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తృతీయాధ్యా యము 

ఉపోదా్ఘతము- 

ప్రహ్మ సూప్తముల యందు మొదటి రండు అధ్యా యములను విష్యిది్వ లమని యందురు.  ఇందు 

సమసత చేతనాచేతన విలక్షణము, సర్ి జగ్దేలకార్ణము రర్ప్రహ్మ మేనని నిసస ంశ్యముగ్న్ 

 సాథ ్ంచరననద్వ. తరువాత రండు అధ్యా యములకు విష్యది్వ లమని పేరు. ఇందు రర్ప్రహ్మ  

ప్పాపుత ా పాయములను, రర్ప్రహ్మ  ప్పా్త ప్రకార్మును విచారించరడును. అందు మూడవద్న 

ఉపాసనాధ్యా యమున, ప్రహ్మ ప్పా్తక్ ఉపాయమైన ఉపాసనా రదధతులు విచారించరడుచునన వి. 

దీనికే సాధ్యనాధ్యా యమని కూడ పేరు. ఇందు ప్రథమ పాదమును జీవ దోష్పాదమని 

వా వహ్రించెదరు. దీనినే వయగ్ా పాదమని కూడ చెప్పప దరు. ఇందు జాప్గ్ద్ఘద్వ అవసథలలో 

జీవునకునన  దోష్ములు ప్రతిపాద్వంర రడుచునన వి. అట్లృ, ఇతర్ విష్యముల యందు వయగ్ా ము 

రర్ప్రహ్మ మును పందుటకు సాధనమని చెరప రడుచునన ద్వ.  

 

ఇల రండవద్న ఉభయలంగ్ పాదమున రర్మ్నతమ  యొలక  నిరాోష్తి ము, లళా్య ణ గుణాలర్తి ము 

ప్రతిపాద్వంరరడును. ఉపాించుటకు వలయు ఉపాసా వసుతవు లనన  వా తిరిల తమైన ద్ఘనియందు 

వతృష్ాా ము అనగ్న్ వయగ్ా ము లలుగుటకు ప్పారా మైన రర్మ్నతమ  యందు యగ్ము, ప్పేమ, భకుతల 

ఆవశా్ లతయును ప్రతిపాద్వంచరడును. 

 

గుణోరసంహార్మను మూడవ పాదమున రర్ప్రహ్మ మును పందుటకు సాధనమైన ప్రహ్మ విదా లలో 

ప్రహ్మమ పాసనముగ్న్ ఒక్కక లక  శాఖలో చెరప రడు విదా లు అనిన యును ఒలక టియేనా, లేల 

భినన భినన ములా యని రరిశీలంచరన, ఆయా విదా లలో చెరప రనన రర్ప్రహ్మ  గుణములు ఇతర్ 

శాఖలలో చెరప రనన విదా లలో చేరునా, లేద్ఘ యను నిర్యాము చేయరన, ఒలక ట్ల లనుల, ఒల 

శాఖలో చెరప రనన గుణములు వేఱొల ద్ఘనిలో కూడ చేరుచ క్కనవలెననియూ, భినన ములనచో 

ఆయా విదా లలో చెరప రడు గుణములను వాటిలో అనుసంధించుక్కనవలెననియూ తెలురరననద్వ. 

ఇట్లృ ఈ పాదమున రర్ప్రహ్మ మును పందుటకు సాధనముగ్న్ ఉపాసనము, ధా్య నము, భక్ త 

మొదలన రదముల వలన, శాత్రసతముల చెరప రనన ప్రహ్మ విదా ల రరిశీలనము చేయరడుచునన ద్వ.  

 

నాలగవ పాదమైన అంగ్పాదమున ప్రహ్మ విదా కు అంగ్ములను అనుషింిచుటకు తెలయ వలిన 

వాటిని నిరూ్ంచుచునన ద్వ. ఇందు వయాప్శ్మధర్మ ములకు తగిన లర్మ లు విదా లకు అంగ్ములుగ్న్ 

స్వి లరింరదగినవియేనని నిరూ్ంచరడుచునన ద్వ.  

 

ఈ అధ్యా యమున మొదటి పాదమున 6 అధిలర్ణములును, రండవ పాదమున 8 

అధిలర్ణములును, మూడవ పాదమున 26 అధిలర్ణములును, నాలగవ పాదమున 15 

అధిలర్ణములును, అనగ్న్ మొతతము 55 అధిలర్ణములు గ్లవు.   

 

ఇల ఈ అధిలర్ణములలో చరిచ ంచరనన విష్యములను సంప్గ్హ్ముగ్న్ తెలిక్కను ప్రయతన ము 

చేయుదము. 

 

ప్రథమపాదము- 

 

1. తదనతర్ప్రతిరతతా ధిలర్ణము- 
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ఇందు, ఒల దేహ్ము నుంన వేఱొల దేహ్మునకు వెళ్ళు చునన  జీవుడు  భూతసూక్షమ ములతోనే 

వెళ్ళు నని ఛందోగా్య రనిష్త్ వాలా ములు చెపుప చునన ట్లృ నిరూ్ంచరననద్వ.  

 

2. లృతాతా యాధిలర్ణము- 

 

ఇందు, సి ర్ గగ్తి నుంన జీవుడు ప్క్ందకు వచుచ  జీవుడు ఇంలనూ అనుభవించవలిన 

లర్మ శేష్ముతోడనే వచుచ నని ఛందోగా్య రనిష్త్ వాలా ములు చెపుప చునన ట్లృ నిరూ్ంచరననద్వ.  

 

3.అనిషా్టధికాయా ధిలర్ణము- 

 

పారమును చేినవారు చంప్దుని లోలమునకు వెళ్ు రు అని కౌషీతకీ/ ఛందోగా్య రనిష్త్ వాలా ముల 

ద్ఘి య తెలయుచునన దని నిర్యాించరననద్వ. 

 

4. తతాస ి భ్యవాా రతా ధిలర్ణము- 

 

ఇందు, జీవుడు ఆకాశ్ము మొదలన వాటితో సాదృశాా నిన  పందుతాడని ఛందోరనిష్త్ వాలా ముల 

ద్ఘి య నిర్యాించరననద్వ.  

 

5. నాతిచియధిలర్ణము- 

 

ఇందు, ఆకాశ్ము మొదలన వాటిలో జీవుడు క్కలద్వ కాలమే యుంన వాటి నుంన రయలుదేరునని 

ఛందోగా్య రనిష్త్ వాలా ములననుసరించి నిర్యాించరననద్వ.  

 

6. అనాా ధిషితిాధిలర్ణము-  

 

భినన  జీవుల చేత అధిషింిరరన వాటిక్ శ్రీర్మై యుండెడు ప్ీహాా దులలో,  భూమిమీద నుండు 

జీవునిక్ సంశే ృష్మ్నప్తమేనని ఛందోగా్య రనిష్త్ వాలా ముల ద్ఘి య నిరూ్ంచరననద్వ. 

 

ది్వ తీయపాదము- 

 

1. సంధా్య ధిలర్ణము- 

 

ఇందు, జీవుడు సి రన మున చూచెడు వసుతవులు కూడ రర్మ్నతమ యే సృషింాచుచునాన డని, 

రృహ్ద్ఘర్ణా ల, లఠోరనిష్త్ వాలా ములననుసరించి నిరూ్ంచరననద్వ.  

 

2. తదభ్యవాధిలర్ణము- 

 

ఇందు, హితా, పురీతత్, రర్మ్నతమ  అను మూడును చేరియే జీవుడు నిప్ద్వంచుట జరుగుననని 

రృహ్ద్ఘర్ణా ల, ఛందోగా్య రనిష్త్ వాలా ముల ననుసరించి తెలురరననద్వ.  

 

3. లయమ నుసమ ృతిశ్ర ావిదా ధిలర్ణము- 
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ఇందు, నిప్ద్వంచుచునన  జీవుడే నిప్దనుంన లేచి చూచును తరప  వేఱొలడు కాదు అని 

ఛందోగా్య రనిష్త్ వాలా ములననుసరించి సాధించరననద్వ.  

 

4. ముగ్న్ధధిలర్ణము-  

 

ఇందు, మూయఛ వసథ అనునద్వ జాప్గ్ద్ఘవసథ, సి పాన వసథ, నిప్ద్ఘవసథ, మర్ణావసథ అను నాలగంటి లనన  

భినన మైనద్వ అని నిరూ్ంచరననద్వ.  

 

5. ఉభయలంగ్న్ధిలర్ణము- 

 

ఇందు, రర్మ్నతమ  లళా్య ణ గుణాలర్తి ము, దోష్ర్హితతి ము లలగ యుండుననియు, ఆయా 

దేహ్ములందు అంతయా మిగ్న్ నునన నూ, రర్మ్నతమ కు దోష్సప ర్శ  లలుగ్దనియూ ఛందోగా్య రనిష్త్ 

వాలా ముల ననుసరించి నిరూ్ంచరననద్వ. 

 

6. అహికుండలాధిలర్ణము- 

 

ఇందు, అచిది సుతవునకు ప్రహ్మ  రూరతి ము అహి కుండలములవలె అవసాథ భేదములోనా లేల 

ప్రభ్యప్రభ్యవతుతల వలె ఏలజాతియోగ్ము తోనా అని చరిచ ంచరన, ఈ రండు రక్షములును కాల, 

జీవునితో వలె అంశాంశ భ్యవముననే అని నిరూ్ంచరననద్వ.  

 

7. రయధిలర్ణము-  

 

ఇందు, రర్ప్రహ్మ ము లనన  ఉతక ృష్మాైనద్వయూ, పందవలినద్వయూ వేఱొలటి లేదని 

ఛందోగా్య రనిష్త్ వాలా ముల ననుసరించి నిరూ్ంచరననద్వ.  

 

8. ఫలాధిలర్ణము- 

 

ఇందు, రర్మ్నతమ యే సమసతలర్మ లకూ ఫలప్రద్ఘత అని సాథ ్ంచరననద్వ. 

 

తృతీయ పాదము- 

 

1. సరి్ వేద్ఘంతప్రతా యాధిలర్ణము- 

 

ఇందు, యజుశాశ ఖ, సామశాఖ మొదలన వేఱ్వి ఱు శాఖలలో కానప డు వశిా నర్ విదా , దహ్ర్ విదా  

మొదలనవి ఒలక ట్ల అని వివిధ కార్ణములచే నిరూ్ంరరడుచునన ద్వ. ఈ కార్ణములు 

సంప్గ్హ్ముగ్న్ 1. ఆ ఉపాసనలను విధించెడు చోదల వాలా ములు ఒలక  రీతిలో నుండుట 2. 

ధా్య నింరరడు రర్ప్రహ్మ  గుణములు ఒలక టిగ్న్ నుండుట  3. విదా పేరు గ్న్ని, ద్ఘనిక్ విధించరనన 

ఫలము గ్న్ని ఒలక  విధముగ్న్ నుండుట. ఇట్లృ ఒలక టిగ్న్ నునన పుప డు, ఒల శాఖలో చెరప రననద్వ 

అనగ్న్, ఆయా శాఖలలో ఈ విదా లను అనుషింిచు అధికారులు వేఱ్వి ఱగుట వలన మర్ల, మర్ల 

చెపుప ట కూడ ప్రయోజనలర్మే యగును. ఈ విష్యములనిన యూ ఈ అధిలర్ణమున 

నిరూ్ంరరననవి.  

 

2. అనా థాభ్యతిా ధిలర్ణము-  
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రృహ్ద్ఘర్ణా ల, ఛందోగా్య రనిష్త్ లలో చెరప రనన ఉదీగథ విదా ల యందు రూరభేదముండుట 

వలన ఈ విదా లు వేఱైనవి అని నిరూ్ంచరననద్వ.  

 

3. సయి భేద్ఘధిలర్ణము-  

 

కౌషీతకీ, ఛందోగా్య రనిష్త్ లలో చెరప రనన ప్పాణవిదా లలో రూరభేదము లేనందున ఈ విదా లు 

ఒలక ట్ల అని సాథ ్ంచరననద్వ.  

 

4. ఆనంద్ఘదా ధిలర్ణము- 

 

ఒల ప్రలర్ణమున వినిన వాటిని, ఇంక్కల ప్రలర్ణమున స్వి లరించుటకు ప్రమ్నణము లేదు. కావున, 

ఆనంద్ఘదులు సర్ి విదా్ఘ నుయాయులు కావని శ్ంక్ంచి, ై. ఆనందవలృలో ఆనందము, సతా ము, 

 జాఞ నము, అనంతతి ము, దోష్ర్హితతి ము అనునవి రర్ప్రహ్మ  సి రూర నిరూరల గుణములు లనుల 

అవి అనిన యూ సర్ి  విదా్ఘ నుయాయులేనని ఈ అధిలర్ణమున నిరూ్ంచరననద్వ. 

 

5. కాయా ఖా్య నాధిలర్ణము- 

 

ఇందు, 5-1-14 రృహ్ద్ఘర్ణా ల విష్యవాలా మున, ఆచమనము చేయు జలము ప్పాణమునకు 

వత్రసతముగ్న్ అనుసంధించరడవలెనని నిరూ్ంచరననద్వ.  

 

6. సమ్ననాధిలర్ణము-  

 

ఇందు, రృహ్ద్ఘర్ణా లమున 7-6-1 విష్యవాలా మున ుల ృ యజుర్థి దమునకు చెంద్వన 

అగిన ర్హ్సా మునను, రృహ్ద్ఘర్ణా లమున విధించరనన రండు శాంనలా విదా ల యందును 

రూరభేదము లేదు లనుల, విద్ఘా భేదము కూడ లేదని నిరూ్ంచరననద్వ.  

 

7. సంరంధ్యధిలర్ణము-  

 

రృహ్ద్ఘర్ణా లమున 7-5-10, 7-4-2 విష్యవాలా ముల యందు ఒల ద్ఘనిలో ప్రహ్మ ము 

ఆద్వతా మండలమును వాససాథ నముగ్న్ లలవాడుగ్ను, మఱియొల ద్ఘనిలో అక్షి వాససాథ నముగ్న్ 

లలవాడుగ్ను ఉపాించవలెనని చెరప రడుట వలన రూరభేదము సప ష్మాగుచునన  కార్ణమున, 

ఆద్వతా  మండలాంతరి్ రి తగ్న్ చెపుప  ఉపాసనమును అంతయద్వతా విదా  యనియూ, అక్షి 

వాససాథ నముగ్న్ చెపుప  ఉపాసనమును అక్షివిదా  యనియూ అనుసంధించవలెనని ఈ 

అధిలర్ణమున సాథ ్ంచరననద్వ. 

 

8. సంభా తా ధిలర్ణము- 

 

హ్ృదయాద్వ అలప సాథ నవిదా లలో దాు వాా ్తని (ఆకాశ్మున వాా ్ంచుట) ఉరసంహ్రింజాలము 

లనుల, తతాస హ్చరా్ మున సంభృతి(ధరించుట) కూడ ఉరసంహ్రించజాలము. అనగ్న్ దాు వాా ్త, 

సంభృతి మొదలన గుణములు అనిన  విదా లలోను ఉపాసనీయములు కావు అని ఈ అధిలర్ణమున 

నిరూ్ంచరననద్వ.  

 

9. పురుష్విదా్ఘ ధిలర్ణము-  
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ఇందు, ఛందోగా్య రనిష్త్ లోను, ైతితరీయ నాయయణవలృ లోను చెరప రడు పురుష్ విదా లలో 

రూరము వేఱుగ్న్ ఉండుట వలన ఆ రండు విదా లును భినన ములు అని నిరూ్ంచరననద్వ.  

 

10. వేధ్యధా ధిలర్ణము- 

 

ఇందు, “ుప్లమ్ ప్రవిధా ”, “తేజిి నావధీతమసుత” మొదలన మంప్తములు అభిచార్ము, 

వేద్ఘధా యనము మొదలన లర్మ లలో వినియోగ్రడుట వలన, అవి ప్రహ్మ విదా కు అంగీకార్ము కావు 

అని నిరూ్ంచరననద్వ.  

 

11. హానా ధిలర్ణము-  

 

ఇందు, ఛందోగా్య రనిష్త్, శాట్యా యనము, కౌషీతకీ ఉరనిష్తుతల వాలా ముల ననుసరించి, 

పుణా పారములు ముక్ తని పందు ఉపాసకుని వదల వేఱొలరి వదకాు చేరునని అనిన  రర్విదా ల 

యందును భ్యవించవలెనని సాథ ్ంచరననద్వ.  

 

12. సాంరయయాధిలర్ణము- 

 

ఇందు, ఛందోగా్య రనిష్త్ వాలా ముల ననుసరించి, ఉపాసకుని లర్మ  పూరితగ్న్ ఆతడు శ్రీర్మును 

విడచి వెళ్ళు నపుప డే నశంచునని సాథ ్ంచరననద్వ. 

 

13. అనియమ్నధిలర్ణము- 

 

ఇందు, రృహ్ద్ఘర్ణా ల, ఛందోగా్య రనిష్త్ వాలా ముల ననుసరించి, అరిచ యద్వగ్తి అనిన  

ప్రహ్మ విదా లకునూ సామ్ననా మైనదని నిరూ్ంచరననద్వ.  

 

14. అక్షర్దా ధిలర్ణము-  

 

ఇందు, రృహ్ద్ఘర్ణా ల, ముండకోరనిష్ద్ఘి లా ములననుసరించి, అలప తి ములనిన టికీ 

ప్రతా నీలమైన ప్రహ్మ ము గొరప దనము సమసత ప్రహ్మ విదా ల యందునూ అనుసంధ్యయమని 

సాధించరననద్వ. 

 

15. అంతర్తిా ధిలర్ణము- 

 

ఇందు, రృహ్ద్ఘర్ణా కోరనిష్తుతన ఉష్ిత, హ్మళ్ ప్రతివచన ప్ుతులకు విద్ఘా భేదమునన ద్వయా 

అని శ్ంక్ంచి, ప్రశ్న ల సారూరా ము వలనను, విధి వద్లా ము వలనను కూడ విదా లు ఒలక ట్ల అని 

 సాథ ్ంచరననద్వ.  

 

16. కామ్నదా ధిలర్ణము- 

 

ఇందు, ఛందోగ్ా , రృహ్ద్ఘర్ణా కోరనిష్తుతల యందు చెరప రనన దహ్ర్విదా  రూరము ఒలక ట్ల 

లనుల అందు చెరప రననవి భినన ములు కావు అని సాధించరననద్వ.  

 

17. తనిన యధ ర్ణానియమ్నధిలర్ణము-  
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ఇందు, ఛందోగా్య రనిష్త్ వాలా ముల ననుసరించి ఉదీగథము మొదలన ఉపాసనలు ప్రహ్మ విదా కు 

అంగ్మైన యాగ్ములతో లలి యుండవచుచ ను, లేద్ఘ యుండలపోవచుచ ను అని 

నిరూ్ంచరననద్వ. అనగ్న్, ఉదీగథాద్వ ఆప్శ్యములన ఉపాసనలు అనియమముగ్నే 

అనుషింిచవలినవి యని ఇందు నిరూ్ంచరననద్వ. 

 

18. ప్రద్ఘనాధిలర్ణము-  

 

ఇందు, ఛందోగా్య రనిష్త్ ను అనుసరించి అరహ్తపారమ తిా ద్వ గుణములను ఒక్కక లక  ద్ఘనినీ 

ఉపాించునపుడు, దహ్యకాశ్మను రర్మ్నతమ  సి రూపోపాసనము కూడ అవశా్ ముగ్న్ 

చేయవలినదేనని సాథ ్ంచరననద్వ.  

 

19. లంగ్భూయసాత ి ధిలర్ణము-  

 

ఇందు, ైతితరీయ నాయయణవలృ లోని 11 వ అనువాలమైన నాయయణానువాలము సమసత 

ప్రహ్మ విదా ల యందును ఉపాింరరడు విశేష్నియధ ర్ణతి మును శ్ంక్ంచరన, అధిలవిదా లలో 

వినరనన, అక్షయదులు అనువద్వంచి నాయయణతి విధ్యనము వలన సర్ి విదాో రపాదా  

ప్పారా విశేష్ నియధ ర్ణతి మని చెరప రననద్వ.  

 

20. పూరి్  విలలాప ధిలర్ణము- 

 

ఇందు, రృహ్ద్ఘర్ణా లమున “మనశచ త్” మొదలన అగున లు ప్క్యామయమైన యాగ్మునకు 

అంగ్ముగ్న్ నునన వియేనని నిరూ్ంచరననద్వ.  

 

21. శ్రీర్థభ్యవాధిలర్ణము- 

 

ఇందు, అనిన  రర్విదా ల యందును జీవాతమ  ముల త ిథతిలో నునన పుప డు 

అరహ్తపారమ తిా ద్ఘా కార్మే ప్పారా ము లనుల, అరహ్తపారమ తిా ద్ఘా కార్ము తోడనే 

అనుసంధ్యనము చేయవలయునని నిరూ్ంచరననద్వ. అనగ్న్, ప్పా్త కూడ 

ఉపాసనానుగుణముగ్నే ిద్వధంచునని ఇందు చెరప రననద్వ. 

 

22. అంగ్న్వరద్ఘధ ధిలర్ణము-  

 

ఇందు, ఛందోగా్య రనిష్త్ వాలా ముననుసరించి, ఉదీగథాదాు పాసనలునన  శాఖలలోనే ఆ విదా లను 

ఉపాసన చేయవలయునా యని శ్ంక్ంచి, సామ్ననా ముగ్న్ ఉదీగథాా ద్వసంరంధిగ్న్ 

విధించరననందున, అంతటను ఉద్ఘగ థాదులు సనిన హితములే కావున, సలల శాఖల యందును 

ఉద్ఘగ థాద్వ ఉపాసనలు సంరంధించునని చెరప రననద్వ.  

 

23. భూమజాా యసాత ి ధిలర్ణము- 

 

ఇందు, ఛందోగా్య రనిష్ద్ఘి లా ముననుసరించి, పూర్వాశిా నరోపాసనమే సరియైనద్వ అని 

చెరప రననద్వ.  

 

24. శ్బాాద్వభేద్ఘధిలర్ణము- 
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ఇందు, సద్వి దా యు, దహ్ర్ విదా యు భినన ములని నిరూ్ంచరననద్వ.  

 

25. విలలాప ధిలర్ణము- ఇందు, మోక్షసాధనమైన ప్రహ్మ విదా లలో ఏదో ఒల ద్ఘనిని అనుషింిచుటయే 

ఫలమును పందుటకు సామ్ననా మని చెరప రననద్వ.  

 

26. యథాప్శ్యభ్యవాధిలర్ణము-  

 

ఇందు, ఛందోగా్య రనిష్ద్ఘి లా ముల ననుసరించి, ఉదీగథోపాసనము యాగ్మున ఎలృపుప డూ 

అంగ్ముగ్న్ అని యించదు అని పూరి్ ప్రలృతమైన ద్ఘనినే మఱి క్కనిన  కార్ణములతో ఆక్షే్ంచి, 

తతస మ్నధ్యనము చెరప రననద్వ. 

 

చతురథపాదము- 

 

1. పురుష్టయథధిలర్ణము- 

 

ఇందు, ఛందోగా్య రనిష్త్ వాలా ములననుసరించి, లర్మ  అంగ్ముగ్న్ లలగిన ప్రహ్మమ పాసనము 

వలన ఉతతమమైన మోక్షపురుష్టర్థము ిద్వధంచునని చెరప రననద్వ.  

 

2.  సుతతిమ్నప్తాధిలర్ణము-  

 

ఇందు, ఛందోగా్య రనిష్ది్వ ష్యవాలా ముననుసరించి, ర్సతమతిా దులు ప్రమ్నణాంతర్ముల 

ప్పారా ములు కావు లనుల ఉదీగథాదులలో ర్సతమతిా ద్వ దృషాులు ఉపాించవలెనని విధించుటకే 

ఏర్ప ననట్లృ నిర్యాించరననద్వ.  

 

3. పారిరృవాధిలర్ణము- 

 

ఇందు, రృహ్ద్ఘర్ణా ల, లఠోరనిష్ద్ఘి లా ముల చెరప రనన ఉపాఖా్య నములు అచచ ట విధించరనన 

విదా ల గొరప దనమును చెపుప టకేనని నిర్యాించరననద్వ.  

 

4. అగీన ంధనాదా ధిలర్ణము- 

 

రృహ్ద్ఘర్ణా ల, లఠోరనిష్ద్ఘి లా ముల ననుసరించి సనాన ా సాద్వ ఆప్శ్మములలో నునన వారిక్, 

ప్రహ్మమ పాసనము అగ్మన ంధనాదులను అపేక్షించదని చెరప రననద్వ.  

 

5. సయి పేక్షాధిలర్ణము- 

 

రృహ్ద్ఘర్ణా కోరనిష్ది్వ ష్యవాలా ముననుసరించి, గ్ృహ్సుథలకు యజాఞ ద్వ విహిత లర్మ లను 

ప్రహ్మమ పాసన అంగ్ములుగ్న్ నపేక్షించునని చెరప రననద్వ. 

 

6. శ్మదమ్నదా ధిలర్ణము- 
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ఇందు, రృహ్ద్ఘర్ణా ల విష్యవాలా ముననుసరించి, గ్ృహ్సుథలన ప్రహ్మ విదాో పాసకులకు 

శ్మదమ్నద్వ ఆతమ గుణములు అనుష్యయిములేనని సాథ ్ంచరననద్వ.  

 

7. సయి నాన నుమతా ధిలర్ణము-  

 

ఇందు, ఛందోగా్య రనిష్ది్వ ష్యవాలా ముల ననుసరించి, ప్రహ్మ విదా్ఘ నిషిులకు కూడ 

ప్పాణాపాయిథతి లోనే శాత్రసతనిషిదధమైన అనాన దులు అనుమతించరడునని సాథ ్ంచరననద్వ.  

 

8. విహితిా ధిలర్ణము-  

 

ఇందు, ైతితరీయ నాయయణ వలృ, రృహ్ద్ఘర్ణా కోరనిష్ది్వ ష్యవాలా ముననుసరించి, యజాఞదులు 

గ్ృహ్సాథ ప్శ్మమునకు అంగ్ములుగ్ను ప్రహ్మ విదా లకు అంగ్ములుగ్ను విధింరరడుట వలన 

గ్ృహ్సుథలును, ముముక్షువులును అయిన ప్రహ్మ విద్ఘా  నిషిులకు ఆ లర్మ లు అనుష్యయిములేనని 

 సాథ ్ంచరననద్వ.  

 

9. విధుయధిలర్ణము- 

 

ఇందు, రృహ్ద్ఘర్ణా ల, ప్రశోన రనిష్ది్వ ష్యవాలా ముల ననుసరించి, ఏ ఆప్శ్మమునకు చెందని 

విధుయదులకు కూడ ప్రహ్మ విదా్ఘ ధికార్ము లలదని నిరూ్ంరరననద్వ. 

 

10. తద్భూ తాధిలర్ణము- 

 

ఇందు, ఛందోగా్య రనిష్ది్వ ష్య వాలా ముల ననుసరించి, నైషిలి ప్రహ్మ చారి, వానప్రసుథడు, 

సనాన ా సులు ఇతాా ద్వ తమ తమ ఆప్శ్మములనుంన  ప్భషిులన వారిక్ ప్రహ్మ విదాో పాసనాధికార్ము 

లేదని సాథ ్ంచరననద్వ.  

 

11. సిా మా ధిలర్ణము- 

 

ఇందు, ఉదీగథోపాసనము ఋతిి కుక ల చేతనే అనుష్యయిములని సాథ ్ంచరననద్వ.  

 

12. సహ్కారా్ ంతర్విధా ధిలర్ణము- 

 

ఇందు, రృహ్ద్ఘర్ణా కోరనిష్ది్వ ష్యవాలా ముల ననుసరించి, యజాఞదుల వలెనే బాలా ము, 

పాంనతా ము, మౌనము కూడ ప్రహ్మ  విదా కు అంగ్ములేనని నిర్యాించరననద్వ.  

 

13. అనావిష్టక యధిలర్ణము- 

 

ఇందు, రృహ్ద్ఘర్ణా కోరనిష్ది్వ ష్య వాలా ముననుసరించి, ప్రహ్మ జాఞనులలవసర్మైన “బాలా ము” 

తన మహిమను ప్రలటించకుండుటయే యగునని చెరప రననద్వ.  

 

14. ఐహికాధిలర్ణము-  
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ఇందు, ఛందోగా్య రనిష్ది్వ ష్య వాలా ములననుసరించి, “ఐహిల ఫలములనిచుచ  విదా లు 

ప్రతిరంధలములు కాలపోయిన అవి అంగీకార్ యోగ్ా ములు, ప్రతిరంధలములన అవి రనిక్యవు” 

అనగ్న్ తాా జా ములు అని నిరూ్ంచరననద్వ.  

 

15. ముక్ తఫలాధిలర్ణము- 

 

ఇందు, ముక్ తఫలోపాసనములు ప్రహ్మ జాఞనులకు అరచార్మను ప్రతిరంధము లలగంచకునన  

అవియును అంగీకార్యోగ్ా ములే యగును. అట్లృ కాకునన  అవియును తాా జా ములేనని 

 సాథ ్ంచరననద్వ. 

 

ఇట్లృ ఈ తృతీయాధ్యా యమున 182 సూప్తములు లలవు. అనగ్న్ అనిన  అధ్యా యముల యందును 

అధిలసంఖా లో సూప్తములు తృతీయాధ్యా యమైన ఉపాసనాధ్యా యమున లలవు.  

 

ఇల, ీటిని సంప్గ్హ్ముగ్న్ వివరించు అధిలర్ణ సాయవళీ శోృలములను, వాటి తాతప రా్ ములను 

తెలిక్కను ప్రయతన ము చేయుదము. 

 

269. సాధా్య ముక్ తిః నచేత్ సాా త్ ప్రసజతి విఫలా సాధనాధా్య య క లృప్తిః 

269. సాధా్య ముక్ తిః నచేత్ సాా త్ ప్రసజతి విఫలా సాధనాధ్యా య 

 క లృప్తిః 

సాధ్యా  చేనన శి్ రీ సాా త్ కథమిహ పునరావృతిత శూన్న్న ా ఽరవరగిః। 

మైవం ప్రహా్మ నుభూతిిః రరభజనవతా ప్పాగసిద్్ధయా వ సాధ్యా  

ధీ సంకోచ ప్రణాశ్సితి యమితి చ భవతాు  తతరావధా తీతా।। 
 

ముక్ తిః సాధా్య న సాా త్ చేత్- పురుష్ ప్రవృతిత వలన మోక్షము సాధా ము కాదు. అద్వ నితా మైనద్వ అని 

చె ప్ నచో 

సాధనాధ్యా య ల ృృ్తిః- మోక్షసాధనములన ఉపాసనలను ప్రతిపాద్వంచు మూడవ అధ్యా యపు 

ర్చనయు 

విఫలా ప్రసజతి- వా ర్ థమే అగును. అనగ్న్ మోక్షము నితా మగుట చేత ద్ఘనిని పందుటకు 

ఉపాసనలను చెపుప ట విఫలమే లద్ఘ! 

సాధ్యా  చేత్- మోక్షము ఉతాప దా మగునద్వ అని చె ప్ నచో 

నశి్ రీ సాా త్- మోక్షము అనితా మగును. ఏలననగ్న్, ఉతప నన మైనద్ఘనిక్ దేనిక్ అయినను వినాశ్ము 

అరరిహారా్ మే అగును.  

అతిః- అందువలన 

ఇహ్- ఈ శాత్రసతమున 

అరవర్గిః- మోక్షము 

లథం పునయవృతిత శూనా ిః- ఎట్లృ పునయవృతిత లేనిదగును 

మైవమ్- ఇట్లృ సంశ్యించుట అయుల తము 

ప్రహామ నుభూతిిః- రర్ప్రహామ నుభవమైన మోక్షము 

ప్పాక్ అిద్ఘధ  ఏవ- మొదట ఉనన ద్వ కాదు 

రర్ భజనవతా- రర్మ్నతమ  యొలక  ఉపాసనను చేయు పురుషుని చేత 

సాధ్యా - ఉతాప దా మైనద్వ 
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ఇయమ్- ఈ ముక్ తయు 

ధీ సంకోచ ప్రణాశ్సుత ఇతి- రంధమునకు కార్ణమైన ధర్మ భూతజాఞనసంకోచమును నాశ్నము 

చేయును 

ఉతతయవధా తీతాచ భవతి- ఉతతయవధి అనగ్న్ నాశ్మునకు అతీతము అనగ్న్ ధర్మ భూత 

 జాఞ నసంకోచము అనునద్వ పూర్మాుగ్న్ నాశ్నమగుట చేత ఆ వినాశ్నమునకు వేఱొల వినాశ్నము 

లేదు అనగ్న్ మర్ల ధర్మ భూత జాఞనసంకోచము లలుగ్దు. ప్రహామ నుభవమును లలగంచు ముక్ తయును 

ఏద్వ యనిన, అద్వ ధర్మ భూత జాఞన సంకోచ ప్రధి ంసమే యగును. ఈ విధమైన నాశ్నము 

ఉతాప దా మైననూ ద్ఘనిక్ నాశ్నము ఉండదు. జాఞన సంకోచనివృతిత అనగ్న్ జాఞనవికాస రూరమైన 

భ్యవము. అద్వ నితా మనుట “న చ పునయవర్తతే” మొదలన ప్రమ్నణముల చేత ిదధమైనద్వ. ఆ 

వికాసమైననూ సిా భ్యవిలమే. లరోమ పాధి కార్ణముగ్న్ లలగన జాఞ న సంకోచము రర్మ్నతోమ పాసన వలన 

లలుగ రర్మ్నతమ  లట్యక్షము చేత నివృతతమగుటచే జాఞనవికాసము సిా భ్యవిలమైనద్వయే అగును. దీనిని, 

“స చ అనంతాా య లలప ా తే” అని ప్ుతియును ప్రతిపాద్వంచుచునన ద్వ. 

 

ఈ శోృలమున, ఈ మూడవ అధ్యా యపు ఆవశా్ లత లలద్ఘ అను సంశ్యము 

రర్ష్క రించరడుచునన ద్వ. మోక్షము నితా మని చె ప్ నచో, అద్వ అందర్కూ సిా భ్యవిలముగ్న్ 

నుండవలెను లనుల ద్ఘని గురించి ప్రయతన ము చేయనవసర్ము లేదు. లనుల, ఈ 

ఉపాసనాధ్యా యము అవసర్ము లేదు. అట్లృ కాల మోక్షము అనితా మైనచో, “న చ పునయవర్తతే” 

అని మోక్షము పంద్వన వారు వెనులకు తిరిగి యరు” అను ప్ుతి వాలా ము అసతా మగును అను 

సంశ్యమునకు ఇచచ ట సమ్నధ్యనమీయరననద్వ.  

 

పురుష్ ప్రవృతిత వలన మోక్షము సాధా ము కాదు. అద్వ నితా మైనద్వ అని చె ప్ నచో 

మోక్షసాధనములన ఉపాసనలను ప్రతిపాద్వంచు మూడవ అధా్య యపు ర్చనయు 

వా ర్ థమే అగును. అనగ్న్ మోక్షము నితా మగుట చేత ద్ఘనిని పందుటకు ఉపాసనలను చెపుప ట 

విఫలమే లద్ఘ! మోక్షము ఉతాప దా మగునద్వ అని చె ప్ నచో 

మోక్షము అనితా మగును. ఏలననగ్న్, ఉతప నన మైనద్ఘనిక్ దేనిక్ అయినను వినాశ్ము 

అరరిహారా్ మే అగును. అందువలన ఈ శాత్రసతమున 

మోక్షము ఎట్లృ పునయవృతిత లేనిదగును ఇట్లృ సంశ్యించుట అయుల తము. 

 

రర్ప్రహామ నుభవమైన మోక్షమును 

మొదట ఉనన ద్వ కాదు. అనగ్న్ మొదట అందర్కునూ లలుగ్దు. రర్మ్నతమ  యొలక  ఉపాసనను 

చేయు పురుషుని చేత ఉతాప దా మైనద్వ. అనగ్న్ పందరడునద్వ. ఈ ముక్ తయు 

 

రంధమునకు కార్ణమైన ధర్మ భూతజాఞనసంకోచమును నాశ్నము చేయును. ధర్మ భూత 

 జాఞ నసంకోచము అనునద్వ పూర్మాుగ్న్ నాశ్నమగుట చేత ఆ వినాశ్నమునకు వేఱొల వినాశ్నము 

లేదు అనగ్న్ మర్ల ధర్మ భూత జాఞనసంకోచము లలుగ్దు. ప్రహామ నుభవమును లలగంచు ముక్ త ఏద్వ 

యనిన, అద్వ ధర్మ భూత జాఞన సంకోచ ప్రధి ంసమనియే చెరప నగును. ఈ విధమైన నాశ్నము 

ఉతాప దా మైననూ ద్ఘనిక్ మర్ల నాశ్నము ఉండదు. జాఞన సంకోచనివృతిత అనగ్న్ జాఞనవికాస 

రూరమైన భ్యవము. అద్వ నితా మనుట “న చ పునయవర్తతే” మొదలన ప్రమ్నణముల చేత 

ిదధమైనద్వ. ఆ వికాసమైననూ సిా భ్యవిలమే. లరోమ పాధి కార్ణముగ్న్ లలగన జాఞ న సంకోచము 

రర్మ్నతోమ పాసన వలన లలుగ రర్మ్నతమ  లట్యక్షము చేత నివృతతమగుట వలన జాఞనవికాసము 

సిా భ్యవిలమైనద్వయే అగును. దీనిని, “స చ అనంతాా య లలప ా తే” అని ప్ుతియును 

ప్రతిపాద్వంచుచునన ద్వ. 
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270. పాద్ఘభా్య మప్తపూరి ం జనయతి భవినాం ప్రహా విదా్ఘ ధికారమ్ 

270. పాద్ఘభా్య మప్తపూరి ం జనయతి భవినాం 

ప్రహా విదా్ఘ ధికారమ్ 

రశా్చ త్ తేషాముభ్యభ్యా ం వదతి రహువిధ్యం తామశేపిః సహ్మంగిః। 

ఐశి్ రాా దౌ విరక్ తం నిరవధి విభవే పూరుషే చాభిలాషమ్ 

విద్ఘా భేద్ఘవలంరం తదురకరణమపాా హ పాదిః ప్కమేణ।। 
 

అప్త- మోక్ష సాధనములను తెలుప  ఈ మూడవ అధ్యా యమున 

పూరి్ మ్- మొదటగ్న్ 

పాద్ఘభా్య మ్- వయగ్ా పాదము, ఉభయలంగ్పాదము అను రండు పాదములతో 

భవినామ్- సంసారి చేతనులకు 

ప్రహ్మ  విదా్ఘ ధికార్ం జనయతి- ఇతర్ ప్పారా వసుతవుల యందు, వయగ్ా మును, ఎటి ాదోష్మును లేని 

సమసత లళా్య ణ గుణాతమ కుడైన రర్మ్నతమ  సి రూరమును తెలిక్కని ఆతని పందవలెనను 

తృషా్టతిశ్యమును లలగంచరడునని భ్యవము.  

రశాచ దుభ్యభా్య మ్- అనంతర్ము వచుచ  రండు పాదములందును 

తేష్టమ్- ఆ జీవులకు 

అశేషిః అంగిః సహ్- సమసతమైన అంగ్ములతో కూడ అనగ్న్ అగిన  హ్మప్తాద్వ వయాప్శ్మ ధర్మ ములు, 

శ్మ దమ్నద్వ ఆతమ  గుణములు —ీటితో కూనయునన   

రహ్యవిధ్యం తాం వదతి- వశిా నర్విదా , ఉరకోసల విదా , దహ్ర్ విదా , శాంనలా  విదా  మొదలన 

అనేల ప్రహ్మమ పాసన ప్రకార్ములనూ, వాటి యందు వేటి యందు ఏయే భేదములునన వ్య, అథవా 

వాటి అభేదములు తెలిక్కని, ఏయే విదా ల వేటితో చేరుచ క్కనవలెనో, ఎట్లృ చేరుచ క్కనయదో ఇతాా ద్వ 

విష్యముల నిరూరణము చేయరననద్వ. 

వివిధములన ప్రహ్మమ పాసనల యందు ఏయే గుణముల అనుచింతనాకార్ణమున ఉపాసనల 

యందు వేఱ్వి ఱు శాఖల యందు ప్రసుతతమైననూ వాటి గుణములనిన యూ చేరుచ క్కని ఉపాసన 

చేయవలెనని సూప్తకారులు విశే ృషించి నిశ్చ యించిరి.  

ఐశి్ యా ద్విర్క్ తమ్- ఈ లోలముననూ, సి యగద్వ రర్లోలముననూ లభించు ఐశి్ యా దులందు 

వయగ్ా మును 

నిర్వధి విభవే పూరుష్య- ఉభయలంగ్ిదధమైన అనంత లళా్య ణ గుణాతమ కుడైన పురుషోతతముని 

యందు 

అభిలాష్ం చ- తృషా్టతిశ్యమును  

విద్ఘా భేద్ఘవలంరమ్- ప్రహ్మమ పాసనములు వివిధముల ఉండుటయును 

తదురలర్ణమ్- విదా కు అంగ్మైన లర్మ ల సి రూరమును  

పాద్ిః- సాధనాధ్యా యము యొలక  నాలుగ పాదముల యందు ప్లమముగ్న్ 

ఆహ్- సూప్తకారులు ప్రతిపాద్వంచిరి. 

 

ఈ శోృలమున, ఈ తృతీయాధ్యా యమున ప్రతిపాద్వంచరనన ముఖా  విష్యము 

ప్రసాతవించరడుచునన ద్వ.  

 

మోక్ష సాధనములను తెలుప  ఈ మూడవ అధ్యా యమున మొదటగ్న్ వయగ్ా పాదము, 

ఉభయలంగ్పాదము అను రండు పాదములతో సంసారి చేతనులకు ఇతర్ ప్పారా వసుతవుల 

యందు, వయగ్ా మును, ఎటి ా దోష్మును లేని సమసత లళా్య ణ గుణాతమ కుడైన రర్మ్నతమ  

సి రూరమును తెలిక్కని ఆతని పందవలెనను తృషా్టతిశ్యమును లలగంచరడునని భ్యవము.  
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అనంతర్ము వచుచ  రండు పాదములందును ఆ జీవులకు 

 

సమసతమైన అంగ్ములతో కూడ అనగ్న్ అగిన  హ్మప్తాద్వ వయాప్శ్మ ధర్మ ములు, శ్మ దమ్నద్వ ఆతమ  

గుణములు —ీటితో కూనయునన  వశిా నర్విదా , ఉరకోసల విదా , దహ్ర్ విదా , శాంనలా  విదా  

మొదలన అనేల ప్రహ్మమ పాసన ప్రకార్ములనూ, వాటి యందు వేటి యందు ఏయే 

భేదములునన వ్య, అథవా వాటి అభేదములు తెలిక్కని, ఏయే విదా ల వేటితో చేరుచ క్కనవలెనో, 

ఎట్లృ చేరుచ క్కనయదో ఇతాా ద్వ విష్యముల నిరూరణము చేయరననద్వ. 

