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శ్రీమతే రామానుజాయనమః
శ్రీభాష్యము - ద్వితీయాధ్్యయము - ప్రథమపాదము

స్మమృత్యధికరణము

సూ।। స్మమృత్యనవకాశదోషప్రసంగః ఇతిచేన్నఅన్యస్మమృత్యనవకాశ దోషప్రసంగాత్ 
2-1-1 మొదటి అధ్యోయము నందు ప్రతయోక్షాది ప్రమాణాలచేత తెలియవచేచే 
అచేతనము కంటే, దానితో కలిస్ఉన్న, దానితో విడివడిన, రండు విధ్లుగా ఉన్న 
చేతనుడి కంటే - బద్ధముకుతుల - వేరయినవాడు అవిదయో మొదలైన అపురుషారాథాల 
వాసన కూడా లేనివాడు అననతుమైన ఉదారణగుణాలకు స్గరము వంటివాడు, 
సమసతు జగతుతుకూ ఏకైక కారణమైనవాడు చరాచరములని్నంటికీ అనతురాత్మ ఐన 
పరబ్రహ్మ వేదానాతులచేత మాత్రమే తెలుస్కోదగినవాడు అని చెప్పబడినది. తరువాత ఈ 
అంశాని్న ఎదిరంచి మాట్్లడే ప్రతిపక్షాల యొక్ ఊహాత్మకవాదాల నుండి ఎటువంటి 
ఎదురుదెబ్బలు తగులకుండాను వాటిచేత కదలచేరానిదిగా నిలువడానికి రండవ 
అధ్యోయము ఆరంభంపబడుతున్నది.

ముందుగా కపిలస్మమృతితో వైరుధయోమున్న కారణంగా వేదానతు వాకాయోలు 
బ్రహ్మపరములు కావని తలుస్తురేమోనని శంకించి, దాని్న తోసిపుచ్చేతునా్నరు. 
స్మమృతితో విరోధము ఉన్నప్పటికీ శ్రుతి బ్రహ్మను గురంచి తెలుపజాలదు అని ఏకారణంగా 
అంటునా్నరు అని అనేట్లయితే విరోధేతవినపేక్ష్ంస్్యత్ విరోధము ఉన్నట్లయితే దాని్న 
ఆదరంచకూడదు అని చెప్పబడింది కదా! కనుక శ్రుతితో విరోధము ఉన్నట్లయితే 
స్మమృతిని ఆదరంపవలసిన పనిలేదు కదా! నిజమే. ఔదుమ్బరం స్మృష్ట్వాఉద్గాయేత్. 
మేడిచెటుటు మొదుదుతో చేసిన యూపాని్న - యజ్ంలో ఉపయోగించే పశువును కటిటు వేసే 
గుంజతాకి పెదదుగంతుతో గానము చేయాలి (దుఃఖము) అని మరొక అరథాం. ఇట్్లంటి 
వాకాయోల వదదు శ్రుతికి స్మమృతికి వైరుధయోము ఉనా్న సహజంగానే వేదవాకయోము దావారానే అరథా 
నిశచేయము అవుతున్నది. కనుక స్మమృతి వాకాయోని్న ఆదరంచవలసిన పనిలేదు. ఇక్డ 
మాత్రము వేదానాతుల చేతనే నిరా్ధరణ చేయదగిన తతావాని్న అరథాము చేసుకోవడము 
కషటుము. కనుక పరమఋషి చేత రచించబడిన స్మమృతి యొక్ సహాయము లేకుండా 
ఇదీ ఈ వాకాయోనికి అరథాము అని నిశచేయించడానికి స్ధయోము కాదుకనుక స్మమృతి 
దావారా వేదానతు వాకాయోలు బ్రహ్మను ప్రతిపాదించడము లేదని తేలిచేతే వైరుధయోము ఏమీ 
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ఉండదు - అనగా చెప్పబడిన విషయము ఇది. - వేదము యొక్ పూరవాభాగమైన కర్మ 
కాండ యందు చెప్పబడిన అని్న రకాలైన అభ్యోదయాలకి స్ధనాలైన అగి్నహోత్రము 
చేయుట, దర్శపూర్ణమాసయాగాలు చేయుట, జ్యోతిష్టుమము చేయడం వంటి 
కర్మలన్్న వేదములో చెపి్పనటు్ల ఉన్నది ఉన్నటుటుగా అంగీకరంచినా వేదారాథాన్్న 
విశదీకరంచే స్మమృతులు ఇతిహాస్లు పురాణాలు వేదాలో్లనూ ఋషం ప్రసూతం 
కపిలమ్ గప్పపుటుటుక గల కపిల మహరషిని అని మొదలైన వాకాయోలతో పొగిడినందువల్ల 
అతను ఆపుతుడు - మనకు మేలు కలుగాలని కోరేవాడు, కపటము లేని వాడు అసతాయోని్న 
పలుకనివాడు కనుక ఆయన చేత మానవులకు పరమనిశ్్శరేయసము - మికి్లి మేలు 
కలిగించే పురుషారథాము ఇది అని, దాని్న స్ధంచ్కోవడానికి ఇదీ చేయాలిస్నపని 
అని తెలు్పతూ కూరచేబడిన స్మమృతి గ్రన్ధము యొక్ సహాయముతో తప్ప వేదారథాము 
యొక్ ఉపబృంహణము - వివరంచ్ట - ఏదో కొదిదుగా మాత్రమే చదువుకున్న 
తెలివితకు్వవాళ్ళకు వేదానాతురథాము నిశచేయము చేసుకోవడము స్ధయోము కాదు. 
ఇటువంటపు్పడు వినికిడి దావారా పొందిన వేదములోని అరాథాని్న గ్రహంచడానికి ఆపుతుడి 
చేత రచించబడిన స్ంఖయోస్మమృతిని మొతాతున్్న వైరుధయోము ఉన్నది అని పక్కు పెడితే 
ఇంకాదానితో అవసరము లేనపు్పడు దానికి అవకాశమే లేకుండా పోతుంది. కనుక 
వేదానాతురాథాని్న తేలిచేచెప్్ప స్మమృతి ప్రసిద్ధమైన అరాథానే్న గ్రహంచి ఆస్మమృతి చెపి్పందే సరయైన 
వేదానతురథాము, అదే వేదానతువేదయోము అనే బలీయప్రమాణము చేత ఒపు్పకోవాలి. అని.

అయితే బ్రహ్మమాత్రమే జగతుతుకారణము అని తేలిచేచెప్్ప మనుస్మమృతి వంటి 
గ్రనాథాలకు అవకాశము లేకుండాపోతుంది అని అనకూడదు. అవి ధర్మకారాయోలను 
- యజ్యాగాదులను - ప్రతిపాదించే పూరవాభాగాని్న ఉపబృంహణము - 
విశదీకరణాని్న - చేసుతునా్నయి. కాబటిటు వాటికి అవకాశము లేకుండాపోతుంది 
అనడానికి వీలే్లదు. వాటి పనినేరవేరంది. కపిలస్మమృతి మాత్రము తతావాని్న మాత్రమే 
తేలిచేచెపుతున్నది. అటువంటి దానికి వైరుధయోము ఉన్నది - ప్రధ్నాని్న జగతా్రణంగా 
ప్రతిపాదిసుతున్నది - అని దానికి అంగీకరంచకపోతే దానికి అవకాశమే లేకుండా 
పోతుంది. కనుక స్ంఖయోస్మమృతికి అవకాశము చిక్కపోవడము అనే దోషము వసుతుంది 
కదా అనేట్లయితే - ఈ శంకకు సమాధ్నము చెపుతునా్నరు. న. అనయోస్మమృతయోనవకాశదోష 
ప్రసంగాత్ అని.

స్ంఖయోస్మమృతికంటే వేరయిన మనుస్మమృతి వంటివాటికి బ్రహ్మను మాత్రమే 
జగత్ కారణంగా చెప్్పవాటికి అవకాశము లేకుండాపోతుంది. మనువు ఇట్్ల చెపి్పనాడు. 
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ఆసీద్దంతమోభూతమ్ అని మొదలుపెటిటు తతఃసవియంభూః భగవాన్ అవ్యక్తో 
వ్యంజయన్్నదమ్। మహాభూతాద్వృత్తోజాః ప్రాదురాసీతతోమోనుదః, సోఽభిధ్్యయ 
శరరాత్ స్విత్ సస్క్షురివివిథః ప్రజాః। అపఏవససరాజాదౌ తాసువీర్యమపాసృజత్. 
ఇపు్పడు కనిపిసుతున్న ఈ ప్రపంచము ఆ ప్రళయకాలములో లేదు. అపు్పడు చీకటిలో ఏ 
వసుతువు ఏది అని కనుకో్లేనటే్ల మికి్లి సూక్ష్మమై నామరూపాలు లేనిదై తమశ్శబదుము 
- తనకు తానే కారణమై ఉన్నవాడు నారాయణుడు - భగవనుతుడు - అవయోకతుముగా 
ఉన్నవాడు ఈ జగతుతును తేటగా కనపడేటు్ల వెల్లడి చేయదలుచేకొని మహా భూతాలు - 
భూమి న్రు మొదలైనవి - తో పెరగినవాడై, తమసుస్ను పోగడుతూ ఆవిర్భవించినాడు. 
ఆయన సృషిటుని చేయాలని ఎంచి, వివిధ్లైన - పలురకాల ప్రజలను పుటిటుంచాలనుకొని 
వారనందరన్ తన శరీరాను్నండే బయల్పరచడానికి పూనికొని తొలుతగా న్టిని 
పుటిటుంచి వాటిలో వీరాయోని్న - పుటిటుంచగల శకితుని - వదలినాడు అని.

భగవద్ గీతలో కూడా అహంకృతస్్నస్యజగతః ప్రభవః ప్రలయసతోధ్। నేను 
ఈ సమసతు జగతుతుకూ పుటటుడానికి ప్రలయము కావడానికిన్్న కారణమవుతునా్నను. 
అహంసరవిస్యప్రభవః మతతోఃసరవిమ్ ప్రవరతోతే నానుండే ఈ సరవామూ పుడుతున్నది. 
నావల్లనే సుఖజీవనాని్న స్గిసుతున్నది అనిన్్న చెపి్పనారు మహాభారతంలోనూ 
శ్్ల।। కతఃసృషట్మిదం సరవింజగత్ స్థావరజంగమమ్। ప్రలయేచకమభ్్యతి 
తన్్మబ్రూహి పితామహ।। ఓ తాతగారూ! ఈ జగమంతా ఎవరనుండి పుటిటుంది ఈ 
చరాచరమంతా ఎవని వదదుకు చేరుకుంటుంది! దాని్న నాకు తెలుపండి. అని అడిగితే 
ధర్మరాజుకు భీష్్మడు ఇట్్ల చెపి్పనాడు. శ్్ల: నారాయణోజగనూ్మరతుః అననాతుతా్మ 
సనాతనః. జగద్రూపములో ఉన్నవాడు నారాయణుడు. ఆయన అనతుము లేనివాడు. 
ఏనాటి నుంచి ఉంటునా్నడో తెలియదు. అని అదే విధంగా తస్్మదవ్యకతోముత్న్నం 
త్రిగుణంద్విజసతతోమ ఆయన నుండి రజసతుమోసతవాగుణాత్మకమైన అవయోకతుము 
పుటిటుందయాయో! బాపడా! అని అవ్యకతోం పుర్షే బ్రహ్మన్ న్ష్రియే సమ్్రలీయతే. ఓ 
బ్రాహ్మణుడా అవయోకతుము నిష్ర్యుడైన - ఏపన్ చేయవలసిన అవసరము లేని - 
పురుష్ని యందు లీనమవుతున్నది. కలిసిపోతున్నది. అనిన్్న చెపి్పనాడు. భగవనుతుడగు 
పరాశరుడిట్్ల చెపి్పనాడు. శ్్ల।। విష్ణః సకాశాత్ ఉద్భూతం జగత్ తత్రైవచసథాతమ్। 
సథాతిసంయమకరాతోఽసౌ జగతోఽ స్యజగచ్చసః।। ఈ జగము విష్్ణవు వదదునుండి 
పుటిటుంది. ఆయన అదుపులోనే ఉన్నది. ఈ జగతుతుకు రక్షణ ప్రలయకారకుడు ఆయననే. 
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ఈ జగద్రూపముగా ఉన్నవాడు కూడా ఆయనే. జగతేతు ఆయన ఆయనే జగతుతు. 
అని. ఇక ఆపసతుమ్బమహరషి పఃప్రాణినః సరవిఏవగుహాశయస్య అహన్యమానస్య 
వికల్మషస్య ప్రాణులన్్న కూడా, హృదయగుహలో ఉండేవాడు. దేని నుండి ఎదురులేని, 
పాపపుణయో రూపకర్మలు లేనివాడు ఐన పరబ్రహ్మ శరీరాలు సుమా! అని ఆరంభంచి 
తస్్మత్ కాయాః ప్రభవన్తోసర్విసమూలం శాశవితికః. ఆయన నుండే శరీరాలుగా 
చెప్పబడుతున్న ప్రాణులన్్న పుడుతునా్నయి. ఆయనే అందరకీ మూలకారణమైన 
వాడు. అతడు ఎల్లవేళలా ఉండేటువంటివాడు. సన్త్యః మారు్పలులేక ఒక్రీతిగా 
ఉండునటిటువాడు అని.

ఒకవేళ కపిలస్మమృతి ప్రకారమే వేదానతు వాకాయోలకు అరథానిర్ణయమే జరగితే అపు్పడు 
ఇప్పటివరకూ చూపిన స్మమృతులని్నంటికి మహా అపచారము చేసినటు్ల అవుతుంది. 
దీనికి ఇది అరథాము - వేదానతు వాకాయోలు ప్రతయోక్షము మొదలైన ప్రమాణాలని్నంటికీ 
ఊహంచడానికి కూడా అందుబాటులో లేని అరాథాని్న / వసుతువును / బ్రహ్మను 
ప్రతిపాదించేవి ఐనందున వాటియొక్ అరాథాని్న తేటగా తెలుస్కోవడానికి కొదిదుగా 
చదువుకున్నవారకి, ఆ బ్రహ్మను తెలుస్కోవాలని కోరేవారకి స్మమృతుల దావారా 
ఉపబృంహణము / విశదీకరణము అవసరమేఐనా, ఆ వేదారాథాని్న అనుసరంచే 
ఆపతుతములైన వారచే రచించబడిన వేదారథా వివరణకే ప్రయతి్నంచిన చాలాచాలా 
స్మమృతులకు అవకాశము లేకుండా పోకూడదు. కనుక వేదవిరుద్ధమైన అరాథాని్న 
ప్రతిపాదించే కపిలస్మమృతిని పటిటుంచ్కోనక్రలేదు. ఉపబృంహణము అంటే శ్రుతుల 
దావారా తెలియవచిచేన అరాథాని్న తేటతెల్లం చేయడం. అది విరుద్ధమైన అరాథాని్న చెప్్ప 
స్మమృతితో చేయబడదు.

ఐతే కపిల స్మమృతి కంటే వేరుగా ఉన్న వేదారాథాని్న సరగా వివరంచే వేదము 
యొక్ పూరవాభాగాని్న, అందులోని ధరా్మంశాలను / ధర్మకారాయోలను విశదీకరంచే 
ఈ స్మమృతులన్్న స్వకాశములు అని అనడానికి వీలు లేదు. పరబ్రహ్మ ఐన పరమ 
పురుష్డిని ఆరాధంచేవి ఐనందున ధరా్మలను కర్మలను చేయండి అని చెపుతున్నందున 
ఈ స్మమృతులు ఆరాధంపబడే పరమపురుష్డిని ప్రతిపాదించకపోతే / తెలుపకపోతే 
ఆయనను ఆరాధంచే ధరా్మలను ప్రతిపాదించడం బొతితుగా కుదురకుండాపోతుంది. 
అది ఇట్్లగా ఉన్నది. కర్మలన్్న పరమపురుష్డిని ఆరాధంచేవిగానే ఉన్నవి. అని 
స్మమృతులు చెపుతున్నవి. శ్్ల।। యతః ప్రవృతితోః భూతానంయేన సరవిమిదంతతమ్। 
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సవికర్మణాతమభ్యర్చష్ సద్్ధంవిన్దతిమానవః ఈ ప్రాణులన్్న ఎవరవల్ల తమతమ 
జీవనాని్న కొనస్గిసుతునా్నయో ఎవడు ఈ సమసతు ప్రపంచములో వాయోపించి 
ఉనా్నడో అటిటు పరమపురుష్డిని తనకు శాసత్రము చేత విధంపబడిన కర్మలదావారా 
ఆరాధంచి మానవుడు మోక్షాని్న పొందగలడు. శ్్ల।। ధ్్యయేత్ నరాయణం దేవమ్। 
స్్ననద్షు చకర్మసు। బ్రహ్మలోకమవాప్్నతి। నచేహావరతోతేపునః। స్్ననము 
మొదలుకొని మానవుడు చేసే కర్మలన్్న శ్రీమనా్నరాయణుడిని తలచ్కుంటూనే 
ఆచరంచాలి. అతడు బ్రహ్మలోకాని్న పొందుతాడు. మళ్్ళ ఈ లోకంలో పుటటునే 
పుటటుడు. శ్్ల।। యఃసవికర్మపరఃనథ। నరరారాధితోభవాన్। తేతరనతోష్ఖిలామేతాం 
మాయామాత్మవిముకతోయే। హేప్రభ్! ఎవరైతే తమవైన వరా్ణశ్రమాచారకర్మలతో 
నినా్నరాధంచ్తారో వారు ఈ న్ మాయనంతటిన్ దాటుకొని పోయి ఆత్మవిముకితుని 
పొందుతారు. అని ఇహలోకంలోనూ పరలోకంలోను స్ంస్రకమైన 
ఫలాలను అనభవించడానికి స్ధనములైన కర్మలను ప్రతిపాదించడము చేత 
ఈ స్మమృతులని్నటికీ స్వకాశతవాము లేదు. ఆ కర్మలన్్న కూడా పరమపురుష్డిని 
ఆరాధంచేవిగానే ఉంటున్నవి. అదేవాటి సవారూపము. శ్్ల।। యేఽప్యన్యదేవతాభకాతోః 
యజన్తో శ్రద్ధయాఽన్వితాః। తేఽపిమామేవకాన్తోయ। యజనతోష్విధిపరవికమ్।। 
అహంహిసరవియజాఞానం భోకాతోచప్రభుర్వచ। నతుమామభిజానన్తో తతేతోవానతః 
చ్యవన్తోతే।। ఓ అరుజునా! ఎవరైతే నను్నగాక ఇతరదేవతలను శ్రద్ధతో కొలుసూతు ఉనా్నరో 
వారుకూడా ననే్న డంకతిరుగుడుగా! శాసత్రప్రకారముకాకుండా కొలుసుతునా్నరు. 
వాసతువానికి అని్న యజా్లకునూ్న నేనే భ్కతును ఆరాధంపబడే దేవతను, ప్రభ్వును 
- ఫలాలనిచేచేవాడను ఐతే వారు యధ్రథామేదో తెలుస్కోలేకునా్నరు. కనుక 
వారు పతనమవుతునా్నరు అని. అదేవిధంగా శ్్ల।। యజ్ఞాఃతవిమిజ్యసే న్త్యం 
సరవిదేవమయాఽచ్్యత। హవ్యకవ్యభుగేకసతోవాం పితృదేవసవిరూపథృక్. ఓ స్వామీ! 
దేవతలందరలోనూ అనతురాత్మగా ఉన్నవాడా! అచ్యోతా! అని్నరకాలయజా్ల 
చేతనునూ్న న్వే పూజింపబడుతునా్నవు. పితరుల రూపములో దేవతలరూపములోనూ 
న్వొక్డివే హవయోకవాయోలను స్వాకరసుతునా్నవు అని.

ఋషంప్రసూతం కపిలం అని కపిలుడిని ఆపుతుడుగా కీరతుంచినందున ఆయన 
చెపి్పన స్మమృతి ప్రకారము వేదానాతురథామును స్థాపించడమే నాయోయమని ఏ మాటచెపి్పనారో 
అది సరయైనది కాదు. మీరు చెపి్పందే సర అయ్యోటటు్లంటే శ్రుతిస్మమృతులని్నంటిలోనూ 
గప్పతెలివితేటలు గల వారందరలో బృహస్పతి గప్పవాడుగా కీరతుంపబడినాడు కదా!  
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ఆయన అభప్రాయం ప్రకారము ఆయన చెపి్పన లోకాయతన మతముననుసరంచికూడా 
వేదానాతురాథాని్న నిర్ణయించవలసివసుతుంది. అది తమకు సమ్మతమేనా?

ఐతే ఇట్్ల అనవచ్చేను. కపిలుడు తనయొక్ యోగశకితు మహమతో 
వసుతువుయొక్ యధ్రాథాని్న తెలుస్కున్నవాడు కనుక ఆయన చెపి్పన స్మమృతి ప్రకారము 
వేదానాతురాథాని్న స్థాపించాలి అని. దీనికి ఉతతురమిసుతునా్నరు. 

సూ।। ఇతర్ష్ంచానుపలబ్ధః 2-1-2. సూత్రములోని చకారము తు అనే శబదుము 
యొక్ అరాథాని్నసుతుంది. ఇతరేషాం - మనువు మొదలైన స్మమృతి కరతులు చాలామంది కూడా 
తమ యోగ మహమచేతనే ఎవడు పరుడు (గప్పవాడు) ఎవడు అవరుడు అని తతతు్వము 
యొక్ యధ్రథాసిథాతిని తెలుస్కొన్నవాళ్్ళ. వార మాటలు నిఖిల జగతుతుకూ భవరోగానికి 
మందువంటివి అని ప్రు పొందినటువంటివి. యద్వికంచనమనురవదత్. 
తత్ భ్షజమ్. మనువు చెప్్ప చిన్నమాట ఐనా అది భేషజము వంటిది. మందువలె 
సంస్రరోగాలను నశింపచేసుతుంది. భషక్ వైదుయోడు అతడు ఇచేచేది మందుకనుక దానికి 
భేషజమ్ అనిప్రు. అని శ్రుతులలో ప్రసిదు్ధలైన వారకి కపిలునికి తోచిన విధముగా 
తతుతవాము లభంచలేదు. కనుక కపిలుడు కనుగన్న స్మమృతి శ్రుతికి విరుద్ధమైనది. పైగా 
భ్రానితువల్ల ఏర్పడినటిటుది. కనుక దాని ప్రకారము వేదానాతురాథాని్న నిరవాహంచడము 
వీలుకాదు అని నిశిచేతమయియోంది. అన్ స్మమృత్యధికరణము.

*  *  *

ఇక యోగప్రతు్యకతో అధికరణము

సూ।। ఏతేన యోగః ప్రతు్యకతోః 2-1-3 ఏతేన - కపిలుని యొక్ స్మమృతిని 
తోసిపుచచేడంతో యోగస్మమృతి కూడా తిపి్పకొటటుబడింది. ఈ యోగ శాసత్ర విషయంలో 
అధకమైన శంక ఏమిటి? దీని్న నిరాకరంచడానికి దాని లాగే ఇది అనే నాయోయాని్న 
తెచిచేపెటుటుకుంటునా్నము. అతి దేశము చేసుకుంటునా్నము. అంటే, యోగ స్మమృతిలో 
కూడా ఈశవారుడిని అంగీకరంచినారు. మోక్షాని్న స్ధంచ్కోవడానికి వేదానాతుల చేత 
చెప్పబడిన యోగాని్న మార్ంగా చెపి్పనారు. ఈ శాస్త్రనికి వకతు హరణయోగరు్భడు. అనగా 
బ్రహ్మ. ఆయన వేదానాతుల నని్నంటిన్ ప్రవరతుంపచేయడంలో అధకారమున్నవాడు. 
కనుక ఆయన చెపి్పన యోగస్మమృతి ప్రకారము వేదానాతులను విశదీకరంచడము 
నాయోయమైనది అని. దీనికి పరహారము ఏమిటి? అంటే. ఈ స్మమృతిలో బ్రహా్మత్మకము కాని 
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ప్రధ్నాని్న కారణము అని ప్రతిపాదించినారు. ఈశవారుడిని ఉపాదాన కారణముగా 
కాకుండా నిమితతు కారణంగానే అంగీకరంచినారు. వీరు చెపి్పన యోగము ధ్యోనమే 
ప్రధ్నముగా కలది. కనుక ధ్యోయము (ధ్యోనము చేయతగిన)ను నిరూపించాలిస్ 
ఉంది. అంతేకాక ధ్యోయభూతులైన ఆత్మ, ఈశవారులు ఇరువురలో జీవుడు బ్రహా్మత్మకుడు 
కాడు. ఇక సరేవాశవారుడు ఉపాదానము కాడు. కళ్యోణగుణాలు ఏవీ లేనివాడు. 
ఇదంతా వేదవిరుద్ధమైన విషయము. ఇక వకతుఐన చతురు్మఖబ్రహ్మ హరణయోగరు్భడు 
క్షేత్రజు్డు. జీవకోటిలో చేరనవాడు. కావున రజసతుమో గుణాలచేత ప్రభావితుడయ్యో 
అవకాశమున్నది. కనుక యోగస్మమృతి కూడా ఆయన వ్రాసిన బ్రహ్మపురాణమువలె 
తమో మూలమైనందున ఈ స్మమృతి కూడా ఒకటి యధ్రథామై ఉంటే దానికి భన్నంగా 
వేరొక వసుతువుగా తలచడమనే భ్రానితుని ఆధ్రంగా మూల కారణంగా చేసుకొని 
ప్రవచింపబడింది. కాబటిటు ఆ యోగ స్మమృతి ఆధ్రంగా వేదానాతురాథాని్న విశదీకరంచడము 
నాయోయముకాదు.  ఇద్ యోగప్రతు్యకతో అధికరణము

*  *  *

ఇక విలక్ణతావిధికరణము

సూ।। నవిలక్ణతావిదస్య తధ్తవించశబ్్దత్ 2-1-4  తిరగి వేదానాతులు స్మమృతి 
విరోధులు అని వాదించేవాడు ఎదురుపడుతునా్నడు. స్ంఖయోస్మమృతిని నిరాకరంచడం 
దావారా జగతుతు బ్రహ్మచేతనే సృషిటుంచబడింది అని మీరు సిదా్ధనతుమును చేసుతునా్నరు 
కదా! అది పొసగేది కాదు. ఎందువల్లనంటే ఈ ప్రపంచము ప్రతయోక్షాదిప్రమాణాల 
దావారా అచేతనము, శుద్ధముకానిది, ఈశవారుడు లేనిది, దుఃఖాత్మకమైనది అని 
తెలియవసుతున్నది. ఇలాంటి చిదచిదాత్మకమైన జగతుతు మీరు తలకెతుతుకున్న 
సరవాజు్డు సరేవాశవారుడు హేయప్రతయోన్కుడు ఆనందానికి ఒకే ఒక్ స్థానము ఐన 
బ్రహ్మపూరతు భేదమున్న విలక్షణుడు కదా! అట్్లంటివాడినుండి ఇట్్లంటిది ఎట్్ల 
పుడుతుంది? జగతుతు ఈశవారుడికంటే విలక్షణమని కేవలము ప్రతాయోక్షాదుల వల్లనే 
తెలియడంలేదు. వేదశబాదుని్నంచి కూడా విలక్షణతవాము తెలుసుతున్నది. ఎలాగంటే! 
విజాఞానం చావిజాఞానంచ. విజా్నము అవిజా్నమునూ్న - విజా్నము కలవాడు 
చేతనుడు, విజా్నము లేనిదిజడము ప్రకృతి అని. 2) ఏవమేవైతాః భూతమాత్ః 
ప్రజాఞామాత్సవిరి్తాః ప్రజాఞామాత్ః ప్రాణేఽరి్తాః. ఇదే రీతిగా ఈ భూతమాత్రలు 
- శబదుస్పర్శ రూపరసగంధ్దులు - ప్రజా్మాత్రల యందు ఆధ్రపడి ఉన్నవి. ఆ 
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జా్నేంద్రియాలు ప్రాణము నందు ఆధ్రపడి ఉన్నవి. 3) సమాన్వృక్షే పుర్షన్
మగ్్నఽనీశయాశ్చతిముహ్యమానః భగవనుతుడితోపాటు సమానమైన దేహమనే 
వృక్షము నందు ఉన్న జీవుడు తను్న తాను నియనిత్రంచ్కొనలేక నాధుడనేవాడు లేని 
ప్రకృతి యందు మోహము కలవాడై దుఃఖించ్తునా్నడు. 4) అనీశశా్చతా్మ బధ్యతే 
భోకతోమృభావాత్. అన్శుడైన జీవాత్మ భ్గాలను అనుభవించాలనే ఉదేదుశముతో ప్రకృతికి 
చికు్తునా్నడు. ఇట్్లంటివాకాయోలవల్ల కారయోమైన జగతుతు అచేతనతవాము దుఃఖితవాము 
అనే లక్షణాలు కలది అని తెలుసుతున్నది. ఏది దేనికి కారణము అవుతుందో అది 
దానికంటే (తన కారణాని కంటే విలక్షణము) వేరైనది కాదు. ఎట్్లగంటే మటిటు బంగారు 
పదారాథాలతో చేయబడిన కుండ, చంద్రహారము/ మెడలో వేసుకొనే గలుసులవలె. 
కనుక బ్రహ్మ కంటే విలక్షణమైనందున / సమాన లక్షణాలు లేనిది కాబటిటు ఈ 
జగతుతు ఆయనను కారణంగా కలి్న కారయోము కాదు. కాబటిటు స్ంఖయో స్మమృతి ప్రకారము 
కారయోముతో సమానమైన లక్షణాలు ఉన్న ప్రధ్నమే జగత్ కారణమవుతుంది. 
వేదమనే శాసత్రము ఇంద్రియాలు చేత తెలియరాని వసుతువును తనకు ఇతర ప్రమాణము 
అక్రలేకుండానే నూతన విషయాని్న తెలియచెప్్పదే ఐనా తప్పనిసరగా తరా్ని్న 
పాటించాలిస్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రమాణాలన్్న కూడా కొని్న కొని్న విషయాలో్ల, 
ఒకొ్క్స్ర తరా్ని్న అనుసరంచాలిస్ ఉంటుంది. అటువంటపు్పడే అవి ఆయా 
అరాథాలను నిశచేయించడానికి ఆధ్రాలు కాగలు్తవి. తర్ము అంటే వసుతువు 
(అరథాము), యొక్ సవాభావాని్న బటిటు, స్మగ్రిని బటిటుగాని నిరూపణ చేసూతు ఆ అరథాము 
నందు ప్రమాణాని్న చూపుతూ దానికి చెందిన ఇతికరతువయోతా రూపము ఊహ అనే 
మరొక ప్రున్న జా్నము. ప్రమా అనగా యధ్రథాజా్నము. దానిని చేకూరుసుతుంది. లేదా 
కలి్సుతుంది కనుక ప్రమాణము అని అంటునా్నము ప్రమాంనయతీతి ప్రమాణమ్. ఇతి 
కరతువయోతా ఇట్్లగా చేయాలి అని చెప్్పపద్ధతి. కారణాని్నబటిటు కారాయోని్న ఊహంచడమే 
తర్ము లేదా కారాయోని్న బటిటు ఇది కారణమని ఊహంచడము. పంటలు బాగా 
పండినాయంటే సమృది్ధగా వరాషిలు కురసినాయి అని ఊహంచడము. వరాషిలు బాగా 
కురుసుతున్నవి అని అంటే పంటలు బాగా పండుతవి అని భావించడము. ఇదే ఊహ. 

అటువంటి తర్ముతో అవసరము ప్రమాణాలని్నటికీ సమానమే. ఇక 
శాస్త్రనికైతే అని్నచోట్్ల తప్పనిసర అంశమే. వాకాయోరాథాని్న నిర్ణయించాలంటే ఆకాంక్షా 
సని్నధ యోగయోతా అనే వానియొక్ జా్నము ఉండాలి. అపు్పడు వాకయోమునకు సరయైన 
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అరాథాని్న నిర్ణయించగలము. మనువు కూడా ఇదే విషయాని్న చెపి్పనాడు. యసతోర్్కణాను 
సంధతేతో సధరో్మ వేదన్తరః ఎవడైతే తర్ంతో అనుసంధ్నము చేస్తుడో వాడు మాత్రమే 
ధరా్మని్న తెలుస్కుంట్డు. ఇతరుడు తెలుస్కోలేడు అని. శ్రుతి కూడా మనతోవ్యః అను 
పదముతో తర్ముతో కూడిన శాస్త్రరాథాని్న నిర్ణయించాలనే అంటున్నది.

శ్రుతి సహాయంతో జగతుతు పుటుటుకకు బ్రహ్మ ఒక్డు మాత్రమే కారణము అని 
నిశచేయించితే, అతని కారయోము ఐన జగతుతు లోనూ చైతనయోము సంక్రమించ్తున్నది అని 
ఒపు్పకుంటునా్నము. చేతనుడు గాఢనిద్రలో మునిగి పోయినా, మూర్ఛను పొందినా 
చైతనయోము కనిపించడము లేదు. అదే తీరుగా అచేతనము జడపదారథాము ఐన కుండ 
మొదలైనవాటిలో చైతనయోము ఉనా్న, అది పైకి కనుపించడంలేదు. కనుకనే చేతనాచేతన 
విభాగము చేయబడుతున్నది. అని మీరు అనకూడదు. అది కుదిరేది కాదు. ఒకపు్పడు 
లేకపోవడము కాకుండా ఎపు్పడు కూడా ఘట్దులలో చైతనయోము కనిపించడము 
లేదు కాబటిటు దాని్న మనం అచేతనం జడము అని వయోవహరంచ్తునా్నము. కనుకనే 
వాటిలో చైతనయో శకితు జతకూడడము, అపు్పడపు్పడూ కలుసూతు పోతూ ఉండడము 
లను నిరసించినారు. ఎవనికి ఎక్డో ఒక్దగ్ర ఒకానొకపు్పడు కూడా దేనియొక్ 
కారయోము / క్రియ లభంచనేలభంచదో అట్్లంటి వానికి ఆయా పనులు చేసే శకితుని 
ఎలుగెతితు చాటేవారు గడ్ండ్ల కొడుకుల సభలలో వాళ్ళ తలు్లలకు పిల్లలను కనే శకితు 
బాగా ఉందని చెప్పండి. ఇంకా వేదానతువాకాయోలతో జగతుతుకు బ్రహ్మ ఉపాదానము 
అని నిశచేయము చేయబడితే ఘట్దులకు చైతనయో శకితు, అది పైకి కనపడక పోయినా 
ఉన్నది నిశచేయము కలు్తుంది. అట్్ల ఘట్దులలో ఉన్నది అని నిశచేయము ఐతే 
వేదానతువాకాయోలతో బ్రహ్మ జగతుతుకు ఉపాదాన కారణము అని నిశచేయము అవుతుంది. 
అపుడు అన్యోనాయోశ్రయదోషము వసుతుంది. ఎందుకంటే ఒకదానికొకటి పూరతుగా 
విలక్షణమైనపు్పడు కారయోకారణభావాని్న ప్రతిపాదించడానికే వీలుకాదు.

ప్రకృతి వికారాలకు స్లక్షణయోము - సమానమైన లక్షణాని్న కలి్ ఉండడము 
- ఇది అని దేని్న మీరు ఊహసుతునా్నరు? ఏది లేకపోయినందువల్ల జగతుతుకు బ్రహ్మ 
ఉపాదాన కారణము అని చెప్పడానికి వీలే్లదని అంటునా్నరు? కారయోకారణాలకు 
అని్న ధరా్మలూ సమానంగా ఉండాలి అని అనుకునేటట్లయితే కారయోకారణ భావమే 
చెప్పడానికి కుదరదు. మటిటుముదదుతో చేసిన కుండలు, చిప్పలో్ల ముదదుగా ఉండడము 
అనేది కనుపించడము లేదు. అపు్పడు వాటికి కారయోకారణసమ్బన్ధము లేకుండా 
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పోతుంది. కనుక పూరతు లక్షణాలు ఉండాలిస్న అవసరము లేదు. ఏదో ఒక ధర్మము 
ఉంటే చాలును దానితో స్రూపయోము సిది్ధంచ్తుంది అని భావించితే దానితో 
జగతుతుకు, బ్రహ్మకునూ్న సతాతు ఆది లక్షణాలు సంభవించ్తాయి. అందుకే ఇట్్లగా 
చెప్పబడుతున్నది. ఏ సవాభావము ఉండడంతో కారణమైన వసుతువు ఇతర వసుతువుకంటే 
వేరు అయినది / మరొక్టి అని వేరుచేయబడుతున్నదో అటువంటి సవాభావము 
దాని కారయోములోనూ సంక్రమించి ఉండడాని్న కారయోము కారణంతో స్లక్షణాని్న కలి్ 
ఉన్నది అని అనవచ్చేను. ఏ ఆకారంతోనైతే మటిటు మొదలైన వాటికంటే బంగారము 
వేరు చేయబడుతున్నదో ఆ ఆకారము సంక్రమించడము అనేది బంగారంతో 
చేయబడిన కుండలములు మొదలైన వాటిలో కనిపిసుతున్నది. బ్రహ్మ కూడా హేయానికి 
ప్రతిభటమైన జా్నానందాలు సమసతు జగతుతునూ శాసించి ముందుకు నడిపించగల 
సవాభావము కలవాడు ఇకపోతే ఆయన కారయోమని మీరు చెపుతున్న ఈ జగతుతు ఆయన 
కంటే పూరతు వయోతిరేకమైన సవాభావము కలి్యున్నది. కనుక జగతుతు బ్రహ్మ ఉపాదాన 
కారణము కాదు.

ఔనండీ! వైలక్షణయోము ఉంటున్నప్పటికీ కారయోకారణ భావములోకంలో 
కనిపిసూతునే ఉన్నది. ఎట్్లగంటే చేతనుడైన జీవుడినుండి అచేతనాలైన వెంట్రుకలు, 
న్టిలోని పండు్ల, గోరు్ల, తలవెండ్రుకలు పుటుటుతునా్నయి. అదే విధంగా అచేతనమైన 
ఆవుప్డ నుండి చేతనమైన తేలు పుడుతున్నది. చేతనమైన ఊర్ణనాభ (ఒక జాతి 
స్లెపురుగు) నుండి అచేతనమైన దారము మొలుసుతున్నది కదా! అని అనకూడదు.

ఎందుకంటే! అక్డ కూడా అచేతనాంశమే కారయోకారణ భావాని్న పొందుతున్నది.

అచేతనాలని భావించేవాటికీ చైతనయోముతో కలయిక వేదాలయందు 
వినిపిసుతున్నది. తంపృథివీ అబ్రవీత్ అతడిని గురంచి పృథివి పలికింది. ఆప్వా 
అకామయనతో న్ళ్్ళ సంకలి్పంచినాయి. తేహేమే ప్రాణాః అహంశ్రేయసే వివదమానః 
బ్రహా్మణం జగు్మః ఆ ఇంద్రియాలన్్న నేను గప్ప అంటే నేను గప్ప అని వాదులాడుకొని 
ఎవరకీ వార గప్పతనాని్న నిరాథారంచ్కోడానికి బ్రహ్మవదదుకు వెళ్్ళనవి. అని నదులు, 
సముద్రాలు, పరవాతాలు మొదలైనవాటికిన్్న చైతనయోము ఉన్నదని పౌరాణికులు 
అంగీకరసుతునా్నరు. కావున వైలక్షణయోము లేదు. అని పునః శంక రాగా దానికి 
ప్రతుయోతతురాని్న చెపుతునా్నరు.
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సూ।। అభిమాన్వ్యపదేశసుతో విశేష్నుగతిభా్యమ్ 2-1-5 సూత్రములోని 
తుశబదుము లేవనెతితున శంకను తొలగించడానికి చేరచేనారు. పృథివీ మొదలైనవాటిని 
అభమానించే దేవతలు - తం పృథివీ అబ్రవీత్ ఇతాయోదిసథాలాలో్ల పృథివీ మొదలైన 
శబాదులతో చెప్పబడుతూ ఉనా్నరు. ఎందువల్ల నంటే! విశ్షానుగతిభాయోం - విశ్షః 
- విశ్షణము దేవతాశబదుముతో విశ్షయోములైన పృథివాయోదులు చెప్పబడుతునా్నయి. 
హనతోఽహమిమాసతో స్రోదేవతాః ఆహా! ఈ ముగు్రు దేవతలను అని తేజసుస్, న్ళ్్ళ, 
నేలలు దేవతాశబదుముతో విశ్షింపబడుతునా్నరు. సరావిహవైదేవతాః అహంశ్రేయసే 
వివదమానః దేవతలందరూ తమ గప్పదనము కొరకు తగవుపడుతున్నవారై. 
తేదేవాః ప్రాణే న్ః శ్రేయసం విద్తావి. ఆ దేవతలు (ఇంద్రియాలు) ప్రాణమే మేలైనది 
అని తెలుస్కొని. అనిన్్న. అనుగతిః - అనుప్రవేశము. ఒక దాని దావారా తాను 
ప్రవేశించడము/ లోపలకు పోవడము. అగ్నః వాక్ భూతావిముఖంప్రావిశత్। ఆద్త్య
శ్చక్షురూభూతావిఽక్షిణీప్రావిశత్. వాయః ప్రాణోభూతావి నసకేప్రావిశత్. అగి్నదేవుడు 
వాకు్ - మాట - గా అయియో ముఖంలోకి/ న్టిలోకి ప్రవేశించినాడు. సూరుయోడు 
చూపుగా మార కను్నలలోకి చేరనాడు. గాలి ప్రాణముగా అయియో ముకు్లోనికి 
ప్రవేశించినాడు. ఇతాయోది వాకయోముచేత వాగాదులను అభమానించడం చేత 
అగా్నయాదులకు అనుప్రవేశము వినిపించ్తున్నది.

ఇందువల్ల జగతుతు అచేతనమైనందున విలక్షణము కాబటిటు బ్రహ్మకు కారయోము 
అవడం పొసగదు కనుక తర్ంతో సమరథాంపబడిన కపిల స్మమృతి ప్రకారముగానే 
ప్రధ్నము ఉపాదానము కావడం తగును అని వేదానాతులచేత ప్రతిపాదింపబడుతున్నది 
అని పూరవాపక్షము ఏర్పడగా సమాధ్నాని్న వాయోసులవారు ప్రస్దిసుతునా్నరు.

సూ।। దృశ్యతే తు 2-1-06 సూత్రములోని తుశబదుము చేత పూరవాపక్షాని్న 
త్రిపి్పకొడుతునా్నరు. ఇంతవరకు ఏది చెప్పబడిందో! - జగతుతు బ్రహ్మ కన్న విలక్షణము 
ఐనది కాబటిటు బ్రహ్మ ఉపాదానము కాడు అని. అది తగినది కాదు. విలక్షణాలే 
ఐనా వాటికి కారయోకారణభావము కనబడుతున్నది. తేనెటీగలు వంటి విలక్షణాలైన 
క్రిములు మొదలైనవి అచేతనాను్నంచి పుడుతున్నవి. అచేతనాంశము నందు 
మాత్రమే కారయోకారణభావము ఉన్నందున స్లక్షణయోము ఉన్నదని చెపి్పనాము కదా! 
అని అనేట్లయితే. నిజమే చెపి్పనారు కాన్ అంతమాత్రము చేతనే మీరనుకున్నటు్ల 
కారయోకారణాలకు స్లక్షణయోము సిది్ధంచదు. ఏదో విధంగా సమాన లక్షణాలు 
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కలిగిఉండడము అనేది కనిపించితే ప్రతికారాయోనికి కారణానికి స్లక్షణయోము తప్పక 
దొరుకుతుంది. అందువల్ల అని్న కారణాలనుండి అని్న కారాయోలు పుటటువలసివసుతుంది. ఆ 
భయంతో మీరు ఒక వసుతువుకు మరొక వసుతువుతో వేరా్పటుకు కారణమైన ఆకారము 
అను వృతితు కావాలి సంక్రమించాలి అని స్లక్షణాయోని్న అంగీకరంచినారు. ఆ 
నియమము మాక్షికములు - తేనెటీగలు - మొదలైనవాటి నుండి క్రిములు మొదలైనవి 
పుటిటున సందర్భములో కనపడడం లేదు. కనుక బ్రహ్మ కంటే విలక్షణమే ఐనప్పటికీ 
జగతుతు బ్రహ్మనుండి పుటిటుంది అని అనడంలో పొసగనిది ఏమీ లేదు. మటిటు, బంగారము, 
కుండ, కిరీటములు వంటి వాటి వాటిలో్ల వలె మరొక వసుతువు నుండి వేరుచేయబడడానికి 
కారణమైన అస్ధ్రణ ఆకారము అనువృతితు కావడమనేది, మాక్షికము (తేనెటీగలు) 
ఆవుప్డ, క్రిమి, వృశిచేకాదులలో కనపడడము లేదు.

సూ।। అసత్ ఇతి చేన్న. ప్రతిషేధ మాత్రతావిత్ 2-1-7 ఒకవేళ కారయోమైన 
జగతుతు కంటే కారణమైన బ్రహ్మ విలక్షణమైన వాడు ఐనపు్పడు కారయోకారణాలు 
వేరువేరు ద్రవాయోలు ఐనందువల్ల కారణమైన పరబ్రహ్మయందు కారయోమైన జగతుతు 
లేదు కాబటిటు అసతుతు నుండే - శూనయోము నుండి - జగతుతు పుటిటుంది అని ఒపు్పకోవలసి 
వసుతుంది అని అనేట్లయితే. అట్్ల అనుకోవడము తపు్ప. కారయోకారణాలకు స్లక్షణయో 
నియమాని్న కాదనడము - ప్రతిషేధము చేయడమే - మాత్రమే ముందటి సూత్రములో 
ఉదేదుశించబడింది. అంతేకాని కారణం కంటే కారయోము మరొక ద్రవయోము అని అనలేదు. 
కారణమైన బ్రహ్మనే తనకంటే విలక్షణమైన జగతుతు ఆకారంతో పరణమించ్తునా్నడు 
అనే విషయాని్న మాత్రము విడిచివేయలేదు. క్రిమి, తేనెటీగలకు కూడా పరస్పరము 
వైలక్షణయోము ఉనా్న కుండలములు - బంగారములకు వలె ద్రవె్యోకయోము - ఒకే 
ద్రవాయోనికి చెంది ఉండుట - ఉండనే ఉన్నది. ఇక్డ కొతతుగా మరొక సందేహాని్న 
లేవనెతుతుతునా్నడు-

సూ।। అపీత్ తదవిత్్రసంగాత్ అసమంజసమ్ 2-1-8 సూత్రములో అపీతౌ 
అని చెప్పడము ముందుగా ప్రళయము జరగి తరువాత సృషాటుయాదులు జరగినాయని 
ప్రదర్శంచడానికి. సదేవసౌమే్యద మగ్రఆసీత్. 2) ఆతా్మవా ఇదమేక ఏవాగ్ర ఆసీత్ 
ఇతాయోది వాకాయోలయందు సృషిటు మొదలైనవన్్న అపయోయము - ప్రలయము - అనే 
అవసథాను తెలిపిన తరువాతనే చెప్పబడుతునా్నయి. ఒకవేళ కారయోకారణాలకు రండింటికీ 
ద్రవె్యోకాయోని్న అంగీకరంచితే అపు్పడు కారయోమైన జగతుతు బ్రహ్మ యందు ప్రళయవేళ 
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సృషిటువేళ మొదలైనవాటియందు ఉంటున్నట్లయితే బ్రహ్మకే ఆయా అవసథాలయందు 
జగతుతుతో పొతుతు ఉంటున్నది కనుక కారయోమైన జగతుతులో ఉండే అపురుషారాథాలు అన్్న 
కారణమైన బ్రహ్మకు కలుగుతాయి. ఎట్లంటే కుండలములో ఉండే దోషాలు బంగారానికి 
అంటినటే్ల. దానితో వేదానతు వాకాయోలన్్న అసమంజములు అవుతాయి. యః సరవిజఞాః 
సరవివిత్. 2) అపహతపాపా్మవిజరోవిమృతు్యః 3) నతస్య కార్యంకరణంచవిద్యతే 
న తతస్మశా్చభ్యధికశ్చదృశ్యతే. ఆయనకు చేయవలసిన పనిలేదు అందుకు తగిన 
పనిముటూటు లేదు. ఆయనతో సమానుడు ఆయనకంటే ఎకు్వైనవాడు గాన్ కనపడడం 
లేదు. 4) తయోరన్యః పిప్లం స్విదవితితో 5) అనీశశా్చతా్మ బధ్యతే భోకతోమృభావాత్ 
6) అనీశయా శ్చతి ముహ్యమానః అనే వాకాయోల ప్రకారము తెలియవసుతున్న భన్నభన్న 
ధరా్మలు ఒకే వసుతువునందు ఉండవలసి వసుతుంది.

ఇట్్ల మీరు అనవచ్చేను - చిదచిదవాసుతువులను శరీరంగా కలి్న బ్రహ్మకే 
కారయోకారణభావమున్నది. దోషాలేమో శరీరమైన చిదచిదవాసుతువులలో ఉన్నవి. కనుక 
కారణావసథాలో కాన్ కారాయోవసథాలో ఉన్నపు్పడు కాన్ బ్రహ్మకు దోషాలు అంటవు. 
అని. ఐతే ఆ మాట తగినది కాదు. జగతుతుకు బ్రహ్మకునూ్న శరీర, శరీరభావమే 
సంభవించదు కాబటిటు. ఒకవేళ శరీర శరీరభావము సంభవించేటట్లయితే శరీరముతో 
సమ్బన్ధమున్నందువల్ల కలిగే దోషాల నుండి తపి్పంచ్కోజాలడు. వాసతువానికి 
చిదచిదవాసుతువులు బ్రహ్మకు శరీరముకాజాలవు.

శరీరమంటే తాను చేసిన కర్మలకు ఫలములు ఐన సుఖదుఃఖాలను 
అనుభవించడానికి స్ధనాలైన ఇంద్రియాలకు ఆశ్రయమైనది. ఐదు రకాలైన 
ప్రాణాలపై ఆధ్రపడినిలిచే ఉండే నేల మొదలైన పంచభూతాలయొక్ సముదాయ 
విశ్షము. అటువంటి దానికే లోకంలో వేదంలోనూ శరీరమని ప్రసిది్ధ ఉన్నది. 
పరమాత్మ అపహతపాపా్మవిజరః 2) అనశ్నన్్యఅభిచాకశీతి. 3) అపాణిపాదో 
జవన్గ్రహీతా పశ్యత్యచక్షుః సశృణోత్యకర్ణః. భగవనుతుడికి కాళ్్ళ చేతులూ లేవు. ఐనా 
వేగంగా ఎక్డికైనా చేరగలడు. దేనె్్ననా పటుటుకోగలడు. కండు్ల లేకునా్న చూడగలడు. 
ఆయనకు చెవులు లేకునా్న వినగలడు. అప్రాణోహ్యమనః ప్రాణములేనివాడు. 
మనసూస్ లేనివాడు. ఇతాయోది వాకాయోలదావారా కర్మలేనందున దాని ఫలభ్గము - 
అనుభవించడమునూ్న - లేనందువల్ల పైగా ఇంద్రియాలను ఉపయోగించ్కోవడం 
దావారానే భ్గాలను అనుభవించవలసిన అవసరము లేదు కాబటిటు, ప్రాణాని్న 
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కలిగి ఉండడమనేది లేదు కనుకనూ చేతనాచేతనాలు ఆయనకు శరీరాలు కావు. 
అచేతనములో భాగాలై విడివిడిగా ఉండే గడిడి, కట్టుపుల్లలు, సమిషిటుగా ఉండే 
భూతసూక్షా్మనికీ ఇంద్రియాలకు ఆశ్రయమై ఉండడము కుదరదు. భూతసూక్షా్మనికి 
పృథివాయోదులతో సంఘాతము (ఒక్దగ్ర చేర ఉండడమనేది) - లేదు. జా్నము 
మాత్రమే తన ఆకారంగా కలి్ ఉన్న చేతనుడికి ఇదంతా - (తాను మరొకడికి శరీరమై 
ఉండడం) - బొతితుగా కుదరదు గాక కుదరదు.

పోన్ భ్గాయతనతవాము - (భ్గాలకు ఇలు్ల - స్థానము) శరీరము అనిన్్న 
అనకూడదు. భ్గాలకు నెలవులు ఐన నివాసగృహాలకు శరీరము అని ప్రు ప్రసిది్ధ 
లేవు. ఇంట్్ల ఉన్నపుడే కదా! సుఖదుఃఖానుభవము ఎవవారకైనా కలుగుతుంది. కనుక 
అదే భ్గాయతనము అని అంటే కాదు సుమా! పరకాయప్రవేశము, (ఇతరులయొక్ 
దేహాలో్లకి ప్రవేశించడము) పుటుటుక, సుఖదుఃఖాలను అనుభవించడానికి నెలవైన 
శరీరంలో ప్రవేశించినపుడు కొతతుగా చేరనవానికి అది శరీరమని ప్రసిది్ధ లేదు. 
వాసతువానికి అది మరొకనియొక్ శరీరము అని ప్రసిది్ధ ఉన్నది. ఇక ఈశవారుడు 
సవాతసిస్ద్ధమైన నితయోమైన నిరతిశయమైన ఆనందము కలవాడు కాబటిటు అతనికి భ్గం 
కొరకు చిదచితుతులు ఆయతనము ఐ ఉండడము అనే నియమము కుదురదు. ఇందువల్ల 
భ్గస్ధనమై ఉండడము అనే శరీరనియము కొటిటువేయబడింది.

లేదా! ఎవని కోరకకు తగినటు్ల సవారూపము, సిథాతి - నిలుకడ ప్రవృతుతులు - 
పనులకు పూనుకోవడములు - కలి్నది ఏదో అది వానికి శరీరము అని చెప్్పటట్లయితే 
ఈ సమసతు జగతూతు ఈశవారుని యొక్ ఇచ్ఛకు లంగిసవారూప, సిథాతి, ప్రవృతుతులను 
కలిగి ఉంటున్నది కాబటిటు ఈశవారునికి శరీరము ఔతుంది అని భావిసేతు అది కూడా 
సరయైనదికాదు. శరీరాలుగా ప్రసిదా్ధలైన ఆయా చేతనులకు ఉన్న శరీరాలు వార 
వార ఇషాటులకు అనుగుణమైన సవారూపాలు కావు. రోగము వచిచేన వాని శరీరము 
వాని ఇషాటునుగుణంగా ప్రవరతుంచదు. మృతుడైన వానియొక్ శరీరము వానికి లంగి 
ఉండదు. ఇక స్లభంజి కలు(బొమ్మలు) మొదలైనవి చేతనుని యొక్ ఇచ్ఛకు 
లంగి తమ సవారూపసిథాతి ప్రవృతుతులను కలిగిఉనా్న అవి ఆయా చేతనుల యొక్ 
శరీరాలు అని ప్రసిది్ధ లేదు. నితుయోడైన చేతనుడు ఈశవారుని యొక్ ఇచ్ఛకు లంగి 
ఉండే సవారూపము కలవాడు కాడు కనుక ఈశవారునికి శరీరము కాడు. ఐతే ఏది ఏ 
ఒక్ని చేత మాత్రమే నియమింపబడేదో, ఏ ఒక్నిచేత మాత్రమే ధరంపబడుతున్నదో, 
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ఏ ఒక్నికి మాత్రమే శ్షమై ఉంటున్నదో అది వానికి శరీరము అని చెప్పకూడదు. 
“శేషము - సేవ చేసేద్”. క్రియాదులయందు అతి వాయోపితు / వయోభచారము వసుతుంది. ఒక 
వసుతువును తెలుస్కోవడానికి ఒక గురుతు / లక్షణాని్న చెపి్పనట్లయితే అది ఆ వసుతువులో/ 
లక్షయాములోనే కాకుండా మరొక దానిలోకూడా ఉండేటట్లయితే దాని్న అతి వాయోపితు/ 
వయోభచారము అని చెపాతురు. అశరరం శరర్షు 2) అపాణిపాదోజవన్గ్రహీతా 
మొదలైన వాకాయోలదావారా ఈశవారునికి శరీరము లేదని ప్రతిపాదింపబడుతున్నది. 
కనుక జగతుతు బ్రహ్మలకు ఇదదురకీ శరీర శరీరభావము కుదురదు. ఒకవేళ కుదిరతే 
దోషములు బ్రహ్మకు ఏర్పడుతవి. కనుక బ్రహ్మజగతుతుకు కారణము అని చెప్పడములో 
వేదానతు వాకాయోలు సమంజసములు కావు అని. దీనికి సమాధ్నము ఇటు్లన్నది.

సూ।। న తుదృష్ట్నతోభావాత్ 2-1-9 న్వు చెపి్పనటు్ల అసమంజసత ఏమీ లేదు. 
ఒక్దానికే రండు అవసథాలతో సమ్బన్ధము - అనవాయము - పొతుతు ఉన్నప్పటికీ దేనికి 
గుణాలు ఉన్నవో, దేనికి దోషాలు ఉంటున్నవో వాటికి ఒక కటటుడి / నియమము 
ఉంటున్నదని దృషాటునతుము సిద్ధంగా కనిపిసుతున్నది. సూత్రంలోని తుశబదుము 
హేయసమ్బన్ధగన్ధము కూడా ఊహంచడానికి అవకాశము లేదనడాని్న సూచిసుతున్నది. 
ఇదీ ఇక్డ చెప్పబడుతున్నవిషయము - చిదచిదవాసుతువులను తనకు శరీరంగా 
కలి్యున్న పరమాత్మ దానికి ఆత్మ ఐ ఉండడాని్న బటిటు సంకోచము - ముడుచ్కొని 
పోవుట / కుదించ్కొనుట, వికాసము - విచ్చేకోవడములను సవాభావాలుగా 
కలిగిన కారయోముకారణము అనే అవసథాలు రండింటితో అనవాయము ఉన్నప్పటికీ 
వైరుధయోమును కలవాడు కాడు. ఎందువల్లనంటే సంకోచవికాస్లు ఆయనకు 
శరీరములో భాగాలుఐన చిదచిద్ వసుతువులకు చెందినటిటువి. శరీరంలో ఉండే దోషాలు 
ఆత్మకు అంటవు. ఇక ఆత్మలో ఉండే గుణాలు శరీరానికి చెందవు. ఎట్్లగంటే 
దేవతలు మనుష్యోలు మొదలైన ప్రు్ల గల శరీరాలు గల క్షేత్రజు్లకు శరీరంలో 
ఉండే/ వచేచే బాలుడు, యువకుడు ముసలివాడు / బాలయో యవవాన వారథాకాయోలు అనేవి 
ఆత్మతో సమ్బనా్ధని్న లేకుండానే ఉంటున్నవి. ఆత్మకు చెందిన జా్నము సుఖము 
వంటివి శరీరానికి కలుగవు. ఇంకా దేవోజాతః మనుష్యజాతః. దేవుడుగా ఐనాడు 
మనుష్యోడు ఐనాడు. అటే్ల సఏవ బ్లోయవా సథావిరశ్చ వాడే పిల్లగాడు యువకుడు 
ముసలివాడు అని పిలువడమునూ్న ముఖయోమే. భూతములు - నింగి, నేల, న్రు, 
నిపు్ప, గాలి అనే పంచభూతాలయొక్ సూక్ష్మరూపాలను శరీరంగా కలి్న క్షేత్రజు్డికే 
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దేవమనుషాయోది భావము ఏర్పడుతున్నది అని తదనతోర ప్రతిపత్తో రంహతిసమ్రిషవికతోః 
అనే సూత్రమువదదు చెప్పనునా్నరు.

చిదచిదాత్మకమైన జగతుతు అది సూథాలము కావచ్చేను, సూక్ష్మమైన కావచ్చేను 
ఏదైనా పరమాత్మకు శరీరము కావడమనేది పొసగదు అని మీరే మాటనైతే అనా్నరో 
అది ప్రమాణానుగుణమైన నాయోయాలతోడా్పటు కలిగిన వేదానతువాకాయోల గుంపులను 
తెలుస్కోకపోవడము వల్లనూ పైగా తమ బుది్ధకి తోచినటు్ల ప్రమాణవిరుద్ధంగా తర్ము 
చేయడం వల్ల రచిచేపోయి చెపి్పనటువంటిది. స్ధ్రణంగా వేదానతువాకాయోలన్్న కూడా 
సూథాలములు సూక్ష్మములు ఐన చేతనాచేతనాలు మొతతుమూ పరమాత్మకు శరీరాలు అని 
ఘోషించ్తున్నవి. ముందుగా వాజసనేయ శాఖలో కాణువాల, మాధయోందిన పాఠాలో్లని 
అనతురాయోమి బ్రాహ్మణ మనేదాంట్్ల యఃపృథివా్యంతిష్ఠన్ యస్యపృథివీ శరరమ్ అని 
ఆరంభంచి పృథివీ మొదలైన అచిత్ పదారథామంతా యోవిజాఞాన్తిష్ఠన్... యస్యవిజాఞానం 
శరరమ్ 2) యఆత్మన్తిష్ఠన్... యస్్యతా్మశరరమ్ అని చేతనాని్న విడివడిగా నిరేదుశించి 
దాని దానికి పరమాత్మ శరీరమై ఉండడాని్న చెప్పబడుతున్నది. సుబాలోపనిషతుతులో 
కూడా యఃపృథివీమనతోర్ సంచరన్ యస్యపృథివీ శరరం అని మొదలుపెటిటు పై అనతురాయోమి 
బ్రాహ్మణము వలెనే అని్న అవసథాలో్ల ఉన్న చిదచితుతులు పరమాత్మకు శరీరాలు అని 
తెలిపి ఏషసరవిభూతానతోరాతా్మ అపహతపాపా్మద్వో్యదేవఏక్నరాయణః అని చెపి్పన 
వాకయోంతో ఆ నారాయణుడు సరవాభూతాలకు ఆత్మ అని చెప్పబడుతునా్నడు. స్మమృతులో్ల 
కూడా జగత్ సరవిం శరరంతే ప్రపంచమంతా న్కు శరీరము యదము్బవైష్ణవఃకాయః 
ఏ న్రున్నదో అది విష్్ణవు యొక్ దేహము తత్ సరవింవైహర్సతోనుః. అదంతా శ్రీహర 
యొక్ ఒడలే. తాన్ సరావిణితదవిపుః అవన్్న ఆయనకు మేనులే. సోఽభిధ్్యయ 
శరరాత్ స్విత్ అతడు సంకలి్పంచి తన శరీరాను్నంచి అనియ్ చెపి్పనారు అనగా భూత 
సూక్ష్మమైన తన శరీరాను్నండి అని అరథాము.

లోకంలోనూ శరీరశబదుము ఘట్ది శబాదుల వలె ఒకే ఆకారంతో ఉన్న ద్రవయోముతో 
ఎపు్పడూ విడదీయరాని విధంగా కలిసి ఉండక క్రిములు, పురుగులు, పక్షులు, 
పాములు, మనుష్యోలు, పశువులు మొదలై ఒకదాని కొకటి మికి్లి భేదము / తేడా 
ఉన్న ఆకారాలు గల ద్రవాయోలయందు ముఖాయోరాథాని్న చెప్్పదిగాఐ ప్రయోగింపబడుతూ 
కనుపించ్తున్నది. అందుచేత ఆ శబాదునికి అట్్ల ప్రయోగించడానికి / అరాథాని్న 
చెప్పడానికి కారణమైన వయోవసథాను అందర ప్రయోగాలను అనుసరంచే ఏర్పరాచేలి. 
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న్వు చెపి్పన “కర్మఫలభోగహేతుః” మొదలైన ప్రవృతితు నిమితతు లక్షణము (అట్్ల అరథాం 
చెప్పడానికి / శబాదుని్న ప్రయోగించడానికి గల కారణము) అందర ప్రయోగాలకు / 
అని్న ప్రయోగాలకు అనుగుణంగా లేదు. న్వు ఈశవారునికి శరీరాలుగా చెపి్పనవాటిలో 
పృథివీ మొదలైనవాటిలో అవాయోపితు దోషము వసుతుంది. అవాయోపితు అనగా ఒక వసుతువును 
గురతుంచడానికి చెపి్పన గురుతు ఆ వసుతువులో కనిపించకపోవడము. అంటే పృథివీ 
మొదలైనవి ఈశవారుడికి శరీరాలు కాకుండాపోతున్నవి. ఇంకా ఈశవారుడు తన 
సంకల్పము / ఇచ్ఛ ప్రకారము స్వాకరంచిన శరీరాల యందు; ముకుతులకునూ్న 
సఏకథ భవతి అతడు తన శరీరాని్న గాక మరొక శరీరము కలవాడు అగుచ్నా్నడు. 
అనగా రండు శరీరాలు గలవాడవుతునా్నడు. ఇతాయోది వాకాయోలచేత తెలియవసుతున్న 
శరీరాలయందు న్వు చెపి్పన ఆ లక్షణము అవాయోపతుము అవుతున్నది. ఎందుకంటే 
ఈశవారుడు ముకుతులయొక్ శరీరాలు వార కర్మఫలభ్గాలననుభవించడానికి 
వచిచేనవికావు. పరమపురుష్డు తన ఇషటుము ప్రకారము పొందిన విగ్రహాలు 
పృథివీ మొదలైన భూతాల సముదాయముతో ఏర్పడినవి కావు. తదివాశ్షాలూ కావు. 
నభూతసంఘసంస్థాన్ దేహోఽస్యపరమాత్మనః.  ఈ పరమాత్మ యొక్ దేహము 
భూతాలయొక్ సంఘాతము - కలయిక వల్ల ఏర్పడిందికాదు. అని స్మమృతి చెపు్పతున్నది. 
కనుక భూతసంఘాతరూపము శరీరము అనడము అవాయోపితు దోషము పటిటు ఉన్నది. 
ఇక పంచవృతితు ప్రాణాధీన ధ్రణతవామునూ్న స్థావరాలైన చెటు్ల చేమలు కొండలు 
గుటటులు రాళ్్ళ రప్పలయందు కూడా అవాయోపతుమైనదే. స్థావరాలలో ప్రాణమున్నప్పటికీ 
అది ఐదు ప్ర్లతో ఐదు స్థానాలలో ఉండి శరీరానికి ధ్రకమై / నిలిప్ది అయియో 
ఉండడము లేదు. అహలయో మొదలైనవారు తాము చేసుకున్న కర్మల కారణంగా రాళ్్ళ 
కట్టులు మొదుదులుగా మారనా ఆయా శరీరాలో్ల ఇంద్రియాలకు ఆశ్రయముగావడము 
సుఖదుఃఖాలను అనుభవించడానకి కారణాలు కావడమునూ్న అవాయోపాతులే.

ఇందువల్ల ఏ చేతనుడిక ఏద్రవ్యము అన్్నవిధ్లుగా తన కొరక మాత్రమే 
ధరించడాన్క న్యన్త్ంచడాన్క వీలవుతుందో తనక మాత్రమే విధేయమై ఉంటందో 
అద్ అచేతనుడిక శరరము అన్ లక్షణాని్న అంగీకరంచితీరాలి. ఐతే రోగిష్ఠుల యొక్ 
శరీరాలు చేతనుని యొక్ అభీషటుము మేరకు ఆయా అవయవాలు కదలికలు, చేషటులు 
వంటివి లేకుండా ఉండడమనేది అట్్లంటి శకితు ఉనా్న దాని్న అడుడికొనే రోగాదుల 
వలన అట్్లగా జరుగుతున్నది. అగి్న మొదలైన వాటిలో ఉన్న ఉష్ణశకితుని అడుడికొనే 
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మణులు మొదలైన నిరోధక శకుతులు అడుడికొంటున్నందువల్ల వాటిలో ఆ వేడిమి 
వంటి శకుతులు కనిపించడము లేదు. ఐతే వాటిలో బొతితుగా లేకుండా పోవడంలేదు. 
మరణించిన వాని శరీరము చేతనుడు విడిచి వెళ్్ళపోయ్ వేళలోనే ఆ శరీర శిథిలము 
కావడం మొదలౌతుంది. ఐతే ఆ జీవుడికి అది ఇంతకుముందు కాలంలో శరీరంగా 
ఏర్పడిన పంచభూతాల సముదాయంలో ఒక భాగమై ఉన్నది కాబటిటు శరీరము అని 
వయోవహరంచ్తునా్నరు. కనుక ఈ సరవామూ సరావాత్మయైన పరమపురుష్డి చేత 
తన కొరకు మాత్రమే, తన విషయంలోనే నియమింపబడేది ధరంపబడేది ఆయనకు 
మాత్రమే శ్షమై ఉండడమే ఒకేఒక్ సవారూపముగా గలది. కనుక చేతనాచేతనమంతా 
ఆయనకు శరీరము అవుతున్నది. అశరరం శరర్షు శరీరాలైనవాటిలో శరీరము 
లేనివాడు ఇతాయోది వాకాయోలు పరమాత్మకు జీవుని వలె కర్మకారణంగా వచిచేన 
శరీరము లేనివాడు అని దాని్న నిషేధంచడం జరుగుతున్నది. ఇంతకుముందు చెపి్పన 
ప్రకారము సరవామూ శరీరము అని వినిపిసుతున్నది కాబటిటు. ఇక ముందు రాబోయ్ 
అధకరణాలలోనూ ఈ విషయమే ఉపపాదింపబడుతుంది. అపీత్ తదవిత్్రసంగాద 
సమంజసమ్. 2) న తుదృష్ట్నతోభావాత్ అనే రండు సూత్రాలతో ఇతర వ్యపదేశాత్ అనే 
అధకరణము చేత తేలచేబడిన విషయము తలపింపబడింది.

సూ।। సవిపక్దోష్చ్చ 2-1-10 బ్రహ్మ జగతుతుకు కారణమనే ఈ వాకాయోని్న 
తపు్పలు లేనిదికాబటిటు మాత్రమే ఆశ్రయించాలిస్న అవసరము లేదు. ప్రధ్నమే 
కారణము అనే వార వాదంలో తపు్పలు చాలా ఉనా్నయి కాబటిటు దాని్న వదిలిపెటిటు దీనే్న 
ఆశ్రయించాలి. ప్రధ్నమే జగతుతుకు కారణము అనే వాదంలో జగతుతు సృషిటు చేయడానికి 
పూనుకోవడం చెల్లదు. అందులో నిరవాకారుడు కేవలం జా్నము మాత్రమే సవారూపంగా 
గల పురుష్డు ప్రకృతికి దగ్రలో ఉండడము వల్ల ప్రకృతియొక్ ధరా్మని్న తనపై 
తెచిచేపెటుటుకోవడము వల్ల జగత్ ప్రవృతితు జరుగుతున్నది. నిరవాకారుడు చినా్మత్రరూపుడూ 
ఐన వాడికి ప్రకృతి యొక్ ధరా్మని్న తనపై ఆరోపించ్కోవడానికి కారణమైన ప్రకృతి 
స్మీపయోము ఎటువంటిది అని విచారంచాలి 1) ప్రకృతి ఉండడమే కారణమా? 2) లేక 
దానిలో ఉండే ఒకానొక వికారమా? 3) కాక పురుష్డిలోనే ఉండిన ఒక వికారమా? 
అని ప్రశి్నంచ్కున్నపు్పడు పురుష్డిలో ఉన్నవికారమైతే కారణము కాదు. పురుష్డికి 
వికారాలు కలుగవు అని వాళ్్ళ ఒపు్పకునా్నరు. పోన్ ప్రకృతిలోని వికారమా? అని. 
అంటే అధ్యోస్నికి కారయోమవుతున్నదే కాన్ అధ్యోస్నికి కారణము కాదు. అనగా 
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జీవుడికి తనలో వివిధ భేదాలను చూపుతున్నది. పొందుతున్నది కానిప్రకృతి కారణము 
కాదు. ప్రకృతి కేవలము పురుష్డి సని్నధ్నములో ఉండడమే కారణమయ్యోటటు్లంటే 
ముకుతుడికి కూడా అధ్యోసము కలుగవలసి ఉంటుంది. కనుక న్ పక్షంలో జగత్ 
ప్రవృతితు ప్రధ్నానికి పొసగదు. ఈ విషయము స్ంఖయోపక్షాని్న తిపి్పకొటేటు సమయంలో 
అభు్యపగమేప్యరాథాభావాత్ మొదలైన సూత్రాలను వాయోఖాయోనించినపు్పడు విస్తురంగా 
వర్ణంపబడగలదు.

సూ।। తరా్కప్రతిష్్ఠనదపి 2-1-11 స్ంఖ్యోలు చెప్్ప తర్ము 
వాదానికి పూనుకున్నపు్పడు నిలిచేది కాదు కనుక శ్రుతి ప్రమాణముగా చెప్పబడే 
బ్రహ్మకారణవాదానే్న ఆశ్రయించాలి. ప్రధ్న కారణవాదాని్న కాదు. బౌదు్ధలు 
వైశ్షికులునైయాయికులు జైనులు స్ంఖ్యోలు, పతంజలి, మొదలగువారు చెపి్పన 
తరా్లను వారలో వారే పరస్పరము ఒకర వాదాని్న మరొకరు ఖండించ్కునా్నరు 
వాటిని గమనిసేతు తర్ము - దానికి ప్రమాణము లేనిది కనుక నిలువజాలదు అని 
తెలియవసుతున్నది.

సూ।। అన్యథఽనుమేయమితి చేత్ ఏవమప్యన్రో్మక్ప్రసంగః 2-1-12 
ఇపు్పడు ఉన్న శాకాయోదుల - బౌదు్ధలు తదితరుల యొక్ తరా్లను దోషాలు గలవిగా 
వెల్లడించివాటిని పక్కు పెటిటు మరొకవిధంగా ప్రధ్న కారణవాదాని్న దోషాలు లేనిదిగా 
చేసి అనుమాన ప్రమాణాలతో నిరూపించ్తాము అని అంటే అట్లయినా మానవుని 
తెలివితేటలతో స్థాపించబడే తర్మును మాత్రమే ఆధ్రంగా చేసుకొని నిలుసుతున్నది 
కాబటిటు ఇపుడు మీరు పూరవాము ఉన్నదాని్న కాదని కొతతు తరా్లను ఆధ్రంగా 
చేసుకొని ప్రతిషిఠుంచిన ప్రధ్న కారణవాదాని్న మరొకదేశంలో మరొకకాలంలో 
మిమ్మలి్న మించిన కుతరా్లలో నేర్పరులైన వయోకుతుల చేత ఊహంపబడిన తరా్లవల్ల 
మీవాదంలోని దోషాలు కూడా బటటుబయలు చేయబడవచ్చే. దానితో మీ వాదము 
నిలదొకు్కో లేక ప్రతిపక్షవాద ఝంఝామారుతానికి దూది పింజల వలె తేలిపోవచ్చే. 
అందువల్ల తర్ము నిలువలేదు అనే దోషాని్న ముకితు దొరుకకపోవడము ఆపలేనిది 
అవుతుంది. కనుక ఇంద్రియాలకుమించిన, అందరాని వసుతువు / విషయములో 
శాసత్రమే సరఐన ప్రమాణము. దాని్న వివరంచడానికిగాను తరా్ని్న ఆశ్రయించాలి. 
దానే్న ఇట్్లగా విస్పషటుము చేసినారు. శ్్ల।। ఆర్షంధరో్మ పదేశంచవేదశాస్త్విరోధిన। 
యసతోర్్కణానుసంధతేతో సధర్మం వేదన్తరః ఋషిప్రోకతుమైనదానిని వేదము చెపి్పన 
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ధరో్మపదేశాని్న ఎవడైతే వేదశాస్త్రనికి ఎదురుకాకుండా / అనుకూలంగా తర్ముతో 
జతపరుస్తుడో వాడు మాత్రమే ధరా్మని్న చేయవలసిన కర్మను తెలుస్కోగలు్తునా్నడు. 
ఇందుకు భన్నమైన పోకడ కలవాడు కాడు. అని వేదము అనే ప్రున్న శాస్త్రనికి 
వయోతిరేకము / వైరుధయోము లేకుండా అని అరథాము. కనుక ప్రధ్న కారణవాదము 
వేదానికి విరోధ ఐనందువల్ల, వేదారాథాని్న విశదీకరంచడమనే రూపంలో ఉన్న 
వేదోపబృంహణతరా్ని్న స్వాకరంచడానికి స్ంఖయోస్మమృతి చేరతీయదగినది కాదు. 
ఆదరంచదగదు. ఇద్ విలక్ణతావిధికరణము

*  *  *

ఇక శిష్ట్పరిగ్రహాధికరణము

సూ।। ఏతేనశిష్ట్పరిగ్రహాఃవా్యఖ్్యతాః 2-1-13 శిషాటుః - మిగిలినవి. 
వేటికి వేదము యొక్ పరగ్రహము - అంగీకారము ఒపు్పదల ఉండదో అవి శిషటు 
అపరగ్రహములు. శిషటుములునూ్న అపరగ్రహములు ఏవో అవి శిషాటుపరగ్రహములు. 
ఏతేన వేదము చేత అపరగృహీతమైన స్ంఖ్యోలయొక్ పక్షాని్న దోషభూయిషఠుమని 
చెపి్ప అణచివేసినందున వేదాంగీకారము లేని నాయోయవైశ్షిక జైనబౌద్ధపక్షాలు 
అణగదొక్ బడినాయని తెలుస్కోవాలి.

పరబ్రహ్మ కాడు, ప్రధ్నము కాదు జగతుతుకు కారణము పరమాణువులే అనే 
విషయంలో పైన చెపి్పన వారందరూ సైదోడులే. కనుక కారణ వసుతువుకు సమ్బని్ధంచిన 
తరా్నికి అప్రతిషిఠుతతవాము / నిలుకడలేకపోవడంను చెప్పడము కుదురదు అని అధక 
ఆశంక. అంతమాత్రముతో పొతుతు ఉనా్న అన్్న తర్ము పైననే ఆధ్రపడి ఉన్నటిటువే 
కనుక పరమాణువులయొక్ సవారూపము ఏమిటి? అని అన్నపు్పడు శూనాయోత్మకములు 
- అనగా సవారూపము లేనివి అని, కావని, జా్నాత్మకములు - జా్నమే సవారూపముగా 
కలవి అని, అరాథాత్మకాలు - వసుతువులరూపంలో ఉన్నవి అని, అవిక్షణికములు, 
క్షణములో నశించిపోతవి అని అంటే, అవి నితయోములు అని ఏకానతుములు కాదు 
అనేకానతుములు అని, సతయోములు అని అంటే కాదు అసతయోములు అని పలురకాల 
తగవులాటలు కనిపిసుతున్నవి. కనుక తరా్ప్రతిషిటుతతవామే అని పరహారము చెప్పబడింది.

ఇక్డ బౌదు్ధలలోని ఒక వర్ము వారైన మాధయోమికులు శూనయోవాదులు ఏమీ 
లేదని అంట్రు. యోగాచారులనబడేవారు జా్నాత్మకము / జా్నము ఉంటుంది అని 
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అంగీకరంచ్తారు. క్షణికతవాము మాత్రము మూడు రకాల బౌదు్ధలచేత అంగీకరంప 
బడింది. ఏకానతుతవాము అనేది జైనులు తప్ప అందరచేత ఒపు్పకోబడింది. సతయోతవాము 
పైశ్షికాదులకు ఇషటుమైనది. అసతయోతావాని్న యోగాచారులు ఆమోదించినారు. 
వీరందరూ పరమాణువులే మూలకారణమని వాదిస్తురు. ఇద్ శిష్ట్పరిగ్రహాధికరణము

*  *  *

ఇక భోకాత్పతతోష్ధికరణము

సూ।। భోకాత్పతేతోరవిభాగశే్చత్ - స్్యత్ లోకవత్ 2-1-14 తిరగి స్ంఖ్యోడు 
ఎదిరసుతునా్నడు. ఏదైతే చెప్పబడిందో - సూథాలము, సూక్ష్మమూ ఐన, చిదచిదవాసుతువులను 
శరీరంగా కలిగిన పరబ్రహ్మ కారయోకారణరూపుడైనందున జీవబ్రహ్మలకు సవాభావ 
విభాగము తగును - అని, ఆ విభాగము కుదురదు. బ్రహ్మ శరీరము కలవాడైనపు్పడు 
అతనికి భ్కతుమృతవాము వసుతుంది. భ్కతుమృతవాము - సుఖదుఃఖాలను అనుభవించడము. 
సశరీరుడు ఐనందువల్ల జీవుడికి, ఈశవారుడికిన్్న శరీరముతో కూడి ఉన్నందువల్ల దాని 
దావారా వచేచే సుఖదుఃఖాలను అనుభవించక తప్పదు.

ఔనండీ! సంభోగప్రాపితోరితిచేన్న వైశేష్్యత్ అనే సూత్రము దగ్ర ఈశవారుడికి 
భ్గాలతో సమ్బన్ధమే లేదని పరహారాని్న చెపి్పనారు కదా! అని అనకూడదు. అక్డ 
జీవుడి చేత ఉపాసింపబడేందు కొరకు హృదయమనే ఇంటిలో అతడికి సని్నహతుడుగా 
ఉనా్నడు. శరీరము లోపల ఉన్నంత మాత్రాన భ్గములు అనుభవించే ప్రసకేతు లేదు 
అని చెప్పబడింది. ఇక్డనేమో జీవుడివలెనే బ్రహ్మకు కూడా శరీరము ఉన్నది కాబటిటు ఆ 
జీవుడి వలెనే సుఖదుఃఖాలను అనుభవించాలిస్న విధ తప్పదు అని చెప్పబడుతున్నది. 
లోకంలో చూసుతునా్నముకదా! శరీరాని్న కలిగి ఉన్న జీవులు శరీరంలో వచేచే 
బాలయోము వృదా్ధపయోము వంటి వికారాలను పొందకపోయినా శరీరంలోని ధ్తువులు 
- రకతుమాంస్దులు - ఎకు్వ తకు్వలు పొందినపుడు వాటి కారణంగా 
సుఖదుఃఖాలను అనుభవించ్తూనే ఉనా్నరు కదా! వేదము కూడా నహవై సశరరస్య 
సతఃప్యాప్యమోః అపహతిరసతో. అశరరంవావ సనతోం నప్యాప్యే స్మృశతః. 
శరీరంతో కూడి ఉన్నవానికి ప్రియాప్రియములు నశించిపోవు. శరీరము లేనివానికి 
ప్రియా ప్రియాలు అంటవు అని చెపు్పతున్నది. కనుక సశరీరుడైన బ్రహ్మ జగతుతుకు 
కారణము అని చెపి్పతే జీవుడు ఎవడో ఈశవారుడు ఎవరో అని విభాగము చేయలేము 
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కాబటిటు ఇతరుల స్యము లేకుండా బ్రహ్మ ఒక్డే కారణము అవుతునా్నడని 
చెపి్పనపుడు మటిటు బంగారముల వలె జగతుతులో ఉన్న అపురుషారాథాలు మొదలైన అని్న 
విశ్షాలు ఆశ్రయించ్తాయి కాబటిటు ప్రధ్నమే జగతుతుకు కారణము అని చెప్పడము 
చాలా మేలైనది. అని పూరవాపక్షము ఏర్పడింది.

దీనికి సమాధ్నము ఇట్్లగా చెప్పబడుతున్నది. స్యోత్ లోకవత్ అని. జీవేశవారుల 
విభాగము చేయడము వీలవుతుంది. జీవుడికి శరీరంలో వచిచేన ధ్తువుల యొక్ 
సమానతవాము, ఎకు్వ తకు్వలు కావడములవల్లనే శరీరసిథాతిలో మారు్ప కలిగి 
సుఖదుఃఖానుభవము కలుగడం లేదు. ప్రధ్న కారణము వేరుగా ఉన్నది. అదే వాడి 
కర్మ. అది పుణయోపాపాల రూపంలో ఉంటుంది. దానివల్ల సుఖదుఃఖానుభవము.  కాన్ 
శరీరము ఉన్నందువల్ల కాదు. నీవు చెపి్న నహవై సశరరస్య అనే శ్రుతివాకయోము 
కర్మలవల్ల వచిచేన దేహానికి సంబని్ధంచిన ముచచేటను చెపుతున్నది. సఏకథభవతి 
త్రిథభవతి. సయద్పితృలోకకామోభవతి. సతత్రపర్్యతి జక్త్ క్రీడన్ రమమాణః. 
ఆముకతు పురుష్డు ఒక్డుగా ముగు్రుగా అవుతునా్నడు.  అతడు ఎపు్పడైతే 
పితృలోకాని్న చూడాలనే కోరక గలవాడవుతునా్నడో అపు్పడు ఆయన రుచి కల 
పదారాథాలను తినుకుంటూ ఆడుకుంటూ రమించ్తూ / ఆనందించ్తూ పోతాడు. 
అని కర్మ బనా్ధలనుండి విముకుతుడై సంస్రంలోనికి ప్రవేశించక ముందు ఎటువంటి 
జా్నానంద సవారూపముండేదో దాని్న పొంది శరీరాని్న కలిగియున్న వాడికి కూడా 
అపురుషారథాము యొక్ వాసన ఐనా లేదని తెలుసుతున్నది కదా! అపహత పాప్మ 
ఐన పరమాత్మకు సూథాల సూక్ష్మరూపాలుగా ఉన్న జగతతుంతా శరీరమే ఐనప్పటికీ 
కర్మలతో సమ్బన్ధముండడము అనే దానియొక్ వాసన కూడా లేదు కాబటిటు బొతితుగా 
అపురుషారథాము యొక్ గన్ధము అంటదు.

లోకవత్ - లోకములో వలెనే. రాజు గారయొక్ ఆజ్ను అనుసరంచి 
నడుచ్కొనేవారు, దాని్న అతిక్రమించేవారు ఆయా కారణాలచేత సుఖదుఃఖాలను 
అనుభవిసుతునా్నరు. వార వలెనే రాజుగారకి శరీరము ఉన్నది కాబటిటు శాసకుడైన 
రాజుకు కూడా తన శాసనాని్న అనుసరంచినడుచ్కోవడము లేక ఉల్లంఘంచడాల వల్ల 
సుఖదుఃఖానుభవము కలుగడం లేదు. ద్రమిడాచారుయోడనే బ్రహ్మసూత్ర భాషయోకారుడు 
- ప్రాచీనుడు - ఇట్్లగా చెపి్పనాడు. రాజుగారు పాములతో నిండిన భయంకరమైన 
పలురకాల ఇబ్బందులను కలి్ంచే అడివిలో ఉండినా చామరాదులతో విసరబడుతూ 
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అక్డి దోషాలను ఏమీ అనుభవించడు. పైగా తన వదదుకు వచిచేన వారని ఇషటుప్రాపితు అనిషటు 
నివారణలదావారా ఏలుకుంట్డు. సవాయంగా తాను అనతుఃపురంలో ఉన్న విధంగానే 
స్ధ్రణ జనులు అనుభవించని సుగనా్ధదులను ధరస్తుడు. ఆనందించ్తాడు. అట్్లగే 
లోకాలని్నంటికీ ప్రభ్వైన సరేవాశవారుడు తన స్మరథాయామనే చామరంతో సంస్రంలోని 
ఏ దోషాలతోనూ అంటుబడడు.  బ్రహ్మలోకము వంటి లోకాలను కాపాడుతాడు. 
విశవాములో ఉన్నవాళ్ళలో ఎవవాడూ అనుభవించని భ్గాలను అనుభవించ్తాడు 
అని. ఆయన అవికారుడు నిరోదుషి అని శ్రుతిచెపుతున్నది కాబటిటు మటిటు బంగారాల వలె 
బ్రహ్మయొక్ సవారూపపరణామాని్న మేము ఒపు్పకోము.

కొందరు బ్రహ్మ కారణవాదంలో భ్కతు భ్గయోము అనే విభాగము లేదని 
అనుమానపడి సముద్రమును తరంగాలు నురుగులతో కూడి, అవి వేరే ఐనా 
వాటితో కూడిన దాని్న దృషాటునతుంగా చూపి ఆ విధంగా బ్రహ్మలో విభాగాని్న 
తెలిప్దిగా ఈ సూత్రాని్న వాయోఖాయోనించారు. అది సరయైనది కాదు. తన శకుతులన్్న 
ఉడిగిపోయి అవిదయో అనే దానికి చికి్ ఉపాధతో కూడినవాడైన బ్రహ్మ నుండి సృషిటు 
జురుగుతున్నదని ఒపు్పకునే వారు ఈ విధమైన ఆక్షేపము పరహారాని్న చెప్పడము 
పొసగేది కాదు. కారణంతో అనతుర్తమైన శకితు గలవాడై అవిదాయో ఉపాధకి చికి్నవాడు 
భ్కతు అవుతునా్నడు. ఉపాధభ్గయోము అవుతున్నది. విలక్షణాలు ఐన ఆ రండూ - 
భ్కతు భ్గయోము కావడము, భ్గయోం భ్కతుకావడము అనేది జరగే పనికాదు. సవారూపమే 
పరణామము చెందుతుంది అని అనడాని్న వాళ్్ళ ఒపు్పకోరు. నకర్మ అవిభాగాత్ 
ఇతిచేన్న. అనద్తావిత్ అనే సూత్రముతో క్షేత్రజు్లు, వాళ్ళ కర్మలు అనాదులు అని 
ప్రతిపాదించినారు కాబటిటు. సవారూపమే పరణామాని్న చెందుతున్నదని ఒపు్పకునా్న 
భ్కతుభ్గయోములు విభజించబడవు అనే ఆశంక ఎవవాడికీ కలుగదు. ఎందుకంటే 
మటిటుబంగారము మొదలైనవాటి యొక్ పరణామాలైన కుండ, చిప్ప, దండకడియము, 
కిరీటమువంటి విభాగాలవలె భ్కతుభ్గాయోలను విభజించడము స్ధయోపడుతున్నది. 
సవారూప పరణామము నందు కూడా బ్రహ్మకే భ్కతుమృభ్గయోతవాములు అనేవి రండూ వచిచే 
పడుతవి. కనుక తిరగి వారవాదము అసమంజసమైనదే. బ్రహ్మ ఒక్డే ఉనా్నడని 
అంటున్నందువల్ల మరొకడు లేడు కనుక ఒక్ బ్రహ్మకే భ్కతుమృతవాం భ్గయోతవాము రండూ 
ఏర్పడుతవి. ఇద్ భోకాత్పతితో అధికరణము

*  *  *
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ఇక ఆరమభూణాధికరణము

సూ।। తదనన్యతవిం ఆరంభణ శబ్్దద్భ్యః 2-1-15 అసద్తి చేన్న 
ప్రతిషేధమాత్రతావిత్ ఇతాయోది సూత్రాలలో కారణమైన బ్రహ్మకు కారయోమైన 
జగతుతుకునూ్న అననయోతావాని్న - రండూ వేరు కాదు అనడాని్న - ఒపు్పకొని బ్రహ్మకు జగత్ 
కారణతావాని్న ఉపపాదించినారు. ఇపు్పడు ఆ అననయోతావాని్న ఆక్షేపించి సమాధ్నము 
చెప్పబడుతున్నది.

ఇక్డ కాణాదులు / వైశ్షికులు కారణము కంటే కారయో అననయోము కాదు. 
విలక్షణమని గురతుంచి తదావారా మరొక వసుతువుగా వయోవహరసుతునా్నరు. కాబటిటు దారాలు 
- బటటు, మటిటుముదదు - ఘటము మొదలైనవాటిలో కారయోము ఇది కారణము ఇది అని 
అంటున్నపుడు రండూ ఒకటే అనే జా్నము కలుగడంలేదు. వాటిని వయోవహరంచినపుడు 
వాచకమైన శబదుము భన్నంగా ఉంటున్నది - దారాలు బటటు అని అనబడడం లేదు. 
బటటును దారాలు అని అనడం లేదు. బటటు అన్ దారము అన్ అంటునా్నము. కారయోములో 
భేదముంటున్నది. మటిటు ముదదుతో న్ళ్ళను తేవడం లేదు. కుండతో గోడను కటటుడం లేదు. 
కాలభేదం వల్లనూ కారయోకారణాలు ఒక్టి కావు. కారణము ముందరకాలములో 
ఉంటున్నది. కారయోము తరువాతి కాలములో అసితుతావాని్న పొందుతున్నది. ఆకార భేదమూ 
కనపడుతున్నది. ఎట్్లగంటే ముదదు ఆకారములో కారణము ఉంటున్నది. లావుగా 
మూతి సన్నగా కుండ ఉంటున్నది. అటే్ల మటిటు ఉంటుండగానే కుండ పగిలింది అని 
అంటునా్నము. సంఖాయోభేదమూ కనిపిసుతున్నది. దారాలు చాలా ఉంటున్నవి. కారయోమైన 
బటటు ఒక్టే కనపడుతున్నది.  ఇట్్ల కారయోకారణాలు పలురకాలైన భేదాలు కనపడుతుంటే 
కారయోకారణాలు అననయోములు వేరు కావు అనడం సరయైనది కాదు. పైగా రండూ 
ఒకటే అయినపుడు కారక వాయోపారము దండుగ అవుతుంది. అనగా రండూ ఒకటే 
ఐనపుడు మటిటుముదదును / కారణాని్న, కుండగా / కారయోంగా చేసే పని దండుగనే కదా! 
కారణమే కారయోమైనపుడు కారకవాయోపారము చేత స్ధయోమయ్యోది ఏమిటి? స్ధంచేది 
ఏమిటి? కారయోము ఉనికిలో ఉండగా కారణము కారయోములో ఉపయోగించేదిగా కావాలి 
అనేటట్లయితే ఎపు్పడూ కారకవాయోపారమును మానుకోకుండా ఉండాలిస్ వసుతుంది. 
అన్్న అని్నవేళలో్ల ఉంటున్నందున నితయోము ఇది, అనితయోము ఇది అనే విభాగము 
లేకుండా పోతుంది.
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ఇక కారయోము ఉన్నదే ఐనా ఇంతకుముందు వెల్లడికాలేదు. ఇపుడు కారక 
వాయోపారముతో బయట పడుతున్నది. కావున కారక వాయోపారము అరథావనతుము 
అవుతుంది. నితాయోనితయోవిభాగమునూ్న చేయ వీలవుతుంది అని అంట్రేమో! ఆ మాట 
సరకాదు. అభవయోకితు అనేది మరొక అభవయోకితుపై ఆధ్రపడి దాని స్యాని్న కోరేటట్లయితే 
దానికి మరొకటి, దానికి ఇంకొకటి దానికి మరొకటి ఇట్్ల చెపు్పకుంటూ పోతే అనవసథా 
(నిలకడలేమి) వసుతుంది. అది ఒక దోషము. అభవయోకితు (కనబడడము) కి మరొకదాని 
యొక్ స్యము అక్రలేకపోతే కారయోము ఎపు్పడూ అందుబాటులో ఉండవలసి 
యుంటుంది. అదే నితోయోపలబ్్ధ. లేదా కారాయోని్న పుటిటుంచ్తునా్నము అనేట్లయితే 
లేని వసుతువునే ఉత్పతితు చేసుతునా్నము గనుక అసత్ నుండి కారయోము పుడుతున్నది అని 
అసతా్రయోవాదులు కావాలిస్ వసుతుంది.

ఇంతేగాకుండా! కారకవాయోపారము - పుటిటుంచేందుకైన పని - అభవయోంజకము 
- ఉన్నదాని్న వెల్లడిచేసేది - ఐనపు్పడు ఘటం కోసము చేసిన కారకవాయోపారము 
చిన్నముంతను కూడా వెల్లడిచేసుతుంది. సంప్రతిపన్న అభవయోంజక భావములందు - 
మనము గురతుంచిన వెల్లడి చేయగల అంశాలయందు - అనగా దీపాదులయందు 
వెల్లడించే నియమవిశ్షాలు ఉండి తీరాలని నియమము కనబడడము లేదు. 
ఉన్నవసుతువును తెలిసేటటు్ల చేసుతున్నపుడు దానికి వయోంజకమైన మరొకవసుతువు/ 
అంశము ఏదో ఒకటి ఉంటున్నది. సరేకాని దీపము మొదలైన వాటిలో దీపాని్న ఇది 
దీపము అని వెల్లడించే మరోవసుతువేదీ ఉండడము లేదు కదా! కుండను వెతుకడం 
కొరకు వెలిగించిన దీపము గురగిలాంటి వాటిని చూపించకుండా ఉండదు. కనుక 
లేనిదైన కారాయోని్న పుటిటుసుతున్నది కనుక కారకవాయోపారము అరథావంతమవుతున్నది. 
ఇందువల్ల సతా్రయోవాదము సిది్ధంచదు. 

దేనికి ఏది తప్పనిసరో అది దానికి నియతకారణము. కుండకు మటిటువలె. 
అటువంటి నియత కారణాని్న చేబూనడమే సతుతు నుండి కారాయోని్న స్ధసుతుంది అని 
అనగూడదు. కారణశకితు నియమము వల్లనే ఆ వసుతువు పుడుతున్నది.

ఔనండి! అసత్ కారయోవాదికి కూడా కారక వాయోపారము పొసగదు. పుటటుడానికి 
ముందుకాలంలో కారయోమైన వసుతువు లేదు కనుక కారణము కారాయోనికంటే వేరు 
కావాలిస్ ఉంటుంది. కారణములో విశ్షము / తేడా లేదు కాబటిటు దారాలో్ల ఉండే 
కారక వాయోపారము చేత ఘటము పుటటుడం జరుగాలిస్ వసుతుంది. అని ఊహంచవదుదు. 
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ఏ కారాయోని్న ఉత్పతితుచేయడానికి ఏది తగిన శకితుని కలిగి ఉంటుందో అది మాత్రమే, 
దానిలోనున్న కారక వాయోపారము చేత ఆవిధమైన వసుతువే పుడుతుంది.

ఇక్డ కొందరు ఇట్్ల అంటునా్నరు. కారణం కంటే కారయోము వేరుకాదు. 
యధ్రథాంగా గమనిసేతు కారణాని కంటే వేరుగా కారయోమనేది ఒక వసుతువు లేదు. అవిదయో 
కారణంగానే సకల కారాయోలు పుడుతునా్నయి. వాటిని వయోవహరసుతునా్నరు కూడా! కనుక 
కారణమైన మటిటు అనబడే ద్రవయోము నుండి ఘటము / కుండ మొదలైన వికారాలు 
లభంచ్తున్నవి. ఇట్్ల లభంచే వాటి కంటే వేరుగా - వయోతిరకతుంగా - ఘటము 
శరావము అనబడే కారాయోలు వయోవహారాని్న మాత్రమే ఆలంబనగా - ఆధ్రంగా 
చేసుకొని ఉంటున్నవి. కనుక అవి మిథ్యో కారణమైన మటిటు అనబడే ద్రవయోమే సతయోము. 
అదే తీరుగా ఎట్్లంటి విశ్షాలు లేని, సతాతు మాత్రమే కల ప్రపంచానికి కారణమనబడే 
బ్రహ్మ కంటే వేరుగా అహంకారము మొదలైనవాటిని ఆలంబనంగా చేసుకుని ఉన్న 
సమసతు ప్రపంచం మిథయో. కారణమైన సనా్మత్రం బ్రహ్మ మాత్రమే సతయోము. అందువలన 
కారణం కంటే వేరుగా కారయోము అనేది లేదు కనుక కారణం కంటే కారయోం వేరుకాదు.

ఐతే ముతయోపు చిప్పలో వెండిలాగా ఘట్దికారాయోలు అసతయోములు అనే ప్రసిది్ధ 
లేదు కనుక మీరు చెపి్పన దృషాటునతుము తపు్ప పొసగదు అని అనకూడదు. ఆ ఘట్ది 
కారాయోలలో మేము మాదైన యుకితుతో మటిటు అనబడే ద్రవయోము మాత్రమే సతయోమని 
నిరూపిస్తుము. మటిటు కంటే వేరైనది యుకితు చేతనే బాధంపబడుతుంది. ఐదే ఇక్డ 
మీరు చూప్ యుకితు ఏది? అని అనేట్లయితే చెపుతునా్నము వినండి. మృత్ ద్రవయోము 
మాత్రమే ఘట్దులలో అనువరతుమానము అవుతుంది.  అదే సతయోము వాయోవరతుమానము 
దానికంటే వేరుగా ఉండేది. అనగా అనువరతుమానము సతయోము. తొలగిపోయ్ది 
వాయోవరతుమానము. అనువరతుమానము అంటే కారాయోలు ఐన వసుతువులని్నంటిలో 
కనిపించేది. వాయోవరతుమానం అంటే వాటిలోనే ఉండే వివిధము లైన ఆకారాలు. మటిటు 
కుండగా మారనపుడు దాంట్్ల మటిటు కనిపిసూతునే ఉంటుంది. అదే కుండ పగిలినపు్పడు 
దాని కపాలాలో్ల పెదదు పెంకులో్ల మటిటు కనిపిసుతున్నది. కాని కుండ ఆకారము కనిపించదు. 
అదేవిధంగా తొలగిపోయ్ది వాయోవరతుమానము. అని్నంటిలోనూ కొనస్గుతూ 
వచేచేది అనువరతుమానము. కారణము అనువరతుమానము అనబడుతుంది. కారయోము 
వాయోవరతుమానమనబడుతుంది. రజుజు సరా్పదులలో అనువరతుమానమైన అధషాఠునమైన 
రజుజువు (తాడు) మొదలైనవి సతయోములు. వాయోవరతుమానాలైన పాము, భూమి పగులు 
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నెర్రె న్టిధ్ర, మొదలైనవి అసతాయోలు అని కనపడూతునే ఉన్నది కదా! ఆ తీరుగానే 
అధషాఠునమై అనువరతుమానమయ్యోది ఐన మృద్ ద్రవయోమే సతయోము. వాయోవరతుమానాలు/ 
తొలగిపోయ్వి ఐన కుండ చిప్ప వంటివి అసతాయోలు. ఇంతేకాదు. సతుతు ఐన ఆత్మకు 
వినాశము లేదు కాబటిటు, అసతుతు అనబడే కుందేటి కొము్మ వంటివి బొతితుగా లభంచడం 
లేదు కాబటిటున్్న ఉపలబ్్ధ, వినాశాలు కలి్న కారయోము సదసతుతుల కంటే అనిరవాచన్యం 
అని తెలుసుతున్నది. ఉపలబ్్ధ = వసుతువు లభంచడము. అనిరవాచన్యము ఇది ఇట్్ల అని 
చెప్పలేనిదిగా ఉండడము. అనిరవాచన్యము అంటే ముతయోపు చిప్పలో ఉన్నటుటు కనిపించే 
వెండివలె అసతయోమే మృషయ్. దానికి అనిరవాచన్యతవాము అనేది ప్రతీతి - ఉన్నది అని 
కనిపించడం, బాధ - యధ్రథాంగా పరశీలించి చూసేతు ఆ వెండి అక్డలేకపోవడం, ఈ 
రండింటి దావారా అనిరవాచన్యతవాము సిది్ధంచ్తున్నది.

ఇంకనూ కారాయోని్న పుటిటుంచ్తున్న మృతుతు మొదలైన కారణద్రవయోము తాను 
మారు్ప చెందకుండానే కారాయోని్న పుటిటుంచ్తుందా?  లేక ఏదో ఒక విశ్షాని్న (మారు్పను) 
పొంది కారాయోని్న పుటిటుంచ్తుందా? అని సందేహము కలిగినపు్పడు - వికారాని్న పొంది 
వసుతువులను పుటిటుంచదు. అట్్లగే ఐనపు్పడు ఎపు్పడూ ఉతా్పదకమవుతున్నందువల్ల 
ఎల్లపుడూ వికారాలను పొందుతూనే ఉండవలసివసుతుంది. విశ్షానతురాని్న ఏదో 
ఒక మారు్పను - పొంది పుటిటుంచ్తుంది అని అనేట్లయితే ఒక విశ్షాంతరాని్న 
పొందినపు్పడు దానికి ముందుకూడా ఏదో ఒక విశ్షాని్న పొందే ఉండవలసి ఉంటుంది. 
అట్్ల ఊహంచ్కుంటూ పోయినపు్పడు అనవసథా/ నిలుకడ లేకపోవడము వసుతుంది. 
ఈ రండూ కాదు. వికారాని్న చెందకుండానే దేశము, కాలము, నిమితతు విశ్షాలతో 
సమ్బని్ధంచినదై కారాయోని్న పుటిటుసుతుంది అని అంటే. అట్్ల కాదు.  దేశాదివిశ్షాలతో 
సమ్బనా్ధని్న కలి్నదైనా వికారము లేనిది విశ్షానతురాని్న పొందినదైనా ఇపుడు చెపి్పనటు్ల 
కారాయోని్న పుటిటుంచజాలదు. ప్నీ మీరిట్్ల అనవచ్్చను. మటిటు బంగారము పాలుల 
నుండి కుండ, నగ, పెరుగు మొదలైనవి పుడుతున్న విషయము కంటికి కనిపిసూతునే 
ఉన్నది. ముతయోపు చిప్పలో వెండి మొదలైన వాటి వలె దేశకాలాదుల చేత పొందబడిన 
ఉపాధ కలి్నదాంట్్ల బాధ అనేది - వెండి లేదు అని ధృవపడడము - కనిపించడం 
లేదు. కనుక లోకంలో కనిపించేదాని్న బటేటు వాదానికి దిగేవారు / ప్రతయోక్షాని్న మాత్రమే 
ప్రమాణంగా ఒపు్పకునేవాళ్్ళ కారణాను్నంచి కారోయోత్పతితుని తప్పక ఒపు్పకోవాలి అని 
ఐతే అది వికల్పమును చేసేతు నిలబడదు. బంగారము మాత్రమే సవాసితుకము ఆభరణాలకు 
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ఆరంభకము అవుతున్నదా? లేక బంగారు బ్ళ్ళలా? లేక రుచకాదులకు ఆశ్రయమైన 
హేమాది (ముడి బంగారము) యా? అని. హేమాది మాత్రమే ఆరంభకము కాదు. 
బంగారం కంటే వేరయిన కారయోము లేదు కాబటిటు. తన ఆత్మను గురంచి ఆత్మ 
ఆరంభకము కావడంలేదు కనుక. కాదండీ! హేమానికి వయోతిరేకంగా / వేరుగా 
సవాసితుకము కనిపిసుతున్నది కదా అని అంటే ఆసవాసితుకము హేమం కంటే వేరుకాదు. దానిలో 
హేమం ప్రతయోభజ్ / గురతుంపు చేయబడుతున్నది. దానికంటే వేరుగా మరొక వసుతువు 
లభంచడంలేదు గనుక. బుది్ధ / తెలుస్కోవడము, శబాదునతురతవాముల చేత వసుతువును 
మరొకటిగా స్ధంచినాము అని అంటే. కాదు ఇది ఇట్్లంటిది అని నిరూపించబడని 
వసుతువులపై ఆధ్రపడిన బుది్ధ, శబాదునతురాదులు ముతయోపు చిప్పలో కనిపించే తెల్లని 
పదారాథాని్న రజతము అని తెలుస్కోవడము దానికొక వాచకమైన శబాదుని్న ఏర్పరచేడము 
వాటి వలెనే భ్రానితు వలన ఏర్పడినవి కనుక మరొక వసుతువు ఉన్నదని స్ధంచలేవు. 
పోన్ రుచకాదులు సవాసితు కాదులకు ఆరంభకము కాదు. సవాసితుకములో రుచకము 
బటటులో దారాలవలే వేరుచేసేతు చిక్దు. నేనే కాదు మీరుకూడా దాని్న స్ధంచలేరు. 
లేదా! రుచకానికి ఆశ్రయమైనది హేమము కాదు. రుచకానికి ఆశ్రయమైన ఆకారంలో 
హేమము సవాసితుకంలో లభంచదు.

కావున మృతుతు మొదలైన కారణాలకంటే కారయోము అసతయోముగా కనిపిసుతున్నది 
కాబటిటు బ్రహ్మ కంటే వేరయిన ప్రపంచమంతా కారయోమైనందున మిథయోయ్ ఉన్నటు్ల 
కనిపిసుతున్నది కాని వాసతువానికి లేనిదే. కనుక బ్రహ్మకనా్న వేరుగా ఉన్నదంతా మిథయోనే 
అనే విషయము సుఖంగా అరథాం చేసుకోవడానికి కలి్పతమైన మను్న మొదలైన 
వాటియొక్ సతయోతావాని్న ఆశ్రయించి కారయోమనే దానికి అసతయోతవాము ప్రతిపాదింపబడడిది. 
పరమారథాము దృషాటుయా ఆలోచించితే మను్న సువర్ణము మొదలైన కారణాలు కూడా 
ఘటము రుచకముల వలె కారయోము అనబడేదంతా మిథయోఐనదే. బ్రహ్మకారయోము 
అవుతున్నందువల్ల కారయోము గాక మరొక్టి కావడం లేదు. 1) ఐత ద్త్మష్మిదం 
సరవిం తత్ సత్యం, 2) న్హననసతో కంచన. మృతో్యః సమృతు్యమాప్్నతి య ఇహ 
నన్వపశ్యతి. 3) యత్రహిద్వితమివభవతి తద్తర ఇతరంపశ్యతి. 4) యత్రతవిస్య 
సరవిమాత్్మవాభూత్ తత్ కేనకం ఏశే్యత్. 5) ఇంద్రోమాయాభిః పుర్రూపఈయతే. 
ఇటువంటి శ్రుతివాకాయోల చేత బ్రహ్మకంటే వేరయినదంతా మిథయోయ్ అని 
అరథామవుతున్నది. వేదము చేత తెలిస్న వసుతువుకు ప్రతయోక్షముతో వైరుధయోము ఉన్నదని 
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శంకచేయకూడదు. ఇపు్పడు చెపి్పన ప్రకారము కారయోమంతా మిథయో అని తెలుసుతున్నది 
కదా! ప్రతయోక్ష ప్రమాణము ఉన్నది అని మాత్రమే చెప్పగలదు. అది రండవ క్షణములో 
ఉండేదికాదు గనుక అంతకుమించి దేన్్న తెలుపజాలదు. ఒకవేళ ప్రతయోక్షానికి శాస్త్రనికి 
విరోధము ఉన్నప్పటికీ దోషాని్న కలది అని ఊహంచడానికి కూడా అవకాశము లేని 
చివరలో కలిగేదైన దానికి - సవారూపము ఉన్నదనడంలో ప్రతయోక్షము మొదలైనవాని 
అవసరము ఉనా్న కూడా యధ్రథా జా్నము కలుగడంలో దేన్్న సహాయమడుగని, 
అవకాశము లేని శాసత్రమే బలవంతము. కనుక కారణమైన బ్రహ్మకంటే వేరుగా ఉన్నటు్ల 
కనిపించేదంతా మిథయోనే.

ఇది ఇలా ఉన్నందువల్ల ప్రపంచము మిథయో అని తేలినందువల్ల ప్రపంచంలో ఒక 
భాగమైన జీవుడు మిథయో అని అనుకోకూడదు. బ్రహ్మనే జీవభావాని్న పొందినాడు కదా! 
బ్రహ్మనే సరవాశరీరాలో్లనూ ఉండి జీవభావాని్న అనుభవిసుతునా్నడు.

అన్న జీవేన ఆత్మన అనుప్రవిశ్య 2) ఏక్దేవః సరవిభూతేషు గూఢః ఒక్డే 
దేవుడు అని్న భూతాలో్లనూ గుపతుముగా ఉనా్నడు. 3) ఏక్దేవః బహుథన్విషట్ః దేవుడు 
ఒక్డే అనేక రూపాలుగా ఉనా్నడు 4) ఏషసర్విషు భూతేషు గూఢోఆతా్మనప్రకాశతే 
ఈయన అని్న భూతాలో్లనూ రహసయోంగా ఉండి బయటికి కనుపించడం లేదు. 
నన్్యఽతోఽసతోద్రష్ట్ ఈయన కంటే చూచేవాడు మరొకడు లేడు. ఇటువంటి 
వాకాయోలదావారా ఈ విషయము తెలుసుతున్నది.

అయాయో! ఒకే బ్రహ్మ అని్న శరీరాలో్ల జీవభావాని్న అనుభవించ్తునా్నడు 
అని అనేట్లయితే నాకాలులో నొపి్ప, తలలో నొపి్ప అని అన్నటు్ల అని్న శరీరాలో్లనూ 
సుఖదుఃఖాలను అనుభవించవలసివసుతుంది కదా! అపు్పడు జీవుడు ఈశవారుడు బదు్ధడు 
ముకుతుడు శిష్యోడు ఆచారుయోడు జా్ని అజా్ని మొదలైన వయోవసథా లేకుండా పోతుంది అని 
శంక చేసినారు.

జీవాజాఞాన వాదము: ఈ విషయంలో కొందరు బ్రహ్మకు సమానంగా రండవవాడు 
లేడు అని ఒపు్పకుంటూనే ఇట్్లగా సమాధ్నాని్న చెపు్పతునా్నరు. బ్రహ్మ ఒక్డే కాని 
ఆయనకు ప్రతిబ్ంబము వంటివారు జీవులు. ఆ జీవులకే సుఖితవాము దుఃఖితవాము 
ఉన్నవి. బ్రహ్మకు లేవు. ముఖము ఒక్టే ఐనా మణి, కతితు, అదదుము మొదలైనవాటిలో్ల 
ప్రతిబ్ంబ్నపు్పడు చిన్నగా పెదదుగా మురకిగా తేటగా కనిపించినటే్ల ఆయా ఉపాధులు 
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- కర్మలు - కారణంగా సుఖము గలవాడు, దుఃఖాని్న అనుభవిసుతునా్నడు అని వయోవసథాను 
చేస్తుము అని. నిజమే కాన్ అన్న జీవేనఆత్మన అనుప్రవిశ్య అని జీవులు బ్రహ్మతో 
భేదాని్న కలవారుకారు. ఆయనే వారలో ప్రవేశిసుతునా్నడని తెలుసుతున్నది కదా! అని 
అంటునా్నరా? పరమారథాంగా జీవబ్రహ్మలకు భేదము లేకపోవడము సతయోమే. ఐతే 
మేము కాల్పనిక భేదవయోవసథా ప్రకారము ఇట్్ల చెపుతునా్నము. సరే! ఐతే కల్పన ఎవరని 
గురంచి? బ్రహ్మను గురంచి ఐతే కాదు. ఆయన పరశుద్ధ జా్నసవారూపుడు. ఆయనను 
కలి్పంచలేము. ఆయనలో కల్పనలు లేవు. అది అజా్నము వల్ల ఏర్పడుతుంది. 
పోన్ జీవుల గురంచి అందామా? అంటే అన్యోనాయోశ్రయదోషము వసుతుంది. 
కల్పనవల్ల వచిచేనవాడు జీవుడు. జీవుడిని ఆశ్రయించి కల్పన ఉంటుంది. కావున 
అన్యోనాయోశ్రయదోషము తప్పదు అని అనవదుదు. అవిదయో, జీవభావములు రండునూ్న 
బీజము - అంకురము (గింజ - మొలక), లవలె అనాదిగా ఉంటున్నవి. ఏది ముందో 
ఏది వెనుకకో తెలియదు. వితతునము ఉంటే మొలక - చెటుటు - కాత - వితతునము, చెటుటు 
ఉంటేనే వితతునములు వసతువి. ఒకదాని మీద ఒకటి ఆధ్రపడి ఉంటవి. దీని్న బీజాంకుర 
నాయోయము అని అంటునా్నరు. దీనిప్రకారము సమసయోకు పరషా్రము చెపుతాము. 
ప్రాస్దనిగరణము - మేడను మింగడము - వంటివాటివలె పొసగని సవారూపము 
ఉన్న, నిజంగా లేని, అవిదయోయందు అన్యోనాయోశ్రయదోషాదులైన వసుతుదోషాలు 
చేరబోవు. వాసతువానికి బ్రహ్మ కంటే వేరుకాని జీవులు సహజంగానే పరశుదు్ధలుఐనా 
ఖడ్ము మొదలైనవాటిలో ప్రతిబ్ంబ్ంచిన ముఖములోని నలుపుదనము వలె ఉపాధ - 
కర్మ - కారణంగా అశుది్ధ ఏరు్పడుతున్నది. కనుక అవిదాయోశ్రయతవాము ఏర్పడుతున్నది 
కనుక కాల్పనికతవాము - లేని దానిని ఉన్నటు్ల చూపడము. పుటిటుంచడము - 
పొసగుతుంది. ప్రతిబ్ంబములో ఉన్న నలుపుదనము వలె జీవుడిలో ఉన్న అశుది్ధ కూడా 
భ్రానితుయ్. అట్్ల కాకపోయినపు్పడు ఆ అశుది్ధ నుండి విడుదల జరుగనే జరుగదు. ఇదీ 
ఏర్పడబోయ్ పరసిథాతి. కనుక భ్రానితుగా చెపు్పకోవాలి. జీవులకు ఉన్న భ్రమ ప్రవాహము 
యొక్ అనాదితవాం వలె ఉండేది కాబటిటు దానికి కారణాని్న వెతుకవలసిన పనిలేదు. 

జీవ నదులలోని ప్రవాహము ఏడాది పొడుగునా స్గుతూనే ఉంటుంది. ఎక్డ 
ఉన్న జలబ్ందువులు అక్డనే ఉండవు. ముందుకు స్గిపోతుంటవి పాతన్ళ్్ళ 
పోతూ ఉంటే వాటి స్థానంలో కొతతున్ళ్్ళ చేరుతూ ఉంటవి. చూచేవాడికి ఒకే 
ప్రవాహము స్గుతున్నటు్ల కనిపిసుతుంది. అది ఎడతెగదు. అట్్లగే జీవుల భ్రమ కూడా 
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ఒకదాని తరువాత మరొకటి చొపు్పన తెగకుండా ఏర్పడి ప్రవాహము వలె ముందుకు 
పోతుంటుంది. కనుక ప్రవాహ నితయోతవాము అని అంట్రు. ప్రవాహము ఎపు్పడూ 
ఉంటున్నటుటు అని అరథాం.

బ్రహా్మజాఞానవాదము ఐదే ఇది అంతా అదె్వాతము యొక్యధ్రథాసిథాతిని 
తెలువనివారు భేదవాదము నందు శ్రద్ధను చూప్ జనులు తమను గప్ప ఆదరముతో 
బహుమాన పూరవాకముగా ఒక్చూపు చూడాలి అని కోరుకుంటున్నవార యొక్ 
రచిచేపోయి మాట్్లడుతున్న వాదము. అది ఎట్్లగంటే - జీవుడు కలి్పతమైన 
సవారూపము కలవాడుగా కాక స్వాభావికమైన / సహజమైన సవారూపంతో అవిదయోకు 
ఆశ్రయుడైనపు్పడు బ్రహ్మకే అవిదాయోశ్రయతవామును చెపి్పనట్లవుతుంది. అట్్ల 
కాకుండా జీవుడికి కలి్పతమైన ఆకారముతో అవిదాయోశ్రయతావాని్న చెపి్పతే జడానికి 
అవిదాయోశ్రయతావాని్న చెపి్పనట్లవుతుంది. అదె్వాతవాదులు బ్రహ్మ జడ(పదారాథాలు) 
ములను తప్ప అంతకుమించి మరొక పదారాథాని్న ఒపు్పకోరు. కలి్పతాకారముతో కూడిన 
సవారూపము కలవానికే అవిదాయోశ్రయతవాము అని భావించితే అది తపు్ప. అఖండైకరస 
సవారూపము కలవాడికి అవిదయో అనేది లేకుండా విశిషటుమైన రూపము సిది్ధంచదు. 
అవిదయోకు ఆశ్రయమైన ఆకారము మాత్రమే నిరూపింపబడుతున్నది.

ఇంతేకాకుండా సంస్రబన్ధము, దానినుండి విడుదల మోక్షము మొదలైనవాటి 
వయోవసథా ఏరా్పటుకోసము కదా జీవుడికి అజా్నము పటుటుకొన్నది అని వాదించ్తునా్నము. 
ఆ వయోవసథా జీవాజా్నపక్షములో కూడ నెరవేరదు. అవిదయో నశించిపోవడమే 
మోక్షమనబడుతున్నది కదా! అటువంటపు్పడు ఒక్డు ముకితుని పొందితే అవిదయో అనేది 
లేకుండా పోతుంది. కాబటిటు తకి్నవాళ్్ళ కూడా ముకితుని పొందుతారు. ఎవవాడు ముకితుని 
పొందుతాడో వాడికి కాకుండా మిగతావాడికి అవిదయో అట్్లగే ఉంటుంది నశించదు 
అని అనేట్లయితే అపు్పడు ఏ ఒక్డికీ ముకితుదొరకదు. ఎందుకంటే అవిదయో నశించలేదు 
కాబటిటు. ఐతే ప్రతిజీవికి వేరువేరుగా అవిదయోలో భేదాని్న కలి్పస్తుము. ఎవడి అవిదయోవాడికే 
ఉంటుంది. ఎవడి అవిదయో నశించ్తుందో వాడికి మోక్షము. ఎవడికి నశించలేదో 
వాడు సంస్రములో బదు్ధడు అయ్యో ఉంట్డు అని అనడము తగదు. ప్రతి ఒక్ 
జీవుడికి అని జీవులలో భేదాని్న ఆశ్రయించి అంటునా్నవు కదా! ఐతే జీవులలో ఉన్న 
ఆ భేదము సహజమైనదా? అవిదయో చేత కలి్పంపబడిందా! నేనైతే జీవుడిలో భేదము 
సహజమని అనుకోవడము లేదు. న్వు కూడా భేదాని్న అంగీకరంచడంలేదు. జీవుడిలో 
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భేదాని్న లేనిదాని్న పుటిటుంచడానికే కదా అవిదయో అనేదాని్న కలి్పంచినాము. అపుడు 
అవిదాయో కల్పన దండుగ అవుతుంది. ఇక జీవభేదము అవిదయో చేత కలి్పంచబడింది 
అని అంటే। అపు్పడు జీవులలో భేదాని్న కలి్పంచే ఈ అవిదయో ఎవరకి? బ్రహ్మకా? లేక 
జీవులకా? బ్రహ్మకే అవిదయో ఐనపు్పడు నా బాటలో కొచిచేనావు సుమా! కాదు. జీవులకే 
అవిదయో అని అంటే దీని్న జీవులలో భేదాని్న కలి్పంచడం కొరకే పుటిటుంచినాము అనే 
విషయాని్న మరచినావా? సరే! ప్రతి ఒక్ జీవుడికిన్్న బదు్ధడు, ముకుతుడు అనే వయోవసథా 
ఏర్పడడం కోసము ఏఏ అవిదయోలైతే కలి్పంచబడుతునా్నయో వాటి దావారానే జీవభేదము 
ఏర్పడుతుంది అని అనుకుంటునా్నవా? జీవభేదము ఏర్పడితే అవిదయోలు ఏర్పడుతవి. 
అవి ఏర్పడితే జీవులలో భేదము ఏర్పడుతుంది. కనుక అన్యోనాయోశ్రయదోషం వసుతుంది. 
ఐతే ఇక్డ బీజాంకుర నాయోయము వరతుంచదు. బీజాంకురాలలో ఒక బీజము మరోక 
బీజాని్న, ఒక అంకురము మరొక అంకురాని్న పుటిటుసుతుంది. ఇక్డైతేన్ ఏ అవిదయోల 
చేత ఏ జీవులు కలి్పంపబడుతునా్నరో వార్న ఆశ్రయించే అవి సిది్ధసుతునా్నయి. తమ 
పనులను నెరవేరుచేకుంటునా్నయి. అజా్నాని్న పుటిటుసుతునా్నయి. కనుక అశకన్యత - 
స్ధంచడానికి అశకయోత ఏర్పడుతున్నది.

ఇక బీజాంకుర నాయోయము ప్రకారము ముందరముందర జీవులను ఆశ్రయించిన 
అవిదయోలతో తరువాతి తరువాతి జీవులు కలి్పంచబడుతునా్నరని అనుకుంటునా్నవా? 
అట్లయితే జీవులు నశించేవారు అవుతారు. వారకి చేయని పనికి ఫలితము దక్డము, 
తాను చేసింది చెడిపోవడము వంటివి వచిచేపడుతవి. ఇందువల్లనే పూరవాపూరవా 
జీవభావులను ఆశ్రయించిన అవిదయోలతో ఉతతురోతతుర జీవభావులను కలి్పంచడమనేది 
కూడా త్రోసివేయబడింది. కాదూ! అవిదాయో ప్రవాహాని్న అంగీకరంచినా ఆయా 
కలి్పంపబడిన జీవభావులందరకి అవిదాయోప్రవాహం వలెనే ప్రవాహ అనాదితవాము 
వసుతుంది. జీవుడిగా నిలిచేఉండడము - ధృవరూపము ఉండదు. మోక్షము 
వచేచేంతవరకూ జీవుడికి ఇషటుమైన ధృవతవాము సిది్ధంచకుండా పోతుంది.

అవిదయో అనేది వసుతురూపము కాదు కనుక అనుపపన్నతే దాని సవారూపము 
కాబటిటున్్న అన్యోనాయోశ్రయతవాము వంటి దోషాలు చేరవు అని ఏది చెపి్పనారో అదే 
గనక నిజమయితే ముకుతులను పరబ్రహ్మనునూ్న అవిదయో చ్టుటుకుంటుంది. వారదదురూ 
శుద్ధవిదాయోసవారూపులు కనుక అవిదాయో అశుద్ధ సవారూపము కనుక వారని చేరబోదు అని 
అనేట్లయితే అవిదయో అనేది ఉపపతితుని - పొసగియుండుట - అనుసరంచి ఉంటుందా? 
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అట్లయినపుడు ఇంతకుమునుపు చెపి్పన అన్యోనాయోశ్రయాది దోషాలు జీవులను కూడా 
చ్టుటుకోవు.

ఇంకా జీవుడిని ఆశ్రయించిన అవిదయో, బ్రహ్మ సతయోం జగత్ మిథ్యో అనే జా్నము 
కలి్న తరువాత నశించిపోతే జీవుడు కూడా నశించ్తాడా? లేదా? ఒకవేళ నశించితే 
సవారూపమే లేకుండా పోవడమనే రూపమైన మోక్షము వసుతుంది. జీవుడు నశించకపోతే 
అవిదయో తొలగిపోయినా మోక్షము దక్దు. బ్రహ్మ సవారూపము కంటే వయోతిరకుతుడైన 
జీవుడు ఉంట్డు కాబటిటు.

మణికృపాణ దర్పణాదులలో కనిపిసుతున్న ముఖము నందు మురకి 
ఉండడము, లేక తేటగా ఉండడము వంటివాటి వలె శుది్ధ, అశుది్ధ మొదలగు వాటి 
వయోవసథా పొసగుతుంది అని దేని్న చెపి్పనారో దానిపై కాసతు విచారంచవలసి ఉన్నది. 
ఇదీ ఆ విమర్శ. అల్పతవాము - కొదిదుగా ఉండడము, మలినతవాము - మురకిగా 
ఉండడము మొదలైన దోషాలు ఉపాధ కారణంగా వచిచేనటువంటివి కదా! అవి 
ఎపు్పడు లేకుండాపోతాయి అని. కృపాణాది ఉపాధులు పోయినపు్పడు అనేట్లయితే 
అపు్పడు అల్పతావాదులకు ఆశ్రయము ఐన ప్రతిబ్ంబము ఉంటుందా? ఉండదా? 
ఉంటుంది అనేటట్లయితే ప్రతిబ్ంబస్థాన్యుడు ఐన జీవుడు కూడా ఉంట్డు కనుక 
మోక్షము / విడుదల కాకుండాపోతాడు. నశించ్తుంది ప్రతిబ్ంబము అని అంటే 
ప్రతిబ్ంబము వలెనే జీవుడు నశించ్తాడు కాబటిటు సవారూపము నశించ్ట అనే 
లక్షణము కల మోక్షము వసుతుంది. ఇంకా ఎవనికి అపురుషారథారూపమైన దోషము 
ప్రతిభాసించ్తుందో / కనిపించ్తుందో వానికి అది తెగిపోవడమే పురుషారథాము. 
అపుడు ఉపాధ కారణంగా వచిచేన దోష ప్రతిభాసము బ్ంబస్థానములో ఉన్న బ్రహ్మకా? 
లేక ప్రతిబ్ంబ స్థానంలో ఉన్న జీవుడికా? లేక ఈ ఇదదురకీ కాక మరొకడికా? మొదటి 
రండు కలా్పలలో మీరు చెపి్పన దృషాటునతుము సరపోదు. ముఖానికి, ముఖము యొక్ 
ప్రతిబ్ంబానికి అల్పతావాదిదోషాలు తెలియవు. అవి ముఖము, ముఖ ప్రతిబ్ంబమునూ్న 
చైతనయోము కలవి కావు. ఇక బ్రహ్మకు దోష ప్రతిభాసము కలిగితే బ్రహా్మవిదయో - బ్రహ్మకు 
అజా్నము వసుతుంది. ఇక మూడవ కల్పము ప్రకారము జీవబ్రహ్మలు కంటే వేరొక ద్రషటు 
లేడు కాబటిటు అది పొసగదు.

ఇంకా అవిదయో చేత కలి్పంపబడే జీవుడికి కలి్పంచడానికి కారణమైనవాడెవవాడు? 
అనేది నిరూపించాలిస్ ఉన్నది. అవిదయో ఐతే కాదు అది అచేతనము కనుక. పోన్ 
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జీవుడందామా? అతడూ కాదు. అతడే ఐనపు్పడు ఆతా్మశ్రయము అనే దోషము 
ఏర్పడుతుంది. తన అవిదయోకు తానే కారణము కావడము ఆతా్మశ్రయము. ముతయోపు 
చిప్పలోనున్నటుటు కనిపిసుతున్న వెండి వలె జీవభావము అవిదయో చేత కలి్పంచబడుతున్నది. 
ఇక బ్రహ్మనే కారణమైనవాడు అని అంటే. బ్రహ్మకు అజా్నము వసుతుంది. ఇంకా బ్రహ్మ 
అజా్నము కలవాడు అని ఒపు్పకోకపోతే బ్రహ్మ జీవులను చూస్తుడా? లేదా? చూడడు అని 
అంటే ముందుగా సంకల్పమును చేసి తరువాత దాని ప్రకారము వింతవింతలైన జగత్ 
సృషిటు. నామ రూప వాయోకరణము మొదలైనవి బ్రహ్మ వలన జరుగవు. ఇక చూస్తుడు అని 
అంట్వా? అపు్పడు అఖండమై జా్నైకరసమైన బ్రహ్మ అవిదయో అనేది లేకుండా జీవులను 
చూస్తుడు కనుక బ్రహ్మకు అజా్నము వచిచేపడుతుంది - ఇందువల్లనే మాయ అవిదాయో 
అనే విభాగాలు ఉనా్నయనే వాదమునూ్న త్రోసివేయబడింది. అదె్వాతులసిదా్ధనతుములో 
మాయ అంటే ఇతరులకు భ్రమను కలిగించేది. అవిదయో అంటే తనకు తాను భ్రమలో 
పడడానికి కారణమయ్యోది.

అజా్నము లేకుండా మాయి ఐనవాడికి కూడా, బ్రహ్మకు జీవుడిని చూడడం 
జరుగదు. మాయావి ఐనవాడు ఇతరులను చూడకుండా మోహంపచేయలేడు. 
మోహము - అజా్నము మాయ అనేది మాయావికి ఇతరులను చూడడానికి 
స్ధనము కాదు. పరులు కనపడినపు్పడు వాళ్ళను మోహంపచేయడానికి మాత్రమే 
స్ధనమవుతున్నది. ఇక మాయ బ్రహ్మకు జీవుడిని దర్శంపచేసూతు జీవుడిని 
మోహంపచేయడానికి హేతువని అనుకుంటునా్నవా? అపు్పడు పరశుదు్ధడు అఖండ 
ఏ కరసుడు సవాయంప్రకాశుడు ఐన బ్రహ్మకు ఇతరులను చూపించ్తూ ఉన్న మాయ, 
మాయ అనే మరొక పరాయోయపదాని్న కలి్న అవిదయోనే అవుతుంది. విపరీత దర్శనానికి 
కారణం అవిదయో. మాయ ఐతే మిథయో ఐనటువంటిది. తాను బ్రహ్మకంటే వేరుగా ఉన్నదంతా 
మిథయో అని చూపిసూతునే బ్రహ్మకు మాత్రము విపరీతమైన దాని్న చూడడానికి కారణము 
కాదు. అందువల్ల దాని్న అవిదయో అని అనలేము అనేది న్ అభప్రాయమైతే అది సరకాదు. 
చంద్రుడు ఒక్డే అని తెలుసూతు ఉనా్న ఆకాశంలో ఇదదురు చంద్రులను చూడడానికి 
కారణము అవిదయోనే అవుతున్నది కదా! ఒకవేళ బ్రహ్మ తనకంటే వేరుగా ఉన్నదంతా 
మిథయో అనియ్ తెలుస్కొంటే అపు్పడు దాని్న మోహంపచేయలేడు. పిచిచేవాడక్డు తప్ప 
మిథయోగా / లేనివాళ్్ళగా తెలుసుతున్నవారని మోహంపచేయడానికి ప్రయతి్నంచడు. 
ఇక అపురుషారాథాని్న, అపరమారాథాని్న చూడడానికి హేతువు అవిదయో (పురుషారథాము 
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- పురుష్డు కావాలని కోరేది. కోరనిది అపురుషారథాము. పరమారథాము - మూడు 
కాలాలో్లనూ ఉండే వసుతువు. ఉండని వసుతువు అపరమారథాము) మాయనైతే బ్రహ్మకు 
అపురుషారాథాని్న దర్శంచడానికి కారణము కాదు. కనుక ఈ మాయ అవిదయో కాదు అని 
న్ అభప్రాయమైతే అది సరకాదు. ఇదదురు చంద్రులు ఆకాశంలో కనబడుతునా్నరు 
అనే జా్నము దుఃఖహేతువు కాదు కనుక అపురుషారథాము కాకపోయినా అందుకు 
కారణము అవిదయోనే. దాని్న తొలగించ్కోవడానికే ప్రయతి్నంచ్తునా్నరు లోకులు. 
మాయ అపురుషారాథాని్న చూపించేది కాకపోయినా అది తొలగింపబడేది కానందున 
ఎల్లపు్పడూ ఉంటూ నితాయో అనబడుతూ బ్రహ్మ సవారూపానికి వెంటనంటి ఉండేది 
- అనుబన్ధముగా ఉండేది అవుతుంది. ఉండనివవాండి దోషము - తప్్పమిటి? అని 
అన్నట్లయితే దె్వాతదర్శనమే దోషము. బ్రహ్మ వెంట నంటి ఉంటుంది కాబటిటు ఆయనకు 
తాను గాకుండా ప్రపంచమనేది రండోది ఉన్నది అని చూపిసుతుంటుంది. ఇక మనకు 
బ్రహ్మ, అవిదయో అనేవి రండు తతావాలు ఉన్నవి అని తెలుసుతుంటుంది. అపుడు తతాతు్వలు 
రండునా్నయి అని చెపా్పలిస్ వసుతుంది. ఈ విధంగా దె్వాతదర్శనమే దోషమవుతుంది. 
అపు్పడు యత్రహిద్వితమివ భవతి. యత్రతు అస్యసరవింఆత్్మవాభూత్. తత్ 
కేనకంపశే్యత్ ఇతాయోదులైన అదె్వాతాని్న చాటి చెప్్ప శ్రుతివాకాయోలు కనె్నఱ్ఱ చేస్తుయి. 
అదె్వాతశ్రుతులు పరమారాథాని్న మాత్రమే చెపుతునా్నయి. మాయ అపరమారథాము 
కాబటిటు శ్రుతులకు విరోధము లేదు అని అంటే ఒక పరమితి / విభాగము అంటూ లేని 
ఆనందమే ఒకే ఒక సవారూపంగా బ్రహ్మకు అపరమారథామైన మాయ కనుపించడము, 
మాయతో కలిసి ఉండడమునూ్న అవిదయో లేకుండా పొసగనే పొసగదు.

ఇంకా అపరమారథాము, నితయోమూ ఐన మాయ వల్ల బ్రహ్మకు ప్రయోజన 
మేమున్నది? జీవులను మోహంప చేయడమే ప్రయోజనమైనపు్పడు అపురుషారథామైన ఆ 
మోహనము వల్ల లాభమేమిటి? ఆట అని అంట్వా? ఎడతెగని ఆనందము కలవానికి 
ఆట దేనికోసము? నిండైన భ్గాలున్నవారకి ఆట ఒక పురుషారథాము. లోకంలో అట్్ల 
కనిపించ్తున్నదికదా! అన్నట్లయితే అది ఇక్డ పొసగదు. యధ్రథాము కాని ఆట 
వసుతువులతో అపరమారాథాలుగా కనిపిసుతున్న వాటి నుండి పుటిటున వాటితో అపరమారథామైన 
ఆటతో అపరమారథామైన ప్రతిభాసతో ఉన్నదానివలన పిచిచేవారకే తప్ప మరవవారకీ 
క్రీడారసము - ఆనందము - పుటటుదు. మాయ చేత చ్టటుబడినవాడుగా చెప్పబడుతున్న 
బ్రహ్మకు వయోతిరేకంగా అవిదాయోశ్రయుడైన జీవుడిని కలి్పంచడమనేది కూడా పూరవాము 
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వలెనే - అన్యోనాయోశ్రయము, ఆతా్మశ్రయము వంటి దోషాలు ఏర్పడుతవని - 
తెలుస్కొనవలెను. కనుక బ్రహ్మనే అవిదయోకు చికి్ తనలోనే ప్రపంచమంతా ఉన్నదని 
భ్రమతో దర్శంచ్తూ ఉనా్నడు అని బ్రహ్మ ఒక్డే ఉనా్నడు. రండవ ప్రసకితు లేదని 
చెప్్పవారు అంగీకరంచాలి.

బంధ మోక్షముల వయోవసథా కుదరదు అని ఏది అనా్నరో అది బ్రహా్మజా్నవాది 
శంకకాదు. ఎందుకంటే ఉన్నదే బ్రహ్మ ఒక్డు. ఆయన అజు్డుఐనాడు. ఆయన తన 
అజా్నము తొలగిపోయిన వెంటనే ముకుతుడు అవుతాడు. కనుక బద్ధముకతు వయోవసథా అనేదే 
ఉండదు. ఉన్నదని వయోవహరంచ్తునా్నరు కదా! అనేట్లయితే బదు్ధడు, ముకుతుడు, 
శిష్యోడు, ఆచారుయోడు మొదలైన వయోవసథా అంతా కలి్పతమే. కలగంటున్నవాడివలెనే 
ఒక్ బ్రహ్మకే అవిదయో వల్ల ఎని్న కల్పనలైనా చెయయోడానికి అవకాశము ఉన్నది. కలలు 
గనే ఒకడికి కనిపించిన శిషాయోచారాయోదులు అందరూ అతనికి పటిటున అవిదయో చేత 
కలి్పంపబడినవాళ్్ళ. అందువల్ల అవిదయోలను చాలా వాటిని కలి్పంచడము యుకితుతో 
కూడినది కాదు. పరమారథామైన బంధ మోక్ష వయోవసథా, తాను ఇతరుడు అనే వయోవసథా కూడా 
జీవాజా్నవాది (జీవుడికి అజా్నము పటిటుంది అనే అతను) చేత అంగీకరంపబడలేదు. 
అపరమారథామైనది అని ఒకే ఒక్ అవిదయోచేతనే అన్్న సరపోతున్నవి.

ఇందుకు సమ్బని్ధంచి ప్రయోగాలు ఇట్్ల ఉన్నవి. 1) బన్ధ మోక్ష వయోవసథాలు సవా, 
పరవయోవసథాలునూ్న తనకు పటిటున అవిదయో చేతనే కలి్పంపబడినటిటువి. అవి అపరమారాథాలైనవి 
కాబటిటు. కలలో చూడబడిన వయోవసథాలవలె - వసుతువుల వలె. 2) శరీరాలు కూడా నా 
వల్ల ఆత్మవనతుములు అవుతున్నవి. అవి శరీరాలు ఐనందువల్ల ఈ శరీరము వలెనే 
3) నా శరీరం కాకుండా ఇతర శరీరాలన్్న నా అవిదయో చేతనే కలి్పంపబడినాయి. 
శరీరము ఐనందువల్ల 3/2) కారయోమైనందువలన 3/3) జడమైనందువల్ల 3/4) 
కలి్పతమైనందువల్ల ఈ శరీరము వలె 4) వివాదంలో చికు్కున్న చేతన సమూహం 
అంతానేనే. చైతనయోము కలవాడిని ఐనందువల్ల. ఏది నేను కాదో అది అచేతనము అయియో 
ఉన్నది. ఎట్్లగంటే కుండవలె. కనుక సవాపరవిభాగము, బద్ధముకతు శిషాయోచారయో ఆది 
వయోవసథాలు అన్్న ఒకే అవిదయో నుండి పుటిటునాయి. కలి్పతాలే.

ఇక పరబ్రహ్మ. జీవుడు ఇదదురు ఉనా్నరని చెప్్ప దె్వాతవాది చేత కూడా 
బద్ధముకతువయోవసథా ఉపపాదింపబడేది కాదు. గడచిన కలా్పలు ఎన్్న తెలియదు గనుక 
అవి అననాతులు అని అనుకుంటే ఒకొ్క్ కల్పములో ఒక్డు ఒక్డు చొపు్పన ముకితుని 



శ్రీభాషయోమ్ 507

పొందినా అందిరకీ మోక్షము వచిచేనటే్ల కనుక ముకితుని పొందనివాడకడు ఇంకా 
మిగిలి ఉనా్నడని అనుకోలేము. ఆత్మలు అననాతులు కాబటిటు ముకితుని పొందనివారు 
ఇంకా ఉనా్నరనేటట్లయితే? అననతుతవాము అంటే ఏమిట్ మీరు అరాథాని్న చెపా్పలి. 
లెక్పెటటులేకపోవడము - అసంఖ్యోయతవాము అని అంటే మేము ఒప్పము. అల్పజు్లు 
చాలామంది ఉనా్నరు కావున అసంఖ్యోయులు అని అంటే సరపోవచ్చే కాన్ ఈశవారుడు 
సరవాజు్డు కాబటిటు ఆయన లెక్బెటటుగలడు. అట్్ల కానపు్పడు ఆయన సరవాజ్ుడు కాడు. 
ఆత్మలు ఎన్్న చెప్పడానికి ఒక సంఖయో అంటూలేదు కాబటిటు ఈశవారుడికి ఆ సంఖయో 
తెలువకపోవడము అసరవాజ్తావాని్న కలిగించదు అని అంట్వా? భన్నము / వేరు 
అంటున్నపుడు సంఖయో లేకపోవడం కుదరదు సుమా! ఈ విషయంలో మేము ఒక తర్ 
ప్రయోగాని్న చెపుతునా్నము వినండి. ఆత్మలు సంఖయోను గలవారు. భను్నలైన వారు కాబటిటు. 
మినుములు, ఆవాలు, కుండలు, బటటుగుడడిలు వలె. ఆత్మలు భన్నములే ఐతే ఘట్దుల 
వలె జడతవాము వసుతుంది. ఆత్మలు అని అనబడకుండా అవుతవి. నశించిపోవడం / 
తరగిపోవడం జరుగుతుంది. అపుడు బ్రహ్మకునూ్న అననతుతవాము లేకుండాపోతుంది. 
అననతుతవాము అంటే - పరచే్ఛదము - విడదీయబడడం - వేరుచేయబడడము - 
లేకుండుట. ఒక్డే బ్రహ్మ అని అనకుండా ఆయన కంటే ఇతర వసుతువులునా్నయని 
చెప్్ప భేదవాదములో కూడ మరొక వసుతువుకంట్ బ్రహ్మ విలక్షణుడు కాబటిటు వసుతువును 
బటిటు పరచే్ఛదము లేదని చెప్పడానికి వీలుకాదు. వసుతువును బటిటు పరచే్ఛదము అన్నపుడు 
బ్రహ్మకంటే వేరుగా ఉన్న మరొక్ వసుతువును బటిటు చెప్పబడుతున్నది కనుక రండో వసుతువు 
ఉన్నది అని అరథామవుతూ ఉన్నది. వసుతువుతో విడదీయబడినవాడిని దేశాని్న బటిటు, కాలాని్న 
బటిటు అపరచి్ఛను్నడు అనడము సరకాదు. మరొక వసుతువు కంటే విలక్షణమైనందున 
వసుతువును బటిటు చెప్పబడుతున్నది కనుక రండో వసుతువు ఉన్నది అని అరథామవుతూ ఉన్నది. 
వసుతువుతో విడదీయబడిన వాడిని దేశాని్నబటిటు, కాలాని్న బటిటు అపరచి్ఛను్నడు అనడము 
సరకాదు. మరొక వసుతువుకంటే విలక్షణమైనందున వసుతువును బటిటు పరచే్ఛదింపబడి 
కుండలు మొదలైనవి దేశాని్న బటిటు కాలాని్న బటిటు పరచి్ఛన్నములయ్యో కనపడుతున్నవి. 
అదే ప్రకారము చేతనులందరూ బ్రహ్మ కూడా వసుతువుతో పరచి్ఛన్నములైనందున 
దేశకాలాలను బటిటు కూడా పరచే్ఛదింపబడుతారు. ఇంత చేస్ సత్యంజాఞాన మననతోం 
బ్రహ్మ ఇతాయోదివాకాయోలనాధ్రంగా చేసుకొని బ్రహ్మకు అని్న రకాలుగా పరచే్ఛదము 
లేదు అని చెప్్పవారకి విరోధము వసుతుంది. పైగా ఉత్పతితు - పుటుటుక, వినాశము - చావు 
మొదలైనవి జీవులకూ బ్రహ్మకూ కలిగే అవకాశమున్నది. కాలము చేత పరచే్ఛదమే 
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ఉత్పతితు వినాశాలను పొందుతూ ఉండడము. ఇందువల్ల ఒక్డు అపరచి్ఛను్నడు ఐన 
బ్రహ్మకు అవిదయో బాగా వంటబటటుడం వలన బ్రహ్మ మొదలుకొని రలు్లగడిడి యొక్ 
దంటువరకు ఉన్న మొతతుము జగతుతు కనిపిసుతున్నది.  సుఖదుఃఖాలను అనుభవించడము 
వంటి వయోవసథాలన్్న సవాప్నములోని వయోవసథాల వలె అవిదయో యొక్ లక్షణాలు / కలి్పతాలు 
అని అవగాహన చేసుకుంటే అంతా కుదురుతుంది. అందుచేత ఒక్డే బ్రహ్మ నితయో, 
ముకతు, సవాప్రకాశ సవాభావుడు. అతడే అనాదిగా ఉంటున్న అవిదయో ప్రభావము వలన 
జగదాకారముతో పలురకాల అధ్యోస్లకు లోనవుతునా్నడు. కనుక పరమారథామైన 
వసుతువు బ్రహ్మకంటే మరొక్టి లేదు. అందుచేత జగతుతు ఆయనతో అననయోమైనది.

ఇంతవరకు బ్రహ్మకే అజా్నం పటిటుందని వాదించిన “బ్రహా్మజాఞానవాద్న్ 
వైశేషకడు” ఖండిసుతునా్నడు. ఎటువంటి విశ్షాలు లేకుండా సవాయంప్రకాశుడైన 
బ్రహ్మ అనాదిగా ఉంటున్న అవిదయో చేత తనదైన సవారూపము కప్పబడినందున 
తనలోనే అనేకములైన వసుతువులు ఉన్నవని వాటిని దర్శంచ్తునా్నడు. అనే ఈ 
మాట ప్రకాశసవారూపుడు తనలో ఏ విభాగాలు / అవయవాలు లేనివాడు ఐన బ్రహ్మ 
తనదైన ప్రకాశాని్న తొలగిపోవడమనే తిరోధ్నము కపి్పవేయడము - ను పొందితే 
తనదైన సవారూపనాశనమే - తాను లేకుండా పోవడమనేది - కలిగే అవకాశము 
ఉన్నది. అందుచేత తిరోధ్నము సవాయంప్రకాశుడైన బ్రహ్మ తిరోధ్నాని్న పొందడము 
అసంభవము / జరుగని పని. ఇట్్లంటి కారణాల వల్లను, అని్న ప్రమాణాలు 
చెపుతున్న దానికి పూరతుగా భన్నము తను మాట్్లడిన మాటకే విరుద్ధము అని ఇది వరకే 
చెప్పబడింది.

కారణం కంటే వేరుగా ఉన్న కారయోము యుకుతులచేత బాధంపబడింది కనుక 
ముతయోపు చిప్పలోని వెండివలె భ్రమమే అని ఏ మాట చెపి్పనారో! ఆ మాట సర 
ఐనది కాదు. అక్డ యుకితు అనేది లేదు కాబటిటు. తదుపర కలిగే కారాయోలని్నంటిలో 
సంక్రమించడం / కొనస్గడం / అనువరతుమానము అవుతున్న కారణము మాత్రము 
సతయోము, వాయోవరతుమానాలు తొలగిపోయ్ - కుండ చిప్పవంటి కారాయోలన్్న అసతయోమని 
అనా్నరో ఆ యుకితు కూడా ఒకచోట చూచినదాని్న మరొకచోట లేదు అనడం 
వాయోవరతుమానత - బాధకము కాదు అనేటువంటి వాకాయోలతో ఇంతకు  మునుపు 
తోసివేసినాము. ఇంకా ఏదైతే లభసుతుండడము, నశించ్తుండము అనే కారణాల చేత 
సదసదనిరవాచన్యమని, కనుక కారయోము మృషా/ మిథ్యో అని ఏమాట చెపి్పనారో 
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అది కూడా సరయైన మాట కాదు. ఉపలబ్్ధ వినాశాలను కలిగి ఉండడము మిథ్యోతావాని్న 
స్ధంచదు. కాన్ అనితయోమని తెలు్పతుంది. ఎల్లపు్పడూ ఉండే వసుతువును నితయోము అని 
పిలుస్తురు. ఒకపు్పడు ఉండి ఒకపు్పడు పోతూ ఉండేదాని్న అనితయోము అని అంట్రు. 
ఏ దేశములోని ఏ కాలములో ఏది లభంచిందో అదే దేశములో అదే కాలములో 
లేదు అని బాధంపబడడమే అది మిథయో అని అనడానికి కారణము. మరొకదేశముతో 
మరొక కాలముతో సమ్బన్ధము ఉండి ఉపలబ్ధమయ్యో వసుతువు అనయోదేశ అనయోకాలములో 
సంబన్ధము కలిగి ఉండడముతో బాధంపబడడము దేశానతురములో కాలానతురములో 
ఉన్నది అనే విషయాని్న మాత్రమే స్ధంచ్తుంది తప్ప మిథయో అని అనబడదు. ఏ 
దేశములో ఏ కాలములో దొరకనపు్పడు మాత్రమే మిథయో అని అంట్ము ఒకచోట 
ఉండి మరొకచోట దొరుకకపోతే దాని్న మిథయో అని అనము. దీనికి సమ్బని్ధంచి 
ప్రతిప్రయోగాని్న మేము చెపుతునా్నము. విను. ఘటము మొదలైన కారాయోలు సతయోమే. 
దేశకాలాదులచేత ప్రతిపన్నమైన ఉపాధయందు బాధంపబడలేదు కాబటిటు. ఆత్మ వలెనే 
అని.

ఇంకొకమాట చెపి్పనారు. వికారాని్న పొందిన, లేక పొందని కారణమైన 
దానినుండి కారోయోత్పతితు జరుగదు. అని, అది సతయోము కాదు. దేశము కాలము, సహకార 
కారణమనబడే పనిముట్లతో కలసినపు్పడు పని జరుగుతూనే ఉన్నది. కారయోము ఉత్పతితు 
అవుతూనే ఉన్నది. వాటితో సమనవాయము వికృతము, అవికృతము ఐన దానికి 
కలుగదు అని కూడా అనా్నరు. అదీ తగనిదే. తొలుత వికారాని్న పొందనిదానికే 
కాలాదులతో సమనవాయము ఉంటున్నది కదా! అవికృతమైన దానికంటే ముందు 
కూడా దేశకాలాదులతో సమనవాయము ఏర్పడవచ్చేను కదా! అని మీరనవచ్చే. కాన్ 
దేశకాలాదుల సమనవాయము ఇతరకారణాలైన ఈశవారుని సంకల్పము వికారము 
చెందడానికి అవసరమైన కర్మ / క్రియలతో సంబని్ధంచి ఉన్నది. కాన్ వికారాయతతుము 
కాదు. కనుక దేశకాలములు మొదలైన వానితో సమనవాయమవడం అనే విశ్షాని్న 
పొందిన కారణమే కారాయోని్న పుటిటుంచ్తుంది. కనుక మేము చెపి్పన మాటలో దోషము 
ఏమీ లేదు. కారణము అనేది కారాయోనికి అబాధతమైన ఆరంభకము. అంటే కారణమైన 
బంగారము లేకుండా మిగతావి ఎని్న ఉనా్న నగలు తయారుకావడం లేదు. ఇది 
లోకంలో అని్నచోట్్ల కనిపిసుతున్నది. ఇట్్లగా ప్రసిద్ధమైన దాని్న ఏ ప్రకారంగా కూడా 
కపి్పపుచచేలేరు.
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వటిటు బంగారము, బ్ళ్ళలుగా మార కారణముగా నున్నది, కారాయోని్న ఆశ్రయించిన 
ద్రవయోము మాత్రమునూ్న హేమాదులకు ఆరంభకము కాదు అని అన్నమాట్ తగనిదే. 
కేవల బంగారము మాత్రమే దేశకాలాదులు జతపడినపు్పడు నగలుగా మారడానికి 
హేతువు అవుతున్నది. కారణమైన బంగారము కంటే వేరయిన కారయోము కనపడడం 
లేదు అని చెప్పకూడదు. హేమము కంటే వేరుగా ఉన్న సవాసితుకము కనిపిసుతున్నది 
కదా! బుది్ధ (తెలుస్కోవడము) వసుతువు వేరని తెలిస్నపుడు దాని్న వయోవహరంచడానికి 
మరొకనామవాచకమైన శబాదుని్న ప్రయోగించడము మొదలైనవాటి దావారా అది 
మరొక (పూరవాము తెలిసిన వసుతువుకాదని) వసుతువు అని ఇంతకు ముందే మేము 
స్ధంచి చూపినాము. ఈ మరొక వసుతువు అని అనడము ముతయోపు చిప్పలోని వెండి 
వలె భ్రమకాదు. ఉత్పతితు వినాశాలకు నడుమ ఉన్న కాలంలో లభసుతున్నందువల్ల ఆ 
దేశకాలాలతో సమ్బన్ధము కలది కాబటిటున్్న బాధ కనపడడంలేదు. ఈ విధంగా లభంచే 
దానిని బాధంచేదైన యుకితు ఏదీ కూడా లేదు. ఇంతకుముందు లభంచని సవాసితుకము 
ఇపుడు లభసుతుంటే ఇది హేమము అనే ప్రతయోభజ్సవాసితుకను ఆశ్రయించినందువల్ల 
బంగారము యొక్ అనువృతితు / సంక్రమించ్ట / కి విరుద్ధము కాదు. వేదానతు 
వాకయోప్రమాణాలచేత ప్రపంచము మిథయో అని అనడానికి స్ధనమైన కారణములను 
కొటిటువేయడము జరగింది. ఇంకా ఈ సందర్భములో ప్రతయోక్షానికి విరోధము 
లేదని చెప్పవలసినదంతా ఇంతకుముందే చెప్పబడింది. అంటే ప్రతయోక్షము జగతుతు 
ఉన్నదని చెపుతున్నది. శాసత్రం బ్రహ్మ ఒక్డే ఉనా్నడని చెపుతున్నది ఈ రండింటికి 
విరోధము ఉన్నది అని అదె్వాతిమతము. ఆ మాట తపు్ప శాసత్రము చెపు్పతున్నదానే్న 
ప్రతయోక్షప్రమాణము చూపిసుతున్నది అని విరోధము లేకపోవడాని్న ఇంతకుముందే 
పెదదులు నిరూపించినారు అని.

ఇంకా ఒక్ ఆత్మతో శరీరాలన్్న ఆత్మలన్్న ఆత్మలను కలవి అవుతునా్నయి 
అని ఏ మాట చెపి్పనారో అదిన్్న అసతయోమే. ఒక్ ఆత్మకే అని్న శరీరాలకు చెందిన 
సుఖదుఃఖాలను అనుభవించాలిస్ వసుతుంది. ఇందుకు ఉదాహరణము ఇది. సౌభర 
మహరషివంటి విలక్షణజా్నులైన వారు ఆత్మ ఒకటే ఐనా అనేక శరీరాలకు సమ్బని్ధంచిన 
సుఖదుఃఖాలను అనుభవించడం కనిపిసుతున్నది. అహమరథామైన మనసుస్జా్తృతవాము 
కలది కాబటిటు ప్రతిశరీరానికి అది విడివిడిగా ఉంటుంది కాబటిటు సుఖదుఃఖాలనుభవము 
ఉండదు ఆత్మభ్దమువల్ల కాదు అన్ చెప్డాన్క వీలులేదు. ఆత్మజా్నము కలవాడే. 
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అతడే అహమరథాము నేను అని భావించేవాడు. మనసుస్ అనతుఃకరణము అనబడేది 
జడము. దానికే అహంకారమని మరొక ప్రు. అది జీవుడికి ఒక భ్గస్ధనము. 
శరీరము ఇంద్రియాల వలెనే జా్తకాదు అని మునుప్ ఉపపాదించినాము. శరీరాలన్్న 
కూడా, శరీరములు (నశించేవి) జడము, కారయోములు, కలి్పంపబడినవి కావడం 
చేత ఒక్ అవిదయో చేతనే కలి్పంపబడినవి అని ఏ మాట పలికినారో అది కూడా సరవా 
శరీరాలు అవిదయో చేతనే కలి్పతాలు కావు గనుక తపు్పడు మాటనే అవుతున్నది. కలి్పతం 
కాకపోవడమనేది అబాధతము - దేని చేత కూడా కాదు లేదు అనబడకుండడము 
అని, సతయోము అన్ ఉపపాదించినాము. చేతనుడి కంటే తకి్నదంతా జడము అని 
కనిపిసుతున్నది కనుక చేతనులందరూ ఒక్టే. అననుయోలే అని అనా్నరో ఆ ముచచేట 
కూడా సుఖదుఃఖవయోవసథాను ఆధ్రంగా చేసుకొని భేదాలు ఉనా్నయి ఆత్మలలో అని 
ఉపపాదించినందువల్ల కొటిటువేయబడుతున్నది. ఈ శరీరాలన్్న నావల్లనే ఆత్మలను 
కలవిగా ఉనా్నయి. నాయొక్ అవిదయో చేతనే కలి్పంపబడినవి. నేనే ఈ చేతన 
సముదాయమంతా అని ఆత్మలకు ఏ ఐకాయోని్న ఉపపాదించినారో అది తమ సిదా్ధనతుము 
యొక్ సవారూపాని్న తెలియనందువల్ల భ్రానితుతో పలికిన పలుకు మూత్రమే. న్ మతంలో 
నేను న్వు అనబడే అరాథాలకంటే వసుతువుల కంటే - విలక్షణమైనది కదా చినా్మత్రమైన 
ఆత్మ.

ఇంకా నిరవాశ్ష చినా్మత్రమైన దానికంటే మిగిలింది అంతా మిథయో అని చెపుతున్న 
న్వు మోక్షము కొరకు ఆచారుయోలను ఆశ్రయించి బ్రహ్మ తతావాని్న వినాలను కోవడం 
అందుకోసం ప్రయతి్నంచడము అంతా దండుగమారపనే. అదంతా అవిదాయోకారయోము 
కాదా! ఎట్్లగంటే ముతయోపు చిప్పలో ఉన్నటుటు కనిపిసుతున్న వెండిని చేతిలోకి 
తీసుకోవడానికి ప్రయతి్నంచిన తీరుగా ఉన్నది కాబటిటు. పైగా మోక్షాని కొరకై చేసే 
ప్రయత్నమూ వయోరథామే. అవిదయో చేత కలి్పంచబడిన ఆచారుయోనికి స్వాధీనమైన జా్నము 
యొక్ కారయోము కాబటిటు శుకడు ప్రహా్లదుడు వామదేవాదుల ప్రయత్నము వలె. తతతోవామ 
స్్యద్వాకా్యల వల్ల పుట్ట్న జాఞానము సంస్రబన్ధన్్న తొలగంచేద్ కాదు. అవిదయో చేత 
కలి్పంచబడిన వాకయోము వలన పుడుతున్నది కాబటిటు. పైగా అది సవాయంగా అవిదాయో 
ఆత్మకము. అవిదాయో కలి్పతమైన జా్తను ఆశ్రయించి ఉన్నది. అవిదాయోకలి్పతుడైన 
ఆచారుయోనికి వశమై, ఆయన చెపి్పనందువల్ల వినడంతో పుడుతున్నందువల్ల కలలోని 
బనా్ధని్న - కటుటుబడిని - తొలగించే వాకయోమువల్ల పుటిటున జా్నము వలె.
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ఇంకా నిరవాశ్ష చినా్మత్రమైన బ్రహ్మ మిథయో. అవిదాయోకారయోమైన జా్నము చేత 
తెలియబడేవాడైనందువల్ల. అవిదయో చేత కలి్పంచబడిన జా్తను ఆశ్రయించిన జా్నము 
చేత తెలుపబడుతున్నందువల్ల. అవిదాయోత్మకమైన జా్నము చేత చేరదగిన వాడవడము 
వల్ల. ఏది ఇటు్లన్నదో అది అట్లవుతుంది. ఎట్్లగంటే కలలో కనిపించిన గంధరువాల 
నగరాదులవలె. పై రండు పేరాలలో చెప్బడిన వాకా్యలనీ్న తారి్కక, అనుమాన 
ప్రమాణాలు ననుసరించి చేసన ప్రయోగాలు. ప్రతిద్న్లోనూ ముందుగా ప్రతిజఞా, 
హేతువు దృష్ట్నతోలు చూపబడుతున్నయి. వాట్న్ అవగాహన చేసుక్వాలి.

నిరవాశ్ష చినా్మత్రమైన బ్రహ్మ సవాయంగానే ప్రకాశిస్తుడు. ఆయన ఇతర 
ప్రమాణాల స్యాని్న కోరడు. ఏదైతే ఆత్మను స్క్షిగా కలి్న సవాయం ప్రకాశజా్నము 
కనిపిసుతున్నదో అది జ్్యము నందు ఒకానొక విశ్షము సిది్ధంచేదిగా ఉండి జా్తలోనే 
ఉంటుంది అని మునుప్ చెపి్పనాము. (జ్్యము - తెలుస్కోబడేది వసుతువు, దానిలో 
విశ్షము - మిగతా వసుతువులలో లేకుండా ఈ ఒక్దానిలో మాత్రమే ఉండి వాటికంటే 
ఇది వేరు ఐనది అని నిరాథారంచేది - అది సిది్ధంచడము అంటే బుది్ధకి అందడమే. 
అది జా్తలో మాత్రమే ఉండి అతని యొక్ మాటలో్ల చేతలో్ల వెల్లడి ఔతుంది). 
ఆ జా్నము నిరవాశ్షము అని యుకితు యుకతు జా్నాలు ఏవి చెప్పబడినాయో అవన్్న 
వెంటనే చెపి్పన అవిదాయోకారయోతావాత్ ఇతాయోదులైన అనుమానాలతో హేతువులతో 
దూరము చేయబడినవి. నిరవాశ్షమైన చినా్మత్రానికి అజా్న స్క్షితవాము నేను అనే 
అహంకారాదులైన జగత్ భ్రమ కూడా పొసగదు. స్క్షితవాము భ్రమాదులన్్న కూడా 
జా్తలో ఉండే విశ్షాలుగా కనపడుతున్నవి. కేవలము జా్నములోనివి కావు. అట్్లంటి 
నిరవాశ్ష చినా్మత్రానికి ప్రకాశతవాము, స్వాయతతుప్రకాశతా - తనంతట తానుగా 
వయోవహారయోగయోమై ఉండడము - సిది్ధంచదు. ప్రకాశమంటే ఒకానొక పురుష్డికి ఏదో 
ఒక విశ్షాని్న కలి్న వసుతువును గురంచి సవాయంప్రకాశత అని మీరు ఉపపాదించినారు. 
కనుక అటువంటి విశ్షము లేని వసుతువుకు ప్రకాశతవాము కలుగదు. 

మీరు మీ చెపు్పచేతలో్ల ఉండేవార నడుమ కూరుచేని యధ్రథాము కాని 
వసుతువు నుండి కూడా పరమారథామైన వసుతువు పుటుటుకొసుతుంది అని గంతెతితు బ్గ్రగా 
ప్రకటించెడివారో అది కూడా అవనీ్న పనులు అబ్ధితములైనవాట్తో సమానలు. 
వా్యవహారిక సతా్యలు. యధ్రాథాన్కైతే అవిద్్యత్మకాలే అని మీ అంతట మీరే 
ఒపు్పకునా్నరు గనుక నిరసతుమై పోయింది. ఎక్డైనా పరమారథామైన దాను్నండే 
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కారణాను్నంచే అని్న కారాయోలు పుడుతాయని ప్రతిపాదించే వారమైన మాచే మునుప్ 
నిరసించబడింది. ఐతే మేము చెపి్పన ఈ అనుమానాలకు శ్రుతి విరోధము వసుతుంది 
కదా అని శ్రుతుల విరోధ్ని్న చెప్పలేరు. మీరు చెపి్పనటు్ల శ్రుతి కూడా అవిదాయోకారయోము 
అవిదాయోత్మకము కాబటిటు చూపబడిన దృషాటునాతులకంటే విశ్షము లేక దానితో సమానము 
ఔతున్నది.

బ్రహ్మ అపారమారథాకమైన జా్నము చేత తెలియబడినా తరువాతి కాలములో 
ఆవేదము అవిదయో నుండి పుటిటుంది. కనుక దాని మాటలు సతాయోలు కావు అనే బాధ 
కలిగినా బ్రహ్మ మాత్రము సతయోమే అని మీరన్నమాట సరైనది కాదు. చెడడి / తపు్పడు 
కారణము వలన పుటిటున జా్నముచే తెలుపబడినవాడు / ది అని నిశచేయము చేసినాక 
ఆ తరువాత కలిగే బాధ్ దర్శనము వలన కలిగే ప్రయోజనము ఏముంటుంది? 
ఎట్్లగంటే శూనయోమేతతతు్వము అని చెప్్ప వాకయోజనయోజా్నానికి తరువాతి కాలంలో బాధ 
కనపడినా / తెలిస్నా, ఆ జా్నము దోషము కారణంగా పుటిటుందని నిశచేయించినందు 
వల్ల ముందుగా తెలిస్న జా్నము అసతయోము. నిజము కాదు అని తేలుతుంది. ఇంకా 
న్హననఽసతోకంచన, విజాఞాన మానందం బ్రహ్మ. అనే వాకాయోల దావారా విజా్నానికంటే 
వేరుగా ఉన్న వసుతుసముదాయమంతా నిషేధంపబడిన తరావాత అని్నంటికంటే చివరగా 
బాధ్దర్శనము చెప్పబడుతున్నది.  శూనయోమే తతవామని చెపి్ప తరువాత అది కూడా లేదని 
చెప్్పది పరము / బలీయము అవుతున్నందున దాని దావారా బాధ కనిపించ్తున్నది. 
ఏవీలేవు అని అని్నంటిన్ నిషేధంచిన తరువాత ఇంకా నిషేధంచడానికి మిగిలిందేదీ 
లేదు కనుక దానికే శూనయోవాదానికే బాధదర్శనము అవుతుంది. అనగా ఏమీ లేవు 
అన్నదాని్న తపు్ప అని చెపి్పతే అన్్న ఉన్నవి అన్నటే్ల ఔతుంది. దానివల్ల కలిగేదేమిటంటే 
ప్రతయోక్షాదిప్రమాణాలన్్న దోషమూలాలు / దోషముపై ఆధ్రపడినటిటువి, దుషాటులు ఐన 
ఇంద్రియాల దావారా జా్నాని్న కలిగించేవి అవుతవి. అదే తీరుగా తనకు తానే ప్రమాణము 
ఐనటిటుది, దోషాలు లేనిది ఐన వేదానతు శాసత్రము చేత పుటిటున సరవాశూనయో జా్నము మిగతా 
ప్రమాణాల దావారా తెలియవచిచేన జా్నాలతో సమానంగా దోష భూయిషటుమే - తపు్పల 
తడకనే అవుతుంది.

కనుక విజా్న సవారూపము ఐనదంతా, యధ్రథామైన జా్తలో ఉన్నటువంటిది. 
సవాయంగా సతయోమైన అరథా విశ్షాలను తెలియజ్సేది. అటువంటి జా్నములో కొంత 
జా్నము దోషాల వల్ల కలి్నటువంటిది. ఆ దోషము కలి్పతము కాక యధ్రథామైనది. 
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కొంత జా్నము దోషము లేనిది. సతాయోలైన కారణాలచేత కలిగినటువంటిది. అని 
ఎంతదాకా మీరు ఒపు్పకోరో అంతదాక ఇది సతాయోరథాము. ఇది మిథయో ఐన అరథాము 
అనే వయోవసథా ఏర్పడదు. లోకములో వయోవహారము కూడా జరుగదు. స్ధ్రణంగా 
లోకవయోవహారము అది పారమారథాకమైనా లేక భ్రానితురూపమైనదైనా పారమారథాకమైన 
జా్తలో ఉన్న అరథావిశ్షాని్న తెలియజెపూతు ఆ విశ్షాని్న కలవాడుగా అతడిని 
తెలియజ్సుతుంది. (పారమారిథాక జాఞాతృగత అరథావిశేషసద్్ధరూప ప్రకాశపరవికాం 
= మన మాటలో్ల చెపు్పకుంటే మానవుడు పరమారథాము అంటే నిజంగా ఉన్నవాడు 
అవిదయో చేత కలి్పంపబడిన ఊహాజనిత వయోకితుకాదు. అతనికి జా్నము తెలివి ఉన్నది. 
దానితో యధ్రథామైన ప్రపంచములోని వసుతువులను చూస్తుడు ఇది ఆవు. ఇది గఱ్్ఱ 
అని వాటికి ఉండే లక్షణాలను బటిటు గురతుంచ్తాడు. రండు వేరు వేరు ఆకారాలను కలి్ 
ఉన్నవి. సవాభావాలను కలి్ ఉన్నవి అనిన్్న గురతుంచ్తాడు. దీనికి ఇది ప్రు. దానికి అది 
ప్రు. అని తెలుస్కొని వయోవహరస్తుడు. అందువల్ల అతడిని జా్నము కలవాడు కనుక 
జా్త అని తెలుస్కుంట్ము, ఆయా వసుతువులను చూచినపు్పడు వాటిలోని భేదాలను 
గురతుంచినపుడు అరాథాలలో ఉండే విశ్షాలను తెలిసి ఉనా్నడని అంటునా్నము. ఆ 
విధంగా జా్తలో ఉన్న అరథా విశ్షాలను తెలిసి ఉనా్నడని అంటునా్నము.  ఆ విధంగా 
జా్తలో ఉన్న అరథా విశ్షసిది్ధరూపము తెలుసుతుంది. ఇపుడు అతడిని తెలిస్నవాడు 
అని అంటునా్నము. అందుకు కారణం ఆయనలో ఆ విధమైన జా్నము ఉండడమే. 
సందర్భము వచిచేనపుడు దాని్న మాటలో్ల చేతలో్ల ప్రదర్శస్తుడు. అదే ప్రకాశము దాని్న 
ఆధ్రంగా చేసుకొనే వయోవహారము జరుగుతుంది. అది పారమారథాక జా్తృగత అరథా 
విశ్ష సిది్ధరూప ప్రకాశపూరవాకము అనబడుతుంది.)

నిరవాశ్షసనా్మత్రుడు పరమారథామైన వాడైనా, అపారమారథాకుడైనా అతడిని 
వయోవహరంచడానికి హేతువు / విశ్షము లేదు కాబటిటు - తకి్నవారలో ఏదో ఒక 
విశ్షము ఉన్నటు్ల ఇతడిలో ఏమీ లేదు కాబటిటు - లోకములోని వారు ఇతడితో 
వయోవహారము చేయజాలరు. నిరవాశ్ష్నికీ జరుగదు. విశ్షాలకు అధషాఠునము లేకుండా 
భ్రమ కలుగదు కాబటిటు, అని్న అధ్యోస్లకు అధషాఠునమైన సనా్మత్రుడు మాత్రము 
పరమారథాము ఆయన మీద ఆరోపించిన / కలి్పంచిన విశ్షాలన్్న అపరమారాథాలు, అని 
మీరు చెపి్పనారు. అది కూడా దోషము దోషాశ్రయతవాము జా్తృతవాము జా్నాలు అనేవి 
అపరమారాథాలే ఐనా భ్రమ కలుగడానికి ఆటంకము ఏమీ ఉండదు కాబటిటు అధషాఠునము 
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- దోషము, భ్రమ దేనిపై ఏర్పడుతుందో ఆ వసుతువు లేక వయోకితు - నిజముకాకపోయినా 
భ్రమ కలుగుతూనే ఉన్నది కనుక తోసి వేయబడింది. ఇక అధషాఠునము అపరమారథాము 
ఐనపు్పడు భ్రమ ఎక్డా కనపడడములేదు. కనుక సనా్మత్రము పరమారథాము అనే 
తప్పక ఒపు్పకోవాలి అని అంటునా్నవా! అయోయో! అపు్పడు దోషము దోషాశ్రయతవాము 
జా్తృతవాము జా్నములు అపరమారాథాలు ఐనా భ్రమ ఎక్డా చూడలేదు. కనుక 
దర్శనానుస్రము (దర్శనము శాసత్రము, ప్రతయోక్ష ప్రమాణము) వాటిని కూడా 
పరమారాథాలే అని తప్పక ఒపు్పకోవాలి. కనుక న్ వాదమంతా హడావిడీ చేయడము 
నేను బటిటుందే కుందేలు అన్నటు్ల పటుటుదల మాత్రమే తప్ప విశ్షము ఏమీలేదు.

పరమాత్మ కంటే ఇంకా చాలామంది జీవులునా్నరని భేదవాదాని్న అంగీకరంచినా 
గడిచిపోయిన కలా్పలు ఎన్్న తెలియవు. అననాతులు. కావున ఆత్మలందరూ ముకుతులు 
ఐపోయినారు. ఇంకా సంస్రములో బదు్ధడైన వాడు ఒక్డూ ఉండడు. కాబటిటు బదు్ధడు 
ముకుతుడు అనే వయోవసథా చెల్లదు అని మీరు వాదించిన విషయము కలా్పలు అననాతులు 
ఐనటేటు జీవులు కూడా అననతుము లైన వారే కనుక ఇంకా కొంతమంది ఉండనే ఉంట్రు 
అందువల్ల మీ మాటను పక్కు పెడుతునా్నము. ఒప్పము.

ఆత్మలు అననతుములు ఐనపు్పడు అవి అన్్న పరస్పరము వేరువేరు కాబటిటు 
మినుములు ఆవాలు కుండలు బటటుగుడడిలవలె ఎంతొకొంత పరమితి కలిగి 
సంఖయోకలవాళ్్ళ - ఇంతమంది అని సంఖాయోవతతు్వము తప్పనిసరగా తేలుతుంది అని 
చెపి్పన మాట కూడా తప్్ప. కుండలు మొదలైనవి కూడా అననాతులే కనుక దృషాటునతుము 
స్ధయోవికలము అవుతుంది. ఒక విషయాని్న ఏదో ఒక ఉదాహరణ/ దృషాటునతుము, 
బ్ంబప్రతిబ్ంబాలలో సరగా్ సరపోయ్దాని్న చెపి్ప ఇది ఫలానా అని నిర్ణయించ్తారు. 
ఇక్డ సంఖయో కలవి అని చెపి్పన కుండలు ఎన్్నతెలువడం లేదు. ఆత్మలు కూడా 
అంతే. కాన్ పూరవాపక్షి ఇంత సంఖయోగలవి అని దాని్న చూపి ఆత్మలు కొంతమందే 
అని స్ధంచబోయినాడు. కాని అది కుదరడం లేదు. ఆత్మలు ఎక్డో ఒక దగ్ర 
ఉంటే కషటుపడి ఐనా లెకి్ంచవచ్చే. కాన్ అవి విశవామంతట్ ఉనా్నయి కనుక 
వాటిని ఎంచడము అస్ధయోం అందుచేత దృషాటునతుము పూరవాపక్షి స్ధంచదలుచేకున్న 
అంశాని్న స్ధంచలేకపోయింది. కనుక స్ధయోవికలము. ఐతే పది కుండలు, వెయియో 
మినుపగింజలు అని సంఖయో కనపడుతున్నది గదా! అని అంటే. నిజమే. ఆ సంఖయో 
ఘట సవారూపాలని్నటికీ చెందినది కాదు. ఒక దేశములో ఒక కాలములో ఉన్న 
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ఘట్లకు సంబని్ధంచిందే. ప్రపంచమంతా ఉన్నవాటికి చెందింది కాదు. ఆ విధమైన 
సంఖాయోవతతు్వమును ఆత్మల విషయములో మేము కూడా తప్పక ఒపు్పకుంట్ము. 
అంతమాత్రం చేత ఆత్మలందరకి ముకితురావడమనే ముచచేటలేదు. ఆత్మలు 
అననతుములైనవి కదా! ఐతే ఆత్మలు పరస్పరము భన్నములు / వేరువేరు ఐనట్లయితే 
కుండలు మొదలైనవాటివలె జడతవాము, ఆత్మలు కాకపోవడము నశించడము అనే 
దోషాలు వస్తుయని మీరు పలికిన పలుకు తపు్ప. ఒక జాతికి చెందినవాటిలో ఉన్న 
భేదము ఆ జాతి వాటికి ఇతర జాతీయతావాని్న తెచిచేపెటటుదు. లోకంలో ఎక్డైనా 
కుండలో్ల ఉండే భేదము మరొకజాతికి చెందినవాటినిగా బటటు గుడడిలుగా, లేదా 
మరొకటినిగా వయోవహారాని్న ఎవవారూ చెయయోడం లేదు. ఎని్న భేదాలు ఉనా్న ఒడూడి, 
పొడవు ఉనా్న దాని ఆకారాని్న బటిటు అది కుండ అనియ్ వయోవహరంపబడుతున్నది. 
వాటిలోని భేదము పటతావాని్న తెచిచేపెటటుడం లేదు. 

భేదాని్న అంగీకరంచితే వసుతువుతో మరొక వసుతువు వేరుచేయబడుతుంది. అదే 
మాదిరగా దేశకాలాలను బటిటు కూడా బ్రహ్మకు పరచే్ఛదం ఏర్పడుతుంది. అపు్పడు 
బ్రహ్మ అననుతుడు - అంతము లేనివాడు. అని అనడం కుదరదు. అని వాదించిన 
విషయమునూ్న సతయోముకాదు. తగనిదే వసుతువులను ఆధ్రంగా చేసుకొని పరచే్ఛదము 
చేయబడిన వాటికిన్్న తకు్వ ఎకు్వలతో ఇనే్న ఉండాలనే నియమము లేదు కాబటిటు 
దేశ కాలాలను బటిటు ఏర్పడిన ఇంతమొతతుము / ఇంత పరమాణము అనెడిది ఇతర 
ప్రమాణాలపై ఆధ్రపడి నిర్ణయించేదైనందున సరవాదేశకాలాదులతో సంబన్ధము 
కలవాడు ఐనా ఇతర ప్రమాణాలతో వచేచే ముపు్ప లేదు. వసుతువుతో పరచే్ఛదము 
ఉన్నంద మాత్రాన అని్నరకాల పరచే్ఛదాలు లేనివాడని అనలేము కనుక ఆననాతుయానికి 
ఢోకా లేదని అనకూడదు అని అంట్రా! అట్లయితే అవిదయోకంటే బ్రహ్మ విలక్షణుడు అని 
పలికే మీకు కూడా సమానమే. అనగా సనా్మత్రుడైనవానికి అవిదయో కంటే విలక్షణుడు 
అని ఒపు్పకున్నందున్న బ్రహ్మ కూడా భను్నడు - బ్రహ్మ అవిదయో కన్న వేరయినవాడు 
- ఐనందువల్ల భేదము కారణంగా వచేచే దోషాలు అన్్న - జడతవాము, అనాత్మతవాము, 
క్షయితవాము వంటివి అంటుకుంట్యి. అందుకని అవిదయోకంటే విలక్షణుడు కాడని 
తలవంచితే అపు్పడు బ్రహ్మ అవిదాయోత్మకుడు / అవిదయోకంటే వేరుకాక అవిదయో కలవాడే 
అవుతాడు. జా్నసవారూపము దూరమవుతుంది. ఆపైన సత్యం జాఞానమననతోంబ్రహ్మ అనే 
వాకయోము అరథాము లేనిదౌతుంది అంటే అది బ్రహ్మను గురంచి తెలిప్ లక్షణవాకయోము 
కాబటిటు చెప్్పది ఒకటి ఆచరణలో కనపడేది మరొకటి అయియో పొరపాటు అరాథాని్న 
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తెలిప్ది అపారథాకము అవుతుంది. భేదతతాతు్వనే్న అంగీకరంచకపోతే సవాపక్షాని్న 
కాపాడుకోవడానికి, ఎదుటి పక్షాని్న పక్న పెటటుడానికి అవసరమైన స్ధనాలు, 
దూషణలు ఏవో తెలుస్కొనే వివేకము / తెలివాలేదు కాబటిటు మీవాదమంతా అసమంజసమే 
అవుతుంది. బ్రహ్మకు ఉన్న అననుతుడనే ప్రసిది్ధ దేశకాలముల చేత పరచే్ఛదము 
లేకపోవుటవల్లనే కాదు వసుతువును బటిటు కూడా పరచే్ఛదము లేకుండుటవల్లనే వచిచేంది. 
అంతేకాని ఎటువంటి పరచే్ఛదము లేకపోవుట అనేది కాకుండా ఒకదానివల్ల 
పరచే్ఛదము మరొకదాని వల్ల పరచే్ఛదము లేకపోవుట అనే రండు లక్షణాలవల్ల కాదు. 
ఏదో ఒక లక్షణాని్న బటిటు వైలక్షణయోము వసుతుంది. అట్్లకాదనుకుంటే అది కుందేటి 
కొము్మ వంటిది అవుతుంది. అటువంటిది ఎక్డా దొరుకదు. ఇక భేదము ఉన్నది 
అని వాదించేవాళ్ళకైతే చిదచిద్ వసుతువులన్్న బ్రహ్మకు శరీరమవుతున్నందున అన్్న 
తనకు విశ్షణాలే అవుతునా్నయి కనుక తన నుండి కాన్, వేరయిన మరొకడివల్లగాన్ 
పరచే్ఛదము లేదు.

ఇట్్ల చూపెటిటున కారణాలవల్ల కారణం కంటే భన్నమైన కారయోమైన జగతుతు 
సతయోమే కాబటిటు బ్రహ్మ యొక్ కారయోమైన ఈ సమసతు జగతూతు బ్రహ్మ కంటే వేరయినదే 
అని పూరవాపక్షము సిద్ధమైతే దానికి సమాధ్నమును చెపుతునా్నము. తదననయోతవాం 
ఆరంభణ శబాదుదిభయోః - బ్రహ్మకంటే వేరైనది కాదు. ఆరంభణశబాదుదులవల్ల.

తస్్మత్ - పరమకారణుడైన బ్రహ్మకంటే అననయోతవాం జగము వేరుకాక 
పోవడమనేది దాని్న ప్రతిపాదించే ఆరంభణ శబాదుదుల వల్ల తెలుసుతున్నది. ఆరంభణ 
శబదుము ఏ వాకాయోలకు మొదట ఉన్నదో అవి ఆరంభణశబాదులు 1) వాచా ఆరమభూణం 
వికారో నమధేయం మృతితోకాఇతే్యవసత్యం. మాటతో ఆరంభంచడం వికారము 
వేరు మటిటు అనేది మాత్రము సతయోమైన వసుతువు 2) సదేవ సోమే్యదమగ్ర ఆసీత్ ఏకమే 
వాద్వితీయం తదైక్త బహుస్్యం ప్రజాయేయేతి. తతేతోజోఽసృజత. 3) అన్న 
జీవేనత్మనఽనుప్రవిశ్య 4) సనూ్మలాః సోమ్య! ఇమాః సరావిః ప్రజాః సద్యతనః... 
ఐతద్త్మష్మిదం సరవిమ్. తత్ సత్యమ్. సఆతా్మ. తతతోవామసశేవితకేతో! 4) ఓ సోముయోడా! 
ఈ పుటుటుక కలవారు అందరూ సత్ శబదుముచేత చెప్పబడేవాడినే మూలకారణముగా 
(ఉపాదాన) కలవారు. ఆయనపైననే ఆధ్రపడి బ్రతుకుతునా్నరు. ఈ కనిపించేదంతా 
ఈయనను ఆత్మనుగా కలి్ఉంటున్నది. ఆయన సతయోమైనవాడు. ఆయననే ఆత్మ. న్వు 
కూడా ఆయననేఐ ఉనా్నవయాయో శ్వాతకేతో ఇటువంటివి. వేరే ప్రకరణాలలో ఉనా్న అవి 
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ఈ విధంగా జగత్ కారణాని్న తెలిపిడి చేసేవే కనుక ఇక్డ వాటిని కలుపుకోవాలి అని 
అభప్రాయము. ఇవి కదా! చిదచిదాత్మకమైన జగతుతుకు పరబ్రహ్మకునూ్న అననయోతావాని్న 
ఉపపాదించ్తునా్నయి. అదెట్లంటే - సతోబ్్ధఽస. ఉతతమాదేశమప్రాక్ష్ః. యేనశ్రుతం 
శ్రుతం భవతి. అమతంమతం అవిజాఞాతం విజాఞాతమ్. సతుబు్ధడుగా ఉనా్నవు. (మొదుదువలె 
కదలిక మెదలిక లేకుండా) న్వు మీ గురువుగార ఆ ఆదేశమును (బ్రహ్మను) 
గురంచి అడిగినావా? ఎవరవల్లనైతే విననిదంతా విన్నటుటు అవుతుందో! మననము 
చేయబడనిది మననము - మతము అవుతుందో, దేని్న తెలుస్కుంటే తెలియనిది అంతా 
తెలియవసుతుందో దాని్న. అని జగతుతు మొతాతునికి బ్రహ్మ ఒక్డే కారణము కారణం కంటే 
కారయోము వేరుకాకపోవడాన్్న మనసులో పెటుటుకొని కారణమైన బ్రహ్మను గురంచి 
తెలుస్కోవడం దావారా కారయోమైన ఈ సమస్తునికి చెందిన విజా్నమంతా తెలియవసుతుందని 
ప్రతిజ్ చేయగా ఈ సమసతు ప్రపంచానికి బ్రహ్మ ఒక్డే కారణమనే విషయం తెలియని 
శిష్యోడు కథంను భగవః సఆదేశః. ఓ పూజుయోడా! ఆ ఆదేశము - ఉపదేశము - బ్రహ్మ 
కారణము ఎట్్ల అవుతాడు అని ఒకదాని్న గురంచి తెలుస్కుంటే మరొకదాని్న గురంచి 
ఎట్్ల తెలుసుతుంది? అది అసంభవము అనే ఉదేదుశముతో ప్రశి్నంచగా! జగతుతుకు బ్రహ్మ 
ఒక్డే కారణమనే విషయాని్న ఉపదేశించపూనుకొని లోకప్రతీతి దావారా నిరీ్ణతమైన 
కారణము కంటే కారయోము వేరుకాదు అనే అననయోతావాని్న యథసోమ్యఏకేనమృత్ 
పిండేన సరవిం మృణ్మయం విజాఞాతంస్్యత్. ఓ సోముయోడా! ఒక్ మటిటుముదదును గురంచి 
తెలుస్కుంటే మటిటుతో నిండియున్న, మటిటుతో చేయబడిన వసుతువులన్్న ఎరుకపడుతాయో 
అనే ఉదాహరణతో చూపిసుతునా్నడు. ఎట్్లగైతే మటిటుముదదుతో చేయబడిన కుండ, చిప్ప 
వంటివి అన్్న మటిటు అనబడే ఆ ద్రవయోము కంటే వేరు ద్రవాయోనికి చెందినవి కావు అని దేని్న 
- ఏ కారణాని్న - తెలుసుకుంటే తెలుసుతుందో ఆ జా్నాని్న గురంచి అడిగినావా? అని.

ఇక్డ కాణాదులు - వైశ్షికుల యొక్ వాదం ప్రకారము కారణం కంటే కారయోము 
మరొక ద్రవయోమే అని శంకించి లోకంలో ఉన్న ప్రసిది్ధని బటేటు కారణాను్నంచి కారయోము 
వేరుకాదు అనే విషయాని్న (సూత్రకారుడు) వేదపుర్షుడు ప్రతిపాదిసుతునా్నడు. 
వాచారంభణం వికారోనమధేయం మృతితోకేతే్యవ సత్యమ్ అని. ఆరభయోతే - ఆలభయోతే 
- స్పమృశింపబడుతున్నది కనుక ఆరంభణమ్ అనబడుతున్నది. రలయోరభేదః - 
రలలకు భేదము లేదు. కృతయోలుయోట్ర్బహులమ్ అనే పాణిని సూత్రము ప్రకారము 
కరా్మర్ధములోలుయోట్ ప్రతయోయం వచిచేంది. దానితో ఆరంభణం అనే పదము ఏర్పడింది. 
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వాచా - వాక్ పూరవాకమైన వయోవహారముతో అనగా కారణముతో హేతువుతో అని 
అరథాము. కుండతోన్ళ్ళను తీసుకొనిరా! వంటి వాకు్లతో న్ళ్ళను తీసుకుని రావడమనే 
వయోవహారము జరుగుతున్నది. ఇట్్లగే మిగతా అన్్న. ఆ వయోవహారము నడువడానికి - 
పని జరుగడానికి అదే మటిటు అనబడే ద్రవయోముతో గుండ్ంగా, లావుగా ఉండడము అనే 
లక్షణాలు - గురుతులు ఉన్న వికారః - సంస్థాన (ఆకార) విశ్షము, దానికి సమ్బని్ధంచి 
ఘటము) కుండ అనే ప్రు, స్పమృశయోతే - న్ళ్్ళ తీసుకుని రావడము మొదలైన (పనులు) 
వయోవహార విశ్షాలు నెరవేరడం కొరకు మటిటు అనబడే ద్రవయోమే మరొక రూపాని్న 
మరొకప్రును పొందినది అవుతున్నది. ఇందువల్ల కుండ మొదలైనవన్్న మటిటు అనేదే 
సతయోము. మృతితుకాద్రవయోమనియ్, సతయోమ్ - ప్రమాణము దావారా లభంచ్తున్నది. 
స్పమృశింపబడుతున్నది. తెలుసుతున్నది అని అరథాము. అంతేకాని మరొక ద్రవయోమని కాదు. 
కావున మటిటు బంగారము మొదలైన ద్రవయోమే మరొక రూపాని్న తాలిచేనంతమాత్రాన 
బుది్ధ శబాదుంతము మొదలైనవి పొసగుతునా్నయి. ఎట్్లగంటే ఒకే దేవదతుతుడు ఆయా 
అవసథాలలోని భేదాల కారణంగా బాలుడు యువకుడు ముసలివాడు అని బుది్ధ 
శబాదునతురాదులు ఆయా అవసథాలలో అతడు చేసే వేరేవారు పనులు తెలియవసుతునా్నయో 
అట్్లగే. వయోకితు / ఆత్మ మారలేదు. కాన్ శరీరములో అవసథాలు మారనాయి. అదే మాదిర 
మటిటు మారలేదు. దాని ఆకారాలు మారనాయి. అందుచేత వేరువేరు ప్రు్ల వచిచేనాయి. 
అది మటిటు అని తెలుసుతున్నది. దాని్న గురంచి తెలుస్కుంటే దాని వికారాలు అన్్న తెలుసతువి.

మటిటు ఉంటుండగానే ఘటము పగిలింది నశించింది అని వయోవహారం లోకంలో 
ఉన్నది. కనుక కారణం కంటే కారయోము వేరు అని మీరన్నది సరకాదు. మటిటు ఉన్నది. 
అది ఉత్పతితు వినాశము అనే రండు అవసథాలను పొందుతున్నది. ఒక దశలో కుండగా 
ఉత్పతితుని పొందుతున్నది. ఆ అవసథాను పొందింది మటేటు కదా! మళ్్ళ వినాశము అనే 
అవసథాను పొందితే కుండ అనబడే అవసథాను కోలుపోయి వినాశము రూపములో తిరగి 
ముడిరూపములో ఉండే అవసథానే అదే మటిటు పొందుతున్నది. కనుక ఆయా అవసథాలలో 
ఉన్న ద్రవయోము - అది ఒక్టే - నకే ఆయా శబాదులు (ప్రు్ల) వాటి దావారా ఆయా పనులు 
జరుగుతునా్నయి. కనుక ఒకే ద్రవయోము కారణము కారయోముల రూపములో ఉన్నదనుటే 
తగును. ద్రవాయోనికి ఆయా అవసథాలు కలుగడమనేది కారకుడైన వానియొక్ వాయోపారాని్న 
బటిటు ఉంటున్నది. అపు్పడది ప్రయోజనకారగా ఉంటూ అరథావంతమౌతున్నది 
అభవయోకితు - ఆయారూపాలో్ల వెల్లడి కావడము - కి సమ్బని్ధంచిన ప్రశ్నలు అన్్న 
దాని్న ఒపు్పకోకపోవడముతోనే పరహరంపబడినాయి. ఉన్నవసుతువే అభవయోకితు 
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అనబడకుండా ఉత్పతితు - పుటుటుక రూపములో వెల్లడి అవుతున్నది అని ఒపు్పకుంటే 
కూడా సతా్రయోవాదానికి వైరుధయోము ఏమీరాదు ఉన్నదాని నుండే పుడుతున్నది కాబటిటు. 
మీరు పరస్పర విరుద్ధంగా మాట్్లడుతునా్నరు. ముందుగా ఉన్నది అంటునా్నరు. 
అదే పుడుతున్నది అని అంటునా్నరు. రండూ ఎట్్ల పొసగుతాయి. ఉన్నదానికి 
పుటుటుకను చెపుతునా్నరు. పుటుటుకలేనిది ఉండేదెట్్ల? అని. నిజమే మీకు ఉత్పతితు వినాశాలు 
అనేవాటియొక్ యధ్రథాసిథాతి ఏమిట్ తెలియదు. అందువల్ల మీకు ఈ సందేహము 
వసుతున్నది. ఒక ద్రవాయోనికి ఒకదాని తరువాత ఒకటి చొపు్పన పలురూపాలతో కలయిక 
ముందరముందర సంస్థానములలో ఉన్నదానికి వినాశము అనబడుతున్నది. తనదైన 
అవసథాలో ఉండడమే ఉత్పతితు. అనగా ఒక ద్రవయోము తనకు సహజమైన రూపములో 
ఉండి కారక వాయోపారము కారణంగా వేరువేరు ఆకారాలను పొందినపు్పడు మొదటి 
ఆకారము నశిసుతున్నది అని అనబడుతున్నది. తరువాతి రూపమును పొందడాని్న 
నాశనము అని అంటునా్నము. మటిటు ముదదు కుండగా మారుతున్నది. అది పగిలితే 
కపాలము అనబడుతున్నది. అది పగిలితే పెంక/లు అనబడుతున్నది. అది పొడిగా 
మారతే చూర్ణము అనబడుతున్నది. ఇట్్ల మటిటుముదదు నుండి ఇని్న రూపాలను 
పొందుతున్నది. పాతరూపాని్న కోలుపోయి కొతతురూపాని్న పొందుతున్నది. ఇవే ఉత్పతితు 
వినాశాలు. ఉన్న మటేటు కొతతు రూపాలను / అవసథాలను పొందుతున్నదిగాని బొతితుగా 
లేకుండాపోవడం లేదు. 

ఇందువల్ల ఎని్న అవసథాలను పొందినా ద్రవయోము ఉండనే ఉంటున్నది. కనుక సత్ 
కారయోవాదానికి వచిచేన ముప్్పమీ లేదు. అంతకు మునుపు లేని సంస్థానము పుడుతున్నది 
గనుక అసత్ కారయోవాదమే నెగు్తుంది అనేట్లయితే! అసత్ కారయోవాదికి కూడా ఉత్పతితు 
అనేది ప్రమాణము లేనిది, పొసగనిదిఐతే లేని వసుతువు పుటటుడానికి అవకాశము లేదు 
గనుక ఉన్న ద్రవయోమునుండే కొతతు సంస్థానము పుడుతున్నది కాబటిటు సతా్రయోవాదమును 
అంగీకరంచవలసివసుతుంది. అపుడు అసత్ కారయోవాది సత్ కారయోవాది అవుతాడు. లేదూ 
ఉత్పతితుని - లేనిదాని నుండి పుటటుడాని్న - అంగీకరసేతు ఏ వసుతువునుండి పుడుతున్నది 
దానికి ఏది కారణము, దానికీ ఏది? అని చెపు్పకుంటూపోతే అనవసథా వసుతుంది. 

మాకైతే అవసథాలు అనేవి మరొకద్రవయోము అనే ప్రతిపతితు / గురతుంపు, ఒక అవసథాలో 
ఉన్నదానితో మరొకరకమైన కారయోము చేయడానికి అవకాశము లేదు కాబటిటు ఆ 
అవసథాను కలి్నదానే్న ఉత్పతితుని పొందింది అని వయోవహరస్తుము కనుక ఉత్పతాతుయాదులన్్న 
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చక్గా కుదురుతవి కనుక ఎలాంటి దోషము లేదు. కపాలావసథా, చూరా్ణవసథా, పిండ 
(ముదదు) అవసథాలను వదిలేసి ఘటమనే అవసథాను పొందినటే్ల ఒక్టిగా ఉండడమనే 
అవసథాను వదిలిపెటిటు బహుతావావసథాను పొందడము, దాని్న వదిలి ఏకతావావసథాను 
పొందడము జరుగుతుంది అని అంగీకరస్తుము కనుక విరోధము ఏమీలేదు. 
(పరబ్రహ్మ ఒక్డే మొదట ఉనా్నడు. ఆయనే తన సంకల్పముతో తన శరీరం నుండి 
ప్రకృతిని జీవుడిని పుటిటుంచి తాను వాళ్ళలో ప్రవేశించి బహుతావావసథాను పొందినాడు. 
ఇది సృషిటు. ఉనా్నడనబడే వాడి నుండే ప్రపంచం పుటిటుంది. తిరగి ప్రళయము 
వచిచేనపుడు కారణమైన దాంట్్ల కలుసుకుంటూ పోయి ఆ ప్రపంచమే పరమాత్మలో 
కలిస్ ఉన్నది. పరమాత్మ సదవాసుతువు. ఆయననుండి పుటిటుంది ప్రపంచము కావున దీని్న 
సత్ కారయోవాదము అనా్నరు.)

