైన కాలములో ఉననా వస్తేవును మాత్రమే గ్రహించగల్గడము. 
ఇక సమకాలములోనివికాని స్మరణము, ఆగమము యోగి ప్రత్యక్షాదులయందు 
సమకాలములోనివికాని కాలానతేరముల యందుననా వాటిని కూడా గ్రహించగల్గడము 
కనిపస్తేననాది. ఇందువలలేనే ప్రమాణముతో ప్రమేయానిక్ అవినాభావ సంబంధము 
సిదిధుస్తేననాది. ఐతే ఏదేశకాలాదులతో సంబంధము కలదై ఏఏ వస్తేవు కనిపస్తేననాదో? 
అది ఆ దేశకాలాదులలో తాదృశకారము మిథా్య (లేదు) అనడానక్ ప్రత్యనీకము 
అవుతుంది. ఈ కారణంగానే “స్మతృతి బ్హ్య వసు్తవులకు సింబింధిించిింది కాదు. 
వసు్తవు నశించినా దానియొకకా స్మరణ ఉింటున్నది కనుక” - అనే అంశము త్రోసి 
పచచిబడుతుననాది.

ఇక మీరు ఇలా అనవచ్చిను. సంవితుతే (జాఞానము) యొక్క ప్రాగభావము 
ప్రత్యక్ష ప్రమాణము ద్్వరా తెలియబడదు. ప్రత్యక్షమునక విషయంగా చక్షురాదులక 
కనబడడం లేదు కనుక (పోనీ) మరొక ప్రమాణమైన అనుమానము వలలేనునూనా 
సిదిధుంచదు. ద్నినా స్ధంచడానిక్ అవసరమై లింగము / హేతువు దృషాటుయాంతముల్ 
లేవు కాబటిటు. సంవితుతే యొక్క ప్రాగభావానినా స్ధంచే లింగము లభంచడం లేదు. లేద్ 
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అనుపపతితే అనే ప్రమాణము ద్్వరా కూడా తెలియరావడము లేదు. ప్రాగభావానిక్ 
సంబంధంచి ఆగమప్రామాణ్యము ఎక్కడ కూడా కనపడలేదు. ఇందువలన జాఞాన 
ప్రాగభావము ప్రమాణము లేకపోవుట వలలేనూ సిదిధుంచదు. ప్రాగభావాభావము వలలే 
అనుభూతి ఉతపుతితేలేదు. అది స్వతః సిదధుము అని.

ఇదే నిజమయ్తే ఇపపుటిద్కా జాఞానము స్వతసి్సదధుము అని చెపపున మీరు 
ప్రమాణాభావమును ఒక హేతువుగా ముందుక వచేచిటటలేయ్తే మీర్ అంగీకరించిన 
యోగా్యను ప లబిధు ప్రమాణము జాఞానానిక్ ప్రాగభావానినా ఉననాదని ఋజువు చేస్తేననాది. 
గమనించండి. ఇంతటితో వాద్నినా చాలించండి.

ఇంతే కాకండా ప్రత్యక్షజాఞానము  తనచే  తెల్పబడే ఘటాదులను తన 
సతాతే కాలము నందు ఉంట్ననావి అని తెల్పతుననాది కాని ఎలలేకాలము అనగా 
భూతభవిష్యతుతేలలో ఘటము ఉననాది / ఉంట్ననాది అని తెల్పడం లేదు. అలా ప్రతీతి 
లేకపోవడానిక్ కారణము కాలపరిచేఛేదమే. ఘటాదుల విషయమైన జాఞానము/ సంవితుతే 
స్వయంగా కాలముతో సంబంధములేకండా ప్రతీతము అయే్యదయ్తే సంవేదన 
విషయము ఐన ఘటపటాదుల్ కూడా కాలంతో సంబంధము లేకండా సర్వద్ 
ప్రతీయమానముల్ కావలసియుంటవి. అందువలలే అవి నిత్యముల్ కాక తపపుదు. 
సంవేదనము నిత్యమైతే జాఞానము నిత్యము స్వతసి్సదధుము అని కూడా ప్రతీయమానము 
కావాలి. కాని అలా ప్రతీయమానము కావడం లేదు. ఇలాగే అనుమానాది ప్రమాణాల్ 
కాలముతో సంబంధము లేకండా ప్రతీతముల్ ఐనటలేయ్తే తమక సంబంధంచిన 
విషయాలను కూడా కాలానవచిఛేననాముల్గా ప్రకాశింపచేసతేవి. అపడవి అనీనా 
కాలానవచిఛేననాములై నిత్యముల్ ఔతవి. ఎందుకంట్ విషయాలనీనా జాఞానానుగుణమైన 
స్వరూపముల్ కలవి కాబటిటు ఇంకా విషయముతో సంబంధము లేని జాఞానమంటూ 
ఒకటి లేదు. ఇందుక అనుపలబిధుయే ప్రమాణము. దొరకకపోవడము. ఉపలబిధు 
(లభంచ్ట) విషయానినా ప్రకాశింపచేయడానినా బటిటు సంవితుతేక - జాఞానానిక్ - స్వయం 
ప్రకాశత్వము సమరిథేంపబడింది. సంవితుతేక విషయమును వెలలేడించే స్వభావము 
లేకపోతే స్వయంప్రకాశత్వము సిదిధుంచడు మరియు అనుభూతి ఇతర అనుభవాల వలలే 
అనుభవింపబడేది కానందువలలే జాఞానము గగనకస్మాదులవలె తుచఛేము కావాలి్స 
వస్తేంది.
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గాఢనిద్ర, మతుతేపద్రాథేలను త్రాగినపడు, మూరఛేపోయ్నపడు ఏ విషయ 
పరిజాఞానము లేని వటిటు సంవితేతే ప్రకాశిస్తేంది అని అనగూడదు. ఉంట్ లభస్తేంది. 
యోగ్యమైన జాఞానము లభంచ్ట లేదు అనుకారణము చేత కటిటువేయబడుతుననాది. 
ఆయా దశలయందు అనుభూతి కలిగినటలేయ్తే అది మెలకవ వచిచిన పదప 
తలచ్కోబడాలి. అనుసంధానము లేదు కనుక అనుభూతి లేదనే చెపాపులి. 
అనుసంధానము - తల్చికోవడము.

ఔనండీ! అనుభూతమైన పద్రాథేనినా స్మరించాలి అని నియమము ఎక్కడా 
కనబడడం లేదు. స్మరించ్కోనంత మాత్రాన అనుభవము లేదని ఎటాలే చెపపుగలము? 
అని అంటారా? చెపాతేము వినండి. అనినారకాల సంస్్కరాలను ప్రక్కక త్రోసివేస్ 
శరీరపరితా్యగము వంటి ప్రబలమైన కారణాల్ లేకనానా స్మరణము జరుగడం లేదంట్ 
అనుభవము లేదనే అనుమానించవలసి యుంట్ంది.

ఐతే స్మరణ జరుగడంలేదనే ఒక ఒక్క కారణంతో అనుభవము లేదు అని 
అనడం లేదు. గాఢ నిద్ర పోయ్లేచిన వాడు ఇంతకాలము వరక ఏమి జరిగిందో 
నాక తెలియదు అని ప్రత్యవమర్శవలలేనే అనుభవాభావము తెల్స్తేననాది. అనుభవము 
ఉననాపపుటికీ ద్ని విషయము ఇది అని తేటతెలలేం కాకండట, అహంకారము - మనస్్స 
ఆదశలో పక్కకపోవుట వలలే తలచ్ కోవడం జరుగడం లేదు అని భావించవదు్ద. 
నిద్రిస్తేననాందువలలే తదనుభవము కంట్ వేరయ్న అరాథేంతరాననుభవము, లేద్ 
కేవలము నిద్రయే తపపు అరాథేనతేరము లేకపోవుట అనునవి అనుభవించిన అరాథేనతేరమును 
స్మరించకపోవటానిక్ కారణం కాదు. స్్వపమదమూరాఛేది దశలోలేను అహమరథేమైన 
మనస్్స వెంటనంట్వుంట్ంది అని ముందు వివరించబోతునానాము. ఈస్్వపాది 
దశలోలే కూడా సవిశేషమైన అనుభవమే ఉంట్ంది అని మీరు ఇంతకముందు చెపాపురు 
కద్! అని అంటారా! ఐతే అది నిజమే. అది ఆతా్మనుభవము. అది కూడా సవిశేషమేనని 
(మునుముందు) దృఢంగా ప్రతిష్్ఠస్తేము కూడా! ఇక్కడైతేన్ ఏ విషయమూ 
లేని నిరాశ్రయమైన సంవితుతే ఉండదని నిషేధంపబడుతుననాది. కేవల సంవితేతే 
ఆతా్మనుభవము అని అనడం తగదు. ఆ జాఞానము నిరాశ్రయముకాదు. స్శ్రయము 
అని ఉపపాదించ్తాము. అందువలలే అనుభూతి తాను ఉంటూ తనక తానే తన 
ప్రాగభావానినా స్ధంచదు అని చెపపుడము కదరదు. అనుభూతిక్ ఇతర జాఞానాదుల వలలే 
అనుభావ్యత్వము సంభవిస్తేందని ఉపపాదించినాము. కావున ఇతరాంశములవలలే 
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ప్రాగభావము సిదిధుంచదనుమాట త్రోసిపచచిబడింది. ఆ కారణంగా ప్రాగభావము 
సిది్దంచనందువలలే సంవితుతేక ఉతపుతితే లేదనుట ప్రమాణదూరమైన విషయము.

అనుభూతిక్ పట్టుకలేదు కాబటిటు వికారాల్ కూడా లేవు అని అనానారు. అది 
కూడా పసగనిమాట. ప్రాగభావము నందు వ్యభచారమను దోషము కనిపస్తేననాది. 
ద్నిక్ జన్మలేకపోయ్నా వినాశము కనిపస్తేననాది. అది వికారమే కద్! కనుక నీవు 
చెపపున మాట పరపాట్. భావేష్ - ఉననా పద్రథేము లందు - అని విశేషణమును 
చేరుచికనేటలేయ్తే మీతర్క పాండిత్యము బైటపడుతుందే తపపు ప్రయోజనము ఏమీ 
ఉండదు. మీరంగీకరించిన అవిద్యక పట్టుకలేదు కద్। ఐనా అది వివిధములైన 
వికారములను పందుతుననాది. అంతే కాదు తతతే్వజాఞానము కలిగిన పమ్మట నశించి 
పోతుననాది. పట్టుక లేనిదైనా అవిద్య పల్ వికారాలను పందడము నశించడము 
అను మారుపులను వికారాలను పందుతుననాది. కాబటిటు మీరు చెపపున లక్షణమునక 
అనైకాంత్యదోషము పడుతుంది. అవిద్యవలన కలిగిన వికారాలనీనా మిథా్య రూపాలే. 
పరమారాథేల్ కావు అని అంటారా! ఐతే పరమారథేమైన వికారమంటూ ఒకటి ఉననాద్! 
అలాగైతే మీరు వేసిన విశేషణము స్రథేకము ఔతుంది కాని మీమాటను మేము 
ఒపపుకోము. వికారమనేది సహజంగానే ఉతపుతితే వినాశల్ కలిగాయుంట్ంది. అందులో 
ఒకటి పరమారథేము మరొకటి అపరమారథేము అంటూ ఉండడానిక్ అవకాశమే లేదు 
స్మా!

అనుభూతిక్ పట్టుకలేదు. అందువలలే ద్నిలో విభాగములను ఓర్వదు అని మీరు 
చెపపున మాట పసగదు. పట్టుక లేనిదే ఐన ఆత్మక దేహేంద్రి యాదులద్్వరా విభాగాల్ 
కనబడుతునానాయ్ కద్! అటాలేగే అనాదిగా వస్తేననాది అని మీరంగీకరించిన ఆత్మక 
వ్యతిర్కమైన అవిద్యక విభాగముల్ ఉననావని తపపుక ఒపపుకోవలసియుంట్ంది. ఆత్మ 
అవిద్యక ఆశ్రయమైనందున ద్నిలో విభాగాల్ ఏరపుడడం తపపుని సరియే. ఐతే ఆ 
విభాగము మిథా్య రూపము అనరాదు. జన్మసంబంధము వలలే పరమారథేమైన విభాగము 
ఏరపుడుతుననాదని కాని సహజంగా ఉననాద్నినా కాని ఎక్కడైనా చూచియునానావా! 
అవిద్యక ఆత్మక పరమారథేంగా విభాగము లేకండా పోతే యథారాథేనిక్ అవిద్యనే ఆత్మ 
ఔతుంది. దేనిచేత కూడా బాధతము కానిదై సిదిధుంచిన దృశ్య భేదమును సమరిథేంచడము 
ద్్వరా దర్శనభేదము కూడా సమరిథేంపబడియుననాది. ఛేద్యమైన పద్రథేము నందు 
భేదము ఉననాటలేయ్తే ఛేదనములో భేదము ఉననాట్లే జాఞానములోనూ భేదము తపపుదు.
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జాఞానస్వరూపమైన అనుభూతిక్ తెల్్సకోదగిన ధర్మము అంటూ ఏమీలేదు. 
దృశ్యములైన వాటిక్ దృశిధర్మత్వము లేదు అని ఏమాట అనానారో అది స్్వక్తే 
విరోధముతో కూడియుననాది. ప్రమాణములచేత సిదధుముల్, మీరు అంగీకరించినవి 
ఐన నిత్యత్వము, స్వయంప్రకాశకత్వము వంటివి ధరా్మలే కద్! అవిజాఞానములో 
నుననాపడు అనైకాంత్యము అనే దోషము వస్తేననాది. నిత్యత్వ స్వయం ప్రకాశతా్వదుల్ 
కేవల జాఞానముల్ కావు. వాటిక్ స్వరూపంలో భేదముననాది. సంవేదనము అనగా 
తాను ఉంటూ తనక ఆశ్రయమిచిచినవానిక్ ఏదో ఒక విషయానినా తెలియపరచడమే 
సంవేదనము. ఇక స్వయం ప్రకాశతా అంట్ తన ఉనిక్ వలలేనే స్్వశ్రయమైన వానిక్ 
ప్రకాశమానత్వము. ప్రకాశమంట్ చిత్ ల్, అచితుతేల్ ఐన పద్రాథేలనినాంటికీ 
స్ధారణమైన ఇది ఫలానా అని వ్యవహరించడానిక్ అనువుగా ఉండడము. 
భూతభవిష్యత్ వరతేమాన కాలాలనినాంటి యందునూనా ఉండడమే నిత్యత్వము. 
ఏకత్వము ఒక్కటి అనే సంఖ్యచే చెపపుబడడము - వాటిక్ జడతా్వదుల్ లేకపోయ్నా 
అలాంటి చైతన్యధర్మములైన వాటితో అనైకానతేయాము తపపుంచ్కోరానిదే. జాఞానము నందు 
ద్ని స్వరూపానికంట్ వేరుగా జడతా్వదులక ప్రత్యనీకత్వము అనే అభావరూపమో 
భావరూపమో ఐన ఒక ధరా్మనినా ఒపపుకోకపోతే జాఞానానిక్ ఆయావిశేషాల్ లేవని 
నిషేధంచినందువలలే జాఞానానినా గురించి ఏమీ చెపపునట్టు కాబోదు. మరియు సంవితుతే 
సిదిధుస్తేంద్? లేద్? సిదిధుస్తే (ప్రకాశిస్తే) ధర్మము కలదే ఔతుంది. సిదిధుంచకపోతే గగన 
కస్మాదులవలె తుచఛేత వస్తేంది. సిదిధుంచ్టయే సంవిత్ అని అనేటలేయ్తే ఎవనిక్? 
దేని గురించి అనే ప్రశనాక బదుల్ చెపాపులి. ఒకవేళ ఎవ్వరికీ దేని గురించి కాదు 
అనేటలేయ్తే అపడు అది సిదిధు అనబడదు. సిదిధు అంట్ పత్రత్వములాగా ఒకానొకనిక్ 
ఒకనిని బటిటు ఏరపుడుతుంది. ఆత్మకే ఆ సిదిధు అనేట్లే ఐతే ఆత్మ అంట్ ఏమిటో 
వివరించాలి. సంవితుతే అని జెపాపుము కద్! అని అనానారా! నిజమే చెపాపురు కాని 
అది తపపుడుమాట. అది ఎలాగంట్? ఒకానొక వ్యక్తేక్ ఏదో ఒక అరాథేనినా గురించి సిదిధు 
రూపమైన ఆ అరథే జాతమునక సంబంధంచిన జాఞానము తానే ఆత్మగా అనుభవానినా 
పందేది ఎలాగా! మరింతగా చెపాపులంట్ - అనుభూతి అనేది తనక ఆశ్రయమైన 
ద్నిక్ తాను ఉండడము వలన ఏదో ఒక వస్తేవునక ఇది అని వ్యవహరించడానిక్ 
తగిన సిథేతిని ఆపాదించే స్వభావము గలదై జాఞానము అవగతి సంవితుతే మొదలగు 
వేరు వేరు ప్రలేతో సకర్మకమై అనుభవించే (వాడిక్) ఆత్మక చెందిన ధర్మవిశేషము. 
నేను ఘటమును ఎరుగుచ్నానాను. 2. నేను ఈ అరాథేనినా తెల్్సకంట్నానాను 3. నేను 
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ఆ బుటటును ఎరుగుదును / నాక ఆ బుటటును గురించి తెలియును అనే ప్రకారంగా 
అందరికీ ఆత్మస్క్గా ప్రసిదధుమైనటిటుది. ఇలాగా ఒకనిక్ ఒక వస్తేవును గురించి తెల్ప్ 
స్వభావము కలది గాబట్టు ద్నిక్ “సవేయిం ప్రకాశత్” అని మీరు ప్రతిపాదించినారు. 
ఇలాంటి సకర్మకమైన, కరతేమృధర్మ విశేషమైన, జాఞానానిక్ / సంవేదనము అను ప్రు 
గల ద్నిక్, స్ఖదుఃఖ్దుల్ పటిటు కంతకాలము తరా్వత నశించినట్లే ఉతపుతితే, సిథేతి, 
నిరోధముల్ ప్రత్యక్షంగా కనబడుతునానాయ్. జాఞానానిక్ పై లక్షణాల్ ఉనానా కరతే ఒక్కడే 
సిథేరంగా ఉంట్నానాడా? పల్వురు కరతేలా! అననాటలేయ్తే! ఈ అరథేము అదే. ద్నినా నేను 
ఇంతకముందే అనుభవించినాను అని గతంలో అనుభవించిన విషయానినా, ఇపడు 
ఎదురుగా ఉననాద్నినా, భూతకాలము నందు, వరతేమానము నందునూనా ఉననా అంశనినా 
తలచ్కోవడము లేక గురితేంచడము ప్రత్యభజఞా ద్్వరా ఎతితే చెపపుడానినా కండాలేరా 
చూసూతేనే ఉనానాము. అనగా జాఞానము వేరువేరు కాలాలక చెందినా ఆ కాలాలక 
సంబంధంచిన కరతే ఒక్కడు - గానే ఉంట్నానాడు. కరతే మారడం లేదు. పైగా నేను 
ఎరుగుదును నేను ఇంతకముందే తెల్్సకనానాను. నాక మునుప తెలిసినదే ఐనా 
ఇపడా జాఞానమును మరిచిపోయ్నాను అని వ్యవహరిస్తేననాందువలలే సంవితుతే యొక్క 
ఉతపుతితే సిథేతి నాశముల్ సపుషటుముగా కనిపస్తేనానాయ్ కాబటిటు జాఞానానిక్ ఆత్మక ఐక్యత 
ఎక్కడి నుండి వస్తేననాది? కావున జాఞానము / సంవిత్, ఆత్మ అనునవి రండు వేరువేరు 
పద్రాథేలే గాని ఒక్కటికావు.

ఈ విధంగా నీవు చెపపునట్లే క్షణకాలములో నశించిపోయే జాఞానానినా ఆత్మ 
అని ఒపపుకంట్ ముందుటిరోజున చూచిన ద్నినా మరుసటినాడు చూచి దీనినా 
నేను ఇంతకముందే చూచినాను అనే ప్రత్యభజఞా! గురుతేపటటుడము ఎంతమాత్రము 
కదరదుగాక కదరదు. క్షణకాలములో నశించే జాఞానము ఆత్మ అని అంగీకరించిన 
పక్షములో నిననాటిక్ ఇవాళటుక్ ఎనినాక్షణాల్ గడిచిపోయ్నాయో ఏమో! అపపుటి ఆ 
క్షణప ఆత్మవేరు. ఇపపుటి క్షణప ఆత్మ వేర్ ఔతారు కద్! ఒకడు చూచిన ద్నినా 
మరొకడుచూచేదెటాలే! నేను ఇంతకముందే చూచినాను అనడమునూనా ఎటాలే? కావున 
ప్రత్యభజఞా జరుగదు. కదరదు.

ఇంతేకాదు. అనుభూతి ఆత్మ అని అంగీకరిస్తే, అది నిత్యమైనది నశించదు 
అని చెపపుకనానా ప్రత్యభజఞా! ప్రతి సంధానము లేకపోవడము అటాలేగే ఉంట్ంది. 
అసల్ ప్రతి సంధానమనేది ముందు వెనుకలకాలములలోనూ నిలిచియుండే 
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అనుభవించినవాడిని ఎదుటనిలబెడుతుంది. కాని కేవలము అనుభూతిని కాదు. 
నేను దీనినా ఇంతకముందే అనుభవించినాను అని గద్ వాక్యప్రయోగము. మీక 
అనుభూతిక్ అనుభవితృత్వమును అంగీకరించడము ఇషటుం లేదు. జాఞానము జాఞానమే 
జాఞాతలేడని కద్।మీవాదము. ఐతే సంవితుతే అనేది నిరాశ్రయము, నిరి్వషయము ఐనదిగా 
ఎక్కడా బొతితేగా లభంచదు. అటాలే ఉండడమూ జరుగదు అని మేము ఇంతకముందే 
చెపపునాము. అనుభూతి స్శ్రయమా! నిరాశ్రయమా, నిరి్వషయమా సవిశేషమా 
అనే వాద్ల్ కాసతే పక్కకపెడితే జాఞానమే ఆత్మ అని ఇద్దరూ అంగీకరించినాము. 
అలాగని ఉపలబిధు కూడా ఉననాది. అందుకని సంవితేతే ఆత్మ అని ఉపలబిధు ప్రమాణముతో 
వాదము ముగించ్ద్ము. ఇంతటితో అనుభూతి మాత్రమే పరమారథేము అని చెపెపు 
హేతా్వభాస్ల్ నిరాకరింపబడా్డయ్.

ఏమండీ! అహంజానామి అనువాక్యంలోని అహం శబ్దముచేత చెపపుబడుతుననా 
ద్ని యందు ఇది అని చెపపుబడకండా ఉననా అంశము ఏది ఉననాదో, ఎలలేపపుడూ 
ప్రకాశించ్టయే స్వభావముగా కల పద్రథేమేదో అదే ఆత్మ. ద్నిలో ద్ని ప్రకాశము 
చేత తెల్పబడుతుననా యుష్మదరథేలక్షణమై అహంజానామి అని సిదిధుంచ్తుననా 
అహమరథేము చినా్మత్రమున కంట్ వేరుగా నుననా యుష్మదరథేమేకద్।

అలాకాదు. అహంజానామి అను వాక్యములో నేను తెల్్సకనుచ్నానాను 
అననాపడు తెల్్సకనుట ధర్మము, తెలివి కలిగాయుండుట అనే ధర్మమును కలిగాయుండుట 
వలన ధరి్మ ప్రత్యక్షముగా తెల్స్తేననాది. ఈ ప్రతీతిక్ నీవు చెపపున ద్నిక్ వైరుధ్యము 
తేటగా కనపడుతుననాది. ఇంతేకాదు అహమరథేము ఆత్మకాకపోయ్నటలేయ్తే 
ఆత్మక ప్రత్యకతే్వము సిదిధుంచదు (ప్రత్యకతే్వము అనగా స్వయంప్రకాశకత్వము) 
స్వస్్మభాసమానత్వం నేను అనబడే భావముతోనే (అహంకారము) ప్రత్యగరథేము, 
పరాగరథేము నుంచి వేరవుతుననాది. (పరస్్మప్రకాశమానత్వము పరాగరథేము 
అనబడును. ఘటము వంటివి. ఇవి తమంతతాముగా ప్రకాశించవు. ఇతరులచేత/ 
దీపాదులచేత ప్రకాశింపబడుతవి) మోక్షమును కోర్వాడు అనినా దుఃఖ్లనుండి 
దూరమవుతాను. అనంతమైన ఆనంద్నినా అనుభవిస్తేను. కర్మవశ్్యడను గాక 
స్వరాట్ నై యుంటాను అని తలచి / కోరుకని శ్రవణ మనన ని ధధా్యస్దుల యందు 
ప్రవరితేస్తేడు. మోక్షము అనగా అహమరథేమైన నేను నశించి పోవుట్ అని గనుక 
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గటిటుగా నమి్మతే మోక్షమును గురించి చెప్పు విషయాల జ్లికే పోకండా దూరంగా 
పారిపోతాడు. నేను లేకపోయ్నా నాకంట్ వేరయ్న జాఞానము అనేది ఏదో ఒకటి 
ఉంట్ందిలే అనుకని ద్నినా పందడానిక్గాను ఎవ్వడూ ప్రయతనాము చేయడు. ఈ 
జాఞానానిక్ ఆత్మతో సంబంధము ఉననాపడే సతతే / ఉనిక్, మరియు స్యయంప్రకాశము 
కల్గాతవి. ఆ ఆత్మ సంబంధమే లేకపోతే జాఞానమే సిదిధుంచదు. చీలచిబడే పద్రథేము, 
ఛేదించేవాడు లేకపోయ్నపడు ఛేదనము అనే క్రియ సిదిధుంచని తీరుగానే ఇది కూడా 
ఔతుంది. అందువలన అహమరథేము జాఞాతయైన ప్రత్యగాత్మనే అని నిశచియ్ంచబడింది. 
వేదము “విజ్ఞాత (విజ్ఞాత్ర మర్కేన విజ్న్యాత్) యైన వానిని దని్నబట్టి 
గురి్తించాలి?” అని అంట్ననాది. భ్గానుభవస్ధనమైన శరీరానినా / క్షేత్రానినా ఎవడు 
గురితేస్తేనానాడో వాడిని క్షేత్రజుఞాడని అంట్నానారు. సూత్రకారుడు ఐన వా్యసమహరిషి కూడా 
“నాత్్మశ్రుతేోః” అని మొదల్ పెటిటు ఇదే విషయానినా చెపపుబోతునానాడు. “జోఞాఽ త ఏవ” 
అనే సూత్రము ద్్వరా “కేవలము జ్ఞానమే ఆత్మకాదు” అని సిద్ధుంతము చేయబడింది. 
అహంప్రత్యయము చేత సిదధుమైన అంశము అస్మదరధుము. యుష్మత్ ప్రత్యయమునక 
విషయమైనది యుష్మదరథేము. (అస్మదరథేము నేను, యుష్మదరథేము నీవు అని) 
అహంజానామి (నేను తెల్్సకనుచ్నానాను) అను వాక్యముతో సిదధుమైనది జాఞాత 
(జాఞానము కలవాడు) ద్నినా యుష్మదరథేము అని చెపపుడము నా తలిలే గడ్రాల్ అని 
చెపపునట్లే అరథేము లేని మాట. ఈ జాఞాతయైన నేను అనుకనేవాడు అనా్యధీనమైన 
ప్రకాశము కల జడపద్రథేముకాడు. స్వయంప్రకాశము కలవాడు. (అనా్యధీన 
ప్రకాశము జడపద్రథేము) దీపము వలె దీపానిక్ మరో దీపమును పెటిటు ఇది దీపమని 
తెల్పవలసిన పనిలేదు. అదే కండ వంటి జడపద్రాథేలనైతే ఇది కండ అని దీపమును 
పెటిటు రాత్రివేళలో, పగటి వేళలో సూర్యకాంతి ద్్వరా తెల్పవలసియుంట్ంది. 
స్వయం ప్రకాశతా అనగా చైతన్యస్వభావమును కలిగాయుండుట. ఏది ప్రకాశించ్ 
స్వభావము కలదో అది ఇతరులపై ఆధారపడి ప్రకాశించదు. అననా్యధీన ప్రకాశము 
కనుక దీపమువలె అనేది అనుమాన ప్రమాణము. వా్యపతే దీపాదుల్ తమదైన 
ప్రభాబలము చేతనే వెల్గందుతుననావి గనుక వాటిక్ 1) ప్రకాశములేకపోవుటలేదు 
2) అనా్యధీన ప్రకాశములూ కావు. మర్మిటి వాటికననా ధర్మము అంట్. దీపము 
స్వయంప్రకాశ స్వభావము కలది. తనంతతానుగానే వెల్గుతుంది. తనకంట్ 
వేరయ్న జడపద్రాథేలనునూనా తనకాంతితో ప్రకాశింప చేస్తేంది.
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ఇచచిట చెపపుబడుతుననా విషయమిది - ఒక్కట్ ఐన తేజ్ద్రవ్యము ప్రభా, 
ప్రభ గలదిగాను ఉంట్ననాది. ప్రభ అనేది ప్రభ కల ద్రవా్యనిక్ గుణములాగా ద్నినా 
వదలకండా ఉంట్ననాది. ఐనా అది తేజ్ద్రవ్యమే కాని తెల్ప ఎరుపనల్పల 
వలె గుణము కాదు. ప్రభ అనేది తనక ఆశ్రయమైన ప్రభావద్ ద్రవా్యనిక్ విడిగా 
వేరుచోట్లేలోనూ ఉంట్ననాది. అలాగే రూపానినా కూడా కలిగాయుంట్ననాది. అట్లే 
శౌకాలేయాదులతో స్మ్యము లేక వైధర్మయాముతో నుంట్ననాది. ప్రకాశనినా కలిగాయుననాందున 
తేజ్ద్రవ్యమే కాని జడము వంటి మరొక పద్రథేము కాదు. దీనిక్ ప్రకాశవతతే్వము 
సిదిధుంచింది ఎలాగంట్ తన రూపానినా, ఇతర పద్రాథేల రూపానీనా వెలలేడించ్ట 
వలలే. దీనిక్ వేరు పద్రథేముగా కాకండా గుణత్వము అనే వ్యవహరించ్టక 
కారణమేమనగా ఎలలేవేళలా తన ఆశ్రయమైన ద్నినా అంటిపెట్టుకని యుండడము, 
ద్నికే శేషమై లంగి ఉండడము అని రండు ధరా్మల వలలే. ప్రభా అనేది తన 
ఆశ్రయమునక అవయవము కాదు అవయవాల్గా విడిపోయ్ దీపము యొక్క 
చ్ట్టుప్రక్కలా చెలాలేచెదురై వా్యపంచి ప్రభా అను ప్రుతో వ్యవహరింప బడడం లేదు. 
అలాగైతే మణి, సూరు్యడి వంటి వాటిక్ వినాశము కల్గవలసి వస్తేంది. దీపము నందు 
కూడా అవయవి అనే ప్రతిపతితే ఎపపుడూ కల్గనే కల్గదు. విడిపోయే స్వభావము 
గల అవయవములతో కూడిన దీపాల్ నాల్గు అంగుళముల వరకూ మాత్రము 
ముద్దగా ఉండి ఆ తరా్వత పైకెగసి అట్ వెనుక ఒక్కస్రిగా అడ్డంగా, నిల్వుగా 
పైక్ క్రిందిక్ ఒక్కతీరుగా చెదరిపోయ్ అనినా వైపలా సంచారము చేస్తేయ్ అని కూడా 
చెపపులేము. కనుక ప్రకాశవంతములైన దీపాలే క్షణక్షణమూ పడుతూ నశిస్తేనానాయని 
- పష్కలకారణములవలలే పడుతునానాయ్ అవి నశించ్టవలలే తాము నశిస్తేనానాయని 
అరథేము ఔతుననాది. అనగా ఒక్కక్క నూనె బిందువు వతితే కసక చేరినపడు జా్వలగా 
వెల్గుతుననాది. నూనె బిందువు కాలిపోగానే దీపము నశిస్తేననాది. ప్రభ కూడా తనక 
ఆశ్రయమైన దీపము చ్ట్టుప్రక్కల ఎక్కవ వెల్తురు ఉండడము, ఎక్కవ వేడిమిని 
కలిగి యుండడములను ఉపలబిధు వలలే తెల్్సకోవాలి. అగినామొదలైన వాటి వేడిలాగా. 
ఇదే తీరుగ ఆత్మ చిద్రూపమే. అలాగే చైతన్యము / జాఞానము అనే గుణము కలది. అని 
- చిద్రూ పత అంట్ స్వయంప్రకాశము అనే గుణానినా కలిగాయుండడము. ఆ విషయానినా 
వేదవాకా్యల్ ఇలా విశదీకరిస్తేనానాయ్. 1) ఉపపురాయ్ వెల్పల, లోపల అనకండా 
మొతతేంగా రసప ముద్దగా ఎటాలేగా ఉంట్ందో అలాగే ఈ ఆత్మ లోపలనే, వెల్పలనే 
అనకండా మొతతేంగా ప్రజాఞానపకణికయే. 2) విజాఞానప గడ్డయే 3) ఈ పరుష్డు 
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జ్్యతిస్్సవలె తనక తానే వెల్గుతుంటాడు. 4) విజాఞాన స్వరూపడైన ఈ ఆత్మక 
విజాఞానములో ఏ మాత్రము కరత లేదు. 5) ఇక ఎవడైతే వాసనను గురితేస్తేనానాడో వాడే 
ఆత్మ / వాసనను పీలాచిలనుకంట్నానాడో వాడు ఆత్మ. 6) ఆత్మ అనగా ఎవడు? 
ఎవడైతే విజాఞానమయుడుఐ ప్రాణాల్ ఇంద్రియాలయందు మనస్్సలో హృదయంలో 
ప్రకాశ స్వరూపడై వెల్గుతునానాడో వాడు. 7) ఈ విజాఞాన స్వరూపడైన పరుష్డే ద్రషటు, 
శ్రోత. రుచ్లననుభవించే వాడు. పరిమళ్లను పీలేచివాడు. మననము చేస్వాడు. 
ఇతరులక బోధంచేవాడు, కరతే పనులను చేస్వాడు. 8) విజాఞానము కలవాడిని దేనితో 
తెల్్సకోవాలి? 9) ఈ పరుష్డు అనీనా తెల్్సకంట్నానాడు. తెలియును కూడా. 
9) జాఞానము గల ఇతడు మరణము నొందడు. రోగమును అందువలలే దుఃఖములనునూనా 
అనుభవించడు. 10) వాడు ఉతతేముడగు పరుష్డు. 11) ఈ శరీరానినా గాని, ద్ని 
చ్టూటు మూగియుననా జనానినా గానీ తల్చ్కోకండా 12) ఇలాగే బాగా తెలి్సనవాడిక్ 
పరుష్డి యందుండే పదహారు కళల్నూనా పరుష్డిని చేరి నశించి పోతాయ్. 
13) ఈ మన్మయుడైన వానికంట్ వేరైనవాడు దేహము నందుననా విజాఞానమయుడైన 
ఆత్మ ముననాగునవి. వా్యసమహరిషి కూడా బ్రహ్మసూత్రాలలోనే మునుముందు 
చెపతాడు. జోఞాఽ త ఏవ. ఈ కారణంగానే ఆత్మ జాఞానము కలవాడు అని తెల్స్కోవాలి 
అని.

కావున స్వయంప్రకాశ్డైన ఈ ఆత్మ జాఞాతనే. కాని కేవల ప్రకాశము కాదు. 
ప్రకాశ స్వరూపము ఐనందువలలేనే ఎవ్వనికనా జాఞానప్రకాశము కాగలదు. దీపాదుల 
యొక్క ప్రకాశము లాగా. కాబటిటు జాఞానము ఆత్మకావడానిక్ అర్హతను కలిగాలేదు. ఇంకనూ 
సంవిత్, అనుభూతి, జాఞానము వంటి శబా్దలనీనా ఒక వస్తేవు / వ్యక్తేతో సంబంధము కల, 
సంబంధమును తెలియచేస్ పద్లే అని శబా్దరథే సంబంధము తెలి్సనవైయాకరణుల్, 
పెద్దల్ చెపతునానారు. లోకములోనైనా, వేదరాశిలోనైనా “జ్నాతి” వంటి పద్లక 
అకర్మక అకరతేమృక ప్రయోగాల్ కనపడలేదు.

జడము కానందువలన సంవితేతే / జాఞానమే ఆత్మ అని గద్ మీరు చెపపునారు. 
అచట అడగవలసినది ఒకటి ఉననాది. అజడత్వమని దేనినా ఉదే్దశించినారు అని 
సవేసత్్తప్రయుక్తప్రకాశతవేిం అజడతవేిం తన ఉనికి వలన ప్రకాశతవేిం అని, గనక మీ 
సమాధానమైతే దీపాదుల్ కూడా అలాంటివే కనుక వాటియందు మీ లక్షణము అతి 
వా్యపతేము ఔతుంది. అందువలన అనైకానతేయాము అనే దోషము వస్తేంది. సంవితుతేకంట్ 
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వేరుగా ప్రకాశనినా ధర్మముగా అంగీకరించక పోతే మీ లక్షయాము సిదిధుంచదు. పైగా 
వైరుధ్యము ఏరపుడుతుంది. “అవ్యభచరిత ప్రకాశసత్్తకతవేము అజడతవేము” అని 
చెపతే స్ఖ్దులలో వ్యభచారము వస్తేంది. ద్నినా ఇంతక ముందే త్రోసివేసినాము. 
ఒకవేళ స్ఖ్దుల్ అవ్యభచరిత ప్రకాశములే ఐనా తమ కరక తాముగాకండా 
ఇతరులక ప్రకాశించ్తునానాయ్ గనుక ఘటాదుల వలె జడముల్ అవుతాయ్ 
కనుక అనాత్మలే అవి అని అనవచ్చి. ఐతే జాఞానము తన కరకే ప్రకాశిస్తేంద్? 
ప్రకాశించదు. అది కూడా తనకంట్ వేరయ్న అహమరథేమునకే జాఞాతకే ప్రకాశిస్తేంది. 
నేను స్ఖముగానునానాను అననాట్లే “అహింజ్నామి” నేను తెల్స్కంట్నానాను / 
నాక తెల్్సను అని. కాబటిటు సవేస్్మ ప్రకాశమానతవే రూపమైన అజడతవేము జాఞానము 
నందు సిదిధుంచదు. అందుకని “తనను గురిించి తనసత్తవల్లనే స్దిధోించే జడము కాని 
(పరాయతతే ప్రకాశము కాని) అహమర్థమే ఆత్మ” జాఞానమునకననా ప్రకాశము కూడా 
ఆత్మసంబంధము వలలే ఏరపుడిందే. ఆత్మసంబంధము వలలేనే జాఞానము కూడా స్ఖ్దుల 
లాగా తనక ఆశ్రయమైన చేతనుడిక్ ప్రకటము / వెలలేడి అవుతుంది. ఇతరులక 
వెలలేడికాదు. అందుచేత కేవలము జ్ఞానమే ఆత్మకాదు. జ్ఞాతయైన అహమర్థమే ఆత్మ?

ఇక అనుభూతి పరమారథేంగా నిరి్వషయము నిరాశ్రయము ఔతూ భ్రమవలలే 
జాఞాతగా ప్రకాశిస్తేననాది. అధషా్ఠనము లేకండా భ్రమ కల్గడానిక్ అవకాశము 
లేదు. పసగదు గనుక ఏదో ఒక అధషా్ఠనము ఉండాలి. అందుకే ముత్యప చిపపు అనే 
అధషా్ఠనము పైన వెండి కణిక అనే భ్రమ పసగినట్లే అహమరథేము జాఞానముపైన జాఞాత 
అనే భ్రమను పందుతుననాది అని అననామాట గురించి అది సరికాదు. నీవననాట్లే ఐతే 
అనుభవముతో నుననా స్మానాధకరణ్యము వలన అనుభవించేవాడుగా అహమరథేము 
గురితేంపబడాలి. నేను అనుభూతిని అని. ఎదురుగానుననా ప్రకాశవంతమైన 
ద్రవా్యకారానినా కలిగినందువలలే వెండి లాగా నేను శక్తేని అని. కాని ఇచచిట వేరుగా 
ప్రకాశిస్తేననా ఈ జాఞానము అరాథేంతరమైన అహమరాథేనినా దేవదతుతేడిక్ దండము 
విశేషణము ఐనట్లే విశేషణమై ప్రకటిస్తేననాది. అది ఇలాగా! “అనుభవామి అహమ్” 
- నేను అనుభవిస్తేనానాను అని లోకప్రతీతి. నేను అనబడేవాడిక్ అనుభవము అనేది 
అనుభవము కలవాడు అని విశేషణంగా ప్రకటిస్తేననాది. అలాగా! అందువలలే ఈ తీరుగ 
అస్మదరథేమును (నేను) అనుభూతితో కూడినదిగా /విశిషటుమైనదిగా ప్రకాశింపచేసూతే 
అనుభవామి అహిం అను ప్రత్యయము దండమును మాత్రమే కలిగియుననా 
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దేవదతుతేడిని దిండీదవదత్తోః అని ప్రత్యయమువలె విశేషణమైన అనుభూతిని మాత్రమే 
ఆలంబనముగా చేస్కని జాఞానమే ఆత్మ అని ప్రతిజఞా నెలా చేస్తేరు? ఇంకకటి కూడా 
మీరు చెపాపురు. సూథేలోఽ హం (నేను దొడు్డగా నునానాను) ఇతా్యదిగా దేహమునే 
తననుగా భావించేవాడికే జాఞాతృత్వము ప్రతిభాసిస్తేననాట్లే జాఞాతృత్వము కూడా మిథ్యనే 
అని. అది తగదు. అలాగే ఐనపడు ఆత్మగా మీరంగీకరించే అనుభూతి కూడా మిథ్యనే 
కావలసివస్తేంది. ఆత్మ కలవాడికే దేహమే నేను అనే భ్ంతి కల్గాతుననాట్లే అనుభూతి 
కలవాడిని నేను అనే ప్రతీతి కలిగితే దేహము ఆత్మకాదు అని అననాట్లే అనుభూతి 
ఆత్మ కాదు మిథ్య అని అనవలసి వస్తేంది. తనకంట్ వేరయ్న అనినాంటినీ అణచి 
వేస్ట్వంటి తత్వజాఞానము చేత అబాధతమైనది కనుక అనుభూతిక్ మిథా్యత్వము 
లేదు అంటావా। అయా్య అలాగే ఐతే ఆతత్వజాఞానము చేతనే బాధంపబడలేదు కాబటిటు 
జాఞాతృత్వము కూడా మిథ్య కాదు.

ఇంకక మాట కూడా చెపాపురు. వికారము లేని ఆత్మక జాఞానక్రియక 
కరతేమృత్వరూపమైన (తెల్స్కోవడం) జాఞాతృత్వము అనేది సంభవించదు. 
అందువలన జాఞాతృత్వము అనేది సంభవించదు. అందువలన జాఞాతృత్వమనేది 
వికార స్వభావము కలది. అది జడము. కనుక వికారాలక నెలవై అవ్యకతేము యొక్క 
పరిణామరూపమైన అహంకారమనే గ్రంధ యందుండేది. కనుక జాఞాతృత్వము 
ఆత్మక చెందదు. అనతేఃకరణరూపమైన (మనస్్స) అహంకారానికే దక్కతుంది. 
కరతేమృతా్వదుల్ ద్రవ్యము యొక్క రూపాదులవలె కనుపంచే ధర్మము. కరతేమృత్వము 
అహంప్రత్యయగ్చరత్వమునూనా ఆత్మక ఒపపుకనేటలేయ్తే శరీరానిక్ వలెనే 
అనాత్మత్వము, పరాక్ త్వము, జడత్వము వంటివి వచిచిపడతాయ్ అని.

ఈ మాటా పసగదు. అనతేఃకరణ రూపమైన అహంకారానిక్ దేహానిక్ ఉననాట్లే 
అచేతనత్వము, ప్రకృతి వలె పరిణామిత్వము (మారుపులను పందడము) - దృశ్యత్వము 
పరాక్ త్వము పరారథేత్వముల్ ఉనానాయ్. జాఞాతృత్వము చేతనాస్ధారణ ధర్మము. 
ఇచట చెపపుబడుతుననా అంశమిది. దేహాదుల్ ఎలాగైతే దృశ్యత్వము, పరాకతే్వము 
ముననాగు కారణాల వలన ద్నిక్ వ్యతిర్కములైన ద్రషటుమృత్వము ప్రత్యక్ త్వము ముననాగు 
వానితో విభేదిస్తేనానాయో అదే తీరుగా అనతేఃకరణ రూపమైన అహంకారము గూడ 
జడపద్రథేము ఐనందున ముందుచెపపున కారణాల మూలంగా ఆత్మతో విభేదిస్తేననాది 
అని. అందువలలే సహజమైన విరోధముననాందున అహంకారానిక్ జాఞాతృత్వములేదు. 
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దృశిత్వములాగా. దృశిత్వము ద్నిక్రియను అహంకారానినా ఎలా అంగీకరించడం 
లేదో అలాగే జాఞాతృత్వము. అందువలలే జరిగే క్రియలనునూనా అంగీకరించగూడదు. 
మరియు జాఞాతృత్వము అనేది వికారాత్మకమైనది కాదు. జాఞాతృత్వమంట్ జాఞానమనే 
గుణానిక్ ఆశ్రయమై ఉండడము. జాఞానము కూడా నిత్యమైన ఆత్మక సహజమైన 
ధర్మము కాబటిటు నిత్యమే. సూత్రకారుడు ఇదే విషయానినా నాత్్మశ్రుతేోః అనే సూత్రము 
వద్ద పల్సూత్రాల ద్్వరా చెపపునునానాడు. జోఞాఽ తఏవ అను సూత్రము వద్ద “జఞాోః” అని 
నిర్్దశిసూతే ఆత్మక జాఞానాశ్రయత్వము స్్వభావికమైన గుణమని వివరించనునానాడు. 
జాఞానస్వరూపడైన ఆత్మక, మణి, దు్యమణి సూరు్యడు ఆదులక ప్రభాఆశ్రయత్వము 
వలె జాఞానాశ్రయత్వమగుట విరుదధుమేమీ కాదని చెపపుబడింది. జాఞానం స్వయంగా 
దేనిచేత కూడా పరిచిఛేననాము కాకండా ఉంటూ సంకోచవికాసములను పందుటక 
తగియుననాదని ముందు మేము వివరించగలము. ఇందువలలే ఆత్మక్షేత్రజుఞాడుగా 
ఉంట్ననాపడు తాను చేస్కననా కర్మ వలన సంకచిత జాఞానస్వరూపానినా ఆయా 
కర్మలకనుగుణంగా ద్నిలో ఎక్కవ తక్కవలనునూనా అనుభవించ్తాడు. అది 
కూడా ఇంద్రియాల ద్్వరా కట్టుదిటటుము చేయబడుతుంది. ఇలాగా ఇంద్రియాల 
ద్్వరా జాఞానప్రస్రానినా బటిటు జాఞానము కల్గడం, నశించడము అనే వ్యవహారాల్ 
జరుగుతాయ్. జాఞానప్రస్రము నందు ఆత్మక కరతేమృత్వము ఉననాది. ఆ కరతేమృత్వము 
స్్వభావికము కాదు. కాని కర్మకారణముగా జరిగేది. కావున ఆత్మవికారమును 
పందదు. అవికార స్వరూపమే ఆత్మ. ఈవిధమైన వికారము, జాఞాతృత్వముల్ 
జాఞాన స్వరూపమైన ఆత్మకే కాని జడము ఐన అహంకారానిక్ ఎపపుడూ కూడా 
జాఞాతృత్వము అనేది సంభవించదు. అహంకారము జడస్వరూపమే ఐన చితుతేక 
దగగారలో ఉననాది కాబటిటు ద్ని నీడ స్క్ ఛయాపతితే - జాఞాతృత్వము ఏరపుడుతుంది 
అనేటటలేయ్తే చిత్ ఛయా అనే కతతేపదము వినిపస్తేననాది. చిచాఛేయ అంట్ ఏమిటో 
కాసతే వివరిస్తేరా? సంవితుతేక అహంకారచాఛేయా పతితేయా! లేక అహంకారానిక్ 
సంవిత్ ఛయాపతితేయా? అహంకారానిక్ సంవిత్ ఛయా పతితేకాదు. సంవితుతేక 
జాఞాతృతా్వనినా మీరు అంగీకరించలేదు. అహంకారానిక్ సంవిత్ ఛయాపతితే కూడా 
కాదు. జడమైన అహంకారానిక్ జాఞాతృత్వమును ఒపపుకోలేదు. కాబటిటు ఇంతకముందు 
చెపపుకననాట్లే జడమైన ద్నిక్ జాఞాతృత్వము పసగదు కూడా! అహంకారము, 
జాఞానము ఇవి చక్షురింద్రియానిక్ కనబడవు. అచాక్షుషపద్రాథేలక ఛయ అంటూ 
ఎక్కడా కనపడలేదు. కనుక ఛయనే లేకపోయ్నందున ఛయాపతితే అనడము ఎంత 
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మాత్రం తగదు. పోనీ నిపపుతో చేరిక వలలే ఉషణుము వచిచినట్లే చితుతేతో సంపర్కము వలన 
అహంకారానిక్ జాఞాతృత్వము సిదిధుస్తేంది అనవచ్చిను. అది కూడా సరియైనది కాదు. 
మీరు సంవితుతేనందే జాఞాతృతా్వనినా ఒపపుకనానారు కాదు. సంవితుతేకే లేని ధర్మము / 
గుణము ద్నితో కలసి యననాందువలలే జడమైన అహంకారానిక్ జాఞాతృత్వమురాదు. 
అది అహంకారములో లభంచడమూ లేదు. అహంకారము చైతన్యము లేనిది. కనుక 
జాఞాతృత్వము ద్నిలో పసిగేది కానందున అహంకారము యొక్క సంపర్కముతో 
జాఞానమునందు జాఞాతృత్వమూ లేదు. ద్ని లాభమూ బొతితేగా కదరదు. 

ఆత్మలోను, అహంకారములోనూ జాఞాతృత్వమనే ధర్మము నిజానిక్ లేదు. ఐతే 
అహంకారము అనుభూతిని వెలలేడించేది వ్యంజకము కావున తనలో నుననా అనుభూతిని 
వ్యకీతేకరిస్తేంది. అద్దము లాగా అని మీరు చెపపునారు. అది కూడా సరియైనది కాదు. 
ఆత్మస్వయంప్రకాశకము. అది పరాయతతే ప్రకాశము, జడము ఐన అహంకారము 
చేత వెలలేడింపబడుతుంది అనడము ఎంతమాత్రము పసగదు. అందుకే పెద్దల్ 
అనానారు - చలాలేరిన బొగుగాలా ఉననా సూరు్యడిని వలె జడాత్మకమైన అహంకారము 
స్వయం జ్్యతియైన ఆత్మను ప్రకాశింప చేస్తేందననామాట యుక్తేయుకతేము కాదు అని. 
లోకములోని పద్రాథేలనీనా స్వయంప్రకాశములైన వాటి ద్్వరా అనుభవములోక్ 
వస్తేనానాయ్. అలాగా స్వయంప్రకాశమైన చితుతేచేత వెలలేడింపబడే అచితుతే ఐన 
అహంకారము చేత క్రొతతేగా కల్గడము లేక ఉననాది నశించడము అనేది లేనిదైన, 
స్వరూప ప్రకాశము కల, సర్వవిధప్రయోజనాల్ నెరవేరడానిక్ కారణము 
ఐన అనుభూతిని వెలలేడిస్తేంది అనే మీ మాటను విని ఆత్మజాఞానము కల పెద్దల్ 
నవు్వతునానారు స్మా! ఇంతే కాదు. అహంకారము నక, అనుభూతిక్ ఉననా స్వభావ 
విరోధము వలలేనే అహంకారము వలలే ప్రకటింపబడిన కారణంగా అనుభూతిక్ 
అననుభూతిత్వము ద్పరించే ప్రమాదముననాది. కనుక అహంకారానిక్, అనుభవానిక్ 
వ్యంకతేమృ, వ్యంగ్యభావము లేదు. పెద్దలమాట కూడా ఇలాగే ఉననాది. “అహింకారానికి 
అనుభూతికి పరస్పర విరోధమున్నది కాబట్టి పరస్పరము వ్యింక్తతృతవేము, వ్యింగ్యతవేము 
సింభవిించవు. ఆత్మ అహింకారము చేత వల్లడిింపబడితే దానికి అననుభూతితవేము 
వసు్తింది. ఘటానికి వలె” అని సూర్యక్రణాల సముద్యము తమచేత వెలలేడింపబడే 
అరచేతితో వ్యంగ్యము చేయబడినట్లే సంవితుతే చేత అభవ్యంగ్యమైన అహంకారము 
ద్్వరా సంవితుతే వెలలేడింపబడుతుందని అనడం స్ధువు కాదు. వాసతేవానిక్ ఆ 
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వృతాతేంతములోనూ సూర్యక్రణ సముద్యాల్ అరచేతితో అభవ్యంగ్యము 
చేయబడడం లేదు. అరచేతితో అడు్డకోబడినవైన సూర్యకాంతుల్ పష్కలంగా ఒక్క 
దగగార్ నిలిచిపోయ్ తామే తేటగా కనిపస్తేనానాయ్. అక్కడ అరచేయ్ సూర్యక్రణాల్ 
ముందుక స్గిపోలేక ఒక్కచోట గుమిగూడేటట్లే అడు్డకననాదే తపపు తాను వాటిని 
ప్రకాశింపచేయలేదు. ఇది వాసతేవము. అందువలలే అరచేతిక్ అభవ్యంజకత్వము 
లేదు. మరియు సంవిత్ రూపమైన ఆత్మక అహంకారము చేత నిర్వరితేంప దగిన 
అభవ్యక్తే / వెలలేడింప ఎలాంటిది? కతతేగా ఉతపుతితే కలిగాంచడమూ కాదు. సంవితుతే 
స్వతసి్సదధుమైనది కనుక మరొకద్నిచేత పటిటుంపబడదు అని అంగీకరింపబడ్డది 
కాబటిటు. పోనీ ప్రకాశమా! అంట్ అది కూడా కాదు. ఇతర అనుభవాల (జాఞాన) ద్్వరా 
అనుభవింపబడేది కానందువలలే ఆ కారణంగానే అనుభూతిని అనుభవించడానిక్ 
స్ధనము లేదనుట. స్ధనాల్ రండు రకాల్గా ఉంటాయ్ 1) ఇంద్రియసంబంధము 
ద్్వరా జేఞాయమును తెల్్సకోగలగాడము. ఎలాగంట్ జాతిని, తన ముఖము వంటి వాటిని 
తెల్్సకోవడంలో వ్యక్తేక్ దరపుణాదులక నడుమ కనునా ముననాగు ఇంద్రియాలక 
సంబంధానినా కలిగించడం ద్్వరా 2) బోధంచే వస్తేవులోని కల్మషానినా తొలగించడము 
ద్్వరా ఎలాగంట్ పరతతా్వనినా ఎరుకపరిచే స్ధనమైన శస్్రానినా తెల్్సకోడానిక్ శమ 
దమాదుల వలలే కాబట్టు ఇలా చెపపునారు. “కరణములకు ఇింద్రియాలకు అిందనిది 
ఐనిందున ఆత్మతో సింబింధమునకు అవి కారణాల్ కావు” అని కనునా ఎదురుగా నుననా 
వస్తేవునే చూపంచ్తుంది. మధ్యలో ఏది అడ్డమైనా దూరంగా ఉనానా ఆ వస్తేవును 
చూపలేదు.

ఇంకనూ అనుభూతి అనుభవింపబడుతుంది అని అంగీకరించినా అహమరథేమైన 
అంతఃకరణము అనుభవించడానిక్ స్ధనము ఔతుందని అంత తేలికగా చెపపులేము. 
స్ధనమనేది అనుభవించదగిన అనుభవానిక్ ఉతపుతితే నిరోధకానినా తొలగించగలేగాదిగా 
ఉండాలి. పటటుకండా అడు్డకనేద్నినా ప్రక్కక త్రోసివేస్ది కావాలి. ఎలాగంట్ కనునా 
వస్తేవులయొక్క స్వరూపానినా గమనించకండా, జాఞాన్తపుతితే కలగకండా అడు్డగా 
నిలిచిన చీకటిని దూరము చేసి దీపము ఆయా వస్తేవులను తెల్్సకోగలిగేలా చేస్తేంది. 
ప్రస్తేతము అనుభూతిని అనుభవించడానిక్ మధ్యలో చీకటిలాగా అడు్డనిలిచే ద్నినా  
దూరము చేయదగినది ఏదీ కనుపంచడం లేదు. సంవితుతేలోనే ద్గియుండి, ద్నిక్ 
జాఞానము పటటుకండా నిరోధంచేది అయ్్య అహంకారము చేత తొలగింపబడేది ఏదీ 
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కంచెమైనా లేదు. అజాఞానముననాది గద్ అనవచ్చిను. కాని అహంకారము చేత 
అజాఞానము దూరము చేయబడదు. అటాలేగని ఎవరూ అంగీకరించలేదు. అజాఞానానినా 
తొలగించేది జాఞానమేకద్! అజాఞానము సంవితుతేను ఆశ్రయ్ంచి ఉండదు. సహజంగానే 
విరోధయైన జాఞానముతో కలసి ఒకేద్నినా ఆశ్రయ్ంచవలసి యుండడము, రండూ 
ఒకే అంశనిక్ సంబంధంచినవై ఉండడము, అంతేకాకండా జాఞాతృభావము, 
విషయభావము రండూ లేని, స్క్యైన కేవలము వటిటు జాఞానము నందు అజాఞానము 
ఉండలేదు. ఎలాగంట్ జాఞానమునక ఆశ్రయము కాని, ఆ ప్రసకేతే లేని ఘటపటాదులక 
అజాఞానాశ్రయత్వము వలె, అదే తీరున కేవల జాఞానమునందునూనా జాఞానాశ్రయత్వము లేదు 
కాబటిటు అజాఞానాశ్రయత్వమునునా లేదు. సంవితుతే అజాఞానమునక ఆశ్రయము ఔతుందని 
ఒపపుకననాపపుటికీ జాఞానానేనా ఆత్మగా భావిస్తేనానాము కాబటిటు అది జాఞానవిషయము కాదు 
గనుక ద్నిలోని అజాఞానము జాఞానము ద్్వరా తొలగిపోదు. జాఞానమనేది ఏ విషయానిక్ 
సంబంధంచిందో ద్నిక్ చెందిన అజాఞానానేనా పోగడుతుంది. రజు్జవు మీద ఏరపుడిన 
పాము అనే భ్నితే రూపమైన అజాఞానానినా యథారథేమైన రజు్జ జాఞానమే తొలగిస్తేంది 
కాని మరో వస్తేవునక చెందిన జాఞానము కాదు. అందుచేత ఏ స్ధనముతోనైనా 
ఏ కాలములోనైనా సంవితుతేను ఆశ్రయ్ంచియుననా అజాఞానానినా తొలగించడం 
స్ధ్యంకాదు. సతుతే అని కాని అసతుతే అని కానీ చెపపురానిదైన ఈ అజాఞానము యొక్క 
స్వరూపమే నిరూపంచబడజాలదు అని మునుముందు నిరూపస్తేము. అజాఞానము 
జాఞానము పటటుడానిక్ ముందుండే ప్రాగభావరూపము అని నిర్వచించితే కదరదు. 
అజాఞానము జాఞాన్తపుతితేక్ విరోధకాదు గనుక ద్నినా నిరసించినందువలలే జాఞానము 
కల్గడానిక్ అది హేతువు కాబోదు. అందుచేత ఏ ప్రకారంగా కూడా అహంకారము 
చేత అనుభూతి వ్యకీతేకరింపబడదు.

తమను ఆశ్రయ్ంచియుననాందున అభవ్యంగ్యము చేయదగిన వస్తేవులను 
వెలలేడి చేయడము అభవ్యంజకములక స్వభావము కాదు. ప్రదీపాదులలో ఆ 
లక్షణము కనబడడంలేదు. దీపాదుల్ తమలో లేని, తమక బయట ఉననా వస్తేవులను 
తెలియపరుస్తేననావి. పద్రథేము యొక్క సిథేతిని ఉననాదుననాట్లేగా తెలియజేయడమే 
జాఞానము, స్ధనములకనూనా, వాటిక్ సహకరించే వాటిక్నీనా ఉననా స్వభావము. అది 
కూడా ఇంకక ప్రమాణముచేత సమరిథేంపబడిన స్వతః ప్రమాణములైన నా్యయములచేత 
సిదధుమైన అంశము. దరపుణాదుల్ తమలోనుననా ముఖము ముననాగువాటిని వెలలేడి 
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చేయడంలేదు. పైగా కంటి సంబంధమైన కాంతిని ప్రతిఫలింపచేయడమనే దోషానిక్ 
కారణమవుతుననావి. ఆ కారణంగానే అందులో కడిఎడమల్ మారి మరొక తీరుగా 
కనిపంచడం జరుగుతుననాది. ఐతే అభవ్యంజకముల్ మాత్రము చూపవంటివే. 
ప్రస్తేతము స్వయంప్రకాశకమైన సంవితుతేనందు దరపుణాదుల వలె అహంకారమునూనా 
ప్రతిఫలనరూపమైన దోషానినా ఆపాదించజాలదు. లోకంలో ఒక వ్యక్తేక్ ప్రతీతి జాతి 
ఆకారములకారణంగా జరుగుతుననాది. అవి అతడిని ఆశ్రయ్ంచి ఉంటవి. కాని అవి 
వ్యక్తేని తెలియబరచవు. అట్లే అనతేః కరణమనే (మనస్స) అహం తనలో ఉండడము 
ద్్వరా సంవితుతే లభంచడానిక్ యథారథేంగాగాని దోషము కారణంగానైనా అంతః 
కరణము కారణము కాదు. కావున అహంకారానిక్ జాఞాతృత్వము లేదు. అలాగా 
ఎక్కడ కనబడడమూలేదు. అందుచేత సహజంగానే జాఞాతృత్వమును కలిగియుననా 
అహమరథేమే ప్రత్యగాత్మ. కాని కేవలము వటిటు జాఞానము కాదు. అహంభావము (నేను 
అని అనుకోవడము) లేకపోయ్నపడు జాఞానానిక్ కూడ ప్రత్యకతే్వము (తన కరక తాను 
ప్రకాశించడము- స్వస్్మ ప్రకాశమానము) సిదిధుంచదు అని మునుప్ చెపపునాము.

తమోగుణము బాగా కపపువేయడము వలన, పరాగరాథేనుభవము - ఇతరుల్ 
కరక ప్రకాశించడము - ఆయా వస్తేవులను తెల్యపరచడము - లేకపోవడము వలలేనూ 
అహమరథేము విడిగా తేటగా ప్రతిభాసించడము లేకపోయ్నపపుటిక్నీనా నిదురబోయ్న 
వాడు మెలకవపందేవరక నేను అని ఒకే ఆకారముతో స్ఫురిస్తేననాందువలలేనునూనా 
గాఢ నిద్రాదశలోనూ అహంభావము ప్రక్కక తొలగిపోవడంలేదు. నీవు ఇషటుపడిన 
అనుభూతిక్నీనా అలాగే ప్రసిదిధు ఉంట్ంది అని చెపపువలసియుననాది. గాఢ నిద్రపోయ్లే 
చినవాడు అహంభావము లేని అరాథేంతరమునక ప్రత్యనీక ఆకారమైన జాఞానము 
కలవాడై నేను అజాఞానమునక స్క్గా ఉండినాను అనే నిదురబోయ్న కాలములోని 
అనుభూతిని పరామరి్శస్తేడు. (అనగా మైమరచి నిద్రించినందువలలే పండుకననాది 
మొదల్ మెలకవ పందేవరక ఉననాకాలములో బాహ్య ప్రపంచములోనే కాక తన 
నిద్రాలోకంలో ఏమి జరిగిందో నాకేమీ తెల్యదు అని అంటాడు) అపడు అతడు నిద్రలో 
జరిగింది ఏదైనా తెలిస్తే జాఞానస్క్. ఏమీ తెల్యకపోతే అజాఞాన స్క్ ఔతాడు. ఐతే ఇది 
కూడా ఒక అనుభూతియే.

స్పోతేతిథేతుడైన వాని పరామర్శ ఇలా ఉంట్ంది. నేను స్ఖముగా నిదుర 
పోయ్నాను అని. ఈ విధమైన ప్రత్యవమర్శవలలే స్ఖంగా నిద్రించినకాలములోనూ 
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అహమరథేమైన ఆత్మక స్ఖిత్వము, జాఞాతృత్వమూ ఉననాట్లే తెల్స్తేననాది. ఇపడెలాగైతే 
స్ఖంగా హాయ్గా ఉననాదో అపడు అలాగే హాయ్గా నిద్రించినాను అని గురితేస్తేనానాడు. 
అలా ప్రతిపతితే కల్గాతుననాది అని అంట్నానాడని మీరనవదు్ద. ఈ ప్రతిపతితే మీరు 
చెపపునటిటుది కాదు. అహమరథేమైన ఆత్మ అసిధురమైనది. కనుక అపడు అహమరాథేనిక్ 
స్ఖిత్వమును గురించి అనుసంధానము లేదని అనుపపతితే చెపపురాదు. ఎందుకంట్ 
స్ష్పతే దశ కంట్ ముందు అనుభవించిన వస్తేవులను గురించి లేచిన తరువాత 
నేను ఈ పని చేసినాను. నేను దీనినా అనుభవించినాను, నేను ఈ మాట పలిక్నాను 
అని పరామర్శచేస్తేనానాడు. ఈ మధ్యకాలములో జరిగినదేమిటో ఎరుగను అని 
నిద్రాకాలానినా గురించి చెపతునానాడు. బొతితేగా ఎరుగను అని చెపతుననాందున 
మొతతేంగా ప్రతిషేధమే అని అనకూడదు. నేను ఎరుగను అని అననాపడు నేను అను 
పదంతో వేతతేయైన అహమరథేము అనువృతితే - (నిద్రాదశలోను కనస్గుతుండడము) 
ఔతుననాందున విషయానిక్ సంబంధంచిన ప్రతిషేధమే కాని ఆత్మను గురించికాదు. 
“నకిించిత్” అనే పద్నిక్ మొతాతేనికే అని అరథేము ఐనటలేయ్తే మీరు అంగీకరించిన 
అనుభూతి (ఆత్మ) కూడా నిషేధంపబడినటలేవుతుంది (జాఞానము) ఆత్మ లేకపోతే ద్ని 
నిత్యతా్వనిక్ భంగము వస్తేంది) 

స్ష్పతే సమయమందు అనుసంధంపబడుతుననా అహమరథేము ఐన ఆత్మను 
జాఞాతను నేను అని పరామరి్శంచి “నకిించిదవేదిషిం” (ఏ మాత్రము ఎరుగకంటిని) అని 
జాఞానమును ప్రతిషేధంచ్చ్నానాడు, కాగా తమరు నిద్రాకాలములో నిషేధంపబడుతుననా 
జాఞానానినా ఉననాట్టుగాను అనువరతేమానమైన జాఞాతయైన అహమరథేమును 
అసిదిధుంచ్చ్ననాది లేదు అని నకిించిదహమవేదిషిం అనే పరమార్శ వాక్యముతో 
స్ధస్తేనానారు. దీనినా ఉత్సవమూరుతేలముందు చెపపుండి. ఆ దేవతల్ మిము్మలినా 
కాదనలేరు గద్! ననునా నేను కూడా ఎరుగకంటిని (మా మప్యహంన జాఞాతవాన్) 
అననా మాటతో అహమరథేమైన ఆత్మను గురించి అననుసంధానము కనిపస్తేననాది 
కద్! అనవచ్చి. కాని మీరు స్్వనుభవము, స్వవచనములకననా విరోధమును కూడా 
తెల్్సకోలేకండా ఉనానారు. అహం మాంన జాఞాతవాన్ (నేను ననునా ఎరుగకంటిని) 
అని గద్ అనుభవవాక్కల్. ఐనచో మామ్ (ననునా) అనుపదముతో నిషేధంపబడేది 
ఏమిటి? అని ప్రశినాస్తేనానారా! బాగా అడిగినారు చెపతునానారు వినండి. అహమరథేమైన 
జాఞాతయొక్క అనువృతితే స్వరూపము నిషేధంపబడడంలేదు. కాని నిద్రపోయ్ లేచిన 
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పదప అనుసంధానము చేయబడుచ్ననా అహమరథేము యొక్క వరణు ఆశ్రమాదులతో 
కూడియుండుటను నేను ననునా ఎరుగకంటిని అని పలిక్నపడు విషయమేమిటి? 
అని ఆలోచించాలి. మెలకవతోనుననాపడు జాతా్యదులతో కూడియుననా అస్మదరథేమే 
మామ్ అనే పద్నిక్ విషయము. గాఢనిద్రావసథేలో లోకప్రసిదిధులేని విశదము కాని 
స్్వనుభవముతో కూడిన అహమరథేము అహమను పద్నిక్ విషయము. ఇక్కడ 
పండుకననా నేను “ఇలాింట్ వాడిని నేను” అని కూడా ననునా ఎరుగకంటిని అనియేకద్ 
అనుభవపతీరు. ఇంకా గాఢనిద్రయందు ఆత్మ అజాఞానమునక స్క్గా ఉంట్ంది 
అని కద్ మీ ఆలోచనా విధానముంట్ననాది. స్క్త్వమంట్ ఆయా సందరా్భలలో 
ఎటటుఎదుటగా కండాలేరా చూడడమే. చూసి ఎరుగని వానిక్ స్క్త్వము ఉండదు. 
చూచినవాడే లోకములో, వేదములోనైనా స్క్ అని పల్వబడుచ్నానాడు. వటిటు 
జాఞానమును కాదు. భగవానుడగు పాణినియునూనా తన వా్యకరణ సూత్రాలలో సాక్షాత్ 
ద్రషటిరి సింజ్ఞాయాిం అని చెపపునాడు. కావున జ్ఞాతయింద సాక్షి శబదాము ప్రయోగిింప 
బడుతున్నది. అలాింట్ సాక్షియైన వాడు జ్నామి - ఎరుగుదును/ తెల్సుకొనుచునా్నను 
- అని గురి్తింపబడుచున్న అస్మదర్థమే కనుక అహమర్థము అపుడు ప్రతీయ మానము 
కాకుిండా ఎటా్ల ఉింటుింది? తనక స్వయంగా అవభాసమానమవుతుననావాడు. 
అహమ్ (నేను) అనియే ప్రకాశమానమవుతునానాడు. కావున స్్వపాది అవసథేలలోనూ 
ఆత్మ ప్రకాశమానమవుతూ నేను అనియే ప్రకాశిస్తేంది అని తేటతెలలేమైనది.

మోక్షదశయందు అహమరథేము అనువరతేమానము కాదని ఏది అనానారో 
అది కూడా సమంజసము కాదు. అలాగే అయే్యటటలేయ్తే డొంక తిరుగుడుగా 
ఆత్మనాశనమే మోక్షము అని ప్రతిజఞా చేసినటలేవుతుంది. అహమరథేమనేది వటిటు ధర్మము 
కాదు. అవిద్్యనాశనము తరా్వత స్వరూపము నిలిచినట్లే ధర్మము పోయ్ స్వరూపము 
మిగలడానిక్ అవకాశము లేదు. ఆత్మక అహమరథేమే స్వరూపము. జాఞానమేమో ఆత్మక 
ధర్మము. కనుకనే అహం జానామి. జాఞానంమే జాతం (నాక తెలియును. నాక జాఞానము 
కలిగింది) అని అహమరాథేనిక్ ధర్మంగా జాఞానప్రతీతి లోకములో ఉననాది. మరియు 
పరమారథేంగానైనా భ్నితేతోనైనా ఆధా్యతి్మకము ఆధదైవికము, ఆధభౌతికము ముననాగు 
దుఃఖ్లతో బాధపడి తనను దుఃఖపరంపరతో బాధపడుతుననావాడిగా గురితేంచినవాడు 
అహం దుఃఖీ అని తల్చికంటాడు. ఈ కషటుపరంపరను తొలగించ్కోవాలి. అందుక 
కారణమైన పనర్జన్మను లేకండా చేస్కని, చికాకలక దూరమై ప్రశంతమనస్్కడను 
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ఎలా కాగలను అని ఆలోచించి మోక్ష పరుషారథేము నందు అనురాగము కలవాడై ద్నినా 
స్ధంచ్కోవడానిక్ పూనుకంటాడు. ఈ స్ధనానుషా్ఠనములవలలే నేనే ఉండనుగాక 
ఉండను అని తెల్్సకననాటలేయ్తే మోక్షపద్రినుండే దూరంగా పారిపోతాడు. ఆపైన 
అధకారుల్ లేకపోవడం చేత మోక్షశస్రాం మొతతేంగా అప్రమాణము ఔతుంది. 
లేదండీ అహమనబడే ఒక ప్రకాశము మాత్రము పరమపదము నందు ఉంట్ంది 
అనేటలేయ్తే నేను చనిపోయ్నా ప్రకాశమాత్రమైన ఏదో ఒక పద్రథేము అపవరగాము 
నందు ఉంట్ంది అని ఎవడు కూడా బుదిధు పూర్వకంగా ప్రయతినాంచడు. కావున జాఞాతగా 
కనిపంచే అహమరథేమే ప్రత్యగాత్మ. ఆ ప్రత్యగాత్మనే మోక్ష దశలోనూ నేను అనియే 
ప్రకాశిస్తేంది. స్వస్్మప్రకాశమానత్వము అనే ధర్మము ఆత్మక ఉంట్ంది కాబటిటు. 
ఏదైతే స్వస్్మప్రకాశమానమో అదంతా నేను అనియే ప్రకాశిస్తేంది. జాఞానరూపంలో 
ప్రకాశించినా నేను అనుభావంతో ప్రకాశించినా ఉభయ పక్షాలకూ సమ్మతమైన 
సంస్రియే ఆత్మ. ఏదైతే నేను అనుభావంతో ప్రకాశించదో అది స్వస్్మ ప్రకాశమానము 
కాదు. ఘటము నేను ఘటానినా అని తలచలేదు. అలాగే ఇదినీనా ఈ ముకాతేత్మ 
స్వయంప్రకాశకము. కావున నేను అనియే ప్రకాశిస్తేంది. అహమ్ అనుభావముతో 
ప్రకాశించినందువలలే ముకాతేత్మక అజఞాత్వము సంస్రిత్వము కల్గవు. ఇవి మోక్షానిక్ 
విరుదధుములైనవి. కాన వీటిని మోక్షము అడు్డకంట్ంది. మోక్షము నందు అహం 
ప్రత్యయము అజఞాత్వము ముననాగునవి కల్గడానిక్ కారణము కాదు. అజాఞానమంట్ మీ 
ఉదే్దశ్యములో 1) స్వరూపా జాఞానమా 2) అన్యథాజాఞానమా 3) విపరీత జాఞానమా! ఏది? 
అహమని భావించడమే ఆత్మక సహజస్వరూపము. స్వరూపజాఞానరూపమైన అహం 
ప్రత్యయము అజఞాత్వమును ఆపాదించదు. అదే లేకపోయ్నపడు మళ్ళీ సంస్రిత్వము 
ఎక్కడినుంచి వస్తేంది? స్వరూపజాఞానానిక్ అజఞాత్వము విరోధ కనుక స్వరూపజాఞానము 
ద్నినా నశింపచేస్తేంది. తమక పరబ్రహ్మ అనే జాఞానము కలిగి పరమాత్మను 
ప్రత్యక్షంగా దరి్శంచ్కోగలగాడం వలన క్ంచితుతే అవశేషము కూడా మిగులకండా 
తుడిచిపెట్టుకనిపోయ్న అవిద్యకలవారైన వామదేవాదిమహరుషిలకనూనా అహమ్ 
అనియే ఆతా్మనుభవము ఉననాట్లే కనిపస్తేననాది. బృహదారణ్యకము వాక్యమిలా 
వినిపస్తేననాది. ప్రపంచమంతా బ్రహా్మత్మకమని తెల్్సకననా వామదేవుడనే మహరిషి నేను 
మనువునైనాను. సూరు్యడినైనాను 2) నేనొకడినే ముందు ఉండినాను. ఇపడు ఉనానాను 
భవిష్యతుతేలోనూ ఉండగలను. ముననాగు వాకా్యల్ అనినా రకములైన అజాఞానములక 
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విరోధయైన కేవలము సత్ శబ్దము చేత మాత్రమే పల్వబడదగిన పరబ్రహ్మ కూడా 
నేను అనియే వ్యవహరిించియునా్నడు. హనాతేఽ హమి మాసితే స్రోదేవతాః - ఆహా! నేను 
ఈ ముగుగారు దేవతలను - 2) బహుస్్యం ప్రజాయేయ నేను అనేకములైన రూపాలతో 
పడతాను. 3) సఈక్షతలోకానునా సృజా ఇతి - ఆయన సంకలిపుంచెను. లోకములను 
సృష్టుస్తేను అని. అలాగే 1) ఏ కారణంగానైతే క్షరమైన అచితుతేక, అక్షరమనబడే 
చిత్ పద్రాథేనిక్ నేను అతీతుడైనాన్ అందువలలే నేను లోకములోను వేదములోను 
పరుషోతతేముడు అని ప్రసిది్దకెక్్కనాను. 2) ఓ అరు్జనా! నేను ఈ చిద చిని్మశ్రమైన 
జగతుతేనక ఆత్మను 3) నేను ఒకపపుడునూనా లేను 4) ఈ సమసతే జగతుతే పట్టుకకూ 
ప్రళయములక నేను కారణమును 5) నేను ఈ సమసతే జగతుతే పట్టుకక కారణానినా. 
నావలలేనే ఈ ప్రపంచము ముందుక స్గుచ్ననాది. 6) వారిని జనన మరణరూప 
సంస్రము నుండి నేనే పైక్ లేవనెతుతేతాను. 7) నేను బీజము నుంచే తండ్రిని 8) నేను 
గడిచిపోయ్న వాటిని ఎరుగుదును. ఇవన్్న భగవద్్గతలోవి.

అహమనేది ఆత్మక స్వరూపమైతే భగవంతుడు అగు శ్రీకృష్ణుడు అహంకారము 
క్షేత్రములో ఒక భాగము అని చెపపునది ఎట్లే? మహాభూతాల్ ఐదు, అహంకారము 
బుది్ద, అవ్యకతేమునూనా ప్రకృతి యొక్క ఎనిమిది విధాల్ అని కద్ ఆయన న్టిమాట 
అననాచో చెపతాము వినండి. ఆత్మస్వరూపానినా ఉపదేశించే అనినా సథేలాలోలేను అహమ్ అనే 
ఉపదేశించారు. అట్లే ఆత్మస్వరూపము కూడా అహమ్ అనియే గురితేంపబడుతుననాది. 
కనుక అహం అనేదే ప్రత్యగాత్మక స్వరూపము. అవ్యకతే ప్రకృతియొక్క పరిణామ 
భేద్లోలే ఒకటైన అహంకారము క్షేత్రములో అంతర్భవిస్తేందని భగవంతుడి 
చేతనే ఉపదేశింపబడింది. ఆ అహంకారమే ఆత్మ. కాని శరీరము నందు నేను అని 
భావించ్టక కారణమవుతుననాందున అహంకారము అని అనబడుతుననాది. ఈ 
అహంకార శబా్దనిక్ అభూత తద్్భవారధుము నందు (అలాంటి వస్తేవుకాక పోవడము) 
చి్వప్రత్యయమును చేస్కని వు్యతపుతితే చెపపుకోవలెను. ఈ అహంకారమే గపపువారైన 
సతుపురుష్లను అవమానించ్టక కారణమైనందున గరవేము అనే మరొక ప్రును 
కలిగి శస్రాము లందు వదల్కోదగినదిగా పల్మారులే ప్రతిపాదింపబడుతూ ఉననాది. 
అందుచేత ఎలాంటి బాధకములేని నేను అనే అహం బుదిధు స్క్షాతూతే “ఆత్మనే” 
తెల్పతుంది. శరీరము నందు ఒక భాగముగా గ్చరించే అహం బుదిధు మాత్రము 
“అవిద్యనే”. భగవానుడగు పరాశరుడు కూడా ఇదే చెపపునాడు. వంశములో 
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నివారినందరినీ ఆనందపరిచేవాడా! అవిద్్యస్వరూపానినా చెపతాను విను “ఆత్మకాని 
దానియిందు ఆత్మ అను బుదిధో ఏది ఉన్నద్ అద అవిద్య”

ఒకవేళ జాఞానము మాత్రమే ఆత్మ అయ్తే అపడు అనాత్మయైన శరీరమునందు 
ఆత్మగా అభమానానినా చూపతే జఞాపతే మాత్రమే ప్రతిభాసించాలి్సయుంట్ంది. జాఞాతృత్వ 
ప్రతిభాసము ఉండదు. అందుచేత జ్ఞాతయైన అహమర్థమే ఆత్మ ద్నేనా చెపపునారు 
యామునాచారు్యలవారు - లోకంలో ప్రత్యక్షంగా నేను అని అనాత్మయైన శరీరము 
నందు ఆతా్మభమానము కనపడుతుననాందున, ఇంతక మునుప చూపన నా్యయముల్ 
శ్రుతివాక్యముల్ పసగుతుననాందుననూ, అవిద్యతో పతుతే వలలేనునూనా జాఞాతయైన ఆత్మ 
నేను అని భాసిస్తేననాది అని. అలాగే - దేహము ఇంద్రియాల్, మనస్్స, పంచప్రాణాల్, 
బుదిధు కంట్ భనునాడు ఆత్మ. ఎవ్వరిచేతనునూనా ప్రకాశింపచేయబడడు. నితు్యడు 
అనినాంటియందూ దూరియుండేవాడు. ప్రతిశరీరము నందుంటూనే పరసపురము 
వేరయ్నవాడు సహజంగానే స్ఖము గలవాడు ప్రత్యగాత్మ అని. అనన్యస్ధనః - 
స్వయం ప్రకాశకడు. పరప్రకాశకమైన జడము వంటి వాడు కాడు. వా్యపీ = మిక్్కలి 
సూక్ష్మమైన వాడవడం వలన అనినా అచేతనములలోనూ దూర్ స్వభావము కలవాడు.

దోషమూలమైనందువలలే, మరొకరీతిగా సిదిధుంచ్టక అవకాశముననాందున 
పల్రకాలైన భేద్లను చూపంచే ప్రత్యక్షము శస్రాము చేత బాధంపబడుతుంది 
అని చెపపునారు కద్! అచచిట దోషమేదో తెల్పవలసి యుననాది. ద్ని కారణంగానే 
ప్రత్యక్షము అన్యధా సిదధుమవుతుననాది కద్! అనాదియైన భేదవాసనయే ఆ దోషము అని 
చెప్పుటలేయ్తే భేదవాసన కల్గడానిక్ తిమిరాదుల వలె సహజసిదధుంగా నుననా వస్తేవును 
గురించి విపరీత జాఞానము కల్గడానిక్ కారణమేదో ఎక్కడైనా తెల్స్తేననాద్? అంట్ ఈ 
వేదశస్రాముతో ఉననా విరోధము వలలేనే తెల్స్తేననాది అని అంటారా! అది తగదు. అచట 
అన్్యనా్యశ్రయ దోషము వస్తేననాది ఎలాగంట్ వేదశస్రాము ఎలాంటి విశేషముల్లేని 
వస్తేవును తెల్పతుననాది అని నిశచియమైతే భేదవాసన దోషమని నిరణుయమవుతుంది. 
భేదవాసన దోషము అని నిశచియ్ంపబడితే శస్రాము నిరసతే నిఖిల విశేషవస్తేవును 
బోధస్తేంది అని నిశచియమవుతుంది. ఇంతేకాదు భేదవాసనా మూలంగా ప్రత్యక్షము 
విపరీతారథేమును చెపతుననాది. ఆ ప్రత్యక్షమునే మూలముగా కలిగాన శస్రాము కూడా 
విపరీతారథేమునే చెప్పుది ఔతుంది. దోషమూలమే ఐనా శస్రాము ప్రత్యక్షము ద్్వరా 
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అరథేమైన సకల భేద్లను త్రోసిరాజనడానిక్ అవసరమైన జాఞానానినా అందిస్తేననాది 
కాబటిటు పరమైనది కనుక పూర్వమైన ప్రత్యక్షానినా బాధస్తేంది అని అంటార్మో అది 
తపపు. దోషమూలమని తెలిసినాక పరమే ఐనా అది దేనికీ అక్కరకరాదు. త్రాడును 
చూచి పాము అని జాఞానము కలిగి ద్నితో భయపడినవాడిని చూచి వీడు భ్రమపడినాడు 
స్మా అని తెల్్సకననా ఎవడో ఒకడు వచిచి అయా్య! ఇది పాము కాదు. భయపడక 
అని చెపపునా వాడిక్ భయము తొలగిపోవడం లేదుకద్! ఇది ప్రత్యక్ష విషయము. 
ఇక శస్రాము దోషమూలమైనది అని ద్నినా వినే వేళకే తెలిసింది. శ్రవణం తరా్వత 
జరిగేది మననము. విననాద్నేనా మననం చేస్తేము. శ్రవణం ద్్వరా అవగతమైన 
నిఖిలభేదములను అణచివేస్ బ్రహా్మఅనబడే ఆత్మ ఒక్కట్ అనే విజాఞానమునే 
అభా్యసము చేయుట మననము. ఇందువలలే జరిగేదేమిటి? దోషమూలమైన 
శస్రాము వలన దుషటుమైన అంశమే అభా్యసము చేయబడుతుంది. ప్రత్యక్షము, 
శస్రాము దోషమూలములే ఐనపడు కలిగే ప్రయోజనము ఏముంట్ంది? శస్రాము 
దోషముల్ కలదని ఊహించడానికే అవకాశములేనిది. ప్రత్యక్షము దోషముల్ 
కలిగాయుండడానిక్ అనేకావకాశముల్ననాటిటుది? అని అంటారా? ఐతే ఏప్రమాణము 
ద్్వరా మీకావిషయము ఎరుకఅయ్్యందో చెపపుండి? అనుభూతి ఐతే అలాగా ఎననాటికీ 
చెపపుదు. అది స్వతసి్సదధుమైనటిటుది. ద్నిలో ఎలాంటి విశేషాలూ లేవు. కనుక జాఞానము 
ఈ విషయానినా తెలపుదు. ద్నిక్ ఏ విషయాలతోనూ సంబంధమూ లేదు. విరాగి. 
పైగా శస్రాముపైన ద్నిక్ ఎలాంటి పక్షపాతమూ లేదు. పోనీ ఐంద్రియ్క ప్రత్యక్షము 
అంద్మా! అది దోషమూలముగా ఏరపుడేది కాబటిటు విపరీతారాథేనేనా తెల్పుతుంది. 
ద్నినా ఆధారంగా చేస్కని ప్రవరితేంచేవి కాబటిటు అనుమానాది ప్రమాణాల్ కూడా 
శస్రాము నిరు్దషటుము. బ్రహ్మ సత్యము జగత్ మిథ్య అని తెల్పజాలవు. అందువలలే మీ 
పక్షమును సమరిథేంచే, స్థేపంచే ఏ ప్రమాణానినా మీరు చూపలేకపోతునానారు కాబటిటు మీ 
అభమతము నెరవేరదు.

మాక వా్యవహారిక ప్రమాణము, వా్యవహారిక ప్రమేయము అను ఒక వ్యవసథే 
ఉననాది ద్నివలలే స్ధ్యమే అని అనేటలేయ్తే! వా్యవహారికమంట్ ఏమిటో చెపపుండి. 
ఆపాత ప్రతీతి వలలే తెలి్సన అంశము తరువాత యుకతేల చేత విచారించిన పదప ఆ 
అంశము సత్యము కాదు. ఔను అని తెలియుట అని అననాటలేయ్తే సరియే! ద్నివలలే 
కలిగే ప్రయోజనమేమిటి? ప్రమాణంగా, యథారథేమైన విషయంగా తెలి్సన యుకతేల 
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చేత బాధంపబడినటలేయ్తే ప్రమాణముల్ చేత తెలియవచేచి జాఞానం ఏమీ ఉండదు. 
అందువలలే ప్రయోజనమూ ఉండదు.

శస్రాము ప్రత్యక్షముల్ రండూ దోషమూలములే అవిద్యపై ఆధారపడినవే. ఐనా 
ప్రత్యక్షము తెలిప్ భేదదర్శనానినా శస్రాము బ్రహ్మమొక్కట్. “నేహనానాస్్తకిించన” అని 
చెపపు బాధంచ్తుంది. శస్రాములోను, సతుతే అది్వతీయము ఐన బ్రహ్మను గురించిన 
జాఞానానినా నిరి్వశేష బ్రహ్మ జాఞానము ఖండిస్తేంది. కనుక నిర్ విశేషానుభూతి మాత్రమే 
ఐన బ్రహ్మమే పరమారథేము అని నిశచియ్ంపబడుతుననాది. అంట్నానారా? ఆ మాట 
సరికాదు, అబాధతమైనా శస్రా జాఞానము దోషమూలమైనందున అపరమారథేమే ఔతుంది 
ఎలాగంటావా విను. ఎక్కడో కండ గుహలలో కందరు ప్రజల్ నివసిస్తేనానారు. 
వారందరికీ కండలేలోలే తిమిరము అనబడే వా్యధ దోషముననాది. తమక ఆ దోషము 
ఉననాట్లే వారిలో ఎవ్వరికీ తెలియదు. కంటిలో న్రు కాసుల్ అనే దోషముల్ లేని 
స్ధారణ ప్రజల్ ఎవ్వరూ వారి వద్దక పోయేవారు కాదు. కావున కండగుహలలో 
నుననావారిక్ తమ దోషము తెలియనందున ఇద్దరు చంద్రుల్ కనపడుతుననాందున 
ఇద్దరు చంద్రుల్ ఉండడమే సత్యమని నము్మతునానారు. అది నిజము కాదని తెలిప్వారు 
లేరు. కనుక వారి ది్వచంద్రజాఞానము బాధక ప్రత్యయము లేనందున నిజము కాబోదు. 
ఏకచంద్ర సిథేతి అబదధుమూ కాదు. కాబటిటు వారి ది్వచంద్రజాఞానము ఎటాలే మిథ్య ఔతుననాదో 
అట్లే దోషమూలమైన శస్రా జాఞానము కూడా మిథ్యనే కావలసివస్తేంది. ఇంతటిక్ 
మూలము దోషమే. అది అయథారథే జాఞానానిక్ హేతువు అవుతుననాది. అట్లే బ్రహ్మజాఞానము 
అవిద్య మూలంగా కల్గుతుననాది కనుక ద్నినా బాధంచే జాఞానము మరొకటి లేకనానా 
తాను తెలిప్ బ్రహ్మతో సహా మిథ్యనే అవుతుంది అని. ఈ విషయంలో కనినా అనుమాన 
ప్రయోగాల్ ఇలా ఉనానాయ్. 1) వివాద్సపుదమైన బ్రహ్మ మిథా్య. అవిద్యదోషము 
కలవానిక్ పటిటున జాఞానము ద్్వరా తెల్్సకోదగిన విషయమైనందువలలే. ప్రపంచము వలె 
2) బ్రహ్మ మిథ్య. మిథా్య జాఞానవిషయమైనందున. ప్రపంచము వలె 3) బ్రహ్మ మిథ్య, 
అసత్యమైన హేతువు వలన పటిటున జాఞాన విషయమైనందున. ప్రపంచము వలెనే అని.

స్వపనాములో చూచిన ఏనుగు మేడల్ రథాల్ వంటివాని గురించిన జాఞానము 
అసత్యము. ఐనా అది నిజమయే్య శ్భాశ్భములను గురితేంచడానిక్ హేతువు 
అవుతుననాది. అటాలేగే శస్రాము అవిద్్యమూలమైనందున అసత్యమే. ఐనా పరమారథేమైన 
బ్రహ్మ జాఞానమును పందటానక్ కారణము కాగలదు అనడంలో వైరుధ్యము ఏమీలేదు 
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అని చెపపుగూడదు. స్వపనాములోని జాఞానము అసత్యము ఏమీకాదు. కలలోని వస్తేవుల్ 
విషయాల్ మాత్రమే మిథా్య భూతముల్. వాటిక్ మాత్రమే బాధ కనిపస్తేననాది. కాని 
జాఞానానిక్ కాదు. ఎవడు కూడా నేను స్వపనావేళలో అనుభవించిన జాఞానము లేదు అని 
అనుకోవడము లేదు. కలలో చూచింది సత్యమే. కాని ఆ వస్తేవుల్ మాత్రము లేవు 
అనిగద్ బాధక జాఞానము ఉంట్ననాది. 

మాయల్ చేస్వాడు, మాయావి, గారడి వాడు ముననాగు వాండలే యొక్క 
మంత్రముల్, ఔషధుల్ ముననాగు వాటివలలే పటిటున మాయామయమైన జాఞానమునూనా 
సత్యమే. కాబట్టు ప్రీతి, భయముల్ కల్గుతుననావి. అక్కడ కూడా జాఞానము 
బాధంపబడడం లేదు. అదే విధంగా విషయములయందు ఇంద్రియముల యందు 
ఉననా దోషాదుల వలలే పటిటున త్రాడు మొదలైన వాని యందు కలిగాన సరాపుది జాఞానమునూనా 
సత్యమే. కావుననే భయము కంపము వంటి వాటిక్ కారణమవుతుననాది సత్యము 
కాబట్టు అది కరవకపోయ్నా పాము దగగార నుంచి పోయ్న కారణంగా కరచింది అనే 
భావన కల్గాతుననాది. అదే విధంగా అనుమానము కూడా నిజమే. విషము ఎక్్కందేమో 
ననే జాఞానము చేతనే మరణము సంభవిస్తేండడమునూనా. నీళుళీ అద్దము మొదలైన 
వాటిలో ముఖ్దుల్ ప్రతిభాసించడమునూనా వస్తేవులే నిజములే కాబట్టు వాటిలో, 
వస్తేభూతములైన ముఖ్దులలోనుననా విశేషాలను నిశచియ్ంచగల్గాతునానాము. ఈ 
జాఞానాలనీనా కూడా ఉతపుతితే మతతే్వముల్. అనగా పట్టుక గలవి. అరథేక్రియాకారుల్నూనా 
అనగా ప్రయోజనాలను కలిగించేవిగానూ ఉననావి. అందుచేత సత్యముల్గా 
పరిగణింపబడుతుననావి. కలలోని హస్తేయాదుల్ లేకనానా వాటిక్ చెందిన జాఞానాల్ 
సతా్యల్ ఎలా అవుతాయ్? అనవచ్చి. కాని జాఞానములక ఆలంబనము మాత్రము 
ఉంట్ చాల్నని నియమముననాది. వస్తేవులక మాత్రము ప్రతిభాసమానత్వముంట్ 
సరిపోతుంది. స్వపనాదోషము వలన ప్రతిభాసమానత్వము ఉననాది. ఆ దోషము 
బాధంపబడినటె్లేతే అసత్యము అని నిశచియ్ంపబడుతుంది. బాధతము కాని బుదిధు 
మాత్రం సత్యమౌతుందని చెపపునాము. ర్ఖలను బటిటు అక్షరబుదిధు కల్గాతుననాచోట కూడా 
అసత్యము నుండి సత్యబుదిధు కల్గడము లేదు. వరణుముల్గా కనపడడానిక్ కారణమైన 
ర్ఖ ఉననాది వాసతేవమే కాద్! అక్షరం లాగా కనిపంచిన ర్ఖ ఇది ఈ అక్షరము అనే బుదిధు 
కలగడానిక్ కారణమేగాని ఆయా వరాణుల్గా ఉండడమైతే అసత్యమే అని అనరాదు. 
అసత్యమైన వరాణుత్మత ఉపాయంగా పనిక్రాదు. వాసతేవానిక్ లేనిది, ఇలాంటిది అని 
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చెపపురానిది (ఐనటిటుది) ఉపాయము కాదు. అటాలేంటి ద్నినా చూడలేదు. ఉపపననాము 
కూడా కాదు. ఒకవేళ ర్ఖ వరణుబుదిధుక్ ఉపాయము అయే్యటటలేయ్తే నీవు చెపపునట్లే 
అసత్యము నుండి సత్యబుదిధు కల్గదు. బుదిధు (జాఞానము) సత్యము అవుతుననాది కావున 
అపడు ఉపాయము, ఉప్యము (ఫలము - పందదగినది)ల్ రండూ ఒక్కట్ 
కావలసి వస్తేంది. ర్ఖను చూచినా అక్షరానినా చూచినా వరణు బుదేధు కల్గుతుననాందున 
భేదము లేకండా పోతుంది. ఏదో ఒక అక్షరరూపములో లేని ర్ఖ యందు ఉపాయబుదిధు 
ఉండేలాగయ్తే ఒకే ర్ఖ యందు - ఏ వరణుమూ నిరి్దషటుంగా లేనందువలలే - స్లభంగా 
ఒక్కర్ఖ యందే సర్వవరణుములనూ గురితేంచడము స్ధ్యమవుతుంది. ఒకానొక 
రూపముననా మాంసప ముద్ద యందు దేవదతుతేడు వంటి శబ్ద సంకేతము వలెనే  కంటిక్ 
కనిపంచే ర్ఖ్ విశేషము నందు చెవుల ద్్వరా తెల్్సకోదగిన వరణు విశేషము యొక్క 
సంకేతము ద్్వరా ర్ఖ్విశేషము వరణువిశేషమును గురితేంచడానిక్ హేతువు అవుతుననాది 
అని అంట్నానావా! అయ్తే సత్యము నుండే సత్యమును గురితేంచడము అవుతుంది. 
నీవననాట్లే అసత్యము నుండి సత్యప్రతిపతితేకలగదు. ఇక్కడ కూడా ర్ఖ సత్యమే. 
సంకేతమునూనా సత్యమే. అట్లే ర్ఖల్గా గీసిన గవయము (అడవిదుననా) నుండి 
సత్యగవయమును తెల్స్కోవడము రండింటిలోనుననా పోలికవలలే స్ధ్యమవుతుననాది. 
ఐతే ఆస్దృశ్యము నిజమే. ఒకేరూపంగా ఉననా శబా్దనిక్ నాదవిశేషానినా / ధ్వనిలో 
భేద్నినా బటిటు అరథేభేదము కల్గడానిక్ వీల్ననాపపుటిక్నీనా అసత్యము నుండి సత్యప్రతిపతితే 
కల్గవచ్చినని అనకూడదు. పల్రకములైన నాదములతో పల్కబడిన శబ్దము 
ఒక్కట్ ఐనా ఆయానాదములచేత అభవ్యంగ్య స్వరూపముతో వేరువేరు అరథేవిశేషాలతో 
సహా సంబంధ గ్రహణము కారణంగా అరథేభేదబుదిధు కల్గుతుంది. ఇంతేకాక 
పల్కడంలో స్వరభేదము శబ్దభేదము ఏరపుడుతుననాందున శబ్దము ఏకరూపము 
అని అనడం స్ధువు కాదు. ఇంద్ర శత్రువృతాతేంతానినా ఇందుక ఉద్హరణగా 
చెపపుకోవచ్చి. ఆయా అరాథేలను బోధంచే గకారాదులనే శ్రోత్రము గ్రహిస్తేననాది. అపడే 
ద్నిక్ శబ్దము అనే స్రథేకనామము కల్గాతుననాది. అందువలన అసత్యమైన శస్రాము 
నుండి సత్య బ్రహ్మ విషయ ప్రతిపతితే ఉపపాదించలే(ము)రు.

శస్రాము గగనకస్మాదుల వలె బొతితేగా అసత్యము కాదు. అదె్్వతజాఞానము 
కల్గడానిక్ ముందు సద్ బుదిధోని కలిగిస్తేననాది. తత్వజాఞానము కలిగిన పదప శస్రాము 
అసత్యము ఔతుంది. అపడు శస్రాము నిరసతే నిఖిల భేద చినా్మత్రబ్రహ్మ జాఞాన్పాయము 
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కాదు. ఎపడు ఉపాయమవుతుందో అపడు శస్రాముననాట్లే. ఆసితే అనే బుదిధు 
కల్గుతుననాది గనుక అని చెపపుబోక. శస్రాము లేనపడు శస్రాము ఉననాది అని బుదిధు 
కలిగితే అది మిథా్య జాఞానము. మిథ్యయైన శస్రాము వలన పటిటున జాఞానమునూనా మిథ్యనే. 
కావున ద్నిక్ విషయమైన బ్రహ్మ కూడా మిథ్యనే ఔతాడు. ఎలాగంట్ పగమంచ్ను 
చూచి పగ అనుకననావాడిక్ కండలేలోలే నీరు వచిచితే అందువలన ఈ పగ పటటుడానిక్ 
కారణమైన అగినా ఇక్కడెక్కడో వుననాది అనుకనానాడు. కాని తరా్వతికాలంలో అది 
పగకాదు పగ మంచ్ అని తెలి్సనాక ద్నివలలే ఊహించిన అగినా జాఞానము కూడా 
మిథ్యనే ఐనట్లే మిథ్యయైన శస్రా జన్యజాఞానము వలన తెలియవచిచిన బ్రహ్మ కూడా 
మిథ్యయే కాక తపపుదు. తరువాత శస్రాము ఉననాదని తెలి్సనా ప్రయోజనం ఏమీ 
ఉండదు. ఐనపడు శూన్యమే తత్వము అని అనవలసి వస్తేంది. ద్నిక్ కూడా బాధకము 
ఉననాదనేది - కనపస్తేననాది. ప్రపంచము ఉననాదను మాట భ్ంతి మూలముగా 
ఏరపుడింది అని అనేటలేయ్తే ఈ శస్రాము కూడా భ్నితే మూలమని నీవే చెపపునావు కద్! 
ద్నికీ బాధకము కనిపస్తేననాది అనేది నీ తిరుగు జవాబు అయే్యటటలేయ్తే ఇక చాల్. 
నీ కతర్క పరంపర.

- శ్రుతిఘట్టము -

వేద్నతేవాకా్యల్ నిరి్వశేష జాఞానైకరసవస్తేవునే ప్రతిపాదిస్తేనానాయ్. అవి 
“సదవసోమే్యదమగ్ర ఆసీత్” మొదలైనవి అని చెపపున విషయము యుకతేమైనది 
కాదు. ఆ ప్రకరణంలో ఒక్క వస్తేవును తెల్్సకంట్ అనినా వస్తేవులను గురించి 
తెల్్సకననాట్లే ఔతుంది అని ప్రతిజఞా చేసి ద్నినా ప్రతిపాదించడం కరక ఓ స్ము్యడా! 
ఈ ప్రపంచము పటటుడానిక్ మునుప సత్ అనబడేది ఒక్కట్ ఉననాది అని మొదల్పెటిటు 
సత్ శబ్దవాచ్్యడైన పరబ్రహ్మక జగదుపాన కారణత్వము, నిమితతేకారణత్వము, 
సర్వజఞాత్వము, అనినా రకములైన శకతేల్ కలిగాయుండడము, తాను తలచినవనీనా 
ఎట్వంటి అడ్డంకల్ లేకండా నెరవేరడము, అనినా వస్తేవులలోనూ తాను 
ఉండగలగాడము, అనినాంటికీ ఆధారమవడము, చిదచితుతేలననినాంటినీ అదుపలో 
పెటటుగలగాడము వంటి అనేకములైన కళ్్యణ గుణముల్ కలిగాయుండుట చిదచని్మశ్రమైన 
ప్రపంచానిక్ ఆత్మగా నుండుటనునూనా ప్రతిపాదించి ఇలాంటి బ్రహ్మను ఆత్మగా 
కలవాడవు, బ్రహ్మ స్వరూపడవు నీవు అని శే్వత కేతువుక ఉపదేశించడానిక్ ఈ 
ప్రకరణము ఆరంభము అయ్్యంది. ఇదే అరథేము వేదార్థసింగ్రహములో విపులముగా 
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తెల్పబడిింది. ఈ గ్రింథములోనునూ్న ఆరింభణాధికరణము నిందు కూడా 
సవివరముగా ప్రతిపాదిసా్తము. “అధపరాయయా తదక్షరమ్” అనే శ్రుతి వాక్యము 
వద్ద కూడా ప్రకృతి వలలే కలిగే ఆకలిదపపుల్ వంటి హేయ గుణాల్ పరమాత్మలో 
లేవని నిషేధంచి నిత్యత్వము విభుత్వము సూక్ష్మత్వము సర్వగతత్వము అవ్యయత్వము 
భూతయోనిత్వము సర్వజఞాత్వము వంటి కళ్్యణగుణముల్ కలిగాయుండుట పరబ్రహ్మక 
ప్రతిపాదింపబడింది.

“సత్యిం జ్ఞానమనన్తింబ్రహ్మ” అనే వాక్యము వద్దకూడా కనిపస్తేననా 
స్మానాధకరణ్యము అనేక విశేషణములతో విశిషటుమైన ఏకారాథేనినా అభధాశక్తేతో 
వివరిస్తేననాది కాబటిటు నిరి్వశేషమైన వస్తేవు సిదిధుంచడములేదు. స్మానాధకరణ్యము 
అనగా ఆయా అరాథేలను చెపపుడం కరక బయల్దేరి ఎనినా నిమితతే భేద్ల్ ఉనానా 
చివరిక్ ఒకే అరాథేనినా చెపపుడమే. అనగా ఒక్క వస్తేవును గురించి వివరించడము. ఆ 
కారణంగా సత్యజాఞానాది పద్లక ముఖ్్యరాథేలైన గుణాలతో కాని ఆయా గుణాలక 
విరోధా్యకారాలక ప్రత్యనీకమైన స్వరూపముతోనైనా ఒకే అరథేము / వస్తేవునందు 
పదముల్ ప్రవరితేంచినపడు ఆయా పద్లను, ప్రయోగించడంలో ఉననా నిమితతే భేద్నినా 
తపపుక వివరించాలి. ఐతే ఇక్కడొక విశేషము - గుణాల్గా చెప్పు పక్షము, గుణాల్ కావు 
విరోధప్రత్యనీకాకారములని చెపపున పక్షాల్ రండునానాయ్. ఒక పక్షముతో (అనగా 
రామానుజుల వారి పక్షము) పద్లక ముఖ్్యరథేతా అభధావృతితే, వేర్ పక్షములో - 
(అదె్్వతుల పక్షములో) సత్య జాఞానాది పద్లక లక్షణా.

అజాఞాన ఆదుల్ జాఞానానిక్ ప్రత్యనీకముల్ కావడమనేది వస్తే స్వరూపము అని 
చెపపుకూడదు. ఒక్క పదముతోనే బ్రహ్మ వస్తేస్వరూపము తెల్స్తేండగా ఇతరమైన 
పద్ల్ ప్రయోగించడము దండుగ ఔతుంది. స్మానాధకరణ్యము సిదిధుంచదు కూడా. 
ఎందుకంట్ ఒకే వస్తేవు విషయంలో పల్ పద్లక వాటిని ఉపయోగించవలసిన 
నిమితతే భేదమును చెపపుకపోయ్నందున. ఐతే ఒకే వస్తేవును గురించి అనేక పద్లను 
ఉపయోగించినపడు నిమితతే భేదము కారణంగా విశిషటుతా భేదము ఏరపుడుతుంది. 
అందువలలే స్మానాధకరణ్యముతో వైరుధ్యము వస్తేంది అని చెపపుబోక. అసల్ 
స్మానాధకరణ్యము అంట్నే ఒకే వస్తేవు అనేక విశేషణాంశములతో విశిషటుము 
ఐ ఉండడము. ఈ విషయములో ప్రామాణికల్ ఐనవైయాకరణుల్ ఏరపురచిన 
వ్యవసథే ఇది. వేరువేరు అరథేములను వివరించ్టక పూనుకననా వేరు వేరు శబా్దల్ 



శ్రీభాష్యమ్ 81

ఒకే అరథేము నందు సమన్వయము కావడము స్మానాధకరణ్యము అని. భన్న 
ప్రవృతి్తనిమిత్్తనాిం శబ్దానాిం ఏకస్్మన్నర్ధో ప్రవృతి్తోః సామానాధికరణ్యిం అని 
నిరవేచనము. ఏకమేవాదివేతీయిం బ్రహ్మ అననాచోట అది్వతీయం అననా పదము 
గుణముల చేత కూడా రండవ వాడు ఉండుటను, సది్వతీయతను ఓర్వదు. అందువలలే 
సర్వశఖ్ప్రత్యయ నా్యయముతో కారణ వాకా్యలనినాంటికీ అది్వతీయ వస్తేవును 
ప్రతిపాదిస్తేననాట్లేగా అరథేమును చెపపుకోవాలి. కారణత్వముతో ఉపలక్తమైన 
అది్వతీయ బ్రహ్మక సత్యింజ్ఞాన మనన్తింబ్రహ్మ అని లక్షణము చెపపుబడింది. కావున 
లక్షణము ద్్వరా చెపపుబడవలసిన బ్రహ్మ నిరుగాణమే. లేకపోతే నిరు్గణిం నిరింజనమ్ 
ఇతా్యదివాకా్యలతో విరోధము వస్తేంది అని మీరు చెపపున మాట ఉపపననాముకాదు - 
జగతుతేక ఉపాద్నకారణమైన బ్రహ్మక, తనక వ్యతిర్కంగా మరొక అధషా్ఠతలేడని 
చెపతూ, విచిత్ర శక్తేయోగమును ప్రతిపాదిస్తేననాది అది్వతీయపదము. అలాగే విచిత్ర 
శక్తేయోగమును తెలియచేస్తేననాది తదైక్షత బహుసా్యిం ప్రజ్యేయేతి. తతే్తజోఽ 
సృజత ఇతా్యదివాక్య సముద్యము. ప్రతే్యకమైన విశేషానినా ఏమీ చెపపుకండా 
అది్వతీయమ్ అని అననాంత మాత్రాన మరొక నిమితతేమును నిషేధస్తేననాది అని ఎటాలే 
తెల్స్తేననాది? అనేటలేయ్తే, సృష్టు చేయదల్చికననా బ్రహ్మక ఉపాద్నకారణతా్వనినా 
సదవసోమే్యదమగ్రఆసీదకమేవ అని ప్రతిపాదించింది శ్రుతి. తరువాత ఏ కార్యమైనా 
జరుగడానిక్ లేక వస్తేవు ఉతపుతితే చేయడానిక్ సహజంగానే నిమితతే కారణమెవరు అనే 
ప్రశనా వస్తేంది అలాగా బుదిధులో ఉననా మరొక కారణానినా వివరిసూతే అలాంటి వాడెవడూ 
లేడని ఉపాద్నమైన వాడే నిమితతే కారణమని తెల్పుతూ నిమితతేమైన వాడెవడూ వేర్లేడని  
అదివేతీయ పదంతో నిషేధస్తేననాది అని అరథేమవుతుననాది. అనినా విశేషాలనూ లేవు లేవు 
అని నిషేధంచ్కంటూపోతే మీరు అంగీకరించినవీ, మీరు స్ధంచదల్చికననావీ ఐన 
నిత్యతా్వదుల్ కూడా నిషేధంపబడతాయ్. సర్వశఖ్ప్రత్యయ నా్యయము కూడా మీక 
విపరీతమైన ఫలితానేనా ఇస్తేంది. కారణముతో అన్వయ్ంచే అనినా వేద శఖలలోని 
సర్వజఞాతా్వదులైన గుణాల్ సత్యం జాఞానమననతేం బ్రహ్మ అననా వాక్యము నందు 
ఉపసంహరింపబడుతునానాయ్. అందువలలే కారణవాక్యస్వభావానినా బటిటు కూడా సత్యిం 
జ్ఞానమనన్తిం బ్రహ్మ అనే వాక్యము చేత సవిశేషమైన బ్రహ్మనే ప్రతిపాదింపబడుతుననాది.

నిరుగాణ వాక్యములతోనునూనా విరోధము లేదు. అవి ప్రకృతి సంబంధము 
వలలే వచేచివి, హేయములూ ఐన గుణాలను నిషేధస్తేననావి. కాని అసలే బొతితేగా 
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గుణాల్ లేవని కాదు. నిరు్గణిం నిరింజనిం నిషకాలిం నిష్్రియిం శాన్తిం ఇతా్యదుల్ 
హేయగుణాలనేవే లేవని చెపతునానాయ్. జాఞానము మాత్రమే బ్రహ్మక స్వరూపము అని 
చెప్పువాకా్యల్ కూడా బ్రహ్మక జాఞానస్వరూపానినా తెలియచేస్తేననావి. అంతమాత్రము 
చేత నిరి్వశేషజాఞానము మాత్రమే తత్వమని కాదు. జాఞాతక స్వరూపము జాఞానమే. 
జాఞానస్వరూపడైన బ్రహ్మక / జాఞాతక జాఞానానిక్ ఆశ్రయమై ఉండడము మణుల్, 
సూరు్యడు, దీపములక వలె తగినదైయుంట్ంది అని అక్కడ చెపపుబడింది. 
జాఞాతృతా్వనేనా శ్రుతులనీనా చెపతునానాయ్. యోః సరవేజఞాోః సరవేవిత్, తదైక్షత. 
సేయిందవతైక్షత, సఈక్షతలోకాను్న సృజ్ ఇతి, నితో్యనిత్్యనాిం చేతనశేచితనానాిం 
ఏకోబహూనాింయో విదధాతి కామాన్, జ్ఞాజ్ఞాదావేవజ్వీశన్శౌ, తమీశవేరాణాిం 
పరమిం మహేశవేరిం తిందవత్నాిం పరమించదైవతిం। పతిింపతీనాిం పరమిం 
పరసా్తత్ విదామదవిం భువనేశమీడ్యిం; న తస్యకార్యిం కరణించవిద్యతే 
నతతసుమశాచిభ్యధికశచిదృశ్యతే పరాఽస్యశకి్తోః వివిధైవశ్రూయతేసావేభావికీ జ్ఞానబల 
క్రియాచ ఏష ఆత్్మఽపహతపాపా్మవిజరో విమృతు్యోః విశోకో విజిఘతోసుఽపిపాసోః 
సత్యకామోః సత్యసింకల్పోః ఇతా్యదులైన శ్రుతుల్ జాఞాతృత్వము మౌదలైన 
కళ్్యణగుణాలను జాఞానస్వరూపడైన బ్రహ్మక సహజములైనవిగా చెపతుననావి. 
ఇంకా హేయమైన గుణముల్ లేకండుటను గురించి కూడా. నిరుగాణ వాకా్యలక 
సగుణ వాకా్యలక విషయము ఐన బ్రహ్మను అపహత పాపా్మ అని మొదల్పెటిటు 
అపపాసః అనునంత వరక హేయగుణముల్ లేవని నిషేధంచి సత్యకామః సత్య 
సంకలపుః అని బ్రహ్మక కళ్్యణగుణాలను విధస్తేననా ఈ శ్రుతి వాక్యమే ఉభయ 
లింగాల్ కలవాడని వివరిస్తేననాది. కావున సగుణ నిరుగాణ వాకా్యలక విరోధము లేదు. 
అందువలలే శ్రుతివాకా్యలలో కనినాటిని మిథ్యయని భావించడము, లేక ఊహించడము, 
శంక్ంచడమూ తగదు.

భీషాఽసా్మదావేతోః పవతే ఇతా్యది వాక్యముతో ఆరంభంచి బ్రహ్మగుణాలను 
చెపతూ తేయే శతమ్ అని క్రమంగా క్షేత్రజుఞానియొక్క ఆనంద్తిశయానినా చెపపు 
యతోవాచోనివర్తనే్త అప్రాప్యమనసాసహ ఆనిందింబ్రహ్మణ విదావేన్ అని 
బ్రహ్మయొక్క కళ్్యణ గుణములక అంతులేదని మిక్్కలి గౌరవముతో ఈ శ్రుతి 
చెపతుననాది. సోఽశ్్నతే సరావేన్ కామాన్ సహ బ్రహ్మణా విపశచిత్ అని బ్రహ్మను 
తెల్్సకని ఉపాసించినందుక ఫలమును తెల్పతూ ఉననా ఈ వాక్యము సర్వస్్మత్ 
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పరుడూ వివిధిం పశ్యింతీచిత్ యస్యసోః విపశచిత్ అని చెపపునట్లే సర్వజుఞాడైన బ్రహ్మక 
ఉననా గుణాననతేయామును వివరించ్తుననాది. విపశిచిత్ ఐన బ్రహ్మతో కలసి అనినా 
కామాలను అనుభవిస్తేడు. కోరబడుచ్ననావి కనుక కామముల్ అనబడుచ్ననావి. 
అవే కళ్్యణగుణాల్ బ్రహ్మతో కూడి ఆయన యందలి గుణములననినాంటిని 
అనుభవిస్తేనానాడు అని అరథేము.

దహరవిద్యయందునూనా తస్్మన్ యదన్తోః తదనేవేషటివ్యిం ఆయనలో ఏ కలా్యణ 
గుణవైశిషటుయాముననాదో ద్నిని కోరాలి అని చెపపునట్లే గుణప్రాధాన్యమును చెపపుటకరక 
సహ శబా్దనినా ప్రయోగించినారు. ఫలము ఉపాసనల్ రండింటిక్నీనా ఒకే విధముగా 
ఉండటానినా యథాక్రతురస్్మన్ లోకేపురుష్భవతి తథేతోఃప్రేత్య భవతి - ఈ లోకములో 
పరుష్డు ఏవిధమైన ఫలానినాకోరి యాగమును చేస్తేనానాడో ద్నిక్ తగినట్లేగానే 
పరలోకానిక్ పోయ్నాక ఫలమును పందుచ్నానాడు అని శ్రుతి చెపతుననాది. వితుతే 
ఒకటి పెడితే చెట్టుకటి మొలవదు గద్!

యసా్యమతిం తస్యమతిం 2) అవిజ్ఞాతిం విజ్నత్ిం అనే వాకా్యలతో 
బ్రహ్మజాఞానమునక అందడు అని చెపపునారు కద్ అననాటలేయ్తే బ్రహ్మవిదాపో్నతిపరిం 
- బ్రహ్మను గురించి తెలి్సనవాడు పరమమైన గతిని పందుచ్నానాడు - బ్రహ్మవేద 
బ్రహ్్మవభవతి - బ్రహ్మను గురించి తెల్్సకననావాడు బ్రహ్మవలె అగుచ్నానాడు - 
అని జాఞానము వలన మోక్షము కల్గాతుందని మోక్ష మారగా ఉపదేశము చేయబడింది. 
అససే్నవ స భవతి అసద్ బ్రహే్మతివేదచేత్ అస్్త బ్రహే్మతిచేదవేద సన్తమేనింతతోవిదుోః 
- ఎవడు బ్రహ్మలేడని తల్స్తేనానాడో వాడు లేనివాడే అగుచ్నానాడు. బ్రహ్మ ఉనానాడని 
ఎవడు నము్మతాడో వాడు ఆపరమాత్మను ఆయన యొక్క కటాక్షము వలన 
చేరుకంట్నానాడు - అని బ్రహ్మజాఞానమును కలిగాయుండుట లేకండుటలవలన తనక 
తాను నిలిచియుండుటనునూనా తాను నశించి పోవుట వేదము చెపతుననాది. అందువలలే 
బ్రహ్మక సంబంధంచిన విషయానినా తెల్్సకోవడమే అపవరగాము/మోక్షమును 
పందుటక మారగామని అనినా శ్రుతులూ చెపతుననావి. దానే్న విధిసు్తన్నవి. జాఞానమునూనా 
ఉపాసనా రూపమే. ఉపాసించదగిన బ్రహ్మ సగుణుడని చెపపుబడింది. యతో 
వాచోనివర్తనే్త అప్రాప్యమనసాసహ - పరమాత్మయొక్క కళ్్యణగుణాలను చెపపుట అను 
పని నుండి తమక సమరథేత లేనందువలలే మనస్్సతో పాట్ కలిసి వాక్కల్ వెనుకక 
తిరిగిపోవుచ్ననావి - అను వాక్యముతో పరబ్రహ్మ అనంతుడు అపరిచిఛేననాగుణాల్ 
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కలవాడు. మాటలక, మనస్్సకనూనా ఇలాంటివాడని కలవడానిక్ హదు్దల్ లేనివాడని 
వినిపస్తేననాందువలన బ్రహ్మ ఇంతటి వాడు ఇలాంటివాడు అని పరబ్రహ్మయొక్క 
వైభవము ఇంతటిదని పరిచేఛేదము / హదు్ద / విభాగము కలదననావారిక్ అవిజాఞాతం, 
అమతం తెలియని వాడేనని చెపపుబడింది. బ్రహ్మ అపరిచిఛేనునాడు. అలా కాకపోతే 
యసా్యమతిం తస్యమతిం - ఎవనిక్ బ్రహ్మను గురించి తెలియలేదో వాడిక్ తెలిసినట్లే. 
విజ్ఞాతమవిజ్నత్ిం నాక ఆయన కళ్్యణగుణాల గురించి ఏమీ తెలియదు అని 
అనుకననావాడిక్ చక్కగా తెలి్సనటలేవుతుననాది అని మతత్వము, విజానత్వముల్ ఆశ్రుతి 
వాక్యము వద్దనే వైరుధ్యమును పందెడివి. ఏదైతే నదృషేటిోః ద్రషాటిరిం నమతేోః మనా్తరిం 
మన్వేథాోః అనుమంత్రము చూపక, మతిక్ వ్యతిర్కంగా ద్రషటును, మంతనుచూచేవాడిని 
తలిచేవాడిని - నిషేధస్తేననాది అని చెపపునావో అది సహజమైనదిగాక ఆగంతుకమైన 
చైతన్యగుణముతో కూడియుననాందున జాఞాతయైనవాడిక్ నిజమైన స్వరూపము 
అజాఞానమేనని అదినీనా కతర్కము వలలే సిదిధుంచినదని తలచి నీవు అలాగా నినునా 
ద్రషటుగాను భావించక. మనతేగానూ తలంచక. ఐతే ద్రషటును మనతేనునూనా నీక ఆత్మయైన 
పరమాత్మను దృష్టు మతిరూపాల్గానే దరి్శంచ్ అని చెపతుననాదని వివరించ్టతో 
పరిహరింపబడుచ్ననాది లేద్ దృష్టుక్ చూచేవాడిని మతిక్ మనతేను జ్వాత్మను కాదని 
ప్రతిషేధంచి సర్వభూతము లోను అనతేరాత్మగా నుననా పరమాత్మనే ఉపాసించ్ అని 
వాకా్యరథేము. అలా కాకపోతే విజ్ఞాత్రమర్ కేనవిజ్న్యాత్ - అనీనా తెలి్సనవాడిని 
దేనితో తెల్్సకోవాలి - అనే “పరమాత్మకు జ్ఞాతృత్వేని తెలిపే శ్రుతితో” విరోధము 
వస్తేంది. ఆననోదా బ్రహ్మ అను వాక్యము ఆనందముమాత్రమే బ్రహ్మ స్వరూపము 
అని తెలియవస్తేననాది అని ఏది చెపపునారో అది “జ్ఞానాశ్రయుడైన బ్రహ్మకు జ్ఞానమే 
సవేరూపము” అని చెపతుననాది అనుటతో పరిహరింపబడినది. అనుకూల జాఞానమే 
ఆనందము అని చెపపుబడుతుననాది. విజ్ఞానమాననదాిం బ్రహ్మ అను వాక్యమునక 
“ఆనిందరూపమైన జ్ఞానమే బ్రహ్మ” అని అరథేము. ఇందువలలేనే మీక “ఏకరసత” 
కదురుతుననాది. ఈ విధమైన జాఞానస్వరూపనకే జ్ఞాతృతవేము కూడా ఉననాదని వందల 
కలది శ్రుతి వాకా్యలవలలే తెలియవస్తేననాది. ద్నిలాగానే సఏకోబ్రహ్మణఆననదాోః - 
అది బ్రహ్మక ఒక ఆనందము - ఆనిందింబ్రహ్మణ విదావేన్ - బ్రహ్మయొక్క ఆనంద 
స్వరూపానినా తెలిసి ఉపాసించినవాడు - అని బ్రహ్మకంట్ విడిగా నిర్్దశించినందువలలే 
1) “కేవల ఆనిందము బ్రహ్మకాదు. 2) ఆనిందము కలవాడు ఆనింది బ్రహ్మ”. 
జాఞాతృత్వమే ఆనని్దత్వము.
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ఏదైతే ఇలాగా చెపపుబడిందో - యత్రహిదె్వేతమివ భవతి - ఏ ఏకమైన 
సద్వస్తేవు(నందు) రండుగా చూడబడుతేందో, నేహనానాఽ స్్త కిించన మృతో్యోః 
సమృతు్యమాపో్నతి యఇహ నానేవపశ్యతి - ఈ ప్రపంచము నందు పల్రకముల్గా 
నుననాది ఏదీ లేదు. ఒక్కటి మాత్రమే ఉననాది. ఎవడైతే పల్విధముల్గానుననాట్లే 
భావిస్తేనానాడో చూసూతేనానాడో వాడు మళ్ళీ మళ్ళీ పడుతూ చస్తేనానాడు - 
యత్రతవేస్యసరవేమాతె్్మవాభూత్ తత్ కేన కిం పశే్యత్ ఎవనిక్ ఈ ప్రపంచమంతటా 
పరమాత్మగానే కనిపస్తేందో వాడు దేనితో / ఎవనితో ఎవడిని చూస్తేడు అను 
వాకా్యలద్్వరా భేదనిషేధము పల్మారులే చేయబడుచ్ననాది. అని, ఆ మాట ఈ 
సమసతే జగతూతే బ్రహ్మకార్యము - బ్రహ్మచేత పటిటుంపబడింది. ఆయనను అనతేరా్యమి - 
ఆత్మలోనుిండి ఆయా కారా్యల్ చేసేటటు్ల నియమిసు్తన్నవాడు - గా కలిగాయుండుటచేత, 
పరబ్రహ్మనే తనక ఆత్మగా కలిగాయుండుట చేతను జ్వాత్మల్ - పరమాత్మక భేదము 
లేకపోవుటవలలే ఇద్దరూ ఒక్కట్ ఐనందువలలే ద్నిక్ వ్యతిర్కమైన నానాత్వము - 
పల్వస్తేవుల్ండుట - ను నిషేధస్తేననాది. అంతేకాని బహుసా్యిం ప్రజ్యేయ అని 
అనేకరూపముల్ పందుతాను అని సంకలపు పూర్వకముగా “బ్రహ్మనానారూపముల్ 
పిందుటను నిషేధిించుటలేదు” అని పరిహరింపబడింది. ఇది శ్రుతి సిదధుమైన 
విషయము. 

నానాత్వమును నిషేధంచ్తుననాది గనుక ఇది అపరమారథేమైన విషయము 
అంట్ కాదు. ప్రత్యక్షము మొదల్గా గల అనినా ప్రమాణాలచేత తెలియరానిదైన 
పరబ్రహ్మయొక్క అనితరస్ధ్యమైన నానాత్వమును ప్రతిపాదించిన వేదమే ద్నినా 
నిషేధస్తేననాది అనడం నవు్వలాటమాట. యదాహే్యవైషఏతస్్మన్ ఉ దరమన్తరిం 
కురుతే అథతస్యభయింభవతి - ఈ ఉపాసకడు ఎపడైతే ఈ పరమాత్మయందు 
ఏ కది్దపాటియైన ఎడమును పందుతాడో అపడే వానిక్ భయము కల్గుతుంది. 
అని పరమాత్మ యందు నానాతా్వనినా చూచేవాడిక్ భయము కల్గుతుందని 
చెపపుబడిందో అది సరికాదు. సరవేింఖలివేదింబ్రహ్మ. తజజులానితి శాన్తఉపాసీత - 
ఎదురుగా కనపడుతుననాదంతా బ్రహ్మయే. మనస్్సలో ఎటిటు చికాకల్ పెట్టుకోకండా 
చరాచరప్రాణి సముద్యమంతా ఆ బ్రహ్మ నుండే పటిటుంది. ఆయన వలలేనే 
బ్రతుకతుననాది. చివరక ప్రళయకాలములో ఆయనలోనే లయమవుతుననాది అని 
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తలచి శనుతేడై ఉపాసించాలి - అని ఆయన యొక్క నానాతా్వనినా ఉపాసించ్టము 
శంతిక్ కారణంగా చెపపుబడింది. అది ఈ ప్రకారము - సమసతే జగతుతే ఆయనవలలేనే 
ఉతపుతితే సిథేతిలయములను పందుతుననాది కనుక తద్త్మకముగా - ఆయన యొక్క 
స్వరూపంగానే తలంచ్టతో శనితే కల్గుతుందని విధంపబడుతుననాది అందుకని 
దేవతిర్యక్ మనుష్యస్థేవరాత్మకమైన జగతుతేను కంటిక్ కనపడుతుననాద్నిని 
వాటికననా స్వరూపాలతోనే ఇది పరబ్రహ్మ స్వరూపము అని తలంచడం చేత 
శంతిక్ కారణమవుతుననాది. అభయము లభస్తేననాది. కనుక భయము కల్గడానిక్ 
అవకాశము లేదు. ఇదే నిజమైతే “అథతస్యభయిం భవతి” అని ఇక వానిక్ భయము 
కల్గుచ్ననాది అని ఎందుక చెపపుబడిందంట్! యదాహే్యవైషఏతస్్మన్నదృశే్యఽ 
నాతే్మఽ నిరుకే్తఽ నిలయనేఽ భయింప్రతిషా్ఠిం వినదాతే అథసోఽ భయింగతోభవతి 
ఎపడైతే ఈ ఉపాసకడు కంటిక్ కనుపంచని, ఇతరుల్ ఎవరూ తనక ఆత్మల్గాలేని, 
ఇలాంటివాడని చెపపుజాలని, ఏదో ఒక్కచోట్ అనకండా అనినాంటా ఉండే సరా్వనతేరా్యమి 
యందు అభయమును దృఢమైన దర్శనరూపమగు ప్రతిష్ఠను పందుతాడో అపడే 
వాడు దేనినుండీ భయములేనివాడౌతాడు అని పరబ్రహ్మయందు అభయప్రాపతేక్ 
హేతువుగా చెపపుబడిన ఏ ప్రతిష్ఠ - నిశచిలమైన ఉపాసనాత్మనిష్ఠ - చెపపుబడిందో 
ద్నిక్ తెంపకలిగితే ఇక వానిక్ భయము కల్గుతుంది అని చెపపుబడింది. 
మహరుషిల్ కూడా దీనేనా చెపపునారు. ఒక ముహూరతేము, క్షణకాలము వాస్దేవుని 
పాదపద్మములను కళ్్యణగుణాలను చింతించకండా ఉననాటలేయ్తే అదే ఒక గపపు 
సంపదను పోగట్టుకననాట్లే అది ఓ పెద్ద ఆపద. అదే మతిమరపలేక పచిచిఎక్కట. అదే 
మరణముతో సమానమైన వికారము అని. ప్రతిషా్ఠ అనగా పరమాత్మయందు చెదరని 
భక్తే కల్గుట. ద్నియందు అంతరము ఎడబాట్ అవకాశము విచేఛేదమే.

నసా్థనతోఽ పి అను బ్రహ్మ సూత్రముచేత ఎలాంటి విశేషముల్ లేనిదే బ్రహ్మ 
అని చెపపునునానాడు అని ఏదైతే చెపపునారో అది తపపు. అక్కడ కూడా బ్రహ్మసవిశేషమే 
అనియే చెపతాడు. మాయామాత్రింతు అను సూత్రముతోను కలలో కనిపంచిన 
వస్తేవులక మెలకవతో ఉననాపడు చూచిన, అనుభవించిన పద్రాథేలతో పోలిక 
లేకపోవడంతో మాయా మాత్రములని చెపపుబడుతుననాది అని జాగరితావసథేలో 
అనుభవించిన వాటిక్వలెనే పారమారిథేకత్వమునే చెపపుగలడు.
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- స్మృతి పురాణ ఘట్టము -

స్మమృతులవలలేను పరాణములవలలేనునూనా నిరి్వశేషమగు జాఞానము మాత్రమే 
పరమారథేము అంతకమించినదంతా అపరమారథేము అని తెలియవస్తేననాది అని ఏది 
చెపపుబడిందో అది సత్యము కాదు 1) యోమామజమనాదిించవేతి్త లోకమహేశవేరమ్. 
లోకాలనినాంటిక్నీనా గపపు ప్రభువునైన ననునా పట్టుకలేని వాడుగాను ఆదిలేనివాడుగాను 
ఎవడు ఎరుగున్ 2) మత్ సా్థని - సర్వప్రాణుల్నూనా నాపైనే ఆధారపడియుననావి. కాని 
నేను వాటిపైన ఆధారపడిలేను. ఈ భూతముల్ నాయందు లేవు. నాయొక్క ఈశ్వర 
శక్తే స్మరథేయామేమిటో గమనించ్. నాక ఆత్మవంటివాడైన జ్వుడు భూతముల చేత 
భావింపబడుతునానాడు. భూతములను భరిస్తేనానాడు. కాని భూతములయందు లేడు 
3) అహింకృతసునోస్య.... ఈ సమసతే ప్రపంచానిక్ పట్టుకక కారణమైనవాడిని అట్లే 
ప్రళయము చేస్వాడినీనేనే. ఓ అరు్జనా! ఈ జగతుతేలో ననునా మించినది ఏదీ లేదు. 
ద్రముపై మణులనీనా గుదిగ్రుచచిబడినిలిచి హారము రూపముగా ఉంట్ననావో అటాలేగే 
ఈ సమసతేమూ నాపైననే ఆధారపడియుననాది. 4) విషటిభా్యహమిదిం కృతసునోిం ఏకాింశేన 
స్్థతోజగత్. నేను ఈ ప్రపంచమునధష్టుంచియునానాను. నాలోని ఒక్క శక్తే అంశముచేతనే 
ఈ సమసతే జగతూతే నిలిచియుననాది. 5) ఉత్తమోః పురుషోః.... బదధుముకతేరూప 
పరుష్లకననా శ్రేష్్ఠడైన పరుష్డొకడునానాడు. అతడు నితు్యలకనానా వేరైనవాడు. 
అతడినే పరమాత్మ అని పల్స్తేనానారు. అతను ములోలేకములలోనుననా జ్వరాశి 
అంతటిలోనూ ప్రవేశించి ఎలాంటి మారుపులను పందకండానే వాటిననినాంటినీ 
శసిసూతే ఈశ్వరుడనబడుచూ వాటిని భరించ్తునానాడు. నశించే ప్రకృతిని 
అక్షరుడనబడే జ్వుడినీ ఉతతేముడినై సరిస్టిలేక ఆ రండింటినీ మించియుండి 
శసిస్తేనానాన్ ఆ కారణంగా లోకములోను వేదములయందునూనా “పురుష్త్తముడు” 
అని ప్రసిదిధుకెక్్కనాను. ఇింతవరకు భగవద్ గీతలోనివి. 6) స సరవేభూతప్రకృతిిం...  
ఓ మహరిషి! ఆయన సర్వభూతములక మూలమైన ప్రకృతిని, ద్ని వికారాలను 
గుణాదుల్ దోషములను అధగమించియునానాడు. సపాతేవరణములక ఆవలనునానాడు. 
అనినాంటికీ ఆత్మగానుంటూ అనీనా తానైయైయునానాడు. ఈ భువనాలనినాంటిలోపలా 
ఆయనయే నిండియునానాడు. 7) సమస్తకళ్్యణ గుణాత్మకోఽ సౌ.... ఈ పరమాత్మ 
అనినా విధములైన మంగళరూపములను కలిగాయునానాడు. తన శక్తేలోని ఒక చిననా 
అంశముతో అనినా భూతాలను ప్రళయము నుండి పైక్ లేవనెతితే సృష్టుని గావించినాడు. 
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తన ఇషటుము ప్రకారముగానే తనక నచిచిన పల్రకాల దేహాలను స్్వకరించి గపపుశక్తే 
యుకతేలతో సమసతేప్రాణి కోటిక్ మేల్ చేకూరిచినవాడితడు. తేజస్్స బలము అందరినీ 
శసించే శక్తే గపపుదైన విజాఞానము, ఉతా్సహము, చ్రుకదనము, స్మరథేయాము 
మొదలైన గుణాలక రాశి వంటివాడు. పరులము అని అనుకనే రుద్ంద్రాదులకనూనా 
పరుడు. ఏ ఒక్క కేలేశము ఆయనక లేదు. పరులక చిననాలక ఈశ్వరుడు ఆయన. 
ఆయన వ్యక్తేగా విడిగా ఒక జ్విగాను పంచభూతముల కలయ్క రూపమైన 
దేహముతోను ఉనానాడు. ఆయన యొక్క నిజమైన స్వరూపమేదో తెలియదు. ఐనా 
తనను ప్రేమించినవారిక్ తేటతెలలేమైన స్వరూపము కలవాడు. ఆయన సర్్వశ్వరుడు 
అనినా బాహా్యభ్యంతర భావనాపరంపరను దరి్శంచగలడు. భూతభవిష్యత్ 
వరతేమానములను ఎరిగినవాడు. సమసతే శకతేలనీనా ఒక్కరూపగా నుననావాడు. ఆయనకే 
పరమేశ్వరుడు అని ప్రు. దోషముల్ ఏవీ లేక నిష్కపటమైన అందరికనానా అధకమై 
నిర్మలమై సద్ ఏకరీతిగా నుంటూ ఉననా ఆ సద్వస్తేవును పరమపరుష్డిని దేనితో 
దరి్శంచగలమో, తెల్్సకోగలమో అటిటు జాఞానమే నిజంగా జాఞానమని వ్యవహరింప 
బడుతుంది. దీనిక్ భననామైనది అజాఞానమనబడుతుంది. 8) శ్దధోమహావిభూత్్యఖ్్య..... 
ఓ మైత్రేయుడా! భగవచఛేబ్దము సర్వకారణములకనూనా మూలకారణమైనవాడు, 
కర్మసంబంధము లేనివాడు గపపు విభూతికలవాడు అని చెపపుబడేవాడైన పరంబ్రహ్మ 
యందు మాత్రమే ఉపయోగింపబడుతుంది. భగవచఛేబ్దములోని భకారము రండు 
అంశములను చెపతుననాది. సంభరాతే చిదచితుతేలక తగిన ఉపకరణములను ఇచిచి 
(సృష్టుంచి)నవాడు, వాటిక్ యజమాని అని. ఇక గకారమునూనా మూడు అరాథేలను 
తెల్పుతుననాది. పణ్యపాపరూపమైన కర్మలక తగినట్లే ముందుక నడిపంచేవాడు. తన 
సనినాధక్ వచ్చినట్లే చేస్వాడు, స్రషటు అని. భకారగకారములను కలిపతే భగ శబ్దము 
ఏరపుడుతుంది. ద్ని అరథేము ఇది. సమగ్రమైన ఏ కరతాలేని శసనాధకారము, 
వీర్యము, యశస్్స, సంపదల్, జాఞానము బలము ఈ ఆరు అంశల సముద్యానిక్ 
భగము అని ప్రు. ఇవి కలవాడు భగవానుడు. 9) వసని్తతత్రభూత్ని.. 
పంచమహాభూతములకనూనా ఆత్మయైన వాడు, అనినా ప్రాణులను తన శరీరముగా 
చేస్కని వాటిక్ ఆత్మయైన వానిలో భూతాలనీనా నివసిస్తేననావి. ఆయన కూడా 
వాటనినాంటిలోనూ అనతేరాత్మగా నివసిస్తేనానాడు. కానవకారారథేము ఇది. 10) జ్ఞాన శకి్త 
బలైశవేర్య... జాఞానము శక్తే బలము ఐశ్వర్యము వీర్యము తేజస్్స సంపూరణుముల్గా 
నుండి ప్రకృతి సంబంధములైన హేయగుణాల్ బొతితేగా లేకండినటలేయ్తే అవనీనా 
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భగవచఛేబ్దముతో చెపపుబడుతాయ్. ఓమైత్రేయుడా! ఇలాంటి ఈ గపపుదైన భగవత్ 
శబ్దము పరబ్రహ్మయైన వాస్దేవునికే తపపు ఇతరులక చెలలేదు. ఆయన యందు 
మాత్రమే పూజు్యడు అనే అరథేముతో యోగరూఢ్యరథేముల్ రండింటియందునూనా 
చెల్లేతుంది. ఆయనకనానా ఇతరులయందు మాత్రము ఉపచారము - మరా్యద కరక 
మాత్రమే ప్రయోగింపబడుతుననాది. 11) సమసా్తోఃశక్తయశచి ముందు చెపపుబడిన 
శకతేలనీనా దేనియందు నిలిచియునానాయో అటిటురూపము శ్రీహరి రూపాలలో వేరైనది 
చాలా గపపుది. ఓ రాజా! ఆయననే సమసతే శక్తే రూపాలను సృష్టుస్తేనానాడు. అవి 
దేవతల్, తిర్యక్ ల్ మనుష్్యల్ చేషటుల్ కలిగానటిటువనీనానూ. ఇందుక ఆయన 
శ్రమపడడంలేదు. ఒక ఆటగా మాత్రమే దీనినా తన లీలావిన్దముగా కావించ్తునానాడు. 
ఇదంతా కర్మ నిమితతేంగా మాత్రమే జరుగుటలేదు. జగతుతేలక ఉపకారము కరకే. 
అప్రమేయుడైన ఆయన చేషటు అనినాంటా అడ్డము లేకండా కనస్గుతుంది. 
12) ఏవింప్రకారమమలిం - ఇలాంటి గుణగుణాల్ కలదై నిత్యమూ, వా్యపకము, 
నాశరహితము ఎలాంటి హేయ గుణములేనిది విష్ణులోకం అని చెపపుబడేది 
పరమపదము. 13) పరోఃపరాణాిం - పరులకందరికీ పరుడు ఆయన కంట్ అధకడు 
లేనటిటువాడు. బదధుముకతే నిత్య ఆత్మలకనూనా ఆత్మయైన వాడు. ఎవ్వరిపైనా 
ఆధారపడనివాడు. హృదయగుహలో ఉండేవాడు. రూపము రంగువంటి వాటితో 
విశేష్ంపబడక విశేషణములక దూరమైనవాడు. తరిగిపోవుట, నశించ్ట, 
పరిణామము, వృదిధు జన్మల్ అనుభావవికారాల్ లేనివాడు. ఎలలేవేళలలోను ఉనానాడని 
చెపపుదగినవాడు. అనినాంటా ఆయన, సమసతేమూ ఆయన యందు ఉంట్నానాయ్ గనుక 
ఆయనను వాసుదవుడు అని విద్్వంస్ల్ వ్యవహరిస్తేనానారు. అదియే పరబ్రహ్మము. 
నిత్యమైనది. పట్టుకలేనిది. నాశము లేనిది. వికారముల్ లేనిది. ఎలలేపపుడూ ఒకే 
రూపముతో నుండు నటిటుది. హేయమైన ప్రకృతి సంబంధము లేనిది గనుక నిర్మలము. 
ఆ బ్రహ్మయే ఈ వ్యకాతేవ్యకతే స్వరూపములతో జగద్రూపముగా నుననాది. అట్లే 
జ్వస్వరూపముతోను కాలరూపముగానూ ఉననాది. 14) ప్రకృతిరా్య.... వ్యకాతే 
వ్యకతేస్వరూపములతో నుననా ప్రకృతి, బదుధుల్ ముకతేల్ అనబడు ఈ పరుష్లిద్దరూ 
పరమాత్మయందు కలసిపోవుదురు. పరమాత్మ అందరికీ ఆధారమైన వాడు 
పరమేశ్వరుడునూనా. ఆయనే వేదములయందు వేద్ంతములయందునూనా విష్ణువు 
అని ప్రుతో ప్రశంసింపబడుతునానాడు. 15) దవేరూపే - ఆ పరబ్రహ్మక మూరతేము 
అమూరతేము అని రండు రూపాల్నానాయ్. వాటికే మరో ప్రు క్షరాక్షరముల్ అవి అనినా 
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భూతములయందూ ఉననావి. అక్షరమనువాడు పరబ్రహ్మ. ఈ సమసతే జగతూతే 
క్షరమనబడుతుననాది ఇది నశిస్తేంది. అక్షరము ఎలలేవేళలా ఉండునటిటుది. ఒక 
ప్రదేశమునందుననా అగినాయొక్క కాంతి అనినాదిక్కలలోనూ వా్యపంచియుంట్ననాది. 
అలాగే పరబ్రహ్మ యొక్క శక్తే ఈ జగతుతే రూపములో దశదిశలా నిండియుననాది. 
16) విష్ణుశకి్తోః - విష్ణుశక్తే పరా అని చెపపుబడుతుననాది. క్షేత్రజఞా శక్తేక్ అపరా అని ప్రు. 
అవిదా్య అనేది మూడవ శక్తే. దీనికే కర్మము అని ప్రు. ఓ రాజా! అనినాంటిలోనూ 
దూరగలిగాన క్షేత్రజఞాశక్తే అవిద్్య అనే శక్తే చేత కపపువేయబడి అతివిస్తేరములైన పట్టుట 
చచ్చిట అనే సంస్రతాపాలను అనినాంటినీ తపపుంచ్కోలేక తలవంచి 
అనుభవిస్తేననాది. క్షేత్రజుఞాడు అను ప్రుగల శక్తే అవిద్్య। కర్మ శక్తే చేత కపపువేయబడినదై 
సర్వభూతాలలోనూ ఎక్కవతక్కవలతో ఉంట్ననాది 17) ప్రథానిం చపుమాింశ్చివ - 
ఓ గపపు తెలివికలవాడా! ప్రధానమనబడే ప్రకృతి క్షేత్రజుఞాడనబడే పరుష్డు ఇద్దరునూనా 
పరసపురము ఆశ్రయ్ంచి యుంటారు. వారు అలా కలిసి ఉండడానిక్ కారణము 
విష్ణుశక్తే. ఈ విష్ణుశక్తే సర్వభూతములకనూనా ఆత్మగా ఉండేట్వంటిది. ప్రకృతి 
పరుష్ల్ కలి్సఉండడానిక్ హేతువైన విష్ణుశక్తేయే ఆ రండు విడిపోవడానిక్నీనా 
హేతువవుతుననాది. నీళళీమీద నుండి పారినగాలి వందల కలది సూక్ష్మకణాలను తనలో 
కలిగాయుననాట్లే ప్రధాన పరుష్లనునూనా విష్ణుశక్తే భరిస్తేననాది. ప్రధానరూపముల్గా 
నుింటున్నది కూడా విష్ణుశకి్తయే సుమా! 18) తదతదక్షయిం - ఓ మునివరా! ఈ 
జగతుతే అంతాకూడా విష్ణుశక్తే చేత నిర్వహింపబడుతూ ఉననాందున అక్షయము 
నిత్యమూఐ యుననాది. కాని ఆవిరా్భవ తిరోభావములతో కూడి పడుతుననాది. 
నశిస్తేననాది అననాట్లే కనిపస్తేననాది. ఇతా్యదివాక్యములతో పరంబ్రహ్మ సహజంగానే 
దోషముల వాసన కూడా ఏ మాత్రము లేనివాడు. అనినా రకములైన మంగళగుణముల్ 
కలవాడు, లోకాలను పటిటుంచ్ట, వాటిని రక్ంచ్ట, ప్రళయకాలములో తనలో 
చేరుచికోవడము, సృష్టువేళ ప్రకృతిపరుష్లను తనలో నుండి వెలిగక్్క చిదచిని్మశ్రమైన 
భూతప్రపంచము నందు అనతేరాత్మగా ప్రవేశించడము, వాటిక్ తెలియకండా ఉండడం 
వాటిని ఆయా పనులను చేయడంలో మానడంలో అనుమతి, నిరాకరణల ద్్వరా 
నియంత్రించడము, శరణుజొచిచిన వారిని సంస్రస్గరము నుండి ఉదధురించి తన 
పాదపద్మముల సనినాధక్ చేరుచికని శశ్వతానందరూపకంకర్యమును ప్రస్దించడము 
అనే లీలల్ కల వాడినిగాను ప్రతిపాదించి, అనినా అవసథేలలోనూ ఉననా సమసతే 
చిదచితుతేలకూ పారమారిథేకత్వమును చెపతూ పరంబ్రహ్మక శరీరముగా నుండుట 
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వాటి స్వరూపముగా, శరీర, రూప, తను, అంశ, శక్తే విభూతి ఆది శబా్దలతో 
పరమాత్మతో స్మానాధకరణ్యమునునూనా తెలిప, ఆయన యొక్క విభూతిలో ఒక 
భాగమైన చిద్వస్తేవునక సహజమైన స్వరూపముతో నుండుటను, అచితుతే అనబడే 
ప్రకృతితో కలిసియుననాందున క్షేత్రజుఞాడను రూపములో (జ్వుడుగా) నుండుటను 
చెపపు, క్షేత్రజాఞావసథేలో పణ్యపాపములనబడే కర్మరూపమనే అవిద్య చేత చ్ట్టుకనబడి 
నందున, తనక సహజమైన జాఞానరూపత్వమును తలచ్కనకపోవడము, అచిద్ 
రూపమైన వస్తేవుగా భావించబడమునూనా పైప్రమాణాల వలలే తెలియవస్తేననాది. 
సపుషటుంగా ప్రతిపాదించబడినది కూడాను. కావున “పరింబ్రహ్మ సవిశేషము. 
నిరివేశేషము కాదు. ఆయన విభూతిలో భాగింగా ఉన్నిందున జగతు్త కూడా 
పరమార్థమే” కాని మిథ్య, లేనిది, ఉననాట్లేగా కనిపంచేదికాదు. ఉననాది కావుననే ఉననా 
సిథేతి కనిపస్తేననాది.

ప్రత్యస్తమితభేదిం అను శ్లేకము వద్ద దేవమనుషా్యది ప్రకృతిలోని 
పరిణామవిశేషాలతో సృష్టుంపబడిన ఆత్మ యొక్క స్వరూపము, ద్నిలో భేదము 
లేకపోవడము, భేద్లను తెలిప్ దేవాది శబా్దలక అందక జాఞానమును కలిగాయుండడము 
అనే ఏకక లక్షణములో తనవలలే మాత్రమే తెలియబడేదిఐ ఉండుటవలలే యోగము చేస్ 
వాని మనస్్స తెలియరాదు అని చెపపుతుననాది కావున ప్రపంచము లేదని మిథ్యయని 
చెపపుబడడం లేదు. ఇది ఎలా తెల్స్తేననాది అంట్ చెపతునానాము వినండి.

ఖాిండిక్యకేశధవేజో పాఖా్యనము నిందు - సంస్రమనే రోగానిక్ ఒకే ఒక్క 
మందు యోగము అని చెపపు, యోగములోని విభాగాలను ప్రతా్యహారము వరక చెపపు 
“ధారణా” సిదిధు కరక (అషాటుంగాలోలే ఇది ఒకటి) శ్భాశ్రయానినా చెపపుపూనుకనానాడు. 
పరబ్రహ్మయైన విష్ణువు యొక్క రండు శకతేల్గా చెపపుబడిన రూపముల్ మూరతేము, 
అమూరతేము అని విభజించి చెపపు మూడవ శక్తే రూపమైన కర్మ అనే మరో ప్రుగల 
అవిద్యచే చ్ట్టుకోబడిన అచిది్వశిష్టుడైన క్షేత్రజుఞాడిని (జ్వుడిని) మూరాతేఖ్యమైన 
విభాగముగా ప్రొ్కనానాడు. భావనాత్రయము 1) కర్మభావన 2) బ్రహ్మభావనా 
3) ఉభయభావన అనే వానితో సంబంధముననాది కాబటిటు మూరతేము అనే ప్రు గల 
ఈ బ్రహ్మ స్వరూపము అశ్భము అని చెపపునాడు. కర్మ మనే అవిద్్య సంబంధము 
లేని, ప్రకృతితో సంబంధము లేక విడిగా ఉననా జాఞానమే ఒక్క ఆకారముగా నుననా 
అమూరతేము అనే రండవదైన స్వరూపము యోగము సిదిధుంచిన యోగులక ధా్యనము 
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చేయుటక ఆలంబనముగా నుండతగినది కాదు. స్వయంగా కర్మసంబంధము 
లేనిదికాదు. భగవదనుగ్రహము చేతనే పూర్వము ఉండిన కర్మనుండి విముక్తే 
జరిగినందున శ్భాశ్రయము కాదని నిషేధంచినాడు. (అనగా కర్మ సంబంధులైన 
బదుధుల్, ఇపపుడు లేకపోయ్నా ఒకపపుడు కర్మ సంబంధము కల ముకాతేత్మల్ 
ధా్యనించదగిన శ్భాశ్రయుల్ కారు) పరశక్తే రూపమైన ఈ అమూరతేము, 
అపరశక్తేరూపమైన క్షేత్రజుఞాడు అను ప్రుగల మూరతేరూపమునూనా పరశక్తేరూపమైన 
ఆత్మక క్షేత్రజఞాతా దశ (జ్వదశ) కల్గడానిక్ కారణమైన తృతీయ శక్తేగా నుననా 
కర్మరూపమైన అవిద్యనునూనా కలిసి ఈ మూడు శకతేలక ఆశ్రయమైనదై భగవంతుని 
యొక్క అస్ధారణ రూపము ఆదిత్యవరణుింతమససు్తపార్ ఇతా్యదివేద వాకా్యల 
చేత సిద్ధునితేతమైన మూరతేరూపము “శ్భాశ్రయము” అని చెపపుబడింది. ఇచట 
కర్మసింబింధములేని పరిశ్దాధోత్మ సవేరూపుడికి (ముకాతేత్మ) శ్భాశ్రయత్నర్హతను 
చెప్పడానికి” ప్రత్యస్తమితభేదిం యత్ అని చెప్పబడుతున్నది. ఇది ఇలాగా - 
నతద్్యగయుజ్శక్యిం - ఓ రాజా! యోగస్ధన చేస్వాడిక్ చినతేన చేయడానిక్ 
స్ధ్యము కాదు ఆ రూపము. విష్ణు సంజఞా గల పరబ్రహ్మ యొక్క రండవదైన ఉత్కమృషటు 
స్వరూపమే పరమపద మూరితేయే ధా్యనించ్టక అనువైనది. ఇంతకమునుప చెపపున 
శకతేల్ అనీనా ఆయన యందు మాత్రమే నిలిచియుననావి. జగద్కారంగా కనిపంచే 
శ్రీహరి రూపానిక్ మరొక్క రూపమది. అది చాలా గపపుది అని చెపాతేడు. అట్లే బ్రహ్మ, 
సనక సనందనాదుల్ జగతుతేలో ఒక భాగాలే. వారు అవిద్యతో చ్టటుబడి యుననావార్. 
కావున శ్భాశ్రయత వారిక్ లేదు. అని చెపపు, బదుధులేఐనా వారు చేసిన యోగస్ధన 
కారణంగా జాఞానమును కలిగానవారై తమదైన జాఞానానందమయమైన స్వరూపానినా 
పందిన ముకతేలక సహజంగా శ్దిధు (కర్మసంబంధము లేకండా ఉండుట) లేనందున 
భగవంతుడగు శౌనకడు శ్భాశ్రయత లేదని చెపపునాడు. ఆ బ్రహ్మస్తింబ పర్యింత్ోః- 
చతురు్మఖబ్రహ్మను మొదల్కని గడి్డ పరకవరక ఉననావారందరు జగతుతేలోని ఒక 
భాగములే అయ్్య ఉననావార్. కనుక తమ తమ కర్మలవలన ఏరపుడిన సంస్రమునక 
లంగినడచ్కనవలసిన వార్. కావుననే వారు ఎవ్వరు కూడా ధా్యనము చేస్ వారిక్ 
ధా్యనములో ఉపకరించరు. అవిద్్యనతేరగాతులై సంస్రములో కనిపస్తేనానారు. తరువాత 
వారిక్ జాఞానము కలిగానా వారు కూడా ధా్యనములో ఉపయోగపడరు. వారిక్ కలిగిన 
జాఞానము సహజ సిదధుమైనది కాదు. పరమాత్మ దయ వలలే సిదిధుంచింది. అందుచేత 
పరబ్రహ్మ కర్మ సంబంధము బొతితేగా లేక సహజమైన జాఞానము కలవాడైనందున  
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శ్భాశ్రయుడు అని చెపతూ పరబ్రహ్మ ఐన విష్ణువునక చెందిన, ఆయనక మాత్రమే 
తగినదైన అస్ధారణ స్వరూపము ఏదో అదే శ్భాశ్రయము అని చెపపుబడింది. కనుక 
ఈ సందర్భములో / విష్ణుపరాణములో భేద ప్రసక్తే లేదు.

జ్ఞానసవేరూపమఖిలిం అనే చోటనునూనా జాఞానము కంట్ వ్యతిర్కమైన సమసతే 
పద్రాధుల్ మిథా్య భూతాలే అని ఏమీ ప్రతిపాదింపబడడంలేదు. జాఞానస్వరూపమైన 
ఆత్మను దేవుడు మనుష్్యడు అని/ కనిపస్తేనానాడను కోవడము భ్నితే అని ఇంత 
మాత్రమే చెపపుబడింది. ముత్యప చిపపు యందు వెండిగా కనిపంచడము భ్ంతి అని 
చెపపుతే జగతుతేలో కనిపంచే నిజమైన వెండి అంతా మిథ్య కాదు. జగతుతే బ్రహ్మల్ 
రండింటికీ ఉననా స్మానాధకరణ్యము వలలే భేదము లేక ఐక్యతనే కనిపస్తేననాది. 
జాఞానస్వరూపడైన బ్రహ్మక అరాథేకారత భ్నితే యని చెపతే జగద్ బ్రహ్మలకననా ఐక్యత 
వలలే మొతతేము పద్రథేము (జగతుతే) మిథ్య అని చెపపునట్లే ఔతుంది కద్ అనవచ్చిను. 
అది సరికాదు - ఈ విష్ణు పరాణమనే శస్రామునందు పరబ్రహ్మయైన, అజాఞానాది 
దోషాల వాసనేలేని, సమసతే కళ్్యణగుణాల్ కల, మహావిభూతి కల శ్రీమహావిష్ణువును 
తెల్పుతుననాందున ఆయనక భ్నితేదర్శనము కల్గడానిక్ అవకాశమే లేదు. 
స్మానాధకరణ్యముతో జగత్ బ్రహ్మలక ఐక్యమును ప్రతిపాదించడమునునా బాధను 
సహించదు, విరుదధుమునూనా కాదని దీని వెంటనే ప్రతిపాదింపబడగలదు. కనుక ఈ 
శ్లేకము కూడా అరథేస్వరూపానినా బాధంచడము లేదు.

అదెలాగంట్. యతోవా - ఎవవేనివల్ల ఈ భూతముల్ అన్్న పుడుతున్నవో, 
ఎవనివల్ల పుట్టినవి అన్్న బ్రతుకుతున్నవో, ఎవనినుదదాశించి బయల్దరిపోతున్నవో, 
అత్యింత ప్రళయకాలములో ఎవనిలో ప్రవేశసు్తన్నవో - అలాింట్దద్ తెల్సుకో. 
అద బ్రహ్మ అని జగతుతేయొక్క జనా్మదులక కారణమైన బ్రహ్మ అని గురితేంచితే 
ఇతిహాసపురాణములదావేరా వేదము చెపి్పన అరా్థని్న వివరిించి బలపరాచిలి. కొదిదాగా 
తెల్సుకున్న వాడిని చూచి నను్న వీడు మోసగిసా్తడు, విపరీత్రా్థని్న, ఉన్న దానికి 
భన్నింగా చెపుత్డని వేదము భయపడుతుింది అని శస్రాము (మనుస్మమృతి) చెపపున 
విధంగా వేద్రాథేనిక్ ఇతిహాసముల్, పరాణములచేత ఉపబృంహణము చేయాలని 
తెల్స్తేననాది. ఉపబృంహణము అనగా సకలవేదముల్, వేద్రథేముల్నునూనా 
తమ యోగాభా్యసమహిమవలలే వేదములోని నిజమైన అరాథేలను తెల్్సకనిన 
మహానుభావుల వాక్కలతో తాను చక్కగా తెల్్సకననా వేదవాక్యముల అరాథేలను 
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వెలలేడించడము. వేదములోని అనినా శఖలోలే అక్కడా అక్కడా చెపపుబడిన వాకా్యరాథేనినా 
ఏ కంచెమో తెల్్సకననాందువలలే పూరితేగా తెల్్సకోవడం చాలా కషటుమైన పని కాబటిటు 
ఉపబృంహణము లేకండా నిశచియము ఒకటి చేయడము కదరదు గనుక మహరుషిల్ 
చెపపున వాకా్యల వలలే ఉపబృంహణమును తపపుక చేయాలి్సందే.

ఆ సందర్భముగానే పలస్తేయాడు వసిష్్ఠడు అనబడే మహానుభావుల వరముల 
వలలే పరదేవత, పరమారాథేలను గురించి చక్కని జాఞానము కల భగవంతుడైన పరాశర 
మహరిషి నుండి తాను నేరిచిన వేదము యొక్క అరాథేనిక్ ఉపబృంహణానినా కరుతూ 
మైత్రేయుడు ఇలా అడిగినాడు. ఓ ధర్మములనెరిగిన మహానుభావా! తమరి 
నుిండి కొని్న ధర్మ సిందహాలను గురిించి వివరాలను తెల్సుకోగోరుతునా్నను. అవి 
ఏమింటే! ఈ జగతు్త ఎలా పుట్టిింది? తరువాతి కాలములోనూ, కలా్పలలోను ఎలా 
సింభవిసు్తింది. ఓ బ్రహ్మర్్ష! ఈ ప్రపించానికి ఉపాదాన కారణము ఏది? నిమిత్త 
కారణమునూ్న ఏది? ఇింతకు మునుపు దనిలో। ఎవనిలో లీనమయి్యింది? తిరిగి 
దనిలో లీనమవుతుింద్ వివరిించిండి అంటూ ప్రశినాంచినాడు. ఇంకా ఇట్వంటివే 
పల్ ప్రశనాల్నూనా ఉనానాయ్. ఇచచిట బ్రహ్మస్వరూపము ద్నిలోని విశేషము, 
ఆయన యొక్క విభూతి, అందులోని భేద్ల్ వాటి విశేషాల్/ ప్రకారాల్, 
బ్రహ్మను ఆరాధంచే విధానము, ద్ని స్వరూపము ఫలవిశేషాలనునూనా అడిగినాడు. 
బ్రహ్మస్వరూప విశేషానినా గూరిచిన ప్రశనాలలో యతశచిఏతత్ చరాచరమ్ అనే ద్ని 
ద్్వరా నిమితతే ఉపాద్నకారణముల గురించి అడుగబడింది. యన్మయమ్ అనే 
ప్రశనా ద్్వరా సృష్టుంచబడి, నిల్సూతే ఉండి, లయములను పందుచ్ననా జగతుతే దేనినా 
ప్రచ్రంగా కలిగా ఉననాదని అడిగినాడు. ద్నిక్ సమాధానము జగచచిసోః జగతుతేనూనా 
ఆయనయే అని. ఇచచిట చెపపుబడిన అబేధము/ తాద్త్మయాము అనతేరా్యమిగా పరబ్రహ్మ 
జగతుతే అంతటా నిండియుననాందున వా్యపనక్రియవలలే ఏరపుడింది. కాని వా్యప్యము 
వా్యపకముల కండే వస్తే ఐక్యత వలలే ఏరపుడింది కాదు. యన్మయం (ఏది ప్రచ్రముగా 
గలది) అను ప్రశనాక జగచచిసః (జగతుతే ఉనూనా ఆయనయే) స్మానాధకరణా్యనిక్ 
ఉతతేరముగా చెపపుబడిన మయట్ ప్రత్యయారథేము “వికారమును” చెప్పుది కాదు. 
విడిగా అందుక ప్రశనావేయవలసిన అక్కరలేదు. పోనీ ప్రాణమయము అని అననాట్లేగా  
స్్వరథేమును బోధస్తేననాద్? అంట్ అదినీనాకాదు. అపడుజగచచిసః జగతుతేనూనా అతడే 
అని సమాధానామూ పసగదు. విష్ణుర్వ (విష్ణువే) అని ఉతతేరము అయు్యండేది. 
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కావున ప్రాచ్రా్యరధుమే చెపపుకోవాలి. తత్ ప్రకృత వచనే అని మయట్ ప్రత్యయము 
విధంపబడుతుననాది. జగతుతే అంతయూ ఆయనక శరీరము ఐనందువలలే తత్ 
ప్రచ్రమే. అందువలలే యన్మయం అనేద్నిక్ బదుల్ జగచచిసః అని చెపపుబడింది. 
ద్నివలలే చెపపుబడిన స్మానాధకరణ్యము జగత్ బ్రహ్మలక “శరీరము ఆత్మ” రూప 
సంబంధము ఐనదని నిరణుయ్ంపబడుతుననాది. అలా కాకండా నిరి్వశేషమైన వస్తేవునే 
ప్రతిపాదించేదిగా నుననాటలేయ్తే, శస్రామునూనా అలాగే చెప్పుటట్లేంట్ మైత్రైయుడి 
ప్రశ్నల్ పరాశరుడి సమాధానాల్ సమంజసముల్కావు. వివరణ రూపమైన గ్రంథ 
మంతా పసగకండా పోతుంది. అలాగే ఐతే ప్రపంచ భ్రమమునక అధషా్ఠనము 
ఏది? అనే ఏకక ప్రశనాక నిరి్వశేష జాఞానమే అనేట్వంటి ఒకే ఒక జవాబు సిదధుమయే్యది. 
జగతుతే పరబ్రహ్మ రండునూనా ఒకే ద్రవ్యమే ఐనటలేయ్తే స్మానాదికరణ్యమూ ద్నేనా 
వివరించితే సత్యసంకలాపుది గుణములక ఏకక స్థేనము నిఖిలహేయ ప్రత్యనీకతా 
అనేవి బాధంపబడేవి. పరబ్రహ్మ అనినా అశ్భములక ఆసపుదము అయ్్యడిది. కనుక 
ఆత్మ శరీరభావమునే స్మానాధకరణ్యము ప్రధానాంశముగా చెపతుననాదని 
మునుముందు దృఢపరచబడగలదు. కావుననే విష్ణుోః సకాశాదుదూభూతిం - విష్ణువు 
వద్ద నుండి పటి్దందీ జగతుతే. ఆయన యందే నిలిచియుంట్ననాది. ఈయనే జగతుతేక 
సంబంధంచి సిథేతిని సంహారమునునూనా చేస్తేనానాడు. జగతుతే కూడా ఆయనే. అని 
సంగ్రహముగా చెపపుబడిన అరథేమే పరోఃపరాణాిం అను శ్లేకముతో మొదల్పెటిటు 
విస్తేరంగా వివరించదలచి పరబ్రహ్మయైన భగవంతుడగు విష్ణువును తనదైన 
స్వరూపముతో నుననావాడిని అవికారాయ అనే శ్లేకముతో తొల్త నమస్కరించి 
ఆయనేనా హిరణ్యగరు్భడు, తన అవతారమై ఐన శంకరరూపానినా, త్రిమూరుతేలను, 
ప్రధానము, కాలము, క్షేత్రజుఞాడు సమిష్టు వ్యష్టు రూపముతోనునూనా ఉననావాడిని 
నమస్కరించ్తునానాడు. ఆ సందర్భములో జ్ఞానసవేరూపిం అనే శ్లేకము క్షేత్రజుఞాడుగా 
విడిగా (వ్యష్టు) గానుననా పరమాత్మ యొక్క స్వభావానినా చెపపునాడు. కావున ఇచచిట 
నిరి్వశేష వస్తేవును గురించిన ప్రతీతి లేదు.

ఒకవేళ నిరి్వశేషరూపమైన బ్రహ్మ యందు అధషా్ఠనము జగతుతే అంతా 
భ్రమరూపముగా కనిపస్తేననాదని ఈ శస్రాం ప్రతిపాదించేది ఐనటలేయ్తే నిరు్గణుడు, 
అప్రమేయుడు, కర్మరహితుడు నిర్మలమనసుకాడు ఐన బ్రహ్మకు సరా్గదులకు 
(కర్తతృతవేము) ఎలాగా అింగీకరిింపబడుచున్నది? అని ప్రశనా; తపసువేలలో శ్రేష్్ఠడవైన 
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ఓ మైత్రేయుడా! అని్న విధాలైన భావపదారా్థల యొకకా శకు్తల్ చిింతిించలేనివి. 
జ్ఞానమునకు గోచరములయే్యవీ కావు. అలాగే పరమాత్మ యొకకా సరా్గదులైన శకు్తల్నూ్న 
అచిింత్యముల్. ఊహలకిందని వన్్న ఆశకు్తల్ బ్రహ్మకు సావేభావికమైనవి. అగి్నకి 
ఉషణుము ఎలా సహజమో నారాయణునికి ఇవి సహజముల్ అని సమాధానమునూనా 
కదిర్ది కాదు. నిరి్వశేషబ్రహ్మను గురించియే ప్రతిపాదించ్నటె్లేనచో నిరుగాణుడైన 
బ్రహ్మక సరాగాదికరతేమృత్వము ఎలాసిదిధుస్తేంది? అని చోద్యము బ్రహ్మక పారమారిథేకంగా 
సరగాకరతేమృత్వము లేదు. అది భ్ంతితో పరికలిపుంచబడిందే అనినా ప్రశనా సమాధానాల్ 
అయ్్యడివి. ఉతపుతితే సిథేతిలయముల్ అనే కారా్యల్ సత్వరజసతేమస్్సలనే గుణముల్ 
కలవారై ఎంత అనుభవించినా వడిసిపోని కర్మల్ గలవారియందే కనిపస్తేననావి. 
కాని సతా్వది గుణముల్ లేనివాడు పరిపూరుణుడు కర్మక వశము కానివాడు, అసల్ 
కర్మసంబంధము ఏరపుడుటకే తగనివాడు ఐన బ్రహ్మక సరాగాది కార్యములక కరతేమృత్వము 
అంగీకరించేది ఎలా? అని ప్రశనా ఏరపుడి, కనపడే ప్రపంచానిక్ పూరితేగా విరుదధుమై 
సజాతీయుడు గాని బ్రహ్మక ఇంతకముందు చెపపునట్లే నిఖిల హేయప్రత్యనీకమైన 
కళ్్యణగుణ పూరుణునిక్ సత్యకాముడిక్ సత్యసంకల్పుడిక్ బొతితేగా విసజాతీయమైన 
నీటిక్ అగినాదైన వేడిమి స్వభావము సిదిధుంచినట్లే సర్వశక్తేయోగము వైరుధ్యమును 
ఎంతమాత్రము కలిగించదు అని పరిహారము చెపపుట కదిరినది.

పరమార్థోఃతవేమేవఏకోః - పరమారథేము నీవు ఒక్కడివి మాత్రమే అనునట్వంటి 
వాకా్యల్నూనా బ్రహ్మను వదిలి సమసతే జగతుతేనక అపరమారథేతను చెపపుడం 
లేదు. అయ్తే ఇదంతా తద్త్మకము. ఆయనక శరీరము ఆయనను ఆత్మగా 
కలిగాయుననాది - కనుక ఆయనక భననాస్వభావము కలదియై వ్యతిర్కముగా ఉననాది 
కాబటిటు అపరమారథేము ఔతుననాది. ద్నేనా ప్రతిపాదిస్తేనానాడు. ఇది న్మహిమయే. 
ఈ చరాచర ప్రపించాన్నింతట్న్ వా్యపిించి యునా్నవు. తవైషమహిమా అని. 
ఈ చరాచర ప్రపంచానినా అంతటిలోనూ వా్యపంచియునానావు. కావుననే ఇదంతా 
త్వద్త్మకము. ఇట్వంటి వాడు నీకననా వేరొకడు లేడు. అందువలన అందరికీ 
అనినాంటికీ ఆత్మవైనందున నీ వొక్కడివే పరమారథేము. అందుచేతనే ఇది నీయొక్క 
మహిమ అనినాంటిలో నిండియుండుట అని చెపపుబడింది. కానిచో ఇదినీ భ్నితే అని 
చెపపువలసియుండింది. అంతే కాకండా శ్లేకము లోని జగతఃపతే। త్వమ్ ముననాగు 
పద్లక లక్షణారథేము చెపపుకోవలసి వచేచిది. బ్రహా్మండకటాహములో మునిగిపోయ్న 



శ్రీభాష్యమ్ 97

భూదేవిని చిననాపలలేవాని ఆటలాగా పైక్లేవనెతితేన భగవంతుడైన శ్రీ ఆదివరాహమూరితేని 
స్తేత్రము చేస్తేననా ప్రకరణానిక్ విరోధమునునా కలిగియుండెడిది.

ఈ సమసతే జగతుతే జాఞానాతు్మడైన నీచే ఆత్మగా నిండి యుండినందున 
మూరతేమైయుననాది. అందుచేత ఈ జగతుతేను త్వద్త్మకంగా దరి్శంచే అనుభవానినా 
కలిగాంచే యోగస్ధన లేని వారు ఇదంతా కేవలం దేవతల్ మనుష్్యల్ జనుతేవుల్ అనే 
ఆకారాలతో నిండి ఉననాదని భ్ంతి జాఞానముతో చూస్తేనానారు అని యదతత్ దృశ్యతే - 
ఈ కనపడేది ఏదైతే ఉననాదో - అనే శ్లేకంతో. త్వద్త్మకమైన ఈ జగతుతేను కేవలము 
దేవతల్ మనుష్్యల్ అని భావించడమే భ్రమకాదు. జాఞానా కారములైన ఆత్మలను 
దేవమనుషా్యది ఆకారముల్గా చూడడం కూడా భ్రమయే నని జ్ఞానసవేరూపిం 
అఖిలిం - ఈ కనిపంచేది అంతా జాఞానస్వరూపమే - అనే శ్లేకంతో చెపతునానాడు. 
ఎవరైతే బుదిధుమంతులై ఉనానారో వారు ఆత్మ జాఞాన స్వరూపము అని తెల్్సకననావారు 
ఇదంతా భగవద్త్మకము అనే అనుభవమును స్ధంచడానిక్ తగిన పరిశ్దధుమైన 
మనస్్సల్ కలవారో వారందరునూనా ఈ సమసతే జగతుతేను దేవతల్ మనుష్్యల్గా 
ప్రకృతి పరిణామ విశేషమైన నీరూపము అని ఎంచి శరీరము కంట్ వేరుగా నుననా 
జాఞాన స్వరూపమైన ఆత్మను నీక శరీరముగా దరి్శస్తేనానారు అని - యేతు జ్ఞానవిదోః 
- ఎవరైతే జాఞానస్వరూపానినా తెల్్సకనియునానారో - అను శ్లేకము ద్్వరా చెపపునాడు. 
అలా కాకపోతే చెపపున శ్లేకాలక మళ్ళీ చెపపుడము - పౌనరుక్తయామ్ అనే దోషము, 
పద్లక లక్షణా, అరథే విరోధము, ప్రకరణ విరోధము, శస్రాతాతపుర్యవిరోధము అనే 
ఐదు దోషాల్ వస్తేయ్.

తసా్యత్మపరదహేష్ సతోఽ పే్యకమయిం - తన ఇతరులయొక్క శరీరాల 
యందు ఉననావానిక్ ఈ స్వరూపము ఒక్కట్ - అనే చోటనునూనా ఆత్మలనీనా జాఞానముతో 
ఏకాకారముల్ ఐనందున వీడు దేవుడు, వీడు మనుష్్యడు మొదల్గా గల రీతులలో 
ప్రకృతి పరిణామ విశేషరూపమైన పండము నందు కలి్సయుననాందున ఏరపుడిన 
ద్నినా ఆత్మలయందు దేవాది ఆకారులగా దె్్వతము - శరీరము + ఆత్మ - రండుగా 
చూడడము భ్రమ / అతధ్యము అని చెపపుబడుతుననాది. పండము నందుననా, ఆత్మ 
యందుననా దె్్వతమును - రండుగా నుండుటను - నిషేధంచడం లేదు. కాని దేవతల్ 
మనుష్్యల్ మొదలైన పల్రకాలైన ఆశచిర్యకరాలైన మాంసప ముద్దలయందుననా 
“ఆత్మ” అనబడే వస్తేవంతా సమానమే. ఒక్కట్ అని అరథేము. భగవంతుడగు 
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శ్రీకృష్ణుడిదే విషయానినా చెపపునాడు. శ్నిచైవ శవేపాకేచ పిండిత్ోః సమదరి్శనోః 
పండితులైన వారు నీచజంతువుఐన కక్క యందు, ద్నినా వండు కని తినే చండాల్ని 
యందునూనా సమదృష్టు కలిగా ఉనానారు. 2) నిరోదాషింహి సమింబ్రహ్మ - బ్రహ్మదోషముల్ 
లేనటిటుది అంతటా సమమైనది - మొదలైన వాకా్యలయందు ఆత్మ పరదేహములందు 
ఉననాద్నిక్ అని దేహానికంట్ వేరయ్న వస్తేవు నందు స్వపర విభాగమును చెపపునారు.

యద్యనో్యఽ స్్త పరోఃకోఽ పి - ఒకవేళ అను్యడు, పరుడు అని ఎవడైనా 
ఉననాపపుటికీ - అనే సథేలమునందునూనా ఆత్మ ఒక్కట్ ఉననాదనే ఆతె్్మక్యము తోచడము 
లేదు. “ఒకవేళనాకింటే పరుడు ఎవడైనా ఒకడు” అని ఒకే అరథేము నందు పరశబ్దము, 
అన్యశబ్దములను ప్రయోగించడము పసగదు కాబటిటు. పరశబ్దము స్వవ్యతిరికతేమైన - 
తనకంట్ వేరయ్న - ఆత్మను చెప్పుది. అన్య శబ్దము వాడిక్ కూడా జాఞానమే ఏకాకారము 
కాబటిటు అతని కంట్ వేరైనద్నినా నిషేధంచ్నటిటుది. ఇక్కడ చెప్పుది ఇది. - ఒకవేళ 
నాకంట్ వేరయ్న ఎవరైన ఒక ఆత్మ నా ఆకారమైన జాఞానాకారంకంట్ వేరయ్న 
ఆకారము కలవాడు ఉంట్ అపడు నేను ఇలాంటి రూపము కలవాడిని వీడు మరొక 
ఆకారానినా కలవాడు అని చెపపుడానిక్ వీలవుతుంది. అలాగా ఏమీ లేదు. అందరి 
ఆకారమూ జాఞానమే ఐనందున సమానమేఐ ఉననాది.

వేణురింధ్ర విభేదన - పలలేనగ్రోవి లోని రంధ్రముల భేదము వలన - అనే 
చోటనునూనా వ్యకతేల ఆకారములలోని ఎగుడుదిగుడుల్ ఆత్మల స్వరూపానినా 
బటిటు ఏరపుడింది కాదు. దేవాది శరీరాలలో దూరినందున ఏరపుడినటిటుది అని 
ఉపదేశింపబడుతుననాది. కావున “ఆతె్్మక్యము” లేదు. ఉద్హరణలోనూ పల్ 
రంధ్రాలలో నుననా వాయు అంశలక స్వరూపైక్యము లేదు. కాని ఆకార స్మ్యముననాది. 
సరిగమ ఆదుల్గా పల్కబడుతుననా వాటిక్ వాయు అంశలైనందున ఒకే ఆకారము 
ఉననాపపుటికీ ఆయారంధ్రాలలో నుండి వెల్వడినవి కాబటిటు షడ్జము మధ్యమముగా 
గాంధారము వంటి ప్రుతో భేదముల్ సిదిధుస్తేననావి. ఇటాలేగే ఆత్మలక కూడా దేవుడు 
మనుష్్యడు మొదలైన సంజాఞాభేదము ఏరపుడుతుననాది. ఎలాగంట్ తేజస్్స, నీరు, 
భూమి అనే ద్రవా్యంశముల్ ఆయా ద్రవా్యలవడం చేత ఒక్కట్ అనబడుతునానాయ్. 
కాని ఆ ద్రవా్యంశలనీనా స్వరూపానినా బటిటు ఒక్కటి కావు. అనగా ఆయా భాగాల్ తమ 
మూలపద్రాథేలక చెందినందున ఒక్కట్ ఐనా వేరువేరు భాగాల్ కావడంచేత ఐక్యత 
లేదు. అలాగే వాయువుక సంబంధంచిన అంశలక స్వరూప భేదము తపపుదు.



శ్రీభాష్యమ్ 99

సోఽ హిం సచతవేమ్ - వాడు నేను, వాడు నీవు అని - అనినా ఆత్మలకనూనా 
జాఞానమే ఆకారమని ముందు చెపపున ద్నినా తత్ శబ్దముతో పరామరి్శంచి జాఞానముతో 
స్మానాధకరణా్యనినా ఎతితే చూప నేను నీవు అనుపద్రాథేలక జాఞానమే ఆకారమని 
అని ముగించ్తూ దేవాది ఆకారాల భేద్నినా బటిటు ఆత్మలయందు భేదమోహమును 
వదిలిపెట్టు అని చెపపునాడు. కాని తీరుక దేహానికంట్ విడిగా ఆత్మ ఉననాదని చెపతుననా 
సందర్భములో నేను నీవు ఈ కనిపంచేది అంతా ఆత్మస్వరూపమని భేదమును చూపడం 
కదరదు. నేను నీవు ముననాగు శబా్దలక ఉపలక్షయామైన ఇదంతా ఆత్మస్వరూపమే అనే 
వాక్యముతో స్మానాధకరణ్యము వలన ఉపలక్షణత్వము సరిపోలదు. అతడు కూడా 
ఉపదేశము చొపపుననే ప్రవరితేంచినాడని చెపపునాడు. తత్్యజభేదిం పరమార్థదృష్టిోః - 
పరమారథేమునే దరి్శస్తేననా అతడునూనా భేద్లను గమనించ్టను మానుకనానాడు - 
అను శ్లేకంతో. దేనినాబటిటు ఈ నిరణుయం చేసినారననాటలేయ్తే - అక్కడ చెపపున విషయము 
దేహము ఆత్మవేర్ అను విషయానినా గురించి ఉపదేశింపబడింది. అది పిిండోః పృథక్ 
యతోః పుింసోఃశరోః పాణా్యదిలక్షణోః - పరుష్డికంట్ శిరస్్స, చేతుల్ ముననాగు 
ప్రలేతో పల్వబడుతుననా పండము వేరు గనుక - అని ఆరంభంచినారు.

విభేదజ్నకేఽ జ్ఞానే నాశమత్యని్తకింగతే - భేదజాఞానానినా కలిగించే అజాఞానము 
పూరితేగా నశించినాక - అనుచోటకూడా ఆత్మలక స్వరూపము ఒక్కటి అని 
చెపపుబడలేదు. అట్లే జ్వపరమాత్మలకనూనా స్వరూపైక్యములేదు. ఆత్మస్వరూపైక్యము 
ఇంతక మునుప చెపపునట్లే నిషేధంచబడింది. జ్వపరులక కూడా. దేహము 
ఆత్మలక వలె ఐక్యము - స్వరూపైక్యము సంభవించదు. అలాగని శ్రుతి చెపతుననాది. 
1) దావేసుపరాణు = రిండు పక్షుల్ కలస్ మెలస్ తిరిగెడివి. సే్నహితుల్ ఒకకా చెటుటిపైననే 
ఉింటున్నవి. వాట్లో ఒకకాట్ రుచికరమైన ఆ చెటుటి పిండును అనుభవిసు్తన్నది. 
వేరొకకాట్ దాని్న తినకుిండానే ఉత్సుహింగా ప్రకాశసు్తన్నది 2) ఋతంపబన్తే - సాట్ 
లేని ఉత్ కృషటిమైన పుణ్యలోకమునిందు ఋతమనబడు పుణ్యకర్మను అనుభవిసూ్త 
హృదయ గుహయిందు ప్రవేశించినారు. ఆ ఇదదారిని బ్రహ్మవేత్తల్ త్రిణాచికేతము 
అనే అగి్న విద్యను ఉపాస్ించేవారు ఛాయ ఆతపము అని చెపు్పతునా్నరు. 3) అనతేః 
ప్రవిషటుః జనుల హృదయ గుహయిందుప్రవేశించినవాడై వారిని శాస్ించుతునా్నడు 
ఆయన చిదచితు్తలిందరికీ ఆత్మ కనుకనే సరావేత్మ అనబడుచునా్నడు. ముననాగునవి 
ఈ విష్ణుపరాణ శస్రాము నందు కూడా - 1) ససర్వభూత ఆయన సరవేభూతములకు 
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మూలమైన ప్రకృతిని. దానివల్ల పుటేటి భావవికారాలను గుణాలను ద్షాలనునూ్న 
మిించినవాడు. అని్న రకాలైన ఆవరణాలనునూ్న దాట్నవాడు. అఖిలజగతు్తకు ఆత్మ 
ఆయనయే. భువనభాిండాలకు నడుమ వా్యపిించినదది ఉింద్ అదింత్ ఆయనయే. 
ఆయనవల్లనే. 2) పరఃపరాణాం - అతను పరులనుకునే వారిందరికీ పరుడు. 
ప్రకృతి సింబింధమైన కే్లశాదుల్ ఏ ఒకకాట్ ఆ పరావర్శ్ని యిందులేవు 3) అవిద్్య 
- అవిదా్య అనబడే కర్మ మూడవ శకి్తగా చెప్పబడుతున్నది. అని్న చోటులలోనూ 
కనిపిించే క్షేత్రజఞా శకి్త అవిద్య చేత చుటుటికొనబడి యున్నది. అని భేద్నినా చక్కగా 
చెపపునారు. ఇక బ్రహ్మసూత్రాలో్లనూ - ఉభయేఽ పహి భేదేనైనమ ధీయతే - రండు 
శఖలవారునూనా భేదమును చెపూతే పఠంచ్చ్నానారు. 2) భేదవ్యపదేశచాచిన్యః - 
భేద్నినా చెపపునందువలలేనునూనా జ్వుడు పరమాత్మ కననావేరయ్నవాడే. 3) అధకంతు 
భేదనిర్్దశత్ - జ్వుడికననా అధకడే. ఉభయులకూ భేదము నిర్్దశింపబడినందున. 
ముననాగుసూత్రాలయందు భేదము తేటగా చెపపునారు. ఉపనిషత్ వాకా్యల్ 
- 1) యఆత్మని - ఎవడు జీవాత్మలోనుింటూ అతనికనా్న భను్నడై ఉనా్నడో, 
ఎవడిని ఆత్మ తెల్సుకోలేద్, ఎవడికి జీవాత్మ శరీరముగా అవుతునా్నడో, ఎవడు 
ఆత్మలోనుింటూ అదుపు ఆజఞాలతో నుించుకుింటునా్నడో, 2) ప్రాజేఞానా - అన్్న తెలిసున 
పరమాత్మచే గాఢముగా ఆలిింగనము చేసుకొనబడినవాడు. 3) ప్రాజేఞానాత్మనాఽ 
నా్వరూఢః ప్రాజుఞాడగు ఆత్మచే వింటనింటబడియున్న వాడు. ఇలాంటి వాకా్యలతో 
ఒకరికకరు విరుద్ధుకారాలతో స్వరూపానినా నిరణుయ్ంచి చెపపునారు. బదుధుడితో కాకనానా 
స్ధనాలను పాటించినందున అవిద్యనుండి విడివడిన ముకాతేత్మ కనూనా పరమాత్మతో 
స్వరూపైక్యము లేదు. అవిద్్యశ్రయుడైనందున ప్రస్తేతముగాకనానా - ద్నిక్ 
అర్హత సంభవించదు. అనగా అవిద్్యశ్రయుడు గాకండా పోవడానిక్ అర్హతలేదని 
అరథేము. భగవనినా గ్రహానిక్ పాత్రుడైతే ఇహలోకంలో రావణకంభ కరాణుదుల్గా 
పట్టు అవకాశముననాది. ఇలా చెపపుబడింది - పరమాత్్మత్మనోరో్యగోః - పరమాత్మకు 
జీవాత్మకు పరస్పరము కలిసుపోవడము పరమార్థము మోక్షము అని భావిసు్తనా్నరు 
కొిందరు. కాని ఇది అబదధోము. మిథ్య. వేరువేరు ద్రవా్యల్ ఐన జీవపరమాత్మల్ 
ఒకకా ద్రవ్యము కాదు. కాన కలిసుపోవడిం కుదరదు అని. ముకతేడిక్ పరమాత్మయొక్క 
లక్షణాల్ / ధరా్మల్ మాత్రమే వసతేవి అని భగవద్ గీత యందు చెపపుబడింది. 1) ఇదిం 
జ్ఞానిం - ఈ జాఞానానినా ఆధారంగా చేస్కని నాతో సమానమైన ధరా్మలను పందినారు. 
సృష్టుకాలంలో తిరిగి పటటురు. ప్రలయము నందు తిపపుల్ పడరు. విష్ణుపురాణింలోనూ 
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- ఆబ్రహ్మను నిరంతరము చింతించేవాడిని తనతో సమానమైన ధరా్మనినా 
పందించ్తాడు. అయస్్కంతము తన వద్దక లాక్కని ఇనుపముక్కను తనలాగా 
ఆకరషికశక్తే గల ద్నినాగా చేసినట్లే అని. ఆత్మభావమ్ఽ తనయొక్క స్వభావానినా. 
ఆకరషికమైన అయస్్కంతము యొక్క స్వరూపము ఆకరిషింపబడే ఇనుపముక్కక 
కల్గదు కద్! దీనినా బ్రహ్మసూత్రాలలో చెపపుబోతునానాడు. జగదా్యవాపార వరజుిం 
ప్రకరణా దసని్నహితత్వేచచి - స్నినాహిత్యము లేనందునను ప్రకరణానినా బటిటు జగతుతేను 
పటిటుంచ్ట రక్ంచ్ట లయము చేయుట తపపు. 2) భోగమాత్ర సామ్యలిింగాచచి 
- భ్గాలను పరమాత్మతో సమానంగా అనుభవించ్ను అని హేతువును శ్రుతి 
చెపతుననాది. 3) ముకో్తపసృప్యవ్యపదశాచచి - ముకతేల చేత చేరుకోదగిన వాడని 
చెపపునందున - అని వృతి్తకారుడునూ్న - పరంజ్్యతితో అనినాంటా సమానుడే 
జగత్ వా్యపారము ఒక్కట్ తపపు అని. ద్రమిడభాష్యకారుడునూ్న - పరదైవముతో 
స్యుజ్యము నొంది నందున శరీరము లేనివాడే ఐనా ముకతేనిక్ పరబ్రహ్మక వలెనే 
సరా్వరథేముల్ తలచినంతనే నెరవేరుతవి అని. శ్రుతుల్కూడా - 1) యఇహ - ఎవడీ 
లోకము నందు ఆత్మను ఉపాసించి పరమ పదమునందుననా పరమాత్మను చేరుకనున్ 
అతడు సత్యకాముడు సత్యసంకల్పుడు ఔతాడు. అనినాలోకములయందునూనా స్చిచఛేగా 
సంచరించగలడు. 2) బ్రహ్మ విదాపో్నతిపరమ్ - బ్రహ్మవేతతే పరమాత్మను చేరబోవును. 
3) సోఽశ్్నతే - బ్రహ్్మపాసన చేసిన వాడు ఆయన సనినాధక్ చేరి సర్వజుఞాడూ సర్వవేతతే 
యయ్న పరబ్రహ్మతో కలిసి సర్వకామాలను అనుభవిస్తేడు. 4) ఏతమానిందమయ 
- ఇట్వంటి ఆనందమయుడైన పరమాత్మ దరిజేరి ఈ కామానుభవములైన 
లోకాలను ఎలాంటి సపుమృహ లేనివాడై సంచరించ్తూ 5) సతత్రపర్్యతి - అతడక్కడక 
పోవును 6) రసోవైసోః - ఆ పరబ్రహ్మ రసస్వరూపడు. ఈ ముకాతేత్మరస పరుష్డిని 
చేరబారి ఆనందపూరుణుడు అవుతాడు. 7) యధానద్యోః - నదుల్ ఎలాగైతే జరాజరా 
జారుకంటూ పోయ్ సముద్రములో కలి్స తమయొక్క నామరూపాలను వదిలిపెటిటు 
స్గరములో కనపడకండా పోతాయో అలాగే పరబ్రహ్మను ఎరిగి ఉపాసించిన 
పండితుడు తన యొక్క నామమును రూపానినా వదలివేసి పరాత్ పరుడైన 
దివ్యపరుష్డిని చేరుకంట్నానాడు. 8) తథావిదావేన్ - అలాగే బ్రహ్మవేతతే తన యొక్క 
పణ్యపాపముల్ రండింటినీ దులిపవేస్కని ఎలాంటి ద్వంద్్వల్ కర్మ సంబంధము 
లేనివాడై, పరమాత్మతో మిక్్కలి గపపు స్మ్యమును పందుచ్నానాడు - వంటి వాకా్యల్ 
ఆత్మ స్వరూపైక్యమును నిషేధంచ్తుననావి.
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పరవిద్యలనానింటి యందునూనా ఉపాసించదగినవాడు సగుణబ్రహ్మయే ఫలము 
అనినాంటికీ ఒకే విధమైనదే అని చెపపుబడింది. కావుననే విద్యలయందు భేదము 
ఏరపుడింది. అది సూత్రకారుడైన వా్యసమహరిషి చేతనే ఆనిందాదయోః ప్రధానస్య, 
వికలో్పఽ విశషటిఫలత్వేత్ ముననాగు సూత్రాలయందు చెపపుబడింది. వాక్యకారుడునూనా 
సగుణుడే ఉపాసింపతగినవాడు, అని అంటూ విద్యల యందు భేదమును కూడా 
చెపపునాడు. యుక్తిం తదు్గణకోపాసనాత్ అని. భాష్యకారుడు యద్యపిసచిచిత్తోః ఇతా్యది 
వాకా్యలతో వివరించియునానాడు. బ్రహ్మవేదబ్రహ్్మవభవతి - బ్రహ్మను గురించి తెలి్సన 
వాడు బ్రహ్మవలె ఔతాడు - అనే శృతి వాక్యము వద్ద కూడా. నామరూపాదివేముక్తోః 
పరాత్పరిం పురుషముపైతి దివ్యమ్ 2) నిరింజనోః పరమిం సామ్యముపైతి 
3) పరింజో్యతి రుప సింపద్య సేవేన రూపేణాభనిష్పద్యతే - పరంజ్్యతి వద్దక చేరుకని 
తనదైన విజాఞానఘనము, స్వయంప్రకాశము, ఆనందమయము ఐన స్వరూపానినా 
తిరిగి పందుతాడు. ఇతా్యది వాకా్యలతో ఏకారథేతవలన. ప్రకృతి వలన వచిచిన 
నామము రూపములనుండి విడివడి, పరమాత్మ నుండికలిగాన భేదములననినాంటినీ 
కోల్పోయ్నందున ఇరువురికీ జాఞానమే ఏకాకారము కావడంచేత జ్వుడు పరబ్రహ్మక 
విశేషణము / ప్రకారము అగుచ్నానాడు. ప్రకారము / శరీరము ఒక్కట్ ఐనా 
తత్వవ్యవహారము ముఖ్యము ఔతుంది. స్యంగౌః అననాట్లే, ఆ ఆవే ఇది. అననాపడు 
ఇంతక మునుపచూచిన ఆవే అనే ప్రత్యభజఞాలోగ్త్వము సమానము ఐనట్లే జాఞానము 
ఏకాకారమై ఐనా జ్వపరమాత్మ భేదము విశేషణ విశేషా్యంశల్ వలె నిలిచి ఉంట్ంది.

ఇచచిట కూడా విజ్ఞానిం - ఓ రాజా! ప్రాప్యడైన పరంబ్రహ్మను చేరుకోవడానిక్ 
ప్రాపకము విజాఞానము. చేరపుదగినవాడు అనినారకాలైన భావనల్ నశించినటిటు జ్వాత్మ. 
కర్మ భావనా, బ్రహ్మ భావనా ఉభయ భావనా అని భావనల్ మూడు విధాల్. ఈ 
మూడింటినీ అశేషముగా నాశనము చేస్కననావాడు ప్రాపణీయుడు అని చెపపు 
క్షేత్రజఞాోఃకరణీ - క్షేత్రజుఞాడు కరణము స్ధనమును కలిగాయుననాటిటువాడు. అతనిక్ జాఞానము 
కరణము. ముక్తే కారా్యనినా కలిగాంచి / పటిటుంచి కృతకృతు్యడైన జ్వుడిని సంస్రము 
నుండి నివరితేంపచేస్తేంది. పరబ్రహ్మను ధా్యనము చేయుట అనే రూపములోనుననా 
జాఞానస్ధనము జ్వుడిక్ అనినారకాలైన భావనల్ నశించి ఆత్మస్వరూపము ప్రాపతేమైనది 
గనుక చేయవలసిన తన పనిని తాను పూరితేచేసినందున తొలగిపోతుందని చెపపునారు 
కాబటిటు సిదిధు కల్గేంతవరకూ ధా్యనము చేయాలి అని చెపపు తదాభూవ భావ - ఈ జ్వుడు 
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పరమాత్మతో సమానమైన స్వభావానినా పంది ఆయనతో భేదము లేని వాడౌతాడు. కానీ 
భేదము వారిద్దరిలో ముకతేడిక్ అజాఞానము కారణంగా కనిపంచ్తుంది అని ముకతేని 
స్వరూపానినా చెపపునాడు. తద్్భవము అనగా బ్రహ్మ యొక్క భావము స్వభావము, 
స్వరూపైక్యము కాదు. తదాభూవభావ మాపన్నోః అననాచోటనుననా రండవదైన భావపదము 
అన్వయమును పందదు. ముందుచెపపున అరాథేనిక్ విరోధము కూడా వస్తేంది. 
బ్రహ్మకననా భావము అనినా భావనల్ బొతితేగా లేకపోవడం. ద్నినా పందడము తద్్భవ 
భావాపతితే. ఎపపుడు ఈవిధంగా తద్్భవాపతితేని పందినాడో అపడే పరమాత్మతో 
భేదము లేనివాడు ఔతాడు. ఇద్దరికీ జాఞానమొక్కట్ ఆకారము కాబటిటు పరమాత్మతో 
సమానంగా ఒకే తీరున ఉననావాడిక్ పరమాత్మనుండి ఏరపుడే భేదము దేవాదిరూపము. 
ద్నితో సంబంధము వీడిక్ ఏరపుడడానిక్ కారణము కర్మరూపమైన అజాఞానమువలలే 
వచిచిందే కాని స్వరూపం వలన ఏరపుడింది కాదు. అలాంటి దేవాదిభేదము కూడా 
పరబ్రహ్మను ధా్యనించ్ట ద్్వరా ప్రధాన కారణమైన అజాఞానరూపమగు కర్మబొతితేగా 
లేకండా నాశనమైనందున కారణము లేదు కాబటిటు కార్యము ఐన భేదము నశించి 
అభేది అవుతునానాడు. ఇదే అంశమిలా చెపపుబడింది. స్వరూప భేదము ఒక్కట్ ఉననాది. 
అది బాహ్యమైనది కర్మ చ్ట్టుకోవడం వలలే పటిటునటిటుది. దేవాదిదేహ భేదము నశించితే 
ఆ కరా్మవరణము లేకండా పోతుంది అని దీనేనా మరింతగా వివరించ్తునానాడు. 
జ్వపరమాత్మలక విభేద్నినా కలిగాంచే అజాఞానము బొతితేగా నశించిపోతే ప్రత్యగాత్మక 
పరమాత్మక లేని భేదమును ఎవడు చూపగలడు అని విభేధము అనగా వివిధములైన 
భేదముల్. అదే దేవతల్ పశ్వుల్ మనుష్్యల్ స్థేవరముల్ అనేవి శౌనక మహరిషి 
చెపపునదిది. ఈ నాల్గారకాలైన భేదము మిథా్య జాఞానము వలలే ఏరపుడినటిటుది అని 
జాఞానరూపమైన ఆత్మయందు దేవాదిరూపముల్గానుననా పల్విధాలైన భేద్ల్ 
పటటుడానిక్ కారణమైన కర్మ అనబడే అజాఞానము పరబ్రహ్మను ధా్యనము చేసినందున 
బొతితేగా లేకండా పోయ్ంది కనుక భేదదర్శనానిక్ హేతువు లేదు కనుక పరంబ్రహ్మక 
ప్రత్యగాత్మక లేనిదైన దేవాదిరూప భేద్నినా ఎవడు చేయగలడుఅని అరథేము. 
అవిదా్యకర్మ సింజ్ఞా అనా్య అని ఈ సందర్భములోనే చెపపుబడింది. 

క్షేత్రజుఞాడిని కూడా నేనేనని తెల్సుకో ఇతా్యది వాకా్యలద్్వరా అనతేరా్యమి రూపంలో 
సర్వజగతుతేకూ ఆత్మగా ఉండడముచేత జ్వపరమాత్మలక ఐక్యత చెపపుబడింది. 
కానిచో సరవేభూత్ల్నూ్న క్షరము అనబడుతవి. జీవాత్మకు మూలపురుష్డైనవాడు 
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అక్షరుడు అనబడుత్డు. ఈ ఇదదారికింటే వేరుగానున్నవాడు ఉత్తమ పురుష్డు 
అనే వాకా్యలతో విరోధము వస్తేంది. అనతేరా్యమి రూపంలో అందరికీ / అనినాంటికీ 
భగవంతుడు ఆత్మగా నుండుట భగవదీగాతలో శ్రీకృషణు పరమాత్మచే చెపపుబడింది. 
సరవేభూత్లకునూ్న ఈశవేరుడు వారి వారి హృదయ ప్రదశాలలో ఉింటునా్నడయా్య 
అరుజునా అని సమస్త చరాచర ప్రాణులని్నింట్కి నేను హృదయింలోనే ఉింటూ 
అిందుబ్టులో దగ్గరగా ఉనా్నను అని కూడా చెపతూ ఓ గుడాకేశ! నేను ఆత్మను. 
సరవేభూతముల యొకకా హృదయకోశములలోనుిండే వాడిని అని కూడా చెపతూ 
ఆ అభప్రాయానేనా చెపపునాడు. ఇచట శబ్దము కేవల శరీరానిక్ గాక లోన ఉననా 
ఆత్మను కూడా చెపతుంది. శరీరంలో ఉననాది కాబటిటు. ఎందుకంట్ ఆయన అందరికీ 
ఆత్మ. అనగా చిదచితుతేలక అని భావము. అనతేరా్యమిత్వము ద్నేనా వివరిస్తేంది. ఆ 
కారణంగానే అని్న ప్రాణులూ ఆయనకు శరీరాల్ అవుతున్నిందున జీవపరబ్రహ్మలకు 
విడిగా ఉిండుటను నిషేధిసు్తనా్నరు. “ఆయనలేకుిండా ఏదైతే ఉన్నద్” నతదస్్త 
వినాయత్ సా్యత్ మయాభూతిం చరాచరమ్ అనేది పూరితే వాక్యము. దీనిద్్వరా 
భగవద్ విభూతిని ఉపసంహరించడమవుతుననాది. అనగా క్రోడీకరించడము. ఒక్క 
దగగార చేరచిడము ఒక పరిధలోక్ తీస్కరావడమననామాట అని అరథేము చేస్కోవాలి. 
అందువలలేనే ఈ మాట చెపపుబడింది. ఏదదిఐతే విసా్తరమైన ఈశవేర లక్షణాలను 
కలి్గయున్నద్, శ్రీమింతము ఉత్సుహవింతము చురుకుదనము కలి్గనది ఐనదది 
ఉన్నద్ ఆ యావసు్తవులన్్న కూడా నాయొకకా తేజసుసులోని అతి సూక్షా్మింశతో 
కూడియున్నవని తెల్సుకో. అని నేను ఈ సమస్త జగతు్త నింతట్ని నాయొకకా శకి్తలోని 
ఒకానక అింశముతో వా్యపిించి/నిలబెడుతునా్నను/ఉనా్నను అని అందువలలే 
‘‘శాసత్రములలో దనిలోనూ నిరివేశేషమైన వసు్తవు ఉన్నదని ప్రతిపాధిింపబడలేదు.’’ 
అట్లే ఈ ‘‘వసు్తవులన్్న భ్రమవల్ల ఏర్పడుతున్నవని లేదు. ఇింకా చిద్ ఈశవేరులకు 
సవేరూపింలో భేదమునూ్న నిషేధిింపబడలేదు.’’

ఇక ఏడు రకాలైన అనుపపతు్తల్

1. ఆశ్రయ అనుపతి్త

కందరు ఇలాగా చెపతునానారు - నిరి్వశేషమై స్వయం ప్రకాశము ఐన 
వస్తేవునందు దోషము చేత ఈశ్డు, పరిపాలింపబడేవాడు అనునట్లే అననతేమైన 
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భేద్లతో జగతుతే కలిపుంపబడుతుననాది. దోషము అనగా స్వరూపానినా కపపువేసూతే 
పల్రకాలైన వింతవింతలైన విక్షేపాలను/ఆరోపాలను కలిగిస్తేంది. అది ఉననాది 
అని కాని లేదనికానీ చెపపుడానిక్ వీల్కానటిటుది. ఏనాటి నుంచిఉంట్ననాదో 
తెలియరానిది. ద్ని ప్రు అవిద్య. (ద్షశచి సవేరూపతిరోధాన వివిధ విచిత్ర విక్షేపకరీ 
సదసదనిరవేచన్యా అనాది అవిదా్య) ద్నినా తపపుక ఒపపుకోవాలి. అనృతము 
చేత కపి్పవేయబడినవి. ఇతా్యదులైన శ్రుతులతో బ్రహ్మతో తత్తవామస్ ముననాగు 
వాకా్యలలోని స్మానాధకరణ్యము వలలే జ్వునిక్ ఉననాట్లేగా తెల్స్తేననా ఐక్యత 
పసగడం లేదు కనుక. ఆ దోషము ఉననాది కాదు. ఉననాట్లే కనిపస్తేననాది కానీ మళ్ళీ 
తెలాలేరి చూస్తే కనిపంచడంలేదు. ఇచచిట ఉననాట్లే కనిపంచడం భ్ంతి లేకపోవడము 
బాధ. యథారాథేనిక్ ఉననాదే ఐతే లేదు అని బాధ కల్గడం జరుగకూడదు కనుక ఇది 
ఉననాది కాదు. పోనీ లేనిది అని అంద్మా? ఉననాట్లే లోకమంతటా ఖ్్యతి/ప్రసిదిధు 
ఉంట్ననాది లేనిదే ఐతే ఉననాదని లోకప్రసిదిధు ఉండకూడదు. పదప ద్నిక్ బాధ ఉననాది 
అని కల్గకూడదు. నిజానిక్ ఏ పద్రథేమైనా ఉననాది అని అనేటలేయ్తే ఎలలేపపుడూ 
ఉండి తీరాలి. లేదంట్ లేనిది గానే ఉండాలి. కానీ రండు విధాల్గా కనిపంచ్తుననాది 
కనుక ఇది “సదసదనిరవేచయము” ద్ని ప్ర్ అవిద్్య ఐతే ఉననాది, లేనిది అనే రండు 
పక్షాలక చెందనిదిగా కనిపస్తేననా ద్నినా “అవిద్య” అని పెద్దలంట్నానారు. తత్వవేతతేల్ 
చెపతునానారు అని. 