 

వివిధములన ప్రహ్మమ పాసనల యందు ఏయే గుణముల అనుచింతనాకార్ణమున ఉపాసనల 

యందు వేఱ్వి ఱు శాఖల యందు ప్రసుతతమైననూ వాటి గుణములనిన యూ చేరుచ క్కని ఉపాసన 

చేయవలెనని సూప్తకారులు విశే ృషించి నిశ్చ యించిరో అవిి ష్యమునూ, ఈ లోలముననూ, సి యగద్వ 

రర్లోలములనూ లభించు ఐశి్ యా దులందు వయగ్ా మును ఉభయలంగ్ిదధమైన అనంత లళా్య ణ 

గుణాతమ కుడైన పురుషోతతముని యందు తృషా్టతిశ్యమును ఈ అధ్యా యమున 

ఆవిష్క రించరననవి.  

ప్రహ్మమ పాసనములు అనగ్న్ ప్రహ్మ  విదా లు వివిధముల ఉండుటయును,  వాటి భేద్ఘభేదములను, 

ఆ ప్రహ్మ  విదా లకు అంగ్మైన లర్మ ల సి రూరమును సాధనాధ్యా యము యొలక  నాలుగ పాదముల 

యందు ప్లమముగ్న్ సూప్తకారులు ప్రతిపాద్వంచుచునాన రు. 

 

271. సంసారోద్వి గన  చేతాసతనుభృదధికరోతా ప్త శ్చరీరకాంశే 

271. సంసారోద్వి గన  చేతాసతనుభృదధికరోతా ప్త శ్చరీరకాంశే 

వైరాగ్యా ర థస్తత పాదిః క్మితి పునరసౌ సూప్తకారిః నిరదయిః। 

సతా ం ప్పాపాా నతరాణాం నిరయగణతులారోరణం ముక్త్త ా పాయ 

ప్పారంభేఽభా ర్హతిం సాా త్ తి రత ఇహ ఖలు సప షటదృషట 

సి దోషిః।। 
 

సంసారోది్వ గ్న  చేతాిః తనుభృత్- జనన మర్ణాదులతో కూనన సంసార్కార్ణమున భీతిని పందు 

మనసుస  లల జీవాతమ   

అప్త శారీర్కాంశే- ఈ శారీర్ల శాత్రసతమైన మీమ్నంసాశాత్రసతపు ఉతతయర్ థమున 

అధిలరోతి- ప్శ్వణము చేయుటకు ప్రవరి తంచును. ఇట్లృనన ను మర్ల 

వయగ్ా సుత అసౌ పాదిః- వయగ్ా ము ిద్వధంచుటకు ఈ మూడవ అధ్యా యపు మొదటి పాదము 

నిర్ర్ థలమగుట వలన 

సూప్తకారిః- సూప్తకారులన బాదయయణవాా సులచే 

క్ం ఇతి నిరదధిః- ఏ ఫలప్పా్తక్ విర్చింరరననద్వ. (అని ప్రశన ంచిన) 

సతా మ్- మీరు చెపుప నద్వ నిజము. మీరు చెపుప నదంతయు మేము అంగీలరించెదము. వయగా్ ము 

రండు విధములు. శాత్రసత ప్శ్వణమునకు ఉరయుల తమైనద్వ ఒల విధము. ఉపాసనానుషి్టనమునకు 

ఉరయుల తమైనద్వ మఱి యొల విధము. ీటి యందు మొదటిద్న శాత్రసతప్శ్వణమునకు కావలిన 

వయగ్ా ము ముందు ిదధమైనద్వ. ఆ రండవ అంశ్పు ిద్వధ క్కఱక ఈ వయగ్ా పాదము ప్రవృతతమైనద్వ. 

ప్పాపాా ంతయణామ్- రర్మ్నతమ  లనన  భినన మైన సి యగద్వ సాథ నముల  

నిర్య గ్ణ తులారోరణమ్- “ఏతే వ నిర్యాసాతత సాథ నసా  రర్మ్నతమ నిః” అని చెరప రననట్లృ 

అనుసంధ్యనము చేయుటకు 
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ముకుతా పాయ ప్పార్ంభే అభా రితిమ్ సాా త్- మోక్షమునకు ఉపాయమైన ఉపాసనముల 

అనుషి్టనమునకు ఉరయుల తమగును.  

ఇహ్- ఇట్లృ మోక్షమునకు ఉపాసనమును అను షింిచునపుడు 

సప ష్ ాదృష్ ాసి దోష్- సప ష్మాుగ్న్ కానప నన తమ దోష్ములు అనగ్న్ ఇచచ టనూ రర్లోలముననూ 

సంచరించు తన జాగ్ృత, సి రన , సుషు్త అవసథల యందు సంభవించు దుిఃఖమునకు కార్ణమైన 

దోష్ములు సప ష్మాుగ్న్ తెలయవచిచ నపుడు ఒల జీవుడు మోక్షమునక శీప్రముగ్న్ ప్రవరి తంచును. 

అందువలన, ఇటి ాతీప్వమైన వయగ్ా ము లలుగటకు ఈ పాదము ప్రవృతతమైనద్వ అని భ్యవము. 

 

(ఈ శోృలమున, “సప ష్ ా దృష్ ా సి దోష్ిః” అను పాఠమునకు ప్రతిగ్న్ “సప ష్ ా దృష్ ా సి బోధిః” అను 

పాఠము కూడ లలదు. దీని అభిప్పాయము—- 

జీవాతమ  నితా సూరుల వలె భగ్వదనుభవమునకు యోగుా డైనను లర్మ వశ్ము చేత సంసారిగ్న్ 

ప్రక్షాళ్న చేయరడును. తనకు రర్మశేషి అయిన వాడు రర్మ్నతమ  అని తెలిక్కని తనకునూ 

సి రూరమున భగ్వదనుభవమునకు అర్తి యుండుట చేత తన సి రూపానురూరముగ్న్ 

సప ష్మాుగ్న్ ఆ ప్రహామ నుభవమును పందుటకు తి ర్రడును అని భ్యవము). 

“జనన మర్ణాదులతో కూనన సంసార్పు కార్ణమున భీతిని పందు మనసుస  లల జీవాతమ   

ఈ శారీర్ల శాత్రసతమైన మీమ్నంసాశాత్రసతపు ఉతతయర్ థమున 

ప్శ్వణము చేయుటకు ప్రవరి తంచును. అనగ్న్ వయగా్ భ్యవము అరప టికే లలగయుండును లద్ఘ. అట్లృన, 

మర్ల ఈ వయగ్ా ము ిద్వధంచుటకు ఈ మూడవ అధ్యా యపు మొదటి పాదము నిర్ర్ థలము లనుల, 

సూప్తకారులన బాదయయణవాా సులచే 

ఏ ఫలప్పా్తక్ విర్చింరరననద్వ”. అను శ్ంల లలగన అద్వయును పూరితగ్న్ సతా ద్భర్ము కాదు. కాని, 

ఇచచ ట తెలిక్కన వలినద్వ, వయగ్ా ము రండు విధములు. శాత్రసత ప్శ్వణమునకు ఉరయుల తమైనద్వ 

ఒల విధము. ఉపాసనానుషి్టనమునకు ఉరయుల తమైనద్వ మఱి యొల విధము. ీటి యందు 

మొదటిద్న శాత్రసతప్శ్వణమునకు కావలిన వయగా్ ము ముందు చెరప రననద్వ. ఆ రండవ అంశ్పు 

ిద్వధ క్కఱక ఈ వయగ్ా పాదము ప్రవృతతమైనద్వ. 

 

ఇట్లృ మోక్షమునకు ఉపాసనమును అనుషింిచునపుడు 

సప ష్మాుగ్న్ కానప నన తన దోష్ములు అనగ్న్ ఇచచ టనూ రర్లోలముననూ సంచరించు తన 

జాగ్ృత, సి రన , సుషు్త అవసథల యందు సంభవించు దుిఃఖమునకు కార్ణమైన దోష్ములు 

సప ష్మాుగ్న్ తెలయవచిచ నపుడు ఒల జీవుడు మోక్షమునక శీప్రముగ్న్ ప్రవరి తంచును. అందువలన, 

ఇటి ాతీప్వమైన వయగ్ా ము లలుగటకు ఈ పాదము ప్రవృతతమైనద్వ అని భ్యవము. 

 

తృతీయాధ్యా యము- ప్రథమపాదము  

 

।।తదంతరప్రతిరతతా ధికరణము।।3-1-1।। 
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।।సూ.।। తదంతరప్రతిరత్తత  రంహతి సంరర్హషి క తిః 

ప్రశ్న నిరూరణాభా్య మ్।।3-1-1।। 

 

ప్రశ్న నిరూరణాభా్య మ్- రంచాగిన  (విద్ఘా ంతర్ గత) ప్రశోన తతర్ములను రటి ా 

తదంతర్ప్రతిరత్తత - దేహాంతర్ప్పా్త సమయమున  

సంరరిషి్ ల తిః- (జీవుడు భూత సూక్షమ ములతో కూనన వాడై) 

ర్ంహ్తి- వెళ్ళు చునాన డు.  

 

జీవుడు దేహాంతర్ప్పా్తకాలమున, భూత సూక్షమ ములతో కూడుక్కని వెళ్ళు చునాన డని రంచాగిన విదా  

యందల ప్రశ్న , ప్రతివచనముల వలన తెలయుచునన ద్వ.  

 

 

।।సూ.।।త్రాా తా కతిా తుత భూయసాత ి త్।।3-1-2।। 

 

త్యా తమ లతిా త్- రృథివా రతేజోరూరమగుట వలనను 

భూయసాత ి త్- అందు జలాంశ్ము అధిలమగుట వలనను 

తు- పూరి్ రక్షము అయుల తము 

 

ప్తివృతక ర్ణ ప్రప్క్య చేత ఒక్కక లక  భూత సూక్షమ మునూ మూడు భూతములనూ లలగి ఉండుట 

చేత, భూత సూక్షమ ములు అనిన యు పురుష్దేహ్మై, జీవునితో కూడ వెళ్ళు ను. వాటిలో జలము 

అధిలమై యుండుట వలన ఆ భూతసూక్షమ ములు “అరిః”(జలము) అని చెరప రడుచునన వి. 

 

।।సూ.।।ప్పాణగతేశా్ ।।3-1-3।। 

 

ప్పాణ గ్తేిః చ- లోకాంతర్ము వెళ్ళు  జీవునితో ఇంప్ద్వయములు కూడ వెళ్ళు ట వలన, 

ఇంప్ద్వయములకు సాథ నమైన భూతసూక్షమ ములు కూడ వెళ్ళు చునన వి.  

 

లోకాంతర్ము వెళ్ళు  జీవునితో బాట్ల ఇంప్ద్వయములు కూడ వెళ్ళు టవలన ఇంప్ద్వయములకు 

 సాథ నమైన భూత సూక్షమ ములు కూడ వెళ్ళు చునన వి.  

 

।।సూ.।।అగ్యన ా ద్వగతిప్ుతేర్హతి చేనన , భ్యక తతిా త్।।3-1-4।। 

 

అగ్న్న ా ద్వ గ్తిప్ుతేిః- వాగ్న్ద్వంప్ద్వయములు అగ్న్న ా దులను పందు చునన ట్లృ  ప్ుతి 

చెపుప చుండుటచేత 

ఇతి చేత్- ప్పాణగ్తి మూలలమగు భూతసూక్షమ గ్మనము సంభవింరదనిన  

భ్యల తతిా త్- అగ్న్న ా ద్వ గ్తి గౌణమగుటచేత  

న- వాగింప్ద్వయమునకు అగ్న్న ా దులను గూరిచ న గ్మనము ముఖా ము కాదు 
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వాగ్న్ద్వంప్ద్వయములు అగ్న్న ా దులను పందుచునన ట్లృ ప్ుతి తెలుప టచే, అవి జీవునితో కూడ 

పోవుట అసంభవమనుట అయుల తము. ఏలనన, అగ్న్న ా దులను గూరిచ న వాగ్న్ద్వంప్ద్వయగ్మనము 

గౌణము. 

 

।।సూ.।।ప్రథమే ప్శ్వణాద్వతి చేనన , తా ఏవ హాు రరతేతిః।।3-1-5।। 

 

ప్రథమే- మొదటిదగు దాు లోకాగిన  యందు 

ఆప్శ్వణాత్- ఉదలములు హ్మమప్దవా ముగ్ వినరడకుండుట వలన (రంచమ్నహ్యతి యందు 

ఉదలములకు పురుష్టకార్ము యదు) 

ఇతి చేత్- అనినచో 

న- అద్వ దోష్ము కాదు 

ఉరరతేతిః- ప్రతివచనమునకు ప్రశాన నుగుణా రూరమగు నురరతిత యుండుట వలన  

తా ఏవ హి- ఆ యుదలములే లద్ఘ “ప్శ్ద్ఘధ ” యను శ్రమాుచే నిర్థశాంరరడుచునన ద్వ.  

 

“త మి నేన తిమ నన గౌన  దేవాిః ప్శ్ద్ఘధ ం జుహి్ తి” అను ప్రవహ్ణుని వాలా మున ప్శ్దధయనరడునద్వ 

హ్మమప్దవా ముగ్ చెరప రడెను గ్న్ని ఉదలములు చెరప రడలేదు. లనుల, రంచమ్నహ్యతి యందు 

ఉదలములు పురుష్టకార్ము పందునవి కావు” అనినచో అద్వ దోష్ము కాదు. ఏలనన, ప్ుతి యందల 

ప్రతి వచనమునకును ప్రశాన నుగుణా రూరమగు నురరతిత ఉండుట వలన ఉదలములే 

ప్శ్ద్ఘధ శ్రమాుచే నిర్థశాంరరననట్లృ నిశ్చ యము.  

 

।।సూ.।।అప్ుతతాత ి ద్వతి చేనన  ఇషాట ద్వకార్హణాం ప్రతీతేిః।।3-1-6।। 

 

అప్ుతతాత ి త్- జీవుడు ఉదలసంరరిషి్ కుతడై పోవునట్లృ రంచాగిన  విద్ఘా ప్ుతి యందు 

చెరప రడకుండుట వలన  

ఇతి చేత్- జీవుడట్లృ పోవుట లేదనినచో  

న- అద్వ అయుల తము, ఏలననగ్న్ 

ఇషా్టద్వకారిణామ్- కేవలము యజాఞదులొనరుచ  వారిక్  

ప్రతీతేిః- ఉదలసంరరిషి్ ల తగ్మనము లలదని ఉతతర్వాలా ము వలన తెలయుచునన ద్వ 

 

ఈ రంచాగిన విద్ఘా  ప్ుతి వాలా మున, జీవుడు ఉదల సంరరిషి్ కుతడై పోవునట్లృ చెరప రడల పోవుట 

వలన, జీవుడు భూత సూక్షమ ములతో బాట్ల లోకాంతర్ము వెళ్ళు చునాన డు అనునద్వ కుదర్దు 

అనిన, అద్వ అయుల తమే యగును. ఏలననగ్న్, ఇందులోనే ఉతతర్వాలా మందు, “య ఇమే ప్గ్న్మే 

ఇషా్టపూర్థ త దతతమితాు పాసతే” అని యాగ్న్దులను చేయు జీవులు దాు లోలమును పందుచుంనర్ని 

సప ష్మాుగ్న్ చెరప రననద్వ.  
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।।సూ.।।భ్యక తం వానాతా వితాత ి తతథా హి దరశ యతి।।3-1-7।। 

 

అనాతమ వితాత ి త్- ఇ షా్టద్వకారులు(ఇష్మా్- యాగ్న్ద్వ లర్మ లు, పూర్తమ్- కూపాద్వ ఖనన కార్ా ములు 

దతతమ్- ద్ఘనము ఇటి ాలర్మ లొనరుచ వారు ఇషా్టద్వకారులనరడుదురు) ఆతమ వేతతలు కానందున 

భ్యల తమ్- (వారు దేవతలకు అనన మగుదుర్ను వచనము) గౌణము 

తథా హి- అట్లృ లద్ఘ 

దర్శ యతి- ప్ుతి తెలుపుచునన ద్వ.  

 

(సమయజును దేవతలు భక్షించుచునన ట్లృ “తం దేవా భక్షయంతి” అను ప్ుతిచే తెలయుచునన ద్వ. 

కాని, జీవుడు అటి ాభక్షించ దగిన రద్ఘర్థము కాడు లనుల నిచట సమయజనిన జీవుడు కాడు అను 

శ్ంల లలగన అద్వ అయుల తము).  

ఇషా్టద్వ కారుడు ప్రహ్మ వేతత కాదు లనుల (మోక్షమును పందల) దేవలోలమును పంద్వ దేవతలకు 

భోగ్యరలర్ణమగుచునాన డు, కావున  నాతడు దేవతలకు అనన మగునను వచనము గౌణము. 

ప్ుతియును అట్లృ తెలుపుచునన ద్వ. 

 

ఈ అధిలర్ణమున సంశ్యము, పూరి్ రక్షము, విష్యవాలా  సందర్ూ ము, ిద్ఘధ ంతము 

సంప్గ్హ్ముగ్న్ ద్వగువ నీయరననవి.  

 

సంశ్యము- ఒల దేహ్ము నుంన మఱియొల దేహ్మును జీవుడు పందునపుడు దోహ్మతప తిత 

కార్ణములగు భూతసూక్షమ ములతో పోవునా లేల తానొలక డే పోవునా అని సంశ్యము 

 

పూరి్ రక్షము- జీవుడు పోవు తావుల నెలృ భూతసూక్షమ ములు కూడ లభా ములు లనుల, జీవుడు 

భూతసూక్షమ ములతో పోవలెనను నియమము లేదు. లనుల భూతసూక్షమ ములతో కూడుక్కనలయే 

జీవుడు లోకాంతర్ములకు పోవును.  

 

విష్య వాలా  సందర్ూ ము- ఛందోగా్య రనిష్త్ రంచాగిన  విద్ఘా  ప్రలర్ణమున, ఐదు అగున ల గూరిచ  

ఉపాసనము చెరప రడెను. ఇందు, పాంచాలయజైన ప్రవహ్ణుడు, శేి తకేతుని ఐదు ప్రశ్న లు అనగిన 

సందర్ూ ము ఈ అధిలర్ణమున విష్యము. ఇందు ఐదవ ప్రశ్న కు (“వేతథ యథా రంచమా్న మ్ 

ఆహ్యతావారిః పురుష్ వచస భవనిత”-ఛ. 5-3-3) (“ఉదలములు ఐదవ రయా యము ఆహ్యతిగ్ 

హ్మమము చేయరననవ పురుష్రూరమును పందుట నీవెఱుగ్వా”! ) శేి తకేతు సమ్నధ్యనము 

చెరప లేలపోవుట వలన, ప్రవహ్ణుడు ద్ఘనిక్ సమ్నధ్యనము నిట్లృ చెప్పప ను. 

 

“దేవతలనరడు జీవుని ప్పాణములు అగిన గ్న్ భ్యవింరరనన దాు లోలమున ప్శ్దధ యను రద్ఘర్థమును 

హ్మమము చేయుచునన వి. అట్లృ హ్మమము చేయరనన ప్శ్దధ సమయజను పేరుతో ప్రిాి నొంద్వ, 

అమృతమయమగు శ్రీర్ముగ్ మ్నరుచునన ద్వ. అద్వ అగిన గ్న్ భ్యవింరరనన రర్ జనాు ని యందు ఆ 

ప్పాణములచే హ్మమము చేయరన వర్ ణరూరముగ్ను, అద్వ రృథివి యందు హ్మమము చేయరన 

అనన రూరముగ్ను మ్నరి, ప్పాణములు ఈ అనన మును పురుషుని యందు హ్మమము 

చేయరడుచునన వి. పురుష్టగిన  యందట్లృ హ్యతమైన అనన ము ర్థతోరూరముగ్ మ్నరుచునన ద్వ. 

ప్పాణములు ఈ ర్థతసుస ను అగిన గ్న్ భ్యవించిన త్రస్వతయందు హ్మమము చేయుచునన వి. ఇట్లృ 

హ్మమము చేయరనన ర్థతసుస  గ్ర్ూ రూరమగును. ఇట్లృ ఉదలములు ఐదవరయా యము 

హ్మమము చేయరన పురుష్శ్రమాుచే తెలురదగినవి.” 
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ిద్ఘధ ంతము- ఇట్లృ ముందు ఆహ్యతులలో, ఉదలములనరడు రంచభూతసూక్షమ ములే జీవునితో 

నునన విగ్న్ ఒక్కక లక  అగిన లోను హ్మమము చేయరన పురుష్రూరమును పందుచునన వి. లనుల, 

భూతసూక్షమ ములు కూడ జీవునితో లోకాంతర్ ప్రయాణమున కూన యుండునని తెలయుచునన ద్వ.  

 

ఇచచ ట “ఉదలములు మ్నప్తమే చెరప రననవి లనుల, సమసత భూతసూక్షమ ములు అని ఎట్లృ 

చెరప గ్లము”! అను సంశ్యము లలుగ్ వచుచ ను. ఇట్లృ చెపుప టకు కార్ణము దేహ్మున ర్కాతద్వ 

రద్ఘర్థముల నీటి భ్యగ్మే అధిలముగ్న్ నుండుట వలన, ఆ వాలా మున “ఉదలములు” చెరప రననవి 

అని తెలయవలెను. 

ఇదే విష్యము రృ. 6-4-2 న “సూథ లదేహ్మును వదల వెళ్ళు  జీవుని అనుసరించియే 

ముఖా ప్పాణము, ఇతర్ ప్పాణములును వెళ్ళు నని” చెరప రననద్వ. భగ్వదీగత యందు కూడ 15-7,8 

 శోృలముల “జీవుడు శ్రీర్మును వదల వెళ్ళశ నపుడు మనసుస నూ,  జాఞ నేంప్ద్వయములనూ తనతో 

కూడ తీిక్కనివెళ్ళు ననియే” చెరప రడెను.  

 

కాని రృ. న 5-2-13 న, “మర్ణంచిన పురుషుని వాకుక  అగిన లో లయమగును, ప్పాణము వాయువులో 

లయమగును...అని ఇట్లృ ఇంప్ద్వయములు లయించునని చెరప రననద్వ లద్ఘ” యనిన, ఈ 

వాలా మునకు అర్థము “వాగ్న్దులకు అభిమ్నన దేవతలన అగ్న్న ా దులు మనుషుా ని 

మర్ణానంతర్ము ఆ అభిమ్ననమును వదల వేయునని మ్నప్తమే భ్యవము” అని తెలిక్కనవలెను. 

 

అయితే, “తిమ న్ ఏత మి న్ అగౌన  దేవాిః ప్శ్ద్ఘధ ం జుహి్ తి”(ఛం. 5-4-2) అని “ఈ దేవలోలమనే 

అగిన లో దేవతలు ప్శ్దధను హ్మమము చేయుచునాన రు” అని మొదటి హ్మమములో హ్మమము 

చేయరడునద్వ మనసుస నకు సంరంధించిన “ప్శ్దధ” యని లద్ఘ చెరప రడుచునన ద్వ కాని 

ఉదలములు కాదు లద్ఘ” యనిన, “ప్శ్ద్ఘధ  వా ఆరిః” అని యజుర్ష్లాములో (3-2-4-33) చెరప రడుట 

వలన “ప్శ్దధ” యనిన ఉదలము అని తెలయుచునన ద్వ. గ్న్వున, ఉదలములు మొదలగు 

భూతసూక్షమ ములతో జీవుడు లోకాంతర్ము వెళ్ళు నని సప ష్మాు.  

 

కాని, ఉదలము యొలక  ిథతులన ప్శ్ద్ఘధదులే హ్మమము చేయరడునని చెరప రననద్వ కాని, జీవుని 

గూరిచ  చెరప రడలేదు లద్ఘ యనిన, ఇదే ఉరనిష్ద్ఘి లా ములలో “ఇషా్టపూయతదులు చేినవారు 

ధూమ్నద్వ మ్నర్గమున వెళ్ళు దరు” అని మొదలుప్పటి,ా అటి ావారు ప్రహ్మ జాఞ నము లేని వార, వారి లర్మ  

ఫలము పూర్తయిన ్దర తిరిగి ఈ లోలమునకు వచిచ  గ్ర్ూ వాసాదులను పందెదరు అని 

చెరప రడుట వలన “ప్శ్ద్ఘధ ం జుహి్ తి తసాా  ఆహ్యతేిః సమో యజా సంభవతి”(ఛం. 5-4-2) అనగ్న్ 

“ప్శ్దధను హ్మమము చేయుచునాన డు, ఆ ఆహ్యతి వలన నాతడు సమయజు అగుచునాన డు” అను 

వాలా మున, ప్శ్ ద్ఘధ , సమయజు మొదలనవి దేహ్మును సూచించు శ్రమాులు తది్వ శేషా్ మైన జీవుని 

కూడ సూచించును. లనుల జీవుడు భూతసూక్షమ ములతోనే లోకాంతర్ము వెళ్ళు నని 

తెలయుచునన ద్వ.  

 

కాని, “తం దేవా భక్షయంతి” (ఛం. 5-10-4) అని ఆ సమయజు దేవతలచే భుజించదగినట్లృ 

చెరప రడుట వలన ఆ రదమునకు జీవుడని ఎట్లృ అర్ థము కుదురుననిన, అటి ాజీవుడు దేవతలకు 

భోగ్యరలర్ణముగునని ఆ వాలా మునకు అర్థము. లనుల, జీవుడు భూతసూక్షమ ములతో లోకాంతర్ము 

వెళ్ళు ననుటలో ఎటి ావిప్రతిరతితయును లేదు. 

 

272. దేహ్మదా ం భోగా నీతాా  ద్వవి భువి చ గత్త తప్త తత్రైవ లభా మ్ 

272. దేహ్మదా ం భోగా నీతాా  ద్వవి భువి చ గత్త తప్త తత్రైవ లభా మ్ 
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ప్పాణాదా రూూ త సూక్ష్మ్ా ా రప్ క్మిహ ముధ్య పూరి దేహ్మత్ గృహీైిః। 

జీవసాా ణోరగతిశ్ా  సి యమురజనయేదీశి్ రిః ప్పాణనీతాా  

మైవం సి చఛ ంద కృతేా  ప్ుతిమితి నియత్త గౌరవోక్త తరయుక్త తిః।। 
 

ద్వవి భువి చ గ్త్త- పూరి్  దేహ్మునందు ఉప్తాక ంతిని పంద్వన జీవునిక్ దుా లోలము నంద్నను, 

భూలోలము నంద్నను వేఱొల శ్రీర్మునకు పోవునపుడు 

తప్త తత్రైవ- ఆయా దేశ్ములనే భోగ్ా  నీతాా - భోగా్  రద్ఘర్థములు ఎట్లృ లభించునో అట్లృ 

దేహాదా మ్- దేహ్, ఇంప్ద్వయ, మనిః, ప్పాణాదులనిన యూ  

లభా మ్- సులభముగ్న్ లభించును. ఈ లోలమున 

పూరి్  దేహాత్ ముధ్య గ్ృహీైిః- పూరి్ దేహ్మునుంన వా ర్ థముగ్న్ రరిగ్ృహీతమైన  

ప్పాణాద్ా ిః భూతసూక్ష్మ ా ిః అ్ క్మ్- ప్పాణ సూక్షమ  మఱియూ భూత సూక్షామ ంశ్ముల వలన ఏమి 

ప్రయోజనము? 

అణోిః- అణు రరిమ్నణము గ్ల  

జీవసా - జీవునియొలక  

గ్తిమ్- దేశాంతర్ గ్మనమును 

ప్పాణనీతాా - “ఊర్ ధి మ్ ప్పాణమ్ ఉనన యతి, అపానమ్ ప్రతా గ్సా తి” అని చెరప రనన విధముగ్న్ 

ఈశి్ ర్ిః- సి యం ఉరజనయేత్- ఈశి్ రుడు సి తిః తానే కార్ణమగును” అని ఇట్లృ శ్ంక్ంచిన 

మైవమ్- అద్వ అయుల తము 

ప్ుతి మితి నియత్త- వేదప్రమ్నణముననుసరించి నిశ్చ యించరనన విష్యమున  

సి చఛ ంద లృతాే - సి తంప్తమైన ఈశి్ రుని కారా్ మగునని 

గౌర్వ్యకే తిః అయుకే తిః- గౌర్వమును ప్రతిపాద్వంచుట అయుల తము. ప్ుతి యందు దేనిని ఎట్లృ 

ఈశి్ రుడు చేయుటకు ప్రతిపాద్వంచెనో ద్ఘనిని అట్లృ ప్రమ్నణమును అంగీలరించువారు తెలిక్కన 

వలెను. ఊహ్చే లలప న చేయుట వలన దోష్ము సంభవించును. 

పూరి్  దేహ్మునందు ఉప్తాక ంతిని పంద్వన జీవునిక్ దుా లోలము నంద్నను, భూలోలము నంద్నను 

వేఱొల శ్రీర్మునకు పోవునపుడు 

ఆయా దేశ్ములనే భోగ్ా  రద్ఘర్థములు ఎట్లృ లభించునో అట్లృ దేహ్, ఇంప్ద్వయ, మనిః, 

ప్పాణాదులనిన యూ  

సులభముగ్న్ లభించును. ఈ లోలమున పూరి్ దేహ్మునుంన వా ర్ థముగ్న్ రరిగ్ృహీతమైన  

ప్పాణ సూక్షమ  మఱియూ భూత సూక్షామ ంశ్ములను క్కనిపోవుట వలన ఏమి ప్రయోజనము?” 

అణు రరిమ్నణము గ్ల జీవునియొలక  దేశాంతర్ గ్మన విష్యమున “ఊర్ధి మ్ ప్పాణమ్ ఉనన యతి, 

అపానమ్ ప్రతా గ్సా తి” అని చెరప రనన విధముగ్న్ “ప్పాణాదులను ఈశి్ రుడు సి యముగ్న్ తానే 

లలప ంచును” అని శ్ంక్ంచిన అద్వ అయుల తమగును. అనగ్న్, జీవుడు లోకాంతర్ము వెళ్ళు న ్దర, 

భూతసూక్షమ ములు మర్ల ఈశి్ రునిచే లలప ంచరడునని ప్ుతి యందు చెరప రడలేదు. ఇట్లృ 

వేదప్రమ్నణముననుసరించి నిశ్చ యించరనన విష్యమున తది్వ రుదధముగ్న్ ప్రతిపాద్వంచుట 

అయుల తము. ప్ుతి దేనిని ఎట్లృ ప్రతిపాద్వంచెనో ద్ఘనిని అట్లృ ప్ుతి ప్రమ్నణమును అంగీలరించువారు 

తెలిక్కన వలెను. అట్లృ కాల, ఊహ్చే లలప న చేయుట వలన దోష్ము సంభవించును. 

 

అనగ్న్, “ప్ుతి యందు జీవుడు లోకాంతర్ము పోవునపుడు భూతసూక్షమ ములతోడనే పోవునని ప్ుతి 

ప్పోల తము గ్నుల, అట్లృ ప్గ్హించవలెను తరప , భూతసూక్షమ ములు భూతసూక్షమ ములు ఇతర్ 

లోలములలో లభా మగుననియో, ఈశి్ రునిచే మర్ల లలప ంచరడుననియో తలంచుట 

దోష్మగును” అని శోృలమునకు భ్యవము. 
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273. నానా జాతీయరాశం వా రద్వశ్తి జన్న్ భూయసంऽశ్సా  నామ్నన  

273. నానా జాతీయరాశం వా రద్వశ్తి జన్న్ భూయసంऽశ్సా  నామ్నన  

ప్పాచురాా దేవమ్నరిః పురుషవచస ఇతుా చా తే భూతవరగిః। 

వృష్టం రంచీకృైస్తిః సృజతిహి స విభుసాత రతమా ం పునశ్ా  

ప్శ్ద్ఘయ  శ్రద సితి హ్మరిః కథయతి నిగమే తతస మ్నఖా్య వదుక్త తిః।। 
నానా జాతీయ యశమ్- నానా జాతీయ ప్దవా ముల సమూహ్మును  

భూయసిః అంశ్సా  నామ్నన - ఆ యశ యందునన  ప్దవా ములందు ఏ ప్దవా ము యొలక  అంశ్ము 

అధిలమో ఆ ప్దవా పు నామమును 

జనిః- లోల ప్రజలు 

వా రద్వశ్తి- చెప్పప దరు. అనగ్న్, ఏ ప్దవా ము అధిలముగ్న్ నుండునో ద్ఘనిని ఆ యశగ్న్ 

వా వహ్రించెదరు. ఏలననగ్న్ రృతము అధిలమైన ఔష్ధమును “రృతము” అని ్లచెదరు. అట్లృ 

“ప్శ్ద్ఘధ ” అను శ్రమాు జలవాచలమగుట చేత జలము నుంన సంసృష్మాైన భూతాంతర్ములు కూడ 

“జలము” అనియే వా వహ్రించరడును.  

ఏవమ్- పైన చెరప రనన నాా యము వలెనే 

ప్పాచుయా త్- దేహ్మున ర్ల తము మొదలన రూరమున అధికాంశ్మున పంద్వ యుండుట వలన 

ఆరిః పురుష్ వచస ఇతి- “యథా  

రంచమా్న మ్నహ్యత్త ఆరిః పురుష్వచస భవంతి” అను ప్ుతియు “ఆరిః” అను శ్రమాుతో 

రంచభూతవర్గములు చెరప రడును.  

సవిభుిః- ఆ రర్మ్నతమ   

వా షిమా్- దేహాదులను 

రంచీలృతేా ిః ైిః హి సృజతి- ఒలటితో మఱి యొలటి మిప్శతమైన రృథివి, జలము, తేజసుస , 

వాయువు మఱియు ఆకాశ్ము సృషింాచును. అందువలన దేహార్ంభము సమిమ ప్శతమైన 

రంచభూతములచే కావలెనని భ్యవము 

పునిః తార్తమా ం చ- మర్ల ఆ దేహ్మున తార్తమా ము కానప డును. ఎటృనిన వాత, ్తత,  శే ృష్టమ ద్వ 

తార్తమా ము దేహ్మున విశేష్ముగ్న్ కానవచుచ ను. ఇవి ఆయా భూతముల వష్మా ము మఱియు 

ప్పాచురా్  కార్ణము అగును. ఇట్లృనన నూ, మొదటి ఆహ్యతిలో దాు లోకాగిన  యందు “ప్శ్ద్ఘధ ం 

జుహి్ తి” అని చెరప రననద్వ లద్ఘ యనిన 

ఇహ్ ప్శ్ద్ఘధ  శ్రసాుత- ఇచచ ట చెరప రనన ప్శ్ద్ఘధ  శ్రమాు  

ఆరిః- జలము 

నిగ్మే- ప్ుతి యందు 

తతస మ్నఖా్య వదుకే తిః- “ప్శ్ద్ఘధ  వా ఆరిః” అని “ప్శ్దధ” యను నామముచేత జలము చెరప రడుట చేత 

అరిః లథయతి- జలము  చెరప రడుచునన ద్వ. అందువలన ఈ “ప్శ్దధ” అను శ్రమాు 

భూతాంతర్సంసృష్మాైన జలమునే బోధించును. 

 

ఈ శోృలమున, “ఆరిః పురుష్ వచస భవనిత”(ఛం.ఉ.5-9-1) యందు జలము పుర్ష్టకార్ముగ్న్  

రరిణమించుటయే చెరప రననద్వ లద్ఘ, అట్లృన జీవుడు సమసత భూతసూక్షమ ములతో కూన 

లోకాంతర్ము పోవునని చెపుప ట ఎట్లృ అను సంశ్యమును నివృతిత చేయు చునాన రు. అంతియే 

కాల, “త మి న్ ఏత మి న్ అగౌన  దేవాిః ప్శ్ద్ఘధ ం జుహి్ తి”(ఛం. ఉ. 5-4-2) అని ఈ దేవలోలమను అగిన లో 

దేవతలు ప్శ్దధను హ్మమము చేయుచునాన రు అని ఐదు హ్మమములో, మొదటి ద్ఘనిలో “ప్శ్దధ” 

చెరప రడుచునన ద్వ కాని, జలము చెరప రడలేదు లనుల, “జీవుడు భూతసూక్షమ ములతో నుండునను 

వాదము ఎట్లృ సమరిథంచరడును” అను ప్రశ్న కు కూడ ఈ శోృలమున సమ్నధ్యనమీయరననద్వ.  
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నానా జాతీయ ప్దవా ముల సమూహ్మున, ఆ యశ యందునన  ప్దవా ములందు ఏ ప్దవా ము యొలక  

అంశ్ము అధిలమో ఆ ప్దవా పు నామముననే అద్వ  

లోలమున వా వహ్రించరడును. అనగ్న్, ఏ ప్దవా ము అధిలముగ్న్ నుండునో ద్ఘనిని ఆ నామముతో 

ప్రజలు వా వహ్రించెదరు. ఎటృనగ్న్ రృతము అధిలమైన ఔష్ధమును “రృతము” అనియే 

్లచెదరు.  

 

అట్లృ “ప్శ్ద్ఘధ ” అను శ్రమాు జలవాచలమగుట చేత జలము నుంన సంసృష్మాైన భూతాంతర్ములు 

కూడ “జలము” అనియే వా వహ్రించరడును.  

పైన చెరప రనన నాా యమును అనుసరించి 

దేహ్మున ర్ల తము మొదలన ప్దవా ముల రూరమున జలము అధికాంశ్మును పంద్వ యుండుట 

వలన “యథా  

రంచమా్న మ్నహ్యత్త ఆరిః పురుష్వచస భవంతి” అను ప్ుతియందు “ఆరిః” అను శ్రమాుచే 

రంచభూతవర్గములు చెరప రడును. ఆ రర్మ్నతమ యే  

దేహాదులను ఒలటితో మఱి యొలటి సమిమ ప్శతము చేి రృథివి, జలము, తేజసుస , వాయువు 

మఱియు ఆకాశ్ములను సృషింాచును. అందువలన దేహ్నియమ ణము సమిమ ప్శతమైన 

రంచభూతములచేతనే  కావలెనని భ్యవము. 

మర్ల ఆ దేహ్మున కూడ తార్తమా ము కానప డును. ఎటృనిన వాత, ్తత,  శే ృష్టమ ద్వ తార్తమా ము 

దేహ్మున విశేష్ముగ్న్ కానవచుచ ను లద్ఘ. దీనిక్ కార్ణము ఆయా దేహ్ముల  నాయా భూతముల 

వష్మా ము మఱియు ప్పాచురా్ ములే అగును.  

 

ఇల, మొదటి ఆహ్యతిలో దాు లోకాగిన  యందు “ప్శ్ద్ఘధ ం జుహి్ తి” అని చెరప రననద్వ లద్ఘ అనగ్న్, 

“మొదటి హ్మమమున, హ్మమము చేయరడునద్వ “ప్శ్దధ” అని చెరప రననద్వ తరప  జలము కాదు 

లద్ఘ” యనిన 

ఇచచ ట చెరప రనన ప్శ్ద్ఘధ  శ్రమాునకు   

ప్ుతి యందు 

“ప్శ్ద్ఘధ  వా ఆరిః” అని జలములే “ప్శ్దధ” యను నామముచేత చెరప రడుచునన ద్వ. అందువలన ఈ 

“ప్శ్దధ” అను శ్రమాు భూతాంతర్సంసృష్మాైన జలమునే బోధించును. లనుల, జీవుడు 

భూతసూక్షమ ములతోడనే లోకాంతర్ము పోవుననుటలో ఎటి ాసంశ్యమునకును తావు లేదు. 

274. దాౌ ిః రరజనా్న్ ఽథ రృథ్వి  తదను చ పురుషో యోష్ద్వతేా వ మేతాన్ 

274. దాౌ ిః రరజనా్న్ ఽథ రృథ్వి  తదను చ పురుషో యోష్ద్వతేా వ 

మేతాన్ 

రంచాగ్నన న్ కలప యితిా  రర్హకరసహితాం స్తతషు రంచాగ్నన విద్ఘా । 

ప్శ్ద్ఘయ ఖా ం భూతసూక్ష్ా ం ప్కమరర్హణతితిః సమవరాానన రేతో 

రూరం హవా ం సజీవం తనుధరమరుతో జుహి తీతి ప్రవీతి।। 

 

ఈ శోృలమున, రంచాగిన విదా  యందు, రంచాగున లని ఏమేమి లలప ంచరననవి, అచచ ట హ్మమము 

చేయుటకు వలయు ప్దవా ములేవి, ఎవరవరు హ్మమము చేయుదురు—-మొదలన అంశ్ములను 

తెలుప చునాన రు.  

 

రంచాగిన  విద్ఘా - “అసౌ వావ లోలిః గౌతమ అగిన ిః” అను పాంచాలదేశ్ యజు, 

ఉదా్ఘలకునకు(శేి తకేతునకు) చేిన ఆతోమ రదేశ్రూరమైన ఛందోగ్ా ప్ుతి మొట ామొదటగ్న్  
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ద్ా ిః- దుా లోలమును 

అథ- తదనంతర్ము 

రర్జనా ిః- మేరమును  

తదను- తదనంతర్ము 

రృథి్వ మ్- రృథిి ని 

తదనుచ పురుష్ిః- అనంతర్ము ర్థతస్వస చనము చేయు పురుషుడును 

తదను యోషిత్- అనంతర్ము ర్థతసుస ను ధరించు త్రస్వతని 

ఇతేా వమేతాన్- ఇట్లృ ఈ ఐదు తతతి ములను  

రరిలర్సహితాన్- సమిధలు, ధూమము, జాి ల, భసమ ము, విసుు లంగ్ములు —ఇట్లృ వరింాచరడు 

రంచాగిన న్ లలప యితిా - ఐదు అగున లను లలప ంచి 

తేషు- ఆ ఐదు అగున లలో 

ప్లమరరిణతిః- ప్లమముగ్న్ లలుగ రరిణామ విశేష్ము చేత 

సమ వయణనన  ర్థతోరూరమ్- సమ, వర్ణ, అనన , ర్థతసుస  ఇతాా దులను 

సజీవమ్- జీవాతమ తో కూన యుండునని నిరూ్ంచి 

ప్శ్ద్ఘధ ఖా మ్- “ప్శ్ద్ఘధ ” యను శ్రమాు చేత చెరప రడు 

భూతసూక్షమ మ్- భూతసూక్షామ ంశ్ములను 

హ్వా మ్- హ్మమప్దవా ములని 

తనుధర్ మరుతిః- దేహ్మును ధరించు ప్పాణాతతలమైన వాయువులు 

జుహి్ తి ఇతి ప్రీతి- హ్మమము చేయుననియు ప్రతిపాద్వంచరననద్వ.  

 

ఇద్వయే రంచాగిన విదా సార్సంప్గ్హ్ము. ఇందు ఏ అగున ల యందు ఎవరిచే, ఏ హ్మమ ప్దవా ము 

హ్మమము చేయరడునో విశ్దముగ్న్ తెలురరననద్వ. 

ఈ శోృలమున, రంచాగిన విదా  యందు, రంచాగున లని ఏమేమి లలప ంచరననవి, అచచ ట హ్మమము 

చేయుటకు వలయు ప్దవా ములేవి, ఎవరవరు హ్మమము చేయుదురు—-మొదలన అంశ్ములను 

తెలుప చునాన రు.  