అదే ప్రకారము సదేవసోమే్యదమగ్ర ఆసీదేకమేవాద్వితీయం అని. ఉన్నదైన 
ఈ ప్రపంచము - ఇపు్పడు వేరుచేయబడిన నామరూపాలు కలదై నానారూపాలుగా 
ఉన్న జగతుతు సృషిటుకి ముందుకాలములో నామము రూపముల విభాగాలు లేకుండా 
ఒక్టిగా (ఒక్ వసుతువు అనబడేటటు్ల)నే ఉండింది. ఆ ఒక్టి - సతుతు - అని్న 
శకుతులనూ కలదైనందున, అధషాఠుత ఐన మరొకడిని సహాయముగా కోరకుండా, 
నిమితతుకారణమైనవాడు లేకుండా ఉన్నది. అందుచేత అదివాతీయము అని అనా్నరు. 
కారణము తానే ఐనందున అననయోతవాము ఉపపాదింపబడింది. ఉపాదానము తానే 
అయియో నిమితతుమూ తానే అయినందున అదివాతీయతవాము, కారణము కారయోము 
తానే ఐనందున అననయోతవామునూ్న బ్రహ్మకు దకి్నవి. అట్్లగే తదైక్త బహుస్్యం 
ప్రజాయేయ అని పుటిటుంపనున్న తేజసుస్ మొదలుకొని వివిధములైన విచిత్రములైన నిలిచే 
ఉండే త్రసరూప - పృథివీ అప్ తేజసుస్లు - మూడు పరమాణువుల కలయికతో ఏర్పడే 
అణువును త్రసరేణవు అని అంట్రు. తేజ్, అప్, అనా్నలను కలిపితే త్రివృత్ కరణము 
అని అంట్రు. వీటిలో ఎకు్వశాతము ఉన్నదాని ప్రుతో ఆ భూతంగా పిలుస్తురు 
ఇంకా ప్రకృతి, జీవుడు, పరమాత్మ మూడు కలిసేతు - జగతుతుగా తానే అనేకరూపాలను 
పొందాలి అని సంకలి్పంచి జగతుతును సృషిటుంచినాడని చెపి్పనందున కారయోమైన జగతుతుకు 
పరమకారణుడు ఐన పరబ్రహ్మకునూ్న అననయోతవాము - వేరు వేరు కాకపోవడము - 
చెప్పబడింది. సచ్ఛబదువాచ్యోడైన సరవాజు్డు సతయోసంకలు్పడు నిరవదుయోడు. ఆయననే 
సదేవ ఇదమ్ అని చెప్పడానికి తగిన జగతుతుగా మారనాడు. సత్ శబదువాచయోమైన జగతేతు 
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నామరూప విభాగాలు లేకుండా ఒక్టిగా ఉన్నందున ఏకతవాము సిది్ధసుతున్నది. అటే్ల 
మరొక అధషాఠుతతో అక్రలేకపోవడమునూ్న ఉన్నది. తిరగి ఆ సచ్ఛబదువాచయోమైన దానికే 
విచిత్రమైన సిథారత్రసరూపజగతుతుగా అనేకరూపాలుగా కావాలనే సంకల్పరూపమైన 
ఈక్షణము, సంకల్పప్రకారమే సృషిటు పుటుటుక ఎట్్ల పొసగుతుంది అని శంకించ్కొని 
చెపి్పనాడు వేదపురుష్డు. సేయందేవతైక్త. హనతోఽహమిమాసత్స్రోదేవతాః 
అన్న జీవేనత్మనఅనుప్రవిశ్యనమరూపే వా్యకరవాణి. ఇతితాస్ం తాస్ంత్రి 
వృతంత్రివృతమ్. ఇతాయోదిగా. త్రిస్రోదేవతాః అని అచిదవాసుతువును - ప్రకృతి - 
అంతటిన్ చెపి్ప తనను ఆత్మగా కలి్న జీవుడితో పాటు తాను ప్రవేశించి ఈ జగతుతును 
విచిత్రనామరూపాలను కలదిగా చేస్తును అని చెప్పబడింది.  అనేన జీవేనాత్మనా - 
నను్న ఆత్మగా కలి్న జీవుడితో ఆత్మగా ప్రవేశించి దీని్న విచిత్ర నామరూపాలు కలదిగా 
చేస్తును అని అరథాము.  స్వాత్మనః జీవుడికిన్్న ఆత్మగా అనుప్రవేశము దావారా చేయబడింది 
నామరూపభాకతు్వము అని చెప్పబడుతున్నది. తత్ సృషాటు్వతదేవానుప్రావిశత్. 
తదనుప్రవిశ్యసచ్చత్యచా్చభవత్. అని ఇదే విషయాని్న మరొక శ్రుతి స్పషటుంగా చెపి్పంది.  
జీవుడితో కూడిన జగతుతును పరబ్రహ్మ ఆత్మగా ప్రవేశించినాడు అని. జీవేన ఆత్మన 
అన్ చెపి్నపుడు “జీవుడిగా ఉన్న న్ను” అన్ అరాథాన్్న చెపు్క్వాలన్ శ్రుతప్రకాశికా 
ఆచార్్యలవారి వా్యఖ్య సింహేన భూతావా బహవోమయాఽతాతుః సింహముగా ఐన నేను 
చాలమందిని తినా్నను / సింహముగా ఐన నాచేత చాలామంది తినబడినారు. అనే 
వాకయో ప్రయోగము వలె. ఆత్మసంహముగా కావడంకదరదుగనుక సంహపద్న్క 
విశిషుట్డైనవాన్గాన్ అరథాము చెపు్క్వాలి. అట్్లగే జీవేన అన్ అన్నపుడు కూడా 
జీవుడిన్ శరరంగా కలిగాన న్ను - జీవుడితో విశిషుట్డైన న్ను అన్ తలుస్క్వాలన్ 
ఉతతోమూరి వారి వివరణ గమన్ంచాలి.

భగవనుతుడు సృషిటుచేసినపు్పడు ప్రకృతిలోనూ జీవుడిలోనూ ప్రవేశించినాడని 
చెపుతునా్నరు కదా! ఆ ప్రవేశము రండింటిలో విడివిడిగా జరగిందా? ముందుగా 
ఎవరలో జరగింది? అని సందేహము. ఐతే అనుప్రవేశము అన్నపుడే కొంత వివరణ 
వసుతున్నది. ప్రవేశము - అనుప్రవేశము అనుపదాల యొక్ అరాథాని్న పరశీలించితే 
తేలిపోతుంది. అనుసృతయోప్రవేశము - ముందుపోయ్వాడి వెంట - ఒకని వెంట 
ప్రవేశించ్ట. ప్రవేశించినవాడు పరమాత్మ ఎవని వెంట? జీవుని వెంట జీవుడిని 
ముందు బెటుటుకొని అని కదా అరథాము. ఐతే ఇదదురూ ఒకేస్ర ప్రవేశించడము కుదరదు. 
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కనుక ఒకరు మాత్రమే ముందుగా పోవాలి. ఐతే పరమాత్మ చిదచితుతులను శరీరముగా 
కలవాడు కాబటిటు దానిలోనూ ప్రవేశించి ఉనా్నడనుకోవాలి. కాన్ అనుప్రవేశము కనుక 
ముందుగా జీవుడిని ప్రవేశబెట్టులి. ఐతే అతడికి కూడా ఈయన ప్రవేశించితేనే కాన్ 
అసితుతవాము రాదు. అందుకని తాను ప్రవేశించి జీవుడికి జీవతావాని్న కలిగించి వాని 
కర్మ ఫలాలననుభవింప ఆఆ శరీరాలలో ప్రవేశపెడుతూనే ముందుగానే జీవుడిలో 
దూర ఉనా్నడు గనుక క్షేత్రజు్డైన జీవుడిని శరీరాలలో చేరుచేతూ తానుకూడా అతడికి 
అనతురాత్మగా ప్రవేశించినాడు.  ఆ విధంగా సదావారకమైన ప్రవేశము చేసినాడని 
అరథామవుతున్నది. ఇందుకు దోహదము ఈ ఘటటుము లోని అన్న జీవేనత్మన - 
మద్త్మక జీవేన ఆత్మతయా అనుప్రవిశ్య “ఏతత్” విచిత్రనమరూపభాక్ కరవాణి 
ఇత్యరథాః అనే వాకాయోలు ప్రమాణాలు. 

అందుచేత కారాయోవసథాలోనున్న కారణావసథాలోనూ ఉన్న సూథాలము సూక్ష్మమూ 
ఐన చిదచిదవాసుతువులు పరబ్రహ్మకు శరీరాలు అవుతున్నవి. పరమాత్మనేమో వాటికి 
అనతురాత్మగా ఉంటునా్నడు. ఈ విషయము అనతురాయోమి బ్రాహ్మణము సుబాలోపనిషతుతు 
మొదలైన శ్రుతులలో చెప్పబడింది. దాని్న ఇక్డ మేము గురుతుకు తెచిచేనాము. దీనితో 
ఇంతకుముందు లేవనెతతుబడిన ఆశంక - సరవాంఖలి్పదం బ్రహ్మ అని చెప్పబడినపుడు 
ఇదంశబదుముతో నున్న స్మానాధకరణయోము ప్రకారము జగతుతులోని దోషాలు 
పరమాత్మకు వస్తుయి కదా అనే ఆ శంక - తోసివేయబడింది. 

జీవునితో కూడిన అచిదవాసుతువునందు బ్రహ్మ ఆత్మగా ఉన్నపుడు నామరూప 
వాయోకరణాని్న / విభాగాని్న చేసినటు్ల చెపి్పనందువల్ల చిదచిదవాసుతువులను శరీరమునుగా 
గల బ్రహ్మనే జగతుతు అనే శబదుముతో చెప్పదగినవాడు - ఆ పదానికి వాచయోమైన అరథాము 
- అవుతునా్నడు. ఆ రండింటితో కూడి - విశ్షణాలుగా కలి్ జగతుతు అనబడుతునా్నడు. 
కనుక “సదేవేద మగ్రఏకమేవాసీత్” ఈ సత్ అనబడేదే సృషిటుకి ముందటికాలములో 
ఒక్టేఐ ఉండెను. ఇతాయోది వాకాయోలు చక్గా పొసగుతున్నవి. ఆయనకు శరీరమైన 
చిదచిదవాసుతువులతో ఉండే అని్న వికారాలు (బాలాయోదులు) అపురుషారాథాలునూ్న వాటికే 
చెందుతవి. కనుక బ్రహ్మదోషాలు లేనివాడు కళ్యోణగుణాకరుడు ఐ ఉనా్నడనడమునూ్న 
గటిటుగా నిలదొకు్కుని ఉన్నది - ఇదే విషయాని్న సూత్రకారుడు అధికంతు భ్దన్ర్్దశాత్ 
2-1-22 సూత్రముతో దీని తరావాత అధకరణములో చెప్పబోతునా్నడు. అటే్ల 
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ఐతద్త్మష్మిదం సరవిమ్ అనే శ్రుతి వాకయోమునూ్న చేతనాచేతనాలని్నటికీ బ్రహ్మతో 
తాదాతా్మయాని్న ఉపదేశిసుతున్నది. దానే్న తతతోవామస అనే వాకయోముతో ముగింపు చేసుతునా్నడు.

అదేమాదిరగా ఇతర ప్రకరణాలలో ఉన్న వాకాయోలలో 1) సరవిమ్ ఖలివిదం 
బ్రహ్మ 2) ఆత్మన్ ఖలవిర్ దృషేట్ శ్రుతేమతే విజాఞాతే ఇదం సరవిమ్ విద్తం. ఇదంసరవిం 
యదయమాతా్మ. 3) బ్రహ్్మవేదం సరవిమ్ 4) ఆతా్మవేదం సరవిమ్ అని చెపి్పనందువల్ల 
బ్రహ్మకు జగతుతుకూ అననయోతవాము తోసుతున్నది. దీని్న చెపి్పనటే్ల బ్రహ్మకంటే వేరుగా - 
అనయోమై ఉండడాన్్న నిషేదిసుతున్నది. సరవిమ్ తం పరాద్త్. యోఽన్యత్త్మనః సరవిమ్ 
వేద. ఎవడైతే ఆత్మయైన పరమాత్మకంటే వేరుగా ఈ ప్రపంచమున్నదని తలుసుతునా్నడో 
అతడిని సరవామూ పక్కు త్రోసివేసుతున్నది. న్హననఽసతోకంచన। మృతో్యసస్మృ
తు్యమాప్్నతియఇహనన్వపశ్యతి. అని అదేవిధంగా యత్రహిద్వితమివభవతి 
తద్తరఇతరంపశ్యతి। యత్రతవిస్యసరవిమాత్్మవాభూత్ తతే్కన కం పశే్యత్. అని 
తెలియని వాడు పరమాత్మ ఒక్డే అని కాకుండా ఆయన కంటే వేరుగా - ప్రపంచాని్న, 
పరమాత్మను ప్రపంచాని్న రండింటిన్ చూస్తుడని, అన్్న తెలిస్న విదావాంసుడు రండూ 
లేవు. పరమాత్మ ప్రపంచము అంతా ఒక్ సవారూపమే అని ఉపాసిస్తుడు, దర్శంచ్తాడు. 
అందువల్ల అదె్వాతదర్శనము కలవాడని ప్రతిపాదించ్తూ జగతుతుకూ పరబ్రహ్మకునూ్న 
అననయోతవామే - ఒక్టి అయియో ఉండడమే యధ్రథాసిథాతి అని ప్రతిపాదించ్తున్నది.

అందువల్ల ఆరంభణ శబాదుదుల వల్ల జగతుతుకు పరమకారణుడైన పరబ్రహ్మ 
కునూ్న అననయోతవాము ఈ విధంగా ప్రతిపాదింపబడింది.

సద్్ధనతోప్రతిపాదన చేసుతోన్నర్ భాష్యకార్లు

ఇచచేట తేలిచేనతతవాము ఇది - చిదచిదవాసుతువులను శరీరంగా కలి్ వాటిని 
విశ్షణాలుగా చేసుకొనివాటితో ఎపు్పడూ విడిగా ఉండకుండా కలిస్యున్న 
బ్రహ్మనే ఎల్లవేళలా సృషిటు సిథాతిలయాలలో సరవాశబదుము చేత / అని్న శబాదులతోనూ 
చెప్పబడేవాడవుతునా్నడు. ఆయన ఒకపు్పడు తనకంటే వేరుగా ఉండి తనకు 
శరీరమై ఉన్న విడిగా ఇది ఫలానా అని చెప్పడానికి వీలుగాని సూక్ష్మదశను పొందిన 
చిదచిదవాసుతువులను శరీరంగా కలి్ ఉంట్డు. అపు్పడు కారణావసథాలోనున్న 
బ్రహ్మ అని పిలువబడుతాడు. ఒకానొకపు్పడు వేరు చేయబడి నామరూపాల చేత 
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ఇది చితుతు ఇది అచితుతు అని వయోవహరంపబడడానికి తగిన సూథాలదశను పొందిన 
చిదచిదవాసుతువులను శరీరముగా కలి్ ఉంట్డు. అది కారాయోవసథాలో ఉన్న బ్రహ్మ. కావున 
కారణమైన బ్రహ్మకంటే కారయోరూపమైన జగతుతు అననయోము వేరు కాదు. శరీరముఐన 
చిదచిదవాసుతువుకూ శరీర ఐన బ్రహ్మకునూ్న కారణావసథాలోనూ కారాయోవసథాలోనూ 
వందలకొదీదు శ్రుతులు చేత నిరాథారంపబడినవి రండు వయోవసథాలు. 1) సవాభావవయోవస్థా 
2) గుణదోషవయోవసథా. 1) ప్రకృతి జీవుడికి భ్గయోమై ఉండడము. దానికి తగినటు్ల జీవుడి 
కర్మఫలానుభవం కొరకు తాను పరణామాలను పొందడము ప్రకృతి సవాభావము. 
2) జీవుడు తాను చేసిన పురాకృత పుణయోపాప రూపకర్మలకు తగినటు్ల ప్రకృతిలో 
చేర ఫలాలైన సుఖదుఃఖాలనుభవించడము భ్కతుమృతవాము జీవుడి సవాభావము 
3) ఈ ఇదదురని తన ఆజ్కనుగుణంగా ప్రవరతుంపచేయడము ఈశవారుని సవాభావము. 
సరవామంగళగుణాకరుడు ఈయన ఐతే మిగతా ఇదదురూ వికారాలు ప్రకృతి పొందితే, 
అపురుషారాథాలు సుఖదుఃఖాలననుభవించడము జీవునియొక్ బద్ధదశ. ఇదంతా నతు 
దృష్ట్నతో భావాత్ అను సూత్రము వదదు చెప్పబడింది.

బ్రహా్మజాఞానవాద్న్ ఖండిసుతోన్నర్. ఎవరైతే కారయోమైన జగతుతును మిథయో అని చెపూతు 
కారయోకారణాలకు అననయోతావాని్న చెపుతునా్నరో వారకి కారయోకారణాలకు అననయోతవాము 
సిది్ధంచదు. ఒకటి బ్రహ్మ సతయోము రండవదైన ప్రపంచము మిథయోయై నటిటుది యధ్రథాంగా 
లేనిది. భన్నమైన ఈ రండింటికి వైరుధయోము ఉన్నది కాబటిటు అననయోతవాము కుదరదు. 
ఒకవేళ అననయోతవామే కుదిరతే బ్రహ్మ మిథయో అయియో జగతుతు సతయోము కావాలిస్ వసుతుంది.

భాస్కరాచార్్యన్వాద్న్్న ఖండిసుతోన్నర్.

ఎవరైతే కారయోమైన జగతుతును కూడా పరమారథామే. సతయోమే అని ఒపు్పకుంటూనే 
జీవబ్రహ్మలు ఇదదురూ ఉపాధ కారణంగా వేరవుతునా్నరని, సహజంగానైతే మాత్రము 
వేరుకారని చెపుతూ అచితుతు బ్రహ్మలకు భేదము ఉండడము లేకపోవడము రండునూ్న 
స్వాభావికములే అని చెపుతునా్నరో వారకి ఉపాధతో కూడిన బ్రహ్మ కంటే మరొక 
వసుతువు లేనందున, అవయవాలు లేనివాడై అఖండముగానున్న బ్రహ్మకే ఉపాధ 
సమ్బన్ధము వలన బ్రహ్మసవారూపుడైన బ్రహ్మనే హేయాకారముగా - జీవుడిగా 
పరణమించ్టవల్ల - శకితుమాత్రమే పరణమిసుతున్నదని ఒపు్పకున్నపుడు శకితుకి 
బ్రహ్మకు భేదము లేకపోవుట - అననయోతవాము - వల్ల జీవబ్రహ్మలకు ఒకరకి కర్మలకు 
లంగిఉండడము మరొకరకి అపహత పాప్మతవాము వంటి వయోవసథాను చెప్్ప శ్రుతులు, 
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అచితుతు బ్రహ్మలకు పరణామము, పరణామము లేకపోవుటనూ వివరంచే శ్రుతులు 
కలత చెందుతాయి.

యాదవప్రకాశుల మతాన్్న న్రసంచ్తున్నర్.

భ్కతుమృతవాము వంటి వికల్పవికారాలు ఏవీ లేని అని్న శకుతులతో కూడి ఉన్న 
సత్ అనబడే ద్రవయోము మాత్రమే కారణముఐన బ్రహ్మ అది ప్రళయ సమయంలో 
సుఖదుఃఖానుభవిశ్షాలు ఏవీ లేనిదై సవాయంగా ప్రకాశిసూతు ఉన్నప్పటికీ 
నిద్రపోయినవాడివలె, అచిత్పదారథాము వలె కదలిక మెదలికలు లేకుండా ఉన్నది. 
సృషిటుసమయంలో మటిటు అనే ద్రవయోము కుండ శరావము - చిప్పల వంటిదిగా ఉన్నటు్ల, 
సముద్రములో వలె నురుగు, అలలు బుడగలు మొదలైన రూపములతో భ్కతు, భ్గయోము, 
నియనతు రూపాలుగా మూడు అంశాలను కలి్ ఉంటున్నది. కావున భ్కతు, భ్గయోము 
నియంతృతావాలు, వాటివల్ల కలిగే గుణాలు దోషాలు శరావతవా ఘటతవా మణికతావాదుల 
వలె - మటిటుతో చేసిన వివిధ ఆకారాలో్ల పాత్రలు - వాటితో జరుపుకునే కారాయోలో్ల ఉండే 
భేదాల వలె వయోవసిథాతములై - ఏది ఏ పనికి ఉపయోగించ్కోవాలో అందుకు మాత్రమే 
వాడుకోవాలి అని కటటుడి చేయబడినవై - ఉంటున్నవి. ఘటశరావమణికాదులు వేరువేరు 
ఐనా అవి అన్్న మటిటుతో చేయబడినందున మటిటుపాత్రలు అని అనబడినటు్ల భ్కతు భ్గయోము 
నియనతులు అందరు కూడా సదాత్మకులు కాబటిటు ఏకతావాని్న పొందియుంటునా్నరు. 
కారణము ఏమిటంటే సనా్మత్ర ద్రవయోమే అని్న అవసథాలనూ పొందుతున్నది. కనుక 
బ్రహ్మకూ జగతుతుకు అననయోతవాము ఉన్నది అని ఎవరు గటిటుగా వాదిసుతునా్నరో వార్ 
స్మమృతులు, శ్రుతులు, ఇతిహాస్లు, పురాణాలు, నాయోయా(శాసత్రము)లతో విరోధము 
వసుతుంది. శ్రుతులన్్న స్మమృతులు ఇతిహాస్లు పురాణాలతో కలసి సరేవాశవారేశవారుడు 
ఏ దశలోనైనా సరవాజు్డు, సరవాశకుతులు ఉన్నవాడు సతయోసంకలు్పడు దోషాలు 
లేనివాడు దేశము కాలములతో విడదీయరాని - పరమితిలేని - అనవధక అతిశయ 
ఆనందము కలవాడు. కారణాలు ఐన వాటని్నంటికీ కారణమైనవాడు ఐన బ్రహ్మను 
ప్రతిపాదించ్తునా్నయి. కాన్ ఈశవారుడైన వాని కంటే పరుడైన ఈశవారాంశకలసత్ 
మాత్రాని్న కాదు. అది అట్్లగే కదా! సదేవ సోమే్యదమగ్రఆసీత్ ఏకమే వాద్వితీయమ్. 
తదైక్త బహుస్్యమ్ ప్రజాయేయేతి 2) బ్రహ్మ వాఇదమగ్రఆసీత్ ఏకమేవ. తదేకం 
సన్నవ్యభవత్. తత్ శ్రేయోరూపమత్యసృజత. క్త్రం యాన్్యతాన్దేవత్క్త్ణి 
ఇంద్రోవర్ణః సోమోర్ద్రః పరజాన్్య యమో మృతు్యరశానః. సృషిటుకి మునుపటి 
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కాలములో బ్రహ్మ ఉండెను. అతడు ఒక్డే. అతడు మాత్రమే ఉనా్న వివిధరూపాలుగా 
ఐనాడు. ముందుగా శ్రేయసుస్ను మేలును కలిగించేరూపాని్న సృషిటుంచినాడు. అది 
ఆపదల నుండి రక్షించేది. ఈ చెప్పబోయ్వన్్న దేవతా సమ్బన్ధమైన క్షత్రియులు. 
ఇంద్రుడు, వరుణుడు, చంద్రుడు, రుద్రుడు (అగి్న) మేఘుడు, యముడు మృతుయోవుఐన 
- ప్రలయకారకుడైన శివుడు అని, ఆతా్మవాఇదమేక ఏవాగ్ర ఆసీత్। నన్యత్ కంచన 
మిషత్। సఐక్త లోకాన్ ఉ.సృజా ఇతి. మొదట్్ల ఆతా్మ అనెడిది మాత్రమే ఉండెను. 
దానికి మించి మరొకటి ఏదీ కనపడకుండెను. ఆ ఆత్మ లోకాలను సృషిటుంచాలని 
సంకలి్పంచెను. ఏక్హవైనరాయణ ఆసీత్. నబ్రహా్మన్శానః న్మే ద్్యవా పృథివీ 
న నక్త్ణి నప్ నగ్నర్నసోమోనసూర్యః సఏకాకీన రమేత తస్యధ్్యననతోసథాస్య 
ఒక్ నారాయణుడు మాత్రమే ఉండెను. బ్రహ్మ ఈశానుడు - శంకరుడు, ఈ నేలా 
నింగీ చ్క్లు, న్రు, అగి్న, చంద్రుడు, సూరుయోడు ఎవవారూ లేరు. ఆయన ఒంటరగా 
ఉన్నందున ఆడుకోవడం లేదు. (రముక్రీడాయాం) ధ్యోనములో అతని యొక్ 
ఇతాయోదివాకాయోలచేత పరమకారణమైనవాడు సరేవాశవారుడు ఐన నారాయణుడు 
మాత్రమే అని తెలియవసుతున్నది. సద్ బ్రహ్మ ఆత్మ శబాదులు సమానమైన జగత్ కారణాని్న 
చెప్్ప ప్రకరణములో ఉన్న నారాయణ శబదుముతో విశ్షింపబడినవై ఆయననే 
తెలియపరుసుతున్నవి. తమీశవిరాణాం పరమం మహేశవిరం ఈశవారులైన వారందరకీ 
పరముడై మహేశవారుడైన వాడిని. సకారణం కరణాధిపాధిపః నచాస్యకశి్చత్ 
జన్తానచాధిపః అని ఈశవారుడై కారణతవాము అని వినిపిసుతున్నది. మనుస్మమృతి కూడా। 
తతః సవియంభూః భగవాన్ అని మొదలుపెటిటు సోఽభిధ్్యయశరరాత్ స్విత్ ససృక్షుః 
వివిధ్ఃప్రజాః। అపఏవససరాజాదౌ తాసువీర్యమపాసృజత్ అని ముగించ్తున్నది. 
ఇతిహాసపురాణాలు కూడా పురుష్తతుముడినే పరమకారణము అని చెపుతున్నవి. 
నరాయణోజగనూ్మరితోః అననతోతా్మ సనతనః। సససృక్షుఃసహస్ం శాత్ అసృజ్ 
పుర్ష్న్ ద్విధ్।। జగద్రూపములో ఉండెడివాడు. జగతుతును తనదైన మరొక 
రూపంగా కలిగిన అననాతుతా్మ, సనాతనుడు - ఎప్పటినుండి ఉనా్నడో తెలియరానివాడు 
నారాయణుడు. ఆయన ప్రజలను పుటిటుంచదలుచేకొని తనదైన వెయయోవ అంశాను్నంచి 
రండు రకాల పురుష్లను పుటిటుంచినాడు. విష్ణఃసకాశాదుద్భూతం జగత్ తతైత్వ 
చసథాతమ్. ఈ జగతుతు విష్్ణవు వదదు నుండే పుటిటుంది. అది ఆయన యందే / ఆయనపై 
ఆధ్రపడియ్ ఉన్నది. ఇతాయోదులో్లనూ వినిపిసుతున్నది. 
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ఈశువారుడు సత్ - (ఉనా్నడు)- మాత్రమే అని చెప్పడానికి వీలే్లదు. సతుతు 
అనేది ఈశవారుని యొక్ అంశము అని మీరే ఒపు్పకునా్నరు కదా! పైగా విశ్షము 
కలవాడు. ఆయనకు ఉన్న జా్నానందాది కళ్యోణగుణాలతో కూడిన సిథాతి ఎపు్పడో 
ఒకపు్పడు ఒకానొక దశలో అని కూడా చెప్పవీలే్లదు. అవి ఆయనకు స్వాభావికాలు 
కావున ఎల్లపు్పడూ ఉండేవే అని పరాఽస్య శకతోః వివిధైవ శ్రూయతే స్విభావికీ 
జాఞానబలక్రియాచ. యః సరవిజఞాః సరవివిత్. ఇతాయోది వాకాయోలవల్ల తెలుసుతున్నది. 
జా్నానందాది శకితు, యోగము మాత్రమే ఇతనికి స్వాభావికము అని చెప్పబోకు. శకితు 
స్వాభావికమే. జా్నబలక్రియ కూడా స్వాభావికమనే శ్రుతి విడివిడిగా నిరేదుశించింది. 
లక్షణాదోషము కూడా వసుతుంది. పాచకుడు మొదలైన శబాదుల వలె ఆయా పనులు 
చేయుట యందు శకితు ఉన్నదని శకితు యందు మాత్రమే కృత్ ప్రతయోయము వసుతుందని 
చెప్పవీలుకాదు. కేవల కృత్పరేతయోయానికి శకాతురథాములో స్మరణము / విధంపు లేదు. 
శక్తో హసతోకవాటయోః ఇతాయోది సూత్రాలలో కొని్న కృత్ ప్రతయోయాలకు మాత్రమే శకితు 
విషయంలో చెప్పబడింది. పాచకాదులలో మాత్రము మరొక మార్ము లేదు కాబటిటు 
వంట చేసే శకితు గలవాడు అనే అరథాములో లక్షణను ఆశ్రయిసుతునా్నము.

ఇంకా ఈశవారుడు, సతుతు - బ్రహ్మలోని అంశముయొక్ విశ్షము ఐనందున 
బ్రహ్మ / సత్ అంశి అంశము కలవాడు అవుతునా్నడు కాబటిటు తరంగము కంటే 
సముద్రము వలె అంశానికంటే అంశి ఐనవాడు అధకుడౌతునా్నడు. అపుడు 
తమీశవిరాణాం పరమమ్ మహేశవిరం. న, త తస్మశా్చభ్యధికశ్చదృశ్యతే ఇటువంటివైన 
ఈశవారుడిని గురంచి చెప్్ప వందల కొలది వాకాయోలు బాధంపబడుతవి. మరయు 
సనా్మత్రుడు సరావాత్మకుడు అంశి ఐతే ఈశవారుడు ఆయన యొక్ అంశవిశ్షము 
ఐనందున అతడికి చెపి్పన సరావాత్మకతవాము అంశితవాములను ఉపదేశించే వాకాయోలు 
దెబ్బతింట్యి/ కొటుటుపడుతవి. ఘటశరావాదులకు మణికాత్మకతవాము దానిలో 
అంశమై ఉండడంగాని లేవు. తనయొక్ అంశాలని్నంటిలో సనా్మత్రుడు నిండి ఉనా్నడు 
కనుక ఈశవారుడు అనే అంశములోనూ అతడు పూరు్ణడు కాబటిటు సనా్మత్రుడిని ఆత్మగా 
కలవి, సనా్మత్రాంశాలూ ఐన ఇతరములు వసుతువులే అని అంటే ఒప్పము. ఘటములో 
కూడా సనా్మత్రుడు పూరు్ణడై ఉన్నందున ఈశవారుడికి కూడా ఘట్త్మకతవాం ఘట్నికీ 
అంశమై ఉండవలసి వసుతుంది. ఘటము ఉన్నదని అన్నటు్ల వసుతువు యొక్ ధరా్మని్న 
కలి్ ఉన్నందువల్ల సనా్మత్రుడికి ద్రవయోతవాము గాన్, కారణతవాముగాన్ పొసగవు. 
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సతవాము అనగా వయోవహారము చేయడానికి తగిన యోగయోతను కలిగి ఉండడము. దానికి 
విరోధ అని వయోవహరంచడానికి తగిన యోగయోతయ్, అట్్లగా వయోవహరంచడానికి 
యోగయోమైనదానికి అసతతు్వము. కాదండీ ద్రవయోమే సతుతు అని ఒపు్పకుంటే క్రియలు 
మున్నగువానికి అసతవాము వచేచే ప్రమాదము ఉన్నది. క్రియాదులలో గడిడిగాదమును 
పుటటుకునా్న అని్నచోట్్ల ఒకే రూపమైన సతతును ఉపపాదించడం దుస్స్ధయోమే. 
సదాత్మకాలు ఐనందున సమసతు వసుతువులూ భేదము లేనివి అవుతాయి, సరవాజు్డైనందున 
సరవాసవాభావాలనూ పొందుతున్నందున అని్న గుణాలూ దోషాలూ సనా్మత్రుడిని 
చ్టుటుముటటువచ్చేను. ఈ మాటను మేము ఇంతకుముందే చెపి్పనాము. కనుక మేము 
చెపి్పన ప్రకారమే బ్రహ్మకు జగతుతుకూ అననయోతవాము ఉంటుంది.

ఇక మీరట్్ల అనవచ్చేను. ఒక్నికే అవసథాలు వేరు వేరైనపు్పడు బాలతవాము 
యువతవాము మొదలైనవాటిలో బుది్ధ, శబాదునతురమలు వంటివి కనిపిసుతున్నవి. మటిటు, 
కర్ర, బంగారము మొదలైనవాటిలోనూ ద్రవాయోనతురమనబడినపు్పడునూ్న ఈ భేదాలు 
కనిపిసూతునే ఉన్నవి. అక్డ మటిటు కుండలు కారయోకారణాలు అవుతున్నపుడు బుది్ధ 
శబాదునతురాలు అవసథాలకు సమ్బని్ధంచినవి మాత్రమే. వేరు ద్రవాయోలు కావు అని ఏ కారణంతో 
నిర్ణయించ్తునా్నరు? అని ప్రశ్నలేవనెతతుబడగా సమాధ్నాని్న చెపుతునా్నరు.

సూ।। భావే చోపలబథాః 2-1-16 కుండలాలు మొదలైన వాటిలోనూ అవి 
కారాయోలైనా వాటిలో బంగారము కనుపించ్తూనే ఉన్నది. ఇది కుండలము బంగారము 
అని బంగారముగా ప్రతయోభజ్ కలుగుతున్నది. బంగారంగానే గురతుసుతునా్నము. ఇదే 
తీరున హరణాయోదులలో ద్రవాయోనతురాలైన వాటిలో మటిటు మొదలైనవి లభంచడము లేదు. 
కనుక బాలుడు యువకుడు మొదలైనవాటివలె కారణమైన ద్రవయోమే మరొక అవసథాను 
పొంది కారయోము అని చెప్పబడుతున్నది. కారయోము కారణము రండూ వేరువేరు ద్రవాయోలే 
అని వాదించే ద్రవాయోనతుర వాది కూడా తాను అంగీకరంచిన అవస్థానతురయోగముతో 
బుది్ధ శబాదునతురములు సరపోలుతునా్న, అక్డ లభంచని వేరే ఏదో ఒక ద్రవాయోని్న 
కలి్పంచడము పొసగదు. ఆ బంగారమే ఈ కుండలములో ఉన్నది. అనే ప్రతయోభజ్ 
- గురుతు పటటుడము - జాతికి సమ్బని్ధంచినదికాదు. జాతికి ఆశ్రయమైన మరొక 
ద్రవయోము లభంచడము లేదుకదా! ఒకే బంగారము జాతికి చెందిన ద్రవయోము కారయోము 
కారణము అనే రండవసథాలలోనూ కనిపిసుతున్నది. ద్రవయోభేదము ఉన్నప్పటికీ సమవాయి 
కారణము - ఉపాదానకారణము - మటిటు వంటి ముడిసరుకు - ఒక ద్రవయోము నుండి 
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మరొక ద్రవయోములోనికి అనువరతుసుతున్నందువల్ల / సంక్రమిసుతున్నందువల్ల కారయోము 
నందున్నటు్ల గురతుంపు జరుగుతున్నది కదా! అని చెప్పడానికి కుదురదు. ద్రవాయోనతురమై 
ఉనా్న ఆశ్రయము అనువృతితు అవుతున్న కారణంగా దానికి ఆశ్రయించిన ద్రవాయోనతురము 
నందు ప్రతిసనాథానము - ప్రతయోభజ్ కుదరడం లేదు. ఆవుప్డ నుండి పుటిటున తేలు 
మొదలైనవాటిలో ఆవుప్డ యొక్ ప్రతిసనా్ధనము - ఆవుప్డ అనే గురతుంపు - 
ప్రతి సనా్ధనము కనపడడం లేదు కదా! అనేట్లయితే చెపుతునా్నము. అక్డ కూడా 
మొదటికారణమైన పృథివీ ద్రవయోము కనబడుతున్నది. 

వాసన గలది పృథివీ. దానినుండి పుటిటునది గడిడి అది పశువుకు ఆహారమై ప్డగా 
మారుతున్నది. దానిలో నుంచి తేలు వంటివి పుటుటుకొసుతున్నవి. ఇక్డ ఆదయోకారణము. 
ఆ పృథివీ లక్షణమైన శరీరము తేలులో కనిపిసూతునే ఉన్నది. ఐతే నిపు్ప నుండి పుటేటు 
పొగలో అగి్నప్రతయోభజా్నం కనిపించడం లేదనవచ్చే. అక్డ ప్రతయోభజా్నము 
లేకపోన్. ఐనా తపు్ప లేదు. అక్డ నిమితతుకారణము మాత్రమే అగి్న. నిపు్పతో జతకలసి 
తడికట్టులనుండే పొగ పుడుతున్నది. వాసన ఉన్నది కాబటిటు తడిసిన కట్టు అనే కారణం 
నుండే. ఉపాదానము నుంచే - కారయోమైన ధూమము పుటిటుంది. కనుక కారయోరూపములో 
ఉనా్న అదే ఇది అని ఉపలబ్్ధ - తెలియరావడము - గురతుంపు ఉన్నది కాబటిటు బుది్ధ, 
శబాదునతురము మొదలైనవన్్న అవస్థాభేదానికి చెందినవే అని తెలుసుతున్నది. అందువల్ల 
కారణము కంటే కారయోము వేరుకాదు. అననయోమే. ఇందువలన కూడా! 

సూ।। సతావిచా్చపరస్య 2-1-17 అపరసయో - కారయోసయో - కారయోము కారణములో 
ఉన్నందువల్ల కూడా కారణముతో కారయోము అననయోమే వేరుకాదు. లోకములోను 
వేదములోనూ కారయోమే కారణంగా ప్రొ్నబడుతున్నది. లోకములో ఎట్లనగా ఈ 
కుండలు చిప్పలు అన్్న ఇంతకుముందు నాడు / నిన్న మటిటుగానే ఉండెను. వేదములో 
సదేవసోమే్యదమగ్ర ఆసీత్ ఓ సోముయోడా! ఈ ప్రపంచము సృషిటుకాలములో సతుతుగానే 
ఉండెను అని.

సూ।। అసద్ వ్యవదేశాత్ నఇతిచేన్న. ధరా్మనతోర్ణ. వాక్యశేష్త్ యకేతోః 
శబ్్దనతోరాచ్చ 2-1-18 కారణము నందు కారయోము ఉంటున్నదని లోకములోను 
వేదములోనూ అది కనబడుతున్నది అని అన్నమాట తగినది కాదు. వేదములో 
అసతుతు ఉన్నదని ప్రొ్నబడింది. అసదేవేదమగ్ర ఆసీత్. అసద్విఇదమగ్ర ఆసీత్. 
ఇదంవా అగ్రేనైవకంచనఆసీత్. అని ఇక లోకములోనూ ఈ కుండలు చిప్పలు 
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నిన్న లేకుండెను. అని కనుక మీరు చెపి్పంది పొసగదు. అని అంటే అది సరకాదు. 
ధరా్మనతురముతో అట్్లగా ప్రొ్నబడింది. ఆ అసత్ అని ప్రొ్నడము ఆ కారయోద్రవయోము 
ముందరకాలములో ధరా్మనతురము సంస్థానానతురము - మరొక రూపముతో ఉండినది. 
కాన్ న్వు చెపి్పనటు్ల తుచ్ఛము - బొతితుగా లేకపోవడము కాదు. సతతు్వము అసతతు్వములు 
అనేవి ద్రవాయోలయొక్ ధరా్మలు అని చెపి్పనాము. వాటిలో సతుతవాము అనే ధర్మము 
కంటే వేరయిన ధరా్మనతురము అసతతు్వము. పై వాకయోములో ఇదం శబదుంతో చెప్పబడిన 
జగతుతుకు సతవా ధర్మము నామరూపాలు కలి్ ఉండడము. అసతతు్వ ధర్మమైతేన్ 
దానికి విరోధఐనటిటుది సూక్షా్మవస్థా. కావున నామరూపాలతో కూడిన జగతుతుకు 
దానికి విరోధ ఐన సూక్ష్మదశను పొందడమే అసతతు్వము. ఇదెట్్ల తెలుసుతున్నది? అని 
అంటునా్నవా? వాకయోశ్షముతో కూడి ఉన్నందున. శబాదునతురమువల్ల. వాకయోశ్షము 
ఇదంవా అగ్రేనైవకంచన ఆసీత్. ఈ ప్రపంచము మొదట్్ల ఏమీ లేకుండెను. అనేచోట 
తదసదేవ సన్మన్ఽకర్త స్్యమితి. ఆఆ అసత్ అనబడేదే నేను సతుతుగా అవుతాను 
అని తలచెను అని. ఈ వాకయోశ్షములో ఉన్న మనస్్రము - తలచ్ట అనే లింగము 
- గురుతుతో తుచ్ఛము కంటే వయోతిరేకమైన అసచ్ఛబాదురథాము నిశచేయింపబడితే దానితో 
ఏకారథాముండుటవలన అసదేవేదమ్ ఇతాయోదులయందు అసత్ శబాదునికి ఇదే అరథాము 
నిశచేయింపబడుతున్నది. యుకితు వల్ల కూడా అసత్ తతావానికి ధరా్మనతురము - మరొక 
ద్రవయోము అని తెలుసుతున్నది. యుకితు సతాతు్వసతాతు్వలు పదారథాధరా్మలు అని తెలు్పతున్నది. 
మటిటు అనే ద్రవయోమునకు లావుగా గుండ్ంగా ఉండడము అనే ఆకారము ఘటము 
ఉన్నది అనే వయోవహారానికి కారణము. ఆమృదదురేవాయోనికే విరోధ అవసథాయైన మరొక 
దానితో కలిస్ఉండడము ఘటము లేదు అనే వయోవహారానికి హేతువు అవుతున్నది. 
అక్డ కపాలాది అవసథాలేదు అనే దానికి విరోధ ఐనందున అదే ఘట్వసథాకు లేదు 
అని వయోవహరంచడానికి హేతువు. అంతకంటే దానికి వయోతిరేకమైన ఘట్భావము 
అనేది ఒకటి లభంచడం లేదు. ఘట్భావము అనేదాని్న కలి్పంచడము లేదు. 
కపాలావసథాతోనే ఘట్భావవయోవహారము కుదురుతూనే ఉన్నది కదా! అట్్లగే 
శబాదునతురము వల్ల కూడా ఇపు్పడున్న సిథాతికంటే ముందుకాలములో మరొక ధర్మముతో 
కూడియుండడము అరథాము అవుతున్నది. శబాదునతురము అంటే ఏమిట్ ఇంతకుమునుపు 
ఉదాహరంచినాము. సదేవసోమేయోదమగ్ర ఆస్త్ ఇటువంటివి. ఆ ప్రకరణములో 
కతసుతోఖలు సోమే్యవంస్్యత్ ఓ సోముయోడా దేనివల్ల ఇట్్ల అయియో ఉండవచ్చేను అని 
తుచ్ఛతావాని్న ఊహంచి సదేవసోమే్య దమగ్రఆసీత్ ఉన్నదే ఇపుడు జగతుతు అయియోంది. 
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అపుడు సతుతు మాత్రమే ఉండింది అని స్థాపించబడింది. తదే్దదం తరిహి అవా్యకృత 
మాసీత్. తన్నమరూపాభా్యం వా్యక్రియత. అపుడు కదా ఇది విభజింపబడకుండా 
ఉండింది. దానే్న నామరూపాలతో విభజించినాడు. అని చాలా తేటగా చెప్పబడింది.

ఇపుడు కారణం కంటే కారయోము వేరు కాదనడంలో రండు ఉదాహరణాలను 
రండు సూత్రాలతో చెపు్పతునా్నడు.

సూ।। పటవచ్చ 2-1-19 దారాలు ఎట్్లగానైతే పడుగు ప్కలుగా అలు్లకుని 
పోయి పటము బటటు అని నామము రూపము కారాయోనతురాదికమును పొందుతునా్నయో 
దానిలాగానే బ్రహ్మకూడా నామానతురాని్న రూపానతురాని్న కారాయోనతురాని్న పొందుతునా్నడు. 
అనగా దారాలు కలిస్పోయి బటటు అయినటే్ల చిదిచితుతులతో కలిస్పోయి కారయోముగా 
జగతుతుగా ఐనాడు. ప్రకృతి శరీరము, జీవుడు ఆత్మ, ఈశవారుడు పరమాత్మ అనతురాత్మగా 
మూడూ కలసి జగత్ ఐనాడు అని అరథాము.

సూ।। యథచప్రాణాద్ః 2-1-20 ఎట్్లగా వాయువొకటే ఐనా ఆయా స్థానాలలో 
ఉంటున్నదై ప్రాణము, అపానము మొదలైన రూపాలను కారాయోనతురములను/ 
వేరువేరు పనులను చేసుతున్నదో దానివలెనే బ్రహ్మ ఒక్డే విచిత్రత్రససవారూపుడై జగతుతు 
అనబడేవాడుగా అవుతునా్నడు. కనుక పరమకారణుడైన పరబ్రహ్మకు జగతుతుకూ 
అననయోతవాము వేరుకాకపోవడము సిది్ధంచింది.

ముందు సూత్రములో అనేకవసుతువులు కలసి ఒక్టి అనబడడమునకు 
ఉదాహరణ చెప్పబడింది. ఇందులో ఒక్డే అనేక పనులతో అనేక సథాలాలతో 
ఒకొ్క్ప్రుతో వయోవహరంచబడడము ఉదాహరంచబడింది. ఇంతట్తో ఆరంభణాధి 
కరణము ముగసనద్.

*  *  *

ఇక ఇతర వ్యపదేశాధికరణము

సూ।। ఇతర వ్యపదేశాత్ హితాకరణాద్దోషప్రసంగః 2-1-21 జగతుతుకు 
బ్రహ్మతో అననయోతావాని్న ప్రతిపాదించేవారు. తతతు్వమసి 2) అయమాతా్మ బ్రహ్మ 
ఇతాయోదులైన వాకాయోలతో జీవునికి కూడా బ్రహ్మతో అననయోతవాము ప్రొ్నబడుతున్నది 
అని అనా్నరు. ఆ విషయంలో ఈ విధంగా ప్రశ్న చేయబడుతున్నది. ఒకవేళ ఇతరుడైన 
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జీవుడికి బ్రహ్మభావము ఈ వాకాయోలతో ప్రొ్నబడినట్లయితే అపుడు సరవాజ్తవాము 
సతయో సంకల్పతవాము వంటి విలక్షణాలతో కూడి ఉన్న బ్రహ్మకు తనకే హతరూపమైన 
జగతుతును పుటిటుంచకపోవడం మేలుచేయని జగతుతును సిద్ధము చేయడము ఇతాయోది 
దోషాలు అంటుకుంటవి.  ఈ సమసతు జగతుతు ఆధ్యోతి్మక ఆధదైవిక ఆధభౌతికములైన 
అననతుదుఃఖాలకు నెలవైనది. ఇలాంటి తనకు మేలు చేయని దాని్న సవాతంత్రుడైన 
బుది్ధమంతుడగు పురుష్డు సృషిటుంచడానికి పూనుకోడు.

జీవుడికంటే బ్రహ్మకు భేదాని్న తెలిప్ శ్రుతులు జగతుతుకు బ్రహ్మకు అననయోతావాని్న 
తెలిప్ న్ చేతనే వదలిపెటటుబడినాయి. భేదము ఉన్నట్లయితే అననయోతవాము సిది్ధంచదు. 
భేదశ్రుతులు ఉపాధకారణంగా వచిచేన భేదాని్న చెపుతునా్నయి. స్వాభావికమైన 
అభేదాని్న తెలిప్వి అభేదశ్రుతులు కదా అని అన్నట్లయితే - ఆ విషయంలో ఇది 
చెప్పవలసి ఉన్నది - సహజంగానే తనతో భేదం లేని జీవుడిని ఉపాధ సమ్బన్ధము లేని, 
జగత్ కారణము ఐన బ్రహ్మ ఎరుగునా? లేదా? ఎరుగడు అని అంటే సరవాజ్తావాని్న 
కోలుపోతాడు. ఎరుగును అన్నట్్్లతే తనకంటే వేరు కాని, భేదము లేని జీవుని దుఃఖము 
తన దుఃఖము కాగలదు గనుక అన్్న తెలిసినవాడు హతాని్న చేయకపోవడము, హతము 
కాని దాని్న చేయడము మొదలైన దోషాలు రాక తప్పవు. కాదు. అజా్నము అని చెప్్ప 
పక్షము వారకి ముందు చెపి్పన వికల్పము, దాని ఫలమునూ్న అట్్లగే నిలిచే ఉంటుంది. 
బ్రహ్మకే అని చెప్్ప పక్షములో సవాయంప్రకాశసవారూపుడైన బ్రహ్మకు అజా్న స్క్షితవాము, 
దానివలన చేసినదైన జగత్ సృషిటు కూడా కుదురదు. అజా్నము చేత బ్రహ్మ యొక్ 
ప్రకాశము కనబడకుండా పోతే / కపి్పవేయబడితే - తిరోధ్నము అనేది ప్రకాశాని్న 
తొలగించ్తుంది. ప్రకాశమే సవారూపము - అపుడు ప్రకాశము లేకుండా పోవడమే 
అవుతుంది. కావున సవారూపము నశించిపోవడము మొదలైన దోషాలు వేలకొలది వచిచే 
నెతితున పడుతవని మునుప్ చెపి్పనాము. కనుక బ్రహ్మకు జగతా్రణతవాము పొసగేది 
కాదు. అని పూరవాపక్షము ఎదురైతే సమాధ్నము చెప్పబడుతున్నది.

సూ।। అధికంతు భ్దన్ర్్దశాత్ 2-1-22 తుశబదుము ఎదుటిపక్షాని్న 
తిపి్పకొడుతున్నది. ఆధ్యోతి్మకాది దుఃఖాలతో కూడిన ప్రతయోగాత్మ (జీవుడు) 
కంటే అధకుడు అరాథానతురమైన వాడు బ్రహ్మ. ఎందువల్లనంటే? భేద నిరేదుశాత్ - 
ప్రతయోగాత్మకంటే పరంబ్రహ్మ భేదము కలవాడుగా చెప్పబడుతునా్నడు. య ఆత్మన్ 
తిష్ఠన్ ఆత్మన్ఽనతోరోయమాతా్మనవేద. యస్్యతా్మశరరమ్ యఆతా్మనమనతోరో 
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యమయతి. సతే ఆతా్మఽనతోరా్యమ్యమృతః 2) పృథగాతా్మనం ప్రేరితారం చమతావిజు
షట్సతోతసేతోనమృతతవిమేతి. తనను, ప్రేరకుడైన వాడిని వేరువేరు ఐనవాండ్లని తెలుస్కొని 
తలచి ఆయనకు ప్రీతిపాత్రుడై ఆ పరమపురుష్ని వల్లనే మరణము లేకపోవుటను/
మోక్షాని్న పొందుతాడు. 3) సకారణం కరణాధిపాధిప్. 4) తయోరన్యః పిప్లం 
స్విదవితితో. అనశ్నన్నన్్యఅభిచాకశీతి. 5) జాఞాజ్ఞాద్వివజావీశనీశౌ 6) ప్రాజ్ఞానత్మన 
సమ్రిషవికతోః 7) ప్రాజ్ఞానత్మన అనవిరూఢః 8) అస్్మన్మయీసృజతే విశవిమేతత్ 
తస్మంశా్చన్్యమాయయా సన్్నర్ద్ధః 9) ప్రధ్నక్షేత్రజఞా పతిర్గాణేశః 10) న్తో్యన్తా్యనం 
చేతనశే్చతననం ఏక్బహునంయోవిదధ్తికామాన్ 11) నితుయోలైన వారకి 
నితుయోడు చేతనులకు చేతనుడు చాలామందికి ఒక్డు అయియోవారలకోరకలను 
ఎవడు పూరతుచేసుతునా్నడో 11) యోఽవ్యకతోమనతోర్సంచరన్ యస్్యవ్యకతోం శరరమ్. 
యమవ్యకతోంనవేద 12) యోఽక్రమనతోర్సంచరన్ యస్్యక్రం శరరం యమక్రం 
నవేద 13) యోమృతు్యమనతోర్ సంచరన్ యస్యమృతు్యః శరరం యంమృతు్యర్నవేద. 
ఏషసరవిభూతానతోరాతా్మఽపహతపాపా్మద్వో్య దేవఏక్నరాయణః ఇతాయోది వాకాయోల 
చేత.

సూ।। అశా్మద్వచ్చ తదనుపపతితోః 2-1-23 అతయోనతుహేయములైన కట్టులు, 
మటిటు పెల్లలు / పెడడిలు, గడిడిపరకలు మొదలైన ఎపు్పడూ వికారాని్న పొందుతూ ఉండే 
అచితుతులోని విశ్షాలకు - అవదయోము / దోషము లేని, వికారము లేని, అని్న రకాల 
హేయాలకు ప్రతయోన్క కళ్యోణగుణాలకు ఒకే ఒక్ తావు, తనకనా్న వేరయిన అని్న 
వసుతువులకంటే విలక్షణమైన అననతుజా్నానందైక సవారూపుడు నానావిధ్లైన అననతు 
మహావిభూతులు కల బ్రహ్మ సవారూపముతో ఐకయోము - ఏకత - ఒక్టిగా సమానంగా 
ఉండడం ఎట్్ల కుదురదో, అట్్లగే చేతనుడు అననతుములైన దుఃఖాలతో కలయికకు 
తగినవాడైన వాడు మిణుగురు పురుగుతో సమానుడు, అపహత పాపా్మ ఇతాయోది 
వాకాయోల దావారా తెలియవచిచేన సకల హేయప్రతయోన్క అనవధక అతిశయ అసంఖ్యోయ 
కళ్యోణగుణాకరుడైన వానితో సమానంగా బ్రహ్మ భావమును పొందడమునకు తగడు. 

ఇక స్మానాధకరణయో నిరేదుశము - యస్్యతా్మ శరరమ్ ఇతాయోది శ్రుతుల 
వలన జీవుడు బ్రహ్మకు శరీరము అని తెలుసుతున్నందున బ్రహ్మజీవుడిని శరీరంగా 
కలి్ దానికి ఆత్మగా ఉండుటను బటిటు జీవుడిని ప్రకారముగా కలి్న బ్రహ్మను 
ప్రతిపాదించేదిగా ఉన్నది. స్మానాధకరణాయోనికి విరోధ కాదు. పైగా ఈ అరాథానే్న 
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అననయోతావానే్న బలపరేచేదిగా కూడా ఉన్నదని అవసథాతేరితి కాశకృతస్్నః. ఇతాయోది 
సూత్రాలతో మాటిమాటికీ ఉపపాదింపబడింది. కావున అని్న అవసథాలలో ఉన్న బ్రహ్మ 
చిదచిదవాసుతువులను శరీరమునుగా కలి్ఉనా్నడు. సూక్ష్మచిదచిదవాసుతువులను శరీరంగా 
కలి్న బ్రహ్మకారణము. అదే బ్రహ్మ సూథాల చిదచిదవాసుతువులను శరీరముగా కలి్ జగతుతు 
అనే ప్రు గల కారయోమూ ఔతునా్నడు. కనుక జగద్ బ్రహ్మలకు స్మానాధకరణయోము 
పొసగుతున్నది. జగతుతు బ్రహ్మయొక్ కారయోము. కనుకనే బ్రహ్మతో అననయోతవాము. 
అచిత్ వసుతువుకు (ప్రకృతికి) జీవునికి, బ్రహ్మకునూ్న పరణామితవాము, దుఃఖితవాము, 
కళ్యోణగుణాకరతవాము, అనే సవాభావాలు కలగలసి సంకరము కాకపోవడమే గాకుండా 
అని్నరకాల శ్రుతులతోనూ విరోధముండదు.

సదేవసోమే్యదమగ్ర ఆసీదేకమేవ అనే వాకయోము ప్రకారము అవి భాగావసథాలో 
కూడా అచితుతుతో కలిస్ ఉన్న జీవుడు బ్రహ్మకు శరీరమైనందువల్ల సూక్ష్మరూపంగా 
ఉండడాని్న తప్పక ఒపు్పకోవాలి. వైషమ్యనైర్మృణే్య న స్పేక్తావిత్. నకర్మ 
అవిభాగాద్తిచేన్న. అనద్తావిదు పపద్యతే చ అపిఉపలభ్యతేచ. అనే రండు 
సూత్రాలతో అచితుతు జీవులూ సూక్ష్మరూపులై పరమాత్మకు శరీరమై ఉండడమును 
చెపి్పనారు. అవిభాగము నామరూపాలు వేరువేరుగా లేకుండా కలిస్ ఉన్నందున 
చెలు్లతుంది. కనుక బ్రహ్మకు కారణతవాము తప్పక ఏర్పడుతుంది.

ఎవరైతే ఇదే జీవుడికి అవిదయోతో కూడి ఉండని అవసథాను మనసులో పెటుటుకొని 
ఈ విధమైన భేదాని్న వర్ణంచ్తునా్నరో వారకి ఇదంతా అసంగతమవుతుంది. ఆ 
అవసథాలో ఉన్నపు్పడు సరవాజ్తవాము సరేశవారతవాం సమస్తునికి కారణమై ఉండడము 
సరువాలకు ఆత్మగా ఉండడము అందరీ్న శాసించడము ఇతాయోది గుణాలు లేవు కదా! 
ఈ రూపముతోనే ఇంతకు మునుపు చెపి్పన శ్రుతుల దావారా ప్రతయోగాత్మకు భేదము 
ప్రతిపాదింపబడుతున్నది. అదంతా అవిదయో చేత కలి్పంపబడింది అని గదా న్ 
మతము. అవిదయో చేత పరకలి్పతుడైన వానికి అవిదాయో అవసథాలో ముతయోపుచిప్ప వెండి 
మొదలైన భేదాల వలె పరస్పరము భేదాని్న అధికంతు భ్దన్ర్్దశాత్ ఇతాయోదుల యందు 
సూత్రకారుడు ప్రతిపాదించడము లేదు. బ్రహ్మ జిజా్స చేయాలి అని చెపి్పన ప్రకారము 
జిజా్సుయోడిగా ఎదుటికొచిచే జగత్ కారణమైన బ్రహ్మవేదానతువేదుయోడు అని చెపు్పతూ 
స్మమృతులు నాయోయాలతో ఉన్నటు్ల కనపడుతున్న విరోధ్ని్న తొలగించ్తునా్నరు.
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అపీత్తదవిత్ ప్రసంగాత్ అసమంజసమ్. నతుదృష్ట్నతోభావాత్ అనే రండు 
సూత్రాలునూ్న ఈ అధకరణము దావారా తేలచేబడిన విషయాని్న వివరసుతున్నవి. 
వాటి వదదు విలక్షణమైన కారయోకారణభావము సంభవించ్తుంది అని చెప్పడమే ఆ 
అధకరణము యొక్ అరథాము. అసద్తిచేన్న ప్రతిషేధమాత్రతావిత్ అని కూడా ముందర 
అధకరణములో ఉన్నదాని్న అనువదిసుతునా్నడు. తిరగి చెపు్పతునా్నడు. ఇద్ ఇతర 
వ్యపదేశాధికరణము.

*  *  *

ఇక ఉపసంహారదర్శనధికరణము.

సూ।। ఉపసంహారదర్శనన్్నతి చేన్నక్షీరవద్్ధ 2-1-24 సరవాజు్డు 
సతయోసంకలు్పడుఐన పరబ్రహ్మ సూథాలసూక్ష్మ అవసథాలలో ఉన్న అని్నచేతనాచేతన 
వసుతువులను తనకు శరీరముగా చేసుకొని ఉన్నందున సరవాప్రకారుడవడం వల్ల 
సరా్మత్మతవాము సకలేతర విలక్షణతవామునూ్న అవిరుద్ధమేనని స్థాపింపబడింది. 
ఇపు్పడు సతయోసంకలు్పడైన పరబ్రహ్మకు తన సంకల్పము మాత్రాననే విచిత్ర జగతుతును 
సృషిటు చేయడమునూ్న విరుద్ధము కాదని స్థాపించబడుతున్నది.

పరమిత శకుతులైన వారు ఒక వసుతువును సృషిటుంచదలుచేకున్నపుడు అందుకు 
తగిన కారకస్మగ్రిని - ఉపాదానము, స్ధనములు (సహకారకారణము) 
సమకూరుచేకోవలసిన అవసరము కనపడుతున్నది. ఏ ఒక్టీ తక్వఐనా తలచిన 
పనిని నెరవేరుచేకోలేకపోతునా్నడు. ఐనపు్పడు సరవాశకుతులు ఉన్న బ్రహ్మ కారక 
కలాపాలను సమకూరుచేకోకుండా ఉనా్నడు కనుక జగత్ కారణతావానికి విరోధము 
ఎట్్ల అనుమానిసుతునా్నరు? అన్నట్లయితే చెపుతునా్నము. లోకంలో ఆయా కారాయోలను/ 
పనులను పుటిటుంచే శకితు ఉనా్న ఆయా ఉపకరణాలేవీ లేని పరబ్రహ్మకు జగతుతును 
సృషిటుంచడం కుదురదు అని ఎవడైనా ఒక తెలివితకు్వ వానికి శంక కలుగవచ్చేనని 
దాని్న నిరాకరసుతునా్నరు. 

ఘటము బటటు గుడడిలు ఉత్పతితు చేసే కుమ్మర పద్మశాలి మొదలైనవారకి 
వాటిని పుటిటుంచే స్మరథాయాము ఉన్నప్పటికీ కొని్న ఉపకరణాలను చేకూరుచేకొన్నపుడే 
ఉత్పతితు చేయగల్డం స్ధయోమవుతున్నది. వాటిని పుటిటుంచే శకితు లేనివారు కావలసిన 
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వసుతువులను పనిముట్లను సమకూరుచేకున్నప్పటికీ పుటిటుంపలేకపోతునా్నరు. చేతనైన 
వాళ్్ళ కారక కలాపాని్న సమకూరుచేకుని పుటిటుంచ్తునా్నరు. ఇంతమాత్రమే 
విశ్షము. సరవాశకుతులున్న బ్రహ్మ కూడా జగత్ సృషిటుకి అవసరములైన ఉపకరణములు 
లేకపోయినపు్పడు ఈ ప్రపంచాని్న సృషిటుంచజాలడు. సృషిటుకి ముందుకాలములో బ్రహ్మ 
ఏ సహాయము లేనివాడుగానే ఉన్నటు్ల సదేవసోమే్యదమగ్ర ఆసీత్. ఏ క్హవైనరాయణ 
ఆసీత్. ఇతాయోది వాకాయోల దావారా తెలుసుతున్నది. కనుక జగతుతును పుటిటుంచగల్డము 
పొసగదు. అందువల్ల ఉపసంహార దర్శనాన్న ఇతి చేత్ అని. శంకను తొలగిసుతునా్నడు. 
నక్షీరవది్ధ అని. న్వన్నది తపు్ప.  పాలవలె అని సమాధ్నము.

కారయోములను పుటిటుంచగల సమరుథాలందరకీ పరకరాలను కూరుచేకోవలసిన 
అవసరములేదు. ఎట్్లగంటే పాలు న్ళ్్ళ మొదలైన వాటికి పెరుగు మంచ్ గడడిలను 
పుటిటుంచగల సమరథాత ఉన్నది. వాటికి ఏ పరకరాల అక్ర లేదు. అదే తీరుగా అని్నంటిన్ 
పుటిటుంచేశకితు (బ్రహ్మకు తనంతటతానే కలి్ంచగల సమరథాత) ఉన్నది. ఆయనకు ఏ 
పనిముటుటుతో, ఉపాదానముతో అవసరము లేదు. కనుక జగతుతును సృషిటుంచగలడు. 
కనుక జగత్ కరతుమృతవాము పొసగుతుంది. సూత్రములో హ అనే పదమును చేరుచేకోవడము 
శంకను తెలివితకు్వ వాడిదిగా సూచించడం కొరకు. హ అనడముతో లోకప్రసిది్ధ 
తెలియవసుతున్నది. పాలలో్ల తోడు పెటటుడమనేది పెరుగులో రుచి ఏర్పడట్నికే గాన్ 
తోడు లేకునా్న పాలు పెరుగుగా మారుతాయి. ఐతే పెరుగుగా తొందరలో ఏర్పడడము 
రసము / రుచి - కమ్మదనము కొరకు మాత్రమే తోడును చేరుసుతునా్నము.

సూ।। దేవాద్వదపిలోకే. 2-1-25 ఎట్్లగైతే దేవాదులు తమ తమ లోకాలలో 
తమ సంకల్పము మాత్రము చేతనే తమకు అక్ర ఉన్న వసుతువులను పుటిటుంచ్తునా్నరో 
అట్్లగే ఈ పురుష్తతుముడు కూడా తన సంకల్పము చేత మాత్రాననే మొతతుము జగతుతును 
సృషిటుంచ్తునా్నడు. వేదము దావారా ఆయా దేవతలకు ఆయా వసుతువులను పుటిటుంచగల 
శకితు ఉన్నదని తెలుసుతున్నది. ఐతే వాళ్ళను ఇక్డ దృషాటునతుముగా చూపడము వేదము 
దావారా సరవాశకుతులు గలవాడుగా బ్రహ్మ తెలుపబడుతునా్నడు. కనుక ఆ దేవతల వలెనే 
ఈయన సమసతు జగతుతునూ సృషిటుంచగల నేరు్ప గలవాడని సులభంగా అరథాంకావడం 
కొరకు చెపి్పనారు అంతమాత్రమే. ఇద్ ఉపసంహారదర్శనధికరణము

*  *  *
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ఇక కృతస్్నప్రసకతో అధికరణము.

సూ।। కృతస్్నప్రసకతోః న్రవయవతవి శబ్దక్ప్వా 2-1-26 సదేవ సోమే్యదమగ్ర 
ఆసీత్. ఇదంవా అగ్రేనైవకంచనఆసీత్. ఆతా్మవాఇదమేక ఏవాగ్రే ఆసీత్. ఇతాయోది 
వాకాయోలలో కారణావసథా యందు బ్రహ్మ ఒక్డే అవయవములు లేనివాడుగా ఉనా్నడు 
అనడానికి అరథాం ఏమిటంటే కారణావసథాయందు చిదచిదివాభాగాలు లేకపోవడంతో 
నిరవయవుడైన బ్రహ్మనే ఉండినాడు అని చెప్పబడింది. అట్్ల విభాగములు లేని ఒక్డు 
- నిరవయవమైన బ్రహ్మనే బహుస్యోం - అనేకములుగా అవుతాను అని తలచ్కొని 
ఆకాశము వాయువు మొదలైన విభాగము, బ్రహ్మను మొదలుకొని క్షేత్రజు్డు 
వరకు ఉన్న విభాగమునూ్న ఐనాడని కూడా చెప్పబడింది. ఇట్్ల జరగింది కాబటేటు 
ఆ బ్రహ్మనే మొతతుము కారయోముగా అయియోనాడని తెలుస్కోవలెను. ఇక చితుతు అనబడే 
అంశము క్షేత్రజు్డు అనే విభాగంగా విభజింపబడినాడు. అచిదంశమేమో ఆకాశము 
మొదలుగా గల భూతములుగా విభజింపబడిందని చెపి్పనట్లయితే అపు్పడు సదేవ 
సోమే్యదమగ్ర ఆసీత్. ఏకమేవాద్వితీయమ్, బ్రహ్మఏకమేవ, ఆత్్మకమేవ ఇటువంటి 
వాకాయోలు కారణమైన బ్రహ్మ నిరవయవుడు అని చెప్్ప శబాదులునూ్న కోపపడుతాయి. 
బాధంపబడుతవి. సూక్ష్మచిదచిదవాసుతువులను శరీరముగా కలి్న బ్రహ్మకారణము 
సూథాలచిదచిదవాసుతువులు శరీరంగా కల బ్రహ్మకారయోము అని ఒపు్పకుంటేనూ అపు్పడు 
కూడా శరీర అంశాని్న కూడా కారయోము అని అంగీకరంచినందువల్ల ఇంతకుముందు 
చెపి్పన దోషము - నిరవయవుడైన బ్రహ్మ అవయవాలు కలవాడు కావడం - నుండి 
తపి్పంచ్కోవడము కుదురదు. నిరవయవుడైన అతడికి బహుభవనము అనేకములుగా 
కావడము - పొసగదు. కారయోతావానికి అవసరపడని / పనికిరాని అంశముగా 
ఉండడమునూ్న పొసగదు. అందువల్ల అసమంజసముగా కనిపిసుతున్నది. కనుక 
జగతుతుకు బ్రహ్మకారణమనడము కుదురదు అని ఆక్షేపాని్న చెపి్పతే సమాధ్నము 
చెప్పబడుతున్నది.

సూ।। శ్రుతేసుతో శబ్దమూలతావిత్ 2-1-27 తు అనే శబదుము ఇంతకుముందు 
చెపి్పనదోషాని్న తిపి్పకొడుతున్నది. న్వు చెపి్పనటు్ల అస్మంజసయోము ఏమీలేదు. 
ఎందువల్లనంటే శ్రుతి కారణంగా అని. శ్రుతి ఐతే నిరవయవుడైన బ్రహ్మనుండే విచిత్ర 
సృషిటు జరగిందని చెపి్పంది. వేదంలో చెప్పబడిన అరాథాని్న విన్నది విన్నటు్లగా అరథాము 
చేసుకోవాలని అరథాము. ఎంత శ్రుతి ఐతే మాత్రము అగ్నన సంచేత్ నిపు్పలతో చలా్లలి 
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అని అన్నటు్ల పరస్పరము - ఒకదానితో ఒకటి పొసగని విషయాని్న ప్రతిపాదించజాలదు 
అని అంటే సమాధ్నము శబదుమూలతావాత్ అని చెపి్పనారు. పరమాత్మ శబదుము 
- వేదము అనే ఒక్ ప్రమాణము దావారానే తెలుపబడుతాడు. ఆయన సకల ఇతర 
విసజాతీయుడు. అనగా తనకంటే వేరుగా అని్నటికనా్న విసజాతీయుడు. అందువల్ల 
ఆయనకు విచిత్రమైన శకితు ఉన్నదనడంలో విరోధము లేదు. బ్రహ్మ మన అందరలో 
కనబడే స్ధనాలుగాని దూషణలను గాని పొందడానికి తగడు.

సూ।। ఆత్మన్ చైవం విచిత్శ్చహి 2-1-28 ఇంతేకాకుండా ఏవమ్ - ఒక 
వసుతువుకు చెందిన ధరా్మని్న మరొక వసుతువునందు ఆరోపణము చేయగా, అచేతనాలైన 
ఘట్దులయందు కనిపించిన ధరా్మలు దాని సజాతీయుముకాని చేతనునియందు, 
నితయోమైన ఆత్మయందునూ్న అంటగలవు. నిజమే కాన్ భావము యొక్ సవాభావములో 
వైచిత్రికారణంగా అంటవు అని కారణమును చెపుతునా్నరు. విచిత్రాశచేహ అని. ఎట్్లగైతే 
అగి్నజలము మొదలైనవాటికి పరస్పరము విసజాతీయాలైనవాటికి వేడిమి వంటి 
విసజాతీయాలైన శకుతులు కనిపిసుతునా్నయో అదే విధంగా లోకంలో కనపడేవాటికి 
విసజాతీయుడైన పరబ్రహ్మయందు అక్డ అక్డ - జీవుడిలో ప్రకృతిలో - కనపడని 
శకుతులు వేలకొలది ఉనా్నయి కాబటిటు ఉపపన్నము కానిది ఏదీలేదు. అనగా పరమాత్మ 
అవయవములు స్ధనాలు లేనివాడైనా జగత్ సృషిటుని చేయగలడు. దీనినే భగవనుతుడగు 
పరాశరుడిట్్ల చెపి్పనాడు. శ్్ల।। న్ర్గాణస్్యప్రమేయ స్య శుద్ధస్్యప్యమలాత్మనః। 
కథమ్ సరాగాద్కరతోమృతవిం బ్రహ్మణోఽభు్యపగమ్యతే।। సతతు్వరజసతుమోగుణాలు 
లేనివాడు ఏ ప్రమాణము చేతనునూ్న తెలుస్కోబడనివాడు పుణయోపాపరూపములైన 
కర్మలు లేనివాడు దోషములు లేనివాడు ఐన పరమాత్మకు సృషిటు సిథాతిలయాలు ఎట్్ల 
అంగీకరంపబడుతవి? అని స్మానయోమానవులవలె శంకించి శ్్ల।। శకతోయఃసరవిభా 
వానం అచినతోష్జాఞానగ్చరాః। యతోఽతో బ్రహ్మణస్తోసుతో సరాగాద్్యభావశకతోయః। 
భవన్తోతపతాంశ్రేష్ఠ పావకస్యయధోష్ణతా।। అని్న రకాలైన భావాలకు (వసుతువుల 
పుటుటుకకు) శకుతులు ఊహంచడానికి వీలు కానివి. జా్నము చేత తెలుస్కోబడేవి కావు. 
ఎందువలన ఇట్్ల అవుతున్నవో అందువల్ల ఆ భావశకుతులన్్న - సృషిటు సిథాతిలయాదులన్్న 
బ్రహ్మకు సహజమైనటిటువి. ఓ మహరీషి అగి్నకి వేడిమి ఎంత సహజమో పరమాత్మకు 
ఇవన్్న స్వాభావికములే అని వివరంచినాడు సహజాలని. ఇక శ్రుతి కూడా! 
కంసవిదవినంక ఉ సవృక్ః ఆసీత్ యతోద్్యవాపృథివీ న్షట్తక్షుః। మనీషణోమనస్ 
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పృచ్ఛతేదుతద్ యదధ్యతిష్ఠదుభూవనన్ధ్రయన్. బ్రహ్మవనం బ్రహ్మసవృక్ః 
ఆసీద్యతో ద్్యవాపృథివీ న్షట్తక్షుః. మనీషణో మనస్విబ్రవీమివో బ్రహా్మధ్యతిష్ఠద్ 
భువనన్ ధ్రయన్. దేనినుంచైతే ఊర్ధ్వలోకాలు అథోలోకాలు చెక్బడినవో ఆ 
చెటుటు ఏది? దాని్నసంపాదించిన వనము ఏది? తెలుస్కోవాలన్నకోరకను గల మేము 
ప్రారథాసుతునా్నము. వివరంచండి. ఇంకా ఈ భ్వనాలని్నంటిన్ ఎట్్ల? మోసూతు ఉనా్నడు. 
ఓ మన్ష్లారా! నేను మనసుస్తో చెపుతునా్నను వినండి. బ్రహ్మ వనము. బ్రహ్మనే 
చెటుటు. ఆయననుండే ఈ ఏడేడు లోకాలు - దాయోవాపృథివులు చెక్బడినవి. బ్రహ్మనే 
ఈలోకాలనని్నంటిన్ ధరంచి ఉనా్నడు అని చెపి్పంది. స్మానయోంగా అందరలో 
ఉన్నదిగా కనిపించే ప్రశ్న సరవావసుతువుల కంటే విలక్షణుడైన పరమాత్మ విషయంలో 
చెల్లదు. ఈ కారణం చేత కూడా!

సూ।। సవిపక్దోష్చ్చ 2-1-29 సవాపక్షే - తమ పక్షము నందు అనగా 
ప్రధ్నాదులే జగతుతుకు కారణమనే పక్షములో లోకములో ఉండే వసుతువుల కంటే 
విలక్షణముగా లేని కారణంగా సజాతీయమే అవుతున్నందువల్ల ప్రధ్నాదులయందు 
లోకంలో ఏయ్ దోషాలు కనిపిసుతునా్నయో అవే దోషాలు ప్రధ్నము 
మున్నగువాటిలోనూ కలుగవచ్చేను కాబటిటు తనకనా్న వేరుగా ఉన్న వసుతువుల కంటే 
విలక్షణుడైన బ్రహ్మనే జగతుతుకు కారణమని ఒపు్పకోక తప్పదు. ముఖయోంగా ప్రధ్నము 
కూడా అవయవాలు లేనిదే. నిరవయవమైన అది మహతుతు మొదలైన వాటికి, 
వాటినుండి పుటిటున విచిత్రమైన జగతుతు పుటటుడానికి కారణము ఎట్్ల అవుతుంది. సతవాము 
రజసుస్ తమసుస్లు అనేవి ప్రధ్నానికి అవయవాల వంటివే. వాటి సమూహమే 
ప్రధ్నము. అనేట్లయితే కాసతు విచారంచాలిస్ ఉన్నది. సతవారజసతుమసుస్ల సమూహమే 
ప్రధ్నమా? లేక సతవారజసతుమో గుణాలనుండి ఆరబదుమైనదా? (పుటుటుకొచిచేనదా!) 
ముందుగా రండవ వికల్పమును గురంచి విచారంచ్దాము. రజసతుమసుస్లు సతతు్వము 
అనే మూడింటినుండి పుటిటునది అనేట్లయితే కారయోము అవుతుంది కాన్ కారణము గాదు. 
న్వేమో కారణమని అంటునా్నవు. అది న్ వాదానికి వయోతిరేకమైనది. న్వంగీకరంచిన 
దానికి విరోధ్ని్న తెసుతుంది. అంతేకాక న్వు సంఖయోకు విరుద్ధము. ఇరువది నాలు్తతావాల 
సమాహారమే ప్రధ్నము కదా! అవి కూడా నిరవయవాలు ఐనపు్పడు కారాయోని్న 
చేయలేవు. కనుక విరోధమే మిగులుతుంది. లేదూ సతతు్వ రజసతుమసుస్ల సమూహమే 
ప్రధ్నము అని అంట్వూ! అవి కూడా నిరవయవాలు కాబటిటు ఏది ఎక్డ ఎట్్ల 
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కలువాలి అనే ప్రదేశభేదము లేకుండా కలిసే వాటికి సూథాలమైన ద్రవాయోని్న పుటిటుంచే 
శకితు ఉండదు. పోన్ పరమాణువులే కారణము. ప్రధ్నము కాదు అని అన్నప్పటికీ 
ఇంతకుముందు చెపి్పనటే్ల అణువులునూ్న అంశములు లేనివి కాబటిటు, ప్రదేశాలు లేనివీ 
అవుతున్నందువల్ల అట్్లంటి ప్రదేశము లేకుండా కలుస్తుయి అని అంగీకరంచినా, 
అటే్ల కలిసినా సూథాలంగా ఉండే కారాయోని్న పుటిటుంచలేకపోవచ్చేను.

సూ।। సరోవిపేతాచ తద్దర్శనత్ 2-1-30 సకలేతర వసుతువులకూ 
విసజాతీయమైన పరదేవత సరవాశకుతులతో కూడుకొని ఉన్నటువంటిది. శ్రుతులు 
కూడా అట్్లంటి దాని్నగానే చూపిసుతున్నవి. పరాఽస్యశకతోః వివిధైవశ్రూయతే 
స్విభావికీజాఞానబలక్రియాచ. ఇతని యొక్ శకితు చాలా గప్పది. అది వివిధ్లు 
- పలురకాలుగా ఉన్నదని వినిపించ్తున్నది. అది సహజమైనది. ఎవని వల్లన్ 
ఇవవాబడిందికాదు. అతని జా్నము బలము పనులునూ్న ఆయనకు మాత్రమే 
తగినవి. స్వాభావికాలు సుమా! అదేవిధంగా అపహతపాపా్మవిజరో విమృతు్యః 
విశ్క్ఽవిజిఘతోస్ఽపిపాసః సత్యకామః సత్యసంకల్ః అని పరమాత్మకు 
సకలేతర విసజాతీయతను ప్రతిపాదించింది. సతయోకాముడు సతయోసంకలు్పడు అని 
సరవాశకితుయోగాని్న ప్రతిపాదిసుతున్నవి. ఇంకా మన్మయఃప్రాణశరరోభారూపః 
సత్యకామః సత్యసంకల్ః ఆకాశాతా్మ సరవికరా్మసరవికామః సరవిగన్ధః సరవిరసః 
సరవిమిదమభా్యతోతోఽవాకీఅనదరః. ఆయన మన్మయుడు జీవుడిని శరీరముగా 
కలవాడు ఉజజు్వలరూపము కలవాడు. సతయోకాముడు సతయోసంకలు్పడు. ఆకాశము వలె 
అని్నంటిలోనూ నిండి వాటికి ఆత్మగా ఉన్నవాడు. అని్న పనులను చేయగలవాడు.  అని్న 
కోరకలకు సవారూపమైనవాడు - అందరచేత కోరబడేవాడు. అని్న సువాసనలు తానే 
ఐనవాడు అని్నరస్లూ తానే. తన సంకల్పము చేతనే ఈ జగతుతునంతా పొందినవాడు. 
ఎవరతోనూ మాట్్లడవలసిన అవసరము లేనివాడు. ఎవవార యందూ ప్రతేయోకమైన 
గౌరవభావము కలవాడు కాడు. అనిన్్న చూపుతూ ఉన్నవి శ్రుతులు.

సూ।। వికరణతావిన్్నతిచేత్ తదుకతోమ్ 2-1-31 ఒకవేళ బ్రహ్మ సకలేతర 
విలక్షణుడూ సకల శకుతులూ ఉన్నవాడే ఐనా నతస్యకార్యంకరణం చ విద్యతే ఆయనకు 
చేయవలసిన పనిలేదు. పనిలో తోడ్పడే పనిముటూ్ల లేవు అని చెపుతున్నందువలన 
పనిముటు్ల ఏవీ లేని ఆయన ఏ వసుతువునూ ఉత్పతితు చేయజాలడు గదా! అని అంటే 
దానికి సమాధ్నము శబ్దమూలతావిత్, విచిత్శ్చహి అను సూత్రాలతో చెప్పబడింది. 
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వేదశబదుము ఒక్టే తన విషయంలో ప్రమాణముగా కలి్నవాడు సకల ఇతర 
విలక్షుణుడూ ఐన బ్రహ్మ ఆయా పనిముటు్ల లేకునా్న కూడా ఆయా పనులు చేయడంలో 
సమరుథాడు అని అరథాము. అట్్ల అని శ్రుతి చెపు్పతున్నది. పశ్యత్యచక్షుః సశృణోత్యకర్ణః। 
అపాణిప్దోజవన్గ్రహీతా ఆయన కండు్ల లేకుండానే అని్నంటిన్ చూస్తుడు. చెవులు 
లేకునా్న వినగలడు చేతులుకాళ్్ళ లేకపోయినా వేగంగా గమాయోనికి చేరగలడు అని్న 
వసుతువు బ్ఱ్్ఱగా్ పటుటుకోగలడు. ఇటువంటివే ఇంకా ఎన్్న వాకాయోలున్నవి. దీన్తో 
కృతస్్న ప్రసకతోష్ధికరణము ముగసంద్.

*  *  *

ఇక ప్రయోజనవతాతోవాధికరణము

సూ।। న.ప్రయోజనవతాతోవాత్ 2-1-32 సృషిటుకి ముందుకాలములో ఈశవారుడు 
ఒక్డే ఉంటూ సకలేతరవిలక్షణుడైనందువల్ల సరావారథాములను సృషిటుంచగల శకితు 
యున్నందున తానే విచిత్రమైన జగతుతును సృషిటుంచగలు్తాడు. ఐనా ఈశవారుడు 
జగతుతుకు కారణము అని అనడానికి కుదరదు. సృషిటుకి ప్రయోజనము ఉంటుంది. అది 
విచిత్రమైనది కూడా. ఈశవారుడికేమో దాని్న సృషిటుంచినందువల్ల ప్రయోజనము లేదు. 
బుది్ధ పూరవాకంగా పనులు చేసినపు్పడు వాటికి రండు రకాల ప్రయోజనాలు ఉంటవి. 
ఒకటి తనకొరకు రండు ఇతరుల కొరకు. పరబ్రహ్మ సహజంగానే అని్న కోరకలూ 
నెరవేరనవాడు కాబటిటు జగతుతును పుటిటుంచినందువల్ల ఆయనకు తీరని కోరకేదో తీరడం 
లేదు. పోన్ ఎదుటివాళ్ళకోసమా? అని అంటే అదీకాదు. అవాపతుసమసతుకాముడు గప్ప 
దయను చూపెడితేనే పరారథాతవాము నెరవేరుతుంది. దయగలవాడు మనకు కనిపిసుతున్న 
ఇట్్లంటి గర్భదుఃఖ జన్మదుఃఖ, జరాదుఃఖ మరణదుఃఖములు నరక బాధలతో పాటు 
నానావిధ్లుగా ఉన్న అననతు దుఃఖాలతో దండిగా నిండిగా ఉన్న ఇటువంటి జగతుతును 
దయగలవాడు నిజంగా సృషిటుంచనే సృషిటుంచడు. దయగలవాడు కనుక కేవలం 
సుఖాలు మాత్రమే ఉన్న జగతుతును సృషిటుస్తుడు. కరుణ కలవాడు కాబటిటు కనుక తనకు 
ఎదుటివానికీ ప్రయోజనము లేని సృషిటు చేయడు కావున బ్రహ్మ కారణముకాడు. అని 
అంటే దానికి సమాధ్నము చెపుతునా్నము.

సూ।। లోకవతుతో లీలాకైవల్యమ్ 2-1-33 అవాపతుసమసతు కాముడు పరపూరు్ణడు 
ఏ కొరతలేనివాడు తన సంకల్పము చేత మాత్రాననే వికారములను పొందగల 
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వివిధ విచిత్ర చిదచితుతులతో మిశ్రితమైన జగతుతును సషిటు చేయడములో కేవలము ఆట 
మాత్రమే ఆయనకు ప్రయోజనము. లోకవత్ - లోకములో వలె. ఏడు దీవాపాలతో 
కూడిన భూమండలాన్నంతా ఏలుకొనేవాడు నిండుగా శౌరయోవీరయో పరాక్రమాలు గల 
మహారాజుగారు కేవలము ఆట / విన్దము కొరకే బంతులాట వంటివి ఆడుతునా్నడు. 
మనము చూసూతునే ఉనా్నము కూడా. అదేవిధంగా పరబ్రహ్మ కూడా తన సంకల్పము 
చేతనే ఏర్పడుతున్న జగతుతు పుటటుడము, బ్రతుకుతూ ఉండడము, రక్షింపబడుతూ 
ఉండడము. చివరకి నశించడము, ఇవి అన్్న చేయడము వల్ల పరమాత్మకు లీల / ఆట 
మాత్రమే ప్రయోజనము కాని మరొకటి లేదు. కనుక దోషము లేదు.

సూ।। వైషమ్యనైర్మృణే్యన స్పేక్తావిత్ తథహిదర్శయతి 2-1-34 ఒకవేళ 
పరమ పురుష్డు సకలేతర చిదచిదవాసుతు విలక్షణుడు ఐనందువల్ల ఊహంచ వీలుకాని 
శకితుయుకుతుడు కనుక, సృషిటుకి మునుపు ఒక్డుగానే ఉన్నటువంటివాడు అవయవాలు 
లేనివాడు విచిత్ర చిదచిని్మశ్రితమైన సృషిటుని చేయగలడు అని ఊహంచినా దేవతలు 
- తిరయోకు్లు - మనుష్యోలు - స్థావరాలు అనే రూపాలో్ల గప్పవాడు - మధయోముడు 
- హీనుడు ఐనవారని సృషిటుంచ్టవలన ఆయనకు పక్షపాతము - ఒకరపైన 
నిషా్రణంగా ప్రేమ, మరొకరపైన క్రోధమును చూపుట - చూపినట్లవుతుంది. 
పైపెచ్చే ఘోరాతిఘోరమైన దుఃఖాలనునూ్న ఏర్పరచేడము వల్ల నైర్మృణయోము - 
దయలేకపోవుట కూడా ఆయనకు చ్టుటుకుంటుంది. అని అంటే సమాధ్నము 
ఇది. న. స్ప్క్షతావాత్ అని. వైషమయోనైర్మృణాయోలు సంభవించవు. ఎందువల్ల నంటే 
అందుకు కారణము అప్క్షింపబడుతున్నది. కోరబడుతున్నది. పుటిటుంపబడే దేవతలు 
మొదలైన క్షేత్రజు్లయొక్ విషమసృషిటుకి వార కర్మనే అప్క్షింపబడుతున్నది. 
దేవాదులైన క్షేత్రజు్లకు దేవాది శరీరాలతో జతకూరచేడము వారవార కర్మల 
సమ్బనా్ధని్న బటిటు ఏర్పడుతున్నది అని శ్రుతులు స్మమృతులు ప్రమాణాలు చూపిసుతున్నవి. 
స్ధుకార స్ధురభూవతి. పాపకార పాప్భవతి. పుణ్యఃపుణే్యన కర్మణాభవతి పాపః 
పాపేన. మంచిపనులు చేసేవాడు స్ధువు అవుతునా్నడు పాపపు పనులు చేసేవాడు 
చెడుగు అవుతునా్నడు. పుణయోకర్మల చేత పుణుయోడు అవుతునా్నడు. పాపముతో పాపి 
అవుతునా్నడు. అట్్లగే భగవనుతుడగు పరాశరుడు దేవాది విచిత్ర సృషిటుకి కారణము 
పుటిటుంపబడుతున్న క్షేత్రజు్లు పూరవా జన్మలలో చేసుకున్న కర్మ శకితుయ్ కారణము అని 
కంఠోకితుగా పలి్నాడు. శ్్ల।। న్మితతోమాత్రమేవాసౌ సృజా్యనంసరగాకర్మణి। ప్రధ్న కారణీ 
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భూతాయతో వైసృజ్యశకతోయః. ఈయన మాత్రము సృషిటు కారయోములో సృషిటుంపబడేవాళ్్ళ 
పుటుటుకకు నిమితతుకారణము మాత్రమే. సృజయోశకుతులు - పుణయోపాపరూపాలు - 
ప్రధ్నకారణము - ఉపాదానము - అవుతునా్నయి. శ్్ల।। న్మితతోమాత్రంముక్తోవావ 
నన్యత్ కంచిదపేక్తే। నీయతేతపతాంశ్రేష్ఠసవిశకాతోష్ వసుతోవసుతోతామ్। ఓ శ్రేషఠుతపస్వా। 
వసుతువు తను వసుతువుగా మారడానికి నిమితాతుని్న మాత్రమే సహాయంగా కోరుతున్నది. 
తనదైన పుణయోపాపరూపకర్మ శకితు చేతనే ఏదో ఒక వసుతువుగా పరణమించ్తున్నది 
అని సవాశకాతుయా - తమ కర్మ చేతనే దేవతలు మొదలైన వసుతువులుగా వసుతుతావాని్న 
పొందుతున్నది అని అరథాము.

సూ।। న. కరా్మవిభాగాద్తి చేన్న. అనద్తావిదు పపద్యతే చాపి ఉపలభ్యతేచ 
2-1-35 సృషిటుకి ముందటికాలంలో క్షేత్రజు్లు అనే వాళ్్ళ లేరు. ఎందువల్ల? విభాగము 
చేయబడలేదని శ్రుతి వినిపిసుతున్నది. సదేవసోమే్యదమగ్ర ఆసీత్ అని. కనుక అపు్పడు ఆ 
క్షేత్రజు్లు లేరు. విభాగము లేదు. కనుక వాళ్ళకు కర్మ కూడా లేదు. అటువంటపు్పడు 
సృషిటులోని వైషమాయోనికి కర్మ కారణము అని ఏ విధంగా చెపుతునా్నరు. అని అంటే 
కాదు. క్షేత్రజు్లు వాళ్ళ కర్మప్రవాహమునూ్న అనాదిగా కొనస్గుతూనే ఉన్నవి. 
అందువల్ల అనాదియ్ ఐనా అవిభాగము కూడా పొసగుతూనే ఉన్నది. క్షేత్రజు్డు అనే 
వసుతువు తనదైన నామాని్న రూపాని్న వదలుకొని బ్రహ్మ యొక్ శరీరముగా వేరుగా 
పిలువడానికి వీలుకాని మికి్లి చిన్నదైన సూక్ష్మమైన సిథాతిలో ఉంటున్నది. అట్్ల 
ఒపు్పకోకపోతే చెయయోని కర్మకు ఫలము దక్డము చేసిన మంచిపనిని కోలుపోవడము 
అనే రండు అనిషాటులు సంప్రాపితుసతువి. అయితే క్షేత్రజు్లు వాళ్ళయొక్ కర్మ అనాదిగా 
కొనస్గుతూనే ఉన్నదని వేదములో లభసుతున్నది ప్రమాణము. నజాయతే మ్రియతేవా 
విపశి్చత్. విదావాంసుడు - జా్నము కలవాడైన ఆత్మ - పుటటుటం లేదు చావడమూ 
లేదు. అని సృషిటు అనాది ప్రవాహంగా కొనస్గుతూనే ఉన్నది అనే విషయానికి 
సమ్బని్ధంచి సూరా్యచంద్రమసౌ ధ్తాయథపరవిమకల్యత్. బ్రహ్మగారు ఇంతకు 
మునుపు కల్పములో ఉన్నటు్ల సూరుయోడిని చంద్రుడినిన్్న పుటిటుంచినాడు ఇతాయోది 
వాకాయోల దావారా తెలుసుతున్నది. తదే్ధదంతరహిష్ వా్యకృత మాసీత్. తన్నమరూపాభా్యమ్ 
వా్యక్రియత. అపు్పడు సృషిటుకి ముందటికాలములో ఇపు్పడున్న ఈ జగత్ విభాగము 
చేయబడకుండా ఉండినది. (దానే్న విడదీసి నామరూపాలను ఏర్పరచినారు) అదే 
నామరూపాలతో విడదీయబడింది అని నామరూప విభాగము మాత్రమే వినిపిసుతున్నది. 
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కాబటిటు క్షేత్రజు్లయొక్ సవారూపము అనాదిగా ఉన్నదని సిది్ధంచింది. స్మమృతిలో కూడా 
- ప్రకృతింపుర్షంచైవ విద్్ధ అనదీ ఉభావపి ప్రకృతిని పురుష్డినిన్్న ఇదదురన్ 
అనాదిగా ఉంటూన్న వారనిగా తెలుస్కో అని చెప్పబడింది. కనుక సరవావిలక్షణుడూ 
సరవాశకుతులు గలవాడు ఐనందున తన విన్దము / ఆట కొరకు మాత్రమే అదే 
ప్రయోజనముగా కలవాడైనందున క్షేత్రజు్లయొక్ కర్మలకు తగినటు్లగా విచిత్ర 
సృషిటుని చేయగలు్తున్నందున జగత్ కారణము బ్రహ్మనే.

సూ।। సరవిధరో్మపపతేతోశ్చ 2-1-36 ప్రధ్నము, పరమాణువులు జగత్ యొక్ 
పుటుటుకకు కారణాలు అవుతున్నవని అన్నపు్పడు ఏయ్ ధరా్మలు వాటిలో లేవని 
చెప్పబడినవో, ఇంకా మునుముందు చెప్పబడనున్నవో అవి అన్్న కూడా కారణతావాని్న 
ఉపపాదించేవి అయియో బ్రహ్మ యందే చక్గా అమరుతున్నవి కనుక బ్రహ్మ మాత్రమే 
జగత్ కారణమని నిలిచింది. ఇద్ ప్రయోజనవతావిధికరణము.

ఇంతట్తో శ్రీభాష్యమునందు ద్వితీయాధ్్యయములోన్  
ప్రథమపాదము ముగిసినది.
శ్రీమతే రామానుజాయనమః

శ్రీభాష్యము - ద్వితీయాధ్్యయము - ద్వితీయపాదము

రచననుపపతితో అధికరణము

సూ।। రచనఽనుపపతేతోశ్చననుమానం. ప్రవృతేతోశ్చ. 2-2-1 ఇంతవరకు 
జగతుతు యొక్ పుటుటుక మొదలైనవాటికి కారణమైనవాడు పరంబ్రహ్మనే అని 
చెప్పబడింది. ఆ విషయంలో ఎదుటి పక్షము వారు లేవనెతితున దోషాలన్్న త్రోసిపార 
వేయబడినవి. ఇపుడు తమ పక్షాని్న కాపాడుకోవడానికి ఎదుటివార వాదాలు 
తిపి్పకొటటుబడుతునా్నయి. లేకపోతే మందబుదు్ధలు ఐనవారలో ఎవడికైనా ఒకనికి 
అవతలివాళ్ళ వాదాలలో ఉన్న యుకుతులు ఆభాస్లేకాని నిజనమైనవి కావని 
తెలియనందువల్ల ప్రామాణికములేమోనన్న శంకతో వైదిక పక్షముపైన కొంచెము 
శ్రదా్ధలోపము కలుగవచ్చేను. కనుక పరులయొక్ వాదాలను తిపి్పకొటటుడానికిగాను 
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తరువాతిపాదము ప్రారంభంపబడుతున్నది. దీనిలో ఇతర వాదాలో్ల లేని కొని్న 
విశ్షాలునా్నయి. అవి వైదికమతము అంగీకరంచిన సతుతునుండే జగతుతు అనే 
కారయోము పుటిటుంది అని (24) ఇరువది నాలుగు తతాతు్వలు ఉన్నవి అనడం వంటి 
అరాథాలను వారు అంగీకరంచి ఉన్నందున సత్ పక్షము సరయైన పక్షము - సతుతు 
అనబడే భగవనుతుడు ఉనా్నడు అని అంగీకరంచే వార యొక్ వర్ములో ఉంచవలసి 
ఉండెను అని ఊహంచి సత్పక్షముగా భ్రమపడే అవకాశము అధకంగా ఉన్నదికాబటిటు. 
ఈక్తేరా్నశబ్దం మొదలైన సూత్రాలతో వైదిక వాకాయోలు ప్రధ్నాని్న జగత్ కారణంగా 
చెప్పడంలేదు. నారాయణుడినే వేదవాకాయోలు తెలు్పతున్నవి అన్నంతవరకూ 
మాత్రమే అక్డ స్థాపించినారు. ఇక్డ మాత్రమే వాళ్ళ యొక్ వాదాని్న ఎతితుచూపి 
తిరుగగటటుబడుతున్నది. కావున పునరుకితు దోషమును అపాదించడానికి వీలులేదు.
స్ంఖ్యోల యొక్ దర్శనము ఇట్్లగా ఉన్నది - 

శ్్ల।। మూలం ప్రకృతిః అవికృతిః మహద్ద్్యః ప్రకృతి వికృతయః సపతో। 
షడశకశ్చవికారః నప్రకృతిఃనవికృతిః పుర్షః  ప్రపంచము యొక్ పుటుటుకకు మూల 
కారణమైనది ప్రకృతి. అది వికారాలను పొందదు. మహతుతు మొదలైనవి తమ నుండి 
పుటిటునవాటికి తాము ప్రకృతులు. తము పుటటుడానికి హేతువులైన వాటికి వికృతులు :- 
అవి ఏడు. వికారాల సముదాయము 16 పదారు వసుతువులతో ఏర్పడింది. పురుష్డు 
దేనికీ ప్రకృతి కాడు. వికృతి కూడా కాడు. మొతతుము ప్రకృతి సమ్బన్ధముగా ఏర్పడిన 
తతావాలు 24 ఇరువది నాలుగు. పురుష్డు ఒక్డు. మొతతుము అన్్న కలిపి 25 ఇరువది 
ఐదు తతావాలు. ఇది తతావాల సంగ్రహము. 

మూల ప్రకృతి అంటే సుఖదుఃఖమోహ సవాభావము కలవి లాఘవము 
ప్రకారము చలనము ధ్రణము గౌరవము ఆవరణము అనే కారాయోలను చేసేవి 
స్ధ్రణంగా ఇంద్రియాలచేత గురతుంపబడనివి ఎపు్పడూ జరగిన పనిని 
బటిటు ఊహంచవలసినటువంటివి ఒకదాని కంటే ఒకటి ఎకు్వ తకు్వలు 
లేనటువంటివి. సర సమానంగా ఉండేవి సతయోము రజసుస్ తమసుస్ అనే ద్రవాయోలు. 
అట్్ల సతతు్వరజసతుమసుస్లయొక్ స్మయోరూపమైన ప్రకృతి ఒక్టి. సవాయముగా 
చైతనయోము / జా్నము లేనిది. ఐతే అనేక చేతనులయొక్ అనుభవము మోక్షములకు 
ఉపయోగపడేది. ఎల్లపు్పడూ ఉండేదినితాయో. అంతట్ నిండి ఉన్నటువంటిది. ఎపు్పడూ 
వికారాలను పొందేటువంటిది. కాని దేనికీ ఇది వికృతి కాదు. అనగా దేనినుంచీ 
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పుటిటుంది కాదు. ఐతే పరమ కారణమే. దానియొక్ వికృతులు మహతుతు మొదలైనవి 
మూల ప్రకృతికి వికృతులు / కారాయోలు. అవి ఏడు. 1) మహతుతు 2) అహంకారము 
3) శబదుతనా్మత్రము 4) స్పర్శతనా్మత్రము 5) రూపతనా్మత్రము 6) రసతనా్మత్రము 
7) గన్ధతనా్మత్రము అని. వాటిలో అహంకారము మూడు రకాలుగా ఉన్నది. 
1) వైకారకము 2) తైజసము 3) భూతాది. అని క్రమంగా వాటినే స్తివాకాహంకారము 
రాజస్హంకారము తామస్హంకారము అని అంట్రు. దాంట్్ల వైకారకము 
స్తివాకము అనేది ఇంద్రియాలకు మూలమైనది. భూతాది అనబడే దితామసము 
పంచమహాభూతాలకు హేతువైన తనా్మత్రలు పుటటుడానికి కారణము. తైజసము 
రాజసమునూ్న కలసి రండింటికీ తోడుపడుతుంది. ఆకాశము మొదలైనవి ఐదు 
మహాభూతాలు చెవులు మొదలైనవి ఐదు జా్నేంద్రియాలు వాకు్ / మాట మొదలైనవి 
ఐదు కరే్మంద్రియాలు మనసుస్ ఒక్టి. ఇవన్్న కేవల వికారాలే. ఇవి మొతతుము (16) 
పదహారు. పురుష్డు మాత్రము మారు్పలు లేనివాడు కనుక దేనికీ ప్రకృతి కాడు. దేనికీ 
వికృతి కాడు. అందువల్లనే ఏ ధర్మమూ లేనివాడు అనగా జా్తృతవాము లేనివాడు. 
కేవలము చైతనయోమే శరీరముగా కలవాడు. ఏ పన్ చేయడు. అంతట్ కనిపించ్తాడు. 
ప్రతి శరీరాని్న బటిటు వేరుగా ఉంట్డు. నిరవాకారుడూ నిషి్రియుడూ కాబటిటు అతడికి 
కరతుమృతవాము లేదు. భ్కతుమృతవాము - అనుభవించడమునూ్న లేదు.

తతవాము ఇట్్ల ఉంటుండగా మూఢులు ఐనవారు ప్రకృతి పురుష్లు 
ఒకరకొకరు దగ్రగా ఉంటున్నందువల్ల పురుష్డిలో కనపడే చైతనాయోని్న ప్రకృతి 
యందు ఆరోపించి ప్రకృతికి గల కరతుమృతవామును తెల్లటి సవాచ్ఛమైన స్ఫటికమణిలో వలె 
దాచనపువువా యొక్ ఎరుపును పురుష్ని యందు తెచిచేపెటిటు నేను కరతును నేను భ్కతును 
అని అనుకుంటునా్నడని భావిసుతుంట్రు. ఈ విధంగా అజా్నము వల్ల సుఖదుఃఖ 
అనుభవము ఏర్పడుతున్నది. తతవాములయొక్ జా్నము కలిగితే మోక్షము సిది్ధసుతున్నది.

ఈ విషయాని్న వారు ప్రతయోక్ష ప్రమాణము, అనుమాన ప్రమాణము. 
ఆగమ ప్రమాణాల దావారా స్ధంచ్తునా్నరు. వాటిలో ప్రతయోక్షము దావారా 
తెలియవచిచేన పదారాథాల గురంచి పెదదుగా వివాదము లేదు. ఆగమము కూడా 
కపిలుడు మొదలైన సరవాజు్ల, జా్నమూలమైనది అని తెలుసుతున్నది. ఆ విషయము 
కూడా పూరవామీమాంసలోని మొదటి కాండలో, ప్రమాణ లక్షణములో దాదాపుగా 
ప్రక్కు పెటిటుబడింది. ఏ ప్రధ్నమనబడేది ఏది ఉందో అది జగత్ కారణము అని 
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అనుమానింపబడుతున్నది. ఆ అనుమాన ప్రమాణాని్న సహేతుకంగా కాదని ఖండించితే 
ఆ మతము మొతతుమూ కనపడకుండా పోతుంది కనుక దానే్న నిరసించ్తునా్నరు.

వాళ్్ళ ఈ విధంగా వర్ణంచ్తునా్నరు - సమసతు జగతుతుకూ ఒక్డే కారణము/ 
లేక ఒక్దాని నుండే వచిచేందని అంగీకరంచాలిస్ ఉంటుంది. అనేకుల వలన 
కారయోము పుడుతుందని ఒపు్పకుంటే కారణమేదో తెలియక ఒక దగ్ర నిలువకుండా 
పోయి అనవసథా అనే దోషము వసుతుంది. దారాలు మొదలైన బటటులోని అవయవాలు 
తమకు అంశాలైన ఆరు పారా్శ్వలు - ఆరుపక్లతో ఒకదాని కొకటి కలిసిపోతున్నవై 
అవయవి ఐన బటటు గుడడిను పుటిటుసతువి. ఆదారాలు కూడా తమ యొక్ అవయవాలైన 
ఆరు పారా్శయాలుగలవాటితో పుడుతున్నవి. అవి కూడా తమకు ఉతా్పదకము 
లైనవాటివలెనే తమ అవయవాలతో పుడుతవి. ఇట్్లగే పరమాణువులు కూడా తమవైన 
ఆరు పారా్శ్వలతో సంయోగమును చెంది పుటుటుతున్నవి.  వాటి కారాయోని్న అట్్లగా 
అంగీకరంచాలి. లేకపోతే ప్రథిమా / దొడుడితనము / కనబడుట జరుగదు. కాబటిటు 
పరమాణువులు కూడా అంశములు కలవిఐ అంశి అని అనబడుతున్నవి కనుక తమ 
అంశాలతో పుడుతవి. అవి స్వాంశలతో జని్మసతువి. కాబటిటు ఎక్డా నిలుకడ లేకుండా 
పోతుంది. కనుక కారణము నిశచేయము కాదు. కావున కారణవయోవసథా ఏర్పడడం 
కోసము ఒక ద్రవయోము వివిధములైన విచిత్రము లైన పరణామములను చెందగల 
శకితుతో కూడిన దాని్న తాను సవాయముగా తనదైన సవారూపాని్న కోలుపోనిదై మహతుతు 
మొదలుకొని అనంతమైన అవసథాలకు తావు అయియోనదిగా కారణాని్న ఆశ్రయించాలి.

అటువంటి ఆ ఒక్ కారణము సతవా రజసతుమసుస్లనే మూడు గుణాల 
సమానరూపమైనదిగా ఉండి ప్రధ్నమని పిలువబడుతుంది. అటువంటి దాని్న 
కలి్పంచడానికి హేతువులను ఇట్్ల ఉపనయోసిసుతునా్నరు.

శ్్ల।। భ్ద్నంపరిణామాత్ సమనవియాత్ శకతోతః ప్రవృతేతోశ్ఛ। కారణకార్య 
విభాగాత్ అవిభాగాద్విశవిరూప్యస్య। కారణమసతోష్వ్యకతోమ్.

దీని అరథాము ఇది - విశవాము యొక్ రూపమే వైశవారూపము. విచిత్రములైన 
సని్నవేశములు / కూరు్పలు గలి్నటిటుది. తనువు / శరీరము మొదలుకొని భ్వనము 
మొదలు ఐనదిగా ఉండేది ఈ సమసతు ప్రపంచము. ఆ జగతుతు వింతవింతలైన 
సని్నవేశాలు కలదిగాబటిటు దానితో స్రూపయోము / సమానరూపము / పోలిక గల 
అవయోకాతుని్న కారణంగా కలి్యున్నది.
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ఎందువల్లనంటే అది కారయోము అనబడుతున్నది కాబటిటు. కారయోమైనదంతా 
తనకు సమానమైన రూపము గల కారణవిశ్షముతో విభాగము / వేరా్పటు అందులో 
అవిభాగము వేరుకాదు / ఒక్టే అనబడడమునూ్న కనపడుతున్నది. ఎట్్ల అంటే? 
కారయోములు ఐన కుండ కిరీటములు తమతో సమానరూపము గల మటిటు బంగారములు 
కారణాలు ఐనందున విభాగము, అందులోనే అవిభాగమునూ్న ఉన్నది. అందువల్ల 
విశవారూపమైన జగతుతు దానితో సమానరూపము గల ప్రధ్నము నుండి పుడుతున్నది. 
దానిలోనే లీనమవుతున్నది. కలిస్పోతున్నది. కనుక ప్రధ్నమునే కారణముగా కలది 
ఈ జగతుతు.

సతవారజసతుమో గుణాలు సమానంగా ఉన్న రూపమే ప్రధ్నము. అదే జగతుతుతో 
సమానరూపము కలదై కారణమవుతున్నది. ఎందువల్లనంటే సతవారజసతుమోమయమై 
సుఖదుఃఖమోహాత్మకంగా జగతుతు ఉన్నది కాబటిటు. ఉదాహరణకు మటిటుతో 
చేయబడిన ఘటమునకు మృదదురేవయోమే కారణమవుతున్నదని తెలుసుతున్నది కదా! ఆ 
ప్రధ్నమే దానియొక్ ఉత్పతితు అనే ప్రుగల ప్రవృతితు అనే శకితుని కలి్ ఉన్నది. అట్్లగా 
కనపడుతున్నది కాబటిటు.

గుణాలు సమానంగా ఉండే అవయోకతుము దేశాని్న బటిటు కాలాని్న బటిటు 
అపరమితమైనదయ్యో భేదాలకు కారణమవుతున్నది. ఐతే ఈ విషయము మహతుతు, 
అహంకారము, తనా్మత్రలు పరమితాలుగా ఉన్నందువల్ల తెలుసుతున్నది. మహతుతు 
మొదలైనవి కుండల వలె పరమితాలుగా ఉన్నవి. కనుక ప్రపంచము మొతాతుని్న 
పుటిటుంచలేవు.

ఇందువల్ల త్రిగుణ సవారూపమైన జగతుతు గుణత్రయము సమానంగా ఉండే 
రూపమైన ప్రధ్నానే్న కారణంగా కలి్ ఉంటున్నదని నిశచేయింపబడుతున్నది.

దీనికి సమాధ్నము ఇట్్ల చెప్పబడుతున్నది - రచనాఽను పపతేతుశచేనానుమానం. 
ప్రవృతేతుశచే. అనుమానింపబడుతున్నది కనుక అనుమానము అనబడుతున్నది. న్వు 
చెపి్పన ప్రధ్నము విచిత్రమై జగద్రచన చేయడానికి సమరథాత కలదికాదు. అది అచేతన 
మవడమే కాకుండా దానియొక్ సవాభావాని్న ఎరగిన వాడి చేత అధషిటుతము కాలేదు 
కాబటిటు. ఏది ఇట్్ల ఉంటుందో అది అట్్ల ఉంటుంది. కారణము ఎట్్ల ఉంటే కారయోము 
ఆ తీరుగా ఉంటుంది. ఎట్్లగానంటే రథ్లను పెదదుపెదదు మేడలను నిర్మంచినపు్పడు 
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కేవలము కఱ్ఱమొదలైనవి రథ్లుగానూ, మటిటు రాళ్్ళ మేడలుగానూ తమంతాముగానే 
ఎట్్ల మారు్పచెందలేవో అదేవిధంగా అచేతనమైన దుంగలు మొదలైనవి వాటియొక్ 
సవారూపసవాభావాలు తెలిస్న వడ్ంగి మొదలైన తెలిస్నవారు చేపటటుకుండా, కారణమైన 
కఱ్ఱ మొదలైనవి కారయోములైన రథ్దులుగా సిద్ధం కాకపోవడం కనిపిసుతున్నది కదా! 
అదే దాని్న తెలిస్నవాడు చేపడితే కారయోము సిద్ధము కావడమును చూసుతునా్నము 
కనుక ప్రాజు్డైన వానిచేత అధషిఠుంపబడని ప్రధ్నము కారణము అని అనబడదు. 
సూత్రములోని చకారము అనవాయమునకు అనైకానాతుయాని్న - అతివాయోపితుని జతపరుసుతున్నది. 
అనివాతమైన తెల్లదనము, గోతవాము మొదలైనవి కారణతవాముతో సమ్బన్ధము కలవి 
కావు. శౌకా్లయాది ధరా్మలు అనవాయించినప్పటికీ వాటికి కారణతవాము లేకుండునుగాక! 
కారయోములో కలసి ఉన్న బంగారము మొదలైన ద్రవాయోనికి కారణతవావాయోపితు ఉండనే ఉన్నది 
సతావాదులు మొదలైన ద్రవాయోలు కారయోమునందు (జగతుతునందు) అనవాయించి / కలసి 
కారణాలు అవుతునా్నయి. అని అనబోకు. ఎందుకంటే సతవాము మొదలైనవి ద్రవయోము 
యొక్ ధరా్మలు మాత్రమే కాన్ ద్రవయోముయొక్ సవారూపము కాదు. సతవాఆదులు 
పృథివీ మొదలైన ద్రవాయోలలో ఉండే లఘుతవాము, ప్రకాశము మొదలైనవాటి కారణాలు 
మాత్రమే గాక దానియొక్ (ద్రవయోము) సవాభావవిశ్షాలు మాత్రమే. మటిటు బంగారము 
మొదలైనవాటివలె ద్రవయోము ఐనందువల్ల కారయోములో కలసి మనకు లభంచడము 
లేదు. పైగా లోకంలో సతవారజతమసుస్లకు గుణాలు అని ప్రసిది్ధ ఉన్నది. అవి ద్రవాయోలు 
కావు. కనుక కారయోంలో కనిపించవు. ప్రధ్నము జగతా్రణమైనపు్పడు కారయోములో 
సతవారజసతుమో గుణాలు కనిపించ్తునా్నయి కాని కుండలోని మటిటువలె కంటికి 
కారణము ఐన ప్రధ్నము కనపడదు అని అరథాము.

కారణవయోవసథా సిది్ధంచడానికి / ఏర్పడడానికి జగతుతు ఒకే కారణానికి చెందినదై ఏది 
ఉండాలి అని చెపి్పనారో అది కారణమైన ప్రధ్నములో లేదు అనేక సతావాదులునా్నయి 
కనుక ఏకతవాము కుదురదు. కావుననే కారణతవావయోవసథా కూడా సిది్ధంచదు. ఎందుకంటే 
న్ అభప్రాయము ప్రకారము సమానమైన స్థాయిలో ఉన్న సతావాదులే ప్రధ్నము అని 
అనబడుతాయి అని కదా! కనుక కారణాలు చాలా ఉన్నవి కాబటిటు అనవసథా అనవసథా గానే 
ఉండి తీరుతుంది. అవి అపరమితములు కాబటిటు వయోవసథానిలుసుతుంది అనిన్్న అనడానికి 
వీలే్లదు. అపరమితాలే ఐనా ఆ మూడు సతవారజసతుమసుస్లు ఎలె్లడలా నిండి ఉన్నందున 
ఎకు్వ తకు్వలు లేనివి కాబటిటు వైషమయోము ఏర్పడడంలేదు. దానితో జగత్ కారయోము 
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ఆరంభము కాదు. కనుక జగతుతు అనే కారయోము ఏర్పడడం కోసము పరమితిని తప్పక 
ఒపు్పకోవలసి ఉంటుంది.

రథ్దులందు చేతనుడిచేత అధషిఠుతతవాము కనపడుతున్నది. దానికి వయోతిరకతుమైన 
దంతా (వేరయినది) చేతనుని ప్రమేయం లేకుండానే వసుతువుగా / కారయోముగా 
మారుతున్నది కదా అని అంటే - 

సూ।। పయోఽము్బవచే్చతతోత్పి 2-2-2 ప్రాజు్డి చేత అధషిఠుంపబడని ప్రధ్నము 
జగతుతును రచించడం కుదరదు అని అనా్నరో అది సరయైనది కాదు. ఎందువల్లనంటే 
న్రు, పాలవలె చక్గా కుదురుతుంది. పాలు పెరుగుగా మారుతుంటుండగా మరొకర 
జ్లిని కోరడం లేదు. మొదటి పరణామక్రమం నుండీ పెరుగుగా మారేంత వరకు ఉండే 
పరణామాల వరుసక్రమం తనకు తానే జరుగుతున్నది. మబు్బలో్ల నుండి జారపడిన 
మంచి న్రులో రుచి ఒక్టే ఉనా్న నేల మీదికి వచిచేన తరావాత కొబ్బర, తాటి, మామిడి, 
వెలగ, వేప, చింత మొదలైన రుచ్లలో విచిత్రమైన త్ర సరూపంగా పరణామాని్న 
చెందడము సవాతఃగానే జరుగుతున్నది. అట్్లగానే ప్రధ్నము కూడా సహజంగానే 
పరణామాని్న చెందే సవాభావాని్న కలది కాబటిటు ఎవనిచేత కూడా అధషిఠుంపబడకుండానే 
ప్రతి క్రొతతు క్రొతతు సృషిటు - ప్రతి వసుతు ఉత్పతితులో - దశలో తగిన పరణామంతో కూడి 
ఉన్నదానికి సరా్వసథాలో సతావాది గుణాలలో ఎకు్వ తకు్వల కారణంగా ఏర్పడిన 
వింత పరణామాని్న చెందడము యుకతుమే అవుతుంది. కనుకనే ఇట్్ల అనా్నరు.

పరిణామతః సలిలవత్ ప్రతిప్రతిగుణాశ్రయవిశేష్త్ ఒకొ్క్ గుణాని్న 
ఆశ్రయించి ఉన్న విశ్షాని్న బటిటు పరణామము కలుగుతుంది. ఎట్్లగంటే న్టిలో 
వలె అని. కాబటిటు ఇదే తీరుగా అవయోకతుము అనబడే ప్రధ్నము ఎవవారన్ సహాయము  
కోరకుండానే సృషిటు కారాయోనికి పూనుకొంటుంది అని అంటే దానికి సమాధ్నము 
అక్డ కూడా అనుపపతితుయ్ ఉన్నది అని చెపు్పతునా్నరు. పాలను న్ళ్్ళను మీరు 
ఉదాహరణగా చూపినారు కదా! అక్డ కూడా ప్రాజా్ధషిఠుతమైనపు్పడు ప్రవృతితు 
కుదరనే కుదరదు. అది కూడా ఇంతకుముందు చెపి్పనవిధంగా పక్షంలో ఒక భాగమే 
అవుతుంది అని అభప్రాయము. ఉపసంహారదర్శనన్న ఇతిచేన్న. క్షీరవద్్ధ. అనే 
సూత్రము దగ్ర కనిపించే ఇతర పరకరాలు లేకునా్న తనదైన అస్ధ్రణ పరణామము 
పొసగుతుంది అని మాత్రమే చెపి్పనాము. ప్రాజా్ధషాఠుతృతవామును తోసివేయలేదు. 
యోఽపుస్తిష్ఠన్ ఎవడు న్టిలో ఉంట్డో అని చెపి్పనటు్ల న్ళ్ళలో్ల పాలలో్ల కూడా 
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పరమాత్మ ఉనా్నడు కాబటిటు ఆయన సంకల్పం వలే్ల అవి మంచ్ గడడిలుగా పెరుగుగా 
పరణామాని్న చెందుతునా్నయి. కాబటిటు ప్రాజు్డి చేత అధషిఠుంపబడని ప్రధ్నము 
పరణామాని్న పొందజాలదు.

సూ।। వ్యతిర్క అనవసథాతేశ్చ అనపేక్తావిత్ 2-2-3 ఈ కారణము వలన 
కూడా ప్రధ్న రచన జరుగదు. సతయోసంకలు్పడైన ఈశవారుడుని అధషాఠుతగా 
కోరకుండానే ప్రధ్నము జగద్రూపంగా పరణమించేటట్లయితే సర్ము కాకుండా - 
ప్రతిసర్ము - వయోకితుసృషిటు అవసథాలో ఉండకుండా పోయ్ అవకాశమున్నందున ప్రాజు్డి 
చేత అధషిఠుంపబడని ప్రధ్నము జగత్ సృషిటుకి కారణము కాబోదు. ప్రాజు్డిచేత 
అధషిఠుంపబడినపు్పడు ఆయన సతయోసంకలు్పడు కాబటిటు సర్ము, ప్రతిసర్ము మొదలుగా 
ఉన్న విచిత్ర సృషిటు వయోవసథా సిది్ధంచ్తుంది. ఐతే మీరు ఇట్్ల వాదించకూడదు. ఏమని? 
ప్రాజు్డిచేత అధషిఠుతమైనప్పటికీ ఆయన అవాపతు సమసతుకాముడు పరపూరు్ణడు 
అనవధకమైన అతిశయమైన ఆనందము కలవాడు దోషములేవీ లేనివాడు కర్మ 
సమ్బన్ధము లేని నిరంజనుడు కనుక సమషిటు సృషిటు వయోకితు సృష్టులకు హేతువుకాడు. 
విషమసృషిటుని చేసినట్లయితే ఎచ్చేతచ్చేలతో జీవులను పుటిటుంచితే దయలేనివాడు అనే 
చెడడిప్రు వసుతుంది. కనుక దోషము సమానమే అని. ఆయన ఏ కొరతాలేనటిటు పరపూరు్ణడై. 
ఐనా లీల - ఆట - విన్దం - కొరకు సృషిటు చేయడం జరుగవచ్చే. సరవాజు్డు పరణామ 
విశ్షాని్న పొందిన ప్రకృతిని దర్శంచడము అనే విధమైన సర్ప్రతిసర్ విశ్షమునకు 
హేతువు అయ్యో అవకాశము ఉన్నది. వాసతువానికి క్షేత్రజు్ని యొక్ మంచీ చెడడి కర్మలే 
విషమసృషిటుకి కారణాలు అవుతునా్నయి.

అయితే క్షేత్రజు్లయొక్ పుణాయోపుణయోరూపాలైన కర్మలచేతనే వయోవసథాలు 
నడుసూతున్నపుడు అధషాఠుతఐన ఈశవారునితో అవసరమేమున్నది. పుణయోఅపుణయో 
రూపాలుగా జీవుడిచేత ఆచరంచబడిన కర్మతో సంస్రంపబడిన ప్రకృతియ్ 
పురుషారాథానికి అనుగుణంగా ఆయా వయోవసథాగా పరణామము చెందుతుంది. ఎట్్లగంటే 
విషము మొదలైన వాటితో కలుషితమైన ఆహారపదారాథాలు న్ళ్్ళ, ఆరోగాయోని్నచేచే 
మందులతో కలిస్నటువంటివి కొని్న సుఖానికి, కొని్న దుఃఖానికి కారణమైన పరణామ 
విశ్షాని్న పొందుతూండడము దేశకాలవయోవసథాను బటిటు మనము చూసూతునే ఉనా్నము. 
కనుక సర్ప్రతిసర్వయోవసథా, దేవాది విషమసృషిటు కైవలయోవయోవస్థాఆతా్మనందాని్న 
పొందడము ఇదే మోక్షమని స్ంఖ్యోలసిదా్ధనతుము - వంటివన్్న అని్నరకాలుగా 
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మారు్పలను పొందగల శకితుని కలిగియున్న ప్రధ్నానికి మాత్రమే సరపోలుతుంది అని 
అనవదుదు.

పుణయోపాప రూపాలో్ల ఉన్న కర్మలయొక్ సవారూపము ఎటువంటిదో న్కు 
తెలియదు. ఏది పుణయోమో! ఏది పాపమో! అనేది వేదశాసత్రము చేతనే మాత్రము 
తెలుసుతుంది. ఆ శాసత్రము ఎపు్పడు పుటిటుందో తెలువదు. ఎపు్పడు నశిసుతుందో కూడా 
తెలువదు. ఎడతెగకుండా బ్రహ్మగార నుండి పఠంచే క్రమంలో ఏ మాత్రము తేడా 
రాకుండా గురుశిషయో పరమ్పరగా ఒకే విధంగా పఠంపబడుతూ వసుతున్నది. ఏ మాత్రమూ 
దానిలో దోషాలు ఉండడానికి అవకాశము లేనటువంటిది. అదే వేదము అనే ప్రుతో 
పిలువబడే అక్షరరాశి. ఆ శాసత్రము పరమ పురుష్డిని ఆరాధంచే రూపమైన కర్మ అంతా 
పుణయోము దానికి వయోతిరేకమైనదంతా పాపము అని, ఆ పురుష్ని అనుగ్రహా గ్రహాలపైన 
ఆధ్రపడి పుణయోఫలమైన సుఖాని్న కలి్సుతుంది అని, దుఃఖాలను అనుభవింపచేసుతుంది 
అని చెపుతున్నది. దానే్న ద్రమిడాచారుయోడు ఈ విధంగా చెపి్పనాడు. ఫలాలను 
పొందడానికిగాను యజా్దికర్మలతో పరమాత్మను సంతోషపెటటుదలుచేకుంటునా్నరు. 
ఆయన సంతోషపడితే చాలు కోరన ఫలము దకు్తుంది. అని శాసత్రమరాయోద అని. 
వేదము దానే్న వివరంచింది. ఇష్ట్పరతోంబహుధ్జాతం జాయమానం విశవింబిభరితో 
భువనస్యనభిః ఈ భ్వనాలని్నంటికీ పుటుటుకకారణమైన వాడు యజా్లు చేయించడం 
బావులు త్రవివాంచడంవంటి కర్మలను చేయించి తదావారా ఇప్పటికీ పలురకాలుగా 
పుటిటున పుటటునున్న వారని పోషించ్తునా్నడు అని. అదే మాటను సవాయంగా 
భగవనుతుడే చెపి్ప ఉనా్నడు. శ్్ల।। యతఃప్రవృతితోః భూతానం యేనసరవిమిదం తతమ్। 
సవికర్మ ణాతమభ్యర్చష్సద్్ధమ్ విన్దతి మానవః। ఎవడినుండైతే ఈ భూతాలని్న 
పుటుటుకొని వసుతున్నవో, ఎవడు ఈ చరాచర ప్రపంచము అంతటిలోనిండి ఉనా్నడో 
అటువంటివాడిని మానవుడు తనదైన ఆశ్రమ ఆచారకర్మలను చక్గా పాటించడము 
దావారా పూజించి సత్ ఫలితాలను పొందుతునా్నడు అని. శ్్ల।। తానహంద్విషతః 
క్రూరాన్ సంస్ర్షునరాధమాన్। క్షిపామి అజస్ం ఆసురషేవివయోన్షు. నను్న 
దేవాషించే నిందించే క్రూరులైన హీనులైన మానవులను ఎల్లపుడూ రాక్షసజన్మలలోనే 
పడవేసుతుంట్ను. అనిన్్న చెపి్పనాడు అటువంటి మన జన్మలకు కారణమైన 
సవాతంత్రుడైన భగవనుతుడు పురుష్తతుముడు అవాపతుసమసతుకాముడు. సరవాజు్డు 
సరేవాశవారుడు ఇవి మంచిపనులు, ఇవి మంచివికానివి చెడడిపనులు అని కర్మలను 
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రండు రకాలుగా విడదీసి వాటిని అనుభవించడానికి తగిన దేహము ఇంద్రియాలు 
మొదలైనవాటిని, వాటిని అదుపులో పెటుటుకొని కోరన ప్రయోజనాని్న పొందడానికి 
తగిన శకితునిన్్న క్షేత్రజు్లందరకీ సమానంగా ఇచిచే తన ఆజ్ను తెలియచేసే శాస్త్రన్్న 
చూపి వాటిని చేకూరచేడానికిగానూ తాను అనతురాత్మగా జీవులలో ప్రవేశించి జీవుడు 
చేసే పనులకు అనుమతిని ఇసూతు వారని నియంత్రించ్తూ ఉంటునా్నడు. క్షేత్రజు్లు 
మాత్రము ఆయన వల్ల పొందిన సరవాశకుతులు కలవారై ఆయన ప్రస్దించిన 
కరణమైన కళ్బరాదులను (శరీరము) కలి్నవారై/ శరీరాదుల మీద ఆధ్రపడి 
తమకు తామే ఇషటుము వచిచేనటు్ల పుణాయోపుణయోరూపాలైన కర్మలను చేపడుతునా్నరు. 
దానితో పుణయోరూపాలైన కర్మలను చేసేవాడిని తన శాసనానికి  అనుగుణంగా 
నడుచ్కొనేవాడని తెలుస్కొని ధర్మ అరథాకామ మోక్షాలతో పెంపు చేస్తుడు. తన 
శాసనాని్న పెడచెవిని పెటిటు నడచ్కొనే వాడి్న ధరా్మరాథాదులకు విపరీతమైన వాటితో - 
దుఃఖాలతో - జత చేస్తుడు. అందువల్ల జీవుడికి సవాతంత్రము లేకపోవడము, వానిపైన 
పరమాత్మ దయ చూపకుండడము అందరయందూ సమానుడుగా ఉండక పోవడము, 
జీవుడు కోరన ఫలాని్న పొందలేకపోవడము వంటి శంకలని్నంటికీ అవకాశము 
లేదు. దయ అంటే స్వారాథాని్న కోరకుండడము, ఇతరుల యొక్ దుఃఖాని్న చూచి 
ఓరవాలేకపోవడమునూ్న. దాని్న తన ఆజ్ను మీర నడచ్కొనే వానియందు కూడా 
చూపెటిటునట్లయితే అది గుణంగా గౌరవింపబడదు. పైగా చేతకానివాడు అని పౌరుషం 
లేనివాడనే ప్రును తెచిచేపెడుతుంది. రాజాజ్ను ఉల్లంఘంచిన వాడిని దండించడమే 
గుణముగా కీరతుంపబడుతుంది. అట్్ల కానివేళ శత్రువులను అణచివేయడమునూ్న 
గుణములేక పోవడానికే దారతీసుతుంది.  తన శాసనాని్ననతిక్రమించి నడచ్కొనే వాడిని 
ఆ దార నుండి తపి్పంచడము దావారానే అనాదిగా అననతుకల్పముల నుండి కూడబెటిటున 
ఓరవారాని ఎడతెగని అంతులేని అపరాధ్లను - జీవుడు చేసినవాటిని ఒప్పక 
జీవుని యొక్ నిరతిశయమైన సుఖాని్న పెంచడము కొరకు తానుగానే భగవనుతుడు 
ప్రయతి్నసుతునా్నడు. శ్్ల।। తేష్ంసతత యకాతోనంభజతాంప్రీతిపరవికం। దద్మి 
బుద్్ధయోగంతం యేనమాముపయాన్తోతే।। తేష్ మేవానుకమా్రథాం అహమజాఞానజం 
తమః। నశయామా్యత్మభావసోథా జాఞానదీపేన భాసవితా।।  నను్న ప్రేమతో కొలిచేవార్ 
ఎపు్పడూ నను్న విడువనివారకి నను్న చేరుకోవడానికి తగిన మంచి బుది్ధ కలిగేటటు్ల 
చేస్తును. అంతేకాక వారపైన ఉండే దయతోనే వారయొక్ హృదయాలలో నెలకొని 
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జా్నమనే దీపంతో వారలోని అజా్నమనే చీకట్లను పారద్రోలుతాను అనిన్్న 
భగవానుడు చెపి్ప ఉనా్నడు. కనుక ప్రాజు్డిచేత అధషిఠుంపబడిన ప్రధ్నమే జగత్ సృషిటుకి 
కారణమవుతుంది. లేనిది కాదు.

అయితే ఇట్్లకావచ్చేను. ప్రాజు్డు అధషిఠుంచని ప్రకృతిలో మొదటిస్ర 
కూడా మారు్ప జరుగదు అని చెపి్పనారు కదా! అట్లయినా కూడా ప్రాజు్నియొక్ 
అధషాఠుతృతవాము లేకుండానే పరణామము జరుగడం అనేది జరుగుతుంది. ఆ విధంగా 
లోకంలో చూసుతునా్నము. ఆవులు మొదలైనవి ఉపయోగించిన గడిడిన్ళ్్ళ వంటివి తమకు 
తాముగా పాలు మున్నగు రూపాలో్ల పరణామము చెందడం కనిపిసుతున్నది కదా! కనుక 
ప్రకృతి కూడా సవాయంగానే జగత్ ఆకారంలోకి పరణామాని్న పొందుతుంది. అని 
అంటే దానకి సమాధ్నాని్న ఇసుతునా్నరు.

అన్యత్భావాచ్చ. నతృణాద్వత్. 2-2-4 న్వు చెపి్పంది పొసగదు. ప్రాజు్డిచేత 
అధషిఠుంపబడని తృణాదులు పరణామాని్న చెందడంలేదు కనుక న్ దృషాటునతుము 
సిది్ధంచదు అసిది్ధ ఎట్్లగా అని అంటే మరొకచోట ఆ పరణామం లేదు కాబటిటు, ఒకవేళ 
గడిడిని న్ళ్ళను కోడెలు తినా్న తాగినా లేక వదిలిపెటిటునా ఆ గడిడి మొదలైనవి పాలుగా 
మారతే అపు్పడు ప్రాజు్డు అధషిఠుంచకుండానే ప్రధ్నమే పరణమించిందని చెప్పడానికి 
వీలవుతుంది. కాని అట్్ల జరుగడంలేదు. కనుక ఆవులు మొదలైనవి మేసిన మేత 
మొదలైన వాటిని ప్రాజు్డు మాత్రమే పాలు మొదలైన వాటినిగా మారుసుతునా్నడు. 
పయోఽము్బవచేచేతతుత్రాపి అనే సూత్రము వదదు చెపి్పన విషయానే్న ఇక్డ విసతురంచి 
చెపి్పనారు. పాల దృషాటునతుము వదదు వయోభచారాని్న - చెపి్పన లక్షణము లక్షయాము 
లోనే కాకుండా మరొకచోట ఉండడాని్న అతి వాయోపితు లేక వయోభచారము అంట్రు - 
ప్రదర్శంచడము కొరకు.

పుర్ష్శ్మవత్ ఇతిచేతతోథఽపి 2-2-5 అయితే ఇట్్ల అనవచ్చేను. 
చైతనయోము మాత్రమే శరీరముగా కల పురుష్డు నిషి్రియుడు. ప్రధ్నము కూడా 
చూపులేనటిటుది ఐనా పురుష్డి పక్న ఉన్నది కాబటిటు మారు్పలను పొందడానికి 
పూనుకుంటున్నది. అట్్ల కనిపిసుతున్నది కాబటిటు. ఒకడు నడచిపోలేని కుంటివాడు. 
అతనికి కండు్ల కనిపిసుతున్నవి. కుంటివాని దగ్ర ఉన్న చూపులేని నడిచే శకితు గలవాడు ఆ 
కుంటివాని యొక్ చైతనయోముతో సహాయాని్న పొంది చూపులేని గుడిడివాడు ముందుకు 
స్గిపోగలు్తునా్నడు.  అయస్్ంతము దగ్రలో ఉన్న ఇనుము కదలికలను 
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పొందుతున్నది. ఇదే తీరుగా ప్రకృతి పురుష్ల సంయోగము కారణముగా జగత్ సృషిటు 
స్గుతున్నది. కాబటేటు ఇట్్ల చెప్పబడింది. పుర్షస్యదర్మనరథామ్ కైవలా్యరథామ్ 
తథప్రధ్నస్య। పంగవిన్ధవదుభయోరపిసంయోగః తత్కమృతఃసరగాః. ప్రధ్నములో 
మారు్ప పరణామము రావడమనేది పురుష్డు చూడడం కోసము. పురుష్డికి 
కైవలయోము అనబడే మోక్షము సిది్ధంచడము కొరకు మాత్రమే. కుంటి గుడిడివాండి్లదదురూ 
కలుసుకున్నటే్ల ఈ ఇదదుర కలయిక ఏర్పడుతున్నది. దీనితో జగత్ సృషిటు జరుగుతున్నది 
అని. దీనికి సమాధ్నము. తథ్పి అట్లయినా సృషిటు జరుగదు అని. ఇట్లయినా ప్రధ్నంలో 
ప్రవృతితు లేకపోవడమనేది అట్్లగే ఉంటుంది. అంటే ప్రాజు్డి చేత అధషిఠుంపబడినపు్పడే 
ప్రకృతిలో మారు్ప కలుగుతుంది అని. నడిచిపోయ్ శకితు లేని కుంటివానికి ఇతరులకు 
మారా్ని్న చూపించడము / చెప్పడము వంటి అపు్పడపు్పడు కనిపించే విశ్షాలు 
వేలకొదిదు ఉనా్నయి. గుడిడివాడు కూడా చేతనుడై కుంటివానియొక్ ఉపదేశాలను అరథాం 
చేసుకొని దాని ప్రకారము నడుచ్కుంట్డు. అట్్లగే అయస్్నతుమణివదదుకు ఇనుము 
రావడమునూ్న ఉన్నది. కాన్ పురుష్డు నిషి్రియుడు అటువంటి వానిలో తనవదదుకు 
ఇంకొకర్న రపి్పంచ్కోవడము కలసిమెలసి ప్రవరతుంచడము వంటి వికారాలు పుటటువు. 
ప్రకృతి పురుష్ని దగ్రలో ఎపు్పడూ ఉంటూ ఉన్నది. కనుక అంతమాత్రం చేతనే 
పరణామాలు వచేచేట్లయితే ఎపు్పడు సృషిటు జరుగతూనే ఉండవలసి ఉంటుంది. లేదూ 
పురుష్డు నితయోముకుతుడు కాబటిటు బన్ధమూ ఉండదు. అపవర్ము కూడా ఉండదు.

సూ।। అంగతావినుపపతేతోశ్చ 2-2-6 సతవారజసతుమోగుణాలు ఎకు్వ తకు్వల 
కారణంగా పరస్పరము ఒకటి అంగిఐతే మిగతా రండు అంగములుగా అవుతుంటవి. 
దానితో జగత్ ప్రవృతితు జరుగుతున్నది. ప్రతిప్రతిగుణాశ్రయ విశ్షమువల్ల ఇట్్లగా అని 
మీరు చెపుతునా్నరు కదా! ప్రతిసర్ అవసథాయందు - వయోషిటుసృషిటు - ఐతేన్ స్మాయోవసథాలో 
ఉన్న సతవారజసతుమసుస్లు ఎకు్వగా ఉండడము లేక తకు్వగా ఉండడము అనేది 
లేకపోయినందున అంగాంగిభావము ఏర్పడదు కనుక జగతుతు పుటటుడమనేది జరుగదు. 
అటువంటి స్మాయోవసథాలో కూడా వైషమయోము - ఎకు్వ తకు్వలుగా ఉండడము - 
ను మేము అంగీకరస్తుము అని అంటే ఎపు్పడూ జగత్ సృషిటు జరుగుతూ ఉండవలసి 
వసుతుంది. ఇందువల్ల కూడా ప్రాజు్డి చేత అధషిఠుంపబడని ప్రధ్నము కారణం కాదు.

సూ।। అన్యథఽనుమిత్ చజఞాశకతో వియోగాత్. 2-2-7 దోషాలు ఉన్నవని 
చెపి్పన ప్రకారము కాకుండా మరొక తీరుగా ప్రధ్నమే కారణము అని అనుమానించితే 
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ప్రధ్నానికి జా్తృతవాము అనే శకితు లేదు కాబటిటు ఇంతకుముందు చెపి్పన దోషాలే 
ఏర్పడుతవి. కనుక ఏ తీరుగా కూడా అనుమాన ప్రమాణం చేత జగత్ సృషిటుకి కారణము 
ప్రధ్నమే అని అనడం తగదు. అది సిది్ధంచదు.

సూ।। అభు్యపగమేఽపి అరాథాభావాత్ 2-2-08 అనుమాన ప్రమాణంతో 
ప్రధ్నము జగతుతుకు కారణమవుతున్నది అని ఒపు్పకునా్న ప్రధ్నము వల్ల 
ప్రయోజనము ఏమీ లేదు కాబటిటు దాని్న అనుమానముతో స్ధంచడానికి 
ప్రయతి్నంచకూడదు. పుర్షస్య దర్శనరథాం కైవలా్యరథాం తథ ప్రధ్నస్య అని చెపి్పన 
ప్రకారం ప్రధ్నము పరణామాలను పొందడమనేది తనకు ప్రయోజనము కొఱకు 
కాక పురుష్డికి భ్గాలు కలుగడానికి, లేదా అపవర్ము / మోక్షము కలుగడానికి 
అని గదా! మీరు వాదిసుతునా్నరు. అవి జరుగవు / కలుగవు. చైతనయోము మాత్రమే 
శరీరాని్న కలిగియున్నవాడు, నిషి్రియుడు వికారము లేవీ లేనివాడు పుణయోపాప 
రూపకర్మలు ఏవీ లేని నిర్మలుడు ఐనందువల్ల, అవే కారణాలుగా అవడం వల్ల నితయో 
ముకతు సవారూపుడౌతునా్నడు కాబటిటు ప్రకృతిని దర్శంచడమనే భ్గము కాని దాని్నంచి 
ఎడబాయడమనే అపవర్ము కాని కలుగదు. ఇటువంటి వాడికి ప్రకృతి చేరువలో 
ఉంటున్నది కాబటిటు దానిలో వచేచే మారు్పల దావారా - పరణామ విశ్షాల (రూపమైన) 
సుఖదుఃఖదర్శన రూపమైన భ్గాలు కలుగుతునా్నయి అని ఊహంచేట్లయితే - ప్రకృతి 
సని్నధ్నము ఒకపు్పడు ఉండడము ఒకపు్పడు లేకపోవడము కాకుండా ఎల్లవేళలా 
ఉండేదే, నితయోమే, కనుక ఎపు్పడూ పురుష్డికి అపవర్ము కలుగనే కలుగదు.

సూ।। విప్రతిషేధ్చ్చ అసమంజసమ్. 2-2-9 ఈ స్ంఖయో దర్శనము పరస్పర 
వైరుధ్యోని్న కలిగి ఉన్నది. అవకతవకలుగా ఉన్నది. అది ఎట్్ల అంటే! ప్రకృతి తన 
కొరకు కాక పరుడికొరకు ఉన్నది. మరొకడికి చూడముచచేటగా ఉంటుంది. భ్గయోమై - 
అనుభవింపదగినది గానూ - ఉన్నది - పురుష్డిని, ప్రకృతిని అనుభవించేవాడుగా, 
అధిష్్ఠతగా (సవితంత్రుడిగా), ద్రషటునుగానూ అతడిని చెపుతునా్నరు. ఆయన కేవలము 
సవిరూపంతో తలచ్కంట్డు. ఇంద్రియాదుల ద్విరా ద్రషట్ అవుతున్నడు. స్క్షి 
మాత్రమే పురుష్డు నిషి్రియుడు కాగా అతడు తనకు స్ధనమైన ప్రకృతితోనే 
కైవలాయోని్న పొందుతునా్నడనిన్్న చెపుతూనే ఆ పురుష్డు నితుయోడు నిరవాకారుడు 
చైతనయోమును మాత్రమే సవారూపముగా కలవాడు. కరతుమృతవాము లేనివాడు. అతనికి 
కలిగే కైవలయోము కూడా ఆయన సహజ సవారూపమే అని అంటునా్నరు. కనుకనే 
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బంధము నుండి విడివడడం, మోక్షస్ధనానుషాఠునము మోక్షము కూడా ప్రకృతికే 
అని చెపుతునా్నరు. ఇటువంటి వికారము లేనివాడు దేన్్న పటిటుంచ్కోని ఉదాస్నుడైన 
పురుష్ని యొక్ స్ని్నధయోములో ప్రకృతిలో కలిగే వేరువేరు అధ్యోస్లు - వేరువేరు 
పరణామాలనుపొందడం తదావారా సృషిటు మొదలైన కారాయోలకు పూనుకోవడము 
పురుష్ని యొక్ భ్గానికి అపవర్ము కొరకు మాత్రమే అనిన్్న పలుకుతునా్నరు. శ్్ల।। 
సంఘాతపరారథాతావిత్ త్రిగుణాద్ విపర్యయాత్ అధిష్్ఠనత్। పుర్షఽసతోభోకతోమృభావాత్ 
కైవలా్యరథాప్రవృతేతోశ్చ। తస్్మచ్చవిపరా్యస్త్ సద్ధం స్క్షితవిమస్య పుర్షస్య। 
కైవల్యం మాధ్యసథాష్ం ద్రషట్మృతవిం అకరతోమృభావంచ। ప్రకృతి మూడు గుణాల యొక్ 
సముదాయసవారూపము కలది. అది పరుడి కొరకే ఉన్నది. త్రిగుణాదులయొక్ 
ఎకు్వ తకు్వలు కారణముగా ఏర్పడుతున్నది. ఇతరుడికి అధషాఠునము అవుతున్నది. 
భ్కతుమృభావముతో అనుభవించేవాడుగా పురుష్డు ఉనా్నడు. కైవలయోము కొరకు 
ప్రయతి్నసుతునా్నడు. అది తప్ప మరొక ప్రయోజనము లేనివాడు ఐనందువల్ల ఈ 
పురుష్డు కేవలం స్క్షియ్ అవుతునా్నడు. ఇతడికి కైవలయోము. మధయోసుథాడుగా - 
తటసుథాడుగా ఉండడము ఉన్నది. ద్రషటు మాత్రమే. కరతుమృభావమునూ్న లేదు అని.

పుర్షవి మోక్న్మితతోం తథప్రవృతితోః ప్రధ్నస్య ప్రకృతిలో కలిగే మారు్పలన్్న 
పురుష్డు సంస్ర బంధ్ల నుండి పూరతుగా ముకితు పొందడం కొరకే. అని చెపి్ప ఇంకా 
ఇట్్ల పలుకుతునా్నరు. తస్్మత్ న బధ్యతే అద్్ధనముచ్యతేనపి సంసరతికశి్చత్। 
సంసరతి బధ్యతే ముచ్యతే చననశ్రయాప్రకృతిః నిర్మలుడైన పురుష్డు సంస్ర 
బన్ధములో కటుటుబడడు. కనుక విడిపింపబడడు. ఎపు్పడూ సంస్రము కాపురమును 
చేయడు. సంస్రమును చేసేది కటుటుబడేది విడుదల పొందేదీ పలురకాల 
పరణామాలకు ఆశ్రయమైన ప్రకృతి మాత్రమే. ఇంకా తస్్మత్ తతస్ంయోగాదచేతనం 
చేతనవద్వలింగమ్। గుణ కరతోమృతేవి చ తథ కర్తోవభవతు్యద్సీనః। పుర్షస్యదర్శనరథాం 
కైవలా్యరథామ్ తథప్రధ్నస్య। పంగుఅన్ధవదుభయోరపి సంయోగః తత్కమృతః సరగాః। 
అందువల్ల ఆ పురుష్ని యొక్ సంయోగము వలన అచేతనమైన ప్రధ్నము 
చైతనయోము కలదానివలె కొని్న గురుతులను చూపెడుతుంది. గుణములు చేసే పనిపై 
తాను కరతుమృతవాము కలవాడుగా ఉదాస్నుడైన పురుష్డు అవుతునా్నడు. ప్రధ్నము 
పురుష్డు చూడడానికి, అతడికి కైవలయోము సిది్ధంచడానికి గాను వివిధము లైన 
మారు్పలను పొందుతుంటుంది. కుంటి గుడిడివాళ్్ళ కలసినటు్ల ప్రధ్నము పురుష్లూ 
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పరస్పరం కలుసూతు ఉనా్నరు. దానితో ప్రపంచము యొక్ సృషిటు జరుగుతున్నది అనిన్్న 
చెపుతునా్నరు.

స్క్షితవాము, ద్రష్్రుతవాము, భ్కతుమృతవాము మొదలైనవన్్న నితయోనిరవాకారుడు - 
ఎపు్పడూ వికారాలను పొందనివాడు - కరతు కాని వాడు, ఉదాస్నుడు కైవలయోము మాత్రమే 
సవారూపముగా గలవాడైన పురుష్నికి సంభవించవు. ఇటువంటి వానికి అధ్యోసము 
కారణముగా ఏర్పడిన భ్రమ కూడా కలుగదు. అధ్యోసము - త్రాడుపై పామున్నది అని 
అనుకోవడము - భ్రమములు రండునూ్న వికారములే. ప్రకృతి ఇవి రండూ కలది. 
ఇవి చేతనునికి చెందిన ధరా్మలు. అధ్యోసము అనగా చేతనుడికి ఒక వసుతువు యందు 
మరొక వసుతువు యొక్ ధరా్మని్న అనుసంధ్నము చేసుకోవడము. అది చేతనుని యొక్ 
ధర్మము. మరయు వికారము కూడా. ఇక పురుష్డికి అతడు నిరవాకారుడు కాబటిటు 
ప్రకృతి చేరువలో ఉన్నంతమాత్రాన అధ్యోస్ధులు కలుగవు. ఒకవేళ అధ్యోసము, 
భ్రమ, వికారములు కలిగేట్లయితే ఎపు్పడూ కలుగుతూనే ఉంట్యి. అటువంటపు్పడు 
ప్రకృతియొక్ స్ని్నధయోము ఎలాంటి ప్రయోజనాని్న చేకూరచేదు. ప్రకృతి ఉనా్న 
ఉండకునా్న అతడిలో వికారాలు కలుగుతూనే ఉంటవి. కాబటేటు మేము ఇదే ముచచేటను 
నవిలక్షణతావాత్ అనే సూత్రము వదదు వివరంచినాము ఇక ప్రకృతే సంస్రము చేసుతుంది 
బని్ధంపబడుతుంది. ముకితుని పొందుతుంది అని అనేట్లయితే ఆ ప్రకృతి నితయోముకుతుడైన 
పురుష్నికి ఉపకారాని్న ఏవిధంగా చేయగలు్తుంది? వాళ్్ళ ఇట్్ల ప్రవచిసుతునా్నరు.

ననవిధైః ఉపాయః ఉపకారిణీ అనుపకారిణః పుంసః। గుణవతీ అగుణస్యసతః 
తస్్యరథామపారథాకం చరతి।। ప్రకృతి పలురకాలైన ఉపాయాలతో తిరగి ఉపకారము 
చేయని పురుష్డికి ఉపకారాని్న చేసుతున్నది. ఆమె గుణవనుతురాలు - సతవారజసతుమసుస్లు 
కలది - నిరు్ణుడైన పురుష్నికిగాను అతనికి ప్రయోజనాని్న కలి్ంచడము కొరకు 
తనకు ఏ ప్రయోజనంలేకునా్న ప్రవరతుసుతున్నది అని.

అట్్లగే ప్రకృతి ఏ పురుష్డి చేత ఎటువంటి సవాభావము కలదిగా 
చూడబడుతుందో ఆ పురుష్డి దృషిటు నుండి అపుడే వెనుదిరగిపోతుంది. 
అనిన్్న చెపుతునా్నరు. రంగస్యదర్శయితావిన్వరతోతే నరతోకీ యథ నృతా్యత్। 
పుర్షస్యతథఽతా్మనం ప్రకాశ్యవిన్వరతోతే ప్రకృతిః। ప్రకృతేః సుకమారతరం 
నకంచి దసీతోతిమేమతిరభూవతి। యాదృష్ట్ఽసీ్మతి పునః న దర్శనముపైతి పుర్షస్య।। 
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నాటయోకతేతు రంగసథాలముపైకి వచిచేముందున్న ప్రేక్షకులకు తనను, తన నృతాయోని్న 
చూపించి తిరగి తెరవెనుకకు పోయినటు్లగానే పురుష్డికి తనను చూపించి ప్రకృతి 
మరలిపోతుంది. ప్రకృతి కంటే మికి్లి సుకుమారమైనది మరొకటి లేదని నాకు 
తోసుతున్నది. ఆయన నను్న చూచినాడని మళ్్ళ తిరగి కనబడకుండా పోతుంది అని. 
ఆ మాట కూడా పొసగేది కాదు. పురుష్డు నితయోముకుతుడు. నిరవాకారుడు కాబటిటు ఆ 
ప్రకృతిని ఒకానొకపు్పడు కూడా కనె్నతితు చూడడు. అధ్యోస్లకు - భ్రమలకులోను 
కాడు. ప్రధ్నమునూ్న తనను తాను చూచ్కొనేది కానేకాదు. అచేతనము కదా అది. 
పురుష్డు తన ఆత్మను దర్శనము చేసుకుంట్డు. దాని్న చూచిన ప్రధ్నము తనను 
చూసుతునా్నడని కూడా భ్రమను చెందదు - తాను అచేతనము కదా! ఇక పురుష్డికి 
దర్శన రూపమైన వికారం కలుగదు. ఐతే దగ్రదగ్రగా ప్రకృతి పురుష్లు ఉండడమే 
పరస్పరాలోకనము దర్శనము అని చెపాతువా? వార ఇదదురకీ సని్నధ ఎపు్పడూ ఉండేదే 
కాబటిటు నితయోమూ దర్శనము అనేవికారము కలు్తూనే ఉంటుదనవలసి ఉంటుంది. 
సవారూపాని కంటే వేరుగా కాదాచిత్ కమైన - ఎపు్పడో ఒకపు్పడు అనుకోకుండా 
స్ని్నధయోము ఏర్పడడమనేది కూడా నితయోనిరవాకారుడికి పొసగదు. ఇంకా తనకు 
దగ్రగా ఉండడమనే దర్శనమే మోక్షానికి కారణం అని అనేట్లయితే బనా్ధనికి కారణము 
కూడా ఆ దర్శనమే కాబటిటు బన్ధము మోక్షమూ రండునూ్న నితాయోలే - ఎల్లపుడూ ఉండేవే 
- అవుతాయి. కాదండీ ఆయధ్దర్శనము - ఉన్నదాని్న ఉన్నటు్లగా చూడకుండా 
మరొకటిగా చూడడమే - బంధ్నికి కారణము, యధ్వత్ గా - ఉన్నది ఉన్నటు్లగా 
చూడడమే - దర్శనమే మోక్షహేతువని అన్నట్లయితే ఏ ఒక్ట్ గాకుండా రండు 
రకాలుగా ఉన్న దర్శనము - సని్నధ్నము కంటే వేరుకాదు కనుక ఎల్లపు్పడూ బన్ధమూ 
మోక్షము రండూ కలు్తూనే ఉంటవి. కాదండీ! సని్నధ అనేది నితయోము కాదు అని 
అనేట్లయితే దానికి కారణమేదో వెతుకవలసి ఉంటుంది. దానికి కారణము, దానికి 
కారణము ఇట్్ల కారణాని్న అనేవాషించ్తూ పోతూ ఉంటే అనవస్థాదోషము వసుతుంది. 
ఇక ఈ దోషాని్న తొలగించ్కోవడం కోసము సవారూపము కలి్ ఉండడమే సని్నధ అని 
చెప్తు అపుడు సవారూపము నితయోం కాబటిటు బన్ధ మోక్షాలు రండు నితాయోలే అవుతాయి. 
కావున ఇటువంటి పరస్పర విరుదా్ధంశాలు ఉనా్నయి. కనుక స్ంఖ్యోలయొక్ 
దర్శనము సమంజసం కాదు.
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ఎవరైతే కూటసుథాడు - బంగారము మొదలైన వాటిని స్గదీయడానికి ఒక 
ఇనుప దిమె్మను పెటిటు దానిమీద బంగారాని్న ఉంచి సుతెతుతో కొడుతారు. బంగారము 
స్గుతుంది. ఇంకా పలురకాల రూపాలను పొందుతుంది. ఆ దిమె్మ ఎంత మాత్రమూ 
మారు్ప చెందదు. అదే తీరుగా ఏ మారు్పలు చేరు్పలు లేనివాడు కూటసుథాడు - నితయో 
నిరవాశ్ష సవాయంప్రకాశమైన చిత్ మాత్రమే బ్రహ్మ. ఆయన అవిదయోకు స్క్షి - 
దర్శనము కలవాడు/చూచేవాడు - అవుతున్నందున బనా్ధలను పొందుతునా్నడు. 
అటే్ల మోక్షాన్్న పొందుతునా్నడు. అని చెపు్పతునా్నరో వారకి కూడా - నిరవాకారుడైన 
బ్రహ్మకు అవిదాయోనుభవము, దానితో అధ్యోసములు కలుగడము కుదరదు అని 
అన్నటే్ల అవిదాయోస్క్షితవాము అధ్యోసము మొదలైన వికారాలు కలుగవు. కాబటిటు 
అవిదయో వలననే బ్రహ్మకు ప్రపంచము ఉన్నదనే భ్రమ కలుగుతున్నది అని చెప్పడము 
అసమంజసమైన మాటనే. ఐతే స్ంఖ్యోల కంటే వీరలో ఒక విశ్షము ఉన్నది. 
స్ంఖ్యోలు జననము మరణము దానికి సమ్బని్ధంచిన నియమాదుల వయోవసథా ఏర్పడడం 
కొరకు పురుష్లు చాలమంది ఉనా్నరని ఒపు్పకుంటునా్నరు. వారైతే దీని్న ఏ మాత్రము 
అంగీకరంచరు. పురుష్డు ఒక్డే అంటునా్నరు. అతడికే బన్ధము. అతడికే మోక్షము. 
ఏకమేవాదివాతీయంబ్రహ్మ అని అంటునా్నరు. కనుక బొతితుగా అసమంజసతవాము 
నిరవాశ్షవాదులకు ఏర్పడుతున్నది. ఇంకా ప్రకృతికి పరమారథాము అపరమారథాము అనే 
రండు విభాగాలుగా చేసి వైషమాయోని్న చెపి్పనారో అది కూడా అసతయోమే. తగినది కాదు. 
పరమారథామైనా అపరమారథామైనా కూడా నితయోనిరవాకార సవాప్రకాశ ఏకరసచినా్మత్రుడికి 
తనకంటే వేరుగా ఇంకొక వసుతువు ఉన్నది అనే స్క్షితవాము మొదలైనవి ఏర్పడడానికి 
అవకాశమే లేదు. ఆయన నిరవాకారుడు నిరవాశ్ష్డు కదా! అపరమారథాకమైతే ప్రకృతికి 
దృశయోతవాము బాధయోతవాములను ఒపు్పకునా్నరు కాబటిటు బొతితుగా అసంగతమే అవుతుంది. 
అసలు లేని వసుతువుకదా అపరమారథాము అని అంటే. అది కనపడేదెట్్ల? లేదు అని 
బాధంపబడేది ఎట్్ల? ఇక ఉపాధకారణంగా భేదము ఏర్పడుతున్నది అని చెప్్ప వార 
విషయంలో ఉపాధతో కూడిన బ్రహ్మకు కూడా ముందు చెపి్పన నిరవాశ్షాదిలక్షణాలను 
కలి్ నిరవాకారుడై ఉంటున్నందువల్ల సవాభావము సమానం కాబటిటు ఉపాధ సమ్బన్ధం 
కలుగడం మొదలైనవి ఏర్పడడానికే అవకాశము లేదు కాబటిటు అసమంజసమే సుమా! 
అను విషయాని్న మునుప్ చెపి్ప ఉనా్నము. ఇద్ రచనను పపతితో అధికరణము.

*  *  *
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ఇక మహద్ దీరా్ధికరణము.

సూ।। మహద్ దీర్వద్విహ్రసవిపరిమండలాభా్యం 2-1-10 జగతుతు పుటటుడానికి 
ప్రధ్నమే కారణము అనే వాదము సరయైన యుకుతులు కాక పైకి యుకుతులుగా 
కనబడుతూ లక్షాయోని్న స్ధంచలేనికాకి బంగారము వంటి యుకాతుయాభాస్ల 
కారణముగాను తాము మాట్్లడిన మాటలను తామే కాదంటూ ఉండే పరస్పర 
విరుద్ధభాషణము కారణంగా దాని్న సమంజసమైనది కాదని త్రోసివేయడం జరగింది. 
ఇపు్పడు పరమాణువులే జగత్ సృషిటుకి కారణము అని చెప్్ప పరమాణు వాదము 
కూడా సమంజసమైనది కాదని ప్రతిపాదింపబడుతున్నది. మహదీదుర్వదావాహ్రసవాపర
మండలాభాయోం అనే సూత్రముతో. అసమంజసమ్ అనే పదము కూడా సూత్రములో 
ఉన్నది. ఇక వా అనే శబదుము చకారారథాములో - (కూడా) - ప్రయోగింపబడింది. 
హ్రసవాపరమండలాభాయోం - దవాయాణుకపరమాణువులతో మహదీ్ధర్వత్ - త్రయోణుకముల 
ఉత్పతితు వలె వారు ఒపు్పకున్నదంతా సమంజసము కాదు. పరమాణువుల నుండి 
దవాయాణుకము మొదలైనవాని వలె క్రమముగా జగదుత్పతితు జరగింది అని చెప్్ప వాదమువలె 
అంతా అసమంజసమే అని అరథాము. హ్రసవిమ్ అనగా రండు అణువుల కలయికక 
పేర్. రండు పరమాణువులు ఒక దగగారచేరితే ద్న్్న హ్రసవిము అన్ పిలుసుతోన్నర్. 
పరిమండలమ్ అంటే ఒక పరమాణువు. మహదీ్దర్మ్ అంటే త్ర్యణుకము - మూడు 
అణువులతో కూడిన వసుతోవు. అది అట్్లగా - దారము మొదలైన అవయవాలు 
తమ యొక్ అంశాలైన ఆరు పారా్శ్వలతో (పక్లు - వైపులు) కలసిపోయినవై 
అవయవాలు కలిగిన వసుతువును పుటిటుసుతున్నవి. పరమాణువులు కూడా తమవైన ఆరు 
పారా్శ్వలతో కలసిపోయినవై దవాయాణుకము, తయోరేణుకము మొదలైన వాటిని పుటిటుసుతున్నవి. 
అట్్లకాకుంటే అనగా పరమాణువులకు ప్రదేశ భేదాలు లేకపోయినపు్పడు వేయియో 
పరమాణువులు ఒకటికి ఒకటి కలిస్నా ఒక్ పరమాణువు కంటే ఎకు్వ పరమాణాని్న 
మించకపోతున్నవి. అపు్పడు అణువు హ్రసయోము మహతవాము దీర్తవాము మొదలైనవి 
సిది్ధంచవు. అణువుకు ప్రదేశాని్న ఒపు్పకుంటే పరమాణువులు కూడా తమలో అంశాలను 
కలిగి ఉంటవి కనుక తమవైన అంశాలతో, ఆ అంశాలు కూడా తమవైన అంశాలతో 
ఇట్్ల స్గిస్గి అనవసథా ఏర్పడుతుంది. ఐతే ఇట్్ల మీరు పలుకవదుదు - అవయవాలలో 
అల్పతవాము మహతవాము - చిన్నగా పెదదుగా ఉండడము వల్ల - లవలన కదా 
ఆవగింజ పెదదుకొండలు ఏర్పడుతున్నవి. అందువల్లనే వైషమయోము ఎకు్వతకు్వలు 
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ఏర్పడుతున్నవి. కనుకనే సమానతవాములేదు. ఈ విధంగా పరమాణువుకు కూడా 
అననతుమైన అవయవాలు ఉన్నందువల్ల అవయవ ఆననతుయాము అనే పోలికవల్ల ఆవగింజ 
ప్దదు కొండలకు వైషమయోము సిది్ధంచదు కాబటిటు అవయవాల అపకరషిను - తకు్వగా 
ఉండడాని్న - కాషఠును - దానికి ఒక హదుదును తప్పక అంగీకరంచవలెను - అని. 
పరమాణువులకు ప్రదేశ భేదములు లేకపోయినపు్పడు ఒక్ పరమాణువుతో కూడిన 
పరమాణానికి మించిన ప్రథిమా - పెదదుది దొడుడిది ఐన ఆకారము యొక్ గురతుంపు / 
ప్రతీతి / ప్రసిది్ధ పుటటుదు. అపుడు ఆవగింజ ఇది, కొండ ఇది అని అనడానికి అవకాశమే 
ఉండదు. ఏంజ్దాదుం మర అఅంట్వా? మా వైదికమతాని్న అవలంబ్ంచ్.

కొంతమంది ఈసూత్రాని్న బ్రహ్మ కారణవాదాని్న ఖండించే వారకి బదులు 
చెప్్పదిగా వాయోఖాయోనించి ఉనా్నరు. అది సరయైనది కాదు. చెపి్పన దానే్న చెపి్పనటు్ల 
పునరుకితు అవుతుంది. బ్రహ్మ జగతుతుకు కారణము అనే వాదము పైన ఇతరులు చెపి్పన 
దోషాలను దీనికనా్న ముందు పాదములో తొలగించి ఈ పాదములో ఇతరుల యొక్ 
పక్షాలను తిపి్పకొడుతునా్నరు. చేతనుడి నుండి బ్రహ్మ జగతుతు పుడుతునా్నయనే 
వాదాని్న నవిలక్షణతావాత్ అనే సూత్రము వదదునే విసతురంచి చెప్పడమయియోంది. కావున 
హ్రసవాము పరమండలముల నుండి హ్రసవాము మహతుతు దీరా్ణువులయొక్ ఉత్పతితుని 
వలె, వారు ఆమోదించిన విషయమంతా అసమంజసమే అనేదే ఈ సూత్రము యొక్ 
అరథాము. ఇక్డ అనయోత్ అసమంజసము అంటే దాని్న వివరసుతునా్నరు. 

ఉభయథఽపి న కర్మ అతసతోదభావః 2-1-11 పరమాణువులే జగము 
పుటటుడానికి కారణము అనే వాదములో పరమాణువులలో ఉన్న కర్మవలన పుటిటున 
వాటి సంయోగము కారణంగా దవాయాణుకము మొదలైనవాటి వరుస ప్రకారము జగతుతు 
పుడుతున్నది అని అంగీకరంచ్తునా్నరు. అక్డ సమసతు ప్రపంచము పుటటుడానికి 
కారణమైన పరమాణువులో ఉన్న ఆదయోకర్మను - తొటటుతొలికర్మ - అదృషటు కారతము 
అని అంటునా్నరు. అగే్నః ఊర్ధవాజవిలనం వాయోః తిర్యక్ పవనం అణుమనసోశా్చద్యం 
కర్మ ఇత్యదృషట్కారితాన్ - మంటపైకి మండడము గాలి అడడింగా వీచడం, అణువుకు 
మనసుస్కునూ్న ఆదయోకర్మను అదృషటుకారతములు అని చెపుతునా్నరు అని. అందువల్ల 
ఈ పరమాణువులలో ఉండే కర్మ తనకు చెందినదైన అదృషటుకారతము. లేక 
ఆత్మలో ఉండే అదృషటుకారతమైనా కావచ్చే. ఈ రండూ వాసతువానికి జరుగడానికి 
అవకాశం లేదు. క్షేత్రజు్డు చేసిన పుణయోపాపానుషాఠునము వలన పుటిటున అదృషటుము 
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పరమాణువులో చేర ఉండడము అనేది కుదురదు. ఒకవేళ కుదిరతే ఎపు్పడూ 
పుటిటుంచడము జరుగుతుంది. ఆత్మలో నున్న అదృషటుము పరమాణుగతమైన కర్మ 
ఉత్పతితుకి కారణమవడం సంభవించదు. అదృషటుము వలెనే ఆత్మతో సంయోగము వలన 
అణువులయందు కర్మ ఉత్పతితు అవుతుంది అని అంటే అపు్పడు ఆ అదృషటు ప్రవాహం 
నితయోమైనందువలన నితయోము సృషిటు జరుగవలసి ఉంటుంది. ఔనండీ! అదృషటుము అనేది 
విపాకాని్న - తగినంత మారు్ప చేరు్ప - కోరుతున్నది. ఆ మోతాదు పూరతుయినపు్పడు 
ఫలాని్నవవాగలు్తుంది. లేకుంటే అంతవరకు ఆగవలసియ్ ఉంటుంది. కొని్నకొని్న 
అదృషాటులు అపు్పడే పరపకవాము అవుతవి. ఫలాని్న ప్రస్దించ్తవి. మరకొని్న 
మరోజన్మలో ఫలిసతువి. ఇంకా కొని్న ఈ కల్పము కాకుండా మళ్్ళ వచేచే కల్పములో, 
కాబటిటు విపాకము - విశ్షమైన పాకమును - కోరుతున్నవి కనుక సరవాదా - ఎల్లపు్పడూ 
ఉతా్పదకములు కావు అని అంట్వా? అది తపు్ప. అననాతులైన ఆత్మలు నా పుణయోము ఇది 
నా పాపము ఇది ఇపు్పడు ఫలించాలి ఇపు్పడు కాదు అని సంకేతము - గురుతులేకుండా 
ఒకేస్ర కాకుండా పలుమారు్ల అనుషిఠుంచిన అనేకవిధములైన కర్మలవలన జని్మంచిన 
అదృషాటులు ఒకే కాలములో ఒకేరూపంగా / ఒకే తీరుగా విపాకాని్న పొందడమనేది 
ప్రామాణికులు అంగీకరంచిన విషయము కాదు. అందువల్లనే ఒక్స్రే అంతానశించి 
ప్రళయము కావడము బ్రహ్మ యొక్ ఆయుషయోమైనదివాపరారథాకాలము వరకు ఎటువంటి 
విపాకమూ లేకుండా ఉండడమునూ్న పొసగదు. ఈశవారుని యొక్ సంకల్పము 
ప్రకారము చేరన విశ్షమైన అదృషటుము యొక్ సంయోగము - కలయిక వలన 
అణువులలో కర్మ ఏర్పడుతుంది అని అనడానికీ వీలే్లదు. మీ సిదా్ధనతుము ప్రకారము 
అనుమానిక ఈశవారుడు సిది్ధంచడం లేదు. శాసత్రయోనితావాత్ అనే సూత్రం దగ్ర ఈ 
విషయానే్న మేము స్పషటుంగా ప్రతిపాదించి ఉనా్నము. కనుక అణువులలో ఉండే కర్మ 
కారణంగా జగతుతు ఉత్పతితు కావడం లేదు. 

సూ।। సమవాయాభు్యపగమాచ్చ స్మా్యదనవసథాతేః 2-2-12 సమవాయాని్న 
ఒపు్పకున్నందువల్లనునూ్న అసమంజసమే. ఎందువల్లనంటే? సమవాయమునకు 
కూడా అవయవి, జాతి, గుణాలవలె ఉపపాదించే మరొక దాని యొక్ అప్క్ష 
- అవసరము - సమానమే కాబటిటు ఉపపాదకమైన మరొకదానికిన్్న మరొక 
ఉపపాదకము అవసరము ఏర్పడుతున్నది కాబటిటు అనవసథా వసుతున్నది. ఇందువల్లనునూ్న 
అసమంజసమే. ఇదీ దీనిచే చెప్పబడుతున్న విషయము - పృథక్ సిద్ధములు కాని 
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ఆధ్రము ఆధ్యములు ఐనవాటికి ఇహప్రతయోయము ఇది ఇటిటుది అని గురతుంచడానికి 
కారణమైన ఏ సమ్బనథాము ఉన్నదో అది సమవాయము అని సమవాయలక్షణాని్న 
అంగీకరంచ్తునా్నము కదా! విడిగా ఉండకుండా లభంచే జాతి గుణము 
మొదలైనవానికి అట్్లగా విడిగా ఉండలేకపోవడానికి కారణము ఏమిట్ వెతుకవలసి 
ఉన్నది. ఆ కారణానికి దానికి మరొక కారణము ఇట్్ల పోతూ ఉంటే అనవసిథాతి వసుతుంది. 
సమవాయానికి తన ధర్మని వదలిపెటిటు ఉండలేకపోవడము అనేది దాని సవాభావమండీ! 
అని కల్పనము చేదాదుము అని అంటే అట్లయినపు్పడు జాతి గుణాలకే విడిచి 
ఉండలేకపోవడము సవాభావము అని కలి్పంచ్కోవడమే మంచిది. ధరి్మ కల్నతో 
వరం ధర్మకల్న - ధర్మము కలి్యుండే ధర్మని పుటిటుంచడము / కలి్పంచడము 
కంటే ధరా్మని్న కలి్పంచడమే శ్రేషఠుము అనే నాయోయము ప్రకారము ఇదే సర ఐనది. కనుక 
ఇంతకుముందు చూచి ఎరుగని సమవాయాని్న ఒపు్పకొని దానికి ఇది సవాభావము అని 
కలి్పంచడము తగినది కాదు. సమవాయము అనగా ఒక సమ్బన్ధము. 1) అవయవాలు 
- వాట్న్ కలిగ ఉంటే అవయవిక, గుణము - గుణము కలవాన్క, క్రియ-క్రియ 
కలవాన్క, జాతి - వ్యకతోక, న్త్యమైన ద్రవ్య విశేష్లకనూ్న ఉండే విడదీయరాన్ 
సంబన్ధన్్న సమవాయసమ్బన్ధము అంట్ర్. శ్్ల।। ఘట్దీనంకపాలాదౌ 
ద్రవే్యషుగుణకర్మణోః। తేషుజాతేశ్చ సమ్బన్ధః సమవాయః ప్రకీరితోతః. ఘట్దులకు 
కపాలాలతో ద్రవాయోలకు గుణకర్మలతోను, ద్రవాయోలకే జాతితోనూ ఏ సమ్బన్ధము 
కనపడుతున్నదో అది సమవాయసమ్బన్ధము అని అనబడుతున్నది. మరొకమాటలో 
“విడదీయరాన్ - న్త్యమైన - సమ్బన్ధము” సమూహము అని కూడా అరథాము ఉన్నది. 
సమవాయము నతయోమైనా అనితయోమైనా ఈ దోషము సమానమే కాగా నితయోమైనపు్పడు 
ఉన్న మరొక దోషాని్న చెపుతునా్నరు.

సూ।। న్త్యమేవచ భావాత్ 2-2-13 సమవాయమనేది సమ్బన్ధము కాబటిటు 
సమ్బన్ధము నితయోమైనపు్పడు జగతుతు నితయోమూ అవుతుంది కనుక అసమంజసమే.

సూ।। రూపాద్ మతాతోవాచ్చ విపర్యయోదర్శనత్ 2-2- 14 భూమి, న్రు, తేజసుస్, 
వాయువులకు చెందిన నాలుగు రకాల పరమాణువులకు రూపము, రసము, గన్ధము, 
స్పర్శములు అనే విశ్షాలను కలి్యున్నవి అని అంగీకరంచినందున నితయోతవాము 
- ఎల్లపు్పడూ ఉనికి కలిగి ఉండడము, సూక్ష్మములై ఉండడము, అవయవాలు 



566 భగవద్రామానుజ విరచిత బ్రహ్మసూత్రభాషయోమ్

లేకుండడము మొదలైనవాటికి భన్నంగా అనితయోతవాము, సూథాలతవాము, స్వయవతవాము 
మొదలైన ధరా్మలు వచిచే చేరుతవి. రూపమును కలిగియున్న కుండ మొదలైన వాటికి 
అనితయోతవాము, అట్్లంటివే ఐన కారణానతురాలతో సృషిటుంపబడడమును మనం 
చూసుతునా్నము. అందువల్ల కారాయోని్నబటిటు కారణాని్న ఊహంచినట్లయితే అనితయోములైన 
ఘట్లకు కారణమైనమను్న, దానికి చెందిన అణువులు కూడా అనితాయోలే కావలసి 
ఉంటుంది. లోకంలో చూసుతున్నదాని్న బటిటు కనబడని అరాథాని్న వసుతువును కలి్పంచడానికి 
పూనుకొంటే మనం కోరుకున్న వసుతు విశ్షాని్న స్థాపించడము వీలుకాదు. దర్శనాని్న 
ప్రతయోక్షాని్న పటిటు న్వు పరమాణువులకు రూపాని్న తదితరములైన వాటిని కలి్పసుతునా్నవు 
కదా! ఇందువల్ల కూడా పరమాణుకారణవాదము అసమంజసమే.

ఇక ఈ దోషాని్న తొలగించ్కోవడానికి పరమాణువులకు రూపాదిమతాతు్వని్న 
అంగీకరంచవూ! ఐనా దోషమే వివరసుతునా్నడు.

సూ।। ఉభయథచదోష్త్ 2-2-15 పరమాణువులకు రూపాదులు ఉన్నవని 
ఒపు్పకుంటేనే దోషము కాదు, రూపాదులు లేకపోయినా ఎపు్పడైనా కారణంలో ఉండే 
గుణాలే కారయోములోనునూ్న కనిపిసుతునా్నయి గనుక పరమాణువులు రూపాదులు 
లేనివే ఐతే వాటినుండే పుటిటున భూమి మొదలైనవి రూపాదులు లేనటిటువే ఔతాయి. 
దాని్న తొలగించ్కుందామని రూపాదులను ఒపు్పకుంటే మునుపు చెపి్పన దోషాలే 
ముందుకొస్తుయి. కనుక ఎట్లయినా దోషమే కనుక పరమాణు కారణవాదము 
అసమంజసమే.

సూ।। అపరిగ్రహాచ్చ అత్యనతోమనపేక్షా 2-2-16 కపిలునిస్ంఖయోసిదా్ధనతుము 
శ్రుతులతో నాయోయాలతో విరుద్ధముగా ఉన్నదని వదిలిపెటటుబడినా సతా్రయోవాదము 
- ఉన్నదాని నుండే వసుతువు / జగతుతు పుడుతున్నది అనే వాదాని్న అంగీకరంచడము 
వంటి కొని్న విశ్షాంశాల కారణంగా వైదికులు కొని్నకొని్న చోట్ల దాని్న స్వాకరంచ్ 
తునా్నరు. ఈ కాణాదునిపక్షమైతే ఏ అంశములోనైనా అంగీకరంపబడలేదు 
కాబటిటు అనుపపన్నమూ అవుతున్నందువల్ల మోక్షాని్న కోరేవారు దీని్న ఏమాత్రము 
ఆదరంచరాదు. ఇద్ మహదీ్దరా్ధి కరణము.

*  *  *
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ఇక సముద్యాధికరణము

సూ।। సముద్య ఉభయహేతుకేఽపి తదప్రాపితోః 2-2-17 పరమాణువులే 
జగత్ పుటటుడానికి కారణమనే వైశ్షికులు ప్రక్కు తోసివేయబడినారు. బుదు్ధని 
అనుయాయులు కూడా పరమాణువులే కారణమని ఆమోదిసుతునా్నరు కాబటిటు వార 
మతము ప్రకారము కూడా జగతుతు పుటటుడము, దాని వయోవహారము మొదలైనవి పొసగవు 
అని చెప్పబడుతున్నది. బౌదు్ధలు నాలుగు రకాలుగా ఉనా్నరు. 1) ఒకరు పారథావ, ఆపయో 
(న్రు) తైజస, వాయవీయపరమాణువుల యొక్ సంఘాత (సమూహము - ఒక్దగ్ర 
చేరడము) రూపము, భూతాలను భౌతికాలు ఐన బాహయోపదారాథాలను, చితతుము - 
జా్నసనాతునము చైతతుము - రాగము దేవాషము మొదలైనవి - రూపాలుగా మానసికాలైన 
అరాథాలను / వసుతువులను ప్రతయోక్షము, అనుమాన ప్రమాణాలు చేత తెలియవచిచేన 
వాటిని ఉన్నవని అంగీకరసుతునా్నరు. 2) మరొకరు బయట కనిపించే పృథివీ మొదలైన 
అరాథాలనని్నంటిన్ విజా్నము చేత ఊహంపదగినవిగా చెపుతునా్నరు. వేరొకరు 
3) వసుతువు లేని విజా్నమే పరమారథాంగా ఉన్నది. బయట కనిపించేవన్్న కలలో చూచిన 
వసుతువుల వంటివి. అని అంటునా్నరు. ఈ ముగు్రు కూడా తాము ఒపు్పకున్న వసుతువులు 
క్షణికము - ఒక్ క్షణము కాలము మాత్రమే ఉనికి కలి్ ఉంటున్నవి అని అంటునా్నరు. 
ఇంతవరకు చెపు్పకున్న భూత, భౌతిక, చితతు, చైతతుముల కంటే వేరుగా ఆత్మ, ఆకాశము 
మొదలైనవాటిని సవారూపముతో సహా అంగీకరంచనే అంగీకరంచరు. 4) చివరవారు 
సరవాశూనయోమునే ప్రతిపాదించ్తారు. ఏమీ లేదని అంటునా్నరు. 

కొని్న తెలుస్కోవలసిన అంశాలు - వీళ్్ళ ఐదు స్ంధ్లు ఉన్నవని అంటునా్నరు. 
1) రూపస్ంధము 2) విజా్నస్ంధము 3) వేదనాస్ంధము 4) సంజా్స్ంధము 
5) సంస్్రస్ంధము.

1) పంచభూతాలు, ఇంద్రియాలకు చెందిన విషయాలను రూపస్న్ధము అని 
2) ఆయా విషయాలను గ్రహంచ్తునా్నడు కనుక నేను అనే అభమానాని్న కలి్యున్న 
జా్నమే విజా్నస్న్ధము 3) ప్రియము అప్రియము రండూ కాని అనుభవాల వల్ల పుటిటున 
సుఖము దుఃఖము ఉప్క్షాత్మకముగా ఉన్న మనసుస్ (లోని) యొక్ అవస్థావిశ్షాలను 
వేదనాస్నథాము అని 4) అవును, కాదు అన్నటు్ల రండు వికలా్పలుగా ఉన్న ప్రతయోయము 
(గురతుంచ్ట) ను సంజా్స్న్ధము అని 5) రాగదేవాషములు మోహము మొదలైనవన్్న 
సంస్్రగన్ధము అని అనబడుతునా్నయి.
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ఈ నలుగుర్ బౌదు్ధలక నలుగు పేర్్లన్నవి. 1) వైభాషకడు 2) సౌత్న్తోకడు 
3) యోగాచార్డు 4) మాధ్యమికడు అన్. వారలో ముందుగా బాహాయోరాథాలు 
ఉన్నవి అని వాదించేవాడిని నిరసించ్తునా్నరు. వాళ్్ళ ఇట్్లగా తలుసుతునా్నరు. 
రూపరసస్పర్శ గన్ధములను సవాభావముగా కలి్నవి పారథావ పరమాణువులు. రూప, 
రస, స్పర్శ సవాభావాలు కలవి ఆపయో(న్రు) పరమాణువులు, రూప స్పర్శ సవాభావాలు 
గలవి తైజసములు (అగి్నకి చెందినవి) స్పర్శ స్పర్శ గల పరమాణువులు వాయువుకు 
సమ్బని్ధంచినవి అని భావిసుతునా్నరు. అవన్్న ఒక్ దగ్ర చేర పృథివీ, అప్, తేజ్ 
వాయువులు అనబడుతునా్నయి. వాటినే మనము భూతాలు అని అంటునా్నం 
ఆకాశమనే భూతాని్న వీళ్్ళ అంగీకరంచరు. ఆ పృథివీ మొదలైన వాటి నుంచి 
శరీరములో ఇంద్రియాలు విషయ రూపసంఘాతాలు పుడుతునా్నయి. వాటిలో 
శరీరములో ఉండేటువంటి, గ్రహసుతునా్నను అనే అభమానము కల, విజా్న సనాతునమే 
ఆత్మగా ఉంటున్నది. (విజా్నసనాతునమంటే ఏదైనా క్షణకాలమే ఉండేదే కాబటిటు 
విజా్నము కూడా క్షణములోనే పుటిటు నశించ్తున్నది. అది పోతూ పోతూ తనవంటి 
మరొక జా్నక్షణాని్న పుటిటుంచి చచిచేపోతుంది. ఇట్్ల ఎడతెగకుండా స్గే ప్రక్రియను 
సనాతునము అని అంట్రు. ఇది జా్నానికి చెందింది కాబటిటు జా్నసంతానము అని 
అంటునా్నరు.)

ఆ ఆత్మ దానివల్లనే లౌకిక వయోవహారమంతా నడుసుతున్నది. వార విషయములో 
చెప్పబడుతున్నది. సముదాయ్ ఉభయహేతుకేఽపితదప్రాపితుః అని. ఏదైతే అణువుల 
వల్ల పుటిటున పృథివీ మొదలైన భూతాల రూపములో ఉన్న సముదాయము ఉన్నదో, 
ఏది పృథివాయోదులు కారణంగా పుటిటున శరీరము ఇంద్రియాలు విషయాలరూపములో 
ఉన్న సముదాయము ఉన్నదో ఆ రండింటికీ కారణమైన సముదాయము నందు 
సముదాయము అని అనబడడము కుదురదు. అనగా జగద్రూపమైన సముదాయము 
ఉత్పతితు కావడము కుదరదు అని అరథాము. పరమాణువులు పృథివాయోది భూతాలకునూ్న 
క్షణము మాత్రమే ఉంటవి అని ఒపు్పకుంటున్నందున అవి అనగా క్షణములో నశించేవి 
ఐన పరమాణువులు భూతాలు ఎపు్పడు ఒక్టి కావడానికి పూనుకుంటున్నవి, 
ఎపు్పడు ఒక్టి అవుతున్నవి. ఎపు్పడు ఇది ఈ పదారథాము అని గురతుంచడానికి 
విషయాలు అవుతున్నవి? ఎపు్పడు చేతిలోకి తీసుకోవడానికి, లేక పారవేయడానికి 
గాను తగిన వయోవహారసిథాతిని పొందుతునా్నయి? విజా్నాత్మఐన ఎవడు ఏ విషయాని్న 
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తాకుతునా్నడు? ఏ విజా్నాత్మ ఏ అరాథాని్న ఎపు్పడు తెలు్పతునా్నడు? తెలిస్న ఏ అరాథాని్న 
ఎవడు ఎపు్పడు దగ్రకు తీసుకుంటునా్నడు? స్పమృశించే వాడు అంతలోనే నశిసుతునా్నడు. 
స్పమృశించేబడేదిన్్న నశించిపోతున్నది. అట్్లగే వేదితా తెలిప్వాడు విదితమైన (తెలిస్న) 
వసుతువునూ్న నశించిపోతూనే ఉన్నది. ఎట్్లగా ఒకడి చేత స్పమృశించబడినదాని్న ఇంకొకడు 
తెలు్పతాడు. ఏ విధంగా ఒకనిచేత తెలుస్కోబడిన అరాథాని్న మరొకడు తీసుకుంట్డు? 
సనాతునాలు క్షణక్షణమూ పుటేటువి అన్్న ఒక్టే విధంగా ఉండేవి అయియో ఒక్టే ఆ మొదటి 
క్షణములో చూచిందే అని అనిపించినా పుటిటుంచిన సనాతునములు వాటికి వాసతువానికి 
మరొక వసుతువు ఇది. అదే వసుతువుకాదు అని అనడాని్న ఒపు్పకోనందున అట్్ల ఒకే 
వసుతువనడం దావారా జరగే వయోవహారాదులు పొసగవు. ఇక అహమ్ అనే శబదుము చేత 
చెప్పబడేవాడు నేను అనే అభమానాని్న కలిగి ఉన్నవాడు ఆత్మనే కాని జా్తృతవాము లేని 
మరొకటి కాదు. వసుతువును తెలుస్కుంటున్నవాడు జా్తృతవామనే ధరా్మని్న కలవాడు 
ఆత్మనే అని ఇంతకుముందే మేము ప్రతిపాదించినాము.

సూ।। ఇతర్తర ప్రత్యయతావిత్ ఉపపన్నమితిచేత్. సంఘాత భావ 
అన్మితతోతావిత్ 2-2-18 అవిదాయోదులు ఒకదానికొకటి హేతువులు అవుతున్నవి 
కాబటిటు సంఘాత భావము మొదలైనవి ఉపపన్నములే అని అన్నట్లయితే - పూరవాపక్షము 
వారు సమరథాంచ్కున్న తీరు ఇది - భావాలన్్న క్షణకాలమే ఉండేవి ఐనా అవిదయోచేత 
ఇదంతా పొసగుతుంది. అవిదయో అంటే విపరీత బుది్ధ. ఉన్నదానికి వయోతిరేకమైన జా్నం 
కలుగడం. క్షణికాలైన వాటియందు సిథారంగా కొంతకాలము దాకా నిలిచే ఉంటవి అని 
అనుకోవడమే. దానిదావారా సంస్్రములు అనబడే రాగము దేవాషము మొదలైనవి 
పుడుతున్నవి. దాని కారణంగా చితతుము బాగా ప్రజవాలించడమనే రూపమైన విజా్నము 
కలుగుతుంది. దానినుండి నామము అనే ప్రు గల చితతు చైతతుములు, వాటినుండి 
పృథివీ మొదలైన రూపము గల ద్రవయోము జని్మంచ్తుంది. ఆ రూపి ద్రవయోము నుండి 
షడాయతనము అనబడే ఆరు ఇంద్రియాలు, వాటినుండి స్పర్శ అను ప్రు గల 
కాయము, దానినుండి వేదన మొదలైనవి, వాటినుండి తిరగి అవిదాయోదులు మునుపు 
చెపి్పనటువంటివి ఏర్పడుతున్నవి. ఈ విధంగా ఆనాది ఐన అవిదాయోదులైనవాటికి 
ఒకటికొకటి కారణమవుతున్నవి. చక్రములాగా తిరుగుతూ ఉన్నది. ఇదంతా కూడా 
పృథివీ మొదలైన భూత, భౌతిక సంఘాతము లేకుండా కుదరదు. కనుక సంఘాత 
భావాదికము ఉపపన్నమే అని.
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దానికి సమాధ్నమిది - సంఘాతభావానిమితతుతావాత్ అని. న్వు చెపి్పనది 
పొసగదు. న్ మాట ప్రకారమే అవిదాయోదులకు పృథివీ మొదలైన భూత భౌతిక 
సంఘాత భావానికి నిమితతుము - కారణము కాదు కాబటిటు. అసిథారము లైన వాటి యందు 
సిథారము ఐనది అనే బుది్ధతో కూడిన అవిదయో కాని, దానికి కారణమైన రాగదేవాషాదులు 
కాని మరొక పదారాథానికి, అదీక్షణికమైనదానికి ఒక్ దగ్ర చేరడానికి - సంహతికి 
హేతువులు కావు. ముతయోపు చిప్పలో రజతము ఉన్నదనే బుది్ధ శుకితు మొదలైన అరాథాలు 
సంహతి కావడానికి హేతువు కాదు. ఇంకా ఎవనికి క్షణికమైన దానియందు సిథారము 
అనే బుది్ధ కలుగుతున్నదో వాడు అపు్పడే నశించిపోయినాడు. కాబటిటు రాగాదులు 
ఎవడికి కలు్తునా్నయి? సంస్్రానికి ఆశ్రయము ఐన సిథారమగు ఒక ద్రవయోము 
ఉన్నదని ఒపు్పకోని వారకి సంస్్రము అనేది పైవార నుండి కింది వారకి అనువృతితు 
సంక్రమించడమనేది కూడా కలి్పంచడం కుదరదు.

సూ।। ఉతతోరోతా్దే చపరవి విరోధ్త్ 2-2-19 ఈ చెప్పబోయ్ కారణము 
వల్ల కూడా క్షణికము అనే వారకి జగదుత్పతితు కుదురదు. ఎందుకంటే ఉతతురక్షణము - 
తరావాత రాబోయ్ క్షణము యొక్ పుటుటుక సమయంలో పూరవాక్షణము - ముందరది 
నశించిపోతున్నది కాబటిటు అది ఉతతురక్షణము పుటటుడానికి కారణము కావడం 
కుదరదు. అపు్పడు అభావమే ఏమీ లేకపోవడమే హేతువు అయ్యోటు్లంటే అంతా 
అని్నచోట్్ల అని్నవేళలో్ల పుటటువలసియ్ ఉంటుంది. అట్్లకాకుండా పూరవాక్షణము 
యొక్ ఉనికే వరతుతవామే హేతువు అని న్వు చెపి్పతే అపు్పడు ఏదో ఒక క్షణము - 
ఘటక్షణము దాని తరావాతి కాలములో పుటటుబోయ్ వాటికని్నంటికీ అంటే. ఆవు 
దున్నపోతు గుర్రము గోడ రాయి మొదలైన మూడు లోకాలలో ఉండే వాటికి పుటటుడానికి 
కారణము కావాలిస్ వసుతుంది. ఇక ఒక జాతికి చెందిన పూరవాక్షణములో ఉన్నదానికే 
హేతుతవాము- కారణము కావడమును అంగీకరంచితే అట్లయినా అని్న దేశాలలో 
ఉండే, ఉతతురక్షణములో పుటటుబోయ్ ఘట్లని్నంటికీ పూరవాక్షణములో ఉండే ఘటము 
ఒక్టే హేతువు అవుతుంది. లేదూ ఒక్దానికి ఒక్టే హేతువు అవుతుందని అంటే 
అపు్పడు కూడా ఏ ఒక్దానికి ఏ ఒక్టి అవుతుందో తెలియదు. పోన్ ఏ దేశములో 
ఏ ఘటక్షణము ఉన్నదో ఆ దేశానికి సమ్బని్ధంచినదే ఆ దేశానికి సమ్బని్ధంచిన దానికి 
- ఉతతురఘటక్షణానికి అది హేతువు అవుతుంది అని తలచినా సిథారంగా ఆదేశము 
ఉంటుందని తలుసుతునా్నవా? ఇంతేకాకుండా కను్న మొదలైన వాటితో సమ్బనా్ధని్న 
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కలిగిన వసుతువులకు సమ్బనిథాంచి జా్నము పుటేటుకాలంలో ఆ వసుతువు ఉండడము లేదు 
కాబటిటు ఏ ఒక్ వసుతువు కూడా జా్నానికి అందుబాటులో ఉండదు. దాని జా్నము 
కలుగదు.

సూ।। అసతిప్రతిజోఞాపరోథో యౌగపద్యమన్యథ 2-2-20 కారణములేకునా్న 
కారయోము పుడుతుంది అనేట్లయితే అని్న వసుతువులు అని్నచోట్లలో అని్నవేళలో్లనూ 
పుటటువలసి ఉంటుంది అని చెపి్పనాము కదా! కారణము లేనపు్పడు ఉత్పతితుకి విరోధము 
ఏర్పడడమే కాకుండా మీరు చేసిన ప్రతిజ్ కూడా నిలిచేపోతుంది. నెరవేరదు. అధపతి 
సహకార ఆలంబన సమననతుర ప్రతయోయాలు నాలుగునూ్న విజా్నం పుటటుడానికి 
హేతువులు అని కదా మీ ప్రతిజ్. అధపతి = ఇంద్రియము. సహకార = చూపు 
మొదలైనవి, ఆలంబనమ్=విషయము చూడబడే వసుతువు; సమననతుర ప్రతయోయః అననతుర 
పూరవాక్షణప్రతయోయము అనగా హేతువు. ఇక మీ ప్రతిజ్ నెరవేరడానికి ఘటక్షణము 
ఉంటుండగానే మరొక ఘటక్షణము పుడుతుందని మీరు అంగీకరంచితే అపు్పడు 
కారయోము కారణము ఐన రండు ఘటక్షణాలు ఒకేస్ర ఉండవలసి ఉంటుంది. కాని 
అట్్ల జరుగడం లేదు ఒకటి నశించినాకనే మరొకటి పుడుతున్నది. అదే నిజమైనపు్పడు 
మీ ప్రతిజ్ దిగజారుతుంది. ఐనా మాక్షణికతావానికి లోటేమీరాదు. తరావాత రాబోయ్దే 
ముందు వసుతుంది కనుక మాకు నషటుము లేదు అని అంట్రా? అపు్పడు ఇంద్రియజా్నము 
సంప్రయోగజా్నములు రండూ - కారయోకారణాలు - ఏకకాలములో ఉండాలిస్ 
ఉంటుంది. కారయోకారణాలు ఎపు్పడూ ఏ క్షణములో ఉండవు. కారణమున్నపు్పడు 
కారయోము ఉండదు. కారయోము ఉన్నపుడు కారణము ఉండదు. మీ క్షణికతవాం నిలువదు.

సూ।। ప్రతిసంఖ్్యఅప్రతి సంఖ్్యన్రోధ్ ప్రాపితోః అవిచే్ఛద్త్ 2-2-21 ఈ 
విధంగా అసతుతు నుండి - శూనయోము నుంచి - జగతుతు పుటటుడము అనేది జరుగదని 
తోసి పుచచేబడింది. ఇక సతుతుకు నిరనవాయ వినాశము కూడా - బొతితుగా ఏమీ లేకుండా 
ఉన్న వసుతువు నశించ్తుంది - అనే వాదము కూడా చెల్లదు అని చెప్పబడుతున్నది. 
క్షణికతవావాదులు గుదియతో కుండను పగులకొటిటున తరువాత జరుగనున్నది ఉపలబ్్ధ 
యోగయోము - మిగిలింది లభంచేది - ముందుండి ఇపు్పడు లేదనిపించ్కుంటున్నదానితో 
సమానమైన సనాతునము యొక్ అవస్నరూపము - లేకుండా పోవడముగానున్న 
రూపమై సూథాలముగా ఉండేది ఏదో, ముందున్నదానితో సమానమైన రూపముగల 
సనాతునము నందు ప్రతిక్షణము జరుగనున్నదై ఉన్నది అని అనడానికి వీలు కాని 
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సూక్ష్మమైన ఏనిరనవాయవినాశము ఉన్నదో ఆ రండునూ్న ప్రతిసంఖాయో నిరోధము, 
అప్రతి సంఖాయోవిరోధనము అనే శబాదులతో చెప్పబడుతున్నవి. అవి సంభవించవు అని 
అరథాము. ఎందువల్ల నంటే విచే్ఛదము - తెగిపోవడము జరుగడము లేదు కాబటిటు. సతుతు 
అనబడే వసుతువు నిరనవాయ విచే్ఛదాని్న పొందడము లేదు. అంటే బొతితుగా లేకుండా 
పోవడములేదు. మరొక రూపములో ఉంటున్నది కదా! అసంభవము ఎట్్లగా? అంటే 
సతుతు అనబడే వసుతువుకు ఉత్పతితు వినాశములు రండూ రండవసథాలు. ఒక అవసథాలో 
లేనిది మరొక అవసథాలో ఉంటూన్నది కాబటిటు. ఆయా అవసథాలను పొందే ద్రవయోము 
ఒక్టే సిథారమైనది. అని కారణానికంటే కారయోము వేరు కాదని ఉపపాదించిన మేము 
“తదనన్యతవిం ఆరంభణ శబ్్దద్భ్యః” అనే సూత్రము దగ్ర వివరంగా చెపి్పనాము. 
దీపము ఆరపోయినపు్పడు నిరనవాయ వినాశము కనిపిసుతున్నది. దానివలెనే ఇతరత్రా 
కూడా నిరనవాయమైన వినాశము ఊహంపబడుతున్నది కదా! అని అంటే అది సరకాదు. 
ఘటము శరావము - చిప్ప - మొదలైన వాటియందు మటిటు మొదలైన ద్రవాయోల అనువృతితు 
లభంచ్తున్నది కాబటిటు ఉన్నదైన ద్రవయోము మరొక అవసథాను పొందడమే వినాశము 
అని నిశచేయము చేసేతు, దీపము మొదలైన వాటి సూక్ష్మమైన దశను పొందింది కాబటిటు 
కనుపించడము లేదు అని అనుపలబ్్ధకి కారణాని్న కలి్పంచ్కుంటే సరపోతుంది. దాని్న 
కూడా అవస్థానతురాని్న పొందింది అని కలి్పంచ్కోవడమే మంచిది.

సూ।। ఉభయథ చ దోష్త్ 2-2-22 క్షణికతవావాదులు బొతితుగా ఏమీ 
లేనిదానినుంచి - తుచ్ఛము నుండి - వసుతువులయొక్ ఉత్పతితు జరుగుతుంది అని 
అంగీకరంచినారు. అట్్ల పుటిటుంది మాత్రము తుచచేము కాదు అని కూడా అనా్నరు. 
ఆ రండింటిన్ ఒపు్పకుంటే దోషము వసుతుంది. స్ధ్రణంగా తుచ్ఛము నుండి పుటిటున 
కారయోము / వసుతువు తుచ్ఛమే కావలసి ఉంటుంది. ఏ వసుతువు కారణమైన ఏ ద్రవయోము 
నుండి పుడుతుందో అది దాని వంటిదే - కారణాని్న తనలో కలి్నదయ్యో తదాత్మకమే 
అవుతున్నది. లోకములో అతీరుగానే కనిపించ్తున్నది కూడా ఎట్్లగంటే మటిటు నుండి 
పుటిటున కుండ చిప్పలు మృణ్మయము లే అవుతున్నవి. బంగారముతో చేయబడిన 
కిరీటము వంటి నగలు సవార్ణమయములుగానే కనబడుతున్నవి. మీరు ప్రపంచమును 
తుచ్ఛమని శూనయోమని బొతితుగా ఒపు్పకోరు. అట్్లగా కనుపించడము లేదు కూడా! ఉన్న 
వసుతువు ఏమీ మిగులకుండా ఆనవాలు లేకుండా నశించిపోయినట్లయితే ఇపు్పడున్న 
క్షణానికి తరావాత జగతుతు మొతతుము తుచ్ఛమే - బొతితుగా ఏమీ లేనిదే అవుతుంది. 
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తరువాత తుచ్ఛము నుండి జగతుతుపుడితే ఆ జగతుతు తుచా్ఛత్మకమే కాగలదు. కావున 
రండు విధ్లుగానూ దోషమే వసుతున్నది కాబటిటు న్వు చెపి్పన ప్రకారము అసతుతు నుండి 
జగదుత్పతితు కావడమూ లేదు. ఏమీ మిగులకుండా ప్రపంచము నాశనము కావడం 
లేదు.

సూ।। ఆకాశే చ అవిశేష్త్ 2-2-23 బాహయోములైన (బయటకనిపించే) 
ఆభయోనతురములు (మనసుస్లోని) ఐన వసుతువులు సిథారములే - ప్రతిక్షణమూ పుడుతూ 
చసూతు ఉండేవి కావు - అని ప్రతిపాదించడం కొరకు ప్రతిసంఖాయో, అప్రతిసంఖాయో 
నిరోధములు అనే రండింటికీ తుచ్ఛరూపతను నిరాకరంచినారు. ఆప్రసంగము / 
సందర్భములో వాటితో సహా బౌదు్ధలు తుచ్ఛముగా - లేనిదిగా లెకి్ంచిన ఆకాశమును 
గురంచిన తుచ్ఛతను తిపి్పకొడుతునా్నరు. ఆకాశము లేనిది నిరుపాఖయోము అని 
అనడము తగదు. భావరూపములుగా - ఆకారాలను కలి్ ఉన్నవి - గా ఒపు్పకున్న 
పృథివీ మొదలైనవాటివలెనే ఆకాశం కూడా అబాధత ప్రతీతి వలన సిద్ధమైనటిటుదే 
- ఉన్నది అనబడే ప్రతీతిని కాదు అనే అంశము ఉన్నట్లయితే అది బాధత ప్రతీతి 
కలది. అట్్ల కానిది అబాధత ప్రతీతి. అనగా ఉన్నది అనే అనబడుతున్నది కాని లేదని 
కొటిటువేయబడడం లేదు. ఇక్డ గదదు ఎగురుతున్నది. ఇక్డే డేగ ఎగురుతున్నది. అని 
డేగ గద్ధ మొదలైన పక్షులు విహరసుతున్న దాని్నబటిటు ఆకాశము కనిపిసూతునే ఉన్నది. 
పృథివీ మొదలైన వాటి యొక్ అభావ మాత్రమే ఆకాశము అని చెప్పడానికి వీలు 
లేదు. వికల్పము చేసేతు నిలువదు కాబటిటు. అభావము అన్నపుడు ఏ అభావము అది. 
1) పృథివాయోదుల యొక్ ప్రాగభావమా? అంటే అవి పుటుటుకకుముందు లేకపోవడమా? 
అని. లేక వాటి ప్రధవాంసం తరువాత లేకపోవడమా? 3) ఒకదాని కొకటి లేకపోవడమా? 
ఇతరేతర అభావమా? 4) అతయోనాతుభావమా? అంటే బొతితుగానే లేకపోవడమా? అని. 
నాలుగు విధ్లుగా లేకపోవడము ఆకాశమా? అని. ఈ అని్నరకాలుగానూ ఆకాశము 
లేదనడం కుదరదు. ప్రాగభావము, ప్రధవాంస్భావములే ఆకాశము అని అనేట్లయితే 
పృథివీ మొదలైనవి ఉంటుండగా ఆకాశ ప్రతీతి కుదరదు కాబటిటు ఈ జగతుతు ఆకాశము 
లేనిది అవుతుంది. ఇతరేతర అభావమే ఆకాశము అనేట్లయితే ఇతరేతర భావము అనేది 
ఆయా వసుతువులపై ఆధ్రపడి ఉండేది కాబటిటు వాటికి నడుమ ఆకాశప్రతీతి కలుగదు. 
అతయోంతాభావము పృథివీ మొదలైనవాటికి కలుగదు. అభావమనగా ఉన్నటువంటి 
వసుతువుయొక్ మరొక అవస్థా విశ్షము అని ఉపపాదించినాము గనుక ఆకాశము 
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అభావ రూపమే ఐనా నిరుపాఖయోము అని అనడం కుదురదు. అండములకు నడుమ 
ఉండే ఆకాశము త్రివృత్ కరణమును గురంచి ఉపదేశించిన దానినిబటిటు చూపబడిన 
పంచీకరణము ప్రకారము రూపము కలదే అవుతున్నది కాబటిటు కంటికి కనపడుతున్నది 
అని అన్నప్పటికీ విరోధము ఏమీ లేదు.