ఐతే అది సరికాదు. తగదు. ఎందువలలేనంట్ ద్నిక్ ఏదో ఒక ఆశ్రయము ఉండి 
తీరాలి. ద్నిపై తాను ఆశ్రయ్ంచి ఉండి అవతలి వ్యక్తేక్ అంట్ మూడవవానిక్ భ్రమను 
కలిపుంచాలి. ఆశ్రయము అంట్ అధషా్ఠనమే. ఐనపడు ఆ అవిద్య ఎవరిని ఆశ్రయ్ంచి 
ఎవరిక్ భ్రమను కలిగాస్తేంది? జ్వుడిని ఆశ్రయ్ంచి అని చెపపువీల్లేదు. జ్వభావము 
అవిద్య చేతనే కలిపుంపబడింది. తనచే కలిపుంపబడిన జ్వుడిని తాను ఆశ్రయ్ంచడము 
కదరదు. జ్వుడు యథారథే పద్రథేము కాదు కద్. అంట్ లేనివాడు కద్. లేని వాడిని 
ఆశ్రయ్ంచేది ఎలా? పోనీ బ్రహ్మను ఆశ్రయ్ంచి భ్రమను కలిగాస్తేననాది అంద్మా? అంట్ 
ఆయన స్వయంప్రకాశకమైన జాఞానస్వరూపడు. జాఞానమునక అవిద్యక సహజవైరము 
కద్! సూర్యకాంతి ఉననాచోట చీకటి ఉండలేదు. తూరుపున ప్రొదు్దపడవడానిక్ 
చాలా ముందే చీకట్లే జాడలేకండా పోయేది సత్యము. కాగా విరోధయైన బ్రహ్మను 
తాను నశించిపోకండా ఆశ్రయ్ంచేది ఎలాగా। భ్రమను కలిగించేది ఎలా? సర్ 
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అదలా ఉంచ్ద్ము. అవిద్య అనేది జాఞానము చేత బాధంపబడుతుంది అని గద్ 
మీ అభమతము. జ్ఞానరూపము పరింబ్రహ్మ. దానిచేత / బ్రహ్మచేత మిథ్య అనేది 
త్రోస్వేయబడుతుింది / నశింపచేయబడుతుింది. అలాింట్ జ్ఞానాని్న బ్రహ్మను 
అజ్ఞానము కమి్మవేసే్త దాని్న తొలగిించేవాడు ఇింకెవవేడునా్నడు. అింటే అపుడు 
లోకింలో అజ్ఞానమే మిగుల్తుింది. 2) కేవల జ్ఞానమే బ్రహ్మ అన్నట్లయితే జ్ఞానము 
అజ్ఞానాని్న తొలగిసు్తింది. ఐతే బ్రహ్మ లాగే దాని ప్రకాశము కూడా కనుక ప్రకాశము 
తొలగిపోయేది కాదు. 3) జ్ఞానము బ్రహ్మ అనే జ్ఞానము ఉన్నది అనేటట్లయితే 
బ్రహ్మ ప్రమేయము ఔతుింది. అపుడు న్వు చెపి్పనటు్ల బ్రహ్మకు అననుభూతితవేము 
(జడతవేము) వసు్తింది ఇవి నాథమునుల వారి వాక్యముల్.

జాఞానస్వరూపము బ్రహ్మ అను జాఞానము అవిద్యక బాధకము / తొలగించేది. 
కాని స్వరూపమైన జాఞానము కాదు అని అనేటలేయ్తే రండురకాల జాఞానాల్ కూడా 
స్వరూపానినా ప్రకాశింపచేస్వే. వాటిలో ఒకటి అవిద్యక విరోధ, మరొకటి కాదు 
అని గురితేంచడానిక్ రండింటిలో భేదము / విశేషము తెలియరావడం లేదు. 
ఇదీ ఇక్కడ చెపపుబడుతుననాది - జాఞాన స్వరూపము బ్రహ్మ అనే జాఞానముతో బ్రహ్మ 
యందు ఏ స్వభావము కనపడుతుననాదో అది బ్రహ్మక స్వయం ప్రకాశకత్వము. 
తనంత తానుగానే ప్రకాశిస్తేననాది కనుక అవిద్్య విరోధత్వమునందు - అవిద్యను 
విరోధంచడములో స్వరూప జాఞానము, విషయజాఞానములక భేదము ఏమీలేదు. ఇంతే 
కాకండా అనుభవస్వరూపమైన బ్రహ్మ మరొక జాఞానముచేత తెలియబడేది కాదు కనుక 
నీక బ్రహ్మక సంబంధంచిన విషయ జాఞానము లేదు. ఉననాది ఒక్కట్ జాఞానము. ఒక్కట్ 
బ్రహ్మము. అట్వంటి ఆ ఒక్క బ్రహ్మము అజాఞానమనక విరోధ. తానే విరోధ కనుక 
ద్నిని అజాఞానము ఆశ్రయ్ంచడమనేది స్తరామూకదరదు. శ్క్తేని చూచి రజతమనే 
భ్నితే కల్గుతుననా సందరా్భలలో నేను రజతానినా కాను ముత్యప చిపపు ముక్కను 
అని తమ యథారథే సిథేతిని తెలియచేస్ శక్తే లేనివి కాబటిటు తమ అజాఞానానినా తొలగించే 
మరొక జాఞానానినా కోరుతుంటాయ్. బ్రహ్మ మాత్రము తన అనుభవము చేతనే తన 
యథారథేము ఐన స్వరూపానినా తెల్్సకోగల్గాతుననాది. అందుచేత తనక వ్యతిర్కమైన 
అజాఞానానిక్ తాము విరోధ అయే్య ఉంట్ననాది అజాఞానానినా తొలగించ్కోగల్గాతుననాది 
కాబట్టు తనకంట్ వేరుగా మరొక స్ధనానినా / వ్యక్తేని కోరడంలేదు. పోనీ మీరిటాలే 
అనవచ్చిను. బ్రహ్మకంట్ వేరుగా నుననా దంతా మిథ్య అనే జాఞానమే అజాఞాన విరోధ. 
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మిగతాది కాదు అని. కాని అదితపపు. ఒక ప్రశనా. ఈ బ్రహ్మక వేరయ్నదంతా మిథ్య 
అనే జాఞానము బ్రహ్మ సత్యము అనే విషయం తెల్యకపోవడమనే అజాఞానానిక్ విరోధకాదు. 
ఎందుకంట్ బ్రహ్మక వ్యతిరికతేమంతా మిథ్య అనే జాఞానమునక సంబంధంచింది కాదు. 
జాఞానము అజాఞానము ఒక్క వస్తేవునక / విషయానిక్ చెందినవిఐతే పరసపుర విరోధము 
ఉంట్ంది. ప్రపంచము మిథ్య అని తెలిప్ జాఞానము, అది సత్యము అని తెలిప్ జాఞానంతో 
విరోధస్తేంది. ద్నితో ప్రపంచము సత్యము అనే అజాఞానమే బాధతమవుతుంది. 
అపడు బ్రహ్మ స్వరూపానినా ఎరుగకపోవడమనే అజాఞానము నిలిచిపోతుంది. బ్రహ్మ 
స్వరూపా జాఞానము ఒకటి ఉననాదనియంట్ బ్రహ్మస్వరూప జాఞానమే కాకండా బ్రహ్మ 
స్వరూప అజాఞానమనేది వేర్ ఒక జాఞానము రండవది ఉననాదననామాట. ఐతే అది ద్నిక్ 
వ్యతిరికతేమైనది ఐన మిథా్యత్వ జాఞానము చేత తొలగిపోతుంది. ద్ని స్వరూపము 
మాత్రము స్్వనుభవముచే సిదిధుస్తేంది అని అనకండి. బ్రహ్మక అది్వతీయత్వమనేదే 
స్వరూపము.  (అది్వతీయత్వము = తనక స్టియైన వాడు మరొక్కడు లేకపోవడము) 
అది స్్వనుభవముచేతనే సిదిధుస్తేననాది. అందువలన ద్నిక్ విరోధయైన సది్వతీయత్వ 
రూపమైన అజాఞానమూ, ద్నిక్ బాధ లేకండా పోతాయ్. కాదండీ! అది్వతీయత్వము 
స్వరూపం కాదు ధర్మము అని అంట్నానారా! ఐతే అనుభవ స్వరూపమైన బ్రహ్మక 
అనుభవింపబడుట అనే ధర్మము లేదు అని మీర్ ఇంతకముందు ప్రతిపాదించినారు 
కద్! ఇపడు ధర్మము అని చెపపుడం సమంజసమేనా! కావున జాఞానస్వరూపమైన 
బ్రహ్మక అజాఞానముతో నుననా వైరుధ్యము వలలేనే అజాఞానమునక ఆశ్రయము కాజాలదు.

2. తిరోధానానుపపతి్త

అవిద్య చేత ప్రకాశించ్టయే స్వరూపముగా కల బ్రహ్మ కనబడకండా 
పోతుననాది అని మీరు చెపతునానారంట్ బ్రహ్మక స్వరూపము నశిస్తేననాది అని 
చెపపునటలేవుతుంది.

ప్రకాశము యొక్క తిరోధానము అంట్ ప్రకాశము పటటుకండా అడ్డగింపబడడమో 
లేక ఉననా ప్రకాశమూ బొతితేగాలేకండా నశించి పోవడమో ఏదో ఒకటి ఔతుంది. దీపానేనా 
ఉద్హరణగా తీస్కంట్ వెల్తురు ప్రసరించకండా మందప వస్తేవును అడ్డము 
పెడితే క్రమంగా వెల్గుతగిగా బొతితేగా ఆరిపోతుంది. అట్లేఇక్కడ కూడా. ఇక ప్రకాశనినా 
పటిటుంచలేము పటిటుంపబడేది కాదు అని మీరు అంగీకరించినారుకనుక ఉననా ప్రకాశనినా 
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కపపువేయడమంట్ ప్రకాశము నాశనం కావడమే. అద్దము లాంటిది కాకండా దళసరి 
పద్రాథేనినా అడ్డంగా ఉంచితే ఎంతనూనె ఉనానా దీపము తపపుక ఆరిపోతుంది. కావున 
ప్రకాశ తిరోధానము అనగా ద్ని వినాశనమే. అట్లే జాఞానము స్వయంప్రకాశము. 
స్వతసి్సదధుము. ద్నినా పటిటుంచలేము. ద్నిక్ పట్టుకలేదు. అది బ్రహ్మ స్వరూపము 
అని చెపపున మీరు తిరోధానము అంట్ వినాశనమే అని ఒపపుకోవలసి వస్తేంది కనుక 
అవిద్య చేత బ్రహ్మ కమి్మవేయబడతాడు అనడం పసగదు, తపపు.

3. సవేరూపానుపపతి్త

మరియు విషయములేనిది దేనిక్ ఆశ్రయము కానిది / దేనినీ ఆశ్రయ్ంచనిది 
స్వయంగానే వెల్గందేది ఐన ఈ అనుభూతి / బ్రహ్మ తనను ఆశ్రయ్ంచిన అవిద్య 
అనే దోషము కారణంగా అననతేమైన భ్రమలక ఆశ్రయమై, అననతే విషయాలక 
ఆసపుదమై తనను అనుభవిస్తేననాది. అనగా తనలోనే ప్రపంచభ్రమను పందుచ్ననాది. 
అని కద్ మీరంట్నానారు. ఐతే జాఞానానినా లేక బ్రహ్మను పట్టుకననా ఈ దోషము 
పరమారథేమా? అపరమారథేమా? (నిజమైనద్? కాద్? ఉననాద్? లేనిద్?) అని 
విచారించాలి. ముందుగా ఇది పరమారథేము అని అనుకంద్ము. ఎందుకంట్ ఈ 
దోషము లేక అవిద్య పరమారథేము కాదు అని మీరు ఘంటాపథంగా చెపపునారు. కనుక 
పరమారథేముకాదు. పోనీ అపరమారథేమా? అంట్ అదీకాదు. అపరమారథేమే గనుక 
ఐతే ద్నినా ద్రషటుగాన్, దృశ్యముగాన్, దృశిగాన్ అంగీకరించవలసియుంట్ంది. 
ఇందులో దృశికాదు. జాఞానస్వరూపంలో భేద్ల్ లేవని అనానారు. ఐనపడు ఉననా ఒక్క 
జాఞానమే ప్రపంచభ్రమక అధషా్ఠనము ఔతుంది. బ్రహ్మ స్వరూపము అలాంటిదికాదు. 
అపరమారథేము అనేటలేయ్తే భ్రమాసపుదమైన జాఞానము కూడా లేకపోతే ద్నిలాంటి 
మరొక జాఞానమూ లేనందున, ఉననాది అపరమారథేమై అసల్ ఏదీ లేకండా పోతుంది. 
అపడు మీరు సర్వమూ శూన్యమే అనే బౌదధుమతము లోని మాధ్యమిక వరగాము వారితో 
జతకావాలి్సవస్తేంది. అది మీ క్షటుము కాదు. జాఞానమంటూ ఒకటి ఉననాది అని వారిని 
మీరు ఖండించినారు గనుక జాఞానము అపరమారథేము కాదు. ఇక ఈ భ్రమాధషా్ఠన 
జాఞానము మరొక దోషము చేత కలిపుంపబడింది అనేటలేయ్తే అవిద్య అనేది ఒకటి 
ఉంట్ండగా ద్రషాటు ద్యశ్యము, దృశి అనే భేద్ల్ మరో దోషము వలలే ఏరపుడ్డవి 
కలిపుంచబడ్డవి అననాపపుడు ద్నిక్ కారణము, ద్నిక్ కారణము ఇలా పల్దోషాలను 
ఒపపుకోవాలి్స వస్తేంది. ద్నిక్ ఒక అంతు లేకండా పోయ్ అనవస్థే అనే దుఃసిథేతి 
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వస్తేంది. ఐతే ఈ పరిసిథేతిని తొలగించ్కోవడానిక్ పరమారథేమైన అనుభూతియే 
బ్రహ్మరూపమే దోషము అని అంట్ అపడు బ్రహ్మ స్వరూపము దోషమూలమైనందున 
ప్రపంచభ్రమక అవిద్య కాకండా బ్రహ్మకారణము ఔతుంది. ఆ అవిద్య బ్రహ్మ 
నిత్యము కాబటిటు తాను కూడా నిత్యమేఐ కూరుచింట్ంది. అపడు బ్రహ్మ ఒకటి, అవిద్య 
ఒకటి ప్రపంచముతో సమానమైన అవిద్య మరొకటి ఏరపుడుతుంది ఈ కలపున వలలే 
స్ధంచే ప్రయోజనమేముంట్ంది? ఇంకా బ్రహ్మనేదోషమై, ఆ బ్రహ్మ నిత్యమైనందున 
నాశము లేదు. కాబటిటు బ్రహ్మక దోషము నుండి విముక్తే ఏనాటికీ ఏరపుడదు. అందుకని 
ఎంతకాలము వరక యథారథేమైన దోషము ఒకటి బ్రహ్మ కంట్ వ్యతిర్కంగా / 
భననాంగా ఉందని మీరు ఒపపుకోరో అంతద్కా బ్రహ్మక ప్రపంచభ్నితే ఏరపుడుతుననాదని 
మీరు ప్రతిపాదించలేరు.

4. అనిరవేచన్యతవే అనుపపతి్త

ఇక ఈ దోషము అనిర్వచనీయమని అనానారు కద్! ద్ని ఉదే్దశ్యము ఏమిటో 
చెపతారా? సత్ పద్రాథేనిక్ అసత్ పద్రాథేనికీ చెందకండా ఉననా విలక్షణమైనది అని 
అంట్నానారా? సర్. కానీ. అలాంటి వస్తేవు ఒకటి ఉననాది అని తెలియచేస్ ప్రమాణము 
అంటూ ఏదీ లేదు కనుక అనిర్వచనీయమే ఔతుంది. ఇక్కడ చెపపుబడుతుననా అంశమిది 
- లోకంలో ఏదైనా ఒక వస్తేవు ఇది ఇలాంటిది అని ప్రతీతి చేత నిరణుయ్ంపబడుతుననాది. 
ప్రతీతి ఎలాంటిదైనా అది ఉననాది లేనిది సతుతే, అసతుతే అనే ప్రతీతి కలిగి ఉననాది. 
రండు రకాలైన సదసద్కారమైన వస్తే ప్రతీతిక్ ఈ రండు లక్షణాలకంట్ వేరయ్నది 
విషయము అని అంగీకరించితే రండు లక్షణాల్ కలిగినందున అనినా వస్తేవుల్ అనినా 
ప్రతీతులక విషయముకావలసి వస్తేంది కనుక అనిర్వచనీయత అనేది లేదు.

5. ప్రమాణానుపపతి్త

వస్తేవుయొక్క స్వరూపానినా కపపుపచేచిది లోపల బయటా వివిధములైన 
ఆరోపములక ఉపాద్నకారణము ఐనటిటుది సత్ అని కాని, అసత్ అని కాని చెపపుడానిక్ 
వీల్కాకండా రండు విధాలైన లక్షణాలను కలిగాయుంటూ ఇటాలేంటిది అని చెపపుడానిక్ 
వీల్కానిదై అవిద్్య అజాఞానము వంటి పద్లతో వ్యవహరింపబడుతూ ఆయా 
వస్తేవులయొక్క యథారథేమైన సిథేతి తెలి్సనంతనే జాఞానంతో తొలగిపోయేది జాఞానము 
కల్గడానిక్ ముందుననా ప్రాగభావానిక్ భననాంగా భావరూపమైన (ఉననాది అని అనబడే) 
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ఒకానొక వస్తేవు ప్రత్యక్షము, అనుమానము అనే ప్రమాణములచేత తెలియబడుతుననాది. 
ఆ అవిద్య చేత ఉపహితమైన (కూడిన) బ్రహ్మ అనబడే ఉపాద్నకారణము ఎలాంటి 
వికారము లేనిదైన స్వప్రకాశకమైనటిటు కేవల జాఞానమనే శరీరమునందు అవిద్య చేతనే 
తిరోహితమైన స్వరూపము కల ప్రత్యగాత్మ యందు అహంకారము (నేను అనుకనడం) 
జాఞానము, జేఞాయము అనే విభాగరూపములైన అధా్యసముల్ / ఆరోపముల్ / లేనివి 
ఉననాట్లే కనబడడము ఏరపుడుతుననాది. అవిద్యచే కపపువేయబడిన బ్రహ్మ అనబడు 
వానికే అవస్థేవిశేషముతో అధా్యసరూపమైన జగతుతేనందు యథారథేజాఞానమునూనా 
పడుతుననాది. ఇలాగా ఏరపుడిన మిథా్య రూపమైన మొతతేము ప్రపంచానిక్ ఉపాద్న 
కారణమునూనా - లేనిదైన పద్రాథేనిక్ లేనిదే మూలకారణమైనట్లే - మిథా్య రూపమే 
కారణంగా గలదని హేతుబలానినా బటిటు అరథేమౌతుననాది. ఇలా అధా్యసము ఏరపుడడానిక్ 
కారణముఐన అజాఞానము / అవిద్యక చెందిన విషయము ప్రత్యక్షము ఏది అంట్ - 
అహమజఞాం మామన్యంచనజానామి - నేను తెలియనివాణిణు, ననునాగాని ఇతరులను 
గురించిగాని ఎరుగను అని అపరోక్షంగా / ప్రత్యక్షంగా తెలియవస్తేననాది. ఐతే ఇది 
జాఞానప్రాగభావ విషయము కాదు. ఆ ముచచిట ఆరవప్రమాణానిక్ సంబంధంచినది 
- ప్రమాణాల్ ఎనినా అనే విషయంతో వివాదము ఉననాది. ఐనా వాటి గురించి 
తెల్్సకంద్ము. 1) ప్రత్యక్షము 2) అనుమానం 3) ఉపమానము 4) శబ్దము 
5) అరాథేపతితే 6) అనుపలబ్ధో కాగా ఈ కారణం జాఞానవిషయము అహం స్ఖీ - నేను 
స్ఖం కలవాడిని - అనే ద్నివలె సపుషటుంగా తెలియవచేచి విషయము. (స్ఖీ - స్ఖము 
కలవాడు. కనినా సందరా్భలలో ముఖలక్షణాల్, మాటల్ చేషటులను బటిటు ఎదుటివాడు 
స్ఖంగా ఉనానాడని ఊహించ్తాము. తను తనలోని స్ఖభావాలను స్వయంగా 
చెప్పుంతవరక ఎక్కవస్రులే తెలియదు. బయటివాళళీక తెలియకపోయ్నా స్ఖము 
అనుభవిస్తేననావాడిక్ సపుషటుంగా తెల్స్తేంది కద్! అపడు అతని అనుభవానినా 
ప్రకటిస్తేడు. అదే నేను స్ఖవంతుడను. అనే విషయము. ఇది తేటగా కనిపంచే 
ప్రత్యక్షవిషయము. దీనేనా అపరోక్షము అంట్నానారు) జాఞానప్రాగభావానినా కూడా 
ప్రత్యక్షంగా తెల్స్తేననాది అని ఒపపుకననాపపుటికీ - నేను ననునా గురించి ఇతరుల 
గురించి తెలియనివాడినా అనే ఈ జాఞానానుభవాభావము ఆత్మక / తనక “జ్ఞానము 
లేదనే విషయాని్న తెల్పదు”. నాకేమీ తెలియదు అని అనేపపుడు కూడా ఆ మాటను 
చెపతునానాడంట్ ద్నిక్ చెందిన జాఞానము ఉననాది కాబట్టు చెపపుగల్గాతునానాడు. తెలిస్తే 
తెల్్సను అంటాడు. తెలియదు కాబట్టు నాక తెల్యదు అని చెపతునానాడు. ఒకవేళ ఆ 
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విషయజాఞానము కూడా లేకపోతే జ్ఞానము లేదు అనే ప్రతిపతి్త పసగకండా పోతుంది. 
ఇచచిట మరి కాసతే వివరణము ఇది. నేను అజుఞాడను అనే అనుభవము నందు అహమ్ 
నేను అని “తనకు జ్ఞానాభావము కలవాడు” అనే ధరా్మనినా కలిగాఉననావాడుగా / ధరి్మగా 
జాఞానానిక్ ప్రతియోగిగా - జాఞానము లేనివాడుగా అరథేమవుతుననాద్ / అవగాహన 
ఉననాద్? లేద్? ఉననాది అనే మాట సమాధానము అయే్యటటలేయ్తే సహజమైన విరోధము 
వలలేనే జాఞానాభావము యొక్క అనుభవము లేదు. లేదనే మాటనే సమాధానము ఐతే ధరి్మ 
ప్రతియోగియైన జాఞానముయొక్క-సవ్యప్క్ష అవసరానినా తెల్ప్ జాఞానాభావానుభవము 
బొతితేగా పటటుదు. జాఞానాభావానుభవమును అనుమానించేటపపుడు గాని, అభావము 
అనే ప్రమాణానిక్ విషయంగా స్్వకరించినపపుడునూనా ఈ పసగకపోవడము 
సమానంగా వరితేంచ్తుంది. 

1) అభావము - లేకండుట లేదని చెపపుడానిక్ ఆ వస్తేవేదో దేనినా గురించి 
అవతలివాడు అడుగుతునానాడో ద్ని గురించి తెలిస్తేనే గాని ఉననాదో లేదో 
చెపపుగలడు. అతను అడిగిన వస్తేవు ఫలానా అని తెలియకపోతే తెలలేమొహము 
వేస్తేడు గాని ఉననాది లేదు అని ఏ విషయానినా చెపపులేడు. లేకపోవడము అని 
గదా అభావానికి అర్థము. వసు్తవు తత్ కాలింలో ఉిండకపోవచుచి మరొకచోట 
ఉిండవచుచి అసలేలేకపోవచుచిను. ద్ని్న కూడా ఒక ప్రమాణింగా కొిందరు 
శాసత్రవేత్తల్ అింగీకరిించినారు. 

2) సవ్యప్క్షా - ప్రతియోగి వస్తేవుక సంబంధంచిన జాఞానము. జాఞానమునక 
వ్యతిర్కము అజాఞానము. జాఞానము అంట్ ఏమిటో తెలి్సనపడు అజాఞానానినా 
గురించి తెల్స్తేంది. ఇదే సవ్యప్క్ష. జాఞానానిక్ అజాఞానము, అజాఞానానిక్ జాఞానం 
ప్రతియోగి. ప్రతియోగి అనగా ఉననా వస్తేవుక వ్యతిర్కమైనది.

ప్రస్తేతానిక్ వస్తే - అజాఞానము అనేద్నినా భావరూపమైన పద్రథేంగా భావిస్తే, 
ద్నిక్ వ్యతిర్కమైన ధరి్మ ప్రతియోగి జాఞానము ఉననాపపుటికీ విరోధము లేదు కాబటిటు 
ఈ నేను అజాఞానిని అనే అనుభవమును భావరూపమైన అజాఞానవిషయమనే అరథేం 
చేస్కోవాలి.

ఈ అజాఞానము భావరూపము ఐనా వస్తేవు యొక్క యథారథేమైన ఉనిక్ని 
అవభాసింపచేస్తేననాందున స్క్చైతన్యంతో విరోధస్తేంది. కాన విరోధము 
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లేదనకూడదు అని అనరాదు. ఈ మాట సరికాదు. స్క్ చైతన్యము అనేది వస్తేవు 
యొక్క యథారథే అవసథేను తెలిప్ది కాదు. ద్నిక్ చెందిన అజాఞానానిక్ సంబంధంచింది. 
నీవననాట్లే అయే్యటటలేయ్తే మిథా్య అరథేము - అవభాసించ్ట పసగకండాపోతుంది. 
అజాఞానానిక్ సంబంధంచిన జాఞానంతో అజాఞానం తొలగిపోదు. కాబటిటు విరోధం లేదు.

ఏమండీ! భావరూపమైన ఈ అజాఞానము ద్ంటోలే ఏ విషయానిక్, చెందినది కాక 
కేవలం వటిటు జాఞానము మాత్రమే స్క్చైతనా్యనిక్ తెల్స్తేంది. ఇది జాఞానము అని. ఐతే 
ఇది ఫలానా ద్నిక్ చెందిన జాఞానము అని తెలియాలంట్ ద్నిక్ కూడా ఒక ప్రమాణము 
ఉండాలి. ఆ ప్రమాణము ద్్వరానే ఇది ఫలానా వస్తేవు అని చెపపుగల్గాతాము. 
కనుక ఇక్కడ స్క్ చైతనా్యనిక్ నేను నాది అనే అస్మదరథేము లేని అజాఞానము ఎలా 
తెలియబడుతుంది? అని అనవచ్చి. కాని ఇది దోషము కాదు. స్క్చైతన్యము సాక్షీ 
చేత్ కేవలో నిరు్గణశచి. కేవలము తనక ఎదురుగా జరుగుతుననాద్నినా చూస్తేంట్ంది. 
అది దేనిక్ సంబంధంచింది? మంచిద్? చెడ్డద్? ఇలాంటి ద్నినా పటిటుంచ్కోదు. అలా 
చూసూతే ఉంట్ంది. కాబట్టు ద్నిలో ఏ గుణము లేదు అని చెపపునట్లే ఎదురుగానుననా 
వస్తేవులననినాంటినీ జాఞాతగాకానీ అజాఞాతగా (తెలియనివాడుగా) కానీ స్క్చైతన్యము 
కనిపెడుతూ ఉంట్ంది. అక్కడ జడత్వ(ధర్మ)ముతో కూడియుననాపడు మధ్యలో 
ప్రమాణముయొక్క అవసరము ఏరపుడుతూనే ఉననాది. జడము పరాయతతే ప్రకాశము 
కద్! ఇక అజడమే ఐతే స్వయంప్రకాశమైన ప్రత్యగాత్మక తనంతట తానే 
తెలియవస్తేననాందున ప్రమాణము జ్క్యము చేస్కని ఇది ఘటము. ఇదికాదు అని 
చెపపువలసిన అవసరము లేదు. ప్రత్యగాత్మ ఎలలేపడూ జాఞానరూపమై ఉంట్ననాది 
తానే అజాఞానానినా తొలగించగలేగాది కాబటిటు అది వా్యవరతేకంగా ప్రకాశించడము ద్నిక్ 
తగును. అందుచేత లౌక్క నా్యయాలచేత బలపరచిబడిన ప్రత్యక్ష ప్రమాణంతో 
భావరూపముగానే అజాఞానము ప్రతీయమానము ఔతూ ఉననాది.

ఇది అనుమాన ప్రమాణము చేత కూడా సిదిధుంచ్తుంది. వివాద్ధా్యసితమైన 
ప్రమాణ జాఞానముతన ప్రాగభావానిక్ వ్యతిరికతేమైన తన విషయానిక్ (జాఞానానిక్) 
కపపుగా నిలిచి తనచేతనే తొలగింపదగినదైన, తానుననాచోటనే ఉననా మరొక వస్తేవుతో 
కూడియుననాటిటుది. జాఞానము అప్రకాశితమైన అరాథేనినా (తెలియనిద్నినా) ప్రకాశింపచేస్ది 
కాబటిటు. చీకటిలో మొదటగా పటిటున ప్రదీపముయొక్క కాంతి వలె అని. దీనినా వా్యపతే 
అంటారు ఇది అనుమాన ప్రమాణానిక్ సంబంధంచినది. అజాఞానానినా చీకటితోను 
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దీపానినా జాఞానముతోనూ పోలిచి చెపపుడము వేద్నతే శస్రాములో కనపడుతుంది. ఆ 
విషయమే ఇక్కడ చెపపుబడింది. తారి్కకల్ తమస్్సను (చీకటిని) ఒక ద్రవ్యంగా 
పరిగణించలేదు. కాని కందరు ద్నినా గూడా ద్రవ్యమనే అంగీకరించినారు. ఇక్కడ 
అదె్్వతి తారి్కకమతానినా అవలంబించి ద్నినా ఖండిస్తేనానాడు. తమస్్స అనేది 
ద్రవ్యములలో ఒకటికాదు. కనిపంచకపోవడం మాత్రమేకాని (ఆలోకాభావము) 
రూపము కనిపంచకండుట కాని తమస్్స అని చెపపువచ్చిను. అంతేకాని ద్నిక్ 
ద్రవ్యత్వ లక్షణము లేదు. అయ్తే భావరూపమైన అజాఞానానినా స్ధంచినపపుడు 
ఉద్హరణగా చూపనారు గద్! అదెలా కదురుతుంది? అని అంట్నానారా? 
చెపతునానాను. వినండి. బహులత్వము (దటటుమైనదిగా ఉండడము) విరలత్వము 
(పల్చగా ఉండడము) మొదలైన అవసథేలను కలిగి రూపముతో కనపడుతూ 
లభంచ్తుననాందున తమస్్స కూడా ద్రవ్యమే. మిగతా తొమి్మదింటిక్ కలిపతే పది 
ద్రవా్యల్ అవుతాయ్ అని. ఇంతవరక పూర్వ పక్షము.

ఇక సిద్ధుంతము ఆరంభంపబడుతుననాది. అవిద్య అనేది ఒకటి ఉననాది 
అనడానిక్ తమస్్సను ఆధారంగా చేస్కని ప్రత్యక్షము, అనుమానముల్ రండూ 
ఉననావని చూపంచినాడు. ఇపపుడది తపపు అని సిద్ధునితే ఖండించబోతునానాడు. ఇచచిట 
దీనిక్ సమాధానము చెపపుబడుతుననాది - అహమజఞాః మామన్యంచనజానామి- నేను 
తెలియనివాడిని. ననునా గురించి గాని ఇతరులను గురించిగాని ఎరుగను - ఇది నిద్ర 
పోయ్లేచిన వాని మాట. ఇచచిట ఉపపతితేతో కూడిన కేవల ప్రత్యక్షముతో భావరూపమైన 
అజాఞానము కనిపంచ్ట లేదు. జాఞానప్రాగభావవిషయములో మీర్ విరోధానినా 
చెపపునారో అది భావరూప అజాఞానము నందునూనా వరితేంచ్తుంది. విషయముగాగాని 
ఆశ్రయముగాగాని ప్రత్యగరథేము (ఆత్మ) వా్యవరతేకముగా కనిపస్తేననాద్? లేద్? 
ప్రతిపననామే ఐతే ద్ని స్వరూపమైన జాఞానముచేతనే తొలగింపబడేది ఐన అజాఞానము 
జాఞానము కనపడిన తరా్వత ఎలా నిలిచి ఉంట్ంది. సూర్య క్రణర్ఖల్ ప్రసరిస్తేండగనే 
చీకటి పరుగుల్ పెటిటు పారిపోతుందికద్! అట్లే జాఞానము కలిగినాక అజాఞానము 
ఎలా ఉండకల్గాతుంది? అప్రతిపననామేఐతే వా్యవరతేకమునక ఆశ్రయమైన, 
విషయమునక చెందిన, జాఞానములేని అజాఞానము ఏవిధంగా అనుభవంలోక్ వస్తేంది? 
కేవలజాఞానముకాక విశదంగా ద్ని స్వరూపము తెలియడమే అజాఞానానిక్ విరోధ అని, 
ఇక్కడ జాఞానము తేటగా తెలియరావడము లేదు. అవిశద స్వరూపంగా కనిపస్తేననాది. 



114 భగవద్రామానుజ విరచిత బ్రహ్మసూత్రభాష్యమ్

కనుక ఆశ్రయ విషయ జాఞానముననాపపుటికీ అజాఞానానుభవానిక్ విరోధము లేదు అని 
అంట్నానారా! అయో్య! జాఞానము కల్గడానిక్ ముందు ఉననా ప్రాగభావము కూడా 
తేటగానే తెలియవస్తేననాది. ఐతే ఆశ్రయము యొక్క ప్రతియోగి జాఞానము మాత్రము 
విశదస్వరూపవిషయము కాదు. కనుక ఇచచిట పట్టుదలకపోవడమే తపపు విశేషము 
మాత్రమేమీ లేదు. భావరూపమైన అజాఞానము కూడా అజాఞానమే అని తెలియవస్తేననాది 
గనుక ప్రాగభావ సిదిధులోవలె స్ప్క్షత్వము ఉండనే ఉంట్ననాది. ప్రాగభావము 
అనగానే దేనిక్ సంబంధంచినది అని ప్రతియోగి స్ప్క్షత ఉంట్ననాది. అదెలాగంట్ 
- అజాఞానము అని అననాపడు ద్ని అరథేము జాఞానం లేకపోవడమా? లేక జాఞానానిక్ 
విరోధయా? లేక ద్ని కంట్ ప్రయ్న మరొకటి అని అరథేమా? మూడింటిక్నీనా ద్ని 
స్వరూప, జాఞానాప్క్షను తపపుక ఆశ్రయ్ంచవలసియే ఉంట్ంది. అంట్ ఆ మూటి 
స్వరూపాలను తెల్్సకోకతపపుదు. చీకటిని గురించి తెల్్సకోవాలంట్ వెల్తురు యొక్క 
అవసరము లేకపోయ్నా ప్రకాశవిరోధ అనే ఆకారముతో గురితేంచితే ప్రకాశము యొక్క 
ప్రతిపతితే అప్క్ష ఉండనే ఉంట్ననాది. మీరనుకననాట్లే భావరూపమైన అజాఞానము 
ఎపపుడూ కూడా స్వరూపంతో సిది్దంచదు. అజాఞానము అని మాత్రమే తెలియవస్తేంది. 
అలాగైనపడు జాఞానాభావము (జాఞానము లేకపోవడము) లాగే తదప్క్షత్వము (ద్నిని 
గురించి తెల్్సకోవాలసిన అవసరము) నూనా సమానమే. జాఞానప్రాగభావానినా మీరు 
అంగీకరిస్తేనానారు. ఇంతకముందు నాక జాఞానములేదు అనడముతో జాఞానాభావము 
ప్రతీయమానమవుతుననాది కాబటిటు ఉభయులమూ అంగీకరించిన జాఞానప్రాగభావమే 
అహమజఞాః మామన్యంచ న జానామి అని అనుభవంగా పరిణమిస్తేననాదని ఒపపుకోవాలి. 
ఇంతేకాదు నిత్యమూ ముకతేము స్వప్రకాశము చైతన్యమే స్వరూపముగా గల బ్రహ్మక 
అజాఞానానుభవమునూనా జరుగదు. ఎందుకంట్ బ్రహ్మము స్్వనుభవస్వరూపము 
కనుక. స్్వనుభవస్వరూపమే ఐనా అవిద్య చేత తనదైన ప్రకాశము కపపుబడిపోయ్ 
అజాఞానానినా అనుభవిస్తేంది అని అనేటలేయ్తే ఒక ప్రశనాక సమాధానము 
చెపాపులి. తిరోహిత స్వరూపత్వమ్ అంట్ ఏమిటి? అప్రకాశితస్వరూపము. అంట్ 
తన స్వరూపము జాఞానము ప్రకాశింపకపోవుట. ఐతే స్్వనుభవ స్వరూపము 
(స్్వనుభవస్వరూపము అనగా తనయొక్క/ తనదైన జాఞానానినా అనుభవించడము, 
కలిగి ఉండడము = ఎలలేపడూ జాఞానముతో ప్రవరితేంచడము. దీపము తనదైన వెల్గును 
ఎపపుడూ కలిగే ఉంట్ంది. అదే ద్నియొక్క అనుభవ స్వరూపము అట్లే ఎలలేపడూ 
బ్రహ్మజాఞానానుభవంతో ఉండడము.) కల బ్రహ్మక అప్రకాశిత స్వరూపత్వము ఎలా 



శ్రీభాష్యమ్ 115

వస్తేంది? పరప్రకాశము కాకండా స్్వనుభవ స్వరూపమే ప్రకాశకము ఐన బ్రహ్మక 
ఇంకక వేరయ్న ద్నివలన తన ప్రకాశము అప్రకాశితము కావచ్చినని అనేటలేయ్తే 
అపడు ప్రకాశము అనేది ధర్మము ఔతుంది. అలాంటి ప్రకాశధరా్మనినా మీరు 
అంగీకరించలేదు కాబటిటు ప్రకాశమే స్వరూపంగా కల బ్రహ్మమునక వేరొక్క ద్నివలన 
ఆప్రకాశము నశించితే బ్రహ్మక స్వరూపనాశము - తాను నశించిపోవడము - అనేది 
వస్తేందని ఇంతకముందే చెపపునాము.

ఇంతేకాకండా బ్రహ్మయొక్క స్వరూపము కపపువేయబడడానిక్కారణమైన 
ఈ అజాఞానము సవేయింగా బ్రహ్మకు తెలియబడూ్త బ్రహ్మను కపి్పవేసు్తింది. బ్రహ్మను 
కపి్పవేస్ సవేయముగా ఆయనకు అనుభవింలోకి వళ్్తింది. కాబటిటు అన్్యనా్యశ్రయణము 
అనే దోషము వస్తేంది. అనుభూతమవుతూనే తిరస్కరిస్తేంది అనేటటలేయ్తే ఒకవేళ 
అజాఞానముచేత తిరోహితము కాకండానే బ్రహ్మ అజాఞానానినా పందుతుననాటలేయ్తే అపడు 
తిరోధానము చేయడమనే కలపున వ్యరథేమవుతుంది. అలాగే అజాఞానస్వరూపకలపున 
కూడా. ఎందుకంట్ బ్రహ్మక అజాఞానము కనిపంచినట్లే అందువలలే కల్గాతుననాదని 
అంగీకరిస్తేననా ప్రపంచదర్శనమునూనా జరుగుతుందికాబటిటు. ఐతే బ్రహ్మక ఈ 
అజాఞానానుభవము తనంత తాను గానే కల్గాతుంద్? మరొకద్నివలలేనా? స్వతహానే 
అయే్యటటలేయ్తే అది బ్రహ్మక స్వరూపము వలన ఔతుంది. కాబటిటు ఏనాటికీ అజాఞానము 
నుండి బ్రహ్మక విడుదల కానేకాదు. అనుభూతియే స్వరూపముగాకల బ్రహ్మక 
అజాఞానానుభవము స్వరూపము కావడంతో మిథా్య రజతమును అది వెండికాదని 
చెప్పు బాధకజాఞానంతో రజతానుభవము కూడా నశించిపోయ్నట్లే అజాఞానానినా నివృతితే 
చేస్ జాఞానంతో అనుభూతి స్వరూపమైన బ్రహ్మక స్వరూపనివృతితే జరుగుతుంది 
కద్! ఐతే అది వేర్ మరొక ద్నితోనే ఐతే?అదిఏది? అజాఞానాంతరము (మరియొక 
అజాఞానము) అలాగే ఐతే ముందే ఉననా అజాఞానము తొలగడానిక్ ఒక అజాఞానము, ద్నినా 
తొలగించడానిక్ మరొక అజాఞానము ఇలా కనస్గితే అనవసథే ఏరపుడుతుంది ఇది ఒక 
దోషము.

ఇక బ్రహ్మను కపపువేసియే స్వయంగా అనుభవింపబడుతుంది (అనుభవ 
విషయమవుతుంది) అనగా నేను అజాఞానముతో కపపువేయబడినాను అని 
తెల్్సకంటాడు.  అని అనేటలేయ్తే అలా ఐనపడు ఈ అజాఞానమనేది కనునాలలో ఉండే 
కాసుల్ అనే పరలాంటి వా్యధలాగా తాను బ్రహ్మలో ఉండి బ్రహ్మను కపపువేస్తేంది. 
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కనుక అజ్ఞానము జ్ఞానము చేత బ్ధిింపబడదు. ఇద్దరు చంద్రుల్ లేరు. చంద్రుడు 
ఒక్కడే ఉనానాడని చెపపునంత మాత్రాన వాడిక్ ఒక్క చంద్రుడు “జ్ఞానమువల్ల” 
కనిపంచడు. కంటిలోనుననా రండు చంద్రుల్ కనిపంచడానిక్ కారణమైన కాసుల్ 
అనబడే పరను తొలగించిన తరా్వతనే ఏక చంద్ర జాఞానము కల్గుతుంది అంట్ వట్టి 
మాటలతో కాక కింట్లోని పరలను తొలగిించుట అనే “కార్యమువల్లనే” రిండు 
చింద్రుల్ కనిపిించడమనే ద్షము లేకుిండా పోతుింది.

ఇక ఈ అజాఞానం స్వయంగా అనాది ఏనాటి నుండి ఉంటూ వస్తేననాదో 
తెలియదు. బ్రహ్మ స్క్. కావున ఆయనక తన విషయంలో స్క్తా్వనినా కలిపుసూతే, 
బ్రహ్మ స్వరూపానినా తిరస్కరించడమనే రండు పనులను ఒకేస్రి అజాఞానము చేస్తేంది. 
అపడు అనవస్థే వంటి దోషాల్ ఉండవు అని అంటారా? ఇలా అనడంతగదు. 
స్్వనుభవస్వరూపడైన బ్రహ్మక ఆ అనుభవ స్వరూపానినా కపపువేయకండా / 
తిరస్కరించకండా స్క్తా్వనినా ఆపాదించడము కదరదు. అజాఞానం వలలే కాకండా 
మరొక కారణంతో తిరస్్కరము జరుగుతుంది అనేటలేయ్తే అపడు ఈ అవిద్య / 
అజాఞానము మరొకద్నివలలే పడుతుననాది కనుక అజాఞానము ఉతపుననాము ఔతుంది 
ద్నితో అనాదిమత్వము లేకండా పోతుంది. పటిటున ద్నిక్ వినాశము తపపుదు కనుక 
ఇక ఇంతకముందు చెపపునట్లే అనవస్థే కూడా అలాగే ఉంట్ంది. 

తనదైన స్వయంప్రకాశతారూపమైన స్వరూపము తిరస్కరింపబడకండానే 
అజాఞానానిక్ బ్రహ్మక స్్వనుభవము (జాఞానానుభవము) ఒక్కట్ కాకండా 
అజాఞానానుభవమునూనా కల్గవలసి వస్తేంది. అపడు బ్రహ్మ అజాఞానికాక తపపుదు.

మరియు బ్రహ్మను అవిద్య కపపువేస్తే బొతితేగా బ్రహ్మ ప్రకాశించకండా పోతాడా! 
ఏదో ఒక్ంత ప్రకాశిస్తేడా? ఈరండింటిలో మొదటి కలపుము ప్రకారమే ఐతే ప్రకాశ 
స్వరూపడైన బ్రహ్మ ఏమాత్రము ప్రకాశించకపోతే తుచఛేత్వము వస్తేంది. అనగా 
గగనకస్మంలాగా సర్వశూన్యత్వము ఏరపుడుతుంది. ఈ మాటను ఎన్నా స్రులే 
చెపపునాము.

ఏదో ఒక్ంత ప్రకాశిస్తేడు అనేది రండోకలపుమునక సమాధానము ఐనపడు. 
అంట్ వ్యక్తే మొతతేముగా కనిపంచడుకాబటిటు సచిచిద్నందైకరసమగు బ్రహ్మయందు 
ఏ అంశము / భాగము తిరస్కరింపబడుతుంది? ఏది ప్రకాశించ్తుంది? చెపపుండి. 
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బ్రహ్మ స్ంశము కాదు. నిరంశము, నిరి్వశేషము ప్రకాశమాత్రమే ఐన వస్తేవునందు 
రండు ఆకారాల్ సంభవించవు కాబటిటు తిరస్్కరము ప్రకాశము అనేవి రండూ ఒకేస్రి 
జరుగవు. సర్. ఇక సచిచిద్నందైకరసమైన బ్రహ్మ అవిద్య చేత తిరోహితస్వరూపము 
కలదై అవిశదసవేరూపము లాగా కనిపిసు్తింది అంట్నానావు కాబటిటు ప్రకాశము మాత్రమే 
తన స్వరూపముగా కల బ్రహ్మక సహజమైనది విశదతనా? లేక అవిశదతనా? 
సపుషటుంగా తేలచివలసియుననాది.

ఇక్కడ వివరింపడుతుననా విషయము ఇది - ఏదైతే స్ంశమై సవిశేషమై 
ప్రకాశింపబడుతుననాదో ద్నిలోని అనినా అంశల్ కూడా సపుషటుంగాకనబడడమే 
విశదావభాసము. కనినా కనినా విశేషాల్ కనబడకండా కనినా మాత్రమే కనబడడము. 
అవిశదావభాసము. అలాంటి ద్ంటోలే ఏ ఆకారము ప్రతిపననాము కాదో ద్నిలో 
ప్రకాశము లేదు కాబట్టు ప్రకాశవైశద్యము లేదు. ఏ అంశము కనబడుతుననాదో 
ద్ని యందు ద్ని యొక్క విషయప్రకాశము విశదంగానే ఉంట్ననాది. 
అందుచేత అనినాచోటలేలోను ప్రకాశింపబడే అంశమునందు అవైశద్యము అనేది 
లేదు. విషయమునందునూనా స్వరూపము కనిపంచ్తుండగా ద్నిలోని కనినా 
విశేషాల్ కనబడకపోవడమే అవైశద్యము. అందుకని అవిషయము, నిరి్వశేషము, 
ప్రకాశమాత్రము ఐన బ్రహ్మయందు స్వరూపము ప్రకాశమానమవుతుండగా 
ద్నిలోని కనినా విశేషాల్ కనుపంచ్టలేదు అనే అవైశద్యము అనగా అజాఞాన 
కార్యము జరుగదు. మరియు ఈ అవిద్్యకార్యమైన అవైశద్యమనేది తతతే్వజాఞానము 
పటిటున తరా్వత పోతుంద్? పోద్? పోకపోయ్నటె్లేతే మోక్షము లేదు. తొలగిపోతే 
వస్తేవు ఎలాంటిది? అని విచారించవలసి ఉంట్ంది. విశదస్వరూపము వస్తేవు అని 
అంట్ అది ఇంతకముందుననాదేనా? ఉననాదే ఐతే అవిద్య వలలే ఏరపుడిన అవైశద్యము, 
అది తొలగిపోవడమునూనా ఉండవు. లేకపోతే మోక్షము అనేది కార్యము ఔతుంది. 
అందువలలే ద్నిక్ అనిత్యత్వము వస్తేంది. కాగా ఈ అజాఞానానిక్ ఆశ్రయమేదో 
నిరూపంచలేకపోయ్నందున అవిద్య బ్రహ్మను ఆశ్రయ్ంచడం జరుగదు అని మునుప్ 
చెపపునాము. మరియు ఈ అవిద్య / అజాఞానం పరమారథేము కాని దోషము కారణంగా 
భ్రమ ఏరపుడుతుననాదని చెప్పువారిక్ అధషా్ఠనము లేకండా భ్రమపటటుదు అనే విషయానినా 
ప్రతిపాదించడం ఏమాత్రము కూడా కదరదు. భ్రమ కల్గడానిక్ కారణమైన 
దోషము, దోషాశ్రయత్వములవలె అధషా్ఠనము అపరమారథేమైనా భ్రమకల్గడము 
స్ధ్యమౌతుంది. అపడు బౌదుధులవలె అంతా శూన్యమే ఔతుంది.
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భావరూపమైన అజాఞానము అనుమాన ప్రమాణము చేతనునూనా సిదిధుస్తేంది 
అని ఏది అనానారో అది తపపు. అనుమానమును / వా్యపతేని చెపపుడము కదరదు. 
చెపాపుము కదండీ అంట్నానారా! నిజమే చెపపునారు. కానీ అది దురుకతేము. అచచిట 
మీరుచెపపున హేతువు అజాఞానము నందు అనభమతమైన మరొక అజాఞానానినా 
స్ధస్తేననాది. కనుక విరుదధోము అనే హేత్వేభాసము అనే దోషముతో కూడియుననాది. 
హేతువు వలె ఉండి స్ధా్యనినా స్ధంచలేదు. కనుక అది హేతా్వభాసము. 
స్ధా్యభావసథేలములో హేతువు ఉండడము విరుదధు లక్షణము. అస్తే. అంతేకాకండా 
మరొక అజాఞానానినా స్ధంచలేకపోతుననాందున హేతువు ‘అనైకాింత్యము’ అనే 
దోషానిక్ గురియవుతుననాది. స్ధా్యభావవద్ వృతితేః అనైకానితేకః అని లక్షణము. 
స్ధ్యములేని ద్నియందుండడము ఈ దోషానిక్ లక్షణము, ఒకవేళ మరొక 
అజాఞానానినా స్ధంచినా అజాఞానము అజాఞానస్క్త్వమును అడు్డకంట్ననాది.  అందువలలే 
అజాఞానానినా కలిపుంచడం వ్యరథేము ఔతుంది. దృషాటుంతము కూడా స్ధన వికలము 
ఔతుంది. దీపప్రభ అంతవరక తెలియకండా ఉననా వస్తేవును ప్రకాశింపచేస్ది 
కాదు గనుక. అనినాచోటలేలోనూ జాఞానానికే ప్రకాశత్వము అనే ధర్మము ఉంట్ననాది. 
దీపము ఉననాపపుటికీ ఆయా వస్తేవులను గురించిన జాఞానము లేకపోతే విషయమేమిటో 
తెలియదు కద్! జాఞానేంద్రియాల్ ఏవీ కూడా జాఞానము కల్గడానిక్ కారణాల్ ఔతాయే 
తపపు స్వయంగా ఆయా వస్తేవులను ప్రకాశింపజాలవు. బాగా వెలిగే ప్రదీపము 
యొక్క ప్రభ జాఞానానినా పటిటుంచే కంటిక్ అడ్డంగా ఉండే చీకటిని తొలగించడం ద్్వరా 
తోడుపడుతుందే తపపు తాను స్వయంగా జాఞానానినా పటిటుంచదు. ఐతే ఫలానా వస్తేవు 
ఇది అనే ప్రకాశక జాఞానము పటటుడంలో నిమగనామైన చక్షురింద్రియానిక్ ఉపకారకము 
అవుతుననాందున దీపానిక్ ప్రకాశకము అని వ్యవహారము చేస్తేనానారు కాని సూటిగా 
అది ప్రకాశకముకాదు. ఆధర్మము జాఞానానిదే. అలాకాదండీ! జాఞానంతో సమానమైన 
ప్రకాశత్వధరా్మనినా దృష్టులో పెట్టుకని దీపప్రభను ఉద్హరణగా చెపపునాము. జాఞానమే 
తనకచెందిన విషయావరణానినా త్రోసివేసూతే ప్రకాశకమై ఉంట్ననాదననా విషయానేనా 
అంగీకరిస్తేనానాము. అని చెపతునానారా! ఐతే ప్రకాశకత్వము అంట్ కేవలము జాఞానం 
కల్గకండా అడు్డపడే విరోధని తొలగించడము ఒక్కట్కాదు. ఆయా అరాథేలను/ 
వస్తేవులను ఇది ఫలానా అని విడదీసి తెలపుడం కూడాఅందులో భాగమే. అనగా 
వ్యవహారము చేయడానిక్తగిన యోగ్యతను కలిగించడమననామాట. అంట్ ఇది పండు 
అని గురితేంచి అందులోనూ మామిడిపండు అని నిర్్దశించి చెపపుడానిక్ తగిన సిథేతిని 
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కలిగాంచడము. ఈ సిథేతి / శక్తే జాఞానానికే ఉననాది. దీపప్రభక లేదు. ఒకవేళ జాఞానము 
ఉతపుతితే కావడంలో ఉపకారకములైన ప్రకాశదులను కూడా అప్రకాశితమైన అరాథేలను 
ప్రకాశింపచేయడమనే శక్తే ఉననాదని ఒపపుకంట్ అంతకంట్ ఎక్కవగా సహకారానినా 
అందిస్తేనానాయ్ కాబటిటు ఇంద్రియాలక కూడా అప్రకాశితారథే ప్రకాశకత్వమును 
ఒపపుకోవాలి. అలా ఐనపపుడు ఇంద్రియాల్ తమచేత తొలగింపబడే వసతే్వంతరముల్  
కలవి కావు కనుక అనైకాంత్యమనే దోషము అలాగే ఉంట్ంది. ఇంద్రియాల్ 
ఆయా వస్తేవులను గురితేంచడానిక్ తోడపుడాతేయే తపపు అడ్డంగా ఉండేవేర్ వస్తేవులను 
తొలగించవు. కనుక ఇక్కడిక్ చాల్. అనుమాన ప్రమాణములో హేతువే చాలా 
ముఖ్యమైనది ద్నినాబట్టు వ్యవహారము నడుస్తేంది. ఇక్కడ ఆ హేతువులో ఉననా దోషానేనా 
ఎతితేచూప ప్రతిపక్వాద్నినా ఖండించినారు. 

మీరు చెపపున ప్రయోగానిక్ విరుగుడుగా మేము కూడా కనినా ప్రయోగాలినా 
చెపతాము ఆలోచించండి. 

1. వివాద్నిక్ కారణమైన అజాఞానము కేవలం జాఞానమాత్రమైన బ్రహ్మను 
ఆశ్రయిించినది కాదు. అది అజాఞానము కాబటిటు (జాఞానము కాదు. జాఞానవిరోధ 
కాబటిటు) శ్క్తేకాదులయందలి అజాఞానంవలె జ్ఞాతను ఆశ్రయిించి యుంట్ంది. 

2. వివాద్ధా్యసితమైన అజాఞానము జాఞానమాత్రమైన బ్రహ్మక ఆవరణము 
కాదు. అజాఞానమైనందువలలే శ్క్తేకాదులయందలి అజాఞానమువలె. అది 
విషయావరణము.

3. వివాద్ధా్యసితమైన అజాఞానము జ్ఞానముచేత తొలగిపోదు. జాఞానవిషయానిక్ 
ఆవరణము కాదు గనుక. ఏది జాఞానము చేత తొలగింపబడే అజాఞానమో అది 
జాఞానవిషయావరణము. ఎలాగంట్ శ్క్తేకాదులందలి అజాఞానమువలె.

4. బ్రహ్మ అజాఞానానిక్ ఆసపుదము (నెలవు)కాదు. జాఞాతృత్వము లేనందువలలే. 
ఘటాదుల వలె

5. బ్రహ్మ అజాఞానము చేత ఆవరింపబడినవాడు కాడు. జాఞానము నక విషయము 
కాదు గనుక. ఏది అజాఞానావరణమో అది జాఞానమునక విషయమైనది. 
శ్క్తేకాదులవలె.
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6. బ్రహ్మ జాఞానముచేత తొలగింపబడే అజాఞానము కాదు. జాఞానానిక్ విషయము 
కాదు గనుక. ఏది జాఞానము చేత నివరితేంపదగిన అజాఞానమో అది జాఞానానిక్ 
విషయమవుతుంది. శ్క్తేకాదులవలె.

7. వివాద్ధా్యసితమైన ప్రమాణ జాఞానము. తన ప్రాగభావానికంట్ వేరైన 
అజాఞానపూర్వకము (ముందుననాటిటుది) కాదు. ప్రమాణ జాఞానమైనందువలన. మీక 
ఇషటుమైన అజాఞానానినా స్ధంచే ప్రమాణ జాఞానము వలె.

8. జాఞానము వస్తేవును నశింపచేయదు. శక్తే విశేషముతో ఉపబృంహణము లేనిదైన 
జాఞానం కావడం వలలే. ఏది వస్తేవును నశింపచేస్తేందో అది శక్తే విశేషము చేత 
ఉపబృంహితము. అలాంటి జాఞానము, అజాఞానమునూనా కనపడ్డవి. ఎలాగంట్ 
భగవంతుడు, యోగుల్ వంటి వారి జాఞానము, ముదగారాదుల వలెనునూనా.

9. భావరూపమైన అజాఞానము జాఞానము చేత నాశము చేయబడదు. భావరూపమై 
నందున కండ వలె (భావము - అనగా ఉననాటిటు కనపడునటిటు వస్తేవు.)

ఇక మీరిటాలే అనవచ్చిను - బాధక జాఞానంతో అంతక మునుప పటిటున 
పాము అనే జాఞానము ద్నివలలే కలిగిన భయము, వణుక, న్టోలే తడారిపోవుట, 
వంటి వనీనా నశించిపోవడము కనిపస్తేననాదికద్! అని. అది సరికాదు. అవి పాము 
కాదు తాడే అనే జాఞానంతో నశించడం లేదు. వాటనినాంటికీ కారణమైన పాము 
అనే జాఞానమునశించింది కాబటిటు అవీ నశించి పోయ్నాయ్. జాఞానము క్షణకాలము 
మాత్రమేకద్ ఉండేది. కారణజాఞానము నశించినందున కార్యమైన భయాదుల్ 
కూడా ద్నితోపాట్ పోయ్నాయ్. క్షణికత్వము అనేది కూడా వాటిక్ జాఞానంలాగే అవి 
ఉతపుతితేకావడానిక్ కారణము ఉననాపడు కనుపంచడము కారణము పోయ్న తరా్వత 
కనుపంచకపోవడం వలలే అరథేమవుతుననాది. ఒకవేళ క్షణికము కాకపోయ్నపడు 
భయాదులక కారణమైన జాఞానాల పరంపర ఎడము లేకండా కనస్గుతుననాందున, 
అనినాజాఞానాలూ భయాదులక కారణాల్ అవుతునానాయ్ కనుక అనేకంగా భయాదుల్ 
కలిగే అవకాశమేరపుడుతుంది.

ఇకమీరు చెపపున అనుమాన ప్రయోగంలో “సవేప్రాగ భావ వ్యతిరిక్త వస్తవాింతర 
పూరవేకిం” అని పనిక్రాని విశేషణానినా చేరచిడం వలలే మీ ప్రయోగనైపణ్యము 
బయటపడుతుననాది. అందువలలే అనుమాన ప్రమాణము చేతనునూనా భావరూపమైన 



శ్రీభాష్యమ్ 121

అజాఞానము సిదిధుంచదు. శ్రుతి ప్రమాణము, అరాథేపతితే ప్రమాణాల చేత కూడా మీ ఇషటుము 
నెరవేరదు. ద్నినా తరువాత చెపతాము. మిథ్యయైన పద్రాథేనిక్ మిథ్యయే ఉపాద్నము 
అవుతుంది అనే మాటను కూడా నవిలక్షణత్వేత్ అనే అధికరణ నా్యయముతో 
పరిహరిస్తేము. అందువలలే అనిర్వచనీయమైన అజాఞానానిక్ సంబంధంచి ఎలాంటి 
ప్రతీతి లేదు. ప్రతీతి ముందుగా ఉండడము, తరువాత భ్నితే కల్గడము, ఆ తరువాత 
అది సరికాదు అని యథారథేము తెల్వడము - బాధ. ఈ మూడింటివలలే జగతుతే భ్రమ 
అజాఞాన జన్యము అని అనుకోవదు్ద. వస్తేవు కనుపస్తేననాది కాబట్టు ప్రతీతి, భ్నితే బాధలక 
విషయము ఔతుననాది. అసల్ ఏ వస్తేవూ అక్కడ లేకపోతే శూన్యంతో ప్రతీతి భ్నితే 
బాధలక అవకాశమెక్కడిది? ఇదిగ్ లోకంలో తాడు పాము వెండి ముత్యప చిపపుల్ 
కనిపస్తేనానాయ్ కద్ వీటి మీద రజు్జ సరపుభ్నితే, శ్క్తేరజతభ్ంతుల్ ఏరపుడుతునానాయ్ 
కాబటిటు, ఇవే కాక ప్రతీతులను బటిటుకూడా జాఞానాజాఞానాలక విషయము లభంచడము 
లేదు కాబటిటు అనుపలబిధు అనే ప్రమాణము ద్్వరా భావరూపమైన అజాఞానము లభస్తేంది 
అని కలపున చేయకండి అది తగదు.

శ్కాతేయాదుల యందు రజతాదుల్ కనిపస్తేనానాయ్. ప్రతీతి కాలములోనే అచచిట 
వెండిలేదనే బాధ కారణంగాను, ఒక వస్తేవు మరొక వస్తేవుగా ప్రకాశించడము 
పసగదు కాబటిటునీనా సత్ అసత్ అని చెపపులేని అపూర్వమైన ఈ వెండి దోషము చేత 
కనిపస్తేననాది. అని కలిపుంచ్కంట్ సరిపోతుంది. అని అంట్. అది తగదు. అటాలే 
కలిపుంచ్కనానా కూడా ఒక వస్తేవు మరొక వస్తేవుగా కనిపంచడము - ముత్యపచిపపు 
వెండిగా - ప్రకాశించడము తపపుదు గాక తపపుదు. మరొకటిగా కనిపస్తేననాది అని 
అంగీకరించినందువలలేనే ఖ్్యతి, ప్రవృతితే, బాధ, భ్రమ అనేవి పసగుతునానాయ్.  
ఖ్్యతి: ఒక అరథేవనతేమైన వస్తేవు కనుపంచడము. ప్రవృతితే:- ఆ వస్తేవు నుండి 
ప్రయోజనానినా పందడం కరక ద్నినా తెచ్చికోవడానిక్ పూనుకోవడము. బాధ: తీరా 
అక్కడిక్ పోయ్నాక అక్కడ తాను తలచిన వస్తేవు కాదు. లేదు. అని తెల్్సకోవడం. 
భ్రమ:- ఇదంతా ఒకటి ఉంట్ మరో వస్తేవును భావించినాను అరథేము చేస్కోవడం. 
ఎక్కడా కనిపంచని నిషా్కరణమైన వస్తేవును కలిపుంచడము ఎంత మాత్రము తగదు. 
కలిపుంచబడుతుననా ఈ అనిర్వచనీయమైన అజాఞానమనే వస్తేవు అనిర్వచనీయమని 
ఎవరికీ అనిపంచడం లేదు. పరమారథేమైన రజతమనే ప్రతీతి కల్గుతుననాది. 
అనిర్వచనీయమనియే ప్రతీతమైతే భ్ంతి బాధ ప్రవృతితే అనేవి కూడా ఉండబోవు. 
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ఒక వస్తేవు కనిపంచి, తదుపరి అది ఫలానా కావచ్చిను అని భ్రమ కలిగి ఆ తరా్వత 
సంపాదించ్కోవడానిక్ ప్రయతినాంచడాల్ జరుగుతాయ్. ఇది అది అని కాదు 
అనకండా ఏదీ కాదు అని అనిపస్తే ప్రవృతితే వంటివి ఏవీ ఉండవు. కనుక ఒక వస్తేవు 
అంటూ ఉండి తీరాలి. అందువలలే ఒకద్నినా చూచి ఒకటిగా అనుకోకపోతే, ఆ వస్తేవు 
మరొక వస్తేవుగా కనుపంచకపోతే ప్రతీతి, ప్రవృతితే, బాధ, భ్రమల్ పసగవు. కనుక 
ద్నినా ప్రక్కక త్రోసివేయలేము కనుక శ్కాతేయాదులే రజతాదుల్గా ప్రకాశిస్తేనానాయ్/ 
కనుపస్తేనానాయ్ అని మీరు ఒపపుకోక తపపుదు. ఖ్్యత్యంతర వాదుల్ కూడా 
ఎంతదూరము వాదించినా చివరిక్ అన్యధా అవభాస్నినా ఆశ్రయ్ంచాలి్సందే. 
అసత్ ఖ్్యతివాదుల్ సత్ రూపంలోనూ, ఆత్మఖ్్యతివాదుల్ వస్తేవుల్గాను, 
అఖ్్యతి పక్షములో ఒకద్ని విశేషణము మరొక ద్నిక్ విశేషణంగాను, జాఞానాల్ 
రండునూనా ఒకటిగాను, విషయములేదు అనే అసద్ భావపక్షములో ఉననాద్నిని గాను 
అంగీకరించవలసియుంట్ంది. (ప్రపంచము శూన్యములో నుంచి పటిటుంద్? లేక 
ఉననా ద్నినాంచే ప్రపంచము పరిణామము చెందింద్? అనే అంశం పైన ఖ్్యతి వాదము 
అను ప్రుతో చరచి జరిగి ద్నిమీద వేద్నుతేలందరూ ఒక్కక్కరు ఒక్కక్క వాద్నినా 
సమరిథేంచినారు. సత్ ఖ్్యతి, అసత్ ఖ్్యతి, యథారథేఖ్్యతి, అయథారథేఖ్్యతి, ఆత్మఖ్్యతి, 
అఖ్్యతి అని పల్భేద్ల్ ఉనానాయ్. శ్క్తేరజతభ్నితేలో శ్క్తేయందు రజతముననాదని 
భ్రమ కల్గడానిక్ కారణముపైన చరిచిసూతే నిజంగా రజతముననాద్! రజత అంశ 
ఉననాద్? మరొక వస్తేవా? మొదల్గాలోతైన చరచిక అవకాశముననాది గనుక ఖ్్యతి 
వాదము ప్రస్తేవనక వచిచింది)

ఇంకా అనిర్వచనీయమైన అపూర్వమైన రజతము ఇక్కడ పటిటుంది అని 
చెప్పువాడు ద్ని జన్మక కారణమేదో కూడా చెపపువలసి ఉంట్ంది. ప్రతీతి 
కారణంకాదు. ప్రతీతిక్ ఆ వెండి విషయమవుతుననాందున వెండి పటటుడానిక్ ముందు 
ప్రతీతి కల్గడానిక్ అవకాశమేలేదు. నిరి్వషయంగానే పటిటు, వెండిని పటిటుంచి ద్నినా 
తనక విషయంగా ప్రతీతి చేస్కననాది అని చెపపుడము మహాతు్మలైన మీకే ఇలా 
ఉపపాదించడం తగుతుంది. లేదూ ఇంద్రియాదులలో ఉననా దోషము అలా ప్రతీతిని 
కలిగాస్తేంది. అంటారా అది కూడా తగదు. ఇంద్రియము స్వతంత్రము కాదు. పరుష్డిని 
ఆశ్రయ్ంచి ఉంట్ంది కాన అరథేగతమైన కారా్యనినా పటిటుంచజాలదు. ఇంద్రియాల్ 
కూడా అపూర్వమైన రజతానినా సృష్టుంచవు. అవి కేవలము జాఞానానినా పటిటుంచడములో 
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మాత్రమే స్ధనాల్ / కారణాల్ కాగలవు. పోనీ దుషేటుంద్రియాల్ అంద్మా! అవీ 
కావు. అవి తమ కార్యమైన జాఞానమునందే విశేషంగా పనిచేస్తేయ్. అనినాంటికంట్ 
వేరుగా అనాదియైన మిథా్యజాఞానమైన ఉపాద్నమా? అంట్ ద్నినా కూడా కాదని 
ఇంతకముందే తోసిపార్సినాము.

ఇంతేకాకండా అనిర్వచనీయమైన ఈ వస్తే సముద్యము రజతము ముననాగు 
బుదిధుశబా్దలతో ఏవిధంగా విషయంగా వ్యవహరింపబడుతుంది? ఘటాది జాఞానము, 
ఘట శబ్దముల వలలే కాదు. ద్ని విషయము వేర్. ఇది ఘటాదులక భననాము. 
రజతము (వెండి) ముననాగువాటి పోలికలతో / స్దృశ్యముతో అనేటలేయ్తే అపడు 
“విండిలాింట్ది” అని ప్రతీతి, “విండివింట్ది” అని శబ్దము / ప్రు ఏరపుడుతాయ్. 
రజతాదిజాతితో కూడినందున (రజతాది జాతియోగాత్) అని అంట్ ఆ జాతి 
యోగము పరమారథేమా? అపరమారథేమా? పరమారథేమైతే కాదు. అపరమారథేముతో 
కూడికపసగదు. అపరమారథేమైనా పరమారథేముతో కూడి ఉండడము ఒప్పుది 
కాదు. అవి కలి్సనా పరమారథే బుదిధు, శబ్దముల వ్యవహారము స్ధ్యం కాదు. కనుక 
తర్కవాదంలో పరిణతి లేక కతర్కము చేస్ వారితో చాల్ నింక వివాదము.

లేద్ ‘‘యథార్థిం సర్వ విజాఞానం’’ కనిపంచేదంతా కూడా యథారథేమే కాని 
మిథ్య కాదు అని వేదవేతతేలైన వారి యొక్క అభప్రాయము. శ్రుతుల్ స్మమృతుల్ దీనేనా 
చెపతునానాయ్. వీటి ప్రకారము సమసతే ప్రతీతులోలేను సరా్వత్మయైన నారాయణుడు 
ఉంట్నానాడు. అటాలేగే ప్రకృతి అంశల్ అనినాంటిలోనూ ఉనానాయ్. పూర్వము సృష్టు 
చేయడానిక్ పూనుకననాపడు భగవానుడు నేను పల్రకాల్గా అవుత్ను అని 
సంకలిపుంచినాడు. అట్పమ్మట నీరు తేజస్్స భూమి అనువాటిని సృష్టుంచినాడు 
అవి దేనికదే విడివిడిగా నుననాందున భూత సృష్టు జరుగలేదు. అపడు ఆయన 
ప్రతిమహాభూతములోనూ మిగతా రండింటి భాగాలను కలిపనాడు. సగభాగము 
ఒక ప్రధానభూతము మిగతా సగములో వేరు రండింటి భాగాలను చేరిచినాడు. అలా 
త్రివృత్ కరణము పూరితే అయ్్యంది. అదే మనక ప్రత్యక్షంగా కనిపసూతే ఉననాది. అగి్న 
యొకకా ప్రకాశవింతమైన రూపము న్ట్లో నున్నది. అది తేజ్ధర్మము. అగినాలోనూ 
రోహితము తెల్పు నల్పు అనేవి ఉనా్నయి. అవి పృధివికి చెిందినవి. ఈ విధంగా 
అగినాక్నీనా త్రిరూపత వచిచింది. ఈ విషయానినా వేదమే చెపపుంది. కనుక అనీనా అనినాంటిలో 
కలసి ఉననావి. విష్ణుపురాణములోనూ సృష్టు ప్రకరణములో ఇదే చెపపుబడింది. 



124 భగవద్రామానుజ విరచిత బ్రహ్మసూత్రభాష్యమ్

పల్రకాలైన శకతేల్ కలిగిన విడివిడిగా ఉననా పృథివీ అప్ తేజస్్సల్ తాము ఒకకాట్గా 
కల్వకుిండా ప్రజలను సృష్టిింపలేకపోయినాయి. తదనంతరము పరమాత్మ 
సంకలపుముతో ఒకదానితో ఒకట్ కలస్ మహతుతేను మొదల్కని విశేషానతేముగా అండ 
సృష్టుని చేసినాయ్. సూత్రకారుడైన వేదవా్యస్డు కూడా భూతాలనీనా త్రిరూపములని 
త్రా్యత్మకత్వేతు్త భూయసా్తవాదని సూత్రము ద్్వరా చెపపునాడు. మూడింటిలో ఏది 
అధకమైతే ద్నిక్ ఆ భూతము ప్రు వ్యవహారములో ఉంట్ననాది. సోమలత 
దొరుకనపుడు పూతీకమను తీగరస్నినా స్మయాగములో ఉపయోగిస్తేరు. అలా 
చేయమని వేదము చెపతుననాది. కారణమేమంట్ ద్ంటోలే స్మలతాంశల్నానాయ్ 
కనుక. అటాలేగే వడు్ల లేకుింటే దూసవడలేను తీస్కోవడము కూడా వడలేలోని లక్షణాల్ 
ద్నిలో ఉండడమే. అలాగే ఒక వస్తేవులో మరొక వస్తేవు యొక్క అంశల్ ఎక్కవగా 
ఉననాపడు ద్నితో సదృశము అనబడుతుననాది. వెండిలోని ప్రకాశవంతమైన 
లక్షణాల్ తెలలేదనము ఉండడము చేత ముత్యపుచిప్ప విండిగా భావింపబడుతుననాది. 
ఈ ముచచిటను కూడ వేదమే చెపపుంది. ఇది వెండి ఇది ముత్యపచిపపు అనే భేదము ఏ 
వస్తేవు యొక్క అంశల్. ఎక్కవగా ఉంటాయో ద్నినా బటిటు వెండి ముత్యము చిపపు 
అని వ్యవహరింపబడుతుననాది. ముత్యపు చిప్ప విండితో సాదృశా్యని్న కలిగాయుననాది. 
అందువలలే ఈ చిపపులో వెండి ఉననాట్లే ప్రతీతి ఏరపుడుతుననాది. ఒకానొకపపుడు 
కిండ్లలో ఉిండే ద్షాని్న బటిటు శ్క్తే అంశలను వదిలి రజితాంశలను గ్రహిస్తే ఇది 
రజతమని భావించి వెండికరక ముందుక వస్తేడు. కంటిదోషము తొలగిన తరా్వత 
శ్కతేయాంశము తెలియవస్తే ఆ ప్రయతానానినా మానుకంటాడు. అందువలన శ్క్తేలో 
రూపా్యది విజాఞానం యథారథేమే. బ్ధ్య బ్ధకభావము కూడా అధకాంశల్ననా 
కారణానినా బట్టు చెల్లేబాటవుతుంది. అిందువల్ల మిథా్యర్థము సతా్యరథేము అనే భేద్లేవీ 
లేవు. ఈ విధంగా అనినాంటికీ సర్వత్వముతో పాట్ వ్యవస్థే కూడా ఏరపుడియుననాది.

ఇక కలలోలే కూడా ప్రాణులయొక్క పణ్యపాపాలననుసరించి భగవంతుడు 
ఆయా వ్యకతేల్ మాత్రమే అనుభవించేటట్లేగా ఆయా కాలాలలో నశించిపోయేట్లేగా 
మంచివీచెడ్డవీ ఐన పద్రాథేలను సృష్టుంచ్తునానాడు. కలలను గురించి వేదము 
ఇలాగా చెపతుననాది. అచచిట రథాల్, గుఱ్ఱాల్, బ్టల్ ఉిండవు. వాట్ని ఆయన 
సృష్టిించుత్డు. అచచిట ఆనిందము, ముదము ప్రముదముల్ిండవు వాట్ని 
కలిగిసా్తడు. అచచిట మేడల్ మిదెదాల్ కొలనుల్ సలయేళ్ళు ఉిండవు. వాట్న్ 
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కలి్పించుత్డు. ఆయనయే అని్నింట్న్ పుట్టిించేకర్త అని. కలలో లోకములోని ఇతర 
వ్యకతేలందరూ అనుభవించడానిక్ అనువుగా ఆయా పద్రాథేల్ లేకపోయ్నా ఆయా 
పరుష్ల్ మాత్రమే అనుభవించడానిక్ తగినట్లే మంచీ చెడ్డలవైన పద్రాథేలను 
ఈశ్వరుడు సృష్టుంచ్తాడు. ఆయనేకద్! నిజమైన కరతే. సత్యసంకల్పుడు ఆశచిర్యమైన 
శకతేల్ననా ఆయనక మాత్రమే అలాంటి వస్తేవులను పటిటుంచగల కరతేమృత్వము ఉననాది. 
ఇతరుల కెవ్వరికీ చేతకాదు అని అరథేము. 1) ముదము 2) ప్రముదము 3) ఆనిందముల్ 
- అన్్న ఆనిందములోని భేదాల్. 1) క్రొతతే వస్తేవును చూచినపడు కలిగేది ముదము 
2) అది తనక దక్్కతే ప్రముదము 3) ద్నినా అనుభవించితే కలిగేది ఆనందము. అని 
నిర్వచనము.

ఈ ప్రాణులిందరూ నిద్రిసు్తిండగా మెలకువతో ఉన్న పరమాత్మ వాళళు వాళళు 
కోరికలను సృష్టిసూ్త ఉింటాడు. ఆయనకే జో్యతిసవేరూపుడు అమృతము బ్రహ్మ అని 
పేరు్ల. ఆయన పైననే ఈ లోకాలన్్న ఆధారపడి ఉనా్నయి. ఎవవేడు కూడా ఆయన 
ఆజఞాను ఉల్లింఘించడు. ఉల్లింఘించలేడు. అని శృతి చెపతుననాది. సూత్రకారుడు 
కూడా 1) సింధే్య సృష్టి రాహహి 2) నిరా్మత్రిం చైకే పుత్రాదయశచి అనే రండు 
సూత్రాలద్్వరా స్వపనాములోని వస్తేవులను గురించి జ్వుడికే స్రషటుమృత్వమును ఊహించి 
మాయా మాత్రింతు కార్ తేసునోయానా నభవ్యకి్త సవేరూపత్వేత్ మొదలైన సూత్రాలతో 
జ్వుడు సంకలపుము మాత్రాన సృష్టుని చేయలేడు. జ్వుడిక్ సత్యసంకలపుత్వము, 
సత్యకామత్వము సహజంగా ఉననాపపుటికీ సంస్రదశలో అవి బయటపడవు. 
ఈశ్వరుడిక్ మాత్రమే ఆయావ్యకతేల్ మాత్రమే అనుభవించదగిన వస్తేవులను పటిటుంచే 
ఆశచిర్యకరమైన శక్తే ఉననాది. అదే స్వపానాలలో కలిగాంచి వారి వారి పణ్యపాప ఫలాలను 
అనుభవింపచేస్తేనానాడు. తస్్మన్ లోకాోః శ్రిత్ోః సర్వే తదునాతే్యతికశచిన అను వాక్యంతో 
ఆ పరమాత్మనే స్రషటు అని అరథేమవుతుననాది. అని జ్వుడి కాశక్తే లేదని పరిహరించినాడు. 
పడకటింటిలో మంచముపైన మెతతేటి పరుపపైన పండుకని కలల్ కంట్ననావాడు 
తన శరీరంతోనే ఇతరదేశలక వెళళీడము, రాజుగా పటాటుభషేకమును పందడము 
లేద్ శిరశేఛేదమును పందడంలాంటి పణ్యపాపఫలాలను పడుకననాపపుడు ఉననా 
దేహముతో సమానమైన స్వరూపము కల మరొక శరీరానినా సృష్టుంచి భగవంతుడు 
అనుభవింపచేస్తేనానాడు. కాబట్టు స్ఖదుఃఖ్నుభవాల్ పసగుతూ ఉనానాయ్. ఇక 
శంఖము తెలలేగా ఉండేది పస్పపచచిగా కనబడుతుననా సందర్భంలో కంటిలో ఉండే 
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పచచిని ద్రవ్యముతో కూడిన కాంతుల్ శంఖ్దులతో కల్స్తేయ్. అపడు పచచిని 
ద్రవ్యములో పస్పదనంతో దటటుంగా కము్మకనబడిన శంఖములోని తెల్పదనము 
కంటిక్ కనిపంచదు. అందువలలే బంగారు పూతపూసిన శంఖంలాగా పచచిని శంఖము 
కనబడుతుంది. పచచిని పద్రథేము, ద్నిలోని పచచిదనముగాని మిక్్కలిగా సూక్ష్మంగా 
ఉననాందువలలే పక్కనుననా వాళళీక కనుపంచదు. కామెరలే రోగము వలన కండులే పచచిగా 
ఐన వాడిక్ మాత్రము తనకండలేలో నుంచే పచచిని కాంతుల్ బయటక్ వచిచినాయ్ 
కనుక మిగతావాళళీకంట్ మిక్్కలి దగగారగా ఉననాందున సూక్ష్మంగా ఉననాపచచిదనము 
సపుషటుంగా కనిపస్తేంది. అలాగా గ్రహింపబడుటవలలే, పటిటున సంస్్కరంతో 
సహకరింపబడే కంటికానుతేలతో దగగారగా ఉండేద్నేనా కాకదూరంగా ఉననాద్నినా 
కూడా పచచిగానే గ్రహించడం జరుగుతుంది. ద్సన పవు్వక దగగారగా ఉండే తెలలేని 
పటిక (సఫుటిక) మణి కూడా ద్ని కాంతి చేత కమి్మవేయబడి ఎర్రని రంగు కలదిగా 
కనిపస్తేంది. జపాకస్మము యొక్క కానితే అంతటా వా్యపంచి ఉనానా తేటగా ఉండే 
ద్రవ్యముతో జతకలసినందువలలే సపుషటుంగా లభస్తేననాది అని అలా ఉద్హరణలోలే 
కనిపంచే ఉపలబిధువలన ఋజువు చేయవచ్చి.

ఇక ఎండమావులక సంబంధంచి నీరుననాట్లే జాఞానం కల్గడానిక్నీనా తేజస్్స, 
పృథివీ అంశల్ నీటిలో ఉననాందున కంటిలోని దోషం వలలే తేజస్్సను పృథివిని 
గ్రహించక పోవడం వలలే, కనపడకపోవడం చేతనునూనా, నీటిని మాత్రము గ్రహించడం 
వలననూ ఎండమావులలో నీరుననాట్లే కనుపంచడము యథారథేమే గాని మిథ్యకాదు.

కమ్మరిస్ర - చక్రము - విషయంలో కూడా అది చాలా వేగంగా తిరుగుతుంది 
కాబటిటు అనినా ప్రాంతాలతో సంబంధము ఉండి చక్రములోని అరలక నడుమనుననా 
ఎడమును గ్రహించకపోవడము వలలే అరల్ లేనట్లే మనక కనిపస్తేననాది. ఈనాటి 
పంకావలె ఇకకరివిని తీస్కని గుండ్రముగా తిపపునపడు కూడా ఇదే పరిసిథేతి 
దీపావళక్ ఇంకా మారుమూల గ్రామాలలోని ప్రజల్ స్యంత్రము వేళలో 
కరివి లాగా తయారుచేసి మండించి ద్నినా పలలేలచ్టూటు త్రిపపు దిష్టు తీస్తేరు. 
దోషము పోతుందంటారు. అక్కడా మంట వేగంగా తిరిగినందువలలే అంతటా 
ఉననాట్లే కనిపస్తేంది. వేగము తగిగానపడు నడుమనుననా వస్తేవుల్ కనిపసతేవి. 
కారణం ఎడము ఏరపుడడమే. కనుక అక్కడ కనిపంచేది యథారథేమే. అద్దము వంటి 
వాటిలోలేను ముఖ్దుల్ కనిపంచడము కూడా నిజమే. మన కనునాలలోని కాంతుల్ 
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దరపుణాదులను తాక్ వెనుకక మళళీ వచిచి ముఖ్దులను గ్రహిస్తేనానాయ్. అక్కడ కూడా 
అంతరాలమును గ్రహించకపోవడము, వేగమునూనా కారణాల్గా అయ్ ప్రతిబింబము 
అక్కడ ఉననాట్టు చూపతు ఉననావి.

దిక్కల్తోచకపోయ్న సందర్భములోనునూనా మరొక్క దిగంశము ఉననాందున 
సరియైనదిశ తెలియక ఎదురుగా ఉననాదిక్కను గ్రహించక మరొక దిశగా 
గ్రహిస్తేనానాము. కనుక దిగనతేర ప్రతీతి కూడా యథారథేమే.

ఇద్దరు చంద్రుల్ ఉనానారనే జాఞానములోను బొటనవ్రేల్తో కంటి అడుగున 
వతితేనందువలలే లేక కంటిలోనుననా తిమిరమనే వా్యధ కారణంగాను (తిమిరమనగా 
చీకటి అని అరథేముననాపపుటికీ, వైద్య శస్రాము తిమిరము అనే ప్రుతో కంటి వా్యధ 
ఉననాట్లే చెపతుననాది. ద్నికే తెల్గులో కాస్ల్ / నీరు కాస్ల్ అని ప్రు) కంటిలోని 
కాంతులయొక్క గతిలో భేదము ఏరపుడి కారణస్మగ్రుల్ రండు ఏరపుడినందువలలే 
ఒకద్నితో మరొకద్నిక్ సంబంధము లేకండా రండు స్మగ్రుల్ రండు చంద్రులను 
చూపడానిక్ కారణమవుతుననాది. ఆ రండింటిలో ఒకటి తనస్థేనంలో ఉననా చంద్రుణినా 
చూపతుంది. రండవది మాత్రము సూటిగా ప్రయాణించక కంచెము వంకరగా పోయ్ 
చంద్రుడిక్ దగగారగా ఉననా ప్రదేశనినా చూపసూతే తన దేశంలో గాక మరొక చోట నుననా 
వాడినిగా చంద్రుడిని చూపస్తేంది. ఇందువలన రండు స్మగ్రుల్ ఒకేస్రి వేరువేరు 
చోటలేలో నుననా చంద్రుడిని చూపడంలో గ్రహణభేద్నినా బటిటు గ్రాహ్యమైన ఆకారంలో 
భేదము ఏరపుడుతుంది. ఇలా ఒక్క చంద్రుడిని గ్రహించ నందున ఇద్దరు చంద్రుల్ అని 
ప్రతీతి కల్గుతుననాది.

ఒక ప్రదేశంలో ఉననా చంద్రుడిక్ యధాస్థేనంలో ఉననాందున ఆకాశంలో 
చంద్రుడు అని, మరొక చంద్రుడిక్ అనగా తన స్థేనంలో ఉననాట్టు గ్రహింపబడని 
చంద్రుడిక్ నిరంతర గ్రహణము కాక మరొకచోట ఏదో ఒక చెట్టు పై నుననాట్లే 
కనపడుతుంది. ఇలా కనబడడానిక్ స్మగ్రుల్ / హేతువుల్ రండు ఉండడమే. 
అవి రండు ఉనానాయ్గాబటిటు రండు చంద్రుల్ ఉననాట్లే కనిపస్తేనానారు. కారణాల్ 
యథారథేము కాబటిటు కారా్యల్ కూడా యథారథేమే. ఇచట విశేషణాల్ రండింటితో కూడిన 
రండు చంద్రులను గ్రహించడంలో ఇంతకముందు ఒక్క చంద్రుడినే చూచినాము. 
ఇపడు ఇద్దరు కనపడుతునానారు మనము ఒక్కటినే చూడాలి అనే ప్రత్యభజాఞానము 
ఉనానా కేవల చక్షుస్్సక అలాంటి స్మరథేయాము లేదు కావున రండు చంద్రులనే 
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చూపస్తేంది. నిత్యమూ రండు కండులే పెట్టుకని చూస్తేనానాము. రండు చంద్రుల్ 
కనిపంచక ఒక్కడే చంద్రుడు కనిపస్తేనానాడేమిటి? అనే సందేహము రావచ్చి. అలాగా 
రండు ఒక్క స్మగ్రిలో కలిసిపోయ్నందున ఒక్కడిగానే కనిపస్తేనానాడు. దోషము 
వలన రండు స్మగ్రుల్ ఉనానాయ్. కాబటిటు రండు కనపడుతేనానాయ్ అని కారా్యనినా 
బటిటు కారణాలను ఊహించి సమన్వయము చేస్కోవాలి. కంటివా్యధ తొలగిపోతే తన 
స్థేనంలోనే ఉననావాడిని గ్రహిస్తేనానాము కాబటిటు చంద్రుడు ఒక్కడే కాని కంటి దోషము 
వలలే అలా జరిగింది అని విశ్వసము ఏరపుడుతుంది. “ద్షము వల్ల సామగ్రీదివేతవేము. 
అిందువల్ల గ్రహణదివేతవేము. అిందువల్ల గ్రాహ్యమైన ఆకారాల్నూ్న రిండు.” ఈ 
కారణంగా “విజ్ఞానమింత్ / తెలియబడేదంతా / కనపడేదంతా యథార్థమే. ” అని 
నిశచియమయ్్యంది.

యథారథేఖ్్యతి కాకండా అసత్ ఖ్్యతి అఖ్్యతి వంటివనీనా ఆయా పక్షాలవారు 
తమ వాద్లను సమరిథేంచ్కంటూ ఇతరుల వాద్లను ఖండించియునానారు. కనుక ఆ 
విషయంలో మేమేమీ ప్రయతనాం చేయదల్చికోలేదు. లేద్ పల్రకాల్గా దృశ్యమాన 
ప్రపంచమంతా మిథ్యకాదు. అపరమారథేమైన అవిద్్యకలిపుతం కాదు అని పల్మారులే 
చెపపుడం దేనిక్?

ప్రత్యక్షము, అనుమానము, ఆగమము - వేదము అనే ప్రమాణాలలో, ఆగమముల 
చేతనే తెలియబడేవాడు అనినా రకాలైన దోషగంధముల్ లేనివాడు. ఇంత అని 
చెపపురాని అతిశయము గలవాడు, లెక్్కంపలేననినా కళ్్యణ గుణగణముల్ కలిగానవాడు. 
సమసతేమును ఎరిగినవాడు, సత్యసంకల్పుడు ఐన పరంబ్రహ్మను అంగీకరించేవారిక్ 
సిదిధుంచనిదేముంట్ంది? పసగనిది ఏముంట్ంది? భగవంతుడు అగు పరబ్రహ్మచేత 
క్షేత్రజుఞాల జ్వుల యొక్క పణ్యపాపాలక తగినట్లే, వారు ప్రేమగా అనుభవించడానిక్ 
తగినట్లే స్ఖము, దుఃఖము, ఉప్క్షలఫలములనుభవించడానిక్గాను పద్రాథేల్ 
అందరూ అనుభవించడానిక్ తగినవిగా సృష్టుంచబడినవి. మరికనినా ఆయావ్యకతేల్ 
మాత్రము అనుభవించ తగిన విషయాల్గా ఆయాకాలాలోలే నశించిపోయేట్లేగా 
సృష్టుంపబడుతునానాయ్. ఆ విషయంలో అందరూ అనుభవించదగినవి, కందరిక్ 
మాత్రమే తగినవి అనే అంశనినా బటిటు బాధ్య బాధక భావము నిరణుయ్ంచబడుతుననాది. 
కావున అంతయూ సమంజసమే. ఇదియథార్థఖా్యతి - ప్రమాణానుపపతి్తలో భాగము- 
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సత్ అసత్ అని చెపపురానిది అజాఞానము. సద సద నిర్వచనీయము. ఇందుక 
శ్రుతి ప్రమాణముననాది అని ఏది చెపపునారో నిజంగా అది అసత్ - అనృతేనహి 
ప్రతూ్యఢోః అనే వాక్యంలో, ఇతర సథేలాలోలేనూ కనపడుతుననా “అనృత” శబా్దనిక్ 
అనిర్వచనీయము అని అరథేముకాదు. ఋతమునకింటే వేరు ఐనది అని ద్ని యరథేము. 
ఋతశబ్దము కర్మను తెల్పుతుననాది. ఋతింపిబన్్త సుకృతస్యలోకే అని చెపపునందువలలే 
ఋతం కర్మ అనగా ఫలములను పంద్లి అనే కోరికలేకండా పరమ పరుష్డిని 
ఆరాధంచే క్రియ. ఆయన స్నినాధా్యనిక్ చేరుకోవడమే ఫలముగా కలది. ఇచచిట 
చెపపుబడినట్వంటిది. అనృతం అనగా స్ంస్రిక ఫలములను కోరుతూ చేయబడేది 
ఐన కర్మ. అది బ్రహ్మ ప్రాపతేక్ విరోధ. పరబ్రహ్మను చేరకండా అడు్డపడేట్ వంటిది. 
కాబట్టు ఏతింబ్రహ్మలోకిం నవినదాని్త అనృతేన హిప్రతూ్యఢోః - ఈ పరమోత్కమృషటుమైన 
బ్రహ్మ లోకానినా వారు పందలేరు. వారు కర్మబదుధులై యునానారు అని చెపపునారు. 
అపుడు అసతు్తలేదు. సతూ్తలేదు అనే వాక్యంలోనూ సత్ అసత్ శబా్దల్ చితుతేను 
అచితుతేను విడివిడిగా నుననావాటిని గురించి చెపతుననావి. ప్రపంచ సృష్టు కాలమందు 
సత్ త్యత్ శబ్దములచేత చెపపుబడిన విడివిడిగా నుననా చిత్ అచిత్ అనబడే వస్తేవుల్ 
ప్రళయకాలమునందు ఆ చితుతేయొక్క ప్రకృతి అంతా కలిసినటిటు, తమస్్స అనే 
శబ్దముతో పల్వదగిన వస్తేవునందు లయమును ఈ వాక్యము ప్రతిపాదిస్తేననాది. ఈ 
సందర్భంలో దేనికీ సదసదనిర్వచనీయత చెపపుబడడం లేదు సదసతుతేలక రండింటికీ 
కాలవిశేషము నందు - అసద్ భావమును - మాత్రమే చెపతుననాది. (అనగా 
ప్రళయము ఏరపుడినపడు చిదచితుతేల్ రండూ కలి్సపోయ్ ‘తమసుసు’ అనే ప్రుతో 
వ్యవహరింపబడుతవి. ఆ తమస్్స పరమాత్మలో లీనము అవుతుంది. అపడు పరమాత్మ 
ఒక్కడే ఉంటాడు. ఆయన నిజంగా సత్ శబ్దవాచ్్యడు చిదచితుతేల్ పరమాత్మలో 
కలి్సపోయ్ బయట ఎక్కడా కనిపంచడం లేదు. ఇది ఆ కాలానిక్ మాత్రమే పరిమితం. 
ఐతే అపడు రండింటికీ అసత్ అని వ్యవహారము. అసత్ భావము అనగా అసత్ యొక్క 
స్వభావము. లేకపోవుట ఇచట తమ శ్శబా్దనిక్ “అచితసు మష్టితవేము” అనే అరథేము 
వేరొక శ్రుతివాక్యంవలలే తెలియవస్తేననాది. అవ్యక్తము అక్షరము నిందు కల్సు్తన్నది. 
అక్షరము తమసుసులో కల్సు్తన్నది అని గద్! అంటార్మో! సత్యమే! తమశ్శబ్దము 
చేత అచిత్ సమష్టు రూపమైన ప్రకృతి యొక్క సూక్షా్మవసథే చెపపుబడుతుననాది. ద్నికే 
మాయనే ప్రకృతిగా తెల్సుకోవాలి. మాయ కలవాడు మహేశవేరుడు అని ఎరుగవలెను. 
అని చెపపుడం చేత మాయా శబా్దనిక్ అనిర్వచనీయత్వము అరథేమని ఎక్కడా చెపపులేదు. 
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మిథా్య శబా్దనిక్ మాయా శబ్దము పరా్యయవాచకము కాద్! అంట్ కాదు అనినా చోటాలే 
మాయా శబ్దము మిథా్య విషయము అని భావించకూడదు. ఆ స్రము, రాక్షసముల్ 
ఐన అస్్రాల విషయాలలో మాయా శబ్దము ప్రయోగింపబడింది. 

యధోక్తమ్ - పిల్లవాడి శరీరమును కాపాడుచున్న ఆయన చేత శింబరుని 
యొకకా వేలకొలది మాయలనని్నింట్న్ ఒకొకాకకాట్గా నరకివేయబడినవి అని 
చెపపుబడింది. కావున మాయా శబ్దము వింతలైన ఆశచిర్యకరముల్ ఐన వస్తేవులను 
సృష్టుంచ్నటిటుది అని తెల్పుచ్ననాది. ప్రకృతిని మాయా శబ్దంతో వ్యవహరించడము 
కూడా వింతలైన వస్తేవులను పటిటుంచడము వలలేనే. ఈ ప్రకృతి నుిండే ఆశచిర్యకరాలైన 
వసు్తవులను సృష్టిించే శకి్తసింకల్పముల్ కల పరమాత్మ వాట్ని సృష్టిించుతుిండగా 
ఆ పదారా్థలయిందు భోగ్యబుదిధోతో మరొకకాడు - జ్వుడు వాట్లో దూరి బయటకు 
రాలేక ఇరుకుకాపోయి ఉనా్నడు అని మాయాశబ్దం చేత చెపపుబడే ప్రకృతి విచిత్రములైన 
వస్తేవులను సృష్టుంచే శక్తే కలది అని సపుషటుమవుతుననాది. పరమ పరుష్డిక్ మాత్రము ఆ 
మాయాగుణము ఉననాందున మాయి అని వ్యవహారము ఏరపుడింది. “జీవుడికి మాత్రమే 
మాయతో అడ్గిింపబడడము వినిపిసు్తన్నది”. తస్్మింశాచినో్య మాయయా సని్నరుదధోోః 
అని అనాదియైన మాయ ప్రభావము చేత నిదురపోయిన జీవుడు ఎపుడు మెలకువను 
పిందుత్డో అని కూడా వినిపస్తేననాది. ఇింద్రుడు మాయలచేత పల్రూపాలను 
పిందుచునా్నడు. అనే చోటనునూనా మాయశబ్దము చేత విచిత్రముల్ విింతల్ ఐన 
శకు్తల్ అని చెపపుబడుతుననాది. కావుననే తవేషాటిబ్రహ్మవలే గొప్పగా ప్రకాశసు్తనా్నడు అని 
చెపపునారు. మిథ్య, మాయ, లేనిది ఐన ద్నితో ఎవ్వడునూనా ప్రకాశించడు కద్! నామాయ 
తపి్పించుకొని పోరానిది అనే సథేలము లోనూ “గుణమయీ” అని వివరించినందున 
మునుప చెపపున ప్రకృతియే సత్వరజసతేమస్్సలనే గుణాలతో కూడియుననాదిగా 
చెపపుబడుతుననాది. కనుక “వేదవాక్యములతో సదసదనిరవేచన్యమైన అజ్ఞానాని్న 
గురిించిన ఎలాింట్ ప్రతిపాదనా చేయబడలేదు.” అంతేకాక ‘‘తత్తవామస్ అనుచోట 
జీవబ్రహ్మలకు ఉన్న ఐకో్యపదశము పసగడిం లేదని అనిరవేచన్య మగు అజ్ఞానాని్న 
కలి్పించకూడదు.’’ 

తతతే్వమసి అనువాక్యంతో జ్వుడిక్ పరమాత్మకనూనా ఐక్యతను చెపపునటలేయ్తే 
సర్వజుఞాడు, సత్యసంకల్పుడు సమసతే ప్రపంచానిక్ సృష్టు సిథేతిలయముల్ జరుగడానిక్ 
మూల కారణమైనవాడు తత్ శబ్దం చేత చెపపుబడే ఈ పరబ్రహ్మ యందు ఆయనక 
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పూరితేగా విరుదధుమైన అజాఞానానినా కలిపుంచడానిక్ అవసరమైనటిటు అనుపపతితే ఏదీలేదు. 
ఐక్యతను తెలిప్ మాటలో త్వంశబ్దవాచ్్యడు జీవుడిని తన శరీరముగా కల 
పరమాత్మనే. కావున అన్యథా శంక్ంచనవసరం లేదు. విచిత్రమైన శరీరాలకు ఆత్మగా 
నున్న ఈ జీవుడిలో ప్రవేశించి అతనితోపాటు దహాలలోకి దూరి వాట్కి నామములను, 
రూపములను కలిగిించుత్ను అని చెపపునట్లేగా త్వంశబ్దంతో చెపపుబడే జ్వుడిలోనూ 
ఆత్మగానూ ఉనానాడు కనుక అనినా వస్తేవులలోనూ ఉననా జ్వుడిక్ వ్యవహారము కలిగినట్లే 
పరమాత్మకనూనా వ్యవహారము కదురుతుంది. ఏ ప్రుతో పలిచినా శరీరానిక్ అది 
చెందక ఆత్మకే చెందినట్లే ఆ ప్రు జ్వుడిక్ అనతేరా్యమియైన పరమాత్మకనూనా 
వరితేస్తేంది కనుక త్వంశబ్దము చేతనునూనా పరంబ్రహ్మకే వ్యవహారము పసగుతుంది. 
కనుక నామ రూపాలనీనా ఆయనవే. అందుచేత బ్రహ్మక అజాఞానానినా కలిపుంచడమేమీ 
లేదు. అది తగదు కూడా. ఆ అవసరమూ లేదు. ప్రమాణానుపపతి్తలో శ్రుతితదరా్థ పతి్త 
స్దధోతవే నిరసనము ముగిస్ింది. 

(అరాథేపతితే అనేది ఒకప్రమాణము. ఇది ఇలా ఉంట్ంది. పీనోదవదత్తోః 
దివానభుింకే్త. బలిసి యుననా దేవదతుతేడు పగటి పూట భ్జనము చేయడు అననాపడు 
తిండి తినని వాడు బలిసి ఉండడం కదరదు. కనుక పగటిపూట తినకనానా రాత్రి వేళ 
తింట్నానాడని ఊహించడము ఔతుంది. ఇలా కారా్యనినా బటిటు కారణానినా ఊహించడమే 
అరా్థపతి్త.)

అవిద్యస్మతృతి పురాణాలవల్ల స్దిధోించిింది అనేది తపు్ప

ఇక ఇతిహాస్ల్ పరాణాలలోనూ బ్రహ్మక అజాఞానము కలిగినట్లే ఎక్కడా 
చెపపుబడలేదు.  ఏమండీ! విష్ణు పరాణములో జో్యతీింష్ విష్ణుోః భువనాని విష్ణుోః అనే 
శ్లేకము ద్్వరా బ్రహ్మ ఒక్కట్ యథారథేతత్వము అని ప్రతిజఞా చేసి జ్ఞానసవేరూపుడు 
భగవింతుడు. ఆయన నుిండే ఈ కొిండల్ సముద్రాల్ నేల మొదలైన భేద్లతో 
పరసపురము భననాంగా ఉననా జగతుతే జాఞానస్వరూపడైన బ్రహ్మక అజాఞానము కమి్మనందున 
కనపడుతేననాదని చెపపు ఎపుడైతే కర్మరూపా జ్ఞానము తొలగిపోయి పరిశ్దుధోడు అయి్య 
తనదైన సహజ సవేరూపాని్న పిందుత్డో అని చెపతూ జాఞానస్వరూపడైన బ్రహ్మక 
తనదైన స్వరూపముతో నుననాపడు ప్రపంచరూపమైన పల్వస్తేవులను దరి్శంచడము 
లేదు అనగా భేదదృష్టు లేదు. ఇపడు అవిద్య కమి్మనందున వివిధమైన భేద్లను 
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దరి్శంచడమనేది అజాఞానం వలలేనే జరుగుతుననాదని సిథేరీకరించినాడు. తరువాత 
వసు్తవు ఏది ఉన్నది? నేల కుిండ రూపాని్న అనే రండు శ్లేకాలతో జగతుతే ప్రస్తేతము 
కనపడుతుననా రూపంలోనైనా సిథేరంగా ఉండక నశించిపోతూ పల్ పరిణామాల్ 
పందుతుననాది కాబటిటు జగతుతే అసత్యమేనని ప్రతిపాదించి అిందుచేత విజ్ఞానము 
తప్ప వేరు లేదు అని అంటూ బ్రహ్మకంట్ భననామైనది ఏదీ లేదు అని ముందు తాను 
చేసిన ప్రతిజఞాను బలపరుసూతే ముగించినాడు. అననతేరము విజ్ఞానమొకకాటే అని 
జాఞానస్వరూపడైన బ్రహ్మ యందు భేదదర్శనానిక్ కారణమైన అజాఞానానిక్ మూలము 
తనదైన కర్మనే అని సపుషటుం చేసినాడు. అంతటితో ఆగక జ్ఞానిం విశ్దధోిం అను శ్లేకంతో 
జాఞానస్వరూపడైన బ్రహ్మ యొక్క స్వస్వరూపానినా పరిశ్ధంచి ఇలాగా ఉన్నదైన 
సదాభూవమును గురిించి నేను న్కు చెపి్పనాను అని అంటూ జాఞానస్వరూపడైన బ్రహ్మనే 
సత్యము ఆయన కంట్ వేరుగా కనిపంచేది ఏది కూడా నిజము కాదు అని చెపపునాడు. 
ఒకవేళ ఏదైనా ఉననాట్లే కనిపంచినా అది అసత్యమే. అంతేకాదు అవి నిజంగా నిజము 
కాదు “వా్యవహారిక సత్యములే” అనే తతా్వనినా నీక ఉపదేశించినాను అని ఆ ఘటటుము 
కనపడుతుననాది కద్ అని అనరాదు. వా్యవహారిక సత్యము అనగా ప్రసంగము 
పసగడము కరక ఉననాదని అనుకోవడం. నిజానిక్ అక్కడ ఏదీ ఉండదు. పాము 
ఉననాది అని అనుకంట్నే కద్ భయము వంటివి కల్గాతవి. పామే లేదనుకననాపడు 
భయాదుల్ కూడా ఉండవు. అచట వృతాతేంతము మీరు తలచినట్లేగా లేదు. ఈ 
ప్రకరణములో ఈ బ్రహా్మండము యొక్క విస్తేరాణునినా, స్వరూపానినా చెపపు ఇంతకమునుప 
చెపపునిదైన మరొక రూపానినా సంగ్రహంగా చెపతాను. వినండి అని మొదల్పెటిటు 
చెపపుబడుతుననాది. చిత్, అచితుతేలతో కలిసి ఉననా ఈ జగతుతేనందు చిదంశము వాక్కలక 
మనస్్సక అందనిది. తనక మాత్రమే తెలియ దగిన స్వరూపభేద్నినా కలిగాయుననాటిటుది. 
జాఞానమొక్కట్ ద్ని ఆకారము. ప్రకృతివలలే కలిగే సంబంధాలతో ఎలాంటి అంట్ 
సంట్ లేనటిటుది. కావున నాశము లేనిదిగా ఉననాది. అందుచేతనే అది అస్్త ఉన్నది అనే 
శబ్దంతో చెపపుబడుతేననాది. అచిత్ అంశమైతేన్ చిదంశమైన జ్వునియొక్క కర్మమును 
కారణంగా చేస్కని పల్రకాలైన పరిణామాలను భేద్లను పందుతుననాది. కనుక 
అడుగడుగునా నాశనినా పందుతుననాది. కనుక నాస్్త లేనిది / లేదు అనే శబ్దంతో 
పల్వబడుతుననాది. ఈ రండూ కూడా పరంబ్రహ్మ ఐన వాస్దేవుడిక్ శరీరముగా 
నుననావి. అందువలలే అవి భగవద్త్మకముల్ / భగవన్మయముల్. ఈ విషయమే 
ఇక్కడ సంక్షేపంగా చెపపుబడింది. అది ఈలాగున ఉననాది. 
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శో్ల: యదముబు - ఓ బ్రాహ్మణుడా న్రు విష్ణువు యొకకా శరీరము. దానినుిండే 
పరవేత్ల్ సముద్రాల వింట్ వాట్తో కలిస్యున్న భూమి పద్మము వింట్ ఆకారము 
కలదై పుట్టినది అనే శ్లేకంతో న్రు విష్ణువుకు శరీరమని నీటి నుండి పరిణామము 
చెందిన బ్రహా్మిండము కూడా విష్ణువు యొక్క శరీరమేనని ద్నిక్ విష్ణువు ఆత్మ 
అని తెల్పతూ సకల శ్రుతుల ద్్వరా తెలియవచేచి తాద్తా్మయానినా బలపరిచే 
స్మానాధకరణ్యము జో్యతిసుసుల్ విష్ణువు అని ఆరంభంచి చెపపుబడింది. - జగతు్తకు 
విష్ణువు కును్న - శరీర ఆత్మసంబంధమే కారణము. ఈ శస్రాములో ఇదే విషయము 
దీనిక్ ముందు పల్మారులే చెపపుబడింది. అవన్్న ఆయనకు దహాల్. 2) అదింత్ 
శ్రీహరికి శరీరము 3) ఆయనయే సరవేభూత్లకు ఆత్మ. విశవేరూపుడు. అిందువల్లనే 
నాశనము లేదు. వికారరహితుడునూ్న అని. అందువలలే జగత్ బ్రహ్మలక ఉననా 
తాద్త్మయాము శరీర + ఆత్మభావము చేత సిదిధుంచినది. కాబట్టు స్మానాధకరణ్యముగా 
ఉపదేశింపబడుతుననాది జో్యతీింష్ విష్ణుోః అని. ఇచచిట అసితే నాసితే శబా్దలతో చెపపుబడే 
వస్తేవంతా - జగతుతేలో కనిపంచేది - విష్ణువుక శరీరమైనందున “విషాణువాత్మకము” 
అని చెపపుబడింది. ఐతే ఇది ఉంది అనబడేది, ఇదిలేదు అనబడేది ఐన చిదచితుతేలతో 
మిశ్రితమైన జగతుతే నాస్తేయాత్మకము - లేదు అనబడేదిగా వ్యవహరిించడము - 
అనడానిక్ కారణము ఇది అని ఇలాగా చెపపునాడు. జ్ఞానసవేరూపో భగవాన్ యతోఽ 
సౌ అనే శ్లేకముతో. సమసతే క్షేత్రజుఞాల్గా - దవతిర్యక్ మనుష్్యల్గా - ఉననాట్వంటి 
భగవంతుడిక్ జాఞానమే సహజమైన రూపం. దేవమనుషా్యది రూపము కాదు. ఇది ఇలాగా 
ఉననాది కాబట్టు అచితుతే యొక్క రూపమైన దేవతల్, మనుష్్యల్, కండల్, సముద్రాల్, 
భూమి మొదలైననీనా అయన యొక్క విజాఞానము నుండి బయల్పడినటిటువి. జాఞానము 
ఒక్కట్ ఆకారముగా కలిగాయుననా ఆ సత్ శబ్దవాచ్్యడు దేవాది ఆకారాలతో తనలో తాను 
తలచ్కోవడం వలలే, వైవిధా్యనినా తలచినందువలలే పటిటునటిటువి. అనగా దేవాదిఆకారాల్ 
ఏరపుడడానిక్ కారణమైన కర్మమూలంగా బయల్దేరినటిటువి అని అరథేము. “అచిత్ 
వసు్తవు క్షేత్రజుఞాడనబడే జీవుని యొకకా కర్మకు తగినటు్ల పరిమాణాలను పిందుతుింది”. 
అందువలలే అచితుతే నాసితే శబ్దముతో పల్వబడుతుంది. దీనిక్ భననామైనది - జ్వాత్మ - 
అసితే శబ్దముతో చెపపుబడుతుంది. ద్నినే వివరించ్తునానాడు. యదాతుశ్దధోిం నిజరూపి 
అని. జాఞానము ఒక్కట్ సహజస్వరూపముగా కల ఈ ఆత్మవస్తేవు దేవాది ఆకారాల్గా 
వైవిధా్యనినా తల్చ్కనడానిక్ కారణమైన పణ్యపాపములనబడే కర్మలనీనా నశించి 
పోయ్ నిరో్దషము, పరిశ్దధుమునూనా అయ్్య నిజరూపానినా పందుతుందో అపడు దేవాది 
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ఆకారాలనీనా ఒక్కటిగా అయ్్య తనను పల్రకాల్గా కలిపుంచ్కోవడానిక్ మూలమై 
కర్మఫలములై ఆతా్మనుభవానికోసము ఏరపుడిన వస్తేవుల యందు వస్తేభేదముల్ 
కల్గవు. ఏవైతే దేవాది వస్తేవుల్గా నుననావారిక్ తనవిగా భావించినందువలలే 
భ్గ్యవస్తేవుల్ ఐన దేవుడు మనుష్్యడు కండల్ సముద్రాల్ నేలల్ అనే వస్తేభేద్ల్ 
ఉననావో అవి, వాటిక్ కారణాల్ ఐన కర్మల్, నశించిన తరా్వత ఏరపుడవు, అవి అనీనా 
అచిత్ వస్తేవునక ఆయా అవస్థే విశేషాలలో జతపడుతుననాందున ఎలలేపడూ 
ఒక్క రీతిలో ఉండనందువలలేనునూనా నాసితే శబ్దంతో వ్యవహరింపబడుతుననావి. ఇక 
దీనిక్ భననామైన చిత్ స్వరూపడు తనక స్్వభావికమైన జాఞానాకారముతో చెదరక 
బెదరక ఉంట్ననాందున అసితే శబ్దంతో చెపపుబడుతునానాడు అని అరథేము. క్షణక్షణానిక్ 
మారుపుల్ పందుతూ కాద్ చిత్ కములైన అవసథేలను పందుతుననాందున అచిత్ 
వస్తేవు - ప్రకృతి - నాసితే శబ్దం చేతనే వ్యవహరింపతగినది అని అంటూ వస్తవాస్్తకిమ్ 
అను శ్లేకంతో చెపపునాడు. అసితే శబ్దంతో చెపపుబడేది ఇది మొదల్, ఇది నడుమ, ఇది 
చివర అనే భేద్ల్ / దశల్ లేనిదై ఎలలేకాలాలలోనూ ఒకే ఒక్క రూపానినా కలిగాయుండే 
పద్రథేము. అది ఒకానొకపడు కూడా నాసితే లేదు అనే ఊహను ఐనా కలిగాంచదు. అచిద్ 
వస్తేవు ఏ ఒక్కటి గాని ఎక్కడ ఎపడు గాని దీనిలాగా కనపడడం లేదు. ఐతే ఏమిటి? అనే 
ద్నిక్ సమాధానం చెపతునానాడు. యచాచిన్యధాతవేమ్ అని. ఏ వస్తేవైతే ప్రతిక్షణమూ 
ఉననా రూపానినా కోల్పోతూ కతతేరూపానినా పందుతూ ఉననాదో అది ఒకద్ని వెంట 
ఒకట్క్కటిగా ఉతతేరోతతేరావసథేలను పందుతూ ముందుననాటిటు పూర్వ పూర్వ అవసథేలను 
వదిలిపెడుతూ వస్తేననాది. కనుక ద్నిక్ రండవ అవసథేలో మొదటి అవసథే యొక్క 
అనుసంధానము / గురితేంప ఏమాత్రము ఉండడం లేదు. అనగా ఇంతకముందు 
చూచిన వస్తేవే ఈ రూపంలో కనిపస్తేననాది అని తెలియడానిక్ మచ్చిక ఒక్క 
లక్షణము / గురుతే కూడా కనుపంచనందున ఇది వేర్ అనే బుదిధు కల్గుతుననాది కానీ 
అద ఇది అనే భావన కల్గడిం లేదు. అందువలలే అచిత్ వస్తేవుక ఎలలేకాలాలోలేనూ 
నాస్్త శబ్దంతోనే వ్యవహారం జురుగుతుననాది. అదే ద్నిక్ తగినటిటుది. ఆ తీరుగానే 
ప్రత్యక్షంగా కనిపస్తేననాది అని మహీఘతటవేమ్ - మటిటు కండగా - అనే శో్లకింతో 
చెపి్పనాడు - తాము చేసిన కర్మలననుసరించి దేవమనుషా్యది రూపాలను ధరించి 
తాము భ్కతేలమనే భావనను నిశచియ్ంచ్కని తమక అనుభవించడానిక్ తగినదైన 
అచిత్ వస్తేవును ప్రతిక్షణమూ మారుపుచెందుతుననాద్నినా గమనించ్తునానారు. 
అనుభవించ్తునానారు అని అరథేము. ఇది ఇలాగా ఉంట్ననాది కాబట్టు అచిత్ వస్తేవు 
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అసితే ఉననాది అని అనడానిక్ యోగ్యమై, ఆది మధ్యము చివర అనే దశల్ / అవసథేల్ 
లేనిదై మూడుకాలాలోలేను ఒకే ఒక రూపంతో ఎక్కడైనా కనిపస్తేననాద్! అంట్ లేదని 
అభప్రాయము. ఇది ఇటాలే ఉననాది కాబట్టు జాఞానస్వరూపమైన ఆత్మ కంట్ వ్యతిర్కమైన 
అచిత్ వస్తేవు ఒకానొకపపుడు గాని ఒకచోట కాని కేవలము అసితే శబ్దము చేత 
చెపపుదగినది కాదు అని తసా్మత్ నవిజ్ఞానింఋతే అనే శ్లేకంతో చెపపునాడు. ఆత్మ ఐతేనో 
అనినాచోటాలే / శరీరాలోలేను జాఞానము ఒక్కట్ రూపానినాగా కలిగా ఉననాది కనుక పరసపురము 
భనానాలైన దేవాది స్వరూపాల్ కననా తాను వేరుగా నుంట్నానా ఆయాదేవాది శరీరాలోలే 
దూరడానిక్ కారణమైన, తాను చేసిన కర్మల వలన కలిగాన నేను దేవుడిని, నేను 
మనుష్్యడిని అనే భేద్లతో ఇతరులకంట్ తాను వేరు అనే బుదిధు కలవారి చేత ఆయా 
విధాల్గా తరచూ అనుసంధానించ్కోవడం జరుగుతుననాది. ఐతే ఆ అనుసంధానము 
ఆత్మక తగిన స్వరూపం కాదు. దహాని్న బట్టి ఏర్పడుతున్నది. ద్నేనా విజ్ఞానమేకిం అనే 
శ్లేకంతో చెపపునాడు. 

నిజానిక్ ఆత్మస్వరూపం కర్మ సింబింధము లేనట్టిది. అిందుచేతనే మలరూపమైన 
ప్రకృతితో అింటు / స్పర్శ కూడా లేదు. దానితో ప్రకృతి వల్ల కలిగే శోకము, మోహము, 
లోభము వింట్ హేయ గుణాలతో సింగము / కలయిక కూడా లేదు. అింతేకాదు. 
ప్రకృతి స్పర్శలేదు కాబటేటి పెరుగుదల, తరుగుదలలూ లేవు. ఒకే రూపముతో ఎల్లపుడూ 
ఉింటున్నది. కనుక సదా ఏకరూపము అనబడుతున్నది. వాసుదవుడికి శరీరమును్న 
ఔతున్నది. కావున వాసుదవాత్మకము. ఆవిధింగా వాసుదవుడు ఆత్మగా లేనిది 
ఒకకాటే లేదు. అని అింటూ జ్ఞానిం విశ్దధోిం అని చెపి్పనాడు. చిదంశము ఎలలేపడూ 
ఒకే రూపంతో ఉంట్ననాది కనుక సర్వద్ అసితే అనే శబ్దంతో చెపపుదగియుననాది. 
అచిదంశము మాత్రము క్షణక్షణమూ మారుపులను పందుతుననాది గనుక నాశమే 
గర్భముగా కలది ఔతుననాందున అది అనినా సమయాలోలేనూ నాసితే శబ్దంతో చెపపుదగినదే.

ఈ విధమైన చిదచిద్త్మక జగతుతే వాస్దేవుడిక్ శరీరముగా ఉంది. 
అందుచేత అది వాస్దేవాత్మకము అవడం యథారథేమైన సిథేతి. ఆయాధాత్మయామే 
చక్కగా వివరింపబడింది అని సదాభూవ ఏవిం అనే శ్లేకం ద్్వరా తెల్పడం చేశినాడు 
అని. ఈ సందర్భంలో యదస్్త, యనా్నస్్త అనే శ్లేకంతో ప్రస్తేత చరాచివిషయము 
ముగించబడింది. జాఞానమే ఒకేఒక్క ఆకారంగా కలిగాయుననాందున ఒక్కట్ ఐనా, ఇది ఇలా 
అని చెపపుడానిక్ వీల్కానిదేఐ స్వరూపంలో భేద్ల్ లేనిదైనపపుటికీ, అచితుతేతో కలిసి 
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ఈలోకాలోలే కనిపంచ్తుననా, దేవుడు మనుష్్యడు వంటి రూపాలతో ఇది ఫలానా ఇది 
ఫలానా అని చక్కగా గురితేంచి చెపపుదగిన భేదము ఏది ఉననాదో ద్నిక్ కారణము కర్మనే 
అని చెపపునాడు ఏతతు్తయత్ అనే శ్లేకంతో. ద్నేనా వివరించ్తునానాడు. యజఞాోఃపశ్ోః 
అను పద్యంతో. ఇక ఈ జగతుతే యొక్క యథారథే స్వరూపానినా తెల్్సకననాందు వలలే కలిగే 
ప్రయోజనమేమిటననా ప్రశనాక మోక్షమారా్గని్న అవగతిం చేసుకోవడిం కొరకే అని 
యచె్చితత్ అనే శ్లేకముతో విశదీకరించినాడు.

ఇక ఈ శస్రాము నందు పరబ్రహ్మనిరి్వశేష్డు ఆయనను ఆశ్రయ్ంచిన 
సదసదనిర్వచనీయమైన అజాఞానానినా గురించి, ఈ జగతతేంతా అవిద్యచేత 
కలిపుంచబడింది అనే విషయానినా గురించి గాని అలా చెపపుడానిక్ గాని తగిన పదము 
ఒక్కటి కూడా కనుపంచడము లేదు.

అసితే నాసితే శబా్దలతో చెపపుబడుతుననా చిత్, అచితుతేలతో కూడి కనిపస్తేననా 
ఈ సమసతే జగతుతే కూడా తనను మించినవాడు ఎవ్వడూ లేక తానే అందరినీ 
అదుపలో పెటటుగలిగేవాడై, అందరికనానా గపపువాడైన పరబ్రహ్మ శబ్దంతో 
పల్వబడే శ్రీమహావిష్ణువుకు శరీరము ఐ ఉన్నిందున విషాణువాత్మకము. జాఞానము 
మాత్రమే ఏకాకారంగా ఉననా ఆత్మక దేవాది వివిధములగు ఆకారాలను పంది 
అనుభవించడంలోను, అందుక తగినట్లే అచితుతే పరిణామాలను పందడంలోనూ 
హేతువు ఐనటిటుది కర్మ. అదే వస్తేవు యొక్క యథారథే సిథేతిని తెలిపడిచేస్ జాఞానానిక్ 
అడ్డంక్గా విరోధగా నిల్స్తేననాది అని ప్రతిపాదించినారు. ఇక అసితే నాసితే సత్యము 
అసత్యము అనే శబా్దల్ సదసద నిర్వచనీయమైన వస్తేవు ఒకటి ఉననాదని చెపపులేవు. 
కనుక నాసితే అసత్య శబా్దల్ అసితే సత్య శబా్దలక విరోధ్యరాథేనినా మాత్రమే చెపతునానాయ్. 
అందువలలే ఆ పద్ల చేత అసత్వము - లేకపోవడము మాత్రమే తెలియవస్తేననాది 
కాని అనిరవేచన్యతవేము తెలియరావడం లేదు. ఈ ప్రకరణంలో కూడా అచిద్వస్తే 
విషయంలో నాసితే అసత్య శబా్దల్ తుచఛేము, మిథ్య అనే అరథేంలో ప్రయోగింపబడలేదు. 
వినాశి నశించిపోయేవి అనే అరథేంలోనే వాడియునానారు. వస్తవాస్్తకిిం. మహీఘటతవేిం 
అనే శ్లేకాలోలేను వినాశితా్వనేనా ఉపపాదించినారు. నిషపు్రమాణికము అని కాని జాఞానము 
చేత బాధంపబడేది అని కాని చెపపులేదు. ఒక ఆకారంతో ఒక కాలంలో కనిపంచిన 
వస్తేవు మరొకకాలంలో సరికతతే పరిణామంతో మరొక తీరుగా కనిపస్తేననాది 
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కనుక లేనిది నాసితే అని ప్రతిపాదించినారు. తుచఛేత్వము అనగా ఏ ప్రమాణంతోనూ 
సంబంధము లేకండా దేనికీ అందక యథారథేజాఞానం తెలియరాకపోవడం. 
బాధంపబడడము అంట్ ఒక దేశనినా బటిటు ఒక కాలంలో దొరిక్న వస్తేవు అదే 
దేశకాలాదులలో లేదు అనబడడము. ఏదో ఒక కాలంలో ఉననాదిగా అనుభవింపబడి 
మరొకకాలంలో మారుపుల్ పందిలేదనబడడము బాధగా చెపపుకూడదు. ఎందుకంట్ 
కాలాదుల్ వేరయ్నందున వైరుధ్యము లేదు. అందువలలే మిథా్య అని కూడా 
అనరాదు - సంగ్రహంగా చెపపుబడుతుననా మాట ఇది - జాఞానమే స్వరూపంగా కల 
ఆత్మవసు్తవు ఆది మధ్యము అంతముల్ లేనిది. ఎలలేపడూ ఒకేవిధంగా ఉండేది. కనుక 
సహజంగానే అది సర్వద్ అస్్త అనే శబ్దంతో వ్యవహరింపబడుతుంది. చైతన్యము లేని 
ప్రకృతి యైతేన్ క్షేత్రజుఞాడైన ఆత్మక భ్గ్యవస్తేవుఐ వాడికర్మలక తగినట్లే పల్రకాల 
రూపాలను పందుతూ నశిస్తేననాది కాబటిటు నాస్్త పదార్హము. కావుననే నాసితే అసత్య 
శబా్దలతో వ్యవహరింపబడుతుననాది. అదే ఇలా చెప్పబడిింది. ఓ రాజ్! పరిణామాదుల 
కారణింగా కాలాన్తరములోనైనా మరొక పేరును కూడా ఏది పిందద్ దానినే ప్రాజుఞాల్ 
నాశనము లేనిది. పరమార్థము ఐనది అని అింటునా్నరు. ఆ వసు్తవుకు భన్నింగా 
నశించే ద్రవ్యింతో స్దధోమైన ద్రవ్యము ఎపు్పడూ లేనిదనే చెప్పబడుతున్నది. ఇిందుకు 
సిందహమేమీ లేదు. దేశకాలకర్మ విశేషాల దృషాటుయా అసితే నాసితే అని చెపపుబడే వస్తేవు 
కేవలం అసితే అనే బుదిధు కల్గడానిక్, అలా వ్యవహరించడానిక్ అవకాశము లేదు. అది 
అపరమారథేము అని చెపపుబడింది. ఆత్మ మాత్రమే కేవల అసితే బుదిధు, అసితే శబ్దబోధ్యము 
ఔతుననాది. అదే పరమారథేము అని చెపపుబడింది. శ్రోతయైన మైత్రేయుడు కూడా 
ఈ ములో్లకాల్నూ్న విష్ణువుపైనే ఆధారపడియున్నవి. పరమార్థము కూడా ఎలా 
ఉన్నద్ జ్ఞానాన్నసరిించి నాకు చకకాగా చెపి్పనారు అని పలిక్నాడు. కనుకనే జో్యతీింష్ 
విష్ణుోః అని సమసతే జగతుతే అంతయూ విష్ణువే అని చెపపున స్మానాధకరణ్యమునూనా 
శ్రీమహావిష్ణువుక జగతుతేక ఆత్మ శరీర భావమే కారణముగా తెల్పబడింది. చిద 
చిత్ వస్తేవులక అసితే నాసితే శబా్దలను ప్రయోగించడంలో, జాఞానము కర్మ నిమితతేమైనది 
కాక సహజ స్వరూపము కలదవడం చేత ప్రాధాన్యమును పందుతుననాది. అచిద్వస్తేవు 
జ్వుడి యొక్క కర్మకారణంగా పరిణామాలను మారుపులను పందుతుననాది. కనుక 
అప్రధానమని తెల్స్తేననాది. ఈ విధంగా అవిద్య స్మమృతి, పరాణాలచేత సిదిధుంచిన 
దనుమాట ఖండింపబడింది. ఇది ప్రమాణానుపపతి్త.
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6. నివర్తకాను పపతి్త

నిరి్వశేషమైన బ్రహ్మను గురించి తెల్్సకోవడం వలలేనే అవిద్య తొలగిపోతుంది 
అని శ్రుతుల్ చెపతునానాయ్ అని ఏది చెపపుబడిందో ఆ మాట సత్యము కాదు. 
ఈ మహాపురుష్డిని నేను తెల్సుకునా్నను. తమసుసుకు ప్రకృతిక్ / సంస్రానిక్ 
ఆవల సూరు్యనివలె ఉజవేలమైన కాను్తలతో ఉనా్నడాయన. ఇటువింట్వాడిని తెలిసు 
ఉపాస్ించిన వాడు సరవేకర్మబింధవిముకు్తడౌతునా్నడు. ముకి్త పిందడానికి ఇది 
తప్ప మరొకమార్గము లేదు. 2) సమస్త విజ్ఞానాల్ - (ప్రాణుల్ / చేతనుల్) 
ప్రకాశసవేరూపుడైన పరమాత్మనుిండే జని్మించినవి. 3) ఆయనను శాస్ించేవాడెవవేడూ 
లేడు. ఆతని నామము గొప్పదైన యశసకారము / మింగళములను కలిగిించునట్టిది. 
4) ఆయన సవేరూప సవేభావాలను ఇలాింట్వి అని ఎరిగిన వారు అమృతసవేరూపుల్ 
ఔతునా్నరు. ఇలాంటి అనేక శ్రుతి వాకా్యల్ విరోధస్తేనానాయ్. బ్రహ్మ సవిశేషమైయుననాది 
కావుననే సమసతే శ్రుతి వాకా్యల్నూనా సవిశేష జాఞానంవలలేనే మోక్షము లభంచగలదని 
చెపతునానాయ్. బ్రహ్మను గురించి శ్ధంచే వాకా్యల్ కూడ విశిష్టుడైన బ్రహ్మనే 
ప్రతిపాదిస్తేనానాయ్ అని ఇంతకముందే చెపపునాము. “తత్తవామస్” మొదలైన 
వాకా్యలోలేనూ చెపపుబడిన స్మానాధకరణ్యము నిరి్వశేషమైన వస్తేవులక ఐక్యతను 
చెపపుడం లేదు. తత్, త్వం పదముల్ సవిశేషమైన బ్రహ్మనే తెల్పుతుననావి. ఎలాగంట్ 
తత్ అనే పదము సర్వజుఞాడు సత్య సంకల్పుడు జగతుతేక కారణము ఐన బ్రహ్మను 
ప్రతిపాదిస్తేననాది. ఆ బ్రహ్మ సింకలి్పించెను. నేను పల్ రూపముల్గా అగుదును 
అనునట్వంటి సమాన వాకా్యలలో ఆయనను గురించే చెపపుబడుతుననాది. తత్ పదంతో 
సమానాధకరణమైన త్వంపదము కూడా అచితుతేతో విశిష్టుడైన జ్వుడిని శరీరముగా 
కలిగాన బ్రహ్మనే చెపతుననాది. స్మానాధకరణ్యము అనేది రండు ప్రకారములతో / 
విశేషణాలతో కూడిన ఏక వస్తేవునే బోధస్తేంది. రండు ప్రకారాలను విశేషణాలను 
విడిచిపెటిటునటలేయ్తే ఆయా పద్ల్ వేటిని బోధంచడం కోసం బయల్దేరినాయో 
వాటిక్ భేదము లేకండా పోయ్నందున మొతతేంగా స్మానాధకరణా్యనేనా 
కోల్పోవాలి్స వస్తేంది. పైఫెచ్చి ఆ రండుప్రకార వాచక పద్లక లక్షణను 
ఆశ్రయ్ంచవలసి వస్తేంది. స్ఽ యందేవదతతేః ఆదేవదతుతేడే వీడు అననాపడు 
లక్షణను ఆశ్రయ్ంచవలసిన అక్కరలేదు. సః అనే తచఛేబ్దము చేత ఇంతకముందు 
చూచిన దేవదతుతేడు. అయం అనే పదంతో ఇపడు ఎదురుగా నుననా దేవదతుతేడు 
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చెపపుబడుతుననాందున దర్శనకాలాలోలే ఉననా భేద్నినా బటిటు నిననా ఎక్కడో చూచిన, ప్రస్తేత 
మిక్కడ ఎటటుఎదుట చూస్తేననా దేవదతుతేడు ఒక్కడే అనే ప్రతీతిక్ / గురితేంపనక విరోధము 
ఏమీ లేదు. కనుక లక్షణా ప్రసక్తే లేనేలేదు. ఇంకా దేశభేదము వలలే దేవదతుతేల్ వేరు 
కానవసరము లేదు. కాలభేద్నినా బటిటు నిననా ఒకచోట కనుపంచిన వాడు నేడు ఇక్కడ 
కనిపంచడంలో దేశభేదవిరోధము ఏమీ ఉండబోదు. ఆ సద్ వసు్తవు సింకలి్పించెను. 
నేను పల్రూపుల్ ధరిసా్తను. అనే వాక్యంద్్వరా తెలియవచేచి ఉపక్రమానిక్ విరోధము 
వస్తేంది. అంట్ సృష్టు జరుగడానిక్ కారణానినా చెపతూ ప్రళయకాలములో ఒంటరిగానే 
ఉననా సద్వస్తేవు తాను జగత్ రూపంగా - చిత్ అచితుతేలసమే్మళనంగా - ఏరపుడుతాను 
అని సంకలపుం చేసి తన శరీరానునాంచి ఈ భువన భాండాలననినాంటినీ పటటుంచినాడు. 
ఇదే విషయానినా తండ్రి కమారుడైన శే్వతకేతువుక వివరిసూతే ప్రారంభంచిన సృష్టు 
క్రమవాకా్యనిక్ పరమాత్మ జ్వాత్మ అనేవి వేర్ ఏవీలేవు. పరమాత్మ ఒక్కట్ ఉననాది. తత్ 
త్వం అనే పద్లతో ప్రకారభేదము లేని బ్రహ్మనే చెపపుంది. అనేటలేయ్తే బహుస్్యం అనే 
వాక్యంతో వైరుధ్యము తపపుక వస్తేంది. పైగా ఒకవస్తేవును మూలకారణమైన ద్నినా 
తెల్్సకంట్ సర్వవస్తేవులక సంబంధంచిన జాఞానము కల్గుతుంది అనే ప్రతిజఞా కూడా 
పసగకండా పోతుంది. జాఞానస్వరూపడు సమసతే దోషములోలే ఒక్కటి కూడా లేనివాడు 
సర్వజుఞాడు సమసతే కళ్్యణగుణాల్ కలవాడు ఐన బ్రహ్మక అజాఞానము అంట్తుంది. 
ద్నివలలే అననతేము లైన పరుషారథేముల్ కాని వాటిక్ ఆశ్రయము కావలసి వస్తేంది. 
ఐతే అలాంటివి ఏవీ లేవు అని బాధారాథేనినా తెల్పడమే స్మానాధకరణ్యము యొక్క 
ఉదే్దశము అనేటలేయ్తే త్వం, తత్ పద్ల్ రండింటిక్ జాఞాన అజాఞానాల్ రండింటిక్ 
అధషా్ఠనముల్ ఐనట్లే అధషా్ఠనలక్షణం, ద్నినా తొలగించే నివృతితే లక్షణనునూనా 
చెపపుకోవాలి్స వచిచి లక్షణాదోషము మరో రూపములో కళళీముందర్ నిల్స్తేంది. 
కాకపోతే కది్ద భేదముంట్ంది. అది ఇలాగా - నేదిం రజితమ్ - ఇది వెండికాదు అననా 
వాక్యంలో వలె బాధ ఏరపుడకముందే ఏంచేయాలో దిక్క తోచక బాధను చెపపుకోవలసి 
వస్తేంది. కంచెము వివరణ - ఒక ఇద్దరు వెళుతునానారు. వారి్క ఏదో ఒక మెరిస్ వస్తేవు 
కనిపంచింది. ఒకడు తనతోటి వాడిక్ అది. వెండి అనుకంట్నానావా? కాదుస్మా! 
అని చెపతునానాడు. రండవవాడు ఆ మెరిస్ద్నినా గురించి వెండి అని భ్రమించనేలేదు. 
కాని ఇవతలివాడు రండవ వాడు భ్రమించినాడేమోనని వీడే భ్రమించి అది వెండికాదు 
అని భ్రమజాఞానానిక్ విరుగుడు బాధాజాఞానానినా చెపతునానాడు. అటాలేగే తత్ త్వమసి అని 
చెప్పు చోటనునూనా ఆ బ్రహ్మ వేరు నీవు వేరు అని అనుకంట్నానావేమో! కాదు కాదు. 
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ఆ బ్రహ్మవు నీవే స్మా! అని బాధను కలిపుంచ్కోవలసి వస్తేననాది. తత్ అనే పదంతో 
అధషా్ఠనం కంట్ వేరయ్న ధరా్మనినా చూపలేకపోతుననాందున బాధ చెపపుడం పసగదు. 
ఐతే అక్కడ అధషా్ఠనమనేది ఇంతకముందు కపపువేయబడి ఉననాది. ద్నేనా అతిరోహిత 
స్వరూపంగా ఇపడు తత్ పదంతో చూపబడుతుననాది అని పల్కతగదు. మొదటోలేనే 
అధషా్ఠనము ప్రకాశితము కాకపోతే ద్నినా ఆశ్రయ్ంచి భ్రమపడడము, కాదు అని బాధ 
చెపపుడమునూనా సంభవించవు అంట్ తాడు అనేదే కనిపంచకంట్ పాము కాబోల్ను 
అనే భ్రమ, కాదు అది త్రాడే అనే బాధయునూనా రండూ కల్గవు. 

భ్రమక ఆశ్రయమైన అధషా్ఠనము తిరోహితము కాదు అనేటలేయ్తే ఆ 
అధషా్ఠనము యొక్క స్వరూపము జాఞానము కాబటిటు అదే భ్రమక విరోధ. అందువలలే 
ఆ జాఞానము / బ్రహ్మ ప్రకాశము ఔతుండగా (త్రాడే అనే విషయము తేటగా 
తెల్స్తేననాందున) ద్నినా ఆశ్రయంగా చేస్కని భ్రమ కల్గడము, ద్నినా బాధంచడము 
బొతితేగా ఉండవు అందువలన అధషా్ఠనానికంట్ వేరుగా పారమారిథేక ధరా్మనినా, ద్నినా 
కపపువేయడానినా అంగీకరించకపోతే భ్నితే, బాధలను ప్రతిపాదించడం అస్ధ్యమే.

ఒక రాజకమారుడు తపపుపోయ్నాడు. ఆ పలలేవాడిని ఆటవికలైన వా్యధుల్ 
పెంచినారు. పెరిగి పెద్దవాడయ్ ఉండగా రాజపరోహితుడి కంటోలే పడా్డడు. అతడిని 
చూచి అయా్య! నీవు వా్యధ జాతిక్ చెందిన వాడివి కావు. నీవు రాజకమారుడివి 
స్మా అని చెపపునాడు. ద్నితో అతడిక్ వా్యధత్వ భ్రమ తొలగిపోయ్ంది. అతడు 
ఆనందపడా్డడు. ఇక్కడ వా్యధత్వ భ్రమక అధషా్ఠనమైన వాడు రాకమారుడు. 
పరుషమాత్రుడు. అది తేటగా తెల్స్తేండగా ద్నికంట్ వేరయ్న పరమారథేము ఐన 
రాజత్వము కపపుబడి (తెలియక) ఉంట్ననాపడు మాత్రమే వా్యధుడను నేను అనే భ్రమ, 
నీవు రాకమారుడవు అని ఉపదేశం చేసినపడు ఆ భ్రమతొలగిపోతుంది. కేవలము 
అధషా్ఠనము ఐన నీవు పరుష్డివి అని చెపతే భ్రమ తొలగిపోదు. ఆ విషయం 
సపుషటుంగానే తెల్స్తేననాది కనుక ప్రతే్యకంగా ఎవరో వచిచి నీవు పరుష్డివోయ్ అని 
చెపపువలసిన అవసరము లేదు. తాను వా్యధుడిని అనే జాఞానము బలంగా ఉననాది. ఇక 
తత్ త్వమసి అనుచోట తత్ పదం చేత జగత్ కారణుడైన బ్రహ్మ, త్వం అను పదం చేత 
జ్వుడిని శరీరంగా చేస్కని యుననా బ్రహ్మను చెపతుననాందున కారణ బ్రహ్మ ఒకరు, 
కార్య బ్రహ్మ ఒకరు వేరయ్ ఉననాందువలలే ఆ విషయంలోనే రండు పద్ల్ ముఖ్్యరాథేనినా 
బోధస్తేననావి అంతేకాక అవి రండూ ఏకమై రండు ప్రకారముల్గా నుననా వాటితో కూడిన 
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విశిషటు వస్తేవును ప్రతిపాదిస్తేననా కారణంగా స్మానాధకరణ్యమునూనా సిదిధుస్తేననాది. ఏ 
దోషమూ లేక సమసతేకళ్్యణ గుణాత్మకడైన బ్రహ్మ జ్వుడిక్ అనతేరా్యమిగా ఉండడము 
వలన మిగతా విశేషాలక అదనంగా ఐశ్వర్యత్వము ఉననాట్లేగా తెలియవస్తేననాది. 
ఉపక్రమానిక్ అనుకూలత్వమునూనా బలపడుతుననాది. ఏకవిజాఞానంతో సర్వవస్తే 
విజాఞానము కల్గడమనే ప్రతిజఞా కూడా చక్కగా పసగుతుననాది. సూక్ష్మములైన 
చిదచితుతేలక శరీరము గానుననా పరమాత్మ సూథేలముల్గానుననా చిదచితుతేలను తనక 
శరీరముగా చేస్కననాందున తొల్త కారణరూపములో నుననావాడు కార్యరూపము 
(జగత్) గాను ఉనానాడు. అందుచేతనే 1) తమీశవేరాణాింపరమిం మహేశవేరిం 
ఈశ్వరుల్గా చెపపుబడే బ్రహ్మరుద్ంద్రులనునూనా నియంత్రించే శక్తే గల స్టిలేని 
మహేశ్వరుడు 2) పరాఽ స్యశకి్తోః వివిధైవ శ్రూయతే ఇతని శక్తే చాలా గపపుది. 
అది పల్రకాల్గానూ ఉననాట్లే వినవస్తేననాది. 3) అపహత పాపా్మసత్యకామోః 
సత్యసింకల్పోః - పాపపణ్యరూపకర్మలేవీ లేనివాడు. ఎటిటు అడ్డంకల్ లేకండా తన 
కోరికలనీనా నెరవేరుచికనేవాడు. తన సంకలాపుల్ / తలపల్ అనీనా యథారాథేల్గా 
చేస్కోగలిగానవాడు. మున్నగు శ్రుతివాకా్యలతో వైరుధ్యమునూనా రాకండా ఉంట్ంది. 
ఐనపడు తత్వమసి అనే వాక్యంతో చెపపుదలచిన ఉదే్దశ్యము ఏది. ఉపాదేయము ఏది? 
వీటి విభాగం ఎలాగా? అని అడుగవచ్చిను. ఇచచిట దేన్నా ఒకద్నినా ఉదే్దశించి ఏదీ 
విధంచబడడం లేదు. ఐతదాత్మయామిదిం సరవేమ్ - ఈ దృశ్యమానమైన ప్రపంచమంతా 
ఈతడినే ఆత్మగా కలిగాయుననాది. అనే వాక్యంతోనే తెలిసిపోయ్ంది. అప్రాపే్తహి 
శాసత్రమర్థవత్ - తెలియనిద్నినా తెలిపునపడే శస్రాము ప్రయోజనవంతమవుతుంది అని 
అనగా వినానారు కద్! ఇదింసరవేిం అని జ్వునితో కలి్సయుననా జగతుతేను నిర్్దశించి, 
“ఐతదాత్మయాిం” అను ద్నితో ఆ చిదచిని్మశ్ర ప్రపంచానిక్ ఈ పరమాత్మ ఆత్మ అని ఆ 
ప్రకరణంలో ప్రతిపాదించినారు. అంతేకాకండా అందుక కారణానినానీనా తెలిపనారు 
1) సనూ్మలాోః సోమ్య ఇమాోః సరావేోః ప్రజ్ససుదాయతనాోః సత్ ప్రతిషా్ఠోః - ఓ స్ము్యడా! 
ఈ ప్రజల్ - ప్రాణుల్ అందరునూనా సత్ శబ్దవాచ్్యడైన పరబ్రహ్మనుండి పడుతుననావి. 
ఆయనవలలే జ్వించ్తుననావి. చివరగా ఆయనలో కలిసి ఉంట్ననావి. 2) సరవేింఖలివేదిం 
బ్రహ్మ. తజజులానితి శాన్తఉపాసీత. ఈ జగతతేంతా పరబ్రహ్మ స్వరూపమే. ఆయననుండి 
పడుతుననాది. ఆయనవలలే బ్రదుకతుననాది. ఆయనలో లీనమవుతుననాది. దీనినా 
తెలిసికని రాగదే్వషాదుల్ మానుకని ప్రశనతే చితుతేడై పరమాత్మను ఉపాసించాలి. 
అని అలాగే ఇతర శ్రుతి వాకా్యల్ కూడా బ్రహ్మక, ఆయనక వ్యతిరికతేమైన చిద 



142 భగవద్రామానుజ విరచిత బ్రహ్మసూత్రభాష్యమ్

చిద్ వస్తేవులనకనూనా “ఉన్నత్దాత్మయాము” శరీర + ఆత్మ రూపమైనది అనియే 
చెపతుననావి 1) పరమాత్మ సరవేజనులలో ప్రవేశించి యునా్నడు. సరువేలకూ ఆత్మగా 
నున్న ఆయన శాస్ించేవాడుగా నునా్నడు. 2) ఎవడు పృధివి యిందు ఉింటూ, 
పృధివికి లోపలనే ఉనా్న ఆయనను పృధివి తెల్సుకోలేక పోతున్నద్, పృధివి ఎవడికి 
శరీరమో, ఎవడు పృధివే లోపల ఉిండి దానిని అదుపులో పెడు్తనా్నడో వాడు న్కు 
అన్తరాత్మ. కర్మ సింబింధములేనివాడు. ఆనింద ప్రదుడు 3) ఎవడు ఆత్మ యిందు 
ఉింటూ - యస్యమృతు్యోః శరీరిం యిం మృతు్యోఃనవేద, ఏషసరవే భూత్న్తరాత్్మ 
అపహతపాపా్మ దివో్యదవ ఏకోనారాయణోః - ఎవనిక్ మృతు్యవు శరీరమో ఎవడిని 
మృతు్యవు ఎరుగదో - ఇతడు సర్వభూతాలకూ అంతరాత్మ. పణ్యపాపరూప కర్మ 
సంబంధములేని వాడు. దివు్యడు. ప్రకాశవంతుడైన దేవుడు నారాయణుడు ఒక్కడే. 
4) యః పృధవీ మనతేర్ సంచరన్ అని మొదల్ పెటిటు దానిని సృష్టిించి, దానిలోనే జీవుడికి 
ఆత్మగా నుింటూ అనుప్రవేశము చేస్నాడు. అలాగా ప్రవేశించి సత్ శబదా వాచు్యడైన 
జీవుడుగాను, ఎప్పట్కపు్పడూ వదిలిపెడూ్త ఉన్న శరీరాల్ కల త్యత్ - ప్రకృతిగానూ 
ఐనాడు. ఇలాంటివి ప్రస్తేత ప్రకరణంలోనూ - అనేన జీవేనాత్మనాఽ ను ప్రవిశ్యనామ 
రూపేవా్యకరవాణి - ఈ జ్వుడి వెంట, జ్వుడిక్ ఆత్మగా ఉంటూ, శరీరానిక్ ఆత్మయైన 
జ్వునితో కలసి ప్రవేశించి నామ, రూపాలను కలిగిస్తేను అని బ్రహ్మను ఆత్మగా కలిగాన 
జ్వుని వెంట శరీరాలలో ప్రవేశించడంతోనే అందరికీ / అనినాంటికీ వస్తేవుగా రూపము 
కలిపుంచడము ద్నిక్ తగిన శబ్దంతో పల్కబడడము వ్యవహరింపబడడమునూనా 
జరుగుతుననావి అని ప్రతిపాదించబడింది. తదను ప్రవిశ్య సచచిత్య చాచిభవత్ అనే 
వాక్యంతో ఏకారథేత కలిగాయుననాందున జ్వుడిక్ బ్రహా్మత్మకత్వము బ్రహ్మ యొక్క 
అనుప్రవేశము వలలేనే అని అవగతమవుతుననాది. అందువలన చిదచిద్త్మకమైన 
వస్తేసముద్యమంతటిక్నీనా బ్రహ్మతో తాద్త్మయాము ఆత్మ శరీరభావము వల్లనే 
నని తెల్సు్తన్నది అందుకని బ్రహ్మకంట్ వేరుగానుననా దంతా పరమాత్మక శరీరము 
ఐనందువలలేనే వస్తేవుగా వస్తేత్వము ఏరపుడినందువలలే ద్నినా ప్రతిపాదించే శబ్దము 
కూడా ఆయనద్కా తన అరాథేనినా చెపతుననాది. అందువలలే శబా్దలనీనా లోకములో 
వు్యతపుతితే ద్్వరా అరథేమైన ఆయా పద్రాథేలతో భేదము లేకండా కలి్సయుననా బ్రహ్మనే 
చెపతుండడము కూడా సిదిధుస్తేననాది. కనుకనే “ఐతదాత్మయామిదింసరవేిం”అని ప్రతిజఞా 
చేయబడిన విషయము “తత్తవామస్” అని స్మానాధకరణ్యముతో విశేషాంశనినా 
ప్రతిపాదించ్తూ ఉపసంహరింపబడింది.
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అందువలలే నిరి్వశేషమైన వస్తేవు ఒక్కట్ ఉననాది అని వాదించేవారు, జ్వాత్మలక 
భేదము ఉంది, లేదు అని చెప్పువారు. ఇద్దరికీ భేదమే ఉననాది అనేవారునూనా 
వైయధకరణ్యము, స్మానాధకరణ్యముల మూలంగా బ్రహా్మ ఆత్మగా నునానాడు అనే 
ఉపదేశలననినాంటినీ వదిలిపెట్టుకోవాలి్స ఉంట్ంది. వస్తేవు ఒకట్ ఉననాదననాటలేయ్తే 
దేనితో దేనిక్ ఎవరితో ఎవరిక్ తాద్త్మయాము చెపతారు? ద్నికే అనేటటలేయ్తే అది 
మీమాటతోనే (తతతే్వమసి అనే వాక్యముతోనే) అరథేము ఔతుననాందున తాద్త్మయాము 
ఉపదేశము వలలే తెల్్సకోవలసింది ఏమీ లేదు. కాదు కలిపుతమైన జ్వబ్రహ్మల 
భేదమును నిరసించడం జరుగుతుంది అనేటటలేయ్తే అది స్మానాధకరణ్యము, 
తాద్తో్మయాపదేశములవలలే తెల్్సకోదగింది కాదని ముందే చెపపునాము. 
స్మానాధకరణ్యము అనేది పరబ్రహ్మయందు కారణ, కార్యరూప రండు ప్రకారాలను 
ప్రతిపాదించడంవలలే విరోధానేనా ఆపాదిస్తేంది. భేద్భేదవాదమునందు ఐతేన్ 
ఉపాధతో సంసరగాము ఉననాందువలలే జ్వుడిలోనుననా దోషాల్ అనీనా పరబ్రహ్మ యందు 
చేరి దోషముల్ కలవానినిగా చేస్తేయ్. అపడు దోషాలేవీ లేక కళ్్యణ గుణాతు్మకడైన 
బ్రహ్మతో తాద్త్మయాం చెప్పు ఉపదేశవాకా్యలనీనా సహజమైన వైరుధ్యముననాందున 
వదలివేస్కోవలసివస్తేంది. 

ఇక సహజంగానే జ్వబ్రహ్మలిద్దరికీ భేదము అభేదము అనే రండూ ఉనానాయనే 
వాదములోనూ బ్రహ్మయే జ్వభావానినా పందుతునానాడనడం వలలే గుణాల్ వచిచినట్లే 
దోషాల్ కూడా స్్వభావికంగా సిదిధుస్తేయ్ కాబటిటు నిరోధుషమైన బ్రహ్మతో తాద్త్మయామును 
ఉపదేశించ్ట విరుదధుమే ఔతుంది. కేవలము భేదము మాత్రమే ఉననాదని చెప్పువారిక్నీనా 
బొతితేగా భననామైన స్వభావాల్ కలవారిక్ ఏ ప్రకారంగానూ ఐక్యత సంభవించదు. 
కాబటిటు బ్రహా్మత్మ భావ ఉపదేశల్ సంభవించవు కాబటిటు అందరూ తమ తమ వేద్నతే 
వాద్లను వదిలి కోవాలి్స ఉంట్ంది.

చిదచిని్మశ్రమైన ఈ ప్రపంచమంతా పరమాత్మక శరీరముగా అంగీకరించేవారిక్ 
సర్వంఖలి్వదం బ్రహ్మ అని బ్రహా్మత్మకత్వ ఉపదేశలనీనా చక్కగా పసగుతాయ్. 
జాతిగుణాల్ ద్రవా్యలక వలె శరీరభావము విశేషణత్వముల్ పసగి గ్వు అశ్వము 
మనుష్్యడు దేవుడుగా తన కర్మలచేత ఐనాడు అని లోకములోను వేదములోనూ 
స్మానాధకరణ్యము ముఖ్యముగానే కనిపస్తేననాది. జాతిగుణాల్ కూడా ద్రవా్యనిక్ 
ప్రకారముల్గా నుండుట మనేది విరిగిన కము్మల్ కలది ఆవు. తెలలేనిది బటటు అననాట్లే 
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స్మానాధకరణ్యసంబంధమైనటిటుదే. మనుష్యతా్వదులతో విశిషటుమైన పండాదుల్ 
కూడా ఆత్మక ప్రకారము (విశేషణము) ఐనందువలలేనే పద్రథేతా్వనినా పందుతుననావి. 
మనుష్్యడు, పరుష్డు షండుడు, (నపంసకడు) యోష్త్ (స్్రా) ఆత్మ ఐనాడు. 
అనుచోట స్మానాధకరణ్యము అంతటా అనువరితేస్తేననాది. ఇందుక కారణము 
స్మానాధకరణ్యము. అది ప్రకారతా్వనేనా చెపతుననాది ఆత్మమనుష్్యడు ఐనాడు. 
ఆత్మపరుష్డిగా పటిటునాడు. ఆత్మ స్్రాగా ఐనది. ఆత్మషండుడుగా జని్మంచినాడు. 
ఇచచిట విశేషణ విశేష్యభావము స్మానాధకరణ్యము వలలేనే సిదిధుంచింది. పరసపురము 
తొలగింపబడిన (వా్యవృతతేములైన) జాతా్యదుల్ అనువృతాతేల్ కాలేదు. తమలోనుననా 
- విశేష్యములోనునునా - ద్రవా్యలక ఒకానొకపపుడు ఒకానొకచోట ద్రవా్యనిక్ 
విశేషణత్వము ఏరపుడితే తద్్వచకమైన శబా్దనిక్ మత్వరథేమును తెలిప్ ప్రత్యయము 
చేరడము కనిపస్తేననాది. దండీ, కండలి అని. ఐతే ఈ ప్రత్యయము విడిగా అంట్ 
విశేషా్యనినా వదలివేరుగా ఉండలేని ద్రవా్యలక మాత్రం ఈ ప్రత్యయము కనబడుతులేదు. 
అవి విశేషణాలని స్మానాధకరణా్యనినా బట్టు తెల్స్కోవలసి ఉంట్ంది.

ఒకవేళ గ్వు గుఱఱెము మనుష్్యడు పరుష్డు దేవుడు యోష్త్ షండుడుగా 
ఆత్మ తన కర్మలచేత ఆయా రూపాలతో జని్మంచినాడు అననాచోట విరిగిన కము్మల్ 
గలది, బోడిది ఆవు, తెలలేనిబటటు, నలలేనిగుడ్డ అని జాతి గుణాలవలె ఆత్మక విశేషణంగా 
మనుషా్యది శరీరాలనునూనా అంగీకరించినటలేయ్తే అపడు జాతి వ్యకతేలవలె 
ప్రకారము ప్రకారిలకనూనా శరీరానిక్ ఆత్మకనూనా తపపునిసరిగా ఒకద్నినా ఒకటి 
విడువకండా సహప్రతిపతితే / కలసి గురితేంప కల్గవలసి ఉంట్ంది. కాని 
ఇలాగా లోకంలో కనిపంచడం లేదు. గ్వును చూచినపడు గ్త్వముతో కూడిన 
ద్నిని గమనించినట్లేగా ఆత్మను ఆశ్రయ్ంచి ఉననాది కాబటిటు ఆత్మతో కూడిన 
మనుషా్యది శరీరాలను గమనించడం లేదు. అందువలలే మనుష్్యడు ఆత్మలకననా 
స్మానాధకరణ్యము లాక్షణికమే. ముఖ్యము కాదు అని అనవచ్చిను.

కాని ఇది సరికాదు. మనుషా్యది శరీరాలకనూనా ఆత్మనొక్కద్నేనా ఆశ్రయ్ంచి 
ఉండడము, ద్నికే ప్రయోజనానినా కలిగాంచేదిగా ఉండడము, ద్నిక్ విశేషణంగా 
ప్రకారంగా ఉండడమునునా జాతా్యదులతో సమానమే. ఇచచిట శరరీము ఆత్మను 
ఒక్కద్నినా మాత్రమే ఆశ్రయ్ంచి ఉండడమనేది ఆత్మ శరీరానినా విడిచిపోయ్నపపుడు 
శరీరము పాడైపోతుననాది. నశిస్తేననాది. ఇందువలలే ఆతె్్మకాశ్రయమని తెల్స్తేననాది. ఇక 
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ఆత్మకే ప్రయోజనకరమై ఉండుట, ఉపయోగపడుట అనేది కూడా అందులో ప్రవేశించిన 
జ్వుని / ఆత్మ యొక్క కర్మ ఫలాలననుభవించడం కరక అయే్య తన ఉనిక్ని / సతతేను 
కలిగియుననాందున తెల్స్తేననాది. ఇక ఆత్మకే ప్రకారమై విశేషణమై యుండుట యునూనా 
దేవుడు, మనుష్్యడు అని ఆత్మక విశేషణమై యుండుట ద్్వరానే ప్రతీతి కల్గాతుననాది. 
ఈ విధంగా తదేకాశ్రయత్వ, తదేక ప్రయోజనత్వ, తతపు్రకారతా్యదులవలలేనే గవాది 
శబా్దలకనూనా వ్యక్తేవరక చెపపుబడడానిక్ కారణమవుతుననాది. ఇలాంటి స్వభావం 
లేకపోయ్నందువలలేనే దండము, కండలము మొదలైన వాటిక్ విశేషణత్వము 
ఏరపుడినపడు దండీ కండలీ అని మత్వరీధుయ ప్రత్యయము చేరుతుననాది. దేవ 
మనుషా్యది పండాలక / శరీరాలక ఆతె్్మకా శ్రయత్వము, ఆతె్్మకప్రయోజనత్వము, 
ఆతె్్మకప్రకారత్వము అనే స్వభావము ఉననాందున దేవుడు మనుష్్యడు ఆత్మ అని 
లోకవేదములయందు స్మానాధకరణ్యముతో కలసి వ్యవహారము ఏరపుడుతుననాది. 
జాతి, వ్యకతేల్ రండునూనా నియమంగా ఒకద్నినా ఒకటి విడిచి పెటటుకండా 
సహప్రతీతి కలగాడమనేది రండునూనా అలాకలి్సయుంట్నానాయ్ కనకనే జరుగుతుననాది. 
శరీరంలోని ఆత్మ మాత్రం కంటిక్ కనిపంచడం లేదు కాబటిటు కంటితో శరీరానినా 
చూచినపడు ఆత్మ గ్రహించబడుతూ లేదు. శరీరము ఒక్కట్ కనిపస్తేననాది. ఐతే విడిగా 
ఇంద్రియాదులద్్వరా కాకండా గ్రహింపబడేది ప్రకారతైక స్వరూపము/ విశేషణంగా 
వదిలిపెటటుకండా కలి్సయుండడమనేది ఎటిటు పరిసిథేతులోలేనూ దుర్ ఘటమని చెపపువదు్ద. 
జాతా్యదుల లాగానే తదేకాశ్రయత్వ, తదేకప్రయోజనత్వ, తది్వశేషణత్వములచేత 
శరీరం కూడా ఆత్మక ప్రకారతైక స్వభావము కలదిగానే కనిపస్తేననాది. రండూ 
జాతిద్రవా్యల్ విశేషణ విశేషా్యల్ కలి్సయే కనిపంచితీరాలనే సహ్పలంభనియమము 
మాత్రము ఏక స్మగ్రీ వేద్యత్వము - ఒక్క ఉపకరణము/ ఇంద్రియము ద్్వరా మాత్రమే 
తెలియబడడము కలిగాయుండాలి. అనే నిబంధన - నిర్భంధము కలిగాయుననాది. ఇక్కడ 
స్మగ్రి పదం చేత స్ధనము, ఉపకరణము, లేక ఇంద్రియము అని అరథేం చేస్కోవాలి 
అని ఇంతక మునుప్ చెపపునాము. ఎలాగంట్ పృథివిక్ గంధము సహజ విశేషణమేఐ 
ఉనానా ద్ని గంధము నాసికచేత, ద్నిరుచి నాల్కచేత ద్ని స్వరూపము కంటిచేత 
వేరువేరు స్మాగ్రులతో తెలియవస్తేననావి. అవి ఒకే ఇంద్రియం చేత గ్రహింపబడుతూ 
లేవు. అట్లే పృథివికే చెందిన గంధరస్దుల్ కంటిచేత గ్రహింపబడడం లేదు. ఈ 
విధంగానే కంటిచే గ్రహింపబడే శరీరము ఆత్మక అపృథగ్ విశేషణమే ఐనా విశేష్యము 
ఐన ఆత్మ శరీరంతోపాట్ కనరావడం లేదు. కంటిక్ ద్నినా గ్రహించే స్మరథేయాము లేదు 
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కాబటిటు ఇంత మాత్రంచేత శరీరము ఆత్మక విశేషణము / ప్రకారము కాకండా పోదు. 
కావున ఆత్మక ప్రకారమై యుండడమనే స్వభావమే స్మానాధకరణ్యం చెపపుడానిక్ 
మూలము ఔతుననాది. ఆత్మక ప్రకారతను ప్రతిపాదించడంలో సమరథేమైన శబ్దము 
ఆత్మతో కలసియే ప్రకారతా విశేషానినా ప్రతిపాదిస్తేననాది.

ఏమండీ! శబ్ద వ్యవహారంలో శరీరపదంచేత శరీరము మాత్రమే 
గ్రహింపబడుతుంది గానీ ఆత్మద్కా చెపపుగలిగే శక్తే శరీరానిక్ లేదు కద్! అని 
అనవచ్చిను. కాని అలా కాదు. ఆత్మక ప్రకారమైన శరీరానినా చెప్పుదే ఐనా 
ఆత్మ శరీరాలోలే శరీరమనే ఒక్కద్నేనా చెపపుడం కరక, ఇది శరీరము, దీనికంట్ 
భననామయ్నది ఆత్మ అని వివరించడం కరక ప్రయోగింపబడుతుననాందున ఈ 
శరీర శబ్దము నిష్కరషిక పదమవుతుననాది. ఎలాగా అంట్ గ్త్వము, శ్కలేత్వము, 
ఆకృతి, గుణము వంటి శబా్దలాలేగా! అందువలలే గవాది శబా్దలాలేగా దేవమనుషా్యది 
శబా్దల్ కూడా ఆత్మవరక బోధంచే స్మరాథేయానినా కలిగాయుననావి. ఇలాగే దవమనుషా్యది 
ఆకారాలతో పిిండాలతో కూడిన జీవులకు వాచకమైన పదాల్ కూడా, వారికే 
కాకుిండా పరమాత్మకు దవమనుషా్యదుల్ శరీరాల్ఐ ఉన్నిందున పరమాత్మకు కూడా 
వాచకాల్ ఔతునా్నయి. అిందువల్ల పరింబ్రహ్మకు ప్రకారములైయున్నిందువల్లనే 
చిద్ అచిదవేసు్తవులకు పదార్థము అని వ్యవహరిింపబడే యోగ్యత - పదార్థతవేము 
- ఏర్పడుతున్నది కనుకనే సామానాధికరణ్యము చేతనే పదప్రయోగము 
జరుగుతున్నది. ఈ విషయము వేదార్థ సింగ్రహింలో చక్కగా వివరింపబడింది. ఇదే 
జ్వబ్రహ్మలకననా శరీరాత్మభావలక్షణమైన “త్దాత్మయాము” దీనేనా సూత్రకారుల్ 
ఆతే్మతితూపగచఛేని్త, గ్రాహయని్త చ అనే సూత్రంతో చెపపునారు. వాక్యకారుడునూనా 
ఆతే్మతే్యవతు గృహీణుయాత్ అని చెపపునాడు. ఇచచిట తెల్్సకోదగిన తత్వము వాసతేవికసిథేతి 
ఇది. 1) అచిద్ వస్తేవుక 2) చిత్ వస్తేవుక 3) పరబ్రహ్మక భ్గ్యము భ్కతే 
ఈశ్వరుడు అని వారివారి స్వరూప వివేకానినా కనినా శ్రుతుల్ తెలియజేస్తేనానాయ్. 
1) అసా్మత్ మాయీ సృజతేవిశవేమేతత్ తస్్మింశాచినో్యమాయయా సని్నరుదధోోః 
మాయాశబ్దం చేత చెపపుబడే ప్రకృతిని స్్వధీనపరుచికననా మాయీ ఐన భగవంతుడు 
ద్నిని మూలంగా చేస్కని ఈ విశ్వనినా సృష్టుస్తేనానాడు. ఆశచిర్యకరమైన స్వరూప 
స్వభావాల్ కల ఈ ప్రకృతిని చూచి మోహితుడైన భగవంతుడికంట్ ఇతరుడైన 
జ్వుడు / ఆత్మ మాయ అనబడే ప్రకృతిలో చిక్కకనానాడు. 2) మాయాింతు 
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ప్రకృతిిం విదా్యత్ మాయినింతు మహేశవేరమ్. మాయ అనగా ప్రకృతియని, మాయ్ 
అనగా అందరికనానా అధకడై శసించే భగవంతుడిగానూ తెల్్సకోవాలి. 3) క్షరిం 
ప్రధానిం అమృత్క్షరిం హరోః క్షరాత్్మన్ ఈశతేదవ ఏకోః నశించే స్వభావం 
కలది ప్రధానము లేక ప్రకృతి. నాశము లేనిది శశ్వతమైనది కర్మసంబంధము 
లేనిది ఐన చిత్ పద్రథేము, భ్గ్యబుదిధుతో ప్రకృతిని అనుభవిస్తేనానాడు. ఈ క్షరము, 
ఆత్మ అనబడే రండింటిని స్టిలేని వాడైన ఒకే ఒక్కడైన ఉజ్వల ప్రకాశవంతుడగు 
దేవుడు శసించ్ తునానాడు. తన అదుపలో పెట్టుకంట్నానాడు. ఈ వాక్యంలో 
అమృతాక్షరం హరః అనే పద్లతో భ్కతే సూచింపబడుతునానాడు. ప్రధానమును / 
ప్రకృతిని తనక రుచికరమైనదిగా గురితేంచినందున స్్వకరించి అనుభవిస్తేనానాడు. 
కాబటిటు హరః అని భ్కతేయైన ఆత్మ చెపపుబడుతునానాడు. 4) సకారణిం కరణాధిపాధిపో 
నచాస్యకశచిత్ జనిత్ నచాధిపోః కరణాల్ ఇంద్రియాదుల్. వాటిక్ అధపతి జ్వుడు. 
ఆ జ్వుడిని శసించేవాడు పరమాత్మ. ఆయన కరణాధప + అధపడు. ఆ పరబ్రహ్మను 
పటిటుంచినవాడెవ్వడూ లేడు. శసించేవాడునూనా లేడు. అలాంటి శ్రీమనానారాయణుడు 
ఈ జగతుతేక మూలకారణముగా నునానాడు. 5) ప్రధానక్షేత్రజఞా పతిరు్గణేశోః ప్రధానము 
= ప్రకృతి, క్షేత్రజుఞాడు జ్వాత్మ. ఈ ఇద్దరినీ రక్ంచేవాడు సకల కళ్్యణగుణపరిపూరుణుడైన 
ఈశ్వరుడు. 6) పతిింవిశవేసా్యతే్మశవేరగ్ ిం శాశవేతిం శవ మచు్యతమ్ ఈ సమసతే 
ప్రపంచానిక్ ప్రభువు, సరా్వంతరాత్మగా ఉండి వాటిని నడిపంచేవాడు. సరా్వత్మ 
ఈశ్వరుడు నాశములేక ఎలలేపడూ ఒక్క తీరుగా నుండేవాడు. మంగళ్లక ప్రోవు. 
ఆశ్రయ్ంచిన వారిపై ప్రేమతో ఏనాడూ వదలనివాడు. తననుండి జారిపోనివ్వనివాడు. 
7) జాఞాజ్ఞా ద్్వవజా వీశనీశౌ. వారు ఇరు్వరు ఒకరు అనీనా తెలి్సనవాడు. మరొకడు 
తెలియని అజుఞాడు. ఒకరు శసించేవాడు. మరొకడు తన పనిని కూడా తెలి్సకోలేక 
మరొకని ఆజఞాక లోబడి నడుచ్కనేవాడు. కానీ వీరిద్దరూ పట్టుక లేనివారు. 
8) నితో్యనిత్్యనాిం చేతనశేచిత నానాింఏకో బహూనాింయో విడధాతి కామాన్ అననతే 
గరుడవిష్వకే్సనాది నిత్యసూరులకనూనా నితు్యడు. బద్దముకాతేద్యవసథేలలోను దేవతిర్యక్ 
మనుష్యస్థేవరాదులలోనూ ఉననా జ్వులక చేతనులక చైతన్యమును జాఞానమును 
ప్రస్దించేవాడు. అసంఖ్్యకలైన ప్రాణికోటికందరికీ వారివారి ఆకాంక్షలననుసరించి 
వారివారి కోరికలను తీరచిగల సమరుథేడు శక్తేమంతుడూ ఐన ఏకక పరుష్డు. 9) భోకా్త 
భోగ్యింప్రేరిత్రిం చమత్వే - భ్కతేయైన - కర్మఫలాలను అనుభవించే జ్వుడు, 
భ్గ్యమైన ప్రకృతిని, తనను ఆయా స్ఖభ్గాలను అనుభవించడానిక్ పరికలిప్ 
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పరమాత్మను తెలిసి కరతేవా్యనినా నిశచియ్ంచ్కని 10) తయోరన్యోః పిప్పలిం సావేదవేతి్త 
అనశ్నన్ననో్య అభచాక శీతి - ఆ ఇద్దరిలో ఒకడు రుచికరమైన పపపులమను పండును 
తింట్నానాడు. మరొకడు ఏమీ తినకండానే మిక్్కలి ప్రకాశవంతుడై వెలిగిపోతునానాడు. 
11) పృథగాత్్మనిం ప్రేరిత్రిం చమత్వే జుషటిోః తతసే్తనామృతతవేమేతి. తనను, 
ప్రేర్పంచే పరమాత్మను వేరువేరు స్వభావాల్ శక్తేస్మరాథేయాల్ కలవారని గ్రహించి 
దుఃఖవిముక్తేక్ కావలసిన ద్రి కనిపంచినందున సంతోష్ంచి భగవంతుడిని ప్రపతితేచేసి 
ఆయనకృపక పాతృడై ఆయన చేత రక్ంపబడి మోక్షమును పందుచ్నానాడు. 
12) అజ్మేకాిం లోహిత శ్క్లకృషాణుమ్ బహీవేింప్రజ్ింజనయన్్తిం సరూపాిం. 
అజోహే్య కోజుషమాణఽ నుశేతే జహాతే్యనాిం భుక్తభోగాిం అజోఽ న్యోః - పట్టుక 
లేనిదై ఎరుపనల్ప తెల్ప-రజస్్స తమస్్స సత్వము - వనెనాల్ కలదై తనవంటి 
అనేకమైన సంతానానినా కంటూ ఉననా ప్రకృతిని చూచిన పట్టుక లేని మరొకడు 
ఆనందముతో ద్నితో కలసి స్ఖిస్తేనానాడు. పట్టుకలేని మరొక్కడు ఇతరునిచే 
అనుభవింపబడిన ప్రకృతిని విడిచిపెటిటు దూరముగా నుంట్నానాడు. 13) సమానేవృక్షే 
పురుష్ నిమగో్నఽ న్శయా శోచతి ముహ్యమానోః జుషటిిం యదాపశ్యత్య న్యమీశమస్య 
మహిమానమితివీతశోకోః - ఇరువురికీ సమానాశ్రయమైన వృక్షమునందుననా జ్వుడనే 
పరుష్డు సంస్ర వృక్ష ఫలాలను అనుభవిసూతే తనను తాను నియంత్రించ్కోలేక 
అనీశయైన ప్రకృతి యందు మోహపరవశ్డై పల్ దుఃఖ్ల్ననుభవించతూ 
దీనినుండి ఎటాలే విడిపంచ్కందునా? అని విచారించ్తుంటాడు. ఎపడైతే 
తనతోపాట్ ఉంటూ ప్రకృతిక్ లంగక సహజానందస్వరూపడై శసించే సమరుథేడైన 
ఈశ్వరుడిని గమనించి అతని మహిమను తెల్్సకని ఉపాసించినపడు శ్కాల్ 
లేనివాడై స్ఖించగలడు. ఇవనీనా ఉపనిషత్ సూకతేల్ - ఇింక స్మతృతులయిందునూ్న 
కనిపిించే కొని్న ప్రమాణవాకా్యల్ ఇవి.1) భూమి రాపోఽ నలోవాయుోఃఖిం 
మనోబుదిధోర్వచ। అహింకార ఇతీయింమే భనా్నప్రకృతిరషటిధా. ఓ అరు్జనా! నేల 
నీరు నిపపు నింగి గాలి మనస్్స బుదిధు అహంకారము అను ఎనిమిది విధాల్గా నుననా 
ప్రకృతి అపరా అనబడుతుననాది. దీనికంట్ వేరుగా జ్వస్వరూపమై పరా అనబడు 
ప్రకృతి ఒకటి ఉననాది. ఈ రండింటితో ఈ జగతుతే నిలబెటటుబడుతుననాది. పరా, అపరా 
అనబడే ప్రకృతుల్ నావే. మద్త్మకములే. 2) సరవేభూత్నికౌనే్తయ ప్రకృతిిం యాని్త 
మామికామ్। కల్పక్షయేపునసా్తని కలా్పదౌ విసృజ్మ్యహిం।। ప్రకృతిిం సావేమవషటిభ్య 
విసృజ్మిపునోఃపునోః। భూతగ్రామ మిమిం కృతసునోమవశిం ప్రకృతేరవేశాత్।। ఓ కంతి 
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పత్రుడా! కలపుము అనే పరిమితకాలము ముగిసిన పమ్మట భూతాల్ అనీనా కూడా 
నాదైన ప్రకృతిలో ప్రవేశిస్తేయ్. మళ్ళీ వాటిని ఇంకక్క కలపుము ప్రారంభమయే్య 
సమయంలో నేను విడుదల చేస్తేను. వాటి వాటియొక్క అనాదికర్మలతో కూడి నా 
సంకలపుము చేతనే మాటిమాటిక్ ఈ భూతసముద్యానినా పటిటుంచ్తుంటాను. 
ఈ ప్రాణిజాతమంతా కూడా నాదైన సంకలాపునిక్ లంగి ఉంట్ంది. 3) మయాఽ 
ధ్యక్షేణ ప్రకృతిోః సూయతే సచరాచరమ్। హేతునాఽ నేనకౌనే్తయ జగద్ విపరివర్తతే।। 
ఓ కంతికడుకా! నా అధకారపరిశీలన క్రిందనే చరాచర ప్రాణిజాతాననాంతటినీ 
ప్రకృతి ఉతపుతితే చేస్తేననాది నా సంకలపుము కారణంగానే ఈ జగతుతే వివిధరూపాలలో 
పరిణామానినా పందుతూ ఉననాది. 4) ప్రకృతిిం పురుషించైవ విదిధో అనాద్ఉభావపి 
ప్రకృతి పరుష్ల్ ఇద్దరు కూడా ఎపపుటి నుండి ఉంట్నానారో తెలియదు. వారు 
అనాదుల్. 5) మమయోనిోః మహత్ బ్రహ్మ తస్్మన్ గరభూిందధామ్యహమ్। సింభవోః 
సరవేభూత్నాిం తతోభవతిభారత।। ఓ భరతపత్రుడా! నాదైన ఈ ప్రకృతి చాల 
గపపుది, పెద్దది. ద్నియందు జ్వుడనే గర్భమును ఉంచ్తునానాను. ద్ని నుండి 
అనినా రకముల భూతాలక పట్టుక ఏరపుడుతుననాది. అని జగతుతే పట్టుటక కారణమైన 
మహద్ బ్రహ్మనాక సంబంధంచినది. ప్రకృతి అనే ప్రుగల భూతసూక్ష్మమైన అచిద్ 
వస్తేవు ఏది ఉననాదో ద్నియందు చేతనుడను ప్రు గల గర్భమును కూరుచితునానాను. 
ద్నినుండి నేను చేసిన చిదచితుతేల సంసరగాము / కలయ్క వలలే దేవతల్ మొదల్కని 
స్థేవరముల్ చివరగా కల అచిత్ లతో కలగలసిన భూతాలనినాంటికీ పట్టుక 
ఏరపుడుతుననాది. ఈ తీరుగా భ్కతే, భ్గ్యముల రూపములోనుననా అనినా రకాల 
అవసథేలలో నుననా చిదచితుతేల్ పరమపరుష్డిక్ శరీరముఐ ఉననాందున, ఆయన 
చేత నియమింపబడుతుననా కారణాననునూనా ఆయన నుండి విడివడి ఉండలేని సిథేతిని, 
పరమపరుష్డు వాటికనినాంటిక్ ఆత్మ అనినీనా కనినా శ్రుతుల్ వివరిస్తేనానాయ్.

యోః పృథివా్యిం తిష్ఠన్ పృథివా్యఅన్తరో యింపృథివీ నవేద యస్యపృథివీ 
శరీరిం యోః పృథివీ మన్తరో యమయతి - ఎవడు పృథివి యందు ఉంటూ బైటక 
కనిపంచకండా ద్నిలో ఉంట్నానాడో ఎవడిని పృథివి తనలోనునానాడనే విషయానినా 
ఎరుగక ఉననాదో ఎవడిక్ పడమి శరీరమో ఎవడు భూమిలో పలనుంటూ ద్నిని 
అదుపలో పెడుతునానాడో అని మొదల్పెట్టి య ఆత్మని తిష్ఠన్ ఆత్మనోఽ న్తరో 
యమాత్్మనవేద యసా్యత్్మ శరీరిం య ఆత్్మన మన్తరో యమయతి సతే ఆత్్మ 
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అన్తరా్యమీ అమృతోః ఎవడు ఆత్మ (జ్వుడి) లో ఉంటూ ఆత్మలో దూరి హృదయగుహ 
యందునిండియునానా ఆత్మ ఎవడిని ఎరుగడో ఎవనిక్ ఈ ఆత్మ శరీరమై యుననాదో 
ఎవడు ఆత్మలోనే నివసిసూతే తన అదుప ఆజఞాలలో నడుపతూ ఉనానాడో అలాంటి 
అనతేరా్యమి పరుష్డు కర్మసంబంధములేని అమృత, ఆనందస్వరూపడు నీక 
ఆత్మగా నినునా మునుముందుక నడిపంచే వాడుగానునానాడు. అనేవరక అనతేరా్యమి 
బ్రాహ్మణములోనిది. అట్లే స్బాలోపనిషతుతేలోనూ - యోః పృథివీ మన్తర్ సించరన్ 
యస్యపృథివీ శరీరిం యింపృథివీనవేద అని ఆరంభంచి యోఅక్షర మన్తర్ సించరన్ 
యసా్యక్షరిం శరీరిం యమక్షరింనవేద, యో మృతు్య మన్తర్ సించరన్ యస్యమృతు్యోః 
శరీరిం యింమృతు్యర్నవేద ఏష సరవేభూత్న్తరాత్్మ అపహతపాపా్మదివో్య 
దవఏకోనారాయణోః అని చెపపుబడింది. ఈ మహాపరుష్డు సర్వభూతాలక అంతరాత్మ. 
కర్మసంబంధము లేనివాడు దివు్యడు. తనలీలకరక సృష్టు సిథేతిలయాదివా్యపారాలను 
చేస్వాడు ఒకే ఒక్కడైన శ్రీమనానారాయణుడు అని గంతెతితే మూడు తతా్వల్ననావని 
వివరిసూతే చిదచితుతేలనునూనా శసించేవాడు శ్రీమనానానారాయణుడు అనే ప్రుగల 
వాడు అని తెలిపంది. ఇక్కడ వాక్యంలో మృతు్య శబ్దముచేత మరణము యముడు 
అని అరథేము కాకండా తమశ్శబదాిం చేత వ్యవహరింపబడేదిఐన సూక్షా్మవస్థలో, 
కారణావస్థలోనున్న అచిత్ వసు్తవు చెపపుబడుతుననాది. ఇదే ఉపనిషతుతేలో అవ్యక్తమక్షర్ 
లీయతే అక్షరిం తమస్ లీయతే నామరూపముల్ లేని జ్వకోటి అవ్యకతేము తమక 
మూలము కూటస్థేడైన అక్షరునియందు, అక్షరుడు తమస్్సలో కలి్సపోతునానాడు 
అని, అన్తోఃప్రవిషటిోః శాసా్తజనానాిం సరావేత్్మ సరు్వలకూ ఆత్మవంటివాడైన పరమాత్మ 
జ్వులందరిలోనూ ప్రవేశించియునానాడు. అతడే వారిని శసించ్తునానాడు అని కూడా 
ప్రతే్యకంగా చెపపుబడింది.

ఈ విధంగా అనినా అవసథేలలోనూ ఉననా చిదచితుతేలను తనక శరీరంగా 
కలిగాయుండడంతో వాటిని విశేషణంగా చేస్కనియునానాడు కావుననూ ఆ 
పరమపరుష్డు కారా్యవసథేలో కారణావసథేలో కనిపస్తేననా జగద్ రూపంలో ఉనానాడు 
అనే ఈ అరాథేనినా తెల్పడానిక్ కనినా శ్రుతుల్ కారణావసథేలో సృష్టుక్ మునుప 
సూక్ష్మరూపంలో, కారా్యవసథేలో చిదచిని్మశ్రమైన ప్రపంచాకారంలో సూథేలరూపంలోనూ 
కనిపస్తేననా “జగతు్త ఆయనయే” అని చెపతుననావి. 1) సదవ సోమే్యదమగ్ర 
ఆసీదకమేవాదివేతీయిం - తదైక్షత బహుసా్యిం ప్రజ్యేయేత. తతే్తజోఽ సృజత 
ఓ స్ము్యడా! సృష్టుక్ పూర్వకాలంలో సత్ అనేదే ఉండినది అది ఒక్కటి మాత్రమే. 
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ద్నిక్ స్టియైనది మిననాయైనది రండవది ఏదీ లేదు. ఆ సద్వస్తేవు తలచినది. 
పల్రకాల్గా, రూపాల్గా అవుతాను. అందుకని జని్మంచ్తాను అని. అపడా 
సద్వస్తేవు తేజస్్సను సృష్టుంచింది అని మొదల్పెటిటు సనూ్మలాోః సోమ్య ఇమాోః 
సరావేప్రజ్ోః సదాయతనాోః సత్ ప్రతిషా్ఠోః ఐతదాత్మయామిదింసరవేిం. తత్ సత్యిం. స 
ఆత్్మ తత్తవా మస్శేవేతకేతో? అని. ఓ స్ము్యడా! ఈ ప్రజలందరూ సత్ పరుష్డి 
నుండి పట్టుక వచిచినారు. ఆయన యే తమక ఆత్మగా కలిగా ఆయనక నివాస 
స్థేనాల్గా నునానారు. ఆయన వలలేనే చెక్కచెదరకండా దృఢంగా నిలిచియునానారు. 
కావున కనుపంచే ప్రపంచమంతా కూడా తద్త్మకమై యుననాది. అది యథారథేము. 
ఆయన ఆత్మ అని చెపపుబడతునానాడు. ఓ శే్వతకేతూ! నీవు కూడా ఈ ప్రపంచములో 
ఒకడివైయుననాందున నీవునూనా బ్రహా్మత్మకడవై బ్రహ్మ స్వరూపడవై యునానావు. 
అని అటాలేగే సోఽ కామయతబహుసా్యిం ప్రజ్యేయేతి. సతపోఽ తప్యత. సత 
పస్తపా్తవా ఇదగ్ ిం సరవేమసృజత. ఆ పరమాత్మ కోరుకనానాడు. ఒక్కడనే ఐన నేను 
పల్రకాల్గా పడుతాను అని. అందుక ఆయన ఆలోచన చేసినాడు. అలా తపంచి 
ఈ సర్వప్రపంచానినా పటిటుంచినాడు అని ఆరంభంచి సత్యిం చానృతిం చ సత్యమభవత్. 
భూతభవిష్యత్ వరతేమానాలోలేనూ ఉనానాడనబడే జ్వుడుగాను. లేదనబడే ప్రకృతిగాను 
ఆద్యనతేరహితుడైన పరమపరుష్డు గాను ఐనాడు అని. ఈ వాక్యంలోను ఇతర 
ఉపనిషతుతేలలో నిశచియ్ంపబడిన చిదచితుతేల్ పరమపరుష్డియొక్క స్వరూప 
వివరము జాఞాపకము చేయబడినవి. హనా్తహమిమాోఃతిస్రోదవత్ోః అనేన జీవేనాఽ 
త్మనాఽ నుప్రవిశ్యనామరూపే వా్యకరవాణి. ఆహాహా! ఎంతసంతోషము. పృథివీ, 
నీరు తేజస్్సలనబడే ఈ దేవతలలోనిక్, వాటివికారాలైన శరీరాలలోక్ వాటిక్ 
ఆత్మయైన జ్వుడి ద్్వరా ప్రవేశించి వాటిక్ (శరీరానిక్ + జ్వుడిక్నీనా) నామము 
రూపములను కలిగించ్తాను. అని, - తత్ సృషాటివా తదవానుప్రావిశత్. తదనుప్రవిశ్య 
సచచి త్యత్ చాభవత్. విజ్ఞానించావిజ్ఞానించ సత్యిం చానృతించ సత్యమభవత్ - ద్నినా 
(శరీరానినా) పటిటుంచి ద్నిలోకే జ్వుడిని ప్రవేశింపచేసూతే తాను కూడా ప్రవేశించినాడు. 
అలా ప్రవేశించి సత్ అనబడేదిగాను, వదిలిపెటటుబడే ప్రకృతి / శరీరముగానూ ఐనాడు. 
విజాఞానస్వరూపడు, జాఞానము లేని జడరూప ప్రకృతియూ ఐనాడు. అలా అయ్్య సత్యము 
(జ్వుడు) అనృతము (లేదనబడే ప్రకృతి) సత్యము ఉభయాత్మకడు సత్ + త్యత్ఽ 
సతతేయాము జ్వప్రకృతుల కలగల్ప ఐన జగతుతేనూనా ఐనాడు. అని కూడా! “అనేన జీవేన 
ఆత్మనా అనుప్రవిశ్య” శరీరానిక్ ఆత్మయైన ఈ జ్వుడితో కలిసి దూరి అని జ్వుడిక్ 
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బ్రహా్మత్మకత్వమును “తదనుప్రవిశ్యసచచి త్యచాచి భవత్” “విజ్ఞానించావిజ్ఞానించ” 
అనే వాకా్యలతో ఏకారథేత ఉననాందున చిదచితుతేలక + పరమాత్మక ఉననా 
స్మానాధకరణ్యము, తాద్త్మయామునూనా శరీరనామ రూప వా్యకరణమునూనా. తద్ హ 
ఇదిం తరి్హ అవా్యకృత మాసీద్. తనా్నమరూపాభా్యింవా్యక్రియత. ఆ సృష్టుక్ పూర్వ 
కాలములో ఈ ప్రపంచము విడివిడిగాకాక మొతతేంగా కలిసి పోయ్ ఇది ఇటాలే అని 
చెపపుడానిక్ వీల్గాకండా ఉండినది. సృష్టు సంకలపుకాలంలో ద్నేనా సత్ శబ్దవాచ్్యడు 
అగు పరమాత్మ వాటిని విడదీసి ఇది ప్రకృతి వీడు జ్వుడు ఈ సమి్మళత స్వరూపము 
దేవమనుషా్యదుల్ అని నామములను రూపములను కల్గజేసను. అను వాక్యము 
చోటనునూనా తెల్స్తేననాది.

అందువలలే కారా్యవసథేలో కారణావసథేలోను సూథేలసూక్ష్మరూపాలలోనుననా 
చిదచిద్ వస్తేవులను తనక శరీరాల్గా కలిగియుననావాడు పరమపరుష్డేనని 
నిశచియమైనది కాబటిటు కారణము నుండి కార్యము వేరుకాదు కాబటిటు, కారణానినా 
తెల్్సకంట్ కార్యము తెలియబడుతుననాందుననూ ఏకవస్తేవును తెల్్సకంట్ 
సర్వవస్తేవులను గురించి తెల్్సకోగల్గడము కదురుతుంది. సది్వద్యలో తొటటుతొల్త 
చేసిన ప్రతిజఞా కూడా చక్కగా నపపుతుంది. హనాతేహమిమాసితేస్రో దేవతాః అనేన జ్వేన 
ఆత్మనా అనుప్రవిశ్యనామరూప్ వా్యకరవాణి అని తిస్రోదేవతా అని అచిద్ వస్తేవు 
నంతటినీ నిర్్దశించి, ద్నిలో తనను ఆత్మగాకల, తన స్వరూపమైన జ్వుని ద్్వరా 
అనుప్రవేశించి నామరూపములను కలిగించినాడని చెపపునందున ఆయా వస్తేవులక 
పద్రాధులక వ్యకతేలక వాచకాలైన శబా్దల్ అనీనా కూడా అచితుతేతో కూడిన జ్వుడు, ఆ 
జ్వునితో కూడియుననా పరమాత్మకే వాచకాల్ ఔతునానాయ్. కనుక కారణావసథేలో ఉననా 
పరమాత్మను తెలియచేస్ శబ్దంతో, కారా్యవసథేలో నుననాద్నినా తెలియచేస్ శబా్దనిక్నీనా 
స్మానాధకరణ్యము ముఖ్్యరథేము అవుతుననాది. కాబటిటు సూథేల సూక్ష్మముల్గా 
నుండే చిదచితుతేలను తనక విశేషణముల్గా చేస్కని రండు ప్రకారాల్గానుననా 
పరబ్రహ్మయే కార్యము కారణమూ అవుతునానాడు కనుక ఈ జగతుతే బ్రహ్మనే 
ఉపాద్నకారణముగా కలిగియుననాది.

సూక్ష్మచిదచిద్వస్తేవుల్ శరీరంగా కలిగిన బ్రహ్మనే ఈ జగతుతేక కారణము అని 
బ్రహ్మయే ఉపాద్న కారణము ఐనపపుటికీ మూడింటికలయ్క స్వరూపమే ఉపాద్నము 
అవుతుననాందున చిదచితుతేలక బ్రహ్మక వేరువేరు స్వభావముల్ కలవారిక్ 
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సహవాసదోషము వలన వారి వారి స్వభావాలలో విశ్దధుత కాకండా స్ంకర్యము 
ఏరపుడవచ్చిను అని అనుకోకూడదు. ముగుగారు ఒక్కదగగార ఉననాపపుటికీ స్ంకర్యము 
లేకపోవడము ఇలా కదురుతుంది. కలనేత చీరను నేసినపడు ద్నిలో తెల్ప ఎరుప 
నల్ప ద్రాల్ కలసి ఆ వస్్రానిక్ ఉపాద్నకారణము అవుతుననాపపుటికీ కలనేత వస్రాంలో 
ఆయా నిరి్దషటు ప్రదేశలలోనే తెల్ప మొదలగు ద్రాలతో సంబంధముంట్ననాది తపపు 
అంతటా ఉండడము లేదు. అట్లే కారా్యవసథేలో నుననా చిదచిదీశ్వరులకనూనా అనినా 
చోటాలే సంకరము లేదు. అనగా కారా్యవసథేలోనుననాపపుటికీ చిదచిదీశ్వరులకనూనా 
భ్కతేమృత్వము భ్గ్యత్వము నియంతృతా్వది స్వభావాలోలే స్ంకర్యము లేదు. విడిగా 
ఉండదగినవైన ద్రాల్ నేస్ పద్మశలివాని సంకలాపుననానుసరించి ఒకపపుడు 
కలి్సపోయ్, ఒకపపుడు కల్వకండానూ కారణత్వమును కార్యత్వమునునూనా 
పందుతుననావి. ప్రస్తేతము ఇక్కడైతేన్ అనినా అవసథేలోను ఉననా చిదచితుతేల్ 
పరమపరుష్డిక్ శరీరముగానుండడంవలలే ఆయనక ప్రకారమై యుననాందువలలేనే 
పద్రథేతా్వనినా పందుతుననాందుననూ వాటిని తనక విశేషణాల్గా కలిగాయుననా పరమ 
పరుష్డు కారణావసథే కారా్యవసథేలోను అనినా శబా్దలచేత వ్యవహరింపబడుతునానాడు. 
చెపపుబడుతునానాడు. స్వభావ భేదము స్ంకర్యము లేకపోవుట కలనేతవస్రాంలోను 
చిదచిది్వశిషటుమైన పరమాత్మ స్వరూపముగానుననా జగతుతేలోనూ సమానమే. ఇటాలే 
అయ్్యందికాబట్టు పరబ్రహ్మకార్యము నందు (అచిది్వశిషటుజ్వశరీరంలో) అను 
ప్రవేశము చేసినపపుటికీ తనయొక్క స్వరూపము మరొక్కతీరుగా మారిపోవడం 
లేదు కనుక అవికృతతవేము చక్కగా పసగుతుంది. సూథేలావసథేలోనుననా నామరూప 
విభాగాలతో విడిపోయ్న చిదచిని్మశ్రవస్తేవునక ఆత్మగా ఉంట్ననాందువలలే 
కార్యత్వము కూడా బాగా పసగుతుంది. కార్యత్వమనగా “కారణావస్థలో నున్నవసు్తవే 
మరొక అవస్థలోకి/ కారా్యవస్థలోకి మారడమే / పిందడమే” 

పరబ్రహ్మ నిరుగాణుడు అనే వాదము కూడా హేయగుణాల్ లేనివాడు అననాపడు 
మాత్రమే చక్కగా అతుకతుంది. అపహత పాపా్మ, విజరోః విమృతు్యోః విశోకోః విజిఘతసుోః 
అపిపాసోః సత్యకామోః సత్యసింకల్పోః ఈ పరమాత్మ పణ్యపాప రూపకర్మసంబంధము 
లేనివాడు ముసలితనము, మరణము, శ్కము, ఆకలి దపపుల్, లేనివాడు. అని 
హేయములైన ప్రకృతి సంబంధములైన గుణాల్ లేనివాడు అని నిషేధంచి సత్యకామోః 
సత్యసింకల్పోః తాను తలచిన కోరికల్ నిజముల్ ఐనటిటు వాడు, తన సంకలపుము 



154 భగవద్రామానుజ విరచిత బ్రహ్మసూత్రభాష్యమ్

ఎట్వంటి అడ్డంకల్ లేకండా యథారథేము అవుతుననాటిటువాడు అని కళ్్యణగుణాలను 
ఉననావని విధస్తేననా ఈ శ్రుతియే “నిరుగాణః నిరంజనః” అని వేర్ చోటచెపపునద్నినా 
హేయగుణసంబంధము లేదని తెల్పుతుననాది తపపు అసలే గుణాలేవీ లేనివాడని కాదు.

జాఞానస్వరూపము బ్రహ్మ అనే వాదము కూడా సర్వజుఞాడు, సర్వశకతేల్ గలవాడు, 
అనినారకాలైన హేయగుణాలక విరోధ, కళ్్యణ గుణాలక సముద్రుడు ఐన బ్రహ్మ 
యొక్క స్వరూపము జాఞానము ఒక్కద్నిచేతనే నిరూపంచదగినది స్వయంప్రకాశము 
అగుటచేత జాఞానస్వరూపము అని అంగీకరించినటలేయ్తే బాగా ఉపపననామవుతుంది.

యోఃసరవేజఞాోః సరవేవిత్ - ఎవడు అనీనా తెలి్సనవాడు, భూతభవిష్యద్ వరతేమానాలోలేని 
సర్వవిషయాల్ తెలి్సనవాడు. పరాఽ స్యశకి్తోః వివిధైవశ్రూయతే సావేభావికీ 
జ్ఞానబలక్రియాచ. ఈయన యొక్క శక్తే చాల గపపుది అది పల్రకాల్గానుననాట్లే 
వినవస్తేననాది. ఇతని జాఞానము, బలము, క్రియల్ సహజమైనవే కాని ఇతరులదయవలలే 
పందినవి కావు. విజ్ఞాత్రమర్కేనవిజ్న్యాత్ ఓరీ! సర్వవిజాఞాతఐన ఆయనను దేని 
ద్్వరా ఏ ప్రమాణము ద్్వరా తెల్్సకోగల్గాతాము. ఇతా్యది వాకా్యలనీనా విజ్ఞానము 
కలవాడిగానే జ్ఞాతగానే తెల్్పతునా్నయి వట్టి జ్ఞానముగా కాదు. సత్యింజ్ఞాన 
మనన్తింబ్రహ్మ ఇతా్యది వాకా్యల్ కూడ జాఞానము చేత మాత్రమే నిరూపంపదగినవాడు 
అని స్వయం ప్రకాశ్డు అవడం చే జాఞానము అతనియొక్క స్వరూపమని తెల్పుతుననావి.

సోఽ కామయత బహుసా్యిం, తదైక్షత బహుసా్యిం, తనా్నమ రూపాభా్యిం 
వా్యక్రియత ఇతా్యది వాకా్యలచేత పరబ్రహ్మయే తనయొక్క సంకలపుముచేతనే 
ఆశచిర్యకరమై సిథేరమైన త్రసరూపముతో (మూడింటితో కూడిన రూపము 
1) మూడు అణువుల్ కలసి ఏరపుడిన రూపము 2) అచిత్ + చిత్ + ఈశ్వరుడు ఈ 
మూడిటితో కలసినటిటుది 1) నానా ప్రకారాల్గా ఉనానాడని అందుచేత ఆయనక 
భననామైన వ్యతిర్కమైన బ్రహ్మతో సంబంధములేని, ఆయనక చెందని వస్తేవుల్ 
అనేకముననావనుట యథారథేము కాదని ద్నినా నిషేధస్తేననాది శ్రుతి. అంతేకాని 
బ్రహ్మ ఒక్కట్ సత్యము. అంతక మించి ఏదీ లేదు. ఉననాట్లే కనిపస్తే అవి మిథ్య అని 
చెపపుడంలేదు. 

1) మృతో్యోః సమృతు్యమాపో్నతి య ఇహనానేవ పశ్యతి - ఎవడైతే బ్రహ్మక 
సంబంధము లేని అబ్రహా్మత్మకములైన వస్తేవుల్ చాలగా ఉననావని భావిస్తేనానాడో 
వాడు మళ్ళీ మళ్ళీ పడుతూ చస్తేనానాడు. నేహనానాఽ స్్తకిించన ఈ జగతుతేలో 



శ్రీభాష్యమ్ 155

పరమాత్మ స్వరూపము కాని వస్తేవు ఏదీ కూడా లేదు. 3) యత్రహిదె్వేతమివ 
భవతి తదితర ఇతరిం పశ్యతి. యత్రతవేస్య సరవేమాతె్్మవాభూత్ తత్ కేనకింపశే్యత్ 
కేనకింవిజ్న్యాత్ ఎచచిట రండు వస్తేవుల్ ఉండున్ అపడు అవి రండు 
పరసపురము గమనించగలవు. ఈ జాఞానానిక్ ప్రపంచమందంటతటనూ ఆత్మయే 
(తానే) నిండి కనిపస్తేండగా ఏస్ధనంతో రండవవాడిని చూస్తేడు ఏ ప్రమాణముతో 
ఆత్మకంట్ వేరయ్న ఆ వస్తేవును తెల్్సకోగల్గాతాడు. ఇతా్యదుల్ ఇందుక 
ప్రమాణాల్. ఇకపోతే నానాతా్వనినా నిషేధంచే ఈ శ్రుతుల్ బహు సా్యింప్రజ్యేయ 
ఇతా్యది పల్ శ్రుతులచేత సిదధుమైన, తన సంకలపుము చేతనే తానే నానా నామములను, 
నానారూపములను పంది నానా ప్రకారముల్ కావడానినా మాత్రమ నిషేధంచడము 
లేదు. యత్ర తవేస్యసరవేమాతె్్మవాభూత్ ఇతా్యది నిషేధవాకా్యనిక్ ముందు ఆ విషయమే 
సిథేరపరచబడింది. సరవేింతిం పరాదాత్ యోఽ న్యత్రా త్మనోః సరవేింవేద, తస్యహవా 
ఏతస్య మహతోభూతస్య నిశవేస్తమేతత్ యద్ ఋగేవేద్ యజుర్వేదోః - అదంతా 
దూరంగా త్రోసి వేయబడుతుననాది. పరమాత్మ అనతేరా్యమిగా లేని, పరమాత్మను విడిచి 
ఉండేద్నినినీనా. ఆ మహాభూతమైన పరమ పరుష్ని యొక్క ఉచాఛే్వసనిశ్శ్వసరూపమే 
ఋగ్ వేదము యజుర్్వదమునూనా. సర్వమూ బ్రహా్మత్మకమే అని అరథేము.

ఈ విధంగా చిద చిద్ ఈశ్వరులక స్వరూపభేదము స్వభావభేదమును, 
కార్యకారణభావమును, కార్యకారణములక అనన్యభావమును (వేరువేరుగాక 
పోవడమును) చెపతుననా శ్రుతివాకా్యలక వైరుధ్యము లేకపోవడం, స్్వరస్యము 
ఉండడమునూనా కదురుతుననాది. చిదచితుతేలక పరమాత్మకనూనా శరీరాత్మభావము, 
శరీరముగా నుంట్ననా చిదచితుతేల్ కారణావసథేయందు నామరూప విభాగము 
చేయడానిక్ వీల్కానిసిథేతిని పందడము, కార్యదశయందు నామరూపాలక తగిన 
దశను పందడానినా శ్రుతులే వివరించి చెపతునానాయ్. కనుక బ్రహ్మకే అజాఞానము 
అవరించిందని చెప్పు వాద్నిక్, ఉపాధ కారణంగా బ్రహ్మక భేదదృష్టు ఏరపుడింది అని 
చెప్పు వాద్నిక్, ఈ రండింటికీ విరుదధుంగా అపనా్యయాల్ కతరా్కల్ సకల శ్రుతులక 
విరుదధు వా్యఖ్్యనాల్ చేసూతే స్్వభావిక భేద్భేద్నినా తెలిప్ వాద్నిక్నీనా ఏ మాత్రమూ 
అవకాశము కనిపంచడం లేదు. చిదచిదీశ్వరుల్ వేరు వేరు స్వభావాల్ కలవారు. 
వారిలో ఒకరు ఆత్మయైతే మిగతావారు శరీరాల్ ఔతునానారు. ఒకరు ప్రకారము ఐతే 
మరొకరు ప్రకారి. ఒకరు విశేష్యము ఐతే తతిమా్మ ఇద్దరు విశేషణములై ఎడబాయక 
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ఉంట్నానారు. వారికే కార్యకారణభావమును, కార్యకారణములక ఐక్యమునూనా 
ఉననాదని శ్రుతుల్ చెపతునానాయ్. ఐతే వైరుధ్యము తపపునిసరికద్ అని అనవచ్చిను. 
కాని అది సరికాదు. ఎలాగంట్ ఆగేనాయాది యాగాల్ ఆరు అవి వేరు వేరు వాకా్యలచేత 
విధంపబడా్డయ్. 1) ఆగేనాయము 2) అగీనా షోమీయము. 3) ఉపాంశ్యాగము 
4) 5) ఐంద్ర యాగాల్ రండు. 6) ఐంద్రాగనాము. మొతతేము ఆరు. ఇవి యదాగే్న యో 
అషాటి కపాలో అమా వాసా్యయాిం పౌరణుమాసా్యిం చాచు్యతోభవతి వంటి వాకా్యల చేత 
విధంపబడ్డవి. అమావాస్యనాడు, పూరిణుమ నాడు ఆచరింపవలసినవిగా చెపపుబడ్డవి. 
యఏవిం విదావేన్ పౌరణుమా సీిం యజతే, యఏవిం విదావేన్ అమావాసా్యిం యజతే 
అనువాకా్యలచేత విడివిడిగా విధంపబడినా సముద్యముగా ఆచరించవలసినదిగా 
ఆదేశింపబడా్డయ్.

ఉతపుతితే వాకా్యలచేత విడివిడిగా ఉతపుననాము లైన ఆగేనాయాది ఆరు యాగాలను 
సముద్యముగా చేసి చెపపుబడే అనువాకా్యల్ రండింటిచేత రండు సముద్యాల్గా 
ఏరపుడిన వాటిని దర్మపూరణుమాసాభా్యిం అనే అధకారవాక్యము ఆయా ఫలాలను కోర్ 
కాముకలక చేయండి అని విధస్తేననాది. అట్లే ఇచట కూడా, చిత్ అచిత్ ఈశ్వరుల్ 
వేరువేరు స్వరూప స్వభావాల్ కలవారు. 1) క్షరిం ప్రధానిం, అమృత్క్షరింహరోః, 
క్షరాత్్మన్ ఈశతేదవ ఏకోః ప్రధానము నశించేది కనుకక్షరము. అమృతుడు అక్షరుడు 
ప్రధానమును అనుభవించేవాడు జ్వాత్మ. ఈ ఇద్దరినీ శసించే దేవుడు ఒకడు. 
2) పతిిం విశవేసా్యతే్మ శవేరిం - విశ్వమంతటికీ ఏకక ప్రభువు. రక్షకడు పాలకడు. 
తనక తానే అధకారి. తనను శసించేవాడు మరొకడు లేడు. 3) ఆత్్మనారాయణోః 
పరోః - సమసతే ప్రపంచానిక్ ఆత్మ నారాయణుడు. ఆయనే పరాతపురుడు. ఇతా్యది 
వాకా్యల చేత చిదచిదీశ్వరుల యొక్క స్వరూపస్వభావాలను చెపపు. యస్య పృథివీ 
శరీరిం, యస్య ఆత్్మ శరీరిం, యస్య అవ్యక్తిం శరీరిం, యస్య అక్షరిం శరీరమ్ ఏష 
సరవేభూత్ింతరాత్్మ అపహత పాపా్మ దివో్య దవ ఏకోనారాయణోః ఇతా్యది వాకా్యలతో 
కార్యకారణావసథేలలోనుననా చిదచితుతేల్ పరమాత్మక శరీరాల్ అని, పరమాత్మ వాటిక్ 
ఆత్మ అని ప్రతిపాదించి, శరీరియైన పరమాత్మను బోధంచే సత్, బ్రహ్మ, ఆత్మ మొదలైన 
పద్లతో కారణావసథేలోను కారా్యవసథేలోను ఉననా పరమాత్మ ఒక్కడేనని, విడిగా 
కనిపంచిన మూడు వస్తేవుల్ సదవ సోమే్యదమగ్ర ఆసీత్, ఐతదాత్మయా మిదిం సరవేమ్, 
సరవేిం ఖలివేదిం బ్రహ్మ. సద్, ఆత్మ, బ్రహ్మ శబా్దలతో ఒక్కటిగానే ప్రతిపాదించినవి 
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శ్రుతుల్. అచచిట ఆగేనాయాది ఆరు యాగాల్ వేరువేరుగా ఉతపుననాములైన వాటిని, 
రండు సముద్యాల్ - పననామనాడు చేస్వి అమవాస్యనాడు చేస్విగా చెపపు 
దర్శపూరణుమాస్భా్యం అనే అధకారసూత్రంతో దర్మ పూరణుమా సయాగంగా - ఒక్కటిగా 
చెపపునట్లే మూడు స్వభావాల్ కలవారుగా విడివిడిగా చిదచిదీశ్వరులని చెపపు, 
తదుపరి చిదచితుతేలను ఒక వరగాంగా, దేవఏకః అని ఈశ్వరుడిని ఒకడుగా విడదీసి, 
చివరిక్ చిదచితుతేల్ పరమాత్మక శరీరమని, ఆయన వాటిక్ ఆత్మయని కారా్యవసథేను 
గురించి చెపపు, కారణావసథేలో పరమాత్మయందుననా చిదచితుతేలను కల్పుకని సద్త్మ 
బ్రహ్మ శబా్దలతో ఒక్కటిగానే చెపపుబడింది. చిదచిద్వస్తేవులను శరీరముగా కలిగాన 
పరమాత్మను పరమాత్మ శబ్దముతో పలిచినపపుటికీ విరోధము ఏమీలేదు. లోకంలో 
మానవ పండానినా శరీరంగా కలిగాన ఆత్మవిశేషానినా ఈ ఆత్మ స్ఖి అని ఆత్మశబ్దంతో 
వ్యవహరించినపపుటికీ ఎలాంటి ఇబబింది కనబడడం లేదుకద్!