 

“అసౌ వావ లోలిః గౌతమ అగిన ిః” అను పాంచాలదేశ్ యజు, ఉదా్ఘలకునకు(శేి తకేతునకు) చేిన 

ఆతోమ రదేశ్రూరమైన ఛందోగ్ా ప్ుతి మొట ామొదటగ్న్  

దుా లోలమును, తదనంతర్ము 

మేరమును, తదనంతర్ము 

రృథిి ని, అనంతర్ము ర్థతస్వస చనము చేయు పురుషుడును, అనంతర్ము ర్థతసుస ను ధరించు 

త్రస్వతని—ఇట్లృ ఈ ఐదు తతతి ములను  

రరిలర్సహితముగ్న్ అనగ్న్ సమిధలు, ధూమము, జాి ల, భసమ ము, విసుు లంగ్ములు —ఇట్లృ 

వరింాచరడు 

రంచాగున లను లలప ంచి, ఆ ఐదు అగున లలో, ప్లమముగ్న్ లలుగ రరిణామ విశేష్ము చేత 

సమము, వర్ణము, అనన ము, ర్థతసుస  ఇతాా దులను, అవి ఆయా సాథ నములలో జీవాతమ తో కూన 

యుండునని నిరూ్ంచి 

“ప్శ్ద్ఘధ ” యను శ్రమాు చేత చెరప రడు భూతసూక్షామ ంశ్ములను 

హ్మమప్దవా ములుగ్న్ రూరలలప న చేి, దేహ్మును ధరించు ప్పాణాతతలమైన వాయువులు అయా 

 సాథ నములలో 

హ్మమము చేయునని, ఇట్లృ రంచాగిన విదా  ప్రతిపాద్వంచరననద్వ.  

 

ఇద్వయే రంచాగిన విదా సార్సంప్గ్హ్ము. ఇందు ఏ అగున ల యందు ఎవరిచే, ఎచచ ట, ఏ యే 

హ్మమ ప్దవా ములు హ్మమము చేయరడునో విశ్దీలరించరననద్వ. 
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ఇంతటితో “తదంతర్ప్రతిరతతా ధిలర్ణము” ముగిినద్వ. 

 

।।కృతాతా యాధికరణము।।3-1-2।। 

 

।।సూ.।।కృతాతా యేఽనుశ్యవాన్ దృషటసా ృతిభా్య మ్ యథేతమనేవమ్ 

చ।।3-1-8।। 

 

లృతాతా యే- చేయరనన లర్మ ఫలానుభవావసానమున 

అనుశ్యవాన్- లర్మ  శేష్ము లలవాడై 

(అవరోహ్తి- జీవుడు మర్ల ప్క్ందకు అనగ్న్ ఈ లోలమునకు వచుచ చునాన డు ఏలననగ్న్) 

దృష్సామ ృతిభా్య మ్- ప్ుతి, సమ ృతులవలన  

యథేతమ్- ఎట్లృ వెళ్ళు టయో 

అనేనం చ- ఆ మ్నర్గమున కాల వేఱొల మ్నర్గమున తిరిగి వచుచ టయును 

అవగ్మా తే- తెలయవచుచ చునన ద్వ.  

 

జీవులు ఏ లర్మ ఫలమును అనుభవించుటకు లోకాంతర్మునకేగిరో, ఆ లర్మ ఫలమును 

అచటననుభవించి, లర్మ  శేష్ము తో కూన, మర్ల ఈ లోలమునకు వచుచ చునాన ర్ని ప్ుతి, 

సమ ృతులు తెలుపుచునన వి. వారిచటకు వచుచ నరప టి మ్నర్గమునకు భినన మైన లోలప్లమమును 

వారిచట నుంన పోవునపుడు అవలంబంచుచునాన రు.  

 

।।సూ.।।చరణాద్వతి చేనన  తదురలక్ష్ణారేథతి కారాాాజినిిః।।3-1-9।। 

 

చర్ణాత్- (ప్ుతిలో “లపూయ చర్ణాిః, ర్మణీయ చర్ణాిః” అని) చర్ణశ్రపా్రయోగ్ము వలన 

ఇతి చేత్- లర్మ శేష్ము ిద్వధంరదనన చో  

న- అద్వ అయుల తము 

ఉరలక్షణాయథ - చర్ణప్ుతి లరోమ రలక్షణార్థము అనగ్న్ పుణా పారలర్మ ను లక్షణముచే 

చూ్ంచుచునన ద్వ 

ఇతి- ఇటృని 

కాయణ ాజినిిః- కాయణ ాజిని ముని వాా ఖా్య నించిరి 

 

“లపూయ చర్ణాిః, ర్మణీయ చర్ణాిః..” ఇతాా ద్వ ప్ుతులయందు చర్ణప్రయోగ్ముచే లర్మ శేష్ము 

ిద్వధంరదనన చో అద్వ అయుల తము. ఆ ప్ుతి ఉరలక్షణము(ఒలద్ఘనిని ఉదాేశంచి చె ప్ నద్వ సామ్ననా  

ధర్మ ముచే తద్వతర్సథలముల యందును ప్రవరి తంచుట ఉరలక్షణమనరడును) చేత లర్మ శేష్మును 

రటియాే ఉతతమ, మధా మ, అధమ జనమ లను తెలయ(జేయుచునన దని కాయణ ాజిని ముని 

వాా ఖా్య నించియునాన రు.  
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।।సూ.।।అనరథకా మితి చేనన  తదపేక్ష్తిా త్।।3-1-10।। 

 

అనర్థలా మ్- ఆచార్ము వలన సుఖదుిఃఖములు లలుగ్లేదనిన, అనగ్న్ అద్వ నిర్ర్ థలమైనదనిన,  

న- అద్వ అయుల తము, ఏలనన 

తదపేక్షతిా త్ - పుణా పార లర్మ ము ఆచార్మును అపేక్షించి యుండును.  

 

అట్లృన, ప్ుతి, సమ ృతుల యందు ఆచార్మును విధించుట నిర్ర్ థలమగునే యని శ్ంక్ంచుట 

అయుల తము. ఏలననగ్న్, లర్మ ములనిన యూ ఆచార్మును అపేక్షించియే యుండును. 

 

।।సూ.।।స్తకృత దుషక ృతే ఏవేతి బాదర్హిః।।3-1-11।। 

 

తు- చర్ణశ్రమాునకు ఉరలక్షణార్థము ప్గ్న్హా్ ము కాదు.  

సులృత దుష్క ృతే ఏవ- పుణా పారములే “ర్మణీయ చర్ణ”, “లపూయ చర్ణ” శ్రమాులచే 

నిర్థశాంరరడుచునన ద్వ.  

ఇతి- అని 

బాదరిిః- బాదరిమహ్రిణ 

మనా తే- తలచుచునాన రు.  

 

కాయణ ాజిని మహ్రిణ చె ప్ నట్లృ లరోమ రలక్షణార్థము ప్గ్హింర రని లేదు. “ర్మణీయచర్ణ”, 

“లపూయచర్ణ” శ్రమాులచే సులృత, దుష్క ృతములే నిర్థశాంరరడుచునన వని బాదరి మహ్రిణ 

తలచుచునాన రు. 

 

వెనుల అధిలర్ణములో ఇషా్టపూయతద్వ పుణా లర్మ లు చేి లోకాంతర్ము వెళ్ళు వారు 

భూతసూక్షమ రూరమైన మూలప్రలృతి సంరంధము తోడనే వెళ్ళు దర్ని నిష్క రి ణంచరననద్వ. ఆ 

ప్రలృతి సంరంధమునకు కార్ణమైన లర్మ రంధము కూడ ఆ జీవులతోనే ఉంట్లందని ఈ 

అధిలర్ణమున చూరరడుచునన ద్వ.  

 

పూరి్ రక్షము-  

1. రృ. ఉరనిష్తుతన  (6-4-6) “ప్పాపాా ంతం లర్మ ణసతసా  యత్రతితహ్ లరోతా యమ్। తసామ లోృ కాత్ 

పునర్థతా స్మ  లోకాయ లర్మ ణే।।” (“జీవుడు ఇచచ ట ఏ లర్మ ను చేసెనో ఆ లర్మ  నశంచిన తరువాతనే 

ఆ లోలము నుంన పునిః లర్మ  చేయుటకు ఈ లోలమునకు తిరిగి వచుచ ను” )అనియూ, “యావత్ 

సంపాతముషితిా థైతమేవాధి్య నం పునరిన వర్ తనేత”(ఛం.ఉ. 5-10-3)(“లర్మ  యునన ంతవర్కును 

సి ర్ గమున నుంన అట్ల ్దర ఈ లోలమునకు (జీవులు) తిరిగి వచుచ చునాన రు”) అనియును 

యునన  వేద్ఘంతవాలా ములు లర్మ  సంపూర్మాుగ్న్ నశంచిన ్దరనే జీవుడు తిరిగి వచుచ చునన ట్లృ 

చెపుప ట వలన జీవులు తిరిగి వచుచ నపుడు లర్మ శేష్ముండ నవసర్ము లేదు.  

 

2.ఛం.ఉరనిష్తుత యందు “లపూయ చర్ణాిః, ర్మణీయ చర్ణాిః..” అని “తిరిగి వచుచ  వారిలో 

రలి మైన పుణా , పార లర్మ లను రటి ావారు తదాో గ్ా మైన జాతిలో జనిమ ంచెదర్ని చెపుప టకు కూడ, ఈ 

వాలా మున చర్ణ శ్రమాున పుణా పార రూర లర్మ ము చెరప రడలేదు. “ఆచారో వృతత చారిప్త చరిప్త 

చర్ణానిచ” (వజయనీత భూమికాండము- ప్బాహ్మ ణాధ్యా యము - 115) అనగ్న్ “వృతతము, చరిప్తము, 

చారిప్తము, చర్ణము అను శ్రమాులు ఆచార్మును చెపుప ను” అని చెరప రననద్వ లనుల “చర్ణ” 



30 
 

శ్రమాు “ఆచార్ము” అను అర్థమున ఉరయోగించరడును. ద్ఘనిక్ పుణా  పార లర్మ  యను అర్థము 

చెరప రడలేదు. 

 

లనుల, వారి వారి సప్తప వర్ తన, దుప్ష్ప వర్ తనల వలననే, వారి వారిక్ జనమ లు లలుగనని ఈ 

ఉరనిష్ద్ఘి లా ము వలన తెలయుచునన ద్వ.  

 

లనుల, జీవుడు లర్మ శేష్ముతో తిరిగి వచుచ ననుటకు అవకాశ్ము లేదు.  

 

ిద్ఘధ ంతము-  

 

1. ఒల లర్మ  ఫలమును అనుభవించినను, జీవుడు లర్మ శేష్ముతోనే తిరిగి ఈ లోలమునకు 

వచుచ చునాన డు. “తదా  ఇహ్ ర్మణీయ చర్ణా...”(ఛం..ఉ. 5-10-7) అను ఉరనిష్ద్ఘి లా మున 

“తిరిగి వచుచ  వారిలో రలి మైన పుణా లర్మ ము అధిలముగ్న్ నునన వారు ఉతతమ జాతులలో 

జనిమ ంచెదర్నియు, రలి మైన పార లర్మ ము అధిలముగ్న్ లలవారు నీచ జనమ ములనందెదర్నియు 

చెరప రననద్వ. గౌతమ ధర్మ మున కూడ (2-11-12,13)  “వయాప్శ్మ్నశ్చ ...” అని “ఆయా 

వయాప్శ్మములలో నునన వారు ఆయా వయాప్శ్మ ధర్మ ములను అనుసరించి, మర్ణంచిన ్దర, 

లర్మ ఫలమును అనుభవించి అందు మిగిలన భ్యగ్ము వలన తదనుగుణమైన జనమ నందెదర్ని 

చెరప రననద్వ. ఇటి ా జీవులు, వెళ్ళు నపుడు ధూమము, యప్తి, లృష్రాక్షము, దక్షిణాయనము, 

్తృలోలము, ఆకాశ్ము, చంప్దుడు అను ప్లమములో ఆరోహ్ణము చేయుదురు. ద్వగునపుప డు 

చంప్దుడు, ఆకాశ్ము, వాయువు, ధూమము, అప్భము, మేరము అను ప్లమమున అవరోహ్ణము 

చేయుదురు. లనుల, ీరు వెళ్ళు  మ్నర్గమును, పునిః తిరిగి వచుచ  మ్నర్గమును భినన ముల 

యుండును.  

 

2. పూరి్ రక్షమున, చర్ణ శ్రమాునకు ఆచార్మను అర్థముండుట వలన పుణా పార లర్మ నెట్లృ 

సూచించునను అభా ంతర్ము చెరప రననద్వ. కాని, కాయణ ాజిని ముని ఇచట లక్షణావృతిత వలన ఈ 

చర్ణ శ్రమాు పుణా లర్మ నే సూచించునని  చె ప్ యునాన రు. 

 

3. కాని, ఇట్లృన, “సమ ృతులలో చెరప రనన ఆచార్ము వలన సుఖ, దుిఃఖములు పందరడుటలేద్ఘ” 

యను సంశ్యము  లలుగ్వచుచ ను. పుణా పార లర్మ లను ఆచరించుటకు కూడ నధికార్ము 

లభించునద్వ ఆచాయనుషి్టనము వలననే ( “సంధ్యా హీనో ...అనర్ిిః సరి్  లర్మ సు” అనగ్న్ 

సంధా్య వందనమునాచరించని వాడు ఏ లర్మ నైన అనుషింిచుటకు అనరిుడు అని దక్షసమ ృతి 

యందు చెరప రననద్వ లద్ఘ) పుణా పారలర్మ ఫలమును పందుటకు, అధికార్ము లలుగను లనుల, 

ఆచాయనుషి్టనము నిప్ష్ప యోజనము కాదని సప ష్మాు.  

 

లౌక్లముగ్న్ కూడ “పుణా లర్మ ను ఆచరించుట”, “పారలర్మ ను ఆచరించుట” అనియే లద్ఘ 

వా వహార్ము. లనుల, బాదరి మహ్రిణ ఈ చర్ణశ్రమాుచే ప్రతా క్షముగ్న్ కూడ పుణా , పార లర్మ లే 

చెరప రడుచునన వని నిష్క రి ణంచి యునాన రు.  

 

లనుల, సి యగదులకు వెళ్ళు  జీవులు, లర్మ  శేష్ముతోడనే తిరిగి వచెచ దర్నుట సప ష్మాగుచునన ద్వ. 
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275. ఇషాట పూరాత ద్వరూరం తనుభృద్వహ ుభం కరా  యతిక ంచ క్త్రాా త్ 

275. ఇషాట పూరాత ద్వరూరం తనుభృద్వహ ుభం కరా  యతిక ంచ 

క్త్రాా త్ 

భుకాత ి  కృతస న ం తదనేత పునరవనిమియాద్వతా సత్ దృషటబాధ్యత్। 

కారేాా నేతా  ప్ుతతిా త్ స్తకృతఫలతయా జాతి భోగ్యదా ధీతేిః 

తసాా త్ ప్పారరయ శేషిః తద్వతర సహిైిః ఆరతేత్ సి ర గపాంథిః।। 

తనుభృత్- జీవాతమ  

ఇహ్- ఈ లర్మ  భూమి యందు 

ఇషా్టపూయతద్వ రూరమ్- యాగ్, కూపాద్వ కారా్ ములను లోలమునకు ఉరకార్మును లలుగనట్లృ 

ఆద్వ- అనగ్న్ సి ర్ గమునకు కార్ణమైన గ్యద్ఘనము, భూద్ఘనము మొదలన 

యతిక ంచ ుభం లర్మ  కుయా త్- ఏదో విధమైన పుణా లర్మ లను చేినవాడు 

తత్ లృతస న మ్ భుకాత ి - ఆ పుణా లర్మ ల ఫలమైన సి యగదులను పూర్మాుగ్న్ ఆ లోలమున 

అనుభవించి,  

తదంతే- ఆ పుణా  ఫలముల అవసానమునందు  

పునిః అవనిం ఇయాత్- మర్ల భూలోలమునకు వచుచ ను 

ఇతి అసత్- ఇట్లృ ప్రతిపాద్వంచుట అయుల తము.  

దృష్ ాబాధ్యత్- ఏలననగ్న్ ఈ రక్షము మనకు ప్రతా క్షముగ్న్ కానప డుద్ఘనిక్ విరుదధముగ్న్ యుండును. 

ఎటృనగ్న్, ప్ుతి ీరి విష్యమున, “తదా  ఇహ్ ర్మణీయ చర్ణాిః ర్మణీయాంయోనిమ్నరదాే ర్న్, 

లపూయ చర్ణాిః లపూయాం యోనిమ్నరదాే ర్న్” అని వారి వారి లయమ నుగుణముగ్న్ జనమ మును 

పందెదర్ని ప్రతిపాద్వంచును. అనిన  లర్మ లును అనుభవించి, ముగించినచో ఈ విధమైన 

లర్మ వష్మా ముండదు.  

క్ం చ- మఱియును 

కార్థ ణా న ఇతి అప్ుతతిా త్- “ప్పాపాా ంతం లర్మ ణసతసా ” ఇతాా ద్వ ప్ుతుల యందు సంపూర్మాుగ్న్ 

అనిన  లర్మ ఫలములను అనుభవించి” అని చెరప రనననూ 

సులృత ఫలతయా జాతి భోగ్న్దా ధీతేిః- “ర్మణీయ చర్ణాిః ర్మణీయాం యోనిమ్నరదాే ర్న్” 

మొదలన ప్ుతుల వలన సులృత ఫలకార్ణముగ్న్ విశష్మాైన జాతి, సుఖము, దుిఃఖము ఇతాా దులు 

లలుగనని ప్ుతులందు చెరప రడుట వలననూ,  

తసామ త్- పైన చెరప రనన ఆ ఉరపాదనము వలన  

సి ర్ గపాంథిః- “గ్తాగ్తం కామకామ్న లభంతే” అని చెరప రనన సి ర్ గమ్నర్గమున ప్రవరి తంచువాడు 

తద్వతర్ సహిైిః- సి ర్ గఫలమునకు కార్ణమైన లర్మ  లనన  వేఱైన అనాద్వకాలమునుంన చేయరనన 

ఇతర్ లర్మ ల వలన కూననవాడై 

ప్పార్రధశేష్యిాః- విశష్మాైన జాతి, ధన, సుఖ, ఐశి్ యా దులకు కార్ణమగునవియూ, ఫలము నిచుచ టకు 

ఆర్ంభమగునవియూ అయిన లర్మ శేష్ముతో 

ఆరతేత్- ఈ లోలమునకు మర్ల తిరిగివచుచ ను. 

జీవాతమ  ఈ లర్మ  భూమి యందు లోకోరకార్మునక యాగ్, కూపాద్వ కారా్ ములను, సి ర్ గమునకు 

కార్ణమైన గ్యద్ఘన, భూద్ఘనాద్వ పుణా లర్మ లను చేినవాడు ఆ పుణా లర్మ ల ఫలమైన సి యగదులను 

పూర్మాుగ్న్ ఆయా లోలములలో అనుభవించి, ఆ పుణా  ఫలముల అవసానమునందు  మర్ల 

భూలోలమునకు వచుచ ను” అని  ఇట్లృ ప్రతిపాద్వంచుట అయుల తము. ఏలననగ్న్ ఈ రక్షము మనకు 

ప్రతా క్షముగ్న్ కానప డుద్ఘనిక్ విరుదధముగ్న్ యుండును. 

 

అంతియ(గ్న్ల, ప్ుతి ీరి విష్యమున, “తదా  ఇహ్ ర్మణీయ చర్ణాిః 

ర్మణీయాంయోనిమ్నరదాే ర్న్, లపూయ చర్ణాిః లపూయాం యోనిమ్నరదాే ర్న్” అని వారి వారి 
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లయమ నుగుణముగ్న్ జనమ మును పందెదర్ని ప్రతిపాద్వంచును. అనిన  లర్మ లును అనుభవించి, 

ముగించినచో ఈ విధమైన లర్మ వష్మా ముండదు.  

మఱియును “ప్పాపాా ంతం లర్మ ణసతసా ” ఇతాా ద్వ ప్ుతుల యందు సంపూర్మాుగ్న్ అనిన  

లర్మ ఫలములను అనుభవించి” అని చెరప రనననూ 

“ర్మణీయ చర్ణాిః ర్మణీయాం యోనిమ్నరదాే ర్న్” మొదలన ప్ుతుల వలన సులృత 

ఫలకార్ణముగ్న్ విశష్మాైన జాతి, సుఖము ఇతాా దులు లలుగనని  చెరప రడుట వలనను, పైన 

చెరప రనన ఆ ఉరపాదనము వలనను “గ్తాగ్తం కామకామ్న లభంతే” అని చెరప రననట్లృ 

సి ర్ గమ్నర్గమున ప్రవరి తంచువాడు సి ర్ గఫలమునకు కార్ణమైన లర్మ  లనన  వేఱైన 

అనాద్వకాలమునుంన చేయరనన ఇతర్ లర్మ ల వలన కూననవాడై 

 

విశష్మాైన జాతి, ధన, సుఖ, ఐశి్ యా దులకు కార్ణమగునవియూ, ఫలము నిచుచ టకు 

ఆర్ంభమగునవియూ అయిన లర్మ శేష్ముతో ఈ లోలమునకు మర్ల తిరిగివచుచ ను. 

 

276. ధూమం రాప్తిం చ రక్ష్ం తిమిరకలుష్తం దక్షిణావృతిత మ్నసాన్ 

276. ధూమం రాప్తిం చ రక్ష్ం తిమిరకలుష్తం దక్షిణావృతిత మ్నసాన్ 

రశా్చ ల్లల కం ప్తృణాం గగనమప్ మృతశా్ ంప్ద మభేా తి కరాీ । 

ప్రతాా వృత్తత  తు చంప్ద్ఘదగగన సతతగౌ ధూమమప్రర ంచ మేఘమ్ 

ప్వీహా్మ దీన్ యాతి రేతిః సిచమథ జననీం యాతనాచప్కవరీత।। 
ధూమమ్- మొదట ధూమమును 

యప్తిం చ- ఆ పై యప్తినీ 

తిమిర్ లలుషితమ్ రక్షమ్- అనంతర్ము లృష్రాక్షమును 

దక్షిణావృతిత మ్నసాన్- తరువాత దక్షిణాయనమను ఆరు మ్నసములును 

రశాచ త్- తదనంతర్ము 

్తూృణాం లోలమ్- ్తృలోలమును 

గ్గ్నమ్- అనంతర్ము ఆకాశ్మును, తతప శాచ త్ 

చంప్దమ్- చంప్దునీ 

మృతిః లరీమ  లభేా తి- మృతుడైన కామా లరిమ  పందును 

యాతనా చప్లవరీ త- యాతనల చప్లమునందు తిరుగ్న్డుచుండు జీవుడు 

ప్రతాా వృత్తత  తు- తిరిగి ఈ లోలమునకు వచుచ నపుడు 

చంప్ద్ఘత్ గ్గ్న సతత గౌ- చంప్దుని నుంన ఆకాశ్ వాయువులను 

తతిః- అనంతర్ము 

ధూమమ్- ధూమమును 

అప్భమ్- తదనంతర్ము జలమును పందు అప్భమును  

మేరమ్- తదనంతర్ము మేరమును 

తతో ప్ీహాా దీన్- అనంతర్ము ధ్యనాా దులనూ 

అథ- ద్ఘని తరువాత 

ర్థతిస చమ్- పురుషునీ, తదనంతర్ము 

జననీమ్- ర్థతసుస ను ధరించు తలృనీ 

యాతి- చేరును. 
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ఈ శోృలమున, సి యగద్వ ఫలాపేక్ష వలన యాగ్న్దులననుషింిచువారు చంప్దుని చేరు ్తృయాన 

నిరూరణమునూ, మఱియు అటనుంన ఈ లోలమునకు భుల తశష్మాైన లర్మ తో తిరిగి వచుచ  

మ్నర్గమునూ నిరూ్ంచుట అయినద్వ. కామా లర్మ  చేయు సులృతుల గ్తాగ్తప్లమము ఈ విధముగ్న్ 

నుండునని ఈ శోృలమున చెరప రననద్వ. 

మొదట ధూమమును ఆ పై యప్తినీ అనంతర్ము లృష్రాక్షమును తరువాత దక్షిణాయనమను ఆరు 

మ్నసములును తదనంతర్ము 

్తృలోలమును అనంతర్ము ఆకాశ్మును, తతప శాచ త్ చంప్దునీ 

మృతుడైన కామా లరిమ  పందును 

యాతనల చప్లమునందు తిరుగ్న్డుచుండు జీవుడు తిరిగి ఈ లోలమునకు వచుచ నపుడు చంప్దుని 

నుంన ఆకాశ్ వాయువులను అనంతర్ము 

ధూమమును తదనంతర్ము జలమును పందు అప్భమును  

తదనంతర్ము మేరమును 

అనంతర్ము ధ్యనాా దులనూ 

ద్ఘని తరువాత పురుషునీ, తదనంతర్ము ర్థతసుస ను ధరించు తలృనీ చేరును. 

 

ఈ శోృలమున, సి యగద్వ ఫలాపేక్ష వలన యాగ్న్దులననుషింిచువారు చంప్దుని చేరు ్తృయాన 

నిరూరణమునూ, మఱియు అటనుంన ఈ లోలమునకు భుల తశష్మాైన లర్మ తో తిరిగి వచుచ  

మ్నర్గమునూ నిరూ్ంచుట అయినద్వ. కామా లర్మ  చేయు సులృతుల గ్తాగ్తప్లమము ఈ విధముగ్న్ 

నుండునని ఈ శోృలమున చెరప రననద్వ. ఇందు జీవుని ఉదాేశంచి దేశకుల 

“యాతనాచప్లవరీ త” అను రదప్రయోగ్ము గ్మనార్మిు. 

 

277. ఆచారాంశ్సా  సాధా ం చరణవచనతో జాతిభోగ్యద్వకం సాా త్ 

277. ఆచారాంశ్సా  సాధా ం చరణవచనతో జాతిభోగ్యద్వకం సాా త్ 

కరాా చారౌ విభక్తత  ప్ుతిత ఇతి న సత్ గతా భ్యవాత్ తథోక్త తిః। 

ముఖా ం వృతాా హి కరా ణా ప్ చరణవచో నైకదేశే నిరోధా మ్ 

జాతాా ద్విః కరా భేద ప్రభవ ఇతి మితే చంతా  మ్నచారసాధా మ్।। 
చర్ణవచనతిః- “ర్మణీయ చర్ణాిః లపూయ చర్ణాిః” అని ఆచార్వాచలమైన “చర్ణ” అను 

శ్రమాుచే 

జాతి భోగ్న్ద్వలమ్- విశష్మాైన జాతి యందు పుటా్లటయూ, సుఖ దుిఃఖ్యదులను పందుటయూ 

ఆచాయంశ్సా  సాధా ంసాా త్- సంధా్య వందనాద్వ ఆచాయంశ్ముల ఫలముగ్న్ కావచుచ ను. అవి 

సి యగదులకు చేయు లర్మ విశేష్ముల ఫలముగ్న్ కాలపోవచుచ ను.  

ప్ుతితిః- ప్ుతి యందు 

లయమ చారౌ విభకౌత- “యానా నవదా్ఘ ని లయమ ణ తాని స్వవితవాా ని”, “యానా సామ లగం సుచరితాని తాని 

తి యోపాసాా ని” —-మొదలన వాలా ముల “సుచరితాని లయమ ణ” అని లర్మ లను ఆచార్ము లనన  

వేఱుగ్న్ రండునూ రర్సప ర్భినన ములుగ్న్ చెరప రననద్వ లద్ఘ 

ఇతి న సత్- అని ఇట్లృ సందేహించుట అయుల తము. ఏలననగ్న్ 

గ్తా భ్యవాత్ తథోకే తిః- చర్ణ శ్రమాు లర్మ  యను అర్థముననే ఆ విధముగ్న్ చెరప రననద్వ.  

చర్ణవచిః- “చర్ణ” అను శ్రమాు  

వృతాా - ప్రవృతిత చేత 

లర్మ ణా ్ ముఖా ం హి- లర్మ  విష్యమున ముఖా ముగ్న్ అని యించును. “చరా్ తే”, “అనుషీయితే” 

అను వుా తప తితచే “చర్ణ” శ్రమాు ముఖా్య ర్థమునందే లర్మ ను బోధించును. చర్ణమను ఆ రదమును 
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ఏలదేశే- ద్ఘని వాచాా ర్ థము యొలక  ఒల అర్ థమున మ్నప్తమే 

న నిరోధా మ్- నిర్ర ంధించుట అయుల తము. పైన చెరప రనన లర్మ , ఆచార్ము అను రండునూ చర్ణ 

శ్రమాుచే వాచా మైనపుడు ఆచార్మునందే ద్ఘని అర్ థమును నిర్ర ంధించి చెపుప ట యుల తము కాదు.  

జాతాా ద్విః- సి ర్ గమునుంన, అవరోహించు, అనగ్న్ ప్క్ందకు వచుచ  జీవులకు విశష్మాైన జాతి 

ఇతాా దులు  

లర్మ  భేదప్రభవిః- లర్మ విశేష్ము చేతనే లలుగనని 

ఇతి మితే- శాత్రసతము వలన నిశ్చ యమైనపుప డు 

ఆచార్సాధా మ్ చింతా మ్- ఆచార్ముల వలన లలుగననిన, అద్వ చింతించవలిన విష్యము. 

“సంధ్యా హీనిః అుచిరిన తా మ్” ఇతాా ద్వ ప్రమ్నణములననుసరించి తరువాత లర్మ లందు 

అధికార్ము లభించుటకు ఆచార్పు ఆవశా్ లత యుండునని ఇచచ ట భ్యవించవలెను. 

ఈ శోృలమున, ప్ుతి వాలా మున, చర్ణ శ్రమాునకు ఆచార్మని అర్ థము లనుల, ఇచచ ట లర్మ  

ఫలముగ్న్ ఎట్లృ చెప్పప దరు అను పూరి్ రక్షపు అభా ంతర్మునకు ప్రతాు తతర్మీయరడుచునన ద్వ.  

 

“ర్మణీయ చర్ణాిః లపూయ చర్ణాిః” అని ఆచార్వాచలమైన “చర్ణ” అను శ్రమాుచే 

విశష్మాైన జాతి యందు పుటా్లటయూ, సుఖ దుిఃఖ్యదులను పందుటయూ 

ఆచాయంశ్సా  సంధా్య వందనాద్వ ఆచాయంశ్ముల ఫలముగ్న్ కావచుచ ను. అవి సి యగదులకు చేయు 

లర్మ విశేష్ముల ఫలముగ్న్ చెపుప ట అయుల తమగును లద్ఘ,  ప్ుతి యందు “యానా నవదా్ఘ ని లయమ ణ 

తాని స్వవితవాా ని”, “యానా సామ లగం సుచరితాని తాని తి యోపాసాా ని” —-మొదలన 

వాలా ములందు, “సుచరితాని లయమ ణ” అని లర్మ లును, ఆచార్ము రండునూ రర్సప ర్భినన ములుగ్న్ 

చెరప రననద్వ లద్ఘ అని ఇట్లృ సందేహించుట అయుల తము. ఏలననగ్న్ 

ఈ వాలా ములందు “చర్ణ” శ్రమాు లర్మ  యను అర్థముననే ఆ విధముగ్న్ చెరప రననద్వ.  

“చర్ణ” అను శ్రమాు ప్రవృతిత చేత లర్మ  విష్యముననే ముఖా ముగ్న్ అని యించును. అనగ్న్ 

“చరా్ తే”, “అనుషీయితే” అను వుా తప తితచే “చర్ణ” శ్రమాు ముఖా్య ర్థమునందే లర్మ ను బోధించును. 

అటి ాముఖా్య ర్థమును విడచి, చర్ణమను ఆ రదమును ద్ఘని వాచాా ర్ థము యొలక  వేఱొల అర్ థముననే  

నిర్ర ంధించుట అయుల తము. అనగ్న్, పైన చెరప రనన లర్మ , ఆచార్ము అను రండునూ చర్ణ 

శ్రమాుచే వాచా మైనపుడు ఆచార్మునందే ద్ఘని అర్ థమును నిర్ర ంధించి చెపుప ట యుల తము కాదు.  

సి ర్ గమునుంన, అవరోహించు, అనగ్న్ ప్క్ందకు వచుచ  జీవులకు విశష్మాైన జాతి ఇతాా దులు  

లర్మ విశేష్ము చేతనే లలుగనని 

శాత్రసతము వలన నిశ్చ యమైనపుప డు 

ఆచార్ముల వలన నెట్లృ లలుగననిన, “సంధ్యా హీనిః అుచిరిన తా మ్” ఇతాా ద్వ 

ప్రమ్నణములననుసరించి తరువాత లర్మ ల యందు అధికార్ము లభించుటకు ఆచార్పు ఆవశా్ లత 

యుండునని ఈ సందర్ూ మున తెలిక్కన వలెను. 

 

278. ప్పాపాత చారాతి వృత్తత  ప్రతిరదమృషయిః ససా రుిః ప్రతా వాయాన్ 

278. ప్పాపాత చారాతి వృత్తత  ప్రతిరదమృషయిః ససా రుిః 

ప్రతా వాయాన్ 

ప్పాచీనాంహిః ప్రణాశ్ం తదనుసరణతిః పుణా  కరాా రతిాం చ। 

నాతిః సతక రా  మ్నప్తాత్ ప్తిద్వవ ఇతి ధియా తతప ర్హతాా గ శ్ంకా 

నహా్మ చార ప్రహీణే శి్ దృతి జలసమిః శోధకో వేద వరగిః।। 
ప్పాపాతచాయతివృత్తత - ప్పారతమైన తమ తమ వయాప్శ్మములకు అనుగుణమైనవియూ, 

విధిరలప్పారతమైనవియూ అయిన 
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ఆచాయణామ్- సంధా్య వందనాద్వ ఆచార్ముల 

అతివృత్తత - అననుషి్టనము చేత 

లలుగ అరయధముల 

ఋష్యిః- మనువు, యాజఞవలుక ా డు మొదలన సమ ృతికారులు  

ప్రతిరదమ్- అడుగ్డుగునా లంఠోల తముగ్న్ 

ప్రతా వాయాన్ ససమ రుిః- ఉతతర్ లర్మ కు అధికాయదులు లేకుండుట మునన గు దోష్ములను 

ప్రతిపాద్వంచిరి.  

తదనుసర్ణతిః- అటి ాఆచార్ములను, విధులను అనుసరించి సాంగ్ముగ్న్ ఆచరించువానిక్  

ప్పాచీనాంహ్ిః ప్రణాశ్మ్- సంపాద్వంచుక్కను ప్పాచీనమైన లర్మ ల వినాశ్మును 

పుణా  లయమ ర్తిాంచ- పుణా లర్మ ల అనుషి్టనమునకు యోగ్ా తను 

ససమ రుిః- ప్రతిపాద్వంచిరి. “యదహాన  పారమకార్ణం, అహ్ిః తదవలుంరతు”, “ుచినా లర్మ  లర్ తవా మ్” 

అని నిరూ్ంచరననద్వ లద్ఘ. 

అతిః- అందువలన, అనగ్న్, ఆచార్మును తా జించుటకు కాకుండుట వలన 

సతక ర్మ మ్నప్తాత్ ప్తిద్వవిః ఇతిధియా- సి ర్ గమునకు కార్ణమైన లయమ నుషి్టనముచే సి ర్ గప్పా్త 

లలుగను. సంధా్య వందనాదుల ఆచర్ణ అనావశా్ లము అను బుద్వధచే  

తత్ రరితాా గ్ శ్ంకా న- సంధా్య వందనాదుల విడువ వచుచ నను ఆలోచన అయుల తము. అట్లృ 

వేద్ఘధా యన మ్నప్తమున ుద్వధ ిద్వధంచునని చింతించుటయూ సరి కాదు. ఏలననగ్న్ 

ఆచార్ ప్రహీణే- ఆచార్శూనాు డైన మనుషుా డు  

శి్  దృతి జలసమిః- ునలపు చర్మ పు సంచీ యందల జలమునకు సమ్ననము.  

వేదవర్గిః- సాంగ్ముగ్న్ అధా యనము చేిన ఋగి్మ ద్ఘద్వ వేదముల సమూహ్ము కూడ 

శోధకో నహి- ఆచార్శూనాు డైన వానిని రరిుప్భుని చేయ(జాలవు. 

 

ఈ  శోృలమున, ఆచార్హీనుడైన వానిక్ వేదవిహిత లర్మ లు నిర్ ధలములను విష్యము 

వకాక ణంచరడుచునన ద్వ.  

 

తమ తమ వయాప్శ్మములకు అనుగుణమైనవియూ, విధిరలప్పారతమైనవియూ అయిన 

సంధా్య వందనాద్వ ఆచార్ముల అనుషింిచల పోవుట చేత ఉతతర్లయమ ధికార్ము లలుగ్కుండుట 

మునన గు దోష్ములను మనువు, యాజఞవలుక ా డు మొదలన సమ ృతికారులు  అడుగ్డుగునా 

లంఠోల తముగ్న్ ప్రతిపాద్వంచిరి. అటి ా ఆచార్ములను, విధులను అనుసరించి సాంగ్ముగ్న్ 

ఆచరించువారు సంపాద్వంచుక్కను ప్పాచీనలర్మ ల వినాశ్మును, పుణా లర్మ ల అనుషి్టనమునకు తగిన 

యోగ్ా తను 

మన ఋషులు “యదహాన  పారమకార్ణం, అహ్ిః తదవలుంరతు”, “ుచినా లర్మ  ల ర్ తవా మ్” మునన గు 

వాలా ములచే నిరూ్ంచి యునాన రు.  

అందువలన, ఆచార్మును తా జించల, పాటించు లయమ నుషి్టనముచేతనే సి ర్ గప్పా్త లలుగను. 

సంధా్య వందనాదుల ఆచర్ణ అనావశా్ లము అను బుద్వధచే సంధా్య వందనాదుల విడువ వచుచ నను 

ఆలోచన అయుల తము. అట్లృ ఆచార్ర్హిత వేద్ఘధా యన మ్నప్తమున ు ద్వధ ిద్వధంచునని 

చింతించుటయూ సరి కాదు. ఏలననగ్న్ ఆచార్శూనాు డైన మనుషుా డు ునలపు చర్మ పు సంచీ 

యందల జలమునకు సమ్ననము. సాంగ్ముగ్న్ అధా యనము చేిన ఋగి్మ ద్ఘద్వ వేదవాజమ యము 

కూడ ఆచార్శూనాు డైన వానిని రరిుప్భుని చేయ(జాలవు. 

 

ఇంతటితో “లృతాతా యాధిలర్ణము” ముగిినద్వ. 
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।।అనిషాట ద్వ కారా ధికరణము।।3-1-3।। 

 

।।సూ.।।అనిషాట ద్వకార్హణామప్ చ ప్ుతమ్।।3-1-12।। 

 

అనిషా్టద్వకారిణామ్- యాగ్న్దులను చేయని వారిక్ కూడ 

ప్ుతమ్- (చంప్దలోలమును పందుట) ప్ుతుల యందు చెరప రడుచునన ద్వ.  

 

ఇద్వ పూరి్ రక్ష సూప్తము.  

యజాఞద్వ విహిత లర్మ ల నాచరింరల శాత్రసత నిషిదధలర్మ ల నాచరించెడు వారిక్ కూడ చంప్దమండల 

ప్పా్త లలదని “చంప్దమసమేతే గ్చఛ నిత” అను ప్ుతి వాలా ము వలన తెలయుచునన ద్వ.  

 

।।సూ.।।సంయమనేతు అనుభూయేతరేషామ్ ఆరోహ్మవరోహౌ తదగతి 

దరశ నాత్।।3-1-13।। 

 

ఇతర్థష్టమ్- అనిషా్టద్వకారులకు 

ఆరోహ్ అవరోహౌ- చంప్దుని పందుటయును, తిరిగి వచుచ టయును  

సంయమనే- యమశాసనమున 

అనుభూయ తు- (యమయాతనలను) అనుభవించిన తరువాతనే 

(సంభవతిః- లలుగును) ఏలననగ్న్ 

తదగతిదర్శ నాత్- వారిక్ యమప్పా్త ప్ుతి యందు తెలప రనయునన ందున 

 

పుణాా తుమ లును, పాపాతుమ లును అందరును ఒకే గ్తి పందుచునాన ర్నుట అయుల తము. ఏలననగ్న్, 

ఇషా్టదులను చేయల పారలర్మ లు చేయువారు యమలోలమునకు పోయి, అచట యమయాతనలను 

అనుభవించిన తరువాతనే చంప్దుని పంద్వ ఈ లోలమునకు వచుచ చునాన రు. వారిక్ యమప్పా్తని 

ప్ుతి చెపుప చునన ద్వ.(ఇద్వ పూరి్ రక్ష అభిప్పాయము) 

 

।।సూ.।।సా రనిత చ।।3-1-14।। 

 

సమ ర్నిత చ- సమ ృతులలో కూడ ఈ విష్యమే చెరప రననద్వ.  

 

రయశ్యద్వ సమ ృతులలో కూడ ఇట్లృ చెరప రనయునన ద్వ.  

 

।।సూ.।।అప్ చ సరత।।3-1-15।। 
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అ్ చ- మఱియు 

సరత- ఏడు నర్లములును సమ రింరరననవి.  

 

సరతనర్లములను కూడ సమ ృతికారులు చె ప్ యునాన రు.  

 

।।సూ.।।తప్తాప్ తది్ఘ ా పారాదవిరోధిః।।3-1-16।। 

 

తప్తా్- రౌర్వాద్వ సరతనర్లములను పందు విష్యమునను  

తది్ఘ ా పాయత్- యముని ఆజఞ వలన,  

అవిరోధిః- విరోధము లేదు. 

 

యముని ఆజఞ వలననే ీరు రౌర్వాద్వ నర్లములకు పోవుచునాన రు కావున, విరోధమేమియును లేదు.  

 

।।సూ.।।విద్ఘా కరా ణోర్హతి తు ప్రకృతతిా త్।।3-1-17।। 

 

తు- పూరి్ రక్షమయుల తము. విద్ఘా లర్మ ణోిః- ఉపాసనాలర్మ లు 

ఇతి- దేవయాన, ్తృయాన ప్పా్త సాధనములుగ్న్  

ప్రలృతతిా త్- ప్రలర్ణ ిదధములగుట వలన 

 

విద్ఘా లర్మ లు మ్నప్తము ప్రలర్ణిదధములగుట చేత తతు లములగు దేవయాన, ్తృయానములు 

మ్నప్తము ఉరసంహ్రింరరననవి. 

 

।।సూ.।।న తృతీయే తథోరలబ్యిః।।3-1-18।। 

 

తృతీయే- మూడవ  సాథ నమున నుండు పాపుల విష్యమై (రంచమ్నహ్యతిని పందవలిన 

నియమము లేదు) 

తథా- అట్లృ 

ఉరలబ్ధిః- లనరడుట వలన 

 

పాపాతుమ లు దేహ్ప్పా్తక రంచమ్నహ్యతిని పందవలెనను నియమము లేదు.ప్ుతి అట్లృ 

చెపుప చునన ద్వ.  