సూ।। అనుస్మమృతేశ్చ 2-2-24 ఇంతకుమునుపు ప్రస్తువించబడిన వసుతువు సిథారమే 
క్షణభంగురము కాదు అనే ఇపు్పడూ ఉపపాదింపబడుతున్నది. అనుస్మరణమ్ అంటే 
మునుపు అనుభవించిన వసుతువుకు సమ్బని్ధంచిన విషయమైన జా్నము. ప్రతయోభజా్నము 
అని అరథాము. అదే ఇది అని గడిచిపోయిన కాలములో వసుతుసముదాయము అంతా 
మరలా గురుతుకు తెచ్చేకోబడుతుంది. దీనే్న ప్రతయోభజ్ అని అంటునా్నము. దీపజావాల 
మొదలైన వాటిలో వలే స్దృశయోముపోలిక - కలిగి ఉన్నందువలన ఒక్టే 
అనివాయోమోహము కలుగుతున్నదని మీరు అనడానికి వీలుకాదు. వాయోమోహము 
కలజా్త ఒక్డే అని మీరు అంగీకరంచడం లేదు. ఒకడు అనుభవించిన ఏకతావాని్న 
గాన్ స్దృశాయోని్న గాన్ తాను అనుభవించిన దాని్న మరొకడుగాన్ అనుసనా్ధనమును- 
తలచ్కోవడాని్న  చేయడం లేదు. కావున భన్నములైన కాల వసుతువులపైన 
ఆధ్రపడిన స్దృశాయోనుభవానికి కటుటుబడిన ఒక్డే అనే దాని్న వాయోమోహం అని 
చెప్్ప మీరు జా్త ఒక్డే అనే విషయాని్న తప్పక ఒపు్పకొని తీరాలి. తెలుస్కోదగినవైన 
ఘటము మొదలైనవాటిలోనూ జావాలాదులలో వలె భేదాని్న తెలిప్ ప్రమాణాని్నదేన్్న 
తెలుస్కోలేకునా్నము. లభంచినపు్పడు మాత్రమే ఆ ప్రమాణము ప్రకారము స్దృశాయోనికి 
కటుటుబడిన ప్రతయోభజ్ను కలి్పంచగలుగుతాము.

ప్రతయోక్ష అనుమాన ప్రమాణాల ప్రకారము ఘట్దులు క్షణికములని 
తెలుస్కోగలుగుతునా్నము. ప్రతయోక్షమైతే వరతుమాన కాలానికి చెందిన వసుతువుకు 
సమ్బని్ధంచిన విషయాని్న వరతుమానము కాని - ఇపు్పడు ఉండని వసుతువు కన్న 
వేరయినటువంటిదై తనకు సమ్బని్ధంచిన జా్నాని్న తెలుపుతుంది. ప్రసుతుతము ఉన్న 
న్ల వర్ణపు వసుతువు అపుడు లేని పచచేని వసుతువును వలె. అనగా తనను గురంచి ఎరుక 
పరుసుతుంది గాని లేనటిటు పచచే వసుతువును గురంచి కాదు. ఇట్్లగే భూతభవిషయోతుతులకంటే 
వరతుమానము తనను వాటి కంటే వేరయిన వసుతువునుగా తెలుపుతుంది. అట్్లగే 
ఈ వరతుమానము ఆ రండింటి కంటే ఇతరమయిన వసుతువుగా గురతుస్తుము. 
ఇక  అనుమానము కూడ అర్ధవనతుమైన క్రియను చేసుతుంది. ప్రసుతుతము ఉనికిలో 
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ఉన్నటువంటిదిన్్న అవుతున్నది కనుక ఘట్దులు క్షణికములు. ఏది క్షణికము కాదో 
కుందేటి కొము్మ వంటిది ఉన్నదో అది అరథాక్రియాకార కాదు. పైగా అసతుతు కూడాను.  
అటే్ల చివర ఘటక్షణము ఉన్నది కాబటిటు దీనికంటే ముందున్న ఘటక్షణాలు / ఘటక్షణ 
సతావాలు నశించే సవాభావము కలవి. ఘటక్షణము ఉన్నందువల్ల అనతుయాఘట క్షణసతతు్వము 
వలె అని దేనె్్నతే మీరు చెపుతునా్నరో అది కారయోకారణభావము పొసగడం లేదు కాబటిటు 
మరన్్న తరా్ను గృహీతమైన ప్రతయోభజ్ అనే ప్రతయోక్ష ప్రమాణము చేత తర్విరుద్ధమైన 
అనుమానము బాధంపబడింది కనుకనూ పూరవామే ఆ మాట తోసిపుచచేబడింది. 
ప్రతయోక్షము చేత ఉన్నదని తెలియబడుతున్నదై వరతుమానము అవరతుమానము నుండి 
- ప్రసుతుతము లేనిదాను్నండి - వేరుచేయబడడము అనేది వరతుమానాని్న వసతు్వనతురము 
- మరొక వసుతువు అనే విషయాని్న తెలుపదు. కాన్ వరతుమానకాలములో ఉండడాని్న 
మాత్రమే తెలుపుతుంది. అంతమాత్రం చేత మరొకవసుతువు అని అనబడడము 
సిది్ధంచదు. వరతుమానములో ఉన్నదానికే కాలానతురముతో కలయిక కలుగుతున్నది 
కాబటిటు.

క్షణికములు వసుతువులు అని స్ధంచడానికి 1) సతాతు్వత్ 2) అరథాక్రియాకారతావాత్ 
(ఉండుటవల్ల, అరథావంతమైన క్రియను చేసేది) అని రండు హేతువులను చెపి్పనారు. 
మంచిదే కాని ఆ రండూ మీరనుకున్న దాని్న స్ధంచలేకపోతునా్నయి కాబటిటు 
విరుద్ధహేతువులు అవుతునా్నయి. ఉనికిని గలిగియున్నందువల్ల అరథావంతమైన 
క్రియను చేసుతున్నది కాబటిటున్్న ఘటము మొదలైన వసుతువులన్్న క్షణికాలు కావు. స్థాసు్న 
= నిలిచే ఉండేవి. ఏది స్థాసు్నవు (నిలిచేది) కాదో అది అసతుతు. అనరథాక్రియాకార కూడా. 
ఎట్్లగంటే కుందేటికొము్మ వలె అని కూడా అనుమానాని్న తరా్ని్న చెప్పవచ్చేను. 
ఇంతేకాదు అరథాక్రియాకార కావడము అక్షణికతావానే్న స్ధసుతున్నది. క్షణములో 
నశించిపోయ్ది ఏ పనిన్ చేయజాలదు వాయోపారము లేదు కాబటిటు అరథాక్రియాకారకాదు 
అని చెపి్పనాము. అదేతీరుగా చివర ఘటక్షణానికి ఏదో ఒక కారణాని్న బటిటు వినాశము 
కనిపిసుతున్నది కనుక దాని కన్న వేరయిన ఘటక్షణాలు కూడా హేతువు లేకుండానే 
నశించిపోయ్యోవే అవుతాయి. కనుక ముద్రము - గదవంటి కర్రతో చేసిన స్ధనము 
- వంటి వినాశకహేతువులు వచిచే మీద పడేంతవరకూ అవి లేక చివర ఘటక్షణము 
స్థాసు్నవే / సిథారమే అవుతుంది.
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ముద్రము మొదలైనవి ఘట్దులకు నశించిపోవడానికి కారణాలు కావు. కాన్ 
కపాలము వంటి కుండ కంటే విసదృశములైన / వేరయిన సనాతునాని్న పుటిటుంచడానికి 
హేతువులు అని అనకూడదు. కపాలము అనే అవసథాను పొందడమే ఘట్దులకు 
వినాశము అని ఉపపాదించినాము కాదా! వినాశము కపాల ఉత్పతితు కంటే వేరయినది 
అని ఒపు్పకునా్న, తరువాత జరుగబోయ్ దాని్న బటిటు ముద్రాదులు వినాశహేతువులు 
అని అంగీకరంచడమే మంచిది.

కనుక ప్రతయోభజ్ వల్ల తెలియవసుతున్న సిథారతవామును ఏదో ఒక కారణముతో కపి్ప 
పుచచేడము స్ధయోము కాదు. ముందు వెనుక కాలాలకు సమ్బని్ధంచి ఉన్న వసుతువు ఒక్టే 
అన్న విషయానికి చెందిన ప్రతయోభజ్ను అనయోవిషయము / స్దృశాయోనికి సమ్బని్ధంచింది 
అని చెపూతు ఉన్న నువువా న్లము పీతము మొదలైన జా్నాలను కూడా న్లాదులకు 
సమ్బని్ధంచినవి కావు మరొక్దానివి అని కూడా చెప్పగలుగుతావు. ఇంకా ప్రమాతా 
- ఒక ప్రమాణాని్న ఆధ్రంగా చేసుకొని ఒక వసుతువునకు చెందిన యధ్రథా జా్నాని్న 
పొందడానికి ప్రయతి్నంచేవాడు - ప్రమేయము - ప్రమాణము దావారా తెలియబడే 
వసుతువు - ఈ రండునూ్న క్షణికములే అని చెప్్ప మీకు వాయోపితు అవధ్రణములను 
స్మరంచ్కోవడం అనుమాన ప్రమాణాని్న స్ధంచడము కూడా స్ధయోము కాదు. 
అట్్లగే ఈ కనిపించేదంతా క్షణికమే అని ప్రతిజ్ చేసి హేతువును వివరంచడమంతా 
మీకు ఎంతమాత్రమూ కుదరదు. ప్రతిజ్ను చేయడానికి పూనుకున్నపు్పడే ఆ క్షణము 
లోనే ప్రతిజ్ను చెప్్ప వకతు కూడా నశించిపోతునా్నడు. ఒకడు మొదలుపెటిటున దాని్న 
తెలియకుండా మరొకడు దాని్న పూరతు చేయడం కూడా స్ధయోము కాదు. ఒక్డు 
కాకుండా వందమంది వచిచేనా దాని్న పూరతు చేయలేరు.

సూ।। నసతోఽదృషట్తావిత్ 2-2-25 ఈ విధంగా బాహాయోరాథాలు ఉన్నవి అని 
చెప్్ప వైభాషికుడు, సౌత్రానితుకుడు అనబడే బౌదదువర్ముల వారకి ఇదదురకీ వరతుంచే 
స్ధ్రణములైన దోషాలను గురంచి ఇంతవరకూ చెపి్పనారు. సంప్రయుకతుమైన 
అరథాము జా్న్త్పతితుకాలములో ఉండడము లేదు కాబటిటు ఏ వసుతువు కూడా జా్నము 
చేత తెలుస్కోబడేది - జా్నవిషయము - కాదు అని ఏ మాట అనబడిందో! దాని 
గురంచి సౌత్రానితుకుడు ఎదురుదాడి చేసుతునా్నడు. జా్నము పుటేటుకాలములో వసుతువు 
ఉండకపోవడము జా్నావిషయం కావడానికి హేతువు కాదు. జా్నము పుటటుడానికి 
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కారణము కావడమే జా్నవిషయతవాము. ఇంతమాత్రము చేత చక్షువు మొదలైనవి 
జా్నవిషయాలు కావు. తనయొక్ ఆకారాని్న సమర్పంచడము దావారానే జా్నము 
కలుగడానికి కారణమైనదే జా్నవిషయతవామవుతున్నదని అంగీకరంచినారు 
కాబటిటు. జా్నము నందు తన ఆకారాని్న సమర్పంచిన తరావాత అరథాము / వసుతువు 
నశించినా జా్నము నందున్న న్లము మొదలైన రంగుతో / ఆకారముతో ఆ వసుతువు 
అనుమానింపబడుతుంది. ఐతే పూరవాపూరవాజా్నాలతో ఉతతురోతతుర - తరావాతివైన 
- జా్నాకారాలు సిది్ధంచవు. న్ల జా్నము యొక్ సనతుతియందు పీతజా్నము 
కలుగకుండా పోయ్ ప్రమాదము ఉన్నది. కనుక అరాథాలను/ వసుతువులను బటేటు 
జా్నాలలో వైచిత్రి అని. దీనికి సమాధ్నము చెప్పబడుతున్నది. నా సతో అదృషటుతావాత్ 
అని. జా్నము నందు ఏ న్లాది ఆకారము లభసుతున్నదో, అది నశించిన, లేనిదైన 
అరాథానికి చెందిన ఆకారము కావడానికి అర్హతను కలది కాదు. ఎందువల్ల అంటే. 
అదృషటుము - చూడబడనిది కాబటిటు. ధర్మమును కలి్న వసుతువు నశించిపోతే దాని 
ధర్మము మరొకవసుతువులోకి సంక్రమించడము ఎక్డా కనపడటం లేదు. ప్రతిబ్ంబము 
మొదలైనవి కూడా సిథారంగా ఉండేదానికే ఏర్పడుతుంది. అక్డ కూడా కేవల ధర్మమే 
కాదు. ధర్మ కూడా ప్రతిబ్ంబ్సుతుంది. కావున అరథాములలో ఉండే వైచిత్రి కారణంగానే 
జా్నవైచిత్రి ఏర్పడుతుంది. కాబటిటు జా్నవైచిత్రయోము అరథాము జా్నము పుటేటుకాలంలో 
ఉన్నపుడే పుడుతుంది. తిరగి స్ధ్రణదూషణాని్న చెపి్పనాడు.

సూ।। ఉద్సీననమపి చ ఏవంసద్్ధః 2-2-26 ఈ విధంగా క్షణికతవాము 
- అసతుతు నుండి సతుతు పుటటుడము, కారణం లేకుండానే వినాశము జరుగుతుంది 
అనే విషయాలను ఒపు్పకున్నపుడు ఉదాస్నులు - ఏ ప్రయత్నం చేయడానికి 
పూనుకోని వారకి కూడా అని్న ప్రయోజనాలు - ఫలాలు దక్వలసి ఉంటుంది. 
స్ధ్రణంగా మనకు నచిచేన దాని్న పొందడము నచచేనిదాని్న తొలగించ్కోవడము 
మనము చేసిన ప్రయతా్నల వల్లనే స్ధయోమవుతుంది. క్షణకాలములోనే అని్న 
వసుతువులు నశించిపోతునా్నయి అని అన్నపు్పడు అని్న భావాలకు - పుటుటుకలకు - 
ముందుముందు ఉన్న వసుతువు కాని దానిలో ఉండేదీ సంస్్రాదికమైన విశ్షము కాని, 
విదాయోదులు కాన్ తరువాతి దానిలో ఏ ఒక్టి కూడా అనువరతుమానము కాదు. కనుక 
ప్రయతా్నదుల వల్ల స్ధయోమయ్యోది ఏదీ లేదు. ఇట్్ల ఐనందువల్ల హేతువు లేకుండానే 
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సిది్ధంచ్తున్నందువల్ల అని్న రకాల కోర్లు ఉదాస్నులకు - చేతులు ముడుచ్కొని 
కూరుచేన్నవాళ్ళకు కూడా - ఐహక, ఆముషి్మక ఫలాలూ చివరకు మోక్షము కూడా 
చేజికు్తుంది. ఇద్ సముద్యాధికరణము.

*  *  *

ఇక ఉపలబ్ధష్ధికరణము

సూ।। నభావః ఉపలబ్ధః 2-2-27 ఇపుడు విజా్నము మాత్రమే ఉంటున్నది 
అని వాదించే యోగాచారులు ఎదురునిలుసుతునా్నరు. జా్నములో ఉండే వైచితయోరేము 
అరథాములయొక్ వైచిత్రివల్ల ఏర్పడుతున్నది అని ఏ మాట అనా్నరో అది పొసగదు. 
అరథాముల వలెనే జా్నాలు కూడా స్కారాలు ఐనందువల్ల సవాయంగానే అవి 
విచిత్రమైనటిటువి. అందులో సవారూపవైచిత్రి వాసనవల్లనే ఉపపన్నము అవుతుంది. 
వాసన అంటే విలక్షణ ప్రతయోయాల యొక్ ప్రవాహమే. ప్రతయోయము అంటే హేతువు. 
ఏ ఘట్కారము యొక్ జా్నము కపాలాకార జా్నానికి ఉతా్పదకము పుటిటుంచేది 
అవుతున్నదో - ఆ విధమైన దానికి పుటుటుకనిచేచేది. దానికి ముందున్న ఘటజా్నము, 
మళ్్ళ అలాంటి దాని్న పుటిటుంచేది దానికంటే ముందున్న ఘటము యొక్ జా్నము. 
ఇటువంటి ప్రవాహానే్న వాసన అని అంటునా్నము. ఐతే జా్నాని కంటే బైట ఉన్న 
ఆవగింజ, పెదదుకొండ మొదలైనవాటి ఆకారములు మానవుని లోపల ఉన్న జా్నానికి 
సమ్భని్ధంచిందే అని ఎట్్ల చెపుతునా్నవు అని అంటే చెపుతునా్నను. అది ఇట్్ల. వసుతువునకు 
వయోవహారయోగయోతవాము జా్నము యొక్ ప్రకాశానికి వశమై ఉన్నది. అట్్ల కానపు్పడు 
తనచేత, మరొకదానిచేత - జా్నము, దానికంటే వేరైనది - తెలుసుకోబడేవాటిలో 
అతిశయము - ఆధకయోము - లేకుండా పోవలసివసుతుంది. వెల్లడి అవుతున్న జా్నానికి 
ఆకారము కలి్ ఉండడాని్న తప్పక ఒపు్పకుని తీరాలి. ఆకారము లేని దానికి ప్రకాశము 
కుదురదు. ఉపలభయోమవుతున్న ఈ ఒకే ఒక్ ఆకారము జా్నానిదే. అది బయటి 
వసుతువు వలె ప్రకాశించడము - అవభాసము - కూడ భ్రమ వల్ల ఏర్పడుతున్నదే. 
జా్నము - వసుతువులు రండునూ్న సహోపలమ్భనిలయము - కలసియ్ రండూ 
జంటగా కనిపించడము - వల్ల కూడా జా్నము కంటే అరథాము వేరైనది కాదు. ఇంకా 
బయటి వసుతువులు మాత్రమే ఉంటున్నవి అని ఒపు్పకునే వారు కూడా ఘటము పటము 
మొదలైన విజా్నాల యందు జా్నము ఆయా వసుతువులకు ఉన్న ఆస్ధ్రణమైన 
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సిథాతి, ఆయా వసుతువులతో స్రూపయోము లేకుండా ఉపపన్నము కాదు. కనుక జా్నము 
నందు అరథాముతో సమానమైన రూపము ఉన్నది అని అంగీకరంచాలి. అంతటితో 
వయోవహారాలన్్న చెలు్లబాటు అవుతాయి. అందువల్ల జా్నానికి వేరుగా అరాథాని్న / 
వసుతువును కలి్పంచడము ప్రమాణము లేనిదే. కనుక విజా్న మొక్ట్తతతు్వము. 
బాహాయోరథాము లేదు. ఇట్్ల పూరవాపక్షము ఎదురవుతే సమాధ్నమును చెపుతునా్నరు. 
నాభావః ఉపలబదుఃఇతి - జా్నానికంటే వేరుగా అర్ధము/ వసుతువు లేదు అని చెప్పడం 
కుదరదు. ఎందువల్ల నంటే లభంచ్తున్నది కాబటిటు. జా్త ఐన ఆత్మకు విశ్షమైన 
అరథామునుగా వయోవహరంచడానికి తగిన యోగయోతను కలి్ంచడము దావారా జా్నము 
లభంచ్తున్నది. ఈ తీరుగానే గదా! లోకులందరూ గురతుంచ్తునా్నరు. నేను కుండను 
ఎరుగుదును / తెలుస్కుంటునా్నను అని. ఈ విధమైన కర్మతో కూడిన కరతుతో కూడిన 
జా్ధ్తువు యొక్ అరథాముతో లోకులందరూ స్క్షులు ఐ నిలుసుతుండగా ప్రతయోక్షంగా 
కనిపించ్తున్నదానితోనే జా్నము మాత్రమే పరమారథాము అని స్ధంచ్తున్నవారు 
ప్రజలందరకీ నవువాలపాలు అవుతునా్నరు అని ఇదే విషయాని్న వేదవాదులమే మేము 
అని చెపు్పకొనే ముసుగులు కపు్పకున్న బౌదు్ధలను దూరముగా తరమినపు్పడు చాలా 
నేరు్పగా సప్రమాణముగా వివరంచినాము.

రండూ కలిస్ ఉంట్యని చెప్్ప విషయాని్న చెపూతు సహోపలమ్భ నియమము 
ప్రకారము న్లమునకు - (దాని్న కలి్నదిన్్న) దాని్న తెలిప్ బుది్ధకిన్్న భేదము లేదు అని 
ఏ మాట చెపి్పనారో అది సరకాదు. ముందుగా ఆ మాట సవావచన వైరుధ్యోని్న కలిగి 
ఉన్నది. కలిస్ ఉన్నది అని అన్నపు్పడు ఉన్న స్హతయోము అరథాభేదాని్న తెలిప్ కారణము 
అవుతున్నది కాబటిటు. సహతము కూడి ఉన్నది. స్హతయోము రండు వసుతువులు కూడి 
ఉండుట అని కదా అరథాము. ఐనపు్పడు న్ల వర్ణము - దాని్న కలి్న వసుతువు వేరు వేరు 
కావా? ఆ రండూ కలసి ఒకచోట ఉంటేనే కదా స్హతయోమనబడుతుంది. దాని 
అరథాముతో కూడి ఉన్నందువల్లనే దానికి ఆ ప్రుతో వయోవహరంచడానికి యోగయోత 
వసుతున్నది. అటువంటి యోగయోతనే తనకు సవారూపముగాగల జా్నము దానితోపాటే 
కలసి లభంచడమనే నియమము దానికంటే వైలక్షణయోము లేని దానిని / భేదము / తేడా 
లేని దాని్న స్ధంచ్తూ ఉన్నదని చెప్పడము నవువాను తెపి్పసుతున్నది. నిరనవాయముగా 
నశించే జా్నాలకు ముందున్న దానినుండి తరువాతి దానికి అనువరతుమానము - 
సంక్రమించెడిది - ఐన సిథారమైన ఆకారము లేనందువల్ల న్వు చెప్్ప వాసన కూడా 
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ఉపపాదించ్టకు వీలయ్యోది కాదు. కషటుపడినా ఉపపాదించలేవు. పూరవాజా్నము 
బొతితుగా నశించిపోతే దాని్నంచి పుటేటుది ఏమీ లేదు. కనుక దాని తరువాత పుటేటు జా్నము 
వాసన అని ఎట్్ల అనబడుతుంది? అందువల్ల జా్నములో ఉండే వైచిత్రి అంతా 
వసుతువులో ఉండే వైచిత్రి వల్ల వచిచేనటిటుదే. ఆయా వసుతువులకు వయోవహారయోగయోతను 
ఆపాదించ్ట - చేకూరుచేట - రూపంగా కండ్లకు కటిటునటు్ల ఎటటుఎదుట కనిపించ్తున్న 
జా్నము ఆయా అరాథాలతో - వసుతువులతో - ఉన్న సమ్బన్ధముపైన ఆధ్రపడి ఉన్నది. 
అదే వాటికి ఉండే అస్ధ్రణాంశము సమ్బన్ధము అంటే సంయోగమే గురుతుగా కలది. 
జా్నము కూడా ఒక ద్రవయోమే కదా! దీపానికి గల గుణమైన ప్రభాద్రవయోము వలెనే 
ఆత్మకు గుణమైన జా్నానికి కూడా ద్రవయోతవాముండుట విరుద్ధము కాదు. కనుక ఒక 
ద్రవయోము మరొక ద్రవాయోనికి ధర్మమై దాని్న వదలకుండా ఉండడము సరఐనదే. కావున 
బాహాయోరథాములు లేవు అని అనకూడదు.

ఎదుటి పక్షాలవాళ్్ళ సవాప్నములో చూచిన వసుతువులు బయట కనిపించడము 
లేదు. వాటికి సమ్బని్ధంచిన జా్నము మాత్రము ఉంటున్నది అని చెపూతు బయటి 
ప్రపంచములోని జా్నాలు కూడా నిరాలంబనములే అని అనా్నరు. ఆ విషయములో 
సూత్రకారుడి మాట ఇది - 

సూ।। వైధరా్మష్చ్చ నసవిపా్నద్వత్ 2-2-28 సవాప్నములోని జా్నాలతో 
సమానధరా్మలు లేవు కాబటిటు బయటి ప్రపంచములోని జా్నాలు అరథాము లేనివే అని 
చెప్పడం కుదురదు. సవాప్నములోని జా్నాలు నిద్రమొదలైన దుషటుములైన కరణముల 
దావారా పుటిటునటిటువి. బాధంపబడినటువంటివి. మెలకువలో ఉన్నపుడు కలిగిన 
జా్నాలు కలలో చూచినవాటికి విపరీతములైనవి. కనుక వీటికి వాటితో పోలిక/ 
సమానతవాములేదు. న్వు చెపి్పనటు్ల జా్నాలు అన్్న అరథాశూనయోములే ఐతే మీరు 
స్ధంచదలుచేకున్న అరథాము కూడా (జా్నము) సిది్ధంచదు. ఆలమ్బనము - ఆధ్రము 
- లేని అనుమాన జా్నము అరథాశూనయోమే కదా! అటువంటి దానికి ఒక అరథామున్నది 
అని అనేట్లయితే జా్నానికి అనైకానతుయాము వసుతుంది. అందువల్ల మీ అభీషటుమైన 
అరథాశూనయోతవాము నెరవేరదు.

సూ।। నభావోఽనుపలబ్ధః 2-2-29 కేవలము అరథాశూనయోమైన జా్నానికి 
పుటుటుక - భావము లేదు. కుదరదు. ఎందువల్లనంటే అటువంటిది ఎక్డా లభంచదు. 
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కరతులేని కర్మలేని జా్నము ఒకపు్పడునూ్న లభంచదు. కలలో కనిపించిన జా్నాలకు 
కూడా అరథా శూనయోతవాము లేదని ఖాయోతినిరూపణ చేసినపు్పడు ప్రతిపాదించినాము.  ఇద్ 
ఉపలబి్ధఅధికరణము

*  *  *

ఇక సరవిథ అనుపపతితో అధికరణము

సూ।। సరవిథఽనుపపతేతోశ్చ 2-2-30  ఇక్డ సరవాశూనయోవాది ఐన మాధయోమికుడు 
ఎదురొడుడితూ ఉనా్నడు. శూనయోవాదమే బౌద్ధమతములో చిటటుచివర శిఖరము. శిష్యోడి 
బుది్ధ యోగయోతకు అనుగుణంగా వసుతువులను ఉన్నవి అని అంగీకరంచ్తూ క్షణికతవాము 
మొదలైన వాటిని వివరంచినారు. విజా్నము, బయట కనిపించే వసుతువులు ఏవీ లేవు. 
ఏమీలేకపోవడమే - శూనయోమే తతతు్వము. అభావాపతితు - లేకుండా పోవడమే మోక్షము. 
అనియ్ బుదు్ధని యొక్ అభప్రాయము. అదే తగిన మాట. శూనయోము ఏ హేతువుతోనూ 
స్ధంపబడదు. కనుక సవాతఃసిద్ధము. ఉన్న వసుతువుకే హేతువు వెతుకవలసి ఉంటుంది. 
అటువంటిదైన సతుతు భావము నుండి కాన్ అభావము నుండి కాన్ పుటటుదు. భావము 
నుండి ఏ పదారథాము పుడుతుండడము ఎక్డా కనపడలేదు. ఘటము మొదలైనవి 
ముదదుగా చేయబడని పిండము - మను్న నుండి పుడుతులేదు. ఇక అభావము నుండి 
కూడా పుటటుదు. పిండము నశించిపోతే, లేని అభావము నుండి పుడుతున్న ఘటము 
మొదలైనవి అభావాత్మకములే - లేనివే కావలసి ఉంటుంది. అటే్ల తమంతట తాముగా 
గాన్ మరో దాని నుండిగాన్ ఉత్పతితు జరుగదు. తననుండి తానే పుటేటుటట్లయితే 
ఆతా్మశ్రయదోషము వసుతుంది. అందువల్ల కలిగే ప్రయోజనమూ ఉండదు. పరుడి 
నుండి పరుడు / పరము పుడితే పరమే అవుతున్నందువల్ల విశ్షమేదీ లేదు కాబటిటు 
అన్్న అని్నంటినుండి పుటటువలసి ఉంటుంది. ఇక పుటుటుకలేదు కాబటిటు చావు కూడా 
లేదు. కనుక శూనయోమే తతవాము. అందువల్ల పుటుటుక చావు సతుతు అసతుతు మొదలైనవన్్న 
భ్రమలు మాత్రమే. అధషాఠునమైన కొదిదుపాటిదైన పరమారథామైన ఏదో ఒక వసుతువును / 
తతావాని్న ఆశ్రయించాలి అని అనకూడదు. దోషము దోషాశ్రయము జా్త మొదలైనవన్్న 
అపరమారథాములే - యధ్రథాములు కాకునా్న - ఐనా భ్రమ పొసగుతున్నది. కనుక 
దానివలెనే అధషాఠునము అపరమారథాములు ఐనా భ్రమపొసగుతూనే ఉన్నది. కనుక 
శూనయోమే తతతు్వము.
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అని పూరవా పక్షము ఎదురైతే దానికి సమాధ్నము చెప్పబడుతున్నది. సరవాథ్ 
అనుపపతేతుశచే. అని్న రకాలుగా అనుపపతేతు గనుక న్వు ఉదేదుశించిన ఏమీ లేదనడం 
కుదిరేది కాదు. సరవాశూనయోతవాము అంటే ఏదీ లేదు అనడం నువువా ఈ సమసతు ప్రపంచాని్న 
సతుతు - ఉన్నది, అని భావిసుతునా్నవా? లేక అసతుతు - లేనిది అని అనుకుంటునా్నవా? 
లేక ఈ రండింటి కంటే వేరయినదిగా మరొక్టని తలుసుతునా్నవా? ఎట్్ల అనుకునా్న 
న్వనుకున్నటు్ల తుచ్ఛతవాము ఏర్పడదు. లోకములో భావము - అభావము అనే 
శబాదులు వాటి చేత కలిగే ప్రతీతులునూ్న ఉనికిలో ఉన్న వసుతువుకే అవస్థా విశ్షాలుఐ 
కనపడుతున్నటు్ల ప్రతిపాదించబడింది. అందువల్ల అంతా వటిటుదే - సరవామ్ శూనయోమే 
అని ప్రతిజ్ చేసే న్వు, అంతా సతేతు అని ప్రతిజ్ చేసే వాని వలె ఉంటూ ఉన్నదైన ఈ 
ప్రపంచానికి అవస్థా విశ్షముతో కూడినటిటుదిగా ప్రతిజ్ చేసినట్లవుతుంది. న్కు 
ఇషటుమైన తుచ్ఛతవాము ఏవిధంగానునూ్న సిది్ధంచదు. ఇంకా ఏదో ఒక ప్రమాణాని్న 
బటిటు శూనయోతావాని్న స్ధంచి, శూనయోతావాని్న స్ధంచే ఆ ప్రమాణానికి సతయోతావాని్న - 
ఉన్నదనడాని్న అంగీకరంచాలిస్ ఉంటుంది. అట్్లగా ప్రమాణము ఉన్నపు్పడు అది 
నిజముగా ఉనికి గలి్నదైనపు్పడు ఆ ప్రమాణముతో పాటు ప్రపంచమంతా సతయోమే - 
ఉన్నదే - అవుతుంది. కనుక అని్నరకాలుగా సరవాశూనయోతవాము - ఏదీ లేదు పొమ్మనుట 
సరయైనది కాదు పొసగదు. ఇద్ సరవిథ అనుపపతితో అధికరణము

*  *  *

ఇక ఏకస్మన్ అసమభూవాధికరణము

సూ।। నైకస్మన్నసమభూవాత్ 2-2-31 సౌగతులు దూరముగా త్రోసివేయబడినారు. 
జైనులు కూడా పరమాణువులే జగతుతు పుటటుడానికి కారణము వంటి వాదాలను 
చేసుతునా్నరు. కనుక వార వాదాని్న తిపి్పకొడుతునా్నరు.

వారు ఇట్్లగా తలుసుతునా్నరు. జీవఅజీవులతో కూడిన ఈ జగతుతు ఈశవారుడు 
లేనటిటుది. ఆ ప్రపంచము ఆరు ద్రవాయోలతో ఏర్పడినటిటుది. అవి 1) జీవుడు 2) ధర్మము 
3) అధర్మము 4) పుద్లము 5) కాలము 6) ఆకాశము అనబడేవి. ధర్మమనగా 
నడచిపోగలవాటికి గతికి కారణము ఐన ద్రవయో విశ్షము. ఇది జగతుతు అంతట్ 
వాయోపించి ఉన్నది. అధర్మము నిలుకడకు కారణమైనది ఇది కూడా వాయోపించి ఉండేదే. 
ఇక పుద్లము అనగా వర్ణము - రంగు - గన్ధము, రసము, స్పర్శ అను నాలి్ంటిని 
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కలిగిన ద్రవయోము. అది రండు విధ్లుగా ఉన్నది 1) పరమాణువుల రూపంలో 
ఉండేది. మరొకటి పరమాణువుల యొక్ సముదాయ రూపంగా ఉండేది. అదే గాలి 
అగి్న న్ళ్్ళ నేల శరీరము భ్వనములు మొదలైనదిగా ఉన్నది. కాలమైతే ఉండెను 
ఉన్నది పుటటుగలదు - రాగలదు అని వయోవహారము చేయడానికి హేతువు అయియో 
అణువు రూపంలో ఉండే ద్రవయోవిశ్షము. ఆకాశము కూడా అంతములేనిది. ఒక్టే. 
అననతుప్రదేశములలో ఉండేటువంటిది. వాటిలో అణువులకంటే వేరుగా ద్రవయోములలో 
ఉండేటువంటిది. వాటిలో అణువులకంటే వేరుగా ద్రవాయోలు ఐదు అసితుకాయములు 
అని సంగ్రహంపబడుతున్నవి. 1) జీవాసితుకాయము 2) ధరా్మసితుకాయము 
3) అధరా్మసితుకాయము 4) పుద్లాసితుకాయము 5) ఆకాశాసితుకాయము. అనేక 
దేశాలలో ఉండబడే (వసుతువు యందు) ద్రవయోము నందు అసితుకాయము అనే శబదుము 
ప్రయోగింపబడుతుంది.

జీవులకు మోక్షము కలుగడం కొరకు ఇంకొక సంగ్రహాని్న కూడా చేసుతునా్నరు. 
జీవ అజీవ ఆస్రవ బంధ నిరజుర సంవర మోక్షములు అని మొతతుము ఏడు. మోక్ష 
సంగ్రహముతో మోక్షోపాయము కూడా గ్రహంపబడింది. అది సమయోక్ జా్నము, 
సమయోక్ దర్శనము, సమయోక్  చారత్రము అనే మూడు రూపాలుగా ఉంటున్నది. వాటిలో 
జీవుడు జా్న దర్శసుఖవీరయోము అనే గుణాలను కలిగి ఉంటునా్నడు. అజీవము జీవుడు 
చేత అనుభవింపబడే వసుతువుల సముదాయము. ఆస్రవము అనగా జీవుడు వసుతు 
సముదాయాని్న అనుభవించడానికి ఉపయోగపడే ఉపకరణాలు అవే ఇంద్రియాదులు 
బంధము ఎనిమిది రకాలుగా ఉన్నది - ఘాతి కర్మచతుషటుయము, అఘాతి 
కర్మచతుషటుయము. 4+4ఽ08. వాటిలో మొదటిది. జీవుడికి సహజమైన గుణాలుగా 
ఉన్న జా్నము దర్శనము వీరయోము సుఖం మొదలైన వాటికి ప్రతిఘాతము - ఎదురు, 
అపకారము చేసేది. ఇక రండవది శరీరమును నిలుపుకోవడము - శరీరసంస్థానము, 
దాని్న అభమానించడము, దానియొక్ నిలుకడ అందువల్ల సుఖదుఃఖ ఉప్క్ష - 
పటిటుంచ్కోకపోవడం, లకు కారణమైనది. నిరజురం అనేది మోక్షానికి స్ధనము. 
అర్హతుడు - జినుడు మొదలైన వార వాకు్ల దావారా అవగతమయ్యోది. తపసుస్. 
సంవరమంటే ఇంద్రియాలను అణచివేయడము. అదే సమాధరూపంగా ఉంటుంది. 
మోక్షమైతే రాగము దేవాషము వంటి కే్లశాలు తొలగిపోయిన వాడికి సహజమైన 
ఆత్మసవారూపము పుటుటుకొనిరావడము.
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పృథివీ మొదలైనవాటికి కారణాలైన అణువులు వైశ్షికులు మొదలైన వారకి వలె 
నాలుగు విధ్లుకావు. కాన్ ఒకే సవాభావాని్న కలి్ ఉంటవి. పృథివీ మొదలైన భేదాలు 
మాత్రము వాటియొక్ పరణామాలపైన ఆధ్రపడి ఉంటవి. వసుతు సముదాయము 
అంతా సతతు్వ అసతతు్వ నితయోతవా అనితయోతవా భన్నతవా అభన్నతవాములు మొదలైనవాటితో 
ఒక్తీరుగా ఉండవు (ఏకానితుకము - ఏ వసుతువైనా ఏదో ఒక ధరా్మని్న కలిగి 
ఉండడము) 1) స్యోదసితు - ఉండవచ్చే 2) స్యోనా్నసితు - లేకపోవచ్చే 3) స్యోదసితు 
చనాసితుచ - ఉండవచ్చేను ఉండకపోవచ్చే 4) స్యోదవకతువయోమ్ - చెప్పడానికి 
తగనటిటుది. 5) స్యోదసితుచావకతువయోంచ - ఉండనూవచ్చే చెప్పడానికి తగనిదీ కావచ్చేను 
6) స్యోనా్నసితు చావకతువయోంచ - లేకనూపోవచ్చేను అవకతువయోమునూ్న కావచ్చేను. 
7) స్యోదసితుచనాసితుచ అవకతువయోంచ - ఉండవచ్చేను లేకపోవచ్చేను చెప్పరానిది కూడా 
కావచ్చేను. అని అని్న విషయాలో్లనూ ఈ ఏడువిధ్లైన అవతారాలు ఉంట్యి. వసుతు 
సముదాయమంతా ద్రవయోపరాయోయాత్మకము కనుక ద్రవయోము రూపంలో - ద్రవాయోత్మనా 
- సతవా, ఏకతవా, నితయోతావాదులను ఉపపాదిసుతునా్నరు. దానికి విపరీతంగా ద్రవయోములు 
కానివాటిని పరాయోయాత్మకాలుగా వర్ణసుతునా్నరు. పరాయోయములు అంటే ద్రవయోము 
యొక్ అవసథాలలోని భేదాలు. అవి కూడా భావము అభావము అనే రూపాలు కలవి 
కాబటిటు సతతు్వ అసతతు్వము మొదలైనవి అన్్న పొసగుతవి అని చెపుతునా్నరు

ఈ విషయములో చెప్పబడుతున్నది. న. ఏకసి్మన్ అసమ్భవాత్ అని. న్వు 
చెపి్పనదంతా పొసగదు. ఎందువల్లనంటే ఒకే వసుతువులో రండు రకాలైన ధరా్మలు 
ఉండడము జరుగదు కనుక. ఒక వసుతువు నందు విరుద్ధమైన ఉన్నది లేదు అనబడే రండు 
ధరా్మలు న్డ - ఎండలు ఉన్నటు్ల ఒకేస్ర ఉండడానికి అవకాశము లేదు. ఇదీ ఇక్డ 
చెప్పబడుతున్న విషయము. ద్రవయోము, ఆయా విశ్షణములు ఐన పరాయోయ శబదుముచేత 
చెప్పదగిన అవస్థా విశ్షమునూ్న వేరువేరు విడివిడి పదారాథాలు అవుతునా్నయి. 
కాబటిటు ఒక వసుతువు నందు విరుద్ధధరా్మల యొక్ సమావేశము జరుగదు అని. 
అట్్లగే ఒకానొక అసితుతవాము మొదలైన అవస్థా విశ్షముతో కలసి ఉన్న ద్రవయోము 
అదే సమయంలో దానికి విపరీతమైన నాసితుతావాదులతో కూడి ఉండడము జరుగదు. 
ఉత్పతితు వినాశము అనే ప్రు్లన్న పరణామ విశ్షాలకు ఆస్పదము - నెలవు అయియో 
ఉండడము ద్రవాయోనికి అనితయోతావాని్న తెలుపుతుంది. దానికి బొతితుగా విపరీతముగా 
పుటుటుక చావులు లేనిది నితయోము ఈ రండూ ఒకే ద్రవయోములో ఎట్్ల కూడి ఉండగలవు? 
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విరుదా్ధలైన ధరా్మలతో కూడి ఉండడమే వాటికి భేదాని్న తెలు్పతుంది. దానికి పూరతుగా 
తలక్రిందులుగా ఉండడము అభన్నతవాము. ఇది తనకు విరోధ ఐన ధరా్మని్న కలిగి 
ఉన్న ద్రవయోముతో కలిసి ఉండేది ఎట్్ల? అశవాతవాము (గుర్రపు లక్షణము) మహషతవాం 
(దున్నపోతు లక్షణము) లు రండు ఒకేస్ర ఒకే వసుతువు నందు ఉండడం అసమ్భవమే 
కదా! ఈ విషయము ఇంతకుముందే భేదాభేదవాదిని నిరసన చేసిన సమయంలో 
తతుతు సమనవాయాత్ అనే సూత్రము దగ్ర ప్రపంచింపబడింది. కాలము పదారాథానికి 
విశ్షణమైనందువల్లనే ప్రతీతి కలు్తున్నందువల్ల - తెలుసుతున్నందువల్ల దానికి 
విడిగా అసితుతవానాసితుతావాదులను చెప్పవలసిన పనిలేదు. అట్్లగని పరహరంచరాదు. 
కాలము ఉన్నది. లేదు అనే వయోవహారము వయోవహరతుల యొక్ జాతాయోదులను గురంచి 
అసితుతవానాసితుతవాముల వయోవహారముతో సమానమైనది. జాతాయోదులు ద్రవాయోనికి 
విశ్షణాలు అవుతున్నందువల్లనే ప్రతీతములవుతునా్నయని ముందే చెపి్పనాము. 

అయితే శ్రోత్రియులు - వేదమును ప్రమాణముగా అంగీకరంచినవారు - బ్రహ్మ 
సరావాత్మకుడు (అని్నంటిలో ఉనా్నడు) అని ఏ విధముగా చెపుతునా్నరు? అనేట్లయితే 
చెపుతునా్నము. ఆయనకు చేతన అచేతనాలన్్న శరీరము అవుతునా్నయి. ఆయన 
సరవాజు్డు సరవాశకుతులు ఉన్నవాడు. సతయోసంకలు్పడు. పురుష్తతుముడు. ఇంతేకాదు 
శరీరానికి శరీరాని్న కలవాడికిన్్న, వారకి ఉన్న ధరా్మలకునూ్న పూరతు వైలక్షయాణాయోని్న 
చెపి్పనాము. ఇంకా జీవాదులైన ఆరు ద్రవాయోలు ఒకే ద్రవయో పరాయోయాలు కావు కనుక 
వాటిలో ద్రవె్యోకతవాము, పరాయోయతవాముల దావారా ఏకతవాము (ఒకటిగా ఉండడము 
లేక అనబడడం) అనేకతవాము మొదలైనవి ఉపపాదించడానికి వీలయ్యోవికావు. ఐతే 
మీరు ఇట్్ల చెపుతారేమో! ఈ ఆరు ద్రవాయోలు తమవైన పరాయోయాలతో తాము తాముగా 
ఉంటుండడం వల్ల అట్్ల అవుతునా్నయి అని. ఇట్్ల ఐనపు్పటికీ అంతా అనైకానితుకము 
అని మీరు ఒపు్పకున్న దానితో విరోధము వసుతుంది. ద్రవయోము, దాని పరాయోయము 
ఒకదానికొకటి తాదాతా్మయాని్న పొందడం లేదు కాబటిటు.

కావున జైనుల మతము యుకతుము - తగినది - కాదు. అంతేకాదు ఈశవారుడి 
చేత అధషిఠుంపబడని పరమాణువులు జగదుత్పతితుకి కారణాలు అవుతునా్నయి అని చెప్్ప 
వాదంలో మేము ఇంతకుముందే చెపి్పన దోషాలు అటే్ల నిలిచే ఉన్నవి కూడా.

సూ।। ఏవం చఆతా్మఽకార్ తస్్నష్మ్ 2-2-32 మీ వాదము ఇట్్లగే ఉంటే ఆత్మకు 
అకార్ తస్్నయాము- అసమగ్రత - పూర్ణతవాము లేకుండుట వసుతుంది. జీవుడు అసంఖాయోత 
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ప్రదేశుడు - (ఒక్ ప్రదేశములో ఉండనివాడు) దేహము ఎంత ఉంటే దాని నిండా 
వాయోపించి ఉంట్డు అని మీ పటుటుదల. అపు్పడు ఏనుగు మొదలైన వాటి శరీరములలో 
ఉన్న ఆత్మ తకు్వ పరణామములో ఉన్న చీమ శరీరములో ప్రవేశించినపు్పడు కొదిదు 
ప్రదేశములో ప్రవేశించినందువల్ల ఆకార్ తస్్నయాము - అసమగ్రత వసుతుంది. అపరపూర్ణత 
వసుతుంది అని అరథాము.

అయితే సంకోచ వికాసధరా్మలు ఉన్నందున ఆత్మ పరాయోయశబదుం చేత చెప్పబడే 
మరొక అవసథాను పొందుతున్నందువల్ల విరోధ్ని్న తొలగిస్తుము అని అంటే? 
చెపుతునా్నరు.

సూ।। న చ పరా్యయాదప్యవిరోధః వికారాద్భ్యః 2-2-33 సంకోచ వికాస 
రూపములైన అవస్థానతురాలను పొందినప్పటికీ ఏర్పడిన విరోధ్ని్న తొలగించడానికి 
వీలుకాదు. వికారము దాని కారణంగా వచిచేన అనితయోము మొదలగు దోషాలు వచిచేపడే 
అవకాశము ఉన్నది కాబటిటు ఘటము మొదలైన వాటితో ఆత్మ సమానుడు కావాలిస్ 
వసుతుంది.

సూ।।  అంతా్యవసథాతేశ్చ ఉభయన్త్యతావిదవిశేషః 2-2-34 జీవుడికి 
మోక్షావసథాలో ఉండే చిటటుచివర పరమాణము ఏదో దానికి తరావాత మరొక్ దేహాని్న 
స్వాకరంచడం లేదు గనుక అట్్లగే ఉండిపోతున్నందువల్ల ఆత్మ, మోక్షావసథాలో ఉన్న 
ఆ పరమాణము రండూ నితయోములు గనుక అదే ఆత్మకు స్వాభావికమైన పరమాణము 
గనుక దానికి ముందున్నది కూడ ఇపు్పడున్నదానికంటే విశ్షము లేనిది కావలసి 
ఉంటుంది. అందువల్ల ఆత్మ దేహముతో సమానమైన పరమాణము కాదు. కావున ఈ 
అర్హతుల మతము అసంగతమే. ఇద్ ఏకస్మన్న సమభూవాధికరణము.

*  *  *

పశుపత్యధికరణము

సూ।। పతు్యరస్మంజస్్యత్ 2-2-35 కపిలుడు కణాదుడు సుగతుడు 
అర్హతుడు వీళ్ళ మతాలు అసమంజసములు మరయు వేదబాహయోములు కనుక 
మోక్షమును కోరేవారు వీటిని ఆదరంచరాదని చెప్పబడింది. ఇపు్పడు పశుపతి 
మతము కూడా వేదానికి విరుద్ధం ఐనందున సమజంసము కాకపోవడం చేతనునూ్న 
ఆదరంచరానిదేనని చెపుతునా్నరు. ఆ మతాని్న పాటించేవారు నాలుగు విధ్లుగా 
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ఉనా్నరు. 1) కపాలురు కాపాలికులు 2) కాలాముఖ్లు 3) పాశుపతులు 
4) శైవులు అని. వీరందరూ కూడా వేదానికి విరుద్ధమైన తతవాప్రక్రియను, ఐహక 
ఆముషి్మక మంగళములను స్ధంచ్కోవడానికి స్ధనములు కొతతుకొతతు కల్పనలను 
కలి్పంచ్తునా్నరు. ప్రధ్నంగా నిమితతు కారణము ఉపాదాన కారణాలకు భేదాని్న, నిమితతు 
కారణంగా పశుపతినిన్్న చెపుతునా్నరు. అట్్లగే మోక్షమును స్ధంచ్కోవడానికి 
ముద్రకాషట్మును 6) ధరంచాలని చెపుతునా్నరు. కాపాలురు ఇట్్ల ప్రవచిసుతునా్నరు. 
శ్్ల।। ముద్రికాషట్కతతవిజఞాః పరముద్రావిశారదః। భగాసనసథామాతా్మనంధ్్యతావి 
న్రావిణమృచ్ఛతి।। కంఠికార్చ కంచైవ కండలంచశిఖ్మణిః। భస్మయజోఞాపవీతం 
చ ముద్రాషట్కం ప్రచక్తే।। ఆభిః ముద్రితదేహసుతో నభూయఇహజాయతే. 
ముద్రికాషట్ము యొక్ తతావాని్న తెలిస్న వాడై పరుడైన వాని యొక్ ముద్రలయందు 
మంచి నేరు్పగలవాడు. భగము నందు ఆసనము నందు ఉన్న / భగాసనము నందున్న 
ఆత్మను ధ్యోనించి మహదానందాని్న పొందుతాడు. కంఠకా, రుచకం, కుండలము, 
శిఖామణి, భస్మము, యజ్్పవీతము ఆరు ఇవి ముద్రికలు అనబడుతవి. వీటితో 
ముద్రింపబడిన దేహము కలవాడు తిరగి ఈ లోకములో పుటటుడు. ఇతాయోదులు. 
అదేవిధంగా కాలముఖ్లు కూడా మనిషి పుఱ్్ఱ - కపాలము - అనే పాత్రలో 
భ్జించడము, శవము యొక్ బూడిదతో స్్ననము చేయడము, దాని్న బుక్డము, 
లగుడము - దుడుడి కఱ్ఱను చేతిలో పటుటుకోవడము, కలు్ల కుండను స్థాపించడము - 
దాని్న ఆధ్రంగా చేసుకొని దేవుడిని పూజించడము మున్నగునవి ఐహక ఆముషి్మక 
ఫలాలను స్ధంచి పెడుతవి అని చెపు్పతునా్నరు. ర్ద్రాక్ కంకణం హసేతో జట్ చైకా 
చమసతోకే। కపాలం భస్మన స్్ననమ్ చేతిలో రుద్రాక్ష కంకణము, నెతితుపైన ఒక్ జట, 
కపాలము బూడిదతో స్్ననము ఇతాయోదులు శైవా గమాలో్ల ప్రసిదా్ధలు. అదే విధంగా 
ఏదో ఒక క్రియా విశ్షము చేత విజాతీయులకు కూడా బ్రాహ్మణయోము వచ్చేట, 
సనాయోస్శ్రమప్రాపితునిన్్న చెపు్పతునా్నరు. దీక్షా ప్రవేశమాత్రేణ బ్రాహ్మణోభవతి 
క్ణాత్। కాపాలం వ్రతమాస్థాయ యతిరభూవతిమానవః।। శివదీక్షను తీసుకున్నంత 
మాత్రముతోనే మానవుడు బ్రాహ్మణుడు అవుతాడు. కాపాల వ్రతమును పాటిసూతు 
సనాయోసి అవుతాడు. అనిన్్న చెపుతునా్నరు. ఆ విషయములో పతుయోరస్మంజస్యోత్ 
అని చెపుతునా్నరు. నైకసి్మన్ అసమ్భవాత్ అనే సూత్రము నుండి న అనే పదము 
వరతుసుతుంది. పశుపతి యొక్ ఈ మతము ఆదరంచదగినది కాదు. ఎందువల్ల నంటే 
సమంజసముగా లేదు కదా! ఈ అమంజసము రండు విధ్లుగా ఉన్నది. 1) వారు 
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చెపి్పన మాటలకు విరుద్ధంగా వారే మాట్్లడుతున్నందున 2) వేదానికి విరుద్ధంగా 
ఉన్నందున. 1) ముద్రికాషట్మును ధరంచడము 2) భగాసన మందున్న ఆత్మను 
ధ్యోనము చేయడము 3) సురాకుమ్భస్థాపన చేయడం 4) కలు్లకుండలో దేవుడిని 
ఆవాహన చేసి పూజించడము 5) ఎవవారకీ కనిపించకుండా గూఢంగా తిరుగుట 
6) శ్మశానములోని బూడిదతో స్్ననము చేయడము 7) ప్రణవముతో కలిపి ధ్యోనము 
చేయడము.  ఇవి అన్్న ఒకదాని కొకటి విరుద్ధములైనటిటువి. 

ఇక వీరతతవాకల్పనము, ఉపాసనము, ఆచారములు కూడా వేదానికి 
పూరతు విరుద్ధము లైనవి. వేదాలు పరబ్రహ్మ నారాయణుడు అని, జగత్ కు అయనే 
నిమితతుకారణము, ఉపాదాన కారణము అనిన్్న చెపుతున్నవి.

1) నరాయణః పరంబ్రహ్మ తతవిమ్ నరాయణఃపరః। నరాయణ పరోజో్యతిః 
ఆతా్మనరాయణఃపరః. పరబ్రహ్మ నారాయణుడే. పరతతవామూ నారాయణుడే. 
వెలుగులకు వెలుగైన పరంజ్యోతి నారాయణుడే. పరమాత్మ నారాయణుడే. 2) తదైక్త 
బహుస్్యమ్ ప్రజాయేయేతి. 3) సోఽకామయత బహుస్్యమ్ ప్రజాయేయేతి. 
4) తద్తా్మనం సవియమకర్త. అట్్లగా సంకలి్పంచిన సత్ పదారథాము సవాయంగా 
తనను తాను ప్రపంచముగా। చరాచరములనుగా చేసుకొనెను. ఇతాయోదివాకాయోలు 
ఉదాహరణలు, పరబ్రహ్మ ఐన పరమపురుష్డిని తెలుస్కోవడమే మోక్షాని్న స్ధంచే 
ఉపాసనమని చెపుతున్నవి. 1) వేద్హమేతం పుర్షంమహానతోమ్। ఆద్త్యవర్ణమ్ 
తమససుతోపార్. నేను ఈ గప్ప పురుష్డిని తెలుస్కొనా్నను. ఆయన తమసుస్కు - 
సూక్ష్మరూపమైన ప్రకృతికి ఆవల సూరుయోడి వలే గప్ప కానితుతో ప్రకాశించ్తునా్నడు. 
2) తమేవం విద్వినమృత ఇహభవతి. నన్యః పన్ధ అయనయవిద్యతే. ఇట్్లగా 
ఆ మహాపురుష్డిని తెలిస్కొని ఉపాసించినవాడు ఇహలోకంలోనే పరమానంద 
సవారూపుడు అవుతునా్నడు. ఆయనను చేరుకోవడానికి ఆయనను ఉపాసించడము 
తప్ప మరొక దార లేదు. ఇట్్లంటివాకాయోలతో ఏకీభావాని్న పొందిన వేదానతువాకాయోలు 
అన్్న కూడా వేరే మాటను చెప్పడంలేదు. ఆయనను ఉపాసించే విధ్నమైనది 
ఇతికరతువయోత. అది వేరే మరేదో కాదు వేదము చేత ఇట్్లగా చెయయోండి అని విధంచబడిన 
వరా్ణశ్రమాలకు సమ్బని్ధంచిన యజా్ది కర్మలే అనిన్్న తేటగా చెపుతున్నవి. తమేతం 
వేద్నువచన్న బ్రాహ్మణాః వివిద్షన్తో. యజ్ఞానద్న్న తపస్ అనశకేన... ఏతమేవ 
ప్రవ్రాజిన్ లోకమిచ్ఛనతోః ప్రవ్రజన్తో. ఇటువంటి మహా పురుష్డిని బ్రాహ్మణులు 
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వేదాధయోయనము చేయుట యజా్లు చేయుట తమకు కలి్న సిరని కోరన వారకి 
ప్రేమతో పంచిపెటుటుట. తపసుస్ను ఆచరంచ్ట, ఉపవాసము ఉండుటల దావారా 
తెలుస్కోవడానికి ప్రయతి్నంచ్తునా్నరు. మరకొందరు సనాయోసులై ఆయన దర్శనాని్న 
కోరుకుని దేశసంచారమును చేసుతునా్నరు. ఇతాయోదులు. కేవలము పరతతావాని్న మాత్రమే 
ప్రతిపాదించడానికి పూనుకున్న నారాయణానువాకమునందు తేటతెల్లము చేయబడిన 
తతావాని్న చెప్్పవి, ఉపాసనను విధంచే కొని్న వాకాయోలలోనూ వినిపించబడుతున్న 
ప్రజాపతి, శివ, ఇంద్ర, ఆకాశ, ప్రాణము మొదలైన శబాదులు కూడా నారాయణునికి 
సమ్బని్ధంచినవేనని శాసత్ర దృషాటుయాతూప దేశ్వామదేవవత్. అనే సూత్రము వదదు 
ప్రతిపాదించబడింది. అదేవిధంగా ఏక్హవైనరాయణ ఆసీత్. న బ్రహా్మన్శానః 
సృషిటుకి ముందుకాలములో నారాయణుడక్డే ఉనా్నడు. బ్రహ్మ శివుడు లేకుండిర 
అని ఆరంభంచి స ఏకాకీనరమేత అతడు ఒంటరవాడు. ఆనందించలేడు అని 
సృషిటువాకాయోలలో చెప్పబడిన సృషిటు కరతు ఐన నారాయణుడిని మాత్రమే సృషిటు ఎట్్ల జరగిందో 
వివరంచే సమానప్రకరణాలలోనివి. సదేవసోమే్యదమగ్ర ఆసీత్ ఇతాయోదులయందునూ్న 
స్ధ్రణమైన సత్, బ్రహ్మ, ఆత్మశబాదులు ప్రతిపాదించ్తునా్నయని జన్మద్యస్యయతః 
అనే సూత్రము వదదు ప్రతిపాదింపబడింది. కావున వేదానికి విరుద్ధమైన తతావాని్న 
ఉపాసించ్ట, వేదవిరుద్ధమైన అనుషాఠునాని్న ప్రబోధంచ్తున్నందువల్ల పశుపతి 
మతము ఆదరంచదగినది కాదు.

సూ।। అధిష్్ఠన అనుపపతేతోశ్చ 2-2-36 వేదబాహుయోలు కేవలము అనుమానము 
కారణంగానే నిమితతు కారణమైన ఈశవారుడిని కలి్పంచినారు. అట్్ల ఐనపు్పడు 
లోకములో ప్రతయోక్షంగా చూసుతున్న దాని్నబటిటు కుమ్మరవాడిని వలె అధషాఠునాని్న కూడా 
ఎంచవలసియున్నది. కులాలాదులు మను్న మొదలైనవాటికి అధషాఠునమైనటు్ల 
నిమితతుకారణమైన పశుపతి ప్రధ్నానికి అధషాఠుతగా చెప్పడం కుదరదు. కుమ్మర 
మొదలైన వాళ్్ళ సశరీరులుగా కనిపించ్తునా్నరు. పశుపతికి శరీరము లేదు 
కదా! సశరీరులైన కులాలాదులకే అధషాఠున శకితు కనపడుతున్నది. ఈశవారుడికి 
శరీరము ఉన్నది అని మీరు అంగీకరంచకూడదు. ఆయన శరీరము అవయవాలతో 
కూడియున్నది కాబటిటు అనితయోమవుతుంది. లేదూ నితయోమే అని అనా్న కూడా 
శాసత్రయోనితావాత్ అనే సూత్రము వదదు దోషాలను చెపి్పనాము కదా!
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సూ।। కరణవత్ చేత్ నభోగాద్భ్యః 2-2-37 భ్కతు ఐన జీవుడికి కరణ కళ్బరాని్న 
అధషిఠుంచి ఉండడమనేది అశరీరుడికే ఎట్్ల కనిపిసుతున్నదో అట్్లగే మహేశవారుడికి - 
అశరీరుడైన వాడికి కూడా ప్రధ్నాని్న అధషిఠుంచడమనేది ఒపు్పతుంది అని అనేట్లయితే 
కాదు. జీవుడు భ్గాలననుభవించడానికి గాను శరీరాని్న అధషిఠుంచ్తునా్నడు. పుణయో 
పాపరూపములైన కర్మలయొక్ ఫలాలను అనుభవించడం కొరకు పుణయోపాపములు 
అనే అదృషటుము చేత అధషాఠునముగా చేయబడింది జీవుని శరీరము. అదే తీరుగా 
పశుపతికి కూడా పుణయో పాపరూపమైన అదృషటుము ఉన్నది కాబటిటు వాటి ఫలభ్గాదులు 
అన్్న అనుభవించవలసి వసుతుంది. అందువల్ల అధషాఠునసంభవము లేదు.

సూ।। అనతోవతతోవామ్ అసరవిజఞాతావా 2-2-38 వా శబదుము చ అనే అరథాములో 
వాడినారు. పశుపతికి పుణయోపాప రూపమైన అదృషటుము ఉన్నట్లయితే జీవుని వలెనే 
అనతువతతు్వమ్ - ఒక దగ్ర జీవితాని్న చాలించడము, భగవనుతుని యొక్ సృషిటు 
సంహారాలకు తలవంచవలసి రావడము, అసరవాజ్తవామునూ్న కలుగగలవు. 
కనుక ఈ పాశుపతమతము ఆదరంపదగినది కాదు. విరోధేతవినపేక్ం స్్యత్ 
విరోధముండినట్లయితే దాని్న (స్మమృతిని) ఆదరంచవదుదు అని ఉన్నందున 
వేదవిరుద్ధమైనందున ఈ పాశుపతమతము అనాదరణీయమే ఐనా పశుపతి 
మతము వేదవిరుద్ధము అని లోకానికి చాటడానికి గాను పతుయోరస్మంజస్యోత్ అనే 
సూత్రము దావారా చరచేను తిరగి లేవనెతితునారు. పాశుపతము, శైవము ఇవి రండునూ్న 
వేదవిరోధులు కానటు్ల కొని్న ధరా్మలు వాటిలో కనిపించ్తున్నవి. అట్లయినా వేదము 
చెపి్పన దానికి భన్నంగా నిమితాతుని్న, ఉపాదానాని్న వేరువేరు అని కలి్పంచడం 
పరావరతతతు్వమును తలకిందులుగా కల్పన చేయడమునూ్న జరగినవి కనుక వారు 
చెపి్పనదంతా ఆసంజసమే గనుక సూత్రములో అస్మంజస్యోత్ అని హేతువును 
చెపి్పనారు. ఇద్ పశుపత్యధికరణము.

*  *  *

ఇక ఉత్తితో అసంభవ అధికరణము. 

సూ।। ఉత్తతోష్సంభవాత్ 2-2-39 కపిలుడు మొదలైనవారు చెపి్పన తనత్రములతో 
సమానమై ఉన్నందువలన భగవనా్నరాయణుడిచేత చెప్పబడిన పరమనిఃశ్రేయస్ని్న 
(మోక్షాని్న) స్ధంచ్ కోవడానికే వీలయిన స్ధనాని్న తెలియచేసే పాంచరాత్ర 
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తనత్రమునందు కూడా అప్రామాణయో శంకను ఊహంచి దాని్న నిరాకరంచ్తునా్నరు. ఆ 
శంక ఇట్్ల ఉన్నది పరమ కారణుడు పరబ్రహ్మ ఐన వాసుదేవుడి నుండి సంకరషిణుడు 
అనే జీవుడు పుడుతునా్నడు. సంకరషిణుడి నుండి ప్రదుయోము్నడు అనే ప్రు గల మనసుస్ 
పుడుతున్నది. దానినుండి అనిరుదు్ధడు అనే ప్రుతో అహంకారము పుడుతున్నది 
అని భగవనుతుడు చెపి్పన పంచరాత్ర ప్రక్రియ ఉన్నది. ఇందులో శ్రుతికి విరుద్ధముగా 
జీవుని పుటుటుక చెప్పబడుతున్నది. నజాయతే మ్రియతేవా విపశి్చత్ విపశిచేతుతు ఐన జీవుడు 
పుటటుడమూ లేదు మరణించడమూ లేదు. ఇతాయోదివాకాయోలతో వేదాలు జీవుడు అనాదిగా 
ఉనా్నడని చెపు్పతున్నవి.

సూ।। న చకర్తోః కరణమ్ 2-2-40 సంకరషిణాత్ ప్రదుయోమ్న సంజ్మ్ 
మన్జాయతే అని కరతు ఐన జీవుడి నుండి కరణమైన మనసుస్కు పుటుటుక కలుగడానికి 
అవకాశము లేదు. “ఏతస్్మజాజాయతే ప్రాణోమనః సర్వింద్రియాణిచ.” ఈ పరమాత్మ 
నుండే ప్రాణము మనసుస్ సరేవాంద్రియాలూ పుడుతున్నవని తెలుసుతున్నవి. కాబటిటు 
పరబ్రహ్మనుండే మనసుస్కు ఉత్పతితు జరుగుతున్నది అని వేదము చెపుతున్నది. కనుక 
శ్రుతికి విరుద్ధమైన అరాథాని్న / విషయాని్న ప్రతిపాదిసుతున్నది కాబటిటు ఈ పాంచరాత్ర 
తంత్రానికిన్్న ప్రామాణయోము నిషేధంపబడుతున్నది అని. ఇట్్ల పూరవాపక్షము బైలేదురతే 
చెపుతునా్నరు.

సూ।। విజాఞానద్భావే వా తదప్రతిషేధః 2-2-41 సూత్రములోని వా శబదుము 
దావారా పూరవాపక్షము తిపి్పకొటటుబడుతున్నది. విజా్నం చాదిచ అని పరంబ్రహ్మనే 
విజా్నాది అని అనబడుతునా్నడు. సంకరషిణ ప్రదుయోమ్న అనిరుదు్ధలకు కూడా పరబ్రహ్మ 
భావము ఉంటుండగా - పరబ్రహ్మలే అని అంగీకరసుతున్నపుడు - అదే విషయాని్న 
ప్రతిపాదించే శాస్త్రనికి ప్రామాణయోము నిషేధంపబడడం లేదు. ఇక్డ చెప్పబడుతున్న 
విషయము ఇది. భాగవత ప్రక్రియను ఎరుగని వార ప్రశ్న / సందేహము ఇది. 
విరుద్ధమైన జీవోత్పతితు చెప్పబడింది అని.  వాసుదేవుడు అనే ప్రు గల పరబ్రహ్మ 
ఆశ్రితవతస్లుడు. తనను ఆశ్రయించిన వారు సులభంగా ఆశ్రయించడానికి తన 
ఇషటుము ప్రకారమే నాలుగు రూపాలుగా ఉంటునా్నడని భాగవత ప్రక్రియ వివరసుతున్నది. 
పౌష్ర సంహతలో ఇట్్ల చెప్పబడింది.

శ్్ల।। కరతోవ్యతేవినవైయత్ర చాతురాత్మష్ముపాస్యతే। క్రమాగతైః సవిసంజాఞాభిః 
బ్రాహ్మణైరాగమంతు తత్।। ఏ పరమాత్మ విషయంలో నాలుగు విధ్లుగా ఉపాసన 
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చేయవలసినదిగా చెప్పబడుతున్నదో అది పూరువాలనుండి శిషాయో చారయో క్రమంగా ఆయా 
సంజ్లతో / ప్ర్లతో కూడిన బ్రాహ్మణములతో కలసి ఉన్నందున అది వేదసమంగా 
పరగణింపబడుతున్నది. 

ఆ చాతురాత్మయా ఉపాసనము వాసుదేవుడు అను ప్రును కలి్ ఉన్న పరబ్రహ్మ 
యొక్ ఉపాసనమే అని స్తవాత సంహతలో చెప్పబడింది.

శ్్ల।। బ్రాహ్మణానంహిసద్ బ్రహ్మ వాసుదేవాఖ్యయాజినమ్। వివేకదం పరం 
శాసత్మ్ బ్రహో్మపన్షదం మహత్।।

సత్ బ్రహ్మ వాసుదేవుడు అను రూపాలలో ఉపాసన చేసే బ్రహ్మవేతతులకు ఈ 
బ్రహో్మపనిషత్ అనబడే శాసత్రము బ్రహ్మయొక్ సవారూపాని్న చక్గా తెలుస్కునేటటు్ల 
చేసుతుంది. ఇది అని్నటికనా్న మిన్నఐనటిటుది. గప్పది అని. ఆ వాసుదేవుడనబడే పరబ్రహ్మ 
జా్నశకితు బలఐశవారయో వీరయోతేజసుస్లు అనే ఆరు గుణాలతో నిండుగా ఉన్న సవారూపము 
కలవాడు. అతడు పరుడు సూక్ష్మము అనిన్్న పిలువబడుతునా్నడు. ఐతే ఆయన 
వూయోహం విభవము అనే భేదాలతో వేరుగా అయియో భకుతులకు అధకారము / యోగయోతను 
బటిటు అందుబాటులో ఉంటుండగా వారు జా్నముతో పాటు ఉన్న కర్మతో చక్గా 
అరచేంచి సమయోక్ అనబడే పరవాసుదేవుడిని చేర మంచి ఫలాలను పొందుతునా్నరు. 
శ్్ల।। విభవార్చనత్ వ్్యహం ప్రాప్య, వ్్యహార్చనత్ పరంబ్రహ్మవాసుదేవాఖ్యం 
సూక్షంప్రాప్యతే. భకుతుడు విభవరూపాలైన రామకృష్ణ నరసింహాదులను 
ఆరాధంచి వూయోహస్వామిని చేరుకొని, వూయోహ స్వామిని పూజించి పరంబ్రహ్మ ఐన 
వాసుదేవుడనబడే సూక్ష్మరూపాని్న చేరుకుంటునా్నడు అని చెపు్పతునా్నరు. విభవము 
అనగా రాముడు, కృష్్ణడు మొదలైన అవతారమూరుతులు. వూయోహము అంటే వాసుదేవ 
సంకరషిణ ప్రదుయోమ్న అనిరుద్ధ రూపాలు. సూక్ష్మము ఐతే కేవలము ఆరు గుణాలతో 
కూడిన రూపమున్న వాసుదేవుడు అనే ప్రుగల పరబ్రహ్మ. పుష్ర సంహతలో ఇట్్లగా 
చెపి్పనారు. యస్్మత్ సమ్యక్ పరంబ్రహ్మ వాసుదేవాఖ్యమవ్యయమ్।। అస్్మదవాప్యతే 
శాస్త్త్ జాఞానపర్విణ కర్మణా।। సమయోక్, పరంబ్రహ్మ వాసుదేవుడు అనే ప్రు్ల గల 
అవయోయుడైన పరమాత్మ దేనిచేత చెప్పబడుతునా్నడో ఆ శాసత్రము నుండే కలిగిన 
జా్నముతో కూడిన కర్మతో ఆ పరమాత్మ పొందబడుతునా్నడు. ఇతాయోదులు ఇంకా 
ఉన్నవి. కనుక సంకరషిణాదులు కూడా పరబ్రహ్మ యొక్ సేవాచా్ఛవిగ్రహాలు కాబటిటు 
అజాయమాన్ బహుధ్విజాయతే కర్మల కారణంగా పుటుటుకలనొందని వాడైనా 
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తన సంకల్పము ప్రకారము పలుమారు్ల పలురూపాలలో జని్మంచ్తునా్నడు. అని 
శ్రుతి ప్రమాణము చేత తెలియవసుతున్న ఆశ్రిత వతస్లుడవడం కారణంగా సేవాచ్ఛతో 
స్వాకరంచిన విగ్రహాల యొక్ కుదింపురూపమైన జన్మను చెపుతున్నందున ఆ 
విషయానే్న తేటతెల్లము చేసుతున్న శాస్త్రని్న - పాంచరాత్రాగమాని్న - నిషేధంచడము 
అనేది లేదు. అది ప్రామాణికమైనదే. కనుక ప్రతిషేధము లేదు. ఆ శాసత్రము నందు 
జీవుడు మనసుస్ అహంకారము అనే తతాతు్వలకు అధషాఠుతలైన వారు సంకరషిణ ప్రదుయోమ 
అనిరుదు్ధలు కనుక వారనే జీవుడు మొదలైన శబాదులతో ప్రొ్నడము విరుద్ధము ఏమీ 
కాదు. ఆకాశము, ప్రాణము మొదలైన శబాదులతో బ్రహ్మను వయోవహరంచినపు్పడు 
విరుద్ధము కానటు్లగానే అని అరథాము చేసుకోవాలి.

సూ।। విప్రతిషేధ్చ్చ 2-2-42 ఆ పాంచరాత్రాగమములో కూడా జీవునియొక్ 
పుటుటుక నిషేధంపబడియ్ ఉన్నది. పరమసంహతలో ఇట్్లగా కనపడుతున్నది. 

శ్్ల।। అచేతనపరారాథాచ న్తా్యసతతవిక్రియా। త్రిగుణాకరి్మణాంక్షేత్రం ప్రకృతేః 
రూపముచ్యతే।। వా్యపితోరూపేణ సమ్బన్ధః తస్్యశ్చపుర్షస్యచ। సహ్యనద్ః అననతోశ్చ 
పరమార్థాన న్శి్చతః।। ఇతి.

ప్రకృతి యొక్ రూపము ఇట్్లగా ఉన్నది. అది చైతనయోము లేని జడ పదారథాము. 
పరుడైన జీవుడి యొక్ భ్గము కొరకు ఉన్నది. నాశనము లేనటిటుది. కాన్ ఎల్లపు్పడు 
పలు వికారాలను పొందుతున్నది. సతతు్వం రజసుస్ తమసుస్ అనే మూడు గుణాలను 
కలిగి ఉన్నది. అది పుణయోపాపాలు అనే కర్మలను కలి్ ఉన్నవారకి కర్మఫలాలను 
అనుభవించే స్థానము / క్షేత్రము అయియో ఉన్నది. ఇక ఈ ప్రకృతికి పురుష్డికిన్్న వాయోపితు 
రూపంగా - విడదీయరానిదిగా - సమ్బన్ధము ఉంటున్నది. ఆ పురుష్డు ప్రకృతికి 
కల సమ్బన్ధమునూ్న అనాదియైనటిటుది. అనతుము లేనిది కూడా! అని పరమారథాము 
అనిన్్న నిశచేయము చేయబడింది అని. ఈ విధంగానే సంహతలని్నంటిలోనూ జీవుడు 
నితుయోడని చెపి్పనందువలన జీవసవారూపము యొక్ ఉత్పతితు పాంచరాత్రశాసత్రము నందు 
నిషేధంపబడియ్ ఉన్నది.  ఐతే జీవుడు పుటుటుట మరణించ్ట వంటి వయోవహారాలన్్న ఇటు 
లోకములోకాన్, అటు వేదములో కాన్ ఎట్్ల పొసగుతాయో ఆ విషయాలనని్నంటిన్ 
నాతా్మశ్రుతేః అనే సూత్రం వదదు వివరంచ్తాము. కావున జీవునియొక్ పుటుటుక అక్డ 
కూడా నిషేధంచబడిందన్న కారణముతో జీవుడికి పుటుటుక ఉన్నదనే వాదము కారణంగా 
ఏర్పడిన అప్రామాణయో శంక దూరముగా త్రోసివేయబడింది.
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ఐతే కొందరు మాత్రము ఈ విధముగా గంతు చించ్కుంటునా్నరు. అంగాలైన 
శాస్త్రలతో కూడిన వేదాలయందు శ్రద్ధను పెటటులేకపోయిన శాండిలుయోడు పంచరాత్ర 
శాస్త్రని్న చదివినాడని. అంగములతో సహతములైన వేదాలయందు పురుషారథాముపై 
నిషఠు / గుర కుదురలేదని చెపి్పనందువల్ల వేదమునకు విరుద్ధమైన తంత్రమని, ఈ 
మాటలన్్న వేదవాకు్లయొక్ అరథాము తెలియని, వేదాధయోయనము చేయని, వేదారాథాని్న 
విశదీకరంచే స్మమృతులు ఇతిహాస్లు పురాణాలు నాయోయాలు, శాస్త్రలు మొదలైన 
వాటియొక్ ప్రయతా్నని్న అరథాం చేసుకోలేనివారు చూప్ కొదిదుపాటి శ్రద్ధవలన చేసిన 
చేసుతున్న హడావిడి తప్ప మరేమీలేదు. ఎట్్లగంటే ప్రాతః ప్రాతరనృతంతేవదన్తో 
పురోదయాజుజాహవితియేఽగ్నహోత్రమ్. ఎవరైతే సూరోయోదయానికంటే ముందే 
అగి్నహోత్రాని్న చేసుతునా్నరో వారు ప్రొదుదు ప్రొదుదునే్న అబదా్ధలాడుతునా్నరు. అనే ఈ 
వాకయోము సూరుయోడు ఉదయించకముందే హోమాని్న చేయడమును నిందించ్తున్నది. 
ఐతే ఇది హోమాని్న చ్లకన చేయడం కాదు. కాన్ సూరోయోదయమైన తరువాతనే 
చేసే హోమాని్న ప్రశంసించ్తున్నది అని తెలుస్కోవాలి. అందుకోసమే ఆ వాకయోము 
చెప్పబడింది. భూమవిదాయోప్రారంభములో నారదుడు ఓ పజు్యడా! ఋగేవిదము 
యజుర్విదము స్మవేదము అధరవిణవేదము అన్ నలుగువేద్లు ఐదవదైన 
పురాణమునునూ్న చద్వినను అని మొదలుపెటిటు విదాయోస్థానాలనని్నంటిన్ చెపి్ప 
ఓ భగవానుడా! న్ను మనత్వేతతోన్ ఐనను కానీ ఆత్మను గురించి తలిస్నవాడను 
కాను అని భూమవిదయో కంటే వేరయిన అని్న విదయోలయందునూ్న ఆత్మజా్నాని్న 
పొందలేక పోవడాని్న గురంచి చెప్పడం ముందు చెప్పబోయ్ భూమ విదయోయొక్ 
ప్రశంస కొరకు అని ఉగ్డించినారు. అట్్లగే పాంచరాత్రము యొక్ ప్రశంస కొరకు 
చేయబడింది తప్ప మరొక విధము కాదు. లేదా ఈ నారదుడికి స్ంగాలైన వేదాలలో 
ఏపరతతతు్వము ప్రతిపాదింపబడిందో దాని అంతు చిక్కపోవడం వల్లనైనా ఈ విధంగా 
చెపి్పయుండవచ్చే. ఇట్్లగే శాండిలుయోడికి కూడా అని తరువాత వేదానతువేదుయోడైన 
వాసుదేవుడనే ప్రు గల పరతతాతు్వని్న ప్రొ్నడం వల్ల అరథాము అవుతున్నది. 

అదే విధంగా వేదారథాము మికి్లి కషటుపడినా తెలిసిరాదు కనుక సుఖంగా 
తెలుసుకొనేందుకు గాను ఈ పాంచరాత్రాగమాని్న ప్రారంభంచినారని పరమ 
సంహతయందు చెప్పబడుతున్నది.
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శ్్ల।। అధీతాఃభగవన్। వేద్ః స్ంగ్పాంగాః సవిసతోరాః। శ్రుతాన్ చమయా 
అంగాన్ వాక్వాక్యయతాన్చ। నచైతేషు సమసేతోషు సంశయేన వినకవిచిత్ 
శ్రేయోమారగాంప్రపశా్యమి యేనసద్్ధఃభవిష్యతి 

ఓ పూజుయోడా! నేను వేదాలను అంగములు ఉపాంగములతో సహా విస్తురముగా 
చదివినాను. వాకోవాకయోములతో (సంభాషణాత్మకములైన వాటిని) సహా అధయోయనము 
చేసినాను. ఈ అని్నంటిలో్లనూ నా కోరక నెరవేరక సంశయము మాత్రమే మిగిలింది.  
శ్రేయోమార్ము - మోక్షమార్ము లభంచ లేదు. దానివల్లనే కదా ముకితు చేజికు్తుంది? 
అని మరయు శ్్ల।। వేద్న్తోషుయథస్రం సంగృహ్యభగవాన్ హరిః। భకాతోనుకమ్యా 
విద్విన్ సంచిక్షేపయథసుఖమ్।। వేదానాతులలో ఉన్న స్రాన్నంతటిన్ భగవనుతుడైన 
శ్రీహరయ్ భకుతులపైన దయ కొదీదు సంగ్రహంచీ తెలియచేసినాడు అనిన్్న.

కనుక ఆ భగవనుతుడు వేదములచేత మాత్రమే తెలియచేయబడేవాడు 
పరబ్రహ్మ అనే ప్రుగలవాడు వాసుదేవుడు హేయములని్నంటికీ ప్రతయోరథా ఐనవాడు 
కళ్యోణాలకు మాత్రమే ఏకైక నిలయమైనవాడు అననతుమైన జా్నానందాదులు 
మొదలైన అపరమితో దారగుణస్గరుడు సతయోసంకలు్పడు నాలుగువరా్ణలు నాలుగు 
ఆశ్రమాలు అనే వయోవసథాలతో కూడి ఉన్నటువంటి ధర్మము అరథాము కామము మోక్షము 
అనే పురుషారాథాలను పొందడానికి ఎదురుచూసూతు ఉన్న భకుతులను కండా్లరా చూచి 
అపారముఐన కారుణయోము సౌశీలయోము వాతస్లయోము ఔదారయోము వంటి గుణాలకు 
పెనుసముద్రము వంటివాడు కనుక తన యొక్ సవారూపము, తన విభూతి (ఐశవారయోము) 
తనను ఆరాధంచడము, అందువల్ల కలిగే ఫలములయొక్ యధ్రథాసిథాతిని వివరంగా 
తెలిప్ వేదాలను ఋక్ యజసుస్ స్మములు, అధరవాము అనే ప్ర్లతో వేరువేరుగా 
ఉన్నటువంటి వాటిని లెక్లేనని్న శాఖలను కలి్ ఉన్నటువంటివాటిని, విధవాకాయోలు, 
అరథావాదవాకాయోలు, మనత్రవాకాయోలు అనే రూపాలో్ల ఉన్నవాటిని తనను విడిచి ఇతరులైన 
దేవతలు, నరులు అందరకిన్్న ఏ మాత్రము అరథాము చేసుకోలేని వాటినిగా తెలుస్కొని, 
ఆ వేదాలయొక్ సతయోమైన అరాథాలను తేటతెల్లము చేసేటువంటి పాంచరాత్ర శాస్త్రని్న 
తానే రచించినాడు. కనుక ఆ శాసత్రము ఎటువంటి దోషము లేనటువంటిది.

కొందరు ఈ నాలుగు సూత్రాలను ఒకానొక విరుదా్ధంశానికి ప్రామాణాయోని్న 
నిషేధంచే వాటినిగా వాయోఖాయోనించినారు. అది సూత్రాలో్లని పదాలకు విరుద్ధము. 
మరయు సూత్రకారుడైన వేదవాయోసుని యొక్ అభప్రాయానికి విరుదథామైనటువంటిది. 
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అది ఎట్్లగంటే - సూత్రకారుడు వేదానతు నాయోయాలను వివరంచే సూత్రాలను 
వ్రాసి వేదము యొక్ అరథాము తేటగా తెలియడం కొరకు లక్ష శ్్లకాలతో కూడిన 
మహాభారతాని్న రచించినాడు. అందులోని మోక్షధరా్మలలో జా్నకాండలో ఈవిధంగా 
చెపి్పనాడు శ్్ల।। గృహసోథాబ్రహ్మచార చవానప్రసోథాఽధభిక్షుక। యఇచే్ఛత్ సద్్ధమాస్థా 
తుందేవతాంకాం యజ్తసః।। గృహసుథాడు బ్రహ్మచార వానప్రసుథాడు సనాయోసి ఎవరైనా 
సరే మోక్షమనే పురుషారాథాని్న పొందదలుచేకుంటే అతడు ఏ దేవతను ఆరాధంచాలి 
అని ఆరంభంచి పెదదుగా ప్రబనా్ధని్న విసతురంచ్తూ పాంచరాత్ర శాసత్ర ప్రక్రియను 
ప్రతిపాదించినాడు.

శ్్ల।। ఇదంశతసహస్ద్్ధ భారతాఖ్్యనవిసతోరాత్। ఆవిధ్యమతి మనథానం 
దధో్నఘృతమివోద్ధమృతమ్।। నవనీతం యథదధో్న ద్విపద్ంబ్రాహ్మణోయథ। 
ఆరణ్యకం చవేదేభ్యః ఓషధీభో్యయథఽమృతమ్। ఇదమ్ మహోపన్షదం 
చతుర్విదసమన్వితమ్। స్ంఖ్యయోగకృతాంతేన పంచరాత్నుశబి్దతం । ఇదం శ్రేయః 
ఇదంబ్రహ్మ ఇదం హిత మనుతతోమమ్। ఋగ్యజుస్స్మభిః జుషట్మధరావింగరసైసతోథ।। 
భవిష్యతిప్రమాణంవై ఏతదేవానుశాసనమ్।।

ఈ పాంచరాత్రశాసత్రము విస్తురమైన లక్ష శ్్లకాలు గల భారతమనే 
ఆఖాయోనము నుండి బుది్ధ అనే కవావాని్న పెటిటు చిలికి పెరుగులో నుండి నెయియోని వలె 
పైకి తీయబడినటువంటిది. పెరుగులో వెన్నలాగా, మానవులలో బ్రాహ్మణునివలె 
వేదంలో ఆరణయోకము వలె, ఓషధులు - మందు మొక్లలో నుండి అమృతమును 
వలెనూ శ్రేషఠుమైనటువంటిది. ఇది మహోపనిషతుతు. చతురేవాదాలలోని స్రారథాముతో 
కూడి ఉన్నటువంటిది. జా్నయోగము కర్మయోగముల సిదా్ధనాతులతోనూ కలసి 
పంచరాత్రమని అనబడుతున్నది. ఇది మాత్రమే అని్న విధ్లైన మేళ్ళను కలి్ంచ్తుంది. 
ఇది మాత్రమే పరమాత్మను తెలు్పతుంది. ఇదొక్టే పురుషారాథాలలో సరోవాతతుమమైన 
మోక్షాని్న స్ధంచిపెడుతుంది. ఋక్ యజసుస్ స్మము అధరవాము అనే చతురేవాదాల 
చేతను ప్రశంసలను పొందినటిటుది. వాటికి ప్రీతిపాత్రమైనటిటుది. ఈ శాసత్రమే పరమ 
ప్రమాణమవుతున్నది. ఇదే మేము చేసుతున్న అను శాసనము. 1) నాయోయము అనగా 
తాను చదివిన వేదశాఖలోని అరథాముపైన ఏర్పడిన సంశయము (సందేహము) 
విపరయోయము = చెప్పబడిన / ఉదేదుశించిన అరాథానికి పూరతు విరుద్ధంగా (తలక్రిందులుగా 
ఊహ కలుగడములను) తొలగించేది. 2) తాను చదువని శాఖ యొక్ అరథాముతో 
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ఏకాభప్రాయము తోచడము వలన తాను చదివిన శాఖలోని అరథాము సు్ఫరంచడము/ 
తోచడము ఉపబృంహణము అని అంటునా్నరు. 

స్ంఖయో యోగశబాదులతో జా్నయోగము కర్మయోగాలు చెప్పబడినవి. 
జాఞానయోగేన స్ంఖ్్యనం కర్మయోగేన యోగనం అని భగవద్ గీతలో చెపి్పనారు 
కదా! ఇదే మహాభారతములో భీష్మ పరవామునందు కూడా బ్రాహ్మణైః క్త్రియః 
వైశ్్యః శూద్రైశ్చకృతలక్ణైః। అర్చనీయశ్చసేవ్యశ్చ పజనీయశ్చమాధవః। స్తవితం 
విధిమాస్థాయగీతః సంకర్షణేన యః. పంచసంస్్రాలు పొంది చక్ని భాగవత 
లక్షణాలను కలి్ ఉన్న బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు వైశుయోలు శూద్రులు ఎవవారైనా 
సరే మాధవుడు లక్ష్మీదేవికి మగడైన శ్రీమనా్నరాయణుడుని అరచేంచవచ్చేను. 
దర్శంచ్కోవచ్చేను. పుష్పకైంకరయోము వంటి సేవలు చేయవచ్చేను. పూజలు కూడా 
చేయవచ్చేను అని చెపి్పనారు. ఇట్్ల కంఠోకితుగా చెప్్ప బాదరాయణుడు అనబడే 
వేదవాయోసుడు వేదారాథాలు తెలిస్నవారలో మొనగాడు వేదానతువేదుయోడు, పరబ్రహ్మఐన 
వాసుదేవుడుని ఉపాసన చేయడం అరచేంచడము మొదలైన విషయాలను ప్రతిపాదించే 
స్తతు్వత శాస్త్రని్న అప్రామాణికమైనదని చెప్పగలడా? దేని్నబటిటు అప్రమాణమని 
అంట్డు?

శ్్ల।। స్ంఖ్యంయోగః పాంచరాత్రం వేద్ః పాశుపతంతథ। కమేతాన్్యకన్ష్్ఠన్ 
పృథఙ్్నష్్ఠన్ వామున్।। ఓ మహరీషి! స్ంఖయోశాసత్రము యోగశాసత్రము పాంచరాత్రము 
నాలుగువేదాలు పాశుపతమతము ఇవన్్న కూడా ఏకాభప్రాయాని్న కలిగి ఒక్ తతావాని్న 
ప్రతిపాదిసుతునా్నయా? లేక వేరువేరు అభప్రాయాలతో ఎడమొగం పెడమొగంగా 
ఉంటునా్నయా? అని ఆరంభంచిన ప్రశ్నదావారా వీటని్నటికిన్్న ఆదరణీయత 
ఉన్నటు్ల తెలుసుతున్నది. శారీరక మీమాంస్ శాసత్రములో మాత్రము స్ంఖాయోదులు 
ఖండింపబడుతున్నవి. కనుక ఈ పాంచరాత్రము కూడా వాటితో సమానమైనదే కదా! 
అని సందేహంచితే వాటితో సమానము కాదు అని అంటునా్నము. ఎందుకంటే అక్డ 
కూడా శారీరకములో చెపి్పన నాయోయమునే అవతరంపచేసుతునా్నడు. కమేతాన్ఏకన్ష్్ఠన్ 
పృథక్ న్ష్్ఠన్వా? అని. ఈ ప్రశ్నకు అసలు ఉదేదుశయోము ఇది - స్ంఖయో యోగ 
పాశుపత వేద పాంచరాత్రములు ఒకే తతాతు్వని్న ప్రతిపాదించ్తున్నయా? లేక వేరు 
వేరు తతావాలను ప్రతిపాదించ్తున్నవా? అని. ఒకవేళ ఒకే తతాతు్వని్న ప్రతిపాదించేవి 
ఐనట్లయితే ఆ ఒక్ తతవాము ఏది? కాదు వేరువేరు తతాతు్వలను ప్రతిపాదించేవి అయితే 
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అపు్పడు ఇవి అన్్న పరస్పరము విరుద్ధమైన అరాథాలను (తతావాలను) ప్రతిపాదించేవి 
కాబటిటు తతవాము ఒక్టే అయియో దానిలో వికలా్పలు (భేదాలు) లేవు కనుక ఏదో ఒక 
ప్రమాణాని్న ఒపు్పకోవలసి ఉంటుంది. ఆ ఒక్టి ఏది? అని దీనికి సమాధ్నాని్న 
చెపు్పతూ। శ్్ల।। జాఞానన్్యతాన్ రాజర్్ష విద్్ధ ననమతాన్వై। స్ంఖ్యస్యవకాతోకపిలః 
ఓ రాజరీషి! ఇవి అన్్న కూడా పలువిధ్లైన జా్నాలు వేరువేరు అభప్రాయాలను 
ప్రకటించ్తూ ఉన్నవి.  స్ంఖయో మతాని్న ప్రవచించినవాడు కపిలుడు అని మొదలుపెటిటు 
స్ంఖయో యోగ పాశుపతాలను కపిలుడు చతురు్మఖ బ్రహ్మ పశుపతి ఐన శివుడునూ్న 
రచించిన / ప్రవచించినారు కాబటిటు అవి అన్్న పౌరుషేయాలు అనబడుతున్నవి 
అని చెపి్ప అపానతోరతపానమవేద్చార్యః సఉచ్యతే. అపానతురతపుడు అనునతడు 
వేదాచారుయోడుగా చెప్పబడుతునా్నడు. అని వేదాలకు అపౌరుషేయతావాని్న చెపి్ప 
పాంచరాత్రస్య కృతస్్నస్య వకాతోనరాయణః సవియమ్ పాంచరాత్రశాస్త్రని్న మొతాతుని్న 
నారాయణుడే సవాయంగా చెపి్పనాడు. అని పాంచరాత్ర తనాత్రనికి వకతు సవాయముగా 
నారాయణుడే అని చెపి్పనాడు. ఇట్్ల సమాధ్నమును చెపి్పన అతనియొక్ ఉదేదుశయోము 
ఇది - పురుష్లు రచించిన తంత్రాలు అన్్న కూడా ఒకదానికొకటి విరుద్ధంగా ఉన్నవి. 
అవి వేరు వేరు విరుద్ధములైన వసుతువులను తతావాలనుగా ప్రతిపాదిసుతున్నవి కాబటిటు వేదము 
అపౌరుషేయము ఐనందువల్ల భ్రమప్రమాదాది దోషాల గంధము/ వాసన కూడా లేనిది 
అయియో ఉగ్డించబడుతున్న వసుతువు కేవలము వేదమనే ఒకే ఒక్ ప్రమాణముతో చెప్పబడే 
వేదవేదుయోడైన తతాతు్వనికి తకి్నవన్్న విరుద్ధంగా చెపు్పతున్నందువల్ల నిజంగా ఉన్న 
తతవామేదో నిర్ణయము చెయయోడము - ప్రమాణము లభంచడమునూ్న కషటుమై ఉన్నది. ఇక 
వేదము చేత మాత్రమే తెలుస్కోబడే పరబ్రహ్మ నారాయణుడే. కనుక ఆయా తనాత్రలలో 
చెప్పబడిన ప్రధ్నము పురుష్డు పశుపతి మొదలైన తతావాలు కూడా వేదానతువేదుయోడైన 
పరబ్రహ్మ ఐన నారాయణుడిని ఆత్మగా కలవాళ్్ళ ఐనపు్పడే వారకి వసుతుతవాం (ఉనికి)
ను అంగీకరంచవలసి ఉన్నది అని. అందుకే ఈ మాటను పలికినాడు. సర్విషు 
చనృపశ్రేష్ఠ జాఞాన్షేవితేషు దృశ్యతే। యథఽగమం యథన్యయం న్ష్్ఠనరాయణః 
ప్రభుః. ఓ రాజా! ఈ జా్నాలని్నంటిలోనూ ఆగమము (వేదము) నాయోయములను 
అనుసరంచి ప్రభ్వైన నారాయణుడక్డే తతవాముగా కనబడుతునా్నడు అని. 
యథ్ఽగమం యథ్నాయోయమ్ అనగా నాయోయాలతో సహకరంపబడిన ఆయా 
ఆగమాలలో చెప్పబడిన వసుతువును విచారంచినపు్పడు నారాయణుడక్డే సమసతు 
వసుతువులకు నిషఠు (ఉనికి పటుటు) అని కనిపించ్తున్నది. ఆయా తనాత్రలలో చెప్పబడిన 
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తతాతు్వలన్్న అబ్రహా్మత్మకములు కాబటిటు సరవిం ఖలివిదం బ్రహ్మ విశవిమ్ నరాయణః 
ఇతాయోది వాకాయోల కారణంగా సమసతు ప్రపంచాని్న బ్రహా్మత్మకముగా అనుసనా్ధనము 
చేసేవాడికి నారాయణుడే పరతతతు్వము అని తెలియవసుతుంది అని అరథాము.

కనుక వేదానతువేదుయోడు పరబ్రహ్మ ఐన నారాయణుడు సవాయంగా పాంచరాత్రాని్న 
మొతాతున్్న చెపి్పనాడు కనుక ఆయన యొక్ సవారూపాని్న ఆయనను ఉపాసించే 
విధ్నాని్న తెలిపిడి చేసేది పాంచరాత్ర శాసత్రము కనుక అందులో ఇతర శాస్త్రలో్ల 
కనపడే భ్రమ ప్రమాదాల వంటి దోషాలను ఏదో ఒక అంశాని్న బటిటు ఊహంచడానికి 
అవకాశము లేదు.  అందుకే ఆ విషయంలో ఇట్్లగా చెప్పబడుతున్నది. ఏవమేకం 
స్ంఖ్యయోగం వేద్రణ్యకమే వచ। పరస్రాంగాన్్యతాన్ పంచరాత్రం కథ్యతే. 
ఈ విధంగా స్ంఖయోము యోగము వేదములు ఆరణయోకము ఇవన్్న పరస్పరము 
అంగములు అవుతునా్నయి. పంచరాత్రము ఒక్టే అంగి అని చెప్పబడుతున్నది అని. 
స్ంఖయోము యోగము రండునూ్న కలిసి స్ంఖయోయోగము అని చెప్పబడింది. వేదాలు 
ఆరణయోకాలునూ్న కలిసి వేదారణయోకమ్ అని అనబడుతున్నవి. ఏకతతావాని్న ప్రతిపాదిసూతు 
ఉన్నవి కాబటిటు ఒకటి అవుతున్నవి. పంచరాత్రము ఒక్టి అని చెప్పబడుతున్నది. అనగా 
చెపి్పనమాట ఇది - స్ంఖయోశాసత్రంలో చెపి్పన ఇరువది నాలుగు (24) తతావాలు 
యోగశాసత్రంలో చెప్పబడిన యమనియమ ఆదులతో కూడిన యోగము, వేదంలో 
చెప్పబడిన కర్మల సవారూపాలను ఒపు్పకుని తతావాలన్్న బ్రహా్మత్మకాలు, యోగము 
బ్రహ్మను ఉపాసన చేసే పద్ధతిని తెలిప్దిగానూ, కర్మలు, ఆ పరమాత్మను ఆరాధంచే 
రూపాలు అని ఆరణయోకాలు బ్రహ్మ యొక్ సవారూపాని్న ప్రతిపాదించ్తున్నవి. దీనే్న 
పరబ్రహ్మ ఐన నారాయణుడు పంచరాత్ర శాసత్రంలో సవాయముగా విశదీకరంచినాడు 
అని. శారీరక మీమాంసలోనూ స్ంఖ్యోలు చెపి్పన తతావాలు అన్్న అబ్రహా్మత్మకాలు 
ఐనందున ఆ మాటను నిరాకరంచినారు. కాన్ సవారూపాని్న కాదనలేదు. యోగం 
పాశుపతాలు రండింటిలోనూ ఈశవారుడు కేవలము నిమితతుకారణం అనుటవలన పర 
అవరతతవా కల్పన విపరీత ధోరణిలో చెయయోబడినందునదాని్న వేదానికి విరుద్ధమైన, 
బహష్రంచిన శవభస్మధ్రణాది ఆచారాలు ఉన్నందున తిరస్రంచబడినాయి. 
కాన్ యోగసవారూపము, పాశుపతసవారూపము తిరస్రంపబడలేదు. కనుక  
స్ంఖ్యం యోగః పాంచరాత్రమ్ వేద్ః పాశుపతంతథ। ఆత్మ ప్రమాణాన్వితాన్ 
నహనతోవా్యన్హేతుభిః। స్ంఖయోము యోగము పాంచరాత్రము వేదాలు అటే్ల 
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పాశుపతము ఇవన్్న సవాయంగా ప్రమాణాలు వాటికి వేరే ప్రమాణాల తోడా్పటు 
అవసరము లేదు. హేతువాదంతో వాటిని కొటిటుపారవేయకూడదు సుమా! కనుక 
ఆయా శాస్త్రలలో చెప్పబడిన వాటివాటి సవారూపాలను మాత్రము ఒపు్పకుని 
తీరాలి. జినుడు సుగతుడు (బుదు్ధడు) చెపి్పన తతవాములవలె మొతాతునికి మొతతుము 
బొతితుగా కొటిటువేయడానికి వీలే్లదని చెప్పబడుతున్నది. యథ్ఽగమంయథ్నాయోయం 
నిషాఠునారాయణః ప్రభ్ః అనే వాకయోముతో ఏకాభప్రాయము ఉన్నది కాబటిటు. ఉత్తతోష్ 
సమభూవాధికరణము ముగసంద్.

ఇంతట్తో శ్రీభాష్యమునందు ద్వితీయాధ్్యయములోన్  
దివాతీయపాదము ముగిసినది.
శ్రీమతే రామానుజాయనమః

శ్రీభాష్యము - ద్వితీయాధ్్యయము - తృతీయపాదము

వియదధికరణము

సూ।। న వియద శ్రుతేః 2-3-01 ఆకాశము పుటటుడము లేదు. అట్్లగని 
చెప్పడము లేదు. ఇది పూరవా పక్షి సూత్రము. స్ంఖయోము మొదలైన వేదప్రామాణాయోని్న 
అంగీకరంచని తనాత్రలు నాయోయములవలె కనిపించే ఆభాస్లపై ఆధ్రపడి ఉన్నవి. 
అంతే కాకుండా తాము ముందు చెపి్పన మాటను తామే ఖండించ్కుంటూ పరస్పర 
విరుద్ధంగా వాదించ్తున్నందున కూడా అవి అసమంజసములు అని ఈ పాదానికి 
ముందర పాదములో వివరంచినారు. ఇపు్పడు తమ పక్షములో విప్రతిషేధము వంటి 
దోషాలు కాన్ వాటి వాసన కాన్ లేవని తెలుపడం కొరకు బ్రహ్మకారయోము / బ్రహ్మచేత 
పుటిటుంపబడినందున - అని అంగీకరంచిన చిదచిదాత్మకమైన ప్రపంచము కారయోము 
ఎట్్ల అగుతున్నది? అనే అంశాని్న విచారంచ్తునా్నరు.  ఆ సందర్భంగా ఆకాశము 
పుటుటుక కలదేనా? కాదా? అని అనుమానిసుతునా్నరు. ఏది తగును అని అన్నట్లయితే 
ఆకాశము పుటిటుంపబడుట లేదు. అనియ్. ఎందువల్లనంటే ఆ విధముగా శ్రుతిప్రొ్నడం 
లేదు. జరుగడానికి అవకాశము ఉన్నది మాత్రమే వినిపించడానికి వీలవుతున్నది. 
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ఊహంచడానికి అవకాశము లేని గగనకసుమము ఆకాశము పుటుటుట వంటి వాటిని 
మాటలలో చెప్పడముకుదరదు. అవయవములులేని అంతట్ వాయోపించి ఉన్న 
ఆకాశానికి ఆత్మకు వలే ఉత్పతితుని నిరూపించడము అయ్యో పని కాదు. కావుననే ఉత్పతితు 
లేదు కాబటిటు ఛందోగోయోపనిషతుతులో సృషిటు ప్రకరణములో తేజసుస్ మొదలైన వాటియొక్ 
ఉత్పతితు మాత్రమే ఉపదేశింపబడుతున్నది. తదైక్త బహుస్్యమ్ ప్రజాయేయేతి. 
తతేతోజో అసృజత. ఆ సతుతు అనబడే పదారథాము నేను అనేకములుగా అవుతాను అని 
సంకలి్పంచింది. అందుకుగాను పుడుతాను అని. పిమ్మట అది తేజసుస్ను పుటిటుంచెను 
అని. తైతితురీయ ఉపనిషతుతులో అధరవాణోపనిషతుతులోనూ తస్్మద్విఏతస్్మద్త్మన 
ఆకాశసస్మూభూతః. 2) ఏతస్్మత్ జాయతే ప్రాణో మనః సర్విన్్ద్రయాణిచ. ఖంవాయః 
జో్యతిరాపః. అట్్లగా సంకలి్పంచిన ఆత్మ నుండి ఆకాశము పుటిటుంది. ఈ సత్ పదారథాము 
నుండే ప్రాణము (జీవుడు) మనసుస్ అని్న ఇంద్రియాలునూ్న పుడుతున్నవి. ఆకాశము 
వాయువు జ్యోతి (వెలుగు-అగి్న) న్ళ్్ళ కూడా పుడుతూ ఉన్నవి. ఇటువంటి వాకాయోలలో 
ఆకాశము యొక్ ఉత్పతితు వినిపిసుతున్నది. కాన్ అరథావిరోధము వల్ల బాధంపబడుతుంది. 
కనుక ఆకాశానికి పుటుటుకలేదు. అని పూరవాపక్షము రాగా సమాధ్నాని్న చెపు్పతూ 
ఉనా్నరు దిగువ సూత్రముతో - 

సూ।। అసతోతు 2-3-2 ఉన్నది కదా! ఆకాశానికి ఉత్పతితు ఉన్నది. ఇంద్రియాలచేత 
తెలియబడని విషయాని్న  తెలియజ్సే వేదము తన కన్న వేరయిన ప్రమాణాల దావారా 
తెలియరానిదైన ఆకాశము యొక్ ఉత్పతితుని తెలుపడంలో తగిన స్మరాథాయాని్న కలిగి 
ఉన్నది. శ్రుతిచేత గురతుంపబడుతున్న అరథాము నందు దానికి విరోధ ఐన నిరవయము 
కాబటిటు ఆకాశము పుటటుడానికి వీలే్లదు అని స్ధంచే అనుత్పతితుకి సమ్బని్ధంచిన 
అనుమానము కలుగడానికే అవకాశం లేదు. ఆత్మ యొక్ అనుత్పతితు అనగా ఆత్మ 
పుటుటుకలేక పోవడము అవయవములు లేనిది కాబటిటు అనే కారణము చేత స్ధంచినది 
కాదు అని ముందు చెప్పబోతునా్నము. దీని మీద పూరవా పక్షి తిరగి సందేహాని్న 
లేవనెతుతుతునా్నడు దిగువ సూత్రము దావారా!

సూ।। గౌణ్యసమ్బవాత్ శబ్్దచ్చ 2-3-3 గౌణము - ముఖయోముకానిది అని 
అనడానికి అవకాశముంది కాబటిటు శబదుము వేదము పుటుటుకలేనిది అని చెపు్పతున్నది 
కాబటిటు ఆకాశానికి పుటుటుక లేదు. తస్్మద్వి ఏతస్్మద్త్మన ఆకాశసస్మూభూతః 
ఇతాయోది వాకాయోలదావారా తెలియవచేచే వియదుత్పతితుని గౌణీ / అముఖయోము అని 
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ఊహంచ్కోవడము మంచిది. తతేతోజోఽసృజత అని బ్రహ్మ నుండి మొదటగా తేజసుస్ 
పుటిటుంపబడుతున్నది కాబటిటు తేజసుస్ యొక్ ఉత్పతితుకే ప్రథమ స్థానము ఉన్నందున 
దానికంటే ముందు ఆకాశము పుటిటుంది అనే ప్రతిపాదన చేయడం కుదరదు. 
వాయశ్చఅనతోరిక్ం చఏతదమృతమ్ వాయువు ఆకాశమునూ్న అమృతములు - 
మరణములు లేనివి అని ఆకాశము అమృతము అని చెపి్పనందువల్ల వియతుతుకు ఉత్పతితు 
లేదు.

సమూ్భతః అనే ఒకే శబదుము ఆకాశమును గురంచి చెపి్పనపుడు గౌణము 
కావడము, అగి్న మొదలైనవాటిని గురంచి చెపి్పనపు్పడు ముఖయోము కావడం అనేది 
ఎట్్ల కుదురుతుంది? అని అంటే చెపుతునా్నడు.

సూ।। స్్యచె్్చకస్య బ్రహ్మశబ్దవత్ 2-3-4 బ్రహ్మశబదుము వలె ఒక్ 
పదానికి ముఖయోరథాము, గౌణారథాము రండు కూడా చెప్పబడవచ్చేను. ఒక్ పదానికే 
తస్్మద్విఏత్ స్్మద్త్మన ఆకాశసస్మూభూతః అని ఆకాశవిషయము నందు 
ముఖాయోరథాము కావడం లేదు గనుక గౌణారథాంలో ప్రయోగించబడిన సమూ్భతశబదుము 
వాయోరగ్నః - వాయువు నుండి అగి్న - ఇతాయోదులలో సమ్బన్ధము కలది కావున 
ముఖయోతవాము తప్పక సంభవించ్తుంది. ఎట్్లగంటే బ్రహ్మ శబదుము తస్్మదేతత్ బ్రహ్మ 
నమరూపమన్నంచ జాయతే ఆయన నుండి ఈ ప్రకృతి - బ్రహ్మ - నామము 
రూపములు గలది అన్నముగా పరణమించ్తున్నది - అనే వాకయోం నందు గౌణముగా 
ప్రయోగింపబడింది అదే ప్రకరణములో తపస్ చీయతే బ్రహ్మ తతోఽన్నమభిజాయతే 
తపసుస్ - ఆలోచన, జా్నము చేత బ్రహ్మ వృది్ధ పొందుచ్నా్నడు.  అటుపిమ్మట 
అన్నము పుడుతున్నది అను వాకయోములో పరమాత్మ విషయములో ముఖాయోరాథాని్న 
కలదిగా ప్రయోగింపబడుతున్నది కదా. దానివలెనే ఇది కూడా! అనుషంగము నందు 
కూడా శ్రవణము మళ్్ళ మళ్్ళ జరగినపు్పడు వలె - ఆవృతితు - అభధ్నము యొక్ 
ఆవృతితు ఉంటూనే ఉన్నది. అంటే ఒక పదాని్న రండు మూడు స్రు్ల పలికితే విన్న 
ప్రతిస్ర కూడా దానియొక్ అరథాము తెలుసూతునే ఉంటుంది. ఒకస్ర వినా్నము కదా! 
అని రండవస్ర పలికినపు్పడు దాని అరథాం తోచకుండా ఉండదు. కనుక అభధ్నము 
అరాథాని్న తెలుపడము. ఇక అనుషంగము అనవాయము కొరకు ఆకరషించ్కోవడము - 
తెచ్చేకోవడం. ఒక వాకయోములో విన్న బ్రహ్మ శబాదుని్న మరొకవాకయోములోకి అనవాయం 
కొరకు తెచ్చేకునా్నము కదా! - ఈ వాదాని్న సిదా్ధనితు ఖండించ్తునా్నడు.
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సూ।। ప్రతిజాఞాహాన్ః అవ్యతిర్కాత్ 2-3-5 ఆకాశానికి పుటుటుక ఉన్నది అని 
అంగీకరంచినపు్పడే ప్రతిజ్ నిలుసుతుంది. ప్రతిజ్కు వయోతిరేకము కానపుడే కారయోము 
అవుతుంది. ఛందోగయో శ్రుతిననుసరంచే మిగతా ఆకాశానికి ఉతతుతితుని చెప్్పటువంటి 
వాకాయోలకు గౌణతావాని్న - అప్రాధ్నాయోని్న - అముఖయోతావాని్న కలి్పంచడము తగదు. 
ఎందుకంటే ఛన్దుగయోశ్రుతి ఆకాశము యొక్ ఉత్పతితుని అంగీకరంచ్తున్నది కనుక. 
య్నాశ్రుతమ్ శ్రుతమ్ ఇతాయోది ఐన బ్రహ్మ విజా్నముతో సరవావిజా్నము కలు్తుందని 
ప్రతిజ్ చేయబడింది కదా! ఆ ప్రతిజ్కు భంగము / హానికలుగకుండుట అనేది 
బ్రహ్మకారయోము అవడంవల్ల దానికి వయోతిరేకము కాకపోయినపు్పడే అవుతుంది.

సూ।। శబ్దభ్యః 2-3-06 శబాదుల వలన దీనివల్ల ఛన్దుగయోము నందు 
వియదుత్పతితు తెలియవసుతున్నది. సదేవసోమే్యదమగ్ర ఆసీదేకమేవాద్వితీయం అని 
సృషిటు జరుగడానికి ముందు కాలములో ఒక్డు మాత్రమే ఉనా్నడని నిరా్ధరణ చేసుతున్న 
శబదుము వల్ల ఆకాశము పుటిటుందని తెలుసుతున్నది. ఐతద్త్మష్మిదం సరవిమ్ ఈ 
ప్రపంచమంతా ఇతడినే ఆత్మగా కలి్ ఉన్నది. ఇట్్లంటి శబాదులవల్ల కూడా ఆకాశము 
కారయోము అవుతున్నందువల్ల బ్రహ్మకు వయోతిరేకముగా ఎదురుగా / వేరుగా ఏదీ లేదని 
తెలుసుతున్నది. తతేతుజ్ఽసృజత అనే వాకాయోని్నబటిటు తేజసుస్ యొక్ ఉత్పతితుని చెప్్ప శ్రుతి 
ఆకాశము యొక్ ఉత్పతితుని అడుడికుంటున్నది అని అనవదుదు. వియదుత్పతితుని గురంచి 
చెప్పనంత మాత్రాన తేజసుస్కు ఉన్నటు్లగా తెలుసుతున్న ప్రాధమయోం (మొదటగా పుటుటుట) 
ఇతర శ్రుతుల దావారా తెలుసుతున్న ఆకాశము యొక్ పుటుటుకను అడుడికోజాలదు.

సూ।। యావద్వికారం తువిభాగ్ లోకవత్ 2-3-7 ఎంతవరకు ఆకాశము 
వికారముగా గురతుంపబడుతుందో ఆ ప్రకారము బ్రహ్మకు కారయోము కాక తప్పదు.  
లోకములో వలె. తు అనే శబదుము సూత్రములో ఉన్నటిటుది. చకారము యొక్ అరథాములో 
ప్రయోగింపబడింది. ఐతద్త్మష్మిదం సరవిమ్ ఇతాయోది వాకాయోలు ఆకాశమును 
వికారముగా చెపు్పతున్నవి కనుక ఆకాశము బ్రహ్మకు విభాగమవుతుంది. అనగా 
దానికి ఉత్పతితు చెప్పబడినటే్ల అవుతుంది. లోకంలో వలె. ఏతేసర్విదేవదతతోపుత్ః 
వీరంతా దేవదతుతుని కొడుకులు అని చెపి్ప వారలో కొందరని వాడివల్ల పుటిటునారు 
అని చెపి్పతే అపుడు వారందరకీ అతడి నుండి పుటుటుక కలిగినటు్ల చెప్పడమవుతుంది. 
దానిలాగానే. ఇది ఇట్్ల అవడం చేత వాయశా్చనతోరిక్ం చైతదమృతం అనే వాకాయోనికి 
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అరథామేమవుతుందంటే దేవతల వలె ఎకు్వ కాలము నిలిచే (బ్రతికి) ఉంట్రని 
అభప్రాయము మాత్రమే.

సూ।। ఏతేన మాతరి శావివా్యఖ్్యతః 2-3-08 ఆకాశానికి పుటుటుక ఉన్నదని 
నిశచేయించినందువల్ల వాయువుకు కూడా ఉత్పతితు చెపి్పనట్లయియోంది. ఈ హేతువుచేతనే 
మాతరశవాకు - వాయువుకు కూడా ఉత్పతితుకలదని వాయోఖాయోనించబడింది. ఆకాశము 
వాయువులకు ప్రతేయోకంగా సూత్రాలు చెప్పడము తేజోఽతసతోథహా్యహ అని సూత్రము 
వదదు వాయువును పరామర్శంచ్ట కొఱకు.

సూ।। అసమభూవసుతో సతోఽనుపపతేతోః 2-3-9 పుటుటుకలేకపోవడము పరమాత్మకే 
ఉన్నది. ఆయన కంటే వేరయిన వాళ్ళకు ఎవరకైనా ఉత్పతితు లేకుండటము కుదరదు. 
పొసగదు కాబటిటు. తు శబదుము అవధ్రణను తెలు్పతుంది. అసమ్భవః - పుటుటుక 
లేకుండుట సతః బ్రహ్మకు మాత్రమే. ఆయన కంటే వేరయిన వాటికి దేనికి కూడా 
అనుత్పతితు కుదరదు. పొసగదు కనుక. ఇది చెప్పబడుతున్న విషయము - ఆకాశము 
గాలి ఈ రండింటికిన్్న పుటుటుక ఉన్నదని చెప్పడము ఉదాహరణ కోసం మాత్రమే. ఉత్పతితు 
లేకపోవడము సత్ శబదుము చేత చెప్పబడేవాడు పరమకారణుడు ఐన పరబ్రహ్మకు 
మాత్రమే. ఆయనకంటే వేరయిన అవయోకతుము మహతుతు అహంకారము తనా్మత్రలు 
ఇంద్రియాలు ఆకాశము గాలి మొదలైన మొతతుము ప్రపంచానికి ఉత్పతితు ఉన్నది. ఏక 
విజా్నము వలన సరవామును గురంచి తెలుసుతుంది అనే ప్రతిజ్ మొదలైనవాటివల్ల 
కారయోభావము తెలుసుతున్నది. కనుక అనుత్పతితు పొసగదు అని. అన్ వియదధికరణము

*  *  *

ఇక తేజోఽధికరణము

సూ।। తోజోఽతసతోథ హా్యహ 2-3-10 తేజసుస్ (అగి్న) ఈ వాయువునుండే 
పుడుతున్నది.  అట్్లగని శ్రుతి చెపు్పతున్నది కదా! బ్రహ్మకంటే వేరుగా ఉన్నదంతా 
బ్రహ్మ కారయోమే. బ్రహ్మచే పుటిటుంపబడిందే. ఇపుడు పరమకారణముతో మధయోన ఎడమ 
కలి్ ఉన్న కారయోమైన వసుతువులకు పుటుటుక నేరుగా పరబ్రహ్మనుండే ఏర్పడుతున్నదా? 
లేక మధయోలో ఉండిన సని్నహత కారణాల వల్లనా? లేక ఆయా రూపాలో్ల ఉన్న బ్రహ్మ 
నుంచా? అని విచారంపబడుతున్నది. వీటిలో ఏది తగును అని అనేట్లయితే కేవలము 
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ఆయా వసుతువుల నుండియ్ అని అంట్ము ఎందువల్ల నంటే తేజసుస్ ఐతే దీనివల్లనే 
అంటే గాలి నుండే పుడుతున్నది. వాయోరగ్నః అని గదా చెపి్పంది వేదము.

సూ।। ఆపః 2-3-11 న్ళ్్ళ అగి్న నుండి పుటిటునవి. న్ళ్్ళ కూడా ఈ తేజసుస్ 
నుండే పుడుతున్నవి అగే్నరాపః తదప్ఽసృజత అని చెపి్పంది కదా శ్రుతి.

పృథివీ 2-3-12 న్టి నుండి భూమి పుడుతున్నది ‘అద్భయాఃపృథివీ’ ‘తా 
అన్నమసృజంత’ అవి అనా్నని్న సృజించాయి. అని అనా్నరు. అన్న శబదుంతో పృథివి 
ఎట్్ల చెప్పబడుతున్నది. అందువల్ల చెపా్పరు.

సూ।। అధికార రూప శబ్్దనతోర్భ్యః 2-3-13 అధకారము, రూపము, 
శబాదునతురములవల్ల చెప్పబడుతున్నది. మహాభూతాలయొక్ సృషిటు అధకారము వలన 
పృథివియ్ అన్న శబదుం చేత చెప్పబడిందని తోసుతున్నది. తినడానికి పనికివచేచేదంతా 
పృధవియొక్ వికారమే - మారు్ప చెందిన రూపమే - కనుక కారణమైన భూమి 
యందు కారయోమైన అన్నము అనే శబదుము ప్రయోగింపబడింది. అట్్లగే వాకయోశ్షము 
నందు భూతాలకు రూపాని్న ఎతితు చెపుతున్నపుడు యదగే్న రోహితం రూపమ్ 
తేజససతోద్రూపమ్. యచ్్ఛక్లమ్ తదపామ్. యత్ కృష్ణమ్ తదన్నస్య అగి్నయందున్న 
ఏ రకతువర్ణము ఉన్నదో అది తేజసుస్కు రూపము, తెలుపు న్టికి రూపము. ఏ 
నలుపు కనిపిసుతున్నదో అది అనా్ననికి (భూమికి) చెందినది అని న్టికి తేజసుస్కు 
సజాతీయమైనదే అన్న శబదుము చేత చెప్పబడుతున్నది అని తెలుసుతున్నది. దీనికి 
సమానమైన ప్రకరణములో మరొకశబదుము - శబాదునతురము కనిపిసుతున్నది. అగే్నరాపః 
అద్ భ్యఃపృథివీ అని. కనుక పృథివియ్ అన్న శబదుముచేత చెప్పబడుతున్నది. కాబటిటు న్టి 
నుండి భూమి పుడుతున్నది. ఉదాహరంపబడిన తేజసుస్ మొదలైనవి ప్రదర్శనారథామే. 
మహతుతు మొదలైనవి కూడా తమ తరువాతి వసుతువులను పుటిటుంచ్తున్నవి. శ్రుతిలో / 
వేదములో చెపి్పన ప్రకారము అంగీకరంచినట్లయితే వైరుధయోము లేదు కాబటిటు. ఏతస్్మత్ 
జాయతే ప్రాణోమనఃసర్వింద్రియాణిచ ఖం వాయఃజో్యతిరాపః పృథివీవిశవిస్యధ్రిణీ. 
2) తస్్మదేతద్ బ్రహ్మనమరూపమన్నంచజాయతే 3) తస్్మద్వి ఏతస్్మద్త్మనః 
ఆకాశఃసమూభూతః. ఇతాయోదులు పరమాత్మ నేరుగా కాకుండా పరమ్పరగా - ఒక్ 
దానికి ఒక్టి చొపు్పన - కారణము అవుతునా్నడు అనుటలో చక్గా పొసగుతున్నవి 
అని. ఇట్్లగా పూరవాపక్షము వసేతు చెపు్పతునా్నము.
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సూ।। తదభిథ్యనదేవతు తలి్లంగాత్ సః 2-3-14 ఆయన సంకల్పము వల్లనే 
ఆయా వసుతువులకు పరమాత్మ కారణమవుతునా్నడు. అందుకు సమ్బని్ధంచిన లింగము 
- గురుతు కనిపిసుతున్నది. తుశబదుముతో ఎదుటి పక్షము కొటిటు వేయబడుతున్నది. 
మహతుతు మొదలైన కారాయోలకు కూడా ఆయా అననతుర - తరువాతి - వసుతువులనంటే 
వాటిని పుటిటుంచాలని సంకల్పము చేయుటవలన మరయు ఆ విధము ఐన లింగము - 
గురుతు కనిపిసుతున్నందువల్ల. అభధ్యోనము అనగా బహుస్యోమ్ - నేను చాలా రూపములు 
కలవాడనుగా అవుతాను అని సంకల్పము చేయుట. తతేతుజ ఐక్షత బహుస్యోమ్ 
ప్రజాయ్య్తి 2) తా ఆపఐక్షనతు బహవాయాఃస్యోమః ప్రజాయ్మహ అని పరమాత్మ యొక్ 
- తనయొక్ - బహుభవన సంకల్పరూపమైన ఈక్షణము వినిపించ్తున్నది కాబటిటు 
మహతుతు అహంకారము ఆకాశము మొదలైన కారణాలు కూడా ఆ పరమాత్మవలె 
ఈక్షా పూరవాకమైన - సంకల్పపూరవాకమైన - తమ నుంచి ఏర్పడే కారయోమగు 
వసుతువులను సృషిటుంచడం జరుగుతున్నది అని తెలుసుతున్నది. ఆ రకమైన ఈక్షణము 
- సంకల్పము - దావారా ఆయా వసుతువులను / పదారాథాలను శరీరాలుగా కలిగిన 
పరబ్రహ్మకు మాత్రమే సృషిటు చేయడము స్ధయోం అవుతుంది. అనతురాయోమి బ్రాహ్మణము 
నందు అని్నంటిన్ శరీరాలుగా చేసుకొని ఉన్నవాడు కాబటిటు సరావాత్మకతవాము - 
అందరకీ ఆత్మగాఐ ఉండడము - పరబ్రహ్మకు ఉన్నదని వినిపిసుతున్నది. యఃపృథివా్యం 
తిష్ఠన్ యోఽపుస్తిష్ఠన్. యసేతోజస తిష్ఠన్. యోవాయౌతిష్ఠన్. యఃఆకాశే తిష్ఠన్ 
ఇతా్యదుల ద్విరా, సుబ్లోపన్షతుతోలోనూ యస్య పృథివీ శరరమ్ అని మొదలుపెటిటు 
యస్్యహంకారః శరరమ్, యస్య బుద్్ధః శరరమ్. యస్యఅవ్యకతోమ్ శరరమ్ మున్నగు 
వాకాయోలు కూడా వినిపిసుతున్నవి.

ఏతస్్మత్ జాయతే ప్రాణో మనఃసరేవాంద్రియాణిచ ఇతాయోది వాకాయోలలో 
వినిపించ్తున్న పరబ్రహ్మ చేసుతున్న ప్రాణాది సృషిటు పరంపరగా కూడా పొసగుతుంది 
అని ఏ మాట అనా్నరో దాని విషయములో సమాధ్నము చెప్పబడుతున్నది.

సూ।। విపర్య యేణ తుక్రమోఽత ఉపపద్యతే చ 2-3-15 సూత్రములోని 
తుశబదుము అవధ్రణ కొరకు ప్రయోగింపబడింది. అవయోకతుం మహతుతు అహంకారము 
ఆకాశము మొదలుగా ఉన్న క్రమానికి ఎదురుగా విపరయోయముగా / వెనుకకు ఎవడు 
కారాయోలని్నంటికీ బ్రహా్మ దాకా ఉన్న ఆనతురయోరూపమైన క్రమమున్నదో ఏతస్్మజాజుయతే 
ప్రాణః ఇతాయోది వాకాయోలయందు ఏది తెలియవసుతున్నదో ఆక్రమము, ఆ రూపంగా 
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ఉన్న బ్రహ్మ నుండి ఆయా కారాయోలు పుడుతున్నందువల్లనే అది పొసగుతున్నది. 
పరమ్పరగా కారణము ఐనట్లయితే కనుక ఆననతురయో శ్రవణము నిలిచిపోతుంది. 
కనుక ఏతస్్మజాజుయతే ఇతాయోదులు కూడా ఈ సమసతు విశవాము బ్రహ్మ నుండి నేరుగా 
పుడుతున్నది అని అనడానికి సూచకము / జా్పకము తెలియజ్సేది అవుతున్నది.

సూ।। అనతోరావిజాఞానమనసీక్రమేణ తలి్లంగాద్తిచేన్నఅవిశేష్త్ 2-3-16 
భూతాలు ప్రాణములకు నడుమ విజా్నమనసుస్లు క్రమంగా పుడుతునా్నయి అని 
అనడానికి లింగము ఉన్నది అని అన్నట్లయితే కాదు. విశ్షము లేదు. విజా్నము 
కలుగడానికి ఇంద్రియాలు స్ధనాలు అవుతున్నవి కనుక - వాటిని విజా్నము 
అని అంటునా్నము. ఏతస్్మజాజుయతే ఇదాయోదివాకయోముతో సమసతు విశవాము బ్రహ్మకు 
అననతురకారయోము అని వినిపిసుతున్నది. కనుక ఈ వాకయోము చేత సరవామూ స్క్షాతూతు 
బ్రహ్మయొక్ ఉత్పతితు అభధ్యోన లింగము చేత - సంకల్పము - అవగతము అవుతూ 
దాని్న జా్పకము చేసుతున్నది అని ఏ మాట అనా్నరో అది పొసగేది కాదు. ఈ వాకయోము 
క్రమవిశ్షాని్న తెలు్పతున్నది కాబటిటు ఇక్డ కూడా - ఈ ఉపనిషతుతులో కూడా - ఒక 
వరుస ప్రతీతి అవుతున్నది. ఆకాశము మొదలైన వాటి యందు మాత్రము ఇతర 
ఉపనిషతుతులో నిర్ణయింపబడిన క్రమము ఇక్డ కూడా తోచ్తూనే ఉన్నది. వాటితో 
సహా పాఠము యొక్ లింగము ప్రకారము భూతప్రాణాలకు నడుమ విజా్నమనసుస్లు 
కూడా క్రమంగా పుడుతున్నవి అని తోసుతున్నది. కనుక ఈ సరవామూ స్క్షాతుతుగా 
బ్రహ్మనుండే పుడుతున్నది అని అనడానికి ఈ వాకయోము ఉతతుమ్భకము కాదు అని అంటే 
చెపుతునా్నరు కాదు అని. ఎందుకంటే విశ్షము లేదు కాబటిటు. ఏతస్్మజాజుయతే ప్రాణః 
అనే వాకాయోని్న బటిటు విజా్నము మనసుస్లకు ఆకాశము మొదలైన వాటికిన్్న విశ్షము 
- భేదము లేదు కాబటిటు. ఏతస్్మజాజుయతే అనే వాకయోము దావారా చెప్పదగినదైన నేరుగా 
బ్రహ్మ నుండి పుటటుడము అనే సమ్బన్ధము ప్రాణము మొదలుకొని పృథివీ వరకు ఉన్న 
వాటికి విశ్షము లేనిదై ఉన్నది కాబటిటు అది విధ్యము కాని క్రమము కాదు. ఇతర 
శ్రుతులదావారా తెలియవసుతున్న క్రమంతో విరోధము వసుతున్నందువల్ల ఇది క్రమానికి 
సమ్బని్ధంచినది కాదు. పృథివీ అపుస్ప్రలీయతే - నేల న్టిలో కలిసిపోతున్నది అని 
మొదలుపెటిటు తమః పర్దేవే ఏకీభవతి తమసుస్ - సూక్ష్మమైన చిదచిత్ సవారూపము - 
పరదైవమునందు ఒక్టిగా అవుతున్నది అనే అనతుము వరకు ఉన్న మరొక క్రమము 
కనిపిసుతున్నది కాబటిటు. కనుక అవయోకతుము మొదలైనవాటిని శరీరముగా కలిగిన 
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పరబ్రహ్మనుండే సరవాకారాయోలు పుడుతూ ఉన్నవి. తేజసుస్ మొదలైన శబాదులు వాటికి 
ఆత్మఐన బ్రహ్మనే చెపుతున్నవి.

ఐతే ఇట్్లగా శబాదులన్్న బ్రహ్మను గురంచే చెప్్పవి ఐనట్్్లతే ఆయా శబాదులతో 
ఆయా వసుతువులను గురంచి వుయోత్పతితు సిద్ధమైన నామవాచకతవాము / ప్రొ్నుట అనేది 
నిలిచి పోతుంది కదా! అని అంటే చెపుతునా్నరు.

సూ।। చరాచర వ్యపాశ్రయసుతోస్్యత్ తదవిష్పదేశః భాకతోః తద్భూవ భావితావిత్ 
2-3-17 చరాచరాలను గురంచి చెప్్ప శబదుము బ్రహ్మ విషయములో అభాకతుము 
కాదు ముఖయోమే. సరవాశబాదులు బ్రహ్మ యొక్ అనుప్రవేశము చేత కూడిన వాటినే 
చెపుతున్నవి కనుక. తు అనే శబదుము చోదన చేయబడిన శంకను తొలగించడానికి 
ప్రయోగించినారు. నిఖిలములైన జంగమాలు - కదిలేవి, స్థావరాలు - కదులనివిఐన 
వసుతువులను తెలియజ్సే ఆయాశబదుముల వయోపదేశము భాకతుము అనగా వాచయోముఐన 
అరథాములోని ఒక భాగాని్న విడదీసి చెపు్పతూ ఉన్నది అని అరథాము. సమసతు వసుతువులకూ 
ప్రకార - విశ్షయోము - ఐన బ్రహ్మను ప్రకారము - విశ్షణము - ఐన వసుతువులను 
తెలియపరచే ప్రతయోక్షాది ప్రమాణాలకు అందడు, తెలియబడడు కనుక వేదానతు శాస్త్రని్న 
పెదదులదావారా వినకముందు ప్రకార ఎవడో తెలువదు కాబటిటు దాని పరయోవస్నము 
ప్రకార ప్రతీతి భావము వలన భావితవామవుతున్నందున - లోకములో వాచయోము 
నందు ఏకదేశము - ఒక భాగము ఐన ఆయా వసుతువునందు మాత్రమే ఆయా శబాదులు 
విడదీయబడి విడదీయబడి ప్రొ్నబడుతున్నవి (అనగా ఒక వయోకితులో ఉన్న పరమాత్మ 
మనకు ప్రతయోక్షాదులైన ప్రమాణాల దావారా కనబడడము లేదుకాబటిటు ఆయన గురంచి 
వయోవహరంచక ఆ శరీరములోనే ఒక భాగముగా ఉన్న జీవుడినే వయోవహరంచ్తూ 
ఉనా్నము కాన్ పరమాత్మ గురంచి వయోవహరంచడము లేదు. పరమాత్మ తొలుత 
శరీరాని్న ఏర్పరచి, దానిలోకి తాను జీవుడిలోకి ప్రవేశించి అతడిని ఆ శరీరములో 
ప్రవేశపెడుతునా్నడు. దీని్న అనుప్రవేశము అని అంటునా్నము. దీని ప్రకారము 
శరీరము + జీవుడు + భగవనుతుడు ముగు్రు ఒకచోట / ఒకదానిలో ఉనా్నరు. పైకి 
శరీరము మాత్రము కనిపిసుతున్నది. దానిలో కదలికలు మొదలైనవి ఉంటున్నవి. అది 
అటు్లండగా మనమందరమూ ఆ శరీరానే్న వయోకితుగా భావిసుతునా్నము. కొంత జా్నం 
కలి్న తరావాత శరీరము వేరు రామయయో అనే ప్రుతో పిలువబడుతున్నవాడు వేరు 
అని గురతుంచ్తునా్నము. ఇపుడు రామయాయో అని పిలిచేనపుడు స్పందించ్తున్నవాడు 
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శరీరము కాక దానిలో ఉన్న అదృశయోమైన వయోకితు ఎవరో ఒకడు పలు్తునా్నడు. అతడే 
జీవుడు. అతడికి ఆయా పనులు చేసే శకితుని ప్రస్దించ్తూ నడిపిసుతున్నవాడు మరొకడు 
ఆ శరీరములోని వానిలో ఉంటునా్నడు. జీవుడు లేకుంటే శరీరము కదలిక మెదలికలు 
లేనటే్ల పరమాత్మ లేకుంటే ఆ జీవుడు శరీరములాగే జడముగానే ఉండిపోతాడు. కనుక 
శరీరము జీవులకు నిరావాహకుడు, ప్రధ్నుడు పరమాత్మ. అతడే ముఖ్యోడవుతునా్నడు. 
జీవుడు శరీరములు రండూ భాకతుములు అముఖయోములు అవుతున్నవి. కనుక 
సరవాశబాదులు పరమాత్మనే ప్రధ్నుడినే ముఖ్యోడినే చెపుతున్నవి. అనతురానతురాలో్ల ఉండే 
పరమాత్మ కనరావడం లేదు కనుక ఆ ప్రు - ఆ వాచక శబదుము జీవుడినే ఒకొ్క్స్ర 
శరీరానే్న చెపుతున్నదని భావించ్తూ ఆయా శబాదులు దేహానికో జీవుడికో వాచకాలు 
అని అనుకుంటునా్నము. కాని వాచకాలు పరమాత్మనే చెపి్పనపుడు పరమాత్మ + 
జీవుడు + శరీరము మూడూ కలిస్ ఉన్న సిథాతిలో జీవుడిన్, శరీరాన్్న గనుక ఉదేదుశించితే 
అపుడు భాకతుము అవుతుంది. అముఖయోము అవుతుంది ఆ ఆ శబాదులతో పరమాత్మనే 
ఉదేదుశించి పలి్నపుడు అది ముఖయోము అవుతుంది).

లేదా తేజసుస్ మొదలైన శబాదుల చేత ఆయా వసుతువులను మాత్రమే చెప్్పవిగా 
వుయోత్పన్నములైన వాటితో బ్రహ్మను గురంచి ప్రొ్నడం జరగితే అది భాకతుము - 
అముఖయోము, విడదీయబడినది అవుతుంది. అముఖయోము అవుతుందని సందేహంచ్కొని 
చరాచరవ్యపదేశసుతో అని చెప్పబడుతున్నది. చరాచరవయోపాశ్రయమైన వాటి శబదుము - 
వాటిని తనకు అరథాముగా చెప్్ప శబదుము చరాచర వాచిశబదుము బ్రహ్మయందు అభాకతుమే. 
ముఖయోమే. ఎందువల్లనంటే? సరవాశబాదులకు ఉండే వాచక భావము (ధర్మము) బ్రహ్మ 
భావ భావి ఐనందువల్ల నామరూప వాయోకరణమును గురంచి చెప్్ప శ్రుతి వల్ల ఆ 
విషయము తెలుసుతున్నది. అన్నజీవేన ఆత్మన అనుప్రవిశ్యన మరూపేవా్యకరవాణి 
అనేదే ఆ వాకయోము.  ఇద్ తేజోఽధికరణము.

*  *  *

ఇక ఆతా్మధికరణము

సూ।। నఆతా్మశ్రుతేః న్త్యతావిచ్చతాభ్యః 2-3-18 ఆత్మకు పుటుటుకలేదు. ఆత్మ 
నితయోమే అని వేదాలవలన వినిపిసుతున్నది. ఆకాశము మొదలుకొని తకి్న ప్రపంచమంతా 
పరబ్రహ్మ నుండే పుడుతున్నది అని ఇప్పటివరకూ స్పషటుము చేయబడింది. ఇపుడు 
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జీవుడికి కూడా ఉత్పతితు ఉన్నదా? లేదా? అని అనుమానము వయోకతుం చేయబడుతూ 
ఉన్నది. ఏది తగును అని అంటే పుటుటుక ఉన్నదని అనడమే సరయైనది అని ఎందువల్ల 
నంటే జీవుడికి పుటుటుక ఉన్నదని అంగీకరంచినపు్పడే ఏకవిజా్నము దావారా 
సరవావిజా్నము కలుగడము అనే ప్రతిజ్ సతయోము అవుతుంది. అంతే ఈ ప్రపంచము 
సృషిటుంపబడడానికి ముందు ఒక్టే ఉన్నది అని నిరా్ధరణ అవుతున్నందువల్లనునూ్న. 
ఆకాశాదులకు వలెనే జీవుడికి కూడా పుటుటుక ఉన్నది అని తెలిప్ శ్రుతులు ఉనా్నయి. 
యతః ప్రసూతా జగతః ప్రసూతీ తోయేనజీవాన్ వ్యససరజాభూమా్యం. ఎవడివల్లనైతే ఈ 
జగతుతుకు జనన మరణాలు సంభవిసూతునా్నయో. ముందుగా ఈ నేలమీదికి భగవానుడు 
న్టిదావారా జీవులను వదిలిపెటిటునాడు. 2) ప్రజాపతిః ప్రజాఅసృజత ప్రజాపతి 
ఐన పరబ్రహ్మ ప్రజలను సృషిటుంచినాడు. 3) సనూ్మలాః సోమే్యమాఃసరావిః ప్రజాః 
సద్యతనః సత్్రతిష్్ఠః ఓ సోముయోడా! ఈ ప్రజలందరూ సతుతునే మూలకారణముగా 
కలవారు. ఆయనపైననే ఆధ్రపడి బ్రతుకుతునా్నరు. 4) యతోవాఇమాన్ భూతాన్ 
జాయన్తో ఎవని నుండి ఐతే ఈ ప్రాణులు అన్్న పుడుతూ ఉన్నవో అని. ఈ తీరుగా 
చేతనుడితో కూడిన జగతుతు పుడుతూ ఉన్నదని చెప్పబడుతున్నందువలన జీవుడికి 
కూడా పుటుటుక ఉన్నదనియ్ తోసుతున్నది. ఐతే ఇట్్ల మీరు అనబోవదుదు. ఏమని? బ్రహ్మ 
నితయోమైనవాడు కాబటిటు తతతు్వమసి ఇతాయోది వాకాయోలవల్ల జీవుడికి బ్రహ్మతవాము ఉన్నది 
అని తెలుసుతున్నందువలన జీవుడు నితుయోడు అని. అదే నిజమైతే ఒక్ జీవుడికేం 
ఖర్మ? ఐతద్త్మమిదంసరవిమ్, సరవిం ఖలివిదం బ్రహ్మ ఇటువంటి వాకాయోల దావారా 
వియదాదులు కూడా బ్రహ్మ సవారూపాలే అని తెలుసుతునా్నయి కాబటిటు అచేతనాలైన 
ఆకాశాదులు కూడా నితాయోలే కావలసి వసుతుంది. కనుక జీవుడు కూడా వియదాదుల వలె 
పుడుతూ ఉనా్నడు అని పూరవాపక్షము ఎదురుపడితే చెపుతూ ఉనా్నరు. నాతా్మశ్రుతేః 
- ఆత్మ పుటటుదు అట్్లగని శ్రుతి చెపుతున్నది. నజాయతే మ్రియతేవా విపశి్చత్ జా్ని 
ఐన జీవుడు పుటటుడం లేదు. చావడమూ లేదు. జాఞాజ్ఞాద్వివజ్. ప్రాజు్డైన పరమాత్మ 
అజు్డైన జీవాత్మ ఇదదురునూ్న పుటుటుకలేనివారే ఇతాయోది వాకాయోలదావారా జీవుడి పుటుటుక 
నిషేధంపబడుతూ ఉన్నది. ఆత్మకు నితయోతవాము ఆ శ్రుతులవల్లనే తెలుసుతున్నది. 
న్తో్యన్తా్యనం చేతనశే్చతననం ఏక్బహూనంయోవిదధ్తి కామాన్. నితుయోలకు 
నితుయోడు ఐనవాడు. చేతనులకు చేతనము ఐనవాడు. చాలామందికి తానొక్డే కోరన 
కోరకలనని్నంటిన్ తీరుసుతున్నవాడు. 2) అజోన్త్యః శాశవితోఽయంపురాణోన 
హన్యతే హన్యమాన్ శరర్ పుటుటుకలేనివాడు. ఎల్లపుడూ ఉండేవాడు. మారు్పలు 
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చేరు్పలు లేకుండా సిథారంగా ఒక్ తీరుగా ఉంటూన్నవాడు. అతిప్రాచీనమైనవాడే ఐనా 
నితయోనూతనుడే. ఈ శరీరము నశింపచేయబడుతూ ఉనా్న అందులో ఉన్న ఇతడు 
మాత్రము చంపబడడు. ఇతాయోది వాకాయోల దావారా కావున ఆత్మ పుటిటుంపబడదు. ఐతే 
ఏకవిజా్నము దావారా అని్నంటిని గురంచీ తెలుసుతుంది అనే ప్రతిజ్ ఎట్్లగా యధ్రథాము 
అవుతుంది? అని అంటునా్నవా? ఇదిగో ఇట్్లగా పొసగుతుంది. జీవుడు కూడా 
బ్రహ్మ కారయోమే కదా! ఐనపు్పడు కారయోకారణాలు వేరు కావు కనుక సరవావిజా్నప్రతిజ్ 
చక్గా అతుకుతుంది. ఐనపు్పడు ఆకాశాదుల వలె పుటుటుక కలవాడు. జీవుడు అనే 
మాటను ఒపు్పకున్నటే్ల అవుతుంది కదా! అని అనవచ్చేను. కాన్ అట్్ల సంభవించదు. 
కారయోము అంటే ఒక ద్రవయోము మరొక అవసథా / దశను పొందడమే కదా! ఆవిధంగా 
మరొక అవసథాను పొందడము జీవుడికి కూడా ఉండనే ఉన్నది. ఐతే గమనించవలసిన 
విశ్షము ఇది - ఆకాశము వంటి అచేతన పదారాథాలకు ఏవిధమైన అనయోధ్భావము 
- మరొక వసుతువు అనబడేవిధమైన మారు్ప కలుగుతున్నదో అటువంటిది మాత్రము 
కాదు జీవుడిది. జీవుడిలో ఉండే జా్నము సంకోచము - తగ్డము - పెరుగడము 
- వికాసములు దావారానే అనయోధ్భావం ఏర్పడుతున్నది. ఆకాశాదులు మాత్రము 
సవారూపములో అనయోధ్భావాని్న పొందుతునా్నయి. ఆ విధమైన సవారూప అనయోధ్బావం 
కలుగడం అనే ఉత్పతితు జీవుడికి లేదు అని ఇక్డ నిషేధంపబడుతూ ఉన్నది. సవాభావ 
అనయోధ్భావము మాత్రము ఉంటున్నది.

కాగా చెప్పబడుతున్న సంగతి ఇది - భ్గయోము (ప్రకృతి) భ్కతు (జీవుడు) 
నియనతు (ఈశవారుడు) లను వేరువేరు సవాభావాలు కలవారని ప్రతిపాదించి భ్గయోమైన 
ప్రకృతిలో ఉండే ఉత్పతితు మొదలైనవాటిని భ్కతులో లేవని నిషేధంచినారు. దానితోపాటు 
నితయోతావాని్న కూడా ప్రతిపాదించినారు. భ్గయోము ఐన పదారథాములో ఉండే ఉత్పతితు 
వినాశాలను, భ్కతులో ఉండే అపురుషారాథాశ్రయతావాని్న - దోషాలు కలి్ ఉండడాని్న - 
నియనతుఐన ఈశవారుడిలో లేదని నిషేధంచినారు. ఆ నియనతు నితుయోడు, నిరవదుయోడు, 
ఎల్లపుడూ సరవాజ్త కలవాడు, సతయో సంకలు్పడు కరణ + అధప + అధపుడూ అని 
(ఇంద్రియాలు ప్రకృతి + వాటిపై పెతతునము కలిగి అనుభవించేవాడు. జీవుడు + 
ఈ ఇదదురన్ శాసించే అధపుడు పరమాత్మ) విశవామంతటికీ పరమాత్మనే అధపతి 
అనిన్్న ప్రతిపాదించి, సూక్ష్మ సూథాలావసథాలలోనూ ఉంటున్న చిదచితుతులు రండూ 
ఆయన శరీరములు అని, ఆయనేమో ఈ రండింటికీ ఆత్మ అని ప్రతిపాదించినారు. 
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కనుక ఎల్లవేళలో్లనూ చిదచిద్ వసుతువులను శరీరముగా కలి్ ఉంటున్న పరబ్రహ్మ 
వాటిని తనకు విశ్షణాలుగా కలి్ ఉంటున్నవాడౌతునా్నడు. ఆయన ఒకపు్పడు 
తన నుండి విడదీయబడినవై ఇది ఫలానా వీడు ఫలానా అని ప్ర్లతో రూపాలతో 
వయోవహరంచడానికి వీలుకానంత చిన్నగా ఉన్న చిదచితుతులను శరీరంగా కలి్ 
ఉంట్డు. ఇది ప్రళయములోని సిథాతి. అపు్పడుపరమాత్మ కారణావసథాలో ఉంట్డు. 
ఒకానొకపు్పడు వేరు చేయబడి అపు్పడు నామము రూపాలను కలి్ సూథాలంగా - పెదదుగా 
- దొడుడిగా - లావుగా ఉన్న చిదచితుతులను శరీరముగా కలి్ ఉంట్డు. అది కారాయోవసథా. 
అపు్పడు కారణావసథాలో ఉన్నవాడు కారాయోవసథాను పొందినపు్పడు కారణావసథాలో ఉండగా 
శబదుస్పరా్శదులు లేని అచిదంశము జీవునికి భ్గయోముగా - అనుభవించదగినదిగా 
ఉండడము కొరకు శబదు స్పర్శరూపరసగంధ్దులతో కూడి ఉంటున్నందువల్ల దానికి 
సవారూప అనయోధ్భావరూపమైన వికారము - మారు్ప జరుగుతుంది. ఇక చిదంశము - 
జీవుడు - తాను వెనుకటి జన్మలో చేసుకున్న కర్మ ఫలాల విశ్షాలను అనుభవించడము 
కోసము దానికి తగినటు్ల జా్నవికాస రూపమైన వికారాని్న పొందుతాడు. ఈ రండు 
ప్రకారాలు - విశ్షణాలు - తో కూడి ఉన్న నియనతుఐన ఈశవారుడు ఆయా అవసథాలలో 
ఉన్న రండింటితో కూడి ఉండడము అనే వికారాని్న కలి్ ఉంట్డు. కారణావసథాలో 
ఉన్నది కారాయోవసథాగా మరొక అవసథాను పొందడము అనే వికారము, ప్రకారాలు ఐన 
చిదచితుతులలోనూ ప్రకార ఐన ఈశవారుడిలోనూ సమానంగానే జరుగుతుంది. కనుకనే 
కారణముఐన ఒకనియొక్ - ఒకదానియొక్ - మరొక అవసథాను పొందడమనే 
రూపములో ఉన్న వికారము దృషాటుయా యేన శ్రుతం శ్రుతం భవతి అని చెపి్పనటు్ల 
ఏక విజా్నము చేత సరవావిజా్నము కలుగుతుంది అని ప్రతిజ్ చేసి మటిటు బంగారము 
వంటివాటిని దృషాటునాతులుగా యథసోమే్యకేన ఇతాయోది వాకయోముతో చూపించినారు. 
ఈ విధమైన జా్నసంకోచవికాస్లను కలి్ంచే ఆయా దేహాలతో సమ్బన్ధము, 
దాను్నండి వేరుపడడములను తెలి్పడిచేసేటువంటివి జీవుడికి మరణము పుటుటుకలు 
ఉన్నటు్ల తెలు్పతున్నవి ప్రజాపతిః ప్రజా అసృజత ఇతాయోది వాకాయోలు. అచిత్ (ప్రకృతి) 
అంశము వలె సవారూపములో మారు్ప కలుగడం లేదు అని తెలు్పనటువంటివి ఉత్పతితు 
లేదని చెప్్పవి, నితయోతావాని్న తెలిపిడి చేసేవి అని గురతుంచాలి. అవి నజాయతేమ్రియతే, 
న్తో్యన్తా్యనం మొదలైన శ్రుతులు. సవారూపము మరొక తీరుగా మారడము, జా్నము 
యొక్ సంకోచము వికాస రూపము ఐన రండు రకాల అనిషటు వికారాలు లేవని తెలిప్వి 
సవాఏష మహానజఆతా్మఽజరోఽమరోఽమృతోబ్రహ్మ, న్తో్యన్తా్యనం ఇతాయోదులు 
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పరమాత్మకు సమ్బని్ధంచినటువంటివి. ఈ ప్రకారంగా ఎల్లపు్పడూ చిదచిదివాశిష్టుడైన 
బ్రహ్మ సృషిటుకి ముందుకాలములో ఒక్డే ఉనా్నడని నిశచేయము చేయడమునూ్న 
నామరూప విభాగములు లేకపోవడం చేతనే కుదురుతున్నది. తదే్ధదం తరిహి అవా్యకృత 
మాసీత్ తన్నమరూపాభా్యం వా్యక్రియత ఆ ప్రళయ కాలములో ఈ ప్రపంచము 
విడదీయబడనిదిగా ఉండింది. దానే్న పరమాత్మ నామరూపాలతో వేరుపరచినాడు అని 
వేదము చెపి్పన వాకయోము ప్రకారమే నామరూప విభాగము చేయబడడము, నామరూప 
విభాగము చేయబడకపోవడముల వలన నానాతవాము, ఏకతవాములు ఏర్పడుతున్నవి 
అని చెప్పబడుతున్నది.

ఎవరైతే అవిదయో అనే ఉపాధ వలన బ్రహ్మనే జీవభావాని్న పొందుతునా్నడు 
అని అంటునా్నరో, ఎవరైతే ఆ ఉపాధ కూడా పరమారథామే దానివల్లనే బ్రహ్మ 
జీవుడనబడుతునా్నడని చెపుతునా్నరో ఎవరైతే బ్రహ్మ సత్ అని మాత్రమే చెప్పబడుతూ 
భ్కతు భ్గయోనియనతు అనే రూపాలను పొందుతూ మూడు విధ్లుగానూ ఉంటునా్నడని 
పలుకుతూ ఉనా్నరో వీరందరూ కూడా అవిదాయో శకితు, ఉపాధ శకితు, భ్కతుమృ భ్గయో నియనత్ర 
శకుతులు అన్్న ప్రళయకాలంలో ఉంటున్నప్పటికీ అపుడు ఒకటే వసుతువు - బ్రహ్మ - 
మాత్రమే ఉన్నది అని నామరూప విభాగాలు లేకపోవడాని్న బటేటు నిరా్ధరణ చేసుతునా్నరు.  
వైషమ్య నైర్మృణే్య న స్పేక్తావిత్ 2) న కర్మ అవిభాగాద్తిచేన్న అనద్తావి దుపపద్యతే 
చాపు్యపలభ్యతేచ అనే సూత్రాలను ఆధ్రంగా చేసుకొని జీవులలో భేదాని్న, వార 
కర్మ ప్రవాహము అనాది విశ్షము ఉన్నది అని అంగీకరంచ్తునా్నరు. ఇక్డక 
విశ్షము ఉన్నది - ఒకని పక్షములో అనాది ఐన అవిదయో కారణంగా బ్రహ్మ గారు 
తామే సవాయంగా మోహపరవశుడు అవుతునా్నరు. (మోహము - అజా్నము - 
తెలియకపోవడము) ఇంకొకాయన పక్షములో పారమారథాకము (కలి్పతముకానిది, 
నిజమైనది) అనాదిఐన ఉపాధచేత బ్రహ్మ సవాయంగా కటుటుబడుతునా్నడు. కారణము 
ఏమిటంటే ఉపాధతో కూడిన బ్రహ్మ కంటే వేరుగా మరొక వసుతువు లేదు కాబటిటు. 
ఇంకా ఒకాయన పక్షములో బ్రహ్మనే విచిత్రాకారాలుగా పరణామాలను మారు్పలను 
పొందుతునా్నడు. తనకు నచచేని కర్మ ఫలాలను అనుభవించ్తునా్నడు. బ్రహ్మనియనతు 
ఐనప్పటికీ, భ్కతుమృతవామూ లేకపోయినా సరవాజు్డు ఐన తనకంటే వేరుకానటువంటి 
భ్కతునుగా తననే భావించ్తునా్నడు కాబటిటు సవాయంగానే కర్మఫలాలను భ్జిసుతునా్నడు. 
ఇక మా పక్షములోనయితే సూక్ష్మ, సూథాల అవసథాలలో ఉన్న చిదచిదవాసుతువులను తనకు 
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శరీరముగా కలి్ ఉన్న బ్రహ్మ తాను కారయోకారణాలు అనే రండు అవసథాలలో ఉన్నప్పటికీ 
సరవాదా ఎట్్లంటి దోషాల వాసన లేని వాడు గాను, సతయోసంకల్పతవాము మొదలుగా గల 
అపరమితమైన గుణాలకు సముద్రము వంటివాడు గానూ అయ్యో ఉంటునా్నడు. తనకు 
ప్రకారాలు - విశ్షణాలు ఐన చిదచిదవాసుతువులలో ఉండే అపురుషారాథాలు, సవారూపము 
మరొక విధంగా మారు్పను పొందడమనేవి వాటికే జీవుడికే, శరీరానికే (ప్రకృతికే) 
చెందుతాయి కనుక పరమాత్మ పరశుదు్ధడుగానే ఉంటునా్నడు. ఇద్ ఆతా్మధికరణము.

*  *  *

ఇక జాఞాధికరణము.

సూ।। జోఞాఽత ఏవ. 2-3-19 ఈ జీవుడు జా్తనే అవుతునా్నడు. వటిటు జా్నము 
కాడు. అట్్లగని శ్రుతివేదము చెపు్పతున్నది కాబటిటు. ఇంతకుముందు ఆకాశాదుల 
వలే జీవుడు పుడుతూ లేడు అని చెప్పబడింది. ఆ సందర్భంగా జీవుని సవారూపము 
నిరూపింపబడుతున్నది. బుదు్ధడు కపిలుడు అంగీకరంచినటు్ల కేవలం జా్నమే 
ఆత్మ యొక్ సవారూపమా? లేక కాణాదుడు ఒపు్పకున్నటు్ల చటుటుఱాయి వలె ఉండి 
జడపదారథాము వంటి సవాభావాని్న కలిగి ఉండి ఏదో ఒక కారణాన వచిచేపడిన ఆగనుతుక 
చైతనయోగుణము కలవాడా! ఇదేదీ కాకపోతే జా్తృతవాము - జా్నాని్న కలి్ ఉండడము, 
మరొక మాటలో చెపా్పలంటే జా్నానికి ఆశ్రయమై ఉండడమే సవారూపమా? అని 
సంశయము కలుగుతున్నది. ఇందులో ఏది సరఐనది? అని అంటే! కేవల జా్నమే 
- చినా్మత్రమే అని అంట్ము. ఎందువల్లనంటే అట్్లగని శ్రుతి చెపు్పతున్నది కాబటిటు. 
అనతురాయోమి బ్రాహ్మణములో య ఆత్మన్ తిష్ఠన్ అనే మాధయోనిదున పరాయోయానికి స్థానములో 
యోవిజాఞాన్తిష్ఠన్ అని కాణవాశాఖకు చెందినవారు పఠంచ్తునా్నరు. అదే విధంగా 
విజాఞానం యజఞామ్ తనుతే కరా్మణి తనుతేఽపిచ అనిన్్న కరతు ఐన ఆత్మయొక్ సవారూపము 
విజా్నమే అని వినిపిసుతున్నది? ఇంకా స్మమృతులలో కూడా జాఞానసవిరూపమత్యనతోన్ర్మలం 
పరమారథాతః ఇతాయోదుల యందు ఆత్మకు జా్నమే సవారూపము అని తెలియవసుతున్నది. 

కాణాదమతానుస్ర ఇట్్ల పలుకుతునా్నడు - జీవాత్మకు జా్నం లేక 
జా్తృతవాము సవారూపము అని, అది స్వాభావికమే అని ఒపు్పకున్నట్్్లతే అతడు అంతట్ 
ఉండేవాడు గనుక ఎల్లవేళలో్ల ఎల్లచోట్లలోనూ ఉపలబ్్ధ - ఉండుట, లభంచ్ట - 
జరుగవలసి ఉంటుంది. అటువంటపు్పడు ఇంద్రియాలతో అవసరమే ఉండక అవి 
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వయోరథాము కావలసి వసుతుంది. ఇంకా గాఢనిద్ర పోయినపు్పడు, మూర్ఛ పొందినపు్పడునూ్న 
ఆత్మ (జా్నసవారూపము) ఉంటూ ఉన్నప్పటికీ చైతనయోము - స్పమృహ/ తెలివి - 
ఉండడము లేదు. మరయు మెలకువతో ఉన్నవానికి ఐనా స్ధనాలు ఐన ఇంద్రియాలు 
చక్గా పనిచేసుతుంటేనే జా్నము పుడుతున్నది కాబటిటున్్న జీవుడికి జా్నము సవారూపము 
కాదు. జా్తృతవామూ కాదు. చైతనయోము మధయోలో వచిచేపడేదే. ఐతే ఆత్మ అని్నచోట్లలో 
ఉంటున్నది అని తప్పక అంగీకరంచవలసి ఉన్నది. ఎక్డ ఉనా్న జా్నకారయోమైన బుది్ధ 
సుఖదుఃఖాదులు కలుగడం మనం చూసూతునే ఉనా్నము. దీని్నబటిటు అంతట్ ఆత్మ 
ఉన్నదని అంగీకరంచ్తునా్నము. ఆత్మ విభ్వు ఐనపుడు ఇవన్్న స్ధయోమవుతవి. 
అట్్లకాక పోయినపు్పడు శరీరమే ఆయా ప్రదేశాలకు పోవడంతో కావలసినది పూరతు 
అవుతుండగా గతి - గమనము అనే దాని్న కలి్పంచ్కుంటే అందుకు ప్రమాణము ఏదీ 
ఉండబోదు. వేదము కూడా సుష్పితు - గాఢ నిద్ర - కాలములో జా్నము ఉండదు అని 
చెపుతున్నది. నహఖలవియమేవం సంప్రతి ఆతా్మనంజానతి అయమహమసీ్మతి. 
న్ఏవేమాన్భూతాన్. ఆ వేళలో నేను ఇటువంటివాడిని అని ఇతడు ఎరుగడు. ఈ ప్రక్న 
ఉన్నవి ఈ రకమైన భూతాలు అనిన్్న ఎరుగడు అని. అదేవిధంగా మోక్షము వచిచేన దశ 
యందునూ్న జా్నము ఉండదు అనియ్ చూపుతూ ఉన్నది. నప్రేత్య సంజాఞాఽసతో. ఈ 
శరీరాని్న విడిచిపోయిన తరువాత జా్నము లేదు అని. జా్నసవారూపము ఆత్మ ఇతాయోది 
ప్రయోగాలు ఏవైతే ఉనా్నయో అవి జా్నానికి ఉండే అస్ధ్రణగుణము కావడం వల్ల 
లాక్షణికమే అని వైశ్షికుడు చెపి్పనాడు.

ఈ విధంగా పూరవాపక్షము ఏర్పడితే దానికి సమాధ్నము చెపు్పతునా్నము 
జ్్ఽత ఏవ అని. జ్ఏవ - ఈ ఆత్మ జా్తృతవా సవారూపము కలవాడే. వటిటు జా్నము కాదు. 
పోన్ జడ సవారూపుడూ కాడు. ఎందువల్లనంటే అత ఏవ. ఈ శ్రుతి చెపు్పతున్నది కనుక. 
నతా్మశ్రుతేః అని ప్రకృతమైన శ్రుతి అతశ్శబదుముతో పరామర్శ చేయబడుతున్నది. 
అట్్లగే ఛందోగయో శ్రుతిలో ప్రజాపతి వాకయోము నందు ముకతు - అముకతు ఆత్మ సవారూపాని్న 
గురంచి చెపుతున్నపు్పడు అథయోవేద ఇదంజిఘ్రాణి ఇతి స ఆతా్మ. ఇక ఎవడైతే ఈ 
వాసనను పీలుచేతునా్నను. తెలు్పకుంటునా్నను. అనే జా్నాని్న కలిగి ఉంటునా్నడో వాడు 
ఆత్మ. మనసైవేతాన్ కామాన్ పశ్యన్ రమతేయ ఏతేబ్రహ్మలోకే. బ్రహ్మ లోకము నందు 
ఎవరైతే ఉంటునా్నరో వారు తమ మనసుస్లతోనే - ఇంద్రియాలతో అక్రలేకుండా 
- కామములను - కోరన వాటిని చూసూతు ఆనందపడుతునా్నరు. సత్యకామః సత్య 
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సంకల్ః. న్పజనంస్మరన్్నదం శరరమ్ ఈ శరీరాని్న దీని చ్టూటు మూగి ఉన్న జనాని్న 
కూడా తలువకుండా. మరొక ఉపనిషతుతులోనూ న పశ్్యమృతు్యం పశ్యతి జా్నము కలి్ 
భగవదుపాసన చేసి ఆయనను సందర్శంచ్కున్నవాడు మృతుయోదేవతను - సంస్రాని్న 
తిరగి చూడడు. ఇదే విధంగా వాజససనేయకములోనూ - కతమ ఆతా్మ ఆత్మ 
ఎవరు? అని అడిగి యోఽయం విజాఞానమయః ప్రాణేషు హృద్అనతోర్ జో్యతిః పుర్షః 
ఇంద్రియాల యందు విజా్నమయుడుఐ హృదయము నందు జ్యోతి సవారూపాని్న కలిగి 
ఉన్న పురుష్డు ఉనా్నడో అతడు అని. తథవిజాఞాతారమర్కేనవిజానీయాత్ అట్్లగే 
విజా్నము కలవాడిని దానితో తప్ప మర దేనితో తెలుస్కోగలు్తాము. జానతే్యవాయం 
పుర్షః ఈ పురుష్డు తెలుసుకుంటూనే ఉనా్నడు. ఇంకా ఏషహిద్రష్ట్ శ్రోతా 
ఘ్రాతారసయితా మనతోబ్ద్్ధకరాతోవిజాఞానతా్మపుర్షః ఇతడు కదా చూచేవాడు. 
వినేవాడు వాసన చూచేవాడు. రస్ని్న చప్పరంచి గ్రహంచేవాడు. తలచ్కొనేవాడు. 
తెలుస్కొనేవాడు. చేసేవాడు. విజా్నమేసవాభావముగా గలటిటు పురుష్డు. ఏవమే 
వాస్య పరిద్రషుట్ రిమాః షడశకలాః లోతుగా పరశీలించి చూచే ఇతనికి ఇటువంటివే 
పదహారు కళలునూ్న అని.

జా్తృతవాము స్వాభావికము ఐతే అంతట్ నిండి ఉన్న ఆ జీవుడు అని్నచోట్్ల 
అందుబాటులో ఉండవలసివసుతుంది అని ఏ మాట అనా్నరో దాని గురంచి చెపుతునా్నరు.

సూ।। ఉత్ క్రాన్తో గతా్యగతీనమ్. 2-3-20 శరీరములో నుంచి లేచిపోవడము, 
ఉన్నత లోకాలకు పోవడము తిరగి వెనుకకు మరో శరీరంలోకి రావడము 
మొదలైనవాటివలన ఆత్మ విభ్వు / అంతట్ వాయోపించి ఉండేదికాదు. ఈ ఆత్మ 
సవారూపము కాదు. కాని అణువంతటిదే. ఎందువల్లనంటే ఉతా్రినితు గతాయోగతులు 
వినిపిసుతునా్నయి కాబటిటు. ఉతా్రినితు ఇట్్ల వినిపిసుతున్నది. తేనప్రదో్యతేనైషఆతా్మన్ష్్రిమతి 
చక్షుష వా మూర్ ధో్నవా అన్్యభో్యవా శరరదేశేభ్యః ఆ హారదుపురుష్డు చూపిన 
వెలుతురు దావారా ఈ ఆత్మ కండ్లలో నుండి గాన్ బ్రహ్మ రన్ధరేము నుండి గాన్ లేక 
శరీరములోని ఇతర ప్రదేశాలనుండిగాన్ లేచిపోతునా్నడు. అని ఇక గతి కూడా! 
యేవైకే చాస్్మత్ లోకాత్ ప్రయన్తో చన్ద్రమసమేవతేసర్విగచ్ఛన్తో. ఎవరైతే ఈ లోకాని్న 
విడిచి పోతారో వారు అందరునూ్న చంద్రుని వదదుకే పోతారు అని ఇంక ఆగతి - 
రావడము కూడా - తస్్మలో్లకాత్ పున్ర్త్యస్్మ లోకాయకర్మణే ఆ లోకాను్నండి తిరగి 
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ఈ కర్మలోకానికి వస్తుడు అని. అదే ఆత్మవిభ్వు గనుక అయ్యోటు్లంటే ఈ ఉత్ క్రానితుగతి 
ఆగతులు ఉండవు. పొసగవు కూడాను. 

సూ।। స్విత్మన చోతతోరయోః 2-3-21 గమనాగమనములు - రాకపోకలు 
తన ఆత్మచేతనే సమా్పదించ్కోవలసి ఉంటుంది. సూత్రములోని చశబదుము 
అవధ్రణారథాములో ప్రయోగింపబడింది. శరీరాని్న విడిచిపెటటుడమనే రూపంలో 
ఉతా్రినితు సిథారంగా ఒక దగ్ర / ఒక ప్రదేశంలో ఉండే ఆత్మకు ఎట్్లగైనా కుదురవచ్చేను 
కాన్ రాకపోకలు - గతాయోగతులు మాత్రము ఎటిటు పరసిథాతులో్లనూ పొసగవు. కనుక అవి 
స్వాత్మనా - తనదైన ఆత్మతో మాత్రమే సంపాదించ్కోవలసి ఉంటవి.

సూ।। నణుః అతత్ శ్రుతేరితిచేన్న ఇతరాధికారాత్ 2-3-22 జీవుడు 
అణువంతటివాడు కాడు. ఆ విధంగా శ్రుతి చెప్పడంలేదు అని అంటేకాదు మహత్ తవాము 
ఇతరునికి - పరమాత్మకు చెందినది కదా! యోఽయంవిజాఞానమయఃప్రాణేషు 
అని జీవుడిని గురంచి ప్రస్తువమును చేసి సవా ఏషమహానజ ఆతా్మ అతడే 
కదా ఈ మహత్ తవాము కలవాడు పుటుటుకలేని వాడు ఐన ఆత్మ అని మహతతు్వము 
వినిపిసుతున్నందున జీవుడు అణువంతటి వాడు కాడు అని అనేటట్లయితే కాదని 
చెపుతునా్నము. ఇతరాధకారాత్ - జీవుడి కంటే వేరయిన ప్రాజు్డగు పరమాత్మకు 
మాత్రమే మహత్ తవామునందు ప్రస్తువము ఉన్నది కాబటిటు. ఒకవేళ ఆరంభములో 
జీవుడిని గురంచి ప్రస్తువనము చేసినా యస్్యనువితతోః ప్రతిబుద్ధఆతా్మ ఏ జీవుడికి 
ఉపాసుయోడైనవాడు ప్రాజు్డైన ఆత్మయ్. అని నడుమ పరమాత్మ ప్రతిపాదింప 
బడుతునా్నడు కనుక ఈ మహతతు్వము ఆయనకు సమ్బని్ధంచినదే కాని జీవుడిది కాదు.

సూ।। సవిశబ్ద ఉన్మనభా్యంచ 2-3-23 జీవుడి విషయంలో సూటిగా 
అణుశబదుము వినిపిసుతున్నది. మరయు అతని పరమాణాని్న పోలిచేచెప్పడం జరగింది 
కూడాను. జీవుడి విషయంలో స్క్షాతుతుగా అణు శబదుమే వినిపిసుతున్నది. ఏషఽణురాతా్మ 
చేతస్వేద్తవో్యయస్మన్ ప్రాణః పంచథ సంవివేశ. ఈ ఆత్మ యందు ప్రాణము ఐదు 
విధ్లుగా ప్రవేశించి ఉన్నదో అని. ఉద్ ధృతయోమానమ్ ఉనా్మనమ్ పైకి ఎతితు పోలిచే 
చెప్పడము. నిరాథారంచడము. అణువుతో సమానమైన వసుతువును పైకి ఎతితు చూపి 
అంతటివాడు అని జీవుడిని గురంచి చెప్పడము కనిపించ్తున్నది. వాలాగ్రశతభాగస్య 
శతధ్కలి్తస్యచ। భాగ్జీవః సవిజ్ఞాయః వెంట్రుక కొసను / వడ్లగింజ యొక్ 
చివరలో ఉండే ములు్లను వంద భాగాలుగా చేసి దానిలో ఒక భాగాని్న తిరగి నూరు 
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భాగాలుగా చేసేతు అందులో ఒక్ భాగము అంతగా జీవుడు ఉంటునా్నడు అని, 
ఆరాగ్రమాత్రోహ్యవరోఽపిదృషట్ః ఆరము యొక్ కొసవలె చిన్నగా ఉండెడు వాడక 
చిన్నవాడు కూడా చూడబడినాడు. అనికూడా. కనుక ఈ ఆత్మ అణువంతటివాడే. ఐతే 
ఇట్్ల అనవచ్చేను. ఆత్మ అణువంతటి వాడైనపు్పడు శరీరమంతట్ వాయోపించే నొపి్ప 
కుదరదు అని. దానికి మరొకరీతిగా పరహారమును చెపు్పతునా్నడు.

సూ।। అవిరోధః చన్దన వత్ 2-3-24 చందనము వలె విరోధము ఉండదు. 
హరచనదునము యొక్ బ్ందువు దేహములో ఏదో ఒక భాగము నందు ఉన్నప్పటికీ 
శరీరమంతట్ ఉండే ఆహా్లదాని్న ఎట్్ల కలిగిసుతున్నదో ఆ విధంగానే దేహంలోని ఒక 
ప్రదేశములో ఉంటునా్న సకల దేహము నందూ ఉండే వేదనను అనుభవిసుతునా్నడు 
జీవుడు.

సూ।। అవసథాతివైశేష్్యద్తిచేన్న అభు్యపగమాద్ హృద్హి 2-3-25 అవసిథాతి 
విశ్షము వలన అట్్ల జరుగుతున్నది అని అంటేకాదు. ఆత్మ కూడా దేహములోని 
ఒకానొక ప్రదేశములో ఉంటున్నది అని ఒపు్పకునా్నరు కాబటిటు. హరచందనబ్ందువు 
మొదలైనవి దేహములోని ఒకానొక దేశము నందు ఉండడమువల్ల ఆ విధమైన 
ఆహా్లదము కలుగుతున్నది. ఆత్మకు ఒకచోట ఉండడము సరవాత్రా వాయోపించడము 
లేదు అని అనకూడదు. ఆత్మకు కూడా దేహములోని ఒకానొక ప్రదేశములో సిథాతిని 
/ఉండుటను ఒపు్పకునా్నరు కదా! హృదయప్రదేశము నందు ఆత్మ ఉంటున్నది 
అని వేదములో వినిపిసుతున్నది. హృద్హ్యయమాతా్మతత్ర ఏకశతంనడీనమ్. ఈ 
ఆత్మ హృదయములో ఉనా్నడు. అక్డ ఒక వందనాడులు కలుసుతున్నవి అని. అట్్లగే 
కతమ ఆతా్మ ఎటువంటివాడు ఆత్మ అని ప్రారంభంచి యోఽయం విజాఞానమయః 
ప్రాణేహృద్యనతోరోజాష్తిః. విజా్నమయుడు ఐన ఈ పురుష్డు ప్రాణాలతో కలసి 
హృదయములోపల దీపము వలె వెలుగుతూ ఉనా్నడు అని. ఆత్మ దేహము యొక్ 
విశ్షప్రదేశములో ఉంటునా్నడనే విషయాని్న తెలుపడానికి చనదునము యొక్ 
దృషాటునతుము చూపబడింది. కాన్ చనదునానికి ఫలానా ప్రదేశములోనే ఉండాలనే 
నియమం ఏమీ లేదు. 

దేహములో ఒక ప్రదేశములో ఉంటున్నవాడు దేహమంతట్ వాయోపించే 
పనులను చేయగలిగే ప్రకారాని్న తన మతము ప్రకారము చెపు్పతునా్నడు.
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సూ।। గుణవద్వి ఆలోకవత్ 2-3-26 ఆత్మ తనదైన గుణము జా్నముతో 
శరీరమంతట్ నిండి ఉనా్నడు. వెలుతురు వలెనే. సూత్రములోని వాశబదుము ఇతరుల 
మతాని్న తిపి్పకొటటుడానికి ప్రయోగించినారు. ఆత్మ తన గుణమైన జా్నముతో 
దేహమంతట్ వాయోపించి ఉనా్నడు. వెలుతురు వలెనే. మణి సూరుయోడు మొదలైన 
వసుతువులు ఎక్డో ఒక ప్రదేశములో ఉనా్న తమ వెలుతురు దావారా అనేక ప్రదేశాలలో 
వాయోపించి ఉన్నటు్ల కనిపిసుతున్నది ఆ విధంగానే హృదయంలో ఉన్న ఆత్మయొక్ 
జా్నమనే గుణము శరీరమంతట్ నిండి ఉంటున్నది. జా్తఐన ఆత్మ కానితుకి నెలవు 
ఐనవాడు. అతని జా్నము తాను ఉండే చోటికి మాత్రమే పరమితము కాకుండా తనకు 
ఆశ్రయమైన స్థానాని్నంచి మిగతా చోట్లలో ఉండడము మణి దానియొక్ కానితువలె 
చక్గా కుదురుతుంది అని మొదటి సూత్రములో నిరూపించినాము.

ఔనండీ! జా్నము మాత్రమే ఆత్మ అని చెపి్పనాము కదా! అటువంటపు్పడు 
జా్నాని్న సవారూపము కంటే వయోతిరేకంగా గుణము అని చెప్పడము ఎట్్ల పొసగుతుంది? 
అని అంటే చెపుతునా్నడు.

సూ।। వ్యతిర్క్ గన్ధవత్. తథ చ దర్శయతి 2-3-27 భూమికి వయోతిరేకంగా 
వేరుగా గన్ధము ఎట్్ల ఉంటున్నదో అట్్లగే ఆత్మకు వయోతిరేకంగా విడిగా జా్నము 
అనే గుణము ఉన్నది. ఆ విషయానే్న వేదము చూపుతున్నది. భూమి కంటే 
వేరుగా దాని గుణముగా కనిపించే వాసన ఎట్్ల ఉంటున్నదో ఆ విధంగానే 
జానామి తెలుసుకుంటునా్నను అని జా్త ఐన వానియొక్ గుణముగా కనిపించే 
జా్నము అతడికంటే వేరుగా కనిపిసుతున్నది. వేదము కూడా దానినే వినిపిసుతున్నది. 
జానతే్యవాయం పుర్షః.  ఈ పురుష్డు తెలుసుకుంటూనే ఉనా్నడు అని.

సూ।। పృథక్ ఉపదేశాత్ 2-3-28 విడిగా చెపి్పనందువలన. విజా్నము అనే 
గుణము తనకు వాచకమైన శబదుముతో విడిగా ఉపదేశింప బడుతున్నది. నహి విజాఞాతుః 
విజాఞాతేః విపరిలోప్ విద్యతే విజా్నము కలవాడైన ఆత్మ యొక్ విజా్నము బొతితుగా 
లేకుండా పోవడం కనిపించడం లేదు అని.

యోవిజాఞాన్తిష్ఠన్, విజాఞానం యజఞాంతనుతే, జాఞానసవిరూపమత్యనతోన్ర్మలమ్ 
ఇతాయోది వాకాయోలలో జా్నమే ఆత్మ అని చెప్పబడుతున్నది కదా! ఐనపు్పడు మీరు 
వేరువేరు అని చెప్పడం ఎట్్ల కుదురుతుంది? అని అంటే చెపుతునా్నడు.
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సూ।। తద్ గుణస్రతావితుతో తదవిష్పదేశః ప్రాజఞావత్ 2-3-29 విజా్నగుణమే 
స్రముగా కలి్ ఉన్నందువల్ల ఆత్మను విజా్నమని అంటునా్నము. ప్రాజు్డిని వలెనే. 
తుశబదుము చోదయోమును తిపి్పకొడుతున్నది. తద్ గుణస్రతావాత్ విజా్నగుణమే స్రము 
ఐనందువల్ల ఆత్మను విజా్నము అని పిలుసూతు ఉనా్నము. ఆత్మకు విజా్నమే స్రము 
వంటి దైన గుణము. ఎట్్లగంటే? ప్రాజు్నికి (పరమాత్మకు) ఆనందము స్రమైన 
గుణము. దాని్న బటిటు ఆ పరమపురుష్డిని ఆనందము శబదుముతో వయోవహరంచ్తూ 
ఉనా్నము. యదేషఆకాశ ఆనందో నస్్యత్ ఈ ఆకాశము అనే, బాగావెలిగేవాడైన 
ఆనందుడు లేకపోయినట్లయితే. ఆనందో బ్రహే్మతివ్యజానత్ ఆనందమే బ్రహ్మ అని 
తెలుస్కునా్నడు అని. ప్రాజు్డికి ఆనందము స్రభూతమైన గుణము. సఏక్ బ్రహ్మణ 
ఆనందః. అది బ్రహ్మ యొక్ ఒక ఆనంద గుణము. ఆనందో బ్రహ్మణోవిద్విన్ 
నభిభ్తి కతశ్చన. బ్రహ్మయొక్ ఆనందాని్న తెలిస్నవాడు దేనివల్లనూ భయపడడు 
అని. సత్యంజాఞానమననతోంబ్రహ్మ అని విపశిచేత్ ఐన ప్రాజు్డికి ఏ జా్న శబదుముతో ప్రు 
ఉన్నదో అట్్లగే జీవుడికి కూడా! సహబ్రహ్మణా విపశి్చతా విపశిచేత్ ఐన బ్రహ్మతో కలసి 
యః సరవిజఞాః ఎవడు అన్్న తెలిస్నవాడో ఇటువంటి వాకాయోలలో ప్రాజు్డికి జా్నము 
స్రమువంటిదైన గుణమని తెలుసుతున్నది.

సూ।। యావద్త్మ భావితావిచ్చ నదోషః తద్దర్శనత్ 2-3-30 విజా్నము ఈ 
శరీరములో ఆత్మ ఉన్నంతవరకూ ఉండే గుణము ఐనందువల్ల అట్్ల పిలువబడటంలో 
తప్్పమీ లేదు. అట్్లగా కనిపించ్తున్నది కాబటిటు. విజా్నము యావదాత్మభావిధర్మము 
కాబటిటు దాని్న పురస్రంచ్కొని ఆవిధంగా పిలువడంలో తపు్ప లేదు. కొము్మలు విరగిన 
గోవు మొదలైనవి వాటిలోఉండే గోతావాది ధరా్మలను బటిటు వాటికి ఆ సవారూపమునిలిచే 
ఉన్నంతకాలము గోవు అనే శబాదుదులతో వయోవహరంపబడూతు కనిపిసుతున్నవి అది 
వాటి యొక్ సవారూపాని్న నిరూపించే ధర్మము అవుతున్నది కాబటిటు. సూత్రములోని 
చకారాని్న బటిటు జా్నము వలెనే ఆత్మ కూడా సవాప్రకాశము ఐనందువల్ల జా్నమని పిలిసేతు 
దోషము లేదని కలిపి చెపు్పతునా్నడు.

సుష్పితు మూర్ఛ మొదలైన అవసథాలలో జా్నము కనిపించడము లేదు. కాబటిటు 
జా్నము సవారూపానికి అనుబన్ధము ఐన ధర్మము కాదు అని అన్న విషయములో 
చెపుతునా్నడు.
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సూ।। పుంస్తోవాద్వతుతో అస్యసతో అభివ్యకతో యోగాత్ 2-3-31 జా్నము 
పురుష్డిలోని పుంసతు్వము వలె ఉన్నదే ఐనా కొని్న సందరా్భలలో మాత్రమే 
బయటపడుతుంటుంది. తు శబదుము లేవనెతితున శంకను తొలగించడం కొరకు 
ప్రయోగింపబడింది. అసయో - సుష్పితు మొదలైన దశలో్ల ఉంటూ ఉండే ఈ జా్నము 
మెలకువగా ఉన్న దశలలో వెల్లడి అవుతున్నది కాబటిటు అది సవారూపముతో ముడిపడి 
ఉన్న ధర్మమే. పుంసతు్వము వలె. ఎట్్ల గంటే పుంస్తు్వదులకు అస్ధ్రణమైన 
ధర్మము బాలాయోవసథాలో ఉన్నప్పటికీ బయటపడకపోయినా యవవానము వచిచేనాక 
బయటపడుతున్నది కాబటిటు ఆ ధ్తువు ఒకానొకపు్పడు మాత్రమే ఉండేది కాదని 
తెలుసుతున్నది కదా! శరీరము ఏడు ధ్తువులతో కూడి ఉంటుండడము అనేది 
సవారూపాను బని్ధ ఐన ధర్మము. తత్ సపతోధ్తు త్రిమలం ద్వియోన్ చతురివిధ్ 
హారమయం శరరమ్. ఆ శరీరము ఏడు ధ్తువులను కలి్ ఉన్నది. మూడురకాలైన 
మలములను కలి్నటిటుది. రండింటివల్ల పుడుతున్నది. నాలుగు విధ్లైన ఆహారాలను 
తీసుకొంటున్నది అని శరీరము యొక్ సవారూపాని్న ఆయురేవాద శాసత్రము చెపుతున్నది. 
సుష్పితు ఆది అవసథాలలో నేను అనబడే అహమరథాము ప్రకాశిసూతునే / తెలుసూతునే 
ఉంటుందని మునుప్ చెపి్పనాము. ఆ విధంగా ఉంటూ ఉన్న జా్నము విషయములను 
గ్రహంచడము దావారా మెలకువ కలి్ ఉన్న దశలలో కనిపిసూతునే ఉన్నది. ఈ విధమైన 
జా్తకు ఉండే ధరా్మలు ఇంతకుముందే ఉపపాదింపబడినాయి. కనుక జా్తృతవామే 
జీవాత్మయొక్ సవారూపము. అటువంటి జా్తృతవాధర్మముతో కూడి ఉన్న జీవుడు 
అణువు అంతటి పరమాణము కలవాడు. నప్రేత్య సంజాఞాఽసతో అనే వాకయోము చేత 
ముకుతునికి జా్నము ఉండదు అని చెప్పబడడము లేదు. కాన్ ఏతే భో్య భూతేభ్యః 
సముతా్ధయ తాన్్యవాను వినశ్యతి అనే వాకాయోని్న బటిటు సంస్రదశలో భూతాలను 
అనుసరంచి ఉండడము వలన కలిగే పుటుటుక చావడం మొదలైనవి కనిపిసూతు ఉన్నవో 
అవి ముకుతుడికి లేవు. నపశ్్యమృతు్యం పశ్యతి న రోగం న్తదుఃఖతామ్. సరవింహ పశ్యః 
పశ్యతి సరవిమాప్్నతిసరవిశః పరమాత్మను జా్న్పాసనల దావారా దర్శంచ్కున్నవాడు 
మృతుయోవును - సంస్రాని్న పొందడు రోగాలను వాటివల్ల కలిగే దుఃఖాలనూ 
అనుభవించడు. సమసతు ప్రపంచాన్్న పరమాత్మతో నిండి ఉన్నదిగా దర్శంచ్కుంట్డు. 
కోరనదానె్నలా్ల పొందుతాడు. న్పజనం స్మరన్్నదం శరరమ్, మనసైతాన్ కామాన్ 
పశ్యన్ రమతే. ఇతాయోది శ్రుతివాకాయోలతో ఏకారథాతను పొందుతున్నందువలన.
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ఇపుడు జా్నమే ఆత్మ అని వాదించేవార మతము ప్రకారము ఆత్మ అంతట్ 
వాయోపించి ఉండే విభ్వు ఐనపు్పడు కనపడే దోషాలను ఎతితు చూపుతునా్నడు.

సూ।। న్తో్యపలబి్ధ అనుపలబి్ధ ప్రసంగః అన్యతరన్యమో వా అన్యథ 2-3-32 
ఆత్మ విభ్వు ఐనపుడు ఎల్లపుడూ అందుబాటులో ఉండడము గాన్ లేకపోవడము కాన్ 
లేక రండూ కలసి గాన్ ఏర్పడవలసి ఉంటుంది. లేదా ఏదో ఒకటి ఐనా సంభవించవలసి 
ఉంటుంది.  అనయోథ్ - ఆత్మ అంతట్ ఉంటుంది అనే పక్షములో, అది జా్నము 
మాత్రమే అనే పక్షములోనూ ఎల్లవేళలా ఉపలబ్్ధ, అనుపలబ్్ధ కలిసియ్ లభంచ్తూ 
ఉండవలసి ఉంటుంది. అనయోతరనియమోవా - ఉపలబ్్ధయ్ - లభంచడము నితయోము 
కావలసి ఉంటుంది. లేదా అనుపలబ్్ధ ఐనాకాన్ నితయోమూ జరుగవలసి ఉంటుంది. 
ఇదీ ఇక్డ చెప్పబడుతున్న విషయము - లోకంలో కనిపిసుతున్న ఆత్మయొక్ 
ఉపలబ్్ధ, అనుపలబు్ధలకు ఈ జా్నాత్మ సరవాగతుడైనవాడు హేతువవుతునా్నడు. అది 
ఉపలబ్్ధకి కాన్ అనుపలబ్్ధకైనాగాని, రండింటికీ కారణమయ్యోటు్లంటే ప్రతిచోట్ 
రండూ ఏర్పడవలసి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఉపలబ్్ధకే కారణమయ్యోటు్ల ఉంటే 
అందరకీ అని్నవేళలో్ల అని్నచోట్లలో అనుపలబ్్ధ - దొరుకకపోవడం ఉండకూడదు. 
ఇక అనుపలబ్్ధకే హేతువైనట్లయితే సరవాదా సరవాత్ర ఉపలబ్్ధ కాకుండా ఉండాలి 
అని. మా పక్షములోనయితే జీవుడు - జా్త శరీరములో మాత్రమే ఉంటునా్నడు 
కాబటిటు. ఆత్మ అక్డ మాత్రమే లభంచ్తుంది. మరొకచోట లభంచదు. కనుక ఒక 
వయోవసథా సిది్ధసుతుంది. ఎక్డ ఉనా్న ఎటు్లనా్న కరణాలకు - ఇంద్రియాలకు - సరగా 
పనిచేసుతున్నవాటికి కనిపించ్తాడు అనేట్లయితే ఆత్మలన్్న అంతట్ ఉంటునా్నయి 
కాబటిటు ఇంద్రియాలని్నటితో ఎల్లపుడూ కలిసి ఉంటునా్నము కనుక కనిపించ్తాడు, 
కనిపించడు అనే నియమము లేదు కావున ఇంతకుముందు చెపి్పన దోషమే ఇక్డ 
కూడా వరతుంచ్తుంది. కనుక ఆత్మ సరవాగతము అని్నచోట్లలో ఉండే విభ్వుకాదు. 
శరీరములో మాత్రమే ఉంటుంది. ఇద్ జాఞాధికరణము.

*  *  *

ఇక కరత్ధికరణము.

సూ।। కరాతో శాస్త్ర్ధవతాతోవాత్ 2-3-33 ఆత్మకరతు. ఆయా పనులను చేసేవాడుగా 
ఉనా్నడు. శాసత్రము అరథావనతుము కాబటిటు. ఈ ఆత్మజా్నము కలవాడు జా్త. అతడు 
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అణువంత పరమాణము కలవాడు అని చెప్పబడింది. ఇపు్పడు అతడే కరతునా? 
లేకతాను కరతుకాకుండానే అచేతనాలైన గుణాలకున్న కరతుమృతావాని్న తనయందు 
ఆరోపించ్కుంటునా్నడా? అని విచారంపబడుతున్నది. ఈ రండింటిలో ఏది తగినది? 
అని అంటే ఆత్మ కరతు కాడు అనేదే తగినది. ఎందువల్లనంటే ఆత్మ కరతుకాడని గుణాలకే 
కరతుమృతవాము ఉన్నదని అథ్యోత్మ(వేదానతు) శాస్త్రలయందు వినిపిసుతున్నది. అది ఇట్్లగా 
- కఠ ఉపనిషతుతులో జీవుడికి నజాయతే మ్రియతే ఇతాయోదివాకయోము దావారా పుటటుడము 
ముసలివాడు కావడం చచిచేపోవడము మొదలైన ప్రకృతి ధరా్మలను నిషేధంచి, 
చంపడము వంటి క్రియల యందు కరతుమృతవాము కూడా నిషేధంపబడింది. 

శ్్ల।। హనతోచేన్మన్యతే హనుతోంహతశే్చన్మన్యతే హతమ్। ఉభౌత్నవిజానీత్ 
నయం హన్తో నహన్యతే।। నిజంగా చంప్వాడయితే హనతు అని, చచేచేవాడే 
అయినట్లయితే చచిచేనవాడుగానూ తలచవచ్చేను. అయితే ఈ హనతుగాన్ హతుడుగాన్ 
ఒక విషయాని్న తెలుసుకోవడం లేదు అది ఏమంటే నేను చంపడం లేదు, నేను చావడం 
లేదు అని. తనను హంతనుగా భావించ్కుంటూ ఆత్మ వసుతువును గురంచి తెలుస్కోవడం 
లేదుఅని అరథాము. ఆ విషయానే్న భగవనుతుడైన శ్రీకృష్్ణడు ఇట్్లగా చెపి్పనాడు. జీవుడిక 
అకరతోమృతవిమే సవిరూపము. న్ను చేసుతోన్నను అన్ కరతోమృతావిభిమానము మాత్రము 
వా్యమోహమే అని ప్రకృతేఃక్రియమాణాన్గుణైః కరా్మణిసరవిశః। అహంకారవిమూఢా
తా్మకరాతోఽహమితిమన్యతే।। ప్రకృతికి చెందిన సతవాము రజసుస్ తమసుస్ అనే గుణాల 
చేత చేయబడే కర్మలను అని్నంటిన్ కూడా జీవుడు నేను అనే అహంకారముచేత కళ్్ళ 
మూసుకునిపోయి అజా్నముతో నేనే కరతును అని తలుసుతునా్నడు. నన్యం గుణేభ్యః 
కరాతోరం యద్ద్రష్ట్ అనుపశ్యతి గుణాలకంటే వేరుగా మరొక కరతును ఎపు్పడైతే 
చూడడో. శ్్ల।। కార్యకారణకరతోమృతేవిహేతుః ప్రకృతిర్చ్యతే। పుర్షః సుఖదుఃఖ్నం 
భోకతోమృతేవిహేతుర్చ్యతే।। కారయోము, కారణము, కరతుమృతావాలకు హేతువు ప్రకృతి అని 
చెప్పబడుతున్నది. పురుష్డు సుఖదుఃఖాలను అనుభవించడములో - భ్కతుమృతవాము 
నందు హేతువుగా చెప్పబడుతునా్నడు అనిన్్న. కనుక పురుష్డికి భ్కతుమృతవామే ఉన్నది. 
కరతుమృతవాము మాత్రము ప్రకృతిదే అని పూరవాపక్షము.

ఇట్్ల ఎదురైన వాదానికి సమాధ్నమును చెపుతునా్నము -  కరాతు శాస్త్రరథావతాతు్వత్ 
అని. ఆత్మనే కరతు గుణాలు కావు. ఎందువల్ల అంటే శాసత్రము అరథావంతము కాబటిటు. 
శాస్త్రలు యజ్త సవిరగాకామః సవారా్ని్న కోరుకునేవాడు యజా్ని్న చెయాయోలి. ముముక్షుః 



624 భగవద్రామానుజ విరచిత బ్రహ్మసూత్రభాషయోమ్

బ్రహ్మ ఉపాసీత మోక్షమును కావాలని కోరేవాడు బ్రహ్మను ఉపాసించాలి. ఇటువంటి 
వాకాయోలు సవార్ము మోక్షము వంటి ఫలాలను అనుభవించేవాడిని కరతుమృతవాము నందు 
నియోగించ్తునా్నయి. కర్మలను చెయయోమని బోధంచ్తునా్నయి. అచేతనానికే 
కరతుమృతవాము ఉండేట్లయితే దాని్న వేరే ఒకడు ఈ పనిచెయియో అని శాసించాలిస్న 
అవసరము లేదు. శాసనము చేసుతుంది కనుక దాని్న శాసత్రము అని అంటునా్నరు. 
శాసనము అంటే ప్రవరతుంపచేయడము లేక నడిపించడములేక ఆయా పనులను 
చేసేటటు్ల పురకొల్పడము. శాస్త్రనికి ప్రవరతుకతవాము అనేది బోధ - జా్నాని్న 
పుటిటుంచడం దావారా సిది్ధసుతున్నది. అచేతనమైన ప్రధ్నానికి బోధంచడము వీలుకాదు. 
కనుక శాస్త్రలకు అర్ధవతతు్వము చేతనుడైన భ్కతుకు కరతుమృతవాము ఉన్నపు్పడే దకు్తుంది. 
అందుకే శాసత్ఫలం భోకతోరి భ్కతుయందే శాసత్ర ఫలము అనవాయించ్తుంది. అని పెదదులు 
చెపి్పనారు. హనాతు చేత్ మనయోతే ఇతాయోది వాకయోముతో హనన క్రియ యందు ఆత్మకు 
కరతుమృతవాము లేదని వినిపిసుతున్నది అని ఏమాట చెపి్పనారో అది ఆత్మ నితయోమైనందున 
హనతువయోము - చంపబడేది - కానందున చెప్పబడింది కాన్ మీ ఉదేదుశయోము ప్రకారము 
కాదు. ప్రకృతేః క్రియమాణాని ఇతాయోది వాకయోము దావారా గుణాలకు మాత్రమే 
కరతుమృతవాము ఉన్నది అని స్మమృతి చెపుతున్నది అని కదా మీరు అంటునా్నరు. అది కూడా 
స్ంస్రకమైన పోకడలలో ఈ జీవునికి కరతుమృతవాము సతతు్వ రజసతుమో గుణాలతో 
సంసర్ము - కలయిక - వల్ల ఏర్పడినదే. కాన్ సవారూపము కారణంగా కలిగింది కాదు. 
కనుక ప్రాపాతుప్రాపతుములను సరగా అనవాయ వయోతిరేకాలతో నిరూపించి చూచినపు్పడు 
గుణాలకే కరతుమృతవాము ఉన్నది అని చెప్పబడుతున్నది. అట్్లగని భగవదీ్తలోనే 
చెప్పబడింది. శ్్ల।। కారణం గుణసంగ్ఽస్య సదసదో్యన్జన్మసు మంచీ చెడు జన్మలు 
కలుగడానికి కారణము గుణాలతో పొతుతు ఉండడమే అని. అట్్లగే ఆ విషయములోనే 
ఆత్మకు కరతుమృతావాని్న ఒపు్పకొని ఈ విధంగా చెప్పబడింది. శ్్ల।। తతైత్వంసతి కరాతోరం 
ఆతా్మనం కేవలం తు యః। పశ్యత్యకృతబుద్్ధతావిత్ న స పశ్యతి దుర్మతిః।। ఆ విధంగా 
తాను కరతు అవుతూ ఉంటుండగా తను్న ఎటువంటి సమ్బన్ధమూ లేని కేవలుడినిగా 
ఎవడు తలుసుతునా్నడో అతడు సిథార నిశచేయాని్న కలి్ లేనందున దుర్మతి ఐనవాడు 
వాసతువాని్న కనుగనడం లేదు అని. శ్్ల।। అద్ష్్ఠనంతథకరాతోకరణంచ పృథగవిదమ్। 
వివిధ్చపృథక్ చేష్ట్దైవంచైవా త్రపంచమమ్।। శరీరము, కరతు ఐన జీవుడు/ 
పలురకాలైన పనిముటు్ల, వాటితో చేసే అనేక విధ్లైన పనులు / క్రియలు, దేవుడు 



శ్రీభాషయోమ్ 625

మొతతుము కలిపి ఈ ఐదు ఏపనికైనా జరుగడానికి కారణాలు అవుతునా్నరు. ఇవన్్న 
కూడినపు్పడే ఏదైనా ఒక పని జరగి తీరుతుంది. అని అధషాఠునము మొదలుకొని 
దైవము వరకు ఉన్న వాటితో అవసరము తప్పని సర అయియో ఉంటుండగా ఆత్మకు 
ఉన్న కరతుమృతవాం నందు తనను మాత్రమే ఎవడు కరతుగా తలుసుతునా్నడో అటువంటివాడు 
వాసతువాని్న చక్గా గమనించడం లేదని అరథాము.

సూ।। ఉపాద్నత్ విహారోపదేశాచ్చ 2-3-34 ప్రాణాలను స్వాకరంచడము, 
వాటితో కలిపి విహరంచడములోనూ కరతుమృతవాము చెప్పబడుతున్నందు వలన కూడా! 
సయధ్మహారాజః అతడు మహారాజుగారవలే అని ఆరంభంచి ఏవమేవైష ఏతాన్ 
ప్రాణాన్ గృహీతావిసేవిశరర్యథకామం పరివరతోతే ఇదే తీరుగా ఈ ప్రాణాలను/ 
ఇంద్రియాలను చేపటిటు తన వశములో ఉంచ్కొని తన శరీరములో తనకు నచిచేన 
తీరుగా సేవాచ్ఛగా సంచరంచ్తూ ఉంటునా్నడు అని. చెపి్పనటు్లగా ప్రాణాలను 
స్వాకరంచ్టలో మరయు వాటితో కూడి సంచరంచడము లోనూ జీవుడికి కరతుమృతవాము 
ఉపదేశింపబడుతున్నది.