7. నివృత్తయాను పపతి్త

బ్రహ్మ ఒక్కట్ సత్యము అని ఏకత్వ విజాఞానము చేతనే అవిద్య తొలగిపోతుంది అని 
ఏదైతే చెపపునారో అది తగిన మాటకాదు. జ్వుడిక్ ఉననా స్ంస్రిక అజాఞానబంధము 
అనేది పరమారథేము. కనుక అది కేవల జాఞానంతో పయే్యది కాదు. పణ్యపాప రూపమైన 
కర్మల నిమితతేంగా దేవాది శరీరాలలో జ్వుడిక్ ప్రవేశము కల్గాతుననాది. ఆ కారణంగా 
స్ఖదుఃఖ్లను అనుభవించడమనే బంధము ఏరపుడుతుననాది. అది అనుభవములో 
కండలేతో చూస్తేననా విషయము. అలాంటి ద్నినా మిథ్య అని ఎలా చెపపుగలము. 

ఇలాంటి స్ఖదుఃఖ అనుభవరూపమైన బంధము యొక్కనివృతితే కేవల జాఞానము 
వలలే కాకండా భక్తే రూపంగా మారిన ఉపాసన వలలే సంతోష్ంచిన పరుషోతతేముని 
యొక్క అనుగ్రహము వలన మాత్రమే స్ధ్యమవుతుంది అని ఇంతకముందే 
చెపపునాము. మీక నచిచిన ఐక్యజాఞానము యథారథేంగా ఉననా ప్రపంచానిక్ విపరీతమైనది 
కాబటిటు అదే మిథా్య రూపము ద్నివలలే బంధము మరింత బిగుస్కనిపోతుంది కాని 
బంధ విముక్తే కానేరదు.

మిథ్్యతద్ అన్యద్రదావ్యిం హినైతి తద్రదావ్యత్ిం యతోః అని శస్రాము చెపతుననాది. 
రండు భననాస్వభావాల్ ఉననాపడు అందులో ఒటి మరొకద్నితో సమానముకావడము, 
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అభేద్నినా పందడం జరుగదు. అవి రండు భననాభననాద్రవా్యల్ కాబటిటు. ఎవరైనా అలా 
జరుగుతుంది అనుకంట్ అది మిథ్య అని శస్రాము చెపతుననాది.

ఉత్తమోః పురుషస్తవాన్యోః పరమాతే్మతు్యదాహృతోః ముందు చెపపుబడిన పరుష్ల 
కనానా వేరొకడు శ్రేష్్ఠడు ఉతతేముడు ఉనానాడు. అతడినే పరమాత్మ అని అంట్నానారు. 
పృథగాత్్మనిం ప్రేరిత్రించ మత్వే తనకనానా వేరయ్న ప్రేరకడిని తెలిసి కని 
అని రండు వాకా్యల ద్్వరా జ్వాత్మక పూరితేగా విరుదధుమైన జాతీయుడు, జ్వునిలో 
అనతేరా్యమిగా ఉండేవాడు ఐన బ్రహ్మను గురించిన జాఞానమే మిక్్కలి గపపు పరుషారథేము 
ఐన మోక్షమును సంపాదించ్కోవడానిక్ స్ధనము ఔతుంది అని కూడా శస్రాము 
ఉపదేశిస్తేననాది. 

ఇంకా నీవంగీకరించిన నివరతేక జాఞానము మిథ్యయైనది కాబటిటు ద్నినా 
తొలగించేదైన మరొక్క వస్తేవును దేవులాడక తపపుదు. లేదండి! బ్రహ్మ ఒక్కడే సత్యము. 
మిగతా అంతా అపరమారథేము అనే బ్రహ్్యక్యజాఞానము తనక విరోధయైన భేదముల 
సముద్యానినా దూరంచేసి తాను క్షణకాలము మాత్రమే ఉండేదైనందున వెంటనే 
తాను నశిస్తేంది అని అనేటలేయ్తే సరికాదు. అలా ఐతే ద్ని స్వరూపము, ద్ని పట్టుక, 
ద్ని వినాశల్ అనీనా కలిపుతాలే ఔతాయ్ కాబటిటు వినాశ తత్కలపునా రూపమైన అవిద్యక 
మరొక నివరతేకానినా అనే్వష్ంచాలి్స యుంట్ంది. కాదండీ అవిద్యక వినాశము 
బ్రహ్మస్వరూపమేనండీ అననాటలేయ్తే అపడు నివరతేక జాఞానము అనేది పటటునే పటటుదు. 
ఎందుకంట్ ద్నినా నశింపచేస్ వస్తేవు సిదధుంగా ఉంట్ అది పటటుడానిక్ అవకాశమే 
ఉండదు. కనుక, అవిద్్యనివృతితే జరుగదు.

చినా్మత్ర బ్రహ్మకంట్ వేరుగా నుండే పద్రథేమంతా మిథ్య అని చెప్పు జాఞానానినా తెలి్సన 
జాఞాత ఎవరు? చెపపుగలరా! అధా్యసరూపమే అని అంటారా? కాదు. అధా్యసరూపము 
నిషేధంపబడేది ఐనందున నివరతేక జాఞానానిక్ అది కర్మ ఔతుంది. కాని ద్నిక్ కరతేమృత్వము 
పసగదు. బ్రహ్మ స్వరూపమే జాఞాత అంటారా? ఐతే ఆ బ్రహ్మగారిక్ అవిద్యను తొలగించే 
నివరతేక జాఞానానిక్ సంబంధంచి జాఞాతృత్వమనేది సహజ స్వరూపమా! లేక అధ్యసతేమా? 
అధ్యసతేమే కనుక ఐనటలేయ్తే ఈ అధా్యసము, ద్నివలలే ఏరపుడిన మరొక అవిద్య నివరతేక 
జాఞానానిక్ చెందక పోయ్నందువలలే అవిద్య నిలిచే ఉంట్ంది. ద్నినా తొలగించడానిక్ 
మరొక నివరతేక జాఞానానినా అంగీకరించినటలేయ్తే అది మూడు రూపాల్ (జాఞానం + 
జేఞాయము + జాఞాత) కలదే అవుతుననాందున జాఞాతను బటిటు విచారించినపడు ఒక అనవసథే 
ఏరపుడుతుంది. ఏ జాఞాత అని? పోనీ ఈ అవసథే అంతా ఎందుక? బ్రహ్మ స్వరూపమే జాఞాత 
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అని ఒపపుకంట్ మా పక్షానేనా అంగీకరించినటలేవుతుంది. ఇక నివరతేక జాఞాన స్వరూపము, 
ద్ని జాఞాత కూడా బ్రహ్మకంట్ వేరైన వారైనందున తనచేత తొలగింపబడే అవిద్యలోనే 
చేరి ఒక భాగమవుతారు అని అనేటలేయ్తే - “నేలను తప్ప నేల మీద ఉన్న అని్నింట్న్ 
దవదతు్తడు నరికివేస్నాడు” అని చెపపునట్లే దేవదతుతేడు చేసిన ఛేదనక్రియలో, నరిక్న 
దేవదతుతేడు, అతను చేసిన ఛేదనక్రియ నరకదగిన పద్రథేములో చేరిపోతుననాందున 
ఎదుటివారిక్ నవు్వలపాల్ కాక తపపుదు. అపరమారథేమైన అధ్యస్తేడగు జాఞాత తన 
నాశనానిక్ కారణమైన నివరతేక జాఞానానినా పటిటుంచడానిక్ తాను కరతే ఎననాటికీ కాబోడు. 
ఒకవేళ అలాగే జరిగినటలేయ్తే అది పరుషారథేము కాదు.

అవిద్్య నాశనం వలలే బ్రహ్మస్వరూపత్వము వస్తేంది అని అంట్ భేదదర్శనము, 
ద్నిక్ కారణము ఐన అవిద్్యదులక కలపునము అనేవే లేకండా పోతాయ్. కావున 
ఇంతటితో వాదము ముగిస్తేనానాము. తనక తానే ముదగారముతో కట్టుకని చచేచివాడిని 
ఇంకా కటటువలసిన పని ఏముంది?  ఇది నివృత్తయానుపపతి్త.

అందువలన అనాదియైన కర్మప్రవాహరూపమైన అజాఞానము వలన ఏరపుడింది 
కాబటిటు ఈ బంధము ముందు చెపపున “భకి్త రూపాపన్న జ్ఞానింవల్లనే” తెగిపోతుంది. 
అలాంటి భక్తే రూపాపననాజాఞానము ప్రతిదినమూ విడువకండా పరమ పరుష్డైన 
నారాయణుడిని ఆరాధంచ్ట అనే స్వరూపం కలదై ఆత్మ యొక్క యథారథే స్వరూపానినా 
తెల్్సకోవడమనే బుదిధు విశేషం చేత సంస్కరింపబడిన తమతమ వరాణుశ్రమోచితమైన 
కర్మలవలలే మాత్రమే లభస్తేంది. అచట కేవల కర్మల్ అలపుముల్ అసిథేరముల్ ఐన 
ఫలాలనే ఇస్తేయ్. అలా కాకండా కర్మలక ఫలాలను కోరకండా పరమపరుష్డైన 
లక్ష్మీనాథుని యొక్క ఆరాధనా రూపాల్గా ఆచరించినటలేయ్తే ఉపసనాత్మకమైన 
జాఞానానినా పటిటుంచ్తుంది. బ్రహ్మ యొక్క యథారథే సిథేతిని దరి్శంచి అనుభవించే 
అనంతసిథేరఫలత్వము కర్మలయొక్క స్వరూప జాఞానము లేకండా తెలియరాదు. అలాగే 
కేవల కర్మలను వదిలి పెటటుడం ద్్వరా ఫలాభసంధరహితమైన ఆత్మజాఞాన సహితమైన 
పరమపరుషారాధన రూపంగా కర్మలను చేబటటుడం జరుగదు. కనుక కర్మలయొక్క 
మంచిచెడ్డలను విచారించిన తరా్వతనే, ఆకారణంగానే బ్రహ్మ విచారము చేయాలి అని 
అధ అతః పద్లను ఉపయోగించినారు.

ఇింతట్తో మహాస్దాధోన్తము ముగిస్నది.

*  *  *
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శ్రీమతే రామానుజాయనమః

శ్రీభాష్యము - ప్రథమాధా్యయము - ప్రథమపాదము
(సూత్రకారునకిషటిమైన సూత్రార్థ యోజన)

అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాసా 1-1-1: అథాత శ్శబ్దములవిచారము తరా్వత 
సూత్రారథే విచారమును ఆరంభంచ్తునానాడు. బ్రహ్మ విచారము చేయాలి 
అని చెపపునందున బ్రహ్మ విచారము చేయనక్కరలేదని పూర్వ పక్షవాది 
ప్రాభాకర మతస్థేడు వాదిస్తేనానాడు. సిదధు వస్తేవైన బ్రహ్మను గురించి శబ్దము 
చెపపుజాలదు. ఎందుకనగా పద్లనీనా కారా్యరథేవాచకాల్ ఐ యునానాయ్. వృదుధుల్ 
పెద్దలయొక్క వ్యవహారమువలలేనే ఆయాశబా్దల్ తమ తమ అరాథేలను వస్తేవులను 
తెలియపరుస్తేనానాయ్. గామానయ గాంబధాన ఆవును తీస్కనిరా! ఆవును 
కటిటువేయ్ అని ఒక వ్యక్తే చెపపుగా మరొకవ్యక్తే ఆ పని చేస్తేనానాడు. ద్నినా చూచిన 
పలలేవాడు గౌః అంట్ ఆవు అని అరథేము చేస్కంటాడు. మరొకస్రి ఆనయ బధాన 
పద్ల్ ఆవృతతేమైనపడు తీస్కరావడము కటిటువేయడాల్ గమనించి  బధాన 
అంట్ కటిటువేయడము ఆనయ తీస్క రావడము అని తెల్స్కంటాడు. ఇటాలే 
కారా్యరథేము ద్్వరా ఆయా పద్ల్ ఆయా అరాథేలను తెల్పుతునానాయ్. అని తెల్్సకని 
వు్యతపునునాడౌతునానాడు. తరువాతికాలంలో వాటిని స్వతంత్రంగా ప్రయోగిస్తేనానాడు. 
అట్లే వేదములోని శబా్దలక కూడా వు్యతపుతితే ఏరపుడుతుంది. జ్్యతిషోటుమేన 
స్వరగాకామోయజేత అని వినిపంచినపడు యాగము చేయాలి అని తెల్్సకంట్నానాడు. 
యాగానిక్ జ్్యతిషోటుమము ప్రు అని, విధానానినా గమనించి యాగమంట్ మంత్ర 
పూర్వకంగా ఆజా్యనినా అగినాలో ఆరిచించడమని తెల్్సకంటాడు కాబటిటు శబా్దలనీనా 
కారా్యరథేమునందు మాత్రమే ప్రమాణములౌతునానాయ్. అందుచేత లౌక్క శబా్దలవలెనే 
వైదిక పద్ల్ కూడా కారా్యరథేము నందు మాత్రమే ప్రామాణ్యమౌతునానాయ్. 
కావున సిదధువస్తేవు ఐన పరబ్రహ్మక హాన్పాద్నాది కార్యమందు అన్వయము 
లేదు కాబటిటు పరబ్రహ్మను గురించి వైదిక శబా్దల్ చెపపుజాలవని అనానారు. పత్రుడు 
పటిటునాడు అననాపడు అది సిదధువస్తే విషయము. ద్నివలలే ఆనందము కల్గాతుననాది. 
వాటిక్ కారణము మూడుకాలాలలో ఉండే ప్రయోజనాల్ అననతేముల్ కాబటిటు 
మంచి లగనాములో పటటుడము, స్ఖప్రసవము జరుగుట వంటి ఇతర ప్రయోజనాల్ 
జతపడియుండడం వలలేనూ సంతోషజనకమైన అంశల్ తెలిసినందున ద్నినా 
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తెలిప్ ముఖవికాసము వంటి సూచనలతో వీడిక్ ఆనందకరమైన ప్రయోజనము 
సిదిధుంచింది అని నిశచియ్ంచ్తునానాము. వాక్యములోని ఒక పద్నిక్ అరథేము 
తెలియకపోయ్నా తెలిసిన మరొక పదము యొక్క అరాథేనినా బటిటు సిదధు వస్తేవు యందు 
అరథేనిరణుయము చేస్కనవచ్చిను అని అనకూడదు. జరిగిన, పల్మారులే చూచిన 
కారా్యనినా తెలియచేస్ పదసముద్యము ఐనందువలలే అరథే నిరణుయం చేస్కోవడానిక్ 
అవకాశము ఉంట్ంది. కాని సిదధువస్తే విషయంలో అలా జరుగడానిక్ అవకాశం 
లేదు. సరపుభయంతో వణుకతుననావాడిక్ ఇది పాము కాదు. తాడు మాత్రమే అననామాట 
వినడంతోనే భయము తొలగిపోవడం చూస్తేనానాము. కాబటిటు సరాపుభావబుదిధుక్ 
వాక్యము హేతువు ఔతుననాదని అనకూడదు. అక్కడ కార్యవ్యవహారముంట్ననాది. 
ఏమని? అది కదలికలేకండా ఉననాది. తాడు కాబట్టు ద్నిలో విషము లేదు. 
అచేతనమైన జడపద్రథేమిది మొదలైన భయానినా తొలగించే పల్కారణాల్ ఉననాపడే 
విశేషనిశచియము కల్గుతుననాది. ఈ కార్యము చేయాలి దీనివలలే ఈ ప్రయోజనానినా 
పంద్లి అని ఉదే్దశించి ఆయా పనుల్ చేయడం తత్ సంబంధతమైన పద్లను 
ప్రయోగించడము కారా్యనిక్ శబా్దనిక్ ఉండే వా్యపతే బలముతో శబా్దనిక్ అరాథేవబోధము 
జరుగుతుననాది. కాబటిటు పద్లనినాటిక్ కార్యపరత్వము సిదధుమైనందున పద్లనినాంటి 
చేతనునూనా విశిషటుమైన కార్యమే ప్రతిపాదింపబడుతుననాది కనుక కారా్యని్వతములైన 
పదముల్ మాత్రమే తమ తమ అరాథేలను బోధంచడానిక్ శక్తేని కలిగా ఉనానాయ్. తనక 
ఇషటుమైన ద్నిని స్ధంచ్కోవాలనే బుదిధు మాత్రము కార్యబుదిధు ద్్వరానే ప్రవృతితేక్ / 
పూనుకోవడానిక్ కారణము ఔతుననాది. స్వరూపముతో కాదు. గడచిపోయ్న, రాబోయే 
ప్రస్తేతముననాట్వంటి ఇషోటుపాయబుదుధుల యందు అనినాస్రులే ప్రవృతితే కనిపంచడము 
లేదు. ఇషోటుపాయమనగా నా ప్రయతనాము లేకండా ఈ పని జరుగదు. అందువలలే ఇది 
నా కృతి వలలేనే స్ధ్యమౌతుంది అనే బుదిధు ఎంతవరక కల్గదో అంతవరక తాను 
తలచిన పనిని నెరవేరుచికోవడానిక్ పూనుకోడు. అందువలన కార్యబుదిధుయే కరతేయొక్క 
ప్రవృతితేక్ కారణమౌతుననాది. కాబటిటు ప్రవరతేకడు బయల్దేరి గామానయ, గాంబధాన 
అని ఆదేశలిచిచి పనిచేయ్ంచ్కంటాడు. అలాగే వేదము చేత కార్యబుదిధుతో ఆదేశల్ 
ఇవ్వవలసి యుంట్ంది. లేద్ తెల్పబడవలసి యుంట్ంది. వేదము వలన బ్రహ్మ 
విచారము చేయాలి. అందువలలే ఏదో గపపు ఫలము లభస్తేంది అనే ఆ పాతప్రతీతి 
కల్గడం లేదు. సరికద్! అక్షయ్యిం హవై చాతురా్మస్యయాజినోః సుకృతింభవతి 
చాతురా్మస్యయాగము వ్రతము చేసిన వాడిక్ అక్షయమైన పణ్యము లభస్తేననాది. 
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ఇతా్యది వాకా్యల చేత కర్మలకే సిథేరఫలముల్ కల్గాతుననాట్లే ప్రతిపాదిస్తేననాందువలలే, 
కర్మఫలాల్ అలాపుసిథేరములని, బ్రహ్మజాఞానం వలలే కలిగే ఫలాల్ అనలాపుల్, అననతేము 
అని చెప్పు వాకా్యల్ లేనందున బ్రహ్మ విచారము చేయనవసరము లేదు.

దీనిక్ సమాధానము ఇది - లోకంలో అందరికీ తెలి్సన శబా్దరా్దల సంబంధము 
ఇటిటుది ఇలాగా అని ఉండగా ప్రసిదధుమైన ద్నినా ప్రక్కక నెటిటు అనినా శబా్దలకనూనా 
లోకంలో లేని, అలౌక్కమైన ఒకే అరాథేనినా బోధంచే పదధుతిని నిశచియ్ంచడం 
ప్రామాణికల్ ఎవ్వరూ మెచచిరు. లోకంలో చిననాపలలేల్ ఈవిధంగా శబా్దరధు 
సంబంధానినా తెల్్సకంట్నానారు. పలలేల తలిలేదండ్రుల్, ఇంకా పెద్దల్, ఆ పలలేలక 
తండ్రి మేనమామ మొదలైనవారిని, చందమామ పశ్వుల్, మనుష్్యల్, జంతువుల్, 
పటటుల్, పాముల్ ముననాగు వాటిని చూపతూ వీడు ఫలానా, ఇది ఫలానా దీనినా తెల్్సకో 
వీడిని గురుతేపట్టు అంటూ తమ వ్రేళళీతో చూప చూప మాటిమాటిక్ చెపపు పలిక్ంచి 
వారిక్ ఆయాపద్లక, వాటి అరాథేలైన వ్యకతేలతో వస్తేవులతో ఉననా సంబంధానినా 
అరథేం చేయ్ంచ్తారు. అలా శిక్ంపబడిన పలలేవాండులే మెలలేమెలలేగా ఆయా శబా్దలను 
ఆయా అరాథేల విషయంలో ప్రయోగిసూతే వస్తేరు. అలా శబా్దరాథేలక ఉననా సంబంధానినా 
గ్రహించి, తనలాగే ఆయా వస్తేవులయందు ఆయా పద్లను ప్రయోగించే పెద్దలను 
గమనించ్తూ వారిచే సరిదిద్దబడుతూ “ఆయాశబ్దాల్ ఆయావసు్తవులను 
బ్ధిసా్తయి” అని నిశచియ్ంచ్కంట్నానారు. మళ్ళీ వు్యతపునేనాతర శబా్దలగురించి - 
కారా్యన్వయము లేకండా సిదధువస్తేప్రతిపాదకాలైన పద్ల గురించి - ఈ శబా్దనిక్ 
ఇది అరథేము అని తలిలేదండ్రుల్, గురువుల్ మొదలైనవాటిద్్వరా అడిగి తెల్్సకని, 
లేద్ వారిచేత బోధంపబడి పద్లనినాంటికీ అరాథేలను తెల్్సకని ఇతరులక తెల్పడం 
కరక ఆయా అరాథేలను తెలిప్ వాక్యపద సముద్యానినా ప్రయోగిస్తేనానారు.

మరొక తీరుగ కూడా శబా్దరథే సంబంధానినా నిశచియ్ంచ్కోవడము స్లభమే. 
ఒకానొక వ్యక్తే తనచేతి సైగలతో “మీనాయన గారు సుఖింగా ఉనా్నరు” అని 
దేవదతుతేడిక్ తెల్ప అని ఒక మనిష్ని పంపంచినాడు. దీనినా చూచినట్వంటి వాడు 
ద్ని అరథేమేమిటో తెల్్సకంద్మని అతని వెంట బయల్దేరి వెళళీనాడు. అచచిట 
దేవదతుతేనిక్ తాను తెచిచిన సందేశనినా వినిపంచినాడు. మూగివానివలె చేషాటువిశేషాలను 
తెలి్సన ఇతను ఆ చేషటులక ఈ శబా్దల్ సమానారాథేల్ అని నిశచియ్ంచ్కనానాడు. 
కాబటిటు కారా్యరథేము వలలేనే శబా్దరథే వు్యతపుతితే కల్గుతుందని నిరబింధమేమీ లేదు. కనుక 



శ్రీభాష్యమ్ 163

వేద్నతే వాకా్యల్ ముందే సిదధుమైయుననా పరంబ్రహ్మను గురించి, ఆయన గురించి 
చేసిన ఉపాసనక ఫలము కూడా అపరిమితమని బోధంచడానిక్ తగిన స్మరాథేయానినా 
కలిగాయుననావి. అందుకని ఆ విషయానినా నిరణుయ్ంచే బ్రహ్మ విచారము చేయవలసిందే.

ఇక శబా్దలనీనా కూడా కారా్యరథేములే ఐనపపుటికీ వేదవాకా్యలను గురించి 
కూడా బ్రహ్మ విచారము చేయవలసిందే. ఎలాగా అంటావా? విను. ఆత్్మవా అర్ 
ద్రషటివ్యోః శ్రోతవ్యోః మన్తవ్యోః నిదిధా్యస్తవ్యోః ఓరీ! ఆత్మను దరి్శంచాలి. అందుకగాను 
ఆయనను గురించి, స్వరూపస్వభావాలను, కళ్్యణగుణాలను గురించి తెలి్సన 
పెద్దల వలన వినాలి. విననావాటిని నా్యయాలకనుగుణంగా ఇది సబబే అంటూ 
నిరణుయ్ంచ్కోవాలి. అట్పమ్మట వాటిని మనస్్సలో బాగా ధా్యనము చేస్కోవాలి. 
2) సోఽ నేవేషటివ్యోః సవిజిజ్ఞాస్తవ్యోః ఆ పరమాత్మను గురించి ప్రపంచ మంతటా 
వెదుకలాడాలి. ఆయన ఒక్కడు మాత్రమే లోతుగా తెల్్సకోదగినవాడు. ఆయన 
గురించిన జాఞానానేనా సంపాదించ్కోవాలి. 3) విజ్ఞాయ ప్రజ్ఞాింకురీవేత తెల్్సకని 
ఇంద్రియనిగ్రహ స్మరథేయాంతో మనస్్స నిలిప ఉపాసన చేయాలి. 4) దహరోఽ 
స్్మన్నన్తర ఆకాశోః తస్్మన్ యదన్తోః దతనేవేషటివ్యోః తదావేవ విజిజ్ఞాస్తవ్యమ్. ఈ 
హృదయము మధ్యలో నుననా ఆకాశము దహరమని పల్వబడుతుననాది. ద్నిలోపల 
ఏది ఉననాదో ద్నిని అనే్వష్ంచాలి. అది మాత్రమే ప్రతే్యకంగా తెల్్సకోదగినదై 
యుననాది. 5) తత్రాపిదహ్ింగగనిం విశోకోః తస్్మన్ యదన్తోః తుదుపాస్తవ్యమ్. ఆ 
హృదయములోనూ ఉననా ఆకాశము దహ్రము అనే ప్రు గలిగానటిటుది. అది ఎలాంటి 
శ్కాల్ లేనిది. ద్నిలోనూ ఏదియుననాదో ద్నిని ఉపాసించాలి. ఇతా్యది వాకా్యల 
చేత తెలియవచిచిన ఉపాసనక సంబంధంచిన కారా్యనిక్ అధకృత ఫలమైనందున, 
బ్రహ్మవిదాపో్నతి పరమ్ బ్రహ్మను గురించి తెలి్స ఉపాసించినవాడు పరమమైన 
మోక్షఫలానినా పందుతాడు ఇతా్యది వాకా్యలచేత పరబ్రహ్మను పందడమనే 
ఫలము వినిపసూతేనే ఉననాది. కనుక బ్రహ్మస్వరూపము ఆయనక విశేషణములైన 
కళ్్యణగుణాల్ దుఃఖపవాసనయే లేని దేశవిశేషరూపమైన స్వరాగాదులవలెను, ఇది 
ఒక యాగము రాత్రివేళలో చేయబడుతుింది. ద్నివల్ల కర్తకు లోకములో మించిపేరు 
వసు్తింది. ప్రతితిష్ఠని్త హవా ఏతేయఏత్రాత్రీరుపయని్త. ఇది శ్రుతి. బ్రాహ్మణునికి 
ఎవడు అపకారము చేసా్తడో అటువింట్ వాడికి నూరు కొరడాదెబబుల్ శక్ష పడుతుింది. 
తసా్మద్ బ్రాహ్మణాయ నాపగురీత. యోఽ పగురుతే తింశతేన యాతయేత్. ద్నికి 
సింబింధిించిన శ్రుతి ఇది. ఒకదానితో విధి ఒకదానితో నిషేధము చెప్పబడుతునా్నయి. 
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రాత్రి సత్రప్రతిష్ఠ వలెను అపగోరణ శతయాతనా సాధ్యసాధన భావము వలెనూ 
“కారో్యపయోగిత వలన” బ్రహ్మ విచారము చేయతగినది అని సిదిధుంచ్తుననాది.

గామానయ ఇతా్యది వాకా్యల యందు కారా్యరథేము నందే వు్యతపుతితే కల్గడం లేదు. 
అచట నీవనుకననాట్ వంటి కార్యము నిరూపంచడానిక్ స్ధ్యము కాదు. కృతి భావభావి 
కృతు్యదదాశ్యిం. కదా న్ దృష్టిలో కార్యము. మానసిక ప్రయతనాము కృతి అనబడుతుంది. 
కృతి భావము వలలే జరిగేది కృతిభావభావి. అనగా ఈ పనిని చేయాలని మనస్్సలో 
తలచ్కని బాహిరంగా శరీరంతో ఆ పనిని చేయడము. కృతిభావభావి. అలాంటి 
కృతు్యదే్దశ్యమే కార్యము. అనగా తన ప్రయతనాము చేత ఒక ఫలితానినా స్ధంచ్కోవాలి. 
పంద్లి అని అనుకోవడమే కృతు్యదే్దశ్యము. ఇదే నీ దృష్టులో కార్యము. కృతు్యదే్దశ్యము 
అంట్ కృతి కర్మత్వము. కృతికర్మత్వము అంట్ తన ప్రయతనాము వలలే ఫలానినా 
పందడానిక్ ఇషటుమును కలిగా ఉండడము. ఇషటిమైనది ఏది? అంట్ స్ఖ్నినా పందడము. 
లేద్ ప్రస్తేతముననా లేద్ అనుభవిస్తేననా దుఃఖము తొలగిపోవడము. మానవుడు 
తనక ఇషటుమైనద్నినా తన ప్రయతనాము లేకండా పందలేనని తెల్్సకననాపడు ఆ 
ఫలానినా పందడానిక్ ప్రయతనాం చేయతలచి అందుక పూనుకంటాడు. కావున 
తన ఇచాఛేధీనమైన విషయము తన కృతిక్ అధీనమైన సిదిధు కృత్యధీనస్దిధో ఐయే్య 
ఉంట్ంట్ంది అది లేకండా కృతు్యదే్దశ్యత్వము అంటూ లభంచదు. ఒక యజమాని 
తాను పందదల్చికననా ద్ని కరక భృతు్యడిని నియోగిస్తేనానాడు. అతడు స్క్షాతుతే 
కరతేకాడు. స్వకడు స్క్షాతుతే కరతే. యజమాని ప్రేరకడు. అతని కరక బంట్ పని 
చేస్తేనానాడు. వాడిక్ కృతు్యదే్దశ్యము అనగా ఈ పని వలలే నేను ఈ ప్రయోజనానినా 
పంద్లి అనే ఉదే్దశ్యము లేదు కద్ అనవచ్చిను. ఐతే ఇచాఛేవిషయమైన ఫలానినా 
పందడానిక్ ప్రేరకత్వము కూడా ప్రయతనా అధీనసిదిధుయే. ప్రయతనాం లేకండా ఏ పనీ 
నెరవేరదు. నేను యజమానిక్ ఈ పనిని చేసి పెటిటు సంతోషపరచాలి అనుకనే స్వకడు 
కూడా ప్రయతనాము చేస్తేనానాడు కద్! ఏ ప్రయతనాము, ఎవ్వరి ప్రయతనామూ లేకండా ఏ 
ప్రయోజనమూ నెరవేరదు కద్! ప్రేరణ కూడా ఒక ప్రయతనామే ఔతుంది. గమనించాలి. 
ఐతే కృతు్యదే్దశ్యత్వము అంట్ పరుష్డిక్ అనుకూలమై ఉండాలి. అనుకూలము 
కానపడు కృతు్యదే్దశ్యత్వము లేదు అని అనగూడదు. స్ఖమే పరుషానుకూలము. 
కనుక దుఃఖనివృతితే పరుషానుకూలము కాదు. ఎందుకంట్ పరుష్నిక్ 
అనుకూలమైనదే స్ఖము. పరుష్డిక్ ప్రతికూలమైనది దుఃఖము అని కద్ ఆ 
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రండింటియొక్క స్వరూపము నిరణుయ్ంచబడింది. దుఃఖము పరుష్డిక్ ఎందుక 
ఇషటుమవుతుననాదంట్ అనుకూలమైనందువలలే కాదు. అది ప్రతికూలమైనది కాబటిటు ద్నినా 
తొలగించ్కోవడానిక్ ప్రయతినాస్తేనానాడు. అనుకూల ప్రతికూలముల్ రండింటిలో 
సంబంధము లేకండా ఉండడమే తనదైన స్వరూపంతో ఉండడమవుతుననాది. అదే 
దుఃఖనివృతితే. కనుక స్ఖము కంట్ వ్యతిర్కమైన క్రియాదుల్ అంట్ తాను పనిచేయడం 
కానీ ఇతరుని ఆజఞా మేరక తపపునిసరియై పనిచేయడమైనా అనుకూలముల్ కావు. 
ప్రయతనాము కూడా తరువాత ఎపపుడో పందబోయే స్ఖందృషాటుయా ఇపపుడు కషటుపడడం 
అనేది పరుష్డిక్ అనుకూలముకాబోదు. ప్రయతనాం కూడా దుఃఖ్త్మకమే కద్! 
ఈ యాగం చేస్తే మరణానంతరము నాక స్ఖము కల్గుతుంది. స్వరగాంలో అనే 
ఉదే్దశ్యంతోనే కషటుపడి యాగం చేస్తేనానాడు తపపు యాగము పరుషానుకూలం కాదు. 
అందుక ఇచఛే మాత్రమే కల్గుతుంది.

కృతిక్ సంబంధంచి శేష్త్వమే కృతు్యదే్దశ్యత్వము అని కూడా భావించవదు్ద. 
నీ పక్షంలో శేష్త్వము అంట్ నిరిధుషటుంగా నిరూపణ చేయబడలేదు. పరోదేధుశ్య ప్రవృతతే 
కృతి వా్యపతేయార్హత్వం శేషత్వం. తనకంట్ వేరైన యజమానియొక్క ఉదే్దశ్యనిక్ తగినట్లే 
పనిక్ పూనుకని అందులో పాల్పంచ్కోవడానిక్ తగిన అర్హతను కలిగా ఉండడమే 
శేష్ని/స్వకని యొక్క లక్షణము/ధర్మము. ద్ని ప్రతిసంబంధయే శేష్త్వము అని 
చెపపుబోక. (పరుడి యొకకా ఉదదాశా్యని్న అనుసరిించి ప్రవృతు్తడై పూనుకొని కృతిలో పాల్ 
పించుకోవడానికి యోగ్యతను కలి్గ ఉిండడిం శేషతవేము. వాడికి ఆవలి పక్షమిందుిండి 
వాడు చేస్న - శేష్డు చేస్న - పనియొకకా ఫలాని్న పిందడమనే సింబింధాని్న 
కలి్గఉిండడమే- ప్రతిసింబింధితవేమే శేష్తవేము) అటాలేగైనపడు కృతి - ప్రయతనామనేది 
ఆతా్మశ్రయము - ప్రయోజక కరతేయందు లేదు కాబటిటు స్ధ్యంతో శేష్త్వము లేకండా 
పోవును కద్! కాదండీ! శేషత్వమంట్ పరోదే్దశ్య ప్రవృతతే అర్హతయే. శేషత్వము. 
వాడికంట్ వేరయ్నవాడు / యజమాని శేషీ అని కూడా చెపపువదు్ద. అక్కడ ఉదే్దశ్యం 
మాత్రమే నిరూపంపబడుతుననాది. ప్రధానుడిక్ కూడా భృతు్యని యొక్క ఉదే్దశ్య ప్రవృతితే 
అర్హత్వము కనబడుతేననాది. భృతు్యడు ఒకపపుడు యజమాని మాట వినకపోవచ్చిను. 
పనిచేయకపోవచ్చిను. అపడు ప్రధానుడు తన ప్రయతానానినా మానుకోవచ్చిను. 
బంట్క అనుకూలంగా వాని ఉదే్దశ్యనిక్ తగినట్లేగా నడచ్కోవచ్చి. వాడు చేయగలేగా 
పనిని మాత్రమే చెపపువచ్చిను. వానిక్ అనుకూలతను కూరచివచ్చిను. ప్రధానుడు 
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కూడా భృతు్యడిని పోష్ంచేపనిలోనూ తన ఇషాటునిక్ తగినట్లేగా వాడిని కషటుపెటటుకండా 
నడచ్కంటాడని అనకూడదు. ఐనపడు భృతు్యడు కూడా తన ప్రధానుడిని 
యజమానిని పోష్ంచడానికే సంతోషపరచడానికే ప్రయతనాము చేసూతే ఉంటాడు కద్! 
ఈ విధంగా కార్యస్వరూపానేనా నిరూపంచలేకపోయారు గనుక “కార్యప్రతిసింబింధి 
శేష్డు”, “వాడికి ప్రతిసింబింధి శేష్”, అని చెపపుడం కూడా అసంగతము అని కూడా 
పల్కవదు్ద. కృతి ప్రయోజనమంట్ తాను ఒక పనిని చేయడానిక్ / మొదల్పెటటుడానిక్ 
ప్రయోజనము ఏదో అదే గద్ కృతిప్రయోజనము. అది ఇచఛేక సంబంధంచి 
యుంట్ంది. అందుచేత ఇషాటునిక్ వ్యతిర్కంగా / భననాంగా/ వేరుగా కృతు్యదే్దశ్యనినా 
నిరూపంచ లేకపోయ్నందున కృతి స్ధ్యతా కృతిప్రధానత్వ రూపమైన కార్యము 
నిరూపంపబడేది కాదు. (కృతి చేతనే సాధిింపబడేదై, కృతియే ప్రయత్నమే ప్రధానమైన 
/ ముఖ్యమైన కార్యము అనబడేది)

ఇక నియోగము - ఒకని చేత ఆదేశింపబడి పనిచేయడము - అనేది నేరుగా 
తన ఇచఛేక విషయమైన స్ఖము, లేద్ దుఃఖము తొలగిపోవుట అనే రండింటికీ 
భననామైనది కాబటిటు వాటిని స్ధంచడానిక్ స్ధనము ఉపకరణమైనందువలలే ఇషటుముఐ 
ఉండడము, ప్రయతనాము చేత స్ధ్యమైయుండడము నియోగము అనబడుతుననాది. 
లేకపోతే “క్రియనే కార్యము” కావలస్ వసు్తింది. జ్్యతిషోటుమేన స్వరగాకామోయజేత అనే 
వాక్యంలో స్వరగాకామపదము చేత వ్యవహరింపబడిన ద్నిక్ తగినట్లేగా “యజ్త” 
అను క్రియా పదములో “త” అనే విధ లిజ్ ప్రత్యయము మొదలైనవాటి చేత చెపపుబడే 
అంశము పణ్యమును సంపాదించ్కోవడమనేదే చెపపుబడుతుననాది కాని తక్షణమే 
స్వరాగానినా స్ధంచ్కోవడము కాదు. కావున క్షణములో నశించే కర్మక వేరుగా సిథేరముగా 
నిలిచి, దేహతా్యగానంతరము కరతే స్వరాగానినా చేరుకోవడానిక్ అనువైన అపూర్వమనే ద్నినా 
సంపాందించ్కోవడమనేదే చెపపుబడుతుననాది. కాబటిటు స్వరగాస్ధనముగా చెపపుబడిన 
అపూరా్వనినా ఉతపుతితే చేస్కోవడమే క్రియాఫలము ఔతుననాది. ఐతే ఇక్కడ మొదట 
స్వరగా ప్రాపతేయే ప్రధాన ప్రయోజనమని తెల్యవచిచిన యాగకర్మ, ద్ని అననా్యరథేతా్వనినా 
నిర్వహించడం కరక వచిచిన అపూర్వములలో మొదటిద్నినా యాగానినా కాదని 
అపూర్వమే స్వరగాస్ధనమవుతుననాదని చెపపుడము మీ సనినాహితుల్ కూడా మిము్మలను 
చూచి నవు్వకనే విధంగా ఉననాది. ఎందుకంట్ స్వరగాకామపదంతో అన్వయ్ంచే 
కారా్యనినా తెలియచేస్ యజేత అనే పదంతో మొదట కూడా అననా్యరాథేనినా చెపపుడం 
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లేదు కనుక. స్ఖము, దుఃఖము తొలగిపోవుట వాటిని స్ధంచే / కలిగించే స్ధనాని 
కంట్నూ మరొకటియైన అననా్యరథేము కృతి చేత స్ధంపబడవలసినదిగా ప్రతీతి 
కల్గడం లేదు. అంట్ యజఞాం చెయ్్య. స్వరగాం కల్గుతుంది అని మాత్రమే చెపతుననాది 
కాని యజఞాము చేస్తే పణ్యము కల్గుతుంది. అది నీ మరణకాలం వరక ఉండదు. 
అందుకని అపూరా్వనినా సృష్టుస్తేంది. అపూర్వము నినునా స్వరగాంలో ప్రవేశపెడుతుంది. 
అంటూ యాగానిక్ అప్రాధానా్యనినా అపూరా్వనిక్ ప్రాముఖ్యతను చెపపుడం లేదు. అలా 
ప్రతీతి కల్గుతుంది అని చెపపునా ద్నిక్ ప్రమాణం లేదు. కనుక అది పసగదు.

మరియు నియోగానిక్ ప్రయోజనత్వము అంట్ ఏమిటి? అనే ప్రశనాక 
స్ఖములాగానే నియోగము కూడా అనుకూలత్వమే. అనేటలేయ్తే? నియోగము 
స్ఖము అవుతుంద్? స్ఖము అంట్ అనుకూలము కద్! అనే సందేహానిక్ 
స్ఖవిశేషములాగానే నియోగమనే పరా్యయపదంతో చెపపుబడే విలక్షణమైన స్ఖ్నతేరం 
మరొక స్ఖము అని బదుల్ చెపతునానారా! ఐతే అలా చెపపుడానిక్ తగిన ప్రమాణమేదో 
చెపపుండి! ప్రత్యక్షాదుల్ కాదు. స్్వనుభవమే ప్రమాణము అని గంతెతితే పల్కడం 
తగదు. ఏదో ఒక విశేష విషయానినా వస్తేవును అనుభవించినపడు కలిగే స్ఖంలాగా, 
- మలెలేపూల వాసన, ఇది కల్వపూల వాసన, ఇది సంపెంగ వాసన అని వింగడించి 
చెపపునట్లే “నియోగానుభవసుఖము ఇది” అని నీవు కూడా చెపపులేవు. అనుభవమూ 
కల్గదు. లేదండీ! నియోగము అనేది పరుషారథేమని శస్రాము ప్రతిపాదిస్తేననాది. ఆ 
నియోగానినా పాటించిన తరువాత నియోగ స్ఖము అనుభవింపబడుతుంది? అని 
అంట్నానారా! ఐతే అలా! నియోగం కూడా పరుషారథేమే స్మా అవి చెప్పు శస్రాము 
ఏది? లౌక్కల వాక్యము కాదు. అది కషాటులతో కూడిన పనులనే చెపతేంది. అంతేకాదు. 
స్ఖ్లక కారణము, స్ధనము ఔతుననాందువలలే ప్రయతనాము చేస్తేనే స్ఖ్నుభవము 
కల్గాతుందని చెపతూ ఉననాది కూడా. ఇక వైదిక వాక్యమా! అంట్ అది కూడా స్ఖము 
అనుకూలము కాదు. అది కూడా స్వరాగాదులక స్ధనంగానే యాగాది కారా్యలను 
ఆచరించ్ అని ప్రతిపాదిస్తేననాది. పోనీ నిత్యనైమితితేకాది క్రియలను ఆచరించ్ 
అని చెప్పు శస్రామా! అది కూడా స్వరగాకామవాక్యంలోనుననా అపూర్వమును ఉతపుతితే 
చేస్కో అని ఇంతకముందు చెపపుకననాట్లే స్ఖ్దులక స్ధనాలైన కారా్యలను 
ఆచరించ్ అనే చెపతుండడము సపుషటుమవుతూనే ఉననాది. ‘‘నియోగము సుఖము’’ అనే 
విషయంలో ఎలాంటి ప్రమాణమూ దొరకడం లేదు. ఐతే ఇది ఒక్కట్ కనిపస్తేననాది. 
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ఐహిక ఫలము తపపుక లభంచడము అనుబంధముగా కలిగి ఆచరించబడిన కర్మక 
ఫలంగా అపపుటికపపుడు భుజించబడిన అనానాదులక భననాంగా నియోగానిక్ 
ఫలితము స్ఖరూపమైనది ఏదీ లేదు. నియోగము రూపంలో ఉండే స్ఖ్నుభవము 
కూడా ఎక్కడా లభంచడం లేదు. అందువలన నియోగము స్ఖము కాదు. ఆయా 
కర్మలయొక్క గపపుతనానినా పగిడే అరథేవాద్దులలో కూడా స్వరాగాదుల వలలే స్ఖం 
కల్గుతుంది అని చెపపునట్లే నియోగ రూపస్ఖము యొక్క శ్రేష్ఠతను వివరించే శ్రుతి 
వాక్యము ఒక్కటైనా మాకే కాదు మీకనూనా కనిపంచని విషయము వాసతేవం కాద్!

అందువలన విధ వాకా్యల యందు - ఆయా కర్మలను చేయండి. మీ 
కోరికల్ నెరవేరుతవి అని చెప్పువి. జ్్యతిషోటుమేన స్వరగాకామోయజేత ఇతా్యదుల్ - 
క్రియా పదంలోని ధాతువు యొక్క అరథేము మాత్రము కరతే యొక్క ప్రయతనాం చేత 
స్ధంపబడుతుంది అనే విషయము వా్యకరణ శస్రాం వలలే సిదధుమౌతుననాది. అది లిజ్ 
మొదలైన వాటిచే చెపపుబడుతేననాది అని నిశచియ్ంపబడింది. ధాత్వరథేము యాగాది 
క్రియల యందు అగినా మొదలైన దేవతలక అనతేరా్యమిగా నుననా పరమ పరుష్డిని 
చక్కగా భక్తే శ్రదధులతో ఆరాధంచే రూపము. అలాగా ప్రేమతో ఆరాధంపబడిన 
పరుషోతతేముడి అనుగ్రహము వలలేనే ఫలము లభస్తేంది అని ఫలమతోః ఉపపతే్తోః 
అనే సూత్రము వద్ద ప్రతిపాదింపబడుతేంది. కావున వేద్నతే వాకా్యల్ పరినిషపుననామైన 
ఎవ్వరిక్రియవలలే గానీ ఎవ్వరివలలే గానీ కాకండా అనాదికాలమునుండి ఉతపుతితే చెందని 
పరబ్రహ్మను బోధస్తేనానాయ్. ఎరుకపరుస్తేనానాయ్. కనుక బ్రహ్మను ఉపాసించిన 
వారిక్ కల్గబోయే “బ్రహా్మనందరూప మోక్ష పరుషారథేఫలము అననతేము సిథేరము” 
అని సిదిధుంచాలి.

ఇక చాతురా్మస్్యది కర్మలలో కూడా ఫలమును కోరకండాను, ఫలానినా 
పండరీకాక్షుడిక్ అరిపుంచకండాను వటిటుగా చేస్ కామా్యదికర్మలనినాంటిక్ కలిగే 
ఫలితాల్ నశించేవి గానే యధాక్రతురస్్మన్ లోకే పురుష్ భవతి తథేతోః ప్రేత్యభవతి. 
తద్యధేహ కర్మచితో లోకోః క్షీయతే. అన్తవదవాస్యభవతి. ఇతా్యదుల వలలే 
తెల్స్తేననాందున, ఎక్కడైనా అక్షయ ఫలత్వము వినిపంచినా వాయు శాచిన్తరిక్షించ 
ఏతదమృతమ్ ఇతా్యదివాకా్యలలో చెపపుబడిన వాటిక్ వలెనే ఇతరములైన వాటికంట్ 
అధకఫలాలనిస్తేయ్ అనే విషయానినా ఇతర కరా్మపేక్షయా - గమనించాలి్స 
యుంట్ంది. అందువలలే కేవలములైన - వటిటు కర్మలక అలపుముల్ అసిథేరములైన 
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ఫలితాల్ దక్కతాయ్, పరబ్రహ్మను గురించి తెల్్సకని ఉపాసించిన భక్తే 
రూపాపననామైన జాఞానానిక్ అననతేమైన సిథేరఫలము లభస్తేననాదని తెల్స్తేననాందున, ఆ 
విధమైన నిరణుయము చేయడంకరక బ్రహ్మ విచారము చేయడానిక్ పూనుకోవడము 
చాలా యోగ్యమైన కార్యము. జిజ్ఞా సాధికరణము ముగిస్నది

*  *  *

జనా్మద్యధికరణము

జనా్మద్యస్య యతోః 1-1-02: మొదటి సూత్రములో బ్రహ్మను గురించి 
విచారము చేయవలసినది అని నిశచియము చేయబడింది. ఐతే ఆ బ్రహ్మ ఎలాంటి 
వాడు? ఎవరు? అనే ప్రశనాముందుక రాగా రండవసూత్రముతో సమాధానము 
చెపపుబడుతుననాది. అస్య = ఈజగతుతేనక జన్మ + ఆది జన్మపట్టుక, సిథేతి = రక్ంపడి 
నిలిచియుండుట, లయము, చిటటుచివరక కారణమైన ద్నిలో కలసిపోవుట మరియు 
సంస్ర చక్రమునుండి విడివడి మోక్షానందమును పందుటయతః = ఎవనివలలేనైతే 
జరుగుతుననాదో అతడు బ్రహ్మ అని యరథేము. 

జనా్మదీతి - సృష్టుసిథేతి ప్రళయముల్. ఈ పదము తద్ గుణ సంవిజాఞాన 
బహువ్రీహిక్ చెందినది. అస్య - ఊహించ్టక వీల్ కాని వివిధముల్ వింత 
వింతల్ ఐన రూపాల్ కలిగిన దేశము కాలము ఫలముల్ వాని భ్గాల్ 
ఎవనిక్ వాడే వేరువేరుగా కలిగాయుననా బ్రహ్మ మొదల్కని గడి్డ పరక వరక ఉననా 
పల్రకాల్గా ఉననా క్షేత్రజుఞాలతో కలగలసియుననా జగతుతేనక అని అరథేము. 
యతః - తనక వ్యతిర్కంగా సమసతే చరాచర జ్వరాశికంతటికీ ఈశ్వరుడై 
శసకడై స్వలపుకాలికములై ప్రకృతి సంబంధము కలిగా కోరదగనివి ఐన గుణాల్ 
కామాల్ అనినాంటిక్నీనా పూరితే విరోధయైనట్వంటి కర్మసంబంధము లేనట్వంటి 
స్వరూపముకల, తలచినంతనే అప్రతిహతంగా కారా్యలనీనా సిదిధుంచేట్వంటి, జాఞానము, 
ఆనందము వంటి అనంతములైన కళ్్యణగుణాల్ కలిగిన, అనీనా తెలి్సనవాడైన 
అఘటన ఘటనా స్మరథేయాము కలిగా సర్వశక్తేయైన, అంతమాత్రాన దయలేనివాడు కాక 
పరమకారుణికడైన పరమపరుష్డినుండి సృష్టుసిథేతిలయాల్ ఏ పరుషోతతేముడి 
వలన జరుగుతుననావో అతడు బ్రహ్మ అని సూత్రము యొక్క అరథేము.

భృగుర్వే వారుణిోః వరుణిం పితరము పససార. అధీహిభగవో బ్రహే్మతి. 
వరుణుడు అను మహరిషి పత్రుడు భృగువు. అతడు తన తండ్రి వద్దక పోయ్ ఇలా 
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అనానాడు. ఓ భగవానుడా! నాక బ్రహ్మను గురించి తెలియచేయండి అని అనానాడు. 
అని ఆరింభించి యతో వాఇమానిభూత్ని జ్యనే్త. యేన జ్త్నిజీవని్త. యత్ 
ప్రయన్తయాభ సింవిశని్త. తదివేజిజ్ఞాసవే. తద్ బ్రహ్మ. ఎవనినుండైతే ఈ భూతాల్ 
(ప్రాణుల్) పడుతుననావో, ఎవ్వనివలన పటిటునవనీనా స్ఖంగా బ్రతుకతుననావో, 
ఎవని నివాస స్థేనమైన పరమపదము కరక ప్రయతినాంచి ఆస్థేనము లోక్ 
ప్రవేశిస్తేనానారో, ప్రళయకాలము నందు ఎవని యందు నామరూపరహితులై 
కలిసిపోతునానారో అతడిని బ్రహ్మ అని తెల్్సకో! అని తైతితేరీయోపనిషతుతేలో 
వినిపస్తేననాది. ఆ వాక్యములో బ్రహ్మశబ్దము నందు అనుమానము కల్గుతుననాది. 
ఏమని? ఈ వాక్యము ద్్వరా తెలియవచేచి లక్షణాల నాధారంగా చేస్కని బ్రహ్మను 
గురితేంచడము స్ధ్యమౌతుంద్? కాద్? అని. ఏమి తేల్తుననాది? అనగా, వీల్ 
కాదు. గురితేంచలేము అనియే. అది ఇలాగా! ఇందులో చెపపుబడిన జనా్మది లక్షణాల్ 
బ్రహ్మక విశేషణాల్ అవుతునానాయ్. ఈ వాక్యంలో విశేషణాల్ చాలా ఉనానాయ్. 
విశేష్యం ఒక్కట్ ఉననాది. ఐనా విశేషణము ఒక్కక్కటి విశేషా్యనినా వేరువేరు చేస్తేంది. 
కనుక ప్రతిఒక్క విశేషణానినా బటిటు విశేషా్యల్ విడిపోవాలి్స వస్తేంది. విశేషణము 
తాను విశేష్యము ఉంటూ ఆ వస్తేవును ఇతర వస్తేవుల నుండి వేరు చేస్తేంది. కనుక 
బ్రహ్మల్ అనేకల్ కావాలి్స వస్తేంది. ఏమండీ! దవదత్తోః శా్యమోయువా లోహిత్క్షోః 
సమపరిమాణోః దేవదతుతేడు నలలేనివాడు. యువకడు. ఎర్రనికండులే కలవాడు. సమమైన 
అవయవముల పందిక కలవాడు అనే వాక్యములో విశేషణాల్ చాలాఉననాపపుటికీ 
దేవదతుతేడు ఒక్కడే తెలియవస్తేనానాడు. పల్వురి గురించి ఆ వాక్యంతో తెలియరావడం 
లేదు. అలాగే ఈ వైదిక వాక్యంలోనూ విశేషణాల్ చాలా ఉనానా అవనీనా ఉననా బ్రహ్మ 
ఒక్కడేనని ఎందుక భావించకూడదు? అని ప్రశినాంచవచ్చిను. అది సరి కాదు. అక్కడ 
విశేషణాల్ చాలగా ఉనానా మరొక ప్రమాణము చేత విశేషణాల్ ఎనినా ఉనానా విశేష్యమైన 
దేవదతుతేడు ఒక్కడే అని తెలియవస్తేననాది. ప్రత్యక్షాది ప్రమాణాలలో శబ్దము ఒక్కట్ 
భగవంతుడిని తెల్పుతుననాది. మరొక ప్రమాణము ఆయన విషయంలో కనుపంచడం 
లేదు. లోకంలోనైతే శబ్దముతో చెపపున విషయానినా ప్రత్యక్షము - కండలేతో చూచ్ట - 
అనే ప్రమాణము బలపరుస్తేననాది. అలా కాని తీరుక లోకములోనూ విశేషణాలకండే 
వా్యవరతేకత్వము వలలే దేవదతుతేడు ఒక్కడు కాకండా పల్వురు దేవదతుతేల్ తెలియబడే 
వాళ్ళీస్మా! ఇచచిటనైతే నేమో ఈ విశేషణాల ద్్వరానే గురితేంచవలసి యుననాందున 
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మరొక్క ప్రమాణము చేత బ్రహ్మ ఒక్కడే అనే ఐక్యము తెల్యరావడం లేదు కనుక 
వా్యవరతేక భేద్లను బటిటు బ్రహ్మ ఒక్కడుకాక పల్వురు కాక తపపుటం లేదు. వాక్యంలో 
బ్రహ్మ అనే పదము ద్్వరా ఐక్యము ఒక్కడే అని తెల్స్తేననాది కద్! అని అనవచ్చిను. 
ఒక ఉద్హరణ చెపతాను విను. గ్వు అంట్ తెలియక తెల్్సకోవాలని కోరుకంట్ననా 
ఒక వ్యక్తేక్ విరిగిన కొము్మల్ గలది, బ్డిది, నిిండైన కొము్మల్న్నట్టిది ఆవు అని చెపతే 
అందులో ఆవు అనే పదము ఒక్కట్ ఐనా ఖండః ముండః పూరణుశృంగః వంటి వా్యవరతేక 
విశేషణాల భేద్లను బటిటు ఆవుల్ అనేకాల్ - చాలా అని తెలిసినట్లే. ఇక్కడకూడా 
బ్రహ్మల్ చాలామందే ఔతారు. కనుక గురితేంచదలచిన వస్తేవు నందు లక్షణాల్, 
విశేషణాల్ అనీనా ఒక్కటిగాఐ లక్షా్యనినా నిరూపంచడమనేది కదరదు.

పోనీ ఉపలక్షణాలతోనైనా బ్రహ్మను గురితేంచవచ్చినా అంట్ అదీ కదరదు. 
ఆకారాంతరము లేదు కాబటిటు. ఉపలక్షణాలతో లక్షా్యనినా గురితేంచాలంట్. ఉప లక్షణము 
2) ఉపలక్షయా ఆకారము 3) పూర్వ ప్రతిపనానాకారము అనేవి తపపుక ఉండాలి. “ఎక్కడ 
స్రసపక్ ఉననాదో దేవదతుతేని పలము అది” అనుచోట 1) స్రసపక్తో సంబంధము 
ఉపలక్షణము 2) దేవదతుతేడిక్ చెందియుండడము ఉపలక్షయాము 3) పంటపలముగా 
నుండడము పూర్వప్రతిపననా ఆకారము. ఉపలక్షణాల్ ఒక ఆకారముతో తొల్త 
గురితేంచిన ద్నిని మరొక ఆకారముతో గురుతే పటటుడానిక్ అనువుగా ఉంటాయ్. 
“ఎకకాడ కొింగ ఉన్నద్ అది దవదతు్తని పలము” అననా విధంగా బ్రహ్మను గురితేంచాలి 
అంట్ ఆకారానతేరము అక్కడ ఉండాలి కద్! అది లేదే. అంట్ లేకేమి? “సత్యిం 
జ్ఞానమనన్తింబ్రహ్మ” అనే వాక్యముతో తెలియవచిచిన బ్రహ్మను తెల్్సకోవడానిక్ 
జగజ్జనా్మదుల్ ఉపలక్షణాల్ ఔతాయ్ అని అంటార్మో? నిజమే కాని ఇక్కడ 
అన్్యనా్యశ్రయదోషము వస్తేననాది. యతోవాఇమాని అనే వాక్యంతో తెలిస్ బ్రహ్మను 
బలపరచ్కోవడానిక్ సత్యం జాఞాన మననతేం బ్రహ్మ అనే వాకా్యనినా, దీనిక్ యతోవా ఇమాని 
అనే వాకా్యనినా అన్వయము చేస్కోవాలి్స ఉంట్ంది. ఇటాలేగా ఇవి రండు పరసపురాప్క్ష 
కలిగాయుంట్నానాయ్ రండు లక్షణ వాకా్యల్. కావున అన్్యనా్యశ్రయదోషం తపపునిసరి 
ఔతుననాది. అందుచేత లక్షణాలద్్వరా బ్రహ్మను గురితేంచడము స్ధ్యంకాదు అని ఇది 
పూర్వ పక్షము. ఇలా సిదధుమైన ద్నిక్ సమాధానము చెపపుబడుతుననాది.

ఉపలక్షణాలైన జగత్ సృష్టుసిథేతిలయాల ద్్వరా బ్రహ్మను గురితేంచడం 
వీలవుతుంది. స్ధారణంగా ఉపలక్షణ మనేది లక్షయాింలో ఉిండకుిండా లక్షా్యనికి 
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వల్పల ఉిండి లక్షా్యని్న ఇది ఫలానా అని తెల్్పతుింది. ఇక లక్షణమేమో లక్షయాింలోనే 
ఉింటూ ఆ లక్షయామైన  గురి్తించవలస్న వసు్తవును తెల్్పతుింది. శ్యమో, యువాదేవదతతేః 
నలలేనివాడు యువకడు దేవదతుతేడు అనుచోట నలలేదనము, యౌవనము దేవదతుతేని 
శరీరములో అనతేరా్భగాలై ఉంటూ వీడు దేవదతుతేడు అని తెల్పతుననావి. దండీ కండలీ 
బ్రహ్మచారీ అననాచోట దండకండలాల్ విడిగా ఉంట్ననావి కాబటిటు అవి ఉపలక్షణాల్. 
వీటిక్ సంస్కమృత వాకా్యలోలే నిర్వచనాలివి.

1) జ్ఞాప్యబహిరూభూతోః జ్ఞాప్యప్రతీతు్యపాయోః ఉపలక్షణమ్. 

2) జ్ఞాపా్యన్తరూభూతోః జ్ఞాప్యప్రతీతు్యపాయోఃవిశేషణమ్ అని కావున ఉపలక్షణ, 
ఉపలక్షయా ఆకారాలకంట్ మరొక ఆకారానతేరం లభంచడంలేదు కనుక బ్రహ్మను 
గురితేంచడం కదరదు అని అనకూడదు. ప్రస్తేత విషయంలో ఉపలక్షయామైన వస్తేవు 
అనవధక అతిశయమైన బృహత్ (పెద్దది). బృంహణము కూడా, అనగా తనను 
ఆశ్రయ్ంచిన వారిని కూడా తనలాగే బృహతుతేగా చేస్తేంది. బృహత్ అనే ధాతువుక 
అనవధకాతిశయమైనది అని అరథేము కాబటిటు. ద్నిక్ ఉపలక్షణాల్ ఐనటిటువి జగత్ 
జన్మసిథేతి లయాల్ యతః, యేన, యత్ అనే పద్లతో ప్రసిదధుమైన వస్తేవును ఆప్రసిదిధుక్ 
అనుగుణంగా జగజ్జనా్మది కారణమని తిరిగి చెపపుబడుతేననాది (అనువాదము) ప్రసిదిధు 
ఏదంట్ సదవ సోమే్యదమగ్ర ఆసీత్, ఏకమేవాదివేతీయమ్. తదైక్షత బహుసా్యిం, 
ప్రజ్యేయేతి. తతే్తజోఽ సృజత. ఓ స్ము్యడా! సృష్టుక్ మునుపకాలములో సత్ 
అనబడేది మాత్రమే ఉననాది. రండవది ఏదీ లేని ఒంటరి అది. ఆసద్వస్తేవు నేను 
పల్ రూపాల్గా అవుతాను. పల్ రూపాల్గా జని్మస్తేను అని సంకలిపుంచింది. 
ముందుగా తేజస్్సను పటిటుంచింది - అనే వాక్యంతో సత్ శబ్దంతో చెపపుబడే ఆ ఒక్క 
వస్తేవుకే నిమితతే కారణము, ఉపాద్న కారణము అనే రండు ధరా్మల్ననాట్లే ప్రసిదిధు 
తెల్స్తేననాది. అది కూడా సదవేదమగ్రఏకఏవాసీత్ అని ఉపాద్నతను ప్రతిపాదించి 
అదివేతీయమ్ అనే పదంతో అధషా్ఠతయైన మరొకటి లేదని నిషేధంచి తదైక్షత 
బహుసా్యింప్రజ్యే యేతి. తతే్తజోఽ సృజత అని ఆ ఒక్కనికే రండు కారణాలను 
చెపపుంది. అందుచేత ఎవడిని మూల కారణంగా కలిగి జగజ్జన్మ సిథేతిలయల్ 
ఏరపుడుతేననావో అది బ్రహ్మ అని, జన్మసిథేతిలయల్ తమక నిమితతేకారణము ఉపాద్న 
కారణము ఐన వస్తేవు బ్రహ్మ అని గురితేంపచేస్తేననావి. జగతుతేక నిమితతే ఉపాద్నతల 
ద్్వరా ఊహింపబడిన సర్వజఞాత్వ, సత్యసంకలపుత్వ, విచిత్రశక్తేత్వము మొదలైన 
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బృహత్వ ఆకారాలతో ప్రతిపననామైనది బ్రహ్మ అని కూడా జనా్మదులక ప్రతిపననామైన 
బ్రహ్మక లక్షణమైనందున ఆకారానతేరము లభంచడంలేదనే అనుపపతితే లేనే లేదు. 
జగజ్జనా్మదుల్ విశేషణాల్ ఐనపడు కూడా లక్షణత్వములో ఏలాంటి దోషమూ 
లేదు. లక్షణాల్గా ఉండే విశేషణాల్ తమక విరోధయైన వస్తేవులక దూరమైన/ 
లేనటిటు వస్తేవును గురితేంపచేస్తేయ్. ఇంతకముందు తెలియని ఒక వస్తేవును 
గురితేంచదలచినపడునూనా పరసపుర విదోధము లేని అనేక విశేషణాలను లక్షణాల్గా 
కలిగాయుండడము భేద్నినా చూపెటటువు. విశేషణాల్ ఒక్కద్నేనా ఆశ్రయ్ంచి ఉండడము 
కనిపస్తేననాది అట్లే ఒక్క వస్తేవునందే జతకూడుతుననావి కూడాను. ఖండతా్వదుల్ 
సహజంగానే మిగతావాటితో వైరుధా్యనినా కలిగాయుననాందువలలే గ్వ్యక్తేలో భేద్నినా 
చూపతాయ్. ఈ బ్రహ్మ విషయంలో జనా్మదుల్ ఒకే కాలంలో కాకండా వేరువేరు 
కాలాలోలే జరుగుతుననాందువలలే వైరుధ్యమనేది లేదు. 

యతోవా ఇమాని భూత్ని జ్యనే్త మొదలైన కారణవాక్యముతో తెలియవచిచిన 
జగత్ జనా్మదులక కారణుడైన బ్రహ్మక తనకంట్ వేరయ్న అనినాంటినుండీ వేరు చేస్ 
స్వరూపమును సత్యిం జ్ఞాననమన్తింబ్రహ్మ అని తెల్పతుననాది. అందులో సత్యపదము 
నిరుపాధక సతతేను కలిగిన బ్రహ్మను చెపతుననాది. ద్నితో పల్రకాలైన వికారాలక 
(మారుపులక) నెలవు ఐన అచేతనానినా (ప్రకృతిని) ద్నితో కలిసియుననా జ్వుడినినీనా 
ప్రక్కక నెట్టుయడమవుతుననాది. ఎందుకంట్ ప్రకృతి అనేక మారుపులను పందుతూ 
ద్నితో పాట్ చాలా ప్రలేనూ పందుతూ ఒక్క తీరుగా ఉండడము లేదు. అట్లే జ్వుడు 
కూడ అనేక జన్మలనెతుతేతూ ఎన్నా శరీరాలను పందుతూ ఎపపుటికపపుడు వేరువేరు 
ప్రలేతో వ్యవహరింపబడుతునానాడు. అందువలలే వాళళుకు నిరుపాధికసత్తలేదు. ఇక 
జ్ఞానపదము నిత్యమై ఏనాడూ కందించ్కని పోని, సంకచితము కాని జాఞానమే 
ఏకాకారముగా కలవాడని తెల్పుతుననాది. ద్నితో సంస్రదశలో తమ తమ జాఞానాల్ 
సంకచితమైనందున ముకతేల్ పక్కక తొలగిపోతునానారు. అనన్తపదము దేశము 
కాలము వస్తేవుల్ ముననాగు వాటిచేత పరిచేఛేదము, లేనటిటువాడు విడదీయబడడము 
విభాగము చేయబడడము లేనివాడు అని బ్రహ్మ యొక్క స్వరూపానినా తెల్పతుననాది. 
అంతేకాదు. అతని స్వరూపము గుణాల్ కలిగానటిటుది. అందుచేత స్వరూపాలతోను 
గుణాలతోనూ ఆయనక ఇంత అని అంతములేదు కనుక ఆనంత్యము ఉననాది. 
అందువలలే సత్యజాఞానపద్లచేత పక్కక నెట్టుయబడిన రండువరాగాల వారికంట్ 
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విలక్షణుల్, వారికంట్ అధకమైన స్వరూపగుణాల్ కలిగానటిటు “నితు్యల్”, వా్యవృతుతేల్ 
ఐనారు. విశేషణాల్ ఆపనినే కద్ చేస్ది. అందువలలే సత్యం జాఞానం అననతేంబ్రహ్మ అనే 
వాక్యంతో జగజ్జనా్మది వాక్యంతో అవగతమైన రూపానినా కలిగాయుననా “బ్రహ్మ సకల 
ఇతర వసు్త విసజ్తీయము” అని గురితేంపబడుతుననాది. కావున అన్్యనా్యశ్రయణ 
దోషమనేది లేదు. 

అందువలన సకల జగతుతేల జనా్మదిసిథేతులక కారణము ఐనవాడు. ఎలాంటి 
దోషాల్ లేనటిటువాడు, సర్వజుఞాడు సత్యసంకల్పుడూ, సర్వప్రకారాలైన శకతేల్ననావాడు 
ఐన బ్రహ్మ లక్షణాలతో (గురుతేలతో) తెల్్సకోబడగలడు అని నిశచియము చేయబడింది.

ఎవరైతే నిరివేశేషమైన బ్రహ్మనే తెల్సుకోవాలి అని అంట్నానారో వారి 
పక్షంలో, అభప్రాయంలో బ్రహ్మను గురించి తెల్్సకోవాలి. జనా్మదుల్ ఎవని 
వలలేన్ బ్రహ్మజిజ్ఞాసా, జనా్మద్యస్యయతోః అనే రండుసూత్రాల్ ఎంతమాత్రము 
పసగవు. ఎందుకంట్ బ్రహ్మ శబా్దనిక్ నిరతిశయమైన బృహత్, బృంహణమును 
చేయకలది బ్రహ్మ జగజ్జనా్మదులక కారణము అని చెపపునారు కాబటిటు. ఇలాగే 
రాబోయే సూత్రగణాలయందు, ఆయాసూత్రాల వద్ద ఉదహరింపబడిన శ్రుతివాక్య 
గణాలయందునూనా ఈ క్షణాదుల్ సింకలి్పించుటవింట్వి అన్వయ్ంచ్తుననాందువలలే 
బ్రహ్మసూత్రాల్ సూత్రాల వద్ద ఉద్హరింపబడిన శ్రుతుల్నూనా వారిక్ ప్రమాణాల్ 
కాబ్వు. తర్కమైనా ప్రమాణమవుతుంద్ అంట్ అదీ కాజాలదు అది సాధ్యధర్మ 
అవ్యభచారి సాధన ధర్మ అనివేతవసు్త విషయమైనిందువల్ల అంట్ సాధ్య మనగా 
తెల్్సకోదగినవస్తేవు. ప్రతివస్తేవులోనూ ద్నిక్ మాత్రమే పరిమితమైన ఒకధర్మము 
ఉంట్ంది. అది స్ధ్య ధర్మము. అది ద్నిలోనే తపపు మరక్కడా లేకపోవడము, 
ద్నినా మాత్రమే అంటి పెట్టుకని ఉండడము అవ్యభచారితవేము. అది స్ధ్యము 
నందు ఉండే ధర్మముతో కలి్స ఉండాలి. కాగా తేలిన అంశమేమంట్ స్ధ్యములో 
తపపుక ఒక ధర్మము ఉండి తీరాలి. అది ఇంకక వస్తేవుక చెందరాదు. ఇది ఫలానా 
వస్తేవు అని చెపపుడానిక్ ఉపకరణము స్ధనము ఏది ఉననాదో ద్నిలోనూ ఉంటూ 
స్ధ్యస్ధనాల్ పరసపుర పోషకాల్ అయ్్య ఉండాలి. బ్రహ్మను గురించి లక్షణము 
చెపపునపడు ఆ ధర్మమేదో బ్రహ్మలో ఉండితీరాలి. ఎలాంటి విశేషము ధర్మము 
లేనిది బ్రహ్మ అని చెపపునపడు ఆ మాట ఏ విశేషమూ లేకపోవుటము అనేది కూడా 
ఒక విశేషమే ఐ సవిశేషానినా స్ధంచ్తుననాది. కాని నిరి్వశేషానినా కాదు. అందుచేత 
నిరి్వశేషమనే వస్తేవు సిదిధుంచదు. కాబటిటు అనుమానము ప్రమాణము కాజాలదు. 
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పోనీండి “జగజ్జనా్మదిభ్రమల్ ఎవని వలలే కల్గాతుననావో అతడు బ్రహ్మ” అని లక్షణము 
చెపపుకంద్ మంట్ అపడు కూడా నిరి్వశేషమైన బ్రహ్మ లేక వస్తేవు మీక దక్కదు. 
ఎందుకంట్ భ్రమకల్గడానిక్ కారణము అజాఞానము. ఆ అజాఞానానిక్ స్క్ బ్రహ్మ అని 
మీర్ కద్ అంగీకరించియునానారు. స్క్త్వము అనేది ప్రకాశతా ఏకరసమైనపడే 
పస్గుతుంది. ప్రకాశతా అంట్ తనను, ఇతరులనునూనా ఇతడు బ్రహ్మ. ఇది కండ 
అని భేద్నినా చూప అందులోని విశేషానినా బటిటు వ్యవహార యోగ్యతను కలిగించడం. 
మరింత తేటగా చెపాపులంట్ ప్రకాశత్వమనేది జడపద్రాథేనునాంచి దూరముచేసి తనక, 
ఎదుటి వస్తేవునకూ వ్యవహారయోగ్యతను కలిగించే స్వభావము. అలా ఐనపడు 
సవిశేషమే. ఆ ప్రకాశత లేనపడు ప్రకాశతే ఉండదు. అపడు గగనకస్మం వలె 
తుచఛేత ఏరపుడుతుంది. కనుక చాల్. ఇది జనా్మద్యధికరణము.

*  *  *

ఇక శాసత్రయోనిత్వేధికరణము

జగతుతే యొక్క జనా్మదులక కారణమైన బ్రహ్మ వేద్ంతముల చేత మాత్రమే 
తెల్్సకోదగినవాడు అని చెపపుబడింది. ఆ మాట తగినది కాదు. ఆ బ్రహ్మ వాక్కలచేత 
ప్రతపాదింపబడదు. అనుమాన ప్రమాణం చేత బ్రహమ్ సిదిధుస్తేనానాడు కాబటిటు.

శాసత్రయోనిత్వేత్ - 1-1-03 : శస్రాము ఎవనిక్ కారణము ప్రమాణము అవుతుననాదో 
అతడు శస్రాయోని అనబడుతునానాడు. అతని స్వభావమే శస్రాయోనిత్వము. 
అందువలన/ శస్రాయోనితా్వత్. శస్రాము లేక వేదము బ్రహ్మను గురించిన జాఞానము 
పందడానిక్ కారణమవుతుననాది. కనుక బ్రహ్మక శస్రా యోనిత్వము ఏరపుడుతుననాది. 
బ్రహ్మ ఇంద్రియాలక బొతితేగా అందరానివాడై యుననాందున వాటి కారణంగా 
ఏరపుడుతుననా ప్రత్యక్షాదిప్రమాణాల్ బ్రహ్మను చెపపులేకపోతునానాయ్ గనుక ఒక్క 
శస్రాము మాత్రమే ఆయనను చెపపుగల్గాతుననాది కాబటిటు శస్రాయోని పరబ్రహ్మ. 
“యతోవాఇమాని భూత్ నిజ్యనే్త” ఇతా్యది వాక్యము ఆయనను గురించి బోధసూతేనే 
ఉననాది అని అరథేము.

ఏమండీ? బ్రహ్మక శస్రాయోనిత్వము కదరదు. ఇతర ప్రమాణముచేత 
తెల్పబడుతూనే ఉనానాడు కద్! శస్రాము అనేది ఇతరత్రా తెలియని విషయానినా 
తెలిపనపడే అరథేవంతముఔతుంది అంట్నానారా. సర్! ఆ ప్రమాణము ఏదై 
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ఉండవచ్చిను. ప్రత్యక్షము ఐతే కాదు. అది రండు విధాల్. 1) ఇంద్రియాలవలలే ఏరపుడిన 
ప్రత్యక్షము 2) యోగము వలలే ఏరపుడిన ప్రత్యక్షము అని. మళ్ళీ ఇంద్రియసంభవము 
అనేది 1) బాహ్యసంభవము 2) ఆనతేరసంభవము అని రండు రకాల్గా ఉననాది. 
బాహే్యంద్రియాల్ అనేవి తమక సనినాహితంగా ఉండుటక యోగ్యములై తమక 
విషయములైన వాటిని గురించే జాఞానానినా కలిగాస్తేయ్. అంట్ కంటిక్ ఎదురుగా 
ఉండే వస్తేవును గురించి ద్ని ఆకారానినా గురించి మాత్రమే తెల్పుతుంది కాని రుచి 
వాసనలను గురించి తెలపులేదు. అటాలేగే ఇతర్ంద్రియాల్. కనుక సరా్వరథేములను 
తన ఎటటుఎదుటనుననాట్లే దరి్శంచగల, వాటిని పటిటుంచడానిక్ నిరి్మంచడానిక్ 
తగిన స్మరథేయాముననా పరుషవిశేష్డగు పరమాత్మను గురించి బోధను/జాఞానానినా 
కలిగిించజ్లవు. ఆనతేర ఇంద్రియమూ తెల్పజాలదు. మనస్సనే ఆ అనతేరింద్రియము 
స్ఖదుఃఖ్ల్ తపపు బాహ్యప్రపంచంలోని విషయాలను తెల్పజాలదు. పైగా 
బాహే్యంద్రియాల సహకారం లేకండా పనిచేయజాలదు. పోనీ యోగజన్యప్రత్యక్షమా? 
అంట్ అదీకాదు. గపపుగా భావన/ఊహచేయడంవలలే, ద్ని చిటటుచివరి దశలో 
పటిటునదవడం వలలే తేటగా కనిపస్తేననాపపుటికీ, ఆ వస్తేవు ఇంతకముందు అనుభవించిన 
విషయానిక్ చెందిన స్మమృతి వలలేనే పడుతుంది కాబటిటు ద్నిక్ ప్రామాణ్యము లేదు. 
ఐనపడు ప్రత్యక్షత ఎలా సంభవిస్తేంది? పూరా్వనుభూత విషయానినా కాకండా 
కతతేవిషయానినా దరి్శంచగలదనేటలేయ్తే అందుక తగిన కారణమైన ఇంద్రియ 
సంబంధము లేదు కద్! అదే నిజమైతే ద్నినా భ్రమ అనవలసియుంట్ంది.

ఇక ప్రత్యక్షము తరువాత రండవదైన అనుమానప్రమాణమునూనా పరబ్రహ్మను 
తెల్పజాలదు. అనుమానము విశేషదృషటుము, స్మాన్యదృషటుమైనా సర్! వాటి 
గతి అంతే! అతీంద్రియమైన పరబ్రహ్మ విషయంలో సంబంధానినా నిశచియం చేస్ 
స్ధనం లేనందువలలే విశేషదృషటుము అనర్హతను పందుచ్ననాది. సమసతే వస్తేవులను 
ఉననాచోటినుండే దరి్శంచగలిగి ఆ వస్తేవులను నిరి్మంచసమరుథేడైన పరుష విశేష్డిని 
యందుండే లింగము హేతువు స్మాన్యంగా కనిపంచేది ఎచచిటా లభంచడంలేదు.

ఏమండీ! లోకంలో కార్యమైన ఏ వస్తేవైనా ద్నిక్ ఉపాద్నకారణము, ఆ 
వస్తేవును తయారుచేయడానిక్ కావలసిన స్ధనాల్, ఆ వస్తేవును ఉపయోగించేవాడు, 
ప్రయోజనము - వినియోగములను, తెలి్సన ఒక కరతేతోనే సంబంధమును 
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కలిగాయుంట్ననాది. ఉతపుతితే చేయబడుతుననాది కూడాను. జగతతేంతా అచేతనము చేత 
ఆరంభంపబడి ఏకచేతనుని యొక్క వశములో ఉంట్ననాది. ఘటాదుల్ మొదలైన 
కార్యమంతా కూడా ద్ని ఉపాద్న ఉపకరణ సంప్రద్న ప్రయోజనములను తెలిసిన 
ఒక కరతే చేత సృష్టుంపబడుతుననాట్లేగానే కనిపస్తేననాది. మన శరీరము అచేతనముచే 
ఆరంభంపబడి రోగముల్ లేనిదై ఏకచేతనాధీనమయే్య ఉననాది. జగతతేంతా 
స్వయవము కాబటిటు కార్యము అవుతుననాది. కనుక జగతుతే కార్యము. బ్రహ్మ కరతే. ఇలా 
అనుమానము చేత ఈశ్వరుడు సిదిధుస్తేనానాడు కద్! అనవచ్చిను. దీనిక్ సమాధానము 
చెపపుబడుతుననాది. మీరు చెపపున లక్షణములో ఏకచేతనాధీనత్వము అని చెపపునారు కద్! 
ద్ని అరథేమేమిటి? తద్యతతే ఉతపుతితే సిథేతిత్వము అని కాదు కద్! (ఆ ఏకచేతనుడిక్ 
వశమైయుండిన పట్టుక, బ్రతిక్యుండి క్షేమంగా ఉండడము) అటాలేగైనపడు మీరు 
చెపపునది స్ధ్యవికలము /స్ధ్యముతో సంబంధం లేనిది అవుతుంది. రోగముల్ లేని 
తన శరీరము ఏకచేతనుడిక్ ఆయతతేమైన ఉతపుతితే సిథేతుల్ కలది కాదు. ఆ శరీరము 
భ్కతేలైన భార్య మొదలైన సంబంధకలందరియొక్క భాగ్యవశము చేతనే పడుతుననాది. 
సిథేతి కూడా అలాగే. ఇంకా శరీరావయవియైన ఆత్మక తన అవయవాలతో కలసి 
యుండిన సిథేతి అవయవాలయొక్క సంశేలేషము, విశేలేషములలో తపపు చేతనునియొక్క 
అవసరమును కోరడం లేదు. ప్రాణనా - ఉచాఛే్వసనిశ్వసల్ తీస్కంటూ ఉండుట 
- ఇటిటు ప్రాణనాలక్షణమైన సిథేతినిల్కడను పక్షముగా ఒపపుకననా పక్షములో నేల, 
సముద్రము, కండల్ మొదలైన వాటిలో ప్రాణాలతో కూడి యుండుట అనే ధర్మము 
పక్షమైన శరీరముతో సపక్షమైన భూమి మొదలైనవానిలోనూ ఒక్కతీరుగా సమానంగా 
కనిపంచడం లేదు. పక్షము అనగా సాధ్యమైన అింశమును కలి్గయున్నట్టిది. సపక్షము 
అనగా దృషాటిన్తము. పరవేతముపైన నిపు్ప ఉన్నది. పగ ఉన్నది కనుక ఉదా! వింట 
ఇింట్లోవలె. అని చెపి్పనపుడు. సాధ్యము నిపు్ప. స్ధ్యమును కలిగా ఉననాందువలలే 
పరవేతము 1) పక్షము. అనగా సందిగధుస్ధ్యవాన్ పక్షః. దేనియందు స్ధ్యము 
అనుమానింపబడుతుననాదో అది పక్షము. కండపై వలెనే నిపపు కలిగాన ప్రదేశము వింట 
యిల్్ల. ఇది సపక్షము. అనగా స్ధ్యమైన నిపపు కలిగానటిటుది. జగతుతేక కార్యతా్వనినా 
స్ధంచే విషయంలో చెపపున లక్షణంలో ప్రాణమును కలిగాయుండుటను పక్షంగా 
తీస్కంట్ సపక్షమైన కండల్, నేల, సముద్రాలలో ప్రాణమును కలిగాయుండడమనే 
సమానధర్మము లభంచడం లేదు. ఏకచేతనాధీనత్వమంట్ తద్యతోతేతపుతితే సిథేతిత్వమ్ 
అని చెపపుడం తగదు. కాదండీ! తద్యతతే ప్రవృతితేత్వం అంట్ తదధీనత్వము అని 
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అంట్నానారా! ఐతే చాలా చాలా పెద్దగా ఉండే శిలాపుల్ నిరా్మణాల్, రథాల్ పెద్దపెద్ద 
వృక్షాల్ వంటివి ఒక్కని వశములో ఉండేవికావు. వాటిని నిరా్మణము చేయడంలోనూ, 
నిర్వహించడంలోను, ఒకచోట నుండి మరొకచోటిక్ తరలించడంలోను ఒక్క వ్యక్తే 
ప్రమేయము ఎందుకూ పనిక్రాదు. పల్వురు మనుష్్యల్ కలిస్తేనే తపపు ఏదైనా 
స్ధ్యమవుతుంది. మీరు చెపపున లక్షణంలో వ్యభచారమనే దోషం వస్తేంది అంట్ 
స్ధ్యంలో కాకండా ఇతరత్రా కూడ లక్షణము కనిపస్తేండడమననామాట! పోనీండి. 
చేతన మాత్రాధీనత్వము చెపపుకంద్ము. ఏకచేతనాధీనత్వము అని అనము 
అనేటటలేయ్తే ఇంతక మునుప్ సిదధుము ఐనద్నినా మళ్ళీ స్ధంచడమవుతుంది. అది 
పరుషారథేంకాదు. సిదధుమైన అంశనినా తిరిగి స్ధంచడమనే ద్నినా స్దధోసాధనము అని 
అంటారు. అది తెలివిగలిగిన పనికాదు.

అది అలా ఉండనివ్వండి. మన ఇద్దరి అభప్రాయాల ప్రకారం కలపునా గౌరవం 
కంట్ లాఘవతరా్కనినా ఆశ్రయ్ంచి జ్వులకే కరతేమృతా్వనినా అంగీకరిద్్దము. ఈశ్వరుడిని 
పక్కక పెడద్ము. కార్యము జగతుతే. కరతే జ్వుడు అంద్ము. ఐతే ఏ వస్తేవుక 
ఏది ఉపాద్నము కాగలదో ఆ విషయము అందరికీ తెలియదు గనుక కరతేమృత్వము 
సంభవించదు అనకూడదు. చేతనులందరికీ పృథివా్యదులైన ఉపాద్నాల్, 
యాగాదులైన ఉపకరణాల్ మొదలైన వాటిని స్క్షాత్కరించ్కనే శక్తే తపపుక 
ఉంట్ననాది. ఉద్హరణక మనమిపపుడు పృథివా్యదులైన ఉపాద్నాల్ యాగాదులైన 
ఉపకరణాలను మనము చూసూతేనే ఉనానాము. వాటివాటి స్యముతో ఆయా 
వ్యకతేల్ యాగాదులనాచరించడంలో శక్తేరూపాలైన అపూరా్వదిశబా్దలచేత చెపపుబడే 
అదృషాటిని్న స్క్షాత్కరించ్కనే శక్తే లేకపోయ్నపపుటికీ చేతనులక కరతేమృత్వము 
లేకండా పోవడం లేదు. యాగాదికారా్యల్ చేయడానిక్ అపూరా్వదులను ప్రత్యక్షం 
చేస్కోవాలని ఏమీ నియమం లేదు. ఆయా పనులను చేయడానిక్ తనక తగిన శక్తే 
ఉననాద్? లేద్? అని నిశచియ్ంచ్కోవడమే ఆయా కారా్యలను మొదల్పెటటుడానిక్ 
ఉపయోగపడుతుంది. శక్తేక్ మాత్రము జాఞానము మాత్రమే ఉపయోగిస్తేంది. కాని ద్ని 
స్క్షాతా్కరముకాదు. కమ్మరివాడు మొదలైన పనివాండులే తాము చేయబోయే కండల్ 
సిదధుము చేయుటవంటి పనులక స్ధనాలైన గుతపుకర్ర, కమ్మరి స్ర వంటివాటిని 
వలె పనుల్ చేయుటలో వాటిక్ ఆ శక్తే ఉననాద్? లేద్? అని విచారించి కండల్ 
చిపపుల్ వంటివి చేస్ పనిని ఆరంభంచడం లేదు. ఐతే ప్రస్తేతము వేద్ధా్యయనము 
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చేయడం ద్్వరా యాగాదుల యొక్క శక్తే విశేషాలను తెల్్సకని వాటిని చేయడానిక్ 
పూనుకోవడంలో అసంగతము ఏదీ లేదు.

ఇంకా ఏదైతే చేయడానిక్ వీల్ అవుతుందో ఉపాద్నాదులను వాటిక్ 
సంబంధంచిన జాఞానానినా తెల్్సకోవడానిక్ వీలవుతుందో అటిటువాటినే, వాటిని 
తెల్్సకననా అభజుఞాడు చేస్తేనానాడు. ఇక్కడొక చిననా వా్యపతే 1) ఏది ఉతపుతితే చేయడానిక్ 
వీలవుతుందో అది, ఉపాద్నాది విజాఞానము తెల్్సకోబడేదో అది వాటిక్ సమబినిధుంచిన 
జాఞానము కలవానిచే నిరి్మంచబడినటిటుది. యత్ శక్యక్రియిం శకో్యపాదానాది విజ్ఞానిం 
తత్ తదభజఞాకర్తతృకిం. అని. అవి ఎవరితోన్ ఒకరితో చేయబడిన కారా్యలే ఐనా 
మహీ, మహీధరము, మహా అరణువము మొదలైనవి మాత్రము వాటిని పటిటుంచడము 
అనే పని “అశక్యక్రియ” వాటిక్ మూలము ఉపాద్నము ఐన వస్తేవుల్ ఏవి? 
ఎంతమోతాదులో తీస్కోవాలి? అందుక స్ధనాల్ ఏవి? వంటివాటియొక్క 
విజాఞానము స్ధ్యమయే్యదికాదు కనుక అవి అశకో్యపాదానాది విజ్ఞానముల్ 
అవుతాయ్. కాబటిటు ఇవి చేతనకరతేమృకాల్కావు. వ్యతిర్కవా్యపి్త ఇది 2) ఏది 
ఉత్పతి్త చేయడానికి వీల్కాద్ ఉపాదానాదుల విజ్ఞానము తెలియబడద్ అట్టిది 
ఒక చేతనుడి చేత జీవుడిచేత ఉత్పతి్త చేయబడిింది కాదు. యత్ అశక్యక్రియిం 
అశకో్యపాదానాది విజ్ఞానిం చతత్ నచేతనకర్తతృకమ్. అని. అందువలలే కండమూకడు 
వంటి వాటిక్ సజాతీయాలై శక్యక్రియ, శకో్యపాద్నాది విజాఞానములైన వస్తేవులక 
సంబంధంచినదైన కార్యత్వమనేది “బుదిధోమత్ కర్తచే చేయబడినది”, అనే అంశనినా 
స్ధంచడంలో తగిన స్మరాథేయానినా కలిగాయుననాది. మరియు ఘటపటాదులను ఉతపుతితే 
చేయడం అనే పనుల్ తనను తాను అదుపలో పెట్టుకోలేని తలచిన పనిని చివరద్కా 
కనస్గించలేని అనీశ్వరుడు, కది్దపాటివైన జాఞానశకతేల్ కలవాడు, కర్మవశ్్యడు, 
ఏవో ఒకటి రండు  వస్తేవుల్ చేయడానిక్ తగిన పనిముట్లే కలవాడు, కోరినవాటిలో 
ఏదీ సమగ్రంగాగాని, కంచెంగాని పందలేని అనాపతేకాముడు ఐన వానితో 
నిరి్మంపబడడం కనిపస్తేననాది. కనుక జగతుతే కార్యము అనడానిక్ చెపపుకననా హేతువు 
ఏదైతే ఉననాదో - అభజఞాకరతేమృకతా్వది అది ముందు ఎతితేచూపనట్లే అసమరుథేడు అలపుజుఞాడు 
అనీశ్వరుడు, అనవాపతేకాముడు ఐన కరతేనే స్ధస్తేననాది. కాని స్ధంచదల్చికననా 
సర్వజుఞాడు సర్్వశ్వర్యముల్ కలవాడైన పరుష్డిని కాక విపరీతమైన వ్యక్తేని 
స్ధస్తేననాది కాబటిటు విరుదధో విషయకము అవుతుననాది. ఇది విరుదధో మనే దోషమునక 
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కల లక్షణము. బమి్మని చేయబోతే తిమి్మ తయారైనట్లేంట్ంది. ఐతే ఇంతమాత్రాన 
అనుమాన ప్రమాణమే పనిక్ రాకండా పోదు. స్ధ్యము - లింగి అది ఇతర ప్రమాణం 
చేత సిదధుమైనపడు లింగము - హేతువు, హేతువు యొక్క బలముచేత ఉపస్థేపతాల్ 
- బలపరచిబడి నిలదొక్కకననాపడు - విపరీతవిశేషాల్ అనీనా ఆ లింగబలముచే కటిటు 
వేయబడతాయ్ / అడు్డకోబడి వెనుకక మరలిపోతాయ్. ఇక్కడ శబ్దము / శస్రాము 
తపపు ప్రమాణాలనినాంటికీ చిక్కని స్ధ్యమైన లింగియగు అనినారకాల వస్తేవులను 
నిరి్మంచగల నేరపురియైన ఈశ్వరుని యందు అన్వయము, వ్యతిర్కముల వలన 
అవగతమైన ఆయన లేకంట్ ఉండలేని అవినాభావమైన ధరా్మల్ అనీనా కూడా ఎలాంటి 
తేడాల్లేకండా అన్వయ్స్తేయ్. వాటిని తొలగించే ప్రమాణాల్ లేకపోవడంతో 
ధరా్మలనీనా ధరి్మయైన ఈశ్వరుని యందే అంటిపెట్టుకని ఉంటాయ్. ఇలాగా 
సిద్దస్ధనత్వము, స్పాధకత్వము, విరుదధుత్వము అనే దోషాలతో దూష్తమైనందున 
ప్రత్యక్షము, లేద్ అనుమాన ప్రమాణము చేత ఈశ్వరుడు సిదిధుంచడు. ఇచచిట 
సాక్షాతూ్త పూరవేపక్షి యగు త్రికాకుడు అనుమాన ప్రమాణింతో ఈశవేరుడు స్దిధోసా్తడు  
అని రంగంలోక్ దిగుతునానాడు.

ఇచచిట కొిందరు ఇలా అింటునా్నరు - జగతుతే అవయవాలతో కూడియుననాందు 
వలలేనే కార్యము అవుతుననాది. ద్నినా కాదనడానిక్ వీలేలేదు. దీనిక్ సంబంధంచి 
అనుమాన ప్రయోగాల్ ఇలాగా ఉనానాయ్. 1) వివాదంలో చిక్కకననా భూమి, 
భూమిని నిలబెట్టు కండల్ ముననాగునవి కార్యముల్. అవయవాలతో కలసియుననావి 
గనుక. 2) వివాద్ధా్యసితమైన నేల, కడలి, కండల్ ముననాగునవి కార్యముల్. 
చాలా పెద్దవిఐనా క్రియావంతముల్ కాబటిటు. కండవలె. 3) శరీరము, భువనాదుల్ 
కారా్యల్. మహతతే్వముల్ ఔతూనే మూరతేముల్ కావున. ఘటాదుల వలె, అని. 
అవయవాలతో కలసిన ద్రవా్యల యందు ఇది మాత్రమే చేయబడుతుింది. 
ఇింకొకట్ చేయబడదు అని కార్యతా్వనిక్ నియామకము ఐన, స్వయవానిక్ వేరైన 
మరొక రూపానినా పందలేకపోతునానాము. అంట్ కార్యము అనడానిక్ హేతువు 
“సావయవము” అగుటవలన అనేది తపపు మరొకటి ఏదీ లభంచడం లేదని అరథేము. 
కాదండీ! కార్యతా్వనినా స్ధంచే శక్యక్రియత్వము; శకో్యపాద్నత్వము విజాఞానము 
వంటివి ఉనానాయ్ కద్! అని పల్కవచ్చిను. కాని వాటిక్ కార్యత్వస్ధకాల్గా 
గురితేంప ఉనానా, విషయాల్ఐన జాఞానశకతేల్ జరిగిన పనిని బట్టి వీడు ఈ పనిని 
చేస్నాడింటే వీనికి దానికి సింబింధిించిన తగిన జ్ఞానము, తగిన శకి్త ఉనా్నయి 
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అని ఊహించాలి్స వస్తేననాది. పక్షములోనూ అవయవాలను కలిగాయుండటం వలలే 
కార్యత్వము ఎరుకపడుతుననాది. కనుక జాఞానశకతేల్ ఊహింపబడుతూనే ఉనానాయ్. 
కనుక పెద్ద విశేషమేమీ లేదు. అది ఈలాగున - కండల్ మూకళుళీ మొదలైనవి 
చేసిపెటటుబడియుండగా చూచినవాడు అవి కార్యముల్ కనుక వాటిని చేసిన కమ్మరి వాని 
యందుననా నిరా్మణశక్తే, జాఞానాలను గురితేంచిన ఒకడు ఇంతకముందెననాడూ చూడని 
వింతలైన కూరుపుల్ చేరుపుల్ గల రాజభవనానినా చూచి ఆయా భాగాల్ కూరుపును బటిటు 
అది ఒక పెద్ద నిరా్మణ కార్యమని నిశచియ్ంచ్కని ద్ని వెంటనే ద్నినా కటిటున మేస్్రా / 
శిలిపు యొక్క జాఞాన శకతేల వైచిత్రిని అనుమానించ్తాడు. అందువలలే తనువు, భువనము 
మొదలైనవి కార్యముల్ అని తేలిపోయ్నాక సర్వమును స్క్షాత్కరించ్కోగల వాటిని 
నిరి్మంచడంలో మంచి నేరుపు కలిగిన ఒకానొక విశిషటు పరుష్డు సిదిధుసూతేనే ఉనానాడు.

మరియు జ్వులందరూ స్ఖదుఃఖ్లను అనుభవించడానిక్ వారివారి 
ధరా్మధరా్మలే కారణాల్. ఐనపపుటికీ ఆ ధరా్మధరా్మల్ జడములైనందువలలే చేతనుడి 
చేత నియమింపబడకండా ఫలాలను ఇవ్వడానిక్ కారణం అవడము పసగదు 
సమర్థముల్ కావు. ఇవవేలేవు. కావున అందరి యొక్క కర్మలకనుకూలంగా 
అనినారకాలైన ఫలాలనందించగల నేరుపు ఉననా ఒకానొక వ్యక్తేని అంగీకరించాలి. వడలే 
వానిచే ధరింపబడని బాడిస వంటి పనిముట్లే, మంచి నిరా్మణప్రదేశము, కాలము  
వంటి అనేక పరికరాల్ చేరువలో ఉననాపపుటికీ యూపము - యజఞాములో బలి పశ్వును 
కటిటువేస్ గుంజ - వంటి వస్తేవులను నిరి్మంచడంలో స్ధనాల్గా సహకరించలేవు. 
ఇందుక భననాంగా లోకంలో కనబడడం లేదు కూడా! నేలలో వేసిన వితతేనాల్ 
తమంటతామే మొలకెతతేడమనేది పక్షమైన కార్యములో ఒక భాగమే అవుతునానాయ్ 
కాబటిటు వాటిక్ వ్యభచారదోషానినా అంటగటటుడము చాదసతేప పీనుగలయొక్క 
తెలివిలేని తనమే. చేతనుడితో సంబంధము లేని ఒంటిపై పలకల్ మొదలైన 
వాటిని పటిటుంచే చేతనాధష్్ఠతముల్ కాని స్వయంగా అచేతనాలైన స్ఖ్దులకనునా 
వ్యభచారదోషమును చెపపుడం తెలియకపోవడం వలలేనే.

ఇక లాఘవం కరక ఉభయవాదులంగీకరించిన క్షేత్రజుఞాలకే కరతేమృత్వపూర్వక 
అధషా్ఠతృత్వమును కలిపుంచడం తగదు వారిక్ సూక్ష్మమైన వస్తేవులను, ఇతర 
వస్తేవులతో ఎడముననా వాటిని, దూరంగా ఎక్కడో ఉననా వాటిని దరి్శంచే శక్తేలేదు. 
లోకంలో దేనినా సిదధుంచేసినా తాము చూచిన ద్నినాబట్టు నిరా్మణం చేస్తేనానారని 
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తెల్స్తేననాది. జ్వుడి వలె ఈశ్వరుడిక్ శక్తే లేదు ఆయనకు శరీరము లేదు, ఉిందని 
ఎక్కడా నిరణుయం చేయబడలేదు. అందువలలే ప్రమాణానతేరము వలలే ఈశ్వర సిదిధు 
జరుగుతుననాదని అనుమాన ప్రమాణాను పపతితే చెపపుకూడదు. కారా్యనిక్ సమరథేకరతే 
ఐన వాడే కారణమవుతునానాడనే నియత సంబంధానినా తెలిప్ హేతువు వలలే సిదిధుంచే 
కరతే సహజంగానే సరా్వరాథేలను స్క్షాత్కరించ్కనగల, వాటిని నియమించగల శక్తే 
సంపనునాడైన వాడే సిదిధుంచ్తాడు.

అనీశ్వరతా్వదులను ఆపాదించ్తూ ధర్మవిశేషాలక విపరీతతా్వనినా 
స్ధస్తేననాట్లేగా ఏది చెపపుబడిందో అది అనుమాన ప్రమాణపపోకడను ద్ని సిథేతి 
గతులను తెలియక చెపపున మాటయే. సపక్షములో స్ధ్యము, హేతువుతోపాట్ 
కనిపంచినవనీనా, కారా్యనిక్ కారణాల్ కాని ధరా్మల్ అనీనా - లింగియందు, స్ధ్యము 
నందు కనిపంచవు. ఉండవు. చెపపుబడుతుననా అంశము ఇది - ఒకానొకడి చేత 
చేయబడుతుననా ఒక కార్యము తన పట్టుకక / పరిపూరితేక్ కరతేయైనవాడిక్ తనను 
నిరి్మంచగల సమరథేతను, తనక ఉపాద్నానినా, పనిముటలేక సంబంధంచిన జాఞానానినా 
ఆశిస్తేంది. కానీ తనక సంబంధం లేని తన పట్టుకక హేతువు కాని ఇంకక పని 
చేయలేనితనానినా, అందుక అవసరమైన జాఞానము లేకపోవడానినా కాదు. అంట్ 
కండల్ చేస్వాడిక్ ద్నికవసరమైన మటిటు, స్ర, కర్ర మొదలైన స్ధనాల్ 
ఉపాద్నము, వాటిని చేస్ విధానానిక్ చెందిన తెలివిని కోరుతుంది కానీ బటటును 
నేయడానిక్ తగిన జాఞానము, ఉపకరణాలను, నేయ గల స్మరాథేయానీనా కాదు. అవి కండ 
చేయడానిక్ అవసరమైనవి కావు. తనను నిరి్మంచడానిక్ కావలసిన స్మరథేయాము, 
తనక ఉపాద్నము, ఉపకరణముల్, అందుక తగిన జాఞానముల వలలేనే ఆ పని 
జరుగుతుండగా ఏదో ఒక సంబంధముననాట్టు కనిపంచినంత మాత్రాన ఎందుకూ 
పనిక్రాని మరొక వస్తేవుక చెందిన జాఞానము లేకపోయ్నందువలలే ద్నిక్ హేతుత్వము 
(ఊహించడము) కలిపుంచడము తగదు కద్! ఇంకనూ చేయబడుతుననా వస్తేవునక 
వ్యతిర్కమైన అరథేములక చెందిన అజాఞానాదుల్ అనినా విషయాలక చెందిన క్రియలక 
ఉపయోగపడుతవా? లేక కనినా విషయాలకా? అనినా విషయాలక చెందినదైతే కాదు. 
కమ్మరివాడు మొదలైనవారు తాము చేస్పనిక్ భననామైన దేనీనా తెలిసియుండరు. కనినా 
విషయాలనైనా తెలి్సయుండాలి్సన అక్కరా లేదు. కరతే లందరిలోనూ ఆయా అజాఞానాల్ 
ఆయా అశకతేల్ ఉండితీరాలి అనే నియమం లేనందున అందరి అజాఞానాలక వ్యభచార 
దోషం వస్తేంది. అందువలలే కార్యతా్వనినా స్ధంచని అనీశ్వరతా్వదుల్ లింగియైన 
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స్ధ్యమైన కరతే యందు ప్రాపతేంచడం లేదు కనుక విపరీత స్ధనత్వమనే దోషము 
పటటుదు.

ఇకపోతే కలాలాదులక దండచక్రాదులను చేపటిటు పనుల్ చేయడమనేది 
శరీరము ద్్వరానే జరుగుతుండడానినా చూస్తేనానాము. కనుక అశరీరుడు ఐన 
ఈశ్వరుడిక్ జగతుతేక ఉపాద్నము కావడము, ఉపకరణములను చేపటటుకపోవడము 
అనేవి కరతేమృతా్వనినా పందడంలో ఉపపననాముల్ కావు కద్! అనవచ్చిను. కాని అది 
సరికాదు. శరీరము లేకపోతే మాత్రమేమిటి? ఉపకరణాల్ లేకపోతే మాత్రమేమిటి? 
లోకంలో ఉపాసకల్, సతుపురుష్ల్ తమ సంకలపుము మాత్రము చేతనే ఎదుటివాళళీ 
శరీరాలోలేని భూతాల్, భేతాళుడు, విషాలను తొలగించడము, నశింపచేయడానినా 
చూసూతేనే ఉనానాము కద్! సర్! శరీరమే లేని వాడిక్ ఇతరులను నడిపంచడమనే 
సంకలపుము ఎలా కల్గాతుంది? అనేటటలేయ్తే? సంకలపుం చేయడానిక్ శరీరంతో 
అవసరం లేదు. శరీరము సంకలిపుంచడానిక్ కారణం కావడం లేదు. మనస్్స 
సంకలాపునిక్ కారణము. అది ఈశ్వరుడిక్ ఉననాది అని మేము ఒపపుకంట్నానాము. 
జాఞానశకతేలవలెనె మనస్్స కూడా కార్యకరమవుతుననాది. అలాగైతే మనస్సంకలపుము 
సశరీరుడికే. శరీరము ఉననావాడికే మనస్్స ఉంట్ంది. శరీరము లేని వాడిక్ మనస్్స 
ఉండదు. అంట్ అలా కాదు. మనస్్స నిత్యము. శరీరము నశించిపోయ్నా మనస్్స 
ఉంట్ననాది కనుక నీవు చెపపునమాట అనైకాంత్యమనే హేతా్వధాస అవుతుంది 
స్మా! దేహముననావాడికే మనస్్స ఉండాలి అనే నియమమేమీ లేనందున విచిత్రా 
వయవ సనినావేశవిశేష, తను భువనాదికార్యములను నిరి్మంచడంలో పణ్యపాపాలక 
వశ్డైనవాడు పరిమితమైన శక్తే జాఞానాల్ కలవాడు క్షేత్రజుఞాడు ఈ జగతుతేను 
నిరి్మంచడానిక్ అసమరుథేడు. కాబటిటు ఈ సమసతే భువనాలను నిరి్మంచడంలో నేరపురియైన 
అచింత్య, అపరిమిత జాఞాన, శక్తే, ఐశ్వరా్యల్ కలవాడు, శరీరము లేనివాడు, తన 
సంకలపుమును మాత్రమే స్ధనంగా చేస్కని ద్నివలలేనే పట్టుకచేచి అననతేము 
విస్తేరము ఐన విచిత్ర ప్రపంచమును రచించగల విశేష పరుష్డైన ఈశ్వరుడనే వాడు 
అనుమాన ప్రమాణంచేతనే సిదిధుస్తేనానాడు.

అందువలలే శబ్దము కాకండా మరొక ప్రమాణం చేత ఈశ్వరుడు సిదిధుస్తేనానాడు. 
కనుక వేదవాక్యము. బ్రహ్మను ప్రతిపాదించలేదు. ఇంకా నిమితోతేపాద్నాల్, 
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సద్ ద్రవ్యము కలాల్డు పూరితేగా పరసపుర భనునాల్గా కనిపస్తేనానారు. కాబటిటు 
నిరవయవద్రవ్యమైన ఆకాశదులక కార్యత్వము పసగక పోవడం చేత బ్రహ్మ ఒక్కడే 
ఈ సమసతే జగతుతేక నిమితతే కారణము, ఉపాద్న కారణమునూనా అవుతునానాడని 
ప్రతిపాదించ్టక వేద్నిక్ శక్తే లేదు.

ఇక స్దాధోన్తము

ఇలా ఏరపుడిన పూర్వపక్షానిక్ మా సమాధానము ఇది. జగజ్జన్మసిథేతా్యదులక 
కారణమైన సత్యం జాఞానమననతేం బ్రహ్మ అని చెపపుబడిన బ్రహ్మను గురించి వేదవాక్యముల్ 
బోధంచ్తూనే ఉననావి. ఎందువలలేనంట్ ఇతర ప్రమాణాదుల్ వేటిచేత కాకండా 
శస్రామనే ఒకే ఒక్క ప్రమాణము చేత మాత్రమే తెలియచేయబడుతునానాడు కనుక 
- ఈ జగతుతే అంతా అవయవాలను కలిగాయుంట్ననాది కనుక కార్యమే.  కార్యమైనది 
అందుక తగిన కరతేమృవిశేషానినా కలది గానే కనబడుతుననాది. కావున సమసతే జగతుతేను 
నిరి్మంచే నేరుపు, ద్ని ఉపాద్నము. అందుక అవసరమైన పనిముట్లే మొదలైన వాటిని 
తెలిసియుననా నిపణుడైన ఒక కరతేను ఊహించవలసినది. అనుమానించవలసినది అని 
ఏది చెపపునారో అది యుక్తే యుకతేం కాదు. భూమి, విశలమైన సముద్రము మొదలైనవి 
కారా్యలే ఐనా ఒక్కస్ర్ ఒక్కడిచేతనే నిరి్మంచబడినవి అనడానిక్ ప్రమాణమేదీ 
లేదు. ఒక కండక ఒకడు కరతేయైనట్లే ఒకేమారు ఒకే ఒక వ్యక్తే అనినా కండలక కరతే 
కావలసియుంట్ంది. వేరువేరు పనులక కాలభేదము కరతేమృభేదము కనిపస్తేననాందువలలే 
కరతే కాలము ఒక్కట్ కావాలి అనే నియమమేదీ కాన రావడంలేదు. క్షేత్రజుఞాలక 
విచిత్రమైన జగతుతేను నిరి్మంచడంలో శక్తే ఉననాందువలలే, కార్యత్వహేతుబలము చేత 
క్షేత్రజుఞాడి కంట్ వేరయ్న వాడిని కలిపుంచినటలేయ్తే ఒక్కక్క విచిత్ర నిరా్మణానిక్ 
ఒక్కక్క కరతేను కలిపుంచ్కంటూ పోయ్నటలేయ్తే, అలా కలిపుంచడము పసగకండా 
పోతుంది కాన ఒక్కడే కరతే అని చెపపుకూడదు. పణా్యల్ పోగుచేస్కననా క్షేత్రజుఞాలకే 
విచిత్రమైన శక్తే ఉంట్ననాట్లే కనిపస్తేననాది. కాబటిటు వారికే గపపుదైన అదృషటు శక్తే 
కల్గడానిక్ అవకాశముననాది. ద్నివలలే ఆయా విలక్షణమైన కారా్యలను వారు 
చేయడం స్ధ్యమవుతుననాది కాబటిటు అలాంటి వారికననా వేరుగా నుండే మిక్్కలి 
గపపు అదృషటుము కల పరుష్డిని ఒకడిని కలిపుంచడము ఉపపననాము కాదు. అలాగే 
ప్రపంచమంతా ఒకేస్రి పట్టుకరావడము, ఒక్కస్ర్ సర్వనాశము కావడమునూనా 
ఎపపుడూ జరిగేవి కావు. అలాగా కనిపంచడము లేదు. ఒక క్రమము ప్రకారమే ఉతపుతితే 
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వినాశల్ కనిపస్తేనానాయ్ కూడా. కార్యము ఐనందున సర్వప్రపంచముయొక్క 
ఉతపుతితే వినాశల్ కలిపుంచబడుతుననాపడు / ఊహించబడుతుననాపడు లోకములో 
కనిపస్తేననా ప్రకారంగా, శస్రాము చెపపున విధంగా కలిపుంచినటలేయ్తే విరోధము 
ఏమీ ఉండదు. అందువలన స్ధ్యమైన జగత్ కార్యము, బుదిధుమంతుడైన ఒక్కనిచే/ 
కరతేచే నిరి్మంచబడినది అని చెపపునటలేయ్తే కార్యతా్వనిక్ (కార్యమైన జగతుతేక) 
అనైకాంత్యము వస్తేంది. పక్షమైన జగతుతే అప్రసిదధు విశేషణము కలది ఔతుంది. 
వస్తేవులను తయారుచేస్వారు అందరూ బుదిధుమంతుల్గా కనిపంచడం లేదు. 
ఆయా వస్తేవులను చేయడానిక్ అవసరమైనంత పరిమిత జాఞానం కలవారు 
మాత్రమేఐ ఉంట్నానారు. దృషాటుంతము స్ధ్యముతో సంబంధమును కోల్పోయ్ 
వికలమవుతుననాది. అనినారకాల వస్తేవులనునూనా నిరి్మంచేనేరుపుననా ఒకానొక వ్యక్తేని 
గురించి / ఒక్కని గురించి తెలియరావడం లేదు. అలాగా ప్రసిదిధు లేదు. స్ధ్యము 
బుదిధుమత్ కరతేమృకము అని చెబితే సిదధుస్ధనత ఔతుననాది. సర్వజుఞాడూ సర్వశక్తేయుకతేడూ 
ఐన ఒక కరతేను స్ధంచే ఈ కార్యత్వమనేది ఒకేస్రి పటటుబడే వస్తేవులను అనినాంటినీ 
ఆధారంగా చేస్కని చెపపుబడుతేననాద్? లేక ఒకద్ని పదప మరొకటి చొపపున క్రమంగా 
పట్టుకచేచి సర్వ వస్తేవులను పటిటుంచినవాడిని తెల్పుతుననాద్? ఒకేస్రిగా పట్టుతుననా 
అనినా వస్తేవులక చెందినదే ఐతే కార్యత్వము అసిదధుతా దోషానిక్ గురి అవుతుంది. 
ఒకద్ని వెంట ఒకటిగా పట్టుకచేచి వాటిక్ సంబనిథేంచినదైతే ఆ వస్తేవులనీనా 
అనేకమంది కరతేలను స్ధస్తేనానాయ్. కాబటిటు విరుదధుతా అనే దోషము వస్తేంది. ఇక ఈ 
పరమాత్మ విషయంలోనూ ఒకే కరతే ఈ సమసతే ప్రపంచానినా సృష్టుంచినాడని చెపపునపడు 
ప్రత్యక్ష అనుమానప్రమాణాలతోనూ వైరుధ్యము వస్తేంది. ఎందుకంట్ కంభకారుడు 
పడుతునానాడు, (కమ్మరి) రథకారోజాయతే వడ్రంగి పడుతునానాడు. అనికద్ 
లోకములో వినిపస్తేననాది. వాళుళీ వాళుళీ ఆయా వస్తేవులను మాత్రమే చేస్తేనానారు. 
కాని పల్రకాలైన భననాభననావస్తేవులను ఉతపుతితే చేయడం లేదు. కనుక ఏకకరతేమృత్వము 
సిదిధుంచదు.

మరియు కార్యముల్ అనబడే శరీరాదులక సత్వరజసతేమస్్సలనబడే 
గుణములచేత పటిటుంపబడే కార్యములైన స్ఖదుఃఖ్దులతో సమబినధుము 
కనిపంచ్తుననాందున వాటిక్ సతా్వదులను మూలముల్/ కారణముల్గా 
తపపుక అంగీకరించవలసి యుంట్ంది. కార్యములలో ఉండే వైచిత్రి - వింతలక 
కారణములైన, కారణములందుండే విశేషాలే సతా్వదుల్. ఇవి ఆయా వ్యకతేలలో 
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ఉంటాయ్. వారు చేస్ ఆశచిర్యకరములైన పనులక అవి కారణం అవడమనేది 
వాటిని కలిగాయుననా పరుష్లలో వారి మనస్్సయందు మారుపుల్ / ఊహల్/ 
ఆలోచనలను కలిగాంచడానినా బటిటు వ్యవహరిస్తేనానాము. పరుష్డిక్ అలాంటి 
సతా్వదుల్ కలిగాయుండడము, లేక పటటుడముల్ వారు చేస్కననా పూర్వజన్మలలోని 
కర్మల కారణంగానే. అది వాళళీ చేత ఆశచిర్యకరములైన కార్యములను చేయ్స్తేంది. 
అదే లేకంట్ వింత వింత కారా్యలను చేయజాలడు కద్! జాఞానవంతుడైన కరతేక 
కర్మసమబినధుము ఆయా పనులను చేయడానిక్ కారణంగా తపపుక ఒపపుకోవాలి. 
జాఞానశక్తే వైచిత్రిక్ కర్మయే మూలము. వ్యక్తేక్ ఇలాంటి ఆశచిర్యకరమైన పనిచేయాలి 
అనే విషయంలో ఇచఛే / కోరిక / సంకలపుము కారా్యరంభానిక్ హేతువు అవుతునానా 
జాఞానవిశేషముతో కూడిన ద్నిక్ కూడా సతా్వదులే మూలము అవుతుననాందున కర్మతో 
సమబినధుమును నిరాకరించకూడదు. అది వదుల్ కోరానిదే. కనుక క్షేత్రజుఞాలే (జ్వుల్) 
కరతేల్ అవుతునానారు. వారికంట్ వేరుగా విలక్షణుడైన వాడొకడు అనుమానప్రమాణం 
చేత సిదిధుంచడు. ఇందుక కనినా అనుమాన ప్రయోగాల్ ఇటాలేగా ఉనానాయ్. 
గమనించాలి. 1) శరీరము భువనముల్ (లోకాల్) ముననాగునవి క్షేత్రజుఞాల చేతనే 
నిరి్మంచబడినవి. కార్యముల్ ఐనందున. కండవలె. 2) ఈశ్వరుడు కరతే కాడు. సృష్టు 
చేసినందువలన ఆయనక ఒక్క ప్రయోజనము కూడా సిదిధుంచదు కనుక ముకాతేత్మక 
వలెనే 3) ఈశ్వరుడు కరతే కాడు. ఆయనక శరీరము లేదు.

క్షేత్రజుఞాలైన జ్వులక తమ శరీరమునక తాము అధషా్ఠతల్ కావడములో 
వ్యభచారము (అతివా్యపతే) దోషము ఏరపుడుతుననాదని అనకూడదు. అంతకముందు 
వారిక్ అనాదిగా వస్తేననా శరీరము ఉంట్ననా విషయానినా గురితేంచాలి. విమతి 
(భేదము) విషయము ఐన కాలము లోకముల్ లేనిది కాదు. అది కాలము కనుక. 
వరతేమానకాలము వలెనే. అని అనుమాన ప్రమాణముచేత ఈ దేహానిక్ ముందుననా 
దేహానినా ఊహించ్కోవాలి.

మరియు ఈశ్్వరుడు సశరీరుడుగా ఉండి సృష్టుని చేస్తేనానాడా? శరీరము 
లేకండానేనా? అని అంట్. శరీరము లేకండానే ఐతే కాదు. లోకములో శరీరము 
లేకండా ఎవ్వడూ ఏపనినీ చేయడంలేదు అలాగా అశరీరుడై పనిచేస్తేననాట్లే 
కనిపంచడం లేదు. మనస్్సతో చేస్ పనుల్ కూడా శరీరముననావాడే చేస్తేనానాడు. 
మనస్్స నిత్యమూ ఎలలేపడూ ఉండేదే ఐనా శరీరముల్ లేనివారైన ముకతేల్ 
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మానసికములైన పనులను నిరపుహించ్తుననాట్లే కనబడడం లేదు. పోనీ సశరీరుడైన 
ఈశ్వరుడు సృష్టు చేస్తేనానాడని గూడ అనడానిక్ వీల్లేదు. వికలపుముచేసితే 
నిల్వదు కాబటిటు, అదేమిటంట్ ఈశ్వరుడియొక్క శరీరము నిత్యమా? అనిత్యమా? 
అని. ముందుగా నిత్యము ఎలలేపడూ ఉండేది అని ఎంచితే స్వయవము కాబటిటు 
అదినశ్వరము. నిత్యమైనిలిచియుండేదైనటలేయ్తే అవయవాలతో కూడిన శరీరులతో 
కూడిన చిదచిని్మశ్ర ప్రపంచమంతా నిత్యమే అవుతుంది. అపడు ఈనిత్య ప్రపంచానినా 
సృష్టుంచాలి్సన అవసరమే లేదు. అది నిలిచియుననాందున ద్నిక్ కరతేగా భావించబడే 
ఈశ్వరుడు అనే ఒక కరతే సిదిధుంచడు. పోనీ ఈశ్వర శరీరము అనిత్యమని తలచ్ద్మా? 
అంట్ ఈశ్వరుని కననా వ్యతిరికతేమైన (వేరైన) ఆ శరీరానిక్ కారణమైనది అపడుండడము 
లేదు. కాదు. ఈశ్వరుడు స్వయంగానే తన శరీరానిక్ కారణమవుతునానాడని అంటావా? 
అశరీరుడైన ఆయన తన శరీరానినా ఎలా సృష్టుంచ్కోగల్గాతాడు? అది కదిర్పని 
కాదు. మరొక శరీరంతో సృష్టుంచ్కోగలడని అంటావా? ఐతే ద్నిక్ కారణం, ద్నిక్ 
కారణము అవి పల్ శరీరాలను హేతువుల్గా చెపపుకంటూ పోతే అనవస్థేదోషము 
వస్తేంది. ఒక కలిక్్కరాదు. ముగింప ఉండదు. పోనీ మరొక శరీరంతో తన శరీరానినా 
సృష్టుంచ్కోగలడని అంగీకరిద్్దము. మంచిదే కానీ ఆ సశరీరుడైన ఈశ్వరుడు ఆ 
శరీరముతో ఏవైనా పనుల్ - సృష్టు - జగతుతేను పటిటుంచడం అనే పని కాకండా 
మర్దైనా వా్యపారమును (పనిని) చేస్తేడా? చేయకండా చేతుల్ ముడుచ్కని 
ఉంటాడా? నీ వాదము ప్రకారము మనస్్స తపపు శరీరములేని ఈశ్వరుడు 
నిర్ వా్యపారుడే. లేదూ! నిర్ వా్యపారుడూ కాడు. ఐనా శరరము లేకనానా ముకాతేత్మవలె 
పనులను చేస్తేంటాడు. అయ్తే ఆ కార్యము ఐన జగతుతేను ఆయన తన సంకలపుముచేత 
మాత్రమే సృష్టుంచగలడు అని అనేటటలేయ్తే పక్షము అప్రసిదధు విశేషణము అవుతుంది. 
సందిగధుస్ధ్యవాన్ పక్షః కాబటిటు ఈశ్వరుడు సృష్టుని శరీరికాకండానే చేయగలడు అననా 
విషయములో శరీరము లేకండా అనే విశేషణము, లోకప్రసిదిధులేనిది అవుతుంది. 
శరీరము కలిగానవారు మాత్రమే కార్యముల్ చేసూతేండడము లోకములో కనిపస్తేననాది. 
శరీరాల్ లేనివారు కాదు. కనుక ఇది అప్రసిదధు విశేషణమవుతుంది. దృషాటునతేమైన 
ముకతేడిక్ స్ధ్యహీనత కల్గాతుంది. అతడిక్ అశరీరుడై సృష్టు చేస్తే / పనుల్ చేస్తే 
పందవలసిన ప్రయోజనము అంటూ ఏదీ కనిపంచడం లేదు. కనుక స్ధ్యహీనత అను 
దోషము పట్టుతుంది. ఇందువలన దర్శనానుగుణముగా స్ధంపబడిన ఈశ్వరుడు 
కలడనే అనుమానము అదే దర్శనము (అనుమానము) - తర్క శస్రాం ప్రకారముగా 



188 భగవద్రామానుజ విరచిత బ్రహ్మసూత్రభాష్యమ్

తిపపుకటటుబడింది. కనుక శస్రాము అనబడే వేదమే ప్రమాణముగా కల పరబ్రహ్మ అని 
చెపపుబడే పరుషోతతేముడు సిదిధుంచ్తునానాడు.

శస్రామైతేన్ తనకంట్ వేరయ్న ఇతర ప్రమాణములచేత బాగుగా తెలి్సకోబడిన 
సమసతే వస్తేవులకననా బొతితేగా విసజాతీయుడు ఐన సర్వజఞాత్వము సత్యసంకలపుత్వము 
మొదలగు వానితో కలి్సయుననా అవధలేని ఆధక్యముతో కూడిన అపరిమితమగు 
గపపుదైన గుణములక సముద్రము వంటి వాడిని, అనినారకములైన ప్రకృతి సంబనధుము 
వలలే ఏరపుడే హేయగుణాలనినాంటికీ ప్రతిభటమైన స్వరూపము కలవాడినిగా 
ప్రతిపాదిస్తేననాది. కనుక ఇతర ప్రమాణాలచేత సిదిధుంచిన వస్తేవులతో సమానధరా్మనినా 
కలిగాయుననాందున ఏరపుడే దోషముల వాసనకూడా కలవాడని చెపపువీల్లేదు.

ఏదైతే నిమితతే కారణము, ఉపాద్నముల్ ఒక్కట్ కావడము, ఆకాశదులైన 
నిరవయవద్రవా్యదులక కార్యత్వమునూనా అనుపలబ్దమూ అశక్యప్రతిపాదనము 
(ప్రతిపాదించ్టక వీల్కానిది) అనిముందు చెపపుబడిందో అదినీనా విరుదధుము ఏమీ 
కాదని ప్రకృతిశచిప్రతిజ్ఞాదృషాటి నో్తపరోధాత్, న వియద్ అశ్రుతేోః అను సూత్రాలవద్ద 
ప్రతిపాదింపబడగలదు.

ఇందువలన ఇతర ప్రమాణాలక అగ్చరుడైనందున కేవలం శస్రాము చేత 
మాత్రమే తెలియబడుతుననాందున యతోవాఇమాని భూత్ని మొదల్గా గల 
శ్రుతివాక్యము, చెపపున లక్షణముల్ గల బ్రహ్మను ప్రతిపాదిస్తేననాది. తెల్పతుననాదని 
నిశచియమైనది. ఇది శాసత్రయోనిత్వేధికరణము.

*  *  *

ఇక సమనవేయాధికరణము

ఒకవేళ ఇతర ప్రమాణములద్్వరా బ్రహ్మ తెలియబడనివాడే ఐనపపుటికీ, 
ప్రవృతితేగానీ నివృతితేగానీ లేనందువలలే సిదధురూపడైన బ్రహ్మను శస్రాము 
ప్రతిపాదించజాలదు అని శంక చేస్కని ద్నిక్ సమాధానమును చెపపుతునానారు.

బ్ర.సూ: తతు్త సమనవేయాత్ 1-1-4: కలిగిన శంకను తొలగించడానిక సూత్రములో 
తు శబా్దనినా ఉపయోగించినారు. తత్ - ఆ శస్రాప్రమాణకత్వమనేది బ్రహ్మక 
సంభవించ్తూనే ఉననాది. ఎందువలలే నంట్. ధరా్మరథే కామమోక్షములనబడే 
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పరుషారాథేలలో చివరిది త్రివరగాములో చేరనిదీ అపవరగాము అనుప్రుగలది ఐన 
మోక్షరూప పరమపరుషారథేము తానే అయ్్య ఉననాందువలలే ఆవిధంగా అన్వయము 
పతుతే / కలయ్క ఉననాందువలన సమన్వయము చక్కగా కలివిడి / సమబినధుము 
కదురుతుననాది. పరమ పరుషారథేమైన బ్రహ్మను తెలిప్ప్రయ్నది కావడంతో 
అన్వయము ఉననాది. ఈ చెపపుబోయే తీరుగా ఉపనిషత్ పదసముద్యము 
అన్వయ్ంచ్తుననాది బ్రహ్మతో - యతోవా ఇమాని భూత్నిజ్యనే్త - ఎవనివల్లనైతే 
ఈ భూత్ల్ - ప్రాణుల్ పుడుతునా్నయో. సదవసోమే్యదమగ్ర ఆసీత్ ఏకమే 
వాదివేతీయిం. ఓ సోము్యడా! సృష్టికి ముిందుకాలములో ఈ కనిపిించేదింత్ ఒకటే 
అయి్య సత్ అనే పేరుతో పిల్వబడుతూ ఉిండేది. సృష్టి జరిగినపుడు దానికి కారణాలలో 
ఒకటైన నిమిత్తముగా మరొకట్ ఏద్లేదు. తదైక్షత. బహుసా్యమ్ ప్రజ్యేయేతి. 
తతే్తజోఽ సృజత. ఆ సతు్త వివిధముల్గా పుడుత్ను అని. నేను బహురూపముల్గా 
అవుత్ను. పల్విధముల్గా పుడుత్ను అని సింకలి్పించినది. ఆ తరువాత ఆ 
సతు్త తేజోః పదారా్థని్న పుట్టిించినది. బ్రహ్మ వాఇదమేకమే వాగ్రఆసీత్. తొటటితొల్త 
ఈ బ్రహ్మయే ఒింటరిగా నుిండినాడు. ఆత్్మవా ఇదమేక ఏవాగ్ర ఆసీత్ ఈ ఆత్మ 
ఒకటే ఆ తొలి్లట్కాలములోనుిండెను. తసా్మదావే ఏతసా్మదాత్మన ఆకాశససుింభూతోః 
ఆ విధింగా సృష్టిచేయాలి అని సింకలి్పించిన ఆత్మ నుిండే ఈ ఆకాశము పుట్టినది. ఏ 
కోహవై నారాయణఆసీత్. నారాయణుడు అనుసార్థకనామధేయము కలవాడొకకాడే 
ఉిండినాడు గదా! సత్యమ్ జ్ఞానమ్ అనన్తింబ్రహ్మ ఎల్లపుడూ ఉనా్నడనబడేవాడు. 
జ్ఞానసవేరూపుడూ, దశకాల వసు్తవులచేత పరిచేఛేదము - విడద్యబడుట లేనివాడు 
బ్రహ్మ-ఆనింద్బ్రహ్మ. ఆనింద సవేరూపుడే / ఆనిందమే బ్రహ్మ. ఇలాంటివనీనా 
బ్రహ్మతో సమన్వయము చెందుతునానాయ్.

వు్యతపుతితే చేత సిదధుమై పరినిషపుననామైన (ముందుగానే ఏరపుడి యుననా) 
వస్తేవులను తెల్పగలిగే స్మరథేయాముననా పదసముద్యములక / వాకా్యలక 
సమసతేముఐన జగతుతేయొక్క ఉతపుతితే సిథేతి వినాశములక కారణమైన సమూపురణుమైన 
హేయదోషాలనినాంటికీ ప్రత్యనీకమై (ఎదురై) ఇంత అనే పరిమితిలేని, 
ఉద్రగుణాలక సముద్రము వంటివాడైన ఎలలేల్ లేని గపపు ఆనందస్వరూపడైన 
పరబ్రహ్మయందు చక్కగా అతుకతుననా వాకా్యలక ప్రవృతితే నివృతితే రూపమైన 
ప్రయోజనము తెలియరావడం లేదననావంకతో అవి సిదధురూప బ్రహ్మను గురించి 
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చెపపువు. బోధంచజాలవు. కనుక అవి ఇతర విషయాలను మాత్రమే బోధసతేవి అని 
అనడం తపపు. ప్రమాణాలనీనాకూడా తమక సమబినిధుంచిన విషయాలనే చక్కగా 
బోధంచి ముగిసిపోతాయ్. ఐతే ప్రమాణాల్ ప్రయోజనానుగుణంగా ప్రవరితేంచవు. 
ప్రయోజనము అనేదే ప్రమాణానిక్ అనుగుణంగా ఉంట్ంది. అటాలేగే ప్రవృతితే, 
నివృతుతేలతో సమబినధుము / అన్వయము లేనిది ప్రయోజనము లేనిదై ఉంట్ంది 
అనవదు్ద. పరుషారథేముతో అన్వయము తేటగా కనబడుతేననాది. ప్రతీతమవుతుననాది. 
అటాలేగే ఆయా వస్తేవుల స్వరూపాలను తెలిప్ వాకా్యలక - నీక కడుక పటిటునాడు; 
ఇది పాము కాదు. వంటివాటిక్ హరషిము / ఆనందము / సంతోషము, భయము 
తొలగిపోవుట వంటి ప్రయోజనముల్ కల్గుతుండడానినా తేటగా చూసూతేనే ఉనానాము 
కద్! 

ఈ సిందరభూములో ఒకరు ఇటా్ల చెపుతునా్నరు.  వేద్నతే వాకా్యల్ బ్రహ్మను 
ప్రతిపాదించడము లేదు. స్ధారణంగా శస్రాము ప్రవృతితేని ఈపని చేయ్. దీనివలలే 
మేల్ కల్గుతుంది. నివృతితేని ఈ కారా్యనినా చేయబోక. నీక నషటుము కల్గాతుంది 
అని చెపాపులి కానీ బ్రహ్మను గురించి తెలిప్ వాకా్యల్ ఈ రండు కారా్యలనూ 
చేయడం లేదు. ప్రవృతితే నివృతుతేలతో అన్వయము లేదు కనుక అటిటు శస్రాము 
అరథేములేనిదవుతుంది. నిషపు్రయోజనము, ప్రత్యక్షాదిప్రమాణాల్ వస్తేవు యొక్క 
యథారథేసిథేతిని మాత్రమే తెలిపెడివి అయ్్య ఉనానా శస్రాము మాత్రము ప్రయోజనానినా 
కలిగించేదిగానే ఉంట్ననాది. లోకంలోగానీ వేదములో గానీ ప్రయోజనరహితమైన 
వాక్యప్రయోగము కానరావడం లేదు. అటాలేగే ఏ ప్రయోజనము లేకండానే వాకా్యనినా 
ప్రయోగించడమూ కాని శ్రవణము కాని సంభవించడంలేదు. ఐతే ఆ ప్రయోజనమనేది 
తపపుక ఒక ప్రవృతితే ద్్వరా ఇషటుప్రాపతే, అనిషటు నివారకమయే్య ఉంట్ననాది. అరాథేనినా 
కోర్వాడు రాజ గృహానిక్ వెళ్ళీలి. అజ్రణురోగి నీళళీను ఎక్కవగా తాగకూడదు. 
స్వరాగానినా కాంక్ంచేవాడు యజాఞానినా చేయాలి. మాంస్నినా తినకూడదు వంటివాకా్యల్ 
ఇట్వంటి ప్రయోజనాత్మకములే. ఏదైతే ఇంతకముందు సిదధువస్తేవులను తెలిప్ 
వాకా్యలద్్వరా కూడా - పత్రుడు నీక పటిటునాడు. ఇది పాము కాదు. తాడు మాత్రమే 
వంటివి - హరషిప్రాపతే, భయనివృతితే రూపపరుషారాథేలతో అన్వయము ఉంట్ననాదని 
చెపపునారో అక్కడ పత్రజననాద్యరాథేలవలలే పరుషారథేము లభస్తేననాద్? లేక ద్నినా 
తెల్్సకోవడం వలలేనా? అని ఆలోచించవలసి ఉననాది. వస్తేవు ఉనానా ద్ని గురించి 
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తెలియనందువలన పరుషారథేము సిదిధుంచడం లేదు కనుక ద్ని జాఞానము వలననే 
పరుషారథేము సిదిధుంచ్తుంది అని అనేటటలేయ్తే అపడు వస్తేవు/ అరథేము లేకపోయ్నా 
ద్ని జాఞానము వలలేనే పరుషారథేం సిదిధుంచ్తుంది. కనుక అరథేపరము కానందున 
ప్రయోజన పర్యవస్య్ ఐనా శస్రాము అరథేము ఉననాది అనడంలో ప్రామాణ్యము 
కావడము లేదు. అందుచేత అనినా విషయాలలోనూ అనినా వాక్యప్రయోగాల్ 
ప్రవృతితేన్ నివృతితేన్ చెపతుననాందున జాఞానానినా కలిగించడం ద్్వరాగానీ ప్రయోజన 
పర్యవస్యుల్ అవుతుననావి. కనుక ఎలాంటి వాక్యము కూడా పరినిషపుననా వస్తేవును 
తెల్పజాలకననాది. కాబటిటు వేద్నతే వాకా్యల్ పరినిషపుననా వస్తేవు ఐన బ్రహ్మను 
తెలియజేయజాలవు.

మరొకడు (జరనా్మయావాది) ఇలాగా అింటునా్నడు - వేద్నతే వాకా్యల్ 
కార్యమును బోధంచేవి ఐనందువలలేనే బ్రహ్మను గురించి తెల్పతుననావి. ఎలాగంట్! 
ప్రపంచము లేదు. రండవది లేనిది, జాఞానము ఒక్కటి మాత్రమే రసముగా గలది 
బ్రహ్మ. అది అనాదియైన అవిద్య కారణంగా ప్రపంచము అనేది ఉననాది అని 
తల్స్తేననాది. ద్నిని/ప్రపంచానినా లేకండా చెయా్యలి. అని ప్రపంచానినా ప్రవిలయము 
చేయడం ద్్వరా బ్రహ్మ విధ విషయము అవుతుననాది. అని అననాటలేయ్తే ద్రషాటు, 
దృశ్యము  చూచేవాడు, అతనిక్ కనిపంచేది అనువిధముల్గా నుననా ప్రపంచానినా 
విధ్వంసము చేయడం ద్్వరా స్ధ్యజాఞానైకరసమగు బ్రహ్మను ఆదేశించే వాక్యము 
ఏది? అనే ప్రశనా బయల్దేరుతుననాది. నదృషేటిోః ద్రషాటిరిం పశే్యోః న మతేోః మనా్తరిం 
మన్వేథాోః అనువాక్యమే గాక ఇటాలేంటివి మరికనినా. దీని అరథేమేమనగా? ద్రషటుమృదృశ్య 
రూపభేదముల్ లేని కేవలం దృశి, జాఞానము మాత్రమే బ్రహ్మ అని తెల్పాలి. అని ఐతే 
కరా్యత్ అని అననాపడు బ్రహ్మ కార్యము అవుతునానాడు గద్ అని అనవచ్చిను. కాని 
తనంతటతానే ఎపడో ఏరపుడిన బ్రహ్మక నిషపు్రపంచతా రూపముగా కార్యత్వము 
ఏరపుడుతునానావైరుదధుయాము ఏమీ ఉండదు అని అనగూడదు అది తపపు.

నియోగమే వాకా్యరథేము అని చెప్పు నీవు నియోగము, నియోజ్యవిశేషణము, 
విషయము, కరణము, ఇతికరతేవ్యతా, ప్రయోకతే అను ఆరు అంశలను గురించి గూడా 
చెపపువలసి ఉంట్ంది. వాటిలో నియోజ్య విశేషణము అనేది విధేయము కాదు. విధ 
వాక్యము కాదని అరథేము. కాగా ఆ నియోజ్యవిశేషణము రండు విధాల్గా ఉననాది. 
1) నిమితతేము 2) ఫలము అని. ప్రస్తేత మిక్కడ నియోజ్య విశేషణము నిమితతే రూపమా? 
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ఫలరూపమా? విచారించవలసి ఉననాది. బ్రహ్మ స్వరూపయాధాత్మయా అనుభవమే 
నియోజ్యవిశేషణము అని తలిస్తే అపడది నిమితతేము కాకండా పోతుంది. ఎందుకంట్ 
యావజీజువమగి్న హోత్రింజుహోతి - బ్రతిక్యుననాంతవరకూ అగినాహ్త్రమును 
చేయుచ్నానాడు - అనుచోట జ్వనము వలె బ్రహ్మయాధాతా్మయానుభవము సిదధుము 
కావడంలేదు. కనుక ఫలము నియోజ్యవిశేషణము కాదు. ఇక నిమితతేమంద్మా? 
ఐతే అది బ్రహ్మము నిత్యము కావున అపవరగాము - మోక్షము లభంచిన తరువాత 
కూడా బ్రతిక్యుననాందువలన అగినాహ్త్రమును ఆరాధంచ్ట ప్రతిదినమూ 
చేయవలసియుననాట్లే నిత్యమూ బ్రహ్మ యాధాతా్మయానుభవమును అనుష్్ఠంచవలసి 
ఉంట్ంది. పోనీ ఫలము అని తల్ద్్దమా? అది కూడా కాదు. ఆ ఫలము ఒక 
నియోగము - ఒకరి ఆజఞా ప్రకారము పనిచేయడము ద్్వరా పటిటునది. కాబటిటు 
నైయోగికఫలము అవుతుంది. అపడది అనిత్యము. ఎలలేపడు ఉండేది నిలేచిది 
కాకండాపోతుంది. ఎలాగంట్ జ్్యతిషోటుమేన స్వరగాకామోయజేత - స్వరాగానినా కావాలని 
కోరుకనేవాడు జ్్యతిషోటుమయాగానినా వేదశస్్రాదేశము ప్రకారము చేసినాడు. 
మరణాననతేరము ఫలానినా పందినాడు. కనినానాళళీ పదప క్షీణేపణే్యమరతేయాలోకం విశనితే 
అని అననాట్లే తిరిగి భూలోకానిక్ రావలసివస్తేంది. నిత్యమే అయే్యటటలేయ్తే వెనుకక 
వచేచి ప్రసక్తేలేదు. అటాలేగే ఇక్కడ బ్రహ్మ నిష్ ప్రపంచం కరా్యత్ అని విధ వాక్యము 
ద్్వరా నిషపు్రపంచజాఞానము ద్్వరా బ్రహ్మ ఒక్కట్ అదీ కూడా నిరి్వశేషచినా్మత్రమే స్మా 
అనే జాఞానానినా సంపాదించ్కంట్ అది నియోగము / విధ ద్్వరా లభంచింది కాబటిటు 
స్వరగాము వలె అనిత్యము కావాలి్స ఉంట్ంది. సర్! ద్నినా అటాలే ఉంచ్ద్ము.

ఐదే ఈ నియోగము / విధ ఏ వ్యక్తేనుదే్దశించి చేయబడిందో చెపాతేరా! బ్రహ్మకే 
ఈ నియోగము. ఆయనయే నియోగ విషయము అనేది సమాధానమయే్యటటలేయ్తే 
అది సరికాదు. ఆ బ్రహ్మ నిత్యమైనవాడు. ఆయనక నిష్పుపంచీకరణ ద్్వరా 
బ్రహ్మ యాధాత్మయాజాఞానానినా సంపాదించ్కనుమని ఆదేశించడము తపపు. అది 
సంపాదించ్కనేదికాదు. జాఞానము బ్రహ్మ/ ఆ జాఞానము సిదధుమే కాని స్ధ్యమయే్యది 
కాదు సవేతోఃస్దధోము అనగా ఒక వస్తేవు లాగా పటిటుంపబడేది కాదు. అలా ఐనపడు 
ఆ జాఞానానిక్ గపపుతనము ఏమీ ఉండదు. అంతేకాదు. భావారథేముకాదు. అనగా 
కర్మవాచకము ఐన శబ్దముకాదు. భావారాథేఃకర్మ శబా్దః తేభ్యః క్రియాప్రతీయేత అని 
మీమాంసకల ప్రక్రియ.
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కాదండీ! ఇక్కడ నిషపు్రపంచము ఐన బ్రహ్మ స్ధ్యము అని అనేటలేయ్తే 
స్ధ్యత్వము ఐనా ఫలత్వమే అవుతుంది. భావారథేము కాదు. కాబటిటు విధ 
(ఆదేశము) విషయముకాదు. సర్! స్ధ్యత్వము అయ్తే అది ఎవరిక్? బ్రహ్మకా? 
ప్రపంచనివృతితేకా? బ్రహ్మ స్ధ్యము కాదు. అది సిదధుమైనదే. ఒకవేళ పటిటుంపబడేది, 
స్ధ్యము అయే్యటటలేయ్తే ఆ బ్రహ్మ నిత్యము కాక అనిత్యము కావాలి్సవస్తేంది. 
యజ్జన్యం, తననాశ్యం, పట్టుది/పటిటుంప బడేది అంతా నశించిపోయేదీ అనికద్ 
స్ధారణ అవగాహన.

పోనీ ప్రపంచనివృతితేయే స్ధ్యము అంటారా? అపడు బ్రహ్మక 
స్ధ్యత్వములేదు. ప్రపంచ నివృతితేయే విధ విషయము అనేటటలేయ్తే అది ఫలము. 
ద్నిక్ విధ విషయత్వము ఉండదు. ప్రపంచనివృతితేయే మోక్షము కద్! అదే ఫలము. 
దీనికే నియోగవిషయత్వమైతే నియోగము వలన ప్రపంచనివృతితే జరుగుతుంది. 
ప్రపంచ నివృతితే యైతే నియోగము జరుగుతుంది. అపడు ఇతర్తరాశ్రయత్వము / 
అన్్యనా్యశ్రయణము అనే దోషము వస్తేంది.

మరియు నివరతేనీయము / తొలగింపదగినది ఐన ప్రపంచము మిథా్యరూపమా? 
లేక సత్యమా? ఒకవేళ మిథా్యరూపము - లేనిది ఉననాట్లే బుదిధుక్ తోస్తేంది - కనుక 
అది జాఞానము కలిగాతే అనగా యథారథేంగా లేదు. ఉననాది అనుకంట్నానాను అని తెలిస్తే 
నిజంగా లేనిది కాబటిటు జాఞానము చేతనే తొలగిపోతుంది. అలాంటి ద్నిక్ భ్రమను 
తొలగించ్కోవయా్య అని నియోగము / ఆదేశము / విధ అక్కరలేదు. కనుక 
నియోగము వలలే కంచెమంత ప్రయోజనము కూడా ఉండదు. నియోగము నివరతేక 
జాఞానానినా పటిటుంచి ద్ని ద్్వరా ప్రపంచానినా తొలగిస్తేంది. కనుక ప్రయోజనము 
లేకేమి? అని అనగూడదు. ఆ నివరతేక జాఞానము “తత్తవామస్” అనే వాక్యము చేతను, 
అథవా నీవు చెప్పు బ్రహ్మ సత్యం. జగతుతే మిథా్య. ఆ బ్రహ్మకూడా నిరి్వశేష చినా్మత్రమే 
స్మా అనే వాక్యము ద్్వరా తెల్స్తేండగా నియోగము నిషపులమే అవుతుంది. వాకా్యరథే 
జాఞానము చేతనే బ్రహ్మ కననా వేరుగా నుననా మిథా్య భూతమైన ప్రపంచమంతా భాధతమై 
లేకండా పోతుననాపడు సపరికరమైన నియోగము అసిదధుము కాక తపపుదు.

ప్రపంచమే తొలగింపబడేది ఐనపడు ప్రపంచానినా అసత్యము మిథ్య అని తొలగించే  
నివరతేకమైన నియోగము బ్రహ్మ స్వరూపమేనా? లేక ద్నికననా వ్యతిర్కమైనద్?  
ఒకవేళ బ్రహ్మ స్వరూపమే అయే్యటటలేయ్తే నివరతేకమైన బ్రహ్మ నిత్యము కాబటిటు 
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నివరతేయాము / తొలగింపబడేది ఐన ప్రపంచము ఉనిక్ లోనే లేకండా పోతుంది. అటాలేగే 
బ్రహ్మ నిత్యమైనందున నియోగము నిత్యము అయ్్య నియోగవిషయానుషా్ఠనము చేత 
స్ధంపబడేది ఉండదు. చేయడం కదురదు. ఇక ప్రపంచ నివరతేకమైన నియోగము 
బ్రహ్మ కంట్ వేరయ్నది. అని అనేటలేయ్తే మొతతేము ప్రపంచానినా తొలగించ్ట అనే 
విషయానినా అనుష్్ఠంచ్ట చేతనే అది నెరవేరుతుంది కనుక ఆ పని చేస్ ప్రయోకతే కూడా 
నశించాలి్స ఉంట్ంది. అపడు ఆశ్రయము ఉండదు కనుక తలచిన నిషపు్రపంచీకరణ 
సిదిధుంచదు. ఎటాలేగ్ ఒకటాలేగా ప్రపంచ నివృతితేరూపమైన విషయానినా అనుష్్ఠంచితే 
బ్రహ్మ కంట్ వ్యతిరికతేంగా ఉననాదంతా లేకండా పోయ్ంది. కాబటిటు నియోగము చేత 
పటిటుంపబడేది కాదు మోక్షము అను ఫలము.

ఇంతేకాకండా నియోగము అనే స్ధనము ద్్వరా చేయబడే ప్రపంచనివృతితే 
ఈ విధంగా ఆరంభంచి, ఇటాలేగా ముందుక స్గి ఇటాలేగా ముగించాలి. దీని 
తరా్వత ఇది చేయాలి. ఇది చేయాలి అనే ఇతికరతేవ్యత లేదు కాబటిటు చెపపున ద్నినా 
చేయడంలో తగిన స్ధనములేనందున - నిషపు్రపంచీకరణక ఆదేశము, విధ మాత్రమే 
ఉపకరించదు. కనుక అది స్ధనము కాజాలదు. ఇతి కరతేవ్యత లేకపోవటమేమిటి 
అండి? ఉననాదికద్! అని అంటారా? ఇది ఇటాలేగా? నిషపు్రపంచీకరణక ఇతి కరతేవ్యత 
అనేది భావరూపమా? లేక అభావరూపమా? ముందుగా తెల్పండి. భావరూపమే 
ఐతే అది రండు విధాల్గా ఉంట్ంది 1) కరణ శరీరనిషాపుదికా 2) అనుగ్రాహికా 
అని. స్ధనమైన కరణములను పటిటుంచెడిది. 2) తోడుపడేది. ఐతే ఈ రండు 
రకాల్గానూ కారణంకాదు. ఎటాలేగంట్ గుదె బండతో కండను మోది ద్ని 
నామరూపాలను లేకండా చేసినట్లే మొతతేము ప్రపంచానేనా లేకండా చేస్ట్వంటి 
స్ధనము ఒకటి కూడా లేదు. కనుక నిషపు్రపంచీకరణము స్ధ్యమయే్యది కాదు. 
లేదూ! స్ధనమే సిదధుమైనా ద్నిక్ నిషపు్రపంచీకరణ స్ధ్యము కాదు. చెయ్యజాలదు. 
సహకరించే అంశమేదైనా ఉనానా మొతతేము ప్రపంచానేనా లేకండా చేయలేదు. కనుక 
ద్నిక్ కరణస్వరూపము - పనిముట్టుతనము - సిదిధుంచదు. పనిముట్టు అనుకననా 
పనిని స్ధంచి తీరాలి. కానపపుడు అది పనిముట్టు - కరణము అనబడదు. బ్రహ్మతో 
సమానుడైన వాడులేడు. ఆయన అది్వతీయుడు అనే జాఞానమే నిషపు్రపంచీకరణను 
స్ధంచగలదని, అందుక తగిన కరణమును పటిటుంచగలదనినీనా అంటారా? 
ద్నిచేతనే - అది్వతీయత్వబ్రహ్మజాఞానము చేతనే ప్రపంచ నివృతితే రూపమైన మోక్షము 
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సిదిధుంచ్తుంది కనుక కరణము - పనిముట్టు చేత స్ధంచవలసిన విషయము ఏమీ 
ఉండదు అని మేము ఇంతకముందే చెపపుయునానాము.

ఇతికరతేవ్యత అనేది అభావరూపమే గనుక అయ్తే అది సహజంగానే 
లేనిది కాబటిటు కరణమును / స్ధనానినా పటిటుంచలేదు. అట్లే నిషపు్రపంచీకరణలో 
తోడపుడగలద్నినా కూడా పటిటుంచదు. అందువలన నిషపుపంచమును చేయవయా్య అని 
బ్రహ్మక విధంచే నియోగము / విధవాక్యము కదురదు.

మరొకతను ఈ విధింగా అింటునా్నడు. వేద్నతేవాకా్యల్ పరినిషపుననామైన 
బ్రహ్మ స్వరూపానినా తెల్పుతుననావి కాబటిటు వాటిక్ ప్రామాణ్యము లేకపోవచ్చిను. 
ఐనా బ్రహ్మస్వరూపము తపపుక సిదిధుంచ్తుంది. ఎటాలేగా? అని అంట్ ధా్యతవ్యః, 
ధే్యయః వంటి పద్లతో ధా్యనము చేయండి అని విధస్తేననావి  కాబటిటు అవి ప్రవృతితేని 
బోధస్తేననావి కనుక బ్రహ్మను తెల్యచేయగల్గుతాయ్.

శ్రుతివాకా్యల్ ఇలాఉనానాయ్ ఆత్్మవా అర్ ద్రషటివ్యోః ఓరీ ఆత్మనే దరి్శింపదగిింది. 
నిధిధా్యస్తవ్యోః బ్గుగా ధా్యనిించాలి. య ఆత్్మ అపహతపాపా్మ. ఏ ఆత్మయైతే 
ఉనా్నడో ఆయన పుణ్యపాపరూప కర్మల్ లేనివాడు. సోఽనేవేషటివ్యోః సవిజిజ్ఞాస్తవ్యోః, 
అతడినే వదకాలి. ఇతరములని్నింట్కింటే తెల్సుకోదగినవాడు అతడే. ఆత్్మ ఇతే్యవ 
ఉపాసీత అతడు నాకు ఆత్మయని ఉపాసన చేయాలి, ఆత్్మనమేవలోకముపాసీత 
దృశ్యమానమైన ప్రపించమింతట్న్ పరమాత్మగానే భావిించి ఉపాస్ించాలి. అని.

ఈ వాకా్యలయందు నియోగము ధా్యనమునక విషయమైన వాడి గురించి. 
స్వవిషయమైన ధా్యనము ధే్యయము ఒక్కద్ని చేతనే నిరూపంపబడుతుంది. కనుక 
ధే్యయమైనవాడిని ఆక్షేపంచ్తుంది. ఆధే్యయమైన వాడు ధా్యననియోగవాక్యము 
ద్్వరా తెల్పబడే ఆత్మనే. అతడు ఎలాంటివాడు? అని అప్క్ష ఏరపుడినపడు ఆతని 
యొక్క స్వరూప విశేషానినా తెల్పడం ద్్వరా సత్యిం జ్ఞానమనన్తిం బ్రహ్మ. సదవసోమే్య 
దమగ్రఆసీత్ ఇతా్యది వాకా్యలక ధా్యనవిధక్ సంబంధంచి యుననాందువలలే 
ప్రామాణ్యము ఏరపుడుతుననాది. కావున విధక్ విషయమైన ధా్యన శరీరము నందు 
అనుప్రవేశము చేసిన బ్రహ్మ స్వరూపము నందుకూడ ఉదే్దశ్యము / తాతపుర్యము 
ఏరపుడుతుననాది. ఇందువలలే ఏకమేవాదివేతీయిం 2) తత్ సత్యిం సఆత్్మ. తత్తవామస్శేవేత 
కేతో? 3) నేహనానాస్్తకిించన. మొదలైన వాకా్యల ద్్వరా బ్రహ్మ స్వరూపము ఒక్కట్ 
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అదే సత్యము. ద్నికంట్ వేరుగా ఉననాదంతా మిథ్య అని తెలియవస్తేననాది. ప్రత్యక్షాది 
ప్రమాణాలచేతను, భేద్లను విరివిగా తెలిప్ కర్మశస్రాము చేతనునూనా భేదము 
ప్రసిదధుంగా తెల్స్తేననాది. భేదము అభేదముల్ రండింటికీ పరసపురము విరోధము 
ఏరపుడినపడు అనాదియైన అవిద్య కారణంగానూ భేదప్రతీతి తేటతెలలేమవుతుననాందున 
అభేదమే పరమారథేము అని నిరణుయ్ంపబడుతుననాది. బ్రహ్మను గురించి ధా్యనము చేయ్ 
అనే నియోగము వలలే బ్రహ్మను స్క్షాతా్కరము చేస్కోవడమే ఫలమవుతుననాందున 
సమసతేంగా అవిద్య తొలగిపోయ్, అందువలేలే అవిద్య వలన కలిగిన వివిధ భేద్లూ 
అనతేరించి అది్వతీయమైన జాఞానైకరసమైన బ్రహ్మభావము సిదిధుంచి తద్రూపమైన 
మోక్షము దక్కతుంది. కేవలము తతతే్వమసి మొదలైన వాకా్యలయొక్క అరధుజాఞానము 
వలలేనే మోక్షము చిక్కతుంది అని తలచవదు్ద. లోకములో కేవల వాకా్యరధు జాఞానము 
వలలేనే ఏ ప్రయోజనమూ సిదిధుంచ్తుననాట్లే కనపడడం లేదు. పైగా వివిధములైన 
భేదములయొక్క దర్శనము అనువృతతేము అవుతూనే ఉంట్ంది. కనస్గుతూ 
ఉంట్ంది. ఐతే వాకా్యరధుము వలలేనే జాఞానము సిదిధుంచి అవిద్య తొలగిపోయ్ మోక్షము  
దకే్కట్లే ఐతే శ్రవణము మననము నిధధా్యసములను విధంచాలి్సన అవసరమే ఉండదు. 
విధంచడం వ్యరధుమవుతుంది. కనుక ధా్యనవిధ స్మరధుయాము వలలే బ్రహ్మప్రవృతితే 
సమబినధుము కలవాడు ఔతాడు. అందుచేత వేద్నతేంవలలే బ్రహ్మ తెలియబడుతాడు.

అదె్్వతులక మాయావాదుల్ అని ప్రు. అవిద్యక మరో ప్రు మాయ. 
ప్రాచీనుల్ కాబటిటు వారిక్ జరనా్మయావాదుల్ అని నామకరణం చేసినారు. వారు రండు 
వరాగాల్గా ఉనానారు. 1) నిష్పుపంచీకరణ నియోగవాదుల్ 2) ధా్యననియోగవాదుల్. 
వేద్నతేవాకా్యలక ప్రవృతితే నివృతితే రూపకారా్యన్వయము లేదు. కనుక బ్రహ్మను 
గురించి తెల్పజాలవు అననా మీమాంసకల వాద్నినా ఎదురొ్కంటూ ఈ జరనా్మయా 
వాదుల్ చెపపున సమాధానమే రండు వాద్ల్గా ప్రసిదిధులోక్ వచిచింది. ఇంతవరకూ 
భగవద్ రామానుజులవారు ఆ రండు వాద్లనూ వివరించినారు. ఇపడు 
స్క్షాతుతేగా మాయావాది (నవు్యడు) తమకనానా పూరు్వలవాద్నినా ఖండిసూతే చెపపున 
స్్వభప్రాయానినా, ఈ సూత్రము వద్ద ప్రధాన పూర్వపక్ వాద్నినా ఆరంభస్తేనానారు. 

ఇలా మీరు అనవచ్చి. రజు్జవు ఇది పాముకాదు అని తెలి్సనవాడు 
ఉపదేశించినందువలలే భ్రమకారణంగా పాముగా భావించి భయపడిన వాడిక్ ఆ 
భయము తొలగిపోతుననాది. అక్కడ రజు్జవు మీద పాములాగా ప్రపంచములో సంస్ర 
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బనధుము కూడా మిథ్యయైనందున (వాసతేవముకాదు ఉననాదని భ్రమించడం) జాఞానము 
చేత బాధంపబడుతుననాది కనుక ఆ భ్నితే తతతే్వమస్్యదివాక్య జన్యజానం చేతనే తొలగి 
పో(వడం తగు)తుంది. నియోగము చేతకాదు. ఒకవేళ నియోగముచేతనే బనధునివృతితే 
జరిగేటటలేయ్తే అలాంటి మోక్షము అనిత్యము అవుతుంది. స్వరాగాదులవలె. ఐతే 
మోక్షము నిత్యమని వేద్నతేవేతతేల్ అందరూ అంగీకరిస్తేనానారు కూడా. ఇంతేకాకండా 
ధరా్మధరా్మల్ తాము ప్రస్దించే ఫలాలను అనుభవించడానిక్ తగిన శరీరాలను 
పటిటుంచి ఆయాకరతేలను తమ తమ కర్మఫలాలను అనుభవింపచేస్తేనానాయ్. కావున 
బ్రహ్మ మొదల్కని స్థేవరానతేమైన దేవ తిర్యక్ మనుష్యస్థేవరముల్ అనబడే 
నాల్గారకాలైన శరీర సంబంధరూపమైన ఫలములనుభవించడం తపపుదు. అందువలన 
ధర్మము వలన మోక్షము స్ధ్యమయే్యది కాదు. అటాలేగని శ్రుతి చెపతుననాది. 
నహవై సశరీరస్య సతోఃప్రియాప్రియయోోః అపహతిరస్్త. అశరీరిం వా వ సన్తిం న 
ప్రియాప్రియేస్పతృశతోః శరీరానినా కలిగిన వాడిక్ ప్రియాప్రియముల్ కల్గకండా 
ఉండవు. శరీరము లేనివాడిని అవి అంటనే అంటవు అని. మోక్షమును పందిన 
వాడిక్ శరీరము ఉండదు గనుక ధరా్మధర్మముల్ చేత ఏరపుడే ప్రియాప్రియాల్ లేవు 
అని వినిపస్తేననాందున అశరీరత్వము అనేది పణ్యము (ధర్మము) చేత కల్గదని 
తేటపడుతుననాది. అంతేకాదు నియోగము చేత స్ధంపబడే ఫలవిశేషము వలె 
ధా్యననియోగము చేత అశరీరత్వము స్ధంపబడదు. అశరీత్వం అనేది ఒకానొక 
స్వరూపంగా స్ధంపబడేది కాదు. శ్రుతుల్ ఇటాలేగా చెపతునానాయ్. అశరీరిం 
శరీర్ష్. అనవసే్థష్ అవస్్థతమ్. మహాన్తిం విభుమాత్్మనిం మత్వేధీరోన శోచతి. 
శరీరాలయందు అశరీరుడైన వాడు అవసథేల్ (దశ) లేనివాటి యందు ఉననాట్వంటి 
వాడిని, గపపు వాడిని అంతటా అనినాటా వా్యపంచి యుననావాడినిగా ఆత్మను తలచి 
ధీరుడైన బుదిధుమనుతేడు విచారపడడు. అప్రాణహ్యమనాోః శ్భ్రోః ఇంద్రియాల్లేనివాడు 
మనస్్సలేనివాడు పణ్యపాపరూపకర్మల్ లేనివాడు. అసింగోహ్యయిం పురుషోః 
ఈ పరుష్డు దేనియందూ సంగములేని వాడు. ముననాగు వాకా్యల్. కనుక 
అశరీరత్వరూపమైన మోక్షము నిత్యము. కావున అది పణ్యకర్మలచేత స్ధంపబడేది 
కాదు. అదేమాట శ్రుతిచే చెపపుబడుతుననాది. అన్యత్ర ధరా్మదన్యత్రాధరా్మత్ అన్యత్రాసా్మత్ 
కృత్ కృత్త్ అన్యత్ర భూత్త్ భవా్యచచియత్తత్ పశ్యస్ తదవేద. ధర్మము లేకండా 
అనగా ద్నితో సంబనధుము లేకండా అధర్మముతో సంబనధుము లేకండా, చేయబడేది 
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భూత్ భవిష్యతుతేలోలే ఏది ఉంట్ననాదనుకంట్నానావో ద్నినా చెపపు అని, ధరా్మధరా్మలతో 
సమబినధుము లేకండా ఏదీ సిదిధుంచదు అనీనా వాటివలలేనే దక్కతునానాయ్ అని అరథేము.

మరియు స్ధ్యముఐనది ఏది ఐనా 1) ఉతపుతితే 2) ప్రాపతే 3) వికృతి 4) సంస్కమృతి 
అనే నాల్గు రకాల్గా ఉంట్ంది. ఇలాంటపపుడు మోక్షం నాల్గారకాలోలే ఏ 
రూపంగానూ స్ధ్యము అయే్యది కాదు. మొదటగా అది పటిటుంపబడేది కాదు. 
మోక్షమనేది బ్రహ్మ యొక్క స్వరూపము కాబటిటు అదినిత్యము. ద్నినా పటిటుంచలేము. 
పోనీ ప్రాప్యము అంట్ కాదు. అది ఆత్మ స్వరూపము కాబటిటు బ్రహ్మక ఎలలేపడూ 
సిదిధుంచియే ఉంట్ననాది. కాదు వికార్యమా? అది కాదు. పాల్ మారితే పెరుగు 
అవుతుననాది. మోక్షమునక మారుపుల్లేవు. అటలేయ్నపడు మోక్షము అనిత్యం 
కావలసి వస్తేంది. సంస్్కర్యమూకాదు. సంస్్కరము అనేది ఏదైనా ఒక వస్తేవులో 
ఉననా దోషానినా పోగటటుడం, లేద్ గుణానినా పెంపచేయడము ద్్వరా జరుగుతుంది. 
మోక్షము దోషా పనయనము ద్్వరా సంస్కరింపబడదు. బ్రహ్మ నిత్యపరిశ్దుధుడు. 
ఆయనలో దోషాల్లేవు. ఉననాగుణానినా పెంపచేయడం ద్్వరానూ సంస్కరింప 
కదరదు. అనాధేయమైన అతిశయరూపము కలవాడు కనుక. కతతేదేదో 
తెచిచిపెటటుజాలము. నిత్యమూ నిరి్వకారుడై ఉంట్ననాందున తనచేతగానీ ఇతరులచేత 
గానీ చేయబడే ఒక క్రియద్్వరా దిద్దబడడు. కనుక అద్్దనినా తుడిచినట్లే తుడిచి 
తేటగా చేయడం మెరుగుపెటటుడము వంటి గుణాధానక్రియల్ ఆచరించడం కదరదు. 
కనుక సంస్్కర్యత్వమునూనా లేదు. స్నానము చేసి శరీరము పైనుననా మురిక్ని 
తొలగించ్కననాట్లే ఆత్మను సంస్కరించలేము. కాని అవిద్యక చిక్్క ద్నిక్ లంగినది 
ఐన అహంకారానినా మనస్్సను మాత్రము సంస్కరించవచ్చిను. అందువలన కలిగే 
ఫలితమును కూడా మనస్్స అనుభవించ్తుంది. ఐతే అహంకరతేయైన మనస్్స 
ఆత్మనా? అని అనకూడదు. ఆత్మ ద్నిక్ స్క్. అలాగని వేదమంత్రము చెపతుననాది. 
తయోరన్యోః పిప్పలిం సావేదవేతి్త. అనశ్నన్ననో్య అభచాకశీతి. ఆ రిండిింట్లో ఒకట్ 
రుచికరమైన పిప్పల ఫలాని్న తిింటున్నది. మరొకట్ దాని్న తినకుిండా ఉజజువాలింగా 
వల్గుతున్నది. (ఇచచిట ఆత్మ మనస్్సల్ రండు శరీరమనే వృక్షమునందే చేరినవి. 
మనస్్స కర్మఫలాలను భుజించ్తుననాది. ఆత్మ ద్నిక్ స్క్గా నిలిచియుననాది అని 
అదె్్వతుల వాదము) ఆతే్మనిదారియమనోయుక్తిం భోకే్తత్్యహుర్మన్ష్ణోః బుదిధోమను్తల్ 
ఇింద్రియాల్ మనసుసుతో కూడిన ఆత్మను భోక్త అని చెపుతునా్నరు. ఏకోదవోః 
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సరవేభూతేష్ గూఢోః సరవేవా్యపీ సరవేభూత్న్తరాత్్మ కరా్మధ్యక్షోః సరవేభూత్ధివాసోః 
సాక్షీ చేత్కేవలోనిరు్గణశచి. బ్గుగా వల్గుతూ ఉిండేవాడొకడు అని్న 
భూత్ల యిందునూ్న దాగియునా్నడు. ఆయన అింతటా వా్యపిించియునా్నడు. 
సరవేభూత్లకునూ్న ఆత్మలోపల నుిండేటువింట్వాడు. కరా్మధ్యక్షుడు. సరవేభూత్లను 
అధిష్్ఠించి వస్ించుత్డు. జరుగుతున్న దాని్న చూసు్తిండేవాడు మాత్రమే - చైతన్యము 
కలవాడు. ఉనా్నడింటే కేవలము ఉన్నవాడే. గుణముల్ లేనివాడు. సపర్యగాత్ శ్క్రమ్ 
అకాయమవ్రణిం అసా్నవిరిం శ్దధోమపాపవిదధోమ్. ఆయన అవిదా్య రహితము, 
వాసనారహితము, కర్మ, కర్మఫలమునూ్నలేనిది శ్దధోము ఐనదిగా కాయాని్న వ్రణాల్, 
పాపముల్ లేనిదిగానూ భావిించినాడు. అనినీనా కావున అహంకరతేఐన మనస్్స భ్కతే. 
ఆత్మ కేవలము స్క్యే. అవిద్యచే పట్టుబడిన మనస్్స కంట్ ఆత్మ యొక్క స్వరూపము 
కతతేగా చేరచివలసిన అక్కరలేని అతిశయము గలిగానటిటుది. నిత్యశ్దధుము, నిరి్వకారము 
అనినీనా నిష్కరిషింపబడుతుననాది. అందువలన ఆత్మస్వరూపమైనందున మోక్షము 
సాధ్యము కాదు.

ముక్తే స్ధంపబడేది కానపడు వాకా్యరథే జాఞానము వలలే కలిగే ప్రయోజనము 
ఏమిటంట్ మోక్షము కల్గడానిక్ అడ్డంక్గా నుననాద్నిని (అవిద్యను) తొలగిస్తేందని 
చెపపుతునానాము. ఆ విషయానేనా శ్రుతుల్ చెపపుతునానాయ్. తవేింహి నోఃపిత్ యోఽ 
సా్మకిం అవిదా్యయాోః పరింపారిం త్రయసీతి. న్వు మాకు తిండ్రివి కదా! 
అిందుచేతనే మము్మలను అవిదా్యసముద్రానికి ఆవలి ఒడు్కు దాట్ించుతునా్నవు. 
శ్రుతిం హే్యవమే భగవదదాతృశేభ్యోః తరతిశోకమాత్మవిదితి. సోఽహిం భగవోః శోచామి. 
తిం మా భగవాన్ శోకస్య పారింత్రయతు. మీ వింట్ పూజు్యల వదదా ఆత్మవేత్త 
యైనవాడు శోకమును దాటుకునిపోత్డు అని వినా్నను. ఓ పూజు్యడా! అట్టి నేను 
దుోఃఖిసు్తనా్నను. ఓ భగవను్తడా? నను్న శోకము యొకకా ఆవలిగటుటి దాట్ింతువుగాక! 
తస్్మ మృదిత కషాయాయ తమసోః పారిందర్శయతిభగవాన్ సనతుకామారోః. 
మానస్కమైన పూరావేనుభవవాసనలన్్న నశించిన ఆయనకు భగవను్తడగు 
సనతుకామారుడు అజ్ఞానానికి ఆవలి ఒడు్ను చూపిించుచునా్నడు. ఇత్్యదుల్. 
అందువలలే నిత్యమైన మోక్షానిక్ అడ్డంక్గా నుననాద్నిని వాకా్యరథేజాఞానము తొలగిస్తేంది. 
నివృతితే స్ధ్యమే / పటిటుంచేదే ఐనా ద్నిక్ ప్రధ్వంస్భావము లేదు కనుక నశించదు. 
బ్రహ్మ వేద బ్రహ్్మవ భవతి బ్రహ్మను గురించి తెలి్సనవాడు బ్రహ్మనే అవుతాడు. 
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తమేవవిదిత్వేఽ తి మృతు్యమేతి. ఆ బ్రహ్మను తెల్సుకున్నవాడు మృతు్యవును 
(అజ్ఞానమును) దాటుకుని పోతునా్నడు. ఇతా్యదులైన వాకా్యల్ జాఞానము కలిగిన 
తరువాత కలిగేదిగా మోక్షానినా తెల్పుతూ జాఞానానిక్ మోక్షానిక్ నడుమ నియోగము వలలే 
ఎడము కల్గాటను నిరోధస్తేననాది. అనగా జాఞానం కల్గగానే మోక్షము వస్తేననాది కాగా 
ఇందులోనియోగముతో అవసరము లేదని తెల్స్తేననాది.

విది క్రియా కర్మత్వముచేతగాని, ధా్యనక్రియాకర్మత్వముచేతగానీ (వేదనము 
తెల్్సకోవడము. ధా్యనము చేయడము) కార్యముతో అను ప్రవేశము లేదు. అనగా 
వేదనము, ధా్యనములతో సంబనధుము లేదనుట. ఎందుక అనగా ఈ విధమైన రండు 
కర్మలనునూనా నిషేధంచినారు కనుక. అన్యదవతదివేదిత్త్ అథో అవిదిత్దధి. 
జ్ఞాయమైన దానికింటే, జ్ఞాతకింటేనూ ఆ మోక్షము వేరయినద. యేనేదిం సరవేిం 
విజ్నాతి. తింకేన విజ్న్యాత్. దనిచేతనైతే ఈ సమసా్తని్న తెల్సుకోగల్్గతునా్నడో 
అలాింట్ దానిని దనిదావేరా తెల్సుకోవాలి. అని తదవబ్రహ్మ తవేిం విదిధో. నేదిం 
యదిదముపాసతే. దానినే బ్రహ్మ అని తెల్సుకో. న్వు దనినైతే ఉపాస్సు్తనా్నవో అది 
మాత్రము కాదు సుమా! అనిన్్న ఆ విషయానే్న చెపుతునా్నయి.

అయ్తే ఇంతమాత్రము చేత శస్రాము నిరి్వషయము కాదు! శస్రాము అవిద్య 
వలలే కలిపుంచబడిన భేద్లను తొలగించేది గానే ఉంట్ననాది కద్! కాగా అవిద్యను 
తొలగించగలిగానందువలలే శస్రాము బ్రహ్మను తెల్పజాలదు. కానీ తనక లక్షయాముకాని 
(అవిషయము) ప్రత్యగాత్మయొక్క స్వరూపానినా ప్రతిపాదించ్తూ అవిద్య చేత 
కలిపుంపబడిన జాఞాత జేఞాయము, జాఞానము అనే భేద్లను దూరము చేస్తేంది. అదే 
విషయానినా శస్రాము నదృషేటిోః ద్రషాటిరిం పశే్యోః ఇతా్యది వాకా్యలతో సపుషటుం చేస్తేననాది.

ఇంతేకాదు వాకా్యరథే జాఞానము వలలేనే బంధాల్ తొలగిపోతునానాయ్. కాబటిటు 
శ్రవణమననాదులను విధంచడం వ్యరథేమని అనకూడదు ఆ శ్రవణాదుల్ సహజంగానే 
వచిచిపడుతుననా అనినారకాలైన భేద్లక అనుకూలంగా కాకండా (వ్యతిర్కంగా) 
వైముఖ్్యనినా కలిపుంచడం ద్్వరా వాకా్యరాథేనినా అరథేం చేస్కోవడానిక్ కారణాల్ 
అవుతునానాయ్! 

కేవలం జాఞానము చేతనే బంధాల్ తొలగిపోవడం లోకంలో కనిపంచడం లేదని 
అనకూడదు. బంధమనేది మిథ్య కాబటిటు జాఞానము కలిగానమరుక్షణమే తొలగిపోతుంది. 
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అటాలేగే నిలచిపోతుందని అనడానిక్ అవకాశమే లేదు. కావుననే శరీరానినా విడిచి 
పెటిటున తరువాతనే బనధునివృతితే అని చెపపులేము. మిథా్య రూపమైన సరపుభయము 
తొలగిపోవడానిక్ రజు్జవే ఉననాది. అనేయధారధుజాఞానము కంట్ పాము చావడం 
అవసరము లేదు. ఒకవేళ శరీరసమబినధుము పారమారిథేకమే అయ్తే అపడు ఆ 
శరీరము నశించడము అవసరమే. కాని ఆ శరీరము బ్రహ్మ కంట్ వేరయ్నది కాబటిటు 
పారమారిథేకము కాదు. ఎవనికతే బంధము తొలగిపోలేదు అనేటలేయ్తే వానిక్ అసల్ 
జాఞానమే కల్గలేదని తెల్స్కోవాలి. జాఞానం కలిగితే ద్ని కార్యము ఐన భ్రమ / 
అజాఞానము / బనధుము తొలగిపోవాలి. కాని పోలేదంట్ అజాఞానమే తొలగిపోలేదని 
అరథేము చేస్కోవాలి. అందుచేత శరీరం ఉండనీ, ఉండకపోనీ వాకా్యరథే జాఞానము 
కలిగిన వెంటనే అతడు ముకతేడే అవుతాడు. అందువలలే ధా్యన నియోగము చేత 
స్ధంపబడేది మోక్షముకాదు. కనుక ధా్యనవిధ శేషమైన బ్రహ్మ సిదిధుంచడు. కానీ 
సత్యిం జ్ఞానమనన్తిం బ్రహ్మ, 2) తతవేమస్, 3) అయమాత్్మబ్రహ్మ ముననాగు ఆయనను 
తెలిప్ పదసముద్యము చేతనే సిదిధుంచ్తాడు. 

ద్ని్న ధా్యన నియోగవాది ఖిండిించుతునా్నడు. ఇటాలే నీవు చెపపుడం తగదు. కేవలం 
వాకా్యరథే జాఞానముచేత మాత్రాననే బంధముతొలగడం పసగడం లేదు. ఒకవేళ మిథా్య 
రూపమైన బంధము జాఞానము చేత బాధంపబడేదే ఐనా బంధము పరోక్షముకాకండా 
ప్రత్యక్షముగా కనిపంచ్తూ ఉంట్ పరోక్ష రూపమైన వాకా్యరథే జాఞానము చేత అది 
బాధంపబడదు. రజా్జ్వదులలో ప్రత్యక్షంగా సరపుము కనిపంచడం జరుగుతూ ఉంట్ 
ఇది పాము కాదు. ఇది తాడే స్మా అనే ఆపోతేపదేశము వలన పటిటున పరోక్షమైన 
సరాపునిక్ వ్యతిర్కమైన జాఞానము మాత్రము చేత భయము తొలగిపోకండడము 
కనిపస్తేననాది కద్! ఆపోతేపదేశము భయానినా తొలగించడానిక్ హేతువు కావడము 
వస్తేయాథాత్మయాము యొక్క జాఞానానిక్ ప్రత్యక్షము నిమితతేమై ప్రవరితేంచడము వలన. అది 
ఎలాగంట్? తాడును చూచి పామునుగా భావించి పారిపోయ్న మనిష్ ఇది పాము 
కాదు. త్రాడే స్మా! అని ఆపతేడైన వానియొక్క ఉపదేశము చేత అది నిజమేనా? కాద్? 
అని ద్ని యొక్క యథారథేమైన సిథేతిని కండాలేరా చూడడానిక్ పూనుకని ఆపతేడు చెపపున 
ద్నినే ప్రత్యక్షంగా చూచి భయానినా పోగట్టుకంటాడు. ఐతే శబ్దమే ప్రత్యక్ష జాఞానానినా 
పటిటుంచ్తుందని అనరాదు. ద్నిక్ ఇంద్రియముతో సమబినధుము లేదు. జాఞానమును 
కలిగించే స్ధనాలోలే ఇంద్రియాలే అపరోక్ష స్ధనాల్. ఫలాలను కోరకండా 
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చేయవలసినదే అని భావించి కర్మలను ఆచరించి ద్నితో పూర్వజన్మసమబినధుమైన 
వాసనలను తొలగించ్కననావాడిక్ శ్రవణము, మననము, నిదిధా్యసనముల చేత బాహ్య 
విషయారాథేలపైన వైముఖ్యము కలిగినవాడిక్ వాక్యమే ప్రత్యక్షజాఞానానినా కలిగించదు. 
జాఞానం కల్గడానిక్ అడ్డంక్గా ఉననాది తొలగిపోతే పరుష్డు బ్రహ్మమునందు దృష్టు 
గలిగానవాడైనా జాఞానము పటటుడానిక్ స్ధనాలైన ఇంద్రియాదుల్ తాము చేయవలసిన 
లౌక్క విషయారాథేలను చూపంచడమనే పనిని మానుకోవు. కనుక ప్రత్యక్ష జాఞానము 
ఇంద్రియసమబినధుము కలదికాదు.

మరియు ధా్యనము వాకా్యరథే జాఞానం కల్గడానిక్ ఉపాయము / మారగాము కాదు. 
ధా్యనము కదురుతే జాఞానము కల్గుతుంది. బ్రహ్మ సత్యము జగతుతే మిథ్య అనే జాఞానము 
కలిగితే ధా్యనము స్ధ్యమవుతుంది. కనుక అన్్యనా్యశ్రయదోషము ఏరపుడుతుంది. 
ఎటాలే అంట్ వాకా్యరథే జాఞానము పడితే తది్వషయ ధా్యనము, ధా్యనమాచరించితే వాకా్యరథే 
జాఞానము కల్గుతుంది కనుక. ఐతే ధా్యనము, వాకా్యరథే జాఞానాల్ వేరువేరు విషయాలక 
సంబనిధుంచినవి అని భ్రమ పడవదు్ద. అటాలేగే ఐనటలేయ్తే ధా్యనము వాకా్యరధు జాఞాన 
ఉపాయము కాకండా పోతుంది. లోకంలో ఎక్కడైనా ఒక వస్తేవును గురించిన 
ధా్యనము మరొక వస్తేవుయందు ఔను్మఖ్్యనినా (ఆసక్తేని) పటిటుంచదు కద్! ‘‘తెలిసున 
వసు్తవును గురిించి తల్చికోవడమే ధా్యనిం’’ అయ్నపడు వాకా్యరథే జాఞానము ముందుగా 
కలిగాయుండడము తపపునిసరి అవుతుననాది. ధే్యయమైన బ్రహ్మక సమబినిధుంచిన 
జాఞానము ఇతరములైన ప్రత్యక్షాది ప్రమాణాల చేత పటటుదు. ధా్యనము చేయడానిక్ 
మూలమైన జాఞానము మరొక వాక్యము - తతతే్వమసి ఇతా్యదుల్ కాకండా - చేత 
పటటుదు. ఐతే అజాఞానానినా / అవిద్యను తొలగించే జాఞానము తత్వమస్్యదివాక్యములచేత 
పడుతుందని గురితేంచడము మంచిది. ధా్యన మూలమైన వాకా్యంతర జన్యజాఞానము 
తత్వమస్్యది వాకా్యల చేత పటిటున జాఞానానిక్ సమానమైనద్? లేక వేరువేరు 
విషయాలక సంబనిధుంచినద్? చెపపు. రండూ ఒకే విషయానినా చెపెపుడివి ఐతే మేము 
ముందుగానే చెపపునట్లే అదే అన్్యనా్యశ్రయ దోషము తపపుదు. వేరువేరు విషయాలక 
సంబనిధుంచినదంటావా? అపడు ధా్యనముతో వాకా్యరథే జాఞానానిక్ ఔను్మఖ్యము పటటునే 
పటటుదు.

ఇంతేకాదు. ధా్యనానిక్ ధే్యయము - తలచ్కోదగినది - ధా్యత మొదలైన అనేక 
విషయాలను తెల్్సకోవాలి్సన అవసరము ఏరపుడుతుంది. అపడు ప్రపంచము లేకండా 
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బ్రహ్మ ఒక్కడు మాత్రమే ఉనానాడు అనే ఏకతా్వనిక్ సంబంధంచిన వాకా్యరథే జాఞానము 
పటటుడములో ఇంతవరకూ చెపపుకచిచిన తీరుగా ఉపయోగము ఏమీ ఉండదు. కనుక 
వాకా్యరథే జాఞానము చేత మాత్రమే అవిద్్య / నివృతితే తొలగిపోవడము జరుగుతుందని 
చెపతేండగా శ్రవణ మనన నిధధా్యసనములను విధంచడము వ్యరథేమే స్మా!

వాక్యము వలలే అపరోక్ష జాఞానము పటటుదు, కనుక వాకా్యరథే జాఞానము చేత అవిద్య 
తొలగిపోదు. ఆ కారణంగానే జ్వను్మక్తేని కూడా త్రోసిపచిచినారు. జ్వను్మక్తే అనగా 
ఏమిటి అంట్ శరీరము పోయ్న తరువాత మోక్షము కల్గకండా ఈ పాంచ 
భౌతిక శరీరముతో ఈ ప్రపంచములో ఉంట్ండగానే మోక్షము కల్గడం అని 
అంట్నానావా? అటాలేగైతే నీమాట నా కననాతలిలే గడ్రాల్ అని చెపపునట్లే అరథేము 
లేని మాట అవుతుంది. ఎందుకంటావా? శ్రుతుల్ శరీరముతో ఉననావాడిక్ 
బంధము, శరీరమును విడిచినవాడిక్ మాత్రమే మోక్షమని చెపపుతునానాయ్. అని నీవే 
ఇంతకముందు ప్రతిపాదించినావు కాద్? సర్! కానీ నేను శరీరానినా కలిగాయునానాను 
అనే ప్రతిభాసముతోస్తేండగానే ఎవనికతే ఇటాలే అనిపంచడము మిథా్య అని 
గటిటు నమ్మకము ఏరపుడుతుందో అలాంటి వాడిక్ నేను సశరీరుడను అనే భావన 
తొలగిపోతుంది. ద్నినే సశరీరత్వనివృతితే అంటాము అదే జ్వను్మక్తే అని చెపపుక అది 
నిజం కాదు. ఈ శరీరము మిథా్య అనే జాఞానము / నమి్మక కల్గగానే సశరీరత్వము 
తొలగిపోతే - శరీరము ఉంట్ననాది కాబటిటు - సశరీరుడిక్ ముక్తే ఎటాలేగా లభస్తేంది? 
శరీరము వదలిపెటిటు లోకంలో బ్రదిక్ ఉనానా యుండకపోయ్నా/ సశరీరత్వ మిథా్య 
ప్రతిభాసము తొలగిపోవడమే ముక్తే అని చెప్పుటలేయ్తే జ్వను్మక్తే అనడంలో విశేషము 
ఏముననాది? కాదండీ! సశరీరత్వ ప్రతిభాసము నిజము కాదని బాధంపబడినా ఎవనికతే 
ది్వచంద్రజాఞానము వలె - ఒక్కడే చంద్రుడునానాడని యథారథేము తెలి్సన తరువాత కూడా 
- ఆ మొదటి ఇద్దరు చంద్రుల్నానారనే జాఞానము కనస్గుతుందో వాడు జ్వను్మకతేడు 
అని చెపపుడమునూనా సరికాదు. బాధక జాఞానము అనేది బ్రహ్మకంట్ వేరుగా నుననాదంతా 
నిజము కాదు. మిథ్య అని చెపతుననాది అపడు అవిద్యక కారణమైన అవిద్్య 
కరా్మదిదోషము సశరీరత్వ ప్రతిభాసముతో సహా బ్రహ్మ సత్యము. జగతుతే మిథ్య అనే 
జాఞానము చేతనే బాధతమై తొలగిపోతుండగా, బాధతమైనా సర్. ఇంకా కంతకాలం 
కనస్గుతుందని చెపపుడము నా్యయము కాదు. ది్వచంద్ర జాఞానంలో మాత్రము ఇద్దరు 
చంద్రుల్ ఉనానారు. కనపడుతునానారనే జాఞానం కల్గడానిక్ కారణమైన దోషము 
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తొలగిపోవడం లేదు. ఒక్కడే చంద్రుడు ఇద్దరు చంద్రుల్ లేరు అనే జాఞానము, ఉనానారనే 
భావనక హేతువు ఐన దోషానినా బాధంచడం లేదు. కనుక ఇద్దరు చంద్రుల్ ఉనానారనే 
భావన సమసిపోక కనస్గడం సమంజసమే.

ఇంతేకాకండా తస్య త్వదవ చిరమ్ యావన్నవిమోక్షే్య అధ సమ్పతేసుయా వాడిక్ 
అదే ఆలస్యము. ఎంతవరకూ ఈ శరీరానినా విడువన్. దేహ తా్యగము పమ్మట 
మోక్షమును పందగలను. అని సది్వద్్య నిష్్ఠడైనవానిక్ శరీరముకూలిపోవడానినా 
మాత్రమే కోరుతుననాది మోక్షము అని సపుషటుంగా చెపతుననా ఈశ్రుతి జ్వను్మక్తేని 
అడ్డకంట్ననాది. ఇలాంటి జ్వను్మక్తేని ఆపసతేంబుడునూనా నిరసించినాడు. వేదాని ఇమిం 
లోకిం అముించ పరిత్యజ్య ఆత్్మనమనివేచేఛేత్. వేదశస్రాముచే చెపపుబడిన కర్మలను 
ఈ లోకానినా పరలోకానినానీనా వదలిపెటిటు ఆత్మను తెల్్సకోవడానిక్ ప్రయతినాంచాలి. 
బుదధో క్షేమప్రాపణమ్. వాకా్యరథే జాఞానము కలిగితే మోక్షము లభంచ్తుంది. తత్ 
శాస్త్రోః విప్రతిష్దధోమ్. ఆ జ్వను్మక్తే వేదవాకా్యల చేత నిషేధంపబడింది. బుదధో చేత్ 
క్షేమప్రాపణమ్, ఇహైవ నదుోఃఖముపలభేత. వాకా్యరథే జాఞానము కలిగానంత మాత్రాననే 
మోక్షం సిదిధుంచే ఎడల ఈ లోకమునందు తిరిగి దుఃఖ్లను పందకూడదు. ఏతేన 
పరిం వా్యఖా్యతమ్. ఈ ప్రకారముగా మోక్షమును గురించి వివరించబడింది. ఈ 
విధంగా చెపపుబడింది కనుక కేవల జాఞానంతో మోక్షము సిదిధుంచడము నిరసింపబడింది. 
ఇందువలన సకలభేదముల్ తొలగిపోవడమనే రూపంలోనుననా ముక్తే బ్రతిక్యుననా 
వాడిక్ సిదిధుంచదు. 

అందువలలే ధా్యనము చెయ్్య అని నియోగించ్టతో ఆ ధా్యనము వలలే బ్రహ్మను 
గురించి అపరోక్షజాఞానము లభంచ్ట అనే ఫలముతో బంధముల్ తొలగిపోతవి. 
నియోగము చేయడంతో పటిటుంపబడినందున మోక్షము కంతకాలమే ఉంటూ పదప 
నశిస్తేననాందున అనిత్యము అవుతుందని అనరాదు. ధా్యనము వలలే స్ధ్యమయే్యది 
మోక్షప్రతిబంధము తొలగింపబడడమే మోక్షము పటిటుంపబడదు. ఇంతేకాకండా 
నియోగము చేత నేరుగా బంధనివృతితే చేయబడదు. కాని ప్రపంచము లేదు. కేవల 
జాఞానైకరసమైన బ్రహ్మ ఒక్కడు మాత్రమ ఉనానాడు అనే అపరోక్ష జాఞానము చేతనే 
బంధనివృతితే జరుగుతుంది. నియోగము మాత్రము ఆ బ్రహ్మక సమబినిధుంచిన 
అపరోక్ష జాఞానానినా పటిటుస్తేంది. ఐతే నియోగము జాఞాన్తపుతితేక్ కారణమెలాగా ఔతుంది 
అని ప్రశినాంచేటటలేయ్తే ఎలాగంట్ నీక అనభసంహితఫలముల్ - ఫలాలను 
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కోరకండా చేసిన - ఐన కర్మల్ వేదనమును ఎటాలేగా పటిటుస్తేనానాయో అటాలేగే స్మా! 
మాక ఆ కర్మల్ మన్ నైర్మలా్యనినా కలిగాస్తేయ్. తద్్ద్వరా జాఞాన్తపుతితేక్ కారణము 
లవుతాయ్ అని అంటావా? మాక కూడా అంతే. నిజమేనండీ! మాక నిర్మలమైన 
మనస్్స నందు వేదశస్రాము చేత జాఞానము పడుతుంది. నీకతేన్ నియోగముతో 
నిర్మలమైన మనస్్సలో జాఞానము పటటుడానిక్ కారణమైన స్మగ్రి - స్ధనముల్ 
- ఏవో చెపపువలసి ఉంట్ంది. అంటావా? విను. ధా్యననియోగము చేత నిర్మలమైన 
మనస్్స స్ధనము అని చెపతునానాను. ఇది దేని చేత తెలియవస్తేననాది అని అంట్ 
మరి నీక అనభసంహితములైన కర్మలచేత మననములతో బ్రహ్మకంట్ వేరైన అనినా 
విషయాలయందు వైముఖ్యము కలిగానవాడిక్ శస్రాము అవిద్యను తొలగించే జాఞానానినా 
పటిటుంచ్తుందని ఏ ప్రమాణముతో తెల్స్తేననాదో చెపపు. ఇదిగ్ వేదశస్రాం లోని 
వాక్యముతో. తింబ్రాహ్మణాోః వివిదిషని్త యజ్ఞానదానేన తపసా అనాశకేన. ఆయనను 
బ్రాహ్మణుల్ యజఞాము, దానము, తపసుసు ఉపవాసముల దావేరా తెల్సుకోవడానికి 
ప్రయతి్నసు్తనా్నరు. శ్రోతవో్యమింతవో్యనిదిధా్యస్తవ్యోః పరమాత్మను గురిించి ఆచారు్యడి 
దావేరా వినాలి. దాని్న మననము చేయాలి. ధా్యనము చేయాలి.  బ్రహ్మ విదాపో్నతి పరమ్. 
బ్రహ్మను గురించి తెలి్సనవాడు పరమపద్నినా పందుతునానాడు. నచక్షుషాగృహ్యతే 
నాపివాచా. ఈ కనునాలతో గ్రహించబడడు. వాక్కలతోనూ తెల్యబడడు. మనసాతు 
విశ్దధో న - పరిశ్దధుమైన మనస్్స చేత మాత్రమే గ్రహింపబడుతాడు. హృదామన్షా 
మనసాఽ భకు్లప్తోః నిండుబుదిధుతో మనస్్సతోనూ గ్రహింపబడుతాడు. ఇతా్యది 
శస్్రాలచేత ధా్యననియోగముతో మనస్్స నిర్మలమవుతుంది. నిర్మలమైన మనస్్స 
బ్రహా్మపరోక్ష జాఞానానినా పటిటుస్తేందని తెల్స్తేననాది.

అది సర్గానీ! నేదిం యదిదముపాసతే అనే వాక్యము చేత ఉపాస్యత్వము 
నిషేధంపబడుతుననాదని తెల్స్తేననాది గద్! అంట్నానావా? అది సరికాదు. 
నీవనుకననాట్లే బ్రహ్మను ఉపాసించకూడదు. అనడము లేదు. కానీ బ్రహ్మ జగతుతేకనానా 
వేరయ్న రూపము కలవాడని ప్రతిపాదింపబడుతేననాది. ప్రాణుల్ ఏ జగతుతేను 
ఉపాసిస్తేనానారో అది బ్రహ్మ కాదు. ద్నినా మాత్రమే బ్రహ్మ అని తెల్్సకో. ఏది మాటలక 
అందనిదో దేని నుంచైతే వాక్కల్ (వేదము) పడుతేనానాయో అది మాత్రమే బ్రహ్మ అని ఆ 
వాకా్యనిక్ అరథేము. ఇటాలేగే ద్నిక్ అరథేము కాకపోయ్నపడు “తదవ బ్రహ్మ తవేిం విదిధో” 
అనే వాక్యముతో వైరుధ్యము వస్తేంది. పైపెచ్చి ధా్యనము చెయ్్య అని విధంచడము 
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కూడా దండుగ అవుతుంది. తాతపుర్యమేమంట్ మన్ బ్రహ్మ, ప్రాణం బ్రహ్మ అని 
ప్రతీకోపాసనల్ నిషేధంచి స్క్షాత్ పరమాత్మ యొక్క కళ్్యణ గుణ విశిషటు స్వరూపానినా 
ఉపాసించడమే సరియైనదని చెపపుడమే.

ఇందువలన ధా్యననియోగము ద్్వరా బ్రహ్మ స్క్షాతా్కర ఫలము సిదిధుంచి 
అపరమారథేమైన సమసతే జగతుతేలోని ద్రషటు దృశ్యము వంటి భేదరూపమైన 
ప్రపంచబనధుము తొలగిపోతుంది.

కందరు భేద్భేదములక విరోధము లేదు అని అంట్నానారు. అది తపపు. 
శీతోషణుముల్ తమస్్స ప్రకాశముల వలె పరసపుర విరుదధుములైన అంశల్ ఒక్క 
వస్తేవులో కూడి ఉండడము పసగనే పసగదు. 

ఐతే ఇటాలేగా మీరు చెపపువచ్చిను - లోకములోని వస్తేవులనీనా ప్రతీతి - ప్రసిదిధు - 
వలలేనే ఇది ఈ వస్తేవు ఇది ఈ వస్తేవు అని వ్యవసథే చేయబడూతే నిరాథేరింపబడుతునానాయ్. 
ప్రతిదీ భననామూ, అభననాముగా ప్రతీతిని కలిగి ఉననాది. అదే. కారణస్వరూపంగా, 
జాతిరూపంగా భేదములేనిదిగా ఉంట్ననాది. అటాలేగే కార్యముగా వ్యక్తేగానూ 
భేదమును కలిగాఉంట్ననాది. అనగా ఒక జాతిగా ఆ జాతిక్ చెందిన వస్తేవుల్ భేదము 
లేకండా ఒక్కటిగా ఉంట్నానాయ్. అట్లే కారణమైన వస్తేవుల్నూనా, కారణంగా 
కాకండా కార్యము ఐనపడు వ్యక్తే ఐనపడు భేద్నినా కలిగాయుంట్నానాడు. ఒక వ్యక్తేని 
గ్రహించినపడు రండు లక్షణాల్ కలిగా ఉంట్నానాడు. ఒకటి మానవ జాతిగా జాతిని 
కలిగాయుంటూ వ్యక్తేగా వేరవుతునానాడు. ఇపడు జాతి రూప్ణ ఇతరులతో అభేద్నినా 
వ్యక్తేగా భేద్నీనా కలవాడై యుంట్నానాడు. అని. ఐతే నీడ ఎండల్ రండింటిలో 
మాత్రము సహానవస్థే, భనానాధారత్వముల వలలే వైరుధ్యము ఉంట్ననాది. సహ + 
అనవసా్థ = కలిస్ ఉిండలేకపోవడము, భన్న + ఆధారతవేము వేరు వేరు వసు్తవులను 
ఆధారముగా కలి్గఉిండడము. ఇందువలలే వీటిలో వైరుధ్యము కనిపంచ్తుననాది. 
కార్యకారణాలక, జాతి వ్యకతేలక మధ్య పై లక్షణాల్ లేవు. పైగా ఒకే వస్తేవు రండు 
రూపాల్గా కనిపస్తేననాది. ఎలాగంట్ మటిటుకండ, కము్మల్ విరిగిన ఆవు, బోడి 
ఆవు ఇతా్యదులోలే. మటిటు కండలో మటిటు అనే ద్రవా్యనిక్ చెందినది. కండ ఒకటి అని, 
అట్లే గ్వులో గ్త్వజాతి మరియు ఒకవ్యక్తే అని అది బోడికము్మలది అని, గ్త్వజాతి 
+ గ్వ్యక్తే + విరిగిన కము్మల్ గలది అని తెల్స్తేననాపడు ఆ ఒక్క వస్తేవులో జాతి 
+ వ్యక్తే + విశేషాల్ తెలియవస్తేనానాయ్ గద్ అవనీనా వేరు వేరు అంశలేకద్! భననా 
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భననామైనవి కూడాను. ఈ విధంగా పరిశీలించి చూచినపడు ఒకే రూపము కలిగాన 
వస్తేవు ఏదీలోకంలో కనిపంచదు. ఇంకా గడి్డ పరకలను కాలిచి బూడిదగా చేస్ అగినా 
లాగా భేద్నినా ఏమాత్రము కనిపంచకండా చేస్ అభేదము కనిపంచడం లేదు కాబటిటు 
ముందు చెపపుకననాట్లే రండు లక్షణాల్ కలిగాయుండడంలో వైరుధ్యము ఏమీ లేదు. 
మటిటు బంగారము ఆవు గుఱఱెము ముననాగు రూపాలలో ఉననాదే ఘటము, క్రీటము, 
ఆడ గుఱఱెము, బోడి ఆవు ఆది రూపాలతో ఉంట్ననాది. అంతే కాదు. జాతిక్ వ్యక్తేక్ 
భేదము అభేదమునూనా ఒక్కట్ ఆకారము అయ్్య ఉండాలని దైవాజఞా ఏమీ లేదుకద్! 
అటాలే కనిపంచ్తుననాది, ప్రతీతి అలాగే ఉననాది కనుక ఐకరూపత అని అంటావా? నీవు 
చెపపున ఆ ప్రతీతి వలలేనే భనానాభననాత్వమని దె్్వరూపా్యనినా ఒపపుకో. లోకంలో ఎవడు 
కూడా కండులే విచిచి చూచ్కంటూ ఘటము శరావము, ఖండముండాదులందు ఇది 
మటిటు + ఇది కండ అని, ఇది గ్త్వము + ఇది వ్యక్తే అని విడదీసి చూపజాలడు. రండూ 
కలిస్ ఉంటాయ్. అందుచేత ఇది మటిటు కండ, విరిగిన కము్మల ఆవు, బోడి ఆవు అనే 
గురితేస్తేడు. అను వృతితే అని్నింట్లో కొనసాగుతూ వచేచిది. ఇది అని గురితేంపబడేది 
కారణము, ఆకృతి అని, వా్యవృతితే తొలగిపోయేది ఇది అని గురితేంపబడేది కార్యము, 
వ్యక్తే అని తెల్్సకంటాడు అని అనబోక. అది సరికాదు. అటాలే వాటిక్ వేరువేరు 
విడివిడి ఆకారాల్ కనబడడం లేదు. చాలా లోతుగా మిక్్కలి సూక్ష్మంగానూ చూడగలిగే 
వాళుళీ ఇది అనినాంటిలోనూ అనువరతేమానము, ఇది వా్యవరతేమానము అని తమక 
ఎటటుఎదురుగా నుననా వస్తేవులోనూ రండింటియొక్క ఆకారభేద్నినా కనిపెటటులేరుగద్! 
ఎలాగైతే ఎదుటనుననా రండింటినీ ధరా్మలను కలిగాయుననా ఒక కార్యములో/ వస్తేవులో 
విశేషమునందునూనా ఒక్కట్ అనే బుదిధు ఎటాలేగా కల్గుతుననాదో అటాలేగే కారణముతో 
కూడి ఉననాద్నిలో స్ధారణమైన ద్నిలోనూ, ఒకట్ స్మా అనే బుదిధు విశేషాల్ 
లేనిదిగానే కల్గుతుంది. ఈ విధంగానే దేశనినా బటిటు, కాలానినా బటిటు ఆకారానినా బటిటు 
పూరితేగా విలక్షణమైన వస్తేవులోలే కూడా అదే ఇది అనే ప్రత్యభజఞా - గురితేంప / స్మరణ 
కల్గాతుంది. అందువలలే రండు రకాలైన భనానాభననాములైన స్వభావాలతో కూడిన వస్తేవు 
గురితేంపబడుతుననాది కనుక కార్యకారణముల్, జాతి వ్యకతేలక మిక్్కలి భేదము / తేడా 
ఉననాదని చెపపుడము లోకప్రసిదిధు ద్్వరానే కటిటువేయబడుతుననాది. 

ఐతే మీరిటా్లగా అనవచుచిను. ఈ మటిటు కండ మృదయిం ఘటోః, ఖండమైన 
కము్మల్గల ఖండోగౌః ఆవు అని అంట్ననాట్లేగానే నేను దేవుడను, నేను మనుష్్యడను 
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అనుచోట్లోనూ స్మానాధకరణ్యము చేత ఐక్యప్రతీతి ఉననాందున ఆత్మక 
శరీరానిక్ కూడా భనానాభననాత్వము ఉననాట్లే తెలియవస్తేననాది. అందువలలే మీరు చెప్పు 
భేద్భేదము మీకంపక మీర్ నిపపు పెట్టుకననాట్లే అవుతుంది. అని మీరిలా అనడము 
భేద్భేదస్ధనమైన స్మానాధకరణ్యము, ద్ని యథారథేసిథేతిని అరథేము చేస్కోకండా 
మాటాలేడిన మాట. ఎలాగంట్! ఎక్కడైనా అబాధతమైన అరథేమే ఒక విషయానినా 
నిరాథేరిస్తేంది. ఎవరైనా తన దేహానేనా తానుగా భావించ్తుననాటలేయ్తే ఆ విషయము 
ఆత్మ యొక్క యథారథేసిథేతిని తెలిపడి చేస్ ప్రమాణాలనినాంటిచేత బాధంపబడి రజు్జవును 
చూచి పాము అని భావించే జాఞానం వలె ఆత్మకూ శరీరానిక్ అభేద్నినా ఎరుకపరుచదు. 
ఖండోగౌః ముండోగౌః అననాచోటలే ఉననా స్మానాధకరణ్యమునక ఏ ప్రమాణము 
చేత గానీ ఏ ప్రదేశములోగానీ బాధ కనిపంచడం లేదు. అందువలన నీవు చెపపునట్లే 
శరీరాత్మలక భనానాభననాత్వము కదురదు.