 

।।సూ.।।సా రా తేఽప్ చ ల్లక్త।।3-1-19।। 

 

అ్ చ- మఱియు 
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లోకే- లోలమున 

సమ రా్ తే- (ప్ద్రదీ, దృష్దాాు మ్నన దులకు అయోనిజతి ము) సమ రింరరననద్వ.  

 

ప్ద్రదీ, దృష్దాాు మ్నన దులకు రంచమ్నహ్యతి అపేక్ష లేలయే శ్రీరప్పా్త లలగనట్లృ 

మహాభ్యర్తాదులందు చెరప రననద్వ.  

 

।।సూ.।।దరశ నాచా ।।3-1-20।। 

 

దర్శ నాత్ చ- ప్ుతి యందునూ (రంచమ్నహ్యతి లేలనే క్కంతమంద్వక్ దేహ్మునన  ట్లృ) 

లనప డుచునన ద్వ.  

 

ప్ుతులందు కూడ రంచమ్నహ్యతి లేలనే క్కంతమంద్వక్ దేహ్ము లలుగనట్లృ తెలయవచుచ చునన ద్వ. 

 

।।సూ.।।తృతీయశ్బాద వరోధసస ంశోకజసా ।।3-1-21।। 

 

సంశోలజసా - స్వి దజములకు,  

తృతీయశ్బాావరోధిః- ప్ుతి యందు మూడవదగు ఉద్వూ జజశ్రమాుచే ఉరసంప్గ్హ్ము  

(లృతిః- చేయరననద్వ) 

 

పూరిో ల త ప్ుతి యందు ఉద్వూ జజ శ్రమాుచే స్వి దజములు కూడ ప్గ్హించరడెను. 

 

వెనులటి అధిలర్ణమున, ఇషా్టపూయతద్వ పుణా కారా్ ములు చేయువారు చంప్దలోలమునకు వెళ్ళు దర్ని 

చెరప రననద్వ. అట్లృన, అటి ాపుణా కారా్ ములు చేయని పాపులు కూడ చంప్దలోలమునకు వెళ్ళు దయ 

యను సంశ్యము ఈ అధిలర్ణమున నివృతితంచరడుచునన ద్వ. (ఇచచ ట చంప్దలోలము 

ఉతతమగ్తులకు/ లోలములకు ప్రవేశ్ద్ఘి ర్ము వంటిద్వ అని తెలిక్కన వలెను. సి యగదులకు 

పోవువారు గ్న్ని, అరిచ యద్వమ్నర్గమున పోవువారు గ్న్ని చంప్దమండలము ద్ఘి య ప్రయాణంచెదరు. 

రంచాగిన  విదా లో చెరప రననట్లృ ఈ చంప్దమండల ప్రయాణము కేవలము పార లర్మ లు చేిన 

వారిక్ కూడ వరి తంచునా యను సంశ్యము ఈ అధిలర్ణమున నివృతిత చేయరడుచునన ద్వ).  

 

పూరి్ రక్షము- 

 

పుణా కారా్ ములు చేయని పాపులు కూడ చంప్దలోలమునకు వెళ్ళు దరు. ఏలనన 

 

1. “యేవ కేచాసామ లోృ కాత్ ప్రయనిత చంప్దమసమేవ తే సర్థి  గ్చఛ నిత”(కౌషీతకీ 1-2) అని ప్ుతి యందు 

ఈ లోలమున మర్ణంచిన వార్ందరును చంప్దలోలమునకు పోవుదుర్ని చెరప రననద్వ.  

 

2. అట్లృన, పుణాా తుమ లకును, పాపులకును చంప్దలోల మ్నర్గము ఒలక టిగ్నే యుండునా యనిన, 

పాపులు ముందు యమలోలమునకు వెళ్ళు  అచచ ట యమయాతనలను అనుభవించి 

తదనంతర్ము చంప్దలోలమునకు వచెచ దరు. అనగ్న్ పోవునపుడు చంప్దమండల ప్రవేశార్తి 

లేకునన ను తిరిగి వచుచ నపుడు చంప్దమండలము ద్ఘి య పారజీవులు వచెచ దర్ని భ్యవము.  
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3. “సర్థి  చైతే వశ్ం యానిత యమసా  భగ్వన్ క్ల(వి.పు. 3-7-5) అని అందరూ యమునిక్ 

వశ్రడుచునన వార్థనని విషాుపుయణాదులలో కూడ ఈ విష్యమే చెరప రననద్వ. 

 

4. అంతియ(గ్న్ల, సమ ృతాా దులలో, పాపులు వెళ్ు  వలిన రౌర్వాద్వ నర్లముల ప్రసాతవనము కూడ 

ఈ విష్యమునే రలరర్చుచునన ద్వ.  

 

5. శ్రీర్ము సృషింారరడుటకు ఐదు ఆహ్యతులు కావలెనని శాత్రసతమున చెరప రననద్వ. అందు, 

చంప్దలోలము కూడ చెరప రననద్వ.  

 

లనుల, పాపులు కూడ చంప్దమండలమునకు వెళ్ళు దర్నియే తెలయుచునన ద్వ. 

 

ిద్ఘధ ంతము- 

 

అనిషా్టద్వకారులన (పుణా లర్మ లు చేయనివారన) పాపులు చంప్దలోలమును పందరు. ఏలనన 

 

1. అరిచ యద్వ మ్నర్గము ప్రహ్మ విదా కే ఫలము అనినట్లృ, ధూమ్నద్వమ్నర్గము ఇషా్టపూయతద్వ 

పుణా కారా్ ములు చేినవారికే లభా మగునని శాత్రసతల తము. “తదా  ఇతథమ్ విదుిః యే చేమేర్ణేా  ప్శ్ద్ఘధ  

తర ఇతాు పాసతే. తేరిచ ష్మభిసమూ వనిత”(ఛం. 5-10-1), “అథ య ఇమే ప్గ్న్మ ఇషా్టపూర్థ త దతతమ్ 

ఇతాు పాసతే, తే ధూమమభిసమూ వనిత”)ఛం. 5-10-3) అను ప్ుతి వాలా ములు ఈ విష్యమునే 

చెపుప చునన వి. లనుల, పాపులు చంప్దమండలమునకు వెళ్ళు దర్నుట అయుల తము. 

 

2. అట్లృన శ్రీర్ధ్యర్ణకు వలయు ఐదు ఆహ్యతులు ఎట్లృ సంభవించును అని సందేహించిన, 

శ్రీర్ధ్యర్ణము చేిన దృష్దాాు మ్నన దులకు ఐదు ఆహ్యతులు సమ ృతుల యందు చెరప రడలేదు. 

లనుల, శ్రీర్ము లభించుటకు ఐదు ఆహ్యతుల ఆవశా్ లత లేదు.  

 

3. “అథైతయోిః రథోిః ...న సంపూరా్ తే(ఛం. 5-10-8)” అనగ్న్ “ఏ జీవయులు (విదా ను గ్న్ని, 

పుణా లర్మ ను గ్న్ని లేకు యునన ) నవి అరిచ యద్వ, ధూమ్నద్వ మ్నర్గముల వెళ్ు ల, ఈగ్, దోమ మొదలగు 

నీచ జనమ లను లలగి అనేల రయా యములు జనన, మర్ణములను లలగినవిగ్న్ అగుచునన వి.” అని 

ప్ుతిప్పోల తము. లనుల, పాపులకు అరిచ యద్వ, ధూమ్నద్వ మ్నర్గములు వరి తంచవు. అటి ాజీవయులకు ఐదు 

ఆహ్యతులు కావలయునని నియమము లేల అండజములు(అండము నుంన జనమ  లలగనవి), 

ఉద్వర జములు, స్వి దజములు మొదలగు వాని వలె తమ తమ జనన, మర్ణ రర్ంరర్ను 

లలగయుండును.  

 

లనుల పాపులకు చంప్దమండలప్పా్త లేదు అని సప ష్మాగుచునన ద్వ. 

 

279. సరేి షాం దేహపాతే సతి నియమవతీ చంప్దమిః ప్పాప్తరుకాత  

279. సరిే షాం దేహపాతే సతి నియమవతీ చంప్దమిః ప్పాప్తరుకాత  

తసాా త్ పాపోతతరాణాం నిరయగతి పురసాక ర్హణీ స్తతి చేనన । 

ల్లకిః సంపూరా తే ైిః న రర ఇతి గ్నరా సంక్త్చేత్ సరి శ్రదిః 



40 
 

తేఽతసతదా్ఘ త నాంతే తత్ ఇహ సహసా క్త్తిస తాం యాంతి 

యోనిమ్।। 
 

దేహ్పాతే సతి- దేహ్వియోగ్మైనచో 

సర్థి ష్టం- అనిన  ప్పాణులకూ 

నియమవతీ చంప్దమిః ప్పా్తిః ఉకాత- తరప ల చంప్దలోల ప్పా్త లలుగను అని ప్ుతి ప్రతిపాద్వంచును. 

“యే వ కేచ అసామ త్ లోకాత్ ప్రయంతి చంప్దమసమేవ తే సర్థి  గ్చఛ ంతి” అను ప్ుతి ఈ 

విష్యమునే ప్రతిపాద్వంచును.  

తసామ త్- ఈ ప్ుతిప్రమ్నణ రలముచే 

పాపోతతయణామ్- అధిలమైన  పారములు చేినవారు కూడ 

నిర్యగ్తి పుర్సాక రిణీ- నర్ల ప్పా్తని పంద్వ అచట యమయాతనలను అనుభవించిన 

అనంతర్ము వారిక్  

సా- చంప్దలోల ప్పా్త లలుగను 

ఇతిచేత్ న- ఇటృని సందేహించిన అట్లృ కాదు. ఏలనన 

రరోలోలిః ైిః న సంపూరా్ తే ఇతి గియ- యాగ్న్ద్వ పుణా కారా్ ములు చేయని వారిక్ సి ర్ గలోల ప్పా్త 

లేదని తెలుపు ప్ుతి సి ర్ గప్పా్తక్ ద్ఘి ర్మైన చంప్దలోలప్పా్తని నివారించుటకు యాగ్న్ద్వ 

పుణా కారా్ ములు చేయనివారుసి ర్ గలోలమునకు పోవకుండుట “తేన అసౌ లోలిః న సంపూరా్ తే” అని 

సప ష్రార్చును. 

సరి్ శ్రిాః- “యే వ కేచ తే సర్థి ” అను ప్ుతి వాలా మున “సర్థి ” అను శ్రమాు  

సంకుచీత్- ఇషా్టపూర్తద్ఘనాదులను చేి ఈ లోలమునుంన శ్రీర్తాా గ్ము చేయువారిక్ మ్నప్తము 

అని యించును.  

అతిః- ఇట్లృ ప్రమ్నణములననుసరించి అందర్కూ అనగ్న్ ఇషా్టపూయతదులను చేయనివారిక్ 

చంప్దలోలప్పా్త లేకుండుట వలన 

తత్ యాతనాంతే- నర్లయాతనను అనుభవించిన అనంతర్ము పాపులనవారు 

తతిః- ఆ నర్లసాథ నము నుంన  

సహ్సా- వెంటనే అనగ్న్ చంప్దలోలమును పందలనే 

ఇహ్- ఈ లోలమున 

కుతిస తాం యోనిమ్ యాంతి- కుకుక ట, వయహాద్వ యోనులను చేరి జనమ నందెదరు. 

 

“దేహ్వియోగ్మైన అనగ్న్ మర్ణంచిన అనిన  ప్పాణులకూ 

తరప ల చంప్దలోల ప్పా్త లలుగను” అనియే ప్ుతి ప్రతిపాద్వంచును. “యే వ కేచ అసామ త్ లోకాత్ 

ప్రయంతి చంప్దమసమేవ తే సర్థి  గ్చఛ ంతి” అను ప్ుతి ఈ విష్యమునే ప్రతిపాద్వంచును.  

ఈ ప్ుతిప్రమ్నణ రలముచే అధిలపారములు చేినవారు కూడ నర్ల ప్పా్తని పంద్వ అచట 

యమయాతనలను అనుభవించిన అనంతర్ము వారిక్ చంప్దలోల ప్పా్త లలుగను” 

అని ఇట్లృ సందేహించిన అద్వ సరి కాదు. ఏలనన యాగ్న్ద్వ పుణా కారా్ ములు చేయని వారిక్ 

సి ర్ గలోల ప్పా్త లేదని తెలుపు ప్ుతి సి ర్ గప్పా్తక్ ద్ఘి ర్మైన చంప్దలోలప్పా్తని నివారించుటకు 

యాగ్న్ద్వ పుణా కారా్ ములు చేయనివారుసి ర్ గలోలమునకు పోవకుండుట “తేన అసౌ లోలిః న 

సంపూరా్ తే” అని సప ష్రార్చును. 

“యే వ కేచ తే సర్థి ” అను ప్ుతి వాలా మున “సరి్థ ” అను శ్రమాు  

ఇషా్టపూర్తద్ఘనాదులను చేి ఈ లోలమునుంన శ్రీర్తాా గ్ము చేయువారిక్ మ్నప్తము 

చంప్దలోలప్పా్త లలుగనని తెలుపుచునన ద్వ. ఇట్లృ ప్ుతిప్రమ్నణములననుసరించి అందర్కూ అనగ్న్ 

ఇషా్టపూయతదులను చేయనివారిక్ చంప్దలోలప్పా్త లేకుండుట వలన నర్లయాతనను 

అనుభవించిన అనంతర్ము పాపులనవారు ఆ నర్లసాథ నము నుంన వెంటనే అనగ్న్ 
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చంప్దలోలమును పందలనే ఈ లోలమున కుకుక ట, వయహాద్వ యోనులను చేరి 

నీచజనమ లనందెదరు. 

 

।।అనిషాట ద్వ కారా ధికరణము।।3-1-3।। 

 

।।సూ.।।అనిషాట ద్వకార్హణామప్ చ ప్ుతమ్।।3-1-12।। 

 

అనిషా్టద్వకారిణామ్- యాగ్న్దులను చేయని వారిక్ కూడ 

ప్ుతమ్- (చంప్దలోలమును పందుట) ప్ుతుల యందు చెరప రడుచునన ద్వ.  

 

ఇద్వ పూరి్ రక్ష సూప్తము.  

యజాఞద్వ విహిత లర్మ ల నాచరింరల శాత్రసత నిషిదధలర్మ ల నాచరించెడు వారిక్ కూడ చంప్దమండల 

ప్పా్త లలదని “చంప్దమసమేతే గ్చఛ నిత” అను ప్ుతి వాలా ము వలన తెలయుచునన ద్వ.  

 

।।సూ.।।సంయమనేతు అనుభూయేతరేషామ్ ఆరోహ్మవరోహౌ తదగతి 

దరశ నాత్।।3-1-13।। 

 

ఇతర్థష్టమ్- అనిషా్టద్వకారులకు 

ఆరోహ్ అవరోహౌ- చంప్దుని పందుటయును, తిరిగి వచుచ టయును  

సంయమనే- యమశాసనమున 

అనుభూయ తు- (యమయాతనలను) అనుభవించిన తరువాతనే 

(సంభవతిః- లలుగును) ఏలననగ్న్ 

తదగతిదర్శ నాత్- వారిక్ యమప్పా్త ప్ుతి యందు తెలప రనయునన ందున 

 

280. జనా ప్పాప్తిః జరాయుప్రభృతిషు భవినాం కరా పాకిః విచప్తా 

280. జనా ప్పాప్తిః జరాయుప్రభృతిషు భవినాం కరా పాకిః విచప్తా 

భూయిష్టిః పుణా పాపిః అరవదనవతీ రంచమ్నహుతా పేక్షా। 

తది ద్ధయ మ్నద్వమ్నరగిః కతి కతి చ ుభిః ఉతక టిః దేహపాతే 

ద్వవా ం రూరం విమ్ననాద్వకమప్ సరద్వ ప్పారా యాతాిః ప్రసిద్ఘయ ిః।। 
భవినామ్- ఈ లోలమున నుండు జీవాతమ లు 

జయయుప్రభృతిషు- గ్యూ వర్ణ కోశాదులలో (అనగ్న్ గ్ర్ూ ము నందల అండంకుయదులలో 

మనుషా్ , తిరా్ గ్న్ద్వ ప్పాణుల యోనుల యందు అని భ్యవము)  

జనమ ప్పా్తిః- జనమ మును పందుట 

లర్మ పాకరిి చిప్తా- లర్మ విపాలకార్ణమున అనేల ప్రకార్ములుగ్న్ ఆశ్చ యా వహ్ముగ్న్ కావచుచ ను. 

అందువలన,  
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రంచమ్నహ్యతా పేక్షా- రంచమ్నహ్యతి యొలక  ఆవశా్ లత(కావలెననన )  

భూయిషల ిిః- అనేల మహాతుమ లకు 

పుణా పాపైిః అరనుదతి- అతా ధిల  పుణా , పారముల కార్ణమున జనమ ము సంప్పా్తంచుట చేత 

అటి ా వారిక్ రంచమ్నహ్యతి ఆవశా్ లత యుండదు. ప్ద్రద్వ, దృష్దాాు మున డు ఇతాా దులు 

రంచమ్నహ్యతి అపేక్ష లేలయే జనిమ ంచినవారు.  

ధూమ్నద్వ మ్నర్గిః- ధూమ్నద్వమ్నర్గమునందు గ్మనము కూడ 

తది త్- రంచమ్నహ్యతి అపేక్ష లేలయే లలుగ్ వచుచ ను లనుల రంచమ్నహ్యతి సారి్ ప్తిలమైనద్వ 

కాదు 

లతిలతిచ- క్కంతమంద్వ 

దేహ్పాతే- దేహ్వియోగ్మైనపుడు అనగ్న్ మర్ణంచినపుడు 

ఉతక టిః ుభిః- ఉతక ృష్మాైన సులృతవిశేష్ముల కార్ణముగ్న్ 

సరద్వ- దేహ్పాతమైన ఉతతర్ క్షణముననే  

ద్వవా మ్- ఆశ్చ రా్ లర్మైన (ద్వవా ) 

రూరమ్- శ్రీర్మును 

విమ్ననాద్వలమ్- విమ్ననాదులను  

ప్పారా - పంద్వనవార 

యాతాిః ప్రిద్ఘధ ిః- సి ర్ గమునకు పోయినట్లృ పుయణాదులలోను, మహాభ్యర్తాద్వ ఇతిహాసముల 

యందును ప్రిదధము. అందువలన, సమసత ప్పాణులకు రంచమ్నహ్యతి అపేక్ష ఆవశా్ లము కాదు. 

అనగ్న్ ఐదు ఆహ్యతులు కావలెనను నియమము లేదు. అట్లృ ధూమ్నద్వ మ్నర్గగ్మనము కూడ అనిన  

ప్పాణులకును యుండదని తెలయవచుచ చునన ద్వ. 

 

రంచాగిన  విదా  యందు చెరప రనన చంప్దలోల ప్పా్త అనిన  ప్పాణులకును వరి తంచును లనుల, అట్లృ 

రంచాగిన  విదా  యందు చెరప రనన రంచాహ్యతులును, అందొలటి అయిన చంప్దలోల గ్మనమును 

కూడ సారి్ ప్తిలముగ్న్ సలల ప్పాణులకును వరి తంచును లద్ఘ యను వాదము ఈ శోృలమున 

తిర్సక రించరడుచునన ద్వ. అనగ్న్,  

ఈ శోృలమున, “సలల ప్పాణులకు లోకాంతర్ ప్రయాణసందర్ూ మున రంచాహ్యతుల ఆవశా్ లత లేదు” 

అను విష్యము సద్ఘహ్ర్ణముగ్న్ నిరూ్ంచరడుచునన ద్వ. ఈ లోలమున నుండు జీవాతమ లు 

గ్యూ వర్ణ కోశాదులలో (అనగ్న్ గ్ర్ూ ము నందల అండంకుయదులలో మనుషా్ , తిరా్ గ్న్ద్వ ప్పాణుల 

యోనుల యందు అని భ్యవము) లర్మ విపాల కార్ణమున జనమ మును పందుట 

 అనేల ప్రకార్ములుగ్న్ ఆశ్చ యా వహ్ముగ్న్ జరుగ్వచుచ ను. అందువలన, సలల ప్పాణులకు 

రంచమ్నహ్యతి యొలక  ఆవశా్ లత కావలెనను నియమము వరితంచదు. అనేల మహాతుమ లు తమ 

అతా ధిల  పుణా , పారముల కార్ణమున తమకు జనమ ము సంప్పా్తంచుట చేత వారిక్  

రంచమ్నహ్యతి ఆవశా్ లత లేకుండుట మనము మన ప్గ్ంథములలో చూచుచునాన ము. . 

ఉద్ఘహ్ర్ణమునకు ప్ద్రద్వ, దృష్దాాు మున డు ఇతాా దులు రంచమ్నహ్యతి అపేక్ష లేలయే 

జనిమ ంచినవారు. అట్లృ, క్కంతమంద్వక్ ధూమ్నద్వమ్నర్గ గ్మనము కూడ 

రంచమ్నహ్యతి అపేక్ష లేలయే లలుగ్ వచుచ ను లనుల రంచమ్నహ్యతి సారి్ ప్తిలమైనద్వ కాదు 

క్కంతమంద్వ 

తమకు దేహ్వియోగ్మైనపుడు అనగ్న్ మర్ణంచినపుడు 

ఉతక ృష్మాైన తమ సులృతవిశేష్ముల కార్ణముగ్న్ 

దేహ్పాతమైన ఉతతర్ క్షణముననే  

ఆశ్చ రా్ లర్మైన (ద్వవా )శ్రీర్మును,  

విమ్ననాదులను పంద్వనవార 

సి ర్ గమునకు పోయినట్లృ పుయణాదులలోను, యమ్నయణ, మహాభ్యర్తాద్వ ఇతిహాసముల యందును 

ప్రిదధము. అందువలన, సమసత ప్పాణులకు రంచమ్నహ్యతి అపేక్ష ఆవశా్ లము కాదు. అనగ్న్ ఐదు 
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ఆహ్యతులు కావలెనను నియమము లేదు. అట్లృ ధూమ్నద్వ మ్నర్గగ్మనము కూడ అనిన  

ప్పాణులకును యుండదని తెలయవచుచ చునన ద్వ.లనుల, చంప్దలోల ప్పా్త కూడ సమసత ప్పాణులకు 

వరి తంచదు. 

 

ఇంతటితో “అనిషా్టద్వకారా్ ధిలర్ణము” ముగిినద్వ. 

 

।।తతాస ి భ్యవాా రతా ధికరణము।।3-1-4।। 

 

।।సూ.।।తతాస ి భ్యవాా రతితరురరతేతిః।।3-1-22।। 

 

ఉరరతేతిః- ఉరరతిత వలన 

తతాస ి భ్యవాా రతితిః- (జీవుడు ఆకాశ్ము మొదలన వాటిని చేరునపుప డు) ఆ ఆకాశ్ము మొదలన వాటి 

సాదృశా్ మును పందుచునాన డు.  

 

ఈ లోలమునకు తిరిగి వచుచ నపుడు జీవుడు ఆకాశాదులతో సాదృశా్ ము పందుననుట 

ఉరరనన మగుచునన ద్వ. 

వెనులటి అధిలర్ణములలో, ఇషా్టపూయతద్వ పుణా కారా్ ములు చేయువారు భూతసూక్షమ ములతో, 

లర్మ శేష్ములతో చంప్దలోలము ద్ఘి య తిరిగి వచెచ దర్ని నిరూ్ంచరననద్వ. అట్లృన ఆ తిరిగి 

వచిచ న జీవుడు అట్లృ ఆకాశాదుల ద్ఘి య వచిచ నపుడు, ఆ ఆకాశాదులను శ్రీర్ముగ్న్ లలగ 

యుండునా అను సంశ్యము ఈ అధిలర్ణమున నివృతిత చేయరడుచునన ద్వ.  

 

పూరి్ రక్షము-  

 

“అథైతమేవాధి్య నం పునరిన వర్ తనేత యదేతం ఆకాశ్ం, ఆకాశాద్ఘి యుిః, వాయురూూ తిా  ధూమో 

భవతి, ధూమో భూతిా  అప్భమ్ భవతి, అప్భమ్ భూతిా  మేఘో భవతి, మేఘో భూతిా  

ప్రవర్ ణతి”(ఛం. 5-10-5)(“అట్ల తరువాత జీవుడు ఈ ధూమ్నద్వమ్నర్గముననే వెళ్ళు నట్లృగ్న్ తిరిగి 

వచుచ ను. అపుడు ఆకాశ్మగును, తరువాత వాయువగును, ్దర ధూమమగును, ఆపై నీటి 

మేరమగును, తరువాత వరి ణంచు మేరమగును, అనంతర్ము వర్ ణబందువుల భూమిని చేరును”) 

అను ప్ుతి వాలా మున జీవుడు తిరిగి వచుచ  ప్లమము చెరప రననద్వ. అట్లృన ఆ జీవుడు ఆయా 

శ్రీర్ములను అనగ్న్ ఆకాశాదులను తాను శ్రీర్ముగ్న్ లలవాడగుననియే అర్థము.  

 

ిద్ఘధ ంతము- 

 

ఈ ప్ుతి వాలా మున, “జీవుడు ఆకాశాదులు అయా్య ను” అని చె ప్ నపుప డు జీవుడు ఆకాశాదులకు 

వేఱుగ్న్ లనరడుటకు సాధా ము కాల యుండునని మ్నప్తమే అర్థము తరప  ఆకాశాదులు శ్రీర్ముగ్న్ 

అయినట్లృ అర్ థము కాదు. శ్రీర్ము సుఖదుిఃఖ్యనుభవమునక ఏర్ప డును. ఆకాశాదులలో 

సుఖదుిఃఖ్యదా నుభవము యుండదు లనుల, ఆకాశాదులు ఆ మ్నర్గములో ద్వగి వచుచ  జీవుడు వాటి 

నుంన వేఱు చేి చూడలేనట్లృ సూక్షమ శ్రీర్ము లలవాడై తిరిగి వచుచ ననియూ, అంతియ(గ్న్ని, ఆ 

ఆకాశాదులను శ్రీర్ముగ్న్ లలగయుండడనియూ సప ష్మాగుచునన ద్వ. 
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281. ఆహుతాో రేదహవతి ం ప్రథమచరమయోిః నిర్హి వాదం తథాసాా త్ 

281. ఆహుతాో  రేదహవతి ం ప్రథమచరమయోిః నిర్హి వాదం 

తథాసాా త్ 

జనైా వాకాశ్ వాయు ప్రభృతిషు భవతేరని యాద్వతా సారమ్।  

రేతిః సిగ్యూ వనీతాా  రృథగభిలరనానరతిామ్నప్తమేవ 

దుా భిో ిః పుణా ప్రసాధా ం ఫలమిహ రఠితం నాసిత భోగశా్  మధ్యా ।। 
ప్రథమ చర్మయోిః ఆహ్యతోా ిః- రంచాహ్యతులలో మొదటి మఱియు చివరి ఆహ్యతుల యందు 

దేహ్వతి ం నిరిి వాదమ్- దేహ్ము లలగయుండునను విష్యమున ఎటి ా వివాదమును లేదు. 

ఏలననగ్న్, “సమో యజా భవతి”, “ఇతితు రంచమా్న మ్నహ్యత్త ఆరిః పురుష్ వచస భవంతి” అని 

ప్ుతియే సప ష్రార్చినద్వ.  

ఆకాశ్ వాయు ప్రభృతిషు- ఆకాశ్, వాయు, ధూమ, అప్భ్యద్వ రద్ఘర్థముల యందునూ 

భవతేర్ని యాత్- “భవతి” అను “భూ” ధ్యతువు యొలక  జనమ  బోధలమైన ప్ుతి “యథేతం ఆకాశ్ం 

ఆకాశాద్ఘి యుం వాయురూూ తిా  ధూమోభవతి” అను ప్ుతిననుసరించి 

తథాజనైమ వ సాా త్- మొదటి మఱియు చివరి ఆహ్యతులందు ఎట్లృ  అట్లృ ఆకాశాద్వభ్యవములందునూ 

ఆయా రూరములందు ఆ జీవునిక్ జనమ ముండును అనగ్న్ వాటిని శ్రీర్ముగ్న్ లలగ యుండును.  

ఇతి ఆసార్మ్- అని ఇట్లృ చెపుప ట అంగీకార్యోగ్ా ము కాదు.  

ర్థతిస గ్న్ూ వనీతాా - “యోయో హి అనన మతిత యో ర్థత సి ంచతి, తద్భూ య ఏవ భవతి” అని 

ర్థతస్వస చనము చేయునను భ్యవమును చెపుప ట చేత  

రృథక్ అభిలరన అనర్తిా మ్నప్తమేవ- ఆకాశాద్వ భ్యవములందునూ సంసర్గ విశేష్ కార్ణమున 

ఆయా రద్ఘర్థముల నుంన ఇతడు భినున డు అని చెపుప టకు అనరిుడు అని మ్నప్తమే ఇచచ ట 

స్వి లరించదగినద్వ.  

దుా భిో ిః- ప్రథమ్నహ్యతి సాథ నమైన సి ర్ గలోలమునందునూ, చివరి ఆహ్యతి సాథ నమైన 

భూలోలమునందునూ 

పుణా ప్రసాధా ం ఫలమ్- పుణా ము వలన లలుగు సుఖ్యనుభవరూరమైన ఫలము లలుగును.  

ఇహ్- ఈ అంశ్ము రంచాగిన విదా  యందు చెరప రననద్వ.  

మధా్య - మొదటి మఱియు చివరి ఆహ్యతుల మధా  ఆకాశాద్వ భ్యవమును చెరప రడుచోట  

భోగ్శ్చ  నాిత- లర్మ ఫలానుభవము ఏద్వయునూ లేదు. లర్మ ఫలానుొ భవమునకే శ్రీర్ధ్యర్ణము 

సంభవించును. ఈ మధా  అవసథల యందు ఆ లయమ నుభవపు అభ్యవముచేత ఆయా రద్ఘర్థములతో 

సదృశ్మైన సంసర్ గవిశేష్మును పందును తరప  జీవుడు ఆకాశాదులను శ్రీర్ముగ్న్ పందడు. 

రంచాగిన  విదా  యందు చెరప రనన రంచాహ్యతులలో మొదటి మఱియు చివరి ఆహ్యతుల 

యందు దేహ్ము లలగయుండునను విష్యమున ఎటి ావివాదమును లేదు. ఏలననగ్న్, “సమో యజా 

భవతి”, “ఇతితు రంచమా్న మ్నహ్యత్త ఆరిః పురుష్ వచస భవంతి” అని ప్ుతియే ఈ విష్యము 

సప ష్రార్చినద్వ. కాని,  

“ఆకాశ్, వాయు, ధూమ, అప్భ్యద్వ రద్ఘర్థముల యందునూ 

“భవతి” అను “భూ” ధ్యతువు యొలక  జనమ  బోధలమైన ప్ుతి “యథేతం ఆకాశ్ం ఆకాశాద్ఘి యుం 

వాయురూూ తిా  ధూమోభవతి” అను ప్ుతిననుసరించి మొదటి మఱియు చివరి ఆహ్యతులందు 

ఎట్లృ  ఆకాశాద్వభ్యవములందునూ అట్లృ ఆయా రూరముల ఆ జీవునిక్ జనమ ముండును అనగ్న్ వాటిని 

శ్రీర్ముగ్న్ లలగ యుండును”. అని ఇట్లృ చెపుప ట అంగీకార్యోగ్ా ము కాదు.  

“యోయో హి అనన మతిత యో ర్థత సి ంచతి, తద్భూ య ఏవ భవతి” అని ర్థతస్వస చన భ్యవము 

చెరప రడుట వలన ఆకాశాద్వ భ్యవములందు సంసర్ గ విశేష్ కార్ణమున ఆయా రద్ఘర్థముల నుంన 

ఇతడు భినున డు అని వేఱు చేి చెరప లేనట్లృండునని మ్నప్తమే ఇచచ ట స్వి లరించదగినద్వ. 

ప్రథమ్నహ్యతి సాథ నమైన సి ర్ గలోలమునందునూ, చివరి ఆహ్యతి సాథ నమైన భూలోలమునందునూ 
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కూడ పుణా ము వలన లలుగు సుఖ్యనుభవరూరమైన ఫలము లలుగును. ఈ అంశ్ము రంచాగిన విదా  

యందు చెరప రననద్వ. మొదటి మఱియు చివరి ఆహ్యతుల మధా  ఆకాశాద్వ భ్యవమును 

చెరప రడుచోట  

లర్మ ఫలానుభవము ఏద్వయునూ లేదు. లర్మ ఫలానుభవమునకే శ్రీర్ధ్యర్ణము సంభవించును. ఈ 

మధా  అవసథల యందు ఆ లయమ నుభవపు అభ్యవముచేత ఆయా రద్ఘర్థములతో సదృశ్మైన 

సంసర్ గవిశేష్మును పందును తరప  జీవుడు ఆకాశాదులను శ్రీర్ముగ్న్ పందడు” అని శీమీ్నన్ 

దేశకులు ఈ శోృలమున ఈ అధిలర్ణసంప్గ్హార్థమును అనుప్గ్హించుచునాన రు. 

 

ఇంతటితో “తతాస ి భ్యవాా రతా ధిలర్ణము” ముగిినద్వ. 

 

।।నాతిచరాధికరణము।।3-1-5।। 

 

।।సూ.।।నాతిచరేణ విశేషాత్।।3-1-23।। 

 

విశేష్టత్- ప్ీహాా ద్వ నిప్ష్క మమున విశేష్మును (ఎకుక వ కాలము ఉండవలెనని) చె ప్ యునన ందున 

నాతిచిర్థణ- (జీవునిక్ ఆకాశాద్వలము నుంన) అతి శీప్రకాలముననే నిర్ గమనము లలుగను. 

 

ప్ీహాా ద్వ నిప్ష్క మము విశేష్ముగ్న్ అనగ్న్ జీవుడు ధ్యనా మునందు ఎకుక వ కాలముండునని ప్ుతి 

యందు చె ప్  యుండుట వలన, ఆకాశాద్వలమున అతి శీప్రకాలముననే జీవునిక్ నిర్ గమనము 

సంభవించును. 

వెనుల అధిలర్ణములలో  జీవుని మర్ణానంతర్మును, మర్ల తిరిగి  వచుచ నపుప డును 

లోకాంతర్ప్రయాణ మ్నర్గముల గురించి చెరప రననద్వ. అట్లృన, ఆ మ్నర్గముల యందు ఆయా 

 సాథ నములలో జీవుడు రహ్య సి లప  కాలమే యుండునా లేల ఆయా అవసథలలో నుండుటకు కాల 

నియమేమైన లలద్ఘ యను సంశ్యము ఈ అధిలర్ణమున నివృతిత చేయరడుచునన ద్వ.  

 

పూరి్ రక్షము-  

 

1. ఆకాశాదులలో జీవుడు ఇంత కాలముండునని నిరూ్ంచుటకు హేతువులేమియును లేనందున, 

అతడు ఆయా సాథ నముల నింత కాలమే యుండునను కాల నియమము లేదు.  

 

ిద్ఘధ ంతము- 

 

భూమిక్ వచిచ  ధ్యనా మును చేరు వర్కు ఆకాశాదుల ద్ఘి య ప్రయాణంచిన జీవుడు అధిల 

సమయముండుట లేదనియే ఉరరనన మగుచునన ద్వ. ఏలనన, ధ్యనా మును చేరునని చెరప రనన 

్దర “అతో వ ఖలు దురిన ప్ష్ప రతర్మ్”(ఛం. ఉ.5-10-6) అని “దీని నుంనయే లద్ఘ జీవుడు చాల 

ప్శ్మ రన రయటకు వచుచ చునాన డు” అని విశేషించి చెరప రననద్వ. అనగ్న్, ధ్యనా మును చేరుటకు 

ముందు అవసథలలో అలప  సమయమే జీవుడుండునని తెలయవచుచ చునన ద్వ. 
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282. వాో మ్నద్వ సిథతా వసాథ  చరమచరమితి వా క త నిరేదశ్హ్మనేిః 

282. వాో మ్నద్వ సిథతా వసాథ  చరమచరమితి వా క త నిరేదశ్హ్మనేిః 

ుకాలవసాథ నయాత్ సాా దనియతిర్హతి న సాి రసికాా ిః ప్రవృతేతిః। 

ప్వీహా్మ ద్వభోా  హి దుర్హన ప్షప రతరమితి తు ప్శూయతే తేన పూరి మ్ 

శీప్ఘం తతతదదశ్చయాసతా జనమితి రర్హజాాయతే వాకా శ్కాత ా ।। 
వా్య మ్నద్వ ిథతా వసాథ - జీవాతమ కు ఆకాశాదులతో లలుగు సంసర్ గవిశేష్ రూరమైన అవసథ 

చిర్ం అచిర్ం ఇతి- చిర్కాలముండునా అథవా అలప కాలముండునా యని 

వా ల త నిర్థశా్ హానేిః- సప ష్మాుగ్న్ నిర్థశాంచరడుకుండుట చేత 

ుకాృవసాథ నయాత్- ుకాృవసథ రరిపూర్మాుగ్న్ గ్ర్ూ మగు వర్కూ చిర్కాలముండ వచుచ ను అథవా అద్వ 

రలి మైనచో అచిర్కాలమగును అను నాా యముననుసరించి,  

అనియతిిః సాా త్- ఒల నియమము లేలనే యుండవచుచ ను. అనగ్న్, ఇంత కాలము వాటి సంసర్ గపు 

అవసథ యుండునని చెపుప టకు కుదర్దు. అద్వ అధిల సమయమైనను కావచుచ ను లేద్ఘ అతా లప  

సమయమైనను కావచుచ ను.  

ఇతి న- అని ఇట్లృ విచార్ము చేయుట అయుల తము.  

సిా ర్ికాా ిః ప్రవృతేత- నియాయలమైన వాలా మునన  కార్ణమున అట్లృ చెపుప ట కుదర్దు. ఆ వాలా ము 

ప్ీహాా ద్వభా ిః హి దురిన ప్ష్ప రతర్మ్- అనగ్న్ “ప్ీహి యవ ఓష్ధి వనసప తయిః మ్నష్టిః ఇతి 

జాయంతే”, “అథో వ ఖలు దురిన ప్ష్ప రతర్ం” అను ప్ుతి వాలా ము. ప్ీహాా ద్వ భ్యవమున రయటకు 

నిప్ష్క మించుట చాల లష్తార్మని ప్ుతి వాలా ముండుట చేత మిగిలన సాథ నముల నుంన ఆ 

ప్ీహాా ద్వ భ్యవమునకు భినన ముగ్న్ అచట నుంన రయలెి డలుట జరుగునని గురి తంచవలెను. అనగ్న్ 

ఆకాశాదులలో జీవుడు అచిర్కాలము మ్నప్తమే ఉండునని దీనిని రటి ాతెలయవలెనని భ్యవము. 

తేన- ఆ కార్ణము వలన  

పూరి్ మ్- ద్ఘనిక్ ముందు అనగ్న్ ధ్యనా మును చేరుటకు ముందు అవసథల యందు  

తతతదశాాయామ్- ఆయా దశ్ల 

తా జనమ్- తాా గ్ము 

శీప్రమ్ ఇతి- శీప్రమని 

వాలా శ్కాత ా - ప్ుతి వాలా  శ్క్ త వలన  

రరిజాఞయతే- తెలయుచునన ద్వ. 

 

ఈ శోృలమున, జీవుడు తిరిగి వచుచ నపుడు, ప్ీహాా ద్వ భ్యవమును పందుటకు ముందు ఆకాశాదులలో 

సంసర్ గరూరమైన అవసథలలో అచిర్కాలమే యుండునను విష్యము నిర్యాించరడుచువన ద్వ.  

 

జీవాతమ కు ఆకాశాదులతో లలుగు సంసర్ గవిశేష్ రూరమైన అవసథ 

చిర్కాలముండునా అథవా అలప కాలముండునా యని సప ష్మాుగ్న్ ప్ుతి యందు 

నిర్థశాంచరడుకుండుట చేత 

ుకాృవసథ రరిపూర్మాుగ్న్ గ్ర్ూ మును పందు వర్కును చిర్కాలముండ వచుచ ను, అథవా అద్వ 

రలి మైనచో అచిర్కాలము కూడ కావచుచ ను అనినట్లృ ఒల నియమము లేలనే యుండవచుచ ను. 

అనగ్న్, ఇంత కాలము వాటి సంసర్ గపు అవసథ యుండునని చెపుప టకు కుదర్దు. అద్వ అధిల 

సమయమైనను కావచుచ ను లేద్ఘ అతా లప  సమయమైనను కావచుచ ను.  

అని ఇట్లృ తలచుట అయుల తము.  

ఏలననగ్న్, ఈ విష్యమును నిర్యాించు వాలా ము ప్ుతి యందు చెరప రననద్వ. ఆ వాలా ము “ప్ీహి 

యవ ఓష్ధి వనసప తయిః మ్నష్టిః ఇతి జాయంతే”, “అథో వ ఖలు దురిన ప్ష్ప రతర్ం” అను ప్ుతి 

వాలా ము. ప్ీహాా ద్వ భ్యవమున రయటకు నిప్ష్క మించుట చాల లష్తార్మని దీని భ్యవము.  అనగ్న్ 
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ధ్యనాా దులలో జీవాతమ  అధిల సమయముండునని తెలయుచునన ద్వ. లనుల, ఆ ప్ీహాా ద్వ 

భ్యవమునకు భినన ముగ్న్ ఆకాశాదుల నుంన రయలెి డలుట జరుగునని గురి తంచవలెను. అనగ్న్ 

ఆకాశాదులలో జీవుడు అచిర్కాలము మ్నప్తమే ఉండునని దీనిని రటి ాతెలయవలెనని భ్యవము. 

ఈ కార్ణము వలన ద్ఘనిక్ ముందు అనగ్న్ ధ్యనా మును చేరుటకు ముందు అవసథల యందు ఆయా 

(ఆకాశాదుల సంసర్ గ) దశ్లనుంన రయలెి డలుట శీప్రముగ్న్ జరుగునని పై ప్ుతి వాలా  శ్క్ త వలన  

తెలయ వచుచ చునన ద్వ. 

 

ఇంతటితో నాతిచియధి లర్ణము ముగిినద్వ. 

 

।।అనాా ధిష్తిాధికరణము।।3-1-6।। 

 

।।సూ.।।అనాా ధిష్తిే పూరి వదభిలాపాత్।।3-1-24।। 

 

అనాా ధిషితిే- (ప్క్ందకు వచిచ న జీవుడు ధ్యనా మగునపుడు) అనా  జీవులచే నధిషింిరరనన ఆ 

ధ్యనా ము 

పూరి్ వత్- పూరి్ ము ఆకాశాదులందు వలెనే సంసర్ గమ్నప్తమును  

అభిలాపాత్- ఇచట కూడ చెరప రడుట వలన 

 

ఇతిఃపూరి్ ము “ఈ జీవులాకాశ్వాయిా దులగుచునాన రు” అను చోట ఆకాశ్వాయిా దులతో 

సంరంధమును పందుచునాన ర్నన ట్లృ ప్రలృతమునను ప్ీహాా దులతో సంరంధమును 

పందుచుంనర్నుట యు ల తము.  