సూ।। వ్యపదేశాచ్చక్రియాయాం నచేత్ న్ర్్ధశవిపర్యయః 2-3-35 జీవునికి 
కరతుమృతవాము ప్రొ్నబడడము వలన కరతు అవుతునా్నడు. బుది్ధయ్ కరతు అని అనేటట్లయితే 
నిరేదుశము మారవలసి ఉంటుంది. విజాఞానంయజఞాం తనుతే. కరా్మణి తనుతేఽపిచ 
విజా్నమయుడైన జీవాత్మ యజా్లను చేసుతునా్నడు. లౌకికమైన పనులనునూ్న 
చేసుతునా్నడు అని లౌకిక వైదిక క్రియలలో కరతుమృతావాని్న ప్రొ్న్నందువల్ల కూడా జీవుడు 
కరతునే. ఐతే విజా్నశబదుము చేత ఆత్మను ప్రొ్నడం లేదు. కాన్ అనతుః కరణము ఐన 
బుది్ధనే ప్రొ్నా్నరు అని అనేటట్లయితే అపు్పడు నిరేదుశం మారపోవలసి ఉంటుంది. 
ఎందుకంటే బుది్ధ అనేది జీవుడికి ఒక స్ధనం పనిముటుటు అవుతున్నది కనుక 
విజా్నేన అనే తృతీయావిభకితుకి బదులు కరణవిభకితు - దివాతీయావిభకితు - తో నిరేదుశము 
చెయయోవలసి ఉంటుంది. ఇక ఆత్మకు కరతుమృతవాము లేకుంటే దోషాని్న చెపు్పతునా్నరు.

సూ।। ఉపలబి్ధవత్ అన్యమః 2-3-36 ఉపలబ్్ధ వలె ఏదో ఒక నియమము 
లేకుండా పోవలసి వసుతుంది. ఎట్్లగైతే ఆత్మకు విభ్తవాము ఉన్నపుడు న్తో్యపలబి్ధ 
అనుపలబి్ధ ప్రసంగః ఇతాయోది సూత్రము దావారా ఉపలబ్్ధకి నియమము లేకపోవడము 
చెప్పబడిందో దానివలెనే ఆత్మ కరతుకాకపోయినట్లయితే, ప్రకృతికే కరతుమృతవాము 
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ఉండేటట్లయితే అది పురుష్లు - జీవులు - అందరకీ స్ధ్రణమైనటిటుది కాబటిటు అది 
చేసే పనులు అన్్న అందరకీ అనుభవానికి అక్రకొస్తుయి. లేదా ఏ ఒక్డికీ పనికిరావు. 
ఆత్మలకు విభ్తావానే్న ఒపు్పకున్నందువలన సని్నధ్నము - అందుబాటులో ఉండడము 
- అందరకిన్్న తేడా లేకుండా / వైశిషటుయాము లేనిదిగా ఉండాలిస్ వసుతుంది. ఇందువలే్ల 
అనతుఃకరణాదులకు కూడా నియమము లేకుండా పోతుంది. వాటితో సమ్బన్ధము 
ఉన్నపు్పడే ఇది ఇతడి శరీరము, ఇతని బుది్ధ, ఇతని ఇంద్రియాలు అని వయోవసథా ఉన్నపుడే 
ఆయా వయోకుతులు వాటితో అని్న పనులు నిరవాహంచ్కోగలు్తారు. వయోవసథా నిలుసుతుంది.

సూ।। శకతో విపర్యయాత్ 2-3-37 భ్కతుమృతవా శకితు విపరయోయము - తలక్రిందులు 
- మారు్ప అవుతుంది. బుది్ధకే గనుక కరతుమృతవాము ఉన్నదని ఒపు్పకుంటే కరతు కంటే 
వేరయినవానికి భ్కతుమృతవాము కుదురదు కాబటిటు భ్కతుమృతవా శకితు కూడా బుది్ధకే కలుగవలసి 
వసుతుంది. అపు్పడు ఆత్మకు భ్కతుమృతవా శకితు తరగిపోతుంది / కొరవడుతుంది. భ్కతుమృతవాము 
బుది్ధకే దకు్తుంది కనుక ఆత్మ ఉన్నది అనే విషయంలో ప్రమాణము లేకుండా 
పోతుంది. పుర్షఽసతో భోకతోమృభావాత్ భ్కతు అవుతున్నందువలన పురుష్డు ఉనా్నడు 
అని వారు అంగీకరంచినారు.

సూ।। సమాధ్య భావాచ్చ 2-3-38 సమాధ లేకపోవడమువలన కూడా. బుది్ధకే 
కరతుమృతవాము ఉన్నపు్పడు మోక్షానికి స్ధనమైన సమాధ విషయంలో ఆ బుది్ధయ్ కరతు 
అవుతుంది. ఆ సమాధ నేను ప్రకృతి కంటే వేరైన వాడిని అనే సవారూపము. ప్రకృతి 
తనకు తాను నేను ప్రకృతి కంటే వేరయిన దాని్న అని అనుకోలేదు. కనుక ఆత్మనే కరతు.

అయాయో! ఆత్మకు కరతుమృతవామును అంగీకరంచితే సరవాదా ఎల్లపుడు కరతుమృతవాము 
నిలిచిపోకుండా / ఆగకుండా ఉండాలిస్ వసుతుంది కదా! అని అంటే చెపుతునా్నరు.

సూ।। యథచ తక్షా ఉభయథ 2-3-39 వడ్ంగి వాడివలె ఇషటుము 
వచిచేనపుడు పనిచేయడము లేనపుడు మానుకోవడము అనే రండు రకాలుగానూ 
ఉండవచ్చేను.  వాకు్ మొదలైన ఇంద్రియాలతో కూడిన ఆత్మ ఎపుడు కావాలని 
చేయాలని కోరుకుంట్డో అపుడు ఆయా స్ధనాలతో ఆయా పనులను చేస్తుడు. 
కోరనపు్పడు పనిచేయడు మానుకుంట్డు. ఎట్్లగంటే వడ్ంగి ఉలి బాడిశ వంటి 
స్ధనాలు/ పనిముటు్ల ఎదురుగా ఉన్నప్పటికీ తన ఇషటుము ప్రకారము వాటితో కోరన 
పనిచేసుకుంట్డు. చేసుకోడు కూడాను. అచేతనమైన బుది్ధకే కరతుమృతవాము దకి్తే దానికి 
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భ్గాలను అనుభవించాలనే నియమాలకు సమ్బని్ధంచిన కారణము లేదు కనుక 
ఎల్లపుడూ / సరవాదా దానికి కరతుమృతవామే ఉండాలిస్ వసుతుంది. కనుక కరతు ఆత్మనే, బుది్ధ 
కాదు. ఇద్ కరతోమృ అధికరణము.

*  *  *

ఇక పరాయతాతోధికరణము.

సూ।। పరాతుతోతత్ శ్రుతేః 2-3-40 జీవునికి కరతుమృతవాము పరుడైన పరమాత్మ 
వలన సిది్ధసుతున్నది. ఆ విషయము శ్రుతివలన తెలుసుతున్నది. ఈ కరతుమృతవామనేది జీవునికి 
సవాతంత్రంగా ఉంటున్నదా? లేక పరమాత్మకు లంగి ఉంటున్నదా? ఏది తగినది? అని 
అంటే సవాతంత్రంగానే సిది్ధంచ్తున్నది అని అంటునా్నము. ఎందుకంటే పరమాత్మకు 
లంగి ఉండేదయితే చెయయోమని చెప్పడము, వదుదు అని మానుకోమని చెప్్ప శాసత్రము 
అనరథాకము / వయోరథాము కావలసి వసుతుంది. ఎవడు తన బుది్ధ ప్రకారము ప్రవృతితు 
నివృతితు పనిచేయడం మానుకోవడము - లను చేయగలుగుతాడో వాడు మాత్రమే 
నియోగింపదగిన వాడవుతునా్నడు. కనుక జీవుడికి స్వాతనత్రయోము ప్రకారమే కరతుమృతవాము 
ఉంటున్నది అని పూరవా పక్షము ఎదురవుతే చెపుతునా్నము.

పరాతుతు తత్ శ్రుతేః అని. తు శబదుము పూరవాపక్షాని్న తిపి్పకొడుతున్నది. తత్ - 
ఆకరతుమృతవాము ఈ జీవుడికి పరాత్ - పరమాత్మ వలననే, ఆయనే కారణమైనందువలన 
భవతి అగుచ్న్నది. ఎందువల్లనంటే శ్రుతివల్ల వినిపించ్తున్నది కనుక అది 
ఏదంటే ఇది. అనతోః ప్రవిషట్ః శాస్తోజననం సరావితా్మ. 2) యః ఆత్మన్తిష్ఠన్ ఆత్మనః 
అనతోరోయమాతా్మ న వేద యస్య ఆతా్మశరరమ్ యః ఆతా్మనమనతోరోయమయతి. 
స తే ఆతా్మ అనతోరా్యమీ అమృతః అని. స్మమృతి కూడా దానే్న చెపుతున్నది. సరవిస్య 
చాహంహృద్సన్్నవిషట్ః. మతతోఃస్మమృతిః జాఞానమప్హనంచ. నేను అందర 
హృదయాలలో ఉంటూ మికి్లి దగ్రగా ఉంటునా్నను. నావల్లనే జీవులకు గడచిన/ 
పోయిన వృతాతునాతుని్న తలచ్కోవడము, కొతతు విషయాని్న తెలుసుకోవడము, 
పొరపాటుగా ఒకదానికి బదులు మరొక దాని్న తలుచ్కొనడమునూ్న నావలననే 
జరుగుతున్నవి. 2) ఈశవిరః సరవిభూతానం హృదే్దశేఽర్జాన। తిష్ఠతి। భ్రామయన్ 
సరవిభూతాన్యనత్రూఢాన్మాయయా।। ఓ అరుజునా! అని్న ప్రాణులయొక్ 
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హృదయప్రదేశమునందు ఉంటునా్నడు ఈశవారుడు. యనాత్రలపైకి ఎకి్ంచినవాటిని 
తనదైన మాయ - విజా్నముతో తిపు్పతున్నటు్ల తిపు్పచ్నా్నడు అని.

అదే నిజము అయితే విధ నిషేధ్లను తెలిప్ శాసత్రము వయోరథాము కావలసివసుతుంది 
కదా! అంటే చెపుతునా్నడు.

సూ।। కృతప్రయతా్నపేక్సుతో. విహితప్రతిషద్ధ అవైయరాథాష్ద్భ్యః 2-3-41 
భగవనుతుడు జీవునియొక్ ప్రయతా్నని్న కోరుతునా్నడు. లేనిచో విధంచిన నిషేధంచిన 
పనులు వయోరథాము కావలసి వసుతుంది కనుక. చేసే పనులు అని్నంటిలోనూ పురుష్డు 
చేసే ప్రయతా్నని్న - పూనికను అనతురాయోమి ఐన పరమాత్మ కోరుతునా్నడు. ఆ పిదప 
జీవుడికి అనుమతిని ఇవవాడము దావారా ఆయా క్రియలలో ప్రవరతుంప చేసుతునా్నడు. 
పరమాత్మ యొక్ అనుమతి లేకుండా వీడు పనులు చెయయోడానికి పూనుకోడు అని 
అరథాము. ఎందువల్ల ఇట్్ల జరుగుతున్నది అని అంటే విహతములు, ప్రతిషేధంచినవి 
- వదదుని నివారంచినటిటువి వయోరథాము కాకుండా ఉండడము మొదలైన వాటివలన, ఆది 
శబదుము చేత పరమాత్మ యొక్ అనుగ్రహము నిగ్రహము - దయ, కోపములు - 
గ్రహంపబడుతున్నవి. ఎట్్లగైతే ఇదదురకీ చెందిన ధనమును మరొకనికి చెందాలి అని 
అందుకు తగిన అనుమతి మొదలైనవి మరొకని దావారా ఇవవాబడకుండా సవాంతము 
కావడము ఎట్్ల కుదురదో? ఆవిధంగా భగవనుతుని యొక్ అనుమతి అవసరమై 
ఉంటుంది. అట్లయినా ఇతరుని యొక్ అనుమతి తన వల్లనే ఇవవాబడుతున్నది 
కనుక దాని ఫలము కూడా అతడికే చెందుతుంది. పాపకర్మలలో ప్రవరతుంచకుండా 
ఆపగల శకితు ఉన్నవాడే ఐనా వాటిలో పాలు పంచ్కోవడానికి అనుమతిని ఇవవాడము 
పరమాత్మకు దయలేకపోవడాని్న కలిగిసుతుంది కదా అనే సందేహానికి సమాధ్నాని్న 
స్ంఖ్యోలమతాని్న ఖండించిన సమయంలో ప్రతిపాదించినాము.

అయితే ఏషహే్యవస్ధుకర్మకారయతి తంయమేభో్యలోకేభ్య ఉన్్ననీషతి। 
ఏషహే్యవ అస్ధుకర్మకారయతి తమ్ యమధోన్నీషతి. ఎవడిని ఉన్నత 
లోకాలకు తీసుకొనిపోవాలని తలంచ్తాడో అటువంటి వానితో మంచిపనులను 
చేయించ్తునా్నడు. ఎవడిని మరంతగా దిగజారచేదలుచేకుంటే వాడితో పాపపు 
పనులను చేయించ్తునా్నడు అని చెపి్పనటు్ల ఉని్న న్ష-పైకి తీసుకోవాలని 
తలచ్కోవడము - అథోనిన్ష - దిగజారచేదలచడముల దావారా భగవనుతుడు 
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సవాయంగానే మంచిచెడడిపనులను జీవుడితో చేయించ్తూ ఉనా్నడనడము పొసగదు 
కదండీ! అని అనగూడదు. అయితే ఇది జీవులందరకీ సమానంగా వరతుంచేది 
కాదు. ఎవడైతే మికి్లిగా పరమ పురుష్డికి అనుకూలంగా నడుచ్కుంటునా్నడో 
వాడిపైన దయ చూపుతున్న పరమాత్మ తానుగానే తనను చేరుకునే ఉపాయాలలో 
చాలామంచివైన పనులలో అభలాషను పుటిటుంచ్తాడు. ఎవడైతే పరమాత్మ 
విషయంలో మితిమీరన వయోతిరేకతను కలిగి అటువంటి పనులలో ప్రవరతుంచ్తూ 
ఉంట్డో వాడిని అణచివేసూతు తనను చేరుకోవడానికి వయోతిరేకమైన అధోగతికి 
స్ధనాలైన కర్మలలో రుచిని పుటిటుంచ్తాడు. ఇదే విషయాని్న సవాయంగా 
భగవంతుడే ఇట్్లగా చెపి్పనాడు. శ్్ల।। అహంసరవిస్య ప్రభవః మతతోఃసరవిం ప్రవరతోతే। 
ఇతి మతావిభజన్తో మాం బుధ్ః భావ సమన్వితాః. నేను ఈ సమసతు ప్రపంచము 
పుటటుడానికి కారణమైన వాడిని. నా వల్లనే ఈ జగతుతు నడచ్కుంటున్నది అని తలచి 
బుది్ధ మనుతులైన జనులు నను్న మంచి మనసుస్తో కొలుసూతు ఉనా్నరు అని మొదలుపెటిటు 
శ్్ల।। తేష్ంసతతయకాతోనంభజతాం ప్రీతిపరవికమ్। దద్మి బుద్్ధయోగం తంయేన 
మాముపయాన్తోతే।। తేష్మేవానుకమా్రథాం అహమజాఞానజం తమః। నశయామా్యత్మ 
భావసోథా జాఞానదీపేన భాసవితా।। మానసికంగా ఎల్లపుడూ నాతో కూడి ఉన్నవారై ననే్న 
కొలుసూతు ఉన్న ప్రేమ గలిగిన సత్ పురుష్లకు, వార యందు కలిగిన అనుగ్రహముతో 
నను్న చేరుకొనే మారా్లలో అనవాయించే విధంగా బుది్ధని పుటిటుంచ్తాను. వారయందు 
ఉన్న దయవల్లనే వాళ్ళకు అజా్నము వలన కలిగే చీకటిని వారయొక్ హృదయాలలో 
నిలిచే ఉన్నవాడినై జా్నమనే దీపంతో దూరము చేసుతుంట్ను అని. అదేవిధంగా 
శ్్ల।। అసత్యం అప్రతిష్ఠం తేజగద్హురనీశవిరమ్। మూరుఖులు ఈ జగతుతు సతయోమైనది 
కాదు. నిలుకడలేనిది. అట్్లగే ఈశవారుడు అనేవాడు దీనికి ఎవడూ లేడని అంటునా్నరు. 
ఇటువంటివి, మామాత్మ పరదేహేషు ప్రద్విషన్తోఽభ్యసూయకాః తనలోనూ ఇతరుల 
శరీరాలో్లనూ ఉన్నటువంటి నను్న దేవాషించ్తూ ఓరవాలేనివారై అనేంతవరకు చెపి్ప 
తానహం ద్విషతః క్రూరాన్ సంస్ర్షునరాధమాన్। క్షిపామ్యజస్మశుభానసురషేవివ 
యోన్షు। ఆవిధంగా నను్న దేవాషించ్తూ ఉన్న క్రూరులైన న్చమానవులను ఎపు్పడు 
కూడా మంచి పనులను చేయనివారని అసురజాతికి చెందిన జన్మలలోనే పుటిటుసూతు 
ఉంట్ను అని చెప్పబడింది. ఇద్ పరాయతాతోధికరణము.

*  *  *
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ఇక అంశాధికరణము.

సూ।। అంశ్నన వ్యపదేశాత్ అన్యథ చాపి ద్శకతవాద్తవిం అధీయతే ఏకే 
2-3-42 జీవుడు బ్రహ్మ యొక్ అంశము అనేకములుగా ఉనా్నడని - జీవ బ్రహ్మలు 
వేరువేరు అని చెపి్పనందువల్ల. ఇదదురూ ఒక్రే అని అభేదాని్న చెపి్పనందువల్లనునూ్న 
కొంతమంది దాశులు కితవులు మొదలైన వారని కూడా బ్రహ్మ గానే పఠంచ్తునా్నరు. 
జీవునికి ఉన్న కరతుమృతవాము పరమపురుష్ని ఇచ్ఛకు తగినదై ఉంటున్నదని చెప్పబడింది. 
ఇపు్పడు ఈ జీవుడు పరమ పురుష్ని కంటే పూరతుగా వేరైనవాడా! లేక పరమాత్మనే 
భ్రమకలిగి జీవుడిగా వయోవహరంచ్తునా్నడా? లేక బ్రహ్మనే కాని ఉపాధతో కూడి 
ఉనా్నడా? ఏదీ కాకుంటే బ్రహ్మయొక్ అంశమా? అని అనుమానింపబడుతున్నది. 
ఇందుకు కారణము ఏమిటంటే వేదమే వేరువేరు విధ్లుగా చెపు్పతూ ఉన్నది కాబటిటు. 
తదన్యతవిం ఆరమభూణ శబ్్దద్భ్యః, అధికంతు భ్దన్ర్్దశాత్, అనే సూత్రాల దగ్రనే ఈ 
అంశము నిర్ణయించబడింది కదా! తిరగి ఇపు్పడు చరచే చేయడం దేనికి? అని అంటే 
సతయోమే. ఆ ముచచేటనే వేదము ఒక దగ్ర నానా - జీవబ్రహ్మలు వేరువేరు అని, మరొక్ 
చోట ఒక్టే అని వేరువేరు విధ్లుగా చెపుతున్నది కాబటిటు దానే్న ఆక్షేపించ్కొని జీవుడు 
బ్రహ్మ యొక్ అంశము అని ప్రతిపాదించడం దావారా విశ్షంగా నిర్ణయాని్న చేసుతునా్నరు. 
ఎంత దాకానైతే జీవుడు బ్రహా్మంశమే అని నిర్ణయం చేయబడదో అంతవరకు జీవుడు 
బ్రహ్మ కంటే వేరుకాడు - అనను్యడు - బ్రహ్మ జీవుని కంటే అధకుడు అనే వాసతుమునకు 
కలి్న ప్రశ్నలకు సమాధ్నము ఏది? అని అంటే పూరతుగా వేరయిన వాడు జీవుడు అని 
అనేదే సరయైన జవాబు. ఎందువల్లనంటే? జాఞాజ్ఞా ద్వివజావీశనీశౌ ఇతాయోది వాకాయోల 
చేత భేదము ప్రొ్నబడింది కదా! జ్ అజు్లకు సమ్బని్ధంచిన అభేదశ్రుతులు (భేదము 
లేదు అని చెప్్ప వేదవాకాయోలు) అగి్ననాసిం చేత్ న్పు్తో చలా్లలి అని చెపి్పనటు్ల 
విరుద్ధమైన అరాథాని్న ప్రతిపాదించ్తున్నందువల్ల ఔపచారకమే. మరాయోద కొరకే. 
బ్రహ్మ యొక్ అంశమే జీవుడు అనేది కూడా సర ఐనదికాదు. అంశము అంటే ఒక 
వసుతువులోని ఒక భాగాని్న తెలిపిడి చేసేదే కదా! జీవుడు బ్రహ్మలో ఒక అంశము ఐతే 
అతనిలోని దోషాలన్్న బ్రహ్మకు అంటుతవి కదా! ఐతే బ్రహ్మయొక్ ఒక ముక్ జీవుడు 
అని కూడా భావించకూడదు. అపుడు అంశము కావచ్చేనేమో కాన్ బ్రహ్మ ముక్లుగా 
చేయబడడు. అందుకు తగిన వాడునూ్నకాడు పైగా ఇంతకుమునుపు చెపి్పన దోషము 
రానే వసుతుంది. అందువల్ల పూరతు వేరయిన జీవుడిని బ్రహ్మ యొక్ అంశము అని 
అనడము ఎంత మాత్రము ప్రతిపాదించరాని ముచచేట సుమా!
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లేదా? ఈ ప్రపంచమంతా ఉన్నదనే భ్రమతో కూడిన బ్రహ్మనే జీవుడు 
ఎందువల్లనంటే తతతోవామస, అయమాతా్మబ్రహ్మ ఇతాయోదులైన వాకాయోల దావారా 
బ్రహా్మత్మభావము ఉపదేశింపబడింది కాబటిటు. బ్రహ్మ వేరే. జీవుడు వేరే అని చెప్్ప 
నానాతవావాదివాకాయోలైతేన్ ప్రతయోక్షము చేత సిద్ధమైన అరాథాని్న / విషయాని్న 
అనువదించ్తునా్నయి - ఒకచోట చెప్పబడిన విషయాని్న తిరగి చెప్్పవి - కనుక 
అననయోధ్ సిద్ధమైన అదె్వాతాని్న ఉపదేశించే శ్రుతులచేత ప్రతయోక్షాది ప్రమాణాలు వలె 
అవిదయోలో అనతుర్తాలు - భాగాలు - అని వివరంచ్తాము.

లేదా! బ్రహ్మనే అనాది ఐన ఉపాధతో కూడినవాడైనందున జీవుడు అని 
అనబడుతునా్నడు. ఏ కారణంగా నంటే ఇంతకుముందు చెపి్పన బ్రహా్మత్మభావ 
ఉపదేశము వల్లనే. ఐతే ఉపాధ భ్రానితు చేత కలి్పంచబడింది అని అనడానికి వీలులేదు. 
అట్్లగా ఐనపు్పడు బన్ధము మోక్షము మొదలైన వయోవసథాలు పొసగుకుండా పోతవి అని.

ఈ విధంగా పూరవాపక్షము ఎదురైతే చెప్పబడుతున్నది. జీవుడు బ్రహ్మ యొక్ 
అంశము అని. ఎందువల్ల నంటే వేరు వేరు - నానా - అని చెపి్పనందువల్ల మరయు 
ఒక్డే అని కూడా చెపి్పనారు కాబటిటు. ఏకము అని ప్రొ్న్నందువల్ల. అంతేకాదు రండు 
విధ్లుగా - ఉభయథ్ - వయోపదేశము / ఉపదేశించ్ట కనపడుతున్నది. నానాతవా 
వయోపదేశము అయితే స్రషటుమృతవాము - సృజయోతవాము, 2) నియనతుమృతవాము - నియామయోతవాము, 
3) సరవాజ్తవాము - అజ్తవాము 4) స్వాధీనతవాము - పరాధీనతవాము 5) శుద్ధతవాము 
- అశుద్ధతవాము 6) కళ్యోణగుణాకరతవాము - దానికి తలక్రిందులుఐ ఉండడము 7) 
పతితవాము - శ్షితవాములు మొదలైన వాటివల్ల నానాతవాము కనపడుతున్నది. అనయోథ్ 
చ - భేదము లేనటు్లగా ప్రొ్నడమునూ్న తతతోవామస, అయమాతా్మ బ్రహ్మ ఇతాయోది 
వాకాయోలచేత కనపడుతున్నది. దాశులు కితవులు మొదలైన వారుగా అయియో ఉండడాని్న 
కొందరు పఠంచ్తునా్నరు. బ్రహ్మద్శాః బ్రహ్మద్స్ః బ్రహే్మమేకతవాః ఈ బెసతువాండు్ల 
బ్రహ్మనే. బ్రహ్మ సవారూపులే. ఈ దాసులు - సేవకులూ బ్రహ్మనే. ఈ జాదరులు కూడా 
బ్రహ్మనే. అని, ఆధరవాణికులు బ్రహ్మను దాశకితవాదులనుగా కూడా పఠంచ్తునా్నరు. 
అందువల్ల కూడా జీవులందరలోనూ - ఎకు్వతకు్వలు, అధకులు న్చ్లు మొదలైన 
భేదాలు లేకుండా - వాయోపించి ఉన్నందువల్ల అభేదము చెప్పబడుతూ ఉన్నదని 
అరథాము. ఈ విధంగా రండు విధ్లుగా చెప్పడమునూ్న ముఖయోమే అని సిది్ధంచడానికి 
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ఈ జీవుడు బ్రహ్మ యొక్ అంశము అని ఒపు్పకోవాలి. భేదాని్న చెప్్ప వాకాయోలు 
ప్రతయోక్షాది ప్రమాణాలచేత సిది్ధంచ్తున్నందువల్ల అనయోథ్ సిద్ధములు అని అనకూడదు. 
ఎందుకంటే బ్రహ్మ చేత సృషిటుంపబడడము, అతని చేత నియమింపబడడము, ఆయనకు 
శరీరముఐ ఉండడము, ఆయనకు శ్ష్డు (దాసుడు) ఐ ఉండడము, ఆయనపైన 
ఆధ్రపడి ఉండడము, ఆయనచేత రక్షింపబడుట, ఆయనచేత సంహరంపబడుట, 
ఆయనను ఉపాసించ్ట, ఆయన అనుగ్రహము వలన లభంచే ధరా్మరథా కామ మోక్షాలు 
అనే పురుషారాథాలను పొందుతుండడము మొదలైన(వి), వాటివల్ల ఏర్పడిన జీవబ్రహ్మల 
భేదము ప్రతయోక్షము మొదలైనవాటివల్ల తెలియరావడం లేదు కనుక అననయోథ్ సిద్ధమే. 
కనుక జగత్ సృషిటు మొదలైన వాటిని తెలిప్ వాకాయోలు ఇతర ప్రమాణాల చేత తెలియవచేచే 
భేదాని్న అనువదించ్తున్నందువల్ల మిథయో ఐన అరాథాని్న ఉపదేశించేవి కావు. అంతేకాదు 
అఖండమైన ఏకరసమైన చినా్మత్రమే సవారూపముగా గల బ్రహ్మ తనను బ్రహ్మను కానని 
తలుచేకోవడము - అతద్ భావానుసనా్ధనము - చాలా సవారూపాలుగా అవుతాను 
అని సంకలి్పంచ్కొని దాని కారణంగా ఆకాశము మొదలైన వాటిని పుటిటుంచడము, 
జీవుడుగా పంచభూతాత్మకమైన శరీరములో ప్రవేశించడము, వింతవింతలైన 
నామరూపాలను ఏరా్పటు చెయయోడము వాటి కారణంగా అననాతులు ఐన శబదు స్పరా్శది 
విషయాలను అనుభవించినందువల్ల కలిగే సుఖదుఃఖాలను పొందుతుండడము, 
భ్కతు కానందున ఆ శరీరంలో ఉండి / జీవుడిలోనూ ఉండి ప్రకృతి జీవులను వారని 
తన ఆజ్ ప్రకారంగా నడిపించ్తూ అనతురాయోమిగా ఉండటము, జీవుడుగా ఐన తనను 
కారణబ్రహ్మగా, ఆత్మ భావమును అనుసంధ్నించ్కోవడము సంస్రము మోక్షము 
వాటిని ఉపదేశించే శాస్త్రన్్న చేసుతుండే బ్రహ్మను భ్రమను పొందినవాడు అవుతునా్నడు 
అని ఉపదేశింపబడుతున్నది. అట్్ల ఐనపు్పడు ఆ మాట పిచిచేవాని వాగుడుగా 
పరగణింపవలసి వసుతుంది.

ఉపాధతో కూడి ఉన్న బ్రహ్మనే జీవుడు అని అనడమునూ్న సరఐనది కాదు. 
ఇంతకుముందు ప్రొ్నబడిన నియామయోతావాదులైన వయోపదేశాలు బాధంపబడుతాయి. 
కాబటిటు. దేవదతాతుదులు ఒక్రు మాత్రమే - గృహము మొదలైన ఉపాధుల భేదము 
కారణంగా నియంత - నియమింపబడేవాడు అనే భావాలు (ధరా్మలు) మొదలైనవి 
సిది్ధంపవు. కనుక రండు విధ్లైన (అంశతవా - నానాతవా) వయోపదేశాలు పొసగడం 
కొరకు జీవుడు బ్రహ్మ యొక్ అంశము అని ఒపు్పకొని తీరాలి.
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సూ।। మనత్ వరా్ణత్ 2-3-43 పాదోఽస్యవిశావిభూతాన్ త్రిపాదస్్యమృతం 
ద్వి. అనే మనత్ర వరా్ణని్న బటిటు కూడా జీవుడు బ్రహ్మయొక్ అంశమే. అంశము అనే 
అరాథాని్న తెలిప్ పదమే పాదశబదుము. విశావాభూతాని అని మనత్రములో బహువచనాని్న 
చెప్పడము జీవులు చాలా మంది ఉనా్నరు కాబటిటు. దీనికి ముందర సూత్రములో 
అంశము అని ఏకవచనాని్న ప్రయోగించడము జాతి అనే అభప్రాయముతోనే. నాతా్మ 
శ్రుతేః అనే సూత్రములోనూ ఏకవచనమును ప్రయోగించడము కూడా జాతి అనియ్ 
ఉదేదుశించినారు. న్తో్య న్తా్యనం చేతనశే్చత ననం ఏక్బహూనం యోవిదధ్తి 
కామాన్. నితుయోలైనవారకి నితుయోడు చేతనులకు చేతనుడు అవుతూ చాలా మందికి 
తానొక్డే వారవార కోరకలను నెరవేరుసుతునా్నడు. మొదలైన శ్రుతులను బటిటు ఈశవారుడి 
నుండి ఆత్మలకు ఉన్న భేదములైన బహుతవాము నితయోతవాములునూ్న చెప్పబడుతునా్నయి. 
ఈ విధంగా నితుయోలైన ఆత్మలు చాలామంది అని ప్రమాణము లభసుతుండగా అందరదీ 
జా్నసవారూపము ఐనందున ఒకే రూపము ఉనా్న వీరు నితుయోలు వీరు ముకుతులు వీరు 
బదు్ధలు అని వేరుచేసే ఆకారాని్న ఆత్మ యొక్ యధ్రథాసిథాతిని అరథాము చేసుకోగల 
సమరుథాలైన వారకి తెలుసూతునే ఉంటుంది. అసనతోతే శా్చవ్యతికరః అనే సూత్రము దావారా 
ఆత్మలయొక్ బహుతావాని్న సూత్రకారుడు దీనికి తరావాత చెప్పబోతునా్నడు కూడా.

సూ।। అపిస్మర్యతే 2-3-44 స్మమృతి కూడా దీనే్న చెపు్పతున్నది. మమైవాంశ్ 
జీవలోకే జీవభూతః సనతనః ఓ అరుజునా! ఈ లోకములో కనిపిసుతున్న జీవులు నాయొక్ 
అంశాలు ఐనవారే. ఈ జీవుడు అతి ప్రాచీన కాలమునుండీ ఉంటున్న సనాతనుడు 
సుమా! అని జీవుడు పురుష్తతుముని యొక్ అంశముగా చెప్పబడుతునా్నడు. కావున 
జీవుడు బ్రహ్మ యొక్ అంశమే.

సరే! బ్రహ్మ అంశమే ఐనా జీవుడు బ్రహ్మలో ఏకదేశము (ఒక భాగమే) 
అవుతున్నందున జీవునిలో ఉన్న దోషాలు బ్రహ్మకు చెందుతవి కదా అని శంకించ్కొని 
సమాధ్నాని్న చెపుతునా్నరు.

సూ।। ప్రకాశాద్ వతుతో. నైవం పరః 2-3-45 దీపము యొక్ ప్రకాశము వలె 
జీవుడు పరమాత్మ యొక్ అంశము అవుతునా్నడు. పరుడు, బ్రహ్మ జీవుడు వంటివాడు 
కాడు. సూత్రములోని తు శబదుము శంకను తొలగిసుతున్నది. ప్రకాశాదుల వలె జీవుడు 
పరమాత్మ యొక్ అంశమే - అగి్న సూరుయోలు బాగా వెలుగుతూ ఉన్నపు్పడు వారయొక్ 
కానితు రూపమైన ప్రకాశము ఏవిధంగా అంశము అవుతున్నదో! ఆవు గుఱ్ఱములు 
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గోతావాదులతో కూడిన వసుతువులకు తెలుపు నలుపు వంటి విగోతావాదులునూ్న 
విశ్షణాంశాలు అవుతునా్నయో, దేవుడు మనుష్యోడు మొదలైన వారయొక్ 
దేహము అంశము ఎట్్ల అవుతున్నదో అట్్లగే జీవుడు పరమాత్మ యొక్ అంశము 
అవుతునా్నడు. ఒక వసుతువు యొక్ ఒక ప్రానతుము/ ఒక భాగమే అంశము. మరొక 
విశ్షణమైన అంశముతో కూడిన ఒక వసుతువుకు విశ్షణము అంశమే అవుతున్నది. 
అట్్లగని వివేచకులు ఐనవారు విశిషటుమైన వసుతువు నందు ఇది విశ్షణాంశము, 
ఇది విశ్షాయోంశము అని ప్రొ్ంటునా్నరు. విశ్షణ విశ్షాయోలు అంశము అంశిలు 
అవుతునా్న ఆ రండింటికీ సవాభావాలో్ల భేదము స్పషటుంగా కనిపిసూతునే ఉంటుంది. 
ఇదే విధంగా జీవుడు పరమాత్మలకునూ్న విశ్షణ విశ్షయోధరా్మలు ఉంటున్నందున 
అంశ అంశితవాము, సవాభావములలో భేదమునూ్న చక్గా అమరుతుంది. కావుననే 
సూత్రములో నైవంపరః అని చెపి్పనారు. అనగా జీవుడు ఎటువంటివాడో పరమాత్మ 
అటువంటివాడు కాడు అని. ఎట్్లగయితే ప్రభ కంటే ప్రభావనుతుడు వేరు అవుతునా్నడో 
అట్్లగే ప్రభయొక్ స్థానములో ఉండేవాడైన తన అంశమైన జీవుడి కంటే పరమాత్మ 
వేరయినటిటువాడే అని అరథాము. ఈ తీరుగా జీవపరులకు విశ్ష విశ్షయోతవా సమ్బన్ధము 
వల్ల ఏర్పడిన సవాభావ వైలక్షణాయోని్న ఆశ్రయించి భేదాలు చెప్పబడుతునా్నయి. 
చెలు్లతునా్నయి. ఇక అభేద నిరే్ధశాలైతే వేరుగా ఉండట్నికి వీలుకాని విశ్షణాలు 
విశ్షయో పరయోనతుము చెలు్లతాయి కనుక ముఖాయోరాథాలే అవుతాయి. తతతు్వమసి. అయమాతా్మ 
బ్రహ్మ మొదలైన వాకాయోలతో తచ్ఛబదుము బ్రహ్మ శబదుముల వలె తవాం అయం ఆత్మ 
శబాదులు కూడా ముఖాయోలే అవుతునా్నయి. ఎందువల్లనంటే జీవుడిని శరీరముగా కలి్ 
ఉన్న బ్రహ్మను చెపుతున్నవి. వాచకాలు అవుతున్నందువల్ల ఒకే అరాథాని్న చెపుతునా్నయి. 
అనే ఈ అరథాము ఇంతకుముందే చాలా బాగా వివరంచి ఉనా్నము.

సూ।। స్మరన్తో చ 2-3-46 స్మమృతులు కూడా ఇదే అరాథాని్న చెపుతునా్నయి. ఈ 
విధంగా ప్రభా ప్రభావతుతులయొక్ రూపములో, శకితు శకితు మనుతుడు రూపంలో, శరీర 
ఆత్మ భావములో అంశము అంశిభావముతోనూ జగతుతుకు బ్రహ్మకు సమ్బనా్ధని్న 
పరాశరుడు మొదలైన స్మమృతికరతులు వివరంచ్తునా్నరు. ఏకదేశ సథాతస్్యగే్నః 
జో్యతాస్్న విస్తోరిణీయథ। పరస్య బ్రహ్మణః శకతోః తథేదమఖిలంజగత్।। యత్ కంచిత్ 
సృజ్యతే యేనసతతోవాజాతేన వైద్విజ। తస్యసృజ్యస్యసమూభూతా తత్ సరవింవై హర్సతోనుః।। 
ఒక్చోట ఉన్న అగి్నయొక్ వెలుగు ఎట్్లగా అంతట్ వాయోపించ్తున్నదో అదే 
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విధముగా పరబ్రహ్మ యొక్ శకితు కూడా జగతుతు రూపములో వాయోపించి ఉన్నది. ఏ ప్రాణి 
రూపములో ఏ ఒక్టి సృషిటుంపబడినా అటువంటి దానియొక్ పుటుటుకలో ఉన్నదంతా 
ఆ శ్రీహర యొక్ సవారూపమే సుమా! ఇతాయోది వాకాయోలతో, సూత్రములోని చకారముతో 
శ్రుతులు కూడా అని అరథాము చేసుకోవాలి. యస్్యతా్మ శరరమ్ ఇతాయోదివాకాయోలతో 
ఆత్మ శరీరభావముతో అంశాంశితవామును చెపు్పతున్నవి అని చెప్పబడుతున్నది.

ఈ విధంగా బ్రహ్మకు అంశము కావడము, బ్రహ్మ చేత ప్రవరతుంపబడటము 
జా్నము కలవాడై ఉండడములతో ఆత్మలు అన్్న సమానములై ఉంటే కొందరకి 
వేదాలను అధయోయనము చెయయోడము వాటి అరాథాని్న పాటించడములకు అనుమతి 
ఇవవాటము మరకొందరకి లేదనడము, కొందరకి దర్శంచ్కోవడానికి తాకడానికి 
అనుమతిని ఇవవాడం కొందరని దూరంగా ఉంచడములు శాస్త్రలో్ల చెప్పబడినాయి. 
ఇవి ఎట్్ల పొసగుతవి అని శంకించ్కొని చెపు్పతునా్నరు. 

సూ।। అనుజాఞాపరిహారౌ దేహసమ్బన్ధత్ జో్యతిరాద్వత్ 1-3-47 జీవులందరూ 
సమానమే ఐనా దేహసమ్బనా్ధని్న బటిటు అనుజా్ పరహారాలు ఉంటున్నవి. అగి్న 
మొదలైనవాటివలె. ఆత్మలు అందరూ బ్రహ్మ యొక్ అంశలు జా్నసవారూపులు 
కావడంతో ఒక్ తీరే ఐనా బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు వైశుయోలు శూద్రులు మొదలైన 
విభాగాలను కలిగి శుచి అశుచి దేహాలతో సమ్బనా్ధల కారణంగా అనుజ్ పరహారాలు 
చెలు్లతవి. జ్యోతిరాదుల వలె. ఎట్్లగంటే నిపు్ప నిపు్పగా ఎక్డ ఉన్నదైనా ఒక్టే 
ఐనా శ్రోత్రియుని ఇంటినుండి నిపు్పను తీసుకొచ్చేకుంట్రు. శ్మశానాను్నంచి 
ఐతే దూరంగానే ఉంచ్తారు. అదే తీరుగా శ్రోత్రియుల ఇంటి నుండి అన్నమును 
స్వాకరంచవచ్చేను అందరచేత ఏవగించ్ కొనబడే వాడి నుండి మానివేస్తురు కదా!

సూ।। అసనతోతేశ్చ అవ్యతికరః 2-3-48 ఆత్మ యొక్ సవారూపము అణువంత 
కాబటిటు ప్రతి జీవికీ భ్గాలను అనుభవించడంలో సంకరము కావడానికి అవకాశము 
లేదు. బ్రహా్మంశము అవడం వంటి కారణాలచేత జీవులందర రూపము ఒకే విధంగా 
ఉండేదే ఐనా ప్రతిజీవికీ పరస్పరము భేదము ఉండటంవలన అణువంత పరమాణము 
కలిగి ఉండడము చేత ప్రతి శరీరానికీ భేదము ఉండడంతో సుఖదుఃఖాలను 
అనుభవించడంలో సంకరము - కలగాపులగం కావడం జరుగదు. భ్రానుతుడైన బ్రహ్మనే 
జీవుడు ఐనాడు అనే పక్షములో, ఉపాధతో కూడిన బ్రహ్మయ్ జీవుడు అనబడుతునా్నడు 
అనే వాదంలోను జీవుడికి పరమాత్మకు, జీవులకునూ్న పరస్పరము భ్గవయోతికరము 
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- సంకరము - మొదలైన దోషాలు కలుగుతునా్నయి అనే అభప్రాయంతో తమ 
పక్షములో, భ్గవయోతిరేకము లేదు ఆని చెపుతునా్నరు వాయోసులవారు.

భ్రానతు బ్రహ్మయ్ జీవుడు అనే వాదంలోనూ అవిదయో వలన ఏర్పడిన 
ఉపాదులభేదము వల్ల భ్గముల వయోవసథా మొదలైనని ఏర్పడుతవి కదా! అని అంటే 
చెపుతునా్నరు.

సూ।। ఆభా(స్)స ఏవ చ 2-3-49 అవన్్న ఆభాస్లే. కాకి బంగారమువలె 
నిజమైనవాటిగా కనిపించ్తాయి. అంతమాత్రమే. తనతో విభాగములు లేక 
ఏకరసమైన ప్రకాశము మాత్రమే సవారూపముగా గలవానికి తనదైన సవారూపము 
కపి్పవేయబడడము దావారా ఉపాధలో భేదము ఏర్పడుతున్నది అని ఉపపాదించడానికి 
కారణమైనటిటుది. ఆభాసము మాత్రమే. యధ్రథామైనదికాదు. ప్రకాశము ఒక్టి 
మాత్రమే తన సవారూపముగా కలవానికి ఆ ప్రకాశము కపి్పవేయబడితే అది ప్రకాశము 
యొక్ నాశమే అవుతుంది అని మునుప్ ఉపపాదించినాము. సూత్రములో ఆ భాస/ 
ఆ భాస్ అనిన్్న పాఠ భేదము ఉన్నది. అపు్పడు హేతువులు ఆభాస్లు అవుతవి. 
సూత్రములో ఉన్న చకారము వలన పృథక్ ఆతా్మనం ప్రేరితారం చమతావి తను్న, 
ఆయా పనులను చేయడంలో తనలో ఉండి ప్రేరేపించేవాడినిన్్న వేరువేరుగా తలచి. 
జాఞాజ్ఞాదౌవి, తయోరన్యఃపిప్లంస్విదవితితో ఇతాయోదులైన శ్రుతులతో విరోధము కూడా 
వసుతుంది. అవిదయో చేత కలి్పంపబడిన ఉపాధులలో భేదము ఉనా్న అని్న ఉపాధులతో 
కూడినవాడు ఒక్డే అని ఒపు్పకున్నందువల్ల భ్గవయోతికరము అట్్లగే ఉండి పోతుంది.

పారమారథాకమైన ఉపాధతో కూడిన బ్రహ్మనే జీవుడు అనబడుతునా్నడని అనే 
వాదములోనూ ఉపాధలో భేదాలు ఏర్పడడానికి కారణమైన అనాదిఐన అదృషటుమునకు 
వశముఐ ఉంటున్నందువల్ల ఒక వయోవసథా కాగలదు కదా! అని శంకించ్కొని 
ఉతతురమును చెపుతునా్నరు.

సూ।। అదృష్ట్న్యమాత్ 2-3-50 అదృషటుమునకు నియమము (కటుటుబడి) 
లేనందువల్ల అవయోవసథానే. ఉపాధుల పరంపరకు కారణము ఐన అదృషటుము బ్రహ్మ 
సవారూపాని్న ఆశ్రయించి ఉంటున్నందువల్ల నియమమునకు కారణమైన హేతువు లేదు 
కాబటిటు అవయోవసథానే కాని వయోవసథా ఉండదు. ఉపాధులతో అదృషాటులతోనూ తనకు సమ్బన్ధం 
ఉండడము వల్ల బ్రహ్మ సవారూపాని్న భేదము చేయడం - ముక్లుగా చేయడం - ఈ 
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ముక్లో ఈ ఉపాధకి ఈ అదృషాటునికి సమ్బన్ధము ఉన్నది అని అనడానికి అవకాశము 
లేదు కనుక అవయోవసథానే.

సూ।। అభి సన్ధష్ద్షవిపి చ ఏవమ్ 2-3-51 సంకల్పము మొదలైన వాటి 
యందునూ్న ఇదే అవయోవసథా. అదృషాటునికి కారణము ఐన అభసంధ్యోదులు - 
సంకల్పము, పూనుకోవడము, ప్రయత్నము చేయడము - మొదలైన వాటియందునూ్న 
ఇంతకుముందు చెపి్పన కారణము - బ్రహ్మ సవారూపము అచే్ఛదయోం కావడము 
ప్రదేశాలన్్న బ్రహ్మ సవారూపాలే కావడం - వలన నియమం లేకపోవడమే జరుగుతుంది.

సూ।। ప్రదేశభ్ద్ద్తి చేన్న అనతోరాభూవాత్ 2-3-52  బ్రహ్మ సవారూపములో 
భేదాలు ఉంటున్నవి కాబటిటు భ్గవయోవసథా కుదురుతుంది అనేట్లయితే కాదు. 
సరవాప్రదేశాలు ఉపాధులని్నంటిలో్ల అనతుర్భవించ్తునా్నయి కాబటిటు భ్గసంకరము 
అట్్లగే ఉంటుంది.

బ్రహ్మ సవారూపము ఒక్టే ఐనా అది ఛేదించట్నికి వీలుకాకునా్న పలురకాలైన 
ఉపాధులతో సమ్బనా్ధని్న కలిగి ఉంటుంది. అట్లయినా ఉపాధులతో సమ్బన్ధము 
కల బ్రహ్మ ప్రదేశాలలో భేదము ఉంటున్నందున భ్గవయోవసథా పొసగుతుంది అని 
అంటే కాదు. ఉపాధులు ఆయా చోట్లలోకి చేరనందువల్ల ప్రదేశాలన్్న సరోవాపాధులో్ల 
అనతుర్భవించ్టవలన - కలిసిపోవుట వలన - సంకరము అటే్ల నిలుసుతుంది. 
ప్రదేశాలలోని భేదముతో సమ్బన్ధము ఉన్నప్పటికీ అంతా బ్రహ్మ - ప్రదేశమే అవుతుంది 
కాబటిటు ఆయా ప్రదేశాలతో సమ్బన్ధము ఉన్న దుఃఖము బ్రహ్మకే చెందుతుంది. మునుపు 
న్తో్యపలబి్ధ అనుపలబి్ధ ప్రసంగః। అన్యతరన్యమోవా అన్యథ,ఉపలబి్ధ వదన్యమః 
అనే సూత్రాలతో వేదాని్న అంగీకరంచని వేదబాహుయోలు అంతట్ జీవుడు నిండి 
ఉనా్నడు (విభ్వు) అని వాదించేవార వాదములోని దోషము(లు) చెప్పబడింది. 
ఇక్డ మాత్రము ఆభాసఏవచ ఇతాయోదులైన సూత్రాలతో వేదాలను అంగీకరంచ్తూనే 
ఆత్మ ఒక్టే అని వాదించే వాదము యందు దోషము చెప్పబడుతున్నది. ఇద్ 
అంశాధికరణము.

ఇంతట్తో శ్రీభాష్యమునందు ద్వితీయాధ్్యయములోన్  
తృతీయపాదము ముగిసినది.
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శ్రీమతే రామానుజాయనమః
శ్రీభాష్యము - ద్వితీయాధ్్యయము - చతుర్ధపాదము

ప్రాణోత్తితో అధికరణము.

సూ।। తథ ప్రాణాః 2-4-01వియదాదులవలె ప్రాణాలు (ఇంద్రియాలు) 
పుడుతున్నవి. బ్రహ్మ కంటే వేరుగా ఉన్న వియదాదులు అన్్న కారయోములు అవుతునా్నయి. 
కనుక ఉత్పతితు చెప్పబడగా జీవుడు కారయోమే ఐనా సవారూపము మరొక తీరుగా మారుట 
(సవారూపానయోధ్భావము) అనేదే లక్షణముగా గల ఉత్పతితు లేదని ఖండింపబడింది. ఆ 
సందర్భములో జీవుని యొక్ సవారూపము ఎటువంటిదై ఉన్నది? అని పరశ్ధంచినారు. 
ఇపు్పడు జీవునికి ఉపకరణాలు ఐన ఇంద్రియాలు, ప్రాణమునకునూ్న ఉత్పతాతుయాది 
ప్రకారము శ్ధంపబడుతున్నది. ఆ సందర్భములో ఇంద్రియాలకు కారయోతవాము 
అనేది జీవుని వంటిదా? లేక ఆకాశము వంటివాటివలెనా? అని చినితుంచబడుతున్నది. 
ఏది తగినదని అనగా పూరవాపక్షి జీవుడి వలేనే - తథ్ ప్రాణాః అని చెపు్పతునా్నడు. 
ఎందుకనగా? ప్రాణాః ఇంద్రియాలు ఎట్్లగైతే జీవుడు పుటుటుక కలవాడు కాడో అట్్లగే 
ఇంద్రియాలు కూడా పుటటుడము లేదు. శ్రుతి ఆ విధంగా ప్రబోధసుతున్నది. శ్రుతి దావారా 
జీవుడి అనుత్పతితు ఎట్్ల తెలియవసుతున్నదో అటే్ల ఇంద్రియాలకు అనుత్పతితు కూడా 
శ్రుతి దావారానే తెలుసూతు ఉన్నది. తథ్ప్రాణాః అని శ్రుతి అతి దేశము చేసుతున్నది. 
ఐతే శ్రుతి ఏది? అని అంటే చెపుతునా్నము. “అసద్వి ఇదమగ్ర ఆసీత్. తద్ హుః 
కంతద్సీద్తి. ఋషయో వావతే అగ్రేసద్సీత్. తద్హుః కేతేఋషయః ఇతి. 
ప్రాణావావఋషయః.” ఈ ప్రపంచము ఆ సృషిటుకి ముందు కాలములో అసతుతు వలె 
ఉండినది. దానే్న చెపి్పనారు. అపుడేమి ఉండింది? అని. వారు ఋష్లు. ఋష్లంటే 
ఎవరు? ప్రాణాలు - ఇంద్రియాలే - ఋష్లు అని జగదుత్పతితుకి ముందు కాలములో 
ఇంద్రియాలు ఉండినవి అని వాటి ఉనికి తెలియవసుతున్నది. ప్రాణశబదుము నందు 
బహువచనము ఉన్నది. దాని్న బటిటు ఇంద్రియాలే అని నిశచేయింపబడుతున్నది. ఐతే 
ఈ శ్రుతిని వాయశా్చనతోరిక్ం చైతదమృతమ్. 2) సైష్ఽనసతోమితా దేవతా యద్ 
వాయః. వాయువు అనతురక్షమునూ్న మరణము లేనటిటువి. ఈ దేవత అసతుమయము 
లేని దేవత. అదే వాయుదేవత అనే వాకాయోల వలె చాలాకాలము దాకా నిలిచి ఉండేవి 
అనే అరథాములోకి మారుచేకోవడము తగదు. అసదావా ఇదమగ్ర ఆస్త్ అని ప్రపంచము 
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మొతతుం ప్రలయము చెందిన కాలములోనూ నిలిచి ఉంటున్నది అని వినిపించ్తున్నది 
కాబటిటు. ఉత్పతితు వాదినులు ఐన వాకాయోలను జీవోత్పతితుని తెలే్ప వాకాయోలను వలెనే 
మలుచేకోవాలి.

అని పూరవాపక్షము రాగా సిదా్ధనతుము చెప్పబడుతున్నది. వియదాదులవలెనే 
ఇంద్రియాలు కూడా పుటిటుంపబడుతున్నవి. ఎందువల్ల నంటే? 1) సదేవసోమే్యదమగ్ర 
ఆసీత్ 2) ఆతా్మవా ఇదమేకఏవాగ్ర ఆసీత్. ఓ సోముయోడా! ఇపు్పడున్న ఈ ప్రపంచము 
సృషిటు జరుగక ముందు కాలములో సత్ అనబడు పదారథాముగా ఉండింది. 2) ఆత్మ 
ఒక్టే తొటటుతొలుతటి కాలములో ఒంటరగా ఉండెను. ఇతాయోదివాకాయోలదావారా 
సృషిటుకి ముందు ఒక్టే ఉన్నదని నిశచేయము చేయబడింది కనుకను, ఏతస్్మత్ 
జాయతే ప్రాణోమనః సర్విన్్ద్రయాణిచ. ఇతడి నుండే ప్రాణము మనసుస్ ఇంద్రియాలు 
అన్్న పుడుతున్నవి. అని ఇంద్రియాల యొక్ ఉత్పతితు వినిపించ్తున్నందువలా్ల 
ముందు ఉండడానికి వీలులేదు. ఐతే ఆత్మయొక్ ఉత్పతితు వాదము వలె ఇంద్రియాల 
యొక్ ఉత్పతితు వాదాలు మారు్పచేసుకోబడవు. అదే ఆత్మ వలె ఉత్పతితు లేదని తెలిప్ 
శ్రుతులు, దాని్న ఖండించ్తూ నితయోతావాని్న చెప్్ప శ్రుతులు అని రండు రకాల 
వేదవాకాయోలు కనిపించడము లేదు. అసదావా ఇదమగ్ర ఆస్త్ అనే వాకయోములో ఉన్న 
ప్రాణశబదుము చేత పరమాత్మనే ప్రొ్నబడుతునా్నడు. సరావిణి హవా ఇమాన్ భూతాన్ 
ప్రాణమే వాభిసంవిశన్తో ప్రాణమభు్యజిజా హతే. ఈ భూతాలు అన్్న ప్రాణములోనికే 
ప్రవేశించ్తున్నది. ప్రాణమునే వదిలిపెడుతున్నవి. అని ప్రాణశబదుము పరమాత్మ అనే 
అరథాము చెప్పడం లోనూ ప్రసిది్ధని కలిగి ఉన్నది. ప్రాణావావ ఋషయః అని ఋషి 
శబదుము కూడా సరవాజు్డైన ఆ పరమాత్మ యందే తగినదై ఉన్నది. కాన్ అచేతనమైన 
ఇంద్రియాలు అని అరథాము చెప్పడంలో కాదు.

ఋషయః ప్రాణాః అని ఉన్న వాకయోములోని బహువచనము ఒక్డే ఐన 
పరమాత్మ యందు ఏ విధంగా చెలు్లతుందంటే చెపుతునా్నడు. 

సూ।। గౌణ్యసమభూవాత్ తత్ ప్రాక్ శ్రుతేశ్చ 2-4-2 బహవచనము చెప్్ప శ్రుతి 
గౌణీ. అప్రధ్నము ఐనది. ముఖయోము కాదు బహువచనము యొక్ చాలా అనే అరథాము 
సమ్భవించదు. ఆ పరమాత్మ ఒక్డే సృషిటుకి పూరవాకాలములో ఉనా్నడని శ్రుతియ్ 
చెపు్పతున్నది కాబటిటు.
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సూ।। తత్ పరవికతావిద్విచః 2-4-3 ఈ చెప్పబోయ్ హేతువు వలన కూడా 
ప్రాణశబదుము పరమాత్మను గురంచే చెపుతున్నది. వాచః - పరమాత్మ కంటే వేరుగా 
ఉన్న విషయము యొక్ - నామధ్యము వాకు్లకు విషయము ఐన వియదాది 
సృషిటుని ముందుగా చెపు్పతున్నది కాబటిటు. తద్ధ ఇదమ్ తరిహి అవా్యకృత మాసీత్ 
తన్నమ రూపాభా్యం వా్యక్రియత. అందువలన ఇప్పటి ఈ ప్రపంచము అపు్పడు 
సృషిటుకి మునుపటి కాలములో విభాగము చేయబడకుండా ఉండినది. దాని్న నామము 
రూపములతో వేరువేరు చేసినారు. అని నామ రూపాలు కలవి లేవు కాబటిటు అపుడు 
వాకు్ మొదలైన ఇంద్రియాల కారాయోలు లేవు కాబటిటున్్న ఆ ఇంద్రియాలు లేవు అని 
అరథాము. కావున ఇంద్రియాలు పుటుటుకను కలిగినటిటువే. ఇద్ ప్రాణోత్తితో అధికరణము.

*  *  *

ఇక సపతోగతి అధికరణము.

సూ।। సపతోగతేః విశేషత తావిచ్చ 2-4-4 ఇంద్రియాలు ఏడు మాత్రమే. జీవుని 
వెంట జనన మరణాలో్ల వసూతు పోతూ ఉన్నందువల్ల. ఏడు అనే విశ్షణముతో 
విశ్షింపబడినవి కనుకనూ.  ఆ ఇంద్రియాలు ఏడే ఉనా్నయా? లేక పదకొండా? అని 
విచారంపబడుతున్నది. సంశయము ఎందువల్ల అంటే వేదమే రండు రకాలుగానూ 
చెపు్పతున్నందువల్ల. ఐతే తేలచేబడిన విషయము ఏమిటంటే ఏడే అని. ఎందుకంట్వా? 
గతివల్ల, విశ్షణము వల్ల. గతి ఐతే పుడుతూ చసూతు ఉండే జీవునితోపాటు లోకాలో్ల 
సంచరంచ్తున్నవి ఏడే అని చెప్పబడుతున్నవి. సపతో ఇమేలోకాః యేషు చరన్తో 
ప్రాణాః గుహాశయా న్హితాః సపతోసపతో ఈ ఇంద్రియాలు ఏడు. ఇవి హృదయగుహలో 
ఉండేవానితో పాటు లోకాలనని్నంటిలో సంచరసుతున్నవి. అని. సపతు సపతు అని రండు 
స్రు్ల చెప్పడం - వీపస్ - పురుష్లలో ఉండే భేదాని్న బటిటు. జీవులు అనేకులు కాబటిటు 
ఏడే అని తెలుపడం కొఱకు. వాటియొక్ సవారూపముతో పాటు విశ్షణములు కలవై 
రాకపోకలతో విశ్షింపబడుతున్నవి.

శ్్ల।। యద్పంచావతిష్ఠన్తో జాఞానన్ మనస్సహ। బుద్్ధశ్చనవిచేషేట్త 
తామాహుః పరమాంగతిమ్।। ఎపు్పడు ఐతే మనసుస్తోపాటు ఐదు జా్నేంద్రియాలు 
బుది్ధ నిలిచిపోతాయో, బుది్ధ ఎంతమాత్రమూ పనిచేయదో ఆ సిథాతిని పరమాగతి - 
యోగము - అని అంట్రు అని. శరీరంలో సంచరంచడమును మానుకొని మోక్షము 
కొరకు బయలుదేరపోవడము పరమాగతి అని అనబడుతుంది. ఈ విధంగా జీవునితో 
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కలసి జనన మరణాలలో ఏడు మాత్రమే వసూతు పోతూ ఉన్నవని గతి వినిపిసుతున్నది. 
యోగదశలో ‘‘జాఞానన్’’ అని విశ్షణము వేయబడినందువల్ల జీవునికి కరణాలు 
(ఇంద్రియాలు) చెవులు, చర్మము, కండు్ల, నాలుక, ముకు్, బుది్ధ, మనసుస్ మొతతుము 
ఏడే అని తెలుసుతున్నది. ఇతరములైనవి ఇపు్పడు చెప్పబడినవి కాక తకి్నవి ఏవిఉన్నవో 
అవి విషయాలను గ్రహంచేవి కాబటిటు అష్ట్గ్రహాః సపతోవై శీర్షణా్యః ప్రాణాః ద్వివవాంచౌ 
ఇతాయోదుల యందు దాదాపు పదునాలుగు వరకు ప్రాణ (ఇంద్రియాలు) ములను 
ప్రతిపాదించే వాకాయోలయందు వాక్, పాణి, పాద, పాయు, ఉపసథా, అహంకార, 
చితతుము అనే ప్రు్ల గలవి కనపడుతునా్నయి వాటికి జీవుడితో పాటు గతి (రాకపోకలు) 
వినిపించడము లేదు గనుక, జీవునికి వాటివలన చాలాచాలా కొంచెమే ఉపకారము 
కలుగుతున్నందు వలన వాటిని ప్రాణములు అని అనడము మరాయోద కొఱకు మాత్రమే. 
ఈ విధంగా పూర్పపక్షము సిద్ధముఐతే చెపు్పతునా్నము.

సూ।। హస్తోదయసుతో స్ధతే అతోనైవమ్. 2-4-5 చేతులు మొదలుగా మరకొని్న 
ఇంద్రియాలు ఉన్నవి. జీవుడు (అవి) కారయోభేదముతో విడిగా కనిపిసుతున్నవి. కనుక న్వు 
అన్నటు్ల ఏడు మాత్రమే కాదు.  ఇంద్రియాలు ఏడు మాత్రమే కావు. పదకొండు ఉన్నవి. 
జీవుడు దేహములో ఉంటూండగా అతడికి చేతులు మొదలైనవి భ్గోపకరణాలు 
అవుతునా్నయి. కారయోములో అవి చేసే పనులో్ల భేదాలూ ఉన్నవి. శ్రోతము 
మొదలైన జా్నేంద్రియాల వలెనే హస్తుదులైన కరణేనిదురేయాలకు తీసుకురావడం, 
తీసుకొనిపోవడము మొదలైన కారయో భేదాలు ఉండనే ఉన్నవి. కనుక అవి కూడా ఉన్నవి. 
కాబటిటు చేతులు మొదలైనవి లేవని తలచవదుదు అని అరథాము. 1) అధయోవస్యము 
2) అభమానము 3) చినాతు అనే వృతితు భేదాలవల్ల / పోకడల వల్ల మనసేస్ 1) బుది్ధ 
2) అహంకారము 3) చితతుము అనే ప్ర్లతో ప్రొ్నబడుతున్నది. కనుక ఇంద్రియాలు 
పదకొండు మాత్రమే. (ఐదు జా్నేంద్రియాలు, ఐదు కరే్మంద్రియాలు, ఒక్టి మనసస్, 
మొతతుమీ్మద పదకొండే. మహతుతు / బుది్ధతో సహకరంచబడిన మనసుస్ అధయోవస్యము 
అని, అహంకారముతో కూడినపు్పడు అభమానము అని, ముందటి సంస్్రముల వల్ల 
కలిగిన విశ్షాలతో సహకరంపబడినపు్పడు మనసుస్ చినతును చేసుతుంది కనుక అప్పడు 
చినాతు అని అంట్ము). కనుక దశేమే పుర్షే ప్రాణాః ఆతా్మ ఏకాదశ పురుష్డికి 
పది ఇంద్రియాలు ఉన్నవి. పదకొండవది మనసుస్ అని ఆత్మ శబదుముతో మనసుస్ 
చెప్పబడుతున్నది. శ్్ల।। ఇన్్ద్రయాణి దశైకంచ పంచచేన్్ద్రయగ్చరాః। 2) తైజస్ 
నీంద్రియాణా్యహుః దేవావైకారికాదశ। ఏకాదశం మనశా్చత్ర. ఇంద్రియాలు పదిన్్న 
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ఒక్టిఽ(11) పదకొండు. ఇక ఇంద్రియాలచేత తెలుస్కోబడేవి ఐదు అని. శబదు 
స్పర్శరూపరసగంధ్లు 2) తేజసస్మ్బన్ధమైన వాటిని ఇంద్రియాలు అని అంట్రు. 
అవి వైకారకములు. మొతతుము అవి పదకొండు ఉన్నవి. వీటిలో మనసుస్ పదకొండవది. 
అని శ్రుతి స్మమృతులు చెపు్పతున్న ప్రకారము ఇంద్రియ సంఖాయోవయోవసథా ఏర్పడి ఉన్నది. 
అంతకంటే ఎకు్వ ఉనా్నయనడము మనసుస్ యొక్ వృతితు / వాయోపారభేదాలను బటిటు. 
తకు్వ అనడమేమో అక్డక్డ చూపబడిన వివక్ష ప్రకారము, గమనాది కారాయోల 
విశ్షాలను బటిటు ఏర్పరచేబడినవి. కనుక ఇంద్రియాలు పదకొండు మాత్రమే. ఇద్ 
సపతోగతి అధికరణము.

*  *  *

ఇక ప్రాణాణుతావిధికరణము.

సూ।। అణవశ్చ 2-4-6 ఈ ఇంద్రియాలు అణువంత పరమాణము కలవి 
కూడా! తఏతే సరవిఏవసమాః సర్విఽననతోః ఈ ఇంద్రియాలన్్న సరసమానమైనటిటువి. 
అన్్న అననాతులే అని ఆననతుయాము వినిపిసుతున్నందువల్ల ఇవి విభ్వులు - అని్నచోట్లలోనూ 
ఉండేవి. అని పూరవాపక్షము రాగా చెప్పబడుతున్నది. ప్రాణమనూ తా్రిమనతోం 
సర్విప్రాణాః అనూతా్రిమన్తో శరీరాని్న వదిలి లేచిపోతున్న జీవుడిని అనుసరంచి 
ఇంద్రియాలు కూడా అతని వెంట దేహాని్న వదిలిపెటిటు పోతున్నవి అని ఉత్ క్రానితు 
వినిపించ్తున్నదికాబటిటు వాటికి పరమితతవాము ఏర్పడుతున్నది. కాగా ఉత్ క్రానితు 
వేళలో మరణించే జీవుని చ్టూటు ఉన్న బంధువులు పక్న ఉన్నవారకీ మొదలైన 
వారకి కనిపించడంలేదు కాబటిటు ఇంద్రియాలు అణువంతటివి. అననతుము లైనవి అని 
చెప్్ప శ్రుతి మాత్రము అథయోహైతాన్ అననతోనుపాసేతో ఇక ఎవడైతే అననాతులైన వీటిని 
ఉపాసిసుతునా్నడో అని ఉపాసన వినిపించ్తున్నందువలన ఉపాసుయోడైన ప్రాణునికి 
విశ్షమైన కారయోముల యొక్ బాహుళయోము వలన అని అభప్రాయము.

సూ।। శ్రేష్ఠశ్చ 2-4-7 శ్రేషఠుమైనది కూడా. ప్రాణసంవాదము నందు శరీరము 
నిలువడానికి కారణమవుతున్నందున ముఖయోప్రాణము శ్రేషఠుమని నిర్ణయింపబడింది. 
ఆనీద వాతం సవిధయా తదేకమ్. ఆ ఒక్టిగా నున్నది సవాధతో కూడినది అని 
మహా ప్రలయము జరగినప్పటి కాలములో తన కారయోమైన ప్రాణనము ఉన్నటు్ల 
వినిపించ్తున్నందువల్ల ఏత స్్మజాజుయతే - దీనినుండి / వీడినుండి పుటుటుచ్న్నది. 
అని జీవుని జన్మము వినిపించ్తున్నటే్ల పొసగుతున్నది కనుక ప్రాణము పుటటుడము 
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లేదు అని శంకించి సృషిటుకి మునుపటి కాలములో సత్పదారథాము ఒక్టే ఉన్నది అని 
నిశచేయింపబడినందువల్ల ముఖయో ప్రాణము కూడా ఉన్నది అనేట్లయితే వైరుధయోం 
వసుతుంది కనుక ఏతస్్మత్ జాయతే ప్రాణః అని పృథివీ మొదలైన వాటితో సమానంగా 
ఉత్పతితు వినిపించ్తున్నందువల్ల, పుటుటుక లేదని నిషేధము లేకపోవడం వల్ల కూడా శ్రేషఠు 
ప్రాణము పుడుతున్నది అని చెప్పబడుతున్నది. ఆన్దవాతం అనే వాకయోము మాత్రము 
జీవుడికి సమ్బని్ధంచిన ప్రాణాని్న ఉదేదుశించి చెప్పబడలేదు. కాన్ పరబ్రహ్మ ఒక్డే 
ఉనా్నడు అని ఆయన ఉనికిని గురంచే చెపు్పతున్నది. ఆ వాకయోము లోనే అవాతమ్ - 
గాలి లేకుండా ఉన్నది - అని వినిపించ్తున్నది కదా! ముందు చెపి్పన అధకరణము 
లోని సూత్రముతో సమానమే/ మిగతా ఇంద్రియాలతో ముఖయో ప్రాణము సమానమే 
ఐనా విడిగా జతచేసి చెప్పడము తరువాత చేయబోయ్ విచారము కొరకు మాత్రమే అని 
గ్రహంచాలి. ఇద్ ప్రాణాణుతావిధికరణము.

*  *  *

ఇక వాయక్రియాఅధికరణము.

సూ।। నవాయక్రియే పృథగుపదేశాత్ 2-4-8 ఈ శ్రేషఠుప్రాణము మహాభూతాలో్ల 
రండవదైన గాలి మాత్రమేనా? దాని యొక్ స్పనదున రూపమైన క్రియనా? లేక వాయువే 
ఒకానొక విశ్షాని్న పొందినటువంటిదా? అని సందేహము కలిగినపు్పడు వాయువే 
అని నిర్ణయమయియోంది. యః ప్రాణః సవాయః ఏది ప్రాణమో అదే వాయువు అని 
ప్రొ్నా్నరు కనుక. లేదా కేవల వాయువు నందు ప్రాణము అనే ప్రసిది్ధ లేదు కాబటిటు 
ఉచా్ఛ్వస నిశా్శ్వస మొదలైన వాయువు యొక్ క్రియయందు ప్రాణము అనే శబదుము 
యొక్ ప్రసిది్ధ ఉన్నది. కావున వాయువు యొక్ క్రియనే అని పూరవాపక్షము రాగా 
గాలి మాత్రమే కాదు. మరయు దాని క్రియ కూడా కాదు అని చెప్పబడుతున్నది. 
ఎందువల్లనంటే విడిగా చెపి్పనారు కాబటిటు. ఏతస్్మత్ జాయతే ప్రాణో మనః 
సర్వింద్రియాణిచ। ఖమ్ వాయః. ఇతడి నుండే ప్రాణము మనసుస్ సరేవాంద్రియాలు 
ఆకాశము వాయువునూ్న పుడుతున్నవి అని. అందువల్లనే (వాయుక్రియఐ నందువల్ల) 
విడిగా వాయుః అని చెపి్పనందువల్ల వాయుక్రియ కూడా ప్రాణము కాదు. తేజసుస్ 
మొదలైన వాటియొక్ క్రియలు వాటితో సహా వేరు ద్రవాయోలుగా చెప్పబడడము లేదు. 
యః ప్రాణః సవాయః అనే వాకయోము మాత్రము వాయువే మరొక్ అవసథాను పొందినదై 
ప్రాణము అని పిలువబడుతున్నది తేజసుస్ మొదలైన వాటి వలె మరొకతతవాము కాదని 
గురుతుచేయడానికే చెప్పబడింది. ఉచా్ఛ్వస నిశా్శ్వస్దుల యందు కూడా ప్రాణము 
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ఆడుతున్నది (ఊపిర ఆడుతున్నది) అని క్రియతో కూడిన వాయు ద్రవయోమునందే 
ప్రాణశబదు ప్రసిది్ధ ఉన్నది. కేవలము క్రియ యందు కాదు.

ఐతే ఈ ప్రాణము వాయువు యొక్ వికారము అవుతూ అగి్న వలె మరొక 
భూతమా? అంటే కాదంటునా్నరు.

సూ।। చక్షురాద్ వతుతో తతస్హ శిష్ట్ష్ద్భ్యః 2-4-9 కను్న మొదలైన వాటివలె 
జీవునికి ఉపకరణ విశ్షమే ఇది. దానికి సమానమైన వాటితో కలిపి శాసనము 
మొదలైనవాటియందు శాసింపబడుతున్నందువలన. ఈ ముఖయో ప్రాణము భూత 
విశ్షము కాదు. కాన్ కను్న మొదలైన వాటివలె జీవుని యొక్ ఉపకరణములలో 
ఒకటి మాత్రమే. ఆ విధంగా దీనికి ఉపకరణతవాము ఉపకరణములలో ప్రతేయోకములైన 
ఇంద్రియాదులతో కూడి కలిసి శానము చేయుట వాటివల్లతెలియబడుతున్నది. 
చక్షురాదులతో సహా ఈ ప్రాణము ప్రాణసంవాదము మొదలైనవాటిలో్ల శాసింప 
బడుతున్నది. వాటితో సమానమైనది అయినపు్పడే వాటితో పాటు శాసింపబడడము 
కుదురుతుంది. ప్రాణశబదుముచే చెప్పబడే కరణములయందు దీని్న ప్రతేయోకించి 
చెప్పడము సూత్రము లోని ఆది శబదుం చేత గ్రహంపబడుతున్నది. అథహ య 
ఏవాయం ముఖ్యః ప్రాణః. యోఽయం మధ్యమః ప్రాణః ఇతాయోదివాకాయోల యందు 
ముఖయో ప్రాణము, మధయోమ ప్రాణము ఇతాయోదుల యందు ముఖయో, మధయోమ పదాల చేత 
విశ్షణము కూరచేబడి చెపి్పనందువల్ల.

కండు్ల మొదలైన వాటివలె ఇది కూడా ఒక కరణము - ఇంద్రియము / స్ధనము 
ఐనట్లయితే వాటి వలెనే జీవుడి గురంచి ప్రతుయోపకార విశ్షరూప క్రియగా కావలసి 
ఉంటుంది. కాన్ అది కనిపించడము లేదు. కనుక ఈ ముఖయో ప్రాణము చక్షురాదులవలె 
కావడానికి వీలులేదు అని అంటే దానికి సమాధ్నమును చెపుతునా్నరు.

సూ।। అకరణతావిచ్చ నదోషః తథహి దర్శయతి 2-4-10 క్రియ కాదు కాబటిటు ఏ 
దోషము వసుతుందని ఊహంచ్తునా్నరో అది లేదు. అట్్లగని వేదము చూపించ్తున్నది. 
కరణము కానందువల్ల. కరణము అనగా క్రియ. కనుక అకరణతావాత్ అని అంటే క్రియ 
కానందువల్ల అని అరథాము. ఈ ప్రాణము జీవుడి గురంచి ప్రతుయోపకార రూపమైన 
విశ్షక్రియ లేనందువల్ల ఏ దోషము కలుగుతుందని ఊహంపబడుతున్నదో అది 
లేదు. ఎందువల్లనైతే ఉపకారవిశ్షరూపమైన శరీరాని్న ఇంద్రియాలనూ ధరంచ్ట / 
నిలు్పట మొదలైన ఆకారము గల క్రియను శ్రుతి చూపించ్తున్నది. యస్మన్ ఉతా్రిన్తో 
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ఇదం శరరం పాపిష్ఠతరమివదృశ్యతే. స వః శ్రేష్ఠః. ఏది గనుక ఈ శరీరములో నుండి 
లేచిపోతే శరీరము పాపిషఠుతరము ఐన దానివలె కనిపిసుతుందో అది మీకంటే శ్రేషఠుమైనటిటుది 
అని చెపి్ప వాక్ మొదలైనవి లేచిపోయినా కూడా ప్రాణము లేచిపోయినపు్పడు మాత్రం 
శరీరము ఇంద్రియాలు చేతకానివి అవడాని్న చెపి్పనారు కాబటిటు. కనుక ప్రాణ అపాన 
వాయోన ఉదాన సమానములు అనే ఆకారాలతో ఐదు రకాలుగా ఉన్నదైన ఈ ప్రాణము 
శరీరాని్న ఇంద్రియాలను ధరంచి/ నిలిపి ఉంచ్ట దావారా జీవుడికి ఉపకారాని్న 
చేసుతున్నది. కనుక కండు్ల మొదలైనవాటి వలె ఉపకరణము అవుతున్నది.

ఐతే ఈ విధంగా ప్రులో, కారయోములో / పనిలో భేదము ఉన్నందువలన 
ప్రాణాపానాదులు వేరువేరు తతాతు్వలు కావచ్చేను కదండీ! అని అంటే చెపు్పతునా్నరు.

సూ।। పంచవృతితోః మన్వత్ వ్యపద్ శ్యతే 2-4-11 ఐదు విధ్లుగా ఉన్న ఈ 
ప్రాణము మనసుస్ వలె చెప్పబడుతున్నది. ఎట్్లగైతే కామాదులుగా ఉండడము, వాటి 
పనులో్లనూ భేదము ఉండడములు కనిపించ్తునా్న కూడా కామము మొదలైనవి 
మనసుస్ కంటే వేరయిన మరొక తతాతు్వలు కావో అట్్లగే ఈ ప్రాణము కూడా. 
కామసస్ంకలో్ విచికతాస్ శ్రద్్ధఽశ్రద్్ధ ధృతి రధృతిః హ్రీ ధీః భః ఇతే్యతత్ సరవిమ్ మన 
ఏవ. కామము(కోరక) సంకల్పము, విచికితాస్(సందేహము) శ్రదా్ధ - తొందర, అశ్రద్ధ, 
ధృతి / ధైరయోము, అధైరయోము, సిగు్, తెలివి(చినతు), భయము. ఇవన్్న మనసుస్యొక్ 
రూపాలే. అని వచనము ఉన్నది కాబటిటు. ఇట్్లగే ప్రాణము అపానము వాయోనము 
ఉదానము మొదలైనవి అన్్న కూడా ప్రాణము యొక్ ఉనికిని బటిటు ఏర్పడిన విశ్షాలే. 
వేరే తతవాములు కావని తెలుసుతున్నది. హృదయము నందు ఉండే వాయువు ప్రాణము 
అనబడుతుంది. మలవిసరజున స్థానము నందుండేది అపానము బొడుడి దగ్ర ఉండేది 
సమానము, కంఠము / గంతు వదదు ఉండేది ఉదానము ఇక వాయోనము శరీరమంతట్ 
వాయోపించి ఉంటుంది. ఇద్ వాయక్రియాధికరణము.

*  *  *

ఇక శ్రేష్్ఠణుతావిధికరణము.

సూత్రము। అణుశ్చ 2-4-12 ఈ వాయువు అణువు కూడా అవుతున్నది. 
ఉతా్రినితు మొదలైనవి వినిపిసుతున్నవి కనుక ఈ ప్రాణము అణువు కూడా తముత్్కమనతోం 
ప్రాణోఽనూతా్రిమతి ఇతాయోది వాకాయోలు ఇందుకు ప్రమాణాలు. అధకశంక ఏమిటంటే 
సమఏభిః త్రిభిరో్లకైః సమోఽ న్న సర్విణ. ఈ మూడు లోకాలతో సమానంగా. దీనికి 
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సమానమైన ఈ మొతతుముతో. ప్రాణేసరవిమ్ ప్రతిష్ఠతమ్. ప్రాణము నందు అంతా 
నిలదొకు్కుని ఉన్నది. సరవిం హీదం ప్రాణే నవృతమ్. ఈ కనిపించే దంతా ప్రాణము 
చేత ఆవరంచబడి యున్నది. ఇతాయోది వాకాయోలు వినిపించ్తున్నందువలన ఇది మహా 
(పెదదు) పరమాణము కలది అని. పరహారము ఏమిటంటే - ఉతా్రినితు మొదలైనవి 
వినిపించ్తున్నందువల్ల పరచే్ఛదము - విడదీత / వేరు చేయబడుట నిశచేయము 
చేయబడగా ప్రాణి సముదాయమంతా కూడా ప్రాణము పైననే ఆధ్రపడి ఉండడము 
వల్ల ప్రాణము గప్ప ప్రభావము కలది అని చెప్్ప వైభవవాదము చెలు్లతుంది - అని. 
ఇద్ శ్రేష్్ఠణుతావిధికరణము.

*  *  *

ఇక జో్యతిరాద్యధిష్్ఠనధికరణము.

సూ।। జో్యతి రాద్యధిష్్ఠనం తు తద్మననత్ ప్రాణవతా శబ్్దత్ 2-4-13 
అగా్నయాదులపై అధకారము కలి్ ఉంటునా్నడు జీవుడు కాన్ అది ఆ పరమాత్మ యొక్ 
సంకల్పముపైన ఆధ్రపడి ఉన్నది. అట్్లగని వేద శబదుము చెపు్పతున్నది.

శ్రేషఠు ప్రాణము మొదలైన ఇంద్రియాలు బ్రహ్మ నుండి పుటిటునవి. అవి ఇని్న అని 
వాటికి ఒకొ్క్ దానికి ఇంత ఇంత అనే పరమితి కూడా చెప్పబడింది. వాటికి పైన 
అగి్నదేవుడు మొదలైనవారు అధషాఠుతలుగా ఉనా్నరు. అనే విషయమునూ్న ఇంతకు 
మునుప్ అభిమాన్వ్యపదేశసుతో విశేష్నుగతిభా్యం అనే సూత్రముతో ప్రాసంగికముగా 
వివరంచడం, అయియోంది. జీవుడు తన భ్గాలకు స్ధనమైన ఈ ఇంద్రియాలపైన 
అధషాఠుతగా ఉనా్నడనే విషయము లోకములో అందరకీ తెలిస్నదే. ఏవమే వైషఏతాన్ 
ప్రాణాన్ గృహీతావిసేవిశరర్యథ కామం పరివరతోతే. ఈవిధంగా ఈ ఇంద్రియాలను 
చేతపటుటుకొని తన శరీరములో జీవుడు తన ఇషటుము ప్రకారము తిరుగుతునా్నడు 
ఇతాయోది శ్రుతివాకాయోల చేతనునూ్న అదే విషయము తెలుసుతున్నది. అయితే జీవుడికి 
అగా్నయాది దేవతలకునూ్న ప్రాణాలపైన ఉండే అధకారము సవాతంత్రమైనదా? లేక 
పరమాత్మకు లంగి ఉండేదా? అని సందేహము కలిగితే ఇంకొకని అవసరము 
లేకుండా సవాంతముగానే ఉపయోగించడము కనిపించ్తున్నది. కావున 
స్వాయతతుము అని నిర్ణయము చేయబడగా దానిపై సమాధ్నాని్న చెపు్పతునా్నరు.  
జ్యోతిరాదయోదిషాఠునమ్ అని. ప్రాణవతా - జీవునితో కలసి, జ్యోతి రాదీనాం అగి్న 
మొదలైన దేవతలకు ఇంద్రియాలపై అధషాఠుతృతవాము, తదామననాత్ఽఆ పరమాత్మ 
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యొక్ ఆమననము వలన జరుగుతుంది. ఆమననం = అంటే అనుకూలంగా 
తలచడము. పరమాత్మ యొక్ సంకల్పము వలననే జరుగుతుంది. ఎందువల్ల ఇట్్ల? 
అని అంటే శబాదుత్ఽఇంద్రియాలపైన వాటిని అభమానించే దేవతలు జీవాత్మకునూ్న 
తమ పనులపైన (ఇంద్రియాలు చేసే పనుల మీద) పరమపురుష్ని యొక్ 
సంకల్పము పైన ఆధ్రపడి ఉంటున్నది అని వేదశాసత్రము వినిపించ్తున్నందువల్ల. 
ఎట్్లగా అని అంటే అనతురాయోమి బ్రాహ్మణము మొదలైన వాటియందు. యోఽగౌ్నతిష్ఠన్ 
అగే్న రనతోరః యమగ్న ర్నవేద యస్్యగ్నః శరరమ్ యోఽగ్నమనతోరోయమయతే. సతే 
ఆతా్మ అనతోరా్యమీ అమృతః, యో వాయౌతిష్ఠన్, యో ఆద్తే్యతిష్ఠన్, యః ఆత్మన్తిష్ఠన్. 
యః చక్షుష తిష్ఠన్ అన్ విన్పిసుతోన్నద్. ఇంకా భష్ఽస్్మద్వితః పవతే భష దేతి 
సూర్యః। భష్ఽస్్మదగ్నశే్చంద్రశ్చ మృతు్యః ధ్వతి పంచమ ఇతి. ఇతడి నుండి కలిగే 
భయము వల్ల గాలి వీసుతున్నది. భయము చేతనే సూరుయోడు సకాలంలో ఉదయిసుతునా్నడు. 
అదే విధంగా అగి్న దేవుడు ఇంద్రుడునూ్న తమ తమ విధులను నిరవాహంచ్తునా్నరు. 
చివరకి యమధర్మరాజు కూడా నను్న ఏ విధంగా దండించ్తాడోనని భయముతో 
తన విధులను నిరవాహసుతునా్నడు అని. ఇంకా ఏతస్య వాఅక్రస్య ప్రశాసన్ గారిగా 
సూరా్యచంద్రమసౌ విధృత్ తిష్ఠతః. ఇతాయోదులునూ్న చెపుతున్నవి.

సూ।। తస్య చ న్త్యతావిత్. 2-4-14 పరమాత్మ సరావాధషాఠుత అయియో ఉండడానికి 
హేతువు అతడు నితయోం అయియో ఉండడము వల్లనే. అందరపైన పరమాత్మ యొక్ 
అధకారము / అధషాఠుతృతవాము నితయోము అయినందువల్ల. సవారూపాన్ననుసరంచి 
ఉండడము నియతముగా / తప్పనిసరగా ఉండడం వలననునూ్న ఆయన 
సంకలా్పని్న అనుసరంచే వీరకి అధషాఠుతతుమృతవాము విడువరానిదిగా ఉంటుంది. తత్ 
సృష్ట్వాతదేవానుప్రావిశత్. తదనుప్రవిశ్యసత్ చ త్యత్ చ అభవత్. ఆ శరీరాని్న 
పుటిటుంచి దానిలో జీవుని వెంట అనుప్రవేశము చేసినాడు. ఆ విధంగా ప్రవేశించి తానే 
సతుతు (జీవుడు) తయోతుతు (ప్రకృతి - శరీరము) అయియోనాడు. ఇతాయోది వాకయోము ప్రకారము 
పరమ పురుష్డు వాటికి నియామకుడుగా అని్న రకాలైన చిదచిత్ వసుతువులలో 
ప్రవేశించి ఉండడము ఆయన యొక్ సవారూపానికి తగినది - అనుబంధమైనది అని 
వినిపించ్తున్నది. దానే్న స్మమృతి కూడా చెపు్పతున్నది. విషట్భా్యహమిదం కృతస్్నం 
ఏకాంశేన సథాతో జగత్ ఇతి। ఈ జగతుతునంతటిన్ నాలోని ఒక్ అంశముతోనే వాయోపించి 
ఉనా్నను అని. జో్యతి రాద్యధిష్్ఠనధికరణము ముగసనద్.

*  *  *
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ఇక ఇన్్ద్రయాధికరణము.

సూ।। త ఇంద్రియాణి తదవిష్పదేశాత్ అన్యత్రశ్రేష్్ఠత్ 2-4-15 శ్రేషఠుప్రాణానికంటే 
వేరయినవే ఇంద్రియాలు. వాటియందే ఆ ప్రు వరతుసుతున్నదని ప్రొ్ంటునా్నరు కనుక. 
ప్రాణశబదుము చేత నిరేదుశింపబడినవన్్న ఇంద్రియాలేనా?లేక శ్రేషఠు ప్రాణము కంటే 
వేరయినవా? అని సందేహము వసేతు ప్రాణశబదుము చేత చెప్పబడుతున్నందువలన, 
కరణములు అవుతున్నందువల్ల ఇంద్రియాలన్్న అని పూరవాపక్షము రాగా చెపుతునా్నరు. 
శ్రేషఠుప్రాణాని కంటే వేరైన ఇంద్రియాలు. ఎందువల్లనంటే ఆ ప్రు వాటియందు 
మాత్రమే వరతుంచ్తున్నది కాబటిటు. ఇంద్రియాణి దశైకంచ పంచచేంద్రియగ్చరాః. 
ఇంద్రియాలు పదిన్్న ఒక్టి - ఐదు ఇంద్రియాలు తెలియజ్సేవి. ఇతాయోది వాకాయోలచేత 
కను్న మొదలైన వాటియందు మనసుస్తో కలిసిన వాటియందు ఇంద్రియాలు అని 
ప్రొ్నబడుతున్నది.

సూ।। భ్ద శ్రుతేః వైలక్ణా్యచ్చ 2-4-16 శ్రేషఠుప్రాణము భేదము కలదిగా శ్రుతి 
చెపుతున్నది. మరయు దానికీ ఇతర ఇంద్రియాలకునూ్న వైలక్షణయోము ఉన్నది కాబటిటున్్న. 
ఏతస్్మజాజాయతే ప్రాణోమనసస్ర్విన్్ద్రయాణిచ. ఇతడి నుండే ప్రాణము మనసుస్ 
ఇంద్రియాలు అన్్న పుడుతున్నవి ఇతాయోది వాకాయోల యందు ప్రాణము వేరుగా / విడిగా 
వినిపించ్తున్నది కాబటిటు. ప్రాణాని కంటే వేరయినవాటికి మాత్రమే ఇంద్రియతవాము 
ఉన్నటు్ల తెలుసుతున్నది. మనసుస్ మాత్రము విడిగా వినిపించినా దాని గురంచి మరొక 
చోట ఇంద్రియాలలో కలసిపోయి ఉండుట వినిపించ్తూ ఉన్నది. ఇంద్రియాలలో 
కలిస్పోవుటను చెపి్పనారు. మనః షష్్ఠన్ ఇంద్రియాణి మనసుస్తో కలిపి ఆరు 
ఇంద్రియాలు ఇతాయోది వాకాయోలలో ఇక వాటికి శ్రేషఠు ప్రాణానికి ఉన్న వైలక్షణయోము ఇట్్లగా 
ఉన్నది. సుష్పితు యందు ప్రాణము పనిచేయుట కనిపించ్తున్నది. కను్న మొదలైనవి 
తమ పని చేసూతుండడము కనిపించడము లేదు. వాటి పని ఏమిటంటే కను్న (చూపు) 
మాట - మనసుస్తో పాటు కలసి - జా్నాని్న కలిగించ్ట అనే కర్మకు స్ధనమై, 
ఉండడము. ప్రాణము మాత్రము శరీరాని్న ఇంద్రియాలను నిలుపుతుంది. ప్రాణము 
పైన ఆధ్రపడి ఇనిదురేయాలు నిలుసుతునా్నయి కాబటిటు ఇంద్రియాలను ప్రాణ శబదుముతో 
ప్రొ్నుట జరుగుతున్నది. అట్్లగని శ్రుతి వినిపిసుతున్నది. త ఏతస్్యవ సర్విరూప 
మభవన్. తస్్మదేతే ఏతేన ఖ్్యయన్తో. అవన్్న దీనియొక్ రూపాలే ఐ ఉన్నవి. కావున 
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ఇవి దాని ప్రుతో పిలువబడుతున్నవి. అని. రూపమ భవన్ అనగా శరీరము ఐనవి. 
దానికి లంగి నడచ్కొనేవి అయినవి అని అరథాము. ఇద్ ఇంద్రియాధికరణము.

*  *  *

ఇక సంజాఞామూరితోక్్ల పితో అధికరణము.

సూ।। సంజాఞా మూరితోక్్ల పితోసుతో త్రివృత్ కరవిత ఉపదేశాత్ 2-4-17 సంజా్ఽప్రు, 
మూరతుక్్ల పితుసుతుఽరూపాని్న ఏర్పరచేడము పరబ్రహ్మ కారయోమే / పనియ్. త్రివృత్ 
కరణము చేసినవానిదిగా వినిపించ్తున్నందువలన. భూతాలు ఇంద్రియాలు 
మొదలైనవాటియొక్ సమషిటు సృషిటు, జీవులను పుటిటుంచడమునూ్న పరబ్రహ్మ వల్లనే 
జరగిందని దీనికి ముందు చెప్పబడింది. జీవులు తమ ఇంద్రియాలపైన అధకారగా 
ఉండడము (అధషాఠునము) కూడా ఆ పరమాత్మపైననే ఆధ్రపడి ఉన్నదని దాని్న గటిటు 
చేయడానికి దాని్న తిరగి జా్పకము చేసినారు. ఏదైతే ఈ నామరూప వాయోకరణాత్మకమైన 
ప్రపంచములో వయోషిటు సృషిటు ఉన్నదో అది సమషిటు జీవుడైన హరణయో గరు్భని యొక్ కర్మదా? 
లేక తేజసుస్ మొదలైన వాటిని తనకు శరీరముగా చేసుకొన్న పరమాత్మ యొక్ 
తొలి సృషిటు వలె హరణయోగరు్భడిని శరీరముగా కలిగిన పరబ్రహ్మనా? అని ఇపు్పడు 
విచారంచబడుతున్నది. ఏది తగునని అంటే సమషిటు జీవుడిదే అని అంటునా్నము. 
ఎందువల్లనంటే అన్న జీవేనత్మన అనుప్రవిశ్యనమరూపే వా్యకరవాణి ఈ జీవుని 
దావారా నేను ప్రవేశించి ఈ శరీరాలకు నామరూపాలను చేస్తును. అనే వాకయోము దావారా 
జీవుడిచే చేయబడినదిగా వినిపించ్తున్నది కాబటిటు. పరదేవత తనదైన రూపముతో 
నామరూప్ వాయోకరవాణి అని సంకల్పం చేయలేదు. కాన్ తన అంశమైన జీవుని 
దావారా చేస్తును అని తలచినాడు. అందుకే గదా అన్న జీవేనత్మన అని చెప్పటము 
జరగింది. ఐతే చారుని దావారా ప్రవేశించి శతృవుల బలాని్న లెకి్ంచ్తాను అని 
అన్నటు్ల వాయోకరవాణి అని ఉతతుమ పురుష మరయు కరతు వాచకమైన పదము నందు 
ఉన్న క్రియ ఐన ప్రవిశతి - ప్రవేశము లాక్షణికము - లక్షణాశకితు దావారా చెప్పబడడము 
- అప్రధ్నము, ముఖయోవృతితు కాకుండా పోతుంది కదా! అని అనవచ్చేను కాన్ 
అట్్లకాదు. మీరు చూపిన వాకయో ప్రయోగములో రాజు గారు, గూఢచార ఇదదురకిన్్న 
రూపములో భేదము ఉన్నది. కనుక లక్షణను ఆశ్రయించి అరథామును చెపు్పకోవలసి 
ఉంటుంది. ఈ పరమాత్మ విషయంలోనైతే జీవుడు కూడా తన యొక్ అంశమే 
ఐనందు వల్ల తన సవారూపమే అవుతున్నది కాబటిటు ఆ రూపముతో ప్రవేశించడము, 
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వాయోకరణము / విభజన చేయడమునూ్న తనదే అవుతున్నది కాబటిటు లాక్షణికతవాము 
ఏర్పడే అవకాశమే లేదు. ఇది సహయోగలక్షణ కల తృతీయా విభకితు అని అనకూడదు. 
ఎంతగా కరతుకరణయో సతుమృతీయా అని చెపి్పనా కరత్రరథామేకాకుండా కరణారథామునూ్న 
కలిపి చెప్పవలసిన అవసరము లేదు. కారక విభకితు తేటగా విషయాని్న తెలు్పతుండగా 
ఉపపద విభకితుని ఆశ్రయించడము నాయోయము కాదు. కరణారథాములో తృతీయావిభకితు 
చెప్పబడింది అనికూడా అనకూడదు. బ్రహ్మ కరతుగా గల ప్రవేశము, వాయోకరణము / 
విభజించడములు రండునూ్న జీవుడికి చెందినంత వరకు స్ధకతమాలు కావు. కర్మలు 
కావు. ఐతే జీవుడి కరతుమృతవాము ప్రవేశముతోనే ముగుసుతుంది. నామరూప వాయోకరణము 
మాత్రము బ్రహ్మదే అని చెప్ప వీలులేదు. కాతు్వప్రతయోయము దావారా సమానకరతుమృకతవాం 
తోసుతున్నది. జీవుడు తన అంశమే ఐనందువల్ల తన సవారూపములో అనతురా్భవము 
ఐనా పరుని యొక్ సవారూపమును త్రోసిపుచచేడానికి అనేన జీవేన అని పరాకతు్వముతో 
పరామర్శ చేయబడింది. కనుక ఈ నామరూపవాయోకరణము హరణయోగరు్భడనబడే 
చతురు్మఖబ్రహ్మ చేతనే చేయబడింది. కావుననే స్మమృతులలో చతురు్మఖ్ని చేత 
చేయబడే సృషిటుని గురంచి చెప్్ప సృషిటు ప్రకరణము నందునామ రూపవాయోకరణము 
కీరతుంపబడుతున్నది. నమ రూపంచ భూతానం కృతా్యనంచ ప్రపంచనమ్। 
వేదశబ్దభ్య ఏవాడౌ దేవాదీనం చకారసః. భూతాలయొక్ నామము రూపము వాటి 
పనులు మొదలైన వాటిని వివరంచడము, మరయు దేవాదులైన నాలుగు జాతుల 
యొక్ సృషిటునిన్్న ఆ బ్రహ్మ వేదశబాదులనుండే కావించినాడు. ఇతాయోదులు

ఈ విధంగా పూరవాపక్షము ఏర్పడితే సమాధ్నము చెప్పబడుతూ ఉన్నది. 
సంజా్ మూరతుక్్ల పితుసుతు అని. తు అనే శబదుము పూరవాపక్షాని్న తిపి్ప కొడుతున్నది. 
సంజా్మూరతుక్్ల పితుః - నామరూపాలను ఏర్పరచేడము - అనేది తేజ్ అప్ అన్నములను 
ప్రతిదానిలోనూ తకి్న రండు పదారాథాలను కలిపి వేయడము / కొంత కొంత 
భాగాలుగా కలుపడము పరబ్రహ్మ యొక్ పనే. నామ రూప వాయోకరణము ఆయనదే 
అని ఉపదేశించ్తున్నందువల్ల. త్రివృత్ కరణమును చేసినవాడే నామరూప 
వాయోకరణాని్న చేసినాడని ఉపదేశింపబడుతున్నది. సేయందేవతైక్త. హనతో. 
అహమిమాసతో స్రోదేవతాః అన్న జీవేనత్మనఽనుప్రవిశ్యనమరూపే వా్యకరవాణి. 
తాస్ం త్రివృతం త్రివృతమేకైకాంకరవాణి. ఆ దేవత సంకలి్పంచింది. ఆహా! నేను 
ఈ ముగు్రు దేవతలలో ఈ జీవుడికి ఆత్మనైన నేను ప్రవేశించి నామరూపాలను 
ఏర్పరుస్తును. వాటిలో ఒకొ్క్ దాని్న మూడు మూడు పదారా్ధలు కలిస్ ఉన్నదాని్న 
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ప్రతిదాని్న చేస్తును అని సమాన కరతుమృకతవాము - జీవపరమాత్మల కిదదురకీ కరతుమృతవాము 
సమానంగా ఉన్నటు్ల వినిపించ్తున్నది. త్రివృత్ కరణము అనేది అండములో ఒక 
భాగముఐ ఉన్న చతురు్మఖ్డికి కలుగదు. త్రివృత్ కరణము చేయబడిన తేజ్ అప్ 
అన్నములతో అండము పుడుతున్నది కదా! చతురు్మఖ్డు అండములో పుటిటునాడు అని 
స్మమృతి చెపు్పతున్నది. తస్మన్నండేఽభవత్ బ్రహా్మసరవిలోకపితామహః. సరవాలోకాలకు 
తాతగారైన బ్రహ్మ ఆ అండము నందే పుటిటునాడు. అని కనుక త్రివృత్ కరణము 
పరమాత్మ పనే. కనుక సమాన కరతుమృతవాము ఐన నామరూప వాయోకరణమునూ్న 
ఆయనదేనని తెలుసుతున్నది. ఐనపు్పడు అనేన జీవేన అని ప్రయోగించ్ట ఎట్్ల 
పొసగుతుంది? అని అంటే విను. ఆత్మనా జీవేన అని స్మానాధకరణయోము (చేత) 
వల్ల జీవుడిని శరీరముగా కల పరబ్రహ్మనే జీవశబదుము చేత చెప్పబడుతునా్నడు. ఎట్్ల 
అంటే తతేతుజ ఐక్షత, తదపోఽసృజత. తా ఆప ఐక్షనతు. తా అన్నమసృజనతు అని తేజసుస్ 
మొదలైనవాటిని శరీరముగా గల పరబ్రహ్మనే చెప్పబడుతునా్నడు. కనుక జీవసమషిటు 
పురుష్డైన హరణయో గరు్భడిని శరీరముగా చేసుకొని ఉన్న పరబ్రహ్మ యొక్ కర్మనే 
నామరూప వాయోకరణము. కాగా ప్రవిశయోనామరూప్ వాయోకరవాణి. అనే వాకయోము 
లోని ప్రవేశము, ఉతతుమ పురుష కూడా ఏ చికూ్లేని ముఖాయోరథా వాచకాలే అవుతవి. 
ప్రవేశవాయోకరణాలు రండూ సమానకరతుమృకాలే అవుతవి. చతురు్మఖ్డిని శరీరముగా 
చేసుకొన్న పరబ్రహ్మ యొక్ కర్మ దేవాది విచిత్ర సృషిటు అని చతురు్మఖ్డిని కరతుగా గల 
సృషిటు ప్రకరణము నందు నామరూప వాయోకరణ ఉపదేశమునూ్న పొసగుతుంది. కనుక 
సేయం దేవతా ఇతాయోది వాకాయోనికి ఇదీ అరథాము - ఈ తేజ్ఽబన్న రూపాలైన ముగు్రు 
దేవతలు అనేన జీవేన - జీవసమిషిటు పురుష్డితో విశిష్ఠుడు / కూడి ఉన్నవాడు ఐన  
నేను ఆత్మతో అనుప్రవేశము చేసి నామరూపాలను చేస్తును. దేవాది విచిత్ర సృషిటుని 
వాటికి ప్ర్లనునూ్న చేస్తును. అందుకొరకు ఒకదానితో ఒకటి కలయికను పొందని 
ఈ తేజ్ఽబనా్నలను, విశ్షమైన వసుతువులను సృషిటు జ్యలేని వాటిని ఆ స్మరథాయాము 
కలుగడం కొఱకు ఒకొ్క్ దాని్న త్రివృతం త్రివృతముగా చేస్తును అని. కనుక 
పరబ్రహ్మ యొక్ కర్మనే ఈ నామరూప వాయోకరణము.

ఐతే ఇట్్ల కావచ్చేను. నామరూప వాయోకరణము త్రివృత్ కరణమునూ్న ఒకే 
కరతు చేత చేయబడినవి కాబటిటు ఆ రండునూ్న పరమాత్మ చేతనే చేయబడినటిటువి అని 
చెప్పడానికి వీలే్లదు. త్రివృత్ కరణాని్న కూడా జీవుడు చేయగలడు. అండమును 
సృషిటుంచిన తరువాత కాలములో గదా చతురు్మఖ్ని చేత సృషిటుంపబడిన జీవులలో 
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త్రివృత్ కరణ ప్రకారము ఈ విధంగా ఉపదేశింపబడుతున్నది. యథతుఖలు 
సోమే్యమాః త్రిస్రోదేవతాః పుర్షం ప్రాప్య త్రివృత్ త్రివృదేకైకా భవతి తన్్మ విజానీహీతి. 
ఓ సోముయోడా! ఈ ముగు్రు దేవతలు పురుష్డిని చేర ఒకొ్క్టి త్రివృత్ గా  త్రివృత్ గా 
తకి్న రండు భూతాలయొక్ భాగాలతో కలసినటిటుది అవుతున్నది. దాని్న నానుండి 
విను. తెలుస్కో అని. అన్నమశితం త్రేధ్ విధీయతే. తస్యయః సథావిష్ఠభాగః తత్ పురషం 
భవతి. యో మధ్యమః తన్మంసమ్. యోఽణిష్ఠః తన్మనః తిన్న అన్నము మూడు 
విధములుగా చేయబడుతుంది. దానిలో ఏ సూథాలరూపమైనది ఉన్నదో అది పురీషము 
(మలము) అవుతుంది. మధయోమభాగము ఏది ఉన్నదో అది మాంసము అవుతున్నది. 
ఏది చిన్నదిగా ఉన్నదో/అణువంతగా ఉన్నదో అది మనసుస్ అవుతున్నది. ఇతాయోదిగా 
చతురు్మఖ్ని చేత సృషిటుంపబడిన అగి్న ఆదితుయోడు విదుయోతుతులయందు త్రివృత్ కరణము 
ప్రదర్శంపబడుతున్నది. నామరూపాలను ఏర్పరచిన తరువాత కూడా త్రివృత్ 
కరణము వినపడుతున్నది. సేయం దేవతా ఇమాసత్స్రోదేవతాః అన్న జీవేన ఆత్మన 
అనుప్రవిశ్యనమరూపే వా్యకరోత్. తాస్ం త్రివృతం త్రివృతం ఏకైకా మకరోత్. 
అటువంటి సంకల్పము చేసిన ఈ దేవత ఈ ముగు్రు - తేజసుస్ అప్ అన్నములను 
- జీవుడితో పాటు అను ప్రవేశము చేసి నామరూపాలను చేసినాడు. వాటిలో మూడు 
మూడు భాగాలు కలదాని్నగా ప్రతిఒక్టిన్ చేసినాడు. అని ఆ విషయములో చెపి్పనాడు. 

సూ।। మాంస్ద్ భౌమం యథశబ్దం ఇతరయోశ్చ 2-4-18 మాంసము 
మొదలైనవి భూమికి సమ్బని్ధంచినవి. దానికంటే వేరయినవి కూడా వేదశబాదుని్న బటిటు 
ఆయా భూతాల యొక్ వికారాలు అనబడుతున్నవి. అండాని్న సృషిటుంచిన తరువాత 
కాలములో చతురు్మఖ్డిచేత సృషిటుంచబడిన దేవతలు మొదలైన వాటికి సమ్బని్ధంచింది 
ఈ విషయము అని, తాస్ం త్రివృతంత్రివృతం ఏకైకామకరోత్ అనే వాకయోము 
ప్రకారము త్రివృత్ కరణానికి సమ్బని్ధంచిన ఉపదేశము అని ఏమాట మీరు చెపి్పనారో 
అది పొసగదు. అన్నమశితం త్రేథ విధీయతే అనే వాకయోములో మాంసము మనసుస్లు 
రండింటిలోనూ పురీషము కంటే అణువు అయియో ఉండడం, అణువు కంటే చిన్నది 
అయియో ఉండడాలనుగా చెపి్పనవాటికి కారణాని్న అనుసరంచి విధంపబడుతున్నందు 
వల్ల ఆపయోము, తైజసము కావలసియుండాలిస్ వసుతుంది. ఐతే ఇది మాకు అంగీకారము 
కాదు. మాంసము మొదలైనవి భూమికి చెందినవని అంటే మేము ఒపు్పకుంట్ము. 
పురీషం వలెనే మాంసమనసుస్లు కూడా భౌమాలు - పారథావాలు అనేట్లయితే మాకు 
నచ్చేతుంది. అన్నమశితం త్రేథ్ అని ఆరంభంచినారు కాబటిటు. యథ్ శబదుమ్ 
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ఇతరయోశచే. ఇతరములైన వాటికిన్్న ఆపః పీతాః తేజ్ఽశితమ్ అని పరాయోయాలకు - 
వరుసలో ఉన్నవాటికి వేదశబదుము ప్రకారం వికారాలు అని అంటే అంగీకరసుతునా్నము. 
ఆపః పీతాః త్రేథ విధీయ న్తో. త్రాగబడిన న్ళ్్ళ మూడు విభాగాలుగా చేయబడుతున్నవి. 
అనే వాకయోము ప్రకారము న్రే మూడుగా పరణామాని్న పొందుతున్నది అని పరణామ 
శబాదుని్న బటిటు తెలుసుతున్నది. అదేవిధంగా తేజోఽశితం త్రేధ్ విధీయతే అని కూడా 
తేజసుస్కు కూడా మూడు విధ్లుగా మారు్పచెందడము శబాదుని్న బటిటు తెలుసుతున్నది. 
కావున పురీషము మాంసము మనసుస్లు పృథివి యొక్ వికారాలు. మూత్రము 
నెతుతురు ప్రాణాలు(ఇంద్రియాలు) న్టి వికారాలు, బొక్లు, కొవువా, వాకు్లు / 
మాటలు తేజసుస్యొక్ వికారాలు అని గురతుంచాలి. అన్నమయం హి సోమ్యమనః 
ఆప్మయః ప్రాణః, తేజోమయీవాక్. ఓ సోముయోడా! మనసుస్ అన్నమయము, 
ప్రాణము న్టి మయము, వాకు్ తేజ్మయము (మయము ప్రధ్నమైనది అని 
అరథాము) అని వాకయోశ్షానితో విరోధము లేకుండా పోతుంది. కనుక తాస్ంత్రివృతం 
అన్నమశితం ఏకైకాం అకరోత్ అని చెప్పబడిన త్రివృత్ కరణ ప్రకారము అన్నమశితం 
ఇతాయోది వాకయోము చేత ప్రదర్శంపబడడం లేదు. అట్్ల ప్రదర్శంపబడినట్లయితే మనసుస్ 
ప్రాణము వాకు్లనే మూడింటికిన్్న అణువుకనా్న చిన్నగా అయియో ఉండడమనే 
కారణముచేత తైజసము అవడం వలన అన్నమయం హి సోమ్య మనః ఇతాయోదివాకాయోలు 
విరుదా్ధలు అవుతవి. తొలుతనే త్రివృత్రణము చేయబడి పురుష్డిని చేరుకున్న 
పృథివాయోదులు అన్నమశితమ్ ఇతాయోది వాకయోము దావారా ఒకొ్క్దానికి మూడు 
విధ్లైన పరణామము చెప్పబడుతున్నది. అండాని్న సృషిటుంచడానికి ముందుగానే 
తేజ్ఽబనా్నలు త్రివృత్రణము చేయబడి ఉండాలి. అత్రివృత్ కరణము చేయబడని 
వాటికి కారాయోరమ్భము - పని మొదలుపెటుటుటకు - నకు తగిన స్మరథాయాము లేనేలేదు 
కదా! తేజ్ఽబనా్నలు పరస్పరము ఒక్టికి ఒక్టి కలిస్న తరువాతనే సృషిటు చేయగల 
స్మరథాయాము - వసుతువులను పుటిటుంచగల శకితు ఏర్పడుతుంది. అదే త్రివృత్రణము అని 
అనబడుతున్నది. అట్్లగని స్మమృతి చెపు్పతున్నది. శ్్ల।। ననవీరా్యః పృథక్ భూతాః తతసేతో 
సంహతింవిన నశక్నవన్ ప్రజాః స్షుట్మ్ అసమాగమ్య కృతస్్నశః।। సమేతా్యన్్యన్య 
సంయోగం పరస్రసమాశ్రయాః। మహద్ద్్యః విశేష్నతోః హ్యండముతా్దయన్తోతే. 
పలుశకుతులు కలిగి విడివిడిగా ఉన్న తేజ్ఽబనా్నలు సమూహము (సంహతి) 
కాకుండా ప్రజలను పుటిటుంచడానికి బొతితుగా చేతకానివి అయినాయి. ఒకదానితో 
ఒకటి సంయోగాని్న - కలయికను - పొంది, ఒకదానిపై ఒకటి ఆధ్రపడి మహతుతు 
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మొదలుకొని విశ్షము వరకు ఉన్నవై అండాని్న పుటిటుంచ్తున్నవి అని. అందువల్లనే. 
అన్న జీవేన ఆత్మన అనుప్రవిశ్యనమ రూపేవా్యకరోత్. తాస్ం త్రివృతం త్రివృతం 
ఏకైకామకరోత్ అని అరథాక్రమముతో పాఠక్రమము బాధంపబడుతుంది. అండములో 
ఉండే అగి్న ఆదితుయోడు మొదలైనవాటి యందు త్రివృత్ కరణాని్న ప్రదర్శంచడము 
శుశ్రూష్వు ఐన శ్వాతకేతువు అండానతురవారతు ఐనందున అతనికి బహషఠుములు - 
బయట ఉండే - వసుతువుల యందు త్రివృత్ కరణప్రదర్శనము చేయడం తగదు. కనుక 
త్రివృత్ కృతములైన కారాయోలయందు అనగా అగి్న ఆదితాయోదుల యందు ప్రదర్శనము 
చేయబడుతున్నది.

ఐతే ఇట్్లనే కావచ్చేను. అన్నమశితమ్. ఆపః పీతాః తేజ్ అశితమ్ అని 
త్రివృత్మృతాలైన అనా్నదులకు ఒకొ్క్దానికి తేజ్ అప్ అనా్నలుగా మూడు రూపాలు 
కలిగిన వాటికి అన్నము న్ళ్్ళ తేజసుస్ అని ఒకే రూపము కలవాటినిగా ప్రొ్నడము 
ఏవిధంగా పొసగుతుంది? అని ప్రశ్న వేయవచ్చేను. దానికి ప్రతుయోతతురము ఏమిటంటే 
ఇది.

సూ।। వైశేష్్యతుతో తద్విదసతోద్విదః 2-4-19 ఒకొ్క్ దానిలో ఏది అధకంగా 
ఉంటుందో దానిని ఆ ప్రుతో పిలుస్తురు. వైశ్షయోం - విశ్షభావము. అధకముగా 
/ విశ్షముగా ఉండడము. త్రివృత్ కరణము చేయబడినందువలన ప్రతిపదారథాము 
నందు - తేజ్ఽబనా్నలయందు - మూడింటి రూపములు ఉనా్న ఒకొ్క్ దాని 
యందు అనా్నదులు అధకంగా ఉండడాని్న బటిటు వాటివాటిని అన్నము న్రు తేజసుస్ 
అని పిలువడం జరుగుతున్నది. తదావాదః తదావాదః అని రండుస్రు్ల పలుకడము 
అధ్యోయము ముగిసింది అని తెలుపడం కొరకు. అన్ ఇక సంజాఞామూరితోక్్ల పితో 
అధికరణము.

భగవద్ రామానుజ విరచితమైన శ్రీభాష్యమునందు ద్వితీయాధ్్యయములోన్  
చతురథాపాదము, దివాతీయ అధ్యోయము ముగిసినది.

విజయతాం రామనుజ ద్వాకరః.
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శ్రీమతే రామానుజాయనమః
శ్రీభాష్యము - తృతీయాధ్్యయము - ప్రథమపాదము

తదనతోర ప్రతిపతితో అధికరణము

సూ।। తదనతోర ప్రతిపత్తో రంహతి సమ్రిషవికతోః ప్రశ్న న్రూపణాభా్యం 3-1-1

ఒక దేహాను్నండి మరొక దేహానికి పోయ్టపు్పడు జీవుడు భూతసూక్షా్మలతో 
కౌగిలింపబడినవాడయ్యో వెళ్్ళతునా్నడు. ఇది ప్రశ్న ప్రతి సమాధ్నాల వల్ల 
తెలుసుతున్నది. గడిచిన రండధ్యోయాల దావారా సమసతు ప్రపంచానికి ఏకైక కారణం 
ఐనవాడు ఎటువంటి దోషగుణాల యొక్ వాసనఐనా సోకనివాడు అపరమితమైన 
ఉదారగుణాలకు సముద్రము వంటివాడు తనకంటే వేరుగా ఉన్న వాటికని్నంటికనా్న 
విలక్షణమైనవాడు పరబ్రహ్మ ఐన శ్రీమనా్నరాయణుడు మోక్షాని్న కోరుకునే 
వారందరచేత ఉపాసింపదగిన వాడు అని వేదానాతులు ప్రతిపాదించ్తునా్నయి 
అనే అంశము స్మమృతులు నాయోయాలకునూ్న విరోధ్ని్న తొలగించ్తూ ఎదుటివాళ్ళ 
యొక్ వాదాలను తిపి్పకొడుతూ వేదానతువాకాయోలకు ఉన్నటు్ల కనిపిసుతున్న విరోధ్ని్న 
తొలగిసూతు కారయోరూపమైనదాని్న శ్ధంచ్తూ తిరుగులేని హేతువులతో సహా గటిటుగా 
పాదు కొలుపబడింది. కనుక రండధ్యోయాలు మూలంగా బ్రహ్మ యొక్ సవారూపము 
ప్రతిపాదింపబడింది. తరువాతి రండధ్యోయాలతో ఇపు్పడు ఆ పరమాత్మను 
చేరుకొనే ఉపాయాలతో కూడా పొందే / చేరుకొనే ప్రకారాని్న విచారంచడానికి 
పూనుకుంటునా్నరు.

ముందుగా మూడవ అధ్యోయంలో ఉపాయమైన ఉపాసనకు సమ్బని్ధంచిన 
చినతు చేయబడుతున్నది. ఉపాసనను ఆరంభంచడానికి ప్రధ్న్దేదుశయోమైన ఉపాయము, 
పొందదగిన మోక్షానికి వయోతిరేకమైన వాటి యందు వైరాగయోము ప్రాపయోము నందు మికి్లి 
ఆశ, అనురాగమునూ్న అవసరము అని చెపూతు వాటిని సమా్పదించ్కోవడానికిగాను 
లోకాల నడుమ మాటి మాటికీ తిరగే జీవుడికి మెలకువలో, గాఢ నిద్రపోతున్నపుడు, 
మూర్ఛపోయినపు్పడునూ్న కలుగుతున్న / ఉన్న దోషాలను, పరమాత్మకు 
అవిలేకపోవడము కళ్యోణగుణాలకు ఒకే ఒక నెలవు కావడము మొదటి రండు 
పాదాలలో ప్రతిపాదింపబడుతున్నవి. దాంట్్ల ఒక దేహాని్నంచి మరొక్ దేహానికి 
వెళ్్ళపోతున్నపుడు ఈ జీవుడు మరొక దేహము కలుగడానికి కారణమైన భూతాల 
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యొక్ సూక్షా్మలతో గటిటుగా కావలించ్కోబడినవాడయ్యో పోతునా్నడా లేక 
తానొక్డే వెళ్్ళతునా్నడా? అని (విచారము) అనుమానము కలుగగా జీవుడు 
ఎక్డెక్డికి పోయినా అక్డక్డ భూతసూక్షా్మలు అందుబాటులో ఉంటవి కనుక. 
వెంటబెటుటుకోకుండానే పోతునా్నడు అని నిశచేయము చెయయోబడింది. తరువాత కూడా 
పూరవాపక్షము ఏర్పడడానికి కారణాలను వివరంచివాటిని ఏరపారేస్తుడు. తొలుత 
సిదా్ధనాతుని్న చెపి్పనారు. తదనతుర ప్రతిపతౌతురంహతి సమ్పరషవాకతుః అని. సంజా్మూరతుక్లపితుః 
అని మూరతు శబదుముతో శరీరము ప్రస్తువించబడింది. కనుక తత్ శబదుముతో ఒడలు 
తడుమబడుతున్నది. తదనతుర ప్రతిపతౌతు - మరొక్ దేహములోకి పోయ్ ముందు భూత 
సూక్షా్మలతో చక్గా కౌగిలించ్కొనబడినవాడయ్యో జీవుడు పోతునా్నడు అని అరథాము. 
ఎందువల్లనంటే? ప్రశ్న నిరూపణాలతో తెలుసుతున్నది కాబటిటు. పంచాగ్న విద్యయందు 
ఈ విధంగా ప్రశ్న ప్రతి సమాధ్నాలు పఠంపబడుతున్నవి. అరుణి అనే మహరషి యొక్ 
కొడుకు ఐన శ్వాతకేతువును పాంచాల దేశపురాజైన ప్రవాహణుడు కర్మలు చేసేవారు 
పోదగిన ప్రదేశము తిరగి అక్డి నుండి వచేచే పద్ధతి దేవయాన పితృ యాన మారా్ల 
దావారా వెనుకకు రావడాలు, ఈ లోకానికి తిరగిరాని వాడిని గురంచి తెలుస్నా? అని 
అడిగి ఈ విషయాని్న గురంచి కూడా ప్రశి్నంచినాడు. వేత్ధ యథ పంచమా్యమాహుత్ 
ఆపః పుర్షవచ సోభవన్తో. జలము ఐదవ ఆహుతి యందు పురుష్డు అనబడేవాడుగా 
ఎట్్ల అవుతునా్నడో ఎరుగుదువా అని. తరువాత ఈ చివర ప్రశ్నకు సమాధ్నాని్న 
చెపుతూ దుయోలోకాని్న అగి్నగా నిరూపించి / ఆరోపించి (రూపకాలంకారము) తస్మన్్న 
తస్మన్నగౌ్న దేవాః శ్రద్్ధంజుహవితి. తస్్యః ఆహుతేః సోమోరాజా సమభూవతి. అటువంటి 
ఈ అగి్న యందు దేవతలు శ్రదా్ధ అనబడే న్టిని హోమము చేస్తురు. (ఆహుతులుగా 
ఇస్తురు) ఆ ఆహుతి నుండి రాజైన సోముడు పుడుతునా్నడు. ఇతాయోదివాకయోముతో 
దేవాఖ్్యః జీవస్య ప్రాణాః. దేవులు అనే ప్రు గల జీవుని యొక్ ప్రాణాలను - 
ముఖయోప్రాణాలు ఇంద్రియాలునూ్న - అగి్నగా నిరూపింపబడిన దుయోలోకము నందు 
శ్రదా్ధ అనే ప్రు గల వసుతువును పడవేస్తురు. ఆ శ్రద్ధ అనబడేది సోమరాజు అనబడే 
అమృతమయమైన దేహముగా పరణమించ్తుంది.  ఆ అమృతమయమైన దేహాని్న 
ఆ ప్రాణాలే అగి్నగా నిరూపింపబడే పరజునుయోని యందు - మబు్బలలో - పడవేస్తుయి. 
ఆ దేహము మేఘంలో పడవేయబడినటిటుది వరషిముగా మారుతుంది.  ఆ వరషిము ఆ 
ప్రాణాలనే అగి్నగా ఆరోపింపబడిన నేలపైన పడవేస్తుయి. అది ఆహారము అవుతుంది. 
ఆ అన్నమును అగి్నగా భావింపబడే పురుష్నిలో ప్రాణాలే పడవేసతువి. అది రేతసుస్గా 
వానిలో పరణమించ్తుంది. దాని్న కూడా అగి్నగా ఎంచబడే స్త్రయందు ప్రాణాలు 
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పడవేస్తుయి. అది అక్డ పడవేయబడి గర్భము అవుతున్నదని చెపి్ప ఇట్్ల అనా్నడు. 
ఇతితు పంచమా్యమాహుత్ ఆపః పుర్షవచసోభవన్తో. ఈ విధంగా ఐదవ 
ఆహుతి యందు న్రు పురుష్డు అనే ప్రు గలవిగా అవుతున్నవి అని. ఈ విధంగా 
ఐదవ ఆహుతియందు హోమము చేయబడిన న్రు పురుష్డు అనే శబదుము చేత 
పిలువబడదగినవిగా అవుతున్నవి అని అరథాము. ఇట్్ల చెప్పబడగా పూరవాపూరవాములైన 
ప్ర్లతో కొనస్గుతున్న న్ళ్్ళ - సూక్ష్మ రూపంగా ఉన్నటిటువి - ఇపు్పడు పురుష్డు అనే 
ఆకారాని్న పొందుతున్నవి. కనుక ఈ విధంగా ప్రశ్న ప్రతివచనాలను బటిటు శరీరము 
ఏర్పడట్నికి హేతువులైన భూతసూక్షా్మలతో పాటు కలసి ఆయా దేహాలలోకి జీవుడు 
పోతునా్నడని అరథాము అవుతున్నది.

ఔనండీ! ఆపః పురుషవచసః అని అన్నపు్పడు న్రు మాత్రమే పురుషాకారముగా 
పరణమించ్తున్నది అని ప్రతీతి కలుగుతున్నది కాబటిటు శరీరాని్న విడిచిపోతూ ఉన్న 
జీవుడితో ఆ న్టికి మాత్రమే పరషవాంగము ఉన్నటు్ల విశదమౌతున్నది. కావున న్రు 
తప్ప తకి్నభూతాల సూక్షా్మలతో పరషవాంగము ఎట్్ల పొసగుతుంది అని అంటే దానికి 
సమాధ్నము చెపి్పనారు.

సూ।। తా్య్రత్మకతావిత్ తు భూయస్తోవాత్ 3-1-2 తేజ్ అపు్పలు అన్నము మూడు 
కలిస్ ఉండడము వలన మరయు ఏది అధకంగా ఉంటుందో దాని్న బటిటు ఆ భూతముగా 
వయోవహరంచడాని్న బటిటు ఆ భూతముగా చెపుతునా్నము. కాన్ ప్రతిదానిలోనూ తకి్నవి 
రండు కలిస్య్ ఉంటునా్నయి. కనుక అని్న కలిస్య్ జీవుడి వెంట వెళ్్ళతునా్నయి. 
తు శబదుము సందేహాని్న తిపి్పకొడుతున్నది. శరీరాని్న పుటిటుంచగలవాటిలో వటిటు 
(కేవలము) న్ళ్్ళ మాత్రమే దేహాని్న ఆరంభంచలేవు. దేహాదులను ఆరంభంచటం 
కొరకు తాస్ంత్రివృతం త్రివృతమేకైకామకరోత్ అని చెపి్పనటు్ల త్రివృత్ కృతములైనవి 
మాత్రమే సమరుథాలు కాగలు్తవి. కేవలము న్ళ్ళను గురంచే వినిపించడము మాత్రము 
అవి అధకంగా (ఎకు్వగా) ఉండడము వల్లనే. శరీరములో నెతుతురు మొదలైనవి 
ఎకు్వగా ఉండడాని్న బటిటు దేహానికి కారణమైనవాటిలో న్టికి ఆధకయోత ఉన్నటు్ల 
తెలుసుతున్నది.

సూ।। ప్రాణగతేశ్చ 3-1-3 ప్రాణము పోవడాని్నబటిటు కూడా భూతసూక్షా్మలతోనే 
పోతునా్నడు. ఈ చెప్పబోయ్ కారణాని్న బటిటు కూడా భూతసూక్షా్మలతో కూడిన జీవుడు 
శరీరాను్నంచి పోతునా్నడని తెలుసుతున్నది. జీవుడు శరీరము నుండి లేచిపోతు ఉండగా 
ప్రాణాలు (ఇంద్రియాలు) అతడిని వెంటనంటే పోతున్నటు్ల శ్రుతిలో వినిపిసుతున్నది. 
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తముత్ క్రామనతోం ప్రాణోఽనూతా్రిమతి. ప్రాణమనూతా్రిమనతోం సర్విప్రాణాః 
అనూతా్రిమన్తో. అట్్ల శరీరాని్న వదిలిపెటిటుపోతూ ఉన్న జీవుడి వెంట ప్రాణము 
పోతున్నది. ప్రాణము వెంట ఇంద్రియాలు కూడా బయలుదేర పోతున్నవి అని. స్మమృతి 
కూడా ఇదే మాటను వినిపిసుతున్నది.

శ్్ల।। మనఃషష్్ఠనీన్్ద్రయాణి ప్రకృతిస్థాన్కర్షతి। శరరం యదవాప్్నతి యదపు్యత్ 
క్రామతీశవిరః। గృహీత్వితాన్ సంయాతి వాయః గన్ధన్వాశయాత్।. జీవుడు ఏ 
నూతన శరీరాని్న పొందినా లేక విడిచినా వాటిపై అధకారము కల ప్రభ్వు కనుక 
ప్రకృతిలో ఉన్న ఇంద్రియాలను తీసుకొనేపోతాడు. వాయువు తనతోపాటు పువువాలో 
ఉన్న పరమళ్లను తీసుకొనిపోయినటు్ల అని. ఆశ్రయము లేనివాటికి గమనము 
(పోకడ) పొసగదు కనుక జీవుడిని ఆశ్రయించి ఉన్న భూతసూక్షా్మలు కూడా అతని 
వెంటనే పోతునా్నయి అని గతిని/ గమనాని్న అంగీకరంచవలసి ఉంటుంది.

సూ।। అగా్నష్ద్ గతిశ్రుతేః ఇతిచేన్న. భాకతోవాతావిత్ 3-1-4 అగి్న మొదలైనవాటిలో 
చేరుతున్నవి అని వినిపించ్తున్నందువల్ల వెంటపోవు అని అనేటట్లయితే కాదు. అది 
భాకతుము (ముఖయోము కానిది) ఐనందువలన మీరన్నది సర కాదు. యత్స్య పుర్షస్య 
మృతస్్యగ్నంవాగపే్యతి. వాతం ప్రాణః చక్షురాద్త్యమ్ మరణించిన పురుష్ని 
యొక్ వాకు్/(మాట) అగి్నలో చేరుతున్నది. ప్రాణము వాయువులో సూరుయోడిలో 
చూపు ఇతాయోదివాకయోము దావారా ఇంద్రియాలు జీవుడు మరణించే కాలంలో అగి్న 
మొదలైన వారలో కలిసి పోతున్నవి / (అపయోయము) అని వినిపించ్తున్నందువల్ల 
ఇంద్రియాలు జీవుని వెంటపోవడము లేదు. కనుక గతిని తెలిప్ శ్రుతికి మరొక 
విధంగా అరాథాని్న చెపు్పకోవాలి అని అనేట్లయితే అది సరకాదు. అగి్న ఆదులలో 
కలిస్ పోవడాని్న చెప్్ప వాకయోము ముఖయోముకాదు. అది భాకతుము. భాకతుము ఎట్్ల 
అవుతుందంట్వా? ఔషధీరో్లమాన్ వనస్తీన్ కేశాః ఒంటిపై నుండే వెంట్రుకలు చెట్ల 
యందు తలవెంట్రుకలు తీగలలో అని చెపి్పనటు్ల వాటిలో యధ్రథాంగా లీనము గాని 
వాటితోపాటు చెప్పబడుతున్నందువల్ల భాకతుమే. కనుక చక్షురాదులు ఆయా దేవతలలో 
కలుసుతున్నవి అని చెపి్పనా ఆశ్రుతి వాకయోము జీవుడి శరీరములో నుండి తొలగిపోతున్న 
అభమాని దేవతలకు సమ్బని్ధంచినది మాత్రమే.

సూ।। ప్రథమే అశ్రవణాద్తిచేన్న. తాఏవ హు్యపపతేతోః 3-1-05 మొదటి 
ఆహుతి యందు జలాలు ఆహుతి ఇవవాబడినటు్ల వినిపించలేదు. కావున జలాలు 
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హవిసుస్గా అర్పంపబడలేదు. పైగా శ్రదా్ధ అంటే జీవునియొక్ మన్వృతితు వాయోపారము 
అని అన్నట్లయితే కాదు. జలములు అని అరథాము చెపు్పకొన్నపుడు మాత్రమే 
ప్రశ్నప్రతివచనాలు కొనస్గుతూ అరథావనతుములు అవుతునా్నయి కాబటిటు శ్రదా్ధ అనగా 
న్ళ్్ళ మాత్రమే.

ఇతర భూతసూక్షా్మలతో కలసి ఉన్న న్టితో పరషవాంగాని్న పొందిన వాడయ్యో 
జీవుడు మరొక శరీరంలోకి ప్రవేశించ్తునా్నడు అని ప్రశ్న ప్రతివచనాలవల్ల 
తెలియవసుతున్నది అని ఏమాట చెపి్పనారో అది తగదు. ఎందుకంటే మొదటిదైన 
దుయోలోకాగి్న విషయము నందు చేయబడిన హోమములో న్ళ్్ళ హోమయోములు - 
హవిసుస్గా ఇవవాబడినటు్ల వినిపించడము లేదు కాబటిటు. తస్మన్ ఏతస్మన్నగౌ్నదేవాః 
శ్రద్్ధమ్ జుహవితి ఈ అగి్న యందు దేవతలు శ్రద్ధను హోమము చేసుతునా్నరు అని శ్రద్ధయ్ 
హోమయోముగా వినిపించబడింది. శ్రద్ధ అని అంటే అది జీవుని యొక్ మనసుస్ యొక్ 
వృతితు విశ్షము. వృతితుఽపోకడ. మానసికమైన వాయోపారము. కనుక ప్రథమాహుతిలో 
హోమం చేయబడినటువంటివి న్రు కాదు. అని అంటే చెపుతునా్నరు.

మీరన్నది సరకాదు. ఎందువల్లనంటే అక్డ ఆ న్ళ్్ళ శ్రదా్ధ అనే శబదుము చేత 
చెప్పబడుతున్నది. వేత్ధ యథ పంచమా్యమాహు తావా పః పుర్షవచసోభవన్తో. 
ఐదవ ఆహుతి యందు న్రు పురుష్డు అనే ప్రుతో పిలువబడుతున్నవో ఆ వివరాని్న 
ఎరుగుదువా? అనే ప్రశ్నకు ప్రతివచనమును చెప్పడానికి పూనుకొన్నపుడు శ్రద్ధయ్ 
(న్ళ్్ళ) దుయోలోకమనే అగి్న యందు హోమయోముగా వినిపించబడింది. అక్డ శ్రదా్ధ 
శబదుము చేత న్ళ్్ళ అని అరథాము చెప్పబడక పోయినట్లయితే అపు్పడు ప్రశ్న ఒక 
తీరు ప్రతివచనము మరొక తీరు అయియో మొతతుము వయోవహారము అవకతవకలుగా 
అయ్యోది. ఇతితు పంచమా్యమాహుతావాపః పుర్షవచసః అని ప్రతివచనము యొక్ 
ముగింపు కూడా శ్రదా్ధ అంటే న్ళ్్ళ అని అరథామని సూచిసుతున్నది. వేతథాయథ అని ప్రశ్న, 
ఇతితు పంచమా్యం అని ఇతి శబదుముతో సమాధ్నమునూ్న (పరహారము) పూరతు 
చేయబడుతున్నది. శ్రదా్ధ సోమరాజ- దివయోదేహము, వరషిము, అన్నము, రేతసుస్, 
గర్భముల రూపంగా న్టి యొక్ పరణామక్రమాని్న చెపి్పనాకగదా! ఏవమాపః 
పురషవచసః అని ఉపసంహరంపబడుతున్నది. శ్రదా్ధశబదుము న్ళ్్ళ అనే అరథాములో 
వైదిక ప్రయోగము కనిపించ్తున్నది కూడా! అపః ప్రణయతి. శ్రద్్ధవా ఆపః. న్టిని 
చేరుసుతునా్నడు. శ్రదా్ధ అని అనగా న్రు అని కదా అరథాము అని. శ్రద్్ధంజుహవితి తస్్యః 
ఆహుతేః సోమోరాజా సమభూవతి. శ్రద్ధను హోమము చేయుచ్నా్నడు. దాని నుండి 
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అందమైన సోమరాజు అవుతునా్నడు అని సోమాకారంతో మారు్పను పొందడమునూ్న 
న్టికే పొసగుతుంది. కనుక ఇతరమైన భూతాలతో కలసి ఉన్న న్టితో సంపరషవాకుతుడైన 
- భేదము లేనంతగా ఏకమై ఉన్నవాడు - జీవుడు మరొక్ శరీరములోకి వెళ్్ళతునా్నడు 
అనడము చక్గా పొసగుతున్నది.

సూ।। అశ్రుతతావిద్తి చేన్న ఇష్ట్ద్కారిణాం ప్రతీతేః 3-1-06 ఈ వాకయోములో 
జీవుడి గురంచి వినిపించడం లేదు అని అంటే కాదు ఇషాటుదులను చేసినవారని గురంచి 
తెలియవసుతున్నది కదా! న్టితో సమ్పరషవాకుతుడైన జీవుడు పోతునా్నడు అనే ఈ అరథాము 
ఇపు్పడు చెపి్పన / చూపిన వాకయోము దావారా తెలియవసుతున్నది అని ఏ మాట చెపి్పనారో 
అది కుదరదు. ఈ వాకయోములో జీవుని గురంచే వినిపించడం లేదు కదా! పైగా ఇక్డ 
శ్రదా్ధ మొదలైనవే న్టి యొక్ అవస్థా విశ్షాలు హోమయోములుగా వినిపించబడినవి. 
కాన్ వాటితో పరషవాకుతుడైన జీవుడు కాడు అని అంటే చెపుతునా్నరు కాదని ఎందుకనగా 
ఇషాటుదికారులను గురంచిన ప్రతీతి కలు్తున్నది. ఈ మహావాకయోములోని తరువాతి 
భాగములో. బ్రహ్మ జా్నము లేక ఇషాటుపూరతుదతతుకాదులు - హోమాలు దానాలు 
ధరా్మలు బావులు త్రవివాంచడం అన్నదాన సత్రాలు ఏర్పరచేడము వంటివి చేసిన 
వాళ్్ళ - దుయోలోకానికి పోయి దివయోదేహులు - సోమరాజులు - అవుతునా్నరు. 
వారు చేసుకున్న పుణయోకర్మలు ముగిసి పోగానే తిరగి గర్భములో ప్రవేశిసుతునా్నరు 
అని చెప్పబడుతున్నది. అథయ ఇమే గ్రామే ఇష్ట్ పరతోందతతోమితు్యపాసతే 
తేధూమమభిసమభూవన్తో ఇక ఎవరైతే గ్రామంలోనే ఉండుకుంటూ ఇషాటుపూరతుం దతతుమ్ 
అని ధ్నధరా్మదులు చేసూతు ఉపాసన చేసుతునా్నరో వాళ్్ళ ధూమముగా అవుతునా్నరు 
అని మొదలుపెటిటు పితృలోకాద్కా శమాకాశాచ్చన్ద్రమసం. ఏషసోమోరాజాతత్ 
దేవానమన్నమ్. తందేవాభక్యన్తో. తస్మన్ యావతస్మా్త ముషతావి అథైతమే 
వాధ్వినం పునరి్నవరతోన్తో. పితృలోకాని్నంచి ఆకాశానికి అక్డి నుండి చనుదురేడి 
వదదుకు చేరుకుంట్డు. అపుడు ఈ జీవుడు అందమైన రూపము కలవాడవుతాడు. 
అతడే దేవతలకు ఆహారము. దాని్న వారు చూచి తిన్న వారవలె తృపితుని చెందుతారు. 
ఆదుయోలోకములో తాను చేసిన కర్మము వడిసిపోయ్ంతవరకు ఉండి తిరగి ఇదే బాటలో 
వెనుకకు వస్తురు అని. యోయోహ్యన్నమతితో యోర్తసస్ంచతి తద్ భూయఏవభవతి. 
ఏయ్ అనా్నని్న తింటునా్నడో ఏవిధంగా రేతసుస్ను విడుసుతునా్నడో దానిని బటిటు తిరగి 
ఆయా కర్మల కారణంగా వృది్ధ చెందుతునా్నడు అని. ఈ మహావాకయోంలో కూడా 
దు్యలోకాగౌ్నశ్రద్్ధంజుహవితి. తస్్యః ఆహుతేః సోమోరాజాసమభూవతి. దుయోలోకమనే 



శ్రీభాషయోమ్ 661

అగి్న యందు శ్రద్ధను హోమము చేసుతునా్నడు. ఆ ఆహుతి నుండి సోమరాజు 
అవుతునా్నడు అని చెప్పబడింది. దానితో ఏకారథాత - ఒకే ముచచేట చెప్పబడడము - 
ఉన్నందువల్ల శ్రదా్ధవసథా అనే దేహముతో విశిష్టుడైనవాడు సోమరూప దేహవిశిష్టుడు 
అవుతునా్నడని చెప్పబడింది అని తెలుసుతున్నది. శరీరము జీవుడికి విశ్షణము అయియో 
ఉండడము అనే సవారూపము కలది కాబటిటు దానికి వాచకమైన శబదుమునూ్న విశ్షయోమైన 
జీవుని యందే పరయోవసిసుతుంది/ చెలు్లతుంది. కనుక జీవుడు సమ్పరషవాకుతుడయ్యో 
వెళ్్ళతునా్నడనడము ఒపు్పతుంది.

ఏమండీ! తందేవాభక్యన్తో అని దేవతలచేత తినబడుతున్న వాడినిగా 
వినిపించ్తున్నందువలన సోమరాజు జీవుడు కాడు. అతడు తినబడే పదారథాము కాడు 
కదా! అని ఆక్షేపించితే చెపుతునా్నడు.

సూ।। భాకతోం వా అనత్మవితాతోవాత్ తథహి దర్శయతి. 3-1-07 భ్జించడము 
ముఖాయోరథాము కాదు. ఆత్మజా్నము కలవారు కానందున అట్్లగని శ్రుతి చూపుతున్నది. 
సూత్రములోని వా శబదుము సందేహాని్న తొలగించ్తున్నది. ఇషాటుపూరతుములు 
- పుణయోకారాయోలు - చేసినవారు ఆత్మవేతతులు కారు. కనుక వారు దేవతలకు 
భ్గోపకరణాలు అవుతునా్నరు. ఇక్డా అక్డా వారు ఆ తీరుగానే దేవతలకు 
ఉపయోగపడుతునా్నరు. ఈ లోకంలో ఇషాటుదికారాయోలు చేసి వాళ్ళను ఆరాధంచడము 
దావారా ఉపకరంచ్తునా్నరు. దాంతో ప్రసను్నలైన దేవతల వల్ల పుణయోలోకాలను 
పొంది అక్డ వారతో సమానమైన భ్గాలననుభవించ్తూ వారకి ఉపకరణములు 
అవుతునా్నరు. యథపశుః ఏవంసదేవానమ్. ఈ లోకములో పశువు ఏ విధంగా 
యజమానికి సేవచేయడం దావారా ప్రీతిపాత్రము అవుతున్నదో అటే్ల ఈ పుణయోకారాయోలను 
చేసినవాడు దేవతలకు, ప్రీతిపాత్రుడవుతునా్నడు అని ఆత్మ జా్నము లేని వాడు 
దేవతలకు భ్గస్ధనము అవుతునా్నడని శ్రుతి చూపించ్తున్నది.

ఇంకా స్మమృతి కూడా ఆత్మవేతతులైనవారకి బ్రహ్మను చేరుకోవడాని్న, కానివారకి 
దేవతలకు భ్గుయోలై ఉండడాని్న చూపించ్తున్నది. శ్్ల।। దేవాన్ దేవయజోయాన్తో 
మదభూకాతోయాన్తో మామపి. దేవతలను పూజించేవారు వారవార ఇషటుదేవతల వదదుకు 
పోతునా్నరు. నను్న ఆరాధంచే భకుతులు నా వదదుకు చేరుకుంటునా్నరు. అని కనుక 
జీవుడు దేవతలకు భ్గోపకరణమని అభప్రాయం పడడం అన్నమవడం దావారా 
భక్షయాతావాని్న చెప్పడము యొక్ ఉదేదుశయోము. అందుచేత అది భాకతుము అవుతున్నది. 
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దాని్నబటిటు తృపితు చెందడమే దేవతలకు భక్షణము అని వినిపించ్తున్నది. నవైదేవాః 
అశ్నన్తో. నపిబన్తో ఏతదేవామృతం దృష్ట్వాతృప్యన్తో. దేవతలు తినరు. త్రాగరు. కాన్ ఈ 
అమృతాని్న చూచి సంతృపితుని పొందుతునా్నరు అని. అందువలన భూత సూక్షా్మలతో 
కౌగిలించ్కొనబడిన వాడయ్యో జీవుడు పోతునా్నడని తేలింది. ఇద్ తదనతోర ప్రతిపతితో 
అధికరణము

*  *  *

ఇక కృతాత్యయాధికరణము

సూ।। కృతాత్యయే అనుశయవాన్ దృషట్స్మమృతిభా్యం యథేతమన్వంచ. 3-1-8 
చేసిన పుణయోము వడిసిన తరువాత తిరగి ఈలోకానికి జీవుడు చేరుకుంటునా్నడు. 
శ్రుతి స్మమృతులు అట్్లని చెపుతున్నవి. ఆరోహణప్రకారము పైలోకాలకు 
వెళ్తునా్నడు. వచేచేటపు్పడు మరొక మార్ములో వసూతు ఉనా్నడు. బ్రహ్మ జా్నము 
లేకుండా ఇషాటుపూరాతుదులు చేసినవారకి ధూమ మార్ము, పితృయానము అనే 
పద్ధతిలో పోవడము జరుగుతుంది. తాను చేసిన కర్మఫలానుభవము ముగిసిన 
తరువాత తిరగిరావడమునూ్న ఈ విధంగా వేదములో పఠంపబడియున్నది. 
యావతస్మా్తముషతావి అథైత మేవాధ్వినం పునరి్నవరతోన్తో సమా్పతము - 
చేసుకున్న పుణయోము అయిపోయిన తరువాత ఇదే మార్ంలో తిరగి వసుతునా్నరు. అని 
ఆ సందర్భములో దిగి వసూతున్న జీవుడు ఏమైనా కొంచెమంత పుణాయోని్న మిగులుచేకొని 
వసుతునా్నడా? లేక ఏమీ లేకుండానేనా? అని సందేహము కలుగుతున్నది. ఏది తగును 
అన్నట్లయితే కర్మను మొతాతున్్న అనుభవించినాడు కనుక అనుశయము - శ్షము - 
మిగులు లేకుండానే అని నిశిచేతమయియోంది. అనుశయము అనగా అనుభవించగా 
మిగిలిన కొదిదుపాటి భాగము ఐనకర్మ. అది మొతాతుని్న అనుభవించినట్లయితే 
ఎంతమాత్రమూ మిగులదు. యావత్ సమా్పతముషితావా అని చెపి్పనందువల్ల మొతతుము 
కర్మఫలము అనువింపబడడము తెలుసుతున్నది.  ఈ కారణము చేత సవార్ము నుండి 
జారపడి పోతునా్నరు కనుక “సంపాతము - కర్మ” అని అరథాము చెప్పబడుతున్నది. 
మరొక శ్రుతి ఇదే విషయాని్న తెలు్పతున్నది. ప్రాపా్యనతోం కర్మణసతోస్యయత్ 
కంచేహకరోత్యయమ్। తస్్మలో్లకాత్ పునర్త్యస్్మ లోకాయకర్మణే। ఈ భూలోకము 
నందు చేసిన కర్మయొక్ చివరను పొందినవాడై తిరగి ఆ లోకాను్నండి తిరగి కర్మలు 
చేయడానికి వసుతునా్నడు అని.
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ఈ విధంగా పూరవాపక్షము ఎదురవవాగా సమాధ్నము చెప్పబడుతున్నది. 
అనుశయమును కలవాడై దిగి వసుతునా్నడు అని. ఎందువల్లనంటే శ్రుతి 
స్మమృతులచేత చెప్పబడుతున్నది కనుక. శ్రుతి ఇట్్లగ చెపుతున్నది. తద్యఇహరమణీయ 
చరణాః అభా్యశ్హయతేతో రమణీయం యోన్మాపదే్యరన్। బ్రాహ్మణయోన్ం 
క్త్రియయోన్ంవైశ్యయోన్ంవా. అథ య ఇహ కపయచరణాః అభా్యశ్హ 
యతేతో కపయాంయోన్ మాపదే్యరన్. శవియోన్ం వా సూకరయోన్ంవా 
చండాలయోన్ంవా. ఎవరైతే ఈలోకములో మంచిపనులను చేసినారో వారు తిరగి 
వచేచేసమయంలో మంచిదైన పుటుటుకను పుడుతారు. అది బ్రాహ్మణ జన్మ లేక క్షత్రియ 
జన్మ లేదా వైశయో జన్మ ఐనా కావచ్చేను. ఇక ఎవరైతే తపు్పడు పనులు చేసినారో 
వారు తిరగి భూలోకానికి వచిచేనపుడు అందరూ అసహయోంచ్కొనే పుటుటుకను 
పుడుతారు. అది కుక్ జన్మ, లేక పంది జన్మ, లేక చండాల జన్మ ఐనా కావచ్చే. అని 
తిరగి వచేచేవారని గురంచి వినిపించ్తున్నది. పైలోకాలనుండి దిగివచేచే వారలో 
రమణీయకర్మలు చేసినవారు రమణీయమైన బ్రాహ్మణాది యోనిని పొందుతునా్నరు. 
కపూయచరణాః అనగా కుతిస్తమైన పనులను చేసినవారు కుతిస్తమైన కుక్ పంది 
వంటి జన్మలను పొందుతునా్నరని దిగి వచేచేవారకి పుణయోపాపాలతో సమ్బనా్ధని్న 
వేదము తెలుపుతున్నది. ఇక స్మమృతి కూడా వరా్ణః ఆశ్రమాశ్చ సవికర్మ న్ష్్ఠః ప్రేత్య 
కర్మఫలమను భూయ తతః “శేషేణ” విశిషట్ దేశ జాతి కల రూప ఆయః శ్రుత వితతో 
వృతతో సుఖమేధసో జన్మప్రతిపద్యన్తో. విషవించో విపరతాః నశ్యన్తో. వర్ణములు ఆశ్రమాలు 
వాటివాటికి చెందిన కర్మలనూ చక్గా ఆచరంచి పరలోకాలకు వెళ్్ళపోయి తాము 
చేసిన సుకృతకర్మఫలాలను అనుభవించిన పిదప కొదిదుపాటిది ఐన శ్షముతో 
మంచిదైన దేశము జాతి కులము రూపము ఆయుష్షి విదయోధనము మంచి నడవడిక 
సుఖము మంచిబుది్ధ వంటి వాటిని కలిగిన జన్మలను పొందుతునా్నరు. ఇతరులు 
ఇపు్పడు చెపి్పనవాటి కని్నంటికీ విపరీతము - తలక్రిందులు ఐన జన్మలను ఎతితు 
నశించ్తునా్నరు. ఇది గౌతముని మాట. అట్్లగే - తతః పరివృత్తో “కర్మఫలశేషేణ” 
జాతిం రూపం వర్ణం బలమ్ మేథమ్ ప్రజాఞాం ద్రవా్యణి ధరా్మనుష్్ఠనమితి ప్రతిపద్యతే. 
తత్ చక్రవదుభయో రో్లకయోః సుఖఏవవరతోతే. అటుపిమ్మట చక్రము వలె తిరగి 
వెనుకకు వచిచేనపుడు తాను అనుభవించగా మిగిలిన కర్మఫలముతో జాతిని రూపాని్న 
వరా్ణని్న - రంగును, కులాని్న, బలాని్న తెలివితేటలను, ప్రతిభను, సిరసంపదలను, 
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మంచిధరా్మలను ఆచరంచడముల వంటివాటిని పొందుతునా్నడు. ఇది చక్రమువలె 
ఇహపరములనే లోకాలలో సుఖానే్న సుఖానే్న అనుభవించ్తునా్నడు. అని ఆపసతుం 
బమహరషి ప్రవచించినాడు. యావతస్మా్పతమ్ అని అనగా ఫలాని్న ఇవవాడానికి 
పూనుకున్న కర్మవిశ్షాని్న గురంచి చెపి్పనమాట. యత్ కంచే హకరోత్య యమ్ అని 
చెపి్పనది కూడా ఇటువంటి దాని్న గురంచే, ఫలాలను అనుభవించని ప్రాయశిచేతాతులను 
చేసుకోని కర్మలు ఏవైతే ఉన్నవో ఇతర కర్మలను అనుభవించినంత మాత్రాన ఇవి 
నశించిపోతవి అని అనుకోవడం సరయైనది కాదు.

కనుక పై లోకాలకు వెళ్్ళనవారు స్నుశయులు అయ్యో పోయిన మార్ము 
దావారా కాకుండా తిరగి వెనుకకు వసుతునా్నరు. ఆరోహ ప్రకారము గానూ, 
మరొకవిధంగానూ తిరగి వసుతునా్నరని అరథాము. ఎకి్పోవడము అనగా ధూమము, 
రాత్రి, కృష్ణపక్షము, దక్షిణాయనము యొక్ ఆరు నెలలు, పితృలోకమైతేన్ చంద్రుని 
లోకాను్నంచి ఆకాశము వాయువు, ధూమము, న్రు లోని మబు్బ, కురసే న్రు గల 
మొయిలు అనే క్రమంలో దిగి వస్తురు. ఆకాశము వరకు వచిచేనంతవరకూ యథేతమ్ 
(యథ్ + ఇతమ్ఽపోయిన విధముగా) వాయువు మొదలైన స్థానాలను పొందడము 
పితృలోకాదులను పొందకపోవడాని్న అనేవమ్ అని తెలుస్కోవాలి. అనగా పోయిన 
ప్రకారము కాదు. మధయోలో మారు్ప ఉన్నది అని అరథాము (ఏవమ్ఽఈ విధంగా నభవతి 
కాదు గనుక అనేవమ్)

సూ।। చరణాద్తిచేన్న తదుపలక్ణారాథా ఇతి కార్ ష్్ణజిన్ః 3-1-9 శీలాని్న బటిటు 
మంచిచెడడి జన్మలు లభస్తుయి కాన్ అనుశయము వల్ల కాదు. అది ఉపలక్షణము కొరకు 
మాత్రమే చెప్పబడింది అనికార్ షా్ణజినిః అనే మహరషి అనా్నడు. రమణీయ చరణాః, 
కపూయ చరణాః అని చరణ శబదుముతో పుణయోపాపరూపమైన  కర్మ చెప్పబడడం లేదు. 
చరణ శబాదునికి లోకంలోగాన్ వేదంలో కాన్ ఆచారము (నడవడిక)  నందు ప్రసిది్ధ 
ఉన్నది. చరణమ్ఽఆచారము శీలమ్ వృతతుమ్ అని లౌకికులు పరాయోయపదాలను 
పలుకుతునా్నరు. వేదములోనునూ్న యాన్యనవద్్యన్కరా్మణి తాన్సేవితవా్యన్... 
యాన్యస్్మకగ్ం సుచరితాన్ తాన్ తవియోపాస్్యన్ ఏవి దోషము లేని కర్మలు ఉన్నవో 
వాటిని పాటించాలి. ఏవి మనకు మేలు చేస్తుయో వాటినే తప్పక అనుసరంచాలి 
అని. చరణ కర్మ శబాదులు భేదముతో ప్రొ్నబడుతున్నవి కనుక చరణము - శీలము 
వలన మంచి చెడు జన్మలు కలుగతవి. అంతేకాన్ కర్మ మిగులు వలన కాదు అని 
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అంటే చరణము అని వినపడడము కర్మకు ఉపలక్షణము కొరకే అనికార్ షా్ణజినిః అనే 
ప్రుగల ఆచారుయోడు తలుసుతునా్నడు. కారణము ఏమిటంటే కేవలము ఆచారము వలన 
సుఖదుఃఖాలను పొందడము అసంభవము కనుక. సుఖదుఃఖాలు పుణయోపాపరూప 
కర్మలకు ఫలాలు కదా!

సూ।। ఆనరథాక్యమితి చేన్న. తదపేక్తావిత్ 3-1-10 అట్్ల ఐనపు్పడు ఆచారము 
వయోరథామే కదా! అని అంటే కాదు. పుణయో కర్మకు ఆచారము అవసరమేఐ ఉన్నది. 
ఉపలక్షణము కొరకు మాత్రమే ఐనపు్పడు స్మమృతుల దావారా చెప్పబడిన ఆచారము 
దండుగ అవుతుంది కదా అని అనేటట్లయితే అట్్ల ఎంచకూడదు. పుణయోకర్మకు 
ఆచారము తప్పక అవసరమైనదే సుమా! ఆచారము కలవారకి మాత్రమే పుణయోకర్మలు 
చేయడంలో అధకారము ఉంటున్నది. సన్ధష్హీన్ఽశుచిరి్నత్యం అనరహిఃసరవికర్మసు. 
సంధ్యోవందనాని్న ఆచరంచనివాడు ఎపు్పడూ అశుచియ్. ఏ కర్మలు చేయడంలోనూ 
యోగయోత కలవాడు కాడు. ఆచారహీనం నపునన్తోవేద్ః. ఆచారం లేనివాడిని వేదాలు 
పవిత్రుణి్న చేయజాలవు. ఇతాయోది వచనాలు వినలేదా? కనుక చరణ శ్రుతి కరో్మ 
పలక్షణము కొరకు అని కార్ ష్్ణజిన్ గార యొక్ అభప్రాయము.

సూ।। సుకృతదుష్ కృతే ఏవేతితుబ్దరిః 3-1-11 సుకృతదుష్మృతాలే 
మంచీ చెడుజన్మలను ఇస్తుయి అని బాదర అనే ఆచారుయోడు చెపు్పతునా్నడు. 
పుణ్యంకరా్మ చరతి, పాపం కర్మ ఆచరతి పుణయోకర్మను చేసుతునా్నడు, పాపపు పనిని 
చేసుతునా్నడు అని కరా్మనుషాఠునము నందు ప్రయోగము కనిపించ్తున్నది కాబటిటు 
విడిగా ప్రొ్నడమునూ్న ప్రతయోక్షము చేత శ్రుతిచేత సిద్ధము ఐన ఆచారము దావారా 
అనుమతించబడిన శ్రుతి సిద్ధ విషయమైనందువల్ల గోబలీ వరదు నాయోయము ప్రకారము 
పొసగుతున్నది. గోవు అన్నపుడే అరథాము తెలిస్నా ఆడజనుతువు కాదు మగ జనుతువు అని 
తెలువడానికి గాను బలీ వరదుము ఆంబోతు అని ప్రయోగించడము జరుగుతున్నది. 
అనగా వివరంచడమవుతున్నది. ముఖాయోరథామే అభధ దావారా తేటగా తెలుసుతున్నపుడు 
దాని్న కాదని లక్షణను ఆశ్రయించడము నాయోయము కాదు. కనుక సుకృత దుష్మృతాలే 
చరణ శబదుము చేత చెప్పబడుతున్నవి అని బాదర ఆచారుయోడు తలుసుతునా్నడు. ఈ 
వివాదములో బాదర గార యొక్ అభప్రాయమే వేదవాయోసుల వారకిన్్న నచిచేన మాట. 
ఆచారము ఒపు్పకున్న వేదము చేత విధంపబడిన సంధ్యోవందనము మొదలైనవాటికి 
ఇతర కర్మలను ఆచరంచడానికి అధకారాని్న చేకూరచేడమే ఫలమని మాత్రము 
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అంగీకరంచినారు. కనుక అనుశయముతో కూడిన వారయ్యో క్రిందికి దిగి వసుతునా్నరు. 
ఇద్ కృతాత్యయాధికరణము.

*  *  *

అన్ష్ట్ద్కార్యధికరణము.

సూ।। అన్ష్ట్ద్ కారిణామపి చశ్రుతమ్ 3-1-12 ఇషాటు పూరాతుది సత్ కర్మలు 
చేయనివారు కూడా చంద్రుని వదదుకు పోతునా్నరని వినిపిసుతున్నది. బ్రహ్మజా్నము 
లేకుండా ఇషాటుపూరతుములు ధ్నములు చేసినవారు చనుదురేని దగ్రకుపోయి 
కర్మశ్షము కొంత ఉంటుండగనే వెనుకకు తిరగి వసుతునా్నరని చెప్పబడింది. ఇపు్పడు 
ఇషాటుదికారులు కానివారు కూడా చంద్రుని వదదుకు వెళ్్ళతునా్నరా? లేదా? అని 
విచారము చేయబడుతున్నది. ఎవరైతే తనకు శాసత్రము చెపి్పన కర్మలను చేయరో, 
ఎవరు శాసత్రము నిషేధంచిన పనులనే చేసుతునా్నరో వారు ఇదదురు కూడా అనిషాటుదికారులు 
పాపకరు్మలు. సందేహము కలిగినదాని ప్రకారము ఏది తగినది అని అంటే చంద్రుని 
దగ్రకు పోతునా్నరు అనేదే నాయోయమైనది ఎందువల్లనంటే తేషామపి - వాళ్ళకు 
కూడా ఆ పోవుట ఉన్నదని వేదము చెపు్పతున్నది. యేవైకే చాస్్మలో్లకాత్ ప్రయన్తో 
చంద్రమసమేవతేసర్విగచ్ఛన్తో. ఎవవారైతే ఈ లోకాను్నంచి బయలుదేర పోతునా్నరో 
వారందరు కూడా చంద్రుని దగ్రకే పోతునా్నరు అని భేదము లేకుండా అందరకిన్్న 
పోకడ వినిపించ్తున్నది కాబటిటు. 

ఇట్్ల ఐనపు్పడు మంచీచెడడిలను చేసినవారు ఇదదురకిన్్న తేడా లేకుండా ఒకే 
విధమైన పోకడ ఏర్పడుతుంది కదా! అంటే కాదంటునా్నరు.

సూ।। సంయమన్తవినుభూయ ఇతర్ష్మారోహావరోహౌ తదగాతిదర్శనత్ 
3-1-13 అనిషాటుదికారులు యముని వదదు యాతనలు అనుభవించిన తరువాతనే 
చంద్రుని వదదుకు పోవడం రావడం జరుగుతవి. ఆ విధంగా వార గమనము 
కనపడుతున్నది. తు శబదుము లేవనెతితున శంకను దూరము చేసుతున్నది. ఇతరేషాం - 
అనిషాటుదికారులకు ఆరోహావరోహౌఽచంద్రుని వదదుకు పోవడము తిరగి రావడాలు 
సంయమనే - యమునియొక్ శాసనము, అందువల్ల తాము అనుభవించాలిస్న 
యాతనలను అనుభవించినాకనే కాన్ మరొక విధంగా కాదు. ఎందువల్ల? అని అంటే 
అట్్లగా వార గతి కనిపిసుతున్నందువల్ల. కనిపిసుతున్నది కదా పాప కర్మలు చేసినవారు 
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యమునికి లంగినవారవుతునా్నరు కనుక ఆయన వదదుకు పోవడము. అయంలోక్నసతో 
నపరః ఇతిమానీ పునఃపునః వశమాపద్యతేమే. ఈ లోకమూలేదు పరలోకము కూడా 
లేదు అని తలచేవాడు మాటిమాటికీ నాకు చికు్తునా్నడు. వైవసవితం సంగమనం 
జననం యమంరాజానం. సూరుయోని కుమారుడైన జనులందరకీ రాజైన యముడిని 
దర్శంచ్కోవడం / కలుస్కోవడము. ఇతాయోది వాకాయోలో్ల తేటగా కనిపిసుతున్నది.

సూ।। స్మరన్తోచ 3-1-14 స్మమృతులు చెపుతునా్నయి కూడా! పరాశరుడు 
మొదలైన స్మమృతి కరతులందరూ స్ధ్రణ జనులంతా యమునికి వశులు అవుతునా్నరని 
చెపు్పతునా్నరు. సర్విచైతే వశంయాన్తో యమస్యభగవన్ కల. ఓ పూజుయోడా ఈ 
ప్రాణులందరూ యమునికి వశము అవుతునా్నరట కదా! అని.

సూ।। అపి సపతో 3-1-15 పాపములు చేసినవారు పోదగినవిగా ఏడు 
నరకాలనునూ్న చెపు్పతున్నవి స్మమృతులు. ఐతే ఏడు లోకాలకు పోతున్నవారు 
యమసదనానికి ఏ విధంగా పోతునా్నరు? అని అంటే చెపుతునా్నరు.

సూ।। తత్పి తత్ వ్యపారాద విరోధః 3-1-16 ఆ ఏడు లోకాలకునూ్న 
యముని ఆజ్ వల్లనే పోతునా్నరు. కాబటిటు అడడింకులు/వైరుధయోము ఏమీ 
ఉండదు. కనుక అనిషాటుదికారులు కూడా యమలోకానికి పోయి తాము చేసిన కర్మలకు 
తగినటు్ల యాతనలను అనుభవించి అటుపిమ్మట చంద్రుని వదదుకు పోతారు. తిరగి 
వస్తురు. అని పూరవాపక్షము ఏర్పడితే దానికి ఈ విధంగా సమాధ్నము ొఇసుతునా్నరు.

సూ।। విద్్యకర్మణోరితితు ప్రకృతతావిత్ 3-1-17 విదాయోకర్మలకు 
ఫలములను అనుభవించడానికి దారతీసేవి దేవయాన పితృయానాలు. వాటితోనే 
సమ్బన్ధము ఉన్నది. ప్రకృతాలు కాబటిటు. తు శబదుము పక్షాని్న తోసివేయడం కొఱకు. 
అనిషాటుదికారులకు కూడా చంద్రుని వదదుకు పోవడము ఉన్నదని అనడం సరకాదు. 
ఎందువల్లనంటే విదాయోకర్మణోః - బ్రహ్మ విదాయో, యజా్దికర్మల యొక్ ఫలాని్న 
అనుభవించడానికి ఏర్పడినటిటువి దేవయాన పితృయానాలు చెప్పబడుతున్న విషయము 
ఇది. అనిషాటుదికారులకు ఏవిధంగానైతే బ్రహ్మవిదయో లేనందువలన దేవయానమార్ము 
దావారా పైలోకానికి పోవడమనేది లేదో అట్్లగే ఇషాటుపూరతుములు దతతుములు లేవు కాబటిటు 
పితృయాణమార్మున వారకి చంద్రుని వదదుకు పోవడమనేదిన్్న సమ్భవించదు. 
దేవయాన పితృయానాలు విదాయోఫలము, కర్మ ఫలములకు చెందినవి అని మీకు ఏ 
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విధంగా తెలుసుతున్నది అని అంటే ఆ రండూ ప్రసుతుత ప్రకరణానికి సమ్బని్ధంచినటిటువి 
ప్రకృతములు. దేవయానము నందు విదయో ప్రకృతమైనది. పితృయాణము నందు కర్మ.

తద్యఇత్ధమ్ విదుర్్యచేమే అరణే్యశ్రద్్ధతప ఇతు్యపాసతే. ఎవరైతే అరణయోములో 
శ్రద్ధ తపసుస్ అని ఉపాసన చేసుతునా్నరో వారు ఈ చెపి్పన ప్రకారము పరమాత్మను 
తెలుస్కుంటునా్నరు అని చెపి్ప తేఽరి్చషమభి సమభూవన్తో అరి్చషఽహః. వారు అరచేః 
పురుష్ని వదదుకు పోతునా్నరు. అక్డి నుండి అహఃఽపగటిపూటకు అభమాని ఐన 
దేవత వదదుకు పోతునా్నరు. ఇతాయోది వాకయోములతో దేవయానాని్న గురంచి చెపి్పనారు 
కాబటిటు. అథయ ఇమేగ్రామే ఇష్ట్ పర్తో దతతోమితు్యపాసతే ఇక ఎవరైతే గ్రామములోనే 
కాపురము ఉంటూ ఇషటుము, పూరతుము, దతతుము అనే పుణయోకర్మలను ఆచరంచ్తుంట్రో 
అనే వాకయోముతో పితృయాణాని్న గురంచి చెపి్పనారు కాబటిటున్్న. యేవైకే చాస్్మలో్ల కాత్ 
ప్రయన్తో చంద్రమసమేవతే సర్విగ చ్ఛన్తో అనే ఈ వాకయోమును “యఇష్ట్ద్కారిణః తే 
సర్వి” ఎవరు ఇషాటుదికారులో వారంతా అని నిరవాహంచ్కోవాలి. 

ఏమండీ! పాపకరు్మలు చంద్రుని వదదుకు పోకపోయినట్లయితే పంచమాహుతి 
ఏర్పడనందున శరీరము కలుగడమే కుదురదు. పంచమా్యమాహుత్ ఆపఃపుర్ష 
వచసః భవన్తో అన్ కదా శరీరారంభము వినిపించ్తున్నది. ఆ ఆహుతి చంద్రుని 
దగ్రకు చేరడాని్నంచే మొదలవుతున్నదని అని కదా చూపించింది. కనుక శరీరము 
ఆరంభము కావాలంటే వాళ్్ళ కూడా చంద్రుని దగ్రకు పోతారు. తిరగి ఆయన నుండే 
బయలుదేర వస్తురు అని ఒపు్పకోవాలిస్ ఉంటుంది అని అంటే చెపుతునా్నరు.

సూ।। న తృతీయోపలబ్ధః 3-1-18 అవసరము లేదు. తృతీయ స్థాన 
శబదుముతో పాపకరు్మలు చెప్పబడుతునా్నరు. వాళ్ళకు దేహారంభము కావాలంటే 
పంచమాహుతి అవసరము లేదని శ్రుతి చెపు్పతున్నది. తృతీయ స్థానము నందలి 
వారకి శరీరాంభము కావాలంటే పంచమాహుతి యొక్ అవసరము లేదు. 
ఎందువల్లనంటే? అట్్లగా ఉపలబ్్ధ ఉన్నది కాబటిటు. తృతీయ స్థాన శబదుముతో 
కేవలము పాపకరు్మలు మాత్రమే చెప్పబడుతునా్నరు. వారకి దేహము ఏర్పడడానికి 
పంచమాహుతితో అక్రలేదని తెలుసుతున్నది. వేత్ధయథ అసౌ లోక్నసంపర్యతే 
ఈ లోకము ఎందుకు నిండడము లేదో తెలుస్నా? అనే ప్రశ్నకు ప్రతివచనము 
(సమాధ్నము) అథైతయోః పథోర్నకతర్ణచన. తానీమాన్క్షుద్రాణ్యసకృద్వరతోన్ 
భూతాన్భవన్తో. జాయసవిమ్రియసేవితి. ఏతత్ తృతీయంస్థానమ్. తేనసౌ 
లోక్నసమూ్ర్యతే. ఇక ఈ రండు దేవయాన పితృయాణములలో ఏ ఒక్టి 
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దావారానూ కాదు. ఈక్షుద్రులైన ప్రాణులు మాటిమాటికీ వసూతు పోతూ ఉంట్రు. పుటుటు, 
చావు అని ఆదేశింపబడుతుంట్రు. దీని్న మూడవ స్థానము / లోకము అని అంట్రు. 
అందువల్ల ఈ లోకము నిండబడడం లేదు. పొందబడడం లేదు అని. తృతీయస్థానానికి 
దుయోలోకము లోకి ఎగబాకడము, దిగజారడము (ఆరోహావరోహాలు) లేవు గనుక 
దుయోలోకము అసమూ్పరతు గానే ఉంటున్నదని చెపుతున్నందువల్ల ఈ తృతీయస్థానానికి 
- పాపకరు్మలకు - శరీరారంభము కావాలంటే పంచమాహుతి యొక్ అవసరము 
లేదు. పంచమాయోమాహుతౌ అని న్టికి పంచమాగి్న సమ్బన్ధముతో పురుష్డు అని 
అనబడుటకు హేతువు అవడాని్న మాత్రమే ప్రతిపాదించ్తున్నది. మరొకదాని్న ఆపడం 
లేదు. కారణం ఏమిటంటే అవధ్రణము - నిశచేయము వినిపించడము లేదు కనుక.

సూ।। స్మర్యతేఽపిచ లోకే 3-1-19 లోకములో ఈ విషయానే్న 
తలుచేకుంటునా్నరు కూడా.  పుణాయోతు్మలైన కొందరకి పంచమాహుతి - మాతృగర్భము 
- తో అవసరము లేకుండానే పుటుటుక కలుగుతున్నది. ద్రౌపది, సోదరుడు ధృషటు 
దుయోము్నడు మొదలైనవారు ఇందుకు ఉదాహరణ.

సూ।। దర్శనచ్చ 3-1-20 వేదములో కనిపిసుతున్నది కూడాను. వేదములో 
కూడా కనిపిసుతున్నది. కొందరకి పంచమాహుతి అవసరము లేకుండానే దేహము 
ఏర్పడుతున్నది. తేష్ం ఖలేవిష్ం భూతానం త్రీణే్యవబీజాన్. ఆండజం జీవజం 
ఉద్భూజజామ్. ఈ ప్రాణులని్నంటికీ మూడే కారణాలైన వితతునాలు. ఒకటి గుడుడిలో నుండి 
పుటుటుట రండు ప్రాణుల గర్భములో నుండి పుటుటుట. మూడు నేల నుండి చీలుచేకొని 
వచ్చేట అని. వీటిలో ఉది్భజజుము సేవాదజము లైన భూతాలకు పంచమాహుతి లేకుండానే 
పుటుటుక కనపడుతున్నది.

ఇక్డ సేవాదజలములను గురంచిన ప్రస్తువన లేదు. త్రీణేయోవ మూడే అని 
చెపి్పనారు కదా అని అంటే చెపు్పతునా్నరు -

సూ।। తృతీయ శబ్్దవరోధః సంశ్కజస్య 3-1-21 మూడు అనే శబదుము 
వల్లనే సంశ్కజము కూడా చెప్పబడుతున్నది. సంశ్కజసయో - సేవాద జమునకు 
(చెమటవల్ల పుటేటుది) ఆండజం, జీవజం, ఉది్భజమ్ అన్నచోట మూడవదైన ఉది్భజజు 
శబదుముతోనే అవరోధము - సంగ్రహము (కలుపుకొనుట) ఉన్నది అని అరథాం. 
కనుక కేవల పాపాతు్మలకు చంద్రలోకానికి పోవడము అనేది సమ్భవించదు. ఇద్ 
అన్ష్ట్ద్కార్యధికరణము

*  *  *
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ఇక తత్ స్విభావా్యపతితో అధికరణము.

సూ।। తత్ స్విభావా్యపతితోః ఉపపతేతోః 3-1-22 ఇషాటుదికారులు తిరగి 
వచేచేటప్పటి క్రమంలో ఆకాశానికి వచిచేనపుడు ఆకాశము యొక్ సవాభావాని్న 
మాత్రమే పొందుతారు కాన్ స్దృశాయోని్న కాదు. అదియ్ తగినదౌతున్నందువల్ల 
పొసగుతున్నందువల్ల. ఇషాటుదికారులు భూతసూక్షా్మలతో కూడినవారై కొంతకర్మ 
శ్షాని్న వెంటపెటుటుకొని చంద్రుడి వదదునుండి భూలోకానికి తిరగి వసుతునా్నరని 
చెప్పబడింది. దిగివచేచే ప్రకారము - అథైతమేవాధ్వినం పునరి్నవరతోన్తో యథేతం 
ఆకాశమాకాశాద్వియమ్. వాయరూభూతావిధూమోభవతి. ధూమోభూతావిఽభ్రమ్ 
భవతి. అభ్రమ్ భూతావిమేఘోభవతి. మేఘో భూతావిప్రవర్షతి. ఇక ఈ పోయిన 
మార్ము ప్రకారమే తిరగి వెనుకకు వసుతునా్నరు. ఎట్్లగంటే ముందుగా ఈ 
ఆకాశములోకి దానినుండి వాయువువదదుకు ఆ తరువాత అభ్రము - న్రు ఉన్న 
మబు్బ - అవుతునా్నడు. పిదప వరషించబోయ్పుడు క్రిందికి వచిచేన మేఘము అయియో 
చివరకు వరషిముగా కురుసుతునా్నడు అని చెపి్పనందువల్ల యథేతం - అనే వంచ అనిన్్న 
చెప్పబడింది. ఆ క్రమంలో ఆకాశాది రూపాలను పొందినపు్పడు దేవుడు మనుష్యోడు 
మొదలైనవాటివలె ఆకాశాది భావాని్న పొందుతాడా? లేక వాటితో స్దృశయోమా? 
అని సందేహము కలిగితే శ్రదా్ధ అవసథాలో ఉన్నవాడికి సోమభావము వలెనే ఇదదురకీ 
నడుమ తేడా ఏమీలేనందువల్ల ఆకాశముతో స్దృశయోము కాకుండ ఆకాశము వలె 
కావడమే అని పూరవాపక్షము ఎదురయియోంది. దానికి సమాధ్నము ఏమిటంటే దాని 
యొక్ సవాభావముతో సమానమైన సవాభావాని్న పొందడమే కాన్ స్దృశయోము కాదు 
అని. ఎందుకంట్వా? స్వాభావాయోపతితు అంటే స్దృశాయోపతితుయ్. ఏ కారణంగా అని 
అన్నట్్్లతే ఉపపతితు వల్ల అని అంటునా్నము. సోమభావ మనుషయో భావాదుల యందు  
సుఖదుఃఖాలను అనుభవించడానికే ఆయా భావాలను పొందడమవుతున్నది. ఇక్డి 
ఈ ఆకాశాది భావాలయందు సుఖదుఃఖానుభవము లేదు కాబటిటు ఆకాశాదిభావము 
పొందడము పొసగడము లేదు కనుక తదాపతితుని చెప్పడము ఆకాశాదులతో 
సంసర్ము కలయిక వలన కలిగిన స్దృశాయోపతితు అని అరథాము. ఇద్ తతాస్వాభావా్యపతితో 
అధికరణము.

*  *  *
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ఇక నతి చిరాధికరణము.

సూ।। నతిచిర్ణ విశేష్త్ 3-1-23 చంద్రుడి నుండి దిగివసుతున్నపు్పడు ఆయా 
అవసథాలలో ఎంతకాలముంట్డు అనే ప్రశ్న వసేతు ఎకు్వ కాలము కాదు. కాని కొని్న 
అవసథాలలో మాత్రం ఉండవలసి వసుతుంది. ఆకాశాని్న చేరుకోవడం మొదలుబెటిటు 
ధ్నయోము గింజలను చేరుకొనేంత వరకూ ఆయా ప్రదేశాలలో కొదిదుకాలమే ఉంట్డా? 
లేక నియమము ఏమీ లేదా అని సందేహము కలిగితే నియమము లేదు కాబటిటు 
అనియమమే అని సమాధ్నము రాగా చెపుతునా్నరు. కాదు. నాతి చిరేణ. ఎకు్వ 
కాలముకాదు అని ఎందువల్లనంటే విశ్షము ఉన్నది కాబటిటు. ఆకాశము తరువాత 
క్రమంగా వ్రీహాయోది దశను పొందినపు్పడు అతోవైఖలు దురి్నప్రపతరమ్. ఇక్డ నుండి 
కషటుంగా బయట పడవలసి ఉంటుంది అని విశ్షించి కషటుపూరవాకంగా నిష్రిమణ 
జరుగుతుందని చెపి్పనందువలన. మొదట్్ల ఆకాశాదులను చేరుకున్నపు్పడు 
తొందరగా అక్డ నుండి నిష్్మించడం కనుపించ్తున్నది. ఐతే దుర్నష్ ప్రపతరమ్ 
అనే పదము తపు్పగా ఉన్నప్పటికిన్్న అది వైదిక ప్రయోగము కాబటిటు తపు్ప కాదు. 
దుర్నష్ ప్రపతతరమ్ అని ఉండవలసి ఉండగా తకారము లోపించడము ఛందస 
ప్రక్రియ. దురి్నష్ ప్రపతరమ్ అనగా దుఃఖపూరవాకముగా నిష్రిమించడము అని అరథాము. 
ఇద్ నతి చిరాధికరణము.

*  *  *

ఇక అన్యధిష్ఠతాధికరణము.

సూ।। అన్యధిష్ఠతే పరవివదభిలాపాత్ 3-1-24 దిగి వసుతున్న వీళ్్ళ ఇతర 
జీవుడి చేత అధషిఠుంచబడిన వ్రీహాయోది శరీరాలతో సంశ్్లషను - కలయికను మాత్రమే 
పొందుతారు. ఆకాశము మొదలుకొని మేఘము వరకు కేవలము తదా్భవాని్న 
పొందుతునా్నరని చెపి్పనారు కాబటిటు. పై లోకాల నుండి దిగి వసుతున్న జీవులు వడు్ల 
మొదలైన ధ్నాయోలుగా పుడుతునా్నరని తెలుసుతున్నది. మేఘో భూతావిప్రవర్షతి. త 
ఇహవ్రీహియవాః ఓషధి వనస్తయః తిలమాష్ః ఇతిజాయన్తో. మేఘముగా అయియో 
కురుసుతునా్నడు. ఆ వరషిజలము ఈ నేలపైన వడు్ల యవలు మొక్లు తీగలు చెటు్లగా 
నువువాలు మినుములుగాను పుడుతున్నవి. వారు ఇతరులైన భ్కతుల చేత వ్రీహ / 
వడు్ల మొదలైన శరీరాలతో అధషిఠుంచిన వ్రీహాయోదులను కలసి అతుకొ్ని పోతారా? 
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లేక ఆ భ్కతులు వ్రీహాయోది శరీరాలుగా పుడుతునా్నరా అని సంశయము కలిగినపుడు, 
వాకయోములో జాయనేతు అని చెపి్పనారు కాబటిటు దేవుడుగా పుడుతునా్నడు, మనుష్యోడై 
పుడుతునా్నడు అని అన్నటు్ల వ్రీహాయోది శరీరాలుగానే అని సమాధ్నము వచిచేనపుడు 
సిదా్ధనతుము చెప్పబడుతున్నది. ఇతరుల చేత అధషిఠుంపబడిన వ్రీహాయోది శరీరాలతో 
సంశ్్లషము - కలయిక మాత్రమే. ఎందుకనగా! పూరవా వదభలాపాత్. ఆకాశము 
మొదలుకొని మేఘము దావారా కేవలము తద్ భావము చెప్పబడింది కనుక. ఎక్డైతే 
భ్కతుమృతవాము ఉదేదుశించబడిందో అక్డ అందుకు స్ధనమైన కర్మ చెప్పబడుతుంది. 
రమణీయ చరణాః లేక కపూయచరణాః అని. ఇక్డ ఆకాశాదుల వలె కర్మ చెప్పబడడం 
లేదు. ఫలాని్న ఇవవాడానికి పూనుకున్న సవారా్నుభవమే ఫలముగా కల ఇషాటుది కర్మ 
సవారా్ని్న అనుభవించడం తోనే ముగిసిపోయింది కనుక ఇంకా ఆరంభంచబడని దాని్న 
గురంచి రమణీయ చరణాః కపయచరణాః అని ముందు చెప్పనున్నందువల్ల. ఈ 
నడుమన మరొక్ కర్మలేదుకాబటిటున్్న. కనుక ఆకాశాది భావవచనము వలెనే వ్రీహాయోది 
భావముతో జన్మ పొందుచ్నా్నరని మరాయోద - ఔపచారకము - కొరకు మాత్రమే.

సూ।। అశుద్ధమ్ ఇతి చేత్ న. శబ్్దత్ 3-1-25 వ్రీహాయోది జన్మ పాపముతో 
కూడినందువల్ల అశుద్ధము అని అంటే కాదు అట్్లగని వేదము చెపు్పతున్నది. మీరు 
చెపి్పనటు్ల కాదు. ఏదైతే ఇతర జీవునితో అధషిఠుంపబడిన వ్రీహాయోది శరీరము నందు 
సంశ్్లష - కలయిక మాత్రమే. భ్కతుమృతావానికి కారణమైనది (కర్మ) లేదు కాబటిటు వ్రీహాయోది 
జన్మ లేదు అని. భ్కతుమృతావాది హేతువు ఉన్నది. సవారా్ని్న అనుభవించడము అనే ఫలము 
కల ఇషాటుది కర్మనే అశుద్ధమైనటిటుది అనగా పాపముతో కలిసినటిటుది. అగీ్నష్మీయము 
వంటి యజా్లు హంసతో కూడుకున్నవే. హంస అనేది నహింస్్యత్ సరావిభూతాన్ 
ఏ ప్రాణిన్ ఏ విధంగానూ కూడా బాధ పెటటువదుదు అని నిషేధంచి నందువల్ల పాపమే 
అవుతున్నది.

ఐతే ఇక్డ చెప్పబడిన పదాని్న బటిటు ఆహవన్యాదులవలె ఉతస్రా్పవాద 
నాయోయము చెల్లదు. రండు వేరు వేరు విషయాలు ఐనవి కాబటిటు. అగీ్నష్మీయము అనే 
యాగములో ఆదేశించబడిన హంస క్రతువుకు తోడ్పడేది అని తెలుసుతున్నది. నహంస్యోత్ 
అనేది మాత్రము ప్రతయోవాయాని్న ఫలముగా కల హంసను నిషేధంచ్తున్నది. ఐతే 
ఇట్్ల అనవచ్చేను. అగీ్నష్మీయాదులలో యాగము చెయయోవయాయో అని శాసత్రము/ 
వేదము విధంచ్తున్నందువల్ల వాటిలో పాల్న్నవానికి హంసకు విషయమైన 
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నిషేధవిధ / శాసత్రము వరతుంచదు. ఎందుకంటే కోర చేసుతున్నది కాబటిటు అని. మీరు 
చెపి్పంది సరకాదు. ఇక్డ కూడా హంస రాగముతోనే - సవారా్ని్న పొందాలి / మాంస 
భ్జనము చేయాలి - అనే కోరకతోనే హంస చేసుతునా్నడు కాబటిటు రండింటిలోనూ 
భేదము లేదు. సవిరగాకామోయజ్త ఇటువంటి వాటిలో కోరక ఉన్నవాడికి (కామికి) 
చేయదగినదిగా యాగాదులను ఉపదేశించినారు కాబటిటు యాగాదులు సవారా్దులకు 
స్ధనము అవడాని్న గమనించి ఫలము మీద ఉండే అనురాగము కొదీదు ప్రవరతుసుతునా్నడు. 
అగి్నష్మీయాదుల యందు కూడా హంస్దులు ఫలానికి స్ధనమైన యాగాదులకు 
ఉపకరంచ్తవి అని శాసత్రము దావారా తెలుస్కొని రాగము తోనే వాటియందు 
ప్రవరతుంచ్తునా్నడు. లౌకికమైన హంస యందు కూడా ఏదో ఒక ప్రమాణంతో 
హంస తాను కోరన కోరకకు స్ధనమనే విషయాని్న తెలుస్కొని రాగముతోనే 
ప్రవరతుంచ్తునా్నడు. కనుక రండింటిలోనూ విశ్షము ఏమీ లేదు. అదే విధంగా 
నితయోకర్మలలోనూ సరవివరా్ణనమ్ సవిధరా్మనుష్్ఠన్ పరమ్ అపరిమితం సుఖమ్. అని్న 
వరా్ణల వారకిన్్న తమ తమ ధరా్మలను / కర్మలను అనుషిఠుంచినపు్పడు అపరమితమైన 
గప్ప సుఖము లభంచ్తుంది. ఇతాయోది వచనాల వల్ల తాము కోరన ఫలాలను 
పొందడానికి ఇవి స్ధనాలు అని తెలుస్కొని రాగముతోనే ప్రవరతుంచ్తునా్నరు కనుక 
ఆ నితయోకర్మలు కూడా పాపమిశ్రములే. కావున ఇషాటుదులు పాపమిశ్రములు కనుక 
అశుది్ధ యుకతుములైన కర్మలకు ఫలము ఐన సవార్ములో అనుభవించవలసినదాని్న 
సవార్ములోనే అనుభవించి హంస్భాగానికి చెందిన ఫలాని్న వ్రీహ మొదలైన 
స్థావర భావముతో అనుభవించ్తునా్నడు. ఇక స్థావర భావము కూడా పాపానికి 
ఫలమే అని స్మమృతులు చెపుతున్నవి. శ్్ల।। శరరజః కర్మదోషః యాతిస్థావరతాం నరః. 
శరీరము దావారా చేయబడిన కర్మదోషాల ఫలాని్న స్థావరతావాని్న - చెటుటు చేమ, రాయి 
రప్ప మొదలైనవాటి రూపాల దావారా నరుడు పొందుతునా్నడు. అని కనుక వ్రీహాయోది 
భావముతో పాప ఫలానుభవము కొరకు అనుశయము కలవారు ఐ పుడుతునా్నరు అని 
అంటే అది నిజము కాదు. ఎందువల్ల అని అంట్వా? శబదుము, వేదము చెపు్పతున్నది 
కనుక. అగి్నష్మీయాదులను తెలుపడము సవార్లోక ప్రాపితు కొరకు కనుక వాటిలో్ల 
చేసే హంస హంసకాదని శబదుము ఉన్నది. పశువుకు సంజ్పన కారణంగా కలిగే 
సవార్లోక ప్రాపితుని తెలిప్ శబాదుని్న ఉపదేశిసుతునా్నరు. హిరణ్య శరరః ఊర్ధవాః సవిరగామ్ 
లోకమ్ ఏతి. బంగారం వంటి అందమైన మన్హరమైన శరీరము కలదై ఊర్ధ్వదిశగా 
పయనించి సవారా్ని్న పొందుతుంది. ఇటువంటివి ఇంకా గప్పదైన అభ్యోదయానికి 
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స్ధనమైన పని కొదిదుపాటి హంసతో కూడుకొని ఉన్నదయినట్లయితే అది హంసగా 
ఎంచబడదు. పైపెచ్చే రక్షణమే అవుతుంది. ఆ విధమైన మనత్ర వర్ణము ఇట్్ల ఉన్నది. 
నవా ఉ ఏతన్్మ్రయసే నరిష్యస దేవాన్ ఇదేష పథిభిః సుగేభిః. యత్రయన్తోసుకృతో 
నపిదుషు్రితః. తత్రతావిదేవః సవితా దధ్తు. ఓ పశువా? నువువా మరణించడంలేదు. 
లేక తరగి పోవడం లేదు. తోవలో నిను్న అందరూ ప్రశంసించ్తుండగా మంచి 
సుఖవనతుమైన మార్ములో దేవతల వదదుకు పోతునా్నవు. మంచిపనులు చేసినవారు 
మాత్రమే తప్ప పాడుపనులు చేసిన వారు ఏ చోటికి పోజాలరో అక్డికీ న్వు 
పోతునా్నవు ఆ పవిత్ర దేశానికి నిను్న కోరకలను తీరేచేదేవుడు చేరుచేనుగాక! అని. ఇక 
లోకములోను అప్పటికపు్పడు మాత్రమే దుఃఖాని్న కలిగించే చికితస్కుడైన వైదుయోడిని 
ప్రజలు రక్షకుడని కీరతుంచ్తునా్నరు. దానివల్ల కలిగే సుఖాని్న తెలిసిన పెదదులు ఆయనను 
సనా్మనించ్తునా్నరు గౌరవించ్తునా్నరు కూడా.

సూ।। ర్తసస్గ్్యగ్ఽథ 3-1-26 తరువాత చెప్పబడే రేతసుస్తో యోగము 
ప్రతిపాదింపబడుతున్నది. వ్రీహాయోది భావవచనాని్న చెపి్పన పిమ్మట యోయోహ్యన్నమతితో 
యోర్త సస్ంచతి తద్భూయ ఏవభవతి. ఏఏ ఆహారాని్న తింటునా్నడో రేతసుస్ను 
చలు్లతునా్నడో తరువాత రేతసుస్ను సేచనము చేసేవానితో కలిస్నవాడౌతునా్నడు. 
రేతసిస్గోయోగీ భవతి అని అరథాము అని ఈ వాకయోము ప్రకారము రేతసిస్క్ భావము 
అనుశయము కలవారకి కలుగుతున్నదని చెప్్పవాకయోము దావారా వానితో 
యోగాని్న మాత్రమే ప్రతిపాదించ్తున్నది అట్్లగే వ్రీహాయోదిభావము కూడా ఆయా 
ధ్నయోపుగింజలతో కలయికను మాత్రమే సూచిసుతున్నది.

సూ।। యోన్ః శరరమ్ 3-1-27 స్త్ర యొక్ గర్భము నుండి శరీరమును 
పొందుతునా్నరు. స్త్ర యొక్ గరా్భనికి చేరన తరావాతనే కర్మశ్షముతో దిగివచిచేనవారకి 
శరీరము లభంచ్తుంది. దానితోనే సుఖదుఃఖానుభవము కలుగుతుంది. 
అంతకుముందు ఆకాశాది ప్రాపితు మొదలుగా ఉన్న వాటితో యోగము మాత్రమే అని 
అరథాము. ఇద్ అన్యధిష్ఠతాధికరణము.

ఇంతట్తో శ్రీభాష్యమునందు తృతీయాధ్్యయములోన్  
ప్రథమపాదము ముగిసినది.
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శ్రీమతే రామానుజాయనమః

శ్రీభాష్యము - తృతీయాధ్్యయము - ద్వితీయపాదము

సన్ధష్ధికరణము

సూ।। సన్్ధష్సృషట్రాహహి 3-2-01 స్పప్నము నందు సృషిటుని గురంచి చెపి్పనాడు 
కదా! ఈ విధంగా కర్మకు తగినటు్ల గమనము ఆగమనము పుటుటుట మొదలైనవాటితో 
కలిసి ఉంటున్నందువల్ల మెలకువతో ఉన్న జీవుడు దుఃఖాల పాలు అవుతునా్నడని 
వెల్లడించినారు. ఇపు్పడు ఈ జీవుని యొక్ సవాపా్నవసథా ఎటువంటిదని పరీక్ష చేసుతునా్నరు. 
సవాపా్నని్న గురంచి వేదములో ఈ విధంగా వినిపిసుతున్నది. నతత్ర రథః నరథయోగాః 
న పంథన్ భవన్తో. అథరథ్య రథయోగాన్ పథః సృజతే. నతత్ర ఆనన్దః ముదః 
ప్రముదో భవన్తో. అథ ఆనన్దన్ ముదః ప్రముదః సృజతే. నతత్రవేశానతోః పుష్కరిణ్యః 
సవివన్తోష్ భవన్తో. అథవేశానతోః పుష్కరిణ్యః స్వనతోష్ః సృజతే. సహికరాతో. కలలో 
రథ్లు రథ్లకు కటేటు గుఱా్ఱలు అవి పరుగుపెటేటు బాటలు ఉండవు. తరువాత రథ్లు 
గుఱా్ఱలు బాటలునూ్న ఉండవు. అననతురము ఆననాదులు ముదములు ప్రముదములను 
పుటిటుసుతునా్నడు. అక్డ భవనాలు కొలనులు సెలయ్ళ్్ళ ఉండవు. తరువాత మేడలను 
కొలకులను సెలయ్ళ్ళను పుటిటుంచ్తునా్నడు. ఆయననే కదా నిజమైన కరతు అని. దీనివదదు 
సంశయము కలుగుతున్నది. రథ్ది సృషిటుని జీవుడు చేసుతునా్నడా? లేకపోతే ఈశవారుడు 
చేసుతునా్నడా? అని. ఏది తగును అని అంటే సవాప్నములోని సృషిటుని జీవుడే చేసుతునా్నడని. 
ఎందువల్లనంటే స్ంధయోము అనగా సవాప్నస్థానము అని చెప్పబడుతున్నది. స్నథాష్మ్ 
తృతీయమ్ సవిప్నస్థానమ్. స్ంధయో మనగా మూడవదైన సవాప్నస్థానము అని చెపి్పనారు 
కాబటిటు. ఆ సృషిటుని జీవుడే చేసుతునా్నడు. సృజతే సహకరాతు అని గదా చెపి్పనారు. కలను 
చూచే / కనే జీవుడే అక్డ గురతుంపబడుతునా్నడు.

సూ।। న్రా్మతారం చైకే పుత్దయశ్చ 3-2-2 ఒకానొక శాఖకు చెందినవారు 
కామాలకు నిరా్మతనుగా పఠంచ్తునా్నరు, పుత్రాదులను కూడా. ఇంతేకాకుండా 
ఈ జీవుడినే కలలో కామాలకు నిరా్మతగా ఒక శాఖవారు పఠసుతునా్నరు. యఏషు 
సుపేతోషుజాగరితో. కామంకామం పుర్షన్రి్మమాణః. వీరంతా నిద్రిసుతున్నవేళలో ఎవడు 
మెలకువతో ఉంటునా్నడో. ప్రతికోరకనునూ్న నిర్మసుతున్నవాడై ఉనా్నడు అని. పుత్రాదులు 
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పుట్టులి అని కోరబడుతునా్నరు. కాబటిటు కామ శబదుముతో ప్రొ్నబడుతునా్నరు. కోరక 
అని మాత్రమే అరథాము కాదు. దీనికి ముందఱ సరావిన్ కామాన్ ఛన్దతః ప్రారథాయసవి 
కోరకలను అని్నంటిన్ సేవాచ్ఛగా కోరుకో. శతాయషః పుత్రపౌత్న్ వృణీషవి. 
నిండు నూరేళ్్ళ బ్రతికే పుత్రులను మనుమలను కోరుకో అని పుత్రాదులే కామాలుగా 
చెప్పబడినారు. కనుక జీవుడు రథ్లు మొదలైన వాటిని సృషిటుంచ్తునా్నడు. జీవుడికి 
సతయోసంకల్పతవాము ఉన్నదని ప్రజాపతి వాకయోంలో వినబడింది. కావున ఉపకరణాలు 
లేకుండానే జీవుడికి సృషిటు చేయగల్డము చెలు్లతుంది. అని పూరవా పక్షము రాగా 
చెపు్పతునా్నరు.

(ఆనందము - ఇది నాకు తగినది అనే భావనతో ఆయా విషయాలపైన ఏర్పడిన 
ప్రీతియ్. ముత్ - నాకు చెందినది. ఇతరులకు దీనిపై అధకారం లేదు అనే బుది్ధ వల్ల 
పుటిటున ప్రీతి. ప్రముత్ - దాని్న వాడుకోవడము వల్ల కలిగిన ప్రీతి).

సూ।। మాయామాత్రంతు కార్ తేస్్నష్న అనభివ్యకతో సవిరూపతావిత్ 3-2-3 
సవాప్నములోని పదారాథాల సృషిటు పరమాత్మదే. జీవుడికి అతని యొక్ సహజమైన 
రూపము మొతతుము మొతతుంగా మరుగుపడి పోయింది కాబటిటు.  సూత్రము లోని 
తు శబదుము పూరవాపక్షాని్న తిపి్పకొడుతున్నది.  సవాప్నములో కనిపించిన రథ్లు 
పుష్రణులు మొదలైనవసుతు సముదాయమంతా మాయా మాత్రమే పరమ పురుష్డు 
సృషిటుంచినదే. మాయా శబదుము “ఆశ్చర్యము” అనే అరాథాని్న చెపుతున్నది. జనకస్యకలే 
జాతా దేవమాయేవన్రి్మతా జనకుని యొక్ ఇంటిలో పుటిటుంది. దేవునియొక్ మాయ 
వలె నిర్మంపబడింది. ఇతాయోదుల యందు ఆశచేరాయోరథాము నందు కనిపించినందువల్ల. 
ప్రసుతుతము ఇక్డ కూడా నతత్రరథః నరథ యోగాః న పనథానః అనే వాకయోములో 
కలను కనేవాడికి తప్ప ఆయన వంటి ఇతర వయోకుతులకు అనుభవింపదగినవి కావు 
అని అరథాము. అథరథన్ రథయోగాన్ పథః సృజతే అన్నచోట కూడా సవాపా్నని్న 
చూచేవాడికి మాత్రమే అనుభవింపదగినవి తలచిన కాలానికి మించి ఉండని వాటిని 
పుటిటుంచ్తునా్నడు కనుక ఆశచేరయోమైనటిటువే. ఇట్్లంటి వింతయైన సృషిటుని చేయడము 
సతయోసంకలు్పడైన పరమపురుష్డికి మాత్రమే తగినది అవుతుంది. జీవుడికి కాదు. ఆ 
జీవుడికి సతయోసంకల్పతావాదులు ఉన్నప్పటికీ సంస్రదశలో మొతతుంగా వయోకతుమైన - 
తెలిసేటు్లండే తన సవారూపము కలవాడు కాడు కాబటిటు. ఆ విధమైన ఆశచేరయోకరమైన 
సృషిటు చేయడం పొసగదు. కామం కామం పుర్షన్రి్మమాణః అనే వాకయోమునూ్న 
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పరమపురుష్డినే నిరా్మతగా తెలిపింది. యఏషుసుపేతోషుజాగరితో. తదేవశుక్రం 
తద్ బ్రహ్మ తదేవామృతముచ్యతే। తస్మన్ లోకాః శ్రితాసస్ర్వి తదు నతే్యతి కశ్చన. అదే 
పుణయోపాపరూపకర్మలు లేనిది. అదే బ్రహ్మ. అదే అమృతము అని చెప్పబడుతున్నది. 
ఆయన యందే / దానిపైననే లోకాలు అన్్న ఆధ్రపడి ఉన్నవి. దాని్న ఎవవారూ కాదని 
ముందుకుపోలేరు. అని మొదట్్ల, చివరలలోనూ పరమపురుష్డికి మాత్రమే చెందిన 
అస్ధ్రణ సవాభావము కనిపించ్తున్నది కాబటిటు. అథవేశానతోన్ పుష్కరిణ్యః స్వనతోష్ః 
సృజతే। సహికరాతో అనే వాకయోము కూడా ముందు చెపి్పన శ్రుతివాకయోంతో ఏకారథాతను 
కలిగి ఉన్నది కాబటిటు పరమపురుష్డినే కరతునుగా చెపి్పంది.

జీవుడికి అపహత పాప్మతావాదికము సవాభావసిద్ధమైనదే కదా! అది ఎందుకు 
వెల్లడికావడం లేదు? అన్న ప్రశ్నకు సమాధ్నమిసుతునా్నడు. 