కావుననే జ్వుడు కూడా బ్రహ్మతో పూరితేగా భననామైన వాడు కాడు. కానీ 
బ్రహా్మంశమవడం చేత భనానాభనునాడే. ఐతే అభేదము మాత్రము స్్వభావికము. భేదము 
మాత్రము ఉపాధవలన కలిగినటిటుది. ఈ విషయము ఎలా తెల్స్తేననాదంటావా? 
తత్తవామస్. ఆ బ్రహ్మవున్వేసుమా. నానో్యఽ తోఽ స్్తద్రషాటి ఈయనకింటే ద్రషటి 
ఐనవాడు మరొకడు లేడు. అయమాత్్మ బ్రహ్మ ఈ ఆత్మనే (జీవుడే) బ్రహ్మ. ఇతా్యదులైన 
శ్రుతులద్్వరా తెల్స్తేననాది. బ్రహే్మమేదా్యవా పృథివీ ఈ ఆకాశము - ఊర్థవాలోకాల్ 
- భూమి కూడా పరమాత్మనే. బ్రహ్మ. అని మొదల్పెటిటు బ్రహ్మ దాశాోః బ్రహ్మదాసాోః 
బ్రహే్మమేకితవాోః ఉత. సీత్ర పుింసౌ బ్రహ్మణ జ్తౌ స్త్రయోబ్రహ్మ ఉతవాపుమాన్. 
ఈ బెస్తవాళ్ళు బ్రహ్మనే. ఈ దాసుల్ బ్రహ్మనే. ఈ వించకులైన జూదగాళ్ళు కూడా 
బ్రహ్మనే. బ్రహ్మనుిండే సీత్ర పురుష్ల్ పుట్టినారు. సీత్రల్ బ్రహ్మనే. పురుష్డు కూడా 
బ్రహ్మనే. అని అధర్వవేదములోని సింహితోపనిషతు్త నిందలి బ్రహ్మ సూక్తింలో 
అభేదము వినిపస్తేననాది. నితో్యనిత్్యనాిం చేతనశేచితనానాిం ఏకోబహూనాిం విదధాతి 
కామాన్. ఆ బ్రహ్మనితు్యలైన వారికి నితు్యడు. చేతనులకు చేతనుడు. అనేకులకు 
త్నకకాడేదికకాయి్య వారివారి కోరికలను తీరుసు్తనా్నడు. జాఞాజ్ఞాద్్వవజావీశనీశౌ ఆ 
ఇదదారూ ఒకడు జ్ఞాని ఒకడు అజ్ఞాని. ఒకరు ఈశ్డు మరొకడు అన్శ్డు. కాన్ వారిదదారూ 
పుటుటికలేనివార్. క్రియా గుణైరాత్మ గుణైశచి తేషాిం సింయోగహేతుోః అపరోఽ పిదృషటిోః 
వారికి ఇరువురికి కలయిక కారణమైనది మరొకట్ ఉన్నది. సింసారము ఏర్పడడానికి 
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కారణమైన క్రియాగుణాల్ మోక్షము స్దిధోించడానికి హేతువైన ఆత్మగుణాల్ 
అనేవే. ప్రధాన క్షేత్రజఞా పతిరు్గణేశోః సింసారమోక్షస్్థతిబింధహేతుోః. ప్రధానమనబడే 
ప్రకృతికి, క్షేత్రజుఞాడనబడే జీవుడికిన్్న ప్రభువు. ఆయన కళ్్యణగుణాలకు ఈశ్డు. 
సత్తవారజస్తమోగుణాలనునూ్నతన అదుపులో ఉించుకొనగలి్గన సమరు్థడు. జీవుడికి 
సింసారము - జననమరణరూపము - కల్గడానికి, అిందులోనే పడి ఉిండడానికి, 
బింధాల్ చుటుటికోవడానికి వాట్ నుిండి విడివడడానికిన్్న కారణమైనవాడు. స 
కారణిం కరణాధిపాధిపోః భోగసాధనాలై ప్రకృతి నుిండి పుటుటికొచిచిన ఇింద్రియాలకు 
అధికారియైన జీవుడికీ అధిపతి. ఆయనయే ఈ ప్రకృతి జీవులబనాధోనికి కారణము 
ఐనట్టివాడు. తయోరన్యోః పిప్పలిం సావేదవేతి్త. అనశ్నన్ననో్య అభచాకశీతి. ఆ ఇదదారిలో 
ఒకడు రుచికరమైన పిప్పలము (పిండు) ను తిింటునా్నడు. మరొకడు దాని్న 
తినకుిండానే ఉజజువాలింగా ఆనిందింగా ప్రకాశసు్తనా్నడు. య ఆత్మని తిష్ఠన్ ఎవడు 
ఆత్మయిందు ఉింటున్నవాడై, ప్రాజ్ఞా నాత్మనా సింపరిషవేక్తోః నబ్హ్యిం కిించన వేద. 
ప్రాజుఞాడైన పరమాత్మ చేత కౌగిలిించుకొనబడిన వాడై బయట్ ప్రపించాని్న గురిించి 
ఏమీ తెలియకుిండా ఉనా్నడు. ప్రాజ్ఞానాత్మనాఽ నావేరూఢోః ఉతసురజున్ యాతి. ప్రాజుఞాడైన 
పరమాత్మచేత సని్నహితుడుగా కూడబడియుిండి ఈ ప్రపించాని్న విడిచిపోతునా్నడు. 
తమేవ విదిత్వేఽ తిమృతు్యమేతి. ఆ పరమాత్మను తెల్సుకొని ఉపాస్ించి మృతు్య 
సవేరూపమైన సింసారాని్న దాట్పోతునా్నడు. ఇతా్యది వాకా్యలచేతనునూనా భేదము 
వినిపస్తేననాది. కనుక జ్వుడికీ పరమాత్మకూ భేద్భేద్లను ఒపపుకని తీరాలి్సందే. 
వీటిలో ఈ జ్వేశ్వరులక బ్రహ్మ వేదబ్రహ్్మవభవతి బ్రహ్మను గురిించి తెల్సుకొన్న వాడు 
బ్రహ్మనే అవుతునా్నడు. ఇతా్యదివాకా్యలచేత మోక్షదశలో జ్వుడిక్ బ్రహ్మ స్వరూపము 
వస్తేననాదని ప్రొ్కనబడినందున యత్రతవేస్య సరవేమాతె్్మవా భూత్ తత్ కేనకిం పశే్యత్ 
ఈ ప్రపించమునిందు కనిపిించేదింత్ పరమాత్మనే అయి్య ఉింటే ఏ సాధనముతో 
మరొకడిని చూడగలడు. అని తనక ఆయనకనూనా భేదదర్శనానినా నిషేధంచినారు 
గనుక అభేదము స్్వభావికము అనినీనా తెలియవస్తేననాది.

ఏమండీ! సోఽశ్్నతే సరావేన్ కామాన్ సహబ్రహ్మణా విపశచిత్. ఆ ముక్త 
పురుష్డు సరవేమునూ సిందరి్శించగలిగిన పరబ్రహ్మతో కూడియుిండి అని్న 
కామములనునూ్న అనుభవిించుత్డు. అని సహశ్రుతి ద్్వరా కలస్ అనుభవిించుత్డు 
అని చెపే్పవేదవాక్యము. ఆ ముకతేదశలో కూడా భేదము తేటపడుతుననాది 
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కద్! ఇంతేకాదు. సూత్రకారుడైన వా్యసమహరిషి కూడా జగదావేయాపారవరజుిం. 
ప్రకరణాదసింనిహితత్వేచచి; భోగమాత్రసామ్యలిింగాచచి అనే రండు సూత్రాల ద్్వరా 
కూడా సృష్టు సిథేతిలయాల్ అనే జగద్ వా్యపారము ఉండదు. భ్గములను అనుభవించే 
విషయంలో మాత్రమే ముకతేపరుష్డికీ ఈశ్వరుడిక్నీనా సమానత్వము ఉంట్ంది 
అని చెపతుననాందున అక్కడ కూడా భేదము ఉండనే ఉననాది. అని అనకూడదు. ఆ 
మాట సరికాదు. నానో్యఽ తోఽ స్్తద్రషాటి. ఇతా్యదులైన వందలకది్ద శ్రుతివాకా్యల 
చేత ఆత్మ భేద్నినా నిషేధంచినారు కాద్! సోఽ శ్్నతే సరావేన్ కామాన్ సహబ్రహ్మణా 
విపశచిత్ అనే చోట కూడా కామములనినాంటితో కూడా బ్రహ్మను అనుభవిస్తేడు. 
సర్వగుణాని్వతుడైన బ్రహ్మను అనుభవిస్తేడు అని చెపపుబడుతుననాది. అని అరథేము 
కాకపోతే బ్రహ్మణా సహ అని ప్రయోగించడం చేత బ్రహ్మక అప్రాధాన్యము వస్తేంది. 
జగద్ వా్యపారవర్జమ్ అననాచోట కూడా ముకతేడు భేదము కలవాడై ఉంట్ ఐశ్వర్యములో 
తక్కవతనమును చెపతునానారు. అదే సరికాకంట్ సమ్పదా్యవిరాభూవోః సేవేనశబ్దాత్ 
ఆయనను చేరుకున్న తరువాత ముక్త పురుష్డికి తనదైన పూరవేరూపము వసు్తింది. 
శ్రుతిలో ఉన్న సేవేన అనుశబదాము ఇిందుకు కారణము. ఇతా్యదులతో వైరుధ్యము 
వస్తేంది.

కనుక అభేదమే స్్వభావికమైనది. భేదము మాత్రము జ్వులక పరమాత్మకనూనా 
ఒకరితో ఒకరిక్ బుదిధు, ఇంద్రియాల్ దేహము అనే ఉపాధులవలలే ఏరపుడుతుంది. 
బ్రహ్మనిరవయవుడు అనినాచోటాలే ఉండేవాడూ ఐనపపుటిక్నీనా ఆకాశము ఎలాగైతే 
ఘటాదుల చేత వలె భేదము కలదిగా కనిపస్తేననాదో అటాలేగే బుద్ధుయాదులనే ఉపాధులచేత 
బ్రహ్మలోనూ భేదము తపపుక ఏరపుడుతుంది. బుద్ధుయాదులైన ఉపాధులతో సంయోగము 
వలన బ్రహ్మలోభేదము ఏరపుడుతుంది. అపడు అన్్యనా్యశ్రయదోషము రాద్! అని 
అనగూడదు. ఉపాధులక, వాటితో సంయోగమునునా కర్మవలన ఏరపుడుతుననాది. 
అంతేకాకండా క్రర్మప్రవాహము అనాదిగా కనస్గుతుననాటిటుది. మొతతేమీ్మద 
చెపపుబడుతుననా మాట ఇది.

పూర్వకర్మలతో బాగుగా బిగించబడిన జ్వుడినుండియే తనక సంబనిధుంచినటిటు 
ఉపాధ పడుతుననాది. ద్నితో కూడియుననా వానివలన కర్మ జనిస్తేననాది. మళ్ళీ కర్మవలన 
ఉపాధ, ఉపాధ వలన కర్మ. ఇది ఒక చక్రము. బీజాంకర నా్యయము ప్రకారము కర్మ 
ఉపాధ సమబినధుము అనాదియైనందున అది ఒకదోషము కాదు. అందువలన జ్వులక 
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ఇతర జ్వులతో, అటాలేగే జ్వులక బ్రహ్మకనూనా అభేదమే స్్వభావికము. భేదము 
మాత్రము ఉపాధవలలే వచిచినటిటుదే. ఉపాధులకనూనా పరసపురము మరియు బ్రహ్మతోనూ 
అభేదము వలెనే భేదము కూడా సహజసిదధుమే. ఉపాధులక మరొక ఉపాధ లేదు. 
ఉననాదని అంగీకరించితే ద్నిక్ ముగింపలేకండాపోయ్ అనవసథే ఏరపుడుతుంది. 
అందువలలే జ్వుని యొక్క కర్మక తగినట్లేగా బ్రహ్మతో భనానాభననా స్వభావాల కలవే 
ఐన ఉపాధుల్ పట్టుకస్తేనానాయ్.

ద్నికి ధా్యననియోగవాది సమాధానము చెపుతునా్నడు : అది్వతీయమై 
సచిచిద్నంద స్వరూపమైన బ్రహ్మను ధా్యనించే విషయంలో నియోగానినా 
విధంచ్తుననాది వేద్ంతవాక్యముల సముద్యము. కనుక వేద్నతే వాకా్యలచేత 
అభేదమే ప్రతీతము అవుతుననాది. భేద్లక పట్టుగమ్మలైన కర్మశస్్రాలచేత మరియు 
ప్రత్యక్షాది ప్రమాణాలచేతనునూనా భేదము కనిపస్తేననాది. ఈ భేద్భేద్లక పరసపురము 
విరోధము ఉననాది కాబటిటు, అనాదియైన అవిద్యను మూలముగా కలిగియుననాందున 
భేదప్రతీతియే తేటతెలలేము అవుతుననాది కాబటిటు అభేదమే పరమారథేము అని 
చెపపుబడింది. ఆ విషయంలో భేద్భేదముల్ రండు కూడా ప్రతీతి వలలే ఏరపుడినవే కనుక 
వైరుధ్యము లేదు అని ఏదైతే చెపపునారో అది సరియైనది కాదు. స్ధారణంగా ఏదో ఒక 
విశేషానినా బటిటు ఒకానొకనిక్ విలక్షణత్వము ఉండడమే వానిక్ ఇతరులతో భేదము 
అని చెపపుబడుతుననాది. అటాలే ఆ ఇద్దరిలోనూ పరసపురము వైలక్షణ్యము లేకపోవడమే 
అభేదము. అక్కడ ఆ విధంగా వైలక్షణ్యము ఉండడము లేకపోవడముల్ ఒకేచోట 
కలిసి ఉండడానినా పచిచివాడు తపపు మరవ్వడూ చెపపుడు. ఒపపుకోడు కూడానూ.

కారణాత్మనా జాతా్యత్మనా అభేదము. కారా్యత్మనా వ్యకాతేయాత్మనానునూనా భేదము 
అని ఆకారములో భేదము ఉంట్ననాది కనుక విరోధము లేదు అని అంట్ మేము 
ఒపపుకోము. వికలపుము చేసితే మీ వాదము తట్టుకని నిలబడజాలదు. అదేమంట్ 
ఆకారములో భేదము చెపతుననా నీవు దీనిక్ సమాధానము చెపపు. ఒక్క వస్తేవునందే 
ఆకార భేదము మరొక ఆకారము నందు అభేదము అని అభప్రాయమా? లేక రండు 
ఆకారాలయందు వస్తేగతము లైన భేద్భేదముల్ రండు అనియా? మొదటి 
కలపుము ప్రకారమైతే వ్యక్తేగతంగా భేదము. జాతి గతంగా అభేదము ఐనపడు 
ఒకేద్నిక్ రండు లక్షణాల్ ఉండడము కదురదు. కాదండీ! జాతి వ్యక్తే అనే రండూ 
కలిసియే ఒక వస్తేవు అని అంటావా? అపపుడు ఆకారభేదముంట్ననాందువలన 
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అభేద్నినా / అవిరోధానినా వదుల్కననాటలేవుతుంది. ఎందుకంట్ ఒక్కవస్తేవు నందు 
విలక్షణత్వము, అది లేకండుట అనేవి రండూ పరసపుర విరుదధుములని ముందే 
చెపపునాము. ఇక రండవ కలపుము ప్రకారము అన్్యన్యవిలక్షణము లైన రండు ఆకారాల్ 
ఉండడము, ద్నిక్ ఆశ్రయమైన వస్తేవునూనా ఉండడము అని మూడవ ఆకారానినా 
కూడా ఒపపుకననాటలేయ్తే ఆ మూడింటిక్నీనా వైలక్షణ్యమే ప్రతిపాదించినటలేవుతుంది. 
కానీ అభేద్నినా చెపపునట్లే కాదు. ఆకారముల్ రండింటిచేత నిర్వహింపబడుతుననా 
అవిరోధము, ద్నిక్ ఆశ్రయమైన వస్తేవునందు భనానాభననాత్వము అని అంట్నానావా? 
ఐతే తనకనానా విలక్షణమైనవై తనకనానా వేరయ్న రండు ఆకారాల్ తనయందు విరుదధు 
ధరా్మల్ రండింటిక్ చేరియుండడానిక్ నిరా్వహకము ఎటాలే అవుతుంది? అపపుడు అది 
విలక్షణము కాకపోయేది ఎటాలేగా? రండాకారాల్, వాటిని కలిగాయుననా రండింటిక్నీనా 
రండు లక్షణాల్ కలిగాయుండడమనే దావేయాత్మకతను ఒపపుకననాటలేయ్తే వాటిననినాంటినీ 
నిర్వహించే మరొక వస్తేవును కలిపుంచ్కోవలసివస్తేంది. మళ్ళీ ద్నిక్ మరొక 
నిరా్వహకము ద్నిక్ మరొక్కటిని కలిపుంచ్కంటూపోతే అనవస్థేదోషము వస్తేంది. 
ఎదురుగా ఉననా ఒక వ్యక్తేని / వస్తేవును చూచినపడు ఇతడు ఒకడు, ఇది ఒక వస్తేవు 
అని తోచినట్లే స్ధారణమైన వస్తేవులో కూడా ఒకే విధమైన / ఏకరూపమైన ప్రతీతి 
పటటుదు. ఎందుకంట్? ఏవిషయంలోనైనా “ఇది ఇటువింట్ది” అని ఒక విశేషముతో 
కూడిన విశిషటువస్తేవే ప్రతివాని బుదిధుక్నీనా సర్వస్ధారణంగా తోస్తేంది. అట్వంటి 
ప్రతీతిలో ప్రకారాంశము / విశేషణాంశము జ్తి. ప్రకార్యంశము / విశేష్యము 
విశిషటుము వ్యకి్త. కనుక ప్రతీతి ఏకాకారముగా ఉండదు/ లేదు. 

ఇందువలలేనే జ్వుడిక్ కూడా బ్రహ్మతో భనానాభననాత్వము సంభవించదు. 
అందుచేత అభేదము అనన్యధా సిదధుమైన శస్రాము కారణముగా తెలియవస్తేననాది 
కనుక భేదముననాదని భ్రమపడడము అవిద్య కారణంగానే ఏరపుడుతుననాది. అటాలేగైతే 
బ్రహ్మకే అజఞాత్వము ద్నివలలే జన్మజరామరణాదుల్ అనే దోషాల్ వచిచిపడుతాయ్. 
ద్నివలలే 1) యోః సరవేజఞాోః సరవేవిత్ 2) ఏషఆత్్మ అపహతపాపా్మ ఇతా్యది శస్్రాల్ 
బాధంపబడుతాయ్ గద్! అలాగా కాదు. అజాఞానాది దోషాల్ పరమారాథేల్కావు. కనుక 
బ్రహ్మక అంటవు. కానీ నీక మాత్రం ఉపాధ బ్రహ్మకంట్ వేరుగా మరొక వస్తేవు లేదని 
అంట్నానావు కనుక బ్రహ్మయందే ఉపాధ సంసరగాము ద్నివలలే కలిగిన జ్వత్వము, 
అజఞాత్వము ముననాగు దోషాల్ పరమారథేంగానే సంభవించ్తవి. ఐతే నిరవయవము, 
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విడదీయడానిక్ వీల్కాని వాడైన బ్రహ్మ యందు ఈ సంబనధుము కలిగాయుననాదోషాల్ 
ఆ బ్రహ్మను నరిక్ (ఛితా్వ) భేదము కలవాడుగా భేదించి (భతా్వ) సంబంధము 
కలవికావు. కాలేవు. సమబినాధునినా పందలేవు. అయ్తే బ్రహ్మ స్వరూపముతో కలిసి 
(సంయుజ్య) ఆయనయందే తమ పనులను చేస్కంటాయ్.

ఒకవేళ న్విటా్ల అనుకుింటునా్నవో ఏమో! ఉపాధతోకూడిన బ్రహ్మనే జ్వుడు. 
ఆయన అణువంత పరిమాణములో ఉంటాడు. అవచిఛేననాతలేని ఆయనక ఆ అణుత్వ 
పరిమాణము అంతే పరిమాణములో ఉండే మనస్్సవలలే కల్గుతుంది. మనస్్సకనా 
ఆపరిమాణము అనాదిగా ఉంటూ ఉననాదే. ఈవిధంగా ఉపాధతో కూడి అంశముతో 
సంబనాధునినా పందియుననా దోషాల్ ఉపాధ దోషములేని పరబ్రహ్మక అంటబోవు అని.

ఇపడు మిము్మలను ఒకటి అడుగవలసి ఉననాది. ఉపాధతో ఛేదించబడిన 
బ్రహ్మఖండమే అణురూపడైన జ్వుడా? లేక విడదీయబడకండానే ఉననా బ్రహ్మలో 
అణురూపమైన ఉపాధతో కూడిన బ్రహ్మ ప్రదేశవిశేషమా? లేక ఉపాధతో కలిసియుననా 
బ్రహ్మ స్వరూపమా? లేక ఉపాధ సంయోగము కల మరొకచేతనుడా? ఏదీ కాకంట్ 
ఉపాధయేనా? అని.

ఇక బ్రహ్మనుచీలచిలేము కనుక మొదటి కలపుము కాదు. అపడు జ్వునిక్ 
ఆదిమత్వము వస్తేంది. అసల్ ఛేదనము అంట్ ఒకటిగా నుననాద్నినా రండుగా 
చేయడమే కద్! ఇక రండవ కలాపునిక్ వస్తే బ్రహ్మయొక్క ఒకానొక ప్రదేశములో 
ఉపాధతో సంబనధుము ఉననాందువలలే ఔపాధకమైన దోషాల్ అనీనా ఆభాగానికే 
చెందుతవి. ఉపాధ తొలగిపోతే ఉపాధతో తాను కలిసియుననా బ్రహ్మ ప్రదేశనినా 
ఆకరిషించ్కని పోవడం కదరదు కనుక ప్రతిక్షణము ఉపాధతో కలిసియుననా బ్రహ్మ 
ప్రదేశము వేరవుతుండడము వలలే క్షణక్షణానిక్ బంధము మోక్షము ఏరపుడూతే పోతూ 
ఉంటాయ్. తనతో కూడిన ఉపాధ దోషం ఆకరిషించ్తుననాందువలలే ఛేదింపరానిది 
కావున మొతతేంగా బ్రహ్మనే ఆకరిషించకతపపుదు. బ్రహ్మక తనలో అంశము అంటూలేదు. 
అంతటా నిండియుననాందువలలే కూడా బ్రహ్మను ఆకరిషించడం కదరదు అని అంట్ 
అపపుడు ఉపాధయే తొలగిపోతుంది కనుక మునుప చెపపున దోషమే ఎదురౌతుంది. 
ఇక అచిఛేనునాడైన బ్రహ్మ యొక్క ప్రదేశలలో అనినా ఉపాధులతో సంసరగాము కలిగితే 
జ్వులందరూ బ్రహ్మయొక్క, బ్రహ్మలోని ప్రదేశల్ ఔతుననాందున అందరినీ బ్రహ్మను 
వలెనే ఒక్కరిగా తలచవలసివస్తేంది. ప్రదేశల్ వేరువేరు కాబటిటు జ్వులను ఒక్కరిగా 
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తలచలేము అనేటలేయ్తే ఏ ఒక్కడిక్నీనా తన ఉపాధ తొలగిపోతుండగా అతనిక్ 
కంచెము కూడా తెలియకండా పోతుంది.

ఇక మూడవ కలపుములో బ్రహ్మ స్వరూపానికే ఉపాధతో సమబినధుము కారణంగా 
జ్వత్వము వచిచి పడుతేంది. ద్నితో ఉపాధ బ్రహ్మ కంట్ వేరుగా అనుపహిత -ఉపాధతో 
సమబినధుము లేని - బ్రహ్మ లభంచకండా పోగలడు. అంతే కాకండా అనినా దేహాలోలేనూ 
వేరువేరు జ్వుల్ కాకండా ఒక్కడే జ్వుడుంటాడు. ఇక నాల్గవ కలపుములో 
బ్రహ్మకంట్ వేరుగా నుననావాడు జ్వుడే అవుతాడు కాబటిటు జ్వులలో భేద్నిక్ కారణమైన 
జ్పాధకతా్వనినా విడిచి పెటటువలసి వస్తేంది. చివరిదైన కలపుములో చారా్వక పక్షానినా 
స్్వకరించినవారౌతారు.

కావున అభేద్నినా చెప్పు శస్రాము యొక్క బలముతో భేదమంతటికీ అవిద్యయే 
మూలమని అంగీకరించడమే మేల్ చేయగలదు. అందువలలే ప్రవృతితే నివృతితే రూపమైన 
ప్రయోజనము కనిపంచ్తుననాది. శస్రామే ఇందుక ప్రమాణము. ఐనా ధా్యనమును 
చేయమని విధంచ్తుననా శస్్రానిక్ విధేయమైనందువలలే వేద్నతే వాకా్యలక బ్రహ్మ 
స్వరూపమును తెలిప్ విషయంలో ప్రామాణ్యముననాది.

ఈ వాద్నినా - ధా్యననియోగివాదాని్న - మీ మాింసకుడు దూష్ించుతునా్నడు. 
ఇలాగా మీరు చెపపుంది కూడా సరికాదు. ధా్యనవిధక్ శేషమై ఉననాపపుటికీ వేద్నతే 
వాకా్యలక బ్రహ్మ ఉనానాడనే అరథేము యొక్క సత్యతా్వనిక్ ప్రామాణ్యము కదరదు. ఇదీ 
మేము చెపపుదలచ్కననాది. బ్రహ్మ స్వరూపానినా తెలియపరచే వాకా్యల్ ధా్యనవిధతో 
ఏకాభప్రాయానినా కలిగి బ్రహ్మ స్వరూపము నందు ప్రామాణా్యనినా ప్రతిపాదిస్తేనానాయా? 
లేక స్వతంత్రముగా నేనా? అని సందేహము. వాటితో ఏకవాక్యతా్వనినా కలిగానవే 
అయే్యట్లేంట్ ధా్యనవిధనే బలపరుస్తేననాట్వంటివి కాబటిటు బ్రహ్మ స్వరూపానినా 
తెల్పడంలో ప్రమాణముల్ కాజాలవు. భననావాక్యత్వము ఐనటలేయ్తే ప్రవృతితే 
నివృతితే రూపమైన ప్రయోజనము లేదు కాబటిటు అవి బ్రహ్మను తెల్పలేవు. ఐతే 
మీరిటాలేగా అనవచ్చి. ధా్యనమంట్ స్మమృతి సనతేతిరూపము. అది స్మరించదగినద్ని చేత 
మాత్రమే నిరూపంపబడుతుంది. కనుక స్మరించదగిన విశేషము ఏది? అని ఆకాంక్ష 
కలిగినపడు ఇదిం సరవేిం యదయమాత్్మ ఈ కనిపిించేదింత్ ఆత్మనే. అయమాత్్మ 
బ్రహ్మసరావేనుభూోః. ఈ ఆత్మ సరవేమును అనుభవిించేడివాడు. సత్యిం జ్ఞాననమన్తిం 
బ్రహ్మ. ఈ బ్రహ్మ త్రికాలములలోనుిండు నట్టివాడు. జ్ఞానమే సవేరూపముగా కలవాడు. 
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దనిచేతనూ పరిచిఛేన్నము కానివాడు. ఇతా్యదుల్ బ్రహ్మస్వరూపానినా అందులోని 
విశేషాలనునూనా అందజేస్తేనానాయ్. ద్నితో ఏకవాక్యతను పందినటిటువి బ్రహ్మ 
అనబడేవస్తేవు ఉననాట్టు తెల్పడంలో ప్రమాణాల్ అవుతవి అని.  ధా్యనవిధక్ దేనిని 
ధా్యనం చేయాలి? అని స్మరించదగినద్ని గురించి స్మరతేక విశేషాప్క్ష ఉననాపపుటికీ 
నామబ్రహ్మ నామమే బ్రహ్మ ఇతా్యదులయందు దృష్టుని నిల్పండి అని చెపపునట్లే 
యథారథేంగా వస్తేవు లేక పోయ్నా ధా్యనము చేయడం కదురుతుననాందున ధే్యయము 
సత్యమై ఉండాలి్సన అవసరము లేదు. అందువలలే వేద్నతేవాకా్యలక ప్రవృతితేనివృతితే 
రూపమైన ప్రయోజనము లేదుకాబటిటు ధా్యనవిధక్ చెందినవే ఐనా ధే్యయమైన వస్తేవు 
యొక్క విశేష స్వరూపానినా అందించడములో మాత్రమే పని ముగిసిపోతుననాది. వేద్నతే 
వాకా్యల్ స్వతంత్రములే ఐనపపుటికీ చిననాపలలేలక, రోగాలచేత బాధపడుతుననావారిక్ 
ఆయా పద్రాథేల్ ఔషధాల గురించి ప్రశంసించ్తూ బుజ్జగించ్తూ మాటాలేడిన 
మాటలవలె జాఞానమాత్రము చేతనే పరుషారథేము ద్కా సిదిధు కల్గుతుననాది. కావున 
పరినిషపుననా వస్తేవు ఐన బ్రహ్మను గురించి సత్యత్వము తెలియరావడము లేదు గనుక 
బ్రహ్మ శస్రా ప్రమాణము కలవాడు కాడని తేటపడుతుననాది.

ఇపడు సిద్ధునితే తన నిరణుయానినా ప్రకటిస్తేనానాడు. తతుతే సమన్వయాత్ అని. 
సమన్వయః - చక్కగా అన్వయ్ంచ్ట. పరుషారథేమగుటచేత సమన్వయము అని 
అరథేము. పరమ పరుషారథే స్వరూపడైన తనకననా మించినది లేని ఇంత అని చెపపురాని 
ఆధక్యమే స్వరూపముగా గల ఆనందమూరితే యైన బ్రహ్మను తెలియపరుచినదిగా  
వేదవాక్యము ఉండి తాను చెపపుబడే వాడైయుననాందున ఆయనతో తత్ = ఆ శస్రా 
ప్రమాణకత్వము సిదిధుంచ్తూనే ఉననాది అని అరథేము. అనినారకాలైన దోషాలను 
దూరముగా తరిమివేసి స్టిలేని గపపుదైన ఆనంద్నినా స్వరూపముగా గల 
వాడగుటచేత ప్రాప్యములలో అతు్యననాతమైన ప్రాప్యముగా బ్రహ్మను బోధంచ్తూ 
వేద్నతేవాక్యములగణము ప్రవృతితే నివృతుతేలతో సంబనధుము లేకండా ఉననాందున 
ప్రయోజనానినా గలిగించగలవాడు కాడని చెపతుననావాడు రాజప్రాస్ద్లలో నివసించే 
రాజపరుష్డు / రాకమారుడు కక్కల దొడలేలోక్ / వాటిని పెంచ్కంటూ అదే 
వృతితేగా బ్రతికే వారి య్ండలేలోలేక్ దూరకపోవడం వలన అతడు పనిక్రాని వాడనడం 
సరికాదు. ఇది ఇక్కడ చెపపుబడుతుననామాట -
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అనాదియైన కర్మరూపమైన అవిద్య చేత కపపుబడినందువలన, పరుడెవ్వడు 
అపరుడెవ్వడు? తత్వము ఏది అనే విషయాల గూరిచి తెలియని వారు ఐన దేవతల్, 
అస్రుల్, గంధరు్వల్, సిదుధుల్, విద్్యధరుల్, క్ంనరుల్, క్ంపరుష్ల్, యక్షుల్, 
రాక్షస్ల్, పశచ్ల్, మనుష్్యల్, పశ్వుల్, పక్షుల్, పాముల్, తొండల్ 
మొదలైన పాకడు జనుతేవుల్ - చెట్లే, పదల్, తీగల్, గరకపోచల్ మొదలైనవారు, 
స్్రాల్, పరుష్ల్, నపంసకల్, అనే భేద్ల చేత వేరు చేయబడిన క్షేత్రజుఞాల్, ధారక, 
పోషక, భ్గ్య విశేషాల్గా ఆయా వస్తేవులను అనుభవించడానిక్ కటటుడి చేయబడిన 
వారు, ముకతేల్, తనకనూనా భేదము / తేడా లేకండా అనుభవము ఏరపుడుతుండగా 
స్వరూపము, రూపము, గుణముల్ వాటియొక్క గపపుతనమును కలిగి పల్రకాలైన 
ఆశచిర్యకరాలైన చేషటుల్ చేయడము ద్్వరా ఆనంద్నినా కలిగించ్తూ ఉండే పరంబ్రహ్మ 
ఉనానాడు అని తెల్పుతూనే వాక్యము / వేదము ప్రయోజనాలను కలిగించ్తూనే ఉననాది. 
ప్రవృతితే, నివృతుతేలతో సంబనధుముననా వాక్యమైతే పరుషారథేముతో అన్వయ జాఞానము 
కల్గనంతవరక ప్రయోజనాలను సిదిధుంపచేయజాలడు.

ఇట్వంటి పరంబ్రహ్మ ఎటాలేగా పందబడుతాడు అని కోరిక కలిగానపడు 
బ్రహ్మవిదాపో్నతి పరమ్ 2) ఆత్్మనమేవలోకముపాసీత వేదన, ఉపాసన ఆది శబ్దాలతో 
ఉపాసనము బ్రహ్మను చేరుకోవడానికి మార్గముగా విధిించబడుతున్నది. ఎలాగంట్ 
తనయ్ంటిలో బంగారు పాతర నిధ ఉననాదని చెపపున వాక్యము విననా పరుష్డు నిధ 
ఉననాదని తెల్్సకని సన్తేషపడి తరువాత ద్నినా చేజిక్్కంచ్కోవడానిక్ ప్రయతినాస్తేడు. 
ఒక రాజకమారుడు చిననాతనంలో స్టి బాల్రతో కలిసి ఆడుకోవడంలో ఆసకతేడై 
రాజభవనానినా విడిచి బైటకవచిచి ద్రి తపపు ఎక్కడికో వెళళీపోతాడు. రాజుగారు 
కూడా తన కమారుడు తపపుపోయ్నాడు. దొరుకలేదని విచారించి చేస్దేమీలేక 
ఊరుకనానాడు. జాడదొరుకక పరిభ్రమిస్తేననా రాకమారుడిని ఒకానొక బ్రాహ్మణుడు 
చేరదీయగా ఆయనచేత పెంచబడి పెరిగి పెద్దవాడయ్ వేదశస్్రాలనునూనా 
ఆస్ంతము పూరితేచేస్కని పదహార్ండలే ప్రాయముతో సర్వకళ్్యణ గుణాకరుడై 
ఉంటూ మీతండ్రి సర్వలోకాధపతి. గాంభీర్య ఔద్ర్య వాత్సల్య సౌశీల్య శౌర్య 
పరాక్రమాది గుణసంపనునాడు తపపుపోయ్న నీరాకకోసం ఎదురుచూసూతే పటటుణములో 
ఉనానాడని “తెలిసున పెదదామనిష్ చెపి్పన మాట” విననా వెంటనే నేను జ్వించియుననావాడి 
కమారుడను. నా తండ్రి సర్వసంపదలతో తులతూగుతునానాడని ఆనందపడిన 
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వాడవుతునానాడు. రాజుగారునూనా తన కమారుడు బ్రతిక్యునానాడు. ఆరోగ్యవనుతేడు. 
చూడచక్కనివాడు. నేర్వవలసిన వాటిననినాంటినీ నేరిచినటిటువాడు. అని విని సమసతే 
పరుషారాథేలను పందిన వాడు అవుతునానాడు. ఆ తరువాత అతడిని తన వద్దక 
చేరుచికోవడానిక్ తగు ప్రయతనాము చేస్తేడు. ఆ తరువాత వాళళీద్దరూ కల్్సకంటారు.

పరినిషపుననామైన వస్తేవును గురించి తెలిప్ వాక్యము ద్ని జాఞానము మాత్రము 
చేతనే పరుషారథేము సిదిధుంచ్తుననాందున బాల ఆతురఆదులను ప్రేరణ కలిగాంచ్ట 
కరక చెపపున మాటలాలేగే యథారథేమైన వస్తేవు ఉననాదనుటలో ప్రామాణ్యము కలది 
కాదు అని ఏమాటను చెపపునారో అది మంచిమాట కాదు.

అరథే సద్ భావములేదు అని నిశచియ్ంప బడినపపుటికీ తెలి్సనటిటు అరథేము 
పరుషారాథేనినా స్ధంచజాలదు. బాల ఆతురాదుల్ కూడా ఏదో ప్రయోజనము 
కల్గుతుందనే భావనతో సంతోషపడుతారు. వాళళీకే గనుక ఉపచఛేందనాది 
వాకా్యలద్్వరా కలిగాన జాఞానముతో ఇందువలలే ప్రయోజనము లేదని తెలి్సనపడు 
అపడే వాళళీక వటిటుమాటలవడంచేత ఇంతకముందే కలిగిన హరషిము వంటివి 
తొలగిపోతాయ్. ఉపనిషద్ వాకా్యలలోనూ బ్రహ్మ ఉనానాడనే విషయమునందు 
నిశచియము లేదని తెలిసినపడు బ్రహ్మను గురించిన జాఞానము ఉననాపపుటికీ అది 
పరుషారథేముగా పరిణమించదు.

కావున యతోవాఇమాని భూత్ని జ్యనే్త ఇతా్యదులైన వాకా్యల్ నిఖిల 
జగాలక ఒకే కారణమైనవాడు నిరసతే నిఖల దోషగనుధుడు సర్వజుఞాడు సత్యసంకల్సతా్వది 
అననతే కళ్్యణ గుణాకరుడు అనవధకాతి శయా నందుడూ ఐన పరంబ్రహ్మ ఉనానాడని 
బోధస్తేననావి. అని తేలింది. అని సమనవేయాధికరణము.

చతుసూసుత్రి ముగిస్ింది

*  *  *

ఇక ఈక్షత్యధికరణము

బ్ర.సూ. ఈక్షత్యధికరణమ్ 1-1-05 : ఈక్షతేరా్నశబదామ్ (సూ) : యతోవా ఇమాని 
మొదల్గా గల వాకా్యల్ జగత్ కారణము ఐన వాడిని గురించి తెల్పతుననావి. 
వాటి చేత ప్రతిపాదింపబడేవాడు సర్వమూ (బాహా్యభ్యనతేర విషయాలతోసహా) 
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తెలి్సనవాడు విచిత్రమైన సృష్టుని చేయగల శక్తే కలవాడు అనినారకములైన ప్రకృతి 
వలలే కలిగే హేయగుణాలక ప్రత్యనీకడు సమసతే కళ్్యణగుణాలకూ ఒకే ఒక నెలవు 
ఐనవాడు బ్రహ్మ/ఆయనను గురించి తెల్్సకోవడానిక్ ప్రయతనాం చేయాలి అని 
చెపపుబడింది. ఇపపుడు ఈక్షతేరానాశబ్దమ్ అనే ఈ సూత్రము ద్్వరా జగతా్కరణానినా చెప్పు 
వాకా్యలద్్వరా ఆనుమానికము ప్రధానము మొదలైన పద్లచేత వ్యవహరింపబడే 
ప్రకృతిక్ జగత్ కారణము కావడానిక్ తగిన యోగ్యతలేదని త్రోసివేస్తేనానారు.

ఛందోగ్్యపనిషతుతేలో ఇటాలేగా పఠంపబడుతుననాది. సదవసోమే్యదమగ్ర 
అసీత్. ఏకమేవాదివేతీయమ్. తదైక్షత బహుసా్యమ్. ప్రజ్యేయేతి తతే్తజోఽసృజత.  
స్ము్యడా! సృష్టు జరుగడానిక్ మునుపటికాలములో ఈ కనిపంచే ప్రపంచమంతా 
సద్ అనబడుతూ ఒక్కటిగానే ఉండేది. అది ఒక్కట్. ద్నిక్ నిమితతే కారణము 
సహకారి కారణముల్గా మర్ వస్తేవుతోడుగా లేకండినది. ఆ సతుతే అనబడేది నేను 
అనేకముల్గా అగుతాను. అందుకరక జని్మంచ్తాను అని సంకలిపుంచినది. అట్ 
పమ్మట తన సంకలాపునినా నెరవేరుచికనుట కరక ముందుగా తేజస్్సను సృష్టుంచినది 
అని మొదలైన రీతిగా.

ఈ విషయంలో సందేహము కల్గుతుననాది. ఈ వాక్యములోని సత్ శబ్దము 
చేత చెపపుబడేది జగతుతే పటటుడానిక్ కారణము ఐనటిటుది. ఇతరులచే (స్ంఖ్్యల చేత) 
కారణముగా చెపపుబడినటిటుది ఆనుమానికము, ప్రధానము అనుప్రులే గలిగినటిటు 
ప్రకృతియా? లేక పరంబ్రహ్మనా? ఈ బ్రహ్మయే యతోవా ఇమాని భూతాని జాయనేతే 
అనే వాకా్యదులచే చెపపుబడినాడు కద్! ఈ ఇద్దరిలో కారణము ఎవరు? అని.

ఐతే ఏమి సిదిధుంచింది? ప్రధానము అనియే. ఎందువలలే నంటావా? సదవ 
సోమే్యదమగ్ర ఆసీదకమేవ అనే చోట ఇదమ్ అనే పదము చేత చెపపుబడేది చేతనుడిక్ 
రుచికరంగా అనుభవించదగినటిటుది; సత్యము రజస్్స తమస్్స అనే మూడు గుణాలను 
ప్రధానంగా గలిగానటిటుది; ఆకాశము మొదల్గా గల పల్రకాలైన వికారాలతో వివిధ 
అవసథేలతో కనిపంచ్తుననా వస్తేవుక ఇపడుననా ద్నిక్ పటటుడానిక్ కారణమైన 
అవసథేలో ఉననా ద్నిని గురితేంచి తెల్పతుననాది. కారణమైన ద్రవ్యమే మరొక అవసథేను 
పందితే అపడు అది కార్యము అని పల్వబడుతుంది. అందువలలే ‘‘ఏ ద్రవ్యమైతే 
ఎలాింట్ సవేభావాని్న కలి్గయుిండి కార్యమనబడే అవస్థలో ఉింటున్నద్ ఆ ద్రవ్యమే 
అటువింట్ సవేభావాని్న కలిగియుిండి కారణావస్థలోనూ ఉింటుింది.’’ ఇపడు 
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సతా్వదిగుణాల్ ఎక్కవతక్కవల్గా ఉండడంవలలే ఏది కార్యము అని అనబడుతుననాదో 
అది సత్వరజసతేమో గుణాల్ అనీనా సరిసమానంగా ఉననాపపుడు కారణము అని 
పల్వబడుతుననాది. ద్నేనా ప్రధానము అని అంటాము. అటిటు గుణ స్మా్యవసథేలోనుననాదే 
ప్రస్తేతము కనిపంచ్తుననా సకల భేద్లలో ఏ ఒక్కట్ లేకండా ఉననాటిటుదే సత్ మాత్రము 
అనబడుతుంది అని సదవ సోమే్యదమగ్రఆసీత్. ఏకమే వాదివేతీయిం అనే వాక్యము చేత 
చెపపుబడుతుననాది. కాబట్టు కార్య కారణాలక ఏకత్వము సిదిధుంచ్తుననాది. అటలేయ్నపడే 
ఏక విజాఞానేన సర్వవిజాఞాన ప్రతిజఞా కారణమైన ఒక వసు్తవును గురిించి తెల్సుకుింటే 
కార్యముల్ ఐన సరవేవసు్తవులను గురిించి తెల్సుకోవడిం కుదురుతుింది. అనే ప్రతిజఞా 
పసగుతుంది. అటాలే కానపపుడు యథాసౌమే్యకేన మృత్ పిిండేన అని ఆరంభంచి మటిటు 
ముద్ద ద్నినా కారణంగా చేస్కని కనిపంచ్తుననా కండ, మూకడు, చిపపు, గురిగి, 
బాన, గూన వంటి కార్యములనీనా - దృషాటునతేము, ద్ర్ షాటునితేకములనీనా - భననారూపాల్ 
కావలసివస్తేంది అని మహానుభావుడు ఆపతేడూ ఐన కపల్డు చెపపునట్లే ప్రస్తేత మీ 
జగత్ కారణాది వాక్యము చేత ప్రధానమే జగత్ కారణముగా ప్రతిపాదింపబడుతుననాది. 
అంతేకాదు ఇక్కడ చూపన ఏకవిజాఞానేన సర్వవిజాఞాన ప్రతిపాదన రూపమైన వాక్యము 
తర్కశస్రాప్రతిపాదితమైన అనుమాన ప్రమాణరూపములో కనిపస్తేననాది.  కనుక ఈ 
వాక్యములోని సత్ శబ్దము చేత చెపపుబడేది ప్రధానమే తపపు బ్రహ్మ కాదు.

ఇక్కడ రండు అనుమాన ప్రయోగాల్ శ్రుతప్రకాశికలో ఇవ్వబడినాయ్. 
వాటి స్వరూపము ఇది 1) జగత్ స్్వనన్్యపాద్నకం. కార్యతా్వత్. ఘటవత్. ఈ 
ప్రపించము తనకన్న వేరయిన దాని్న ఉపాదానముగా కలది కాదు. అది కార్యము 
ఐనిందువల్ల ఉదా: మట్టి కుిండవలె. 2) ఇదమ్ జగత్ స్వకారణైక జాఞానేన జాఞాతం భవతి. 
కార్యతా్వత్. ఏకమృత్ పండాద్్యరబధుఘటాదివత్. ఈ జగతు్త తనకు కారణమైన ఒక 
వసు్తవును తెల్సుకున్నట్లయితే తెలియబడుతుింది. అది కార్యమైనది కాబట్టి. ఒకకా మట్టి 
ముదదా వింట్ వాట్ దావేరా పుట్టిింపబడిన ఘటాదుల వలెనే అని.

ఇటాలేగా పూర్వపక్షము ఎదురైనపపుడు దీనిక్ సమాధానమును చెపపుతునానాము. 
ఈక్షతేఃఽఈ క్షణరూపమైన సంకలపుము కారణంగా బ్రహ్మ చేతనే సృష్టు చేయబడింది. 
కాన అశబ్దము అనే ప్రుతో వ్యవహరింపబడే ప్రధానము వలన కాదు అని. 

ఏ వస్తేవు విషయము నందు శబ్దము - వేదము స్మమృతీతిహాసపరాణాదుల్ 
మాత్రమే ప్రమాణము కాదో అది అశబ్దము అని పల్వబడుతుంది. మరొక్క ప్రు 
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అనుమానికము. అనుమాన ప్రమాణము చేత కారణముగా ఊహింపబడుతుననాది 
కనుక ఆనుమానికము అని. అనగా ప్రధానము అని అరథేము. అలాంటి ప్రధానము 
జగత్ కారణానినా తెలిప్ వేదవాకా్యలచేత ప్రతిపాదింపబడడము లేదు. ఎందువలలేననగా 
ఈక్షతి కారణంగా సత్ శబ్దము చేత చెపపుబడే వానియొక్క వా్యపారము క్రియ/పనిలోని 
విశేషానినా తెలిప్ ఈక్షతిధాతువు వినిపంచ్తుననాది కాబటిటు. ఎక్కడ? అని అంటావా? 
ఇదే ప్రకరణములో తరువాత తదైక్షత బహుసా్యింప్రజ్యేయ అని. ఈక్షా/
ఈక్షధాతువునక “దర్శనము” అని అరథేము. ఇక్ అనుధాతువునక “స్మరణము” 
అని అరథేము. ఈ విధమైన ఈక్షణమనే పనితో సమబినధుము చేతనుడికేగాని చైతన్యము 
లేని ప్రధానముతో కదురదు అసమ్భవం ఐన పని. అందువలన ఈ విధమైన 
జగద్ వా్యపారరూపమైన పనిని చేయడంలో చేతనుడే సమరుథేడు కాని ఇతరము కాదు. 
చిననాచిననాపనుల్ చేయడానిక్ కది్దపాటి తెలివితేటల్ననావాడు చాల్తాడు కాని 
అను్యడు ప్రపంచానినా చిదచిని్మశ్రమైన ద్నినా విచిత్రమైన వింతలతో కూడుకననా ద్నినా 
సృష్టుంచడానిక్ అస్ధారణ చైతన్యముననావాడే తగును. అలాంటి వాడు సర్వజుఞాడు, 
సర్వశక్తే, పరుషోతతేముడు మాత్రమే సచఛేబ్దవాచ్్యడు కాగలడు. అంతేకాదు సృష్టుక్ 
సమ్భనిధుంచిన ఉపనిషత్ వాకా్యలనినాంటిలోనూ సంకలపు/ఈక్షా పూర్వకంగానే 
సృష్టు చేయబడినట్లే తెల్పబడుతుననాది. సఈక్షత లోకాను్న సృజ్ ఇతి. సఇమాన్ 
లోకానసృజత. ఆయన తలచినాడు లోకాలను సృష్టుంచాలని. అపడు ఆ సంకలపుము 
చేసిన ఆయన లోకాలను పటిటుంచినాడు 2) సఈక్షాించక్రే. సప్రాణమసృజత్. ఆయన 
సంకలిపుంచినాడు. అట్పమ్మట ప్రాణమును సృష్టుంచినాడు. మొదలైన వాకా్యల్ 
ఇందుక ఉద్హరణాల్ స్మా!

ఏమండీ! ఒక సందేహము. ఎక్కడైనా కారా్యనినా బట్టు కద్! కారణము ఉంట్ంది. 
ఐనపపుడు బ్రహ్మ విలక్షణుడుగా కనపడుతునానాడు. ఈ ప్రపంచమనే కారా్యనినా 
పరిశీలించితే కారణముగా చెపపుబడే బ్రహ్మతో సమబినధుము ఎక్కడా! పసగడంలేదు గద్ 
అని. నిజమే! ఆయన అనినా కారా్యలక తగినట్లేగా కారణమై ఉండగలడు. సర్వజుఞాడు. 
సర్వశకతేలూ సమృదిధుగా ఉననాటిటువాడు. సత్యసంకల్పుడు. పరుషోతతేముడు. సూక్ష్మ 
రూపాల్గా ఉననా చిదచితుతేలను తన శరీరములో నిల్పుకననాటిటువాడు. చిదచితుతేలను 
తనక శరీరముగా మల్చికననావాడు. వాటిని నియని్రాంచే సమరుథేడు. తానువాటిలో 
ఉండటము చేత వానిక్ ఉనిక్ని కలిగాంచ్తుననాటిటువాడు. ద్నేనా వేదము ఇటాలేగా చెపపుంది. 
పరాఽ స్య శకి్తోః వివిధైవ శ్రూయతే సావేభావికీ జ్ఞాన బలక్రియాచ. ఈ బ్రహ్మక ఉననా 
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శక్తే చాలా గపపుది. అది పల్రకాల్గా నుంట్ంది. ఇతరులవలన సంక్రమించినది 
కాదు. ఆయనక అది స్వభావసిదధుమైనటిటుది. అంతేకాదు. జాఞానము, బలము, క్రియల్ 
కూడా అటాలేంటివే. యససురవేజఞాోః సరవేవిత్ యస్యజ్ఞానమయిం తపోః జగత్ కారణముగా 
చెపపుబడుతుననా ఏ బ్రహ్మ ఉనానాడో అతడు సర్వజుఞాడు సమసతే పద్రాథేలను గురించి 
పట్టువు, పూరో్వతతేరాలూ తెలి్సనవాడు ఆయావస్తేవులలోని మానసిక సంభావనలూ 
మరియు అందుక కారణమైన త్రిగుణాల్ అందుక కారణమైన కర్మలనునూనా 
సమగ్రముగా తెలి్సయుననాటిటువాడు. ఆయన తపస్్స ఆలోచన జాఞానము ప్రచ్రముగా 
కలది. యసా్యవ్యక్తిం శరీరమ్. యసా్యక్షరమ్ శరీరిం యస్యమృతు్యశ్్శరీరమ్. 
ఏషసరవేభూత్న్తరాత్్మ. సృష్టుక్ కారణమైన బ్రహ్మక అవ్యకతేము అని పల్వబడే 
మూలప్రకృతి శరీరము. అక్షరశబ్దము చేత చెపపుబడే కూటసథే పరుష్డైన జ్వుడు 
అక్షరుడు శరీరము. మృతు్యవనబడే సంస్రరూపకర్మశరీరము. ఇలాంటి ఈయన 
సర్వభూతములలో అనతేరాత్మగా నుంట్నానాడు అని. అందుచేత పరమాత్మ 
విలక్షణుడు ఐనా దృశ్యమాన ప్రపంచానిక్ కారణం అవుతునానాడనే విషయానినా 
నవిలక్షణత్వేత్ ఇతా్యది సూత్రాల వద్ద విపలంగా ప్రతిపాదించ్తాము. ఇక్కడ 
మాత్రము సృష్టువాకా్యల్ ప్రధానమును ప్రతిపాదించ్టక తగవు అని చెపతునానాము. 
కార్యకారణవస్తేవిరోధానినా ఆ సూత్రాల వద్దనే తొలగించ్తాము. 

ఏకవిజాఞానేన సర్వవిజాఞానవాక్యము వద్ద ప్రతిజాఞాదృషాటుంతాల్ కనిపస్తేననావి 
కనుక ఇది అనుమానరూపమైన వాక్యము అని మీర్దైతే చెపపునారో అది తగినది 
కాదు. అనుమాన ప్రయోగములో ప్రతిజఞా తరువాత హేతువుండి తీరాలి కద్! ఇక్కడ 
ద్ని ప్రస్తేవన బొతితేగా లేనేలేదు కద్! యేనా శ్రుతిం శ్రుతిం భవతి అనే వాక్యము వద్ద 
మాత్రము ఏకవిజాఞానేన సర్వం విజాఞాతమవుతుంది అని ప్రతిపాదించదల్చికనగా ఎటిటు 
పరిసిథేతులలోనూ అది సంభవము కాదు అని గటిటు నమ్మకానినా కలిగి ఉననావాడిక్ ద్నినా 
తొలగించడము కరక అటాలేగా స్ధ్యమవుతుందయా్య అని చెపపుడంకరక మాత్రమే 
హేతువు లేకండా దృషాటునాతేనినా ఎతితే చూపడం జరుగింది. అంతే తపపు ఆనుమానిక 
ప్రయోగము చేయబడలేదు. ఈక్షతా్యదుల శ్రవణము వలన అస్ధారణమైన 
హేతువు సృష్టుక్ కారణముగా వినిపంచ్తుననాందువలలే అనుమానపవాసనే ఇక్కడ 
లేదుగాకలేదు. మీరు చెప్పుది బాగానే ఉంది కానీ ఇక్కడ చేతనుడిలో ఉండే ముఖ్్యరథేయా 
ఐన ఈక్షణము ఇక్కడ చెపపుబడడం లేదు. ఐతే ప్రధానములో కనిపంచే గౌణారథేమైన 
ఈక్షణము మాత్రమే ఇక్కడ చెపపుబడుతుననాది. తతేతేజ ఐక్షత అతేజస్్స సంకలిపుంచెను. 
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త్ఆప ఐక్షన్త ఆ నీళుళీతల్చికననావి. అనే ప్రయోగాల ద్్వరా గౌణేక్షణమే తదుపరి 
ప్రకరణములో కనిపస్తేననాది. కనుక ఇక్కడకూడా గౌణేక్షణమే కాని ముఖే్యక్షణము 
కాదు. లోకములో కూడా ఇదే కనిపస్తేననాది. ఏమిటంట్ అచేతనములయందు 
కూడా చేతనుడిలో ఉండే ధరా్మలను ఆరోపంచి చెపపుడము. ఎలాగంట్ వృష్టి ప్రతీక్షాోః 
శాలయోః చేల్ వరషిము కరక ఎదురుచూస్తేననావి. వర్్షణ బీజమ్ ప్రతిసింజహర్ష 
వానకరువడంతో వితతేనము హరిషించినది. అని అందువలన ఇక్కడ చెపపుబడిన 
ఈక్షణము గౌణ ఈక్షణము అని. దీనినా సూత్రకారుడే స్వయంగా ఖండించ్తునానాడు.

గౌణశేచినా్నఽత్మ శబ్దాత్: 1-1-6 : ఈక్షణము గౌణము అని అనేటలేయ్తే కాదు. 
అక్కడే ఆత్మ శబ్దము వినిపస్తేననాది కద్! అని. గౌణేక్షణ స్హచర్యము (గ్రౌణము 
ముఖ్యము కానిది. అప్రధానమైనది. అట్వంటి ఈక్షణము కలిగి ఉండడము) వలన 
సత్ శబ్దవాచ్్యడిక్ కూడా ఈక్షణవ్యపదేశము సృష్టుక్ ముందుననా, నియతమైన, తపపుని 
సరియై ఉననా పూరా్వవసథేతో కారణముగా ఉననాటిటుది అనే అభప్రాయము ప్రకారము 
గౌణమే అని ఏదైతే ఆ శంకను లేవనెతితేనావో అది తపపు. ఐతదాత్మయా మిదిం సరవేమ్. 
తత్ సత్యిం. సఆత్్మ. ఈ కనిపంచే ప్రపంచము అంతాకూడా ఇతడినే ఆత్మగా కలది. 
ఆయనలేకండా ప్రవరితేంచలేదు. బ్రహా్మత్మకము అది నిజము. అతడే ఆత్మగా ఉనానాడు. 
ఇదంతా అతనిక్ శరీరమే. అని సత్ శబ్దము చేత సృష్టుకారణముగా చెపపుబడిన వాడిని 
ఆత్మ శబ్దముతో చెపపునాడు. అనగా స్రము ఇది. ఐతదాత్మయామిదిం సరవేిం సఆత్్మ 
అని చేతనాచేతన మిశ్రితమైన ప్రపంచానిక్ సత్ శబ్దము చేత చెపపుబడేవాడు ఆత్మగా 
నునానాడు అని ఉపదేశించ్ట ప్రధానానికే అన్వయ్ంచ్కనేటలేయ్తే అచేతనానిక్ 
మరొక అచేతనము ఆత్మగా ఉండడము ఎంతమాత్రమూ పసగేది కాదు స్మా! అని.

కావున తేజస్్స, నీరు, పృథివీ మొదలైన పంచభూతాలక కూడా పరమాత్మనే 
ఆత్మ ఐ ఉంట్నానాడు కాబటిటు తేజస్్స మొదలగు శబా్దల్ కూడా పరమాత్మకే వాచకాల్ 
కాని మరొకరిక్ కావు. అనగా ఆయా రూపాలోలే ఉననాందున అవి ఆయనకే వాచకాల్ 
కానీ కేవలము శరీరంగా ఉననా వాటిని గురించి తెలిప్వికావు. అదెటాలేగంట్! హన్త! 
అహమిమాస్్త స్రోదవత్ోః అనేన జీవేనాత్మనా అనుప్రవిశ్యనామరూపే వా్యకరవాణి. 
ఆహా ఏమినాభాగ్యము.  ఈ మూడు తేజ్ఽబననాములనే దేవతల్ లభంచినవి. వీటిలోనిక్ 
నేను ఈ జ్వుడి ద్్వరా ప్రవేశించి వీటిక్ నామమును, రూపానినా కలిగించ్తాను. అని 
చెపపునట్లే పరమాత్మ యొక్క అను ప్రవేశము ద్్వరానే తేజస్్స ముననాగు భూతాలక 
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వస్తేత్వము, ఆయా ప్రలేను కలిగి వ్యవహరింపబడడం అనేది ఏరపుడుతుననాదని 
తెల్స్తేననాది. కావున తతేతేజ ఐక్షత,తా ఆపఐక్షనతే అని చేసిన ప్రయోగాల్ కూడా 
ముఖ్య ఈక్షణారాథేనేనా చెపతునానాయ్. కాని గౌణేక్షణమును మాత్రముకాదు. కనుక 
స్హచర్యము వలలే నునూనా తదైక్షత అని అననాపడు గౌణఈక్షణము కావచ్చిననే శంక 
దూరముగా త్రోసివేయబడుతుననాది అని సూత్రాభప్రాయము.

ఇంకనూ ఈ చెపపుబోయే కారణము చేత కూడా ప్రధానము సత్ శబ్దము చేత 
చెపపుబడడము లేదు. తని్నష్ఠస్య మోక్షోపదశాత్ 1-1-7 ఆ పరమాత్మను ఉపాసన 
చేసినవాడిక్ మోక్షము కల్గాతుందని చెపపునందువలలే ప్రధానము కారణం కాదు.

మోక్షానినా పంద్లని కోరుతుననా శే్వతకేతువుక తతవేమస్ అనే వాక్యము 
ద్్వరా నీవు సద్త్మకడవే బ్రహ్మను ఆత్మగా కలిగానవాడవే స్మా అని ఆ విధంగా 
నీక ఆత్మయైన పరబ్రహ్మను ఉపాసన చెయ్్య అని ఉపదేశించి ఆయన యందు నిష్ఠ 
గలవాడిక్ తస్య త్వదవచిరమ్. యావన్న విమోక్షే్య అధసమ్పతేసుయా. పరమాత్మను 
ఉపాసిసూతే ఆయనయందే నిష్ఠను కలిగా ఉననా వాడిక్ శరీరమును విడిచివేయడమే 
ఆలస్యము.  ఆ వెనువెంటనే బ్రహ్మ వద్దక వెళళీపోతాను. ఆయనను చేరుకంటాను 
అని ఎదురుచూస్తేంటాడు. అని చెపపునట్లే బ్రహ్మను చేరుకోవడములో శరీరము 
మాత్రమే అడ్డంక్గా నిల్స్తేంది. ఆ పని జరిగిన వెంటనే బ్రహ్మను చేరుకోవడమనే 
బ్రహ్మ స్వరూపమైన జాఞానానందమయమైన స్వరూపానినా పందడమనే మోక్షము 
చేకూరుతుంది అని ఆచారు్యడు ఉపదేశిస్తేనానాడు. ఒకవేళ అచేతనమైన ప్రధానమే 
కారణమని ఉపదేశించినటలేయ్తే అపడు తనను ప్రధానముగా కారణముగా 
కలవాడినిగా ప్రధానాత్మకడుగా ఉపాసన చెయ్్య అని చెపపునటలేయ్తే అది మోక్ష 
స్ధనము అని ఉపదేశించడము కదరదు. యథాక్రతు రస్్మన్ లోకేపురుష్భవతి 
తథేతోః ప్రేత్యభవతి ఈ లోకములో ఏ లోకానినా ఏ ఫలానినా గురించి ఉపాసన చేస్తేడో 
వాడు ఈ లోకము నుండి వెళళీన పోయ్న పదప ఆ లోకానినా ఆ దేవతను ఆ ఫలానేనా 
పందుతాడు - అని శ్రుతి చెపపుతుననాది. కనుక ప్రధానానినా ఉపాసించిన అతడు 
అచేతనతా్వనేనా పందుతాడు. చేతనుడు ఐనవాడు పరమ చేతనతా్వనినా పందడానిక్ 
బదుల్ చైతన్యము లేని మొదు్ద/ జడస్వరూపానినా పందవలసి ఉంట్ంది. అది 
మోక్షము కాదు గద్ తలిలేదండ్రులకంట్ వేయ్రట్లే వాత్సల్యము/ప్రేమ గల 
వేదశస్రాము ఈ విధమైన తాపత్రయములచేత పీడింపబడుటక కారణమైన అచితుతేను 
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ఉపాసించ్ ద్నేనా చేరుకో అని ఏనాడూ చెపపుదు కద్! అపార స్ఖస్వరూపడైన 
పరంబ్రహ్మను ఉపాసించ్ ఆయన వద్దకే చేరుకో అని మాత్రమే చెపపుతుంది. ఇది 
ఇట్లేంట్ ఈ ప్రపంచానిక్ మూల కారణమని వాదించేవారు కూడా ప్రధానమును 
ఉపాసించితే మోక్షము కల్గుతుందని ఒపపుకోవడము లేదు. పైగా ప్రకృతి సంపర్కము 
వా్యధవంటిది అని తెల్్సకో ద్నినా వదిలించ్కోవడానిక్ తగిన ప్రయతానానినా చెయ్్య అని 
మాత్రమే ప్రద్న కారణవాదియైన స్ంఖ్యమతము ఉపదేశిస్తేననాది.

ఇందు మూలముగా కూడా ప్రధానము కారణము కాదు. హేయతవే అవచనాచచి 
1-1-08  హేయమైనదని చెపపునందువలలే ప్రధానము జగత్ కారణము కాదు.

ఒకవేళ ప్రధానమే కారణమని సత్ శబ్దము చేత చెపపుబడినటలేయ్తే అపడు 
ముముక్షువు ఐన శే్వతకేతువుక ప్రద్నాత్మకత్వము మోక్షము పందడానిక్ అడ్డంక్గా 
నిల్స్తేననాందున హేయమైనది (వదిలించ్కో దగినది. ఓ హాక్ త్్యగే అనిధాతువు) 
అనియే చెపపువలసియుండింది. కానీ ఆ మాట చెపపులేదు. పైగా సద్త్మకత్వత్వమే 
ఉపాదేయము/కోరి స్్వకరించదగినది. తత్తవామస్. తస్యత్వదవ చిరమ్ అనే వాకా్యల 
చేత తేటగా చెపపుబడుతుననాది.

ఇందువలలే కూడా ప్రధానము జగత్ కారణము కాదు. ప్రతిజ్ఞా విరోధాత్ 1-1-09 
కారణమైన ఒక వస్తేవును తెల్్సకంట్ అనీనా తెల్స్తేయ్ అనే ప్రతిజఞాతో విరోధము 
వేస్తేననాందువలలే.

ప్రధానమే కారణము ఐనటలేయ్తే తొల్త చేసిన ఏకవిజాఞానేన సర్వవిజాఞాన 
ప్రతిజఞాతో విరోధము ఏరపుడుతుంది. సది్వద్యలో ఉపదేశనినా ఆరంభంచినపపుడు ఒక్క 
వస్తేవును గురించి సమగ్రంగా తెల్్సకంట్ అనినా వస్తేవులను గురించిన ఎరుక 
కల్గుతుంది అని ప్రతిజఞా చేసినారు. అదెలాగా అంట్ కార్యము కారణముల్ ఒకటి 
కకటి విభేదించవు. వదిలిపెటిటు ఉండవు అని అనన్యముల్ వేరు పద్రాథేల్కావు. 
అందువలన కారణము ఐన చేతనాచేతన ప్రపంచము తెలియవస్తేంది అనియే 
ఉపపాదించాలి. నీవు చెపపునట్లే ప్రధానమే కారణమయే్యటటలేయ్తే చిదచిని్మశ్ర 
ప్రపంచములో చిత్స్వరూపడైన జ్వుడిక్ ప్రధానము కారణముకాదు కాబటిటు, జ్వుడు 
ప్రధానానినాంచి జని్మంచలేదు కనుకనూ ప్రధానానినా గురించి తెల్్సకంట్ చేతన వరగాము 
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గురించిన విజాఞానము కల్గదు. కావున ప్రతిజాఞాభంగము/విరోధము ఏరపుడుతుంది. 
అందువలలే ప్రధానము కారణమూ సత్ శబ్ద వాచ్యమూ కాదు.

సావేప్యయాత్ 1-1-10 కారణమైన సత్ శబ్దవాచ్్యని యందు లీనమవు 
తుననాందువలలే.

కారణమైన ఆ సచఛేబ్దవాచ్యమైన ద్నినా గురించే వేదము ఇటాలేగా 
చెపపుంది. సవేపా్నన్తిం మేసోమ్య విజ్న్హీతి. యత్రైతత్ పురుషోః సవేపితినామ. 
సత్సోమ్యతదాసింపనో్నభవతి. సవేమపీతోభవతి తసా్మదనిం సవేపితి ఇత్్యచక్షతే. 
సవేింహ్యపీతోభవతి.  ఓ స్ము్యడా! స్వపనాము యొక్క చివరిదశను - ఎలాంటి 
కల లేకండా గాఢ నిద్రయొక్క దశ - చెపతునానాను. విను. ఎపడైతే ఈ జ్వుడు 
నిదురించ్తునానాడో! అపడ సత్ శబ్దవాచ్్యడైన కారణబ్రహ్మలో లీనము 
అవుతునానాడు ఆయనను చేరుకంట్నానాడు. ఆయనతో కలి్సఉంట్నానాడు. కనుక 
స్వపతి అని అంట్నానారు. కార్యమైనదంతా తన కారణములో కలి్సపోతుంది. బాల్డు 
ఆడిపాడి అలసి పోయ్నవాడు వచిచి తనతలిలేదండ్రుల ఒడిలో వాలిస్ద తీరుతునానాడు. 
అంతవరక బాహ్యప్రపంచములో స్ఖదుఃఖ్లననుభవించి తన జన్మక కారణమైన 
వారివద్దకే పోయ్ ఓద్రుపు పందుతునానాడు. అని గాఢ నిద్ర - (స్ష్సితే) ను పందిన 
జ్వుడిని, సత్ శబ్దవాచ్్యడైన పరమచేతనుడిని చేరుకననావాడిని, స్వమపీతః - 
స్వసి్మన్ తన కారణమైన వానితో కలిసిపోయ్నవాడని ఎతితేచెపపుతుననాది. ప్రలయము 
అనగా తనక కారణమైన వానియందు లీనము అగుట కనుక అచేతనము చేతనుడిక్ 
కారణము కాదు. కాబటిటు చేతనుడిక్ కారణమైన పరమచేతనుడిలో కలవడమే సరి 
ఐనది. అందువలన జ్వుడిక్ ప్రధానము కారణము కాదు.

స్వమపీతోభవతి అని అనగా ఆత్మయైన వాడినే జ్వుడు చేరుతునానాడని అరథేము. 
చిద్వస్తేవును (జ్వుడిని) శరీరముగా గలిగా ఆ శరీరానిక్ ఆత్మయైన బ్రహ్మయే జ్వశబ్దము 
చేత చెపపుబడుతునానాడని నామరూప వా్యకరణ శ్రుతి చెపపుంది. ఆ విధంగా జ్వశబ్దము 
చేత వ్యవహరింపబడే బ్రహ్మ స్ష్పతే సమయమునందు కూడా ప్రలయకాలములో 
వలె నామరూపములతో పతుతేలేనందు వలలే కూడా ప్రలయము సత్ శబ్దము చేతనే 
వ్యవహరింపబడదగును అని సత్ సోమ్య తదా సింపనో్న భవతి సవేమపీతోభవతి 
అనే శ్రుతి వాక్యము చెపపుతుననాది. అట్లే దీనిక్ సమానప్రకరణములో ప్రాజ్ఞానాత్మనా 
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సింపరిషవేక్తోః న బ్హ్యింకిించనవేద నాన్తరమ్ ప్రాజుఞాడు తనక ఆత్మయూ ఐన 
పరబ్రహ్మతో గాఢాలింగనము చేస్కనబడిన జ్వుడు బయటి ప్రపంచములో 
జరిగేవి కాని తన మనస్్సలో కలిగేవాటి గురించిగానీ ఏమీ ఎరుగడు. అనినీనా వేదము 
చెపపుతుననాది. పరమపరుష్ని అనుగ్రహముతో మోక్షము సిదిధుంచేంతవరక జ్వుడిక్ 
నామరూపాలతో సమబినధుము కలిగియుననాందువలలేనే తనను గురించి తపపు సమసతే 
బాహ్య ప్రపంచానిక్ చెందిన విషయాలను గురించిన జాఞానము కల్గుతుననాది. 
అందుచేత వాటికోసము వెంపరలాడి దుఃఖ్ల పాలౌతునానాడు. స్ష్పతే కాలములో 
మాత్రము ఈ ప్రపంచానిక్ చెందిన నాముమును, రూపానినా వదిలిపెటిటు పరమాత్మతో 
చేరికను పందుతునానాడు. తిరిగి మెలకవను పందిన తరువాత నామరూపాలను 
పంది ఆయా నామరూపాలతో వ్యవహారము చేస్తేనానాడు. అని మరొక శ్రుతివాక్యము 
చెపతుననాది యదాసుప్తోః సవేప్నిం న కథించన పశ్యతి, అథాస్్మన్ ప్రాణ ఏవ ఏకథా 
భవతి. నిద్రించినవాడు ఎట్వంటి కలల్ లేకండా గాఢనిద్రాదశక చేరుకంటాడు. 
అపడు వాడిలో ఇంద్రియవా్యపారము నశించి ప్రాణము ఒక్కటి మాత్రమే ఒంటరిగా 
నిలిచి ఉంట్ంది. 2) ఏతసా్మదాత్మనోః ప్రాణాోః యథాఽయతనిం విప్రతిష్ఠనే్త. ఎపడైతే 
పరమాత్మ పరిష్వంగమునుండి జ్వుడు బయటపడుతాడో అపడు అతని యొక్క 
ఇంద్రియాలనీనా తమతమ గూళళీక చేరుకంటాయ్. అటాలేగే త ఇహ వా్యఘ్రోవా 
స్ింహోవా వృకోవా వరాహోవా దింశోవా మశకోవా యద్యద్ భవని్త తదా భవని్త ఆ 
ఇంద్రియాలతో కూడిన పదప జ్వుల్ ఈ శరీరము నందు ప్రవేశించి నిదురించడానిక్ 
మునుప పెద్దపలియో సింహమో తోడేలో లేక అడవి పందియో జ్రీగయో దోమన్ 
ఏదిఐతే అయ్్య ఉండెన్ ఆ మెలకవ వచిచిన దశలో తిరిగి ఆయా దేహాలతో కూడి 
ఆయా స్వభావాలతో ప్రవరితేస్తేరు అని.

అటాలేగే స్ష్పతేడైన జ్వుడిని ప్రాజ్ఞానాఽత్మనా సింపరిషవేక్తోః ప్రాజుఞాడైన 
పరమాత్మచేత కౌగిలించ్ కనబడియునానాడని కూడా శ్రుతి చెపతుననాది. అందువలలే 
సత్ శబ్దము చేత చెపపుబడేవాడు పరబ్రహ్మ. ఆయన సర్వజుఞాడు పరమేశ్వరుడు ఐన 
పరుషోతతేముడే. ద్నినే వృతితేకారుడైన బోధాయనుడు ఇటాలేగా చెపపునాడు. ఆ గాఢ 
నిద్రలో జీవుడు సత్ శబదా వాచు్యడైన పరింబ్రహ్మతో కూడియుింటునా్నడు. ఇది సమ్పతి్త, 
అసమ్పతి్తలవలన తెల్సు్తన్నది. సతి సమపుద్య నవిదుః సతి సమపుతా్సయామహే ఇతి. సత 
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ఆగమ్య నవిదుః సత ఆగచాఛేమహే ఇతి లోకుల్ సుష్పి్తదశలో సత్ శబదావాచు్యడిని 
చేరుకుింటునా్నరు గాన్ ఆయనను చేరుకున్నటు్ల తెలియదు. ఆయననుిండి బయల్దరి 
వచిచి ఈ శరీరాలలో దూరి సత్ శబదావాచ్యమైన బ్రహ్మనుిండి మేము వచిచినామని 
ఎరుగకునా్నరు. అని చెపి్పన వేదవాకా్యని్న బట్టి సమ్పతి్త అసమ్పతు్తల దావేరా ఇది 
తెలియవసు్తన్నది అని ప్రాజేఞానాఽత్మనా సమపురిష్వకతేః అని కూడా వేదమే తెల్్పతున్నది 
అని.

ఇందువలలే కూడా ప్రధానము జగతుతేక కారణము కాదు. గతిసామానా్యత్ 
1-1-11 చిదచితుతేల యొక్క గతి - ప్రవృతితే ఆపరమాత్మనుండే జరగడం సమానమై 
నందున.

1) ఆత్్మవా ఇదమేక ఏవాగ్ర ఆ సీత్, నాన్యత్ కిించన మిషత్. సఈక్షత 
లోకాను్న సృజ్ ఇతి. సఇమాన్ లోకానసృజత. సృష్టుజరుగడానిక్ ముందుకాలములో 
ఆత్మ ఒక్కడు మాత్రమే ఉండెను. మరొక్కటి ఏదీ లేకండెను. ఆ ఆత్మ లోకములను 
పటిటుంచవలెనని తలచినాడు. అటాలేగా సంకలిపుంచిన ఆత్మ ఈ లోకాలను 
పటిటుంచినాడు. 2) తసా్మదావే ఏతసా్మదాత్మన ఆకాశోః సమూభూతోః ఆకాశాదావేయుోః 
వాయోరగి్నోః. అగే్నరాపోః అదభూయాోః పృథివీ.  ప్రళయ కాలములోనూ చెక్కచెదరక 
నిలిచియుననా ఆత్మనుండి, సృష్టు చేయదలిచిన వాని నుండి తొల్తగా ఆకాశం పటిటునది. 
ద్నినుండి వాయువు, ద్నినుండి అగినా, ద్నినుండి నీరు, ద్నినుండి పృథివి 
పటిటునది. 3) తస్యహ వా ఏతస్యమహతో భూతస్య నిశ్శవాస్త మేతత్ యత్ ఋగేవేదోః. 
అలాంటిదైన ఈ మహాభూతము తాను తన ముక్కరంధ్రములనుండి వదిలిన గాలియే 
ఈ ఋగ్ వేదము అని పల్వబడుతుననాది. మొదలైన సృష్టువాకా్యలక ఏ గతి - వ్రవృతి్త 
ఉననాదో అది తతా్సమానా్యత్ - ద్నితో సమానారథేమై యుననాది. ఈ సత్ శబ్దము 
కూడా. పై సృష్టు వాకా్యలనినాంటిలోనూ సర్్వశ్వరుడు ఐన పరంబ్రహ్మనే కారణము 
అని అరథేమవుతుననాది. అందుచేత ఇక్కడ కూడా ఈ సది్వద్యలో కూడా సర్్వశ్వరుడే 
కారణము అని నిరణుయము చేయబడుతుననాది.

ఇందువలలే కూడా ప్రధానము కారణము కాదు. శ్రుతత్వేచచి 1-1-12 ఇదే 
ఉపనిషతుతేలో ఈ సచఛేబ్దవాచ్్యడిక్ సరవే ప్రపించానికి ప్రవృతి్త= బ్ధనావా్యపారము, 
దనిని తెలియచేసు్తన్నద్ అని అర్థము. తాను ఆత్మయై యుననాందున నామరూపములను 
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ఏరపురచిడము అందుక తగినట్లే సర్వజఞాత్వము సర్వశక్తేత్వము సర్వఆధారత్వము 
అపహతపాప్మత్వము - పాపపణ్యరూపకర్మ సమబినధుము లేకపోవడము - మొదలైన 
వాటితో పాట్ సత్యకామత్వము సత్యసంకలాపుదుల్ననాట్లే తెల్పబడుతుననాది. 1) అనేన 
జీవేన ఆత్మనా అను ప్రవిశ్య నామరూపే వా్యకరవాణి ఈ జ్వుడిక్ నేను ఆత్మగా అయ్్య 
అతని ద్్వరా ఈ శరీరములో ప్రవేశించి శరీరానినా కలిగాయుననా జ్వుడిక్ నామమును 
రూపానీనా ఏరపురుచితాను. 2) సనూ్మలాోః సోమే్యమాోః సరావేోః ప్రజ్ోః సదాయతనాోః సత్ 
ప్రతిషా్ఠోః ఓ స్ము్యడా! ఈ ప్రజలందరూ సత్ శబ్దవాచ్్యడినే మూలకారణముగా 
కలిగా పడుతునానారు ఆయనయందే ఆధారపడి బ్రతుకతునానారు. ఆయన వద్దకే 
చేరుకని నిలిచిపోతునానారు. 3) ఐత దాత్మయామిదిం సరవేమ్. తత్ సత్యిం స ఆత్్మ.   
ఈ కనిపంచే చరాచరప్రపంచమంతా ఈ సత్ శబ్దవాచ్్యడినే ఆత్మనుగా కలిగాయుననాది. 
అది యథారథేము ఆయనయే ఆత్మ. 4) యచాచిసే్యహాస్్త యచచినాస్్త సరవేమ్ తదస్్మన్ 
సమాహితమ్. ఈ ప్రపంచములో ఏది ఉననాదో ఏది లేదో (జ్వుడు, ప్రకృతి అనీనా కూడా) 
ఆయనలోనే కూరచిబడియుననాది. అస్్మన్ కామాోః సమాహిత్ోః ఈయనలోనే కోరదగిన 
మంగళగుణముల్ అనీనా చేరియుననావి. ఏషఆత్్మఽపహతపాపా్మ విజరోవిమృతు్యోః 
విశోకోః అవిజిఘతసుోః అపిపాసోః సత్యకామోః సత్యసింకల్పోః ఇతడు ఆత్మ.  ఏ పాపముల్ 
లేనివాడు. అందువలలేనే ముసలితనము, ద్ని తరువాత కలిగే మరణము, వీటివలన 
కలిగే దిగుల్, శరీరముననాందువలన కలిగే ఆకలి దపపుల్ లేనివాడు. ఆయన కోరిన 
కోర్కల్ అనీనా నెరవేరియుననాటిటువాడు. ఆయన తలచిన ద్నిని అడు్డకోగలిగానవాడెవ్వడూ 
లేడు అని.

అటాలేగే ఇతర ఉపనిషతుతేల్ కూడా చెపతేనానాయ్. 1) నతస్యకశచిత్ పతిరస్్తలోకే 
నచేశత్ నైవచ తస్యలిింగమ్. స కారణిం కరణాధిపాధిపో నచాస్యకశచిత్ జనిత్ 
నచాధిపోః సర్వప్రపంచానికీ కారణభూతుడైన బ్రహ్మక ప్రభువైన వాడు ఎవడూ 
లేడు. ఏల్కనేవాడునూనా లేడు. ఆయనక శరీరములేదు. ఆయనయే అందరికీ 
కారణమైనవాడు. ఆయన ఇంద్రియాలక అధపతియైన జ్వుడినినీనా శసించ్తాడు. 
ఆయనను పటిటుంచేవాడు లేడు. ఆయన కనానా పెద్దవాడై నియంత్రించేవాడునూనా లేడు. 
2) సరావేణి రూపాణి విచిత్య ధీరో నామాని కృత్వేఽభవదన్ యదాసే్త జాఞానము చేతనే 
ఆనందించ్తూ ఉండే ఆయన అనినారకాలైన రూపాలను ధరించి వాటిక్ తగినప్రలేను 
పెటిటు వాటిలో ఆయా రూపధారులను వ్యవహరించ్తూ ఉనానాడు. 3) అన్తోః ప్రవిషటి 
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శాసుసా్త జనానాిం సరావేత్్మ. ఆయన జనులయొక్క హృదయాలలోపల ప్రవేశించి 
యునానాడు. వాళళీను వారివారి పణ్యపాపాలక అనుగుణంగా శసించ్తూ 
ప్రవరితేంపచేసూతే ఉనానాడు. అందరికీ ఆయనయే ఆత్మ. 4) విశావేత్్మనిం పరాయణమ్ 
విశ్వనికంతటికీ ఆయనయే ఆత్మయై వాటిక్ ఉనిక్ని నిల్పుతూ తానే విశ్వముగా 
ఉననాట్వంటివాడు. ఆయనయే పరమగతియైనవాడు. 5) పతిిం విశవేసా్యతే్మశవేరమ్. 
విశ్వనిక్ పతియైన ప్రభువు. ఆయనను పాలించేవాడు లేక తనక తానేప్రభువైనవాడు. 
6) యచచికిించిజజుగత్యస్్మన్ దృశ్యతే శ్రూయతేఽపివా! అన్తరబుహిశచితతసురవేింవా్యప్య 
నారాయణోః స్్థతోః ఈ ప్రపంచములో ఏదైతే కనిపస్తేననాదో ఏది ఉననాది అని 
వినిపస్తేననాదో వాటిలో లోపలా బయటా వా్యపంచి శ్రీమనానారాయణుడు ఉనానాడు. 
7) ఏష సరవేభూత్న్తరాత్్మఽపహత పాపా్మదివో్యదవ ఏకోనారాయణోః ఈయన 
సర్వభూతాలకనూనా అనతేరాత్మయైయునానాడు. పణ్యపాపరూపకర్మల సమబినధుము 
లేనట్వంటివాడు. దివు్యడు దేవుడు ఉజ్వలంగా వెలిగేవాడు. ఆయన ప్ర్ 
నారాయణుడు. ఇటాలేంటివి ఇంకా ఎనెనాన్నా. 

అందువలన జగతుతే పటటుడానిక్ కారణమైన ద్నినా చెప్పు ఈ శ్రుతివాక్యము 
ప్రధానానినా ప్రతిపాదించజాలదు. అందువలలే సర్వజుఞాడు, సర్వశక్తే. ఈశ్వరుల్గా 
భావించ్కనేవారందరిక్నీనా ఈశ్వరుడు/ ఎలాంటి దోషగనధుము లేనివాడు/ 
అనవధకమైన అతిశయానినా కలిగిన లెక్్కంపరాని కళ్్యణగుణగణముల్ అనే 
ప్రవాహాలనినాంటిక్ సముద్రము వలె కలయ్కక ఏకక స్థేనమైన వాడు పరుషోతతేముడూ 
ఐన నారాయణుడే సమసతే జగతుతేకూ ఏకక కారణము/ అందరికీ తెల్్సకోదగిన 
ఉపాసింపదగిన బ్రహ్మ అని స్సిథేరమైయుననాది.

పైన చెపపున కారణాలవలలేనే ప్రధాన కారణవాదముతో పాట్గా నిరి్వశేషమైన 
చినా్మత్రమే బ్రహ్మ అనే వాదమును కూడా సూత్రకారుడైన వేదవా్యసమహరిషి 
తోసిపార్సినాడు అని తెల్్సకోవాలి. ఎందుకంట్ పరమారథేమైన ముఖ్్యరథేమైన 
ఈక్షణము లేక సంకలిపుంచ్ట అనే గుణానినా కలిగాన బ్రహ్మయే తెల్్సకోదగినవాడు 
జిజాఞాస్్యడు బ్రహ్మ అని నిలబెటిటునాడు కనుక.

బ్రహ్మ ఎలాంటి విశేషాల్ లేనివాడు అని చెపపునపపుడు ఆయన స్క్ అని 
అంట్ ఆస్క్త్వము కూడా అపరమారథేమే అవుతుంది. ఆయనక జాఞాతృత్వమనే 
గుణమేలేనపపుడు స్క్ ఎలా కాగలడు?
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బ్రహ్మవేద్నతేముల చేత మాత్రమే తెల్్సకోబడుతాడు. అలాంటి ఆయననే 
తెల్్సకోవాలి అని ప్రతిజఞా చేయబడింది. ఐతే ఆ బ్రహ్మ అచేతనము కాదు. చేతనుడు 
అని ఈక్షతేరానా శబ్దమ్ ముననాగు సూత్రాలతో ప్రతిపాదింపబడింది. చేతనత్వము 
అనగా చైతన్యము అనే గుణానినా కలిగాయుండుట. అందువలన ఈక్షణము అనే గుణము 
లేకపోయ్నటలేయ్తే ఆ బ్రహ్మ కూడా ప్రధానముతో సమానంగా జడపద్రథేము 
అవుతాడు కద్!

ఇంతే కాకండా నిరి్వశేష ప్రకాశము మాత్రమే బ్రహ్మ అనేటటలేయ్తే ఆయనక 
ప్రకాశత్వమును కూడా మనము ప్రతిపాదించలేము. ప్రకాశము అంట్ తనను 
బయటివాడిని ఇద్దరీనా ఇతడు ఇటాలేంటివాడు ఈప్రు గలవాడు ఈ రూపగలవాడు అని 
వ్యవహరించడానిక్ తగిన యోగ్యతను చేకూర్చి ఒకానొక వస్తేవిశేషము. ఏ విశేషమూ 
లేని వస్తేవుక తనను గురించి గాని పరాయ్ వ్యక్తేని గురించి గాని వ్యవహారము 
చేయగల శక్తే లేనపపుడూ ఘటపటాదుల వలె అచితతే్వము జడత్వము కాక తపపుదు. ఆ 
స్వప్రకాశపరప్రకాశతా్వల్ రండూ లేకపోయ్నా అందుక తగిన స్మరథేయాము ఉననాది 
అని అనేటటలేయ్తే అది తపపు మాట. క్షమత్వము అంట్ స్మరథేయామే. స్మరథేయాము 
అనే గుణముననాది అని ఒపపుకంట్ నిరి్వశేషవాద్నినా నీవు వదుల్కననాట్లే అవుతుంది 
స్మా!

అలా కాదండీ వేదప్రామాణ్యముననుసరించి ఈ ఒక్క అంశము ఉననాట్లే 
అంగీకరిస్తేము అని అంట్నానారా? అయో్య! అటాలేగే ఐతే ఆ స్మరథేయాము ఉననాదనే 
కారణంగా, వేదము ప్రమాణీకరిస్తేననాది కాబటిటునీనా సర్వజఞాతా, సర్వశక్తేత్వము, 
సర్్వశ్వర్శ్వరత్వము సర్వకళ్్యణగుణాకరత్వము, సకలహేయ ప్రత్యనీకత్వము 
ముననాగు వాటిననినాంటినీ ఒపపుకని తీరవలి్సందే! ఎందుకంటావా? శక్తే మత్వము 
అనేది చేయబోయే కార్య విశేషానిక్ అనుగుణ్యతను కలిగి ఉండడమే. అది తాను 
చేయబోయే/చేస్ కార్యవిశేషము చేతనే నిరూపంపబడుతుంది. కార్యవిశేషమును 
గురించి ప్రమాణము ఏదీ లేదనేటలేయ్తే ద్నిచేత మాత్రమే నిరూపంపబడే శక్తేమతతే్వము 
కూడా ప్రమాణము లేనిదే అవుతుంది. ఇంతేకాకండా నిరి్వశేషమైన వస్తేవు ఉననాదని 
వాదించేవారు నిరి్వశేషమైన వస్తేవు ఉననాదని బలలే గుదు్దతునానారు కద్! ద్నిక్ 
ముందుగా వస్తేత్వము ఉననాదని చెపపుడానిక్ తగిన ప్రమాణమేదో చూపగలరా! 
లోకంలో ప్రసిదధుములైన ప్రత్యక్షము అనుమానము ఆగమము/వేదము/శస్రాము 
తమరిదైన స్్వనుభవము ఏదైనా సర్! ఇవి అనీనా కూడా ఏదో ఒక విశేషముతోకూడిన 
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వస్తేవునే ప్రతిపాదిస్తేయ్. తపపు నిరి్వశేషమైన వస్తేవును కాదని మేమింతకముందే 
చెపపుయునానాము.

కావున విచిత్ర చేతనాచేతనాత్మక జగద్ ఆకారంగా నేనే బహురూపాలను 
పందుతాను అని సంకలిపుంచగల స్మరథేయాముననా పరుషోతతేముడే జిజాఞాస్్యడు అని 
తేలచిబడింది. ఇది ఈక్షత్యధికరణము.

*  *  *

ఇక ఆనింద మయాధికరణము

ఈవిధంగా తెల్్సకోదగిన వాడైన బ్రహ్మ చేతనుడిక్ అనుభవింపదగిన 
జడరూపమై సతతే్వరజసతేమోమయమైన ప్రధానానికంట్ వేరయ్న స్వరూప 
స్వభావాదుల్ కలవాడని నిరూపంపబడింది.

ఇపపుడు కర్మలక వశ్డై త్రిగుణాత్మకమైన ప్రకృతితో సంసరగాము వలన 
నానావిధములైన ముగింప ఎననాటికో తెలియని దుఃఖముల సముద్రములో మునిగి 
తేల్తుననాందున అశ్దుధుడైన జ్వుడు, ఇవేవీలేని శ్దుధుడూ ఐన ప్రత్యగాత్మకంట్ కూడా 
వేరయ్నవాడు నిఖిలహేయప్రత్యనీకమై నిరతిశయానందస్వరూపడైనవాడే బ్రహ్మ 
అని ప్రతిపాదింపబడుతుననాది.

ఆనింద మయో అభా్యసాత్ 1-1-13 హచచివేసి చెపపున కారణంగా సత్ శబ్ద 
వాచ్్యడు ఆనందమయుడు.

తైతితేరీయుల్ ఈ విధంగా పఠంచ్తునానారు. సవాఏషపురుష్ అన్నరసమయోః 
అట్వంటి ఈ పరుష్డు అననారసమయుడు. అని ఆరంభంచి తసా్మదావే ఏతసా్మదివేజ్ఞాన 
మయాత్. అనో్యఽన్తర ఆత్్మఽనిందమయోః అలాంటి వాడైన ఈ విజాఞానమయుడగు 
జ్వుడికంట్ వేరయ్న వాడు ఆత్మ. అతడు ఆనందమయుడు అని. ఇచచిట 
అనుమానము ఏరపుడుతుననాది. ఈ ఆనందమయుడనబడేవాడు సంస్రబంధమును 
పందుట దుఃఖించ్ట కనానాళళీక ఏదోవిధంగా ద్నునాండి విడిపంచబడుటను 
పందిన జ్వశబ్దం చేత చెపపుదగినవాడైన ప్రత్యగాత్మకంట్ మరొకడైన పరమాత్మ 
అనబడేవాడా? లేక ఆ జ్వుడేనా? అని ఏది సరియైనది ఈ రండింటిలో అనేటలేయ్తే 
ప్రత్యగాత్మనే అని మేమంట్నానాము. ఎందువలలేనంట్? తస్్యషఏవ శారీర ఆత్్మ. 
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ద్నిక్ ఈ శరీర సంబనధుముననావాడే ఆత్మ. అని ఆనందమయుడిక్ శరీర సమబినధుము 
ఉననాట్లే తెల్స్తేననాది. శరీరుడు అని అంట్ శరీర సమబినీధు అని అరథేము. ఆ విధంగా 
శరీరముతో పతుతే కలవాడు జ్వుడే కాని పరమాత్మ కాదు కనుక ఆనందమయుడు 
జ్వాత్మనే కానీ శరీరమే లేని ఇంద్రియాలే లేని పరమాత్మ అనబడేవాడు కాడు.

ఏమండీ జగత్ కారణంగా ప్రతిపాదింపబడిన బ్రహ్మను స్ఖంగా అరథేము 
చేస్కోవడం కరక అననామయాదులను వరుసగా చెపపుకచిచి ఆజగతా్కరణమైనవాడే 
ఆనందమయుడు అని గద్, ఉపదేశిస్తేనానాడు వేద పరుష్డు. జగత్ కారణత్వమునూనా 
“తదైక్షత” అని ఈక్షణమును గురించి వినిపంచ్తుననాందున ఆయన సర్వజుఞాడు, 
సర్్వశ్వరుడు అనినీనా చెపపునారు కద్! అని అననాటలేయ్తే! సత్యమే. ఐతే ఆయన జ్వునికంట్ 
వేరయ్నవాడుకాడు. అనేన జీవేన ఆత్మనా అను ప్రవిశ్య 2) తత్తవామస్ శేవేతకేతో అని 
కారణముగా నిర్్దశింపబడినవాడిని ఒకానొక జ్వుడినిగా స్మానాధకరణ్యమును 
చెపపునారు కద్! స్మానాధకరణ్యమనేది ఏకతా్వనినా ప్రతిపాదిస్తేంది. ఎలాగంట్ 
సోఽయిందవదత్తోః ఇతా్యదులలోవలె. అపపుడెపపుడో అక్కడెక్కడో చూచినవాడే ఈ 
దేవదతుతేడు అననాపడు కనినాకనినా లక్షణాలతో గురితేంపబడినవాడు ఇపడు కనబడితే 
అతడే వీడు అననాట్లే ఇంతకమునుప జగత్ కారణంగా గురితేంపబడిన వాడే ఈ 
ఆనందమయుడు అని అనవచ్చిను. సంకలపుపూర్వకమైన సృష్టు చేయడము జ్వుడిక్ 
కూడా ఒపపుతుంది. అందవలలేనే బ్రహ్మవిదాపో్నతిపరిం బ్రహ్మను గురించి తెలిసినవాడు 
పరమశ్రేయస్్సను పందుతునానాడు అనే వాక్యము ప్రకారము జ్వునిక్ అచితుతేతో/
ప్రకృతితో కలయ్క లేని స్వరూపము ప్రాప్యముగా ఉపదేశింపబడుతుననాది. అచితుతేతో 
పతుతేలేని వానియొక్క స్వరూపానినా గురించి లక్షణము ఇలాగా ఉననాది. సత్యిం 
జ్ఞానమనన్తమ్ బ్రహ్మ అని. ఆ బ్రహ్మ యొక్క స్వరూపానినా పందడమే మోక్షము. 
నహవై సశరీరస్య సతోః ప్రియాప్రియయోరపహతిరస్్త. అశరీరిం వావసన్తిం 
నప్రియాప్రియేస్పతృశతోః శరీరముతో సమబినధుము కలవాడిక్ ప్రియాప్రియముల్ 
తొలగిపోవు. అశరీరుడైన వాడిక్ ప్రియాప్రియముల్ అంటవు అని అనగా శరీరము 
లేనివాడు బ్రహ్మ. శరీరముతో సమబినధుముననావాడు జ్వుడు ఆ ఇద్దరూ ఒక్కట్ అని 
స్మానాధకరణ్యము తెల్పుతుననాది. అదే తతతే్వమసి. కనుక జ్వునిక్ అవిద్యతో 
సమబినధుము లేని స్వరూపము ప్రాప్యముగా ముందుకచిచినటిటుది. ఆనందమయము 
అని చెపపుబడుతుననాది. అదెటాలే గంట్ శఖ్ చంద్రనా్యయము ప్రకారము - ముందుగా 
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చెట్టు కమ్మను చూపంచి ఆ తరా్వత కమ్మపైన ఉననావాడిని చంద్రుడిని చూపంచినట్లే 
- ఆత్మ స్వరూపము ఇటాలేంటిది స్మా అని తెల్పడానిక్ ముందుగా అన్నమయోః 
పురుషోః అననామయుడు పరుష్డు అని శరీరానినా చూపంచి ద్నిక్ లోపల ఉననా ఆ 
శరీరానిక్ ధారకము - నిలబెట్టుది - ఐన ఐదు రకాల్గా వా్యపంచి ఉననా ప్రాణానినా 
ద్నిక్ కూడా లోపల ఉననా మనస్్సను, ద్నిక్నీనా లోపల నుననాటిటుదైన బుదిధునినీనా 
ప్రాణమయోః, మనోమయోః, విజ్ఞానమయోః అక్కడా అక్కడా బుదిధుక్ తోచేటట్లే ఒక 
ద్ని తరా్వత ఒకటిగా వరుసప్రకారము మెట్టుమెట్టుగా దిగివచిచినట్లే నిర్్దశించి ఈ 
అనినాంటిక్నీనా లోపల ఉననా జ్వాత్మను అనో్యఽన్తర ఆత్్మఆనిందమయోః ముందు 
చెపపునవానికనినాటికనానా లోలోపల ఉననాటిటువాడు వీళళీందరిక్నీనా వేరయ్నవాడు ఆత్మ. 
అతడు ఆనందమయుడు. అని చెపపు అనతేరాత్మ పరమపురను ముగించ్తునానాడు. 
కనుక జ్వాత్మ స్వరూపమే బ్రహ్మవిదాపో్నతి పరిం అని చెపపుబడినవాడే బ్రహ్మ అతడే 
ఆనందమయుడు అని ఉపదేశింపబడింది అని మేము నిశచియ్ంచ్తునానాము.

ఈ విధంగా ఆనందమయ శబా్దనిక్ ప్రత్యగాత్మ పరంగా అరథేము చెపపున 
స్ంఖ్్యడిని - పూర్వపక్ని - మృషావాది పక్షమువాడు ప్రశినాంచ్తునానాడు. ఏమండీ! 
బ్రహ్మ పుచఛేమ్ ప్రతిషా్ఠ బ్రహ్మ యొక్క పచచిము ప్రతిషా్ఠ ఆధారము అని చెపపుబడినద్నినా 
బటిటు ఆనందమయుడైన వానికంట్ వేరయ్నది మరొక్కటి బ్రహ్మ అని తోస్తేననాది గద్ 
అని.

మీరననాది కాదు. బ్రహ్మనే తనయొక్క స్వభావవిశేషముతో ఒక పరుష్డి 
విధముగా/ఆకారముగా శిరస్్స రక్కల్ పచఛేము/తోక రూపముగా పోలిచి 
నిరూపంపబడుతుననాది. ఎలాగైతే ఆహారముతో పోష్ంపబడి వృదిధుచెందిన 
శరీరము, అవయవముల్ కలది తనకంట్ వేరుకాని తనయొక్క అవయవాల చేతనే 
తసే్యదమేవశరోః అతనికిది/దానికి ఇదియే శరసుసు ఇతా్యదిగా శిరస్్స పక్షము 
పచఛేములవలె ఉద్హరించి చెపపుబడింది. అటాలేగే ఆనందమయుడైన బ్రహ్మ కూడా 
తననుంచి వేరుకాని ప్రియమోద ప్రమోద ఆనంద్లతో ఉదహరించబడినాడు. 
అక్కడ అవయవాల్గా పోలచిబడిన ప్రియ మోద ప్రమోద ఆనందములక 
ఆశ్రయమైన వాడుగా అఖండరూపమైన ఆనందమయుడిని బ్రహ్మపుచఛేిం ప్రతిషా్ఠ 
అని చెపపుబడుతుననాది. ఒకవేళ ఆనందమయుడి కంట్ మరొకటి బ్రహ్మ అయ్్య ఉంట్ 
తసా్మదావేఏతసా్మదానిందమయా దనో్యఽన్తరోః ఆత్్మ బ్రహ్మ ఈ ఆనందమయుడికంట్ 
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మరొకడు వానిలో నుననావాడు ఆత్మ అనబడువాడు బ్రహ్మ అని చెపపుబడెడిది. కాని ఇటాలే 
చెపపుబడలేదుకద్! మొతతేమీ్మద ఇదీ చెపపుబడుతుననా విషయము -

బ్రహ్మవిదాపో్నతి పరమ్ అని ఆరంభంపబడిన బ్రహ్మ సత్యిం జ్ఞానమనన్తిం 
బ్రహ్మ అని లక్షణము ద్్వరా తనకంట్ వేరయ్న అనినాంటికంట్ విలక్షణమైన ఆకారము 
కలవాడు బ్రహ్మ అని ప్రతిపాదించి ద్నినే తసా్మ దావేఏతసా్మదాత్మనోః అని ఆత్మ 
శబ్దంతో నిర్్దశించి ఆ బ్రహ్మక సరా్వనతేరత్వము (అనినాంటికీ లోలోపల నుండటం) 
ద్్వరా ఆత్మతా్వనినా వెలలేడించ్తూ ఉననా వాక్యము అననామయము మొదలైనవాటిలో 
వాని వానిక్ లోనఉంట్ననాందున ఆత్మగా నిర్్దశించబడిన ప్రాణమయము మొదలైన 
వాటినినీనా ద్టిపోయ్ అనో్యఽ న్తర ఆత్్మ ఆనిందమయోః అని ఆత్మ శబ్దంతో 
నిర్్దశించడానినా ఆనందమయుడితో ముగించ్తుననాది. అందువలన ఆత్మ శబ్దముతో, 
ప్రక్రానతేమైన బ్రహ్మ ఆనందమయుడని నిశచియ్ంపబడుతుననాది. అని 

తిరిగి శంకచేయబడుతుననాది. అయా్య! బ్రహ్మ పుచఛేమ్ ప్రతిషా్ఠ అని చెపపు ఆ 
వెనుకనే అసనే్నవ సభవతి అసద్ బ్రహే్మతి వేదచేత్. అస్్త బ్రహే్మతి చేదవేద సన్తమేనిం 
తతో విదుోః బ్రహ్మ లేడని ఎవడు అంట్నానాడో వాడే లేనివాడవుతునానాడు. బ్రహ్మ 
ఉనానాడని ఎవడు తల్స్తేనానాడోవాడు తరువాతి కాలములో ఆయన అనుగ్రహముతో 
తెల్్సకంట్నానాడు. ఆయనను క్రమంగానే చేరుకంట్నానాడు అని బ్రహ్మజాఞానము, 
బ్రహ్మను గురించిన అజాఞానముల వలన ఆత్మయొక్క (తనయొక్క) సద్్భవము (ఉనిక్) 
అసద్ భావములను (ఉనిక్ లేకపోవుటవలన) చూపతునానాడు. కానీ ఆనందమయుని 
యొక్క జాఞానాజాఞానాల వలలేకాదు. అయ్తే ఆనందమయుడిని గురించి లోకంలో 
ప్రియమోద్ది రూపాలతో అందరికీ తెలి్సనవాడిని సమబినిధుంచి సద్ భావ అసద్ 
జాఞానాల ఆశంక/అనుమానము చేయతగదు. కావున ఉపనిషతుతేలో ఉదహరింపబడిన 
శ్లేకము ఆనందమయుడిని గురించి ఉద్హరింపబడలేదు. కావున ఆనందమయుడి 
కంట్ బ్రహ్మ వేరయ్నవాడే. అను్యడే అని.

అలా అనడం తగదు.  ఇదిం పుచఛేిం ప్రతిషా్ఠ. పృథివీ పుచఛేమ్ ప్రతిషా్ఠ, 
అథరావేింగిరసోః పుచఛేమ్ ప్రతిషా్ఠ. మహోః పుచఛేమ్ ప్రతిషా్ఠ. అని చెపపు అక్కడక్కడ 
ఉద్హరింపడిన శ్లేకాల్ అనా్నదె్వే ప్రజ్ోః ప్రజ్యనే్త అననాము ఆహారము నుండియే 
ప్రజల్ పడుతునానారు. మొదల్గ గలవి ఏ విధంగానైతే పచఛేమును మాత్రమ 
ప్రతిపాదించేవి కావో. అటాలేగే ఆనందమయుడి కంట్ వేరుగా నుననా పచఛేమునునూనా 
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ప్రతిపాదించేవి కావు. ఇటాలేగే ఇక్కడ కూడా ఆనందమయుని యొక్క అసనే్నవసోః అనే 
శ్లేకమునూనా కాని ఆనందమయుని కంట్ భననామయ్న పచఛేమునక సంబనిధుంచినది 
కాదు. 

ఒకవేళ ఆనందమయుడికే బ్రహ్మత్వము కలిగినా కూడా ప్రియమోద్ది 
రూపముల్గా నిరూపంపబడిన అఖండము అపరిచిఛేననామూ ఐన ఆనంద్నినా గురించి 
ఉననాద్? లేద్? అని సద్ భావా సద్ భావా శంకచేయడము తగినదే అవుతుంది. పచఛే 
బ్రహ్మను గురించి కూడా అపరిచిఛేనానానంద్నినా కలిగాయుండుట వలలేనే లోకములో ప్రసిదిధు 
లేదు. బ్రహ్మక శిరస్్స మొదల్గా గల అవయవాల్ లేవు. కనుక ఆనందమయుడు 
బ్రహ్మకాడు. అనేటలేయ్తే నీవు చెపపున బ్రహ్మక కూడా పచఛేత్వము, ప్రతిషా్ఠత్వముల్ 
లేవు. కాబటిటు పచఛేము కూడా బ్రహ్మ కాకండా పోతుంది. పచఛేత్వము = అవయవ 
విశేషత్వము వెనునా. ప్రతిషా్ఠత్వము = ఆధారత్వము అయ్తే అవిద్యచే కలిపుంపబడిన 
వస్తేవునక, ద్నిక్ ఆధారమైన బ్రహ్మకనూనా పచఛేము ప్రతిషా్ఠ అనేవి ఒక రూపణము 
- పోలిచి చెపపుడము/ఆకారానినా కలిపుంచి చెపపుడము - మాత్రమే నిజానిక్ లేవు అని 
చెప్పుటటలేయ్తే అయో్య! అస్ఖము కంట్ వా్యవృతతేము ఐన ఆనందమయుడైన 
బ్రహ్మక కూడా ప్రియ శిరస్తే్వదుల్ కూడా రూపణమే అవుతవి.

ఈ అంతటి చరచికారణంగా సత్యిం జ్ఞానిం అనన్తిం బ్రహ్మ అని వికారాసపుదమైన 
జడము చేత పరిచిఛేననామైన/విడదీయబడిన ఇతర వస్తేవుల కననా వేరయ్న అస్ఖము/
దుఃఖము లేనట్వంటి వాడు ఆనందమయుడు అని ఉపదేశింపబడుతుననాది. 
ఆ కారణంగా అఖండ ఏకరస ఆనందరూపడైన బ్రహ్మయందు ప్రయోగించిన 
ఆనిందమయోః అనే మయట్ ప్రత్యయము ప్రాణమయోః అని చెపి్పనటు్లగానే 
సావేరి్థకమైనదనియే గ్రహిించాలి. అందువలన అవిద్యచేత కలిపుంపబడిన 
విచిత్రముల్, వివిధముల్, ఐన భేద్లతో కూడిన జ్వాత్మక స్్వభావికమైన రూపము 
అఖండ ఏకరసము స్ఖ్నిక్ మాత్రమే ఒకే ఒక తావు ఐనవాడు ఆనందమయము 
అని తెల్స్తేననాది గనుక ఆనందమయుడు ప్రకృతితో సంబనధుము లేని ప్రత్యగాత్మ 
ఆనందమయుడు అతడే. అని పూర్వపక్షము నిరణుయము చేసినపడు దీనిక్ సిద్ధునతేము 
ఈక్రింది విధముగా చేయబడుతుననాది.

ఆనందమయో అభా్యస్త్. ఆనందమయుడు పరమాత్మ. ఎందువలలేనంట్ 
అభా్యసము వలన.  అభా్యసము అనగా గుణనమ్ లేక ఆవృతితే.  హచచివేత అని 
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అరథేము. స్షానిందస్యమీమాింసా భవతి. ఆనందమును గురించి ఈ విధంగా 
చరచిచేయబడుతుననాది అని ఆరంభంచి యతోవాచోనివరతేనేతే ఎవరి ఆనందగుణానినా 
వివరించి చెపపులేక వాక్కల్ వెనుకక మళుళీతునానాయో అనేంతవరకూ ఉననా 
వాక్యము ద్్వరా ఒకద్నికంట్ మరొకద్నినా వందరట్లేగా హచచివేస్కంటూపోయ్ 
నిరతిశయమైన దశనే తలకెతుతే కనబడిన ఆనందము, అననతేము ఐన దుఃఖముల 
చేత కలగల్ప చేయబడి పరిమితమైన స్ఖలవానినా మాత్రమే కలిగిన జ్వాత్మలో 
సంభవించక నిఖిలహేయ ప్రత్యనీకడు కళ్్యణగుణాలక ఏకకస్థేనము/ తనకంట్ 
వేరయ్న వారందరి కనానా విలక్షణుడు ఐన పరమాత్మనే తనక ఆశ్రయమైన వాడుగా 
తెలియపరుస్తేననాది. ద్నేనా ఇటాలేగా చెపపుంది. తసా్మదావే ఏత సా్మత్ విజ్ఞానమయాద్ 
అనో్యఽన్తర ఆత్్మ ఆనిందమయోః అని ఈ విజాఞానమయుడి కంట్ మరొకడు అయ్్య 
అతనిక్ లోపల ఉండే ఆత్మయే ఆనందమయుడు అని.

ఇచచిట చెపపున విజాఞానమయుడు నీవనుకననాట్లే జ్వుడే. వటిటు బుదిధుమాత్రము 
కాదు. మయట్ ప్రత్యయము చేత విజాఞానము కనానా వేరయ్న, జాఞానానినా కలిగానవాడు  
మరొకడు స్ఫురించ్తునానాడు. ప్రాణమయుడు అననాపపుడు మాత్రము మరొక మారగాము 
లేక స్్వరిథేకతను ఆశ్రయ్ంచ్తునానాము. ఇక్కడనైతేన్ విజాఞానానినా కలిగిన జ్వుడు అనే 
వాడొకడు లభంచ్తునానాడు గనుక విజ్ఞానిం యజఞాిం తనుతే అని చెపపునా కేవలము 
విజాఞానము/బుదిధు యజాఞాలను ఆచరించదు గనుక విజాఞాన వాన్, విజాఞానీ వంటి పద్లను 
వాడకపోవడము అనరథేకమే అని అనుకోకూడదు. బదుధుడు/సంస్రములోనుననా 
జ్వుడు, ముక్తేపందిన పరుష్డు ఎవరైనా వటిటు జాఞానమాత్రుల్కారు. జాఞానము 
కలిగానటిటువారు. జాఞాతల్ అని మేము మును్మందు వివరించనునానాము. ప్రాణమయః 
అననామయః ఇతా్యదుల యందు మాత్రము వికారారథేము చెల్లేతుంది. అని దీని తరా్వత 
చెపపుబడనుననాది. ఐతే విజాఞాన విషయ శ్లేకము విజ్ఞానిం యజఞాిం తనుతే అనుచోట కేవల 
విజాఞాన శబా్దనినా ప్రయోగించడము ఎటాలే కదురుతుంది అని అనుమానపడుతునానావా? 
జాఞానగుణాశ్రయుడైన ఆత్మక స్వరూపము కూడా స్వప్రకాశత అవడం వలన విజాఞానం 
అని చెపపువచ్చిను. కనుక దోషము ఏమీ కాదు. జాఞాత యొక్క స్వరూపము జాఞానము చేత 
మాత్రమే నిరూపంపబడుతుంది కద్! స్వరూపానినా నిరూపంచే ధర్మ శబా్దలనీనా కూడా 
ధర్మమును ఉగగాడించడం ద్్వరా ధరి్మ/ (ధర్మమును కలిగానవాడినీ) ప్రతిపాదించ్తూనే 
ఉంటాయ్స్మా! గ్శబ్దము గ్తా్వనినా కలిగిన గ్వ్యక్తేనినీనా చెపతుననాదికాద్! 
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విజాఞానము అనే శబ్దములో జాఞాధాతువు మీద కృత్యల్్యటో బహులమ్ అనే సూత్రము 
చేత కర్రారథేములో ల్్యట్ ప్రత్యయము చేరచిబడుతుంది. లేద్ నంద్్యది గణములో 
చేరియుననాందుననైనా నిందిగ్రహివచి పచాదిభ్యోః అనే సూత్రము ద్్వరాగాని 
కర్రారథేములో ల్్య ప్రత్యయము వచిచి రూపనిషపుతితే జరుగుతుంది. ఇందువలలేనే 
విజ్ఞానింయజఞాిం తనుతే కరా్మణి తనుతేఽపిచ అని యజాఞాదికరతేమృత్వము విజాఞానానిక్ 
వినిపస్తేననాది. మొతతేంమీద తాతపుర్యమేమనగా విజాఞానశబ్దము చేత విజాఞానమే 
స్వరూపముగా/ధర్మముగా గల పరుష్డు జాఞాతయైనవాడు చెపపుబడుతునానాడుగాని 
వటిటు బుదిధు మాత్రము కాదు. అదే అరథేము అయే్యట్లేంట్ జడమైనద్నిక్ కరతేమృత్వము 
సంభవించదు. చైతన్యము కల జ్వులక తమ తమ కోరికలను నెరవేరుచికనుటలో 
ఉపయోగపడే స్ధనాలక/ఉపకరణాలక, విజాఞానమయుడు కంట్ ముందు 
చెపపుబడిన అననామయాదుల యందు చేతనుడిక్ ధర్మమైన కరతేమృత్వము ఎక్కడా 
వినిపంచడం లేదు కూడా. అందువలలేనే చేతనము అచేతనములను తమక మాత్రమే 
చెందినవైన నిలయనత్వ అనిలయనత్వ ఆదులైన అస్ధారణ ధర్మవిశేషాలతో 
విభజించి చెప్పు వాక్యము విజ్ఞానిం చావిజ్ఞానించ అని విజాఞాన శబ్దముతో విజాఞానమనే 
గుణానినా కలిగిన చేతనుడిని చెపతుననాది. అదే తీరుగా అనతేరా్యమి బ్రాహ్మణంలో యో 
విజ్ఞానే తిష్ఠన్ అనే కాణ్వపాఠగతమైన పరా్యయపదము యొక్క స్థేనములో య త్మని 
తిష్ఠన్ అని పరా్యయపద్నినా పఠంచ్తుననా మాధ్యందిన శఖీయుల్ కాణ్వపాఠములో 
ఉననా విజాఞానశబ్దము చెపపుబడినవాడు జ్వాత్మ అని తేటతెలలేము చేస్తేనానారు. విజాఞానమ్ 
అనే పదము నపంసక లింగానిక్ సంబంధంచినది. అది వస్తేతా్వనినా తెల్పుతుననాది. 
కనుక ఇంతవరకూ చూపంచిన ఉపపతుతేల ప్రకారము విజాఞాన శబ్దము చేతనుడిని 
తెలిప్ది ఐనందున విజాఞామయుడు ఐన జ్వుడికంట్ మరొకడు, ఆ జ్వునిలోనూ 
ఉననాటిటువాడు పరమాత్మయే. ఆయన ఆనందమయుడు.

ఒకవేళ విజ్ఞానిం యజఞాిం తనుతే అనే శ్లేకముతో కేవలము విజాఞానము మాత్రమే 
అనే అరాథేనినా గ్రహించేటలేయ్తే - జాఞాతకాదని ఎంచితే - అపపుడు కూడా అనో్యఽన్తర 
ఆత్్మ విజ్ఞానమయోః అని చెపపుడం వలలే విజాఞానానినా కలిగియుననా జాఞాతనే చెపపుబడతాడు. 
ఎటాలేగంట్ అనా్నదె్వేప్రజ్ోః ప్రజ్యింతే అనే శ్లేకంలో కేవలము అననాము అనే 
అననారసమయుడు అనుచోట కేవలం అననామే నిర్్దశింపబడలేదు. కానీ తన్మయుడు 
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- అననాము చేత వికారానినా పందినవాడు/వృదిధు క్షయాలను పందినటిటువాడు అనే 
అరాథేనినా ఎటాలే తీస్కంట్నానామో అటాలేగే విజాఞానమయుడు అననాపపుడు విజాఞానము 
ప్రచ్రముగా కలవాడనే అరాథేనినా గ్రహించాలి. దీననాంతా తన మనస్్సలో ఉంచ్కనియే 
సూత్రకారుడైన వా్యస్డు స్వయంగా భేదవ్యపదేశత్ అనే సూత్రానినా వెనువెంటనే 
చెపపుతునానాడు.

ఇది ఇలాగా ఉంట్ జగతుతే ఉతపుతితేక్ కారణంగా నిర్్దశింపబడిన వాడిక్ అనేన 
జీవేన ఆత్మనాఽనుప్రవిశ్య, తత్తవామస్, అనినీనా జ్వుడితో స్మానాధకరణా్యనినా 
చెపపునందువలలే బ్రహ్మజగతుతేక కారణము ఐనా కూడా జ్వస్వరూపడే కాని 
అంతకమించిన వాడుకాడు అని తెల్స్తేననాది కాబటిటు జ్వునికే చెందిన స్వరూపము 
బ్రహ్మ విదాపో్నతి పరమ్ అని ఉపక్రమించి చెపపుబడినటిటుది. అస్ఖ్నికంట్ 
వా్యవృతతేమైనది /వ్యతిర్కమైనది కాబటిటు అటిటు స్వరూపము ఆనందమయము అని 
ఉపదేశింపబడుతుననాది అని మీర్ మాట చెపపునారో అది ఒపపుదమైనది కాదు.

జ్వుడిక్ చేతనత్వము ఉననాపపుటికీ తదైక్షత బహుసా్యమ్ ప్రజ్యేయేతి. 
తతే్తజోఽసృజత అని చెపపునట్లే కేవలము తనయొక్క సంకలపుము చేత మాత్రమే, 
ఇతరమైన సహకారి కారణాల్ లేకండానే విచిత్ర సృష్టు చేయగలగాడము జ్వుడిక్ ఎంత 
మాత్రమూ కదరదు. మోక్షానినా పంది పరిశ్ద్ధుత్మగా నుననా ముకతే పరుష్డిక్నీనా 
సత్యకామత్వసత్యసంకలపుతా్వదుల్ సిదిధుంచినా సృష్టు మొదలైన జగద్ వా్యపారము 
లేదు అని జగదావేయాపారవరజుమ్, భోగమాత్ర సామ్యలిింగాచచి అనే సూత్రాల వద్ద కళళీక 
కట్టుట్లే చెపపుతాము.

కారణమైన బ్రహ్మక జ్వస్వరూపతా్వనీనా అంగీకరించకంట్ అనేన 
జీవేనాత్మనా, తత్తవామస్ ఇతా్యది వాకా్యలలో చెపపుబడిన స్మానాధ కరణ్యము 
ఎలా కదురుతుంది? అని అంటావా? ఎలాగంట్ నిరసతే నిఖిల దోషగంధుడు 
సత్యసంకల్పుడు సర్వజుఞాడు సర్వశక్తే అనవధక అతిశయ అసంఖే్యయ కళ్్యణ 
గుణగణుడు సకల కారణములూ తానే ఐనటిటు వాడిక్ బ్రహ్మక నానారకాల్ అయ్న 
అననతేదుఃఖ్కరుడూ అయ్్య కరా్మధీనుడై చింతిత నిమిష్తాది సకల ప్రవృతుతేలూ 
కలిగిన జ్వమిథా్యతా్వనినా చెపపుకంట్ సరిపోతుందంటావా? ఐతే ఆ మిథా్యత్వము 
జ్వుడికా? లేక పరమాత్మకా? ఒకడేమో హేయము/దుఃఖముతో సమబినధుము 
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ఉననాటిటువాడు. మరొకడేమో దుఃఖ్లక ప్రత్యనీకమైన కళ్్యణగుణాలక మాత్రమే 
నెలవైన స్వభావము కలవాడు హేయప్రత్యనీకమైన కళ్్యణ గుణైక తానుడికే బ్రహ్మకే 
అనాదియైన అవిద్య ఆశ్రయ్ంచిన కారణాన హేయసంబంధమైన మిథా్య ప్రతిభాసము 
లేక భ్నితే జాఞానము మిథా్యరూపము కల్గాతుంది అని అంట్నానావా? అయ్తే నీవు 
పరసపుర విరుదధుంగా/విప్రతిషేధంగా మటాలేడుతునానావుస్మా! సహజంగానే బ్రహ్మక 
హేయప్రత్యనీక కళ్్యణైకతానత్వము ఉననాదంట్నానావు. అదే నాల్కతో అనాది 
అవిద్యక ఆశ్రయుడైనందువలలే అననతేదుఃఖవిషయ మిథా్యప్రతిభాస్శ్రయత్వమునూనా 
ఉననాదంట్నానావు. ఈ రండూ ఒకేచోట ఉండడం కదరదు. అవి పరసపుర విరుద్ధుల్. 
అవిద్్యశ్రయత్వము ద్నియొక్క కార్యమైన దుఃఖప్రతిభాస్శ్రయమునూనా 
హేయసమబినధుములే ఐనపడు దుఃఖ్లతో సమబినాధునినా కలిగిఉండడము, దుఃఖ్లక 
ఎదురుఅయ్్య ఉండడము/ప్రత్యనీకత్వము విరుదధుములే కావా? అటె్లేనా అవిద్్యదుల్ 
హేయములే ఐనా ఆ ఆశ్రయసమబినధుము/అవిద్య మిథ్య కాబటిటు వైరుధ్యము లేదు 
అని అనబోక. అవిద్య/దుఃఖము మిథ్యయే ఐనా అది అపరుషారథేమే. ద్నినా దూరం 
చేయడానికే వేద్నాతేల్/ఉపనిషతుతేల్ ఆరంభంపబడుతునానాయ్ అని కూడా 
నువే్వ చెపతునానావు. అలాంటి త్రోసివేయదగిన అపరుషారాథేనినా కలిగి ఉండడము 
హేయప్రత్యనీక కళ్్యణైకతానతతో విరోధస్తేంది. కాబటిటు ఏం చేద్్దమంటారో చెపపుండి.

యేనాశ్రుతిం శ్రుతింభవతి అని ఏకవిజాఞానము చేత సర్వవస్తేవులను గురించి 
తెల్్సకోవచ్చిను అని ప్రతిజఞా చేసి సదవ సోమే్యదమగ్ర ఆసీత్ ఇతా్యదివాకా్యలతో 
నిఖిల జగదేకకారణతా్వనీనా తదైక్షత బహుసా్యమ్ అని సత్యసంకలపుతా్వనినా కూడా 
బ్రహ్మక ప్రతిపాదించి అదే బ్రహ్మక తత్తవామస్ అని స్మానాధకరణ్యము ద్్వరా 
అననతేదుఃఖ్శ్రయుడైన జ్వుడితో ఐక్యతనునూనా చెపపుడం జరిగింది. అది మరొక్క 
విధంగా కావడానిక్ వీల్లేదు. అటాలే అయే్యట్లే ఉంట్ అనుపపతితే ఏరపుడుతుంది 
కాబటిటు బ్రహ్మకే అవిద్్య ఆశ్రయత్వము ప్రపంచభ్రమము ముననాగునవి ఏరపుడుతాయ్ 
అని కలిపుంచ్కంట్ సరిపోతుంది కద్! అని అంట్నానారా! వేదవాకా్యలద్్వరా 
వినపడుతుననా విషయానినా ఉపపననాము/సమన్వయము/పసగుట కరక తర్కముచే 
కటిటువేయబడదగిన అనుపపననామును (పసగనిద్నినా) బొతితేగా విరుదధుమైన ద్నినా 
కలిపుంచ్కోకూడదు.
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ఇక హేయసంబనధుమే పారమారిథేకమైనది. బ్రహ్మక ఉననా కళ్్యణగుణైక 
స్వభావమేమిధ్య ఐనటిటుది అని తలిస్తే అయో్య! ఆధా్యతి్మక ఆధభౌతిక ఆధదైవికాది 
తాపత్రయములచేత కట్టుమిటాటుడుతూ ఉననా దుఃఖితులైన చేతనులను బాగుపరచిడాని 
కోసము బయల్దేరిన శస్రాము “త్పత్రయాదులచేత తను్నకులాడడమే పారమారి్థక 
విషయము. బ్రహ్మకు కళ్్యణైక సవేభావము మాత్రము భ్రాని్తచేత కలి్పింపబడినట్టిది” 
అని బోధసూతే వారిని బాగానే ఉజ్్జవింపచేస్తేంది స్మా! 

పోనీ అటాలేకాదు. ఈ దోషానినా తొలగించడం కరక బ్రహ్మక ఉననా నిరి్వశేష 
చినా్మత్రస్వరూపానికంట్ వేరయ్న జ్వత్వము, ద్నివలలే వచేచి దుఃఖిత్వము 
మొదలైనవనీనా, మరియు సత్యసంకలపుత్వకళ్్యణగుణాకరత్వ జగత్ కారణాతా్వదులనీనా 
కూడా మిథా్య విషయాలే అని కలిపుంచ్కంట్ సరిపోతుందంటారా? అయ్యయో్య! 
ఎంత స్ందరంగా ఉందండీ మీ వాకా్యరథే పరా్యలోచనా కౌశల్యము. ఏకవిజాఞానము 
ద్్వరా సర్వవిజాఞానప్రతిజఞా అనేది ఉననాదంతా మిథ్యనే అయ్తే తెల్్సకోవలసింది ఏమీ 
ఉండదు కాబటిటు తద్్ద్వరా పందేది కూడా ఉండదు. ఎపపుడైతే ఏకము ఐన బ్రహ్మ/
కారణము పరమారథేము, అటాలేగే సర్వవిజాఞానమునూనా పరమారథేము అవుతుందో, 
ద్నిలో భాగమైనదంతా కూడా పరమారథేము అవుతుందో అపడు పరమారథేమైన 
కారణము ద్్వరా పరమారథేమైన కార్యము ప్రపంచము ద్నిలోని సర్వపద్రాథేలూ 
సత్యములే అని వాటిక్ సమబినిధుంచిన విజాఞానానినా చెపపుడానిక్ వీలవుతుంది. కానీ 
పరమారథే శ్క్తే (ముత్యపచిపపు) జాఞానముతో ద్నిని ఆశ్రయ్ంచి ఉననా అపరమారథే 
రజతము - (వెండిలాగా మెరుస్తేననా నిజం కాని వెండి) తెలియబడదు.

ఐతే ఇటాలేగా నీవు అనవచ్చి - ఒక వస్తేవును గురించి తెల్్సకంట్ 
వస్తేవులననినాంటినీ గురించీ తెల్్సకోవచ్చిను అనే వాకా్యనిక్/ప్రతిజఞాక అసల్ 
అరథేము ఇది. నిరి్వశేషమైన వస్తేవు మాత్రమే సత్యము. ద్నికంట్ వేరయ్నదంతా 
అసత్యము. (బ్రహ్మ సత్యము అని తెలిస్తే ద్నికంట్ వేరుగా కనిపంచే ప్రపంచమంతా 
అసత్యము) అని.

అటాలేగే ఐనపడు యేనాశ్రుతిం శ్రుతింభవతి అమతమ్ మతిం అవిజ్ఞాతిం 
విజ్ఞాతిం అని ఆవాక్యము ఉండవలసియుంట్ంది. దేనినా గురించి విననాటలేయ్తే 
విననిది కూడా విననాట్లే అవుతుంది అని ఈ వాకా్యనికరథేము. నీవననాట్లే కారణంగా 
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ఉపలక్షణము ద్్వరా తెలియవచిచిన నిరి్వశేష వస్తేవు మాత్రమే ఉననాది అని ప్రతిజఞా 
చేసినటలేయ్తే యథాసౌమే్యకేన మృత్ పిిండేన సరవేమ్ మృణ్మయిం విజ్ఞాతమ్. ఓ 
స్ము్యడా! ఒక మటిటుముద్దను గురించి తెల్్సకంట్ మృణ్మయముల్ (మటిటుతో 
చేయబడినవి) అనీనా తెలియబడుతవి అని దృషాణునతేము కూడా అతుకదు. మృతిపుండము 
యొక్క విజాఞానము ద్్వరా ద్నియొక్క వికారత్వము మారుపు చేయబడడము 
ఉద్హరింపబడింది కద్! అందువలలే బ్రహ్మ సత్యమైనపపుడు ఆయన వికారము/
ఆయన నుండి పటిటునది ఐన ప్రపంచం కూడా సత్యమే అని తెల్స్తేంది కాని అసత్యము 
అని కాదు. ఐనా అది వికారము కాబటిటు అసత్యమేననే విషయము తోస్తేంది. ద్నేనా 
ఉదే్దశించినారు అని మీరు అనేటటలేయ్తే మృది్వకారము ఐనది రజు్జ సరాపుదులలో 
సరాపుదుల వలెనే అసత్యత్వము అయ్నపడు తతతే్వమసి అని ఉపదేశించే ఆచారు్యడి 
విషయము ఎట్లేనానా శ్రవణము చేస్ శిష్్యడు లేకండా పోతాడు. కాబటిటు ప్రతిజఞా చేసి 
చెపపుతుననా అరాథేనినా జరిగితీరుతుందని ప్రదరి్శంచి చూపడం కరక “యథాసోమ్య” 
అని ప్రసిదిధు కలద్నినిగా ఉపన్యసించిచెపపుడం పసగకండా పోతుంది. అటాలేగే 
తతతే్వమసి మొదలగు వాక్యములవలలే కలిగే జాఞానము పటటుడానిక్ ముందు కనిపంచే 
వికారప్రపంచమంతా కూడా అసత్యమే స్మా అని తెలి్వడి కలిగించే ప్రమాణమొకటి 
అది తర్కము చేత బలపరచిబడినా, బలపరచిబడనిది ఐనా లోకంలో దొరకడం లేదనే 
ముచచిటను మేము తదనన్యతవేిం ఆరింభణా దిశబ్దాదిభ్యోః అనే సూత్రము దగగార 
వివరంగా చెపపుతాము. 

అదే విధంగా 1) సదవ సోమే్యదమగ్ర ఆసీదకమేవాదివేతీయిం 2) తదైక్షత 
బహుసా్యింప్రజ్యేయేతి తతే్తజోఽసృజత 3) హనా్తఽహమిమాోః తిస్రోదవత్ోః అనేన 
జీవేనాత్మనాఽనుప్రవిశ్యనామరూపేవా్యకరవాణి 4) సనూ్మలాోః సోమే్యమాోః సరావేోః 
ప్రజ్ోః సదాయతనాోః సత్పరితిషా్ఠోః - ఐతదాత్మయా మిదింసరవేమ్. మొదలైన వాకా్యల ద్్వరా 
ఈ ప్రపంచమంతా కూడా సత్ శబ్దవాచ్్యడైన బ్రహ్మను ఆత్మగా కలిగినటిటుది, సృష్టు 
జరుగడానిక్ ముందు నామరూప విభాగాలను కోల్పోయ్ ఉండడము, జగదుతపుతితేని 
చేసినపడు, సచఛేబ్దవాచ్్యడైన బ్రహ్మ తనకనానా వేరొక్కడిని నిమితతేకారణంగా కానీ 
సహకారి కారణంగానే అప్క్ంచకపోవడము, సృష్టుజరిపన కాలములో “నేనే 
అనన్తమైన స్్థరత్రసరూపింగా పల్రూపాలను పిందుత్ను” అని వేరవ్వరికీ లేని/
కనిపంచని అస్ధారణమైన సంకలపు విశేషానినా చేయడం; ఆ సంకలపుము ప్రకారంగానే 
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అననతేములై వింతవింతలైనతతా్వలను ఒక విలక్షణమైన క్రమ విశేషవిశిషటుమైన 
వాటినిగా పటిటుంచడము, సమసతేములైన అచేతన వస్తేవులందు తనను ఆత్మగా కలిగాన 
జ్వుడి ద్్వరా ప్రవేశించడముతోపాట్ అననతేములైన నామములను రూపాలను 
ఏరపురచిడము తనకంట్ వేరుగా ఉననా ఈ చరాచరప్రపంచానికంతటికీ తానే మూల 
కారణమై ఉండడము, తనయందే అవనీనా ఆధారపడి బ్రతకడం, తనచేతనే అవనీనా 
నియమింపబడి ముందుక స్గడము, తనచేతనే పోష్ంపబడి ఉండడము, 
తనపైననే ఆధారపడి యుండడము మొదలైన అననతేవిశేషాల్ అనీనా కూడా 
కేవలము శస్రాము/వేదము చేత మాత్రమే తెల్్సకోబడేవి ప్రతిపాదింపబడినాయ్. 
ఆ బ్రహ్మకే సమబినిధుంచినవై యుననాందున ఈ సది్వద్్యప్రకరణము మాత్రమే కాక 
ఇతర ప్రకరణాలలో ఉపనిషతుతేలలోనూ ఉగగాడింపబడిన అపహతపాప్మతా్వదులైనవి 
మొదల్కని ఎలాంటి దోషాల్ ఏమాత్రమూ లేకపోవుట సర్వజఞాత్వము సర్్వశ్వరత్వము 
సత్యకామత్వము సత్యసంకలపుత్వము తనకంట్ వేరుగా ఉననా ప్రాణులను/
జ్వులను అందరినీ ఆనందపరచిగల నిరతిశయమైన ఆనంద్నినా తాను మాత్రమే 
కలిగియుండడము ఇతరప్రమాణాలక వేటిక్నీనా అందని విషయాల్ వేలకలది/
వేలస్రులే ప్రతిపాదింపబడినాయ్. 

ఈ తీరుగా ఏ ప్రమాణము చేత తెలియరాని అననతేవిశేషములతో విశిష్టుడైన, 
ప్రస్తేత జగత్ కారణమైన/చరచినీయాంశమైన బ్రహ్మను తడిమిచూప్ తత్ శబదాము 
నిరి్వశేషమైన బొతితేగా శూన్యమనదగిన వస్తేవును మాత్రమే ఉపదేశిస్తేననాది 
అని ప్రతిజఞా చేయడము ఎంతమాత్రమూ ప్రామాణికత లేనిదే కాకండా అంతా 
అవకతవకలమయము, పచిచి వాని ప్రేలాపన కంట్ తక్కవ ఏమాత్రమూ కాదు. ఇక 
తవేమ్ అనే పదమూ కూడా సంస్రిత్వమనే ధర్మముతో కూడిన జ్వుడిని తెల్పతుననాది. 
అది కూడా నిరి్వశేష స్వరూపానేనా తెలియజెప్పుటటలేయ్తే ఆపదము తనదైన అరాథేనినా 
వదిలిపెటిటునది అవుతుంది. నిరి్వశేష ప్రకాశస్వరూపము గల వస్తేవు అవిద్యచేత 
కపపుబడిపోవడం, ద్నివలన తనదైన స్వరూపానేనా కోల్పోయే దుఃసిథేతి ద్పరించడము 
ఇంతక మునుప్ చెపపుయునానాము. ఇటాలేగే ఐనపడు స్మానాధకరణా్యనినా కలిగిన 
తత్ త్వమ్ అనే రండు పద్లకనూనా శబ్దగతమైన ముఖ్్యరాథేనినా వదిలిపెటిటు నిరి్వశేషము 
అని చెపపునందున అరథేము పసగడంకరక లక్షణా శక్తేని ఆశ్రయ్ంచవలసిన దురగాతి 
పడుతేంది. 
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ఒకవేళ మీరిటాలేగా అనవచ్చి - స్మానాధకరణ్యమనే వృతితేలో ఉననాట్వంటి 
పద్ల్ అవి ఎనినా ఉనానా ఒకే అరాథేనినా చెపపుడమే ప్రధానము కాబటిటు విశేషణాంశలక 
ప్రాధాన్యము ఉండదు. కనుక విశేషణాల్ తమ ధరా్మనినా చేజారుచికంట్ననాందున 
వస్తేవు ఒక్కటి మాత్రమే ఉననాది అనే విషయానినా ప్రతిపాదిస్తేననాందువలలే లక్షణను 
చెపపుకోవలసిన అవసరమే లేదు. రాదు. ఎటాలేగంట్ న్లమ్ ఉత్పలమ్ అనే రండు 
పద్లూ ఒక్క విశేషా్యనేనా ప్రతిపాదించేవి ఐనందున నీలత్వము ఉతపులత్వము 
అనే రండు విశేషణాలను గురించి చెపపుబడడం లేదు. రండు విశేషణాలను 
చెపాపులనే వివక్షలేదు. అలాంటి వివక్షనే గనుక ఉననాపడు నీలత్వవిశిషాటుకారముతో 
ఉతపులత్వ విశిషాటుకారమునక ఏకత్వము ఏరపుడుతుంది. అయ్తే అది జరిగేది 
కాదు. నైల్యవిశిషాటుకారమైన ఉతపులపదంతో ఆ వస్తేవు విశేష్యము కాదు. ఐనపడు 
జాతిగుణముల్ రండూ పరసపురము సమ వాయముల్ కావాలి్స ఉంట్ంది. 
అందువలన నీలత్వఉతపులత్వముల చేత ఉపలక్తమైన వస్తేవు ఒక్కటి మాత్రమే 
స్మానాధకరణ్యముతో ప్రతిపాదింపబడుతుననాది.  అటాలేగే సోఽయిం దవదత్తోః 
వాడే ఈ దేవదతుతేడు అని గడచి పోయ్నకాలము మిక్్కలి దూరమైన దేశము ఈ 
రండింటితో కూడిన ఆనాటి రూపముతో దగగారి ప్రదేశము నందు వరతేమానకాలముతో 
కూడినవాడినిగా ప్రతిపాదించడము (ఏకకాలంలో) కదరదు కాబటిటు రండు 
దేశల్ కాలాలలోనూ గురితేంపబడుతుననా స్వరూపమునొక్కటిని మాత్రమే 
స్మానాధకరణ్యము ప్రతిపాదిస్తేననాది. ఒకవేళ నీలమ్ ఇతా్యదులైన ఒకే పద్నినా 
విననాపడుతోచే విశేషణము స్మానాధకరణ్యముననా వేళలో వైరుధ్యముననాందున 
ప్రతిపాదింపబడకపోవచ్చి. అటె్లేనా వాచ్యమైన అరథేము నందు ప్రధానాంశము ఐన 
ఏకతా్వనినా ప్రతిపాదించ్తుననాది. కావున లక్షణాశక్తే ప్రమేయము ఉండదు. కానీ 
విశేషణాంశము యొక్క అవివక్షా అవసరము మాత్రము ఉంట్ంది. ఇదే అనినాచోటాలే 
స్మానాధకరణ్యమునక ఉండే స్వభావము. కాబటిటు దోషము ఏమీ లేదు అని.

ఐతే ఇది స్రహీనమైన విషయము స్మా! వాకా్యల్ సమానాధకరణముల్ 
కావచ్చి, వ్యధకరణాలూ కావచ్చి ఏవైనాసర్! వాటనినాంటిలోనూ పద్లక 
వాటివు్యతపుతితే ప్రకారము ఏరపుడిన అరథేముతో వాటికననా సంసరగాము/సంబనధుమును 
మాత్రమే గురితేంచాలి్స ఉంట్ంది. అచట స్మానాధకరణ్యములోనుననా నీలాది 
పద్లక నైలా్యది విశిషటుమైన అరథేము మాత్రమే వు్యతపుతితే సిదధుమై ఇతరపద్ల అరాథేలతో 
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సంసరగాము కలది అయే్య చెపపుబడుతుంది. ఎటాలేగంట్ న్లమ్ ఉత్పలమ్ ఆనయ నలలేని 
ఉతపులమును/కల్వను తీస్కని రా! అని చెపపునపపుడు నలలేదనము మొదలగు 
ధరా్మలతో కూడినద్నేనా తీస్కవస్తేరు.  ఇంకా విింధా్యటవా్యిం మదముదితో 
మాతింగగణోః తిష్ఠతి. వింధా్యరణ్యము నందు మదముతో కూడి ఆనందంగా 
విహరించ్తుననా ఏనుగులగుంప ఉననాది అని పలిక్నపపుడు రండు పద్ల చేత 
తెలియవసూతే ఉననా విశేషణాలతో కూడిన అరథేమే స్ఫురించ్తుంది. ఇదే పదధుతిలో 
వేద్నతేవాకా్యలలోనూ స్మానాధకరణ్యముననా సథేలాలోలే ఆయాపద్లతో చెపపుబడిన 
విశేష అంశలతో కూడియుననా బ్రహ్మనే గురితేంచాలి. అంతేకాని విశేషణభేద్లవలన 
వేరువిశేషాలతో కూడిన వేరువేరు విశిషా్ఠంశలను గానీ పరసపుర విశిషాటుంశముగా 
గానీ విశేష్ంచగూడదు. అయ్తే అనినా విశేషణాలతో కూడిన స్వరూపమే విశేష్యము 
అని గురితేంచాలి. 

అది ఈ ప్రకారముగా ఉంట్ంది. వైయాకరణుల్ సామానాధికరణ్యము యొకకా 
లక్షణాని్న ఇటా్లగా చెపి్పనారు. భననా ప్రవృతితే నిమితాతేనాంశబా్దనాం ఏకసి్మన్ అర్థే వృతితేః 
స్మానాధకరణ్యమ్. వేరువేరు అరాథేలను తెలియజేయడం కరక బయల్దేరిన/
ప్రయోగింపబడిన పద్ల్ ఒకానొక అరాథేనినా తెల్పడంలోనే ప్రవృతితే కలిగి ఉననాటలేయ్తే 
ద్నిని స్మానాధకరణ్యము అని అంటాము అని. ఒకానొక పదముతో/వస్తేవుతో 
అన్వయముఖంగా కానీ వ్యతిర్కంగా కానీ/అది లేదని తోసివేయడం ద్్వరాగానీ 
మరొక పదము చేత చెపపుబడే మరొక్కరూపముతో కూడియుననా ఆ వస్తేవునే 
మరొక పదముతోనునూనా చెపపుతుండడం స్మానాధకరణ్యము యొక్క పని. ఒక 
పదముతో ఒక రూపము కలదిగా చెప్పబడే ఆ వసు్తవునే మరొకకాపదముతోనూ 
మరొకకా విశేషము కలదిగా ఎరుకపరచిడమే. ఇటాలే చెపపుబడే విశేషాల్ ఆ వస్తేవులో 
ఉననాదిగానూ, లేనిదిగానూ ఐ ఉండవచ్చిను. ఎలాగంట్ దవదత్తోః శా్యమో యువా 
లోహిత్క్షోః  అద్నోః అకృపణోః అనవద్యోః అని దేవదతుతేడు చామన చాయ గలవాడు 
యువకడు. ఎరుపకనునాలవాడు. దైన్యములేనివాడు. నిరధునుడు కాడు. దోషాల్/
తపపుల్ లేనివాడు అని. ఇక్కడ మొదటి మూడు పద్ల్ దేవదతుతేడిలో ఉననాట్వంటివి 
కాబటిటు అన్వయముల్/అని్వతములైన అంశల్. వాటిని చెప్పు పద్ల్. తరా్వత ఉననా 
మూడు పద్ల్ వ్యతిర్కముల్ ఐనట్వంటి అంశలను చెపపుతునానాయ్. ఇవనీనా 
ఒకే దేవదతుతేడిలోనూ ఉనానాయ్. పద్ల్ కూడా ఒక్కక్క విశేషానినా తెల్పుతూ అనీనా 
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దేవదతతేః అనే విశేష్యమునందే ఒక్కవస్తేవుయందే అన్వయ్ంచ్తుననావి. ఫలితంగా 
దేవదతుతేడు ఈ గుణాలను కలిగాయుననాటిటు వాడు ఈఈ గుణాలను లేకండా ఉననాట్వంటి 
వాడని తెల్స్తేననాది. ఈ విధంగా తెలియచేయడానినా స్మానాధకరణ్యము అని 
అంట్నానాము.

ఎక్కడైతే సమన్వయము చెయ్యడానిక్ వీల్గాని విశేషణాల్ రండు 
సమానాధకరణములైన పదములతో అనేక పద్లతోనూ కావచ్చి. నిర్్దశించ 
బడుతుందో అక్కడ కూడా ఆ రండింటిలో ఏదో ఒక పదము మాత్రమే ముఖ్్యరాథేనినా 
తెలిప్దిగా ఎంచ్కంటాము. కానీ రండింటినీ కాదు. ఎలాగంట్ గౌః వాహీకః. ఆవు 
బరువుల్ మోస్ది అననాట్లే గ్ శబ్దము చేత లోకంలో గ్జాతి చెపపుబడుతుననాది. 
ఐనా స్్రా పశ్వుకే గ్శబ్దము చేత ప్రసిదిధు ఉననాది. వాహీకః బరువుల్ మోసడిది 
అని అరథేము. అనగా గంత, గంతక తగిన బొంత స్మెత. ప్రస్తేతానిక్ వస్తే ఆవు 
మరియు బరువులను మోస్ గంత అని అరథేము వచిచినపడు ఆవు అయ్తే గంతకాదు. 
గంత ఐతే పాలను ఇవ్వదు. ఇవి రండూ పరసపుర విరుద్ధుల్. ఈ వాకా్యనిక్ అరథేము 
చెపపుకననాపడు వాహీకః అనే పదంతో చెపపుబడే విశేషణాంశనినా గ్రహించినపడు 
గ్ శబా్దనిక్ ఎదు్ద అని అరథేము చెపపుకంటాము. కాబటిటు రండు పద్లోలే ఒక్క పద్నిక్ 
మాత్రమే ముఖ్్యరాథేనినా గ్రహించ్తాము అవి పరసపుర విరుద్ధుంశల్ ఐనపపుడు అని.

ఇక నీలోతపులమ్ నీలమ్ఉతపులమ్ ఇతా్యదులలో మాత్రము విశేషణాల్ 
రండింటిక్నీనా అన్వయ్ంచడములో వైరుధ్యము లేదు కాబటిటు ఉభయవిశేషణ విశిషటుమే 
గ్రహింపబడుతుంది.  నలలేకల్వ అంట్ నల్పదనం + కల్వజాతితో కూడిన పషపుము 
అని రండు ధరా్మలతో/విశేషాలతో కూడిన విశిషాటుంశము పూవు అని తెలియవస్తేంది. 
నల్ప కల్వజాతి రండూ పరసపుర విరుద్ధుల్ కావు కద్! కనుక అవి రండూ పవు్వ 
అనే అంశములో అన్వయ్ంచినవి.

ఒకవేళ ఇటాలేగా నీవు తల్సూతే ఉండవచ్చి - ఒక విశేషణముతో కూడి 
ఉననాందువలన తది్వశిషటుంగా నిరూపంపబడే వస్తేవు మరొక విశేషణంతో కూడా 
సమబినధుము కలిగాయుండినటలేయ్తే మొదటి ద్నికనానా విలక్షణము వేరుగా అవుతుననాది 
కాబటిటు ఎంతగా ఒకే విభక్తేతో చెపపుబడినా ఘటపటములవలె ఒక్కట్ వస్తేవు అని 
ప్రతిపాదించడానిక్ కదరదు. కనుక సమానాధకరణ శబ్దము విశిషాటురథేముతో కూడిన 
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వస్తేవును ప్రతిపాదించలేదు కానీ విశేషణము ద్్వరా ద్నియొక్క స్వరూపానినా 
తెలియజెపపు అది ఒక్క వస్తేవే అని చెపపుగల్గాతుంది అని.

అయ్తే అటాలే కావచ్చిను. ఎపపుడు? ఆ వస్తేవు రండు విశేషణాలతో విశిషటుమైన 
ఒక వస్తేవు ఐనపపుడు మాత్రమే. కానీ ఇది లోకంలో కనుపంచడం లేదు. ఒక 
ధర్మమును ధరి్మయందు/వస్తేవునందు రండింటినీ కూరచిడానిక్ వీల్కాని ధర్మముల్ 
రండింటితో కూడినపడు మాత్రమే ఏకత్వము నిరాకరింపబడుతుంది. అనగా భననాభననా 
విరుదధు విశేషణాలతో కూడి ఉండవలసినపడు మాత్రమే ఆ వస్తేవు ఒకటి కాదు. రండు 
వస్తేవుల్ అని ఏకత్వము నిరోధంపబడుతుంది.  నీవు చూపన ఉద్హరణములో 
అనగా ఘటపటాదులలో ఆయోగ్యత ఇతర ప్రమాణము చేత సిదిధుంచ్తుంది. 
ఘటపటాదుల్ ఏకవిభక్తేతో శబ్దరూపంగా చెపపునా ప్రత్యక్ష ప్రమాణము ఆ రండింటినీ 
వేరువేరు వస్తేవుల్. పరసపుర విరుద్ధుల్ అనియే చూపతుంది.  నీలముతపులమ్. 
ఇతా్యది సథేలాలలో దండిత్వము, కండలిత్వములవలే రూపవతతే్వము, రసవతతే్వము, 
గంధవతతే్వము మొదలైన వాటివలె ఒకే వస్తేవు నందు ఉండటానినా అడు్డకోగల అంశము 
ప్రమాణము ఏదీ, అందుక కారణమైన వైరుధ్యమునూనా లేదు. ఒక వ్యక్తేని తీస్కంట్ 
వాడిలో దండిత్వము - చేతిలో కర్రను కలిగి పూని ఉండడము, చెవులక కండలాలను 
పెట్టుకోవడము పరసపురము అడు్డకోజాలవుకద్! ఒక పవు్వలో/ పండులోనైతే చక్కని 
వరణుము, మంచి వాసన తీయని రుచి పరసపురము అడు్డకోవు. పైగా అనీనా ఒక దగగార 
అమరి ఉండి ఆ పవు్వకో పండుకో ఒక ప్రతే్యకతను చేకూరుసతేవి. 

ఆ విధంగా కేవలము వైరుధ్యము లేకపోవడమే కాక శబ్ద ప్రవృతితేక్ నిమితతేమైన 
భేదము కారణంగా ఏకారధు నిషా్ఠరూపమైన (ఒకే వస్తేవును గురించి చెపపుడంలో 
ఐక్యతను కలిగాఉండుట) స్మానాధకరణ్యమును ధర్మద్వయ విశిషటుత ఉపపాదిస్తేంది. 
అటాలేకాకపోతే వస్తేస్వరూపానినా ఒక్కట్ అని మాత్రమే చెప్పుటలేయ్తే అనేక పద్లను 
ప్రయోగించాలి్సన అవసరమే ఉండదు. కనుక స్మానాధకరణ్యమే లేకండా 
పోతుంది. విశేషణాల్ తమతో సమబినధుము లేకండానే వస్తేస్వరూపానినా ఉపలక్షణాల్ 
వివరించగలిగినపడు ఒక్కద్నితోనే వస్తేవు గురితేంపబడుతుంది. కావున మరొక 
ఉపలక్షణము వ్యరథేమే అవుతుంది. ఉపలక్షణానతేరముతో (మరొకద్నితో) 
ఉపలక్షయామైన (గురితేంచదగిన) వస్తేవులో భేదము ఉననాది అని అంగీకరించితే ఆ 
ఆకారముననా కారణాన సవిశేషమైన వస్తేవు ఉననాది - నిరి్వశేషచినా్మత్రబ్రహ్మ కాదు -  



శ్రీభాష్యమ్ 247

అని ఒపపుకోవలసి వస్తేంది. ఇక్కడ శఖ్చంద్ర నా్యయానినా సమన్వయం చేస్కోవాలి.  
ఆ కమ్మక పైన తెలలేగా కనిపస్తేననాదే అది చంద్రుడు అని అననాపపుడు చంద్రుడిలో 
తెలలేగా ప్రకాశనినా కలిగి ఉండడము అనే విశేషము ఉననాది అని చెపపుడం ద్్వరా 
చంద్రుడిని గురితేంచడం స్ధ్యపడుతుననాది. కనుక చంద్రుడిలో విశేషము ఉననాది అని 
అంగీకరించినట్లే ప్రపంచమును సృష్టుంచడము, రక్ంచడము ఉపసంహరించడము 
అనే ఉపలక్షణాలతో కూడిన బ్రహ్మను విశేషాంశము కలవాడినిగా గురితేంచవలసి 
వస్తేంది. అందువలలే నిరి్వశేషబ్రహ్మ కాస్తే సవిశేష బ్రహ్మ అయ్్య కూరుచింటాడు.

సోఽయిందవదత్తోః అనుచోట కూడా లక్షణాగనధుము లేనే లేదు. వాకా్యరథే 
విరోధము అక్కడ లేదు. గడిచిపోయ్న కాలము దేశనతేర సమబినధుముల్ కల దేవదతుతేడు 
ప్రస్తేతము సనినాహిత దేశసమబినాధునినా కలిగి వరతేమానకాలములో ఎటటు ఎదుట 
ఉనానాడు కాబటిటు విరోధము లేదు. ఇందువలలేనే స్ఽయమ్ వాడే వీడు అని ప్రత్యభజఞా 
కారణంగా రండుకాలాలతో సమబినధుముననా వస్తేవుక ఐక్యమును సిథేరత్వవాదుల్ 
ప్రతిపాదిస్తేనానారు. అనగా బౌదుధుల్ సరవేమ్ క్షణికమ్ ఏదైనా క్షణకాలము మాత్రమే 
ఉంట్ంది అని నము్మతారు. ద్నినా ఖండించినవారు అదె్్వతుల్ సిథేరత్వవాదుల్ అంట్ 
ఏ వస్తేవు ఐనా కంతకాలము నిలిచే ఉంట్ంది. క్షణభంగురము కాదు అని వారిని 
ఖండించియునానారు. ఇలాంటివారు రండుకాలాలతో సమబినధుము ఎవ్వరికీ దేనికీ 
ఉండదు అని విరోధానినా చెపపుడం తగదు అని అరథేము.

అటాలేకాక కాలద్వయ సమబినధు విరోధముతో ప్రతీతి వైరుధ్యము ఏరపుడినపడు 
అనీనా క్షణికాలే కావలసి యుంట్ంది. ఐతే దేవదతుతేడు ఒక్కడే ఐనా రండుదేశలతో 
సమబినధుము ఎటాలేకదురుతుంది అని అంట్ వేరువేరు కాలాలోలే సంబనాధునినా కలిగి 
ఉండడంలో తప్పుమీ లేదు కద్! అని అంట్నానాము.

సమానాధకరణములోని పద్ల్ అనే విశేషణాలతో కలసియుననా ఒక్క 
వస్తేవును చెపతుననావి కనుకనే అరుణయా ఏకహా యనా్యగవా పిింగాక్షా్య 
సోమింక్రీణాతి ఎర్రనిరంగు గలది ఒక్క సంవత్సరము వయస్్స కలది పస్ప కలి్సన 
పంగళవరణుము కలకండులే కలది ఐన ఆవును ఇచిచి స్మలతను కనుచ్నానాడు అని 
ఎర్రదనము మొదలైన విశేషాల్ కలిగి ఏడాది వయస్్సననా ఆవు ద్్వరా కనుగ్ల్ 
చేయాలని విధంపబడుతుననాది. అందుకే ఇలా చెపపునారు. అర్్థకతేవే ద్రవ్యగుణయోోః 
ఐక కరా్మయాత్ నియమోః సా్యత్ అరథేము ఒక్కటి యైనపడు ద్రవ్యము గుణములకనూనా 



248 భగవద్రామానుజ విరచిత బ్రహ్మసూత్రభాష్యమ్

ఒకే కర్మతో సమబినధుము ఉననాందున నియమము ఏరపుడుతుననాది. అని ఈ విషయములో 
పూర్వపక్గారి అభప్రాయము ఇటాలే ఉననాది.

అరుణయా అనే పదము ఆకారానిక్ వలెనే గుణము కూడా ద్రవా్యనికీ విశేషణము 
అయ్్య ఉండడమే స్వభావము అయ్నందువలన ద్రవ్యపర్యనతేమే ఎరుప దనానినా 
చెపతుననాది. అటాలే ఐనా ఏడాది వయస్్సను కలిగి ఉండాలనే నియమము ఎర్రదనానిక్ 
చెలలేదు. ఏడాది వయస్్సననా ద్నితో స్ మలతను కంట్నానాడు. అదీ ఎరుపరంగు 
కలద్నితో అని. ద్నితో అరథేద్వయ విధానము కదరదు. ద్నితో అరుణయా అని 
వాక్య భేదము ఏరపుడి ప్రకరణములో విధంచబడిన సర్వద్రవా్యలక అరుణిమ/
ఎరుపదనానినా ఏ మాత్రమూ తేడా లేకండా తెల్పతుంది. అనగా ఆ వాక్యంలో ఉననా 
విశేషణాలనినాంటికీ ఈ ఎరుపదనము విశేషణము కావాలి్సవస్తేంది అని. అరుణయా 
అని స్్రా లింగనిర్్దశము ప్రకరణములో విధంచబడిన అనినాలింగాలకూ చెందిన 
ద్రవా్యలను ప్రదరి్శంచడం కరక. అందువలన ఏక హాయనీపదముతో అన్వయము 
అయ్్య తీరాలనే నియమము కాకూడదు.

దీనిక్ సమాధానము ఇటాలేగా చెపపుబడుతుననాది. అర్్థకతేవేద్రవ్యగుణయోోః 
ఐకకరా్మయాత్ నియమోః అని అరుణయా ఏకహాయనా్య అని ఆరుణ్య విశిషటుద్రవ్య, 
ఏకహాయనీద్రవా్యనినా తెలిప్ పద్ల్ రండింటికీ స్మానాధకరణ్యముతో ఒకే 
అరాథేనిక్ చెందినది (అర్థేకత్వము) అని సిదిధుంచ్తుండగా ఏక హాయనీద్రవ్య ఆరుణ్య 
గుణములక అరుణయా అనే పదము చేతనే విశేషణ విశేష్య సంబనధుము కలవిగా 
చెపపుబడిన వాటిక్ క్రయము -కనుగ్ల్ చేసూతే చెలిలేంచినవెల - అనే ఒకే కర్మయందు 
అన్వయ్ంచడములో వైరుధ్యము ఏమీ లేదు కాబటిటు అరుణిమ - ఎరుపదనముక 
క్రయస్ధనమైన ఏడాది వయస్్స కలది అనే ద్నితోనే అన్వయము కావాలి అనే 
నియమము వరితేస్తేంది.

ఒకవేళ ఏకహాయనీ అనే పద్నిక్ క్రయముతో సమబినధుముననాట్లేగానే 
ఎరుపదనముతో సంబనధుము కూడా వాక్యముతోనే తెలియవలసినది ఐనపడు వాకా్యనిక్ 
అరథేద్వయ విధానము చెపపువలసి వస్తేంది. కానీ అటాలేగా ఏమీ లేదు. అరుణయా అనే 
పదము తోనే అరుణిమ - ఎరుపదనము - తో కూడిన విశిషటుద్రవ్యమేనని చెపపుబడింది. 
ఏకహాయనీ పదముతో నుననా స్మానాధకరణ్యము యొక్క అరథేము. భన్న ప్రవృతి్త 
నిమిత్్తనామ్ శబ్దానాిం ఏకస్్మన్నర్్థ వృతి్తోః సామానాధికరణ్యమ్ వేరువేరు విశేషాలను 
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వదిలిపెటటుకండానే ఆయా విశేషాలనినాంటితోనూ కూడియుననా ఒక వస్తేవును 
తెలియపరచిడమే స్మానాధకరణ్యము. ప్రాతిపదిక ద్్వరా గుణముతో అన్వయము, 
సమానవిభక్తేతో పద్లక పరసపురాన్వయము, వాక్యముతో క్రయాన్వయము అనే 
మూడునూనా కదురుతుననావి కాబట్టు రకతేః పటః భవతి ఎర్రని బటటు సిదధుమవుతుననాది 
అనుచోట ఏకారథేత లభ్యమవుతుననాది. కనుకనే వాక్యభేదము ఏరపుడక ఏకవాక్యత్వము 
సిదిధుంచ్తుననాది. వస్రాము ఏరపుడుతుననాదశక సమబినిధుంచే వాక్యప్రయోగము 
జరుగుతుననాది కద్! ఆ వస్రాములోని రంగుక సమబినిధుంచిన అంశము రకతేః అనే 
పదముతోనే చెపపుబడింది. రాగము (రంగు) తో సమబినధుముననా ద్రవ్యము వస్రాము అనే 
అంశము మాత్రము ఆ వాక్యములో స్మానాధకరణ్యము వలలే మాత్రమే తెల్్సకోవలసి 
ఉంట్ంది.

ఇదే తీరుగా ఒకే గుణము, లేక రండు మూడు చాలా చాలా గుణాలతో 
తద్్వచకమైన పద్లతో విడివిడిగాగానీ సమాసము చేయబడిన వాటితోగానీ 
కూడియుననా సవిశేషమైన అంశనినా లేక వస్తేవును ముందుంచి స్మానాధకరణ్యము 
ద్్వరా అనినా విశేషణాలతో కూడిన వస్తేవు ఒక్కట్ అని తెలియపరచి ద్నితో 
క్రియాసమబినాధునినా చెపపుడం విరోధము ఏమీ కాదు. దవదత్తోః శా్యమోః యువాలోహిత్క్షోః 
దిండీకుిండలీ తిష్ఠతి. 2) శ్కే్లనవాససా యవనికాిం, సమా్పదయేత్ 3) న్లముత్పల 
మానయ 4) గామానయ శ్కా్లమ్ శోభనాక్షీమ్ 5) అగ్నయే పథికృతే పురోడా 
శమషాటిక పాలమ్ నిరవేపేత్ అని 1) దేవదతుతేడు నలలేనివాడు యువకడు లోహితాక్షుడు 
చేతిలో కర్రను పట్టుకననావాడు, చెవులక కండలాలను ధరించిన వాడు నిలబడి 
ఉనానాడు. 2) తెలలేని వస్రాముతో తెరను సమకూరుచికోవలెను. 3) నలలేని కల్వను 
తీస్కనిరా 4) తెలలేనిది అందమైన కనునాల్ గలదీ ఐన ఆవును తీస్కని రము్మ 
5) మారగామధ్యములో చేస్ అగినాహ్త్రకారా్యనిక్ ఎనిమిది చిపపులలో పరోడాశము 
సిదధుము చేస్కోవలెను. అని ఉద్హరణముల్ ఇవ్వబడినవి. ఈ అనినాంటిలోనూ 
విశేషా్యల్ ఐన వస్తేవుల్ వ్యకతేల్ పల్రకాలైన విశేషణాలతో ఒకే ఒక్క వ్యక్తేగా 
కనిపస్తేనానారు. ఏకతా్వనేనా చాట్తునానారు తపపు మరో విధముకాదు. ఇటాలేగే 
అరుణయా ఏకహాయ నా్యగవాపిింగాక్షా్యసోమింక్రీణాతి ఎనినా విశేషణాల్నానా 
సమానాధకరణము ద్్వరా విశేషణ విశిషటుమైన ఏకవ్యక్తేయే తెల్పబడుతేననాది - అనగా 
ఇదీ విసపుషటుము చేయబడుతుననాది.
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ఎలాగైతే కాష్్ఠోః సా్థలా్యమోదనిం పచేత్ కటెటులతో గినెనాలో అనానానినా వండాలి. 
అనే సథేలములో అనేక విభకతేలతో/కారకాలతో విశిషటుమైన ఒక క్రియ విడివిడిగా 
కాక ఒక్కస్రిగానే తెలియబడుతుననాదో అటాలేగే సమానాధకరణపద సముద్యము 
చేత తెలియచెపపుబడిన ఒక్కక్క కారకమునూనా ఆయా కారకములను గురితేంచ్తుననా 
సమయంలోనే అనేక విశేషణాలతో కూడినదయే్య ఒక్కస్రిగా యుగపత్ 
ప్రతిపననామయ్్య/ తెలియవచిచి క్రియలో అన్వయ్ంచ్తుననాది. కనుక ఎలాంటి 
వైరుధ్యము లేదు. ఉద్హరణక ఈ వాకా్యనినా పరిశీలించండి. ఖాదిరోః శ్ష్కాోః కాష్్ఠోః 
సమపరిమాణే భాిండే పాయసిం శాలో్యదనిం సమర్థోః పాచకోః పచేత్, ఎండిన చండ్ర 
కటెటులతో సమానపరిమాణము గల కండలో వరి బియ్యప అననాముతో పాయస్నినా 
సమరుథేడైన పాచకడు (వంటవాడు) వండగలడు. ఇతా్యదుల్.

ఉపాతతేద్రవ్యక వాక్యములోనుననా గుణశబ్దము కేవలగుణానినా మాత్రమే 
తెల్పుతుంది అని అందువలలే అరుణయా అనే పదము ద్్వరా కేవల గుణము 
మాత్రమే ఎర్రదనము అరుణయా అనే పదము ద్్వరా కేవల గుణము మాత్రమే 
ఎర్రదనము మాత్రమే చెపపుబడుతుంది అని మీరననా మాట సరియైనది కాదు. 
లోకంలో గానీ వేదములో గానీ ద్రవా్యనినా చెప్పు పదములతో గల సమానాధకరణమైన 
గుణవాచి శబా్దనిక్ కేవలం గుణానినా మాత్రమే తెల్పడం అనేది కనుపడడం 
లేదు. ఉపాతతేద్రవ్యకమైన వాక్యములో నుననా గుణపదము కేవలగుణానినా మాత్రమే 
చెపపుతుంది. అని అనడమునూనా అసంగతమే. పటోః శ్క్లోః బటటు తెలలేటిది ఇతా్యది 
వాకా్యలలో ఉపాతతేద్రవ్యములోనూ గుణముతో కూడిన ద్నినే తెల్పతుండడం 
కనుపస్తేననాది. ఆ మాట అటాలేగే చెపపుతుననాది. అదే పటస్య శ్క్లోః బటటు యొక్క 
తెలలేదనము అననాచోట తెలలేదనముతో కూడిన వస్రామును గురించి ఉపాతతే ద్రవ్యకత్వము 
వలలే పటిటుంది కాదు. అదే సందర్భములో పటస్య శ్కో్ల భాగోః వస్రాము యొక్క తెలలేని 
భాగము ఇతా్యదులయందు సమానవిభక్తే నిర్్దశముననాందువలలే తెలలేదనముతో 
కూడియుననా ద్రవ్యము స్ఫురించ్తుననాది.

ఏదైతే క్రయమునక ఏకహాయనీ నియమము వలన ఎరుపదనానిక్ 
క్రయముతో అన్వయము కదురదు/సంభవించదు అని అనానారో అది కూడా విరోధ 
గుణరహితమైన ద్రవ్యమును బోధంచే పదముతో సమానాధకరణము గల గుణపదము 
ద్నిక్ ఆశ్రయమైన గుణానినా చెపపుతుననాందున క్రియాపదంతో అన్వయ్ంచడానిక్ 
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విరోధము ఏమీలేదు కాబటిటు అసంగతమే స్మా! ఇక రాద్్దనతేము నందునూనా ముందు 
చెపపున సింభవతి ఏకవాక్యతేవేవాక్యభేదశచినేష్యతే ఏకవాక్యత్వము కదురుతూ 
ఉండగా వాక్యభేదమును ఆశ్రయ్ంచడము అంగీకారయోగ్యము కాదు అనే నా్యయము 
ప్రకారము అరుణిమక శబి్దకమైన ద్రవా్యన్వయము సిదిధుంచ్తుననాది అలాంటపపుడు 
ద్రవ్యము ద్ని గుణములక రండింటికీ క్రయస్ధనము కావడములో అర్హత 
పసగడము లేదు కాబటిటు అరథేము వలన మాత్రమే పరసపురాన్వయము సిదిధుంచ్తుననాది 
అని మీరు చెపపున మరొకమాట కూడా పసగనిదే. కనుక మేము చెపపున విధమే 
సరియైనది.

అందువలన తతతే్వమసి మొదలైన వాకా్యలలోని స్మానాధకరణ్యము నందు 
తత్, త్వం అనే పదముల్ రండింటి చేత చెపపుబడిన విశేషణాలను వదిలిపెటటుకండానే 
ఐక్యప్రతిపాదన చేయాలి ఆ విధంగా వరిణుంచాలి అయ్తే అది అనాదియైన అవిద్్య 
ఉపాధ కారణంగా అనేక దుఃఖ్లపాల్ అవుతుననాందున శ్దిధు, అశ్దిధు అవసథేలను 
రండింటినీ అనుభవిస్తేననా చేతనుడికంట్ పూరితేగావేరయ్న వాడు అశేషహేయ 
ప్రత్యనీకడు అనవధకమైన కళ్్యణగుణాలక ఒకే ఒక్క నెలవు ఐన పరమాత్మను 
అంగీకరించకంట్ స్మానాధకరణ్యము కదరదు.

సర్! ఒపపుకంటాము కానీ సమానాధకరణములోని పద్లక ఉననాది 
ఉననాట్లేగా విశేషణ విశిషటు ఐక్యప్రతిపాదనను చేసడివిగా అరాథేనినా చెపపుకననాటలేయ్తే 
త్వమ్ పదము చేత తెలియవచేచి సకల దోషాలను పందడము అనేది పరమాత్మక 
వచిచిపడుతుంది కద్! అని అంట్నానారా! అటాలేగా ఏమీ జరుగదు. త్వమ్ శబ్దముచేత 
కూడా జ్వానతేరా్యమియైన పరమాత్మనే చెపపుబడుతునానాడు కద్! 

ఇంతవరకూ చేసిన విచారము వలలే తేలిన స్రాంశమిది - సత్ శబ్దము 
చేత చెపపుబడినవాడు దోషగంధము ఏ మాత్రము లేనివాడు సత్యసంకలపుత్వముతో 
మిశ్రమై అనవధకము, తనకనానా అతిశయము ఐనది లేనటిటు అసంఖే్యయములైన 
కళ్్యణగుణగణముల్ కలవాడు అనినారకాలైన కారణములూ తానే ఐనవాడూ 
అయ్నటిటు పరబ్రహ్మ బహుసా్యమ్ నేను అనేకముల్గా అవుతాను అని తలచి తేజస్్స 
నీరు భూమి మొదల్గా గల సమసతే జగతుతేనూ సృష్టుంచి, ఆ జగతుతేలో దేవాదులైన 
వింతవింత రూపాలతో నిండియుననా శరీరాలలో చైతన్య గుణముకల జ్వవరాగానినా 
వారివారి కర్మలక తగినట్లేగా వాటిని నిర్వహించే ఆత్మల్గా ప్రవేశపెటిటు, స్వయంగా 
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తాను కూడా తన య్షటుము ప్రకారముగానే జ్వులక అనతేరాత్మగా అనుప్రవేశము 
చేసి ఇటాలేగా తనతోపాట్ కూడియుననా దేవాది ఆకారాల సముద్యానిక్ ఒక్కక్క 
ద్నిక్ విడివిడిగా నామరూపముల విభాగానినా చేసినాడు. ఈ విధంగా ప్రకృతి/ జ్వ 
పరమాత్మలతో కూడిన సంఘాతము (చేరిక) నకే వస్తేతా్వనినా ఒకానొక శబ్దముచేత 
వ్యవహరింపబడేట్లేగా చేసినాడని అరథేము. అనేనజీవేన ఆత్మనా అని వాక్యముతో 
“జీవుడుగా పిలిపిించుకొనబడుతున్న నాచేత” అని నిర్్దశింపబడుతుననాందువలలే 
జ్వుడు బ్రహా్మత్మకడు అని చూపబడుతుననాది. జ్వుడిక్ బ్రహా్మత్మకత్వము అనేది 
జ్వుడిక్ అనతేరాత్మగా బ్రహ్మ అనుప్రవేశము చేసినందువలలేనే అని అరథేమవుతుననాది. 
ఇదమ్ సరవేమసృజత. యదిదింకిించ. తత్ సృషాటియా, తదవాను ప్రావిశత్. తదను 
ప్రవిశ్య సచచిత్యచచిఅభవత్. ఏదైతే కనబడుతూ వినబడుతూ ఉననాదో ద్నిని 
అంతటినీ పటిటుంచినాడు.  ద్నినా పటిటుంచి ద్నిలోనే అనుప్రవేశము చేసినాడు. ఆ 
విధంగా ద్నిలో అనుప్రవేశించి సతుతే అనబడే జ్వుడుగానూ త్యత్ - ఎపపుటికపపుడూ 
పాతరూపాలను వదిలిపెట్టు - ప్రకృతిగాను తానే ఐనాడు. అని ఈ వాక్యములో 
ఇదింసరవేమ్ అని నిర్్దశింపబడిన చేతనాచేతన వస్తేవుల్ రండింటినీ సత్ త్యత్ 
శబా్దలచేతను విజాఞాన అవిజాఞాన శబా్దల చేతనూ విడదీసి నిర్్దశించి చిత్ వస్తేవులో 
కూడా అనుప్రవేశించినవాడుగా పరమాత్మను గురించి తెల్పబడింది. కావున 
ఇంతకముందు ఉద్హరించిన శ్రుతివాక్యము కారణంగా పరమాత్మ వరకూ 
నామరూపవా్యకరణము ప్రతిపాదింపబడినందువలలే ఆయా వస్తేవులననినాంటినీ తెలిప్ 
శబా్దలనీనా కూడా అచితు్త + జీవులతో కలస్యున్న పరమాత్మను తెల్పుతునా్నయి అని 
అరథేమవుతుననాది.

ఇంతేకాకండా ఐతదాత్మయామిదిం సరవేమ్ ఈ చిద చిని్మశ్రము ఐన 
ప్రపంచమంతా కూడా ఈసత్ శబ్దవాచ్్యడైన వాడినే ఆత్మనుగా కలిగాయుననాది అనే 
వాక్యములో చేతనుడితో కలసియుననా ప్రపంచానినా ఇదమ్ సరవేమ్ అని నిర్్దశించి 
దానికి ఇతడే ఆత్మ అని ప్రతిపాదింపబడింది. కాగా చేతనాచేతనములనినాంటికీ బ్రహ్మ 
ఆత్మగా అయ్్య ఉననాందువలలే సచేతనమైన ఈ జగతతేంతా ఆయనక శరీరమవుతూ 
ఉననాది. అటాలేగని ఇతర శ్రుతి వాకా్యల్ కూడా తెల్పతూ ఉననావి. 1) అన్తోః ప్రవిషటిోః 
శాసా్తజనానాిం సరావేత్్మ 2) యోః పృథివా్యిం తిష్ఠన్ పృథివా్య అన్తరో యింపృథివీ 
నవేద. యస్యపృథివీ శరీరమ్. యోః పృథివీమన్తరో యమయతి. సతే ఆత్్మ అన్తరా్యమీ 
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అమృతోః. అని మొదల్పెటిటు 3) య ఆత్మని తిష్ఠన్ ఆత్మనోఽన్తరో యమాత్్మ నవేద 
యసా్యత్్మ శరీరమ్। యోః ఆత్్మన మన్తరోయమయతి. సతేఆత్్మ అన్తరా్యమ్యమృతోః 
4) యోః పృథివీమన్తర్ సించరన్ యస్య పృథివీ శరీరమ్। యోఽపోఽన్తర్ సించరన్ 
యసా్యఽపోః శరీరమ్ అని ఆరంభంచి 5) యోఽక్షరమన్తర్ సించరన్ యసా్యక్షరమ్ 
శరీరమ్. యమక్షరమ్ నవేద. ఏష సర్వభూతానతేరాతా్మ అపహత పాపా్మ దివో్యదేవ 
ఏకోనారాయణః ఇతా్యదులైన శ్రుతుల్ చేతనుడితో కూడిన జగతతేంతా ఆయనక 
శరరమునుగా నిర్్దశించి చెపపు “దానికి ఆత్మనుగా పరమాత్మను ఉపదశసు్తన్నది” 
కావున చేతనుడిని చెప్పు శబా్దల్ చేతనుడిక్ కూడా ఆత్మఐన, చేతనుడిని తనక 
శరీరమునుగా చేస్కననా పరమాత్మనే తెల్పుతునానాయ్. ఎటాలేగైతే అచేతనముల్ ఐన 
దేవాది సంస్థేన పండాలను తెలిప్ శబా్దల్ ఆయా శరీరాలను కలిగియుననా జ్వాత్మలకే 
వాచకాల్ అవుతునానాయో అటాలేగే అని తెల్్సకోవాలి. చత్వేరోః పించదశరాత్రాోః... 
దవతవేిం గచఛేని్త. పంచదశరాత్రము అనే ప్రుగల నాల్గువిధములైన కర్మలను 
ఆచరించినవారు దేవత్వమును పందుచ్నానారు. ఇతా్యదివాకా్యలలో వలెనే. అనగా 
దేవతల్గా అగుచ్నానారు. దేవశరీరానినా పందుచ్నానారు అని అరథేము. శరీరము 
శరీరానినా కలిగినవానిక్ (ఆత్మక) ప్రకారము/విశేషణము ఐ ఉంట్ననాది కాబటిటు 
ప్రకారవాచకములైన శబా్దల్ ప్రకారి/విశేష్యము నందే ముగుస్తేననావి. కనుక 
శరీరవాచకములైన శబా్దల్ శరీరిని గురించి తెల్పడము నా్యయము అవుతుంది. 
ప్రకారము అంట్ ఇది ఇటాలే అని ఎదురుగా కనిపంచే వస్తేవులో ఇటాలేంటిది అని 
తోచే అంశము. ఎర్రని ఆవు అననాపడు ఆవులోని ఎరుపదనము. ప్రకారమునక ఆ 
ప్రకారి/ విశేషమును గలిగాయుననా వస్తేవుతో సమబినధుము తపపునిసరి కనుక ప్రకారి 
యందే ప్రకారానిక్ పర్యవస్నము తగును గనుక ఆ ప్రకారానినా చెప్పు పదము కూడా 
విశేష్యమునందే పర్యవసిస్తేంది. వాచకము అవుతుంది. విశేషణ వాచకమైన శబ్దము 
విశేష్యమును కూడా బోధంచ గల్గాతుననాది. కాబట్టు గౌోః అశవేోః మనుష్యోః మొదలైన 
ప్రకారములైన ఆకారాలను తెలిప్ పద్ల్ ప్రకారి అయ్న పండము నందునూనా 
వాచకాల్గా అయ్్య ఉంట్ననాందున, పండము (శరీరము - ప్రకృతి) చేతనుడిక్ 
శరీరము అవుతుననాది కాబటిటు చేతనునిక్ విశేషణముగా గురితేంపబడుతుననాది. ఆ 
విధంగా పండానినా శరీరంగా కలిగాన చేతనుడు కూడా పరమాత్మక ప్రకారము/
విశేషణము ఐనందువలలే పరమాత్మయందే వాచకాల్గా ముగుస్తేననావి. లేక 
పరిణమించ్తుననావి. కనుక శబా్దల కనినాంటిక్నీనా పరమాత్మనే వాచ్్యడు అవుతునానాడు. 
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కాబటిటు పరమాత్మను చెప్పు పదముతో స్మానాధకరణ్యము ముఖ్్యరథే ప్రతిపాదకమే. 
సూక్ష్మము ఏమిటంట్ తత్ త్వమ్ శబా్దల్ రండింటి చేతనునూనా పరమాత్మనే 
ముఖ్్యరథేముగా చెపపుబడుతునానాడని అరథేము.

ఏమండీ ఖిండోగౌోః ఖిండోః శ్క్లోః విరిగిన కము్మల్ గల యావు ఖండమైనది. 
తెలలేనిది అని జాతి, గుణాలను తెలిప్ పద్ల్ మాత్రమే ద్రవ్యమును/వస్తేవును 
తెలిప్ పద్లతోనే సమానాధకరణ్యమును కలిగాయుననాటిటువిగా వ్యవహారంలో 
కనబడుతునానాయ్. ఒక ద్రవా్యనిక్ మరొకద్రవ్యము ప్రకారము/విశేషణము ఐనపడు 
మాత్రము మత్వరీథేయ ప్రత్యయము కనపడుతుననాది. “దిండీ కుిండలీ” అని అననాట్లే. 
అని అంట్నానారా! అది సరికాదు. అది జాతి కావచ్చి గుణము కావచ్చి ద్రవ్యము 
కావచ్చి. వీటిలో ఏదో ఒకట్ స్మానాధకరణా్యనిక్ సూచకము కాదు. అటాలేంటపడు 
వాటిలో ఒకద్ని కకటి వ్యభచరితముల్ అవుతవి. అనగా వాటియందే కాక 
స్మానాధకరణ్యము ఇతరములయందు కూడా వరితేంచ్తుంది అని. ఒక పద్రథేము 
ఏదో ఒక మరో పద్రాథేనిక్ విశేషణము అయ్తేనే తపపు తనక ఉనిక్ లేనిది అవుతుందో 
అట్వంటిది తనక ఆశ్రయమైన విశేషా్యనినా/పద్రాథేనినా వదిలిపెటటుకండా ఉంటూ 
తాను వెలలేడి అవుతూ ఉంట్ందో అలాంటి ద్నినా వివరించే/వాచకాల్ ఐన శబా్దల్ 
స్్వభదేయ విశిషటుద్రవ్యవాచకాల్ (తమచేత చెపపుబడే వస్తేవులతో - జాతి రంగు 
మొదలైనవి - కూడిన ద్రవా్యలను చెపతాయ్) కనుక ధరా్మనతేర విశిషటు ద్రవ్యవాచి (మరొక 
ధర్మముతో కూడియుననా ద్రవా్యనినా తెలిప్ వాచకమైన) శబ్దముతో స్మానాధకరణా్యనినా 
కలిగియుండడము ఒప్పుకాని తపపుకాదు. ఇక ఎక్కడైతే పృథక్ సిదధుమై తాతా్కలికంగా 
ఒక వస్తేవులో ఉండి ఒకానొకపపుడు ఒకానొకచోట మరొకద్రవా్యనిక్ ప్రకారము/
విశేషణము అయ్్య ఉండేటటలేయ్తే మాత్రము అపపుడు మత్వరీథేయ ప్రత్యయము 
ప్రయోగింపవలసియుంట్ంది.  అనగా అపృథక్ సిదధువిశేషణము ఐనపపుడు మత్వరీథేయ 
ప్రత్యయముతో కూడిన పదప్రయోగము అనవసరము. ఉద్: నలలేకల్వ వంటివి. దండ 
కండలాదుల్ విశేష్యమును విడిచి ఉండలేనివి కానందువలలే, పృథక్ సిదధువిశేషణాల్ 
ఐనందువలలే వాటిక్ మాత్రము దండీ కండలీ అననాట్లే మత్వరీథేయ ప్రత్యయప్రయోగము 
తపపునిసరి. అట్లే జాతి గుణాదుల్ ఒకే వస్తేవునందు అవిరోధంగా ఉంట్ననాందువలలే 
వాటిని చెప్పు పద్ల్ విశేష్యవాచకపదముతో స్మానాధకరణా్యనినా కలిగాఉండడంలో 
అతివా్యపతే/వ్యభచారదోషముండదు.
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అందువలలే ముందు చెపపున ప్రకారంగా పరమాత్మక శరీరం ఐనందువలలే 
ఆయనక ప్రకారము/విశేషణమవుతునానాడు కాబటిటు అచితుతేలో కలిసియుననా 
జ్వుడిక్ జ్వుడు అని చెప్పు విశేషయుకాతేల్ ఐన అహమ్ నేను త్వమ్ న్వు వంటి 
శబా్దల్నూనా పరమాత్మనే చెపతాయ్. కనుక తత్తవామస్ అని స్మానాధకరణ్యముతో 
ప్రసంగము ముగించబడింది. ఇటాలే ఐనందువలలేనే పరమాత్మతో జ్వుడు శరీరముగా 
అన్వయ్ంచ్తుననాందువలలే/సమబినధుమును కలిగాయుననాందువలలే జ్వుడిలోని ధరా్మల్ 
పరమాత్మక అంటవు. ఎటాలేగంట్ జ్వునిక్ శరీరములో ఉండే బాల్యము, యవ్వనము 
వంటి ధరా్మల్ ఏవిధంగా అంటవో అటాలేగే పరమాత్మక జ్వుడిలోని ధరా్మల్ 
సపుమృశించవు. కనుక తతతే్వమసి వాక్యములోని స్మానాధకరణ్యము నందుననా తత్ 
అనే పదము జగత్ కారణభూతుడు సత్యసంకల్పుడు సర్వకళ్్యణగుణాకరుడు నిరసతే 
హేయగంధుడు ఐన పరమాత్మను తెల్పుతుంది. త్వమ్ అనే పదము కూడా సశరీరజ్వ 
శరీరకడైన ఆ పరమాత్మనే తెల్పతుంది. కావున స్మానాధకరణ్యము ముఖ్యవృతతేము 
అనగా ముఖ్్యరాథేనేనా బోధస్తేననాది. కనుకనే ప్రకరణముతో విరోధములేదు. అనినా 
శ్రుతులతోనూ వైరుధ్యమూలేదు. నిరవదు్యడు కళ్్యణగుణైకతానుడూ ఐన బ్రహ్మక 
అవిద్్యదిదోషప వాసన కూడా లేదు. ఇనినా కారణాల వలన పరమాత్మక జ్వునితో 
చెపపుబడిన స్మానాధకరణ్యము కూడా తనక విశేషణము ఐన జ్వుడికంట్ 
వేరయ్నవాడు ఇతరుడు అని భేద్నేనా ప్రతిపాదించ్తుననాది కాబట్టు విజాఞానమయుడైన 
జ్వుడికంట్ అను్యడు మరొకడు ఆనందమయుడు పరమాత్మ.

తస్్యష ఏవ శారీరఆత్్మ అనే వాక్యము ద్్వరా ఆనందమయుడిక్ శరీరముతో 
సమబినధుము ఉననాదని తెల్స్తేననాందున, భగవనుతేడిక్ శరీరము లేదని తేటపడుతేననాందున 
జ్వుడి కంట్ ఆనందమయుడు వేరుకాదని భావిస్తేనానాము అని మీరు ఏ మాటైతే 
చెపపునారో అది తగినది కాదు. ఈ ప్రకరణము అంతటిలోనూ ప్రతిచోట కూడా తస్్యష 
ఏవ శారీర ఆత్్మ. యోః పూరవేస్య. ఇంతకమునుప చెపపునవాడిక్ ఎవడు శరీరుడు 
ఐన ఆత్మ ఎవడో వాడే ఇతనిక్ కూడా ఆత్మ అని పరమాత్మకే శరీరత్వము, మరియు 
ఆత్మత్వమునూనా చెపపుబడినాయ్. ఎలాగా అంటావా! ఇదిగ్ వివరించ్తాను విను. 
తసా్మదావే ఏత సా్మదాత్మన ఆకాశససుమూభూతోః ఆ విధంగా సృష్టుక్ కారణభూతుడైన 
ఈ ఆత్మనుండే ఆకాశము పటిటుంది అని ఆకాశము మొదలైన సృజ్యవరాగానిక్ 
పరమకారణుడుగా, లోకప్రసిదిధు గాంచిన జ్వుడికంట్ మరొక్కడైన పరబ్రహ్మనే 
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ఆత్మగా ఎతితే చూపతుననాందున ఆయనకంట్ వేరయ్న ఆకాశదుల్ మొదల్కని 
అననామయుని వరకూ ఉననా వారందరూ ఆ పరమాత్మకే శరీరముల్గా అవుతునానారని 
తెల్స్తేననాది. 1) యస్యపృథివీ శరీరమ్ 2) యసా్యపశ్శరీరమ్ 3) యస్యతేజోః శరీరమ్ 
4) యస్యవాయుోః శరీరమ్ 5) యస్య ఆకాశోః శరీరమ్ 6) యస్య అక్షరమ్ శరీరమ్ 
7) యస్యమృతు్యోః శరీరమ్ ఏష సరవేభూత్న్తరాత్్మ అపహతపాపా్మదివో్యదవ 
ఏకోనారాయణోః అని చెపతుననా స్బాలోపనిషతుతే ద్్వరా సర్వతతాతే్వలూ పరమాత్మక 
శరీరాల్ అని తేటతెలలేమవుతుననాది. ఇందువలన తసా్మదావే ఏతసా్మదాత్మనోః అనుచోట 
కూడా అననామయుడిని గురించి ఇటాలేగా చెపపుబడింది. తస్్యషఏవ శారీర ఆత్్మ. యోః 
పూరవేస్య అని.  ఇంతకమునుప చెపపుబడిన అననామయుడిక్ ఎవడు శరీరుడు ఆత్మ అని 
ఇతర శ్రుతి వాకా్యలచేత చెపపుబడినాడో పరమకారణమైన వాడు పరమాత్మ ఆయనయే 
ఈ ప్రాణమయుడిక్నీనా శరీరుడు ఆత్మ అని అరథేము. ఇదే విధంగా మన్మయ 
విజాఞానమయులను గురించినీనా అరథేం చేస్కోవాలి. ఆనందమయుడి విషయంలోనైతే 
ఏష ఏవ అని నిర్్దశించడము అతనిక్ మరొకడు ఆత్మగా లేడు. తనక తానే ఆత్మ అని 
చెపపుడంకరక మాత్రమే స్మా! అది కూడా ఏవిధంగా నంటావా? ఇదిగ్! ఇటాలేగా! 
విజాఞానమయుడిక్ కూడా ముందు చెపపున నీతి ప్రకారమే పరమాత్మయే శరీరుడు 
ఆత్మ అని తెలిసింది. ఇటాలేగా ఐనపపుడు విజాఞానమయుడిక్ ఎవడు శరీరుడు ఆత్మగాఐ 
ఉనానాడో అతడే ఆనందమయుడిక్ కూడా శరీరుడు ఆత్మ అని చెపపుతే ఒక్కక్క 
ద్నిక్ వందరట్లే అధకము అని చెపపుకంటూ వచిచినందువలలే ఆనందమయుడు 
పరమాత్మ అని తెలియవచిచినవాడిక్ పరమాత్మక తానే ఆత్మ అని అవగాహన 
కల్గాతుననాది. ఇందువలలే తనకంట్ వేరుగా ఉననా చేతనాచేతన వస్తే సముద్యమంతా 
పరమాత్మక శరీరమవుతుననాందువలలే ఆయనయే ఎట్వంటి కారణసమబినధుము 
లేని నిరుపాధకడైన శరీరుడు ఆత్మ. ఆ కారణంగానే ఈ పరంబ్రహ్మను గురించి 
తెలియజేయడానిక్ ప్రారంభంపబడిన శస్్రానినా కూడా బాగా తెలి్సన పెద్దల్ శారీరకిం 
శాసత్రమ్ శరీరకమీమాంస్ అని పల్్కతునానారు. కనుక విజాఞానమయుడైన జ్వుడికంట్ 
పూరితేగా వేరయ్న లక్షణాల్ గల పరమాత్మయే ఆనందమయుడు.

దీనిపై పూర్వపక్ మళ్ళీ ఇటాలేగా సందేహిస్తేనానాడు. ఈ ఆనందమయుడు 
జ్వుడి కంట్ వేరొకడు కాడు. వికారారాథేనినా తెలిప్ మయట్ పత్యయము వినిపస్తేననాది 
కాబటిటు. పాణిని మయడె్వేతయోోః అని అధకరించి నిత్యిం వృదధో శరాదిభ్యోః అనే 
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సూత్రం ద్్వరా మయట్ ప్రత్యయానినా విధంచినాడు. ఏతయోః అని చెపపునద్నిక్ 
ఇది తాతపుర్యము 1) తస్యవికారోః 2) అవయవేచప్రాణిఓషధి వృక్షేభ్యోః అని 
ప్రకృతములైన వికారావయవాలక మయట్ ప్రత్యయము వస్తేంది. ఆనంద శబ్దము 
వృదిధో ర్యసా్యచామాదిోః తదవేతృదధోమ్ అని వృదధు సంజఞా వస్తేననాది. ద్నిపైన వికారారథేములో 
మయట్ ప్రత్యయము వచిచి ఆనందమయః అని రూపము ఏరపుడుతుననాది. వికారము, 
జ్వుడికే గాని పరమాత్మక లేదు. కావున జ్వుడే ఆనందవికారుడు ఆనందమయుడు. 
ఇంకా ఒక శంక ప్రాచ్రా్యరథేములో కూడా మయట్ ప్రత్యయము విధంపబడుతుననాది. 
ద్నిక్ తత్ ప్రకృతవచనేమయట్ అనేది ఆధారము. ఉద్హరణక అన్నమయోయజఞాోః 
అననాద్నము ప్రధానముగా గలది యజఞాము. అని ప్రయోగము కనిపస్తేననాది కనుక ఆ 
ప్రాచ్రా్యరథేములో వచిచిన మయట్ ప్రత్యయముతో కూడి ఆనందము ప్రచ్రముగా/
అధకముగా కలవాడు అనే అరథేము ఏరపుడినపడు జ్వుడు అనే అరథేముతోస్తేంది 
కద్! అని అంటార్మో! కానీ అటాలే అనడం సరికాదు. ఎందుకంట్? ఈ ఉపనిషతుతే 
యొక్క ఉపక్రమంలో/ఆరంభములో వికారారథేమే కనుపడుతుననాది. అంతేకాకండా 
ఆ అరాథేనినా తీస్కోవడమే ఉచితంగా ఉంట్ంది కాబటిటు వికారారాథేనేనా చెపపుకోవడం 
మంచిది. ఇంకా నీవననాట్లే ప్రాచ్రా్యరాథేనేనా గ్రహించినా జ్వుడి కంట్ వేరైనవాడు 
ఆనందమయుడు అనడం కదరదు. అదెటాలేగా అని అంటావూ! ఆనందప్రచ్రుడు 
అని అననాపపుడు ఆనందము ఎక్కవగా ఉననాది. దుఃఖము ద్నితో మిళతమై యుననాది 
అనేది కూడా తపపుకండా తెలియవస్తేంది. దుఃఖము ఆనందము దృషాటుయా అలపుంగా 
ఉననాది అవగతమవుతుంది. అటాలేగా ఆనందమొక్కట్ గాకండా దుఃఖముతో 
మిశ్రితమైయుండడమే కద్ జ్వత్వము? అందువలన ఔచిత్యము ద్్వరా తెలియవచిచిన 
వికారారథేమే స్్వకరించ్టక తగినది. ఇంతేకాకండా లోకంలో మృణ్మయమ్ 
హిరణ్మయం ద్రుమయం అని అననాపపుడు. వేదంలోనూ పరణుమయీ జుహూోః 
శమీమయ్యోః స్రుచోః దరభూమయీ రశనా జుహూః అనబడే స్రువము మోదుగు ఆకలతో 
కూడినది. స్రుక్కల్ జమి్మ కర్రలతో నిరి్మంచబడినటిటువి. దర్భలతో నిరి్మంచబడినటిటుది 
మొలత్రాడు అనేచోటలేలోనూ వికారారథేములోనే మయట్ ప్రత్యయప్రయోగము 
బహుళముగా కనపడుతుననాది. కనుక అట్వంటి మయట్ ప్రత్యయప్రయోగాలలో 
ఎనినా అరాథేల్ ఉనానా వికారారథేమే మొటటుమొదటగా బుదిధుక్ తోస్తేంది. జ్వుడిక్ కూడా 
ఆనంద వికారత్వము ఉననాది. అతడు సహజంగా ఆనంద స్వరూపడే అయ్తే 
సంస్రిగా ఉననా దశలో మాత్రము ఆనందవికారియే. కాబటిటు వికారాథేనినా తెలిప్ 



258 భగవద్రామానుజ విరచిత బ్రహ్మసూత్రభాష్యమ్

మయట్ ప్రత్యయము వినిపంచ్తుననాందువలన ఆనందమయుడు జ్వుడికంట్ 
వేరైనవాడు కాడు అని. ఈ వాద్ననాంతా మనస్్సలో నుంచ్కని సూత్రకారుడిటాలేగా 
సమాధానం చెపతేనానాడు.

సూత్రమ్: వికారశబ్దాత్ నఇతిచేత్ న ప్రాచురా్యత్ 1-1-14 నీవు చెపపునమాట 
తగినది కాదు. ఎందువలలేనంట్ మయట్ ప్రత్యయానిక్ ప్రాచ్ర్యము అనే అరాథేనేనా 
గ్రహించాలి కనుక. పరబ్రహ్మయందు ఆనందమే ప్రచ్రంగా ఉననాది. ప్రాచ్రా్యరథేము 
లోనూ మయట్ ప్రత్యయానిక్ ప్రయోగము తరచ్గా కనిపంచ్తుననాది. ఇదీ 
ఇక్కడ చెపపుబడుతుననా విషయము వరుసగా వందరటలే చొపపున హచ్చిచేసి 
చెపపుబడుతుననా ఆనందము జ్వుడిని ఆశ్రయ్ంచి ఉండడమనేది బొతితేగా కదిర్ది 
కాదు గనుక బ్రహ్మను ఆశ్రయ్ంచి ఉండేది ఇది అని నిశచియానిక్ వస్తే ఆ పరబ్రహ్మలో 
వికారము కల్గనే కల్గదు గనుక ప్రాచ్రా్యరథేములోను మయట్ ప్రత్యయము 
ప్రయోగింపబడుతుననాందువలలే ఆనందమయుడు పరబ్రహ్మ అని. 

ప్రకరణ ఔచితా్యనినా బటిటు ప్రయోగప్రౌఢిమ చేతనునూనా మయట్ నక 
వికారారథేమును గ్రహించడము వికారారథేత్వము అరథేవిరోధానినా తెచిచిపెడుతుననాందున 
జ్వుడు ఆనందమయుడు అనడము పసగదు. 

ఇంకా ఔచిత్యమనేది ప్రాణమయః అననాచోటనే విడిచి పెటటుబడింది అక్కడ 
వికారారథేత్వము సంభవించదు కాబటిటు ప్రాణ వికారము అని అరథేము చెపపుడము 
అననామయః - అననావికారము/పరిణామము ఐనవాడు జ్వుడు అననాట్లే 
ప్రాణమయుడు/ప్రాణవికారుడు అని అనడం కదరదు. ప్రాణమునక వికారము 
లేదుకద్! అననాము రకతేమాంస్దుల్గా పరిణామానినా చెందుతుననాది కానీ ప్రాణము 
మరో పరిణామానినా పందడం లేదుకద్! అందువలలే ప్రాణమయః అననాచోట ఐదు 
విధాల్గా - ప్రాణ, అపాన, వా్యన, ఉద్న, సమాన - ఉననా వాయువు ప్రాణవృతితే 
మత్వము చేత ప్రాణమయతా్వనినా పందుతుననాది. లేక ప్రాణాపానాది ఐదు 
వృతుతేలయందు ప్రాణవృతితేగా నుండుటలో ప్రాచ్రా్యరథేము చేతగానీ కావచ్చిను. 
అయ్తే ప్రాచ్రా్యరథేంలో మయట్ ప్రత్యయానిక్ ప్రయోగప్రౌఢి లేదు అని అనకూడదు. 
అననామయో యజఞాః. శకటమయీ యాత్రా ఇతా్యదులలో కనిపసూతేనే ఉననాది కద్! 
యజఞాము అన్నదానమును అధికింగా కలి్గనట్టిది. యాత్రలో బిండు్ల కాలిబ్టన నడిచే 
వారికింటే ఎకుకావగా ఉన్నవి. అని అరథేము.
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ఆనంద ప్రాచ్ర్యము - అధకంగా ఉండుట అనేది అలపుదుఃఖము యొక్క 
అసితేతా్వనినా/ఉనిక్ని తెల్పుతుననాది అని ఏమాటనైతే అనానారో అది తపపు. ద్నియొక్క 
ప్రచ్రత్వము అనగా అది ప్రభూతముగా ప్రబలంగా ఉండడమని అరథేము. అంతేకాని 
ద్నిక్ వ్యతిర్కమైన ద్నియొక్క ఉనిక్ని తెల్పదు. కానీ ఏదైతే ప్రచ్రంగా ఉననాదని 
చెపపుబడుతుననాదో అది అలపుమైనది కాదు అని ద్నియొక్క ప్రాబలా్యనినా ఆధక్యతను 
ప్రధానంగా చెపతుంది. ఆనందమయుడు అననాపపుడు ఆనందము అనేది అలపుంగా 
లేదు. చాలా ప్రబలంగా ఉననాది అని ద్నియొక్క అలపుతా్వనినా త్రోసి రాజంట్ననాది. 
ప్రభూతంగా ఉననా దీనికంట్ వేరయ్నవి ఉననావా? లేవా! ఎంతఎంత మోతాదులో 
ఉననావి అనే విషయాల్ మరో ప్రమాణము ద్్వరా తెల్్సకోవాలి్స యుంటవి. ప్రస్తేత 
విషయములోనైతే మాత్రము అపహత పాపా్మ ఇతా్యదిశ్రుతి వాక్యము ద్్వరా ఆ 
దుఃఖము యొక్క ఉనికే పరమాత్మలో లేదని సపుషటుంగా ఎరుకపడుతేననాది. 

ఆనందమయుడు అననాచోట దీనినా గురిచే చెపాపులి్స ఉంట్ంది. బ్రహా్మనందము 
ప్రభూతము/ప్రబలముగా ఉననాది. అనా్యనందము/జ్వానందము అలపుతా్వనినా 
మాత్రమే కోరుతుననాది అని. అదే విషయము చెపపుబడుతుననాది కూడా. సఏకోమానుష 
ఆనిందోః ఇతా్యదుల ద్్వరా జ్వానందము కంట్ బ్రహా్మనందము స్టిలేని 
నిరతిశయమైన దశక చెందినటిటుది. ప్రభూతమైనదీ అని.

జ్వుడిక్ ఆనంద వికారత్వము సంభవిస్తేంది అని ఏ మాటనైతే మీన్ట 
పలిక్నారో అది కూడా పసగని మాట్ స్మా! జాఞానానందస్వరూపడైన జ్వుడు 
మటిటుకండగా మారినట్లే ఏదో ఒక రూపముతో మారుపును పందడానినా సకల శ్రుతుల్ 
స్మమృతుల్ నా్యయాల్ గటిటుగా విరోధంచ్తునానాయ్. సంస్రదశలో ఉననాపపుడు 
మాత్రమే అతడు చేసిన కర్మను బటిటు జాఞానానంద్ల్ కంచించ్కనిపోతాయ్ అని 
ముందు ముందు ఉపపాదిస్తేము. ఇందువలలేకూడా జ్వుడి కంట్ వేరయ్నవాడు 
పరంబ్రహ్మనే ఆనందమయుడు. ఇదిగ్ ఈ చూపబోయే కారణంతోనూ జ్వుడికంట్ 
వేరైనవాడు ఆనందమయుడు పరంబ్రహ్మనే!

సూ॥ తదధోతువ్యపదశాచచి 1-1-15 ఆనందము కల్గడానిక్ కారణమైనవాడుగా 
చెపపునందువలలే.
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కోహే్యవానా్యత్ కోః ప్రాణా్యత్. యదష ఆకాశ ఆనింద్నసా్యత్. ఏషహే్యవా 
నిందయాతి ఈయనకంట్ వేరయ్నవాడెవడు ఈ ప్రపంచానినా జ్వింపచేస్తేనానాడు. ఈ 
ఆకాశ శబ్దవాచ్్యడైనవాడు లేనటలేయ్తే. ఈయన మాత్రమే ఆనందస్వరూపడు. ఇతడే 
ఈ ప్రపంచానినా ఆనందింపచేస్తేనానాడు గద్! అని తైతితేరీయోపనిషద్్వక్యం ఈయన 
మాత్రమే జ్వులను ఆనందింపజేస్తేనానాడు. కనుక జ్వులక ఆనందము కల్గడానిక్ 
కారణమైనవాడు ఈ ఆనందస్వరూపడు ఆకాశశబ్దవాచ్్యడు అని చెపపుబడుతుననాది. 
ఇందువలలే కూడా ఆనందింపజేయబడే జ్వుడికంట్ ఆనందింప చేస్ ఇతడు 
ఆనందమయుడు పరమాత్మ అని తెల్స్తేననాది. వాక్యములో ఉననా ఆనంద శబ్దముచేత 
చెపపుబడేవాడు ఆనందమయుడేననే విషయము దీని వెంటనే చెపపుబడుతుంది. 
ఇందువలలే కూడా ఆనందమయుడు జ్వుడి కంట్ అను్యడే.

సూ।। మానత్రవరిణుకమేవచ గీయతే 1-1-16 మన్రావరణుము కూడా తేటగా 
చెపపుతుననాది.

సత్యిం జ్ఞాన మనన్తిం బ్రహ్మ అని మనా్రాక్షరాలలో చెపపుబడిన బ్రహ్మనే 
ఆనందమయుడని గానము చేయబడుచ్ననాది. కైగై శబ్దా అని ధాతువు. ద్నిమీది 
లట్ ప్రథమై కవచనము గీయతే అనబడే పదము. అనగా శబ్దమైన అరథేము. అది 
జ్వుని కంట్ వేరయ్న పరంబ్రహ్మనే. అదెటాలే అంట్? బ్రహ్మ విదాపో్నతిపరమ్ 
బ్రహ్మను గురించి తెల్్సకని ఉపాసించినవాడు పరము అనబడే ముక్తే స్థేనానినా 
పరమ నిశే్శ్రయస్నినా పందును. అని జ్వునిక్ చేరుకోవలసిన ప్రాప్యముగా బ్రహ్మ 
నిర్్దశించబడినాడు. తదషాఽభు్యకా్త ఆప్రాప్యము ఇటాలేగా వివరింపబడింది 
అని. తత్ = ఆ బ్రహ్మ, అభ = అభముఖముగా చేస్కని, ప్రతిపాద్యముగా చేపటిటు 
ఈరుక్ అధే్యతలైన పెద్దలచేత చెపపుబడింది. బ్రాహ్మణము అనుద్నితో చెపపుబడిన 
అరాథేనిక్ వివరణము ఈ మన్రాముతో చేయబడుతుననాది అని అరథేము. అపూర్వమైన 
ఒక అరాథేనినా తెలిప్ వేదవాకా్యనిక్ బ్రాహ్మణము అని ప్రు. మన్రామేమో ఇంతక 
మునుప తెలిసిన అరాథేనినా స్మరింపచేస్తేంది. ఇది ఈ రండింటికీ ఉననాట్వంటి 
భేదము. ఉపాసకడైన జ్వుడిక్ ప్రాప్యమైన బ్రహ్మ ఆ జ్వుడి కంట్ విలక్షణుడే అయ్్య 
తీరుతాడు. ఆ వాక్యము తరువాత తసా్మదావే ఏతసా్మ దాత్మన ఆకాశోః సమూభూతోః అని 
మొదల్పెటిటు ఉతతేరోతతేర బ్రాహ్మణములచేత మన్రాముల చేతనునూనా ఆ పరమాత్మ 
స్వరూపమే విశదీకరింపబడుతుంది. ఇందువలలే జ్వుడికంట్ వేరయ్నవాడు/అను్యడు 
ఆనందమయుడు.
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ఇక్కడ పూర్వపక్ శంక్ంచ్తునానాడు. ఉపాసకడి కంట్ ఉపాస్్యడు భేద్నినా 
కలవాడే అయ్్య ఉండాలి. అటాలే ఐనపపుటికీ మాన్రావరిణుకడైన బ్రహ్మ జ్వుడి కంట్ 
వేరయ్న వస్తేవుకాడు. ఐతే ఆ ఉపాసకడైన జ్వుడిక్ ఉపాసన ఫలితంగా అనినా రకాలైన 
అవిద్యలయొక్క వాసన కూడా లేకండా పోయ్ నిరి్వశేష చినా్మత్రై కరసమైన శ్దధుమైన 
స్వరూపము లభంచడము మాత్రమే స్మా! ద్నేనా సత్యిం జ్ఞానమనన్తిం బ్రహ్మ అనే 
మన్రాముతో శ్ధంచడం జరుగుతుననాది.

అవిద్్య స్వరూపాల్ నాల్గు రకాల్గా ఉంట్ననావి. 1) కారణావిద్య 
2) ఆచాఛేదికా అవిద్య 3) కారా్య అవిదా్య 4) విక్షేపికా అవిదా్య అని. ఆశ్ధంచబడే 
బ్రహ్మ స్వరూపమే యతో వాచోనివర్తనే. అప్రాప్య మనసాసహ ఏ ఆనంద స్వరూపడైన 
పరమాత్మను తెల్పడానిక్ పూనుకననా వేదవాక్కల్ తమ లక్షా్యనినా చేరుకోలేక 
మనస్్సతో కలసి వెనుకక మళళీనవి. అని వాక్కలక మనస్్సకనూనా తెలియరాని 
వాడవడం చేత ఆ స్వరూపము నిరి్వశేషమని తెల్స్తేననాది. అందువలలే ఆ నిరి్వశేష 
చినా్మత్ర శ్దధు బుదధు స్వరూపమే మనా్రాక్షరాలలో చెపపుబడింది. కనుక జ్వుడిక్ ఉపాసన 
ఫలితంగా లభంచే స్వరూపమే జ్వుడి కంట్ వేరయ్నది కాదు కనుక ఆనందమయుడు 
జ్వుడే అని.

సూ।। నేతరోఽనుపపతే్తోః 1-1-17 బ్రహ్మకంటె వేరయ్నవాడు కాడు 
పసగనందువలన.