 

।।సూ.।।అుదయమితి చేనన  శ్బాద త్।।3-1-25।। 

 

అుదధమ్- జాో తిషాోమము మొదలన లర్మ లు అరవిప్తము  

ఇతి చేత్- ఇటృనన చో 

న- అద్వ అయుల తము, ఏలననగ్న్ 

శ్బాాత్- (జాో తిషాోమ్నద్వ యజఞలర్మ ము అహింసాతమ లమని చెపుప నటి)ా శాత్రసతము వలన 

 

జాో తిషాోమ్నద్వ యజఞ లర్మ మునకు రుహింసాద్వ సంరంధముండుట వలన నద్వ అరవిప్తమనినచో 

నద్వ సరి కాదు. జాో తిషాోమ్నద్వలర్మ ములటివాి కావని శాత్రసతము చెపుప చునన ద్వ. 

 

।।సూ.।।రేతసిస గా్య గ్యఽథ।।3-1-26।। 

 

అథ- ధ్యనా మైన ్దర 
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ర్థతిస గా్య గ్ిః- ర్థతిస కుక  తోన సంరంధము  

(ఆమ్నన యతే- చెరప రననద్వ) 

 

ప్ీహాా ద్వ భ్యవానంతర్ము ఈ జీవులకు ర్థతసుస ను విడచునటి ాపురుషునితో సంరంధమును ప్ుతి 

చెపుప చునన ద్వ. 

సి ర్ గము నుంన తిరిగి వచుచ  జీవునిక్ ఆకాశాదులలో కేవలం సంశే ృష్మే యుండునని వెనులటి 

రండు అధిలర్ణములలో చెరప రననద్వ. కాని, ధ్యనా మయినపుడు, ఆ ధ్యనా మును శ్రీర్ముగ్న్ లలగ 

యుండునా యను సంశ్యము ఈ అధిలర్ణమున నివృతితంచరడుచునన ద్వ.  

 

పూరి్ రక్షము- 

 

1. “మేఘో భూతిా  ప్రవర్ ణతి। త ఇహ్ ప్ీహియవా ఓష్ధివనసప తయిః తిలమ్నష్ట ఇతి జాయనేత(ఛం. 

5-10-5)(“మేరమై వర్ ణముగ్న్ భూమిమీదకు వచుచ ను. అట్లృ వచుచ  జీవుడు, ధ్యనా ము, గ్యధుమలు, 

మూలలలు, చెట్లృ, నువిు లు, మినుములు మొదలనవిగ్న్ జనిమ ంచును.) అని చెరప రననందున, 

భూమిక్ తిరిగి వచుచ  జీవుడు “ధ్యనా ము మొదలనవాటిని శ్రీర్ముగ్న్ లలగ యుండును” అనియే 

తెలయవలెను (ఆకాశాదులలో వలె, ధ్యనా ము నందు సంశే ృష్మ్నప్త సంరర్క ము కాదు లద్ఘ).  

 

2. అట్లృ కాల, ఫలమునిచెచ డు లర్మ  ఏద్వయును లేలపోవుట వలన, జీవుడు ప్ీహాా దుల జనిమ ంచుట 

లేదని చెపుప ట కూడ అయుల తమే అగును. ఆ జీవుడు తాను వెనుల చేిన పారమునకు ఫలముగ్న్ 

ప్ీహాా దులలో జనిమ ంచి, ఆ పార ఫలమును అనుభవించునని తెలిక్కన వలెను. యాగ్న్దులు 

చేిన వారు తతతతుప ణా ఫలమును సి ర్ గమున అనుభవించినను, “అగిన షాోమీయం 

రుమ్నలభతే”(యజు. కాట. 6-1-11-76) అని అగిన షాోమీయమున కూడ రువును రల ఈయవలెనని 

లద్ఘ ప్ుతి ప్పోల తము. అట్లృ రల ఇచుచ ట కూడ ప్పాణహింసయే లనుల, ద్ఘనిక్ సంరంధించిన 

పారఫలమును జీవుడు ప్ీహాా దులలో అనుభవించును. ఇట్లృ పారఫలమును అనుభవించుటకు 

శ్రీర్ము కావలెను లనుల, ప్ీహాా దులను ఆ జీవుడు శ్రీర్ముగ్న్ లలగ యుండును. 

 

ిద్ఘధ ంతము- 

 

1. ప్ీహాా దులలో కూడ జీవుడు సంయోగ్మ్నప్తముగ్నే యుండును తరప  ఆ ప్ీహాా దులను 

శ్రీర్ముగ్న్ లలగ యుండడు. ప్ీహాా దులను లయమ నుభవమునకు తగిన శ్రీర్ముగ్న్ ప్ుతి భ్యవించిన ఆ 

విష్యము సప ష్మాుగ్న్ ఆ ప్ుతి యందు చెరప రన యుండును. కాని, ప్ుతులందు ఎచచ టనూ అట్లృ 

చెరప రడలేదు. అనగ్న్, ఆ జీవునకు, ఫలమీయుటకు రలి మైన లర్మ  ఆయా సి యగద్వ లోలములనే 

పూరిత అయినద్వ. అరలి మైన లర్మ శేష్ముతో ఆ జీవుడు తిరిగి వచుచ చునాన డు. ఆ లర్మ  వలన 

జీవునకు రంచమ్నహ్యతి అనంతర్మే ఫలము లలుగట ప్పార్ంభమగును. లనుల, ప్ీహాా దులలో లర్మ  

ఫలానుభవము కాని, అందులకు ప్ీహాా దులను జీవుడు శ్రీర్ముగ్న్ ధరించుట కాని జరుగ్దు.  

 

2. పూరి్ రక్షమున చెరప రననట్లృ, యజాఞదులలో రువులను రల ఇచుచ ట హింస కాదని “హిర్ణా  

శ్రీర్ ఊర్ధి  సి ర్ గం లోలమేతి” అని ఆ యజఞరువు సువర్దాేహ్ముతో సి ర్ గమును పందునని 

ప్ుతియే చెపుప చునన ద్వ. లనుల, అట్లృ యజఞములలో ఉరయోగించుట రువునకు హింస కాల 

ఉరకార్మే యగును. లనుల, తతాక ర్ణముగ్న్ పందరనన పారలర్మ ఫలానుభవమునకు జీవుడు 

ప్ీహాా దులను శ్రీర్ముగ్న్ లలగ యుండునని చెపుప ట కుదర్దు.  
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3. త్రస్వత గ్ర్ూ  విష్యమై చెరప రనన  రంచమ్నహ్యతి అనంతర్మే జీవునిక్ లయమ నుభవమునకు తగిన 

శ్రీర్ము సంప్పా్తంచును లనుల, అంతకు ముందు ప్ీహాా ద్వ విష్యముల జీవునకు కేవల 

సంశే ృష్ము తరప  శ్రీర్ధ్యర్ణమునకు అవకాశ్ము లేదు. 

 

283. జనా  ప్వీహా్మ ద్వనామ్నన  ప్ుతమిహ తద్వదం దేవమరతా తి వత్ సాా త్ 

283. జనా  ప్వీహా్మ ద్వనామ్నన  ప్ుతమిహ తద్వదం దేవమరతా తి వత్ 

సాా త్ 

నైరాతా ా ం సాథ వరాణాం నచ నిగమవిదిః సాథ రయనీతతి చేనన । 

పుణా స్తా వ ప్రవృతేత ఫలరర్హగణనే సాథ వరతిో క తృయోగ్యత్ 

రేతిః సిది ర ాా ణీవ హుా రచరతి జనిం సాథ వరేఽరా నా దేహే।। 
ఇహ్- ఈ ప్రలర్ణమున (జీవుడు) 

ప్ీహాా ద్వ నామ్నన - ధ్యనా భ్యవమునుంన 

జనమ ప్ుతమ్- పుటా్లల గూరిచ  ప్ుతి వలన “త ఇహ్ ప్ీహి యవా ఓష్ధివనసప తయితల మ్నష్ట ఇతి 

జాయంతే” అని చెరప రననద్వ 

తత్ ఇదమ్- ఇట్లృ ధ్యనా ము మొదలన వాటినుంన పుటా్లట అట్లృ చెరప రననట్లృ జరుగును.  

నిగ్మవినిః- వేద్ఘంతులు 

 సాథ వయణాం నైయతమ ా మ్-  సాథ వర్ రద్ఘర్థములకు ఆతమ  లేదని 

న చ సాథ రయంతి- అగీలరించరు 

ఇతి చేత్ న- అని సందేహించిన అద్వ అయుల తము 

పుణా స్ా వ ఫలరరిగ్ణనే- ఈ రంచాగిన విదా  యందు ఇషా్టపూయతద్వ పుణా లర్మ లను లలుగ ఫలమును 

తెలుపుటకు 

ప్రవృతేత- ఉదాు ల తమైన విచార్సర్ణ యందు 

 సాథ వర్తిో క్ త అయోగ్న్త్- “లర్మ  దోష్ముల వలన సాథ వర్తి మును పందెదర్ని పారలర్మ  

ఫలభూతముగ్న్ సాథ వర్తి మును చె ప్ నపుప డు పుణా లర్మ ను చేిన వారిక్ సాథ వర్తి ప్పా్తని చెపుప ట 

అయుల తము” అందువలన 

ర్థతిస గ్ి ర్ ణమ ణీవ- ర్థతస్వస చనము చేయు ్తృదేహ్మునందెట్లృ  అట్లృ 

అనా దేహే- వేఱైన ఆతమ ల దేహ్మయినపుడు 

 సాథ వర్థ్- ప్ీహాా ద్వ సాథ వర్ విశేష్ములందునూ  

జనిం ఉరచర్తి హి- జనమ ను అభినయించును. అతడు ఆయా సాథ వర్ములుగ్న్ నిజముగ్న్ 

జనమ మును పందడు. లయమ నుగుణముగ్న్ వేఱైనవారు ఎవి రో ఆ సాథ వర్జనమ నందునపుడు అతనతో 

సదృునిగ్న్ సంసర్ గమ్నప్తమును పందును. 

ఈ శోృలమున, ప్ీహాా దులలో నునన పుప డు కూడ జీవుడు జనమ నంద్వ, తన 

లర్మ ఫలావుభవముననుభవించునను పూరి్ రక్షాభిప్పాయము విర్ించరడుచునన ద్వ. 

 

ఈ ప్రలర్ణమున (జీవుడు) 

ధ్యనా భ్యవమునుంన 

పుటా్లల గూరిచ  ప్ుతి వలన “త ఇహ్ ప్ీహి యవా ఓష్ధివనసప తయితల మ్నష్ట ఇతి జాయంతే” అని 

చెరప రననద్వ.  

ఇట్లృ ధ్యనా ము మొదలన వాటినుంన జనిమ ంచుట ప్ుతుల యందే చెరప రననద్వ లనుల, జీవుడు ఆ 

ప్ీహాా దులలో కూడ జనమ నంద్వ, లర్మ ఫలమును అనుభవించుననియూ, ప్ీహాా ద్వ 
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 సాథ వర్ రద్ఘర్థముల కూడ ఆతమ  యుండును లనుల, ఇద్వ సంభవమేననియు (పూరి్ రక్షులు) 

సందేహించిన అద్వ అయుల తము. ఈ రంచాగిన విదా  యందు ఇషా్టపూయతద్వ పుణా లర్మ లను లలుగ 

ఫలమును తెలుపుటకు 

ఉదుా  ల తమైన విచార్సర్ణ యందు 

లర్మ  దోష్ముల వలన సాథ వర్తి మును పందెదర్ని పారలర్మ  ఫలభూతముగ్న్ సాథ వర్తి మును 

చె ప్ నపుప డు పుణా లర్మ ను చేిన వారిక్ సాథ వర్తి ప్పా్తని చెపుప ట అయుల తము” . అనగ్న్, ఆ 

పుణా లర్మ లనొనరిచ న ఆ జీవులు తమ పారలర్మ ను అనుభవించుటకు ఆ ప్ీహాా దుల జనమ నంద్వ 

తమ పారలయమ నుభవము పందు చునాన ర్ని చెపుప ట అయుల తము. అందువలన ర్థతస్వస చనము 

చేయు ్తృదేహ్మునందు జీవుడు ప్రవేశంచినపుడు ఆ తంప్న దేహ్మున లర్మ ఫలమును ఎట్లృ 

అనుభవించడో, అట్లృ  

వేఱైన ఆతమ ల దేహ్మయిన 

ప్ీహాా ద్వ సాథ వర్ విశేష్ములందునూ జనమ ను అభినయించును, తరప  అతడు ఆయా  సాథ వర్ములుగ్న్ 

నిజముగ్న్ జనమ మును పందడు. లయమ నుగుణముగ్న్ భినున డై ఆ ప్ీహాా దులలో జనమ నంద్వన ఎవి డో 

ఆ జీవునితో, చంప్దలోలమునుంన తిరిగి వచిచ , ఆ ప్ీహాా ద్వ సాథ వర్ముల చేరిన జీవుడు 

తతస దృునిగ్న్ సంసర్ గమ్నప్త ిథతిని మ్నప్తమే పందును, తరప  తచఛ రీర్మును లలగ, 

లర్మ ఫలమును అనుభవించడు. 

 

284. హింసాయోగ్యదుదయం ప్ుతివిహితమప్ నాా యా మిషాట ద్వకం తత్ 

284. హింసాయోగ్యదుదయం ప్ుతివిహితమప్ నాా యా మిషాట ద్వకం 

తత్ 

పాపాంశ్మ్ ప్వీహిభ్యవ ప్రభృతిషు స్తకృతీ భుంక త ఇతా షా యుక తమ్। 

ఉకాత  మంప్తారథవాదిః రుహితమితి సా తచా క్తాస వదేషామ్ 

ప్ూతే యజ్ఞ ావధోసావవధ ఇతి మనుసౌత తి నింద్ఘ తిి హ్మనా త్।। 
 

ఇషా్టద్వలమ్- యాగ్న్దులు 

ప్ుతివిహితమ్- వేదములందు విధించరనననూ 

హింసాయోగ్న్త్- రువధను చేయు రూరమున హింసకు సంరంధించుట వలన 

అుదధమ్- పారమిప్శతమైనదని చెపుప ట 

నాా యా మ్- నాా యసమమ తమైనదే 

సులృతీ- యాగ్న్దులను చేయు పుణా శాల కూడ 

ప్ీహిభ్యవ ప్రభృతిషు- ప్ీహాా ద్వ రూరమైన జనమ లందు 

తతాప పాంశ్మ్- యాగ్మునందు చేిన పుణా మునకు సంరంధించిన పాపాంశ్మును 

భుంకే త- అనుభవించును. అనగ్న్ పుణా లర్మ మైన యాగ్మును చేయుట చేత సి ర్ గమునూ, ఆ యాగ్ 

సంరంధమైన రుహింస వలన ప్ీహాా ద్వ రూరమున జనిమ ంచి తతాప రఫలమును అనుభవించును.  

ఇతా ్- ఇట్లృ లలప న చేయుట 

అయుల తమ్- అయుల తము, ఏలననగ్న్ 

ఏష్టమ్- ఈ రువుల 

సా- ఆ హింస కూడ 

తచిచ క్తాస వత్- ఆ రువునకు శ్త్రసతచిక్తస  వలె  

రుహితమితి- ఆ రువునకు తదుతతర్కాలమున మహాసుఖ్యనుభవమునకు కార్ణమగుట చేత ఆ 

రువధ తాతాక లలముగ్నే క్ంచిత్ దుిఃఖమని 
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మంప్తార్థవాద్రుకాత- “న వా ఉ ఏతప్నీప యస్వ న రిషా్ ి” ఇతాా ద్వ మంప్తముల యందు “హిర్ణా  

శ్రీర్ిః ఊర్ ధి మ్ సి ర్ గమ్ లోలమేతి” ఇతాా ద్వ అర్ థవాదముల చేతనూ ప్రతిపాద్వంచరననద్వ. 

మనుిః- ప్రమ్నణశాల అయిన మనువుచే కూడ 

యజేఞ అసౌ వధిః అవధ” ఇతి ప్ూతే- యజఞమున జరుగు రువధ, నిజమునకు రువధ కాదను 

అభిప్పాయమే చెరప రననద్వ.  

ఇహ్- యాగ్న్ద్వ విష్యమున  

నింద్ఘతు- యాగ్న్ద్వ లర్మ ను నింద్వంచుట అయిననూ 

అనా త్ సౌతతి- అద్వ ఆ యాగ్ సంరంధిత జాఞనమును సుతతించుటకే యగును.  

 

“నహి నింద్ఘనాా యము” న అటి ానింద కూడ నింద్వంచుటకు వరి తంచల, ద్ఘనిచే నింద్వతమైన ద్ఘని 

లనన , వేఱొలక ద్ఘనిని ప్రశ్ంించుటకే యగును. ఇచచ ట కూడ యాగ్న్దులలో రుహింస, రువును 

హింించుటకు కాల, తదురకార్మునకే యగును” అని భ్యవము. 

ఈ శోృలమున, యజాఞదులలో చేయరడు రువధ నిజమునకు హింస కాల ఆ రువునకు 

మహ్మరకార్మే యగును. లనుల, యజాఞదులు చేినవారు తతస ంరంధితమైన పారలర్మ ఫలమును 

ప్ీహాా దులలో నునన పుడు అనుభవించెదరు అను పూరి్ రక్షవాదము అయుల తమే యగునని 

నిష్క రి ణంచరడుచునన ద్వ.  

 

 “వేదముల యందు, యాగ్న్దులలర విధించరనన రువధ,  హింసకు సంరంధించుట వలన 

పారమిప్శతమైనదని చెపుప ట 

నాా యసమమ తమైనదే 

యాగ్న్దులను చేయు పుణా శాల కూడ ప్ీహాా ద్వ రూరమైన జనమ లందు యాగ్మునందు చేిన 

పుణా మునకు సంరంధించిన పాపాంశ్మును అనుభవించును. అనగ్న్ పుణా లర్మ మైన యాగ్మును 

చేయుట చేత సి ర్ గమునూ, ఆ యాగ్ సంరంధమైన రుహింస వలన ప్ీహాా ద్వ రూరమున జనిమ ంచి 

తతాప రఫలమును అనుభవించును”. ఇట్లృ లలప ంచి చెపుప ట అయుల తము, ఏలననగ్న్ 

ఈ రువుల ఆ హింస కూడ 

ఆ రువునకు శ్త్రసతచిక్తస  వలె  తదుతతర్కాలమున మహాసుఖ్యనుభవమునకు కార్ణమగును. ఆ 

రువధ తాతాక లలముగ్నే సి లప  దుిఃఖకార్ణమనియు, తదనంతర్ము ద్ఘనిక్ లలుగ 

మహ్మరకార్మునకు కార్ణమగుననియూ,  

“న వా ఉ ఏతప్నీప యస్వ న రిషా్ ి” ఇతాా ద్వ మంప్తముల యందు “హిర్ణా  శ్రీర్ిః ఊర్ ధి మ్ సి ర్ గమ్ 

లోలమేతి” ఇతాా ద్వ అర్ థవాదముల చేతనూ ప్రతిపాద్వంచరననద్వ. 

ప్రమ్నణశాల అయిన మనువుచే కూడ “యజేఞ అసౌ వధిః అవధ” ఇతి యజఞమున జరుగు రువధ, 

నిజముగ్న్ రువధ కాదను అభిప్పాయమే చెరప రననద్వ. కావున,  యాగ్న్ద్వ విష్యమున  

యాగ్న్ద్వ లర్మ ను నింద్వంచుట, 

అద్వ ఆ యాగ్ సంరంధిత జాఞనమును సుతతించుటకే యగును.  

 

“నహి నింద్ఘనాా యము” న అటి ానింద కూడ నింద్వంచుటకు వరి తంచల, ద్ఘనిచే నింద్వతమైన ద్ఘని 

లనన , వేఱొలక ద్ఘనిని ప్రశ్ంించుటకే యగును. ఇచచ ట కూడ యాగ్న్దులలో రుహింస, రువును 

హింించుటకు కాల, తదురకార్మునకే యగును” అని భ్యవము. 

 

285. కరుతరోదషం ద్వశేత్ సంజరానమిహ రశోసతత్ ప్కతోశాో రక్త్రాా త్ 

285. కరుతరోదషం ద్వశేత్ సంజరానమిహ రశోసతత్ ప్కతోశాో రక్త్రాా త్ 

తసాా దసాి నిన షేధం క్షిరతి న విధిర్హతా ప్ువన్ సాంఖా భకాత ిః। 
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నిరూయ తే రశ్ి నరేథ న ఖలు తదుచతం ప్షటరశా్చ ద్వకలప ిః 

తతతతాక లాధికార్హ ప్రతినియత ఇతి కాి ప్ న సాా ద్వి రోధిః।। 
ఇహ్ రశోసస ంజఞరనమ్- యాగ్మున రువధ 

లరుతిః దోష్మ్- యాగ్లర్ త కాలాంతర్మున అనుభవించవలిన దుిఃఖహేతువన పారమును 

ద్వశేత్- లలుగనట్లృ చేయును 

తత్- ఆ రువధయే 

ప్లతోిః చ ఉరకుయా త్- యాగ్మునకు ఉరకార్లమగును 

తసామ త్- ఇటి ా రువధ పారమునకు కార్ణమగుటయూ, మఱియూ రువధ యాగ్మునకు 

ఉరకార్లమగుటయూ —ఇట్లృ ఈ రండు విష్యములునూ ప్పామ్నణలములే యగుట వలన  

విధిిః- అగీన షోమీయం రుమ్నలభేత” ఇతాా ద్వ విధులు 

అ మి న్- రువధ యందు 

నిష్యధం న క్షిరతి- నిష్యధమును లలప ంచవు 

ఇతి సాంఖా భకాతిః అప్బువన్- అని సాంఖా ిద్ఘధ ంత ప్రవర్ తకులు చెప్పప దరు.  

రశి్ నర్థ థ నిరూధ తే- రువునకు అనర్థమును రరిహార్ము చేయుట అనగ్న్ పా్ష్మిైన క్షుప్దశ్రీర్పు 

సంరంధమునుంన విన్ంచి 

తత్- ఆ విన వడుట వలన ఉతతమ శ్రీర్ప్పా్త లలగంచుటచే 

తత్- ఆ వధ  పారమని చెపుప ట 

ఉచితమ్ న ఖలు- ఉచితము కాదు లద్ఘ. అట్లృన ్ష్రాువు ఇతాా దులను లలప ంచుట ఎందులకు 

అనిన 

్ష్రాశిా ద్వలలప ిః- పుయణేతిహాసాదులలో తెలయవచిచ నట్లృ ్ష్రాువును చేి ద్ఘనిని ఉంచుక్కని 

యాగ్ము చేయుట 

తతతత్ కాలాధికారి ప్రతినియతిః- ఆయా లృతయుగ్న్దుల యందు ఆయా ుదధయాజుల విష్యమున 

వా విథతమైనద్వ.  

ఇతి కాి ్ న విరోధిః సాా త్- ఈ విధముగ్న్ అర్థము చేసుక్కనిన ఎటి ావిరోధమునూ లేదు. 

యాగ్న్ర్థమై వధించరనన రువునకు ఉతతమగ్తి ప్పా్త లలుగను లనుల, అందు జరుగునద్వ రుహింస 

కాదు అని వెనుల నిరూ్ంచరననద్వ. అట్లృన, క్కందరు ్ష్రాువు( ్ంనతో చేిన రువు) నేల 

యురయోగించెదరు! అను సంశ్యము ఈ శోృలమున నివృతిత చేయరడుచునన ద్వ.  

 

యాగ్మున రువధ యాగ్లర్ త కాలాంతర్మున అనుభవించవలిన దుిఃఖహేతువన పారమును 

లలుగనట్లృ చేయును. ఆ రువధయే యాగ్మునకు ఉరకార్లమగును. ఇటి ా రువధ పారమునకు 

కార్ణమగుటయూ, మఱియూ రువధ యాగ్మునకు ఉరకార్లమగుటయూ —ఇట్లృ ఈ రండు 

విష్యములునూ ప్పామ్నణలములే యగుట వలన “అగీన షోమీయం రుమ్నలభేత” ఇతాా ద్వ విధులు 

రువధకు నిష్యధమును లలప ంచవు. అని సాంఖా ిద్ఘధ ంత ప్రవర్ తకులు చెప్పప దరు. కాని, రువునకు 

ఉరకార్ము చేయుట అనగ్న్ ద్ఘని పా్ష్మిైన క్షుప్దశ్రీర్పు సంరంధమునుంన ద్ఘనిని (ద్ఘని 

ఆతమ ను) విన్ంచి 

ఆ విన వడుట వలన ద్ఘనిక్ ఉతతమ శ్రీర్ప్పా్త లలగంచుటచే 

ఆ వధ  పారమని చెపుప ట 

ఉచితము కాదు లద్ఘ. అట్లృన క్కందరు ్ష్రాువు ఇతాా దులను లలప ంచుట ఎందులకు అనిన 

పుయణేతిహాసాదులలో తెలయవచిచ నట్లృ, ్ష్రాువును చేి ద్ఘనిని ఉంచుక్కని యాగ్ము చేయుట 

లృతయుగ్న్దుల యందు ఆయా ుదధయాజుల విష్యమున వా విథతమైనద్వ. ఈ విధముగ్న్ అర్థము 

చేసుక్కనిన ఎటి ావిరోధమునూ లేదు. 
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286. క్ంచోతస రాగ రవాద ప్కమమిహ జహతిః కీదృశీ నితా హింసా 

286. క్ంచోతస యగరవాద ప్లమమిహ్ జహ్తిః కీదృశీ నితా హింసా 

ుదధం న కాి ్ ిదేధా త్ తవ హి విధిరదం సప ృష్తాతతనిన ష్యధమ్। 

యప్తా సతాా ద్వ వధం తదను చ విహితా నిష్క ృతిిః తనిన మితాత  

తప్తాగ్తాా  తథా సాా ద్వతర్వదథవా కేవలం తనిన మితతమ్।। 

 

క్ంచ- మఱియు 

ఇహ్- రువును వధించు విష్యమునందు 

ఉతస యగరవాదప్లమమ్- సామ్ననా వచనము మఱియు విశేష్వచనముల యందు ద్ఘని 

అరవాదమును చె ప్ న ప్లమము ఎటృనిన “న హింసాా త్ ఇతి సామ్ననాే న” అను వచనమున 

హింసానిష్యధమునూ, ద్ఘనిక్ అరవాదమై చె ప్ న “అగిన షోమీయం రుమ్నలభేత” అను విశేష్ 

వచనము వలన హింసావిశేష్ విష్యము మొదట చె ప్ న సామ్ననా  విధిక్ అరవాదమగునను 

ప్లమమును 

జహ్తిః తవ- రరితా జించు నీకు 

నితా  హింసా కీదృశీ- పాపాంశ్ర్హితమై ుదధమైన హింస యుండదు. ఏ హింస యైనను 

పాపాంశ్సంరంధితమయే యుండును.  

విధిరదమ్- విధించరనన సమసత లర్మ లును 

సప ృష్ ాతతతనిన ష్యధమ్- వాటి నిష్యధములతో సంరంధించియే యుండును. ఎటృనగ్న్, రంచమహా 

యజాఞనుషి్టన, హ్మమ్నదులు కూడ ప్ీహి, తిల, మ్నష్, క్షీయదులచే చేయవలినదగుటచే, 

ప్ీహాా దుల హింసను కూనయే యుండును. 

“రంచ సనా గ్ృహ్సథసా  వర్ తంతే అహ్ర్హ్ిః తథా” ఇతాా దులచే మన ద్నంద్వన కారా్ ములెనిన యో 

హింసాతమ లములే యగును. అందువలన 

తవ ుదధం కాి ్ న ిదేధా త్- కేవల పుణాా తమ లమైన లర్మ ము ఎచచ టనూ వేదభ్యగ్ముల ిద్వధంచదు.  

యప్త- వివాహాద్వ విష్యముల 

అసతాా ద్వ- అనృత వచనాదులు 

వధమ్- విధిరలముచే ప్పారతమగును 

తదను- తదనంతర్ము 

తనిన మితాత  నిష్క ృతిశ్చ  విహితిః- అటి ా అనృతవచనమును చె ప్ నందులకు ప్పాయశచ తతమును 

విధించు వాలా మునకు గ్తా ంతర్ము లేని కార్ణమున 

తథాసాా త్- అనృతవచనము మఱియు సతా వచనము కూడ యుండవచుచ ను. అథవా 

తత్- వివాహాద్వ విష్యమున అసతా వచనము 

ఇతర్వత్- ఉరయగ్న్దులవలె 

లవల నిమితతమ్- కాలసూచలమ్నప్తముచే ప్రవృతతమగును. 

 

యజఞమున, రువధ పారమని పేర్కక నిన, మన ద్నంద్వన కారా్ ములనిన యూ కూడ 

హింసాతమ లములే యగును. లనుల, అట్లృ భ్యవింరల, ఒల కారా్ ము నిరి్ హించినపుడు, సామ్ననా  

ధర్మ ము, విశేష్ధర్మ ము అను రంటి యందు వివేలము లలగ యుంన, అటి ాకారా్ ము యొలక  అంతిమ 

ప్రయోజనమును రరిగ్ణనలోనిక్ తీిక్కని తదనుగుణముగ్న్ ప్రవరి తణచవలెనని ఈ శోృలమున 

విష్క రి ణంచరడుచువన ద్వ.  

 

రువును వధించు విష్యమునందు ప్ుతి యందు చెరప రనన, సామ్ననా వచనము మఱియు 

విశేష్వచనములును తదరవాదములును చె ప్ న ప్లమము ఎటృనిన “న హింసాా త్ ఇతి సామ్ననాే న” 

అను వచనమున హింసానిష్యధమునూ, ద్ఘనిక్ అరవాదమై చెరప రనన “అగిన షోమీయం 
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రుమ్నలభేత” అను విశేష్ వచనమున హింసావిశేష్ విష్యమును చెర్ప రననవి.  మొదట 

చెరప రనన సామ్ననా  విధి మ్నప్తము రరిగ్ణంచి, తదరవాదప్లమమును 

రరితా జించిన, పాపాంశ్ర్హితమై ుదధమైన కారా్ మేద్వయును లభా ము కాదు. అనగ్న్, ఏ హింస 

యైనను పాపాంశ్సంరంధితమయే యుండును. విధించరనన సమసత లర్మ లును 

వాటి నిష్యధములతో సంరంధించియే యుండును. ఎటృనగ్న్, రంచమహా యజాఞనుషి్టన, 

హ్మమ్నదులు కూడ ప్ీహి, తిల, మ్నష్, క్షీయదులచే చేయవలినవగుటచే, అవి కూడ ప్ీహాా దుల 

హింసను కూనయే యుండును. 

“రంచ సనా గ్ృహ్సథసా  వర్ తంతే అహ్ర్హ్ిః తథా” ఇతాా దులచే మన ద్నంద్వన కారా్ ములెనిన యో 

హింసాతమ లములే యగును. అందువలన కేవల పుణాా తమ లమైన లర్మ ము ఎచచ టనూ వేదభ్యగ్ముల 

ిద్వధంచదు. వివాహాద్వ సందర్ూ ముల కూడ అనృత వచనాదులు విధిరలముచే ప్పా రతమగును. 

తదనంతర్ము 

అటి ా అనృతవచనమును చె ప్ నందులకు ప్పాయశచ తతమును విధించు వాలా ములు కూడ 

చెరప రడును. ఇట్లృ, విధి వాలా ములను, సామ్ననా , విశేష్ ధర్మ  రూరమున సమని యము చేిక్కని, 

అర్థము చేిక్కన వలెను. అట్లృన, యజాఞదులలో జరుగు రువధ్యదులు హింసాతమ లము కాదని 

తెలయనగును. 

 

ఇంతటితో “అనాా ధిషితిాధిలర్ణము” ముగిినద్వ. 

 

287. అశలషటం విప్గహ్మదా ిః నభ ఇవ ముసలిః క్షేప్తిణం క్తచద్ఘహుిః 

287. అశ ృష్ంా విప్గ్హాద్ా ిః నభ ఇవ ముసలిః క్షేప్తిణం కేచిద్ఘహ్యిః 

లయమ లయత ర్మేవం ఫలమ్ వివిధోపాధి భేద్లనిష్మి్। 

అవా ల తసాా రవర్ గం భవభజమ్ చానాద్వ ముల త సి భ్యవమ్ 

తేష్టమితి ం మనీష్టం రహిర్లృత నయైర్థష్ వయగా్ పాదిః।। 

 

ఈ శోృలమున సాంఖా , అది్ త ిద్ఘధ ంతముల నియలర్ణము చేయరడుచునన ద్వ.  

 

కేచిత్- క్కంతమంద్వ అనగ్న్ సాంఖ్యా లును, అది్ తులును 

ముసలిః- ముసలములతో అనగ్న్ బాధలలగంచు ప్రహార్ములతో 

నభ ఇవ- ఆకాశ్మునకు బాధ ఎట్లృ లలుగ్దో ఆ విధముగ్న్ 

క్షేప్తిణమ్- జీవాతమ ను 

విప్గ్హాద్ా ిః- బాధలములన దేహేంప్ద్వయాదుల చేత 

అశ ృష్ంా ఆహ్యిః- బాధించరడదని ప్రతిపాద్వంచిరి. ఇట్లృ ఫలభోల తృతి ము లేదని చె ప్ నట్లృ 

లర్ తృతి మునూ లేదని చె ప్ రి.  

ఏవమ్- ఈ విధముగ్న్ ఎట్లృ భోల తృతి ముండదో, అట్లృ 

లయమ లయత ర్మ్- లర్మ లను చేయు లర్ తృతి ము కూడ క్షేప్తజుఞలకు లేనట్లృ చె ప్ రి. 

ఫలమ్- (అట్లృ వారు) సాంసారిల ఫలము కూడ లేనట్లృ చెప్పప దరు.  

వివిధ ఉపాధి భేద్ల నిష్మి్- జీవునిక్ ఉపాధి అయిన అహ్ంకాయదుల యందు ఈ లర్ తృతి , 

భోల తృతిా దులు నిష్మిైనవని వారు చెప్పప దరు. ఇట్లృ లర్ తృతి , భోల తృతిా ద్వ సాంసారిల ధర్మ ములు 

అహ్ంకార్మునకనచో మోక్షము “ఎవరిక్” అని ప్రశన ంచిన మోక్షము ప్రలృతిక్ అని చెప్పప దరు.  

అవా ల తసా  అరవర్ గమ్- మోక్షము ప్రలృతిక్ “సంసర్తి రధా తే ముచా తే చ నానాప్శ్యా ప్రలృతిిః” అని 

వారు చెప్పప దరు. 

భవభుజమ్చ వసుతతా- నానావిధమైన సాంసారిల దుిఃఖములకు భ్యగి అయిన జీవాతమ  
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అనాద్వ ముల త సి భ్యవమ్- తన సి రూరమున ఎలృపుప డూ నితా , ముల త సి భ్యవుడే నని చెప్పప దరు. 

“తసామ నన  రధా తే- నా్ ముచా తే- నా్ సంసర్తి లశచ త్” అనునద్వ వారి భ్యవము.  

ఇతథం మనీష్టమ్- ఈ విధముగ్న్ ప్రతిపాద్వంచు ిద్ఘధ ంతము  

ఏష్ వయగ్ా  పాదిః- ఈ మూడవ అధా్య యపు ప్రథమపాదమైన వయగ్ా పాదము  

నయైిః- అధిలర్ణ ిదధమైన నాా యములచే  

రహిర్లృత- నియలరించరననద్వ. 

ఈ పాదము యొలక  ప్రయోజనమేమి! అను విమర్శ  చేినచో, ఈ వయగ్ా  పాదమునందు, 

సాంఖ్యా లును, శాంలయది్ తులును ప్రలృతియే సంసార్మునకూ, మోక్షమునకు కూడ ఆటంలము. 

జీవుడు సహ్జముగ్న్ నితా , ుదధ, బుదధ, ముల త సి భ్యవి అని చెప్పప డు వారి ిద్ఘధ ంతములు జీవుని 

ఉప్తాక ంతి, గ్తి, ఆగ్తి ఇతాా ద్వ అవసథలను వరింాచిన ఈ ఆరు అధిలర్ణముల యందు 

సూప్తకారులచే ఉభయసామ్ననా ముగ్న్ నియలరించరననవి. అనగ్న్ సాంఖా్య లు, శాంలయది్ తులును 

కూడ ఈ పాదమునందు నియలరించరనరి అని భ్యవము. 

ఇట్లృ, ఈ శోృలమున సాంఖా , అది్ త ిద్ఘధ ంతముల నియలర్ణము చేయరడుచునన ద్వ.  

 

క్కంతమంద్వ అనగ్న్ సాంఖ్యా లును, అది్ తులును 

ముసలములతో, అనగ్న్ బాధలలగంచు ప్రహార్ములతో 

ఆకాశ్మునకు బాధ ఎట్లృ లలుగ్దో, ఆ విధముగ్న్ 

జీవాతమ  బాధలములన దేహేంప్ద్వయాదుల చేత బాధించరడదని ప్రతిపాద్వంచిరి. ఇట్లృ జీవాతమ కు 

ఫలభోల తృతి ము లేనట్లృ లర్ తృతి మునూ లేదని చె ప్ రి. 

అట్లృ వారు సాంసారిల ఫలము కూడ జీవునిక్ లేనట్లృ చెప్పప దరు.  

జీవునిక్ ఉపాధి అయిన అహ్ంకాయదుల యందు ఈ లర్ తృతి , భోల తృతిా దులు నిష్మిైనవని వారి 

భ్యవము. ఇట్లృ లర్ తృతి , భోల తృతిా ద్వ సాంసారిల ధర్మ ములు అహ్ంకార్మునకనచో మోక్షము 

“ఎవరిక్” అని ప్రశన ంచిన మోక్షము ప్రలృతిక్ అనగ్న్, “సంసర్తి రధా తే ముచా తే చ నానాప్శ్యా 

ప్రలృతిిః” అని వారి అభిప్పాయము. 

నానావిధమైన సాంసారిల దుిఃఖములకు భ్యగి అయిన జీవాతమ  తన సి రూరమున ఎలృపుప డూ నితా , 

ముల త సి భ్యవుడే నని వారు చెప్పప దరు. “తసామ నన  రధా తే- నా్ ముచా తే- నా్ సంసర్తి లశచ త్” 

అనునద్వ వారి వాదము. ఈ విధముగ్న్ ప్రతిపాద్వంచు వారి ిద్ఘధ ంతములు  

ఈ మూడవ అధా్య యపు ప్రథమపాదమైన వయగ్ా పాదమున అధిలర్ణ ిదధమైన నాా యములచే 

నియలరించరననవి. 

 

288. పాదేతి రాథ ిః షడసాి న్ వపుర్హహ విజహద్ధూ త సూక్ష్మ్ా ిః సహేయాత్ 

288. పాదేతి రాథ ిః షడసాి న్ వపుర్హహ విజహద్ధూ త సూక్ష్మ్ా ిః 

సహేయాత్ 

భుక తసి రోగఽరరోహేదనుశ్యసహితో మ్నప్తయా భినన మ్నరగిః। 

చంప్ద్ఘవాపాత ా ద్వ న సాా నిన రయరథజుషమంరరాదౌ సదృక తి మ్ 

తసాా చీఛ ప్ోఽవరోహిః రరవపుష్ చరం ప్వీహి పూరిే తు యోగిః।। 
ఇహ్- ఈ లోలమున 

వపుిః- విజహ్త్ 

దేహ్రరితాా గ్ము చేయు జీవాతమ  

భూతసూక్ష్మ ిః సహేయాత్- భూతసూక్షమ ముల నుంన రరిషి్ ల తమయే పోవును. (ఇద్వ తదంతర్ 

ప్రతిరతతా ధిలర్ణ విష్యము).  
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భుల త సి ర్ గిః- సి ర్ గసుఖమును అనుభవించిన జీవాతమ  

మ్నప్తయా భినన  మ్నర్గిః- సి లప  విలక్షణమైన మ్నర్గమున  

అనుశ్యసహితిః- భుల తశష్మాైన లర్మ తో కూననవాడై  

అవరోహ్తే- సి ర్ గలోలమునుంన ఈ లోలమునకు వచుచ ను. (ఇద్వ లృతాతా యాధిలర్ణ విష్యము) 

నిర్యరథ జుష్టమ్- నర్లమునకు పోవు మ్నర్గమును చేరిన జీవులకు 

చంప్ద్ఘవా్త ఆద్వ- చంప్దలోల ప్పా్త, రంచమ్నహ్యతి అపేక్ష ఇతాా దులు 

న సాా త్- లలుగ్వు(ఇద్వ అనిషా్టద్వ కారా్ ధిలర్ణ విష్యము) 

అంరయద్- ఆకాశాదులను చేరినపుడు  

సదృశ్తి మ్- ఆకాశాదుల సాదృశా్ మే వినా ఆయా రూరముల జనమ ముండదు 

(ఇద్వ తతాస ి భ్యవాా రతతా ధిలర్ణ విష్యము) 

తసామ త్- ఆకాశాదులనుంన 

అవరోహ్ిః- నిర్ గమనము 

శీప్రిః- శీప్రముగ్నే లలుగను 

(ఇద్వ నాతిచియధిలర్ణ విష్యము) 

రర్వపుషి- ఇతర్ జీవుల శ్రీర్మైన  

ప్ీహి పూర్థి తి- ప్ీహి, తిల, మ్నష్టదుల యందు (జీవాతమ కు) 

చిర్ంయోగ్సుత- సంసర్ గ మ్నప్తిథతియే చాల కాలముండును. (ఇద్వ అనాా ధిషితిాధిలర్ణ విష్యము) 

ఈ విధముగ్న్ 

అ మి న్ పాదే- ఈ తృతీయాధ్యా య, ప్రథమపాదమున  

ష్డయథసుత- ఆరు అధిలర్ణముల సంప్గ్హార్థము ఈ శోృలమున చెరప రననద్వ. 

ఈ శోృలమున,  శీమీ్నన్ దేశకులు, ఈ తృతీయాయాధ్యా యపు ప్రథమపాదమున నునన  ఆరు 

అధిలర్ణముల యొలక  సంప్గ్హార్థమును తెలుపుచునాన రు.  

 

ఈ లోలమున  దేహ్రరితాా గ్ము చేయు జీవాతమ  భూతసూక్షమ ములను కూనయే పోవును. (ఇద్వ 

తదంతర్ ప్రతిరతతా ధిలర్ణ విష్యము).  

సి ర్ గసుఖమును అనుభవించిన జీవాతమ  సి లప  విలక్షణమైన మ్నర్గమున భుల తశష్మాైన లర్మ తో 

కూననవాడై  సి ర్ గలోలమునుంన ఈ లోలమునకు వచుచ ను. (ఇద్వ లృతాతా యాధిలర్ణ విష్యము) 

నర్లమునకు పోవు మ్నర్గమును చేరిన జీవులకు చంప్దలోల ప్పా్త, రంచమ్నహ్యతి అపేక్ష 

ఇతాా దులు 

లలుగ్వు(ఇద్వ అనిషా్టద్వ కారా్ ధిలర్ణ విష్యము) 

ఆకాశాదులను చేరినపుడు  

ఆకాశాదుల సాదృశా్ మే వినా ఆయా రూరముల జీవునకు జనమ ముండదు 

(ఇద్వ తతాస ి భ్యవాా రతతా ధిలర్ణ విష్యము). 