సూ।। పరాభిధ్్యనతుతోతిరోహితమ్. తతోహ్యస్యబన్ధ విపర్యయౌ 3-2-4 
పరుడైన పరమాత్మ యొక్ సంకల్పము చేత కనబడకుండా పోయింది. 
కపి్పవెయయోబడింది. అందువల్ల జీవుడికి బన్ధము మోక్షములు రండూ కలు్తున్నవి. 
తు శబదుము శంకను తొలగించడానికి ప్రయోగించినారు. పరాభధ్యోనాత్ = 
పరమపురుష్ని యొక్ సంకల్పము వలన ఈ జీవుడికి సహజమైన రూపము 
కపి్పవేయబడింది.  ఏనాటి నుండి ఉంటున్నదో తెలియరాని కర్మపరమ్పర కారణంగా 
తపు్పలను చేసిన ఇతని స్వాభావికమైన మంగళకరమైన రూపాని్న పరమ పురుష్డు 
కనపడకుండా చేయించ్తాడు. అందువల్ల జీవునికి బంధము మోక్షములు రండూ 
కలుగుతున్నటు్ల తెలుసుతున్నది. యద్హిఏవైష ఏతస్మన్ అదృశే్యఅనతే్మష్ అన్ర్కేతో 
అన్లయన్ ఆభయం ప్రతిష్్ఠంవిన్దతే అథసోఽభయం గతో భవతి. యద్హే్యవైష 
ఏతస్మన్ ఉదరమనతోరం కర్తే అథతస్యభయం భవతి. ఎపు్పడైతే ఈ జీవుడు తనకు 
కూడా ఒక ఆత్మలేనివాడు ఎవవారకీ కనపడనివాడు ఎటువంటి ప్రూ లేనివాడు 
ఒకచోటు అంటూ లేక అంతట్ ఉండేవాడు ఐన పరమాత్మ యందు అభయాని్న 
ప్రతిషఠును (నిలుకడను) పొందుతునా్నడో ఇక అతడు భయము లేనివాడవుతునా్నడు. 
ఏ వేళనైతే ఈ నిషఠులో కొదిదుపాటిగా నైనా వయోతాయోస్ని్న కనబరుస్తుడో అపు్పడు తిరగి 
భయాని్న పొందుతునా్నడు. ఏషహే్యవానందయాతి. ఈయన మాత్రమే ఆనందాని్న 
కలిగించ్తాడు. భష్ఽస్్మద్వితః పవతే. ఇతని నుంచి కలిగే భయము వల్లనే 
వాయువు వీచ్తునా్నడు. ఇతాయోదివాకాయోల వల్ల తేటతెల్లమవుతున్నది.
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సూ।। దేహయోగాద్విసోఽపి 3-2-5 ఆ తిరోధ్నము - కనబడకుండా 
పోవడము దేహముతో కూడినప్పడు కలుగుతుంది. లేదా సూక్ష్మమైన అచిత్ శకితుతో 
కలువడము దావారానైనా జరుగుతుంది. సోఽపిఽఆ తిరోధ్నము కూడా దేహముతో 
జత చేరనందువల్లనే, సూక్ష్మ అచిత్ శకితు యోగముతోగాన్ జరుగుతుంది. సృషిటు 
జరుగుతున్న కాలములో దేహముగా ఉన్న అచిత్ వసుతువుతో కలయిక వల్ల 
కలు్తుంది. ప్రలయకాలమునందు నామరూప విభాగములకు తగని మికి్లి 
చిన్నదైన అచిదవాసుతువుతో కలయిక వల్ల జీవుని సహజమైన సవారూపము కపి్ప 
వేయబడుతుంది. కనుక అతని సవారూపము ఏమిట్ తేటపడడం లేదు కనుక జీవుడు 
కలలో సంకల్పము మాత్రాననే రథ్దులను సృషిటుంచజాలకునా్నడు. తస్మన్ లోకాః 
శ్రితాః సర్వి తదునతే్యతి కశ్చన సమసతు లోకాలు ఆయనపైననే ఆధ్రపడి ఉన్నవి. 
ఏ ఒక్డు కూడా ఆయనను కాదని పోలేడు. అని అందరూ నిదురంచ్తున్నపుడు 
మెలకువతో ఉండడము సరవాలోకాలకు ఆశ్రయించదగిన (ఆధ్రపడదగిన) వాడు 
కావడము ఇతాయోదులు పరమ పురుష్నికి మాత్రమే సమ్భవించ్తున్నవి. కనుక జీవులు 
మికి్లి కొదిదుపాటి కర్మలకు తగినటు్ల ఫలాలను అనుభవించడానికి అంతమాత్రపు 
కాలములోనే నశించిపొయ్యో ఆ జీవుడక్డు మాత్రమే అనుభవించదిగన వసుతువులను 
పుటిటుంచ్తునా్నడు.

సూ।। సూచకశ్చహి శ్రుతేరాచక్తే చ తద్విదః 3-2-06 సవాప్నము రాబోయ్ 
కాలములో అనుభవించనున్న మంచీచెడడి కర్మఫలాలను తెలు్పతుంది అని వేదము 
చెపుతున్నది.  సవాప్నశాస్త్రని్న తెలిసిన పెదదులు కూడా చెపు్పతునా్నరు. ఈ చెప్పబోయ్ కారణం 
వల్ల కూడా కలలో కనిపించే వసుతువులు జీవుని సంకల్పము వల్ల పుటేటువి కావు. ఎందువల్ల 
నంటే వేదము తనకు రానున్న కాలములో కలుగబోయ్ వృది్ధ - పెరుగుదల నషటుము, 
దుఃఖములను సూచించేది కల అని చెపుతున్నది. యధ్ కర్మసుకామే్యషు సత్యం 
సవిపే్నషుపశ్యతి। సమృద్్ధంతత్రజానీ యాత్. తస్మన్ సవిప్నదర్శన్ - ఎపుడైతే కలలో 
కామయోకర్మలను చేసుతున్నపుడు స్త్రని చూసుతునా్నడో అపుడు సమృది్ధ కలుగబోతున్నదని 
తెలుస్కోవాలి అని. అథసవిపా్నః - పుర్షం కృష్ణం కృష్ణదనతోం పశ్యతి। సఏనంహన్తో. ఇక 
కలలు - నల్లగా ఉండి నలుపు పండు్ల కలిగి ఉన్న పురుష్డిని కలలో చూచినట్లయితే 
అతడే వీడిని చంపనునా్నడు. ఇతాయోదివాకాయోలవల్లనూ తెలుసుతున్నది. సవాపా్నధ్యోయాని్న 
తెలిస్నవారు కూడా కలను శుభాశుభాలను సూచించేదిగా చెపుతునా్నరు. తన 
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సంకలా్పనికి తగినటు్ల పుటిటుంచబడిందైతే అది రానున్న మంచిచెడడిలకు సూచకము 
అని అనడం కుదురదు. అదే నిజమైతే జీవుడు తన ఇషటుము ప్రకారము అశుభము 
నచచేనిది శుభము ఇషటుమైనది కావడము వల్ల మంచికలను మాత్రమే సృషిటుంచ్కొని 
దానే్న చూస్తుడు. కనుక సవాప్నములో సృషిటు జీవుడి చేత కాకుండా ఈశవారుని చేత 
చేయబడుతున్నది. ఇద్ సంధ్్యధికరణము

*  *  *

ఇక తదభావాధికరణము.

సూ।। తదభావోనడీషు తచ్ఛమృతే రాత్మన్ చ 3-2-7 సుష్పితు స్థానములో 
కలలు ఉండవు. అపుడు నాడులు, పురీతతి, ఆత్మయందు ఉంటునా్నడు. అట్్లగ అని 
వేదము చెపుతున్నది. ఇపు్పడు సుష్పితు స్థానాని్న పరీక్షించ్తునా్నరు. వేదములో 
ఇట్్ల పఠంచ్తునా్నరు. యత్రైతత్ సుపతోః సమసతోః సమ్్రసన్నః సవిప్నం నవిజానతి. 
ఆసు తద్ నడీషుసుప్తోభవతి. ఎక్డైతే ఈ జీవుడు పడుకొని ఉంట్డో అపు్పడు 
ఇంద్రియసమదాయము అంతా ప్రశానతుమై తేటగా ఏపని చేయకుండా ఉంటుంది. 
అపు్పడు ఇతడు నాడులలో నిద్రపోతూ ఉంట్డు కలలు కూడా ఉండవు అని. అట్్లగే 
అథయద్సుషుప్తో భవతి యద్ నకస్యచన వేద హితానమనడ్యః ద్విసపతోతి 
సహస్ణి హృదయాత్ పురతతమభిప్రతిష్ఠన్తో. తాభిః ప్రత్యవసృప్య పురతతిశేతే. 
ఇక ఎపు్పడైతే గాఢ నిద్రను పొందుతునా్నడో ఎపు్పడైతే ఏ విషయాన్్న తెలియకుండా 
ఉంట్డో హతాః అనే నాడులు డెబ్బదిరండు (72) వేలు శరీరమంతటికీ 
హృదయాని్నంచి పురీత తికి బయలుదేర పోతుంట్యి. వాటి నుండి పక్కు తపు్పకొని 
పురీతతి యందు పండుకుంట్డు అని. అటే్ల యత్రైతత్ పుర్షః సవిపితినమ సతా 
సోమ్యతద్సమ్న్్నభవతి. ఎపుడైతే ఈ పురుష్డు పండుకునా్నడని అనబడుతునా్నడో 
ఓ సోముయోడా! అపు్పడు భగవనుతుడితో సమ్పను్నడు అవుతునా్నడు అని. ఈ విధంగా 
నాడులు పురీతత్ బ్రహ్మ అను ఈ మూడు సుష్పితు స్థానాలు అవుతునా్నయి అని 
వినిపిసుతున్నది. ఈ మూడింటికీ వికల్పమా?(ఏదో ఒకటి సుష్పితు స్థానమా?) లేక అన్్న 
కలసి సముచచేయమా? అని సందేహము ఏర్పడితే ఇదియ్ కావాలనే ఉదేదుశయోము లేదు 
కనుక అదే ప్రసిద్ధము కాబటిటున్్న, ఒకేస్ర అనేక స్థానాలలో ఉండడము కుదిరే పని 
కానందువల్లనునూ్న వికల్పమే అని పూరవాపక్షము తీరు్పచెపి్పంది. దానికి సమాధ్నమే 
తదభావము అని. తదభావము అనగా సవాప్నము లేకపోవడము అనగా సుష్పితు. ఇది 
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నాడులలో, పురీతతి యందు, ఆత్మయందునూ్న జరుగుతుంది.  ఈ మూడింటికీ    
సముచచేయము అని అరథాము. ఎందువల్ల నంటే తచ్ర్ఛతేః. మూడింటికీ స్థానతవాము 
(స్థానము అయియో ఉండడము) వినిపిసుతున్నది కనుక. మూడింటికిన్్న కారయోభేదము 
ఉన్నందువల్ల సముచ్ఛయము ఏర్పడుతుంటే పాక్షికమైన బాధతో కూడిన వికలా్పని్న 
చెపు్పకోవడము నాయోయము కాదు. ప్రాస్దము (మేడ) ఖటవా (మంచము) పరయోంకము 
(పరుపు) వలే నాడులు పురీతతి బ్రహ్మల కారయోభేదము తప్పక ఏర్పడుతున్నది. ఆ 
సముచచేయములో నాడులు పురీతతి రండునూ్న మేడ దానిపైన మంచముల వలె 
అవుతవి. బ్రహ్మనేమో మంచముపైనున్న పరుపు వంటివాడు. మూడింటిన్ కలిపి 
ఒకదానిపైన ఒకటిని చేరచే పండుకోవడము స్ధయోమే కదా! కనుక బ్రహ్మనే ఇక్డ 
నేరుగా సుష్పితు స్థానము అవుతునా్నడు.

సూ।। అతః ప్రబ్ధోఽస్్మత్ 3-2-8 ఏ కారణంగా బ్రహ్మనే సుష్పితు స్థానమవు 
తునా్నడో ఆ కారణం చేతనే ఈ బ్రహ్మ నుండే ఈ జీవులందరకీ వినబడుతున్న ప్రబోధము 
- మెలకువ పొసగుతున్నది. సత ఆగమ్య నవిదుః సత ఆగచా్ఛమహే. సత్ శబదుము చేత 
చెప్పబడే పరమాత్మ నుండి వచిచేనా ఆయననుండే (మెలకువను పొందినాము) తిరగి 
వచిచేనామని ఎరుగరు. ఇతాయోది వాకాయోల దావారా తెలుసుతున్నది. కనుక సుష్పితు స్థానము 
పరమాత్మ. తద భావాధికరణము ముగసంద్.

*  *  *

కరా్మనుస్మమృతి శబ్దవిధ్యధికరణము

సూ।। సఏవతు కరా్మనుస్మమృతి శబ్దవిధిభ్యః 3-2-9 నిద్రపోయినవాడే 
లేసుతునా్నడు. కర్మ, అనుస్మమృతి, శబదు, విధులను బటిటు. సుష్పితు స్థానమైన పరమాత్మ 
వదదుకు చేర నిదురంచిన వాడే మెలకువవచిచే తెల్లవారు జామున లేసుతునా్నడా? లేక 
మరొకడు వాని స్థానములో లేసుతునా్నడా? అని సంశయము కలిగితే పూరవాపక్షి ఇట్్ల 
పలుకుతునా్నడు. అని్న రకములైన ఉపాధులు (పుణయోపాపరూపకర్మలు) నుండి 
విముకుతుడు అయియో పరమాత్మ వదదుకు చేరుకునా్నడు కనుక ఇతడు ముకుతుడి కంటే 
ఏ మాత్రము తకు్వకాడు గనుక పాత శరీరము ఇంద్రియాదులతో సమ్బన్ధము 
లేనందువల్ల నిదురపోయినవాడు కాక మరొకడు మెలకువ వేళలో ప్రతయోక్షము 
అవుతునా్నడు కనుక అతడు, ఇతడు వేరువేరే అని. దానికి సమాధ్నము, కాదు. 



శ్రీభాషయోమ్ 681

అతడే లేచినవాడు. అని తుశబదుము పక్షాని్న తిపి్పకొడుతున్నది. అతడే లేసుతునా్నడు. 
ఎందువల్లనంటే కరా్మనుస్మమృతి శబదు విధభయోః అని. కర్మ ఏమిటంటే సుష్పుతుడు - 
నిద్రపోయినవాడు అంతకుమందు తాను చేసిన పుణయోపాపరూపమైన దాని్న తతతు్వ 
జా్నం కలుగడానికి ముందున్న దాని్న తానే అనుభవించాలిస్ ఉంటుంది. అనుస్మమృతి - 
తలచ్కోవడము. ఎవడిని నిద్రపోయినాన్ వాడినే నేను లేసుతునా్నను అని తలచడము. 
ఇక శబదుము కూడా వేదము నిద్రపోయినవాడు మెలకువ పొందినవాడునూ్న ఇదదురూ 
ఒక్రేనని చెపు్పతున్నది. తఇహ వా్యఘ్రోవాసంహోవా వృక్వావరాహోవాకీటోవా 
పతంగ్వా దంశ్వా మశక్వా యద్యదభూవన్తో తద్ భవన్తో. ఆ నిదురంచిన జీవులు 
అంతకుమునుపు పులి, సింహము, తోడేలు అడవి పంది పురుగు, మిడత, కొండదోమ, 
దోమ ఏది ఏదిగా ఉండినారో వారే మెలకువ వచిచేనపు్పడవుతునా్నరు. అని. విధులు 
కూడా - గాఢ నిద్రపోయినవాడు నిద్రలోనే ముకితు చెందినట్లయితే ముకితు కొరకు 
ప్రతేయోకం కొని్న కొని్న కర్మలు చేయడం దావారా ప్రయతి్నంచడము వయోరథామే అవుతాయి. 
స్ధ్రణంగా ముకుతుడు అని్న రకాల ఉపాధులనుండి విడివడినవాడవుతాడు. ఈ 
శరీరంలో ప్రవేశించకముందు ఉన్న తనదైన సవారూపాని్న పొందినవాడై ఉంట్డు. అదే 
ఆవిరూ్భత సవారూపము. కాని నిద్రపోయినవాడికి పరమాత్మతో స్ని్నధయోము ఏర్పడినా 
పై లక్షణాలు కలుగవు. కర్మలు వెన్నంటే ఉంటవి. తనదైన సవారూపము పుటుటుక రాదు. 
కనుకనే వేదము తద్యత్రైతతుస్షుపతోః అందువలన ఎక్డైతే ఇతడు పండుకునా్నడో 
అని సుష్పుతుడైన వాడిని గురంచి మొదలుపెటిటు నహఖలవియమేవం సమ్్రతా్యతా్మనం 
జానతి అయమహమసీ్మతి. న్ ఏవేమాన్ భూతాన్। వినశమే వాపీతో భవతి 
నహమత్ర భోగ్యం పశా్యమి. అతడు ఇపు్పడు నేను ఇటువంటి వంటివాడిని అని 
తనను గురంచి ఎరుగడు. నేను ఈ రూపమును గలవాడినై ఉనా్ననని. ఇది ఈ ప్రు గల 
భూతాలు అనిన్్న ఎరుగడు. పూరతుగా వినాశానే్న పొందుతాడు ఇక్డ భ్గయోమైనదాని్న 
దేన్్న కానకునా్నను అని చెపి్పనందువల్ల.

ముకుతుడైన వానికి పరంజో్యతిర్పసమ్ద్యసేవిన రూపేణ అభిన్ష్ద్యతే.... 
సతత్రపర్్యతి జక్త్ క్రీడన్ రమమాణః ఈ భౌతిక శరీరాను్నండి లేచిపోయిన 
బ్రహ్మ జా్ని పరంజ్యోతి ఐన పరమాత్మ వదదుకు చేరుకుని తనదైన పూరవాపురూపాని్న 
పొందుతునా్నడు.  అతడు అక్డకు తినుకుంటూ ఆడుకుంటూ సంతోషపడూతు 
పోతునా్నడు. ససవిరాడ్ భవతి. తస్యసర్విషులోకేషు కామచారో భవతి. ఆ ముకుతుడు 
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సవారాట్ (తనకు తానే రాజు) అవుతునా్నడు. అతనికి అని్న లోకాలో్లనూ సేవాచ్ఛగా 
రాకపోకలు చేసే అధకారము ఉన్నది. సరవిం హ పశ్యః పశ్యతి. సరవిమాప్్నతి 
సరవిశః అంతట్ పరమాత్మ ఉనా్నడని ఆయననే దర్శంచ్కొనేవాడు ఈ విశావాన్నంతా 
కండా్లరా చూస్తుడు. ఏ మాత్రమూ కొఱత లేకుండా అని్నంటిన్ పొందుతునా్నడు. అని 
సరవాజ్తవాము మొదలగునవి కలుగుతవి అని వినిపించ్తున్నది. కనుక సుష్పుతుడు 
సంస్రము చేసూతునే అలసి పోయిన సరేవాంద్రియాలు కలవాడై జా్నము భ్గము 
అనుషాఠునాల యందు అశకుతుడై విశ్రానితు స్థానమైన పరమాత్మను చేరుకొని ఊరట 
పొందినవాడై తిరగి భ్గాలను అనుభవించడానికి మెలకువను పొంది లేసుతునా్నడు. 
ఇద్ కరా్మనుస్మమృతి శబ్దవిధ్యధికరణము

*  *  *

ఇక ముగా్ధధికరణము

సూ।। ముగే్ధఅరథాసమ్తితోః పరిశేష్త్ 3-2-10 మూర్ఛపోయినపు్పడు 
ఆ దశ మరణావసథాలో సగభాగమై ఉంటుంది. మిగిలింది అదే కాబటిటు. ఇపుడు 
మూర్ఛపోయినవాడిని గూరచే చినతు చేయబడుతున్నది. ఈ మూర్ఛ జాగ్రత్ సవాప్న 
సుష్పితు మొదలైనవాటిలో్ల ఏదో ఒకటియా? లేక వీటికంటే వేరయిన అవసథానా? అని 
సంశయము కలిగినపు్పడు సుష్పితు ఆదులలో ఇది ఒకటి అని మూర్ఛను గురంచి 
ప్రసిది్ధ ఉన్నది కాబటిటు, మరొక అవసథా అని కలి్పంచడానికి తగిన ప్రమాణమునూ్న 
లేనందువల్లనూ అనయోతమ అవస్థా అని పూరవాపక్షము ఎదురైతే చెప్పబడుతున్నది. 
ముగే్ధ అరథా సమ్పతితుః అని. మూర్ఛపోయినపుడు పురుష్డికి ఏ అవస్థా ఉంటున్నదో 
అది మరణానికి సగము దూరము పోయినటు్లంటుంది. అంటే బ్రతికినటూ్ల కాదు. 
మరణించినటు్లనూ్న కాదు. చెరసగము పరసిథాతి ఉంటుంది. దీనే్న మరణాయ అరథాసమ్పతితు 
అని అంటునా్నరు. ఎందువల్ల అని అంటే పరశ్షము అవడంవల్ల. పరశ్షము అనగా 
తకి్నవి ఏవీ కానపు్పడు ఏది చివరకు మిగులుతుందో అది. సవాప్నము మెలకువ రండు 
ఐతే కావు. వాటిలో జా్నము ఉంటుంది. ఇందులో అది ఉండదు. కారణము వేరుగా - 
విరూపము - ఉండడము, ఆకారవైరూపయోముల కారణంగా ( కారణము ఆకారములు 
వేరుగా, సహజానికి భన్నంగా ఉండడము) సుష్పితు మరణములు రండూ కావు. 
నిమితతుము అంటే మూర్ఛపోవడానికి ముందు తలపైన గటిటు దెబ్బ ఏదో తగలడము 
వగైరా. పారశ్షము అవడం వల్ల మరణాయ అరథాసమ్పతితు - చావడానికి సగము సిథాతిని 
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పోవడము / సగం చావడము - మూర్ఛ. మరణమంటే సరవాప్రాణాలు దేహముతో 
సమ్బనా్ధని్న చాలించ్కోవడము. కనుక మూర్ఛ అంటే సూక్ష్మంగా ప్రాణాలకు దేహంతో 
సమ్బన్ధము నిలిచి ఉండడము. ఇద్ ముగా్ధధికరణము.

*  *  *

ఇక ఉభయ లింగాధికరణము.

సూ।। నస్థానతోఽపి పరస్య ఉభయ లింగం సరవిత్రహి 3-2-11 పరమాత్మ 
దోషాలు లేనివాడు ఆయన ఆత్మలో ఉనా్న ప్రకృతిలో ఉనా్న వాటి దోషాలు అంటవు. 
వేదములో అంతట్ పరమాత్మ దోషగన్ధము, లేనివాడు గనుక కళ్యోణగుణాలకు ఒకే 
ఒక్ నెలవైనవాడు అని చెప్పబడింది కనుక. దోషాలు కనపడితే జీవుడిలో వైరాగయోము 
కలుగుతుంది. కనుక జీవుని యొక్ అవస్థా విశ్షాలు ఇంతవరకూ వివరంపబడినాయి. 
ఇపు్పడు బ్రహ్మను చేరుకోవాలి అనే ఆశ పుటటుడం కోసం ప్రాపుయోడైన బ్రహ్మ యొక్ 
దోషాలు లేకపోవడం, కళ్యోణగుణాలను స్వాభావికంగా కలిగి ఉండడము అనే 
అంశాలను ప్రతిపాదించడానికి పూనుకొంటునా్నడు. ఆ సందర్భములో మెలకువగా 
ఉండడము, కలలు కనడము, సుష్పితు - గాఢ నిద్రపోవడము, మూర్ఛ పొందడము, 
ఈ శరీరాని్న విడిచి వెళ్్ళపోవడము అనే దశలలో జీవుడికి ఆయా అవసథాలో్ల ఉన్నపు్పడు 
కలుగుతున్న ఏ దోషాలు ఉన్నవో అవి, పరబ్రహ్మకు అనతురాయోమియై జీవుడిలో 
ఉంటునా్నడు. కనుక ఆయా దోషాలు ఉంటునా్నయా (అంటుతునా్నయా?) లేవా? 
అని విచారము చేసుతునా్నరు. ఏది తగును? అని అంటే ఉనా్నయి దోషాలు అని అనడమే 
సర. ఎందువల్లనంటే ఆయా అవసథాలు గల శరీరంలో ఉంటునా్నడు కనుక. ఐతే 
సమోభూగప్రాపితోరితిచేన్న. వైశేష్్యత్. సథాత్యదనభా్యంచ. ఇతాయోది సూత్రాల వదదు పరమాత్మ 
కర్మవశుయోడు కాడు కనుక ఆయన దోషరహతుడని ఇంతకు ముందే చెపి్పనాము కదా! 
అని అంట్రా? నిజమే. కాని ఆయనకు లేకపోవచ్చేను. కాన్ ఆయా స్థానాలతో 
సమ్బన్ధము ఉంటున్నది కదా! అందువల్ల దోషము ఉన్నదని అంటునా్నము. అది 
ఎట్్లగంటే కర్మలు కూడా దేహసమ్బనా్ధని్న తెచిచేపెడుతాయి. ఆ పైన అపురుషారాథాలను 
కూడా కలిగించ్తాయి. ఈ విషయము దేహయోగాద్వి అనే సూత్రము వదదు 
చెప్పబడింది. ఆ దేహ సమ్బన్ధము అపురుషారథాముగానే పరగణింపబడుతుంది. 
కాకపోయినపు్పడు కర్మలే దుఃఖాని్న పుటిటుంచ్తవి. అపు్పడు దేహంతో సమ్బన్ధము 
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ఉండాలిస్న అవసరమేముంది. కనుక కర్మవశుయోడు కాకపోయినా పలురకాలైన అశుచి 
దేహాలతో సమ్బన్ధము ఉండడము పురుషారథాము కాదు. అందువల్ల కర్మవశుయోడైన 
జీవుడిని నియమించడానికి గాను శరీరంలో ప్రవేశించినా అదీ తన ఇషటుము ప్రకారమే 
జరగినా అపురుషారథాముతో సమ్బన్ధము వరజున్యము (వదులుకో దగినది) కానే 
కాదు. చీమునెతుతురు మొదలైనవాటిలో మునకలు వెయయోడము తన ఇషటుము ప్రకారమే 
చేసినా అపురుషారథామే అవుతుంది. కనుక బ్రహ్మ జగదేకకారణుడు సరవాజ్తావాది 
కళ్యోణగుణాకరుడూ ఐనా యః పృథివా్యం తిష్ఠన్, యః ఆత్మన్ తిష్ఠన్, యశ్చక్షుష 
తిష్ఠన్, యో ర్తస తిష్ఠన్  ఇతాయోది వాకాయోల ప్రకారము ఆయాచోట్లలో ఉంటున్న వాడికి 
వాటితో సమ్బన్ధమును కలి్ ఉండడమనే అపురుషారాథాలు తప్పక అంటి తీరుతవి. 
ఉంట్యి కదా! అని పూరవాపక్షము ఎదురైతే చెపు్పతునా్నరు.

నస్థానతోఽపి పరసయో అని. పృథివి ఆత్మ మొదలైన స్థానాల కారణాలవల్ల 
కూడా పరబ్రహ్మకు అపురుషారాథాల యొక్ గన్ధము కూడా అంటదు లేదు. 
ఎందువల్లనంటే ఉభయలింగం సరవాత్ర హ అని అంటునా్నరు. శ్రుతులలో కాని 
స్మమృతులలో కాని అని్నచోట్్ల పరంబ్రహ్మ ఉభయ (రండు) లక్షణాలను కలిగి 
ఉన్నవాడని చెప్పబడుతునా్నడు. నిరసతునిఖిల దోషతవాము 2) కళ్యోణగుణాకరతవాము 
అనే రండు లక్షణాలతో కూడిన వాడు అని అరథాము. అపహతపాపా్మ విజరో వి
మృతు్యరివిశ్క్ఽవిజఘతోస్ఽపిపాసః సత్యకామః సత్యసంకల్ః శ్్ల।। సమసతో 
కళ్్యణగుణాత్మక్ఽసౌ సవిశకతోలేశాద్ ధృత భూతసరగాః. తేజో బలఐశవిర్య మహావబ్ధ 
సువీర్య శకాతోష్ద్గుణైకరాశిః శ్్ల।। పరః పరాణాం సకలానయత్ర కే్లశాదయః సన్తో 
పరావర్శే । సమసతో హేయరహితం విష్్ణవాఖ్యం పరమం పదమ్. ఈ పరమాత్మ పుణయో 
పాపరూపకర్మలు లేనివాడు. ముసలితనము, మరణము, దిగులు, ఆకలి, దపి్పకలు 
లేనివాడు. సతయోకాముడు, సతయోసంకలు్పడు. ఈయన సమసతుమైన కళ్యోణగుణాలు 
కలవాడు. తన శకితులోని చాలా చాలా చిన్నభాగముతో ఈ బ్రహా్మండాలనని్నంటిన్ 
పుటిటుంచి రక్షించి నిలబెడుతునా్నడు. తేజసుస్ బలము ఐశవారయోము గప్పవిజా్నము 
చక్నిదైన వీరయోము శకితు మొదలైన గుణాలకని్నంటికీ ఏకరాశి. ఇంకా పరులు అని 
అహంకరంచే వాళ్ళందర కనా్న అధకుడు. కే్లశము మొదలైన దుఃఖాలు ఏవీ లేనివాడు. 
ఆయన పరులను (ఎకు్వవారని) వారకి క్రిందనున్నవారనిన్్న శాసించగలడు. 
ఎటువంటి హేయగుణాలు లేనివాడు ఆయనకు ప్రు విష్్ణవు. ఆయన ఉండే 
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శ్రీవైకుంఠమే స్థానాలకని్నంటికంటే సరోవాన్నతమైనటిటుది. మొదలైన శ్రుతులు స్మమృతుల 
వల్ల పరబ్రహ్మ ఉభయ లక్షణాలు కలవాడని అరథామవుతున్నది.

సూ।। భ్ద్ద్తి చేన్న. ప్రతే్యక మతదవిచనత్ 3-2-12 ఆయా అవసథాలలో ఉన్న 
భేదాని్న బటిటు దోషముండడాని్న తోసిపుచచేడానికి వీలులేదంటే అది సరకాదు. పరమాత్మ 
విషయంలో ఎలాంటి దోషము లేనివాడు  అని ప్రతిపరాయోయము పనిగటుటుకొని 
చెపి్పనాడు కదా!  జీవుడు ప్రజాపతి వాకాయోని్నబటిటు అపహతపాప్మతావాది ఉభయలింగాలు 
కలవాడని తెలుసుతున్నప్పటికీ దేవమనుషాయోది దేహాలతో కూడడం అనే అవస్థా 
భేదాని్న బటిటు అపురుషారథాము కలవాడు ఎట్్ల అవుతునా్నడో అదేవిధంగా పరమాత్మ 
అనతురాయోమియ్ ఐనా, సహజంగానే అపహత పాప్మతావాది ఉభయలింగాలను కలి్ ఉనా్న 
ఆయాదేవాది శరీరాలతో సమ్బన్ధము - కూడిక - కలయికల కారణంగా అవస్థాభేదాలు 
ఏర్పడుతున్నవి కనుక అపురుషారాథాలతో యోగము తపి్పంచ్కోరానిదే అవుతుంది 
సుమా అని అంటే అది సరకాదు. ప్రతేయోకంగా ఆ దోషము లేదని చెపి్పనారు కనుక. యః 
పృథివా్యం తిష్ఠన్, యఆత్మన్ తిష్ఠన్ ఇతాయోది చోట్లలో ప్రతిస్ర సతే ఆతా్మ అనతోరా్యమీ 
అమృతః ఆయన న్కు ఆత్మ. న్లో ఉండే వదిలిపెటటుని అనతురాత్మ. ఆనందసవారూపుడు 
అని అనతురాయోమిని అమృతసవారూపుడు అని చెపి్పనందువలన, వాటివాటిలో్ల తన 
యిషటుము ప్రకారమే నియమనాని్న చేసుతుండేవాడికి ఆయా అవసథాలలో, దేహాలలో ఉన్న 
వారతో సమ్బన్ధము కారణంగా ఏర్పడుతున్నదిగా భావించే అపురుషారాథాని్న లేదు 
అని ప్రతిషేధంచినారు కనుక. జీవుడికైతేన్ అతని సహజమైన సవారూపము కర్మల 
మూలంగా భగవనుతుని సంకల్పము మేరకు కపి్ప వేయబడింది. అని పరాభిధ్్యనతుతో 
తిరోహితమ్ అనే సూత్రము వదదు చెప్పబడింది. ఔనండీ! తన యిషటుము ప్రకారమే చేసినా 
ఆయా వసుతువుల సవాభావాని్న బటిటు ఏర్పడిన అపురుషారథా సమ్బన్ధము వదలించ్కోరానిది 
అని మేము చెపి్పనాము కాదా? అని అంటే ఆ మాట మాట్్లడడం తగదు. యధ్రాథానికి 
అచితుతు అనబడే వసుతువు కూడా సహజంగా అపురుషారథా సవారూపము కలది కాదు. 
కర్మవశుయోలకైతే వాళ్ళవాళ్ళ కర్మ సవాభావానికి తగినటు్ల పరమ పురుష్ని యొక్ 
సంకలా్పని్న బటిటు ఒకే సవాభావము కల ఒకానొక వసుతువు కాలభేదాని్న బటిటు, అనుభవించే 
పురుష్నిలో ఉన్న భేదాని్న బటిటు అది సుఖానికో దుఃఖానికో కారణము అవుతుంది. 
వసుతుసవారూపంగా ఏర్పడిన దానియొక్ సవాభావము అంతా ఎల్లపు్పడూ ఎల్లరకీ 
అని్నవేళలో్ల దుఃఖానికైనా సుఖానికైనా మూలమవుతుంది. ఐతే ఇట్్లగా కనుపించడం 
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లేదు. అదే విషయాని్న ఇట్్ల చెపి్పనారు. శ్్ల।। నరకసవిరగాసంజ్ఞావై పుణ్యపాపేద్విజోతతోమ। 
వసేతోవాకమేవదుఃఖ్య సుఖ్యేరా్షష్గమాయచ। క్పాయచయతసతో స్్మదవిసుతో 
వస్తోవాత్మకం కతః। తదేవ ప్రీతయే భూతావి పునః దుఃఖ్యజాయతే ।। తదేవ  క్పాయ 
యతః ప్రస్ద్య చజాయతే। తస్్మదు్దః ఖ్త్మకం నసతో నచకంచిత్ సుఖ్త్మకమ్. ఓ 
దివాజ్తతుమా! పాపపుణాయోలే నరకము సవార్ము అనే సంజ్లను (ప్ర్లను) కలి్ ఉన్నవి. 
ఒకే వసుతువు సుఖాని్న దుఃఖాని్న, ఈరషియాకోపములు కలుగడానికిన్్న కారణమౌతున్నది. 
కనుక వసుతువు తనదైన లక్షణముతో వసుతువుగా ఉండడం లేదు. అదే వసుతువు ప్రీతిని 
కలిగించి తిరగి కొంతకాలానికి దుఃఖకారణమునూ్న అవుతున్నది. అదే కోపాని్న 
తెపి్పంచ్తున్నది. మానసిక ప్రశానతుతతనూ ప్రస్దిసుతున్నది. కనుక ఈ జగతుతులో 
ఏవసుతువూ దుఃఖాత్మకము సుఖాత్మకము కాదు. అని విష్్ణపురాణములో చెప్పబడింది. 
పరబ్రహ్మకైతేన్ ఎవర దేని వశములో లేని సవాతనుత్రడైన ఆయనకు ఆ సమ్బన్ధమే ఆయా 
వసుతువులను / వయోకుతులను వింతలు వింతలుగా నియమించడము అనే రూపములో 
లీలా రస్నికే కారణము అవుతున్నది.

సూ।। అపి చైవమేకే 3-2-13 ఇంకా ఒక శాఖవారు ఒకే దేహముతో సమ్బన్ధము 
ఉన్నపు్పడు జీవుడికి అపురుషారాథాని్న  పరమాత్మకు అది లేకపోవడాని్న చెపుతునా్నరు. 
ఇంకనూ ఒకానొక శాఖకు చెందినవారు ఒకే దేహముతో సంయోగము ఉన్నపుడు 
జీవునికి అపురుషారథామును పరమాత్మకు అపురుషారథాము లేకపోవడాన్్న, మరయు 
నియమన రూపమైన ఐశవారయోము వల్ల కలిగిన దీపితుతో కూడి ఉండడాని్న కూడా 
పరమాత్మకు చెందిన శబదుముతో పఠంచ్తునా్నరు. ద్విసుపరా్ణ సయజా సఖ్యా 
సమానం వృక్ం పరిషసవిజాతే। తయోరన్యః పిప్లంస్విదవితితో అనశ్నన్నన్్యఽభి 
చాకశీతి. ఇతి. చక్ని జా్నము అనే రక్లను కలి్న అందమైన అప్రాకృత రూపాని్న 
కలిగిన కలసిమెలసి తిరగే కలిస్ భ్జించే సే్నహతులు ఐన రండు పక్షులు, ఒకే చెటుటుపైన 
నిలిచే ఉనా్నయి. వాటిలో ఒక్టి రుచికరమైన పిప్పల మనబడే చెటుటుపండు (కర్మ) ను 
ఆరగించ్తున్నది. మరయొకటి దాని్న తినకుండానే ఆనందముతో ప్రకాశిసుతున్నది అని.

ఐతే ఇట్్ల కావచ్చేను. అన్నజీవేనఆత్మన అనుప్రవిశ్యనమరూపే వా్యకరవాణి 
అని బ్రహా్మత్మక జీవాను ప్రవేశపూరవాకంగా నామరూప వాయోకరణము జరగింది 
కనుక ఆ జీవుడికి ఆత్మయైన పరమాత్మకు కూడా దేవమనుషాయోది రూపతవాము, ఆ 
నామానే్న కలిగి యుండడమనేది ఉన్నది. అందువలన బ్రాహ్మణోయజ్త బ్రాహ్మణుడు 
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యజ్ము చేయాలి ఇతాయోది విధ శాసత్రము నిషేధశాసత్రములకు లక్షయాము అవుతున్నందున 
కర్మవశయోతవాము పరమాత్మకు తప్పదు అని అనవచ్చేను. దానికి ఉతతురమిసుతునా్నరు 
ఇట్్లగా.

సూ।। అరూపవదేవ హి తత్ ప్రధ్నతావిత్ 3-2-14 మీరన్నటు్ల శరీరాని్న 
కలవాడన్నటు్ల కనిపించినా పరమాత్మకు ప్రధ్నము నామరూపాలను నిరవాహంచడమే. 
కనుక రూపరహతుడైన వాడితో సమానుడే. దేవాది శరీరాలో్ల అనుప్రవేశము చేసి 
ఆ రూపముతో కూడి ఉండినప్పటికీ బ్రహ్మ అరూపవతుతు వంటివాడే. రూపము 
లేనివానితో సమానుడే. ఆ బ్రహ్మ రూప రహతుడైన వానితో తులుయోడే. జీవుని 
వలె శరీరాని్న కలిగి ఉండడమనే కర్మవశయోతవాము ఈయనకు లేదు అని అరథాము. 
ఎందువల్లనంటే నిరావాహకతవామే ఆయనకు ప్రధ్నము. కర్మ అనుభవము కాదు. 
ఆకాశ్హవైనమరూపయోరి్నరవిహితా. తే యదనతోరా. తదభూ్రహ్మ అని చెపి్పనటు్ల 
సరావాను ప్రవేశము ఉన్పప్పటికీ నామరూపముల వలన జరగే కారాయోలతో సమ్బన్ధము 
లేకుండా నామరూపాలను నిరవాహంచడమే బ్రహ్మకు ఉన్నదని వేదము/ వాకయోము 
ప్రతిపాదిసుతున్నది. అయాయో! ఒక సనేదుహము. ఆ శరీరాని్న కలి్ దానికి నిరావాహకుడై 
ఉంటునా్నడు కదా! అటువంటివాడిని అరూపవత్ అని రూపముతో సమ్బన్ధము 
లేనివాడితో తులుయోడు / సమానుడు అని ఎట్్లగా చెపు్పతునా్నరు. అందుకు 
హేతువు ఏమిటి? అంటే ఇదిగో ఇట్్లగా? చెపుతునా్నము వినండి. ఏ విధంగానైతే 
జీవుడికి ఆయా శరీరాలవల్ల కలిగే సుఖదుఃఖాలను పొందుతునా్నడు కాబటిటు ఆయా 
రూపాలతో సమ్బన్ధము ఉంటున్నదో, అట్్లగా పరమాత్మకు ఆయా రూపాలవల్ల పుటేటు 
సుఖదుఃఖానుభవము లేదు కాబటిటు అరూపవతతు్వమే. విధని చెప్్ప, నిషేధ్ని్న చెప్్ప 
శాస్త్రలు కూడా కర్మవశుయోని పైనే అధకారాని్న కలి్ ఉండి పెతతునాని్న చలాయించ్తవి. 
కావున పరంబ్రహ్మ నిరసతు నిఖిల దోషతవా, కళ్యోణగుణాకరతవా రూపమైన ఉభయ 
లక్షణాలు కలవాడే.

ఏమండీ సతయోంజా్నమననతుం బ్రహ్మ ఇతాయోది వాకాయోలచేత నిరవాశ్ష 
ప్రకాశసవారూపమే బ్రహ్మ అని తెలుసుతున్నది. మరొకటేమో సరవాజ్తవా 
సతయోసంకల్పతవాజగత్ కారణతవా సరావానతురాత్మతవా, సతయోకామతావాదులు కలదిగాను 
నేతినేతి ఇతాయోది వాకాయోలచేత నిషేధంపబడుతున్నది కావున మిథ్యో అని అరథాము 
చేసుకోవాలి. అట్్ల అయినపు్పడు కళ్యోణ గుణాకరతవాము నిరసతు నిఖిల దోషరూప 
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ఉభయలింగతవాము బ్రహ్మకు ఏ విధంగా చెలు్లతుంది? అన్నదానికి సమాధ్నమును 
చెపు్పతునా్నడు.

సూ।। ప్రకాశవచ్చ అవైయరాథాష్త్ 3-2-15 దీపము ప్రకాశవనతుమై ఉన్నటే్ల బ్రహ్మ 
ఉభయలింగము కలవాడై ఉంటునా్నడు. వయోరథాము ఏమీ కావడం లేదు. ఏ విధంగా 
సతయోం జా్నమననతుం బ్రహ్మ ఇతాయోదివాకయోము వయోరథాం కావడానికి వీలే్లదు కాబటిటు 
బ్రహ్మకు ప్రకాశమే సవారూపము కలవాడు అని ఒపు్పకుంటునా్నమో అదే విధంగా 
సతయోసంకల్పతవాము సరవాజ్తవాము సరవాజగత్ కారణతవాము సరావాత్మకతవాము నిరసతు 
నిఖిల అవిదాయోది దోషతవాము మొదలైన గుణాలను తెలియజ్సే వాకాయోలు కూడా వయోరథాం 
కావడానికి వీలే్లదు కనుక ఉభయలింగములు కలవాడే బ్రహ్మ.

సూ।। ఆహ చతన్మత్రమ్ 3-2-16 ఇంతేకాకుండా సతయోం జా్నమననతుం 
అనే వాకయోము బ్రహ్మ ప్రకాశ సవారూపుడు అని చెపుతున్నదే కాని ఇతర వాకాయోలచేత 
తెలియవచేచే సతయో సంకల్పతావాది గుణాలను నిషేధంచడం లేదు. నేతినేతి అని చెప్్ప 
నిషేధవాకయోం కూడా నిషేధ్నికి విషయమైన అంశము ఏదో దాని్న వెంటనే చెపుతున్నది.

సూ।। దర్శయతిచ అథో అపిస్మర్యతే 3-2-17 ఉభయలింగాలను వేదము 
చూపుతున్నది. స్మమృతి కూడా అదే విషయాని్న బలపరుసుతున్నది. వేదానతువాకయో గణము 
కళ్యోణ గుణాకరతావాని్న చూపుతున్నది. నిరసతు నిఖిల దోషతావాన్్న చెపుతున్నది. 
తమీశవిరాణాం పరమమ్ మహేశవిరమ్ తం దేవతానం పరమం చదైవతమ్. 
సకారణం కరణాధిపాధిప్ నచాస్యకశి్చత్ జన్తా న చాధిపః. నతస్య కార్యంకరణం చ 
విద్యతే న తతస్మశా్చభ్యధికశ్చదృశ్యతే. పరాఽస్యశకతోః వివిధైవశ్రూయతే స్విభావికీ 
జాఞానబలక్రియాచ. ఆయన ఈశవారులము అని తలచే వాళ్ళందరకంటే పరముడైన 
మహేశవారుడు. దేవతలకందరకిన్్న పరదైవము. ఆయన సరవాజగతుతుకూ కారణమైన 
వాడు. కరణములకు అధపతి ఐన జీవుడికిన్్న అధపుడు. ఇతడిని పుటిటుంచిన వాడెవవాడు 
లేడు. ఆయనకు చేయవలసిన పన్ లేదు. పనిముటుటు కూడా లేదు. ఆయనతో స్టి 
ఐనవాడు ఎకు్వవాడు కాన్ లేడు. ఇతని యొక్ శకితు చాలా గప్పది. అది పలురకాలుగా 
ఉన్నదని వినిపిసుతున్నది.  ఆయనకున్న జా్నము బలము క్రియలు సహజమైనవే కాన్ 
ఎవరో ఇచిచేతే వచిచేనవి కానే కావు. యః సరవిజఞాః సరవివిత్. యస్యజాఞానమయంతపః 
ఎవడు సరవామును గురంచీ తెలిస్నవాడో ఎవడు బాహాయోభయోనతురాలనూ ఎరుగున్ 
ఎవని ఆలోచన జా్నముచేత పూర్ణమైనదో. భష్ఽస్్మద్వితఃపవతే భషదేతిసూర్యః 
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ఈయనకు భయపడి సూరుయోడు సకాలానికి ఉదయించ్తునా్నడు. గాలి వీసుతున్నది. 
‘‘సఏక్బ్రహ్మణః ఆనందః’’ అది ఒక్టి బ్రహ్మ యొక్ ఆనందము. యతోవాచో 
న్వరతోన్తో అప్రాప్యమనస్సహ. ఆనన్దమ్ బ్రహ్మణోవిద్విన్నబిభ్తి. కతశ్చన్తి. 
మనసుస్తో కలసి వాకు్లు పరమాత్మ యొక్ ఆనంద గుణాని్న చెప్పలేక వెనుకకు 
మళ్్ళ తున్నవి. అతని యొక్ ఆనంద గుణాని్న తెలిసి ఉపాసించినవాడు దేని గురంచీ 
భయపడడు. న్ష్కలం న్ష్రియం శానతోమ్ న్రవద్యమ్ న్రంజనమ్. అవయవాలు 
లేనివాడు. చేయవలసిన పని లేనివాడు. ఆరాటము లేక నింపాదిగా ఉన్నటిటువాడు. 
దోషాలు లేనివాడు. ఎవవారతోనూ ప్రతేయోకముగా సంబన్ధము లేనివాడు.  మొదలైనవి 
వేదవాకాయోలు. ఇక స్మమృతిలోనివి - యోమామజ మనద్ంచవేతితో లోకమహేశవిరమ్ 
ఎవడైతే నను్న మొదలు (పుటుటుక) లేనివాడనై లోకాలని్నంటికీ మహేశవారుడైన వాడినిగా 
తెలుస్కొనుచ్నా్నడో. విషట్భా్యహమిదమ్ కృతస్్నమేకాంశేనసథాతోజగత్. ఈ సమసతు 
జగతుతునంతటిన్ నాలోని ఒక్ చిన్న అంశతో ధరంచి ఉనా్నను.  మయాఽధ్యక్షేణ 
ప్రకృతిః సూయతే సచరాచరమ్। హేతునఽన్నక్న్తోయ జగత్ విపరివరతోతే. నేను 
అధయోక్షుడినై గమనించ్తూ ఉంటే ప్రకృతి చరాచరములనని్నంటిన్ కంటున్నది. 
ఈ కారణము చేత ఓ అరుజునా! జగతుతు పలుమారు్పలను పొందుతున్నది. ఉతతోమః 
పుర్షసతోవాన్యః పరమాతే్మతు్యద్ హృతః। యోలోకత్రయమావిశ్యబిభరతోష్వ్యయ ఈశవిరః. 
ఇంతకు మునుపు చెపి్పనవారదదురకనా్న వేరైన మరొకడు ఉతతుమ పురుష్డు. అతడినే 
పరమాత్మ అని అంటునా్నరు. ఆయన ఈ మూడు లోకాలని్నంటిలోనూ నిండి ఉండి 
తాను ఏ మాత్రమునూ్న మారు్ప చెందకుండా ఈశవారుడై శాసించ్తునా్నడు. సరవిజఞాః 
సరవికృత్ సరవిశకతోజాఞాన బలరి్ధమాన్। అనూ్యన శా్చ ప్యవృద్్ధశ్చ స్విధీన్ఽనద్మాన్ వశీ 
క్లమ తనీ్ద్ర భయక్రోధ కామాద్ భిరసంయతః। న్రవద్యః పరఃప్రాపేతోః న్రధిష్ఠఽక్రః 
క్రమః।। ఆయన అన్్న తెలిస్నవాడు. అని్నంటిన్ పుటిటుంచినవాడు. అని్నరకములైన 
శకుతులు జా్నము బలము అభవృదు్ధలను కలవాడు. ఎవవాని కనా్న తకు్వ ఎకు్వలు 
లేనివాడు. ఎవరకీ లంగనివాడు. ఎప్పటినుంచి ఉంటునా్నడో తెలియరానివాడు. 
అని్నంటిన్ తన వశములోనుంచ్కున్నవాడు. అలసట, సోమరతనము, భయము, 
కోపము, కామము మొదలైనవి లేనివాడు. అవదయోము - చెప్పవీలుకానిదైన, దోషము 
లేనివాడు దేనె్్ననా పొందడానికి ఆయనే చిటటుచివరవాడు. తనకంటూ అధషాఠునము 
ప్రతేయోక నివాసస్థానము లేనివాడు. తరుగుదల లేని అక్షరుడు. ఇంకా ఉతాస్హము 
మున్నగు గుణాలు పుష్లముగా ఉన్నటువంటి వాడు. ఇతాయోదులు. కావున 
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అని్నచోట్లలో ఉన్నప్పటికిన్్న బ్రహ్మ ఉభయ లింగములుకలవాడైనందున ఆయా 
స్థానాలలో ఉన్న దోషాలు పరబ్రహ్మను తాకనేరవు.

సూ।। అతఏవ చోపమా సూర్యకాద్వత్ 3-2-18 ఆయనను దోషాలు తాకవు 
గనుకను సూరుయోడు వలె అని్నటితో సమ్బన్ధమున్ననూ పరశుదు్ధడైనటే్ల పరమాత్మ 
విషయంలో దోషాలు అంటకుండుటను ఉపమ/పోలికగా చెప్పడం జరగింది. 
ఏ కారణంగానైతే పలురకాలైన స్థానాలలో ఉన్నప్పటికీ పరబ్రహ్మ వాటివల్ల కలిగే 
దోషాలతో సమ్బన్ధము లేనివాడవుతునా్నడో ఆ కారణంగానే న్టిలో అదదుములో 
ప్రతిబ్ంబ్ంచిన సూరుయోడు మొదలైనవాటివలె పరమాత్మ అక్డక్డ ఉంటున్నవాడైనా 
కూడా దోషములు లేనివాడేనని శాస్త్రలయందు పోలిక చెప్పబడుతున్నది. 
శ్్ల।। ఆకాశమేకం హియథ ఘట్ద్షు పృథక్ భవేత్। తథత్్మక్ హ్యన్కసోథా జలాధ్ర్ 
షవివాంశుమాన్।। ఆకాశము ఒక్టే. కుండ మొదలైనవాటిలో్ల ఉండడము వలన 
వేరువేరుగా/ విడివిడిగా అవుతుంది. అటే్ల ఆత్మ ఒక్టే. న్టి మడుగులు, చెరువులో్ల 
బావులో్ల కనిపిసుతున్న సూరుయోడు వేరు వేరు అని అనిపించినటు్ల అనేకసుథాడు ఐన ఆత్మ 
అనేక రూపాలతో ఉన్నటు్ల కనిపించ్తునా్నడు. ఏకఏవహిభూతాతా్మభూతేభూతే 
వ్యవసథాతః। ఏకధ్ బహుధ్చైవ దృశ్యతే జలచన్ద్రవత్. భూతాలకు అని్నంటికీ 
ఆత్మయైనవాడు ఒక్డే. కాన్ ఆయన ప్రతిభూతములోనూ ఉనా్నడు. న్టిలోని 
చంద్రునివలె ఒక్డుగాను చాలామందిగానూ కనబడుతునా్నడు. ఇతాయోదివాకాయోలలో. 
ఈ విషయంపై సందేహాని్న వెల్లడించ్తునా్నడు.

సూ।। అము్బవత్ అగ్రహణాతుతోన తథతవిమ్ 3-2-19 న్టిలో వలె పరమాత్మ 
గ్రహంపబడడం లేదు. సూరాయోదులు న్టిలో అదదుంలో నిజంగా ఉండడం లేదు. కనుక 
మీరు చెపి్పనటు్ల కాదు. సూత్రములోని తు శబదుము చోదాయోని్న వెల్లడించ్తున్నది. 
అము్బవత్ అనే పదము సపతుమీ విభకతుయానతుము ఐన అము్బని అనే దానిమీద వతి అనే 
ప్రతయోయము చేరడంతో ఏర్పడింది. న్రు అదదుము మొదలైన వాటియందు ఏ విధంగా 
సూరుయోడు ముఖము వంటివి గ్రహంపబడుతున్నవో ఆ తీరుగా పృథివీ మొదలైన 
వాటిలో సూరాయోదులు మనయొక్ భ్రానితు కారణంగా ఆయాచోట్లలో ఉన్నవారవలె 
గ్రహంపబడుతునా్నరు. కాన్ పరమారథాము ప్రకారము కాదు. ప్రసుతుతము ఇక్డైతేనేమో 
యః పృథివా్యం తిష్ఠన్, యోఽపుస్తిష్ఠన్.... యఆత్మన్ తిష్ఠన్ అని మొదలైనవాటిలో 
పరమారథాంగానే / నిజంగానే పరమాత్మ పృథివీ మొదలైనవాటిలో ఉన్నవాడే 



శ్రీభాషయోమ్ 691

గ్రహంపబడుతునా్నడు. ఇందువల్ల సూరాయోదులకు న్రు అదదుము మొదలైనవాటితో 
కలదోషాలతో సమ్బన్ధము లేకపోవడము ఆయా సథాలాలో్ల లేనందువల్లనే. కనుక వార 
వలె కాదు. అనగా దారాషిటానితుకానికి దృషాటునతుముతో తులయోతవాము - స్మయోము లేదని 
అరథాము. దీని్న తొలగిసుతునా్నడు.

సూ।। వృద్్ధహ్రాస భాకతోవాం అనతోరాభూవాత్ ఉభయస్మం జస్్యదేవం దర్శనచ్చ 
3-2-20 పృథివాయోదిస్థానాలను బటిటు పెరుగడం తరగడం అనే దోషాలను 
పొందడమనేది సూరాయోది దృషాటునతుముతో తొలగిపోతుంది. రండు దృషాటునాతులునూ్న 
సరపోతునా్నయి కాబటిటు ఇది సరయ్నని నిశచేయింపబడుతున్నది. ఇట్్లగే మనకు 
కనపడుతున్నందువల్ల కూడా. పృథివీ మొదలైన స్థానాలలో అనతురా్భవము చెందినందువల్ల 
స్థానిఐన పరబ్రహ్మకు సవారూపాని్న గుణాని్న బటిటు పృథివాయోదిస్థానాలలో ఉన్న 
వృది్ధ (పెరుగడము) హ్రాసము (తరుగడము) మొదలైన దోషాలను పొందినవాడు 
కావడమనేది మాత్రము సూరాయోది దృషాటునతుముతో తొలగిపోతుంది. ఇది ఎట్్ల 
తెలుసుతున్నది అని అంటే? ఉభయస్మంజసయోము వల్ల ఇట్్లగని ఎంచ్తునా్నము. రండు 
దృషాటునాతులు సరపడుతున్నందువల్ల ఇట్్లగని నిశచేయింపబడుతున్నది. ఆకాశమేకం 
హి యథఘట్ద్షు పృథక్ భవేత్. 2) జలాధ్ర్షవివాంశుమాన్ అని దోషాలు 
కల అనేక వసుతువులో్ల వాసతువంగా ఉన్న ఆకాశానికి, వాసతువంగా లేని సూరుయోడికిన్్న 
పృథివాయోదులో్ల ఉన్న దోషాలను కలి్ ఉనా్నడనే అంశాని్న తొలగించడము అనే అంశాని్న 
ప్రతిపాదించ్ట యందే సమంజసము అవుతుంది. కుండ, గురగి మొదలైనవాటిలో 
పెదదుది చిన్నది ఐన వాటి యందు విడివిడిగా సంయోగమును కలిగినది ఐనా ఆకాశము 
వృది్ధ హ్రాసము అనే దోషాలతో తాకబడదు. ఎట్్లగైతే పెదదుగా చిన్నగా ఉన్న చెఱ్వులో 
కొలనులో కనబడే సూరుయోడు వాటియందు ఉండే వృది్ధ హ్రాస్దులతో అంటబడడు. 
అదేవిధంగా పరమాత్మ పృథివీ మొదలైన నానా ఆకారాలు గల చేతనాచేతనాలో్లను 
ఉంటున్నవాడైనా వాటిలో ఉండే వృది్ధ హ్రాస్ది దోషాలతో సంస్పర్శ లేనివాడై, అని్న 
ప్రదేశాలో్ల / అందరలో ఉంటున్నవాడే ఐనా ఒక్డే అవుతూ దోషముల గన్ధముతోనైనా 
స్పర్శ(తాకిడి) లేనివాడయియో కళ్యోణగుణాకరుడుగా ఉంటునా్నడు. 

అనగా చెప్పబడిన మాట ఇది - ఎట్్లగైతే న్ళ్్ళ మున్నగు వాటిలో నిజంగానే 
లేని సూరుయోనికి కారణము లేదు కనుక జలాదులలో ఉన్న దోషాలతో అంటులేదో 
అదేవిధంగా భూమి మొదలైనవాటిలో్ల ఉంటున్న పరమాత్మకు కూడా సహజంగా 
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ఆయన దోషాలని్నంటికిన్్న ప్రతయోన్కాకారుడు - ఎదురు / శతృవు ఐన ఆకారము 
కలవాడు కనుక దోషములు కలుగడానికి కారణము లేదు గనుక దోష సమ్బన్ధము 
లేదు అని. ఇక దర్శనాచచే ఇదే విషయము కనపడుతున్నది కాబటిటు. పరమాత్మతో 
అని్న విధ్లుగా సమానధర్మము లేకపోయినా, చెప్పదలుచేకున్న అంశంలో మాత్రము 
స్ధర్శయాము ఉన్నది కాబటిటు దృషాటునాతుని్న చెప్పడము ఉన్నది. ఎట్్ల అంటే సింహము వంటి 
వాడు మాణవకుడు, బ్రహ్మచార నిపు్ప మొదలైనవాటిలో. ఇందువల్ల సహజంగానే 
నిరసతుమైన అని్నరకాల అజా్నము మొదలగు దోషగనా్ధలు లేనివాడు సమసతు కళ్యోణ 
గుణాకరుడు ఐనటువంటి వానికి భూమి మొదలగు స్థానాలో్ల ఉండటం వల్ల కూడా 
దోషాలు కలుగడానికి అవకాశము లేదు.

ఇట్్ల కావచ్చేను. దేవివావ బ్రహ్మణో రూపేమూరతోం చామూరతోమేవచ. 
పరబ్రహ్మకు రండు రూపాలు ఉన్నవి. ఒకటి ఆకారము కలి్యుండుటము. రండవది 
ఆకారము లేకుండుటము. అని ఆరంభంచి సూథాలంగానూ సూక్ష్మంగానూ ఉన్న 
ఈ ప్రపంచమంతా పరబ్రహ్మయొక్ ఆకారముగా పరామర్శ చేసి తస్యహ ఏతస్య 
పుర్షస్యరూపం యథ మహారజనం వాసః. అటువంటి ఈ మహా పురుష్డి 
యొక్ రూపము ఎంతటి గప్పదో దానికి తగినటు్ల కటుటుకున్న బటటు కుసుమ పువువా 
యొక్ రంగు వలె మన్హరముగా ఉన్నది. అనే వాకయోముతో ఆకారవిశ్షాని్న చెపి్ప 
అథత ఆదేశ్ న్తిన్తి నహే్యతస్్మద్తి న్త్యన్యత్ పరమసతో ఇక మీదట ఉపదేశము 
చేయబడుతున్నది. కాదుకాదు అని. ఇంతమాత్రమే కాదని.  దీనికంటే పరమైనది / 
అధకమైనది మరొకటి లేదు అని. ఈ విధంగా ప్రస్తువించబడినదంతా పరబ్రహ్మకు 
ప్రకారము, విశ్షణమైనటిటుది అని ఇతి శబదుముతో పరామర్శంచి దాన్నంతటిన్ నిషేధంచి 
సరవావిశ్షాలకూ అధషాఠునము / ఆధ్రము ఐనది సనా్మత్రమైన బ్రహ్మనే. విశ్షాలు 
మాత్రము తన సవారూపము ఇట్్లంటిది అని ఎరుకలేని బ్రహ్మ చేత కలి్పంపబడినవి 
అని చూపించ్తున్నది. ఈ కారణాని్న / వాకాయోని్న బటిటు బ్రహ్మ ఉభయలింగములు 
కలవాడు ఎట్్ల అవుతాడు. అని - దానికి సమాధ్నము చెపుతునా్నడు - 

సూ।। ప్రకృతైతావతతోవాం హి ప్రతిషేధతి. తతోబ్రవీతిచ భూయః 3-2-21 
బ్రహ్మకు ఇంతకుముందు చెపి్పనంత మాత్రమే సవారూపము కాదు. ఇంకా తెలియనిది 
చాలా ఉన్నదని ఒక పరమాణాని్న నిషేధసుతున్నది తప్ప వేరు కాదు. దాని తరువాత 
కూడా అధకంగా ఉండడాని్న - భూయిషఠుతావాని్న చెపుతునా్నడు. న్వు చెపి్పనది 
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కుదురదు. ఏదైతే బ్రహ్మకు ఇంతపాటి విశ్షాలను కలి్యుండడాని్న నేతినేతి అని 
నిషేధసుతున్నది అని అనా్నవో అది. న్వన్నటు్లగానే విశ్షాలు ఏవీ లేనివాడే బ్రహ్మ 
అయినట్లయితే, భ్రమ కలవాడైనట్లయితే ఆ మాటను చెపి్పన వేదము భ్రమతో 
అవకతవకలుగా మాట్్లడినట్లవుతుంది. బ్రహ్మకు విశ్షణముగా ఇతర ప్రమాణాలచేత 
తెలియరానిదంతా విశ్షణము అని చెపి్ప తిరగి దాని్న నిషేధంచ్తున్నదని 
అంటే ఆ మాటను పిచిచేపటిటున వాడు తప్ప మరవవాడూ నిషేధంచడు. ఒకవేళ 
నిరేదుశింపబడుతున్నవాటిలో కొని్న పదారాథాలు ప్రమాణానతురములచేత ప్రసిదా్ధలు 
కావచ్చే. ఐనా వాటి ప్రకారతవాము అప్రసిద్ధమే. అవికాక ఇతరములైన వాటియొక్ 
సవారూపము బ్రహ్మకు ప్రకారములు అని అజా్తమే / తెలియనిదే. అందుచేత 
వాటిని గురంచి తిరగి చెప్పడం (అనువాదము) అసమ్భవమైనందువల్ల ఇపు్పడు 
ఇక్డ ఉపదేశము చేయబడుతున్నవి. కనుక వాటిని నిషేధంచడము కుదరదు. 
ఎందువల్ల ఇట్్ల జరుగుతున్నదో ఆ కారణముచేతనే ప్రసుతుతం చెప్పబడుతున్న 
ఇయతాతు (ఇంతపాటి) పరమాణము బ్రహ్మకులేదని ఈ వాకయోం నిషేధసుతున్నది. 
బ్రహ్మకు ఏ విశ్షాలు ఉన్నవని చెప్పబడినవో వాటితో కూడి ఉన్నందువల్ల “బ్రహ్మక 
కన్పించే ఇయతాతో “న్తిన్తి” అన్ శబ్్దలతో న్షేధింపబడుతున్నద్.” నేతినేతి 
అనగా నైవమ్ నైవమ్. చెప్పబడిన రీతిగా ఉన్న విశ్షణాలతో కూడినది మాత్రమే 
బ్రహ్మకాదు. చెపి్పన ప్రకారములతో విశిషటుమైన బ్రహ్మ యొక్ ఏ ఇయతాతు (మోతాడు 
పరమితి) తెలియబడుతున్నదో అది ఇక్డ ఇతి శబదుముతో పరామర్శంపబడుతున్నది. 
తడుమబడుతున్నది అని అరథాము. ఎందువల్లనంటే అట్్ల నిషేధంచిన పిదప తిరగి బ్రహ్మ 
యొక్ భూయిషటుమైన గుణసముదాయాని్న గంతెతితు చెపుతున్నది వేదము. ఇందువల్ల 
కూడా ఇపు్పడు చెపి్పన, ఇంతపాటి ఐన విశ్షణాలతో కూడి ఉండడాని్న మాత్రమే 
బ్రహ్మకు లేదని నిషేధంచ్తున్నది. గప్పవైన / అధకమైన గుణసముదాయాని్న కలిగి 
ఉండడాని్న నహే్యతస్్మద్తిన. ఇత్యన్యత్ పరమసతో. అథనమధేయం సత్యస్యసత్యం 
ఇతి. ప్రాణాఃవైసత్యమ్. తేష్మేషసత్యమ్. అనే వాకయోంతో చెపు్పతున్నది.

ఇదీ అసలు అరథాము - ఇతిన - ఇంతమాత్రమే కాదు అని ఏ బ్రహ్మ 
ప్రతిపాదింపబడిందో అటువంటి ఈయన కంటే అధకమైన మరొక వసుతువు 
లేదుకదా! అనగా బ్రహ్మకంటే వేరయినది సవారూపాని్న బటిటు కాని గుణాని్న బటిటు కాని 
ఉత్ కృషటుమైనది - గప్పది లేదు అని అరథాము. అటువంటి బ్రహ్మకు సతయోసయో సతయోమ్ 
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అని ప్రు. ఆ మాటకునూ్న నిరవాచనాని్న వేదము చెపుతున్నది. ప్రాణావైసత్యమ్. 
తేష్మేషసత్యమ్. ప్రాణములు (జీవుడు) సతయోములు అనబడుతున్నవి. వాటికంటే 
ఈయన సతయోమైనవాడు అని. ఇక్డ ప్రాణశబదుము చేత ఎల్లపు్పడూ ప్రాణముతో 
కలసి తిరుగుతూ ఉంట్డు కనుక జీవులు పరామర్శంపబడుతునా్నరు. 
తడుమబడుతునా్నయి. వారు సతయోములు. అనగా ఆకాశము మొదలైనవాటివలె 
సవారూపము మరొక తీరుగా మారపోవడమనే పరణామము లేనివారు కావడం వల్ల. 
తేషామేష సతయోమ్ఽవారకంటే కూడా ఈయన పరమపురుష్డు - సతయోమైనవాడు.  
జీవులకు వారవార కర్మలకు అనుగుణంగా జా్నంలో తరుగుదల పెరుగుదలలు 
ఉంటునా్నయి. అపహత పాప్మ ఐన పరమ పురుష్నికి మాత్రము అవి లేవు. అందువల్ల 
ఆ జీవులకంటే సతయోమైన వాడు ఈ పరమాత్మ. ఇందువల్ల ఈ విధమైన వాకయోశ్షములో 
చెప్పబడిన గుణాల సముదాయముతో కూడి ఉన్నందువల్ల నేతినేతి అనే శబాదులతో 
బ్రహ్మకు ఉన్న సవిశ్షతవాము నిషేధంపబడడం లేదు. కాన్ పూరవాం ప్రస్తువింపబడిన 
ఇయతాతు - ఇంతమాత్రమే అనబడడము మాత్రమే నిషేధంపబడుతున్నది. కాబటిటు 
పరబ్రహ్మ ఉభయలింగుడే.

బ్రహ్మ ,వేదము / శబదుము అనబడే ప్రమాణము చేత తప్ప మరొక ప్రమాణము 
చేత తెలియబడేవాడు కాడు. కనుక దానితో సమ్బన్ధము కలి్ ఉన్నందువల్ల మూరతు 
అమూరతు ఆది రూపాని్న అనువదించడం వల్ల దాని్న నిషేధంచడము కుదరదు కనుక 
ప్రసుతుతమైన ఇయతాతు యొక్ ప్రతిషేధము చెప్పబడింది. కనుక ఆ ప్రమాణానతుర 
అగోచరతవాము (ఇతర ప్రమాణాల చేత తెలియబడకుండడము) ను గటిటు చేసుతునా్నడు.

సూ।। తదవ్యకతోమాహహి 3-2-22 ఆ బ్రహ్మ ఇతర ప్రమాణాలచేత 
తెలియబడడని శాసత్రము చెపుతున్నది కదా! తత్ - బ్రహ్మ. ఇతర ప్రమాణాలచేత వయోకతుము 
అయ్యోవాడు కాడు. ఆహహ శాసత్రమ్. శాసత్రము చెపి్పందికదా! నసందృశేతిష్ఠతి 
రూపమస్య నచక్షుష్పశ్యతి కశ్చనైనమ్. ఈ పరమాత్మయొక్రూపము జా్నానికి 
అందదు.  ఈయన రూపాని్న నేత్రేంద్రియము దావారా ఎవవాడూ చూడలేడు. నచక్షుష్ 
గృహ్యతేనపివాచా కంటితో గాన్ వాకు్తో గాన్ గ్రహంపబడడు. ఇతాయోది వాకయోముల 
దావారా.  మరొక హేతువును కూడా చెపి్పనాడు.

సూ।। అపిసంరాధన్ ప్రత్యక్షానుమానభా్యమ్ 3-2-23 ఆయనను 
సంతోషపరచే భకితు చేత మాత్రమే కనిపిస్తుడు. వేదము, స్మమృతులు అట్్లగని 
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చెపుతునా్నయి. అపిచసంరాధనే - చక్గా సంతోషాని్నకలిగించే భకితుగా మారన 
నిదిధ్యోసనము నందు ఈయన స్క్షాతా్రము కలుగుతుంది కాన్ మరొక్ 
తీరుగా కాదు. అని శ్రుతిస్మమృతులవల్ల తెలియవసుతున్నది. నయమాతా్మప్రవచన్న 
లభ్యఃనమేధయా నబహునశ్రుతేన। యమేవైషవృణుతే తేన లభ్యః తస్్యషఆతా్మ 
వివృణుతేతనూంస్విమ్. ఈ ఆత్మ వేదపారాయణము చేత జా్నము పెదదుల సేవలు / 
ధ్యోనము చేతగాన్ లభంపడు కర్మజా్న భకుతులు ఆయను్న స్ధంచిపెటటువు. ఎవవాడినైతే 
ఈ పరమాత్మ తన కృపకు పాతృడినిగా ఎంచ్కుంట్దో అతనికి మాత్రమే దర్శనాని్న 
ఇస్తుడు. తనకుతానై మాత్రమే కనుగనబడగలడు. ఇతర స్ధనాలు చెల్లవు. ఆయన 
దర్శనానికి ఆయనే స్ధనము వేరొకటి లేదు. జాఞానప్రస్దేన విశుద్ధ సతతోవాః తతసుతో, 
తం పశ్యతేన్ష్కలంధ్్యయమానః పరమాతు్మని యొక్ జా్నభక్షవలన దోషాలు 
లేని మనసుస్ కలవాడైన పిదప ఆయనవల్లనే ఆయనను నిండు మనసుస్తో సంపూర్ణ 
సవారూపుడిని ధ్యోనించ్తున్నవాడై దర్శంచ్కోగలడు. అని వేదం అంటున్నది. ఇక 
స్మమృతి - నహంవేదైః న తపస్నద్న్న నచేజ్యయా। భకాతోష్తవినన్యయా శక్యః। 
అహమేవంవిథోఽర్జాన । జాఞాతుంద్రషుట్మ్ చతతేవిన ప్రవేషుట్ం చపరనతోప. ఇతి. నేను 
వేదాల చేత, తపసుస్ చేత, దానము చేత యజ్ము చేత కనుగనబడను. ఇతరుల పైకి 
పాకని భకితు చేత మాత్రమే కనుపింపగలను. ఓ అరుజునా! భకితు చేత మాత్రమే నను్న గురంచి 
తెలుస్కోవడానికి, దర్శంచ్కోవడానికి వాసతువంగా / తాతితు్వకంగా పరమపదంలో 
ప్రవేశించడానికే శకయోము అవుతుంది అని. భకితు రూపంగా మారన ఉపాసనమే 
“సంరాధనం” అనబడుతుంది. అదే ఆయనను సంప్రీణనమని / సంతోషపరచేడమని 
మునుప్ చెపి్పనాము.

కాబటిటు నిదిధ్యోసనము కొఱకు పరమాత్మ సవారూపము ఉపదేశింపబడింది. 
దేవివావబ్రహ్మణః అని మొదలుగా నున్న శ్రుతివాకయోము బ్రహ్మయొక్ రూపము 
మూరాతుమూరతుములు రండింటితో కూడినటువంటిదిగాను ఇంతకుముందు తెలియని 
దానిని అనువాదము చేయడానికి (చెపి్పనదాని్న మరొక్స్ర మరొకస్ర చెప్పడమే 
అనువాదము) చాలినది కాదు.

సూ।। ప్రకాశాద్ వచ్చ అవైశేష్యం ప్రకాశశ్చకర్మణ్యభా్యస్త్ 3-2-24 
జ్ానానందాది సవారూపాలవలె మూరాతుమూరాతుది ప్రపంచముతో విశిషటుమై ఉండడమునూ్న 
భేదము లేకుండా కనిపిసుతున్నది. బ్రహ్మ సవారూపమైన ప్రకాశము ఆనందాదులు కూడా 
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భకితు రూపమైన కర్మయందు మరంత ఎకు్వై కనిపిసుతున్నవి. ఈ సూత్రము చేత కూడా 
ప్రస్తువనలో ఉన్న ఏతావతతు్వమునే ఇంతపాటి అనడానే్న - నిషేధంచ్తునా్నడు. కాన్ 
మూరాతుమూరతుములతో విశిషటుతను కాదు. పరబ్రహ్మ సవారూపాని్న స్క్షాతా్రము 
చేసుకున్న వామదేవాదులకు దర్శనము కలిగినపు్పడు ప్రకాశము మొదలైన 
గుణాలవలె - జా్న ఆనందాది గుణవిశిషటుమైన సవారూపము వలె మూరాతుమూరాతుది 
ప్రపంచంతో విశిషటుమైన దానికి కూడా బ్రహ్మ యొక్ గుణములుఐ ఉండడంలో తేడా 
లేకపోవడము కనిపిసుతున్నది. తోసుతున్నది. తద్్ధతత్ పశ్యన్ ఋషః వామదేవః ప్రతిపేదే 
అహంమనురభవం సూర్యశ్చ. అపుడు ఈ విశవారూపాని్న చూసూతు ఋషియైన 
వామదేవుడు నేను మనువును ఐనాను నేను సూరుయోడినైనాను అనే భావనను పొందినాడు. 
ఇతాయోది శ్రుతి ఇందుకు ప్రమాణము. బ్రహ్మయొక్ సవారూపమైన ప్రకాశము 
ఆనందము మొదలైనవి కూడా ఆ వామదేవుడు మొదలైన వారయొక్ సంరాధన 
ఉపాసనారూపమైన కర్మయందు అభాయోసము వల్ల ప్రతయోక్షమవుతున్నది. దానివలెనే 
హెచ్చే ఐన సంరాధన కలి్ఉన్న వామదేవాదులకు మూరతు అమూరతు ఆదులతో కూడిన 
రూపము కూడ ఎటువంటి భేదము లేకుండా ప్రతీయ మానమవుతున్నదని అరథాము. ఈ 
విధంగా బ్రహ్మకు చెప్పబడిన ఉభయలింగతావాని్న ముగిసుతునా్నడు.

సూ।। అతోఽనన్తోన తథహి లింగమ్ 3-2-25 ఇందువలన ఇప్పటి దాకా 
చెపి్పన హేతువులను బటిటు బ్రహ్మ అననతుమైన కళ్యోణగుణాలు కలవాడని తేలింది. అట్్ల 
ఐనపు్పడే నిరోదుషతవాము మంగళ గుణవిశిషటుతవాము ఉన్నపు్పడే పరమాత్మ అనబడడము 
పొసగుతుంది. ఇద్ ఉభయ లింగాధికరణము

*  *  *

ఇక అహికండలాధికరణము

సూ।। ఉభయ వ్యపదేశాతుతో అహికండలవత్ 3-2-26 జీవునితో తాదాత్మయాము, 
భేధములను ఉపదేశించినందువల్ల పాము చక్గా ఉండడము, గుండ్ంగా 
చ్టటుచ్టుటుకొని ఉండడములవలె బ్రహ్మ యొక్ సంస్థానవిశ్షాలే అచిదవాసుతువులు. 
మూరాతుమూరాతుత్మకమైన ప్రపంచము అంతా బ్రహ్మ యొక్ సవారూపమే అని దేవివా వ 
బ్రహ్మణో రూపే అనే శ్రుతి వాకయోము ఉపదేశించ్తున్నది. అథత ఆదేశ్న్తిన్తి ఇక 
ఈ చెపి్పన కారణాని్న బటిటు కాదుకాదు అని ఉపదేశము చేయబడుతున్నది అనే వాకయోము 
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మూరాతు మూరతు అచిద్ వసుతురూపమైనందువల్ల బ్రహ్మకు ఏర్పడుతున్న ఇంత అనే 
పరమాణాని్న కలి్ ఉండుటను - ఇయతతును - నిషేధసుతున్నది. నహే్యతస్్మద్తి న్త్యన్యత్ 
పరమసతో. అనే వాకయోము బ్రహ్మ కంటే ఉత్మృషటుము ఐన మరొక వసుతువు లేదు అని 
ప్రతిపాదించ్తున్నది. దాని్న గటిటుగా బలపరచేడానికి గాను అథనమధేయం సత్యస్య 
సత్యమితి ప్రాణావైసత్యమ్ తేష్మేష సత్యమ్ అనే వాకయోము దావారా ప్రాణశబదుము 
చేత ప్రొ్నబడిన చేతనుల కంటే ఈయన సతయోమని చెప్పబడింది. ఎందుకంటే 
జీవులకు కొని్న కొని్న సందరా్భలలో జా్నాదులు కుదించ్కుపోతుంట్యి. ఆ 
సంకోచము ఒకపు్పడు కూడా ఈ పరమాత్మకు లేదు కదా! అందువల్ల సతయోసయోసతయోమ్ 
అనబడుతునా్నడు.  అదే తీరుగా ప్రధ్న క్షేత్రజఞా పతిర్గాణేశః ప్రధ్నము, క్షేత్రజు్డనబడే 
జీవుడు, సతవారజసతుమసుస్లనే గుణాలకునూ్న ఈయన శాసకుడు. పతిం విశవిస్య ఆతే్మ 
శవిరమ్ విశావానికంతటికీ ఏకైక ప్రభ్వు. తనకు తానే ఈశవారుడు. న్తో్యన్తా్యనం 
చేతనశే్చతననం సంస్రగన్ధము ఎరుగని నితయోజీవులకు నితుయోడు. చైతనయోము 
గలవారకి చేతనుడు. ఇతాయోది శ్రుతులను బటిటు కూడా ఈ విషయము తెలుసుతున్నది.

ఆ అచిద్ వసుతువు బ్రహ్మకు సవారూపమవుతున్న విధము ఇపుడు విచారంప 
బడుతున్నది. దానివల్ల బ్రహ్మదోషము లేనివాడు అనే విషయము తేలచేబడుతుంది. 
ఈ అచిద్ వసుతువు అహకుండల నాయోయము ప్రకారము బ్రహ్మ సవారూపమవుతున్నదా? 
ప్రభాప్రభావత్ లవలె విశ్షణవిశ్షయోములవడం వల్ల అంశము, అంశి భావమువల్లనా? 
అని. ఇక్డ స్థాపించబడే విశ్షణ విశ్షయోభావాని్న అంగీకరంచి ప్రకృతిశ్చ ప్రతిజాఞా 
దృష్ట్నతో అనుపరోధ్త్ తదనన్యతవిం ఆరమభూణాద్ శబ్దభ్యః అనే సూత్రాల దగ్ర 
సూక్ష్మమైన చిత్ అచిత్ వసుతువులతో కూడి ఉన్న బ్రహ్మ నుండి సూథాల చిదచిదివాశిషటుమైన 
వసుతువు పుటటుడమువల్ల పరమాత్మకు చిదచితుతులకు అననయోతవామునూ్న చెప్పబడింది.

పై అంశాలలో ఏది తగును అని అంటే అహకుండలము వలెనే అనేది తగును. 
ఎందువల్లనంటే రండింటిన్ ప్రొ్నడం జరగింది. కనుక, బ్రహ్్మవేదం సరవిమ్. 
ఆత్్మవేదం సరవిమ్. ఇదంతా బ్రహ్మనే. ఈ సమసతుమూ ఆత్మనే అని తాదాతా్మయాని్న 
ప్రొ్నా్నరు గనుక. హనతోఽహమిమాసతోస్రోదేవతాః అన్న జీవేన ఆత్మన అనుప్రవిశ్య 
ఆహా! ఎంతబాగున్నది. ఈ ముగు్రు దేవతలలోకి నా సవారూపమే ఐన ఈ జీవునితో 
పాటు ప్రవేశించి అని చెపి్పనటు్ల భేదాన్్న ప్రొ్న్నందువల్ల పాము చ్టటుచ్టుటుకున్నటు్ల, 
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చక్గా ఉన్నటు్ల ఆ బ్రహ్మనే ఈ అచిద్ వసుతువులు సంస్థానవిశ్షాలు, సంస్థానము - 
రూపము అవుతునా్నడు.

సూ।। ప్రకాశాశ్రయవద్వి తేజస్తోవాత్ 3-2-27 ప్రకాశము  దానికి ఆశ్రయమైన 
దాని వలే కావచ్చేను. జీవపరమాత్మలు ఇదదురు ఒకే జాతికి చెందినవారవుతునా్నరు 
కనుక. సూత్రములోని తు శబదుము పక్షాని్న తిపి్పకొటటుడం కొరకు చేరచేబడింది. బ్రహ్మ 
సవారూపమే అచిత్ రూపంగా ఉన్నపు్పడు భేదశ్రుతులు, మరయు బ్రహ్మ మారు్పలేనివాడు 
అని చెప్్ప శ్రుతులునూ్న బాధంపబడుతవి. కనుక ప్రభాప్రభా శ్రయములు రండూ 
తేజ్ ద్రవాయోలౌతున్నందువల్ల తాదాత్మయాము ఎట్్ల చెలు్లతున్నదో అదే విధంగా బ్రహ్మకు 
ప్రపంచము రూపమవుతున్నది.

సూ।। పరవివద్వి 3-2-28 ముందటివలెనే. వాశబదుము రండు పక్షాలనూ 
పక్నబెటటుడము కొరకే. ఒకే ద్రవాయోనికి అవస్థా విశ్షముతో కలయిక ఏర్పడినపు్పడు 
బ్రహ్మ సవారూపానికే అచిత్ ద్రవయో సవారూపము ఏర్పడుతున్నందున మునుపు 
చెపి్పనదోషాని్నంచి ముకితు లేకుండా పోతుంది. ఇక ప్రభా, దానికి ఆశ్రయమిచిచేనటిటు 
దానివలె అచితుతు బ్రహ్మలకు బ్రహ్మతవాజాతితో యోగము / కలయిక మాత్రమే 
ఏర్పడుతుంది. ఇట్్లగే ఐనపు్పడు అశవాతవాము, గోతవాములవలె బ్రహ్మ ఐనా ఈశవారుని 
యందు చిదచితుతువసుతువులతో కొనస్గుతూ వసుతున్నటిటుది స్మానయోధర్మమే కనుక 
సకల శ్రుతి స్మమృతి వయోవహారాలతో విరోధము కలుగుతుంది. ఇది పూరవాము వలెనే 
అవుతుంది అంశ్నన వ్యపదేశాత్, ప్రకాశాద్ వతుతోనైవం పరః అనే సూత్రాల 
వదదు చెపి్పన దాని ప్రకారము జీవుడివలె విడిగా ఉండడము / లభంచడమునకు 
అనర్హమైన విశ్షణ ధర్మము కలది అవుతున్నది కాబటిటు అచిదవాసుతువు బ్రహ్మయొక్ 
అంశమవుతున్నది. విశిషటుమైన వసుతువులో ఒక భాగము అవుతున్నందువలన 
అభేదవయోవహారము ముఖయోమే. విశ్షణ విశ్షాయోలకు సవారూపములో సవాభావములోనూ 
భేదముంటున్నందు వలన భేదవయోవహారము కూడా ముఖయోమే. ఇందువల్ల బ్రహ్మయొక్ 
నిరోదుషతవాము కాపాడబడింది. అందువల్ల ఈ చూపిన ప్రకారము ప్రకాశము జాతి 
గుణము శరీరాలకు మణి వయోకితు గుణి ఆత్మలను గురంచి అపృథక్ సిది్ధ లక్షణం కల 
విశ్షణాలు అవుతున్నందున ఏ విధంగా అంశతవాము కుదురుతున్నదో అదేప్రకారము 
జీవుడు అచిదవాసుతువునూ్న బ్రహ్మకు అంశములు అవుతునా్నరు.
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సూ।। ప్రతిషేధ్చ్చ 3-2-29 బ్రహ్మకు అచిద్ధర్మము లేదని ప్రతిపాదించినందు 
వల్లనునూ్న సవాఏష మహానజ ఆతా్మఽజరోఽమరః. అటువంటి ఈ గప్ప పురుష్డు 
మహాన్ - గప్పవాడు. పెదదువాడు పుటుటుకలేనివాడు అందరకీ ఆత్మయైన వాడు. 
వృదా్ధపయోము లేనివాడు. మరణము లేనివాడు. నస్యజరయతత్ జీర్యతి ఇతని యొక్ 
శరీరము ముసలితనముతో దిగజారదు. ఇతాయోదులైన వాకాయోలతో బ్రహ్మకు అచిద్ 
ధరా్మని్న నిషేధంచినందువల్ల కూడా విశ్షణము విశ్షయోతవాముల వలే్ల అంశాంశి 
భావము అచితుతు బ్రహ్మలకు ఏర్పడుతున్నది. కనుక సూక్ష్మ చిదచిద్ వసుతువులతో 
కూడి ఉన్నటిటుది కారణమైన బ్రహ్మ. సూథాలచిదచిదివాశిషటుము కారయోమైన బ్రహ్మ. కనుక 
కారణముతో కారాయోనికి అననయోతవాము (వేరుకాకపోవడము) సిది్ధంచ్తున్నది. కావున 
కారణమైన బ్రహ్మను గురంచి తెలుస్కోవడం వలన కారయోమును గురంచి తెలుస్కోవడం 
స్ధయోమౌతుంది. దానితో అంతా పొసగుతుంది. బ్రహ్మయొక్ నిరోదుషతవామూ 
రక్షింపబడింది. బ్రహ్మ నిరో్ధష్డు ఐనందువలన కళ్యోణగుణాలకు ఆకరమైనందువలన 
కూడా ఉభయ లింగతవామునూ్న సిది్ధంచ్తున్నది. ఇద్ అహికండలాధికరణము

*  *  *

ఇక మీదట పరాధికరణము.

సూ।। పరమతః సేతూన్మన సమ్బన్ధ భ్దవ్యపదేశేభ్యః 3-2-30 ఇది పూరవా పక్షికి 
చెందిన సూత్రము - పరమాత్మ కంటే పైన మరొకడు ఉనా్నడని కొని్నహేతావాభాస్లతో 
(కారణాలవలె కనిపించే వాటిని బటిటు) అనుమానించి ఖండించబోతునా్నడు. సేతు 
ఉనా్మన సమ్బన్ధ భేదములను బటిటు పరబ్రహ్మకుపైన మరొకడు ఉనా్నడు అని. ఇపు్పడు ఈ 
పరమకారణుడైన పరబ్రహ్మకంటే కూడా అధకమైన తతతు్వము ఏదో ఒకటి ఉన్నది అని 
కొని్న హేతావాభాస్ల చేత అనుమానించగా నిరాకరంచ్తునా్నరు. ఈ ఉపాసింపదగిన, 
దోషాలు లేని, అవధలేని అతిశయమైన అసంఖ్యోయమైన కళ్యోణగుణాలకు ఆకరమైన 
వానియొక్ సిథారతావాని్న నిలబెటటుడానికి ప్రయతి్నంచ్తునా్నరు. ఈ సందర్భములో 
చేయబడుతున్న ఆశంక ఇది. ఈ పరబ్రహ్మ ఉభయలింగాలు కలవాడు. ఈ నిఖిల 
జగాలకూ కారణమైన వాడు. ఇతనికంటే కూడా అధకుడైన తతవాము ఒకటి ఉన్నది. 
ఎట్్ల అంటే? అథయఆతా్మససేతుః విధృతిః ఇక ఎవడైతే ఆత్మఐ ఉనా్నడో అతడే 
సేతువు వంతెన వంటివాడు అని ఈ పరుడిని సేతువుగా ప్రొ్నా్నరు కాబటిటు సేతు 
శబదుము లోకములో ఒకగటుటు నుండి మరొక గటుటుకు చేరుకోవడానికి స్ధనమైన 
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దానియందు ప్రసిది్ధ ఉన్నది. కావున ఈయనకంటే వేరొకడు ఈ సేతువు దావారా 
చేరుకోదగిన వాడు మరొకడు ఉనా్నడని తెలుసుతున్నది. అట్్లగే ఏతమ్ సేతుమ్ తీరాతోవా 
అన్ధసస్న్ అనన్్ధ భవతి. ఈ వంతెనను దాటుకునా్నక గుడిడివాడైన ఇతడు గుడిడితనము 
లేనివాడవుతునా్నడు అని తరతవయోతా - దాటుకొని పోదగినవాడుగా ఉండడము - 
చెప్పబడుతూ ఉన్నది. పైరండు వాకాయోలు/ కారణాలను బటిటు ప్రాపయోమైనది మరొక్టి 
ఉన్నది. ఉనా్మనవయోపదేశము వలన కూడా! ఉని్మతమ్ - పరమితమైనది ఈ పరబ్రహ్మ. 
చతుష్్ద్ బ్రహ్మ షడశకలంబ్రహ్మ. బ్రహ్మ నాలుగు పాదాలు కలవాడు పదారు 
కళలు కలవాడు బ్రహ్మ అని ఉనా్మనము ప్రొ్నబడుతున్నది. అటువంటి ఈ 
వయోపదేశము ఆ సేతువు దావారా చేరుకోదగిన పరమితి లేనివాడిని మరొకడిని ఉనా్నడని 
తోచేటటు్ల చేసుతున్నది. ఇక సమ్బన్ధ వయోపదేశమునూ్న - సేతువు సేతువును కలిగిన దానికి 
రండింటికిన్్న ప్రాపకతవాము పా్పపయోతవాము - చేరేచేది, చేరునది అనే లక్షణము గల 
సమ్బన్ధము కనిపిసుతున్నది. అమృతస్యపరమ్ సేతుమ్ దగే్ధన్ధన మివానలమ్. మోక్షాని్న 
పొందడానికి గప్పదైన వంతెనవంటివాడిని కట్టులు పూరతుగా కాలిపోయిన తరువాత 
కణకణలాడే నిపు్ప వంటివాడిని అమృతస్య ఏషసేతుః. మోక్షాని్న పొందడానికి 
ఈయన వంతెన వంటివాడు అని చెపి్పనందువల్ల. ఇక భేదము భేదాని్న కలవాడినిగా 
పరాత్పరుడిని గురంచి చెప్పబడుతున్నది. పరాత్రం పుర్షముపైతి ద్వ్యమ్. 
పరాత్ పరుడైన పురుష్డిని గప్పతేజసుస్ కలవాడిని పొందుతునా్నడు. పరాత్రం 
యన్మహతో మహానతోమ్. పరుడనబడే వాడికంటే పరుడైన వాడిని మహతుతుకంటే 
మహత్ గప్ప ఐనవాడిని అని కూడా చెప్పబడింది. అదేవిధంగా తేన్దం పర్ణం 
పుర్షేణసరవిం అటువంటి ఆ మహాపురుష్ని చేత ఈ సమసతు ప్రపంచము నిండి 
ఉన్నది. తతోయదుతతోరతరం తదరూపమ్ అనమయమ్. దానికంటే ఏది శ్రేషఠుమై 
ఉన్నదో అది ఒక రూపము లేనిది. ఎటువంటి ఆధవాయోధులు - రోగాలు నొపు్పలూ 
లేనటిటుది అని. ఇందువల్ల ఈ కారణాలను బటిటు ఉభయలింగుడైన పరంబ్రహ్మ కంటే 
ఇంకా అధకమైన ఒకతతవాము ఉన్నదని తోసుతున్నది అని. ఈ విధంగా పూరవాపక్షము 
సిద్ధముకాగా చెప్పబడుతున్నది.

సూ।। స్మాన్యతుతో 3-2-31 పోలిక మాత్రమే సేతుతవాము. తు శబదుము పక్షాని్న 
తొలగించ్తున్నది. సేతువు అని చెప్పడాని్న బటిటు పరాత్పరమైన వసుతువు ఉన్నదని ఏ 
మాట అనా్నవో అది పొసగేది కాదు. ఇక్డ చేరదగిన - ప్రాపయోమైన - దాని్న ఉదేదుశించి 
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సేతువును చెప్పడం లేదు. ఏష్ం లోకానం అసమేభూద్య ఈ లోకాలు అన్్న 
కలగలసి పోకుండా ఉండడము కొరకు అని సేతువుతో పోలచేడము వలన సరవాలోకా 
సంకరతవాము వినిపించ్తున్నది. సేతువు అనగా సిన్తి తనతో బధ్్నతి కటుటుతున్నది 
ఈ చిదచిదవాసుతువుల సముదాయాన్నంతటిన్ కలుగలుపు గాకుండగా ఉంచ్తున్నది 
గనుక సేతువు అనబడుతున్నది.  ఏతమ్ సేతుమ్ తీరాతోవా ఈ వంతెనను చేరుకొని / 
దాటుకొని అని అన్నపుడు తరతి అనే పదము ప్రాపితుని చెపు్పతున్నది. ఎట్్లగానంటే 
వేదానతుం తరతి - వేదానాతుని్న పొందుతునా్నడు అని అన్నటు్ల.

సూ।। బుద్ధష్రథాః పాదవత్ 3-2-32 తేటగా తెలియడం కొరకు మాత్రమే 
ఉనా్మనము. పాదము అని చెపి్పనటు్ల. చతుష్్ద్ బ్రహ్మ. షడశకలమ్. 
పాదోఽస్యవిశావిభూతాన్ అని పరమితిని చెప్పడము ఏదైతే ఉన్నదో అది అరథాము 
కావడం కొరకే. సత్యం జాఞానం అననతోం బ్రహ్మ ఇతాయోది వాకాయోలచేత జగతా్రణుడైన 
పరబ్రహ్మ పరచే్ఛదము లేనివాడు అని తెలుసుతున్నది కాబటిటు ఆయన సహజంగానే 
పరమితి కలవాడు కాడు. తనతో తాను కొలువ బడడము కుదురదు కాబటిటున్్న పరమితి 
ఎంతన్ తెలియబడదు. కనుక ఉని్మతుడు కాడు. జగత్ కారణతవాము కూడా ఆ 
పరచే్ఛదము ఉనా్మనము లేనివాడికే ఉన్నటు్ల వినిపిసుతున్నది. తస్్మద్వి ఏతస్్మద్త్మన 
ఆకాశ సస్మూభూతః 2) సోఽకామయతబహుస్్యంప్రజా యేయేతి అని. కావుననే 
వాక్ పాదః ప్రాణః పాదః చక్షుః పాదః శ్రోత్రం పాదః ఇతాయోది వాకయోము దావారా 
బ్రహ్మకు వాగాది పాదవయోపదేశము ఉపాసన కొరకు అని చెప్పబడుతున్నది కాబటిటు ఇక్డ 
చతుషావాద్ బ్రహ్మ అని చెప్పడమునూ్న ఉపాసన కొరకే అని గురతుంచాలి. సవాయంగా 
ఉనా్మనము లేనివాడికి ఉపాసన కొరకే ఉనా్మనము ఏ విధంగా కుదురుతుంది? అని 
అంటే చెపుతునా్నడు.

సూ।। స్థాన విశేష్త్ ప్రకాశాద్ వత్ 3-2-33 తెలియవసుతున్న వాకు్ మొదలైన 
స్థానవిశ్షాలనే ఉపాధులయొక్ భేదాని్న బటిటు వాటితో సమ్బన్ధము ఉంటున్నది కాబటిటు 
ఉని్మతుడని తలచడం జరుగుతున్నది. ఎట్్లగంటే ఇల్లంతా నిండి ఉన్న ప్రకాశము 
(వెలుతురు) మొదలైనవాటిని కిటికీ కుండ మొదలైన స్థానాల భేదాని్న బటిటు విడదీసి 
వయోవహరంచినటు్ల కుదురుతుంది అని అరథాము.

సూ।। ఉపపతేతోశ్చ 3-2-34 తనకు తానే ప్రాపయోమూ ప్రాపకము అవడం 
కుదురుతున్నది. అమృతస్య ఏషసేతుః అనే వాకాయోని్నబటిటు ప్రాపయోము ప్రాపకములకు 
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ఉండే సమ్బనా్ధని్న బటిటు ప్రాపకము - పొందించేది - కంటే వేరుగా ప్రాపయోము 
(పొందదగినది) ఐనది మరొక్టి ఉన్నది అని ఏ మాట అనా్నరో అది సరఐన 
మాటకాదు. ప్రాపయోమైన పరమ పురుష్డు భకుతుడు తనను చేరుకోవడములో తానే 
ఉపాయము అవడం కుదురుతున్నది. కనుక తనకంటే ప్రాపుయోడు మరొకడు లేడు. 
నయమాతా్మప్రవచన్న లభ్యః నమేథయా నబహున శ్రుతేన. యమేవైష వృణుతే 
తేనలభ్యః. తస్్యష ఆతా్మ వివృణుతే తనూం స్విమ్. ఈయన ఎవడిని ఇషటుపడుతునా్నడో 
వాడికి తానుగానే - ఉపాసకుని ప్రయత్నము వలన కాకుండా - లభంచ్తునా్నడు. 
అతనికి మాత్రమే తనదైన సవారూపాని్న చూపించ్తునా్నడు. అని మరొక ఉపాయము 
లేదని వినిపిసుతున్నది కాబటిటు.

సూ।। తథఽన్యప్రతిషేథత్ 3-2-35 అదే విధంగా మరొకడు లేడని 
నిషేధంచినందువలన. తతోయదుతతోరతరం, పరాత్రం పుర్షం, అక్రాత్ పరతః 
పరః ఇతాయోదివాకాయోలచేత భేదాని్న ఉపదేశించినారు కాబటిటు పరుడైన వాని కంటే 
మరొకపరుడు ఉనా్నడు అని ఏమాట అనా్నరో అది పొసగేది కాదు. ఆ వాకయోము వదదునే 
శ్వాతాశవాతర ఉపనిషతుతులో పరబ్రహ్మ కంటే మరొకడు లేడు అని నిషేధంచినారు 
కదా! యస్్మత్ పరం నపరమసతో కంచిత్ యస్్మన్నణీయో న జా్యయోఽసతోకశి్చత్. 
ఎవనికంటే అధకుడైనవాడు మరొక్డెవవాడు లేడు అటే్ల ఎవవానికంటే మరీ చిన్నవాడూ 
లేడు. మరీ పెదదువాడునూ్న లేడు. (అణువే చిన్నది. దానికంటే చిన్నది అణీయాన్. అది 
పరమాత్మ. ఆ అణీయాన్ కంటే చిన్నది మరేదీ లేదు. జాయోయాన్ చాలా పెదదుది. అదీ 
పరమాత్మనే ఆయన కంటే పెదదువాడు లేడు. దానే్న అణోరణీయాన్ మహతో మహీయాన్ 
అనే వాకయోము సంగ్రహంగా చెపుతున్నది) అని. ఎవనికంటే పరమైనది ఒకటి కూడా లేదు. 
అనగా ఏ విధంగా చూచినా పరమైనది లేదని అరథాము. 

అట్్లగే వేరేచోట “నహే్యతస్్మత్” అనే మాటను బటిటు పరమైనవాడు వేరొకడు 
లేడు. పరమైనది మరొకటి లేదు అని. ఇతిన అని నిరేదుశించబడిన ఈ బ్రహ్మ కంటే 
పరుడైనవాడు మరొకడు లేడు అని అరథాము. అదేవిధంగా న తసే్యశేకశ్చన. తస్యనమ 
మహత్ యశః. ఆయనను శాసించే మరొకడు లేడు. ఆయన ప్రు పెదదుది. అదే యశము 
అని అది జగతుతుకు ఉపాదానకారణమవడం చేత అని తదుపర చెప్పబడింది. సర్వి 
న్మేష్జజిఞార్ విదు్యతః పుర్ష్దధి. సఆపః ప్రదుఘే ఉభ్ఇమే. ప్రకాశవంతుడైన 
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ఆ పురుష్డి నుండి ప్రాణులు అన్్న పుటిటునవి. ఆయన న్టిని పుటిటుంచి వాటినుండి ఈ 
లోకాలు - దాయోవా పృథివులు - పుటిటుంచినాడు. ఇతాయోది వాకయోముతో అద్ భ్యః సమూభూతో 
హిరణ్యగరభూః ఇత్యష్ట్. న్టిలో నుండి హరణయోగరు్భడు. ఆయన నుండి మరొక ఎనిమిది 
మంది పుటిటునారు. అనే వాకయోము చేతనునూ్న జగత్ కారణమైన పురుష్డినిగా ఇతడినే 
గురుతు చేసుతున్నది. ప్రతయోభజ్ - ఇదివరలో ఎక్డో చూచినవాడిని ఇపు్పడు ఇక్డ 
చూచి అతడే అని గురతుంచ్ట. ఐతే తతోయదుతతురతరమ్ అనేది ఏమి చెపు్పతున్నదని 
అంటే ముందుగా వేద్హమేతం పుర్షం మహానతోం ఆద్త్యవర్ణం తమసః పరస్తోత్। 
తమేవంవిద్తావిఽతిమృతు్యమేతి నఽన్యఃపన్ధ విద్యతేఽయనయ. చీకటికి 
ఆవల సూరుయోని వంటి కానుతులతో వెలుగుతూ ఉండే మహానుభావుడూ గప్పవాడైన 
పురుష్డిని కనుగనా్నను. అతడిని మాత్రమే తెలిస్ ఉపాసించి మృతుయోవును, 
సంస్రాని్న దాటుకొని మోక్షాని్న పొందుతునా్నడు. ఆయన వదదుకు చేరుకోవడానికి 
ఇది మాత్రమే తప్ప మరొక మార్ము లేదు అని మహాపురుష్డైన పరబ్రహ్మను తెలిస్ 
ఉపాసించడమే మోక్షాని్న పొందడానికి స్ధనమవుతున్నది. మోక్షమార్ము దీనికనా్న 
మరొక్టి లేదు అని ఉపదేశించి దాని్న ఉపపాదించడం కోసం యస్్మత్రం 
నపరమసతో కంచిత్ యస్్మన్నణీయో నజా్యయోఽసతో కశి్చత్. వృక్ఇవసతోబ్్ధద్వి 
తిష్ఠతే్యకః తేన్దం పర్ణం పుర్షేణ సరవిమ్. ఎవనికంటే అధకమైనది. కొంచెము 
కూడా లేదు. ఎవనికంటే అణీయము, పెదదుదిన్్న ఏదీ లేదు. అతడు వృక్షము వలె 
అని్నవైపులా వాయోపించి సిథారంగా  ఆకాశంలో ఉంటునా్నడు. ఆ పురుష్ని చేత ఈ 
విశవామంతా వాయోపించబడి ఉన్నది అని పురుష్ని యొక్ పరతవాము ఆయన కంటే 
వేరుగా అధకమైన వసుతువు అసంభవమగుటనునూ్న ప్రతిపాదించి తతోయదుతతోరతరం 
తదరూపం అనమయం। య ఏతద్విదురమృతాసేతో భవన్తో అధేతర్ దుఃఖమే వాపియన్తో 
ఆయనకంటే ఏది ఉన్నదో అది రూపము లేనిది. ఎటువంటి తాపములు లేనిది. 
ఎవరైతే దీని్న తెలుస్కొని ఉపాసించ్తునా్నరో వారు ఆనందమయమైన మోక్షాని్న 
పొందుతునా్నరు. ఇక ఎవవారైతే ఇందుకు భన్నంగా ఎవరు ఉంటునా్నరో వారు దుఃఖాని్న 
మాత్రమే పొందుతునా్నరు అని ముందు చెపి్పన అరాథాని్న హేతువును చూపుతూ 
ముగింపు చేసుతున్నది. ఏది ఉతతుర తరమైన సరోవాతతుమమైన ఉన్నదో అదే అరూపము 
అనామయం ఎందువల్ల అవుతున్నదో అందువల్లనే ఎవరు ఈ పురుషతతాతు్వని్న 
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ఎరుగుతునా్నరో వారు వారు మాత్రమే అమృతులు అవుతునా్నరు. ఇక ఇందుకు 
భన్నముగా ఆపరముడైన పురుష్డిని తెలుస్కొనక ఉపాసించక ఉంటునా్నరో వారు 
దుఃఖాలను మాత్రమే పొందుతునా్నరు అని. అట్్ల కాకపోయినపు్పడు ఉపక్రమము 
- మొదలుపెటిటున విషయము - తో వైరుధయోము వసుతుంది. దానితోపాటు తరువాతి 
వాకయోముతోనునూ్న విరోధము ఏర్పడుతుంది. పరాత్రం పుర్షముపైతిద్వ్యమ్ అని. 
దీనికి ముందు అక్రాత్ పరతః పరః అక్షరము కంటే అధకుడైన జీవుడికనా్న పరుడు 
అధకుడు. అనే వాకయోములోని అవాయోకృతమైన అక్షరాని కంటే పరుడైన ఏ సమషిటు 
పురుష్డు ఉనా్నడో వానికంటే పరుడు, ఎవడు అదృశయోతావాది గుణాలు కల సరవాజు్డు 
ఐన పరమపురుష్డు ఎవడు ఉనా్నడో అతడే ఇక్డ కూడా పరాత్ పరః అని సమషిటు 
పురుష్ని కంటే అధకుడైన వాడుగా చెప్పబడుతునా్నడు.

సూ।। అన్న సరవిగతతవిమాయామ శబ్్దద్భ్యః 3-2-36 ఈ పరబ్రహ్మకు 
జగమునందంతట్ వాయోపించి ఉండుట ఆయామ శబాదుదులవల్ల తెలుసూతు ఉన్నది. ఇది 
ఈయననే పరుడని చెపు్పతున్నది. ఈ బ్రహ్మ సరవాగతుడు ఐ ఉండడమనేది - సరవాజగము 
నందు వాయోపించి ఉండుట అనేది ఆయా మశబాదుదిభయోః - సరవామునందు వాయోపించి 
ఉనా్నడని చెప్్ప శబాదులవల్ల తెలియవచేచే అంశము, ఈయన కంటే అధకుడైనవాడు 
లేడు అని తెలు్పతున్నది. ఆయామశబదుము అనగా తేన్దమ్ పర్ణం పుర్షేణసరవిమ్ ఆ 
మహా పురుష్డి చేత ఈ సమసతుమూ వాయోపింపబడి ఉన్నది. యచ్చకంచిత్ జగత్యస్మన్ 
దృశ్యతే శ్రూయతేఽపివా। అనతోర్బహిశ్చతతస్రవిం వా్యప్యనరాయణః సథాతః ఈ 
ప్రపంచమంతటిలో ఏ చిన్నది ఐనా సరే దానిలో నారాయణుడే నిండుకొని ఉనా్నడు. 
న్త్యం విభుం సరవిగతం సుసూక్షం తదవ్యయం యద్ భూతయోన్ం పరిపశ్యన్తోధీరాః 
మూడు కాలాలో్లనూ ఉండెడివాడు ప్రభ్వు ఐనవాడు అని్నచోట్్ల అని్నంటిలోనూ 
ఉండెడివాడు సూక్ష్మమైన దానికనా్న సూక్ష్మమైనవాడు మారు్పలు చేరు్పలు తరుగుదల 
వంటివి లేనివాడు ఈ చరాచర ప్రాణికోటి కంతటికీ కారణమైనవాడు ఎవడో అతడిని 
జా్నులు దర్శంచ్కుంటునా్నరు. సూత్రములోని ఆది శబదుము వలన బ్రహ్్మవేదం 
సరవిమ్. ఇదంతా బ్రహ్మనే. ఆత్్మవేదం సరవిమ్ ఇదంతా ఆత్మనే. ఇతాయోదివాకాయోలు 
గ్రహంపబడుతున్నవి. కనుక ఈ బ్రహ్మనే సమసతు ప్రపంచానికనా్న అధకుడైనవాడు. 
ఇద్ పరాధికరణము.

*  *  *
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ఇక ఫలాధికరణము

సూ।। ఫలమ్ అతః ఉపపతేతోః 3-2-37 పురుషారథా ఫలము ఈయననుండే 
లభంచ్తున్నది. ఆయననే ఇవవాగల సమరుథాడు కాబటిటు. పరమాత్మను 
ఉపాసించదలుచేకున్న జీవుడు అని్న అవసథాలలోనూ దోషాలు కలి్ ఉనా్నడని చెపి్పనారు. 
ఇక ఉపాసనకు ఫలంగా చేరదగినవాడైన పరమాత్మ నిరోదుష్డు. కళ్యోణగుణాకరుడు, 
అందరకన్న అధకుడు అనిన్్న చెప్పబడింది. ఇక మీదట ఉపాసనను గురంచీ 
చెప్పదలుచేకుని ఉపాసనను చేసెడివారకి ఈ పరమ పురుష్డి నుండే ఆయనను 
చేరుకోవడమనే రూపమైన అపవర్ము అనే ప్రుగల మోక్ష ఫలము లభసుతుంది 
అని ఇపు్పడు చెపు్పతునా్నరు. అది ఐహకమైనా ఆ ముషి్మకమే ఐనా ఫలము ఫలమే 
కనుక తులయోనాయోయము ప్రకారము వేదవిహతమైన శాస్త్రయమైనఫలము ఈ పరమ 
పురుష్డి నుండే లభసుతుంది అని స్మానయోంగా “ఫలమతః” అనే సూత్రముతో 
చెప్పబడుతున్నది. ఎందువల్ల? అని అంటే ఉపపతేతుః. పొసుగుతున్నది కనుక. 
ఆయన మాత్రమే అన్్న తెలిసినవాడు. అని్న శకుతులు ఉన్నవాడు. గప్పదౌ ఔదారయోము 
కలవాడు. యాగము దానము హోమము మొదలైన రూపాలలో ఉన్న ఉపాసన చేత 
ఉపాసింపబడినవాడై ఐహకము, ఆమషి్మకం ఐన భ్గాలను, తానుకోలో్పయిన 
తనదైన జా్నానందమయమైన సవారూపాని్న పొందడమనే అపవర్మనే మోక్షాని్న 
ఇవవాగల సమరుథాడు ప్రభ్వు. చైతనయోము లేనిది క్షణకాలములోనే నశించిపొయ్యోది ఐన 
కర్మ ఎపు్పడో రాబోయ్ కాలములో కలుగబోయ్ ఫలాలకు స్ధనము కాబోదు.

సూ।। శ్రుతతావిచ్చ 3-2-38 వేదములో వినిపించ్తున్నందువల్ల కూడా! 
సవాఏష మహానజ ఆతా్మఽన్నదో వసుద్నః ఆతడు గదా ఈ గప్పవాడు. 
పుటుటుకలేనివాడు. అందరకీ ఆత్మఐనవాడు. అన్నమును పెట్టుడివాడు. ధనాని్న కూడా 
ఇచెచేడివాడు. ఏషహే్యవఆనందయాతి ఈయన మాత్రమే ఆనందాని్న కలిగించెడివాడు 
అని భ్గములు అపవర్ము అనబడే ఫలాలను ఈ పరమాత్మనే ఇసుతునా్నడని 
వేదవాకాయోల దావారా వినిపిసుతున్నది కదా!  ఇపు్పడు పూరవాపక్షాని్న చెపుతునా్నడు.

సూ।। ధర్మం జమిన్ః అతఏవ 3-2-39 ఈ ఉపపతితు కారణంగానే చేసిన 
పుణయోకారాయోలే ఫలాలను ఇసుతునా్నయి. అని ఆచారుయోడైన జైమిని భావించ్తునా్నడు.
అతఏవ - ఉపపతితు కారణంగా, శాసత్రము చెపు్పతున్నది కాబటిటున్్న యాగము 
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దానము హోమము ఉపాసనముల రూపములో ఉన్న ధర్మమే ఫలాని్న ఇసుతుంది 
అని ఆచారుయోడైన జైమిని తలంచ్తునా్నడు. లోకంలో వయోవస్యము (కృషికర్మ) 
మర్ధనము (తొక్డము) మొదలైన కర్మలు నేరుగా గాన్ పరమ్పరగా గాన్ తానే 
ఫలానికి స్ధనమవుతూ కనిపిసుతున్నవి. ఇదే తీరుగా యాగదాన హోమాదులు కూడా 
స్క్షాతుతుగా ఫలస్ధనాలు కాకపోయినప్పటికీ పరమ్పరగా అపూరవాము (పుణయోము - 
ఇంతకు ముందులేనిది. ఇపు్పడు ఈ కర్మలు చేసినందువల్ల పుటుటుకొచిచేనటువంటిది) 
దావారా ఫలస్ధనము కావడం పొసగుతుంది. అదే విధంగా యజ్త సవిరగాకామః 
సవారా్ని్న పొందాలని కోరేవాడు యజా్ని్న చేయాలి ఇతాయోది శాసత్రము కూడా 
సంపాదించ్కోదలుచేకొన్న సవార్ము కొరకు చేయవలసినదిగా యాగము మొదలైన 
వాటిని చెపుతూ మరొక తీరుగా స్ధయోము కానందున యాగాదులనే కోరన ఫలాని్న 
ఇచేచేవిగా తెలియచేసుతున్నది.  యాగాదులు చేయనివాడికి సవారా్దులు దక్కపోవడం 
అనయోథ్ఽనుపపతితు తెలుసుతున్నది.

సూ।। పరవింతు బ్దరాయణో హేతు వ్యపదేశాత్ 3-2-40 మునుపు 
చెపి్పనటు్ల పరమ పురుష్డే ఫలాని్నసుతునా్నడని బాదరాయణుడు అనబడే వేదవాయోస 
మహరషి నము్మతునా్నడు. హేతువు చెప్పబడుతున్నది కాబటిటు. సూత్రములోని తు శబదుము 
పక్షాని్న పక్కు పెడుతున్నది. ముందు చెపి్పనటు్ల పరమ పురుష్డికే ఫలప్రదాన శకితు 
ఉన్నది అని భగవనుతుడగు బాదరాయణుడు తలుసుతునా్నడు. ఎందువల్లనంటే హేతువును 
చెపు్పతునా్నరు కాబటిటు. యజధ్తువునకు దేవపూజ అని అరథాము. కనుక దేవతారాధన 
రూపమైన యాగాదులచేత ఆరాధంపబడే అగి్నవాయువు మొదలైన దేవతలకు మాత్రమే 
ఆయా ఫలాలను ఇచేచే శకితు ఉన్నందున వారే హేతువులు అని ఆయా వాకాయోలలో 
ప్రొ్నడం జరగింది. వాయవ్యం శేవితమాలభ్తభూతి కామో వాయర్విక్షేపిష్్ఠదేవతా 
వాయమేవ సేవినభాగధేయేన్ పధ్వతి. సఏవైనం భూతింగమయతి. సమ్పదలు 
కావాలని కోరేవాడు వాయు దేవతకు ప్రీతిని కలిగించే ప్రతేయోకమైన, తెల్లని రంగు గల 
పశువును బలిగా సమర్పంచాలి. వాయువు కుప్పలుగా సమ్పదలను కుమ్మరంచే దేవత 
కదా! ఎవవాడైనా వాని అదృషటుము కొదిదు వాయుదేవుడి వదదుకు పరుగుపెడుతునా్నడు.  
ఆ వాయుదేవుడే ఇతడికి సమ్పదలను అందిసుతునా్నడు. ఇతాయోది వాకాయోలయందు 
కోరుకున్నవాడికి తాను స్ధంచ్కోదలుచేకున్న ఫలానికి స్ధనము ఏదో ఎట్్ల 
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స్ధంచ్కోవాలో ఆ ప్రకారాని్న / పద్ధతిని ఉపదేశించడం కూడా విధని కోరుతున్నది 
అని అంటూ ఫలప్రదాన సమరథాము యాగము కాదు. (అతత్పరము) అని 
శంకించకూడదు. ఈ విధంగా ఫల స్ధనతవా ప్రకారము అప్క్షింపబడుతున్నప్పటికీ 
అది శబదుము వల్లనే తెలుసుతుండగా దాని్న విడిచిపెటటుడము ఇది వరకెపు్పడూ వినిపించని 
అపూరవాము అనే దాని్న మర కొని్నంటిని కలి్పంచడాన్్న (ప్రామాణికులు - ప్రమాణానికి 
కటుటుబడి ఉండేవాళ్్ళ) సహంచరు. యజ్త ఇతాయోది పదాలో్ల ఉండే ధ్తువు + లిజ్ + 
ప్రతయోయము మొదలైనవి కూడా ప్రకృతయోరథామైన దేవతారాధన రూపమగు యాగాదులకు 
కరతు యొక్ వాయోపారము - క్రియ - చేతనే స్ధయోమయ్యో, శబదువుయోత్పతితు చేత సిద్ధమైన, 
వాయోకరణ శాసత్రము అంగీకరంచిన దాని్న చెపు్పతున్నది. అంతేకాని అలౌకికము ఐనది 
ఏదో ఫల స్ధనము కాదని ప్రథమాధ కరణములోనే చెపి్పనాము. ఈ విధంగా 
వాయుర్వాక్షేపిషాఠుదేవతా ఇతాయోది శబదుమువల్ల వాయువు మొదలైన దేవతలకు 
ఫలప్రదతవాము ఉన్నదని తెలుసుతున్నది. కేవలము అచేతనమైన కర్మయాగము ఫలాని్న 
ఇవవాజాలదు. వాయువు మొదలైనవార రూపములోనూ పరమ పురుష్డు మాత్రమే 
పూజింపదగిన వాడుగాను, ఫలాని్న ఇచేచేవాడుగానూ ఉంటునా్నడు అని చూపబోయ్ 
వాకాయోల దావారా తెలియవసుతున్నది. ఇష్ట్పరతోం బహుథజాతం జాయమానం 
విశవింబిభరితో భువనస్య నభిః. తదేవాగ్నసతోద్వియః తతూస్ర్యసతోదు చన్ద్రమాః అని. 
ఈ లోకాలని్నంటికీ జన్మకారణమైన వాడు ఇషటుములు (యజా్లు) పూరతుములు 
(బావులు త్రవివాంచడము) మొదలైనవాటిదావారా బహుప్రకారములుగా పుటిటునవాటిని 
పుటటుబోయ్ ప్రాణులనునూ్న బ్రతికించ్తునా్నడు. ఆయనయ్ అగి్నదేవుడు. ఆయనయ్ 
వాయువు. ఆయనయ్ సూరుయోడూ చంద్రుడునూ్న. ఇక అనతురాయోమి బ్రాహ్మణములోనూ 
యోవాయౌతిష్ఠన్ యస్యవాయశ్శరరమ్. యోఽగౌ్నతిష్ఠన్. యఆద్తే్యతిష్ఠన్. ఇతాయోది 
వాకాయోలు వినిపిసుతున్నవి. ఇక స్మమృతిలో కూడా - శ్్ల।। యోయోయాం యాం తనుంభకతోః 
శ్రద్ధయాఽరి్చతుమిచ్ఛతి। తస్యతస్్యచలాం శ్రద్్ధంతామేవ విదధ్మ్యహమ్। 
సతయాశ్రద్ధయాయకతోః తస్్యరాధనమీహతే। లభతేచ తతః కామాన్ మయవ 
విహితాన్ హితాన్. ఎవడెవడైతే ఏయ్ సవారూపాని్న శ్రద్ధతో అరచేన చేయడానికి 
ఇషటుపడుతునా్నడో అటువంటి వాళ్ళందరకీ ఆ సవారూపానికే సమ్బని్ధంచిన చెదరని 
శ్రద్ధను కలిగించ్తాను. వాడు ఆ శ్రద్ధతో కూడుకున్నవాడై తనకు నచిచేన రూపాని్న 
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ఆరాధంచడానికి పూనుకుంట్డు. తరువాత ఆ సవారూపారాధన కారణంగా ఆయా 
సవారూపాలో్లని దేవతల దావారా నేను ఇచిచేన ఫలాలనే పొందుతునా్నరు అని.

అహంహిసరవియజాఞా నంభోకాతో చప్రభుర్వచ. అని్న యజా్లదావారా చేయబడే 
ఆరాధనలను, ఇవవాబడే హవిసుస్లనునూ్న నేనే స్వాకరంచ్తునా్నను. అంతేకాదు 
ప్రభ్వును కూడా నేనే.  ప్రభ్వు అనగా ఫలాలను ఇచేచేవాడు అని అరథాము. దేవాన్ 
దేవయజో యాన్తో మదభూకాతో యాన్తో మామపి। యాన్తో మద్్యజిన్ఽపిమామ్. దేవతలను 
పూజించేవాళ్్ళ ఆయా దేవతల వదదుకు పోతునా్నరు. నా భకుతులు నా దగ్రకు వసుతునా్నరు. 
నను్న గురంచి యజా్లు చేసేవారు కూడా నా దగ్రకే వసుతునా్నరు అనిన్్న చెపి్పనారు.

లోకంలో కూడా వయోవస్యము, చేతి పనులు మొదలైనవాటి దావారా వింత వింత 
రూపాలో్ల ఉండే వసుతువులను సిద్ధము చేసుకొని వాటితో రాజుగార్న భృతుయోడి దావారాన్ 
లేక తానే నేరుగాన్ ఆరాధన చేసుతునా్నరు ప్రజలు. వారచే అరచేంపబడిన రాజుగారు 
వాళ్ళ వాళ్ళ ఆరాధనకు అనుగుణంగా ఫలాని్న ప్రస్దించ్తూ కనిపిసుతునా్నడు. 
వేదానాతులైతేన్ ఇతరములైన ఏ ప్రమాణాల చేత కూడా ఇటువంటి వాడని 
ఊహంచడానికి కూడా అందుబాటులో లేనివాడు అవిదయో మొదలైన దోషాలయొక్ 
వాసన కూడా లేనివాడు. సహజమైన అనవధకమైన అతిశయమైన అపరమితమైన 
ఉదారగుణాలకు సముద్రము ఐన పురుష్తతుముడిని ప్రతిపాదించి ఆయనను 
ఆరాధంచేవిగా ఉన్న యాగదాన హోమాత్మకాలైన వాటిని, సోతుత్రము చేయడం 
నమస్రంచడం, కీరతుంచడము, అరచేనలు చేయడం, అధయోయనము చేయడము 
వంటి వైన ఆరాధనలనునూ్న చెపుతున్నవి. ఆరాధంపబడిన పరమ పురుష్డి నుండి 
భ్గాలు, అపవర్ము రూపాలుగా ఉన్న ఫలాలనునూ్న పొందవచ్చేనని చెపుతున్నవి. 
కనుక విధ వాకాయోలు, అరథావాద వాకాయోలు, మనత్రవాకాయోలునూ్న చక్గా పొసగుతున్నవి. 
కనుక ఫలప్రదాత శ్రీమనా్నరాయణుడే కాని కర్మలు కావు. అపూరవామూ కాదు.  ఇద్ 
ఫలాధికరణము.

ఇంతట్తో శ్రీభాష్యమునందు తృతీయాధ్్యయములోన్  
దివాతీయపాదము ముగిసినది.
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శ్రీమతే రామానుజాయనమః
శ్రీభాష్యము - తృతీయాధ్్యయము - తృతీయపాదము

సరవివేద్నతో ప్రత్యయాధికరణము

సూ।। సరవివేద్నతో ప్రత్యయం చోదనద్యవిశేష్త్ 3-3-01 అని్నవేదానాతుల 
యందు కనిపించేది ఒక్టే. చోదనాదులు ఏమీ తేడా లేకుండా ఉంటునా్నయి 
కనుక. బ్రహ్మను ఉపాసించాలి అనే కోరక కలుగడం కొరకు చెప్పవలసిన అంశము 
బ్రహ్మ ఉపాసనకు తగినటు్ల ఫలాలను తప్పక ఇస్తుడు అనేంతవరకు చెప్పడం 
జరగింది. ఇపు్పడు బ్రహ్మను ఉపాసన చేసే విదయోలలో గుణోపసంహారమా? లేక 
వికల్పమా? అని నిర్ణయించడము కొరకు విదయోలలో భేదము ఉన్నదా? లేదా? 
అనే విచారము ప్రారంభంపబోతునా్నరు. (ఒకచోట చెపి్పనదాని్న ఇంకొకచోట 
ఉపయోగించ్కోవడానికి గాను స్వాకరంచడాని్న ఉపసంహారము అని అంట్రు. 
ఆయా ప్రదేశాలో్ల చెప్పబడిన వాటికి అక్డ మాత్రమే ఉపయోగము ఉన్నట్లయితే 
దాని్న వికల్ము అని చెపాతురు. మొతతుమీ్మద విదయోలలో భేదము లేకపోతే ఉపసంహారము  
భేదము ఉన్నట్లయితే వికల్పము) ముందుగా అనేక శాఖలలో వైశావానర విదయో 
వినిపిసుతున్నది. ఐతే అది ఒక్టేనా? లేక దానిలో భేదమున్నదా? అని విచారము 
చేయబడుతున్నది. విశ్షమంటూ ఏమీ లేకుండా మాటిమాటికి వినిపిసుతుండడము, 
వేరువేరు ప్రకరణాలలో ఉండడమనేది భేదాని్న తెలుపుతున్నది. మరొక శాఖలోనూ 
రండూ అవరజున్యాలే అవుతున్నందున విదాయో భేదమే అని తేలింది. కనుకనే తేష్మేవ 
ఏతాంబ్రహ్మ విద్్యంవదేత శిరోవ్రతం విధివద్ యసుతోచీర్ణమ్. వారకి మాత్రమే 
ఈ బ్రహ్మ విదయోను ఉపదేశించాలి. ఎవవారైతే శాసత్రము ప్రకారము శిరోవ్రతాని్న 
పాటించినారో అని శిరోవ్రతాని్న ఆచరంచినవారకే అదీ ఆధరవాణికులకే విదాయో 
ఉపదేశనియమము చెలు్లతుంది. విదయో ఒక్టే అయితే విదయోకు అంగమైన శిరోవ్రతము 
ఇతర శాఖలవారకీ కూడా ఆచరంచాలిస్ ఉంటుంది కనుక నియమము వరతుంచదు. 
అని పూరవాపక్షము సిద్ధముకాగా సరవావేదానాతులలో కనిపించినా అది ఒక్టే 
ఉపాసనము విదయో అని చెప్పబడుతున్నది. ఎందువల్ల? అని అంటే. చోదనాదులలో 
విశ్షము కనిపించడము లేదు కాబటిటు. చోదనా అంటే ఉపాస్త, విదాయోత్ ఇటువంటి 
అరాథాని్న ఇచేచే ధ్తయోరథాము యొక్ విశ్షమైన విధ. ఆది శబదుము చేత ఏకంవా 
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సంయోగరూప చోదన ఆఖ్్యఽవిశేష్త్ అని పూరవా మీమాంసలోని కర్మకాండ 
శాఖానతురములోని అధకరణ సూత్రము చేత చెప్పబడిన సంయోగము రూపము ఆఖయోలు 
గ్రహంపబడుతున్నవి. ఈ విధమైన చోదనాదులలో విశ్షము లేనందువల్ల మరొక 
శాఖలో కనబడినపు్పడు అదీ ఇదీ ఒక్టే అని గురతుంపు చేయబడుతున్నది. అది ఇట్్లగా 
ఉన్నది - ఛన్దుగయోవాజసనేయక శాఖలయందు వైశావినరముపాసేతో వైశావానరుడిని 
ఉపాసించ్తునా్నడు అని చోదన ఒక్టిగానే ఉన్నది. వేదుయోడు (తెలియదగినవాడు) 
చేత మాత్రమే నిరూపించదగిన సవారూపము విది ధ్తువునకు పరాయోయమైన ఉపాసయో 
అనే దానికిన్్న వేదుయోడైన వైశావానరుడు ఒక్డే ఐనందువల్ల రూపము కూడా భేదము 
లేకుండానే ఉన్నది. కనుక రూపము కూడా అవిశిషటుమే. ఆఖయో కూడా వైశావానర విదాయో 
అనేదే కనుక తేడాలేదు. ఫలసంయోగము కూడా రండింటిలోనూ బ్రహ్మప్రాపితు 
రూపమే. అందులోనూ భేదము లేదు. కనుక ఈ గురుతులను బటిటు మరొక శాఖలో ఉనా్న 
అది ఒక్టే.

అవిశ్షపునః శ్రవణము, వేరు ప్రకరణము ఐనందువల్ల, విధ్యము నందు 
భేదము కనపడుతున్నందువల్ల విదయో ఒక్టేనని అనకూడదు అని ఏమాట చెపి్పనారో 
దాని్న వివరంచి తోసిపుచ్చేతునా్నరు.

సూ।। భ్ద్త్ న ఇతిచేత్ ఏకస్్యమపి 3-3-2 విధ్యము నందు భేదమున్నది 
కనుక విదయో ఒక్టే అనకూడదు అని అంటేకాదు. ఒక్ విదయోలోనూ ప్రతిపతితు యొక్ 
భేదాని్న బటిటు పునః శ్రుతి ఉంటున్నది కాబటిటు ప్రకరణానతురమనుట చెలు్లతుంది. 
విశ్షము ఏ మాత్రము లేకుండా పునఃశ్రుతి ఉన్నందుచేత ప్రకరణానతురము కావడము 
వలన విధ్యభేదము వల్లనునూ్న విదయోఒక్టే అనడము కుదురదు అని అన్నట్లయితే 
ఒక్ విదయో యందు కూడా ప్రతి పతతుయొక్ భేదాని్న బటిటు పునఃశ్రుతి ప్రకరణానతురమని 
అనడం చెలు్లతుంది. (ప్రతి పతతు అనగా ఆయా శాఖలను అధయోయనం చేసే పురుష్డు) 
ఎక్డైతే ఒక ప్రతిపతతు విషయంలో పునఃశ్రుతి ప్రకరణానతురమునూ్న ఉంటున్నదో అక్డ 
మరొక్ తీరుగా పొసగడం లేదు కాబటిటు (అనయోథ్ అనుపపతితు) విధ్యము నందు 
భేదము ఉంటున్నది కనుక విదాయోభేదము ఉంటున్నది. ప్రతిపతతులో భేదము ఉన్నపు్పడు 
అతనికి ప్రతిపతితు కొరకు పునఃశ్రుతి మొదలైనవి పొసగుతున్నవి కనుక అక్డ మరొక 
విధ్యము పుటటుదు.
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శిరోవ్రతము కల ఆధరవాణికులకు మాత్రమే విదోయోపదేశము చేయాలి అనే 
నియయము కనిపించ్తున్నది కనుక విదాయోభేదము తోసుతున్నది అని ఏమాట అనా్నరో 
ఆ విషయంలో చెపుతునా్నరు.

సూ।। స్విధ్్యయస్యతథతేవిహి సమాచార్ఽధికారాచ్చ సవవచ్చ తన్్నయమః 
3-3-3 స్వాధ్యోయానికి మాత్రమే సంస్్రాని్న పొంది ఉండాలి అనేది సిది్ధంచడం 
కోసం శిరోవ్రతోపదేశనియమమున్నది. సమాచారము అనే గ్రనథాములో అధకారము 
ఉండాలి అని చెపి్పనందువల్ల. సవహోమాల వలెనే ఆ నియయము వరతుసుతుంది. న్వు 
అన్నటు్లకాదు. శిరోవ్రతనియమం కనపడడము విదాయోభేదాని్న తోచేటు్ల చేసుతున్నది అని. 
అసలు శిరోవ్రతము విదాయోఅంగము కాదు. స్వాధ్యోయానికి మాత్రమే శిరోవ్రతాని్న కలిగి 
ఉండడము ఒక నియమముగా ఉన్నది. స్వాధ్యోయానికి తథ్తవాము - శిరోవ్రతము 
చేయడం వలన పుటిటున సంస్్రాని్న కలిగి ఉండడము అనేది సిది్ధంచడము కొరకు 
శిరోవ్రతోపదేశనియమము ఉన్నది. కాన్ విదయోకు కాదు. ఎందువల్ల ఈ విషయము 
తెలుసుతున్నది అని అంటే నైతదచీర్ణవ్రతోఽధీతే. దీని్న వ్రతమును ఆచరంచనివాడు 
చదువడు. అని దానికి అధయోయనముతో సంయోగమున్నది కనుక. సమాచారము 
నందు అధకారము వలన - “సమాచారము” అనే గ్రన్ధములో ఇదమపి వేదవ్రతేన 
వా్యఖ్్యతమ్ ఇది కూడా వేదవ్రతముతో పాటు వాయోఖాయోనము చేయబడింది. అని 
అతిదేశము చేయబడింది. (అతిదేశము అనగా అన్యత్రైవప్రణీతాయాః కృతాస్్నయాః 
ధర్మసంహతేః। అన్యత్రకార్యతః ప్రాపితోః అతిదేశః సఉచ్యతే ఒక దగ్ర చెప్పబడిన 
ధరా్మల సముదాయమంతా మరొక్చోట అవసరాని్న బటిటు చేరడమే అతిదేశము 
అనబడుతుంది అని చెప్పబడింది. ఇది ఇవ వత్ వంటి స్దృశయోవాచకాలైన 
శబాదులతో కనిపిసుతుంది.  ప్రకృతి వత్ వికృతిః కరతువాయోఇతాయోదులు దీనికి ఉదాహరణ. 
ఇది ఐదు విధ్లు 1) శాస్త్రతిదేశము 2) కారాయోతిదేశము 3) నిమితాతుతిదేశము 
4) వయోపదేశాతిదేశము 5) రూపాతిదేశము.) తేష్మేవైతాం బ్రహ్మ విద్్యం వదేత. 
వారకి మాత్రమే ఈ బ్రహ్మ విదయోను చెపా్పలి. బ్రహ్మ విదయో అనగా వేదవిదయో అని అరథాము. 
సవవచచేతని్నయమః. ఏవిధంగానైతే సవహోమాలు సపతు సూరాయోదులు శతౌదనము 
వరకు ఉన్నటిటువి, అధరవాణ శాఖీయులకు ఒకే అగి్నతో సమ్బన్ధము కలవి ఆ ఒక్ అగి్నలో 
చేయబడుతున్నవో అట్్లగే. త్రేతాగు్నలలో కావు. (దక్షిణాని్న గార్హపతావాగి్న ఆహవ 
న్యాగి్న) సవహోమాలు అనేవి సోమరసముతో చేయబడేవి. అవి సపతుసూరాయోదులు. 
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1) ఆరోగము 2) భ్రాజము 3) పటరము 4) పతంగము 5) సవార్ణరము 6) జ్యోతిషీమాన్ 
7) విభాసము. వీటని్నంటిలో సూరుయోడే దేవత. శతౌదనము అనేది ఒక కర్మ. సపతు 
సూరయోహోమాలతో మొదలయియో శతౌదనముతో పూరతు అవుతవి. ఇవి అధరవా వేదానికి 
చెందినవారు ఒకే అగి్నలో ఆచరస్తురు. కాని త్రేతాగు్నలలో కాదు. వాటిలో వలెనే 
శిరోవ్రతనియమము వరతుంచ్తుంది.

సూ।। దర్శయతి చ 3-3-4 ఉపాసన సరవావేదానాతులలో కనిపిసుతున్నది అని 
శ్రుతి చూపుతున్నది.  ఉపాసనము సరవావేదానాతులో్ల ప్రతీతమవుతున్నదని వేదము 
చూపించ్తున్నది. అది ఇట్్లగా - ఛన్దుగయో ఉపనిషతుతు నందు తస్మన్ యదనతో 
సతోదన్విషట్వ్యమ్ దానిలోపల ఏది ఉన్నదో దాని్న అనేవాషించాలి అని చెపి్ప కంతదత్రవిద్యతే 
యదన్విషట్వ్యమ్ అనేవాషించదగినది ఇక్డ ఏమున్నది. అని ప్రశ్న వేసుకొని అపహత 
పాప్మతావాది గుణములతో విశిష్టుడైన పరమాత్మ దానిలో ఉపాసింపదగినవాడు 
అని చెప్పబడింది. తైతితురీయ ఉపనిషతుతులో మాత్రము ఛన్దుగయోములో ఉన్న / 
చెప్పబడిన ప్రతివిషయాని్న బలపరచి తత్పి దహ్రమ్ గగనం విశ్కః తస్మన్ యదనతోః 
తదుపాసతవ్యం అందులోనూ దహ్రము అనే ఆకాశము ఉన్నది. అది ఎటువంటి 
దిగులు లేనటువంటిది.  దానిలోపల ఏది ఉన్నదో దానిని ఉపాసించవలసి ఉన్నది. 
అని గుణాషటుకముతో విశిష్టుడైన పరమాత్మ ఉపాసనము చెప్పబడుతున్నది. అందువల్ల 
రండుచోట్్ల ఉన్న విదయో ఒక్టే ఐనందువలన గుణోప సంహారము చెలు్లతున్నది.

అందువల్ల ఇట్్ల శాఖానతుర అధకరణ సిద్ధమైన విదయోఐకయోతను సిథారపరచి దాని 
ప్రయోజనాని్న చెపు్పతునా్నడు.

సూ।। ఉపసంహారోఽరాథాభ్ద్త్ విధిశేషవత్ సమాన్చ 3-3-05 గుణోప 
సంహారము చేసుకోవాలి. అరథాములో ప్రయోజనములో భేదము లేదు కాబటిటు. విధశ్షము 
లాగా. సమానమైనపు్పడునూ్న. ఈ విధంగా సరవావేదానాతులయందు ఉపాసనము - 
బ్రహ్మ విదయో - సమానమైనపు్పడు అనగా ప్రు, ఫలము, విదయో సమానమైనపు్పడు 
- వేరు ఉపనిషతుతులలో చెప్పబడిన గుణాలను మరొకవేదానతుములో స్వాకారము 
చెయాయోలి. ఎందువల్ల? అని అంటే విధశ్షము వలె అరథాములో భేదము లేదు కాబటిటు. 
ఒక వేదానతుములో వినిపించిన వైశావానర, దహరాది విధులకు సమ్బని్ధంచిన గుణము 
ఆ విదయోతో సమ్బన్ధము ఉన్నందువల్ల దానికి తోడ్పడుట (ఉపకారము) రూపమైన 
ప్రయోజనము సిది్ధంచ్ట కొరకు ఏవిధంగా అనుషిఠుంచబడుతున్నదో అట్్లగనే 
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ఇతర వేదానతుములో చెప్పబడినప్పటికీ ఆవిదయోతో సమ్బన్ధము కలది ఐనందున దానికి 
సహకరంచేదిగానే ఉంటున్నది కాబటిటు తెచిచేపెటుటుకోవాలి అని అరథాము. ఈ సూత్రములో 
చకారము అవధ్రణను చెపు్పతున్నది. ఇద్ సరవివేద్నతో ప్రత్యయాధికరణము

*  *  *

ఇక అన్యథతవి అధికరణము

సూ।। అన్యథతవిం శబ్్దద్తి చేన్న. అవిశేష్త్ 3-3-6 వేరే విదయోఐ ఉండడము 
శబదుము వల్ల తేటపడుతున్నది అన్నట్లయితే కాదు. విశ్షము లేదు కాబటిటు విదయో ఒక్టే. 
ఈ విధంగా చోదనాదులో్ల విశ్షము లేదు కాబటిటు విదయోఒక్టే. ఒక్టే ఐనపు్పడు 
గుణాలను ఇక్డకు తెచిచేపెటుటుకోవాలి అని చెప్పబడింది. దీని తరువాత కొని్న విదయోలను 
గురంచి ప్రతయోభజ్కు కారణమైన చోదనాదులలో అవిశ్షము / ఐకయోత ఉన్నదా? లేదా? 
అని నిరూపించి నిర్ణయాని్న చేసుతునా్నరు.

ఉద్ గీథము: ఉద్ గాతచేతపాడబడే స్మవేదభాగము. ప్రస్తోవము 
2) ఉదీగాథము 3) ప్రతిహారము 4) ఉపద్రవము 5) న్ధనము. ఉద్గాత: హోమకండము 
వద్ద స్మవేద్న్్న గంతేతితో పాటే ఋతివిక్క.

వాజసనేయశాఖలో ఛందోగయోములోనూ ఉదీ్థవిదయో ఉన్నది వాజసనేయులకు 
దవియాహ ప్రాజాపతా్యః దేవాశ్చ అసురాశ్చ. ప్రజాపతి సమ్బను్ధలు। పుత్రులు 
రండురకాలుగా ఉనా్నరు. వారే దేవతలు అసురులు అని మొదలుపెటిటు తేహ దే 
వాఊచ్ః హనతో అసురాన్ యజ్ఞా ఉదీగాథేన అత్యయామ. ఆ దేవతలు అనా్నరు. ఆహా! 
ఎంత అదృషటుము. యజ్ములో ఉదీ్థము దావారా అసురులను మించ్దాము. 
(గెలుదాదుం) అని అసురులను దవాంసము చేయడానికి ప్రతిజ్ చేసి ఉదీ్థము నందు 
వాకు్ మొదలుకొని మనసుస్ వరకు దృషిటుని నిలిపి అసురులకు పరాభవాని్న చెపి్ప 
అథహ ఇమ మాసన్యం ప్రాణమూచ్ః ఇక తరువాత తమకు దగ్రగా ఉన్న ప్రాణముతో 
ఈ విధంగా చెపి్పనారు. ఇతాయోది వాకాయోల దావారా ఉదీ్థము నందు ప్రాణదృషిటుతో 
అసురులయొక్ పరాభవాని్న చెపి్ప భవతా్యత్మన. పరాఽస్యద్విషన్ భ్రాతృవో్యభవతి. 
యఏవం వేద. నాకు శతృవైన సోదరుడు పరాభవాని్న పొందుతాడు. సవాయంగా 
తాను గెలిచే శకితుని పొందుతాడు. ఎవడు దీని్న తెలుస్కుంట్డో! అని శతృవులు 
ఓడిపోవడమనే ఫలము సిది్ధంచడము కొఱకు ఉదీ్థము నందు ప్రాణము అనే దృషిటుని 
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నిలిపినారు. ఇదే తీరుగా ఛన్దుగయోములో కూడా దేవాసురా హ యత్ర సంయేతిర్. 
దేవాసురులు ఎక్డ యుదా్ధని్న చేసినారో అని ప్రారంభంచి తధహిదేవాః ఉదీగాథ 
మాజహ్ః అన్న ఏనన్ అభిహన్ష్్యమః అపు్పడు దేవతలు ఉదీ్థ్ని్న పిలిచినారు. 
దీని దావారా శతృవులైన వీరని చంపుదాము అని ఉదీ్థముతో అసురులయొక్ 
పరాభవాని్న ప్రతిజ్ చేసి వారవలెనే ఉదీ్థము నందు వాగాది దృషిటు నిలిపితే దోషము 
కలుగుతుందని చెపి్ప అథహ యఏవాయం ముఖ్యఃప్రాణః తముదీగాథముపాస్ం 
చక్రిర్. తరువాత ఏదైతే ముఖయోప్రాణము ఉన్నదో దాని్న ఉదీ్థముగా ఉపాసన చేసినారు. 
ఇతాయోది వాకయోముతో ఉదీ్థము నందు ప్రాణదృషిటుతో అసురులకు పరాభవాని్న చెపి్ప 
యథఽశా్మనమాఖణంఋతావివిధవింసతే యఏవం విద్పాపం కామయతే. ఏ 
విధంగానైతే మటిటుముదదు గుండ్తిని ఢీకొని విధవాంస్ని్న పొందుతున్నడో అట్్లగా దీని్న 
తెలుస్కున్నవాని గురంచి ఎవడు పాపము (చెడును) కోరుతాడో వాడు మటిటుముదదువలె 
నాశనము అయియోపోతాడు. అని శతృవులు పరాభవము పొందుట కొరకు ఉదీ్థము 
నందు ప్రాణదృషిటుని నిలిపినారు. వేదన విషయానికి సమ్బని్ధంచి విధ ప్రతయోయము 
వినిపించకునా్న ఫలాని్న స్ధంచినదని వినిపిసుతున్నది కాబటిటు వేదనకు సమ్బని్ధంచిన 
విధ కలి్పంపబడుతున్నది. ఉదీ్థ విదయో క్రతువు కొరకై నందువల్ల క్రతువుతో స్దు్ణయో 
ఫలము కలదని చెపి్పనా అరథావాదానికి చెందిన ఫలము దానికి / క్రతువుకు విరుద్ధంగా 
కాకుండా గ్రహంచవలసిందే అని పూరవా మీమాంసలోని దేవతాధకరణములో 
ప్రతిపాదింపబడింది.

దీనివదదు సంశయము ఏర్పడుతున్నది. ఇక్డ అనగా పైన ఉదాహరంచిన 
చోట్లలో విదయోకు ఐకయోత ఉన్నదా? లేదా? అని ఏది తగును అని అంటే విదె్యోకయోమనియ్. 
ఎందువల్ల నంట్వా? రండుచోట్లలో కూడా ఉదీ్థము నందు ప్రాణముగా ఆరోపించి 
ఉపాసించినారని వినిపిసుతున్నది. చోదనాదులలో విశ్షము లేదు కాబటిటు. ఇక 
ఫలసంయోగము ఐతే శతృవులను ఓడించడమే గనుక తేడా ఏమీ లేదు. రూపము 
కూడా ప్రాణభావమును ఆరోపించిన ఉదీ్థము ఒక్టే కాబటిటు. విశ్షము ఏమీ లేదు. 
చోదన కూడా విది ధ్తువు యొక్ అరథాము నందు చేరయున్నది కాబటిటు అది కూడా 
విశ్షము లేనిదే. ఆఖయో ఉనూ్న ఉదీ్థ విదయో అని విశ్షము బొతితుగా లేనిదే.

ఇక్డ సిదా్ధనితుచా్ఛయలో సంశయించి దాని్న తొలగించ్తునా్నడు. 
అనయోథ్తవాం శబాదుద్ ఇతిచేన్న అవిశ్షాత్ అని. విదయో ఐకయోము అని ఏది మీరనా్నరో 
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అది చెల్లదు. రూపభేదము ఉన్నది కాబటిటు. రూపము వేరుగా ఉండడమనేది శబదుము 
వల్లనే తోసుతున్నది. వాజసనేయక శాఖలో కదా! అథహఇమమాసన్యం ప్రాణము 
వాచతవిమ్ నః ఉద్గాయేతి. తథేతి తేభ్య ఏషప్రాణ ఉదగాయత్. దగ్రగా ఉన్న ఈ 
ప్రాణముతో అనా్నరు. న్వు మా కోసం గంతెతితుపాడు అని. అట్్లగేనని ఒపు్పకుని 
వాళ్ళ కొరకు ఈ ప్రాణము ఎలుగెతితు పాడినది. అనే వాకాయోని్న బటిటు ఉదా్నము చేసిన 
కరతు యందు ప్రాణదృషిటు ఏవమ్ అనే శబాదుని్న బటిటు తెలియవసుతున్నది. ఇక ఛన్దుగయోము 
నందు అథహయ ఏవాయం ముఖ్యః ప్రాణః తముదీగాథము స్ం చక్రిర్. ఇక ఏదైతే 
ముఖయో ప్రాణము ఉన్నదో దాని్న ఉదీ్థముగా ఉపాసన చేసినారు. అని ఉదా్నాని్న 
కరా్మర్ధములో ప్రాణముగా దృషిటు చూపి అసురులకు పరాభవాని్న చెపి్ప యఏవం 
విదపాపం కామయతే అని ఏవం శబదుము వలన కరా్మర్ధములోనే ఉదీ్థము నందు 
ప్రాణదృషిటుని చూపినారు. అందువల్ల ఒకచోట “కరత్రథాములో ప్రాణదృషట్” శబాదుని్న బటిటు 
మరొకచోట “కరా్మరథాములో ప్రాణదృషట్” శబదుము వలన రూపము వేరేవేరు కావటము 
తేటగా తెలుసుతున్నది. రూపము మరొక తీరు ఐనపు్పడు విధ్యభేదము ఉంటుండగా 
కేవలం చోదనాదులు భేదము లేకుండా ఉన్నప్పటికీ ప్రయోజనము ఏమీ లేదు కనుక 
విదాయోభేదమే ఐకయోము కాదు. అని అన్నట్లయితే కాదు. విశ్షము లేకుండానే రండు 
చోట్లలోనూ ఉదీ్థమును స్ధనముగా కలిగి పరుల యొక్ పరభవము ఉపక్రమము 
నందు కనపడుతున్నది.

వాజసనేయకము నందు తేహదేవా ఊచ్ః హనతో అసురాన్ యజ్ఞా ఉద్ గీథేన 
అత్యయామ అని ఆరంభము నందు వినిపించ్తున్నది. ఛన్దుగయోములో కూడా 
తదహిదేవా ఉదీగాథమాజహ్ రన్న ఏనన్ అభిహన్ష్్యమః అని. కనుక ఉపక్రమముతో 
విరోధం రాకుండా తేభ్యఏషప్రాణ ఉదగాయత్ అని ఆరోపింపబడిన ప్రాణభావము 
కల ఉదీ్థము ఉదా్నానికి కర్మ ఐనటువంటిదే. పాకాదుల యందు ఓదనము - 
అన్నము వలె - అధకమైన సౌకరాయోని్న చెప్పదలుచేకుని కరతుమృతవాము చెప్పబడుతున్నది. 
లేకపోతే ఉపక్రమములో ఉన్న ఉదీ్థ శబదుము కరత్రరథాములో లాక్షణికము (అముఖయోము) 
కావలసి వసుతుంది. కనుక విదె్యోకయోమే స్ధ్రణంగా అనా్నని్న వండుతునా్నడు అని 
అన్నపు్పడు బ్యాయోని్న అన్నముగా అయ్యోటటు్లగా చేసుతునా్నడని అరథామే కాని ఐన 
అనా్నని్న తిరగి వండడం చెయయోడం లేదు. అటే్ల అని గమనించాలి. అని పూరవా పక్షము 
ఏర్పడితే చెపుతునా్నరు.
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సూ।। నవా ప్రకరణ భ్ద్త్ పరోవరయస్తోవాద్ వత్ 3-3-7 లేదు. విదె్యోకయోము 
అని భావించవదుదు. ప్రకరణ భేదము ఉన్నది. పరోవరీయస్తు్వదుల వలె. నవా అనేది 
పక్షాని్న తొలగిసుతున్నది. విదె్యోకయోము అనేది లేదు. ఎందువల్ల నంటే ప్రకరణ భేదమున్నది 
కాబటిటు. ఓమితే్యతదక్రముదీగాథము పాసీత ఓమ్ అనే ఒక అక్షరము గల ఉదీ్థ్ని్న 
ఉపాసించాలి. అని ప్రసుతుతమైన ఉదీ్థ్నికి అవయవమైన ప్రణవాని్న ప్రశంసించి 
ఏతస్్యవా క్రస్యఉపవా్యఖ్్యనంభవతి. దేవాసురా హ వై యత్ర సంయేతిర్. ఈ 
అక్షరానికి ఉపవాయోఖాయోనము - సని్నహతంగా వివరంచడము - చేయబడుతున్నది 
దేవాసురులు ఎక్డైతే యుదా్ధని్న చేసినారో అని మొదలుపెటిటు అథహ యఏవాయం 
ముఖ్యః ప్రాణః తముదీగాథము పాస్ం చక్రిర్ అని ఉదీ్థ్నికి అవయవమైన ప్రాణానికి 
చెందిన ఉపాసనాని్న ఛన్దుగుయోలు చదువుతునా్నరు. వాజి శాఖీయులైతేన్ - వారకి 
ఉన్నటు్ల ప్రాచీనమైన (ముందర) ప్రకరణము లేదు కాబటిటు హనతో సురాన్ యజఞా 
ఉదీగాథేన అత్యయామ అని మొతతుము ఉదీ్థమును ప్రసుతుతించి అథహేమ మాసన్యం 
ప్రాణమూచ్సతోవాంన ఉద్గాయ అని నిండు ఉదీ్థములోని విషయాని్న చదువుతునా్నరు. 
కనుక ప్రకరణ భేదము ఏర్పడుతున్నది. దానితో విధ్య భేదము. విధ్య భేదము 
ఏర్పడితే రూపభేదము తప్పనిసర. కనుక విదె్యోకయోము లేదు. ఇంతేగాకుండా అథహ 
ఏవాయం ముఖ్యః ప్రాణః తముదీగాథము పాస్ం చక్రిర్. తొలుత ఎతుతుకోబడిన 
ఉదీ్థ్నికి అవయవమైన ప్రణవమే ఆరోపింపబడిన ప్రాణభావము కలది ఛన్దుగులకు 
ఉపాసయోమవుతున్నది. వాజసనేయ శాఖ వారకి మాత్రము ఉదీ్థము మొతతుము 
కరతు. ఉదా్త. అదే ప్రాణదృషిటుతో ఉపాసయోమవుతున్నది అని. అథ హేమమాసన్యం 
ప్రాణమూచ్ః తవింన ఉద్గాయఇతి. తథేతి తేభ్య ఏషప్రాణ ఉదగాత్ అని ఉదా్త 
యందు ప్రాణాధ్యోస్ని్న ప్రొ్ని యఏవం వేద అని ఉదా్తనే ప్రాణముగా 
ఆరోపింపబడినవాడై ఉపాసుయోడుగా విధంపబడుతునా్నడు. ఇందువల్ల రూపభేదము 
కలుగుతున్నది. ఐతే ఉదా్త ఉపాసుయోడుగా విధంపబడినపు్పడు ఉదీగాథేనత్యయామ 
అని ఆఖాయోయికతో (చిన్నకథ) ఉపక్రమ విరోధము వసుతుంది కదా అని 
సందేహపడవదుదు. ఉదా్తను ఉపాసించినపు్పడు ఉద్ గీథ్నికి ఉదా్నానికి (గంతెతితు 
పాడుట) కర్మఐనటిటుది. తప్పక అవసరమై ఉంటుంది కాబటిటు అది కూడా శతృవులను 
ఓడించడమనే ఫలానికి హేతువవుతున్నది. కనుక రూప భేదము ఏర్పడుతున్నందువల్ల 
విదాయోభేదము ఏర్పడుతున్నది కాబటిటు చోదనాదులతో విశ్షము (భేదము) లేకపోయినా 
విదాయోఐకయోము లేదు. పరోవరీయస్తు్వదివత్ - ఒక్ శాఖ యందైనా ఉదీ్థ్నికి 
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అవయవం ఐన ప్రణవము (ఓంకారము) నందు పరమాత్మనుగా తలచడమనే దృషిటు 
విధ్నము సమానమే ఐనప్పటికీ ఆ పరమాత్మ హరణ్మయ పురుష్డు (బంగారము 
వలె ఆకరషిణీయమైన రూపముగల వయోకితు) అనే దృషిటుని పెట్టులి అని ఆదేశించినందువల్ల 
పరోవరీయసతు్వ గుణముతో విశిష్టుడుగా దృషిటుని పెటటుండి అని చెప్పడము మరొకట్గా 
(అరాథానతురము) అవుతుంది. పరోవరయసతోవాము అనగా వరీయస్ంపరః - శ్రేషఠుమైన 
వాళ్ళలో అందరకనా్న అధకుడు. అటువంటిభావము, గుణాని్న కలిగి ఉండడమే 
పరోవరీయసతు్వము.

సూ।। సంజాఞాతశే్చతతోదుకతోమ్. అసతోతుతదపి 3-3-8 ఉదీ్థవిదయో అని సంజ్తో 
ఐకయోము ఉన్నది కనుక తత్ - ఆ విదె్యోకయోము చెప్పబడింది అని అనేట్లయితే తత్ - 
సంజె్్కయోము విధ్యభేదము ఉనా్న ఉండనే ఉన్నది. ఎట్్లగంటే నితాయోగి్నహోత్రము నందు 
అగి్నహోత్రము అని కుండపాయులు ఐనవారయొక్ అయనాగి్న హోత్రము నందునూ్న 
ఉన్నది. ఇంకా ఉద్ గీథ విదాయో అని ఛన్దుగయోములోని ప్రథమ ప్రపాఠకమునందు 
చెప్పబడిన చాలా విదయోలకు ప్రు ఉన్నది.

సూ।। వా్యపేతోశ్చసమంజసమ్ 3-3-9 ఛందోగయోములోనే ఉతతుర విదయోలలో 
ప్రణవమే ఉపాసయోముగా వాయోపించి ఉన్నందువల్ల ఉదీ్థశబదుము ప్రణవానే్న 
సూచిసుతున్నదనడం సమంజసము అవుతున్నది. ఛన్దుగయోములోని ప్రథమ ప్రపాఠకము 
తరువాత చెప్పబడే విదయోలయందు కూడా ఉద్ గీథ్నికి అవయవమైన, ప్రథమంగా 
ప్రస్తువించబడిన ప్రణవానికే ఉపాసయోముగా వాయోపితు ఉన్నందువల్ల వాటిమధయోలో ఉన్న 
తద్ధ దేవా ఉదీగాథమాజహ్ః అని ఉదీ్థ శబదుము ప్రణవానికే చెందినది కావడము 
సమంజసము. తగినది. అవయవము నందు సముదాయముగా భావించి ప్రయోగించే 
శబదుము పట్దగ్ధః - బటటు కాలింది ఇతాయోదుల యందు కనిపిసుతున్నది.  మొతతుం 
కాల లేదు. దానిలో ఏదో ఒక మూల కాలినా బటటు కాలింది అని అనడం మనకు 
కనిపించ్తున్నది కదా! ఇందువల్ల కూడా ఉదీ్థ్నికి అవయవమైన ప్రణవమే ఉదీ్థ 
శబదుముతో నిరేదుశించబడింది. కనుక ఆ ప్రణవానే్న ప్రాణదృషిటుతో ఉపాసించదగింది అని 
ఛన్దుగయోంలో గురతుంచవలసి ఉన్నది. వాజసనేయకము నందైతే మొతతుము ఉద్ గీథ్నికి 
చెందినది ఉదీ్థ శబదుము అని మొతతుము ఉదీ్థమునకు కరతు, ఉదా్త ప్రాణదృషిటుతో 
ఉపాసించవలసి ఉన్నదని విదాయో ఐకయోత కాకుండా విదాయోనయోథ్తవాము సిది్ధంచింది.  ఇద్ 
అన్యథతవి అధికరణము

*  *  *
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ఇక సరావిభ్ద్ధికరణము

సూ।। సరావిభ్ద్దన్యత్రేమే 3-3-10 మరొక్ ఉపనిషతుతులో ఇవే గుణాలు 
ఉన్నవి. కనుక విదాయోభేదము లేదు. అంతా అభేదంగానే ఉన్నందువల్ల. ఛన్దుగయోములో 
వాజసనేయకములోనూ ప్రాణవిదయో పఠంపబడుతున్నది. యో హ వైజ్్యష్ఠంచశ్రేష్ఠం 
చవేద. జ్్యష్ఠశ్చ హ వైశ్రేష్ఠశ్చ భవతి. ప్రాణోవావజ్్యష్ఠశ్చ శ్రేష్ఠశ్చ. ఎవవాడైతే జ్యోషఠుము 
శ్రేషఠుము ఐనదాని్న తెలుస్కొని ఉపాసిస్తుడో వాడు జ్యోష్ఠుడు శ్రేష్ఠుడు కూడా అవుతాడు. 
ప్రాణమే జ్యోషఠుము శ్రేషఠుము. అక్డ జ్యోషఠు గుణము కల ప్రాణాని్న ఉపాసింపదగినదిగా 
ప్రతిపాదించి వాకు్ మొదలైనవి. దేహమును్న ప్రాణముపై ఆధ్రపడి తమ ఉనికిని 
కలిగియుంటున్నందున ప్రాణమునకు లంగి ఆయా ఇంద్రియాలు తమ పనులను 
చేసుకోగలు్తున్నందున ప్రాణమే తకి్నవాటికనా్న శ్రేషఠుమైనది అని ప్రతిపాదించి 
వాగాదులతో సమ్బన్ధమును కలి్నవిగా వినిపించబడిన వసిషఠుతావాదులు ఐన గుణాలను 
ప్రాణసమ్బను్ధలుగా ప్రతిపాదిసుతున్నది. ఈ తీరుగా ఛన్దుగయోవాజసనేయకము లందు 
జె్యోషఠుయా శ్రేషఠుయా గుణాలు కల కలవాడు, మరయు వసిషఠుతావాదిగుణాలు కలవాడు ఐన 
ప్రాణము ఉపాసుయోడుగా ప్రతిపాదింపబడినాడు. కాన్ వసిషఠుతావాది గుణాలు, వాగాది 
సమ్బను్ధలు ఐనటిటువి ప్రాణసమ్బన్ధములుగా ప్రతిపాదింపబడలేదు. ఇక్డ సందేహము. 
ఈ ప్రాణవిదయోలో భేదము ఉన్నదా? లేదా? అని. ఏది యోగయోము అని అంటే భేదము 
ఉన్నదనియ్. ఎందువల్లనంటే రూపములో భేదము ఉన్నందువలన. రండింటిలోనూ 
ప్రాణమే జ్యోషఠు శ్రేషఠుగుణాలు కలదిగా ఉపాసయోము అవుతునా్న ఒకచోట వసిషఠుతావాది 
గుణాలతో కూడి ఉన్న ప్రాణము ఉపాసయోముగా తోసుతున్నది. మరొక చోటనేమో ఆ 
గుణాలు లేనటిటుది. కనుక ఉపాసయో భేదమువల్ల రూపభేదము దానివలన విదాయోభేదము 
అని పూరవాపక్షము ఎదురైతే చెప్పబడుతున్నది. వసిషాఠుదిగుణాలు - వసిషఠు = వాకు్, 
ప్రతిషాఠు = చక్షువు, సమ్పత్ఽశ్రోత్రము, ఆయతనంఽమనసుస్.

సరావాభేదాదనయోత్రేమే అని. ఇక్డ విదాయోభేదము లేదు. అనయోత్ర = కౌషీతకీ 
ఉపనిషతుతులోని ప్రాణవిదయోయందునూ్న ఈ వసిషఠుతావాది గుణాలు ఉపాసింపదగినవిగా 
ఉన్నవి. ఎందువల్లనంటే సరావాభేదాత్ = ప్రతిజ్ చేయబడిన ప్రాణము యొక్ జె్యోషఠుయా 
ఉపపాదనప్రకారమంతా అక్డకూడా భేదము ఏమీ లేకుండా ఉన్నది. అది ఇటు్లన్నది 
- ఛన్దుగయోవాజసనేయ శాఖీయులయొక్ ప్రాణవిదయోయందు అహంశ్రేయసే వ్్యద్ర్ 
తానే శ్రేషఠుమైన దానిని అని వివాదపడినారు వాదించ్కునా్నరు. అహంశ్రేయసే 
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వివదమానః తానే శ్రేషఠుమైనదని వాదులాడుతున్నవారై అని మొదలుపెటిటు వాకు్ 
మొదలైనవి ఒకొ్క్టి పక్కు తొలగిపోయినా ప్రాణముతో కూడి ఉన్న వేరువేరు 
ఇంద్రియాలు శరీరము యొక్ నిలుకడ / సిథాతి వాటివాటి పనులలో లోపము 
లేకపోవుటనునూ్న ప్రతిపాదించి ప్రాణము లేచిపోతే అని్నంటికీ లేకపోవడము 
పనిచేయలేకపోవడమునునూ్న చెపి్ప అందరకీ ప్రాణముపై ఆధ్రపడి ఉండడము 
దానికి లంగి పనులు చేసుకోగల్డాల దావారా ప్రాణము యొక్ జ్యోషఠుయా శ్రైషఠుయాము 
ఉపపాదన చేయబడింది. ఈ విధంగా వాగాది కారయోముల యొక్ ప్రాణాధీనతవాము 
ఉపపాదింపబడగా అథహ ఏనం వాగువాచ యదహం వసష్్ఠఽస్మతవిం 
తదవిసష్ఠఽస ఇక ఈ ప్రాణాని్న గురంచి వాకు్ పలికింది. నేను ఎందువలన 
వసిషాఠుఽసి్మ (నిలిచేనదాని్న) అయినాన్ న్వు కూడా నావల్ల (నిలిచేయునా్నవు) 
వసిష్ఠుడవు ఐనావు. ఇతాయోదివాకాయోల చేత అనువాదము చేయబడింది. కౌషీతకి వాళ్ళ 
యొక్ ప్రాణవిదయో యందు కూడా ప్రాణము యొక్ జ్యోషఠు శ్రేషఠుములను ప్రతిపాదించడం 
కొరకు వాగ్ మొదలైన వాటియందు వసిషఠుతావాదులు ప్రతిపాదింపబడినవి. అథ హ 
ఇమాదేవతాః ప్రజాపతిం పితరమేతా్యబ్రువన్. క్వైనః శ్రేష్ఠః. తరువాత ఈ దేవతలు 
ఐన ఇంద్రియాలు తండ్రియైన ప్రజాపతి వదదుకు పోయి మాలో ఎవరు శ్రేష్ఠుడు అని 
అడిగినారు. ఈ విధమైన వాకు్లతో వాగాదులలో ఉన్న గుణాలు వాగాదులు దేహము 
కూడా ప్రాణమునకు లంగి ఉండేవి అని ప్రాణము యొక్ జ్యోషఠుత ఉపపాదించబడింది. 
వాకు్ మొదలైన వాటిచేత తమ తమ గుణాలైన వసిషఠుతావాదులను గురంచి ప్రాణానికి 
అధీనములై ఉండడాని్న అనువాదము మాత్రం చేయలేదు. ఇంతమాత్రము చేత 
రూపభేదము లేదు. వసిషఠుతావాదిగుణాలతో కూడిన వాగాదులకు ప్రాణానికి 
అధీనములై తమ తమ కారయోములను చేసుకోవడాని్న ఉపపాదించడాని్న బటేటు ప్రాణము 
వాగాదుల వసిషఠుతావాది గుణాలకు హేతువు అయియో ఉండడము సిది్ధంచ్తున్నది. అదే 
ప్రాణానికి వసిషఠుతావాది గుణయోగితవాము ఏదైతే వాగాది వసిషఠుతావాదులకు హేతువై 
ఉండడము ఉన్నదో. అందువల్ల ఇక్డ కూడా వసిషఠుతావాది గుణాలతో కలయిక 
ఉన్నందువల్ల ప్రాణము జ్యోషఠుము అని తెలియవచిచేంది. కనుక విదాయో భేదము లేదు. ఇద్ 
సరావిభ్ద్ధికరణము.

*  *  *
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ఇక ఆనంద్ద్యధికరణము.

ప్రాణవిదయోకు అంగమైన మరొక విషయము కూడా తరువాత నిరూపణ 
చేయబడగలదు. ప్రసుతుతము ప్రాణము వసిషఠుతావాది అనుసనా్ధనము లేకుండా జె్యోషఠుయా 
శ్రైషఠుయా అనుసనా్ధనము కుదరడం లేదు. కనుక వసిషఠుతావాదులు చెప్పబడకపోయినప్పటికీ 
కౌషీతకీ ప్రాణవిదయోయందు ఏవిధంగా లభసుతున్నదో ఆ విధంగానే బ్రహ్మ 
సవారూపాను సనా్ధనము ఏ గుణాలు లేకపోతే పొసగదో, ఆ గుణాలు బ్రహ్మ 
విదయోల యందు అని్నంటియందునూ్న అనుసని్ధంచదగినవి అనే అంశము ఇక్డ 
ప్రతిపాదింపబడుతున్నది.

సూ।। ఆనంద్దయః ప్రధ్నస్య 3-3-11 ప్రధ్నుడైన పరబ్రహ్మయొక్ 
ఆనందాది గుణాలు అని్న విదయోలలోను ఉపసంహారము చేసుకోదగినవే. ఇక్డ 
బ్రహ్మ యొక్ సవారూప గుణాలకు అని పరవిదయోలయందు ఉపసంహారము - 
తెచిచేపెటుటుకోవడము - ఉన్నదా? లేదా? అని విచారంపబడుతున్నది. ప్రకరణానికి 
సమ్బని్ధంచని వాటిని ఉపసంహారము చేసుకోవడంలో ప్రమాణము ఏదీ లేదు కనుక 
ప్రకరణములో వినబడినవాటికే ఉపసంహారము. ఇతరములైన వాటికి ఉపసంహారము 
లేదు అని పూరవాపక్షము ఎదురైతే చెప్పబడుతున్నది. ఆనందాదయః ప్రధ్నసయో 
అని. సూత్రములో అభేదాత్ అనే పదము కూడా ఉన్నది గమనించాలి. ప్రధ్నుడు 
గుణవనుతుడు ఐన బ్రహ్మ అని్న ఉపాసనలో్లనూ భేదము లేక ఒక్డే అయియో ఉన్నందువల్ల, 
గుణములు కలవానికంటే గుణాలు వేరుగా ఉండనందువల్ల, అని్నచోట్లలోనూ / అని్న 
బ్రహ్మవిదయోల యందునూ్న ఆ గుణాలన్్న ఉపసంహారము చేసుకోవలసినవే.

ఇట్్ల ఐనపు్పడు గుణి కంటే వేరుకాకపోవడం వల్లనే ఆనందాదులవలె 
ప్రియశిరస్తు్వదులు కూడా తస్యప్యమేవశిరః ఇతాయోదులయందు బ్రహ్మయొక్ 
గుణాలుగా వినబడినవన్్న అని్నటియందునూ్న వచిచే చేరవలసి ఉంటవి అని 
అన్నట్లయితే కాదు అని చెపి్పనారు.

సూ।। ప్యశిరస్తోవాద్ అప్రాపితోః ఉపచయాప చయౌహిభ్దే 3-3-12. 
ప్రియ శిరస్తు్వది గుణాలు ప్రాపితుంచవు. అవి వచిచేచేరతే బ్రహ్మకు కూడా వృది్ధ 
క్షయాలు ఏర్పడుతవి. బ్రహ్మయొక్ సవారూపమైన గుణాలు వచిచే చేరుతవి అని 
చెపి్పనపు్పడు ప్రియశిరస్తు్వదులకు ప్రాపితు లేదు. అవి బ్రహ్మ గుణాలు కావు కనుక. 
ప్రియశిరస్తు్వదులు బ్రహ్మను పురుషాకారముతో పోలిచే చెప్పడంలో మాత్రమే అవి 
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అనతుర్తములు - భాగములు - అవుతున్నవి. అట్్ల కాకపోయినపు్పడు శిరసుస్ పక్షము 
పుచ్ఛము మొదలైన అవయవములతో భేదము ఏర్పడితే బ్రహ్మకు కూడా పెరుగుదల 
తరుగుదలలు ఏర్పడుతవి. అట్్ల ఐనపు్పడు సత్యం జాఞానము ననతోం బ్రహ్మ ఇతాయోది 
వాకాయోలు విరోధులుగా మారుతాయి.

ఇదే విధంగా బ్రహ్మతో సమ్బన్ధము ఉన్న ఐశవారయోగామీ్భరయో ఔదారయో 
కారుణాయోదులుగా ఉన్న అననతుమైన గుణాలు గుణి ఐనవాడి నుండి విడిగా ఉండలేనంత 
మాత్రము చేత ఆ ప్రకరణములో వినిపింపనివి కూడా వచిచే చేరతే అని్న గుణాలూ 
అని్న బ్రహ్మ విదయోలో్లనూ (చేర వలసి ఉంటుంది) ప్రసకతుములు కావలసి ఉంటవి. పైగా 
అవి అననాతులు కాబటిటు ఉపసంహరంప సమరథాములు కాకపోతవి. అని శంకించితే 
చెపుతునా్నరు.

సూ।। ఇతర్తవిరథా స్మాన్యత్ 3-3-13 ఇతరములైన గుణాలు వసుతువు 
(బ్రహ్మ) సమానుడు కాబటిటు అని్నంటిలోను అనువరతుంచ్తవి. తుశబదుము చోదాయోని్న 
తిపి్పకొడుతున్నది. ఇతరములైన ఆనందాదులు అరథాము బ్రహ్మ సమానమైనందున 
అని్నచోట్లలోనూ అనువరతుసతువి. ఏదైతే అరథాసమానములో - అరథాము - వసుతువు 
- యొక్ సవారూపాని్న నిరూపించే ధరా్మలుగా అరథామును ప్రతీతి చేయడంలో 
(తెలుపడంలో) అనుబన్ధము కలవిఐ ఉంటున్నవో అవి అరథాము యొక్ సవారూపము 
వలె అని్నచోట్లలోనూ అనువరతుంచ్తవి. వచిచేచేరుతుంటవి. అటువంటివైన గుణాలు 
సతయోము జా్నము ఆనందము అమలతవాము అననతుతావాలు. యతోవా ఇమాన్ 
ఇతాయోది వాకయోము చేత జగతుతుకు కారణమైనవాడుగా ఉపలక్షితుడైన బ్రహ్మ సత్యం 
జాఞానమననతోం బ్రహ్మ, ఆనందోబ్రహ్మ అని ఆనందాదిగుణాలచేత సవారూపమును బటిటు 
నిరూపింపబడుతునా్నడు.  కనుక ఉపాసుయోడైన బ్రహ్మయొక్ సవారూపము తెలియడం 
కొరకు అని్న విదయోలయందునూ్న ఆనందాదులు అనువరతుంచ్తవి. ఏవైతే సవారూపము 
నిరూపింపబడిన బ్రహ్మలో కారుణయోము మొదలైన గుణాలు తెలియబడుతున్నవో అవి 
గుణి యందు విడిగా ఉండలేనివి ఐనప్పటికీ ప్రతీతికి అనుబంధులు కావు కనుక, ఏవి 
ఎక్డ వినిపింపబడినవో అవి అక్డ ఉపసంహరంపబడవలసినవిగా ఉంట్యి. 
కనుక దోషము ఏమీ లేదు (ఇబ్బంది లేదు)

ఉపచయాపచయాలు వచేచే ప్రసంగము ఉన్నందున ప్రియ శిరస్తు్వదులు 
బ్రహ్మ పురుష్డి విధముగా రూపణ కొరకు మాత్రమే చెప్పబడినవి. బ్రహ్మ గుణాలు 
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కావు. అని అనా్నరు కదా! అపు్పడు ఆవిధంగా రూపములేని బ్రహ్మను ఆ విధమైన 
ప్రియశిరస్తు్వదులు కలవాడు అని నిరూపించడం దేనికి? ఆ విధమైన రూపము 
లేనివాడిని అటిటువాడినిగా నిరూపించినపు్పడు ఏదో ఒక ప్రయోజనమంటూ 
ఉండాలికదా! ఎట్్లగైతే ఆతా్మనంరథినంవిద్్ధ. ఇతాయోది పోలిక చేత ఉపాసకుడైన 
వానికి, వాడికి ఉపకరణాలైన వాటినిన్్న రథి రథ్దులుగా రూపణము (ఆరోపించి 
చెప్పడము) ఉపాసనకు ఉపకరణాలైన శరీరాని్న ఇంద్రియాలను వశీకరణము 
చేసుకోవడం కోసం చెయయోబడుతున్నది అని చెప్పబడింది. ఇక్డ అట్్లంటి ఏదైనా ఒక 
విధమైన ప్రయోజనము కనుపించడము లేదు. కనుక ప్రియ శిరస్తు్వదులను బ్రహ్మ 
గుణాలని బలవంతంగానైనా అంగీకరంచి తీరాలి అని అంటే చెపుతునా్నరు.

సూ।। ఆధ్్యనయ ప్రయోజనభావాత్ 3-3-14 వేరే ప్రతేయోకమైన ప్రయోజనము 
లేదు కాబటిటు ఆధ్యోనము - అనుచినతునము కొరకు ఉపదేశింపబడుతున్నది. వేరే ప్రతేయోక 
ప్రయోజనము లేకపోయినా ఆధ్యోనము కొరకు ఈ విధమైన రూపణోపదేశము 
చేయబడుతున్నది. ఆధ్యోనమనగా అనుచినతునము - అదే ఉపాసనము అని 
అనబడుతున్నది. బ్రహ్మ విద్ప్్నతి పరమ్. అనే చోట ఉపదేశింపబడిన 
ఆధ్యోనరూపమైన వేదనము సిది్ధంచ్టకొరకు ఆనందములను బ్రహ్మను చేరుకోవడం 
కోసం ఆనందమయుడైన బ్రహ్మను ప్రియ మోదాది రూపంగా విభజించి శిరసుస్ పక్షము 
- రక్లు - హస్తులు మొదలైనవాటినిగా ఆరోపించి చెప్పబడుతున్నది. ఎట్్లగంటే 
అన్నమయుడైన పురుష్డు దేహము శిరసుస్ రక్లు మొదలైనవాటితో తసే్యదమేవ 
శిరః ఇతాయోది వాకయోముతో బుదిదుయందు ఆరోపింపబడుతునా్నడు. ఏ విధంగానైతే 
ప్రాణమయ మన్మయ విజా్నమయులు తస్యప్రాణఏవ శిరః ఇతాయోదులతో 
ప్రాణాది అవయవాలతో బుది్ధ యందు ఆరోపింపబడుతునా్నరో అదేవిధంగా వేరొక 
వసుతువు ఐన ఆ జీవునిలోని అనతురాత్మ ఐన ఆనందమయుడునూ్న ఒక భాగము ఐన 
ప్రియమోదాదులతో శిరసుస్ మొదలైనవాటినిగా ఆరోపించబడుతునా్నడు. ఈ విధంగా 
ఆనందమయునికి చెందినవిగా ప్రియశిరస్తు్వదులు ఉపలక్షణాలు అవుతునా్నయి 
కాబటిటు అవి ఎల్లపు్పడు ఆనందమయుడి ప్రతీతిలో అనువరతుంచవు. (ఉపలక్షణము 
లక్షయాము ఐన వసుతువులో వెన్నంటి ఉండదు. ఒకపు్పడు సని్నహతమై ఉంటుంది. 
మరొకపు్పడు దూరంగా విడిగానూ ఉంటుంది)

సూ।। ఆత్మశబ్్ద చ్చ 3-3-15 ఆత్మ శబాదుని్న ప్రయోగించినందువల్లనునూ్న 
అన్్యఽనతోర ఆతా్మఽనన్దమయః జీవునిలోపల ఉండే మరొకడైన అనతురాత్మ 
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ఆనందమయుడు అనే వాకయోమునందు ఆత్మ శబదుము చేత పరమాత్మ నిరేదుశింపబడు 
తునా్నడు కనుక ఆత్మకు శిరసుస్ రక్లు తోక (వెను్న) మొదలైనవి ఉండవు కావుననూ 
ప్రియశిరస్తు్వదులు ఆయనను సులభంగా అరథాము చేసుకోవడం కోసము ఆరోపించి 
చెప్పడం జరుగుతున్నదని తెలియవసుతున్నది.

ఔనండీ! అన్్యఽనతోరఆతా్మ ప్రాణమయః, అన్్యఽనతోర ఆతా్మ మన్మయః అని 
ఆత్మ శబదుము (జీవా) ఆత్మల యందునూ్న మునుపు ప్రయోగించబడింది కాబటిటు. 
అన్్యనతోర ఆతా్మ ఆనన్దమయః అని ఆత్మ శబదుము పరమాత్మకు సమ్బని్ధంచింది అని 
ఎట్్ల నిశచేయింపబడుతున్నది? అని అంటే చెపుతునా్నడు.

సూ।। ఆత్మ గృహీతిః ఇతరవత్ ఉతతోరాత్ 3-3-16 ఇతర వాకాయోలవలె ఆత్మ 
శబదుముతో పరమాత్మనే గ్రహంపబడుతునా్నడు. ఉతతురవాకాయోని్న బటిటు అన్్యఽనతోర 
ఆతా్మ ఆనందమయః అనేచోట ఆత్మ శబదుముతో పరమాత్మనే గ్రహంపబడుతునా్నడు. 
ఇతరవత్ - మిగతా వాకాయోలో్ల వలె. ఆతా్మవా ఇదమేక ఏవాగ్రఆసీత్. సఈక్త 
లోకను్నసృజా ఆత్మ ఒక్డే సృషిటు జరుగడానికి ముందుకాలములో ఉండినాడు. ఆయన 
ఈ లోకాలను పుటిటుంచాలని తలచినాడు. ఇతాయోది వాకాయోలయందు ఆత్మ శబదుము చేత 
పరమాత్మనే గ్రహంపబడుతునా్నడు. దానివలెనే అని తెలుస్కోవాలి. ఇట్్ల ఎందువల్ల 
గ్రహంచాలి అని అంటే ఉతతురాత్ - దాని తరువాత వచేచే వాకాయోని్నబటిటు, సోఽకామయత 
బహుస్్యమ్ ప్రజాయేయ అని ఆనందమయునికి సమ్బని్ధంచిన విషయాని్న తెలిప్ 
ఉతతురవాకయోము వలన.

సూ।। అనవియాద్తిచేత్ - స్్యదవధ్రణమ్ 3-3-17 మీరు తొలుత చూపించిన 
వాకాయోలో్ల ఆత్మ ఇతరములైన వాటియందు అనవాయించింది కదా! అంటేకాదు. 
అవధ్రణము ఉన్నందువల్లనే పరమాత్మ గ్రహంపబడుతాడు. ఈ వాకాయోని కంటే 
ముందువాకాయోలలో ఆత్మలు కాని వాటియందు ఆత్మ శబదుము అనవాయించ్తూ 
కనపడుతున్నది కాబటిటు ఉతతురవాకాయోని్న బటిటు నిశచేయము చేయడం కుదరదు అని 
అనేట్లయితే అవధ్రణము వలన అవుతుంది. నిశచేయము తప్పక అవుతుంది. 
ఎందువల్ల అనగా అవధ్రణము వలన. పైన చెపి్పన వాకాయోనికనా్నముందు 
తస్్మద్విఏతస్్మద్త్మనః ఆకాశసస్మూభూతః. ఆ విధంగా సంకల్పము చేసిన ఆత్మ 
నుండి ఆకాశము పుటిటుంది అని పరమాత్మను గురంచే బుది్ధలో నిశచేయమవుతున్నది. 
అన్నమయుడికి వేరయిన ప్రాణమయుడియందు మొదట పరమాత్మ బుది్ధ కలిగింది. 
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దాని తరావాత ప్రాణమయుడి కంటే వేరయిన మన్మయుడి యందు ఆ తరువాత 
విజా్నమయుని యందు పరమాత్మ దృషిటు కలిగింది. పిదప ఆనందమయుడిపైన 
కలిగిన పరమాత్మ భావన ఆయన కంటే పైన మరొకడు లేడు కనుక, దానికి తరువాత 
వచిచేన సోఽకామయత అనే వాకాయోని్నబటిటు ఆనందమయుని యందు పరమాత్మ భావన 
నిలిచిపోయింది. కనుక ఉపక్రమము / మొదట్్ల కూడా పరమాత్మ కాని దానియందు 
పరమాత్మ అనే తలంపుతో ఆత్మ శబదుము అనవాయాని్న పొందుతున్నది. కనుక ఏ 
దోషమూ లేదు అంతా సమంజసమే. ఇద్ ఆనంద్ద్యధికరణము

*  *  *

ఇక కారా్యఖ్్యనధికరణము

సూ।। కారా్యఖ్్యనదపరవిమ్ 3-3-18 అప్రాపతుమైనదాని్న చెపు్పతునా్నరు 
కాబటిటు అపూరవాము విధంపబడుతున్నది. ఇంతకుముందు ప్రస్తువించబడిన 
ప్రాణవిదయోలో మిగిలిన అంశము ఇపు్పడు విచారంపబడుతున్నది. ఛన్దుగయో 
వాజసనేయకములందు జ్యోషఠుము శ్రేషఠుము ఐన ప్రాణాని్న ఉపాసించాలి అని చెపి్ప 
ప్రాణానికి వసత్రముగా జలాలు చెప్పబడుతున్నవి. ఛన్దుగయోములో సహోవాచకం 
మేవాసోభవిష్యతీతి. ఆపఇతిహోచ్ః తస్్మద్వి ఏతదశిష్యనతోః పురస్తోచో్చపరిష్ట్చ్చ 
అద్భూఃపరిదధతి. లముభూక్ హవాసోభవత్యనగ్్న భవతి. ఇతి ఆ ప్రాణము అన్నది 
నాకు వసత్రము ఏది? అని. న్ళ్్ళ అని వారనా్నరు. అందుచేతనే తినడానికి ముందు 
తిన్న తరువాత న్టితో కపు్పతునా్నరు. వసత్రమును ధరంచినవాడు నగు్నడు కాడు 
అని. ఇక వాజసనేయకములో కంమే వాసః ఇతి ప్రాణేనపృష్ట్ వాగాదయః ఊచ్ః 
ఆప్వాసః ఇతి తద్విద్వింసః శ్రోత్రియాః అశిష్యనతో ఆచామన్తో. అశితావి చాచామన్తో. 
ఏతమేవ తదనమనగ్నం కరవిన్తో మన్యన్తో. తస్్మదేవం విధమశిష్యన్ ఆచామేత్. 
అశితావిచాచామేత్. ఏతమేవతదనమనగ్నం కర్తే ఇతి. నాకు బటటు ఏది అని 
ప్రాణముచేత ప్రశి్నంచబడిన వాగాదులు చెపి్పనారు. న్ళ్్ళ వసత్రము అని. అందువలన 
విదావాంసులు ఐన శ్రోత్రియులు భ్జించదలుచేకున్నవారై ముందుగా మంచిన్ళ్ళను 
త్రాగుతునా్నరు. తరువాత కూడా త్రాగుతునా్నరు. ఈవిధంగా ప్రాణాని్న నగ్నము 
కాకుండా చేసుతున్నవారై గౌరవిసుతునా్నరు. అందువల్ల భ్జించకముందు పెదదులు 
ఆచమనాని్న చేసుతునా్నరు. కావున తినకముందు తిన్న పిదప ఆచనమం చేయాలి. ఈ 
న్రే ప్రాణాని్న నగ్నము కాకుండా చేసుతుంది అని.
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ఇక్డ సంశయము. ఇక్డ ఆచమనము చెయాయోలి అని విధంచబడుతున్నదా? 
లేక న్ళ్్ళ ప్రాణానికి వసత్రముగా పరగణన/ అనుసనా్ధనం చేయబడుతున్నవా? 
అని. అశిష్యన్నచామేత. అశితావిచా చామేత్ అచమన శబదుముపైన విధలిఙ్ 
ప్రతయోయము వినిపిసుతున్నది. మరయు ఏతమేవ తదన మనగ్నం కర్తే వేదనము 
తెలియజ్యడము నందు విధలిఙ్ ప్రతయోయము లేనందువలా్ల, అనగ్నతా సంకీరతునము 
ప్రశంస్ అరథాముతో అనవాయము కుదురుతున్నందువల్ల, భ్జనాంగమైన 
ఆచమనము స్మమృతులలో విధంపబడిన ఆచారము వలన ప్రాపతుమైంది/ వచిచేంది 
అవడంవలననూ విధ ప్రతయోయము యొక్ బలాని్నబటిటు ప్రాణవిదయోకు అంగమైన 
మరొక ఆచమనము విధంపబడుతున్నది అని అంటే చెపుతునా్నము. త్రాగబడే 
మంచిన్ళ్్ళ ప్రాణానికి వస్త్రలుగా అనుసంధ్నము / తలంపు చేయడమే ఇక్డ 
“అపూరవాము” అని అనబడుతున్నది. అనగా అప్రాపతుమైనది విధంపబడుతున్నది. 
కారాయోఖాయోనాత్ఽఅప్రాపతుమైన దాని్న చెపి్పనందువల్ల. అప్రాపతుమైన దాని్న చెపి్పనపుడే 
శబాదునికి అరథాము / అరథావతతు్వము ఉంటుంది. స్రాంశమేమిటంటే - కింమేవాసః, 
ఆపోవాసః అది్భఃపరదధతి, ఏతమేవ తదనమనగ్నం కురుతే అని ఉపక్రమ 
ఉపసంహారాల యందున్న వాకాయోల దావారా ప్రాణానికి న్ళ్్ళ వసత్రముగా భావించబడడం 
తెలియవసుతున్నందువల్ల, ఆచమనము స్మమృతి, ఆచారాలవల్ల ప్రాపతుమైనందువల్ల 
ఆచమనాని్న తిరగి చెప్పడము వల్ల ఆచమన్యములైన మంచిన్ళ్ళను ప్రాణానికి 
వసత్రమునుగా భావించండి అని ఆదేశించబడుతున్నది అని. కనుకనే ఛన్దుగయోమునందు 
తస్్మద్వి ఏతదశిష్యనతోః పురస్తోచ్చ ఉపరిష్ట్చ్చ అద్భూః పరిదధతి. అందువల్లనే 
అనా్నని్న తినడానికి ముందు తిన్న తరువాతనునూ్న న్టితో కపు్పతునా్నరు. అని మంచి 
న్ళ్ళతో కప్పడమే చెప్పబడింది. కాని ఆచమనము కాదు. (అనగా భ్జనానికి ముందు, 
అయిపోయిన తరువాతనునూ్న అడుగున వసత్రమును ధరంచి, పైన ఉతతురీయాని్న 
కపి్పనటు్లనూ్న మంచిన్ళ్ళను ఒకానొక మోతాదులో పుచ్చేకోవాలి. మంచిన్ళ్్ళ 
ప్రాణానికి ఆపాయోయనాని్న - తృపితుని, ప్రీతిని - కలి్సతువి. మనిషికి వస్త్రలు అట్్లంటివే. 
ఇక ఆచమనము శుది్ధ కొరకు చేయబడేది. ఇది మూడుస్రు్ల కేశవాదినామాలతో 
లోనికి అరచేతి గుంట్డు / ఉద్ధరణెడు తీరాథాని్న పుచ్చేకోవడము. అన్నం తినడానికి 
ముందూ వెనుక చెప్పబడుతున్నందున ఆచమనము అంటే న్ళ్్ళ త్రాగడమే అని 
అరథాము చెపు్పకోవాలి. వైదుయోల మాట కూడా ఇదే. కొందరు తెలిస్న పెదదులు భ్జనానికి 
నడుమ మంచిన్ళ్్ళ త్రాగరు.) ఇద్ కారా్యఖ్్యనధికరణము

*  *  *
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ఇక సమానధికరణము

సూ।। సమాన ఏవం చాభ్ద్త్ 3-3-19 రండు విదయోలూ సమానములే. 
భేదము లేదు కాబటిటు వాజసనేయక శాఖయందు అగి్న రహసయోములో శాండిలయో విదయో 
పఠంపబడింది. సత్యంబ్రహే్మతు్యపాసీత. అధఖలు క్రతు మయోఽ యం పుర్షః. 
బ్రహ్మను సతయోము అని ఉపాసించాలి. ఇక ఈ మానవుడు ఎల్లపు్పడు పనులను 
చేసూతునే ఉంటునా్నడు అని మొదలుపెటిటు స ఆతా్మనము పాసీత మన్మయం 
ప్రాణశరరం భారూపం ఆకాశాతా్మనం ..... సత్య సంకల్మ్ ఇతి అతడు ఆత్మను 
ఉపాసించాలి. ఆ ఆత్మ మనసుస్చే మాత్రమే తెలియబడేవాడు. జీవాత్మను (ప్రాణాని్న) 
శరీరముగా చేసుకొని ఉన్నటిటువాడు. ప్రకాశవనతుమైన రూపాని్న కలవాడు. ఆకాశము 
వలె అని్నచోట్్ల ఉన్నవాడు సతయోసంకలు్పడు. అతడిని ఉపాసన చేయవలెఅని. 
అదే విధంగా అదే వేదశాఖలో బృహదారణయోకము నందు తిరగి శాండిలయో విదయో 
పఠంపబడుతున్నది. మన్మయోఽయం పుర్షః భాః. సత్యః తస్మన్ననతోర్ హృదయే 
యథవ్రీహిరావియవోవా. స ఏష సరవిస్యవశీ సరవిసే్యశానః సరవిమిదం ప్రశాసతో 
యద్దం కంచ. ఇతి ఈ పురుష్డు మన్మయుడు ప్రకాశము కలవాడు. అని్న 
కాలాలో్లనూ ఉండేటివాడు. సతుయోడు. హృదయము లోపల, ఎట్్లగైతే వడ్ల గింజ 
యవధ్నయోపుగింజవలె చిన్నగా ఉనా్నడు. ఐనా ఆయన ఈ సమస్తున్్న తన స్వాధీనంలో 
ఉంచ్కున్నవాడు. సరావానికీ ప్రభ్వు. ఈ సమస్తుని్న తన ఇషటుము ప్రకారము 
నడిపించ్తాడు. ఈ కనిపించే విశవాంలో ఏ కొంచెమైనా సరే ఆయనకు లంగియ్ 
ఉంటున్నది అని.

దీని మీద సంశయము కలుగుతున్నది. ఇక్డ విదయో భేదాని్న కలి్ ఉన్నదా? లేదా? 
అని. సంయోగము చోదన ఆఖయోలు అనువాటిలో భేదము లేకపోయినా వశితవాము 
మొదలైన ఉపాసింపదగిన గుణాలో్ల విశ్షము ఉన్నది. అందువల్ల రూపభేదము 
ఏర్పడుతున్నది. దానివల్ల విదయోలో భేదము ఉన్నదిఅని పూరవాపక్షము రాగా 
సమాధ్నం చెప్పబడుతున్నది. సమాన ఏవం అని అగి్న రహసయోములో మన్మయ 
ప్రాణశరర భారూప సత్యసంకల్తవిము అన్ గుణాలనూ మన్మయతావాదులు 
సమానమే అయినప్పటికీ వశితవాము మొదలైనవి ఎకు్వగా ఉన్నటుటు కనిపించినా 
సతయోసంకల్పతవాము అనే గుణముతో ఏకమే అవుతున్నందువల్ల రూపభేదము లేదు. 
కనుక విదయోలు రండూ ఒక్టే. ఇద్ సమానధికరణము.

*  *  *
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ఇక సమ్బన్ధధికరణము

సూ।। సమ్బన్ధదేవమన్యత్పి 3-3-20 ఇది పూరవా పక్షి సూత్రము. పరస్పర 
సమ్బన్ధము ఉన్నది అందువల్ల విదాయో ఐకయోము అటే్ల గుణాలను చేరుచేకోవాలి ఇక్డే 
కాకుండా తకి్న చోట్లలోనూ ఇదే సూత్రాని్న పాటించాలి అని. బృహదారణయోకంలో 
వినిపించ్తున్నది. సత్యం బ్రహ్మ అని మొదలుపెటిటు తద్యతస్త్య మసౌస ఆద్త్యః 
యఏష ఏతస్మన్ మండలే పుర్షః యశా్చయం దక్షిణేఽక్న్ సతయోమైనవాడెవవాడో 
అతడే ఆదితుయోడు. ఈ మండలములో కనిపిసుతున్న పురుష్డు. ఇంకా ఎవడైతే 
మానవుని కుడికంటిలోనూ ఉనా్నడో. అనిన్్న మొదలుపెటిటు ఆదితుయోని మండలములో 
కంటిలోనునూ్న సతయో మనబడే బ్రహ్మను వాయోహృతులను శరీరముగా కలవాడుగా 
ఉపాసించవలెను అని చెపి్ప తసో్యపన్షదహరితి అధిదైవమ్. తసో్యపన్షదహమితి 
అధ్్యత్మమ్. అని రండు ఉపనిషతుతులు రహసయోము ఐన నామాలు/ ప్రు్ల కలవి 
ఉపాసనకు సమ్బన్ధము కలవి / శ్షములుగా ఉపదేశింపబడుతున్నవి. అది వినిపించిన 
ప్రకారము స్థానవిశ్షములకు నియతములు (వాటికి మాత్రమే పరమితాలు) 
అవుతునా్నయా? లేక ఈ రండూ రండుచోట్్ల ఎట్్లంటి నియమం లేకుండా 
సమ్బన్ధమును కలిగి ఉంటునా్నయా? అని సందేహము కలిగితే వాయోహృతులను 
(భూః భ్వః సువః) అనే వాటిని శరీరముగా కలిగి సతయోశబదుముతో పిలువబడుతూ 
ఉపాసుయోడైన బ్రహ్మ రండు స్థానాలతోనూ సమ్బన్ధము ఉన్నందువల్ల, ఉపాసుయోడు ఒక్డే 
కాబటిటు రూపములో భేదము లేనందువల్ల సంయోగాదులలోనూ భేదము లేదు కనుకనూ 
విదయో ఒక్టే అవుతున్నందువలా్ల రండు విదయోలూ నియమములేకనే అనవాయించ్తాయి 
అని సిద్ధమయియోంది. అందువల్ల ఈ విషయము చెప్పబడుతున్నది. సమ్బన్ధము ఉన్నది 
కాబటిటు ఇదే తీరుగా తకి్న చోట్లలోనూ అని. ఎట్్లగైతే మన్మయతవాము మొదలైన 
గుణాలతో విశిష్టుడైన వాడు ఒక్డే కనుక ఉపాసింపదగినవారలో ఐకయోము (ఒక్రే 
అగుట) ఉండటము వల్ల రూపంలో అభేదమున్న కారణంగా విదయో ఒక్టే అవుతున్నది 
కాబటిటు ఒకచోట చెప్పబడిన గుణాలను మరొక చోటకు తెచిచేపెటుటుకోవాలి. ఈ తీరుగానే 
అనయోత్ర - మరొకచోట అక్షి సమ్బన్ధము ఆదితయో సమ్బన్ధమూ ఉన్న సతయోము అనబడే 
బ్రహ్మ ఒక్డే అవుతునా్నడు కాబటిటు రండుచోట్ల చెప్పబడిన గుణాలు రండుచోట్లలోనూ 
ఉపసంహరంచ్కోవలసినదే. అని పూరవాపక్షము ఎదురవుతే చెపు్పతునా్నము.
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సూ।। నవా విశేష్త్ 3-3-21 న్వు చెపి్పనటు్ల కాదు. ఉపాసుయోడైన వానిలో 
రూప విశ్షము ఉన్నది. విదె్యోకయోము వలన గుణోప సంహారము చేసుకోవాలని ఏ 
మాట అనా్నవో అది తగదు. ఎందువల్లనంటే విశ్షాత్ ఽఉపాసుయోడైన రూప విశ్షము 
ఉన్నందువల్ల. బ్రహ్మ ఒక్డే ఐనా ఒకచోట ఆదితయో మండలములో ఉన్నవాడైనందువల్ల 
ఉపాసయోతవాము, మరొకచోట అక్షి (కను్న) ఆధ్రముగా కలి్ ఉన్న సమ్బన్ధము నందలి 
భేదాని్న బటిటు రూపభేదము కలుగుతున్నది. అందుచేత విదాయోభేదము ఉన్నది. కాన్ 
ఈ విధంగా శాండిలయో విదయోలో ఉపాసుయోడైన వాని యొక్ స్థానము వేరుకావడం 
లేదు. రండుచోట్లలోనూ హృదయాని్న ఆధ్రము చేసుకొనే ఉపాసుయోడుగా 
చెప్పబడుతునా్నడు. కనుక వయోవసథా కలిగి ఉన్నవి. అని నిర్ణయము.