పరమాత్మకనానా వేరయ్న వాడు, ముకాతేవసథేలోనుననాటిటు వాడు, జ్వశబ్దము చేత 
వ్యవహరింపదగినవాడు మాన్రా వరిణుకడు కాడు. ఎందువలలేనంట్ పసగదు కాబటిటు. 
అటాలేగా కర్మరహితుడై ముకాతేవసథేలోనుననా ఆత్మక నిరుపాధకమైన ఎలాంటి కర్మ 
సమబినధుమూ లేని విశేషములైన ఇంద్రియాలతో అక్కరలేని విపశిచితతే్వము పసగదు 
కాబటిటు. ఈ నిరుపాధకమైన విపశిచిత్వమే సోఽకామయత బహు సా్యమ్ ప్రజ్యేయ 
అని సత్యసంకలపుతా్వనినా ప్రదరి్శంచడం ద్్వరా వివరింపబడనుననాది. విపశిచిత్వము 
అంట్ వివిధం పశ్యత్ చితతే్వం విపశిచిత్వము అని. అనగా పల్రకాలైన వస్తేవులయొక్క 
ఆనతేర బాహ్య (లోపలి వెల్పలి) సంకలాపులను చేషటులను మనస్సంకలపుము ద్్వరానే 
తెల్్సకోగలగాడము అని అరథేము. పృషోదరాదుల్ అని కనినా శబా్దల్ గణముగా 
పఠంపబడినాయ్. పృషోదరాదీనియధో పదిషటిమ్ అని పాణిని చెపపునట్లే స్ధు 
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శబ్దమే. ఇదే తీరుగా మరి కందరు పెద్దల్ కూడా నిరా్వహము చేసి చూపనారు. 
పృషతః ఉదరమివ ఉదరము అని పృషోదరము యొక్క నిర్వచనము పృష + 
ఉదరము అని ఏరపుడగా గుణసంధ వచిచి పృషోదర శబ్దము సిదధుము అయ్్యంది. ఇక్కడ 
తకారానిక్ ఎటాలేగా లోపము వచిచిందో అదే విధంగా పశ్యనీతే చిత్ అనుచోటకూడా 
పశ్యత్ లోని యకారానిక్నీనా లోపము వచిచి విపశిచిత్ పటిటుంపబడింది. పృషోదరాది 
గణముల చేరింది కనుక స్ధు శబ్ద రూపమే అవుతుంది. కనుక ద్నిక్ చెపపున 
వు్యతపుతతేయారథేమునూనా సరియైనదే.  ఒకవేళ ముకతేడిక్ విపశిచితతే్వము సంభవించినా ఆ 
ఆత్మకే ఇంతకమునుప సంస్ర దశలో ఉననాపపుడు అవి పశిచితతే్వము (ఏమీ బొతితేగా 
తెలియకపోవడము) అనేది ఉననాది కాబటిటు నిరుపాధకమైన (ఏ కారణమూ లేని) 
విపశిచితతే్వము ఉండడము కదురదు. నిరి్వశేషమైన చినా్మత్రతను (జాఞాతృతా్వదుల్ 
లేని) పందిన ముకతేడిక్ వివిధాలైన వస్తేవులను దరి్శంచగల శక్తే లేదు కాబటిటు 
ముకతేడైన జ్వుడిక్ బొతితేగా విపశిచిత్వము కదురనే కదురదు. ఇంకా లోతుగా విచారణ 
చేసినపపుడు ఎనినారకాల్ఐన ప్రమాణాలను అంగీకరించినా కూడా ఏ ప్రమాణము 
కూడా ఎట్వంటి విశేషానినా లేనిది ఐన వస్తేవును ప్రతిపాదించజాలదు అని మేము 
ఇంతకమునుప్ కండలేక కటిటునట్లే వివరించియునానాము. య తోవాచోనివర్తనే్త 
అనే శ్రుతి వాక్యము కూడా వాఙ్మనస్్సలక అందరానివాడు బ్రహ్మ అని చెపపునా 
అంతమాత్రాన ఆ వస్తేవు విశేషము ఒక్కటి కూడా లేనిది అని చెపపులేదు. చెపపుజాలదు. 
అయ్తే వాఙ్మనస్్సల్ రండునూనా బ్రహ్మను గురించి తెల్పడంలో ప్రమాణాల్ కాలేవు 
అని మాత్రమే చెపతుంది. అటాలేగా బ్రహ్మ ప్రమాణము లేనిదే అయ్తే అది తుచఛేమే 
అవుతుంది. గగన కస్మం వలె.

బ్రహ్మ విదాపో్నతిపరమ్ అని మొదల్పెటిటు బ్రహ్మక విపశిచితతే్వము, 
జగత్ కారణత్వము జాఞానానంద్లక ఒకే ఒక్క నెలవుగా అయ్్య ఉండడము, తనకనానా 
వేరయ్నవారందరీనా ఆనందింపజేయడము తనదైన సంకలపుము/కోరిక చేత మాత్రమే 
చిదచితుతేలతో కలిసియుననా ప్రపంచము మొతాతేనినా పటిటుంచడము, సృజ్యవరగాములో 
జ్వుడి ద్్వరా అనుప్రవేశమును చేస్ వాటిక్ ఆత్మ అయ్ ఉండడము, తనను గురించి 
తెల్్సకననా ఉపాసించినవారిక్ అభయహేతువు కావడము, అలా కానివారిక్ 
భయము కల్గడానిక్ కారణమైయుండడము, వాయువు సూరు్యడు మొదలైన 
మహాశక్తే మనుతేలనునూనా శసించి అదుపలో పెట్టుకోవడము, ఒకద్నికంట్ ఒకటి 
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వందరట్లేగా హచచివేయబడినపపుటికీ నిరతి శయమైన ఆనంద్నినా కలిగిఉండడము 
ఇవే కాకండా ఇతరములైన అనేకవిశేషాలను ప్రతిపాదించి వాక్ మనస్్సల్ బ్రహ్మను 
గురించి తెల్పజాలవు అని వాటిక్ ప్రవృతితే లేనందువలలే బ్రహ్మ నిషపు్రమాణకడు/
ప్రమాణములేనివాడు అని గంతెతితే చెప్పుటటలేయ్తే ఆ మాట మతిభ్రమించినవాడు 
పలి్కనమాట్ అవుతుంది తపపు ఆదరణీయము కాబోదు.

యతో వాచో నివర్తనే్త అని యత్ శబ్దము చేత నిర్్దశించబడిన అరథేము ఆనిందమ్ 
బ్రహ్మణ విదావేన్ అని ఆనంద శబ్దముతో ప్రతి నిర్్దశమును చేసి ద్నిక్ బ్రహ్మ 
సమబినధుము కలదని చెపతూ బ్రహ్మణః బ్రహ్మయొక్క అని వ్యతిర్కనిర్్దశముతో 
ప్రతిపాదించి, అదేవాక్ మనస్ గ్చరమైన ద్నిని గురించి విద్్వన్ అని బ్రహ్మను 
గురించిన వేదనమును/జాఞానానినా చెపతుననా వాక్యము జరదగావాదివాక్యమును వలె 
అరథేము లేనిదీ వాక్కనక అననతేరగాతమునూనా అవుతుంది.

శో్ల।।  జరద్గవోః కింబళపాదుకాభా్యిం దావేరిస్్థతోగాయతిమద్రకాణి  
  తింబ్రాహ్మణీ పృచఛేతి పుత్ర కామారాజన్ రుమాయాిం లశ్నస్యకోఽర్థోః

తా।। ముసలిఎదు్దను వెంటబెట్టుకని చెపపుల్ తొడుక్కని భుజాలపైన గంగడి 
కపపుకనియుననా ఒక బిచచిగాడు వాక్టిలో నిలబడి మద్రకముల్ అనబడే పాటల్ 
పాడుతునానాడు. ఆ య్ంటి యజమానురాలైన బ్రాహ్మణ స్్రా ఓ రాజా! ఎడారి భూములోలే 
ఎలిలేగడ్డల ధర ఎంత అని అడుగుతుననాది.

ఇక్కడ విషయమంతా అవకతవకలమయమై అరథేమూ పరథేమూ లేనిదిగా 
ఒకద్నితో ఒకటి పసగుకండా ఉననాది. ఇట్వంటి వాకా్యలను జరదగావాది వాకా్యల్ 
అని అంటారు. కనుక పూర్వపక్వాదమంతా సముద్రఘోష వలె ఏమీ తెలియకండా 
పోతుననాది. అరథేముననాదో! లేదో! కనీసము అది ఒకమాట అని ఎంచడానిక్ అవకాశము 
లేకండా పోతుననాది.

అందువలలే వందరటలే చొపపున ఒకద్ని కంట్ మరొకద్నినా పెంచ్కంటూ పోయ్ 
బ్రహా్మనందము యొక్క అతిశయము ఇంతటిది అని చెపపుటానిక్ పూనుకని ద్నిక్ 
ఇంత అని ఒక పరిమాణము లేకపోయ్నందువలలే వాక్ మనస్్సల్ చెపపులేక వెనుకక 
మళ్లే పోయ్నవి అని యతో వాచో వివర్తనే్త అని వాక్యము ద్్వరా చెపపుబడుతుననాది.
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ఈ విధంగా ఇంత అనే ఒక పరిమాణము లేనిది ఐన బ్రహ్మ యొక్క ఆనంద్నినా 
ఎరిగిన ఉపాసకడు దేని నుండి కూడా భయపడడు అని చెపపుబడుతుననాది. ఇంతే 
కాకండా మాన్రావరిణుకడైన విపశిచిత్ ఐన బ్రహ్మ సోఽకామయత అని ఆరంభంచి 
చెపపుబోయే విధంగా తన సంకలపుము చేత మాత్రాననే జగత్ జన్మ, సిథేతి, జగతుతేక 
అనతేరాత్మగా అయ్్య ఉండడము వంటి పనుల వలన ముకతేస్వరూపడైన జ్వుడి కంట్ 
వేరయ్న వాడు అని తేట తెలలేము అవుతూనే ఉననాది. ముకతేనియొక్క వైభవము “జగద్ 
వా్యపారవరజుమ్” అని వివరింపనునానాడు సూత్రకారుడు. కనుక జగద్్వయాపారము 
కలవాడు బ్రహ్మ అతడే ఆనందమయుడు అని తెలలేమే. ఇందువలలే కూడా 
బదధుముకాతేవసథేల్ కల జ్వులకంట్ అను్యడు ఆనందమయుడు- 

సూ।। భేదవ్యపదశాచచి 1-1-18 భేదము నిర్్దశింపబడినందువలలే కూడా 
తసా్మదావేఏతసా్మదాత్మన ఆకాశోః అని ఆరంభంచి మాన్రా వరిణుకడైన బ్రహ్మను 
వ్యకతేపరుస్తేననా వేదవాక్యము అననామయ, ప్రాణమయ మన్మయముల కంట్ వేరయ్న 
వాడినిగా జ్వుడిని చెపపునట్లే పరబ్రహ్మక ఆనందమయుడిక్ భేద్నినా శ్రుతివాక్యము 
చెపతేననాది. తసా్మదావేఏతసా్మదివేజ్ఞానమయాత్ అనో్యఽన్తర ఆత్్మఽననదామయోః ఈ 
విజాఞానమయుడైన జ్వుడి కంట్ అను్యడు విజాఞానమయునిలో నుననాటిటువాడు వానిక్ ఆత్మ 
ఐనవాడు ఆనందమయుడు అని. కావున జ్వుని కంట్ వేరుగా భేద్నినా కలవాడినిగా 
చెపపునందువలన ఈ మాన్రా వరిణుకడు ఐన ఆనందమయుడు అను్యడే అనియే 
తెల్స్తేననాది. దీనివలన కూడా ఆనందమయుడు జ్వుని కంట్ అను్యడే!

సూ।। కామాచచి నానుమానాపేక్షా 1-1-19 బ్రహ్మ తన సంకలపుమువలలేనే 
సృష్టుంచ్తుననాందువలలేను ప్రకృతితో అవసరము లేదు. అవిద్్యపరవశ్డైన జ్వుడిక్ 
జగతా్కరణత్వమును ఒపపుకనేటటలేయ్తే ఆనుమానికము ప్రధానము మొదలైన 
శబా్దలచేత వ్యవహరింపబడే అచిద్వస్తేవుతో సంసరగాము/కలయ్క తపపుని సరి 
అవుతుంది. అలాగైనందువలలేనే చతురు్మఖబ్రహ్మ మొదలైనవారిక్ జగత్ కారణత్వము 
దక్కతుననాది. ఈ బ్రహ్మ విషయములో మాత్రము అటాలేగా కాదు. సోఽకామయత 
బహుసా్యింప్రజ్యేయ అని అచితుతేతో సంసరగాము లేకండానే తన కోరిక/సంకలపుము 
వలలేనే విచిత్రమైన చిదచిద్వస్తేవులను బ్రహ్మపటిటుస్తేనానాడు. ఇదమ్ సరవే మసృజత 
యదిదిం కిించ అనే వాకా్యల్ దీనినే తేటపరుస్తేనానాయ్. కావున ఈ జగతుతేను సృష్టుంచే 
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ఆనందమయుడిక్ ఆనుమానికమైన అచిద్వస్తేవుతో సంసరాగావసరము కనపడటం 
లేదు.

చెపపుబోయే ఈ కారణము చేతనునూనా ఆనందమయుడు జ్వునికనానా 
వేరయ్నటిటువాడే!  సూ।। అస్్మన్నస్యచ తద్్యగిం శాస్్త 1-1-20 పరమాత్మ యందు 
జ్వునిక్ కలయ్కను శస్రాము శసిస్తేననాది.

అసి్మన్ = ఈ ఆనందమయుడి యందు, అస్య = ఈ జ్వుడిక్, తదో్యగమ్ ఆనంద 
యోగమును, శసితేశస్రామ్ = శస్రాము ఆదేశించ్తుననాది. రసోవైసోః రసగ్్గ హే్యవాయిం 
లబ్ధోవాఽనింద్భవతి ఆయన రసస్వరూపడు.  ఈ జ్వుడు రసస్వరూపడైన పరమాత్మను 
చేరబారి ఆనందమును కలవాడు అవుతునానాడు. అని రస శబ్దము చేత పల్వబడే 
ఆనందమయుడిని దక్్కంచ్కననాందువలలే ఈ జ్వశబ్దముతో వ్యవహరింపబడేవాడు 
ఆనందము కలవాడు అవుతునానాడు అని కంఠోక్తేగా చెపపుతుంట్ ఎవడిని పందినవాడు 
ఆనందము కలవాడు అవుతునానాడో వాడు వాడే అని పచిచివాడు తపపు మరొక్కడు 
అనగలడా!

ఈ విధంగా ఆనందమయుడు పరబ్రహ్మ అని నిశచియము చేయబడితే యదష 
ఆకాశ ఆనిందోః 2) విజ్ఞానమానిందింబ్రహ్మ ఇతా్యది వాకా్యలలోనూ ఆనంద 
శబ్దము చేత ఆనందమయుడే పరామర్శ చేయబడుతాడు. విజాఞానశబ్దము చేత 
విజాఞానమయుడు అని తెలియబడినట్లే. ఇందువలలేనే ఆనిందిం బ్రహ్మణ విదావేన్ అని 
ఆనందము వేరు బ్రహ్మ వేరు. అది ఆయనకే సమబినిధుంచినది అని ఎదురుబొదురుగా 
నిర్్దశమును చేసింది వేదము. కావుననే ఆనిందమయమాత్్మనము పసింక్రామతి 
ఆనందమయుడైన ఇతడిని చేరుకంట్నానాడు. అని బ్రహ్మ విజాఞాన/ఉపాసనఫలము 
చెపపుబడింది. దీనిక్ తరువాత ఉననా అనువాకములో కూడా ముందటి ముందటి 
అనువాకాలలో చెపపుబడి అననామయాదులక అన్నిం బ్రహే్మతివ్యజ్నాత్. అననామును 
బ్రహ్మ అని తెల్్సకనెను. ప్రాణిం బ్రహే్మతి వ్యజ్నాత్. ప్రాణానినా బ్రహ్మ అని 
తెల్్సకనెను. మనోబ్రహే్మతి వ్యజ్నాత్ మనస్్సను బ్రహ్మ అని తెల్్సకనెను. విజ్ఞానిం 
బ్రహే్మతి వ్యజ్నాత్ విజాఞానానినా బ్రహ్మ అని తెల్్సకనెను. అని ప్రతిపాదించినందువలలే 
ఆనింద్బ్రహ్మ ఆనందమే బ్రహ్మ అనే వాక్యమునూనా ఆనందమయుడిక్ చెందిన 
ప్రతిపాదనమని తెల్స్తేననాది. అందువలన కూడా ఆనందమయుని విషయంలోనూ 
ఆనిందమయమాత్్మనముపసింక్రమ్య ఆనందమయుడైన ఆత్మను చేరుకని అని 
ముగింప చేయబడింది.
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ఆనంద ఆనందమయ శబా్దల్ రండునూనా ఒకే అరాథేనినా తెల్పతునానాయ్ కనుక 
ప్రధాన శబ్దము చేత పల్వబడే ప్రకృతి కంట్ మరొక అరథేము/వస్తేవు ఐన పరబ్రహ్మ 
జ్వశబ్దము చేత వ్యవహరింపబడే వాడికంట్ కూడా అరాథేనతేరత్వము/మరొకవస్తేవు 
అయ్్య ఉండడము సిదిధుంచ్తుననాది. ఇది ఆనిందమయాధికరణము.

*  *  *

ఇక అింతరధికరణము

ఒకవేళ తక్కవ పణా్యనినా మాత్రమే చేస్కననా స్ధారణజ్వుల్ తన కోరికమేరక 
జగతుతేను పటిటుంచడము గానీ అందరికనానా మించిన ఆనంద్నినా కలిగాయుండడము 
గానీ భయాభయములక కారణము అయ్్య ఉండడానినా ఇంకా ఇంటాలేంటివే మరినినా 
విశేషాలను గానీ పందలేకపోయ్నా వీరిలో ఒకరుగా అయ్్య ఉంటూ విలక్షణమైన 
పణ్యములను సంపాదించ్కనియుననా ఆదితు్యడు ఇంద్రుడు ప్రజాపతి (బ్రహ్మ) 
మొదలైన వారిక్ పై లక్షణాలనీనా కల్గవచ్చిను కద్! అనే శంకక సమాధానమును 
చెపపుతునానారు.

సూ।। అన్తస్తదధోరో్మపదశాత్ 1-1-21 చిదచితుతేలలోనూ ఉండేవాడు ఆ పరమాత్మ. 
ఆయన యొక్క ధరా్మలనే ఉపదేశించినందువలలే ఇది ఛందోగ్్యపనిషతుతేలోని 
వాక్యము యఏష్ఽన్తరాదితే్య హిరణ్మయోః పురుష్దృశ్యతే హిరణ్యశ్మశ్రుోః 
హిరణ్యకేశోః ఆ ప్రణఖాత్ సరవేఏవ సువరణుోః తస్యయధాకపా్యసిం పుిండరీకమేవ 
మక్షిణీ. తసో్యదితినామ. సఏష సర్వేభ్యోః పాప్మభ్యోః ఉదితోః ఉదతిహవై సర్వేభ్యోః 
పాపా్మభో్యయఏవింవేద. తస్యర్ కచి సామచగేష్ణు ఇత్యధిదైవతమ్. అథాధా్యత్మమ్ 
అధయ ఏష్ఽన్తరక్షిణి పురుష్దృశ్యతేస్వర్కా. తత్ సామ. తదుకధోయామ్. 
తద్యజుస్తదబురిహ్మ. తస్్య తస్య తదవరూపమ్. యదముష్యరూపమ్. యావముష్యగేష్ణు 
తౌగేష్ణు. యనా్నమ తనా్నమ అని ఏ వ్యక్తేయైతే ఆదిత్య మండలము లోపల ఉననావాడై 
కనిపస్తేనానాడో అతడు బంగారము వలె రమణీయస్వరూపడు అతని మీస్ల్ 
తలవెంట్రుకల్ చేతిగ్ళళీ వరకూ అంతా స్వరణుమే. మన్హరమే అతని ముఖము 
సూర్యమండలము వలె ఉజ్జ్వల కానితేమనతేము. కనునాల్ నీటిలో ఉననా తామరపూ 
ర్కలవలె విశలముల్ మన్హరముల్/ ఆయనక ఉత్ అని ప్రు. ఆయన 
పణ్యపాపరూప కర్మలక అందరానంత ఎతుతేలో ఉననాటిటువాడు. ఇలాంటి ఆయనను 
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గురించి తెలిసి ఉపాసించినవాడునునా ఆయన వలెనే అనినారకాలైన పాపాల నుండి 
దూరముగా వెళళీపోవును. ఆయనను గురించి కీరితేంచేవే ఋక్కల్ స్మముల్నూనా. 
ఇదంతా దేవతా ఉపాసనక చెందినది. ఇక ఆత్మలో దేహములో చేస్ ఉపాసనము 
గురించి ఇక ఈ వ్యక్తే కనునాలలోపల ఎవడు కనిపస్తేనానాడో వాడు ఋక్క స్మ, 
ఉకథేయాము, యజుస్్స, అతడే బ్రహ్మ. ఈ కంటిలో కనిపంచే వాడి రూపము ఆ 
సూర్యమండలములో కనిపంచే వానివంటిదే. ఏవి అతనిక్ గేయములో అవే గేషణుముల్. 
ఏది అతనిక్ ప్రో అదే ఇతనిక్ కూడా.

ఈ వాక్యము పైన సందేహము కల్గాతుననాది. ఏమని! ఈ సూర్యమండలములో 
మనిష్ కంటిలోనూ కనిపంచే పరుష్డు పణ్యమును పష్కలంగా 
సమాపుదించ్కోవడం వలలే కలిగాన ఐశ్వర్యము కలవాడు ఆదితు్యడు మొదలైన శబా్దలతో 
పల్వబడేవాడూ ఐన జ్వుడా! లేక ఆతనికంట్ వేరయ్న పరమాత్మనేనా? అని. 
రండింటిలో ఏది తగినది? అనేటలేయ్తే పణా్యలను పోగుచేస్కననా జ్వుడేనని. 
ఎందువలలే నంట్ ఆదిత్యమండలములో కంటిలోనూ ఉననాపపుటికీ శరీరానినా కలిగా 
ఉననావాడుగా శ్రుతి వినిపస్తేననాది కాబటిటు. శరీరముతో సమబినధుమును కలిగాఉండడము 
జ్వులకే గాని పరమాత్మక లేదు. శరీరసమబినధుమనేది తాను చేసిన కర్మలక తగినట్లే 
ప్రియాప్రియాలను పందడానికే గద్ ఏరపుడుతుననాది.  కావుననే కర్మసమబినధుము 
లేనిదైన మోక్షమును పంద్లంట్ అశరీరుండై ఉండాలని కాద్ శ్రుతివాక్యము 
చెపపుతుననాది? నహవైసశరీరస్యసతోః ప్రియాప్రియయోోః అపహతిరస్్త. అశరీరిం వా 
వ సన్తిం నప్రియాప్రియే స్పతృశతోః శరీరముతో కూడి ఉండిన వాడిక్ ప్రియాప్రియముల్ 
దూరము కావు. శరీరము లేనట్వంటి వానిక్ ప్రియాప్రియముల్ అంటవు అని. 
ఎక్కవ పణ్యము కలవానిక్ ఎక్కవ జాఞానము ఎక్కవ శక్తేయునూనా కల్గాతుననావి. 
ఇందువలలేనే లోకకామేశత్వము - తనను ఉపాసించిన ప్రజలక వారు కోరిన కోరికలను 
నెరవేరచిగలగాడము, వారిని శసించడమునూనా వానికే పసగుతుననావి. అందువలలేనే 
ఉపాసింపబడూతే ఫలాలను ప్రస్దించ్తునానాడు. పైగా వారివారి పాపాలను 
అణచివేయగల్గాతుననాందున మోక్షానినా పందడానిక్నీనా ఉపయోగపడుతునానాడు. 
మానవులలో కూడా పెద్దగా పణా్యల్ చేసినవారు కంతమంది జాఞానము శక్తే 
మొదలగు వానితో స్టివారి కంట్ అధకల్గా కనిపస్తేనానారు. వాళళీకంట్ సిదుధుల్ 
గంధరు్వల్ మొదలైనవారు అధకల్. వారికంట్ దేవతల్, వాళళీకంట్ ఇంద్రుడు 
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ముననాగువారు అధకల్. కావున బ్రహా్మదులలో ఎవడోఒకడు ఒక్కక్క కలపుములో 
తన పణ్యవిశేషము కారణంగా ఈవిధమైన లోకకామేశతవేము, ఉపాస్యతవేము 
ఫలప్రదాయితవేము మోక్షోపయోగితవేము, ఇంద్రాది పదవులను అధరోహించడము 
వంటి ఐశ్వరా్యలను పందినవాడు జగత్ సృష్టుసిథేతి లయాదుల్నూనా చేయగలడు. 
ఏవైతే జగతా్కరణత్వము, జగదనతేరాత్మత్వమును ముననాగు ఐశ్వరా్యలను తెలిప్ 
వాకా్యల్ ఉననావో అవి ఈ ఉపచితపణ్యవిశేషము గల సర్వజుఞాడు సర్వశక్తేయైన 
వానియందు చక్కగా సరిపోల్తవి. చెల్లేతవి. ఇటాలేగా అయ్్య ఉననాదికాబట్టు అసూ్థలమ్ 
అనణు అహ్సవేమ్ దొడూ్ కాదు. అణువింత చినా్నకాదు. పట్టికాదు ఇతా్యది 
లక్షణ వాకా్యల్నూనా జ్వాత్మయొక్క స్వరూపానినా తెలిపడిచేస్విగా అవుతునానాయ్. 
మోక్షశస్్రాల్ కూడా ఆ స్వరూపానినా, ద్నినా పందడానిక్ అవసరమైన ఉపాయాలను 
ఉపదేశించేవిగా ఉంట్నానాయ్ అని.

ఈ విధంగా పూర్వపక్షము ఎదురైతే దీనిక్ సమాధానము చెపతేనానాము. 
అన్తస్తదధోరో్మపదశాత్. ఆదిత్యమండలములో కనునాలోనూ ఏ పరుష్డైతే కనిపంచ్ 
తునానాడో అతడు జ్వుడు కంట్ భనునాడయ్న పరమాత్మనే. ఎందువలలేనంటావా? 
అతనియొక్క ధరా్మనినా ఉపదేశించ్తుననాది కాబటిటు. జ్వులలో జరుగనిదై వారిని 
మించిన పరమాత్మదే అపహతపాప్మతా్వది ధర్మము. సఏషసర్వేభ్యోః పాప్మభ్యోః ఉదితోః 
ఇతా్యది వాక్యము చేత అది చెపపుబడుతుననాది. అపహత పాప్మత్వము  అనగా కర్మల్ 
లేనివాడై ఉండుట. అనగా కర్మలక చిక్్కనవాడై ఉండుట అనే దోషముల యొక్క 
వాసన కూడా లేనివాడై యుండుట అని అరథేము. కర్మలక అధీనమై స్ఖదుఃఖ్లను 
పందుతుననాందువలలేనే జ్వుల్ కర్మవశ్్యల్. ఇందువలలే అపహత పాప్మత్వము అనేది 
పరమాత్మక మాత్రమే చెందిన ధర్మము. అటాలేగా ఐనందువలలేనే స్్వభావికమైన 
లోకకామేశత్వము, సత్యసంకలపుతా్వదుల్, సర్వభూతానతేరాత్మత్వముల్నూనా 
ఆయనకే ఉననా స్్వభావికధర్మముల్. దీనేనా శ్రుతి ఇటాలేగా చెపపుంది.

ఏషఆత్్మ అపహతపాపా్మ విజరో విమృతు్యోః విశోకోఽవిజిఘతోసుఽపిపాసోః 
సత్యకామోః సత్యసింకల్పోః  ఈ చిదచిత్ మిశ్ర ప్రపంచానిక్ ఆత్మయైన ఇతడు 
పాపాల్ లేనివాడు. ఆ కారణంగానే ముసలితనం లేనివాడు, చావులేనివాడు, 
విచారము దుఃఖమూ లేనివాడు ఆకలి దపపులేనివాడు. తన కోరికల్ యథారథేమై 
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రూపద్లేచిట్వంటివాడు. ఆయన కోరికలను అడ్డగించగలవాడు లేనివాడు. అటాలేగే 
ఏషసరవేభూత్న్తరాత్్మఽపహతపాపా్మదివో్యదవ ఏకోనారాయణోః అనినీనా.

సోఽకామయత. బహుసా్యమ్. ప్రజ్యేయేతి. ఇతా్యదిగా సత్య సంకలపు 
పూర్వకముగా సమసతే చిదచిద్వస్తేలననినాంటినీ పటిటుంచగలగాడము నిరుపాధకమైన 
(కారణము లేకండానే) భయాభయహేతుత్వము వాక్క మనస్్సలక ఉండే పరిమితిక్ 
లోబడి ఏరపురచిబడే/చెపపుబడే పరిచేఛేదము లేని అనవధకాతిశయ ఆనందమును కలిగి 
ఉండడము ఇతా్యదులైన కర్మలచేత సంపాదించ్కోలేని సహజ ధరా్మల్ జ్వుడిక్ 
కల్గవు.

శరీర సమబినధుముననాట్టు శ్రుతి ద్్వరా వినపడుతుననాది కాబటిటు అక్, ఆదితా్యనతేర 
పరుష్డు పరమాత్మకాడని ఏ మాటను మీరు చెపపునారో అది సత్యము కాదు. 
శరీరానినా కలిగి ఉండడమనేది కర్మవశ్యతను ఋజువు చేయదు. సత్యసంకల్పుడిక్ 
తన ఇషటుము ప్రకారమే శరీరముతో సమబినధుము ఏరపుడవచ్చిను. ఒకవేళ మీరిటాలేగా 
వాదించవచ్చిను. శరీరము అనేది త్రిగుణాత్మకమైన ప్రకృతి యొక్క పరిణామమైన 
భూతాలయొక్క కలయ్క రూపము అని. అలాంటి ద్నితో సమబినధుము అపహత 
పాప్మఐనవాడు సత్యసంకల్పుడూ ఐనటిటు పరుష్ని యొక్క కోరిక ప్రకారమే 
ఐనా కల్గనే కల్గదు. అది పరుష్డు కోరుకనేదికాదు కాబటిటు. కర్మవశ్్యడిక్ 
మాత్రము తనదైన స్వరూపానినా ఎరుగడు కాబటిటు వాడు చేస్కననా కర్మఫలాలను 
అనుభవించడానిక్ గాను వాడు అక్కరలేదని దూరంగా తోసిపారవేసినా ఏ రీతిగానైనా 
తపపుంచ్కోలేక అనుభవించకతపపుదు అని.

ఐతే మీరననాట్లే కావడానిక్ అవకాశము ఉననాది. కావచ్చిను కూడా. కానీ ఈ 
పరమాత్మ దేహము సత్వరజసతేమస్్సల్ అనే గుణత్రయమయము ఐన ప్రకృతిక్ 
సమబినిధుంచినదైనపడు మాత్రమే. అటాలే కాకండా అది ఆయన కోరినటిటుది తనక 
అనురూపమైనది పంచభూతమయ ప్రకృతితో ఎట్వంటి సమబినధుము లేనిది కద్! 
అందువలలే శరీరసమబినధుము పరమాత్మక కూడా ఉండవచ్చిను.

ఈ సంగ్రహవాకా్యలవలలే మీక వివరింపబడుతుననా విషయమిది. పరంబ్రహ్మక 
మాత్రమే నిఖిలహేయ ప్రత్యనీకమైన అననతే జాఞానానందైక స్వరూపము ఉననాది. కాబటిటు 
సకలేతర విలక్షణుడు. అంతేగాక స్్వభావికము అనవధక అతిశయ అసంఖే్యయ 
కళ్్యణగుణగణాల్నూనా ఆయనక ఉనానాయ్. అటాలేగే స్్వభమతానిక్ తగినట్లే 
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ఏకరూపము అచింత్యము, దివ్యము అదు్భతము నిత్యము నిరవద్యము నిరతిశయమైన 
ఔజ్జ్వల్యము ఐన సౌందర్యము సౌగంధ్యము సౌకమార్యము లావణ్యము యవ్వనము 
మొదలైన గుణగుణాలక నిధయైన దివ్యమైన రూపము సహజమైనది కూడా ఉననాది. 
అటాలేంటి ద్నితోనే తనను ఉపాసించే వారియందు తనక ఉండే అనుగ్రహము 
ప్రకారము వారివారి ఇషాటులననుసరించి ఆయా రూపాలను తాను పందుతునానాడు. ఆ 
పరుష్డు ఎవరో కాదు అపారమైన కారుణ్యము సౌశీల్యము వాత్సల్యము ఔద్ర్యము 
ఐశ్వర్యములక సముద్రము వంటివాడు నిరసతేనిఖిలహేయగనుధుడు. అపహత పాప్మ. 
పరమాత్మ. పరంబ్రహ్మ. పరుషోతతేముడు నారాయణుడు అని.

1) యతో వాఇమాని భూత్నిజ్యనే్త 2) సదవసౌమే్యదమగ్ర ఆసీత్ 
3) ఆత్్మవాఇదమేకఏవాగ్ర ఆసీత్ 4) ఏకోహవై నారాయణ ఆసీన్న బ్రహా్మ నేశానోః 
ఇతా్యది వాకా్యలలో నిఖిలజగతుతే కంతటికీ ఏకక కారణముగా అవగతము అవుతుననా 
పరబ్రహ్మక 1) సత్యిం జ్ఞానమనన్తింబ్రహ్మ 2) విజ్ఞానమాననదాిం బ్రహ్మ ఇతా్యదులతో ఇదీ 
ఆయన యొక్క స్వరూపము అని తెల్స్తేననాది. నిరు్గణమ్ నిరింజనమ్. అపహతపాపా్మ 
విజరో విమృతు్యోః విశోకోఽవిజిఘతోసుఽపిపాసోః సత్యకామోః సత్యసింకల్పోః 
నతస్యకార్యిం కరణించవిద్యతే నతతసుమశాచిభ్యధికశచిదృశ్యతే। పరాఽస్యశకి్తోః 
వివిధైవ శ్రూయతే సావేభావికీ జ్ఞానబలక్రియాచ. తమీశవేరాణాిం పరమిం మహేశవేరిం 
తిందైవత్నాిం పరమిం చదైవతమ్. సకారణిం కరణాధిపాధిపో నచాస్య కశచిత్ జనిత్ 
నచాధిపోః. సరావేణిరూపాణి విచిత్య ధీరోః నామానికృత్వేఽభవదన్ యదాఽసే్త, 
వేదాహమేతిం పురుషమ్ మహాన్తమ్ ఆదిత్యవరణుిం తమసోః పరసా్తత్. సర్వేనిమేషా 
జజిఞార్ విదు్యతోః పురుషాదధి. మొదలైన వాటియందు పరబ్రహ్మయొక్క ప్రకృతి 
సమబినధుము వలలే కలిగే హేయగుణాలను ప్రాకృతదేహ సమబినాధునినా ద్ని కారణంగా 
వచేచి కర్మవశ్యతా సంబనాధునినా లేవని నిషేధంచి కళ్్యణగుణాలను కళ్్యణరూపానీనా 
ఉననావని చెపపుతునానాయ్. ఈ విధంగా తనకే చెందిన స్్వభావికమైన రూపానినా తనను 
ప్రేమగా కలిచే ఉపాసకని యందు ఉండే దయతో ఆ భకతేడు ఏ ఏ రూపాలపై ఆసక్తేని 
చూపంచ్తాడో ద్నిక్ అనుగుణమైన ఆకారంలో దేవుడుగాన్ మనుష్్యడుగాన్ 
దేనినా కోరితే ద్నినిగా తన య్షటుము ప్రకారమే పరమకారుణికడైన భగవనుతేడు 
ధరించ్తునానాడు. ఆ ముచచిటనే శ్రుతి ఈ విధంగా స్తేత్రము చేసింది. అజ్యమానో 
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బహుధావిజ్యతే. తాను కర్మవశ్యమైన పట్టుకల్ లేనివాడే అయ్నా పల్మారులే 
అనేక రూపాలతో అవతరిస్తేనానాడు. అని. 

ఇంక స్మతి కూడా - భగవద్ గీత - అజోఽపి సన్నవ్యయాత్్మ భూత్నాిం 
ఈశవేరోఽపిసన్। ప్రకృతిిం సావేమధిషా్ఠయ సింభవామా్యత్మమాయయా/ నేను 
పట్టుకల్ లేనివాడనైనా మారుపుల్ చేరుపుల్ లేనివాడనైనా భూతాలననినాంటినీ 
శసించే వాడనైనా నాదైన ప్రకృతిని మాత్రమే ఆధారంగా చేస్కని నా సంకలపుము 
ప్రకారమే జని్మంచ్తునానాను. పరిత్రాణాయ సాధూనాిం వినాశాయచ దుషకాతృత్మ్ 
స్ధువులను కాపాడడానిక్ దురా్మరుగాలను అణచివేయడం కరకను పడుతునానాను. 
అని చెపపుతుననాది. 

ఇక్కడ స్ధువుల్ అనగా భగవనుతేడిని ఉపాసించేవారు అని అరథేము. వారిని 
కాపాడడమే భగవనుతేడిక్ ప్రధాన్దే్దశ్యము. ఆనుషంగికము/అప్రధానముఐన పని 
దుష్టులను నశింపచేయడం. ఎందుకంట్ ఆ పనిని తాను అవతరించి చేయవలసింది 
ఏమీ కాదు. సకల జగతుతేనూ సృష్టుంచినవాడిక్ తన సంకలపుము ద్్వరానే 
నశింపచేయడము తేలికనది కద్! ప్రకృతిిం సావేిం అనుచోట ప్రకృతి పద్నిక్ అరథేము 
స్వభావము అని. తనదైన స్వభావమును కలిగాయుండి అనియేకాని సంస్రులయొక్క 
స్వభావానినా కాదు అని అరథేము. ఆత్మమాయయా తన సంకలపురూపమైన జాఞానముతోనని 
తెల్్సకోవాలి. మాయా వయునిం జ్ఞానమ్ అని వేదనిఘంట్కారుల్ మాయాశబా్దనినా 
జాఞానానిక్ పరా్యయంగా పఠంచ్తునానారు. భగవనుతేడగు పరాశరమహరిషిగారునూనా 
సమసా్తశ్శక్తయశ్చిత్ నృపయత్రప్రతిష్్ఠత్ోః। తదివేశవేరూపవైరూప్యిం రూపమన్యత్ 
హర్ర్మహత్।। సమస్త శకి్తరూపాణి తత్ కరోతి జనేశవేర। దవతిర్యఙ్మనుష్యఆఖా్యచేషాటి
వని్త సవేలీలయా। జగత్ముపకారాయ న సా కర్మనిమిత్తజ్।। ఓ రాజా! ఈ శకతేలనీనా 
ఎవనియందైతే పోగుపడిఉననావో అటిటు విశ్వరూపానిక్ భననారూపము గపపుదైనది 
శ్రీహరిది. ఆయన సమసతే శక్తేరూపాలను పటిటుంచ్తునానాడు. తన లీలలో/ ఆటలో ఒక 
భాగంగా దేవ తిర్యక్ మనుష్్యల్ అనేవే కాక పల్రకాలైన చేషటులను కలవానిననినాంటినీ 
ఆయనయే జని్మంపచేస్తేనానాడు. ఈ విధంగా తానే జని్మంచడము లోకలక ఉపకారము 
చేయడానికే గాని కర్మకారణంగా కాదు స్మా! అని. శ్రీమహాభారతములోనునూనా 
తనయొక్క అవతార రూపాలనీనా మనవంటి ప్రకృతిక్ సమబినిధుంచినవి కావు అని 
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చెపపుబడుతుననాది. నభూత సింఘసింసా్థనోదహోఽస్యపరమాత్మనోః ఈ పరమాత్మ 
యొక్క శరీరము పంచభూతాలకలయ్క వలలే ఏరపుడినటిటుది కాదు అని.

ఇందువలలే పరబ్రహ్మకే ఈవిధమైన అప్రాకృతమైన కర్మసంబనధుము లేని 
విలక్షణమైన అనతేఃసమబినధు స్వరూపము ఉంట్ననాందున ఆదిత్య చక్షురనతేర్వరితేత్వము 
అపహతపాప్మత్వము అనే ధర్మము ఉంట్ననాది. అది ఆయన ధర్మమే కాని జ్వుడిది 
కాదు. కనుక ఆదిత్యమండల అక్షయాధకరణుడు ఆదితా్యది జ్వులకంట్ భనునాడు 
పరమాత్మనే స్మా!

సూ।। భేదవ్యపదశాచాచిన్యోః 1-1-22 భేద్నినా సపుషటుంగా ప్రొ్కంట్ననాందున 
ఆదితు్యనిలో ఉండేవాడు పరమాత్మనే. ఈ పరమాత్మక ఆదితా్యది జ్వులకంట్ 
భేదము చెపపుబడుతుననాది. య ఆదితే్య తిష్ఠన్ ఆదిత్్యదన్తరో యమాదితో్యనవేద 
యసా్యదిత్యోః శరీరిం యఆదిత్యమన్తరోయమయతి. ఎవడు ఆదితు్యనిలో ఉంటూ 
ఆదితు్యడిని తాకకండా ఉనానాడో ఎవడిని తనలో ఎవడో ఒకడు నాక తెలియకండా 
ఉనానాడు ఆదితు్యడు అని ఎరుగడో, ఎవనిక్ ఆదితు్యడు శరీరముగా నునానాడో 
ఎవడు ఆదితు్యడిని ఆయనలో ఉంటూనే అదుపలో పెడుతూ తన య్షటుము 
ప్రకారము నడిపంచ్తునానాడో. యఆత్మనితిష్ఠన్ ఆత్మనోఽన్తరో యమాత్్మనవేద 
యసా్యత్్మశరీరిం యఆత్్మన మన్తరోయమయతి. ఎవడు ఆత్మయందు ఉంటూ 
ఆత్మలోనే తనసపుర్శ తెలియకండా ఉనానాడో ఎవడిని గురించి ఆత్మతెల్్సకోలేదో ఎవనిక్ 
ఆత్మశరీరమో ఎవడు లోపలనుండి ఆత్మను అదుపచేస్తేనానాడో అని. యోఽక్షరమన్తర్ 
సించరన్ యసా్యక్షరిం శరీరమ్ యమక్షరిం నవేద. యోమృతు్యమన్తర్ సించరన్ 
యస్యమృతు్యశ్శరీరిం యిం మృతు్యర్న వేద. “ఏషసరవేభూత్న్తరాత్్మ అపహత 
పాపా్మదివో్యదవఏకో నారాయణోః” అని కూడా ఈ అపహత పాపడైన పరమాత్మక 
జ్వులందరినీ శరీరముల్ అని అంటూ వాటిక్ లోపల అనతేరాత్మగా ఐ ఉంట్ననాందున 
ఇతడిని అనతేరాత్మ అని చెపతుననాది. ఇందువలన హిరణ్యగరా్భది జ్వులందరికంట్ 
వేరయ్నవాడు పరమాత్మ అని సిదిధుంచినది.  ఇది అన్తరధికరణము.

*  *  *

ఇక ఆకాశాధికరణము

యతోవాఇమాని భూతానిజాయనేతే ఎవడినుండైతే ఈ కనుపంచే భూతాలనీనా 
పడుతునానాయో అనే శ్రుతివాక్యము ద్్వరా జగత్ కారణము బ్రహ్మ అని 
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విశదమవుతుననాది. ఆ జగత్ కారణము ఎట్వంటిది? అని తెల్్సకోవాలని కోరిక 
కలిగినపపుడు. 1) సదవ సోమే్యదమగ్ర ఆసీత్. 2) తతే్తజోఽసృజత 3) ఆత్్మ 
వాఇదమేకఏవాగ్ర ఆసీత్ 4) సఇమాన్ లోకాన్ అసృజత 5) తసా్మదావే ఏతసా్మ 
దాత్మన ఆకాశససుింభూతోః అని స్ధారణ శబా్దలతో జగతా్కరణము నిర్్దశింపబడింది. 
ఈక్షణవిశేషధర్మము, ఆనందవిశేషరూప విశేషారథే స్వభావానినా బటిటు ప్రధానము 
క్షేత్రజుఞాడు ముననాగువారికంట్ వేరయ్నవాడు బ్రహ్మ అని వివరించబడింది. ఇపపుడు 
ఆకాశము ముననాగు విశేషశబా్దలతో నిర్్దశించి జగత్ కారణత్వము జగదైశ్వర్యము - 
ఈ జగమంతా ఆయనయొక్క ఆసితే. ద్నిని తాను అదుపలో ఉంచ్కంట్నానాడని 
- చెప్పు వాకా్యలలో ఆకాశదిప్రలేతోనూ చెపపుబడుతుననాందున ప్రసిదధుమైన 
చిదచితుతేలకంట్ అరాథేనతేరము, ఇంతక మునుప చెపపున లక్షణాల్ కలది బ్రహ్మ అని 
ఇపడు ప్రతిపాదింపబడుతుననాది. ఆకాశస్తలి్లింగాత్ ఇతా్యది సూత్రముతో ఆరంభము 
అయ్్య పాదము ముగిస్ద్కా.

సూ।। ఆకాశస్తలి్లింగాత్ 1-1-23 ఛందోగ్్యపనిషతుతేనందు ఈవిధంగా 
పఠంపబడుతుననాది. అస్యలోకస్యకాగతిరితి, ఆకాశఇతిహోవాచ సరావేణిహవా 
ఇమాని  భూత్ని ఆకాశాదవ సముత్పద్యనే్త ఆకాశింప్రతి అస్తింయని్త. ఆకాశోహే్యవైభో్య 
జ్్యయాన్ ఆకాశోఃపరాయణమ్. ఈ లోకానికంతటికీ ఏది దిక్క/ గతి అని 
అనగా ఆకాశమేనని చెపపునాడు. ఇటాలే కనిపస్తేననా ఈ భూతాలనీనా ఆకాశనునాంచే 
పడుతుననావి. చివరక ఆకాశము వద్దకే మనక కనిపంచకండా పోతుననావి. ఆకాశమే 
వీటనినాంటికంట్ గపపుది. ఆకాశమే అందరిక్నీనా పరమలక్షయాము. పరమగమ్యము అని. 
ఈ వాక్యము వద్ద సందేహము కల్గుతుననాది. లోకములో అందరికీ తెలి్సన ఆకాశమే 
ఈ వాక్యములో చెపపుబడుతుననాద్? లేక ఇంతక మునుప చెపపున లక్షణాల్ కల 
బ్రహ్మయే ఆకాశమని పల్వబడుతునానాడా? అని. ఏది నిరణుయమైనది? అని అంట్ 
ప్రసిదధు ఆకాశమేను అని. ఎందువలలేనంటావా? ఒక్క శబ్దప్రమాణము చేత మాత్రమే 
తెలియబడే బ్రహ్మ పద్రథేమునందు ఏ అరథేమైతే వు్యతపుతితే సిదధుమైన శబ్దముతో బుదిధుక్ 
తోస్తేందో ఆ అరాథేనేనా గ్రహించాలి.  ఇందువలలే ప్రసిదధు ఆకాశమే చరాచర ప్రాణి 
సముద్యానికంతటికీ కారణము కనుక ద్నికంట్ వేరయ్నది కాదు బ్రహ్మ అని 
ఏమండీ! ఇంతకముందు సంకలపు పూర్వకముగా జగతుతేను సృష్టుంచినందువలలే 
అచేతనమయ్న ప్రధానము కంట్, జ్వుడి కంట్ వ్యతిరికతేడు బ్రహ్మ అని చెపపునారు 
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కద్! ఔనండీ! చెపపునాము. అటాలేగే అయే్యటట్లేంట్ అది తగని మాట. అది ఇటాలేగా! 
యతోవా ఇమాని భూత్నిజ్యనే్త... తద్ బ్రహ్మ. అని చెపపునపపుడు దేనినుండి 
ఈ భూతాల్ పటిటునాయ్? అని ఇంకా మరి కనినా నిమితతే, సహకారి కారణాలను 
గురించినీనా తెల్్సకోగ్రినపడు సరావేణి హవా ఇమాని భూత్ని ఆకాశాదవ 
సముత్పద్యనే్త, సర్వభూతాలూ ఆకాశనునాండే పడుతునానాయ్ అనే వాక్యము ఆదిగా 
ఆయా విశేషాల్తోస్తేననావి కనుక జగజ్జనా్మదికారణము ఆకాశమే అని నిశచియము 
చేయబడితే సదవసోమే్యదమగ్రఆసీత్ ఇతా్యది వాకా్యల యందునూనా సద్దిశబా్దల్ 
పరసపురము స్ధారణ శబా్దల్ ఐనందున తమకంట్ వేరయ్న విశేషారాథేనినా తెలిప్ ఆకాశ 
శబా్దనినా చూపస్తేననావి. ఆత్్మవా ఇదమేక ఏవాగ్ర ఆసీత్ ఇతా్యదులలో ఆత్మశబ్దము 
కూడా ద్నియందే ఆకాశమునందే ప్రవరితేస్తేననాది. ద్నిక్ కూడా చేతన ఏకానతేత్వము - 
చేతనుడినే తెలియపరచిడము - సంభవించడము లేదు. “మృదాత్మకోఘటోః”ఈ కండ 
మటిటుది అని అననాపడు అది మటిటుతోనే సిదధుము చేయబడింది. మరొక్కద్నితో కాదు. అని 
నిశచియము ఐనట్లే ఆకాశశబ్దము చేత జ్వుడు నిరణుయ్ంపబడడం లేదు ఆపో్నతిఇతి 
ఆత్్మ తాను కోరినద్నినా పందుచ్ననాది. అనే వు్యతపుతితే ప్రకారము ఆకాశశబ్దము నందే 
ఆత్మశబ్దము పూరితేగా అన్వయ్ంచ్తుననాది. ఇదేవిధంగా ఆకాశమే కారణమైన బ్రహ్మ 
అని నిశచియ్ంచితే ఈక్షణాదుల్ ద్నిక్ తగినట్లే గౌణముల్/అప్రధానముల్గా 
సమన్వయము చేస్కోవాలి.

ఒకవేళ సద్దిస్ధారణ శబా్దల చేతనే కారణము చెపపుబడినటలేయ్తే 
ఈక్షణాదులైన అరాథేలచేత చేతనవిశేషమే కారణమని నిరణుయ్ంపబడేది. ఆకాశశబ్దము 
చేతనే విశేషము నిశచియ్ంపబడింది. కనుక అరథేము యొక్క స్వభావానినా 
నిరణుయ్ంచాలి్సంది ఇంకా ఏమీ మిగలలేదు. రూఢ్యర్థము, యోగికార్థము అని అరా్థల్ 
రిండు రూఢి అనగా ఆ శబదాము అిందరికీ తెలిసున అరా్థని్న మాత్రమే చెపు్పతుింది. 
మరొకదాని్న చెప్పదు. యోగము వు్యత్పతి్త బట్టి ప్రస్దిధో కల అరా్థనే్న కాక దానికింటే 
వేరొకకా అరా్థని్న కూడా చెప్పవచుచిను. ఏ అరా్థని్న గ్రహిించాలి అనేది ప్రకరణాని్న బట్టి 
నిరణుయిించవలస్ ఉింటుింది. యోగము కింటే రూఢి బలీయమైనది. అద మనకు/
బుదిధోకి మును్మిందు తోచుతుింది.

‘‘ఆత్మనోః ఆకాశససుమూభూతోః’’ ఆత్మ నుండి ఆకాశము పటిటుంది అనే వాక్యము 
వలన ఆకాశము కూడా ఒకనిచేత పటిటుంపబడింది. కావున అది కార్యము అని 
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తెల్స్తేననాది కద్ అని అంట్నానారా? సత్యమే. ఐతే ఆకాశదిభూతాలనినాంటిక్నీనా 
సూక్షా్మవస్థే సూధులావస్థే అని రండు అవసథేల్ ఉననావి. అక్కడ సూక్షా్మవసథే కారణము 
అనబడుతుననాది. సూథేలావసథేనేమో కార్యమవుతుననాది. ఆత్మన ఆకాశససుింభూతోః అని 
అంట్ అరథేము ఇది. తనదైన సూక్ష్మరూపానునాంచే తాను సూథేలరూపంతో అవతరించింది 
అని.

సరావేణిహ వా ఇమానిభూత్ని ఆకాశాదవసముత్పద్యనే్త అనే వాక్యము ద్్వరా 
సమసతేజగతూతే ఆకాశనునాండే పడుతేననాది. అందులోనే చేరిపోతుననాది అని ప్రభవము, 
అప్యయఆదుల్ పట్టుక నాశముల్ మొదలైనవి వినిపస్తేననావి కనుక అదే కారణమైన 
బ్రహ్మ అని నిశచియము చేయబడింది. ఈ విధంగా ప్రసిదధు ఆకాశము కంట్ బ్రహ్మ 
వేరుకాదు కాబటిటు యదష ఆకాశ ఆనింద్ నసా్యత్ 2) ఆకాశోవైనామరూపయోోః 
నిరవేహిత్.  ఈ ఆకాశం అనబడే ఆనందము లేకపోయ్నటె్లేతే 2) ఆకాశమే 
నామరూపాలను నిర్వహిస్తేననాది ఇటాలేంటి వాకా్యలనీనా కూడా చాలా చక్కగా 
అరథేవంతాలై పసగుతాయ్.

ఈ తీరున పూర్వపక్షము ఏరపుడగా సమాధానము చెపపుతునానాము. ఆకాశము ఆ 
బ్రహ్మనే. ఆయన లక్షణాల్ ద్నిలో ఉనానాయ్. కాబటిటు ఆకాశశబ్దము చేత పల్వబడే 
వాడు అచేతనమైన ప్రసిద్ధుకాశము కంట్ మరొక వస్తేవు ఐన ఇంతకముందు చెపపున 
లక్షణాలను కలిగాయుననా పరమాత్మనే స్మా! ఎందువలలేనంటావా? ఆ లక్షణాల్ 
ఉననావి కాబటిటు సమసతే చేతనాచేతనాలతో కలిసి ఉననా జగతుతేకంతటికీ ఏకకకారణము 
కావడము, అందరికనానా అధకడుగానుండడము, పరాయణత్వము ఇటాలేంటి 
పరమాత్మ లక్షణాల్ ఈ ఆకాశములో కనిపస్తేననావి. చేతనా చేతనాలనినాంటికీ 
కారణమై యుండడమనేది జడపద్రథేమైన ప్రసిదధు ఆకాశనిక్ బొతితేగా కదురదు. 
ప్రపంచములో ఒక భాగమైన చేతన వస్తేవు జడపద్రథేము నుండి పటటుదు. కనుక 
జగతుతేకార్యము కాదు. ఆకాశము కారణము కాలేదు. ఇక పరాయణత్వమంట్ 
చేతనులందరిక్నీనా పరమమైన ప్రాప్యము అయ్్య ఉండడము. అచేతనము, 
హేయమూఐ సకలపరుషారాథేలకూ విరోధ ఐనట్వంటిది పరాయణము ఎటాలే 
అవుతుంది? సర్వస్్మత్ జా్యయస్ త్వము (అందరికనానా పెద్దదిగా ఉండడము) అనగా 
ఏ వంకా లేకండా అనినావిధాలైన కళ్్యణగుణాలను కలిగాయుండి, తాను తపపు మిగతా 
వారందరికనానా స్టిలేని, తనను మించిన వాడు లేని గపపుతనానినా కలిగి ఉండడము. 
అది కూడా అచిత్ పద్రథేమైన ప్రసిదధు ఆకాశనిక్ ఒపపుదు.
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జగత్ కారణముగా చెపపుబడినద్నిలోని విశేషానినా ప్రతే్యకతను తెల్్సకోదల్చి 
కననాపపుడు ఆకాశశబ్దముతో విశేషానినా తెలిపనందున తక్్కనదంతా ద్నిక్ 
తగినట్లేగానే వరిణుంచాలి అని మీర్ మాట అనానారో అది యుకతేమైన మాటకాదు. 
సరావేణి హ వా ఇమాని భూత్నా్యకాశాదవ సముత్పద్యనే్త. ప్రసిదిధు కలిగియుననాట్లేగా 
నిర్్దశించబడుటక ఇతర ప్రమాణాలలో దేనితోనైనా సమరిధుంపబడుట 
అవసరమవుతుంది. ప్రమాణానతేరాల్ ఏవంట్ సదవ సోమే్యద మగ్ర ఆసీత్ ఇతా్యదులైన 
వాకా్యలే. అవి అనినా కూడా ఇంతకమునుప చెపపునతీరుగనే బ్రహ్మను ప్రతిపాదిస్తేననావి. 
కనుక వాటి చేత ప్రతిపాదింపబడిన బ్రహ్మ ఆకాశశబ్దము చేత ప్రసిదిధు కలవాడుగా 
నిర్్దశింపబడుతునానాడు. పరబ్రహ్మ ఆకాశ శబ్దముతో చెపపుబడడానిక్ పూరితే అర్హత 
కలిగిఉనానాడు. ఆయన అందరినీ ప్రకాశింపచేస్తేడు. కనుక ఆకాశశబా్దభధేయుడు. 
అటాలేగే ఆకాశతే - తనక తాను ప్రకాశించ్తునానాడు. సవేస్్మ ప్రకాశతే ఆకాశయతి.. 
తనకరక ఇతరుడిని ప్రకాశింపచేస్తేడు. అన్యింప్రకాశయతిసావేత్మనే అనినీనా.

ఇంతేకాకండా ఈ ఆకాశ శబ్దము విశేషానినా తెల్పగల స్మరాథేయానినా 
కలిగాఉననాపపుటికీ చేతనాంశనినా గురించి కారణభావానినా ఊహచేయడానిక్నీనా 
వీల్లేని అచేతన విశేషానినా చెపతుననాటలేయ్తే తదైక్షత బహుసా్యింప్రజ్యేయ 
2) సోఽకామయత బహుసా్యమ్ ప్రజ్యేయ మొదలైన వాక్యవిశేషాలను బటిటు 
నిరాథేరించబడిన స్ర్వజఞాయాత్వము, సత్యసంకలపుత్వము మొదలైన విశిషటుముల్, 
అపూరా్వరథే ప్రతిపాదనము చేస్ స్మరథేయాముననా వాకా్యలను మరొకవిధంగా మారిచి 
చెపపుడము ప్రామాణ్యతను పందలేదు.

అపూరావేర్థప్రతిపాదనము అనగా ఇింతకుముిందు చెప్పబడని కొత్త అరా్థని్న 
తెల్పడము. ఈ విధంగా అపూర్వము, అననతేముల్ ఐన విశేషణాలతో కూడియుననా 
ఒక కతతే అరాథేనినా/వస్తేవును ప్రతిపాదించగల స్మరథేయాముననా అనేక వాకా్యలయొక్క 
గతిస్మాన్యమును/సమానమైన ప్రవృతితేని కలిగాఉండడానినా ఒక్క అనువాదముతో 
పోలిక ఉననా వాకా్యనినాబటిటు అనేకవాకా్యలను యథారథేసిథేతిని వదిలిపెటిటు మరోవిధంగా/
వ్యతిర్కంగా మలిచిచెపపుడం కదరదు. అనువాదము=మునుపు ఒకచోట చెపి్పన 
విషయాని్న మళ్ళు ఈ ప్రకరణములోనూ ఎతి్తచెప్పడము. అపూర్వము=మునుపు 
ఎకకాడా చెప్పకుిండా ఇకకాడే తొల్తగా ప్రతిపాదిించడము.

ఆత్మ శబ్దము ఒక్కచేతనుడిని మాత్రమే చెపపుదు. మృద్త్మకోఘటః ఇతా్యదుల్ 
కనిపస్తేనానాయ్ కద్ అని మీర్దైతే చెపపునారో! ద్ని గురించి మాటాలేడుకంద్ము. 
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చేతనుడిని కాకండా ఇతరమైన వస్తేవు విషయములో కూడా కనినాచోటలే 
ఆత్మశబ్దము ప్రయోగింపబడినా శరీరానిక్ వ్యతిర్కమైనదిగాను ద్నితో సమబినాధునినా 
కలిగియుననాటిటుదిగాను ఆత్మ శబా్దనిక్ ప్రయోగము తరచ్గా కనిపంచ్తుననాది.

కనుకనే ఆత్్మవా ఇదమేక ఏవాగ్రే ఆసీత్; ఆత్మనోః ఆకాశోః సింభూతోః 
ఇతా్యదులలో శరీరముతో ప్రతిసమబినిధు ఐన చేతనుడు మాత్రమే స్ఫురించ్తునానాడు. 
ఎలాగైతే గ్శబా్దనిక్ అనేకారాధుల్ ఉనానా ప్రయోగము తరచ్గా గంగడోల్ వంటి 
లక్షణాల్ కలిగాన గ్వ్యక్తే మాత్రమే తటాల్న స్ఫురిస్తేననాది. ఇతర అరాథేలను గురించిన 
ప్రతీతి మాత్రము ఆయా అస్ధారణ నిర్్దశల అప్క్షను కలిగియుంట్ంది. 
అదేవిధంగా ఆత్మ శబా్దనిక్నీనా శరీరసమబినిధుయైన చేతనుడిని గురించియే తోచడము 
జరుగుతుంది. కావుననే సఈక్షత లోకాను్న సృజ్ ఇతి, సోకాకామయత బహుసా్యమ్ 
ప్రజ్యేయ ఇతా్యది వాక్యవిశేషాలే ఆత్మ అనే అరాథేనేనా సిథేరపరుస్తేయ్. ఈ విధంగా 
వాక్యవిశేషాలచేత నిశచియ్ంపబడిన అనన్యస్ధారణమైన అనేకములైన అపూర్వ 
అరాథేలతో కూడియుననావాడు చేతనాచేతనమిశ్రసమసతే జగతుతేక ఏకకారణము 
ఐనవాడు సదవసోమ్య ఇతా్యదివాకా్యలచేత తేలిచిచెపపుబడినవాడు ఐన బ్రహ్మ మాత్రమే 
ఆకాశశబ్దముచేత ప్రసిదధుమైనవాడుగా సరావేణి హ వా ఇమాని భూత్ని ఇతా్యది 
వాక్యము ద్్వరా నిర్్దశింపబడుతునానాడు అని సిదధుమైనది. ఇది ఆకాశాధికరణము

*  *  *

ఇక ప్రాణాధికరణము

సూ।। అతఏవప్రాణోః 1-1-24 ఆకాశశబ్దము చేత పరబ్రహ్మ చెపపుబడుతునానా 
డనడానిక్ ఏకారణాల్ చెపపుబడినాయో వాటి వలలేనే ప్రాణ శబ్దము చేత 
పల్వబడే వాడు కూడా పరమాత్మనే. ఛందోగ్్యపనిషతుతేలో ఈవిధంగా పఠంప 
బడుతుననాది. ప్రసో్తతరా్యదవత్ ప్రసా్తవమనావేయత్్త. ఓ ప్రస్తేతా! ఏదేవత ఇపడు 
ప్రస్తేవింపబడుతుననాది. అని ఆరంభంచి కతమా సాదవత్ ఇతి। ప్రాణ ఇతిహోవాచ, 
సరావేణిహవా ఇమానిభూత్ని ప్రాణమేవాభసింవిశని్త. ప్రాణమభు్యజిజుహతే। 
స్షాదవత్ప్రసా్తవ మనావేయత్్త। త్ించేదవిదావేన్ ప్రాసో్తష్యోః మూరాధోతే వ్యపతిష్యత్. 
ఇతి ఆదేవత ఎవరు? అని ప్రాణము అని చెపపునాడు. ఈ భూతాలనీనా ప్రాణమునందే 
ప్రవేశించ్తుననావి. ప్రాణము నుండే బయటపడుతేననావి. ఆ దేవతనే ఇపడు 
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ప్రస్తేవముతో సమబినధుమును కలిగియుననాది. ఆ దేవతను గురించి తెలియక స్తేత్రము 
చేయకపోయ్నావో నీ తల తెగిపడిపోయ్డిది అని.

ఈ వాక్యములో కూడా ప్రాణశబ్దము ఆకాశశబ్దము వలెనే ప్రసిదధు ప్రాణానిక్ 
వ్యతిరికతేడైన పరబ్రహ్మను గురించే బోధస్తేననాది. ఆయనక మాత్రమే అస్ధారణమైన 
నిఖిలజగతుతేలోని జ్వజాలములో ప్రవేశించడము, వెల్పలిక్ రావడము మొదలైన 
గురుతేలను బటిటు, మరియు ప్రసిదిధు కలదిగా నిర్్దశించడానినా పటిటునీనా. 

ఇక్కడ కల్గుతుననా అధకశంక ఏమిటంట్ సమసతే జ్వజాలమంతా కూడా 
ప్రాణాధీనమైన సిథేతి - జ్వించ్ట - ప్రవృతితే - ఆయా పనులను చేస్కోవడము - అనే 
వాటిని కలిగి మనుగడ స్గించ్తుననాదై చాలా తేటగా కండలేక కనుపంచ్తుననాది 
కాబటిటు ప్రసిదధుమైన ప్రాణమే జగత్ కారణము అని అనడానిక్ అర్హతను కలిగి ఉననాది 
అని.

పరిహారము ఏమిటంట్? బండరాళుళీ, కటెటుల్ మొదు్దల్ మొదలైనవాటిలో 
అతిసూక్ష్మసిథేతిలో చైతన్యము ఉననాపపుటికీ ఊపరి తీస్కోవడము, వదలడము 
అనెడిది లేదు కాబటిటు సరావేణి హ వా ఇమాని భూత్ని ప్రాణమే వాభసింవిశని్త 
ప్రాణమభు్య జిజుహతే. అని చెపపున విషయము పసగకండా పోతుంది. కనుక 
‘‘ప్రాణయతి సరావేణిభూత్ని’’ సర్వభూతాలను బ్రతిక్ంచ్తునానాడు కాబటిటు 
పరంబ్రహ్మనే ప్రాణశబ్దము చేత పల్వబడుతునానాడు. కనుక ప్రసిదధు ఆకాశ 
ప్రాణాదుల కంట్ వేరయ్నటిటువాడే నిఖిల జగదేక కారణుడు అపహత పాప్మత్వము 
స్ర్వజఞాత సత్యసంకలపుత్వము మొదలైన అననతేకళ్్యణ గుణగణాల్ కల పరబ్రహ్మనే 
ఆకాశ ప్రాణశబా్దలచేత చెపపుబడుతునానాడు. అని నిరణుయము చేయబడింది. ఇది 
ప్రాణాధికరణము.

*  *  *

ఇక జో్యతిరధికరణము

ఇక్కడ నుండి జగతా్కరణము అని చెపపుడానిక్ తగిన ఏదో ఒక ఉత్ కృషటుమైన 
గుణముతో కూడియుననా జ్్యతి ఇంద్రాది శబా్దలతోను, అరాథేనతేరములందు - 
పరమాత్మకాకండా ఇతరవ్యకతేలను గురించి తెలిప్వాటితో - ప్రసిదిధు కలిగి 
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ఉననావానితోనూ చెపపుబడేవాడు కూడా పరంబ్రహ్మనే అని జ్్యతిశచిరణాభధానాత్ 
మొదలగు సూత్రాదుల ద్్వరా నిరాథేరణ చేస్తేనానారు.

సూ।। జో్యతిశచిరణాభధానాత్ 1-1-25 జ్్యతిశ్శబ్దవాచ్్యడు పరమాత్మనే. 
చరణములను గురించి చెపపునందువలలే. ఛందోగ్యమునందిటాలేగా పఠస్తేనానారు. 
అథయదతోః పరోదివో జో్యతిరీదాప్యతే విశవేతోః పృషే్ఠష్ సరవేతోః పృషే్ఠష్ 
అనుత్తమేషూత్తమేష్ లోకేష్, ఇదింవావతత్ యదిదమస్్మన్ అన్తోః పురుషే జో్యతిోః 
ఇక ఈ ఆకాశనిక్ పైన - స్వరాగాదులకంట్ ఆవల ఏదైతే జ్్యతి వెల్గుతుననాదో 
- ఈ విశ్వనిక్ ఆవల, పై భాగంలో అనినాంటికీ పైపైన తమకంట్ గపపువిలేనటిటు 
ఉతతేమోతతేమ లోకాలకనూనా పైపైన వెల్గుతుననా ఏ జ్్యతి ఉననాదో అదే ఇది. ఏదైతే 
ఈ జ్వుడి యొక్క హృదయాకాశంలో ఉజ్వలంగా వెల్గుతూ ఉననాదో. దీనిపైన 
సంశయము కల్గుతుననాది. ఏమని? ఈ జ్్యతి శబ్దము చేత చెపపుబడుతుననా స్టిలేని 
కాంతిమనతేమైన వస్తేవు ఏది ఉననాదో అది ప్రసిదిధు వహించి అందరికీ కనపడుతూ ఉననా 
ఆదితు్యడు మొదలైన ప్రులే గల కారణమైన బ్రహ్మనా? లేక సమసతే చిద చిద్వస్తేవులకంట్ 
విసజాతీయుడైన పరమకారణము ఐనటిటువాడు మిక్్కలి ప్రకాశము కలవాడు సర్వజుఞాడు 
సత్ససంకల్పుడు పరుషోతతేముడా? అని. ఏది తగినది అని అంట్ లోకప్రసిదిధు గల 
జ్్యతియే. ఎందుకంట్ ప్రసిదిధు కలద్నినిగా నిర్్దశించడము ఉననాపపుటికీ ఆకాశము 
ప్రాణము మొదలైన వాటివలె తనను గురించి తెలిప్ వాక్యమునందు గ్రహింపబడిన 
పరమాత్మతో సమబినాధునినా సూచించే లింగవిశేషము కనిపంచ్టలేదు. మరియు 
పరమ పరుషప్రత్యభజాఞానము లేదు కాబటిటునీనా. పైగా కడుపలోనుండే జ్్యతిస్్సతో 
(కక్=కడుప-పటటు. ద్నిక్ సంబనిధుంచినది కౌక్షేయము) స్మానాధకరణ్యము/
ఐకో్యపదేశము చేసినందువలలేనునూనా ప్రసిదధు జ్్యతియే కారణత్వము కూడిన 
నిరతిశయమైన దీపతే యోగముననాందుననూ జగతా్కరణమైన బ్రహ్మ అని.

ఈ విధంగా పూర్వపక్ తన అభప్రాయానినా వెలలేడించగా సిద్ధునితే సమాధానానినా 
చెపపుతునానాడు. జ్్యతిశచిరణాభధానాత్ అని. దు్యలోకముతో సమబినధు ముననాటిటుదిగా 
నిర్్దశింపబడిన నిరతిశయ దీపతేయుకతేమైన జ్్యతిస్్సపరమపరుష్డే. పాద్ఽస్య 
సరావేభూత్ని త్రిపాదసా్యమృతిందివి. ఈ కనిపంచే విశ్వమందలి భూతాలనీనా ఆ పరమ 
పరుష్డిక్ ఉననా ఐశ్వర్యములో ఒక్క పాదము మాత్రమే. తక్్కన మూడు పాద్లూ 
పరమాకాశము నందు ఉననావి అని ఇతనికేదు్యలోకముతో సమబినధుముననావానికే 
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చరణముగా ఒక భాగముగా చెపపుబడుతుననాదికద్! ఇచచిట చెపపుబడుతేననా విషయము 
ఇది.

ఒకవేళ అథయదతోః పరోదివో జో్యతిోః అనే వాక్యము నందు పరమపరుష్డిక్ 
మాత్రమే సంబనిధుంచిన అస్ధారణ చిహనాము లభంచకపోయ్నా దీనిక్ ముందుననా 
వాక్యము నందు పరమ పరుష్డినిదు్యసమబినధుము కలవాడినిగా చెపపునందున 
ఈదు్యలోక సమబినధుము కల జ్్యతి ఆయనయే అని ప్రత్యభజఞా (గురుతేపటటుడము) 
కల్గాతుననాది. కౌక్షేయజ్్యతిస్్సతో ఐకో్యపదేశము కూడా ఉపాసన చేస్వాడిక్ ఫలము 
కరక తద్త్మకత్వము అని అనుసనాధునము చేస్కమ్మని విధంచబడుతుననాది. కావున 
ఆ మహాజ్్యతిక్ పటటులోని సూక్ష్మజ్్యతిక్ ఐక్యత దోషము కాద్! అని భావించవదు్ద. 
కౌక్షేయజ్్యతిస్్సక ఆ పరంజ్్యతితో తాద్త్మయామును గురించి భగవనుతేడగు 
శ్రీకృష్ణుడు స్వయముగానే చెపపు ఉనానాడు. అహంవైశ్వనరోభూతా్వప్రాణినాందేహమా
సిథేతః నేను వైశ్వనరుడిగా అయ్్య ప్రాణులయొక్క శరీరాలలో ఉనానాను అని.

సూ।। ఛనోదాఽభధానాన్న ఇతిచేన్నతధా చేతోఽర్పణనిగమాత్ తథాహిదర్శనమ్ 
1-1-26 ఛందస్్సను గురించి చెపపునారు కనుక పరమాత్మకాదనరాదు.  మనస్్సను 
నిల్పడానిక్ పోలిచి చెపపునారు. అంతే. అటాలేగే కనిపస్తేననాది. ఈ ఉపనిషతుతేలో ప్రస్తేత 
వాకా్యనిక్ ముందు గాయత్రీవా ఇదిం సరవేమ్ ఇదంతా గాయత్రియే అని గాయత్రీ 
అను ప్రుగల ఛందస్్సను ప్రొ్కని తదతద్ ఋచాఽభ్యనూక్తమ్ ఆ విషయమే 
ఒక ఋక్కతో వివరించబడింది/అనువదింపబడింది. అని ఉద్హరింపబడిన 
త్వానస్యమహిమా ఇతనియొక్క మహిమ అంతటిది అని ఈ ఋక్క కూడా ఛందో 
విషయమైనందున ఇచచిట పరమపరుష్ని గురించి చెపపుబడలేదు అని అనేటలేయ్తే అది 
తపపు. ఆ విధంగా మనస్్సను ద్నిపై నిల్ప అని చెపపుటమే అక్కడ ప్రధాన్దే్దశ్యము. 
గాయత్రీ శబ్దముతో కేవలము ఛందస్్సను గురించి చెపపుదలచలేదు. కేవల ఛందస్్స 
నందు సరా్వత్మకత్వదృష్టు పసగదు కద్! ఇక్కడ బ్రహ్మయందే గాయత్రిగా భావన చేసి 
మనస్్సను నిల్పుకో అని ఉపదేశింపబడుతుననాది. బ్రహ్మ యందు గాయత్రీ స్దృశ్యను 
సనాధునము ఫలానినా సంపాదించ్కనడానిక్ ఉపదేశించబడుతుననాదని అరథేము. అటాలే 
జరుగడానిక్ అవకాశము ఉననాది. పాద్ఽస్యసరావేభూత్ని త్రిపాదసా్యమృతిం 
దివి. అని నాల్గు పాద్ల్ కల బ్రహ్మతో గాయత్రిక్ స్దృశ్యము ఒపపుతుంది. 
నాల్గు పాద్ల్ననా గాయత్రీ చందస్్స వేదములో కనినాకనినా చోటలేలో కనిపస్తేననాది. 
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ఎలాగంట్. ఇింద్రశ్శచీపతిోః। బలేనపీడితోః। దుశచియావనోవృషా। సమితుసుసాసహిోః 
ఇంద్రుడు శచీదేవి మగడు బల్డనే రాక్షస్డిచేత బాధంపబడినాడు. ధరా్మతు్మడైన 
ఆయన తన స్థేనానునాంచి స్ల్వుగా విడదీయబడేవాడు కాడు. యుద్ధులలో 
ఆరితేరినటిటువాడు. అటాలేగే మరొకచోట కూడా స్దృశ్యము (ద్్వరా) ఉననాందువలన 
ఛందస్్సను గురించి తెలిప్పదము మరొకద్నియందునూనా ప్రయోగింపబడి 
కనపడుతుననాది. ఎటాలేగు అంట్? సంవరగావిద్యయందు. తేవా ఏతే పించానే్యపించానే్య 
దశసింపద్యనే్త అలాంటివిఐన ఒక ఐదు మరొక ఐదు కలసి పది అవుతునానాయ్ 
అని ఆరంభంచి స్షా విరాడనా్నత్ ఆ ఇది అననాము కంట్ విరాట్ ఐనటిటుది అని 
చెపపుబడుతుననాది.

1) పంచఅనే్య - వాయువు, అగి్న, సూరు్యడు, చింద్రుడు, న్రు (ఐదు)

2) పంచ అనే్య - ప్రాణ వాక్ చక్షువు (శోత్రము మనసుసు(05) ఇవి మొత్తము 
కలిపి విరాట్ అనబడుతున్నవి.

3) అనానాత్=తాను తినబడుతుింది. తిరిగి వారిని త్ను తిింటుింది కనుక 
అన్నము మరియు అననా + అత్ఽఅనానాత్.

ఇక ఈ చెపపుబోయే కారణానినా బటిటు కూడా గాయత్రీ శబ్దము చేత బ్రహ్మనే 
చెపపుబడుతునానాడు. 

సూ।। భూత్ది పాదవ్యపదశోపపతే్తశచిఏవమ్ 1-1-27 1) భూతముల్ 
2) పృథివీ 3) శరీరము 4) హృదయాలను నిర్్దశించి స్షా చతుష్పదా అలాంటి ఇది 
నాల్గు పాద్ల్ కలది అనే వ్యపదేశము గాయత్రీ శబా్దభధేయుడైన బ్రహ్మయందే 
పసగుతుంది.

సూ।। ఉపదశభేదానే్నతి చేనో్నభయస్్మన్నప్యవిరోధాత్ 1-1-28 పూర్వవాక్యము 
నందు త్రిపాదసా్యమృతిందివి. ఇతని యొక్క త్రిపాది్వభూతి దు్యలోకమునందుననాది. 
అది అమృతము నశించేది కాదు. దు్యలోకానిక్ అధకరణము/ఆధారముగా 
నిర్్దశించబడింది కనుక ఇక్కడ కూడా “దివోఃపరోః” అని అవధగా నిర్్దశము చేసినందున 
ఉపదేశము భననాభననారూపాల్గా ఉననాది కనుక పూర్వవాక్యము నందు చెపపుబడిన 
బ్రహ్మ పరవాక్యమునందు గురుతేపటటుబడుటలేడుకద్ అని అననాటలేయ్తే అది సరికాదు. 
రండుచోటాలే చేయబడిన ఉపదేశములందునూనా అరథేమైన బ్రహ్మయొక్క స్వభావము 
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ఒక్కటిగానుననాది కనుక వాడే వీడు అనే ప్రత్యభజఞాక వైరుధ్యము లేదు. ఎటాలేగంట్ 
వృక్షాగ్రేశే్యనోః చెట్టుయొక్క చివరలోలే గద్ద. వృక్షాగ్రాత్ పరతోః శే్యనోః వృక్షాగ్రమునక 
ఆవల శే్యనః అని అననాపడు రండు వాకా్యలలో చెపపుబడిన అరాథేనిక్ భేదం లేదు కనుక 
ఎటాలే చెపపునా ఆ వస్తేవే చెపపుబడుతుననాది అని గురితేంచినట్లే ఇక్కడ కూడా వాక్యభేదము 
పూరా్వపరరూపంలో ఉననాపపుటికీ చెపపుబడిన బ్రహ్మ ఒక్కడే. వేరువేరు వ్యకతేల్ కారు. 
ఏత్వానస్య మహిమా। అతోజ్్యయాగ్ ింశచిపురుషోః పాద్ఽస్యవిశావేభూత్ని 
త్రిపాదసా్యమృతిందివి. అని ప్రతిపాదింపబడిన నాల్గు పాద్ల్ గల పరమపరుష్ని 
యొక్క వేదాహమేతిం పురుషింమహాన్తమ్ ఆదిత్యవరణుిం తమససు్తపార్. తమస్్స 
యొక్క ఆవలివైపన ఆదితు్యని వంటి వరణుము గల మహాపరుష్డిని నేను ఎరుగుదును 
అని చెపపుబడిన ప్రకృతి సమబినధుము లేని స్వరూపము గల వానిక్ ఉననా తేజస్్స కూడా 
అపాకృతమేనని, అలాంటి ద్నిని కలిగి ఉనానాడు కనుక అతడే జ్్యతిశ్శబ్దము చేత 
చెపపుదగినవాడు. ఇది జో్యతిరధికరణము.

*  *  *

ఇక ఇింద్రప్రాణాధికరణము

నిరతిశయదీపతేయుకతేడు జ్్యతిశ్శబ్దము చేత వ్యవహరింపదగినవాడు ప్రసిదధువత్ 
నిరి్దష్టుడూ పరమపరుష్డేనని చెపపుబడింది. ఇక ఇపపుడు కారణత్వముతోకూడి 
అమృతత్వమును - మోక్షానినా/ఆనంద్నినా పందడానిక్ ఉపాయమైన వాడు 
ఉపాస్్యడుగా వినబడుతుననావాడు ఇంద్ర ప్రాణాదిశబా్దలచేత చెపపుబడేవాడు కూడా 
పరమపురుష్డే అని చెపపునాడు సూత్రకారుడు.

సూ।। ప్రాణస్తథాఽనుగమాత్ 1-1-29 ఇంద్రప్రాణశబ్దములో పరమాత్మ 
ప్రాణశబ్దముతో చెపపుబడుతునానాడు. పూరా్వపర వాకా్యలక సమబినధుము/ అనుగమము 
ఉననాందువలలే

కౌష్తకీ బ్రాహ్మణములోని ప్రతరదాన విద్యయిందు ప్రతరదానోహవై దైవోదాస్ోః 
ఇింద్రస్యప్రియిం ధామోపజగామ యుదధోనచ పౌరుషేణచ - దివోద్స్ యొక్క 
కమారుడైన ప్రతర్దనుడను ప్రుగల మహారాజు ఇంద్రునిక్ ప్రియమైన స్వరగాలోకానిక్ 
యుద్ధులలో స్యము చేయడానిక్ తన పరుష ప్రయతనాము చేతనునూనా వెళళీనాడు. 
అని మొదల్పెటిటు వరిం వృణీషవే నీక ఇషటుమైన వరానినా కోరుకో అని పలిక్న 



శ్రీభాష్యమ్ 283

ఇంద్రుడితో తవేమేవమే వరిం వృణీషవేయిం తవేమ్ మనుషా్యయ హితతమింమన్యసే 
నీవే నాకరక వరానినా ఎంపక చెయ్్య. ఏదైతే మానవుడిక్ మిక్్కలి మేల్ను కలిగాస్తేందో! 
అని ప్రతర్దనుడు పల్కగా ఇంద్రుడు ఇటాలేగా మాటాలేడినాడు. ప్రాణఽస్్మ ప్రజ్ఞాత్్మ తిం 
మామాయురమృతమ్ ఇతు్యపాసవే నేను అనినాటినీ తెలిసిన ప్రాణస్వరూపడనై ఉనానాను 
అటిటు ననునా ఆయువు అమృతము అని ఉపాసన చెయ్్య అని వినిపస్తేననాది. ఇచచిట 
సంశయము. ఇక్కడ హితతమమైన ఉపాసనను చేయవలసినదిగా/ఉపాస్్యడుగా 
ఇంద్రప్రాణ శబ్దముచేత చెపపుబడినవాడు జ్వుడేనా! లేకవానికంట్ మించినవాడు 
ఐన పరమాత్మనా? అని. ఏది తగును? అని అనగా జ్వుడేనని సమాధానము. 
ఎందువలలే. స్ధారణంగా ఇంద్ర శబా్దనిక్ జ్వుడేనని అరథేము, జ్వులలో విశేష్డు 
అని ప్రసిదిధు ఉననాది. ద్నితో స్మానాధకరణా్యనినా చెపపునందువలలే ప్రాణశబా్దనిక్ 
కూడా ఇంద్రునియందే బోధకత్వముననాది. ఈ ఇంద్రుడని ప్రు గల జ్వుడు ప్రతర్దనుడి 
చేత తవేమేవమేవరిం వృణీషవే. యిం తవేమ్ మనుషా్యయ హితతమిం మన్యసే అని 
చెపపుబడినవాడై మామ్ ఉపాసవే అని తన ఆత్మను ఉపాసించడము హితతమమైనదిగా 
ఉపదేశించినాడు. హితతమమైనది ఏది అంట్ అమృతతా్వనినా మోక్షానినా పందే 
ఉపాయమే. జగత్ కారణమైన వాడిని ఉపాసించడమే అమృతతా్వనినా పందడానిక్ 
కారణమవుతుంది. తస్యత్వదవ చిరమ్ యావన్నవిమోక్షే్య. అథసమ్పతేసుయా. ఆ 
భగవదనుగ్రహపాత్రుడైన వాడిక్ అంతవరక వేచిచూడటమే ఆలస్యము. అతను 
నేను ఎంతవరక ఐతే ఈ శరీరానినా విడువన్ అదే నాక మోక్షప్రాపతేక్ విలమబిము. 
ఆ తరువాత ముక్తేని పందుతాను అని తల్స్తేంటాడు ఎదురుచూస్తేంటాడు. అనే 
వాక్యము ద్్వరా తెల్స్తేననాది. ఇందువలలే ప్రసిదధు జ్వుడైన ఇంద్రుడే కారణమైన బ్రహ్మ 
అని. ఈ శంకక సమాధానము చెపతునానాడు. ప్రాణః తథాఽనుగమాత్ అని.

ఈ “ఇింద్రప్రాణ” శబ్దము చేత చెపపుబడినవాడు జ్వుడు మాత్రమే కాడు. జ్వుడి 
కంట్ అరాథేనతేరమైన పరంబ్రహ్మయే. సఏష ప్రాణ ఏవప్రజ్ఞాత్్మ ఆనింద్ఽజరోఽమృతోః 
ఈ ప్రాణుడే ప్రజాఞాతా్మ. ఆనందస్వరూపడు/ ముసలితనమును లేనివాడు. 
మరణమునూనా లేనివాడు అని ఇంద్ర ప్రాణశబా్దలచేత ప్రస్తేవింపబడినవాడు 
అజర అమృత శబా్దలతో స్మానాధకరణా్యనినా పూరో్వతతేరవాక్యసమబినధుముతోనూ 
చెపపుబడినందున పరమాత్మ అనియే అరథేము చెపపుకోవాలి. అటాలేగైతేనే సమన్వయము 
కదురుతుంది. జ్వుడు అజరుడు, అమృతుడు ఆనందమయుడు కాడు కద్! కనుక 
ఇంద్రప్రాణశబ్దము చేత చెపపుబడినవాడు పరమాత్మనే.
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సూ।। న వకు్త రాతో్మపదశాదితి చేదధా్యత్మ సమబునధోభూమాహ్యస్్మన్. 1-1-30 
ఇంద్రప్రాణ శబ్దనిరి్దష్టుడు ఆనింద్ఽ జరోఽ మృతోః అనే వాక్యంతో ఏకారథేతను 
కలిగాయుననాందున ఇతడు పరంబ్రహ్మనే అని ఏదైతే మాటాలేడినారో ఆ మాట 
సరియైనదికాదు. మామేవ విజ్న్హి. నేనేనని తెల్్సకో. ప్రాణఽస్్మప్రజ్ఞాత్్మతిం 
మామాయురమృతమితు్యపాససువా. అని చెపతుననావాడు ఇంద్రుడేకద్! త్రి శీరా్షణిం 
త్వేషట్రమహనమ్. త్వషాటు అనువాని కమారుడైన త్రిశీరుషిడిని చంపనాను ఇటాలేంటి 
తా్వషట్రవధ ముననాగు వానివలన అందరికీ ఎరుకపడిన జ్వభావముగల తననే 
ఉపాస్్యడినిగా ప్రతర్దనుడిక్ ఉపదేశిస్తేనానాడు. కనుక ఉపక్రమంలో జ్వవిశేష్డు 
అని అరథేము చేస్కననాపదప ఆనింద్ఽజరోఽమృతోః ఇతా్యదులతో ఉపసంహారానినా 
కూడా ద్నిక్ అనుగుణంగానే మలిచి చెపాపులిస్మా! అని అననాటలేయ్తే ద్నిక్ 
పరిహారము ఈ విధంగా ఉననాది.

ఆత్మ యందు ఏ సంబనధుము ఉననాదో అని అధా్యత్మ సమబినధుము తస్యభూమాఽ 
ద్నియొక్క భూమా, భూయసతే్వము, బహుత్వము అని అరథేము. ఆత్మ యందు 
అధేయముల్గా సంబంధమును గలవి అధకముగా ఉననావి కనుక సంబనధుబహుత్వము 
అని అనానారు. అది ఈ వకతే పరమాత్మయందే (అధకంగా) ఉననాది. తద్యథా రథసా్యర్ష్ 
నేమి రరి్పత్. నాభావరాఅరి్పత్ోః ఏవమేవైత్ భూతమాత్రాోః ప్రజ్ఞామాత్రాసవేరి్పత్ోః 
ప్రజ్ఞామాత్రాోః ప్రాణేఽరి్పత్ోః సఏష ప్రాణఏవ ప్రజ్ఞాత్్మఽ నింద్ఽజరోఽమృతోః 
అదెలాగా అంట్ రథము యొక్క అరల్/ఆకల్/లందు నేమి అరిపుంచబడింది. 
అవి నాభ యందు పెటటుబడినవి. ఇదే తీరుగా ఈ భూతమాత్రల్ ప్రజాఞామాత్రలందు 
ఉంచబడినవి. ప్రజాఞామాత్రల్ ప్రాణము నందు ఉంచబడినవి. ఆధారపడి ఉననావి. ఈ 
ప్రాణమే మిక్్కలి జాఞానము కలవాడు ఆనందస్వరూపడు ముసలితనము (తరుగుదల) 
లేనివాడు అమృతుడు. ఇక్కడ ఒక బండి చక్రానినా ఉద్హరణగా చూపస్తేనానారు. 
చక్రంతో ముందుగా పైన లోన అరలను అనినాంటినీ కలిప ఉంచేనేమి అనబడేది 
ఉంట్ంది. ఈ నేమిక్ అరల్ ఆధారము. వాటిక్ బొడు్డ కండ ఆధారము. అటాలేగే 
మనిష్ ఇంద్రియాల్/భూతమాత్రాల్, ప్రజాఞామాత్రల్ ప్రాణముపైన ఆధారపడి 
ఉంటవి. ఇవి అనీనా కలసి ఉంట్నే జ్వుడు/మనిష్. ఇతడు కూడా అనతేరాత్మ పైన 
ఆధారపడి ఉంటాడు. ఈ విధంగా పరమాత్మ అందరికీ ఆధారమై ఉంట్నానాడు.
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ఇందులో భూతమాత్ర శబ్దంతో అచేతన వస్తేవులను చెపపునారు. ప్రజాఞామాత్ర 
శబ్దంతో వాటిక్ ఆధారంగా చేతన వరాగానినా చెపపు ద్నిక్ కూడా ఆధారంగా ప్రకృత 
ఇంద్రప్రాణశబ్దముతో పల్వబడుతుననావాడిని నిర్్దశించి అతడినే ఆనింద్ఽజరోఽ 
మృతోః అని ఉపదేశిస్తేనానాడు. అందువలలే ఈ చేతనాచేతనాత్మకమైన సమసతే 
వస్తేవులకనినాంటికీ ఆధారమై ఉండడము అనేది ఈ పరమాత్మ యందు మాత్రమే 
పసగుతుంది అని అరథేము. లేద్ 

అధా్యత్మ సమబినధుభూమా హ్యసి్మన్ - పరమాత్మయొక్క అస్ధారణ 
ధర్మసంబంధము ఏది ఉననాదో అదే అధా్యత్మక సమబినధుము. ద్నియొక్క భూమా 
బహుత్వము ఈ ప్రకరణము నందు ఉననాది. అది ఎటాలేగా అంట్ మొదటగా తవేమేవమే 
వరిం పృణీషవే యిం తవేమ్ మనుషా్యయ హితతమిం మన్యసే. అని మాముపాససువా 
అని కూడా పరమాత్మక మాత్రమే చెందిన అస్ధారణ, మోక్షస్ధనమైన 
ఉపాసనాకర్మత్వము ప్రాణశబ్దముచేత నిర్్దశింపబడిన ఇంద్రుడిక్ ఉననాదని తోస్తేననాది. 
అటాలేగే ఏషఏవ సాధుకర్మ కారయతితమ్, యమేభో్యలోకేభ్య ఉని్నన్షతి। ఏషఏవా 
సాధుకర్మకారయతితమ్, యమధోనిన్షతి.  ఈ అనతేరాత్మనే అతడితో మంచిపనులను 
చేయ్ంచ్తాడు. ఎవడినైతే ఈ లోకాలనినాంటినుండీ మరింతపైలోకానిక్/
పరమపద్నిక్ తీస్కని పోదల్చికనానాడో. ఈయనే వాడితో పాడు పనులను 
చేయ్ంచ్తునానాడు. ఎవడినైతే మరింత దిగువలోకాలక దిగజారచిదల్చికనానాడో 
అని చెపపునట్లే అనినా పనులను అవి మంచివైనా చెడ్డవైనా, “కారయితృతవేము”/
చేయిించడమునూ్న పరమాత్మ యొకకా ధర్మమే. అటాలేగే తద్యధారథసా్యర్ష్ నేమిరరి్పత్ 
నాభావరా అరి్పత్ోః. ఏవమేవైత్ోః భూతమాత్రాోః ప్రజ్ఞామాత్రా సవేరి్పత్ోః ప్రజ్ఞామాత్రాోః 
ప్రాణేఽరి్పత్ోః అని వివరించినట్లే సరా్వధారత్వమునూనా ఆ పరమాత్మయొక్క 
ధర్మమే. ఏషలోకాధిపతిోః ఏషసర్వే శోః ఈయన లోకాలనినాంటికీ స్్వమి. యజమాని. 
స్వంతద్రు సర్వమునూ నియమించగలటిటువాడు అని పరమాత్మయందే స్్వమిత్వము 
సంభవిస్తేంది. జ్వుడిలో స్్వమిత్వము సంభవించదు. 

అందువలలే ఆధా్యత్మ సమబినధుభూమత్వము ఈ ఇంద్రుడిలో ఉననాది కాబటిటు 
పరమాత్మనే ఇంద్రప్రాణశబ్దము చేత చెపపుబడినాడు. అయ్తే ప్రఖ్్యత జ్వభావము 
కల ఇంద్రుడు తనక ఆత్మయైన వాడిని ఉపాసించ్మని ఉపదేశించ్ట ఏవిధంగా 
కదురుతుంది? అనే సందేహానిక్ సమాధానమును చెపపుతునానాడు -
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సూ।। శాసత్రదృషాటియాతూపదశోః వామదవవత్ 1-1-31 శస్రాముప్రకారము 
ఇంద్రుడు ఉపదేశించినాడు. వామదేవుని వలెనే. జ్వుడుగా అందరికీ తెలిసిన ఇంద్రుడు 
మామేవ విజ్న్హి ననేనా తెల్్సకో మాము పాసవే ననునా ఉపాసించ్ అని ఉపాస్్యడైన 
బ్రహ్మను తనక ఆత్మగా ఉపదేశించడము ఇతర ప్రమాణాల చేత తనను, తనక 
ఆత్మయైన వాడిని తెల్్సకని చేసిన ఉపదేశించినది కాదు. కానీ శస్రాము ద్్వరా 
తనక ఆత్మగా తెల్్సకని చేసినటిటుది. ఇదీ ఇచచిట చెపపుబడిన విషయము. అనేన జీవేన 
ఆత్మనా అనుప్రవిశ్యనామ రూపే వా్యకరవాణి. ఈ శరీరానిక్ నిరా్వహకడుగానుననా 
ఆత్మతో పాట్ అతని వెంట శరీరములో ప్రవేశించి, ఆ శరీర+ ఆత్మలక 
రండింటికీ నామరూపాలను కలిగాస్తేను. శరీరానిక్ జ్వుడు ఆత్మ అయ్్య ద్నిలో 
ప్రవేశిస్తేననాట్లే పరమాత్మ తనక శరీరముగా ప్రకృతి జ్వులను - కలి్సయుననావాటిని 
- చేస్కని జ్వుడిని ముందుగా శరీరములో ప్రవేశపెటిటు వాడిక్ ఆత్మగా వాని ద్్వరా 
ప్రవేశిస్తేనానాడు. అతని ప్రవేశము వలలే ఆ రండింటిక్ నామరూపాల్ ఏరపుడుతుననావి. 
ఐత దాత్మయామిదిం సరవేమ్ ఈ సమసతే ప్రపంచము ఈ పరమపరుష్డినే ఆత్మగా 
కలిగియుననాది. అన్తోః ప్రవిషటిోః శాసా్తజనానాిం సరావేత్్మ. 2) యఆత్మని తిష్ఠన్ 
ఆత్మనోఽన్తరో యిం ఆత్్మ న వేద. యసా్యత్్మ శరీరిం యఆత్్మనమన్తరోయమయతి. 
3) ఏష సరవేభూత్న్తరాత్్మ అపహతపాపా్మదివో్యదవ ఏకోనారాయణోః ఇలాంటిది 
ఐన శస్రాము జ్వాత్మను తనక శరీరముగా గలిగాన పరమాత్మను గమనించి, జ్వాత్మను 
తెలిప్ పద్ల్ ఐన అహం, త్వమ్ మొదలైన శబా్దల్ కూడా పరమాత్మ ద్కా 
పర్యవసిస్తేనానాయని తెల్్సకని మామేవ విజ్న్హి, మాముపాససువా అని తన ఆత్మను 
శరీరముగా కలిగాన పరమాత్మనే ఉపాస్్యడుగా ఉపదేశించినాడు. వామదేవవత్ 
- ఎటాలేగైతే వామదేవుడు పరబ్రహ్మక సరా్వనతేరాత్మత్వము, సర్వమూ తనక 
శరీరముగా కలిగాయుండడము, శరీరానినా చెప్పు శబా్దల్ శరీరియందు ముగిసిపోవడం 
(పర్యవస్నము) ను తెల్్సకని అహమ్ అని స్్వత్మను శరీరముగా కలిగాన పరబ్రహ్మను 
నిర్్దశించి, ఆయనతో స్మానాధకరణ్యముననాందున మను సూరా్యదలనునూనా 
అహమ్ అనియే వ్యపదేశిస్తేనానాడు. తదె్ధోతత్ పశ్యన్ ఋష్రావేమదవోః ప్రతిపేద అహిం 
మనురభవమ్ సూర్యశచి తనతో పరమాత్మకననా స్మానాధకరణా్యనినా ప్రత్యక్షంగా 
గమనించిన వామదేవుడు అనబడే ఋష్ నేను సూరు్యడిని, నేను మనువును అయ్నాను 
అని తద్్భవానినా పందినాడు. అహిం కక్షీవాన్ ఋష్రస్్మవిప్రోః నేను కక్షీవాన్ అను 
ప్రుగల విప్రరిషినిఐనాను. ఇతా్యదుల్ ఇందుక ఉద్హరణల్. ప్రహాలేదుడు కూడా 
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సరవేగత్వేదనన్తస్య సఏవాహమవస్్థతోః। మత్తససురవేమ్ అహిం సరవేమ్ మయిసరవేమ్ 
సనాతనే।। అననుతేడు అనినాంటిలోనూ నిండియునానాడు కనుక అతడే నేను ఐ ఉనానాను. 
కనుక నానుండే ఈ సర్వప్రపంచము పటిటుంది. ఈ అంతానేనే. నాకంట్ వేరుగాలేదు. 
సనాతనుడైన నాయందు అంతా ఉననాది. ఇతా్యది వాకా్యలను ప్రహాలేదుడు కూడా 
చెపపునాడు.

ఈ ప్రకరణములో జ్వుడిని తెలిప్ శబా్దల్, అచిద్్వచియైన శబా్దల్ 
రండింటితోనూ పరబ్రహ్మను చెపపుడానిక్ గల కారణానినా ఒక ప్రశనా పూర్వకముగా 
చెపపుతునానాడు.

సూ।। జీవముఖ్యప్రాణలిింగానే్నతిచేనో్నపాసాత్రైవిధా్యదిహతద్్యగాత్.1-1-32
నవాచిం విజిజ్ఞాసీత. వకా్తరింవిదా్యత్. వాక్కను మాటను గురించి తెల్్సకోవడానిక్ 
ప్రయతినాంచవదు్ద. వకతేను తెల్్సకోవాలి. త్రిశీరా్షణిం త్వేషట్రమహనమ్. 
అరును్మఖాన్ యతీన్ సాలావృకేభ్యోః ప్రాయచఛేమ్ మూడు తలల్ననా తా్వష్ట్రడిని 
చంపనాను. అరును్మఖ్లనే కపటయతులను తోడేళళీక ఆహారముగా 
ఇచిచినాను. ఇతా్యదులైన జ్వులగురుతేలను బటిటు. యావదధోయాస్్మన్ శరీర్ ప్రాణవసతి 
త్వదాయుోః. ఈ శరీరము నందు ఎంతవరక ప్రాణము (ప్రాణుడు) ఉండగలదో 
అంతవరకే ఆయుస్్స అథఖల్ ప్రాణఏవ ప్రజ్ఞాత్్మ ఇదిం శరీరిం పరిగృహ్య 
ఉత్్థపయతి. అటుపిమ్మట గదా ప్రజ్ఞాత్మ ఐన ప్రాణమే ఈ శరీరాని్న గట్టిగా 
పటుటికొనిపైకిలేవనెతు్తతునా్నడు. అని పంచవృతితేప్రాణవాయువుక చెందిన గురుతేను 
పటిటుకూడ అధా్యత్మసమబినధుభూమయైనవాడు పరమాత్మకాడు అని అనేటటటుయ్తే అది 
సరికాదు. ఉపాసన చేస్ పదధుతి మూడు విధాల్గా ఉంట్ననా కారణాన నీవననాది తపపు. 
ఉపాసనాత్రైవిధా్యనినా ఉపదేశించడము కోసము ఆయా శబా్దలతో చెపపుడం జరిగింది. 
1) నిఖిల జగతుతేక కారణభూతుడైన బ్రహ్మను ఆయనదైన స్వరూపంతో అనుసనాధునం 
చేయడము 2) భ్కతేమృవరగాము (జ్వుల్) యొక్క శరీరములోనుననాట్వంటి వాడినిగా 
ఉపాసించడం 3) భ్గ్యభ్గ్పకరణ శరీరకతా్వనుసనాధునము, భ్గ్యము అచితుతే 
భ్గ్పకరణముల్ ఇంద్రియాల్. మన్బ్రహ్మ, ప్రాణోబ్రహ్మ, అనగా వనుస్్సను 
ప్రాణానినాబ్రహ్మ దృష్టుతో ఉపాసనచేయడము. ఈ రండింటిని శరీరమునుగా 
గలవాడినిగా ఉపాసించడము అనే ఉపాసనాత్రైవిధా్యనినా ఉపదేశించడము కరక 
అని అరథేము. ఈ మూడు రకాలైన బ్రహా్మను సనాధునము వేర్ ప్రకరణాలలోనూ 
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ఆశ్రయ్ంపబడింది. సత్యమ్ జ్ఞానమనన్తిం బ్రహ్మ 2) ఆనింద్ బ్రహ్మ ఇతా్యదుల 
యందు పరమాత్మయొక్క స్వరూపానుసనాధునము. తత్ సృషాటివాతదవానుప్రావిశత్. 
తదనుప్రవిశ్యసచచిత్యచాచిభవత్. నిరుక్తిం చానిరుక్తించ. నిలయనిం చానిలయనించ. 
విజ్ఞానిం చావిజ్ఞానించ. సత్యించానృతిం చసత్యమభవత్. ఇతా్యదుల యందు 
భ్కతేమృశరీరతతో, భ్గ్యభ్గ్పకరణ శరీరమును కలవాడిగానూ అనుసనాధునము 
కనబడుతుననాది. ప్రస్తేతప్రకరణము ప్రతర్దన విద్యలో కూడా ఆ మూడురకాలైన 
అనుసనాధునము చక్కగా కదురుతుంది అని అరథేము.

ఇదీ చెపపుబడుతుననా విషయము. ఎక్కడనైతే హిరణ్యగరు్భడు మొదలైన 
జ్వవిశేషాలలో, ప్రకృతి మొదలైన అచేతన విశేషాలలోనూ పరమాత్మనే ఉండే 
అస్ధారణ ధర్మముతో కూడిక ఉంట్ందో, వాటిని తెలిప్ శబా్దలక పరమాత్మవాచి 
శబా్దలతో స్మానాధకరణ్యముగాని కనపడుతుందో, అక్కడ పరమాత్మక ఆయా 
చిదచిది్వశేషాలక అనతేరాత్మతా్వనుసనాధునము ప్రతిపాదించదలచిబడింది. కనుక ఇక్కడ 
ఇంద్రప్రాణశబ్దముతో నిర్్దశింపబడినవాడు జ్వుడికంట్ మరొక్క వేరువస్తేవు ఐనటిటు 
పరమాత్మయేనని నిశిచితమైనది. అని ఇింద్రప్రాణాధికరణము.

ఇింతట్తో శ్రీభాష్యమునిందు ప్రథమాధా్యయములోని  
ప్రథమపాదము ముగిసినది.
శ్రీమతే రామానుజాయనమః

శ్రీభాష్యము - ప్రథమాధా్యయము - దివేతీయపాదము

ప్రథమపాదము నందు వేద్ధ్యయనమును చేసిన పరుష్డు కర్మమీమాంసను 
ఆచార్యముఖతః విని తద్్ద్వరా కర్మలయొక్క యథారథేస్వరూపానినా తెల్్సకని 
కేవలకర్మల్ అలపుముల్ అసిధురముల్గా ఐన ఫలితాలనే ప్రస్దిసతేవి అని 
తెల్్సకంటాడు. వేద్నతేముల్ అనబడు ఉపనిషత్ వాక్యములందు అననతేమైన సిథేరమైన 
ఫలానినా ప్రస్దించే బ్రహ్మ స్వరూపానినా, ఆయనను ఉపాసించే పదధుతినినీనా ఆ పాతప్రతీతి 
- చూచాయగా - ద్్వరా తెల్స్కంటాడు. ఆకారణంగా పరమపరుషారథేము ఐన 
మోక్షానినా సంపాదించ్కోవాలి అనే ఆశగల వాడై తాను చదివిన వేద్నతే వాకా్యలయొక్క 
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అరాథేనినా తేటగా తెల్్సకోవడానిక్ పూనుకంటాడు. ఇతర ప్రమాణముల్ ఏవీ 
పరమాత్మను గురించి తెలపుజాలవు. వేదము అనబడే శస్రాము ఒక్కటి మాత్రమే 
ఇందుక చాలినది. అంతేకాక ఉపనిషత్ శబా్దల్ సిదధువస్తేవైన పరమాత్మను తెల్పుటక 
తగిన బోధనాశక్తేని కలవి అని నిరాథేరణ చేస్కని వేద్నతే వాకా్యల్ పరబ్రహ్మ యందు 
ప్రామాణ్యభావానినా కలవని గటిటుగా నమి్మ, ద్నిక్ తగినట్లే ఇతికరతేవ్యతారూపమైన 
శరీరక మీమాంస్ శ్రవణానినా చేయాలని చెపపునారు ఆవిధంగా శస్్రారంభము 
సిదిధుంచింది.

అందులో రండవ సూత్రము చేత అననతేము, విచిత్రము సిథేరము త్రసరూపము 
- తేజస్్స, నీరు, పృథివీ మూటికలయ్క - లేద్ సతతే్వ రజస్్స తమస్్స అనే 
గుణత్రయాలకలయ్క - ఐన, భ్కతేజ్వుడు, భ్గ్యము ప్రకృతి, భ్గ్పకరణముల్ 
ఇంద్రియాల్, శరీరాల్, భ్గస్థేనముల్ భూలోక స్రలోకాదుల్, మొదలైన 
లక్షణాలతో కూడిన చిదచిని్మశ్రజగతుతేనక పట్టుక, చక్కగా వికసించి అలరారుట 
- సిథేతి, తిరిగి తనపట్టుకక కారణమైన ద్నిలోక్ చేరుట, మహద్నందరూపమైన 
పరమపరుషారథేమనబడే మోక్షానినా పందుటల్ అనినాటిక్నీనా తానొక్కడే కారణముఐ 
ఉననా పరబ్రహ్మను గురించి “యతోవాఇమాని” ఇతా్యదివాక్యము చెపపుతుననాది అని 
ప్రతిపాదింపబడింది.

ఇక జగదేకకారణమైన పరబ్రహ్మను శస్రాము తపపు ఇతరములైన ఏ 
ప్రమాణముల్ తెలపుజాలవని మూడవసూత్రము ద్్వరా నిరాధురింపబడింది.

ప్రవృతితే - ఒక పనిచేయడము, నివృతితే - మానుకోవడములతో సమబినధుము 
లేకపోయ్నా పరబ్రహ్మ తనయొక్క స్వరూపము చేతనే పరుషారథేము అవుతునానాడు 
గనుక పరబ్రహ్మయందు వేద్నతే వాకా్యల్ సమన్వయ్స్తేనానాయ్ కావున శస్రా 
ప్రమాణకత్వము నిర్వహింపబడుతుననాది. ఇది నాలగావ సూత్రతాతపుర్యము. 

ఈ విధంగా ఉపోద్ఘాతరూపమైన చతుసూ్సత్రీస్రము శస్్రారంభ 
సమరధునమునూనా చెపపుబడినాయ్. 

ఈ సమసతే ప్రపంచానికీ ఆయనొక్కడే కారణము. అటిటు బ్రహ్మవేద్నతే వేదు్యడు. 
ఆయన తన సంకలపుము మాత్రముచేతనే సృష్టు చేయగల సమరుథేడు. ఆయన 
పరమచేతనుడు. ఆనుమానికము ప్రధానము అనే శబా్దలతో పల్వబడే జడపద్రథేమైన 
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ప్రకృతి జగత్ సృష్టుక్ కారణము కాజాలదు. కావున చేతనవిశేషమైన పరమాత్మనే జగత్ 
సృష్టుక్ కారణము.

అట్వంటి ఆయన సహజంగానే అనవధకాతిశయమైన ఆనందము కలవాడు. 
వివిధములైన వస్తేవులను గురించి వాటి బాహ్య ఆభ్యనతేర స్వరూపాలను గురించీ, 
అనాదిగా వసూతే ఉననా పణ్యపాపరూపకర్మసంబనాధులను గురించీ తెలిసిన విపశిచిత్వము 
కలవాడు. ఇంతేకాక దేవతిర్యక్ మనుష్యస్థేవరాది రూపాలతోనుననా చేతనులకందరికీ 
భయానినా కలిగించగలవాడు. తన ఆజఞాను పాటించి ప్రవరితేంచి తనను శరణుజొచిచిన 
వారిక్ అభయానీనా ఇవ్వగలవాడు. సత్యసంకల్పుడు, సమసతే చేతనా చేతనములందునూనా 
అనతేరాత్మగా ఉండేవాడు. బదుధుల్ ముకతేల్ అనే రండు వరాగాల్గా నుండి జ్వశబ్దము 
చేత పల్వబడేవారికంట్ పూరితేగా భనునాడు. ఆనందమయుడు. అటాలేంటి ఆయన 
పంచభూతాత్మకము కాని తనక మాత్రమే చెందిన పంచోపనిషణ్మయమైన 
అస్ధారణదివ్యరూపము గలవాడు.

అచేతనాలను చెప్పు ఆకాశము, ప్రాణము ముననాగు పద్లతో జగతా్కరణముగా 
ప్రసిదిధు గలవాడుగా నిర్్దశింపబడుతుననావాడు సకలేతరచేతనాచేతన విలక్షణుడైన ఆ 
మహాపరుష్డే కాని ఆ అచేతన పద్రథే విశేషాల్ కావు.

దు్యశబ్దముతో సమబినధుము ఉననాది కాబటిటు అదే పరతత్వమైన వాడియొక్క 
అస్ధారణ లక్షణము. అది నిరతిశయ దీపతేయుకతేము. ఆ గురుతేను (ప్రత్యభజఞాను) బటిటు 
జ్్యతిశ్శబ్దము చేత చెపపుబడేవాడునూనా ఆ పరుషోతతేముడే పరబ్రహ్మయే.

పరమకారణమై అస్ధారణ అమృతత్వమును పందడానిక్ హేతువైనవాడు 
పరమపరుష్డు. ఆయన శస్రా దృషాటుయా ఇంద్రాది శబా్దలతో ఉపనిషద్ వాకా్యలలో 
అక్కడక్కడ చెపపుబడుతునానాడు.

ఈ విధంగా ఇతరప్రమాణాలక వేటిక్నీనా అందుబాట్లో లేనివాడు 
శస్రాము చేతనే తెలియదగినవాడు సర్వజఞాత్వము సత్యసంకలపుత్వము మొదలైన 
ఉద్రగుణాలకనినాంటికీ ఆవలి ఒడు్డ అనేది లేనట్వంటి స్గరము వంటివాడు, 
తనకంట్ వేరయ్న సమసతే వస్తేవులకనినాంటి కనానా పూరితే విలక్షణుడు పరబ్రహ్మ 
పరుషోతతేముడు నారాయణుడు మాత్రమే వేద్నతేముల వలలే తెలియదగినవాడు అని 
ప్రధమాధా్యయ మందలి ప్రధమపాదము చేత స్థేపంచబడింది.
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ఇక మీదట రండవ మూడవ నాల్గవ పాద్ల యందునూనా - వేద్నతే వేదు్యడు 
బ్రహ్మనే అయ్నా కనినాకనినా వేద్నతేవాకా్యల్ ప్రధానములోనూ, క్షేత్రజుఞాలలోనూ 
అనతేరూ్భతమైన వస్తే విశేషాలనే ప్రతిపాదిస్తేనానాయ్ అని అనుమానపడి ద్నినా 
తొలగించ్తూ ఆయావాకా్యల చేత పరమాత్మ - బ్రహ్మలోని కళ్్యణగుణాలను 
వివరించ్తునానారు. మొదటగా రండవ పాదంలో అసపుషటు జ్వాది లింగకముల్ 
తరువాత మూడవపాదంలో సపుషటుజ్వాది లింగకాల్, నాల్గవ పాదంలో 
ఆయావస్తేవులను వరిణుంచ్తుననా పోలికల్ గలవాటిని విచారించ్తూ ఉనానారు.

*  *  *

సరవేత్ర ప్రస్దధోయాధికరణము

సూ।। సరవేత్రప్రస్ద్ధోపదశాత్ 1-2-1 ఉపనిషతుతేల్ అనినాంటిలోనూ ప్రసిదుధుడుగా 
ఉపదేశింపబడినందువలలే. ఛందోగ్యము నందు ఈ విధంగా పఠంపబడుతుననాది. 
అథఖల్క్రతు మయోః పురుషోః యథాక్రతురస్్మన్ లోకే పురుష్భవతి. తధేతోః 
ప్రేత్యభవతి. సక్రతుిం కురీవేత - మనోమయోః ప్రాణ శరీరో భారూపోః మానవుడు 
క్రియాశీల్డై ఉంట్నానాడు కద్! ఈ లోకంలో ఎట్వంటి పనులను చేస్తేనానాడో 
వాటిక్ తగినట్లేగానే ఈ శరీరానినా విడిచిన తరువాత పైలోకాలక పోతునానాడు. కనుక 
క్రతువును చేసి తీరాలి. మన్మయుడు ప్రాణశరీరుడు భారూపడుగానూ ఇతా్యదిగా. 
ఇక్కడ “సక్రతుింకురీవేత” అనుచోట ప్రతిపాదితమైన ఉపాసనక ఆలమబినమైన 
ఉపాస్్యడు మనోమయుడు ప్రాణశరీరుడు అని నిర్్దశింపబడుతునానాడని తెల్స్తేననాది. 
కాగా ఇక్కడ సంశయము. ఏమని? ఈ మన్మయతా్వది గుణము కలవాడు 
క్షేత్రజుఞాడా? (శరీరము ఉననా జ్వుడా?) లేక పరమాత్మనా? అని. ఏది తగినది? 
అనగా క్షేత్రజుఞాడు జ్వుడేనని. ఎందువలలేనంటావా? మనస్్స ప్రాణము రండునూనా 
జ్వుడిక్ భ్గ్పకరణాల్గా ఉంట్నానాయ్. పరమాత్మనేమో అప్రాణహ్యమనాోః 
ప్రాణములేనివాడు మనస్్స కూడా లేనివాడు అని ఆ రండూ లేనివాడు అని 
నిషేధంపబడిందికద్! సరవేింఖలివేదిం బ్రహ్మ ఈ సమసతే ప్రపంచమూ బ్రహ్మనే 
కద్! అని దీనిక్ ముందరివాక్యముతో నిర్్దశించబడిన బ్రహ్మ ఇక్కడ ఉపాస్్యడుగా 
సమబినధుమును కలిగాయునానాడని చెపపుకూడదు. శాన్తఉపాసీత శనుతేడై ఉపాసన చేయాలి 
అని ఉపాసనక ఉపకరణమైన శనితే నిర్వమృతితేక్ ఉపాయమైన బ్రహా్మత్మకత్వ ఉపదేశము 
కరక ఆ మాట తెల్పబడింది. అట్లే సక్రతుిం కురీవేత అతడు పనిని (ఉపాసన) చేయాలి 
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అని ఉపాసనము ఉపాస్్యడిని ఎవరో? తెల్్సకోగ్రినందున అదే వాక్యంలో లేకనానా 
ఇతర వాక్యములో చెపపుబడిన బ్రహ్మతో సంబనధుము ఉననాది అని కూడా అనకూడదు. 
అదే వాక్యంలోనే చెపపుబడిన మన్మయతా్వది గుణముల్ కలవాడి వలలే ఆకాంక్ష 
తీరిపోయ్ ఇతడు ఉపాసింపదగినవాడు అని తేలిపోతుననాందున అసల్ ఉపాస్్యడు 
ఎవడు అనే ఆకాంక్షనే తల ఎతతేదు. మనోమయోః ప్రాణమయోః అనే ద్నితో ఏకారథేత 
కలిగాఉననాట్లే నిర్్దశింపబడినవాడే కది్దగా విభక్తేని మారుపుచేస్కంట్ మన్మయాది 
పదం చేత చెపపుబడేవాడెవడు? క్రతుం కరీ్వత అని ఎవడు నిర్్దశింపబడుతునానాడు అనే 
రండు ఆకాంక్షల్నూనా తీరిపోతునానాయ్ కద్! ఈ తీరుగ జ్వత్వము నిశచియ్ంపబడితే 
ఉపసంహారము / ముగింపలో ఉననా బ్రహ్మ పదము కూడా జ్వుని విషయములోనే 
పూజారథేము / గౌరవము కరక ప్రయోగింపబడిందని విశ్వసించ్తునానాము అని.

ఇటాలేగా పూర్వపక్షము రాగా సమాధానమును చెపతేనానాము. సరవేత్ర 
ప్రస్ద్ధోపదశాత్ అని. మన్మయతా్వది గుణాల్ కలవాడు పరమాత్మనే. 
ఎందువలలేనంట్?  సర్వత్ర - వేద్నతేవాకా్యలయందు ప్రసిదుధుడైన పరమాత్మ విషయం 
లోనే మన్మయతా్వదుల్ ఉపదేశింపబడినాయ్ కాబటిటు. బ్రహ్మక మన్మయాదుల్ 
ప్రసిదధుములే. ఉననావని అందరికీ ఎరుక ఉననాటిటు ముచచిటనే. ఎలాగంట్ మనోమయోః 
ప్రాణ శరీరనేత్. మన్మయుడు ప్రాణశరీరములను నిర్వహించేవాడు. 
2) సఏష్ఽన్తర్హతృదయ ఆకాశోః తస్్మన్నయిం పురుష్మనోమయోః అమృతోహిరణ్మయోః 
అది హృదయములోని ఆకాశము. ద్నిలో ఈ మన్మయుడైన పరుష్డు 
ఉనానాడు. అతడు ఆనందస్వరూపడు. బంగారము వలె మన్హరమైన కానితేతో 
మెరిసిపోతునానాడు. 3) హృదామన్షామనసాఽభకు్లపో్త. యఏవిం విదురమృత్సే్త 
భవని్త. హృదయముతో బుదిధుతో మనస్్సతో కూడి ఉననాటిటువాడు. ఇటాలేగని ఎవరు 
తెలిసి ఉపాసిస్తేనానారో వారు మరణము లేక ఆనంద పరవశ్లౌతారు. మోక్షానినా 
పందుతారు 4) నచక్షుషా గృహా్యతే. నాపివాచా మనసాతు విశ్దదాన ఆయన కంటిక్ 
కనిపంచడు. మాటలతో వరిణుంపనలవి కానివాడు. కేవలము నిర్మలమైన మనస్్సతో 
మాత్రమే గ్రహింపబడుతాడు. 5) అటాలేగే ప్రాణస్యప్రాణోః ప్రాణానిక్ ప్రాణమైన 
వాడు. 6) అథఖల్ ప్రాణఏవ ప్రజ్ఞాత్్మ ఇదిం శరీరిం పరిగృహ్య ఉత్్థపయతి. 
అట్పమ్మట మిక్్కలి జాఞానము కలవాడైన ప్రాణుడే ఈ శరీరానినా గటిటుగా పట్టుకని 
పైక్లేవనెతుతేతూ ఉనానాడు. 7) సరావేణిహవా ఇమాని భూత్ని ప్రాణమే వాభసింవిశని్త 
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ప్రాణమభు్యజిజుహతే. ఈ సమసతే భూతాల్నూనా ప్రాణమునందే ప్రవేశించ్తుననావి. 
ప్రాణము నుండే వెల్పలిక్ / ప్రపంచములోక్ వస్తేననావి. ఇటాలేంటి వాకా్యలోలే పరమాత్మ 
మన్మయుడు ప్రాణమయుడుగా వరిణుంపబడుతునానాడు. మనోమయతవేము అనగా 
- పరిశ్దధుమైన మనస్్సతో మాత్రమే గ్రహింపబడుట. ప్రాణశరీరతవేమ్ - ప్రాణానిక్ 
కూడా ఆధారమై ఉండుట మరియు ద్నిని నియని్రాంచ్ట. రండూ! ఇటాలే ఐనందువలలే 
ఏషమే ఆత్్మ అన్తర్ హృదయే ఏతద్ బ్రహ్మ. ఇతడు నాక ఆత్మ. నా హృదయములో 
నెలకని ఉండేవాడు. ఇతడే బ్రహ్మ అని బ్రహ్మ శబ్దము కూడా ఆ పరమాత్మయందే 
ముఖ్య అరాథేనినా బోధంచ్తుంది. అప్రాణహ్యమనాోః అనే వాక్యము పరమాత్మ 
మనస్్సపై ఆధారపడి యండే జాఞానానినా, ప్రాణముపై ఆధారపడి ఉండే నిల్కడను 
కలిగినవాడు కాడని చెపతుననాది. లేద్! “సూత్రానికి రిండవనిరావేహము”.

సరవేింఖలివేదమ్ బ్రహ్మ తజజులానితి శాన్త ఉపాసీత ఈ సమసతే ప్రపంచమూ 
ఆ బ్రహ్మనే. ఇది ఆయన నుండి పటిటునది. ఆయన వలలే బ్రతుకతుననాది. ఆయనలోనే 
కల్స్తేననాది. అని తెల్్సకని ప్రశనతేమగు చితతేముతో ఉపాసన చేయాలి. అను 
ఈ వాక్యము వద్దనే ఉపాసనము విధంపబడుతుననాది. సమస్తేనిక్ ఆత్మగా అనినా 
పద్రాథేలలో బ్రహ్మ పూరుణుడై ఉనానాడు. కనుక శనుతేడై ఉంటూ ఉపాసన చేయవలెను 
అని తిరిగి సక్రతుిం కురీవేత అతడు కర్మను చేయవలెను అని ఆ ఉపాసననే 
గుణములను స్్వకరించడం కరక తిరిగి చెపపుడము (అనువాదము) జరిగింది. 
ఉపాదేయముల్ ఐన గుణాల్ ఏవి అని అంట్ మన్మయతా్వదుల్. ఇందువలన 
సరా్వత్మకడైన మన్మయతా్వదిగుణాల్ కలిగిన బ్రహ్మను ఉపాసించవలెను అని 
అరథేము. ఇది వాకా్యరథేము. కాగా ఇక్కడ సందేహము. ఏమని ఈ వాక్యములోని 
బ్రహ్మ శబ్దము చేత ప్రత్యగాత్మ నిర్్దశింపబడుతునానాడా! లేక పరమాత్మనేనా? అని. 
ఏది తగును అని అంట్ ప్రత్యగాత్మ అనే. ఎందువలలేనంట్ సర్వమ్ అనే శబ్దముచేత 
చేయబడిన స్మానాధకరణ్యము జ్వుడిక్ మాత్రమే చెల్లేతుంది. సర్వశబ్దము చేత 
బ్రహ్మ మొదల్కని సతేమబిము వరక ఉననా మొతతేం జగతుతే నిర్్దశింపబడుతుననాది. 
బ్రహ్మగావడము ప్రత్యగాత్మకే అనాదియైన అవిద్యక మూలకారణమైన కర్మవిశేషము 
అనేది ఉపాధగా ఉంటూనే ఉననాది. పరబ్రహ్మనేమో సర్వజుఞాడు సర్వశక్తే అపహత పాప్మ. 
సమసతేములైన అవిద్్యదిదోషగంధాల్ లేనటిటువాడు. కనుక అనినారకాలైన హేయాలక 
నెలవైన “సరవేభావము” అస్సలే కదరదు. 
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ఇంతేకాకండా ప్రత్యగాత్మ - జ్వుడి - యందు కనినాకనినా చోటలేలో బ్రహ్మ 
శబ్ద ప్రయోగము కనుపస్తేననాది. ఇందువలలేనే “పరమాత్్మ”. “పరింబ్రహ్మ” అని 
పరమేశ్వరుడిక్ కనినాచోటలేలో విశేషణముతో కలిప ప్రయోగము చేస్తేనానారు. 
ఉపాధయైన కర్మనుండి విడుదల జరిగినపపుడు ప్రత్యగాత్మక కూడా బృహతవేము 
ఉననాది. స చాననా్తయాయకల్పతే అతడు కూడా అననతేతా్వనినా పందడానిక్ తగును అని 
శ్రుతివాక్యము సపుషటుముగా వినిపంచ్తుననాది కాబటిటు. అదే విజాఞానము లేక అజాఞానిగా ఉననా 
ఆ ప్రత్యగాత్మక కలిగే జగత్ జన్మసిథేతి లయాదులనీనా కర్మకారణంగా ఏరపుడుతుననావి 
కనుక “తజజులానితి” హేతువును నిర్్దశించడమునూనా చక్కగా సరిపోతుంది. మొతతేం 
మీద తేలిచిన స్రాంశము ఇది. - ఈ జ్వాత్మ సహజంగా పరిచేఛేదము - (విభాగము- 
ఇంతపాటి అని విడదీయబడుట) లేని స్వరూపము గలవాడు కావున బ్రహ్మగాఐ 
ఉంటూ అనాదిఐన అవిద్య చేత దేవుడు తిర్యక్ మనుష్్యడు స్థేవరము అనే రూపాలలో 
కనిపస్తేనానాడు అని.

దీనిక్ సమాధానము చెపపుబడుతుననాది. సర్వత్ర ప్రసిదోధుపదేశత్ అని. సర్వత్ర 
- “సర్వం ఖలి్వదమ్” అని నిర్్దశించబడిన సర్వజగతుతే నందు బ్రహ్మశబ్దముతో 
ఆ జగమునకంతటికీ ఆత్మగా చెపపుబడేవాడు పరబ్రహ్మనే. ప్రత్యగాత్మ కాడు. 
ఎందువలలేనంట్ ప్రసిదోధుపదేశము వలన - తజ్జలాన్ అనే కారణానినాబటిటు సరవేమ్ 
ఖలివేదిం బ్రహ్మ అని ప్రస్దిధో గలదిగా ఉపదశించబడిింది గనుక. బ్రహ్మ నుిండి 
పుట్టినిందు వల్ల, బ్రహ్మయిందు లీనమవుతున్నిందువల్ల, బ్రహ్మకు లింగి - 
అధీనమై బ్రతుకుతున్నిందువల్లనునూ్న - ఈ మూడు కారణాలను బట్టి ఈ సరవేమైన 
జగతు్త బ్రహా్మత్మకము కదా! అని చెపపుతే ఎవడినుండైతే జగజ్జన్మసిథేతి లయాల్ 
జరుగుతుననావని ఉపనిషతుతేలలో ప్రసిదధుముల్గా వినపడుతేననావో ఆ కారణంగా 
అతడే ఇక్కడ ఈ ప్రపంచరూపంగా కనిపంచ్తునానాడని అరథేము. కనుక ఆయనే 
ఆ పరమాత్మనే బ్రహ్మ కానీ జ్వుడు కాడు. అది ఎలాగంట్ యతోవా ఇమాని 
భూత్ని జ్యనే్త. యేనజ్త్ని జీవని్త యత్ ప్రయన్తయాభ సింవిశని్త. తదివేజిజ్ఞాససవే. 
తద్ బ్రహ్మ. ఎవని నుండి ఐతే ఈ ప్రాణులనీనా పడుతునానాయో, పటిటునవనీనా ఎవనివలలే 
బ్రతుకతుననావో, ఎవనిదిశగా కోరిన కోరికలను పందడానిక్ పరుగుల్ తీస్తేననావో, 
ఎవనిలో లీనము అవుతుననావో అట్వంటి వాడిని బ్రహ్మనుగా తెల్్సకో! ఇతా్యదిగా 
దీనికనానా ముందు ఉననా అనువాకము నందు ప్రతిపాదింపబడినవాడు అనవధక 
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అతిశయ ఆనందము కలవాడైన, విపశిచితుతేఐన పరబ్రహ్మనుండి మాత్రమే జగదుతపుతితే 
సిథేతిలయాల్ జరుగుతుననావని నిర్్దశింపబడుతునానాయో, అటాలేగే సకారణిం 
కరణాధిపాధిపోనచాస్య కశచిజజునిత్ నచాధిపోః అతడు కారణమైనవాడు కరణముల్ 
ఇంద్రియాల్ - ప్రకృతివలలే ఏరపుడినటిటువి - వాటిక్ అధపతి జ్వుడు, వాడిక్ అధపడు 
పరమాత్మ. ఇటాలేంటి ఇతడిని పటిటుంచినవాడు లేడు. ఈయనను శసించేవాడునూనా 
లేడు. అని కరణాధపడైన జ్వుడిక్ అధపడు పరబ్రహ్మనే. ఆయననే కారణము అని 
చెపపుబడుతుననాది. ఈవిధంగా అనినాచోటలేలో అంతటికీ పరబ్రహ్మనే కారణమని ప్రసిదిధు 
ఉననాది. అది అందరిక్ తెలిసిందే. ఇందువలలే పరబ్రహ్మనుండి పటిటునందువలలే ఆయన 
యందే లీనము అవుతుననాందువలలే, ఆయనవలలేనే బ్రతుకతుననాందువలలేనునూనా 
ఆయనను ఆత్మగా కలిగా మనుగడ స్గిస్తేననాందువలలే కూడా తాద్త్మయాము చక్కగా 
పసగుతుంది.

ఇందువలలే అనినాంటినీ విశేషణాల్గా కలిగాయుననా అనినాంటినీ / చేతనాచేతనాలను 
తనక శరీరముగా చేస్కననా, అనినాంటికీ తాను ఆత్మగా అయ్్య ఉననా పరబ్రహ్మను 
ప్రశనుతేడై ఉపాసించాలి అని శ్రుతియే పరబ్రహ్మక సరా్వత్మకతా్వనినా ప్రతిపాదించి 
అతడిని గురించి ఉపాసనానినా ఉపదేశించ్తుననాది. పరబ్రహ్మ కారణావసథేలో 
ఉననా, కారా్యవసథేలోనూ ఉననా సూక్ష్మము, సూథేలములైన చిదచిద్ వస్తేవులను తనక 
శరీరముగా కలిగియుననాందున అనినాకాలాలోలేనూ సర్వద్సరా్వత్మఐ ఉనానాడు. ఈ 
విధమైన తాద్తా్మయానినా ప్రతిపాదించినపపుడే పరబ్రహ్మక సకలహేయప్రత్యనీక 
కళ్్యణగుణాకరత్వము విరోధంచదు. ప్రకారముఐన శరీరములోని దోషాల్ 
ప్రకారియైన ఆత్మక చెందవు. పైగా నిరతిశయమైన ఐశ్వరా్యనినా - శసించగల్గాటను 
- ప్రతిపాదించినందువలలే అది దోషము కాకండా గుణమే అవుతుంది అని మేము 
ఇంతక ముందే చెపపునాము.

జ్వునిక్ అనినాంటితో తాద్త్మయాము పసగుతుంది అని ఏది చెపపునారో అది 
సరియైనది కాదు. ప్రతిశరీరానిక్ వేరువేరుగా సంబనిధుంచి ఒకరికకరు వేరు వేరయ్న 
వారిక్ అన్్యన్యము తాద్త్మయాము అనేది కదురదుగాక కదురదు. దేనిచేతకూడా 
విభాగము లేని ముకతేడనబడే జ్వుడిక్ కూడా ఈ జగతుతేతో తాద్త్మయాము జగతుతేక 
జన్మసిథేతిలయాలక కారణత్వము కల్గదు అని జగద్ వా్యపారవరజుమ్ అనే 
సూత్రము దగగార చెపపుబడుతుంది. జగజ్జన్మ సిథేతిలయాలక జ్వులయొక్క కర్మయే 
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కారణమవుతుననాది కాబటిటు జ్వుడు కారణమని చెపపుడమునూనా మంచిమాట కాదు. 
వాళళీ కర్మల్ కారణము ఐనా ఈశ్వరుని సంకలపుము లేకంట్ జన్మసిథేతిలయాల్ 
జరుగవు. కనుక కర్మకారణము కాదు. ఇందువలలే ఈ వాక్యము లోని బ్రహ్మ శబా్దనిక్ 
పరమాత్మనే అరథేము. ఈ విధంగా చెపపున సూత్రారాథేనేనా పూరా్వచారు్యలందరూ 
హరిషించినారు. ఆమోదించినారు కూడాను. వృతితేకారుడుఐన బోధాయనుడు 
సరవేిం ఖలివేతి సరావేత్్మ బ్రహే్మశోః సర్వంఖల్ అని చెపపుబడిన వాక్యములోని బ్రహ్మ 
శబ్దవాచ్్యడు సరా్వత్మయైన ఈశ్వరుడే అని చెపపునాడు.

సూ।। వివక్షిత గుణపపతే్తశచి 1-2-2. పరమాత్మక ఉననావి అని వివరించబడే 
గుణాల్ ఆయనక మాత్రమే చెల్లేతవి. మును్మందు చెపపుబోయే గుణాల్కూడా 
పరమాత్మయందే పసగుతవి. మనోమయోః ప్రాణశరీరోః భారూపోః సత్యసింకల్పోః 
ఆకాశాత్్మ సరవేకరా్మ సరవేకామోః సరవేగనధోోః సరవేరసోః సరవేమిద మభా్యత్తోః 
అవాకీ అనాదరోః అతడు మన్మయుడు ప్రాణానినా శరీరముగా కలిగిన వాడు 
భాస్వరమైన/ ప్రకాశవనతేమైన రూపము ఆకారము కలవాడు. సత్యసంకల్పుడు. 
ఆకాశము వలె అంతటా వా్యపంచియుననావాడు. అనినాంట్నినీనా సృష్టుంచినవాడు. 
సర్వకాముడు, సర్వగనుధుడు, సర్వరస్డు అనగా గనాధుల్ రస్లూ కోరబడేవి అనీనా 
ఆయనే. ఈ సమస్తేనీనా స్్వకరించినవాడు. అనీనా కలవాడు కనుక ఎవ్వరితోనూ 
మాటాలేడడు. ఎవనివలలేనూ ప్రయోజనము లేదుకనుక ఎవ్వరియందునూనా ప్రతే్యకమైన 
ఆదరమునుచూపనవసరము లేనివాడు. అని

మనోమయోః - పరిశ్దధుమైన ఒక మనస్్సతో మాత్రమే గ్రహింపదగిన 
వాడు. వివేకము, విమోకము మొదలైన స్ధన సపతేకము చేత సహకరింపబడిన 
పరమాతో్మపాసన ద్్వరా నిర్మలమైన మనస్్స చేతనే గద్ గ్రహింపబడతాడు. 
ఇతర విషయాల్ననాచోట పరమాత్మ చేరడు. ఈ విధమైన హేయప్రత్యనీకములైన 
కళ్్యణగుణాలక మాత్రమే ఏకక స్థేనమవడం చేత పరమాత్మక సకలేతర 
విలక్షణస్వరూపత చెపపుబడుతుననాది. మలినమనస్్కల చేత మాలినా్యల్ మాత్రమే 
స్్వకరింపబడుతాయ్. ప్రాణశరీరోః జగతుతేలోని అందరి ప్రాణాలను నిలబెట్టువాడు. 
ధారకడు. ప్రాణము ఎవనిక్ శరీరమో ఆధేయము ఆధారపడిఉండేదో, విధేయం - 
శసనానిక్ లంగి ఉండేది, శేషభూతము - ద్స్డి వలె చెపపునట్లే చేసడిదిగా కూడా 
ఉంట్ననాదో - అటాలేంటి ప్రాణానినా తనక శరీరముగా కలవాడు. ఇచచిట ప్రాణశబ్దము 
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చేత జ్వుడు చెపపుబడుతునానాడు. ఆధేయత్వ విధేయత్వ శేషతా్వల్ శరీరము అనే 
శబ్దము చేత చెపపుబడడానిక్ హేతువుల్ అని మును్మందు ఉపపాదిస్తేము. భారూపోః 
- ప్రకాశవంతమైన రూపము కలవాడు. ప్రకృతి సమబినధుము లేని, తనక మాత్రమే 
చెందిన అస్ధారణమైన నిరతిశయమైన దీపతేతో కూడి ఉననావాడని అరథేము.

సత్యసింకల్పోః- అప్రతిహతమైన సంకలపుము కలవాడు. ఆకాశాత్్మ = 
ఆకాశము వలె సూక్ష్మము స్వచఛేమూ ఐన స్వరూపము కలవాడు సకలేతర పద్రాథేలక 
కారణమైన ఆకాశనిక్ కూడా ఆత్మయైనటిటు వాడు కనుక ఆకాశతా్మ. లేద్ స్వయంగా 
తాను ప్రకాశించ్తాడు ఇతరులనునూనా ప్రకాశింపచేస్తేడు. ప్రకాశమనగా 
వ్యవహారయోగ్యతాపాదనము, సరవేకరా్మఽక్రియతే చేయబడుతుంది కనుక కర్మ 
అని అనబడుతుననాది. అటాలేగా ఈ జగతుతే ఎవని కర్మన్, అటిటు జగత్ సృష్టుకారి కనుక 
సర్వకర్మ అనబడుతునానాడు. సర్వవైదిక క్రియలూ ఎవనిక్ ఆరాధన స్వరూపాలో లేద్ 
లౌక్కవైదికక్రియల్ అనినాంటిక్నీనా జ్వుల ద్్వరా సద్్వరక కరతే అవుతునానాడు కనుక 
సర్వకర్మ.

సరవేకామోః - కోరబడుతుననావి కనుక కామముల్ భ్గ్యభ్గ్పకరణాదుల్. 
అవి అనీనా అప్రాకృతముల్, పరిశ్దధుముల్నూనా. అలాంటివి సర్వవిధాలైనవి ఉననావి 
ఆయనక అని అరథేము. సరవేగనధోోః సరవేరసోఃఽ“అశబదామ్ అస్పర్శమ్” ఇతా్యది 
వాక్యము చేత ప్రకృతిలో పట్టు గనధురస్దులను నిషేధంచినారు కనుక అప్రాకృతముల్ 
తనక మాత్రమే అస్ధారణముల్, ఎట్వంటి దోషాల్ లేనివి. నిరతిశయముల్, 
మన్హరముల్ తనక భ్గ్యముల్ ఐనటిటువి అనినారకాలైన గనాధుల్ రస్లూ ఆయనక 
ఉననావి అని అరథేము. సరవేమిద మభా్యత్తోః = ఇంతవరకూ చెపపుబడిన రసమువరకూ 
ఉననా ఈ సమస్తేనీనా కళ్్యణగుణసముద్యానీనా స్్వకరించినవాడు. అభా్యత్తోః అనే 
పదము భుకా్తోః బ్రాహ్మణాోః బ్రాహ్మణుల్ భుజించినారు అని అననాట్లే కర్రారథేములోక్త 
ప్రత్యయము వచిచినట్లేగా గమనించాలి. అవాకీ = వాకః అనగా పల్్కట. అది 
ఈయనక లేదు కనుక అవాకీ అని అనబడుతునానాడు. ఎందుక? అనగా అనాదరుడు 
అని చెపపుబడుతునానాడు. అంతేకాని మూగివాడు కాడు. ఆయన అవాపతేసమసతేకాముడు. 
అందువలన ఆదరించదగినవాడు లేనందున ఆదరరహితుడు. ఈ కారణము 
చేతనునూనా అవాకీఽతరచ్గా అతిగా మాటాలేడేవాడు కాడు. నిండైన ఐశ్వర్యము 
కలవాడు కనుక బ్రహ్మను మొదల్కని సతేమబిము వరక ఉననా నిఖిల ప్రపంచమును 
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గడి్డపోచగా తీసిపారవేసి స్ఖంగా ఉనానాడని అరథేము. ఇటాలేంటి ఈ గుణాలనీనా, 
వివక్తాలైనవి పరమాత్మయందే చక్కగా సరిపోల్తవి. ఇతరుల విషయములో కాదు.

సూ।। అనుపపతే్త సు్తన శారీరోః 1-2-3 పైన చెపపున గుణాల్ పసగవు కనుక 
జ్వుడుకాడు. ఈ విధమైన గుణసముద్రుడైన పరమాత్మను గురించి తెల్్సకననాపడు 
సూరు్యడివంటి పరుషోతతేముని ముందు మిణుగురు పరుగువంటివాడు శరీరముతో 
సమబినధుమును కలిగాయుండి అపరిమితమైన దుఃఖ్లతో సతమతమయే్య బదధు 
ముకాతేవసథేలలో నుననా జ్వునిక్ ప్రస్తేత గుణాలలో ఏ ఒక్క గుణములోనూ చీమకాలంత 
ఐనా సమబినధుము లేదు కనుక ఈ ప్రకరణములో శరీరుడైన జ్వుని గ్రహించాలనే శంక 
కల్గడానిక్ అవకాశమే లేదు అని అరథేము.

సూ।। కర్మకర్తతృవ్యపదశాచచి 1-2-04 ఒకరిని కర్మగాను మరొకరిని కరతేగానూ 
వేరు చేసి నిర్్దశించినందువలలే. ఏతమితోః ప్రేత్్యభసింభవిత్స్్మ ఈ శరీరానునాంచి 
విడివడిపోయ్ పరమపరుష్డిని చేరుకని నాదైన సహజస్వరూపానినా పందుతాను 
అని ప్రాప్యడుగా పరంబ్రహ్మ చెపపుబడుతునానాడు. పందేవాడుగా జ్వుడు 
ఉటటుక్ంపబడుతునానాడు. ఇందువలలే ఉపాసకడైన జ్వుడు చేర్వాడు. ఉపాస్్యడైన 
పరబ్రహ్మ ప్రాప్యడు అని తెల్స్తేననాది కనుక ప్రాపతేయైన జ్వుడికంట్ వేరయ్నవాడే.

సూ।। శబదావిశేషాత్ 1-2-05 విశేషమైన శబా్దనినా ప్రయోగించి చెపపునందువలలే. 
ఏషమే ఆత్్మఽన్తర్ హృదయే నా హృదయంలో ఈ ఆత్మయైన వాడు ఉనానాడు 
ననునా ఉజ్్జవింపచేస్తేనానాడు. అని శరీరసంబనధుము గల జ్వుడు షషీ్ఠ విభక్తేతో (మే) 
చెపపుబడినాడు. ఉపాస్్యడు మాత్రం ప్రధమా విభక్తేతో (ఏషఆతా్మ) చెపపుబడినాడు. 
ఇటాలేగే ఇదే సమాన ప్రకరణములో వాజసనేయ శఖవాళుళీ కూడా జ్వపరుల 
విషయంలో శబ్ద విశేషానినా పఠస్తేనానారు. ఎటాలేగంట్ వ్రీహిరావేయవోవాశా్యమా కోవా 
శా్యమాక తిండులోవా, ఏవమన్తరాత్మన్ పురుష్హిరణ్మయోః యధాజో్యతిరధూమమ్. 
వడలేగింజ లేక యవధాన్యప గింజలేక చామలగింజ లేద్ చామలబియ్యపగింజ కానీ 
కావచ్చిను. ఇటాలేగే జ్వుని అనతేరాత్మలో ప్రకాశవనుతేడైన పరుష్డు ఉంట్నానాడు. 
ఆయన పగలేని అగినాలాగా వెల్గుతునానాడు అని. ఇక్కడ “అన్తరాత్మన్” అని 
సపతేమీ విభకతేయానతేముతో శరీర సమబినధుముగల జ్వుడు నిర్్దశింపబడుతునానాడు. 
పురుష్హిరణ్మయోః అని ప్రధమావిభక్తేతో ఉపాస్్యడు చెపపుబడినాడు. కావున 
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పరమపరుష్డే ఉపాస్్యడు. ఇదిగ్! ఈ కారణము వలలేనునూనా జ్వుడికంట్ 
వేరయ్నవాడే!

సూ।। స్మతృతేశచి 1-2-06 స్మమృతి (భగవద్ గీత) చెపతేననాందువలలే. 
సరవేస్యచాహింహృదిసని్నవిషటిోః మత్తోః స్మతృతిర్ జ్ఞానమపోహనించ. నేను అందరి 
హృదయాలలో ఉంటూ వారిక్ చేరువలోనే ఉనానాను. నావలలేనే గడచిన విషయాలను 
తలచ్కోవడము కతతే విషయాలను తెల్్సకనడము పరపాట్ పడి తపపుడు 
ఊహల్ చేయడమునూనా జరుగుతుననావి. యోమామేవమసింమూఢోజ్నాతి 
పురుష్త్తమమ్ ఈ విధంగా అజాఞానములేనివాడై ననునా పరుషోతతేముడినిగా 
తెల్్సకంట్నానాడో ఈశవేరససురవేభూత్నాిం హృదదాశేఽరుజున తిష్ఠతి। భ్రామయన్ 
సరవేభూత్నియనాత్రరూఢనిమాయయా।। తమేవశరణిం గచఛే. ఓ అరు్జనా! 
సర్వభూతాలలోనూ వారియొక్క హృదయస్థేనములో ఈశ్వరుడు ఉంట్నానాడు. 
సర్వభూతాలనునూనా తనయొక్క ఆశచిర్యకరమైన సర్వజఞాత్వముతో రంగులరాటనాము 
వంటి యనా్రానినా ఎక్్కంచి వారిని త్రిపపుతూ ఉనానాడు. అందువలలే నీవు సరియైన జాఞానానినా 
పంది బాగుపడదల్చికంట్ ఆయననే శరణువేడుకో! అని కూడా శరీరకడిని 
(జ్వుడిని) ఉపాసకడిగా, పరమాత్మను ఉపాస్్యడినిగా స్మమృతి (భగవద్ గీత) 
చూపంచ్తుననాది. 

సూ।। అరభూకౌకసా్తవాత్ తదవేయాపదశాచచినేతిచేన్న. నిచాయ్యత్వేదవిం వో్యమ 
వచచి.1-2-07 చిననాదైన స్థేనములో చిననావాడుగా ఉనానాడని చెపపునందువలలే 
పరమాత్మకాడు అని అనకూడదు. ఉపాసన చేయడానిక్ గాను అటాలే చెపపునారు. 
ఆయన ఆకాశము వలె అనినాంటా వా్యపంచి ఉనానాడు. అలాపుయతనత్వము - చిననాదైన 
స్థేనానినా కలిగియుండడము - అర్భకౌకసతే్వము. తద్వయాపదేశః - అలపుత్వమును 
కలిగాయుననాట్లే చెపపుడము. ఏషమే ఆత్్మ అన్తర్ హృదయే అని అణువంతటి హృదయ 
స్థేనము నందు ఉంట్నానాడు కావున అణీయాన్ వ్రీహేరావేయవాదావే వడలేగింజకంట్ 
యవగింజకంట్నూ చిననావాడు. అణువంతటివాడు. ఇతా్యది వాకా్యల ద్్వరా 
అణువంతటి స్వరూపముతో నుననావాడుగా చెపపునందువలలే ఇతడు పరమాత్మకాడు. 
ఐతే జ్వుడు మాత్రమే సరవేగతమ్ సుసూక్ష్మమ్ తదవ్యయిం యద్ భూతయోనిిం 
పరిపశ్యని్తధీరాోః అనినాంటా అనినా ప్రదేశలలో ఉండేవాడిని మిక్్కలి సూక్ష్మమైన 
వాడిని మారుపుల్ లేనివాడిని ఈ భూతాల్ అనీనా పటటుడానిక్ కారణమైన వాడిని 
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దేనికీ బెదరక చెదరక నిలిచి ఉంటూ బుదిధుతోనే రమించే జాఞానుల్ ఆ పరమాత్మను 
దరి్శంచ్కంట్నానారు. ఇతా్యది వాకా్యలద్్వరా పరమాత్మ అపరిచిఛేనునాడని 
తెల్స్తేననాది కాబటిటు జ్వుడు వడలేగింజ కసక ఉండే ముల్లే అంతటి వాడనినీనా 
చెపపునందువలలే పరమాత్మ కాదు జ్వుడే బ్రహ్మ శబ్దవాచ్్యడు అని అనేటలేయ్తే అది 
సరికాదు. పరమాత్మయే అణువైన ఆకారము కలవాడని దరి్శంచి ఉపాసించడము 
కరక చెపపుబడుతుననాది. ఈ విధంగా నిచాయ్యతే్వన - ద్రషటువ్యముగా (చూడదగినదిగా) 
ఉపాస్యమైనదిగా అని అరథేము. అంతేకాని అణువంతనే ఈ పరమాత్మ స్వరూపము 
అనికాదు. వో్యమము - ఆకాశమువలెనునూనా ఇతడు చెపపుబడుతునానాడు. అనగా 
స్్వభావికమైన మహతతే్వము ఇదే వాక్యములో ఉదోఘాష్ంపబడుతుననాది జ్్యయాన్ 
పృథివా్యోః జ్్యయానన్తరిక్షాత్ జ్్యయాన్ దివో జ్్యయానేభో్యలోకేభ్యోః పృథివి కంట్ 
పరిమాణములో పెద్దవాడు. అనతేరిక్షము కంట్ దు్యలోకముకంట్ ఇంకా ఈ పైపై 
లోకాలనినాంటికంటెనూ పెద్దవాడు అని. అందువలలే ఇంతటి పెద్దవాడేఐనా ఉపాసకడు 
ఉపాసకని సౌకర్యము కరక మాత్రమే అలపుత్వము పరమాత్మక చెపపుబడుతుననాది.

అది ఇటాలేగా ఉననాది. సరవేమ్ ఖలివేదిం బ్రహ్మ తజజులానితి శాన్త ఉపాసీత అని 
సరో్వతపుతితే ప్రలయాలకారణమైనందున సమసతే జగతుతేకనూనా ఆత్మగా అనుప్రవేశము 
చేసి జ్వింపచేస్తేననావాడవడం చేతనునూనా సరా్వత్మకడైన బ్రహ్మను ఉపాసించాలి 
అని ఉపాసనను విధంచి అధఖల్ క్రతుమయోః పురుషోః। యధాక్రతురస్్మింలో్లకే 
పురుష్భవతి. తధేతోః ప్రేత్యభవతి. అని ఉపాసకడు తాను ఉపాసన చేసిన 
ప్రకారంగానే ప్రాప్యమైన ఫలానినా పందుతాడని చెపపు. సక్రతుింకురీవేత అని 
గుణాలను విధంచడము / తెల్పడంకరక ఉపాసనను తిరిగి ఎతితే చెపపు 
మనోమయోః ప్రాణశరీరోభారూపోః సత్యసింకల్పోః ఆకాశాత్్మ సరవేకరా్మ సరవేకామోః 
సరవేగనధోోః సరవేరసోః సరవేమిదిం అభా్యత్తోః అవాకీ అనాదరోః అని జగదైశ్వర్యముతో 
కూడియుననా బ్రహ్మయొక్క తపపుక స్్వకరించదగియుననా స్వరూపానినా గుణాలనునూనా 
ప్రతిపాదించి ఏషమే ఆత్్మ అన్తర్ హృదయే అణీయాన్ వ్రీహేరావే యవాదావే సర్షపాదావే 
శా్యమాకాదావే శా్యమాకతిండులాదావే అని ఉపాసకని యొక్క హృదయములో 
అణువంతరూపములో, వానిక్ ఆత్మగా ఉపాస్్యడైన పరమపరుష్డు ఉపాసనము 
చేయడానిక్ అనువుగా ఉంట్నానాడు అని చెపపు ఏషమే ఆత్్మఅన్తర్ హృదయే జ్్యయాన్ 
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పృథివా్యోః జ్్యయానన్తరిక్షాత్ జ్్యయాన్ దివో జ్్యయానేభో్యలోకేభ్యోః,సరవేకరా్మసర్
వకామోః సరవేగనధోోః సరవే రసోః సరవేమిదమభా్యతో్తఽవాక్యనాదరోః అని హృదయము 
లోపల ఉననా ఉపాస్్యడైన వానియొక్క ప్రాపా్యకారానినా నిర్్దశించి ఏషమే ఆత్్మ అన్తర్ 
హృదయే. ఏతద్ బ్రహ్మ అని చెపపు ఇటాలేంటి వాడైన పరబ్రహ్మ మిక్్కలి దయగలవాడు 
కాబటిటు మనలనుబ్రతిక్ంచి బాగుపరచడానిక్గాను మన హృదయములో సనినాహితుడై 
ఉనానాడు అని అనుసనాధునమును చేస్కోవాలి అని విధంచి ఏతమ్ ఇతోఃప్రేత్య 
అభసింభవిత్ అస్్మ ఉపాసన చేస్తేననా ప్రకారము ప్రాపతే తపపుక కల్గుతుందని 
నిశచియానినా అనుసనాధునము చేస్కోవాలి అని ఆదేశించి ఇతి యస్య సా్యదదాధో 
నవిచికిత్సుఽస్్త అని ఎవడిక్ గటిటునమ్మకము కల్గుతుందో అటటువాడిక్ పరమాత్మను 
పరమానంద్నినా పందడము గురించి మాటిమాటికీ విచారము పడవలసిన అవసరం 
లేదు. అని ఈవిధమైన ప్రాప్యమును పందుతాను అని నిశచియముననా ఉపాసకడిక్ 
ఫలానినా పందడములో సందేహము అక్కరలేదని చెపపు ముగింపచేయబడింది. 
ఇందువలలే ఉపాసనము కరక అర్భకౌకసతే్వము అణీయసతే్వమునూనా పరమాత్మ 
విషయంలో చెపపుబడినవి.

సూ।। సింభోగప్రాపి్తరితి చేన్నవైశేషా్యత్ 1-2-08 సూక్ష్మంగా శరీరములో 
ఉననాందువలలే కరా్మనుభవము కల్గదు. విశేషముననాందువలలే. జ్వుడిక్ వలెనే 
పరబ్రహ్మక కూడా శరీరము లోపల చేరి ఉండడానినా అంగీకరించినటలేయ్తే ఆ 
జ్వుడిక్వలెనే శరీరముతో సమబినధుం ఉననా కారణము వలలే స్ఖదుఃఖ్లను పరమాత్మ 
అనుభవించవలసి వస్తేంది అని అనకూడదు. అటాలేగా శరీరంలో ఉండడానిక్ విశేష 
హేతువు ఉననాది. అదేమంట్ శరీరములో ఉండడము మాత్రమే స్ఖదుఃఖప్రాపతేక్ 
కారణముకాదు. కానీ పణ్యపాపరూపమైన కర్మవశ్యతయే కారణము అవుతుంది. ఆ 
కర్మపరవశత అపహత పాప్మడైన పరమాత్మక కల్గదు. అటాలేగని శ్రుతి చెపపుతుననాది. 
తయోరన్యోః పిప్పలమ్ సావేదవేతి్త అనశ్నన్ననో్య అభచాకశీతి. ఆ రండింటిలో ఒకటి 
రుచికరమైన కర్మఫలానినా భుజిస్తేననాది. మరొక్కటి ఫలానినా తినకండానే ఆనందంగా 
ఉతా్సహంగా ఉంట్ననాది అని. సరవేత్రప్రస్దిధో అధికరణము ముగిస్ింది.

*  *  *
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ఇక అతత్రధికరణము

పరమాత్మభ్కతే కాకపోయ్నటలేయ్తే అపడు అనినాచోటలేలోను భ్కతేగా 
కనుపంచేవాడు జ్వుడే కావలసి ఉంట్ంది అను ఆ శంకక సమాధానమును 
చెపపుతునానారు.

సూ।। అత్్త చరాచరగ్రహణాత్ 1-2-9 పరమాత్మనే భ్కతే. చరాచరములైన 
వాటిననినాంటినీ భుజిస్తేనానాడు గనుక. కఠవలిలేయందు పఠంపబడుతుననాది. 
యస్యబ్రహ్మచక్షతత్రించ ఉ భేభవత ఓదనోః మృతు్యర్యసో్యపసేచనిం కఇత్ధో వేదయత్ర 
సోః ఎవనిక్ బ్రాహ్మణ జాతి మరియు క్షత్రియజాతి కూడా ఇద్దరునూనా ఆహారముగా 
అవుతునానారో! మృతు్యవు ఎవడిక్ నంచ్కనే పద్రథేము అవుతుననాదో! ఇట్వంటి 
వాడిని ఎవడు తెల్్సకంట్నానాడో వాడు అతని సనినాధక్ చేరుకంట్నానాడు అని. ఇక్కడ 
ఓదనము, ఉపస్చనములద్్వరా సూచింపబడిన భ్కతేజ్వుడేనా? లేక పరమాత్మనా? 
ఎవరు కావచ్చిను అని సందేహము కల్గుతుననాది. ఏది తగును? అంట్ జ్వుడేనని 
మా సమాధానము. ఎందువలలేనంట్ భ్కతేమృత్వము అనేది కర్మకారణంగా వస్తేంది. ఆ 
కర్మ జ్వుడికే ఉననాది కాబటిటు అని.

దీనిక్ సమాధానము ఇటాలేగా చెపపుబడుతుననాది. అతాతే చరాచర గ్రహణాత్. 
అతాతే భుజించేవాడు పరమాత్మనే. ఎందువలలేనంట్ చరాచరములననినాంటినీ 
భ్ంచేయడము ఆయనక మాత్రమే స్ధ్యమవుతుంది. ఈ భ్కతేమృత్వము కర్మ 
నిమితతేంగా వచిచింది కాదు. కానీ జగజ్జన్మ సిథేతి లయములక కారణమైన పరబ్రహ్మ 
అనబడు విష్ణుమూరితే సంహరతేమృత్వము. అనగా తాను సంకలపుపూర్వకముగా చేసిన 
సృష్టుని ఉపసంహరించ్కోవడం తపపు మరొకటి కాదు. సోఽధవేనోః పారమాపో్నతి 
తదివేష్ణుోః పరమమ్ పదమ్. ఆ ఉపాసకడు తనదైన జ్వన యాత్రలో మారాగానిక్ 
ఆవలి లక్షయామైన ఆ విష్ణువు యొక్క నివాస స్థేనమైన పరమపద్నిక్ చేరుకంటాడు. 
అని ఇదే ఉపనిషతుతేలోని ప్రకరణము నందు కనిపస్తేననాది. అటాలేగే మృతు్యోః 
యసో్యపసేచనమ్ అని చెపపుడానినాబటిటు బ్రహ్మచక్షతత్రించ అని చరాచర రూపమైన ఈ 
జగతతేంతా తినదగిన ఆహారంగా గ్రహింపబడుతుననాది. ఉపస్చనము అంట్ తాను 
స్వయంగా తినబడుతూనే మరొకద్నిని తినడానిక్ కారణమయే్యది. అనగా భ్జనము 
చేస్టపపుడు మధ్యమధ్యలో పచచిళుళీ వంటివి నంచ్కోబడి, మిగతా అనానానినా తినడానిక్ 
స్ధనముల్ అవుతాయ్. అట్లే పరమాత్మ జగదుపసంహారసమయంలో మృతు్యవు 
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కూడా నంచ్కనే పద్రథేంగా తినబడుతుననాది కనుక ఆయన చేత తినబడుతుననా 
బ్రహ్మక్షత్రము మొదల్గాగల సమసతే చరాచరాలను జగానినా తినడమనేది ఇక్కడ  
ఉపసంహారముగా చెపపుదలచ్కననావిషయమని గమనించాలి. 

ఇట్వంటి తినడము జగదుపసంహారమే. అందువలలే ఇలాంటి జగదు 
పసంహారిత్వరూపమైన భ్కతేమృత్వము పరమాత్మదే కాని జ్వుడిక్ సమబినిధుంచినది కాదు.

సూ।। ప్రకరణాచచి 1-2-10 ప్రకరణానినా బటిటు కూడా. ఈ ప్రకరణము కూడా 
పరబ్రహ్మక సమబినిధుంచినదే. మహాన్తిం విభుమాత్్మనిం మత్వేధీరోన శోచతి అంతటా 
నిండియుననా ఆ మహాపరుష్డిని అందరికీ ఆత్మగా ఉండి ఉజ్్జవింపచేస్తేననా వాడిని 
చక్కగా తెల్్సకని మననము చేస్కంట్ననా జాఞానియైన వాడు విచారపడడు. 2) 
నాయమాత్్మ ప్రవచనేనలభో్యనమేధయా బహునాశ్రుతేన యమేవైషవృణుతే తేన 
లభ్యోః తస్్యష ఆత్్మ వివృణుతే తనూిం సావేమ్. ఈ పరమాత్మ కర్మజాఞానభకతేలచేత 
లభంచేవాడు కాడు. ఎవడినైతే ఆయన ఇషటుపడుతాడో వానిక్ మాత్రమే దర్శనమిస్తేడు. 
అంతమాత్రమే కాదు. తనదైన స్వరూప స్వభావ గుణాదులను చక్కగా వివరించి 
చూపతాడు అని ప్రకృతసందర్భము. క ఇత్ధోవేదయత్ర సోః. ఇట్వంటి వాడని అతడిని 
ఎవడు తెల్్సకంట్నానాడు అని చెపతూ ఆయన దయలేకపోతే తాను ఎంత కషటుపడినా 
తెలియబడడు అని ముందు ప్రస్తేవించబడిన వాని గురించి ప్రత్యభజఞా కల్గాతూ ఉననాది.

ఐతే ఇటాలే కావచ్చిను. ఈ బ్రహ్మక్షత్రములను ఆహారముగా భుజించ్తుననా 
వాడైన పరుష్డు అపహతపాప్మయైన పరమాత్మ కాడు. ద్ని తరా్వత ఋతింపిబన్్త 
సుకృతస్యలోకే గుహామ్ ప్రవిష్టి పరమేపరార్ధోయా. ఛాయాతపౌ బ్రహ్మవిద్ విదని్త 
పించాగ్నయో యేచత్రిణాచికేత్ోః పణ్యలోకమునందు తాము చేస్కననా 
పణ్యకర్మను అనుభవించ్తూ హృదయగుహలోక్ ప్రవేశించినారు ఇద్దరు. వారు 
స్టిలేని మహ్ననాతుల్. అటాలే విడదీయడానిక్ వీల్లేని ఆ ఇద్దరినీ బ్రహ్మవేతతేల్, 
త్రిణాచికేతముల్ అనబడే అగినావిద్యను ఉపాసించే కరి్మష్్ఠల్నూనా ఒకరు ఛయ 
మరొకరు ఆతపము (ఎండ) అని పోలిచి చెపపుతునానారు. అని కర్మఫలానినా భుజించేవాడే 
తనవెంట మరొకడిని కలిగాయునానాడని తెల్స్తేననాది. ఆ రండవవాడు ప్రాణము 
కాని, బుదిధుకానీ కావచ్చిను. ఋతపాన మంట్ కర్మఫలానినా అనుభవించడమే. అది 
పరమాత్మక సంభవించేది కాదు. బుదిధు ప్రాణాలైతే భ్కతే ఐన జ్వుడిక్ ఉపకరణాల్/ 
స్ధనాల్గా ఉపయోగపడుతుననావి కాబటిటు ఎటోలే ఒకటాలేగా ఋతపానము 
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నందు అన్వయము సంభవిస్తేంది కనుక ఆ బుదిధు ప్రాణాలోలే దేన్నా ఒకద్నినా తన 
వెంట పెట్టుకననావాడు సది్వతీయుడు జ్వుడే అని ప్రతిపాదింపబడుతుననాది. 
ద్నితో ఏక ప్రకరణమైనందున జ్వుడే అని ప్రతిపాదింపబడుతుననాది. ద్నితో 
ఏకప్రకరణమైనందున పూర్వము ప్రస్తేవించబడిన అతాతే కూడా జ్వుడే కావడానిక్ 
అవకాశముననాది కద్! అని. ద్నిక్ సమాధానమున చెపతునానారు.

సూ।। గుహామ్ ప్రవిషాటివాత్్మన్ హి తదదార్శనాత్ 1-2-11 హృదయగుహలో 
ప్రవేశించినవారు జ్వపరమాత్మల్. ఆ విషయము వేదములో కనిపస్తేననాది. 
ప్రాణజ్వుల్, బుదిధుజ్వుల్ కానీ గుహలో ప్రవేశించి ఋతానినా పానము చేస్తేనానారని 
చెపపుబడడము లేదు. అయ్తే వారిద్దరూ జ్వపరమాత్మల్ మాత్రమే. అటాలేగా 
చెపపుబడినారు. ఎందువలలేనంట్ ఆ ముచచిట్ కనపడుతుననాది కాబటిటు. ఈ ప్రకరణంలో 
జ్వపరమాత్మలకే గుహాప్రవేశవ్యపదేశము కనిపస్తేననాది. పరమాత్మకతే తిం దురదార్శిం 
గూఢమను ప్రవిషటిమ్ గుహాహితిం గహవేర్షటిిం పురాణమ్। అథా్యత్మయోగాధిగమేన 
దవిం మత్వేధీరో హర్షశోకౌ జహాతి. ఆ విధముగా కంటితో చూడశక్యము కాని వాడు, 
తాను కర్మరూపమైన అవిద్యను పరమాత్మ కనరాకండా ఉంచే తెరగా కలిగాయుననాందున 
గూఢమైనవాడిని జ్వునితో పాట్ అను ప్రవేశము చేసినవాడిని తన హృదయములోనే 
ఉననావాడిని, తన అనతేరా్యమిని/ పరమవో్యమము నందుండే వాడిని తన ఆత్మయందుననా 
పరమాత్మను ఉపాసన చేయడంద్్వరా అదు్భతంగా వెల్గుతుననావాడిని సందరి్శంచి 
జాఞానియైన వాడు హరషిమును శ్కానినా రండింటినీ వదిలివేసి ఆనందంగా ఉంటాడు 
అని. జ్వుడిక్నీనా యాప్రాణేన సమభూవత్యదితిోః దవత్మయీ. గుహామ్ ప్రవిశ్యతిష్ఠన్్త 
యాభూతేభోః వ్యజ్యత. అదితి అనబడే ఈ జ్వుడు ప్రాణముతో కూడి జని్మస్తేనానాడు. 
ఇతడు హృదయగుహలో ఉంట్నానాడు. పంచభూతాల్ ఇంద్రియాలతోనూ కలిసి 
వివిధరూపాలోలే పడుతునానాడు. కర్మఫలాలను అనుభవించ్తునానాడు కనుక జ్వుడు 
అదితి అనబడుతునానాడు. ప్రాణేన సంభవతి - ప్రాణముతో కలిసి ఉంట్నానాడు. 
దేవతామయీ - ఇంద్రియాలక లంగిన భ్గముల్ కలవాడు. గుహాంప్రవిష్యతిష్ఠనీతే 
- హృదయపండరీకములో సంచరించేవాడు. భూతేభః వ్యజాయత - నేల మొదలైన 
పంచభూతాలతో కలసి దేవాదిరూపాలలో పల్రకాల్గా పడుతునానాడు. ఇటాలే 
పరమాత్మ జ్వుడు ఇద్దరునూనా హృదయగుహలో ప్రవేశనినా గలవారైనారు. కనుక 
ఋతింపిబన్్త అనేచోట త్రాగుతునానారు అని అనడము ఇద్దరూ కర్మపానము 



శ్రీభాష్యమ్ 305

చేస్తేనానారు అని కాక “ఛతిత్ర ణగచఛేని్త” గొడుగుల్ కలవారు పోతునా్నరు అని 
చెపపునట్లేగా - ఒకడు గడుగును పట్టుకని పోతుంట్ లేనివాడొకడు తోడుగా వెంట 
గడుగు లేకండానే కలసి ద్ని నీడలోనే పోతునానాడని అననాట్లే జ్వుడు కర్మఫలానినా 
అనుభవించ్తుంట్ పరమాత్మతోడుగా చూసూతే పోతునానాడని అరథేము చేస్కోవాలి. 
లేద్ ఒకరు ఋతపానము చేస్ వారయ్తే మరొకరు ద్నినా చేయ్ంచేవారుగా ప్రయోజ్య 
ప్రయోజకల్గా ఇద్దరికీ కరతేమృత్వము నపపుతుంది అని చెపపుకోవచ్చిను.

సూ।। విశేషణాచచి 1-2-12 గుహలో ప్రవేశించిన ఇద్దరికీ విడివిడిగా 
విశేషణాలను చెపపునందువలలే. ఈ ప్రకరణంలోనే జ్వపరమాత్మల్ ఇద్దరునూనా 
ఉపాస్య ఉపాసకల్గా ప్రాప్యప్రాపతేల్గా విశేషధరా్మలతో కూడినవారై అనినాచోటాలే 
ప్రతిపాదింపబడుతునానారు. అదెటాలేగంట్ బ్రహ్మజజఞాిం దవమీడ్యిం విదిత్వేనిచా
య్యఇమాింశాని్తమత్యన్తమేతి బ్రహ్మ నుండి పటిటునవాడు జాఞానము కలవాడు ఐన 
జ్వుడు తాను ఆయన నుండి పటిటునవాడినని తెల్్సకని స్తేతింపదగిన ఈశ్వరుడిని 
తెల్్సకని ఉపాసించి దరి్శంచి ఈవిధమైన కర్మ సమబినధుములగు స్ఖదుఃఖ్లనుండి 
విముకతేడై నిండైన శనితేని పందుతునానాడు అని. బ్రహ్మజజుఞాడు జ్వుడు, ఆయననుండి 
పటిటునందువలలే, జాఞానము కలవాడైనందువలలే. తిందవమీడ్యింవిదిత్వేఽఉపాసకడైన 
జ్వాత్మను బ్రహా్మత్మకడినిగా అరథేము చేస్కని అని అరథేము. అట్లే యోఃసేతుోః 
ఈజ్నానాిం అక్షరిం బ్రహ్మయత్ పరమ్। అభయిం తితీర్షత్ిం పారింనాచికేతిం 
శకేమహి. ఎవడు ఉపాసన చేస్వారిక్ స్తువు వలె సంస్రస్గరము నుండి 
ద్టించెడి వాడో! ఏదైతే నాశనములేని పరంబ్రహ్మ అనబడుతూ ద్టదల్చికననా 
వారిక్ భయానినా పోగడుతునానాడో అట్వంటి నాచికేతాగినా స్వరూపడిని ఉపాసనచేసి 
చేరుకందముగాక! అని ఉపాస్్యడు పరమాత్మ అని చెపపుబడుతుననాది. నాచికేతమ్ = 
నా చికేతమనే కర్మక ప్రాప్యమైనవాడిని అని అరథేము. ఆత్్మనిం రథినిం విదిధో శరీరిం 
రథమేవచ. ఆత్మను (జ్వుడిని) రథము కలవాడై ప్రయాణించెడివాడినిగా తెల్్సకో. 
నీదైన శరీరానినా రథమునుగా తెల్్సకో ఇతా్యదివాక్యముద్్వరా ఉపాసకడు జ్వుడని 
చెపపుబడుతుననాది. అటాలేగే విజ్ఞాన సారధిర్యసు్త మనోః ప్రగ్రహవాన్నరోః సోఽధవేనోః 
పారమాసో్నతి తదివేష్ణుోః పరమింపదమ్. ఏ నరుడైతే బుదిధుని తనక స్రధనిగా 
చేస్కని మనస్్స అనే పగాగాలను చేత బట్టుకని ప్రయాణమును చేస్తేడో అతడు తాను 
చేయదల్చికననా ప్రయాణ మారాగానిక్ ఆవలి లక్షయామైన శ్రీమహావిష్ణువునక నివాస 
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స్థేనమైన పరమపద్నిక్ చేరుకంటాడు. అని ప్రాప్యప్రాపతేల్ జ్వపరమాత్మల్గా 
చెపపుబడినారు. ఇక ఋతం పబన్తే ఈ వాక్యంలో కూడా ఛయాతపౌ అనే పదముచేత 
అజఞాత్వ సర్వజఞాతా్వలచేత ఆ ఇద్దర్ జ్వపరమాత్మలే విశిష్టుల్గా చెపపుబడుతునానారు.

ఐతే ఇటాలేకావచ్చినేమో! యేయింప్రేతే విచికిత్సుమనుషే్య అసీ్తతే్యకే 
నాయమసీ్తతిచైకే ఈ శరీరానునాంచి జ్వుడు పోతే అతడు ఉనానాడని కందరు ఇతడు 
లేడని కందరు విచిక్త్స - విచారానినా చేస్తేనానారు. అనగా జ్వస్వరూపయథారథేసిథేతిని 
తెల్్సకనేందుక ప్రశనా ఆరంభమవుతుననాందున ఈ ప్రకరణమంతా జ్వునిక్ 
సమబినిధుంచినదే అని అరథేమవుతుననాదికద్! అని కాని అది అటాలేగా కాదు. ముందుగా 
ఆ ప్రశనా దేహానికంట్ వేరైన జ్వుడిక్ సమబినిధుంచి అసితేత్వనాసితేత్వశంకక చెందినది 
కాదు. అదే నిజమైతే దీనికంట్ ముందు రండువరాలను కోరుకోవడము పసగదు. 
అదెలాగంట్ నచికేతుడు తన తండ్రిగారు చేసిన సర్వవేదసదక్ణమనే ప్రుగల 
యజాఞానినా ముగించేకాలములో దక్ణగా ఇవ్వబడే ఆవుల్ అనీనా ముసలివి పాల్ ఇవ్వక 
వటిటు పోయ్నవి ఐనందువలలే అవి సరియైన దక్ణ కానందువలలే అటాలేంటి వాటిని ద్నం 
చేసినందువలలే కల్గపోయే ఫలము కూడా క్రతువుక తగినట్లేగా మంచిఫలము 
లభంచదో ఏమోనని తలచి కడుకన నచికేతుడు ఆసితే కాగ్రేసరుడైన తనను ఐనాద్నము 
చేసినటలేయ్తే తండ్రిక్ చక్కని యజఞా ఫలము దక్కతుందని తలపోసి “ననె్నవవేరికి 
ఇసా్తవు” అని తనతండ్రిని మాటిమాటికీ విసిగిస్తేంట్ ఆయన కోపపడి యముడిక్ 
ఇస్తేనానాను అని అనడంతో యమధర్మరాజుగారి ఇంటిక్ పోయ్నాడు. అక్కడ ఆయన 
లేకపోవడంతో మూడు దినాల్ ఉపవాసము ఉండినాడు. తిరిగి వచిచిన యమధర్మరాజు 
అతనియొక్క ఉపవాససిథేతిని గమనించి తాను ఉండక సరియైన అతిథి మరా్యదల్ 
చేయలేకపోవడంతో ఏమి జరుగుతుందోని భయపడి మూడు వరాలను ఇవ్వజూపగా 
అందులో మొదటివరముతో గపపు ఆసితేక్యభావన గలవాడైనందున తనపైన తండ్రిక్ 
కోపముపోయ్ అనుగ్రహము కల్గాలని కోరినాడు. ఇదంతా దేహం కంట్ 
వేరయ్నవాడు ఆత్మ అని తెలియకంట్ పసగకండా పోతుంది. ఇక రండవ వరముతో 
శరీరము నుంచి బయటక వచిచిన ఆత్మ అనుభవించవలసిన సతఫులానినా స్ధంచే 
అగినావిద్యను కోరుకనానాడు. ఆ వరము కూడా దేహము కంట్వేరుగా ఆత్మ అనేది ఒకటి 
ఉననాదని తెలియకపోయ్నవానిక్ తోచనే తోచదు. ఇందువలలే మూడవ వరముతో 
దీనినా కోరుకనానాడు. యేయింప్రేతే విచికిత్సు మనుషే్య అసీ్తతే్యకేనాయమసీ్తతిచైకే। 
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ఏతదివేదా్యమనుశషటిస్తవాయా అహమ్ వరాణామేషవరస్తతృతీయోః. ఈ మనుష్్యడు 
శరీరానినా విడిచి వెళళీపోతే మిగతా వాళుళీ ఇతడు ఉనానాడని కందరు లేడని మరికందరు 
విచిక్త్స చేస్తేనానారు. ఈ విషయానినా తమరి ద్్వరా తెల్్సకని ఆనందపడాలని 
కోరుతునానాను. ఇది నాయొక్క మూడవవరము. అని ఇక్కడ పరమపరుషారథేరూపమైన 
బ్రహ్మ ప్రాపతే అనే లక్షణము గల మోక్షము యొక్క యథారథేసిథేతిని తెల్్సకోవడం 
కరక, ద్నిక్ ఉపాయమైన పరమాతో్మపాసనము - పరావరఆత్మతత్వములను 
తెల్్సకనేందుక ఈ ప్రశనా చేయబడింది కాగా “యేయింప్రేతే” అనే వాక్యము శరీర 
వియోగమాత్రానికే చెందిందికాదు. కాని సర్వబనాధులనుండి విముక్తేక్ సమబినిధుంచినది. 
ఎలాగంట్ నప్రేత్య సింజ్ఞాఅస్్త అని. ఇదీ దీని అరథేము - మోక్షాధకారియైన మనుష్్యడు 
సర్వబనాధులనుండి వినిరు్మకతేడైనపపుడు అతని యొక్క స్వరూపానిక్ సమబినిధుంచిన 
వాదులయొక్క వేరువేరు విప్రతిపతుతేలక చెందిన అసితే నాస్తేయాతి్మకమైన ఈ విచిక్త్స 
ఏదైతే ఉననాదో ద్నినా తొలగించడానిక్ ఆ మోక్షస్వరూప యాధాతా్మయానినా తమ 
ద్్వరా శసింపబడినవాడినై / తీరిచిదిద్దబడినవాడినై విద్్యమ్ - తెల్స్కంటాను. 
విజాఞానమును కలవాడన్తానని. 

ఆ మోక్షమును గురించి అనేక విభేద్ల్ననావి - కందరు కేవలము 
జాఞానస్వరూపమైన ఆత్మక స్వరూప విచిఛేతితేయే మోక్షమని చెపపుతునానారు. ఇతరుల్ 
విజాఞాన స్వరూపడై ఉననావానిక్ అవిద్య తొలగిపోవడమే మోక్షమని అంట్నానారు. 
ఇంకందరు బండరాయ్తో సమానమైన ఆత్మక జాఞానము కలిగాఉండుట వంటి 
అనినారకాలవైశేష్క గుణాల్ లేకండా పోయ్ కవల్యరూపానినా పందడమే మోక్షమని 
అనానారు. మరికందరు అపహత పాప్మడైన పరమాత్మను ఒపపుకంటూనే అతడికే 
కర్మరూప ఉపాధతో సంసరగాము ఏరపుడినందువలలే జ్వుడు అయ్్య జ్వుడి లక్షణాలను 
పంది స్ఖదుఃఖ్లను పందుతుననావాడిక్ ఆ ఉపాధ తొలగిపోయ్ తిరిగి తనదైన 
స్వభావానినా సంపాదించ్కోవడమే మోక్షమంట్నానారు. ఇక వేద్నతేములందు పూరితే 
విశ్వసము ఉననావారు మాత్రము - నిఖిలజగతుతేక ఏకక కారణుడు అశేష హేయాలక 
ప్రతిభటమై అననతేజాఞాన ఆనందములే తనదైన స్వరూపంగా కలవాడు సహజమైన 
అనవధకము అతిశయము ఐన లెక్్కంచరాని కళ్్యణగుణాలక సముద్రము 
వంటివాడు. తనకంట్ వేరయ్న వారందరికనానా విలక్షణుడు సమసతేచిదచితుతేలక 
ఆత్మయైన పరబ్రహ్మక శరీరము ఐనందువలలే ఆయనక విశేషణము / 
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ప్రకారము అయ్్య అనుకూలము అపరిచిఛేననాము ఐన జాఞానస్వరూపడు అయ్్య 
పరమాతా్మనుభవమొక్కట్ రసముగా గలవాడు ఐన జ్వుడిక్ అనాదియైన కర్మరూప 
అవిద్యచేత తిరోహితమైన స్వరూపముగలవాడిక్ అవిద్య తొలగిపోవడము తోపాట్ 
స్్వభావికమైన పరమాతా్మనుభవమే మోక్షమని ప్రవచిస్తేనానారు. ఆ సందర్భములో 
మోక్షస్వరూపానినా ద్నినా స్ధంచే ఉపకరణమైనద్నీనా తమరి అనుగ్రహముతో 
తెల్్సకోదల్చికనానాననినచికేతుడు అడుగగా మృతు్యదేవతయైన యమధర్మరాజు 
ఆ పరుషారథేము స్లభముగా అరథేమయే్యదికాదని తెలిప పల్రకాలైన భ్గాలను 
సమృదిధుగా అందజేయడము ద్్వరా అతడిని ఆశపెటిటు ఆ విధంగా నచికేతుడిని 
పరీక్షచేసి అతడి బ్రహ్మ విద్్యయోగ్యతను బాగా తెల్్సకని పరావర ఆత్మ విజాఞానానినా, 
పరమాత్మను ఉపాసించే పదధుతిని, ఆయన ఉండే చోటైన పరమపద్నిక్ చేరుకోవడమే 
స్వరూపముగా గల మోక్షానీనా తిందురదార్శిం గూఢమనుప్రవిషటిమ్ అని ఆరంభంచి 
సోఽధవేనోః పారమాపో్నతి తదివేష్ణుోః పరమిం పదమ్ అనే మన్రాముతో ఉపదేశించి 
ద్నిక్ అవసరమైన ప్రణవము, అగినావిద్్యదులనునూనా ఉపదేశించినాడు. కనుక 
అంతా సమంజసమే. ఇందువలలే పరమాత్మనే అత్్త, జీవుడు కాడని నిశిచితమయ్్యంది. 
ఇది అతత్రధికరణము.

*  *  *

ఇక అన్తరాధికరణము

సూ।। అన్తర ఉపపతే్తోః 1-2-13 చరాచర ప్రాణులనినాంటిలోపల ఉననావాడు 
పరమాత్మనే. అది ఆయనకే చెల్లేతుంది. ఛన్్దగ్్యపనిషతుతేలో ఇటాలేగా 
వినిపస్తేననాది. యఏష్ఽక్షిణిపురుష్దృశ్యతే. ఏషఆతే్మతి హోవాచ. ఏతదమృతమే 
తదభయమేతద్ బ్రహ్మ. కంటిలో కనిపస్తేననా పరుష్డు ఎవడునానాడో అతడు ఆత్మ 
అని చెపపునాడు. అంతేకాదు. ఆయన అభయమిచేచివాడు. అమృతస్వరూపడు 
ఆనందమయుడు. ఇతడే బ్రహ్మ అని. ఇక్కడ ఒక సందేహము. కంటిని ఆధారముగా 
చేస్కని ఉననాట్లేగా చెపపుబడుతుననా ఈ పరుష్డు ప్రతిబింబస్వరూపడా? లేక 
చక్షురింద్రియానిక్ అదిషా్ఠత ఐన దేవతావిశేషమా? లేక జ్వాత్మనా? ఇవేవీ కాకపోతే 
పరమాత్మనేనా? అని. ఏది తగును అనగా ప్రతిబింబాత్మనే అని సమాధానము 
చెపపుతునానాము. ఎందుకనగా ప్రసిదధుమైన నిర్్దశము కనపడుతుననాది. దృశ్యతే అని 
సూటిగా చెపపుతుననాందువలలే. కాకపోతే జ్వాత్మనైనా అవుతాడు. అతడు కూడా కంటిలో 
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విశేషంగా ఉంట్ననాట్లే తెల్స్తేననాది. కనుక అతడికనా లోక ప్రసిదిధు కదురుతుంది. 
లోకంలో బాగా కనునారపపులను తెరచి చూచి శరీరంలో జ్వాత్మ ఉనానాడా లేడా? 
అని అతనిసిథేతి (ఉండడము) గతు (చనిపోవడము) లను నిర్్దశిస్తేనానారు కద్! 
రశ్మభర్ష్ఽస్్మన్ ప్రతిష్్ఠతోః ఈతడు తనయొకకా కాను్తలతో ఈ కింట్లో కుదురుకొని 
ఉనా్నడు. అనే శ్రుతి ప్రసిదిధుతో చక్షువులో ప్రతిష్్ఠతుడైన దేవతావిశేషమైనా కావచ్చిను. 
వీరియందే ప్రసిదిధు ఉననాట్లే నిర్్దశము పస్గుతుననాది కనుక వీరిలో ఎవ్వరైనా ఒకరు 
మాత్రమే అనతేఃపరుష్డు. అని పూర్వ పక్షము రాగా సమాధానము చెపపుతునానాము 
వినండి.

అనతేరః ఉపపతేతేః అనతేరుడు పరమాత్మనే. ఆయన యందే ఈ ధర్మము 
ఉపపననాము అవుతుననాది. ఏషఆతే్మతిహోవాచ. ఏతదమృతిం ఏతదభయిం 
ఏతద్ బ్రహే్మతి. 2) ఏతిం సింయదావేమ ఇత్్యచక్షతే. ఏతిం హిసరావేణి వామాని 
అభసింయని్త. ఏషఉఏవ వామన్ోః ఏషహి సరావేణివామానినయతి. ఏష ఉ ఏవ 
భామన్ోః. ఏష హిసర్వేష్ లోకేష్భాతి. 2) ఇతడిని సంయద్్వమ అని పల్స్తేరు. 
అనినా మంగళములూ ఇతినినే చేరియుంట్ననావి. ఇతడే ఇతరుల్ అందరిక్నీనా 
మంగళములను చేకూరుస్తేనానాడు. ఇతడు మాత్రమే మంగళకరమైన స్థేనాలక 
తీస్కనిపోతునానాడు. ఇతడే అతు్యజ్జ్వలమైన ప్రకాశము కలవాడు. భామనీః అని 
అతనిక్ మరో ప్రు. ఇతడే అనినా లోకాలలోనూ ప్రకాశించ్తునానాడు. ఈపై చెపపున 
గుణాలనీనా పరమాత్మయందే చక్కగా అతుకతవి కద్!

సా్థనాదివ్యపదశాచచి 1-2-14 స్థేనాదులను ప్రొ్కననాందువలలే కూడా. కంటిలో 
ఉంటూ నియమించడము వంటివి చేయగలగాడము. పరమాత్మక మాత్రమే స్ధ్యము. 
యశచిక్షుష్ తిష్ఠన్ అని ఇటాలేంటివనీనా ఆయనకే ఉననావి అని శ్రుతుల్ చెపపుతుననావి. 
ఇందువలలే య ఏష్ అక్షిణి పురుషోః అని చెపపుబడినవాడు ఆ పరమాత్మనే అని ప్రతీతి। 
స్ఫురణ/తోచడము అవుతుననాది. అందువలలే ప్రసిదధువనినార్్దశమునూనా పరమాత్మయందే 
ఉపపననామవుతుంది. ఆ శ్రుతి ప్రసిదిధు కారణంగానే దృశ్యతే అనే స్క్షాత్ కార 
వ్యపదేశమునూనా యోగులక కనబడుతుననాందున పసగుతుంది

సూ।। సుఖవిశషాటిభధానాచచి 1-2-15 స్ఖముతో కూడి ఉననావాడినిగా 
చెపపునందువలలే నునూనా. ఇదిగ్ ఇందువలలే కూడా అక్షా్యధారుడైన పరుష్డు 
స్క్షాతూతే పరుషోతతేముడే. కింబ్రహ్మ. ఖింబ్రహ్మ. స్ఖము / జలము బ్రహ్మ. 
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ఆకాశమునూనా బ్రహ్మనే అని ప్రస్తేవములో ఉననా స్ఖవిశిష్టుడైన బ్రహ్మను ఉపాసించే 
స్థేనానినా తెల్పడం కరక మరియు సంయద్్వమతా్వది గుణాలను విధంచడం 
కరకనూనా యఏష్ఽక్షిణి పురుషోః అని చెపపునారు. సూత్రములోనుననా ఏవకారము 
హేతువుయొక్క అవసరమే లేదని తోపంపచేస్తేననాది.

ఏమండీ! ఇక్కడ అగినావిద్యతో కంత ఎడము / వ్యవధానము ఏరపుడుతుననాది 
కనుక కింబ్రహ్మ అని చెపపుబడిన బ్రహ్మక సమబినధుము లేదు. అది ఇటాలేగా - 
అగునాల్ ప్రాణబ్రహ్మ. కింబ్రహ్మ. ఖింబ్రహ్మ అని బ్రహ్మ విద్యను ఉపదేశించి 
అథహైనింగార్హపతో్యఽనుశశాస. అట్పమ్మట గార్హపతు్యడు అను అగినా ఈ 
విధంగా అనుశసనము చేసినాడు అని ఆరంభంచి అగునాలను ఉపాసించే విధానానినా 
ఉపదేశించినారు. ఐతే బ్రహ్మ విద్యక అగినా విద్య అంగము / భాగము అని 
అనకూడదు. బ్రహ్మ విద్యక ఫలమైన ద్నిలో అనతేరగాతము కానిదై ద్నిక్ విరోధయైన 
సరా్వయుః ప్రాపతే, వంశము విచేఛేదం కాకండా ఉండడము / కనస్గడం వంటి 
ఫలాల్ వినిపస్తేనానాయ్ కాబటిటు. అక్పరుషవిద్య అగినా విద్య రండునూనా వేరువేరు 
కాబటిటు అగినావిద్యలో చెపపుబడిన బ్రహ్మక అక్పరుష్డితో సమబినధుము లేదు అని. 
ద్నిక్ ప్రతు్యతతేరమిటాలేగా చెపపుబడుతుననాది. 1) ప్రాణబ్రహ్మ 2) ఏతదమృతమేతద 
భయమేతద్ బ్రహ్మ అని ఈ రండు వాకా్యలోలేనూ బ్రహ్మ శబా్దనినా వతితే పలిక్నందువలాలే, 
ఆచార్యసు్తతేగతిింవకా్త ఆచారు్యల్గారు నీక పరబ్రహ్మ స్థేనానిక్ పోయే మారాగానినా 
చెపపుతారు అని అగినా వాకా్యనినా బటిటునీనా అరిచిరాదిగతి ఉపదేశనికంట్ ముందు 
బ్రహ్మ విద్య ముగిసిపోనందువలలే ద్నిమధ్యలో చెపపుబడిన అగినావిద్య బ్రహ్మ విద్యక 
అంగము అని నిశచియమవుతుననాది. అథహైనిం గార్హపతో్యఽనుశశాస అని బ్రహ్మ 
విద్్యధకారియైన వానికే అగినావిద్య ఉపదేశింపబడింది కాబటిటునీనా. ఇంతేకాకండా 
వా్యధిభోః ప్రతిపూరోణుఽస్్మ వా్యధులతో (ఆధా్యతి్మకమైన) నిండియునానాను అని బ్రహ్మ 
ప్రాపతేక్ వ్యతిర్కమై అడు్డగా నిలిచే నానావిధాలైన కామాలతో కట్టుబడి ఉండడమే 
కాకండా గర్భ జన్మ జరా మరణముల్ మొదలైన సంస్ర భయాలచేత మరిగి 
పోతుననా ఉపకోసల్డిక్ ఏషా సోమ్య! తేఽస్మదివేదా్యచ ఆత్మ విదా్యచ ఓ స్ము్యడా! 
ఇది మావిద్్య. అటాలేగే ఆత్మ విద్య కూడా. అని రండింటినీ కలిప ఉపదేశించినందున 
మోక్షము ఒక్కట్ ఫలముగా గల ఆత్మవిద్యక అగినావిద్య అంగమని తెల్స్తేననాది. 
ఈ విధంగా అంగత్వము తెలిసిన పమ్మట ఫలానినా గురించి చెపపుడము అరథేవాదము 
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- పగడ్త - అని అరథేమవుతుననాది. ఐతే ఇక్కడ మోక్షానిక్ విరోధయైన ఫలమేదీ 
వినిపంచడము లేదు. అపహతే పాపకృత్్యిం లోకీభవతి. సరవేమాయుర్తి. జో్యక్ 
జీవతి. నాసా్యవర పురుషాోః క్షీయనే్త. ఉపవయిం తిం భుింజ్మో అస్్మింశచిలోకే 
అముష్్మింశచి. పాపకారా్యల్ పాపాల్ అనీనా నశించి పోగా బ్రహ్మలోకానినా పందుతాడు 
పూరాణుయుష్యముతో జ్విస్తేడు. ఏరోగాలూ నొపపులూ లేకండా ఆరోగ్యముతో 
ఉతా్సహంగా కళకళలాడుతూ ఉంటాడు. ఇతని వంశములో ఇతని తరువాతి వారు 
నశించిపోరు. వారిని మేము ఎలలేవేళలా కాపాడుతుంటాము అని చెపపుబడిన ఈ 
ఫలితాల్ అనీనా మోక్షవిద్యక అధకారియైన వానిక్ అనుగుణంగా ఉంట్నానాయ్. 
అపహతే పాపకృత్్యమ్ - బ్రహ్మ ప్రాపతేక్ విరోధయైన పాపానినా నశింపచేస్తేంది. 
లోకీభవతి - బ్రహ్మను చేరుకోడానిక్ అడ్డంక్గా నిలిచే పాపము నశించినది కనుక 
బ్రహ్మలోకానిక్ చేరుకంట్నానాడు. సరవేమాయుర్తిఽబ్రహ్్మపాసనముగియ
డానిక్ ఎంత ఆయుష్యము అవసరమో ద్నినా మొతాతేనీనా పందుతాడు. జో్యగీజువతి, 
వా్యధుల్ మొదలైన వాటితో క్ంగికృశించి పోకండా బ్రహ్మ ప్రాపతే కలిగేంతవరకూ 
ఆరోగ్యంగా బ్రతుకతాడు. నాసా్యవర పురుషాోః క్షీయనే్తఽఇతని శిష్యప్రశిషా్యదుల్ 
పత్రపౌత్రాదుల్నూనా బ్రహ్మవేతతేలే అవుతారు. నాసా్యబ్రహ్మవిత్ కులే భవతి. అనికూడా 
ఇతర శ్రుతులలో బ్రహ్మ విద్్యఫలంగా వినిపస్తేననాది. ఉపవయిం తిం భుింజ్మోఽస్
మిింశచిలోకేఽముష్్మింశచిఽఅగునాలమైన మేము ఈ బ్రహ్మ విద్్య ఉపాసకడిని దగగారగా 
ఉండి అనుభవిస్తేము. అనగా బ్రహ్మను చేరుకనేంత వరక వెంట ఉండి విఘానాల 
నుండి కాపాడుతాము అని. ఇందువలలే అగినావిద్య బ్రహ్మవిద్యక అంగము ఐనందున 
ద్నిక్ స్నినాధ్యము ఉండడములో వైరుధ్యము లేదు కనుక స్ఖవిశిష్టుడైన ప్రస్తేత 
బ్రహ్మనే ఉపాసన చేయదగిన స్థేనానినా విధంచడం కరక మరియు గుణములను 
విధంచడం కరకనూనా (అక్ పరుష్డిని) గురించి చెపతునానారు.

ఏమండీ! ఆచార్యసు్తతే గతిింవకా్త అని బ్రహ్మ విద్యలో గతిమాత్రమే 
మిగిలినందున ఆచారు్యడి చేత గతి మాత్రమే చెపపుబడాలి అని తెల్స్తేననాది. ఐనపపుడు 
స్థేనగుణవిధ్యరథేత ఎలా చెపతునానారు అని అంట్నానారా? చెపతునానాము వినండి. 
ఆచార్యస్తేతేగతింవకాతే అనే వాకా్యనిక్ ఇదీ అభప్రాయము. బ్రహ్మ విద్యను బోధంచకండా 
ఎక్కడికో వెళళీపోయ్నవాడు గురువుకాగా ఆ బ్రహ్మ విద్య లభంచకపోయ్నందువలలే 
భ్జనము చేయకండా ఉపవాసము ఉంట్ననా ఉపకోసల్డు అనే ప్రు గల 
శిష్్యడిని ఉజ్్జవింపచేయడం కరక తమక చక్కగా స్వచేసినందువలలే సంతోషపడిన 
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గార్హపతా్యదులైన గురువుగారియొక్క త్రేతాగునాల్ అతడిక్ బ్రహ్మస్వరూపానినా 
మాత్రమే ద్నిక్ అంగము ఐన అగినావిద్యనునూనా ఉపదేశించి ఆచారా్యదె్దావ 
విదా్యవిదిత్ సాధిష్ఠమ్ ప్రాపత్. ఆచారు్యలవారి ద్్వరా మాత్రమే తెల్్సకోబడిన 
విద్యశ్రేష్ఠమైన ఫలానినా పందిస్తేంది అనే శ్రుత్యరాథేనినా విచారించి స్ధుతమత్వప్రాపతే 
కరక ఆచారు్యడు మాత్రమే సంయద్్వమతా్వది గుణకడైన బ్రహ్మను ఆయనను 
ఉపాసించేస్థేనానీనా అరిచిరాది మారాగానీనా ఉపదేశించ్నుగాక అని తలచి ఆచార్యస్తేతే 
గతిం వకాతే అని చెపపునారు. గతిని గ్రహించడము ఉపదేశించవలసిన విద్్యశేషానినా 
ప్రదరి్శంచడానిక్ మాత్రమే. ఇందువలలేనే అతని ఆచారు్యడు కూడా అహింతుతే 
తదవేక్షా్యమి యథాపుషకారపలాశ ఆపోనశ్లష్యనే్త ఏవమేవిం విదిపాపింకర్మనశ్లష్యతే. 
ద్నినా నీక చెపపుబోతునానాను విను. తామర ఆకపైన నీళుళీ ఎటాలేగా అంట్కని 
ఉండవో అదే విధంగా ఈ పదధుతిలో పరమాత్మను తెల్్సకని ఉపాసించేవాడిక్ 
పాపకర్మ అంటబోదు. అని మొదల్పెటిటు సంయద్్వమతా్వది కళ్్యణగుణవిశిష్టుడైన 
బ్రహ్మ అక్స్థేనమునందు ఉపాసించదగినవాడని, ఉపాసన చేసినందుక ఫలితంగా 
పరమపద్నిక్ పోయే మారగామైన అరిచిరాదిగతినినీనా ఉపదేశించినాడు. ఇందువలలే 
కింబ్రహ్మ ఖింబ్రహ్మ స్ఖవిశిష్టుడైన ప్రకృతబ్రహ్మను గురించే చెపపునందువలలే ఈ 
అక్షా్యధారుడైన పరుష్డు పరమాత్మనే.

ఔనండీ! కింబ్రహ్మ ఖింబ్రహ్మ అనే వాక్యము ద్్వరా పరబ్రహ్మనే చెపపుబడినాడని 
ఎటాలే తెల్స్తేననాది? ఏ బ్రహ్మనైతే అక్షా్యధారుడని నీవు చెపతునానావు నామబ్రహ్మ 
మనోబ్రహ్మ. ఇతా్యది వచనాలతో పోలికల్ ఉననాందున కింబ్రహ్మ ఖింబ్రహ్మ అనే 
వాక్యము చేత కూడా చెపపుబడిన ప్రసిద్ధుకాశము మరియు లౌక్కస్ఖ్లయందునూనా 
బ్రహ్మ దృష్టు విధంపబడుతుననాదని తోస్తేననాది కద్! అని అంట్ ద్నిక్ ఇది 
సమాధానము. 

సూ।। అతఏవచ సబ్రహ్మ. 1-2-16. ఏ కారణంగానైతే అక్కడ యదవకమ్ 
తదవఖమ్. ఏదైతే స్ఖమో అదే ఖమ్ అని స్ఖవిశిష్టుడైన ఆకాశ శబ్దవాచ్్యడిని 
గురించి చెపపుబడింది. అందువలలేనే, స్ఖవిశిష్టుడైన వానిని చెపపుతుననాందువలలేనే ఖ 
శబ్దముచేత ఆయన చెపపుదగినవాడు. ఆకాశము పరంబ్రహ్మ అని, ఇదీ చెపపుబడుతుననా 
విషయము. అగునాల్ ప్రాణబ్రహ్మ కింబ్రహ్మ ఖింబ్రహ్మ అని చెపపుగా ఉపకోసల్డు 
ఇటాలేగా సమాధానము చెపపునాడు. విజ్నామ్యహిం యత్ ప్రాణబ్రహ్మ. కించతు 
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ఖించన విజ్నామి. ప్రాణము బ్రహ్మ అనినేను ఎరుగుదును కాని కంను గురించి గాని 
ఖమ్ ను గురించిగానీ తెలి్సనవాడిని కాను. అని దీనిక్ ఇది అభప్రాయము. అగునాల్ 
ప్రాణాది ప్రతీకలను ఉపాసించ్ అని చెపపులేదు. జన్మ జరా మరణాదిభవభయము చేత 
భయపడిన వానిక్ మోక్షానినా కోరుతుననావానిక్ బ్రహ్మను గురించి ఉపదేశించడానిక్ 
పూనుకనానారు కాబటిటు. ఇందువలలే ఉపాస్్యడుగా బ్రహ్మను మాత్రమే ఉపదేశించినారు. 
ఆ సందర్భములో లోకప్రసిదిధు కలిగిన ప్రాణాదులతో స్మానాధకరణ్యము గల బ్రహ్మను 
చెపపునారు. ఆ ప్రాణాదులలో ప్రాణవిశిషటుత్వమనేది జగతుతేను విశేషంగా ధరించ్ట 
అనే యోగంతో గానీ ప్రాణానినా శరీరమునుగా కలిగియుననాందువలలేగానీ, ప్రాణానినా 
నియని్రాంచే వాడైనందువలలేగానీ బ్రహ్మక చక్కగా పసగుతుంది. అని తెల్్సకని 
విజ్నామ్యహిం యత్ ప్రాణబ్రహ్మ. ప్రాణము బ్రహ్మ అని మీరందుక అంట్నానారో 
అది నాక బాగా తెల్స్ను అని చెపపునాడు. అటాలేగే స్ఖ్కాశలను గురించి కూడా 
అవి బ్రహ్మక శరీరము అవడం చేత ఆయనచేత నియని్రాంపబడుతుననాందువలాలే అవి 
విశేషణా లౌతునానాయని, లేక అన్్యన్యము ఒకటికకటి వేరు పరిచేవి అయ్నందువలలే 
నిరతిశయానంద రూపడైన బ్రహ్మ స్వరూపానినా సమరిపుంచడం వలలేగానీ విశేషణాల్ 
అవుతునానాయ్ / ఆ పరమాత్మ యందు విడివిడిగా ఉననా స్ఖ్కాశల్ విశేషణాల్ 
అయ్తే విషయ అనుభవరూపమైన స్ఖము, భూతాకాశలక నియామకడు 
అవుతాడు గనుక ఆయనయొక్క స్వరూపము ఎట్వంటిదో తెలియకండా 
పోతుంది. అవి రండూ అన్్యన్యమూ వ్యవచేఛేదకాల్ అయ్తే అపరిచిఛేనానానందైక 
స్వరూపము బ్రహ్మక ఉననాట్లే తెల్స్తేంది కనుక ఈ రండింటిలో ఏది? సరియైనది 
అని నిరాథేరించ్కోవడానిక్ కిం చతు ఖిం చ నవిజ్నామి. అని పలి్కనాడు. 
ఉపకోసల్నియొక్క ఉదే్దశ్యనినా తెల్స్కననా అగునాల్ యదావేవకమ్ తదవ ఖమ్ 
యదవఖమ్ తదవకమ్ ఏది స్ఖమో అదే ఆకాశము. ఏది ఆకాశమో అదే స్ఖము 
అని చెపపునారు. బ్రహ్మక స్ఖరూపత్వమే అపరిచిఛేననాము అని అరథేము. ఇందువలన 
ప్రాణమును శరీరముగా కలిగా ఉననాందున ప్రాణవిశిషటుమైన ఏ బ్రహ్మ ఉననాదో అదే 
అపరిచిఛేననా స్ఖరూపము కూడా అని ముగింప చేసినారు. ప్రాణిం చ హాస్్మ తదాకాశిం 
చోచుోః ఇతనిక్ ఈ ప్రాణము ఆకాశమునూనా శరీరములే అని చెపపునారు అని ఇందువలలే 
కింబ్రహ్మ ఖంబ్రహ్మ అనుచోట అపరిచ్ఛిన్న సుఖమైన బ్రహ్మ ప్రతిపాదింపబడినాడు 
కనుక పరింబ్రహ్మనే. అక్కడ ప్రస్తావితుడు. ఆ పరబ్రహ్మనే సింయద్వామగుణకుడే 
ఇక్కడ అక్ష్యాధారుడుగా చెప్పబడుతునా్నడు. కావున అక్ష్యాధారుడు పరమాత్మనే.
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సూ।। శ్రుతోపనిషత్క గత్యభిధానాచ్చ 1-2-17 ఉపనిషతుతాల ద్వారా 
పరమాత్మను తెల్సి ఉపాసించ్న వాడియొక్క గతిని పేర్్కన్నిందువల్ల. శ్రుతోపనిషత్కస్య 
- పరమ పురుషునియొక్క యథార్థసవారూపాని్న తెల్సికున్న వాడికి అనుసనాధానము 
చేసుకొనదగినదగా ఇతర శ్రుతులలో ప్రతిపాదింపబడుతున్న అరిచిరాద గతి 
ఏదైతే ఉన్నదో పునరావృతితా లేనిద అనే లక్షణాని్న కల్గి ఉన్న పరమ పురుష ప్రాప్తాని 
కల్గిించే ద్నిని అక్షిపురుషుడిని గురిించ్ విన్న ఉపకోసల్డికి తేఽర్్చషమేవాభి 
సంవిశనితి. అర్్చషోఽహః. అహ్ః ఆపూర్య మాణ పక్షమ్ వారు అరిచిిః / కానితేలోక్ 
ప్రవేశించ్తునానారు. అక్కడి నుండి పగటిపూట, పగటి నుండి శ్కలేపక్షము లోనిక్ అని 
ఆరంభంచి చింద్రమసోవిదు్యతమ్. తతు్పరుష్ఽమానవోః సఏనాన్ బ్రహ్మగమయతి. 
ఏషదవపధో బ్రహ్మపథోః ఏతేన ప్రతిపద్యమానాోః ఇమిం మానవ మావర్తమ్ 
నావర్తనే్త. చంద్రుడినుండి విదు్యత్ పరుష్డి వద్దక అతడు అమానవుడు. ఆయన ఈ 
బ్రహ్్మపాసకలను బ్రహ్మ వద్దక చేరుస్తేడు. ఇది దేవ పథము. ఇదే బ్రహ్మ పథము. 
దీనిద్్వరా బ్రహ్మ లోకానినా చేరుకననావారు. ఈ మానవ జన్మను తిరిగిపందరు. అని 
చివరిద్కా ఉపదేశించ్తాడు. ఇందువలలే ఈ అక్ పరుష్డు పరమాత్మనే. 