ఆకాశాదులనుంన నిర్ గమనము జీవునకు శీప్రముగ్నే లలుగను 

(ఇద్వ నాతిచియధిలర్ణ విష్యము). 

ఇతర్ జీవుల శ్రీర్మైన  

ప్ీహి, తిల, మ్నష్టదుల యందు (జీవాతమ కు) 

సంసర్గ మ్నప్తిథతియే చాల కాలముండును. (ఇద్వ అనాా ధిషితిాధిలర్ణ విష్యము) 

 

ఈ విధముగ్న్ ఈ తృతీయాధ్యా య, ప్రథమపాదమున ఆరు అధిలర్ణముల సంప్గ్హార్థము ఈ ఒలక  

 శోృలమున చెరప రననద్వ. 

ఇంతటితో అధిలర్ణసాయవళ్ళ తృతీయాధ్యా యము యొలక  ప్రథమపాదము ముగిినద్వ. 
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।।తృతీయాధ్యా యము- ద్వి తీయపాదము।। 

 

।।ఉభయలంగ పాదము।। 

 

సాధనాధ్యా యమైన ఈ తృతీయాధ్యా యమున తృతీయ పాదము నుంన రర్మ్నతమ కు 

నిరూ్ంచరడు ప్పారా తి ము, ఉపాసా తి ము, రర్ప్రహ్మ మును పందు సాధనములన 

ఉపాసనాదులు, ప్రహ్మ విదా లు రరిశీలంచరడును. ద్ఘనిక్ ముందు, ప్రథమపాదమున జీవుడు 

సి లయమ నుగుణముగ్ సి యగద్వలోలములను పోయి, మర్ల ఈ లోలమునకు వచిచ  జాప్గ్దవసథ యందు 

దుిఃఖముల ననుభవించుచునాన డని జీవాతమ  దోష్ములు రహిర్గతము చేయుట జరిగినద్వ. అట్లృ 

సి రన , సుషురతా వసథలు  కూడ రరిశీలంచరన, ఆ అవసథలలో కూడ జీవుడు అనుభవించు 

దుిఃఖ్యదుల తెలుపుట ద్ఘి య జీవాతమ  సి లయమ నుగుణముగ్న్, ప్రలృతి సంసర్ గముచే 

దుిఃఖభ్యజనుడగుచునాన డని నియధ రించరన, రర్మ్నతమ  అట్లృ కాల సమసత 

లళా్య ణగుణలతానుడనియూ, అఖిలహేయ ప్రతా నీకుడనియూ ఈ పాదమున 

నిరూ్ంరరడుచునన ద్వ. రర్మ్నతమ కే చెంద్వన ఈ లళా్య ణగుణాలర్తి ము, అఖిలహేయ 

ప్రతా నీలతి మను ఈ రండు అతిశ్యములును రర్మ్నతమ  యొలక  ఉభయలంగ్ములనరడును. 

లనుల ఈ పాదమునకు “ఉభయలంగ్పాదము” అని పేరు. ఇందు మొదటగ్న్, “సంధా్య ధిలర్ణము” 

నందు జీవుని సి పాన వసథ గూరిచ  విచారించరన, అందు కూడ జీవుడు అనుభవించు దుిఃఖ్యదులు 

నిరూ్ంచరన, జీవుని సి పాన నుభవములను కూడ రర్మ్నతమ యే లలప ంచునని చెపుప ట ద్ఘి య ఈ 

అధిలర్ణమున రర్మ్నతామ తిశ్యము నిరూ్ంచరడుచునన ద్వ. 

 

289. ప్రహా్మ వ స్ి ిః సి భ్యవైిః రహుముఖమవదత్ ప్పాక తనాధా్య య యుగ్మా  

289. ప్రహా్మ వ స్ి ిః సి భ్యవైిః రహుముఖమవదత్ ప్పాక తనాధ్యా య 

యుగా్మ  

తసా్త హ్మకృషా  చంతా క్మితి పునరసౌ సాధనాధ్యా య మధా్య । 

మైవం విద్ఘా  ప్రభేతుతం విశ్దయతి రరంతద్వయ తప్ద్ధరభేద్ఘత్ 

సిదోయపాయాద్వభ్యవం ప్రథయతి చ విభోిః ప్పారా తృషాాప్రథిమేన ।। 
 

ప్పాల తనాధా్య య యుగ్మమ - ఈ శాత్రసతపు మొదటి మఱియు రండవ అధ్యా యములందు  

స్ి ిః సి భ్యవిః- తనకు చెంద్వన అసాధ్యర్ణమైన ధర్మ ములలో 

ప్రహ్మ  ఏవ- ఆ రర్ప్రహ్మ మును  

రహ్యముఖ- రహ్యప్రకార్ములుగ్న్ 

అవదత్- సూప్తకారులు సప ష్మాుగ్న్ ప్రతిపాద్వంచిరి.  

ఇహ్ సాధనాధ్యా యమధా్య - మోక్షసాధనములను ప్రతిపాద్వంచుటకు ప్రతేా క్ంచరనన ఈ మూడవ 

అధ్యా యపు మధా  భ్యగ్మున 

తసా - మొదట ప్రతిపాద్వంచరనన ప్రహ్మ వసుతవు గురించిన 

అసౌ పునయలృషా్  చింతా- మర్ల ఆకాంక్షను ప్పంచి ఆలోచనము చేయుట  

క్మితి- ఏ ప్రయోజనమునకు? అని ఇట్లృ ఆక్షే్ంచిన 

మైవమ్- ఆ ఆక్షేరము అయుల తము 
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విద్ఘా ిః- మోక్షసాధనములన 

ఉపాసనలను 

ప్రభేతుతమ్- విభ్యగించి దరిశ ంర(జేయుటకు 

రర్మ్- ఉపాసనకు విష్యమైన రర్ప్రహ్మ  వసుతవును 

విశ్దయతి- సప ష్మాుగ్న్ (ఇచట) ప్రతిపాద్వంచుచునాన రు.  

తద్వధ- ఆ రర్వసుత విశ్దీలర్ణము 

తప్ద్భరభేద్ఘత్- ద్ఘని గుణ, భేదములతో  అనగ్న్ ఉభయలంగ్తిా ద్వ విశేష్ములతో కూనన 

రర్ప్రహ్మ మే ధా్య నమునకు విష్యమగునని తెలుపుటకు మఱియూ 

ిదోధపాయాద్వ భ్యవంచ- రర్ప్రహ్మ ము ిదోధపాయమను భ్యవమును 

ప్పారా తృ షా్టప్రథ్వమేన - ప్పారా మైన రర్ప్రహ్మ మును పందుటకును, అందు అభినివేశ్ము 

లలుగ్(జేయుటకును 

ప్రథయతి- (ఇట్లృ) ప్రతిపాద్వంచుచునాన రు. ఇచచ ట విశేష్ముగ్న్ ప్రతిపాద్వంచరననవి 

రర్ప్రహ్మ  వసుతవు యొలక . 

1. ిదోధపాయతి ము మఱియు 

2. ిదోధపేయతి ము 

 

ీటి రంనంటి ప్రతిపాదన వలన ప్రహ్మ వసుతవు యొలక  ప్పా్త యందు విశేష్మైన తృష్యాు, 

అభినివేశ్మును లలుగును. ఇవి లేకునన  ఉపాయముననుషింిచుటకు అధికార్మే యుండదు. 

రర్ప్రహ్మ  ప్పా్తకాముడైన వా క్ త ప్రహ్మమ పాసనమును చేయగ్లడు. అందువలన 

“ఉభయలంగ్తిా ధిలర్ణము” ఉపాసనమును అవలంబంచుటకు విశేష్ముగ్న్ ఉరలరించును. 

 

ఈ శోృలమున శీమీ్నన్ దేశకులు ఈ సాధ్యనాధ్యా యమున, మధా లో వచుచ  “ఉభయలంగ్పాదము” 

అనరడు రండవ పాదము యొలక  ఆవశా్ లతయు, తప్తప యోజనమును విశ్దీలరించుచునాన రు.  

 

ఈ శాత్రసతపు మొదటి మఱియు రండవ అధ్యా యములందు  

రర్ప్రహ్మ మునకు చెంద్వన అసాధ్యర్ణమైన ధర్మ ములతో ఆ రర్ప్రహ్మ మును  

రహ్యప్రకార్ములుగ్న్ నిర్ ాి ంది ముగ్న్, సప ష్మాుగ్న్  

సూప్తకారులు ప్రతిపాద్వంచి యునాన రు.  

ఇల, మోక్షసాధనములను ప్రతిపాద్వంచుటకు ప్రతేా క్ంచరనన ఈ మూడవ అధ్యా యపు మధా  

భ్యగ్మున,  

మొదటిలో ప్రతిపాద్వంచరనన ప్రహ్మ వసుతవు గురించిన 

ఆకాంక్షను మర్ల ప్పంచి ఆలోచింర(జేయుట  

ఏ ప్రయోజనమునకు? అని ఇట్లృ ఆక్షే్ంచిన ఆ ఆక్షేరము అయుల తమే యగును. 

మోక్షసాధనములన ఉపాసనలను 

విభ్యగ్ము చేి దరిశ ంర(జేయుటకు 

ఉపాసనకు విష్యమైన రర్ప్రహ్మ  వసుతవును సప ష్మాుగ్న్ (ఇచట) ప్రతిపాద్వంచుచునాన రు.  

ఆ రర్వసుత విశ్దీలర్ణము ద్ఘని గుణ, భేదములతో  అనగ్న్ ఉభయలంగ్తిా ద్వ విశేష్ములతో 

కూనన రర్ప్రహ్మ మే ధా్య నమునకు విష్యమగునని తెలుపుటకును,  మఱియూ రర్ప్రహ్మ ము 

ిదోధపాయమను భ్యవమునెఱిగి,  ప్పారా మైన రర్ప్రహ్మ మును పందుటకు తగినట్లృ అందు 

అభినివేశ్ము లలుగుటకును 

(ఇట్లృ) ప్రతిపాద్వంచరడుచునన ద్వ. ఇచచ ట విశేష్ముగ్న్ ప్రతిపాద్వంచరననవి 

రర్ప్రహ్మ  వసుతవు యొలక  

 

1. ిదోధపాయతి ము మఱియు 
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2. ిదోధపేయతి ము 

 

ీటి రంనంటి ప్రతిపాదన వలన ప్రహ్మ వసుతవు యొలక  ప్పా్త యందు విశేష్మైన తృష్యాు, 

అభినివేశ్మును లలుగును. ఇవి లేకునన  ఉపాయముననుషింిచుటకు అధికార్మే యుండదు.     

రర్ప్రహ్మ ప్పా్తకాముడైన వా క్ తయే  ప్రహ్మమ పాసనమును చేయగ్లడు. అందువలన 

“ఉభయలంగ్తిా ధిలర్ణము” ఉపాసనమును అవలంబంచుటకు విశేష్ముగ్న్ ఉరలరించును. 

 

290. నైరుగణా మ్ ప్రహా ణశేా త్ వితథ ఇహ గుణిః ప్రహా  విదా్ఘ విభ్యగిః 

290. నైరుగణా మ్ ప్రహా ణశేా త్ వితథ ఇహ గుణిః ప్రహా  

విదా్ఘ విభ్యగిః 

సి స్తతి ైిః కలప ైశేా త్ ప్ుతిమత విహతిిః నాప్త దృ ష్టప్కపిప్। 

నిరోదషతి మ్ చ నితా ం యద్వ వదసి ముధ్యదోషశ్చంతా ర థయతన ిః 

కలప ా ం చేదుదషితా సాా త్ ప్రకృతిర్హతి రరక్షిరతయేచైషపాదిః।। 
 

ఈ శోృలమున సమసత హేయర్హితుడునూ, సలలలళా్య ణగుణాలరుడునూ అయిన రర్మ్నతమ ను 

నిరూ్ంచు ఉభయలంగ్పాదము విశేష్ముగ్న్ మ్నయావాదుల ప్రతిక్షేరణము చేయుచునన దని 

నిష్క రి ణంచుచునాన రు.  

 

ప్రహ్మ ణిః నైరుగణా ం చేత్- రర్ప్రహ్మ వసుతవునకు ఏ గుణమూ యుండదని అంగీలరించినట్లృన 

ఇహ్- ఈ సాధనాధా్య యమున మూడవ పాదమున  

గుణిః- ఒక్కక లక ద్ఘని గురించి, ఉపాసన యందు వా విథతమైన సంయది్ఘ మతిా ద్వ గుణముల 

కార్ణముగ్న్ 

ప్రహ్మ విద్ఘా  విభ్యగ్ిః- ప్రహ్మ విదా ల అనాో నా  భేదము యొలక  అవగ్న్హ్న లలగంచుట 

వితథిః- వా ర్ థమే యగును 

సిః- ఆ విద్ఘా భేదము 

లలప ైిః ఏైిః అసుత ఇతి చేత్- ఆరో్తమైన గుణములు అనగ్న్ ప్రహ్మ మునకు సంరంధించిన 

గుణములు అవాసతవములు అనగ్న్ ఆరో్ంచరడవలినవియేనని చె ప్ నటృయిన 

ప్ుతి మత విహ్తి- ప్ుతుల యందు అభిమతమైన అర్ థమునకు విరోధము లలుగను. అనాద్వకాలము 

నుంన వచిచ న అవిచిఛ నన మైన సంప్రద్ఘయానుసార్ముగ్న్  తెలయవచిచ న ప్ుతా ర్ థములనే 

లలప తములు అని చె ప్ నట్లృన లలప తము కానిదేమి యుండును! అట్లృ గుణములు లలప తమనన చో 

నటివాారు వేద్ఘంతమునకే రహిరూూ తులగుదురు. వేద్ఘంతమున “మనోప్రహేమ తుా పాస్వత” ఇతాా ద్వ 

వాలా ముల యందు దృషి ా విధి కానప డునట్లృ ఇచచ టనూ కావచుచ ననిన శీమీ్నన్ దేశకులు ద్ఘనిని 

కూడ ఇచచ ట నియలరించుచునాన రు. 

అప్త- ఈ రర్ప్రహ్మమ పాసనము చేయు సథలమున 

దృషి ా ప్లమోఽ్- “మనో ప్రహ్మ ” ఇతాా ద్వ వాలా ముల యందు ఎట్లృ  అట్లృ దృషి ావిధిప్లమము లేదు. 

దృషి ా విధి యనునద్వ ఒలద్ఘని యందునన  గుణములను మఱియొల ద్ఘని యందు ఆరో్ంచి, 

అనుసంధ్యనము చేయుట. “సతా తి ము,  జాఞ నతి ము” మొదలన రర్ప్రహ్మ  గుణములు సి రూర 

నిరూరల గుణములనవి.  

నిరాోష్తి మ్ చ నితా ం వది యద్వ- రర్ప్రహ్మ  యొలక  నిరాోష్తి ము నితా మైనద్వ అని చె ప్ నచో 
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దోష్ శాంతా ర్ థ యతన ిః ముధ్య- రర్ప్రహ్మ ము లనన  భినున డై సంసార్మునందునన  జీవుడే లేని 

కార్ణమున నితా  నిరాోష్తి మనునద్వ నిర్ర్ థలమే యగును. సంసార్దోష్ శాంతా ర్ థమై 

వేద్ఘంతప్శ్వణమును చేయుట వా ర్ థమే యగును 

లలప ా ంచేత్- నిరాోష్తి మును ఆరో్ంచవలెనని చె ప్ నచో 

దుష్తాా ప్రలృతిిః సాా త్- దోష్మును పంద్వ యుండుటయే రర్ప్రహ్మ  వసుతసి భ్యవమగును 

ఇతి- ఈ విధముగ్న్ 

రర్క్షిరతయేచ- మృష్టవాదులన ఇతర్ ద్ఘర్శ నికుల ప్రతిక్షేరమునక 

ఏష్ిః పాదిః- ఈ ఉభయలంగ్పాదము ప్రవృతతమైనద్వ. అందువలన ఈ పాదము నిర్ర్ థలము కాదు. 

 

ఈ శోృలమున సమసత హేయర్హితుడునూ, సలలలళా్య ణగుణాలరుడునూ అయిన రర్మ్నతమ ను 

నిరూ్ంచు ఉభయలంగ్పాదము విశేష్ముగ్న్ మ్నయావాదుల ప్రతిక్షేరణము చేయుచునన దని 

నిష్క రి ణంచుచునాన రు.  

 

రర్ప్రహ్మ వసుతవునకు ఏ గుణమూ యుండదని అంగీలరించినట్లృన 

ఈ సాధనాధ్యా యమున మూడవ పాదమున ఒక్కక లక ద్ఘని గురించి, ఉపాసన యందు వా విథతమైన 

సంయది్ఘ మతిా ద్వ గుణముల కార్ణముగ్న్ ప్రహ్మ విదా ల అనాో నా  భేదము యొలక  అవగ్న్హ్న 

లలగంచుట వా ర్ థమే యగును.  

ఆ విద్ఘా భేదము ఆరో్తమైన గుణములు అనగ్న్ ప్రహ్మ మునకు సంరంధించిన గుణములు 

అవాసతవములు అనగ్న్ ఆరో్ంచరననవియేనని చె ప్ నటృయిన ప్ుతుల యందు అభిమతమైన 

అర్ థమునకు విరోధము లలుగను. అనాద్వకాలము నుంన అవిచిఛ నన మైన సంప్రద్ఘయానుసార్ముగ్న్  

తెలయవచిచ న ప్ుతా ర్ థములనే లలప తములు అని చె ప్ నట్లృన లలప తము కానిదేమి యుండును! 

అట్లృ గుణములు లలప తమనన చో నటివాారు వేద్ఘంతమునకే రహిరూూ తులగుదురు. వేద్ఘంతమున 

“మనోప్రహేమ తుా పాస్వత” ఇతాా ద్వ వాలా ముల యందు దృషి ా విధి కానప డునట్లృ ఇచచ ట కూడ 

కావచుచ ననిన శీమీ్నన్ దేశకులు అటి ాఅభిప్పాయమును కూడ ఇచచ ట నియలరించుచునాన రు. 

 

“ఈ రర్ప్రహ్మమ పాసనము చేయు విష్యమున “మనో ప్రహ్మ ” ఇతాా ద్వ వాలా ముల యందు ఎట్లృ  

అట్లృ దృషి ా విధిప్లమము లేదు. “దృషి ా విధి” యనునద్వ ఒలద్ఘని యందునన  గుణములను 

మఱియొల ద్ఘని యందు ఆరో్ంచి, అనుసంధ్యనము చేయుట. “సతా తి ము,  జాఞ నతి ము” 

మొదలన రర్ప్రహ్మ  గుణములు సి రూర నిరూరల గుణములనవి. రర్ప్రహ్మ  యొలక  నిరాోష్తి ము 

నితా మైనద్వ అని చె ప్ నచో రర్ప్రహ్మ ము లనన  భినున డై సంసార్మునందునన  జీవుడే లేకునన , 

నితా  నిరాోష్తి మనునద్వ నిర్ర్ థలమే యగును. అటిచాో, సంసార్దోష్ శాంతా ర్ థమై 

వేద్ఘంతప్శ్వణమును చేయుట కూడ వా ర్ థమే యగును 

నిరాోష్తి మును ఆరో్ంచవలెనని చె ప్ నచో దోష్మును పంద్వ యుండుటయే రర్ప్రహ్మ  

వసుతసి భ్యవమగును. ఈ విధముగ్న్ మృష్టవాదులన ఇతర్ ద్ఘర్శ నికుల ప్రతిక్షేరమునక ఈ 

“ఉభయలంగ్పాదము” ప్రవృతతమైనద్వ. అందువలన ఈ పాదము నిర్ర్ థలము కాదు” అని ఈ 

 శోృలమున శీమీ్నన్ దేశకులు ఈ ఉభయలంగ్ పాదము యొలక  సార్ థలత ఈ శోృలమున 

 సాథ ్ంచుచునాన రు. 

 

291. క్ం చాదౌ చంతా భ్యవిః ప్రమితి విషయతా సి ప్రభతి మ్ స్తఖతి మ్ 

291. క్ం చాదౌ చంతా భ్యవిః ప్రమితి విషయతా సి ప్రభతి మ్ 

స్తఖతి మ్ 

విశి్చ ధిషిానతా చ సి రహుభవనధీిః నిర్హి శేషే కథం సాా త్। 
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సరి ప్ుతా ర థహ్మనం సి వచనవిహతిిః సరి మ్ననైశా్  బాధో 

మ్నయా వైయాతా భ్యజామితి సగుణదశోపాసిత పాదశా్  దుిఃసథిః।। 
 

క్ం చ- ఇంలనూ అనేల దోష్ములు వారి (మృష్టవాదుల) వాదమునందు లలవని చెపుప చునాన రు.  

ఆద్- శాత్రసాత ర్ంభమున మొదటి అధిలర్ణమున  

చింతా భ్యవిః- జిజాఞసా తి ము 

ప్రమితి విష్యతా- విచార్ము చేిన ద్ఘనిక్ ఫలభూతమై “ప్రమితి” అని చెరప రడు జాఞన విష్యము 

సి ప్రభతి మ్ సుఖతి మ్- సి యంప్రకాశ్లతి మునూ, ఆనందసి రూరమునూ  

విశిా ధిషి్టనతాచ- విశి్ ము ఆరో్తమగుట చేత ద్ఘనిక్ అధిషి్టనమగుటయు 

సి రహ్యభవనధీిః- “రహ్యసాా ం” అని చె ప్ నట్లృ రహ్యభవన సంలలప ము  

నిరిి శేష్య- ప్రహ్మ వసుతవు నిరిి శేష్మనునద్వ రర్మ్నర్థమైనచో అటి ా నిరిి శేష్ ప్రహ్మ మునందు 

ప్రమ్నణము 

లథం సాా త్- ఎట్లృ తానే అగును! ప్రహ్మ ము నిరిి శేష్మనునద్వ రర్మ్నర్థమే అయినచో “ప్రహ్మ  

జిజాఞసా లర్ తవాా ” అనగ్న్ “ప్రహ్మ  జిజాఞస లర్ తవా ము” మొదలన 

సరి్ ప్ుతా ర్ థ హానమ్- సరి్  ప్ుతా ర్ థముల తాతప రా్ ము తా జించినటృగును. 

సి వచన విహ్తిిః- (అట్లృ) తమ వాలా ములనే విరోధించును 

సర్ి మ్ననైశ్చ బాధిః- అబాధితమైన అనేల ధర్మ విశష్మాైన ధరిమ ని ప్రతిపాద్వంచు ప్రతా క్ష, అనుమ్నన, 

శ్బాాద్వ సమసత ప్రమ్నణములకును విరుదధమగును 

మ్నయా వయాతా  భ్యజామ్- మ్నయ యొలక  అంగీకార్ము వలన లష్దాశ్ను పంద్వ యునన  

మృష్టవాదులకు ఈ దోష్ములనిన యూ లలుగను. ఇట్లృ 

సగుణదశోపాిత పాదశ్చ - గుణోరసంహార్ పాదమునందునన  సగుణోపాసన వచనములనిన యూ  

దుిఃసథిః- వారిక్ విరుదధములే యగును. 

 

ఈ శోృలమున ఈ “ఉభయలంగ్పాదము” వలన మ్నయావాదిద్ఘధ ంతము ఎట్లృ  అనురరనన మో 

 శీమీ్నన్ దేశకులు ఇంలను వివరించుచునాన రు.  

 

ఇంలనూ అనేల దోష్ములు వారి (మృష్టవాదుల) వాదమునందు లలవు. శాత్రసాత ర్ంభమున మొదటి 

అధిలర్ణమున జిజాఞసా తి ము, 

విచార్ము చేిన ద్ఘనిక్ ఫలభూతమై “ప్రమితి” అని చెరప రడు జాఞన విష్యము 

సి యంప్రకాశ్లతి మునూ, ఆనందసి రూరమునూ,  

విశి్ ము ఆరో్తమగుటచేత ద్ఘనిక్ అధిషి్టనమగుటయు “రహ్యసాా మ్” అని చె ప్ నట్లృ 

రహ్యభవనసంలలప ము ఇతాా దులు  

ప్రహ్మ వసుతవు నిరిి శేష్మనునద్వ రర్మ్నర్థమైనచో (యథార్థమైనచో) అటి ానిరిి శేష్ ప్రహ్మ మునందు 

ప్రమ్నణము తానే ఎటృగును! ప్రహ్మ ము నిరిి శేష్మనునద్వ రర్మ్నర్థమే అయినచో “ప్రహ్మ  జిజాఞసా 

లర్ తవాా ” అనగ్న్ “ప్రహ్మ  జిజాఞస లర్ తవా ము” మొదలన సరి్  ప్ుతా ర్ థముల తాతప రా్ ము 

తా జించినటృగును. 

(అట్లృ) తమ వాలా ములనే విరోధించును  అబాధితమైన సలల ధర్మ విశష్మాైన ధరిమ ని ప్రతిపాద్వంచు 

ప్రతా క్ష, అనుమ్నన, శ్బాాద్వ సమసత ప్రమ్నణములకును విరుదధమగును. మ్నయ యొలక  అంగీకార్ము 

వలన లష్దాశ్ను పంద్వ యునన  మృష్టవాదులకు ఈ దోష్ములనిన యూ లలుగను. ఇట్లృ 

గుణోరసంహార్ పాదమునందునన  సగుణోపాసన వచనములనిన యూ వారిక్ విరుదధములే యగును. 
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292. తా క తం దోషాే రుగణాఢా్ ం యద్వ పునర్హహ తప్దర హా  చంతాే త పాదే 

292. తా క తం దోషేా రుగణాఢా్ ం యద్వ పునర్హహ తప్దర హా  చంతేా త 

పాదే 

జీవ సి పాన దా వసాథ  మననమథ కథం సంఘటీతేతి చేనన । 

సి పాన ర థప్సషటృభ్యవ ప్రభృతి రహువిధ ప్రహా  మ్నహ్మతా ా  సిద్్ధయ ా  

జంతోరసా  సి యుకాత  వతిరరవశ్తాజరాతయే చైతదప్త।। 
 

దోషసతా ల తమ్-  కే ృశ్లర్మ , విపాల, ఆశ్యాద్వ దోష్ముల సప ర్శ మే లేకునన నూ 

గుణాఢ్ా మ్-  జాఞ న, శ్క్ త, రలాద్వ లళ్యా ణ గుణములతో కూనయునన  

తత్ ప్రహ్మ - ఆ రర్ప్రహ్మ వసుతవు 

ఇహ్ పాదే- ఈ ఉభయలంగ్పాదమున 

పునిః చింతేా త యద్వ- మర్ల విచారించవలెననిన ఆ రక్షమునకు 

జీవ సి పాన ద్వ అవసాథ  మననమ్- జీవాతమ  సి పాన వసథ, సుషురతా వసథ, మూయఛ వసథ మొదలన అవసథల 

విచార్ము 

అథ లథం సంరట్లత- విచారించరడవలిన “ఉభయలంగ్ విశష్మాైన” రర్ప్రహ్మ మును వదల 

మొదటనే విచారించరడు జీవాతమ  విచార్మును చేయుట ఎట్లృ యుల తమగును! 

ఇతి చేత్- ఇట్లృ శ్ంక్ంచిన 

న- అటి ాశ్ంల అయుల తము 

సి పాన ర్ థ- సి పాన వసథ కాలమున అనుభవిణచరడు ర్థము ఇతాా దులను  

ప్సష్భా్యవప్రభృతి- ఆయా వా కుతలకు, ఆయా కాలమున మ్నప్తము గ్యచర్మై, అదృశా్ మగునట్లృ 

సృషాా్ట దులను 

ప్రహ్మ  మ్నహాతమ ా  ిదెలధా - అనేల ప్రకార్ములన విచిప్త శ్కాత ా దులతో కూన యుండు రర్ప్రహ్మ  

మహాతమ ా మును తెలయరర్చుటకు, ఆ ప్రహ్మ  మ్నహాతమ ా జాఞ నమునకే యుల తమై సంరనన మైనద్వ. 

ఇంలనూ, వేఱొల ప్రయోజనము కూడ లలదు.  

అసా  జంతోిః- ఈ జీవాతమ  

సి ముకౌత- వాని మోక్ష దశ్ యందు 

అతిరర్వశ్తాజఞరతయే- అతా ంత రర్వుడగుటను తెలయ(జేయుటకు  

ఏతత్- ఈ జీవాతమ  ప్రసక్ త 

అప్త- ఈ పాదమున చేయరననద్వ. 

 

రర్మ్నతమ  గూరిచ  చెరప వలయుననన , జీవాతమ  ప్రసక్ త ఏల వచుచ నను శ్ంకా రరిహార్ము ఈ శోృలమున 

చేయరడు చునన ద్వ.  

 

జీవాతమ  అనిన  అవసథల యందునూ, రర్మశేషి అయిన రర్మ్నతమ కు అధీనమయే యుండును. 

“ద్ఘసభూతాిః సి తిః సరి్థ  ఆతామ నిః రర్మ్నతమ నిః” అని తెలినటి ా జీవుడు సి రూరతిః అనిన  

అవసథల యందునూ రర్మ్నతమ కు శేష్భూతుడే అని తెలయరర్చుటకు జీవాతమ  యొలక  

విచార్మును ఈ ఉభయలంగ్పాదమున చేయరననద్వ. 

 కే ృశ్లర్మ , విపాల, ఆశ్యాద్వ దోష్ముల సప ర్శ మే లేకునన నూ 

 జాఞ న, శ్క్ త, రలాద్వ లళా్య ణ గుణములతో కూనయునన  

ఆ రర్ప్రహ్మ వసుతవు ఈ ఉభయలంగ్పాదమున 

మర్ల విచారించవలెననిన ఆ రక్షమునకు జీవాతమ యొలక   సి పాన వసథ, సుషురతా వసథ, మూయఛ వసథ 

మొదలన అవసథల యొలక  విచార్ము  అందునను “ఉభయలంగ్ విశష్మాైన” రర్ప్రహ్మ మును 
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వదల మొదటనే  చేయుట ఎట్లృ యుల తమగును! ఇట్లృ శ్ంక్ంచిన అటి ాశ్ంల అయుల తము. సి పాన వసథ 

కాలమున అనుభవిణచరడు ర్థాద్వ రద్ఘర్థములు ఆయా వా కుతలకు, ఆయా కాలమున మ్నప్తము 

గ్యచర్మై, అదృశా్ మగునట్లృ సృషాా్ట దులను 

 

నిరి్ హించు, అనేల ప్రకార్ములన విచిప్త శ్కాత ా దులతో కూన యుండు రర్ప్రహ్మ  మహాతమ ా మును 

తెలయరర్చుటకు, ఆ ప్రహ్మ  మ్నహాతమ ా జాఞ నమునకే యుల తమై ఈ పాదము సంరనన మైనద్వ. 

ఇంలనూ, ఇందు వేఱొల ప్రయోజనము కూడ లలదు. ఈ జీవాతమ  వాని మోక్ష దశ్ యందు అతా ంత 

ఆనందరర్వుడగుటను కూడ తెలయ(జేయుటకు ఈ జీవాతమ  ప్రసక్ త ఈ పాదమున చేయరననద్వ. 

 

293. పాదసాా సాా ఽదా మరయం కతిచదధిజగుిః పూరి పాదసా  శేషమ్ 

293. పాదసాా సాా ఽదా మరయం కతిచదధిజగుిః పూరి పాదసా  శేషమ్ 

రశా్చ రయంచాప్త సాక్షాదను ఘటితముపాసతి ర థతతతదుగణోక తిః। 

ఏతనాన తీవ హృదా ం శ్రలత కథనే చాతురీవైరరీతాా త్ 

ప్రహా్మ క్తత  జీవదోషప్గహ ఇహ తు ముఖం తప్తప తిది ంద్వి ుదేయిః।। 
 

లతిచిత్- క్కంతమంద్వ వాా ఖా్య న లర్ తలు 

అసా పాదసా  అదా మర్ధమ్- ఈ ఉభయలంగ్పాదము యొలక  పూయి ర్ ధమును 

పూరి్ పాదసా  శేష్ం అధిజగుిః- జీవరర్మైన వయగ్ా పాదమునకు శేష్మైనదని చెప్పప దరు. 

ఏలననగ్న్, ఈ పూయి ర్ ధమున జీవాతమ  సి రన , సుషు్త మఱియు మూయఛ వసథల ప్రతిపాదనమునన ద్వ.  

రశాచ ర్ ధం చ- ఉతతయర్ ధమున  

ఉపాసతా ర్ థ- ఉపాసనకు ఉరయుల తమైన 

తతతదుగణోకే తిః- ఆయా భగ్వదుగణములను ఉరపాదనము చేయుట చేత 

అప్త- సాక్షాత్ అనురటితమ్- ఆ భ్యగ్ము ఈ ఉభయలంగ్పాదమునకు సాక్షాతుతగ్న్ 

సంరంధించినద్వ యని 

అధిజగుిః- చెప్పప దరు 

ఏతత్- ఒకే పాదమున పూయి ర్ ధము, ఉతతయర్ ధము అని విభ్యగ్ము చేి చెపుప ట 

అతీవ హ్ృదా మ్ న- అంత ఉచితము కాదు 

ఏలనన 

శ్రళ్ళత లథనే- పూయి ర్ ధమును పూరి్ పాదమునకు సంరంధించి, ఉతతయర్ ధమును 

ఉతతర్పాదమునకు అనుగుణమైనదని రండు అర్థములను ఏకీలరించి నిరూ్ంచుట 

చాతురీవరరీతాా త్- సూప్తర్చనాచాతురా్ మునకు హాని లలుగనట్లృ చేయు ప్రసంగ్మగును 

ఇహ్- ఈ ఉభయలంగ్ పాదమున  

జీవదోష్ ప్గ్హ్సుత- జీవాతమ  దోష్ములను ఉరపాద్వంచరనననూ 

తప్తప తిది ంది్వ  బుదేధిః- అనంత దోష్టసప దుడైన జీవునిక్ ప్రతిది ంది్వ  అయిన సలల లళా్య ణ 

గుణాలరుడైన రర్ప్రహ్మ వసుత జాఞ నము యొలక  అవగ్న్హ్న ల లగంచుటకు 

ప్రహ్మమ కౌత- అఖిల హేయ ప్రతా నీకుడై, సమసత లళా్య ణగుణాలరుడైన ప్రహ్మ  యొలక  ప్రతిపాదనకు 

ఇద్వ 

ముఖమ్- ఉపాయమైనద్వ. అందువలన ఉభయలంగ్ పాదమున జీవుని దోష్మును చెప్పప డు 

భ్యగ్ము నిరాోష్మైన రర్ప్రహ్మ ప్రతిపాదనమునకు సహాయలమై యునన ద్వ. 
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ఈ శోృలమున,  శీమీ్నన్ దేశకులు, ఈ పాదమును పూయి ర్ థ, ఉతతయర్ థములుగ్న్ విభజించి 

అని యించెడు క్కందరు వాా ఖా్య న లర్ తల అభిప్పాయమెట్లృ అంత సముచితము కాజాలదో 

వివరించుచునాన రు.  

 

క్కంతమంద్వ వాా ఖా్య న లర్ తలు ఈ ఉభయలంగ్పాదము యొలక  పూయి ర్ ధమును జీవరర్మైన 

వయగ్ా పాదమునకు శేష్మైనదని చెప్పప దరు. ఏలననగ్న్, ఈ పూయి ర్ ధమున జీవాతమ  సి రన , సుషు్త 

మఱియు మూయఛ వసథల ప్రతిపాదనమునన ద్వ. ఉతతయర్ ధమున మ్నప్తము ఉపాసనకు ఉరయుల తమైన 

ఆయా భగ్వదుగణములను ఉరపాదనము చేయుట చేత 

ఆ భ్యగ్ము మ్నప్తము ఈ ఉభయలంగ్పాదమునకు సాక్షాతుతగ్న్ సంరంధించినద్వ యని 

వారు యభిప్పాయము. కాని, ఒకే పాదమున పూయి ర్ ధము, ఉతతయర్ ధము అని విభ్యగ్ము చేి చెపుప ట 

అంత ఉచితము కాదు. 

ఏలనన పూయి ర్ ధమును పూరి్ పాదమునకు సంరంధించి, ఉతతయర్ ధమును ఉతతర్పాదమునకు 

అనుగుణమైనదని ఇట్లృ రండు అర్ థములను ఏకీలరించి నిరూ్ంచుట 

సూప్తర్చనాచాతురా్ మునకు హాని లలుగనట్లృ చేయు ప్రసంగ్మగును.  

ఈ ఉభయలంగ్ పాదమున  

జీవాతమ  దోష్ములు ఉరపాద్వంచరనననూ, అనంత దోష్టసప దుడైన జీవునిక్ ప్రతిది ంది్వ  అయి 

సలల లళా్య ణ గుణాలరుడైన రర్ప్రహ్మ వసుత జాఞ నము యొలక  అవగ్న్హ్న లలగంచుటకు అఖిల హేయ 

ప్రతా నీకుడై, సమసత లళా్య ణగుణాలరుడైన ప్రహ్మ  యొలక  ప్రతిపాదనకు ఇద్వ 

ఉరలరించునదే యగును. అందువలన ఉభయలంగ్ పాదమున జీవుని దోష్మును చెప్పప డు 

భ్యగ్ము నిరాోష్మైన రర్ప్రహ్మ ప్రతిపాదనమునకు సహాయలమై యునన ద్వ. 

 

।।సంధా్య ధికరణము।।3-2-1।। 

 

।।సూ.।।సంధా్య  సృష్టరాహ హి।।3-2-1।। 

 

సంధా్య - సి రన మున 

సృషిిాః- (రద్ఘర్థముల) సృషి ా

(జీవేనైవ ప్క్యతే ఇతి)- జీవుని చేతనే చేయరడుచునన ద్వ అని 

ఆహ్ హి- ప్ుతియే చెపుప చునన ద్వ లద్ఘ! 

 

(ఇద్వ పూరి్ రక్ష సూప్తము.) సి రన మునందు తోచు రద్ఘర్థములను సృజించువాడు జీవుడే. 

ప్ుతియును, అట్లృ చెపుప చునన ద్వ.  

 

।।సూ.।। నిరాా తారం చైక్త పుప్తాదయశ్ా ।।3-2-2।। 

 

ఏకే- ఒల శాఖకు చెంద్వన వారు 

నియమ తార్మ్ చ- (జీవుని సి రన సాథ నమున కామములను) సృషింాచువానిగ్న్ 
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పుప్తాదయిః- పుప్త, ప్తప్తాదులే ఆ ప్ుతి యందు కామశ్ర ావాచాు లు (అని రఠంచుచునాన రు) 

 

(ఇద్వయును పూరి్ రక్ష సూప్తము. ) క్కనిన  శాఖలవారు జీవుని సి రన మున కామములనరడు 

పుప్తాదులే కామశ్రవాాచాు లుగ్న్ ఆ ప్ుతి యందు చూరరననట్లృ రఠంచుచునాన రు. 

 

।।సూ.।।మ్నయామ్నప్తం తు కారేతస ా నానభివా క తసి రూరతిా త్।।3-2-3।। 

 

తు- పూరి్ రక్షమయుల తము 

మ్నయామ్నప్తమ్- ఆశ్చ రా్ లర్మైన సి రన రద్ఘర్థముల సృషి ా(రర్మ్నతమ చే లలప ంరరననద్వ, ఏలనన 

జీవుడు) 

కార్థ తస ా న- సంపూర్మాుగ్న్ 

అనభివా ల తసి రూరతిా త్- (జీవుడు సంసార్ దశ్ యందు) సుు టముగ్న్ ప్రకాశంరని సి రూరము 

లలవాడు లనుల 

 

ఆశ్చ రా్ లర్మైన సి రన సృషి ారర్మ్నతమ చే లలప ంరరననద్వ. ఏలననగ్న్, జీవుడు సంసార్దశ్యందు 

సంపూర్మాుగ్న్ సుు టముగ్న్ ప్రకాశంరల, సతా సంలలప తిా ద్వ సి రూరము లేనివాడు లద్ఘ. కావున 

పూరి్ రక్షమయుల తము.  

 

।।సూ.।।రరాభిధా్య నాతుత తిరోహితం తతోహా సా  రనయవిరరా యౌ।।3-2-

4।। 

 

తు- పూరి్ రక్షమయుల తము. 

రయభిధా్య నాత్- రర్మ పురుషుని సంలలప ము వలన  

అసా - ఈ జీవుని యొలక  సిా భ్యవిలమగు రూరము 

తిరోహితమ్- సంకుచితమగుచునన ద్వ 

తతిః హి- అటి ాసంలలప ము వలననే 

అసా - ఈ జీవునిక్ 

రనధవిరరా్ యౌ- రంధమోక్షములు(లలుగనని) 

(ప్ుత్త- ప్ుతి యందు వినరడుచునన వి) 

 

రర్మ్నతమ  సంలలప ము వలననే సంసార్దశ్ యందు ఈ జీవుని యొలక  సిా భ్యవిల రూరమగు 

సతా సంలలాప దులు సప ష్మాుగ్న్ ప్రకాశంరరడుట లేదు.  అందువలననే రర్మ్నతమ  సంలలప ముచే 

జీవునిక్ రంధ, మోక్షములు లలుగచునన వని ప్ుతులు చెపుప చునన వి. 

 

।।సూ.।।దేహయోగ్యద్ఘి  సఽప్।।3-2-5।। 

 

సిః అ్- ఆ (జీవుని) సి రూపాచాఛ దము  
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దేహ్యోగ్న్ద్ఘి - సృషికాాలమున దేహ్ముతో కూన యుండుట వలననో 

(అథవా, ప్రళ్య కాలమున సూక్షమ మైన అచితుతతో సంరంధము వలననో) లలుగుచునన ద్వ.  

 

ఆ జీవుని పురుష్టచాఛ దము సృషికాాలమున దేహ్ముతో కూన యుండుట వలననో లేల 

ప్రళ్యకాలమున సూక్షమ మైన అచితుతతో సంరంధము వలననో లలుగుచునన ద్వ.  

 

।।సూ.।।సూచకశా్  హి ప్ుతేరాచక్ష్తే చ తది్వ దిః।।3-2-6।। 

 

ప్ుతేిః సూచలశ్చ  హి- వేదవాలా మున (సి రన ము ుభ్యుభ ఫలములనుతెలయ చేయునని), 

చెరప రడుచునన ద్వ లద్ఘ! 

తది్వ దిః చ ఆచక్షతే- సి రన శాత్రసతవిదులు (సి రన ము ుభ్యుభఫలములను తెలయ(జేయునని) 

చెపుప చునాన రు.  

 

వేదవాలా మున సి రన ము ుభ్యుభఫలములను తెలయ(జేయునని చెరప రడుచునన ద్వ లద్ఘ! 