సూ।। దర్శయతిచ 3-3-22 అక్షాయోధ్రము ఆదితాయోధ్రము గల రండింటికీ 
గుణాలను ఒక్చోట చేరుచేకోవడమును తగదని చూపిసుతునా్నడు. తస్్యతస్య 
తదేవరూపం యదముష్యరూపం. ఇతడిది ఏ రూపమో ఆవలివాడిది కూడా అదే 
రూపము అని రూపాతిదేశములో. తనంతట తానుగా ప్రాపితుంచకపోయినపు్పడు అతి 
దేశము దావారా ప్రాపితు కావాలనే కోరక ఉంటుంది కదా! ఇద్ సమ్బన్ధధికరణము

*  *  *

ఇక సమభూమృతి అధికరణము

సూ।। సమభూమృతి దు్యవా్యపతోష్పి చాతః 3-3-23 పోషణము ఆకాశమునందంతటనూ 
వాయోపించియుండుటమునూ్న స్థానభేదాని్న బటేటు నిర్ణయించ్కోవాలి. తైతితురీయక 
శాఖలో మరయు రాణాయనశాఖ వార ఖిలభాగాలలోను (మిగిలినవి/ స్రములు) 
బ్రహ్మ జ్్యష్్ఠ వీరా్య సంభృతాన్ బ్రహా్మగ్రేజ్్యష్ఠంద్వమాత తాన బ్రహ్మభూతానం 
ప్రథమోఽతజజ్ఞా తేనరహితి బ్రహ్మణాస్రి్ధతుంకః. పరాక్రమము గల శకితు వంతములన్్న 
బ్రహ్మతోనే ఆరంభమవుతున్నవి. ఆయనతోనే పోషింపబడుతున్నవి. బ్రహ్మ శ్రేషఠుమైన 
దుయోలోకాని్న విసతురంచినాడు. ఈ సమసతు భూతాలకు బ్రహ్మనే మొటటుమొదటివాడు. 
ఆయనే ముందుగా పుటిటునాడు. ఆ బ్రహ్మతో పోటీపడడానికి సమరథాత కలవాడెవడు? 
అని బ్రహ్మలో శ్రేషఠుములు జ్యోషఠుములు ఐన వీరయోములు (ఘనకారాయోలు) అన్్న 
పోషింపబడుతున్నవి. అట్్లగే ఆకాశము నందంతట్ వాయోపించి ఉండుట వంటి 
గుణాలసముదాయమంతా ఆయనలోనే ఉన్నవి అని పఠంపబడుతున్నవి / 
ఉపదేశింపబడుతున్నవి. వాటియొక్ ఉపాసనా విశ్షాని్న ప్రస్తువించకుండానే 
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పఠంపబడిన గుణాలు అన్్న సరవావిదయోలలోనూ ఉపసంహారము చేసుకోవాలి అని 
సిద్ధము ఐతే చెప్పబడుతున్నది. సమ్భమృతి దుయోవాయోపితు అపి అని. సమ్భమృతి దుయోవాయోపితు 
అనే పదము సమాహారదవాందవాము నందు ఏకవద్ భావము వచిచేంది. సమ్భమృతి 
అధకములైన గుణాలను అధయోయనము చేయకపోయినప్పటికీ అతఏవ - ఈ 
స్థానముల యొక్ భేదాని్న బటిటు వయోవసథా చేసుకోవలసి ఉన్నది. అంతేకాన్ అని్నచోట్్ల 
అని్నంటిన్ ఉపసంహరంచ్కోకూడదు. ఐతే అనారభయో అధీతము లైన గుణాలను 
స్థానవిశ్షాని్న బటిటు అవి అక్డ ఇవి ఇక్డ అని నియతం చేయడం కుదురుతుంది అని 
అంటే తమ స్మరాథాయాని్న బటిటు అని చెపుతునా్నము. ఇక దుయోవాయోపితు అయితే హృదయము 
మొదలైన అల్పస్థాన విషయాలైన విదయోలయందు ఉపసంహరంచడానికి వీలుకాదు. 
సమ్భమృతి ఆదులు కూడా వాటి సహచారులు వాటితో సమానమైన దేశాలు కలవి ఐన 
విదయోలయందు ఉపసంహరంచదగినవి కావు. శాండిలయో విదయో దహరవిదయో వంటి 
అల్పస్థానాలకు సంబని్ధంచిన వాటియందు జా్యయాన్ పృథివా్యః. పృథివి కంటే 
పెదదువాడు యావాన్ వా అయమాకాశః తావాన్షనతోర్ హృదయ ఆకాశః ఈ ఆకాశము 
ఎంత పెదదుదో హృదయములోనున్న ఆకాశమునూ్న అంతటిదే ఇతాయోదులు మాత్రము 
ఆయాచోట్లలో ఉపసంహరంచ్టకు అశకయోములే. ఐనా మన్మయతవా అపహత 
పాప్మతవాము మొదలైన గుణవిశిష్టుడైన వాడు ఉపాసింపదగినవాడు ఐన పరమాత్మ 
యొక్ మహాతా్మయాని్న ప్రతిపాదించేవిగా ఉనా్నయి. ఇద్ సమభూమృత్యధికరణము.

*  *  *

ఇక పుర్ష విద్్యధికరణము

సూ।। పుర్ష విద్్యయామపిచ ఇతర్ష్ం అనమా్ననత్ 3-3-24 
రండుచోట్్ల పఠంపబడినవి పురుష విదయోలే ఐనా విదాయోభేదము ఉన్నది. ఒకచోట 
ఉపదేశింపబడినవి. మరొక్చోట పఠంచబడలేదు కనుక. తైతితురీయోపనిషతుతులో 
పురుష విదయో ఉపదేశింపబడుతున్నది. తస్్యవం విదుషయజఞాస్్యఽతా్మయజమానః 
శ్రద్్ధపతీ్న శరరమిథ్మం ఉరోవేద్ః లోమాన్బరిహిః. ఈ విధంగా సరవాజు్డైన 
యజ్సవారూపునికి యజమానుడు ఆత్మ. అతని భారయో శ్రద్ధ. యజమానుడి శరీరమే 
సమిధలు (హోమములో సమర్పంపబడే మోదుగుపుల్లలు) యజమానుని యొక్ 
వక్షఃసథాలము అగి్నహోత్రాని్న ప్రతిషిఠుంచే వేదిక. ఆయన వక్షః సథాలము నందుండే 
వెంట్రుకలు వేదిక చ్టూటు పరచే దర్భలు ఇతాయోదిగా.
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ఇక ఛన్దుగయోములో కూడా పురుష విదయో ఉపదేశింపబడుతున్నది. పుర్షవావ 
యజఞాః తస్యయాన్ చతురివింశతివరా్షణి. పురుష్డే యజ్ము. అతని ఏ ఇరువది 
నాలుగు సంవతస్రాల వయసుస్ ఉన్నదో మొదలుగా. ఇక్డ సంశయము 
కలుగుతున్నది. ఇక్డ చెప్పబడిన విదయోలు వేరువేరేనా? లేక కాదా? అని. పురుష విదయో 
అని ప్రు ఒక్టే కావడము, పురుష్ని యొక్ అవయవాలయందు యజా్వయవాలను 
కల్పనా స్మయోము వల్ల రూపము ఒక్టే అవుతున్నందువల్ల, తైతితురీయకములో 
ఫలసంయోగము వినిపించకపోయినందువల్ల ప్ర హ షడశం వర్ష శతం జీవతి. 
ఆతడు 116 నూట పదహారు సంవతస్రాలు జీవించ్తాడు అని ఛన్దుగయోములో 
వినిపించబడిందే పురుష విదాయోఫలము అవుతున్నందువల్ల ఫలసంయోగములో 
భేదము ఏమీ లేనందువలన విదయో ఒక్టే అని పూరవాపక్షము ఏర్పడితే చెప్పబడుతున్నది. 
రండు చోట్్ల పఠంపబడిన విదయోలను రండింటిన్ పురుషవిదయో అనియ్ పిలిచినా 
విదాయోభేదము ఉండనే ఉన్నది. ఎందువల్లనంట్వా? ఇతరేషామనామా్ననాత్. 
ఒక శాఖలో పఠంపబడిన గుణాలు మరొకదానిలో పఠంపబడనందువల్ల. అదెట్్ల 
గంటే. యత్ స్యం ప్రాతర్మధ్యన్్దనంచతాన్ సవనన్. ఉదయము పగటిపూట 
స్యంత్రము చేయబడే సవనాలు ఏవి ఉన్నవో ఇతాయోది వాకాయోలు తైతితురీయకములో 
పఠంపబడినటిటువి ఛన్దుగయోములో సవనములుగా ఉపదేశింపబడడం లేదు. మూడు 
భాగాలుగా చేయబడిన పురుష్ని యొక్ ఆయుషయోము ఛోన్దుగయోములో సవనముగా 
కలి్పంపబడుతున్నది ఛన్దుగయోములో వినిపింపబడిన అశిశిషా (తినాలనే కోరక) 
ఆదులను దీక్షగా కలి్పంచడము తైతితురీయకములో చేయబడలేదు. యజమానుని 
యొక్ పతీ్న మొదలైన వాటిని కలి్పంచడమునూ్న వేరుగా ఉన్నది. కనుక రండు 
చోట్లలోనూ రూపము భేదిసుతున్నది. అటే్ల ఫల సంయోగము కూడా భేదిసూతునే ఉన్నది. 
తైతితురీయకములోని పూరావానువాకము నందు బ్రహ్మణే తావిమహసే ఓమితా్యతా్మనం 
యంజీత బ్రహ్మ యొక్ గప్పదైన సవాభావాని్న పొందడం కొరకు ఓమ్ అని ధ్యోనము 
చేసూతు ఆత్మను పరమాత్మతో కలుపాలి. అని బ్రహ్మ విదయోను ప్రొ్ని దానికి ఫలముగా 
బ్రహ్మణో మహమానమాపో్నతి. బ్రహ్మ యొక్ మహమను (గప్పతనాని్న) 
పొందుతునా్నడు అని చెపి్ప తస్్యవం విదుషః ఇతాయోదిగా ఉపదేశింపబడిన పురుషవిదయో 
ఈ బ్రహ్మ వేతతుకే యజ్తవాకల్పనము చేయబడింది అని తెలుసుతున్నది. కనుక బ్రహ్మ 
విదయోకు అంగము ఐనందువల్ల బ్రహ్మను చేరుకోవడమే ఫలము. ఫలవత్ సన్్నధౌ 
అఫలమ్ తదంగమ్ ఫలము కలిగిన దానికి దగ్రగా నున్న ఫలము చెప్పబడనిది / 
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ఫలము లేనిది ఫలము చెప్పబడిన దానికి అంగముగా అవుతుంది. అనే నాయోయము 
ప్రకారము తైతితురీయకములో పఠంపబడిన పురుష విదయో బ్రహ్మవిదయోకు అంగము అని 
తెలుసుతున్నది. ఛన్దుగయోములో మాత్రము ఆయుషాయోని్న పొందడమే ఫలముగా గలది 
పురుషవిదయో అని చెప్పబడింది. అందువల్ల రూప సంయోగములు రండింటిలో భేదము 
కనబడుతున్నది. కాబటిటు విదాయోభేదము. కనుక ఒకచోట ఉపదేశింపబడిన గుణాలు 
మరొకవిదయోలో ఉపసంహారము చేయబడవు. ఇద్ పుర్ష విద్్యధికరణము.

*  *  *

ఇక వేధ్ద్యధికరణము.

వేధ్ద్ అరథాభ్ద్త్ 3-3-25 వేధ్దులకు అరథాభేదము ఉన్నది కనుక 
విదాయోంగములు కావు. అధరవాణ వేదానికి చెందినవారు ఉపనిషతుతులను చదువడం 
ప్రారంభంచినపు్పడు శుక్రంప్రవిధ్య హృదయం ప్రవిధ్య ఇతాయోది మనాత్రలను 
పఠసుతునా్నరు. స్మవేదము వారు రహసయో బ్రాహ్మణములను ఆరంభంచినపు్పడు 
దేవసవితః ప్రసువ యజఞామ్ ప్రసువ మొదలైనవాటిని చదువుతునా్నరు. కాఠకము, 
తైతితురీయమునకు చెందినవారు శంన్మిత్రశ్శం వర్ణః ఇతాయోదులను, 
శాట్యోయనులు శేవితాశ్వి హరినీలోఽస ఇతాయోదులను, ఐతరేయ శాఖకు చెందినవారు 
మహావ్రత బ్రాహ్మణానే్న ప్రజాపతిర్వి సంవతస్రః తస్్యష ఆతా్మ యన్మహావ్రతమ్. 
అని ఇక వాజసనేయ శాఖీయులు ప్రవర్యా బ్రాహ్మణాని్న దేవా హ వైసత్రమ్ న్షేదుః. 
ఇతాయోదులను చదువుతునా్నరు. ఈ విషయంలో సందేహము కలుగుతున్నది. ఈ 
ఉపనిషతుతులను చదువడము మొదలుపెటిటునపు్పడు చదువుతున్న శుక్రం ప్రవిధయో, శంన్ 
మిత్రః ఇతాయోది మనాత్రలు ప్రవరా్యాదులు ఐన కర్మలునూ్న విదాయోంగములా? కావా? అని. 
ఏది తగును అని అన్నట్లయితే విదాయోంగము అనేదే. సరయైనది. ఎందువల్ల నంటే 
సని్నధలో చదువబడడం వల్ల విదాయోంగమని తోసుతున్నది. శుక్రం ప్రవిధయో ఇతాయోదులైన 
మనాత్రలు ప్రవరా్యాదులైన కర్మలునూ్న బలవనతుములైన శ్రుతి లింగవాకయోములు వంటి 
ప్రమాణాల ప్రకారం యథ్యధముగా / ఉన్నది ఉన్నటు్లగా కర్మలో్ల వినియోగము 
చేయబడడం కనిపిసుతునా్న, శంన్మిత్రః, సహనావవతు ఇతాయోది మనాత్రలు మరొకచోట 
వినియోగింపబడక పోవడం వలన, విదయో యందే అధకారము ఉన్నది కాబటిటున్్న విదయోకు 
అంగమై ఉండడము తపి్పంచ్కోరానిది / అవరజున్యము. కనుక ఈ మనాత్రలు అని్న 
విదయోలో్లనూ ఉపసంహరంచ్కోవాలి. 
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అని పూరవాపక్షము రాగా చెపు్పతునా్నము. వేధ్దయోరథా భేదమున్నందువలన 
కాదు అని. శుక్రం ప్రవిధయో హృదయం ప్రవిధయో, ఋతం వదిషాయోమి సతయోం వదిషాయోమి, 
ఋతమవాదిషం సతయోమవాదిషమ్, తేజసివానాఽవధీతమసుతు మా విదివాషావహై 
ఇతాయోది లింగముల ప్రకారము అభచారము, అధయోయనము మొదలైన వాటియందు 
వీటి యొక్ వాడకము కనిపిసుతున్నది కావున విదాయోంగములు అని అనడానికి వీలే్లదు. 
ఇదీ చెప్పబడుతున్న విషయము - ఎట్్లగైతే హృదయం ప్రవిధయో ఇతాయోది మనాత్రలవల్ల 
అరథాము చేసుకోబడిన వసుతు స్మరథాయాము అనే లింగాని్న బటిటు శుక్రం ప్రవిధయో ఇతాయోది 
మనాత్రలు అభచారాదులకు సమ్బని్ధంచినవని అరథామవుతున్నదో అటే్ల ఋతం 
వదిషాయోమి, తేజసివానాఽవధీతమసుతు ఇతాయోది మనాత్రల యొక్ స్మరాథాయాని్న బటేటు 
శంన్మిత్రశ్శం వరుణః ఇతాయోది మనాత్రలు స్వాధ్యోయానికి చెందినవని తెలుసుతున్నది. 
కనుక అవి అన్్న విదాయోంగములు కావు. శుక్రం ప్రవిధయో ఇతాయోది ప్రవరా్యాది బ్రాహ్మణాలు 
ఇక్డ పఠంపబడుతునా్నయంటే దివాకీరతుయాతావారణయోకమునందు అనువాకములుగా 
చేరుచేకోబడినందువల్లనే. ఇద్ వేధ్ద్యధికరణము.

*  *  *

ఇక హాన్యధికరణము.

సూ।। హానౌతూపాయన శబ్దశేషతావిత్ కశాచ్ఛన్దః సుతోతు్యపగాన వత్ తదుకతోమ్ 
3-3-26 ఛన్దుగులు పఠంచ్తునా్నరు. అశవిఇవరోమాణి విధూయ పాపం, 
చన్ద్ర ఇవరాహోర్్మఖ్త్ ప్రముచ్య ధూతావిశరరం అకృతం కృతాతా్మబ్రహ్మలోకం 
అభిసమభూవామి గుఱ్ఱము వెంట్రుకలను దులుపుకున్నటు్ల పాపాని్న రాహువు న్ట్్ల 
నుండి చంద్రుడి వలె విడిపించ్కొని పాపకృతమైన శరీరాని్న విడిచిపెటిటు భగవనుతుడిని 
శరణువేడి బ్రహ్మలోకానికి చేరుకుంట్ను అని. అథరవావేదము వారునూ్న తద్ విద్విన్ 
పుణ్యపాపే విధూయ న్రంజనః పరమం స్మ్యముపైతి బ్రహ్మను ఉపాసించినవాడు 
అపు్పడు (మరణకాలంలో) తనవైన పుణయోపాపాలను వదిలించ్కొని దేనితోనూ 
సమ్బన్ధము లేనివాడై పరమాత్మతో మికి్లిది ఐన సమానతావాని్న (పోలికను స్టిలేని 
దాని్న) పొందుతునా్నడు అని. ఇక శాట్యోయనులు తస్యపుత్ఃద్యముపయన్తో. 
సుహృదఃస్ధు కృతా్యమ్ ద్విషనతోః పాపకృతా్యమ్. పరమపదానికి పోయినవాని 
కుమారులు ఆసితులో భాగాని్న పంచ్కుంటునా్నరు. మంచిమనసుస్ గల మిత్రులు 
పుణాయోని్న, దేవాషించేవాళ్్ళ పాపకర్మను పొందుతునా్నరు. కౌషీతకి ఉపనిషతుతు వారు 
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తత్ సుకృతదుష్కమృతే ధూనుతే తస్యప్యాః జాఞాతయః సుకృత మపియన్తో అప్యా 
దుష్కమృతమ్ ఆయన పుణయోపాపాలను వదిలించ్కుంటునా్నడు. ఆయనకు ప్రీతిపాత్రులు 
నచిచేనవారు పాలివాండు్ల పుణాయోని్న పొందుతునా్నరు. నచచేనివారు పాపాని్న 
పొందుతునా్నరు అని. ఈ విధంగా కొని్నచోట్ల పుణయోపాపాలను వదలివేసుకొనుట, 
కొని్నచోట్ల నచిచేనవాండ్లకు, నచచేనివారకి పంచి ఇచ్చేట మరకొని్న చోట్లలో రండూ 
వినిపిసుతున్నవి. అందువల్ల ప్రతిఒక్ విదయోలోనూ వినిపించినప్పటికీ అని్నవిదయోలకూ 
అంగముగా గటిటుగా నమా్మలి. అని్న బ్రహ్మ విదయోలందునూ్న నిషఠు గల వానికి బ్రహ్మను 
పొందినవాడికి పుణయోపాపాలను పోగటుటుకోవడము తప్పని సరగా జరుగవలసినదై 
యున్నది. మరో లోకమైన పరమపదంలోకి పోయ్టపు్పడు ఇక్డి వాటిని వదులు 
కోవాలిస్ ఉంటుంది. 

దాని గురంచి విధంపబడుతున్న చినతునము కూడా సరవావిదయోలకునూ్న అంగము 
కావడానికి తగియున్నది. ఈ విషయముపైన విచారము చేయబడుతున్నది. హాని 
చినతుము, ఉపాయచినతుము, (వదలుకోవడాని్న చింతించడము, ప్రవేశించడాని్న 
చినితుంచడము) రండింటిన్ గురంచి చినితుంచడము వికల్పముగా అనవాయించ్తయా? 
లేక ఉపసంహరంపబడుతవా? అని. ఏది తగును? అని అంటే వికల్పములు అవుతవి 
అని. వికల్పముఽవేరువేరు కల్పములు. విభాగము విధ. ఎందువల్ల? విడివిడిగా 
ఉపదేశింపబడినవి కాబటిటు సముచచేయము (కలిపివేయడం, ఒక్దగ్ర చేరచేడం) 
చేసినపు్పడు అని్న విదయోలో్లనూ రండింటిన్ అనుసనా్ధనము చేసుకోవలసి ఉంటుంది. 
అది కౌషీతకీ ఉపనిషతుతు యొక్ వాకయోము చేతనే సిది్ధంచ్తున్నది కావున మరొక్చోట 
కూడా ఉపదేశించడం దండుగే అవుతుంది. కనుక అనేక సథాలాలో్ల ఉపదేశించడానికి 
ఫలము ఏమిటంటే వికల్పమే ఫలము. ఐతే అధ్యోతలు వేరువేరు ఐనందున అనేక 
సథాలాలో్ల ఉపదేశించడము దోషము కాదని పరహరంచడము కుదురదు. భేదము 
లేకుండా పునశ్శరేవణము - తిరగి వినిపించడం మాత్రము అధ్యోతల యొక్ భేదాని్న 
బటిటు పరహరంచవచ్చేను. ఈ విషయంలో వదలివేసుకోవడం రండు శాఖలో్ల 
వినిపిసుతున్నది. ఉపాయనము మరొకచోట ప్రవేశము ఒక శాఖలో వినిపిసుతున్నది. ఐతే 
దీని్న విదాయోభేదాని్న బటిటు ఒక కటటుడి చేయడం వీలుకాదు. ఈ విధమైన అనుసనా్ధనము 
అని్న విదయోలకు అంగమైనటువంటిది అని చెపి్పనారు కాబటిటు అని పూరవాపక్షము. 
దీనికి సమాధ్నము చెప్పబడుతున్నది. హేనౌతు ఉపాయన శబదు శ్షతావాత్ అని. 
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తు శబదుము పక్షాని్న తిపి్పకొడుతున్నది. హానౌ అనేది ప్రదర్శన కొరకు. ఒకే ఒక్ 
హాని (వదిలివేసుకోవడము) ఒకేఒక్ ఉపాయనము (వేరే వయోకుతులకు ఇవవాడం) 
వినిపించినపు్పడు వాటికి రండింటికీ కలిపి వేత (కలు్పకోవడము) తప్పక జరుగుతుంది. 
ఎందువల్లనంటే? ఉపాయన వాకయోము హాని వాకాయోనికి శ్షము (సమ్బన్ధము కలది) 
అవుతున్నది కాబటిటు. అంతేకాదు ఉపాయన వాకయోము హానిని చెప్్ప వాకాయోనికి శ్షము 
కావడమే తగింది. బ్రహ్మవేతతు చేత విడిచి పెటటుబడిన పుణయోపాపాలకు ఉపాయనవాకయోము 
ప్రవేశస్థానాని్న చెపు్పతున్నది కాబటిటు. ఒకానొక ప్రదేశములో ఉపదేశింపబడిన 
వాకయోము మరొక ప్రదేశములో చెప్పబడిన వాకాయోనికి శ్షము కావడములో దృషాటునాతులు 
చూపబడుతున్నవి. కుశాచ్ఛనదుః సుతుతుయోపగానవత్ అనే సూత్రములోని పదము దావారా! 
కలాపశాఖవారు కశాః వాన స్తా్యః అని చదువుతునా్నరు. శాట్యోయనులైతే 
ఔదుమ్ర్యః కశాః అని స్మానయోంగా వానస్పతయోములు, పువువిలు లేకండాన్ కాతకాచే 
చెట్ల మొక్కలు వగైరా అని తెలుసుతున్నది. ఇటువంటివి దర్భలు. ఇవి ఔదుమ్బరయోః అని 
విశ్షణముతో కూడి చెపి్పనపుడు దానికి వాకయో శ్షతావాని్న పొందుతున్నవి. అదేవిధంగా 
దేవాసురాణాం ఛన్్దభిః ఇతాయోది వాకయోము దావారా భేదము లేకుండా దేవాసురులకు 
ఛందసుస్లు వేదమనాత్రలు - ప్రాపతుమైనపు్పడు దేవాచ్ఛన్దంస పరవిమ్ అనే వాకయోం ఒక 
వరుస విశ్షాని్న ప్రతిపాదించ్తూ ముందరవాకాయోనికి వాకయో శ్షము అవుతున్నది. 
అదే తీరుగా హిరణే్యనషడశినఃసోతోత్రముపాకరోతి (ఉపాకరణముఽప్రస్తువము, 
సోతుత్రంఽగానవిశ్షముతో కూడిన ఉచాచేరణము) అని భేదము లేకుండా సోతుత్రము 
ప్రాపితుంచినపుడు సమయావిషతేసూర్్య షడశినః సోతోత్రము పాకరోతి అని విశ్షాని్న 
తెలిప్ వాకయోము తొలుత చెపి్పన వాకాయోనికి శ్షము అవుతున్నది. ఇంకా ఋతివిజ 
ఉపగాయన్తో అని విశ్షము లేకుండా ఋతివాకు్లు అందరూ పాటగా మనాత్రని్న 
పాడవలసి వచిచేనపుడు నథవిర్్య ర్పగాయేత్ అధవారుయోడు పాడకూడదు అనే వాకయోము, 
అధవారుయోడు ఐనవాడు పాడకూడదు అని తెలు్పతూ ఉన్న ఈ వాకయోము పైవాకాయోనికి 
శ్షము అవుతున్నది. ఈ విధంగా స్మానయోంగా తెలియవచిచేన అరాథాని్న / విషయాని్న 
విశ్ష విషయము నందు కటటుడి చేయగల వాకయోము ముందర వాకాయోనికి శ్షము అనే 
అంశాని్న ఒపు్పకోనివాండు్ల ఆ రండు అరాథాలకు వికలా్పని్న ఒపు్పకోవాలిస్ ఉంటుంది. 
అది జరుగుతున్నపుడు ఏదో ఒకటి అని వికలా్పని్న ఆశ్రయించడం తగదు. అందుకే 
పూరవా మీమాంసలో ఇట్్లగా చెపి్పనారు. అపితు వాక్యశేషతావిదన్యయ్య తావిద్వికల్స్య 
విధీనమేకదేశః స్్యత్. వాకయోశ్షతవాము పొసగుతున్నపుడు వికల్పము అనాయోయము / 
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తగనిది అవుతున్నందున విధులలో ఒక భాగము అవుతుంది. (ఏకదేశము భాగము) 
అని అందువల్ల కేవలహానము, కేవల ఉపాయన వాకాయోలు ఒకే వాకయోము అవుతున్నవి 
కాబటిటు కేవల హానము కేవల ఉపాయనమునూ్న అప్రాణికమైనందువల్ల లేవు గాబటిటు 
వికల్పము చెపు్పకోవడం ఎంతమాత్రము పొసగదు. కౌషితకీ శాఖ వారు రండింటిన్ 
ఉపదేశించడము / పఠంచడము అవిశ్ష పునః శ్రవణము కాబటిటు ప్రతిపతతులలో ఉండే 
భేదాని్న బటిటు వైరుధయోము లేదు. ఇద్ హాన్యధికరణము.

*  *  *

ఇక స్మ్రాయాధికరణము

సూ।। స్మ్రాయే తరతోవా్యభావాత్ తథహ్యన్్య 3-3-27 శరీరాని్న విడిచి 
పోయ్టపు్పడు పొందవలసినది ఏమీ లేదు కనుక సుకృత దుష్మృతాలు పూరతుగా 
వదిలిపెటటుబడుతవి. అట్్లగని ఒకశాఖ వారు పఠంచ్తునా్నరు. సుకృత దుష్మృతాలను 
వదలుకోవడము ఉపాయనమునూ్న అని్న విదయోలయందునూ్న చినితుంచవలసినదిగా 
చెప్పబడింది. ఆ విధంగా వదలిపెటటుడం దేహవియోగ కాలమునందా? దేహాని్న 
విడిచినవాడు పోతున్న త్రోవలోనా? లేక దేహాని్న వదులుతున్న కాలములోనేనా? అని 
సంశయము ఏర్పడితే రండు విధ్లుగా వినపడుతున్నందున రండు సమయాలో్లనూ 
అని నిశచేయము చేయబడుతున్నది. కౌషీతకీ ఉపనిషతుతుకు చెందిన వాళ్్ళ ఇట్్ల 
ఉపదేశిసుతునా్నరు. సఏతం దేవయానం పనథానం ఆపద్్యగ్న లోకమాగచ్ఛతి. శరీరాని్న 
విడిచిపెటిటున వాడు ఈ దేవయానం అనబడే మారా్నికి వచిచే తదాదు్వరా అగి్నలోకానికి 
వసుతునా్నడు అని మొదలుపెటిటు సఆగచ్ఛతి విరజాంనదీమ్. తాంమనస్అతే్యతి. 
తత్ సుకృత దుష్కమృతే ధూనుతే. అతడు విరజానది వదదుకు చేరుకుంట్డు. దాని్న 
మనసుస్తో దాటుతాడు. అక్డ సుకృత దుష్మృతాలను దులిపివేసుకుంట్డు అని. 
ఈ వాకయోములో త్రోవలో పుణయోపాపాలను విడిచిపెటటుడము కనిపిసుతున్నది. తాండినులు 
అనగా ఛన్దుగులు అశవిఇవ రోమాణి విధూయపాపం చన్ద్ర ఇవ రాహోర్్మఖ్త్ 
ప్రముచ్య, ధూతావి శరరమకృతం కృతాతా్మ బ్రహ్మలోక మభిసంభవామి. అని 
పఠసుతునా్నరు. ఇందులో శరీరాని్న విడిచిపెటేటు సమయంలోనే  అని తేలుతున్నది. 
శాట్యోయనులు కూడా తస్యపుత్ః ద్యముపయన్తో. సుహృదః స్ధుకృతా్యం 
ద్విషనతోఃపాప కృతా్యమ్ అని పుత్రులకు ఆసితు సంక్రమించే సమానకాలములోనే 
సుకృతదుష్మృత సంక్రమణమూ వినిపిసుతున్నది. ఇవి అన్్న దేహవియోగకాలములోనే 
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జరుగుతున్నవి అని అరథామవుతున్నది. అందువల్ల దేహాని్న విడిచిపెటేటు కాలంలో సుకృత 
దుష్మృతాలో్ల ఒక భాగము విడిపోతున్నది. తకి్ంది పరమపదానికి పోయ్ బాటలో అని 
వూరవాపక్షము సమనవాయ ధోరణిలో ఎదురయియోంది. దీనికి సమాధ్నము స్మ్పరాయ్ 
అని చెప్పబడుతున్నది. స్మ్పరాయ్ దేహాని్నంచి పక్కు తపు్పకునే కాలమునందే 
బ్రహ్మవేతతుకు సుకృత దుష్మృతాలు బొతితుగా ఏమీ మిగులకుండా విడిచిపెటటుబడుతవి. 
ఎందువల్లనంటే తరతువాయోభావాత్. విదావాంసుడికి/ ఉపాసకుడికి శరీరాని్న ఎడబాసిన 
తరువాత సుకృతదుష్మృతాల కారణంగా పొందవలసిన భ్గాలు ఏవీ లేవు కనుక. 
బ్రహ్మ విదయోకు ఫలమైన బ్రహ్మను చేరుకోవడం తప్ప సుకృత దుష్మృతాలవల్ల 
అనుభవించవలసిన సుఖదుఃఖాలు ఉండవు. తధ్హయోనేయో - దేహాని్న విడచిన పిదప 
బ్రహ్మప్రాపితు కంటే వేరుగా సుఖదుఃఖాలు లేవు అని కొందరు ఉపదేశిసుతునా్నరు. అశరరం 
వావసనతోం నప్యాప్యే స్మృశతః శరీరము లేకుండా ఉన్నవానిని ప్రియ అప్రియాలు 
తాకవు. ఏషసమ్్రస్దోఽస్్మత్ శరరాత్ సముతా్ధయ పరంజో్యతిర్పసమ్ద్యసేవిన 
రూపేణాభిన్ష్ద్యతే. ఈ భగవదనుగ్రహపాత్రుడు ఈ పాంచ భౌతిక శరీరాని్నంచి 
లేచి పరమాత్మ వదదుకు పోయి తనదైన తొలుతటి సవారూపాని్న పొందుతునా్నడు. 
తస్యతావదేవ చిరం యావన్న విమోక్షే్య అథసమ్తేస్ష్. ఆ పరమాత్మను చేరుకోవడానికి 
అంతమాత్రమే ఆలసయోము. ఎపు్పడు ఈ శరీరాను్నంచి వేరుపడుతాన్ అపు్పడే 
నాసవారూపాని్న పొందుతాను అని.

సూ।। ఛన్దతః ఉభయావిరోధ్త్ 3-3-28 తమకు నచిచేన రీతిగా పదాలకు 
అనవాయాని్న వర్ణంచ్కోవాలి. వేదము యొక్ అరథాసవాభావాని్న బటిటు రండువిధ్లుగా 
అనవాయం చేసుకునా్న విరోధము ఉండకూడదు. ఈ విధంగా అరథాము యొక్ 
సవాభావాని్న బటిటు సుకృత దుష్ కృతాలను వదలిపెటేటు కాలము నిశచేయము చేయబడగా 
ఉభయావిరోధ్న వేదము యొక్ పాఠక్రమము, అరథాసవాభావములు రండింటికీ 
విరోధము రాకుండా, ఛనదుతః - యధ్షటుముగా పదాలకు అనవాయాని్న వర్ణంచాలి. 
కౌషీతకీ వాకయోమునందు తత్ సుకృతదుష్కమృతేధూనుతే అని చివరగా వినిపించిన 
మహావాకయోము యొక్ ముక్ను ఏతం దేవయానం పన్ధనమ్ ఆపద్య అని మొదటగా 
వినిపించిన వాకయోము యొక్ తుంపకంటే ముందు అనవాయము చేసుకోవాలి అని 
అరథాము.

ఇక్డ పూరవాపక్షి అడుడిపడుతునా్నడు.
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సూ।। గతేః అరథావతతోవాం ఉభయథఽన్యథ హివిరోధః 3-3-29 మరణానికి 
ముందు, బాట నడుమన రండు విధ్లు నైతేనే అరథావతతు్వము  కాకుంటే విరోధము 
వసుతుంది. సుకృత దుష్మృతాలలో కొంతభాగము శరీరాని్న విడిచే కాలంలో తకి్న 
మరకొంత భాగము తరువాత అని రండు విధ్లుగా కర్మక్షయము జరగితేనే గతికి 
అరథావతతు్వము - అనగా దేవయాన గతిని చెప్్ప శ్రుతికి అరథావతవాము - ఉంటుంది అని 
అరథాము. అట్్లకాకపోయినపు్పడు దేహవియోగకాలము నందే అనే శ్రుతితో విరోధము 
వసుతుంది. దేహాని్న విడిచి పెటేటు కాలములోనే అని్న కర్మలు నశించిపోతే సూక్ష్మ శరీరము 
కూడా నశించాలిస్ వసుతుంది. అపు్పడు ఒంటర ఆత్మ ముందుకు స్గి పోలేదు. 
కనుక ఉతా్రినితు సమయము నందే బ్రహ్మ విదాయో ఉపాసకుడికి నిశ్్శష కర్మక్షయము 
పొసగేదికాదు. దీనికి సమాధ్నము 

సూ।। ఉపపన్నసతో ల్లక్ణారో్ధపలబ్ధః లోకవత్ 3-3-30 కర్మలన్్న నశించిపోవడం 
పొసగుతుంది. కర్మలు నశించినవాడు అని గురతుంచడానికి తగినదైన ఆవిరూ్భత 
సవారూపము పొందుతునా్నడు గనుక. లోకంలో వలెనే. శరీరాను్నండి లేచిపోయ్ 
కాలంలోనే కర్మలన్్న నశించిపోవడము తప్పక పొసగుతుంది. ఎట్్లగా అని 
అంటే తల్లక్షణారోథాపలబ్ధః - కర్మలన్్న నశించిపోయినప్పటికీ తనదైన సవారూపము 
మలుచ్కొని వచిచేనవానికి దేహసమ్బనా్ధని్న తెలిప్ / సూచించే అరథాము లభసుతున్నది 
కనుక. పరంజో్యతి ర్పసమ్ద్య సేవిన రూపేణ అభిన్ష్ద్యతే. 2) సతత్ర పర్్యతి జక్త్ 
క్రీడన్ రమమాణః ఆయన అక్డకు తినుకుంటూ ఆడుకుంటూ ఆనందపడుకుంటూ 
వెళ్్ళపోతాడు.  ససవిరాడ్ భవతి. తస్య సర్విషులోకేషు కామచారో భవతి ఆయన తనకు 
తానే రాజు అవుతాడు. ఆయన లోకాలని్నంటిలో సేవాచ్ఛగా రాకపోకలు చేయగలు్తాడు. 
4) సఏకథ భవతి త్రిథభవతి అతడు ప్రసుతుతము ఉన్న శరీరానికి తోడు ఇంకొక 
శరీరాని్న కలవాడవుతాడు. మూడుగా అవుతాడు. ఇతాయోది వాకాయోలయందు 
దేహముతో సమ్బన్ధము అనే అరథాము (ప్రయోజనము) చికు్తున్నది. అందువలన 
కర్మలన్్న నశించినవానికి కూడా సూక్ష్మ శరీరముతో దేవయాన మార్ముగా పోవడము 
ఒపు్పతుంది. ఐతే కారణమైన కర్మ వినాశమైపోయినాక కూడా సూక్ష్మ శరీరము 
ఎట్్ల ఉంటుంది అని అంటే బ్రహ్మ విదయోయొక్ మహమ వలన అని అంటునా్నము. 
విదయో అనేది సూక్ష్మ శరీరం పుటటుడానికి తానుగా కారణంకాకపోయినా ప్రకృతి 
సమ్బన్ధమైన సుఖదుఃఖాలను అనుభవించడానికి స్ధనమైన సూథాలశరీరము, కర్మలు 
అన్్నను బొతితుగా ఏమీ మిగులకుండా తరగిపోయినా తనకు ఫలమైన బ్రహ్మ ప్రాపితుని 
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కలిగించడానికి దేవయాన మార్ము దావారా ఈ ఉపాసకుడిని పంపడానికి తగినదైన 
సూక్ష్మ శరీరాని్న ఎదుట నిలు్పతున్నది. లోకవత్ - లోకములో వలె. లోకములో పంటలు 
బాగా ఎదుగడానికి నిర్మంచిన చెఱ్వు మొదలైన వాటిని ఆయా కోరకలు తీరనాక, ఆ 
చెఱ్వు బావి మొదలైన వాటిని కూలిచే వేయకుండా! పూడిచేవేయకుండా కాపాడుకొని 
వాటి మంచిన్రు త్రాగడం స్్ననము చేయడమువంటి పనులు చేసుకుంటునా్నరు 
కాదా. ఆ విధంగానే ఇక్డ కూడా సూక్ష్మ శరీరము ప్రయాణానికి స్ధనంగా బ్రహ్మ 
విదయో కారణంగా ఏరు్పడుతుంది. గమనమునూ్న నపు్పతుంది.  ఐతే ఇట్్ల కావచ్చేను -

జా్నులై పరతతావాని్న దర్శంచ్కున్నవారకి దేహము పడిపోయ్ వేళ కర్మలు 
బొతితుగా ఏమీ లేకుండా నశించిపోయినందువల్ల దేహపాతము పిదప సూక్ష్మ శరీరము 
మాత్రము ఈ లోకాని్నంచి పరమ పదానికి పోవడానికి గాను వెంబడి వసుతుంది. 
సుఖదుఃఖానుభవము మాత్రము ఉండదు అని ఏ మాట అనా్నరో అది చెల్లదు. 
వసిష్ఠుడు అపానతుర తపుడు మొదలైనవారు శరీరము నశించిన తరువాత తిరగి మరొక 
శరీరాని్న పొందడము, కొడుకులను కనడము, వాళ్ళలో కొందరు చనిపోవడము 
అందువల్ల ఆయన సుఖదుఃఖాలను అనుభవించడమును్న కనిపించ్తున్నది కదా అని 
అనవచ్చేను.  దీనికి సమాధ్నాని్న చెపుతునా్నరు.

సూ।। యావదధికారం అవసథాతిః ఆధికారికాణాం 3-3-31 అధకారులు ఐన 
వారు వార అధకారము ముగిసేంతవరకు ఇక్డే ఉంటునా్నరు. మేము అధకారులు 
ఐనవారకి అందరకీ జా్నులకు శరీరము రాలిపోయ్టపు్పడే పుణయోపాపాలు 
నశించిపోతాయి అని చెప్పలేదు. ఐతే ఎవర శరీరము కూలిపోయినాక అరచేరాది గతి 
లభంచిందో వారకి మాత్రమే పుణయోపాపాలు పోతాయి అని చెపి్పనాము. అధకారులైన 
వసిషాఠుదులకు మాత్రము శరీరము రాలిపోయినాక అరచేరాదిగతి లభంచలేదు. 
వారయొక్ ప్రారబ్ధకర్మ ముగిసిపోలేదు. తమయొక్ కర్మవిశ్షము చేత అధకార 
విశ్షాని్న పొందినవారకి వార అధకారము ముగిసి పోయ్ంత దాకా ఆ అధకారానికి 
అనువైన కర్మ నశించిపోదు. ప్రారబ్ధమైన కర్మ, అనుభవము వలననే లేకుండా పోతుంది. 
అందువల్ల అధకారులైన వారకి వార అనభవానికి మూలమైన కర్మ ఎంతకాలము 
అనుభవించవలసి ఉంటుందో అంతవరకు నిలిచే ఉంటుంది. కనుక వారకి దేహము 
కూలిపోయినాకనే అరచేరాది గతి లభంచ్తుంది. ఇద్ స్మ్రాయాధికరణము.

*  *  *
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ఇక అన్యమాధికరణము.

సూ।। అన్యమః సర్విష్మవిరోధః శబ్్దను మానభా్యం 3-3-32 కొని్న బ్రహ్మ 
విదయోలను ఉపాసించినవారకే అరచేరాది గతి లభసుతుంది అని నియమము లేదు. ఆ 
దారన అందరూ పోవలసినవారే అట్్లగని వేదము స్మమృతుల దావారా తెలియవసుతున్నది. 
ఉపకోసల విదయో మొదలైన విదయోలలో కొని్నంటిలో మాత్రమే అరచేరాది గతి 
వినిపిసుతున్నది. ఐతే ఆయా విదయోలను ఉపాసించినవారకి మాత్రమే అరచేరాది మార్ము 
దావారా బ్రహ్మ ప్రాపితు కలుగుతుందా? లేక అని్న బ్రహ్మ విదయోలను ఉపాసించిన వారకా? 
అని సందేహము కలిగితే ఇతర విదయోలయందు ఉపదేశింపబడలేదు. యేచేమే 
అరణే్యశ్రద్్ధ తప ఇతు్యపాసతే 2) శ్రద్్ధం సత్యము పాసతే ఎవరైతే అరణయోములో 
శ్రద్ధ, తపసుస్ల దావారా ఉపాసిసుతునా్నరో 2) శ్రద్ధను సతాయోని్న ఉపాసించ్తునా్నరో 
అని చెపి్పనందువల్ల వాటికన్న ఇతరములైన అని్న బ్రహ్మవిదయోలను వరుసలో 
నిలబెటటుడంలో ప్రమాణము ఏదీ లేదు. కనుక ఆయా విదయోలయందు నిషఠుకలవారకే తప్ప 
ఇతరులకు అరచేరాదిగతి లేదు అని ఎదురు అయియోంది. దానికి నియమము లేదు అని 
సమాధ్నము చెప్పబడుతున్నది. సరేవాషాం - అని్న ఉపాసనలలోనూ నిషఠుగల వారకి 
కూడా ఆ ఒక్ మార్మే పోవలసినది ఐనందున ఫలానా విదయోను ఉపాసించినవారకే 
అని నియమము లేదు. అందరూ ఆ ఒక్ అరచేరాది మార్ము దావారానే పరమాత్మ 
సని్నధకి పోయినపు్పడు మాత్రమే శబాదును మానాభాయోం - శ్రుతి స్మమృతులతో విరోధము 
ఉండదు. లేకపోయినట్లయితే ఆ రండింటితో విరోధము తప్పదు అని అరథాము. శ్రుతి 
ఏమంటున్నదంటే ఛన్దుగయోము వాజసనేయములలో పంచాగి్న విదయో యందు అరచేరాది 
మార్ం దావారా అని్న బ్రహో్మపాసనలలో నిష్ఠులైన వారకి గమనము చెప్పబడింది. యఏవ 
మేతత్ విదుః యేచేమే అరణే్య శ్రద్్ధ తప ఇతు్యపాసతే తేఽరి్చషమభిసమ్బవన్తో. ఎవరైతే 
పరమాత్మ ఇటువంటివాడని తెలుస్కుంటునా్నరో అడవిలో శ్రదా్ధనిషఠులతో తపసుస్ 
చేసుతునా్నరో వారు అరచేః పురుష్లుగానే అవుతునా్నరు. అని వాజసనేయకములో, 
తద్యఇత్ధమ్ విదుర్్యచేమే అరణే్యశ్రద్్ధ తపఇతు్యపాసతే తేఽరి్చషమభిసమభూవన్తో 
అని ఛన్దుగయోములోనూ చెప్పబడింది. యఇతథాంవిదుః అని పంచాగి్న విదాయోనిష్ఠులను 
యేచేమే ఇతాయోదిగా శ్రద్ధతో బ్రహ్మను ఉపాసించిన వాళ్ళను ఉదేదుశించి అరచేరాదిగా 
ఉపదేశింపబడుతున్నది. సత్యం జాఞానమనతోనతోం బ్రహ్మ, సత్యం తేవివ విజిజాఞాసతవ్యమ్ అని 
సతయో శబదుము బ్రహ్మ యందే ప్రసిద్ధమైనది కాబటిటు తపశ్శబదుమునూ్న దానితో సమానమైన 
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అరాథాని్న కలి్ ఉన్నది కాబటిటు సతయో, తపశ్శబాదులతో బ్రహ్మనే చెప్పబడుతునా్నడు. శ్రదా్ధ 
పూరవాకంగా బ్రహో్మపాసన చేయబడడము వేరొకచోట వినిపిసుతున్నది. సత్యంతేవివ 
విజిజాఞాస తవ్యం సతయోశబదుముతో చెప్పబడేవాడిని గురంచి తెలుస్కోవలసి ఉన్నది అని 
ఆరంభంచి శ్రద్్ధతేవివవిజిజాఞాసతవా్య అనిన్్న చెప్పబడింది. స్మమృతి కూడా అగ్నర్ జో్యతి 
రహః శుక్లః షణా్మస్ ఉతతోరాయణమ్। తత్రప్రయాతా గచ్ఛన్తో బ్రహ్మ బ్రహ్మ విదోజనః 
అగి్న, జ్యోతి / చ్క్లు / చంద్రుడు అహః పురుష్డు, శుక్లపక్షము, ఉతతురాయణపు 
ఆరునెలలు వీటి యందు ప్రాణము విడిచిన బ్రహ్మవేతతు లైన జనులు పరమాత్మ సని్నధకి 
వెళ్్ళపోతారు. అని బ్రహ్మవేతతులు అందరూ ఈ మార్ముగానే బ్రహ్మను చేరుకుంటునా్నరు 
అని చెపి్పనారు. దీనితో సమానమైన శ్రుతులు స్మమృతులు చాలా ఉన్నవి. ఈ విధంగా 
అని్న విదయోలకూ సమానమైన గతి ఉపకోసల విదయోలో చెప్పబడినటువంటిది మిగతా 
విదయోలో్ల అనువదింపబడుతున్నది. ఇద్ అన్యమాధికరణము.

*  *  *

ఇక అక్రధీ అధికరణము.

సూ।। అక్రధియాం తవివిరోధః స్మాన్య తద్ భావాభా్యం ఔపసదవద్ తదుకతోమ్ 
3-3-33 అక్షర బ్రహ్మకు సమ్బని్ధంచిన అసూథాలతవాము మొదలగు గుణాలు అని్న 
విదయోలలోనూ చేరుచేకోబడుతవి. అని్నంటిలోనూ ఉపాసింపబడే వాడు ఆ బ్రహ్మనే. అవి 
ఆయనను తెలియపరుసుతున్నవి కాబటిటు ఔపసదము వలె అని తెలుస్కోవాలి.

బృహదారణయోకములో వినిపించ్తున్నది. ఏతద్వితదక్రం గారిగా! బ్రాహ్మణాః 
అభివదన్తో అసూథాలమనణు అహ్రసవిమదీర్మలోహితం అసే్నహమచా్ఛయ 
మతమోఽవాయ అనకాశమసంగమరసం అగన్ధమచక్షుష్కం అశ్రోత్రమ్ అవాక్ 
అమన్ఽతేజస్కం అప్రాణమ్ అసుఖమ మాత్రం అననతోరమబ్హ్యం నతదశా్నతి 
కంచన .... ఏతస్యవా అక్రస్య ప్రశాసన్ గారిగా సూరా్య చంద్ర మసౌవిధృత్ తిష్ఠతః.

ఓ గార్! అక్షరము అనబడేది ఇది అని బ్రహ్మవేతతులు చెపు్పతునా్నరు. అది 
సూథాలమైనది కాదు. అణువుకాదు. పొటిటుకాదు పొడవు కాదు. ఎరుపు కాదు. అతుకొ్నేది 
కాదు. సే్నహము కలది కాదు. చిక్నిది కాదు. న్డ కలది కాదు. న్డవలె ఒకడిని 
అనుసరంచేది కాదు. చీకటి కాదు. వాయువు కాదు. ఆకాశము కాదు. (శూనయోరూపము 
కలదికాదు) ఎవవారతోనూ ఏవిధమైన సమ్బన్ధము కలదికాదు. రసము కాదు (న్రు) 
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గన్ధము కలదికాదు. కను్నలు, చెవులు, న్రు / మాట, మనసుస్ కలది కాదు. తేజసుస్ 
కలది కాదు. ప్రాణము ఉన్నది కాదు. సుఖం కలది కాదు. ఒక మాత్ర అంతగా ఉన్నది 
కాదు. లోపలా లేదు. వెలుపలా లేదు. అది దేన్్న తినదు. ఇటువంటి అక్షరునియొక్ 
శాసనానికి లోబడి సూరుయోడు చంద్రుడు తమ తమ విధులను నిరవాహంచ్తునా్నరు 
ఆయన చేత నిరవాహంపబడుతునా్నరు అని. అదే విధంగా అధరవాణవేదములో అథపరా 
యయా తదక్ర మధిగమ్యతే. యతతో దద్రేశ్యమగ్రాహ్యమగ్త్రమవర్ణమచక్షుః శ్రోత్రం 
తదపాణిపాదమ్. ఇక పరను గురంచి చెపుతునా్నను. దేని దావారానైతే అక్షరాని్న 
తెలుస్కోగలు్తామో ఆ అక్షరమనబడునది కంటికి కనబడదు. చేతులతో పటుటుకోబడదు. 
ప్రు కలదికాదు రంగులేనిది కండు్ల చెవులూ లేవు. కాళ్్ళ చేతులూ కలది కాదు అని. 
ఈ వాకాయోల వదదు సందేహము కలు్తున్నది. అక్షర శబదుము చేత నిరేదుశింపబడిన బ్రహ్మకు 
చెందినవిగా వినిపించబడుతున్న అసూథాలతావాదులు ప్రపంచానికి భన్నమైన సవారూపాని్న 
కలి్నటిటువి అని్న బ్రహ్మవిదయోలలో అనుసని్ధంచ్కోదగినవా? లేక ఏ ఉపనిషతుతులో / 
విదయోలో వినిపించబడుతున్నవో అక్డ మాత్రమేనా? అని. ఏది తగును అంటే ఎక్డ 
వినిపించ్తున్నవో అక్డనే అని? ఎందువల్ల నంటే ఒక విదయోకు రూపమైన గుణాలు 
మరొక్ విదయోకు రూపము కావడంలో తగిన ప్రమాణము లేదు. నిషేధంచ్తున్నటు్ల 
లేవు/ లేవు అని చెప్పబడుతున్న ఇవి ఆనందాదులవలె సవారూపాని్న తెలుసుకోవడానికి 
స్యపడవు. ఆనందాది గుణాలచేత తెలియబడిన సవారూపము కల బ్రహ్మయందు 
సూథాలతావాదులు ఐన ప్రపంచములో కనిపించే ధరా్మలు నిషేధంపబడుతున్నవి. 
ఆలమ్బనము లేనిదాని్న ప్రతిషేధంచడము తగదు కదా!

ఈ ప్రకారము పూరవాపక్షము సిద్ధము కాగా చెపుతునా్నరు. అక్షరధయాంతు 
అవరోధః అని. అక్షర బ్రహ్మకు సమ్బని్ధంచిన అసూథాలతావాది ఊహలు / ఆలోచనలు 
అని్న బ్రహ్మ విదయోలలోనూ అవరోధంచదగినవి. అనగా సంగ్రహంచదగినవి / 
చేరుచేకోదగినవి. ఎందువల్లనంటే స్మానయోతద్ భావాభాయోం. అని్న ఉపాసనలో్లనూ 
ఉపాసుయోడైన అక్షర పరబ్రహ్మ సమానుడు కాబటిటు అసూథాలతావాదులు ఆయన యొక్  
సవారూపాని్న తెలియబరచేడంలో సమరథాములు కాబటిటు. అనగా చెప్పబడుతున్న 
విషయమిది. ఒక్ వసుతువును మిగతా వసుతువులలో లేని ఒక విశ్షము దావారా 
గ్రహంచ్తాము/ గురతుంచ్తాము. కేవలము ఆనందాది గుణాలు మాత్రమే 
బ్రహ్మయొక్ అస్ధ్రణమైన రూపాని్న కండ్ల ముందు కనిపింపచేయవు. ఆయనలోనే 



742 భగవద్రామానుజ విరచిత బ్రహ్మసూత్రభాషయోమ్

కాకుండా ప్రతయోగాత్మలో జీవుడిలోనూ ఆనందాది గుణాలు కనపడుతునా్నయి. 
హేయాలకు ప్రతయోన్కమైన ఆనందాదులే బ్రహ్మకు అస్ధ్రణ రూపమవుతున్నది. 
జీవుడికి / ప్రతయోగాత్మకు సహజంగానే హేయములు లేకునా్న హేయమైన వాటితో 
సమ్బనా్ధని్న కలిగి ఉండడానికి యోగయోత ఉన్నది. హేయప్రతయోన్కతవాము అంటే 
చిదచితుతులతో కూడిన ప్రపంచానికి ధర్మములైన సూథాలతావాదులకు విపరీతమైన / 
విరోధఐన రూపాని్న కలిగి ఉండడము. కనుక అస్ధ్రణమైన ఆకారంతో బ్రహ్మను 
అనుసని్ధంచే వాడు / ఉపాసకుడు అసూథాలతావాదులతో విశ్షింపబడిన జా్నాననాదుది 
ఆకారాని్న కలి్ ఉన్న బ్రహ్మను అనుసనా్ధనం చేసుకోవాలి. కనుక అసూథాలతవాము 
మొదలైనవి ఆనందాదుల వలె బ్రహ్మయొక్ సవారూపాని్న తెలియచేయడంలో 
భాగస్వాములు అవుతున్నవి. కనుక అని్న బ్రహ్మ విదయోలలోనూ ఆ గుణాలు కలవాడినే 
అనుసనా్ధనము చేసుకోవాలి అని.

గుణాలు ప్రధ్నమైన దాని్న అనువరతుంచ్తవి, అనడంలో దృషాటునాతుని్న 
చెపు్పతునా్నడు ఔపసదవత్ అని. ఎట్్లగంటే జమదగి్న చేత తరచూ ఆచరంచబడిన 
చతూరాత్ర పురోడాశాదులలో ఉపసద్ గుణభూతమైన స్మవేదములో పఠంపబడిన 
అగ్నర్వి హోత్రం వేతు అనేది మొదలుగా గల మనత్రము ప్రధ్నమైన దాని్న 
అనువరతుంచ్తున్నది కనుక యజురేవాదానికి సమ్భని్ధంచిన నియమము ప్రకారము 
ఎవవారకీ వినిపించకుండా దాదాపు మౌనంగా ఉపాంశువుగా ప్రయోగింపబడుతున్నది.

(చతూరాత్రమనబడేది ఒక చిన్న యజ్రూపమైన కర్మ. దానికి పురోడాశము 
ద్రవయోము. దానికి ఉపసత్ అనబడే అంగములో పఠంపబడేది ఒక స్మవేదము 
నందలి మనత్రము. స్మవేదము ఎపు్పడూ, ఉచె్్చః స్మ - పెదదుగా స్మవేదాని్న 
గంతెతితు చదువాలి అనే నియమాని్న కలిగి ఉన్నది. అందువల్ల ఆ మనత్రము 
పెదదుగా చదువవలసి ఉన్నది. కాన్ ఇది యజురేవాదములో చెప్పబడిన ఉపసత్ అనే 
కర్మకు సమ్బని్ధంచి ఉపయోగింపబడుతున్నది కనుక “ఉపాంశు యజుషా” అని 
యజురేవాదాని్న చిన్నగా చదువవలసినందువల్ల చిన్నగా చదువవలసి వసుతున్నది. ఇపుడు 
సందేహము చదువవలసినది పెదదుగానా? చిన్నగానా? అని సందేహము. ప్రధ్నమైన 
కర్మయజురేవాదానికి చెందినటిటుది. యజురేవాదము ప్రధ్నమవుతున్నది. కనుక 
స్మవేదము వలెకాక యజురేవాదనియమం ప్రకారము ఉపాంశువుగా చదువాలి)
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అందుకే పూరవామీమాంసలోని ప్రథమకాండలో ఇట్్ల చెప్పబడింది. గుణముఖ్య 
వ్యతిక్రమే తదర్ధతావిత్ ముఖ్్యన వేదసంయోగః అని. గుణానికి ముఖయోమైన దానికిన్్న 
విరోధము ఏర్పడినపు్పడు అందు దానికొరకే ప్రాధ్నయోము కాబటేటు ముఖయోమైన 
దానితోనే వేద సంయోగము / కలయిక కలది అవుతుంది అని. ఐతే ఈ విధంగా 
అని్న బ్రహ్మవిదయోలలోనూ బ్రహ్మనే గుణములు కలవాడు గుణి అవుతునా్నడు. కనుక, 
మరయు గుణాలు ప్రధ్నాని్న అనుసరంచ్తాయి కాబటిటున్్న సరవికరా్మసరవిగన్ధః 
సరవిరసః అని్నంటిన్ సృషిటుంచినవాడు అన్్న పరమళ్లూ తానే ఐనవాడు, అని్నరస్లూ 
తానుగాఐ ఉన్నవాడు అని చెపి్పనటు్ల గుణసముదాయమంతా ప్రతివిదయోకునూ్న ఒక 
కటటుడి ఏర్పడి ఉనా్న అన్్న ఒక దగ్ర చేర కలసి పోవడంతో అవయోవసథా అవుతుంది కదా? 
అన్నట్లయితే చెపు్పతూ ఉనా్నరు.

సూ।। ఇయద్మననత్ 3-3-34 ఈ వయోవసథా ఇట్్ల ఉండాలి అని అనుచినతునము 
చేయబడింది కనుక దోషము లేదు. ఆమననమ్- ఆభముఖయోముతో మననము - 
అనుచినతునము - అనుచినతునము చేయబడడము. (ఇది మాత్రమే ఇక్డ అనువరతుంచాలి 
అని చినితుంచ్ట అనే కారణంగా గుణసముదాయమంతా అని్న చోట్లలోనూ 
అనుసని్ధంచాలిస్ందిగా ప్రాపతుమవుతున్నది. అనగా అసూథాలతావాది విశ్షాలతో కూడి 
ఆనందాదులు అని. ఏ గుణాలు లేకపోతే ఇతరములకంటే వేరయిన బ్రహ్మ సవారూపము 
అనుసనా్ధనము చేయబడదో దానే్న అని్నచోట్్ల అనువరతుంప చేసుకోవాలి.

అది ఇదే అని అరథాము. వేరయిన సరవాకరా్మ ఇతాయోదులు ప్రధ్నాని్న అనువరతుంచేవే 
ఐనా ఒకొ్క్ విదయోలో ఏవేవి అనుసనా్ధనము చేసుకోదగినవో అవి అన్్న కటటుడిచేయబడి 
ఉన్నవి. ఇద్ అక్రధీ అధికరణము.

*  *  *

ఇక అనతోరతావిధికరణము.

సూ।। అనతోరాభూతగ్రామవత్ స్విత్మన్ఽన్యథ భ్ద్నుపపతితో రితిచేన్న 
ఉపదేశవత్ 3-3-35 సరావానతురుడు ప్రతయోగాత్మ. భూతముల సముదాయము వలె 
తనకునూ్న. అట్్లకాకపోయినపు్పడు భేదము పొసగకుండా పోతుంది అన్నట్లయితే 
కాదు. ఉపదేశమును వలె. కనుక విదె్యోకయోమే ఉన్నది. బృహదారణయోకములోని 
ఉషసితుప్రశ్నలో ఈ విధంగా పఠంపబడుతున్నది. యతాస్క్షాదపరోక్షాత్ బ్రహ్మయ 
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ఆతా్మ సరావినతోరః తన్్మవా్యచక్వా. ఏది స్క్షాతుతుగాను అపరోక్షముగానునూ్న 
బ్రహ్మ అనబడుతున్నదో, ఎవడు ఆత్మగా ఉనా్నడో, ఎవడు అని్న ప్రాణులలోనూ 
తెలియకుండా ఉంటునా్నడో అతడిని గురంచి నాకు తెలియచెయియో అని. దానికి 
సమాధ్నము. యః ప్రాణేన ప్రాణితి. సత ఆతా్మసరావినతోరో యోఽపాన్నపాన్తి 
సతఆతా్మ. ఎవడు ప్రాణానికి ప్రాణము అయియో బ్రతికించ్తునా్నడో వాడు న్కు 
ఆత్మ. వాడే సరావానతురుడు. ఎవడు అపానమునకు అపానముగా ఉండి ఉంటునా్నడో 
వాడు న్కు ఆత్మ అని చెప్పబడింది. అంతటితో సంతృపితు కలుగని పృచ్ఛకుడు తిరగి 
ప్రశి్నంచగా ఇటు్ల చెపి్పనాడు. నదృషేట్ః ద్రష్ట్రం పశే్యః నశ్రుతేః శ్రోతారం శృణుయాః 
నమతేః మనతోరం మనీవిథః నవిజాఞాతేః విజాఞాతారం విజానీయాః ఏషతఆతా్మ 
సరావినతోరోఽతోఽన్యద్రతోమ్. న్ చూపుకు కనిపించే వాడినే ఆత్మగా చూడకు. చెవులకు 
వినిపించేవాడుగాను, మతికి మనతుగాను, విజా్నానికి విజా్తగానూ తెలుస్కోకు 
ఆయననే చూచేవాడు వినేవాడు తలపబడేవాడు తెలుస్కోదగినవాడు. అతడు న్కు 
ఆత్మ అంతమాత్రమే కాదు. అందరలోనూ ఉన్నవాడు. ఆయనకంటే వేరుగా దేన్్న 
చూడకు. అట్్ల చూడబడేది లఘువు చిన్నది. అదేవిధంగా దీనితరువాత వచేచే కహోల 
ప్రశ్నలోనూ ఈ విధంగా పఠంపబడుతున్నది. యదేవ స్క్షాదపరోక్షాత్ బ్రహ్మ 
యఆతా్మ సరావినతోరః తన్్మవా్యచక్వా ఇతి. ఏదైతే స్క్షాతుతుగా అపరోక్షముగానూ బ్రహ్మఐ 
ఉన్నదో, ఎవడు ఆత్మగా ఉనా్నడో, సరువాలలోపల ఉంటునా్నడో అతడిని గురంచి నాకు 
తెలియచెయియో అని. దీనికి ప్రతి వచనమునూ ఇట్్లగా ఉన్నది. యో అశనయాపిపాసే 
శ్కం మోహం జరాంమృతు్యం అతే్యతి, ఏతంవై తమాతా్మనంవిద్ తావిబ్రాహ్మణః 
పుత్రైషణాయాశ్చ విత్తోషణాయాశ్చ ఎవడు ఆకలి దపు్పలు దిగులు మోహము - మంచి 
చెడు తెలియకపోవుట - ముసలితనము, మరణాని్న దాటుకుంటునా్నడో అటువంటి 
ఆత్మను తెలుస్కొని ఉపాసించిన బ్రహ్మవేతతు పుత్రులు కావాలనే కోరకను, ధనము 
కావాలనే కోరకను అని ఆరంభంచి అతోఽన్యద్రతోమ్. దీనికంటే వేరయినది. ఆరతుము 
అనబడుతుంది.  అనేంతవరకూ పఠంపబడింది. ఇక్డ సందేహము కలుగుతున్నది. 
ఈ రండింటిలో విదాయోభేదము ఉన్నదా? లేదా? అని. రండింటిలో ఏది తగును? 
అని అన్నట్లయితే భేదము ఉన్నదనడమే సమంజసము. ఎందుకంటే రూపములో 
భేదము కనపడుతున్నది కాదా? ఎట్్ల అని అంటే ప్రతివచనములో ఉన్న భేదాని్న బటిటు 
రూపభేదము ఏర్పడుతున్నది. రండింటిలోనూ ప్రశ్న ఒక్ తీరుగానే ఉనా్న సమాధ్నము 
మాత్రము తేడాగా ఉన్నది. మొదటి ఉషసితు ప్రశ్నలో ప్రాణనము మొదలైనవాటికి 
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కరతుఐనవాడు సరావానతురాత్మగా చెప్పబడుతునా్నడు. కహోల ప్రశ్నలోనేమో 
ఆకలిదపు్పలు లేనివాడుగా తెలియబడుతునా్నడు. అందువల్ల మొదటిదానిలో ప్రాణము 
కలి్నవాడుగా / జీవించేవాడుగా జీవుడిని చేసేవాడుగాను దేహము ఇంద్రియాలు 
బుది్ధ మనసుస్ ప్రాణముల కంటే వేరయిన వాడుగా ప్రతయోగాత్మ కంటే వేరయినవాడు 
ఆకలి దపు్పలూ లేనటువంటి పరమాత్మ చెప్పబడుతునా్నడు. భూతగ్రామాని్న కలి్న 
ప్రతయోగాత్మ కూడా అందరకీ అనతురాత్మ అవుతున్నందువల్ల సరావానతురుడు అని అనడం 
చెలు్లతుంది. ఒకవేళ ప్రతయోగాత్మ భూతగ్రామాలకు మాత్రమే అనతురుడు అవుతునా్నడనే 
కారణంతో అంతమాత్రానికే పరమితుడనా్నడనా్న దాని్నబటేటు అనతురాత్మతావాని్న 
గ్రహంచాలి. లేకపోయినట్లయితే ముఖ్యోడైన అనతురాత్మగా ఎంచ్కోబడాలనే ఆశతో 
పరమాత్మనుగా స్వాకరంచితే ప్రతివచన భేదము ఒప్పదు. ప్రతివచనము ఉషసితు ప్రశ్నలో 
ప్రతయోగాత్మకు సమ్బని్ధంచినది. అపు్పడు పరమాత్మకు ప్రాణితృతవాము, అపానితృతవాము 
మొదలైనవి అసమ్భవాలు అవుతవి. రండవది ఐన కహోల ప్రశ్న పరమాత్మకు 
చెందినటిటుది. ఆయన ఆకలి దపు్పలు మొదలైనవాటికి అతీతుడు కదా! అందువల్ల 
ఇక్డ ఒక శంక కలు్తున్నది. లోపల ఉన్నవాడు భూతగ్రామాలకు వలె తనకు కూడా. 
అట్్లకాకపోయినపు్పడు భేదము కుదరకుండా పోతుంది కదా! అని. అన్నట్లయితే. 
అనతురా - సరావానతురాత్మ అవడం వల్ల మొదటి ప్రతివచనము, భూతగ్రామవత్ స్వాత్మనః 
- భూతగ్రామమును కలవాడు. దానిలోని స్వాతా్మ - ప్రతయోగాత్మ సరావానతురుడు అని 
చెప్పబడుతునా్నడని అరథాము. అనయోథ్ఽఆ విధంగా కాన్ తీరుకు యః ప్రాణేన ప్రాణితి, 
యోఽశనయాపిపాస్ద్యతీతః అనే ప్రతివచనములలో ఉండే భేదము పొసగకుండా 
పోతుంది అని అన్నట్లయితే - దీనికి సమాధ్నము కాదు. విదాయోభేదము లేదు అని 
అరథాము. అది ఎట్్లగంటే యతాస్క్షాదపరోక్షాత్ బ్రహ్మ య ఆతా్మసరావినతోరః అనే ప్రశ్న 
పరమాత్మకు సమ్బని్ధంచిందే. బ్రహ్మ శబదుము పరమాత్మకే అస్ధ్రణమైన ప్రు ఐనా 
ప్రతయోగాత్మ విషయంలో ఒకానొకపు్పడు మరాయోద కొరకు ప్రయోగము కనిపిసుతున్నది. 
దాని్న తోసిపుచిచే పరమాత్మ అని తెలవడం కోసము యతాస్క్షాద్ బ్రహ్మ అని విశ్షణాని్న 
జత చేసుతునా్నరు. ఇక అపరోక్షతవాము కూడా సరవాదేశాలలో సరవాకాలలలోనూ 
విడదీయరాని సమ్బనా్ధని్న కలిగి ఉండడము. సత్యం జాఞానమననతోంబ్రహ్మ అని 
చెపి్పనవిధంగా అననుతుడుగా తెలియవసుతున్న పరమాత్మకే చెలు్లతుంది. సరావానతురతవాము 
కూడా యఃపృథివా్యం తిష్ఠన్ పృథివా్యఅనతోరః అని మొదలుపెటిటు య ఆత్మన్తిష్ఠన్ 
ఆత్మన్ఽనతోరః అని సరావానతురాయోమియైన పరమాత్మకే కుదురుతుంది.
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ప్రతివచనము (సమాధ్నము) కూడా పైవాటి వలెనే పరమాత్మ విషయమే. 
యః ప్రాణేనప్రాణితి. అని నిరుపాధకమైన ప్రాణమునకు కరతుమృతవాము (జీవుడిని 
బ్రతికించడము) పరమాత్మదే. సుష్పితు కాలములో ప్రతయోగాత్మకు ఊపిర పీలిచేవదలే 
విషయంలో కరతుమృతవాము లేదు. ఈ విధంగా తెలియనివాడైన ఉషసితు ప్రాణనము 
(ఉచా్ఛ్వస నిశా్శ్వసలు పీలిచే వదలడంలో) నందు కరతుమృతవాము మాత్రము చెప్పబడిందని 
తలుసుతుండేవాడు అవుతున్నందువల్ల ప్రతయోగాత్మకు కూడా స్ధ్రణమేనని 
ప్రతివచనము దావారా తెలుస్కొని సంతృపితు చెందక తిరగి ప్రశి్నంచినందువల్ల ప్రతయోగాత్మ 
కంటే వేరయినవాడు ఎట్్లంటి కారణము లేకుండానే ప్రాణనాని్న చేసే కరతునుగా 
పరమాత్మను చెపి్పనాడు. నదృషేట్ః ద్రష్ట్రం పశే్యః ఇతాయోది వాకయోములదావారా! 
ఇంద్రియాలకు అధీనమైన దర్శనము శ్రవణము మననము విజా్నాలకు కరతు ఐన 
ప్రతయోగాత్మను ప్రాణనానికి కరతుమృతవాము కలవాడినిగా చెపి్పనాడని తలచకు. అతడు గాఢ 
నిద్రా సమయంలో మూర్ఛ మొదలైన సమయాలలోనూ ప్రాణనాదులకు కరతు కాడు. 
కనుకనే క్హే్యవాన్యత్ కఃప్రాణా్యత్ యదేష ఆకాశఆనందో నస్్యత్ ఈ ఆకాశమనే 
ప్రుతో పిలువబడే ఆనందమయుడైన పరమాత్మ కంటే ఎవడు సరవాప్రాణులను 
బ్రతికించ్తునా్నడు? సుఖజీవనాన్్న కలిగిసుతునా్నడు. ఒకవేళ ఈ ఆనందమయుడైన 
పురుష్డు లేకుంటే ఆ పనిని ఏ వయోకితు చేసుతునా్నడు. అని సరవాప్రాణులను 
బ్రతికించడమునకు కారణమైన వాడుగా పరమాత్మను గురంచే మరొక శ్రుతిలో 
చెప్పబడింది. కనుక మొదటి ప్రశ్న ప్రతివచనాలు పరమాత్మకు చెందినటువంటివి. 
తరువాతి దాంట్్లనూ ఇంతే. ఆకలి దపు్పలకు అతీతుడైన తతతు్వము పరమాత్మనే. అది 
ఆయనకు ఉన్న అస్ధ్రణమైన ధర్మము. రండువిదయోలలోనూ అతోఽన్యద్రతోమ్ అని 
ఉపసంహారమునూ్న ఒక్ తీరుగనే ఉన్నది. ప్రశ్న ప్రతివచనాలు ఆ వృతితు సమసతు ప్రాణి 
కోటికీ ప్రాణన హేతువు ఐన పరబ్రహ్మ ఆకలి దపు్పలు మొదలైనవాటికి అతీతుడని 
ప్రతిపాదించడము కొరకే.

ఈ విషయములో ఉదాహరణను చెపి్పనాడు. ఉపదేశవత్ అనే పదముతో. 
సదివాదయోయందు ఉత తమాదేశమప్రాక్ష్ః. ఆ ఉపదేశాని్న గురంచి అడిగినావా? లేదా? 
అని సదవాసుతువును గురంచి ఉపదేశము ప్రస్తువన చేయబడగా భగవాన్ సతోవామేవ మే 
తద్ బ్రవీతు ఇతి. ఓ పూజుయోడా! న్వేదాని్న నాకు ఉపదేశించ్ అని, భూయ ఏవ మా 
భగవాన్ విజాఞాపయతు తిరగి మీరే నాకు తెలియజ్యండి. అనే ప్రశ్నకు ఏషఽణి మా 
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ఐతద్ త్మష్ం ఇదం సరవిం తతస్త్యం. ఇతడు అణువుకనా్న చిన్నవాడు. ఈ ప్రపంచమంతా 
ఈయననే ఆత్మగా కలిగి ఉన్నది. ఆయన సతయో శబదుము చేత పిలువబడుతునా్నడు. అనే 
ప్రతివచనము మాటిమాటికీ ఆ వృతితుచేయబడడము, దాని తరువాత బ్రహ్మ యొక్ 
ఆయా మహాత్మయా విశ్షాని్న ప్రతిపాదించడం కోసమని కనిపిసుతున్నది. దానివలెనే 
ఇక్డ కూడ ప్రశ్న ప్రతివచనాలు చేయబడుతున్నవి. అందువల్ల సరావానతుర భూతుడు 
ఐన ఒకే ఒక్ బ్రహ్మ ప్రాణులందరన్ ఊపిరు్ల పీలుచేకొనేవాళ్ళనుగా చేసేవాడని 
అశనాయ మొదలైనవాటికి అతీతుడని ప్రతిపాదించ్తున్నందువల్ల రూపము ఒక్టే 
అవుతున్నది. అందువల్ల రండు విదయోలూ వేరువేరు కావు. ఒక్టే అవుతున్నవి.

ఐతే ఇట్్ల కావచ్చేను. రండుచోట్్ల ప్రశ్న ప్రతివచనాలు పరబ్రహ్మకు చెందినవే 
- ఐనా విదాయోభేదము కాదన వీలులేనిది. ఒకదాన్్ల సరవాప్రాణులనూ బ్రతికించ్ 
తున్నందువల్ల ఉపాసుయోడవుతునా్నడు. మరొకచోట ఆకలిదపు్పలు మొదలైన వాటికి 
అతీతుడైనందువల్ల ఉపాసుయోడిలో గుణభేదము వసుతున్నది. కనుక రూపభేదము, ప్రషటుమృ 
(అడిగేవాడు) భేదము వల్లనునూ్న విదాయోభేదము ఏర్పడుతూనే ఉన్నది. ముందర 
విదయోలో ఉషసితు అడిగినవాడు, తరువాతి విదయోలో కహోలుడు. కనుక విదాయోభేదము 
ఉన్నది కదా? అని అంటే సమాధ్నము చెపుతునా్నడు.

సూ।। వ్యతిహారో విశింషన్తో హి ఇతరవత్ 3-3-36 రండింటి లోనూ బుది్ధ 
వయోతిహారమును చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే యాజ్వలు్యాని మాటలు విశ్షాని్న 
తెలు్పతున్నవి. ఇతరమైన సదివాదయోలో వలె. వ్యతిహారము - Exchange ఇక్డ 
విదాయోభేదము లేదు. ఏకరూపమైన అరాథానికి సమ్బని్ధంచిన ప్రశ్న ప్రతివచనాలవల్ల, 
ఒక్ విధపదము చేతనూ ఏకవాకయోతవాము తెలియవసుతున్నది కాబటిటు. రండుప్రశ్నలు 
సరావానతురాత్మతవాముతో విశిషటుమైన బ్రహ్మకు సమ్బని్ధంచినవి. దివాతీయప్రశ్నలో యదేవ 
స్క్షాదపరోక్షాత్ బ్రహ్మ యఆతా్మసరావినతోరః అన్ ఏవకారము కూడా తొలుత ఉషసుతుని 
చేత అడుగబడిన గుణాలతో కూడిన బ్రహ్మతో సమ్బనా్ధని్న కహోల ప్రశ్నకు చెందినదిగా 
నిరా్ధరణ చేసుతున్నది. ప్రతివచనమునూ్న రండు చోట్లలో సతే ఆతా్మ సరావినతోరః అని 
సరావానతురాత్మతవాముతో విశిషటుమైన బ్రహ్మకు చెందినది కాబటిటు ఏకరూపమే. ఇక 
విధ ప్రతయోయమునూ్న రండవదానిలో వలెనే కనిపించ్తున్నది. తస్్మత్ బ్రాహ్మణః 
పాండిత్యం న్రివిద్యబ్లే్యన తిష్్ఠసేత్. అందువలన బ్రహ్మవేతతు బ్రహ్మకు చెందిన 
జా్నాని్న సమగ్రంగా పొంది బాలునివలె తనలోని భావము ఎవవారకీ వెల్లడి కాకుండా 
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ఉండాలి అని. ఈ విధంగా రండువిదయోలునూ్న సరావానతురుడైన, ఆత్మతవాముతో 
కూడిన బ్రహ్మకు ఒక్డికే చెందినవని నిరా్ధరణ చేసుకొంటే ఒక్దాని యందే 
సరావానతురాత్మతవాముతో విశిష్టుడైన బ్రహ్మ యందు - ఉపాసుయోడైన వానియందు - 
ఉషసతు కహోలులకు ఒకరతో ఒకర బుది్ధని వయోతిహారము / (వీరది వారకి, వారది వీరకి 
మారు్ప) చేసుకోవాలి. ఉషసుతునికి సరావానతురాత్మమైన బ్రహ్మ యందు సరవాప్రాణులనూ 
బ్రతికించే హేతువు అయియో ఉండడానికి చెందిన ఏ బుది్ధ ఉన్నదో, దానిని ప్రషటు ఐన 
కహోలుని చేత కూడా చేయబడాలి. ఆ బ్రహ్మయందు ఆకలి దపు్పలు మొదలైనవాటికి 
అతీతుడైయుండడానికి చెందిన ఏ బుది్ధ ఉన్నదో దాని్న ఉషసుతుడు చెయాయోలి. ఈ విధంగా 
పరస్పరము మారు్పచేసుకుంటే / మారుచేకుంటే ఇదదురకిన్్న సరావానతురుడైన బ్రహ్మ 
జీవుడికంటే వేరైనవాడు అని అరథామవుతుంది. ఈ సరావానతురాత్మ ఐనవాడిని ప్రతయోగాత్మ 
కంటే వేరైన వాడని తెలియచెయయోడానికి, సరవాప్రాణులను ప్రాణనము చేయడానికి 
హేతువు అయియో ఉండడము, అశనాయాదయోతీత తవాములను ప్రతిపాదించడం దావారా 
యాజ్వలు్యాని ప్రతివచనపు మాటలు విశ్షములు కలవానినిగా తెలియపరుసుతున్నవి. 
కనుక బ్రహ్మకు సరావానతురాత్మతవామే ఉపాసించదగిన గుణము. ప్రాణనహేతుతవాం 
మొదలైనవి మాత్రము ఆసరావానతురాత్మతావాని్న బలపరచేవి. ఉపాసింపదగినవి కావు. 
ఏమండీ? ఒకవేళ సరావానతురాత్మతవామే ఉపాసయోగుణం ఐతే ప్రాణనహేతుతవాము 
కలవానికి, అశనాయాదయోతీతతవాము కలవానికిన్్న, పృచ్ఛకుడైనవాడికిన్్న పరస్పరము 
మారు్పచేసుకొని అనుసనా్ధనము ఎందుకొరకు చేసుకోవాలి? అంటే ఆ ముచచేటే 
చెప్పబడుతున్నది. సరవాప్రాణులనూ బ్రతికించడము అనే కారణము చేత బ్రహ్మ 
జీవుడు కంటే వేరయిన వాడని ఉషసుతుడికి అరథాముఐ నిరా్ధరణ ఐనందున, కహోలుడు 
జీవుడికి ఎని్న తీరులుగా ఐనా ఊహ చేయడానికి వీలుకాని సవాభావ విశ్షాని్న బటిటు 
సరావానతురాత్మ వాయోవృతుతుడుగా / వేరయినవాడుగా అనుసంధంచ్కోదగినవాడని తలచి 
మాటిమాటికి ప్రశ్న వేసినాడు. యాజ్వలు్యాడునూ్న అతని అభప్రాయాని్న అరథాము 
చేసుకొని ప్రతయోగాత్మకు ఊహంచడానికి అవకాశం లేని ఆకలి దపు్పలకు ప్రతయోన్కుడై 
ఉండడమనే లక్షణాని్న చెపి్పనాడు ఇందుచేత ఉపాసుయోనికి వాయోవృతితు ప్రతీతి కలుగడం 
కొరకు ఇదదురునూ్న పరస్పరమూ బుది్ధ వయోతిహారమును చేసుకోవాలి. ఇతరవత్ ఎట్్లగైతే 
మరొక ఉపనిషతుతులో సదివాదయోయందు మళ్్ళ మళ్్ళ ప్రశ్నలు వెయయోడం ప్రతివచనాలు 
చెప్పడముల దావారా సతుతు అనబడే ఆ బ్రహ్మనే వేరు చేయబడుతునా్నడు. కాన్ ముందే 
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తెలిసిన గుణాని కంటే గుణానతురము / మరొక్ గుణమును కలిగి ఉండడముతో 
ఉపాసుయోడు ప్రతిపాదింపబడడం లేదు. ఆ విధముగానే అని.

ఆ సదివాదయోలోనూ ప్రశ్న ప్రతివచనాలకు భేదము ఉంటూంటే ఐకయోము ఎట్్ల 
తెలుసుతున్నది? అని అంటే చెపుతునా్నడు.

సూ।। సైవ హి సతా్యదయః 3-3-37 సత్ శబదుము చేత ఆ పరమకారణభూత 
ఐన దేవతనే చెప్పబడింది. ఆ మొదటగా చెప్పబడిన సతాయోదులే. తరువాతి 
పరాయోయములందునూ్న చెప్పబడినవి.

సైవహ - సత్ శబదుము చేత చెప్పబడిన పరమకారణము ఐన పరదేవతనే సేయం 
దేవతైక్త - ఆ దేవతనే సంకలి్పంచెను. తేజః పరస్్యమ్ దేవతాయాం తేజసుస్ పరదేవత 
యందు అని ప్రస్తువించబడినటువంటిదే. యథ సౌమ్యమధు మధుకృతో న్సతోష్ఠన్తో. 
ఓ సోముయోడా! ఏ తీరుగానైతే తేనెటీగలు తేనెను తెట్టులో చేరుచేతున్నవో! ఇతాయోదులైన 
పరాయోయాలలో అని్నంటిలోనూ ఉపపాదింపబడుతున్నది. ఐతద్త్మష్మిదం సరవిమ్ 
తతస్త్యం సఆతా్మ ఈ కనిపించే ప్రపంచమంతా ఈ పరమపురుష్డిని ఆత్మగా కలి్ 
ఉన్నటిటుదే. ఆయన సతయోమనబడుతునా్నడు. ఆయనయ్ ఆత్మ. అని ప్రథమ పరాయోయము 
నందు చెప్పబడిన సతాయోదులు అని్నస్రూ్ల పరాయోయాలయందు ఉపపాదించి 
ఉపసంహరంపబడుతున్నవి.

కొంతమంది - వ్యతిహారో విశింషనీతో హీతరవత్ 2) సైవ హి సతా్యదయః అనే 
రండు సూత్రాలనూ రండు అధకరణాలనుగా చెపుతునా్నరు. వాటిలో మొదటిదానితో 
తవింవా అహమస్మభగవోదేవతే. అహం వైతవిమస భగవోదేవతే ఓ దేవతా! న్వే నేనుగా 
ఉనా్నను. నేను న్వుగా ఐ ఉనా్నవు. తదో్యఽహం సోఽసౌ యోఽసౌ సోఽహమ్. 
ఎవడు నేను అనబడుతునా్నడో, అతడు వీడు అనే వాకయోములో జీవుడికి, పరబ్రహ్మకు 
వయోతిహారము (పరస్పరము మారు్ప) అనుసనా్ధనము చేయబడుతున్నది అని 
చెప్పబడుతుందని అంటునా్నరు. ఆ విషయము సరవిం ఖలివిదం బ్రహ్మ, ఐతద్త్మష్మిదం 
సరవిమ్, తతతోవామస అనే వాకాయోల దావారా తెలియజ్యబడిన సరావాత్మ భావ విషయము 
ఐనందువల్ల ఈ వాకయోము చేత ప్రతిపాదించదగిన కొతతు విషయము ఏదీలేదు కావున 
ఆదరంచకూడదు. ఆ విషయమే ఆతే్మ తితూ పగచ్ఛన్తో గ్రాహయన్తోచ అనే సూత్రము 
దావారా చెప్పబడగలదు. సరావాత్మ తావానుసనా్ధనానికి మించి పరబ్రహ్మ యందు 
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జీవతావాను సంధ్నము కుదురదు. జీవుని యందునూ్న పరబ్రహ్మతావాను సనా్ధనము 
జరుగదు. తథయోమిది. 

ఇక రండవసూత్రము చేత సయోహవైతన్మహత్ యక్ం ప్రథమజం వేద 
సత్యం బ్రహ్మ ఎవడైతే ఈయనను పెదదుదైనయక్షుడు తొలుతగా పుటిటునవాడు, 
సతయోమైన వాడు, బ్రహ్మ అని ఎరుగున్ ఇతాయోది వాకయోంచేత ప్రతిపాదింపబడిన 
సతోయోపాసనమునకు, మరయు తద్యతస్త్యమ సౌ సఆద్తో్య యఏవ ఏతస్మన్ మండలే 
పుర్షయశా్చయందక్షిణేఽక్న్. ఆ సతయోమనబడేవాడె వడునా్నడో అతడే సూరుయోడు. 
ఎవడైతే ఈ మండలములో ఉనా్నడో ఆ పురుష్డే ఈ కుడికంటిలోనూ ఉనా్నడు. 
ఇతాయోది వాకాయోల చేత ప్రతిపాదితమైన ఉపాసనానికీ ఐకయోము ప్రతిపాదింపబడుతున్నది 
అని. అది కూడా తగినది కాదు. దీనికి తరువాతి వాకయోము నందు అక్షి ఆదితయో స్థానాల 
భేదాని్న బటిటు విదాయో భేదము ఉన్నదని ఇంతకు మునుప్ నవా విశేష్త్ అనే సూత్రముతో 
ప్రతిపాదించినారు. ఐతే ఈ రండింటికీ వాయోహృతాయోదులు శరీరమునుగా కలి్ 
ఉన్నందువల్ల రూపాలను కలి్నవాళ్్ళనందువల్ల హన్తో పాపా్మనం జహాతిచ యఏవం 
వేద. పాపాలను నశింపచేసుకుంట్డు. శరీరాని్న విడిచి పెడతాడు. ఎవడైతే ఇట్్లగని 
తెలుస్కొని ఉపాసించ్తాడో అని పృథక్ (విడిగా) సంయోగము, చోదనలను కలిగిన 
రండు ఉపాసనలకునూ్న స యో హ వైతన్మహత్ యక్మ్ ప్రథమజం వేద సత్యం 
బ్రహే్మతి - జయతీమాన్ లోకాన్ ఎవడైతే ఇతడిని మొదట పుటిటునవాడు గప్ప యక్షుడు 
సతయోశబదుముచేత పిలువబడేవాడు, నిజముగా మూడు కాలాలో్లనూ ఉండేవాడని బ్రహ్మ 
అని తెలుస్కొని ఉపాసించ్తునా్నడో అతడు ఈ లోకాలనని్నంటిన్ గెలుసుతునా్నడు. అని 
సంయోగము, రూపాదులను కలి్ ఉండడాలతో అవసరము లేకుండానే మొదటిదైన 
ఒకొ్క్ ఉపాసన చేతనే భేదము సిది్ధంచ్తున్నది. హన్తో పాపా్మనం జహాతి అని 
చెపి్పనందువల్ల గుణఫలాధకారతవాము అంగఫలము ఉన్నది అని అనగూడదు. 
అందుకు తగిన హేతువు లేదు మర. ముందఱి దానితోనే ఏకవిదయో అవుతున్నది అని 
అనడానికి ప్రమాణము లభంచ్తున్నది అని అంట్వా కాదు. ఇతేతర ఆశ్రయదోషము 
వసుతున్నది. ఇవి రండూ ఒకే విదయోనే అనే విషయము నిర్ణయింపబడితే మొదటి విదయోకు 
చెప్పబడిన ఫలాలకు గుణపలతవాము ఏర్పడుతుంది. వాటికి - పాపహననము, 
శరీరాని్న విడవడములకు - గుణఫలతవాం నిశచేయించితే సంయోగ భేదము లేదు 
కనుక మొదటి విదయోతో ఐకయోము ఏర్పడుతుంది. కనుక అన్యోనాయోశ్రయదోషము 
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వసుతుంది. కనుక ఈ విధంగా ఇంతవరకూ చెపి్పన కారణాలవల్ల పై రండూ సూత్రాలే 
కాన్ రండు అధకరణాలు కావు. ఇద్ అనతోరతావిధికరణము

*  *  *

ఇక కామాద్యధికరణము

సూ।। కామాదీతరత్ర తత్ర చఆయతనధిభ్యః 3-3-38 ఛన్దుగయోములో 
వాజసనేయకములోను కామాదులే రూపము. కనుక విదయోలభేదము లేదు. 
హృదయాయ తనతవా సేతుతవావిధరణ తావాదుల వలన. ఛన్దుగయోములో ఇట్్ల 
వినిపిసుతున్నది. అథయద్దమస్మన్ బ్రహ్మపుర్ దహరం పుండరకంవేశ్మ 
దహరోఽస్మన్ననతోరాకాశః తస్మన్ యదనతోః తదన్విషట్వ్యమ్. ఇక ఈ బ్రహ్మ పురము 
నందు దహరము అనబడే తామర మొగ్ వంటి ఇలు్ల ఉన్నదో దానిలోపల ఉన్న 
ఆకాశము దహరమనబడుతున్నది. దాని లోపల ఏది ఉన్నదో దానిని అనేవాషించవలెను. 
ఇతాయోదిగా. ఇక వాజసనేయకంలో కూడా సవాఏషమహానజ ఆతా్మయోఽయం 
విజాఞానమయః ప్రాణేషు య ఏషఽనతోర్ హృదయ ఆకాశః తస్మన్ శేతే సరవిస్యవశీ 
సరవి సే్యశానః. అటువంటి వాడైన ఈ గప్పవాడు పుటుటుకలేనివాడునూ్న ఐన 
విజా్నమయుడు (జీవాత్మ) ప్రాణములయందు (ఇంద్రియాలు) ఉంటునా్నడు. అతని 
హృదయము లోపల ఆకాశము ఉన్నది. అక్డ సమసతు ప్రపంచాని్న తన అదుపులో 
నుంచ్కున్నవాడు. అందరన్ శాసించేవాడు. శయనించి ఉనా్నడు. ఇతాయోదిగా ఇచచేట 
సందేహం ఏర్పడుతున్నది. ఈ రండింటికీ విదాయోభేదము ఉన్నదా? లేదా? అని. ఏది 
తగును అని అంటే భేదమేనని ఎందుకు అని అంట్రా? రూపంలో భేదము ఉన్నది 
కనుక. ఛన్దుగయోములో అపహతపాప్మతవాము మొదలైన ఎనిమిది గుణాలతో విశిషటుమైన 
ఆకాశము ఉపాసన చేయతగినదిగా తెలియవసుతున్నది. వాజసనేయకము లోనైతే 
ఆకాశములో పడుకున్న వశితావాదిగుణ విశిష్టుడు ఉపాసుయోడుగా తోసుతునా్నడు. కావున 
రూపభేదము ఉన్నందువల్ల విదాయో భేదము ఉన్నది అని. ఈ విధంగా పూరవాపక్షము రాగా 
చెపుతునా్నము. భేదము లేదు అని. ఎందువల్ల నంటే రూపములో భేదము లేదు కాబటిటు. 
ఛన్దుగయోము లోను వాజసనేయకములోనూ కామాదులే రూపము. అనగా సతయోకామాది 
గుణాలతో విశిషటుమైన బ్రహ్మనే ఉపాసయోమై ఉనా్నడు. ఇది దేని దావారా తెలుసుతున్నదని 
అంటే ఆయతనాదులవల్ల. హృదయములో ఉండుట, సేతువు వలె ఉండుట, 
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విధరణతావాదులను బటిటు రండుచోట్లలోనూ అదే విదయో అని ప్రతయోభజ్ (గురుతు పటుటుట) 
కలుగుతున్నది. వాజసనేయకములో వినిపించిన వశితావాదులు ఛందోగయోమునందు 
వినిపించిన గుణాషటుకములో ఒకటి ఐన సతయోసంకల్పతావానికి చెందిన విశ్షాలు 
అవుతునా్నయి గనుక సతయోసంకలా్పనికి సహచారులు ఐన సతయోకామతావాదులు 
అపహత పాప్మతవాము దాకా ఉన్న గుణాలయొక్ ఉనికిని తెలియచేసుతున్నవి. కావున 
రూపములో భేదము లేదు. ఇక సంయోగము కూడా పరంజో్యతిర్పసమ్ద్య 
సేవినరూపే ణాభిన్ష్ద్యతే. పరంజ్యోతి యైన శ్రీమనా్నరాయణుని వదదుకు చేరుకొని 
తనదైన సహజసవారూపాని్న పొందుతునా్నడు. అభయం వైబ్రహ్మభవతి. భయము లేని 
బ్రహ్మ అవుతునా్నడు అని చెపి్పనటు్ల బ్రహ్మప్రాపితు ఐన రూపము భేదించడం లేదు. ఆకాశ 
శబదుము ఛందోగయోములో పరమాత్మకే చెందినది అని దహర ఉతతోర్భ్యః అనే సూత్రం 
వదదు నిర్ణయింపబడింది. వాజసనేయకములోని ఆకాశవాచ్యోని యందు వశితావాదులు 
వినిపించ్తున్నందువల్ల ఆ పండు కున్నవాడు పరమాత్మ అవుతున్నందువల్ల ఆయనకు 
ఆధ్రమైన దాని్న చెప్్ప ఆకాశ శబాదునికి తస్్యన్తోసుషరం సూక్షమ్ దానికి చివరలో 
మికి్లి వెలుగుతున్న సూక్ష్మము అనే వాకయోము ప్రకారము హృదయములోపల ఉన్న 
సుషిర శబదువాచ్యోడైన ఆకాశమునే చెపు్పతుందని అర్ధమవుతున్నది. అందువల్ల విదయోలు 
రండూ ఒక్టే.

వాజసనేయకము నందు వశితావాదులతో కూడా సతయోకామాదుల ఉనికి 
తెలుసుతున్నది అని ఏ మాట చెపి్పనారో అది తగిన మాటకాదు. చెల్లదు. వాసతువానికి 
అక్డ వశితావాదులకే సద్ భావము లేదు. ఆ గుణాల యొక్ ఉనికి లేకపోవడము 
మనసైవానుద్రషట్వ్యమ్  న్హననఽసతో కంచన. మృతో్యః సమృతు్యమాప్్నతి య 
ఇహనన్వపశ్యతి. మనసుస్తో మాత్రమే దర్శనాని్న చేసుకోవాలి. ఇక్డ అనేకమైన 
పదారాథాలు లేవు. ఎవడైతే ఒక్టే ఉన్నచోట చాలా చాలా ఉన్నటు్ల చూస్తుడో 
(భావించ్తాడో) వాడు ఒక మరణాని్నంచి మరొక చావుకు (జన్మపరమ్పరలు) 
పోతునా్నడు. ఏకధైవానుద్రషట్వ్యం ఏతదప్రమేయం ధృవమ్. ఈ అప్రమేయమూ 
ధృవమూ ఐన దానిని ఒకే ఒక్ దాని్నగా దర్శంచాలి అని ప్రారంభము ఐన వాకయోము 
దావారా సఏషన్తిన్తా్యతా్మ. ఆ ఇతడు కాదు కాదు అనబడుతునా్నడు. ఆయన ఆత్మ 
అని ఉతతురవాకయోముతో ఉపాసయోమైన బ్రహ్మ నిరవాశ్ష్డు గుణాలు లేనివాడు అని ప్రతీతి 
అవుతున్నందువల్ల దృఢపడుతున్నది. 
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కనుక వశితావాదులు కూడా సూథాలతవాము అణుతవాములవలె నిషేధంచదగినవనే 
తోసుతున్నది. ఈ కారణం చేతనే ఛన్దుగయోంలో కూడా సతయోకామతావాదులు పరమాత్మకు 
పారమారథాకములైన గుణాలు కావని చెప్పబడుతున్నవి. ఈ విధంగా సహజాలు సతాయోలు 
కాకపోవడం చేత ఇటువంటి గుణాలు మోక్షం కొరకై చేసే ఉపాసనల యందులోపము 
ఏర్పడుతుంది అని శంకించవచ్చేను. దానికి ఇది సమాధ్నము.

సూ।। ఆదరాదలోపః 3-3-39 ప్రేమతో గుణాలను ఉపదేశిసుతునా్నరు కనుక 
లోపము కాదు. ఉపసంహారమే చేసుకోవాలి. ఇతర ప్రమాణాలచేత తెలియరాని 
ఈ సతయోకామతావాది గుణాలు బ్రహ్మయొక్ గుణాలు ఐనందువల్ల తస్మన్ యదనతోః 
తదన్విషట్వ్యమ్. వానిలోపల ఏవి ఉన్నవో వాటిని వెతుకవలెను. ఏష ఆతా్మఅపహత 
పాపా్మ విజరోవిమృతు్యః విశ్క్ఽవిజిఘతోస్ అపిపాససస్త్యకామః సత్యసంకల్ః 
సరవిస్యవశీసరవిసే్యశానః 2) ఏషభూతాధిపతిర్ష భూతపాల ఏషసేతురివిధరణ 
ఏష్ం లోకానమసమేభూద్య ఇతాయోది వాకాయోలవల్ల ఈ రండు ఉపనిషతుతులలోనేగాక 
ఇంకా ఇతర శ్రుతులో్లనూ మోక్షం కొరకు చేయబడే ఉపాసనలయందు ఉపాసుయోడైన 
బ్రహ్మ గుణాలవుతున్నందువల్ల స్దరముగా ఉపదేశించినందువల్ల లోపము 
వీటికిలేదు. ఉన్నటువంటివే. పైగా వీటిని అని్నంటిలోనూ తెచిచేపెటుటుకోవలసిందే. 
ఛందోగయోము లోనైతే తద్యఇహాతా్మ నమనువిద్యవ్రజన్తో ఏ తాంశ్చ సతా్యన్ కామాన్ 
తేష్ం సర్విషు లోకేషు కామచారోభవతి. అందువల్ల ఎవడైతే ఈ భూలోకమందు 
పరమాత్మను తెలుస్కొని, ఈ సతయోములైన (అపరమారథాము కాని) గుణాలను తెలుస్కొని 
ఉపాసించి పరమాత్మ సని్నధకి వెళ్్ళతునా్నరో వారు లోకాలని్నంటిలోనూ సేవాచ్ఛగా 
రాకపోకలను కొనస్గించ్తారు అని సతయోకామతావాది గుణవిశిష్టుడైన పరమాత్మను 
తెలుస్కోవాలని విధంచి అథయ ఇహఆతా్మనమనను విద్యవ్రజంతే్యతాంశ్చ సతా్యన్ 
కామాన్ తేష్ం సర్విషు అకామచారోభవతి ఇక ఎవరైతే ఆత్మను గురంచి, ఆయనలోని 
కళ్యోణగుణాలను  గురంచి తెలుస్కోకుండా శరీరం విడిచి వెళ్్ళతారో వారు సరవాలోకాలో్ల 
కామచారులు కారు. అని తెలుస్కోకపోవడాని్న గురంచి నిందచేయబడుతున్నదై 
గుణవిశిష్టుడైన పరమాత్మను గురంచి తెలుస్కోవడముపైన ఆదరాని్న చూపుతున్నది. 
అదేవిధంగా వాజసనేయకములో సరవిస్యవశీసరవిసే్యశానః... ఏష సర్విశవిర 
ఏషభూతాధిపతిర్ష భూతపాలః అని మాటిమాటికీ ఐశవారాయోని్న (సమ్పదను, 
అధకారాని్న) ఉపదేశించినందువల్ల గుణాలపైన ఆదరము తేటపడుతున్నది. ఇట్్లగే 
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మిగతా చోట్లలోనునూ్న. వేయిమంది తలి్లతండ్రుల జంటలకంటే ఎకు్వగా ప్రేమను 
చూప్ వేదశాసత్రము మోసకారవలె అపరమారథాములైన, ప్రమాణానతురాల చేత తెలియరాని 
నిరసించదగిన గుణాలను ప్రేమతో ఉపదేశించి సంస్రమనే చక్రములో పడి కింద 
మీదవుతున్న ముముక్షువులను (జనన మరణాల నుండి విడిపించ్కోవాలి అని 
తలిచేవారని) ఇంకా భ్రమపెటటుజాలదు. న్హననఽసతోకంచన, ఏకధైవానుద్రషట్వ్యమ్ 
అనే వాకాయోలైతే ఈ సమసతుమూ బ్రహ్మ చేత పుటిటుంపబడినటిటుది ఐనందువల్ల ఆయనతో 
సమ్బన్ధము - ఆత్మ అయియో ఉండడము - వల్ల, బ్రహా్మత్మకము ఐనందువల్ల నునూ్న ఏ 
కధ్ - ఆయనను గానే - తలచాలి అని విధంచి / శాసించి బ్రహా్మత్మకమైనందువల్ల 
బ్రహ్మ జా్నము కలు్కముందు ఏర్పడిన అనేక వసుతువులు ఉన్నవి అనే భావనను / 
జా్నాని్న నిషేధంచ్తున్నది అని అరథాము దీని్న మేము మునుప్ విసతురంచి చెపి్పనాము. 
సఏషన్ తిన్తా్యతా్మ అనే చోటనునూ్న ఇతి అనే శబదుముతో ఇతరములైన ప్రమాణాలచేత 
తెలిస్న ప్రపంచసవారూపాని్న పరామర్శంచి / తడిమి బ్రహ్మ అటువంటివాడు కాడని 
అందరకీ ఆత్మ ఐన బ్రహ్మ ఈ ప్రపంచానికంటే విలక్షణుడు అని ప్రతిపాదిసుతున్నది. 
దానే్న తదుపర ఉపపాదిసుతున్నది. అగ్రాహ్యః న హిగృహ్యతే. అశీర్యః నహిశీర్యతే. 
అసంగః నహిసజ్యతే। అవ్యథితః నవ్యథతే. నరిష్యతి. అగ్రాహుయోడు. గ్రహంపబడడు. 
(పటుటుకోబడడు) అశీరుయోడు. చీలచేబడడు. అసంగుడు ఎవవారతోనూ కలువడు. 
అవయోథితుడు బాధపడడు. నశించడు అని ఇతర ప్రమాణాల చేత తెలియదగిన 
వారకంటే విసజాతీయుడు (స్టికానివాడు) ఐనందువల్ల గ్రహంపబడడు / 
తెలియబడడు. విశరణీయమైన దాని కంటే విసజాతీయుడైనందువల్ల విశీర్ణముకాడు 
(చీలచేబడేది వేరు చేయబడేది - ప్రకృతి) ఇదే తీరుగా తరువాతి పదాలకు అరాథాని్న) 
ఊహంచ్కోవాలి. ఇక ఛన్దుగయోములో కూడా నస్యజరయతత్ జీర్యతి. నవధేనస్య 
హన్యతే. ఏతత్ సత్యం బ్రహ్మ పురమ్. అస్మన్ కామాః సమాహితాః ఈయన శరీరము 
ముసలితనముతో శిథిలము చేయబడదు. వధంచ్టతో చంపబడదు. ఇది నిజమైనది 
(ఎల్లకాలం ఉండేది. బ్రహ్మకు నివాస పటటుణము. ఈయన యందు కామాలు (గుణాలు 
అన్్న) ఒక్చోట చేర ఉన్నవి. అని బ్రహ్మను సరవావిసజాతీయునిగా ప్రతిపాదించి 
ఆయనలో సతయోకామతవాము మొదలైనవన్్న విధంపబడుతున్నవి.

ఇట్్ల ఐనప్పటికీ తద్యఇహ ఆతా్మనమనువిద్య వ్రజంతే్యతాంశ్చ సతా్యన్ కామాన్, 
తేష్ం సర్విషులోకేషు కామచారోభవతి సయద్పితృ లోకకామోభవతి ఎవరైతే ఇక్డ 
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ఆత్మను ఉపాసించి ఆయనలోని గుణాలనునూ్న తెలుస్కొని పరమ పదానికి పోతారో 
వారు అని్నలోకాలో్లనికిన్్న రాకపోకలు చేయగలరు. ఒకవేళ పితృలోకాని్న దర్శంచాలని 
తలచినట్్్లతే ఇతాయోది వాకాయోల చేత సతయోకామాది గుణవిశిష్టుడైన బ్రహ్మను ఉపాసించితే 
స్ంస్రకమైన ఫలముతో సమ్బన్ధము ఏర్పడుతున్నటు్ల తెలుసుతున్నది కాబటిటు 
బ్రహ్మను చేరుకోవాలనుకున్న ముముక్షువు సగుణుడైన బ్రహ్మను ఉపాసించరాదు. 
ఇక పరవిదాయో ఫలమేమో పరంజో్యతి ర్పసమ్ద్యసేవిన రూపేణాభిన్ష్ద్యతే అని 
సవాసవారూపావిరా్భవానే్న చెపుతున్నది. అందువల్ల సతయోకామతావాదులు బ్రహ్మను 
పొందదలుచేకున్న వాడికి చేరుచేకోదగినవి (ఉపసంహారయోములు) కావు అని అంటే 
సమాధ్నాని్న చెపుతునా్నరు.

సూ।। ఉపసథాతేఽతసతోదవిచనత్ 3-3-40 పరమాత్మను చేరుకోవడం వల్లనే 
సరవాలోకకామ చారము కలుగుతున్నది. దానే్న - కళ్యోణగుణాలు కల పరబ్రహ్మను 
ఉపాసించాలి అని చెపి్పనారు కనుక ఉపసిథాతి అనగా ఉపస్థానము, అనగా 
బ్రహో్మపసమ్పతితు. బ్రహ్మ దగ్రకు చేరుకోవడము. ఉపస్థానము - ఉపాసన చేసిన 
ప్రతయోగాత్మ సరవా విధబనా్ధలనుండి విముకుతుడై తనదైన తొంటి రూపాని్న పొందగా, ఈ 
కారణము చేతనే సరవాలోకాలలోనూ కామచారము చెప్పబడుతున్నది. పరంజో్యతిర్ప 
సమ్ద్యసేవినరూపేణ అభిన్ష్ద్యతే 2) స ఉతతోమః పుర్షః. 3) సతత్రపర్్యతి జక్త్ 
క్రీడన్ రమమాణః సీత్ భిరావియానైరావి జాఞాతిభిరావి న్పజనం స్మరన్్నదం శరరమ్ 
4) స సవిరాడ్ భవతి 5) తస్య సర్విషులోకేషు కామచారో భవతి అని. ఇదంతా 
నాలుగవ అధ్యోయములో చాల తేటగా ఉపపాదింపబడగలదు. కనుక అని్న లోకాలలో 
కామ చారతవాము ముకుతునికి అనుభవింపదగిన ఫలమైనందున మోక్షము కోరేవాడు 
సతయోకామతావాది గుణాలను ఉపసంహారము చేసుకోవాలి. ఇద్ కామాద్యధికరణము.

*  *  *

ఇక తన్్నరా్ధరణాన్యమాధికరణము.

సూ।। తన్్నరా్ధరణాన్ యమః తద్దమృషేట్ః పృథక్ హి అప్రతిబన్ధః ఫలమ్ 3-3-41 
కర్మలయందు ఉదీ్థ్దుయోపాసనలకు నియమము లేదు. అనియమమే కనబడుతున్నది 
కాబటిటు. కర్మఫలము వేరుగానే ఉన్నది. ప్రతిబన్ధము లేక ఫలము కనిపించ్తూ 
ఉన్నది. ఓమితే్యత దక్రమ్ ఉదీగాథము పాసీత. ఓమ్ అనే ఏకాక్షరము గల ఉదీ్థ్ని్న 
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ఉపాసించాలి. ఇతాయోదులై కర్మలకు అంగాలైన ఉపాసనాలు కర్మలకు అంగములైన 
ఉదీ్థ్దుల దావారా, జుహూ ఆదుల దావారా పర్ణతాదుల వలె కరా్మంగాలుగా ప్రసిది్ధ 
కెకి్న అనుషాఠునాలు కావున ఉదీ్థ్దులైన ఉపాసనలతో సమ్బన్ధము కలవి. యదేవ 
విద్యయాకరోతి శ్రద్ధయాఉపన్షద్ తదేవవీర్యవతతోరం భవతి. ఏ కర్మనైతే బాగుగా 
తెలుస్కొని జా్నముతో శ్రద్ధతో చక్ని మనసుస్తో చేస్తుడో అదే మరంత శకితుమనతుము 
అవుతుంది. అని వరతుమానకాలముతో నిరేదుశింపబడిన దానికి పర్ణతాదులతో సమ్బన్ధము 
కల పాపము లేకపోవుటను కీరతుంచే విషయము వినిపించిన తీరుగా విడిగా ఫలము 
ఉన్నదని కలి్పంచడము కుదురదు. కనుక క్రతువుల యందు నియమంగా (తప్పని 
సరగా) ఉపసంహరంచ్కోవలెను అని పూరవాపక్షము సిద్ధముకాగా సమాధ్నమును 
చెపుతునా్నము. తని్నరా్ధరణా నియమః అని. నిరా్ధరణమ్ అనగా మనసుస్ను దృఢ 
నిశచేయముతో నిలుపడము. అనగా ధ్యోనము అని అరథాము. తని్నరా్ధరణా నియమము 
- కర్మలయందు ఉదీ్థ్దుయోపాసనలు తప్పక చేయాలి అనే నియమము లేదు. 
ఎందువల్లనంటే తదదుమృషేటుః అది కనిపిసుతున్నది కాబటిటు. ఉపాసనలు అనుషిటుంచాలనే 
నియమము లేకపోవుట కనిపిసుతున్నది. తేన్ భౌకర్తో యశ్్చతదేవం వేద యశ్చన 
వేద. ఆ కారణము చేత ఇదదురూ చేసుతునా్నరు. ఎవడిట్్లగని తెలుస్కుంటునా్నడో, ఎవడు 
ఎరుగక ఉనా్నడో, అనే వాకయోము ప్రకారము తెలియనివాడు కూడా అనుషాఠునము 
చేసుతునా్నడని చెపి్పనందువల్ల.  అంగము ఐనపు్పడు ఉపాసనను చేయకుండా ఉండడము 
చెల్లదు. ఈ తీరుగా ఉపాసనము అంగము కాదని నిశచేయింపబడితే ఉపాసన విధకి 
ఫలాకాంక్ష (ఫలము ఏది అనే కోరక) కలిగినపు్పడు రాత్రి సత్రనాయోయము ప్రకారము 
వీరయోవతతురతవాము, కర్మ యొక్ ఫలము కంటే వేరుగానే ఫలము ఉంటున్నదని 
తెలుసుతున్నది. వీరయోవతతురతవాము అంటే ఏమిటి? అంటే కర్మఫలము నిలిచేపోకుండా 
ఉండడము - దేనిచేత కూడా అడుడికోబడకుండా ఉండడమే, ప్రబలమైన ఏదో ఒక కర్మ 
ఫలముచేత అది ముగిసిపోయ్ంతవరకు నిలిపివేయబడడము. అది జరుగకుండడమే 
అప్రతిబన్ధము. ఆ అప్రతిబన్ధము సవారా్ది లక్షణమైన కర్మ ఫలము కంటే విడిగా 
ఉన్నటువంటిదే.

అందుచేత ఇదీ చెప్పబడుతున్నది. పృథక్ హ అప్రతిబన్ధః ఫలమ్ అని. కనుక 
కరా్మంగములుగా ఆశ్రయించిన వాటికిన్్న వేరుగా ఫలము ఉంటున్నది. కనుక 
గోదోహనము - ఆవుపాలనుపిండడము - ఇది యజ్ంలో అధవారుయోడు చేసేది. 
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కొని్నస్రు్ల యజమాని కూడా చేయవచ్చే. అపు్పడు ఫలము వేరుగా ఉంటుంది 
- మొదలైనవాటి వలె కర్మలలో ఉదీ్థ్ది ఉపాసనలను తప్పనిసర అనే నియమం 
లేకుండా ఉపసంహారము చేసుకోవలెను.  ఇద్ తన్్నరా్ధరణాన్యమాధికరణము.

*  *  *

ఇద్ ప్రద్నధికరణము.

సూ।। ప్రద్నవదేవ తదుకతోమ్ 3-3-42 హోమములో ఆహుతులు ఇవవాడము 
వలెనే గుణఆవృతితుని చెయాయోలి ఆవృతితు - మళ్్ళ మళ్్ళ చెయయోడము. దానే్న సంకరషిణ 
కాండలో చెపి్పనారు. దహర విదయోలో తద్య ఇహా తా్మనమనువిద్యవ్రజన్తోష్ తాంశ్చసతా్యన్ 
కామాన్ అనే వాకయోముతో దహరాకాశమనబడే పరమాత్మను ఉపాసన చేయాలి 
అని చెపి్ప ఏతాంశ్చ సతా్యన్ కామాన్ అని గుణాలను కూడా విడిగా ఉపాసనము 
చేయాలని విధంచినారు. ఆ విషయములో సంశయము కలుగుతున్నది. గుణాలను 
చినితుంచి నపు్పడు కూడా ఆయా గుణాలను కలిగి ఉన్నందున దహరమనే ఆత్మను 
కూడా చినితుంచవలెనా? లేదా? అని. దహరాకాశమే అపహతపాప్మతావాదులను కలదై 
గుణి అవుతున్నందువల్ల ఆదహరాకాశానే్న ఒక్స్ర అనుసనా్ధనము చేయడానికి 
వీలు అవుతుంది. గుణాలను అనుసంధ్నము చేయడం కొరకు తిరగి గుణియైన 
దహరపురుష్డిని చినితుంచడమనే పనిలో ఆ వృతితు చేయడం తగదు. అని పూరవాపక్షము 
రాగా చెప్పబడుతున్నది.

ప్రదానవదేవ అని. ప్రదానము వలె - ఆహుతిని ఇవవాడమువలె ఆ వృతితుని 
చేయవలసిందే. దహరాకాశ పురుష్డక్డే అపహత పాప్మతావాదులైన గుణాలకు 
వాటిని కలిగిన గుణి అవుతునా్న ఆయన ముందుగా చినితుంచబడినాడు. అట్లయినా 
సవారూపము ఒక్దానివల్లనే గుణాలతో కూడిన ఆకారము కలవాడు వేరవుతునా్నడు 
కనుక అపహత పాపా్మ విజరః ఇతాయోదుల చేత గుణ విశిష్టుడైనందున, ఉపాసుయోడుగా 
విధంపబడినందువల్ల, తొలుత సవారూపము ప్రకారము అనుసనా్ధనము చేయబడిన 
వాడిని అపహత పాప్మతావాదుల చేత విశిష్టుడుగా అనుసనా్ధనము చేయడం కొరకు ఆ 
వృతితు చేయవలసి ఉంటుంది. యథేన్ద్రయరాజ్ఞాపురోడాశమే కాదశకపాలం న్రవిపేత్ 
ఎట్్లగైతే రాజైన ఇంద్రుని కొరకు పదకొండు కపాలములపురోడాశముతో (చిప్పల) 
హోమాని్న చేయాలి. ఇంద్రాయాధి రాజాయ, ఇంద్రాయ సవిరాజ్ఞా రాజులకు రాజైన 
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ఇంద్రుని కొరకు, తనకు తానే రాజైన ఇంద్రుని కొరకు అని ఇంద్రుడు రాజతావాది 
గుణవిశిష్టుడైనా ఆయా గుణములతో సమ్బన్ధము ఉన్న ఆకారము వేరవుతున్నది కాబటిటు 
మళ్్ళ ప్రదానావృతితు చేయబడుతున్నది. అందుకే సంకరషిణ కాండ - పూరవామీమాంసలో 
ఇట్్ల చెప్పబడింది. నన వా దేవతా పృథక్ తావిత్. గుణాలు వేరయినందువల్ల దేవత 
వేరవుతున్నది అని. ఇద్ ప్రద్నధికరణము.

*  *  *

ఇక లింగభూయస్తోవాధికరణము

సూ।। లింగభూయస్తోవాత్ తద్్ధబలీయః తదపి 3-3-43 గురుతులు ఎకు్వగా 
ఉన్నందువల్ల అదే బలవనతుము ఐనది. ప్రకరణము కంటే. ఆ మాట కూడా చెప్పబడింది. 
తైతితురీయోపనిషతుతులో దహర విదయో తరువాత ఈ విధంగా చదువుతునా్నరు. సహస్ 
శీర్ షందేవం విశావిక్ం విశవి శంభువమ్ విశవింనరాయణం దేవం అక్రం పరమం 
ప్రభుమ్. వేలకొలది శిరసుస్లు కలవాడు గప్పగా వెలిగేవాడు విశావానికంతటికీ 
కను్నవంటివాడు. విశావానికి మంగళ్లను / మేళ్ళను శానితుని ఇచెచేడివాడు, తానే 
విశవాము ఐనవాడు. దేవుడైన నారాయణుడు తరుగుదల లేనివాడు. తనకంటే మించిన 
వాడు లేనటిటు గప్ప ప్రభ్వు అని మొదలుపెటిటు సోఽక్రః పరమః సవిరాట్ ఆయనే 
అక్షరుడు పెదదుల మనుకొనే వారందరకనా్న పెదదువాడు. సవాతనుత్రడు (ఆయనను శాసించే 
ఎటువంటి అధకారీ లేనివాడు) అనేంత దాకా. అక్డ సంశయము కలుగుతున్నది. 
దీనికి ముందు చెప్పబడిన విదయోతో ఐకయోము ఉన్నందువలన / ఒకే విదయో కావడాని్న 
బటిటు అందులో చెప్పబడిన ఉపాసుయోడైన వానియందలి విశ్ష నిరా్ధరణము దీనిదావారా 
చేయబడుతున్నదా? లేక అని్న వేదానాతులలో చెప్పబడిన పరవిదయోయందు ఉపాసుయోడైన 
వాడి నిరా్ధరణము చేయబడుతున్నదా? అని. ఏది తగును? దహరవిదయోలో ఉపాసుయోడైన 
విశిషటు పురుష్డి నిరా్ధరణమే అని. ఎందుకు? అని అంటే ప్రకరణాని్న బటిటు. దీనికి 
ముందర అనువాకములో దహర విదయో చెప్పబడింది.

దహ్రం విపాప్మం పరవేశ్మభూతం యత్ పుండరకం పురమధ్యసంసథామ్. 
తత్పి దహ్రం గగనం విశ్కసతోస్మన్ యదనతో సతోదుపాసతవ్యమ్. పురమనబడే జీవుని 
యొక్ శరీరము నడుమన పరమాత్మకు నివాస స్థానమైన పాపాలు (దోషాలు) 
లేనటువంటి తామర మొగ్ వంటిది దహ్రమనబడేది ఉన్నది. దానిలో కూడా 
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దహ్రమనబడే ఆకాశము ఉన్నది. అది శ్కము (దిగులు) లేనిది. దానిలోపలనునూ్న 
ఏది ఉన్నదో దాని్న ఉపాసించాలి అని. ఈ అనువాకము నందు పద్మక్శప్రతీకాశం 
హృదయంచాప్యధోముఖమ్ తామరమొగ్ వలె ఉండి తలకిందులుగా వేలాడుతూ 
హృదయమున్నది. ఇతాయోది వాకయోముతో హృదయ పుండరీకాని్న చెప్పడము 
ఈ నారాయణానువాకము దహరవిదయోలో ఉపాసింపతగినవాడిని నిరా్ధరణము 
చేయడము కొరకనే అభప్రాయాని్న బలపరుసుతున్నది. అని పూరవాపక్షము రాగా 
చెపు్పతునా్నము. లింగ భూయస్తు్వత్ అని. ఈ నారాయణానువాకము అని్న 
పరవిదయోలో్లనూ ఉపాసుయోడైన పురుష విశ్ష్డిని నిరా్ధరణ చేయడం కొరకు చాలా చాలా 
లింగాలు ఉన్నవి. అది ఎట్్ల అంటే? పరవిదయోలందు అక్షర, శివ, శంభ్, పరబ్రహ్మ, 
పరంజ్యోతి, పరతతతు్వ, పరమాత్మ మొదలైన శబాదులతో ప్రొ్నబడిన ఉపాసుయోడైన 
వసుతువును ఆ శబాదులతోనే అనువదించి (తిరగి ఎతితు చెపి్ప) ఆయన నారాయణుడు 
అని విధంచ్తునా్నరు. చాలా విదయోలలో వినిపించబడిన వారని అనువదించి 
నారాయణుడని విధ్నము మాటిమాటికీ చేయడము ‘‘నరాయణుడు మాత్రమే అన్్న 
బ్రహ్మ విద్యలలోనూ ఉపాసంపదగనవాడు. అసూథాలతవిము మొదలైన గుణాలచేత 
విశేషతుడై ఆనందగుణప్రధ్నుడైన వాడే పరంబ్రహ్మ’’ అని ప్రతేయోకంగా విశ్షంగా 
నిర్ణయము చేయడంగా / విశ్షాని్న నిరాథారంచడంలో భూయః - మికి్లి లింగములు 
ఉన్నవి. ఇక్డ లింగశబదుము చిహ్నము అన్న పదానికి పరాయోయము. మరొక పదము. 
చిహ్నములైన వాకాయోలు చాలా ఉన్నవి అని అరథాము. ఆ లింగము ప్రకరణము కంటే 
బలవనతుమైనటిటుది. ఆ మాట కూడా చెప్పబడింది ప్రథమ కాండలో (పూరవామీమాంసలో) 
శ్రుతి లింగ వాక్య ప్రకరణ స్థానసమాఖ్్యనం సమవాయే పరదౌర్బల్యం అరథా విప్రకరా్షత్ 
అరథామును నిర్ణయము చేయడంలో శ్రుతి (వేదము) లింగము, వాకయోము, ప్రకరణము, 
స్థానము, సమాఖయో అనే ఆరంటికి పరస్పరం విరోధము వచిచేనపుడు ముందటి 
వాటికంటే తరువాతిది బలహీనము అవుతుంది అని ఆమాట ప్రమాణంగా నిలువదు. 
అని ఏదైతే మీరు చెపి్పనారో పద్మక్ శప్రతీకాశమ్ ఇతాయోదివాకయోము దహరవిదయోకు 
శ్షము అనే విషయాని్న బలపరుసుతుందని - అది సరకాదు. బలవంతమైన ప్రమాణాని్న 
బటిటు సరవావిదయోలయందునూ్న ఉపాసింపతగినవాడిని నిరా్ధరణ చేయడం కొరకే ఈ 
విదయో బయలుదేరందనే విషయమును మనసుస్కు బటిటుంచ్కుంటే గటిటుగా నిలు్పకుంటే 
దహర విదయోలో కూడా ఆ నారాయణుడినే ఉపాసుయోడిగా ఆ వాకయోము చెపి్పందనే 
విషయము చక్గా కుదురుతుంది. ఐతే సహస్శీర్షమ్ ఇతాయోదిగా దివాతీయావిభకితుతో 
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ప్రొ్న్నందువల్ల పూరావానువాకములో చెప్పబడిన ఉపాసుయోడైన వానితో సమ్బనా్ధని్న 
శంకించకూడదు.

తస్మన్ యదనతోః తదుపాసతవ్యమ్ అని ఉపాసి శబదుములో ఉన్న తవయో అనే కృత్ 
ప్రతయోయము చేత ఉపాసుయోడైన కర్మను గురంచి చెపి్పనందువల్ల ఆ ఉపాసయోము నందు 
దివాతీయా పొసగకుండా పోతున్నది. విశవిమే వేదం పుర్షః. ఈ ప్రపంచమంతా ఆ 
పురుష్డే (నారాయణుడే) తతతోవాం నరాయణః పరః పరతతతు్వమూ నారాయణుడే 
ఇతాయోదిగా ప్రథమా విభకితు నిరేదుశమువల్ల కూడా ప్రథమా విభకితు అరథాములో 
దివాతీయావిభకితు ప్రయోగింపబడింది అని తెలుసుకోవాలి. అనతోర్ బహిశ్చతతస్రవిం 
వా్యప్యనరాయణః సథాతః. ఈ సమసతు ప్రపంచానికి బయట్ లోపల నారాయణుడు 
నిండి ఉనా్నడు. తస్్యః శిఖ్యాః మథే్యపరమాతా్మ వ్యవసథాతః సబ్రహా్మ సశివః సేన్ద్రః 
సోఽక్రః పరమః సవిరాట్. దానియొక్ తల మధయోభాగములో పరమాత్మ నెలకొని 
ఉనా్నడు. ఆయననే బ్రహ్మ ఆయనే శివుడు. ఆయననే ఇంద్రుడు ఆయన అక్షరుడు 
(తరుగుదల పెరుగుదల లేనివాడు) పరముడు (ఆయన కనా్న అధకుడు లేనటిటువాడు) 
సవారాటుటు కూడా (ఆయనను శాసించే ఏవిధమైన అధకార లేనటిటువాడు.) అని చాలా 
నిరేదుశాల చేత అందరకనా్న పరుడు (అధకుడు) ఐన నారాయణుడే అని్న బ్రహ్మ 
విదయోల లోనూ ఉపాసింపదగినవాడు అని నిర్ణయింపబోతునా్నరు. కనుక ప్రథమా 
విభకతుయారథాములో దివాతీయ విభకితు ప్రయోగింపబడింది అని నిశచేయింపబడుతున్నది. ఇద్ 
లింగభూయస్తోవాధికరణము.

*  *  *

ఇక పరవివికలా్ధికరణము

సూ।। పరవివికల్ః ప్రకరణాత్ స్్యత్ క్రియా మానసవత్ 3-3-44 
పూరవావికల్పమే ప్రకరణాని్న బటిటు క్రియామయము మానస గ్రహము వలె పొసగుతుంది 
(ఇది పూరవాపక్షి సూత్రము) వాజసనేయకశాఖలో అగి్నరహసయోమునందు 
మనశిచేదాదులు ఐన అగు్నలు వినిపిసుతున్నవి. మనశి్చతః, వాక్ చితః, ప్రాణచితః, 
చక్షుశి్చతః, శ్రోత్రచితః, కర్మచితః అగ్నచితః ఇతి. ఇక్డ సంశయము ఏర్పడుతున్నది. 
ఈమనశిచేదాదులు ఐన అగు్నలు స్మా్పదికములు (ఆవిధముగా భావింపబడునటు 
వంటివి) ఐనందున ఇవి విదాయోరూపాలైన అగు్నలా? క్రియలతో కూడిన క్రతువులలో 
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అనుప్రవేశము చేసుతున్నవి కనుక క్రియారూపాలా? లేక విదాయోమయమైన 
క్రతువులలో అనుప్రవేశించినందువల్ల విదాయో రూపాలేనా? అని సందేహము 
ఏర్పడితే క్రియారూపాలే అని పూరవావికల్పః అనే సూత్రము దావారా చెప్పబడుతున్నది. 
చితాయోగు్నలుగా నిరూపింపబడిన ఈ మనశిచేదాదులు క్రతవాను ప్రవేశాని్న కోరుతున్నవి 
కాబటిటు తమను విధంచిన స్థానములో క్రతువు చేసే విధ లేదు కాబటీటు, ముందు 
అసద్వి ఇదమగ్ర ఆసీత్ (అసతుతువలె ఈ ప్రపంచము సృషిటుకి పూరవాము కాలములో 
ఉండినది) ఇతాయోదివాకయోముతో ఇషటుకచితమైన అగి్న ప్రస్తువింపబడినందువల్ల 
అది క్రియామయమైన క్రతువుతో వేరు కాకుండా ఉన్నందువల్ల అక్డ (బుది్ధలో) 
క్రతువు ఉన్నది కాబటిటు ఆ ప్రకరణములో గ్రహంపబడిన మనశిచేదాదులు, 
ఇషటుకములతో చితమైన అగి్నతో వికల్పము చేయబడినవై క్రియారూపాలే అవుతాయి. 
విదాయోమయములు ఐనప్పటికిన్్న అవి క్రియలతో కూడిన క్రతువులలో అనుప్రవేశము 
చేసుతున్నవి కాబటిటు క్రియారూపతవాము మానసగ్రహము వలె కుదురుతుంది. ఎట్్ల గంటే 
పనె్నండు రోజులు చేసే అవి వాకయోము అనే క్రియయందు పదవనాడు మానసగ్రహము 
మనసుస్లోనే సిద్ధముచేసే గ్రహణము ఆస్దనము సోతుత్రము శసత్రము ప్రతాయోహరణము 
భక్షణతవాములచేత అది విదాయోరూపమైనప్పటికీ క్రియామయమైన క్రతువునకు 
అంగము అవుతున్నందువల్ల క్రియారూపమే అవుతున్నది. అట్్లగే ఇక్డ కూడా.

(మనశిచేదాదులైన అగు్నలు వాసతువముగా అగు్నలు కావు. అగు్నలుగా 
భావింపబడేవి మాత్రమే. యధ్రాథానికి ఈ అగు్నలు క్రియారూపాలు, విదాయోరూపాలు 
అని రండు విధ్లు. క్రియారూపాలు హోమకుండాలను ఏర్పరచి వాటిలో నేయి 
మొదలైన వాటితో ఆహుతులు ఇస్తురు. విదాయోరూపాలో్ల స్క్షాతుతుగా అగి్నజావాలలు 
ఉండవు. అంతా భావననే తలుచేకోవడమే క్రియారూపాలో్ల వలెనే మానసికంగా 
కలి్పంచ్కొని బ్రహ్మనుధ్యోనం చేస్తురు. ఇషటుకము అనగా ఇటుక. వాటిని ప్రచే 
హోమకుండాని్న ఏరా్పటుచేసి దాంట్్ల అగి్నని ప్రతిషిఠుంచి హోమాని్న చేస్తురు. 
చితము వృది్ధచేయబడినది. చితిఽమండుతుండే అగి్న యొక్ స్థానము, తరువాతి 
కాలములో శ్మశానంలో శవదహనం కొరకై ప్రచేబడిన కట్టుల ప్రు్పకు ప్రు 
అయియోంది. క్రియామయముఽరకరకాలైన క్రియలతో పనులతో కూడినటిటుది. 
విదాయోమయముఽజా్నమే ప్రధ్నమై నటిటుది. మనసుస్ దావారా, వాకు్లదావారా 
చేయబడుతుంది. ఇదే జా్న యజ్ము. గ్రహముఽపాత్ర)
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సూ।। అతిదేశాచ్చ 3-3-45 ఒకచోట నుండి మరోచోటికి తెచ్చేకోవడము వలన 
కూడా. ఈ చెప్పబోయ్ కారణాని్న బటిటు కూడా ఇషటుకములందు చయనము చేయబడిన 
అగి్నతో మనశిచేదాదులకు వికల్పము (రండుగా ఉండడము) క్రియారూపతవామునూ్న 
తెలియవసుతున్నది. తేష్మేకైక ఏవతావాన్ యావా నసౌ పరవిః. వాటిలో ఒకొ్క్టి 
కూడా ముందటిది - ఎంతపాటిదో తరువాతది కూడా అంతటిదే. అని మొదటిదైన 
ఇషటుకచితాగి్న యొక్ వీరయోము (పనిచేసే స్మరథాయాము) మనశిచేదాదులలో 
అతిదేశింపబడుతున్నది. దానితో సమానమైన కారాయోని్న చేసుతున్నది. కాబటిటు వికల్పము 
చెప్పబడుతున్నది. అందువల్ల ఇషటుకచితమువలె ఆక్రతువులను నిరవారతుంచడము వల్ల 
ఆక్రియామయ క్రతువులకు అంగాలు ఐన మనశిచేదాదులు క్రియామయక్రతువులలో 
అనుప్రవేశము చేసినందువల్ల క్రియారూపాలే అని. పూరవాపక్షము రాగా చెపుతునా్నరు.

సూ।। విద్్యవతు న్రా్ధరణాత్ దర్శనచ్చ 3-3-46 మనశిచేదాదులు 
క్రియారూపాలు కావు విదాయోరూపాలే. అట్్లగని నిరా్ధరణ చేయబడినందువల్ల/ 
కనిపిసుతున్నందువల్లనునూ్న. తుశబదుము పూరవాపక్షాని్న తిపి్ప కొడుతున్నది. 
మనశిచేదాదులు క్రియామయము లైన క్రతువులలో అనుప్రవేశము చేసుతున్నందు 
వల్ల క్రియారూపాలేనని ఏమాట అనా్నరో అది సరకాదు. ఇవి విదాయోరూపాలే. 
విదాయోరూపమైన క్రతువులోనే అనవాయించ్తవి అని అరథాము. ఎందువల్లనంటే 
నిరా్ధరణము దర్శనములవల్ల. నిరా్ధరణమైతే తేహైతే విద్్యచితఏవ. విద్యయాహైవైత 
ఏవం విద శి్చతాభవన్తో. ఇవి అన్్న విదాయోచితములే. విదయోవల్లనే ఇవి ఈ విధమైన 
చితములు అగు్నలు అవుతున్నవి అని. వాక్ మన శచేక్షురాది పనులకు ఇటుకలు 
వలె చయనం కుదరదు కనుక మనసుస్తోనే ఆరోపింపబడిన అగి్నతో విదాయోరూపం 
సిది్ధంచినా విద్్యచిత ఏవ, విద్యయాహైవైతే అనిన్్న అవధ్రణ) నిరా్ధరణ 
చేయడం విదాయోమయక్రతువులతో అనవాయముఽకలయిక సమ్బన్ధము ఉన్నందున 
విదాయోరూపతవామేనని తెలియచేయడం కొరకు అని నిశచేయింపబడుతున్నది. ఇక్డనే 
వీటికి ప్రధ్నమైన శ్షీ, విదాయోరూపమైన క్రతువు కనిపిసుతున్నది. తేమనసైవాధీయనతో 
మనసైవా చీయనతో మనసైషుగ్రహా అగృహ్యనతో మనస్ఽసుతోవనతో మనస్ఽశంసన్। 
యత్ కంచ యజ్ఞాకర్మక్రియతే యతి్కంచయజీఞాయం కర్మ మనసైవతేషు మన్మయేషు 
మనశి్చతుస్ మన్మయమక్రియత. అవి మనసుస్తోనే అధయోయనము చేయబడుతున్నవి. 
మనసుస్తోనే అగి్నని పెంపుచేసుతునా్నరు. మనసుస్ తోనే వీటియందు నెయియో, సోమరసము 
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వంటివి ఉంచ్కొనేవి ఇతరము లైన పాత్రలను స్వాకరంచ్తునా్నరు. మనసుస్తోనే 
సోతుత్రము చేసూతు మనసుస్తోనే కోరుతూ ఇతాయోదిగా క్రియామయక్రతువులో ఏ ఒక్ 
క్రియచేయబడుతున్నదో, యజా్నికి అంగమైన క్రియ చేయబడుతున్నదో అవి 
అన్్న మనసుస్ తోనే ఆ మన్మయమైన మనశిచేదాదులయందు మన్మయమైన 
క్రియను చేసినారు అని. ఇషటుకములతో చయనము చేయబడిన అగు్నల యందు ఏ 
క్రియామయమైన యజా్ంగమైన కర్మ చేయబడుతున్నదో అదంతా మనసుస్ చేత 
నిరవారతుంపబడే మనశిచేదాదయోగు్నలలో మన్మయమే చేయబడింది అని చెపి్పనందువల్ల 
విదాయోమయమైన క్రతువే ఇక్డ తోసుతున్నది.

ఏమండీ ఇక్డ విధ పదము వినిపించకపోవడము, ఫలముతో సమ్బన్ధము, 
ప్రతీతి కాకపోవడము, ఇషటుక చిత అగి్న చేత ముందుంచబడిన క్రియామయ 
క్రతుప్రకరణాని్న బటిటు విదాయోమయక్రతువుతో అనవాయించ్టవలన విదాయోరూపత వీటిని 
బాధంచ్తుంది కదా! అని అంటే కాదని చెపుతునా్నరు.

సూ।। శ్రుతా్యద్బలీయస్తోవాచ్చ నబ్ధః 3-3-47 ప్రకరణము కంటే శ్రుతి లింగ 
వాకాయోలు బలవనతుములు కాబటిటు బాధంపబడవు. శ్రుతిలింగవాకాయోలు ప్రకరణానికంటే 
బలీయములు ఐనందువల్ల శ్రుతాయోదుల చేత తెలియవచిచేన క్రతువు వీటితో అది 
అనవాయించడమునునూ్న దుర్భలమైన ప్రకరణము బాధంచలేదు. శ్రుతి ఐతే తేహైతే 
విద్్యచితఏవ అని చెపుతున్నది. దానే్న వివరసుతున్నది. విద్యయా హైవేతే ఏవం విదశి్చతా 
భవన్తో. అని విదయోయా - విదాయోమయమైన క్రతువుతో సమ్బన్ధము కల మనశిచేతాదులు 
చితములు అవుతున్నవి అని అరథాము. తానహి ఏతాన్వం విదే సరవిద్ సరావిణిభూతాన్ 
చినవినతోష్పి సవిపతే. ఇటువంటి వానియందు / తెలిస్న వానియందు అని్న భూతాలు 
ఎల్లపుడూ చయనము చేసూతు ఉన్నవి. సుఖనిద్రను పొందుతున్నవి. అని లింగము 
ఉన్నది. వాకయోము కూడా ఏవం విదే చినవిన్తో అనేది. సమభవాయోహారమే వాకయోము. ఏవం 
విదేవిదాయోమయమైన క్రతువును చేసేవానియందు ఎల్లపుడూ ఎల్లభూతాలూ చయనము 
చేసుతున్నవి. అని అరథాము. అని్న భూతాలూ చేసేటువంటి, దినమంతా వాయోపించి ఉండే 
చయనము మనసుస్తో మాత్రమే సంపాదింపబడేది (ఆచరంపబడేది)దినములో 
ఒక పరమితమైన కరతు, కాల, క్రియలతో, ఇషటుకములతో చేయబడిన కారయోము దావారా 
క్రతువులో అనుప్రవేశమును పొందడము అసంభవాని్న, పొందకపోవడమునూ్న 
విదాయోమయమైన క్రతువు అని అనడము నందు లింగము అవుతుంది.
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విధంచే ప్రతయోయము వినిపించక పోవడము వల్ల ఫలముతో సమ్బన్ధము 
ప్రతీతి కాకపోవడం వల్లనునూ్న క్రియామయమైన క్రతువు కంటే వేరయినది. 
విదాయోమయక్రతువు కాదు అని ఏమాట అనా్నరో ఆ విషయములో చెపు్పతూ ఉనా్నరు.

సూ।। అనుబన్ధద్భ్యః ప్రజాఞానతోర పృథకతోవావత్ దృషట్శ్చ తదుకతోమ్. 3-3-48  
అనుబన్ధములైన వానివలన వేరు విదయోలాగా దృషటుమవుతున్నది. అదే చెపి్పనారు. ఇషటుక 
చితముతో సమ్బన్ధము కల క్రియామయమైన క్రతువుతో పోలిచేనపుడు విదాయోమయమైన 
ఈ క్రతువు వేరు అనడానికి కారణాలైన వాటిదావారా - (అనుబనా్ధదులు) విడిగా 
ఉన్నదే అని తెలుసుతున్నది. అనుబన్ధములు అనగా యజా్నికి అనుబనా్ధలైన గ్రహసోతుత్ర 
శస్త్రదులు. మనసైషు గ్రహా అగృహ్యనతో మనస్ఽసుతోవనతో మనస్ ఆశంసన్ ఇతాయోది 
వాకాయోలచేత ప్రతిపాదింపబడినటువంటివి. (గ్రహము - యజ్ములో ఉపయోగించే 
పాత్ర, సోతుత్రము - ప్రతేయోకమైన రాగాలతో కూడి ఉచచేరంచడము, శసత్రము - ఒకే 
సవారముతో ఉచచేరంచడము) ఆది శబదుముతో శ్రుతాయోదులు పూరోవాకతుములైనవి 
గ్రహంపబడుతున్నవి. శ్రుతిలింగాదులు, అనుబంధ్లతోనూ విదాయోమయమైన క్రతువు 
వేరే అని అరథామవుతున్నది అని అరథాము. ప్రజా్నతుర పృథకతు్వవత్ - ఎట్్లగైతే ప్రజా్నతురం 
- మరొక బ్రహ్మ విదయో. దహరవిదయో మొదలైనవి క్రియామయమైన క్రతువు కంటే 
వేరయినదిగా శ్రుతి మొదలైన వాటితో తెలియవసుతున్నదో అదేవిధంగా ఇది కూడా. కాగా 
అనుబనా్ధదుల వల్ల విదాయోమయమైన క్రతువు వేరైనది ఐన యజ్మని అవగతమైనపు్పడు 
దానికి చెందిన విధ కలి్పంపబడుతుంది. అనువాదముతో సమానరూపము కలవాటిలో 
కలి్పంపబడుతున్న విధ కనిపిసూతునే ఉన్నది. అందువల్లనే ఇట్్లగా చెపి్పనారు. వచన 
న్తు అపరవి తావిత్. ఈ వాకయోము పూరవామీమాంసలోనిది. ఫలము కూడా తేష్ మేకై క 
ఏవ తావాన్ యావానసౌ పరవిః అని అతిదేశము చేయబడడము వల్ల తనదైన క్రతువు 
దావారా ఇటుకల దావారా చయనము చేయబడిన అగి్నకి ఏదైతే ఫలమో అదే ఫలము 
మనశిచేతాదులకునూ్న ఫలమని (సవాక్రతువుదావారా) తెలుసుతున్నది.

అతిదేశము చేసుకోవడము దావారా రండూ సమానమైన కారయోములే అని 
తెలుసుతున్నందువల్ల క్రియామయక్రతువులో అనుప్రవేశము తెలుసుతున్నది అని అనా్నరో 
ఆ విషయంలో చెపుతునా్నరు.

సూ।। న స్మాన్యద పు్యపలబ్ధః మృతు్యవన్నలోకాపతితోః 3-3-49  సమానము 
కావాలిస్న అవసరము లేదు. స్మానయోమవడం వల్ల అతిదేశము కలు్తున్నది. మృతుయోవు 



శ్రీభాషయోమ్ 765

వచిచేనటే్ల ఆ లోకాని్న పొందడము లేదు. అతిదేశము అవుతున్నందువల్ల మధయోలో వచిచే 
చేరే అవానతుర వాయోపారము (క్రియ) కూడా సమానము కావాలిస్న అవసరము లేదు. 
దేనితోనైతే ఈ విదయోలకు క్రియామయ క్రతువులో అనుప్రవేశము ఏర్పడుతున్నదో. ఏదో 
ఒక సమానమైన అంశము వల్ల అతిదేశము అవుతూనే ఉన్నది. సఏష ఏవమృతు్యః 
యఏషఏతస్మన్ మండలే పుర్షః ఎవడైతే ఈ మండల మందు పురుష్డు ఉనా్నడో 
అతడే మృతుయోవు. ఇతాయోదులయందు సంహరతుమృతవాము మొదలైన స్మానయోముల చేతనే 
అతిదేశము కావడము లభంచ్తూనే ఉన్నది. ఆ మండల పురుష్డికి మృతుయోవువలె 
అతని లోకాపతితు - అతనియొక్ దేశాని్న చేరుకోవడము కూడా జరుగడం లేదు. ఇదే 
తీరుగా ఇక్డ కూడాను, మనశిచేదాదులకు ఇషటుక చితాగు్నలవలె భావాని్న అతిదేశము 
చేసినంతమాత్రాన, ఇషటుక చితాగి్న దేశరూపక్రియా మయక్రతువులో అనుప్రవేశము 
చేత కూడా సమానము కావాలిస్న అవసరము లేదు. అందువల్ల ఇషటుకచితాగి్నకి తనదైన 
క్రతువు దావారా ఏది ఫలమో అదే ఫలము మనశిచేదాదులకునూ్న విదాయోమయ క్రతువు 
దావారా కలుగుతుందని అతిదేశము వల్ల తెలుసుతున్నది.

సూ।। పర్ణచ శబ్దస్య తాద్విధ్యమ్ భూయస్తోవాతతోవాను బన్ధః 3-3-50 తరువాత 
ఉన్న బ్రాహ్మణముతో దీనికి కూడా దానివంటి ఫలమే కలుగుతున్నది. దాని వంటిదే 
అవుతున్నది. అధకముగా ఉన్నందువల్ల అనుబన్ధము అవుతున్నది. తరువాత 
ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణము వలన ఈ మనశిచేదాదులను చెప్్ప శబాదునికి తాదివాధయోము 
- తదివాధతవాము - విదాయో మయక్రతువులను ప్రతిపాదించడము తెలియవసుతున్నది. 
పరమైన బ్రాహ్మణము ఇది. అయంవావలోకః ఏషఽగ్నః చితః. తస్్యప ఏవ పరిశ్రితః 
ఈ చయనము చేయబడిన అగి్నకి ఫలము ఇదే లోకము. భూలోకము. సముద్రాలే 
పరసతురణాలు. ఇతాయోది వాకయోము చేత సయో హ ఏతదేవం వేద లోకంపృణాం ఏవం 
భూతం ఏ తతస్రవామభ సమ్పదయోతే. ఈ భూలోకాని్న చ్టుటు ముటిటు ఉన్న న్టిని - 
ఇషటుకాలు భూమి, దానితో చేయబడినవి ఇటుకలు. వాటితో కటటుబడినది వేదిక లేక 
హోమకుండము. దాని్న చ్టిటు ఉన్నవి జలాలు, పరసతురణాలు. క్రమంగా పృథివీ 
అప్ లతో చ్టిటు ఉన్నటువంటిది కుండములోని అగి్న. దాని్న ఉపాసించినవాడు ఈ 
సమస్తుని్న పొందుతాడు అని. విడిగా ఫలాని్న కలి్న విదయోనే విధంపబడుతున్నది. 
అట్్లగే వైశావానరవిదయో మొదలైనవాటిలోనూ విదయోనే విధంపబడుతున్నది కనుక అగి్న 
రహస్యోనికి క్రియా ఏకవిషయతవాము (ఒకే క్రియకావడం) లేదు. ఇట్లయినపు్పడు 
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విదాయోమయాలు ఐన మనశిచేతాదులు బృహదారణయోకములో అనుబన్ధములుగా - 
సమ్బన్ధము కలవిగా చేరచేబడవలసి ఉండగా ఇక్డ - ఈ అగి్న రహసయోములో ఎందుకు 
అనుబన్ధములుగా చేయబడుతున్నవి? అంటే చెపు్పతునా్నరు. భూయస్తు్వతతు్వనుబన్ధః 
అని. మనశిచేదాదుల యందు కలి్పంచ్కోదగినవి ఐన సమా్పదన్యాలైన అగి్న 
అంగాలు చాలా ఉన్నందున దానియొక్ సని్నధలో ఇక్డ అనుబన్ధము చేయబడింది. 
ఇద్ పరవివికలా్ధికరణము.

*  *  *

ఇక శరర్భావాధికరణము.

సూ।। ఏక ఆత్మనః శరర్భావాత్ 3-3-51 ఆత్మ యొక్ సవారూపము 
ఒక్టే, శరీరము నందు ఉన్నందువలన.  ఇది పూరవా పక్షి సూత్రము. పరవిదయోలు 
అని్నంటిలోనూ ఉపాసింపదగినవాడు, ఉపాసనసవారూపములవలె ఉపాసన చేసే 
వానియొక్ సవారూపాని్న కూడా తెలుస్కోవలసి ఉన్నదని చెప్పబడింది. త్రయాణామేవ 
చైవముపన్యసః ప్రశ్నశ్చ. అని చెపి్పనారు కాబటిటు. ఈ జీవాత్మ తనను పరమాత్మను 
ఆత్మను గా కలిగినవాడినని భావించ్కోవాలని. ఆతే్మతి తూపగచ్ఛన్తో గ్రాహయన్తోచ. 
అనే సూత్రము దావారా చెప్పనునా్నడు కూడా, ఐతే ఈ ప్రతయోగాతా్మ జా్త కరతు 
భ్కతు. ఇహపరలోకాలలోనూ రాకపోకలు చేయగల సమరుథాడని అనుసనా్ధనము 
చేసుకోవలెనా? లేక ప్రజాపతి వాకయోములో చెపి్పనటు్ల అపహత పాప్మసవారూపుడినిగా 
తలుచేకోవాలేనా? అని. ఇందులో ఏది తగినది అని అంటే జా్తృతవాము మొదలైన 
ఆకారమును మాత్రమే కలవాడినిగా తలచ్కోవాలని కొందరు తలుసుతునా్నరు. 
ఎందువల్లనంటే ఈ ఉపాసకుడు ఐన ఆత్మ శరీరములో ఉంటునా్నడు కాబటిటు 
అని. శరీరములో ఉంటున్న వానికి అదే రూపం కాబటిటు.  అట్్ల తలచినపుడే 
కోరన ఫలము సిది్ధంచ్తుంది. ఆయా కర్మలను ఆచరంచ్టయందు అధకారులై 
సవార్ము మొదలైన ఫలాలను కోరేవారకి జా్తృతవాము మొదలైన దానికంటే వేరుగా 
ఫలాని్న అనుభవించేటువంటపు్పడు ఎటువంటి రూపము ఉంటున్నదో అటువంటి 
రూపమే స్ధనదశ అనుషాఠున దశలయందు అనుసనా్ధనించ్కోవలసిన పని 
లేదు. అంతమాత్రము చేతనే స్ధనానుషాఠునతత్ఫలములు సిది్ధంచ్తున్నవి కావున 
అంతకంటే వేరయిన దానిని తలుచేకున్నందువల్ల ఫలితము కనబడడం లేదు కాబటిటు. 
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అందువల్ల విశ్షము ఏమీ లేదు కనుక ఇక్డ కూడా జా్తృతావాది సవారూపానే్న 
అనుసనా్ధనించ్కోవాలి.

ఐతే ఒక్ మాట. యథక్రతురస్మన్ లోకేపుర్ష భవతి తథేతః ప్రేత్యభవతి. 
అనే విశ్షవచనము ఉన్నది కాబటిటు అపహత పాప్మతావాది ఆకారమే అనుసనా్ధనము 
చేసుకోవలసి ఉన్నది అని తెలుసుతున్నది కదా! అని అంటునా్నరా? అది సరకాదు. తమ్ 
యథ యథో పాసతే. అని చెపి్పనదాని్న బటిటు ఉపాసుయోడైన వానికి సమ్బని్ధంచింది కాని 
ఉపాసకుడిదికాదు. ఈ విధంగా పూరవాపక్షము వసేతు సమాధ్నాని్న చెపుతునా్నము.

సూ।। వ్యతిర్కః తద్భూవభావితావిన్న తూపలబి్ధవత్. 3-3-52 ప్రతయోగాత్మ యొక్ 
ఇపు్పడున్న రూపానికి వయోతిరేకమైన అపహత పాప్మతావాదిక రూపానే్న తలుచేకోవాలి. 
దానే్న పొందనునా్నడు కాబటిటు. ఇది పరసవారూపవిషయమే కాదు. ఆతో్మపలబ్్ధ 
విషయము కూడా.  జా్తృతావాదాయోకారానే్న అనుసంధ్నము చేసుకోవలెననే 
నియమమేమీ లేదు. ఈ ఆత్మకు సంస్రదశలో కన్న మోక్షదశలో ఏ వయోతిరేక దశ 
ఉంటున్నదో ఆ అపహత పాప్మతావాది గుణము కలదానే్న అనుసనా్ధనము చేసుకోవాలి. 
ఈ జీవుడికి మోక్షము కలిగిన దశలో ఎటువంటి రూపము ఉంటున్నదో అటువంటి 
రూపానే్న ఉపాసన చేసే వేళలో కూడ జీవాత్మ అనుసనా్ధనము చేసుకోవాలి అని 
అరథాము. ఎందువల్లనంటే తదా్భవ భావితావాత్ఽఆ రూపానే్న పొందపోతునా్నడు 
కనుక. 1) యథక్రతురస్మన్ లోకేభవతి. తథేతః ప్రేత్య భవతి 2) తథేతః ప్రేత్యభవతి 
తం యథయథోపాసతే తథైవ భవతి. 1) ఈ లోకములో ఎటువంటి పనిని చేసినాడో 
అటువంటి ఫలానే్న పరలోకములో ఇక్డనుండి వెళ్్ళపోయినాక పొందుతునా్నడు. 2) 
ఆ పరమాత్మను ఏఏ రూపము గుణము కలవాడినిగా ఉపాసన చేసుతునా్నడో ఈ శరీరాని్న 
విడిచివెళ్్ళన తరువాత అట్్లగే అవుతునా్నడు. అని ఉపాసన చేసిన దానిప్రకారమే 
ఫలితం దకు్తుంది అని శ్రుతి వినిపించ్తున్నది. ఐతే ఇది కేవలము పరుని యొక్ 
సవారూపాని్న మాత్రమే చెప్్ప విషయానికి చెందింది అని అనడానికి వీలే్లదు. జీవాత్మ 
కూడా ఉపాసుయోడైన పరబ్రహ్మకు శరీరమైనందువల్ల ఉపాసయోమైనవర్ములో ఒకడుగా 
చేరచేబడినాడు కాబటిటు. కనుక ప్రజాపతి వాకయోములో చెప్పబడిన అపహత పాప్మతవాము 
మొదలైన గుణములు కల ప్రతయోగాత్మను శరీరంగా చేసుకున్న పరమాత్మను ఉపాసనము 
చేసినపు్పడు అటువంటి రూపమే పొందదగినది అని చెప్పబడుతున్నది. ఇందువల్లనే 
ఏవంక్రతురహి అముంలోకం ప్రేతా్యభిసమభూవతి. ఇట్్లగా ఉపాసన చేసినవాడు ఈ 
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బ్రహ్మ లోకాని్న చేర బ్రహ్మతో సమానుడు అవుతునా్నడు. అని చెప్పబడుతున్నది. కాబటిటు 
‘‘జీవుడు తాను పాందబ్యే ఆకారాన్్న అనుసన్ధనము చేయాలి.’’ ఉపలబ్్ధవత్ - 
బ్రహ్మ ఉపలబ్్ధవలె, ఏవిధంగానైతే బ్రహ్మను చేరుకోవడము విధంపబడిందో, అదీ 
బ్రహ్మయొక్ సవారూపము ఉన్నది ఉన్నటు్లగా అట్్లగే ఆతో్మపలబ్్ధ కూడా. యథ్అవసిథాత 
ఆత్మ సవారూప విషయమే. అనగా సంస్రబన్ధములో చికు్కోకముందు ఎటువంటి 
జా్నానందసవారూపమున్నదో అటువంటిది అని అరథాము. యజా్ది కర్మల యందు ఆత్మ 
యొక్ సవారూపాని్న తలుచేకోవడము కర్మలకు అంగముగా కాదు. యజ్త సవిరగాకామః 
అని కర్మలను అనుషిఠుంచడమే. ఫలాని్న పొందడం కొరకు పురకొలు్పతునా్నరు. 
దేహానికంటే వేరుగా ఉన్న జా్తృతవాము మొదలైన ఆకారము గల ఆత్మను గురంచి 
తెలుస్కోవడము రాబోయ్ ఎప్పటి కాలంలోన్ కలుగబోయ్ ఫలాని్న స్ధంచే 
కరా్మధకారము కొరకే అని అంతమాత్రమే అక్డ అవసరము. కనుక ఏ కొరతా లేదు. 
ఇద్ శరర్ భావాధికరణము.

*  *  *

ఇక అంగావబద్్ధధికరణము.

సూ।। అంగా వబద్్ధసుతోన శాఖ్సుహి ప్రతివేదమ్ 3-3-53 ఉదీ్థము 
మొదలైనవి, అంగములుగా సంబనా్ధలు కలిగిన ఉపాసనలు ఆయా శాఖలో్లనే, ఆ 
వేదానికి మాత్రమే సంబని్ధంచి ఉండవు. ఇది అని్న శాఖలకూ సమానమే 1) ఓమితే్యత 
దక్రం ఉదీగాథముపాసీత. ఓమ్ అనే అక్షరాని్న ఉదీ్థ మనబడే దాని్న ఉపాసించాలి. 
2) లోకేషు పంచవిధం స్మోపాసీత. లోకము నందు ఐదు విధ్లుగా స్మవేదాని్న 
ఉపాసించాలి. 3) ఉక్ థమ్ ఉకథామితివైప్రజావదన్తో. తద్దమేవ ఉకథామ్ ఇయమేవ 
పృథివీ. ఉక్ థము ఉక్ధము అని ప్రజలు అంటునా్నరు ఈ భూమియ్ ఉకథాము. 4) అయం 
వావ లోకః ఏషఽగ్నశి్చతః ఈ చయనము చేయబడిన అగి్నయ్ లోకము. అని 
మొదలైనవి క్రతువుయొక్ అంగమును ఆశ్రయించిన ఉపాసనలు అవుతున్నవి / 
అనబడుతున్నవి. అవి ఏ వేద శాఖయందు వినిపించినవో దానిలో మాత్రమే సంబని్ధంచి 
ఉంటవా? అని్న శాఖలకు చెందిన ఉదీ్థ్దులతో సమ్బనా్ధని్న కలిగి ఉంట్యా అని 
విచారము చేయబడుతున్నది. సరవావేదానతు ప్రతయోయం ఉన్నప్పటికీ ప్రతిఒక్వేదానికి 
సవారములో భేదము ఉంటున్నది. కాబటిటు ఉద్ గీథ్దులు వేరు అవుతునా్నయి. కాబటిటు 
ఆయా శాఖలకు మాత్రమే సమ్బని్ధంచి ఉంట్యా? అన్నపుడు వాటికి మాత్రమే 
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చెందుతవి అనడమే సరయైనది. కాగా ఏది తగునని అంటే ఉద్ గీథముపాసీత అని 
స్మానయోంగా ఉదీ్థముతో సమ్బన్ధము కలదిగా వినిపించిన దానికి అదే శాఖలోనే 
విశ్షమైన సవారముతో కూడిన ఉద్ గీథము దగ్రగా ఉన్నందున (సని్నధ్నాత్) ఆ 
విశ్షయుకతుమైన దాని యందే కలిసిపోవడము తగును. కనుక ఇటువంటివన్్న ఆయా 
శాఖల యందే నిలిచే ఉంటవి అని పూరవాపక్షము ఏర్పడగా చెపుతునా్నము.

అంగావబదా్ధసుతు అని. తు శబదుము పూరవాపక్షాని్న ప్రక్కు పెడుతున్నది. 
అంగావబద్ధములైన ఉదీ్థములు అనే ఉపాసనలు ఆయా శాఖలయందే 
నిలిచేయుండవు. కాన్ ప్రతివేదముతోనూ సమ్బనా్ధని్న కలిగి ఉంటవి. ప్రతిశాఖతో / 
అని్న శాఖలతో సమ్బనా్ధని్న కలిగి ఉంటవి. సూత్రములోని హ శబదుము హేతువును 
సూచిసుతున్నది. శ్రుతికారణంగానే ఉద్ గీథ్ది అంగమాత్రములతో సమ్బన్ధము 
కలిగియున్నందున ఏ శాఖకు చెందిన ఉద్ గీథ్దులు ఆ వేదానికి చెందిన అని్న 
శాఖలో్లనూ సమ్బని్ధంచినవే అవుతవి. సవారభేదాని్న బటిటు ఉదీ్థ్దులు విడివిడిగా 
భేదాని్న కలిగి ఉనా్న స్మానయోంగా ఉదీ్థము అని వినబడుతున్నందున అని్న ఉదీ్థ్లు 
సని్నహతములే - అని్న శాఖలలో చేరుతున్నవి. కనుక ఎక్డ కూడా ఒక కటటుడి 
చేయడంలో ప్రమాణమేదీ లేదు. సరవాశాఖాప్రతయోయము అనే నాయోయము ప్రకారముగా 
నునూ్న అని్న శాఖలో్లను క్రతువు ఒక్టే. అందువల్ల శాఖలని్నంటిలోనూ ఒకే క్రతువు 
ఉంటున్నందున క్రతువుకు అంగములైన ఉదీదుథ్దులు కూడా సని్నహతాలే కనుక ఏ 
ఒక్దానికో సని్నధకి ప్రతేయోకత / విశ్షము లేదు కాబటిటు ఇది ఈ శాఖకే చెందాలే అనే 
కటుటుబాటు / వయోవసథా లేదు.

సూ।। మనత్ద్ వద్వి అవిరోధః 3-3-54 మనాత్రదులు వలె అని్నంటిలో 
ఉపయోగించ్కోవచ్చేను. విరోధం లేదు. వాశబదుము చకారారథాములో వసుతుంది. 
ఇక ఆది శబదుముతో జాతి 2) గుణము 3) సంఖయో 4) స్దృశయోము 5) క్రమము 
6) ద్రవయోము 7) కర్మలు గ్రహంపబడుతున్నవి. ఎట్్లగైతే మనాత్రదులు ఒకొ్క్ 
శాఖలో పఠంపబడినప్పటికీ శ్షి (ప్రధ్నము) ఐన క్రతువు అని్న శాఖలో్లనూ ఒక్టే 
అవుతున్నది కాబటిటు ఉన్నది ఉన్నటుటు (యథ్యథము) శ్రుతాయోదులో్ల అని్న శాఖలో్ల 
వాడుకోవడములో విరోధము ఎట్్ల లేదో ఆ విధంగా ఇక్డ కూడా విరోధము లేదని 
అరథాము. ఇద్ అంగావబద్్ధధికరణము.

*  *  *
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ఇక భూమజా్యయస్తోవాధికరణము.

సూ।। భూమ్నః క్రతుజా్యయసతోవాం తథహి దర్శయతి 3-3-55 భూమావిపులము 
- సమసతుము దానికే ప్రామాణికతవాము ఉన్నది. క్రతువు వలె. దానే్న శ్రుతి చూపుతున్నది. 
ప్రాచీన శాల ఔపమన్యవః ప్రాచీనశాలుడనే జౌపమనుయోడు అని మొదలుపెటిటు 
వైశావానరవిదయో పఠంపబడింది. దానిలో వైశావానరుడు పరమాత్మ. ఆయన మూడు 
లోకాలనూ తనకు శరీరముగా చేసుకుని ఉన్నటువంటి వాడు, ఉపాసుయోడుగా 
వినిపింపబడినాడు. అతనికి సవార్లోకము, ఆదితుయోడు, వాయువు, ఆకాశము, 
న్ళ్్ళ, పృథివీలు అవయవాలు. అందులోనూ దుయోలోకము శిరసుస్, ఆదితుయోడు 
కను్న, వాయువు ప్రాణము, ఆకాశము సందేహము - మధయోకాయము లేక నడుము 
అని అరథాము, న్ళ్్ళ వసితుః అనగా మూత్రపిండములు / మూత్రకోశము, భూమి 
కాళ్్ళ అని అవయవ విశ్షాలుగా చూపబడినవి. ఆ వాకయోము వదదు ఒక సందేహము 
కలుగుతున్నది. ఈత్రైలోకయో శరీరుడిని విడిగా/ అవయవాలవారీగా ఉపాసన 
చేయాలా? లేక విడిగా, సమసతుంగా ఉపాసన చెయాలా్న లేక మొతతుముగానా? అని. 
దీంట్్ల తగినది ఏది? అని అంటే వయోసతుమే/విడిగానే అని. ఎందుకంటే ఉపక్రమంలో 
వయోసతుమైన వాడినే ఉపాసన చేయాలని ఉపదేశించి నందువల్ల. అట్్లగే కదా ఉపదేశం 
చేయబడుతున్నది. ఉదాదులకునితో కలసి ఆరుగురు ఔపమనయోవాదులు కేకయదేశపు 
రాజైన అశవాపతి వదదుకు పోయి ఆతా్మనమేవేమం వైశావినరం సంప్రత్యధే్యష తమేవన్ 
బ్రూహి వైశావానరుడు అనబడే ఆత్మను న్విపుడు అధయోయనం చేసుతునా్నవు. ఆయనను 
గురంచి మాకు బోధంచ్. అని అడిగినారు. ఆయనకు ప్రతేయోకముగా తాము 
ఉపాసించే దుయోలోకము మొదలైనవాటిని గురంచి చెప్పగా విడివిడిగా మూర్ధ మొదలైన 
వాటిని ఉపాసించడము ఆయా ఉపాసనల యందు కలుగబోయ్ ఫలాలనునూ్న 
రాజుగారు వాళ్ళకు నిక్చిచేగా వెల్లడించినాడు. అతితో అన్నం పశ్యతి ప్యం భవత్యస్య 
బ్రహ్మవర్చసం కలే య ఏతమేవం ఆతా్మనం వైశావినరముపాసేతో. మూరాథాతేవిష 
ఆత్మనః. కమ్మని అనా్నలను భ్జించ్తాడు. ప్రియమైన దాని్న దర్శంచ్తాడు. అనగా 
నచిచేనవాటిని పొందుతాడు. ఇతని వంశములోనివారు బ్రహ్మ వరచేసుస్ కలవారు 
అవుతారు, ఎవరైతే ఈ వైశావానరుడైన బ్రహ్మను ఉపాసించ్తునా్నడో. ఈ ఆత్మకు 
మూర్ధ/ శిరసుస్ ఐతే దుయోలోకము అని. ఏష వైసుతేజా ఆతా్మవైశావినరః. ఇతడు 
సుతేజుడు అనబడే వైశావానరాత్మ. ఇతాయోదిగా ఆయా ఉపాసనల యందు ఉపాసుయోడైన 
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వానియొక్ వైశావానరతావాని్న కూడా చెపి్పనాడు. కనుక వయోసతుము ఐనవాడినే ఉపాసన 
చేయవలెను. పరత్ర - సమసతు సవారూపుడైన వాడిని గురంచి. యసుతోఏతమేవం 
ప్రాదేశమాత్రం అభివిమానం ఆతా్మనంవైశావినరముపాసేతో. ఎవడైతే ఇటువంటి 
ఆత్మను, ప్రాదేశమాత్రుడు - జానెడు అంతగా ఉన్న కొలత చేయబడినవాడిని 
వైశావానరుడిని ఉపాసించ్తాడో అని దుయోలోకము మొదలుకొని ఉన్న ప్రదేశాల చేత 
విడదీయబడిన వాడిని గురంచి వైశావానరుని యందు చెప్పబడిన మూరా్ధది ఉపాసనను 
సమాసము / మొతతుముగా ఉపసంహారము అని అరథాము చేసుకోవాలి. అంటే వయోసతుముగా 
ఉపాసన చేసి సమసతు రూపుడితో ఉపసంహారము ముగింపుచేసుకోవాలి అని భావము.

ఒకాయన ఇట్్లగా అనా్నడు. ఇట్్లగానే నిండుగా ఉన్న వాడినిగురంచి కూడా 
ఉపాసన చేయాలి అని. ఎందుకంటే దేనికి దానికిగా ఫలాని్న చెపి్పనారు కాబటిటు. యసుతో 
ఏతమేవం ప్రాదేశమాత్రం అభివిమానమాతా్మనం వైశావినరముపాసేతో స సర్విషు 
లోకేషు సర్విషు భూతేషు సర్విషు ఆత్మసు అన్నమతితో. ఎవడైతే ఈ విధంగా ఉన్న ప్రాదేశ 
మాత్రుడైన ఇంత అని కొలత లేని వైశావానర ఆత్మను ఉపాసించ్తునా్నడో అతడు అని్న 
లోకాలో్లను, అని్న భూతాలో్లను, అని్న ఆత్మలలోనూ అన్నమును భ్జించ్తునా్నడు 
అని. ఐతే ఇంత మాత్రము చేత వాకయోభేదము వసుతుందని తలచకూడదు ఎట్్లగైతే భూమ 
విదయోలోని ఉపక్రమంలో / మొదట్్ల నామాదులను గురంచిన ఉపాసనలను వాటి 
ఫలాలనునూ్న ఉపదేశించి ఏషతువా అతివదతి యః సతే్యనతివదతి. ఇతడుకదా 
అతివాది. ఎవడైతే సతయోశబదువాచ్యోడిని నమి్మ అతి వాదము చేసుతునా్నడో (అతివాది 
తాను నమి్మన దాని్న గురంచి గప్పగా చెపు్పతుంట్డు. సతయోశబదుము చేత పిలువబడే 
పరమాత్మను గురంచే చెప్్పవాడు సతాయోతివాది) ఇతాయోది వాకయోముతో భూమవిదయోను 
ఉపదేశించి ససవిరాడ్ భవతి తస్యసర్విషు లోకేషు కామచారో భవతి. అతడు సవారాటుటు 
(ఆయన పైపెతతునం చేసేవాడు ఎవడూ ఉండడు. కర్మ కూడా ఉండదు.) అవుతునా్నడు. 
లోకాలని్నంటిలోనూ సేవాచ్ఛగా రాకపోకలు చేయగలు్తాడు. అని ఆ ఉపాసన 
(భూమవిదయో)కు ఫలాని్న కూడా చెపు్పతునా్నడు. ఆ చోట భూమ విదయోను గురంచే 
వాకయోము ఉన్నప్పటికీ నామాదుల యొక్ అవానతురోపాసనము (మధయోలో విడిగా 
ఉపాసనము) దాని ఫలమునూ్న అంగీకరంపబడుతున్నది. దానిలో వలెనే ఇక్డ 
కూడా అని.
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ఈ విధంగా పూరవాపక్షము ఎదురయితే చెపుతునా్నము. భూమ్నః జాయోయసతు్వమ్ 
అని. భూమ్నః = విపుల మైనదానియొక్ - సమసతుమైనదానికే జాయోయసతు్వము - 
ప్రామాణికతవాము అని అరథాము. ఏకవాకయోతవాము - రండుగా ఉండక, ఒకవేళ ఒకే 
వాకయోముగా ఉండడము ఒక్ అభప్రాయానే్న చెప్పడము తెలుసుతున్నది కాబటిటు. 
అది ఎట్్లగంటే - ప్రాచీనశాల ఔపమన్యవః అని ఆరంభంచి ఉద్్దలక్హవై 
భగవన్తోఽయమార్ణిః సంప్రతీమ మాతా్మనం వైశావినరమధే్యతి. తం హనతోభు్యప 
గచా్ఛమః. ఓ పూజుయోలారా! అరుణుని కుమారుడైన ఉదాదులకుడు ఇదే ఆత్మ ఐన 
వైశావానరుడిని గురంచి ఉపాసన చేసుతునా్నడు. ఆయన దగ్రకు పోదాము. అని 
వైశావానరాత్మను గురంచి తెలుస్కోవాలనే కోరకతో జౌపమనుయోడు మొదలుగా గల 
ఐదుగురు మహరుషిలు ఆ ఉదాదులకుని వదదుకు పోయి ఆయన వదదు వైశావానరాత్మను 
గురంచి తెలువనివారై ఆయనతోపాటు కలసి వైశావానరాత్మను గూరచే తెలిస్నవాడు 
కేకయదేశానికి రాజు ఐన అశవాపతిని కలసి ఆతా్మనమేవేమం వైశావినరం సమ్్రత్యధే్యష 
తమేవ న్ బ్రూహి వైశావానరాత్మను గురంచి న్ విపుడు అధయోయనము చేసుతునా్నవు. 
ఆయనను గూరచే మాకు తెలియజెయియో అని అడిగి, ఆయన వదదునుండి సవార్లోకము 
మొదలుకొని పృథివి దాకా శరీరాని్నగా కలిగినవైశావానరాత్మను ఉపాసుయోడినిగా 
తెలుస్కొని ఆ ఉపాసనకు ఉన్న ఫలాని్న సరవాలోకాలయందు సరవాభూతాలయందు 
సరావాత్మల యందునూ్న అన్నసవారూపుడైన బ్రహ్మను అరథాము చేసుకున్నవాళ్్ళనారు. 
అని ముగింపబడుతున్న వాకాయోనికి ఏకవాకయోతవాము తెలియవసుతున్నది. ఈ విధంగా 
ఏకవాకయోతవాము అరథాముఐనాక వైశావానరుని యొక్ అవయవ విశ్షాలయందు 
ఉపాసనలను గురంచి చెప్పడము, ఫలాని్న నిరేదుశించడమునూ్న సమసతు ఉపాసనలో 
ఒక భాగమును అనువాదము చేయడము (మరొక్స్ర చెప్పడము) అని నిర్ణయము 
చెయయోబడుతున్నది. 

క్రతువత్ - క్రతువువలె ఎట్్లగైతే వైశావినరం ద్విదశ కపాలం న్రవిపేత్ పుత్రే 
జాతే కొడుకు పుడితే పనె్నండు చిప్పల ద్రవయోముతో చేయబడే వైశావానర హోమాని్న 
ఆచరంచాలి అని విధంపబడిన దానిలో కొని్న భాగాలు (ఏకదేశములు) యదష్ట్ 
కపాలో భవతి ఎపు్పడు అషాటుకపాలుడు (ఎనిమిది చిప్పలు కలవాడు) అవుతునా్నడో 
ఇతాయోదులదావారా అనువాదము చేయబడుతున్నవి.

అట్్లగే వైశావానరుడిని గురంచి కూడా ఒకొ్క్ అవయవాని్న కాకుండా 
మొతతుము త్రైలోకయో శరీరుడిని ఉపాసించడమే నాయోయమైనది. విడిగా (వయోసతు) 
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ఉపాసనము కాదు. అట్్లగని ఈ దిగువ శ్రుతి చూపుతున్నది. వయోసోతుపాసనము వల్ల 
కలిగే అనరాథాని్న చెపూతు మూరాథాతే వ్యప తిష్యత్ యన్మం నగమిష్యః న్వు నా దగ్రకు 
రాకపోయినట్లయితే న్తలకాయ క్రింద రాలిపడిపోయ్ది అని అన్్ధఽభవిష్యయన్మం 
న గమిష్యః నా వదదుకు రాకపోయి ఉంటే గుడిడివాడివి ఐ ఉండేవాడివి. ఇతాయోదులు. 
అందువల్ల ఇది కూడా తొలగిపోయింది. నామో పాసనతో పోలికను చెపి్పనారో అది. 
ఆ భూమవిదయోలో నామాది ఉపాసనలో్ల కలుగబోయ్ నషటుము ఏదీ చెప్పబడలేదు. పైగా 
నామాది ఉపాసనల కంటే భూమోపాసనకే గప్ప ఫలము ఉన్నది అని చెప్పబడింది. 
ఏషతువా అతివదతి యసస్తే్యనతివదతి అనే వాకయోము దావారా. ఆ కారణము 
వల్లనే వాకయోము భూమావిదాయోపరమే ఐనప్పటికీ నామాదుయోపాసనలకు ఫలాలను 
కలి్నవాటికి వివక్షితతవాము ఏర్పడింది. అట్్ల కాకుంటే అతిశయమైన ఫలముఉన్నదనే 
కారణము చేతకలి్న అతివాదాని్న బటిటు భూమ విదాయో సుతుతి పొసగకుండా 
పోయ్ది. కనుక వయోసోతుపాసనానికంటే సమసోతుపాసనమే మేలైనది. తగినది. ఇద్ 
భూమజా్యయస్తోవాధికరణము.

*  *  *

ఇక శబ్్దద్భ్ద్ధికరణము.

సూ।। నన శబ్్దద్ భ్ద్త్ 3-3-56 బ్రహ్మ విదయోలు నానా విధ్లుగా ఉన్నవి. 
శబదుము మొదలైన భేదాలు ఉన్నందువల్ల. ఇక్డ విచారంచబడే బ్రహ్మ విదయోలన్్న కూడా 
బ్రహ్మను చేరుకోవడమనే లక్షణము గల మోక్షము ఒక్టే ఫలముగా కలిగినటిటువి. 
1) సదివాదయో 2) భూమవిదయో 3) దహరవిదయో 4) ఉపకోసల విదయో 5) శాండిలయోవిదయో 6) 
వైశావానరవిదయో 7) ఆనందమయవిదయో 8) అక్షరవిదయో మొదలైనవి. ఒకే వేద శాఖకు 
చెందినటిటువి. మరకొని్న ఇతర శాఖలకు చెందినటిటువిన్్న ఉదాహరణలుగా నిలుసుతున్నవి. 
కొని్న ప్రాణవిదయో వంటివి. ఒకే విషయాని్న ఫలమునుగా గలి్నటిటువి. ఐతే వీటిలో 
విదె్యోకయోము ఉన్నదా? లేక విదయోలలో భేదము ఉన్నదా? అని సంశయము కలుగుతున్నది. 

ఇక్డ ఈ విదయోలని్నంటికీ పరస్పర భేదాని్న సమరథాంచినట్లయితే ఒక్ దహరవిదాయో 
మొదలైనవాటికి సరవావేదానతుప్రతయోయనాయోయము వరతుసుతుంది. కనుక వీటిలో ఏది తగును 
అని అంటే విదె్యోకయోము అనేదే. ఎందుకంటే ఈ అని్న విదయోలో్లనూ తెలుస్కోదగిన బ్రహ్మ 
ఒక్డే కాబటిటు. విదయోకు రూపము తెలుస్కోదగిన వసుతువే. రూపైకయోము ఉన్నది కాబటిటు 
విదె్యోకయోము అని. ఈ విధంగా అభప్రాయము వయోకతుం ఐతే చెపుతునా్నము. నానా అని 
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అనగా విదయోలు వేరువేరు అని. కారణమేమంటే? శబాదుదులలో భేదాలునా్నయి కదా! 
ఆది శబదుముతో 1) అభాయోసము 2) సంఖాయో 3) గుణ 4) ప్రక్రియ 5) నామధ్యములు 
గ్రహంపబడుతున్నవి. వేరువేరు శబాదులు మొదలైనవాటిదావారా ఈ విదయోలలో విధ్యము 
లోని భేదానికి కారణాలు, అనుబన్ధ భేదాలు కూడా కనిపించ్తున్నవి. ఒకవేళ వేద, 
ఉపాస్త మొదలైన శబాదులు ప్రతయోయము, ఆ వృతుతులను చెప్్పవి, ప్రతయోయాలునూ్న 
ఒక్ బ్రహ్మను గురంచి తెలిప్వి ఐనా ఆయాప్రకరణాలో్ల చెపి్పన జగదేక కారణతవాము, 
అపహతపాప్మతవాము మొదలైన విశ్షణాలతో కూడిన బ్రహ్మకు చెందిన విషయాలైన 
ప్రతయోయ, ఆవృతుతులను తెలియపరచ్నటిటువైనందువల్ల ప్రతయోయావృతితు రూపాలైన 
విదయోలు విభేదించ్తున్నవి. బ్రహ్మ ప్రాపితు రూపమైన ఫలానికి సమ్బని్ధంచిన ఉపాసన 
విశ్షాలను చెప్్పవి ఐన, దేని సహాయాన్్న కోరని వాకాయోలు ప్రతిప్రకరణములోనూ 
విలక్షణమైన (ముందు చెపి్పన వాటికంటే వేరైన) విదయోలను బోధంచేవి అని 
నిశచేయింపబడుతున్నవి. ఈ విషయములో శబ్్దనతోర్ కర్మభ్దః శబదుము వేరయినపు్పడు 
కర్మలో భేదము ఉంటుంది. ఇతాయోదులైన పూరవామీమాంసలో చెప్పబడిన సూత్రాల 
దావారా నిర్ణయము స్పషటు పడుతున్నప్పటికీ మళ్్ళ ఇక్డ చెప్పడము/ ప్రతిపాదించడము 
వేదానతు వాకాయోలు, విధ్యమైన జా్నానికి చెందినవి కావు/ అవిధ్య జా్నపరములు 
అని పలికే కుదృష్టులను నిరసించడం కొరకు మాత్రమే. కనుక విదాయో భేదము ఉన్నది. 
1) విధ్యముఽఅంగములతో కూడిన ప్రధ్నమైన కర్మ. 2) అనుబనా్ధఃఽకర్మలో ఒక 
భాగమైన ధ్తవారథాము మొదలైనవి. 3) అవిధ్య జా్నపరములుఽనిరవాశ్ష విషయమైన 
బ్రహ్మను గురంచి తెలిప్వి 4) కుదృష్టులుఽవంకర చూపులు కలవారు. వసుతువు ఒక 
విశ్షాని్న కలిగి ఉంటే అది లేదని ఉన్న దానికి భన్నంగా చూచేవాళ్్ళ. మాయావాదులు 
సగుణ బ్రహ్మను వేదము ప్రతిపాదిసుతుంటే దాని్న కాదని గంతు చించ్కొనేవాళ్్ళ. ఇద్ 
శబ్్దద్ భ్ద్ధికరణము.

*  *  *

ఇక వికలా్ధికరణము.

సూ।। వికలో్ఽవిశిషట్ ఫలతావిత్ 3-3-57 బ్రహ్మ విదయోలన్్న సమానమైన 
ఫలాలు కలవి కనుక వికల్పమే. దేనినైనా ఉపాసించవచ్చే. కలుపుకోనవసరము 
లేదు. బ్రహ్మను చేరుకోవడమే ఫలముగా గల సదివాదయో దహరవిదయో మొదలైన 
వాటికి నానాతవాము చెప్పబడింది. ఇపు్పడు ఈ విదయోలు ఒకే వయోకితు యందు 
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ప్రయోజనమున్నందున సముచచేయము - ఒకదాని కొకటిగా కలు్పకోవడము 
- కుదురుతుందా! లేక ప్రయోజనము ఉండదు కనుక ఏదో ఒక్ విదయోను 
ఉపాసించ్తే చాలునా? (వికల్పమేనా?) అని సంశయమేర్పడితే ఏది తగును? 
అనగా సముచచేయము ఒకటి రండింటిని ఒక దగ్ర చేరుచేకోవడము కుదురుతుంది 
అని అంటునా్నరు. ఎందువల్లనంటే శాస్త్రరథాములు భన్నము (వేరు) ఐనా ఫలము 
ఒక్టే కాబటిటు సముచచేయము లోకములో కనిపించ్తున్నది. సవార్ము మొదలైన 
ఒకే ఫలాని్న గురంచి అగి్నహోత్రము దర్శపూర్ణమాసములు మొదలైనవాటిని 
ఆ సవార్ఫలము మరంత ఎకు్వగా లభంచడం కొరకు ఒకే వయోకితు పలుమారు్ల 
ఆచరంచ్తూ ఉండడము కనిపిసుతున్నది. ఇదే తీరుగా ఎకు్వకాలము బ్రహా్మనుభవాని్న 
పొందడం కోసము విదయోలను సముచచేయము చేసుకోవడము కుదురుతుంది. అని 
పూరవాపక్షము ఏర్పడింది. దీనికి సమాధ్నమును చెపు్పతునా్నము. వికల్పమేనని. 
సముచచేయము రండు మూడింటిని కలుపుకోవడం కుదురదు అని. ఎందుకంటే వాటి 
ఫలములలో తేడా లేదు కాబటిటు. బ్రహ్మ విదయోలని్నంటికీ అనవధక అతిశయము ఐన 
బ్రహా్మనందానుభవమే ఫలము. పరస్పరము ఫలాలలో భేదమేమీ లేదు. అని వేదము 
వినిపిసుతున్నది. బ్రహ్మవిద్ప్్నతిపరమ్ బ్రహ్మను గురంచి తెలుస్కొని ఉపాసించినవాడు 
గప్పదైన ఫలాని్న పొందుతాడు. సఏక్ బ్రహ్మణ ఆనన్దః శ్రోత్రియస్య చాకామహతస్య. 
శ్రోత్రియుడు కోరకలు లేనివాడు ఐన భగవదు పాసకునికి అది ఒక్ బ్రహా్మనందము. 
యథపశ్యః పశ్యతే ర్క్మవర్ణంకరాతోరమీశం పుర్షంబ్రహ్మయోన్ం తద్విద్విన్ 
పుణ్యపాపే విధూయ న్రంజనః పరమం స్మ్యముపైతి. ఎపు్పడైతే జా్నిఐనవాడు 
రుక్మము (బంగారము) వంటి అందమైన మన్హరమైన రూపము కలవాడిని 
ములో్లకాలను పుటిటుంచిన వాడిని బ్రహ్మకు కారణమైన వాడిని దర్శంచ్కొంట్డో 
అపు్పడు ఆ ఉపాసకుడు తనదైన పుణయోమును పాపాని్న విదిలించ్కొని ఎవవారతోనూ 
సమ్బన్ధము లేనివాడై పరమాత్మతో మికి్లి సమానతావాని్న పొందుతాడు. ఇతాయోది 
వాకాయోలదావారా ‘‘బ్రహ్మ తనక ఎదుట్వాడికనీ్న సవియంగా అనుభవయోగ్యమైన వాడై 
అనవధికమైన అతిశయమైన ఆనంద్న్్న కలిగంచ్తున్నడు. అటవంట్ గప్ 
ఆనందము ఒక్కవిద్య చేతన్ పందగలిగానపు్డు మరొక ద్న్ విద్్య ఉపాసనవల్ల 
కలిగేదేమిట్?’’ కనుక సముచచేయము (మరొక విదయోను కలుపుకోవడము) తగదు. 
‘‘సవిరాగాద్ ఫలాలు దేశాన్్న కాలాన్్న సవిరూపాన్్న బట్ట్ పరిమితాలు’’.  కనుక దేశాదులను 
బటిటు అధకము కావడానికి అవకాశము ఉన్నది కాబటిటు దాని్న కోరేవారు ఆయా కర్మలను 
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సముచచేయము చేసుకోవచ్చేను. ఈ ‘‘బ్రహ్మ విద్యలయందైతే కర్మలక పరితోగా 
విర్ద్ధము కనుక సముచ్చయము చేసుక్వడాన్క వీలే్లదు. బ్రహ్మ విద్యలనీ్న కూడా 
బ్రహా్మనుభవాన్్న పందడాన్క అడ్ంకగా ఉన్న అనద్ఐన కర్మ, అవిద్్య అన్వాట్న్ 
ద్రంగా తోసపార్యడం ద్విరా బ్రహ్మ ప్రాపితో అన్ ఫలాన్్న ప్రస్ద్సతోవి. కనుక ఏ 
ఒక్కద్న్కీ విశిషట్మైన ఫలము లేదు కాబట్ట్ బ్రహ్మ విద్యలకన్్నంట్కీ వికల్మేకానీ 
సముచ్చయము లేదు.’’

బ్రహ్మప్రాపితుకి వయోతిరేకమైన ఫలాలను ఇచేచే విదయోలైతే సవారా్ది ఫలాలను ఇచేచే 
కర్మల వలె తమకు నచిచేనటు్లగా సముచచేయము చేసుకొనవచ్చేను. లేదా వికల్పము 
చేసుకొనవచ్చేను. అవి పరమితములైన ఫలాలను కలిగినటిటువి. కాబటిటు అధకంగా 
కావాలని కోరే అవకాశము తప్పక ఉంటున్నది. దానే్న చెపుతునా్నరు.

సూ।। కామా్యసుతో యథకామం సముచీ్చయేరన్. నవా. పరవిహేతవిభావాత్ 
3-3-58 కామయోకర్మఫలాలు ఐతే తమ కోరకలకు తగినటు్ల సముచచేయం 
చేసుకోవచ్చేను. లేదా మానుకోవచ్చేను. అవి అపరమితమైన ఫలాని్న కలవి కావు 
కనుక అని అరథాము. ఇద్ వికలా్ధికరణము

*  *  *

ఇక యథశ్రయభావాధికరణము

సూ।। అంగేషు యథశ్రయభావః 3-3-59 ఉదీ్థ్ది క్రతు అంగాలను 
ఆశ్రయించిన విదయోలు ఓమితే్య తదక్రం ఉదీగాథము పాసీత అని చెప్పబడినవిదయోలు 
క్రతువు కొరకు ఎకు్వ ఫలాని్న అందించడము కొరకు - క్రతువులలో తప్పక 
స్వాకరంచదగినవా? లేక గోదోహనము వలె పురుషారథాము కొరకు చేయబడేవి కాబటిటు 
తమ కోరక మేరకు చేయవచ్చేనా? అనే సంశయము కలిగినపు్పడు తప్పనిసరగా 
ఉపాదేయములే అని అనడమే తగును అని అంటునా్నరు. ఏమండీ! తన్్నరా్ధరణా 
న్యమః తద్ దృషేట్ః పృథక్ హి అప్రతిబన్ధః ఫలమ్. అనే సూత్రము దావారా ఇవి 
పురుషారథాము కొరకు చేసేవి కనుక నియమము ఏమీ లేదని చెప్పబడింది కదా! అని 
అంటే నిజమేనండీ! దానే్న గటిటుచేయడం కొరకు కొని్న గురుతులను (లింగాలను) 
చూపుతూ, యుకితుని చెపుతూ ఆక్షేపించ్తునా్నము. అక్డ కదా! తేన్భౌ కర్తః 
అందువలన రండింటిన్ చేసుతునా్నరు అని చెపి్పన ప్రకారము నియమము ఏమీ 
కనిపించడం లేదు కాబటిటు. ఫలాలు వేరువేరుగా ఉన్నటు్ల చెప్పబడింది. ఉపాసనలను 
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ఆశ్రయించినవైన ఉదీ్థ్దులవలె ఉపాసనలకు కూడా అంగములుగా ఉపాదానము 
చేసుకోవాలనే నియమము ఉండడానికి చాలా హేతువులు కనిపించ్తున్నవి. 
ఐతే ఇక్డ గ్దోహన్న పశుకామస్య ప్రణయేత్ పశువులు సమృది్ధగా కావాలనే 
కోరక గల యజమానికి యజ్ములో ఆవుకు పాలుపిండడము దావారా ఆ కోరకను 
నెరవేరాచేలి. ఇతాయోది వాకయోము వలె ఉపాసనను విధంచే వాకయోములో ఫలముతో 
సమ్బన్ధము వినిపించడము లేదు. ఉదీగాథము పాసీత అని ఉదీ్థముతో మొదలైన 
వాటితో సమ్బన్ధము కలదిగానే ఉపాసనము కనిపించ్తున్నది. యదేవవిద్యయాకరోతి 
శ్రద్ధయా ఉపన్షద్ తదేవవీర్యవతతో రమ్ ఏ కర్మనైతే సరయైన జా్నముతో శ్రద్ధతో 
చేయబడుతుందో అది మాత్రమే శకితు మనతుము అవుతుంది అని ప్రసుతుతమైన 
(వరతుమానమైన) విషయాని్న తెలియచెప్్ప మరొక వాకయోము దావారా ఫలముతో 
సమ్బన్ధము తెలుసుతున్నది. తనదైన వాకయోము చేతనే దృఢమైన సమ్బన్ధము కల 
ఉదీ్థ్దులయొక్ సమ్బన్ధముతో నిశిచేతమైన క్రతవాంగభావము కల మరో వాకయోములో 
ఉన్న వరతుమాన ఫలసమ్బన్ధనిరేదుశము అరథావాదము - పొగడతు మాత్రమే అవుతుంది. 
పాపములేకుండా పోతుంది అని చెప్్ప శ్్లకము వినిపించినటు్ల. ఇందువల్ల ఉదీ్థ్దులు 
ఎట్్ల ఉపాసనలను ఆశ్రయించినవే ఐనా క్రతువులకు అంగములు కావడం చేత 
ప్రయోగాని్న చెప్్ప విధ ప్రకారము నియమంగా స్వాకరంపబడుతున్నవో. అదే తీరుగా 
వాటిని ఆశ్రయించిన ఉపాసనలుకూడా ఉదీ్థ్దుల దావారా క్రతువుకు అంగాలు 
అవుతునా్నయి కాబటిటు తప్పనిసరగా స్వాకరంచదగినటిటువే.

సూ।। శిషేట్శ్చ 3-3-60 శిషిటుఃఽశాసనము విధంచ్ట అని అరథాము. ఉదీ్థము 
పాస్త అని ఉదీ్థ్నికి అంగముగా ఉపాసనను విధంచినారు కనుక ఉపాదానము 
చేసుకోవాలని నియమము ఏర్పడుతున్నది. గ్దోహన్న పశుకామస్య ప్రణయేత్. 
ఇతాయోది వాకయోములో వలె విధంచే వాకయోములో మరొక అధకారము వినిపించడంలేదు 
కాబటిటు ఉదీ్థ్దులకు అంగభావమే విధ్యమని తెలియవసుతున్నది.

సూ।। సమాహారాత్ 3-3-61 హోతృషదనద్్ధవాపి దుర్దీగాథ మనుసమాహరతి. 
అని ఉపాసనకు సమాహార నియయము కనిపించ్తున్నది. దురుదీ్థమ్ఽవేదనం 
ఉపాసనము, జా్నము లేని ఉదీ్థము.  వేదనము, జా్నము లేనపు్పడు మరొకదానితో 
సమాధ్నాని్న (అనువృతితుని) చెపు్పతూ ఉపాసనను నియమంగా (తప్పనిసరగా) 
స్వాకరంచ్టను చూపుతున్నది.
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సూ।। గుణస్ధ్రణ్య శ్రుతేశ్చ 3-3-62 గుణము కలిగి ఉండడము 
స్ధ్రణమేనని వినిపిసుతున్నందువల్లకూడాను. ఉపాసనకు గుణమై ఉపాసనను 
ఆశ్రయించి ఉన్న ఉపాసనతో కూడి ఉన్న ప్రణవానికి తేన్యం త్రయీవిద్్యవరతోతే 
ఓమితా్యశ్రావయతి. ఓమితిశంసతి ఓమితు్యద్ గాయతి. ఆ ఓంకారము వల్లనే 
ఈ ఋక్ యజు స్స్మ అనే వేద సముదాయము ముందుకు స్గుతున్నది. ఓమ్ 
అని శ్రావయోముగా వినిపించ్తున్నది. ఓమ్ అని ప్రశంసించ్తునా్నడు. ఓమ్ అని 
గంతెతితుపాడుతునా్నడు అని స్ధ్రణయోశ్రుతివల్ల కూడా ఉపాసనా సమాహారము 
- ఉపాసనమైన ప్రణవము వెంటనంటి ఉండడము వలన ఉపాసన యొక్ 
అనువృతితు - తెలియవసుతున్నది. వాకయోములో తేన అనే శబదుముతో ప్రకృతమైన 
విషయమును పరామర్శంచ్తున్నందువల్ల ఉపాసనతో కూడిన ప్రణవమే అని్నచోట్్ల 
ప్రవరతుంచ్తున్నది. అందువల్ల ఉపాసన ప్రణవముతో కలసి ఉండడమనే నియమము 
కనిపిసుతున్నది. కాబటిటు ఉదీ్థ్ది ఉపాసనలకు ఉదీ్థ్దుల వలెనే తప్పక స్వాకరణము 
(ఉపాదానము) ఉన్నది (పై నాలుగు సూత్రాలు పూరవాపక్షికి చెందినవి)  ఈ విధంగా 
పూరవాపక్షము ఏర్పడగా చెపుతునా్నరు.

సూ।। నవా తతస్హభావాశ్రుతేః 3-3-63 ఇట్్ల అని నియమం ఏమీ లేదు. ఉదీ్థ 
ఉపాసనలకు ఉదీ్థము సహభావనియమము లేదు కాబటిటు. ఉదీ్థ్దుయోపాసనలకు, 
ఉదీ్థ్దుల వలె ఉపాదాననియమము ఉన్నదనడం సరకాదు. ఎందువల్లనంటే 
వాటి సహభావము కలసి ఉండి తీరాలి అనే నియమము ఎక్డా వినిపించడం లేదు 
కాబటిటు. ఉదీ్థ్ంగ భావము వినిపించనందువల్ల అని అరథాము. అంగము ఐనపు్పడు 
సహభావనియమము తప్పక ఉంటుంది. ఉదీగాథము పాసీత అనే వాకయోము లోని 
పదసముదాయము నందు అధకారానతురపదము కనిపించడము లేదు. అయినప్పటికీ 
దానివెంటనే యదేవ విద్యయా కరోతి శ్రద్ధయా ఉపన్షద్తదేవ వీర్యవతతోరం 
భవతి అని విదయో క్రతువు యొక్ వీరయోవతతురతవామును గురంచి స్ధనమగుటను 
ప్రతిపాదింపబడుతున్నది. అందువల్ల క్రతువు యొక్ ఫలాని కంటే వేరు అయిన 
ఫలానికి స్ధనమైన విదయో ఉద్ గీథము పాసీత అని చేయవలసినదిగా (కరతువయోముగా) 
విధంపబడుతున్నది. క్రతుఫలము కంటే వేరయిన ఫలస్ధనంగా తెలియవచిచేన 
ఉపాసన క్రతువుకు అంగమైన ఉదీ్థ్నికి అంగముగా వినియోగించ్ట పొసగేది 
కాదు. ఇందువల్ల ఉపాసనకు ఆశ్రయమేది? అని తెలుస్కోవాలిస్ వచిచేనపుడు దగ్రగా 
ఉన్న ఉదీ్థము మాత్రమే ఆశ్రయము అవుతుంది. ఉద్ గీథము కూడా క్రతువుకు 
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అంగము ఐనటిటుది కాబటిటు క్రతు ప్రయుకతు మైన ఉదీ్థ్దులను ఆశ్రయించిన ఉపాసనము 
నందు క్రతువుకు అధకార ఐనవానికి మాత్రమే క్రతువు వీరయోవతతురము కావాలి అనే 
కోరక ఉన్నపుడే ఇది మరొక అధకారమును పొందుతున్నది. కనుక క్రతువులలో దాని్న 
ఉపాదానము చేసుకోవాలనే నియమము లేదు. వీరయోవతతురతవాము అంటే క్రతుఫలము 
దానికనా్న బలవతతురమైన ఇతర కర్మయొక్ ఫలము చేత అడుడికోబడకుండడము 
అని చెప్పబడింది. అంటే క్రతువు యొక్ ఫలము ఆలసయోము లేకుండా కరతు ఐన 
యజమానికి దక్డమన్న మాట. పర్ణతాదులు ఐతే యదేవ విద్యయా కరోతి... తదేవ 
వీర్యవతతోరం భవతి. అని విదయో ఫలస్ధనమైనటు్ల అపాప శ్్లక శ్రవణాది ఫలానికి 
సూటిగా స్ధనమగుట వినిపించలేదు. కనుక క్రతువుకు అంగమైన జుహావాదులకు 
అంగమైనందువల్ల వినియోగములో వైరుధయోము లేదు కాబటిటు దానికి అంగాలైన వాటికి 
మరో ఫలాని్న స్ధంచిపెటటుడానికి ఇది హేతువు అవుతుందని కల్పన (ఊహ) చేయడం 
సబబు కాదు. కాబటిటు ఆ వాకయోములో / విషయములో ఫల శ్రుతి - ప్రతేయోకఫలాని్న 
చెప్పడము - అరథావాదము మాత్రమే అవుతుంది.

(పర్ణమయీ జుహూః జుహువు అనే యజ్స్ధనము మోదుగు ఆకులతో 
సిద్ధము చేసుకొని దానితో హోమం చేసేతు కఱ్ఱతో సిద్ధం చేసిన జుహువు కంటే 
ఎకు్వ ఫలాని్న ఇసుతుంది అనే దగ్ర ప్రతేయోక ఫలాని్న - యజ్ము వల్ల లభంచే దానికి 
వేరుగా - చెప్పడము అరథావాదమే అవుతున్నది. అట్్లగే ఉదీ్థ్ది ఉపాసనతో చేసిన 
ఉదీ్థమనబడే, దేవతాసోతుత్రమైన స్మవేద మనత్రము ఇతర కర్మలనుండి కలిగే 
ఫలాల చేత అడుడికోబడకుండా కర్మఫలాని్న యజమానికి సతవారంగా అందిసుతుందే 
కాన్ తానుగా ప్రతేయోక ఫలాని్న ఇవవాదు. కనుక ఉదీ్థమనత్రము వలె ఉదీ్థ్ది ఉపాసన 
క్రతువుకు తప్పనిసర అంగము కాదు. కనుక అది ఉపాదేయము కాదు.)