సూ।। అనవస్్థతే రసింభవాచచి నేతరోః 1-2-18 ఉండనందువలలే, ఎననాటికీ 
కదరనందువలలే జ్వుడు అక్పరుష్డు కాడు. ప్రతిబింబాదుల్ కనునాలో తపపుని సరిగా 
ఉండడం అనేదిలేదు. అట్లే అమృతతా్వదుల్ నిరుపాధకాల్ (కారణమేదీ లేకండానే 
కలిగేవి) ఐన గుణాల్ అవి వారిలో ఉండేవికావు. కనుక పరమాత్మకంట్ ఇతరుడు 
ఛయాదుల్ అక్పరుష్డు కావడానిక్ అర్హత లేదు. ప్రతిబింబమైతేనేమో ఎదురుగా 
మరొకపరుష్డు ఉంట్నే తపపు ఖచిచితంగా ఎపపుడూ ఉండడమనేది సంభవించదు. 
జ్వుడు కూడా అనినా ఇంద్రియాల వా్యపారాలక తగినట్లేగా ఉండడము కోసం 
సర్్వంద్రియాలక మూలకందమైన ఒకానొక విశేషస్థేనము నందు ఉంట్నానాడు. 
కనుక జ్వుడిక్ కంటిలో ఉనిక్ లేదు. ఇక అధషా్ఠన దేవత రశ్మభర్ష్ఽస్్మన్  ప్రతిష్్ఠతోః 
అని రశి్మ ద్్వరా ఉంట్నానాడు అని చెపపునందువలలే కనునాలోనే కాకండా మర్దో 
ఒకదేశములో ఉంటూ కూడా చక్షురింద్రియానిక్ అధషా్ఠతఐ ఉండడం పసగుతుంది 
కనుక అతడునూనా కంటిలో నియతంగా ఉండడము కదరదు. ఇది ఇట్లేంట్ ఈ 
చెపపునవారందరికీ నిరుపాధకమైన అమృతతా్వదుల్ సంభవించనే సంభవించవు. 
అందువలలే అక్పరుష్డు పరమాత్మనే.  ఇది అన్తరధికరణము.

*  *  *
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ఇక అన్తరా్యమ్యధికరణము.

 స్థేనాదివ్యపదేశచచి అనుసూత్రము వద్ద యశచిక్షుష్తిష్ఠన్ ఇతా్యదివాక్యము 
ద్్వరా ప్రతిపాదింపబడే కంటిలో ఉండడము, శరీరానతేర్వరితేయైన ఆత్మను 
నియమించడము వంటి లక్షణాల్ పరమాత్మకే తపపు అను్యలక లేవు కాబటిటు 
అక్పరుషత్వము పరమాత్మదేనని స్ధంచబడింది. ఇపపుడు ద్నినే సమరిథేస్తేనానాడు.

సూ।। అన్తరా్యమ్యధిదైవాధిలోకాదిష్ తదధోర్మవ్యపదశాత్ 1-2-19 
పరమాత్మ అనతేరా్యమి. అధదైవ అధలోకాదులలో ఆయనలో ధరా్మలను చెపపునారు 
గనుక- కాణు్వల్ మాధ్యందినుల్ వాజసనేయవేదశఖక చెందినవారు ఇటాలేగా 
పఠంచ్తునానారు. యోః పృథివా్యిం తిష్ఠన్ పృథివా్య అన్తరో యింపృథివీనవేద 
యస్యపృథివీ శరీరిం యోఃపృథివీ మన్తరో యమయతి స తే ఆత్్మ అన్తరా్యమీ అమృతోః 
అని ఇదే విధంగా నీరు నిపపు అనతేరిక్షము వాయువు దు్యలోకము ఆదితు్యడు దిశల్ 
చంద్రుడు చ్క్కల్ ఆకాశము తమస్్స (సూక్ష్మప్రకృతి - చీకటి కాదు) తేజస్్స 
దేవతలలో, సమసతే భూతాలలో, ప్రాణము వాక్క చక్షువుల్ చెవుల్ మనస్్స 
చర్మము విజాఞానము ర్తస్్స ఆత్మ ఆతీ్మయముల యందు ఉంట్ననావాడు. వాటిక్ 
అనతేరుడు. బైటనుననావాడిక్ గానీ ఎవడిలోనునానాడో వానిక్గానీ తెలియనివాడు ఐనా 
వాటినే తనక శరీరముగా చేస్కననాటిటువాడు, వాటివాటిని అదుపలో పెట్టుకంటూ 
నియమించేవాడు ఐన ఒకానొకడిని నిర్్దశించి ఏష తే ఆత్్మ అన్తరా్యమీ అమృతోః 
ఇటాలేంటి వాడు నీక కూడా ఆత్మ. అనతేరా్యమీ లోపలనుననాటిటు వాడు. ఆనందస్వరూపడు. 
అని ఉపదేశింపబడుతుననాది. మాధ్యందినశఖ వారి పాఠములోనైతే యోః 
సర్వేష్లోకేష్తిష్ఠన్ ఎవడు అనినాలోకాలలోనూ ఉంటూ యోఃసర్వేష్వేదష్, 
యోఃసర్వేష్యజ్ఞాష్ అని కూడా పరా్యయముల్, యో విజ్ఞానే తిష్ఠన్ అనే పరా్యయము 
యొక్క స్థేనంలో యోః ఆత్మని తిష్ఠన్ అని పరా్యయముగా / బదుల్గా పాఠము 
కనిపస్తేననాది. అటాలేగే సతే ఆత్్మ అన్తరా్యమీ అమృతోః అని కూడా విశేషము ఉననాది. 

ఇచచిట సంశయము వెలిబుచచిబడుతుననాది. ఈ అనతేరా్యమి ప్రత్యగాత్మనా? 
లేక పరమాత్మనా అని? ప్రత్యగాత్మనే అని అనుట తగును. ఎందువలలే నంట్ ఈ 
వాక్యముయొక్క చివరలో ద్రషాటిశ్రోత్ అని కరణముల్ ఇంద్రియములపై ఆధారపడి 
జాఞానానినా పందుతూ ఉననాట్లే వినిపస్తేననాది కనుక. ఈ విధంగా ద్రషటుఐన వాడికే 
అనతేరా్యమిత్వం ఉపదేశించబడినందున, మరియు నాఽనో్యఽతోఽస్్తద్రషాటి ఇతని 
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కంట్ ద్రషటుయైన వాడు మరొకడు లేడు అని మరొక ద్రషటును నిషేధంచినందువలలేనునూనా 
అని.

ఇటాలే పూర్వపక్షము ఏరపుడితే సమాధానము చెపపుబడుతుననాది. అనతేరా్యమ్యధ 
దైవాధ లోకాదిష్ తదధుర్మ వ్యపదేశత్ అని. అధదైవఅధలోకాది పదములచేత 
చిహినాతములైన వాకా్యల యందు వినిపంచ్తుననా అనతేరా్యమి అపహత పాప్మడైన 
పరమాత్మ నారాయణుడే. కాణు్వల పాఠము వలలేసిదిధుంచిన అధదేవాదిమతుతేల్ ఐన 
వాకా్యలకంట్ ఎక్కవగా అధలోకాదిమతుతేల్ ఐన వాకా్యల్ మాధ్యని్దన పాఠములో 
ఉనానాయని తెల్పడం కరక అధదైవ అధలోకాదిష్ అని రండింటినీ తీస్కనానారు. 
ఆ తీరుగా రండు శఖలక చెందిన వాకా్యలలోనూ అనతేరా్యమి పరమాత్మ అని 
అరథేము. ఏకారణంగా అనేటలేయ్తే అతని యొక్క ధరా్మనినా వ్యపదేశించినందువలలే, 
చెపపునందువలలే అని. పరమాత్మ యొక్క ధర్మమిది. తాను ఒక్కడే అయ్్య ఉండి కూడా 
సర్వలోకాల్ సర్వభూతాల్ సర్వదేవాదులను నియమిస్తేనానాడనునది. ఉద్్దలకని 
ప్రశనా కూడా అటాలేగే ఉననాది. య ఇమిం చలోకింపరించలోకిం సరావేణిచ భూత్ని 
యోఽన్తరో యమయతి. ఎవడు ఈ భూలోకానినా దీనిక్ పైనుననా పరలోకానీనా 
సర్వభూతాలనునూనా ఎవడువాటిలో ఉంటూ నియమిస్తేనానాడు అని ఉపక్రమించి 
తమన్తరా్యమిణిం బ్రూహి ఆ అనతేరా్యమిని వివరించ్ అని. ద్నిక్ సమాధానము - 
యోః పృథివా్యిం తిష్ఠన్ అని ఆరంభంచి చెపపుబడింది. ఈ విధమైన సర్వలోకాలను 
సర్వభూతాలను సర్వదేవతలను సర్వవేద్లను సర్వయజాఞాలనునూనా వాటి లోపలక 
ప్రవేశించి అనినారకాల్గా నియమించ్ట అనినాంటినీ తనక శరీరంగా కలిగి 
ఉననాందున అనినాంటికీ ఆత్మఐ ఉండడమునూనా సర్వజుఞాడూ సత్యసంకల్పుడూ 
ఐన పరుషోతతేముడిక్తపపు ఇతరునిక్ సంభవించదు. అదెటాలేగంట్ అన్తోః ప్రవిషటిోః 
శాసా్తజనానాిం సరావేత్్మ 2) తత్ సృషాటివా తదవాను ప్రావిశత్. తదను ప్రవిశ్య సచచి 
త్యచాచిభవత్ ఇతా్యదులైన ఉపనిషద్ వాకా్యల్ పరమాత్మకే చరాచర మిశ్రము 
చిదచిని్మశ్రమూ ఐన ఈ సమస్తేనీనా ప్రశసించగల్గడము. అంతటికీ ఆత్మయై 
ఉండడమునూనా చెపతునానాయ్. అటాలేగే స్బాలోపనిషతుతేలోనూ నైవేహకిించనాగ్ర 
ఆసీదమూల మనాధారమిమాోః ప్రజ్ోః ప్రజ్యనే్త దివో్యదవో ఏకో నారాయణోః 
చక్షుశచిద్రషటివ్యించ నారాయణోః శ్రోత్రించశ్రోతవ్యించనారాయణోః. ఈ లోకంలో 
సృష్టుక్ ముందు కాలములో ఏదీలేకండెను.  మూలమైనవాడు పద్ర్థమూ లేకుిండా 
ఈ బిడ్డల్/ ప్రజల్ పటటురు. దివు్యడూ ఉజ్జ్వలంగా వెల్గుతూ ఉండే నారాయణుడు 
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ఒక్కడే ఉండినాడు. కనూనా ద్నితో చూచే చూడదగిన దృశ్యమూ ఆయనే నారాయణుడే. 
చెవు్వ ద్నితో వినబడేది కూడా నారాయణుడే. అని మొదల్పెటిటు అన్తశ్శరీర్ నిహితో 
గుహాయాిం అజఏకోనిత్యోః యస్యపృథివీ శరీరమ్. యోఃపృథివీ మన్తర్సించరన్ యిం 
పృథివీనవేద యసా్యపశ్శరీరమ్ శరీరములో హృదయగుహలో నిలిచియునానాడు. 
పట్టుకలేనివాడు. ఒక్కడు నితు్యడు. ఎవనిక్ భూమి శరీరమో ఎవడు పృథివి లోపల 
సంచరించ్తూనే ఉనానా ఎవనిని పృథివి ఎరుగదో! ఇట్లే ఎవనిక్ నీరు శరీరమో 
ఇతా్యదుల్. యస్యమృతు్యోః శరీరమ్. యోమృతు్యమన్తర్ సించరన్ యింమృతు్యర్నవేద. 
ఏషసరవేభూత్న్తరాత్్మ అపహతపాపా్మదివో్యదవ ఏకోనారాయణోః ఎవనిక్ మృతు్యవు 
- మరణశీలమైన మూలప్రకృతి - శరీరమో ఎవడు మృతు్యవులోపల తిరుగుతూనే 
ఉంటాడో ఎవడిని మృతు్యవు ఎరుగదో అటిటు ఈ పరుష్డు సర్వభూతాలకనూనా లోన 
ఉండేవాడు. అనతేరాత్మ. పాపాల్ లేనివాడు. దివు్యడు దు్యలోకములోనుండేవాడు. 
దేవుడు. ఒక్కడు నారాయణుడు. అని పరబ్రహ్మకే సరా్వత్మత్వము సర్వశరీరత్వము 
సర్వనియంతృత్వము కూడా ప్రతిపాదిస్తేననాది. సహజమైన అమృతత్వము 
పరమాత్మకే ఉననా ధర్మము. పరమాత్మక ఇంద్రియాలపైన ఆధారపడిన ద్రషటుమృతా్వదుల్ 
లేవు. ఐతే / కానీ సహజంగానే సర్వజఞాత్వము సత్యసంకలపుత్వమునూనా ఆయనవలలే 
సిదిధుంచినవే కాని ముకతేడిక్ వలె పరాయ్వ్యక్తే నుండి కలిగినవి కావు. అతని దయతో 
వచిచినవినీనా కావు. అటాలేగని శ్రుతి పల్కతుననాది. పశ్యత్యచక్షుోః సశ్రుణ త్యకరణుోః 
అపాణి పాద్జవనోగృహీత్. ఆయనక కనునాల్లేవు ఐనా చూడగలడు. ఆయనక 
చెవుల్లేవు. ఐనా వినగలడు. కాళ్ళీ చేతుల్నూనా లేవు. అయ్నా వేగంగా ముందుక 
స్గగలడు. పట్టుకోనూగలడు. అని దర్శన శ్రవణాదిశబా్దల్ చక్షురాది ఇంద్రియాల్ 
(స్ధనాల్-పనిముట్లే) ద్్వరా పట్టు జాఞానానిక్ వాచకాల్ కావు. ఐతే రూపాదులను 
తెల్పడానిక్ మాత్రమే పనిక్వస్తేయ్. ఆ విధమైన రూపాది స్క్షాతా్కరము కర్మ 
కారణంగా మూస్కపోయ్న సహజజాఞానం కల జ్వుడిక్ చక్షురాది పనిముట్లే ద్్వరా 
పడుతుననాది. పరమాత్మక ఏస్ధనాల్ లేకండానే జాఞానము కల్గుతుంది.

నానో్యఽతోఽస్్త ద్రషాటి అనే వాక్యము కూడా దీనికనానా ముందు ఉననా వాక్యము 
ద్్వరా చెపపుబడిన నియనతే ఐన ద్రషటు కంట్ మరొక ద్రషటు లేడని చెపపుతుననాది. యిం 
పృథివీనవేద. యమాత్్మ నవేద ఇట్వంటి వాకా్యల ద్్వరా పృథ్్వ ఆత్మ మొదలైన 
నియమింప బడేవారిక్ కనుపంచని తెలియరానివాడే వారిని నియమిస్తేనానాడు / 
అదుప చేస్తేనానాడు అని ఏది ఇంతకముందు చెపపుబడిందో ద్నేనా అదృష్టి ద్రషాటి 
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అశ్రుతోః శ్రోత్ ఆయన కనుపంచడు కానీ తాను అందరినీ చూడగలడు. ఆయన 
వినిపంచడు కాని అందరి విననాపాలనూ వింటాడు అని ముగించి నానో్యఽతోఽస్్త 
ద్రషాటి ఇతా్యది వాక్యముతో నియనతేఐన ఆయనక పైన మరొక నియనతేలేడని 
నిషేధంపబడుతుననాది. ఏషతే ఆత్్మ, సతే ఆత్్మ ఇతడు నీక ఆత్మ ఆయన నీక 
ఆత్మ అనే వాక్యము ద్్వరా కూడా ఈ పరమాత్మ కంట్ వేరుగా వ్యతిర్క విభక్తే చేత 
నిర్్దశింపబడిన జ్వుడిక్ ఆత్మగా ఉపదేశింపబడుతుననా అనతేరా్యమి జ్వుడు కావడానిక్ 
వీల్లేదు. ఆ అర్హత అతనిక్ లేదు.

సూ।। నచసా్మర్తమ్ అతదధోరా్మభ లాపాచాఛేరీరశచి 1-2-20 ప్రకృతి, జ్వుల్ కారు. 
వారిక్ చెందని ధరా్మలను ప్రొ్కననాందువలలే.  స్్మరతేమ్ - ప్రధానం ప్రకృతి (కపలస్మమృతి 
ద్్వరా జగత్ కారణంగా ప్రతిపాదింపబడింది కనుక స్్మరతేమ్ అనబడుతేననాది) 
శరీరః=జ్వుడు శరీరానినా కలిగినవాడు. ద్నితో ప్రవేశరూపమైన సమబినధుము ద్్వరా 
తెలియబడుతునానాడు కనుక జ్వుడు శరీరుడు అని పల్వబడుతేనానాడు. ఈస్్మరతేము 
మరియు శరీరుడునూనా అనతేరా్యముల్ కారు అతదధురా్మభలాపాత్ - వారిక్ ఉననాదని 
ఊహించడానిక్ ఐనా వీల్కాని ధరా్మనినా గురించి చెపపుబడింది కాబటిటు. సహజంగానే 
అనినాంటినీ అంతటినీ చూడగలగాడము, అనినాంటినీ అదుపలో ఉంచ్కోవడము, 
అనినాంటికీ ఆత్మగా ఉండి నామరూపవా్యకరణము, ఉజ్్జవింపచేయడము తనకతానే 
సహజంగానే అమృతత్వము ఆనందపూరణుత్వము వారిద్దరిక్నీనా ఊహించడానికనా 
అవకాశము లేదు. ఆ వాసన కూడా అంటదు. ఇదీ ఇక్కడ చెపపుబడుతుననాది - ఎటాలేగైతే 
స్్మరతేము అచేతనమైనటిటుది సర్వజఞాత్వము నియనతేమృత్వము సరా్వత్మత్వములక తగినది 
కాదో అటాలేగే జ్వుడు కూడా తగినవాడు కాడు. వారిక్ ఆ ధరా్మల్ లేవు అని. ఈ గుణాల్ 
పరమాత్మలో అన్వయ్స్తేయ్. ప్రత్యగాత్మలో వ్యతిర్క్స్తేయ్ అని రండు సూత్రాల 
ద్్వరా సూచింపబడింది. నిరప్క్షమైన మరొక హేతువును చెపతునానాడు.

సూ।। ఉభయేఽపిహి భేదనైన మధీయతే 1-2-21 రండు శఖలవారు కూడా 
భేదము కలవాడినిగా బ్రహ్మను పఠంచ్తునానారు. ఉభయే - మాధ్యందినుల్, 
కాణు్వల్నూనా అనతేరా్యమి చేత నియమింపబడే వాడైనందువలన వాక్క మొదలైన 
అచేతనాలతో సమానంగా ఈ శరీరుడిని కూడా విభజించి చదువుతునానారు. య 
ఆత్మనితిష్ఠన్ ఆత్మనోఽన్తరో యమాత్్మ నవేద యసా్యత్్మ శరీరమ్ య ఆత్్మన మన్తరో 
యమయతి సతఆత్్మఽన్తరా్యమ్యమృతోః అని మాధ్యని్దనుల్, యో విజ్ఞానే తిష్ఠన్ అనినీనా 
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కాణు్వలూ పరమాత్మచేత నియమింపబడే వాడైనందున ఆయనకనానా విలక్షణుడు 
అని ఈయనను గురించి పఠస్తేనానారు అని అరథేము. ఇందువలలే అనతేరా్యమి ప్రత్యగాత్మ 
కనానా విలక్షణుడు. అపహతపాప్మడు పరమాత్మ నారాయణుడు అని సిదధుమైంది.  ఇది 
అన్తరా్యమ్యధికరణము.

*  *  *

ఇక అదృశ్యత్వేదిగుణక అధికరణము

సూ।। అదృశ్యత్వేది గుణకోధరో్మకే్తోః 1-2-22 పరమాత్మ అదృశ్యతా్వది 
ధరా్మల్ కలవాడు. ఆయన ధరా్మలను చెపతేననాందువలలే. ఆధర్వణికల్ ఇటాలేగా 
చదువుతునానారు. అధపరా యయా తదధిగమ్యతే. యత్ తదద్రేశ్యమగ్రాహ్యమగోత్ర 
మవరణుమచక్షుశో్శరిత్రమ్ తదపాణిపాదమ్, నిత్యిం విభుమ్. సరవేగతమ్ సుసూక్ష్మమ్ 
తదవ్యయమ్ యద్ భూతయోనిింపరిపశ్యని్త ధీరాోః! ఇక పరా అనే విద్య గురించి 
చెపపుచ్నానాను దేని చేతనైతే ఆ పరబ్రహ్మ తెల్్సకోబడుతాడో/ చేరుకోబడుతాడో / ఆ 
బ్రహ్మ అనబడేది కంటిక్ కనబడదు. చేతులక చిక్కదు. ద్నిక్ ప్రు లేదు. రంగులేదు. 
కండూలే చెవులూ లేవు. కాళుళీ చేతుల్నూనా లేవు. అది ఎలలేకాలం ఉండెడిది. అంతటా 
వా్యపంచి యుండునది. మిక్్కలి సూక్ష్మమైనది. ఎట్వంటి మారుపులనూ పందెడిది 
కాదు. ఇట్వంటి దీనిని జాఞానం కలవారు ఈ సమసతే భూతాలకనూనా పట్టుకకూ 
కారణమైనదిగా దరి్శంచ్తునానారు. అటాలేగే దీని తరా్వత కూడాను. అక్షరాత్ పరతోః 
పరోః. అక్షరమైన ప్రకృతి కంట్ పరుడనబడే జ్వుడికనానా పరుడైనవాడు. అని ఇచచిట 
సందేహం కల్గాతుననాది. ఇక్కడ అదృశ్యతా్వదిగుణముల్ కలది అక్షరము ఐన 
స్వభావము కలపరుడు జ్వుడా? లేక ప్రకృతి పరుష్లా? లేక రండుచోటలేనునూనా 
పరమాత్మ మాత్రమే చెపపుబడినాడా? అని. ఏదినిశిచితమవుతుననాది అనగా ప్రకృతి 
పరుష్ల్ ఇద్దరు అని. ఏ కారణంగానంట్ ఈ అక్షరమైన ప్రకృతిక్ అదృష్టిద్రషాటి 
కనబడడు కానీ అనినాంటినీ చూస్తేంటాడు ఇతా్యదివాకా్యలోలే వలె ద్రషటుమృత్వము మొదలైన 
చేతనధరా్మల్ ఇక్కడ వినిపంచడం లేదు. అక్షరాత్ పరతోః పరోః అని కూడా వికారానినా 
చెందే ఈ ప్రకృతి కంట్ పరమైన అక్షరము కంట్ పరుడైన క్షేత్రజఞా సమష్టుపరుష్డైన 
వాడు ప్రతిపాదింపబడుతునానాడు. ఇదీ ఇక్కడ చెపపుబడుతుననాది - రూపాదులను 
కలిగియుండి సూథేల రూపమైన చైతన్యము లేని పృథివీ మొదలగు భూతాలక 
ఆశ్రయమై దృశ్యతా్వదుల్ లేవు అని చెపపుబడుతుననా పృథివా్యదులతో సజాతీయమై 
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సూక్ష్మమైన రూపముతో ఉండే అచేతనానేనా ఎదుట ఉంచ్తుననాది. అది ఏదో కాదు. 
ప్రధానమే. ద్నికంట్ పరత్వము - ఆధక్యము సమష్టు పరుష్డికే ప్రసిదధుము. ఆ సమష్టు 
పరుష్డి చేత అధష్్ఠతమైన ప్రధానమే మహతుతే మొదల్కని విశేషము వరక ఉననా 
పల్రకాల వికారాల సముద్యానినా ఈనుతుననాది పటిటుస్తేననాది అని చెపతూ అందుక 
తగిన అనేక దృషాటునాతేల్నూనా ఉపన్యసింపబడుతునానాయ్. యధోరణునాభోః సృజతే 
గృహణుతేచ. యథాపృథివా్యమోషధయోః సమభూవని్త. యధాసతోః పురుషాత్ కేశలోమాని 
తథాఽక్షరాత్ సమభూవతీహవిశవేమ్. ఊరణునాభ అనబడు స్లెపరుగు తనలో నుండి 
ద్రానినా పటిటుంచ్తుందో, తిరిగి తనలోనిక్ వెనుకక తీస్కంట్ందో, ఎలాగైతే 
నేలలో నుండి చెట్లే మొక్కల్ పడుతునానాయో, ఎటాలేగైతే దేహములో ఉంట్ననా 
జ్వుడి నుండి వెంట్రుకల్ తలపైనుండి శరీరానునాంచీ పట్టుకని వస్తేనానాయో అటాలేగే 
అక్షరుడి నుండి విశ్వము పడుతూ ఉననాది అని ఇందువలలే ఈ ప్రకరణంలో ప్రధానము, 
పరుష్ల్ మాత్రమే ప్రతిపాదింపబడుతునానారు. అని.

ఇటాలే పూర్వ పక్షము ఎదురుకాగా చెపపుబడుతుననాది. అదృశ్యతా్వది 
గుణకోధరో్మకేతేః అదృశ్యతా్వది గుణముల్ కలవాడు అక్షరాత్ పరుడైన ఆయన యొక్క 
ధరా్మనినా చెపతుననాది కాబటిటు యోః సరవేజఞాోః సరవేవిత్ ఎవడు సర్వజుఞాడూ సర్వవితూతేన్ 
ఇతా్యది వాక్యముతో సర్వజఞాతా్వదుల్ ఏవి చెపపుబడినాయో అవి అనీనా ఆయనలోని 
ధరా్మలే.

అది ఎటాలేగా ఉనానాయో వివరిస్తేము. యయాతదక్షరమధి గమ్యతే దేనిచేతనైతే 
ఆ అక్షరపరుష్డు / నాశనము లేని స్థేనము పరమపద్నినా చేరుకోగలమో! ఇతా్యది 
వాక్యము ద్్వరా అదృశ్యతా్వదిగుణాలను కలిగాఉననా అక్షరుడిని ప్రొ్కని అక్షరాత్ 
సింభవతీహవిశవేిం అక్షరుడి నుండి ఈ విశ్వము పడుతుననాది. అనిఆయన నుండే 
విశ్వము యొక్క పట్టుకనునూనా చెపపు యోః సరవేజఞాోః సరవేవిత్ యస్యజ్ఞానమయిం 
తపోః తసా్మదతద్ బ్రహ్మ నామరూపమన్నించ జ్యతే. ఎవడు సర్వమునూ, 
బాహా్యభ్యనతేరములలోని వారి ప్రవృతుతేలనునూ తెల్్సకనగలవాడో, ఎవనియొక్క 
తపస్్స జాఞానమయమో అతడి నుండి ఈ బ్రహ్మ (జ్వుడు) నామరూపముల్ 
అననామునూనా పడుతుననావి. అని భూతాలనినాంటికీ పట్టుకక కారణమైన అక్షరుని 
యొక్క సర్వజఞాతా్వదుల్ ప్రతిపాదింపబడుతుననావి. తరువాత అక్షరాత్ పరతోః పరోః 
అని ప్రస్తేవములోనుననా అదృశ్యతా్వదిగుణాల్ననా భూతాలపట్టువుక కారణమైన 
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అక్షరుడిని సర్వజుఞాడినే పరుడిగా చెపపుతుననాది. ఈ కారణంగా అక్షరాత్ పరతోః పరోః 
అనే వాక్యములోని పంచమీవిభకతేయానతేమైన శబ్దము ప్రకృత అదృశ్యతా్వది గుణాల్ 
కలవాడైన అక్షరుడిని గురించి తెల్పడం లేదు. సర్వజుఞాడు విశ్వయోని ఐన అందరికనానా 
మిననాయైన వానికంట్ పరుడైన వాడులేడు. ఇందువలలే ఇక్కడి అక్షరశబ్దము 
భూతసూక్ష్మము ఐన అచేతనానేనా ప్రకృతినే చెపపుతుననాది. ఈ కారణమువలన కూడా 
ప్రధానపరుష్ల్ కారు -

సూ।। విశేషణ భేదవ్యపదశాభా్యించనేతరౌ 1-2-23. విశేషణాలను 
భేద్లనునూనా చెపపునందువలలే ప్రకృతి పరుష్ల్ కారు. ఇక్కడి ప్రకరణము 
ప్రధానానునాండి పరుష్డి నుండి భూతాలక పట్టుక కారణమైన అక్షరుడిని, ఒక 
విజాఞానంతో అనినా వస్తేవుల గురించి తెల్్సకోగలగాడము అనే ప్రతిజఞాను ఉపపాదించ్ట 
మొదలైనవాటి ద్్వర విశినష్టు - వా్యవరతేయతి - వేరుచేస్తేననాది అని అరథేము. అటాలేగే 
ప్రధాన పరుష్లకంట్ అక్షరుడైన వానికననా భేదము కూడా చెపపుబడుతుననాది - 
అక్షరాత్పరతోః పరోః ఇతా్యది వాక్యము ద్్వరా!

అది ఈ విధంగా ఉననాది - సబ్రహ్మవిదా్యమ్ సరవేవిదా్యప్రతిషా్ఠ మధరావేయ 
జ్్యష్ఠపుత్రాయ ప్రాహ. ఆ బ్రహ్మ సర్వవిద్యలకనూనా ప్రతిషా్ఠ(నిల్కడ-ముగింప) 
కారణమైన బ్రహ్మవిద్యను అధరు్వడు అనే ప్రుననా పెద్దకడుక్క చెపపునాడు. ఇటాలేగా 
చతురు్మఖ బ్రహ్మ నుండి సర్వవిద్యలక మూలమైన బ్రహ్మవిద్య క్రమంగా లోకంలోక్ 
వచిచింది. పరవిద్య మాత్రమే సర్వవిద్యలక ప్రతిషా్ఠకారణము. అటాలేంటి ఈ విద్యను 
చతురు్మఖ అధర్వ ఆది గురుపరమపుర ప్రకారంగా అంగీరస్డిక్ ప్రాపతేంచింది. 
ఆ బ్రహ్మ విద్యను తెల్్సకోవడానిక్ జిజాఞాస్వు ఐన మహాశల్డనబడే శ్నకని 
కమారుడు అంగిరస్డి వద్దక శస్రాంలో చెపపున ప్రకారం చేరుకని అడిగినాడు. కస్్మన్ 
ఉ భగవో విజ్ఞాతే సరవేమిదిం విజ్ఞాతిం భవతి. ఓ పూజు్యడా ఏ ఒక్కద్నిని తెల్్సకంట్ 
అంతా తెలిసినట్లే అవుతుంది అని బ్రహ్మవిద్య సర్వవిద్యలకూ ఆశ్రయమైనటిటుది. కాబటిటు 
బ్రహ్మను గురించి తెల్్సకంట్ అంతా తెలి్సనట్లే అవుతుంది అని తలచి ఈ శౌనకడు 
బ్రహ్మ స్వరూపానినా గురించి తెల్్సకోవడానిక్ ప్రయతినాంచ్తూ ఆంగిరసమహరిషిని 
అడిగినాడు ఆయన ఇతడితో చెపపునాడు. దవేవిద్యవేదితవే్య ఇతి హ స్మ బ్రహ్మవిద్వదని్త 
పరాచైవాపరాచ. బ్రహ్మవేతతేల్ రండు విద్యలను గురించి తెల్్సకోవాలని అంట్నానారు. 
అవి పరా 2) అపరా అను ప్రులే గలిగానటిటువి. అని. బ్రహ్మను చేరుకోవాలనుకనేవాడు 
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రండు విద్యలను తెల్స్కోవాలి. బ్రహ్మ విషయంలో పరోక్ష అపరోక్ష రూపాలైన 
రండు విజాఞానాలను సంపాదించ్కోవాలని అరథేము. వాటిలో శస్రాజన్యము 
పరోక్షజాఞానము. అపరోక్షజాఞానము యోగము ద్్వరా తెలియవచేచిది. వాటిలో బ్రహ్మ 
ప్రాపతేక్ ఉపాయమైనట్వంటిది అపరోక్షజాఞానము. అది కూడా భకి్తరూపముగా 
మారాలి. యమేవైష వృణుతే తేన లభ్యోః ఎవడినైతే ఈ పరమపరుష్డు నచ్చితాడో 
అతనిక్ ఈ పరుషోతతేముడే ఆయన ఇషటుము ప్రకారము మాత్రమే అందుతాడు. 
అని ఈ అదృశ్యతా్వదిగుణకడైన భూతయోనియైన అక్షరుడియందే విశేష్యముగా 
చెపపుబడుతుననాది. ఆలస్యము లేకండా భగవనుతేడి వద్దక చేర్చి ఈ భక్తే రూపాపననా 
జాఞానమును పందడానిక్ ఉపాయమైనటిటుది శస్రాము వలలే పట్టుది, స్ధనసపతేకము 
- వివేక విమోక అభా్యస క్రియాకళ్్యణాది ఏడుచేత సహకరింపబడిన జాఞానము. 
తమేతిం వేదానువచనేన బ్రాహ్మణాోః వివిదిషని్త. యజ్ఞానదానేన తపసాఅనాశకేన. 
అలాంటి కళ్్యణగుణాకరుడు ఆనందముయుడూ మోక్షప్రద్తఐన పరమపరుష్డిని 
బ్రాహ్మణుల్ - బ్రహ్మజాఞానముననావారు - వేద్రాధునినా తెలిసి ఉననావారు - యజఞాము ద్్వరా 
ద్నము చేయుటద్్వరా - తపస్్స చేయడము, ఉపవాసముల్ చేయడం ద్్వరాను - 
తెల్్సకోవడానిక్ ప్రయతినాంచ్తునానారు. ఇందుక వారిక్ ప్రమాణము వేదవాక్యమే, 
వేద్ధ్యయనమే. అని శ్రుతి వినిపస్తేననాది కాబటిటు. భగవనుతేడైన పరాశరుడునూనా 
ఇటాలేగా చెపపునాడు. శో్ల।। తత్ ప్రాపి్తహేతుోః జ్ఞానిం చకర్మచోక్తిం మహామునే। ఆగమోత్థిం 
వివేకాచచి దివేధాజ్ఞానిం తథోచ్యతే।। ఓ మహామునీ? భగవనుతేడిని చేరుకోవడానిక్ 
కర్మజాఞానాల్ స్ధనాల్గా ఉపయోగపడుతవి. అందులో జాఞానము రండు విధాల్గా 
ఉననాది. ఒక్కటి వేదము ద్్వరా ఉదయ్ంచేది. రండవది వివేకము ద్్వరా పట్టుది అని 
తత్రఅపరా ఋగేవేద్యజుర్వేదోః ఆ అపరా అనే విద్య ఋగే్వదము, యజుర్్వదము. 
ఇతా్యదిగా మొదల్పెటిటు ధర్మశాసాత్రణి అనేంతవరక ఆగమోతధుమైనది బ్రహ్మ 
స్క్షాతా్కరానినా పందడానిక్ కారణమైన పరోక్షజాఞానం చెపపుబడింది. ఆరంగాల్, 
ఇతిహాస పరాణాల్ ధర్మశస్రాము మీమాంస్ శస్రాములతో కూడిన వేదము బ్రహ్మ 
జాఞాన్తపుతితేక్ హేతువు అవుతుననాది. అథపరా, యయా తదక్షరమధిగమ్యతే. ఇక 
పరా చెపపుబడుతుననాది. దేనిచేతనైతే ఆ అక్షర పరుష్డిని చేరుకోబడుతుననాదో అని 
ఉపాసన అనే ప్రు గల బ్రహ్మ స్క్షాత్ కార లక్షణమైనది భక్తేరూపాపననామైన జాఞానము. 
యత్తదద్రేశ్యమగ్రాహ్యమ్ ఇతా్యది వాక్యం ద్్వరా పరోక్ష అపరోక్ష రూపమైన రండు 
జాఞానాలక విషయమైన పరబ్రహ్మయొక్క స్వరూపము చెపపుబడుతుననాది. యధోరణునాభోః 
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సృజతే గృహణుతేచ. ఇతా్యది వాక్యముతో ఇంతకముందు చెపపున స్వరూపం గల 
అక్షరుడైన పరబ్రహ్మ నుండి చేతనాచేతనాత్మకమైన మొతతేము ప్రపంచము యొక్క 
ఉతపుతితే చెపపుబడింది. అక్కడ విశవేమ్ అని చెపపుబడింది గనుక. ఒక్క అచేతన మాత్రానిక్ 
గాదు. తపసా చీయతే బ్రహ్మ. తతోఽన్నమభజ్యతే. అనా్నత్ ప్రాణ మనససుత్యమ్ 
లోకాోఃకర్మసు చామృతమ్. బ్రహ్మ తనయొక్క జాఞానంతో వృదిధుపందుతునానాడు. ఆయన 
నుండి అననాము - పంచభూతాత్మక ప్రకృతి పడుతుననాది. ఆ అననాము నుండే ప్రాణము 
మనస్్స జ్వుడు స్వరాగాదిలోకాల్ కర్మలయందు ఆధారపడి యుననా అమృతము - 
అమృతతా్వనిక్ స్ధనమైన కర్మ పడుతుననాది అని బ్రహ్మనుండి విశ్వము పటిటున 
ప్రకారము చెపపుబడుతుననాది.

తపసా=జాఞానముతో యస్యజ్ఞానమయిం తపోః ఎవని తపస్్స జాఞానమయమో! 
అని చెపపుబోతునానాడు గనుక. చీయతేఽవృదిధు పందుతునానాడు/పెరుగుతునానాడు. 
బహుసా్యమ్ అని సంకలపు రూపమైన జాఞానముతో బ్రహ్మ సృష్టు చేయడానిక్ 
పూనుకంట్నానాడు. తతోఽన్నమభజ్యతే అద్యతే ఇతి తినబడుచ్ననాది గనుక 
అననాం, విశ్వమంతటా నిండియుననా భ్కతేమృ వరాగానిక్ భ్గ్యభూతమైనది భూత 
సూక్షా్మలతో కూడిన అవా్యకృతము అనబడే ప్రకృతి పరబ్రహ్మ నుండి పడుతుననాది 
అని అరథేము. ప్రాణము మనస్్స మొదలైనవి కూడా స్వరగాం మోక్షము రూపాల్గానుననా 
ఫలాలను స్ధంచడానిక్ ఉపకరణము ఐన కర్మ ద్కా అవికార సముద్యము అంతా 
ఆయన నుండే పడుతుననాది. యససురవేజఞాోః సరవేవిత్ ఇతా్యది వాక్యము ద్్వరా సృష్టుక్ 
ఉపకరణాలైన సర్వజఞాత్వము సత్యసంకలపుత్వము మొదలైనవి కూడా చెపపుబడినవి. 
సర్వజుఞాడు సత్యసంకల్పుడూ పరబ్రహ్మ ఐన అక్షరుడి నుండి ఈ కార్యరూపములోనుననా 
బ్రహ్మనామ రూప విభకతేం ఐ భ్కతేభ్గ్యరూపాల్గానూ అయ్్య పడుతుననాది. 
తదతత్ సత్యమ్ అని పరబ్రహ్మక నిరుపాధక సత్యత్వము చెపపుబడుతుననాది. మనేత్రష్ 
కర్మణికవయో యాన్యపశ్యింసా్తని త్రేత్యాింబహుధాసన్తత్ని. త్నా్యచరత 
నియతిం సత్యకామాోః. మనా్రాలయందు కర్మలయందునూనా దీరఘాదరు్శలైన జాఞానుల్ 
ఋష్ల్ వేటిని దరి్శంచినారో అవి త్రేతాగునాలయందు అనేకరూపాల్గా విసతేరించి 
ఉననావి. సత్యస్వరూపడైన పరబ్రహ్మను పందగ్ర్ ముముక్షువులారా! ఆ కర్మలను 
భగవద్రాధనారూపాలైన వాటిని ఎననాడూ వదలకండా శ్రదధుతో ఆచరించండి అని 
సర్వజఞాత్వ సత్యసంకలపుత్వముల్ మొదలైన కళ్్యణగుణాకరుడైన అక్షరపరుష్డిని 
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సహజము గానే సత్యమైనవాడిని ప్రతిదినమూ ఎలలేపపుడూ కోరుతుననావారై 
ఋగ్ యజుస్్సమాధర్వవేద్లలో జాఞానులచేత కవులచేత దరి్శంచబడిన/ 
కనుగనబడిన మీమీ వరాణుశ్రమాలక తగినవైన వానిని త్రేతాగునాల యందు పల్మారులే 
ఆచరింపబడిన వాటిని కర్మలను ఆచరించండి అని చెపపుబడుతుననాది. ఏషవః పనాథేః. 
ఇవి మీరు మీగమా్యనిక్ చేరుకనే బాటల్. అని ఆరంభంచి ఏష వోః పుణ్యోః సుకృతో 
బ్రహ్మలోకోః ఇది మీయొక్క పణ్యము. స్కృతము మంచి కర్మలనాచరించడం ద్్వరా 
సమాపుదించ్కననాది ఐన బ్రహ్మలోకము అనేద్కా కరా్మనుషా్ఠన ప్రకారము / పదధుతి. 
శ్రుతుల్ స్మమృతుల్ ప్రేర్పంచిన కర్మలయందు ఏ ఒక్క అంశము ఆచరించకపోయ్నా 
ఆచరించిన ఇతర కర్మలకనూనా ఫలితము లేదని శస్్రాకతే ప్రకారం ఆచరించని ద్నిక్ 
అసల్ /బొతితేగా ఆచరించని ద్నితో సమానమేనని చెపపు ప్లవాహే్యతే అదృఢయజఞా 
రూపాోః అషాటిదశోక్తిం అవరిం యేష్ కర్మ. ఏతత్ యేఽభననదాని్త మూఢోః జరామృతూ్య 
తేపునర్ వాపియని్త. యజఞాములరూపంలో ఉననా ఈ పడవల్ గటిటువి కావు. ఓటి పడవల్. 
ఇది పదె్దనిమిది. లేక పదె్దనిమిది స్మమృతులలో చెపపుబడినటిటువి. లేద్ 9 గ్రామ్యపశ్వుల్ 
9 ఆరణ్యకపశ్వుల్ = 18 ఇటాలే చేస్ కర్మను గురించి ఎవరైతే శ్రేయస్కరమైనది. 
ముక్తేప్రద్యకము అని భావిస్తేనానారో మెచ్చికంట్నానారో వారు యథారథేమైన 
ద్నిని ఎరుగని మూఢుల్ గనుక మాటిమాటిక్ పడుతూ జరా మృతు్యవులనే 
పందుతునానారు. ఇతా్యది వాక్యము ద్్వరా కర్మల ఫలానినా కోరిచేస్తేననావైనందున 
జాఞానము లేకపోవడంచేత శ్రేష్ఠము కాని అవసరమైన కర్మనే ఆచరించ్తునానారు. కనుక 
వారిక్ పనరావృతితే (తిరిగి ఈ లోకంలో పటటుడము)ని చెపపు తపశ్శరిదధో యే హు్యపవసని్త 
తపస్్స (జాఞానము - తపఆలోచనే) శ్రదధుల్ కలవారై ఎవరు ఉపవాసము (మనస్్సను 
పరమాత్మస్నినాధ్యములో ఉంచ్ట) భక్తేతో ప్రవరితేంచ్తునానారో ఇతా్యది వాక్యముతో 
తిరిగి ఫలాలను కోరకండా జాఞానిచేత ఆచరించబడిన కర్మ బ్రహ్మప్రాపతేక్ తోడపుడుతుంది. 
అని మెచ్చికని పరీక్షయాలోకాన్ కర్మచిత్న్ కర్మల ద్్వరా సంపాదించిన పణ్యలోకాలను 
గురించి బాగుగా విచారించి ఇతా్యది వాక్యము ద్్వరా కేవలకర్మ ఫలాలయందు 
విరకతేడైన వానిక్ శస్రాములో చెపపునట్లేననాకర్మలతో కూడిన జాఞానము బ్రహ్మప్రాపతేక్ 
మారగామైనద్నిని - తెల్్సకోదల్చికననావానిక్ ఆచారు్యని వద్దక పోవలసినది అని 
విధంచి తదతత్ సత్యమ్ యధాసుద్పా్తత్ ఇది సత్యము. యథారథేమైనది. ఎటాలేగైతే 
బాగా మండుతుననా అగినా నుండి నిపపురవ్వల్ ఎగిసి పడుతాయో ఇతా్యది వాక్యముతో 
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సోఽవిదా్యగ్రనిధోిం వికిరతీ హసోమ్య ఓ స్ము్యడా! అతడు జాఞానముతో వెల్గుతుననావాడై 
తనయొక్క అవిద్్య (కర్మగ్రనిధుని (ముడిని) పటాపంచల్ చేసి దూరంగా వెదజల్లేతాడు 
అనే ద్కా ఇంతకముందువరక చెపపుబడిన అక్షరుడు భూతయోని ఐన పరబ్రహ్మ 
పరమపరుష్ని యొక్క తరచ్గా చెపపుబడిన స్వరూపము గుణాలతో సహా, ఆయన 
సర్వభూతాలకూ అనతేరాత్మ ఐనందున విశ్వమంతా ఆయనక శరీరముఐనందున 
విశ్వరూపము కలవాడు అని, ఆయన నుండి విశ్వము సృష్టు చేయబడినదనినీనా చాలా 
తేటగా చెపపు ఆవిోః సని్నహితమ్ యోగులక అపరోక్షంగా సనినాహితుడు ఇతా్యదిగా 
ఆ అక్షరుడికే అవా్యకృతమైన ప్రకృతికంట్ పరుడైన ప్రత్యగాత్మ అనబడే జ్వసమష్టు 
పరుష్డైన వానిక్నీనా పరుడైన పరబ్రహ్మ పరమపదము నందు నిలిచియునానాడని, 
అతడు అనవధక అతిశయానంద స్వరూపడైన వాడని ఆయనను హృదయ 
గుహయందు నిల్పుకని ఉపాసన చేస్ పదధుతి, ఉపాసన పరభక్తే రూపమై - దర్శనం 
పరభక్తేః స్్యత్ - ఉండాలని ఉపాసన చేసినవానిక్ అవిద్య నుండి విడుదల కావడమే 
కాకండా బ్రహ్మతో సమానంగా బ్రహా్మనుభవఫలమునునూనా కల్గునని ఉపదేశించి 
ఉపసంహరించబడింది. ఇందువలలే ఈ విశేషణాల వలలే భేద్నినా తెల్పడము 
వలలేనునూనా ఈ ప్రకరణములో ప్రధానము పరుష్డూ ప్రతిపాదింపబడుటలేరు. 

భేదవ్యపదేశము కూడా ప్రధాన పరుష్లకనూనా పరబ్రహ్మకనూనా ఇక్కడ 
కనపడుతుననాది. దివో్యహ్యమూర్తోః పురుషోః స బ్హా్యభ్యన్తరో హ్యజోః. అప్రాణహ్యమనాోః 
శ్భ్రోహ్యక్షరాత్పరతోః పరోః ఆ పరుష్డు దివు్యడు. ఒకానొక నిరిధుషటుమైన ఆకారము 
లేనివాడు. ఆయన విశ్వమంతటి లోనూ లోపల బయట వా్యపంచియునానాడు. 
పట్టుక లేనివాడు. ప్రాణము లేనివాడు. కర్మ సమబినధుము లేని పరిశ్దుధుడు. 
అక్షరమునకంట్ పరుడైన జ్వుని కంట్నూ పరుడు! ఇతా్యదివాకా్యలచేత ప్రకృతి 
పరుష్లకనానా విశిషటుమైన భేద్నినా కలిగియునానాడు. అక్షరమనబడే అవా్యకృతమైన 
ప్రకృతికంట్ పరుడైన ఏ సమష్టు పరుష్డునానాడో వానికంట్ పరుడనబడేవాడు 
అదృశ్యతా్యదిగుణముల్ కలిగానవాడై అక్షర శబ్దము చేత చెపపుబడేవాడు పరమాత్మ అని 
అరథేము. అక్షరమనగా అశ్నాతే తినుచ్నానాడు / తినుచ్ననాది, లేక నశించిపోవడము 
లేనిది కనుక అక్షరము. ప్రకృతి వలె అవా్యకృతమైనపపుటికీ తనయొక్క వికారాల ద్్వరా 
వా్యపతేని కలిగాయుననాందునగానీ మహద్దుల వలే మరొకప్రుతో పల్వడానిక్ తగిన 
క్షరణము లేనందువలలేగానీ అక్షరత్వము ఎటాలేగయ్నా కదురుతుంది.
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సూ।। రూపోపనా్యసాచచి 1-2-24 పరమాత్మ యొక్క రూపాని్న వివరిించ్ 
చెప్్పనిందువల్ల. అగి్నరూ్మరాధో చక్షుష్ చింద్రసూరౌ్యదిశశో్శరిత్రే వాగివేవృత్శచివేదాోః 
వాయుోః ప్రాణహృదయిం విశవేమస్యపద్ భా్యిం పృథివీహే్యష సరవేభూత్న్త రాత్్మ. ఆ 
పరమపరుష్నిక్ అగినాశిరస్్స, చంద్రుడు సూరు్యడు రండు కండులే. దిక్కల్ చెవుల్. 
వాక్ రూపములో వెల్వడినవి వేద్ల్. వాయువు ప్రాణము. అతనిక్ ఈ విశ్వము 
హృదయము పాద్లనుండి పటిటునటిటుది భూమి. ఇటిటు ఈ పరుష్డు సమసతే భూతాలక 
అనతేరాత్మయై ఉనానాడు అని చెపపున విధంగా ఇటాలేంటి రూపం సర్వభూతానతేరాత్మయైన 
పరమాత్మకే సంభవించ్తుంది. ఇందువలలే కూడా అదృశ్యతా్యది గుణకడు 
పరమాత్మనే. అని అదృశ్యత్వేధికరణము ముగిస్ింది.

*  *  *

ఇక వైశావేనరాధికరణము

సూ।। వైశావేనరోః సాధారణ శబదా విశేషాత్ 1-2-25 వైశ్వనరుడు పరమాత్మనే. 
ఆ శబ్దము స్ధారణమైనదే ఐనా విశేషానినా చెపతేననాందువలలే. ఛన్్దగుల్ దీనినా 
చదువుతునానారు. ఆత్్మనమేవేమిం వైశావేనరిం సమ్పరిత్యధే్యష్ తమేవనో బ్రూహి. 
వైశ్వనరుడు అనబడే ఈ ఆత్మను ఇపపుడు నీవు అధ్యయనం చేస్తేనానావు. ఆయనను 
గురించే మాక తెల్పము అని మొదల్పెటిటు యసే్తవాతమేవిం ప్రాదశమాత్ర 
మభవిమాన మాత్్మనిం వైశావేనరముపాసే్త ఎవడైతే ఇతడిని ప్రాదేశమాత్రుడిని 
ఐనా కలత అనేది లేనివాడిని ఆత్మయైన వైశ్వనరుడిని ఉపాసించ్తాడో! అని, 
ఇచచిట సందేహము. ఈ వైశ్వనరుడనబడే ఆత్మ పరమాత్మ అని నిరణుయ్ంచడానిక్ 
చేతనవుతుంద్! లేద్ అని ఏది నిశిచితమైనది అని అనగా అశక్యనిరణుయుడు 
నిరణుయము చెయ్యడానిక్ వీల్కానివాడు అని. ఎందువలలేనంట్ వైశ్వనరశబ్దము 
నాల్గు అరాథేలలో ప్రయోగించ్ట కనుపడుతుననాది. కడుపలో కలిగే ఆకలిమంటల్ 
అనే విషయంలో అయమగి్నర్వేశావేనరోయేనేదమన్నిం పచ్యతేయది దమద్యతే. 
తస్యఏషఘోష్భవతి యావద తత్ కరాణువపిధాయ శృణతి. సయద్ త్రకామిష్యన్ 
భవతి. నైనిం ఘోషిం శృణతి. ఈ అగినావైశ్వనరుడు. మనం తిననా అనానానినా ఎవడు 
పక్వము / జ్రణుము చేస్తేనానాడో, అతని యొక్క ధ్వని ఇటాలేగా ఉంట్ననాది. ఎపడైతే 
చెవులను మూస్కని మనస్్సను ద్నిపై లగనాము చేస్తేమో అపడు వినగలము. 
ఎపడైతే ఈ దేహము నుండి వెళళీపోదల్చికనానాడో అపడు ఇతని ధ్వనిని వినలేడు 
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అని. ఇక పంచమహాభూతాలలో మూడవదైన ద్నిని గురించి విశవేసా్మఅగి్నిం 
భువనాయదవాోః వైశావేనరింకేతమహా్నమకృణవేన్. విశ్వమంతటిక్ ఉపకారం 
చేయడానిక్ దేవతల్ పంచభూతాలలో మూడవవాడైన అగినాని సూరు్యనిగా చేసినారు. 
అని దేవతను గురించి వైశావేనరస్యసుమతౌసా్యమ రాజ్ హికమ్ భువనానామభశ్రీోః 
వైశ్వనరుడనబడే మంచి మనస్్స కలవాని యందు ఉపాసకలము / ఆరాధకలము 
అగుదుము గాక. సర్వ సంపత్ సమృదిధు గల అతడు మనక రాజై ఉనానాడు కద్! 
అని. ఇక పరమాత్మ విషయంలో తదాత్మనే్యవ హృదయే్యఽగౌ్నవైశావేనర్ ప్రాస్యత్. 
హృదయాగినాయందుండే ఆత్మయందే వైశ్వనరుడనబడే వానియందు ఉండినాడు. 
అని సఏషవైశావేనరో విశవేరూపోః ప్రాణఽగి్నరుదయతే. అటిటు ఈ వైశ్వనరుడు 
విశ్వమంతటియందు నిండియునానాడు. అతడు విశ్వరూపడు. ప్రాణము వంటివాడు. 
అగినావలె తేజ్వంతుడై పైక్ వస్తేనానాడు. అని కూడా. వాక్య ఉపక్రమ, ఉపసంహారాదుల 
యందు కనిపంచే తాతపుర్యలింగాల్ కూడా పైన చెపపున అందరికీ తగినట్లే 
సమన్వయము చేయడానిక్ వీల్గా ఉనానాయ్. అని.

ఇటాలేగా పూర్వపక్షము ఏరపుడగా సమాధానము చెపపుబడుతుననాది. వైశ్వనరః 
స్ధారణ శబ్దవిశేషాత్ అని. వైశ్వనరః =పరమాత్మ. ఎందువలలేనంట్ స్ధారణమైన 
శబ్దవిశేషమగుటవలన. విశేష్యతే = విశేష్ంపబడుతుంది గనుక విశేషము. 
స్ధారణమైన వైశ్వనర శబ్దము పరమాత్మక మాత్రమే చెందిన అస్ధారణ ధరా్మలతో 
విశేష్ంపబడుతుననాది కాబటిటు అని అరథేము. అది ఇటాలేగా - ఔపమను్యడు మొదలైన 
మహరుషిల్ ఐదుగురు ఒకరిని ఒకరు కల్్సకని కోన ఆత్్మ. కిింబ్రహ్మ మనక ఆత్మ 
ఎవరు బ్రహ్మ అనగా ఏది? అని విచారించి ఉదాదాలకోహవై భగవనో్తఽయమారుణిోః 
సమ్పరితీమమాత్్మనిం వైశావేనర మధే్యతి తిం హనా్త భు్యపగచాఛేమ ఓ పూజు్యలారా! 
అరుణుని కమారుడైన ఈ ఉద్్దలకడు ఇపడు ఈ ఆత్మయైన వైశ్వనరుడిని గురించి 
అధ్యయనమును చేస్తేనానాడు. ఆహా! మనమందరము ఆయన వద్దక కలి్సపోద్ము. 
అని కూడబల్క్కని ఉద్్దలకనిక్ ఉననా వైశ్వనర ఆత్మ విజాఞానానినా గమనించి 
ఆతని వద్దక వెళళీనారు. ఆ ఉద్్దలకడునూనా ఈ వైశ్వనర ఆత్మ జిజాఞాస్వులను 
గురితేంచి తనక కూడా ఆ విషయంలో పూరితేగా తెలియదని ఎంచ్కని వారితో 
ఇటాలేగా పలిక్నాడు. అశవేపతిర్వే భగవనో్తఽయింకేకయోః సమ్పరితీమమాత్్మనిం 
వైశావేనరమధే్యతి తిం హనా్త భు్యపగచాఛేమోః ఓ పూజు్యలారా! ఈ కేకయదేశనిక్ 
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రాజైన అశ్వపతి అను ఆయన ఇపపుడు మనవలెనే ఆత్మయైన వైశ్వనరుడిని 
గురించి అధ్యయనము చేస్తేనానాడు. ఆనందంగా ఆయన దగగారక పోద్ము అని 
ఉద్్దలకనితో కలసి ఆ ఆరుగారు ఆ అశ్వపతి అను మహారాజు వద్దక వెళళీనారు. ఆ 
రాజుగారు కూడా ఆ మహరుషిలందరినినీనా విడివిడిగా వాళళీ యోగ్యతలక తగగాట్టుగా 
అరచిన చేసినాడు. తరువాత నమేసే్తనోః నేను ద్చ్కోవలసింది ఏమీలేదు. యక్షయా 
మాణహవై భగవనో్తఽహమస్్మ. పూజు్యలారా! నేను ఒక యజాఞానినా చేసూతే ఉనానాను. 
అని ముగిస్ వాక్యము ద్్వరా తాను దీక్షలో ఉనానానని కనుక మీరు సమరిపుంచే ద్నినా 
పచ్చికోవడానిక్ తగిన అర్హతను కలిగి యునానానని తెల్పతూనే బ్రహ్మవేతతేలైనవారు 
నిషేధంచిన వాటిని వదిలిపెటాటులి. అట్లే తమక ఆచరించవలసినవాటిని తపపుక 
పాటింపదగునని తెలియపరుసూతే యావదకైకసా్మ ఋతివేజ్ధనిం దాసా్యమి త్వత్ 
భగవద్భూయా దాసా్యమి. వసను్త భవన్తోః. నేను చేస్తేననా యజఞాములో ఋతి్వక్కల్గా 
ఉననావారిక్ ఒక్కక్కరిక్ ఎంతెంత దక్ణ ఇవ్వనునానాన్ అంతే మొతతేములో తమరిక్ 
అందరిక్నీనా ఇస్తేను. మీరందరూ యజఞాము పూరితే అయే్యంతవరక ఇక్కడే ఉండండి 
అని చెపపునాడు. ముముక్షవుల్ ఐన ఆ ఆరుగురునూనా వైశ్వనరుడిని ఆత్మనునూనా 
తెల్్సకోదల్చికని వచిచిన వారు కాబటిటు ఆ వైశ్వనరుడిని గురించే మాక ఉదోబిధంచ్ 
అని అనినారు. ఈ విధంగా కోన ఆత్్మ కిింబ్రహ్మ ఎవడు మాక / మనక ఆత్మ. 
బ్రహ్మ ఎవరు? అని జ్వాత్మను, ఆత్మయైన బ్రహ్మనునూనా తెల్్సకోదలిచినవారు ఆ 
వైశ్వనరాత్మను తెల్్సకననావాడిని వెతుకతుననావారు కనుక ఆ విజాఞానము ఉననా 
కేకయ రాజుగారి వద్దక వచిచి అడుగబడుతుననావాడు, వైశ్వనరాత్మ పరమాత్మ అని 
అరథేమవుతుననాది. ఆత్మ, బ్రహ్మ శబా్దలతో ఉపక్రమించి తదుపరి అనినాచోటలేలోనూ 
ఆత్మ వైశ్వనర శబా్దలతో వ్యవహారము చేసూతే వచిచినందున కూడా బ్రహ్మ శబా్దనిక్ 
బదుల్గా నిర్్దశింపబడుతుననా వైశ్వనరశబ్దము బ్రహ్మను గురించే చెపపుతుననాదని 
తేటపడుతుననాది. ఇంతేకాకండా ససర్వేష్లోకేష్ సర్వేష్ భూతేష్ సర్వేష్ ఆత్మసు 
అన్నమతి్త ఆయన సర్వలోకాలోలేనూ సర్వభూతాలోలేనూ అనినా ఆత్మలయందునూనా 
అననామును / ఆహారానినా తినుచ్నానాడు. 2) తద్యధా ఇష్కా తూలమగౌ్న ప్రోతిం 
ప్రదూయేత ఏవిం హాస్య సర్వే పాపా్మనోః ప్రదూయనే్త. ఎటాలేగా రల్లేగడి్డ యొక్క దూది 
గుటటు మంటలోలే పడి ద్ని గురుతే ఏమీ మిగులకండా మాడి మసై పోతుందో అదే 
విధంగా భగవదుపాసకడైన వాని యొక్క అనినా రకాలైన పాపాల్ పణ్యముతో సహా 
నశించిపోతాయ్ అని చెపపుబోయే వైశ్వనరాత్మను గురించి తెల్్సకననాందువలలే /
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ఉపాసించినందువలలే కల్గబోయే ఫలము కూడా వైశ్వనరాత్మను పరంబ్రహ్మ అనియే 
సూచిస్తేననాది. ఇందువలన కూ డా వైశ్వనరుడు పరమాత్మయే.

సూ।। స్మర్యమాణమనుమానిం సా్యదితి 1-2-26 అందరియొక్క స్మమృతిలో 
ఉననా పరమాత్మ స్వరూపమే ఇక్కడ హేతువు ఔతుననాది. స్వరగాలోకము/ఆకాశము 
మొదల్కని పృథివి ద్కా అవయవాల్గా విభజించి వైశ్వనరుని యొక్క విరాట్ 
రూపము ఇక్కడ ఉపదేశింపబడుతూ ఉననాది. అది శ్రుతులలోను, స్మమృతులలోనూ 
పరమపరుష్డి యొక్క రూపంగా అందరికీ పరిచితమైనటిటుదే. అదే ఇక్కడ ఆయనదే 
అని స్మరింపబడుతుననాది. ఇంతకముందు చూచి ఎరిగి ఉననాద్నినిగా ప్రత్యభజఞా 
చేయబడుతూ వైశ్వనరుడు పరమపరుష్డే అని అనడంలో అనుమానము - 
లింగము అవుతుననాది అని అరథేము. సూత్రములోని ఇతి శబ్దం ప్రకారానినా తెల్పుతుననాది. 
ఇటాలేంటిదైన రూపము (పరమపరుష్డిదిగా గురితేంపబపడుతుననాటిటుది) వైశ్వనరుడు 
ఎవరో కాదు పరమాత్మనే అని అనుమానించడానిక్ హేతువు అవుతుననాది. శ్రుతి 
స్మమృతులలో పరమ పరుష్డి యొక్క రూపము ఇట్వంటిదిగా ప్రసిదధుమై ఉననాది. 
అధర్వణవేదంలో అగి్నరూ్మరాధో చక్షుష్ చింద్రసూరౌ్య దిశోః శ్రోత్రే వాగివేవృత్శచి వేదాోః 
వాయుోః ప్రాణ హృదయిం విశవేమస్య పదాభూయాిం పృథివీ హే్యష సరవేభూత్న్తరాత్్మ. 
పరమాత్మ యొక్క శిరస్్స అగినా. సూర్యచంద్రుల్ ఇద్దరూ రండు కండులే. దిక్కల్ 
చెవుల్. విస్తేరమైన వాక్కల్ వేద్ల్. వాయువే ప్రాణము. ఈ విశ్వమంతా 
కూడా ఆయనక హృదయము. నేల పాదముల్గా ఉననాది. ఈయన ఎవరో కాదు 
భూతాలనినాంటికీ ఆత్మగా ఉననాట్వంటివాడు. అని చెపపుబడింది. అగినా ఇక్కడ 
దు్యలోకముగా ప్రొ్కనబడింది. ఇందుక ప్రమాణవాక్యము ఇది. అసౌవైలోకో అగి్నోః 
ఈ లోకమే అగినా అని. ఇది శ్రుతివాక్యము. మునుల్ కూడా ఇటాలేగా శ్రుత్యరాథేనినా 
స్మమృతి రూపంగా తలచి చెపపునారు. దా్యమ్ మూరా్థనిం యస్య విప్రా వదని్త ఖమ్ 
వైనాభమ్ చింద్రసూరౌ్యచనేత్రే దిశోః శ్రోత్రే విదిధో పాదౌక్షితిించ సోఽచినా్తయాత్్మ 
సరవేభూత ప్రణేత్।। వేదము నేరిచిన అరథేమును ఎరిగిన బ్రాహ్మణుల్ పరమాత్మక 
శిరస్్సగా దు్యలోకానినా, ఆకాశనినా నాభగా, చంద్రసూరు్యల్ నేత్రాల్గా, దిక్కల్ 
చెవుల్గా, నేలను పాద్లనుగా తెల్్సకమ్మని చెపతునానారు. ఆయన ఆలోచనలక 
అందనివాడు. ఆత్మయైనవాడు. సమసతే భూతాలను పటిటుంచినవాడు అని. యసా్యగి్న 
రాస్యమ్ దౌ్యమూరాధోఖమ్ నాభోః చరణౌక్షితిోః। సూర్యశచిక్షుోః దిశశో్శరిత్రమ్ తస్్మలోకాత్మనే 
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నమోః. ఎవనిక్ అగినా న్రుగానూ దు్యలోకము తలగానూ ఆకాశము బొడు్డగానూ నేల 
పాద్ల్గానూ సూరు్యడు కండులేగా దిక్కల్ చెవుల్గా అవుతునానాయో అట్వంటి 
లోకాత్మక - లోకమంతా తన దేహముగా - లోకస్థేలైన ప్రాణులందరికీ ఆత్మగా 
అయ్్య ఉననావాడిక్ నమస్్కరము చేయుచ్నానాను. అనినీనా వరిణుంపబడినాడు. ప్రస్తేత 
ఉపనిషతుతేలోనూ దు్యలోకము మొదలైనవనీనా వైశ్వనరుడిక్ తలకాయ మొదలైన 
అవయవాల్గా చెపపుబడూతే ఉననావి. అదెటాలేగంట్ - తనవద్దక వచిచిన ఔపమను్యడు 
మొదలైన మహరుషిల్ ఆత్్మనమేవేమిం వైశావేనరిం సమ్పరిత్యధే్యష్ తమేవనోబ్రూహి 
ఆత్మయైన ఈ వైశ్వనరుడిని నీవిపడు అధ్యయనం చేసూతే ఉనానావు. ఆయనను 
గురించే మాక కూడా తెలియచేయవయా్య! అని అడిగినారు. కేకయరాజుగారు వారిక్ 
వైశ్వనరుడి గురించి ఉపదేశించదల్చికని వారిక్ తెలిసియుననా వైశ్వనరాత్మయొక్క 
విశేషాలను కనినా ప్రశనాల్ వేయడం ద్్వరా తెల్్సకని అవి వైశ్వనరుని యొక్క 
సమగ్ర స్వరూపాల్ కావని అరథేం చేస్కని వారిక్ వైశ్వనరాత్మను గురించి కంత 
తెల్స్ను మరికంత తెల్వదు అని నిశచియ్ంచ్కని ఆయా జాఞాత అంశలను తేటగా 
వారిన్టితోనే విని తెల్్సకోవాలని భావించి ఒక్కక్కరిని ఒక్కక్కరిని ప్రశిచించినాడు. 
ముందుగా ఔపమను్యవు అనే మహరిషిని - ఔపమన్యవ! కిం తవేమాత్్మన ముపాసేసు 
ఓ ఔపమను్యడా! నీవు ఎవరిని ఆత్మనుగా ఉపాసించ్తునానావు అని అడిగినాడు. 
దివమేవభగవో రాజన్. ఓ పూజు్యడవగు రాజా! నేను దు్యలోకానేనా ఉపాసిస్తేనానాను 
అని ఆయన బదుల్ చెపపునాడు. అపడు రాజుగారు దు్యలోకానినా మాత్రమే 
వైశ్వనరుడియొక్క సంపూరణు రూపంగా భావించి ఉపాసించడానినా ఆయన బుదిధు నుండి 
తొలగించదల్చికని వైశ్వనరుడిక్ దు్యలోకము మూరధు/ శిరస్్స అని ఉపదేశించ్తూ 
వైశ్వనరుడిలో ఒక అంశమైన ఆ దు్యలోకానిక్ స్తేజాః అని గుణనామధేయాలను 
చెపపు వివరించినాడు.

ఇదే విధంగా సత్యయజాఞాదుల్ ఆదితు్యడు వాయువు ఆకాశము జలము పృథివీ 
ముననాగు వాటిని ఒక్కక్కరు ఒక్కక్కద్నిని ఉపాసనము చేస్తేనానాము అని చెపపునారు. 
వాటిక్ విశవేరూపుడు, పృథక్ వర్త్మ, బహులోః, రయిోః, ప్రతిషా్ఠ అని ఒక్కక్కటిక్ ఒక్కక్క 
గుణనామధేయాలను చెపపు అవి అనీనా వైశ్వనరాత్మక కనునాల్, ప్రాణము, సనే్దహము 
(నడముభాగము) వసితే (మూత్రకోశము) పతితేకడుప, పాద్ల్ అనే అవయవాల్ 
అని చెపపునాడు. సందేహము అనగా శరీరము యొక్క నడుమ భాగము. ఇందువలన 
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ఇటాలేంటి - దు్యలోకము తలకాయ వంటివి / అవయవాలనుగా కలిగానరూపము పరమ 
పరుష్డి యొక్క రూపమే కావున వైశ్వనరుడు పరమ పరుష్డే. ఇటలేయ్నా తేటగా 
నిరణుయము కాలేదనుకని ఆ అనుమానానినా తొలగించ్ తునానారు -

సూ।। శబ్దాదిభో్యఽన్తోఃప్రతిషా్ఠనాచచినేతిచేన్న తథాదృష్టియాపదశాత్ అసమభూవాత్ 
పురుషమపిచైన మధీయతే 1-2-27 వైశ్వనరుడు పరమాత్మనే అని 
నిశచియ్ంపబడుతుననాది అని ఏమాట చెపపునారో అది సరియైనది కాదు. శబా్దదుల 
వలన, అనతేఃప్రతిషా్ఠనము లోపల ఉండుట వలలేనునూనా జఠరాగేనా అని ఇక్కడ 
ప్రతీతి కల్గాతుననాది. కడుపలో ఉండే అగినాక్ వైశ్వనరాగినా అనే ప్రు - శబ్దము 
లోకప్రసిదధుము. అట్లే లోన ఉండుటవలలేనునూనా అని. శబ్దము వాజసనేయ శఖలోని 
వైశ్వనరవిద్్యప్రకరణములో ఈ విధంగా వినిపస్తేననాది. సఏష్ఽగి్నర్వేశావేనరోః 
అతడు ఈ వైశ్వనరాగినాయే అని వైశ్వనర శబ్దముతో స్మానాధకరణ్యము 
కలిగాయుననా అగినా అని. ప్రస్తేతము ఈ ప్రకరణములో కూడా హృదయింగార్హపతో్య 
మనోఽనావేహార్యపచనోః ఆస్యమాహవన్యోః హృదయముగార్హపతా్యగినా మనస్్స 
అనా్వహార్య పచనుడు - జఠరము నందుండెడి వైశ్వనరుడు - ముఖము 
ఆహవనీయాగినా అని వైశ్వనరుడిని హృదయాదులలో ఉననా వాడిని మూడు అగునాల్ 
- గార్హపత్య దక్ణాగినా, ఆహవనీయాగినా - గా కలపునము చేయబడుతుననాది. తద్యద్ 
భక్తిం ప్రధమమాగచేఛేత్ తత్ హోమీయమ్. సయాిం ప్రధమామాహుతిిం జుహుయాత్ 
త్ింజుహుయాత్ ప్రాణాయసావేహా. ఏ ఆహారమైతే మొదటగా ముందుక 
తేబడుతుందో అది హ్మీయము అనబడుతుంది. ఆ భ్కతేయైన పరుష్డు దేనిని 
మొదటిస్రిగా ఆహుతిని ఇస్తేడో ద్నిని ప్రాణాయస్్వహా అనే మన్రాముతో (పండలేక 
నాల్కకూ తగులకండా అంగిటిలో) న్టిలో వేస్కోవాలి. శరీరములోపల ఉండే 
అగినాని హ్మకండములో ఉండే అగినాతో పోల్చితూ భ్జనము లోనూ ప్రాణాహుతుల్ 
వేస్కోవాలి. ఇతా్యది వాకా్యలద్్వరా వైశ్వనరుడు ఈ పరుష్డితో అనతేః ప్రతిష్్ఠతుడై 
ఉనానాడని వాజసనేయుల్ పఠంచ్తునానారు. సయో హైత మగి్నింవైశావేనరిం 
పురుషవిధిం పురుషేఽన్తోః ప్రతిష్్ఠతిం వేద ఎవడైతే పరుషాకారములో నుననా 
వైశ్వనరాగినాని పరుష్డి యొక్క శరీరములో నిలిచి ఉనానాడని ఎరుగుతునానాడో 
అని. ఇందువలలే అగినా శబ్దంతో స్మానాధకరణ్యము ఉననాందువలలే, ఈ అగినాని 
త్రేతాగినా రూపంగా కలపున చేసినందువలన, ప్రాణహుతులక ఆధారమై ఉననాందున, 
అనతేఃప్రతిషా్ఠనము వలలేనునూనా వైశ్వనరుడిక్ జాఠరాగినాత్వమునునా  తెలియవస్తేననాది. 
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కాబటిటు ఏకపక్షంగా పరమాత్మ అని సిద్ధునతేము చేయతగదు. అని అంట్నానారా? ఆ 
మాట సహేతుకము కాదు.

ఆ విధంగా దృష్టు / భావన / చూప పెటాటులి అని చెపపునారు కాబటిటు. 
ఇంతకముందు చెపపుబడిన ములోలేకాలూ తనక శరీరంగా కలిగాన పరబ్రహ్మఐన 
వైశ్వనరుడిని జఠరాగినాని శరీరముగా కలవాడుగా ఎంచి, అలాంటి జఠరాగినాని 
శరీరముగా కలిగానవాడిని ఉపాసన చేయ్ అని ఉపదేశించినారు కాబటిటు. అగినా శబా్దదుల 
వలన కేవలము జాఠరాగినా మాత్రమే ప్రతిపాదింపబడడం లేదు. కాని జాఠరాగినాతో 
విశిష్టుడైన పరమాత్మనే అరథేముగా చెపపుబడుతునానాడు. అది ఎటాలేగా తెల్స్తేననాది? 
అని ప్రశినాంచినటలేయ్తే, నీవు చెపపున విధంగా వటిటు జాఠరాగినాక్ త్రైలోక్యశరీరత్వము - 
మూడులోకాలనునూనా తనక శరీరానినాగా కలిగి ఉండడమనేది ఎటిటు పరిసిథేతులోలేనూ 
సంభవించేది కాదు కాబటిటు. త్రైలోక్య శరీరుడుగా గురితేంపబడుతుననా, వైశ్వనరశబ్దముతో 
స్మానాధకరణ్యమును కలిగియుననా, కడుపలో (జఠరములో) ఉననావాడుగా 
గురితేంపబడుతుననా అగినా శబ్దము జఠరమును మాత్రమే శరీరముగా కలవాడైనందున 
వాడితో కూడియుననా, తది్వశిష్టుడైన పరమాత్మను మాత్రమే చెపపుతుంది అని 
అరథేము. భగవనుతేడు ఇటాలేగనే చెపపు ఉనానాడు కద్! శ్లే।। అహింవైశావేనరోభూత్వే 
ప్రాణినాిందహమాశ్రితోః। ప్రాణాపాన సమాయుక్తోః పచామ్యన్నిం చతురివేధమ్।। 
నేను వైశ్వనరుడనుగా అయ్్య ఆ ప్రుతో పల్వబడుతూ ప్రాణులయొక్క శరీరానినా 
ఆశ్రయ్ంచి ప్రాణాపానములనే వాయువులతో కలసి వాళులే తిననా ఆహారానినా నాల్గు 
విధాల్గా పక్వము చేస్తేనానాను. అని. జాఠరానలమును శరీరముగా చేస్కని అని 
వైశ్వనరపద్నిక్ అరథేము. ఇందువలలే జాఠరాగినాతో విశిష్టుడైన వాడిని ఉపాసన 
చేయండి అని ఉపదేశింపబడుతుననాది. ఇంతేకాకండా వాజసనేయ శఖవారు 
పరుష్డినిగా కూడా పఠంచ్తునానారు. సఏషోఽగినాః వైశ్వనరో యతుపురుషః అని. 
- కావున కేవల జాఠరాగినాక్ పరుషత్వం లేదు. పరమాత్మకే కద్ నిరుపాధకమైన- 
విశేషణము లేని / కారణము లేని - పరుషత్వము ఉననాది. ఎటాలేగంట్ - సహస్ర 
శీరా్ష పురుషోః 2) పురుష ఏవేదిం సరవేమ్. పరుష్డు వేలకలది తలల్ కలవాడు. 
ఈ విశ్వమంతా పరుష్డే స్మా! ఇతా్యదులలో గమనించవచ్చిను. పరమనగా 
శరీరము ద్నిలో శయనించి ఉంట్నానాడు. చేరి ఉంట్నానాడు కనుక పరుష్డు 
అనబడుతునానాడు. జ్వుడు ఒక్క శరీరములో మాత్రమే ప్రవేశించి ఉంట్నానాడు. 
పరమాత్మ సరా్వత్మ అనినా శరీరాలలోనూ ప్రవేశించి ఉంట్నానాడు. ఆయా జ్వులక 
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ఉనిక్ని కలిగించ్తునానాడు. జ్వునిది కర్మ కారణంగా కలిగినటిటుది శరీర ప్రవేశము. 
పరమాత్మ తన ఇషటుము ప్రకారము నియనతేగా ప్రవేశించ్తునానాడు. జ్వులను వాళళీ 
వాళళీ కర్మఫలాలను అనుభవించేటట్లేగా నడిపంచ్తునానాడు. కనుక నిజమైన 
పరుష్డు పరమాత్మనేకాని జ్వుడుకాదు.

సూ।। అత ఏవ నదవత్ భూతిం చ 1-2-28 ఇంతకముందు చెపపున 
త్రైలోక్యశరీరతా్వదికారణాలచేతనే దేవతకానీ మూడవదైన మహాభూతము కానీ 
వైశ్వనరము అని అనబడవు. 

సూ।। సాక్షాదప్యవిరోధిం జైమినిోః 1-2-29 వైశ్వనరశబ్దముతో సమానాధ 
కరణ్యము కలిగిన అగినా శబ్దము జాఠరాగినాని శరీరానినాగా కలిగా తది్వశిష్టుడైన 
పరమాత్మకే వాచకము అని, అతడే ఆ రూపములో ఉపాసించదగినవాడని 
చెపపుబడింది. ఆచారు్యడైన జైమిని ఐతే వైశ్వనర శబ్దము వలెనే అగినా శబ్దము కూడా 
స్క్షాతూతే / నేరుగా పరమాత్మకే వాచకము అని అనేటలేయ్తే వైరుధ్యము ఏమీ ఉండదు 
అని తల్స్తేనానాడు. అనగా చెపపుబడిన విషయము ఇది. వైశ్వనర శబ్దము ఎటాలేగా 
స్ధారణ శబ్దమే ఐనా అనగా అగినాని మాత్రమే చెప్పుది ఐనా పరమాత్మలో ఉండే 
అస్ధారణ ధర్మ విశేషముతో కూడియుననాందున పరమాత్మకే వాచకము అవుతుననాదో 
అటాలేగే నరులందరినీ ముందుక నడిపంచ్ట అనే గుణమును చెపపుడంచేత, యౌగిక 
శక్తే ద్్వరా పరమాత్మనే చెపపుతుననాది అని నిరణుయ్ంపబడుతుననాదో ఆ విధంగానే 
అగినా శబ్దము కూడా అగ్రనయనము అనే గుణము కలిగియుననాందున మండేవాడైన 
నిపపు / అగినా యందు వాచకమవుతుననాదో అటాలేగే అదే గుణము కలిగి నిరుపాధకడై 
మిక్్కలి పైస్థేనములో ఉననాందున - మోక్షరూపమైన అతు్యననాత స్థేనానిక్ 
చేర్చివాడవుతుననాందున - పరమాత్మ యందు కూడా వాచకము అవుతుననాది. కనుక 
ఈ ప్రకరణములో పరమాత్మలో ఉండే అస్ధారణ ధర్మ విశేషానినా బటిటు పరమాత్మనే 
వైశ్వనరశబ్దము చెపతేంది అని.

అగ్రనయనము - తనను ఉపాసించేవాడిని అగినాదేవత ప్రస్తేత సిథేతిగతులనుండి 
మరింత మరింత మేలైన స్థేనానిక్ చేరుచిట జరుగుతుననాది. అటాలేగే పరమ పరుష్డు 
కూడా పరుషారాథేలలో కెలాలే శ్రేష్ఠమైన మోక్షపరుషారాథేనినా ఇచిచి తనను ఉపాసించేవారిని 
అగ్రమునక చేరుస్తేనానాడు. కనుక అగినా శబ్దము పరమాత్మక చక్కగా వరితేస్తేంది.
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యసే్తవాతమేవిం ప్రాదశమాత్రమభవిమానమ్ అనే శ్రుతి వాక్యములో 
అపరిచిఛేనునాడైన పరబ్రహ్మక దు్యలోకము మొదల్కని పృథివి వరక ఉననా 
ప్రదేశముతో సమబినధుము కలిగిన ఒకానొక పరిమాణము / కలతతో పరిచిఛేననాత్వము/ 
విభజించబడుట చెపపుబడింది కద్! అది ఆయనక ఎటాలేగా పసగుతుంది? అనే 
ప్రశనాక సమాధానానినా క్రింది సూత్రముతో చెపపుతునానారు.

సూ।। అభవ్యకే్తరితి ఆశ్మరథ్యోః 1-2-30 ఉపాసకడిక్ తేటగా అరథేమవడంకోసం 
పరమాత్మక ప్రాదేశమాత్రత్వము చెపపుబడింది అని ఆశ్మరథు్యడు అనే ఆచారు్యడు 
అభప్రాయపడుతునానాడు. అభవ్యకతేయారథేము - బుదిధుసౌకర్యము కరక పరిచేఛేదము - 
విభజించి చెపపుడము ద్్వరా బుదిధుక్ / తెల్్సకోవడానిక్ సౌకర్యము కల్గాతుంది. ద్నేనా 
వివరిస్తేనానారు. దు్యలోకము శిరస్్స / (తలపై భాగము మాడ) సూరు్యడు కనునాల్, 
వాయువు ప్రాణము, ఆకాశము శరీరములో మధ్యభాగం జలము వసితే మూత్రకోశము. 
పృథివీ పాద్ల్ అని ఆయాప్రదేశలతో సమబినధుము కల మాత్రతో/ పరిమాణముతో/ 
కలతతో పరిచిఛేననాత్వము చేసి చెపపుడము అనేది విశ్వమంతటా వా్యపంచి ఉననాందువలలే 
ఎటాలేంటి కలతలకూ అందనివాడైన వాడిని స్లభంగా తెల్్సకోవడం కోసము 
చెపపుడం అయ్్యంది.

అయ్తే తల మొదల్ కని పాద్లవరక ఉననా అవయవవిశేషాలతో ఒక 
పరుష్డిగా పోలిచి చెపపుడమెందుక? అనే ప్రశనాక సమాధానానినా క్రింది సూత్రము 
ద్్వరా తెల్పతునానారు.

సూ।। అనుస్మతృతేోః బ్దరిోః 1-2-31 పరుషరూపముతో పోలిచిచెపపుడము 
ఉపాసన చెయ్యడం కరక అని బాదరి అనే ఆచారు్యడు తల్స్తేనానాడు. యసే్తవాత 
మేవ మభవిమానమాత్్మనిం వైశావేనరము పాసే్త స సర్వేష్ లోకేష్ సర్వేష్ 
భూతేష్ సర్వేషాత్మసవేన్నమతి్త అని బ్రహ్మప్రాపతే కరక ఉపాసనము చేయ్యవలెనని 
ఉపదేశించబడుతుననాది. ఏతమేవమ్ అని అనగా ఇపపుడు చెపపునవిధంగా పరుష 
ఆకారములో ఉననావాడిని అని అరథేము. సరవేలోకాలయిందు సరవేభూత్లయిందు 
సరవేఆత్మలయిందు ఉింటూ ఉన్న ఏ అన్నము - భోగ్యమైనది / రుచికరమైనది. తదతి్త 
- దానిని తినుచునా్నడు అనగా అని్నచోటా్ల ఉింటూ ఉన్న సహజమైన అనవధికమైన 
అతిశయమైన ఆనిందసవేరూపుడైన బ్రహ్మను అనుభవిించుచునా్నడు. ఏదైతే 
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కర్మవశ్్యలైన ఆత్మల్ అందరూ ప్రతే్యకంగా ఎవరిక్ వారుగా అనన్యస్ధారణముఐన 
ఇతరులను ఎవ్వరికీ సమబినధుము లేని ఏ అననామును అనుభవించ్తునానారో అది 
ముముక్షువులక స్్వకారయోగ్యము కాదు కనుక అది ఇక్కడ గ్రహింపబడడం లేదు.

వైశ్వనరుడు పరమాత్మనే అయే్యటట్లేంట్ హృదయము మొదలైన వాటిని అగినా 
హ్త్రానిక్ సమబినిధుంచిన వేది(క) ఆదుల్గా కలిపుంచడము ఏ తీరుగా పసగుతుంది? 
జఠరాగినాగానే అరథేం చెపపుకననాపపుడు ఈ కలపున సరిగా పోల్తుంది కద్! అంట్ 
చెపతునానారు.

సూ।। సమ్పతే్తరితిజైమినిోః తథాహిదర్శయతి 1-2-32 పరమాత్మ ఐన 
ఈ వైశ్వనరుడిని దు్యప్రభృతి పృథివ్యనతేమైన ద్నిని శరీరముగా కలవాడిని 
ఉపాసకల్ ప్రతిదినమూ చేస్తేననా సమారాధన రూపమైన ప్రాణాహుతి రూపక్రియక 
అగినాహ్త్రతా్వనినా చేకూరచిడం కోసం ఈ ఉరః ప్రభృతులైన వాటిక్ వేదితా్వదుల్గా 
ఉపదేశించడము జరుగుతుననాదని జైమిని ఆచారు్యడు భావించ్తునానాడు. 
అదెటాలేంట్! పరమాత్మను ఉపాసనచేసినందుక కలిగిన ఫలితమే దీనిక్ ఫలితము అని 
ప్రాణాహుతుల్ వేస్కోవడము ద్్వరా అగినాహ్త్రమును చేసినటలేవుతుందని ఈ శ్రుతి 
వివరిస్తేననాది. సయ ఇదమ విదావేనగి్నహోత్రింజుహోతియథా అింగారానపోహ్యభస్మని 
జుహుయాత్ - త్దృక్ తత్ సా్యత్. అధయఏతదవిం విదావేనగి్న హోత్రింజుహోతి, తస్య 
సర్వేష్ లోకేష్ సర్వేష్భూతేష్ సర్వేష్ ఆత్మసుహుతిం భవతి. తద్యధేష్కతూలమగౌ్న 
ప్రోతింప్రదూ యేత ఏవమిహాస్యసర్వేపాపా్మనోః ప్రదూయనే్త. తెలియనివాడు 
అగినాహ్త్రం చేస్టపపుడు నిపపులను పక్కక తోసివేసి బూడిదలో నెయ్్యని ఉంచినట్లే 
అవుతుంది. ఇక ఎవడైతే విద్్వంస్డై వైశ్వనరుడుగా పరమాత్మ అనినా భూతాలలోను 
అనినాలోకాలలోను ఉనానాడని తెల్్సకని భ్జనము చేయడానిక్ ముందు తనదేహములో 
ఉననా వేశ్వనరాగినాహ్త్రములో ప్రాణాహుతులద్్వరా హ్మమును చేసినటలేయ్తే 
అనినాలోకాలలో అనినా భూతాలలో అనినా ఆత్మలలో ఉననావాడిని ఆరాధంచినట్లే 
అవుతుంది. అందువలలే రల్లే దూది గుటటును నిపపు/మంటలో వేసినటలేయ్తే 
నామరూపాల్ లేకండా నశించిపోయ్న తీరుగా వైశ్వనరాగినా విద్యను తెలి్స హవనం 
చేసిన వాడియొక్క పాపాలనీనా దుంపనాశనమవుతాయ్. అని. అనగా సరా్వత్మకడైన 
భగవద్రాధనం వలలే సమసతే విశ్వమూ ఆరాధంపబడినటలేవుతుంది అని తాతపుర్యము.
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సూ।। ఆమనని్త చైనమస్్మన్ 1-2-33 ఏనమ్ - పరమపరుష్డు దు్యమూర్దతా్వది 
విశిష్టుడూ ఐన ఈ వైశ్వనరుడిని, అసి్మన్ఽఉపాసకని శరీరము నందు 
ప్రాణాహతులక ఆధారత్వమగుట కరక ఆమననము చేస్తేనానారు. పఠంచ్తునానారు. 
తస్యహవా ఏతస్య ఆత్మనో వైశావేనరస్యమూర్ధోవసుతేజ్ోః ఇతా్యది వాకా్యలద్్వరా. 
దీనిక్ ఇదీ అరథేము - యసే్తవాతమేవిం ప్రాదశమాత్రమభవిమానమాత్్మనింవైశావేనర
ముపాసే్త అని త్రైలోక్యశరీరుడు పరమాత్మఐన వైశ్వనరుడిని ఉపాసన చేయండి అని 
ఆదేశించి సర్వేష్లోకేష్ ఇతా్యది వాక్యము ద్్వరా బ్రహ్మ ప్రాపతేని ఫలంగా ఉపదేశించి 
ఈ వైశ్వనరోపాసనకే అంగము ఐన ప్రాణాగినాహ్త్రానినా తస్యహవాఏతస్య ఇతా్యది 
వాక్యముతో చేయండి అని ఉపదేశిస్తేననాది. ఇంతకమునుప ఎవడు ఉపాసించదగిన 
వాడుగా ఉపదేశించబడిన వైశ్వనరుడు ఉనానాడో అతనిక్ అవయవములైన అగినా 
ఆదితు్యడు మొదలైన వారిని స్తేజ్ విశ్వరూపాది ప్రులే కలవారిని ఉపాసకని 
యొక్క శరీరమునందు తల మొదల్ పాద్ల వరకూ ఉననా అవయవాలయందు 
కలిపుంచ్తునానాడు.

మూర్్థవసుతేజ్ోః ఉపాసకని యొక్క మూరధునే / శిరస్్స పరమాత్మక మూరధుము 
ఐనదు్యలోకము అని అరథేము. చక్షురివేశవేరూపోః = కనునా ఆదితు్యడని అరథేము. 
ప్రాణోఃపృథక్ వరా్త్మ - ప్రాణము వాయువు అని అరథేము. వస్్తర్వరయిోఃఽఇతని వసితేయే 
ఆ పరమాత్మక అవయవమైన నీరు అని అరథేము. పృథివే్యవపాదౌఽఇతని పాద్లే 
ఆయనక పాదము వంటిదైన భూమి అని అరథేము. ఈ తీరుగా ఉపాసకడు తన 
శరీరము నందు పరమాత్మయైన త్రైలోక్యశరీరుడగు వైశ్వనరుడిని తనక మిక్్కలి 
దగగారలో ఉనానాడని తలచ్కని తనదైన వక్షఃసథేలము వెండ్రుకల్ - రోమముల్, 
హృదయము, మనస్్స, న్రులను ప్రాణాహుతుల కాధారమైన పరమాత్మయగు 
వైశ్వనరుడిక్ వేది, దర్భల్, గార్హపత్య అనా్వహార్యపచన ఆహవనీయాగునాలను - 
అగినాహ్త్రము చేయుటక స్ధనాలైన వాటినిగా ఊహించ్కని ప్రాణాహుతులను 
అగినాహ్త్రములో వ్రేలేచి ఆహుతులనుగా కలిపుంచ్కని ఈ విధమైన ప్రాణ 
అగినాహ్త్రము ద్్వరా పరమాత్మయైన వైశ్వనరుడిని ఆరాధంచాలి అని ఉరఏవవేదిోః 
లోమాని బరి్హోఃహృదయిం గార్హపత్యోః వక్షఃసథేలమేవేది. ద్నిపైనుననారోమాల్ దర్భల్ 
హృదయము గార్హపత్యము ఇతా్యది వాక్యముతో ఉపదేశింపబడుతుననాది. ఇందువలలే 
పరమాత్మఐన పరుషోతతేముడే వైశ్వనరుడని సిదధుమైనది. 
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ఇంతటితో శ్రీ భగవద్ రామానుజుల వారిచే రచించబడిన శరీరక మీమాంస్ 
భాష్యము నందు ప్రధమాధా్యయములో రండవపాదము సమాపతేము. 

ఈ పాదములో అస్పషటి జీవలిింగకముల్ - జ్వుడే పరమాత్మ. సృష్టుక్ కారణము 
అని సూటిగా చెపపుక అనుమానాసపుదంగా ఉననా వాకా్యల్ ఐన శ్రుతివాకా్యలపైన 
చరచిచేసి జ్వుడిక్ అట్వంటి అర్హతలేదు. ఆ వాకా్యలనీనా పరమాత్మనే సూచిస్తేననావి 
అని నిరణుయ్ంచినారు. ఇక రాబోయే మూడవ పాదములో సపుషటుంగా జ్వుడిని సూచించే 
గురుతేల్ ఉననా వాకా్యలపైన చరచిచేసి పరమాత్మపరములే ఆ వాకా్యల్ అని నిరాథేరణ 
చేయబోతునానారు. అని వైశావేనరాధికరణము.

ఇింతట్తో శ్రీభాష్యమునిందు ప్రథమాధా్యయములోని  
ది్వతీయపాదము ముగిసినది.

శ్రీమతే రామానుజాయనమః
శ్రీభాష్యము - ప్రథమాధా్యయము - తృతీయపాదము

దు్యభావేద్యధికరణము

సూ।। దు్యభూఆదా్యయతనిం సవేశబ్దాత్ 1-3-01 దు్యలోకము భూలోకము 
మొదలైనవాటిక్ నెలవు ఐనవాడు పరమాత్మనే. ఆయనకే చెందిన శబ్దముతో 
చెపపునందువలలే. ఆధర్వణికల్ చదువుతునానారు. యస్్మన్ దౌ్యోః పృథివీ, చాన్తరిక్షమ్ 
ఓతమ్ మనససుహప్రాణైశచిసర్వేోః తమేవైకింజ్నథఆత్్మనిం. అనా్యవాచో 
విముించధ. అమృతస్్యష సేతుోః. ఎవనియందైతే దు్యలోకము, భూమి రండింటికీ 
నడుమ ఉననా ఆకాశము మనస్్సతో కలసియుననా పంచప్రాణాలతో సహా అందరూ 
ఆధారపడిఉనానారో అతడిని మాత్రమే ఆత్మ అని తెల్్సకోండి. ఇతరుల్ ఎవరో 
ఆత్మ అని చెప్పు మాటలను పెడచెవినపెటటుండి. ఈ ఆత్మ మాత్రమే అమృతమనబడే 
మోక్షపరుషారాథేనిక్, ఆనంద్నిక్ చేర్చి స్తువు, వంతెన అని. దీనిపైన సందేహము 
కల్గుతుననాది. ఏమని? దు్యపృథివా్యదులక ఆయతనముగా / నివాసస్థేనముగా / 
ఆధారముగా చెపపుబడుతుననావాడు జ్వుడా? లేక పరమాత్మనా? అని. ఇందులో ఏది 
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తగును? అని అనేటటుయ్తే జ్వుడనియే చెపతాము. ఎందువలలేనంటావా? అరాఇవ 
రథనాభౌ సింహత్యత్రనాడ్యోః సఏష్ఽ న్తశచిర తే బహుధాజ్యమానోః రథచక్రము 
యొక్క నడుమ ఉండే బొడు్డ కండయందు అరల్ / ఆకల్ ఎటాలేగా కూరచిబడి 
ఉననావో అటాలేగే వీడియందు కూడా నాడుల్ - శరీరములోనివి అనినా జతపరచిబడి 
యుననావి. అటాలేంటి వీడు శరీరములో అంతటా సంచరించ్తూ ఉనానాడు. పల్మారులే 
పట్టుతూ ఉనానాడు. అని తరువాతి శ్లేకములో పూర్వవాక్యము నందు ప్రస్తేవించబడిన 
దు్యపృథివా్యదులక ఆయతనమైన వానిని యత్ర అని సపతేమీ విభకతేయానతేమైన 
పదముతో పరామరి్శంచి అతడు నాడులకనినాంటికీ ఆధారమైనవాడు అని చెపపు, మళ్ళీ 
సఏష్ఽన్తశచిరతే బహుధాజ్యమానోః అని ఆయనక పల్మారులే పట్టుకల్ పడుతూ 
ఉండడము కూడా ఉననాదని చెపపుబడుతుననాది. 1) నాడులతో సమబినధుము 2) దేవతిర్యక్ 
మనుష్యస్థేవరాది రూపాలతో పల్మారులే జని్మంచడమునూనా జ్వునిక్ చెందిన 
ధర్మముల్. ఇదే శ్లేకంలో కూడా ఓతిం మనోః సహ ప్రాణైశచిసర్వేోః అని ఐదు ప్రాణాలక 
మనస్్సకనూనా ఆశ్రయమై ఉండడమునూనా చెపపుబడుతుననాది. అది కూడా జ్వుని 
యొక్క ధర్మమే. ఈ విధంగా జ్వత్వము నిరణుయము చేయబడితే దు్యపృథివా్యద్్యయ 
తనతా్వదికము ఎటాలేగ్ ఒకటాలేగా, ఏదో విధంగా సరిపోల్చికోవచ్చిను. సమన్వయం 
చేస్కో తగును అని.

ఇటాలేగా పూర్వపక్షము ముందుక వస్తే సమాధానానినా వివరించ్తునానాము. 
వినండి. దు్యపృథివా్యదులక ఆయతనము / ఆధారము ఐనవాడు పరబ్రహ్మనే. 
ఎందువలలేనంట్ స్వశబా్దత్ఽపరబ్రహ్మను మాత్రమే సూచించే అస్ధారణశబ్దము 
ఆ వాక్యంలో ఉననాది కనుక. అమృత స్యఏషస్తుః అని పరబ్రహ్మక మాత్రమే చెలేలే 
అస్ధారణ శబ్దము ఉననాది కద్! తమేవిం విదావేనమృత ఇహ భవతి. నాన్యోః 
పనా్థ అయనాయవిద్యతే. తమశ్శబ్దవాచ్యమైన సూక్ష్మప్రకృతిక్ - చీకటిక్ - ఆవల 
సూరు్యని వలె వెల్గుతుననావాడిని తెల్్సకని ఉపాసించినవాడు ఇహ లోకములోనే 
అమృతస్వరూపడు ఆనందమయుడు అవుతునానాడు. ఇంతక మించి పరమాత్మను 
చేరుకోవడానిక్ మరో ద్రి లేదు. అని అనినా ఉపనిషతుతేలలోనూ ఆ పరబ్రహ్మ ఒక్కడే 
జ్వుడిక్ అమృతతా్వనినా పందడానిక్ కారణము అవుతునానాడని వినిపంచ్తుననాది. 
సిన్తి అనే ధాతువుక బనధునము అనే అరథేముననాందున స్తుః అమృతతా్వనినా 
పందించేవాడు / చేర్చివాడు / ప్రాపకడు అని అరథేము. లేద్ స్తువువలే 
ఉపయోగపడుతునానాడు కనుక స్తువు అని కూడా అనవచ్చిను. నదుల్ మొదలగు 
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వాటిపైన వంతెన ఆవలి ఒడు్డను చేరుచితుంది. సంస్రము అనే సముద్రానిక్ ఆవలి 
గట్టుఐన అమృతతా్వనిక్ ఇతడు చేర్చివాడు అని అరథేము. ఇక ఈ వాక్యంలో ఉననా 
ఆత్మ శబ్దము కూడా నిరుపాధకము / ఎట్వంటి విశేషణము లేనిది ఐనందున 
పరబ్రహ్మను మాత్రమే ముఖ్్యరథేముగా చెపపుతుననాది. ఆపోనాతి పందుతునానాడు కనుక 
ఆతా్మ అనబడుతునానాడు. తనకంట్ వేరుగా ఉననా సమసతే విశ్వములో నియనతేగా - 
శాసా్త వా్యపంచి ఉండడము ఆ పరబ్రహ్మక మాత్రమే చెల్లేతుంది. అందువలలే ఆత్మ 
శబ్దమునూనా ఆ పరమాత్మను తెలిప్ పదమే. యోః సరవేజఞాోః సరవేవిత్ ఇంతక ముందు 
చెపపుబడిన శబా్దలనీనా పరబ్రహ్మకే చెందిన శబా్దల్. నాడా్యధారత్వము జ్వాత్మకే 
కాకండా ఆయనకనూనా చెల్లేతుంది. సన్తతిం స్రాభసు్తలమబుత్్య కోశసని్నభమ్. 
మొగగావలె ఉండి ఎలలేపడూ సిరలపైన ఆధారపడి వ్రేళ్ళీడుతూ ఉంట్ంది అని 
మొదల్పెటిటు తసా్యశ్శఖాయా మధే్య పరమాత్్మవ్యవస్్థతోః ద్నియొక్క శిఖకనడుమన 
పరమాతా్మ నెలకని ఉనానాడు. అని వినిపస్తేననాది కనుక. బహుధాజ్యమానోః 
పల్మారులే పడుతూ ఉండుట అనే ధర్మమునూనా పరబ్రహ్మయందు వరితేస్తేంది.

అజ్యమా నోబహుధావిజ్యతే. తస్యధీరాోః పరిజ్నని్తయోనిమ్. ఆయన 
కర్మ కారణంగా పటటునవసరము లేకనానా పల్మారులే వివిధ రూపాలోలే పడుతూనే 
ఉనానాడు. అతని పట్టుకను జాఞానులైనవారు చక్కగా తెల్స్కంట్నానారు. అని 
దేవాదులైన వారిక్ ఆశ్రయము ఇవ్వడము కోసము ఆయా జాతులలో పటిటునపడు 
వారివారి జాతిక్ తగినట్లేననా రూపము, సంస్థేనము, గుణాల్, కర్మలతో / చేషటులతో / 
పనులతో కూడిన వాడై తనదైన స్వభావానినా వదుల్కోకండా తన ఇషటుము, సంకలపుము 
ప్రకారమే పల్స్రులే పరమపరుష్డు పడుతూ ఉనానాడని వేదము చెపపుతుననాందువలలే. 
ఇక స్మమృతి (భగవద్ గీత) కూడా ఇటాలే చెపపుంది. 

శో్ల।। అజోఽ పిసన్ అవ్యయాత్్మభూత్నాిం ఈశవేరోఽపిసన్ / ప్రకృతిమ్ 
సావేమధిషా్ఠయ సింభవామి ఆత్మమాయయా।। నేను పట్టుకల్ లేనివాడను ఐనా. 
మారుపుల్ వికారాల్ లేనివాడను, ప్రాణులక అనినాంటికీ ప్రభువునుఐ ఉండి కూడా 
నాదైన పంచోపనిషణ్మయ ప్రకృతి ఆధారంగా చేస్కని నా సంకలపుము ప్రకారమే 
పడుతునానాను. అని ఇంక మనస్్స మొదల్కని జ్వుని ఉపకరణాల్ - ఇంద్రియాల్ 
- అనినాంటిక్నీనా తానే ఆధారమై ఉండడమునూనా సమసతే విశ్వనిక్ ఆధారుడైనందున 
సరా్వధారుడనబడుతుననా పరమపరుష్డికే బాగా ఒపపుతుంది. ఇందువలలే కూడా 
జ్వుడు కాడు. పరమపరుష్డే.
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సూ।। ముకో్తపసృప్య వ్యపదశాచచి 1-3-02 ఈ దు్యపృథివా్యదులక ఆధారమైన 
వాడు అగు పరుష్డు సంస్ర బనాధునునాంచి విడుదల పందిన ముకతేలకనూనా 
చేరదగినవాడుగా ప్రాప్యముగా చెపపుబడుతునానాడు. యథాపశ్యోః పశ్యతే రుక్మవరణుిం 
కరా్తరమీశిం పురుషిం బ్రహ్మయోనిమ్ తదావిదావేన్ పుణ్యపాపేవిధూయ నిరింజనోః 
పరమిం సామ్యముపైతి. ఉపాసకడైన బ్రహ్మవేతతే ఎపడైతే బంగారు వంటి 
వనెనాగలవాడిని, మెరుసూతే ఉననావాడిని సమసతే జగతుతేను పటిటుంచిన వాడిని, ఈ 
అనినాంటినీ తన ఇచఛే ప్రకారము శసించేవాడిని అస్ధ్యములైన వానిననినాంటినీ 
చేయగల కరతేను దరి్శంచ్తునానాడో అపడే ఆ ఉపాసకడు / విద్్వంస్డు 
తనదైన పణ్యపాపాలను దులపరించ్కని ఏ కర్మలతోనూ ఏ ద్వంద్్వలతోను ఏ 
దేహబనుధువులతోనూ సమబినధుము లేనివాడై పరమాత్మతో స్టిలేని సమానభావానినా 
పందుతునానాడు. 2) యథానద్యోః స్యిందమానాోః సముద్రేఅస్తింగచఛేని్త నామరూపే 
విహాయ। తథా విదావేన్ నామరూపాదివేముక్తోః పరాత్ పరిం పురుషముపైతిదివ్యమ్. ఏ 
విధంగా నదుల్ పారుతూ ఉననావై సముద్రంలోక్ చేరి తమదైన నామరూపాలను వదలి 
కనబడకండా పోతుననావో అటాలేగే బ్రహ్్మపాసకడు బ్రహ్్మపాసనక ఫలితంగా తనక 
ఉననా నామరూపాలనుండి విడిపోయ్నవాడై పరుడైన ముకతేనికంట్ / కూటస్థేడి కంట్ 
పరుడైన దివు్యడైన పరుష్డిని చేరుతునానాడు. అని. సంస్రబనాధులనుండి విముకతేలైన 
వార్ విధూత పణ్యపాపల్, నిరంజనుల్, నామరూపాల నుండి విడివడినవారు 
అవుతునానారు. సంస్రమంట్ పణ్యపాపాలక కట్టుబడి అచితుతేతో సంసరగాము వలన 
కలిగిన నామరూపాలను అనుభవించ్తూ ఉండడము / పందడము. ఇందువలలే 
పణ్యపాపాలను దులపరించ్కననావారు, నిరంజనుల్, ప్రకృతిలో కలయ్క 
లేనటిటువారు పరబ్రహ్మతో పరమమైన స్మ్యతను పందినవారు చేరుకోదగిన వాడుగా 
చెపపుబడినవాడు దు్యపృథివా్యదులక ఆధారభూతుడైన పరుష్డు పరంబ్రహ్మనే.

పరబ్రహ్మక మాత్రమే చెందిన అస్ధారణ శబా్దదులతో పరంబ్రహ్మ అని 
స్ధంచి ప్రత్యగాత్మ (జ్వుడు) క మాత్రమే సంబనిధుంచిన అస్ధారణమైన శబా్దల్ 
లేవు కాబటిటునీనా ఈదు్యభా్వదులక ఆధారమైన పరుష్డు పరుడే అని చెపతునానాడు.

సూ।। నానుమానిం అతత్ శబ్దాత్ ప్రాణభృచచి 1-3-3 తనక చెందిన శబ్దము 
లేదు కాబటిటు ప్రకృతికాదు. ఊపరితో కలి్స ఉండే జ్వుడునూనా కాడు. ఈ ప్రకరణంలో 
ప్రధానానిక్ (ప్రకృతి) సంబనిధుంచిన శబ్దము లేదు కనుక ప్రధానము ఎటాలేగా 
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ప్రతిపాదింపబడడం లేదో అటాలేగే ప్రాణభృత్ ప్రాణాలను ధరించేవాడు జ్వుడు - 
కూడా ప్రతిపాదు్యడు కాడు. అనుమీయతే అనుమానింపబడుతుననాది. కార్యకారణ 
సంబనాధునినా బటిటు ఊహింపబడుతుననాది అనుమానము అనబడేది స్ంఖ్్యడు చెపపున 
ప్రధానము. అనుమాన శబ్దము చేత చెపపుబడుతుననాది. లేద్ అనుమాన ప్రమాణము 
చేత ప్రమితమవుతుననాది కాబటిటు ఐనా అనుమానము అని అనవచ్చిను. అతచఛేబా్దత్ - 
ద్నినా గురించి చెప్పు శబ్దము లేదు కనుక అని అరథేము. అతచఛేబా్దత్ యొక్క వు్యతపుతితే 
సమాస్నినా గురించి వివరిసూతేనానారు. అరా్థభావే యదవ్యయమ్ అనే పాణినీయ 
సూత్రం ద్్వరా అవ్యయీ భావసమాసము ఏరపుడింది. ఇందువలలేనూ ప్రత్యగాత్మ కాడు.

సూ।। భేదవ్యపదశాత్ 1-3-4 పరమాత్మకూ జ్వుడిక్నీనా భేద్నినా తెల్పుతుననాందు 
వలలే జగద్ధారము జ్వుడు కాడు. సమానే వృక్షేపురుష్నిమగో్నఽన్శయా శోచతి 
ముహ్యమానోః। జుషటిిం యదాపశ్యత్యన్యమీశిం అస్యమహిమానమితి వీతశోకోః।। 
తనకూ పరమాత్మకూ సమానవృక్షము నందు బాగా కూరుకపోయ్న జ్వుడు ప్రకృతి 
సమబినధుము కారణంగా మోహపరవశ్డై యథారథేమేదో తెలియక అజాఞానముతో 
దిగుల్తో దుఃఖిసూతే ఉనానాడు. ఇందుక కారణము తన ఇంద్రియాలను తాను అదుపలో 
ఉంచ్కోలేకపోవడమే. ఎపడైతే తనకంట్ వేరుగానుననా మరొకడైన ఆనందముతో 
ఉననా ఈశ్వరుడిని చక్కగా అరథేము చేస్కని దరి్శంచ్తాడో అపడు అతనిక్ ఉననా 
ఈశితృతా్వనినా తెల్్సకని ఇదీ ఈయన యొక్క మహిమ అని అరథేం చేస్కననాపపుడు 
శ్కానినా కోల్పోతాడు. ఆనంద్నినా పందుతాడు. ఇతా్యదివాకా్యల ద్్వరా జ్వుడికంట్ 
విలక్షణుడిగా పరమాత్మ చెపపుబడుతునానాడు. అన్శయాఽభ్గ్యముగా ఉననా 
ప్రకృతి చేత వా్యమోహింపబడి జ్వుడు దుఃఖించ్తునానాడు. వీడు ఎపడైతే తనకంట్ 
వేరయ్న వాడిని సమసతేజగతుతేకూ ఈశ్వరుడైన వాడిని సంతోషముతో ఉననావాడిని, 
ఈశ్వరుడియొక్క మహిమనునూనా నిఖిలమైన జగతుతేనూ నియమించే స్వరూపము 
గలవాడిని దరి్శంచ్తాడో అపడు వీత శ్కడు శ్కము / దిగుల్ / విచారము 
లేనివాడు అవుతునానాడు.

సూ।। ప్రకరణాత్ 1-3-5 ఈ ప్రకరణము పరబ్రహ్మక చెందినది అని 
అదృశ్యత్వేది గుణకో ధరో్మకే్తోః అనే సూత్రము దగగారనే తేటగా చూపంచినాము. 1) నాడీ 
సంబనధుము 2) పల్మారులే పటటుడము 3) మనస్్స ప్రాణాలకనూనా ఆధారముఐ 
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ఉండడము అనే హేతువులచేత ప్రకరణము తెగిపోయ్ందనే శంకను మాత్రమే ఇక్కడ 
పరిహరిస్తేనానాము. 

సూ।। స్్థత్యదనాభా్యిం చ 1-3-06 శరీరములో ఉండడము, కర్మఫలాల 
ననుభవించడముల వలలేనునూనా. దావేసుపరాణు సయుజ్ సఖాయా సమానిం వృక్షిం 
పరిషసవేజ్తే. తయోరన్యోః పిప్పలమ్ సావేదవేతి్త అనశ్నన్ననో్య అభచాకశీతి. రండు 
చక్కని రక్కల్ కలిగి ఎపడూ ఒకద్నిని ఒకటి విడిచిపెటటుకండా కలసిమెలసి 
తిరుగుతూ ఉండే రండు పక్షుల్ సమానమైన ఒకే వృక్షానినా ఆశ్రయ్ంచి ఉనానాయ్. 
వాటిలో ఒకటి పపపులము అనబడే ఆ చెట్టు కాసిన పండును రుచికరమైన ద్నిని 
తింట్ననాది. మరొక్కటి ద్నిని తినకండానే ఆనందముగా వెల్గుతూ ఉననాది. 
అని ఒకద్నిని కర్మఫలానినా తినడమును, మరొకద్నిక్ కర్మఫలానినా తినని ద్నిక్ 
వెల్గందుతూ ఉననాందువలలే శరీరములోపల ఉండడమును మాత్రమే ఈ మన్రాము 
ప్రతిపాదించ్తుననాది. ఆ రండింటిలో కర్మఫలానినా తినకండానే వెల్గందే పక్యే 
సర్వజుఞాడు, అమృత స్తువు సరా్వత్మ దు్యభా్వదులక ఆయతనము / ఆధారము 
కావడానిక్ తగినవాడైయునానాడు. అంతేకాని కర్మఫలానినా అనుభవించ్తూ 
దుఃఖితుడైన ప్రత్యగాత్మ దు్యభా్వద్్యయతనము కాజాలడు. ఇందువలన 
దు్యభా్వద్్యయతనుడు పరంబ్రహ్మనే.  అని దు్యభావేద్యధికరణము.

*  *  *

ఇక భూమాధికరణము

సూ।। భూమా సమ్పరిసాదాదధు్యపదశాత్ 1-3-7 జ్వునికంట్ పరమాత్మనే 
అధకడుగా చెపపుబడుతుననాందున భూమా శబ్దముతో చెపపుబడేవాడు పరబ్రహ్మనే. 
ఛందోగుల్ ఈ విధంగా పఠంచ్తునానారు. యత్రనాన్యత్ పశ్యతి నాన్యత్ శృణతి 
నాన్యత్ విజ్నాతి సభూమా. అథయత్రాన్యత్ పశ్యతి అన్యత్ శృణతి అన్యదివేజ్నాతి 
తదల్పమ్. దేనికననా గపపుదైన మరొక్క వస్తేవును కనడో వినడో తెల్్సకోడో అది భూమా. 
దేనికననా గపపుదైన మరొక్క వస్తేవును కంటాడో వింటాడో తెల్్సకంటాడో అది 
అలపుము, చిననాది అని. ఇక్కడ భూమాశబ్దము భావారధుములో వచిచిన ప్రత్యయానతేము. 
అది ఎటాలేగా అంట్ పృథు ఆదిగణములో బహుశబా్దనినా పఠంచ్తాము. ద్నిక్పైన 
పృథావేదిభ్య ఇమనిజ్వే అనే సూత్రము ప్రకారము ఇమనిచ్ ప్రత్యయానినా 
చేరుచికంటాము. అట్పమ్మట బహోరో్లపో భూచ బహోోః అనే సూత్రము వలలే ప్రకృతి 
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ప్రత్యయాలక రండింటిక్నీనా మారుపుల్ వస్తే భూమాశబ్దము ఏరపుడుతుంది. అనగా 
బహుశబా్దనిక్ లోపము వచిచి ద్ని స్థేనములో భూ అనే శబ్దము చేరినాక ఇమనిచ్ 
ప్రత్యయములోనుననా ఇకారము, చ్ కారములోపంచి, స్ప్ ప్రత్యయము వచిచి ప్రధమా 
ఏకవచనము నందు భూమా అనే పదము ఏరపుడుతుంది. అపపుడు భూమా అనగా 
బహుత్వము అని అరథేము వస్తేంది. ఇక్కడ భూమా శబ్దము వైపల్యము అనే అరాథేనినా 
ఇస్తేంది తపపు సంఖ్యను తెల్పనదికాదు. యత్రాన్యత్ పశ్యతి... తదలపుమ్ అని అలపుము 
అనే పద్నిక్ ప్రతియోగిగా వ్యతిర్కంగా ప్రయోగము జరిగింది కనుక. అలపుశబ్దముతో 
నిర్్దశింపబడిన ధరి్మక్ ప్రతియోగి ఐనవాడిని ప్రతిపాదిస్తేననాందున ధరి్మపరంగా 
నిరణుయము చేయబడుతుననాది కాని ధరా్మనినా మాత్రమును కాదు. ఈ విధంగా భూమా 
అని అనగా విపలమైనది అని అరథేము. ఇటాలేంటి వైపల్యము చేత విశేష్ంపబడేవాడు 
ఆత్మ అని అవగాహన కల్గుతుననాది. ఎందుకనగా తరతి శోకమాత్మవిత్ ఆత్మను 
గురించి తెల్్సకననావాడు శ్కసముద్రానినా ద్టి పోతాడు అని మొదల్పెటిటు భూమాను 
గురించిన విజాఞానానినా ఉపదేశించి ఆతె్్మవేదమ్ ఇదంతా ఆత్మనే అని ద్నినా గురించే 
తెల్పుతూ ఉపసంహారానినా చేసినారు కద్!

అయ్తే ఇక్కడ సందేహము పడుతుననాది. ఏమని? ఈ భూమా గుణవిశిష్టుడు 
ప్రత్యగాత్మనా? లేక పరమాత్మనా? అని. ఇందులో ఏది తగునని అంటావా? 
ప్రత్యగాత్మనే అని మేమంటాము. ఏ కారణంచేత అని అనేటటలేయ్తే శ్రుతింహే్యవమే 
భగవద్ దృశేభ్యోః తరతి శోకమాత్మవిత్ ఇతి. నారదుడు సవతు్కమారుడితో 
అంట్నానాడు. మీబోటి పూజు్యలైన వారివలన ఆత్మను గురించి జాఞానానినా పందినవాడు 
దుఃఖ్నినా ద్ట్తాడు అని. అని ఆత్మను గురించి తెల్్సకోదలిచినవాడై ప్రశినాంచిన 
నారదుడిక్ నామము మొదల్కని ప్రాణము వరక ఉననావాటిని ఉపాసించదగిన 
వాటినిగా ఉపదేశించగా అస్్త భగవోనామో్న భూయోః ఓ భగవానుడా! నామముకంట్ 
గపపుది ఇంకకటి ఉననాద్? అస్్త భగవోవాచోభూయోః ఓ భగవనుతేడా! వాక్కకంట్ 
గపపుది ఉననాద్? ఇతా్యదుల్ ఐన ప్రశనాల్ బయల్దేరగా వాక్కకంట్ వాగావేనామో్న 
భూయసీ వాకే్క నామము కంట్ గపపుది. మనోవావ వాచో భూయోః వాక్కకంట్ 
మనస్్స కద్ గపపుది ఇతా్యదులైన సమాధానాల్ ప్రాణముకంట్ ముందుననా 
వాటివరక వినిపస్తేననాది. ప్రాణము విషయములో మాత్రము ఎరుగము. ఇందువలలే 
ప్రాణపర్యనతేమే ఈ ఆతో్మపదేశము అని తోస్తేననాది. ఆ కారణంగా ఇక్కడ ప్రాణశబ్దము 
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చేత చెపపుబడినవాడు ప్రాణానిక్ సహచారి ఐన ప్రత్యగాత్మనే కానీ కేవలవాయు 
విశేషము మాత్రమే కాదు.

ప్రాణహ పిత్ ప్రాణహమాత్ ప్రాణమే తండ్రి ప్రాణమే తలిలే. ఇతా్యది 
వాకా్యలనీనా ప్రాణానిక్ చేతనత్వముననాట్లే తెలియపరుస్తేననావి. పితృహామాతృహా 
తండ్రిని చంపనవాడు తలిలేని చంపనవాడు ఇతా్యది వాక్యముచేత ప్రాణాలతో ఉననా 
తండ్రి మొదలైన వారిని హింసించిన వారియందు హింసకత్వము కారణముగా 
నింద్పూర్వకవాకా్యల్ ఉననావి. ఆ తలిలే తండ్రులే ప్రాణాల్ విడిచిపెడితే మిక్్కలి 
బాధలను పెటిటునా ఉపక్రోశవచనాల్ లేవు కాబటిటు హింస్యోగు్యడు ఐన చేతనుడే 
ప్రాణశబ్దము చేత నిర్్దశింపబడుతునానాడు. ప్రాణముల్ లేనివి ఐన స్థేవరాలయందు, 
చేతనములయందు ఉపమర్దభావము ఉంట్, (హింస ఉపమర్దము) లేనపడు 
హింసలేకపోవడము అనేది కనిపస్తేననాందున ఈ హింస్యోగు్యడుగా నిరిధుషటుమైన 
ప్రాణము ప్రత్యగాత్మనే అని నిశచియ్ంపబడుతుననాది. ఇందువలలేనే అరనాభ 
దృషాటునాతేదులను ప్రదరి్శంచినందువలలే ప్రాణశబ్దము చేత చెపపుబడినవాడు పరమాత్మ 
అని భ్రమపడకూడదు. పరమాత్మక హింస్ ప్రసంగమే లేనందున జ్వునికంట్ 
వేరయ్న జ్వునిక్ భ్గ్యముల్ఐ భ్గ్పకరణములైన సమసతేవస్తేవులూ జ్వునిపైననే 
ఆధారపడి తమదైన సిథేతిగతులను కలిగాయుంట్ననాందున ప్రతా్యగాత్మయందే అరనాభ 
(బండి చక్రములోని బొడు్డకండ) పోలిక పసగుతూ ఉననాది.

కనుక ఈ ప్రాణశబ్దము చేత నిర్్దశింపబడినవాడే భూమా. అస్్త భగవోః ప్రాణాత్ 
భూయోః ఓ భగవానుడా ప్రాణశబ్దవాచ్్యడికంట్ గపపువాడునానాడా? అనే ప్రశనాక 
అద్వావ ప్రాణాత్ భూయోః ఇది కద్ ప్రాణము కంట్ గపపుది. అనే ప్రతివచనము 
లేకపోవడంచేత మరియు భూమా శబ్దవాచ్్యడిని గురించి ప్రవచించడానిక్ 
ముందు ప్రాణప్రకరణము ముగిసిపోనందువలలేనునూనా ప్రాణశబ్దనిరిధుష్టుడే భూమా. 
ఇంతేకాకండా ప్రాణానినా గురించి తెలి్సనవాడిక్ “అతివాది”తవేమును చెపపు, అతడినే 
ఏషతువా అతివదతి ఇతడు కద్ అధకడిని గురించి చెపతునానాడు అని ప్రత్యభజఞాను 
చెపపు యోః సతే్యనాతి వదతి ఇతడు గద్ సత్యశబ్దవాచ్్యడిని గురించి అతివాదము 
చేస్తేనానాడు. అధకడని చెపతునానాడు. అని వానిక్ సత్యమును గురించి చెపపుడమును 
ప్రాణోపాసనక అంగముగా ఉపదేశించి ఉపాదేయమైన సత్యవాదితా్వనిక్ శేష్గా 
ఇంతకముందు నిర్్దశింపబడిన ప్రాణయాధాత్మయా విజాఞానమును యదావైవిజ్నాతి. 
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అథ సత్యిం వదతి ఎపడైతే తెల్స్కంట్నానాడో పదప సతా్యనినా చెపతునానాడు 
అని ఉపదేశించి, ద్ని సిదిధుకరకగాను మనన, శ్రద్ధునిషా్ఠ, ప్రయతానాలను కూడా 
ఉపదేశించి ద్నినా ప్రారంభంచ్టకరక ప్రాప్యమైన ప్రాణశబ్దము చేత నిరి్దష్టుడైన 
ప్రత్యగాత్మ స్వరూపానినా స్ఖరూపము అని తెలిప, ఆ స్ఖము విపలము భూమాతేవేవ 
విజిజ్ఞాస్తవ్యోః భూమా అనియే ఎంచిద్నినా తెల్స్కోవడానిక్ ప్రయతినాంచాలి అని 
ఉపదేశింపబడుతుననాది.

ఈ విధంగా ప్రత్యగాత్మకే చెందిన అవిద్యతో సమబినధుము లేని రూపము విపల 
స్ఖమని ఉపదేశించబడింది ఇందువలన తరతి శోకమాత్మవిత్ అని ఆరంభంచిన 
ఉపక్రమంతో వైరుధ్యము కూడా ఉండదు. కాబటిటు భూమా గుణవిశిష్టుడు 
ప్రత్యగాత్మయే. ఏ కారణంగానైతే భూమ గుణవిశిష్టుడు ప్రత్యగాత్మ అని నిరణుయము 
అయ్్యందో ద్నివలలేనే అహమరధుమైన ప్రత్యగాత్మ యందు అహమే వాధసా్త దహము 
పరిషాటిత్ నేనే అడుగున దిగువన ఉనానాను. నేనే అందరికంట్ పైన ఉనానాను అని 
ఆరంభంచి అహమేవేదిం సరవేమ్ ఈ కనిపంచేదంతా నేనే అని ప్రత్యగాత్మయొక్క 
వైభవానినా ఉపదేశిస్తేననాది. ఈ తీరుగా ప్రత్యగాత్మత్వము నిశచియ్ంపబడితే ద్నిక్ 
తగినట్లే వాక్యశేషానినా (మిగిలిన వాకా్యనినా - తరువాతి వాకా్యనినా) నిర్వహించ్కోవాలి.

ఇటాలేగా పూర్వపక్షమురాగా సమాధానము చెపపుబడుతుననాది. భూమా 
సమపు్రస్ద్దధు్యపదేశత్. భూమ గుణవిశిష్టుడు ప్రత్యగాత్మకాడు కానీ పరమాత్మనే 
అవుతాడు. ఎందువలలేనంట్ సమపు్రస్దుడు ప్రత్యగాత్మ ఏష సమ్పరిసాధోఽసా్శచఛేరీరా 
తసుముత్్థయ పరింజో్యతి రుపసమ్పద్యసేవేనరూపేణాభ నిష్పద్యతే. ఈ సంప్రస్దుడు 
తనదైన ఈ పాంచభౌతిక శరీరానునాండి బయల్దేరి పరంజ్్యతియైన పరమాత్మ 
వద్దక చేరుకని తనదైన సహజరూపానినా పందుతునానాడు. సంస్రబనధుములో 
చిక్కకముందుననా జాఞానానందమయమైన రూపానినా తిరిగిపందుతునానాడు అని 
ఉపనిషత్ ప్రసిదిధు ఉననాది కాబటిటు సంప్రస్దుడు అనగా ప్రత్యగాత్మ అని అరథేము 
తెల్స్తేననాది. సమపు్రస్ద్త్ - ప్రత్యగాత్మ కంట్ అధకడుగా సత్యశబ్దముతో 
చెపపుదగినవాడైన భూమా విశిష్టుడిని ఉపదేశిస్తేననాందువలలే అని అరథేము. సత్యశబ్దంతో 
చెపపుబడేవాడు పరబ్రహ్మ. మొతతేం మీద ఇదీ చెపపుబడుతుననా విషయము.

ప్రాణపర్యనతేములైన నామాదులయందు ముందుముందు చెపపుబడిన వాటికంట్ 
తరువాత తరువాత చెపపుబడిన వాటిని అధకములైనవి అని ప్రొ్కననాందువలలే 
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తరువాతి వాటిక్ అరాధునతేరత్వము వస్తేననాది. అరాధునతేరత్వము - మరొక్క విశేషాటురథేము. 
ఈ విధంగా ప్రాణశబ్దంతో చెపపుబడిన ప్రత్యగాత్మ కంట్ అధకడుగా చెపపుబడిన 
సత్యశబ్దవాచ్్యడు అరాధునతేరమైనవాడే. సత్య శబ్దము చేత నిరిధుష్టుడైనవాడు 
మాత్రమే భూమా అనబడుతునానాడని సత్యం అనే ప్రు గల బ్రహ్మనే భూమా అని 
ఉపదేశింపబడుతునానాడు. ద్నేనా వృతితేకారుడు ఇటాలేగా చెపపునాడు. భూమాతేవేవేతి 
భూమా బ్రహ్మ. నామాది పరమ్పరయా ఆత్మనోః ఊర్థవామస్య ఉపదశాత్. భూమాతే్వవ 
విజిజాఞాసితవ్యః అను వాక్యములో ఉననా భూమా అనబడేవాడు బ్రహ్మ. నామాదుల 
పరమపురలో ఆత్మకనానా పైన ఈ భూమా చెపపుబడినాడు కద్! అని.

ప్రాణశబ్దము చేత చెపపుబడినవానికంట్ అధకడుగా సతు్యని గురించి 
చెపపునారని ఎటాలేగా తెల్స్తేననాది? అని అంట్? స వా ఏష ఏవిం పశ్యన్ ఏవిం మనావేనోః 
ఏవిం విజ్నన్ అతివాద్ భవతి. అటాలేంటి ఇతడు ఈ విధంగా దరి్శంచ్కంటూ, 
మనస్్సలో గటిటుగా తల్చికంటూ, విశేషంగా తెల్్సకంటూ నేను తెల్్సకననా నమి్మన 
ఇదే అంశము/వ్యక్తే అధకమైనవాడు అని చెపూతే అతివాది అవుతునానాడు అని 
ప్రాణానినా గురించి తెలి్సనవాడిక్ అతివాదితా్వనినా చెపపు, ఏషతువా అతివదతి. యోః 
సతే్యనాతివదతి వీడు కద్ అతివాది. ఏ వ్యక్తేయైతే సతు్యడుని ఆధారము చేస్కని 
ఆయనయొక్క ఆధకా్యనినా చెపతునానాడో అని సత్యశబ్దవాచ్్యడైన వాడిని తెల్్సకోవడం 
చేత అతివాదియైన వాడిని తుశబదాముతో దీనికనానా ముందు చెపపుబడిన ప్రాణాతి 
వాదికంట్ అధకడని చెపపు ప్రాణాతివాదిని పక్కక తపపుంచ్తునానాడు. ఇందువలలేనే 
ఏష తు వా అతివదతి అనేచోట ప్రాణాతివాదిక్ ప్రత్యభజఞా లేదు. అందువలలే ఇతని 
అతివాదితా్వనిక్ కారణముఐన సత్యము పూరా్వతివాదిక్ నిమితతేమైన ప్రాణానికంట్ 
అధకమని తెల్స్తేననాది.

ఏమండీ ప్రాణానినా గురించి తెలి్సనవానికే సత్యవదనము అంగముగా 
చెపపుబడింది. కావుననే ప్రాణప్రకరణ విచేఛేదము జరిగింది అని చెపపునారు. అని అనవదు్ద. 
ఇది యుకతేమైనదికాదు. తుశబ్దముచేత అతివాదిఐన మరొకడు తెలియవస్తేనానాడు. 
అంతేకాని ఆ అతివాదికే సత్యవదనమును అంగముగా కలవాడని అని కాదు. 
ఏషతువా అగి్నహోత్రీ యోః సత్యింవదతి ఎవడు సత్యమును పల్్కతునానాడో అతడే 
అగినాహ్త్రి. ఇతా్యదులలో మాత్రమే మరొక అగినాహ్త్రిని గురించి ప్రతీతి/తోచ్ట/
ప్రసిదిధులేదు కాబటిటు ప్రతీతుడైన అగినాహ్త్రికే సత్యవదనాంగమని క్లేషటుగతి - కషటుముతో 
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సమన్వయము చేస్కనేతోవ - ఆశ్రయ్ంపబడుతుననాది. ప్రస్తేతవాక్యములోనైతే 
మాత్రము మరొక అతివాది ఉనానాడని చెపపుడానిక్ కారణమైన సత్య శబా్దభధేయుడైన 
పరబ్రహ్మ కానవస్తేనానాడు. సత్యశబ్దము సత్యిం జ్ఞానమనన్తిం బ్రహ్మ అనేచోట, ఇంకా 
కనినాచోటలేలోనూ పరబ్రహ్మ విషయంలో ప్రయోగింపబడింది. ఇందువలలే సత్యనిష్్ఠడైన 
అతివాదిక్ ఇతని కననాముందుననా అతివాది కంట్ అధకత్వము/ ఆధక్యము 
ఏరపుడుతూ ఉననాది కనుక వాక్యస్్వరస్యము ద్్వరా ఏరపుడిన అన్యతా్వనినా (మరొకటి ఐ 
ఉండడానినా) తోసి వేయకూడదు. అసల్ అతివాదిత్వము అంట్ మరొక వస్తేవుకనానా 
పరుషారథేమైనందువలలే ద్నినా మించినదిగా తాను ఉపాసించేద్నినా గురించి 
వాదించడము. నామము మొదల్కని ఆశ - దిక్క - పర్యనతేమైన ఉపాస్యవస్తేవులను 
మించిపోయ్న తాను ఉపాసించే ప్రాణశబ్దము చేత నిర్ధుశింపబడిన ప్రత్యగాత్మను 
గురించి వాదించ్తునానాడు కనుక ప్రాణవేదిక్ అతివాదిత్వము దక్్కంది. అతనికంట్ 
అతిశయ పరుషారథేమైనందువలలే, నిరతిశయ పరుషారథేమైనందువలన ఉపాస్్యడైన 
పరబ్రహ్మను గురించి వాదించేవాడే స్క్షాత్ అతివాది ఔతునానాడు. కనుకనే ఏషతువా 
అతివదతి యససుతే్యనాతివదతి అని చెపపుబడింది. సతే్యన అనే పదమునందు 
ఇతధుం భూత లక్షణలో తృతీయావిభక్తే వచిచింది. అందుచేత సతే్యన అని అనగా - 
ఉపాస్్యడైన పరబ్రహ్మచేత ఉపలక్తుడై ఎవడు అతివాది ఔతునానాడో అని అరథేము. 
ఇందువలలేనే గురువు గారిని శిష్్యడు ఇటాలే ప్రారిథేస్తేనానాడు. సోఽహింభగవోః సతే్యన 
అతివదాని. ఓ భగవనుతేడా! నేను కూడా సత్యమును గురించిన జాఞానానినా కలవాడినై 
అతివాదిని అవుతాను. అని ఇక ఆచారు్యడు కూడా సత్యింతేవేవ విజిజ్ఞాస్తవ్యమ్. 
సతా్యనినా గురించే తెల్్సకనే ప్రయతనాం చెయా్యలె అని చెపపునాడు. ఆత్మతోః ప్రాణోః ఆత్మ 
నుండి ప్రాణము అనినీనా ప్రాణశబ్దముచేత నిర్్దశింపబడినవానిక్ ఆత్మనుండి పట్టుక 
చెపపుబడుతుననాది. ఇందువలలే తరతి శోకమాత్మవిత్ అని ఉపక్రమింపబడినవాడు ఐన 
ఆత్మ ప్రాణశబ్దనిర్్దశితుడైన వానికంట్ వేరయ్నవాడే.

ఇంతకముందు మీరు ఏమాటనైతే చెపపునారో - అస్్త భగవోప్రాణాద్ భూయోః 
అనే ప్రశనాక అద్ వావప్రాణాద్ భూయోః అని ప్రతివచనము కనబడడంలేదు కనుక 
ఆరంభంపబడిన ఆతో్మపదేశం ప్రాణోపదేశముతో ముగిసిపోతుననాది తెల్స్తేననాది అని 
అది తగినది కాదు. ప్రశనాప్రతివచనాల ద్్వరా మాత్రమే అరాథేనతేరము తెలియబడదు. 
ఇతర ప్రమాణాలచేత కూడా తెల్స్తేంది. ప్రాణోతపుతితే లింగము అని ప్రమాణానతేరము 
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ఇంతకముందే చెపపుబడింది. అస్్త భగవోప్రాణాదూభూయోః అని అడుగకపోవడానిక్ ఇది 
అనతేరారథేము. నామము మొదల్కని ఆశపర్యనతేముననా అచేతనాల్ ఒకద్నికంట్ 
ఒకటి అధకపరుషారథేము కలవి కావున పూర్వపూరా్వనినా మించిన ఉతతేరోతతేరాలను 
ఉపదేశించగా వాటి వాటిని ఎరిగిన వారి గురించి ఆచారు్యడు అతివాదితా్వనినా చెపపులేదు. 
ప్రాణశబ్దమచేత నిర్్దశింపబడిన ప్రత్యగాత్మ యొక్క యథారథేజాఞానానినా తెలి్సనవాడిని 
గురించి మాత్రము పరుషారథేము దండిగా ఉననాదని వానియొక్క అతిశయానినా 
తలచిన ఆచారు్యడు సవాఏష పశ్యనే్నవింమనావేనోః ఏవిం విజ్నన్నతివాద్ భవతి 
అని మిగతావాటిని అతిక్రమించిన వస్తేవాదితా్వనినా చెపపునాడు అందువలలే ఇక్కడనే 
ఆతో్మపదేశము ముగిసింది అని భావించిన శిష్్యడు తిరిగి ప్రశనా వేయలేదు. ఆచారు్యడు 
మాత్రము దీనినాకూడా స్తిశయమైనదిగా (స+అతిశయము = స్తిశయము = 
తనకనానా మించిన ద్నినా, ఎక్కవైన వస్తేవును కలిగినట్వంటిది.) తలచి నిరతిశయ 
పరుషారథేమైన సత్యశబ్దము చేత చెపపుబడే పరబ్రహ్మను (గురించి) ఏషతువా అతివదతి 
యోః సతే్యన అతి వదతి అని స్వయముగానే ముందు బెటిటునాడు. శిష్్యడు కూడా పరమ 
పరుషారథే రూపడైన పరమబ్రహ్మ (యందు ముగింపబడిన) ను, తత్ స్వరూపము, 
ఆయన ఉపాసన యాధాతా్మయానినా తెల్స్కోవాలనే కోరికతో సోఽహిం భగవోః సతే్యన 
అతివదాని అని ప్రారిథేంచినాడు. అట్పమ్మట బ్రహ్మస్క్షాతా్కరానిక్ కారణమైన 
అతివాదిత్వము సిదిధుంచడం కరక బ్రహ్మస్క్షాతా్కరము జరుగడానిక్ ఉపాయమైన 
బ్రహ్్మపాసనను సత్యింతేవేవ విజిజ్ఞాస్ తవ్యమ్ అని ఉపదేశించి, ద్నిక్ మారగామైన 
బ్రహ్మను గురించిన మననానినా మతిసే్తవావ విజిజ్ఞాస్తవా్య అని ఉపదేశించి మననమనేది 
విననా ద్నినా గటిటుగా చెదరిపోకండా నిలిప్ది కాబటిటు మననానినా ఉపదేశించడం ద్్వరా 
విననా అరాథేనినా సిదధుమైనదిగా తలచి శ్రవణానిక్ ఉపాయమైన పరబ్రహ్మ యందలి శ్రదధును 
శ్రదాధోతేవేవ విజిజ్ఞాస్తవా్య అని ఉపదేశించి ద్నిక్ మారగామైన అందుక పూనుకోవడమైన 
ప్రయతనారూపమైన క్రియనునూనా (కృతి) కృతిసే్తవావ విజిజ్ఞాస్తవా్య అని ఉపదేశించి 
శ్రవణాది ఉపక్రమరూపమైన కృతి సిదిధుంచడానిక్ ప్రాప్యడైన సత్యశబ్దము చేత చెపపుబడే 
బ్రహ్మయొక్క స్ఖరూపత తెల్్సకోవాలి అని సుఖింతేవేవ విజిజ్ఞాస్తవ్యమ్ అని 
ఉపదేశించి నిరతిశయ విపలమైన స్ఖమే పరమపరుషారథేరూపము అవుతుందని, 
స్ఖరూపడైన ఆ బ్రహ్మయొక్క నిరతిశయవిపలతను తెల్్సకోవాలి అని భూమాతేవేవ 
విజిజ్ఞాస్తవ్యోః అని ఉపదేశించి నిరతిశయ విపల స్ఖస్వరూపడైన బ్రహ్మయొక్క 
లక్షణము ఇది అని చెపపుబడుతుననాది. ఏమని? యత్రనాన్యత్ పశ్యతి నాన్యత్ శృణతి 
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నాన్యదివేజ్నాతి. సభూమా. అని ఈ వాకా్యనిక్ ఇదీ అరథేము. అవధలేని అతిశయము 
కల స్ఖస్వరూపడైన బ్రహ్మను అనుభవించ్తుంట్ ఆయనకంట్ వేరుగా మరొకరిని 
అనుభవించేవాడు చూడడు. ఎందుకంట్ ఈ సమసతే ప్రపంచమంతా ఆయన 
స్వరూపములోనూ ఆయనయొక్క ఐశ్వర్యములోనూ అనతేరా్భగము అయ్్య ఉననాది 
కాబటిటు. ఇందువలలే ఐశ్వర్యము అనే పద్నిక్ మరొక పరా్యయపదము ఐన విభూతి, 
గుణాలతో కూడి ఉననా నిరతి శయ స్ఖరూపడైన బ్రహ్మను అనుభవించ్తూ 
ఆయనకంట్ వేరొక వస్తేవు లేకపోయ్నందువలలేనే మరొక్కవస్తేవును దేనీనా చూడడు. 
ఆ విధంగా అనుభవించదగినదంతా స్ఖ రూపమే ఐనందువలలే దుఃఖ్నినా కూడా 
పందడు. చూడడు. ఏదైతే అనుభవింపబడుతూ ఉననాదై పరుష్డిక్ అనుకూలమై 
ఉంట్ందో అదే స్ఖము అని అనబడుతుంది. 

ఏమండీ। ఈ జగతేతే బ్రహ్మకంట్ వేరయ్నదిగా ఎంచి అనుభవించినపడు 
దుఃఖరూపమైనది, పరిమితస్ఖము మాత్రమే కలదిగా అవుతూ బ్రహ్మయొక్క 
విభూతియైనందువలన బ్రహా్మత్మకంగా భావించి అనుభవించితే కేవలము 
స్ఖరూపమే ఎటాలేగా ఔతుంది? అని అంట్ చెపతేనానాము వినండి. కర్మవశ్్యలైన 
క్షేత్రజుఞాల్ బ్రహ్మకంట్ వేరయ్నద్నినిగా ఈ జగతుతేను గురించి తలచితే అపడు ఈ 
సమసతే ప్రపంచము వాళళీ వాళళీ కర్మలక తగినట్లేగా దుఃఖ్త్మకమూ పరిమిత స్ఖము 
కలదిగానూ అవుతుననాది. ఇందువలలే బ్రహ్మ కంట్ వేరవడం చేత పరిమిత స్ఖము 
కలది, దుఃఖముల్ అధకముగా జగదనుభవము ఉంట్ననాదంట్ అందుక కారణము 
కర్మ. అయ్తే అదే కర్మ రూప అవిద్యనుండి విముకతేడైన వానిక్ ఆ ప్రపంచమే విభూతి 
గుణవిశిష్టుడైన బ్రహా్మనుభవములో అనతేరగాత మయ్్య స్ఖమే అవుతుంది. ఎలాగంట్? 
పతతేవా్యధ కలిగినవాడు తాగిన పాల్ పతతేరసము యొక్క తారతమ్యము - (ఎక్కవ 
తక్కవ లగుట) వలన అలపుస్ఖ్నినాస్తేయ్. లేద్ విపరీత ఫలానె్నానా ఇస్తేయ్. 
అవే పాల్ పతతేవా్యధ లేనివాడిక్ స్ఖ్నేనా కలిగిస్తేయ్. అటాలేగే రాజకమారుడిక్ 
తండ్రియొక్క లీలోపకరణము తండ్రిది కాదని భావించినపపుడు అప్రియానినా 
కలిగిస్తేంది. తండ్రిదేనని భావించినపపుడు ప్రియతమము అవుతుంది. ఆ విధంగానే 
నిరతిశయ ఆనందస్వరూపడైన బ్రహ్మయొక్క, అనవధక అతిశయ అసంఖే్యయ 
కళ్్యణగుణాకరుడైన వాని లీలోపకరణము బ్రహా్మత్మకముగా అనుసనిధుంపబడినపడు 
ఈ జగతుతే నిరతిశయ ప్రీతినే కలిగిస్తేంది. అందువలలే జగదైశ్వర్యము కలవాడు 
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అనవధకాతిశయ స్ఖస్వరూపడు ఐన బ్రహ్మను అనుభవిసూతే ఆయన కంట్ వేరుగా 
దేనినా దరి్శంచడు. దుఃఖ్నినా కూడా పందడు. దీనేనా వాక్యశేషము ప్రతిపాదిస్తేననాది. 
స వా ఏష ఏవిం పశ్యన్ ఏవమ్ మనావేనోః ఏవిం విజ్నన్ ఆత్మరతిోః ఆత్మక్రీడోః ఆత్మ 
మిథునోః ఆత్్మనిందోః ససవేరాడ్ భవతి. తస్యసర్వేష్ లోకేష్ కామచారో భవతి. 
అథయేఽన్యథాఽతోవిదు రన్యరాజ్నోః తేక్షయ్యలోకాోః భవని్త. తేషాిం సర్వేష్ లోకేష్ 
అకామచారోభవతి. ఆ విధంగా భూమా స్వరూపానినా తెల్్సకని ఉపాసించి ఇదంతా 
బ్రహా్మత్మకమని తలచినవాడు ఇటాలేగే దరి్శసూతే, తల్సూతే, మరిమరి తెల్స్కంటూ 
ఆత్మయైన బ్రహ్మయందు రతి (ప్రేమ) కలవాడై ఆయనతోనే ఆడుతూ ఆత్మతో జంటగా 
ఉంటూ ఆయన వలననే ఆనంద్నినా పందుతూ స్వరాట్ - తనక తానే రాజు అవుతాడు. 
అతనిక్ లోకాలనినాంటిలోనూ స్్వచఛేగా రాకపోకల్, అధకారము కల్గాతుంది. ఇక 
ఎవరైతే ఈ జగతుతేనంతా బ్రహా్మత్మకము కాదని తల్స్తేరో అలాంటి వాళుళీ కర్మక 
విధేయులైనవారై నశించేలోకాలక మాత్రమే పోతారు. వారిక్ అనినాలోకాలోలే స్్వచఛేగా 
పోయ్రావడానిక్ అధకారముండదు అని. సవేరాట్ఽకర్మలక వశ్డు కాని వాడు. 
అన్యరాజ్నోః = కర్మవశ్్యల్. అట్లే నపశో్యమృతు్యమ్ పశ్యతి. నరోగిం నోతదుోఃఖ 
త్మ్. సరవేిం హపశ్యోః పశ్యతి సరవేమాపో్నతి సరవేశోః. సర్వత్రా బ్రహ్మను సమసతే జగతూతే 
బ్రహా్మత్మకము అని ఎవడు చూడగల్గాతాడో వాడు మృతు్యవును దరి్శంచడు. రోగాల్ 
రావు దుఃఖ్ల్ కల్గవు. సమస్తేనీనా తనకళళీ ఎదుటఉననాట్లేగా చూడగల్గుతాడు. 
తానుకోరుకననా ప్రతివస్తేవును నూటిక్ నూరు పాళ్ళీ పందగలడు. అనినీనా. 
బ్రహ్మయొక్క నిరతిశయ స్ఖరూపతా్వనినా ఆనందమయోఽభా్యస్త్ అనే సూత్రము 
దగగార విపలముగా వరిణుంచినాము. ఇందువలలే ‘‘ప్రాణశబదాము చేత నిర్దాశతుడైన 
ప్రత్యగాత్మకింటే మరొక అర్థము - వసు్తవు - ఐన, సత్య శబదాము చేత చెప్పబడే బ్రహ్మను 
భూమా అని అింటారు’’ అని ఉపదేశించి నందువలలే భూమా అనబడేవాడు పరబ్రహ్మనే 
కాని మరొకడు కాడు.

సూ।। ధరో్మప పతే్తశచి 1-3-8 పరమాత్మయందే ధరా్మల్ చక్కగా పస్గు 
తుననాందువలన. ఈ భూమా శబ్దవాచ్్యడిక్ ఏ ధరా్మల్ వేదములో చెపపుబడినాయో 
అవి అనీనా పరబ్రహ్మయందే పసగుతవి. ఏత్ దమృతమ్ ఇతడే ఆనందస్వరూపడు అని 
స్్వభావికమైన అమృతత్వము, సేవేమహిమి్న తనదైన మహిమయందు అని ఎవ్వనిపైనా 
ఆధారపడి ఉండకపోవడము, సఏవాధసా్తత్ అని మొదల్బెటిటు సఏవేదమ్ సరవేమ్ 



శ్రీభాష్యమ్ 351

అని సరా్వత్మకత్వము ఆత్మతోః ప్రాణోః ఇతా్యదిగా ప్రాణము మొదల్కని సమస్తేనీనా 
పటిటుంచడము మొదలైన ధరా్మల్ అనీనా పరమాత్మవే. ఏదైతే అహమేవాధసా్తత్ 
ఇతా్యది వాక్యము ద్్వరా సరా్వత్మకత్వము ఉపదేశింపబడిందో అది భూమ విశిష్టుడైన 
బ్రహ్మను అహంగ్రహణము - తానుగా భావించ్ట - తో ఉపాసించ్టను / 
పదధుతిని ఉపదేశిస్తేనానారు. అథాతోఽహింకారాదశోః అని అహంగ్రహ ఉపదేశనినా 
ఆరంభంచినారు కాబటిటు. అహమరథేము ఐన ప్రత్యగాత్మక కూడా ఆత్మయైనవాడు 
పరమాత్మ అని అనతేరా్యమి బ్రాహ్మణాదులలో చెపపుబడింది. ఇందువలన ప్రత్యగరథేము 
పరమాత్మ వరకూ చెల్లేతుననాది కాబటిటు అహం శబ్దము కూడా పరమాత్మ 
పర్యవస్య్ అవుతుననాది కనుక ప్రత్యగాత్మను శరీరముగా కలవాడై ఉననాందున 
పరమాత్మగా తనను అనుసంధానము చేస్కోవడం కరక అహంగ్రహ్పదేశము 
చెయ్యబడింది. పరమాత్మ చిదచితుతేలను అనినాంటినీ శరీరముగా చేస్కననావాడు 
కనుక సరా్వత్మఐనందున ప్రత్యగాత్మక కూడా ఆత్మ పరమాత్మనే. ద్నేనా అధాత 
ఆత్్మదశోః ఇతా్యదివాక్యముతో ఆతె్్మవేదమ్ సరవేమ్ అనే చివరతో చెపపునారు. దీనినే 
బలపరచడం కోసము ప్రత్యగాత్మక కూడా ఆత్మయైన పరమాత్మనుండే సమసతేమూ 
పడుతుననాదని చెపపుబడుతుననాది. తస్య హ వా ఏతస్య ఏవిం పశ్యత ఏవిం మనావేనస్య 
ఏవిం విజ్నతోః ఆత్మతోః ప్రాణోః ఆత్మతోః ఆకాశోః అనే వాక్యము ద్్వరా. ఉపాసకడిక్ 
అనతేరా్యమిగా ఉంట్ననా పరమాత్మనుండే సమస్తేనిక్ జన్మ కల్గుతుననాదని అరథేము. 
ఇందువలన పరమాత్మ ప్రత్యగాత్మను శరీరముగా కలిగి ఉనానాడనే జాఞానము గటిటుగా 
నాట్క పయే్యందుకగాను అహంగ్రహ్పాసనమును చెయా్యలి. అందువలలే భూమా 
విశిష్టుడు పరమాత్మనే అని సిదధుమయ్్యంది. ఇది భూమాధికరణము.

*  *  *

ఇక అక్షరాధికరణము

సూ।। అక్షరమమబురాన్తధృతేోః 1-3-9 అక్షర శబ్దము చేత చెపపుబడేవాడు 
పరమాత్మనే. ఆకాశనిక్నీనా మూలమైన ప్రకృతిని ధరించినందువలన. వాజసనేయ 
శఖక చెందినవారు గారీగా ప్రశనాలో ఈ విధంగా పఠస్తేనానారు. సహో వాచ ఏతదె్వే 
తదక్షరిం గారి్గ! బ్రాహ్మణా అభవదని్త. అసూ్థలమ నణవేహ్సవేమద్ర్ఘమలోహిత 
మసే్నహమచాఛేయమ్ ఆ యాజఞా వల్్కయాడు చెపపునాడు. ఓ గారిగా! అక్షరమనబడే 
వస్తేవు ఇటాలేంటిది అని బ్రహ్మవేతతే లైన పెద్దల్ చెపపుతునానారు అది లావైనది కాదు. 
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అణువంతటిదీకాదు. పటిటుదికాదు. పడుగైనదీ కాదు. ఎర్రనిది కాదు. అంట్కనే 
స్వభావము కలదేకాదు. కానితేలేనిది / నీడలేనిదీ కాదు అని. ఇందులో సందేహము 
కల్గాతుననాది. ఈ అక్షరము అనబడేది ప్రధానమా? జ్వుడా లేక పరమాత్మనా? అని. 
ఏది తగును? అని అంట్ ప్రధానము - ప్రకృతి అని అనడమే తగును. ఎందువలలే నంట్ 
అక్షరాత్పరతోః పరోః అక్షరమునకంట్ పరమైన వాడికనానా పరుడు ఇతా్యది వాకా్యలలో 
అక్షర శబ్దము ప్రయోగింపబడుట కనిపస్తేననాది. అంతేకాక అసూథేలతా్వది లక్షణాలనీనా 
చక్కగా ప్రధానానికే అతుకతునానాయ్ గనుక. అయ్తే యయాతదక్షరమధిగమ్యతే 
దేనిచేతనైతే అక్షర శబ్దవాచ్్యడు చేరుకోబడుతునానాడో ఇతా్యదులయందు 
పరమపరుష్ని విషయంలో అక్షర శబ్దము ప్రయోగింపబడియుననాది కద్ అని 
అంటార్మోకానీ అది సరియైనది కాదు. దేనికనా ఇదీ అరథేము అని నిరాథేరించేటపపుడు 
ప్రమాణానతేర ప్రసిదిధు, శ్రుతి ప్రసిదిధు రండునూనా ముందుక వచిచినపపుడు ముందుగా 
ప్రమాణానతేర ప్రసిదేధు మనక తోస్తేంది. ద్నేనా మనము స్్వకరించితే వైరుధ్యము 
ఉండదు కాబటిటు ప్రమాణానతేర ప్రసిదిధు ప్రకారము ముందుగా తోచిన ప్రధానానినా 
గ్రహించడంలో దోషము లేదు. ఇంతేకాకండా యదూరధోవాిం గారి్గదివో యదరావేక్ 
పృథివా్యోః ఓ గారిగా! ఏది దు్యలోకాని కంట్ పైన పృథివి కంట్ దిగువన ఏది ఉననాదో 
అని మొదల్పెటిటు భూతభవిష్యత్ వరతేమానకాలాల్ మూడింటియందునూనా ఉంట్ననా 
కారణభూత, ఆకాశ ఆధారతా్వల్ ప్రతిపాదింపబడినాయ్. కస్్మను్నఖల్ ఆకాశోః 
ఓతశచి ప్రోతశచి ఎవనియందు / దేనియందు ఆకాశము ఓతము ప్రోతము ఐనదో - 
ఓతము ప్రోతముల్ అనగా పడుగుప్కల్ (నిల్వు + అడ్డము) ద్రాల్ అని అరథేము. 
ఆ రండూ కలిస్తే వస్రాము అవుతుంది. అని ఆకాశనిక్ కూడా కారణము ఐనది ఏది? 
ద్నిక్ ఆధారమైనది ఏది? అని అడిగితే ప్రతు్యతతేరముగా చెపపుబడినది అక్షరము అని. 
అది అనినారకాల వికారాలక కారణమయ్్య వాటిక్ ఆధారమయ్్య ప్రమాణానతేరము చేత 
ప్రసిదధుము ఐన ప్రధానము అనే మనక తోస్తేననాది. కనుక అక్షరమనగా ప్రధానమే అని 
పూర్వపక్షము.

దీనిక్ సమాధానానినా చెపతునానారు. అక్షరమంబరానతే ధృతేః అని. అక్షరమనగా 
పరబ్రహ్మ. ఎందువలలేనంట్ అమబిరానతేధృతేః అమబిరస్య - ఆకాశనిక్, అనతేః - ఆవలి 
కసఐన అవా్యకృతము - నామరూపాల్లేక ఉండిన మూల ప్రకృతి ద్నినా ధరించి 
ఉనానాడు కనుక. ద్నిక్ ఆధారముగా ఈ అక్షరపరుష్డిని గురించి ఉపదేశింపబడింది 



శ్రీభాష్యమ్ 353

కనుక అని అరథేము. ఇది తేట అరథేము - కస్్మను్నఖల్ ఆకాశోః ఓతశచి ప్రోతశచి అనేచోట 
ఆకాశ శబ్దముచేత చెపపుబడినట్వంటిది గాలితో నిండిన మినునాకాదు. ద్నిక్ ఆవలి 
చివరగా ఉననా అవా్యకృతము అనబడే ప్రకృతి కనుక ఆ అవా్యకృతమైన ద్నిక్నీనా 
ఆధారమైనదిగా చెపపుబడేది ఐన అక్షరము అవా్యకృతమే కావడానిక్ అవకాశము లేదు 
అని.

అయ్తే ఆకాశశబ్దముతో చెపపుబడినది వాయువుతో నిండిన ఆకాశము కాదని 
ఎటాలేగా తెల్స్తేననాది? అని అంట్ యదూరధోవామ్ గారి్గ! దివో య దరావేక్ పృథివా్యోః 
యదన్తరాదా్యవా పృథివీ ఇమే. యద్ భూతిం చ భవచచి భవిష్యచచి ఇత్్యచక్షతే ఆకాశ 
ఏవ తద్తిం ప్రోతిం చ ఓగారిగా దు్యలోకానిక్పైన నేలక దిగువన ద్్యవా పృథివీలక 
నడుమ/ దేనినడుమ ఈ రండూ ఉననావో ఏది గడచిపోయ్న కాలముందుననాదో 
వరతేమాన కాలమందునూనా ఉననాదో రాబోయే కాలములోనూ ఉండనుననాదో అని 
చెపపుబడుతుననాదో అది అంతా ఆకాశము నందే పడుగు ప్కల్గా అల్లేకపోయ్ 
ఉననాది. అని చెపపునపపుడు మూడు కాలాలలోనూ ఉండే వికారములైన వస్తేవులక 
(చిదచిని్మశ్రమైన వాటిక్) ఆధారమైనదిగా నిర్్దశింపబడిన ఆకాశము వాయువుతో 
కూడి ఉననా మినునా కావడానిక్ అర్హత కలది కాదు. ఆ మినునాకూడా వికారాలలో ఒకటి 
అయే్య ఉంట్ననాది కాబటిటు. అందువలలే ఆకాశ శబ్దము చేత చెపపుబడినటిటుది భూత 
సూక్ష్మము - పంచభూతాలకనూనా పట్టుకక కారణమయ్్య అతిసూక్ష్మరూపంలో 
ఉననా ప్రకృతి- అని స్ఫురిస్తేననాది. అందువలలే ఆ భూతసూక్షా్మనిక్ కూడా ఆధారమైనది 
ఏది? అని ప్రశినాంపబడుతుననాది. కస్్మను్న ఖల్ ఆకాశోః ఓతశచి ప్రోతశచి అనే వాక్యం 
ద్్వరా. ఆ కారణంగా భూత సూక్షా్మనిక్ ఆధారమయ్నదిగా నిర్్దశించబడే అక్షరము 
ప్రధానము కాజాలదు.

ఏదైతే శ్రుతిప్రసిదధుమైన ద్నికంట్ ప్రమాణానతేర ప్రసిదధుము ఐనది 
మొటటుమొదటగా ప్రతీయ మానము అవుతుంది అని నీవు అనానావో అదిసరియైనది 
కాదు. అక్షర శబా్దనిక్ అవయవ శక్తేతో - వు్యతపుతతేయారథేము ద్్వరా - యోగారథేము 
ద్్వరా - ద్నియొక్క అరాథేనినా నిరణుయము చేయగల్గాతుననాపపుడు మరొక ప్రమాణము 
యొక్క అవసరము లేదు. అరథేమైన ద్నితో సమబినాధునినా గ్రహించే దశలో ఏ ప్రమాణము 
చేతనైతే అరథేస్వరూపము ఇది అని అవగతమవుతుననాదో అది ప్రతిపాదించే దశలో 
అప్క్షణీయము - అవసరమైనది కాదు. అనగా అక్షర శబా్దనిక్ వు్యతపుతితే నక్షరతి - 
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నశించేది కాదు అని చెపపుకననాపపుడు ఏకాలములోనూ లేదు / లేడు అనబడకండా 
సద్ అసితే శబ్దవాచ్్యడైన పరమాత్మ తపపు జ్వుడు, ప్రధానమునూనా అక్షర శబా్దనిక్ 
వాచ్యముల్ కావు. జ్వుడు ప్రకృతి సమబినధుము వలలే ఒకపపుడు ఉనానాడు, ఒకపపుడు 
లేడు అనబడుతునానాడు. ప్రకృతి ఎపపుడూ పరిణామాలను పందుతుంది. ఒక్క 
తీరుగా ఉండదు. కనుక లేదు అనబడుతూ క్షరము అవుతుననాది. సూక్ష్మరూపంలో 
ప్రళయకాలము నందు పరమాత్మలో ఉంట్ంది కనుక క్షరము కానిది ఔతుననాది. 
కనుక నిజంగా అక్షరుడు పరమాత్మనే.

ఇటాలే అయ్తే అక్షరశబ్ద వాచ్యము ప్రధానము కాకపోనీ, జ్వుడిని అక్షరుడు అని 
అంద్ము. ఆ జ్వుడు భూత సూక్ష్మము వరక ఉననా అచిద్వస్తేవునక ఆధారభూతుడు 
అవుతునానాడు. అట్లే అసూథేలం మొదలైన విశేషణాలనీనా కూడా అతనిలో పసగుతవి. 
అవ్యక్తమక్షర్ లీయతే అవ్యకతేము అక్షరుడిలో లీనమవుతుననాది. 2) యసా్యవ్యక్తిం 
శరీరిం యసా్యక్షరిం శరీరిం ఎవడిక్ అవ్యకతేము శరీరమో ఎవడిక్ అక్షరము శరీరమో 
3) క్షరోః సరావేణి భూత్ని కూటసో్థఽక్షర ఉచ్యతే సమసతే భూతాల్క్షరము అనబడుతవి. 
కూటస్థేడు అక్షరుడు అని చెపపుబడుతునానాడు. ఇతా్యది సథేలాలోలే ప్రత్యగాత్మ యందు 
అక్షర శబ్ద ప్రయోగము కనబడుతుననాది కద్! అనే వాదనక ఇటాలే సమాధానము 
చెపపుబడుతుననాది.

సూ।। సాచప్రశాసనాత్ 1-3-10 అమబిరానతేధృతి అనునది తనయొక్క మాట 
మాత్రము వలలేనే జరుగుతుననాందున అక్షర శబ్దవాచ్్యడు పరమాత్మనే. ఆ విధమైన 
అమబిరానతే ధృతి ఈ పరమ పరుష్ని యొక్క శసనము వలలేనే జరుగుతుననాది అని 
ఉపదేశింపబడుతుననాది. ఏతస్యవా అక్షర స్యప్రశాసనే గారి్గ! సూరా్యచింద్రమసౌ 
విధృతౌతిష్ఠతోః. ఏతస్యవా అక్షరస్య ప్రశాసనే గారి్గ దా్యవా పృథివ్్య విధృతౌ తిష్ఠతోః 
ఏతస్యవా అక్షరస్యప్రశాసనే గారి్గ! నిమేషా ముహూరా్తోః అహోరా త్రాణ్యరధో మాసా 
మాసా ఋతవోః సింవతసురాోః ఇతి విధృత్స్్తష్ఠని్త. ఓ గారిగా! ఈ అక్షరుని ఆజఞా ప్రకారమే 
సూర్యచంద్రుల్ ఆకాశములో నిలదొక్కకని ఉంట్నానారు. దు్యలోకము పృథివీ నిలిచి 
ఉంట్ననావి. ఈతని శసనము ప్రకారమే నిమేషాల్, ముహూరాతేల్ రాత్రింబవళుళీ 
పక్షముల్ నెలల్, ఋతువుల్, సంవత్సరాల్ అనేవి ధరింపబడి ఉంట్ననావి. ఇతా్యది 
వాక్యము ద్్వరా పై విషయము తెల్స్తేననాది. ప్రకృషటుమైన శసనము ప్రశసనము. 
అనగా ఒకానొకపపుడు కూడా అడ్డగింప / ఎదురులేని శసనము ప్రశసనము 
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అని అరథేము. ఇటాలేంటి తనయొక్క శసనానిక్ కట్టుబడియుండిన సర్వవస్తేవులను 
విశేషంగా ధరించడము అనేది బదుధుడు, ముకతేడు అనే రండు అవసథేలలోనూ ఉననా 
జ్వుడిక్ / ప్రత్యగాత్మక కల్గనే కల్గదు. ఇందువలలే పరుషోతతేముడు మాత్రమే 
ప్రశసితయైన అక్షరము.

సూ।। అన్యభావ వా్యవృతే్తశచి 1-3-11 ప్రకృతిని జ్వాత్మనునూనా త్రోసి 
రాజననాందువలలే పరబ్రహ్మనే అక్షర శబ్ద వాచ్్యడు. అన్యభావః - అన్యత్వము 
ప్రధానాది భావము. ఈ అక్షరానిక్ పరమ పరుష్డికంట్ వేరొకడై ఉండడము అనేది 
వాక్యశేషము నందు త్రోసివేయబడుతుననాది. తదావే ఏతదక్షరిం గారి్గ! అదృషటిిం ద్రషటితృ. 
అశ్రుతిం శ్రోతృ. అమతిం మింతృ. అవిజ్ఞాతిం విజ్ఞాతృనాఽన్యదతోఽస్్త విజ్ఞాతృ. 
ఏతస్్మను్న ఖలవేక్షర్ గారి్గ ఆకాశ ఓతశచిప్రోతశచి. ఓ గారిగా! అదిగద్! ఈ అక్షరము. 
కనపడదు గానీ అనినాంటినీ చూస్తేంది. వినిపంచదు గానీ అనీనా వింట్ంది. ఎవరికీ 
తెలియనిదేకాని అనినాంటినీ తెల్్సకంట్ంది. మననము చేయబడదు కానీ తాను 
మననము చేస్కంట్ంది. దీనికంట్ ద్రషటు మరొకటి లేదు. శ్రోత లేడు మనతే లేడు. విజాఞాత 
లేడు. ఈ అక్షరమునందు మాత్రమే ఆకాశము ఓ తము ప్రోతము అయ్్య ఉననాది. అని 
ఇక్కడ ద్రషటుమృత్వము, శ్రోతృత్వము ముననాగు వాటిని ఉపదేశించ్ట వలన ఈ అక్షరము 
అచేతనమైన ప్రధానముకాదని త్రోసివేయబడుతుననాది. అందరికీ కనబడకండానే 
ఉంటూ ఉనిక్ గలిగియుననా ఇతనిక్ అనినాంటినీ చూడగల ద్రష్టుతా్వదుల్ ఉననావని 
చెపపుడం వలలే ప్రత్యగాత్మ అని అనుకోరాదని ప్రక్కక పెటటుబడుతుననావి. ఇందువలలే ఈ 
అన్యభావవా్యవృతితే ఈ అక్షరుడిని పరమ పరుష్డు అని భావించడానేనా గటిటు చేస్తేననాది.

అన్యభావవా్యవృతితేని ఈ విధంగానైనా చెపపువచ్చిను. ఇతరునిక్ సద్్భవము 
- ఉండడము - ను వా్యవృతితేః - తొలగించడము అన్యభావ వా్యవృతితే. ఎటాలేగైతే 
ఈ అక్షరము ఇతరుల చేత చూడబడనిది అవుతూనే ఇతరులను చూచేది అవుతూ 
తనకంట్ వేరయ్న సమస్తేనిక్ ఆధారమవుతుననాదో అదే తీరున ఈయన చేత 
చూడబడక ఈయనను చూచేది అయ్్య ఈయనక ఆధారమైనటిటుది లేదని చెపతూ 
నాన్యదతోఽస్్తద్రషటితృ ఇతా్యదియైన వాక్యశేషము ఇతరుని యొక్క ఉనిక్ని / అసితేతా్వనినా 
పక్కక పెడుతూ ఈ అక్షరుడిక్ ప్రధాన భావము, ప్రత్యగాత్మ భావానినా నిషేధస్తేననావి. 

ఇంతేకాకండా ఏతస్యవా అక్షరస్య ప్రశాసనేగారి్గ దదతో మనుషా్యోః ప్రశింసని్త. 
యజమానిం దవాోః దరీవేింపితరో అనావేయత్్తోః ఓ గారిగా! ఈ అక్షరుని యొక్క 
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ప్రశసనము ప్రకారము ద్నము చేసడి వాడిని మనుష్్యల్ మెచ్చికంట్నానారు. 
యాగాల్ చేస్ యజమానిని దేవతల్ మెచ్చితునానారు. (అనావేయత్్తోఃఽఅనువశాోః, 
లింగి ఉన్నవార) అని. శ్రౌత స్్మరతే యాగద్న హ్మాదుల్ ఐన అనినా 
కర్మల్నూనా ఎవని ఆజఞా వలన కనస్గుతుననావో ఆ అక్షరుడు పరబ్రహ్మఐన 
పరుషోతతేముడే అని తెల్స్తేననాది. మరియు యోవా ఏతదక్షరిం గార్గయావిదిత్వే అస్్మన్ 
లోకేజుహోతి యజతే తపస్తప్యతే బహూని వర్షసహస్రాణి అన్తవదవాస్యతథభూవతి. 
యోవాఏతదక్షరిం గారి్గ! అవిదిత్వేఽసా్మలో్లకాత్ ప్రైతి. సకృపణోః. అథయఏత 
దక్షరిం గారి్గ! విదిత్వేఽసా్మలో్లకాత్ ప్రైతి స బ్రాహ్మణోః. ఓ గారిగా! ఎవడైతే ఈ అక్షరుడిని 
తెల్్సకోకండా ఈ లోకంలో హ్మాల్ యాగాల్ చేస్తేడో తపస్్సను చేస్తేడో ఏండలే 
కదీ్ద ఎడతెగకండా చేసినా ఆ కర్మల ఫలితమంతా నశించి పోయే్యదే అవుతుంది. 
ఎవడైతే ఆయనను గురించి తెల్్సకోకండా మరణించ్తాడో వాడు దౌరా్భగు్యడు. 
ఎవడైతే ఈ అక్షర పరుష్డిని గురించి తెల్్సకని కర్మల ద్్వరా ఆరాధంచి చివరక 
దేహతా్యగం చేసి ఊరథే్వలోకాలక పోతాడో వాడు బ్రాహ్మణుడు. అని ఎవడిని గురించి 
తెల్్సకోకపోతే సంస్రప్రాపతే ఎవడిని గురించి తెల్్సకంట్ అమృత్వరూపమైన 
మోక్షానినా పందడం జరుగుతుందో ఆ అక్షరము/డు పరబ్రహ్మనే అని తేలిపోయ్ంది. 
ఇది అక్షరాధికరణము.

*  *  *

ఇక ఈక్షతి కరా్మధికరణము

సూ।। ఈ క్షతి కర్మ వ్యపదశాత్ సోః 1-3-12. ఈక్షతి శబా్దనిక్ అరధుమైన 
కర్మగా ప్రొ్కనబడినందున అతడు పరమాత్మనే. ఆధర్వణికల్ సత్యకామప్రశనా 
యందు ఇటాలే చదువుతునానారు. యోః పునర్తిం త్రిమాత్రేణ ఓమితే్యతేనైవ అక్షర్ణ 
పరిం పురుషమభధా్యయీత. సతేజస్ సూర్్యసమ్పన్నోః. యథా పాద్దరస్తవా చా 
వినిరు్మచ్యతే. ఏవిం హ వై స పాప్మనా వినిరు్మక్తోః. ససామభరున్్నయతే బ్రహ్మలోకమ్. 
సఏతసా్మజీజువఘనాత్ పరాత్పరిం పురిశయిం పురుషమీక్షతే. ఎవడైతే ఈ మూడు 
మాత్రలకాలములో ఓమ్ అనే అక్షరముతో పరమపరుష్డిని చక్కగా ధా్యనమును 
చేస్తేడో అతడు తేజ్ రూపడైన సూరు్యని యందు చేరుకంటాడు. ఏ విధంగా నైతే 
పాము తన కబుస్నినా విడిచిపెడుతుందో అటాలేగే పాపాల నుండి విడివడినవాడై 
స్మగానముతో బ్రహ్మ లోకానిక్ ఉరథే్వదిశగా కనిపోబడుతాడు. అతడు అక్కడ 



శ్రీభాష్యమ్ 357

జ్వఘనుడనబడే కూటసథే పరుష్డికంట్ పరాతపురుడు ఐ సౌలభ్యము కరక 
దహరాకాశములో నుండే పరుష్డిని దరి్శంచ్కంటాడు. అని. ఇక్కడ ధా్యయతి, 
ఈక్షతి అనే శబా్దల్ ఒకే విషయానినా చెపతునానాయ్. ఈక్షణము / దరి్శంచడము 
అనేది ధా్యనక్రియ చేయగా ఫలితంగా లభంచేట్ వంటిది. యధాక్ర తురస్్మన్ 
లోకే పురుషోః ఈ లోకములోని పరుష్డు ఇక్కడ ఎట్వంటి క్రియను ఆచరిస్తేడో 
పరలోకంలోనూ అట్వంటి ఫలితానేనా పందుతునానాడు. అనే నా్యయం ప్రకారం తాను 
దేనినా ధా్యనించినాడో అదే అతనిక్ ప్రాప్యము - పందదగిన ఫలము - అవుతుననాది. 
అట్వంటి ద్నేనా పందుతాడు కూడా. పరిం పురుషమ్ అని రండు వాకా్యలోలేనూ 
కర్మభూతమైన అరథేము గురితేంపబడుతుననాది. ఈక్షతి ధా్యయతి అనే రండు 
క్రియాపద్లచేత ధా్యనము చేయబడిన వాడినే దరి్శంచ్తునానాడని తెల్స్తేననాది. 
ఈక్షతి ధా్యయతి అనేవి క్రియలైనపడు ఆ రండింటిక్ కర్మఐనవాడు పరబ్రహ్మ. 
ఆయననే ధా్యనం చేస్తేనానాడు ఆయననే ధా్యనానిక్ ఫలంగా దరి్శంచ్కంట్నానాడు. 
ఇదే రండుచోటలేలోనూ కర్మ కావడము.

ఇక్కడ సందేహము కల్గుతుననాది. ఈ వాక్యములో పరింపురుషమ్ అని 
నిర్్దశించబడిన పరుష్డు జ్వసమష్టురూపడైన అండాధపతియైన చతురు్మఖ్డా? లేక 
సర్్వశ్వరుడైన పరుషోతతేముడా? అని. ఈ రండింటిలో ఏది తగును అనేటలేయ్తే సమష్టు 
క్షేత్రజుఞాడేనని మేము అంటాము. హేతువేది? అంట్ సయోహవై తదభూగవన్ మనుషే్యష్ 
ప్రాయణాన్తమోింకార మభధా్యయీత. కతమిం వా వ స తేనలోకిం జయతి. ఓ 
పూజు్యడా! మనుష్్యలలో ఎవడైతే తాను చనిపోయే నాటి వరక ఓంకారానినా ఉపాసన 
చేసి ఎట్వంటి లోకానినా గెల్చికంటాడు అని ఆరంభంచి ఒక మాత్రాకాలములో 
ఉచచిరించబడే ప్రణవానినా ఉపాసించే వాడిక్ ఈ లోకములోనే స్ఖ్దుల్ ప్రాపతేస్తేయ్ 
అని చెపపు, రండు మాత్రల ఓంకారానినా ఉపాసించినవానిక్ అనతేరిక్షలోకప్రాపతేని చెపపు, 
మూడు మాత్రల ఓంకారానినా ఉపాసించినవాడిక్ పందదగినదిగా చెపపుబడిన బ్రహ్మ 
లోకము అనతేరిక్షానికంట్ పైన ఉననా జ్వసమష్టు పరుష్డైన చతుర్మఖ బ్రహ్మయొక్క 
లోకము అని తెల్స్తేననాది. అక్కడిక్ పోయ్న ఉపాసకనిచేత చూడబడేవాడు ఆ 
లోకానిక్ అధపతియైన చతురు్మఖ్డే. ఏతసా్మత్ జీవఘనాత్ పరాత్పరిం అనే వాక్యము 
ద్్వరా కూడా దేహేంద్రియాల కంట్ పరుడు, దేహేంద్రియాలతో పాట్ ఘనీభూతుడైన 
జ్వవ్యష్టు పరుష్డికంట్ బ్రహ్మలోకవాసి ఐన సమష్టు పరుష్డు చతురు్మఖ్డిక్ 
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పరత్వము బాగా నపపుతుంది. ఇందువలలే ఈ వాక్యములో నిర్్దశింపబడుతుననా 
పరుడైన పరుష్డు సమష్టు పరుష్డగు చతురు్మఖ్డే. ఈ విధంగా చతురు్మఖత్వము 
నిశిచితమైతే అజరతా్వదుల్ ఎటోలే ఒకటాలే సమన్వయం చేస్కోవాలి.

ఈ విధంగా పూర్వపక్షము సిదధుముఐతే ద్నిక్ సమాధానమును చెపతునానాము. 
ఈక్షతి కర్మ వ్యపదేశత్ సః. ఈక్షతి కర్మయైనవాడు అతడే - పరమాత్మ. ఎందువలలే 
నంట్ అటాలేగని వ్యపదేశము చేయబడింది కనుక. ఈక్షతి కర్మ పరమాత్మగా 
వ్యపదేశింపబడింది. అది ఇటాలేగా - ఈక్షతి కర్మక విషయంగా ఉద్హరింపబడిన 
శ్లేకంలో తమోింకార్ణాయతనేనానేవేతి విదావేన్ యత్తత్ శాన్తమజరమమృతమభయిం 
పరిం చ. ఎరిగి ఉపాసించేవాడు ఆ పరబ్రహ్మను ఓంకారమనే ప్రణవానినా ఆయతనము 
(ఇల్లే)గా గలవాడిని చేరుకంటాడు. ఎవడైతే పరమ శంతుడు అజరుడు ఆనంద 
స్వరూపడు ఆశ్రయ్ంచినవానిక్ అభయము నిచెచిడివాడు సర్వస్్మత్ పరుడుఐ 
ఉనానాడో! అని. పరంశనతేం అజరం అమృతం అభయం అయ్నటిటు స్వరూపము 
పరమాత్మదే. ఏతదమృతమ్ అభయిం ఏతద్ బ్రహ్మ ఇతా్యది శ్రుతివాకా్యల వలలే 
ఈ విషయము బలపడుతేననాది. ఏతసా్మత్ జీవఘనాత్పరాత్పరమ్ అనేది కూడా 
పరమాత్మకే సూచన. కాని చతురు్మఖ్డిది కాదు. ఆయన కూడా జ్వఘన శబ్దము 
చేత చెపపుబడుతునానాడు. ఎవడికతే కర్మ కారణంగా దేహములభస్తేననాదో వాడు జ్వ 
ఘనుడని చెపపుబడుతునానాడు. చతురు్మఖ్డిక్ కూడా ఆ విధంగా శరీరము లభంచినట్లే 
వినిపస్తేననాది. యోబ్రహా్మణింవిదధాతిపూరవేమ్ ఎవడు బ్రహ్మను తొటటుతొల్తగా 
పటిటుంచ్తునానాడో ఇతా్యది వాకా్యలందు.

ఏదైతే మీరు ఇంతకముందు చెపపునారో - అనతేరిక్షలోకానిక్ పైన ఉననాటిటుదిగా 
నిర్్దశింపబడుతుననా బ్రహ్మలోకము చతురు్మఖలోకము అని తెలియవస్తేననాది 
అని. అందువలలే అక్కడుండేవాడు చతురు్మఖ బ్రహ్మ అనినీనా. అని అది తగినది 
కాదు. యత్తత్ శాన్తమ జరమమృతమ్ అభయమ్ ఇతా్యది వాక్యములతో ఈక్షతి 
కర్మయైనవాడు పరమాత్మ అని నిశచియ్ంబడితే ఈక్తుడైన వానియొక్క స్థేనముగా 
నిరి్దషటుమైన బ్రహ్మలోకము క్షయ్ష్ణువు - నశించే వాడైన చతురు్మఖ్ని యొక్క లోకము 
కాబోదు. ఇంతేకాకండా యథా పాద్దరోః తవేచా వినిరు్మచ్యతే, ఏవిం హవై స పాప్మనా 
వినిరు్మక్తోః ససామభరున్్నయతే బ్రహ్మలోకమ్ అని అనినా పాపాలనుండి వినిరు్మకతేడైన 
వానిక్ చేరుకోదగినదిగా చెపపుబడినది చతురు్మఖస్థేనము కాదు. ఇందువలలేనే 
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ఉద్హరణ శ్లేకములో ఈ బ్రహ్మలోకానినా గురించే వినపడుతుననాది. యత్తత్ కవయో 
వేదయని్త దేనినైతే కర్మవశ్్యల్కాని వారైనందువలలే అసంకచితమైన జాఞానము కల 
సూరుల్ తెల్పుతునానారో అని. కవయః - సూరుల్ సూరులచేత దరి్శంచ్కోబడేది 
విష్ణువు యొక్క స్థేనమే. తదివేష్ణుోః పరమిం పదిం సదాపశ్యని్త సూరయోః నిత్యసూరుల్ 
ఆ విష్ణువు యొక్క నివాసస్థేనమైన పరమపద్నేనా ఎలలేపపుడూ దరి్శంచ్కంట్నానారు. 
ఇతా్యదివాకా్యల ద్్వరా తెల్స్తేననాది. అంతేకాదు. అనతేరిక్షమునకపైన చతురు్మఖ 
లోకములేదు. మధ్యలో స్వరగాలోకము వంటి చాలా లోకాల్నానాయ్ కద్! ఇందువలలే 
ఏతదె్వేసత్యకామ। పరిం చాపరిం చ బ్రహ్మ యద్ింకారోః. తసా్మదివేదావేనేతేనై 
వాయనేనైకతరమనేవేతి. ఓ సత్యకాముడా! ఈ ఓంకారమే కద్ పరము అపరము 
అనబడే బ్రహ్మ అందువలలే ఈ ఓంకారానినా ఉపాసించినవాడు ఇదే మారగాంగా ఏదో 
ఒక స్థేనానిక్ చేరుకంట్నానాడు. అనే బదుల్ చెపపున వాక్యములో ఇంకక కార్య 
బ్రహ్మనిర్్దశింపబడినదో అది ఐహికము ఆముష్్మకము అని రండుగా విభజించి ఏక 
మాత్రాకాలికమైన ప్రణవానినా ఉపాసించిన వారిక్ ఐహికమైన మనుష్్యలోకానినా 
పందుట రూపమైన ఫలానినా చెపపు రండు మాత్రలకాలము కలిగాన ఓంకారానినా 
ఉపాసించిన వాళళీక ఆముష్్మకమైన అనతేరిక్షశబ్దము చేత ఉపలక్తమైన ఫలానినా 
చెపపు త్రిమాత్రాకాలికమైన పరబ్రహ్మను తెలియజెప్పు ప్రణవముతో పరమ పరుష్డిని 
ధా్యనము చేస్వారిక్ పరంబ్రహ్మనే ప్రాప్యడుగా ఉపదేశించ్తుననాది. కనుక అంతా 
సమంజసమే. ఇందువలలే ఈక్షతిక్రియక కర్మయైనవాడు పరమాత్మ. అని ఈక్షతి 
కరా్మధికరణము.

*  *  *

ఇక దహరాధికరణము ఆరింభమవుతున్నది.

సూ।। దహర ఉత్తర్భ్యోః 1-3-13 దహర పరుష్డు పరమాత్మనే. తదుపరి 
ఉననా వాకా్యలను బటిటు. ఛన్్దగుల్ దీనినా పఠంచ్తునానారు. అథయదిదమస్్మన్ 
బ్రహ్మ పుర్దహరిం పుణ్రీకింవేశ్మ దహరోఽస్్మన్నన్తరాకాశోః తదస్్మన్ యదన్తోః 
తదనేవేషటివ్యమ్. తదావేవ విజిజ్ఞాస్తవ్యమ్. ఇక ఏదైతే బ్రహ్మపరమందు జ్వునియొక్క 
దహరమనే తామరమొగగా వంటి ఇల్లే ఉననాదో ద్నిలో దహరమనే అనతేరాకాశముననాది. 
ద్నిలోపల ఏది ఉననాదో ద్నిని వెతకాలి. ద్నినే కద్ తెల్స్కోవాలి్స ఉననాది. అని. 
అక్కడ సందేహము. హృదయ పండరీకము యొక్క నడుమ ఉండే దహరాకాశము 



360 భగవద్రామానుజ విరచిత బ్రహ్మసూత్రభాష్యమ్

అనేది పంచమహాభూతాలలో ఒకటైన ఆకాశమా? లేక ప్రత్యగాత్మనా? ఇవేవీ కాకపోతే 
పరమాత్మనా? అని. ఏది యుకతేమైనది? అని అనేటలేయ్తే మహాభూతవిశేషము అనే 
అంటాము. కారణము ఏమిటంట్ ఆకాశశబా్దనిక్ భూతాకాశనిక్ వాచకత్వము 
ఉననాది. అటాలేగే పరమాత్మ యందునూనా ఉననాది. ఇటాలే రండింటి యందూ ప్రసిదిధు 
ఉనానా భూతాకాశనికే ఎక్కవ ప్రసిదిధు ఉననాది. తస్్మన్ యదన్తోః తదనేవేషటివ్యమ్ ద్నిక్ 
లోపల ఏది ఉననాదో ద్నిని మాత్రమే అనే్వష్ంచవలెను అని అనే్వష్ంచాలి్సన అనతేరము 
అస్ధారణమైనదిగా తోస్తేననాది కద్! ఈ విధంగా పూర్వపక్షము సిదధుమైతే ద్నిక్ 
సమాధానము చెపపుబడుతుననాది.

దహర ఉతతేర్భ్యః అని. దహరాకాశము పరబ్రహ్మ. ఎందువలలే? తరువాత 
ఉననా వాకా్యలలో చెపపుబడిన కారణాల వలన. ఏష ఆత్్మ. అపహత పాపా్మవిజరో 
విమృతు్యోః విశోకో అవిజిఘతోసు అపిపాసససుత్యకామోః సత్యసింకల్పోః ఇతడు ఆత్మ 
పణ్యపాపరూపాలైన కర్మల్ లేనివాడు. ముసలితనము, మరణము, శ్కము, 
ఆకలి దపపుకల్ లేనివాడు. సత్యకాముడు, సత్యసంకల్పుడు. అని నిరుపాధకమైన 
ఆత్మత్వమునూనా దహరాకాశములో ఉననాట్లేగా వినిపస్తేననా గుణాల్ దహరాకాశనినా 
పరమాత్మ అని నిరూపస్తేననావి. అథయ ఇహ ఆత్్మనమనువిద్య వ్రజనే్తయాత్ింశచి 
సత్్యన్ కామాన్. తేషాిం సర్వేష్ లోకేష్ కామచారోభవతి. ఎవరైతే ఈ లోకంలో 
ఆత్మను గురించి తెల్్సకని ఉపాసించి బ్రహ్మలోకానిక్ వెళుళీతారో వారు ఈ సత్యకామ 
సత్యసంకలపుతా్వదులను పందుతారు. వారిక్ అనినా లోకాలలోనూ స్్వచఛేగా తిరిగే 
అధకారము వస్తేంది. ఇతా్యదివాకా్యలచేతనే గాక యింకామిం కామయతే సోఽస్య 
సింకలా్పదవ సముతి్త ష్ఠతి. తేన సమ్పనో్న మహీయతే. ఏ కోరికను కోరుకంటాడో 
అది అతనియొక్క మనస్్సలో సంకలపుము (తలచ్కోవడం) తోనే ఎటటుఎదుట ప్రత్యక్షం 
అవుతుంది అనే వరక ఉననా వాక్యముచేత దహరాకాశనినా తెల్్సకని ఉపాసించిన 
వానిక్ సత్యసంకలపుత్వము సిదిధుంచ్తుంది అని చెపపుబడుతేననాందున ఈ దహరాకాశము 
పరబ్రహ్మ అని అరథేమవుతుననాది. యావాన్ వాఅయమాకాశోః త్వానేష్ఽన్తర్ 
హృదయఆకాశోః ఈ బయట కనిపంచ్తుననా ఆకాశము ఎంతటిదో హృదయములో 
ఉండే ఆకాశమునూనా! అంతటిదే. అని ఉపమాన ఉపమేయభావము కూడా 
దహరాకాశము నీవు చెపపునట్లే భూతాకాశమే ఐతే పసగకండా పోతుంది. ఉపమాన 
ఉపమేయ భావము హృదయమంతటిది అని - హృదయావచేఛేదనిబనధుమైనది అని 
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అనేటలేయ్తే అపడు హృదయావచిఛేననామైనద్నిక్ (అంతమాత్రమే కలతగా ఉననా 
ద్నిక్) ద్్యవాపృథివా్యదుల్ మొదలైనవాటికనినాంటికీ ఆశ్రయమై ఉండడము 
పసగదు. హృదయాకాశము పరమాత్మనే ఐనా బాహ్య ఆకాశనిక్ ఉపమేయము 
కావడమనేది కదరదు. ఎందుకంట్ జ్్యయాన్ పృథివా్యోః జ్్యయానన్తరిక్షాత్ 
పృథివికంట్ పెద్దది అనతేరిక్షానికంట్ పెద్దది అని చెపపుతుననాందువలలే. అనినాంటికంట్ 
జా్యయసతే్వము (పెద్దగా ఉండడము) వినిపస్తేననాది. అని అనడం సరికాదు. అసల్ ఈ 
వాక్యము ఎందుక బయల్దేరిందంట్ దహరాకాశము హృదయపండరీకము యొక్క 
నడుమ ఉంట్ననాందువలలే వచిచిపడిన అలపుతా్వనినా (కది్దతనానినా) నివారించడం 
కరకే. అంట్ ఇది చిననాది అని అనుకోక మహిమలో పృథివి కంట్ అనతేరిక్షము కంట్ 
పెద్దది స్మా అని చెపపుడానిక్ వచిచింది. ఎలాగంట్ మిక్్కలి వేగంగా తూరుపుదిశ 
నుండి పడమటిదిక్కక  సూరు్యడు వేగంగా ప్రయాణిస్తేంట్ ఆ వేగానినా తెల్పడం 
కరక ఇష్వద్గచఛేతి సవిత్ సూరు్యడు బాణము వలె పోతునానాడు అని చెపపునపడు 
సూరు్యడితో పోలిస్తే బాణము ఆయన వేగంలో ఎంత పాటివేగానినా కలిగాఉంట్ననాది? 
ఐనా అటాలేగా పోలిచిచెపపుడము మాత్రము గతి మాంద్యమును - మెలలేగా పోవడానినా - 
తొలగించడము కరక అని ఎటాలే అరథేమవుతుననాదో అటాలేగే ఇక్కడ కూడా!

ఒకవేళ ఇటాలే కావచ్చిను - ఏషఆత్్మఅపహతపాపా్మ ఇతా్యది వాక్యము 
చేత దహరాకాశము నిర్్దశింపబడటంలేదు. దహరోఽస్్మన్నన్తరా కాశోః తస్్మన్ 
యదన్తోః తదనేవేషటివ్యమ్ అని దహరాకాశము లోపల ఉననా ఆయన కంట్ వేరైన 
మరొకరిని అనే్వష్ంచడము చెపతేననాందున అదే ప్రస్తేత విషయమైనందున ఏష ఆత్్మ 
అపహతపాపా్మ అని ఆ మరొకడిని అనే్వష్ంచడమే తగునని నిర్్దశించడము యుకతేము 
అవుతుంది కనుక.

నిజమే! నీవననాట్లేకావచ్చిను. ఒకవేళ శ్రుతియే దహరాకాశనినా, ద్ని లోపల 
ఉననావాడినీ విభజించి చెపపుకపోయ్నపపుడు. కానీ ఆ వేదము విభాగము చేసి చూపంది. 
అది ఇటాలేగా ఉననాది - అథయదిదమస్్మన్ బ్రహ్మపుర్ దహరిం పుిండరీకిం వేశ్మ 
దహరోఽస్్మన్నన్తరాకాశోః తస్్మన్ యదన్తోః తదనేవేషటివ్యమ్ అని బ్రహ్మ పరశబ్దముతో 
ఉపాస్్యడుగా సనినాహితుడైన పరబ్రహ్మక పరముగా ఉపాసకడైన వానియొక్క 
శరీరానినా నిర్్దశించి, ద్నిక్ నడుమనుననా, ద్నిక్ (శరీరానిక్ / ఉపాసకడిక్) 
అవయవమైన పండరీకము యొక్క ఆకారములో ఉండి అలపుమైన పరిమాణానినా కలిగాన 
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హృదయమును పరబ్రహ్మక వేశ్మ (ఇల్లే)గా చెపపు, సర్వజుఞాడు సర్వశకతేల్ కలవాడు 
ఆశ్రిత వాత్సలె్్యక జలధని ఉపాసకని యందుననా అనుగ్రహము కరక ఆ య్ంటిలో 
దగగారగా ఉననావాడిని సూక్ష్మంగా ఉనానాడుగాబటిటునీనా ధా్యనము చేయదగినవాడిని 
దహరాకాశ శబ్దముతో నిర్్దశించి ఆయనక లోపల ఉననా అపహత పాప్మతా్వదుల్ 
సహజంగానే ఉననా నిరసతేనిఖిల హేయతా్వనినా సత్యకామతా్వది స్్వభావిక అనవధక 
అతిశయ కళ్్యణ గుణసముద్యానినా ధే్యయమని అంటూ తదనేవేషటివ్యిం ద్నిని 
అనే్వష్ంచాలి అని ఉపదేశింపబడుతుననాది. ఇక్కడ తదనేవేషటివ్యిం లో ఉననా తత్ 
శబ్దముతో దహరాకాశనినా అందులో ఉననా గుణసముద్యానినా పరామరి్శంచి/ 
ఎతితేచూప ఆ రండూ అనే్వష్ంపబడదగినవి అని ఉపదేశింపబడుతుననాది. 
యదిదమస్్మన్ బ్రహ్మపుర్ దహరిం పుిండరీకవేశ్మ అని అనువదించి (లోగా చెపపున 
విషయానినా తిరిగి చెపపు) ఆ దహరపండరీకమనే ఇంటిలో ఏ దహరాకాశము ఉననాదో, 
అందులో ఉననా ఏ గుణసముద్యము ఉననాదో ఆ రండునూనా అనే్వష్ంచాలి అని 
విధంపబడుతుననాది అని అరథేము. 

దహరాకాశ శబ్దము చేత నిర్్దశింపబడినవాడు పరబ్రహ్మ అని తస్్మన్ అని 
నిర్్దశింపబడినద్నినా అతనియొక్క గుణజాతము అనినీనా, తత్ శబ్దముతో రండింటినీ 
పరామరి్శంచి పరబ్రహ్మను ఆయనలోని గుణాలనునూనా అనే్వష్ంచాలి అని 
విధంపబడిన తీరునూనా ఎటాలేగా తెలియవస్తేననాది? అని అనేటటలేయ్తే ద్నినా శ్రదధుగా 
విను. చెపతునానాను.

యావాన్ వా అయమాకాశోః త్వానేష్ఽన్తర్ హృదయఆకాశోః అని అంటూ 
దహరాకాశముయొక్క అతిమహతతేను (విస్తేరంగా ఉండడానినా) చెపపు ఉభే అస్్మన్ 
దా్యవాపృథివీ అన్తర్వసమాహితే. ఉభావగి్నశచి వాయుశచి సూరా్యచనదారి మసావుభౌ 
విదు్యన్నక్షత్రాణి. ఈ దహరాకాశము నందే దు్యలోకము భూలోకము, అగినా వాయువుల్ 
సూర్యచంద్రుల్ విదు్యతుతేనక్షత్రాల్ అనీనా దీనిలోనే చక్కగా కదురుకని ఉనానాయ్ అని 
ప్రకృతమైన ఆ దహరాకాశనినా ‘అస్్మన్’ అని ఆ దహరాకాశనేనా పరామరి్శంచి, ద్నిలో 
ఈ ఉపాసకడిక్ ఈ లోకంలో ఏది భ్గ్యపద్రధు సముద్యముననాదో ఏది మాత్రము 
మన్రథము మాత్రమై ఇక్కడలేదో అదంతా/ ఆ భ్గ్యమైనదంతా ఈ దహరాకాశము 
నందే సిదధుమై ఉననాదని నిరతిశయమైన భ్గ్యతా్వనినా దహరాకాశనిక్ చెపపు, ఆ 
దహరాకాశనిక్ దేహానిక్ అవయవమైన హృదయములో ఉంట్ననాదైనపపుటికీ, 
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దేహానిక్ ముసలితనము, నశించిపోవడము వంటివి ఉనానా పరమకారణుడైనందువలలే 
మిక్్కలి సూక్ష్మము ఐనందువలలేనూ ఎలాంటి వికారాల్ లేవని చెపపు ఆ కారణం 
వలలేనే ఏతత్ సత్యిం బ్రహ్మపురమ్ అని ఆ దహరాకాశనేనా సత్యమైన బ్రహ్మ అనే 
ప్రు గల పరమని, అది నిఖిల జగతుతేకూ ఆవాసమైనటిటుది అని ఉపపాదించి అస్్మన్ 
కామాోః సమాహిత్ోః దీనిలో కామాల్ నెలకని ఉననావి. అని దహరాకాశనినా అస్్మన్ 
అని నిర్్దశించి కోరదగినవైన గుణాలను కామాోః అని చెపపు అవి దహరాకాశంలో 
ఉంట్ననావి అని పలిక్, అదే దహరాకాశనిక్ కామా్యలైన కళ్్యణగుణాలతో కూడి 
ఉండడానినా (విశిషటుతా్వనినా) ద్నిక్ ఆత్మతా్వనీనా ఏషఆత్్మ అపహత పాపా్మ ఇతా్యది 
వాక్యముతో ఆరంభంచి సత్యసింకల్పోః అని అనతేముగా గల వాక్యంతో సపుషటుము 
చేసి యధా హే్యవేహ ప్రజ్ అనావేవిశ్తని ఎపపుడైతే ప్రజల్ దీనిలో అనుసరించి 
ప్రవేశించ్తునానారో అని మొదల్పెటిటు తేషాిం సర్వేష్లోకేష్ అకామచారోభవతి 
అని ముగిస్ ద్నితో ఈ గుణాషటుకానినా దహరాకాశ శబ్దముతో నిరి్దష్టుడైన ఆత్మను - 
భగవంతుడిని - గురించి తెలియని వారిక్, ఈ పరమాత్మకంట్ వేరయ్న భ్గ్యముల్ 
ఐన పద్రాథేల్ పందడానిక్ కర్మలను చేస్వారిక్ ఒకనాటిక్ తరిగిపోయే - ముగిసి 
పోయే తరిగిపోయే ఫలాలే లభస్తేయ్ అని చెపపు పైగా అసత్య సంకలపుతా్వనీనా - 
తాము కోరినవి దక్కకపోవడానినా - కూడా చెపపు అథయఇహ ఆత్్మనమనువిద్య 
వ్రజనే్తయాత్ింశచి సత్్యస్ కామాన్. తేషాిం సర్వేష్ లోకేష్ కామచారో భవతి ఇతా్యది 
వాక్యముతో దహరాకాశ శబ్దముతో నిర్్దశింపబడిన ఆత్మను, ఆయనలోనుననా 
కోరదగినవైన అపహత పాప్మతా్వది గుణాలను బాగుగా ఎరిగి ఉపాసించినవారిక్ 
ఉద్రగుణ స్గరుడైన ఆ పరమపరుష్ని యొక్క అనుగ్రహము వలలేనే అనినా 
కామాలను పందడము సత్యసంకలపుత్వమునూనా కల్గుతుందని చెపపుబడుతుననాది.

ఇందువలలే దహరాకాశము అనగా పరబ్రహ్మ, ఆయనలో ఉననా అపహత 
పాప్మత్వము మొదలైన కామ్యగుణ సముద్యము రండునూనా అనే్వష్ంచదగినవి. 
తెల్్సకోదగినవనినీనా చెపపుబడుతుననాది అని నిశచియము చేయబడుతుననాది. ఇదే 
విషయానినా వాక్యకారుడు కూడా తస్్మన్ యదన్తరితి కామవ్యపదశోః ద్నిలో ఏది 
అనతేరగాతమై యుననాదో అనే వాక్యముచేత కామములను గురించి చెపపుబడింది 
అనే వాక్యము ద్్వరా తెలిపునాడు. ఇందువలలే ఈ ఉతతేర వాకా్యలద్్వరా చెపపుబడిన 
కళ్్యణగుణాల్ కలిగా ఉననావాడు పరబ్రహ్మనే అని తేట తెలలేమయ్్యంది. ఇదిగ్ ఈ 
కారణము వలలేనూ దహరాకాశము పరబ్రహ్మనే - 
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సూ।। గతిశబ్దాభా్యమ్ - తథాహిదృషటిమ్. లిింగమ్ చ 1-3-14 గతిశబా్దలవలలే 
- ఉద్హరణవలలే - హేతువు వలలేనునూనా పరమాత్మనే. తద్యథా హిరణ్యనిధిిం 
నిహితమక్షేత్రజ్ఞాోః ఉపరు్యపరి సించరన్తోః న విిందయుోః. ఏవమేవేమాోః సరావేోః 
ప్రజ్ోః అహరహర్గచఛేన్తయా ఏతిం బ్రహ్మలోకిం నవిిందని్త. అనృతేనహిప్రతూ్యఢోః 
అది ఎటాలేగంట్ తమ ఇంటోలేబంగారు నిధ ద్చిపెటటుబడింది అని ద్ని చోట్ 
ఇక్కడ అని తెలియనివారు ప్రతిదినమూ ద్నిమీదుగానే నడుచ్కంటూ కూడా 
ఆ నిధని ఎటాలేగా చేజిక్్కంచ్కోలేకపోతునానారో అదే తీరుగా ఈ ప్రజల్ అందరూ 
ప్రతిదినమూ పరమాత్మ దగగారక పోయ్ వసూతే కూడా బ్రహ్మను పందలేకపోతునానారు. 
వారు అనృతము చేత - కర్మ రూపమైన అవిద్యతో కపపుబడి ఉనానారు. అనే 
వాక్యములో ఏతమ్ అనే పదము ప్రస్తేత దహరాకాశనినా నిర్్దశించి ఆయన వద్దక 
క్షేత్రజుఞాలందరూ పోవడమును, పోదగినదైన ఆ దహరాకాశనినా “బ్రహ్మలోక” 
శబ్దముతో నిర్్దశించడమూ దహరాకాశము పరబ్రహ్మ అని తెల్పుతుననావి. ఈ రండు 
కారణాల్ ఏ విధంగా ఈ దహరాకాశనిక్ పరబ్రహ్మతా్వనినా స్ధస్తేనానాయ్ అనే 
సందేహానిక్ సమాధానము చెపపునాడు. తధాహిదృషటిమ్ అటాలేగా చూచినాము అని. 
పరబ్రహ్మ వద్దక క్షేత్రజుఞాల్ అందరునూనా ప్రతిదినమూ తమ స్ష్పతే- గాఢనిద్ర - 
సమయంలో పోవడానినా వేరొక ఉపనిషతుతే చెపపుంది. ఏవమేవఖల్ సోమే్యమాోః సరావేోః 
ప్రజ్ోః సతి సమ్పద్యనవిదుోః. సతి సమ్పత్సుయామహే ఇతి. ఓ స్ము్యడా! ఇటాలేగానే 
జరుగుతుననాది. ఈ ప్రజలందరూ సత్ శబ్దవాచ్్యడైన పరమాత్మ వద్దక పోతూ కూడా 
పరమాత్మవద్దక పోతూ ఉనానాము అని తెల్్సకోలేకనానారు. అని సతఆగమ్య నవిదుోః 
సతఆగచాఛేమహే ఇతి. సత్ శబ్దవాచ్్యడైన పరబ్రహ్మ నుండి బయల్దేరి తిరిగి 
వెనుకక వసూతే కూడా సత్ అనబడే పరమాత్మ నుండి వస్తేనానాము అని అనినీనా. అటాలేగే 
బ్రహ్మలోక శబ్దము పరబ్రహ్మ విషయంలో ప్రయోగింపబడడమునూనా చూడబడింది. 
ఏష బ్రహ్మలోకోః సమ్రాడితి హోవాచ. ఈ బ్రహ్మ లోకము సమ్రాట్ అని కూడా 
పలిక్నాడు. అని బ్రహ్మకంట్ వేరయ్నచోటక గమనదర్శనము జరుగక ఉండుగాక! 
ఈ దహరాకాశమునందే సర్వక్షేత్రజుఞాల్ ప్రళయ కాలంలో వలె నిరసతేనిఖిల దుఃఖ్లై - 
తమ దుఃఖ్లనినాంటినీ మరిచిపోయ్ - స్ష్పతేకాలంలో ఉండడమనేది వినిపస్తేననాది. 
అదే దహరాకాశనిక్ పరబ్రహ్మత్వమును స్ధంచడానిక్ చాలినంత స్క్షయాము. 
అదేవిధంగా బ్రహ్మలోకశబ్దమునూనా సమానాధకరణ వృతితే ద్్వరా అనగా కర్మధారయ 
సమాసము ద్్వరా - బ్రహ్్మవలోకఃఽబ్రహ్మయేలోకము అని - దహరాకాశము 
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నందు ప్రయోగింపబడుతుననాదై ఈ దహరాకాశనిక్ బ్రహ్మత్వమునందు మరొక 
ప్రయోగముతో అవసరం లేకండానే చాలినంత లింగము అని ఎంచి సూత్రములో 
లిింగించ అని సూత్రకారుడు ఐన వా్యసమహరిషి చెపపునాడు. నిషాదసథేపతి నా్యయము 
వలన కూడా షషీ్ఠ సమాసము కంట్ సమానాధకరణ సమాసమే నా్యయమైనది.