సి రన శాత్రసతవిదులును (సి రన ము ుభ్యుభఫలములను తెలయ(జేయునని చెపుప చునాన రు. 

 

విష్యము- 

 

రృహ్ద్ఘర్ణా కోరనిష్త్ యందు”న తప్త ర్థా న ర్థయోగ్న్ న రనాథనో భవనిత, అథ ర్థాన్ 

ర్థయోగ్న్న్ రథిః సృజతే”(రృ. 6-3-10) అనగ్న్ “ఆ సి పాన వసథలో ర్థములు గ్న్ని, గుఱఱములు గ్న్ని, 

అవి పోవు మ్నర్గములు కాని లేవు. అయినను, వానిని సృజించుచునాన డు.” అనియూ, “న తప్త 

వేశానాత ిః...స హి లయత ” (రృ. 6-3-10) “ఆ సి పాన వసథలో చినన  గుంటలు కాని, చెరువులు కాని, నదులు 

కాని లేవు. కాని, వాటిని సృజించువాడు అతడే లద్ఘ!” అనియూ జీవుని సి రన మును గూరిచ  

చెరప రడుచునన ద్వ. ఇట్లృ ఈ ప్ుతి వాలా మున ర్థాదులను సృజించువాడు జీవుడ లేల 

రర్మ్నతమ యా అను విష్యము ఈ అధిలర్ణమున రరిశీలంచరడుచునన ద్వ.  

 

పూరి్ రక్షము-  

 

1. “సనధా మ్ తృతీయమ్ సి రన సాథ నమ్”(రృ. 6-3-10) అని “సి రన రూరమైన సాథ నము 

తృతీయసాథనమని చెరప రడుట వలన, ఆ సి రన ములను చూచెడువాడుగ్న్ “స హి ల యత ” అని 

చెరప రనన జీవుడే ఇచచ ట సూచింరరడుచునాన డు. లనుల,  సి రన ములో తోచు రద్ఘర్థముల సృషి ా

జీవుని వలననే జరుగుచునన ద్వ. 

2. అట్లృ, “య ఏషు సుపేతషు జాగ్రి త కామం పురుషో నిరిమ మ్నణిః” (లఠ. 2-5-8) అనగ్న్ “ఈ 

ఇంప్ద్వయముల నిప్దలో ఏ జీవుడు మేలొక ని, తాను కోరుక్కను రద్ఘర్థములను సృజించుచునాన డో” 

అని చెరప రడుట వలన కూడ సి పాన వసథలో ఆయా రద్ఘర్థములు జీవునిచే సృజింరరననవేనని 

తెలయుచునన ద్వ.  

 

3. జీవుడు తాను సి రన మునందు ఆయా రద్ఘర్థములను సృజించగ్లడ యను సంశ్యమునకు, 

జీవునిక్ కూడ సతా సంలలాప ద్వ గుణములు సహ్జముగ్నే యుండుట వలన జీవుడు సి పాన వసథలో 

అటి ారద్ఘర్థములను సృజించుననుటకు ఎటి ాఆటంలమును లేదు. 

 

ిద్ఘధ ంతము- 
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1. సి పాన వసథలో రద్ఘర్థములు జీవునిచే సృజింరరననవి కాదు. ఆయా రద్ఘర్థములు ఆ 

సి పాన వసథలోనునన  వా క్ తచే మ్నప్తము అనుభవింరరన, తద్వతరులకు అనుభవ ప్గ్న్హా్ ములు కాల 

యుండును. అటి ా నియి హ్మునకు తగిన ఆశ్చ రా్ లర్మైన శ్క్ త, సామర్థా ములు రర్మ్నతమ కే 

సంభవము.  

 

2. సంసార్దశ్లో నునన  జీవుడు సతా సంలలాప ద్వ గుణములను లలగ యుండడు. జీవునిక్, ముల త 

దశ్లో అష్గాుణావియూ వము లలగ ఆ గుణములు ప్రకాశంచును. లనుల, సంసార్ దశ్లో నునన  జీవునిక్ 

సతా  సంలలాప ద్వ గుణములు ప్రకాశంచవు. లనుల, సి పాన వసథలో రద్ఘర్థముల సృషి ా సంసార్దశ్ 

యందునన  జీవునిక్ సాధా ము కాదు.  

 

3. “యద్ఘ లర్మ సు కామాే షు త్రితయం సి పేన షు రశా్ తి। సమృద్వధం తప్త జానీయాత్ తిమ న్ 

సి రన దర్శ నే”(ఛం. 5-2-9) అనగ్న్ “కామా  లర్మ లను చేయునపుడు సి రన మున త్రస్వతని చూచినచో, 

తతు లముగ్న్ ఆ లర్మ  ఫలమును పంద్వ పూరిత అగుననియూ”, “అథ సి పాన ిః- పురుష్ం లృష్ంా 

లృష్దాంతం రశా్ తి, స ఏనం హ్నిత”(ఐ. ఆర్ణా లము 3-2-4) అనగ్న్ “సి రన ము నందు నలృని వా క్ తని, 

నలృని దంతములునన  పురుషుని చూచినచో, అటి ా వా క్ త తతస ి రన ఫలముగ్న్ హ్తుడగును” 

అనియూ క్కనిన  సి రన ములకు ుభఫలములును, క్కనిన టిక్ అుభఫలములును శాత్రసతమున 

చెరప రననవి. ఆయా సి రన ములలో రద్ఘర్థములను జీవుడే సృజించినచో, అుభఫలములనిచుచ  

రద్ఘర్థములను తనకు తాను సృజించుక్కనడు లద్ఘ. లనుల, సి పాన వసథలో రద్ఘర్థములు జీవసృషి ా

కాదు. 

 

4. సృషికాాలము, ప్రళ్యకాలము అను భేదము లేల, రదధజీవునిక్ ఆయా సందర్ూ మున 

సి రూరవికాసము లేలపోవుట వలన ఆ జీవుడు సి రన మున తాను అనుభవించు రద్ఘర్థములను 

సృజించుటకు ఏ విధముగ్ను సమరుథడు కాడు. లనుల, ఆ జీవుని అతా ంతసి లప ములన పుణా , 

పారములను ఆతనొలక నిచే అనుభవింర(జేయుటకు, రర్మ్నతమ యే ఆయా సుఖ, దుిఃఖములను 

లలగంచు రద్ఘర్థముల సృషి ాచేయునని సప ష్మాగుచునన ద్వ. 

 

5. జీవుడు తాను సుసి రన ములను పందవలెనను సంలలప ము చేిక్కనినను, అట్లృ 

పందలేకునన ట్లృ లోలమున ప్రతా క్షానుభవము. సిా న్ లవసుతవులు జీవసృషియాే అయిన, జీవుడు 

తన సంలలాప నుసార్ము సి రన మున తాను కోరుకునన  రద్ఘర్థములనే దరిశ ంచవలెను. కాని అట్లృ 

జరుగ్దు లనుల, సి రన ము నందు అనుభవింరరడు రద్ఘర్థములు జీవసృషిచాే సంభవించవు. 

 

294. సి పేన ఽరాథ ిః సంతు సృషాట సతదప్ రహువిధ్యదుసతి జా ప్భ్యంతిరప్త 

294. సి పేన ఽరాథ ిః సంతు సృషాట సతదప్ రహువిధ్యదుసతి జా 

ప్భ్యంతిరప్త 

ప్రధి సాత నామిద్ఘనీనతనవదనుభవాత్ సాథ యితాద్వ ప్భమ్నచా । 

సతా ం ప్ుతిా ద్వసిదేయ ప్ుతరర్హహరణాయోగతిః సృష్టమ్నప్తమ్ 

స్వి కృతాా ంశే తు బాధ్యత్ ప్భమమప్ హి యథా జాగరం న 

క్షిపామిః।। 
సి పేన - సి రన  సమయమున 

అయథ ిః- ర్థములు, అశి్ ములు, మ్నర్గములు మొదలన రద్ఘర్థములు 
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సృషా్టిః సంతు- ఈశి్ రునిచే సృషింాచరననవి అని అంగీలరించ వచుచ ను 

తద్- అట్లృ అంగీలరించిననూ 

అప్త- సి రన మున 

ప్రధి సాతనామ్- చాలా వెనుల నశంచిన ్తరులు మొదలన వారు  

ఇద్ఘనీం తనవత్- వర్ తమ్నన కాలముననునన ట్లృ 

 సాథయితాద్వ ప్భమ్నచచ - సి రన మున లరధమైన అిథర్మైన సి యాదులు ిథర్ముగ్న్ నుండునవిగ్న్ ప్భమ 

లలగ యుండుట వలన 

రహ్య విధ ప్భ్యంతిిః దుసతా జా- అనేల విధములన ప్భమలు అరరిహార్ా ములనవి అని శ్ంక్ంచిన  

సతా మ్- అద్వ క్కంతవర్కు సతా మని అంగీలరించ వచుచ ను. 

ప్ుతాా ద్వ ిదేధ- ప్ుతి, సమ ృతాా దుల వలన ిదధమైన అర్ థము యొలక  విష్యమున 

ప్ుత రరిహ్ర్ణ అయోగ్తిః- ప్ుతి యందు చె ప్ నద్ఘనిని తా జించయని కార్ణమున 

సృషి ామ్నప్తం స్వి లృతా - సరి్ లర్ త అయిన భగ్వంతుడు సి రన మున ఆయా కాలములకు మ్నప్తము 

ఆయా పురుషులచే అనుభవించరడు వసుతవును సృషింాచునని అంగీలరించి 

అంశేతు బాధ్యత్- అతా ంత విరోధమైన అంశ్ముల యందు బాధ లలుగట వలన  

యథా జాగ్ర్మ్- జాప్గ్తావసాథ రీతిలో ద్ఘనిక్ సమముగ్న్ 

ప్భమమ్ స్వి లృతా - ప్భ్యంతిని అంగీలరించిన 

న క్షిపామి- ప్ుతి ిదధమైన అర్ థము  తా జించరడల తతస మని యము ిద్వధంచును. 

సి రన  సమయమున కానప డు వసుతవులు సతా  ద్భర్ముల ప్భ్యంతి మ్నప్తములుగ్న్ తోచును. ఈ 

విష్యమునెట్లృ అర్ థము చేసుక్కనవలెనను విష్యము శోృలమున శీమీ్నన్ దేశకులు 

వివరించుచునాన రు.  

 

సి రన  సమయమున ర్థములు, అశి్ ములు, మ్న ర్గములు మొదలన రద్ఘర్థములు ఈశి్ రునిచే 

సృషింాచరననవి అని అంగీలరించ వచుచ ను. అట్లృ అంగీలరించిననూ సి రన మున 

చాలా వెనుల నశంచిన పూరిీ కులు మొదలన వారు వర్ తమ్నన కాలముననునన ట్లృ కానప డును. అట్లృ 

సి రన మున లరధమైన అిథర్మైన సి యాదులు ిథర్ముగ్న్ నుండునవిగ్న్ ప్భమ లలగంచును. ఇట్లృ 

సి రన మున లనిప ంచు రద్ఘర్థములు ప్భ్యంతి విష్యలములు కాద్ఘ యని శ్ంక్ంచిన అద్వ 

క్కంతవర్కు సతా మని అంగీలరించ వచుచ ను. 

 

కాని, అట్లృ తలంచుట వలన ప్ుతాా దుల వలన ిదధమైన విష్యమును  తా జించయదు. లనుల,  

సరి్ లర్ త అయిన భగ్వంతుడు సి రన మున ఆయా కాలములకు మ్నప్తము ఆయా పురుషులచే 

అనుభవించరడు వసుతవులను సృషింాచునని అంగీలరించిన, ఆ సి పాన వసథలో అయా 

రద్ఘర్థములును, తతతదనుభవములును సతా ములే యగును. అట్లృ, జాప్గ్తావసథలో ఆయా 

రద్ఘర్థములు లభా ములు కావు లనుల, జాప్గ్తావసథలో ఆయా రద్ఘర్థములు ప్భ్యంతిిదధములని అనగ్న్ 

అి దధములని అంగీలరించిన ప్ుతిప్పోల తమైన అర్ థము  తా జించరడల తతస మని యమునూ 

ిద్వధంచగ్లదు. 

 

అనగ్న్, “సి రన మున లలుగ సృషి ా రర్మ్నర్థభూతమని చెపుప ట ఎట్లృ సంభవము! అతీతమైన 

అనాగ్తమైన అర్ థములును, రద్ఘర్థములును సి రన మున కానప డును. అసంభ్యవితమైన 

అర్ థములను చూచుట జాప్గ్దవసణలో కూడ మిథా యే యగును. అట్లృన, సి పాన వసథ విష్యమున 

చెరప దగునదేమి! అందువలన, సి రన సృషి ా రర్మ్నర్థము కాదు”  ఇట్లృ ఆక్షే్ంచిన, ద్ఘనిక్ 

సమ్నధ్యనము ఈ శోృలమున నీయరడుచునన ద్వ. ప్ుతులందు చెరప రడునద్వ అవిరోధా ము. ఇచట 

అంగీలరించరడు అంశ్ము 

1. భగ్వంతుడు సి రన  రద్ఘర్థములను సృషింాచుననునద్వ అంగీలరించెదము.  
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2. అతా ంత విరోధమైన అంశ్ముల యందు ప్భ్యంతిని, జాప్గ్దవసథలో ఎట్లృ  అట్లృ అంగీలరించెదము 

అని చెరప రననద్వ. 

 

295. కశా దాో గప్రభ్యవానిన జరరభవన స్ి రసంచారనీతాా  

295. కశా దాో గప్రభ్యవానిన జరరభవన సి్ రసంచారనీతాా  

నిప్షాక ంతిః పూరి దేహ్మద్వి శ్తి రరవపుిః పూరి మ్నపోన తి భూయిః। 

ఇతథం సి పేన పుా దంత సిథతిర్హతి కతిచ చాఛ ి సవృతాత ా తథానాే  

చతాో దా దీయ ప్రసృతేా తరతనుభజనే సౌభర్హనాా యసిదేయిః।। 

 

లశచ త్- యోగి ఒలక డు 

యోగ్ప్రభ్యవాత్- సాంగ్మైన యోగ్న్భా్య సము వలన లలుగ శ్క్ తవిశేష్ కార్ణముగ్న్ 

నిజ రర్ భవన స్ి ర్ సంచార్ నీతాా - తన మఱియు ఇతరుల గ్ృహ్ములందు మనసుస నకు తోచిన 

విధముగ్న్ సంచార్ము చేయు నాా యము వలె 

పూరి్ దేహాత్ నిప్ష్టక ంతిః- తన పాత శ్రీర్ము నుంన రయలెి డలనవాడై 

రర్వపుిః విశ్తి- మఱియొల శ్రీర్మును ప్రవేశంచును 

భూయిః- మఱియును, పూరి్ ము తాను మొదట వదలన శ్రీర్మునే 

ఆపోన తి- పందును 

ఇతథమ్- ఈ విధముగ్న్ 

సి పేన ఽ్- సి పాన వసథ యందునూ 

ఉదంత ిథతిిః- లలుగ వృతాత ంతపు రరిిథతి యుండును 

యద్ఘి - అథవా, సి రన ము నందునూ యోగి ఎట్లృ సి -రర్ గ్ృహ్ములలో సంచార్ము చేయునో 

అట్లృ తన దేహ్మునుంన రయలెి డల వేఱొల దేహ్మును చేరును. పునిః తన దేహ్మునందే 

 ి థతుడగును.  

ఇతి లతిచేత్- ఇట్లృ క్కందరు సి పాన వసథను నిరూ్ంచి చెప్పప దరు. 

అనేా - మఱి క్కందరు 

చితోతదా త్ ధీప్రసృతాా - మనసుస  నుంన వికాసము పంద్వన ధర్మ భూతజాఞనప్రసార్ము వలన  

ఇతర్నుభజనే- ఇంక్కల శ్రీర్మును ప్రవేశంచునని 

సౌభరి నాా యిదేధిః- ఎట్లృ సౌభరి యోగ్ మ్నహాతమ ా ము వలన అనేల శ్రీర్ములయందు 

ధర్మ భూతజాఞనము ద్ఘి య ప్రవేశంచి యుండెనో, అట్లృ ిద్వధంచుట వలన ఆ విధముగ్న్ కావచుచ ను 

అని చెప్పప దరు 

శిా స వృతాా - నిప్ద్వంచిన దేహ్మును రరితా జించి వేఱొల శ్రీర్మును జీవాతమ  ప్రవేశంచుననిన 

అట్లృ నిప్ద్వంచిన శ్రీర్మున శిా స ప్రవృతిత యుండయదు లద్ఘ! అందువలన జీవుడు నిప్ద్వంచిన 

దేహ్ముననే యుండునని చెరప వలెను.  

తథా- అట్లృ ధర్మ భూత జాఞన మూలలమే జీవాతమ కు ఇతర్ శ్రీర్ప్రవేశ్మని క్కందరు చెప్పప దరు. 

ఒల యోగి సాంగ్మైన యోగ్న్భా్య సము వలన లలుగ శ్క్ తవిశేష్ కార్ణముగ్న్ తన మఱియు ఇతరుల 

గ్ృహ్ములందు మనసుస నకు తోచిన విధముగ్న్ సంచార్ము చేయు నాా యము వలె తన పాత 

శ్రీర్ము నుంన రయలెి డలనవాడై మఱియొల శ్రీర్మును ప్రవేశంచును.  

్దర, మర్ల పూరి్ ము తాను మొదట వదలన శ్రీర్మునే పందును. ఈ విధముగ్న్ 

సి పాన వసథ యందునూ లలుగ వృతాత ంతపు రరిిథతి యుండును 

అథవా, సి రన ము నందునూ యోగి ఎట్లృ సి -రర్ గ్ృహ్ములలో సంచార్ము చేయునో అట్లృ తన 

దేహ్మునుంన రయలెి డల వేఱొల దేహ్మును చేరును. పునిః తన దేహ్మునందే ిథతుడగును.  
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అని ఇట్లృ క్కందరు సి పాన వసథను నిరూ్ంచి చెప్పప దరు. 

మఱి క్కందరు మనసుస  నుంన వికాసము పంద్వన ధర్మ భూతజాఞనపు ప్రసార్ము ఇంక్కల శ్రీర్మును 

ప్రవేశంచునని ఎట్లృ సౌభరి యోగ్ మ్నహాతమ ా మున చెరప రడెనో, అట్లృ ిద్వధంచుట వలన పైన 

చె ప్ న విధముగ్న్ ఈ దేహ్మున నుంనయే ఇతర్ దేహ్ముల అనుభవమును పందుట 

జరుగ్వచుచ నని కూడ చెప్పప దరు.  

 

మొదట చెరప రననట్లృ, అనగ్న్ ఒల యోగి మొదటి దేహ్మును రరితా జించి వేర్కల దేహ్మును 

తతాక లలముగ్న్ స్వి లరించునట్లృ అని చెరప రనన రీతిలో సంభవించుననిన, అట్లృ నిప్ద్వంచిన 

శ్రీర్మున శిా స ప్రవృతిత యుండయదు లద్ఘ! అందువలన జీవుడు నిప్ద్వంచిన దేహ్ముననే 

యుండునని చెరప వలెను.  

లనుల, ధర్మ భూత జాఞన మూలలమే జీవాతమ కు ఇతర్ శ్రీర్ప్రవేశ్మునకు కార్ణముగ్న్ క్కందరు 

చెప్పప దరు. 

 

296. ఉక తం రతాా ప్రజానాం భవిని దహరవత్ సతా సంకలప తాదా మ్ 

296. ఉక తం రతాా ప్రజానాం భవిని దహరవత్ 

సతా సంకలప తాదా మ్ 

పుప్తాదేశ్చా ష కరాత  ప్రకృత ఇహ సృజ్ఞత్ సిా రన మరథంచ మైవమ్। 

ముక్తత  తాగృగుగణోక్త తరనభిమత సముతాప దనాదేరయోగ్యత్ 

సిా పాన నాం సూచకతిా దప్ నిఖిలజగతక రుతరేషాప్ సృష్టిః।। 
ప్రజానాం రతాా - ప్రభువన ప్రజారతి నుంన 

భవిని- సంసారి అయిన జీవాతమ  యందునూ 

దహ్ర్వత్- దహ్యకాశ్ శ్రమాు చేత వా వహ్రించరడు రర్మ్నతమ  వలె 

సతా సంలలప తాదా మ్- సతా సంలలప తి ము మొదలన 8 గుణములు 

ఉల తమ్- చెరప రననవి. (లనుల) 

ఏష్ిః- ఈ జీవాతమ  సి రన మున వచుచ  రద్ఘర్థములను సృషింాచుక్కనగ్లవాడగును.  

పుప్తాదేిః లయతచ ఇహ్ ప్రలృతిః- “కామమ్ కామమ్ పురుషో నిరిమ మ్నణిః” అని చె ప్ నట్లృ జీవాతమ యే  

సిా రన మ్ అర్ థంచ సృజతే- సి రన మున గ్యచర్మగు ర్థాదులను పుప్తాదులను పందునట్లృ 

జీవాతమ  తనకు కావలినట్లృ సృజించుక్కనును. ప్ుతి యందు 

అథర్థాన్ ర్థయోగ్న్న్ రథిః సృజతే- అని చెరప రననద్వ, అంతియే అని శ్ంక్ంచిన 

మైవమ్- ఇట్లృ శ్ంక్ంచుట అయుల తము 

ముకౌత తాదా క్ గుణోకే తిః- ముక్ త దశ్ యందే జీవునిక్ అరహ్తపారమ తిా ద్వ అష్గాుణముల ఆవియూ వము 

చెరప రడుట వలనను, సి పాన వసథ యందు వాటి ఆవియూ వము లలుగ్కుండుట వలనను జీవాతమ కు 

తన సంలలప మ్నప్తము చేత ఆయా వసుతవులను సృజించుట సాధా ము కాదు. మఱియు 

అనిభిమత- తనకు ఇష్మాు కాని మఱియూ తనకు ప్రతికూలమైన రద్ఘర్థములను అనగ్న్ 

భయంలర్మైన పురుషులు మొదలనటి ా

సముతాప దనాదేిః అయోగ్న్త్- తనకు అనర్థమును లేద్ఘ భయమును లలగంచు వసుతవులను జీవాతమ  

తానే సృజించుక్కనుననుట అయుల తము 

క్ంచ- మఱియు 

సిా పాన నామ్- సి రన మున కానప డు రద్ఘర్థములకు 



71 
 

సూచలతిా ద్- ముందు వచుచ  ుభ్యుభ సూచలతి ము ఉండుట వలన కూడ, జీవాతమ  సిా రన  

రద్ఘర్థములను తానే సృజించిక్కనననుట అసంరదధమే యగును. తనకు అనర్థమును సూచించు 

వసుతవులను అతడెట్లృ సృజించుక్కనగ్లడు? అందువలన 

ఏష్ట్సృషిిాః- ఈ సి రన మున కానప డు రద్ఘర్థముల సృషి ా

నిఖిల జగ్తక రుతిః- సమసత జగ్తుతను సృషింాచిన రర్మ్నతమ  వలననే కాగ్లదు. అందువలన జీవాతమ  

సి రన రద్ఘర్థములను సృషింాచుక్కను సామర్థా మును లలగ యుండడు. 

ఈ శోృలమున, “జీవాతమ కు సి రన దశ్ యందల రద్ఘర్థముల సృషి ా తాను తన సంలలప ముచే 

సృజించుక్కనలేలపోవుటచే అవి రర్మ్నతమ సృషియాే” అను విష్యము వివరించరడుచునన ద్వ.  

 

ప్రజారతి నుంన సంసారి అయిన జీవాతమ  వర్కును దహ్యకాశ్ శ్రమాు చేత వా వహ్రించరడు 

రర్మ్నతమ కు వలెనే 

సతా సంలలప తిా ద్వ అష్గాుణములు లలగయునన ట్లృ చెరప రననద్వ. (లనుల) ఈ జీవాతమ  సి రన మున 

వచుచ  రద్ఘర్థములను సృషింాచుక్కనగ్లవాడేయగును.  

“కామమ్ కామమ్ పురుషో నిరిమ మ్నణిః”అని ప్ుతి యందు చె ప్ నట్లృ జీవాతమ యే సి రన మున 

గ్యచర్మగు ర్థాదులను పుప్తాదులను పందుటకు తనకు కావలినట్లృ సృజించుక్కనును. ప్ుతి 

యందు కూడ అట్లృ చెరప రననద్వ, అని శ్ంక్ంచిన, ఇట్లృ శ్ంక్ంచుట అయుల తము. ముక్ త దశ్ యందే 

జీవునిక్ అరహ్తపారమ తిా ద్వ అష్గాుణముల ఆవియూ వము చెరప రననద్వ లనుల, సి పాన వసథ యందు 

జీవాతమ కు వాటి ఆవియూ వము లలుగ్దు. అందువలన, జీవాతమ కు తన సంలలప మ్నప్తము చేత 

ఆయా వసుతవులను సృజించుట సాధా ము కాదు. మఱియును 

 

తనకు ఇష్మాు కాని మఱియూ తనకు ప్రతికూలమైన రద్ఘర్థములను అనగ్న్ భయంలర్మైన 

పురుషులు మొదలనటి ాతనకు అనర్థమును లేద్ఘ భయమును లలగంచు వసుతవులను జీవాతమ  తనకు 

తానే సృజించుక్కనుననుట అయుల తము.  

అంతియ(గ్న్ల, సి రన మున కానప డు రద్ఘర్థములకు తరువాత  వచుచ  ుభ్యుభ సూచలతి ము 

ఉండుట వలన కూడ, జీవాతమ  సిా రన  రద్ఘర్థములను తానే సృజించిక్కనుననుట అసంరదధమే 

యగును. తనకు అనర్థమును సూచించు వసుతవులను అతడెట్లృ సృజించుక్కనగ్లడు? అందువలన 

ఈ సి రన మున కానప డు రద్ఘర్థముల సృషి ా

సమసత జగ్తుతను సృషింాచిన రర్మ్నతమ  వలననే కాగ్లదు. లనుల జీవాతమ  సి రన మునందల 

రద్ఘర్థములను సృషింాచుక్కను సామర్థా మును లలగ యుండడు. 

 

297. కామం కామం విధ్యతేతా ప్ ణములుచతోఽన్న్దా తే చేత ఇతథమ్ 

297. కామం కామం విధ్యతేతా ప్ ణములుచతోఽన్న్దా తే చేత 

ఇతథమ్ 

సఽయం స్తపేతషు జాగరతా ప్ విశ్దమిదం సంరర్హషి ంగ వాకాా త్। 

తతతతాక లావసానాిః కతికతి నియతాిః జాగరేఽరా రథభేద్ఘిః 

తతతతక రాా నురూరం ఫలవితరణమితేా తదపుా క తమ్నప్తిః 
 

కామం కామం విధ్యతేతా ్- “కామం కామం పురుషో నిరిమ మ్నణిః” అను వాలా మున “కామం కామం” 

అను 

ణముల్ ఉచితిః- ణముల్ ప్రతా యము చెపుప ట యల తమే యగును. ఇద్వ “ఇచఛ కు” 

విష్యమైనద్ఘనిని చెప్పప డు ది్వ తీయా విభక్ త  రదము కాదు. జీవాతమ కు సతా సంలలప తి ము 
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ఇంలనూ ఆవియూ గ్ము కాకుండుట వలన వానిక్ సృషింాచు లర్ తృతి మునకు సంరంధించని 

కార్ణమున భగ్వంతుని సంలలప మ్నప్తము చేత ప్సష్ృాతి ము లలుగుననుటచే “ణముల్” 

ప్రతా యాంతతి ము సంభవించునని అర్ థము. “కామం కామం” అనగ్న్ “సంలలప ంచి సంలలప ంచి” 

అని అర్ థము.  

ఇతథం చ ఈశ్ిః అనోదా తే- ఈ ప్రకార్ముగ్న్ ఈశి్ రుడే ఇచచ ట నిరూరణము చేయరడెను.  

సఽయమ్- ఆ రర్మ్నతమ  

సుపేతషు- జీవులందరూ నిప్ద్వంచినపుడు 

జాగ్రిత- మేలొక ని యుండును. అందువలన ఆశ్చ రా్ రూరమైన కారా్ మును లలగంచుట యందు వానిక్ 

లర్ తృతి ము యుల తమైనద్వ. 

ఇదమ్- ఈశి్ రుడు ఇట్లృ మేలొక ని యుండుట 

సంరరిషి్ ంగ్ వాకాా ద్- “ప్పాజేఞనాతమ నా సంరరిషి్ ల తిః” అను ప్ుతి వలన కూడ 

విశ్దమ్- . “ప్పాజేఞన” అనుట చేత నతడు మేలొక ని యుండునని సప ష్మాుగ్న్ తెలయవచుచ ను.  

జాగ్ర్థఽ్- జాప్గ్దవసథ యందు కూడ  

తతతత్ కాలావసానాిః- ఉతప తిత కాలమందును నాశ్నమగు సి భ్యవము గ్ల  

అర్థభేద్ఘిః- రద్ఘర్థవిశేష్ములు 

లతి లతి- అనేలముగ్న్ 

నియతాిః- ఎలృపుప డూ ఉరలరధమగును 

తతతత్ లయమ నురూరమ్ ఫలవితర్ణమ్ ఇతి- సి రన మున కానప డు రద్ఘర్థములు 

సుఖదుిఃఖ్యతమ లములుగ్న్ యుండుటచేత ఆయా జీవులు చేిన ుభ్యుభ లర్మ లు, తతతతు లములు 

ఈశి్ ర్సంలలప విశేష్ములగుట చేత ఈశి్ రునికే అధీనమై యుండుట చేత సి రన కాలమున లలుగ 

సుఖదుిఃఖ్యదులు ఈశి్ రుని వలననే లలప ంచరననవి అని  

ఏతద్- ఈ అంశ్ము కూడ 

ఆప్పల తిః యుల తమ్- ఆపుతలన జాఞ నవృదుధలచే నిరూ్ంచరననద్వ. అందువలన సి రన  రద్ఘర్థముల 

వలన లలుగ సుఖదుిఃఖ్యదులకు కార్ణము వారి వారి లర్మ లే యగును. ఆ యా ఫలములనిచుచ నద్వ ఆ 

రర్మ్నతమ యే. అందువలన సి రన రద్ఘర్థములను సృషింాచునద్వ రర్మ్నతమ యేనని 

నిరూ్తమగుచునన ద్వ. 

ఈ శోృలమున కూడ సి రన దశ్ యందల రద్ఘర్థముల సృషి ా రర్మ్నతమ  కారా్ మేనను విష్యము 

నిరూ్ంచరడుచునన ద్వ.  

 

జీవాతమ  సి రన మున రద్ఘర్థముల సృషి ాగ్న్వించడనిన, “కామం కామం పురుషో నిరిమ మ్నణిః” అను 

ప్ుతి వాలా మును ఎట్లృ వివరించగ్లము” అని శ్ంల లలగన, ఈ  “కామం కామం...” అను ప్ుతివాలా ము 

నందు వచుచ  “ణముల్” ప్రతా యము “ఇచఛ కు” విష్యమైనద్ఘనిని చెప్పప డు ది్వ తీయా విభక్ త  

రదము కాదు. జీవాతమ కు సతా సంలలప తి ము ఇంలనూ ఆవియూ గ్ము కాకుండుట వలన వానిక్ 

సృషింాచు లర్ తృతి ము లేని కార్ణమున, భగ్వంతుని సంలలప మ్నప్తము చేతనే ప్సష్ృాతి ము 

లలుగును అని చెపుప టకు ఈ  “ణముల్” ప్రతా యాంతతి ము సంభవించునని ఇచట భ్యవము. 

“కామం కామం” అనగ్న్ “సంలలప ంచి సంలలప ంచి” అని అర్ థము. ఈ ప్రకార్ముగ్న్ ఈశి్ రుడే ఈ 

ప్ుతివాలా మున నిరూరణము చేయరడెను. ఆ రర్మ్నతమ  జీవులందరూ నిప్ద్వంచినపుడు మేలొక ని 

యుండును, లనుల ఆశ్చ రా్ రూరమైన కారా్ మును లలగంచుట యందు వానిక్ లర్ తృతి ము 

యుల తమైనద్వ. 

“ప్పాజేఞనాతమ నా సంరరిషి్ ల తిః” అను ప్ుతి వలన కూడ “ప్పాజేఞన” అనుట చేత రర్మ్నతమ  ఆ ిథతి 

యందు మేలొక ని యుండునని సప ష్మాుగ్న్ తెలయవచుచ చునన ద్వ.  

జాప్గ్దవసథ యందు కూడ  

ఉతప తిత కాలముననే నాశ్నమగు సి భ్యవము గ్ల  

రద్ఘర్థవిశేష్ములనేలములు మనము చూడవచుచ ను.  
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సి రన మున కానప డు రద్ఘర్థములు సుఖదుిఃఖ్యతమ లములుగ్న్ యుండుటచేత ఆయా జీవులు చేిన 

ుభ్యుభ లర్మ లును, తతతతు లములును ఈశి్ ర్సంలలప విశేష్ముల ఈశి్ రునికే అధీనమై 

యుండుట చేత సి రన కాలమున లలుగ సుఖదుిఃఖ్యదులు ఈశి్ రుని వలననే లలప ంచరననవి. ఈ 

విష్యము ఆపుతలన జాఞనవృదుధలచే కూడ నిరూ్ంచరననద్వ. అందువలన సి రన  రద్ఘర్థముల 

వలన లలుగ సుఖదుిఃఖ్యదులకు కార్ణము వారి వారి లర్మ లే యగును. ఆ యా ఫలములనిచుచ నద్వ ఆ 

రర్మ్నతమ యే. అందువలన సి రన దశ్ యందు రద్ఘర్థములను సృషింాచునద్వ రర్మ్నతమ యేనని 

నిరూ్తమగుచునన ద్వ. 

 

298. మ్నయామ్నప్తోక్ త లాభ్యత్ ప్ుతిముఖ స్తగతా విశ్ి మిథాా తి మ్నహుిః 

298. మ్నయామ్నప్తోక్ త లాభ్యత్ ప్ుతిముఖ స్తగతా 

విశ్ి మిథాా తి మ్నహుిః 

శ్చత్రసాత రంభే తదేభిిః కథితమిహ తతోఽసంగతతిా ద్వదుిఃసథమ్। 

మ్నయాశ్బ్దద  న మిథాా వచన ఉరచరతి ం తతిః క్ం తతిః సాా త్ 

సతేా త్రసాత దౌ ప్రయోగ్యదుచత నియమనే సయమ్నశా్ రా తారథిః।। 
 

మ్నయామ్నప్తోక్ త లాభ్యత్- “మ్నయా మ్నప్తంతు కార్థస ా న అనభివా ల త సి రూపాత్” (3-2-3) అను 

సూప్తమున చెరప రడుట వలన ఆ “మ్నయామ్నప్త” అను రదప్రయోగ్మునవలంబంచి 

ప్ుతి ముఖ సుగ్తాిః- వేదవాదమను ముసుగును ధరించిన బౌదుధలు (ప్రచఛ నన బౌదుధలు) అనగ్న్ 

మ్నయావాదులు 

విశి్ మిథాా తి మ్నహ్యిః- జగ్తుత యొలక  మిథాా తి మును చెప్పప దరు.  

తత్- ఆ జగ్తుత యొలక  మిథాా తి ము 

ఏభిిః- ఈ అది్ త వాదులచేత 

శాత్రసాత ర్ంభే లథితమ్- శాత్రసతమును ఆర్ంభించు జిజాఞసాధిలర్ణప్పార్ంభమునందు 

సూప్తతాతప రా్ మని చెరప రనన అధా్య సభ్యషా్ట దుల యందు సూప్తమును వాా ఖా్య నించు 

సమయమున ప్రతిపాద్వంచరననద్వ.  

తతిః- అందువలన 

ఇహ్- ఈ అధిలర్ణమున పునరుక్ త యగునను యుదాేశా్ మున అసంగ్తతిా ద్వదుిఃసథమ్- జీవాతమ  

యొలక  అవసాథ విశేష్మును ప్రతిపాద్వంచు ప్రలర్ణమున జగ్తుత యొలక  మిథాా తి మును చెపుప ట 

అసంగ్తమగుట చేత పునరుక్ త మొదలన దోష్ములు వచుచ  కార్ణమున చెరప రడుటలేదు.  

మ్నయాశ్రిాః- మ్నయ అను శ్రమాు  

మిథాా వచస న- అసతా ము అను అర్థమున చెరప రననద్వ కాదు. లోలమున “మ్నయా” శ్రమాును 

“మిథా ” అను అర్ థమున చెపుప ట కుదర్దు. 

అంతతిః- ఎచచ టనో, ఎపుప డో ఒలపుప డు క్కనిన  చోటృ అటి ాప్రయోగ్ము చేయు నిమితతకార్ణమున  

ఉరచర్తు- గౌణముగ్న్ ఆ అర్ థమును స్వి లరించవచుచ ను. గౌణముగ్న్ ప్రయోగించరడు శ్రమాుచే 

అభిద్ఘన శ్క్ తని నియధ రించయదు.  

క్ంతతిః సాా త్- ఔరచారిలముగ్న్ ప్రయోగించుట వలన ఏమి యగును 

సతా త్రసాతద్ ప్రయోగ్న్త్- సతా భూతమైన అత్రసాతదుల యందు మ్నయాశ్రమాు ప్రయోగించరడుట 

వలన “తేన మ్నయా సహ్ప్సం తత్ శ్ంరర్సా  ఆుగ్న్మినా। బాలసా  ర్క్షతా దేహ్ం ఏకలతేి న 

సూద్వతమ్।।” (విషాు. పు. 1-19-20) (అనగ్న్ బాలుడైన ప్రహాృదుని శ్రీర్మును ర్క్షించుటకు తి ర్గ్న్ 

వెళ్ు గ్ల ఆ చప్లముతో శ్ంరయసురుడు ప్రహాృదుని మీద వేిన సహ్ప్సాధిలమైన మ్నయలు 
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ఒక్కక లక టిగ్న్ నాశ్నము చేయరననవి) అని సుదర్శ నము వలన నశంచునవిగ్న్ ఆశ్చ రా్ లర్మైన 

హింసాప్రవృతతమైన శ్ంరయసురుని చేషితాముల గురించి చెరప రననద్వ. అనగ్న్ మ్నయ యనగ్న్ 

ఆశ్చ రా్ లర్మైన చేషితాములని తెలయవలెను. అట్లృ 

సఽయమ్- ఈ మ్నయాశ్రమాు 

ఉచిత నియమనే- అనిన  ప్రయోగ్ములకు అనుగ్తమైన అర్ థ నిష్క ర్ ణను పంద్వ యుండుట వలన 

ఆశ్చ రా్ తార్ థిః- ఆశ్చ రా్ లర్తి మను అర్థమును ప్రవృతితనిమితతమును అనుసరించి పంద్వనద్వ. 

అందువలన సూప్తమునందు చెరప రనన “మ్నయా” శ్రమాు ఆశ్చ రా్ భూతమైన సృషి ా యొలక  

విశేష్ములను తెలుపును అని ఇచచ ట నియధ రించిరననద్వ. 

 

ఈ అధిలర్ణమున “మ్నయామ్నయా మ్నప్తంతు కార్థస ా న...” అను సూప్తమున “మ్నయ” అను 

రదమునకు శాంలయది్ తులు “మిథా ”  అని అర్ థము చె ప్ , జగ్తుత అంతయును మిథా  యని 

వాద్వంచెదరు. కాని, మ్నయ అను రదమునకు “ఆశ్చ రా్ భరితమైన చేషితాము” అని సామ్ననాా ర్థము. 

మన పుయణేతిహాసములలో ఈ అర్ థముననే ప్రయోగింరననద్వ. లనుల, జగ్తుత మిథా  యను వారి 

వాదము అసంగ్తమగును. ఈ విష్యమే జిజాఞసాధిలర్ణమున విపులరీతిలో 

చరిచ ంచరనయుండుట చేత మర్ల ఆ విష్యము ఇచచ ట సంపూర్మాుగ్న్ చరిచ ంచరడకునన ను, 

ప్రసంగ్వశ్మున ఈ శోృలమున ఆ ప్రసాతవనము చేయరడుచునన ద్వ.  

 

ఈ అధిలర్ణమున “మ్నయా మ్నప్తంతు కార్థస ా న అనభివా ల త సి రూపాత్” (3-2-3) అను సూప్తమున 

“మ్నయామ్నప్త”అని చెరప రడుట వలన ఆ “మ్నయామ్నప్త” అను రదప్రయోగ్ము నెరమున 

వేదవాదమను ముసుగును ధరించిన బౌదుధలు (ప్రచఛ నన బౌదుధలు) అనగ్న్ మ్నయావాదులు 

జగ్తుత యొలక  మిథాా తి మును చెప్పప దరు. ఆ జగ్తుత యొలక  మిథాా తి ము ఈ అది్ త వాదులచేత 

శాత్రసతమును ఆర్ంభించు జిజాఞసాధిలర్ణప్పార్ంభమునందు సూప్తతాతప రా్ మని చెరప రనన 

అధా్య సభ్యషా్ట దుల యందు సూప్తమును వాా ఖా్య నించు సమయమున వారిచే 

ప్రతిపాద్వంచరననద్వ. అట్లృ,  శీభీ్యషా్ మున కూడ ఈ విష్యము జిజాఞసాధిలర్ణమున ప్రసాతవించరన, 

తనిన ర్సనము సప్రమ్నణముగ్న్ వివరించరననద్వ. అందువలన 

 జీవాతమ  యొలక  అవసాథ విశేష్మును ప్రతిపాద్వంచు ఈ ప్రలర్ణమున జగ్తుత యొలక  మిథాా తి మును 

చెపుప ట అసంగ్తమగుట చేత పునరుక్ త మొదలన దోష్ములు వచుచ  కార్ణమున ఆ విష్యము 

వివరించరడుట లేదు.  

 

మ్నయ అను శ్రమాు  

అసతా ము అను అర్థమున చెరప రననద్వ కాదు. లోలమున “మ్నయా” శ్రమాును “మిథా ” అను 

అర్ థమున చెపుప ట కుదర్దు. 

 

ఎచచ టనో, ఎపుప డో ఒల రయా యము అటి ా ప్రయోగ్ము చేయరనన కార్ణమున గౌణముగ్న్ ఆ 

అర్ థమును విశేష్సందర్ూ ములలో స్వి లరించవచుచ ను. కాని, అట్లృ గౌణముగ్న్ ప్రయోగించరడు 

శ్రమాుచే అభిద్ఘన శ్క్ తని నియధ రించయదు.  