సూ।। దర్శనచ్చ 3-3-64 శ్రుతి ఈనియము లేకపోవడాని్న చూపుతున్నది కూడా. 
ఉపాసనను ఉపాదానము చేసుకోవాలి అనే నియమము లేదని శ్రుతే చూపుతున్నది. 
ఏవం విద్ హవైబ్రహా్మయజఞాం యజమానం సరావింశ్చఋతివిజోఽభిరక్తి. ఈ విధంగా 
యజ్ సవారూపాని్న అంతా తెలిస్న బ్రహ్మ (యజ్ములోని ఋతివాకు్లలో ముఖ్యోడు) 
యజా్ని్న యజమానిని ఋతివాకు్లనందరనిన్్న బాగుగా కాపాడుతునా్నడు అని 
బ్రహ్మ యొక్ వేదనము (ఉపాసనము) చేతనే అందరకీ రక్షణము కలుగుతుందని 
శ్రుతి చెపుతున్నది. ఉదా్త - యజ్ములో ఆయా సందరా్భలలో ఆయా దేవతలకు 
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సమ్బని్ధంచిన సోతుత్రరూపాలైన స్మవేద మనాత్రలను ఆయా దేవతలు వినిసన్తుషపడేటటు్ల 
గంతెతితు పాడేవాడు) మొదలైనవారు ఉపాసనలేనివారైనపు్పడే ఈ వాకయోము చెలు్లతుంది. 
ఈ ఒక్ లింగము చేతనే ముందు చెపి్పన సమాహారాది లింగాలు ప్రాయికములు అని 
తెలుసుతున్నది. ఇందువల్ల నియమములేదని చెదరకుండా నిలిచింది. ఇద్ యథశ్రయ 
భావాధికరణము.

ఇంతట్తో శ్రీభాష్యమునందు తృతీయాధ్్యయములోన్  
తృతీయపాదము ముగిసినది.
శ్రీమతే రామానుజాయనమః

శ్రీభాష్యము - తృతీయాధ్్యయము - చతురథాపాదము

పుర్ష్రాథాధికరణము

సూ।। పుర్ష్రోథాఽతశ్శబ్్దద్తి బ్దరాయణః 3-4-1 బ్రహ్మ విదయోవల్లనే 
మోక్షరూప పురుషారథాము లభంచ్తుంది. అని భగవనుతుడైన వాయోసమహరషి 
తలంచ్తునా్నడు. గుణాలను ఉపసంహరంచ్కోవలెనా లేకవదాదు? అనే అంశాని్న 
నిర్ణయించడము దావారా విదయో ఒక్టేనా లేక వేరు వేరేనా? అనే విచారము ఇంతవరకూ 
చేయబడింది. ఇపు్పడు విదయోవల్లనే పురుషారథామా? లేక విదయోకు అంగమైన కర్మవల్లనా? 
అనే విషయము చినితుంపబడుతున్నది. ఏది తగును? అని అంటే అతఃఽఈ బ్రహ్మ 
విదయోవల్లనే పురుషారథాము లభసుతుంది అని భగవనుతుడగు బాదరాయణుడు తలుసుతునా్నడు. 
కారణమేమిటంటే శబదుము వల్ల. విదయోవల్లనే పురుషారథాము లభంచ్తుందని 
చెపు్పతున్న శబాదులు ఉపనిషతుతులలో కనిపిసుతున్నవి. బ్రహ్మ విద్ప్్నతి పరమ్ 
2) వేద్హమేతం పుర్షం మహానతోం ఆద్త్యవర్ణం తమసః పరస్తోత్ తమే వం విద్వి 
నమృత ఇహభవతి. నన్యః పనథా విద్యతేఽయనయ. 3) యథనద్యః స్యన్ధమానః 
సముద్రేఽసతోంగచ్ఛన్తో నమరూపే విహాయ తథవిద్విన్నమరూపాద్విముకతోః 
పరాత్రం పుర్షముపైతిద్వ్యం ఇతాయోదులు. 1) బ్రహ్మవేతతు పరమపదాని్న 
పొందుతునా్నడు. 2) ఈ మహాపురుష్డిని తమసుస్కు ఆవల సూరుయోడి వలె వెలిగే 
వాడిని నేను తెలుస్కునా్నను. ఇటువంటి వాడిని తెలిస్ ఉపాసించినవాడు మరణములేని 
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ఆనందరూపుడు అవుతునా్నడు. మోక్షము పొందడానికి ఇంతకంటే మరో మార్ం 
లేదు 3) పరుగులు పెటేటు నదులు పారుకుంటూ పోయి సముద్రములోకి పోతూ 
తమ నామరూపాలను వదిలివేసి ఎట్్ల వెళ్్ళతునా్నయో అటే్ల విదావాంసుడు కూడా 
పరాత్పరుడైన దివయోపురుష్డిని చేరుతునా్నడు. అని మొదలైన శబాదులు తేటగా 
చెపుతున్నవి. ఇక్డ పూరవాపక్షి అడడిము తిరుగుతునా్నడు.

సూ।। శేషతావిత్ పుర్ష్రథా వాదః యథఽన్్యషవితి జమిన్ః 3-4-2 కరతుకు 
సంస్్రాని్న కలిగించడము దావారా విదయోక్రతువుకు శ్షము అవుతున్నది. విదయోకు 
ఫలశ్రుతి అరథావాదము మాత్రమే. ఎట్్లగంటే మిగతా ద్రవాయోలలో వలె అని జైమిని అనే 
ఆచారుయోడు భావిసుతునా్నడు.  న్వన్నటు్లకాదు. విదయోవల్లనే పురుషారథాము కలు్తుంది అని. 
ఈ వేదశబదుము బ్రహ్మ విద్ప్్నతిపరమ్ ఇతాయోదులు వేదనము వలన పురుషారథాము 
కలుగుతుందని తెలుపడము లేదు. కర్మలో కరతు ఐన ఆత్మకు యధ్రథామైన సిథాతి ఏది 
ఉన్నదో దాని్న మాత్రమే ప్రతిపాదిసుతున్నది. కనుక కరతుకు సంస్్రాని్న కలిగించడము 
దావారా విదయో క్రతువుకు శ్షము అవుతున్నది కాబటిటు విదయోకు ఫలాని్న చెప్పడము 
అరథావాదము మాత్రమే అవుతుంది. ఎట్్లగంటే యజా్నికి అంగము లైన ద్రవాయోదులలో 
వలె అని జైమిని ఆచారుయోడు తలుసుతునా్నడు. అందుకే ద్రవ్య సంస్్కరకర్మసు పద్రథాతావిత్ 
ఫలశ్రుతిః అరథావాదః స్్యత్ ద్రవయోమునకు చేసే సంస్్ర కర్మలలో ప్రయోజనము 
యజా్నికి చెందినదవుతున్నందువల్ల ప్రతేయోకంగా ఏదైనా ఫలము చెప్పబడితే అది 
అరథావాదము మాత్రమే ఔతుంది అని చెపి్పనారు. ఔనండీ! కర్మలలో జీవుని కంటే - కరతు 
- ముముక్షువులచే పొందదగిన వాడుగా వేదానాతులలో తెలుస్కోదగినవాడుగా మరొకడు 
ఉపదేశింపబడుతునా్నడని తొలుతనే ఉపపాదింపబడింది. న్తరోఽనుపపతేతోః 
2) భ్దవ్యపదేశాచ్చ 3) అనుపపతేతోసుతో న శారరః 4) ఇతరపరామరా్శత్ స ఇతిచేన్న 
ఆసంభవాత్ ఇతాయోది సూత్రాలదావారా ఆ బ్రహ్మనే తతతు్వమసి మొదలైన వాకాయోలదావారా 
స్మానాధకరణయోమున్నందు వలన జీవునికంటే వేరయినవాడు కాడని. ఐతే అది 
కూడా అధికం తు భ్దన్ర్్దశాత్ ఇతాయోది సూత్రాల దావారా పక్కు పెటిటునారు. 

స్మానాధకరణయో నిరేదుశమునూ్న ఐతద్త్మష్మిదం సరవిమ్ 2) సరవిం ఖలివిదం 
బ్రహ్మ అని సూచించినటు్ల చేతనాచేతనాలు రండింటికీ సమానమైనటువంటిది. యః 
పృథివా్యం తిష్ఠన్, యః ఆత్మన్తిష్ఠన్ ఇతాయోదుల దావారా తెలుసుతున్నతాదాత్మయాము కాబటిటు 
పృథివీ మొదలైనవాటిలో్ల ఉంటున్నందువల్ల ఏర్పడినటువంటిది అని అవసథాతేరితి 
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కాశకృతస్్నః ఇతాయోది సూత్రాల చేత ప్రతిపాదింపబడింది. అందువల్ల వేదానతు శబాదులు 
కర్మలలో కరతుఐన ఆత్మకు యాథ్త్మయా సిథాతిని తెలిప్టువంటివి అన్న కారణంతో 
విదయోను కర్మకు అంగము అని ఎట్్ల చెప్పవచ్చేను? అని అంటే చెపుతునా్నము వినండి. 
వేదానతువాకాయోల యందే విదయోకు కర్మ ప్రాధ్నాయోని్న సూచించే లింగాలతో (గురుతులతో), 
వాటిచేత బలపరచేబడిన స్మానాధకరణయోము ప్రకారము వల్లనునూ్న వేదానతు శబాదులు 
దేహానికంటే వేరయిన జీవుని యొక్ సవారూపయాధ్తా్మయాని్న తెలిప్వే అని బలంగా 
(బలవనతుముగా) అంగీకరంచవలెనని పూరవాపక్షి యొక్ అభప్రాయము. అయాయో! కరతుకు 
సంస్్రాని్న చెప్పడమనే మిషతో విదయోను క్రతువులో అనుప్రవేశింపచేయడమును 
గురంచి చెప్పడము తగదు. కరతు లౌకిక వైదిక కర్మలు రండింటిన్ చేసుతునా్నడు. దేనికో 
ఒక్ దానికి చెందినవాడు కాడు. కనుక అవయోభ చరతక్రతు సమ్బని్ధతవాము లేదు కదా! 
అనగా క్రతువుకే కటుటుబడి లేడు కదా అని అరథాము. అని అంటే అట్్లకాదు. లౌకికమైన 
కర్మకు దేహానికంటే వేరైనవాడు కాకపోయినప్పటికీ కర్మ చేయడం కుదురుతున్నది. 
దేహానికంటే వేరైన నితయోమైన ఆత్మ యొక్ సవారూప జా్నము క్రతువులోనే 
ఉపయోగపడుతుంది. అందువల్ల దాని సవారూపాని్న ప్రతిపాదించడము దావారా క్రతవాను 
ప్రవేశము చేసితే విదయోతో వైరుధయోము కలుగదు అందువల్ల విదయో క్రతువుకు శ్షము 
అవుతున్నందువల్ల విదయో వల్ల పురుషారథాము సిది్ధంచదు.

ఇంతకుముందు వేదానతు శబాదులు జీవసవారూపాని్న తెలియజ్సేవే అని అనా్నరు 
కదా. ఆ లింగాలు ఏవి? వాటివల్ల స్మానాధకరణయోము బలపరచేపడుతున్నది. 
ఏవిధంగా? అని అంటే చెపూతు ఉనా్నరు.

సూ।। ఆచారదర్శనత్ 3-4-3 స్మానాధకరణాయోని్న బలపరచే ఆచారము 
కనపడుతున్నందువల్ల బ్రహ్మవేతతులు ప్రధ్నంగా కర్మలయందే ఆచరణను కలిగి 
ఉనా్నరు. అశవాపతి ఐన కేకయుడు ఆత్మ వితతుముడుగా ప్రసిదు్ధడు. ఆయన వదదు 
విజా్నాని్న పొందడానికి వచిచేన ఆ ఋష్లతో ఇట్్ల అనా్నడు. యక్ష్మాణోహవై 
భగవన్తోఽహమస్మ. ఓ పూజుయోలారా! నేను యజా్ని్న చేసూతు ఉనా్నను అని. బ్రహ్మవేతతులలో 
శ్రేష్ఠులైన జనకాదులు కర్మనిషఠు కలవారుగా స్మమృతులలో కనపడుతునా్నరు. కర్మణైవహి 
సంసద్్ధం ఆసథాతాజనకాదయః జనకుడు మొదలైనవారు కర్మవల్లనే మోక్షాని్న 
పొందినారు. ఇయాజ సోఽపిసుబహూన్ యజాఞాన్ జాఞానవ్యపాశ్రయః జా్నముపైన 
ఆధ్రపడి ఆయన కూడా అనేక యజా్లను చేసినాడు. అని కనుక బ్రహ్మవేతతులు 
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కర్మ ప్రధ్నులుగా కనపడుతున్నందున విదయో అనేది కరతు యొక్ సవారూపాని్న 
తెలుపుతున్నది. కనుక కరా్మంగమే. కాబటిటు విదయోవలన పురుషారథాము సిది్ధంచదు. ఇది 
లింగము మాత్రమే. ప్రాపితుని చెప్పండి అంటే చెపుతునా్నడు.

సూ।। తత్ శ్రుతేః 3-4-4 అది వేదము వల్లనే తెలుసుతున్నది. వేదమే విదయో 
కరా్మంగమని చెపి్పంది. యదేవ విద్యయా కరోతి శ్రద్ధయో పన్షద్ తదేవ వీర్యవతతోరం 
భవతి. అని ఐతే ఈ శ్రుతి వాకయోము ప్రకరణాని్నబటిటు ఉదీ్థమునకు మాత్రమే చెందినది 
అని కటుటుబాటు చేయడం కుదురదు. ప్రకరణం కంటే శ్రుతి బలమైనది కాదా! కనుక 
యదేవ విదయో యాకరోతి అనే శ్రుతి విదయోకు మాత్రమే చెందినటువంటిది.

సూ।। సమనవిరమభూణాత్. 3-4-5 తంవిద్్య కర్మణీ సమనవిరభ్తే. క్రతువును 
విదయోకర్మ రండునూ్న స్పమృశించ్ తున్నవి. అని విదాయో కర్మలు రండూ సహతములై 
ఉండుటమునూ్న కనపడుతున్నది. ఇంతకుమునుపు చెపి్పన నాయోయము ప్రకారము 
(కరతుఐన ఆత్మ యొక్కర్మ శ్షతవాము, ఆచార దర్శనము) విదయో కర్మకు అంగమైనపుడే 
స్హతయోము - కలయిక చక్గా పొసగుతుంది.

సూ।। తదవితో విధ్నత్ 3-4-6 విదయో కలవానికే కర్మలను చేయాలని 
విధంచినారు కాబటిటు. విదాయోవంతునికే కర్మను చేయమని విధంచినారు కాబటిటు విదయో 
కరా్మంగమని అరథామవుతున్నది. ఆచార్య కలాదేవిదమధీత్య యథవిధ్నం గురోః 
కరా్మతి శేషేణ అభిసమా వృత్య కటంబ శుచౌదేశే ఆచారుయోల వార వదదు వేదాని్న 
అభయోసించి శాసత్రము చెపి్పన ప్రకారముగా సంపూర్ణంగా సమావరతునాని్న పూరతు 
చేసుకొని తన కుటుంబములో/ ఇంట్్ల శుభ్రమైన ప్రదేశంలో ఇతాయోదుల యందు 
విధ్నము కనపడుతున్నది. వేదమధీతయో అని అధయోయనము చేసినవానికే కర్మలను 
బోధసుతున్న వాకయోము అరాథాని్న చక్గా తెలుస్కొనేంత వరకూ చదువుకున్నవానికి 
మాత్రమే ఈ కరా్మచరణ విధని నిరేదుశిసుతున్నది. కనుక అధయోయనము అని అంటే అరథాము 
తెలుస్కొనేంతదాకా అని నిశచేయము చేసినారు. అందువల్ల బ్రహ్మ విదయో కూడా కర్మల 
యందు వినియోగింపబడుతున్నది కాబటిటు వేరే ఫలానికి తగినది కాదు.

సూ।। న్యమాత్ 3-4-7 నియమాని్న ఏర్పరచినారు కాబటిటున్్న. ఈ చెప్పబోయ్ 
కారణాని్న బటిటు కూడా బ్రహ్మ విదయో వల్ల పురుషారథాము సిది్ధంచదు. కరవిన్్నవేహకరా్మణి 
జిజీవిషేత్ శతగ్ ం సమాః కర్మలను చేసుకుంటూనే వందసంవతస్రాలు జీవించాలని 
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తలచ్కోవాలి. అని ఆత్మవేతతు ఐన పురుష్డు కూడా తన జీవితకాలమంతా కర్మలలోనే 
వినియోగించడము వల్ల కర్మలకే ఫలము అని అరథామవుతున్నది. విదయో మాత్రము కర్మకు 
అంగమవుతున్నది అని. ఈ విధంగా పూరవాపక్షము వసేతు చెపు్పతునా్నము.

సూ।। అధిక్ పదేశాతుతో బ్దరాయణస్్యవం తద్దర్శనత్ 3-4-08 అధకుడైన 
పరమాత్మను గురంచి ఉపదేశించినారు. శ్రుతివాకాయోలో్ల అదే కనిపిసుతున్నది. కనుక 
బాదరాయణుడు ఈ విధంగా తలుసుతునా్నడు. సూత్రములోని తు శబదుము పూరవాపక్షాని్న 
తోసి వేసుతున్నది. విదయో వల్లనే పురుషారథాము దకు్తుంది. ఎందువల్లనంటే అధకోపదేశము 
వల్ల కర్మలయందు కరతు ఐన జీవుడి కంటే హేయప్రతయోన్కుడు అనవధకము అతిశయము 
అసంఖ్యోయము ఐన కళ్యోణగుణాలకు గని వంటివాడైన గప్పవానియొక్ జీవుని కనా్న 
వేరైనవాడైన పరబ్రహ్మను తెలుస్కోదగిన వాడుగా ఉపదేశించినందువల్ల భగవంతుడైన 
బాదరాయణునికి విదయోవల్లనే పురుషారథాము ఫలము అని ఉదేదుశయోము. లింగాలు 
ఎనె్్ననా ఉండన్, తెలుస్కోవలసినదిగా ఉపదేశము మాత్రము కరతు ఐన ప్రతయోగాత్మ 
కంటే అధకుడైన వాని గురంచే. ఎట్్లగా తెలుసుతున్నదంటే. తదదుర్శనాత్ ప్రతయోగాత్మ 
శుదు్ధడైనా పుణయోపాపరూపకర్మలను కలి్ ఉన్నందున అశుదు్ధడు ఐనా, ఊహకు 
అందరానని్న అననతు గుణాలకు ఆకరమువంటి వాడు కావుననే తెలుస్కోదగినవాడు 
నిరసతునిఖిల హేయగను్ధడు తన సంకల్పం చేత మాత్రాననే జగతుతును పుటిటుంచడము, 
గప్పగా జీవింపచేయడము ప్రళయము చేయడము అనే లీలావిన్దము కలవాడు 
సరవాజు్డు అని్నవిధ్లైన శకుతులు కలవాడు వాకు్లతో కాన్ మనసుస్తో కాన్ ఇంత 
అని ఊహంచడానికి వీలుకాని ఆనందము కలవాడు జీవుని కంటే అధకుడైనవాడు 
సమసతు చరాచర ప్రపంచాని్న శాసించేటువంటివాడు ఐన పరబ్రహ్మ వేదన (జా్నము) 
ను తెలిప్వాకాయోలో్ల కనిపించ్తునా్నడు కాబటిటు. 1) అపహత పాపా్మ విజరో విమృతు్యః 
విశ్క్ఽ విజిఘతోస్ఽపిపాసః సత్యకామః సత్య సంకల్ః 2) తదైక్త బహుస్్యం 
ప్రజాయేయేతి తతేతో జోఽసృజత 3) యః సరవిజఞాః సరవివిత్ 4) పరాఽస్య శకతోః వివిధైవ 
శ్రూయతే స్విభావికీ జాఞాన బలక్రియాచ 5) సఏక్ బ్రహ్మణ ఆనందః 6) యతో 
వాచోన్వరతోన్తో అప్రాప్యమనస్సహ। ఆనందం బ్రహ్మణో విద్విన్న బిభ్తి కతశ్చన్తి. 
7) ఏషసర్విశవిరః ఏషభూతాధి పతిర్ష భూతపాల ఏషసేతురివిధరణః 8) సకారణం 
కరణాధిపాధిప్నచాస్య కశి్చత్ జన్తాన చాధిపః 9) ఏతస్య వా అక్రస్య ప్రశాసన్ 
గారిగా సూరా్య చంద్రమసౌ విధృత్ తిష్ఠతః 10) ఏతస్య వా అక్రస్య ప్రశాసన్ గారిగా 
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ద్వివా పృథివ్్య విధృతే తిష్ఠతః 11) భష్ఽ స్్మద్వితః పవతే భష దేతిసూర్యః 
భష్ఽస్్మదగ్నశే్చన్ద్రశ్చ. మృతు్యరా్ధవతి పంచమ ఇతి. మొదలైన వాకాయోలలో. 
అందువల్ల వేదన్పదేశ శబాదుల యందుకరతు ఐన ప్రతయోగాత్మ మిణుగురు పురుగు 
వంటివాడు. అవిదయో మొదలైన హేయగుణాలతో సమ్బన్ధము గలవాడిని గురంచి 
మచ్చేకైనా ప్రస్తువన లేదు కాబటిటు పరమ పురుష్డిని గురంచి తెలిప్ విదయో, ఆయనను 
పొందడమనే రూపముకల అమృతతవాము ఆయా సథాలాలో్ల వినిపించేదే ఫలము. 
కావున విదయో వల్లనే పురుషారథాము లభంచ్తుంది అని బాగా చెపి్పనారు. ఇక లింగాలు 
తోసివేయబడుతున్నవి.

సూ।। తుల్యంతు దర్శనమ్ 3-4-9 విదయోకరా్మంగమని కనిపించ్తున్నది అని ఏ 
మాట అనా్నరో అదిసరకాదు. విదయోకు కరా్మంగమని కూడా కనిపిసుతున్నది. బ్రహ్మవేతతులు 
కర్మలను ఆచరంచ్తుండడము కనపిసుతున్నది కనుక విదయో కరా్మంగమని ఏ మాట 
చెపి్పనారో అది సరకాదు. విదయో అంగము కాకపోయినప్పటికీ ఆ విధమైన దర్శనము 
సమానముగానే కనిపిసుతున్నది. అనగా బ్రహ్మవేతతుల కరా్మనుషాఠునము ఏకానితుకము 
కాదని అరథాము. అనుషాఠునము లేకపోవడమునూ్న కనిపిసుతున్నది. బ్రహ్మవేతతులు కర్మలను 
వదలిపెటటుడమూ ఉన్నది. ఋషయః కావషేయాః, కమరాథా వయ మధే్యష్్యమహే 
కమరాథావయం యక్షా్యమహే కావషేయులు అనబడే ఋష్లు దేని కొరకు మనము 
అధయోయనము చేసుతునా్నము దేనికొరకు యజా్లను చేసుతునా్నము అని విచారంచడము 
ఇతాయోది వాకాయోలో్ల కనిపిసుతున్నది. కనుక బ్రహ్మవేతతులు కర్మ తాయోగము చేయడమున్నది 
కాబటిటు బ్రహ్మ విదయో కర్మలకు అంగము కాదు. ఇది ఎట్్ల పొసగుతుంది. ఏదో ఒకటి 
మాత్రమే ఉండాలికాన్ వదిలి వేయడం, వదలక పోవడం రండూ అతుకవు కదా? 
అని అంటే ఫలము కావాలని కోరుకోకుండా చేసే యజా్ది కర్మలు బ్రహ్మ విదయోకు 
అంగములు అవుతునా్నయి. కనుక ఆ విధమైన కరా్మనుషాఠునము పొసగుతుంది. 
అందుకే మును్మందు సరావిపేక్షా చయజాఞాద్ శ్రుతేరశవివత్ యజా్దులన్్న 
అవసరమైనటువంటివే. ప్రయాణస్ధనమైన ఒక్ గుఱ్ఱమే కాకుండా జీనువంటివి 
అవసరమే కదా! అని చెప్పనునా్నడు. ఫలము కొరకైన ఆయజా్ది కర్మ మోక్షము ఒక్టే 
ఫలముగా గల బ్రహ్మవిదయోకు వయోతిరేకము కావున దాని్న పాటించకపోవడమునూ్న 
సమంజసమే. విదయో కరా్మంగమే గనుక ఐనపు్పడు కర్మతాయోగము ఏ తీరుగానూ చెల్లదు.
శ్రుతివల్లనే విదయో కర్మకు అంగమని తెలుసుతున్నదని ఏ మాట చెపి్పనారో దాని గురంచి 
చెపు్పతునా్నరు.
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సూ।। అస్రవిత్రికీ 3-4-10 ఆ శ్రుతి అని్నంటికీ వరతుంచేది కాదు. మీరు చూపిన 
ఈ శ్రుతివాకయోము అని్న బ్రహ్మవిదయోలకూ సమ్బని్ధంచిందికాదు. ఒక్ ఉదీ్థ విదయోకు 
చెందింది మాత్రమే. యదేవ విద్యయా కరోతి అనే వాకయోములోని దేన్్న నిరా్ధరణ 
చేయని విశ్షము కల యచ్ఛబదుము ఉదీగాథముపాసీత అని ప్రస్తువింపబడిన ఉద్ గీథ 
విశ్షమునందే నిలిచేపోయింది. ఐతే దేని్న చేసుతునా్నడో దాని్న విదయోతో చేసుతునా్నడు అని 
సమ్బన్ధము లేదు. దేనె్్నతే విదయోతో చేసుతునా్నడో అదే వీరయోవతతురము అని విదయోతో చేయబడే 
దానిని యత్ శబదుముతో నిరేదుశించి దానికి వీరయోవతతురతవాము చెప్పబడుతున్నది.

తం విద్్యకర్మణీ సమనవిరభ్తే అనే వాకాయోని్న బటిటు విదాయో కర్మలకు స్హతయోము 
(కలయిక) కనిపించ్తున్నందున విదయో కర్మకు అంగమని ఏ మాట చెపి్పనారో ఆ 
విషయంలో -

సూ।। విభాగః శతవత్ 3-4-11 విభాగము ఉన్నది. వందరూపాయల వలె. 
తంవిద్్య కర్మణీ సమనవిర భ్తే అనుచోట చెపి్పన నాయోయము ప్రకారము విదయో, 
కర్మ రండూ వేరువేరు ఫలాలు కలవి కాబటిటు విదయో తన ఫలముతో సమ్బనా్ధని్న కలిగి 
ఉంటుంది. కర్మకూడా తనదైన ఫలముతో అని విభాగాని్న చూచ్కోవాలి. శతవత్ 
- క్షేత్ర రత్నములను విక్రయించేవాడికి శతదవాయము - రండు వందలు దకు్తవి 
అన్నపుడు భూమి కొరకు వంద దానిలోని రతా్నలకు వంద అని విభాగము ఎట్్ల 
తోసుతుందో అట్్లగే ఇక్డ కూడా ఫల విభాగం చెయయోబడుతుంది.

సూ।। అధ్యయన మాత్రవతః 3-4-12 అధయోయనము మాత్రము చేసిన వాడికే 
కర్మలను విధసుతున్నది. విదాయోవనుతుడికే కర్మలను విధంచినారు కనుక విదయో కర్మకు 
అంగము అవుతున్నది అని ఏ మాట అనా్నరో అది తగినది కాదు. వేద మధీతయో 
అని అధయోయనము చేసినవాడికి మాత్రము విధంచినందువల్ల. అధయోయనము 
చెయయోమని చెపితే అరాథావబోధము (దాని అరథాము తెలుస్కోనెంత వరకు) వరకు 
నడిపించదు. అగి్న ఆధ్నము వలె అధయోయనము అక్షరరాశిని గ్రహంచడముతోనే 
ముగిసిపోతుంది. గ్రహంచిన స్వాధ్యోయము ఫలవనతుములైన కర్మలను బోధసుతున్నది 
కనుక దాని్న నిర్ణయించడమే ఫలముగా గల వేదారథా విచారము కొరకు పురుష్డు 
తనకు తానే పూనుకుంట్డు. అందువల్ల కర్మలను గురంచి తెలుస్కోదలిచేనవాడు 
కర్మలను గురంచిన జా్నాని్న సమా్పదించ్కోవడానికి, మోక్షాని్న కోరుకున్నవాడు 
బ్రహ్మజా్నమును పొందడానికి ప్రయతి్నంచ్తాడు. కనుక బ్రహ్మవిదయోకర్మకు అంగము 
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కాదు. అధయోయనము చేయాలి అనిచెపి్ప విధంచే శాసత్రము అరాథాని్న తెలుస్కోవడంలో 
పురకొలి్పనా అపు్పడు కూడా బ్రహ్మ విదయో కర్మకు అంగము కాబోదు. ఎందుకంటే 
వేదారథా జా్నము కంటే విదయో వేరవుతున్నది కాబటిటు. ఎట్్లగైతే జ్యోతిష్టుమము మున్నగు 
కర్మలయొక్ సవారూపాని్న తెలుస్కోవడం వలన ఫలాని్న సమా్పదించ్కోవడానికి 
స్ధనమైన కరా్మనుషాఠునము అరాథానతురము / వేరు అవుతున్నదో అట్్లగే వేదారథా 
జా్నరూప మైన బ్రహ్మ సవారూపవిజా్నము కంటే ధ్యోనము ఉపాసనము మొదలైన 
శబాదుల చేత చెప్పబడే పురుషారాథానికి స్ధనమైన విదయో వేరైనది కనుక దానికి కర్మ 
సమ్బన్ధము అనే దాని వాసన కూడా లేదు.

సూ।। నవిశేష్త్ 3-4-13 బ్రహ్మ జా్నిని ఆత్మ జా్నాని్నంచి మళ్్ళంచి 
బ్రతికి ఉన్నంతవరకు కరా్మనుషాఠునము చేయాలి అనే నియమము కుదురదు. 
విశ్షము లేదు కాబటిటు. ఏదైతే చెపి్పనారో - కరవిన్్న వేహకరా్మణి అని ఆత్మజా్నము 
కలవాడిని బ్రహ్మ జా్నాని్నంచి వెనుకకు మళ్్ళంచి కరా్మనుషాఠునము చేయడము 
నందే నియమిసుతున్నది అని. అది ఒప్పదు. విశ్షము లేదు కాబటిటు. ఈ నియమము 
పురుషారథా ఫలాని్న సమా్పదించ్కోవడానికి స్ధనమైన సవాతంత్ర కర్మకు చెందినది 
అని విశ్షహేతువేమీలేదు. విదాయోంగమైన కర్మకు సమ్బని్ధంచినది ఐనందు వల్ల కూడా 
చెలు్లతుంది. కర్మణైవహి సంసద్్ధం ఆసథాతా జనకాదయః అనే వాకయోము కూడా బ్రహ్మవేతతు 
శరీరాని్న విడిచిపెటిటుపోయ్ంతవరకు చేసే ఉపాసనకు కూడా వరతుంచ్తుంది కాబటిటు 
కరా్మనుషాఠునమే చేయాలి అనే నియమం లేదు. ఈ విధంగా అరథాము యొక్ సవాభావాని్న 
బటిటు శంకను తొలగించి కురవానే్నవేహకరా్మణి అనే వాకాయోనికి అరాథాని్న చెపుతునా్నరు -

సూ।। సుతోతయేఽనుమతిరావి 3-4-14 బ్రహ్మవిదయోను పొగడడము కొరకు 
ఎల్లపుడూ కర్మను అనుషిఠుంచడానికి అనుమతిని ఇవవాడము. సూత్రములోని వా 
శబదుము అవధ్రణ కొరకు. ఈశావాస్యమిదం సరవిమ్. ఈశవారుడైన పరమాత్మ చేత 
నివసింపబడునటిటుది ఈ ప్రపంచమంతా పైగా ఈశవారునికి లంగి ఉండునటువంటిది. 
అనే వాకయోము విదాయోప్రకరణానికి చెందింది. విదయోను సుతుతించడానికిగాను ఎల్లపుడూ 
కర్మను అనుషిఠుంచాలి అనే అనుమతి వాకయోము. విదయోయొక్ మహమ వల్ల ఎల్లపు్పడూ 
కర్మలు చేసుతునా్న ఆ కర్మలతో సమ్బన్ధము లేనివాడు గానే ఉంట్డు అని విదయో 
ప్రశంసింపబడుతున్నది. వాకయోము యొక్ శ్షము - తరువాతి భాగము కూడా ఈ 
విషయానే్న చూపుతున్నది. ఏవంతవియి నన్యథ ఇతోఽసతో నకర్మ లిప్యతే నర్. ఈ 
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విధంగా న్వు సదా పరమాత్మ చినతునలో ఉంటే ఇంతకంటే వేరుగా ఏదీ ఉండదు. 
నిసస్ంగుడవైన నిను్న కర్మ అంటుకోదు. ఇదే తతతు్వము కనుక బ్రహ్మ విదయో కర్మకు 
అంగం కాదు. (ఈశా వాస్యమ్ఽఈశ + ఆవాసయోమ్ఽఈశవారునికి ఉండేచోటు ఇలు్ల. 
2) ఈశా + వాసయోమ్ఽఈశవారుని చేత ఉజీజువింపచేయబడేది. బ్రతికింపబడేది. ఈట్ 
శబదుము యొక్ తృతీయావిభకితు రూపము ఈశా అనే పదము. నర్=నరమతే ఇతినరః 
బయటి ప్రపంచమందలి విషయభ్గాల యందు ఆనందించడు కనుక నరుడు అనగా 
సంగము లేనివాడు నిసస్ంగుడు.)

సూ।। కామకార్ణచైకే 3-4-15 కొందరు తమ ఇషటుము ప్రకారము 
కర్మలని్నంటిన్ ఆచరంచాలిస్న గృహ స్థాశ్రమాని్న వదిలిపెడుతునా్నరు. ఇంకా 
కొంతమంది వేదశాఖలకు చెందినవారు సేవాచ్ఛగా కామకారముతో గృహ స్థాశ్రమాని్న 
వదులు తునా్నరని పఠంచ్తూ ఉనా్నరు. కంప్రజయాకరిష్్యమః యేష్ం 
న్ఽయమాతా్మఽయం లోకః ఎవరకి ఈ పరమాత్మతో, లోకముతోనూ సమ్బన్ధము 
లేదో అటిటు మనకు ప్రజల (సనాతునము) తో ఏమి పని? అని. విరకుతుడైన విదావాంసుడు తన 
కోరక ప్రకారము గృహస్థాశ్రమానికి చెందిన కర్మలను తాయోగము చేసుతునా్నడని చెప్్ప ఈ 
వాకయోము బ్రహ్మ విదయో కర్మకు అంగము కాకుండడాని్న చూపిసుతున్నది. విదయో, యజా్ది 
కర్మలకు అంగమే ఐనట్లయితే విదాయోనిష్ఠుడు తన ఇషటుం ప్రకారము గృహస్థాశ్రమాని్న 
వదలిపెటటుడం కుదరదు. కాబటిటు విదయో కరా్మంగము కాదు.

సూ।। ఉపమర్దంచ 3-4-16 బ్రహ్మవిదయో కర్మలను అణచివేసుతుంది కూడా! 
పుణాయోపుణయోరూపమైన సమసతు సంస్ర దుఃఖాలకు మూలము ఐన కర్మను బ్రహ్మ 
విదయో అణచివేసుతుంది అని ప్రతి ఉపనిషతుతులోనూ పఠంపబడుతూ ఉన్నది. భిద్యతే 
హృదయగ్రన్థాః ఛిద్యన్తో సరవిసంశయాః। క్షీయన్తో చాస్యకరా్మణి తస్మన్ దృషేట్ పరావర్। ఆ 
పరమాత్మను దర్శంచితే ఈ ఉపాసకుడికి మనసుస్తో సమ్బన్ధమున్న రాగదేవాషాదులు 
అన్్న ముక్లు ముక్లుగా అయిపోతవి. అని్న సందేహాలూ తీరుతవి. ఇతని 
పుణయోపాపరూపకర్మలు అన్్న అడుగుమట్టునికి తరగిపోతవి. ఇట్్లంటివి ఇంకా ఎన్్న. 
అందువల్ల విదయో కర్మకు అంగమైతే ఈ ఉపమరదుము ఎంతమాత్రమూ పొసగదు.

సూ।। ఊర్ధవార్తసుస్ చ శబ్దహి 3-4-17 బ్రహ్మ చరాయోని్న అవలంబ్ంచిన 
ఊర్ధ్వరేతసు్లకు ఈ కర్మలు లేవు. గృహసుథాలకు మాత్రమే కర్మలు ఉన్నటు్ల వేదంలో 
వినిపిసుతున్నది. వివాహము చేసుకోకుండా ఊర్ధ్వరేతసు్లై ఉండే ఆశ్రమాలలోనివారకి 
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బ్రహ్మ విదయో ఉన్నటు్ల కనిపిసుతున్నందువల్ల, వాటిలోనే అగి్నహోత్రము చెయయోడం, దర్శ, 
పూర్ణమాస్ది కర్మలు లేకపోవడాని్న బటిటు కూడా బ్రహ్మ విదయో కర్మకు అంగము కాదు. 
ఔనండీ! ఊర్ధ్వరేతసు్లకు ఆశ్రమాలునా్నయి కదా! యావజీజావమగ్న హోత్రంజుహోతి. 
బ్రతికి ఉన్నంతవరకూ అగి్నహోత్రాని్న చేసుతునా్నడు. ఇతాయోది వాకాయోలదావారా 
అగి్నహోత్రము దర్శపూర్ణమాస్దులు చేయాయోలి అని యావజీజువాధకారము 
వినిపిసుతున్నది. శ్రుతికి విరుద్ధంగా చెప్్ప స్మమృతులు ప్రామాణికాలు కావు. ఇందువల్లనే 
శాబదుహ అని చెపి్పనాడు అని అంటే. వైదిక శబాదులలో మాత్రమే అవి కనిపించ్తున్నవి. 
త్రయోధర్మస్కన్ధః మూడు ధరా్మలకు ఆశ్రయములైనవి ఆశ్రమాలు. యేచేమే అరణే్య 
శ్రద్్ధతప ఇతు్యపాసతే. ఎవరైతే అడవిలో శ్రదా్ధ తపసుస్ అని ఉపాసించ్తునా్నరో. 
ఏతమేవ ప్రవ్రాజిన్లోకమిచ్ఛన్తో ప్రవ్రజన్తో. ఈ బ్రహ్మ లోకాని్న పొందాలని 
కోరుతున్నవారై విరకుతులు సనాయోస్ని్న పుచ్చేకుంటునా్నరు. ఇతాయోదుల యందు 
కనిపిసుతున్నవి. ఇక యావజీజువ శ్రుతి ఏది ఉన్నదో అది వైరాగాయోని్న పొందనివారకి 
సమ్బని్ధంచినటువంటిది.

సూ।। పరామర్శం జమిన్ః అచోదనచా్చప వదతి హి 3-4-18 ఆశ్రమాలను 
గురంచి పరామర్శ మాత్రమే చేయబడుతున్నది. విధ్నము మాత్రము లేదు. 
గృహస్థాశ్రమాని్న వదిలి మరో ఆశ్రమాని్న పుచ్చేకున్నట్లయితే దాని్న నిందిసుతునా్నరు. 
అని జైమిని అభప్రాయము. త్రయోధర్మస్కన్ధః ఇతాయోది వైదిక శబాదులయందు 
ఊర్ధ్వరేతసు్ల ఆశ్రమాలు కనిపిసూతు ఉనా్నయి. కనుక అవి ఉన్నవే.  అని అన్నమాట 
కుదరదు. ఎందువల్లనంటే త్రయోధర్మస్నా్ధః ఇతాయోది వాకాయోలలో ఆయా 
ఆశ్రమాలను గురంచి పరామర్శ మాత్రమే చేయబడుతున్నది. అనగా అనువాదము 
మాత్రమే అని అరథాము. ఎందువల్ల ఈ అభప్రాయము అని అనేట్లయితే అచోదనాత్ 
- విధంచకపోవడము వల్ల అని అరథాము. ఇక్డ చెయయోమని చెప్్ప విధ శబదుము 
వినిపించడము లేదు. త్రయో ధర్మస్ంధ్ః ఇతాయోది వాకయోము చేత ప్రకృతమైన 
ప్రణవము దావారా బ్రహో్మపాసన సోతుత్రము చేయబడుతున్నది. బ్రహ్మ సంసోథాఽమృతతవి 
మేతి. బ్రహ్మ యందు నిషఠు కలవాడు మరణరహతము ఆనందమయము ఐన 
అమృతతావాని్న పొందుతునా్నడు. అని ముగించినారు గనుక. అందువల్ల బ్రహో్మపాసన 
సుతుతయోరథాము ఆ ఆశ్రమాలను గురంచి అనువాదము మాత్రమే ఇక్డ చేయబడుతున్నది. 
యేచేమే అరణే్య శ్రద్్ధతప ఇతు్యపాసతే అనే వాకయోమునూ్న దేవయాన విధకి చెందింది 
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కాబటిటు అక్డ కూడా మరొక ఆశ్రమానతురాని్న శ్రుతి నిందిసూతు ఉన్నది కూడాను. 
వీరహావాఏష దేవానంయోఽగ్న ముద్విసయతే. ఎవడైతే అగి్నకి ఉదావాసన 
పలుకుతునా్నడో / అగి్న హోత్రము చెయయోడాని్న మానుకుంటునా్నడో అటువంటి వీడు 
వీరుడిని చంపినవాడవుతునా్నడు అని. ఇటువంటివి ఇంకా ఉనా్నయి. అందువల్ల 
ఊర్ధ్వరేతసు్లకు ఆశ్రమాలు లేవని జైమిని ఆచారుయోడు తలంచ్తునా్నడు.

సూ।। అనుషే్ఠయం బ్దరాయణః స్మ్యశ్రుతేః 3-4-19 గృహస్థాశ్రమమువలెనే 
ఇతర ఆశ్రమాలనునూ్న పాటించాలి అని బాదరాయణుడు తలుసుతునా్నడు. అన్్న 
సమానములే అనే స్మయోశ్రుతి కారణంగా అని. గృహస్థాశ్రమము వలెనే ఇతరములైన 
ఆశ్రమాలునూ్న అనుషిఠుంచాలిస్నవే అని భగవనుతుడగు బాదరాయణుడు తలుసుతునా్నడు. 
ఎందువల్లననగా స్మయోశ్రుతి వల్ల. ఉపాదేయమైనదిగా అంగీకరంపబడిన 
గృహస్థాశ్రమముతో మిగతా ఆశ్రమాలకు స్మయోము వినిపించ్తున్నది కదా! త్రయో 
ధర్మస్ంథ్ః అని మొదలుపెటిటు బ్రహ్మ నిషఠును సుతుతించడం కొరకు సంకీరతునము 
చేయడం గృహస్థాశ్రమానికీ తకి్న వాటికిన్్న సమానమే. ఇక గృహస్థాశ్రమానికి 
అనువాదము ప్రాపితుంచినపు్పడు మాత్రమే సమ్భవించ్తుంది కనుక దానియొక్ 
ప్రాపితు తప్పక అంగీకరంచి తీరాలనేదే పటుటుదల ఐనట్లయితే అది తకి్నవాటికిన్్న 
సమానమే. పటుటుదల / (నా మాటనే నెగా్లనే) తప్ప మిగిలేది ఏమీ లేదు. గృహసథా 
ధర్మమే యజ్ము అధయోయనము తపసుస్ బ్రహ్మ చరయోము అని అని్నశబాదుల చేత 
చెప్పబడుతున్నది. గృహసుథానికి మాత్రమే బ్రహ్మచరయోము తపసుస్లు ఉనా్నయి గనుక 
అని అనడం తగినది కాదు. త్రయోధర్మస్ంనా్ధః అన్నపుడు మూడు ఉన్నవి కనుక 
వాటిని ఒక్ దగ్ర చేరచే మొదటిది.. రండవది... మూడవది అని విభాగము చేయడము 
పొసగదు. కనుక యజ్్ అధయోయనం దానమ్ అనే వాకయోము చేత గృహస్థాశ్రమమే 
చెప్పబడుతున్నది. అధయోయన శబదుము వేదాధయోయనాని్న చెపుతున్నది. అనగా అభాయోసము 
చేయడము. తపశ్శబదుము చేత వానప్రసథాము, సనాయోసములను గ్రహంచాలి. అవి రండూ 
తపసుస్కే ప్రాధ్నయోతను ఇచెచేడివి. తపసుస్ అంటే శరీరాని్న కషటుపెటటుడము. దానియందే 
రూఢి ఉన్నది. ఆకాయకే్లశము వానప్రసథా సంనాయోస్శ్రమాలకు సమానమే. బ్రహ్మచార 
ధర్మమే బ్రహ్మ చరయో శబదుముతో చెప్పబడుతున్నది. బ్రహ్మసంసోథాఽమృతతవామేతి. 
మరొక దానియందు వినిపించబడే  బ్రహ్మ సంసథాశబదుము యౌగికము (శబదు శకుతులలో 
ఒకటి) అయియో అని్న ఆశ్రమాలనూ బోధసుతుంది. అని్న ఆశ్రమాలలో ఉన్నవారునూ్న 
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బ్రహ్మసంసుథాలు అవుతునా్నరు కదా! బ్రహ్మణి సంస్థా - బ్రహ్మ సంస్థా. బ్రహ్మ యందు 
నిషఠు కలిగి ఉండడమే బ్రహ్మ సంసథాతవాము అది అందరకీ కలుగుతుంది. బ్రహ్మ నిషఠులేని 
కేవల ఆశ్రమ ధరా్మలను పాటించేవారు పుణయోలోకాలకు పోతారు. వారలో పరమాత్మ 
యందు నిషఠు కలవాడు అమృతతావాని్న పొందుతునా్నడు. ఇదే విషయాని్న చాలా తేటగా 
భగవనుతుడగు పరాశరుడు చెపి్పనాడు. ప్రాజాపత్యం బ్రాహ్మణానం అని ఆరంభంచి 
బ్రాహ్మం సంన్యసనం స్మమృతమ్. అనేదాకా కేవల వరా్ణశ్రమాల వారకి బ్రహ్మలోక 
ప్రాపితుయ్ చివరదిగా ఫలాని్న చెపి్ప ఏకాన్తోనః సద్బ్రహ్మధ్్యయిన్ యోగన్హియే। 
తేష్ంతత్ పరమంస్థానం యద్విపశ్యన్తో సూరయః। ఒక సిథారమైన బుది్ధ కలవారై 
ఎల్లపు్పడూ బ్రహ్మను ధ్యోనము చేసే యోగులు ఎవరు ఉనా్నరో వారకి ఆపరమమైన 
స్థానము లభంచ్తున్నది. దేనె్్నతే ఆ సూరులు దర్శంచ్తూ ఉనా్నరో అని కేవలా 
శ్రమనిష్ఠులలో బ్రహ్మనిషఠు కలవారకి బ్రహ్మ ప్రాపితుని చెపి్పనాడు.

ఇందువల్ల గృహస్థాశ్రమముతో సమానమైన ఊర్ధ్వరేతసు్లయొక్ ఆశ్రమాలు 
కనుపించ్తున్నవి. కాబటిటు వాటిని అనుషిఠుంచాలి. య్ చేమేఽరణేయో శ్రదా్ధతప 
ఇతుయోపాసతే అనే వాకయోములో అరణేయో అని తపసుస్ ప్రధ్నముగా కల ఆశ్రమప్రాపితుని 
అప్క్షించ్తున్నందువల్ల దేవయాన విధ్నము కొరకు అనువాదము చేయబడినా 
వానప్రసథా సంనాయోస్శ్రమాల వారకిన్్న విధ ఉన్నది అని అంగీకరంచాలి.

పరామర్శ పక్షము నందుగాని విధ్నపక్షము నందుగాన్ ఈ ఆశ్రమాలు 
గృహస్థాశ్రమముతో సమానాలు కనుక అనుషేఠుయములు అని ఉపపాదించి ఇది (బ్రహ్మ 
సంసిథాతి) అని్న ఆశ్రమాలకూ విధయ్. అనువాదము కాదు అని ఉపపాదించడానికి 
గాను చెపుతునా్నడు.

సూ।। విధిరావి ధ్ రణవత్ 3-4-20 ఇది విధ్ ఆశ్రమాలని్నంటికీ. ధ్రణ వలె వా 
శబదుము అవధ్రణారథాములో ప్రయోగింపబడింది. ఇది ఆశ్రమాలకు విధయ్. ధ్రణ 
వలె. ఎలాగంటే దిషాటుగి్నహోత్రములో అధస్తోత్ సమిధం ధ్రయన్ అనుద్రవేత్। ఉపరిహి 
దేవేభో్యధ్రయతి. అడుగు నుంచి సమిధలను పటుటుకొని వెంట వేగంగా నడచిపోవాలి. 
పైనుండి దేతవలనుండి ధరంచ్తాడు. అనుచోట అనువాదముతో సమానమైన 
వాకయోమువల్ల ఉపరధ్రణము ప్రాపితుంచలేదు కాబటిటు విధని ఆశ్రయిసుతునా్నరు. కనుకనే 
శ్షలక్షణము అనే గ్రనథాములో ఇట్్ల చెప్పబడింది. విధిసుతోధ్రణేఽపరవితావిత్. 
అపూరవాము ఐనందువల్ల, (ఇంతకుముందు చెప్పబడనందు వల్ల) ధ్రణము నందు 
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విధ ఆశ్రయింపబడుతున్నది అని. ఆ విధంగానే ఇక్డ కూడా అప్రాపతుమైనందున 
విధని మాత్రమే ఆశ్రయించాలి.

బ్రహ్మచర్యం సమాప్యగృహీభవేత్. గృహాత్ వనీభూతావిప్రవ్రజ్త్. యద్వేత 
రథ బ్రహ్మచరా్యదేవ ప్రవ్రజ్త్ గృహాద్వివనద్వి. యదహర్వవిరజ్త్ తదహర్వ 
ప్రవ్రజ్త్. బ్రహ్మ చరాయోని్న ముగించ్కొని గృహసుథాడు కావలెను. ఇంటి నుండి 
వానప్రసుథాడై అడవిలోకి పోయి తరువాత సంనాయోస్ని్న పుచ్చేకోవలెను. ఒకవేళ 
ఇపు్పడు చెపి్పనటు్ల కాకపోతే బ్రహ్మ చరయోము నుండే సంనాయోస్ని్న పుచ్చేకోవలెను. 
లేదా గృహము నుండి కాన్ వనము నుండి కాన్ సంనాయోసి కావలెను. మొతతుమీ్మద 
ఏనాడు విరకితు చెందుతాడో ఆనాడే సంనాయోస్ని్న స్వాకరంచి ఇంటి నుండి వెళ్్ళపోవాలి. 
అని జాబాలివరీ్యుల ఆశ్రమ విధని లేనిదానిగా తలచి ఈ అనయోపరములైన వాకాయోలలో 
(ఏదో ఒక) ఆశ్రమాని్న తప్పక ఆశ్రయించాలి అని ఉపపాదించబడింది. ఈ విధంగా 
ఏదో ఒక ఆశ్రమాని్న విధంచినందువల్ల ఋణశ్రుతి, యావజీజువ శ్రుతి, అపవాద 
శ్రుతిన్్న వైరాగయోము లేనివార విషయములే అని తెలుస్కోవాలి. బ్రహ్మవేతతుకు కర్మలను ఆ 
ప్రయాణము (మరణము) వారు తప్పక ఆచరంచవలసినదిగా విధంచే ఇతర శ్రుతులు 
స్మమృతులునూ్న వారవార ఆశ్రమ ధరా్మలకు చెందినటువంటివి. కనుక ఊర్ధ్వరేతసు్లకు 
కూడా బ్రహ్మ విదయో విధంపబడుతున్నది కనుక విదయో వల్లనే పురుషారథాము అని 
సిది్ధంచింది. 1) యావజీజువ శ్రుతి - యావజీజువ మగి్న హోత్రంజు హుయాత్ అనే 
వాకయోము దావారా సనాయోసి కానివాడు బ్రతికి ఉన్నంతవరకు అగి్నహోత్రాని్న ఆరాధంచాలి 
అనేది. 2) అపవాద శ్రుతి - వీరహావా ఏష దేవానాం యోఽగి్నముదావాసయతి అనే 
వాకయోము దావారా అగి్నహోత్రాని్న మానుకొంటే కలుగబోయ్ దోషాని్న చెప్్పది. 3) ఋణ 
శ్రుతి - త్రిభిః ఋణైః ఋణీవాజాయతే మూడు ఋణాల చేత మానవుడు ఋణవనుతుడు 
- బాకీ పడినవాడు - గాపుడుతునా్నడు 1) దేవఋణము 2) ఋషి ఋణము 3) పితృ 
ఋణము. అని మూడు. దేవతల ఋణాని్న యజ్యాగాది కర్మలనాచరంచడము 
దావారా. ఋషిఋణాని్న వేదాలు శాస్త్రలు ప్రాచీన గ్రనాథాలను అధయోయనము చేసి శిష్యోల 
దావారా తరువాతి తరాల వారకి అందించడము దావారా, పితృఋణాని్న పెండి్ల చేసుకొని 
సనాతునాని్న పొంది, వృదా్ధపయోములో తన తలి్లదండ్రులకు సేవ చేసి, వార మరణము 
తరువాత పితృకర్మలు చేయడం ప్రతిఏట్ శ్రాదా్ధలు పెటటుడముల దావారా తీరుచేకోవాలి. 
ఇద్ పుర్ష్రాథాధికరణము.

*  *  *
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ఇక సుతోతి మాత్ధికరణము.

సూ।। సుతోతిమాత్రము పాద్నద్తి చేన్న అపరవితావిత్ 3-4-21 
క్రతవావయవములు ఐన ఉదీ్థ్దులు సోతుత్రము చేసెడివే. వాటిని స్వాకరంచ్తునా్నరు 
కాబటిటు అని అంటే కాదు. అపూరవాములు అప్రాపతుములు అని అంటునా్నరు. ఇపు్పడు 
దీని్న గురంచి విచారసుతునా్నరు. సఏషరస్నం రస తమః పరమః పరారథాష్ః 
అషట్మోయ ఉదీగాథః. ఈ ఎనిమిదవ ఉదీ్థము ఏదైతే ఉన్నదో అది రస్లని్నంటిలోకెల్ల 
రసవనతుమైనది. అని్నంటికనా్న గప్పది. అందరచేతనునూ్న కోరబడేది. ఇటువంటి 
వాకాయోలు క్రతువుకు అంగమైన ఉదీ్థ్దులను పొగిడేవి మాత్రమేనా? లేక 
ఉద్ గీథ్దులయందు రసతమాలు అని దృషిటుని ఉంచాలి అని చెప్పడం కొరకైనవా? 
అని సంశయము. ఇక్డ ప్రతిపాదింపబడిన ఉపాసన పరతావాని్న అంగీకరంచి 
ఉపాసనము పురుషారథాము కొరకు ఐనది కాబటిటు క్రతువులయందు ఉపాదానానికి 
నియమము లేదని చెప్పబడింది. వీటిలో ఏది తగును అని అంటే సుతుతి మాత్రపరములే 
అని. ఎందువల్లననగా ఉదీ్థ్దులను ఉపాదానము చేసినారు కాబటిటు. క్రతువులకు 
అంగములు ఐన ఉద్ గీథ్దులను ఉపాదానము చేసికొని వాటికి రసతమతవాం 
ప్రతిపాదింపబడింది. ఎట్్లగైతే జుహూ మొదలైన వాటికి భూమి మొదలైన వాటినిగా 
ప్రతిపాదించే వచనానికి ఇయమేవజుహూః సవిరోగాలోక ఆహవనీయః ఇదియ్ 
జుహువు. ఆహవన్యమైనటిటుదే సవార్లోకము. ఇతాయోదికమైన దానికి ఆజుహువును 
సోతుత్రము చేసేదిగా ఎట్్ల గురతుంపు ఉన్నదో అట్్లగే ఈ వాకాయోలకునూ్న సుతుతి మాత్రతవామే 
వివక్షితమైనది. అని అంటే. దీనికి సమాధ్నము - న అపూరవాతావాత్ అని. సుతుతి - 
ప్రశంస్ - మాత్రతవామే అనడము ఉపపన్నము కాదు. అపూరవాతావాత్ - అప్రాపతుము 
కాబటిటు. ఉద్ గీథ్దులు రసతమాదులుగా ఇతర ప్రమాణాల చేత ప్రతిపన్నములు కావు. 
దేనిచేతనైతే వాటిపై ప్రాశసతుయా బుది్ధ కలగడం కొరకు రసతమాదితవాముతో అనువాదము 
చేసెడివారో. అంతేకాదు ఉదీ్థ్దులను చేరుచేకోవాలనే విధ ఇక్డ సని్నహతము 
కాదు అట్్ల ఐనపు్పడు ఇయమేవ జుహూః సవిరోగాలోక ఆహవనీయః ఇతాయోదుల వలె 
దానితో ఐకవాకయోతవాము ఉన్నందువలన ఏదో ఒక విధంగా దాని్న సుతుతి పరమైనదిగా 
ఆశ్రయించెడివారు. అందువల్ల క్రతువు శకితుమనతుము కావడము అనే మొదలైన ఫలాలు 
దక్డం కొరకు ఉదీ్థ్దుల యందు రసతమాది దృషిటుని ఉంచడమే నాయోయమైనది.
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సూ।। భావశబ్్దచ్చ 3-4-22 క్రియావాచకమైన భావశబదుము వల్లనునూ్న. 
ఉపాస్త ఇతాయోదులైన భావశబదుము వల్లనునూ్న విధ పరములుగానే తలచడము 
నాయోయమైనది. విధ ప్రతయోయముతో కూడిన భావశబదుము తనకు అరథాముఐన 
విధ్యమునే తెలుపుతుంది. అందువల్ల ఉపాసనను విధంచడం కొరకైనవే ఈ 
శ్రుతులు విధంచడము - చెయియో అని చెప్పడము. ఇదే విధ. విధ్యము. ఇద్ 
సుతోతిమాత్ధికరణము

*  *  *

ఇక పారిప్లవారాథాధికరణము.

సూ।। పారిప్లవారాథా ఇతి చేన్న విశేషతతావిత్ 3-4-23 పారప్లవము - 
ప్రశంసించడము. ఉపనిషతుతులలో కనిపించే కథలు వాటిని పొగడడం కొరకు 
అని అంటే కాదు. విదయోను విధంచడం కొరకు మాత్రమే. ప్రతర్ధన్హవై దైవోద్సః 
ఇన్ద్రస్యప్యంధ్మోపజగామ. దివోదాసు యొక్ కుమారుడైన ప్రతరదునుడు 
ఇంద్రునికి ప్రియమైన అమరావతీ నగరానికి పోయినాడు. శేవితకేతురహి ఆర్ణేయ ఆస 
అరుణుడు అనే ఋషి యొక్ కుమారుడు శ్వాత కేతువు అనేవాడుండే వాడు. ఇటువంటి 
వేదానాతులో్లని ఆఖాయోనాలు (కథలు) ఆయా ఆఖాయోనాలను ప్రశంసించడం కొరకు 
ఏర్పడినవా? లేక విద్్య విశేష్న్్న ప్రతిపాద్ంచడం కొరక ఏర్డినవా? విద్యలో ఉండే 
విశేష్న్్న, ప్రాశస్తోష్న్్న ప్రతిపాద్ంచ్నట్ట్వి. ఇవి సోతోత్రము చేసేవిగా ఉంటన్నవి. 
అని విచారము జరగినపుడు ఆఖ్్యనన్ శంసన్తో ఆఖాయోనాలు ప్రశంసించ్తునా్నయి 
అని చెపి్పన ప్రకారంగా ఆఖాయోనాలు పారప్లవము నందు వినియోగింపబడుతున్నవి 
కనుక విదాయోప్రాధ్నాయోని్న తెలిప్వి కావు అనడమే నాయోయము అని అంటే కాదు. 
ఆఖాయోనాలు అన్్న పారప్లవ ప్రయోగము నందే వినియోగింపబడవు. ఎందువల్లనంటే 
వినియోగానికి విశ్షితములైనందువల్ల ఆఖాయోనాని శంసనితు అని చెపి్ప అక్డనే 
మనుర్వావసవాతో రాజా ఇతాయోది వాకయోముతో మనావాదుల కథలు విశ్షింపబడుతున్నవి. 
అందువల్ల విశ్షారథాములోనే వాటికి అక్డ వినియోగము అని తెలుసుతున్నది. కనుక 
వేదానాతులో్ల వినిపంచే ఆఖాయోనాలు అన్్న పారప్లవప్రయోగాని కోసము కావు. కాన 
విదయోలను విధంచడము కొరకే విద్్య విధిక శేషభూతములే. 



శ్రీభాషయోమ్ 795

(పరిప్లవము అనగా కదలునది అని అరథాము. ఆఖాయోనములు = కథలు. 
ఉపనిషతుతులు జటిలమైన విషయముతో కూడి ఉన్నందున తేలికగా అరథాం కావడం 
కొరకు కథలను జ్డించ్తారు. ఈ శైలి ఉపనిషతుతులలో తరచ్గా కనిపిసుతున్నది. ఐతే 
ఇక్డ శ్రుతప్రకాశికలో పారిప్లవ శబ్దన ఆఖ్్యన శంసనం వివక్షితమ్ అని వ్రాసినారు. 
కథను గురంచి అనగా అందులో వివరంపబడే విదయోను గురంచి అందులో చెప్పబడే 
విశ్షాని్న బటిటు దానిగప్పతనాని్న / శ్రేషఠుతను వెల్లడించడము అని అరథాము).

సూ।। తథచ ఏకవాక్య ఉపబన్ధత్ 3-4-24 ఆతా్మవా అర్ద్రషట్వ్యః ఓరీ! ఆత్మనే 
(పరమాత్మనే కదా) తప్పక చూడదగినవాడు. ఇతాయోది వాకయోముతో ఏకవాకయోతవాము 
(ఒకే అభప్రాయాని్న కలిగి ఉండడము) ఉన్నందువల్ల ఉపబన్ధము - అనవాయము 
- కలసిపోవుట - ను ఆఖాయోనాలు కలిగి ఉన్నవి. కనుక విదయోను విధంచడం కొరకు 
ఈ ఆఖాయోనాలు చెప్పబడుతున్నవి అని తెలియవసుతున్నది. ఎట్్లగంటే సోఽరోదీత్ 
ఇట్్లంటివి కర్మలను విధంచ్ట కొరకని ఎట్్ల తెలుసుతున్నవో అటే్ల ఇవి కూడా విదయోను 
విధంచడం కొరకే. పారప్లవారథాము కాదు.  ఇద్ పారిప్లవారాథాధికరణము.

*  *  *

ఇక అగీ్నంధనద్యధి కరణము.

సూ।। అతఏవచ అగీ్నన్ధనద్యనపేక్షా 3-4-25 ఊర్ధ్వరేతసు్లు 
విదాయోసమ్బను్ధలు కాబటిటు వారకి దర్శపూర్ణమాస్దులు అగీ్నన్ధనములతో అవసరము 
లేదు. సుతుతిని గురంచి వచిచేన ప్రస్తువనతో అవానతుర సంగతి విశ్షాని్న కల అంశాలు 
రండు చినితుంచబడినవి. ఊర్ధ్వరేతసు్లైన విదాయోవనుతులైన ఆశ్రమాలు కలవారు 
ఉనా్నరు అని చెప్పబడింది. ఊర్ధ్వరేతసుస్ చశబదుహ ఇతాయోది సూత్రాలతో. ఇపు్పడు 
ఊర్ధ్వరేతసు్లకు యజ్ము మొదలైనవి లేవు కావున వాటికి అంగమైన విదయోకూడా 
ఉండదు అని సందేహంచ్కొని చెపుతునా్నరు. అత ఏవ చాగీ్నంధనాదయోనప్క్షా అని. 
ఊర్ధ్వరేతసు్లైన ఆశ్రమాలవారు విదాయోసమ్బను్ధలుగా శ్రుతిచేత పరగణింపబడు 
తునా్నరు. బ్రహ్మ సంసోథాఽమృతతవిమేతి 2) యే చేమేఽరణే్య శ్రద్్ధతప ఇతు్యపాసతే 
3) ఏతమేవ ప్రవ్రాజిన్ లోకమిచ్ఛనతోః ప్రవ్రజన్తో. 4) యద్చ్ఛన్తో బ్రహ్మ చర్యం చరన్తో 
ఇతాయోదులైన శ్రుతివాకాయోల చేత. 
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ఇందువల్లనే ఊర్ధ్వరేతసు్లకు విదయో అగీ్నన్ధనాదులతో సమ్బన్ధము కలది కాదు. 
అగీ్నంధనమ్ అనగా అగా్నయాధ్నము. హోమము చేసుకోవాలిస్న అవసరము. ఆధ్న 
పూరవాకమైన అగి్నహోత్రము దర్శ పూర్ణమాసము మొదలైన కర్మలతో అవసరము 
విదయోకు లేదు. కనుక బ్రహ్మనిష్ఠులైన ఊర్ధ్వరేతసు్లు విదోయోపాసకులు కాబటిటు వారకి 
కర్మలతో అక్రలేదు. ఐతే వారు ఏ ఆశ్రమంలో ఉనా్నరో దానికి సమ్బని్ధంచిన 
నితయోకర్మలను మాత్రము ఆచరంచాలి. ఇద్ అగీ్నంధనద్యధికరణము.

*  *  *

ఇక సరావిపేక్షాధికరణము

సూ।। సరావిపేక్షాచ యజాఞాద్ శ్రుతేరశవివత్ 3-4-26 కర్మలనాచరంచే 
గృహసుథాలకు బ్రహ్మవిదయో కర్మలతో అవసరాని్న కలి్య్ ఉన్నది. యజా్ది శ్రుతి 
వినిపిసుతున్నందున ప్రయాణస్ధనమైన గుఱా్ఱనికి కళ్ళము జీను వంటివి ఉండాలి 
కదా! అట్్లగే విదయోకూడా. విదయో యజ్ాదులతో అవసరము లేకుండానే అమృతతావాని్న/ 
మోక్షాని్న స్ధంచిపెటేటుటట్లయితే గృహసుథాలకు కూడా యజా్దులతో సమ్బన్ధము 
లేకుండానే మోక్షమును స్ధంచి పెటటుగలదు. యజా్ది శ్రుతి కూడా “వివిద్షన్తో” 
అనే శబాదుని్న బటిటు కర్మ విదాయోంగము అనడాని్న ప్రతిపాదించడము లేదు కదా! అంటే 
చెపుతునా్నడు. సరావాప్క్షా అని. అని్నటితో అవసరము ఉన్నదని. కర్మవనుతులైన 
గృహసుథాలకు యజా్దులైన సరవాకర్మలతోనూ అవసరము ఉన్నది. ఎందువల్లనంటే 
యజా్ది శ్రుతివల్ల. తమేతంవేద్నువచన్న బ్రాహ్మణాః వివిద్షన్తో యజ్ఞాన 
ద్న్న తపస్ఽనశకేన బ్రహ్మ యందు నిషఠు గలవారు ఈ మహాపురుష్డిని 
వేదారాథాధయోయనము దావారా, యజ్ము, దానము, తపసుస్, ఉపవాసము మొదలైన కర్మల 
దావారా తెలుస్కోవడానికి ప్రయతి్నసుతునా్నరు. ఇతాయోదియైన వాకాయోని్నబటిటు, యజా్దులు 
విదయోకు అంగములు అని తెలుసుతున్నది. యజా్దుల దావారా వివిదిషనితు - తెలుస్కోవడానికి 
కోరుతునా్నరు. యజా్దులదావారా జా్నాని్న పొందడానికి ఇషటుపడుతునా్నరు అని అరథాము. 
యజా్దులు జా్నాని్న పొందడానికి స్ధనములు ఐనపు్పడు యజా్దుల దావారా జా్నాని్న 
పొందడానికి ప్రయతి్నసుతునా్నరు తలుసుతునా్నరు అని చెప్పడము కుదురుతుందో. 
ఎట్్లగైతే కతితు చంపడానికి స్ధనమైనపు్పడే కతితుతో చంపదలుచేకునా్నడు అనే 
వయోపదేశము / అనడము కుదురుతుందో. అందువల్ల యజా్దులు జా్నస్ధనాలు 
అని అరథామవుతున్నది. జా్నమునూ్న తతతు్వమసి అనే వాకాయోరథాజా్నము కంటే వేరైనది. 
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ధ్యోనము ఉపాసనము మొదలైన శబాదులచేత చెప్పబడేది. మికి్లి తేటగా కంటికి 
కనపడునటు్లగా అవసథాను పొందిన స్మమృతి రూపమైనది. నిరతిశయమైన ప్రియము 
ప్రతిదినమూ చేయబడే అభాయోసముపై ఆధ్రపడిన ఆధకయోము కలి్నటిటుది. శరీరాని్న 
వదిలిపెటేటుంతవరకూ జీవుడితో వెంటనంటి ఉండేదిఐ మోక్షమును పొందడానికి 
స్ధనము ఐనటువంటిది అని మేము ముందే చెపి్ప ఉనా్నము. సూత్రకారుడు కూడా 
ఆ వృతితోః అసకృదుపదేశాత్ అని చెప్పనునా్నడు. అనగా ఆచారుయోడి వదదు ఉపదేశము 
పొందిన నాటి నుండి ఊపిరఉన్నంతవరకూ మాటిమాటికి ఆవృతితు చేయడము. 
మళ్్ళ మళ్్ళ తలుచ్కోవడం అని. ఇటువంటి ధ్యోనము ప్రతిదినమూ ఆచరంచబడే 
నితయోములూ నైమితితుకములూ ఐన పరమపురుష్ని యొక్ ఆరాధనారూపాలైన 
కర్మల దావారా లభంచిన పరమపురుష్ని యొక్ అనుగ్రహము వలన కలుగుతుంది. 
కనుక యజా్దుల దావారా తెలుస్కోదలుచేకుంటునా్నరు అని శాసత్రము చేత 
ప్రతిపాదింపబడుతున్నది. కాబటిటు కర్మ వనుతులైన గృహసుథాల యందు విదయోయజా్దులైన 
నితయోనై మితితుకాలైన అని్న కర్మలతో అవసరాని్న / అప్క్షను కలి్ ఉన్నది. అశవావత్ 
- గుఱ్ఱము వలె. ఎట్్లగైతే ప్రయాణ స్ధనమైన గుర్రము పరకరములని్నంటితో 
బంధంపబడడాని్న కోరుకుంటుందో అదేవిధంగా మోక్షానికి స్ధన మైన విదయో కూడా 
నితయోనైమితితుక కర్మలు అనే పరకరాలతో అప్క్ష కలిగి ఉన్నది. ఈ విషయానే్న భగవనుతుడు 
సవాయంగా ఇట్్లగా చెపి్పనాడు. శ్్ల।। యజఞాద్న తపః కర్మ నతా్యజ్యం కార్యమేవ తత్। 
యజోఞాద్నం తపశ్్చవ పావనన్ మనీషణామ్।। యజా్లు చేయడం దానము చేయడం 
తపసుస్ చేయడం అనే కర్మలను విడిచిపెటటుకూడదు. వాటిని తప్పక ఆచరంచాలిస్ందే. 
బుది్ధమనుతులగు వార అభప్రాయములో అవి - యజ్ దాన తపః కర్మలు పవిత్రములైనవి 
అనగా ఆచరంచినవార యొక్ పాపాలను పోగటిటు పవిత్రులను చేసతువి.

శ్్ల।। యతఃప్రవృతితోః భూతానం యేనసరవిమిదం తతమ్। సవికర్మణా 
తమభ్యర్చ సద్్ధమ్ విన్దతిమానవః. ఎవనివల్లనైతే ప్రాణులన్్న తమ తమ పనులను 
చేసుకోగలు్తున్నవో ఎవడు ఈ విశవాము నందంతటి లోపలా బయట్ నిండి ఉనా్నడో 
అటువంటివాడిని తనకు సంబని్ధంచిన నితయోకర్మలతో పూజించినట్లయితే మనుష్యోడు 
పరమాతా్మనుగ్రహరూపమైన సిది్ధని (మోక్షాని్న) పొందుతునా్నడు అని. ఇద్ 
సరావిపేక్షాధికరణము.

*  *  *
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ఇక శమదమాద్యధికరణము.

సూ।। శమదమాదు్యపేతః స్్యత్. తథఽపి తు తద్విధేః తదంగతయా తేష్ం 
అవశా్యనుషే్ఠయతావిత్ 3-4-27 గృహసుథాడు శమ దమాదులతో కూడినవాడై 
ఉండాలి. కర్మలలో అనవాయించ్తునా్న ఇవి తప్పక అవసరమైనటువంటివే. వాటిని 
అంగములుగా విధంచినారు కాబటిటు. అవి తప్పక అనుషిఠుంచవలసినటువంటివి. 
గృహసుథాడు శమదమాదులను కూడా అనుషిఠుంచాలా్న? వదాదు? అని విచారము వసేతు కర్మ 
అనుషాఠునము అనతురంద్రియము, బయటి ఇంద్రియాలయొక్ వాయోపారము ఐనందువల్ల, 
శమదమాదులేమో వాటికి విపరీతరూపాలు కాబటిటు అనుషిఠుంచాలిస్న అవసరము లేదు. 
అని పూరవాపక్షము ఏర్పడితే చెప్పబడుతున్నది. గృహసుథాడు కరణ వాయోపారరూపములైన 
కర్మలయందు పూనుకున్నవాడైనా ఆ విదావాంసుడు శమదమాదులతో కూడిన వాడే 
అయియో ఉండాలి. ఎందువల్లనంటే తదంగతయాతదివాధ్ః - విదయోకు అంగముగా 
వాటిని విధంచినారు కాబటిటు. తస్్మదేవంవిత్ శాన్తో ద్నతో ఉపరతసతోతిక్షుః సమాహితో 
భూతావి ఆత్మన్్య వాతా్మనం పశే్యత్. అందువల్ల ఈ విధంగా పరమాత్మ సవారూపాని్న 
తెలుస్కున్నవాడు. మనసుస్ను ఇంద్రియాలను అదుపులో నుంచ్కొన్నవాడై అని్న 
కర్మల నుండి మానుకొని ఓపిక గలవాడై ఏకాగ్రతతో కూడి ఉండి తన మనసుస్లోనే 
పరమాత్మను దర్శంచ్కోవాలి అని. శమదమాదులు విదయో కలుగడానికి స్ధనాలుగా 
ప్రతయోక్షంగా కనబడుతునా్నయి. విదయోను / ఉపాసనను అనుషిఠుంచడానికి ఆ 
శమదమాదులు కూడా తప్పక అనుషిఠుంపవలసినవే కనుక వాటిని కూడా పాటించాలి. 
కొని్న కరణ వాయోపారములు మరకొని్న వాటికి తలక్రిందులు ఐనవిగా ఉంటున్నందున 
కర్మలు శమదమాదులకునూ్న పరస్పరము విరోధము ఉంటున్నది అని అనకూడదు. 
అవి వేరువేరు విషయాలకు చెందినవి కనుక వాటిని కూడా పాటించాలి. కొని్న కరణ 
వాయోపారములు మరకొని్న వాటికి తలక్రిందుల ఐనవిగా ఉంటున్నందున కర్మలు 
శమదమాదులకునూ్న పరస్పరము విరోధము ఉంటున్నది అని అనకూడదు. అవి 
వేరువేరు విషయాలకు చెందినవి కనుక వైరుధయోము లేదు. చెయయోవలసినవాటి 
యందు ఇంద్రియ వాయోపారము ఉంటున్నది. ప్రయోజనము లేని, శాసత్రము చెప్పని 
వాటియందు మానుకోవడము ఉపశమము ఉంటున్నది. ఇంద్రియ వాయోపార రూపమైన 
కర్మలయందు ప్రవరతుంచ్తున్నవాడికి పూరవాజన్మకర్మల యొక్ వాసన వలన 
శమాదులను ఉపాదానము / స్వాకరంచ్ట జరుగదు. విధంపబడిన కర్మలు పరమ 
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పురుష్ని యొక్ ఆరాధనా రూపాలు ఐనందువల్ల ఆయన యొక్ అనుగ్రహము 
వల్ల అని్న రకములైన వాసనలు పట్పంచలు అవుతవి. అందువల్ల గృహసుథాడు 
శమదమాదులను కూడా పాటించాలి. ఇద్ శమ దమాద్యధికరణము.

*  *  *

ఇక సరావిన్న అనుమత్యధికరణము

సూ।। సరావిన్ననుమతిశ్చ ప్రాణాత్యయే తద్దర్శనత్ 3-4-28 ప్రాణ 
విదాయోనిష్ఠుడికి సరావానా్ననుమతి అని్నవేళలో్ల ఇవవాబడుతున్నదా? లేక ప్రాణము 
పోయ్టువంటి విపత్ర పరసిథాతులలోనా అనగా ప్రాణాలు పోయ్ పరసిథాతులో్లనే. అది 
కనబడుతున్నది కాబటిటు. వాజసనేయశాఖవారు, ఛన్దుగులు ఐన వారయొక్ శాఖలో్ల 
ప్రాణవిదయో కనిపిసుతున్నది. వాటిలో న హ వా అస్్యనన్నం జగ్ధంభవతి. ననన్నం 
పరిగృహీతం భవతి 2) నహ వా ఏవం విద్ కంచ అనన్నం భవతి. అని రండు వాకాయోలు 
ఉన్నవి. 1)  అనన్నం ఈ ప్రాణ విదయోను ఉపాసించేవాడికి శ్రోత్రియాన్నము కానిది 
తినగూడనిది ఏమీ కాదు 2) ఈ విధంగా తెలిసిన వాడికి ఏదీ తినకూడనిది కాదు అని 
ప్రాణవేతతుకు సరావానా్ననుమతి (అందర యొక్ అన్నమును తినవచ్చేను అని అనుమతి 
/ అంగీకారము) ప్రశంసింపబడుతున్నది) కీరతుంపబడుతున్నది. ప్రాణవిదాయోనిష్ఠుడికి 
ఈ సరావానా్ననుమతి అని్నవేళలో్లనా? లేక ప్రాణాలు పోతాయ్మో అనుకునేటువంటి 
సమయాలో్లనా? అని సంశయము ఏర్పడితే ఇక్డ విశ్షము కనపడడం లేదు. కాబటిటు 
అని్నవేళలో్లనూ అని పూరవాపక్షము ఎదురైతే చెప్పబడుతున్నది. ప్రాణాతయోయ్ అని. 
సూత్రములోని చ శబదుము అవధ్రణారథాంలో వచిచేంది. అనగా ప్రాణాలు పోతాయ్మో 
అనే సందర్భములోనే అని. ఎందువల్లనంటే అది కనపడుతున్నది. 

బ్రహ్మవేతతులు కాని వారకి కూడా ప్రాణాలు పోయ్ పరసిథాతిలోనే అందర 
అనా్నలను తినడానికి అనుజ్ ఉన్నది. ఐనపు్పడు ప్రాణ విదాయోఉపాసకులను 
గురంచి చెప్్పది ఏమున్నది? చాక్రాయణుడైన ఉషసితు అను నతడు బ్రహ్మవేతతులలో 
అగ్రేసరుడు. రాళ్ళ వానలు కురసి దుర్భక్షము ఏర్పడిన కురుదేశంలో మావటి వాళ్ళ 
ఊళ్్ళ ఉంటుండేవాడు. ఆహారము లభంచక ప్రాణము ఉంటుందో? ఉండదో అనే 
అనుమానాని్న పొందినవాడై బ్రహ్మ విదయోకలుగడానికి గాను ప్రాణాలు క్ంగిపోకుండా 
ఉండాలని కోరుకొని ఒక మావటివాడు బొబె్బరలు లేక ఉలువలను తింటుండగా చూచి 
అవి కొని్న పెటటుమని యాచించినాడు. అతడు ఈ ఎంగిలి ఐన వాటికంటే వేరే గింజలు 
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లేవు అని అనగా మళ్్ళ అతనితో వాటిలో నుంచే కొని్నంటిని పెటటుమని అడిగినాడు. 
అతడు కొని్నంటిని పెటిటు త్రాగడానికి కొని్న న్ళ్్ళ తీసుకో అని అనగా అవి త్రాగితే నేను 
ఎంగిలి న్ళ్్ళ త్రాగినవాడిని ఔతాను అని అనా్నడు. ఐతే ఈ గింజలు ఎంగిలివికావా? 
అని అడిగితే వీటిని తినకపోతే నేను ప్రాణాలతో ఉండను. న్రు త్రాగడము మాత్రము 
సేవాచ్ఛ అవుతుంది. కటుటుబాటు తపి్పనవాడినవుతాను అని చెపి్పనాడు. అతడు పెటిటున 
గుగి్ళ్్ళతో ప్రాణాలను నిలు్పకొన్న తనకు అతని యొక్ మంచిన్ళ్్ళ త్రాగడం తనకు 
కామకారతం - కావాలని కోరకతో చేసినటువంటిది - అవుతుంది. అది శాసత్రముచే 
నిషేధంపచబడినటిటుది అని ఆ మావటి వానికి చెపి్ప తాను తినగా మిగిలిన కొని్నంటిని 
తీసుకొనిపోయి భారయో చేతికి ఇచిచేనాడు. ఆమె వాటిని దాచిపెటిటు తెలా్లర ఇచిచేంది. 
మళ్్ళ ప్రాణసంశయాని్న పొందినవాడై - యజా్ని్న చేయించడానికి తదాదు్వరా ధనాని్న 
సమా్పదించడానికి పోతూ కూడా - మావటి వాని ఎంగిలిఐనటిటువి, తాను తినగా 
మిగిలినటిటువి, నిన్న వండినవి బహుశః పాచిపోయిన వాటిని తినా్నడు. అందువల్ల 
బ్రహ్మవేతతులు కూడా ప్రాణసంశయము ఏర్పడినపు్పడే తప్ప సరావానా్నలను తినడానికి 
అనుమతి లేదు. కనుక అందిరకిన్్న ఇదే నియమము వరతుసుతుంది.

సూ।। అబ్ధ్చ్చ 3-4-29 బాధలోకపోవడము వల్ల కూడా. ఆహారశుదౌ్ధ 
సతవిశుద్్ధః సతవిశుదౌ్ధ ధృవాస్మమృతిః ఆహారము శుద్ధం ఐనపు్పడు సతవాము - మానసికసిథాతి 
- శుద్ధము అవుతుంది. సతవాము పరశుద్ధము ఐనపు్పడు స్మమృతి చెదరకుండా నిలుసుతుంది. 
అని బ్రహ్మవిదయో కలుగడానికి ఆహారశుది్ధ విధంచడాని్న కాదనే బాధ లేనందువల్లకూడా 
బ్రహ్మవేతతులకు సరావానా్ననుమతి ఆపత్ కాలములో మాత్రమే అనే విషయము 
తెలుసుతున్నది. ఈ విధంగా గప్ప శకితు కలవారైన బ్రహ్మవేతతులకు కూడా సరావానా్ననుమతి 
అపదివాషయము ఐనందువల్ల అల్పశకితు ఐన ప్రాణవిదాయో ఉపాసకుడికి సరావానా్ననుమతి 
ఆపత్ కాలమునకు చెందినదే అవుతున్నది.

సూ।। అపిస్మర్యతే 3-4-30 స్మమృతి కూడా చెపు్పతున్నది. బ్రహ్మవేతతులకైనా 
మరవవారకైనా కూడా సరావానా్ననుమతి ఆపదివాషయమే అని స్మమృతి చెపుతున్నది. 
ప్రాణసంశయమాపన్్న యోఽన్నమతితో యతసతోతః। లిప్యతే నసపాపేన పద్మపత్రమి 
వాంభస్।। ప్రాణాలపై అపనమ్మకం పొందినవాడు ఎక్డో ఒక అక్డ ఎవడి నుంచో 
ఒకడి నుండి ఆహారాని్న పొంది తిన్నవాడు పాపాని్న పొందడు. తామరాకు న్టితో 
సమ్బనా్ధని్న పొందనటు్ల అని.
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సూ।। శబ్దశా్చతోఽకామ కార్ 3-4-31 కోరనటు్ల నడుచ్కోవడానికి 
వీలే్లకుండా వేద శబదుము కూడా వినిపిసూతు ఉన్నది ఇందువల్లనే. బ్రహ్మవేతతులకైనా, 
ఇతరులకైనా సరావాన్్ననతవాము ఆపత్ విషయము ఎందువల్ల ఔతున్నదో ఆకారణము 
చేతనే అకామకారము నందు శబదుము - కామకారమును నిషేధంచే శబదుము ఉన్నది/ 
కనిపిసుతున్నది. కాఠకులు అనే వార యొక్ సంహతలో కామకారాని్న నిషేధంచే 
వాకయోము ఇట్్ల వినిపిసుతున్నది.  తస్్మత్ బ్రాహ్మణః సురాం నపిబతి పాప్మనన్తస్మృ 
జాఇతి. పాపముతో అంటుపడినవాడిని కాకుందును గాక అని తలచి బ్రాహ్మణుడు 
కలు్లను / సురను త్రాగడం లేదు అని అరథాము. ఇద్ సరావిన్ననుమతి అధికరణము.

*  *  *

ఇక విహితతావిధికరణము.

సూ।। విహిత తావి చా్చశ్రమ కరా్మపి 3-4-32 యజా్దికర్మలు ఆశ్రమాలకు 
సమ్బని్ధంచినటువంటివి నితయోకర్మలవలె విధంపబడినవి కావున వాటిని కూడా 
పాటించాలి. బ్రహ్మవిదయోయజా్దికర్మలను అంగములుగా కలది అని చెప్పబడింది. 
ఆ యజా్ది కర్మలు మోక్షాని్న కోరని కేవలము ఆశ్రమ విధులను పాటించేవాడు 
ఆచరంచాలా్న? వదాదు? అని విచారము వచిచేనపు్పడు విదయోకు అంగములుగా ఉంటున్నవి 
కేవల ఆశ్రమ విధులకు సమ్బని్ధంచినవి ఐనపు్పడు నితయోములు, అనితయోములకు 
సంయోగము ఏర్పడుటవలన విరోధము ఏర్పడుతుంది. కనుక యజా్దులు కేవల 
ఆశ్రమి ఐనవాడికి ధరా్మలు కావు అని పూరవాపక్షము ఏర్పడితే చెప్పబడుతున్నది. ఆశ్రమ 
కరా్మపి అని, ఆశ్రమ కర్మ కూడా అవుతుంది. అనగా బ్రహో్మపాసన చెయయోని కేవల 
ఆశ్రమి కూడా యజ్దానాదులను అనుషిఠుంచవలసిందే. ఎందువల్ల అని అంటే 
యావజీజావ మగ్నహో త్రంజుహోతి. బ్రదికి ఉన్నంతవరకు అగి్నహోత్రాని్న చేసుతునా్నడు 
అని విధంపబడినందువల్ల. జీవనం కొరకు - నిమితతుంగా (బ్రతికి ఉన్నందువల్ల) 
నితయోకర్మవలె విధంపబడినందువల్ల అని అరథాము.

అదేవిధంగా విదయోకు అంగమైనందున తమేతం వేద్నువచన్న ఇతాయోది 
వాకయోముతో విధంపబడినందువల్ల విదయోకు శ్షము (అంగముగా) గా కూడా 
అనుషిఠుంచవలసినవే అని చెపుతునా్నము.
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సూ।। సహకారితేవిన చ 3-4-33 విదయోను పుటిటుంచడము దావారా విదయోకు 
తోడ్పడుతున్నందువల్ల (సహకారతయా) కూడా అనుషిఠుంచవలసినవే. 
అగి్నహోత్రాదులు జీవనాధకారము వల్ల చేయవలసినవై - శ్షములై - సవారా్ని్న పొందే 
అధకారాని్న కలిగించ్తున్నటు్ల రండింటికి వినియోగము వేరువేరయినందువల్ల 
ఆశ్రమ ధర్మనిరవాహణ విదోయోత్పతితు దావారా మోక్షప్రాపితుకిన్్న కారణమై ఉభయారథాతవాము 
అవుతున్నందువల్ల వైరుధయోము లేదు అని అరథాము.  దానివలెనే వేరే కర్మకావడమనేది 
కూడా లేదని అంటునా్నడు.

సూ।। సరవిథఽపి త ఏవ ఉభయలింగాత్ 3-4-34 అని్నవిధ్లుగానూ 
విదయోకొరకు, ఆశ్రమం కొరకునూ్న అవే యజా్దులు ఉపయోగపడుతవి అని 
గురతుంచాలి. కర్మ సవారూపంలో భేదము లేదు అని అరథాము. ఎందువల్లనంటే 
ఉభయలింగాత్ రండింటికీ సమ్బని్ధంచిన లింగాలు ఉన్నవి కాబటిటు. ఉభయత్రా 
- విదయో కర్మలయందునూ్న యజా్ది శబాదులచేత ప్రతయోభజా్నము కలిగించి 
వినియోగించినందువల్ల కర్మలయొక్ సవారూపాలో్ల భేదము ఉన్నది అని అనడానికి 
ప్రమాణము లేదు కాబటిటు కూడాను.

సూ।। అనభిభవంచ దర్శయతి 3-4-35 బ్రహ్మజా్నములో కర్మలు 
అడుడిపడకపోవడాని్న చూపిసుతున్నది. ధర్్మణ పాపమపనుదతి. పుణయోకారాయోలు 
చేయడం దావారా పాపాని్న పోగడుతునా్నరు. ధరే్మణఽవరా్ణశ్రమాచార విహత కర్మలు 
అవి నితయోములు, నైమితితుకములునూ్న - ఇతాయోది వాకాయోలను బటిటు కూడా యజా్ది 
ధరా్మలను చెపి్ప వాటిచేత విదయోకు అనభభవము - పాపకర్మల చేత జా్న్త్పతితుకి 
అడడింకి లేకపోవడాని్న చూపుతున్నది వేదము. ప్రతిదినమూ చేయబడే యజా్ల 
చేత మనసుస్ పరశుద్ధము అవుతూ ఉండగా దినదినమూ మేలైన విదయో పుడుతుంది. 
అందువల్ల అవేయజా్దులు విదయోలోనూ, ఆశ్రమకర్మలలోనూ అనవాయించ్తవి. ఇద్ 
విహితతావిధికరణము.

*  *  *

ఇక విధురాధికరణము.

సూ।। అనతోరా చాపి తద్ దృషేట్ః 3-4-36 ఆశ్రమాలను కలి్ ఉండనివారకిన్్న 
విదయోయందు అధకారమున్నది. రైకవాభీష్మ సంవరతుకాదులో్ల అది కనపడుతున్నది. 
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నాలుగు ఆశ్రమాలలో ఉన్నవారకిన్్న బ్రహ్మ విదయోయందు అధకారము ఉన్నది. 
ఆశ్రమాల ధరా్మలు విదయోకు తోడ్పడేటువంటివి అని చెప్పబడింది. ఎవరైతే ఆశ్రమాలు 
లేకుండా విధురాదులు ఉనా్నరో వారకి బ్రహ్మ విదయోయందు అధకారము ఉన్నదా? లేదా? 
అని సందేహము కలిగితే విదయో అనేది ఆశ్రమ ధరా్మలతో ఇతికరతువయోత - ఇట్్ల ఇట్్ల దీని 
తరువాత ఇది చేయాలి - కలది కాబటిటు ఏ ఆశ్రమాలు లేని, భారయో చనిపోయినటువంటి 
వారు మొదలైన వారకి ఆశ్రమాలు లేవు కనుక వారకి అధకారము లేదు అని 
సమాధ్నము ఎదురైతే చెప్పబడుతున్నది. అనతురాచాపితు అని. తు శబదుము పక్షాని్న తిపి్ప 
కొటటుడానికి చేరచేనారు. ఇక చ శబదుము అవధ్రణారథాములో ప్రయోగింపబడింది. అనతురా 
వరతుమానానాం - ఆశ్రమాలు లేనివారకి కూడా విదయో యందు ఉన్నది అధకారము. 
ఎందువల్లనంటే తదదుమృషేటుః - కనిపిసూతునే ఉన్నది కదా. రైకువాడు, భీష్్మడు, సంవరుతుడు 
మొదలైన వారు ఆశ్రమాలు లేని వారైనా బ్రహ్మవిదాయోనిష్ఠులై ఉండడము కనిపిసుతున్నది. 
ఆశ్రమధరా్మలను పాటిసేతునే విదయో కలుగుతుంది అని చెప్పడానికి వీలే్లదు. యజ్ఞాన ద్న్న 
తపస్ అనశకేన అని చెపి్పన ప్రకారము దానాదులు ఆశ్రమాలతోనే ముడి పడినవి 
కాకపోవడం వల్ల విదయోకు అనుగ్రాహకములే అవుతూ కనిపిసుతున్నవి. ఎట్్లగంటే 
వివాహము చేసుకోకుండా ఊర్ధ్వరేతసు్లైన వారయందు విదాయోనిష్ఠులై ఉండడము 
కనిపిసుతున్నందున అగి్నహోత్రాదులు లేనివారకే విదయో బాగా అనుగ్రహసుతుంది అట్్లగే 
ఆశ్రమాలు లేనివారకిన్్న విదయో కనిపిసుతున్నందువల్ల ఏ ఒక్ ఆశ్రమానికి కటుటుబడని 
జపము ఉపవాసము దానము దేవతారాధన మొదలైనవాటి చేత విదాయోనుగ్రహమును 
పొందవచ్చేను.

సూ।। అపిస్మర్యతే 3-4-37 స్మమృతులు కూడా ఇదే విషయాని్న చెపుతున్నవి. మరయు 
ఆశ్రమాలు లేనివారకి కూడా జపాదులతోనే విదాయోనుగ్రహము కలుగుతుందని 
స్మమృతి చెపుతున్నది. జపే్యనపి చసంసదే్ధష్త్ బ్రాహ్మణో నత్ర సంశయః। కరా్యదన్యత్ 
నవాకరా్యత్ మైత్రో బ్రాహ్మణ ఉచ్యతే. జపం చేయుట దావారా కూడా బ్రాహ్మణుడు 
బ్రహ్మ విదయోను, దర్శనాని్న పొందవచ్చేను. దీనికి తోడుగా ఇతర కారాయోలు / కర్మలు 
చేయనూవచ్చే. చేయకనూ పోవచ్చేను అని. సంసిదే్ధయాత్ - అనగా జపాదుల దావారా 
కలిగిన బ్రహ్మ జా్నం దావారా సిదు్ధడు అవుతాడని అరథాము.

సూ।। విశేష్నుగ్రహశ్చ 3-4-38 కేవలము నాయోయముల వల్ల స్మమృతుల వలనా 
ఈ అరాథాని్న స్ధంచవలసిన పని లేదు. తపస్బ్రహ్మ చర్్యణ శ్రద్ధయా విద్యయా ఆతా్మన 
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మన్విష్య. తపసుస్ బ్రహ్మ చరయోము శ్రద్ధ (గుర) జా్నములతో ఆత్మను అనేవాషించి 
అని ఏ ఆశ్రమానికీ కటుటుబడని వారకి, ఆయా ధర్మ విశ్షాల చేత విదాయోనుగ్రహము 
కలుగుతుందని వేదమే వేరుగా చెపుతున్నది.

సూ।। అతసుతో ఇతరత్ జా్యయో లింగాచ్చ 3-4-39 ఆశ్రమాలు లేనివారకంటే 
ఆశ్రమి ఐనవాడు అధకుడు ఆ విషయాని్న స్మమృతే చెపుతున్నది.

తు శబదుము అవధ్రణారథాములో చెప్పబడింది. అతః - ఆశ్రమమును లేకుండా 
ఉండడము కంటే, ఇతరత్ - ఆశ్రమిఐ ఉండడమే శ్రేషఠుమైనది.  ఆశ్రమాని్న లేకుండా 
ఉండడము ఆ పతా్లానికి సమ్బని్ధంచినటువంటిది. శకుతుడైనవాడు - చేతనైనవాడు - 
ఆశ్రమాని్న కలి్ఉండడమే మంచిది. దానే్న స్వాకరంచాలి. ఎకు్వ ధరా్మలు కలది కొదిదు 
ధరా్మలు కలది ఐన ఆశ్రమాలకంటే గృహస్థాశ్రమధర్మము స్టిలేని ప్రయోజనాని్న 
కలి్సుతుంది కాబటిటు. లింగాచచే - స్మమృతి వల్లనే అని అరథాము. చేతనైనవాడి గురంచి 
ఆశ్రమాని్న స్వాకరంచడమే మంచిదని చెపుతున్నది. అనశ్రమీ నతిషే్ఠతుతో ద్నమేకమపి 
ద్విజః బ్రాహ్మణుడు ఒక్నాడైనా ఆశ్రమం లేకుండా ఉండకూడదు అని. బ్రహ్మ 
చరాయోని్న ముగించిన వాడు, భారయో చనిపోయినవాడు వైరాగయోము లేకపోయినపు్పడు 
పెండి్ల చేసుకోవడమే ఆపదివాషయము.  ఇద్ విధురాధికరణము

*  *  *

తద్ భూతాధికరణము.

సూ।। తద్ భూతస్యతు నతద్భూవః జమిన్రపి న్యమాత్ తద్రూపాభావేభ్యః 
3-4-40 నైషిఠుకబ్రహ్మచారగా ఉండడం వంటి ఆశ్రమ నిష్ఠులకు అనాశ్రమిగా 
ఉండడము కుదరదు. ఆ నైషిఠుకులకు ఉండవలసిన ధరా్మలు లేకుండా ఉండకూడదు 
అని శాసత్రము చేత నియమము ఉన్నది.

నైషిఠుకబ్రహ్మచార వానప్రసుథాడు సనాయోస ఆశ్రమాలనుండి దిగజారపోయినవారకిన్్న 
బ్రహ్మవిదయోయందు అధకారము ఉన్నదా? లేదా? అని విచారము జరగి భారయో చనిపోయిన 
విధురుడు వంటివారవలె ఏ ఆశ్రమానికీ చెందని దానాదుల వలన విదాయోనుగ్రహము 
కలుగడానికి అవకాశము ఉన్నది. కాబటిటు అధకారము ఉన్నది అని పూరవాపక్షము వసేతు 
తద్ భూతసయోనాతదా్భవః అని సమాధ్నము చెప్పబడుతున్నది. తుశబదుము పూరవాపక్షాని్న 
తిపి్పకొటటుడానికి. తద్ భూతసయో - నైషిఠుకాది ఆశ్రమ నిష్ఠుడైనవానికి నాతదా్భవః 
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అతథ్భావము అనగా ఏదో ఒక ఆశ్రమానికీ చెందకుండా ఉండడము కుదరదు. 
ఎందువల్లనంటే తద్రూపాభావములనుండి నియమమున్నందువల్ల. తద్రూపాణి - 
ఆనైషిఠుకాదులయొక్ రూపాణిఽవేషములు, ధర్మములు అని అరథాము. తేషామభావాః 
= తద్రూపాలయొక్ అభావము (లేకుండడము) వాటినుండి శాస్త్రల దావారా కటటుడి 
చేయబడి ఉన్నది కనుక. అనగా ఆయా ఆశ్రమాల ధరా్మలను తప్పక కలిగి ఉండాలి. 
నైషిఠుకాదిఆశ్రమాలలో ప్రవేశించిన వారని తమ ఆశ్రమధరా్మలను పాటించే విషయంలో 
నియమాలను తప్పక పాటించి తీరాలి. భ్రష్ఠులు కావదుదు. మానుకోవదుదు అని శాస్త్రలు 
కటటుడిని చేసుతున్నవి. బ్రహ్మచార ఆచార్యకల వాసీతృతీయోఽత్యనతోమాతా్మనమాచార్య
కలే అవస్దయన్ బ్రహ్మచారయై ఆచారుయోలవార ఇంటివదదునే ఉంటూ ఆచారుయోలవార 
కుటుంబములో, మూడవవాడుగా/ వానప్రసుథాడు వలె తనను గురువుగార సేవలో 
బాగా క్ంగదీసుకుంటూ అనగా ఇంద్రియాలను అణచిపెడూతు (ఉండవలెను) 
అని. మరయు అరణ్యమియాత్। తతోనపునర్యాత్. విదాయోభాయోసము పూరతుకాగానే 
అడవికి వెళ్్ళపోవాలి. అనగా తపసుస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. తిరగి ఇంటికి/ 
గృహస్థా శ్రమానికి రాకూడదు. అని మరయు సంన్యస్య అగ్నం న పునః ఆవరతోయేత్ 
సనాయోసము పుచ్చేకునా్నక వెనుకకు వచిచే పెండి్ల చేసుకొని అగి్నహోత్రాని్న చేయడము 
మొదలుపెటటుకూడదు. అనిన్్న. అందువల్ల విధురుడు మొదలైనవారవలె నైషిఠుకాదులు 
కూడా ఆశ్రమికులు కారు కనుక వారకి బ్రహ్మ విదయోయందు అధకారములేదు. 
సూత్రములో జైమినేరపి అని చెప్పడము దావారా ఆయన అభప్రాయము కూడా ఇదే అని 
తన అభప్రాయాని్న బలపరుచేకుంటునా్నడు - సూత్రకారుడు.

ఐతే ఇట్్ల కావచ్చేను - నైషిఠుకాదులకు బ్రహ్మచరాయోను్నండి దిగజార పోయినవారకి 
ప్రాయశిచేతతుము చేసుకొంటే అధకారము కలుగుతుంది. బ్రహ్మచరయోము అనగా సీత్తో 
కలయిక లేకండా ఉండడము. ఈ కటుటుబడి నుండి భ్రష్టులు కావడము జరగితే 
అందుకు తగిన కొని్న ప్రాయశిచేతాతులు విధంపబడి ఉనా్నయి. పూరవామీమాంసలో 
ఆరవ అధ్యోయము - అధకార లక్షణములో ఏ ఏ ప్రాయశిచేతాతులు ఎట్్ల ఎట్్ల 
చేసుకోవాలి అనే పద్ధతిన్్న చెప్పబడి ఉన్నది. అవకీర్ణపశుశ్చ తదవిత్ స్త్రతో కూడరాదు 
అనే నియమాని్న తపి్పన వాడు అవకీర్ణ అనబడుతునా్నడు. అతడు పశువుతో సమానుడు 
అని. అందువల్ల బ్రహ్మ చరాయోను్నంచి దిగజారపోయిన వాడికి ప్రాయశిచేతతుము ఉన్నది 
కాబటిటు. ప్రాయశిచేతాతుని్న చేసుకొని బ్రహ్మ విదయోయందు అధకారాని్న పొందగలడు అని. 
ఆ విషయంలో చెపుతునా్నడు.
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సూ।। నచాధికారికమపి పతననుమానత్ తదయోగాత్ 3-4-41 నైషిఠుకాది 
ఆశ్రమభ్రష్టులకు ప్రాయశిచేతతుము లేదు. తిరగి నిషఠు నుండి భ్రష్టుడయ్యో అవకాశమున్నది. 
కనుక దానికి అరు్హడు కాదు. అధకార లక్షణములో చెప్పబడిన ప్రాయశిచేతతుము 
కూడా నైషిఠుకాదులకు, దాని్నంచి భ్రష్టులైనవారకి చెల్లదు. ఎందువల్లనంటే తిరగి 
పతనమయ్యో అవకాశమున్నందువల్ల. అది తగదు కనుక. ప్రచ్యోతులైన నైషిఠుకాదులకు 
పతనావకాశము ఉన్నందవల్ల అతడికి ప్రాయశిచేతతుమేలేదు. శ్్ల।। ఆరూఢోనైష్ఠకమ్  ధర్మం 
యసుతోప్రచ్యవతే ద్విజః। ప్రాయశి్చతతోంనపశా్యమి యేనశుదే్ధష్తస్ ఆత్మహా।। నైషిఠుకమైన 
ధరా్మని్న చేపటిటు దాను్నంచి ఏ బ్రహ్మణుడు దిగజార పోతాడో అతనికి ప్రాయశిచేతతుము 
ఏదో నాకు తెలియదు. ఆతడు తననుతాను చంపుకున్నవాడు / ఆత్మ జా్నాని్న 
నశింపచేసుకున్నవాడు దేనితోనైతే పరశుది్ధని పొందగలు్తాడో అని స్మమృతి వచనము 
ప్రాయశిచేతతుము లేదని చెపుతున్నది. కనుక అధకార లక్షణములో చెపి్పనటువంటిది ఐన 
ప్రాయశిచేతతుము ఇతరులైన స్ధ్రణ బ్రహ్మచారులకు సమ్బని్ధంచినది.

సూ।। ఉపపరవిమపీతే్యకే. భావమశనవత్ తదుకతోమ్ 3-4-42 ఈ పతనము 
మహాపాతకము కాదు. ఉపపాతకమే. కనుక దీనికి ప్రాయశిచేతతుము ఉన్నది అని 
కొందరు ఆచారుయోలు చెపి్పనారు. నైషిఠుకాదులయొక్ బ్రహ్మచరయోము నుండి కలిగిన 
దిగజారుట ఉపపాతకమే. మహాపాతకాలో్ల దీని్న లెక్పెటటులేదు కనుక ప్రాయశిచేతతుము 
ఉన్నదని కొందరు ఆచారుయోలు తలుసుతునా్నరు. అశనవత్ - అశనమువలె. కలు్లను 
త్రాగడం వంటి నిషేధము, దానికి ప్రాయశిచేతతుమునూ్న ఉపకరంచే బ్రహ్మచార 
భ్రష్టుడైనపు్పడునూ్న నైషిఠుకాదులునూ్న సమానులే. కాబటేటు స్మమృతికారులునూ్న ఆ 
విషయానే్న చెపి్పనారు. ఉతతోర్ష్ంచైతదవిరోధి. తరువాతి వారకిన్్న ఇది విరోధ 
కాదు అని. గురుకులములో ఉండే వాడికి ఏది చెప్పబడిందో అది తమ ఆశ్రమానికిన్్న 
విరోధకాదు. తరువాతి ఆశ్రమాలు వారకిన్్న కలుగుతుంది అని అరథాము. దానివలెనే 
ఇక్డకూడా బ్రహ్మచరాయోను్నంచి దిగజారపోతే ప్రాయశిచేతతుము ఒకటి ఉన్నది కాబటిటు 
బ్రహ్మ విదాయోయోగయోత ఉన్నది.

సూ।। బహిసూతోభయథఽపి స్మమృతేరాచారాచ్చ 3-4-43 మహాపాతకము ఐనా 
ఉపపాతకమే ఐనా బ్రహ్మవిదయోయందు అధకారము లేనివారే. కారణము ముందు 
చెపి్పన ప తన స్మరణమువలన. పెదదులయొక్ ఆచారము కూడా అట్్లగే ఉన్నది. 
తు శబదుము మతానతురాని్న (వేరు అభప్రాయాని్న) తొలగించడానికి ఉపపాతకము ఐనా 
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మహాపాతకమే ఐనా కూడా భ్రష్టులైన వీరు బ్రహ్మ విదాయో అధకారులనుండి ప్రక్కు 
పెటటుబడినవారే. అనగా బ్రహ్మవిదయోయందు అధకారము లేనివారు అని అరథాము. 
ఎందువల్లనంటే స్మమృతేః - ముందు చెపి్పన పతనాని్న తలుచేకోవడమువల్ల. కొందర 
వాకు్ ప్రకారము పాపాని్న తుడిచివేసుకోవడానికి ప్రాయశిచేతతుము ఉన్నప్పటికీ 
కరా్మధకారము కొరకు శుది్ధ కావడానికి ప్రాయశిచేతతుము మాత్రము లేదు. ప్రాయశి్చతతోం 
న పశా్యమి యేన శుధే్యత్ స ఆత్మహా అని స్మమృతి వివరంచ్తున్నది కాబటిటు అని 
అరథాము. ఆచారాచచే - ఆచారము వల్లకూడా. శిష్టులు, భ్రష్టు లైన నైషిఠుకాదులను 
ప్రాయశిచేతాతుదులు చేసుకున్నప్పటికీ కూడా దూరంగానే ఉంచ్తునా్నరు. దరకి 
రానివవాడం లేదు. వాళ్ళకు బ్రహ్మ విదయో మొదలైన వాటిని ఉపదేశించడం లేదు. 
ఇందువల్ల వాళ్ళకు బ్రహ్మవిదయో యందు అధకారము లేదు. ఇద్ తద్ భూతాధికరణము.

*  *  *

ఇక మీదట స్విమ్యధికరణము.

సూ।। స్విమినః ఫలశ్రుతేరితా్యత్రేయః 3-4-44 ఇది పూరవాపక్షసూత్రము. 
కరా్మంగములను ఆశ్రయించిన ఉదీ్థ్దుయోపాసనలను యజమానుడే చేయాలని 
ఆత్రేయుడు భావిసుతునా్నడు. ఫలశ్రుతి ఉన్నది కాబటిటు. కరా్మంగములను ఆశ్రయించి 
ఉండేవిఐన ఉదీ్థ్దుయోపాసనలను యజమాని చేయాలా్న? లేక ఋతివాకు్లు 
చేయాలా్న అని విచారం చేసినపు్పడు యజమానే చేయాలి అని ఆత్రేయుడు అనే 
మహరషి తలపోసినాడు. ఎందువల్లనంటే ఫలము వినిపిసుతున్నది కాబటిటు వేదానాతుల చేత 
విధంపబడిన దహరవిదయో మొదలైన ఉపాసనలయందు ఫలము ఉపాసనమును్న 
ఒక్రని ఆశ్రయించి ఉన్నవిగా కనిపిసుతున్నది. కాబటిటు ఇక్డ కూడా క్రతువుయొక్ 
ఫలము సకాలములో దక్కుండా అడుడికునే ఇతర కర్మఫలాలను పక్కు 
నెటిటువేసే రూపమైన ఉదీ్థో పాసన ఫలము యజమానిని ఆశ్రయించి ఉన్నదని 
వినిపించ్తున్నందువల్ల అని అరథాము. (ఏకాశ్రయము - ఒక్రనే ఆశ్రయించ్ట. 
అనగా ఉపాసన ఎవడు చేసుతునా్నడో ఫలము దక్డము వానికే. ఉపాసన యజమానే 
చేసుతునా్నడు. కాబటిటు ఫలమూ అతనికే దకు్తుందని అరథాము) ఐతే గోదోహనము - 
ఆవు నుండి పాలు పిండుకోవడము - మొదలైనవాటివలె అంగాశ్రయమైనందువల్ల 
యజమాని కరతు కావడానికి వీలులేదు. అని అనకూడదు. గోదోహనము 
మొదలైనవాటియందు అధవారుయోడు చేసే ప్రణయనము (అగి్న సంస్్రములో ఒక 
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భేదము) ను ఆశ్రయించిన గోదోహనమును ఇతరుడు చేయడానికి కుదరదు. ఇక్డ 
మాత్రము ఉదీ్థము ఉదా్త అనే ఋతివాకు్ చేసేది ఐనా ఆ ఉదీ్థ్దులకు మరంత 
రసతమతావాని్న కలుగజ్యడం కోసం యజమానుడే చేయవచ్చేను. అని పూరవా 
పక్షము రాగా చెప్పబడుతున్నది.

సూ।। ఆరితోవాజ్యమితి ఔడులోమిః తస్్మహిపరిక్రియతే 3-4-45 ఉదీ్థ్ది 
ఉపాసనా క్రియలు ఋతివాకు్లు చేయవలసినవే అని ఔడులోమి అనే ఆచారుయోడు 
గటిటుగా నము్మతునా్నడు. ఋతివాకు్ ఆయజ్కర్మను యజమాని కొరకు 
చేయడానికే నియమింపబడుతునా్నడు కదా! ఆరతు్వజవామ్ - ఋతివాకు్లు చేసే పని 
ఉదీ్థ్దుయోపాసనము అని ఔడులోమి అనే ఆచారుయోడు తలుసుతునా్నడు. ఎందువల్లనంటే 
యజమానియొక్ ప్రయోజనము కొరకు / ఉదీ్థ్ది ఉపాసనలు చేయడం కొరకే 
ఋతివాకు్ ఎంచ్కోబడుతునా్నడు. ఫలస్ధనమైన అవయవాలతో / అంగాలతో 
కూడి క్రతువును నిరవాహంచడము కొరకు అని అరథాము. కర్మవిధులలో ఋతివిజోవృణీతే 
ఋతివాకు్లను వరంచ్తునా్నడు. ఋతివిగ్భూష్ దక్షిణాం దద్తి ఋతివాకు్లకు 
దక్షిణలను ఇచ్చేచ్నా్నడు అని ఋతివాకు్లే కరతులుగా కలది అని శాసత్రమే చెపుతున్నందున  
ఫలస్ధన భూతమైన స్ంగమగు కర్మ ఋతివాకు్లచే చేయబడవలసినది ఐ ఉన్నది 
అని తెలుసుతున్నది. అనగా ఋతివాకు్లే చేయాలి. యజ్భాగాలైన శరీరముతో పనులు, 
మనసుస్తో చేయాలిస్న పనులునూ్న ఋతివాకు్లు చేయవలసినవే. ఐతే చేతనవుతుందా 
కాదా అనే నియమం ఏదీ లేదు. ఉదీ్థ్దుయోపాసనము పురుషారథామే ఐనా కూడా 
క్రతువునందు చేయుటకు ఋతివాకు్లకు అధకారమివవాబడింది కనుకను స్ంగమైన 
క్రతువు ఋతివాక్ కరతుమృకము కాబటిటు యదేవ విదయోయా కరోతి తదేవ వీరయో వతతోరమ్ దేని్న 
తెలుస్కొని విదయోతో పాటు చేసుతునా్నడో అది శకితుమనతుము, ఫలాని్న ఇవవాడంలో అడడింకులు 
ఏవీ లేనిదిగా అవుతుంది. అని ఋతివాకు్లు చేసే క్రియకు ఉపయోగపడుతున్నందువల్ల 
ఈ పనులు అన్్న ఋతివాకు్లు చేయవలసినవే. దహరాది ఉపాసనల యందైతేన్ ఇవి 
ఋతివాకు్లే చేయాలి అని వినిపించనందువల్ల, శాసత్ఫలం ప్రయోకతోరి. శాసత్రము చెపి్పన 
క్రియను ఆచరంచినందువల్ల కలిగే ప్రయోజనము / ఫలము దానికి ప్రయోకతు ఎవడో / 
చేయించినవాడెవడో అతనికే దకు్తుంది. కాన్ ప్రయోజయోకరతులకు కాదు. అని చెపి్పన 
నాయోయము ప్రకారము ఫలి కరతుమృకమే. ఇద్ స్విమ్యధికరణము.

*  *  *
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ఇకపైన సహకార్యనతోర విధ్యధికరణము.

సూ।। సహకార్యనతోర విధిః పక్షేణ తృతీయం తదవితో విధ్్యద్వత్ 3-4-46 
విదాయోవనుతుడైన వానికి విధ్యోదులవలె సహకార ఐన మరొక విధ కూడా చేయాలని 
చెపు్పతున్నది. అది మూడవది. అనగా పాండితయో బాలయోములకు తోడుగా మూడవదైన 
మౌనము విధంపబడుతున్నది. తస్్మద్ బ్రాహ్మణః పాండిత్యం న్రివిద్య బ్లే్యన 
తిష్్ఠసేత్. బ్ల్యంచ పాండిత్యంచ న్రివిద్్యథమున్ః. అందువలన బ్రహ్మవేతతుఐనవాడు 
బ్రహ్మజా్నాని్న సమగ్రంగా తెలిస్నవాడై బాలాయోవసథాను పొంది ఉండాలి. ఈ రండింటికీ 
తోడుగా మౌని కూడా కావాలి. అనే వాకయోము వదదు మౌనము కూడా శాసత్రము చేత 
విధంపబడుతున్నదా? లేక అనువాదము చేయబడుతున్నదా? అని సందేహము కలిగితే 
మౌన పాండితయో శబాదులు రండు కూడా జా్నము అనే అరాథాని్న కలిగినటువంటివి కనుక 
పాండితయోం నిరవాదయో అనే వాకయోము చేత విధంపబడిన జా్నమే అథమునిః అనుదానిచేత 
అనువాదము చేయబడుతున్నది. (అనువాదము మునుపు చెపి్పనదానే్న మళ్్ళ చెప్పడాని్న 
అనువాదము అంట్రు) ఇక్డ చేయాలి అని చెప్్ప విధ శబదుము వినుపించడము 
లేదు. అని పూరవాపక్షము రాగా చెపుతునా్నము. సహకారయోనతుర విధః అని. తదవాతః - 
విదాయోవనుతుడికి. విధ్యోదులవలె. విధంపబడుతున్నది కాబటిటు విధ. అదే యజా్దులైన అని్న 
ఆశ్రమాలవారకి ధర్మమైన శమదమాదులు కూడా విధ శబ్ధము చేత చెప్పబడుతున్నవి. 
ఆది అనే పదాని్న బటిటు శ్రవణ మననాలు గ్రహంపబడుతున్నవి. సహకారయోనతుర విధః అని 
అన్నచోట కూడా విధీయతే ఇతి విధః అని అనవాయించ్కోవాలి. సహకారయైన మరొకటి 
విధన్్న కలిపి సహకారయోనతుర విధః అని అనబడుతున్నది. మొతతుమీ్మద ఇదీ చెప్పబడుతున్న 
విషయము - ఎట్్లగైతే తమేతం వేద్నువచన్న బ్రాహ్మణాః వివి ద్షన్తో యజ్ఞా నద్న్న 
అనువాకయోముతో పాటు శాన్తోద్నతోః అనే వాకయోముతోనూ సహకార ఐన యజా్దులైన 
కర్మలు, శమదమాదులునూ్న విధంపబడుతున్నవో, ఎట్్లగైతే శ్రోతవో్యమనతోవో్య అని 
శ్రవణ మననములునూ్న అరథామును బటిటు వచిచే చేరుతూ తోడ్పడేవిగా (సహకారులుగా) 
గ్రహంపబడుతున్నవో అట్్లగే తస్్మద్ బ్రాహ్మణః పాండిత్యం న్రివిద్య ఇతాయోది 
వాకయోముతో పాండితయోము బాలయోము మౌనము అనే మూడునూ్న బ్రహ్మవిదయోకు 
సహకరంచేవిగా విధంపబడుతున్నవి అని. పక్షేణ అనే పదము దావారా మౌనము కూడా 
పాండితయోము కంటే వేరయినది అని చెపి్పనారు. ముని శబాదునికి పక్షముతో ప్రకృషటుమైన 
మననము శీలములునూ్న వాయోసమహరషి మొదలైన వారయందు ప్రయోగము 
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కనిపిసుతున్నది. మౌనము పాండితయో బాలాయోదుల తరువాతది కాబటిటు మూడవది అని 
అనబడుతున్నది. ఒకవేళ అథమునిః అనుచోట విధ ప్రతయోయము వినబడకునా్న 
మౌనము అప్రాపతుము కాబటిటు విధ్యము అనియ్ అంగీకరంచాలి. అధ - ఇక మీదట 
ముని కావాలి అని. ఈ మౌనము విన్నదాని్న చెదరపోకుండా మనసుస్లో నిలుచేకోవడం 
కొరకు కాబటిటు మననంకంటే వేరే ఇంకొకటి ఐనటిటుది, ఉపాసనకు ఆలంబనము 
(ఆధ్రము) ఐన దానిని మాటిమాటికీ సంశీలనం - తరుచ్గా పరశీలించడము 
దానియొక్ భావనారూపమే. అందువలన వాకాయోరథాము ఇట్్ల ఉంటున్నది. బ్రాహ్మణుడు 
- విదాయోవనుతుడు పాండితాయోని్న పొంది - ఉపాసయోమైన బ్రహ్మతతావాని్న పరశుద్ధంగా 
పరపూర్ణంగానూ తెలుస్కొని - శ్రవణమననాల దావారా లభంచని వేదనాని్న జా్నాని్న 
ప్రతిలభయో - పొంది అని అరథాము. ఆ వేదనమునూ్న భగవనుతుని యందలి భకితు చేత 
సహకరంపబడిన సతవాము యొక్ విశ్షణమైన పెరుగుదల వల్ల ఏర్పడినటువంటిది. 
అందుకే ఇట్్లగా చెప్పబడింది. నహంవేదైః అని మొదలుపెటిటు భకాతోష్తవినన్యయా 
శక్యః.... జాఞాతుమ్. నేను వేదాలచే తెలియబడే వాణి్ణ కాను. ఇతరులతో సమ్బన్ధము లేని 
నాయందు మాత్రమే నిలిచేన భకితుతో మాత్రమే తెలుస్కోబడుతాను అని. ఇక శ్రుతి కూడా 
యస్య దేవేపరాభకతోః ఎవనికి భగవనుతుని యందు గప్ప భకితు ఉండగలదో నయమాతా్మ 
ప్రవచన్న లభ్యః. ఈ పరమాత్మ ప్రవచనములచేత లభంచడు. ఇతాయోదిగా చెపూతు 
ఉన్నది. బాలేయోన తిషాఠుసేత్. బాలుని యొక్ సవాభావము వంటి సవాభావముతో ఉండాలి. 
బాలయోసవారూపము ఎటువంటిదో తదననతురమే చెప్పబడగలదు. బాలయోంచ పాండితయోం 
చనిరవాదయో అథమునిః స్యోత్ - అనగా బాలయోపాండితాయోలను ఉన్నది ఉన్నటు్లగా గ్రహంచి 
పరశుదు్ధడు పరపూరు్ణడు ఐన బ్రహ్మయందు మననము చేయుటయ్ సవాభావముగా 
కలవాడై ఉండవలెను. ఎందుకొరకనగా నిది ధ్యోసన రూపమైన విదయోను పొందడానికి.  
ఈ విధంగానే మూడింటిన్ - పాండితయోము, బాలయోము, మౌనము - స్వాకరంచడం 
దావారా విదయోను చేజికి్ంచ్కున్నవాడవుతునా్నడు. అమౌనంచ మౌనంచ న్రివిద్్యథ 
బ్రాహ్మణః అని. అమౌనమ్ - మౌనానికంటే వేరయిన సహకార - తోడుపడే - 
కలాపము,  (బాలయో పాండితాయోలు) దాని్న, మౌనాని్న యథ్విధగా స్వాకరంచ్తున్నవాడై 
దానిచేత మాత్రమే లభంచేదైన విదయోయొక్ కాషాఠుం - శిఖరాగ్ర దశను పొందవలెను 
అని అరథాము. సబ్రాహ్మణః కేనస్్యత్. అతడు ఏ కారణము చేత బ్రాహ్మణుడు కాగలడు 
అని ఇప్పటివరకూ చెపి్పన ఉపాయము కంటే మరేదైనా ఉపాయము ఉన్నదా? అని 
అడిగితే యేనస్్యత్ తేన్దృశ ఏవ అని - య్న - ఏ మౌనము దాకా ఉన్నదానిచేతనే 
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బ్రాహ్మణుడు కాగలడు అని చెప్పబడిందో. దానిచేత మాత్రమే ఇటువంటివాడు 
అవుతాడు. మరో ఉపాయము చేతనునూ్న కాడు అని శంకను కొటిటు పారేసినారు. 
అందువల్ల అని్న ఆశ్రమాలో్లనూ ఉన్న విదావాంసునికి యజ్ము మొదలైన తానున్న 
ఆశ్రమధరా్మలవలెనే పాండితయోము మొదలైన, మౌనము మూడవదిగా ఉన్న విదయోకు 
సహకారయోనతురం - తోడు పడే మరొక ధరా్మని్న విధసుతునా్నరు.

ఐతే ఇట్్ల కావచ్చేను - అని్న ఆశ్రమాలలో ఉన్న విదావాంసులకు ఆయా 
ఆశ్రమధరా్మలకు సహకరంచేది, మౌనము మూడవదిగా ఉన్నవాటిని సచివులుగా 
ఉన్న విదయోయ్ బ్రహ్మ ప్రాపితుకి స్ధనమని ఒకవేళ చెపి్పతే అపు్పడు ఛన్దుగయోములో 
అభిసమావృత్య కటంబశు చౌదేశే చక్గా అలంకరంపబడిన గృహములోని పరశుద్ధ 
సథాలములో అని మొదలుపెటిటు సఖలేవివం వరతోయన్ యావద్యషం బ్రహ్మలోకమభి 
సమ్ద్యతే. ఈ విధంగా అతడు ఆయుషయోము ఉన్నంతవరకు గడుపుకుంటూ 
బ్రహ్మలోకానికి చేరుకుంటునా్నడు. నచపునరావరతోతే. తిరగి వెనుకకు రాడు అని 
ఆయుషయోము ఉన్నంతవరకూ గృహసథా ధర్మముతో కూడి ఉండడము కనిపిసుతున్నది 
కదా! అని అంటే చెపుతునా్నడు.

సూ।। కృతస్్నభావాతుతో గృహిణోపసంహారః 3-4-47 అని్న ఆశ్రమాలలోనూ 
విదయో ఉంటున్నది కాబటిటు - గృహసుథాడికీ ఉంటున్నది. దానితో ముగింపు 
పలుకుతునా్నడు. తు శబదుముతో చోదయోమును / శంకను తిపి్పకొడుతునా్నడు. 
కృతస్్నభావాత్ - అని్నంటియందునూ్న ఉండడము వలన అని్న ఆశ్రమాలయందునూ్న 
విదయో ఉన్నది కాబటిటు గృహసుథాడికీ ఉన్నదని తేన దానితో ముగించ్తునా్నరు. అందువల్ల 
అని్న ఆశ్రమాల ధరా్మని్న ప్రదర్శంచడము కొరకు గృహీ ఐన వానితో ఉపసంహారము 
అని అభప్రాయము.

పైన చెపి్పనటే్ల ఈ వాకయోములో కూడా బ్రాహ్మణాః పుత్రైషణాయాశ్చ 
విత్తోషణాయాశ్చ లోకైషణాయాశ్చ వు్యతాథాయాథ భిక్షా చర్యంచరన్తో. బ్రాహ్మణులు 
- బ్రహ్మవిదయోను తెలిస్నవారు పుత్రులు కావాలి, ధనము కావాలి, అందరలోనూ 
కలసి ఉండాలి అనే కోరకలను విడచి పెటిటు తరువాత బ్చచేమెతుతుకుంటునా్నరు. అని 
పరవ్రాజకులకు మాత్రమే చెందిన ధరా్మని్న ప్రతిపాదించి తస్్మత్ బ్రాహ్మణః పాండిత్యం 
న్రివిద్య ఇతాయోది వాకయోముతో పార వ్రాజయో ధర్మము నందు ఉండడానికి కారణమైన మౌన 
తృతీయముతో సహకార ధరా్మలను విధంచడం ప్రదర్శనారథాము అని చెపుతునా్నడు.
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(పరవ్రాజకుడు - ప్రతిదినమూ ఒకొ్క్ గ్రామంలో ఉంటూ దేశ సంచారము 
చేసూతు ధరా్మని్న ప్రచారము చేసే సనాయోసి)

సూ।। మౌనవద్తర్ష్ం అపు్యపదేశాత్ 3-4-48 ఈషణలు అని్నంటిన్ 
వదిలించ్కొని భక్షము అడుగుకుంటూ మౌనంగా ఉండాలి అని ఉపదేశించడము 
కేవలం సనాయోసులకే కాదు. ఈ ధర్మము కొరకు. ఆ విధంగా ఉపదేశము ఉన్నందువల్ల. 
అని్న ఆశ్రమాల వారకిన్్న ప్రదర్శన అని్న ఈషణల నుండి పూరతుగా ముకుతుడైన వానికి 
భక్షా పూరవాకంగా మౌనాని్న కలిగి ఉండాలని ఉపదేశించడము అని్న ఆశ్రమధరా్మలనూ 
ప్రదర్శంచడం కొరకు. ఎందువల్లనంటే ఈ విధమైన మౌనాని్న ఉపదేశించినటే్ల 
ఇతర ఆశ్రమముల వారకిన్్న త్రయోధర్మ స్కంధ్ః ధరా్మని్న నిలబెటేటు ధర్మసతుంభాలు 
మూడు ఉన్నవి. అని మొదలుపెటిటు బ్రహ్మసంసోథాఽమృతతవిమేతి బ్రహో్మపాసన 
యందునిలిచినవాడు మోక్షాని్న పొందుతాడు అని బ్రహ్మ ప్రాపితుని ఉపదేశించినందువల్ల. 
బ్రహ్మసంసథా శబదుము అని్న ఆశ్రమాలకూ స్ధ్రణమయినదే అని ఇంతకుముందే 
ప్రతిపాదింపబడింది. అందువల్ల చక్గా చెప్పబడింది. అనగా యజా్దులు అని్న 
ఆశ్రమాల వారకీ స్ధ్రణ ధర్మము ఐనటే్ల మౌనమే మూడవదిగా కల పాండితాయోదులు 
విదయోకు తోడుపడేవిగా విధంపబడుతున్నవి అని. ఇద్ సహకార్యనతోర విధ్యధికరణము.

*  *  *

ఇక అనవిష్్కరాధికరణము.

సూ।। అనవిషు్కరవిన్ అనవియాత్ 3-4-49 బాలునియొక్ తన సవాభావాని్న 
వెల్లడించకపోవడము అనే దాని్న స్వాకరంచాలి విదావాంసుడు. బాలుని ప్రవరతున 
విదావాంసునికీ వరతుసుతుంది అది. తస్్మత్ బ్రాహ్మణః పాండిత్యం న్రివిద్య బ్లే్యన 
తిష్్ఠసేత్ అనే వాకయోము వదదు విదావాంసుడు బాలాయోని్న స్వాకరంచాలి అని వినపడింది. 
బాలునియొక్ భావము లేక కర్మగాన్ బాలయోము అనబడుతుంది. ఒకానొక వయసుస్, 
ఒక అవస్థా విశ్షము ఉపాదేయము కాదు గనుక కర్మనే గ్రహంపబడుతున్నది. 
అటువంటపు్పడు బాలుని యొక్ కర్మ అంటే కామచారము - తనకు తోచినటు్లగా 
నడచ్కోవడము మొదలైనవి అన్్న విదావాంసుడు స్వాకరంచాలా్న? లేక డంభము 
మొదలైనవి లేకపోవడమేనా? అని సంశయము ఏర్పడితే విశ్షము లేదు కావున అతని 
నడవడిక నంతటిన్ స్వాకరంచదగినదే. ఇట్్ల ఉండాలి ఇట్్ల చేయాలి అనే నియమ 
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శాస్త్రలు ఇపు్పడు చెపి్పన ఈ ప్రతేయోకమైన శాసత్ర విధ ప్రకారము బాధంపబడుతవి 
అని పూరవా పక్షము ఎదుట నిలుసేతు చెప్పబడుతున్నది. అనావిష్్రవాన్ అని. బాలుని 
యొక్ ఏ సవాభావాని్న వెల్లడించని రూపమైన ఏ కర్మ ఉన్నదో దాని్న స్వాకరంచి 
విదావాంసుడు నడుచ్కుంటూ ఉండాలి. ఎందువల్లనంటే అనవాయము వలన అది 
మాత్రమే అనవాయిసుతున్నది /కలుసుతున్నది. బ్లే్యన తిష్్ఠసేత్ అనే ఈ విధలో దానికి 
మాత్రమే అనవాయము కుదురుతుంది. తకి్నవి విదయోకు విరోధులు అని వినిపిసుతున్నవి. 
నవిరతో దుశ్చరి తాత్ నశాన్తో నసమాహితః। న శానతోమనసోవాఽపిప్రజాఞాన్నైన 
మాపు్నయాత్ చెడు నడత నుండి మానుకోక పోవడము, ప్రశాంతత లేకపోవడము, 
ఏకాగ్రత లేకుండడము, మనఃప్రశానితు లేకపోవడం వంటి లక్షణాలు కలవాడు కేవలము 
జా్నము ఉన్నంతమాత్రాన పరమాత్మను చేరుకోలేడు. ఆహార శుదౌ్ధ సతవిశుద్్ధః తినే 
ఆహారము శుద్ధమైనది ఐతే మానసిక సిథాతి కూడా త్రిగుణాలు లేకుండా పరశుద్ధంగా 
ఉంటుంది.ఇతాయోది వాకాయోలయందు. ఇద్ అనవిష్కరణాధికరణము.

*  *  *

ఇక ఐహికాధికరణము.

సూ।। ఐహికం అప్రసుతోత ప్రతిబంధే తద్దర్శనత్ 3-4-50 ఈ జన్మలో కలిగే 
అభ్యోదయ ఫలమైన ఉపాసనము ప్రతిబన్ధము అడడికుండా ఉంటే కర్మ తరువాత ఫలము 
సిది్ధంచ్తుంది. అట్్లగే కనిపించ్తున్నందువల్ల. విదయో రండు విధ్లుగా ఉంటుంది. 
అభ్యోదయమే - ఇపు్పడున్న సిథాతికంటే మరంత మెరుగా్ బాగుపడడము - ఫలముగా 
గలది ఒకటి. ఇక రండవది మోక్షమే ఫలముగా కలది.  వాటిలో అభ్యోదయమే ఫలముగా 
గల విదయో తనకు స్ధనాలైన పుణయోకర్మలు చేయబడగా వాటిచేత పుణయోకర్మ ముగిసిన 
తరువాతనే పుడుతుండా? లేక పుణయోకర్మల తరువాత ఎపు్పడో ఏదో ఒక కాలములో 
అనే నియయము లేదా? అని సంశయము కలుగుతున్నది. విదావాంసుడు తాను పూరవా 
జన్మలో చేసుకున్న పుణయోకర్మల చేత ఈ జన్మలో విదావాంసుడుగా పుడుతునా్నడు. అదే 
విషయాని్న భగవనుతుడు చెపి్పనాడు. చతురివిధ్ భజన్తో మామ్ జనః సుకృతిన్ఽర్జాన! 
ఓ అరుజునా! పుణాయోతు్మలైన జనులు నను్న నాలుగు విధ్లుగా సేవిసుతునా్నరు. అని కనుక 
స్ధనమైన కర్మను పూరతు చేసితే ఆలస్యోనికి కారణం లేదు కాబటిటు వెంటనే ఫలము 
చేతిలో పడుతుంది అని పరవిపక్ము ముందుకు వచిచేంది. దీనికి ప్రతుయోతతురము 
చెప్పబడుతున్నది. ఐహకమ ప్రసుతుత ప్రతిబనే్ధ అని. ఐహకము అనగా అభ్యోదయమే 
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ఫలముగా కల ఉపాసన. అప్రసుతుత ప్రతిబనే్ధ = ప్రబలమైన మరొక కర్మ ఫలము 
ప్రతిబన్ధకము కాకపోతే కర్మ ముగిసిన తరువాతనే చికు్తుంది. ఇక ప్రతిబన్ధమే ఎదురు 
ఐతే దాని తరువాతనే. కనుక నియమము లేదు. ఎందువల్లనంట్రా? తదదుర్శనాత్. అది 
కనిపిసుతున్నది. ప్రబలమైన మరొక కర్మ చేత కర్మఫలము యొక్ అడడిగింపు శ్రుతిలో 
కనిపిసుతున్నది. యదేవ విద్యయా కరోతి శ్రద్ధయా ఉపన్షద్ తదేవ వీర్యవతతోరమ్. 
అని చెపి్పన ప్రకారము ఉదీ్థవిదయోతో కూడిన కర్మఫలము అడడిగింపబడకపోవడం 
వినిపిసుతున్నది కాబటిటు. ఇద్ ఐహికాధికరణము.

*  *  *

ఇక ముకతో ఫలాధికరణము

సూ।। ఏవం ముకతోఫలాన్యమః తదవస్థావధృతేః. తదవస్థావధృతేః 3-4-51 
ఇదే తీరుగా ముకితుయ్ ఫలముగా కల విదయోయందునూ ఒక నియమము లేకపోవడము 
కనిపిసుతున్నది.  అక్డ కూడా ఇదే అవసథా ఉన్నది అని తెలుసుతున్నది. ముకితు ఫలముగా 
కల ఉపాసనకు తనకు స్ధనములైన గప్పవైన కర్మలచేత ఫలోత్పతితు కలుగడంలో 
కాలనియమము ఏదీ లేదు. దానికి కూడా ముందర అభ్యోదయ ఫలము కల ఉపాసన 
వలె ప్రతిబంధము లేకపోవడము, ప్రతిబన్ధము ముగిసిపోవడము అనే అవసథాలు ఉన్నవి 
అని అరథామవుతున్నందువల్ల. ఇక్డ కూడా ఆ హేతువు సమానంగా ప్రవరతుసుతున్నది 
కాబటిటు అని అరథాము. అని్న కర్మలకంటే ముకితుపలవిదాయోస్ధనమైన కర్మ ప్రబలమైనది 
కాబటిటు ప్రతిబన్ధము కలుగకపోవచ్చేను అని అధక ఆశంక ఏర్పడుతున్నది. అది 
ఎంత గప్పదైనా కావచ్చే కాన్ పూరవాజన్మలో చేసిన బ్రహ్మవేతతుల విషయములోని 
అపచారాలు అనేవి అంతకంటే బలవంతములైనవి ఉండవచ్చేను గనుక ప్రతిబన్ధము 
ఏర్పడుతుందనడానికి అవకాశము ఉన్నది. కనుక అధక శంకకు ఇది పరహారము. 
సూత్రములోని చివర పదము రండుస్రు్ల చెప్పబడడము అధ్యోయం ముగిసిందని 
సూచిసుతున్నది.

భగవద్ రామానుజ విరచితమైన శ్రీభాష్యమునందు తృతీయాధ్్యయములోన్  
చతురథాపాదము, తృతీయ అధ్యోయము ముగిసినది.

విజయతాం రామనుజ ద్వాకరః.
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శ్రీమతే రామానుజాయనమః
శ్రీభాష్యము - చతురాథాధ్్యయము - ప్రథమపాదము

ఆవృతితో అధికరణము

సూ।। ఆవృతితోః అసకృదుపదేశాత్ 4-1-1 మూడవ అధ్యోయము నందు 
స్ధనములతో సహ విదయో విచారంచబడింది. ఇక ఇపు్పడు విదాయోసవారూపాని్న 
విశ్షంగా శ్ధనము చేయడం దావారా విదయో యొక్ ఫలము ఏమిటి? అని విచారణ 
చేయబడుతున్నది. ఆ సందర్భములో బ్రహ్మవిద్ప్్న తి పరమ్. బ్రహ్మవేతతు ఐనవాడు 
పరమ పదాని్న పొందుతునా్నడు. తమేవ విద్తావిఽతిమృతు్యమేతి ఆ మహా 
పురుష్డిని తెలుస్కొని ఉపాసించి మృతుయోవును దాటుకుంటునా్నడు. బ్రహ్మవేద 
బ్రహ్్మవభవతి బ్రహ్మను గురంచి తెలిస్నవాడు బ్రహ్మవలె అవుతునా్నడు. యద్ పశ్యః 
పశ్యతే ర్క్మ వర్ణమ్ ఎపు్పడైతే రుక్మవర్ణము గల పరమాత్మను దర్శంచ్తాడో ఇటువంటి 
వేదానతు వాకాయోలయందు బ్రహ్మను చేరుకోవడానికి స్ధనముగా విధంచబడిన 
జా్నము ఒకస్ర చేయబడితే చాలునా? అదే శాసత్రముతో నిర్ణయింపబడిందా? లేక 
మాటిమాటికీ ఆ వృతతుము చేయబడాలా్న? అని సంశయము కలుగుతున్నది. ఈ 
రండింటిలో ఏది సరఐనది? అని అంటే ఒక్స్ర చేయబడితే చాలును. ఎందుకంటే 
బ్రహ్మవేద బ్రహ్్మవభవతి అని కేవలము జా్నము మాత్రమే విధంపబడింది. 
మాటిమాటికి ఆ వృతితుచేయాలనే విషయంలో ప్రమాణము లేదు. ఐతే అవఘాతము 
- దంచ్ట మొదలైనవాటి వలె జా్నము బ్రహ్మను ప్రతయోక్షము చేసుకోవడములో 
దృష్టుపాయము కనుక పనిజరగేంతవరకూ ఆ వృతితు చేయాలి అని అనకూడదు. 
వాసతువానికి జా్నము దృష్టుపాయము కాదు. జ్యోతిష్టుమము మొదలైన కర్మలు 
ఉపనిషతుతులచేత విధంపబడిన జా్నమునూ్న పరమ పురుష్ని యొక్ ఆరాధనా 
రూపము.  చక్గా ఆరాధంపబడిన పరమ పురుష్డి నుండి ధర్మము అరథాము 
కామము మోక్షము అనే పురుషారాథాలు లభంచ్తునా్నయి అని ఫలమతః ఉపపతేతోః అనే 
సూత్రము వదదు ప్రతిపాదింపబడింది. అందువలన జ్యోతిష్టుమాదుల వలె వేదశాసత్రము 
యొక్ శబదుము ప్రకారము ఒక్స్ర చేయడమే శాస్త్రరథాము. అని పూరవాపక్షము 
రాగా చెపుతునా్నము. ఆ వృతితుః అసకృత్ అని. మాటిమాటికీ ఆవృతితు చేయాలి అని. 
కారణము ఏమిటంటే ధ్యోనము ఉపాసనము అనే పరాయోయపదాలు గల వేదన శబదుము 
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చేత ఉపదేశింపబడుతున్నది గనుక ఆ పదాలకు పరాయోయపదతవాము ఎట్్లగంటే 
విది ఉపాసితు ధ్యోయత అనే పదములకు ఒకే విషయము నందు వేదనాని్న / జా్నాని్న 
ఉపదేశించేవైన వాకాయోలయందు ప్రయోగింపబడినందువలన తెలుసుతున్నది. అది 
ఎట్్లగంటే మన్బ్రహే్మతు్యపాసీత. మనసుస్నే బ్రహ్మ అని ఉపాసించాలి. అని ఉపాసి 
పదముతో ఆరంభంపబడిన అరథాము భాతిచ తపతి చ కీరాతోష్ యశస్ బ్రహ్మవర్చసేన 
య ఏవంవేద ప్రకాశిసుతునా్నడు. తనదైన కీరితో యశసుస్లతో కీరతు అనగా అతనియొక్ 
ఎకు్వతనాని్న గురంచిన ప్రు. యశసుస్ అంటే అందరకీ అందుబాటులో ఉండుట. 
ఈ రండింటితో ప్రకాశించ్తునా్నడు. బ్రహ్మ వరచేసుస్తో ఆలోచింపచేసుతునా్నడు. 
బ్రహ్మ వరచేసుస్తో - అనగా బ్రహ్మను గురంచిన జా్నము వల్ల కలి్న ముఖమునందలి 
కానితుతో - ఆలోచింప చేసుతునా్నడు. అని చెపు్పతూ వేదపదముతో ముగించ్తునా్నడు. 
అదేవిధంగా యసతోదేవిద యత్ సవేద సమయత దుకతోః ఎవడు ఆ పరమాత్మను గురంచి 
తెలుస్కుంటునా్నడో ఏది అతడిని గురంచి తెలుస్కుంటున్నదో ఆ విషయము / జా్నము 
నా చేత తెలుపబడింది. ప్రపంచము పరమాత్మలకును్న అభేదము / తాదాత్మయాము నేను 
తెలిపినానని అరథాము. అని ఆరంభములో /ఉపక్రమములో రైకువాని చేత చెప్పబడిన 
జా్నము అనుమ ఏతాం భగవోదేవతాం శాధియాందేవతాముపాసేస్. ఓ పూజుయోడా! 
ఏ దేవతనైతే న్వు ఉపాసించ్తునా్నవో ఆ దేవతను గురంచి నాకు తెలియచెయియో. 
అని ఉపాసి పదముతో ముగించ్తునా్నడు. అదే తీరుగా బ్రహ్మవిద్ప్్నతి పరమ్ 
ఇతాయోదులైన వాకయోములతో సమానమైన అరథాము గల వాకాయోలలో ఆతా్మవా అర్ 
ద్రషట్వ్యః శ్రోతవో్య మనతోవో్య న్ద్ధ్్యసతవ్యః ఓరీ! ఆత్మనే కదా చూడదగినది. 
వినతగినది. మననము చేయతగినది. బాగుగా ధ్యోనము చేయతగినది. తతసుతోతం 
పశ్యతిన్ష్కలంధ్్యయమానః పిమ్మట అవయవాలు లేని ఆ పరమాత్మను ధ్యోనము 
చేసుతున్నవాడై దర్శంచ్కుంటునా్నడు. ఇతాయోదులయందు ధ్యోయతి అను పదముతో 
వేదనము / జా్నము చెప్పబడుతున్నది. ధ్యోనం అనగా చింతించ్ట. అది స్మమృతి యొక్ 
ఎడతెగని తలంపు రూపమైనటిటుది. కేవలము ఒక్స్ర తలచ్కోవడము మాత్రమే 
కాదు. ఉపాసితు/ఉపాసనము కూడా దానితో సమానమైన రూపము కలదే. రండింటికి 
ఒకటే అరథాము. ఏకాగ్రమైన చితతుము యొక్ వాయోపారము ఎడతెగకుండా కొనస్గడము 
నందు ప్రయోగము కనపడుతున్నందువల్ల. ఆ రండూ ఏకారథాతను కలి్యున్నందువల్ల ఆ 
వృతతుము చేయబడిన సంతత స్మమృతియ్ ఇక్డ బ్రహ్మవేద బ్రహ్్మవ భవతి, జాఞాతావిదేవం 
ముచ్యతే సరవిపాశైః పరమాత్మను ఉపాసించి అని్న రకాలైన త్రాళ్ళ నుండి విడుదల 
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పొందుతునా్నడు. ఇతాయోది వాకాయోలయందు వేదన మొదలైన శబాదులతో చెప్పబడుతున్నది 
అని నిశచేయింపబడుతున్నది.

సూ।। లింగాచ్చ 4-1-2 లింగము అనగా స్మమృతిగ్రన్ధము. దానివలన కూడా 
ఈ అరథామే తెలుసూతు ఉన్నది. మోక్షానికి స్ధనమైన జా్నము స్మమృతి సనతుతి రూపము 
అని స్మమృతులలో చెప్పబడుతున్నది. తద్రూప ప్రత్యయే చైకా సనతోతి శా్చన్య న్స్మృహా। 
తద్ ధ్్యనమ్ ప్రథమైఃషడిభూః అంగైః న్ష్్ద్యతే తథ।। అతని యొక్ రూపాని్న 
గురతుంచడములో ఇంకొకదానిపై ఆధ్రపడని ఒక సనతుతి మరయు అతని గురంచిన 
ధ్యోనము మొదటి ఆరు అంగాలతో పుటిటుంపబడుతున్నది అని. అందువల్ల మాటిమాటికీ 
ఆవృతితు చేయబడిన జా్నమే శాసత్రము తేలిచేన అరథాము. ఇద్ ఆవృతతోష్ధికరణము.

*  *  *

ఇక ఆత్మతోవిపాసనధికరణము.

సూ।। ఆతే్మతి తూ పగచ్ఛన్తో. గ్రాహయన్తోచ 4-1-03 పరమాత్మను తమకు 
ఆత్మ అని ఉపాసిసుతునా్నరు. ఇతరులకు తెలియపరుసుతునా్నరు కూడా. ఇపు్పడు 
ఇది విచారము చేయబడుతున్నది. ఉపాసుయోడైన బ్రహ్మను ఉపాసించే తనకంటే 
వేరయినవాడుగా ఉపాసించాలా్న? లేక ఉపాసన చేసేవాడికి ఆత్మగా ఉపాసన 
చేయాలా్న అని. తగినది ఏది అంటే వేరయినవాడని అనడమే సబబు అని. 
ఎందువల్లనంట్రా? బ్రహ్మ ఉపాసన చేసే ప్రతయోగాత్మ కంటే వేరయినవాడవడం వల్ల. 
అరాథానతురతవాము అని అధికంతు భ్దన్ర్్దశాత్ 2) అధిక్పదేశాత్ 3) న్తరోఽనుపపతేతోః 
ఇతాయోది సూత్రాలయందు ప్రతిపాదించినారు. ఎలాంటి సవారూపాని్న కలి్ ఉనా్నడో 
అటువంటి బ్రహ్మనే కదా ఉపాసింపదగిన వాడవుతునా్నడు. ఉన్న తీరుగా కాకుండా 
ఉపాసన చేసినట్లయితే బ్రహ్మ ప్రాపితు కూడావేరుగానే అవుతుంది. యధ్క్రతురస్మన్ 
లోకేపుర్షభవతి తథేతః ప్రేత్యభవతి ఈ లోకములో ఎటువంటి పనులను 
చేసుతునా్నడో అటువంటి ఫలాలను మాత్రమే పైలోకాలలో అనుభవిసుతునా్నడు అని 
కదా నాయోయము ఉన్నది. అందువలన తనకంటే వేరైనవాడుగా బ్రహ్మను ఉపాసన 
చేయాలె అని. ఈ విధంగా పూరవాపక్షము వసేతు చెప్పబడుతున్నది.  ఆతే్మతితు ఆత్మఅని. 
తు శబదుము అవధ్రణారథాములో ప్రయోగించినారు. ఉపాసించేవానికి బ్రహ్మ ఆత్మ 
అనియ్ ఉపాసనను చెయాయోలి. ఉపాసకుడైన ప్రతయోగాత్మ తన శరీరానికి తాను ఎట్్ల 
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ఆత్మ అవుతునా్నడో అట్్లగే తనకు కూడా పరం బ్రహ్మ ఆత్మ అని ఉపాసించాలి 
అని అరథాము. ఎందువల్ల అంట్రా? మనకంటే ముందు ఉన్న ఉపాసకులు తవింవా 
అహమస్మ భగవోదేవతే. అహంవై తవిమస ఓ పూజుయోరాలవగు దేవతా న్వేనేనై 
ఉనా్నను. నేనే న్వై ఉనా్నవు అని ఇట్్లగే ఉపాసించ్తునా్నరు. ఉపాసన చేసే వాడి 
కంటే అరాథానతురమైనవాడు బ్రహ్మ ఉపాసించేవాళ్్ళ నేను అని తమను / ఉపాసించ్ 
తున్నవారు అనే విషయాని్న ఎట్్ల తెలుస్కుంటునా్నరు అంటే గ్రాహయనితు చ అని 
చెపుతునా్నరు. పరస్పర విరోధము లేని అరాథాని్న శాస్త్రలు తెలు్పతునా్నయి. తెలుసుకొనేటు్ల 
చేసుతునా్నయి. వాటిని ఉపపాదించ్తునా్నయి అని అరథాము. యఆత్మన్ తిష్ఠన్ 
ఆత్మన్ఽనతోరోయమాతా్మనవేద యస్్మతా్మ శరరం యఆతా్మన మనతోరో యమయతి 
సత ఆతా్మఽనతోరా్యమ్యమృతః అని. అదేవిధంగా సమా్మలాః సోమే్యమాః సరావిః ప్రజాః 
సద్యతనః సత్్రతిష్్ఠః ఐతద్త్మష్మిదంసరవిమ్. ఓ సోముయోడా! ఈ ప్రజలందరూ 
సచ్ఛబదువాచ్యోడినే మూలకారణము - ఉపాదానకారణముగా కలవారు. సతుతు అనబడే 
ఆయనయందే ఆధ్రపడి ఉనా్నరు. ఈ చరాచర ప్రపంచము అంతా ఈ సత్ శబదుము 
చేత పిలువబడే వాడినే తమకు ఆత్మగా కలిగి ఉన్నది. సరవిం ఖలివిదం బ్రహ్మ తజజాలాన్తి 
అనిన్్న. చిదచిదవాసుతువంతా ఆయననుండే పుటిటునందువల్ల, ఆయనలో కలుసూతు 
ఉన్నందువల్ల ఆయనచేత బ్రతికింపబడుతున్నందువల్ల ఆయనచేత నియమింప 
బడుతున్నందువల్ల, ఆయనకు శరీరమై ఉన్నందువల్ల ఈ అంతటికీ ఆయనయ్ 
ఆత్మ. అందువల్ల ఆయన న్కు ఆత్మ. కనుక ప్రతాయోగాత్మ తన శరీరానికి తాను 
ఆత్మఐనందువల్ల నేను దేవుడిని, నేను మనిషిని అని ఏ విధంగా తలుచేకుంటునా్నడో/ 
తెలుస్కుంటునా్నడో ఆ విధంగానే ప్రతయోగాత్మ కూడా పరమాత్మ ఆత్మఐనందువల్ల 
అతడిని కూడా నేను అనియ్ అనుసనా్ధనము చేయడము తగును అని. ఈ విధంగా 
శాసత్రములచేత ఉపపాదింపబడినది కాబటిటు అందర బుదు్ధలూ / అని్న బుదు్ధలూ ఒక్ 
బ్రహ్మయందే నిలిచే ఉన్నందువల్ల అని్న శబాదులూ బ్రహ్మ ఒక్నియందే చెలు్లతున్నవి అని 
ఒపు్పకుంటున్నవారై తవింవా అహమస్మభగవోదేవతే అహం వైతవిమసీ భగవోదేవతే 
అని వయోతిరేకముగా, అదల్ బదల్ గా / ఒకదానికి మరొకటిగా చెపి్పనారు. ఈ అంతటి 
మీద అథయోఽన్యందేవతాము పాసేతోఽన్్యఽస్వన్్యఽహమసీ్మతి నసవేద. ఇక 
ఎవడైతే ఇతరమైన దానిని దేవతగా ఉపాసిసుతునా్నడో అతనికి జా్నము ఏమీ లేదు. 
అతను ఎరుగడు. సరవింతం పరాద్త్ యోఽన్యత్త్మనః సరవిం వేద ఆసమస్తున్్న 
పక్కు పెటటుండి. ఎవడైతే ఆత్మ అనబడే పరమపురుష్డి కంటే వేరయినదిగా ఈ 
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సరావాన్్న భావిసుతునా్నడో అని పరమాత్మ కంటే వేరయినది ఉన్నదని తలచడాని్న 
నిషేధంచడము, పృథక్ ఆతా్మనం ప్రేరితారం చ మతావి తనను వేరుగా, తాను ఆయా 
పనులు చేయడంలో ఎవడు ప్రోతాస్హకుడుగా ప్రేరేపకుడుగా ఉనా్నడో అతడిని వేరుగా 
తెలుస్కొని అనే వాకయోము ప్రకారము పరస్పరము వేరు వేరు అని అనుసనా్ధనము 
చేయుము అని విధంచడమునూ్న విరుద్ధము కాదు. అహం (నేను) అని తనకు 
ఆత్మగా (స్వాత్మ తయా) అనుసనా్ధనము చేయడం వల్ల వేరు అని అనుసంధ్నము 
చేయడాని్న నిషేధంచడమునూ్న కాపాడబడింది. తన శరీరానికంటే తనను 
అధకుడుగా అనుసనా్ధనము చేయడం వలెనే, తనకంటే పరమాత్మను అధకుడుగా 
అనుసనా్ధనము చేయడం వల్ల పృథకతు్వ అనుసనా్ధన విధ్నమునూ్న కాపాడబడింది. 
అధకుడైన బ్రహ్మ ప్రతయోగాత్మకు (జీవుడికి) ఆత్మ ఐనందువల్ల, ఆయనకునూ్న బ్రహ్మ 
శరీరమగుటవలన నిషేధవాకయోము నందు “అకృతోస్్నహే్యషః” ఇతడు పూరు్ణడు కాడు. 
అకృతస్్నః - పూరు్ణడు కాడు. గుణాలు మాత్రమే పరమైతే పూరతు నిండుదనము ఉండదు. 
గుణములతో విశిష్టుడైనపు్పడే పూరతు అని చెప్పబడింది. అందువల్ల ఉపాసితఐనవానికి 
ఆత్మగా బ్రహ్మను ఉపాసించాలి అని అరథాము. ఇద్ ఆత్మతోవిపాసనధికరణము.

*  *  *

ఇక ప్రతీకాధికరణము.

సూ।। న ప్రతీకే నహిసః 4-1-4 ప్రతీకను ఆత్మనుగా తలచరాదు. 
ఉపాసించేవారకి ప్రతీక ఆత్మకాదు. మన్బ్రహే్మతు్యపాసీత మనసుస్ను బ్రహ్మగా 
భావించి ఉపాసించాలి. సయో నమ బ్రహే్మతు్యపాసతే. ఎవడైతే నామమును బ్రహ్మ 
అని ఉపాసించ్తునా్నడో మొదలైన ప్రతీక ఉపాసనల యందు కూడా ఆతా్మను 
సంధ్నము చేయాలా్న లేక చేయవదాదు?  అని విచారము కలిగితే మన్ బ్రహే్మతు్యపాసీత 
మనసుస్నే బ్రహ్మగా ఉపాసించాలి అని బ్రహో్మపాసనతో సమానముగా ఉన్నందున, 
బ్రహ్మ ఉపాసించేవాడికి ఆత్మఐనందువల్లనునూ్న ఆత్మ అనియ్ ఉపాసించాలి అని. 
పూర్పపక్షము సిద్ధమైతే చెప్పబడుతున్నది. నప్రతీకే అని.  ప్రతీకయందు ఆత్మతావాను 
సంధ్నము చేయకూడదు. నహసః - ఉపాసించేవాడికి ప్రతీక ఆత్మ కాదు. ప్రతీక 
ఉపాసనలయందు ప్రతీకనే ఉపాసించదగినది. బ్రహ్మ కాదు. బ్రహ్మ ఐతేన్ ఆ 
ప్రతీకయందు దృషిటుకి విశ్షణము మాత్రమే. దృషిటు అనగా భావన. చూచ్ట. 
ప్రతీకోపాసనమంటే బ్రహ్మ కాని దానియందు బ్రహ్మ అని తలచ్కొని అనుసనా్ధనము 
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చేయుట, ఆ ప్రతీక యందు ఉపాసింపదగిన ప్రతీకకు ఆత్మతవాము - ఆత్మకావడము - 
లేదు. కావున అట్్ల అనుసనా్ధనము చేయకూడదు.

ఏమండీ! ఇక్డ కూడా బ్రహ్మనే ఉపాసింపబడేవాడు. బ్రహ్మకు ఉపాసయోతవాము 
ఉన్నపు్పడు అల్పశకుతులు అచేతనములు ఐన మనసుస్ మొదలైన వాటిని ఉపాసయోములుగా 
ఆశ్రయించడము నాయోయము కాదు. అందువల్ల మనసుస్ ఆది దృషిటుతో బ్రహ్మనే 
ఉపాసుయోడు అని అంటే దానికి సమాధ్నాని్న చెపుతునా్నరు.

సూ।। బ్రహ్మ దృషట్ర్త్కరా్షత్ 4-1-5 మనసుస్ మొదలైనవాటియందు బ్రహ్మగా 
దృషిటు పెటటుడమే మంచిది బ్రహ్మ యందు మనసుస్ మొదలైనవాటినిగా దృషిటు పెటటుడము 
తగదు. బ్రహ్మ మనసుస్ మొదలైనవాటికంటే గప్పవాడు. అవేమో చాలా న్చమైనవి 
ఆయన దృషాటుయా. గప్పవాడైన రాజు నందు బంటుగా భావన చేయడం ప్రతయోవాయాని్న 
(దోషాని్న) కలుగచేసుతుంది. భృతుయోని యందు రాజు అనే భావన పెడితే మేలు 
కలుగచేసుతుంది. ఇద్ ప్రతీకాధికరణము.

*  *  *

ఇక ఆద్తా్యద్ మత్యధికరణము.

సూ।। ఆద్తా్యద్ మతయ శా్చంగ ఉపపతేతోః 4-1-06 క్రతువునకు అంగమైన 
ఉదీ్థ్దుల యందు ఆదితాయోది దృషిటునే చేయాలి. ఆదితాయోదులే ఉత్మృష్టులు అనే 
విషయము పొసగుతున్నది. య ఏ వాసౌ తపతి తముదీగాథము పాసీత. ఈ తపించేవాడు 
ఎవడు ఉనా్నడో అతడిని ఉదీ్థముగా ఉపాసించాలి ఇతాయోది కర్మలకు అంగాలను 
ఆశ్రయించే ఉపాసనల యందు సంశయము కలుగుతున్నది. కరా్మంగమైన 
ఉద్ గీథ్దుల యందు ఆదితాయోది దృషిటు చేయాలా లేక ఆదితాయోదుల యందే ఉదీ్థ్ది 
దృషిటు చేయాలా్న అని. నికృష్టుని యందు - తకు్వ స్థాయి వయోకితుయందు ఉత్మృషటు దృషిటు 
చూపాలి అనే నాయోయము ప్రకారము ఉదీ్థ్దులు ఫలాని్న స్ధంచిపెటేటు కర్మలకు 
అంగము ఐనందున ఫలములు కాని ఆదితాయోదుల కంటే ఉత్మృష్టులు ఐన ఆదితాయోదుల 
యందు ఉద్ గీథ్ధ దృషిటు చేయాలి. అని పూరవాపక్షము వసేతు సమాధ్నము చెపుతునా్నరు. 
ఆదితాయోది మతయశాచేంగే అని. చశబదుము అవధ్రణారథాములో క్రతువునకు 
అంగముఐన ఉద్ గీథ్దులయందు ఆదితాయోది దృషిటునే చేయాలి. ఎందుకనగా? 
ఉపపతేతుః ఆదితాయోదులే ఉత్ కృష్టులు అనడమే పొసగుతుంది కాబటిటు ఆదితుయోడు 
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మొదలైన దేవతలను ఆరాధంచడము దావారా కర్మలు కూడా ఫలస్ధనాలవుతున్నవి. 
అందువల్ల ఉద్ గీథ్ది అంగముల యందు ఆదితాయోది దృషిటుని చేయవలెను. ఇద్ 
ఆద్తా్యద్మత్యధికరణము.

*  *  *

ఇక ఆసీనధికరణము.

సూ।। ఆసీనః సమభూవాత్ 4-1-7 కూరొచేనియ్ ధ్యోనమును చేయాలి. అపు్పడైతేనే 
కుదురుతుంది.  మోక్షాని్న స్ధంచిపెటేటుదిగా వేదానతు శాస్త్రలచేత, విధంపబడిన - 
జా్నము ధ్యోనము, ఉపాసన మొదలైన శబాదులచేత చెప్పబడేది. మాటిమాటికి అవృతతుము 
చేయబడుతున్నదైన సనతుత స్మమృతి రూపమైనటిటుది అని చెప్పబడింది. అటువంటి ధ్యోనాని్న 
కూరొచేని, పడుకొని, నిలబడి, నడుసూతు ఐనా చేయవచ్చే. భేదము ఏమీ ఉండదు కాబటిటు 
ఇట్్లగానే ధ్యోనము చేయాలి అనే నియమము లేనందువల్ల ఏ తీరుగానైనా ధ్యోనము 
చేయవచ్చేను అని ఎదురు వాదము వసేతు చెప్పబడుతున్నది. అస్నః అని. కూరుచేనియ్ 
ఉపాసనము చెయాయోలి. ఎందువల్ల అంటే అట్్లగైతేనే ధ్యోనము చేయడం కుదురుతుంది 
కనుక. కూరుచేన్నవాడికి మాత్రమే మనసుస్ ఏకాగ్రంగా ఉండడానికి అవకాశము 
ఉన్నది. నిలుచేండడము నడుసూతు ఉండడాలకు ప్రతేయోక ప్రయతా్నలు అవసరము. ఇక 
పడుకొని గనుక ధ్యోనము చేసేటట్లయితే నిద్ర వసుతుంది. పశాచేర్ధధ్రణ ప్రయత్నము 
- వెనుకకు ఆనుకొని ఉండాలనే ప్రయత్నము - ను నివారంచడానికి స్పాశ్రయము 
నందు కూచోని ధ్యోనము చేయాలి.

సూ।। ధ్్యనచ్చ 4-1-08 న్ద్ధ్్యసతవ్యః అని ఉపాసన ధ్యోనరూపమైనది 
కాబటిటు ఏకాగ్రమైన మనసుస్ తప్పక ఉండాలి. ఏకాగ్రము ఒక్ విషయముపైననే 
కదలక మెదలక నిలిచే ఉండుట. ధ్యోనము అంటే విజాతీయములు - చేసుతున్న పనికి 
భన్నములైనవి - ఐన ప్రతయోయాలతో అనతురాయము - ఎడము / మధయోలో చొరబాటు 
లేకుండడము. ఒకే వసుతువును చినితుంచ్తూ / తలుసూతు ఉండడము అని చెప్పబడింది.

సూ।। అచలతవిం చాపేక్ష్ 4-1-9 ధ్యోనము చేసేటపు్పడు మనసుస్తో పాటు 
శరీరము కూడా కదలక మెదలక ఉండాలి. అది అవసరము కాబటేటు పృథివీ అనతురక్షము 
మొదలైనవాటియందు ధ్యోనము చేసుతున్నటు్ల ఉన్నవి అని చెప్పడం కనిపిసుతున్నది. 
ధ్్యయతీవ పృథివీ; ధ్్యయతీవానతోరిక్మ్. ధ్్యయతీవదౌ్యః ధ్్యయనీతోవాఽపః. 
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ధ్్యయనీతో వపరవితాః. భూమి, ఆకాశం, దుయోలోకము, న్ళ్్ళ, కొండలు ధ్యోనము 
చేసుతున్నటు్లగా ఉన్నవి. అని ప్రయోగాలు ఉన్నవి. కావున పృథివీ పరవాతాదుల వలె 
ఏకాగ్ర చితతుంతో నిశచేలంగా ఉండడము కూరుచేన్న ఉపాసకుడికే స్ధయోమవుతుంది.

సూ।। స్మరన్తోచ 4-1-10 కూరుచేన్నవాడికే ధ్యోనము స్ధయోమవుతుందని 
స్మమృతులు చెపు్పతున్నవి. శ్్ల।। శుచౌదేశే ప్రతిష్్ఠప్య సథారమాసనమాత్మనః। నతు్యచి్ఛ్రతమ్ 
నతినీచం చేలాజిన కశ్తతోరమ్। తతైత్కాగ్రం మనఃకృతావి యతచితేతోన్్ద్రయక్రియః। 
ఉపవిశా్యఽ సన్ యంజా్యత్ యోగమాత్మ విశుద్ధయే.

తా।। పరశుభ్రమైన ప్రదేశములో మరీ ఎతుతు కాకుండా మరీ దిగువకు కాకుండా 
దర్భలు దానిపైన వసత్రము, దానిపైన జింకచర్మములను పరుచేకొని ఆ ఆసనముపైన 
కూరొచేని మనసుస్, ఇంద్రియాలయొక్ పనులను మాని మనసుస్ను ఒక్విషయము 
పైననే నిలిపి ఉంచి యోగమును చేయాలి. ఇది ఆత్మ (మనసుస్) శుది్ధకి అవసరము అని 
భగవద్ గీత యందు చెప్పబడింది.

సూ।। యత్రైకాగ్రతా తత్విశేష్త్ 4-1-11 ఏకాగ్రతకు మించిన దేశము 
కాలముల యొక్ విశ్షాలు ఇవి అని వినిపించలేదు కాబటిటు ఏకాగ్రతకు అనుకూలమైన 
ఏ దేశము కాలము ఉన్నదో అదే ఉపానను చేసేవానికి తగినదేశము కాలము. సమే 
శుచౌ శర్కరావహి్న వాలుకావరిజాతే చదునుగా, పరశుభ్రంగా, గులకరాళ్్ళ వేడిమి 
ఇసుక వంటివి లేని ప్రదేశములో అని చెప్పడము ఏకాగ్రతకు బాగా అనుకూలమైన 
దేశాని్న చెపుతున్నది. కాని ఈ ప్రదేశములోనే అని ప్రతితు చెపి్ప నియనిత్రంచడం లేదు. 
వాకయోము యొక్ చివరలో మన్ఽనుకూలే మనసుస్కు నచిచేనచోట అని ఉన్నది 
కాబటిటు. ఇద్ ఆసీనధికరణము.

*  *  *

ఇక ఆప్రయాణాధికరణము.

సూ।। ఆప్రయాణాత్ తత్పిహి దృషట్మ్ 4-1-12 ఈ ఉపాసనను మరణము 
కలిగేంతవరకూ కొనస్గించాలి అది ఆరంభంప బడిన నాటి నుండి మధయోకాలములో 
కూడా కనిపిసుతున్నది. ఈ విధంగా అపవరా్నికి (మోక్షానికి) స్ధనమైనటిటుది 
చెప్పబడిన లక్షణాలు గలది ఐన ఉపాసనను ఒక్నాడే ఆచరంచాలా్న? లేక 
శరీరాను్నండి బయలుదేర పోయ్ంతవరకు ప్రతిదినమూ కొనస్గించాలా్న? అని 
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సనేదుహము తల ఎతితుతే శాస్త్రరథాము ఒక్నాడే చేయబడింది కాబటిటు అంతటి తోనే 
ముగించాలని సిద్ధమైంది. దానికి సమాధ్నము ఆప్రయాణాత్ అని చెప్పబడుతున్నది. 
అనగా మరణము కలిగేంతవరకూ ఉపాసనను చేయవలెను. ఎందుకని అంటే తత్రాపి 
హదృషటుమ్ - ఉపాసనకు పూనుకున్నది మొదలు మరణము వరకు ఉండే కాలమేది 
ఉన్నదో ఆ నడుమ కాలమంతా ఉపాసన చేయబడడము కనిపిసుతున్నది. సఖలేవివం 
వరతోయన్ యావద్ యషం బ్రహ్మలోకమభి సమ్ద్యతే ఇతి అతడు ఈ విధంగా 
ఆయుషయోము ఉన్నంతవరకూ నడుపుకొంటూ బ్రహ్మ లోకానికి చేరుకుంటునా్నడు అని 
శ్రుతివాకయోమున్నది. ఇద్ ఆ ప్రయాణాధికరణము.

*  *  *

ఇక పైన తదధిగమాధికరణము.

సూ।। తదధిగమః ఉతతోర పరావిఘయోః అశే్లషవినశౌతదవిష్ప దేశాత్ 
4-1-13 బ్రహ్మ విదయోను పొందితే పురుష్డికి ఆ విదయో యొక్ మహమ వలన ఉతతుర 
పూరావాఘములు అంటకపోవడము, నాశనమై పోవడము జరుగుతవి. అట్్లగని 
చెపి్పనందువల్ల. ఈ విదాయో సవారూపాని్న ఇంతకు మునుపు చెపి్పనటు్ల శ్ధంచి ప్రసుతుతము 
విదయో యొక్ ఫలాని్న చింతించడానికి పూనుకొంటునా్నడు. బ్రహ్మ విదయో లభంచితే 
పురుష్డి యొక్ తొలుతటి పాపాలు, తరువాత పాపాలు నశించడము, అంటకుండా 
పోవడమునూ్న జరుగుతవి. అని వినిపిసుతున్నది. తద్యథ పుష్కరపలాశ ఆప్నశి్లష్యన్తో, 
ఏవమేవం విద్ పాపం కర్మన శి్లష్యతే. అది ఎట్్లగంటే తామరాకుకు పైన న్ళ్్ళ అంటవో 
ఆ తీరుగానే ఈ పరమాత్మ యొక్ సవారూపాని్న తెలుస్కుని ఉపాసించేవాడిని పాపపు 
కర్మ తాకదు. తస్్యవాతా్మ పదవితతోం విద్తావి నకర్మణా లిప్యతే పాపకేన ఈ తీరున 
ఆ పరమపురుష్నియొక్ పాదపదా్మలను తెలుస్కొని ఉపాసించి పాపపు కర్మలతో 
అంటుబడడు పరమాత్మకు చెందిన జా్నాని్న(బ్రహ్మవిదయోను) పొందిన తరువాత 
జరగిన పొరపాట్ల వల్ల కలిగిన పాపాలు (ఉతతురాఘాలు) అంటుకొనవు. తద్యథ ఇషీ 
కతూలమగౌ్న ప్రోతం ప్రద్యేత ఏవం హాస్యసర్విపాపా్మనః ప్రద్యన్తో. రలు్ల దూదిని 
అగి్నలో వేసితే ఎట్్ల మాడిమసి ఐపోతుందో అట్్లగే ఈ బ్రహో్మపాసకుని యొక్ అని్న 
పాపాలు నామరూపాలు లేకుండా నశించిపోతవి. క్షీయన్తో చాస్య కరా్మణి తస్మన్ దృషేట్ 
పరావర్. అందరకనా్న, అని్నంటిలో, మిన్న ఐన ఆ పురుష్తతుముడిని దర్శంచినవాడికి 
అని్న కర్మలు అడుగులేకుండా తరగిపోతవి. అని బ్రహ్మను పొందడానికి జా్నాని కన్న 
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ముందరవైన పాపాలు (పూరావాఘాలు) నశించిపోతవి. ఈ అశ్్లషము, వినాశాలు 
బ్రహ్మ విదయోయొక్ ఫలములు అనడం పొసుగుతుందా? పొసగదా? అని సంశయము. 
ఏది తగును అని అంటే పొసగవు అనడమే సర. ఎందువల్లనంటే న భుకతోం క్షీయతే 
కర్మకల్క్ట్శతైరపి. కలా్పలు కోటి సంఖయోగలవి గడచిపోయినా సరే తను చేసిన 
పుణయోపాపరూపకర్మ అనుభవించక తరగిపోదు. ఇతాయోదిగా ఉన్న శాసత్రముతో విరోధము 
వసుతుంది కాబటిటు, ఐతే ఇంతకుముందు చూపిన అశ్్లష వినాశాలు మోక్షస్ధనమైన 
విదయోను విధంచే వాకయోశ్షమునందున్నటిటువి. ఎట్్లగో ఒకట్్లగ విదాయోసుతుతికి 
చెందినవి అని ప్రతిపాదించినట్లయితే పొసగుతవి. ఐతే విదయోపూరోవాతతురాఘములకు 
ప్రాయశిచేతతుముగా విధంపబడడము లేదు. ఐనపు్పడు ప్రాయశిచేతతుముతో పాపాల 
వినాశము చెప్పబడుతుంది. విదయో కదా! బ్రహ్మవిద్ప్్నతి పరమ్, బ్రహ్మవేద 
బ్రహ్్మవభవతి. అని బ్రహ్మను చేరుకొనే మార్ముగా విధంపబడుతున్నది. అందువల్ల 
ఈ పాపాల వినాశనము, అంటకపోవడాలను గురంచి చెప్పడము అరథావాదము - 
(విదయోను పొగిడేది మాత్రమే). అని ఈ విధంగా పూరవాపక్షము ప్రాపితుసేతు సమాధ్నము 
చెప్పబడుతున్నది. తదధగమే అని. విదాయోప్రాపితు కలిగిన పురుష్డికి విదయో యొక్ 
మహమ వలన ఉతతుర పూరావాఘముల యొక్ అశ్్లషము వినాశములు జరుగడం 
పొసగుతుంది. ఎందువల్లనంటే ఇటువంటిదిగా విదాయోమహాత్మయాము తెలియవసుతున్నది. 
ఏవం విద్ పాపంకర్మనశి్లష్యతే 2) ఏవం హాస్యసర్విపాపా్మనః ప్రద్యన్తో ఇతాయోదులైన 
వాకాయోలవల్ల.

నభుకతోం క్షీయతేకర్మ అనే శాసత్రముతో దీనికి విరోధము వసుతుంది కదా అని 
అనగూడదు. అది వేరే విషయానికి చెందింది. ఆ వాకయోము కర్మలయొక్ ఫలాని్న 
పుటిటుంచే స్మరాథాయాని్న గటిటు చేసే విషయానికి సమ్బని్ధంచింది. ఇదేమో పుటిటున విదయో 
అంతకుమునుపు చేసిన పాపాలయొక్ ఫలజనన స్మరాథాయాని్న నశింపచేసే శకితుని 
మరయు పుటటుబోయ్ కర్మలయొక్ ఫల జనన శకితుని పుటటుకుండా అడడిగించగల 
స్మరాథాయాని్నన్్న ప్రతిపాదిసుతున్నది. కాబటిటు రండు వాకాయోలయొక్ విషయము 
వేరువేరు అవుతున్నది. ఎట్్లగంటే అగి్న జలములకు వేడిమి, దాని్న నివారంచగల 
స్మరాథాయాలకు చెందిన విషయాలు రండింటికిన్్న, వాటిని తెలిప్ ప్రమాణాలకునూ్న 
విషయభేదముండడాని్న బటిటు రండూ ప్రమాణాలు అవుతున్నటు్లగానే ఇక్డ రండు 
విషయాలు వేరేవారు కాబటిటు విరోధము లేదు.
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పాపాని్న అంటకుండా చేయడము - వైదిక కర్మను చెయయోడానికి వీలు గాకుండా 
అయోగయోత, వాసన, ప్రతయోవాయానికి కారణము ఐన శకితు ఉత్పతితుకి అడడింకులు 
ఏర్పరచేడమును అఘసయో అశ్్లషకరణము అని అంట్రు. పురుష్డికి అతడు 
అంతకుముందు చేసిన పాపాలు వైదిక కర్మ అయోగయోతను తనతో సమానమైన మరొక 
పాపకర్మను ఆరంభంచడములో కోరకను పుటిటుంచడము, అందువల్ల ప్రతయోవాయమును 
(దోషాని్న) కలుగచేసతువి.

అఘసయో వినాశకరణము / పాపాని్న నశింపచేయడము - పుటిటునటిటు పాపము 
యొక్ శకితుని లేకుండా చేయడము - (వినాశకరణము) అటువంటి శకితు ఏది? అని 
అంటే వాటియందు పరమపురుష్నికి ప్రీతి లేకపోవడమే. అందువల్ల ఈ విధంగా 
విదయో తెలిస్నవాడికి వేదయోమైన అరథాము - తెలుస్కోదగిన అంశము / భగవనుతుడు మికి్లి 
ప్రియమైన వాడు కావడం వల్ల, విదయో తాను కూడా ఉపాసకుడికి నిరతిశయమైన 
ప్రీతిపాత్రమవుతూ వేదుయోడైన పరమపురుష్ని యొక్ ఆరాధన సవారూపము కలదై, 
ఉపాసకుడు తొలుత చేసిన పాపముల రాశి నుండి పుటిటున పరమ పురుష్ని యొక్ 
అప్రీతిని లేకుండా చేసుతుంది. ఆ విదయోనే తాను పుటిటున తరువాత కాలములో కలుగబోయ్ 
పాపముల కారణంగా పరమ పురుష్నిలో పుటటుబోయ్ అప్రీతిని పుటటుకుండా 
అడుడికుంటుంది. ఐతే ఈ అశ్్లషవచనము ప్రామాదికములైన కర్మల వలన పుటిటునదానికి 
చెందినదిగా తలచాలి. నవిరతోదుశ్చరితాత్ చెడునడతలను మానుకొనన్వాడు. 
ఇతాయోదివాకాయోల చేత చనిపోయ్ంత వరకు ప్రతిదినమూ పుటేటుటువంటి పోను పోనూ 
మరంత ఎకు్వ అవుతూ ఉండే విదయో చెడు నడవడికల నుంచి విరమించినపు్పడే 
పుడుతున్నదని తెలుసుతున్నది. ఇద్ తదధిగమాధికరణము.

*  *  *

ఇక ముందు ఇతరాధికరణము.

సూ।। ఇతరస్్యపే్యవమసంశే్లషః పాతేతు 4-1-14 పాపానికి వయోతిరేకమైన 
పుణయోముకూడా అది ముందరది ఐనా తరావాతిది ఐనా సరే ఈ పాపము వలెనే 
అశ్్లషవినాశాలను పొందుతుంది. శరీరము పడిపోతే మాత్రము అవి నశిస్తుయి. 
విదయో వల్ల ఉపాసకుని యొక్ ముందు వెనుకల పాపాలు అశ్్లష వినాశాలను 
పొందుతవి అని చెప్పబడింది. ఇతరసయో - పుణయోమునకు కూడా, ఏవమ్ - చెపి్పన 
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నాయోయము ప్రకారము విదయో వల్ల అశ్్లష వినాశాలు జరుగుతవి. విదాయో ఫలానికి 
విరోధ కావడమనేది పాపపుణాయోలు రండింటికీ సమానమే. అట్్లగని చెప్పడము 
వల్లనునూ్న. సుకృత దుష్మృతాలను రండింటిన్ ఉదేదుశించి సర్విపాపా్మన్ఽతో 
న్వరతోన్ ఈ బ్రహ్మ విదాయో ఉపాసన వలన ఇతడి నుండి పాపాలన్్న తొలగిపోతవి. అని 
నిరేదుశము. తత్ సుకృతదుష్కమృతే ధూనుతే. ఆ కారణంగా పుణయోపాపాలను రండింటిన్ 
దులిపి వేసుకుంట్డు. అనిన్్న నిరేదుశము - ప్రు్ల ఎతితు చెప్పడము ఉన్నది. మోక్షాని్న 
పొందాలని కోరుకునే వానికి పుణయోఫలము కూడా నచచేనిదే కాబటిటు సుకృతాని్న 
కూడా పాప శబదుముతో చెపి్పనారు. సుకృతము కూడా శాస్త్రయమైనదే కాబటిటు దాని 
ఫలముపై కొందరకి ఇషటుము ఉన్నందువల్ల, ఆ ముచచేట బయటపడుతున్నది కాబటిటు 
విదయోతో అవిరోధ శంకను తొలిగించడానికి అతిదేశము చేసుకునా్నరు. విదావాంసుడికి 
కూడా ఇతి కరతువయోతతో కూడిన ఉపాసనను నిరవారతుంచడానికి వరషిములు కురవడము, 
పంటలు సమృది్ధగా పండి ఆహారము ఇబ్బడి ముబ్బడిగా పొందడమునూ్న ఇషాటులే 
కదా ఐనపు్పడు అవి విదయోతో విరోధమున్నందువల్ల నశించ్తాయి అనడం ఎట్్ల 
ఒపు్పతుంది అని అనకూడదు. ఆ విషయంలోనే పాతేతు అని చెపి్పనారు. శరీరము 
కూలిపోయినపు్పడు అవి - వృషటుయానా్నదులు నశించి పోతవి అని. శరీరపాతము ఐన 
తరువాత విదయోకు అనుగుణమైన అదృషటుఫలాలు అనగా సుకృతాలు నశించ్తవి అని 
అరథాము. ఇద్ ఇతరాధికరణము.

*  *  *

ఇంక అనరబ్ధకారా్యధికరణము.

సూ।। అనరబ్ధ కార్్య ఏ వతు పర్వి తదవధేః 4-1-15 బ్రహ్మ విదయో పుటటుడానికి 
ముందు ఉన్నటువంటి సుకృత దుష్మృతాలే తమవైన ఫలాలను అనుభవింపచేయడానికి 
పూనుకోనినవే నశించ్తవి. వాటికి హదుదు శరీరము నశించి పోవడముతో ముగుసుతుంది 
కనుక. బ్రహ్మ విదయో ఉత్పతితు కావడానికి ముందు వెనుకలో్ల అనుభవింపవలసిన సుకృత 
దుష్మృతాలు అశ్్లష వినాశాలను పొందుతవి అని చెపి్పనారు. ఐతే దానికంటే ముందున్న 
పాపపుణాయోలు తేడా ఏమీ లేకుండా నశించిపోతాయా? లేక అనారబ్ధకారయోములు - 
తమ పనిని చేయడం ఆరంభంచనివేనా? అని సందేహము కలిగితే సర్విపాపా్మనః 
ప్రద్యన్తో పాపాలన్్న నశించిపోతవి అని వినిపించ్తున్నందువల్ల, మరయు విదయో 
ఉత్పతితు ఐన తరువాత కూడా శరీరము నిలిచే ఉంటున్నందువల్లనునూ్న కుమ్మరవాని 
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స్రే (చక్రము) తిరగినటు్ల పూరవా సంస్్రము ప్రకారము జీవనము కొనస్గడానికి 
అవకాశము ఉన్నందువల్ల అవిశ్షముగానే - మిగులు ఏమీ లేకుండానే పుణయోపాపాలు 
రండూ నశించ్తవి అని పూరవాపక్షము వసేతు చెప్పబడుతున్నది. అనారబ్ధ కారేయో ఏవతు 
పూరేవా అని. విదయో కలుగడానికి ముందరవైన ఫలములను ఇవవాడం మొదలుపెటటుని 
సుకృత దుష్మృతాలే - విదయో వల్ల నశించ్తవి. ఎందువల్లనంటే తదవధ్ః అదే అవధ 
కనుక - తస్యతావదేవ చిరమ్. యావన్న విమోక్షే్య అథ సమ్తేస్ష్. ఆ మోక్షము 
పొందడానికి శరీరము పడి పోవడమే ఆలసయోము. ఎంతవరకు విడిపోన్ అంతవరకు 
ఇక్డే ఉంట్ను. ఆకాసతు జరగిందా. ఇక ఆలసయోము లేదు పరమాత్మను చేరుకుంట్ను 
అని శరీరము పడిపోవడమే ఆలసయోము అని అవధ - గడువు వేదముచే చెప్పబడుతున్నది. 
పుణాయోపుణయో కర్మల వలన పుటిటున భగవనుతుని ప్రీతి అప్రీతులకు వయోతిరేకంగా/భన్నముగా 
శరీరము నిలువడానికి కారణమైన సంస్్రము కొనస్గుతుందని అనడానికి 
ప్రమాణము లేదు.  ఇద్ అనరబ్ధ కారా్యధికరణము.

*  *  *

ఇక పైన అగ్న హోత్ద్యధికరణము.

సూ।। అగ్నహోత్ద్ తు తత్ కారా్యయవ తద్దర్శనత్ 4-1-16 అగి్నహోత్రాది 
ఆశ్రమధరా్మలు ఫలముతో అశ్్లషము - అంటకపోవడము - కుదురదు కనుక 
అనుషిఠుంచవలసినవే. ఆ విషయము కనిపించ్తున్నది. ఇతరస్్యఽపే్యవమసంశే్లషః 
అనే సూత్రము వదదు విదాయోబలము చేత పుణయోఫలము కూడా బ్రహ్మవేతతుతో అశ్్లషానే్న 
పొందుతుంది అని చెప్పబడింది. నితయోనైమితితుకాలు ఐన అగి్నహోత్రాదులు అవి 
ఆశ్రమధరా్మలు ఐనా తాను చేసేవే కాబటిటు వాటి ఫలాలతో అశ్్లషము వల్ల ఏవగింపుతో 
అనుషాఠునము చేయకపోయినట్లయితే కరతువయోము ఏమిట్ విశదీకరంచ్తునా్నరు. 
అగి్నహోత్రాదితు అని. తు శబదుము ఇతరములైన సుకృతాలను గురంచి విశ్షము 
చెప్పడం కొరకు. (విశ్షణారథాః) అగి్నహోత్రము మొదలైన ఆశ్రమధరా్మలు ఫలములతో 
అంటు (శ్్లషము) లేకపోవడం వల్ల అనుషిఠుంచాలిస్నవే. వాటితో అశ్్లషానికి కారణము 
ఏమిటంటే అగి్నహోత్రాదులు విదోయోత్పతితుకి కారణాలు అవుతున్నవి కనుక. విదయో అనే 
కారయోము కొరకే గదా విదావాంసుడు అగి్నహోత్రాదులను అనుషిఠుంచ్తునా్నడు. ఇది ఎట్్ల 
తెలుసుతున్నదంటే తదదుర్శనాత్ కనిపించడం వలన. తమేతం వేద్నువచన్న బ్రాహ్మణాః 
వివిద్షన్తోయజ్ఞానద్న్న తపస్ఽనశకేన ఇతాయోది వాకాయోల దావారా అగి్నహోత్రాదులు 
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విదాయోస్ధనాలు అని తెలుసుతున్నది కనిపిసుతున్నది. విదయో మరణము వరకు ఆచరంచ్ట 
వలన మరంతగా పెరగిన అభాయోస్ధ్యాతిశయము కలది అయియో ప్రతిదినమూ 
కొతతుకొతతు చిగుళ్ళను వేసుతున్నందువలన దాని పుటుటుక కోసము ఆశ్రమకర్మలను కూడా 
ప్రతిదినమూ ఆచరంచాలిస్ందే. కాని తీరుకు ఆశ్రమకర్మలోపము ఏర్పడి అనతుఃకరణము 
దూషితము కావడంవల్ల విదోయోత్పతేతు లేకుండా పోతుంది.

ఒకవేళ అగి్నహోత్రము మొదలైన సత్ కర్మలు విదోయోత్పతితు కొరకు ఆచరంచవలసి 
నటువంటివి. విదోయోత్పతితు కంటే ముందటి పుణయోము యావత్ సమా్త ముషతావి 
శరీరము పడిపోయ్ంతవరకు ఉండి ప్రాపా్యనతోం కర్మణః కర్మయొక్ పొలిమేరదాటి 
అని చెపి్పనటు్ల అనుభవము చేత నశించిపోయింది. ఇక ప్రారబ్ధఫలము అనుభవించగా 
ఇంకా కొంత మిగిలే ఉన్నది. సుహృదః స్ధుకృతా్యమ్ మంచి మనసుస్ కల మిత్రులు 
అతనియొక్ సత్ కర్మ విశ్షాని్న / పుణాయోని్న పొందుతునా్నరు. అని చెపి్పనపుడు ఆ 
వాకాయోనికి చెప్పదలుచేకొన్న విషయము ఏమిటి? అంటే చెపుతునా్నరు.

సూ।। అతోఽన్యఽపిహే్యకేష్ముభయోః 4-1-17 ఈ అగి్నహోత్రాది 
కర్మకంటే వేరయిన సుకృతము ఇంకొంత ఉండనే ఉంటుంది. దానికి సమ్బని్ధంచిన 
శ్రుతి ఒకర శాఖలో వినిపిసుతున్నది. విదయోవల్ల అశ్్లష వినాశాలు కలు్తాయి అని చెప్్ప శ్రుతి 
కూడా వాటికి సమ్బని్ధంచిందే. అతః = అగి్నహోత్రము మొదలైన స్ధుకృతయోము కంటే 
విదోయోత్పతితు కోసము ఐన దానికంటే, అనాయోఽపిఽవిదాయోధగమానికంటే పూరోవాతతురములు 
ఐన పుణయోకర్మలు ప్రబలమైన మరొక్ కర్మచేత అడడిగింపబడి నిలిచే పోయినటువంటిది 
ఐన స్ధుకృతయోము అననతుమైనది - ముగియనటిటుది - ఇంకా మిగిలి ఉంటుంది. దానికి 
సమ్బని్ధంచినది ఒకానొక వేద శాఖ వార ఈ వచనము. తస్యపుత్ః ద్యము పయన్తో. 
సుహృదఃస్ధు కృతా్యమ్. చనిపోయిన బ్రహ్మవేతతు యొక్ కొడుకులు ఆసితులో భాగాని్న 
పొందుతారు. సే్నహతులు పుణయోఫలాని్న పొందుతునా్నరు అని. విదయో చేత అశ్్లష 
వినాశాలు కలుగుతాయి అనే శ్రుతికూడా ఆ పుణయోకర్మకు చెందినదే.

అనుషిఠుంపబడిన కర్మ ఫలముతో ప్రతిబన్ధ సమ్భవము - సమ్బనా్ధని్న కలి్ 
ఉండడము గురంచి ఇంతకుముందు చెపి్పనదాని్న గురుతుచేసుతునా్నడు.

సూ।। యదేవ విద్యయేతి హి 4-1-18 యదేవ విద్యయాకరోతి తదేవ 
వీర్యవతతోరమ్ అని ఉద్ గీథ విదయోకు క్రతుఫలముతో సమ్బన్ధము లేదు. దాని ఫలము 
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వేరుగానే ఉన్నది అని చెపి్పనందువల్ల అనుషిఠుతమైన కర్మకు కూడా ఫలముతో 
ప్రతిబన్ధము సూచింపబడుతున్నది కదా? అందువలన ఇది విదావాంసుడు - బ్రహ్మవేతతు 
- అనుషిఠుంచిన ప్రతిబద్ధ ఫలాని్న గూరచేన విషయము. సుహృదః స్ధుకృతాయోమ్ అనే 
మాట శాట్యోయనుడి అభప్రాయానికి చెందింది. ఇద్ అగ్నహోత్ద్యధికరణము.

*  *  *

ఇక ఇతరక్పణాధికరణము

సూ।। భోగేనతు ఇతర్ క్పయితావిఽథ సమ్ద్యతే 4-1-19 ప్రారంభంచబడిన 
పుణయోపాప ఫలాలను అనుభవించిన పిదపనే పరమాత్మ సని్నధకి చేరుకుంట్రు. 
ఏ పుణయోపాపాలకు అశ్్లష వినాశాలు చెప్పబడినాయో వాటికంటే వేరుగా ఉన్న 
ఆరంభంపబడిన కారయోములు గలవి ఐన పుణయోపాపాలు (అనుభవించ్తున్నటిటువి) - 
విదయో పుటిటున శరీరము యొక్ చివరలోనా? లేక ఆ శరీరము యొక్ అవధ ముగిసిన 
తరువాతనేనా? అది కాకుంటే మరొక శరీరము పొందినాక దాని చివరలోనా? 
ఎపు్పడు అవి నాశనమును పొందుతాయి? ప్రారబ్ధకర్మల ముగింపు ఎపు్పడు? వాటికి 
నియమము లేదా? అని సంశయము కలిగింది. తస్య తావదేవ చిరం యావన్న విమోక్షే్య. 
అథసమ్తేస్ష్. అని ఆ శరీరము యొక్ అవస్నములో అని వినిపించ్తున్నది కాబటిటు 
ఆ శరీరము యొక్ చివరలోనే అని సమాధ్నము రాగా చెప్పబడుతున్నది భ్గేనతు 
అని. తు శబదుము పక్షాని్న తిపి్పకొటటుడం కొరకు. ఇతరే - తమ ఫలాలను ఇవవాడాని్న 
మొదలుపెటిటున పుణయోపాపాలను వాటియొక్ ఫలాలను అనుభవించి ముగంపు 
చేసుకొన్ ఆ తరువాత బ్రహ్మను చేరుకుంట్డు. ఆ ఆరబ్ధపుణయోపాప ఫలాలు ఒక్ 
శరీరముతో అనుభవింపబడేవి మాత్రమే ఐతే ఆ శరీరము యొక్ అవస్నము నందే 
బ్రహ్మను చేరుకుంట్డు. అనేక శరీరాలలో అనుభవించదగిన ఫలాలు ఉన్నట్లయితే 
వాటి చివరలోనే బ్రహ్మప్రాపితు కలు్తుంది. ప్రారబ్ధకర్మఫలాలు అనుభవము దావారానే 
ముగింపు చేసుకోదగినవి. తసయో తావదేవ చిరం యావన్న విమోక్షేయో అనే వాకయోమునూ్న 
భ్గముచేత మాత్రముగానే ఆ కర్మల విమోక్షము కలు్తుంది అని చెపు్పతున్నది. 
కారణము ఏమిటంటే దేహావధ నియమమే. అది వినిపించ్తున్నది కదా!

అందువల్ల ఈ విధంగా బ్రహ్మవిదయోకంటే ముందు ఆచరంచబడినటిటుది, ఫలాను 
భవము కానిది, అనారబ్ధఫలము ఐన పుణయోపాపరూపమైన కర్మ అనాదికాలముగా 
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పోగుచేసి కూడబెటుటుకున్నది. అననతుము ఐనటిటుది అగు కర్మమాత్రమే విదయోయొక్ 
మహమవల్ల నశించిపోతుంది. విదయోను ఆరంభంచిన కాలము తరువాత 
అనుషిఠుంచబడినటిటుది మాత్రము తాకదు. అంటుకోదు. ఆ ముకుతుని / బ్రహ్మవేతతు 
యొక్ పుణయోరూపమైన కర్మను ఆయన మిత్రులందరూ పుచ్చేకుంట్రు. పాపానే్నమో 
శత్రువులు తీసుకుంట్రు. కనుక తప్్పమీ లేదు. ఇద్ ఇతరక్ పణాధికరణము.

ఇంతట్తో శ్రీభాష్యమునందు చతురాథాధ్్యయములోన్  
ప్రథమపాదము ముగిసినది.
శ్రీమతే రామానుజాయనమః

శ్రీభాష్యము - చతురాథాధ్్యయము - ద్వితీయపాదము

వాగధికరణము 

సూ।। వాక్ మనస. దర్శనత్ శబ్్దచ్చ 4-2-1 ఇపుడు బ్రహ్మ విదాయో ఉపాసకుడు 
బ్రహ్మలోకానిపోయ్గతి ప్రకారాని్న విచారంచడానికి పూనుకుంటునా్నడు. ముందుగా 
ఉతా్రినితు - శరీరాను్నండి జీవుడు లేచిపోవడము చినితుంపబడుతున్నది. ఆ విషయములో 
ఇది ఉపదేశింపబడుతున్నది. అస్యసోమ్య పుర్షస్యప్రయతోవాక్ మనస సమ్ద్యతే 
మనః ప్రాణే ప్రాణసేతోజస, తేజః పరస్్యందేవతాయామ్ ఇతి. ఓ సోముయోడా! ఈ 
విధంగా బయలుదేర పోతున్న పురుష్నియొక్ వాకు్ / మాట మనసుస్నందు 
కలుసుతున్నది. మనసుస్ ప్రాణము నందు కలుసుతున్నది అని. ఇక్డ వాక్ మనసి సమ్పదయోతే 
అని వాకు్ మనసుస్లో కలువడము వాక్ వృతితుకి మాత్రమే చెందిందా? లేక వాకు్నకు 
మాత్రమే చెందినదా? అని సంశయము కలుగుతున్నది. దీనికి సమాధ్నము వృతితు 
మాత్రవిషయమే అని. ఎందువల్లనంటే మనసుస్ వాకు్కు ప్రకృతికాదు గనుక 
మనసుస్లో వాకస్్వరూపసమ్పతితు కుదరదు. వాకు్ మొదలైన వృతుతులు - వాయోపారాలు 
(క్రియలు) మనసుస్కు లంగి ఉంటున్నందున వృతితు సమ్పతితు వాకయోము ఎట్్లగో 
ఒకట్్లగా చెలు్లతుంది అని పూరవాపక్షము రాగా చెప్పబడుతున్నది. వాక్ మనసి అని. 
వాకు్యొక్ సవారూపమే మనసుస్ను చేరుకుంటున్నది. ఎందువల్లననగా దర్శనాత్ 
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- కనిపించ్తున్నందువలన. వాగింద్రియము పనిచేయకుండా మనఃప్రవృతితు 
కనిపిసుతున్నది. అంటే మాట పడిపోయినా ఏదో మాట్్లడాలని ప్రయత్నం చేసూతు తపన 
పడడం కనిపిసుతున్నది కదా! అని. వృతితు మాత్రమే మనసుస్ను చేరనా అది కుదురుతుంది 
అని అంటే ఆ విషయంలో చెపు్పతునా్నడు శబాదుచచే అని. వాక్ మనసి సంపదయోతే అని 
వాక్ సవారూపము సమ్పన్నము ఐనపు్పడే శబదుము వసుతుంది. వృతితు మాత్రమే సమ్పన్నము 
ఐనపు్పడు కాదు. అపుడు వృతితు ఉడిగిపోతే వాగింద్రియము మరొక ప్రమాణము చేత 
తెలియరాదు. అపుడు మాత్రమే సంపదయోతే అని చెప్పవచ్చేను. మనసుస్ వాకు్కు 
ప్రకృతి కాదు కాబటిటు వాకు్ మనసుస్(తో)లో చేరడం పొసగదు అని ఏమాట అనా్నరో 
అది వాక్ మనసి సంపదయోతే అని చెపి్పనందువల్ల ‘‘మనసుస్తో వాక్క సంయోగము 
చెందుతుంద్. కాన్ ద్న్లో లీనము కాదు’’ అని పరహారమును చెపు్పకోవాలి.

సూ।। అత ఏవసరావిణ్యను 4-2-2 ఎందువల్ల మనసుస్తో కలయిక మాత్రమే 
సమ్పతితు అనబడుతున్నదో లయము కాదో అందువల్లనే వాకు్ను అనుసరంచి తకి్న 
అని్న ఇంద్రియాలు కూడా మనసుస్తో సమ్పతితుని చెప్్ప శ్రుతి సబబు అవుతున్నది. 
తస్్మదు పశానతోతేజాః పునరభూవమ్ ఇంద్రియః మనస సమ్ద్యమానైః ఇతి. ఆ 
శరీరాను్నండి తరగిపోయిన కానితు గలవాడైన జీవుడు వెడలిపోయి మనసుస్తో కూడి 
ఉన్న ఇంద్రియాలతో పాటు తిరగి మరొక శరీరములో దూర జన్మనెతుతుతునా్నడు అని. 
ఇద్ వాగధికరణము.

*  *  *

ఇక మన్ఽధికరణము

సూ।। తన్మనః ప్రాణ ఉతతోరాత్ 4-2-3 ఆ విధంగా అని్న ఇంద్రియాలతో కూడి 
ఉన్న మనసుస్ ప్రాణము నందు కలుసుతున్నది. అనగా ప్రాణములో సంయోగాని్న 
పొందుతున్నది. మన్వృతితు మాత్రమే కాదు. ఎందువల్ల నంటే ఉతతురాత్ - తరువాతిదైన 
మనః ప్రాణే అనే వాకాయోని్నబటిటు. ఇక్డ అధక శంక ఏమిటంటే - అన్నమయంహి 
సోమ్య మనః. ఓ సోముయోడా? ఈ మనసుస్ అన్నవికారమైనది కదా! అనే వాకాయోని్న 
బటిటు మనసుస్ అన్నమును ప్రకృతిగా కలది (కారణము) అని తెలుసుతున్నది. అన్నము 
తా అన్నమసృజనతో ఆ న్ళ్్ళ అనా్నని్న (భూమిని) పుటిటుంచినవి అని చెపి్పన ప్రకారము 
అమ్మయము (న్టి వికారము) గా తేలుతున్నది. ఆప్మయః ప్రాణః ప్రాణము న్టి 
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వికారము అని ప్రాణము అప్ ప్రకృతిగా కలదనిన్్న తెలుసుతున్నది. ఇందువల్ల మనః 
ప్రాణేసమ్పదయోతే అనేచోట ప్రాణశబదుముతో ప్రాణానికి ప్రకృతి (కారణము) ఐన న్టిని 
నిరేదుశించి, వాటిలో మనసుస్ కలిసిపోతుంది అని ప్రతిపాదించినపు్పడు పరమ్పరగా 
- (ఒకదాని వెంట ఒకటి చొపు్పన) తన పుటుటుకకు కారణమైన దానిలో కలువడమే 
లయము కాబటిటు సమ్పతతుని చెప్్ప వాకయోము  ఎట్్ల పొసగుతుంది అని.