నిషాదస్య సథేపతిః - నిషాదునియొక్క సథేపతి నిషాదసథేపతి అని షషీ్ఠ తతుపురుష 
సమాసము. దీని ప్రకారము నిషాదుడు ఆటవికడు నిషాదుడు ఆయనక ఒక 
సథేపతి ఉండడము అసంబదధుము. కనుక నిషాదశచిసౌ సథేపతిశచిఽనిషాదసథేపతిః, 
నిషాదఏవసథేపతిః నిషాదుడే సథేపతి, నిషాదుడైన సథేపతి అని చెపపుకననాపడు ఒక 
నిషాదుడు ఒక గ్రామీణుడిని ఆశ్రయ్ంచి సథేపతి (శిలిపు) కావడంలో దోషంలేదు. 
కనుక నిషాద ఏవ సథేపతి అని విగ్రహవాక్యము చెపపుకోవాలి. దీని విషయమై 
పూర్వమీమాంసలో చరచిచేసి నిరణుయ్ంచబడింది ద్ని ప్రకారము ఇక్కడ బ్రహ్మణః 
లోకఃఽబ్రహ్మ యొక్క లోకము అని షషీ్ఠ సమాసము చెపపుకోవడం కంట్ బ్రహ్మ ఏవ 
లోకః అని సమానాధకరణ - ప్రధమా - కర్మధారయసమాసము చేస్కోవడం తగును 
ఇది విభక్తేతో స్థపతిరి్నషాదోః సా్యత్. శబదాసామరా్థయాత్. పూరవేమీమాింసా - 6-1-
51 అనేచోట గమనించవచ్చిను లేద్ శ్రుత ప్రకాశికలోనూ విపల చరచి ఉననాది 
పరిశీలనచేయగలరు. లేద్

అహరహర్గచఛేన్తయాోః అనే పదము / వాక్యముతో స్ష్పతే విషయమైన గమనము 
చెపపుబడడం లేదు. కాని ఆ వ్యకతేల హృదయాలలో అనతేరాత్మగా ఎలలేపడూ ఉంట్ననా 
దహరాకాశము - పరమపరుషారథేము ఐనటిటు ద్నివద్దక ప్రతిదినమూ పోతూ ఉననావారై 
- అనినా కాలాలలో ఉంట్ననావారు ఆయనను / దహరాకాశనినా, ఎరుగక ఆయనను 
పందలేకపోతునానారు. ద్చిపెటటుబడిన బంగారు నిధయొక్క ప్రదేశనినా తెలియనివారై 
ద్నిపైననే ఎపపుడూ ఉంటూ కూడా ద్నినా చేజిక్్కంచ్కోలేకపోతునానారు. ద్నివలెనే 
ఈ విషయమునూనా అని అరథేము. ఈ విధంగా అనతేరాత్మగా దహరాకాశముపైన, 
ఆయన చేతనియమింపబడూతే ప్రవరితేసూతే ఉననా, తెలియని ప్రజలందరూ పోతూ ఉననా 
పోకడ పరబ్రహ్మము దహరాకాశము అని తెల్పుతుననాది. మరొక ఉపనిషతుతేలో ఇదే 
ముచచిట ఇటాలే తెల్పబడింది. అనతేరాత్మగా ఉననా పరబ్రహ్మను గురించి ఆయనచేత 
నియమింపబడే వారౌతూ ఆయనపై ఆధారపడి జ్విస్తేననా ప్రజల్ ఆయనను 
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తెల్్సకోలేక పోవడము కనిపంచ్తుననాది. ఎటాలేగంట్ అనతేరా్యమి బ్రాహ్మణములో 
యోః ఆత్మనితిష్ఠన్ ఆత్మనోఽన్తరో యమాత్్మనవేద యసా్యఽత్్మ శరీరమ్ యోః ఆత్్మన 
మన్తరో యమయతి అని మరియు అదృష్టిద్రషాటి అశ్రుతో శ్రోత్ అనినీనా. మరొకచోట 
దర్శనము / కనబడడము లేకపోవునుగాక. నిధ దృషాటునతేము చేత అరథేమవుతుననా 
పరమ పరుషభావము ఈ హృదయస్థేడైన వానిపైన (వానియందే) ఆధారపడి 
ఉననాందువలలే ప్రతిదినమునూనా ప్రజలందరూ పోతుననా పోకడ ఈ దహరాకాశమే 
పరంబ్రహ్మ అని అనడములో బలమైన కారణము అవుతుననాది. ఇందువలలే కూడా 
దహరాకాశము పరబ్రహ్మ. 

సూ।। ధృతేశచి మహిమో్నఽస్య అస్్మను్న పలబ్ధోోః 1-3-15 అథయఆత్్మ 
అని ప్రకృతమైన దహరాకాశనినా ఎతితేచూప సోః సేతుోః విధృతిోః ఏషాింలోకానాిం 
అసింభేదాయ ఆయన స్తువు వంటివాడు విశేషముగా ధరించేవాడు. ఈ లోకాల్ 
కలగలసిపోకండా కాపాడేవాడు. అని ఈ దహరాకాశ శబ్దవాచ్్యడైన వానియందు 
ఉననాదని తెల్స్తేననా/వినిపస్తేననా జగది్వధరణము - లోకాలను రక్షణ పోషణల 
ద్్వరా ధరించడము - పరబ్రహ్మ అని తెల్పుతుననాది. జగది్వధరణమనేది పరబ్రహ్మ 
యొక్క మహిమకద్! ఏష సర్వేశవేరోః ఏషభూత్ధిపతిోః ఏషభూతపాలోః ఏషసేతుోః 
విధరణోః ఏషాిం లోకానాిం అసింభేదాయ. ఇతడు అందరికీ ఈశ్వరుడు ఇతడు 
భూతములక అధపతి. ఇతడు భూతాలక పాలకడు. ఇతడు ఈ లోకాలనీనా కలసి 
పోకండా స్తువువలె పణా్యతు్మలను తనదైన పరమపదమనే స్థేనానిక్ చేర్చి 
వంతెనవంటివాడు. అని, ఏతస్యవా అక్షరస్యప్రశాసనేగారి్గ! సూరా్యచింద్రమసౌ 
విధృతౌ తిష్ఠతోః. ఇంకా ఇటాలేంటివే ఐన మరన్నా వాకా్యలచేతనునూనా తెల్స్తేననాది. 
అటాలేంటి దైన పరబ్రహ్మయొక్క “ధృతి అనే పేరుగల మహిమ” ఈ దహరాకాశము 
నందు దొరుకతుననాది. ఇందువలలే దహరాకాశము పరబ్రహ్మ.

సూ।। ప్రస్దధోశచి 1-3-16 ప్రసిదిధు - అందరికీ తెలిసి ఉండడము వలలే - 
కూడా. ఆకాశ శబ్దము కూడా పరబ్రహ్మవిషయములో ప్రసిదధుమైనటిటుదే. 1) కోహే్య 
వానా్యత్ కోః ప్రాణా్యత్, యదష ఆకాశఆనింద్నసా్యత్ ఈ ఆకాశము అనబడే 
ఆనందపరుష్డు లేకంట్ ఎవడు ఈ జగతుతేను పోష్ంచ్తాడు, ధరించ్తాడు. 
(ఊపరి పీల్చితూ ఉనానాడు అని అనబడేటట్లే చేస్తేడు.) 2) సరావేణిహ వాఇమాని 
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భూత్ని ఆకాశాదవసముత్పద్యనే్త. సమసతేము లైన ఈ భూతాలనీనా ఆకాశనునాండే 
పడుతుననావి. ఇతా్యదుల యందు ఈ ప్రసిదధు ప్రయోగము కనిపస్తేననాది. అపహత 
పాప్మతా్వది గుణాలతో కూడి ఉననా ఈ ప్రసిదిధు భూతాకాశప్రసిదిధు కంట్ బలీయమైనది. 
అని అభప్రాయము.

ఈ విధంగా దహరాకాశము భూతాకాశము కాదనే విషయము స్థేపంచబడింది. 
ఇక ఇపడు దహరాకాశము జ్వుడు ఎందుక కాకూడదు? అని శంక్ంచి ద్నినా 
తోసివెయ్యడానిక్ పూనుకంట్నానారు.

సూ।। ఇతర పరామరా్మత్ సోఃఇతిచేత్ న అసమభూవాత్ 1-3-17. వాక్యశేషము 
వలలే దహరాకాశము పరబ్రహ్మ అని ఏమాట అనానారో అది సరియైనది కాదు. 
వాక్యశేషంలో పరబ్రహ్మ కంట్ మరొకడు ఐన / వేరైన జ్వుడిని గురించే సూటిగా 
పరామర్శ చేసినారు. అథయోః ఏషోః సమ్పరిసాద్ఽసా్మత్ శరీరాత్ సముత్ధోయ 
పరింజో్యతి రుపసమ్పద్యసేవేన రూపేణాభనిష్పద్యతే ఏష ఆతే్మతి హోవాచ. 
ఏతదమృతమభయమేతద్ బ్రహ్మ. ఇక ఈ సంప్రస్దుడనబడేవాడెవడు ఉనానాడో 
అతడు ఈ శరీరానునాండి పైక్లేచి పరంజ్్యతియైన పరమాత్మ వద్దక పోయ్ తనదైన 
సహజరూపానినా పందుతునానాడు. ఇతడు ఆత్మ అని చెపపునాడు. ఈ ఆత్మ అమృతము 
ఆనందమయమైనటిటుది. ఇదియే బ్రహ్మ. దీనిక్ ఏ భయమూ లేదు. అని ఒకవేళ 
దహరోఽస్్మన్నన్తరాకాశోః అని చెపపునట్లే హృదయమనే పండరీకము యొక్క 
నడుమ ఉండేదిగా ఉపదేశించబడిన ఆకాశనిక్, బాహా్యకాశనిక్నీనా ఉపమేయ 
ఉపమానభావము మొదలైనవి పసగనందువలలే భూతాకాశము అని అనలేకపోయ్నా 
వాక్యశేషము కారణంగా ప్రత్యగాత్మ అని అనుకోవడం తపపు కాబోదు. ఆకాశశబ్దము 
కూడా ప్రకాశదులతో కలసియుననాందున జ్వుడియందే వరితేస్తేంది అని అంట్ ద్నిక్ 
సమాధానము. న. కాదు. అసంభవాత్. సంభవము కానందువలలే అని ఈ ఆకాశము 
జ్వుడు కాడు. ఇతడిలో అపహత పాప్మతా్వదులైన గుణాల్ సంభవించవు. అని 
పరమాత్మకే చెందినటిటు సహజగుణాల్.

సూ।। ఉత్తరాచేచిత్, ఆవిరూభూతసవేరూపసు్త 1-3-18 తరువాత కలిగిన 
ద్నివలన అని అనరాదు. అది సహజం కానిది. పట్టుకచిచిన రూపము. ఉతతేరాత్ 
ప్రజాపతివాక్యము వలన జ్వుడికే అపహత పాప్మతా్వది గుణముల్ ఉననావికద్! 
అటాలేగని నిశచియ్ంపబడుతుననాది అని అనేటలేయ్తే ఇదీ ఈ వాక్యము ద్్వరా 
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చెపపుబడుతుననా విషయము - ప్రజాపతి వాక్యము జ్వుడిక్ సమబినిధుంచినదే. 
అదెలాగంట్ - య ఆత్్మ అపహతపాపా్మ విజరోవిమృతు్యరివేశోకోఽవిజిఘతోసుఽపి
పాసోః సత్యకామోః సత్యసింకల్పోః సోఽనేవేషటివ్యోః. సవిజిజ్ఞాస్తవ్యోః ససరావేింశచిలోకాన్ 
ఆపో్నతి సరావేిం శచి కామాన్. యస్తమాత్్మనమనువిద్య విజ్నాతి అనే ప్రజాపతి వాక్యం 
ఐతిహ్య రూపంగా విని అనే్వష్ంచదగిన ఆత్మ స్వరూపానినా తెల్్సకోవాలి అనే కోరికతో 
ప్రజాపతి వద్దక పోయ్న ఇంద్రుడిక్ ప్రజాపతి జాగ్రత్ స్వపనాస్ష్పతే అవసథేలలో ఉననా 
జ్వాత్మను సశరీర క్రమంలో ఇంద్రుడు శ్శ్రూష చేయడానిక్ తగినవాడేనా? కాడా? 
అనే యోగ్యతను పరీక్ంచదల్చికని ఆదేశించినాడు. ఆయా అవసథేలలో భ్గ్యత 
ఏ మాత్రమూ లేదని తెల్్సకననాందువలలే పరిశ్దధుమైన - కర్మ సమబినధుము లేని ఆత్మ 
స్వరూపానినా గురించి ఉపదేశించడానిక్ ఇంద్రుడు యోగు్యడని ఎరిగి అతనిక్ మఘవన్ 
మర్తయాింవా ఇదిం శరీరమాత్తిం మృతు్యనా. తదసా్యమృతస్య అశరీరస్య ఆత్మనో 
అధిషా్ఠనమ్. ఓ ఇంద్రుడా! మరణశీలమైన / నశించే స్వభావం గలిగాన ఈ శరీరమును 
మృతు్యవు స్్వధీనము చేస్కననాది. ఆ శరీరము ఆనంద స్వభావుడైన శరీరము 
లేని ఆత్మక అధషా్ఠనము నిలిచే ప్రధాన ఆధారము అని శరీరము అధషా్ఠనము అని, 
ఆత్మ అధషా్ఠత అని, శరీరము లేని ఆత్మ అమృతస్వరూపడు అనినీనా చెపపు నహవై 
సశరీరస్యసతోః ప్రియాప్రియయో రపహతి రస్్త. అశరీరిం వా వ సన్తిం నప్రియాప్రియే 
స్పతృశతోః శరీరముతో కలసి ఉననా వానిక్ ప్రియా ప్రియముల్ నశించిపోవు. 
శరీరము లేకండా ఉననా వానిక్ అవే ప్రియా ప్రియముల్ అంటవు దరి జేరవు అని 
కర్మవలన వచిచిన శరీరానినా కలిగిఉననా వాడిక్ ఆ శరీరానిక్ తగినట్లే స్ఖదుఃఖ్ల్ 
అనుభవింపవలసిరావడము - ఇది అనరథేము, ఇషటుము కానిది - ఈ అనరాధునునాంచి 
విడివడడానిక్ మోక్షానినా సంపాదించాలని ఆ మోక్ష దశలో అనరథేము లేదనినీనా చెపపు 
ఏవమే వైష సమ్పరిసాద్ఽసా్మత్ శరీరాత్ సముత్ధోయ పరింజో్యతి రుప సమ్పద్య 
సేవేనరూపేణ అభనిష్పద్యతే అని జ్వాత్మక స్వరూపము శరీరము లేకపోవడమేనని 
ఉపదేశించినాడు. స ఉత్తమోః పురుషోః సతత్రపర్్యతి జక్షత్ క్రీడన్ రమమాణోః సీత్ర భరావే 
యానైరావే జ్ఞాతిభరావేనోపజనమ్ స్మరని్నదిం శరీరమ్. ఆ భగవదనుగ్రహానినా పందిన 
ఉపాసకడు ఉతతేముడైన పరుష్డు. అతడు ఈ దేహానినా విడిచి పరబ్రహ్మ సనినాధక్ 
పోతాడు. తాను పూర్వము మధురపద్రాథేలను తింటూ ఆడుతూ ఆనందపడుతూ స్్రాలతో 
గాని వాహనాలతోగానీ స్దరులతోగానీ అనుభవించిన అనుభవాలను, చివరిక్ తాను 
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అత్యనతే ప్రీతితో కాపాడుకననా శరీరానినా తన కోసం చ్టూటు మూగిన పరివారానినా గానీ 
లెక్కపెటటుకండా భగవదనుభవము కోసము ఎపపుడెపపుడా? అనే ఆరితేతో వెళళీపోతాడు. 
అని ప్రాప్యడైన పరంజ్్యతి పరుషోతతేముడు అని, ప్రకృతి సమబినధుము వలలే కము్మకననా 
అజాఞానప పరతొలగిపోయ్ పరంజ్్యతిని చేరుకననా ప్రత్యగాత్మక బ్రహ్మలోకంలో 
యధేషటుమైన భ్గాల్ లభంచడము ప్రియాప్రియములతో సమబినధుము లేని 
కర్మకారణంగా వచిచిన శరీరాదులైన అపరుషారాథేలను తలచ్కోకపోవడమునునూనా 
తెలిప సయథాప్రయోగ్యోః ఆచరణేయుక్తోః ఏవమస్్మన్ శరీర్ ప్రాణయుక్తోః గుర్రము 
ఎటాలేగైతే బండిక్ / రథానిక్ కటటుబడుతుందో అదేవిధంగా శరీరము నందు జ్వుడు 
కటిటువేయబడినాడు. అని శరీరము లేని ఆనందస్వరూపడైన జ్వునికే సంస్రదశలో 
కర్మమనబడే కారణంగా శరీరముతో జతకూడడానినా గుఱఱెము బండితో కటటుబడడమనే 
దృషాటునతేంతో చెపపు అథయత్రైతత్ ఆకాశమను విషణణుిం చక్షుోః స చాక్షుషోః పురుషోః, 
దర్శనాయ చక్షుోః. అథయోవేద, ఇదమ్ జిఘ్రాణి ఇతి సఆత్్మ గనాధోయ ఘ్రాణమ్. 
అథయో వేద ఇదమభవా్యహరాణీతి. సఆత్్మ. అభవా్యహారాయవాక్. అథయోవేదదిం 
శృణవాని ఇతి, స ఆత్్మ శ్రవణాయశ్రోత్రమ్. అథయో వేదదమ్. మనావేన్తి, స ఆత్్మ. 
మనోఽస్యదివ్యిం చక్షుోః ఇక ఎక్కడైతే ఆకాశముతో కనునా సమబినధుము కలిగాయుననాదో/ 
డో అతడు చాక్షుష పరుష్డు. అతడు చూడడం కరక కనునా ఉననాది. ఇక ఎవడైతే 
దీనిని వాసన పీల్స్తేనానాను అని అనుకంట్నానాడో అతడు ఆత్మ గనధుము కరక 
ముక్క ఉననాది. ఇక ఎవడైతే దీనినా పల్కతునానానని తెల్్సకంట్నానాడో అతడు 
ఆత్మ. తేటగా పల్కడం కరక వాగింద్రియము (నాల్క) ఉననాది. ఇక ఎవడైతే 
నేను వింట్నానానని తెల్్సకంట్నానాడో అతడు ఆత్మ. వినడానిక్ గాను చెవి ఉననాది. 
ఇక ఎవడైతే తలచ్కంట్నానానని అనుకంట్నానాడో అతడు ఆత్మ. మనస్్స అనేది 
స్ధారణమైన కనునా వంటిది కాదు దివ్యమైన కనునా అని చక్షురాదుల్ అనీనా కరణాల్ / 
స్ధనాల్ అనీ రూపాదుల్ జేఞాయముల్ అని (తెల్్సకోదగినవి) జ్వుడిక్ జాఞాతృతా్వనినా 
ప్రదరి్శంచి, ఈ కారణంగానే శరీరము ఇంద్రియాదులకంట్ జ్వుడు వేరయ్నవాడని 
ఉపపాదించి సవా ఏష ఏతేన దివే్యన చక్షుషా మనస్త్న్ కామాన్ పశ్యన్ రమతే 
యఏతే బ్రహ్మలోకే అట్వంటి శరీరానునాంచి ముకతేడైన వాడు ఈ దివ్యచక్షువు 
ఐన మనస్్సతో ఈ కామాలను (కోరబడేవాటిని) చూసూతే ఆనందపడుతునానాడు. 
అని ఆ జ్వుడికే కర్మసమబినధుమైన శరీరానినా ఇంద్రియాలను దులిప్స్కననా వాడిక్ 
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మనస్్స అనే శబ్దంతో చెపపుబడిన దివ్యమైన స్్వభావిక జాఞానంతో అనినా కామాలను 
అనుభవించ్తాడు అనే విషయానినా చెపపు తిం వా ఏతిం దవాోః ఆత్్మనము పాసతే. 
తసా్మత్ తేషాిం సర్వే చలోకాోః ఆత్్తోః సర్వేచకామాోః అలాంటి సహజ జాఞానానినా 
పందిన ఇతడిని ఇంద్రియాల్ అనీనా ఉపాసిసతేవి. అందువలన వారిక్ లోకాల్ అనీనా 
స్్వధీనముల్ అవుతవి అట్లే సర్వకామాల్ సిదిధుంచ్తవి. అని ఈ విధమైన ఆత్మను 
జాఞానుల్ తెల్్సకంట్నానారని చెపపు సరావేన్ లోకాన్ ఆపో్నతి సరావేింశచికామాన్ 
యస్తమాత్్మనమను విద్య విజ్నాతి. ఇతి హప్రజ్పతిరువాచ. సర్వలోకాలను 
సర్వకామాలను పందుతునానాడు. ఎవడైతే ఆత్మను ఎరిగి బాగుగా ఉపాసిస్తేనానాడో 
అని ప్రజాపతి చెపపునాడు అని ఈవిధమైన ఆత్మను తెల్్సకననాట్వంటివాడు సర్వలోక 
సర్వకామములను అనుభవించ్ట అనే ఉపలక్షణముతో గురితేంపబడిన బ్రహ్మయొక్క 
అనుభవానినా ఫలమునుగా చెపపు ఉపసంహరించినాడు. ఇందువలలే వాక్యంలో అపహత 
పాప్మతా్వది గుణాల్ ఉననాటిటువాడు తెల్్సకోదగినవాడు గాను చరచితో సమబినధుము 
ఉననావాడు జ్వుడేనని అరథేమయ్్యంది. కావున జ్వునిక్ అపహతపాప్మతా్వల్ 
సంభవించ్తవి. ఈ కారణంచేత దహరవాక్యశేషము నందు వినిపస్తేననా జ్వుడిక్ 
అపహతపాపా్మతా్వది గుణాల్ సంభవిస్తేననావి కనుక అతడే దహరాకాశము అని 
నిశచియానినా చేస్తేనానాము అని అననాటలేయ్తే -అని.

ద్నిక్ సమాధానమును చెపపునాడు - ఆవిరూ్భతస్వరూపస్తే అని. ఇంతక 
మునుపటికాలములో అనృతముచేత కపపువేయబడిన అపహతపాప్మతా్వది గుణాల్ 
కలిగాన, స్వరూపానినా కలిగిన (పందినవాడై) శరీరములోనుండి పైక్ లేచినవాడై 
పరంజ్్యతిని చేరుకని శరీములో ప్రవేశించటానిక్ ముందు ఉండిన తనదైన 
సహజమైన స్వరూపము మొల్చ్కని వచిచిన స్వరూపానినా కలవాడై అపహత 
పాప్మతా్వది గుణాలతో కూడిఉండిన వాడు ఆ వాక్యములో ప్రజ్పతి వాక్యములో 
చెపపుబడుతునానాడు. దహరవాక్యమునందు మాత్రము కపపువేయబడని స్వభావము 
కల అపహత పాప్మతా్వది విశిష్టుడైన వాడేదహరాకాశము అని స్ఫురిస్తేనానాడు. 
ఇక ఆవిరూ్భత స్వరూపడైన జ్వుడిక్ కూడా ఊహించడానికనా వీల్కాని స్తుత్వ, 
సర్వలోక విధరణతా్వదుల్ “సత్యశబ్దానికి ఇచిచిన నిరవేచనిం చేత తెలియవచిచిన 
చేతనాచేతనాలను రిండిింట్ని నియనిత్రించడము” దహరాకాశనిక్ పరబ్రహ్మతా్వనినా 
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స్ధస్తేననావి. స్తుత్వ సర్వలోకవిధరణతా్వదుల్ ఆవిరూ్భత స్వరూపడికనా 
సంభవించవు అని జగదావేయాపారవరజుమ్ అనే సూత్రము వద్ద ఉపపాదించ్తాము. 

సత్యశబా్దనిక్ నిర్వచనము ఛన్్దగ్య ఉపనిషతుతేలో - (8.3) ఈ విధంగా 
చెపపుబడింది. త్నిహవా ఏత్ని త్రీణ్యక్షరాణి సత్, తి, యమ్ ఇతి. తద్యత్ సత్ 
తదమృతమ్. అథయత్ తి తన్మర్తయాిం అథయత్ యమ్ తేన ఉభేయచఛేతి. అవి కద్ ఈ 
మూడు అక్షరాల్. సత్, తి, యమ్ అని వాటిలో ఏ సతుతే ఉననాదో అది ఆనందమయము/ 
అమృతము. ఇక ఏ తి అనబడేది ఉననాదో అది నశించేస్వభావము కలిగానటిటుది. చివరగా 
ఏది యమ్ అనబడుతేననాదో అది ముందరి రండింటినీ అదుపచేస్తేననాది. అనగా జ్వుడు 
ప్రకృతి పరమాత్మలను సత్యశబ్దము చెపపుతుననాది. కనుక పరమాత్మ చేతనాచేతనాలను 
నియంత్రిస్తేనానాడని అరథేమవుతుననాది. అన్తోః ప్రవిషటిోః శాసా్త జనానాిం సరావేత్్మ అనే 
వాక్యమునునా ఇదే విషయానినా వివరిస్తేననాది.

ఇక ఇది ఇటాలేగే అయే్యటటలేయ్తే దహరవాక్యము నందు అథయ ఏష 
సమ్పరిసాదోః ఇతా్యదియైన వచనముతో జ్వుని గురించి ప్రస్తేవనను ఎందుక చేసినారు 
అనేటటలేయ్తే సమాధానానినా చెపపుతునానారు. ఈ దిగువ సూత్రముతో.

సూ।। అనా్యర్థశచి పరామర్శోః 1-3-19 దహరాకానికే అపహత పాప్మత్వ 
జగద్ విధరణతా్వదుల్ ఉననాట్లే ముకతేడు ఆ పరంజ్్యతిని చేరుకోవడం ద్్వరా 
అపహత పాప్మతా్వది కళ్్యణగుణవిశిషటుము ఐన స్్వభావికమగు రూపానినా 
పందుతునానాడని చెపతుననాందువలన. అందుక కారణమైన పరమ పరుష్నికే 
అస్ధారణమైన గుణానినా ఉపదేశించడానిక్ ప్రజాపతిచే చెపపుబడిన జ్వుడిని ఇక్కడ 
పరామరి్శస్తేనానారు. ప్రజాపతి వాక్యములోనూ ముకాతేత్మయొక్క స్వరూప యాధాత్మయా 
విజాఞానము దహరవిద్యక ఉపయోగపడుతుందని చెపపునారు. బ్రహ్మను చేరుకోవాలని 
కోరుకంట్ననా జ్వాత్మక తాను పందబోయే స్వరూపము తెల్్సకోదగినదే. 
స్వయంగా కళ్్యణగుణాలను కలిగియుననా వాడే అవుతూ అవధ / హదు్ద / పరిమితి 
లేని అతిశయముననా అసంఖే్యయ / లెక్్కంపరాని కళ్్యణగుణగణముల్ కల 
పరంబ్రహ్మను అనుభవించనునానాడు కనుక స్వరూప యాధాత్మయా విజాఞానమనేది 
బ్రహ్్మపాసనక ఫలమైన మోక్షములో ఒక భాగమవుతుననాది. సరావేింశచిలోకాన్ 
ఆపో్నతి సరావేింశచి కామాన్ 2) సతత్రపర్్యతి జక్షత్ క్రీడన్ ఇతా్యది ముచచిట్లే ప్రజాపతి 
వాక్యంలో చెపపుబడుతుననాటిటువి - ఫలముగా ఉననాది దహరవిద్్యఫలమే.
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సూ।। అల్పశ్రుతిరితి చేత్ -తదయుక్తమ్ 1-3-20 కది్ద స్వరూపము 
కలవాడంట్! అది తగదు. దహరోఽస్్మన్ అని అలపుపరిమాణానినా తెలిప్ శ్రుతివాక్యము 
ఆరాగ్రము - బుడమ, గటెటు రకాలవడలే గింజల చివరలో ఉండే ముల్లేతో పోలిక జ్వునిక్ 
మాత్రమే వరితేస్తేంది. అంతేకాని అనినాటికనానా పెద్దతనము కలిగిన పరబ్రహ్మక కాదని 
అనేటటలేయ్తే ద్నిక్ ఏది సమాధానంగా చెపపువలెన్ అది ఇంతకమునుప్ నిచాయ్య 
త్వేదవమ్ అనే సూత్రము వద్ద 1-2-7. మొతతేము సూత్రము ఇది. అర్భకౌకస్తే్వత్ 
తద్వయాపదేశచచి నేతిచేననా. నిచాయ్యతా్వదేవం వో్యమవచచి! చెపపునాము. ఇందువలన 
దహరాకాశము అవిద్్యది దోషగనధుము ఏమాత్రము లేనివాడు. స్్వభావికమైన 
అతిశయమైన తనకంట్ మిననాఐనదిలేని జాఞాన, బల, ఐశ్వర్య, వీర్య, శక్తే, తేజస్్స 
మొదలైన అపరిమిత ఉద్రగుణ స్గరుడైన పరుషోతతేముడే. ప్రజాపతి వాక్యము 
చేత నిర్్దశింపబడిన వాడేమో ఘ్నని్తతేవేవైనిం విచాఛేదయని్త ఇతడిని ఇబబిందులపాల్ 
చేస్తేననావి. పైపెచ్చి జ్వుడిని బాగా కపపువేస్తేననావి ఇటాలేంటి వాకా్యలచేత 
తెల్్సకోబడుతుననా కర్మ కారణంగా దేహానినా పందినవాడు తదుపరికాలంలో 
పరంజ్్యతి వద్దక పోయ్ కతతేగా ఇంతద్కా లేని కళ్్యణగుణాలైన అపహత 
పాప్మతా్వదుల్ మొల్చిక వచిచిన (వాడైన) స్వరూపము కల వాడౌతునానాడు. కనుక 
జ్వుడు దహరాకాశము కాడు. ఇందువలలే కూడా ఇది ఇటాలేగే ఉంట్ంది.

సూ।। అనుకృతేస్తస్యచ 1-3-21 ఆ పరమాత్మను అనుకరించినందువలలే 
కూడా. ఆ దహరాకాశమైన పరబ్రహ్మను అనుకరించడం వలన ఈ అపహత 
పాప్మతా్యది గుణాల్ కలవాడు బనాధులనుండి విడిపోయ్న వాడు ఐన ప్రత్మగాత్మ 
దహరాకాశముగా చెపపుబడడు. కాడు. తదనుకారోః - ఆయనతో స్మ్యము, 
పోలిక. అది ఇటాలేగా ఉననాది. బనధువిముకతేడైన ప్రత్యగాత్మక పరబ్రహా్మనుకారము 
వినిపస్తేననాది. యదాపశ్యోః పశ్యతేరుక్మవరణుమ్ కరా్తరమీశిం పురుషిం బ్రహ్మయోనిమ్. 
తదా విదావేన్ పుణ్యపాపేవిధూయ నిరింజనోః పరమిం సామ్యముపైతి. బ్రహ్మజాఞానము 
కలిగా భక్తేతో భగవనుతేడిని బంగారము వంటి మెరుప కానితేతో పచచిగా మెరిస్ 
వాడిని సమసతేలోకాలను సృష్టుంచినవాడిని, వాటిక్ అధపతియై నియంత్రించే 
వాడిని పరుష్డిని బ్రహ్మపటటుడానిక్ కారణమైన వాడిని వేద్లను బ్రహ్మక 
అందచేసినవాడిని ఎపడు దరి్శంచ్కంటాడో అపడా ఉపాసకడు తనదైన 
పణ్యపాపాలను తుడిచివేస్కని ఎటాలేంటి కర్మలను రాగదే్వషాలనునూనా లేనివాడై 
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పరమాత్మతో స్టిలేని స్మా్యనినా/ పోలికను పందుతునానాడు అని. ఇందువలలే 
అనుకరతే ప్రజాపతి వాక్యముచేత చెపపుబడినాడు. అపడు అనుకరింపదగినవాడు 
బ్రహ్మయైన దహరాకాశము, అవుతునానాడు.

సూ।। అపిస్మర్యతే 1-3-22 స్మమృతిలోనూ చెపపుబడుతేననాందువలలే కూడా! 
సంస్రిగా ఉండిన జ్వుడిక్ ముకాతేవసథేలో పరమ స్మ్యము వచిచి చేరడమనే 
లక్షణముగల పరబ్రహా్మనుకారము స్మరింపబడుతుననాది. ఇదిం జ్ఞానముపాశ్రిత్యమమ 
సాధర్మయామాగత్ోః। సర్్గఽపి నోపజ్యనే్త ప్రలయే నవ్యధని్త చ. భగవదీగాతలో శ్రీకృషణు 
పరమాత్మ పలిక్న పల్క ఇది. ఓ అరు్జనా! ఇంతదనుక నేను చెపపున జాఞానానినా 
ఆశ్రయ్ంచి నాతో సమానమైన ధరా్మలను పందినవారు సృష్టుకాలంలో తిరిగి పటటురు. 
అనీనా నాలో చేరిపోయే కాలములో తమ ఉనిక్ని కోల్పోరు. అందువలలే దుఃఖపడరు 
అని.

కంతమంది అనుకృతేోఃతస్యచ, 2) అపిస్మర్యతే అనే పై రండు సూత్రాలను 
వేర్ అధకరణమని తమేవభాన్త మనుభాతిసరవేిం తస్యభాసాసరవేమిదిం విభాతి 
ప్రకాశిసూతే ఉండే ఆయనను అనుసరించి ఈ సమసతేమూ ప్రకాశిస్తేననాది. ఆయన 
కానితేచేతనే తమకానితే వలలే కాకండా ఈ సర్వమూ విశేషంగా వెల్గుతుననాది. అనే 
శ్రుతిక్ పరబ్రహ్మ పరత్వమును చెపపుడానిక్ బయల్దేరింది అని చెపపుతునానారు. 
ఆ ముచచిట అదృశ్యత్వేది గుణకోధరో్మకే్తోః 2) దు్యభావేదా్యయతనిం సవేశబ్దాత్ అనే 
రండు అధకరణాలతో ఆ ప్రకరణానిక్ పరబ్రహ్మత్వ విషయము ప్రతిపాదింపబడింది. 
జో్యతిశచిరణా భధానాత్ ఇతా్యదులయందు పరబ్రహ్మ భారూపడు అని తేటపడింది 
కనుక పూర్వపక్షము ఏరపుడడానికే అవకాశము లేదు. అందువలలే వారి వాదము 
చెలలేదు. పైగా సూత్రక్షరాలతో స్రూప్యము లేక వైరూప్యమే ఏరపుడుతుంది. ఇది 
దహరాధికరణము

*  *  *

ఇక ప్రమిత్ధికరణము

సూ।। శబ్దాదవ ప్రమితోః 1-3-23 వేదశబ్దము వలలేనే పరమాత్మ ప్రమితి - కలత 
- కలవాడని తెల్స్తేననాది. కఠవలిలేయందు ఇటాలేగా వినిపస్తేననాది. అింగుష్ఠమాత్రోః 
పురుష్మధే్య ఆత్మనితిష్ఠతి. ఈశానోభూతభవ్యస్య నతతో విజుగుప్పతే ఏతద్  వై తత్ 
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2) అింగుష్ఠ మాత్రోః పురుషోః జో్యతిరివాధూమకోః ఈశానో భూతభవ్యస్య సఏవాద్య 
స ఉశవేోః ఏతదె్వేతత్ 3) అింగుష్ఠమా త్రోః పురుషోః అన్తరాత్్మ సదా జనానాిం 
హృదయే సని్నవిషటిోః. తమ్ సావేత్ శరీరాత్ ప్రవృహేత్ ముింజ్ది వేష్కాిం ధైర్్యణ. 
తిం విదా్యత్ శ్క్రమ మృతమ్. 1) బొటనవ్రేల్ యొక్క ఒక కణుప పరిమాణము 
ఉననాట్వంటి పరుష్డు హృదయములో ఉంట్నానాడు. అతడు గడచిపోయ్నవాటిక్ 
రానుననావాటిక్నీనా శసించే ప్రభువు. ఆయనను గురించి తెలి్సనవాడెవ్వడూ జుగుప్స - 
అసహ్యము - రోత - చేయడు 2) అంగుష్ఠమంత మాత్రమే ఉననా ఒకపరుష్డు పగలేని 
అగినా వలె వెల్గుతూ ఉనానాడు. భూతభవా్యలక ఈశ్వరుడు. అతడే ఇవాళ ఉనానాడు. 
ర్పకూడా ఉండగలడు. ఇది అతనియొక్క స్వరూపము. మహిమ. 3) అంగుష్ఠమాత్ర 
పరుష్డు ఆత్మలో ఉనానాడు అనతేరాత్మ అని ప్రు. జనులయొక్క హృదయాలలో 
ఎపడూ ఉంట్నానాడు. అతడిని తన శరీరములో నుండి బయటిక్ తీస్కరావడానిక్ 
పూనుకోవాలి. ఉద్యమించాలి. ముంజగడి్డ నుండి ధైర్యంగా - చెదరక బెదరక - 
ఇషీకానినా / పోచను బయటిక్ పెరిక్నట్లే వ్రేళుళీ కోస్కోకండా గటిటుగా పట్టుకని పైక్ 
తీస్కరావాలె. ఆ హృదయ పరుష్డు పణ్యపాపరూప కర్మలతో అంట్లేనివాడు. 
ఆనందమయుడు అని తెల్్సకోవాలి అని. ఇక్కడ అనుమానము కల్గుతుననాది. ఈ 
అంగుష్ఠమాత్రుడు / అంతే పరిమాణము ఉననావాడు ప్రత్యగాత్మనా? లేక పరమాత్మనా? 
అని. ఏది తగినదంట్ ప్రత్యగాత్మనే అని మేమంటాము. ఎందువలలేనంట్ మరొకచోట 
జ్వుడు అంగుష్ఠ మాత్రుడని వినిపస్తేననాది.

ప్రాణాధిపోః సించరతి సవేకర్మభోః అింగుష్ఠమాత్రో రవితుల్య రూపోః సింకలా్ప 
హింకార సమనివేతో యోః ఎవడైతే ప్రాణాలక అధపతియై తన కర్మల కారణంగా 
సంచరించ్తునానాడో అతడు అంగుష్ఠమంతటివాడు. ఐనా సూరు్యడి వంటి కానితే 
గలవాడు. అతడు సంకలపుము, అహంకారాలతో కలసి ఉనానాడు. అని పరమాత్మ 
ఉపాసన కరక తపపు ఇతర సందరా్భలలో అంగుష్ఠ మాత్రుడని చెపపుబడుతూ లేడు. 
కాబటిటు జ్వుడు అంగుష్ఠ మాత్రుడు అని నిరణుయ్ంచితే, ఈశనత్వము - అదుపలో 
పెట్టుకని నడిపంచడము అనేది కదురుతుంది. శరీరమును, ఇంద్రియాలను, 
భ్గ్యవస్తేవులను బోగ్పకరణాలనునూనా తన ఇషటుము ప్రకారము నడిపస్తేనానాడు 
కనుక వాటిపైన ఈశనత్వం కదురుతుంది. కనుక అంగుష్ఠమంతటి వాడు జ్వుడే. 
అని పూర్వ పక్షము ఏరపుడినపపుడు సమాధానానినా చెపపుతునానాము.
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శబా్దదేవ ప్రమితః అని. అంగుష్ఠముతో కలతచెపపుబడిన వాడు పరమాత్మనే. 
ఎందుకంట్ ఈశానో భూతభవ్యస్య అని వేదంచెపపుతుననాది కద్! కర్మ పరవశ్డైన 
జ్వుడిక్, భూతభవా్యలైన సర్వ లోకాలక/సర్వప్రాణులక ఈశితృత్వము 
సంభవించదు కాబటిటు.  ఐతే పరమాత్మ అంగుష్ఠమాత్రుడు ఎటాలే అవుతాడు అని అంట్- 

సూ।। హృద్యపేక్షయా తుమనుషా్యధికారత్వేత్ 1-3-24 భగవనుతేడిని 
ఉపాసించే అధకారము మనిష్కే ఉననాది. అతని హృదయానినా బటిటు పరమాత్మక కలత 
ఉననాది. పరమాత్మ ఉపాసకనియొక్క హృదయంలో ఉంట్నానాడు అది అంగుష్ఠ 
మంతమాత్రమే పరిమాణము కలది. ద్నినాబటిటు అందులో ఉంట్ననా పరమాత్మ 
అంగుష్ఠమాత్రుడు అవుతునానాడు. జ్వుడిక్నీనా అంగుష్ఠ ప్రమితత్వము అనేది ఆ 
హృదయానినాబట్టు చెపపుబడుతేననాది. ఆ జ్వుడు ఆరాగ్ర మాత్రుడు అని శ్రుతి చెపతేననాది 
కద్! మనుష్్యలక మాత్రమే ఉపాసన చేస్ అవకాశము జాఞానము ఉంట్ననాది. 
మనుష్్యడి హృదయము వాడి వాడి బొటనవ్రేలంత మాత్రమే ఉంట్ంది గాడిద, 
గుఱఱెము, పాము మొదలైన వాటి హృదయాల్ అంగుష్ఠమంత లేకపోయ్నా 
తప్పుమీ లేదు. దీనిపైన చెపపువలసిన విషయము తరువాత చెపాతేము. ప్రాసంగికంగా 
తల ఎతితేన కనినా అంశలపైన ప్రస్తేతము చరచికనస్గుతుననాది ద్నిలో 
అన్తరాభూగింగా దేవతా అధకరణము - ద్నిలో భాగంగా మధ్వధకరణము - ద్నిలో 
భాగంగా అపశూద్రాధకరణము చరిచించబడి, చిటటుచివరక ప్రమితాధకరణము 
ముగించబడుతుంది. పరమాత్మను ఉపాసించే అధకారము దేవతలక ఉననాద్ లేద్? 
అనే అంశము పైన చరచికనస్గనుననాది. ద్నిలో భాగంగా దేవతా అధకరణానినా 
ఆరంభంచ్కంద్ము. సాధారణింగా అధికరణము అనే దానిలో ఐదు అింశాల్ 
ఉింటాయి. ఉపవిభాగాలతో కలిపితే పది దాకా ఉిండవచుచిను. ప్రసు్తతము ఐదిింట్ని 
గురిించి తెల్సుకుిందాము. 1) విషయము 2) విశయము లేక సింశయము 
3) పూరవేపక్షము 4) దానికి సమాధానము / ఉత్తరము 5) స్దాధోన్తము 1) విషయము 
చరచినీయాంశమైన వేదవాక్యము 2) ద్నిపైన అనుమానము లేక సందేహము 
3) పూర్వపక్షము 4) పూర్వపక్షముపైన చరచి ఖండన 5) సిద్ధునతేము చివరక తేలచిబడే 
అంశము అని విభాగాల్. అని ప్రమిత్ధికరణము. (మిగిలినది 400 ప్జిలో)

*  *  *
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ఇక దవత్ధికరణము

సూ।। తదుపర్యపి బ్దరాయణోః సింభవాత్ 1-3-25 పరబ్రహ్మక 
అంగుష్ఠమంత ఆకారము ఉననాది అని చెపపున విషయానినా సమరిథేంచడానిక్ గాను 
బ్రహ్్మపాసన చేయడానిక్ మనుష్్యడికే అధకారముననాదని అతడి హృదయములోపలి 
సథేలము అంతపాటిదే కాబటిటు ఆయన అంతటివాడు అననాది శస్రాము. మానవుడిని 
బ్రహ్మను గురించి ఉపాసనము చేయవయా్య అని పరికలిపుంది. బ్రహ్మ విద్పోనాతి 
పరమ్. బ్రహ్మవేద బ్రహ్్మవభవతి ఇతా్యదుల్ ఇందుక ప్రమాణాల్ ఆ సందర్భంగా 
ఇపపుడు బ్రహ్మ విద్యయందు దేవాదులక అధకారము ఉననాద్? లేద్? అని 
విచారిస్తేనానారు. ఏది తగును? అనగా దేవతలక అధకారము లేదనియే పూర్వపక్షము. 
ఎందువలలేనంట్ స్మరథేయాము లేదు కాబటిటు. శరీరం లేని దేవతలక వివేక, విమోకముల్ 
మొదలైన స్ధన సపతేకము ద్్వరా బ్రహ్్మపాసనను అనుష్్ఠంచడానిక్ తగిన 
స్మరథేయాము లేదు. అంతేకాదు దేవతలక శరీరాల్ ఉననావి అనడంలో ప్రమాణాల్ 
ఏవీ కనుపంచడంలేదు. పరినిషపుననా వస్తేవు ఐన పరబ్రహ్మ విషయంలో వు్యతపుతితే 
కారణంగా వేద్నతే వాకా్యల్ ప్రమాణాల్ కాగల్గాతునానాయ్. అటాలేగైనపపుటికీ దేవతల్ 
ముననాగు వారిక్ విగ్రహము - రూపము ఉననాది అని చెప్పు ఒక్క వాక్యము కూడా 
లభంచడంలేదు. మనా్రాల్ అరథేవాద్ల్ కర్మలను ప్రబోధంచేవిగా వాటిక్ శేషముల్గా 
కర్మసంబనుధుల్గా అపూర్వము వంటి వాటిని స్ధంచేవిగానే ఉనానాయ్ కానీ దేవాది 
ఆకారాలను తెలియపరచేవిగా, ఎతితే చూప్విగా లేవు. కర్మవిధుల్ యజమానుల్ 
అప్క్ంచే విషయాలను ఇవ్వగల్గడం తపపు దేవతలక సంబనిధుంచిన ఏ విషయానీనా 
స్ధంచలేకనానాయ్. అందువలననే వారిక్ అరిథేత్వము - కోరిక ఉండడము అనేదినీనా 
లేదు. అందువలననే స్మరథేయాము, అరిధుత్వము ఈ రండూ లేవు కాబటిటు దేవతలక 
అధకారము లేదు అని.

ఇటాలేగా పూర్వపక్షము ఏరపుడితే సమాధానము చెపపుతునానాము. తదుపర్యప 
బాదరాయణః సమ్భవాత్ - తదుపర్యప - తత్ ఆబ్రహ్మను ఉపాసించటము, 
ఉపరి- దేవాదులయందునూనా సంభవించ్తుందని భగవనుతేడైన బాదరాయణుడు 
- వా్యస్లవారు తలంచ్తునానారు. దేవాదులక అరిధుత్వము కోరిక, స్మరథేయాము - 
ద్నిని స్ధంచ్కోవడానిక్ అవసరమైన శరీరమునూనా ఉననావి కనుక. అరిధుత్వము 
ఐతే ఆధా్యతి్మకాది ఓర్వలేని దుఃఖ్ల తాక్డి వలన, పరితపంచడం వలన, తమకననా 
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మిననాయైన వాడై కోరికలను తీరచిగల పరబ్రహ్మలో ఎలాంటి ఎక్కవతక్కవలూ 
లేకండా అనినారకాల దోషాల వాసనే లేకపోవడం, అనవధక అతిశయఅసంఖే్యయ 
గుణగణాల్ ఉండడము, నిరతిశయమైన భ్గ్యతా్వదుల్ ఉనానాయని తెల్్సకోవడము 
వలన ఆ పరబ్రహ్మ లక్షణాల్ తమకూ కావాలని కోరిక కల్గడం తపపుక 
జరుగుతుంది. అందుక తగిన పటిష్ఠమైన దేహము ఇంద్రియాదులను కలిగా ఉననాందున 
స్మరథేయామునూనా కల్గుతుంది.

బ్రహా్మదులక దేహము ఇంద్రియాల్ ఉననావని అనినా ఉపనిషతుతేలోలే సృష్టు 
ప్రకరణాలోలే, ఉపాసన ప్రకరణాలోలేనూ కనిపస్తేననాది. వినిపస్తేననాది. అది ఇటాలేగా సదవ 
సోమే్యదమగ్రఆసీత్.... తదైక్షత బహుసా్యమ్. ప్రజ్యేయేతి. తతే్తజోఽసృజత అని 
మొదల్పెటిటు అచేతనాననాంతటినీ తేజస్్స నీరు అననాము (పృథివీ) మొదలైన అవస్థే 
విశేషాలను కలదిగా విడదీసి అనేన జీవేన ఆత్మనాఽనుప్రవిశ్యనామ రూపేవా్యకరవాణి 
అని సంకలిపుంచి బ్రహ్మ మొదల్కని స్థేవరముల్ చివరగా ఉననా భూతసముద్యానినా 
వారివారి కర్మలక తగినట్లే శరీరాలను వాటిక్ నామరూపాలనునూనా పందేటట్లే 
ఈ పరమాత్మ చేసినాడని చెపపుబడింది. ఇటాలేగే సృష్టు వాకా్యలనినాటిలోనూ దేవతిర్యక్ 
మనుష్య స్థేవరాల రూపంలో నాల్గు ప్రకారాల్గా ఉననా సృష్టు చెపపుబడుతుననాది. 
దేవాదులలో ఆయాభేద్లక కారణము వారి వారి కర్మలక అనుగుణంగా 
బ్రహ్మలోకము మొదల్కని పద్నాల్గు లోకాలలో ఉననా ఫలాలను అనుభవించడానిక్ 
తగిన దేహ ఇంద్రియాదులతో సమబినాధునినా కలిగాయుననాది. సహజంగా ఆత్మలక దేవాది 
విభేద్ల్ లేవు. అటాలేగే తదదాఉభయే దవాసురా అనుబుబుధిర్. తేహఊచుోః... 
ఇింద్రోహవైదవానామభప్రవవ్రాజ. విరోచనోఽసురాణామ్. తౌహఅసింవిధానావేవ 
సమిత్ పాణీ ప్రజ్పతి సకాశమాజగు్మోః తౌ హదావేత్రిింశతింవరా్షణి బ్రహ్మ 
చర్యమూషతుోః తౌహ ప్రజ్పతిరువాచ. అపడు దేవద్నవుల్ ఇద్దరూ తెల్్సకనానారు. 
వారు పలిక్నారు దేవతల పక్షాన ఇంద్రుడు ముందుక వచిచినాడు. రాక్షస్లపక్షాన 
విరోచనుడు. వారిద్దరూ చక్కగా తెలియని వారైనందున జాఞానార్జన కరక బ్రహ్మవద్దక 
సమిధల్ దర్భలనునూనా తీస్కని పోయ్ ముపపుది రండు ఏండులే బ్రహ్మచరా్యనినా 
పాటించినారు. వాళళీతో ప్రజాపతి ఇటాలేగా పలిక్నాడు. ఇతా్యది వాకా్యల వలలే 
దేవాదులక శరీరము ఇంద్రియాలూ ఉననాట్లే సపుషటుంగా స్ఫురించ్తుననాది. కర్మ 
విధులక శేషభూతములైన - సమబినధుము కల - మన్రా అరధువాదముల యందునూనా 
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వజ్రహస్తోః పురిందరోః పరందరుడు - ఇంద్రుడు వజ్రమును చేతిలో ధరించిఉనానాడు. 
తేనేింద్రో వజ్రము దయచఛేత్ ఆచేతితో వజ్రాయుధానినా ప్రయోగించినాడు. ఇతా్యది 
వాకా్యలద్్వరా తెలియవస్తేననా విగ్రహాది మతతే్వము ప్రమాణానతేరములతో వైరుదధుయాము 
లేక దేవతలక అరిధుత్వస్మారాధుయాల్ననావనియే తెల్పుతుననావి.

అనుష్టుంచదగినదైన అరాథేనినా వెలలేడించ్ట స్తేత్రము చేయుటవలన మనా్రాల్ 
అరధువాద్ల్ ప్రతీయమానమవుతుననా తెల్సూతే ఉననాద్నికంట్ వేరయ్న మరొక 
విషయానినా తెల్పుతుననావి అని చెపపుడానిక్ వీల్లేదు. శరీరాల్ గుణాల్ స్తేతా్యదులక 
ఉపయోగపడుతూ ఉనానాయ్. ఆ శరీరము గుణాల్ లేనపపుడు ధా్యనాదుల్ 
పసగవు. స్తేతి అనేది ఆయా ఉపాస్యమైన దేవతల యొక్క గుణాలను తెలిపునపడే 
ద్నిప్రు స్రథేకము అవుతుంది. గుణాల్ లేనపపుడు స్తేతిత్వము లేకండా పోతుంది 
గుణాల్ లేకండడము, వాటిని చెపపుకండడాలతో ప్రరోచన / ఆసక్తే పటటుదు. 
కావున కర్మలను ఆచరించండి అని ప్రరోచనను/ ప్రేరణను కలిగాంచే అరధువాద్ల్ 
ఆయాదేవతలక గుణాల్ ఉననావి అనే తెల్పుతుననావి. మనా్రాల్ కూడా ఆయాకర్మలలో 
వినియోగింపబడూతేఏదో ప్రయోజనానినా పందడం కరక ఆచరించవలసిన/ 
అనుష్్ఠంచదగిన అరాథేనినా వెలలేడి చేస్తేననావై దేవాదులలో ఉననా విగ్రహాదులను 
గుణవిశేషాలనునూనా తెల్పుతూ ఉననాటిటువై కంతమేల్ను చేకూరుసూతే ఉనానాయ్. అటాలే 
కానపపుడు ఇంద్రాదులను గురితేంచడము తలచ్కోవడం వంటివి కదురవు. ఇంతేకాదు 
ఏవిశేషమూ లేని దేవత మన బుదిధుకెక్కదు. ఈ సందర్భములో ప్రమాణానతేరములతో 
తెలియరాని గుణాలను స్వయంగానే బోధంచి వాటిద్్వరా ఆయా కర్మలను ఆయా 
దేవతలను మీరు కోరుకననా ఫలాల కరక ఆచరించండి అని పరికల్పుతునానాయ్. 
గుణవిశిష్టుడైన వాడినే వెల్గులోక్ తెస్తేననావి. ఇంతకముందే తెలిసినవాటిని మరొక 
స్రి వివరించి వాటితో ప్రరోచనము ప్రకాశనములను చేస్తేననావి. ఒకవేళ వైరుదధుయాము 
ఏదైనా ఉంట్ అట్వంటివాటిని తెలిప్ వాచకశబా్దలతో అవిరుద్ధులైన గుణాలను బాగా 
ఎరుకపడేట్లే చేసి లక్షా్యనినా స్ధస్తేనానాయ్. చేయమని పరికల్పబడిన / విధంచిన 
కర్మక సమబినిధుంచిన దేవతకననా ఐశ్వర్యము తెల్్సకోదగినదయే్య ఉంట్ననాది. కోరిక 
గలవాడిక్ చేయదగినదిగా విధంచబడిన కర్మ తాను స్వయంగా మరొక క్షణములో 
నశించేది కావున మరపపుడో - వరతేమాన కాలములో చేయబడినది కర్మ. ద్ని ఫలము 
- స్వరగాము అదికరతేతన పూరాణుయుషా్యనినా అనుభవించిన తరా్వత స్మారు ఏభై ఏండలేక 
- తనక చెందిన ఫలానినా అందించలేదు. కనుక యజమానిక్ / కరతేక ఆ ఫలానినా 
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అందించగల మరొక స్ధకమును కోరుతుంది. అందుకే అపూర్వము అనే ద్నినా 
యజఞాము సృష్టుస్తేంది అని మీమాంసకల్ అంట్నానారు. మన్రాముల్ అరథేవాద్లోలేను 
వాయుర్వేక్షేపిషా్ఠదవత్. వాయుమేవసేవేనభాగధేయేన ఉపధావతి. సఏవైనిం 
భూతిింగమయతి. వాయుదేవుడు కపపుల్ తిపపుల్గా కమ్మరించే దేవుడు. తన 
అదృషటుం కదీ్ద ఒకడు ఆయనను ఆరాధంచ్తాడు. అలాంటి సమృదిధుగా ఫలాలనిచేచి 
వాయువు ఈ ఉపాసకడిని గపపు సంపదలను పందేటట్లే చేస్తేడు. 2) యదనేన 
హవిషా అశాసే్త. తదశా్యత్ తదృదాధోయాత్. తదస్్మదవారాధనా్తమ్. 2) ఈ విధమైన 
హవిస్్సతో దేనినా ఆశిస్తేడో ఆ దేవతక అరిపుంచిన పదప మిగిలిన హవిస్్సను ఆయన 
ప్రస్దంగా భుజించాలి. అందుక సన్తేష్ంచిన ఆ దేవత అతడిని పెంపచేస్తేంది. 
అందువలన మీరు కోరిన ఈ ఫలానినా అందుకోవడానిక్ దేవతలను ఆరాధంచండి. 
మొదలైన వాకా్యలయందు కర్మ చేత ఆరాధంపబడిన దేవతక తగిన ఫలానినా ఇవ్వగల 
శక్తే ద్నిక్ తగిన ఐశ్వర్యమునూనా తెల్్సకోదగినవిఐ వాకా్యరథేములో సమన్వయానినా 
పందుతుననావి. దేవపూజను తెలిపె యజిధాతువునూనా యాగము అనే ప్రుగల 
కర్మ స్లభముగా ఆరాధంచే వీల్ననా, తనక ఆరాధు్యలైన దేవతను ప్రధానుడుగా 
స్ఫురింపచేస్తేననాది.

అందువలలే మొతతేము వాకా్యనినా పరా్యలోచన చేసినపడు వాక్యమే విధచేత 
కోరబడిన సమసతేమూ, అరథేము అవుతుననాది కనుక యజాఞానినా చేయండి అని 
విధంచినపడు - వు్యతపుతితే సమయంలో - తెలియరాని ద్నిని - అపూర్వము 
వంటిద్నిని - కర్మలను విధంచిన వాకా్యలలోనే చెపపువలెను అని గాని, లేక అందులో / 
విధ వాక్యంలో చెపపుబడనందున ద్నినా కలిపుంచ్కోదగినదిగా కాని ఆశ్రయ్ంచవలసిన 
అవసరము లేదు.

అదే తీరుగా సంకీరణుముల్, బ్రాహ్మణముల్, మన్రాముల్ అరథేవాదముల్ 
ముననాగు వేదవాకా్యలను ఆధారముగా చేస్కననా ధర్మ శస్రాము, ఇతిహాసము, 
పరాణములయందు బ్రహా్మదులక దేవాస్రుల్ మొదలైన వారిక్ కూడా దేహము 
ఇంద్రియాదుల్ తతా్కరణంగా స్వభావభేద్ల్, ఉండేచోట్లే, భ్గాల్, వాళళీవాళళీ 
పనుల్నూనా ఇంకా తదితరాల్ చాలా తేటగా ప్రతిపాదింపబడుతేనానాయ్. ఇందువలలే 
విగ్రహాదుల్ ఉనానాయ్కనుక దేవాదులక కూడా బ్రహ్మను ఉపాసనను చేస్ 
అధకారము ఉననాది.
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సూ।। విరోధోః కర్మణీతి చేన్న అనేకప్రతిపతే్తరదార్శనాత్ 1-3-26 శరీరము 
ఉంట్ కర్మలయందు విరోధము వస్తేందనుకోకూడదు. అనేక శరీరాలను పందుట 
కనపడుతేననాది కద్. దేవాదులక శరీరము ఉననాట్లే అంగీకరించితే యజాఞాది 
కర్మలలో వైరుధ్యం వస్తేంది. వేరువేరు ప్రదేశలలో వేరువేరు వ్యకతేల్ యాగాల్ 
చేసూతే ఉంట్ ఒకేస్రి శరీరముననా ఇంద్రుడిని అగి్న మగ్న ఆవహ! ఓ అగి్నదవా! 
ఈ అగి్నలో (మింటలో) ఆవహిించు. ఇింద్రాగచచి హరివ ఆగచఛే ఓ ఇంద్రుడా! 
వచేచియవయా్య। హరివ(పచచిని గుఱ్ఱెల్ కలవాడా) రావయా్య! ఇతా్యది మనా్రాలతో 
పలిస్తే వారి వద్దక ఒకేస్రి పోవడం కదరదు. అగానాయాదుల్ ఆయా ప్రదేశలక 
వచిచిపోతుననాట్లే వేదము చూపతుననాది. కస్యహ వాదవాోః యజఞా మాగచఛేని్త. 
కస్యవాన. బహూనాింయజమానానామ్. యోవైదవత్ోః పూరావేోః పరిగృహాణుతి. 
సఏనాోః శోవేభూతేయజతే. చాలామంది యజఞాము చేసూతే ఉననాపడు ఎవని యజాఞానిక్ 
దేవతల్ వస్తేనానారు ఎవని యజాఞానిక్ రావడం లేదు. అని భావించకూడదు. ఎవడైతే 
తొల్తదేవతలను ఆహా్వనించాడో తెలలేవారితే చేయబోయే యజఞాములో ముందుగా 
పలిచిన వానివద్దక వస్తేరు అని. కావున దేవతలక శరీరముననాట్లే అంగీకరించితే 
యాగాది కర్మలయందు వైరుధ్యము వస్తేంది కద్ అననాటలేయ్తే అదిసరికాదు. 
ఇంద్రాదుల్ అనేక రూపాలను పందుతునానారు. ఆ విషయం కనిపసూతేనే ఉననాది. 
స్ధారణ మానవుడుగా పటిటున సౌభరిమహరిషి వంటివాండులే తమతమ తపశ్శక్తే 
కారణంగా ఒకేస్రి అనేక శరీరాలను పందిన దృషాటునాతేల్ననావి కద్! 

సూ।। శబదా ఇతిచేన్న. అతోః ప్రభవాత్ ప్రత్యక్షానుమానాభా్యిం. 1-3-27 
శబ్దమునందు విరోధముననాదనకూడదు. ద్నినుండే సృష్టు జరుగుతుననాది. ఈ ముచచిట 
శ్రుతి స్మమృతులవలలే తెల్స్తేననాది.  సూత్రములో విరోధము అని ఉననాది. కర్మయందు 
విరోధము / ఆటంకము / అడ్డంక్ జరుగకండుగాక. అనేక శరీరాలను శక్తే శల్రు 
ఐన దేవతల్ మొదలైనవారు పందుతునానారు గనుక. వైదికశబ్దము నందైతే విరోధము 
ఏరపుడుతుంది. అనిత్యము ఐన అరథేముతో కలయ్క ఉననాందువలలే. ఇంద్రశబ్దముతో 
పల్వబడే ఇంద్రుడిక్ స్వరాగాధపతిక్ విగ్రహము ఉననాపడు, అది ఇంద్రియాల్ 
హసతేముల్ పాద్ల్ మొదలైన అవయవాదులతో కూడి ఉంట్ననాందువలలే 
స్వయవాల్ అనీనా కాలము ఉననాంతవరకూ ఉండక మధ్యలో నశించిపోక తపపుదు. 
కావున ఇంద్ర శరీరము నశించిపోతే ఇంద్రశబ్దము లేకండా పోతుంది. అపడు 
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శబ్దము కూడా అనిత్యమే కావలసి ఉంట్ంది. అందుచేత శరీరము శబ్దమూ రండూ 
అనితా్యల్కాక తపపుదు. ద్నితో లౌకకమైన దేవదతాతేది శబా్దల వలె ఇంద్రాది 
శబా్దలక అరథేమైనవాడు పటటుకముందు, నశించిపోయ్న తరువాతనునూనా వైదికాలైన 
ఇంద్రాది శబా్దలకనూనా అరథేము లేకండా పోవడము జరుగుతుంది. లేద్! నిత్యమైన 
వేదము అనిత్వము కావలసివస్తేంది గద్ అని అనేటటలేయ్తే అటాలే అనడం తగదు. 
వైదికశబా్దల్ అనరథేకము లేమీ గావు. అతః ప్రభవాత్ - ఈ ఇంద్ర ఆదిశబా్దలనుంచే 
మళ్ళీమళ్ళీ ఇంద్రాదులైన అరథేముగా ఉండే వ్యకతేల్ పట్టుకని వస్తేనానారు కద్!

ఇది ఇకకాడ చెప్పబడు్తన్న విషయము - లౌక్కాలైన దేవదతాతేది శబా్దలవలె 
వైదికాలైన ఇంద్రాది శబా్దల్ ఒకానొక వ్యక్తేయందు మాత్రమే సంకేతాల్గా / 
వాచకాల్గా వ్యవహరింపబడడం లేదు. ఐతే స్వభావపూర్వకంగానే వాటిని చెప్పు 
వాటివిగా ఉంట్నానాయ్. అందువలలే ఒకానొక ఇంద్రుడనబడే వ్యక్తే నశించిపోతే ఈ 
ఇంద్రశబా్దనునాంచే, మనస్్సలో తలచ్కోబడుతుండగా ఆ శబ్దము చేత చెపపుబడే 
ఇంద్రునియొక్క ఆకారానినా అరథేం చేస్కని మునుప ఉండినట్వంటి ఇంద్రుని 
యొక్క ఆకారవిశేషాలతో కూడియుననా అట్వంటి ఇంద్రుడినే చతురు్మఖ బ్రహ్మ 
సృష్టుస్తేనానాడు. ఎటాలేగైతే కమ్మరివాడు తన మనస్్సలో కండను చేయదల్చికని 
ద్నియొక్క రూపర్ఖలను మనస్్సలో తల్చికంటూ కండ అని అనడానిక్ 
తగిన ఆకారానినా కలిగాన ద్నినే సృష్టు చేస్తేనానాడో అదే విధంగా బ్రహ్మగారు ఆయా 
శబా్దలను తల్చికంటూ అందుక తగగారూప ర్ఖ్విలాస్ల్ గుణాల్ కలవాడిని 
ఇంద్రశబ్దవాచ్్యడిని పటిటుంచ్తునానాడు అని.

ఐతే ఇది ఎటాలేగా తెల్స్తేననాది? అని అంట్ ప్రత్యక్షానుమానాల వలలే తెల్స్తేననాది. 
అనగా శ్రుతుల్ స్మమృతుల వలన అని అరథేము. తొల్తగా శ్రుతి చెపపున వాక్యము - వేదన 
రూపే వా్యకరోత్ సత్సతీ ప్రజ్పతిోః. చిద చితుతేలయొక్క వివిధములైన రూపాలను 
ప్రజాపతియైన బ్రహ్మవేదము స్యంతో చేసినాడు. 2) సభూరితి వా్యహరత్. స 
భూమిమసృజత్. సభువ ఇతివా్యహరత్ సోఽన్తరిక్షమసృజత. ఆ బ్రహ్మగారు భూః 
అని వేదములోని శబా్దనినా పలిక్నాడు. పదప ఆ శబా్దనిక్ అరథేమైన ఇంతకముందు 
సృష్టులో ఉననాద్నియొక్క రూపానినా స్మరించ్కని అటాలేంటి రూపగుణాల్ కల 
భూమిని పటిటుంచినాడు. తరువాత భువః అని ఉచచిరించి ద్నిక్ అరథేమైన ఆకాశనీనా 
సృష్టుంచినాడు. ఇటాలేంటివి ఇంకా ఎన్నా ముందుగా వాచకమైన శబా్దనినా స్మరించ్కని 
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ద్నిక్ అరథేమైన ఆకారానీనా తల్చికంటూ ఆయా శబా్దలను అరథేమైన ద్నినా ద్నిక్ 
ఉండే సంస్థేనానీనా ద్నితో కూడిన అరథేమైన వస్తేవునునూనా సృష్టుంచినాడని అరథేము. 
ఇక స్మమృతి కూడా ఇటాలేగా చెపతుననాది. శో్ల।। అనాది నిధనా హే్యషా వాగుతసుతృషాటి 
సవేయముభూవా! ఆదౌ వేదమయీ దివా్య యతససురావేప్రసూతయోః।। స్వయంభువు ఐన 
శ్రీమనానారాయణుని చేత ఆది, అంతము లేనిదియైన వేదమయీ / విజాఞానస్వరూపమైన 
వేదము అనే ప్రు గలిగిన వాక్క తనలో నుంచి బయల్ పరచిబడింది. ద్ని నుండే ఈ 
సమసతే చరాచరప్రాణి జాతుల్ పటిటునాయ్ అని, శో్ల।। సర్వేషాింతు సనామాని కరా్మణి 
చ పృథక్ పృథక్ । వేదశబ్దాభ్య ఏవాదౌ పృథక్ సింసా్థశచి నిర్మమే।। ఆ బ్రహ్మ దేవతిర్యక్ 
మనుష్య స్థేవరాదులనినాటిక్నీనా ప్రలేను వారు చేయాలి్సన పనులను విడివిడిగా 
ఆకారాలనునూనా ఎవ్వరిక్ వారిక్నీనా వేరువేరుగా తొటటుతొలికాలంలో వేదములో 
శబా్దలను ఆధారముగా చేస్కనే నిరి్మంచినాడు. అని, సింసా్థోః సంస్థేనాల్, 
రూపాల్ అని అరథేము. అటాలేగే మరొక ప్రమాణము. శో్ల।। నామరూపిం చభూత్నాిం 
కృత్్యనాించ ప్రపించనమ్। వేదశబ్దాభ్య ఏవాదౌ దవాద్నాించకార సోః।। దేవాదులైన 
భూతాలయొక్క రూపాలను కృతా్యలను, ప్రలేను వాటి వైవిధా్యనీనా వేదములోని శబా్దల 
నుంచే ఆ బ్రహ్మ చేసినాడు అని. ఇందువలలే దేవాదులక ఆకారాల్ ఉననాపపుటికీ వైదిక 
శబా్దలక అనరథేకత, వేద్నిక్ ఆది మత్వము - పట్టుక - అనేవి కల్గవు.

సూ।। అతఏవచ నిత్యతవేమ్ 1-3-28 ఇందువలలేనే వేద్నిక్ నిత్యత్వము 
సిదిధుంచ్తుననాది. ఏ కారణంగా నైతే ఇంద్ర వసిషా్ఠది శబా్దలక దేవ ఋష్ వాచకాలైన 
వాటిక్ ఆయా ఆకారాలను మాత్రమే చెపపుగలగాడం, ఆయా శబా్దలతో ఆయా అరాథేలను 
ముందుగా తల్చికని ఆయా అరాథేలైన వాటిని సృష్టు చేయడం జరుగుతుననాదో ఆ కారణం 
చేతనే మనదారికృతో వృణీతే. నామ ఋష్భో్య మనత్రకృద్ భ్యోః. అయిం సో అగి్నరితి విశావేమి 
త్రస్య సూక్తమ్ భవతి. ఇతా్యది వాకా్యలచేత వసిష్్ఠడు మొదలైన వారిక్ మన్రాకృత్ త్వము, 
కాండకృతతే్వము, ఋష్త్వము మొదలైనవి అనగా మనా్రాలను వ్రాయడము, కాండలను 
వ్రాయడము ఋష్గా గురితేంపను పందడము - తోస్తేనానా వేదము నిత్యమే. వీరిచేతనే 
వ్రాయబడింది కాదు అని నిత్యత్వము సిదిధుస్తేననాది. ఈ శబా్దలను ఆధారంగా చేస్కనే 
మనత్రకృతో వృణీతే మనా్రాలను చేసినవాడిని / వ్రాసినవాడిని ఎంచ్కంట్నానాడు. 
ఇటాలేంటివేద శబా్దలతోనే ఆయా కాండముల్ - సూకాతేల్ - మన్రాములనూ రచించిన 
ఋష్లను, వారి ఆకారాలను, వారికననాట్వంటి శకతేల్ మొదలైనవాటిని 
విచారించి/ ఆలోచించి తెల్్సకని ఆయా ఆకారముల్ శకతేల్ గల వారిని సృష్టుంచిన 
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ప్రజాపతి వాళళీనే ఆయా మనా్రాలను వ్రాయడానిక్ నియోగిస్తేడు. వారు కూడా బ్రహ్మ 
చేత ఆవాహనచేయబడిన శక్తే గలవారై వాటి వాటిక్ తగిన విధంగా తపస్్సను 
చేసి ఎపపుడూ నిలిచియుండే (నిత్యసిద్ధులైన) తమకనానా ముందుండిన పూర్వపూర్వ 
వసిషా్ఠదుల చేత కనుగనబడిన ఆయా మనా్రాలనే ఇపపుటిక్ ఇపపుడు చదివినవి 
గాకండా మునుప ఎపపుడో చదివి ఉననా వాటిని లాగా స్వరాల్ వరాణుల్ తపపుపోకండా 
ముందటి సృష్టుకాలంలో ఉననాట్వంటి వాటిని దరి్శంచ్తారు. అంట్ తమయొక్క తపః 
కాలంలో శ్రవణేంద్రియాలక వినిపంచిన వాటిని చదువుతారు. కనుకనే వేద్లక 
శ్రుతుల్ అని ప్రు. ఈ సృష్టులో ఇదే మొదటిస్రి కాబటిటు పశ్యనితే - కనుగంట్నానారు, 
చూస్తేనానారు అని అంట్నానారు. ఇందువలలే వేద్లక నిత్యత్వము సిదిధుస్తేననాది. వీళళీక 
మన్రాకృతతే్వమునూనా సిదిధుంచ్తుననాది.

ఇటాలే కావచ్చిను. నైమితితేక ప్రలయాదులయందు ఇంద్రాదుల పట్టుకలో 
వేదములోని శబా్దల ద్్వరానే పూర్వ ఇంద్రాదులను స్మరించ్కోవడం ద్్వరా ప్రజాపతి 
సృష్టు చేయునుగాక ప్రాకృత ప్రలయము నందైతే స్రషటుయైన ప్రజాపతిక్ భూతాది, 
అహంకార పరిణామాలను భూతముల్ - అహంకారాది పరిణామాలను గురించి 
తెలిప్ శబ్దము కూడా నాశనమై పోయ్ంది కాబటిటు శబా్దలను తలచ్కని ప్రజాపతి తన 
సృష్టుని ఏ విధంగా చేయగల్గాతాడు? ఆ విధంగా నషటుమై పోయ్నపడు వేదము నిత్యము 
ఏ తీరున కాగల్గాతుంది? అందువలలే వేదము నిత్యము అని చెప్పు నీవు దేవాదులక 
విగ్రహవతాతే్వనినా ఒపపుకనానా లోకవ్యవహారము సవ్యంగా స్గడానిక్ ప్రవాహ 
అనాదిత్వమును / ప్రవాహనిత్యతా్వనినా ఆశ్రయ్ంచాలి అని. దీనిక్ సమాధానానినా 
చెపతునానారు.

సూ।। సమాననామ రూపత్వేచచి ఆ వృత్్తవప్యరోధోదర్శనాత్ స్మతృతేశచి 1-3-29
ప్రస్తేతముననా జగతతేంతా ఉపసంహరింపబడినపపుటికీ తిరిగి సృష్టు చేయబడినపపుడు 
పాత సృష్టులోని ఇంద్రాదుల వంటి రూపాలే ఇపపుటి ఇంద్రాదులకనూనా ఉంట్నానాయ్. 
కనుక ఎట్వంటి విరోధము లేదు. అది ఇటాలేగా - భగవనుతేడైన ఆ పరుషోతతేముడు 
ప్రలయము ముగిస్ సమయంలో పూర్వంలో ఎట్వంటి రూపానినా ఈ జగతుతే 
కలిగాయుండిందో ద్నిని స్మరించ్కంటూ బహుసా్యమ్ ఇపపుటివరకూ నేను ఒక్కడినే 
ఉనానాను. ఇక ఇపపుడు అనేకముల్గా అవుతాను అని సంకలిపుంచి అపపుటిద్కా 
భ్గ్యవరగాము భ్కతేల యొక్క సముద్యమునూనా తనయందు తమ స్వరూపమంతా 
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నశించి కేవలం శక్తే ఒక్కట్ దక్్కయుండి తనలో లీనమై / కలసి పోయ్ తామెవరో 
తెలియకండా ఉననాట్వంటి వారిని విడగటిటు మహతుతే మొదల్కని హిరణ్యగరు్భడు 
- చతురు్మఖ బ్రహ్మ వరక ఉననా బ్రహా్మండానినా ప్రలయము జరుగడానిక్ ముందు 
ఉననా తీరుగా సృష్టుంచి వేద్లను కూడా పూరా్వను పూరీ్వ విశేషాలతో కూడిన 
వాటిని - ముందుననావారు పలిక్నట్లే స్వరవరాణులతో సహా పల్కడం - ఆవిష్కరించి 
హిరణ్యగరు్భడిక్ ఉపదేశించి, ఇంతకముందు ఉననా విధంగానే దేవాద్్యకారాలతో 
కూడియుననా జగతుతేను సృష్టుంచడానిక్ నియోగించి - ఆదేశించి - స్వయంగా ఆ 
బ్రహ్మగారి హృదయంలో ఆయనక అనతేరాత్మగా నిలిచి ఉండినాడు ఇందువలలే 
దేవాదులక విగ్రహవతతే్వము, వేదనిత్యత్వమునూనా అనీనా ఉపపననాములే / పసగినవే 
అవుతవి.

ఇదే వేద్నిక్ అపౌరుషేయత్వము - ఒక పరుష్డు మనిష్చేత 
వ్రాయబడకండడము - నిత్యత్వమునూనా - ఏదైతే - పూర్వపూరు్వలయొక్క ఉచాచిరణ 
క్రమాననానుసరించి ఉచచిరించడం ద్్వరా పటిటున సంస్్కరముతో ఆ మొటటుమొదటి 
క్రమవిశేషానేనా తలంచ్కని అదే క్రమము ప్రకారము పల్కబడుట. అది మనలోను 
సర్్వశ్వరుడియందునూనా సమానమే. ఇది మాత్రము విశేషము. పరుషోతతేముడగు 
నారాయణుడు ఏ సంస్్కరానినా ఆశించకండానే తానే మునుప ఉననా స్వరవరాణులతో 
సహా అనుసంధంచగలడు. 

ఇపపుడు మీరు చెపపునదంతా తెల్స్కననాది దేనినాబటిటు. అని అనేటలేయ్తే ద్నిక్ 
సమాధానము చెపపునాడు సూత్రకారుడు. దర్శనాత్ స్మమృతేశచి అని. దర్శనమంట్ 
యోబ్రహా్మణిం విదధాతి పూరవేమ్. యోవైవేదాింశచి ప్రహిణతి తస్్మ. తొటటుతొల్తగా 
ఎవడు బ్రహ్మను సృష్టుస్తేనానాడో ఎవడు ఆ చతురు్మఖ్నిక్ వేద్లను అందజేస్తేనానాడో 
అనే శ్రుతివాకా్యనినా బటిటు అని. ఇక మనుస్మతృతి ఆసీదిదిం తమో భూతమ్ ఇపడు 
కనిపస్తేననా ఇదంతా అపడు ఏది వస్తేవో గురితేంచటానిక్ వీల్గాకండా చీకటి వలె 
సూక్ష్మరూపము గలదిగా ఉండెను అని ఆరంభంచి శో్ల।। సోఽభధా్యయ శరీరాత్ 
సావేత్ స్సృక్షుోః వివిధాోః ప్రజ్ోః । అపఏవససరాజుదౌ త్సువీర్యమపా సృజత్।। ఆ 
విధంగా సంకలిపుంచిన నారాయణుడు తన శరీరములో నుంచే వివిధము లైన 
ప్రజలను సృష్టుంచదల్చికని తొటటుతొల్తగా నీరును పటిటుంచినాడు. ద్ని వెనుక 
వీర్యమనబడే జ్వవరాగానినా ఆ నీటిలోక్ ప్రవేశపెటిటునాడు. శో్ల।। తదిండమభవత్ హైమమ్ 
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సహస్రాింశ్సమప్రభమ్। తస్్మన్ జజ్ఞా సవేయిం బ్రహా్మ సరవేలోక పిత్మహోః అటాలేగా 
నీటిలోక్ చేరచిబడిన వీర్యము సూరు్యడితో సమానమైన కానితే గల అండముగా మారినది. 
ద్నిలో నుండి సర్వలోకాలకూ పతామహుడైన బ్రహ్మ తానుగానే పటిటునాడు. అని. 

అటాలేగే పరాణ వాక్యము- తత్రసుప్తస్యదవస్యనాభౌ పద్మమజ్యత। 
తస్్మన్ పద్మ మహాభాగ। వేదవేదాింగ పారగోః బ్రహో్మత్పన్నోః స తేనోక్తోః ప్రజ్ోః సృజ 
మహామతే - ఆనీటి పైన పడుకని ఉననా నారాయణుని యొక్క బొడు్డలో పద్మము 
పటిటుంది. ఓ మహానుభావా! ఆ పద్మము నందు వేదముల్ వేద్ంగములందునూనా 
ఆరితేరినవాడైన బ్రహ్మ పటిటునాడు. ఆ బ్రహ్మ నారాయణుని చేత గపపు బుదిధు కలవాడా! 
ప్రజలను సృష్టుంచ్ అని ఆదేశింపబడినాడు. అని అదేవిధంగా పరోనారాయణదవోః 
తసా్మజ్జుతోః చతురు్మఖోః నారాయణుడు అందరికనానా మిననాఐనదేవుడు. ఆయన నుండి 
చతురు్మఖబ్రహ్మ పటిటునాడు. అదే విధంగా ఆదిసర్గమహింవక్షే్య అని ఆరంభంచి 
చెపపుబడుతుననాది. శో్ల।। సృషాటివానారిం తోయమ్ అన్తోఃస్్థతోఽహమ్ యేనసా్యనే్మ 
నామనారాయణేతి। కలే్పకలే్ప తత్రశయామి భూయోః సుప్తస్యమే నాభజిం సా్యత్ 
యథాఽబజుమ్।। ఏవిం భూతస్యమే దవినాభపద్మ చతురు్మఖోః ఉత్పన్నోః సమయాచోక్తోః 
ప్రజ్సృజమహామతే।। తొటటుతొల్తటి సృష్టుని గురించే నేను చెపతునానాను. నారము 
అనగా నీరు. ద్నిని నేను పటిటుంచి అందులో నేనునానాను కనుక నాక నారాయణ అనే 
ప్రు కలిగింది. ప్రతికలపుంలోనూ నేను నీటిపైన పండుకంటాను. తిరిగి పండుకననా 
నా బొడు్డలో నుండి, నీళళీలో నుండి తామర పూల్ పటిటునట్లేగానే నాభ పద్మము నుండి 
చతురు్మఖ్డు పటిటునాడు. ఆయనతో నేను ఓ మహామతే ప్రజలను పటిటుంచ్ అని 
అనానాను. అని శ్రుతుల్ స్మమృతుల్ పరాణాలూ చెపపుతుననావి కనుక వాటి ద్్వరా మాక 
తెలిసింది. ఇందువలలే దేవాదులక అరిధుత్వ స్మరథేయాము ఉననాందున బ్రహ్మ విద్యయందు 
వారిక్ అధకారముననాదని నిశిచితమైనది. ఇది దవత్ధికరణము

*  *  *

ఇకపైన మధవేధికరణము 

మధావేధిష్ అసింభవాత్ అనధికారిం జైమినిోః 1-3-30 మధా్వదులలో 
సంభవించదు. అధకారం లేదు అని జైమిని. బ్రహ్మవిద్యయందు దేవాదులకనూనా 
అధకారముననాదని చెపపుబడింది. ఇపపుడు ఈ విషయమై విచారం చేయబడుతుననాది. 
ఏ ఉపాసనలయందు ఏఏ దేవతలను ఉపాసించాలి. వాటియందు వారిక్ 
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అధకారము ఉననాద్? లేద్? అని. ఏది నిశచియ్ంపబడుతేననాదంట్ చెపతునానాము. 
మధా్వదివిద్యలయందు వారిక్ అధకారము లేదు అని పూజు్యడగు జైమిని 
అభప్రాయపడుతునానాడు గనుక. ఎందువలలేనంట్ అది అసంభవము గనుక. ఆదితు్యడు 
వస్వుల్ ముననాగువారు ఆయా విద్యలలో వార్ ఉపాసింపబడుతేనానారు. వార్ తిరిగి 
ఉపాసకలవడము కదురదు. వారికంట్ వేరుగా ఇంకో ఆదిత్యవస్్వదుల్ లేరు కద్! 
పోనీ వారిక్ వస్త్వము, ఆదిత్యతా్వల్ లేవుకాబటిటు అవికావాలని కోరుకంట్నానారా? 
అంట్ అటాలేంటిది ఏమీ లేదు. వారు ఇపపుడు అనుభవిస్తేననావి ఆ అధకారాలనే కనుక 
పందిన వాటిని మళ్ళీ పందవలసిన అవసరము లేదు కనుక.

మధువిద్యయందు - ఋగ్ వేద్దులయందు ప్రతిపాదింపబడిన కర్మల ద్్వరా 
పటటుబడినది, సూరు్యనియొక్క క్రణాల ద్్వరా ఆయన వద్దక చేరుకననా రస్ని 
(నీటిని) క్ ఆధారమైనందున మధువు అనే ప్రుగలిగిన ఆదితు్యని క్రణాలను 
వస్్వదుల్ భుజించ్తునానారు. కనుక వారిక్ ఉపాస్యత్వము, వస్్వదిత్వమునూనా 
ప్రాప్యము - పందదగినదిగా - వినిపస్తేననాది. అసౌవా ఆదితో్యదవమధు ఈ 
ఆదితు్యడేదేవతలక మధువు అని మొదల్బెటిటు, తత్ యత్ ప్రధమిం అమృతిం తద్ 
వసవోః ఉపజీవని్త. ఏదైతే మొటటుమొదటిదిగా చెపపుబడే మధువు అనబడే అమృతము 
ఉననాదో ద్నిని వస్వుల్ ఆరగించ్తునానారు / ద్నిపై ఆధారపడి జ్వించ్తునానారు 
అని చెపపు స య ఏతదవమమృతిం వేద వసూనామేవైకో భూత్వేఽగి్ననైవ ముఖ్న 
ఏతదవామృతిందృషాటివా తృప్యతి అటాలేగే ఇదే అమృతమని ఎవడు గురితేంచ్తునానాడో ఆ 
వ్యక్తే వారిలో / వస్వులలో ఒకడుగా అయ్్య అగినా ముఖంగా ఈ అమృతానినా చూచి 
తృపతేని పందుతునానాడు. ఇటాలేంటి వాకా్యలద్్వరా సూర్యక్రణాల ద్్వరా ఆకాశనిక్ 
చేరిన కర్మరస్నినా మధువు అనబడే ద్నినాపంది వస్వుల్ అనే ప్రును, ఆ ప్రుతో 
ఇతరులక ఉపాస్్యల్గానూ అవుతునానారు. అనగా కర్మలచేత ఉపాసింపబడి 
ఉపాసకలక వారు కోరిన ఫలితాలను ప్రస్దిస్తేనానారు.

సూ।। జో్యతిష్ భావాచచి 1-3-31 పరంజ్్యతిని గురించి ఉపాసన చేయడ 
ముననాందువలలే కూడా! తిందవాోః జో్యతిషాింజో్యతిరాయురో్హపాసతేఽమృతమ్.

జ్్యతిస్్సలైన వారిక్నీనా వెల్గులను ప్రస్దించే పరంజ్్యతియైన పరబ్రహ్మను 
వారి ఆయుష్యము ఉననాంతకాలము మాక ఈయన ఊపరి అమృతవలె 
ఆనందమునిచేచివాడు అని ఉపాసించ్తునానారు అని జ్్యతిష్ - పరబ్రహ్మను 
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ఉపాసనచేయడము దేవతలక ఉననాదని తెల్స్తేననాది. దేవతలూ మనుష్్యలూ 
ఇద్దరూ పరబ్రహ్మను ఉపాసిస్తేననాపపుటికీ దేవతలక ఉపాసకతా్వనినా చెపపుడమనేది 
తాము ఉపాస్్యల్ ఐనందున మళ్ళీ తమకంట్ వేరైన ఇతరులను ఉపాసించడానినా 
నిషేధంచడమును సూచించ్తుననాది. అందువలలే ఈ ఉపాసనలయందు వీరిక్ 
అధకారం లేదు. అని పూర్వపక్షము ఎదురయ్్యంది. దీనిక్ వా్యసభగవానుని 
సమాధానము ఇటాలేగా ఉననాది - 

సూ।। భావింతు బ్దరాయణోః. అస్్తహి 1-3-32 ఆదిత్యవస్్వదులకనూనా 
బ్రహ్్మపాసనలయందు అధకారము ఉననాది అని భగవనుతేడైన బాదరాయణుడు 
తల్స్తేనానాడు. ఆదిత్యవస్్వదులక కూడా తమ రూపంలో ఉననా బ్రహ్మను 
ఉపాసించడం ద్్వరా వస్్వదిత్వములను పందుతూ ద్నినుంచి క్రమంగా బ్రహ్మను 
పంద్లి అనే కోరికను కలిగా ఉండడము, ఆ కారణంగా బ్రహ్మను ఉపాసించి 
ఆయన అనుగ్రహంతో బ్రహ్మ లోకానినా పందవచ్చిను కద్! అటాలే జరుగడానిక్ 
అవకాశము ఉననాది కద్! ఇపడు వస్్వదుల్గా ఉననావారిక్ దీనితరా్వత రానుననా 
కలపుంలో కూడా మేము వస్్వదుల్గానే ఉండాలి అనే కోరిక ఉంట్ంది కద్! 
ఇక్కడ రహస్యమేమిటంట్ కార్యబ్రహ్మ, కారణబ్రహ్మ అనబడే రండు రూపాలోలేనుననా 
బ్రహ్్మపాసనము విధంపబడుతుననాది. కారణరూపంగా ఉననా బ్రహ్మను కార్యరూపంలో 
ఉననా / వస్్వదులరూపంలో ఉననా బ్రహ్మ ఉపాసిస్తేనానాడు. అసౌవా ఆదితో్యదవమధు 
అని ఆరంభంచి అథతత ఊర్థవాముదత్య తరువాత ఊరథే్వము / పైక్ / ఎతుతేగా 
వచిచి / ఉదయ్ంచి అనే ద్నిక్ ముందువరక ఆదితు్యడు, వస్వుల్ ముననాగు 
రూపాలోలే ఉననా కార్యము అనే విశేషావసథేలో ఉననా బ్రహ్మ ఉపాసింపదగిన వాడు అని 
ఉపదేశింపబడుతుననాది. అథ త్ తఊర్థవాిం ఉదత్య ఇతా్యది వాక్యము చేత ఆదితు్యడిక్ 
అనతేరాత్మగా ఉననా కారణావసథేలో ఉననా బ్రహ్మ ఉపాస్్యడుగా చెపపుబడుతునానాడు. ఈ 
విధంగా కార్యము, కారణము అనే రండు అవసథేలోలే ఉననా బ్రహ్మను ఉపాసించినవాడు 
మరొక కలపుములో వస్్వదితా్వనినా పంది ద్ని ముగింపవేళలో కారణమైన 
పరబ్రహ్మ వద్దకే చేరుకంట్నానాడు. న హ వా అసా్మ ఉదతి. ననిమ్రోచతి. సకృదిధోవా 
హైవాస్్మభవతి, య ఏత్మేవబ్రహో్మపనిషదిం వేద. ఎవడైతే ఈ బ్రహ్మవిద్యను 
తెల్్సకని ఉపాసనను చేస్తేనానాడో ఇతనికరక మాత్రమే ఉదయ్ంచడంలేదు 
అసతేమించడం లేదు. ఎపపుడునూనా ఇతడిక్ పగల్గానే ఉంట్ంది. అని మధు 



388 భగవద్రామానుజ విరచిత బ్రహ్మసూత్రభాష్యమ్

విద్య అంతాబ్రహ్్మపనిషతేతే / బ్రహ్మ విద్యనే అని వినిపస్తేననాందువలలే బ్రహ్మను 
చేరుకోవడం వరక ఉననా వస్్వదిత్వమైన ఫలమునూ తెల్స్తేననాందువలలేనునూనా 
వస్్వదులక భ్గ్యముగా ఉననా ఆదితా్యంశనినా గురించి విధంచబడుతుననా ఉపాసన ఆ 
ఆదితు్యడుగా ఉననా  బ్రహ్మకే చెందినది అని గురితేంపబడుతుననాది. ఇందువలలే ఈరకమైన 
ఉపాసనము ఆదిత్య వస్్వదులక కూడా కల్గుతుంది. కాగా బ్రహ్మమాత్రమే - కారణ 
కార్యరూపాలోలే ఉననా బ్రహ్మనే - ఉపాసించదగిన వాడవుతుననాందువలలే తిందవాోః 
జో్యతిషాింజో్యతిోః ఇత్్యదివాకా్యల్ పసగుతునా్నయి. దానినే వృతి్తకారుడు అస్్తహి 
మధావేదిష్సమభూవోః బ్రహ్మణ ఏవ సరవేత్ర నిచాయ్యత్వేత్. మధా్వదివిద్యలందు 
దేవాదులక ఉపాసనము చేస్ అధకారము కలదు అని / కల్గుట కనబడుతుననాది 
కద్! అనినారూపాలోలేనూ బ్రహ్మ మాత్రమే ఉపాసింపదగినవాడు అవుతుననాందువలలే 
అని చెపపునాడు. ఇది మధవేధికరణము

*  *  *

ఇక అపశూద్రాధికరణము

సూ।। శ్గస్య తదనాదరశ్రవణాత్ తదాద్రవణాత్ సూచ్యతేహి 1-3-33  
ఇతనిక్ శ్కము అనాదరము వలన పటిటుంది. అది పరుగెతతేడము వలలే తెల్స్తేననాది. 
ఇపపుడు బ్రహ్మవిద్యను తెల్్సకోవడానిక్, ఉపాసించడానిక్నీనా శూద్రుడిక్ అధకారము 
ఉననాద్? లేద్? అని విచారింపబడుతుననాది. అరిథేత్వము - బ్రహ్మకావాలనే కోరిక 
- స్మరథేయాము - ఉపాసనచేయడానిక్ తగిన శరీరము ఇంద్రియాదుల్ ఉనానాయ్ / 
ఉననాందువలలే - శూద్రుడిక్ అధకారము ఎందుక ఉండకూడదు? అనేది, అధకారము 
ఉండవచ్చిను కద్! అనేది సంశయము. రండింటిలో ఏది తగును అని అంట్ 
అధకారము ఉననాదనియే. ఎందువలలే నంట్? అరిథేత్వము స్మరథేయాము అనేవి రండు 
ఉండడమే అధకారానిక్ పనాదుల్ అవుతునానాయ్ కద్! ఆ రండూ శూద్రుడిక్ ఉండనే 
ఉనానాయ్. అందువలలే శూద్రుడిక్నీనా అధకారము ఉననాది. ఒకవేళ అగినావిద్యను/ 
హ్మం చేయడంద్్వరా పూరితేచేయబడే కర్మలోలే అగినావిద్య తెలియనందువలలే 
శూద్రుడిక్ అధకారము లేకనానా బ్రహ్మవిద్య ద్నితో సమబినధుము లేదు. మానసిక 
వా్యపారంతోనే బ్రహ్్మపాసనను చేయవచ్చిను గనుక ఆ మానసిక వా్యపారము 
నందు/ధా్యనము చేయడము నందు అధకారము ఉండనే ఉననాది. అందుక మనస్్స/ 
కోరిక ఉంట్ చాల్. ఉపాసనక శస్్రాయ క్రియతో అవసరము ఉననాపపుటికీ, ఆయా 
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వరాణులవారిక్, ఆయా ఆశ్రమాలలో ఉననావారిక్నీనా వాళళీవాళళీ వరాణుశ్రమాలక తగినట్లే, 
శూద్రుడిని గురించి ఇక్కడ చరిచింపబడుతుననాందువలలే ఆ శూద్రుడిక్ తన వరాణునిక్ 
తగినదైన తన వరాణునికంట్ పైనపైన వరాణులవారిక్ శ్శ్రూష/స్వను చేయడమే క్రియ/ 
కర్మ అవుతుంది. తసా్మత్ శూద్రోయజ్ఞా అనవక్లప్తోః అందువలలే శూద్రుడు యజఞాము 
చేయుట అనే క్రియలో / కర్మలో ఎంతమాత్రమూ సమబినధుము లేనివాడవుతునానాడు 
అని చెపపునందువలలే కూడా అగినావిద్యతో స్ధంపబడే యజాఞాదికర్మల యందు 
అధకారములేకపోవడమే నా్యయసిదధుము అని ఇంతకమునుప్ చెపపుబడిన అంశమే 
తిరిగి ఎతితే చెపపుబడుతుననాది.

ఏమండీ! వేద్నినా అధ్యయనము చేయనందువలలే, అంతేగాక వేద్నాతేలను 
గురించి ఆచారు్యల సనినాధలో వినకపోయ్నందు వలలేనూ బ్రహ్మయొక్క స్వరూపము, 
ఆయనను ఉపాసించే పదధుతులనూ తెలియనివాడు కావడంవలలేనూ ఏవిధంగా 
శూద్రుడిక్ బ్రహ్్మపాసన చేయడానిక్ అధకారము కల్గుతుంది? అని అంట్ 
చెపతేనానాము వినండి.

వేద్ల్ చదువకనానా, వేద్నతేవాకా్యలను గురువుల వద్ద వినకనానా రామాయణ 
భారతేతిహాస్లను పరాణాలను వినానా బ్రహ్మ స్వరూపానినా గురించిన విజాఞానము, 
ఆయనను ఉపాసించే జాఞానము / తెలివి కల్గుతుంది. శూద్రుడు ఇతిహాసపరాణాలను 
వినడానిక్ అనుమతి ఉననాది కద్! శ్రావయేత్ చతురోవరాణున్ కృత్వేబ్రాహ్మణమగ్రతోః 
బ్రాహ్మణుడిని ఎదురుగా ఉంచ్కని ఆయనక వినిపంచ్తూ తద్్ద్వరా నాల్గు 
వరాణులవారిక్నీనా వినిపంచవచ్చిను. అనేట్వంటి వాకా్యలద్్వరా తెల్స్తేననాది. 
బ్రహ్మనిష్్ఠలైన విదురుడు మొదలైనవారిని గురించి ఇతిహాసపరాణాదులలో 
కనిపంచ్తూనే ఉననాది కూడాను. అదేవిధంగా ఉపనిషతుతేలలోనూ సంవరగావిద్య 
యందు శూద్రుడిక్నీనా అధకారము ఉననాదని తెల్పబడింది. శ్శ్రూష చేసి 
బ్రహ్మవిద్యను పందడానిక్ వచిచిన జానశ్రుతి అనేవాడిని ఆచారు్యడైన రైక్వడు 
“శూద్ర” అని సంబోధంచి పలిచి అతనిక్ బ్రహ్మవిద్యను చెపపునాడు. ఆజహార్మాోః 
శూద్ర! అనేనైవ ముఖ్న ఆలాపయిష్యధాోః ఓ శూద్రుడా! ఈ గ్వుల్ బంగారము 
కన్యల్ మొదలగువాటిని తీస్కనివచిచినావు. వీటిద్్వరా బ్రహ్మను గూరిచి 
ముచచిటింపచేయదలిచినావు. ఇతా్యది వాక్యము ద్్వరా శూద్రుడిక్ బ్రహ్మఉపాసన 
చేయడానిక్ అధకారము ఉననాది అని. పూర్వపక్షము ఎదురుపడితే చెపతేనానాము.
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శూద్రుడిక్ అధకారము లేదు అందుక తగిన స్మరథేయాము లేదు కాబటిటు. 
బ్రహ్మస్వరూపము, ఆయనను ఉపాసించే పదధుతి తెలియని వానిక్, ఆ ఉపాసక 
అంగముఐన గురువు ఉచాచిరణ ఉపదేశముల ప్రకారముగానే అట్లే ఉచచిరించడము 
యజాఞాదికర్మలను ఆచరించడములోనూ అధకారము లేనివానిక్ ఉపాసన చేయడము, 
ద్నినా ఉపసంహరించడము / ముగింప పల్కడములోనూ స్మరథేయాము లేదు. 
అసమరుథేడైన వానిక్ అరిథేత్వము / కోరిక ఉననాపపుటికీ అధకారము ఉండబోదు. 
అస్మరథేయాము ఎందువలలేనంట్ వేద్ధ్యయనము చేయలేదు కాబటిటు. ఎటాలేగా అంట్! 
త్రైవరిణుకలక - బ్రాహ్మణుల్ క్షత్రియుల్ వైశ్్యల్ మాత్రమే అధకారము ఉండి 
అధ్యయనము చేయాలి అని శ్రుతిచేత చెపపుబడినందున / విధంచబడినందున/ 
శసించబడినందున తద్్వరా సిదిధుంచిన స్్వధా్యయానినా పఠంచినందువలలే 
సంపాదించ్కోదగిన జాఞానము లభంచ్టచేత కర్మలను చేయవలసిన పదధుతుల్, 
జాఞానము ద్నిక్ / వాటిక్ చెందిన ఉపాయాలను / మారాగాలను తనక చెందని 
ఇతరములైన వాటిని ఒపపువు. ఆ తీరుగనే బ్రహ్్మపాసనావిధుల్ తమతో సమబినధుములేని 
కర్మలను అంగీకరించవు. అంట్ కర్మల్ జాఞానానినా / బ్రహ్మజాఞానము కర్మలను ఒపపువు. 
కనుక అధ్యయన విధచేత సిదిధుంచిన స్్వధా్యయము ద్్వరా సమాపుదింపబడిన జాఞానము 
మాత్రమే బ్రహ్్మపాసనక మారగామవుతుననాందువలలే శూద్రునిక్ బ్రహ్్మపాసన 
స్మరథేయాము లేదు.

ఇతిహాస్ల్, పరాణాల్ కూడా వేద్రాథేనినా విశదీకరించ్తుననావై మాత్రమే 
జాఞాన్పాయాల్ అవుతుననావి. అంతే కానీ జాఞానానినా అవిస్వతంత్రంగా పటిటుంచవు. 
అందువలలే బ్రహ్మను గురించిన జాఞానం పటటుడానిక్ కారణాల్ కావు. శూద్రుడిక్ 
ఇతిహాసపరాణాల్ వినవచ్చిను అని అధకారమును ఎందుక్చిచినారంట్ వారి 
పాపాలను పోగటటుడమనే ఫలము దక్కడం కరకే కానీ ఉపాసనను చేయడానిక్ కాదు.

విదురాదుల్ ఐతే మాత్రము పూర్వజన్మలలో దక్్కంచ్కననా జాఞానవికాసము 
చేత సంపూరణుజాఞానులైనా ప్రారబధుకర్మక చిక్్క ఇటాలేంటి వేద్ధకారము లేని 
తక్కవకలములో పటిటునారు. కనుక వారు పూర్వజన్మకారణముగా వచిచిన అదృషటుము 
వలలే బ్రహ్మనిష్్ఠల్ ఐనారు.

సంవరగా విద్యలో శ్శ్రూష్వు ఐన జాన శ్రుతిని శూద్ర అని సంబోధంచడము 
శూద్రుడిక్ ఉపాసనాధకారానినా సూచిస్తేననాదని మీర్దైతే అనానారో అది సరికాదని 
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సూత్రకారుడు చెపతేనానాడు. ఏమని “శ్గస్యతదనాదర శ్రవణాత్ తదాద్రవణాత్ 
సూచ్యతేహి” అని- పౌత్రాయణుడైన జానశ్రుతిక్ బ్రహ్మజాఞానమొక్కటి 
తక్కవఐనందువలలే హంసచేత పల్కబడిన అనాదర వాకా్యలను వినడంతో 
అపపుడే బ్రహ్మవేతతే ఐన రైక్వడి వద్దక పరుగుల్ పెటిటునందువలలే ఇతనిక్ దుఃఖము 
కలిగింది అని సూచింపబడుతుననాది. అందువలలే రైక్వడు శూద్ర అని పలిచినాడు. 
కానీ నాల్గవ వరణుములో పటిటునందువలలే కాదు. శూద్రపద్నిక్ వు్యతపుతితే ఇది. 
శ్చతిదుఃఖించ్తునానాడు కనుక శూద్రుడు అనబడుతునానాడు. శ్చేరదాశచి అనే 
పాణినీయ సూత్రప్రకారము రక్ ప్రత్యయము వచిచినాక ధాతువునక దీరఘాము వస్తే 
చకారము యొక్క స్థేనంలో దకారాదేశముకాగా శూద్ర అనే రూపము ఏరపుడుతుంది. 
అందువలన శ్చితృత్వము - దుఃఖించడం మాత్రమే ఈ జానశృతిక్ ఉననాదని ఈ 
శూద్రప్రయోగము చేత తెల్స్తేననాది. అంతేకాని అతడు శూద్రుడు అని, శూద్ర జాతిక్ 
చెందిన వాడని కాదు.

జానశ్రుతి పౌత్రాయణుడు. ఆయన రాజుఐ బహుసంపదల్ కలిగాయునానాతాను 
స్ఖించడానిక్ భ్గాలననుభవించడానిక్ ఉపయోగించక ప్రజలక యాచకలక 
సమృదిధుగా ద్రవా్యనినా పంచేవాడు. అంతేకాకండా వండిన ఆహారపద్రాథేలను పెటిటు 
అననాద్తగా కూడప్రు తెచ్చికనానాడు. అటాలేంటి ధారి్మకాగ్రేసరుడు ఐన ఆతని యందు 
ఆతని ధారి్మక గుణానిక్ సంప్రీతులైన కందరు మహాతు్మల్ ఇతనిక్ బ్రహ్మజిజాఞాసను 
కలిగాంచాలని అనుకని హంసలరూపంలో రాత్రిపూట ఈయనక దగగారగా పోతూ 
ఇద్దరిలో ఒకడు మరొకనితో మాటాలేడుతూ ఇటాలేగా అనానాడు. ఓఓ భలాలేక్ష! భలాలేక్ష! 
పౌత్రాయణుడైన జానశ్రుతియొక్క ప్రభావము స్వరగాము ద్కా పాక్ంది. రాత్రివేళ కూడా 
పగటిపూటవలె అతని కాంతి అంతటా వా్యపంచి ఉననాది. ఆయనక మరీదగగారనుంచి 
పోబోక. ఆయన కానితే నినునా దహించవచ్చిను స్మా అని. ఈవిధంగా జానశ్రుతిని 
పగడుతుననా మాటను విని మరొక హంస బదుల్ పలిక్ంది. ఓ కమ్వరా! ఇతడిని 
సతుపురుష్డై బ్రహ్్మపాసకడయ్్య పరమ ఆసితేకడైన ఎపపుడూ బండితో ప్రయాణము 
చేస్ గుణశ్రేష్్ఠడైన రైక్వని వలె గపపుగా చెపతునానావు? అని అనానాడు. ద్ని ఉదే్దశము 
ఇది. “కింసన్తమేనిం” ఏదో ఒక సమపుద కలిగా ఉననా ఈ జానశ్రుతిని బండి కలిగాయుననా 
గుణశ్రేష్్ఠడైన, బ్రహ్మజాఞానము కలిగా ఉననా రైక్వడివలె ఇతడినినీనా గుణ వంతుడి వలె 
చెపతేనానావు. ఆ బ్రహ్మజుఞాడైన రైక్వడే లోకంలో మిక్్కలి గుణవంతుడు. గపపు ధారి్మక 
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గుణము ఉననాపపుటికీ బ్రహ్మజాఞానము లేని ఈ జానశ్రుతిక్ ఉననా గుణము ఎంతపాటిది? 
ఎవనియొక్క గుణము వలలే పటిటున తేజస్్స రైక్వని యొక్క తేజస్్స వలె ననునా 
కాలిచివేస్తేంది అని అంట్నానావు అని అరథేము. ఇటాలే పలిక్న తరా్వత అవతలి పక్ ఎవరీ 
రైక్వడు అని అడిగితే లోకింలో ఏదైనా మించికర్మచేయబడితే అది, సరవేచేతనులలో 
గల విజ్ఞానమేమున్నద్ ఆ రిండునూ్న జ్ఞానకర్మల్ ఎవని కర్మజ్ఞానాలలో ఒక భాగింగా 
పరిగణిింపబడుతవో అటువింట్ కర్మజ్ఞానాలను కలి్గనవాడు రకువేడు అని చెపపునాడు. 
ఈ విధంగా ఉననా హంసవాకా్యనినా విననా జానశ్రుతి తనక బ్రహ్మజాఞానము లేదు 
కాబటిటు తనను నిందించ్ తుననాదిగాను, బ్రహ్మజాఞానము కలవాడైనందువలలే రైక్వడిని 
ప్రశంసించేదిగానూ ఉననాదని తలచి వెనువెంటనే ఒకరాజభట్డిని రైక్వడిని తెల్్సకని 
రమ్మని పంపంచి, అతడు తెల్్సకని రాగానే స్వయంగా తాను రైక్వడి వద్దకపోయ్ 
ఆరువందల ఆవుల్ ఆరువందల బంగారు నాణాల్ కంచరగాడిదలను కటిటున 
రథానినానీనా రైక్వడిక్ కానుకగా సమరిపుంచి, రైక్వడిని ప్రారిథేంచినాడు. ఓ భగవను్తడా! 
న్వు ఏదవతను ఉపాస్ించుతునా్నవో ఆ దవతను గురిించి నాకు తెలియజెయి్య. అని 
న్వు ఉపాసించే పరదేవతను నాక తెలియచెయ్్య అని అరథేము. ఆ రైక్వడు కూడా తన 
మహిమతో ములోలేకాలలోని విషయాలననినాంటినినీనా తెల్్సకననా వాడు గనుక ఈ 
జానశ్రుతి హంసల వలలే తనక బ్రహ్మజాఞానము లేనందువలలే అనాదరముగా మాటాలేడిన 
వాకా్యల వలన శ్కావిష్టుడైనవాడు. ద్ని తరా్వతనే బ్రహ్మను తెల్్సకోవాలనే కోరికతో 
ఈ విధమైన పూనికను కలిగి తన దగగారక వచిచినాడని, ఇతనిక్ బ్రహ్మవిచారము 
చేయడానిక్ తగిన యోగ్యత ఉననాదనినీనా తెల్్సకని చాలాకాలము స్వచేయకండా 
ద్నిక్ బదుల్గా కంతద్రవా్యనినా సమరిపుంచ్ట ద్్వరా తనకననా శక్తేననుసరించి 
ద్రవ్యసమరపుణ చేస్తేనే కాని బ్రహ్మ విద్య అతడిక్ నిల్వదని తలచి, ఆయనను 
అనుగ్రహించ్తూ అతడు శ్కముతో కూడియుండుటను, అటాలేగే బ్రహ్మవిద్యను 
ఉపదేశించ్టక తగిన యోగ్యతను కలిగాయుండుటనూ వెలలేడించే శూద్రశబ్దముతో 
పల్సూతే సంబోధంచి ఈ విధంగా పలిక్నాడు. అహహ అర్ త్వేశూద్ర తవైవ 
సహగోభరసు్త అని. ఓ శూద్ర! ఈ ఆవులతో పాట్ రథానినా కూడా నీవే ఉంచ్కో! ఇంత 
మాత్రమే నాక సమరిపుంచినందువలలే బ్రహ్మ జిజాఞాసతో శ్కావిష్టుడవైన నీక బ్రహ్మ 
విద్య నిల్వదు. అని అరథేము. ఆ జానశృతి తిరిగి తన శక్తేక్ తగినట్లేగానే ఆవుల్, 
ధనము, కన్యనునూనా సమరిపుంచి ఆయన వద్దక పోయ్ వేడుకనానాడు. రైక్వడు 
ఇపపుడు కూడా అతని యోగ్యతను ప్రకటించ్తూ శూద్ర శబ్దముతో సంబోధంచి 
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పల్చితూ ఈ విధంగా పలిక్నాడు. ఓ శూద్రుడా! వీట్దావేరా నను్న పల్కరిించడానికి, 
సింభాష్ించడానికి వీట్నని్నింట్న్ తెచిచినావు అని. ఈ ధనాలను నీ శక్తేక్ తగినట్లే 
తీస్కని వచిచినావు. వీటి ద్్వరానే చాలకాలము స్వచేయకండానే నాతో నీవు కోరిన 
బ్రహ్్మపదేశరూపమైన వాకా్యలను పలిక్ంచడానిక్ ప్రయతినాస్తేనానావు. అని పలిక్ 
ఆయనక బ్రహ్్మపదేశనినా చేసినాడు. ఇందువలలే శూద్ర శబ్దమును ప్రయోగించి 
అతడియొక్క బ్రహ్మవిదో్యపదేశయోగ్యతను ప్రకటించినారు తపపు నాల్గవ వరాణునిక్ 
చెందినవాడు అనికాదు.

సూ।। క్షత్రియతవేగతేశచి 1-3-34 క్షత్రియుని యొక్క పోకడల్ కనిపంచ్ 
తుననాందువలలే కూడా. బహుదాయీ పల్రకాలైన ధనధానా్యదులను సమృదిధుగా 
ఇచిచినట్వంటివాడు అని ద్తృత్వము కలవాడు గాను, బహుపాక్యోః అనే ద్నితోనూ 
సరవేత ఏవమే అన్నమతసుయాని్త అనినాచోటాలే నేను పెటిటుంచ్తుననా ఆహారానేనా తింట్నానారు. 
అనువాక్యము చివరగా కలిగాన ద్నితో పల్రకాలైన వండిన అనానాలను / వంటకాలను 
పంచిపెడుతుననాట్లే తెల్స్తేననాందువలలే సహ సింజిహాన ఏవక్షత్్తరమువాచ ఆయన 
ఆసనానునాంచి పైక్ లేసూతేనే రాజభట్డితో పలిక్నాడు కద్! అని క్షతతేను పంపంచడం 
ద్్వరానూ, చాలా గ్రామాలను అగ్రహారాల్గాను స్వల్ చేసినందున ఇచిచినట్లే 
తెలియవస్తేననాది కనుక జనపద్నిక్ అధపతి అనే విషయం తెల్స్తేననాందువలలే ఈ 
జానశ్రుతి క్షత్రియుడనే విషయము తోస్తేననాది కాబటిటు జానశ్రుతి శూద్రుడు కాడు. 
శ్కావిష్టుడు మాత్రమే.

ఈ విధంగా ఆరంభములో చెపపుబడిన చిననా కథ యందు క్షత్రియుడు జానశ్రుతి 
అని తెలియజేయబడింది. ఇక ఉపసంహారములో నుననా ఆఖ్్యయ్కలోనూ ఇతడిక్ 
క్షత్రియత్వము ప్రతీయ మానమవుతుననాదని చెపపుతునానాడు - 

సూ।। ఉత్తరత్ర చైత్రరథేన లిింగాత్ 1-3-35 ఈ జానశ్రుతిక్ ఉపదేశింపబడుతుననా 
ఈ సంవరగా విద్యయందే తరువాతి భాగములో కీరితేంపబడుతుననా అభప్రతారి 
అనే ప్రు గల చైత్రరధుడు అనే క్షత్రియుడితో కలసి ఉండడము అనే కారణంగా 
ఇతడు కూడా క్షత్రియుడు అనియే తెల్స్తేననాది. ఎటాలేగంట్! అథహ శౌనకించ 
కాపేయమ్ అభప్రత్రిణమ్ చ కాక్షసేనిమ్ పరివిష్యమా ణౌ బ్రహ్మచారీబ్భక్షే. 
తరువాత కాప్యుడైన శౌనకడిని కాక్షస్నుడైన అభప్రతారినినీనా విసతేరిలో అననాము 
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వడి్డంచ్తుండగా ఒకానొక బ్రహ్మచారి భక్షమును పెట్టుమని అడిగినాడు. ఇతా్యది 
వాక్యముచేత బ్రహ్మచారిన్ నేదముపాస్మహే ఓ బ్రహ్మచారీ! మేము దీనిని ఉపాసించ్తూ 
లేము. అనేది చివరగా కలవాక్యము చేతనూ కాప్యుడు అభప్రతారి అను ఇద్దరికీ, 
భక్షను కోరుతుననా బ్రహ్మచారిక్నీనా సంవరగా విద్యతో సమబినధుము ఉననాట్లే తెల్స్తేననాది. 
వారిలో అభప్రతారి క్షత్రియుడు. మిగిలిన ఇద్దరూ బ్రాహ్మణుల్. ఇందువలన ఈ 
విద్యలో బ్రాహ్మణునిక్, ఇతరులైన వారిలో వైశ్యశూద్రుల్ తపపు క్షత్రియుడిక్ మాత్రమే 
అన్వయము / సమబినధుము తోచ్తుననాది. కానీ శూద్రుడిక్ సంబనధుము లేదు. ఇందువలలే 
ఈ సంవరగా విద్యయందు సమబినధుము కల బ్రాహ్మణుడైన రైక్వడికంట్ వేరయ్న 
జానశ్రుతిక్ కూడా క్షత్రియత్వమే తగినది. కానీ నాల్గవ వరణుమైన శూద్ర సమబినధుము 
కాదు. ఏమండీ! ఈ ప్రకరణములో అభప్రతారి అనబడేవానిక్ చైత్రరథత్వము 
క్షత్రియత్వమునూనా వినిపంచడం లేదు. అందువలలే ఈ అభప్రతారిక్ చైత్రరథత్వము 
గానీ క్షత్రియత్వముగానీ ఎటాలేగా సిదిధుంచ్తుననాది? అని అంట్ ద్నిక్ సమాధానమే 
సూత్రములో చెపపుబడిన లింగాత్ అనేది. అథహ శౌనకించ కాపేయమభప్రత్రిణించ 
కాక్షసేనిిం కాప్యుడైన శౌనకడిని, కాక్షస్నుడైన అభప్రతారినినీనా అని చెపపుబడిన 
వాక్యము ద్్వరా అభప్రతారిక్ కాప్యుడితో స్హచర్యము. స్హచర్యము అనగా 
ఇద్దరూ కలిసి ఒక్క గురువుగారి వద్ద అధ్యయనము చేయడము కాప్యుడితో కలసి 
చదివినందున ఇతడిక్ క్షత్రియత్వము సిదిధుంచ్తుననాది. అనే లింగము / గురుతేతో ఈ 
అభప్రతారిక్ కాప్యుడితో సమబినధుముననాట్లే తెల్సూతే ఉననాది. మరొకచోటకూడా 
ఏతేనవై చైత్రరథమ్ కాపేయాోః అయాజయన్ ఈ కారణంగా చైత్రరథుడితో కాప్యుల్ 
యజాఞానినా చేయ్ంచినారు అని కాప్యుడితో సమబినధుముననా వారిక్ చైత్రరథత్వము 
వినిపస్తేననాది. ఆ విధంగా చైత్రరథుడిక్ క్షత్రియత్వము తెల్స్తేననాది. తసా్మత్ చైత్ర 
రథీనామేకోః క్షత్రపతి రజ్యత అందువలన చైత్రరథులలో (చిత్రరథుడితో సమబినధుము 
కల వారిలో) ఒకడు క్షత్రపతి అయ్నాడు. ఇందువలలే అభప్రతారిక్ చైత్రరథత్వము 
క్షత్రియత్వమునూనా తెలియవస్తేననావి.

ఆ విధంగా నా్యయానిక్ విరుదధుంగా శూద్రుడిక్ బ్రహ్్మపాసన చేస్ అధకారము 
ఉననాది అని అనడానిక్ లింగము / గురుతే లభంచడం లేదు అని చెపపుబడింది. ఇపడు 
నా్యయసిదధుమైన, శూద్రుడిక్ అధకారము లేదు అనే ముచచిట శ్రుతుల్, స్మమృతుల ద్్వరా 
తెల్స్తేననాది అని చెపతునానాడు.
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సూ।। సింసాకార పరామరా్శత్ తదభావాభలాపాచచి 1-3-36 ఉపనయన 
సంస్్కరానినా గురించి పరామరి్శంచ్ట, ద్నిక్ అధకారము లేదనుటవలలే కూడా. 
బ్రహ్మ విద్యను ఉపదేశించే సందరా్భలలో ఉపనయన సంస్్కరానినా గురించి పరామర్శ 
చేయబడుతుననాది. ఉపత్వేనేషే్య నినునా నేను దగగారక తీస్కంటాను. తిం హ ఉపనినే్య 
అతడిని తనవద్దక చేరుచికనానాడు. ఇతా్యది వాకా్యలయందు శూద్రుడిక్ ఉపనయన 
సంస్్కరం లేకపోవడం చెపపుబడుతుననాది. నశూద్రే పాతకింకిించిన్నచ సింసాకార 
మర్హతి శూద్రుని యందు ఎట్వంటి పాతకము అనగా సంధా్యవందనాదుల్ లేని / 
చేయని కారణంగా వచేచి పాపము లేదు ఐనా ఉపనయన సంస్్కరానిక్ అరు్హడు కాడు. 
చతురోధో వరణుోః ఏకజాతిరనాచసంస్్కర మర్హతి ఏకజాతి అనగా ఒకేపట్టుక కలిగా ఉండుట 
రండు జన్మల్ కలది కాదు. బ్రాహ్మణాదులక పట్టుకతో ఒక జన్మ ఉపనయన 
సంస్్కరముతో రండవ జన్మ వస్తేంది. ఏకజ్తి ర్న చసింసాకారమర్హతి. నాల్గు 
వరాణులలో ఒక్క జాతిక్ మాత్రమే సంస్్కరము లేదు. ఇతా్యదివాకా్యలలో.

సూ।। తదభావనిరాధోరణే చ ప్రవృతే్తోః 1-3-37 శూద్రుడు కాడని నిరాధురణ 
చేస్కోవడంలో పూనుకోవడం చేతనునూనా. నైత దబ్రాహ్మణ వివకు్తమర్హతి. 
సమిధిం సోమా్యహర. దీనినా బ్రాహ్మణుడు కానివాడు వివరించజాలడు. ఓ స్ము్యడా 
సమిధలను / మోదుగుపలలేలను తీస్కనిరా! అని బ్రహ్మవిద్యను తెల్స్కో గ్రిన 
జాబాలిక్ శూద్రత్వము లేదని నిరాధురణ అయ్్యనాకనే బ్రహ్మవిద్యను ఉపదేశించడానిక్ 
పూనుకోవడంవలలే శూద్రుడిక్ అధకారము లేదని తెల్స్తేననాది.

సూ।। శ్రవణాధ్యయన అర్థప్రతిషేథాత్ 1-3-38 వేద్నినా వినడము, 
చదువడము, అరాథేనినా తెల్్సకోవడాలను నిషేధంచినందువలలే. శూద్రుడిక్ వేద్నినా 
వినడము, ద్నినా చదువడము, ద్ని అరాథేలైన అనుషా్ఠనాల్ నిషేధంపబడుతునానాయ్. 
పదు్య హవా ఏతత్ శ్మశానిం. యచూఛేద్రోః తసా్మత్ శూద్రసమీపే నాధే్యతవ్యమ్. ఈ 
శూద్రుడు నడుసూతే ఉననా శ్మశనము. అందువలన అతడి వద్ద వేద్నినా చదువకూడదు. 
తసా్మత్ శూద్రో బహుపశ్ోః అయజీఞాయోః అందువలలే శూద్రుడు పశ్వుతో సమానుడు. 
గౌరవింపదగినవాడు కాడు. బహుపశ్ోః పశ్వుతో స్దృశ్యము కలవాడు అని 
అరథేము. ఆచారు్యలవద్ద వినని వానిక్ అధ్యయనము చేయడము, ద్ని అరాథేనినా 
తెల్స్కోవడము, ద్ని అరథేమైనవాటిని ఆచరించడమునూనా జరుగవు. ఇందువలలే 
అవనీనా కూడా నిషేధంపబడినటిటువే.
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సూ।। స్మతృతేశచి 1-3-39 స్మమృతుల్ కూడా నిషేధంచ్తుననావి కాబటిటు. 
శ్రవణాది నిషేధము స్మరింపబడుతుననాది - అధహాస్య వేదముపశృణవేతోః 
త్రపుజతుభా్యమ్ శ్రోత్రప్రతిపూరణమ్. ఉదాహరణే జిహావేచేఛేదోః ధారణే శరీరభేదోః 
వేదమును వింట్ననా విననా శూద్రుడిక్ స్సము, తగరములతో చెవులను నింపాలి. 
వినరాకండా మూసివేయాలి. విననాద్నినా న్టితో పలిక్ ఉద్హరించితే నాల్కను 
కోసివేయాలి. బుదిధులో నిల్పకంట్ శరీరానినా ముక్కల్గా చేయాలి. (తల నరకాలి) 
అని, నచాసో్యపదిశేదధోర్మమ్ నచాస్య వ్రతమాదిశేత్. ఇతనిక్ ధరా్మనినా / కర్మను 
ఉపదేశించకూడదు. ఇతడిక్ వ్రతాలనునూనా చేయుమని ఆదేశించకూడదు అని కూడా 
స్మమృతులలో చెపపుబడింది. ఇందువలలే శూద్రుడిక్ అధకారము లేదని సిదధుమైంది.

ఎవరైతే నిరి్వశేష చినా్మత్రం బ్రహ్మనే పరమారథేము ఆయన కంట్ వేరుగా ఉననాట్టు 
కనిపంచ్తుననాదంతా మిథ్యనే. అది ఉననాట్లే కనిపస్తేంది. కానీ నిజంగా ఆలోచిస్తే 
అది ఉననాది సతుతేకాదు. బంధము కూడా పరమారథేము కాదు. అది ఏకమేవాది్వతీయం 
బ్రహ్మ, తతతే్వమసి ఇతా్యదివాకా్యల చేత పటిటున, వస్తేవుయొక్క యథారథేసిథేతిని తెలిప్ 
జాఞానము చేతనే తొలగిపోతుంది. ఆ విధంగా బనధుము తొలగిపోవడమే మోక్షము 
అని చెపపుతునానారో వారు బ్రహ్మజాఞానవిషయములో శూద్రుడిక్ అధకారములేదు 
అని చెపపులేరు. ఉపనయన సంస్్కరము లేక, వేద్నినా చదువక, వేద్నతే వాకా్యలను 
ద్ని అరాథేనినా గురుముఖతః వినక ఎవడో ఒకడి ద్్వరా ఎటాలేంటి విశేషాల్ లేక 
కేవలజాఞానము మాత్రమే బ్రహ్మ. ఆయనే పరమారథేము. తక్్కనదంతా ఆ బ్రహ్మయందే 
కలిపుంచబడింది. మిధ్యయైనది. అని తెలిప్ స్ధారణ వాక్యము వలన వస్తేవు యొక్క 
యథారాథేనినా తెలిప్ జాఞానము పడుతుననాది. అంతమాత్రము చేతనే బనధుము కూడా 
తొలగిపోతుంది. కనుక ది్వజాతుల్ మాత్రమే ఉపనయన సంస్్కరానినా పంది 
వేద్ధ్యయనం చేసి వేద్నతే వాకా్యరథే విచారణ చేసి బ్రహ్మజాఞానము పంద్లి్సన 
అవసరము లేదు. శ్రమ లేకండా ఎవరో ఒకరి మాటతో జాఞానము కలిగి బంధానునాండి 
విముకతేడవుతూ ఉంట్ ఈ జంఝాటాననాంతా నెతితేన పెట్టుకని బాధపడవలసిన 
అవసరమేముననాది? ఐతే తతతే్వ మసి ఇతా్యది వాక్యము వలలేనే జాఞాన్తపుతితే జరుగుతుంది. 
వేర్ వాకా్యల వలలే కాదు అని నియంత్రించడం తగదు. జాఞానము అనేది ఏ ఒక్క 
పరుష్డిచేతిలో మాత్రమే ఉండేదికాదు. అందుక తగిన స్మగ్రి - ఉపకరణాల్ - 
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ఉననాపపుడు వ్యక్తే కోరుకోకనానా జాఞానము పడుతుంది. వేదవాకా్యలవలలేనే వస్తేవు యొక్క 
యథారథే జాఞానము పడితేనే బంధము తొలగిపోతుంది. అని కూడా చెపపువీల్లేదు. ఏదో 
ఒక విధంగా వస్తేవు యొక్క యథారథేసిథేతి తెలియగానే భ్నితే తొలగిపోతుంది కద్! 
ఎటాలేగంట్ ఆపతేడైన ఒక పరుష్ని యొక్క మాటతో ముత్యప చిపపు యందు వెండి 
అనే భ్నితే బ్రాహ్మణుడిక్ గాని శూద్రుడికనా సమానంగానే తొలగిపోతుంది కద్! అదే 
తీరుగా శూద్రుడిక్ కూడా వేదము తెలి్సన సంప్రద్య పరుడైన వానియొక్క వాక్యముతో 
వస్తేయాధాత్మయా జాఞానము కలిగా ద్నితోనే జగతుతే అంతా ఉననాదనే భ్రమనే కాని నిజము 
కాదు అని తెలిసి భ్రమతొలగిపోగలదు. న చా స్య ఉపదిశేదధోర్మమ్ ఈ శూద్రుడిక్ ధరా్మనినా 
ఉపదేశించకూడదు. ఇతా్యది నిషేధము ఉననాది కనుక వేదవేతతేల్ శూద్రాదులక 
జాఞానప్రబోధము చేయరు అని అనడానిక్ వీల్లేదు. తతతే్వమసి మొదలైన వాకా్యలవలలే 
తానే బ్రహ్మ అని తెలి్సపోయ్నందువలలే వేదము యొక్క శిరస్్స పైన ఉండేవారవడం చేత 
అధకారాల్ చేస్ వారవ్వరూ లేక అవనీనా తగులబడి పోయ్నందువలలే నిషేధ శస్్రానిక్ 
వారు క్ంకరుల్ కారు. కనుక వారు శస్్రానిక్ లంగక స్్వచఛేగా ప్రవరితేంచవచ్చిను. 
లేద్ నిషేధ శస్్రానినా ఉలలేంఘంచే స్వభావముననావారవరైనా బ్రహ్మ ఒక్కట్ సత్యము. 
జగతుతే భ్రమ మాత్రమే. అది యథారథేము కాదు అని గనుక ఉపదేశించితే ద్నితో 
శూద్రాదులక జాఞానము తపపుక పడుతుంది. ఐతే ముత్యప చిపపుయందు వెండి 
ఉననాదనే భ్రమ తొలగిపోయ్నట్లేగానే పరుష్ల్ మాటాలేడే వాకా్యల వలలే పటిటున 
తత్వజాఞానము తరువాత శూద్రుడిక్ జగద్ భ్రమ తొలగిపోదు అని అనకూడదు. 
మీరననాదే నిజమైనపపుడు తతతే్వమస్్యదివాకా్యలను విననా తరువాత కూడా బ్రాహ్మణుడిక్ 
కూడా జగధ్ భ్రమ తొలగిపోవడం లేదు కద్! నిధ ధా్యసనముతో దె్్వతవాసన 
తొలగిపోయ్నపపుడే తతతే్వమస్్యది వాక్యము నివరతేకజాఞానానినా పటిటుంచ్తుంది అని 
అంటావా? ఐనపపుడు వేదవాక్యము కాక పౌరుషేయ వాక్యం కూడా శూద్రాదులక 
నీవు చెపపునట్లే నివరతేక జాఞానానినా కలిగించ కల్గుతుంది. కనుక విశేషము / ప్రతే్యకత 
ఏమీ ఉండబోదు స్మా! నిదిధా్యసనం అంట్ బ్రహా్మత్మభావానినా - నేనే బ్రహ్మను అనే 
భావానినా - బోధంచే వాక్యము ఏ అరాథేనినా ప్రతిపాదించడానిక్ తగినదో ద్నియొక్క 
అరాథేనినా తలచ్కోవడం, లేక ఊహించడము. అదే విపరీత వాసనను - బ్రహ్మ సత్యము 
జగతుతే మిథ్య అని ఉండగా ద్నిక్ బ్రహ్మ లేడు ప్రపంచమే ఉననాది అనే ఆలోచనను 
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- తొలగిస్తేంది. అని నిది ధా్యసనము చేయవయా్య అని ధా్యనవిధక్ దృషాటురథేతా్వనినా 
అనగా విపరీత వాసన తొలగి పోవడానినా చెపపుతునానావా? ఐతే వేద్నువచనాదుల్ 
- వేద్ధ్యయనానినా చేయడము మొదలైనవి - వివిదిషా - తెల్్సకోవాలనే కోరికను 
పటిటుంచడములో తోడుపడుతవి. అని అననాటలేయ్తే శూద్రుడిక్ కూడా పూర్వ జన్మలో 
చేసిన స్కృతము వలన ఈ జన్మలో బ్రహ్మను గురించి తెల్్సకోవాలనే కోరిక 
కలిగినపపుడు వేదవాక్యము వలలేకాక పౌరుషేయవాక్యము వలలే, నిషేధవాకా్యనినా 
ధక్కరించి ప్రవరితేంచే వారియొక్క మాటల వలలే, నిది ధా్యసనాదుల వలలే, విపరీత 
వాసన తొలగిపోతే బ్రహ్మజాఞానము పడుతుంది. ద్నితో పరమారథేము కాని బనధుము 
తొలగిపోగలదు.

లేద్ తర్కముతో కూడిన ప్రత్యక్షము - కార్యకారణసమబినాధునినా ఊహించడమే 
తర్కము - లేద్ అనుమాన ప్రమాణము వలననునూనా విశేషాల్ ఏమీలేని స్వయం 
ప్రకాశము కలిగాన జాఞానమే అయ్న ప్రత్యగ్వస్తేవు నందు - ఆత్మయందు - అజాఞానానిక్ 
స్క్గా ఉండడము - ఆ అజాఞానము వలన పటిటున వివిధము, వింత వింతలూ ఐన 
జాఞాత జేఞాయము మొదలైన భేద్లతో కూడి ఉననా సమసతే జగతూతే ఆరోపంప బడి 
ఉననాది అని నిశచియానినా చేస్కని, ఇటాలేగా అజాఞానంతో కూడి ఉననా పరిశ్దుధుడైన 
ప్రత్యగాత్మ (జ్వుడి) యందు ఎడతెగకండా తలచ్ కోవడంతో విపరీత వాసనను 
తోసిపార్సి ఆ ప్రత్యగ్వస్తేవునే స్క్షాత్కరించ్కని శూద్రాదుల్నూనా బనాధునునాండి 
విడిపంచ్కోబడగలరు. కనుక మిథ్య ఐన విచిత్ర ఐశ్వర్యము, విచిత్ర సృష్టు 
మొదలైన అలౌక్క అననతే విశేషాలను పట్టుకని వ్రేళ్ళీడుతుననా వేద్నతే వాక్యముచేత 
ఎంతమాత్రమూ ప్రయోజన మిక్కడ కనబడుటలేదు. కనుక శూద్రాదులకే 
బ్రహ్మవిద్యయందు అధకారము స్లభంగా చేజిక్కతుననాది. కనుక ఈ పదధుతి ప్రకారమే 
బ్రాహ్మణాదులక కూడ బ్రహ్మజాఞానము లభంచ్తుననాది కనుక దేశకాలవ్రతముల్ 
మొదలైన అనేక నియమాలతో కూడి తపసి్వని - శ్చనీయ - ఐన ఉపనిషతుతే మూడు 
దోసిళళీ నీళుళీ ఇచిచి వదిలిపెటటుదగినదే కాగలదు.

సహజమై అనాదిగా వసూతే ఉననా లోక వ్యవహారములో భ్రమించ్తుననా ఈ జ్వుడిక్ 
ఎవరో ఒకాయన ఎదురుపడి ఈ లోక వ్యవహారమంతా వటిటు భ్రమ. పరమారథేమైతే 
ఇది స్మా! అని చెపపునపపుడే ప్రత్యక్షంగా ఉననా లోకానినా అనుమానించదగిన - 
ఊహించదగిన పరమారాథేనినా తెల్్సకోవడానిక్ కోరిక కల్గాతుంది. కనుక ఆ విషయానినా 
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తెల్పడానిక్ వేదము కూడా ఉండితీరాలి అని అనకూడదు. ఎందువలలే నంట్ 
పటటుడం, దుఃఖ్లననుభవించడము, చావడము అనే సంస్రదుఃఖ్లక భయపడిన 
వారికోసము స్ంఖ్్యల్ మొదలైనవారు ప్రత్యక్ష అనుమాన ప్రమాణాల స్యంతో 
వస్తేవులయొక్క యథారథే స్వరూపానినా నిరూపణమును చేసూతేననావారై ప్రత్యక్షానుమాన 
ప్రమాణాలయొక్క యథారథేసిథేతి తెల్్సకోవాలనే కోరికను పటిటుస్తేనానారు. ఆ తీరుగ 
బుభుత్స కలిగాన తరువాత ఆ ప్రత్యక్ష అనుమాన ప్రమాణాలచేతనే నిత్యము, శ్దధుము 
స్వప్రకాశము, అది్వతీయము, కూటసథేము ఐన చైతన్యమే సతుతే. తక్్కనది. అంతా 
సతుతేపైననే ఆరోపంచబడింది. అని స్లభంగా ఆలోచించ్కోవచ్చి. ఇపపుడే చెపపున 
స్వయంప్రకాశమైన వస్తేవులో వేదము ద్్వరా మాత్రమే తెల్్సకోదగిన మరొక 
విశేషము ఉననాదని మేము తలచడం లేదు. అందువలన ఒపపుకోబోము కూడా. నీ 
అభప్రాయము ప్రకారము ఆ శ్రుతి అధ్యసతేమైన (దై) ద్నిక్ సహజము కాని రూపానినా 
తొలగించేది మాత్రమే కద్! సతుతేఐన ఆత్మ ఆనందరూపమును కలది. ద్నినా 
తెల్్సకోవడానిక్ ఉపనిషతుతే ఉండితీరాలి అని అనకూడదు. ఆత్మ కేవలము జాఞానమే 
రూపము గలది కావున ద్నితోనే సకల ఇతర జాఞానము కంట్ వేరుగా ఉననా రూపాలనీనా 
తొలగిపోయ్నందువలలేనే అది ఆనందరూపమవుతుననాది కాబటిటు మళ్ళీవేదమంటూ 
ఒకటి ఉండి ఆత్మ అనేది ఆనందరూపము అని చెపపువలసిన పనిలేదు.

ఎవరికతే మోక్షానినా సంపాదించిపెట్టుది వేద్నతేవాకా్యల చేత విధంపబడిన 
జాఞానము ఉపాసనారూపమై ఉంట్ననాదో అది పరబ్రహ్మ ఐన పరమపరుష్డిని 
సంతోషపరచిడమే. అది కేవలము వేదశస్రాము చేత మాత్రమే తెల్స్తేంది. ఉపాసన 
శస్రాము కూడా ఉపనయనాదులతో సంస్కరింపబడి చదివిన స్్వధా్యయము వలలే 
పటిటున జాఞానము. అది వివేకవిమోకము మొదలైన స్ధనాలతో సహకరింపబడినదైతేనే 
తనక ఉపాయముగా స్్వకరిస్తేంది. ఇటాలేగా ఉండిన ఉపాసన చేత సంతోషపడిన 
పరుషోతతేముడు తనను ఉపాసించిన వాడిక్ సహజమైన ఆత్మయాధాత్మయా జాఞానానినా 
ఇచిచి కర్మలవలలే పటిటున అజాఞానానినా నశింపచేసూతే బనాధునునాండి విడిపంచ్తాడు. అని 
ఎవరి పక్షమో వారిక్ ఇపపుటివరకూ చెపపున నా్యయము ప్రకారము శూద్రాదులక 
అధకారము లేదనుట బాగుగా పసగుతుంది. ఇది అప శూద్రాధికరణము
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ఇక ప్రమిత్ధికరణశేషము

ఇకకాడ నుిండి ప్రమిత్ధికరణములో మిగిలిన భాగము. ఈ విధంగా 
ప్రసంగానినా బటిటు నడుమ వచిచిన ఉపాసనాధకారము ఉననాద్? లేద్? అనే విషయానినా 
ముగించి ప్రస్తేతము ఐన అంగుష్ఠము అంతమాత్రమే ఉననా భూతభవా్యలక ఈశ్వరుడై 
నందువలలే పరబ్రహ్మగా గురితేంపను పందిన వానిని సమరిథేంచే మరొక్క హేతువును 
చెపపుతునానాడు.

సూ।। కమ్పనాత్ 1-3-40 అంగుష్ఠమాత్రుడిని చూచి వణుకతుననాందువలలే. 
అింగుష్ఠమాత్రో పురుష్ మధే్య ఆత్మని తిష్ఠతి బొటనవ్రేల్ అంతటి పరుష్డు ఆత్మక 
నడుమ ఉంట్నానాడు. అింగుష్ఠ మాత్రోః పురుష్ఽన్తరా త్్మ. అంగుష్ఠమంతటి 
పరుష్డు అనతేరాత్మ. అనే ఈ రండు వాకా్యలక నడుమ యదిదింకిించ జగత్ సరవేిం 
ప్రాణ ఏజతినిససుతృతమ్. మహద్ భయిం వజ్రముద్యతిం యఏవిం విదుర మృత్సే్త 
భవని్త. భయా దగి్నస్తపతి భయాత్తపతి సూర్యోః భయాదిింద్రశచి వాయుశచి మృతు్య 
రా్థవతి పించమోః. ఈ కనిపంచేది ఏదైతే ఉననాదో అంతా కూడా ప్రాణశబ్దవాచ్్యడైన 
పరమాత్మనుండే పటిటుంది. అది అంతా ఆయనను చూచి వడవడ వణుకతుననాది. 
మిక్్కలి భయంకరమైన వజ్రానినా తమమీదక ప్రయోగించడానిక్ ఎతతేబడినద్? 
ఏమి? అని భయపడుతునానారు. ఈ విషయానినా తెల్్సకననావారు ఆనందరూపమైన 
మోక్షానినా పందుతునానారు. ఆయన వలలే భయంతో అనగా తమ విధులను సక్రమంగా 
నిర్వహించకపోతే ఏమి ముపపు ముంచ్కని వస్తేందో అనే భయంతో కరతేవ్య 
పరాయణులై ఉంట్నానారు. ఈ భయం వలలేనే అగినా సూరు్యల్ తపంచ్తునానారు 
(వేడిమిని వెల్తురునూ పటిటుస్తేనానారు) అదేవిధంగా ఇంద్రవాయువుల్నూనా తమతమ 
పనులను పూరితేచేయడానిక్ ఉరుకల్ పరుగుల్ పెడుతునానారు. ఇక ఐదవవాడైన 
మృతు్యవు కూడా పరుగెతితేపోతునానాడు. అని సమసతే జగతూతే అగినాసూరా్యదుల్నూనా 
ఈ అంగుష్ఠ మాత్రుడైన ప్రాణశబ్దము చేత వ్యవహరింపబడే వానిపై ఆధారపడి 
ఉంట్ననా, ఆయననుండే పట్టుకచిచిన వారందరిక్నీనా ఆయననుండే గపపుభయము 
కలిగానందువలలే ఏ జనమ్ - కంపనము వణుక వినిపంచ్తుననాది. ఆయన ఆజఞాను 
ఉలలేంఘంచితే ఏమి కానుననాదో అనే గపపుభయంతో ప్రయోగించడానిక్ పైక్ 
ఎతతేబడిన వజ్రానినా చూచినట్లేగానే సమసతే ప్రపంచమునూనా వణుకతూ ఉననాది అని 
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అరథేము. భయాదగి్నస్తపతి అనే వాక్యముతో ఏకారథేత ఉననాందువలలే - ఒకే అరాథేనినా 
చెపతుననాందువలలే - మహదభూయిం వజ్ర ముద్యతిం అనే చోట పంచమీ విభకతేయారథేములో 
ప్రధమా విభక్తేని ప్రయోగించినారని తెల్్సకోవాలి. ఇది పరబ్రహ్మ యొక్క స్వభావము. 
ఏతస్య వాఅక్షరస్యప్రశాసనేగారి్గ। సూరా్యచింద్రమసౌ విధృతౌ తిష్ఠతోః 2) భీషాఽ 
సా్మదావేతోః పవతే. భీష్దతిసూర్యోః భీషాఽసా్మదిింద్రశాచిగి్నశచిమృతు్యరా్థవతి 
పించమోః అని చెపపుబడిన తన శసనానిక్ అనుగుణంగా అందరినీ నడిపంచడం అనే 
ఐశ్వర్యం - పరబ్రహ్మఐన పరుషోతతేముడిదేనని తెల్స్తేననాది. ఇందువలన కూడా 
అంగుష్ఠ ప్రమితుడు పరుషోతతేముడే - 

సూ।। జో్యతి రదార్శనాత్. 1-3-41 పరంజ్్యతిగా కనిపంచ్తుననాందువలలే. 
ఆ అంగుష్ఠ ప్రమితుడైన వాడికే చెందిన రండు వాకా్యల నడుమ పరబ్రహ్మకే 
అస్ధారణమైనది సర్వతేజస్్సలను కపపువేస్టట్వంటిది. సూరా్యగినా చంద్ర 
తారకాదులక కారణమైనటిటుది, వారిక్ తగిన తేజస్్సను ప్రస్దించేది ఐన 
అంగుష్ఠప్రమితుడైన వానియొక్క జ్్యతి కనిపంచ్తుననాది. నతత్ర సూరో్యభాతి 
న చింద్రత్రకిం నేమా విదు్యతో భాని్త కుతోఽయమగి్నోః తమేవభాన్త మనుభాతి 
సరవేమ్. తస్యభాసాసరవేమిదిం విభాతి. ఆ వెల్గు ముందర సూరు్యడు వెల్గడు. 
చంద్రుడు చ్క్కలగుంప వెల్గవు. ఈ మెరుపలూ ప్రకాశించవు ఐనపపుడు అగినా 
ఎటాలే వెల్గగలడు. ఈ వెల్గుల ప్రపంచమంతా ఆయన యొక్క వెల్గుననుసరించే 
ప్రకాశిస్తేననాది. ఈ ప్రపంచమంతా ఆయన కానితే నుండే తాను వెల్గుతుననాది అని. ఈ 
శ్లేకమే అధర్వణ వేదములోనూ పరబ్రహ్మను గురించి వినిపస్తేననాది. జ్్యతులకనినాంటికీ 
జ్్యతియై ఉండే పరంజ్్యతిత్వము పరబ్రహ్మకే ఉననాదని వినిపస్తేననాది. ఎటాలేగంట్. 
పరింజో్యతిరుపసమ్పద్యసేవేన రూపేణాభనిష్పద్యతే పరంజ్్యతి యైన వాని 
వద్దక చేరుకని తనదైన రూపమున ఆవిర్భవించ్తాడు. తిందవాోః జో్యతిషాిం 
జో్యతిోః ఆయురో్హపాసతేఽమృతమ్. ఆ జ్్యతిస్్సలనినాంటికీ జ్్యతిస్్స ఐనవాడిని 
దేవతల్ అందరూ ఆయువు, అమృతము, అని ఉపాసించ్తునానారు. అథయదతోః 
పరోదివోజో్యతిరీదాప్యతే ఇక దీనికంట్ పైన దు్యలోకానిక్ ఆవల ఏజ్్యతి వెల్గుతూ 
ఉననాదో ఇట్వంటి వాకా్యలయందుననావాడు ఇందువలలే అంగుష్ఠ ప్రమితుడైన 
పరంబ్రహ్మనే. ప్రమిత్ధికరణము ముగిస్ింది.
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ఇక అరా్థన్తరత్వేది వ్యపదశాధికరణము ఆరింభమవుతున్నది.

సూ।। ఆకాశోఽరా్థన్తర త్వేది వ్యపదశాత్ 1-3-42 ఆకాశశబ్దవాచ్్యడు 
పరమాత్మనే. బదధుముకాతేవసథేలలోనుననా జ్వుడికంట్ అరాథేనతేరముగా/మరొకడుగా 
ప్రొ్కనబడినందువలలే. ఛందోగ్యము నందు ఇటాలేగా వినిపస్తేననాది. ఆకాశో 
వైనామరూప యోరి్నరవేహిత్, తేయదన్తరా, తదబురిహ్మ తదమృతిం స ఆత్్మ. 
ఆకాశమేకద్ నామరూపాలను నిర్వహిస్తేననాది. నీలోపలకూడా ఉననాది. ఆ 
ఆకాశమే బ్రహ్మ. అది ఆనందమయము -అతడు ఆత్మ. అని ఇచచిట సంశయము. 
ఈ ఆకాశశబ్దము చేత నిర్్దశింపబడినవాడు ముకాతేత్మనా? పరమాత్మనా? అని. 
ఏది తగును అని అంట్ ముకాతేత్మనే అని అంట్నానాము ఎందువలలేననేటటలేయ్తే 
చెపతేనానాము. విను. అశవేఇవ రోమాణి విధూయపాపిం చింద్రఇవరాహోరు్మఖాత్ 
ప్రముచ్య, ధూత్వేశరీరమ్ అకృతమ్ కృత్త్్మ బ్రహ్మలోకమభసింభవామి. గుర్రము 
తన రోమాలను దులిపవేస్కననాట్లే పాపానినా వదిలించ్కని, రాహువు న్టినుండి 
చంద్రుడివలె విడుదలను పంది, అకృతమ్ అనబడే ఈ శరీరానినా వదలి / ప్రక్షాళన 
చేస్కని కృతాత్మను అయ్్య / ఆత్మ విజాఞానంతో బ్రహ్మను ఉపాసించి బ్రహ్మ లోకానిక్ 
చేరుకంటాను. అని ముకతేడిగా శరీర పాతాననతేరము కానుననాందున, తేయదన్తరా 
నీక లోపల నీక తెలియకండా ఉననా అనినీనా నామరూపాలనుండి విడిపోయ్న ఆ 
ముకతేడినే చెపపుతుననాందువలన నామరూపయోోః నిరవేహిత్ నామ, రూపాలను 
నిర్వహించడంతోనూ ఆ ముకతేడే ముక్తేని పందకమునుప నామరూపాలను 
నిర్వహించినవాడైనందువలలే ఆ ఉపలక్షణముతో గురితేంపదలచినటిటువాడు. అతడే కద్ 
దేవాదిరూపాలను, వాటిక్ తగిన నామాలనునూనా ఇంతక మునుప ధరించినాడు కద్! 
అటాలేంటి వాడిదే నామరూపాలనుండి విడుదలను పందిన ప్రస్తేతముననా ముకాతేవసథే. 
ద్నినే తద్ బ్రహ్మ. తదమృతమ్ అని అంట్నానారు. ఆకాశమనే శబ్దము యౌగికారథేము 
ప్రకారము కదించ్కపోని ప్రకాశముతో కూడి ఉననాది కాబటిటు ముకాతేత్మయందునూనా 
చక్కగా సమన్వయము అవుతుంది.

ఏమండీ! ప్రస్తేత విషయవాక్యము దహర వాక్యము యొక్క శేషము / మిగుల్ 
ఐనందున ఇక్కడి ఈ ఆకాశ శబ్దవాచ్్యడు ముకాతేత్మ కాకండా ఆదహరపరుష్డు, 
పరమాత్మ, దహరాకాశము అని తోస్తేననాది కద్! ఆ ఆకాశము పరమాత్మ అని 
నిరణుయ్ంచినారు కద్! అని అనుకంట్నానారు కాని అది మీరననాట్లే కాదు. నడుమ 
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ప్రజాపతి వాక్యము వచిచి ద్నిక్ ఎడము / దూరానినా / విడదీయడానినా కలిపుస్తేననాది. 
ప్రజాపతి వాక్యములో కూడా ప్రత్యగాత్మ యైన జ్వుడి యొక్క ముకతేయావస్థేనమైన 
రూపము చెపపుబడింది. ద్ని తరువాత కూడా విధూయ పాపమ్ అని ఆ ముకాతేవసథేలో 
నుననావాడే పగడబడినాడు / ప్రస్తేవించబడినాడు. అందువలలే ఇక్కడ ఉననా ఆకాశ 
శబ్దవాచ్్యడు ముకాతేత్మనే.

అని పూర్వపక్షము ఏరపుడితే చెపపుతునానాము. ఆకాశః అరాథేనతేరతా్వది 
వ్యపదేశత్ అని. ఆకాశము పరబ్రహ్మనే. ఎందువలలే? అరాథేనతేరతా్వదివ్యపదేశత్. 
అరాథేనతేరవ్యపదేశము అనగా ఆకాశో హ వైనామ రూపయోరి్నరవేహిత్ అని. 
నామరూపాలను నిర్వహించగలగడం. బదుధుడు ముకతేడు అనే రండు అవసథేలలో 
నుననా ప్రత్యగాత్మ కంట్ వేర్ఒకడు అయ్్య ఉండడము అనేది ఆకాశనిక్ 
ఉపపాదిస్తేననాది. బద్ధువసథేలోనుననా వాడు స్వయంగా తాను కర్మలక లంగి 
ఉననావాడైనందున నామరూపాలను పందియుంట్నానాడు కాబటిటు ఇతరులయొక్క 
నామమును రూపమునునూనా నిర్వహించజాలడు. ముకాతేవసథేలో ఉననావాడిక్ 
జగద్ వా్యపారము - సృష్టు సిథేతిలయాదులను చేయడము - నిర్వహించే అవకాశము 
బొతితేగా లేదు కనుక నామరూపాలను నిర్వహించగల్గడమనేది ఎంతమాత్రము 
సమ్భవించదు. ఈశ్వరుడు మాత్రము సకల జగతుతేను నిరా్మణము చేయగల 
స్మరథేయాము కలవాడైనందున నామరూపాలను నిర్వహించగలడు అని వేదము 
చేతనే గురితేంపబడి చెపపుబడింది. 1) అనేన జీవేన ఆత్మనా అనుప్రవిశ్యనామ రూపే 
వా్యకరవాణి 2) యోః సరవేజఞాోః సరవేవిత్ యస్యజ్ఞానమయిం తపోః. తసా్మదతద్ బ్రహ్మ 
నామరూపమన్నించజ్యతే 3) సరావేణి రూపాణి విచిత్యధీరోః నామాని కృత్వే 
అభవదన్ యదాసే్త 2) ఎవడు సర్వజుఞాడో సర్వమును బాహా్యభ్యనతేరాలలో ఎరిగినవాడు, 
ఎవని ఆలోచన జాఞానరూపమైనదో అతడినుండి ఈ ప్రకృతి నామరూపాల్ కల జ్వుడు 
అననాము ఆహారము, ప్రకృతి పడుతుననావి. 3) అనినారకాలైన రూపాలను ధరించి 
బుదిధుతో ఆనందపడుతుననావాడై అనేకములైన నామాలను కూడా ఏరపురచి వాటిని ఆయా 
ప్రలేతో పల్సూతే ఎవడునానాడో ఇతా్యది వాకా్యల ద్్వరా తెలియవస్తేననాది. ఇందువలలే 
నిర్వహింపదగిన నామరూపాలను కలిగాయుననా ప్రత్యగాత్మ కంట్ నామరూపాలను 
నిర్వహించే వాడైన ఈ ఆకాశము ఆముకతేడు, జ్వుడి కంట్ కూడా వేరయ్నవాడే. 
అతడే పరబ్రహ్మ. ద్నేనా తేయదన్తరా అని ఉపపాదిస్తేననాది శ్రుతి. ఎందువలలే నైతే ఈ 
ఆకాశము నామరూపాలక అనతేరా - వాటితో తాకబడనిదై అరాథేనతేర మయ్్యందో ఆ 
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కారణంచేతనే నామరూపాలక నిర్వహితా (నిర్వహించేది; నడిప్ది) అయ్్యంది. 
పణ్యపాపరూపకర్మల్ లేనిది కాబటిటు సత్యసంకలపుమును కలది ఐనందున నిర్వహితా 
అవుతుననాదని అరథేము. సూత్రం లోని ఆదిశబ్దము చేత బ్రహ్మత్వము, ఆత్మత్వము, 
అమృతత్వముల్ గ్రహింపబడుతుననావి. నిరుపాధక బృహతా్వది ధరా్మల్ పరమాత్మక 
మాత్రమే సంభవించ్తవి. ఆ కారణము చేత ఇక్కడి ఆకాశము పరబ్రహ్మనే ముకాతేత్మ 
కాడు. ఏదైతే ధూత్వే శరీరమ్ అనే ద్నితో తరా్వత చెపపుబడిన ముకతేడు అని 
ఏమాటను చెపపునారో అది సరికాదు. బ్రహ్మలోకమభ సంభవామి అని పరబ్రహ్మయే 
అననతేరము ప్రస్తేవింపబడినాడు. ఒకవేళ (కాబోయేవాడు - అభసంభవితా) అభ 
సంభవిత ఐన ముకతేనిక్ నామరూపనిరా్వహకత్వము మొదలైనవి అసంభవాల్ 
కాబటిటు అభసంభావు్యడైన పరబ్రహ్మనే అక్కడ గురితేంచాలి.

ఇంతే కాకండా ఆకాశ శబ్దముతో ప్రకృతమైన దహరాకాశము ప్రత్యభజఞా 
చేయబడుతుననాందున, ప్రజాపతి వాక్యమునూనా ఉపాసక స్వరూపానినా చెపపుడం కోసము 
బయల్దేరింది కనుక ఉపాస్్యడైన దహరాకాశమే ప్రాప్యము / చేరుకోదగినదిగా 
చెపపుబడి ముగింప చేయబడుతుననాది అని తలచడమే యుకతేమైనది. అకాశశబ్దము 
ఎక్కడా కూడా ప్రత్యగాత్మ అనే అరథేములో ప్రయోగింపబడి కనపడడం లేదు. ఇందువలలే 
ఈ వాక్యములోని ఆకాశము పరబ్రహ్మనే.

ఒకవేళ ఇటాలే కావచ్చిను - ప్రత్యగాత్మ కంట్ అరాథేనతేరమైన మరొక ఆత్మ 
అనేదే లేదు. ఐకా్యనినా - ఒక్కట్ ఉననాదని - చెపపునందువలలే మరియు పరపాట్న 
రండోది ఉననాది అనుకంటావేమోనని రండవ వస్తేవు లేనేలేదని దె్్వతానినా 
నిషేధంచినందువలలేనూ ఇటాలేగా తల్స్తేనానాము. కర్మ సమబినధుము లేక శ్ద్ధువసథేలో 
ప్రత్యగాత్మనే పరమాతా్మ, పరంబ్రహ్మ, పరమేశ్వరుడు అనే ప్రలేతో పల్వబడుతునానాడు. 
ఇందువలలే ప్రస్తేత చరచిక అవకాశమిస్తేననా బ్రహ్మగా మారబోయే ముకాతేత్మ కంట్ 
అరాథేనతేరమైన అభసంభావ్యమైన బ్రహ్మ లోకము వేర్ లేదు. బ్రహ్్మవ బ్రహ్మయే లోకము  
అని అరథేము చెపపుకోవాలి. ఇందువలలే నామరూపాలను నిర్వహించేవాడు అనబడుతేననా 
ఆకాశమునూనా ఆ ముకాతేత్మనే కావడానిక్ అర్హతను కలిగి ఉనానాడు. అని. దీనిక్ 
సమాధానమును చెపతునానాడు.

సూ।। సుష్పి్త ఉత్ క్రానో్తయార్భూదన 1-3-43 గాఢనిద్ర, మరణవేళల యందు 
జ్వపరమాత్మలక భేదము ఉననాందున. వ్యపదేశత్ అనే పదము సూత్రములో 
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ఉననాది. స్ష్పతే - గాఢనిద్ర పోవుట, ఉత్ క్రానితే - మరణదశలో జ్వుడు శరీరానినా 
వదిలి లేచిపోవుట ఈ రండు సందరా్భలలోనూ ప్రత్యగాత్మ కంట్ వేరుగా పరమాత్మను 
చెపపుటచేత ప్రత్యగాత్మ కంట్ అరాథేనతేరమైన పరమాత్మ ఉండనే ఉనానాడు. అది 
ఎలాగంట్ వాజసనేయక శఖలో కతమ ఆతే్మతి. యోఽయిం విజ్ఞానమయోః ప్రాణేష్ 
ఎవడు ఆత్మ అని విచారము రాగా ప్రాణాలయందు ఎవడైతే విజాఞానమయుడు ఉనానాడో 
అ ప్రకృత ప్రత్యగాత్మక స్ష్పతే అవసథేయందు ఏ కంచెమంత కూడా తెలియని వీడిక్ 
సర్వజుఞాడైన పరమాత్మతో కౌగిలింత పఠంపబడుతుననాది. ప్రాజ్ఞాన ఆత్మనా సమ్పరిషవేక్తోః 
నబ్హ్యింకిించన వేద, నాన్తరమ్. ప్రాజుఞాడైన ఆత్మ చేత కౌగిలించ్కోబడినవాడై 
బాహ్యప్రపంచానినా ఎరుగడు అనతేరము మనస్్సలోని మారుపు చేరుపులనునూనా ఎరుగడు 
అని. అటాలేగే ఉత్ క్రానితే వేళలో కూడా. ప్రాజ్ఞాన ఆత్మనా అనావేరూఢోః ఉతసురజున్ యాతి. 
ప్రాజుఞాడైన ఆత్మతో సమానమైన వాహనానినా అధరోహించినవాడై శరీరానినా వదిలిపెటిటు 
పోతునానాడు అని. ఏమీ తెలియని వాడైన జ్వుడు నిద్రిస్తేననాపడు కాని శరీరానినా 
విడిచిపెటిటు ద్ని లోనించి లేచిపోతుననాపపుడు కానీ సత్ శబ్దవాచ్్యడు సర్వజుఞాడు 
ఐన ప్రాజుఞానితో తన య్షటుము ప్రకారమే పరిష్వంగము కానీ అనా్వరోహము కానీ 
సంభవించవు. పోనీ మరొక క్షేత్రజుఞాడితోనూ కల్గవు. వాడిక్నీనా సర్వజఞాతా్వదుల్ 
లేవు. స్ష్పతే ఉత్ క్రానితే సందరా్భలలో భగవనుతేని ఇషటుము ప్రకారమే పరిష్వంగా 
నా్వరోహముల్ కల్గుతవి.

ఈ చెపపుబోయే కారణము వలలేనునూనా ప్రత్యగాత్మ కంట్ అరాథేనతేర మైనవాడు 
పరమాత్మనే.

సూ।। పత్్యది శబ్దాభ్యోః 1-3-44 ఈ పరిష్వంగము చేస్కనే పరమాత్మ 
తరువాతి వాకా్యలలో పతా్యది శబా్దలతో వ్యవహరింపబడుతునానాడు. సరవేసా్యధి 
పతిోః జగములనినాంటికీ అధపతి ఐనటిటువాడు. సరవేస్యవశీ సరవేసే్య శానోః - 
సమస్తేనీనా తన వశములో - అదుపలో ఉంచ్కననావాడు ఈశ్వరుడు కూడా. 
సనసాధునాకర్మణా భూయాన్, నోఏవా సాధునా కన్యాన్. ఏష సర్వేశవేరోః ఏష 
భూత్ధిపతిోః ఏషభూతపాలోః ఏషసేతురివేధరణోః ఏషాిం లోకా నామసమేభూదాయ. 
తమేతిం వేదానువచనేన బ్రహ్మణాోః వివిదిషని్త. ఏతమేవ విదిత్వేమునిరభూవతి. 
ఏతమేవ ప్రవ్రాజినో లోకమి చఛేనో్త ప్రవ్రజని్త. ఆయన స్ధుకర్మల ద్్వరా గపపువాడు 
కాడు. అట్లే అస్ధుకర్మలచేత తక్కవవాడు కాడు. అనగా ఎలలేపపుడూ ఒక్క తీరుగనే 
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ఉంటాడు. ఇతడే సర్్వశ్వరుడు. ఇతడే భూతాలక అధపతి. ఇతడే భూతాలను 
పాలించేవాడు. ఇతడు లోకాలను కలిసిపోకండా ఉంచ్తూ ఉననా వాడు. స్తువు వలె 
రాకపోకలక ఉపయోగపడేవాడు. స్తువనగా వంతెన. ఇట్వంటి మహానుభావుడిని 
బ్రాహ్మణుల్ వేద్నినా ఆచారు్యని ద్్వరా నేరుచికని ద్ని స్యంతో తెల్్సకోవడానిక్ 
ప్రయతినాంచ్తునానారు. వాళళీలోలే బాగా ప్రయతినాంచి శ్రమచేసినవాడు ఇతడిని 
తెల్్సకని ఆ తెల్్సకననా రూపానినా గుణాలను మాటిమాటిక్ తల్చికంటూ ముని 
అవుతునానాడు. ఇతడిలోకానినా, ఇతడిని చేరుకోవడానిక్ సనా్యస్ల్ పరివ్రాజకలై 
లోకసంచారానినా చేస్తేనానారు. సవాఏషమహాన్ అజోః ఆత్్మ అనా్నద్ వసుదానోః అటిటు 
మంగళ గుణాల్ కల ఈయన గపపువాడు. పట్టుకలేనివాడు. ఆత్మ ఐ ప్రాణులను 
బ్రతిక్ంచ్తునానాడు. అననామును అందిస్తేనానాడు. వస్-ధనానినా కూడా ఇస్తేనానాడు.

అజరోఽమృతోఽభయోబ్రహ్మ. ముసలితనము లేనివాడు. తరిగిపోనివాడు. 
ఆనందమయుడు. భయము లేనివాడు. సంస్రభయానినా పోగట్టువాడు. అతనే బ్రహ్మ 
అని. ఈ పతిత్వము జగత్ విధరణత్వము సర్్వశ్వరత్వము మొదలైనవి ప్రత్యగాత్మక 
ముకాతేవసథేలో కూడా సంభవించవు. ఇందువలలే ముకాతేత్మకంట్ అరాథేనతేరమైనవాడు, 
నామరూపాలను నిర్వహించేవాడు ఆకాశమే. ఐకో్యపదేశము మాత్రము 
చిదచిద్త్మకమైన ఈ సమసతేమూ బ్రహ్మయొక్క కార్యమైనందున బ్రహా్మత్మకమైనందున 
పసగుతుంది. సరవేిం ఖలివేదింబ్రహ్మ తజజులాన్ ఇతిశాన్తఉపాసీత ఇతా్యదివాకా్యలచేత 
ప్రతిపాదింపబడుతుననాదని ఇంతకమునుప్ సమరిథేంచినాము. ఆ కారణంచేతనే 
రండు లేవు (దె్్వతము)అని నిరణుయ్ంచడంకూడా పైన చెపపునకారణము చేతనే, కనుక 
ఏ దోషమూ లేదు. జ్వుడికంట్ పరమాత్మ వేరయ్న వాడే జ్వుడు పరమాత్మ ఇద్దరు 
కనిపస్తేనానా జ్వుడు కార్యము, పరమాత్మ కారణము. ఈ రండూ ఒక్కట్. కారణావసథేలో 
ఉననాదే తరువాత కారా్యవసథేను పంది కార్యము - ప్రపంచము అనబడుతుననాది. 
ప్రపంచములోని అనినావస్తేవులలోనూ ఆత్మగా / అనతేరాత్మగా ఉంట్ననాందున 
ప్రపంచము బ్రహా్మత్మకము. కావుననే సర్వం ఖలి్వదం బ్రహ్మ అని అనానారు కద్! కనుక 
ఐక్యము, అభేదము రండూ పసగుతవి. ఇది అరా్థన్తరత్వేది వ్యపదశాధికరణము.

ఇింతట్తో శ్రీభాష్యమునిందు ప్రథమాధా్యయములోని  
తృతీయపాదము ముగిసినది.
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శ్రీమతే రామానుజాయనమః
శ్రీభాష్యము - ప్రథమాధా్యయము - చతుర్థపాదము

- సుస్పష్ట జీవాది లింగకము -

ఆనుమానికాధికరణము.

సూ।। ఆనుమానికమపే్యకేషామితి చేన్న, శారీరరూపక విన్యస్త గృహీతేోః 
దర్మయతిచ 1-4-01 అనుమాన ప్రమాణము చేత నిరూపంపబడే ప్రధానము 
జగతా్కరణమని కనినా శఖలోలే ఉననాదనకూడదు. శరీరుడి నిరూపకాలంకార 
ప్రక్రియలో పోలిచి చెపపునారు. పరమపరుషారథే లక్షణమైన మోక్షానినా స్ధంచ్కోవడానిక్ 
ఉపకరించే స్ధనమైనందున జగజ్జనా్మదులక కారణమైన బ్రహ్మ తెల్్సకోదగిన వాడు. 
అతడు అచిద్ వస్తేవైన ప్రధానాదులకంట్, బదధు ముకతే అనబడే రండు అవసథేలలో ఉననా 
జ్వుడికంట్ విలక్షణుడు. ఆయన హేయగనధుము ఏమీలేనివాడు. సర్వజుఞాడు. సర్వశక్తే 
మనుతేడు. సత్యసంకల్పుడు. సమసతే కళ్్యణగుణాల్ ఉననావాడు. చిదచితుతేలకనినాంటికీ 
అనతేరాత్మగా ఉననాటిటువాడు. నిరంకశమైన ఐశ్వరా్యనినా కలిగి ఉననావాడు అని మునుపటి 
పాద్లలో తేలిచి చెపపుబడింది. 

ఇపపుడు కపలతన్రాములో ప్రతిపాదింపబడిన, బ్రహా్మత్మకము కాని ప్రధానము, 
పరుష్డు మొదలైనవాటిని ప్రతిపాదించడం ద్్వరా ప్రధానానేనా జగత్ సృష్టుక్ 
కారణముగా ప్రతిపాదించ్తుననాట్లే కనినా గురుతేల్ కలిగాన వేద్నతేవాక్యల్, కనినాకనినా 
వేద శఖలలో కనపడుతునానాయ్ అని అనుమానపడి బ్రహ్మ ఒక్కడు మాత్రమే 
కారణమనే అంశనినా నిలపడం కరక ఆ వాకా్యలను ఎతితే చూపతూ చరిచించి 
త్రిపపుకడుతునానారు.

కఠవల్లేలయందు ఇటాలేగా పఠంచ్తునానారు. ఇింద్రియేభ్యోః పరాహ్యరాధోోః. 
అర్్థభ్యశచి పరింమనోః మనససు్త పరాబుదిధోోః బుదధోరాత్్మ మహాన్ పరోః మహతోః 
పరమవ్యక్తమ్ అవ్యకా్తత్ పురుషోః పరోః పురుషాన్న పరిం కిించిత్ సాకాషా్ఠ సా పరాగతిోః. 
ఇంద్రియాల కంట్ పరమైనవి శక్తేవంతములైనవి అరాథేల్ అనగా అనుభవింపబడే 
శబ్దసపుర్శ రూపరసగంధాదుల్. వాటికంట్ మనస్్స బలమైనది. మనస్్స కంట్ 
బుదిధు శక్తే శలి. బుదిధుకంట్ ఆత్మ ఆత్మపరుడు. గపపు వాడు. మహాన్/మహతుతేకంట్ 
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అవ్యకతేము పరమైనది. అవ్యకతేము కంట్ పరుష్డు పరుడు. ఆ పరుష్డి కంట్ 
శక్తేశలి పరమైన వాడు ఎవడూ లేడు. అదే చిటటుచివరిది. అదే పరమగతి అని. ఇక్కడ 
సందేహము కల్గుతుననాది.

కపలతన్రాములో సిదధుమైన బ్రహా్మత్మకము కాని ప్రధానము ఇక్కడ అవ్యకతే 
శబ్దంచేత చెపపుబడుతుననాద్? లేక కాద్? అని. రండింటిలో ఏది తగును అని 
అంట్ ప్రధానమేనని అంట్నానాము. ఎందుచేత? అని అంట్నానారా? చెపతేనానాము. 
వినండి. మహతోః పరమ వ్యక్తమ్. అవ్యకా్తత్ పురుషోః పరోః అనే వాక్యముచేత కపల 
తంత్రము నందు సిదధుమైన తంత్రప్రక్రియయే ఇక్కడ కనిపస్తేననాది. ఆ ప్రత్యభజఞా 
కారణంగా అదే ఇది అని తోస్తేననాది. పురుషాన్నపరిం కిించిత్ సాకాషా్ఠ సా పరాగతిోః 
అని ఇరువది ఐదవ తతతే్వమైన పరుష్డి కంట్ ఆవల ఇంకక తతతే్వము ఏదీ లేదని 
నిషేధంచినారు కాబటిటు. ఇందువలలే అవ్యకతేమే కారణము అని నిరణుయము అయ్్యంది. 
అందువలలేనే ఈ మాట సూత్రములో చెపపుబడింది. ఆనుమానికమప్్యకేషామితి చేత్ 
అని. కనుక కందరిశఖలలో ఆనుమానికమనబడే ప్రధానము కూడా కారణముగా 
పఠంపబడుతుననాది అని.

దీనిక్ సమాధానము చెపతేనానాము. కాదని. అవ్యకతేశబ్దము చేత బ్రహా్మత్మకము 
కాని ప్రధానము ఇక్కడ చెపపుబడడం లేదు. ఎందువలలే నంటావా? శరీరరూపక 
విన్యసతే గృహీతేః అని. శరీరము అనే ప్రు గల రూపకవిన్యసతేమైన ద్నిక్ (అవ్యకతేము 
అనే ద్నిక్) గ్రహణము ఉననాది కాబటిటు. ఆత్మ శరీరము బుదిధు మనస్్స ఇంద్రియాల్ 
విషయాల యందు రథి రథముల్గా పోలిక చెపపుబడిన వాటియందు రథము 
రూపముగా గ్రహించినందువలలే అని అరథేము. ఇదీ చెపపున విషయము - ఈ వాకా్యనిక్ 
ముందు శో్ల।। ఆత్్మనింరథినిం విదిధో శరీరింరథమేవచ। బుదిధోింతుసారథిింవిదిధో 
మనోః ప్రగ్రహమేవచ। ఇింద్రియాణి హయానాహుోః విషయాింసే్త ష్గోచరాన్. 
ఓ నచికేతా! ఆత్మను/ తనను/ జ్వుడిని రథమును కలిగాప్రయాణంచే వాడినిగా/ 
రథిగా తెల్్సకో. శరీరము రథము. ద్నిక్ బుదిధు స్రధ రథానినా నడిప్ వాడినిగా 
గురితేంచ్. మనస్్స పగగాము. ఇంద్రియాల్ గుఱ్ఱెల్ శబ్దసపుర్శరస్దులైన విషయాల్ 
బండిని లాగే గుఱ్ఱెలక కనిపంచేవిగా గురితేంచ్. ఇతా్యది వాక్యము ద్్వరా చెపపు 
సోఽధవేనోః పారమాపో్నతి తదివేష్ణుోః పరమింపదమ్ అతడు తాను ప్రయాణము 
చేస్ గమా్యనిక్ సంబంధంచిన బాటయొక్క ఆవలి కసలో ఉననా ఆ విష్ణువు యొక్క 
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శ్రేష్ఠమైన నివాసస్థేనానినా చేరుకంటాడు. అని ముగిస్ వాక్యంతో సంస్రమనే బాటక 
ఆవలిదరిఐన విష్ణువుయొక్క స్థేనానినా / పాద్నినా చేరదల్చికననా ఉపాసకడిని 
రథినిగా (రథమెక్్కనవానిగా) అతని శరీరము అవయవాలను రథము, రథము యొక్క 
భాగాల్గా ఆరోపంచి (పోలిచి) చెపపు యస్్యతే రథాదయో వశేతిష్ఠని్త, సఏవాధవేనోః 
పారింవైషణువిం పదమాపో్నతి. ఏ వ్యక్తేకతే ఈ రథాదులనీనా స్్వధీనము నందు ఉంటాయో 
అతడు మాత్రమే తాను ప్రయాణించే బాటయొక్క అట్ చివరన ఉననా విష్ణునిదైన 
పద్నినా చేరుకంట్నానాడు అని చెపపు రథాదుల్గా ఆరోపంపబడిన ఏవి వేటికంట్ 
స్్వధీనములో ఉంచ్కనే విషయంలో ప్రధానాల్ఐ ఉననావో వాటిని చెపపుతునానారు. 
ఇింద్రియేభ్యోః పరాోః ఇంద్రియాలకంట్ ముఖ్యములైనవి. ఇతా్యదివాకా్యల ద్్వరా!

అక్కడ గుర్రాల్గా ఆరోపంచబడిన ఇంద్రియాలకంట్ వాటిక్ కనిపంచేవిగా 
చెపపుబడిన విషయాల్ వశీకరించ్కోవడములో మిక్్కలి ముఖ్యములైనటిటువి. 
ఎంతగా ఇంద్రియనిగ్రహము ఉననావానికనా విషయాల్ ఎదురుగా కనిపస్తేననాపడు 
ఇంద్రియాలను నిగ్రహించడము కషటుమైన పని. వాటికంట్ పగగాముగా చెపపుబడిన 
మనస్్స పరమైనది. మనస్్స విషయాలను ద్స్యము చేసూతే ఉంట్ విషయాల్ ఎదురుగా 
లేకండా పోవడము దేనికీ కరగాదు. ఆ మనస్్స కంట్ స్రధగా నిరూపంపబడిన 
బుదిధుపరమైనది. అధ్యవస్యము / పట్టుదల లేనపపుడు మనస్్స కూడా ఏమీ 
చేయలేదు. ఆ బుదిధు కంట్ రథములో ప్రయాణమును చేస్ రథిగా రూపంచబడిన 
ఆత్మకరతేమృత్వము కలవాడవడం చేత ప్రాధాన్యము కలవాడైనందున ఆయన 
పరుడు. ఈ అనీనా ఆత్మక వశములై ఉంటవి కనుక ఆత్మనే మహాన్ అనే పదముతో 
విశేష్ంపబడుతునానాడు. ఆ ఆత్మకంట్ రథముగా చెపపుబడిన శరీరము బలీయమైనది. 
జ్వాత్మయొక్క అనినావిధాలైన పరుషారాథేలను స్ధనము ప్రవృతితే ద్ని ద్్వరానే 
నేరవేరుతవి కనుక అది బలవంతమైనది. శరీరము సహకరించకంట్ మానవుడు ఏ 
పనినీ చేయజాలడు. ఆ ఆత్మకంట్ పరమైనవాడు. సరా్వనతేరాత్మ ఐనవాడు, సంస్రమనే 
మారాగానిక్ / జ్వనయానానిక్ ఆవలి చివర ఐనవాడు పరమపరుష్డు పరుడు. 
ఇంతవరకూ చెపపుకంటూ వచిచిన ఆత్మ వరకూ ఉననాట్వంటి అనినాటిక్నీనా ఆయన 
సంకలపుమే మూలము. ద్ని ప్రకారమే ఈ ప్రపంచమంతా నడుచ్కంట్ననాది కనుక. 
ఆయన అనతేరా్యమిగా ఉననాందుచేత ఉపాసకని ఉపాసనను ప్రోత్సహించ్తాడు. 
ఫలానినా సిదిధుంపచేస్తేడు. పరాతు్తతత్ శ్రుతేోః అనే బ్రహ్మ సూత్రము ద్్వరా 
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జ్వాత్మయొక్క కరతేమృత్వము పరమాత్మ చేతిలో ఉననాది అని మును్మందు చెపపునునానారు. 
వశీకరించ్కనుట, ఉపాసనను కనస్గించ్టలక ఉపాయాలలో చిటటుచివరివాడు 
ప్రాప్యములైన వాటిలో గపపుప్రాప్యము ఆయననే. అందువలలేనే ఈ విధంగా 
చెపపుబడుతుననాది. పురుషాన్న పరిం కిించిత్ సాకాషా్ఠ సా పరాగతిోః అని అదేవిధంగా 
అనతేరా్యమి బ్రాహ్మణంలో యోః ఆత్మని తిష్ఠన్ ఇతా్యది వాకా్యలతో అనినాంటినీ తన ఎదుట 
ఉననావాటిగా స్క్షాత్ కరించ్కంటూ అనినాంటినీ నియమించ్తునానాడు అని చెపపు 
నాఽనో్యఽతోఽస్్తద్రషాటి ఈయన కంట్ నిజమైన ద్రషాటుఽచూచేవాడు మరొకడు లేడు. 
అని మరొక నియనతేను నిషేధంచినారు. భగవదీగాత లోకూడా అధిషా్ఠనిం తథా కరా్త 
కరణిం చపృథగ్ విధమ్। వివిధా చపృథక్ చేషాటిదైవిం చైవా త్ర పించమమ్।। ఆధారమైన 
అధషా్ఠనము, కరతే, పల్రకాలైన కరణాల్ / స్ధనాల్, పల్రకాలైన చేషటుల్, దైవము 
ఐదవది ఇవనీనా ఒక పని జరుగడానిక్ కారణాల్. పరసపురము సహకరించ్కో వలసి 
ఉననాది. ఇక్కడ దైవము అనగా పరుషోతతేముడే. 

సరవేస్యచాహిం హృదిసని్నవిషటిోః మత్తోః స్మతృతిోః జ్ఞానమపోహనించ. అందరిక్నీనా 
నేను హృదయములో ప్రవేశించియుండి దగగారలోనే ఉనానాను. కనుక నాప్రేరణ 
వలలేనే తలచ్కోవడము, కతతేవిషయాలను తెల్్సకోవడము అపోహనము అనగా 
ఒకటి ఉంట్ మరొకటిగా తలచడము జరుగాతూ ఉననావి. అని చెపపునాడు గనుక. 
అటాలేంటి హృదయస్థేడైన పరమాత్మను స్్వధీనము చేస్కోవడమనగా ఆయనను 
శరణువేడుకోవడమే. ఆయనే చెపపున మాట ఇది. ఈశవేరోః సరవేభూత్నాిం 
హృదదాశేఽరుజునతిష్ఠతి। భ్రామయన్ సరవేభూత్ని యనాత్రరూఢనిమాయయా।। 
తమేవశరణింగచఛే. ఓ అరు్జనా! అనినాభూతాలకూ హృదయస్థేనంలో ఈశ్వరుడు 
ఉంట్నానాడు. ఆయన తన సంకలపురూపమైన మాయతో యంత్రము (రంగుల 
రాటనాము) ను ఎక్్కంచి తిపపునట్లే తిపపుతునానాడు. భ్మయన్ - భ్రమను కలవాళుళీగా 
చేసూతే. ఆ విధంగా ఉననా ఈశ్వరుడిని శరణు వేడుకో సంస్రబనాధుల్ తొలగిపోతవి 
అని.

ఆ కారణము చేత ఆత్్మనిం రథినింవిదిధో ఇతా్యది వాక్యము చేత రథి ఆది 
రూపకముతో ఆరోపంపబడిన ఇంద్రియాదుల్ ఇింద్రియేభ్యోః పరాహ్యరాధోోః అనుచోట 
ఇంద్రియాణి అని తమను నేరుగా తెలిప్ మాటలతోనే గురితేంపబడుతుననావి. కాని 
రథముగా ఆరోపంచబడిన శరీరము కాదు. కనుక పారిశేష్యనా్యయము ప్రకారము ఆ 
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శరీరమే అవ్యకతేశబ్దం చేత చెపపుబడుతుననాది అని నిశచియ్ంపబడుతుననాది. ఇందువలలే 
కపలతన్రాములో సిదధుమైన ప్రధానానిక్ ఇక్కడ ప్రసంగమే లేదు.

ఆ తంత్రములో సిదధుమైన ప్రక్రియవలెనే ఇక్కడ ఉననాందున ద్ని ప్రత్యభజఞా - 
గురితేంప ఉననాదని భ్రమించకూడదు. ఇింద్రియే భో్యపరాహ్యరాధోోః అని ఇంద్రియాలకంట్ 
అరథేములైన శబ్దసపుర్శరూపరస గనాధుదులను పరములైనవి అని కీరితేంచబడింది కనుక ఆ 
స్ంఖ్యదర్శనంలో శబా్దదుల్ ఇంద్రియాలక కారణాల్ కావు. అర్ధోభ్యశచిపరింమనోః 
అరాథేలకననా మనస్్స పరమైనది అనే మాట కూడా వాళళీ తంత్రములో పసగేది / 
సంగతమైనది కాదు. కారణము కాదు కనుకనే. అదే విధంగా బుదధోరాత్్మమహాన్ పరోః 
అనేది కూడా అసంగతమే. బుదిధు శబ్దముతో మహతతేత్వము చెపపుబడుతుననాదని వాళుళీ 
ఒపపుకనానారు కాబటిటు. ఎందుకంట్? మహతుతేకంట్ మహాన్ అనేది పరమైనది కాదు. 
అటాలేగే మహత్ ఆత్మశబా్దనిక్ విశేషణముగా భావించడమునూనా కదిర్ది కాదు. 

అందువలన రూపకముతో పోలిచి / ఆరోపంచి చెపపుబడినవాటిని గ్రహించడమే 
మంచిది. ద్నేనా చూపతునానాడు కూడా. శో్ల।। ఏషసర్వేష్ భూతేష్ గూఢో 
ఆత్్మనప్రకాశతే. దృశ్యతే తవేగ్రయా బుదాధోయా సూక్ష్మయాసూక్ష్మదరి్శభోః ఈ ఆత్మ అనినా 
భూతాలలో గుపతేంగా ఉననావాడేఐనా అందరిక్ కనిపంచడు. సూక్ష్మదరు్శలైనవారు 
తమదైన కశగ్రబుదిధుతో ఆత్మను చూస్తేరు. యచేఛేత్ వాక్ మనసీ. ప్రాజఞాోః తద్ యచేఛేత్ 
జ్ఞాన ఆత్మని/ జ్ఞానమాత్మనిమహతినియచేఛేత్ తద్యచేఛేత్ శాన్త ఆత్మని. ప్రాజుఞాడైనవాడు 
మాటను మనస్్స నందుంచి అదుపలో పెట్టుకోవాలి. ఆ మనస్్సను బుదిధు యందు, 
ఆ జాఞానానినా మహతుతేఐన ఆత్మ యందు నియమించాలి. ద్నినా ప్రశనతేమైన 
తనక ఆత్మయైన పరమాత్మ యందు నియమించాలి. అని. బాహే్యంద్రియాలను 
అనతేరింద్రియానినా అదుపచేస్కోలేని వానిక్ ఈ పరమపరుష్డు ప్రత్యక్షము కాడు అని 
చెపపు గుఱ్ఱెల్గా చెపపున ఇంద్రియాదులను స్్వధీనము చేస్కనే పదధుతి ఈ విధంగా 
చెపపుబడింది. వాక్కను మనస్్సనందు నియమించాలి. అనగా వాక్కను మనస్ నందు 
నిలిపు అదుప చేయాలి. వాక్క మొదలైన కర్మ ఇంద్రియాలను జాఞానేంద్రియాలనునూనా 
మనస్్స నందు నియమించాలి అని అరథేము. వాఙ్మనసి అననాచోట వాచం అని 
ది్వతీయావిభక్తే పదం ఉండాలి. అక్కడ ది్వతీయా విభక్తే “స్పాంస్ల్క్” అనే 
సూత్రముచేత ప్రత్యయములోపస్తేంది. అపడు వాక్ అనే ప్రాతిపదిక మాత్రమే 
మిగుల్తుంది. మనస్ అని ఉననాపడు మనసి అని మాత్రమే సపతేమ్యనతేపదము ఉండాలి 
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కానీ మనస్ అని దీరఘాము కనపడుతుననాది. వైదిక ప్రయోగము కనుక దీరాఘానతేముగా 
ప్రయోగించబడింది. ద్నిని జాఞానరూపమైన ఆత్మ యందుంచి నియన్రాణ చేయాలి. ఆ 
మనస్్సను బుదిధు యందు ఉంచాలి. ఇక్కడ జాఞానశబ్దం కనపడుతుననాది. ద్నిద్్వరా 
ఇంతకముందు చెపపున బుదిధు వ్యవహరింపబడుతుననాది. జాఞాన ఆత్మని అననాపపుడు 
సమానాధకరణము కాకండా వ్యధకరణ సపతేమీ విభకతేల్ ఉననావి. ఆత్మ ఉంట్ండగా 
జాఞానము నందు నియంత్రించాలి అని అరథేము. జాఞానానినా మహతుతే ఐన ఆత్మయందు 
నియన్రాణ చేయాలి. అనగా బుదిధుని కరతేయైన మహత్ అనే విశేషము గల - గపపుదైన 
ఆత్మయందు నియమించాలి. ఆ ఆత్మను శనతేమైన ఆత్మయందు నియమించాలి 
అంట్ ఆకరతేఐన ఆత్మను సరా్వనతేరా్యమియైన పరబ్రహ్మ యందు నియన్రాణ చేయాలి. 
వ్యత్యయము కారణంగా తత్ అని నపంసకలింగ ప్రయోగము. ఆత్మ శబ్దము 
పంలింగము. తంయచేఛేత్ అని ఉండవలసింది కానీ వ్యత్యయము కారణముగా తత్ 
అని నపంసకలింగ పదముతో పలింగమైన ఆత్మను ప్రొ్కనానారు. ఈ తీరుగా ఉననా 
రథి వైషణువమైన పద్నిక్ పోవాలి అని అరథేము. అవ్యకతేశబ్దముతో వ్యకతేమైన శరరీము 
ఎటాలే చెపపుబడుతుంది? అననా ద్నిక్ ఉతతేరము ఈయబడుతేననాది.

సూ।। సూక్ష్మింతు తదర్హ త్వేత్ 1-4-2 సూక్ష్మ ప్రకృతి తగిన అర్హత కలది కాబటిటు 
అవ్యకతేమనబడవచ్చిను. భూతాలయొక్క సూక్ష్మము అవా్యకృతము అనబడుతుంది. 
అది ఒక అవస్థే విశేషానినా పందినపపుడు శరీరము అవుతుంది. ఆ అవా్యకృతమే ఇక్కడ 
శరీరావసథేను పందినందున ద్నిక మూలమైన ద్ని ప్రుతో అవ్యకతేమనే శబ్దముతో 
చెపపుబడుతుననాది. తదర్హతా్వత్ ఆ అవా్యకృతమనబడే అచిద్వస్తేవుకే వికారము 
పందినపపుడు రథము వలె పరుషారాథేనినా స్ధంచ్కోవడానిక్ చేస్ ప్రయతానానిక్ 
అర్హమైయుననాందువలలే భూతసూక్ష్మమైన శరీరానినా అవ్యకతేము అని అనానారు.

ఒకవేళ భూతసూక్షా్మనినా అవా్యకృతమని ఒపపుకననాటలేయ్తే అదే విషయానినా 
చెపపుతుననా కాపలతన్రా సిదధుమైనద్నినా స్్వకరించేటందుక దే్వషానినా ప్రదరి్శంచ్తునానారు 
దేనిక్? అక్కడ కూడా భూతాలక కారణమైన ద్నేనా అవ్యకతేమని అంట్నానారు కద్! 
అనే ప్రశనాక ఉతతేరమును చెపపుతునానాడు సూత్రకారుడు.

సూ।। తదధీనత్వేద రధోవత్ 1-4-03 పరమాత్మక లంగి ఉంట్ననాందువలలే 
అరధువనతేమవుతుంది. పరమకారణుడైన పరమ పరుష్డిక్ లంగిఉననాందున 
భూతసూక్ష్మము - ప్రయోజనవనతేము అవుతుననాది. ఇది చెపపుబడుతుననా విషయము 
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- మేము అవ్యకాతేనినా ద్ని పరిణామవిశేషాలను ఉననాదుననాట్లే అంగీకరించము. కాని 
పరమ పరుష్డిక్ శరీరము ఐనందున ఒపపుకంటాము. బ్రహా్మత్మకము కాదంట్ 
ఒపపుకోము. ఆయనను ఆత్మగా కలిగా ఉననాపపుడే, ఆయనతో సమబినధుము ఉననాపపుడే ప్రకృతి 
మొదలైనవి తమ ప్రయోజనానినా స్ధంచ్కంట్ననావి. అటాలేకాక పోయ్నపపుడు 
స్వరూపము, సిథేతి, ప్రవృతితే భేద్ల్ వాటిక్ ఉండవు. ఆ విధంగా బ్రహా్మత్మకత్వమును 
అంగీకరించనందుననే మేము తన్రాసిదధుమైన ప్రక్రియను నిరసించ్తునానాము అని.

శ్రుతిస్మమృతులయందు జగదుతపుతితే, ప్రలయాలక సంబనిధుంచిన వాద్లలో, 
అటాలేగే పరమపరుష్ని మహిమను తెలేపు ముచచిటలేలోనూ ప్రకృతి, ద్ని వికారాల్, 
పరుష్డు అందరునూనా బ్రహా్మత్మకల్ అని కీరితేంపడుతుననావి. ఎటాలేగంట్ - 
పృథివ్యపుసులీయతే భూమి నీటిలో కలి్సపోతుంది అని మొదల్పెటిటు తనా్మత్రాణి 
భూత్దౌలీయనే్త, భూత్దిోః మహతి లీయతే. మహానవ్యకే్త లీయతే. అవ్యక్తమక్షర్ 
లీయతే. అక్షరిం తమస్ లీయతే. తమోః పర్దవే ఏకీ భవతి. తనా్మత్రల్ శబ్దసపురా్శదుల్ 
భూతాది యందు, భూతాది మహతుతేనందు, మహతుతే అవ్యకతేము నందు అవ్యకతేము 
అక్షరమునందు అక్షరము తమస్్స నందు కలసిపోతాయ్. చివరిదైన తమస్్స పరుడైన 
దేవుని యందు ఒకటిగా అవుతుననాది. అదే తీరుగా ఎవనికి పృథివీ శరీరమో, ఎవనికి 
న్రు శరీరమో, తేజసుసు శరీరమో, వాయువు, ఆకాశము, అహింకారము, బుదిధో, 
అవ్యక్తము అక్షరము, మృతు్యవు శరీరముగా అవుతునా్నయో ఈ సరవేభూత్లకు 
అన్తరాత్మ ఐనవాడు పుణ్యపాపరూపకర్మల్ లేనివాడు దివు్యడు దవుడుఒకకాడు 
నారాయణుడే. అటాలేగే శో్ల।। భూమిరాపోఽనలో వాయుోః ఖింమనో బుదిధోర్వచ। 
అహింకార ఇతీయింమే భనా్నప్రకృతి రషటిధా।। భూమి, నీరు, నిపపు, గాలి, మినునా, 
మనస్్స, బుదిధు, అహంకారము అనబడే ఈ ఎనిమిది వేరువేరుగా కనబడుతునానా అనీనా 
నాదైన ప్రకృతిక్ చెందినవే. శో్ల।। అపర్యమితస్తవానా్యిం ప్రకృతిిం విదిధోమేపరామ్। 
జీవభూత్ిం మహాబ్హో యయేదిం ధార్యతే జగత్ ఓ మహాబాహ్ దీనికంట్ 
వేరుగా పరా అనబడే ప్రకృతి ఒకటి ఉననాది. అది జ్వుడనబడుతుననాది. ద్నిచేతనే ఈ 
పంచభూతాత్మక జగతుతే ధరించబడుతుననాది. మునుప చెపపునద్ని ప్రు అపరా ఈ 
రండవది పరా అని పల్వబడుతుననాది. శో్ల।। ఏతద్్యన్ని సరావేణీతు్యపధారయ। అహిం 
కృతసునోస్యజగతోః ప్రభవోః ప్రలయస్తధా।। మత్తోః పరతరిం నాన్యత్ కిించిదస్్తధనింజయ। 
మయి సరవేమిదిం ప్రోతిం సూత్రేమణి గణాోః ఇవ. ఈ పరాఽపరా అనబడే ప్రకృతినుండి 
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అనీనా పడుతుననావి. నేను సమసతే జగతుతే పటటుడానిక్, లయము కావడానిక్నీనా 
కారణమవుతూ ఉనానాను. నాకంట్ వేరుగా ననునా మించినవాడు మరొకడు లేడు. ఈ 
సమసతే ప్రపంచము నాయందే ఆధారపడి ఉననాది. ఒక ద్రముపైన మణుల యొక్క 
గణాల్ అనీనా ఆధారపడి ఒక హారముగా ఏరపుడినట్లే నా పైన ఆధారపడి సర్వప్రాణులూ 
ఉననావి. అని. వ్యక్తమ్ విష్ణుోః తథా అవ్యక్తమ్ పురుషోః కాలఏవచ। తేటగా ఇది ఈ 
వస్తేవు చెపపుటానిక్ వీల్ననా కనపడే వస్తేవు విష్ణువు అట్లే అవ్యకతేము జ్వుడు కాలము 
కూడా విష్ణువే. విషాణు్వత్మకాలే. ప్రకృతిరా్యమయాఽఽ ఖా్యత్వ్యకా్తఽవ్యక్తసవేరూపిణీ। 
పురుషశాచి పు్యభావేతౌ లీయేతే పరమాత్మని। పరమాత్్మచసర్వేషా మాధారోః 
పరమేశవేరోః. ఓ మహరీషి। వ్యకాతేఽవ్యకతే స్వరూపాలతో ప్రకృతి ఉననాదని నేను ఏ మాటతో 
చెపపునాన్ ఆ ప్రకృతి, జ్వుడు / పరుష్డు ప్రకృతి జ్వులిద్దరునూనా పరమాత్మయందు 
లీనమవుతుననావి. పరమాత్మ పరమేశ్వరుడు ఐన ఆయన అందరికీ ఆధారమై ఉనానాడు. 
అని తదధీనముల్, తద్త్మకాల్ అని చెపపుతునానాయ్.

సూ।। జ్ఞాయత్వేవచనాచచి 1-4-4  తెల్స్కోదగినదిగా చెపపునందువలలే 
ఒకవేళ ఈ వేదవాకా్యలలో తన్రాసిదధుమైన అవ్యకాతేనేనా చెపపుదల్చికని ఉననాటలేయ్తే 
జేఞాయము అవ్యకతేము అని చెపపు ఉండేవారు. వ్యకాతే వ్యకాతేలను తెల్్సకననాటలేయ్తే 
మోక్షము సిదిధుస్తేంది అని చెప్పు కపలతంత్ర సిద్ధునతేవేతతేల్ ఆ ప్రధానానిక్ సంబనిధుంచిన 
అంశలననినాంటినీ జేఞాయములే అని అంగీకరించినారు. వేదములో ప్రధానానినా / 
అవ్యకాతేనినా జేఞాయము / తెల్్సకోదగినది అని చెపపులేదు. ఇందువలలే కపల తన్రా సిదధుమైన 
అవ్యకాతేనిక్ ఇచచిట గ్రహణము లేదు.

సూ।। వదతీతి చేన్న. ప్రాజోఞాహి ప్రకరణాత్ 1-4-5 చెపతేననాది వేదమని 
తలచవదు్ద. ప్రకరణానినా బటిటు తెల్్సకోదగినవాడుగా చెపపుబడినవాడు ప్రాజుఞాడైన 
పరమాత్మ. అశబదామస్పర్శ మరూపమవ్యయిం తథాఽరసిం నిత్యిం అగనధోవచచి యత్। 
అనాద్యనన్తమ్ మహతోః పరింధ్రువమ్ నిచాయ్యతిం మృతు్యముఖాత్ ప్రముచ్యతే ఏదైతే 
శబ్దము లేనిది, సపుర్శ లేనిది, రూపము లేనిది తరుగుదల లేనిది అటాలేగే రసములేనిది, 
ఎలలేపపుడూ నిలిచి ఉండేది, గనధుము లేనిదిఐ ఉననాదో అది ఎపపుటి నుండి ఉంట్ననాదో 
తెలియనిది, అనతేమూ లేనిది మహతుతే అనబడే ద్నిక్ పైన ఉండేది నిశచిలమై ఒక్కచోట 
సిథేరంగా ఉంట్ననాదో అట్వంటి ద్నిని తెలిసి ఉపాసించిన వాడు మృతు్యవు అనబడే 
సంస్రప న్టిలో నుండి విడుదలను పందుతునానాడు. అని అవ్యకాతేనినా గురించి 
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తెల్్సకనవలసినదని వెనువెంటనే ఇదే శ్రుతి చెపపుతుననాది గద్ అని అనేటలేయ్తే 
అది సరికాదు. ప్రాజుఞాడైన పరమ పరుష్డే ఈ శ్లేకంలో ఉపాసింపదగినవాడుగా 
ప్రతిపాదింపబడుతునానాడు. విజ్ఞానసారధిర్యసు్త మనోః ప్రగ్రహవాన్నరోః। సోఽ ధవేనోః 
పారమాపో్నతి తదివేష్ణుోః పరమింపదమ్।। 2) ఏషసర్వేష్ భూతేష్ గూఢో ఆత్్మ 
నప్రకాశతే। దృశ్యతే తవేగ్ర్యయా బుదాధోయా సూక్ష్మయా సూక్ష్మబుదిధోభోః అని ప్రాజుఞాడే 
ప్రస్తేవింపబడినాడు. ఇందువలలేనే పురుషాన్నపరింకిించిత్ అని ఇరువదిఐదవవాడైన 
పరుష్డి కంట్ పైన మరొక్కతత్వములేదని నిషేధంచినారు. అటాలేంటి 
పరమపరుష్డి యొక్క ధరా్మలే యత్తదద్రేశ్యమగ్రాహ్యమ్ ఇతా్యది శ్రుతులయందు 
ప్రసిదధుముల్గా చెపపుబడుతుననావి. మహతోః పరమ్ అని కూడా బుదధోరాత్్మ మహాన్ పరోః 
అని ఇంతకముందు ప్రస్తేవింపబడిన జ్వాత్మకంట్ పరత్వమే చెపపుబడుతుననాది.

సూ।। త్రయాణామేవచైవముపనా్యసోః ప్రశ్నశచి 1-4-06 ఈ ప్రకరణములో 
ఉపాయము - మారగాము, ఉప్యము - చేరదగినది, ఉప్త = చేర్వాడు, ఈ ముగుగారిని 
గురించే ఈ విధంగా ఉపన్యసింపబడుతుననాది. జేఞాయముగా/ తెల్్సకోదగినదిగా 
ఉపనా్యసము ద్నిక్ చెందిన విషయము, ప్రశనా కనిపస్తేననాదే. అంతేకాని సమబినధుములేని 
అవ్యకాతేదులను గురించికాదు. అది ఇట్లేగా ఉననాది - నచికేతుడు మోక్షానినా పంద్లని 
కోరుతుననావాడై యమధర్మరాజు ఇచిచిన మూడు వరాలలో మొదటివరంతో తనక 
పరుషారథేయోగ్యతను సంపాదించిపెట్టు తనపైన తనతండ్రిగారిక్ కోపము పోయ్ 
సౌమనస్్యనినా పంది, రండవ వరముతో మోక్షమును పందడానిక్ ఉపాయమైన / 
మారగామైన నాచికేతాగినా విద్యను ఎంచ్కనానాడు. సతవేమగి్నింసవేర్గయామధే్యష్ మృతో్య 
ప్రబ్రూహితిం శ్రదధో ధానాయమహ్యమ్। సవేర్గలోకా అమృతతవేింభజనే్త ఏతద్ దివేతీయేన 
వృణే వర్ణ. ఓ యమధర్మరాజా! నీవు ప్రస్తేతము స్వరగాము నందుండే అగినాని 
అధ్యయనము చేస్తేనానావు. శ్రదధు గల నాక ద్ని గురించి తెలియజెయ్్య. స్వరగాలోకస్థేల్ 
అమృతతా్వనినా ఆనంద్నినా పందుతునానారు కద్! దీనినా నేను రండవ వరంగా 
కోరుకంట్నానాను. అని స్వరగా శబ్దముతో ఇక్కడ పరమ పరుషారథేమైన మోక్షము 
చెపపుబడుతుననాది. అమృతతవేమ్ భజనే్త అని అక్కడ ఉననావారిక్ జననము మరణముల్ 
లేవని వినిపస్తేననాది కాబటిటు. అంతేకాదు ద్నిక్ తరా్వత నశించే ఫలాలను ప్రస్దించే 
కర్మలను నిందించడమునూనా కనిపస్తేననాది. త్రిణాచికేతోః త్రిభర్త్యసనిధోమ్ త్రికర్మకృత్ 
తరతి జన్మమృతూ్య అయంవావయః పవతే అని ఆరంభంపబడే మూడు అను వాకాలను 
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అధ్యయనము చేసినవాడు యజనము అధ్యయనము చేయుట, ద్నము చేయుట 
లేద్ పాకయజఞాము హవిర్యజఞాము, స్మయజఞాములను చేసినవాడు, త్రినాచికేతముల్ 
అనబడే అగునాలతో పరమాత్మను ఉపాసించి ఆయనతో సమబినాధునినా పంది 
జననము, మరణములను ద్టిపోతునానాడు. అని ప్రతివచనము వినిపస్తేననాందువలలే 
మూడవదైన వరముతో మోక్షానిక్ చెందిన స్వరూపానినా తెల్్సకో గ్రిన ప్రశనాద్్వరా 
ఉపాయస్వరూపము ఉప్యస్వరూపము, ఉప్తయొక్క స్వరూపము, ఉపాయమైన 
కర్మలతో సహకరించబడిన ఉపాసన యొక్క స్వరూపమునునూనా అడిగినాడు. 
యేయింప్రేతే విచికిత్సు మనుషే్య అసీ్తతే్యకే నాయమసీ్తతిచైకే। ఎతదివేదా్యమను 
శషటిస్తవాయాఅహమ్ వరాణామేషవరస్తతృతీయోః మానవుడు శరీరానినా వదలిపోయ్న 
తరువాత ఆ వ్యక్తే / జ్వుడు ఉనానాడు అని లేడు అని కందరు విచిక్తా్స / విచారమును 
చేస్తేనానారు. ఈ రహస్యము ఏదో ద్నినా మీద్్వరా తెలియజేయబడిన వాడిని 
అవుతాను. తమరు నాక ఇచిచిన మూడు వరాలలో ఇది మూడవదైన వరము అని. 
ఈ విధంగా మోక్షానినా గురించి అడిగితే, ద్నినా గురించి ఉపదేశించడానిక్ తగిన 
యోగ్యత ఉననాద్? లేద్? అని పరీక్ంచి ఉపదేశించినాడు. తిం దురదార్శిం గూఢమను 
ప్రవిషటిమ్ గుహాహితిం గహవేర్ష్ఠమ్ పురాణమ్। అధా్యత్మయోగాధిగమేనదవిం 
మత్వేధీరో హర్షశోకౌ జహాతి. చూడడానిక్ వీల్కానివాడు త్రిగుణాలతో కపపుబడక 
కనపడక రహస్యముగా ఉననాటిటువాడు. శరీరములో జ్వుడితోపాట్ (అతని వెంటనే) 
ప్రవేశించినవాడు, హృదయగుహలోక్ చేరి ఉననావాడు, జ్వుడిలోపల ఉననాట్వంటి 
వాడు ఐన దేవుడిని ఉపాసించి ధీరుడైన ఉపాసకడు ఆనందము దుఃఖములను 
వదలిపెడుతాడు అని. అందువలలే ఈ తీరుగా స్మాన్యమైన పదధుతిలో ఉపదేశించగా 
నచికేతుడు సంతోషమును పందినవాడై “దవింమత్వే” అని ఉపాస్్యడుగా 
చెపపుబడిన ప్రాప్యమైన దేవుని యొక్క, “అధా్యత్మయోగేన” అని తెల్్సకోదగినవాడు 
ఐన చేరుకోబోయేవాడైన ప్రత్యగాత్మ యొక్కయూ, “మత్వేధీరో హర్షశోకౌ జహాతి” 
అని నిర్్దశించబడిన బ్రహ్్మపాసనముయొక్క స్వరూపానినా లోతుగా తెల్్సకోదగినవాడై 
తిరిగి ప్రశినాంచినాడు. అన్యత్రధరా్మత్ అన్యత్రాధరా్మదన్యత్రా సా్మత్ కృత్కృత్త్। 
అన్యత్రభూత్ధభూవా్యచచియత్తత్ పశ్యస్ తదవేద. ప్రసిదధుమైన ఉపాయము కంట్ 
వేరయ్న శ్రేష్ఠమైన ఉపాయము కంట్ వేరుగా, లోకంలో ప్రసిదధుమైన స్ద్యవస్తేవుల 
కంట్ విలక్షణమైన ఫలము ఇపడుననా ద్నికంట్ వేరైన, ఇంతకముందుననా ద్నికంట్, 
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రాబోయే ద్నికంట్ ఏది విలక్షణమైనదై ఉననాదో ద్నిగురించి నాక చెపపు అని, ఈ 
విధంగా సకలేతరమైన గడిచిపోయ్నది, రానుననాది, ప్రస్తేతముననాటిటుది ఐన స్ధ్యము, 
స్ధనము స్ధకలతో విలక్షణుడు ఈ ముగుగారిని గురించి అడిగితే, ముందుగా 
ప్రణవానినా (ఓంకారానినా) ప్రశంసించి ద్నిచేత చెపపుబడే ప్రాప్యస్వరూపానినా, 
ద్నిలో ఒక భాగమైన పందేవానియొక్క రూపానినా వాచకరూపమైన ఉపాయానినా 
తిరిగి స్ధారణమైన రీతిలో తెల్పుతూ ప్రణవానినా ఉపదేశించినాడు. సర్వే వేదాోః 
యత్పదమామనని్త తపాింస్ సరావేణి చయదవేదని్త। యదిచఛేనో్త బ్రహ్మచర్యిం చరని్త 
తత్ తే పదిం సింగ్రహేణబ్రవీమి।। ఓమి తే్యతత్. వేద్లనీనా ఏ పద్నినా మాటిమాటిక్ 
పఠస్తేనానాయో! తల్స్తేనానాయో, జాఞానప్రధానాలైన ఉపనిషతుతేలనీనా దేనినా గురించి 
చెపతునానాయో దేనినా గురించి కావాలని కోరుకంటూ ఇంద్రియనిగ్రహరూపమైన 
బ్రహ్మచరా్యనినా పాటిస్తేనానారో ద్నినా నేను నీక సంగ్రహంగా చెపతేనానాను విను. ఓమ్ 
అనేదే అది అని. ఈ విధంగా ఉపదేశించి మళ్ళీ ప్రణవానినా ప్రశంసించి మొదట 
మోక్షరూపపరుషారాథేనినా పందే ప్రత్యగాత్మ యొక్క స్వరూపానినా చెపపునాడు. నజ్యతే 
మ్రియతే వా విపశచిత్ వివిధములైన వస్తేవులను తెల్్సకనే ప్రత్యగాత్మ పట్టువాడు 
కాడు. మరణించేవాడూ కాడు. ఇతా్యదివాకా్యలతో. ప్రాప్యమైన పరబ్రహ్మయగు 
విష్ణువుయొక్క స్వరూపానినా అణరణీయాన్ అణువు ఐన జ్వుడికంట్ చిననావాడు 
ఇతా్యది వాకా్యలతో, క ఇత్ధో వేదయత్ర సోః ఇట్వంటి వాడు పరంబ్రహ్మ అని, 
ఆయన ఏ చోట్న ఉంటాడని ఎవనిక్ తెలియును అనే వాక్యము చివరగా గలద్నితో 
ఉపదేశించ్తూ నడుమ నాయమాత్్మ ప్రవచనేన లభ్యోః నమేధ యా నబహునా శ్రుతేన 
ఈ ఆత్మయైన పరుషోతతేముడు వేద్దులను మాటిక్మాటిక్ తలచడము చదవడము 
వాటిచే బోధంపబడిన కర్మలను ఆచరించినా పెద్దలవద్ద వినానా జాఞానము చేతగానీ 
లభంచేవాడుకాడు ఇతా్యదివాకా్యలతో ఉపాయమైన ఉపాసనము భక్తేరూపముగా 
ఉండాలి అని చెపపునాడు. ఋతింపిబన్్త అనే వాక్యముతోనూ ఉపాస్్యడైన పరమాత్మ 
ఉపాసకడైన జ్వునితో కలిసియే ఉంట్ననాందువలలే పరమాత్మ స్లభంగా 
ఉపాసించదగినవాడు అని చెపపు ఆత్్మనిం రధినింవిదిధో ఇతా్యదివచనముతో దుర్గిం 
పథస్తత్ కవయోవదని్త ఆ ఉపాసనామారగాము స్ఖంగా ప్రయాణించడానిక్ అనువైనది 
కాదు అటాలేగని క్రానతేదరు్శలైన సూరుల్ / పండితుల్ చెపపుతునానారు. అనే వాక్యము 
(ముగింపలోనుననా) తో ఉపాసన చేస్ ప్రకారానినా ఉపాసించేవాడిక్ విష్ణువుక చెందిన 
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పరమ పదప్రాపతేనినీనా చెపపు అశబదామస్పర్శమ్ అనే ద్నితో ముగించినాడు. ఇందువలలే 
ముగుగారిని గురించే తెల్్సకోవాలి్సనదిగా (జేఞాయము) వివరణము ప్రశనామునూనా ఉననావి. 
కనుక ఇక్కడ కపలతన్రా సమబినధుమైన అవ్యకాతేనినా గ్రహించడమనేది లేనేలేదు.