అధక శంకకు పరహారమైతేన్! అన్నమయంహి సోమ్య మనః అప్మయః 
ప్రాణః అని చెపి్పనటు్ల మనః ప్రాణాలు అన్నముతో, అన్నము న్టితో, న్టివల్ల 
ఆపాయోయనము (తిరగి శకితుని పుంజుకోవడము) చెప్పబడుతున్నది. అంతేకాని 
వాటికి ప్రకృతి కావడం చెప్పబడడం లేదు. మనసుస్ అహంకారతతావానికి చెందింది. 
ప్రాణమేమో ఆకాశము యొక్ వికారము. పైగా ప్రాణశబదుముతో న్రును ప్రకృతితవాము 
చెపి్పతే అపుడు న్టికి లక్షణను చెపు్పకోవలసి వసుతుంది. ఇద్ మన్ అధికరణము.

*  *  *

ఇక అధ్యక్షాధికరణము.

సూ।। సోఽధ్యక్షే తదుపగమాద్భ్యః 4-2-4 ప్రాణము అధయోక్షుడు ఐన జీవుని 
యందు చేరుతున్నది. ప్రాణము జీవుని యందు చేరుతున్నటు్ల శ్రుతివాకాయోలు 
వినిపిసుతున్నవి. యథ వాఙ్మనససమ్ద్యతే మనః ప్రాణే అనే వచనాన్ననుసరంచి 
ఏవిధంగా మనసుస్ ప్రాణములు రండింటిలో మాత్రమే వాక్ మనసుస్లు చేరుతున్నవో 
అట్్లగే ప్రాణసేతుజసి అని చెపి్పనందువల్ల తేజసుస్ నందు మాత్రమే ప్రాణము 
చేరుతున్నది అని ఎదురైనపు్పడు చెప్పబడుతున్నది. సోఽధయోక్షే అని. ఆ ప్రాణము 
అధయోక్షుడు ఇంద్రియాలకు అధపతి ఐన జీవుడి యందు చేరుతున్నది. ఎందువల్లనంటే 
తదుపగమాదిభయోః. ప్రాణము జీవుని యందు చేరుట వినపడుతున్నది. ఉపగమము 
- సమ్బన్ధము ఏవమేవ ఇమమాతా్మన మంతకాలే సర్విప్రాణాః అభిసమాయాన్తో. 
ఇదే తీరుగా ఈ ఆత్మను చివర కాలములో అని్న ఇంద్రియాలు చేరుకుంటున్నవి అని. 
అటే్ల జీవునితో సహా ప్రాణము ఉతా్రినితు చెందుట (శరీరాని్న విడిచిపోవుట) కూడా 
వినిపించ్తూ ఉన్నది. తముతా్రిమనతోం ప్రాణోఽనూత్ క్రామతి శరీరములో నుండి 
లేచిపోతూ ఉన్న జీవునితోపాటు ప్రాణము కూడా వెళ్్ళపోతున్నది అని. ప్రతిషఠుకూడా 
జీవునితోనే అని వినిపిసుతున్నది. ప్రతిషఠు - శరీరములోకి వచిచే నిలుచేట. కస్మన్ 
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ఉతా్రిన్తో ఉత్ క్రాన్తోభవిష్్యమి. కసి్మన్ వాప్రతిష్ఠతే ప్రతిష్్ఠస్్యమి. ఎవడు లేచిపోతే 
లేచిపోగలను. ఎవడు నిలిచే సిథారంగా ఉంటే సిథారంగా నేనుండగలను అని. ఈ విధంగా 
జీవుడిని కలసి అతనితోపాటు తేజసుస్లో సమ్పతితు (కలిస్పోవడము) జరుగుతుంది.  
కనుక ప్రాణసేతుజసి అని చెప్పబడుతున్నది. ఎట్్లగైతే యమునా నది గంగతో కలిసి 
స్గరానికి చేరుకునా్న యమున సముద్రానికి వెళ్్ళతున్నది అనే మాట విరుద్ధము కాదో 
దానివలెనే ప్రాణసేతుజసి అనడమునూ్న. ఇద్ అధ్యక్షాధికరణము.

*  *  *

ఇక భూతాధికరణము.

సూ।। భూతేషుతత్ శ్రుతేః 4-2-05 ప్రాణసేతోజస అని జీవునితో కూడి ఉన్న 
తేజసుస్ నందు చేరుతున్నది అని చెప్పబడింది. ఆ సమ్పతితు తేజ్మాత్రమునందేనా? 
లేకపోతే అని్న భూతాలూ ఒకే దగ్ర చేరతే వాటిలోనా? అని అనుమానము వచిచేనపుడు 
శ్రుతి వాకయోములో తేజ్మాత్రము నందు - ఒక్ తేజసుస్లోనే - అని తేజసుస్ నందని 
పదమున్నందువల్ల ఆ ఒక్ భూతములోనే అని సమాధ్నము రాగా చెప్పబడుతున్నది 
భూతేష్ భూతాలయందు అని. భూతాలయందు కలుసుతునా్నడు అని. ఏ కారణము 
చేత అని అంటే తత్ శ్రుతేః - వేదము చెపుతున్నందువల్ల. పృథివీమయః ఆప్మయః 
తేజోమయః అని అని్నంటిలో సంచరసుతున్న జీవుడిని సరవాభూతమయుడు అని శ్రుతి 
చెపుతున్నది కనుక. 

తేజసుస్ మొదలైన భూతాలయందు క్రమంగా ఒకొ్క్దానిలో చేరుతున్నప్పటికీ 
పృథివీమయః ఇతాయోదియైన శ్రుతి ఎట్్ల ఒపు్పతుంది అని అంటే చెపు్పతునా్నరు.

సూ।। నైకస్మన్ దర్శయతోహి 4-2-6 ఒక్దాంట్్లనే కాదు. ఏ ఒక్టీ కూడా 
పనిచేయడానికి చాలదు. శ్రుతి స్మమృతులు వాటి అసమరథాతను చూపుతున్నవి. అన్న జీవేన 
ఆత్మనఽనుప్రవిశ్య నమరూపే వా్యకరవాణి. తాస్ంత్రివృతంత్రి వృతం ఏకైకాం 
కరవాణి. నా అంశ ఐన ఈ జీవునితో పాటు అనుప్రవేశము చేసి నామరూపాలను 
చేస్తును. వాటిలో ఒకొ్క్దాన్్న మూడుమూడు భూతాలయొక్ భాగాలను కల 
దానినిగా చేస్తును అని. నామము రూపములతో విభాగము చేయడానికి యోగయోత 
కలుగడం కొరకు త్రివృత్ కరణము చెప్పబడుతున్నది. శ్్ల।। ననవీరా్యః పృథక్ 
భూతాః తతసేతో సంహతింవిన। నశక్నవన్ ప్రజాః స్షుట్మసమాగమ్యకృతస్్నశః। 
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సమేతా్యన్్యన్యసంయోగం పరస్ర సమాశ్రయాః। మహద్ద్్యవిశేష్నతోః హ్యండము 
తా్దయన్తోతే. ఆ తేజ్ అప్ అన్నములు పలురకాలైన శకుతులు కలవిఐనా ఒక్దగ్ర 
పరస్పరం కలసిపోకుండా మొతతుంగానే ప్రజలను పుటిటుంచడానికి అసమరథాములు 
ఐనవి. పిదప ఒక్టికి ఒక్టి పరస్పరము మూడు శకుతులు కలిసిపోయి మహతుతు 
మొదలుకొని విశ్షము దాకా అండాని్న పుటిటుంచ్తున్నవి అని. ఇందువల్ల ప్రాణసేతుజసి 
అని తేజశ్శబదుముతో ఇతర భూతాలతో కూడి ఉన్న తేజసేస్ చెప్పబడుతున్నది. కావున 
భూతాలయందే సమ్పతితు. ఇద్ భూతాధికరణము.

*  *  *

ఇక ఆసృతు్యపక్రమాధికరణము.

సూ।। సమాన చాసృతు్యపక్రమాదమృతతవించానుప్ష్య 4-2-7 బ్రహ్మవేతతు 
ఐనవానికి కూడా శరీరాని్న విడిచిపెటిటు పోయ్ వేళలో నాడులలోకి ప్రవేశించడాని కంటే 
ముందు స్ధ్రణ ఆత్మతో సమానంగా ఉత్ క్రానితు సమానమే. ఇక్డనే అమృతతావాని్న 
పొందడమనే విషయంలో ఏ అమృతతవాము చెప్పబడిందో అది శరీరము, ఇంద్రియాలు 
మొదలైనవాటితో సమ్బన్ధము తొలగిపోకుండానే కలుగుతుంది. ఈ విధమైన 
ఉతా్రినితు బ్రహ్మవేతతులకు, కానివారకిన్్న సమానమేనా? లేక బ్రహ్మవేతతులు కాని వారకి 
మాత్రమేనా? అనే విచారము జరగినపు్పడు విదావాంసులు కాని వారకి మాత్రమే అని 
నిర్ణయము ఎదురయియోంది. ఎందువల్లనంటే విదావాంసుడికి ఇక్డనే అమృతతవాము 
లభంచ్తున్నదని చెప్పబడినందువల్ల, ఆకారణంగా ఉతా్రినితు లేకపోవడము 
వల్లనునూ్న విదావాంసుడికి ఇక్డనే అమృతతవాము లభంచ్తున్నది అని వేదము 
చెపుతున్నది. యద్సర్వి ప్రముచ్యన్తో కామాయేఽస్యహృద్సథాతాః అథమరోతోష్ఽఅమృతో 
భవత్యత్రబ్రహ్మ సమశు్నతే. బ్రహ్మవేతతు ఐనవానియొక్ హృదయములో ఉన్న 
కామాలు అన్్న ఎపు్పడు అతడిని విడిచి పెడుతునా్నయో అపు్పడా మరణసవాభావము కల 
జీవుడు అమృతుడు (కర్మ సమ్బన్ధము లేనివాడు) అవుతునా్నడు. కర్మలతో సమ్బన్ధము 
లేనివాడయినందువల్ల ఈ లోకములోనే బ్రహా్మనుభవాని్న పొందుతునా్నడు అని. 
కనుక అవిదావాంసుడికే ఉతా్రినితు ఉన్నది అని పూరవాపక్షము వసేతు చెప్పబడుతున్నది 
సమానాచాసృతుయో పక్రమాత్ అని. విదావాంసునికి కూడా ఆసృతుయోప్రక్రమాను్నండి 
ఉత్ క్రానితు సమానమే. ఆసృతుయోప్రకమాత్ - ఆగతుయోపక్రమము నుండి - అనగా 
నాడులలో ప్రవేశించడానికి ముందు నుండి అని అరథాము. విదావాంసుడికి కూడా 
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నాడులలోని ఒకానొక విశ్షమైన నాడి నుండి పైకి లేచి బ్రహ్మ లోకానికి పోవడము 
వినిపించ్తున్నది. శతం చైకాచ హృదయస్యనడ్యః తాస్ం మూరా్ధనమభి న్సస్మృతైకా. 
తయోర్ధవామాయన్నమృతతవిమేతి. విషవిఙ్ ఙన్యఉత్ క్రమణే భవన్తో ఇతి. హృదయంతో 
సమ్బన్ధమును కలిగిన నాడులు మొతతుం నూట్ ఒక్టి ఉన్నవి. వాటిలోనుండి ఒక్టి 
తలపైనున్న మాడవైపుగా బయలుదేరపోతున్నది. బ్రహ్మవేతతు ఆ మూరథానయోనాడి దావారా 
శరీరం నుంచి బయలుదేరపోయి అమృతతావాని్న పొందుతునా్నడు. ఇక బ్రహ్మవేతతులు 
కాని వారందరూ అంతట్ వాయోపించి ఉన్న మూరథానయోనాడి కంటే వేరయిన నాడులలో 
నుంచి ఏదో ఒక దాని దావారా శరీరాను్నండి బయటపడుతునా్నరు అని. ఈ విధంగా 
నాడీ విశ్షము దావారా లేచిపోవడం గతి వినిపిసుతున్నది కాబటిటు విదావాంసుడికి కూడా 
ఉత్ క్రానితు తప్పనిసర ఐనటిటుదే. అది కూడా నాడులలోనికి ప్రవేశించడానికి ముందువరకు 
విశ్షము / ప్రతేయోకత వినిపించడము లేదు కాబటిటు ఉత్ క్రానితు సమానమే. ఆ నాడులలోకి 
ప్రవేశించే దశలో మాత్రము విశ్షము/ ప్రతేయోకత వినిపిసుతున్నది. ఈ వాకయోము దావారా 
తేనప్రదో్యతేనైషఆతా్మ న్ష్్రిమతి చక్షుష వా మూరో్ధ్నవా అన్్యభో్యవా శరరదేశేభ్యః. ఆ 
విధమైన వెలుగు దావారా ఈ ఆత్మ కండ్లలో నుండి గాన్, మాడ నుండి (బ్రహ్మరంధ్రము) 
గాన్ లేక ఇతరములైన శరీర ప్రదేశాలనుండి గాన్ బయటపడుతునా్నడు అని. శతం 
చైకా చ హృదయస్య అనే శ్రుతితో ఏకారథాతను / ఏకీభావాని్న కలి్ఉంటున్నందువల్ల 
మూరథా నుండి మాత్రమే శరీరాను్నంచి బయటకు రావడమనేది బ్రహ్మవేతతుఐన 
విదావాంసునికి సమ్బని్ధంచిన ముచచేట అవుతున్నది.

విదుషఽత్రైవామృతతవిము - విదావాంసుడికి ఇహ లోకము నందే 
అమృతతవాము లభంచ్తున్నది అని ఏ మాట చెపి్పనారో ఆ విషయంలో 
సమాధ్నము చెప్పబడుతున్నది. “అమృతతవించానుప్ష్య” అని. ఇందులోని 
చశబదుము అవధ్రణారథాములో ప్రయోగింపబడింది. అనుపోషయో అనగా - శరీరముతో 
ఇంద్రియాలతోనూ సమ్బన్ధము పట్పంచలు కాకుండా / కాలిపోకుండానే (ఉషదాహే 
అని ధ్తువుకు కాలిపోవడము అని అరథాము ఉన్నందువల్ల) ఏ అమృతతవాము - ఉతతుర 
పూరావాఘములతో అశ్్లషము, వినాశరూపము ఐనది - పొందబడుతున్నదో దానే్న 
యద్ సర్విప్రముచ్యన్తో అనే శ్రుతి దావారా చెపు్పతునా్నరు. ఇక అత్రబ్రహ్మ సమశు్నతే 
అనే వాకయోఖండము దావారా ఉపాసన వేళయందు ఏ బ్రహా్మనుభవము కలు్తున్నదో 
దానికి చెందినటువంటిది అని అభప్రాయమే.
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సూ।। తదపీతేః సంస్రవ్యపదేశాత్ 4-2-08 అపీతి అనగా బ్రహ్మను 
పొందడము / చేరుకోవడము అంతదాకా సంస్రము అనియ్ ప్రొ్ంటున్నందువల్ల. 
తప్పనిసరగా ఆ అమృతతవాము దేహసమ్బన్ధము కాలిపోనివానికే అని తెలుస్కోవాలి. 
అపీతి వరకూ సంస్రము అనియ్ ప్రొ్నబడుతున్నది కాబటిటు. అపీతి అనగా 
అపయోయము అనగా బ్రహ్మను చేరుకోవడము. ఆ బ్రహ్మ ప్రాపితు కూడా అరచేరాది 
మార్ము దావారా దేశవిశ్షమైన బ్రహ్మ లోకాని్న చేరుకున్న తరువాతనే అని 
చెప్పబడనున్నది. అటువంటి అవసథాను పొందడము వరకు ఉన్న సిథాతిని దేహముతో 
సమ్బనా్ధని్న కలి్ ఉండడము అనే లక్షణము గల సంస్రము అని ప్రొ్నబడుతున్నది. 
తస్య తావదేవ చిరమ్ యావన్నవిమోక్షే్య అని, అశవిఇవరోమాణివిధూయ పాపం 
చన్ద్రఇవ రాహోర్్మఖ్త్ ప్రముచ్య। ధూతావి శరరమ కృతంకృతాతా్మబ్రహ్మలోకమభి 
సమభూవామి అనిన్్న.

సూ।। సూక్షం ప్రమాణతశ్చ తథోపలబ్ధః 4-2-9 విదావాంసుడికి ఈ 
పంచభూతాత్మకమైన శరీరాని్న వదిలిపెటిటునాక సూక్ష్మ శరీరము వసుతుంది. దాని 
స్యంతో అరచేరాది మార్ంగా బ్రహ్మలోకానికి చేరుకుంటునా్నడు.  అందుకు తగిన 
ప్రమాణము ఉన్నది. అది ఒటిటు మాట కాదు. అట్్ల శరీరాని్న పొందడము కనిపిసుతున్నది.

ఈ చెప్పబోయ్ కారణము వల్లనునూ్న విదావాంసుడికి శరీరముతో సమ్బన్ధము 
తగులబడి పోలేదు. కాబటేటు సూక్ష్మ శరీరము కొనస్గుతున్నది. దేనివల్ల ఈ విషయము 
తెలుసుతున్నదంటే తగిన ప్రమాణాని్న బటిటు అటువంటి ఉపలబ్్ధ ఉన్నది కాబటిటు. 
దేవయానము అనే మార్ము దావారా వెళ్్ళతున్న బ్రహ్మవేతతుకు తంప్రతి బ్రూయాత్... 
సత్యంబ్రూయాత్. ఆయనకు ప్రతుయోతతురాని్న ఇవావాలి. సతయోమును చెపా్పలి అని 
చంద్రునితో సంవాదము - సంభాషణము చెప్పబడినందువల్ల శరీరముతో ఉనికి 
తెలుసుతున్నది. కావున బ్రహ్మవేతతుకు సూక్ష్మశరీరము కొనస్గుతున్నది. ఇందువల్ల శరీర 
సమ్బన్ధము కాలిపోలేదు.

సూ।। న్పమర్్దనతః 4-2-10 ఇందువల్ల యద్సర్విప్రముచ్యన్తోకామాయేఽస్
యహృద్సథాతాః। అథమరోతోష్ఽ మృతో భవత్యత్ర బ్రహ్మసమశు్నతే. అనే వాకయోము బనా్ధలు 
- కర్మ బంధ్లు తెగిపోవడం తోనే అమృతతవాము లభంచ్తుంది అని చెప్పడం లేదు. 
కనుక జీవను్మకితు లేదు. అట్్ల కాకుండా జీవను్మకితు సతయోమే అని చెపి్పనట్లయితే 1) 
ఉపాసనను చెయయోమని చెప్పడము 2) ఆ బ్రహ్మను గురంచిన ఉపాసనను ప్రాణము 
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ఉన్నంతవరకూ కొనస్గించాలని చెప్పడము 3) ఉతా్రినితు వినిపించ్తుండడము 
4) శరీరాని్న విడిచిన విదావాంసుడికి అరచేరాదిమార్ము దావారా బ్రహ్మలోక ప్రాపితు 
కలుగుతున్నదని చెప్పడము 5) దేశవిశ్షము ఐన పరమ పదాని్న చేరుకున్న 
తరువాతనే అని్న బనా్ధలూ తెగిపోతునా్నయనే శ్రుతులకు బాధ కలుగుతున్నందువల్ల 
6) లోకంలో కనిపించ్తున్న దానికి విరోధం వసుతున్నది కాబటిటు జీవించి ఉండగానే 
మోక్షము వసుతుందని చెప్పడం పొసగదు గాక పొసగదు.

సూ।। అస్్యవ చోపపతేతో రూష్్మ 4-2-11 ఈ సూక్ష్మ శరీరము ఉండడమనేది 
చక్గా పొసుగుతున్నందువల్లనే శరీరములో (మరణించిన తరువాత కూడా) 
ఊష్మము - వేడిమి/వెచచేదనము ఉండడమనేది కనిపిసుతున్నది. అసయో - ఈ సూక్ష్మ 
శరీరము కొని్నచోట్లలో ఉండడము పొసగుతున్నందువల్ల దేహతాయోగము చేయడానికి 
(మరణించ్టకు) పూనుకున్న విదావాంసుడి మరణానికి ముందు ఊష్మము / వేడిమి/ 
వెచచేదనము సూథాలశరీరములో కొని్న సందరా్భలలో కావాచిత్ముగా కనబడుతున్నది. 
ఐతే ఈ వేడిమి సూథాలశరీరానికే చెందింది అని అనగూడదు. దీనికంటే వేరయిన సూక్ష్మ 
శరీరంలో కనిపించడము లేదు గదా! అందువల్ల వేడిమి కొని్నచోట్లలో ఒకానొకపు్పడు 
లభంచడమనేది విదావాంసునికి సూక్ష్మశరీరము నుండి ఉత్  క్రానితుతో సమ్బన్ధము కలిగి 
ఉన్నదని తెలుసుతున్నది. అందువలన విదావాంసునికి కూడా నాడీ ప్రవేశానికంటే ముందు 
వరకు ఉత్ క్రానితు సమానమేనని చక్గా చెప్పబడింది. ఇట్్ల ఐనా కూడా విదావాంసుడికి 
ఉత్ క్రానితు లేదని శంకించ్కొని పరహరంచ్తునా్నరు.

సూ।। ప్రతిషేధ్ద్తి చేన్న శారరాత్ స్షట్హే్యకేష్ం 4-2-12 విదావాంసుడికి 
ఉతా్రినితు లేదని నిషేధంపబడింది కదా అని అంటేకాదు. శరీరము కలవాడైన జీవుడి 
నుండి ప్రాణాలు లేచిపోవడము నిషేధంపబడుతున్నది కాన్ శరీరాని్నంచి కాదు. వేరొక 
శాఖలో ఈ విషయము తేటగా చెప్పబడింది కదా! విదావాంసునికి కూడా ఉత్ క్రానితు 
సమానమేనని ఏ మాట అనా్నరో అది సరకాదు. ఎందుకంటే విదావాంసుడికి ఉత్ క్రానితు 
నిషేధంపబడింది కాబటిటు.

అది ఇట్్లగా - సఏతాసేతోజోమాత్ః సమభా్యదద్న్ హృదయమేవా 
నవిపక్రామతి. అతడు ఈ తేజ్మాత్రలు అనబడే పంచభూతాలయొక్ సూక్షా్మంశాలను 
చేబూనినవాడై హృదయాను్నండి బయటపడుతునా్నడు. అని మొదలుపెటిటు 
తేనప్రదో్యతేనైష ఆతా్మన్ష్్రిమతి. తముత్ క్రామనతోమ్ ప్రాణోఽనూతా్రిమతి ఆ 
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వెలుగుల దావారా ఈ ఆత్మ బయటకు వసుతునా్నడు. అట్్ల బయలుదేర పోతున్నవాడిని 
ప్రాణము అనుసరంచిపోతున్నది. అని బ్రహ్మ వేతతు కాని వాని యొక్ ఉత్ క్రానితు పద్ధతిని 
చెపి్ప అన్యన్నవతరం కళ్్యణతరం రూపం కర్తే మంగళకరమైన అందమైన 
మరొక్రూపాని్న పొందుతునా్నడు. అని మరొక శరీరాని్న చేపటటుడాని్న కూడా చెపి్ప 
ప్రాపా్యనతోం కర్మణసతోస్యయత్ కంచేహ కరోత్యయమ్। తస్్మలో్లకాత్ పునర్త్యస్్మ 
లోకాయకర్మణే ఇతితుకామయమానః. ఇక్డ ఈ శరీరంతో చేసిన పుణయోకర్మయొక్ 
ఫలాని్న ముగించ్కొని పైలోకాను్నంచి తిరగి ఈ లోకానికి వసుతునా్నడు. మళ్్ళ కొతతుగా 
కర్మలను చేసుకోవాలని కోరుతున్నవాడై. అని బ్రహ్మ ఉపాసన చేయని వాడి యొక్ 
విషయాని్న ముగించి, అథకామయమానః యోఽకామోన్ష్్కమః ఆపతోకామః 
ఆత్మకామః. నతస్యప్రాణాః ఉతా్రిమన్తో. బ్రహ్్మవసన్ బ్రహా్మపే్యతి. ఇక ఏ కోరకలను 
కోరనివాడు - ఎవడైతే కోరనివాడో, భారయోను, ధనాని్న సంతానాని్న కోరనివాడు, అని్న 
కోరకలూ తీరనవాడు, పరమాత్మ స్ని్నధ్యోని్న మాత్రమే కోరేవాడు ఎవడు ఉనా్నడో 
- అతని ప్రాణాలు లేచిపోవు. ఆయనే బ్రహ్మగా అయియో బ్రహ్మలో కలసిపోతాడు 
అని విదావాంసునికి ఉత్రిమణము నిషేధంపబడుతున్నది. అట్్లగే దీనికి ముందు 
భాగములోనూ ఆరతుభాగపక్షము నందు కూడా విదావాంసునికి ఉతా్రినితు లేదని చెప్పడము 
కనిపించ్తున్నది. అపపునర్మమృతు్యంజయతి సకాలమృతుయోవును, అపమృతుయోవునునూ్న 
జయించ్తునా్నడు. అని విదావాంసుడిని పొగిడి యాజఞా వలే్కష్తిహోవాచ యత్యం 
పుర్షమ్రియతే ఉదస్్మత్ ప్రాణాః క్రామనతోష్హో న ఓయాజ్ వలు్యాడా? ఈ పురుష్డు 
మరణించినపుడు అతని యొక్ ప్రాణాలు బయటికి వెళ్్ళపోతున్నవా? లేవా? 
అని అడగబడినవాడైన యాజ్యావలు్యాడు లేదని చెపి్పనాడు. అత్రైవ సమవలీయన్తో 
సఉత్ శవియతి ఆధ్్మయతి. ఆధ్్యతో మృతః శేతే ఇతి. శరీరములోనే కలిసిపోతవి. 
వాయువుతో నింపబడి ఉబ్్బపోతాడు. రోగముతో చనిపోయి పడి ఉంట్డు అని. 
ఇందువల్ల బ్రహో్మపాసన చేసినవాడు ఇక్డనే అమృతతావాని్న పొందుతునా్నడు అని 
అన్నట్లయితే అది సరకాదు. శరీరాని్న కలవాడైన ప్రతయోగాత్మకు ప్రాణాల నుండి ఉత్ క్రానితు 
ఇక్డ నిషేధంపబడుతున్నది. న తస్యప్రాణాః ఉత్ క్రామన్తో అను వాకయోము లోని తత్ 
శబదుముతో అథకామ యమానః అని ప్రస్తువింపబడిన శారీరుడే పరామర్శంపబడుతూ 
ఉనా్నడు. కాన్ ప్రస్తువనలేని శరీరము కాదు. తసయో అనే షషీఠు విభకితుకి ప్రాణాలతో 
సమ్బన్ధము ఉన్నందువల్ల శారీరుడు (శరీరము కలవాడు) ప్రొ్నబడినాడు. కాన్ 
ఉత్ క్రానితుకి అపాదానముగా కాదు. (అపాదానము అనగా ధృవమపాయేఽపాద్నమ్ 
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అనే సూత్రము దావారా ఈ విధంగా వివరంపబడింది. రండు వసుతువులు కలసి ఉన్నపుడు 
వాటిలో ఒకటి మరొకదాని నుండి విడిపోగా చెదరక నిలిచి ఉన్నదానిని అపాదానము 
అని అంట్రు) ఉతా్రినితు అపాదానము శరీరమే అని అనేట్లయితే కాదు. అపాదానము 
ఏది అనే అప్క్ష ఏర్పడినపుడు అశ్రుతము (వినిపించనిది) ఐన శరీరము కంటే 
సమ్బన్ధము కలవాడుగా వినిపించబడుతున్న ఆత్మకే స్ని్నహతయోము (దగ్రతనము) 
ఉన్నందువల్ల ఆత్మనే అపాదానముగా కూడా గ్రహంపబడుతున్నది. ఇంతేకాకుండా 
జీవుడితో సమ్బన్ధము కలవిగా బాగుగా ఎరుకగలిగిన వాటికి తతస్మ్బనా్ధని్న చెపి్పనపుడు 
ప్రయోజనము లేదు కాబటిటు సమ్బనా్ధని్న మాత్రమే తెలిప్ షషీఠు విభకితు కంటే అపాదానాని్న 
తెలిప్ పంచమిని గ్రహంచడమే విశ్షము అని నిర్ణయింపబడుతున్నది (శేషే షషీ్ఠ అన్ 
పరస్పర సమ్బనా్ధని్న మాత్రమే షషీఠు విభకితు చెపు్పతుంది.) ఎట్్లగంటే నటసయో శృణోతి - 
నటుని యొక్ వింటునా్నడు - అనే ప్రయోగము వలె.

ఐతే ఈ విషయములో వివాద పడవలసిన అవసరము లేదు. ఒకానొక శాఖ వార 
పాఠములో ఈ విషయము తేటగా తెలుసుతున్నది.  మాధయోనిదునుల యొక్ పాఠములో 
“శారర్డు జీవుడు” మాత్రమే అపాదానము అని తెలుసుతున్నది. యోఽకామోన్ష్్కమ 
ఆపతోకామ ఆత్మకామః నతస్్మత్ ప్రాణాః ఉతా్రిమన్తో అని. ఎవడు అకాముడు 
నిషా్ముడు ఆపతుకాముడు బ్రహ్మను పొందాలని కోరుకునేవాడు ఉనా్నడో అతని నుండి 
ప్రాణాలు లేచిపోవు అని. శరీరము నుండి ప్రాణాలు లేచిపోయ్ ప్రసంగము లేదు కాబటిటు 
ఆ నిషేధము పొసగదు అని అంటే కాదు. తస్యతావదే వచిరమ్ అనే వాకయోము ప్రకారము 
విదావాంసుని శరీరవియోగము కాలములో బ్రహ్మను చేరుకుంట్డని చెప్పడము 
చేత ప్రాణాలు కూడా ఆ కాలములో శారీరుడైన విదావాంసుడినుండి వియోగాని్న 
పొందుతవి. ఆకారణంగా దేవయాన మార్ము దావారా బ్రహ్మను చేరుకోవడము 
కుదురదు. కనుక ఆతని ప్రాణాలు లేచిపోవు. దేవయాన మార్ము ప్రకారము బ్రహ్మను 
చేరుకోవడానికి మునుపు జీవుడైన విదావాంసుడి నుండి ప్రాణాలు ఎడబాసి పోవు అని 
చెప్పబడుతున్నది. ఇక ఆరతు భాగ ప్రశ్నమునందు కూడా ఎప్పడు విదవాదివాషయము 
వసుతుందో అపు్పడునూ్న ఇదే పరషా్రము చెపు్పకోవాలి. అది అవిదావాంసుని విషయము. 
అక్డ ప్రశ్న ప్రతివచనాలయందు బ్రహ్మ విదాయోప్రసంగము కనిపించ్ట లేదు కాబటిటు. 
అందులో గ్రహాతిగ్రహముల రూపములో ఇంద్రియారథాములయొక్ సవాభావము, న్ళ్్ళ 
అగి్నకి ఆహారము కావడము, చనిపోనున్న జీవుడు ప్రాణాలను విడిచి పెటటుడము, 
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చనిపోయినవాడి ప్రుతో చెప్పబడే కీరతు కొనస్గడము (అనువృతితు) అతడు తాను చేసిన 
పుణయోపాపాలకు తగ్టు్ల గతులను పొందడము అనే విషయాలు ప్రశ్న సమాధ్నాలు 
రూపములో చెప్పబడినవి. అందులోనూ “అపపునర్మమృతు్యం జయతి” అనే వాకయోము 
ప్రకారము జలాలు అగి్నకి అన్నము అవుతున్నవి అనే జా్నమును పొందడము వలన 
అగి్నని జయించడమే మృతుయోజయము అని చెప్పబడుతున్నది. అందువల్ల ఇక్డ 
విదావాంసుని ప్రసకితు లేదు. విదావాంసుడు కాని వానికి చెందిన ప్రాణానుత్ క్రానితు వచనము 
మాత్రము సూథాలదేహము వలె ప్రాణాలు విడిచిపెటటువు. ఐతే భూత సూక్షా్మలవలె జీవుడిని 
బ్గ్రగా కావిలించ్కొని పోతవి అని ప్రతిపాదించ్తున్నది. కాబటిటు దోషములేదు. 
నిరవదయోమే.

సూ।। స్మర్యతేచ 4-2-13 విదావాంసుడు కూడా మూర్ధనయోనాడి దావారానే 
ఉత్రిమణాని్న పొందుతునా్నడని యాజ్వల్యాస్మమృతి చెపు్పతున్నది. శ్్ల।। ఊర్ధవా మేకః 
సథాతసేతోష్ం యోభితాతోవా సూర్య మండలమ్। బ్రహ్మలోకమతిక్రమ్యతేన యాతిపరాం 
గతిమ్।। ఆ నాడీ విశ్షాలలో ఒకటి పైకి పోయ్దిగా ఉన్నది. దాని్న ఛేదించ్కొని 
సూరయోమండలానికి, అదే వరుసలో బ్రహ్మయొక్ లోకాని్న కూడా తాటుకొని చివరకు 
పరమపదాని్న చేరుకుంటునా్నడు అని. ఇద్ ఆసృతు్యపక్రమాధికరణము.

*  *  *

ఇక పరసమ్తితో అధికరణము.

సూ।। తాన్పర్ తథ హా్యహ 4-2-14 జీవుడిని వదలకుండా అంటిపెటుటుకొని 
ఉన్న భూతసూక్షా్మలు పరమాత్మ యందు లీనమవుతున్నవి. అట్్లగని శ్రుతి 
చెపుతున్నది. ఇంద్రియాలు, ప్రాణాలతో పాటు కరణాధయోక్షుడు (ఇంద్రియాలకు 
అధపతి) ఐన ప్రతయోగాత్మ ఉతా్రినితు వేళయందు తేజసుస్ మొదలైన భూతసూక్షా్మలయందు 
చేరుతునా్నడని ఇంతకుమునుపు చెప్పబడింది. ఆ విధమైన సమ్పతితు విదావాంసుడు 
కానివానికి లేదని అనుమానపడి పరహారాని్న చెపి్పనారు. జీవుడిని కావలించ్కొని 
వదలకుండా ఉన్న భూతసూక్షా్మలు అతనియొక్ కర్మను, ఉపాసనను అనుసరంచి 
తమవైన పనులను చేయడానికి వెళ్్ళతాయా? లేక పరమాత్మలో చేరుతాయా? 
అని సందేహము కలిగితే నడమలో పరమాత్మయందు కలిసిపోయినపు్పడు 
సుఖదుఃఖాలను అనుభవించడమనే కారయోము కనబడడం లేదు కాబటిటు ఆ సుఖదుఃఖాల 
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భ్గాలను అనుబవించడానికి తగ్టు్ల, కర్మ ఎటు్లన్నదో విదయో ఎటు్లన్నదో ఆ ప్రకారంగా 
ముందుకుపోతవి అని పూరవాపక్షము వచిచేంది. దానికి సమాధ్నము తాని పరే అని 
చెప్పబడుతున్నది. అవి పరమాత్మను చేరుకుంటున్నవి. ఎందువల్లనంటే అట్్లగని 
శ్రుతిచెపి్పంది తేజః పరస్్యందేవతా యామ్ తేజసుస్ పరమాత్మ యందు లీనమవుతున్నది 
అని వేదము ఎట్్ల చెపి్పందో దానికి తగినటు్ల కారాయోని్న కలి్పంచ్కోవాలని అరథాము. 
వేదవిరుద్ధంగా కలి్పంచ్కోకూడదు. గాఢనిద్ర (సుష్పితు) ప్రళయకాలాలలో ఎట్్లగైతే 
పరమాత్మను చేరుకోవడం దావారా సుఖదుఃఖాలను అనుభవించడము దావారా కలి్న 
ఆయాసము నుండి విశ్రానితు ఎట్్ల లభంచ్తున్నదో అట్్లగే ఇక్డ కూడా అని అరథాము. 
ఇద్ పరసమ్తితో అధికరణము

*  *  *

ఇక అవిభాగాధికరణము.

సూ।। అవిభాగ్వచనత్ 4-2-15 పరమాత్మలో సమ్పతితు అనేది విడదీసి 
చెప్పడానికి వీలుకానటు్ల కలసి పోవడమే. సంయోగమే. వేదవచనము ప్రకారమే ఈ 
విషయము చెప్పబడుతున్నది. పరమాత్మయందు ఈవిధమైన సమ్పతితుని పొందడము 
ప్రాకృతలయములో వలె కారణాపతితురూపమైనదా? లేక వాక్ మనస ఇతాయోదులవలె 
అవిభాగరూపమా? (విడదీసి ఇది ఇట్్ల? ఇది ఇట్్ల అని చెప్పడానికి వీలుగాకుండా 
ఉండడమా?) అని చినతు చేయబడితే పరమాత్మ అందరకీ అని్నంటికీ కారణమైనవాడు 
కాబటిటు కారణాపతితు రూపమే అని సమాధ్నము వచిచేంది. దాని్నకాదంటూ సిదా్ధనితు 
ఇట్్లగా చెపుతునా్నడు అవిభాగము అని. అవిభాగము అనగా అపృథక్ భావము 
అంటే ఇది వేరు, ఇది వేరు అని వయోవహరంచడానికి వీలుకానటు్లగా సంసరా్ని్న 
చెందడము. కలువడము అని అరథాము. ఎందువల్లనంటే వచనము వల్ల. తేజఃపరస్్యం 
దేవతాయామ్ అనే వాకయోము నందుకూడా వాక్ మనస సమ్ద్యతే అనే వాకయోమునుండి 
సమ్పదయోతే అనే వచనము అనుషంగము - (జతకావడం) జరుగుతున్నందువల్ల. 
అది సంసర్విశ్షాని్న తెలుపుతున్నది. అనుషకతుమైన దానికి అభధ్నములో (అరాథాని్న 
మారచేచెప్పడంలో) ప్రమాణము లేదు కాబటిటున్్న. ఉత్ క్రానితు వేళయందు కారణాపతితుని 
చెపు్పకుంటే ప్రయోజనము లేదు. కారణాపతితు జరగిన తరువాత సృషిటుకాలములోవలె 
అవయోకతుము మొదలైనవాటియొక్ సృషిటుని గురంచి చెప్పనందువల్ల కూడా అవిభాగమే 
తప్ప కారణాపతితు రూపముకాదు. (కారణాపతితు అంటే ప్రతివసుతువూ తాను పుటటుడానికి 
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కారణమైన పదారథాములో కలిసిపోవడము. అంటే అపుడు కారణమైన పదారథాము మిగిలి 
ఉంటుంది. కారాయోనికి ఉనికి ఉండదు. బంగారు నగలను కరగించితే కారణమైన 
బంగారమే మిగులుతుంది. కారాయోలైన రకరకాలనగలు అనేవిసోదిలో లేకుండా 
పోతవి). ఇద్ అవి భాగాధికరణము.

*  *  *

ఇకపైనతదోక్ఽధికరణము.

సూ।। తదోక్ఽగ్రజవిలనం తత్ర్కాశితద్విరో విద్్యస్మరాథాష్త్ తత్ 
శేషగత్యను స్మమృతి యోగాచ్చ హారా్దనుగృహీతః శతాధికయా 4-2-16 విదావాంసుడు 
ఉత్ క్రమించేటపు్పడు హృదయస్థానము ప్రకాశించ్తుంది. దాని దావారా బయటకు 
పోయ్ దావారము కనిపిసుతుంది. విదయో యొక్ శకితుని బటిటు దానికి అనుబన్ధంగా ప్రతిదినమూ 
శరీరాను్నండి వెళ్్ళపోయ్ మారా్ని్న తలుచ్కోవడం వల్లనూ, హారదుపురుష్ని 
యొక్ దయవల్లనూ నూట్ ఒకటవనాడి దావారా విదావాంసుడు ఉత్ క్రమిస్తుడు. ఈ 
విధంగా గతుయోపక్రమము యొక్ చివరవరకూ విదావాంసునికి, కానివానికీ ఇదదురకిన్్న 
ఉత్ క్రానితు ప్రకారము సమానము అని చెప్పబడింది. ఇపు్పడు విదావాంసుడికి ఉండే 
విశ్షము చెప్పబడుతున్నది. ఆ విషయములో ఈ విధంగా ఉపదేశింపబడుతున్నది. 
శతంచైకా చ హృదయస్యస్డ్యస్తోస్మ్ మూరా్ధన మభిన్సస్మృతైకా। తయో 
ర్ధవామాయన్నమృతతవిమేతి. విషవిఙ్  ఙన్యఉత్రిమణేభవన్తో. హృదయానికి సమ్బని్ధంచిన 
నాడులు నూట్ ఒక్టి వాటిలో ఒక్టి తలపైన మాడప్రదేశానికి బయలుదేర 
పోతుంది. విదావాంసుడు దాని దావారా పైకి వచిచే అమృతతావాని్న పొందుతునా్నడు. 
ఇతరులు అని్న నాడులనుండి ఉత్రిమించ్తారు అని నాడులలో ఈ నూట్ ఒకటవదైన 
మూర్ధనయోనాడి దావారానే విదావాంసుడు బయలుదేరపోతాడు. తకి్నవాటితోనే 
విదావాంసులు కానివారు వెళ్్ళపోతారు. అనే నియమము పొసగుతుందా? లేదా? అని 
సంశయం ఏరు్పడతున్నది. వీటిలో ఏది తగును? అని అంటే నియమము చెల్లదు 
అని. ఎందువల్లనంటే నాడులు చాలా ఉన్నవి. అవి మరీ చిన్నవిగానూ ఉన్నవి. ఏది 
ఎటువెళ్్ళతుంది? దేనిదావారా పోవాలి అనే విషయము నిశచేయించ్కోవడము 
స్ధయోముకాదు. అందువల్ల జీవుడు తన మారా్ని్న ఎంచ్కోవడం కషటుమవుతుంది. 
కనుక తయోర్ధవామాయ న్నమృతతవిమేతి విషవిఙ్ ఙన్య ఉత్రిమణేభవన్తో అని అనడము 
యాదృచి్ఛకమైన ఉత్ క్రానితుని అనువదించ్తున్నదనడము తగి ఉన్నది అని.
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ఈ విధంగా పూరవాపక్షము రాగా చెపుతునా్నము. శతాధకయా అని.  
విదావాంసుడు నూట్ ఒక్టవదైన మూర్ధనయోనాడీ దావారానే ఉత్రిమించ్తునా్నడు. 
ఈ మూరదునయోనాడిని ఎంచ్కోవడము / గురుతుపటటుడము విదావాంసుడికి కషటుము 
కాదు. విదావాంసుడు పరమపురుష్డిని ఆరాధంచడమనే మికి్లి ప్రియమైన విదయో 
యొక్ స్మరథాయాము వలన, విదయోకు సమ్బని్ధంచినదైన తనకు మికి్లి ప్రియమైన 
అరచేరాదిగతిని ఎపు్పడూ తలుచేకుంటుండడము వలననునూ్న ప్రసను్నడైన తన 
హృదయములో ఎల్లపుడూ ఉండే హారదు పురుష్డు అనబడే పరమ పురుష్ని చేత 
అనుగ్రహంపబడినవాడు అవుతునా్నడు. అందువల్ల తదోకము - ఆ జీవుని యొక్ 
స్థానమైన హృదయము యొక్ ముందుభాగము చీకటు్ల లేకుండా వెలుగుతుంది. 
అగ్రజవాలనము అనగా అగ్రే = ముందు భాగములో జవాలనంఽప్రకాశించడము 
యసయోఽదేనికో అదియ్ అగ్రజవాలనమ్ అని అనబడుతుంది. పరమ పురుష్ని యొక్ 
ప్రస్దము - దయ వలన ప్రకాశింపచేయబడిన బయటకు వచేచే దావారము కలవాడైన 
విదావాంసుడు ఆ నాడిని (మూర్ధనయోనాడిని) బాగుగా తెలుస్కుంట్డు. గురుతుపడుతాడు. 
దానిదావారా విదావాంసుడికి గతి చెలు్లతుంది. ఇద్ తదోక్ అధికరణము.

*  *  *

ఇక రశి్మ అనుస్ర్యధికరణము.

సూ।। రశ్మష్నుస్ర 4-2-17 విదావాంసుడు సూరుయోనికిరణాల దావారానే 
ఊర్ధ్వలోకమైన సూరయోమండలాను్నండి క్రమంగా పరమ పదానికి చేరుకుంటునా్నరు. 
హృదయము నుండి నూట్ ఒక్టవదైన మూర్ధనయోనాడి దావారా బయటకు వచిచేన 
విదావాంసుడికి సూరుయోని యొక్ కిరణాల వెంట ఆదితయోమండలానికి చేరుకోవడము 
వినిపిసుతున్నది. అథయత్రైతదస్్మచ్ఛరరాదుతా్రిమతి, అథైతేర్వ రశి్మ భిరూర్ధవామా 
క్రమతే. ఇక ఎపు్పడైతే ఈ విదావాంసుడు ఈ పాంచభౌతిక శరీరాను్నండి పైకి లేస్తుడో 
అపు్పడు ఈ సూరయోకిరణాల దావారానే ఊర్ధ్వ లోకాలను ఆక్రమించ్తాడు అని. ఆ 
సందర్భములో సూరయోరశి్మని అనుసరంచియ్ ఊర్ధ్వ లోకాలకు వెళ్్ళతాడు అనే 
గతి నియమము ఏర్పడుతున్నదా? లేదా? అని విచారము జరగినపు్పడు రాత్రి వేళ 
చనిపోయిన విదావాంసుడికి సూరయోరశి్మ లేదు కాబటిటు నియమము చెల్లదు. అట్్ల 
చెప్పడము మాత్రము పాక్షికమైనదే అని నిర్ణయము చెయయోబడితే చెప్పబడుతున్నది. 
రశి్మని అనుసరంచియ్ అని. రశ్మయాను స్ర అయ్యో విదావాంసుడు ఊర్ధ్వలోకాలకు 
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పోతునా్నడు. ఎందువల్లనంటే అథైతైర్వ రశి్మభిః అని నిరా్ధరణ చేయబడినందువల్ల. 
పాక్షికమే గనుక ఐనట్లయితే ఏవకారము అరథాము లేనిది అవుతుంది. రాత్రిపూట 
చనిపోయిన వానికి సూరయోరశి్మ ఉండదు కాబటిటు రశు్మలననుసరంచి గమనము కుదరదు 
అని ఏమాట అనా్నరో అది తపు్ప. రాత్రిపూట కూడా రశి్మని అనుసరంచి గమనము 
జరుగుతుంది. ఎండకాలములో రాత్రివేళలోనూ ఊష్మము - వేడిమి లభంచ్తున్నది 
కాబటిటు రశి్మ యొక్ ఉనికి చికు్తున్నది. హేమనతు శిశిరఋతువులలో మాత్రమే, 
వాన కాలములోను దురదునము వంటి సమయాలో్ల మంచ్ ప్రబలంగా ఉన్నందువల్ల 
దురదునములోవలె ఊష్మము లభంచదు. (దురదునం అనగా సూరుయోడు కనబడకుండా 
మబు్బలు కమి్మ ఉన్నదినము) శరీరములోని నాడులకు సూరయోకిరణాలకునూ్న 
అన్యోనయోము అనవాయము ఎల్లపు్పడూ ఉంటున్నటు్ల వేదము దావారా వినవసూతు ఉన్నది. 
తద్యథమహాపథ ఆతతః ఉభౌగ్రామౌగచ్ఛతీమంచా ముంచ, ఏవమేవైత ఆద్త్యస్య 
రశ్మయః ఉభౌలోక్గచ్ఛనీతోమంచాముంచ। అముష్్మద్ద్తా్యత్ ప్రతాయన్తో తా ఆసు 
నడీషు సృపాతోః ఆభో్యనఢీభో్య ప్రతాయన్తో తేఽముష్మన్నద్తే్యసృపాతోః. అది ఎట్్లగంటే 
దండుబాట వెడలు్పగా ఉండి ఇటూ అటూ కొసలలో ఉండే రండు గ్రామాలను 
వాయోపించి అక్డికీ ఇక్డికీ పోయినటే్ల సూరుయోని యొక్ కిరణాలు కూడా భూలోకానికీ 
సవార్లోకానికిన్్న వాయోపించి ఉంటవి. ఆ కిరణాలు ఆ సూరుయోడి నుండి బయలు దేర 
భూలోకములోని జీవుల వరకూ వాయోపించి వారలోని నాడులతో సమ్బనా్ధని్న కలిగి 
ఉంటున్నవి. ఈ నాడుల యందు సమ్బనా్ధని్న కలిగిన కిరణాలు ఆపైన ఉండే సూరుయోనితో 
సమ్బనా్ధని్న పొందుతున్నవి అని. అందువల్ల రాత్రి పూట కూడా సూరయోరశి్మ ఉండనే 
ఉంటున్నది. కాబటిటు రాత్రివేళ చనిపోయిన వాళ్ళకు కూడా విదావాంసులైన వారకి రశి్మని 
అనుసరంచియ్ బ్రహ్మ ప్రాపితు ఉన్నది. ఇద్ రశ్మష్ను స్ర్యధికరణము.

*  *  *

ఇక న్శాధికరణము.

సూ।। న్శిన్తిచేన్న. సమ్బన్ధస్యయావదే్దహ భావితావిత్ దర్శయతి చ 4-2-18 
రాత్రిపూట చనిపోయినవాడికి బ్రహ్మప్రాపితు లేదనడం తగదు. విదావాంసుడికి కర్మ 
సమ్బన్ధము దేహము ఉన్నంతవరకు ఉంటుంది. దేహము పోయిన తరువాత అడడింకి 
లేదు కాబటిటు రాత్రి మరణించిన వాడికిన్్న బ్రహ్మ ప్రాపితు కలుగుతుంది. ఆ విషయాని్న 
శ్రుతి చూపిసుతున్నది కూడా. ఇపు్పడు ఈ విషయము విచారంచబడుతున్నది. రాత్రివేళ 
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చనిపోయిన బ్రహో్మపాసకుడికి బ్రహ్మప్రాపితు ఉన్నదా? లేదా? అని. ఒకవేళ రాత్రి పూట 
సూరయోరశి్మ ఉన్నందువల్ల దాని్న అనుసరంచి పరమ పదానికి పోవడము కలిగినా 
నిశామరణాని్న శాస్త్రలలో నిందించినారు కాబటిటు పరమపురుషారథారూపమైన 
బ్రహ్మప్రాపితు నిశామృతునికి అప్రశసతుము అని తేటగా చెప్పబడింది. శ్్ల।। ద్వాచ 
శుక్లపక్శ్చ ఉతతోరాయణమేవచ। ముమూర్షతాం ప్రశస్తోన్ విపరతం తుగరిహితమ్।। 
పగలు, శుక్లపక్షము, ఉతతురాయణములు మరణించే వారకి మెచచేదగిన సమయాలు. 
ఇందుకు భన్నంగా వయోతిరేకమైనవి ఏవి ఉన్నవో అవి నిందయోములైనటిటువి అని దివా 
మరణనిశామరణాలు ప్రశస్తు ప్రశసతుము లైనందువల్ల ఉతతుమగతి, అధోగతులకు 
హేతువులవుతవి. అందువల్ల రాత్రి పూట చనిపోవడము అధోగతి కలుగడానికి 
కారణమవుతున్నందువల్ల బ్రహ్మప్రాపితుకి హేతువుకాదు అనిఅంటే అది సరకాదు. 
బ్రహో్మపాసన చేసేవాడికి కర్మ సమ్బన్ధము దేహము ఉన్నంతవరకు ఉంటుంది. ఇదీ 
ఇక్డ చెప్పబడుతున్నవిషయము - తమ కారయోమును ఆరంభంచనివి. అధోగతికి 
కారణమైనటువంటివి ఐన కర్మలు విదాయోసమ్బన్ధము చేతనే నశించితున్నవి. ఇక 
విదాయోప్రాపితు తరువాత జరగిన కర్మలు అంటకపోవడము వల్లనూ, ప్రారంభంచిన 
కారయోము గల కర్మలు దేహము ఉన్నంతవరకూ - చివరదేహమే అవధగా కలది 
ఐనందున శరీరములో బని్ధంచడానికి కారణము లేదు కాబటిటు విదావాంసుడు రాత్రిపూట 
మరణించినా బ్రహ్మప్రాపితు తప్పక కలుగుతుంది. శ్రుతి వాకయోము కూడా ఇదే విషయాని్న 
చూపుతున్నది. తస్యతావదేవ చిరం యావన్నవిమోక్షే్య. అథసమ్తేస్ష్. అని ఇక ద్వాచ 
శుక్లపక్శ్చ ఇతాయోది వాకాయోలు మాత్రము బ్రహో్మపాసన చేయనివాడికి చెందినవి.  ఇద్ 
న్శాధికరణము.

*  *  *

ఇక దక్షిణాయన అధికరణము.

సూ।। అతశా్చయన్ఽపిదక్షిణే 4-2-19 మునుపు చెపి్పన కారణము వల్లనే 
దక్షిణాయనములో మరణించిన వాడికిన్్న బ్రహ్మప్రాపితు ఉన్నది. రాత్రిపూట చనిపోయిన 
విదావాంసుడికి బ్రహ్మప్రాపితు కలు్తుంది అనడములో ఏ హేతువు చెప్పబడిందో దానివల్లనే 
దక్షిణాయనములో చనిపోయిన వానికిన్్న బ్రహ్మప్రాపితు కలుగుతుంది. ఐతే ఇక్డ 
అధకశంక ఏమిటంటే? అథయోదక్షిణే ప్రమీయతే పితృణామేవ మహిమానంగతావి 
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చన్ద్రమసః స్యజ్యంగచ్ఛతి. ఇంక ఎవడైతే దక్షిణాయనములో మరణించ్తాడో 
అతడు పితరులు గప్పగా వెలుగందే స్థానానికి పోయి తరువాత చంద్రునితో 
స్యుజాయోని్న పొందుతాడు. (స్యుజయోము అనగా ఆ లోకాధపతితో కలిసి మెలసి 
భ్గాలను అనుభవించ్తూ ఉండడము) అని దక్షిణాయనములో మృతి చెందినవాడికి 
చంద్రుడిని చేరుకోవడమనే ఫలము వినిపిసుతున్నది కాబటిటు మరయు చంద్రుని దగ్రకు 
పోయిన వారకి తేష్ం యద్ తత్ పర్యవైతి, అథఏతమే వాధ్వినం పునరి్నవరతోన్తో అని 
పునరావృతితు (తిరగి భూలోకానికి రావడం) వినిపిసుతున్నందువల్లనునూ్న, భీష్్మడు 
మొదలైన బ్రహ్మవిదాయోనిష్ఠులైనవారు ఉతతురాయణము వచేచేంతవరకూ ఎదురుచూచి 
నందువల్లనునూ్న దక్షిణాయనములో చనిపోయిన వాడికి బ్రహ్మప్రాపితు కలుగదు అని.

దీనికి పరహారము ఏమిటంటే - బ్రహో్మపాసన చేయని, పితృయాణమార్ము 
దావారా చంద్రుడిని చేరుకున్నవారకి మాత్రమే పునరావృతితు ఉన్నది. విదావాంసుడు 
చంద్రుని వదదుకు పోయినా తస్్మద్ బ్రహ్మణో మహిమానమాప్్నతి అందువలన 
బ్రహ్మయొక్ మహమను (గప్పతనాని్న పొందుతునా్నడు) అనే వాకయో శ్షాని్న బటిటు ఆ 
దక్షిణాయన మృతుడికి చంద్రప్రాపితు కలుగడము బ్రహ్మ వదదుకు పోయ్వానికి విశ్రానితుకి 
హేతువు మాత్రమే అని తెలుసుతున్నది. 

వాకయోశ్షము లేకపోయినప్పటికిన్్న ముందుచెపి్పన బనా్ధనికి హేతువు 
లేకపోయినందువల్ల చంద్రుడిని చేరన విదావాంసుడికి బ్రహ్మప్రాపితు అడుడికోరానిదే. 
భీషా్మదులు తమయొక్ యోగము ప్రభావము వల్ల తమ ఇషటుము వచిచేనపుడు 
మరణించగల సమరుథాలు కాబటిటు ధరా్మని్న ప్రవరతుంపచేయడం కొరకు ఉతతురాయణము 
యొక్ ప్రాశస్తుయాని్న చూపడం కొరకునూ్న అటువంటి ఆచారాని్న పాటించినారు.

ఇక్డక శంకను లేవనెతుతుతునా్నరు. విదావాంసులకు, చావదలుచేకున్నవారకిన్్న 
పునరావృతితు, అపునరావృతుతుల కొరకుగాను కాలవిశ్షవిధ కనిపించ్తున్నది. శ్్ల।। 
యత్రకాలేతవిన వృతితోమ్ ఆవృతితోం చైవయోగనః। ప్రయాతా యాన్తో తంకాలం వక్షా్యమి 
భర తర్షభ। అగ్నరోజాష్ తిరహశు్శక్లః షణా్మస్ ఉతతోరాయణమ్। తత్రప్రయాతా గచ్ఛన్తో 
బ్రహ్మబ్రహ్మవిదోజనః। ధూమోరాత్రి సతోథ కృష్ణః షణా్మస్దక్షిణాయనమ్। తత్ర 
చాన్ద్రమసం జో్యతిః యోగీప్రాప్యన్వరతోతే। శుక్లకృషే్ణగతీహే్యతే జగతః శాశవితేమతే। 
ఏకయా యాత్యనవృతితోం అన్యయాఆవరతోతే పునః ఇతి.
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ఏ కాలములోనైతే యోగులు తమ శరీరాలను విడిచివెడుతునా్నరో వారు ఆ 
వృతితుని, అనావృతితుని పొందుతునా్నరో ఆ కాలాని్న గురంచి చెపుతునా్నను విను. అగి్న, 
జ్యోతిసుస్, పగలు, శుక్లపక్షము, ఉతతురాయణము యొక్ ఆరు నెలలు ఈ సమయాలో్ల 
బయలుదేర పోయిన బ్రహ్మవేతతులు పరమాత్మను చేరుకుంటునా్నరు. ఇక ధూమము 
రాత్రిపూట, కృష్ణపక్షము, దక్షిణాయనపు ఆరునెలలు ఈ సమయంలో చనిపోయిన 
వారు, యోగులు చంద్రునివదదుకు పోయి తమ పుణయోఫలాలను అనుభవించి తిరగి 
భూలోకములో పుడుతునా్నరు. ఈ శుక్లగతి, కృష్ణగతి అనేవి రండునూ్న శాశవాతమైనవి. 
మొదటిదానితో ఊర్ధ్వ లోకాలకు పోయినవారు తిరగి వెనుకకు రారు. రండవ 
మార్ము దావారా పోయినవారు తిరగి భూలోకానికి వస్తురు అని. దీనికి సమాధ్నాని్న 
చెపుతునా్నరు.

సూ।। యోగనః ప్రతి స్మర్్యతే స్్మర్తోచైతే. 4-2-20 ఇచచేట యోగనిష్ఠులను 
గురంచి చెపుతూ దేవయాన పితృయానాలను గురంచి చెపుతునా్నరు. యోగములో 
అంగముగా ఇవి ప్రతిదినమూ స్మరంచ్కోదగినవి. చావదలుచేకున్నవార గురంచి 
మరణకాలము చెప్పబడడము లేదు.

న్వు ఉదాహరంచిన చోట మరణకాల విశ్షాని్న గురంచి దీని్న ఎంచ్కొనే 
మరణించాలనిగాన్ స్మమృతిలో చెప్పడం లేదు. ఐతే యోగం నందు నిష్ఠులైనవార గురంచి 
స్మమృతిగ్రనాథాలలో చెప్పబడిన తలచ్కోదగినవైన దేవయాన పితృయాన మారా్లు 
స్మరంపబడుతున్నవి. యోగంలో భాగంగా ప్రతిదినమూ ఇవి స్మరంచ్కోదగినవి. 
స్మమృతిలో ఉపసంహారము కూడా ఆ విధంగానే ఉన్నది. శ్్ల।। నైతేసృతీ పారథాజానన్ 
యోగీ ముహ్యతికశ్చన। తస్్మత్ సర్విషుకాలేషు యోగయక్తో భవార్జాన। ఓ 
అరుజునా! ఈ మారా్లను తెలిసిన యోగి అజా్నములో పడిపోడు. అందుకని 
అని్నవేళలో్లనూ అరచేరాది మారా్ని్న అనుసనా్ధనము చేసుకోవడమనే రూపములో 
నున్న యోగయుకుతుడవుకము్మ అని. అగ్నరోజాష్తిః, ధూమోరాత్రిః అనువాటి దావారా 
దేవయాన పితృయాన మారా్లు ప్రతయోభజ్ చేయబడుతున్నవి. ఇక ఉపక్రమములోనూ 
యత్రకాలేతు అని కాలశబదుము కాలాని్న అభమానించే దేవత ఐన ఆతివాహకునికి 
చెందింది. అగా్నయాదులకు కాలతవాము సంభవించదు. అందువల్ల తేఽరి్చష 
మభిసంభవన్తో వారు అరచేఃపురుష్డిని చేరుకుంటునా్నరు అని విధంపబడిన 
దేవయానము యొక్ అనుస్మమృతి ఇక్డ విదావానిష్ఠులను గురంచి విధంపబడుతున్నది. 
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కాన్ మరణించదలుచేకున్న వార గురంచి మరణకాల విశ్షము విధంపబడడం లేదు. 
ఇద్ దక్షిణాయన అధికరణము.

ఇంతట్తో శ్రీభాష్యమునందు చతురాథాధ్్యయములోన్  
దివాతీయపాదము ముగిసినది.
శ్రీమతే రామానుజాయనమః

శ్రీభాష్యము - చతురాథాధ్్యయము - తృతీయపాదము

అరి్చరాద్యధికరణము.

సూ।। అరి్చరాద్న తత్ ప్రథితేః 4-3-01 అరచేరాది మార్ము ఒక్టే దాని 
దావారానే బ్రహో్మపాసకుడు మోక్షానికి చేరుకుంటునా్నడు. దానికే ప్రసిది్ధ ఉన్నది. 
అవానతురభేదాలు ఎని్న ఉనా్న దానికే ప్రతయోభజ్ ఉంటున్నది. 

ఉత్ క్రానితుని పొందిన విదావాంసుడు హారదుపురుష్ని యొక్ అనుగ్రహము వల్ల నాడీ 
విశ్షము దావారా బయలుదేర పోతునా్నడని గతుయోపక్రమము ఇంతవరకు చెప్పబడింది. 
అట్్ల బయలుదేర పోతూ ఉన్నవానియొక్ మార్ము ఇపు్పడు నిర్ణయింపబడుతున్నది. 
ఐతే ఈ విషయంలో వేదాలయందు మారా్లు అనేకవిధ్లుగా ఉపదేశింబడుతున్నవి. 
ఛాన్్దగ్యము నందైతే - యథపుష్కరపలాశే ఆప్నశి్లష్యన్తో ఏవమేవంవిద్ పాపం 
కర్మ న శి్లష్యతే తామర పాకు మీద ఎట్్లగైతే న్ళ్్ళ అంటుకోవో - తాకకుండా, 
తడిలేకుండా ఉంట్యో ఆ విధంగానే బ్రహ్మజా్నము కలిగి ఉపాసకుడైనవానికి 
పాపపు కర్మ తాకదు. అని మొదలుపెటిటు బ్రహ్మవిదయోను ఉపదేశించి ఈక్రింది విధంగా 
పఠంపబడుతున్నది. అథయదుచైవ అస్మన్ శవ్యం కరవిన్తో యదుచన. అరి్చషమేవాభి 
సంభవన్తో. అరి్చషఽహరహ్న ఆపర్యమాణపక్ం ఆపర్యమాణపక్షాత్ యాన్ 
షడుదఙ్ ఏతిమాస్ంస్తోన్, మాసేభ్యః సంవతస్రం సంవతస్రాద్ద్త్యం ఆద్తా్యత్ 
చన్ద్రమసం చంద్రమసో విదు్యతమ్। తతు్ర్షఽమానవః స ఏనన్ బ్రహ్మగమయతి. 
ఏషదేవపథో బ్రహ్మపథః ఏతేన ప్రతి పద్యమాన ఇమం మానవ మావరతోం నవరతోన్తో. 
ఇతి. తరువాత ఈ బ్రహ్మవేతతు ఐనవాని శరీరానికి - శవానికి - చేసే ఉతతురక్రియలు 
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చెయయోన్! చెయయోకపోన్! వారు మాత్రము అరచేఃపురుష్ని వదదుకే చేరుకుంట్రు. 
అరచేసుస్ నుండి పగలు అక్డనుండి శుక్లపక్షము దానినుండి ఉతతురాయణానికి 
చెందిన ఆరు మాస్లను, వాటినుండి సంవతస్రానికి, దాని నుండి సూరుయోని వదదుకు, 
ఆయననుండి చంద్రుని వదదుకు చంద్రుని నుండి విదుయోత్ పురుష్డి వదదుకు ఆయన 
నుండి అమానవుడు అనబడే తతు్పరుష్ని వదదుకు - తసయోపురుషః ఆ పరమాత్మకు 
సమ్బని్ధంచిన పురుష్డు - ఆయన వీళ్ళను బ్రహ్మ వదదుకు చేరుస్తుడు. 

ఇదే దేవపధము (దేవయానము) బ్రహ్మపథమునూ్న, బ్రహ్మవదదుకు పోయ్ 
మార్ము) దీనిదావారా పోయ్వారు ఈ మానవ జన్మలో తిరగి జని్మంచరు. అక్డనే 
శాశవాతంగా ఉండిపోతారు అని. ఛన్దుగయోములోనే అషటుమ భాగములో అథఏతైర్వ 
రశి్మభిః ఊర్ధవా మాక్రమతే ఈ సూరయోకిరణాలతోనే ఊర్ధ్వలోకాలకు చేరుకుంటునా్నడు 
అని చెప్పబడింది. క్షీతకీ ఉపన్షతుతోక చెందిన వారు దేవయానమారా్ని్న మరొక 
విధంగా ఉపదేశిసుతునా్నరు. స ఏతం దేవయానం పనథానమాపద్య అగ్నలోకమాగచ్ఛతి. 
సవాయ లోకం స వర్ణలోకం స ఇంద్రలోకం సప్రజాపతి లోకం స బ్రహ్మ లోకమ్ 
ఇతి. ఈ దేవయాన మనబడే బాటను చేరుకొని తదాదు్వరా అగి్నలోకానికి అక్డనుండి 
వాయులోకానికి, వరుణలోకానికి, ఇంద్రలోకానికి, బ్రహ్మలోకానికి (ప్రజాపతి) 
చివరగా పరబ్రహ్మ లోకానికి చేరుకుంట్డు అని. అదేవిధంగా బృహద్రణ్యకము 
నందునూ్న యఏవమేత ద్విదుః. యేచేమేఽరణే్య శ్రద్్ధం సత్య ముపాసతే తే 
అరి్చషమభిసమభూవన్తో. అరి్చషఽహరహ్న ఆపర్య మాణ పక్మా పర్యమాణ పక్షాత్ 
యాన్ షణా్మస్నుదఙ్ ఆద్త్య ఏతి మాసేభో్య దేవలోకం దేవలోకాద్ద్త్యం ఆద్తా్యత్ 
వైదు్యతం వైదు్యతాత్ పుర్షఅమానవసస్ ఏత్య బ్రహ్మలోకాన్ గమయతి. 

ఎవరైతే దీని్న ఈవిధంగా తెలుస్కుంటునా్నరో వారు, మరయు ఎవరైతే అడవిలో 
శ్రద్ధను సతాయోని్న ఉపాసిసుతునా్నరో వారునూ్న దేహతాయోగము చేసిన పిదప అరచేరో్లకానికి 
వెళ్తునా్నరు. అక్డనుండి పగలు శుక్లపక్షము, ఉతతురాయణపు ఆరునెలలు, వాటినుండి 
దేవలోకము దానినుండి సూరుయోడు, విదుయోత్ పురుష్డు / లోకము దానినుండి 
అమానవపురుష్డు / అమానవుడు వచిచే బ్రహ్మలోకాలకు చేరుచేతాడు అని. దానిలోనే 
మరొకతీరుగా యద్ వైపుర్షఽస్్మలో్లకాత్ ప్రైతి సవాయ మాగచ్ఛతి తస్్మ 
సతత్రవిజిహీతే యథరథ చక్రస్యఖమ్. తేన స ఊర్ధవా మాక్రమతే. సఆద్త్యమాగచ్ఛతి. 
తస్్మసతత్ర విజిహీతే, యథ ఆడమ్బరస్య ఖమ్. తేనస ఊర్ధవామాక్రమతే. 
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సచన్ద్రమసమాగచ్ఛతి. తస్్మసతత్రవిజిహీతే యథ దును్దభ్ఃఖమ్. ఇతా్యద్. ఎపు్పడైతే 
పురుష్డు ఈ లోకాను్నండి బయలు దేరపోతునా్నడో అపు్పడతడు వాయులోకానికి 
వెళ్్ళతునా్నడు.

ఇచచేట సందేము కలుగుతున్నది. ఈ శ్రుతులని్నంటిచేత అరచేరాదిమార్ము 
ఒక్టే ప్రతిపాదింపబడుతున్నదా? ఉపాసకుడైన విదావాంసుడు ఆ మార్ం దావారానే 
బ్రహ్మ వదదుకు పోతునా్నడా? లేక అరచేరాది కంటే మిగతావి వేరు మారా్లైనపు్పడు 
వాటిదావారాగాని లేకఈ దేవయానముతో నేనా? లేక ఏదో ఒక మార్ములో 
వెళ్ళవచ్చేను కనుక నియమము లేదనియా? అని. వీటిలో ఏది యుకతుమైనది? అని 
అంటే నియమము లేకపోవడమే అని. ఎందువల్లనంటే అవి అనేకరూపాలుగా 
ఉన్నందువలన మరయు దీనితోనే బ్రహ్మ లోకం లోనికి పోవాలనే అప్క్ష లేదు 
కాబటిటున్్న. అని నిర్ణయము చేయబడితే చెప్పబడుతున్నది. అరచేరాదినా అని. 
అరచేరాది మార్ము ఒక్టి మాత్రమే అని్న శ్రుతులలోనూ ప్రతిపాదింపబడుతున్నది. 
కనుక విదావాంసుడు అరచేరాది మార్ములోనే పోతునా్నడు. ఎందువల్లనంటే ప్రసిది్ధ 
దానికే ఉన్నది. దానికే అని్న శ్రుతులలోనూ ప్రసిది్ధ ఉన్నది. ప్రథితిః = ప్రసిది్ధ. దానికే 
అని్నంటిలో ప్రతయోభజ్ కనిపిసుతున్నది అని అరథాము. ప్రతయోభజ్ వలన అరచేరాది మార్మే 
ఎకు్వతకు్వలతో (నూయోనాధక భావముతో) అని్నచోట్ల ప్రతిపాదింపబడుతున్నది 
కనుక విదయోలయందు గుణాలను ఉపసంహారము చేసుకొన్నటు్ల ఒకచోట చెపి్పనదానిని 
మరొకచోట ఉపసంహారము చేయబడుతుంది. ఛన్దుగయోము నందైతే ఉపకోసల 
విదయోయందు, పంచాగి్నయందునూ్న ఒకే విధముగా ఉపదేశింపబడుతున్నది 
వాజసనేయకమునందునూ్న పంచాగి్న విదయోయందు కొదదుపాటి భేదముతో 
ఉపదేశింపబడుతున్నది. అందువల్ల అక్డకూడా అరచేరాదిమార్ము అనే తోసుతున్నది. 
తకి్నవాటిలోనూ అగి్న, ఆదితుయోడు మొదలైనవారు ప్రతయోభజ్ చేయబడుతునా్నరు. ఇద్ 
అరి్చరాద్ అధికరణము.

*  *  *

ఇక వాయవిధికరణము.

సూ।। వాయమబ్్దదవిశేష విశేష్భా్యమ్ 4-3-2 సంవతస్రము కంటే పైన 
వాయువు వదదుకే వెళ్్ళతాడు. విశ్షము అవిశ్షము వల్ల వాయువే నిరేదుశింపబడినాడు 
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కనుక. విదావాంసులు అరచేరాది మార్ముతోనే బ్రహ్మలోకానికి వెళ్్ళతారు అని 
చెప్పబడింది. ఆ అరచేరాది మార్ములో ఛన్దుగులు మాసము ఆదితుయోనికి నడుమ 
సంవతస్రాని్న పఠంచ్తునా్నరు. మాసేభ్యః సంవతస్రం సంవతస్రాద్ ద్త్యమ్ 
అని. వాజసనేయులు మాత్రము వాటికి నడుమన దేవలోకాని్న పఠంచ్తునా్నరు. 
మాసేభో్యదేవలోకమ్ దేవలోకాద్ద్త్యమ్ అని. రండుచోట్లలోనూ మార్ము ఒకటే 
కాబటిటు రండింటిన్ రండుచోట్్ల ఉపసంహారము చేసుకోవాలి. ఆ సందర్భములో 
మాసము కంటే పైన చెప్పబడిన సంవతస్ర దేవలోకాలకంటే పంచమీ విభకితుతో 
చెప్పబడిన శ్రౌతక్రమము - శ్రుతి/వేదములో వినపడిన క్రమము వరుస సమానమే 
ఐనా అరి్చషఅహః అహ్నఆపర్యమాణపక్మ్ ఆపర్యమాణపక్షాత్ యాన్ షడుద 
జ్ఞాతిమాస్ంస్తోన్ అని అధకకాలము కల వాటిని నూయోనకాలము కల వాటికంటే 
ఉతతురోతతురముగా - తరువాత తరువాతగా - ఉంచడము కనిపిసుతున్నది కాబటిటు మాసము 
తరువాత సంవతస్రమే బుది్ధయందు తిరుగుతున్నందువల్ల సంవతస్రమే మాస్నికిపైన 
ఉంచవలసి ఉన్నది. దానికి పైన దేవలోకము అని నిశచేయింపబడుతున్నది. మరొకచోట 
వాజసనేయులు యద్వైపుర్షఽస్్మలో్లకాత్ ప్రైతి స వాయ మాగచ్ఛతి. తస్్మసతత్ర 
విజిహీతే యథరథ చక్రస్యఖమ్. తేనస ఊర్ధవామాక్రమతే. స ఆద్త్యమాగచ్ఛతి. 
అని ఆదితుయోని కనా్నముందు వాయువును ప్రొ్ంటునా్నరు. కౌషీతకులు ఐతేన్ 
సఏతం దేవయానం పన్ధనమాపద్య అగ్నలోకమాగచ్ఛతి సవాయలోకమ్. 
అని అగి్నలోకశబదుము చేత నిరేదుశింపబడిన అరచేసుస్ కంటేపైన వాయువును 
పఠంచ్తునా్నరు. కౌషీతకులయొక్ పాఠము యొక్ క్రమము ప్రకారము అరచేసుస్ 
కంటే పైన వచిచేన వాయువును, వాజసనేయులు పాఠములో తేన స ఊర్ధవామాక్రమతే 
స ఆద్త్యమాగచ్ఛతి అని ఊర్ధ్వ శబదుముచేత నిరేదుశింపబడిన శ్రౌత క్రమము ప్రకారము 
పాఠక్రమాని్న బటిటు బలీయముఐన ఆదితుయోనికంటే ముందు ప్రవేశించడము 
నిశచేయింపబడుతున్నది. ఇందువల్ల ఆదితుయోని కంటే ముందు సంవతస్రానికి పైన 
దేవలోకము వాయువునూ్న పొందినవి.

ఈ విషయములో విచారంపబడుతున్నది ఇది - దేవలోకము వాయువునూ్న 
వేరువేరుగా ఉనా్నయా? అట్లయినపు్పడు విదావాంసుడు తన ఇషటుము ప్రకారము 
పోగలు్తాడు. లేక రండూ అరాథానతురములు కాక ఒక్టే ఐనపు్పడు సంవతస్రానికి పైన 
ఉన్న దేవలోకము అనబడే వాయువును గురంచి వెళ్్ళతాడా? అని. ఏది తగును? అంటే 
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భనా్నరథాములు అనియ్. అటువంటి ప్రసిదే్ధ ఉన్నది కాబటిటు. భనా్నరథాములు ఐనపు్పడు 
ఊర్ధ్వ శబదుము తోను, పంచమీ విభకితు వల్లనునూ్న రండింటికీ సంవతస్రము ఆదితుయోలకు 
నడుమ శ్రుతిక్రమము ప్రకారము స్థానము లభంచినందువల్ల విశ్షము లేదు కాబటిటు 
విదావాంసుడు తన ఇషటుము ప్రకారము పోవచ్చేను.

అని నిర్ణయము చేయబడితే చెప్పబడుతున్నది వాయుమబాదుత్ అని. సంవతస్రానికి 
పైన వాయువు వదదుకు పోవలెను అని. ఎందువల్ల? అని అంటే అవిశ్షము, విశ్షములు 
రండింటివల్లనూ వాయువే నిరేదుశించబడింది కనుక. దేవలోక శబదుము అవిశ్షముగా 
- స్మానయోంగా దేవానాంలోకః అనే విగ్రహవాకయోము ప్రకారము వాయువునే 
చెపు్పతున్నది. సవాయ మాగచ్ఛతి. తస్్మసతత్ర అని వాయు శబదుము విశ్షేణ 
వాయువునే చెపుతున్నది. కనుక దేవలోక వాయుశబాదుల చేత - అవిశ్షవిశ్షాల చేత 
- వాయువే చెప్పబడుతున్నది. కనుక సంవతస్రానికి తరువాత / పైన వాయువునే 
చేరాలి. కౌషీతకుల యొక్ వాయుశబదుము కూడా అగి్నలోక శబదుము వలె వాయుశాచేసౌ 
లోకశచే అనే వుయోత్పతితు ప్రకారము వాయువునే చెపు్పతున్నది. వాయువు కూడా దేవతలకు 
నివాసస్థానము అని మరొక శ్రుతిలో వినిపిసుతున్నది. యోఽయం పవతే ఏషదేవా 
నంగృహాః ఎవరైతే వీచ్తునా్నరో ఆయన దేవతలకు ఇండ్లవంటివాడు అని. ఇద్ 
వాయవిధికరణము.

*  *  *

ఇక వర్ణాధికరణము.

సూ।। తట్తో ఽ ధివర్ణః సమ్బన్ధత్. 4-3-3 వరుణుడిని విదుయోతుతుకంటే 
పైన చేరుచేకోవాలి. సమ్బన్ధము పరస్పరము ఉన్నది కాబటిటు. వరుణుడు - జలము, 
విదుయోతుతు రండునూ్న మేఘాల యొక్ నడుమ ఉంటున్నవి కదా! కౌషీతకుల యొక్ 
పాఠములో సఏతం దేవయానం పన్ధనమాపద్య అగ్నలోకమాగచ్ఛతి స వాయలోకం 
సవర్ణలోకం సఇన్ద్రలోకం సప్రజాపతి లోకం సబ్రహ్మలోకం అనుచోట అగి్నలోక 
శబదుము అరచేశ్శబాదునికి పరాయోయపదమైనందున ప్రాథమయోము (మొదటిస్థానం) 
వివాదాస్పదము కాదు. వాయువుకునూ్న సంవతస్రానికంటే పైన ఉంచడము 
చెప్పబడింది. ఆదితుయోడికిన్్న కౌషీతకి వాకయోములో లభంచిన పాఠక్రమము యొక్ 
బాధవలన దేవలోకాద్ద్త్యం ఆద్తా్యద్విదు్యతమ్ వాజసనేయకములో చెప్పబడిన 
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శ్రుతి క్రమము ప్రకారము దేవలోక శబదుము చేత చెప్పబడిన వాయువుకు ఉపరనివేశము 
సిద్ధమయియోంది. ఇపు్పడు వరుణేంద్రుల (యందు) గురంచి చినతుచేయబడుతున్నది. 
ఈ వరుణాదులు పాఠములో ఉన్నదున్నటు్ల వాయువుకంటే పైన ఉంచాలా్న? లేక 
విదుయోతుతు కంటే పైననా? అని సంశయము ఏర్పడింది. అరచేసుస్ మొదలుకొని ఉన్న 
అని్నటిలో “అరి్చష అహః” మొదలైన శ్రుతిక్రమ ప్రకారము విదుయోతుతు కంటే పిదప 
తతు్ర్షఽమానవః సఏనన్ బ్రహ్మగమయతి అని బ్రహ్మను చేరేచేవాడుగా విదుయోత్ 
పురుష్డు వినపడుతున్నందువల్ల, అని్నచోట్లలోనూ అవకాశము లేనందువల్ల, 
ప్రాపితులేకపోయిందువల్ల ఉపదేశము వయోరథాము కాకుండడం కొరకు తప్పక ఎవరన్ 
ఒకరని బాధంచవలసి వచిచేనపు్పడు పాఠక్రమాన్ననుసరంచి వాయువు తరువాత 
వరుణుడిని చేరుచేకోవాలి. వాయువు ఆదితుయోల యొక్ క్రమము బాధంపబడినందున 
ఇనదురేప్రజాపతులను కూడా ఇక్డే చేరచేవలసి ఉంటుంది అని పూరవాపక్షము రాగా 
చెప్పబడుతున్నది. తటితోఽధవరుణః అని. 

వరుణుడు విదుయోతుతు కంటే పైన ఉంచదగినవాడు. ఎందువల్లనంటే సమ్బన్ధము 
వల్ల. మేఘము లోపల ఉండేది కాబటిటు విదుయోతుతుకు వరుణుడితో సమ్బన్ధము లోకము లోను 
వేదములోను అందరకీ తెలిసినటువంటిదే. ప్రసిద్ధమైనదే. అనగా ఇదీ చెప్పబడుతున్న 
విషయము. వరుణాదులయొక్ ఉపదేశము వయోరథాము కాకుండా ఉండడం కోసము 
ఎక్డో ఒక దగ్ర ఉంచవలసి వసేతు పాఠక్రమము కంటే అరథాక్రమము బలీయము 
కాబటిటు విదుయోతుతు కంటే పైన వరుణుడిని ఉంచాలి. ఆ తరువాత / అమానవుడి యొక్ 
గమయితృతవాము - చేరేచేవాడు కావడము - కొంత వయోవధ్నమును - ఎడమును 
ఓరవాదగినదని తెలుసుతున్నది. అమానవుడు వయోవధ్నాని్న సహంచేవాడడవడం వల్ల, 
ఉపదేశింపబడిన ఇంద్రాదులు తప్పక చేరుచేకోదగిన వారైనందువల్ల వరుణుని 
కంటే పైన ఉపదేశింపబడినందువల్ల నడుమ వచిచేన వారని చివరలో ఉంచవలసి 
యున్నందువల్ల, వరుణుడి కంటే పైన ఇంద్రాదులు ఉంచదగిన వారవుతునా్నరు అని. 
ఇక్డ పరమారథా దవాయ శ్్లకాలను అనుసంధంచ్కోవడం మంచిది.

శ్్ల।। ముక్తోఽరి్చరి్దన పరవిపక్ షడుదజ్ఞా మాస్బ్దవాతాంశుమత్ 
గౌ్లవిదు్యదవిర్ణేంద్ర ధ్తృమహితః సీమానతోసంధ్విపు్లతః శ్రీవైకుంఠము 
ప్తయోనితయోమజడం తసి్మన్ పరబ్రహ్మణః స్యు జయోమ్ సమవాపయోననదుతి సమంతేనైవ ధనయోః 
పుమాన్. తా।। ముకుతుడు తొలుతగా అరచేః పురుష్డిని / అగి్నని / సూరయోకిరణాలను 
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చేరుకుంట్డు. అక్డినుండి కాలములో భాగమైన దినము/ పగలు, శుక్లపక్షము, 
ఉతతురాయణము, సంవతస్రము, వాయువు, సూరుయోడు, చంద్రుడు, విదుయోతుతు, వరుణుడు, 
ఇంద్రుడు, బ్రహ్మలోకముల మీదుగా లీలావిభూతికి, నితయోవిభూతికి నడుమ ఉన్న 
సరహదుదు నది ఐన విరజా నదిని చేరుకొని దానిలో స్్ననము చేసి శ్రీవైకుంఠనగరానికి 
చేరుకొని అందులో పరబ్రహ్మ ఐన నారాయణుడి స్యుజాయోని్న చేరుకొని (కలసిమెలసి 
ఉండడాని్న) పొంది ఆయనతో పాటుగా ఆనందాని్న అనుభవిస్తుడు. దానితో జీవుడు 
ధనుయోడు అవుతునా్నడు. ఇద్ వర్ణాధికరణము.

*  *  *

ఇకపైన ఆతివాహికాధికరణము.

సూ।। ఆతివాహికాః తలి్లంగాత్ 4-3-4 ఈ అరచేరాదులందరూ ఆతివాహకులు. 
దానికి చెందిన గురుతులు కనపడుతున్నవి కనుక. ఇపు్పడు ఇది విచారంపబడుతున్నది. 
ఈ అరచేరాదులు అన్్న మారా్న్్న సూచించే గురుతులువంటివా? లేక భ్గాలు 
అనుభవించే భూములా? లేకపోతే బ్రహ్మను చేరుకోబోయ్ ఉపాసకులకు మారా్ని్న 
చూపుతూ ముందుకు తీసుకొని పోయ్వారా? అని. వీటిలో ఏది తగినది. అని అంటే 
మారా్ని్న సూచించే గురుతులవంటివి. అని అనడం తగినటిటుది. ఎందువల్లనంటే ఈ 
ఉపదేశము ఆ విధంగా కనపడుతున్నది. లోకంలో ఆయాగ్రామాలకు పోయ్వారకి 
ఈవిధంగా పెదదులచేత చెప్పబడడం కనిపించ్తున్నది కదా! ఇక్డ నుండి బయలుదేర 
ఈ చెటుటు దగ్రకి, ఈ నది వదదుకు ఈ కొండ పక్కు పోయి అక్డ నుండి ఈ గ్రామానికి 
వెళ్్ళ అని. లేదా ఇవన్్న భ్గభూములైనా కావచ్చేను. కాలములో విశ్షములుగా 
ప్రసిది్ధ కెకి్న అహరాదులు మార్ చిహా్నలు కావడము పొసగదు. దానికంటే వేరయిన 
మార్చిహ్నమయినది వీటిని చెప్పలేదు. ఇక భ్గభూమితవాము- ఏతఏవలోకాః 
యదహో రాత్ణి అరథామాస్ మాస్ః ఋతవః సంవతస్రాః అని అహరాదులకు 
లోకములుగా చెప్పడం వల్ల పొసగుతుంది. ఇందువల్లనే కౌషీతకులు అగ్నలోక 
మాగచ్ఛతి ఇతాయోది వాకాయోలతో లోకశబాదుని్న జతచేసి అరచేరాదులను పఠంచ్తునా్నరు 
అని.

ఈ విధంగా పూరవాపక్షము ఎదురైతే చెపుతునా్నము. ఆతివాహకులు అని. 
విదావాంసులైన ఉపాసకులను తన వదదుకు చేరచేడము కొరకు పరమపురుష్నిచేత 
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నియమింపబడిన దేవతా విశ్షాలే ఆతివాహకులనబడే అరచేరాదులు. 
ఎందువల్లనంటే తలి్లంగాత్ - అతివహనము అనే లింగము వలన. అతివహనం అంటే 
ఒక గమాయోనికి బయలుదేర పోయ్వారని అక్డకు చేరచేడము. గమయితృతవామనేది 
తతు్ర్షఽమానవః సఏనన్ బ్రహ్మగమయతి అని ముగింపులో వినబడే వాకయోము 
అమానవునికంటే ముందున్న వారకి, ఈయన కంటే విశ్షము ఏమీలేకుండా 
వినిపించబడిన వారకిన్్న అదే ముందుకు తీసుకొనిపోవడమే సమ్బన్ధం అని 
తెలు్పతున్నది. అరచేరాది శబాదులు కూడా అరచేరాదుల - ఆత్మల వంటివారైన అభమాన 
దేవతావిశ్షాలను చెపుతున్నవి. తం పృథివీ అబ్రవీత్ అన్నటు్లగా.

ఒకవేళ ఇది ఇట్్లగే ఐనట్లయితే తతు్ర్షఽమానవః సఏనన్ బ్రహ్మగమయతి 
అని విదుయోత్ పురుష్డు బ్రహ్మ వదదుకు చేరుస్తుడని అని బ్రహ్మగమయితృతవాము 
వినిపిసుతున్నది కాబటిటు విదుయోత్ పురుష్డికంటే తరువాత ఉన్న వరుణాదులకు 
ఆతివాహకతవాముతో సమ్బన్ధము ఎట్్ల? ఉంటుంది? అని అంటే చెపుతునా్నరు.

సూ।। వైదు్యతేనైవ తతః తత్ శ్రుతేః 4-3-5 తతః - విదుయోత్ కంటే పైన, 
వైదుయోతేనఽఅమానవుడనబడే ఆతి వాహకుని చేత విదావాంసులు బ్రహ్మను 
చేరుకొనేంతవరకు గమనము కనపడుతున్నది. ఏ కారణము చేత అని అంటే 
అది శ్రుతి వాకయోము వల్ల తెలుసుతున్నది. సఏనన్ బ్రహ్మ గమయతి అని అతనికే 
గమయితృతవాము వినిపిసుతున్నది కాబటిటు. వరుణాదులైతే మాత్రము అనుగ్రాహకులు - 
సహకరంచేవారు. కనుక వారకి కూడా ఆతివాహకతవాముతో సమ్బన్ధం ఉండనే ఉన్నది. 
ఇద్ ఆతివాహికాధికరణము.

*  *  *

ఇక కారా్యధికరణము.

సూ।। కార్యం బ్దరిరస్యగతు్యపపతేతోః 4-3-6 కారయోబ్రహ్మను ఉపాసించిన వారనే 
అమానవ పురుష్డు ఆయన వదదుకు చేరుసుతునా్నడని బాదర అనే ఆచారుయోడు చెపుతునా్నడు. 
ఉపాసకుడికి ఆయన వదదుకు పోవడమే కుదురుతుంది కనుక. పరబ్రహో్మపాసకుడు 
అరచేరాదిమార్ము దావారానే ఆయన వదదుకు వెళ్తునా్నడు. అరచేఃపురుష్డు మొదలుకొని 
అమానవుడు వరకు ఉన్న గణము - ఆతివాహకులు - విదావాంసుడిని బ్రహ్మ వదదుకు 
చేరుస్తురు అని చెప్పబడింది. ఇపు్పడు దీని గురంచి విచారంచ్తునా్నరు. 
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ఈ అరచేరాది గణము కారయో బ్రహ్మ ఐన హరణయో గరు్భడిని ఉపాసించిన వారని 
తీసుకొనిపోతారా? లేక పరబ్రహ్మనే ఉపాసించినవారనా? అది కాకపోతే పరబ్రహా్మ 
ఉపాసన చేసిన వారని, ప్రతయోగాత్మను బ్రహా్మత్మకుడుగా ఉపాసించినవారనిన్్న 
తీసుకొని పోతారా అని సందేహము కలిగితే కారయోబ్రహ్మను ఉపాసించిన వారనే 
హరణయో గరు్భని వదదుకు చేరుస్తురు అని ఆచారుయోడైన బాదర తలుసుతునా్నడు. 
ఎందువల్లనంటే అసయోఽహరణయోగరు్భడిని ఉపాసించిన వాడికే గమనము చెలు్లతుంది 
గనుక. ఆత్మఐనవాడు ఐన పరబ్రహ్మను ఉపాసించిన వానికి ఆయనను పొందడము 
కోసం ఏదో ఒక దేశానికి పోవడము నప్పదు. ఆయనను పొందడము జరగింది కాబటేటు 
ఎపు్పడూ అందుబాటులో ఉండే పరబ్రహ్మకు చెందిన అవిదాయో నివృతితు మాత్రమే 
పరవిదయోయొక్ కారయోము కదా! కారయోబ్రహ్మ ఐన హరణయోగరు్భడిని ఉపాసించినవాడికి 
పరమితమైన ఒకానొక దేశములో ఉండే ప్రాపయోమైన వాడిని చేరుకోవడము కొరకు 
బయలుదేర పోవడము చెలు్లతుంది. అందువల్ల అరచేరాది ఆతివాహక గణము 
చతురు్మఖ బ్రహ్మ వదదుకే చేరుసుతుంది.

సూ।। విశేషతతావిచ్చ 4-3-7 విశ్షితమైనందువల్ల కూడా. పుర్షమానస 
ఏత్య బ్రహ్మ ‘లోకాన్’ గమయతి అని లోకశబదుముతో, బహువచనముతోనూ 
విశ్షమైన లోకమునందు ఉండే హరణయో గరు్భడిని ఉపాసించిన వాడిని మాత్రమే 
చేరుచేతునా్నడని విశ్షింపబడుతున్నది. (మానస= సంకల్పరూపుడైన అమానవ 
పురుష్డు) ఇంతేకాకుండా ప్రజాపతేః సభాం వేశ్మ ప్రపదే్య ప్రజాపతి యొక్ సభను, 
ఇంటిని చేరుకుంట్ను అని కారయోమైన హరణయో గరు్భని వదదుకు / దగ్రకు పోతాను అని 
అరచేరాది మార్ముగా పోయినవాడు తలుచేకుంటునా్నడు కదా!

తతు్ర్షఽమానవః సఏనన్ బ్రహ్మ గమయతి అనే ఈ నిరేదుశము చెల్లదు. 
హరణయోగరు్భడి వదదుకే చేరచేనట్లయితే సఏనన్ “బ్రహా్మణం” గమయతి అని చెప్పవలసి 
ఉంటుంది కదా! అని అన్నట్లయితే చెపుతునా్నరు.

సూ।। స్మీపా్యతుతోతదవిష్పదేశః 4-3-08 దగ్రగా ఉన్నందువలన బ్రహా్మకు 
బదులు బ్రహ్మ అని ప్రొ్నా్నరు.

యో బ్రహా్మణం విదధ్తి ఎవడు బ్రహ్మను పుటిటుంచ్తునా్నడో అని  చెపి్పనటు్ల 
హరణయోగరు్భడు మొదటగా పుటిటునందువల్ల బ్రహ్మతో స్మీపయోము ఉన్నందువల్ల 
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ఆయనను బ్రహ్మశబదుముతో ప్రొ్నా్నరు అని గతయోను పపతితు, విశ్షణాదులైన వానితో, 
ఇంతకుముందు చెప్పబడిన కారణాలవల్ల నిశచేయింపబడుతున్నది అని అరథాము.

ఐతే ఇట్్ల కావచ్చేను. అరచేరాది మార్ంగా హరణయోగరు్భడిని చేరుకున్నట్లయితే 
ఏష దేవపథో బ్రహ్మపథః ఏతేనప్రతిపద్యమానః ఇమం మానవమావరతోం నవరతోన్తో 
2) తయోర్ధవామాయన్నమృతతవి మేతి అనే వాకాయోల ప్రకారము అమృతతవాప్రాపితు 
అపునరావృతుతులను గురంచి చెప్పడం కుదురదు. మరొకనికి కారయోము ఐన 
హరణయోగరు్భడు దివాపరార్ధకాలము ముగిసిన తరువాత నశించిపోతునా్నడని 
శాసత్రము చెపుతున్నది. ఆబ్రహ్మ భువనలో్లకాః పునరావరితోన్ఽర్జాన బ్రహ్మలోకము 
మొదలుకొని లోకాలన్్న కూడా మళ్్ళ మళ్్ళ పుటిటు నశించేవే సుమా! అని చెపి్పనందువల్ల 
హరణయోగరు్భడిని చేరుకున్నవానికి పునరావృతితు తప్పడం లేదు కదా! అని అంటే దానికి 
సమాధ్నాని్న చెపుతునా్నరు.

సూ।। కారా్యత్యయే తదధ్యక్షేణ సహాతః పరమభిధ్నత్ 4-3-9 కారయోసయోఽ 
బ్రహ్మలోకము నశించిపోయినపు్పడు దానికి అధయోక్షుడు ఐన హరణయోగరు్భనితో 
అధకారము ముగిసిన విదావాంసునితో పాటు సవాయంగా విదయోను పొందినవాడై, 
అతఃఽకారయోబ్రహ్మలోకము నుండి పరంబ్రహ్మను పొందుతునా్నడు. అని అరచేరాది 
మార్ంగా పోయినవానికి అమృతప్రాపితు, అపునరావృతితు చెప్పబడింది.

కాబటిటు తేబ్రహ్మలోకేతు పరానతోకాలే పరామృతాత్ పరిముచ్యన్తో సర్వి వారు 
బ్రహ్మలోకము నందు పరార్ధకాలము ముగిసిన తరువాత పరామృతతావాని్న పొంది 
అందరూ విముకుతులు అవుతునా్నరు అని చెప్పడం వల్లనునూ్న హరణయోగరు్భడిని 
చేరుకున్నవారు ఆయన కాలము ముగిసిన పిదప ఆయనతో పాటు మోక్షాని్న 
పొందుతునా్నరు అని తెలుసుతున్నది.

సూ।। స్మమృతేశ్చ 4-3-10 స్మమృతి వల్ల కూడా ఈ అరథాము తెలుసుతున్నది. బ్రహ్మణా 
సహతే సర్వి సంప్రాపేతో ప్రతిసంచర్। పరస్్యన్తో కృతాతా్మనః ప్రవిశన్తో పరం పదమ్।। 
వారందరూ ప్రళయకాలము వచిచేనపుడు, పరార్ధ కాలము ముగిసినపు్పడు బ్రహ్మతో 
సహ పరమపదములోకి ప్రవేశించ్తునా్నరు అని.  కనుక కారయోబ్రహ్మను ఉపాసించిన 
వాడినే అరచేరాది గణము తీసుకొని పోతుంది అని బాదర యొక్ మతము. ఈ 
సందర్భములో మరొక పక్షాని్న గ్రహంచి జైమిని ఎదురుపడుతునా్నడు.
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సూ।। పరం జమిన్ః ముఖ్యతావిత్ 4-3-11 పరబ్రహ్మను ఉపాసించిన వారనే 
అరచేరాది గణము తీసుకొనిపోతుంది అని జైమిని తలుసుతునా్నడు. బ్రహ్మశబదుము 
పరబ్రహ్మ యందే ముఖయోము కనుక.

పరబ్రహ్మను ఉపాసించినవాడినే అరచేరాది గణము తీసుకొనిపోతుంది అని 
జైమిని అనే ఆచారుయోడు భావించ్తునా్నడు. ఎందువల్లనంటే ముఖయోముఐనందువల్ల. 
తతు్ర్షఽమానవః సఏనన్ బ్రహ్మ గమయతి అని బ్రహ్మ శబదుము పరబ్రహ్మ యందే 
ముఖయోము ఐనందువల్ల. ఇతర ప్రమాణము చేత కారయోతవాము నిశచేయము ఐనపు్పడు 
లక్షణను ఆశ్రయించడము తగును. ఐతే గమనానుపపతితు ప్రమాణము కాదు.

పరబ్రహ్మ అంతట్ నిండియున్నవాడే ఐనా విశిషటుదేశము నందు ఉన్నవానివల్లనే 
ఉపాసకుని యొక్ అవిదయో తొలగి పోతుంది అని శాసత్రము చెపు్పతున్నది. ఎట్్లగైతే 
విదాయో ఉత్పతితు అనేది జరగడానికి వర్ణము, ఆశ్రమము, ధర్మము, శౌచము, ఆచారము, 
దేశము, కాలము, ఆదులతో అవసరము ఉన్నటు్ల, తమేతం వేద్నువచన్న ఇతాయోది 
శాస్త్రదులతో తెలుసుతున్నదో ఆ విధంగానే బొతితుగా అవిదయో తొలగిపోవడమనే విదాయోనిష్పతితు 
కూడా విశిషటుమైన దేశానికి పోవడమనే దానితో స్ప్క్ష కలిగి ఉన్నదని గతిని చెప్్ప 
శాస్త్రని్న బటిటు తెలుసుతున్నది. విదావాంసునికి ఉత్ క్రానితు లేదు అనే ప్రతిషేధ్దులు ఇంతకు 
మునుప్ పరహరంపబడినవి.

బ్రహ్మలోకాన్ అని లోకశబదుము, బహువచనము వలన విశ్షింప బడుతున్నందు 
వల్ల కారయోమైన హరణయోగరు్భడు సు్ఫరంచ్తునా్నడని ఏమాట చెపి్పనారో అది తగిన 
మాటకాదు. నిషాదసథాపతి నాయోయము ప్రకారముగా ఇక్డ బ్రహె్్మవ లోకః (బ్రహ్మయ్ 
లోకము) అని కర్మధ్రయ సమాసము చెప్పకోవడమే సమంజసము. అరథామైన 
బ్రహ్మ ఒక్డే అని నిశచేయించినపు్పడు బహువచనాని్న అద్తిః పాశాన్ అన్నపు్పడు 
బహువచనము ఎట్్ల సమనవాయించ్కోబడిందో ఆ విధంగా మలుచేకోవాలి. అపు్పడు 
సరపోతుంది. పరపూరు్ణడు, సరవాగతుడు, సతయోసంకలు్పడు ఐన పరబ్రహ్మకు తన 
ఇషటుము మేరకు పుటిటుంపబడినవి తనకు మాత్రమే అస్ధ్రణములైనటిటువి ప్రకృతితో 
సమ్బన్ధము లేనివి ఐన లోకాలు ఉనా్నయి. ఈ విషయము శ్రుతి, స్మమృతి, ఇతిహాస, 
పురాణాల వల్ల స్పషటుంగా తెలుసుతున్నవి.
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సూ।। దర్శనచ్చ 4-3-12 మూర్ధనయో నాడీ దావారా శరీరములో నుండి బయటపడి 
దేవయాన మార్ము దావారా ముందుకుస్గిపోయిన వాడికి బ్రహ్మప్రాపితు కలు్టను 
శ్రుతి చూపించ్తున్నది. ఏషసమ్్రస్దోఽస్్మత్ శరరాత్ సముతాథాయ పరంజో్యతి 
ర్పసమ్ద్యసేవిన రూపేణాభి న్ష్ద్యతే ఈ భగవదనుగ్రహపాత్రుడైన జీవుడు ఈ 
శరీరంలోనుంచి పైకి లేచి పోయి పరంజ్యోతి ఐన పరమాత్మను చేరుకొని తనదైన 
తొటటుతొలి రూపాని్న పొందుతునా్నడు అని.

ప్రజాపతేః సభాం వేశ్మప్రపదే్య అని అరచేరాది మార్ంగా పోయినవాడికి 
ప్రతయోభసని్ధ కనిపిసుతున్నది అని చెపి్పనారో దానికి సమాధ్నాని్న చెపుతునా్నరు.

సూ।। నచ కార్్యప్రత్యభిసన్్ధః 4-3-13 కారయోమైన హరణయోగరు్భని యందు 
ప్రతయోభ సంధ లేదు. ఈ ప్రతయోభ సంధ, కారయోమైన హరణయోగరు్భని యందు కాదు. 
పరబ్రహ్మ యందు మాత్రమే. వాకయోశ్షము నందు యశ్ఽహంభవామి బ్రాహ్మ 
ణానం. బ్రహ్మవేతతు లకు ప్రు తెచేచేవాడిని అవుతాను. అని అభసంధ్నము చేసేవాడికి 
అని్నరకాలైన అవిదయోల నుండి విమోకపూరవాకముగా సరావాత్మ భావాని్న అభసంధ్నము 
చేసుతున్నందువల్ల అశవిఇవరోమాణి విధూయ పాపం చంద్రఇవరాహోర్్మఖ్త్ 
ప్రముచ్య, ధూతావి శరరమకృతం కృతాతా్మ బ్రహ్మలోకమభిసంభవామి. అని 
అభసంభావయోమైన (గప్పగా భావింపబడుతున్న) బ్రహ్మలోకము అకృతము అని 
వినిపిసుతున్నది. సరవాబన్ధముల నుండి విముకితు నేరుగా వినిపిసుతున్నది. ఇందువల్ల 
పరబ్రహ్మనే ఉపాసించ్తున్నవాడిని అరచేరాదులైన ఆతివాహక గణము 
తీసుకొనిపోతున్నదని జైమినిగార మతము.

ఇపు్పడు భగవనుతుడైన బాదరాయణుడు తన అభప్రాయము ప్రకారము సిదా్ధనాతుని్న 
ప్రకటించ్తునా్నడు.

సూ।। అప్రతీకాలమ్బనన్నయతీతి బ్దరాయణః ఉభయధ్చ దోష్త్ తత్రితుశ్చ 
4-3-14 ప్రతీకలను ఆధ్రముగా చేసుకొని ఉపాసించని వారని తీసుకొని పోతారని 
బాదరాయణుడు తలుసుతునా్నడు. ఇంతకు మునుపు చెపి్పన వార రండు పక్షాలో్లను 
దోషము ఉన్నది. తత్ క్రతు నాయోయము ఇక్డ వరతుంచ్తుంది. అప్రతీకాలంబనులను, 
ప్రతీకలను ఆలంబనముగా చేసుకొని ఉపాసించేవారని కాకుండా వారకి వయోతిరేకులైన 
వారని అరచేరాదులైన ఆతివాహకగణము తీసుకొనిపోతుందని భగవనుతుడైన 
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బాదరాయణుడు తలుసుతునా్నడు. ఇదీ చెప్పబడుతున్న విషయము - కారయోబ్రహ్మను 
ఉపాసించే వారని తీసుకొని పోతారనే పక్షము కుదరదు. పరబ్రహ్మను ధ్యోనము 
చేసే వారనే తీసుకొనిపోతారనడమునూ్న చెల్లదు అటువంటి నియమేమీ లేదు. 
ప్రతీకాలమ్బనులనూ తీసుకొని పోరు. ఐతే ఎవరైతే పరంబ్రహ్మను ఉపాసించ్తారో, 
ఎవరైతే ప్రకృతి సమ్బన్ధము లేని ఆత్మను బ్రహా్మత్మకమని ఉపాసిసుతునా్నరో ఆ రండు 
రకాల వారన్ తీసుకొనిపోతారు. ఎవరైతే బ్రహ్మయొక్ కారయోమైన జగతుతులో 
అనతురా్భగమైన నామాదులైన వసుతువులను, దేవదతాతుదులయందు సింహాది దృషిటువలె 
బ్రహ్మదృషాటుయాగాన్ కేవలమైన దానినిగా కాన్ ఆయా వసుతువులను ఉపాసించ్తారో 
వారని తీసుకొనిపోరు. ఇందువల్ల పరబ్రహ్మను ఉపాసించే వారని ప్రకృతితో సమ్బన్ధము 
లేని ఆత్మను బ్రహా్మత్మకుడుగా ఉపాసించేవారని తీసుకొని పోతారు అని. ఎందువల్ల 
ఇట్్ల చెపుతునా్నరు అంటే రండురకాలుగానూ దోషము కనబడుతున్నది కాబటిటు. 
కారయోబ్రహ్మను ఉపాసించేవారని తీసుకుపోతునా్నరనే పక్షములో అస్్మత్ శరరాత్ 
సముతా్ధయ పరంజో్యతి ర్పసమ్ద్య ఇతాయోదులైన శ్రుతులు తమకు విరుద్ధంగా 
చెపి్పనందుకు కోపం చేసతువి. ఇక పరబ్రహ్మనే ఉపాసించినవారని అనే పక్షములో ఆ 
నియమము ఉన్నదన్నపుడు తద్యఇతథాం విదుర్్యచేమేఽరణే్య శ్రద్్ధతప ఇతు్యపాసతే, 
తేఽరి్చషమభి సమభూవన్తో అని పంచాగి్న విదులను అరచేరాది గణము తీసుకొని 
పోతుందని ఈ శ్రుతి కండె్లర్ర చేసుతుంది. ఇందువల్ల రండు పక్షాలలోనూ దోషము 
ఏర్పడుతుంది. కావున పైన చెపి్పన ఇదదురని మాత్రమే తీసుకొనిపోతుంది. అందుకే 
ఈ విధంగా చెపి్పనారు. తత్రితుశచే అని. తత్ క్రతుః - అంటే ఆ విధంగా ఉపాసన 
చేసిన వాడు ఆ విధమైన ఫలితానే్న పొందుతునా్నడు అని అరథాము. యథక్రతురస్మన్ 
లోకేపుర్షభవతి తథేతః ప్రేత్యభవతి. 2) తంయథయథోపాసతే అనే నాయోయాలను 
బటిటు. పంచాగి్న విదయోను తెలిస్నవారు కూడా అరచేరాది మార్ము దావారా పోతారు అని 
గతి శ్రవణము వలన అరచేరాది మారా్న పోయిన వాడికి బ్రహ్మప్రాపితు, పునరావృతితు లేక 
పోవడాలు వినిపించ్తున్నందువల్ల కూడానూ. ఈ కారణంగానే తత్రితునాయోయము 
ప్రకారము ప్రకృతి నుండి పూరతుగా విడివడిన బ్రహ్మత్మకమైన ఆతా్మను సనా్ధనము 
సిది్ధంచింది. నామము మొదలుకొని ప్రాణము దాకా ఉన్న ప్రతీకలను ఆలంబనము 
చేసుకొని ఉపాసించేవారకి రండు విధ్లైన శ్రుతివలన సిద్ధమైన ఉపాసనలు లేవు 
గనుక. అచిత్ తో మిశ్రమైన ఆత్మను ఉపాసించినపు్పడు తత్రితునాయోయము వరతుంచి 
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అరచేరాది మార్ములో ప్రయాణించడము బ్రహ్మప్రాపితున్్న ఉండబోవు. ఐతే ఈ విశ్షాని్న 
శ్రుతే చూపిసుతున్నదని అంటునా్నరు.

సూ।। విశేషం చ దర్శయతి 4-3-15 యావన్నమో్నగతమ్, తత్స్యయథ 
కామచారో భవతి ఇతాయోది ఐన శ్రుతి నామము మొదలుకొని ప్రాణము దాకా ఉన్న 
ప్రతీకలను ఉపాసించేవారకి గతితో అవసరము లేకుండా పరమితమైన ఫలవిశ్షాని్న 
చూపుతున్నది. అందువలన అచితుతుతో కూడిన, కూడని చిదవాసుతువును బ్రహ్మ దృషిటుతో 
గాని, బ్రహ్మదృషిటులేకుండాగాన్ ఎవరు ఉపాసిసుతునా్నరో వారని తీసుకొనిపోరు. 
కాన్ పరబ్రహ్మను ఉపాసించేవారని, ఆత్మను ప్రకృతితో ఎడబాసిన బ్రహ్మత్మకుడైన 
వాడిని ఉపాసించేవారని ఆతివాహకగణము తీసుకుపోతుందని తేలిపోయింది.  అన్ 
కారా్యధికరణము.

ఇంతట్తో శ్రీభాష్యమునందు చతురాథాధ్్యయములోన్  
తృతీయపాదము ముగిసినది.
శ్రీమతే రామానుజాయనమః

శ్రీభాష్యము - చతురాథాధ్్యయము - చతురథాపాదము

సమ్ద్్యవిరాభూవాధికరణము.

సూ।। సమ్ద్్యవిరాభూవః సేవినశబ్్దత్ 4-4-01 పరబ్రహ్మను ఉపాసించే వారని, 
ఆత్మనునూ్న ప్రకృతితో ఎడబాసిన వాడిని, బ్రహా్మత్మకుడైన వాడిని ఉపాసించేవారకిన్్న 
అరచేరాది మార్ముగా తిరగి వెనుకకు రావడమనేది లేని గతి చెప్పబడింది. ఇపుడు 
ముకుతులయొక్ ఐశవారయోప్రకారాని్న చింతించడాని్న ఆరంభంచ్తునా్నరు. ఇది 
ఉపదేశింపబడుతున్నది.

ఏవమేవైష సంప్రస్దోఽస్్మత్ శరరాత్ సముతాథాయ పరంజో్యతి 
ర్ప సమ్ద్యసేవిన రూపేణాభిన్ష్ద్యతే అని. ఈ శరీరాను్నండి పైకిలేచి 
పరంజ్యోతియైన పరమాత్మను చేరుకొన్నవానికి దేవాదుల రూపమువలె స్ధయోమైన 
రూపముతో సమ్బన్ధము ఈ వాకయోముతో ప్రతిపాదింపబడుతున్నదా? లేక సహజమైన 
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సవారూపావిరా్భవమా? అని సంశయము కలిగితే స్ధయోము ఐన రూపముతో 
సమ్బన్ధము అనడమే యుకతుము. అట్్లకాకపోయినపు్పడు మోక్షశాసత్రము పురుషారాథాని్న 
బోధంచేది కాకుండా పోతుంది. (అపురుషారాథావబోధతవాము అవుతుంది) సవారూపము 
సహజంగా అపురుషారథామైనదిగా కనిపిసుతున్నది. సుష్పితు వేళయందు దేహము యొక్ 
ఇంద్రియాలయొక్ పనులు ఉడిగిపోతే కేవలమైన ఆత్మ సవారూపమునకు పురుషారథా 
సమ్బన్ధము కనిపిసుతున్నది.  కేవలము దుఃఖనివృతితుయ్ పరంజ్యోతిని చేరుకున్నవానికి 
పురుషారథాము కాదు. అపు్పడు సవారూపావిరా్భవమే మోక్షము అని చెప్పవలసి 
ఉంటుంది. సఏక్ బ్రహ్మణ ఆనన్ధః శ్రోత్రియస్యచాకామహతస్య. శ్రోత్రియుడు 
కామములతో కొటుటుపడనివానికి అది ఒక ఆనందము. రసగ్గా ం హే్యవాయం లబ్్ధవా 
ఆనందీ భవతి. రసము అనబడేవాడిని పొంది ఆనందము కలవాడవుతునా్నడు. 
ఇతాయోది శ్రుతివాకాయోలవల్ల ముకుతుడికి అననతుమైన సుఖము కూడా కలుగుతున్నదని 
వినిపించ్తున్నది. అపరచి్ఛన్నమైన ఆనందరూపచైతనయోమే ఇతనికి సవారూపముకాదు. 
అది సంస్ర దశలో అవిదయో చేత కపి్పవేయబడినది. పరంజ్యోతిని చేరుకున్నవాడికి 
పుటుటుకొసుతున్నది. అని చెప్పవచ్చేను. జా్నసవారూపానికి తిరోధ్నము కుదురదు. 
ప్రకాశము అనే పరాయోయపదము గల జా్నానికి తిరోధ్నము అని అంటే అది దానికి 
వినాశమేనని ఇంతకుముందే చెప్పబడింది. కేవల ప్రకాశానికి ఆనందత సంభవించదు. 
ఆనంద సవారూపత అంటే సుఖ సవారూపత. సుఖసవారూపము అంటే తనకు అనుకూలమై 
ఉండుట. ప్రకాశము మాత్రమే ఆత్మ అని చెప్్పవారు ఎవని ప్రకాశము అనుకూలముగా 
తెలుస్కోదగినది (వేదన్యమో) అవుతుందో అని, ప్రకాశము మాత్రమే ఆత్మ అని 
వాదించే వారకి ఎంత కషటుపడినా ఆనంద సవారూపత ఉపపాదించడానికి వీలుకాదు. 
కేవలము సవారూపాపతితు మాత్రమే స్ధయోము ఐనపు్పడు సవారూపము ఎపు్పడూ 
సిద్ధమైనందువల్ల (నితయోనిష్పన్నతావాత్) - ఎపు్పడూ ఉండేదే గనుక పరమాత్మను 
చేరుకున్నవాడికి సేవిన రూపేణ అభిన్ష్ద్యతే అనే వచనము అరథాము లేనిది కాగలదు. 
ఇందువల్ల అపూరవామైన (ఇంతకు మునుపులేని) స్ధయోమైన రూపముతో సమ్బన్ధము 
కలవాడవుతాడు. ఇట్్ల ఐనందువల్ల “అభిన్ష్ద్యతే” అనే వచనము ముఖాయోరథాం 
అవుతుంది. సేవానరూప్ణ అనేదికూడా కేవలము ఆనందమే కల తనకు మాత్రమే 
అస్ధ్రణమైన రూపముతో ఆవిర్భవించ్తాడు కనుక చక్గా పొసగుతుంది. అని 
పూరవాపక్షము ఎదురవుతే చెపు్పతునా్నము సమ్పదాయోవిరా్భవః అని. ఈ ప్రతయోగాత్మ 
అరచేరాది మార్ము దావారా పరంజ్యోతిని చేరుకొని ఏ దశావిశ్షాని్న పొందుతునా్నడో 
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అదే సవారూపావిరా్భవరూపము. అంతేకాని అపూరవామైన ఆకారము పుటుటుకొని 
రావడము అనే రూపము కాదు. ఎందువల్లనంటే సేవానశబదుము వలన. సేవానరూప్ణ 
అనే విశ్షణాని్న చేరుచేకునా్నరు కాబటిటు. ఆగనుతుకము - (అంతకుముందులేక అపు్పడు 
వచిచే చేరనది) ఐన విశ్షాని్న పరగ్రహంచితే సేవానరూప్ణ అనే విశ్షణము దండుగ/ 
వయోరథాము / అరథాము లేనిది అవుతుంది. విశ్షణము లేకపోయినప్పటికీ ఆ రూపము 
తనదైన రూపము అనబడూతునే ఉంటుంది.

సవారూపము నితయోప్రాపతుమైనదే కాబటిటు ఉపసమ్ద్య అభిన్ష్ద్యతే అనే వచనము 
అనరథాకము అని ఏది చెప్పబడిందో దానికి సమాధ్నమును చెపుతునా్నరు.

సూ।। ముకతోః ప్రతిజాఞానత్ 4-4-2 కర్మసంబనదుము, దానివల్ల కలి్న దేహాదుల 
నుండి విముకుతుడు ఐనవాడు తనయొక్ సహజమైన రూపముతో నిలిచేఉనా్నడు. 
ఇది ప్రతిజా్నం వల్ల తెలుసుతున్నది. కర్మసమ్బన్ధము, దానిచేత వచిచే చేరనదేహాదుల 
నుంచి వదలిపెటటుబడినవాడై సహజరూపముతో ఉన్నటువంటి వాడు ఇక్డ 
సేవిన రూపేణ అభిన్ష్ద్యతే అని చెప్పబడుతునా్నడు. ఇందువల్ల రూపము 
నితయోప్రాపతుమే ఐనా కర్మరూపమైన అవిదయో చేత తిరోహత మైన వానికి తిరోధ్నము 
తొలగిపోవడమే ఇక్డ అభనిష్పతితు అనబడుతున్నది. ఎందువల్లనంటే ప్రతిజా్నము 
వల్ల. ఆ తిరోధ్ననివృతితు ప్రతిపాధంపబడేదిగా ప్రతిజా్తమై ఉన్నది. దేనివల్ల ఈ 
విషయము తెలుసుతున్నది అని అంటే “యఆతా్మ” అని ప్రకృతమైన ప్రతయోగాత్మను 
జాగరతము మొదలైన అవస్థాత్రయము - (జాగ్రత్, సవాప్న, సుష్పితు) నుండి బొతితుగా 
ముకుతుడైన వాడిని ప్రియాప్రియములకు కారణమైన కర్మవలన వచిచేన శరీరము 
నుండి విడుదల పొందినవాడిని ప్రతిపాదించ్టకొరకు ఏతం తేవివ భూయోఽను 
వా్యఖ్్యస్్యమి దీనినే తిరగి మళ్్ళ ఒకస్ర వాయోఖాయోనిస్తును అని మళ్్ళ మళ్్ళ చెపి్ప 
ఏవమేవైష సంప్రస్దోఽస్్మత్ శరరాత్ సముతా్ధయ పరంజో్యతి ర్పసమ్ద్యసేవిన 
రూపేణాభిన్ష్ద్యతే అని చెపి్పనారు కాబటిటు. కావున కర్మతో కటుటుబడిన వాడికి 
పరంజ్యోతిని చేరుకున్న తరువాత బన్ధము తొలగిపోవడమనే రూపము గల ముకితు 
సేవానరూప్ణ అభనిష్పదయోతే అని చెప్పబడుతున్నది. సవిరూపావిర్ భావము పొందిన 
తరువాత కూడా అభనిష్పతితు శబదుము కనిపించ్తున్నది. యకాతోష్ఽయమరోథా న్ష్ద్యతే 
ఇతాయోదులలో వలె.
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ఆత్మ సవారూపము సుష్పితు యందు అపురుషారథాముగా కనిపిసుతున్నది కాబటిటు 
సవారూపావిరా్భవము జరగినపు్పడు మోక్షశాసత్రము అపురుషారథా అవబోధకావలసి 
వసుతుంది. అందువల్ల దేవాది అవసథాలవలె సుఖముతో సమ్బన్ధము కల మరొక అవసథాను 
పొందడమే అభనిష్పతితు అని ఏమాట అనా్నరో దానికి చెందిన సమాధ్నాని్న దిగువ 
సూత్రంతో చెపుతునా్నరు.

సూ।। ఆతా్మప్రకరణాత్ 4-4-3 సవారూపము చేతనే (సహజంగానే) ఈ 
ఆత్మ అపహత పాప్మతావాది సతయో సంకల్పతవాము వరకు ఉన్న గుణాలు కలది అని 
ప్రకరణాని్న బటిటు తెలియవసుతున్నది. య ఆతా్మఽపహత పాపా్మ విజరోవిమృతు్యః 
విశ్క్ఽవిజిఘతోస్ఽపిపాసః సత్యకామః సత్యసంకల్ః అని గదా ప్రజాపతి 
వాకయోము యొక్ ఆరంభము ఉన్నది. ఈ ప్రకరణము ప్రతయోగాత్మకు చెందినటిటుది 
అని ఉతతోరాచే్చద్విరూభూతసవిరూపసుతో అనే సూత్రము వదదు ప్రతిపాదింపబడింది. 
ఇందువల్ల అపహత పాపా్మతావాది సవారూపము గలవాడే ఈ ఆత్మ. ఇతడే సంస్రావసథా 
యందు కర్మ అనబడే అవిదయో చేత కపి్పవేయబడిన సవారూపము గలవాడై ప్రసుతుతము 
పరంజ్యోతిని చేరుకొని ఆవిరూ్భత సవారూపుడు అవుతునా్నడు. ఇందువల్ల ప్రతయోగాత్మకు 
అపహత పాప్మతావాదులు స్వాభావిక గుణాలు పరంజ్యోతిని చేరుకున్నవాడికి వెల్లడి 
అవుతునా్నయి. కాన్ కొతతుగా ఏమీ పుటుటుకొనిరావడం లేదు. భగవనుతుడు శౌనకమహరషి 
కూడా ఈ విధంగానే చెపి్పనాడు. యథనక్రియతే జో్యతాస్్న మలప్రక్షాలనన్మణేః। 
దోషప్రహాణాన్న జాఞానమాత్మనః క్రియతేతథ మణికిపైన అంటుకున్న మురకిని 
తొలగించడము దావారా కొతతు కానితుని ఎట్్ల తెచిచేపెటటులేమో అదేవిధంగా ఆత్మకు 
అంటిన దోషాని్న తుడిచివేయడం దావారా జా్నాని్న కలిగించలేము. శ్్ల।। యథోదపాన 
కరణాత్ క్రియతే న జలామ్బరమ్। సదేవనీయతే వ్యకతోమ్ అసతః సమభూవః కతః।। ఏ 
విధంగా నైతే త్రాగేన్టి కొరకు చెరువు ఏర్పరచేబడడం లేదో అట్్లగే ఉన్న వసుతువే వెల్లడి 
చేయబడుతున్నది. లేని దానికి పుటుటుక ఎక్డ నుండి కలుగుతుంది? అనగా వంపు 
ఉన్నచోటనే న్రు నిలి్పతే చెరువు అనబడుతుంది. ఒంపులేనిచోట న్రు నిలచేది ఎట్్ల? 
అట్్లగే ఉన్న వసుతువు నుండే మరొక వసుతువు పుడుతుంది. ఉన్నదే వెల్లడి అవుతుంది. 
శ్్ల।। తథహేయగుణధవింస్త్ అవబ్ధ్ద యోగుణాః। ప్రకాశ్యన్తోన జన్యన్తో 
“న్తా్యఏవాత్మన్హితే”. పైన చెపి్పనటు్లగానే హేయాలైన గుణాలు నాశనమైపోవడం 
దావారా జా్నము మొదలైనగుణాలు ప్రకాశింపచేయబడుతున్నవి. అంతేకాని కొతతుగా 
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పుటటుడము లేదు. ఆత్మకు జా్నము మొదలైన గుణాలు ఎల్లపు్పడూ ఉండేవే. నితాయోలే పుటేటువి 
కావు అని. ఇందువల్ల జా్నానందాదిగుణాలు కర్మ కారణంగా ఆత్మలో ముడుచ్కుని 
/ కుదించ్కొని పోయినటిటువి. పరంజ్యోతిని చేరుకొనిన పిదప కర్మరూపమైన బన్ధము 
తరగిపోయిన తరువాత / నశించగా వికాసము / విచ్చేకోవడము రూపమైన 
ఆవిరా్భవము అనుపపన్నము కాదు. కనుక సమ్పదాయోవిరా్భవము అని చక్గా 
చెప్పబడింది. ఇద్ సమ్ద్్యవిరాభూవ అధికరణము.

*  *  *

ఇక అవిభాగేన దృషట్తావిధికరణము.

సూ।। అవిభాగేన దృషట్తావిత్ 4-4-4 పరబ్రహ్మకంటే తనను అవిభాగముగా 
ముకుతుడు అనుభవిసుతునా్నడు. అట్్లగా కనపడుతున్నది కాబటిటు. పరంజ్యోతి వదదుకున్న 
చేరుకున్న అని్న బనా్ధలనుండి విడివడిన ప్రతయోగాత్మ తనను పరమాత్మకంటే 
వేరయినవాడుగా అనుభవించ్తునా్నడా? లేక ఆయనకు విశ్షణముగా 
ఆయననుండి వేరు చేయబడకుండా అనుభవిసుతునా్నడా? అని సందేహము ఏర్పడితే. 
సోఽశు్నతే సరావిన్ కామాన్ సహ బ్రహ్మణా విపశి్చతా ముకుతుడైన ప్రతయోగాత్మ విపశిచేత్ 
ఐన పరమాత్మ తో కలిసి అని్న కామాలను అనుభవిసుతునా్నడు. 2) యథపశ్యః పశ్యతే 
ర్క్మవర్ణం కరాతోరమీశం పుర్షం బ్రహ్మయోన్మ్। తద్విద్విన్ పుణ్యపాపేవిధూయ 
న్రంజనః పరమంస్మ్యముపైతి. జా్నము కలవాడు ఎపు్పడైతే బంగారము వలె 
మన్హరమైన రూపము గలవాడిని అని్న లోకాలకు కరతుఐన వాడిని చరాచరాలను 
ఏలుకొనేవాడిని ప్రకృతిని పుటిటుంచినవాడిని దర్శంచ్కుంటునా్నడో అపుడు ఆ 
విదావాంసుడు తనవైన పుణయోపాపాలను దులిప్సుకొని ఏకర్మ సమ్బన్ధము లేనివాడై 
ఆయనతో పరమ స్మాయోని్న పొందుతునా్నడు. 3) ఇదం జాఞానముపాశ్రిత్యమమ 
స్ధర్మష్మాగతాః। సర్గాఽపిన్పజాయన్తో ప్రలయే నవ్యధన్తోచ।। ఈ జా్నాని్న ఆధ్రంగా 
చేసుకొని నాతో సమానమైన ధరా్మలను పొందినవారు పునః సృషిటు జరగినపు్పడు 
పుటటురు. ప్రళయకాలము వచిచేనపు్పడు బాధపడరు. ఇతాయోదులైన శ్రుతి స్మమృతులవలన 
ముకుతునికి పరమాత్మతో స్హతయోము (కలిసి భ్గాలను అనుభవించడం) 
స్మయోము, స్ధర్శయాము కలిగినవాడై ఉంటునా్నడని తెలుసుతున్నందువల్ల విడిగా 
ఉంటూనే పరమాతా్మనుభవాని్న పొందుతునా్నడు. అని పూరవాపక్షము ఎదురవగా 
చెపుతునా్నరు. అవిభాగేన అని. ముకుతుడు పరబ్రహ్మ కంటే తనను అవిభాగము (వేరుగా 
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లేకుండుట - విభాగము లేకుండా) గా అనుభవిసుతునా్నడు. ఎందువల్లనంటే అట్్ల 
కనపడుతున్నందువల్ల.  పరబ్రహ్మ వదదుకు చేరుకోవడము వల్ల అవిదయో అనే తిరోధ్నము 
తొలగినవాడైనందువల్ల యథ్తథంగా తనను (స్వాత్మను) చూచినందువల్ల. 
తనయొక్ సవారూపము తతతోవామస, అయమాతా్మబ్రహ్మ, ఐతద్త్మష్మిదం సరవిమ్, 
సరవింఖలివిదం బ్రహ్మ ఇతాయోదులు ఐన స్మానాధకరణాయోని్న చెప్్ప వాకాయోల చేత, యః 
ఆత్మన్తిష్ఠన్ ఆత్మన్ఽనతోరో యమాతా్మ నవేద యస్యఆతా్మ శరరమ్ య ఆతా్మనమనతోరో 
యమ యతి. సతే ఆతా్మ అనతోరా్యమీ అమృతః అనతోః ప్రవిషట్ః శాస్తో జననమ్ సరావితా్మ 
ఇతాయోదుల చేతనునూ్న జీవుడు / ప్రతయోగాత్మ పరమాత్మను ఆత్మగా కలవాడు. 
ఆయనకు శరీరమైనందున ఆయనకు ప్రకారమైనవాడు అని ప్రతిపాదింపబడింది. 
అవసిథాతేరతి కాశకృతస్్నః అనే సూత్రము వదదు. ఇందువల్ల అవిభాగేన - అహంబ్రహా్మసి్మ 
- నేను బ్రహ్మను ఐ ఉనా్నను అనియ్ అనుభవించ్తునా్నడు. స్మయోము, స్ధరా్మయాలను 
చెప్పడము బ్రహ్మకు ప్రకారభూతుడైన ప్రతయోగాత్మకే సవారూపము. ఆయనతో 
సమానమైనది అని దేవాదులైన ప్రకృతికి సమ్బని్ధంచిన రూపాని్న వదిలివేయడం దావారా 
బ్రహ్మతో సమానమైన శుది్ధని ప్రతిపాదిసుతున్నది. సహశ్రుతి - కలసి అనుభవిసుతునా్నడని 
చెప్్పవేదవాకయోము - ఏతేన ఈ విధమైన ప్రతయోగాత్మకు ప్రకార ఐన బ్రహ్మతో సహా 
తదు్ణానుభవము - ఆయనలోని గుణాలను అనుభవించడము - ను ప్రతిపాదిసుతున్నది. 
కనుక విరోధము ఏదీ లేదు. బ్రహ్మకు ప్రకారమైనందువల్ల ఆయనతో అవిభాగముగా 
ఉంటునా్నడని చెపి్పనందువల్ల సంకలా్దేవతత్ శ్రుతేః అనే సూత్రముతో విరోధము 
లేదు. అధికంతుభ్ద న్ర్్దశాత్, అధిక్పదేశాత్ మొదలైన సూత్రాలతోనూ వైరుధయోము 
రాదు. ఇద్ అవిభాగేన దృషట్తావిధికరణము.

*  *  *

ఇక పైన బ్రాహా్మధికరణము.

సూ।। బ్రాహే్మణ జమిన్ః ఉపన్యస్ద్భ్యః 4-4-5 ముకుతునికి సవారూపావిరా్భవము 
అపహత పాప్మతావాది గుణాలతో జరుగుతుంది అని జైమిని ఆచారుయోడు భావిసుతునా్నడు. 
కారణము పరమాత్మ కళ్యోణగుణాలను ప్రకటించే ఉపనాయోస్లవల్ల అని. పరంజ్యోతిని 
చేరుకొని అవిదాయోతిరోధ్నము తొలగిన ముకుతునికి సవారూపావిరా్భవమే అవుతుంది 
అని చెప్పబడింది. ఆ సందర్భములో ఏ సవారూపముతో ఆవిరా్భవము కలుగుతుందో 
దానిని శ్రుతులలో ఉండే వైవిధయోం కారణంగా విచారణ చేయబడుతున్నది. ఇతని 
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యొక్ సవారూపము అపహత పాప్మతావాదికమే కాబటిటు ఆ రూపముతో ఆవిర్భవిస్తుడా? 
విజా్నము మాత్రమే కనుక ఆ రూపము తోనా? ఇక ఈ రండింటికీ విరోధము లేకుండా 
ఉండడానికి ఉభయ సవారూపంగానా? అని విచారము కలిగితే ఆచారుయోడైన జైమిని 
బ్రాహ్మసవారూపముతోనని తలుసుతునా్నడు. 

బ్రాహే్మణ - అపహత పాప్మతావాదులతో అని అరథాము. దహర వాకయోము నందు 
అపహతయో పాప్మతావాదులు బ్రహ్మకు సమ్బని్ధంచినవిగా వినిపించినవి. సర అట్్లగని ఏ 
హేతువువల్ల తెలుసుతున్నది అని అంటే ఉపనాయోస్దుల వల్ల. బ్రహ్మ యొక్ గుణాలైన 
అపహత పాప్మతావాదులు ప్రతయోగాత్మకు కూడా ఉనా్నయని ప్రజాపతి వాకయోములో 
ఉపనయోసింపబడుతున్నవి. య ఆతా్మ అపహత పాపా్మ అని మొదలుపెటిటు సత్యసంకల్ః 
అనేంత దాకా. ఆది శబదుము చేత సతయోసంకలా్పది గుణాలతో జతపడిన జక్షణాదులు 
కూడా తెలుసుతున్నవి. జక్త్ క్రీడన్ రమమాణః ఇతాయోది వాకయోము చేత అరథామవుతున్న 
వయోవహారాలు గ్రహంపబడుతున్నవి. 

అందువల్ల ఈ ఉపనాయోస్దులను బటిటు ప్రతయోగాత్మకు కేవలము విజా్న మాత్ర 
సవారూపము ఏర్పడదు అని జైమిని యొక్ మతము.

సూ।। చితితన్మత్రేణ తద్త్మక తావిద్ త్్యడులోమిః 4-4-6 చైతనయోము 
మాత్రమే ఆత్మకు సవారూపము కాబటిటు జా్నసవారూపం తోనే ఆవిర్భవిస్తుడు. అని 
ఔడులోమిగారు తలుసుతునా్నరు. చైతనయోము మాత్రమే ఆత్మకు సవారూపము. కావున 
ఆ రూపంతోనే ఆవిర్భవించ్తునా్నడని ఔడులోమి అనే ఆచారుయోడు తలుసుతునా్నడు. 
ఎందువల్ల నంటే తదాత్మకుడు కాబటిటు. ప్రతయోగాత్మ జా్నాత్మకుడు మాత్రమే కనుక 
సయథసైన్ధ వ ఘన్ఽననతోరోఽబ్హో్య కృతోస్్న రసఘన ఏవ, ఏవంవా అర్ 
ఽయమాతా్మఽననతోరోఽబ్హ్యః కృతస్్నః ప్రజాఞానఘనః ఏవ. విజాఞానఘన ఏవ 
ఉపు్పగడడి ఏ విధంగా నైతే లోపలా వెలుపలా మొతతుంగా రసఘనమై ఉంటుందో అదే 
తీరుగా ఈ ఆత్మ కూడా వెలుపల లోపల అనే భేదము లేకుండా మొతతుంగా ప్రజా్నమే 
గడడికటిటు ఉనా్నడు. విజా్న ఘనుడే అని అవధ్రణ చేయబడుతున్నందువలన విజా్నము 
మాత్రమే ఈ ఆత్మకు సవారూపము అని తెలుసుతున్నది. అందువలన ఇతనికి విజా్నము 
తప్ప మరొక గుణము లేదు కాబటిటు అపహత పాపా్మ ఇతాయోదులు ఐన శబాదులు వికారాలు 
సుఖము, దుఃఖము మొదలైన అవిదయోకు సమ్బని్ధంచిన ధరా్మలు లేవు అని చెప్్పవి 
మాత్రమే. కనుక చితి (జా్నము) తనా్మత్ర రూపముతోనే ఆవిర్భవించ్తునా్నడు అని 
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ఔడులోమిగార మతము. ప్రసుతుతము భగవనుతుడగు బాదరాయణుడు తన అభప్రాయం 
ప్రకారము సిదా్ధనాతుని్న చెపు్పతునా్నడు.

సూ।। ఏవమపి ఉపన్యస్త్ పరవిభావాదవిరోధం బ్దరాయణః 4-4-07 
విజా్న మాత్రసవారూపుడు అని చెపి్పనప్పటికీ ముందు చెపి్పన గుణాలతో విరోధము 
ఏమీ లేదని బాదరాయణుడు నము్మతునా్నడు.

ఏవమపి - విజా్నమాత్రసవారూపుడు అని ప్రతిపాదించినప్పటికీ ముందు 
చెపి్పన సతయోకామతావాదులైన గుణాలకు విరోధము లేదని బాదరాయణాచారుయోడు 
తలుసుతునా్నడు. ఎందువల్లనంటే ఉపనాయోసమువల్ల పూరవాభావమువల్ల. య ఆతా్మ 
అపహతపాపా్మ ఇతాయోది ఉపనిషత్ సమ్బన్ధమైన ఉపనాయోసము వల్ల, ప్రమాణము 
వల్లనునూ్న ముందటివి ఐన అపహత పాప్మతవా సతయోసంకల్పతావాదులు కూడా, 
భావాత్ = ఉంటున్నందువల్ల, విదయోమానతావాత్, అనగా రండింటికీ ఉపనిషతుతులే 
ప్రమాణము కాబటిటు. తులయో ప్రమాణాలైన వాకాయోలు పరస్పరము బాధంచ్కోవడము 
తగదు. యుకతుము కాదు అని అరథాము. వసుతు విరోధం వల్ల అపహత పాప్మతావాదులను 
అవిదయో చేతకలి్పంపబడినవి అని అనగూడదు. అది నాయోయము కాదు. విశ్షము 
లేకపోయినపు్పడు విపరీతం ఎందువల్ల కాదు? అనే నాయోయము వరతుసుతుంది కాబటిటు. 
రండూ సమానబలము కలవి ఐనపు్పడు అశకయోమైన అవధ్రణకు (నిశచేయానికి) 
అనయోపరతవామే (వేరొకదానికి చెందినదనడమే) నాయోయమవుతుంది. అట్లయినా 
అవిరోధమే (ఏవమపయోపి అవిరోధః) అని ఎదుటివాని వాదాని్న అంగీకరంచ్కుంటూ 
చెపూతు జా్నము మాత్రమే ఇతనికి సవారూపము. మరొకటి కాదు. ఇంతకంటే ఇతరమైనది 
లేదు అనే ఈ అరథాము “విజాఞాన ఘన ఏవ” ఇతాయోదుల చేత ప్రతిపాదింపబడడంలేదు. 
అని తలుసుతునా్నడు. ఐతే విజాఞాన ఘన ఏవ అనే అవధ్రణకు అరథామేది? అని 
అంటే ఆత్మ మొతతుమూ జడము నుండి వేరుచేయబడిన సవాప్రకాశము గలి్నటిటుది. 
అనాయోయతతుప్రకాశము ఐన ప్రదేశము సవాల్పము కూడా లేదు. ఈ అరథాము వాకయోము 
వల్లనే తేటగా తెలుసుతున్నది. సయథసైన్ధవ ఘన్ఽననతోరోఽబ్హ్యః కృతోస్్న 
రసఘనఏవ ఏవం వా అర్ఽయమాతా్మఽననతోరోఽబ్హ్యః కృతస్్నః ప్రజాఞానఘనఏవ. 
అని ఈవిధంగా ధర్మ (ధర్మము కలవాడు) సవారూపము గల ప్రతయోగాత్మ మొతతుం 
మొతతుంగా విజా్నపు కణిక అయినప్పటికీ అపహతపాప్మతవా సతయోసంకల్పతావాధ 
ధరా్మలతో సమ్బన్ధము - ఇతర వాకాయోలతో తెలియవచిచేనటువంటిది - విరుద్ధము 
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కాబోదు. ఎట్్లగంటే ఉపు్ప గడడి మొతతుమూ రసఘనమే ఐనా అది నాలుక దావారా 
తెలుసుతున్నప్పటికీ కను్న మొదలైన ఇంద్రియాల దావారా తెలుసుతున్న రూపము, కాఠనయోము 
మొదలైనవి విరోధంచవు కదా! ఇక్డ వాకయోము యొక్ తాత్పరయోము ఇది. - ఏ 
విధంగానైతే రసముతో నిండిన మామిడిపండు్ల మొదలైనవాటి యందు చర్మము - 
(తోడ్) మొదలైన ప్రదేశాల యొక్ భేదాని్న బటిటు రసభేదము ఉన్నప్పటికీ, ఉపు్పగడడిలో 
మాత్రము అంతట్ ఉప్పదనమే ఉంటున్నదో అట్్లగే ఆత్మలో కూడా అంతట్ విజా్న 
ఘనతవామే, విజా్నసవారూపమే సవాప్రకాశసవారూపతవామే ఉంటుంది అని అరథాము. ఇద్ 
బ్రాహా్మధికరణము.

*  *  *

ఇక సంకలా్ధికరణము.

సూ।। సంకలా్దేవ తత్ శ్రుతేః 4-4-08 ముకతుపురుష్డికి సవారూపావిరా్భవము 
ఐన తరువాత తాను తలచినవన్్న సంకల్పము వల్లనే నెరవేరుతున్నవి. శ్రుతివల్ల ఆ 
విషయము వెల్లడి అవుతున్నది. మరొక ప్రయత్నము అవసరము లేదు. ముకుతుడు 
పరంబ్రహ్మను చేరుకొని జా్నసవారూపుడయియో అపహత పాప్మతవాము మొదలుకొని 
సతయోసంకల్పతవాము వరకూ ఉన్న గుణాలను కలి్నవాడై ఆవిర్భవిసుతునా్నడని 
చెప్పబడింది. దాని్న ఆధ్రంగా చేసుకొని సతయోసంకల్పతవాము కారణంగా 
వయోవహారాలునూ్న సిది్ధంచ్తున్నవని వినిపిసుతున్నవి. సతత్ర పర్్యతిజక్త్ క్రీడన్ 
రమమాణః సీత్భిరావియానైరావి జాఞాతిభి రావి ఇతి. ఆయన తాను కోరన చోటికి 
పోతునా్నడు తినుకుంటూ ఆడుకుంటూ ఆనందపడుతూ స్త్రలతో కాన్ వాహనాలతోకాన్ 
జా్తులతో కాన్ అని. ఈయనకు జా్తాయోదులతో ప్రాపితు ప్రయతా్ననతురాని్న కోరుతున్నదా? 
లేక పరమపురుష్నికి వలెనే సంకల్పము - తలచ్కోవడము - మాత్రాననే 
జరుగుతున్నదా? అని సందేహము కలిగితే - లోకములో రాజులు మొదలైనవారకి 
సతయోసంకలు్పలుగా వయోవహరంపబడుతున్న వార్ పని పూరతు చేసుకోవడంలో 
సంకల్పము మాత్రమే కాకుండా వేరుగా ప్రయత్నం చేయవలసిన అవసరము 
ఏర్పడుతున్నది. కాబటిటు ఈ ముకతు పురుష్నికి కూడా ప్రయత్నము యొక్ స్ప్క్ష 
ఉన్నది అని పూరవాపక్షము ఎదురు కాగా చెప్పబడుతున్నది. సంకలా్పదేవ సంకల్పము 
వల్లనే అని. తత్ శ్రుతేః. సయద్ పితృలోకకామో భవతి సంకలా్దేవాస్య పితరః 
సముతితోష్ఠన్తో. ఆముకతుపురుష్డు ఒకవేళ పితృలోకాని్న చూడాలని - తలి్లదండ్రులను - 
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తలుచేకున్నట్లయితే ఆ సంకల్పము వల్లనే పిత్రాదులు ప్రతయోక్షము కావడం వినిపిసుతున్నది. 
ఇతర ప్రయత్నము యొక్ అవసరాని్న తెలిప్ మరే శ్రుతి వినిపించడం లేదు. దేనివల్లనైతే 
ఇతనికి సంకలా్పదేవ అని అవధ్రణను, విజా్న ఘన ఏవ అనేదానివలె వయోవస్థాపన 
(కటటుడి) చేయబడుతున్నదో.

సూ।। అతఏవ చానన్యధిపతిః 4-4-9 ఈ సతయోసంకల్పము కారణంగానే ముకతు 
పురుష్డు అననాయోధపతి అవుతునా్నడు. ముకుతుడు ఏ కారణం వల్లనైతే సతయోసంకలు్పడు 
అవుతునా్నడో అందువల్లనే అననాయోధపతిన్్న అవుతునా్నడు. (తనకు పైన తనను 
నియనిత్రంచే అధపతిని కలి్నవాడు అనాయోధపతి. అట్్లకాకుండా తనపైన పెతతునం చేసూతు 
తనను నియనిత్రంచే వాడు లేనటిటువాడు అననాయోధపతి అనబడుతునా్నడు. ఐతే పరమాత్మ 
మాత్రము ఇతనిపైన నియనిత్రంచే అధకారాని్న కలిగి ఉంటునా్నడు.) అనాయోధపతితవాము 
అనగా విధ నిషేధ్లకు యోగుయోడై ఉండడము. అటువంటపు్పడు తన సంకల్పం 
అడడిగింపబడుతుంది. లేదా నేరవేరవచ్చేను. నెరవేరకపోవచ్చేను. ఇందువల్ల 
సతయోసంకల్పతవా శ్రుతివల్లనే అననాయోధపతితవామునూ్న సిది్ధంచ్తూ ఉన్నది. ఇందుచేతనే 
స సవిరాట్ భవతి అతను తనకు తానే రాజు అవుతునా్నడు అని చెప్పబడుతున్నది. ఇద్ 
సంకలా్ధికరణము.

*  *  *

ఇకపైన అభావాధికరణము.

సూ।। అభావం బ్దరి రాహ హే్యవమ్ 4-4-10 ముకుతుడికి శరీరము 
ఇంద్రియాలు ఉన్నవా? లేవా? అని సందేహము కలిగితే బాదర అనే ఆచారుయోడు లేవని 
తలుసుతునా్నడు. వేదము కూడా దీనే్న చెపుతున్నది. ముకాతుత్మకు దేహము ఇంద్రియాలు 
ఉనా్నయా? లేవా? లేకపోతే సందరా్భని్న బటిటు ఉంటున్నవా. లేకపోతున్నవా? అని 
సంశయము ఏర్పడినపు్పడు బాదర అనే ఆచారుయోడు శరీరము ఇంద్రియాలు లేవనియ్ 
తలుసుతునా్నడు. ఎందువల్లనంటే వేదము ఇట్్లగనే చెపి్పంది కదా! నహవైస శరరస్య 
సతః ప్యాప్యయోః అపహతి రసతో. అశరరంవావ సనతోం నప్యాప్యే స్మృశతః. 
శరీరమును కలిగి ఉన్నవానికి ప్రియాప్రియములు దూరము కావు. శరీరము లేనివాడిని 
ప్రియాప్రియములు తాకవు అని శరీరముతో సమ్బన్ధము ఉన్నపుడు దుఃఖము 
తపి్పంచ్కో జాలనిది అని చెపి్ప అస్్మత్ శరరాత్ సముతాథాయ పరంజో్యతి ర్పసమ్ద్య 
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సేవినరూపేణ అభిన్ష్ద్యతే ఈ శరీరాను్నంచి పైకిలేచి పోయి పరమాత్మను చేరుకొని 
తనదైన మొదటి రూపాని్న పొందుతునా్నడు. అని ముకుతుడికి శరీరము లేదని శ్రుతి 
చెపి్పంది.

సూ।। భావంజమిన్ః వికలా్మననత్ 4-4-11 జైమిని అనే ఆచారుయోడు 
శరీరేంద్రియాలునా్నయి అంటునా్నడు. ఎందువల్లనంటే వివిధములైన కల్పములు 
ఉన్నటు్ల కొని్న ఉపనిషతుతులలో ఉపదేశింపబడుతున్నది కాబటిటు. ముకుతునికి శరీరము 
ఇంద్రియాలు ఉన్నవని జైమిని అనే ఆచారుయోడు భావించ్తునా్నడు. ఎందువల్లనంటే 
వికలా్పని్న ఉపదేశించ్తునా్నరు కనుక. వివిధములు ఐన కల్పము వికల్పము. అనగా 
వైవిధయోము అని అరథాము. సఏకధ్ భవతి. త్రిధ్భవతి పంచధ్భవతి ఆముకాతుత్మ 
ఒకపు్పడు ఒక్ శరీరముతో మరొకపు్పడు మూడు శరీరాలతో మరొక్స్ర ఐదు 
శరీరాలతోనూ ఉంటునా్నడు అని శ్రుతి చెపుతున్నది కనుక. ఆత్మ విడదీయబడేది 
కాదు అది ఒక్టే అనేకము కాలేదు. కనుక మూడుగా ఐదుగా కావడమనేది 
శరీరానికే సంబంధంచినది అని తెలుసుతున్నది. ఐతే ముకుతుడు అశరీరుడు అని చెప్పడం 
మాత్రము కర్మ కారణంగా వచిచేన శరీరము లేని వాడనే విషయానికి చెందింది. 
అటువంటి శరీరము మాత్రమే - ప్రియాప్రియాలు కలుగడానికి కారణమవుతుంది 
కదా! ఈ విషయములో భగవనుతుడైన బాదరాయణుడు మాత్రము తన అభప్రాయాని్న 
వెల్లడించ్తూ సిదా్ధనాతుని్న చెపుతునా్నడు -

సూ।। ద్విదశాహవత్ ఉభయవిధమ్ బ్దరాయణః అతః 4-4-12 
దావాదశాహము అనే యజ్ము వలే రండురకాలుగానూ ఉంటుంది అని 
బాదరాయణుడు అంటునా్నడు. ఈ సూత్రములోనికి ముందు చెప్పబడిన సూత్రములో 
నుంచి “సంకలా్దేవ” అనే పదము అతః అనే శబదుము చేత పరామర్శంచబడుతున్నది. 
ఇందువల్ల తనయొక్ సంకల్పము ప్రకారముగానే ఉభయవిధ్లుగా - సశరీరుడుగా, 
శరీరము లేనివాడుగా ముకుతుడు ఉంటునా్నడని భగవనుతుడగు బాదరాయణుడు 
తలుసుతునా్నడు. ఇట్్లగైనందువల్ల రండు విధ్లుగా నున్న శ్రుతులునూ్న పొసగుతున్నవి. 
ఎట్్లగంటే దావాదశాహము వలె. 1) ద్విదశా హంఋద్్ధకామాఉపేయః అభవృది్ధని 
కోరుకునే వారు దావాదశాహమనే యాగాని్న ఆచరంచాలి. 2) ద్విదశా హేన 
ప్రజాకామం యాజయేత్. సనాతునము కావాలని కోరుకునేవానితో దావాదశాహము అనే 
యాగాని్న చేయించాలి. అని ఉపైతి, యజతి అని చోదనను తెలిప్ శబాదులతో సత్రము, 
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అహీనమునూ్న అవుతుంది. అని 1) సత్రము అనగా యజ్ము ఇది అనేక మంది 
యజమానులతో సంకలి్పంచబడితే సత్రము అనబడుతుంది. 2) అహీనము ఒక్డే 
యజమానుడు సంకల్పమును చెపు్పకొని చేసేతు ఆ యాగము అహీనము అవుతుంది. ఒకే 
యాగము ఇట్్ల రండు విధ్లుగానూ కావడానికి కారణము సంకల్పము యొక్ భేదము 
మాత్రమే. ఒకపు్పడు పలువురు యాగానికి యజమానులుగా సంకల్పమును చెపు్పకొని 
యజమానులు కావచ్చే. ఒకపు్పడు ఒక్ వయోకితు మాత్రమే యజమానుడుగా సంకలా్పని్న 
చెపు్పకొని యాగము చేయవచ్చేను. ఇది పనె్నండు దినాలు చేయబడుతుంది కనుక 
దీనికి దావాదశాహము అని ప్రు.

ఎపు్పడైతే శరీరము ఇంద్రియాలు వంటి ఉపకరణాలను కలి్ ముకుతుడు ఉంట్డో 
అపు్పడు ఆ ఉపకరణాలన్్న తనచేత మాత్రమే పుటిటుంపబడాలనే నియమము ఏదీ లేదనే 
విషయంలో వివరసుతునా్నడు.

సూ।। తనవిభావే సంధ్యవదుపపతేతోః 4-4-13 సతయోసంకలు్పడు కాబటిటు 
తానే సృషిటుంచ్కొనే శరీరము లేకపోయినప్పటికీ సవాప్నములో వలే భ్గాని్న 
ముకుతుడు అనుభవించ్తాడు. ముకుతుడు తానుగా సృషిటుంచ్కొన్న శరీరము 
మొదలైన ఉపకరణాలు లేకునా్న పరమపురుష్డు సృషిటుంచిన ఉపకరణాలతో 
భ్గాలననుభవించడం కుదురుతుంది. కనుక ముకుతుడు తాను సతయోసంకలు్పడైనా 
సవాయంగా భ్గోపకరణాలను సృషిటుంచ్కోడు. ఎట్్లగైతే కలలో అథరథన్ 
రథయోగాన్ పథః సృజతే అననతురము రథ్లను గుఱా్ఱలను అవి పరుగెతేతు బాటలనునూ్న 
సృషిటుసుతునా్నడు అని మొదలుపెటిటు అథవేశానతోన్ పుష్కరిణ్యః స్వనతోష్ః సృజతే సహికరాతో 
ఇంక ఇంటివెనుక పెరడులను (పెరటితోట) వాటిలో పెదదుపెదదు కొలనులను, 
సెలఏళ్ళనునూ్న పుటిటుంచ్తునా్నడు. ఆయన గదా సృషిటుకరతు అని, య ఏష సుపేతోషు 
జాగరితో కామం కామం పుర్షన్రి్మమాణః తదేవ శుక్రం తద్బ్రహ్మ తదేవా మృతము 
చ్యతే. తస్మన్ లోకాః శ్రితాః సర్వి తదునతే్యతి కశ్చన. ఏ సతయోసంకలు్పడు ఐన 
పురుష్డు ఉనా్నడో అతడు అందరూ నిదురసుతున్నపు్పడు కూడా వారవార కోరకలకు 
తగినటు్ల ఆయావసుతువులను సేవాచ్ఛగా సృషిటు చేసూతు మెలకువగా ఉంటునా్నడో ఆయన 
శుక్రము - ఏ విధమైన పుణయోపాపరూప కర్మ సమ్బన్ధము లేనివాడు. ఆయననే బ్రహ్మ. 
ఆయననే ఆనంద సవారూపుడు అని చెప్పబడుతునా్నడు. లోకాలన్్న ఆయనపైన 
ఆధ్రపడి జీవిసుతున్నవి. ఈ లోకాలని్నంటిలో నున్న వాళ్ళలో ఏ ఒక్డు కూడా ఆయన 
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ఆజ్ను అతిక్రమించడు. అనిన్్న చెపి్పన విధంగా భగవనుతుడు సృషిటుంచిన రథము 
మొదలైన ఉపకరణాలనే జీవుడు అనుభవించ్తునా్నడు. అదేవిధంగా ముకుతుడు కూడా 
ఆటలాడుకోవడంలో మునిగి తేలుతున్న భగవనుతుడు సృషిటుంచిన పితృలోకాదులతో 
లీలారస్ని్న అనుభవించ్తాడు.

సూ।। భావేజాగ్రదవిత్ 4-4-14 ముకుతుడు సతయోసంకలు్పడు కలవాడైనందున 
లీలోపకరణాలైన శరీరేంద్రియాలను సృషిటుంచ్కున్నపుడు మెలకువలో ఉన్న 
మానవుని వలె తనకు కావలసిన వాటిని సృషిటుంచ్కొని ఆనందపడుతాడు.  తనయొక్ 
సంకల్పము ప్రకారంగానే శరీరము, ఇంద్రియాలు, పితృలోకాదులు మొదలగు 
ఉపకరణాలను పుటిటుంచ్కున్నపుడు మెలకువతో ఉన్న మనిషివలె ముకుతుడు కూడా 
లీలారస్ని్న అనుభవించ్తాడు. పరమపురుష్డు కూడా తన విన్దము (లీల) కొరకు 
దశరథుడు, వసుదేవుడు మొదలైన పితరులను ఇంకా ఇతరములను తనలోనుంచే 
పుటిటుంచ్కొని వాటితో మనుష్యోల యొక్ ధరా్మలను అనుభవించడమనే లీలారస్ని్న 
ఎట్్ల అనుభవిసుతునా్నడో అదే విధంగా ముకుతుల కొరకు కూడా తన లీలలో భాగంగా 
పితృ లోకము మొదలైనవాటిని ఒకానొకపు్పడు సృషిటుంచ్తాడు. మరొకపు్పడు ముకుతులే 
తాము కూడా పరమాత్మ వలె సతయోసంకలు్పలు కనుక పరమపురుష్ని యొక్ లీలలో 
ఒక భాగమైన తమ పితృలోకాదులను తాముగానే సృషిటు చేసుకుంట్రు. కనుక పై 
ఇదదుర పెదదుల అభప్రాయాలు సమంజసమే.

ఏమండీ! ఆత్మ అణువంతటి పరమాణము (ఆకారము) కలవాడని కదా 
చెపి్పనారు. ఐనపుడు అతడు అనేక శరీరాలను కలి్ ఉండి వాటిలో తానుంటూ ఇవి నా 
శరీరాలు అని అభమానించిడము ఎట్్ల? కుదురుతుంది అని అంటే చెపుతునా్నరు.

సూ।। ప్రదీప వద్వేశః తథహిదర్శయతి 4-4-15 దీపము తానొక చోట 
ఉనా్న తన కాంతితో అంతట్ వాయోపించినటు్ల గానే ఆత్మ కూడా తనచైతనయోముతో 
అని్న శరీరాలో్ల వాయోపించ్తుంది. దానే్న వేదము చూపుతున్నది కూడా. ఏవిధంగానైతే 
ఒకే ప్రదేశములో ఉన్న ప్రదీపము తనదైన ప్రభతో ఇతర ప్రదేశాలో్ల ఆవేశించ్తుందో 
అదేవిధంగా ఆత్మ ఒక దేశములో నున్నప్పటికీ తనదైన ప్రభవంటి చైతనయోముతో అని్న 
శరీరాలలో ఆవేశించడము పొసగనిదేమీ కాదు. ఎట్్లగైతే ఒకే శరీరములో కూడా 
హృదయము మొదలైన ఒక్చోట ఆత్మ నిలిచి ఉంటున్నప్పటికీ తనదైన చైతనయోముతో 
దేహము అంతట్ వాయోపించి ఇదంతా నా శరీరమే అని ఎట్్ల అభమానించడము 
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జరుగుతున్నదో దానివలెనే ఒక్ శరీరములో అణువుగా నిలిచే ఉనా్న తనదైన 
చైతనయోముతో అని్న దేహాలలో వాయోపించి ఉండి ఇవన్్న నా దేహాలనే భావించడమునూ్న 
పొసగుతుంది. అయితే ఇక్డక విశ్షము ఉన్నది - 

ముకుతుడు కాని ప్రాణి తన పూరవాకర్మ కారణంగా నిండైన జా్నాని్న కలి్ ఉండక 
కొదిదుపాటి జా్నముతో కుదించ్కొని పోయి ఉంటునా్నడు. కనుక అతడికి ఇతర 
దేహాలలో వాయోపితులేక ఆవేశము చెల్లదు. ముకుతునికైతే సంకుచితమైన జా్నము కలవాడు 
కానందువల్ల తన సంకల్పము ప్రకారము, ఇవన్్న నా శరీరాలే అనే అభమానానికి 
తగినటు్ల వాయోపితు / ఆవేశము / నిండి ఉండడము చక్గా అమరుతున్నది. ఇది 
లోకంలో మనకు కనపడుతున్నదాని్న పటిటు పొసగని మాట కాదు. దానే్న వేదపురుష్డు 
చూపిసుతునా్నడు. వాలాగ్ర శతభాగస్య శతథ కలి్తస్యచ। భాగ్జీవః సవిజ్ఞాయః 
సచ ఆననతోష్యకల్తే।। బుడమ వడ్ల గింజయొక్ కొసను వాలము అని అంట్రు 
అది ములు్ల వలె కొస దేర ఉంటుంది. దాని్న నూరు ముక్లుగా చేసుకోవాలి. మళ్్ళ 
అందులోనుంచి ఒక ముక్ను తీసుకొని వంద భాగాలు చేసి వాటిలోంటి ఒక 
ముక్ను వేరుచేసేతు అది ఎంత చిన్నగా ఉంటుందో అంతటి చిన్న ఆకారాని్న ఆత్మ కలిగి 
ఉంటుంది. ఐనా ఆ ఆత్మ అననతు శరీరాలను కలిగి ఉంటుంది అని. ముకుతుడు కాని 
ఆత్మకు తన ఇషటుము వచిచేనటు్ల, తన సంకల్పము ప్రకారము వాయోపితుని చెందకుండా వాని 
కర్మ అడుగడుగునా అడుడిపడుతుంది. ముకుతుడు కర్మలు లేని వాడు కాబటిటు తన ఇచ్ఛ / 
ఇషటుము ప్రకారము ఎని్న శరీరాలలోనైనా వాయోపించగలు్తాడు. ఇదే విశ్షము.

ఏమండీ! పరబ్రహ్మను చేరుకున్న ముకుతుడికి బాహయోజా్నం లోపలి జా్నమూ 
లేదని శ్రుతి చూపుతున్నది. ప్రాజ్ఞానత్మన సమ్రిషవికతోః నబ్హ్యం కంచనవేద 
ననతోరమ్. అన్్న తెలిస్నవాడైన పరమాత్మ చేత ఆలింగనము చేసుకోబడినవాడు బయటి 
ప్రపంచజా్నాని్న గాని మానసిక జా్నాని్న గాన్ ఎరుగడు. అని గదా శ్రుతి వాకయోము 
వినిపిసుతున్నది. ఐనపు్పడు ముకుతుడికి సరవాజ్తవాము చెప్పడము ఎట్్ల కుదురుతుంది. 
అనిఅంటే ప్రతుయోతతురాని్న చెపుతునా్నరు.

సూ।। స్విప్యయ సంపతో్య రన్యత రాపేక్ మావిష్కమృతంహి 4-4-16 న్వు చూపిన 
వాకయోము ముకుతుడికి చెందింది కాదు. సుష్పితు మరణాలో్ల ఒకదానికి చెందినటువంటిది. 
ముకుతునికి సరవాజ్తవాము వేదముచేతనే ఆవిష్రంపబడింది కదా! ఈ వాకయోము 
ముకుతునికి సమ్బని్ధంచినది కాదు. కాన్ స్వాపయోయ సంపతుతులలో ఒకదానికి చెందినటిటుది. 
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స్వాపయోయః సుష్పితు లేక ఒళ్్ళ మరచి నిద్రపోవుట. సమ్పతితు అంటే మరణము చావు వాక్ 
మనస సమ్ద్యతే అని మొదలుపెటిటు తేజః పరస్్యం దేవతాయాం (వాకు్ మనసుస్లో 
కలుసుతుంది. తేజసుస్ పరమాత్మలో) అని చెపి్పనందువల్ల. ఆ రండు అవసథాలలో 
ప్రాజు్డిని చేరుకోవడము, నిసస్మోచేధతవామునూ్న ఉంటున్నవి. కావున వాటిలో 
ఒకదానికి చెందినదీ వాకయోము. సుష్పితు మరణాలలో్ల నిసస్ంబోధతవాము, ముకుతుడికి 
సరవాజ్తవామునూ్న శ్రుతి చేత ఆవిష్రంచబడినవి కదా! న హఖలు అయమేవం 
సంప్రతా్యతా్మనం జానత్యయమహమసీ్మతి. న్ఏవేమాన్ భూతాన్ వినశమే 
వాపీతో భవతి. నహమత్ర భోగ్యం పశా్యమి. ఇతడు ఇపు్పడు తనను గురంచి నేను 
ఇటువంటి వాడనై ఉనా్నను అని ఎరుగడు. ఈ భూతాలను గురంచి ఎరుగడు. పూరతుగా 
వినాశనానే్న పొందుతునా్నడు. ఇపు్పడిక్డ ఇది భ్జింపదగిన పదారథామని ఎరుగను. 
అని సుష్పితు సమయంలో దేనిని గురంచి కూడా తెలియని నిసస్ంబోధతావాని్న చెపి్ప, 
అదే వాకయోములో ముకుతుడిని గురంచి సవాఏష ద్వే్యన చక్షుష్ మనసైతాన్ కామాన్ 
పశ్యన్ రమతే యఏతే బ్రహ్మలోకే. ఆ విధంగా శరీరాని్నంచి విడుదలను పొందిన ఆత్మ 
దివయోమైన చూపుతో, మనసుస్తోనూ ఈ కామములను చూసూతు ఆనందపడుతునా్నడు. 
ఈ బ్రహ్మ లోకము నందు అని జీవుడికి సరవాజ్తవాము చెప్పబడుతున్నది. అట్్లగే 
సరవిం హపశ్యః పశ్యతి. సరవిమాప్్నతి సరవిశః జా్నసవారూపుడైన అతడు అని్నంటిన్ 
దర్శంచ్తునా్నడు. అని్నవిధ్లుగానూ తాను కోరన వాటినని్నంటిన్ పొందుతునా్నడు 
అనిన్్న తేటతెల్లముగా సరవాజ్తవాము చెప్పబడుతున్నది. మరయు మరణములోనూ 
నిసస్ంబోధతవాము ఏతే భో్య భూతేభ్యః సముతాథాయ తాన్్యవానువినశ్యతి. ఈ భూతాల 
నుండి విడివడి పైకి లేచిపోయి వాటితో పాటే నశించ్తునా్నడు. అని చెప్పబడింది. 
వినశయోతి అనగా చూడడు. (నపశయోతి) అని అరథాము. కావున ప్రాజ్ఞానత్మన అనే 
వచనము స్వాపయోయము సమ్పతితులలో ఏదో ఒకదానికి సమ్బని్ధంచినటిటుది. ఇద్ 
అభావాధికరణము.

*  *  *

ఇక జగద్ వా్యపార వరాజాధికరణము.

సూ।। జగద్ వా్యపారవరజామ్ ప్రకరణాత్ అసన్్నహిత తావిచ్చ 4-4-
17 ముకుతునికి కలుగబోయ్ ఐశవారయోము జగతుతు యొక్ సృషిటుసిథాతి లయాలకు 
సమ్బని్ధంచనిదే. ప్రకరణము పరమాత్మకు మాత్రమే సంబని్ధంచి నటువంటిది. 
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సృషిటుసిథాతి లయాదులను తెలిప్ సందరా్భలలో ముకుతునికి సమ్బన్ధము లేదు. ముకుతునికి 
కలిగే ఐశవారయోము జగతుతును సృషిటుంచడము మొదలైన పరమ పురుష్డికి మాత్రమే 
చెందిన అస్ధ్రణ సరేవాశవారతవాముతో కూడినదా?లేక అది లేకుండా కేవలము 
పరమ పురుష్డిని అనుభవించడమనే అంశము ఒక్టి మాత్రమేనా ఏమి? అని 
సంశయము ఏర్పడుతున్నది. వీటిలో ఏది తగును అని అన్నట్్్లతే జగదీశవారతవాము 
కూడా అని సమాధ్నము. ఎందుకంటే న్రంజనః పరమం స్మ్యముపైతి. దేనితోనూ 
సమ్బన్ధము లేని వాడై ఆ పరమాత్మతో పూరతుగా సమానతావాని్న పొందుతునా్నడు. అని 
పరమపురుష్నితో పరమస్మాయోపతితు, సతయోసంకల్పతవా శ్రుతి కూడా వినిపించ్తున్నది 
కదా! పరమ స్మయోము సతయోసంకల్పతవామునూ్న సరేవాశవారుని అస్ధ్రణమైన 
జగని్నయమనము లేకపోతే ఒప్పవు. కనుక సతయోసంకల్పతవాము పరమస్మయోతవామలు 
పొసగడం కొరకు సమసతు జగతుతునునూ్న నియమించగల ఐశవారయోమునూ్న ముకుతుడికి 
ఉన్నది అని అంగీకరంచాలి అని పూరవాపక్షము యొక్ వాదము ముందుకు వచిచేంది. 
దీనికి సమాధ్నాని్న చెపుతునా్నరు. 

జగద్ వాయోపారవరజుమ్ అని. జగత్ వాయోపారము అంటే చేతనములు అచేతనములు 
ఐన వాటని్నంటి యొక్ సవారూపము, సిథాతి, ప్రవృతితు భేదాలను నియమించడము అని 
అరథాము. అది లేకపోవుటయ్ జగత్ వాయోపారవరజుము. తేటగా చెపు్పకున్నట్లయితే ప్రకృతిన్, 
జీవులనూ పుటిటుంచడము - ప్రపంచాని్న పుటిటుంచడము, వాటియొక్ కర్మలననుసరంచి 
ఆయా సుఖదుఃఖాలను అనుభవించేటటు్ల చూడడము, చివరకు వాటిని లయము 
చేసుకోవడము. ఇదే జగతుతు యొక్ వాయోపారము - పని. ఇది లేకపోవడమే, 
పుటిటుంచ్ట నిలబెటుటుట గిటిటుంచ్ట అనే పని లేకుండుటయ్ జగదావాయాపారవరజుము అని 
అనబడుతున్నది. ఇందువల్ల తేలిన స్రాంశము ఏమిటంటే అని్న రకాలైన తిరోధ్నాలు 
తొలగిపోయి ఏవంకా లేకుండా పరమాత్మను దర్శంచ్కుంటూ ఆనందాని్న 
అనుభవించ్టయ్ ముకుతుని యొక్ ఐశవారయోము. ఎందువల్లనంటే ప్రకరణము 
కారణంగా అని. సమసతు ప్రపంచాని్న నియమించడమనేది పరమాత్మకే సమ్బనిదుంచినది 
అని ఉపదేశించ్తున్నందువల్ల. యతోవా ఇమాన్ భూతాన్ జాయన్తో, యేనజాతాన్ 
జీవన్తో, యత్ ప్రయనతోష్భిసం విశన్తో. తద్ విజిజాఞాససవి. తద్ బ్రహ్మ. ఎవడినుండైతే ఈ 
ప్రాణులు పుడుతున్నవో, పుటిటునవి ఎవనివల్ల బ్రతుకుతున్నవో, చివరకు ఎవని వదదుకు 
పోతున్నవో (ఇదే ముకితు) ఎవనిలో కలిస్పోతున్నదో అతడు బ్రహ్మ అని తెలుస్కో అని. 
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ఒకవేళ ఈ జగని్నయమనము ముకుతులకు కూడా స్ధ్రణమే అయినట్లయితే అపు్పడు 
జగదీశవారతవారూపమైన బ్రహ్మలక్షణము చెల్లకుండా పోతుంది. లక్షణము అన్నపు్పడు 
ఆ ధర్మము ఇతరులలో మరే ఒక్ని యందూ ఉండకూడదు కదా!

అటే్ల సదేవ సోమే్యదమగ్ర ఆసీదేకమేవాద్వితీయమ్. తదైక్త బహుస్్యమ్ 
ప్రజాయేయేతి. తతేతోజోఽసృజత ఓ సోముయోడా! సృషిటుకి ముందటికాలంలో ఈ 
ప్రపంచము ఒక్టిగానే ఉన్నది. రండవది లేదు అట్్ల ఒక్టిగానే ఉన్న సత్ పదారథాము 
తలుచేకున్నది. నేను అనేకములుగా అవుతాను అని. అందుకొరకు పలురూపాలుగా 
పుడుతాను అని. ఆ సతుతు ముందుగా తేజసుస్ సృషిటుంచినది. 2) బ్రహ్మవా ఇదమగ్ర 
ఆసీత్. ఏకమేవ తదేకం సన్నవ్య భవత్. తత్ శ్రేయోరూపమత్యసృజత క్త్రమ్. యాన్్య 
తాన్దేవత్క్త్ణి ఇంద్రోవర్ణః సోమోర్ద్రః పరజాన్్య యమోమృతు్యరశానః 
ఇతి ఈ ప్రపంచము అంతా తొలినాళ్ళలో ఒక్టిగానే ఉండెను. దానికి బ్రహ్మ అని 
ప్రు. అది ఒక్టిగా ఉంటూ పలురూపాలుగా లేకుండినది. ఆ బ్రహ్మ అనబడునదే 
శ్రేయసుస్ను కలిగించే క్షత్రమును - క్షత్రియ - రక్షించే - జాతిని సృషిటుంచెను. ఏవైతే 
దేవతా రూపాలుగా చెప్పబడుతున్నవో! ఇంద్రుడు వరుణుడు చంద్రుడు (సోముడు) 
రుద్రుడు పరజునుయోడు (మేఘుడు) యముడు మృతుయోవు ఈశానుడు అని. 3) ఆతా్మవా 
ఇదమేక ఏవాగ్రఆసీత్. నన్యత్ కంచన మిషత్. సఈక్త లోకాను్న సృజాఇతి. స 
ఇమాన్ లోకా నసృజత ఈ సృషిటు జరుగడానికి ముందు ఆత్మ ఒక్టి మాత్రమే ఉండింది. 
మరొక్టి ఏదీ కనిపించలేదు. ఆ ఆత్మ లోకాలను సృషిటుంచ్తాను అని తలచింది. అట్్ల 
తలచిన ఆత్మ ఈ లోకాలను సృషిటుంచింది. 4) ఏక్హవై నరాయణ ఆసీత్ న బ్రహా్మ 
న్శానః న్మే పృథివీ ననక్త్ణి నప్నగ్నర్నసోమో న సూర్యః. సఏకాకీ నరమేత. 
తస్యధ్్యననతోఃసథాస్య ఏకా కన్య దశేన్్ద్ర యాణి. తొటటుతొలినాళ్ళలో్ల నారాయణుడు 
ఒక్డే ఉండినాడు. బ్రహ్మ, ఈశానుడు, ఈ భూమి ఆకాశాలు, నక్షత్రాలు, న్ళ్్ళ 
అగి్న సోముడు సూరుయోడు ఎవవారూ లేరు. ఆయన ఒంటరగా నుండినాడు. కనుక 
ఆనందము లేనివాడుగా నుండెను. ధ్యోనములో (సంకల్పరూపమైన జా్నము) నున్న 
ఆయనకు ఒక్ అమా్మయి. పది ఇంద్రియాలు (జని్మంచినవి) కనాయో = కనదీపౌతు అనే 
ధ్తువు నుండి ఈ పదము పుటిటుంది. ప్రకాశము కలది మనసుస్. ప్రకాశము అనగా 
వెలుతురు / జా్నము అని. అది ప్రకాశిసూతు ఇంద్రియాలపై ఆధ్రపడి ఉంటుంది. 
అది సవాతంత్రమైనది. ఏ ఒక్ఇంద్రియానికీ చెందదు. అని్న ఇంద్రియాల దావారా వివిధ 
విషయాలను గ్రహసుతుంది. ఉజజు్వలముగా వెలుగుతూ ఉంటుంది కనుక కనయో అని ప్రు.
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యః పృథివా్యం తిష్ఠన్ పృథివా్య అనతోరః అని మొదలుపెటిటు యః ఆత్మన్ తిష్ఠన్. 
ఇతాయోదుల యందునూ్న నిఖిల జగతుతునూ నియమించడమనేది పరమ పురుష్డిని 
గురంచే వినిపించబడుతున్నది. అసంనిహతతావాచచే - ఈ నిఖిల జగతుతులనూ 
నియమించే విషయాని్న చెప్్ప వాకాయోల యందు / సందరా్భలలో ముకతు పురుష్నికి 
స్ని్నధయోము లేదు. ఉండినట్లయితే అతనికి కూడా జగద్ వాయోపారము కలిగెడిది.

సూ।। ప్రత్యక్షోపదేశాన్న ఇతి చేన్న. ఆధికారిక మండలసోథాకేతోః 4-4-18 
నేరుగానే ముకుతునికి జగద్ వాయోపారము కూడా ఉన్నదని చెప్పబడుతున్నందువల్ల 
లేదనకూడదని అంటేకాదు. ఆయా మండలాలకు అధకారులైన వారయొక్ 
మండలాలో్ల ఉన్న భ్గాలను గురంచే అక్డ చెప్పబడింది కనుక జగద్ వాయోపారము 
ముకతు పురుష్నికి లేదు. 1) ససవిరాట్ భవతి. తస్య సర్విషులోకేషు కామచారోభవతి 
అతడు తనకు తానే రాజు అవుతునా్నడు. అతనికి లోకాలు అని్నంటిలోనూ సేవాచ్ఛగా 
వచీచేపోయ్ అధకారము ఉన్నది. 2) సఇమాన్ లోకాన్ కామానీ్న కామరూప్యను 
సంచరన్ అతడు ఈ లోకాలనని్నంటిన్ ప్రతేయోకంగా కోరక ఏమీ లేకుండా తిరుగుతూ 
అని చెపి్పనటు్ల ప్రతయోక్షంగా మరయు వేదము చేతనునూ్న ముకుతునికి జగద్ వాయోపారము 
ఉపదేశింపబడుతున్నది. కనుక జగద్ వాయోపారము లేదు అని చెప్పకూడదని అంటే అది 
సరకాదు. ఆధకారక మండలసుథాడుగా చెప్పబడింది. ఆధకారకాః - ఆయా అధకారాల 
యందు నియమింపబడిన హరణయోగరు్భడు మొదలైనవారు. మండలాని వారయొక్ 
లోకాలు. తత్ స్థాః - అక్డ ఉన్నటువంటి భ్గాలు. కర్మవశుయోడు కాని ముకుతునికి 
లభంచ్తవి (భవనితు) అని అరథాము. ఈ విషయము తస్యసర్విషులోకేషు కామ చారో 
భవతి ఇతాయోది వాకయోము దావారా చెప్పబడుతున్నది. కర్మలచేత అడుడికోబడని జా్నము 
కల ముకుతుడు వికారలోకాలను - కారయోములు ఐన లోకాలను, అవీ బ్రహ్మ యొక్ 
విభూతి - ఐశవారయోములో భాగాలు ఐన వాటిని అనుభవించి తన కోరక మేరకు తృపితుని 
చెందుతాడు అని అరథాము. అందువల్ల ఈ వికారలోకాలలో భాగాలైన ఆధకారక 
మండలాలో్ల ఉన్న భ్గాలను అని్నటిన్, అవిన్్న బ్రహ్మయొక్ విభూతి ఐనటువంటి 
వాటిని అనుభవించ్తాడు అని ఈ వాకయోము చేత ససవారాట్ భవతి ఇతాయోది వాకయోము 
చేత - చెప్పబడుతున్నది. కనుక జగద్ వాయోపారము లేదు.

ముకుతుడు కూడా సంస్ర వలె వికార లోకాలలో ఉండే భ్గాలను 
అనుభవించేట్లయితే బదు్ధడికి వలెనే ముకుతుడికి కూడాభ్గపదారాథాలు అనతువనతుములే - 



శ్రీభాషయోమ్ 879

ఒకదగ్ర ముగిసిపోయ్వే - ఒక పరమితి కలిగి. అల్పములే కావలసి వసుతుంది కదా? 
అని సంశయము కలిగితే సమాధ్నాని్న చెపుతునా్నరు.

సూ।। వికారావరితో చ తథహిసథాతి మాహ 4-4-19 ముకుతుడు వికారాలయందు 
ప్రవరతుంచడు. పరమాత్మను సకల కళ్యోణ గుణాభరాముడినే అనుభవించ్తాడు. 
విశవామంతా పరమపురుష్నికి విభూతి దాని భగవదివాభూతిగా అనుభవిస్తుడు. 
ఆవిధమైన సిథాతిని వేదము చూపుతున్నది. వికారాలైన జనా్మదుల యందు ప్రవరతుంచడు 
- ఉండడు కనుక వికారావరతు. (వికార + అవరతుఽవికారావరతు) నిఖిల వికారాలను 
దులిప్సుకున్నవాడు (వాటితో సమ్బన్ధము లేనివాడు) అని్నరకాలైన హేయగుణాలకు 
ప్రతయోన్కము (శత్రువు) ఐన కళ్యోణ గుణాలకు ఒకే ఒక్ స్థానము ఐనవాడు. స్టి, 
మేటి లేని ఆనందము కలవాడు ఐన పరబ్రహ్మను అతని విభూతితోపాటుగా సకల 
కళ్యోణాలు కలవాడిని ముకుతుడు అనుభవించ్తాడు. వికారవరుతులు ఐన లోకాలు ఆ 
పరబ్రహ్మ యొక్ విభూతిలో ఒక భాగమే అవుతునా్నయి. కనుక ముకుతునికి భ్గయోములే 
అవుతున్నవి. ఆ విధము ఎట్లనగా నిరవాకారుడైన అవధలేని అతిశయమైన ఆనందము 
కలవాడు ఐన పరబ్రహ్మయందు ముకుతుడికి అనుభవించేవాడుగా సిథాతిని వేదము 
చెపి్పంది. యద్ హే్యవైష ఏతస్మన్నదృశే్య అనతే్మష్ అన్ర్కేతో అన్లయన్ అభయం 
ప్రతిష్్ఠమ్ విన్దతే అథసోఽభయంగతో భవతి. ఎపు్పడైతే ఈ ఉపాసకుడు ఈ కంటికి 
కనిపించనివాడు, తనకంటూ వేరే ఆత్మను లేనివాడు (తనకుతానే ఆత్మ) ఒకానొక 
ప్రు లేనివాడు, ఒకచోట నివాసము లేక అంతట్ నిండి ఉన్నవాడు ఐన పరమాత్మ 
యందు అభయాని్న ప్రతిషఠును - నిషఠును, నిలుకడను - పొందుతునా్నడో దాని తరువాత 
అతడు దేనినుంచీ భయము లేకపోవడాని్న - శరణాని్న, రక్షణను పొందుతునా్నడు. 
2) రసోవైసః రసగ్గాం హే్యవాయం లబ్్దవా ఆనందీ భవతి ఆ పరబ్రహ్మ రససవారూపుడు. 
ఈ ఉపాసకుడైన జీవుడు ఆ రససవారూపుడిని పొంది ఆనందమునే కలవాడవుతునా్నడు. 
ఇతాయోది వాకాయోలు పరమాత్మ సవారూపాని్న చెపుతున్నవి. ఆయనయొక్ ఐశవారయోం ఐన 
ఈ జగతుతు కూడా ఆయన యందే ఉంటున్నది. తస్మన్ లోకాః శ్రితాసస్ర్వి తదునతే్యతి 
కశ్చన లోకాలన్్న ఆయనయందే ఆధ్రపడి / ఆశ్రయించి ఉన్నవి. ఏ ఒక్టి కూడా 
ఆయనను కాదని పోలేవు. అని శ్రుతి చెపుతున్నది. కనుక ఈ విధంగా లోకాలని్నటితో 
కూడిఉన్న సవిభూతికుడు ఐన బ్రహ్మను అనుభవించ్తూ వికారానతురవారుతులు 
ఐన ఆధకారకుల మండలాలలో ఉన్న భ్గాలనునూ్న అనుభవించ్తాడు అని 
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సర్విషులోకేషు కామ చారః ఇతాయోది వాకయోము చేత చెప్పబడుతున్నది. కాన్ ముకుతునికి 
జగద్ వాయోపారము చెప్పబడడం లేదు.

సూ।। దర్శయతశ్్చవం ప్రత్యక్షానుమాన్. 4-4-20 శ్రుతి స్మమృతులు ఇదే 
విషయాని్న చూపిసుతున్నవి. పరుని చేత నియమింపబడేవాడు ముకుతుడైన ఈ 
ప్రతయోగాత్మకు నియనతుఐన పరమపురుష్నికి మాత్రమే అస్ధ్రణమైన జగద్ 
వాయోపారరూపమైన నియమనము సమ్భవించదు అని చెప్పబడింది. నిఖిల 
జగని్నయమన రూపమైన వాయోపారము పరమపురుష్నికే అస్ధ్రణమని 
శ్రుతిస్మమృతులు చూపిసుతున్నవి. 1) భష్ఽస్్మద్వితః పవతే. భషదేతి సూర్యః 
భష్ఽస్్మదగ్నశే్చన్ద్రశ్చ మృతు్యరా్ధవతి పంచమః ఈ ఈశవారుని యొక్ భయము వల్ల 
గాలి వీసుతున్నది. భయమువల్లనే సూరుయోడు సరయైన సమయానికి పొడుసుతునా్నడు. 
భయము వలననే అగి్న, ఇంద్రుడు తమ విధులను చక్గా నిరవారతుసుతునా్నరు. నను్న 
కూడా సంహరంచేవాడు అని భయపడుతూ మృతుయోదేవత పరుగులు పెడుతునా్నడు. 
2) ఏత స్యవా అక్రస్య ప్రశాసన్ గారిగా సూరా్య చంద్ర మసౌ విధృత్ తిష్ఠతః ఓ గార్! ఈ 
అక్షర పరబ్రహ్మ యొక్ ఆజ్లకు కటుటుబడియ్ సూరయోచంద్రులు ప్రవరతుసుతునా్నరు 3) ఏష 
సర్విశవిరః ఏషభూతాధిపతిః ఏషభూతపాలః ఏషసేతురివిధరణః ఏష్ం లోకానమ 
సంభ్ద్య. ఈయన సరేవాశవారుడు భూతాలకు అధపతి. భూతాలను పాలించేవాడు 
/ రక్షించేవాడు. రండు లోకాలను కలిస్పోకుండా రండింటితో సమ్బన్ధమున్న 
సేతువు వంటివాడు. అని శ్రుతి చెపుతున్నది. ఇక స్మమృతి కూడా - శ్్ల।। మయాఽధ్యక్షేణ 
ప్రకృతిః సూయతే సచరా చరమ్। హేతునఽన్న క్న్తోయ జగత్ విపరివరతోతే. నేను 
అధయోక్షుడినై పరయోవేక్షణ చేసుతుండగా ప్రకృతి చరాచరాలను పుటిటుసుతున్నది. ఈ కారణం 
చేతనే ఓ అరుజునా! ఈ జగతుతు పలువిధ్లైన మారు్పలను పొందుతున్నది అని. శ్్ల।। 
విషట్భా్యహమిదం కృతస్్నమేకాం శేన సథాతోజగత్। ఈ సమసతు ప్రపంచాని్న నాలోని 
ఒక్ అంశముతోనే వాయోపించి నిలు్పతూ ఉనా్నను. అనిన్్న చెపి్పనారు. ఆ విధంగానే 
ముకుతుడికి సతయోసంకల్పతావాది గుణపూరవాకముగా ఆనందము  కలుగడానికి పరమ 
పురుష్డే కారణము అని శ్రుతి స్మమృతులు చూపుతున్నవి. 1) ఏషహే్యవా నందయాతి. 
ఇతడు మాత్రమే ఆనందింపచేసుతునా్నడు. 2) శ్్ల।। మాంచయోఽవ్యభిచార్ణ 
భకతోయోగేన సేవతే। సగుణాన్ సమతీ త్్యతాన్ బ్రహ్మభూయాయకల్తే। బ్రహ్మణోహి 
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ప్రతిష్్ఠఽహమమృతస్్యవ్యయస్యచ। శాశవితస్య చధర్మస్య సుఖస్్యకాన్తోకస్యచ। 
నను్న ఎవడైతే చెకు్చెదరని (ఇతరులపైకిపోని) భకితుతో సేవిసుతునా్నడో అతడు 
సతవారజసతుమసుస్ లనే మూడు గుణాలను దాటుకొని పోయి అధకమైన బ్రహ్మభావాని్న 
పొందుతునా్నడు. నేను జీవుడికి ప్రతిషఠు / చేరుకోదగినవాడిని నేను. మోక్షాని్న నేనే. అది 
ఏనాటికీ తరుగనిది. శాశవాతమై ఉండే జా్న ధరా్మని్న నేనే. దుఃఖముతో ఎంత మాత్రమూ 
పొతుతులేని సుఖాని్న ఆనందాని్న నేనే అని. అపహత పాప్మతావాది ఐ సతయోసంకల్పతవాము 
వరకు ఉన్న గుణగణము ప్రతయోగాత్మ స్వాభావికమైనదే ఆవిర్భవించినప్పటికీ అతడికి 
అట్్ల ఆవిర్భవించడము స్వాభావికతవాము పరమ పురుష్డికి వశమైఉంటుంది. అది 
ఎన్నటికీ చెదరకుండా ఉండడమనేది కూడా ఆయన ఇషాటునికి అనుగుణమై ఉంటుంది. 
స్వాభావికమైన కళ్యోణ గుణగణాలు జీవుడికి ఎల్లపుడూ ఉండాలి అని పరమాత్మ 
కోరుకుంటునా్నడు కనుక సతయోసంకల్పతావాదులు జీవుడికి ఎల్లకాలము ఉంటునా్నయి. 
కనుక విరోధము ఏదీలేదు. ఈ తీరుగనే పరమపురుష్ని యొక్ భ్గోపకరణములు 
లీలోపకరణములునూ్న నితయోములే అని శాసత్రము దావారా తెలుసుతున్నది. పరమ 
పురుష్డికి నితేయోషటుము ఐనందువల్లనే అవి అట్్ల నితాయోలుగా ఉంటున్నవి అని శాసత్రము /
వేదము వల్లనే తెలుసుతున్నది. కనుక ముకుతునికి సతయోసంకల్పతవాము, పరమపురుష్డితో 
స్మయోమునూ్న జగద్ వాయోపారము లేకుండానే కలుగుతవి.

సూ।। భోగమాత్రస్మ్య లింగాచ్చ 4-4-21 స్మయోము అని అంటే 
ఆయనతో సమానంగా భ్గాలను అనుభవించడము మాత్రమే. అటువంటి 
లింగములే (గురుతులే) కనిపిసుతున్నందువల్ల కూడా జగద్ వాయోపారవరజుమే. బ్రహ్మ 
యొక్ యాథ్తా్మయాని్న అనుభవించడమనే రూపములో ఉన్న భ్గము మాత్రము 
చేతనే ముకుతుడికి బ్రహ్మతో స్మాయోని్న ప్రతిపాదించిన లింగాని్న హేతువును బటిటు 
జగద్ వాయోపారము లేకుండానే అని అరథామవుతున్నది. సోఽశు్నతే సరావిన్ కామాన్ 
సహబ్రహ్మ ణా విపశి్చతా. ఆ ముకుతుడైన పురుష్డు విపశిచేతుతు ఐన బ్రహ్మతో కలిసి 
సరవాకామాలను కళ్యోణగుణాలను అనుభవించ్తునా్నడు అని చెపుతున్నందువల్ల. కనుక 
ముకుతునికి పరమ పురుష్నితో స్మయోము, సతయోసంకల్పతవామునూ్న పరమ పురుష్నికి 
అస్ధ్రణమైన నిఖిల జగతుతునూ నియమించడాని్న చెప్్ప శ్రుతికి తగినటు్లగా 
వర్ణంచవలసినదై యున్నది. కనుక జగద్ వాయోపారాని్న వదిలిపెటేటు ముకుతుని ఐశవారయోము 
ఉంటున్నది.
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ముకుతునియొక్ ఐశవారయోము పరమపురుష్ని యొక్ ఇషాటునికి అనుగుణంగా 
ఉంటుంది అని చెప్్పట్లయితే, పరమ పురుష్డు సతవాంత్రుడు. ఆయన ఎవర మాట్ 
వినడు. ఎవరకీ లంగడు. తట్లున ఆయనకు ఏదో ఒక కారణంగా సంకల్పములో 
మారు్ప వసేతు ఈ ముకుతుడు తిరగి సంస్రములోకి వచిచే పడాలిస్ వసుతుంది కదా! అనే 
శంక కలిగితే దానికి సమాధ్నాని్న చెపుతునా్నరు.

సూ।। అనవృతితోః శబ్్దత్. అనవృతితో శ్శబ్్దత్ 4-4-22 పరమ పదాని్నంచి 
తిరగి సంస్రములోకి రావడము లేదు. రావడము లేదు. వేదము చెపుతున్నది 
గనుక. ఎట్్లగైతే వేదము దావారా అని్న హేయములకు ప్రతయోన్కమైన, కళ్యోణములకు 
ఒకేఒక్ స్థానమైనవాడు, జగతుతు యొక్ జన్మ మొదలైన వాటికి కారణమైనవాడు, 
వసుతువులని్నంటికంటే విలక్షణం ఐనవాడు, అన్్న తెలిస్నవాడు, సతయోసంకలు్పడు, 
తనను ఆశ్రయించినవారకి వాతస్లయో గుణసముద్రుడు, గప్పదయ కలవాడు. తనతో 
స్టియైనవాడు, మేటియైన వాడు ఉనా్నడని ఊహంచడానికైనా అవకాశము 
ఇవవానివాడు పరబ్రహ్మ అనే ప్రు కలవాడు పరమ పురుష్డు ఉనా్నడని వేదశబదుముతో 
తెలుసుతున్నదో అదేవిధముగా ప్రతిదినమూ అనుషిఠుంపబడే వర్ణ, ఆశ్రమ ధరా్మలతో 
సహకరంచబడిన, ఆ పరమ పురుష్డిని ఉపాసించడమనే రూపములో ఉన్న 
ఆయన యొక్ అరచేనచేత సంతోషించినవాడు, తనను ఉపాసించిన వారని అనాది 
ఐన కాలము నుండి కొనస్గుతూ వసుతున్న అంతము లేనిదై దాటుకొని పోవడానికి 
వీలుకాని కర్మల రాశి అనే అవిదయోను మళ్్ళంచి / తొలగించి తనయొక్ యధ్రథాసిథాతిని 
అనుభవించడమనే రూపముకల హదుదులేని గప్పదైన ఆనందాని్న పొందేవాళ్ళనుగా 
చేసి తిరగి సంస్రములోకి పోయ్టటు్ల చేయడు అనే విషయమునూ్న వేదశబాదుల 
దావారానే తెలుసుతున్నది. ఆ శబదుము ఏది అంటే? సఖలు ఏవం వరతోయన్ యావద్ 
యషం బ్రహ్మలోకమభి సమ్ద్యతే. నచపునరావరతోతే. నచపునరావరతోతే. అతడు 
ఈ విధంగా ఊపిర ఉన్నంతవరకూ నడుపుకుంటూ వచిచే చివరకు బ్రహ్మ లోకానికి 
చేరుకుంటునా్నడు. తిరగి వెనుకకురాడు. తిరగి వెనుకకు రాడు. ఇది మొదలుగా 
గలి్నటిటుది. అదే విషయాని్న భగవనుతుడైన శ్రీకృష్్ణడు సవాయముగా చెపి్పనాడు. 

శ్్ల।। మాముపేత్య పునరజాన్మ దుఃఖ్లయ మశాశవితమ్। నపు్నవన్తో మహాతా్మనః 
సంసద్్ధం పరమాంగతాః। ఆ బ్రహ్మ భువనలో్లకాః పునరావరితోన్ఽర్జాన। 
మాముపేత్యతుక్న్తోయ పునరజాన్మ న విద్యతే.
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గప్పదైన స్టిలేనిదైన పరమగతిని మోక్షాని్న పొందిన మహానుభావులు నను్న 
పొందిన తరువాత అశాశవాతమౌ దుఃఖాలకే నెలవు ఐన ఈ లోకానికి తిరగి రారు. ఓ 
అరుజునా! బ్రహ్మగారు ఉండే లోకం మొదలుకొని ఈ లోకాలన్్న తిరగి తిరగి మళ్్ల మళ్్ళ  
పుడుతూ నశించేవే సుమా! నను్న చేరన తరువాత ఆ జీవుడికి పుటుటుక అనేది లేనే లేదు. 
అని.

కర్మలు అనే బంధ్లు బొతితుగా తెగి పోయినటిటువాడు సంకుచితము కాని జా్నం 
కలవాడు పరబ్రహా్మనుభవమును పొందుట అనే ఒకే ఒక సవాభావము కలవాడు 
పరమాత్మ మాత్రమే తనకు ప్రియముగా కలవాడు, పరమాత్మకు ఇషటుమైన ఒకే ఒక్డు 
ఐనవాడు, అనవధక అతిశయమైన ఆనంద సవారూపుడగు పరబ్రహ్మను అనుభవించే 
ముకుతునికి మరొక వసుతువు కావాలనే కోరక కలుగడము. దానికై ప్రయతి్నంచడమునూ్న 
కలుగవు. కనుక పునరావృతితు కలుగుతుందేమో అని శంకించడానికి అవకాశము లేదు.

ఇక పరమపురుష్డు కూడా సతయో సంకలు్పడు ఐనందువల్ల చాలా చాలా ప్రీతి 
పాత్రుడైన జా్నిని పొంది అతడిని ఒకపు్పడైనా తిరగి సంస్రము లోకి పంపించడు. 
సవాయంగా ఆయనే చెపి్పనమాట ఇట్్ల ఉన్నది. ప్రియోహజా్నిన్ఽతయోరథామ్.

 శ్్ల।। ప్యో హిజాఞాన్న్ఽత్యరథామ్. అహం సచమమప్యః। ఉద్రాః సరవిఏవైతే 
జాఞానీతావిత్్మవ మేమతమ్।। ఆసథాతః సహియకాతోతా్మ మామేవానుతతోమాంగతిమ్। 
బహూనం జన్మనమన్తో జాఞానవాన్మం ప్రపద్యతే। వాసుదేవః సరవిమితి 
సమహాతా్మసుదుర్లభః ఇతి. జా్నికి నేను చాలా చాలా ఇషటుమైన వాడిని. అతడు 
కూడా నాకు చాలా ఇషటుమైనవాడు. వీరందరునూ్న ఉదారులు. గప్పవారు. జా్ని ఐతే 
మాత్రము నాకు ఆత్మవంటివాడు. నేను శరీరాని్న, అతను ఆత్మ. ఆత్మలేకుంటే శరీరము 
నిలువజాలదు కదా! ఆజా్ని అనుతతుమమైన గతిఐన నను్న బాగుగా ఆశ్రయించి 
ఉనా్నడు. అనేక జన్మలను ఎతితున తరువాత జా్నవనుతుడగునరుడు నను్న శరణు 
వేడుతునా్నడు. అతడు వాసుదేవుడక్డే నాకు అన్్న అవుతునా్నడు అని సుదృఢంగా 
నమి్మ ఉంటునా్నడు. అటువంటి మహాతు్మడు మికి్లి కషటుపడినా లభంచడు అని.

సూత్రములో అనావృతితు శ్శబాదుత్, అనావృతిశ్శబాదుత్ అని రండుస్రు్ల పఠంచడము 
శాసత్రము ముగిసింది అనే విషయాని్న సూచిసుతున్నది. కనుక సరవాజగతుతుయొక్ పుటుటుక, 
నిలదొకు్కొనుట, గిటుటుట అనే వాటికి ఏకైక కారణము ఐన పరబ్రహ్మ నారాయణుడు 
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ఉనా్నడు అని వేదము / శబదుము అనే ప్రమాణము తెలుపగలు్తున్నది. అతడు జీవునికి 
ముకితుదాత. కనుక అతడిని జీవుడు తన సంస్రబాధలనుండి విముకితు పొందడానికి 
ఉపాసన చేయాలి. దానికి ముందు పరమాత్మను తెలిప్ వేదాని్న అధయోయనం 
చేయాలి అది కూడా ఆచారయోముఖతః జరుగాలి. కేవల అక్షరరాశిని గ్రహంచిన 
తరువాత పూరవాభాగము యొక్ అరాథాని్న మీమాంస్ శాసత్రము దావారా తెలుస్కోవాలి. 
కర్మలు అల్పములు ఐన ఫలాలను ఇసుతున్నవి అని తెలుస్కొని రండవ భాగమైన 
ఉపనిషతుతులలో చెప్పబడిన పరబ్రహ్మ యొక్ సవారూపాని్న, అతడిచేచే ముకితు ఫలాని్న 
చేజికి్ంచ్కోవడానికి ఆయనయొక్ సవారూప సవాభావ కళ్యోణగుణాలను ఉపాసన 
విధ్నాని్న తెలుస్కోవడానికి బ్రహ్మ జిజా్స చేయాలి. కనుక అంతా సమంజసమే. అన్ 
జగద్ వా్యపార వరాజాధికరణము.

భగవద్ రామానుజ విరచితమైన శ్రీభాష్యమునందు చతురాథాధ్్యయములోన్  
చతురథాపాదము, చతురాథాధ్్యయము ముగసనద్.

గ్రంథము సమాపతోము

శ్రీమతే రామానుజాయ నమః

దీన్న్ కండ్లకంట వంశసుథాడు, భారద్విజ గ్త్రుడు, సీతారామానుజాచార్్యలు 
శ్రీమతి లక్షమ్మ అన్ ద్వ్యదమ్తుల తొలి సనతోనము, శ్రీమాన్ న.చ. రఘునథ 

దేశిక మణి శిషు్యడూ ఐన కండ్లకంట వంకట నరసంహాచార్్యలు తలుగుభాషలోక 
అనువాదము చేస ధను్యడైనడు. 

అస్మద్ గుర్భో్యనమః. 