సూ।। మహదవేచచి 1-4-7 మహతుతేవలెనే అవ్యకతేము గ్రహింపబడడం లేదు. 
ఎటాలేగా నైతే బుదధోరాత్్మమహాన్ పరోః అనేచోట ఆత్మశబ్దంతో స్మానాధ కరణ్యము 
ఉననాందువలలే కపలతన్రాసిదధుమైన మహతతేత్వము గ్రహింపబడటంలేదో అదే తీరుగా 
అవ్యకతేము కూడా ఆత్మకంట్ పరమైనదిగా చెపపుబడుతుననాందువలలే కాపలతన్రా సిదధుమైన 
అవ్యకతేము గ్రహింపబడటం లేదు. ఇది ఆనుమానికాధికరణము

*  *  *

ఇక చమసాధికరణము

సూ।। చమసవదవిశేషాత్ 1-4-8 చమసము వలెనే. విశేషానినా చెప్పుది ఏదీ 
లేదు కాబటిటు.  ఈ అధకరణములోనూ తన్రాసిదధుమైన ప్రక్రియ నిరసింపబడుతేననాది. ఐతే 
బ్రహా్మత్మకాలైన ప్రకృతి మహదహంకారాదుల స్వరూపానినా కాదు. వాటిని గురించి 
శృతిస్మమృతుల యందు బ్రహా్మత్మకాల్ అని ప్రతిపాదింపబడింది కాబటిటు.

ఆధర్వణికల్ ఈ విధంగా చదువుతునానారు. వికారజనన్ిం అజ్ఞాిం అషటిరూపాిం 
అజ్మ్ ధృవామ్. ధా్యయతే అధా్యస్త్తేన తన్యతే ప్రేర్యతేపునోః। సూయతే 
పురుషార్థించ తేనైవాధిష్్ఠత్జగత్. గౌోః అనాద్యన్త వతీ సాజనిత్రీభూతభావిన్. స్త్ఽ 
స్త్చ రకా్త చ సరవేకామ దు ఘావిభోోః। పిబనే్తయానా మవిషమాిం అవిజ్ఞాత్ోః కుమారకాోః। 
ఏకసు్తపిబతేదవోః సవేచఛేనోదాఽ త్రవశానుగామ్। ధా్యనక్రియా భా్యిం భగవాన్ భుింకే్తఽసౌ 
ప్రసభింవిభుోః। సరవేసాధారణీిం ద్గీధోరిమ్ పీడ్యమానాింతు యజవేభోః

వికారాలను పటిటుంచేది, జాఞానము లేనిది(జడము) ఎనిమిది రూపాల్గా ఉననాట్ 
వంటిది. పట్టుకలేనిది. నాశము లేనిది. పరమాత్మ చేత తనదైన సంకలపురూపమైన 
జాఞానముతో తెల్్సకోబడేది. ఆయన చేత అధష్టుంచబడినదై సూథేలావసథేరూపంగా 
విసతేరింపజేయబడుతుననాది. సమష్టు భూత రూపంగా చేయబడుతుననాది. వ్యష్టు సృష్టు 
కరక ప్రేర్పంపబడుతుననాది. జ్వులచే కోరబడే భ్గ్యముల్, భ్గ్పకరణాల్ 
భ్గస్థేనాలను సృష్టుంచ్తుననాది. (కంట్ననాది) వీటనినాంటినీ ఆ పరమాత్మ చేత 
అధష్్ఠంపబడినదై చేస్తేననాది. ఆవు వంటిది. ఆది అనతేముల్ లేనిది అది జనిత్రీ భూతాలను 
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తలచి పటిటుంచ్తుంది. తెల్ప నల్ప ఎరుప రంగులతో (సత్వరజసతేమస్్సల్) 
నుననాటిటుది. ఈశ్వరుడిక్ అనినా కోరికలను లీలారస్నినా తీరుచితుననాది. ఇలాంటి 
ఆవు వంటిదైన ప్రకృతి ఎవ్వరియందునూనా పక్షపాతము లేకండా వారివారి 
కర్మలననుసరించి ఫలాలను అందించ్నటిటుది. తమ ఆత్మ, శరీరాలక మించి 
వేరయ్న ద్నినా ఎరుగని పలలేవాండులే దీనినా అనుభవించ్తునానారు. కర్మలక వశము 
కాని వాడైన ఒకడు దేవుడు తన ఇషటుము ప్రకారము నడచ్కనేవాడు తన వశములో 
ఉండి తన ఇషటుము ననుసరించి ప్రవరితేంచెడి ద్నిని అనుభవిస్తేనానాడు. హఠాతుతేగా/ 
బలంగా భగవనుతేడు సంకలపుము సృష్టు వా్యపారాలతో భుజించ్తునానాడు. ఏ ఒక్కనికో 
చెందక అందరికీ భాగస్్వమ్యముననాటిటుదై కర్మవశ్్యలైన జ్వాత్మల చేత భుజింపదగిన 
ఫలాలకనుగుణంగా పరిణమించ్నటిటుదై పీడింపబడుతూ ఉననాది. 2) చతురివేింశతి 
సింఖా్యతిం అవ్యక్తిం వ్యక్తముచ్యతే. ఇరువది నాల్గు విభాగాల్గా / తతా్వల్గా 
ఉననా ఇది అవ్యకతేము వ్యకతేము అని చెపపుబడుతుననాది. అని. ఇక్కడ ప్రకృతి మొదలైన 
వానియొక్క స్వరూపము చెపపుబడింది. ఈ ప్రకృతా్యదులనీనా ఏ బ్రహా్మత్మకాల్ అయ్్య 
ఉననావో ఆ పరమపరుష్డు కూడా తింషడ్ విింశకమిత్్యహుోః సప్తవిింశమధాఽ 
పర్పురుషిం నిరు్గణిం సాింఖ్యమ్ అథరవేశరసోవిదుోః ఆ పరమాత్మను 26 ఇరువది 
ఆరవ తత్వముగా కందరు చెపపుతునానారు. మరికందరు ఇరువది ఏడవ తతతే్వము 
గానూ చెపతేనానారు. ఆయన పరుష్డు పరము అనగా శరీరము ద్నిలో, జ్వుడిని 
శరీరమునుగా చేస్కని అతని హృదయస్థేనములో ప్రవేశించి ఉంట్నానాడు 
కనుక పరుష్డు. ఆయన సత్వరజసతేమో గుణాల్ లేనివాడు. జాఞానమయుడు అని 
అథర్వశిరస్్స అనబడే నాలగావవేద్నినా అధ్యయనము చేసినవారు తెల్్సకంట్నానారు/
ఉపాసిస్తేనానారు. అని ప్రతిపాదింపబడుతుననాది. మరికందరు ఆధర్వణికల్ 
అష్టి ప్రకృతయోః ష్డశవికారాోః ఎనిమిది ప్రకృతుల్, పదహారు వికృతుల్ అని 
చదువుతునానారు.

శే్వతాశ్వతరోపనిషతుతేక చెందిన వారునూనా ప్రకృతి పరుష్డు ఈశ్వరులయొక్క 
స్వరూపానినా అధ్యయనం చేస్తేనానారు. శో్ల।। సింయుక్త మేతత్ క్షరమక్షరించ వ్యకా్తవ్యక్తిం 
భరతేవిశవేమీశోః। అన్శశాచిత్్మ బధ్యతే భోక్తతృభావాత్ జ్ఞాత్వేదవిం ముచ్యతే సరవేపాశోః. 
ఈ క్షరమనబడే ప్రకృతి, అక్షరమనబడే జ్వుడూ కలిసి ఉనానారు. ఈ వ్యకాతే వ్యకాతేలతో 
కూడిన విశ్వనినా ఈశ్వరుడొక్కడే భరించ్తునానాడు. తనను తాను సంబాళంచ్కోలేని 
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ఆత్మయైన జ్వుడు భ్కతేఐ నందువలలే ప్రకృతిలోని భ్గ్యపద్రాథేలను అనుభవించడం 
కరక ప్రకృతిలో ప్రవేశించి ద్నిక్ కట్టుబడిపోయ్ బదుధుడు అవుతునానాడు. 
ద్నిచేతిక్ చిక్కతునానాడు. ప్రకృతియొక్క యథారథే స్వరూపానినా తెల్్సకననా జ్వుడు 
ఆనందమయుడై వెల్గుతుననా దేవుడిని తెల్్సకని ఉపాసించి అనినారకాలైన 
పాపాలనుండి విడుదలను పందుతునానాడు. జ్ఞాజ్ఞాదావేవజ్ వీశన్శౌ అజ్హే్యకా 
భోక్తతృభోగార్థయుకా్త। అనన్తశాచిత్్మ విశవేరూపో హ్యకరా్తత్రయిం యదావినదాతే 
బ్రహ్మమేతత్. జాఞానము కలవాడు, జాఞానము లేనివాడు అని ఇద్దరు చేతనుల్నానారు. 
ఒకడు ఈశ్వరుడు మరొకడు అనీశ్డు. వీరుకాక భ్కతేయైన వానియొక్క 
భ్గానుభవము కరక కావలసిన పద్రాథేలతో కూడిన ఒకామె ఉననాది. వీరు ఇద్దరికీ 
ఆత్మఐన వాడు ఏ విషయంలోనైనా అంతములేనివాడు. విశ్వమునందంతటానిండి 
ఉనానాడు. దేనికీ కరతేకాడు. ఈ ముగుగారినీ ఎవడు తెల్్సకంట్నానాడో వాడు బ్రహ్మను 
చేరుకంట్నానాడు. క్షరమ్ ప్రధానమ్ అమృత్క్షరిం హరోః। క్షరాత్్మనావీశతేదవఏకోః. 
తసా్యభధా్యనాత్ యోజనాత్ తత్తవాభావాత్ భూయశాచినే్త విశవేమాయానివృతి్తోః క్షరము 
అనబడే ప్రధానము నశించే స్వభావము కలది. నాశములేనివాడు ఆనందము కలవాడు 
హరుడు భ్గ్యపద్రాథేలను ఆరగిస్తేడు కనుక ఇతడు జ్వుడు. ఈక్షర ఆత్మలను దేవుడైన 
వాడు అదుపలో పెట్టుకని ఉంట్నానాడు. ఆ దేవుడిని బాగా ధా్యనించడము వలన, 
మానసికంగా యోగమారగాముతో భగవనుతేడితో కల్వడం వలలే ఇద్దరూ ఒకే తతతే్వము 
(చైతన్యము) కలవారవడం వలలే తిరిగి అనతేకాలము నందు ఒక్కదగగార చేరుతునానారు 
కనుక విశ్వమంతటనూ వా్యపంచి యుననా భగవత్ సంకలపురూపమైన మాయ / ప్రకృతి 
నుండి ముక్తే కల్గుతుంది. ఛనాదాింస్యజ్ఞాోః క్రతవోవ్రత్ని భూతిం భవ్యమ్ యచచివేదాోః 
వదని్త / అసా్మనా్మయీ సృజతేవిశవేమేతత్ తస్్మింశాచినో్య మాయయా సింనిరుదధోోః। 
మాయాింతు ప్రకృతిిం విదా్యత్ మాయినింతు మహేశవేరమ్। తసా్యవయవభూతైసు్త 
వా్యప్తమ్ సరవేమిదింజగత్. శ్రుతుల్యజాఞాల్, క్రతువుల్ వ్రతాల్ గడచిపోయ్నటిటుది, 
రానుననాది ఏదైతే ఉననాదో, వేద్ల్ ఏమి చెపతుననావో అదంతా ఈ ప్రకృతి నుండే 
మాయీ ఐన భగవనుతేడు సృష్టుస్తేనానాడు. ఆ ప్రకృతిలో - మాయలో - భగవనుతేని కంట్ 
వేరయ్న మరొక్కడు భగవనుతేని సంకలపుము కారణముగానే బనిధుంపబడుతునానాడు. 
మాయ అనగా ప్రకృతి అని తెల్్సకోవాలి. ద్నినా ఏ పరుష్డైతే తన వశములో 
ఉంచ్కని ఉనానాడో అతడు మాయీ. ఆయన ఈశ్వరుల్ అనబడే వారందరిక్నీనా 
ఈశ్వరుడు. కనుక మహా + ఈశ్వరుడు అనబడుతునానాడు. ఆయనక శరీరములోని 
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అవయవాల్ ఐన చిత్ అచితుతేలతో ఈ జగతుతే అంతా నిండి ఉననాది అని. దీని తరా్వత 
కూడా ప్రధానక్షేత్రజఞా పతిరు్గణేశోః సింసార మోక్షస్్థతి బనధోహేతుోః ఆయన ప్రధానము 
- ప్రకృతి, క్షేత్రజుఞాడు - జ్వుడు ఇద్దరిక్నీ ప్రభువు. సతతే్వర జసతేమస్్సలనే గుణాలక 
శసకడు. పట్టుట చచ్చిట అనే సంస్రములో పరిభ్రమించడానిక్, ద్నినుండి 
విడుదల చేయబడడానిక్, లేద్ అందులోనే కనస్గడానిక్, మరింతగా కర్మబనాధులతో 
కటిటువేయడానిక్నీనా కారణమైనవాడు అని చెపపుబడింది.

స్మమృతి కూడా ప్రకృతిింపురుషించైవ విదధోయానాద్ ఉభావపి। వికారాింశచి గుణాింశ్చివ 
విదిధోప్రకృతి సమభూవాన్। కార్యకారణకర్తతృతేవేహేతుోః ప్రకృతిరుచ్యతే। పురుషోః 
సుఖదుోఃఖానాిం భోక్తతృతేవేహేతురుచ్యతే। పురుషోః ప్రకృతిసో్థహిభుింకే్త ప్రకృతిజ్న్ 
గుణాన్। కారణిం గుణసింగోఽస్య సదసద్్యని జన్మసు।। ఓ అరు్జనా! ప్రకృతి పరుష్ల్ 
ఇద్దరునూనా ఎపపుటినుండి ఉంట్నానారో తెలియదు కనుకనే వారిని అనాదుల్ అని 
అంట్నానారు. వికారాల్, సతతే్వరజసతేమో గుణాల్ ప్రకృతినుండి పడుతునానాయ్ అని 
తెల్్సకో. కార్యము, కారణము, కరతేమృత్వములలో ప్రకృతి హేతువు అని చెపపుబడుతేననాది. 
పరుష్డు స్ఖదుఃఖ్లను అనుభవించడంలో భ్కతేమృత్వము నందు హేతువని 
చెపపుబడుతునానాడు. పరుష్డు ప్రకృతిలో దూరి ప్రకృతినుండి పట్టు గుణాలను 
అనుభవించ్తునానాడు. అదే మంచి-చెడు జన్మలలో పటటుడానిక్ కారణమవుతుననాది. 
గుణములతో సంగమే జ్వుడి అవసథేలక హేతువు. సత్తవాింరజస్తమోః ఇతిగుణాోః ప్రకృతి 
సమభూవాోః। నిబధ్నని్త మహాబ్హోదహేదహినమవ్యయమ్।। సతతే్వరజసతేమస్్సల్ అనే 
గుణాల్ ప్రకృతి నుండి పడుతుననావి. సహజస్వరూపములో ఎటిటు మారుపుల్ లేని జ్వుడిని 
దేహి ఐనవాడిని దేహంలో బనిధుస్తేననావి. అదేవిధంగా సరవేభూత్నికౌనే్తయప్రకృతిిం 
యాని్త మామికామ్। కల్పక్షయేపునసా్తని కలా్పదౌవిసృజ్మ్యహమ్।। ప్రకృతిిం 
సావేమవషటిభ్యవిసృజ్మిపునోః పునోః। భూతగ్రామమిమిం కృతసునోమ్. అవశిం 
ప్రకృతేరవేశాత్. మయాఽధ్యక్షేణ ప్రకృతిోః సూయతే సచరాచరమ్। హేతునాఽ నేన 
కౌనే్తయ జగది్హపరివర్తతే।। ఓ అరు్జనా! కలపుము ముగిసినవేళలో ఈ ప్రాణుల్ అనీనా 
నాదైన ప్రకృతిలో కలిసిపోతాయ్. తిరిగి వాటిని కలపుము మొదలైనపపుడు నాలో 
నుంచి బయటక పంపస్తేను. నాదైన ప్రకృతిని ఆధారంగా చేస్కని మాటిక్మాటిక్ 
ఇటాలేగే సృష్టుస్తేనానాను. ఈ భూతాల్ అనీనా కూడా ప్రకృతిక్ లంగియుననాందున తమ 
ఇషాటునుస్రము వరితేంచలేవు. ఐతే ఈ ప్రకృతి స్వతంత్రంగా సృష్టు చేయజాలదు. 
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నేను ద్నిక్ అధ్యక్షుడినై ఉండగా చరాచరములనినాంటినీ ప్రకృతి సృష్టుంచ్తుంది. 
ఈ కారణంగా జగతుతే వివిధముల్గా మారుపులను చెందుతూ ఉంట్ంది అని. 
అందువలన అబ్రహా్మత్మకమైన కపల్డు చెపపున స్ంఖ్యతంత్రములో నిశచియ్ంపబడిన 
ప్రకృతా్యదుల్ నిరసింపబడుతేననావి. 

శే్వతాశ్వతరోపనిషతుతేలో ఈ విధంగా వినిపస్తేననాది. అజ్మేకామ్ లోహితశ్క్ల 
కృషాణుిం బహీవేోః ప్రజ్ోః సృజమానాిం సరూపాోః। అజోహే్యకో జుషమాణఽనుశేతే 
జహాతే్యనాిం భుక్తభోగామజోఽన్యః పట్టుక లేనిది ఐన ఒకతి ఎరుప తెల్ప నల్ప 
వరాణుల్ కలది తనతో సమానమైన రూపముల్ కల అనేకలైన బిడ్డలను కంట్ననాది. 
పట్టుకలేని వాడొకడు ఆమె యందు అనురాగము కలవాడై ఆమెతో కలిసి మెలసి 
ఉంట్నానాడు. పట్టుకలేని మరొక్కడు ఇతరునిచే అనుభవింపబడిన ఈమెను 
వదలిపెడుతునానాడు. అని. అచచిట సందేహము ఏరపుడుతుననాది. ఈ మన్రాములో 
తన్రాసిదధుమైన కేవల ప్రకృతి చెపపుబడుతుననాద్! లేక బ్రహ్మతో సమబినధుము కల ప్రకృతి 
చెపపుబడుతుననాద్! అని.

ఏది తగునని అంట్ కేవల ప్రకృతియేనని చెపతేనానాము. ఎందుకనగా 
అజ్మేకామ్ అని చెపతేననాందువలలే పట్టుకలేనిది కావున ఒకరిచే సృష్టుంపబడి 
కార్యము కాదు అని తెల్స్తేననాది గనుక. బహీవేోఃప్రజ్ోః సృజమానాిం సరూపాోః అని 
స్వతన్రాంగా తన ఇషటుము ప్రకారమే తనతో సమానరూపాల్ గల చాలామంది పలలేలను 
సృష్టుంచ్తుననాట్వంటిదిగా వినిపస్తేననాందువలలే.

ఈ విధంగా పూర్వపక్షము ఎదురుపడితే చెపతేనానాము. చమసము వలె ఇతర 
సమరథేకమైన వాక్యము యొక్క సహాయము లేకండా నిరణుయ్ంచడానిక్ అవకాశము 
లేదు కనుక. ఇక్కడ తన్రా సిదధుమైన ప్రకృతి చెపపుబడడంలేదు. ఎందువలలేనంట్ 
నజాయతేఽపటటుడము లేదు కనుక అజా అని అంట్నానాము. అందువలలే తన్రా సిదధుమైన 
అజా అని నిరణుయ్ంచడంలో విశేషము ఏదీ కనిపంచడం లేదు. ఎలాగంట్ చమసము 
వలె. అరావేగిబులోః చమస ఊర్థవా బుధ్నోః. పైక్ కబబిరికడుక వంటి ఆకారము గలిగి దిగువ 
భాగంలో రంధ్రము కలిగానటిటుది. చమసము అనే మన్రాములో అది తినడానిక్ పనిక్వచేచి 
ఒక స్ధనంగానే చమస శబ్దముతో తెలియబడుతుననాదే కాని అంతమాత్రము చేత 
అది ఒక విశేషము కల వస్తేవుగా తెలియరావడం లేదు. స్ధారణంగా రూఢి అరాథేలను 
చెప్పు పద్లక భననాంగా యోగికారాథేలను తెలియచెప్పు వస్తేస్మరథేయాము ప్రకరణము 
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మొదలైన అరథేవిశేషాలను నిరణుయ్ంచే వాటితోడు లేకండా ఇది ఈ పద్నిక్ అరథేము 
అని విశేషారాథేనినా నిశచియ్ంచడం కదరదు. అది ఎటాలేగంట్ ఇదిం తచిఛేరోః ఏషహి 
అరావేగ్ బ్లోః చమసఊర్థవాబుధ్నోః ఇది ద్నియొక్క శిరస్్స, ఇది కద్ పైక్ గుండ్రని 
ఆకారానినా కలిగి దిగువన బిలము / రనథే్రము కలిగియుననాటిటు చమసము. ఇతా్యదియైన 
వాక్యశేషముతో శిరస్్సనక చమసత్వనిశచియము చేయబడినది. అదే తీరుగా ఇక్కడ 
కూడా అరథేము ప్రకరణము ముననాగు వాని ద్్వరానే అజా శబ్దము యొక్క అరథేము 
నిరణుయ్ంపబడాలి్స ఉననాది. ఇక్కడ కపలతన్రామైన అజాను గ్రహించడానిక్ తగిన 
హేతువుల్ ఏవీ కనిపంచడం లేదు. ఈ అజా అనబడే ప్రకృతిక్ స్వతంత్రంగానే 
సృష్టుచేస్ స్మరథేయాము ఉననాట్లే స్ఫురించడం లేదు. బహీవేోః ప్రజ్ోః సృజమానాిం అని 
స్రష్ట్రత్వము మాత్రమే తోస్తేననాది. ఇందువలలే ఈ మన్రాము వలన బ్రహా్మత్మకముకాని 
అజా చెపపుబడడం లేదు. 

బ్రహా్మత్మకమైన అజాను గ్రహించడంలోనే విశేషకారణము ఉననాదని 
చెపతునానాడు.

సూ।। జో్యతిరుపక్రమాతు తధాహ్యధీయతేఏకే 1-4-9 సూత్రములోని తుశబ్దము 
అవధారణారథేకము. ఈ అజా బ్రహ్మను కారణముగా కలదియే. జ్్యతిః అనగా బ్రహ్మ. 
తిందవాోః జో్యతిషాిం జో్యతిోః దేవతలందరూ ఆ జ్్యతిస్్సలక - ప్రకాశించేవారిక్ - 
జ్్యతి వెల్గులనిచేచివాడిని. అథయదతోః పరోదివోజో్యతిరీదాప్యతే. ఇక దీనికంట్ పైన 
దు్యలోకములో ఏ జ్్యతి వెల్గుతుననాదో ఇతా్యది శ్రుతుల ద్్వరా ప్రసిదిధు ఉననాది కాబటిటు 
జ్్యతి రుపక్రమణికా - బ్రహ్మను కారణముగా కలది అని అరథేము. తథాహ్యధీయతేఏకే 
- అటాలేగని కందరు చదువుతునానారు కద్! హి అనుపదము హేత్వరథేములో నుననాది. 
ఏ కారణంగానైతే అజా శబా్దనిక్ బ్రహ్మకారణికతా్వనినా తైతితేరీయుల్ అనే ఒక శఖ 
వారు చదువుతునానారు. అణరణీయాన్ మహతో మహీయాన్ ఆత్్మ గుహాయాింని 
హితోఽస్యజనో్తోః. అణువుకంట్ చిననావాడు. మహతుతే అనబడే పెద్ద కండ వంటి 
ద్నికనానా ఎతుతేగా ఉననాటిటు, బరువైనటిటువాడు ఐన ఆత్మశబా్దనిక్ అరథేమైన పరమాత్మ ఈ 
చావు పట్టుకలను కలిగాయుననా జ్వుని యొక్క హృదయగుహలో నెలకని ఉనానాడు. అని 
హృదయగుహలో ఉపాస్్యడుగా బ్రహ్మ అందుబాట్లో మరీ దగగారగా ఉనానాడని చెపపు 
సప్త ప్రాణాోః ప్రభవని్త తసా్మత్ ఆయననుండి ఏడువిధాలైన ప్రాణాల్ పడుతుననావి. 
ఇతా్యది వాక్యముతో సర్వలోకాల్ బ్రహా్మదులందరూ ఆయన నుండే పడుతునానారని 
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చెపపు అనినాంటికీ కారణభూతురాలైన అజా ఆయన నుండే పడుతుననాదని 
చెపపుబడుతుననాది.

అజ్మేకాిం లోహిత శ్క్లకృషాణుమ్ బహీవేిం ప్రజ్ిం జనయన్్తమ్ సరూపామ్। 
అజోహే్యకోజుషమాణఽనుశేతే జహతే్యనాిం భుక్త భోగాిం అజోఽన్యోః అని. 
ఆయన కంట్ వేరుగా ఉననా సమస్తేనిక్ ఆయన నుండే ఉతపుతితే జరుగుతుననాది 
అని తెల్స్తేననాందువలలే బ్రహా్మత్మకతా్వనినా ఉపదేశించ్తూ ఆసృష్టు ప్రక్రియ 
నారంభంచ్తుననా సమయంలో చెపపుబడుతుననాందువలలే ప్రాణము, సముద్రము, 
పర్వతాల్ మొదలైన వాటివలెనే పటిటుంచ్తుననాదై కర్మవశ్్యడైన జ్వాత్మతో 
భుజింపబడుతూ, పైపై మెరుగులక లోబడిపోయే వాడు గాక అనినాంటి మరా్మలను 
బాగా తెలి్సన విద్్వంస్డుగాబటిటు చిదచితుతేలకూ ఆత్మయైన బ్రహ్మచేత విడిచిపెటటుబడూతే 
ఉననాదై బ్రహ్మనుండి పటిటునది బ్రహ్మతో సమబినధుము కలిగి బ్రహా్మతి్మకఐ ఉననాది ఈ అజా 
అనబడే ప్రకృతి అని అరథేము చేస్కోవాలి.

ఇందువలలే వాక్యశేషానినా బటిటు చమసవిశేషానినా వలె ఇతర శఖక చెందిన ఈ 
అజాతో పోలిక కలిగిన ద్నివలలే అదీ ఇదీ రండూ ఒక్కట్ అనే ప్రత్యభజాఞాయమానమైన 
అరాథేనినా కలిగాన వాక్యము వలలే బ్రహా్మతి్మకమైనది ఈ అజా అని నిశచియ్ంపబడుతుననాది. 
ఇక్కడ కూడా ఈ ప్రకరణానినా ఆరంభంచే సమయంలో కిింకారణిం బ్రహ్మ సృష్టుక్ 
బ్రహ్మనే కారణమా? అని ఆరంభంచి తేధా్యనయోగగత్ోః అపశ్యన్ దవాత్మ శకి్తమ్ 
సవేగుణైోః నిగూఢమ్ వారు ధా్యనయోగము నందు నిలిచినవారై దైవికమైన ఆత్మ శక్తే 
గలదై తనవైన గుణాలతో తేటగా తెలియరాని ద్నిని చూచినారు. అని పరబ్రహ్మయొక్క 
శక్తే స్వరూపము గల అజను అరథేము చేస్కని, ద్నిక్పైన అసా్మత్ మాయీ సృజతే 
విశవేమేతత్, తస్్మింశాచినో్యమాయయా సని్నరుదధోోః. మాయాింతు ప్రకృతిమ్ విదా్యత్ 
మాయినింతు మహేశవేరమ్. 1) యో యోనిింయోనిమధితిష్ఠ తే్యకోః 1. ఎవడైతే 
ప్రతిజనుతేవులోనూ అధష్్ఠంచి ఉనానాడో అతడు ఒక్కడే. అనినీనా ఆ బ్రహా్మతి్మకయైన 
అజా/ ప్రకృతే తోస్తేననాందువలలే ఈ మన్రాము నందు తన్రాసిదధుము ఐన స్వతంత్ర ప్రకృతిని 
గురించి తోచే ప్రతిపతితే కలిగే అవకాశమే లేదు.

అటాలేగే ఐనటలేయ్తే జ్్యతిస్్స నుండి పట్టుకచిచిన ఎరుప, తెల్ప నల్ప 
రంగుల్ కల ఈ ప్రకృతిక్ అజాత్వము - పట్టుకలేనిది అనే ప్రు రావడము ఎటాలే 
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జరుగుతుంది? అజా ఐన ద్నిక్ అనగా అసలే పటటుక లేనిద్నిక్ జ్్యతిరుపక్రమాత్వము 
ఎటాలే పసగుతుంది? అని అంట్ సమాధానమును చెపతునానాడు.

సూ।। కల్పనోపదశాచచి మధావేదివదవిరోధోః 1-4-10  సృష్టు చేయబడుతుననాదని 
చెపతేననాందువలలే, సూర్యడిని మధుకలపున చేసినటలేవు తుననాందున విరోధము లేదు. 
ప్రాసంగికముగా వచిచిన శంకను తొలగించడానికోసము సూత్రంలో చ శబ్దము 
చెపపుబడింది. ఈ ప్రకృతిక్ అజాత్వము - పట్టుక లేకపోవడము, జ్్యతిరుపక్రమాత్వము 
- బ్రహ్మ చేత సృష్టుంచబడడమునూనా చక్కగా పసగుతవి. వైరుధ్యము లేదు. ఎందువలలే 
అంట్ కలపునను గురించి చెపపునారు. కనుక. కలపునము అనగా సృష్టు. మొతతేమీ్మద 
అరథేమేమనగా జగతతేంతా సృష్టుంపబడింది అని చెపపునందువలలే అని తెల్్సకోవాలి. 
ఎటాలేగైతే సూరా్యచింద్రమసౌధాత్ యథాపూరవేమకల్పయత్ సూర్యచంద్రులను 
బ్రహ్మముందటి ప్రళయకాలానిక్ ముందుననా తీరుగానే పటిటుంచినాడు. అని కలపునం 
సృష్టు అని. ఇక్కడ కూడా అసా్మనా్మయీ సృజతే విశవేమేతత్ ఈ ప్రకృతి నుండే 
మాయను స్్వధీనములో నుంచ్కననావాడు. ఈ విశ్వనినా సృష్టుంచ్తునానాడు. 
అని జగత్ సృష్టు క్రమము ఉపదేశింపబడుతుననాది. తనదైన చిదచితుతేలను వేరు 
చేయకముందుననాట్వంటి కారణరూపమైన ఈ సూక్షా్మవసథే నుండి, కారణమైనద్ని 
నుండి మాయ్ ఐన సర్్వశ్వరుడు ఈ జగతుతేను మొతాతేనినా సృష్టుంచ్తూ ఉనానాడని 
అరథేము. ఈ విధంగా సృష్టుని గురించి ఉపదేశించినందువలలే ఈ ప్రకృతిక్ కార్యము, 
కారణము అనే రూపంలో ఉననా రండు అవసథేలతో పతుతే ఉననాదని తెల్స్తేననాది. ఆ 
ప్రకృతి ప్రళయకాలము నందు బ్రహ్మతను పంది / బ్రహ్మ అనబడి / బ్రహ్మలో చేరి 
వేరుగా లేక చూచేవారిక్ ఒక్కట్ అని అనిపంచి, బ్రహ్మక తనకూ విడివిడిగా  నామము 
రూపమూ లేక సూక్ష్మమైన రూపంతో బ్రహ్మలో ఉంట్ంది. సృష్టు సమయములో 
మాత్రము సతా్వదిగుణాల్ పెల్లేబిక్ రాగా వేరు చేయబడిన నామము రూపములను 
కలదిఐ వ్యకతేము, మహతుతే మొదలైన శబా్దలతో / ప్రలేతో పలవబడుతుననాదై తేజస్్స, 
నీరు, భూమి మొదలైన రూపాలతో పరిణమించి లోహిత, శ్కలే, కృషణు ఆకారాల్ కలదై 
ఉంట్ంది. ఇందువలలే కారణావసథేలో ఉననాపడు అజా అనబడుతుంది. కారా్యవసథేలో 
జ్్యతిరుపక్రమా అని అనబడుతుంది. కావున విరోధము ఏమీ లేదు. మధా్వదివత్ 
- మధా్వదులవలె. ఎటాలేగైతే - ఈశ్వరుడు ఆదితు్యడిని కారణావసథేలో ఒక్కడుగానే 
ఉననా వాడిని కారా్యవసథేయందు ఋక్ యజుస్్సమ అధర్వములనబడే వేద్లలో 
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ప్రతిపాదింపబడిన కర్మలచేత పటిటుంపబడిన రస్నిక్ ఆశ్రయమైనందువలలే వస్వుల్ 
మొదలైన దేవతలయొక్క అనుభవం కరక మధువునుగా సృష్టుంచడం, ఉదయ్ంచడం, 
అసతేమించడం అనే వాటిని సృష్టుంచినాడో, అవి ఎటాలేగా విరుదధుముల్ కావో అదేవిధంగా 
ప్రకృతిక్ కూడా అజాత్వము అనే ధర్మము, జ్్యతిరుపక్రమాత్వమునూనా పరసపుర 
విరుద్ధుల్ కావు. అందుకే మధువిద్యయందు ఈ విధంగా చెపపుబడింది. అసౌవా 
ఆదితో్యదవమధు అని మొదల్పెటిటు అథతత ఊర్థవాముదత్య నైవోదత్ నాస్తమేత్, 
ఏకల ఏవమధే్య సా్థత్. అనేంతవరకూ, ఏకలః ఒకే విధమైన స్వభావము కలవాడై. 
కనుక ఈ మన్రాము చేత బ్రహా్మతి్మకఐన అజా అనబడే ప్రకృతియే చెపపుబడుతుననాది. 
కాపల తన్రాము నందు చెపపుబడిన ప్రధానము కాదు అని నిశిచితమైనది.

కందరు ఇటాలే అంట్నానారు. ఈ మన్రాంలో తేజస్్స నీరు భూమి అనబడే 
రూపాల్ కల అజా ఒకటి చెపపుబడుతుననాది అని. వారిని ఈ విషయంలో అడుగవలసిన 
ప్రశనాల్ కనినా ఉనానాయ్. 1) తేజ్ఽబనానాలే తేజ్ఽబనానాతి్మకా అజా అనేది ఒక్కట్నా? 
2) లేక తేజ్ఽబననారూపడు బ్రహ్మనేనా? 3) తేజ్ఽబనానాలక కారణమైనది ఐన 
ప్రకృతి, బ్రహ్మలకంట్ వేరైన ఏదో ఒక వస్తేవా? అని. మొదటికలపుము ప్రకారమైతే 
తేజస్్స నీరు భూమి అనబడేవి ఒక్కట్ కాక అనేకాల్ఐ ఉననావి కావున అజ్మేకాిం 
“అజను ఒకకాదానిని” అని చెపపుడం కదరదు. తేజ్ఽబనానాల్ అనేకాల్ ఐనపపుటికీ 
త్రివృత్ కరణము - మూడింటినీ కలిపవేసినందున వాటిలో అధక మొతతేంలో ద్నిని 
ఆ పద్రథేంగా చెపతునానాముకాని అవి అనీనా ఒక్కచోట కనిపస్తేననావి కనుక ఒకట్ 
- చేసినందువలలే ఒక్కటిగానే వ్యవహరింపబడుతుననావి కద్! అని పల్కవదు్ద. 
త్రివృత్ కరణము చేసినపపుటికీ ఏకత్వము రాలేదు. బహుత్వము తొలగిపోలేదు. 
ఇమాోఃతిస్రోదవత్ోః 2) త్సాింత్రివృతిం త్రివృతిం ఏకైకాిం కరవాణి. అని 
ప్రతిఒక్కద్నిని మూడు భాగాల్ కలద్నినిగా చేసినట్లే తెల్స్తేననాది. ఇక రండవ 
కలపుము మళ్ళీ రండుగా విడదీసి ఆలోచించవలసి ఉననాది. తేజ్ఽబననా రూపాల్గా 
వికారాలను పందిన బ్రహ్మనే - ప్రకృతే - అజా ఒక్కట్నా? లేక తనదైన రూపము తోనే 
వికారాల్ లేకండా ఉననాద్? అని. మొదటి కలపుముతో బహుత్వము తొలగిపోలేదు 
గనుక పక్కక తోసివేయబడుతుననాది. ఇక రండవకలపుములో కూడా లోహిత 
శ్క్లకృషాణుమ్ ఎరుప తెల్ప నల్ప కలది అనడంతో అదే వైరుధ్యము ముందుక 
వస్తేననాది. పోతే మూడవదైన కలపుములో కూడా అజా శబ్దంతో తేజ్ఽబనానాలను 



శ్రీభాష్యమ్ 427

నిర్ధుశించి వాటితో, వాటిక్ కారణావసథే ఏదో ముందు బెటాటులి్స ఉంట్ంది. ద్నికంట్ 
అజా శబ్దంతో తేజ్ఽబననాకారణావసథేను పందియుననా దైన (కారణావసథే బ్రహ్మతను 
పందిన) శ్రుతి ప్రసిదిధుగల ప్రకృతిని గురించి చెపపుకోవడమే ఎంతో మేల్.

ఏదైతే ఈ ప్రకృతిక్ అజా శబ్దముతో (మేక) ఛగత్వమును కలిపుంచ్కోవాలని 
చెపపుబడుతేననాదని అనానారో అది కూడా అసంగతమైనటిటుదే. అటాలే మేకనుగా 
కలిపుంచ్కోవడము వలలే కలిగే ప్రయోజనము ఏదీ లేదు కనుక. ఎటాలేగైతే ఆత్్మనిం 
రథినింవిదిధో ఇతా్యదుల యందు బ్రహ్మప్రాపతేక్ ఉపాయతను తెల్పడం కరక. 
శరీరాదులను రథము రథి గుఱ్ఱెల్గా ఆరోపంచి చెపపుడం జరుగుతుననాదో, 
2) సూరు్యడియందు వస్్వదిదేవతలయొక్క భ్గము కరక మధువునుగా కలపున / 
సృష్టు చేయబడుతుననాదో వాటివలెనే ప్రకృతిని మేకగా కలపున/సృష్టు చేయడము దేనిక్ 
ఉపయోగపడుతుంది? కేవలము ఉపయోగము లేకపోవడమేకాదు పైపెచ్చి విరోధము 
కూడా ఏరపుడుతుంది. సమసతే జగతుతేక కారణమైన, తనతో అనాదికాలము నుండి 
కట్టుబడియుననా చేతనులందరిక్నీనా అనినారకాలైన స్ఖదుఃఖ్లను అనుభవించ్టక, 
మోక్షానికీ స్ధనమైన, చైతన్యములేని, అత్యల్పులైన ప్రజాసరగామును చేయగల, 
తనకలేని, వచిచిచేరిన వానియొక్క సంగమము వలన చేతన విశేషమైనద్నితో 
భేదము లేక ఏకరూపమును పందిన అత్యలపుప్రయోజనానినా స్ధంచడానిక్ మాత్రమే 
పరిమితమైన స్ధనమైనటిటుది, తనను వదలిపెటటుడానిక్ కారణము కాని, తనతో 
సంబనిధుయైన ద్నిని / వానిని పరితా్యగము చేయడానిక్ సమరథేత కలిగిన చేతన 
విశేషరూపమైన ఛగము యొక్క స్వభావానినా ప్రకటించడం కరక ఆ రూపము కల 
ద్నినిగా / ఛగము / మేకగా కలిపుంచడము విరుదధుమే అవుతుంది. 1) అజ్మేకాిం 
2) అజోహే్యకోః 3) అజోఽన్యోః అనేచోటలే కనిపస్తేననా అజా శబ్దమునక పసగని/ 
విరూపమైన అరాథేనినా కలిపుంచి చెపపుడము మంచిదికాదు. ఒక్కచోట పై మూడు 
సథేలాలోలేనూ అజా శబా్దనిక్ మేక అనే అరాథేనేనా చెపాతేము అని అంట్ జహాతే్యనాిం భుక్త 
భోగామజోఽన్యోః అనుచోట అజశబ్దం చేత చెపపుబడే బొతితేగా ప్రకృతితో సంబనాధునినా 
వదుల్కననా విద్్వంస్డిక్  [పరమాత్మక] లేద్ మరొకడిక్ (జ్వుడిక్) తిరిగి 
సంబనధుము ఉండడానిక్ అవకాశముననా భాగముగా పరికలపునము బొతితేగా విరుదధుమే/
ఇటాలే ఛగముగా కలపున చేయడానిక్ కారణములేదు, ప్రయోజనమూ లేదు కనుక ఇటాలే 
కలిపుంచడానినా దూరంగా తోసి వేస్తేనానాము. అని చమస్ధకరణము ముగిసింది.

*  *  *
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ఇక సింఖ్్యపసింగ్రహాధికరణము

సూ।। నసింఖ్్యపసింగ్రహాదపి. నానాభావాదతిర్కాచచి 1-4-11 సంఖ్య 
సమానముగా ఉననాపపుటికీ ప్రకృతి జగత్ కారణము కాదు. ఆ సంఖ్యలో అనే కాల్ 
ఉననావి. కండొకచో ఎక్కవగా కూడా కనిపంచ్తుననావి.  వాజసనేయ శఖవారు 
పఠస్తేనానారు. యస్్మన్ పించపించజనాోః ఆకాశశచి ప్రతిష్్ఠతోః. తమేవింమన్య 
ఆత్్మనిం విదావేన్ బ్రహా్మమృతోఽమృతమ్. ఎవనియందైతే ఐదు ఐదుగురుజనుల్ 
ఆకాశమును నెలవుకని ఉనానాయో అట్వంటి ఆత్మను గురించి తెలి్సనవిద్్వంస్డు 
బ్రహ్మ భావానినా పందుతాడు. ఆనందస్వరూపడౌతునానాడు. అని. ఈ మంత్రము 
కపల్ని స్ంఖ్యశస్రాములో ప్రతిపాదింపబడిన తతా్వలను ప్రతిపాదించేద్? లేద్ 
అని సందేహింపబడుతుననాది. రండింటిలో ఏది తగును అని అంట్ తంత్ర సిదధుమైన 
తతా్వలను ప్రతిపాదించేదే అని అంట్నానాము. ఎందుకంట్? పంచ (ఐదు) శబ్దముతో 
విశేష్ంపబడిన పంచజనశబ్దము వలలే ఇరువది ఐదు తతా్వల్ తెలియవస్తేనానాయ్ 
కాబటిటు. అనగా చెపపుబడుతుననా విషయమిది. పంచ జనాః అనే సమాసము 
సమాహారానిక్ చెందినది. ఐదు ఐదుగురు జనుల్ ఉననా జన సమూహాల్. పంచపూల్యః 
అననాద్నివలె. ఇక్కడ సమూహము ఐనపడు పంచజనమ్ కావలసి ఉంట్ండగా 
పంలింగముగా ప్రయోగింపబడిందంట్ కారణము వైదికప్రయోగమే. అందువలన 
స్ధువే. లింగవ్యత్యయము దోషము కాదు. అవి ఎనినా సమూహాల్ అని అననాపపుడు 
పంచ జన శబా్దనిక్ విశేషణమైన మన్రాములోని మొదటి పంచశబ్దముచేత ఐదుగురుననా 
గుంపల్ ఐదు అని తెల్స్తేననాది. ఎటాలేగంట్ పంచపంచపూల్యః అని అననాట్లే. 
ఇందువలలే పంచపంచజనాః అని పంచవింశతి పద్రాథేల్ అని అరథేమైనపడు అవిఏవి 
అని తెల్్సకోవలసి వచిచినపపుడు మోక్షాధకారము ఉననాందువలలే ముముక్షువులచేత 
తెల్్సకోదగినట్వంటివిగా స్మమృతిలో ప్రసిద్ధులైన ప్రకృతి మొదలైనవియే అని 
తెల్స్తేననాది. మూల ప్రకృతిోః, అవికృతిోః, మహదాదా్యోః ప్రకృతి వికృతయోః సప్త। 
ష్డశకశచి వికారోన ప్రకృతిోః నవికృతిోః పురుషోః. మూల ప్రకృతి వికారము లేనిది. 
మహతుతే మొదలైనవి ఏడు ప్రకృతి వికృతుల్. పదహారు వికృతుల్. ప్రకృతీ 
వికృతి కానివాడు పరుష్డు ఒకడు. మొతతేము ఇరువది ఐదు. అని కపలమతస్థేల 
నిరణుయముననాది. కనుక ఇది తన్రా సిదధుతతా్వనినా ప్రతిపాదించేది అని నిరణుయము. 
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ఇటాలేగా పూర్వపక్షము ఏరపుడగా దీనిక్ సమాధానానినా చెపతేనానాము. 
నసంఖ్్యపసంగ్రహాదప అని. పంచజనాః అని పంచవింశతి సంఖ్యను గురించి 
తెల్స్తేననాపపుటికీ తన్రాసిదధుమైన తతా్వలను గురించి తెలియరావడము లేదు. 
ఎందువలలేనంట్ ఆతతా్వల్ ఇరువై ఐదే అని నిరణుయము లేక నానారకాల్గా ఉననాది 
కాబటిటు. ఈ ఐదు సంఖ్యతో విశేష్ంపబడిన పంచజనులక తన్రాసిద్ధులైన తతాతే్వలకంట్ 
వేరాపుట్ ఉననాందువలలే. యస్్మన్ పించజనా ఆకాశశచి ప్రతిష్్ఠతోః అని వీటిక్ యత్ 
శబ్దము చేత నిర్్దశింపబడిన పరబ్రహ్మను ఆశ్రయ్ంచి ఉననావి అని తెల్స్తేననాందువలలే 
అవి అనీనా బ్రహా్మత్మకాల్ అని అరథేమవుతుననాది. తమేవిం మన్య ఆత్్మనిం విదావేన్ 
బ్రహా్మఽమృతోఽమృతమ్ అనే వాక్యము నందు తమ్ అని పరామర్శ చేసినందువలన 
యత్ శబ్దము చేత నిరిధుష్టుడైనవాడు బ్రహ్మ అని నిరాధురణ అవుతుననాది. ఇందువలలే 
వాటికంట్ వేరయ్నవి పంచజనాః అనేవి అనే కారణంతో పంచజనాః అనేవి 
తన్రాసిద్ధుల్ కావు ఇవి.

ఇంకా ఈ తతా్వల్ ఇరువది ఐదే కాకండా ఎక్కవగా కూడా ఉననావి. తన్రా 
సిద్ధులైన తతాతే్వలకంట్ ఈ మన్రాము నందు అధకంగా ఉననాట్లే తెల్స్తేననావి. యత్ 
శబ్దము చేత చెపపుబడిన ఆత్మ, ఆకాశమునూనా ఇక్కడ ఎక్కవగా ఉనానాయ్. కనుక 
తింషడివేింశకమిత్్యహుోః. సప్తవిింశమధాఽపర్ పరమాత్మను ఇరువది ఆరవ 
తత్వంగా కందరు పరిగణిస్తేంట్ ఇరువది ఏడవ తత్వంగా కందరు చెపతునానారు. 
అని ఇక్కడ శ్రుతి ప్రసిదుధుడైన సర్వతతాతే్వలకూ ఆశ్రయముఐన సర్్వశ్వర్శ్వరుడు పరమ 
పరుష్డు ఈ మన్రాము నందు చెపపుబడుతునానాడు. న సింఖ్్యపసింగ్రహాదపి అను 
సూత్రములోని అపశబ్దము చేత, పంచపంచజనాః అనుచోట పంచవింశతి తతా్వల్ 
ఉనానాయనితోచనేతోచడం లేదు. అని అభప్రాయము. ఎటాలేగా అంట్. పంచ సంఖ్యతో 
ఆరబధుమైన సమూహాల్ ఐదు అనేవిలేవు కాబటిటు. తన్రా సిదధుతతా్వలలో ఐదు ఐదింటిలో 
అనువరితేంచే ఒక్క గుంపగా చేరచిడానిక్ వీలయే్య జాతా్యదుల్ లేవు. ఐతే మీరిటాలే 
అనకూడదు. ఐదు కర్్మంద్రియాల్, ఐదు జాఞానేంద్రియాల్, ఐదు మహాభూతాల్, 
ఐదు తనా్మత్రల్ - శబ్ద సపుర్శరూపరసగనాధుల్, మిగిలినవి ఐదు అని అవానతేర 
సంఖ్్యనివేశము ఉననాది కద్! అని కానీ ఇక్కడ ఆకాశనినా విడిగా చెపపునందున ఐదు 
గుంపల్గా చెపపునవాటిలోలే నాల్గు మహాభూతాలే మిగిలి ఉంట్ననావి కనుక ఐదు 
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మహాభూతాల సముద్యము ఏరపుడడం లేదు. కనుక పంచజనాః అనేది సమాహార 
విషయము కాదు. ఇది దిక్ సింఖ్్య సింజ్ఞాయాిం అని సంజఞాక సమబినిధుంచినటిటుది. 
అదేకాకపోతే పంచజనాః అని లింగము మారిపోతుంది. ద్నినా నిర్వహించడమూ 
క్లేషటుము అవుతుంది. పంచజనాః అనేప్రుతో కందరు ఉనానారు. వాళుళీ పంచసంఖ్యతో 
విశేష్ంపబడుతునానారు. కనుక పంచ పంచజనుల్ అని చెపపుడము సపతేసపతేరుషిల్ - 
అననాట్లే వ్యవహరింపబడుతేనానారు.

ఐతే ఆ పంచజనుల్ ఎవరు? అని అంట్ వివరిస్తేనానారు.

సూ।। ప్రాణాదయో వాక్యశేషాత్ 1-4-12 వాక్యము యొక్క శేషము వలన 
ప్రాణాదులని తెల్స్తేననాది. ప్రాణస్యప్రాణముత చక్షుషశచిక్షుోః శ్రోత్రస్యశ్రోత్రమన్నస్య 
అన్నమ్ మనసోయే మనోవిదుోః. ప్రాణశబా్దనిక్ అరథేము త్వగింద్రియము. ద్నిక్ 
సపుర్శను తెలియజేస్వాడు. చక్షువునక చూపను ఇచేచివాడు, చెవిక్ వినిక్డిని 
అందించేవాడు. అననాము అనగా నాల్క ముక్క అని అరాథేల్. ఆ రండింటికీ ఆయా 
శకతేలను ప్రస్దించేవాడు మనస్్సక మనస్్స ఐనవాడుగా ఎవరు తెల్్సకంట్నానారో 
అని వాక్యశేషము వలన ప్రాణాదుల్ అనీనా బ్రహ్మను ఆశ్రయ్ంచి బ్రహ్మపై ఆధారపడి 
ఉననాటిటు పంచజనుల్ అని తెల్స్తేననాది. వారందరు అని అననాపపుడు ఐదుగురు అని 
అరథేము చేస్కోవలసి ఉననాది.

ఐతే ఇటాలేకావచ్చిను కాణు్వలక మాధ్యందినులకనూనా యసి్మన్ 
పంచపంచజనాః అనే మన్రాము సమానంగానే ఒక్కతీరుగానే ఉననాది. ప్రాణస్యప్రాణమ్ 
ఇతా్యదివాక్యశేషము నందు మాత్రము అననాస్య అననామ్ పాఠము లేదు. వారి విషయంలో 
పంచపంచజనాః అనగా ప్రాణాదుల్ అని చెపపుడానిక్ అవకాశములేదుకద్! అని 
అంట్ ద్నిక్ సమాధానమును చెపతేనానారు.

సూ।। జో్యతిషా ఏకేషాిం అసత్యనే్న 1-4-13 అననాము అని పాఠము లేకపోయ్నా 
జ్్యతిస్్సతో అది పూరతేవుతుంది. ఒకరైన కాణు్వశఖీయుల పాఠమునందు అననాస్య 
అననాః అనే పాఠము లేకపోయ్నా జ్్యతిశబ్దముతో పంచజనుల్ ఇంద్రియాల్ 
అని తెల్స్తేననాది. వారియొక్క వాక్యశేషము తెలియడము కరక. అనగా ఇక్కడ 
చెపపుబడుతుననా విషయమిది. యసి్మన్ పంచపంచ జనాః అనే మనా్రానిక్ ముందరి 
మన్రాములో తిందవా జో్యతిషాిం జో్యతిరాయురో్హపాసతేఽమృతమ్ అని జ్్యతిస్్సలక 
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జ్్యతియైనవాడు జ్్యతిషటు్వత్వము వలలే తమ పనులనీనా బ్రహ్మక లోబడి యుననాట్వంటి 
కనినా జ్్యతిస్్సల్ గురితేంపబడినవి. అవి శబ్దసపురా్శది విషయాలను తెలిపడిజేస్ 
ఇంద్రియాల్ అని యసి్మన్ పంచపంచజనాః అనే వాక్యములో విశేషాలను ఇవి అని 
నిర్్దశించకండా ఐదు అని చెపపునందువలలే అవగతము అవుతుననాది అని.

ప్రాణస్య అని ప్రాణశబ్దముతో సపుర్శను తెలిప్ త్వక్ ఇని్ద్రయము గ్రహింప 
బడుతుననాది. అది వాయువుతో సమబినధుము కలది. ముఖ్యప్రాణానినా జ్్యతిస్ 
శబ్దముతో ప్రదరి్శంచడానిక్ కదురదు. చక్షుషా అనే పదముతో నేత్రేందియము. 
శ్రోత్రస్య అనుద్నితో కర్ణుంద్రియము. అననాస్య అని ముక్క నాల్కలను తాంత్రికంగా 
స్్వకరించ్తునానాము. అననా శబ్దము చేత అననాము పృథివి నుండి పడుతుననాది కనుక 
గనధువతీ పృథివీ అని అనానారు గనుక వాసనను గురితేంచే ముక్క గ్రహింపబడుతేననాది. 
అద్యతే అనేన దీనితో తినబడుతేననాది. ఇందుక స్ధనమైనది నాల్క కావున 
రసనేంద్రియము కూడా అననా శబ్దము చేతనే గ్రహింపబడుతేననాది. మనసః అనే 
పదంతో అనతేరింద్రియమైన మనస్్స కాగా ఆరు ఇంద్రియాల్ అవుతునానాయ్ 
కద్ అని ఆక్షేపంచవచ్చిను కానీ. నాల్క ముక్కలను తర్కశస్రాము ప్రకారము 
ఒక్కటిగానే తీస్కంట్నానాము కనుక ఐదు ఇంద్రియాల్ - పంచ అని అనడానిక్ 
వచిచిన ముప్పుమీలేదు. కనుక విషయాలను ప్రకాశింప చేస్వి మనస్్స వరక ఉననా 
ఇంద్రియాల్ ఐదునూనా పంచజన శబ్దము చేత నిర్్దశింపబడినవి. ఆ ఐదు అని అనడానిక్ 
వైరుధ్యము రాకండా ముక్క నాల్కలను తన్రాము ప్రకారము స్్వకరించాము. 
అందువలలే ఈ వివరించిన ప్రకారము యసి్మన్ పంచపంచజనాః ఆకాశశచిప్రతిష్్ఠతః 
అనే వాక్యములో చెపపుబడిన విధంగా పంచజన శబ్దము చేత నిర్్దశింపబడిన ఇని్ద్రయాల్ 
ఆకాశ శబ్దముతో ప్రదరి్శంపబడిన మహాభూతాల్ ఐదునూనా బ్రహ్మ యందే ఆధారపడి 
ఉనానాయ్ కనుక అనినా తతాతే్వలకనూనా బ్రహా్మశ్రయత్వము ప్రతిపాదింపబడింది కాబటిటు 
తన్రాసిదధుమైన పంచవింశతి తతాతే్వల జ్లి ఇందులో లేదు. కావున వేద్నతేములో 
అంతటా సంఖ్యల ఉపసంగ్రహము - కూరుపు ప్రస్తేవము వచిచినపడు కానీ వాటి ఉనిక్ 
లేనపపుడు కానీ కాపలతన్రా సిదధుమైన తత్వములగురించి ప్రతీతి లేదు అని సిదధుము ఐనది. 
అని సంఖ్్యపసంగ్రహఅధకరణము

*  *  *
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ఇక కారణత్వేధికరణము ఆరింభమవుతున్నది.

సూ।। కారణతేవేన చాకాశాదిష్ యధావ్యపదిష్టికే్తోః 1-4-14 ఆకాశదులక 
కూడా పూర్వము చెపపుబడిన బ్రహ్మనే కారణముగా చెపపుబడి నందువలలే. మళ్ళీ 
ప్రధానమే జగతా్కరణమని వాదించే వ్యక్తే అడ్డము తిరుగుతునానాడు. వేద్నతే వాకా్యలలో 
ఒక్కడినుండే సృష్టు జరుగుతుననాట్లే చెపపుబడడం లేదు కనుక జగతుతేక బ్రహ్మ ఒక్కడే 
కారణము అని చెపపుడానిక్ వీల్లేదు. అది ఎటాలేగంట్! సదవ సోమే్యదమగ్రఆసీత్ 
అని సతుతే నుండి మొదట సృష్టు ఆరంభమవుతుననాట్లే తెల్స్తేననాది. అదేవిధంగా 
అసద్్వ ఇదమగ్ర ఆసీత్ అసతేతే సృష్టుక్ పూర్వము ఉంది. అని అసతుతే ముందర 
ఉండి తరువాత సతుతే వచిచి ద్నినుండి ఆరంభమయ్నట్లే అరథేమవుతుననాది. కనుక 
సృష్టు సతూపురి్వకనేగాక అసత్ పూరి్వక కూడా అవుతుననాది. మరొక ఉపనిషతుతేలో 
అసదవేదమగ్ర ఆసీత్. తత్ సదాసీత్. తత్ సమభవత్. తొటటుతొల్త అసతేతే ఉండింది. 
అది సతుతేగా అయ్్యంది. అది అనేక రూపల్గా పటిటుంది. అని కూడా చెపపుబడింది. కనుక 
వేద్నాతేలలో సృష్టుకరతే ఎవ్వరు? అననాపపుడు ఇదీ సృష్టు కారణము అని ఒకనిశచియము 
లేక తికమక ఏరపుడుతుననాందువలలే జగతుతే పటటుడానిక్ బ్రహ్మ ఒకడే కారణము అని 
నిశచియ్ంచడానిక్ వీల్గాకండా ఉననాది. పైగా బాగా ఆలోచించినపపుడు ప్రధానమే 
కారణమని నిరణుయ్ంచడానిక్ అవకాశము ఉననాది. తదధోదిం తర్హయావా్యకృతమాసీత్. 
అది అపడు విభాగము చేయబడకండా ఉండింది. అని నామరూప విభాగము 
లేని జగతుతే ప్రధానములో లీనమైనదని చెపపు తత్ నామరూపాభా్యమేవ వా్యక్రియత 
అది నామరూపాలతో విడదీయబడింది. అని అవా్యకృతమైన ప్రకృతి నుండే జగతుతే 
యొక్క సృష్టు కూడా చెపపుబడింది. అవా్యకృతము అంట్ అవ్యకతేము. నామరూపాలతో 
విడదీయబడకండా ఉండింది. ఇది ఇటాలేగా అని ఇది దీనిప్రు అని. ఈప్రుగల 
ద్నిక్ ప్రు ఇది అని తేట తెలలేము కావడం లేదు కాబటిటు అవ్యకతేము అనబడుతుననాది 
అని అరథేము. అవ్యకతేమంట్ ప్రధానమే. దీని స్వరూపము నిత్యమైనది. పరిణామము 
చెందుతూ ఉండడము దీని ధర్మము. అందువలలే వివిధ పరిణామాలక ఆశ్రయము/ 
నెలవుగా ఉంట్ననాది. కావున జగత్ కారణవాకా్యలలో ఉననా సత్, అసత్ శబా్దల్ బ్రహ్మ 
యందు వలెనే ఈ ప్రధానములో పసగుతుననావి. వైరుధా్యనినా కలిగాలేవు. ఈ విధంగా 
అవా్యకృతమైన ప్రకృతి కారణంగా నిశచియ్ంపబడితే, ఈక్షణాదుల్ కారణములో 
ఉననాట్వంటివి సృష్టుక్ ఔను్మఖ్్యనినా తెలిప్వి, పూనుకోవడానినా తెలిప్విగా 
సమన్వయము చేస్కోవాలి. ఇక్కడ కనిపంచే బ్రహ్మ, ఆత్మ అనే శబా్దల్ కూడా 
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బృహతతే్వము - అనినాటికనానా పెద్దదిగా ఉండడము, వా్యపత్వము - అనినాంటిలో నిండి 
ఉండడము అనే లక్షణాలతో ప్రధానమునందే నిజంగా వాచకాల్గా వరితేంచ్తవి. 
కనుక స్మమృతి నా్యయములందు ప్రసిదధుమైన ప్రధానమే జగత్ కారణము అని 
వేద్నతేవాకా్యలచేత ప్రతిపాదింపబడుతుననాది.

అని పూర్వపక్షము ఏరపుడితే సమాధానమును చెపతునానాము. ‘‘కారణతేవేన 
ఆకాశాదిష్ యధావ్యపదిష్టికే్తోః’’ అని ఇందులోని ‘చ’ అనే శబ్దము తు అనే శబ్దము 
యొక్క అరథేములో ప్రయోగింపబడింది. సర్వజుఞాడు సత్యసంకల్పుడు సర్్వశ్వరుడు 
దోషగనధుము బొతితేగా లేనివాడు ఐన పరబ్రహ్మనుండే జగతుతే పడుతుననాది. అని 
నిశచియ్ంచడానిక్ వీలవుతుననాది. ఎందువలలేనంటావా? ఆకాశదులయందు 
కారణముగా యధావ్యపదిషటుముగా - కారణమైనవాడుగా - చెపపుబడినందువలలే. 
అనగా సర్వజఞాతా్వదిగుణాలతో కూడియుననాందున జనా్మద్యస్యయతోః. ఇటాలేంటి 
సూత్రాలయందు ప్రతిపాదింపబడిన బ్రహ్మ - కారణమైనవాడుగా - ఉపదేశించబడి 
నందున యధా వ్యపదిషటిమ్ అనబడుతునానాడు. ఆయన ఒక్కడికే ఆకాశము 
మొదలైనవాటిక్ కారణముగా చెపపుబడినందున. తసా్మదావేఏతసా్మదాత్మన 
ఆకాశససుమూభూతోః అటాలేగా సంకలపుము చేసిన ఈ ఆత్మనుండే ఆకాశము పటిటుంది. తత్ 
తేజోఽసృజత ఆసతుతే అనబడే వాడు తేజస్్సను పటిటుంచినాడు. ఇతా్యది వాకా్యలయందు 
సర్వజుఞాడైన బ్రహ్మనే కారణుడుగా చెపపుబడినాడు. అది ఎటాలేగంట్ - సత్యిం 
జ్ఞానమనన్తిం బ్రహ్మ. 2) సోఽశ్్నతేసరావేన్ కామాన్ సహ బ్రహ్మణా విపశచిత్ అని 
ప్రస్తేత చరచిలో ఉననా విపశిచిత్ - అనీనా తెలి్సనవాడు - ఐన బ్రహ్మనే తసా్మదావేఏతసా్మత్ 
అని పరామర్శ చేయబడుతునానాడు. అదే విధంగా తదైక్షతబహుసా్యిం అని చెపపుబడిన 
సర్వజుఞాడైన బ్రహ్మనే తతే్తజోఽసృజత అని పరామరి్శంపబడుతునానాడు. ఈ విధంగానే 
సృష్టు వాకా్యలనినాంటిలోనూ కనుగనాలి. కనుక బ్రహ్మ ఒక్కడే జగతుతే కారణమని 
నిశచియ్ంపబడుతుననాది. 

ఏమండీ! అసద్్వఇదమగ్ర ఆస్త్ అనే వాక్యమువలలే అసతేతే కారణముగా 
చెపపుబడుతుననాట్లే తెల్స్తేననాది. అందువలలే సర్వజుఞాడు సత్య సంకల్పుడు ఐన బ్రహ్మనే 
కారణమని మీరు ఎటాలే నిశచియ్ంచ్తారు? అని అంట్ బదుల్ చెపతేనానారు.

సూ।। సమాకరా్షత్ 1-4-15 ఒకచోట చెపపుబడిన సమబినధుముగల అంశనినా 
తరువాత సథేలానిక్ తెచచికోవడం వలలే. అసదావే ఇదమగ్ర ఆసీత్ అనేచోట కూడా 
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వివిధములైన వాటి వాని లోగుట్టును తెల్్సకోగలిగానవాడు. ఆనందమయుడు, 
సత్యసంకల్పుడు ఐన బ్రహ్మనే సమాకరిషింపబడుతునానాడు. ఎటాలేగని అంట్ తసా్మదావేఏ
తసా్మదివేజ్ఞానమయాదనో్యఽన్తర ఆత్్మఆనిందమయోః ఈ విజాఞానమయుడైన వానికంట్ 
వేరయ్నవాడు; లోపల ఉండేవాడు ఆత్మయైనవాడు ఆనందమయుడు. సోఽకామయత 
బహుసా్యింప్రజ్యే యేతి. ఆయన తలచినాడు. నేను అనేకరూపముల్గా అవుతాను 
అని. అందుకోసము జన్మల నెతుతేతాను. సఇదిం సరవేమసృజత, యదిదిం కిించ. 
తత్ సృషాటివా; తదవా నుప్రావిశత్. తదనుప్రవిశ్యసచచిత్య చాచిభవత్. ఈ కనిపంచే 
ద్ననాంతటినీ ఆయననే పటిటుంచినాడు. అటాలే పటిటుంచిన వెనక ద్నిలోక్ ఆయన 
ప్రవేశించినాడు. తదుపరి సతుతే అనబడేవాడు త్యత్ అనబడే ప్రకృతియునూనా 
ఆయననేఐనాడు. ఇతా్యదివాకా్యల చేత, బ్రాహ్మణాల చేత సత్యసంకల్పుడు అనినాంటినీ 
పటిటుంచినవాడు, అనినాంటిలోకీ ప్రవేశించి వాటిక్ ఆత్మయైన వానినిగా చెపపు తదపే్యష 
శో్లకోభవతి. అని చెపపున విషయాని కంతటికీ స్క్గా ఈ శ్లేకానినా చెపపునారు. 
అసదావేఇదమగ్ర ఆసీత్ అని. అటాలేగే దీని తరువాత కూడా భీషాఽసా్మదావేతోః 
పవతే ఇతా్యది వాక్యముతో ఆ బ్రహ్మనే ఆకరిషించి - అక్కడ ఉననావాడిని ఇక్కడక 
తీస్కని వచిచి ఈ అంతటినీ ప్రశసించేవాడు, నిరతిశయానంద్నినా కలిగినవాడని 
గుణాల్ చెపపుబడినాయ్. కనుక ఈ మన్రాము ఆయనక చెందినదే. అటాలేగా సృష్టు 
జరుగడానిక్ ముందు నామము రూపము వంటి విభాగాల్ లేనందున, వాటిక్ 
సమబినిధుంచిన వస్తేవులకూ ఉనిక్ లేనందువలలే అపపుడు ఉననా బ్రహ్మనే అసత్ శబ్దముతో 
చెపపుబడుతునానాడు. అసదవేదమగ్ర ఆసీత్ అనేచోట కూడా ఇదే విధంగా సమన్వయము 
చేస్కోవాలి.

ఏదైతే మీరనానారో - తదధో ఇదిం తరి్హ అవా్యకృతమాసీత్ అనే వాక్యముతో జగత్ 
కారణంగా ప్రధానమే చెపపుబడుతుననాదని, అది తపపు అని మేము అంట్నానాము. ఆ 
వాక్యములో కూడా అవా్యకృత శబ్దంతో నామరూపాలతో తనలో ఉననా చిదచితుతేలను 
వేరుచేయకముందు ఉననా దశలో, చిదచితుతేలను తనక శరీరమునుగా కలిగిన 
బ్రహ్మనే చెపపుబడుతునానాడు. సఏష ఇహ ప్రవిషటి ఆనఖాగ్రేభ్యోః పశ్యిం శచిక్షుోః 
శృణవేన్ శ్రోత్రిం మనావేనోమనోః। ఆతే్మతే్యవోపాసీత. అట్వంటి ఆ పరమాత్మ ఈ 
శరీరములో ప్రవేశించినాడు. కాలి గ్ళళీనుండి శరీరమంతా ఆయనే నిండియునానాడు. 
చూచేకంటిక్ కనునాగా, వినే చెవిక్ చెవిగా తలచే మనస్్సగా ఐనాడు. అతడిని తనక 
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ఆత్మ - నిరా్వహకడు అనియే ఉపాసించాలి అనుచోట సఏషః అనే తత్ శబ్దంతో 
ముందు అవా్యకృత శబ్దంతో చెపపుబడిన వాడిని మనలో ప్రవేశించి ప్రశసనము 
చేస్వాడుగా అనుకరషిణము చేసినందువలలే 1) తత్ సృషాటివా తదవాను ప్రావిశత్ 
2) అనేన జీవేనాత్మనాఽనుప్రవిశ్య నామరూపేవా్యకరవాణి. అని స్రషటుఐన 
సర్వజుఞాడైన పరబ్రహ్మక కార్యమైన ఈ చిదచిని్మశ్రితమైన జగతుతే నందు ప్రవేశించి 
నామరూపములను ఏరాపుట్ చేసినట్లే ప్రసిదిధు కూడా ఉననాందువలలే. అన్తోః ప్రవిషటిోః 
శాసా్తజనానాిం సరావేత్్మ. అని అనుప్రవేశము చిదచితుతేలను నియమించడానికోసమే 
ఐనందువలలే ఇట్వంటి ప్రశసితృత్వము, అనుప్రవేశము ప్రధానానిక్ లేనేలేదు. అది 
కదరదు కూడా. కనుక అవా్యకృతమే అంట్ ప్రధానమనికాదు అవా్యకృతానినా శరీరంగా 
కలిగాన బ్రహ్మ అని అరథేము చేస్కోవాలి. తనా్నమ రూపాభా్యిం వా్యక్రియత అని అటాలేగా 
నామరూపాలతో విభజింపబడని బ్రహ్మ సర్వజుఞాడు సత్యసంకల్పుడు. తనక తానుగానే 
వేరుచేయబడి నామానినా రూపానినా ఏరపురుచికంట్నానాడు అని చెపపుబడుతుననాది. 

ఇది ఇటాలేగా ఐనందువలలేనే ఈక్షణాదుల్ ముఖ్్యరాథేలే ఔతాయ్ కాని 
గౌణాల్ కావు. బ్రహ్మ, ఆత్మ అనే శబా్దల్ కూడా నిరతిశయ బృహత్వము, అనినాటినీ 
నియమించడం కరకన వా్యపత్వం లేనందువలలే ప్రధానమును ఎంతమాత్రమూ 
చెపపుజాలవు. కనుక బ్రహ్మను మాత్రమే కారణముగా కలది ఈ జగతుతే. అని 
కారణత్వేధికరణము ముగిస్ింది.

*  *  *

ఇక జగదావేచిత్వేధికరణము

సూ।। జగదావేచిత్వేత్ 1-4-16 జగత్ శబ్దము పరమాత్మయొక్క సృష్టుని 
చెపపుతుననాది. తిరిగి స్ంఖ్్యడు ఎదురు నిల్స్తేనానాడు. ఒకవేళ వేద్నతేవాకా్యల్ 
చేతనానేనా జగతా్కరణంగా ప్రతిపాదించినా తన్రాసిదధుమైన ప్రధానము పరుష్లకంట్ 
వేరుగా ఉననా మరొక వస్తేవేదో జగతా్కరణంగా తెల్్సకోతగినది అని ఆ 
వేద్నతేవాకా్యలచేత తెలియరావడం లేదు. అది ఎటాలేగంట్ - భ్కతేయైన పరుష్డినే 
జగత్ కారణమని అతడే తెల్్సకోదగినవాడనినీనా కౌషీతకీ ఉపనిషతుతేలోని బాలాకీ, 
అజాత శత్రు సంవాదంలో కనిపస్తేననాది. బ్రహ్మతే బ్రవాణి నీక నేను బ్రహ్మను గురించి 
చెపతాను. అని మొదల్పెటిటు యోవైబ్లాకే। ఏతే షాిం పురుషాణాిం కరా్త, యస్యవా 
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ఏతత్ కర్మ సవైవేదితవ్యోః ఓ బాలాకీ ఈ పరుష్లక కరతే ఎవడో, ఈ జగతుతే ఎవడు చేసిన 
పనియో, అట్వంటి వాడే తెల్్సకోదగినవాడు. అని ఆరంభంలో చెపపుకోదగినవాడుగా 
బాలాక్ చేత చెపపుబడిన బ్రహ్మను గురించి విని అతడిక్ బ్రహ్మను గురించి ఏమీ 
తెలియదని తెల్్సకని నీకే నేను బ్రహ్మను తెలియజేస్తేను అని చెపపు అజాతశత్రువు అనే 
రాజుగార్ సవై వేదితవ్యోః. అతడు గద్ తెల్్సకోదగినవాడు అని బ్రహ్్మపదేశమును 
చేసినాడు. యస్యవాఏతత్ కర్మ అని కర్మ సమబినధుము వినిపంచ్తుననాందు వలలే ప్రకృతిక్ 
అధ్యక్షుడు ఐన భ్కాతే పరుష్డు తెల్్సకోదగినవాడుగా ఉపదేశింపబడిన బ్రహ్మ 
అని నిశచియము చేయబడుతుననాది. కానీ అతనికంట్ వేరొకడు కాదు. అతనిక్ కర్మ 
సమబినధుము లేదని మీర్ ఒపపుకనానారు కద్! పణ్యపాపరూపమైన కర్మక్షేత్రజుఞానికే 
ఉంట్ననాది. ఐతే మీరిటాలే అనవదు్ద - క్రియతే చేయబడుతుననాది కనుక కర్మ అనే 
వు్యతపుతితే ప్రకారము, ప్రత్యక్షము మొదలగు ప్రమాణాల చేత, నెలకల్పబడిన జగతుతే 
ఇతని కర్మ అని నిర్్దశింపబడుతుననాది. ఈ జగతుతే అంతా ఎవనికర్మన్ - చేత / పని 
ఐ ఉననాదో అట్వంటివాడే తెల్్సకోదగినవాడు అని క్షేత్రజుఞాని కంట్ మరోకడైన వాడే 
స్ఫురించ్తునానాడు అని. అటాలేగా మీరు చెపపుందే సరిఐనటలేయ్తే యోవైబ్లాకే। 
ఏతేషాిం పురుషాణాింకరా్త యస్యవాఏతత్ కర్మ. ఓ బాలాకే ఈ పరుష్లక ఎవడు కరతే 
ఐనవాడో ఈ ప్రపంచమంతా ఎవడి పనియో అని విడిగా నిర్ధుశించినది వ్యరథేము కావాలి్స 
వస్తేంది. కర్మశబా్దనిక్ లోకంలోను వేదంలోనూ పణ్యపాపరూపమైన ద్నియందే 
ప్రసిదిధు ఉననాది. ఆయా భ్కతేలయొక్క అనుభవాల కరక వారికర్మలననుసరించి 
జగదుతపుతితే చేయబడింది. కావున ఈ పరుష్లక కరతే అని అనడమునూనా 
భ్కతేఐనవాడికే చెల్లేతుంది. కనుక నిశిచితమైన అరథేము ఇది. ఈ ఆదిత్యమండలము 
మొదలైన అధకరణాలక, క్షేత్రజుఞాలయొక్క భ్గ్యభ్గ్పకరణాలైన పరష్లక 
ఎవడు కారణమైనవాడో, వీటనినాంటికీ కారణభావానినా పందడానిక్ హేతువైన 
పణా్యపణ్యలక్షణమైన కర్మ ఎవనిదో వాడుకద్! తెల్్సకోవలసినవాడు. అట్వంటి 
వానియొక్క స్వరూపానినా ప్రకృతికననావిడిగా। వేరుగా నుననాది అని తెల్్సకోవాలి అని -

అదే తీరుగా వాక్యములోని తరువాత భాగంలో తౌహ సుప్తిం పురుషిం 
ఈయతుోః... తింయషాటియాచిక్షేప. బాలాక్, అజాతశత్రువులిద్దరూ నిదురపోతుననా 
ఒక పరుష్డి వద్దక పోయ్నారు. ఆ నిద్రించ్తుననా వాడిని చేతి కర్రతో 
తటిటునాడు. అని గాఢనిద్రలో ఉననా పరుష్ని వద్దక రావడం కఱఱెతో కటిటులేపడము 
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వంటివి అనీనానూ భ్కతేను ప్రతిపాదించేగురుతేలే. అట్లే ఇంకాపైపైన కూడా 
భ్కతేనే ప్రతిపాదింపబడుతునానాడు. తద్యధా శ్రేష్్ఠస్వేోఃభుింకే్త యథాసావేోఃశ్రేష్్ఠనిం 
భుింజని్త. ఏవమేవైషప్రజ్ఞాత్్మ ఏతైరాత్మభోఃభుింకే్త. ఏవమేవైత ఆత్్మనోః 
ఏనింభుింజని్త. అదెటాలేగా అంట్ ఒక సంపనునాడు / భాగ్యశలి తనవారలచేత 
అనుభవింపబడుతునానాడో, ఆయనక చెందిన వారునూనా ఆయన వద్దక చేరి అతని 
సంపదలను ఎటాలేగా భుజించ్తునానారో అదే ప్రకారంగా ప్రజాఞాతా్మ - అనీనా తెలి్సనవాడు 
బ్రహ్మ - తక్్కన ఆత్మల ద్్వరా అనుభవిస్తేనానాడు ఈ ఆత్మల్నూనా ఆయనను చేరి 
అనుభవించ్తుననావి అని. అదేవిధంగా కె్వేషఏతద్ బ్లాకే పురుష్ఽశయిషటి. 
కవేవా ఏతదభూత్ కుతఏతదాగాత్. ఓ బాలాకీ। ఈ పరుష్డు ఎక్కడ పడుకనానాడు. 
ఎక్కడ ఉండినాడు. ఎక్కడనుండి తిరిగి వెనుకక వచిచినాడు. అని అడుగగా ఆ 
విషయానినా తెలియక తెలలేమొఖం వేసిన అతనిక్ తానే సమాధానానినా చెపపునాడు. 
హిత్ోః నామహృదయస్యనాడ్యోః. త్సుతదాభవతి. యదాసుప్తోః సవేప్నింనకథించన 
పశ్యతి. అధాస్్మన్ ప్రాణఏవఏకధా భవతి. తదైనిం వాక్ సర్వేరా్నమభోః సహాపే్యతే.... 
మనోఃసర్వేోః ధా్యనైోఃసహాపే్యతి. సయదాప్రతిబుధ్యతే, యధాఽగే్నోఃవిసుఫులిింగావిప్రతి
షే్ఠరన్. ఏవమేవైతసా్మదాత్మనోఃప్రాణాోః యధాఽయతనిం విప్రతిష్ఠనే్త. ప్రాణేభో్యదవాోః 
దవేభో్యలోకాోః. హితాః అనేవి హృదయానిక్ చెందిన నాడుల్. మానవుడు 
నిద్రించినపడు స్ష్పతే వేళలో అక్కడ ఉంటాడు. ఎపపుడైతే స్వపనాము అనేద్నినా 
చూడడో. అపడు ప్రాణశబ్దవాచ్్యడైనవానియందు ఒక్కటిగా కలసిపోతాడు. ఆవేళలో 
వాక్క మొదలైన ఇంద్రియాల వా్యపారాలనీనా ఉడిగి పనిచేయకండా కలసిపోతాయ్. 
నిదురపోయనవాడు ఎపపుడు మెలకవపందుతాడో అపడు మండుతుననా అగినాలోంచి 
నల్దిక్కలక నిపపురవ్వల్ ఎటాలే ఎగిసిపడుతాయో అదేవిధంగా ఇంద్రియాలనీనా 
వెనుకక తిరిగి వస్తేయ్. ప్రాణాలనుండి అదేవిధంగా ఇంద్రియాలనీనా వెనుకక 
తిరిగివస్తేయ్. ప్రాణాలనుండి ఇంద్రియాల్, వాటిలోకాల్ / విషయాల్ తెల్స్తేయ్ 
అని స్ష్పతేక్ ఆధారంగా, స్వపనా, స్ష్పతే, జాగరిత(మెలకవ) అవసథేలయందు 
ఉంట్ననావాడు వాక్క మొదలైన ఇంద్రియాలక కలిసిపోవడము, బయటక 
రావడములక స్థేనమైన జ్వాత్మను అథాస్్మన్ ప్రాణఏవైకధాభవతి అని చెపపునాడు. 
ఈ జ్వాత్మయందు ప్రాణాలను ధరించి ఉంట్ననా కారణంగా ప్రాణశబ్దము 
వరితేస్తేననాది. సయదాప్రతిబుధ్యతే అని ప్రాణశబ్దము చేత చెపపుబడినవానిక్ 
మెలకవగల్గాతుననాది అని వినిపస్తేననాది కనుక. ముఖ్య ప్రాణుడనబడే ఈశ్వరునిక్ 
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స్ష్పతే - గాఢ నిద్ర, ప్రబోధము - మేల్కనుటల్ లేవుకద్! లేద్! అస్్మన్ ప్రాణే 
అని అననాపడు సమానాధకరణం లేని వ్యధకరణారథేములో సపతేమిని చెపపుకోవాలి. 
అవి రండు. ఈ జ్వుడు ఆత్మయందు ఉండగా ప్రాణము నందే ఏకము అవుతుంది 
వాగాది ఇని్ద్రయసముద్యము అని. ప్రాణశబ్దం ముఖ్యప్రాణము అనే అరథేంనందే 
ముఖ్్యరథేత ఉననాపపుటికీ ఈ ప్రకరణంలో మాత్రము జ్వుడే చెపపుబడుతునానాడు. 
సహజంగా ప్రాణమనేది జ్వుడిక్ ఉపకరణమైనందువలన. కనుక వకతేవు్యడుగా / 
చెపపుదగినవాడుగా ఉపక్రమింపబడిన బ్రహ్మ పరుష్డే/జ్వుడే. కనుక అతనిక్ మించి 
ఈశ్వరుడు అనేవాడు తెలియరావడం లేదు. జగతా్కరణము అని చెపపుబడేవానిలోని 
ఈక్షణాదుల్ చేతనుని ధరా్మల్ కనుక అవి కూడా ఇతనియందే పసగుతునానాయ్. 
కనుక ఈ పరుష్డి చేత అధష్టుంచబడిన ప్రధానమే జగతా్కరణము.

అని పూర్వపక్షాభప్రాయము రాగా చెపపుతునానాము. జగద్్వచితా్వత్ అని. ఇక్కడ 
పణా్యపణా్యలక లంగి నడచ్కనేవాడు, కది్దవాడు, క్షేత్రజుఞాడు, తనయందు ప్రకృతి 
ధరా్మనినా ఆరోపంచ్కని ద్నిక్ పరిణామాల్ ఏరపుడడంలో కారణమైన పరుష్డు 
చెపపుబడడంలేదు. కానీ అవిద్య వలన ఏరపుడేట్వంటి దోషాలననీనా దూరముగా 
పారద్రోలినవాడు, వాటి వాసన కూడా తనలో లేనివాడు, హదు్దలేని అతిశయమైన, 
లెక్్కంపరాని కళ్్యణగుణ గణములక పాతర వంటివాడు నిఖిల జగతుతేక తానొక్కడే 
కారణమైనవాడు పరుషోతతేముడు చెపపుబడుతునానాడు. ఎందువలలేనంట్ యస్యవాఏతత్ 
కర్మ అనుచోట ఏతత్ శబ్దముతో అన్వయ్ంచ్తుననా కర్మ శబ్దము పరమపరుష్ని 
యొక్క కార్యము ఐన జగతుతేను చెపపుతుననాది. కనుక ఏతత్ శబ్దము అరథేము, 
ప్రకరణము మొదలైన వాటితో సంకచితమైన, కది్ద వస్తేవును బోధంచేదికాకండా 
తేడా అనేది లేకండా ప్రత్యక్షాధప్రమాణాలతో బలపరచిబడిన చిదచిని్మశ్రమైన 
జగతుతేను గురించి తెల్పతుననాది. ఈ మన్రాములో పణ్యఅపణ్య రూపమైన కర్మ, కర్మ 
శబ్దముచేత చెపపుబడడం లేదు. బ్రహ్మతే బ్రవాణి అని మొదల్పెటిటు, బ్రహ్మగా బాలాక్ 
చేత చెపపుబడిన / నిర్్దశించబడిన ఆదిత్యమండలాదులను అధకరణముల్గా / 
ఆధారముల్గా, తాము నివసించే స్థేనాల్గా కలిగిన ఆయా పరుష్ల్ బ్రహ్మల్ 
కారు గనుక మృషావైఖల్ మా సింవాదయిషా్ఠోః. అసతా్యలను గురించి నాతో 
వాదించబోక అని బ్రహ్మవేతతే కాని అతడిని పక్కక నెటిటు అతనిక్ తెలియని బ్రహ్మను 
గురించి తెల్పడంకోసం ఈ వాక్యము అవతారికగా చెపపుబడింది. యోవైబ్లాకే 
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ఇతా్యదిగా. పణా్యపణ్య లక్షణమైన కర్మతో సమబినధుము ఉననా ఆదితా్యద్యధకరణుల్ 
వారితో సజాతీయుల్ ఐన పరుష్ల్ మాత్రమే అతనిక్ తెలి్సనవారు అని గురితేంచి 
అతనిక్ తెలియని పరుషవిశేష్డిని గురించి తెలిపడిచేస్ది ఈ కర్మ శబ్దము. అంతేకానీ 
పణ్యపాపాలను తెలిప్ది కాదు. పోనీ క్రియను మాత్రమే చెప్పుది కాదు. కానీ ఈ జగతుతే 
కార్యము అని తెలిపెడిది. ఇటాలేగే కద్ తెలియని అరథేము ఉపదేశించే పదధుతి ఉంట్ననాది. 
కర్మ సమబినధుము చేతనే గురితేంపదగిన స్వభావరూపముల్ గలవానిక్ తెలియని వాడిని 
తెల్పవలసివచిచినపడు లక్షణా వస్తేంది. కర్మతో మాత్రమే సమబినధుము కలవాడిని 
మాత్రమే తెల్్సకోబడదగిన స్వరూపలక్షణాల్ కలవాడైనపపుడు ఇది ఎవని పనియో 
వాడు తెల్్సకోదగినవాడు అని ఇంతమాత్రము చేతనే సిదిధుస్తేననాది. పైగా యస్యవాఏతత్ 
కర్మ అనే వాక్యములో ఏతత్ శబా్దనినా ప్రయోగించనక్కర లేకపోయ్నందువలలే ఆపదము 
వ్యరథేమవుతుంది. యోః ఏతేషాింకరా్త. యస్యవాఏతత్ కర్మ అని విడిగా చెపపుడానిక్నీనా 
ఇదే ఉదే్దశ్యము / అభప్రాయము - నీవు ఎవరినైతే బ్రహ్మగా భావించి చెపపునావో వారిక్ 
కరతే / పటిటుంచినవాడు ఎవడో - వారు ఎవని కార్యములో ఒకభాగమో దేనినా ఆధారంగా 
చేస్కని విశేష్ంచి చెపపుబడుతుననాదో - కృతసునోిం జగత్ యస్యకార్యమ్ - ఈ జగతతేంతా 
ఎవని పనియో - గపపువారు, తక్కవవారు ఐన చేతనుల్, అచేతనాల్ అందరునూనా 
ఎవని చేత సృష్టులో సమానులో, అటాలేంటి పరమకారణమైన పరుషోతతేముడు 
తెల్్సకోదగినవాడు అని. జగదుతపుతితేక్ జ్వుని యొక్క కర్మయే కారణమైనా తనక 
భ్గ్యము ఐనద్నిని, ద్నినా అనుభవించడానిక్ అవసరమైన ఉపకరణాలను - 
శరీర్ంద్రియాలను తానుగా సృష్టుంచ్కోలేడు. కానీ తన కర్మలకనుగుణంగా 
ఈశ్వరుడు సృష్టు చేసిన ద్నినంతా అనుభవించ్తాడు. ఇందువలలే ఆ పరుష్లక 
తాను కరతే కాడు. ఈ కారణము చేత వేద్నాతేలనినాంటిలోనూ పరమకారణమైన వాడుగా 
ప్రసిదుధుడైన పరబ్రహ్మనే తెల్్సకోదగినవాడుగా ఉపదేశింపబడుతునానాడు.

సూ।। జీవముఖ్యప్రాణలిింగానే్నతి చేత్ - తద్ వా్యఖా్యతమ్. 1-4-17 జ్వుని 
యొక్క ముఖ్య ప్రాణము యొక్క గురుతేల్ననావనగూడదు. ద్నినా ఇంతక ముందే 
వివరించి ఉనానాము. ఇంకా ఏదైతే చెపపుబడిందో - జ్వునిక్ సంబనిధుంచిన గురుతేల్ 
ఉననాందున ముఖ్యప్రాణానినా గురించి కీరితేంచినందువలలే ఆ హేతువును బటిటునీనా భ్కతేఐన 
జ్వుడే ఈ ప్రకరణంలో ప్రతిపాదింపబడుతునానాడు. పరమాత్మ కాడని అనానారో, ద్నినా 
గురించి ఇంతక మునుప్ వా్యఖ్్యనించినాము. అనగా ద్నిక్ సంబనిధుంచిన పరిహారము 
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ప్రతర్దన విద్యయందు చెపపుబడింది. అనగా చెపపుబడుతుననా విషయము ఇది - ఎక్కడైతే 
ఉపక్రమము, ఉపసంహారము - ఆరంభము, ముగింపలను బాగా పరిశీలించినపడు 
ఆ వాక్యము బ్రహ్మక సమబినిధుంచినది అని నిశచియము చేయబడితే ఆ చోట కనిపంచే 
వేరు గురుతేల్ ఉపక్రమోపసంహారాల సమన్వయపరంగా నిశచియ్ంపబడిన ద్నిక్ 
తగినట్లే సమన్వయానినా చెపపుకోవాలి అని ప్రతిపాదింపబడింది. ప్రస్తేతము ఇక్కడ 
కూడా ఉపక్రమంలో బ్రహ్మతేబ్రవాణి అని బ్రహ్మనే ముందుంచబడినాడు. మధ్యలో 
కూడా యస్యవైతతకార్మ అని నిర్్దశింపబడినవాడు పరుష మాత్రుడు కాడు. కానీ 
అతడు సమసతే ప్రపంచానిక్ ఏకక కారణము ఐన బ్రహ్మనే అని చెపపుబడింది. ఇక 
ఉపసంహారములో కూడా సరావేన్ పాప్మనోఽపహత్య సర్వేషాింభూత్నాిం శ్రైష్ఠయాిం 
సావేరాజ్యమాధిపత్యిం పర్్యతి. యఏవిం వేద. అనినా పాపాలనూ అణచివేస్కని 
అనినా భూతాలకనానా శ్రేష్ఠతను, తనక తానే రాజై ఉండుటను, అధపతితా్వనినా 
పందుతాడు. ఎవడైతే ఇటాలేగని తెల్్సకంటాడో అని బ్రహ్మను ఉపాసించినందుక 
మాత్రమే చెందినది, అనినా పాపాలను నశింపచేస్కనుట ద్్వరా స్్వరాజా్యనినా 
పందుట అనే ఫలము వినిపంపబడింది. కనుక ఈ వాకా్యనిక్ ఇది బ్రహ్మక చెందినది 
అని నిశచియ్ంపబడినందువలన జ్వలింగము, ముఖ్యప్రాణానిక్ సమబినిధుంచిన 
హేతువులను కూడా బ్రహ్మక సంబనిధుంచినట్వంటి వాటినిగా వరిణుంచాలి అని.

ప్రతర్దనవిద్యలో బ్రహ్మను ఉపాసించే పదధుతుల్ మూడు చెపపుబడినవి. కనుక 
జ్వ, ముఖ్యప్రాణాలక చెందిన లింగాల్ బ్రహ్మక చెందినవిగా చెపపుబడినాయ్. ఇక్కడ 
కూడా అధాస్్మన్ ప్రాణఏవ ఏకథాభవతి అని స్మానాధకరణ్యము తెల్స్తేండగా 
వైయధకరణా్యనినా ఆశ్రయ్ంచడము తగదు. గనుక బ్రహ్మయందే ప్రాణశబ్దము 
ప్రయోగింపబడింది అనే నిశచియముతోనూ ప్రాణానినా శరీరంగా కలిగాన బ్రహ్మను 
ఉపాసించడం కరక ప్రాణానినా కీరితేంచడము అనే లింగము చక్కగా పసగుతుంది. 
ఐనపపుడు జ్వుడిని సూచించే లింగాలను బ్రహ్మపరముల్ అని చెపపుడం ఎటాలే 
పసగుతుంది అని అంట్ సమాధానానినా చెపతునానారు.

సూ।। అనా్యరధోింతుజైమినిోః ప్రశ్నవా్యఖా్యనాభా్యిం అపిచైవమేకే. 1-4-18 
ప్రశనావా్యఖ్్యనాల్ జ్వుని కననా వేరయ్న వాడిని తెల్పడం కరకని జైమిని అంట్నానాడు. 
వేరొక శఖవారు కూడాను. సూత్రములో ఉననా తు శబ్దము జ్వుడిని కీరితేంచినందువలలే 
వాక్యము జ్వుడికే చెందినదని ఊహించడానినా తొలగించడం కరక అని అరథేము. 
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అనా్యరథేం - జ్వుడిని సంకీరితేంచడము జ్వునికంట్ వేరైన బ్రహ్మయొక్క స్వరూపానినా 
తెలిపడి చేయడానికని జైమిని అనే ఆచారు్యడు తలపోస్తేనానాడు. ఎందువలలేనంట్ 
ప్రశనాల్ వా్యఖ్్యనాలను బటిటు అని. ప్రశనా ఏదంట్. తౌహసుప్తింపురుషమీయతుోః 
ఇతా్యది వాక్యము చేత ప్రాణము ఆగిపోకండానే నిదురించ్తుననావాడిని ప్రాణము 
ప్రలేతో పల్వడము, వినడము, కర్రతో కటిటులేపడముల ద్్వరా ప్రాణాదులకంట్ 
వేరైన జ్వుడిని మేల్కలిప, తిరిగి జ్వుడికంట్ వేరైన బ్రహ్మను గురించి వివరించడము 
కనిపస్తేననాది. కె్వేషబ్లాకే। ఏతద్ పురుష్ఽశయిషటి. కవేవాఏతదభూత్. కుత 
ఏతదాగాత్ అని ద్నిక్ వా్యఖ్్యనమునూనా యదాసుప్తోః సవేప్నింనకధించనపశ్యతి. 
అధాస్్మన్ ప్రాణఏవైకధాభవతి. ఏతసా్మ దాత్మనోః ప్రాణాోఃయధాఽయతనింవిప్రతిష్ఠనే్త. 
ప్రాణేభో్యదవాోః దవేభో్యలోకాోః అని జ్వునికంట్ అరాథేనతేరమైన పరమాత్మ పరమే. 
నిద్రపోయ్న జ్వుడు ఎవనివద్దక చేరుతునానాడో అక్కడ మెలకవ, కలల్ గనడము 
అనే దశలక సమబినిధుంచిన వింత వింతలైన స్ఖదుఃఖ్లను అనుభవించడమనే 
కాల్ష్యము లేకండా ప్రశనతేత, స్వసథేతా - ఆరోగ్యము లభస్తేయో, తిరిగి ఈ ఐహిక 
స్ఖదుఃఖ్లను అనుభవించడం కోసము ఎవడినుండి బయల్దేరి రావడము 
జరుగుతుందో, ఆ స్ఖస్థేనము ఎవరోకాదు పరమాత్మనే. అదెటాలేగంట్ - 
సత్సోమ్యతదాసమ్పనో్నభవతి. ఓ స్ము్యడా అపడు అతడు సత్ శబ్దవాచ్్యడైన వాని 
దగగారక చేరుకంట్నానాడు. 2) ప్రాజ్ఞానాత్మనా సమ్పరిషవేక్తోః. నబ్హ్యింకిించనవేద. 
నాన్తరమ్. ప్రాజుఞాడు ఐన పరమాత్మ చేత కౌగిలించ్కనబడినవాడై బయటి ముచచిటలను 
గాని లోపలి ముచచిటలను గానీ ఎఱుగడు. అని స్ష్పతేక్ ఆధారమైనవాడు ప్రసిదుధుడైన 
జ్వుడికంట్ వేరయ్న వాడు ప్రాజుఞాడైన పరమాత్మయే. కనుక ప్రశనా, ప్రతివచనము - 
సమాధానములవలలే సంకీరతేనం- చెపపుడము జ్వుడికంట్ అరాథేనతేరమైన పరమాత్మను 
ప్రతిపాదించడం కరక మాత్రమే అని నిశచియ్ంపబడుతుననాది.

ప్రశనా వాఖ్్యనాల్ జ్వుడిక్ సంబనిధుంచినవే, స్ష్ఫ్తే స్థేనము నాడులే. 
ఇంద్రియసముద్యము కూడా ప్రాణశబ్దము చేత చెపపుబడినదికాదు. నాడుల్ 
స్ష్పతే స్థేనాల్ కావు స్వపనాస్థేనాల్ మాత్రమే అవుతునానాయ్ కనుక. ఇంతక ముందు 
వివరించిన ప్రకారము పరబ్రహ్మనే స్ష్పతే స్థేనమవుతునానాడు. ప్రాణశబ్దముచేత 
చెపపుబడిన బ్రహ్మయందు జ్వుడు, ఆయనక ఉపకరణాలైన వాక్క మొదలైన స్ధన 
స్మగ్రి ఐక్యతను, విభాగమునూనా చెపపుబడినందువలలే. అనగా బ్రహ్మయందు జ్వుడు, 
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ఏకతా పతితేని పందితే ఇంద్రియాల్ విడిగానే ఉండిపోయ్నాయ్. ఈవాక్యములో 
క్రమాలంకారము ఉననాది ద్నితో సమన్వయం చేస్కోవాలి.

ఇంకా కంతమంది ఇటాలేగా పఠంచ్తునానారు. వాజసనేయశఖవారు ఇదే 
బాలాక్ అజాతశత్రు సంవాదంలో గాఢనిద్రాపరవశ్డైన విజాఞానమయుడికంట్ 
భేదము కలవాడుగా, ఆ జ్వుడిక్ ఆశ్రయమైన పరమాత్మను గురించి ప్రవచిస్తేనానారు. 
యఏష విజ్ఞానమయోఃపురుషోః కె్వేషతదాఽ భూత్. కుతఏతదాగాత్. యత్రఏతత్ 
సుపో్తఽ భూత్. యఏషవిజ్ఞానమయోఃపురుషోః తదైతేషాింప్రాణానాింవిజ్ఞానేన 
విజ్ఞానమాదాయయ ఏష్ఽన్తర్ హృదయఆకాశోః తస్్మించేఛేతే. ఈ విజాఞానమయుడైన 
పరుష్డు ఆగాఢ నిద్రాకాలములో ఎక్కడ ఉనానాడు. ఎక్కడ నుండి తిరిగి వచిచినాడు. 
ఎక్కడ (ఎవనియందు) నిద్రపోయ్నాడు? ఈ విజాఞానమయుడైన పరుష్డు ఆ 
నిద్రాకాలంలో ఇంద్రియాలలోని జాఞానశక్తేని తన విజాఞానముతో కలిప వెంటబెట్టుకని 
తన హృదయములో ఉననా ఆకాశము వద్దక పోయ్ ద్ని యందు పండుకంటాడు. 
అని ఆకాశశబ్దము పరమాత్మవాచకముగా ప్రసిదధుమే. దహరోఽస్్మన్నన్తరాకాశోః అని.

కనుక ఈ ప్రకరణమునందు జ్వసంకీరతేనము అతడికంట్ మరొకడైన ప్రాజుఞాడైన 
పరబ్రహ్మను గురించి తెలిపడి కఱకేనని తెల్స్తేననాది. కావున ఈ వాక్యము నందు 
పరుష్డికంట్ అరాథేనతేరుడు ఐన నిఖిల జగత్ కారణుడు ఐన పరబ్రహ్మ తెల్స్కోదగిన 
వాడుగా చెపపునందున తన్రాసిదుధుడైన పరుష్డు, అతడి చేత అధష్్ఠంపబడిన 
ప్రధానమును గురించి జగత్ కారణతా్వనినా చెప్పు వాకా్యల్ వేద్నతేముల యందు 
ఎక్కడా కనబడడం లేదు. ఇది జగద్్వచితా్వధకరణము.

*  *  *

ఇక వాకా్యనవేయాధికరణము 

సూ।। వాకా్యనవేయాత్ 1-4-19 వాకా్యల్ పరసపురము అన్వయము కావడం వలలే 
పరమాత్మనే చెపపుబడుతేనానాడు. ఈ అధకరణములోనూ కపల్ని తన్రాములో ప్రసిదుధుడైన 
పరుషతతాతే్వనినా తెలిప్ వాక్యము ఒకచోట కనిపస్తేననాది కనుక ఆ పరుష్డి కంట్ 
వేరైన మరొక పరుష్డు ఈశ్వరుడు అనబడేవాడు ఎవ్వడూ ఉండడానిక్ వీల్లేదు 
అని సందేహించగా ద్నినా నిరాకరించ్తునానాడు.

బృహ ద్రణ్యకములో మైత్రేయీ బ్రాహ్మణము నందు ఇటాలే వినిపస్తేననాది. నవా 
అర్! పతు్యోఃకామాయపతిోః ప్రియోభవతి. అర్! భరతేయొక్క ఇషటుము ప్రకారము స్్రాక్ పతి 
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ఇషటుము / ప్రియుడు కావడంలేదు. అని మొదల్పెటిటు నవా అర్! సరవేస్యకామాయసరవేిం 
ప్రియిం భవతి. ఆత్మనసు్త కామాయ సరవేింప్రియింభవతి / ఆత్్మవా అర్! ద్రషటివ్యోః  
శ్రోతవో్యమన్తవో్యనిదిధా్యస్తవో్యమైత్రేయి! ఆత్మనిఖలవేర్! దృషేటి శ్రుతే మతేవిజ్ఞాతే 
ఇదిం సరవేమ్ విదితమ్. అర్! అందరి కోరిక కరక అందరు / అంతా ప్రియము 
కావడంలేదు. ఆత్మయొక్క (బ్రహ్మయొక్క) కోరిక ప్రకారము / ఆత్మను కోరుకననా 
వారిక్ అంతా పరమాత్మ మయమే ఐనందున ప్రీతిపాత్రము అవుతుననాది. ఆత్మనే కద్ 
చూడదగినవాడు. వినదగినవాడు. మాటిమాటిక్ తల్చికోదగినవాడు సమగ్రంగా 
ధా్యనము చేయదగినవాడు. ఓ మైత్రేయీ! ఆత్మను గనుక దరి్శంచ్కంట్, వింట్, 
మననము చేస్తే ఆత్మస్వరూపము తెలిస్తే ఈ కనిపంచేదంతా తెల్స్తేంది. అని 
ఇక్కడ సందేహము. ఈ వాక్యములో దరి్శంచతగినవాడుగా చెపపుబడుతుననావాడు 
తన్రా సిదధుపరుష్డేనా? లేక సర్వజుఞాడు సత్యసంకల్పుడు ఐన సర్్వశ్వరుడా? అని. 
ఏది తగును అననాటలేయ్తే పరుష్డేనని అంట్నానాము. ఎందువలలేనంట్? ఈ 
ఉపనిషతుతేలో ఈ ప్రకరణము నందు మొదటోలే మధ్యలో చివరలోనూ పరుష్ని 
గురించే ప్రతీతి కల్గుతుననాది. ఉపక్రమంలో మగడు, భార్య కడుకల్ ధనము 
పశ్వుల్ మొదలైనవాటియందు ప్రియత్వము కూడి ఉంట్ననాది కనుక జ్వాత్మనే 
అని తోస్తేననాది. ఇక నడుమ కూడా విజ్ఞానఘనఏవైతేభో్య భూతేభ్యోఃసముత్్థయ త్నే్య 
వానువినశ్యతి. నప్రేత్యసింజ్ఞాఽస్్త. విజాఞానఘనుడైన జ్వుడు ఈ భూతాలనుండి/ 
శరీరాలనుండి లేచిపోయ్ వాటిననుసరించి నశించ్తునానాడు. ఇక్కడ నుండి 
వెళళీపోయ్న తరువాత ఇక ప్రు లేదు. అని పట్టుక, చావులతో కూడి ఉననాందున 
ఆ జ్వుడే అవగతమవుతునానాడు. అదేవిధంగా చివరలో కూడా విజ్ఞాత్రిం అర్! 
కేనవిజ్న్యాత్ అర్ విజాఞానము కలవాడిని ఏ లక్షణము ద్్వరా గురుతేపడాతేము. అని ఆ 
జాఞాత క్షేత్రజుఞాడే స్ఫురించ్తునానాడు. కానీ ఈశ్వరుడు కాడు. ఇందువలలే ఈ వాక్యము / 
ప్రకరణము తన్రా సిదధుపరుష్డిని ప్రతిపాదించేది అని నిశచియ్ంపబడుతుననాది. 

అమృతస్యతు నాఽశాఽస్్తవితే్తన అమృతము / మోక్షం ఆనందమునందే ఆశ 
ఉననాది. కానీ వితతేము నందు లేదు. అని మొదల్ ఐనందున అమృతత్వ ప్రాపతేకరకన 
ఉపాయానినా ఉపదేశించేదిగా ఈ వాక్యముననాదని తోస్తేననాది గద్! ఐనపపుడు 
ఈ వాక్యము పరుష్డి ప్రతిపాదనక చెందింది అని ఏవిధంగా అనవచ్చిను? 
అని అంట్నానారా? ఐతే వినండి. అమృతతా్వనినా పందడానికోసం ఉపాయానినా 
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ఉపదేశించేది ఐనందువలలేనే పరుషప్రతిపాదనపరము అని మేము అంట్నానాము. 
కాపలతన్రాములో అచిదధురా్మధా్యసము - అచిదధుర్మం అజాఞానము / జడత్వము / 
చైతన్యము లేకపోవడము - వీటిని ఆరోపంచ్కోకండా ఉననా పరుష్ని యొక్క 
యథారథేస్వరూపానినా తెల్్సకోవడమే అమృతతా్వనినా పందడానిక్ హేతువని 
చెపపుబడుతూ ఉననాది. కనుక జ్వాత్మయొక్క ప్రకృతితో సమబినధుము లేని స్వరూపమే 
ఇక్కడ అమృతత్వమును పిందడానికే - ఆత్్మవా అర్ద్రషటివ్యోః ఇతా్యది వాకా్యలతో 
చెపపుబడుతుననాది.

ఆత్మలందరిక్నీనా ప్రకృతితో సమబినధుము లేని రూపము ఒకే తీరుగా ఉంట్ంది. 
కనుక ప్రకృతి వియుకతేమైన తనదైన ఆత్మ యొక్క యథారథేస్వరూపానినా తెల్్సకంట్ 
ఆత్మలందరినీ గురించి తెల్స్తేంది. కాబటిటు ఆత్మ విజాఞానంతో - తనను గురించి 
తెల్్సకోవడంతో సర్వవిజాఞానము కల్గడం బాగుగా కదురుతుంది. దేవతల్ 
మొదల్కని స్థేవరాల వరక ఉననా అనినా భూతాలయందునూనా ఉననా ఆత్మ స్వరూపము 
జాఞానస్వరూపమే కాబటిటు ఇదిం సరవేింయత్ అయమాత్్మ. ఈ కనిపంచేదంతా ఆత్మనే 
అని ఆత్మ ఏకమే అని ఉపదేశము చేయబడింది. దేవాది ఆకారాల్ - శరీరాల్ 
ఆత్మ స్వరూపాల్ కావు. సరవేమ్ తింపరాదాత్ ఆయనను మించినది అంతా 
శూన్యమే. ఇతా్యది వాకా్యలతో మరొకటి లేదని నిషేధము కూడ చేయబడింది. 
యత్రహిదె్వేతమివభవతి ఎక్కడ/ ఏ పరుష్ని విషయమందైతే రండు ఉనానాయని 
తోస్తేందో అని ఒక్కట్ ఉననాది. నానా ఆకారాల్లేవు అని నిషేధంచిన కారణాన 
ఒక్కతీరుగా ఉండే ఆత్మయందు దేవుడు మొదలైన ప్రకృతిక్ చెందిన పరిణామాలలో 
ఉండే భేద్నినా బటిటు వచిచిన నానాత్వము - పల్రూపల్గా ఉండడము మిథ్య అని 
చెపపుబడుతుననాది. అస్యమహతో భూతస్య నిశ్శవాస్తమేతత్ యదృగేవేదోః ఈ ఋగే్వదము 
అనబడేది ఏది ఉననాదో అది ఈ మహాభూతము యొక్క నిశ్శ్వస. ఇతా్యది వాకా్యల్నూనా 
ప్రకృతిక్ అదిషా్ఠత ఐ ఉండడము వలన, ఈ జగతుతే పట్టుక అంతా పరుష్డి కరకే 
అయ్నందువలన పసగుతుంది.

ఈ విధంగా ప్రస్తేత విషయవాక్యము పరుష్డిక్ చెందినది అని నిశచియ్ంచితే, 
ద్నితో ఏకాభప్రాయము ఉననాందున వేద్నతే వాకా్యలనీనా తన్రాసిదుధుడైన పరుష్డినే 
చెపతేననావి కనుక పరుష్డి చేత అధష్్ఠంపబడిన ప్రకృతే జగదుతపుతితేక్ ఉపాద్న 
కారణము అవుతుంది. కానీ ఈశ్వరుడు ఉపాద్నకారణము కాడు అని.
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ఇటాలేగా పూర్వపక్షము సిదధుముకాగా సమాధానానినా చెపతునానాము. 
వాకా్యన్వయాత్ అని. ప్రస్తేత చరాచి విషయమైన వాక్యములో సర్్వశ్వరుడే 
గురితేంపబడుతునానాడు. ఎందువలలే నంట్ ఇటాలే చెపపుకననాపడే వాక్యములోని 
అవయవాలక అన్వయము కదిరి రసవంతమై సమంజసము అవుతుంది. 
అమృతస్యతు నాఽశాఽస్్తవితే్తన అని యాజఞాయావల్్కయాడు అడిగితే యేనాహిం 
నామృత్సా్యమ్, కిమహింతేనకురా్యమ్. యదవభగవాన్ వేద తదవమేబ్రూహి 
ఏ ధనము వలలేనైతే నేను మోక్షానినా పందజాలన్ ద్నినా నేను ఏమి చేస్కోను? 
భగవనుతేలైన తమరు మోక్షానినా పందడానిక్ మారగాము ఇదని దేనినా ఎరిగి ఉనానారోద్నేనా 
నాక తెల్పండి అని అమృతతా్వనిక్ ఉపాయము కానందువలన వితాతేదులయందు 
ప్రేమను చూపక మోక్షానినా పందడానిక్ తగిన మారాగానేనా కోరుతుననా మైత్రేయీ 
అనబడే తన ఇలాలేల్క అమృతతా్వనిక్ ఉపాయము, దరి్శంచ్కోదగినవాడుగా 
చెపపుబడిన ఈ ఆత్మ పరమాత్మనే. తమేవ విదిత్వే అతిమృతు్యమేతి అతడిని 
మాత్రమే తెల్్సకని ఉపాసించినవాడు జనన మరణాలరూపమైన ఈ సంస్రానినా 
ద్ట్కోగలడు. తమేవిం విదావేనమృత ఇహభవతి ఆయనను ఈ విధంగా తెలి్స 
ఉపాసించినవాడు ఈ లోకంలోనే అమృతుడు / ముక్తేని పందినవాడౌతాడు. నాన్యోః 
పనాధోోః మరోద్రి లేదు. ఇతా్యది వాకా్యలవలలే మోక్షానినా పందడానిక్ పరమపరుష్డిని 
తెల్్సకోవడము ఒక్కట్ ఉపాయంగా ప్రతిపాదించినందువలలే. పరమపరుష్నియొక్క 
యథారథేసిథేతిని అపవరాగానిక్ స్ధనమైన పరమపరుష్డిని తెల్్సకోవడంలో అక్కరక 
వచేచిదిగా అరథేం చేస్కోవాలి. కానీ తన ఆత్మ యథారథేసిథేతిక్ సమబినిధుంచిన జాఞానము 
నేరుగా మోక్షోపాయముగా తలచకూడదు. కనుక ఇక్కడ పరమాత్మ మాత్రమే 
అమతతో్వపాయముగా ద్రషటివ్యోః ఇతా్యది వాక్యముతో చెపపుబడుతునానాడు.

అదే విధంగా అస్యమహతోభూతస్యనిోః శవేస్తమేతత్ యత్ ఋగేవేదోః ఇతా్యది 
వాక్యముతో చెపపుబడుతుననా జగత్ కారణత్వము పరమపరుష్డికంట్ వేరొకడైన 
కర్మ పరవశ్డిక్, ఏ పనీ చేయని భ్గములననుభవించడమే తపపు జగతుతేను 
పటిటుంచడము వంటి పనుల్ చేయడానిక్ యోగ్యతలేని ముకతేడిక్ పరుష్డు అనబడే 
వాడిక్నీనా కల్గనే కల్గదు. ఆ ప్రకారమే ఆత్మనోవా అర్దర్శనేన ఇతా్యదివాక్యము 
చేత చెపపుబడిన ఒక్క వస్తేవును తెల్్సకంట్ అనినా వస్తేవులను గురించీ తెల్స్తేంది 
అనే సర్వవిజాఞానము పరమాత్మను - అందరికీ ఆత్మఐన వాడిని పరమాత్మను 
తెల్్సకననాపపుడే స్ధ్యమవుతుంది.
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ఆత్మలనీనా ఒకే రూపానినా కలిగాఉంట్ననాందున ఒక్కద్నినా తెల్్సకంట్ అనినాంటిని 
గురించి తెల్స్తేంది అని ఏమాట అనానారో అది సరియైనది కాదు. అచేతన ప్రపంచానినా 
గురించిన జాఞానము సర్వవిజాఞానములో ఒక భాగమై ఉంట్ండగా చేతనమైన ద్నినా 
గురించి తెలియబడదు కనుక అపపుడు సర్వవిజాఞానమనుట కదురదు. ఈ సర్వ విజాఞాన 
ప్రతిజాఞా ఉపపాదనము కరక కూడా ఇదిం బ్రహే్మదిం క్షత్రమ్ ఇతడు బ్రాహ్మణుడు 
ఇతడు క్షత్రియుడు అని ఆరంభంచి ఇదిం సరవేిం యదయమాత్్మ అని ప్రత్యక్షాది 
ప్రమాణాలచేత సిదధుమైన ప్రపంచానినా ఇదం అని నిర్్దశించి ఏతత్ అయమాత్్మ అని ఆత్మ 
ఐక్య ఉపదేశమునూనా పరమాత్మక మాత్రమే చెల్లేతుంది. ఇదం శబ్దముచేత చెపపుబడే 
ఈ చిదచిని్మశ్రప్రపంచము అచిత్ తో కూడిన పరుష్డితో కాని, అచితుతేతో నుండి 
విడివడిన తనదైన స్వరూపంతో ఉననావాడితోనైనా ఏకతా్వనినా / ఐకా్యనినా పందదు. 
కనుకనే సరవేిం తింపరాదాత్ యోఽన్యత్రాత్మనోఃసరవేింవేద. అని పరమాత్మకంట్ 
వ్యతిర్కమైనందుననే సర్వవేదననింద చేయబడింది. అటాలేగే ప్రథమ మైత్రేయీ 
బ్రాహ్మణములో మహద్ భూతమనన్తమపారమ్. అది చాలా పెద్దది. పెద్దభూతము. 
అంతములేనిది. అపారమైనది. అని వినిపస్తేననా మహతాతే్వదులైన గుణాల్ పరమాత్మకే 
ఉంటాయ్. ఇందువలలే ఇక్కడ ఆ పరమపరుష్డే ప్రతిపాదింపబడుతునానాడు.

భరతే భార్య కడుకల్ ధనము పశ్వుల్ మొదలైన నచిచిన వస్తేవులతో 
సమబినధుము కలిగాయుండే జ్వాత్మను గురించి ఆరంభములో అనే్వషటువు్యడుగా 
ప్రతిపాదించినారు కనుక ఈ వాక్యము ఆ జ్వాత్మక సమబినిధుంచినదే అని మీరు చెపపున 
మాట సరికాదు. ఆత్మనసు్తకామాయ అనే వాక్యములో ఆత్మ శబ్దముచేత జ్వాత్మను 
గురించే చెపపునటలేయ్తే ఆత్్మవా అర్ ద్రషటివ్యోః అనే వాక్యముతో అన్వయము / 
కలయ్క/ పతుతే / సమబినధుము లేకండా పోతుంది. ఆత్్మవా అర్ ద్రషటివ్యోః అని ఆత్మ 
/ పరమాత్మ ద్రషటువ్యత్వ - దరి్శంపదగినవాడుగా - ఉపయోగమును పందుతునానాడు 
కాబటిటు ఆత్మనసు్తకామాయ అని ఉపదేశించబడినదని తెల్స్తేననాది. ఆత్మనస్తేకామాయ 
అనగా ఆత్మ యొక్క కామము / కోరిక / సంకలపుము నెరవేరుట కరక అని అరథేము. 
కామ్యతే ఇతి కోరబడుచ్ననాది కనుక కామము. ఆత్మక ఇషటుము చేకూరుటక అని. 
జ్వాత్మయొక్క ఇషటు సంపతితే కరక సుఖాదుల కొరకు పతిమొదలైనవారు ప్రియుల్ 
అగుచ్నానారు అని చెపపునటలేయ్తే ఆ జ్వుడి యొక్క స్వరూపము అనే్వష్ంచదగినది 
- వెతుకదగినది - కావడం లేదు. ప్రియమైనదే వెతుకబడుతుననాది. ప్రియానిక్ 
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శేష్యైనవాని ప్రీతిలేని స్వరూపము అనే్వష్ంపదగినది కాదు. అనే్వష్ంపబడదు. 
ఏ కారణము చేతనైతే ఆత్మక స్ఖము కల్గుటకరక పతా్యదుల్ ప్రియుల్ / 
నచిచినవారు అగుతునానారో ఆ కారణము వలలేనే పతి మొదలైన ప్రియులను వదిలిపెటిటు 
ప్రీతిలేని ఆత్మస్వరూపము అనే్వష్ంపదగినది అని అనడము అసంగతము ఔతుంది. 
పైగా పతా్యదులక శేషమగుట - విధేయుడగుట - వలన పతా్యదుల్ ప్రియుల్కారు. 
కానీ ఆత్మక (పరమాత్మక) శేషమైనందున పతా్యదుల్ ప్రియమై ఉంట్నానారు అని 
చెపపుతే తనక (పరమాత్మక) శేష్ల్ ఐనందున వార్ స్్వకరింపదగినవారౌతునానారు. 
ఆత్మ నసు్తకామాయ సరవేిం ప్రియిం భవతి పరమాత్మయొక్క ఇషటుసమ్మతి కరక అంతా 
ప్రియమే అవుతుననాది అని అననాపపుడు పరమాత్మతో తరువాతి వాక్యముతో అన్వయము 
లేకపోతే వాక్యభేదము - రండుగా చేయబడుట - ఏరపుడుతుంది. అటాలేగా వాక్య భేద్నినా 
ఒపపుకనానా మొదటివాకా్యనిక్ ప్రయోజనము అంటూ ఉండదు. 

కావున పతా్యదులైన ప్రియులను వదలిపెటిటు ఆత్మను మాత్రమే అనే్వష్ంచాలి అనే 
విషయము ఏవిధంగా ఉంట్ంది - అమృతతవేస్యతునా శాఽస్్త వితే్తన అని ధనము 
మొదలైనవి నిత్యము నిరో్దషము నిరతి శయ ఆనంద రూపమైన అమృతత్వప్రాపతేక్ 
ఉపాయాల్ కావు అని చెపపు, ధనము కడుకల్ భరతే భార్య మొదలైనవాడు తమ 
కననా అధకలను కలిగాయుననావారు. దుఃఖముతో కలగల్ప ఉననావారు, ఎపపుడో 
ఒకానొకపడు ప్రియుల్ అవుతూ ఉననాటిటువారు. వారు ఏమైనా ప్రీతిపాత్రుల్ 
అవుతునానారంట్ అది పతా్యదుల్ ఐనందువలలే కాదు. కానీ నిరతిశయమైన ఆనంద 
స్వభావానినా కలిగాన పరమాత్మ కారణంగానే. కనుక ఎవడైతే నిరతిశయానంద్నినా 
కలవాడై ఉంటూ తనకంట్ వేరయ్నవాళళీను కూడా ప్రియత్వలేశనినా / కది్దపాటి 
ప్రీతిని కలవాళుళీనుగా చేస్తేడో ఆ పరమాత్మను మాత్రమే దరి్శంచ్కోవాలి. అని 
ఉపదేశించబడుతుననాది. ఆ విధంగా సమన్వయము చేస్కననాపపుడు తెలియవచిచిన 
అరథేమిది. నవా అర్పతు్యోః కామాయ పతిోఃప్రియోభవతి. భరతే యొక్క ఇషాటునినా 
నెరవేరచిడం కరక భరతే ఇషటుమైనవాడు కావడంలేదు. అనగా భరతే భార్య పత్రవితాతేదుల్ 
నాప్రయోజనం కరక నేను ఇతనిక్ ప్రియుడినికావాలి అని తల్చికని ఎదుటివారిక్ 
ప్రియుల్ కావడంలేదు. కానీ ఆత్మ (అనతేరాత్మయొక్క) సంకలాపునుస్రము 
ప్రీతిపాత్రుల్ అవుతునానారు. తనను ఆరాధంచే వాడిక్ ప్రీతిని / ఇషాటునినా కలిగించాలని 
పరమాత్మ చేసిన సంకలపుము, ఇషటుము నెరవేరుచిటకరకే అని అరథేము. పరమాత్మ 
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ఉపాసకల్ చేస్ కర్మలచేత ఆరాధంపబడివారి వారి కర్మలక తగినట్లేగా 
ఆయాదేశముల్, కాలాల్, స్వరూపాలక తగిన మోతాదులోలే ఆరాధకలక ఆయా 
వస్తేవులయందు ప్రియత్వమును కలిగించ్తాడు. వాళళీ ఉపాసనలక తగినట్లేగా 
ఎదుటి వారిక్ వీరిపై ప్రేమకలిగేటట్లేచేస్తేడు అని అరథేము. ఏషహే్య వానిందయాతి 
ఈయననే కద్ ఆనందింపచేస్తేడు అని కద్ శ్రుతి వివరించ్తుననాది. వాసతేవానిక్ 
ఆయా వస్తేవు తనదైన స్వరూపానినా బటిటు ప్రియము అప్రియమూ కావడంలేదు. అటాలేగా 
అనే కద్ చెపపునారు. తదవప్రీత యేభూత్వే పునరుదాోః ఖాయజ్యతే। తదవకోపాయ 
యతోఃప్రసాదాయచజ్యతే। తసా్మత్ దుోఃఖాత్మకిం నాస్్తనచకిించితుసుఖాత్మకమ్. ఆ 
వస్తేవే సన్తేషానినా కలిగించి తరువాత కాలంలో దుఃఖ్నినా కూడా కలిగించ్తుననాది. 
అదే కోపానిక్ కారణమవుతుననాది మరియు అనుగ్రహానిక్నీనా హేతువగుచ్ననాది. 
అందువలలే ఏ వస్తేవుకూడా దుఃఖ్త్మకమూ కాదు. స్ఖ్త్మకమూ కాదు. అది ద్ని 
తీరుగా ఉంట్ననాది. భ్కతేచేస్కననా కర్మ కారణంగా పరమాత్మ సంకలపుం ప్రకారము 
ఆనంద్నినా దుఃఖ్నీనా కలిగాస్తేననాది. అని.

ఆత్మనసు్తకామాయ అనే వాక్యము జ్వాత్మపరమే ఐనా కూడా ఆత్్మవా 
అర్ద్రషటివ్యోః అనేచోట మాత్రము పరమాత్మక సమబినిధుంచిందే. అపపుడు ఇదీ అరథేము- 
ఎందువలలేనైతే పతా్యదులక ఇషాటునినా చేకూరచిడం కరక వారిక్ పరవశ్ల్/ 
లంగిఉననావారు ఐనందున పతి మొదలైనవారు ప్రియమైనవారుగా దగగారక 
తీస్కోబడుతు లేరో, ఐతే తమ ఇషటుమును చేకూరుచికోవడం కరక మాత్రమే 
స్వతంత్రముగా / తమ ప్రేమ కదీ్ద / ఎవరో చెపపుతే కాకండా తమక ఎవడైతే 
ఆత్మక ఏ కారణం లేకండానే దోషాల్ లేనివాడై నిరవధక ప్రియుడు అగుతునానాడో 
ఆ పరమాత్మ మాత్రమే దరి్శంచ్కోదగినవాడు. అంతేకాని దుఃఖముతో కూడిన 
అలపుస్ఖము, దుఃఖములక కారణములైన వారు, ఇతరుల్ / కర్మక లంగి ఉండిన 
ఆయాస్వభావాల్ కల పతి జాయాపత్రవితాతేదుల్ ఐన విషయాల్ అనే్వషటువ్యముల్ / 
వెతుకలాడదగినవి కావు. అని.

ఈ ప్రకరణంలో జ్వాత్మను చెప్పు శబ్దంతో కూడా పరమాత్మను గురించే 
చెపపునందువలలే ఆత్మనసు్తకామాయ, ఆత్్మవా అర్ ద్రషటివ్యోః అనే చోట్లే రండింటిలోనూ 
ముందు వివరించిన ప్రకారము ఆత్మ శబా్దల్ రండూ ఒకే విషయానినా చెపతునానాయ్. 
మరొక అభప్రాయము ప్రకారము / విధంగా కూడా జ్వశబ్దంతో పరమాత్మను 
చెపపుడానినా సమరిథేంచడానిక్ హేతువును చెపతునానారు.
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సూ।। ప్రతిజ్ఞాస్దధోోః లిింగమ్ ఆశ్మరథ్యోః 1-4-20 ఒక్కద్నిని తెల్్సకంట్ అనినా 
వస్తేవులను గురించి తెల్్సకననాట్లే అవుతుందనడానిక్, ప్రతిజాఞా సిదిధుక్ ఇది లింగము / 
హేతువు. జ్వాత్మను తెలిప్ శబా్దలతో పరమాత్మను చెపపుడము అని ఆశ్మరథు్యడు అనే 
ఆచారు్యడు అభప్రాయపడుతునానాడు. ఒకవేళ ఈ జ్వుడు పరమాత్మకార్యమైనందున 
పరమాత్మకాకపోయ్నటలేయ్తే అపడు పరమాత్మకంట్ వేరొకడు అవుతునానాడు 
కాబటిటు పరమాత్మను తెల్్సకంట్ జ్వాత్మను గురించి తెల్్సకోవడం స్ధ్యము కాదు. 
ఆత్్మవా ఇదమేకఏవాగ్ర ఆసీత్ సృష్టుక్ పూర్వకాలంలో ఆత్మ ఒక్కట్ ఉండినాడు. 
అని సృష్టుక్ పూర్వకాలములో ఒక్కడే ఉనానాడని నిరాథేరణ అవుతుననాందువలలే, యథా 
సుద్పా్తత్ పావకాత్ విసుఫులిింగాోః సహస్రశోఃప్రభవనే్త సరూపాోః. తథాఽ క్షరాత్ 
వివిథాోః సోమ్య!భావాోఃప్రజ్యనే్త. త్రత్రచైవాపియని్త. ఎటాలేగైతే బాగుగామండుతుననా 
/ కణకణలాడుతుననా అగినా నుండి నిపపురవ్వల్ వేలకలదిగా నిపపుతో సమానమైన 
రూపమును కలవై పట్టుకస్తేనానాయో అదే విధంగా నాశనము లేని పరమాత్మ 
నుండి పల్రకాలైన ప్రజల్ పడుతునానారు. మళ్ళీ అతడిలోనే కలిసిపోతుననావి. 
ఇతా్యదివాకా్యల ప్రకారము బ్రహ్మనుండి జ్వుల్  పడుతునానారు. మళ్లే ఆయనలోనే 
లీనమవుతునానారని తెల్స్తేననాందువలలే జ్వుల్ బ్రహ్మయొక్క కార్యముల్ - ఉతపుతితే 
చేయబడినవారు. కారణము బ్రహ్మ - కార్యము జ్వుల్, రండింటికీ భేదము లేదు. 
కారణము కార్యములో కలిసి ఉంట్ననాది - కనుక బ్రహ్మతో ఐక్యము తెలియవస్తేననాది. 
కనుక జ్వశబ్దముతో పరమాత్మను చెపపునారు అని. 

సూ।। ఉత్రిమిష్యతోః ఏవమాభూవాదితౌ్యడులోమిోః 1-4-21 శరీరములో నుంచి 
లేచి పోతుననా జ్వుడు బ్రహ్మ భావానినా పందుతునానాడు కనుక అని ఔడులోమి గారు 
అంట్నానారు. జ్వుడు బ్రహ్మచేత పటిటుంపబడినందున కార్యము ఔతునానాడు. కనుక 
కార్యకారణములక అనన్యసమబినధుము ఉననాందువలలే బ్రహ్మతో జ్వుడిక్ ఏకత్వం 
తోస్తేననాది కాబటిటు ఏకవిజాఞానము వలన సర్వవిజాఞానము కల్గుతుంది. అనే ప్రతిజఞాను 
ఉపపాదించడానిక్ జ్వవాచకశబ్దముతో బ్రహ్మను ప్రతిపాదించినారని ఏమాట 
చెపపునారో అది తగినది కాదు. నజ్యతే మ్రియతేవావిపశచిత్ విపశిచిత్ అయ్న 
బ్రహ్మ పట్టువాడు కాడు. చనిపోయేవాడునూనా కాడు అని పరమాత్మక పట్టుకలేదని 
తెల్స్తేననాందువలలే జ్వాత్మ పరమాత్మల్ వేరువేర్. ఈ జగత్ సృష్టు జ్వాత్మలయొక్క 
కర్మల ఫలితాలను అనుభవించడం కరకే చేయబడుతుననాది. ఇటాలే కాక 
పోయ్నటలేయ్తే జగతుతేలోని ఎక్కవ తక్కవలక లంకె దొరుకదు. బ్రహ్మకార్యమైన 
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జ్వుడిక్ బ్రహ్మతా్వనినా పందడమనే లక్షణము గల మోక్షము, ఘటాకాశము, 
మఠాకాశముల్ అవి పగిలినపపుడు కూలినపపుడు మహా ఆకాశములో కలి్సపోయ్న 
విధంగానే తపపునిసరి ఐనది కనుక ద్నినా స్ధంచే ఉపాయమును విధంచ్ట, ద్నినా 
ఆచరించ్టల్ అరథేములేనివి ప్రయోజనము లేనివి కావాలి్సవస్తేంది. ఘటాదుల్ తమ 
పట్టుకక కారణములైన పృథివి మొదలైనవాటిలో చేరుకోవడమనేది వినాశరూపమే 
కాబటిటు మోక్షము అపరుషారథేము అవుతుననాది. కనుక జ్వపరబ్రహ్మల్ వేరువేర్. కనుక 
జ్వ శబ్దముతో పరమాత్మను చెపపునారనుట తగదు. జ్వాత్మ పటటుడము, కారణములో 
ప్రలయము కావడము అనే వాద్ల్ తగునని తరువాత సందర్భము వచిచినపడు 
విసతేరించి చెపపుగలము. కావున ఏషసమ్పరిసాద్ఽసా్మచఛేరీరాత్ సముత్్థయ 
పరింజో్యతి రుపసమ్పద్యసేవేనరూపేణాభనిష్పద్యతే ఈ భగవదనుగ్రహపాత్రుడైన 
జ్వుడు శరీరానునాండి పైక్లేచి క్రమంగా పరంజ్్యతియైన పరమాత్మ వద్దక 
చేరుకని తన సహజమైన రూపానినా పందుతునానాడు. 2) యథానద్యోః స్యనదామానాోః 
సముద్రేఅస్తింగచఛేని్త నామరూపే విహాయ। తధావిదావేన్ నామరూపాదివేముక్తోః 
పరాత్పరిం పురుషిం ఉపైతి దివ్యమ్. ఏవిధంగానైతే నదుల్ జాల్వారుతుననావై 
క్రమంగా సముద్రంలోక్ చేరుకని తమ నామరూపాలను వదిలిపెటిటు కనబడకండా 
పోతుననావో అటాలేగే బ్రహ్మ స్వరూపానినా తెల్్సకని ఉపాసించినవాడు తనయొక్క 
నామరూపాలనుండి విడుదల పందినవాడై ఉజ్వలంగా వెలిగే పరాతపురుడిని 
చేరుకంట్నానాడు అని ఈ దేహంలో నుంచి లేచిపోయే వాడిక్ పరమాత్మ భావము 
వస్తేననాది కాబటిటు జ్వశబ్దముతో పరమాత్మకే ప్రు వ్యవహారముననాది అని ఔడులోమి 
అనే ఆచారు్యడు తలంచ్తునానాడు.

సూ।। అవస్ధోతేరితి కాశకృతసునోోః 1-4-22 దేహంలో నుంచి లేచిపోయే జ్వుడిక్ 
బ్రహ్మభావము వస్తేననాది. కనుక ఆ జ్వశబ్దముతో పరబ్రహ్మను పల్వవచ్చిను అని 
ఏది చెపపునారో అది కూడా తగినది కాదు. వికలపుము చేస్తే - ఔనా? కాద్? ఇటాలేగా? 
అటాలేగా? అని రండుగా విడదీస్తే - తట్టుకోలేదు. నిల్వదు గనుక. ఈ జ్వాత్మక 
ఉత్ క్రానితే - (లేచిపోవడము)క్ ముందు ఈ బ్రహ్మగా లేకపోవడము అనేది పట్టుకతో 
వచిచినద్? సహజమా లేక ఔపాధకమా? ఏదో ఒక కారణముతో వచిచినట్వంటిద్? 
అని. అందులోనూ ఈ ఉపాధ పారమారిధుకమా? అపారమారిథేకమా? (నిజమైనద్? 
లేక కలిపుతమైనద్?) అని.
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బ్రహ్మస్వరూపము స్్వభావికమైనదేఐతే తిరిగి బ్రహ్మభావానినా పందడము అనేది 
పసగదు. భేదము అనేది తన స్వరూపానినా బటిటు ఏరపుడేది కాబటిటు తనదైన స్్వభావిక 
బ్రహ్మస్వరూపము ఉంట్ండగా అది తొలగిపోవడంలేదు. కాబటిటు స్్వభావికము 
అనడానిక్ వీలేలేదు. ఇక భేదముతోపాట్ స్వరూపము కూడా తొలగిపోతుంది అని 
అనేటటలేయ్తే భేదము స్వరూపమూ నశించిపోయ్ంది కాబటిటు అతడిక్ బ్రహ్మభావము 
సిదిధుంచదు. సర్వవినాశము పరుషారథేము కాదు కనుక అపరుషారథేతా్వది దోషాల్ 
వస్తేయ్.

ఉపాధ పరమారథేము అని అంగీకరించితే ఇంతకమునుప కూడా బ్రహ్మనే 
అయ్్య ఉనానాడు కాబటిటు ఉత్రిమిష్యతోః ఏవింభావాత్ అనే విశేషణము చెపపుకూడదు. 
ఈ పక్షములో ఉపాధ సహితుడైన బ్రహ్మకంట్ వేరుగా మరొకవస్తేవు లేదు కాబటిటు 
అవయవాల్ లేని బ్రహ్మక ఉపాధతో వేరు చేయడానిక్ కదురదు కనుక ఉపాధక్ 
సమబినిధుంచినదే। ద్నితో వచిచినదే భేదము కాబటిటు ఉత్ క్రానితేక్ ముందుకూడా బ్రహ్మనే 
అవుతాడు.

ఉపాధవలలే వచేచి భేదము పరమారథేము / యథారధుము కాకపోయ్నపపుడు 
ఉత్ క్రానితే జరిగిన పదప ఈ బ్రహ్మభావము ఎవడిక్ వస్తేందో చెపపువలసి ఉంట్ంది. 
అవిద్య అనే ఉపాధ చేత మూస్కపోయ్న తన స్వరూపము కల బ్రహ్మకే అని అనడము 
తగదు. నిత్యముకతేస్వప్రకాశము కల జాఞానస్వరూపడైన బ్రహ్మ అవిద్య అనే ఉపాధ చేత 
కమి్మవేయబడడము అనేది పసగదు కాబటిటు. తిరోధానము కపపువేయడము అంట్ 
వస్తేవు యొక్క స్వరూపము ఉంటూ ఉండగా ద్ని ప్రకాశము లేకండా పోవడమే. 
ప్రకాశమే ఆ వస్తేవు యొక్క స్వరూపము అని ఒపపుకననాపపుడు తిరోధానము 
ఉండదు. లేద్ స్వరూపము నశించి ఐనా పోవాలి్స ఉంట్ంది. కనుక నిత్యమూ 
తనదైన స్వరూపము ఆవిరూ్భతమే అయ్్య ఉంట్ననాది కాబటిటు అట్వంటివాడు ఉత్ 
క్రానితే జరిగిన తరువాత తిరిగి బ్రహ్మభావానినా పందితే వచేచి విశేషము ఏదీ ఉండదు 
కనుక ఉత్ క్రమిష్యతోః అనే విశేషణానినా వేయడం దండుగే అవుతుంది. అసా్మత్ 
శరీరాత్ సముత్్థయ అనే వాక్యముతో ఇంతకముందు ఇటాలేంటి రూపములేనివాడిక్ 
అపపుడు బ్రహ్మతాపతితేని చెపపులేదు కానీ బదుధుడు కాకమునుప ఉననాట్వంటి రూపము 
వెల్గులోక్ రావడము / బయలపుడడానినా చెపపునారు. అందుకే సమ్పదా్యవిరాభూవోః 
సేవేనశబ్దాత్ ఇతా్యది సూత్రాలతో చెపపునునానారు.
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కనుక అనేన జీవేన ఆత్మనాఽనుప్రవిశ్య 2) యఆత్మనితిష్ఠన్ ఆత్మనోఽన్తరోయ
మాత్్మనవేదయసా్యత్్మ శరీరమ్ యఆత్్మనమన్తరో యమయతిసతేఆత్్మ అన్తరా్యమీ 
అమృతోః 3) యోఽక్షరమన్తర్ సించరన్ యసా్యక్షరిం శరీరమ్ యమక్షరింనవేద. ఏష
సరవేభూత్ఽన్తరాత్్మఽపహతపాపా్మదివో్యదవ ఏకోనారాయణోః 4) అన్తోఃప్రవిషటిోః 
శాసా్తజనానాిం సరావేత్్మ అని చెపపునట్లే తనక శరీరమైన జ్వాత్మయందు ఆత్మగా 
ఉంట్ననాందువలన జ్వశబ్దంతో బ్రహ్మను ప్రతిపాదించినారని కాశకృతు్సనుడు అనే 
ఆచారు్యడు తలచ్చ్ండినాడు. జ్వశబ్దము పరమాత్మ వరక ఉననా వాడికే వాచకము. 
కేవలము శరీరానిక్, ద్నిలో ఉననా ఆత్మకే కాక అనతేరాత్మగా ఉననా పరమాత్మను కూడా 
చెపతేంది. వాచకము అవుతుననాది. ఒటిటు జ్వుడిని మాత్రమే కాదని ఇంతకముందే 
చెపపునాము నామరూపే వా్యకరవాణి అనే వాక్యవివరణము దగగార.

ఈ విధంగా ఆత్మ శరీరభావసమబినాధునినా బటిటు తాద్తా్వయానినా ప్రతిపాదించినపపుడు 
పరబ్రహ్మక అపహతపాప్మత్వము, సర్వజఞాత్వము వంటి కళ్్యణగుణాలను 
ప్రతిపాదించేవి, అజాఞానియైన జ్వుడిక్ సంస్రదుఃఖ్ల వలలే విచారిస్తేననావాడిక్ 
బ్రహ్మను ఉపాసించినందువలలే మోక్షము కల్గుతుందని చెప్పువి, జగతుతేకూ 
బ్రహ్మకనూనా తాద్తా్మనినా ఉపదేశించేవీ ఐన అనినా శ్రుతులూ చక్కగా ఉపపాదించినవి 
అవుతాయ్. కనుక కాశకృతు్సనుడిక్ చెందిన అభప్రాయానేనా తన అభప్రాయంగా 
సూత్రకారుడు స్్వకరించినాడు.

చివరగా ఇక్కడ తేలచిబడిన వాకా్యరథేము ఇది - అమృతతో్వపాయానినా 
మైత్రేయ్ అడుగగా యాజఞావల్్కయాడు ఆత్్మవా అర్ద్రషటివ్యోః ఇద్్యదివాకా్యలద్్వరా 
పరమాత్మను ఉపాసించడమే అమృతతా్వనినా పందడానిక్ ఉపాయము అని చెపపు 
ఆత్మనిఖలవేర్ దృషేటి ఇతా్యదిగా ఉపాస్్యడైన బ్రహ్మయొక్క లక్షణమును, దుందుభ 
మొదలైన దృషాటునాతేలతోనూ ఉపాసన చేయడానిక్ స్ధనాలైన మనస్్స మొదలగు 
స్ధనాలను / ఇంద్రియాలను అదుపలో పెట్టుకోవడానినానీనా స్ధారణంగా చెపపు 
సయధాఽర్దారిధాగే్నోః ఇతా్యదిగా సయధాసరావేసామపాిం సముద్ర ఏకాయనమ్ - 
భూమిమీదుననా జలమంతటికీ సముద్రమొక్కట్ స్థేనమైనట్లే ఇతా్యది వాకా్యలతో 
ఉపాస్్యడైన పరబ్రహ్మక వాచ్యవాచక భ్గ్యభ్గస్థేనాదులతో కలసి ఉననా సమసతే 
జగతుతేకూ తానొక్కడే అనినావిధాల కారణమై ఉండడానినా, సకల విషయాలనూ 
అనుభవించడానిక్ ముందుక పరుగుల్ పెటటుడానిక్ కారణమైన ఇంద్రియముల 
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సముద్యానినా అదుపలో పెట్టు విధానినా విస్తేరంగా ఉపదేశించి, సయథాస్నధోవఘనోః 
ఆ ఉపపుగడ్డ వలె ఇతా్యదిగా అమృతతా్వనినా పందడానిక్ ఉపాయమైన ద్నియందు 
పూనుకనడానినా ప్రోత్సహించడం కరక జ్వాత్మ స్వరూపంలో ఉననా పరమాత్మను  
అపరిచిఛేననామైన, దేనితోనూ ఇంత అని చెపపుడానిక్, కలత బెటటుడానిక్ వీల్కాని 
జాఞానము ఒక్కట్ ఆకారముగా గలవాడని ఉపపాదించి, అటాలేంటి అపరిచిఛేననా 
జాఞానమే ఏకాకారముగా గలవాడు సంస్రదశలో భూతపరిణామాలను 
అనుసరించి నడచ్కంటూ ఉండడానినా విజ్ఞానఘన ఏవైతేభో్యభూతేభ్యోః 
సముత్ధోయ త్నే్యవానువినశ్యతి అని చెపపు, నప్రేత్యసింజ్ఞాఽస్్త అని మోక్షదశలో 
స్్వభావికమైన అపరిచిఛేననా జాఞానానిక్, సంకోచము - కదింప - తగిగాపోవడము 
- లేనందువలలే భూతాల సమూహముతో ఒక్కటిగా చేసి ఆత్మయందు దేవతిర్మక్ 
మనుష్యస్థేవరాదుల్ అనే భేదజాఞానము లేదని చెపపు మళ్ళీ ఏ అవసథేయందైతే పరమాత్మ 
తాను అనే దె్్వతము, ఉననాట్లేగా అనిపస్తేందో (యత్రహిదె్వేతమివభవతి) ఇతా్యది 
వాక్యముతో అబ్రహా్మత్మకము - బ్రహ్మము కానిది - ఐనందున అనేక వస్తేవుల్ 
ఉననాట్లేగా దరి్శంచడము అజాఞానము వలలే జరుగుతుననాదని, అనినారకాల అజాఞానాల్ 
తొలగిపోయ్ సమసతేప్రపంచానీనా బ్రహా్మత్మకమే - బ్రహ్మ సమబినధుము కలది - అని 
అనుభవిస్తేననావాడిక్ / దరి్శంచ్కంట్ననావాడిక్  బ్రహ్మకంట్ వేరయ్న వస్తేవు 
లేదు కాబటిటు భేద దర్శనము కూడదని నిరసించి యేనేదింసరవేిం విజ్నాతి తింకేన 
విజ్న్యాత్. (ఎవని ద్్వరానైతే ఈ సమస్తేనినా తెల్స్కంట్నానాడో అట్వంటి 
కారణమైన వాడిని దేనితో గురితేంచాలి) అనినీనా జ్వాత్మ తనక ఆత్మగా నుననాట్వంటి ఏ 
పరమాత్మ ద్్వరానైతే నింపబడిన జాఞానము కలవాడై ఈ సమస్తేనినా కనుగంట్నానాడో 
అట్వంటివాడిని ఈ జ్వుడు ఆ పరమాత్మను దేనితో / దేనిద్్వరా దేని సహాయముతో 
తెల్్సకోగల్గాతాడు అని అంట్ దేనితోనూ తెల్్సకోలేడు అని పరమాత్మను అరథేము 
చేస్కోవడం కషటుము అని గటిటుగా చెపపు స ఏషనేతినేతి (ఆయన ఇతడు కాడు 
ఇతడుకాడు) ఇతా్యదివాక్యముతో ఈ సర్్వశ్వరుడు తనకంట్ వేరైన వాళళీందరికనానా, 
సమసతే చిదచిద్వస్తేవులకనానా విలక్షణమైన స్వరూపముగలవాడయే్య ఉంటూ 
అందరినీ తనక శరీరాలనుగా చేస్కననావాడై అందరికీ ఆత్మగా అయ్్య ఉనానాడు అని 
చెపతూ, తనక శరీరాల్ ఐన చిదచిద్వస్తేవులలో ఉననా దోషాలతో అంట్లేకండా 
ఉనానాడని చెపపు విజ్ఞాత్రమర్కేనవిజ్న్యాత్ ఇతు్యకా్తఽనుశాసనాఽస్మైత్రేయి! 
ఏత్వదర్ఖలవేమృతతవేమ్. (విజాఞాత ఐనవాడిని దేని ద్్వరా తెల్్సకోగలము అని 
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చెపపుబడినావు. ఇటాలేగా నడచ్కో అని శసింపబడినావు. ఓమైత్రేయీ ఇదే గద్ 
అమృతత్వము) అని సమసతే వస్తేవులకంట్ విసజాతీయుడు సమసతే జగతుతేకూ 
ఏకక కారణమైనవాడు అనినాంటినీ తెలి్సనవాడు ఐన పరుషోతతేముడిని ఇంతవరకూ 
చెపపుబడిన ప్రకారము చెయ్యవలసిన ఉపాసన ద్్వరా తపపు దేనితో తెల్్సకోగలము అని 
ఈ ఉపాసనమే అమృతత్వేని్న పిందడానికి ఉపాయము. బ్రహ్మను చేరుకోవడమే 
అమృతతవేము అని అనబడుతుింది అని చెపి్పనాడు. కావున పరబ్రహ్మనే ఈ 
వాక్యములో ప్రతిపాదింపబడుతునానాడు. కనుక పరబ్రహ్మనే జగత్ కారణము. 
పరుష్డు కాడు. అతడిచే అధష్్ఠంపబడిన ప్రకృతి కూడా కాదు అని నిలిచినది. అని 
వాకా్యనవేయాధికరణము

*  *  *

ఇక ప్రకృత్యధికరణము

సూ।। ప్రకృతిశచి ప్రతిజ్ఞాదృషాటినా్తనుపరోధాత్ 1-4-23 ఉపాద్న 
కారణమునూనా పరమాత్మనే. ప్రతిజఞా, దృషాటుంతముల్ విరోధంచడం లేదు గనుక. 
ఈ విధంగా నిరీశ్వరస్ంఖ్్యడు తపపుకని పోయ్నాక స్శ్వరస్ంఖ్్యడు ముందుక 
వస్తేనానాడు. ఈక్షణము మొదలైన గుణాలతో కూడి ఉనానాడు కనుక సర్వజుఞాడైన 
ఈశ్వరుడిని జగత్ కారణంగా ఉపనిషతుతేల్ ప్రతిపాదించ్తునానా అవే వేద్నాతేల 
చేత జగతుతేక ఉపాద్న కారణముగా ప్రధానమే ప్రతిపాదింపబడుతుననాది అని 
తెల్స్తేననాది. వేద్నాతేల్ సర్వజుఞాడు పరిణామాలను పందనివాడూ అధషా్ఠత ఐన 
ఈశ్వరుడిక్ అధషే్ఠయము ఐన అచేతనము పరిణామాలను పందేది ఐన ప్రధానము 
యొక్క తోడాపుట్ లేకండా జగతుతేక కారణంగా చెపపులేవు. మేము చెపపునట్లేగానే 
ఈశ్వరుడిని పరిణామము లేని వానిగాను, ఇతడి చేత అధష్్ఠంపబడిన ప్రకృతిని 
రకరకాలమారుపులను పందేదిగానూ కనినా వేద్నతేవాకా్యల్ చెపపుతునానాయ్. 1) 
నిషకాలిం నిష్్రియమ్ శాన్తిం నిరవద్యిం నిరింజనమ్. అవయవాల్ లేని వాడు ఏ 
పనులూ చేయనివాడు ప్రశనుతేడు దోషాల్ లేనివాడు దేనితోను సమబినధుము లేనివాడు 
2) సవాఏషమహానజ ఆత్్మఽజరోఽమరోః ఈయన గద్ గపపువాడు, పట్టుకలేని 
వాడు, అందరికీ ఆత్మ ఐనవాడు ముసలితనము, తరుగుదల లేనివాడు, మరణము 
లేనివాడు. 3) వికారజనన్ మజ్ఞామషటిరూపామ్ అజ్ింధృవామ్. పల్రకాలైన 
వికారాలను / మారుపులను పటిటుంచేది జాఞానము / చైతన్యము లేనిది ఎనిమిది రూపాల్ 
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గలది, పట్టుకలేనిది, సిథేరంగా నిలిచి ఒక దగగార ఉండేది. 4) ధా్యయతేఽధా్యస్త్తేన 
తన్యతేప్రేర్యతేపునోః। సూయతే పురుషార్థించతేనైవాధిష్్ఠత్జగత్।। గౌరనాద్యన్తవతీ 
సాజనిత్రీ భూతభావిన్. పరుష్డిచేత తలచ్కోబడుతుంది. అతడిచేత అధష్్ఠంపబడి 
తన రూపానినా విసతేరించ్కంట్ంది. పరుష్డి కరక అతడిక్ కావాలి్సనవాటిని 
పటిటుంచ్తుంది. ఆవు వలె కోరిన కోరికలను తీరుస్తేంది. ఆద్యనాతేల్ లేనిది. 
జనులను కంట్ననాది. భూతాల్ ఆకాశము మొదలైనవాటి చేత గురితేంపబడుతుంది. 
అని. అదే విధంగా ఉపాద్నమైన ప్రకృతిని అధష్్ఠంచే ఈశ్వరుడు విశ్వనినా 
జగతుతేనూ సృష్టుస్తేనానాడనినీనా వినిపస్తేననాది. అసా్మనా్మయీ సృజతే విశవేమేతత్. 
మాయాింతుప్రకృతిిం విదా్యత్ మాయినింతు మహేశవేరమ్. దీనినుండే మాయ్ 
ఐనవాడు ఈ విశ్వనినా సృష్టుంచ్తునానాడు. మాయ అనగా ప్రకృతి అని, 
మాయగలవాడు మహేశ్వరుడైన వాడు మాయీ అని తెల్్సకోవాలి. అని. స్మమృతి కూడా 
మయాఽధ్యక్షేణప్రకృతిోః సూయతే సచరాచరమ్. నేను అధ్యక్షుడనై సరిచూస్తేండగా 
ఈ ప్రకృతి చరాచరాలననినాంటినీ కంట్ననాది. అని అంట్ననాది.

ఈ విధంగా శ్రుతివాకా్యల్ వినిపంచకనానా ప్రధానము ఉపాద్నముగా 
లేకపోయ్నటలేయ్తే బ్రహ్మక జగతా్కరణత్వ శ్రుతి అరథేవనతేము కాకండా పోతుంది 
కనుక ప్రధానము యొక్క స్వరూపము, ద్నినా ఈశ్వరుడు అధష్టుంచి జగత్ క 
ఉపాద్నకారణము కావడమునూనా సిదిధుంచ్తుంది. ఇదే తీరుగా లోకంలో నిమితతేము 
ఉపాద్నముల్ అనే రండు కారణాల్ పూరితే భననాంగా కనిపస్తేనానాయ్. అచేతనమైన 
మటిటు బంగారము మొదలైనవి కండ, దండ కడియము మొదలైనవానిక్ ఉపాద్నాల్ 
అవుతునానాయ్. చేతనుడైన కమ్మరి కంస్లి మొదలైనవారు నిమితతే కారణమై 
ఉండడము పరసపురము విడదీయరాని సమబినధునానినా - నియతతా్వనినా - కలిగి 
ఉంటూండడము తేటగా కనిపస్తేననాది. ఏదైనా ఒక పని జరుగాలంట్ తపపునిసరిగా 
అనేక కారకాల్ ఒక దగగార చేరితేనే అందరివంతూ పూరితే చేస్తేనే తపపు వస్తేవు ఉతపుతితే 
కాదు. అటాలేగా చూస్తేనానాము కూడా. ఈ విధంగా నిమితోతేపాద్నాల్ మిక్్కలి 
భేద్లను కలిగాఉండడము, ఒక పని జరిగి ద్నినుండి వస్తేవుపట్టుకని రావడానిక్ 
అనేక కారకాలతో అవసరము తపపుని సరిఐ ఉండడము అనేనియమానినా అతిక్రమించి, 
బ్రహ్మ ఒక్కడు మాత్రమే ఉపాద్నము, నిమితతేమూ అవుతునానాడని వేద్నతేవాకా్యల్ 
ప్రతిపాదించలేవు.
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కనుక బ్రహ్మ నిమితతేకారణమే కాని ఉపాద్నకారణము కాడు. ఉపాద్నము 
మాత్రము ఆయన చేత అధష్్ఠంపబడిన ప్రధానమే. అని పూర్వపక్షము ఎదురైతే 
సమాధానము చెపపుబడుతుననాది. ప్రకృతిశచి ప్రతిజాఞా దృషాటునాతేను పరోధాత్ అని. 
ప్రకృతిశచి - ఉపాద్నము కూడా. నిమితతే కారణము మాత్రమే బ్రహ్మ కాడు. 
ఉపాద్నకారణము కూడా బ్రహ్మనే అని అరథేము. ఎందువలలేనంట్ ప్రతిజాఞా 
దృషాటునాతేనుపరోధాత్. ఈ విధంగా కద్ ప్రతిజాఞా దృషాటునాతేల్ ఫలవనతేముల్ 
ఔతుననావి. ప్రతిజఞాయైతే స్తభోధోఽస్ ఉతతమాదశమప్రాక్షయాోః యేనా శ్రుతింశ్రుతిం 
భవతి. అమతింమతమవిజ్ఞాతిం విజ్ఞాతమ్. ఏమీ తోచకండా సతేబుధుడవై ఉనానావు. ఆ 
తెలియని ద్నిని గురించినీ గురువుగారిని అడిగినావా? దేని చేతనైతే విననిది వినినట్లే 
తెలియనిది తెలి్సనట్లే మననము చేయనిది మనము చేయబడినటిటుది అవుతుందో. 
అని ఒక వస్తేవును తెల్్సకంట్ సర్వమును గురించిన విజాఞానము లభస్తేందో అని. 
దృషాటునతేము ఇది. యధాసోమె్్యకేన మృతి్పిండేన సరవేింమృణ్మయిం విజ్ఞాతింసా్యత్. 
యధాసోమె్్యకేన లోహమణినా యధాసోమె్్యకేన నఖనికృన్తనేన. ఎటాలేగంట్ ఓ 
సౌము్యడా! ఒక్క మటిటుముద్దను గురించి తెల్్సకంట్ మటిటుతో చేయబడినవనీనా 
మృణ్మయాల్ అని తెల్సతేవో, ఒక లోహమణితో బంగారు వస్తేవుల్, ఒక 
గ్రుగల్లేను గురించి తెల్్సకంట్ ఇనుపవస్తేవుల్ అనినా తెల్స్తేయో! అని కారణానినా 
గురించి తెల్్సకంట్ కారా్యనినా గురించిన విజాఞానమంతా తెల్స్తేంది. మీరననాట్లే 
బ్రహ్మనిమితతేకారణమే ఐతే అపపుడు ఆయనను గురించి తెల్్సకననాపపుడు సమసతే 
జగతుతేను గురించి తెలియదు. కమ్మరి కమ్మరి కంస్ల్లను గురించి తెల్్సకంట్ 
వారు సిదధుంచేసిన వస్తేవులను గురించి - ఘటాదులను గురించి ఏమీ తెలియదు 
కద్! కనుక ప్రతిజఞా దృషాటునాతేలక విరోధము / బాధ కల్గుతుంది. అదే బ్రహ్మను 
ఉపాద్నంగా అంగీకరించితే ఉపాద్నమైన మటిటుముద్ద, లోహమణి, నఖనికృనతేనము 
- గ్రుగల్లేలను గురించి తెల్్సకననాపపుడు, కండ, చిపపుల్, దండకడియము, 
క్రీటముల్, బాడిశ గండ్ర గడ్డళుళీ మొదలైన వాటి కార్యములను గురించిన విజాఞానము 
కలిగానట్లే నిఖిల జగతుతే కంతటికీ ఉపాద్నము ఐన బ్రహ్మను గురించి తెల్్సకంట్ 
ఆయన చేత చేయబడిన సృష్టుంపబడిన సమసతే జగతూతే తెలి్సపోతుంది. సహజంగా 
కారణమైన పద్రథేమే మరొక అవసథేను / దశను పందితే కార్యము అనబడుతుంది. 
కానీ మరొక ద్రవ్యము అని అనబడదు. కనుక కార్యకారణ రూపాల్గా ఉననా మటిటు 
ద్ని వికారాలను ఉద్హరణగా చూప ప్రతిజఞాను - ఒకద్నినా గురించి - కారణానినా 
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గురించి - తెల్్సకంట్ ద్ని కారా్యల్ - ద్ని నుండి పటిటున వస్తేవుల్ తెల్స్తేయ్. 
అనే ప్రతిజఞాను సమరిథేంచినందువలన బ్రహ్మ జగతుతేక ఉపాద్న కారణము కూడా 
అవుతునానాడని నిరణుయ్ంపబడుతుననాది.

నిమితతే + ఉపాద్నాలక భేదము వేద వాకా్యలద్్వరానే తెలియవస్తేననాదని 
ఏ మాట చెపపునారో అది సరియైనది కాదు. నిమితతే ఉపాద్నాల్ రండునూనా ఒక్కట్ 
అని తెలియవస్తేననాది. ఉతతమాదశ మప్రాక్షయాోః యేనాశ్రుతిం శ్రుతింభవతి అనే 
వాక్యమే ఇందుక స్క్షయాము. ఆదిశ్యతే - ప్రశిష్యతే అనేన ఇతా్యదేశః. చక్కగా 
తెలియచేయబడుతుంది గనుక ఆదేశము. శసించబడుతుంది. ఇటాలేగా చెయ్్య, 
ఇటాలేగా నడచ్కో అని శసించబడుతుంది గనుక ఆదేశము. తెలియనిద్నినా తెలిప 
ఆ రీతిగా నడచ్కనేటట్లే చేయడము ఆదేశమనబడుతుననాది. ఏతస్య వాఅక్షరస్య 
ప్రశాసనేగారి్గ అనే శ్రుతివలలే ఈ విషయము అరథేమవుతుననాది. స్ధకతమ 
మవుతుననాందున కరతేను గురించి వివక్ష - (వకతేమిచాఛే వివక్షా - తెల్పాలనే కోరిక/ 
ఉదే్దశ్యము) - చేయబడింది. ఆ ఆదేషటును - గురువుగారిని - అడిగినావా? దేనినా వింట్ 
విననిది అంతా విననాట్లే అవుతుందో - ఏ ఆదేషటుతో - అధషా్ఠతతో - ద్్వరా - వినబడిన 
ద్ని స్యంతో విననిది కూడా వినినట్లే అవుతుందో! అని నిమితతే ఉపాద్నాలక 
రండింటికీ ఐక్యంతోస్తేననాది. రండు (నిమితతే ఉపాద్నాల్) తెల్స్తేనే తెలియనిది 
కూడా తెల్స్తేంది కనుక ఇటాలేగా వివరించబడింది. సదవసోమే్యదమగ్ర ఆసీదకమేవ. 
ఓ స్ము్యడా! ముందుకాలములో ఇది ఒక్కటిగానే ఉండింది. అని సృష్టుక్ మునుప 
ఒక్కట్ ఉననాది అని నిశచియమవుతుననాది. ఇక్కడ ఉననా “అదివేతీయిం” అనే పదముతో 
సృష్టు కార్యంలో పాల్పంచ్కనే మరొక అధషా్ఠత లేడని నిరాథేరణ అవుతుననాది 
కనుక సృష్టు చేసిన పరమాత్మ ఒక్కడే ఉపాద్నము, నిమితతే కారణాల్ అవుతునానాడని 
తెల్స్తేననాది.

ఏమండీ! బ్రహ్మనే జగదుపాద్నమయ్నటె్లేతే వికారజనన్మ్, గౌరనాద్యన్తవతీ 
ఇతా్యది వాకా్యలద్్వరా ప్రకృతిక్ ఆద్యనాతేల్ లేనందున నిత్యత్వము, జగతుతేక 
ఉపాద్నము కావడమునూనా వినిపస్తేననాది కద్! అది ఎటాలే కదురుతుంది అని అంట్ 
చెపతునానాము.

అక్కడ కూడా నామరూప విభాగాల్ లేని కారణావసథేలో ఉననా బ్రహ్మనే ప్రకృతి 
శబ్దంతో పల్వబడుతునానాడు. అపపుడు బ్రహ్మ కంట్ వేరుగా మరొక వస్తేవు లేదు కద్! 
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ద్నేనా శ్రుతుల్ ఇటాలేగా చెపపుతునానాయ్. 1) సరవేింతింపరాదాత్, యోఽన్యత్రాత్మనోః 
సరవేిం వేద 2) యత్రతవేస్యసరవేిం ఆతె్్మవాభూత్, తత్ కేన కింపశే్యత్ మొదలైనవి. 
సరవేమ్ ఖలివేదింబ్రహ్మ 2) ఐతదాత్మయామిదిం సరవేమ్ అని కారా్యవసథేలో ఉననాది, 
కారణావసథేలో ఉననా అంతా - జగతతేంతా - బ్రహా్మత్మకమే - బ్రహ్మ స్వరూపమే అని 
వినిపస్తేననాందువలలే కూడా ప్రకృతి శబ్దవాచ్్యడు బ్రహ్మనే. ఇది ఇకకాడ చెప్పబడిన 
మాట యోః పృథివీ మన్తర్ సించరన్ యస్యపృథివీ శరరీిం యింపృథివీనవేద అని 
మొదల్పెటిటు యోఽవ్యక్తమన్తర్ సించరన్ యసా్యవ్యక్తిం శరీరమ్ యమవ్యక్తిం నవేద, 
యోఽక్షరమన్తర్ సించరన్ యసా్యక్షరిం శరీరిం యమక్షరిం నవేద. యోఃపృథివా్యిం 
తిష్ఠన్ పృథివా్యఅన్తరో యింపృథివీనవేద యోఃఆత్మనోఽన్తరోయమాత్్మనవేదయ
సా్యఽఽత్్మ శరీరిం య ఆత్్మనమన్తరోయమయతిసతే ఆత్్మఅన్తరా్యమీ అమృతోః 
అనినీనా సర్వచిదచిద్వస్తేవులను తనక శరీరముగా చేస్కని ఉననాందువలలే ఎలలేపపుడూ 
సరు్వలకూ ఆత్మయైన పరబ్రహ్మ ఒకపపుడు సృష్టుకాలములో విభాగము చేయబడిన 
నామరూపాల్ కలవాడుగా, మరొకపపుడు అనగా ప్రళయకాలంలో అవిభకతేములైన 
నామరూపాల్ కలవాడుగానూ ఉంట్నానాడు. ఎపపుడు విడదీయబడిన/
వేరు చేయబడిన నామరూపాల్ కలవాడుగా ఉంట్నానాడో అపడు ఆ బ్రహ్మనే 
అనేకల్గా కార్యముగానూ పల్వబడుతునానాడు. ఎపపుడైతే విభజింపబడక, విడిగా 
నామరూపాల్ లేకండా ఉంట్నానాడో అపపుడు ఒక్కడు, అది్వతీయుడు, కారణము 
అనినీనా పల్వబడుతునానాడు. ఈలాగున ఎలలేపపుడూ చిదచిద్వస్తేవులను శరీరమునుగా 
కలిగాయుననా పరబ్రహ్మ యొక్క అవిభకతేనామరూపముల్ గల ఏ కారణావసథే ఉననాదో 
అది గౌరనాద్యన్తవతీ, వికారజనన్మజ్ఞామ్, అజ్మేకాిం ఇతా్యది వాకా్యలతో 
చెపపుబడుతుననాది అని.

అటాలేగే ఐనపపుడు మహానవ్యకే్త లీయతే మహతుతే ప్రళయకాలములో 
అవ్యకతేము నందు కలసిపోతుననాది. అవ్యక్తమక్షర్లీయతే అవ్యకతేము అక్షరము 
నందు లీనమవుతుననాది. అని ప్రళయము జరిగే వివరము చెపపునపపుడు అవ్యకాతేనిక్ 
(ప్రకృతిక్) ఉతపుతితే - పట్టుక - లయముల్ చెపపుబడుతుననావి. అదే విషయము 
మహాభారతంలోనూ తసా్మదవ్యక్తముత్పన్నిం త్రిగుణిందివేజసత్తమ। అవ్యక్తిం పురుషే 
బ్రహ్మన్ నిష్్రియేసమ్పరిలీయతే. ఓ బ్రాహ్మణుడా! ద్నినుండి సత్వరజసతేమస్్సల్ 
అనబడే మూడు గుణాల్ కలిగాన అవ్యకతేము పటిటుంది. ఆ అవ్యకతేము ప్రళయ సమయంలో 
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ఏ పని చేయకండా ప్రశనతేంగా ఉననా పరుష్డిలో బాగుగా కలిసిపోతుననాది. అనినీనా 
చెపపునారు కద్! ఇది ప్రకృతి శబ్దవాచ్్యడైన పరబ్రహ్మక ఉతపుతితే వినాశల్ ఉండడమనే 
దోషానినా కలిగాంచవా? అని అంట్ ఇదేమీ దోషం కాదు. అచితుతే అనబడే వస్తేవును 
శరీరంగా కలిగాయుననా బ్రహ్మక అవ్యకతేశబ్దము చేత చెపపుబడే త్రిగుణాలను కలిగాయుననా 
అవసథేలో ఉననాటిటు ప్రకృతి కార్యమవుతుననాది. యదా తమస్తన్నదివాన రాత్రిోః ఎపపుడైతే 
తమస్్స ఉంట్ననాదో పగల్ లేదు రాత్రి లేదో! అని అంతా ప్రలయదశలో ఉననాపడు 
కూడా బ్రహా్మత్మకమైన అతిసూక్ష్మమగు అచిద్వస్తేవు ఉననాదని చెపపునందువలన జగత్ 
కారణమైన పరబ్రహ్మక విశేషణము / ప్రకారము అవుతుననాది కనుక సూక్ష్మమైన 
అచిత్ వస్తేవు నిత్యమయే్య ఉంట్ననాది. ద్నినా తనక ప్రకారముగా చేస్కననా బ్రహ్మనే 
గౌరనాద్యన్తవ తీ ఇతా్యదుల యందు చెపపుబడుతునానాడు.

ఇందువలలేనే బ్రహ్మక ప్రకారమై అచిద్వస్తేవు ఉంట్ననాది కాబట్టు - అక్షరిం 
తమస్ లీయతే తమోః పర్దవే ఏకీభవతి. అక్షరము తమస్్స నందు లయమవుతుననాది. 
ఆ తమస్్స పరుడైన దేవునిలో. ఒక్కటిగా అవుతుననాది. అని తమస్్స ఏకీభావానినా 
పందుతుననాది అనే వినిపస్తేననాది. కాని లయము వినిపంచడము లేదు. (విశేషణము / 
ప్రకారము ఐన వస్తేవు విశేష్యములో విడదీయరానిదిగా కలి్స ఉంట్ననాది. కానీ బొతితేగా 
కనుపడకండా పోదు. శ్యమస్ందరుడిలోని శ్యమత్వము అనే విశేషణము ఆయన 
దేహములో అంతటా ఉనానా వేరు చేయబడదు. ఆయనను వదలి ఉండదు. కాన తాను 
ప్రకారమై / విశేషణమై ఆయనను శ్యమస్ందరుడిని చేస్తేననాది. అదేవిధంగా తమస్్స 
అనబడే ప్రకృతి సూక్ష్మరూపయై బ్రహ్మలో ఎడబాయకండా (వేరుగా ఉండకండా) 
తన ఉనిక్ని చాట్కంటూనే ఉననాది. కనుక ద్నినా శరీరంగా కల పరమాత్మతో పాట్ 
అదీ ఉనిక్ని కలిగాయే ఉంట్ననాది కనుక ఉతపుతితే ప్రలయాల్ లేవు. ఆయన ద్నినా తన 
శరీరంగా కలవాడై ఉననాందున ఆయన ద్ని ప్రుతో వ్యవహరింపబడుతునానాడు.) 

ఏకీభావమనగా తమస్్స అనే ప్రు గల అతిసూక్ష్మ అచితుతే, బ్రహ్మయొక్క 
అవిభకతేనామ రూపముగా ఉండడము అని చెపపుబడుతుననాది. తమ ఆసీత్ తమసా 
గూఢమగ్రే ప్రకేతమ్. తమసస్తన్మహిమాజ్యతైకమ్. తొల్త తమస్్స ఉండినది. 
కానితేవనతేమైనది తమస్్స చేత కపపుబడిఉండినది. తమస్్స నుండి మహతుతే 
పటిటునది. ఇతా్యదివాకా్యల్నూనా దీనేనా చెపపుతూ ఉననావి. అదే తీరుగా మనుస్మమృతి 
లోని మాటల్ - ఆ సీదిదింతమో భూతమ్ అప్రజ్ఞాతమలక్షణమ్। అప్రతరకాయాిం 
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అవిజ్ఞాయిం ప్రసుప్తమివసరవేతోః. సృష్టు జరుగడానిక్ ముందు ఇపపుడు కనిపసూతే ఉననా 
ప్రపంచమంతా తమస్్సగా ఉండింది. ఏది ఏమిటి? అని గురితేంచడానిక్ వీల్ లేకండా 
ఊహించడానిక్నీనా ఆస్్కరము లేకండా నిద్రపోయ్నట్లేగా నిశచిలంగా పడి ఉండింది 
అని. అసా్మనా్మయీ సృజతే విశవేమేతత్ దీనినుండే మాయ కలవాడు జాఞాని ఈ విశ్వనినా 
పటిటుస్తేనానాడు. అని దీనిక్ వెనువెంటనే ఉపపాదించనునానాడు. అటాలేగే బ్రహ్మక 
పరిణామము లేదు అనే శ్రుతులనునూనా చెపపునునానారు.

ఒకేద్నిక్ నిమితతేత్వము ఉపాద్నత్వమునూనా కదురదు. కార్యము ఒకే 
కారకము చేత పటిటుంపబడదు. అటాలేగా లోకంలో కనిపంచడం లేదు కూడా. కనుక 
అగినానాసించేత్ - అగి్నతో చలా్లలి - అని అననాట్లే వేద్నతేవాకా్యల్ ఒక్కడినుండే పట్టుక 
జరుగుతుననాదని ప్రతిపాదించజాలవు అని ఏ మాట అనానారో అది సరికాదు. లోకంలో 
ఉండే అందరి కనానా విలక్షణమైన వాడు సర్వశకతేల్ ఉననావాడు సర్వజుఞాడు ఐన 
పరబ్రహ్మక ఒక్కడిక్ మాత్రమే అనీనా స్ధ్యములే. ఆయన అఘటన ఘటనా సమరుథేడు. 
అచేతనములైన మటిటు మొదలగు వాటిక్ జాఞానము లేదు కాబటిటు అవి అధషా్ఠతల్ కాలేవు 
కనుక అధషా్ఠత ఐన కమ్మరి వాడు మొదలైన వారిక్ వింతవింతల్గా పరిణామాలను 
చెందే శక్తేలేదు గనుక సత్యసంకల్పుడూ కాడు గనుక లోకంలో ఉపాద్న కారణము 
నిమితతేకారణమూ రండునూనా వేరువేరుగా కనిపస్తేనానాయ్. కనుక బ్రహ్మనే జగతుతే 
పట్టుకక ఉపాద్న కారణమూ నిమితతే కారణమూ ఔతునానాడు. 

అగినానాసించేత్ అంట్ నిపపులతో చలలేవలెను అని అరథేము. నిపపులను చలలేడం 
కదరదు. నీళళీను మాత్రమే చల్లేతారు. ఇటాలే నీళళీను చలలేడము శ్దిధుకరక చేస్తేరు. 
నిపపులతో నేలను శ్దిధు చేయరుకద్! ఇది విరుదధుముగా కనిపస్తేననాది. దీనిక్ 
సమన్వయము ఏమిటంట్ వేడి నీళళీతో చలలేడము చేయాలి అని అరథేము. ప్రస్తేతము 
ఉపాద్నము నిమితతేముల్ రండు విరుదధు స్వభావాల్ కలవి. ఒకటి జడము. రండవది 
చైతన్యవంతము. పరబ్రహ్మ ఉపాద్నము నిమితతేకారణమునూనా కావడము అనేవి 
విరుదధుధరా్మల్ కనుక పై పోలికను చెపపు వేద్నతే వాకా్యల్ పరమాత్మను రండు 
లక్షణాల్ కలవాడిగా చెపపుడం సరికాదని పూర్వపక్వాదన.

సూ।। అభధో్యపదశాచచి 1-4-24 పరమాత్మ యొక్క సంకలాపునినా వేదము 
చెపతేననాందువలలే కూడా ఇదిగ్ ఈ చెపపుబోయే కారణం వలలే కూడా రండు 
కారణాల్నూనా పరబ్రహ్మనే. సోఽకామయత. బహుసా్యింప్రజ్యేయ, తదైక్షత 
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బహుసా్యింప్రజ్యేయ. అని సృష్టు కరతే ఐన పరబ్రహ్మ తానే అనేక రూపాలను 
ధరించాలని తలచినాడని శ్రుతి చెపపుతుననాది. కమ్మరివాడు మటిటు ముద్దను కండ, 
గురిగి, ప్రమిద వంటి ఆకారాల్గా మారిచినట్లే కాకండా తానే అనేక రూపాలను 
ధరించినాడు. వింతవింతలైన చిదచిద్రూపాలతో చాలా విధాల్గా నేనే అవుతాను. ఆ 
విధంగా పడుతాను అని ముందుగా ఏఏ రూపాల్గా కావాలో సంకలిపుంచ్కని ఆ 
విధంగా అయ్నాడు అని గద్ సంకలపుపూర్వకమైన సృష్టు ఉపదేశింపబడుతుననాది.

సూ।। సాక్షాచోచిభయామా్నత్ 1-4-25 ఉపాద్నకారణము, నిమితతే 
కారణమునూనా ఆయనే అని సూటిగా చెపపునందువలలే. కేవలము ప్రతిజఞా, దృషాటునతేము, 
ప్రు మొదలైన వాటితోనే ఈ రండు కారణాల్ కావడానినా చెపపుడం లేదు. బ్రహ్మగారికే 
నిమితతేత్వము, ఉపాద్నత్వమునూనా నేరుగా చెపపుబడుతునానాయ్. కిింస్వేదవేనిం 
క ఉస వృక్ష ఆసీత్. యతోదా్యవాపృథిపీ నిషటితక్షుోః. మన్ష్ణమనసా పృచఛేత 
తత్ యదధ్యతిష్ఠత్ భువనానిధారయన్. బ్రహ్మవనిం బ్రహ్మ స వృక్షోః ఆసీత్. 
యతోదా్యవా పృథివీనిష్ఠతక్షుోః. మన్ష్ణమనసావిబ్రవీమి. వో బ్రహా్మధ్యతిష్ఠత్ 
భువనానిధారయన్ అయా్య! మేము తెల్్సకోవాలి అనే కోరికతో అడుగుతునానాము. 
వనము అంట్ ఏమిటి? ఏది? ద్న్లే చెట్టు ఏది? ఎవడు? ఈ భువనభాండాలననీనా 
ధరించ్తూ నిలబెడూతే ఉననావాడు ఎవడు? వాటిని చెక్్కనవాడు ఎవడు? అనగా 
ఆ బ్రహ్మవేతతే ఇటాలేగా పలిక్నాడు. ఓ బ్రహ్మ జిజాఞాస్లారా శ్రదధుగా ద్చ్కోకండా 
చెపపుతునానాను వినండి. బ్రహ్మనేవనము. బ్రహ్మనే అందులో వృక్షమునూనా అందులోని 
చెట్టు మొదు్దలతోనే ఈ ఆకాశము నేలలను చెక్్కనాడు. బ్రహ్మనే లోకాలను ధరించ్తూ 
అధషా్ఠతఐ! అధ్యక్షుడై నిరా్వహకడై ఉనానాడు అని. ఈ వాక్యములో స్రషటు ఐన బ్రహ్మక 
ఉపాద్నము ఏది? ఉపకరణాల్ ఏవి? అని లోకం పోకడ ప్రకారము తెల్్సకోగ్రితే 
సకల ఇతర విలక్షణుడైన బ్రహ్మక సర్వశకతేలూ ఉండడముతో వైరుధ్యము ఏమీలేదు 
అని చెపపుతూ బ్రహ్మనే ఉపాద్నము, ఉపకరణాల్ కూడా బ్రహ్మనే అని చెపపు 
వైరుధా్యనినా తొలగించినారు. కనుక ఉపాద్నమూ, నిమితతేమూ రండునూనా బ్రహ్మనే.

సూ।। ఆత్మకృతేోః 1-4-26 తననుండే చిదచితుతేల తోడి జగతుతేను పటిటుంచినాడు 
కనుక. సోఽకామయత బహుసా్యమ్ ప్రజ్యేయ. అని సృష్టుచేయదల్చికని 
ద్నికోసం పూనుకననా బ్రహ్మ తత్ ఆత్్మనిం సవేయిం అకురుత అందుకరక తనను 
తాను అవసరమైన ఉపాద్న ఉపకరణాలనుగా మల్చికనానాడు అనే వాక్యము 
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చేత సృష్టుక్ కర్మ కరతే ఆయనే అని తెలియవస్తేననాది కాబటిటు తననే అనేకముల్గా 
చేస్కననాందువలలే ఆయనకే నిమితతేత్వము, ఉపాద్నత్వమునూనా ఉననాట్లే 
ఎరుకపడుతుననాది. తనలో నుంచి చిదచితుతేలను వేరు చేయకండా ఉననాపపుటి ఆత్మ 
కరతే. అతడే చిదచితుతేలను వేరుచేసి వాటిని రండింటిని కలిప నామరూపాలను 
ఏరపురచినపపుడు కార్యము అవుతునానాడు. కనుక కరతేమృత్వకర్మతా్వలక విరోధము లేదు. 
స్వయంగా తనను తాను జగద్రూపంగా చేస్కనానాడు కనుక నిమితతేమూ ఉపాద్నము 
పరమాత్మనే.

సత్యింజ్ఞానమనన్తిం బ్రహ్మ 2) ఆనింద్ బ్రహ్మ 3) అపహతపాపా్మవిజరో 
విమృతు్యోః విశోకోఽవిజిఘతోసుఽపిపాసోః 4) నిషకాలిం నిష్్రియిం శాన్తిం నిరవద్యిం 
నిరింజనమ్ 5) సవాఏష మహానజ ఆత్్మ అజరోఽమరోః అని చెపపున విధంగా 
సహజంగానే సమసతే చేతన అచేతనాలలో ఉండే దోషాల్ లేనివాడు, తనకంట్ 
మించినదేదీలేని జాఞానానంద్ల్ కలిగి వాటిక్ తానొక్కడే ఒకే ఒక్క స్థేనమై ఉననా 
పరబ్రహ్మ విచిత్రముల్ అననతేముల్ ఐన అపరుషారాథేలక నెలవు ఐన చిదచితుతేలతో 
కలగల్ప కలిగాయుననా ప్రపంచరూపంగా తనను బహుభవన సంకలపు పూర్వకంగా - 
చాలా రూపాలతో పటాటులనే సంకలపుంతో - అనేక రూపాల్ అయే్యట్లే చేస్కోవడం 
ఎటాలే పసగుతుంది? అని సందేహించ్కని సమాధానానినా చెపతునానాడు 
సూత్రకారుడు-

సూ।। పరిణామాత్ 1-4-27 పరిణామము చెందే స్వభావము కల శరీరానినా 
కలిగాయుననాందున. ఇక్కడ చెపపుబడుతుననా పరిణామము పరబ్రహ్మక దోషానినా తెచిచిపెట్టు 
స్వభావము కలదికాదు. పైగా నిరంకశమైన ఐశ్వరా్యనినా - తిరుగులేని అధకారానినా 
తెచిచిపెట్టుదే అని అభప్రాయము. ఇటాలేగా కద్ పరిణామము ఉపదేశింపబడుతుననాది. 
అనినారకాలైన హేయగుణాలక ప్రత్యనీకమైన ఎదురైన - కళ్్యణగుణాలక 
ఒకే ఒక్క నెలవుఐన, తనకనానా ఇతరులైన సమసతే వస్తేవులకంట్ విలక్షణుడు, 
సర్వజుఞాడు, సత్యసంకల్పుడు, అనినా కోర్కలనూ చేజిక్్కంచ్కననావాడు, అనవధకమైన 
అతిశయము ఐన ఆనందమును కలవాడు. తనయొక్క లీలలక ఉపకరణమైన సమసతే 
చిత్ అచిత్ వస్తేవులను తనక శరీరమైన ప్రపంచములో, శబ్ద సపుర్శరూపరసగనాధుల్ 
అనే తనా్మత్రల్, అహంకారము మొదలైన కారణాల వరసతో కలసి తమ శ్శబ్దము చేత 
చెపపుదగిన మిక్్కలి సూక్ష్మమైన అచిత్ వస్తేవుగా ఒక్కట్ మిగుల్గా ఆ తమస్్స కూడా 
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ఆయనక శరీరమే అయ్్య ఉనానా విడివిడిగా ఇది ఇది అని చెపపుడానిక్ వీల్కానంతగా 
ఉననా తమస్్సను శరీరంగా కలిగాన బ్రహ్మ ప్రళయానిక్ ముందు కాలములో వలె 
విడదీయబడిన నామరూపాల్ గల చిదచితుతేలతో మిశ్రమైన - కలగలసి ఉననా - 
ప్రపంచమనే శరీరానినా కలిగానవానినిగా అవుతాను అని సంకలపుం చేసి - దిగువ నుండి 
ఎగువక తనక కారణమైనద్నిలో ప్రతి ఒక్కటి కలి్సపోయ్ తమస్్స అనే సిథేతిక్ 
చేరుకననాట్లే - పైనుండి క్రిందిక్ తమస్్స నుంచి మొదలై పాంచ భౌతిక శరీరము 
వరక. జగచఛేరీరుడైన వానిగా తనను మారుపును - పరిణామానినా పందేటట్లే చేస్తేడు 
అని అనినా ఉపనిషతుతేలలోనూ పరిణామానినా ఉపదేశించడం జరిగింది.

అదే తీరుగా బృహదారణ్యకమనే ఉపనిషతు్తలో సమసతే జగతుతే బ్రహ్మక 
శరీరముగాను, బ్రహ్మ ద్నిక్ ఆత్మగానూ ఉననాట్లే / ఉపదేశింపబడుతుననాది. యోః 
పృథివా్యింతిష్ఠన్ పృథివా్యఅన్తరో యింపృథివీనవేద యస్యపృథివీ శరీరిం యోః పృథివీ 
మన్తరోయమయతి. ఏషతఆత్్మ అన్తరా్యమీ అమృతోః అని ఆరంభంచి యసా్యఽపోః 
శరీరమ్, యసా్యగి్నోః శరీరమ్, యసా్యన్తరిక్షిం శరీరిం, యస్యవాయుశ్శరీరమ్, 
యస్యదౌ్యోః శరీరమ్, యస్య ఆదిత్యోః శరీరమ్, యస్యదిశోః శరీరిం, యస్య చింద్రత్రకిం 
శరీరిం, యస్య సరావేణిభూత్ని శరీరిం, యస్యప్రాణోః శరీరిం, యస్యవాక్ శరీరిం, 
యస్య చక్షుోః శరీరిం, యస్య శ్రోత్రిం శరీరిం, యస్యమనోః శరీరిం, యస్య తవేక్ శరీరిం, 
యస్య విజ్ఞానిం శరీరమ్, యస్య ర్తోః శరీరమ్ అనేంతవరకూ కాణ్వపాఠము ఉననాది. 
మాధ్యని్దనుల పాఠములో విజాఞానము యొక్క స్థేనములో యస్య ఆత్్మ శరీరమ్ అని 
విశేషము కనిపస్తేననాది. ఇంతేకాకండా లోకము యజఞాము వేదము అనేవి కూడా 
పరమాత్మక శరీరాలే అని అదనంగా చెపపుబడింది.

ఇంక సుబ్లోపనిషతు్తలోనూ పృథివీ మొదలైన తతాతే్వల్ అనీనా పరమాత్మక 
శరీరాల్ అని చెపపు వాజసనేయకుల్ చెపపుని తతాతే్వలకనూనా శరీరతా్వనినా చెపపు, 
బ్రహ్మఆత్మ అని చెపపునారు. యస్యబుదిధోోః శరీరమ్, యస్య అహింకారోః శరీరమ్, యస్య 
చిత్తిం శరీరమ్, యస్య అవ్యక్తిం శరీరిం, యస్య అక్షరిం శరీరిం, యోమృతు్యమన్తర్ 
సించరన్ యస్యమృతు్యోః శరీరిం, యింమృతు్యర్నవేద, ఏషసరవేభూత్న్తరాత్్మ 
అపహత పాపా్మదివో్యదవో ఏకోనారాయణోః అని ముగించినారు.

ఇక్కడ మృతు్యశబ్దముతో చాలాచాలా సూక్ష్మమైన అచిద్వస్తేవు - తమశ్శబ్దము 
చేత చెపపుబడేది - సూచించబడింది.
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అవ్యక్తిం అక్షర్ లీయతే అక్షరిం తమస్ లీయతే అవ్యకతేము అనేది అక్షరము 
నందు కల్స్తేంది ఆ అక్షరము తమస్్సలో కల్స్తేంది అని అదే ఉపనిషతుతేలో 
లయమయే్య వరుస గురుతేచేయబడింది.

ఆత్మలందరిక్నీనా తమక ఉననా జాఞానము కపపువేయబడడము అనేది 
అనినారకాలైన అనరాథేలక - దుఃఖ్లక - కారణమైనందున అదే మృతు్యశబ్దము చేత 
చెపపుబడుతుననాది. స్బాలోపనిషతుతేలోనే బ్రహ్మక శరీరాలైనందున బ్రహా్మత్మకాల్ 
ఐన అనినా తతా్వలూ ఆయనలోనే లీనమవుతుననాట్లే ప్రలయము జరిగే పదధుతి 
చెపపుబడుతుననాది. పృథివీ అపుసుప్రలీయతే, ఆపసే్త జస్ లీయనే్త, తేజో వాయౌ 
లీయతే, వాయురాకాశే లీయతే, ఆకాశమిింద్రియేష్, ఇింద్రియాణి తనా్మత్రేష్, 
తనా్మత్రాణిభూత్దౌ లీయనే్త. భూత్దిర్మహతి లీయతే, మహానవ్యకే్త లీయతే, 
అవ్యక్తమక్షర్ లీయతే, అక్షరిం తమస్ లీయతే తమోః పర్దవేఏకీభవతి. భూమి నీటిలో 
కల్స్తేననాది. నీళుళీ తేజస్్సలో, తేజస్్స వాయువు నందు వాయువు ఆకాశములో, 
ఆకాశము ఇంద్రియాలలో, ఇంద్రియాల్ తనా్మత్రలలో, తనా్మత్రల్ భూతాదిలో, 
భూతాది మహతుతేలో మహతుతే అవ్యకతేము నందు, అవ్యకతేము అక్షరము నందు, 
అక్షరము తమస్్స నందు ఆ తమస్్స పరుడైన దేవుని యందు ఏకమవుతూ ఉననాది 
అని చిదచితుతేల్ విభాగము చేయబడకండా కలసి పోయ్ ఉననా ప్రళయ దశలోనూ 
అతిసూక్ష్మమై తమదైన కర్మ సంస్్కరముతో పాట్ ఉంటవి అని తరువాత చెపపుతారు. 
నకర్మవిభాగాదితి చేన్న అనాది త్వేదుపపద్యతేచ. అనే బ్రహ్మ సూత్రము దగగార.

ఈ విధంగా తన నుండి విడిచి ఉండునటిటువి అని చెపపుడానిక్ వీల్గాకండా, 
అటాలే అయే్య అర్హతలేనందువలలే పరమాత్మతో ఒక్కటిగా అయ్్య ఉననా మిక్్కలి 
సూక్ష్మమై ఉననా చిదచిద్వస్తేవుల్ అనే శరీరానునాంచి, ఒక్కద్నునాంచి మాత్రమే 
అది్వతీయమైన నిరతిశయమైన ఆనందము కల సర్వజుఞాడు సత్యసంకల్పుడూ ఐన 
బ్రహ్మ నామరూపవిభాగములక తగిన సూథేలచిదచిద్వస్తే శరీరము కలవాడవడము 
ద్్వరా బహుభవన సంకలపు పూర్వకముగా జగద్కారంతో పరిణామముచెందడం 
వినిపంచ్తుననాది. సత్యింజ్ఞానమనన్తింబ్రహ్మ. 2) తసా్మదావేఏతసా్మత్ విజ్ఞానమయాత్ 
అనో్యఽన్తరఆత్్మఆనిందమయోః 3) ఏషహిఏవఆనిందయాతి 4) సోఽకామయత 
బహుసా్యమ్ ప్రజ్యేయేతి సతపోఽతప్యత సతపస్తపా్తవా ఇదిం సరవేమసృజత. 
యదిదింకిించ. తత్ సృషాటివాతదవాను ప్రావిశత్. తదనుప్రవిశ్యసచచిత్యచాచిభవత్. 
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నిరుక్తించానిరుక్తించ. నిలయనిం చానిలయనించ. విజ్ఞానించావిజ్ఞానించ. 
సత్యించానృతించ సత్యమభవత్. 3) ఇతడు మాత్రమే కద్ ఆనందింపచేస్తేడు. 
4) ఆయన కోరుకనానాడు. నేను అనేకల్గా అవుతాను. అందుకరక వేరువేరు 
రూపాలతో పడుతాను. ఆయన ఆలోచించినాడు. అటాలేగా ఆలోచన చేసి ఈ సమసతే 
ప్రపంచానినా సృష్టుంచినాడు. జగతుతేను పటిటుంచి ద్నిలోక్ జ్వుడి ద్్వరా ప్రవేశించినాడు. 
ప్రవేశించిన పదప ఆయన సతుతే (జ్వుడు) త్యత్ వదిలిపెటటుబడే శరీరము - చితుతే ఆయనే 
ఐనాడు. నామము కలది నామము లేనిది, ఒకచోట ఉండేది, ఉండనిది, విజాఞానము, 
అవిజాఞానమునూనా ఐనాడు. వేయ్మాటలేల సత్యము (జ్వుడు) అనృతము (ప్రకృతి) 
సత్యము (పరమాత్మ) ఐనాడు. అని ఈ వాక్యములో తపః శబ్దముతో ఇంతకముందుననా 
జగద్కారమును గురించి పనరాలోచన / పరా్యలోచన - ఎవరు ఎవరు ఎటాలే 
ఉండినారు. ఎవరవరి పణ్యపాపాల్ ఏమిటి? తిరిగి వాళళీను ఏయే శరీరాలోలేక్ చేరాచిలి. 
ఇటాలేంటి విషయాలను స్మరించడము. అది జాఞానము. ద్నేనా తపశ్శబ్దముతో చెపపునారు. 
యస్యజ్ఞానమయింతపోః ఎవనియొక్క తపస్్స జాఞానమయమైనదో అని శ్రుతిచెపతేననాది. 
ఇంతకముందు సృష్టు చేయబడిన జగతుతే యొక్క స్వరూపానినా ఆలోచించి ఇపపుడు 
కూడా అట్వంటి ఆకారములోనే ఉననా జగతుతేను ఇపడు పటిటుంచినాడు అని 
అరథేము. ఆ ప్రకారము గానే చతురు్మఖబ్రహ్మ అనినా కలాపులలోనూ ఒకే తీరుగా ఉండే 
ప్రపంచానినా సృష్టుస్తేనానాడు. సూరా్యచింద్రమసౌధాత్ యధాపూరవేమకల్పయత్. 
దివించపృథివీించాన్తరిక్షమధోసువోః బ్రహ్మ సూర్య చంద్రులను ఇంతకమునుప 
ఉననారీతిగానే పటిటుంచినాడు/ ఏరపురిచినాడు. స్వరాగానినా, నేలను అనతేరిక్షానినా స్వరోలేకానినా 
కూడా మునుపటివలెనే సృష్టుంచినాడు. శో్ల। యథా ఋతుష్ఋతులిింగాని 
నానారూపాణిపర్యయే। దృశ్యనే్త త్నిత్నే్యవ తథాభావాోఃయుగాదిష్. ఋతువుల్ 
మారినపపుడు ఆయా ఋతువులక సూచనలైన లింగాల్ పల్రకాల్గా ఉండేవి. 
మళ్ళీ మళ్ళీ కనిపస్తేంటాయో అవే అవే వచిచిపోతుంటాయో అదేవిధంగా యుగాలక 
మొదటోలే, కలాపులక మొదటోలే అగుపడుతుంటాయ్ అని శ్రుతిస్మమృతుల ద్్వరా 
తెల్స్తేననాది.

పై శ్రుతులపరా్యలోచన ద్్వరా తేలిన స్రాంశము ఇట్లేననాది - 

పరమాత్మ తాను అపరిచిఛేననామైన ఆనంద్నినా కలిగాన స్వభావుడై మరీ 
సూక్ష్మముఐ, అసల్ ఆ వస్తేవులేదోమో అననాట్లేగా ఉండి (భగవనుతేడిక్) తనక లీలా 
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ఉపకరణమైన చిదచిద్వస్తేవులను శరీరముగా చేస్కని తన్మయుడు (వాటితో కలిసి 
అవే పైక్ భేదము లేనట్లేగా కనిపస్తేననా) ఐన పరమాత్మ వింతవింతల్ అననతేములూ 
ఐన ఆటవస్తేవులను సమాపుదించ్కనదలచి తనక శరీరము ఐన ప్రకృతి 
పరుష్ల సమష్టుపరమపురతో మహాభూతాల వరక ఆయా శరీరాలను కలవాటినిగా 
పరిణమింపచేసి తన్మయుడై తిరిగి సత్ త్యత్ శబా్దల చేత చెపపుబడే విచిత్రములై 
చిదచితుతేలతో కలగలసి దేవతల్ మొదల్కని స్థేవరాల వరక ఉననా జగద్రూపడుగా 
ఐనాడు అని. 1) తదవానుప్రావిశత్. తదనుప్రవిశ్య అని అనడం ద్్వరా 
కారణావసథేయందు ఆత్మగా ఉననా పరమాత్మనే కార్యరూపముగా వికారాలను చెందే 
ద్రవా్యలక కూడా ఆత్మగా ఉండి ఆయా వస్తేవుల్గా ఐనాడు అని చెపపుబడుతుననాది.

ఈ తీరుగా పరమాత్మ చిదచితుతేలయొక్క కలయ్కగా ఉననా జగద్కారంగా 
పరిణామానినా చెందినపడు పరమాత్మ యొక్క శరీరము ఐన చిదంశములో ఉననా అనినా 
అపరుషారాథేల్, అట్లే శరీరమైన అచిదంశములోని అనినారకాల వికారాల్ వాటికే 
చెందుతవి. పరమాత్మక కార్యత్వము వస్తేంది. అనగా కార్యముగా పరిణామానినా 
చెందడము జరుగుతుంది. ఆయా అవసథేలలో (కార్య) కారణ అవసథేలలో ఉననా 
చిదచితుతేలను నియని్రాంచేవాడవుతుననాందున ఆత్మత్వమును పందుతాడు. 
చిదచితుతేల్ పరిణామానినా పందుతే వాటిక్ తాను మునుపటివలెనే నియనతేఐ 
ఉంట్ననాందున, ఆత్మగా వ్యవహరించ్తుననాందువలలేనూ వాటిలోని అపరుషారాథేల్ 
వికారాలతో సమబినధుము లేకండానే ఉంటాడు. తనక సహజమైన అపరిచిఛేననామైన 
ఆనందమయుడవడంతో ఎలలేవేళలా - కారణావసథే, కారా్యవసథేలలో, ప్రళయకాలములో 
జగద్కారరూపమైన సృష్టు అవసథేలోనూ - ఒకే ఆనందమయరూపడై ఉంటూనే 
జగతుతేగా పరివరతేనము చేయుట - మారుట - అనే ఆట ఆడుకంటూ ఉంటాడు. 
అందుకే ఇటాలే వేదపరుష్డు అనానాడు. సత్యిం చానృతిం చసత్యమభవత్. 
తొల్తగా సత్ శబ్దముతో చెపపుబడేవాడై ఉననా ఆయన జగద్రూపంగా పరిణమించి 
అసత్యముగా అనిపంచ్కని ప్రళయకాలానిక్ వచేచిటపపుటిక్ తాను తానుగా మిగిలి 
సత్యమనిపంచ్కంట్నానాడు. అని విచిత్రమైన చిదచిద్రూపాల్గా వికారాల్గా 
మారుపును పందినా బ్రహ్మ సత్యమేఐనాడు. అనగా అనినారకాల దోషాలక దూరమై 
వాటివాసనే లేకండా ఉంటూ హదు్దలేని జాఞానానందుడుగా ఒకే రూపానినా కలవాడుగా 
ఐనాడు అని అరథేము.
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సూక్ష్మదశను పందినా, సూథేలదశను పందినా చిదచిద్ వస్తేవులనీనా కూడా 
పరబ్రహ్మక ఆటలాడుకనే ఆటవస్తేవుల్ సృష్టుసిథేతి లయాల్ అనేవి ఆటల్ అని 
భగవనుతేలగు వా్యస్డు పరాశరుడు మొదలైనవాళుళీ చెపపునారు. పరాశరుడు 
విష్ణుపరాణములో చెపపున మాటల్ ఇటాలే ఉనానాయ్. శో్ల। అవ్యకా్తది విశేషాన్తిం 
పరిణామరి్థసింయుతమ్। క్రీడా హర్రిదిం సరవేింక్షరమితు్యపధార్యత్మ్।। అవ్యకతేము 
మొదల్కని విశేషము వరక ఉననా పరిణామము, ఋదిధు (మారుపు వృదుధులను 
పందుట) లతో కూడిన ఈ నశించే జగతుతే అంతా కూడా శ్రీహరియొక్క ఆట అని 
తెల్్సకోండి. క్రీడతో బ్లకసే్యవచేషాటిింతస్యనిశామయ. ఆ నారాయణునియొక్క సృష్టు 
సిథేతిలయాదిక్రియలనీనా ఆటలాడుకనే పలలేవాడిచేతల్గా తెల్్సకో. బ్లోఃక్రీడనకైరివ 
బాల్డు ఆటబొమ్మలతో వలె. ఇటాలేంటివి. ఇక సూత్రకారుడైన వా్యస్డు కూడా ఇవే 
బ్రహ్మసూత్రాలలో లోకవతు్తలీలాకైవల్యమ్ అని చెపపునునానాడు.

అసా్మనా్మయీ సృజతే విశవేమేతత్ తస్్మింశాచినో్యమాయయా సని్నరుదధోోః అనే 
వాక్యము చేతనునూనా బ్రహ్మ జగతుతేరూపంలోక్ వికారానినా పందినపపుటికీ ఆయనక 
విశేషణము ఐన అచిదంశములో ఉననా అనినా వికారాలూ, ఆయనకే విశేషణముఐన 
జ్వుడిలో ఉననా అపరుషారాథేల్ అనీనా ఇది ఇటాలే విడదీసి గురుతేపటటుడానిక్ 
వీల్గాకండా, బ్రహ్మ శరీరము వంటివారైన ప్రకృతి పరుష్ల్ ఇద్దరూ ఆ ప్రలేతో 
పల్వడానిక్ అనర్హమైన సూక్ష్మదశను పందినందువలలే బ్రహ్మతో ఒక్కటిగా 
ఐనా వారిని భేదంతో వ్యపదేశము - పల్చ్టను చేస్తేనానారు. కారణమేమంట్ 
తదాత్్మనిం సవేయమకురుత. సత్ శబ్దవాచ్యమైన బ్రహ్మ సృష్టుచేయదల్చికని తననే 
అనేకముల్గా చేస్కననాది అనే వాక్యముతో ఏకాభప్రాయానినా కలిగా ఉననాందున. 
మనుస్మమృతిలోని వాక్యమునూనా అదే భావానినా వెలలేడిస్తేననాది. శో్ల। సోఽభధా్యయశరీరాత్ 
సావేత్ స్సృక్షుోఃవివిధాోః ప్రజ్ోః। అపఏవ ససరాజుదౌత్సు వీర్యమపాసృజత్. అపరమాత్మ 
బాగుగా ఆలోచించి వివిధములైన ప్రజలను సృష్టు చేయదల్చికని తన శరీరమునుండే 
ముందుగా నీటిని పటిటుంచినాడు. పమ్మటవాటిలో వీరా్యనినా వదలినాడు అనగా జ్వుడిని 
చేరిచినాడు అని. కావుననే బ్రహ్మక దోషము లేదని, వికారము లేదని చెప్పు శ్రుతుల్ 
చక్కగా అరథేవనతేముల్ అవుతుననావి.

సూ।। యోనిశచిహిగీయతే. 1-4-28 ఉపాద్న కారణముగా కూడా బ్రహ్మనే 
చెపపుబడుతునానాడు. ఈ కారణం చేత కూడా బ్రహ్మ నిమితతేకారణమూ ఉపాద్న 
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కారణమునూనా అవుతునానాడు. కరా్తరమీశిం పురుషిం బ్రహ్మయోనిమ్. లోకాలనినాంటికీ 
కరతే ఐనవాడు, ఈశ్వరుడు, పరుష్డు - శరీరంలో అనతేరాత్మగా ఉండేవాడు - పెద్దదిగా 
ఉననా ఈ ప్రపంచానిక్ కారణమైనవాడు అని యద్ భూతయోనిింపరిపశ్యని్త ధీరాోః. ఈ 
భూతాలనీనా పటటుడానిక్ కారణమైన వాడిని ధీరుల్ - జాఞానుల్ దరి్శంచ్తునానారు. 
అనినీనాయోని శబ్దము చేత చెపపునారు కనుక. యోనిశబ్దము ఉపాద్నకారణానినా 
చెపతుననాదని యధోరణునాభోః సృజతే గృహణుతేచ. ఊరణునాభ అని పల్వబడే ఒకానొక 
స్లెపరుగు - ఈగల పలి - తనలోనించి ద్రానినా పటిటుస్తేంది. తిరిగి తనలోనిక్ 
తీస్కంట్ంది అటాలేగే ఈశ్వరుడు జగతుతేను తనలోంచి పటిటుస్తేనానాడు. తిరిగి తనలోనే 
కలిపవేస్కంట్నానాడు. అని ప్రకృత్యధికరణము.

*  *  *

ఇక సరవేవా్యఖా్యనాధికరణము

సూ।। ఏతేన సర్వేవా్యఖా్యత్ వా్యఖా్యత్ోః 1-4-29 ఏతేన - నాల్గు పాద్లోలే 
చెపపుబడిన నా్యయసముద్యము చేత అనినా ఉపనిషతుతేలలోనూ జగత్ కారణమైన 
వాడిని ప్రతిపాదించే వాక్యవిశేషాలనీనా చేతనాచేతనాలకంట్ విలక్షణుడై సర్వజుఞాడు 
సర్వశకతేల్ కలవాడు ఐన బ్రహ్మను ప్రతిపాదించేవి వివరించబడినవి. వా్యఖ్్యతాః 
అనే పదము రండుమారులే పల్కబడడము అధా్యయము ముగిసిందని చెపపుతుననాది/ 
సూచిస్తేననాది. అని సరవేవా్యఖా్యనాధికరణము.

భగవద్ రామానుజ విరచితమైన శ్రీభాష్యమునిందు ప్రథమాధా్యయములోని  
చతురథేపాదము, ప్రథమ అధా్యయము ముగిసినది.

విజయత్ిం రామనుజ దివాకరోః.