ఉద్ఘహ్ర్ణమునకు మన పుయణేతిహాసముల(ఇంప్దజితుత మ్నయాయుదధము చేసెననియూ),  

సతా భూతమైన అత్రసాతదుల యందు మ్నయాశ్రమాు ప్రయోగించరడుట వలన “తేన మ్నయా 

సహ్ప్సం తత్ శ్ంరర్సా  ఆుగ్న్మినా। బాలసా  ర్క్షతా దేహ్ం ఏకలతేి న సూద్వతమ్।।” (విషాు. పు. 1-

19-20) (అనగ్న్ బాలుడైన ప్రహాృదుని శ్రీర్మును ర్క్షించుటకు తి ర్గ్న్ వెళ్ు గ్ల ఆ చప్లముతో, 

శ్ంరయసురుడు ప్రహాృదుని మీద వేిన సహ్ప్సాధిలమైన మ్నయలు ఒక్కక లక టిగ్న్ నాశ్నము 

చేయరననవి) అని సుదర్శ నము వలన నశంచునవిగ్న్ ఆశ్చ రా్ లర్మైన హింసాప్రవృతతమైన 

శ్ంరయసురుని చేషితాముల గురించి చెరప రననద్వ. అనగ్న్ మ్నయ యనగ్న్ ఆశ్చ రా్ లర్మైన 
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చేషితాములని తెలయవలెను. అందువలన “ఈ సూప్తమునందు చెరప రనన “మ్నయా” శ్రమాు 

ఆశ్చ రా్ భూతమైన సృషి ాయొలక  విశేష్ములను తెలుపును” అని ఇచచ ట నియధ రించిరడుచునన ద్వ. 

 

ఇంతటితో సంధా్య ధిలర్ణము ముగిినద్వ. 

।।తదభ్యవాధికరణము।।3-2-2।। 

।।సూ.।।తదభ్యవో నాడీషు తచఛ ృతేరాతా ని చ।।3-2-7।। 

 

తదభ్యవిః- సి రన ములు లేని సుషురతా వసథ 

నాడీషు- నాడుల యందును 

ఆతమ ని- రర్మ్నతమ  యందును 

చ- (సముచచ యముచే) పురీతత్ నందును 

(భవతి- లలుగచునన ద్వ) 

తచఛ ృతేిః- అని ఇట్లృ ప్ుతులు చెపుప ట వలన 

 

సుషు్త నాడుల యందును, పురీతతుత నందును రర్మ్నతమ  యందును లలుగనద్వ. నాడీ, పురీతత్, 

ప్రహ్మ ములు సుషు్త సాథ నములని లద్ఘ ప్ుతులు చెపుప చునన వి.  

 

।।సూ.।।అతిః ప్రబ్దధోఽసాా త్।।3-2-8।। 

 

అతిః- రర్ప్రహ్మ మే సుషు్త సాథ నమగుటను రటి ా

అసామ త్- రర్ప్రహ్మ ము నుంన 

ప్రబోధిః- మెలకువ 

ఉరరదా తే- ఉరరనన మగుచునన ద్వ.  

 

రర్ప్రహ్మ మే సాక్షాతుతగ్ సుషు్తసాథ నమగుటచే ప్రబోధసమయమున జీవుడు రర్ప్రహ్మ మునుంన 

వచుచ చునాన డని ప్ుతి వాలా ము తెలుప టయును సంభవమే యగును. 

 

జీవుని సి పాన వసథ గురించి వెనులటి అధిలర్ణమున విచారించరననద్వ. ఈ అధిలర్ణమున జీవుని 

నిప్ద్ఘవసథ గూరిచ  విచారించరడుచునన ద్వ.  

 

పూరి్ రక్షము/ సంశ్యము-  

 

జీవుడు సి రన ర్హిత నిప్ద్ఘవసథలో నునన పుడు, “అథ యత్రైతత్ సురతిః సంప్రసనన ిః సి రన ం న 

విజానాతి, అయి తద్ఘ నాడీషు సృపోత  భవతి”(ఛం. 8-6-3) అనగ్న్ “ఎపుప డు అనిన  ఇంప్ద్వయములు 

అణగిపోయి, బాహా్ విష్యానుభవము లేల జీవుడు సి రన ర్హితమైన నిప్ద్ఘవసథలో యుండునో, 

అపుడు ఆ జీవుడు నాడుల యందు ప్రవేశంచుచునాన డు” అనియూ, “అథ యద్ఘ సుపోత  భవతి 

యద్ఘ న లసా చన వేద హితా నామ నాడా ిః ది్ఘ సరతతిసహ్ప్సాణ హ్ృదయాన్ పురీతతం 
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అభిప్రతిష్నిేత, తాభిిః ప్రతా వసృరా  పురీతతి స్వతే”(రృ. 4-1-19) అనగ్న్ “ఏమియునూ తెలయల 

నిప్ద్వంచునపుడు హితానాడులు అనరడు 72,000 నాడుల ద్ఘి య వచిచ  హ్ృదయమున నునన  

పురీతత్ అను భ్యగ్మును చేరి అందు జీవుడు శ్యనించుచునాన డు” అనియును, “యత్రైతత్ 

పురుష్ిః సి ్తి నామ సద్ఘ సమా  తద్ఘ సంరనోన  భవతి”(ఛం. 6-8-1) అనగ్న్ నిప్ద్వంచునపుడు 

జీవుడు చలక గ్న్ రర్మ్నతమ తో చేరియుండును అనియూ ఇట్లృ మూడు విధములుగ్న్ ప్ుతుల యందు 

చెరప రననద్వ. అట్లృన, జీవుడు సుషురతా వసథలో ఏ సాథ నమున నుండుననునద్వ  

సంశ్యము. 

 

ిద్ఘధ ంతము- 

 

ఒల వా క్ త, తన గ్ృహ్మున మిదాెపై మంచము మీద రరుపుపై రండుక్కనినట్లృ, జీవాతమ  నాడుల 

యందు, పురీతతుతలో రర్మ్నతమ తో నిప్ద్వంచునని చెపుప క్కనిన, సాక్షాతుత రరుపుపై నిప్ద్వంచునట్లృ, 

జీవాతమ  రర్మ్నతమ తో కూన యుండునట్లృను, అయినను రరోక్షముగ్న్ ఆ వా క్ త మిదాె, మంచములతో 

సంరంధము లలగ యుండునట్లృ జీవాతమ  కూడ రరోక్షముగ్న్ నాడులతోను, పురీతతుత తోను 

సంరంధము లలగ యుండుననియూ అర్థము చేిక్కనుట వలన జీవాతమ  సుషురతా వసథలో సాక్షాతుత 

రర్మ్నతమ తో నుండునట్లృను , నాడులతోను, పురీతత్ తోను రరోక్ష సంరంధము లలగ 

యుండుననియూ తెలయుచునన ద్వ. 

 

299.  సాథ నం జంతోిః స్తషు తౌ  ప్ుతిరనియమతో వక్ త నాడా ిః పురీతత్ 

299.  సాథ నం జంతోిః స్తషు తౌ  ప్ుతిరనియమతో వక్ త నాడా ిః పురీతత్ 

హ్మరదం ప్రహాే తి తసాా ద్వహ భవతు మిథో నైరపేక్షాద్వి కలప ిః। 

తనన  ప్పాసాద ఖట్వి  శ్యనవదురకృతా ంతరిః యోజితానామ్ 

రక్షే రక్షే వికలప ిః ప్కమఘటిత చతురోదషయుకోత న యుక తిః।। 
 

ప్ుతి- అప్తరుష్యయమైన ప్ుతి 

జంతోిః- ప్పాణులకు 

సుషుప్తత  సాథ నమ్- సుషురతా వసథ యందు  

నాడా ిః- ఆధ్యర్సాథ నమైన “హితా” యను పేరు గ్ల 72,000 నాడులను 

పురీతత్- నాడులకు మూలమైన సాథ నవిశేష్మును  

హార్ంా ప్రహ్మ - హ్ృదయమున ద్వవా మంగ్ళ్విప్గ్హ్ విశషాుడై సాథ ్తుడైన రర్ప్రహ్మ మును 

ఇతి-ఈ ప్రకార్ముగ్న్ 

అనిమియతో వక్ త- ఇద్వ ఒలట్ల సాథ నమని నియధ రించల, క్కనిన  నానయందనియు, క్కనిన  పురీతత్ 

నందనియూ, క్కనిన  రర్ప్రహ్మ మునందనియూ ప్రతిపాద్వంచుచునన వి.  

తసామ త్- ఇట్లృ ఒల  నియమము లేల సామ్ననా ముగ్న్ చెపుప ట వలన  

మిథోనైర్పేకా్షా త్- నాడులు, పురీతత్, రర్ప్రహ్మ ము ఒలద్ఘనిని మఱి యొలటి అపేక్షించల, 

సి తంప్తమైనవగుట వలన,  

ఇహ్- ఈ సుషు్త యందు 

విలలప ిః భవతు- ఏ నియమము లేల క్కనిన  సారుృ నాడులయందు అథవా పురీతత్ లేద్ఘ 

రర్ప్రహ్మ మునందనియూ  చెపుప చునన వి అని ఇట్లృ 

 తలచినచో 

తనన - అద్వ అయుల తము 
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ప్పాసాద ఖట్యి  శ్యనవత్- ఒల వా క్ త మొదట గ్ృహ్ము, ద్ఘనిపై మంచము ద్ఘనిపై రరుపుపై  

రండుక్కనినట్లృ 

ఉరలృతా ం తరిః- విలక్షణమైన ఉరకార్విశేష్ణములచే 

యోజితానామ్- కూనయునన  నాడులు, పురీతత్, రర్ప్రహ్మ ముల 

రక్షే రక్షే- విలలప మునకు అపేక్ష లేనటి ాప్రతాే లమైన  

ప్లమరటిత చతురాోష్యుల తిః- ప్లమముగ్న్ అనుషి్టనరయా తమ లముగ్న్ సంభవించు 

నాలుగదోష్ములచే(ఫలసాధ న ప్రతిరతిత  బాధ, అనుషి్టన బాధ, అపూరిో తప తితతమ లముగ్న్ సంభవ 

బాధ, ఫలబాధ యని నాలుగు దోష్ములు ప్ుతప్రకాశల యందు  చెరప రననవి. ఆ వివర్మలు 

ఇచట ఈయరడలేదు)  కూనయునన వాడగుటవలన  

విలలప ిః న యుల తిః- ఏదో ఒలద్ఘని యందే శ్యనించుననుట అయుల తము గ్తా భ్యవమున 

విలలప మును స్వి లరించవలెను తరప , ప్రలృతమున సమసతమును సంరటించుట యందు 

శాత్రసతసమమ తి యుండుట వలన అనగ్న్ గ్ృహ్ము, మంచము, రరుపు అనినట్లృ మూడును 

సంయుల తముగ్న్ సంభవించుట వలన ఏదో ఒలద్ఘనిని మ్నప్తమే విలలప ముగ్న్ స్వి లరించుట 

అయుల తమగును. 

అప్తరుష్యయమైన ప్ుతి 

ప్పాణులకు సుషురతా వసథ యందు ఆధ్యర్సాథ నమైన “హితా” యను పేరు గ్ల 72,000 నాడులను, 

నాడులకు మూలమైన సాథ నవిశేష్మును అనగ్న్ పురీతత్ ను,  హ్ృదయమున  

ద్వవా మంగ్ళ్విప్గ్హ్విశషాుడై సాథ ్తుడైన రర్ప్రహ్మ మును 

ఈ ప్రకార్ముగ్న్ సుషురతా వసథలో జీవాతమ కు ఇద్వ ఒలట్ల సాథ నమని నియధ రించల, క్కనిన  ప్ుతి వాలా ములు 

నాన యందనియు, క్కనిన  పురీతత్ నందనియూ, క్కనిన  రర్ప్రహ్మ మునందనియూ 

ప్రతిపాద్వంచుచునన వి.  ఇట్లృ ఒల  నియమము లేల సామ్ననా ముగ్న్ చెపుప ట వలన  

నాడులు, పురీతత్, రర్ప్రహ్మ ము ఒలద్ఘనిని మఱి యొలటి అపేక్షించల, సి తంప్తమైనవగుట వలన,  

ఇట్లృ సుషు్త యందు 

ఏ నియమము లేల క్కనిన  సారుృ నాడులయందు అథవా పురీతత్ లేద్ఘ రర్ప్రహ్మ మునందునూ 

జీవాతమ  యుండునని  చె ప్ నచో అద్వ అయుల తమగును. 

 ఒల వా క్ త ఒల గ్ృహ్ములో, ద్ఘనిపై మంచము ద్ఘనిపై రరుపు ఉంన ఆ రరుపు పైన రండుక్కనినట్లృ 

విలక్షణమైన ఉరకార్విశేష్ణములచే 

అనగ్న్ నాడులు, పురీతత్, రర్ప్రహ్మ ముల 

 ప్రతేా ల ప్రతేా లముగ్న్ కూన యుంనన సంభవించు నాలుగదోష్ములచే (ఫలసాధన ప్రతిరతిత  బాధ, 

అనుషి్టన బాధ, అపూరిో తప తిత సంభవ బాధ, ఫలబాధ యని నాలుగు దోష్ములు ప్ుతప్రకాశల 

యందు  చెరప రననవి. ఆ వివర్మలు ఇచట ఈయరడుటలేదు)  జీవాతమ  ఏద్వయో  

ఒలద్ఘనియందు శ్యనించుననుట అయుల తము. గ్తా భ్యవమున విలలప మును స్వి లరించవలెను 

తరప , గ్తా ంతర్మునన  సథలములలో విలలప మును అంగీలరించుట నాా యము కాదని ఆరాో క్ త.  

ప్రలృతమున నాడులు,  పురీతత్ , రర్ప్రహ్మ ము(ఒల  వా క్ త గ్ృహ్ము, మంచము,  రరుపులపై 

రండుక్కనెను అనినట్లృ)  అను మూడును  సంయుల తముగ్న్ సంభవించుట వలన ఏదో ఒలద్ఘనిని 

మ్నప్తమే విలలప ముగ్న్ స్వి లరించుట అయుల తమగును. అనగ్న్ ఏద్వయో ఒల విలలప మునే 

స్వి లరించుట దోష్మగుననియు , మూనంటిని సంయుల తముగ్న్ స్వి లరించి రర్ప్రహ్మ ముతో 

ప్రతా క్షముగ్న్ కూనయుండుననియు , మిగిలన వాటితో రరోక్షముగ్న్ కూనయుండుననియు 

తెలయవలెనని  భ్యవము. 

 

ఇంతటితో "తదభ్యవాధిలర్ణము" ముగిినద్వ. 
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||కరాా నుసా ృతిశ్రదవిధా ధికరణము||3-2-3|| 

 

||సూ.|| స ఏవ తు కరాా నుసా ృతిశ్రదవిధిభా ిః||3-2-9|| 

 

తు- పూరి్ రక్షమయుల తము. 

లయమ నుసమ ృతిశ్రవాిధిభా ిః- లర్మ ము వలనను, సమ ర్ణము వలనను, ప్ుతి వలనను, 

ప్రహ్మ విదా్ఘ దులవలనను,  

స ఏవ- పూరి్ ము నిప్ద్వంచిన జీవుడే  

(పునరుతితష్తిి- మర్ల లేచుచునాన డు.) 

 

పూరి్ ము సుషు్తని పంద్వన జీవుడే మర్ల మేలొక నుచునాన డని లర్మ ము వలనను, సమ ర్ణము 

వలనను, ప్ుతుల వలనను ప్రహ్మ విద్ఘా  విధుల వలనను తెలయుచునన ద్వ. 

 

వెనుల అధిలర్ణమున జీవుడు సుషురతా వసథలో రర్మ్నతమ తో కూన యుండునని చెరప రననద్వ. ఈ 

అధిలర్ణమున నిప్ద్వంచుటకు 

ముందును, తదనంతర్మును ఆ జీవుడు ఒలక డేనా, వేఱ్వి ఱా అను విష్యము 

చరిచ ంచరడుచునన ద్వ. 

 

పూరి్ రక్షము- అట్లృ సుషురతా వసథలో రర్మ్నతమ తో కూనయునన  జీవుడు ముకుతనితో సమ్ననము 

లనుల, అతడు మర్ల తిరిగి లీలావిభూతిక్ యజాలడు. అందువలన, ఆ నిప్దనుంన తిరిగి మేలొక ను 

జీవుడు వేఱొల జీవుడు కావలెను.  

 

ిద్ఘధ ంతము- లర్మ , సమ ర్ణము, ప్ుతులు, ప్రహ్మ విదా్ఘ విధుల వలన సుషురతా వసథలోనునన  జీవుడును, 

తదనంతర్ము ఆ నిప్దనుంన లేచిన జీవుడును వేఱు కాదని తెలయుచునన ద్వ. 

 

లర్మ ము- నిప్ద పోవువాని పూరి్ లర్మ ఫలములనే, నిప్ద నుంన లేచిన వాడు అనుభవించ వలి 

యుండును. లేకునన  ఒలరి లర్మ ఫలము వేఱొలరు అనుభవించవలయనను దోష్ము 

సంభవించును.  

 

సమ ర్ణము- నిదుర్కు ముందు విష్య, ఆలోచనల సమ ర్ణమే నిదుర్ నుంన లేచిన ్దర కూడ 

క్కనసాగును. లనుల నిప్ద నుంన లేచిన జీవుడు వేఱు కాజాలడు. 

 

ప్ుతి వాలా ములు- "త ఇహ్వాా ప్ఘో వా ింహ్మ వా వృకో వా కీట్ల వా ....యదా దూ వనిత తథా 

భవనిత"(ఛం. 6-10-2) అనగ్న్ "జీవులు పుల, ింహ్ము, తోడేలు, రంద్వ, పురుగు, రక్షి, ఈగ్, దోమ అను 

ఏ శ్రీర్మున నిప్ద్వంచుచునాన రో ఆ శ్రీర్ముతోనే మర్ల లేచుచునాన రు" ఇతాా ద్వ వేదవాలా ములు 

నిప్ద్వంచిన జీవుడే మర్ల నిప్ద నుంన మేలొక నుచునాన డు" అని నియధ రించు చునన వి. 

ప్రహ్మ విదా్ఘ విధులు- మోక్షమును పందుటకు వేదవాలా ములలో చెరప రనన విధులు 

నిప్ద్వంచినవాడే  ముకుతడైనచో వా ర్ థములగును.  

 

పై కార్ణముల వలన, నిప్ద్ఘవసథ లనన  మోక్షావసథ విలక్షణమైనద్వ  అని తెలయుచునన ద్వ. లనుల, 

నిప్ద్వంచిన ్దర మేలొక నిన జీవుడు, నిప్ద లనన  ముందు జీవుని లనన  భినున డు కాదు. 
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300. ముక్ త ప్రహా ణా పీతిరజహదస్తఖగణా తాదృశీయం స్తషుప్తిః 

300. ముక్ త ప్రహా ణా పీతిరజహదస్తఖగణా తాదృశీయం స్తషుప్తిః 

ప్ుైి వ ఖా్య రా తేతసతదను తనుభృదుదుూ ధా మ్ననసతతోSనా ిః| 

మైవం కరాా నువృతేతిః సా రణ నియమతిః పూరి  ఏవేతి శ్బాద న్ 

పిక్షోపాయాద్వశషేటిః సి రదనువదనాత్ ప్పాచా  ఏవ ప్రుదయిః|| 
ముక్ తిః- ముక్ త  

జహ్దసుఖగ్ణా- దుిఃఖ సమూహ్ము నుంన విడువరననదే అగును. 

ప్రహ్మ ణ ఆపీతి- రర్ప్రహ్మ ము నందు లయమైనదే అగును. 

ఇయం సుషు్తిః తాదృశీ- ఈ సుషు్త అటిదాే అయినద్వ 

ప్ుైి వ- ప్ుతి యందే "సతా సౌమా  తద్ఘ సంరనోన  భవతి", "సి మ్ ఆపీతో భవతి" అని ముక్ త ప్ుతిక్ 

సమ్ననమైన అర్ థమును పంద్వ యునన ట్లృ 

ఖా్య రా తే- ఈ సుషురతా వసథ ప్రతిపాద్వంచరననద్వ.  

అతిః- ప్రహ్మ  సంరతిత రూరమైన అర్ థమును చెపుప ట వలన అట్లృ ప్రహ్మ ము నందు ప్రలీనమైన వాడు 

పునయవృతిత పందకుండుట వలన  

తదను- సుషు్త అనంతర్ము 

ఉదుర ధా మ్ననిః- మేలొక నిన 

తనుభృత్- జీవాతమ  

తతో అనా ిః- సుషు్తక్ ముందు జీవాతమ  లనన  భినన ము అని అభిప్పాయరననచో  

మైవమ్- అద్వ అయుల తము. 

లయమ నువృతేతిః- సుఖదుిఃఖముల అనుభవమునకు కార్ణమైన పూరి్ లర్మ ఫలములే ఆనువృతిత 

యగుట వలనను 

సమ ర్ణ నియమితిః- నిదుర్పోయిన నేనే ఇపుడు మేలొక ంటిని" అని  జఞ్ తక్ తెచుచ క్కను 

కార్ణమునను 

పూరి్  ఏవేతి శ్బాాత్- మొదట నిదుర్పోయిన వాడే మేలొక నినాడు అను అర్థమునిచుచ  "తే ఇహ్ 

వాా ప్ఘో వా ింహ్మ వా ....యదా దూ వంతి తథా భవంతి" అను ప్ుతి వచనకార్ణమునను  

మోక్షోపాయాద్వ శష్యిాః- మోక్షమును పందుటకు అనుషింిచవలిన ఉపాసనలను ద్ఘనిక్ 

అంగ్ములన నియమవిధులను శాత్రసతము విధించుట చేతను, అనగ్న్ 

 నిప్ద పోయిన వా క్ త ముకుతడగుననినచో, ప్రయతన మే లేల మోక్షము లలుగనటృగుట వలన ఆయా 

మోక్షోపాయములను విధించుట నిర్ర్ థలమగుట వలననూ  

సి రదనువదనాత్- "నాహ్ం ఖలు అయం ఏవం సంప్రతాా తామ నం జానాతి  అయం అహ్మస్వమ తి నో 

ఏవ ఇమ్నని భూతాని వినాశ్మేవ ఆ్తో భవతి నాహ్మప్త భోగ్ా మ్ రశాా మి" అని ప్ుతి యందు 

చెరప రన యుండుట వలననూ 

ప్రబుదధిః- నిప్ద నుంన మేలొక నిన వా క్ త 

ప్పాచా  ఏవ- సుషు్తక్ ముందునన  వా క్ తయే తరప  భినున డు కాదు. 

ముక్ త యనగ్న్ దుిఃఖ సమూహ్ము నుంన వినవన  

రర్ ప్రహ్మ ము నందు లయమగుట లద్ఘ. ఈ సుషు్త కూడ అటి ాిథతియే నని 

తెొ యుచునన ద్వ. ప్ుతి యందే ."సతా సౌమా  తద్ఘ సంరనోన  భవతి", "సి మ్ ఆపీతో భవతి" అని 

ముక్ తక్ సమ్ననమైన అర్ థమును పంద్వ యునన ట్లృ ఈ సుషురతా వసథ ప్రతిపాద్వంచరననద్వ. ఇట్లృ 

సుషు్త యనగ్న్ ప్రహ్మ  సాయుజా  రూరమైన అర్ థమును చెరప రడుట వలనను, అట్లృ ప్రహ్మ ము 

నందు ప్రలీనమైన వాడు పునయవృతిత పందకుండుట వలనను 
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సుషు్త అనంతర్ము. మేలొక నిన జీవాతమ  

సుషు్తక్ ముందు జీవాతమ  లనన  భినన ము అని అభిప్పాయరననచో అద్వ అయుల తము. 

సుఖదుిఃఖముల అనుభవమునకు కార్ణమైన పూరి్ లర్మ ఫలములే ఆనువృతిత యగుట వలనను 

" నిదుర్పోయిన నేనే ఇపుడు మేలొక ంటిని" అని  అట్లృ నిదుర్పోయిన వా క్ త జఞ్ తక్ తెచుచ క్కను 

కార్ణమునను 

 మొదట నిదుర్పోయిన వాడే మేలొక నినాడు అను అర్థమునిచుచ  "తే ఇహ్ వాా ప్ఘో వా ింహ్మ వా 

....యదా దూ వంతి తథా భవంతి" అను ప్ుతి వచనకార్ణమునను  

 మోక్షమును పందుటకు అనుషింిచవలిన ఉపాసనలను ద్ఘనిక్ అంగ్ములన నియమవిధులను 

శాత్రసతము విధించుట చేత 

 నిప్ద పోయిన వా క్ తయే ముకుతడగుననినచో, శాత్రసతమునందు  విధించరనన విధులను నిరి్ రి తంచు 

ప్రయతన మే లేల మోక్షము లలుగనటృగుట వలన శాసతర్మునందు ఆయా మోక్షోపాయములను 

విధించుట నిర్ర్ థలమగుట వలననూ "నాహ్ం ఖలు అయం ఏవం సంప్రతాా తామ నం జానాతి  అయం 

అహ్మస్వమ తి నో ఏవ ఇమ్నని భూతాని వినాశ్మేవ ఆపీతో భవతి నాహ్మప్త భోగ్ా మ్ రశాా మి" అని 

ప్ుతి యందు చెరప రన యుండుట వలననూ 

నిప్ద నుంన మేలొక నిన వా క్ త 

సుషు్తక్ ముందునన  వా క్ తయే తరప  భినున డు కాదు అని తెలయుచునన ద్వ. 

 

301.జీవానాద్వతా మూచే దృరదనుకరణం క్షేరస ా తే చారవరేగ  

301.జీవానాద్వతా మూచే దృరదనుకరణం క్షేరస ా తే చారవరేగ  

సి రాగ దా ర థప్రవృతితిః ప్ుతినయవిద్వతా సౌగతాద్ఘా శా్  భగ్యన ిః| 

కలాప ంతేపాే కతోక్ తర్హన యమిత విషయా నామరూరప్రహ్మణాత్ 

భూయశా ంతా స్తషుపేతిః ప్రలయసమదశ్చ సంజిహ్మసాద్వసిద్్ధయ ా || 
 

జీవానాద్వతా మ్- జీవాతమ  నితా తి మును 

ఊచే- "ఆతామ  ప్ుతేిః నితా తిా చచ తాభా ిః", "న లర్మ  అవిభ్యగ్న్ద్వతిచేత్", ఇతాా ద్వ సూప్తముల చేత 

సూప్తకారులు ప్రతిపాద్వంచుచునాన రు, "అనాద్వతిా త్'  అనియును సూప్తకారులు చెప్పప దరు,  

అరవర్థ గ- మోక్షదశ్ యందు  

దృష్దనులర్ణం చ- శలకు సమ్ననముగ్న్ ఉండుటను అనగ్న్ సమసత విశేష్గుణములును 

నాశ్నమగుట వలన జీవాతమ  శల వలె ముకాతవసథ యందుండునను వశేషికుల లలప న  

క్షేరస ా తే- నాలగవ అధ్యా యపు నాలగవ పాదమునందు "ప్బాహ్మ ణ జైమినిిః" ఇతాా ద్వ సూప్తములచే 

నియలరించరననద్వ. 

సి యగ దా ర్ థప్రవృతితిః- జీవులు నితాు లు అని ప్రతిపాద్వంచరడుట వలన కాలాంతర్మున లలుగ 

సి యగద్వ సాధనములన జాో తిషాోమ్నద్వ లర్మ లందు ప్రవరి తంచుట అయినను 

ప్ుతి నయ విధితా- ప్ుతి ప్రతిపాద్వంచిన నితా తి  పూరి్ లముగ్న్ పూరి్ మీమ్నంసా శాత్రసతపు 

నాా యముల కార్ణముగ్న్ సప ష్మాుగ్న్ తెలయవచుచ ను,  

సౌగ్తాద్ఘా శ్చ - క్షణలవాదులన బౌద్ఘధదుల విష్యమున 

భగ్న్న ిః- "అనుసమ ృతేశ్చ " ఇతాా ద్వ సూప్తములచే బౌదధమతమును నియలరించి జీవుని నితా తి మును 

సూప్తకారులు ప్రతిపాద్వంచి యునాన రు 

లలాప ంతే్- ప్రళ్యదశ్ యందు కూడ  

ఏలతోక్ తిః- "సదేవ సమా  ఇదమప్గ్ ఆస్వత్ ఏలమేవ అది్వ తీయమ్" ఇతాా ద్వ ప్ుతులచే తెలయవచుచ  

ప్రహ్మ ము ఒలక ట్ల యునన దను వాలా ములు కూడ 
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నామరూర ప్రహాణాత్- నామరూరములను ఆ దశ్ యందు జీవాతమ  ప్రహ్మ తో ఐలా మగునని భ్యవము 

కాదు, అందువలన  

నియమిత విష్యా- చిదచితుతలు రర్ప్రహ్మ మును వదల వా వహార్ము చేయుటకు తగ్ని 

సంశే ృష్మును మ్నప్తము ఈ ఏలతోక్ త ప్రతిపాద్వంచును. అనగ్న్, చిదచితుతలు, రర్మ్నతమ ను విడచి 

వేఱుగ్న్ యుండజాలవని ద్ఘని భ్యవము. 

సుషుపేతిః భూయిః- ఈ ప్రలర్ణమున సుషు్తని చెపుప నపుడు మర్ల 

చింతా- జీవాతమ  విచార్ము 

ప్రళ్యసమదశా- సంజిహాసాద్వ ిదెలధా - ముక్ త యందు జీవునిక్ వశేషికులు ఏ ిథతిని లలప ంచి 

చెప్పప దరో అటి ాదశ్ హేయమని నింద్వంచుటను సాధించుటకే యగును. 

జీవాతమ  నితా తి మును 

"ఆతామ  ప్ుతేిః నితా తిా చచ తాభా ిః", "న లర్మ  అవిభ్యగ్న్ద్వతిచేత్", ఇతాా ద్వ సూప్తముల చేత 

సూప్తకారులు ప్రతిపాద్వంచుచునాన రు. "అనాద్వతిా త్'  అని కూడ సూప్తకారులు చెప్పప దరు. 

మోక్షదశ్ యందు  

శలకు సమ్ననముగ్న్ ఉండుటను అనగ్న్ సమసత విశేష్గుణములును నాశ్నమగుట వలన జీవాతమ  

శల వలె ముకాతవసథ యందుండునను వశేషికుల లలప న ఈ ప్రహ్మ సూప్తముల నాలగవ అధ్యా యపు 

నాలగవ పాదమునందు "ప్బాహ్మ ణ జైమినిిః" ఇతాా ద్వ సూప్తములచే నియలరించరననద్వ. 

జీవులు నితాు లు అని ప్రతిపాద్వంచరడుట వలన కాలాంతర్మున లలుగ సి యగద్వ సాధనములన 

జాో తిషాోమ్నద్వ లర్మ లందు ప్రవరి తంచుట అయినను ప్ుతి ప్రతిపాద్వంచిన నితా తి  పూరి్ లముగ్న్ 

పూరి్ మీమ్నంసా శాత్రసతపు నాా యముల కార్ణముగ్న్ సప ష్మాుగ్న్ తెలయవచుచ ను,  

క్షణలవాదులన బౌద్ఘధదుల విష్యమున, 

"అనుసమ ృతేశ్చ " ఇతాా ద్వ సూప్తములచే బౌదధమతమును నియలరించి జీవుని నితా తి మును 

సూప్తకారులు ప్రతిపాద్వంచి యునాన రు. 

ప్రళ్యదశ్ యందు కూడ  

"సదేవ సమా  ఇదమప్గ్ ఆస్వత్ ఏలమేవ అది్వ తీయమ్" ఇతాా ద్వ ప్ుతులచే తెలయవచుచ  ప్రహ్మ ము 

ఒలక ట్ల యునన దను వాలా ములు కూడ 

 నామరూరములు లేని ఆ దశ్ యందు జీవాతమ  రర్ప్రహ్మ తో ఐలా మగునని భ్యవము కాదు, ఆ 

వాలా ములు 

 చిదచితుతలు రర్ప్రహ్మ మును వదల వా వహార్ము చేయుటకు తగ్నటి ా సంశే ృష్మును మ్నప్తము 

ప్రతిపాద్వంచును. అనగ్న్, చిదచితుతలు, రర్మ్నతమ ను విడచి వేఱుగ్న్ యుండజాలవని ద్ఘని భ్యవము. 

ఈ ప్రలర్ణమున సుషు్తని చెపుప నపుడు మర్ల జీవాతమ  విచార్ము, ముక్ త యందు జీవునిక్ 

వశేషికులు ఏ ిథతిని లలప ంచి చెప్పప దరో అటి ా దశ్ హేయమని నింద్వంచుటను సాధించుటకే 

యగుచనన ద్వ. 

 

ఇంతటితో "లయమ నుసమ ృతి శ్రవాిధా ధిణము" ముగిినద్వ. 

 

||ముగ్యయ ధికరణము||3-2-4|| 

 

||సూ.|| ముగ్మయS ర థసంరతితిః రర్హశేషాత్||3-2-10|| 

 

ముగ్మధ-మూయఛ ప్పాపుతడగు జీవుని యందు  
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అర్థసంరతితిః- మర్ణావసథపు అయథ ంశ్ము 

(భవతి- లలుగు చునన ద్వ), ఏలనన 

రరిశేష్టత్- సుషుపాత ా దా వసాథ  చతుష్యాము లనన  మూయఛ వసథ వెొ ఱు అవసథ యగుట వలన 

 

మూయఛ వసథ, మర్ణావసథ యొలక  అయథ ంశ్మును లలగ యునన ందున అద్వ సి రన , జాగ్ర్ణ, సుషు్త, 

మర్ణాదా వసథల లనన  వేఱైనద్వ. 

వెనుల అధిలర్ణములలో జీవుని జాప్గ్ద్ఘవసథ, సి పాన వసథ, నిప్ద్ఘవసథల గూరిచ  విచారించరననద్వ. 

ఇందు జీవుని మూయఛ వసథ మిగిలన అవసథలలో నొలటియా, లేల భినన మైనద్వయా అను విష్యము 

విచారించరడుచునన ద్వ.  

 

పూరి్ రక్షము- 

 

నిప్ద్ఘదా వసథలలో, నిప్ద లేల మర్ణావసథ ఒకే విధముగ్న్ నుండుట వలన మూయఛ వసథ కూడ ీటిలో 

ఒలటి యని చెపుప క్కనుట యుల తము లనుల, అద్వ వేఱొల అవసథ కాదు అని 

పూరి్ రక్ష భ్యవము. 

 

ిద్ఘధ ంతము- 

 

మూర్ఛ  నంద్వన వాని అవసథ మర్ణావసథలో సగ్మగును. ఏలననగ్న్, జాగ్ర్ణ, సి పాన వసథలలో 

 జాఞ నముండును. మూయఛ వసథలో జాఞనము లేదు. మరియు, ఇద్వ నిమితతభేదము వలనను, 

ఆకార్భేదము వలనను సుషు్త, మర్ణావసథలలో నొలక టి కాదు. భరింరయని అవసథ వలన మూర్ఛ  

లలుగను. ఇటి ా మూర్ఛ దశ్, సుషుపాత ా దా వసథల లనన  వేరనదగుట వలన మర్ణావసథ యందు 

అయథ ంశ్మనదగును. సరి్  ప్పాణులతోడను, శ్రీర్ము తోడను, సంరంధము విడచి పోవుట 

మర్ణమనరడును. జీవునకు సూక్షమ  ప్పాణదేహ్ములతో సంరంధము లలగ యుండుట మూర్ఛ  

యనరడును.  

ఇట్లృ మూయఛ వసథ తక్క న అవసథలకు భినన మై యుండును. 

 

302. జాప్గత్ సి ౌన  న బాహా్మ వగమ విరహిత్త శి్చ సపూరాాస్తషుప్తిః 

302. జాప్గత్ సి నౌ  న బాహా్మ వగమ విరహిత్త శి్చ సపూరాాస్తషు ప్తిః 

తసాా నుా గ్న యరా ృతిిః సాా త్ ప్రశ్మిత శ్రణ ప్పాణవరేగతి చేనన | 

మృతాా దేిః హేతు భేద్ఘత్ సిథతి మతి విశ్యాదుతిథతేరానియతాా త్ 

మరుతం ప్రప్కమా  మధా్య  విరమతి విధినేతా ప్త తురాా రయభ్యవిః|| 
జాప్గ్త్ సి ప్తన - జాప్గ్దవసథ మఱియు సి పాన వసథలలో 

బాహాా వగ్మవిర్హిత్త న-  జాఞ నము ీడదు. కాని సి పాన వసథ బాహా్ జాఞనర్హితమగుట 

 చేత జాగ్ృదవసథ సి పాన వసథ లనన  వేఱైనద్వ.  

సుషు్తిః  శిా సపూయా- సుషురతా వసథ ప్పాణ వాా పార్ముతో కూన యుండును. అందువలన సుషు్త 

ముగ్న్ధవసథ, అనగ్న్ మూయఛ వసథ కాదు.  

తసామ త్- ఆ కార్ణముగ్న్ అనగ్న్ జాప్గ్దవసథ, సి పాన వసథ మఱియు సుషురతా వసథలు ముగ్న్ధవసథ కాని 

కార్ణమున  

ముగి ధిః- మూయఛ వసథ 
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ప్రశ్మిత లర్ణ ప్పాణవయగన్- తమ తమ వాా పార్మలను చేయుటకు అసమరుథలగునట్లృ చేిన  

ఇంప్ద్వయముల మఱియు ప్పాణాపానముల సమూహ్మును లల ముగ్న్ధవసథ  

మృతిిః సాా త్- మర్ణమే యగును 

ఇతి చేత్- ఇట్లృ సందేహించిన 

న- అద్వ అయుల తము 

మృతాా దేిః హేతు భేద్ఘత్- మర్ణము మఱియు మూర్ఛ  అవసథల యందు కార్ణము వేఱ్వి ఱు 

అగుట వలన  

 ి థతి మృతి విశ్యాత్- ఉనిక్ లేద్ఘ మర్ణముల గురించి సందేహ్ముండుట వలన  

ఉతిథతేిః ఆనియతిా త్- మేలొక లుపుటయు, లేద్ఘ మేలొక నకుండుటయు అనియతముగ్న్ నుండుట 

వలన 

మరుతమ్ ప్రప్లమా - మర్ణమునకు ఉరప్లమించి 

విధినా- అదృష్ ావిశేష్ము చేత  

 మర్ణంచల మధా లో 

విర్మితి- మర్ణమునకు కార్ణమైన వాా పార్ము చేత నివృతుతడగును 

ఇతి- ఇటి ాిథతి యుండుట వలన 

అప్త- మూయఛ వసథ యందు 

తుయా ర్థభ్యవిః- "తుయా " అనగ్న్ నాలగవ అవసథ అయిన మర్ణావసథపు అర్ థభ్యగ్ము జీవుడు 

పందునట్లృ అనుక్కనవలెను. అభిఘాతము మొదలన 

  వాటి చేత మూయఛ వసథ లలుగను. అపుప డు అతడు ప్రతిక్యునాన డో లేదో అను సందేహ్మునకు 

అవకాశ్ముండును. ఎవి డో ఒలడు అట్లృ మూయఛ వసథను పంద్వనవాడు మంప్త్తష్ధ్యదుల వలన 

మర్ల మేలొక నవచుచ ను లేద్ఘ మేలొక నలయే మర్ణంచవచుచ ను. అతడు అట్లృ మేలొక నుట 

సరి్ సాధ్యర్ణము కాదు. అందువలన మూర్ఛ  అర్ ధమర్ణమని చెరప రడును. 

జాప్గ్దవసథ మఱియు సి పాన వసథలలో జాఞనము ీడదు. కాని జాప్గ్దవసథలో   వలె 

ధర్మ భూతజాఞనప్రసార్ము సి పాన వసథలో బాహా్ ముగ్న్ జరుగ్దు. లనుల, సి పాన వసథ 

బాహ్ా జాఞనర్హితమగుటచే 

 జాగ్ృదవసథ సి పాన వసథ లనన  వేఱైనద్వ. కాని, సి పాన వసథ యందు మనసుస  ద్ఘి య మ్నప్తము 

ధర్మ భూతజాఞనప్రసార్ము జరుగును. సుషురతా వసథ ప్పాణ వాా పార్ముతో కూన యునన ను, మనసుస  

ద్ఘి య కూడ ధర్మ భూతజాఞనప్రసార్ము జరుగ్దు. ఇట్లృ సుషురతా వసథ జాప్గ్తస ి పాన వసథల లనన  

భినన ము. కాని, అద్వ ముగ్న్ధవసథ, అనగ్న్ మూయఛ వసథ కాదు. ఆ కార్ణముగ్న్ అనగ్న్ జాప్గ్దవసథ, 

సి పాన వసథ మఱియు సుషురతా వసథలు ముగ్న్ధవసథ కాని కార్ణమున  మూయఛ వసథయందు జీవులు 

 తమ తమ వాా పార్మలను చేయుటకు అసమరుథలగునట్లృ చేయునట్లృ, అనగ్న్, అటి ా

ఇంప్ద్వయములను మఱియు ప్పాణాపానాదుల సమూహ్మును లలగ యుండు ముగ్న్ధవసథ మర్ణమే 

యగును 

ఇట్లృ సందేహించిన 

అద్వ అయుల తము. 

మర్ణము మఱియు మూర్ఛ  అవసథలకు కార్ణము వేఱ్వి ఱు అగుట వలనను, 

 ఉనిక్ లేద్ఘ మర్ణముల విష్యమై (మూయఛ వసథ యందు) సందేహ్ముండుట వలనను,  

 మేలొక నుటయు లేద్ఘ మేలొక నకుండుటయు అనియతముగ్న్ నుండుట వలనను మర్ణమునకు 

ఉరప్లమించి 

విధి విశేష్ము చేత  

 మర్ణంచల మధా లో 

మర్ణమునకు కార్ణమైన వాా పార్ము నుంన మూయఛ వసథలో నునన వాడు ఆ ిథతి నుంన 

నివృతుతడగును. 

ఇటి ాిథతి యుండుట వలన 
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మూయఛ వసథ యందు 

"తుయా " అనగ్న్ నాలగవ అవసథ అయిన మర్ణావసథపు అర్ థభ్యగ్ము జీవుడు పందునట్లృ 

అనుక్కనవలెను. అభిఘాతము మొదలన 

 వాటి చేత మూయఛ వసథ లలుగను. అపుప డు అతడు ప్రతిక్యుండునో లేదో అను సందేహ్మునకు 

అవకాశ్ముండును. ఎవి డో ఒలడు అట్లృ మూయఛ వసథను పంద్వనవాడు మంప్త్తష్ధ్యదుల వలన 

మర్ల మేలొక నవచుచ ను లేద్ఘ మేలొక నలయే మర్ణంచవచుచ ను. కాని అతడు అట్లృ మేలొక నుట 

సరి్ సాధ్యర్ణము కాదు. అందువలన మూర్ఛ  అర్ ధమర్ణమని చెరప రడును. 

 

303. జంతనామ్ జాగరాద్వసియతిషు భవతి యది శ్సం దర్హశ తం తత్ 

303. జంతనామ్ జాగరాద్వసియతిషు భవతి యది శ్సం దర్హశ తం 

తత్ 

తతతత్ సాథ నేషు యోగ్మSరా నఘ ుభగణం రహా  సంశోధా తేSప్త| 

సంసరగకాా ద్వ మూలాన్ రర్హహరతి తతో దోష వరాగ నుభ్యభా్య మ్ 

హీనత్తి ద్ఘరా హ్మనీ రరమరనయతే నీతియుగా్మ న నేతుిః|| 
జంతూనామ్ జాగ్యద్వ ిథతిషు- ప్పాణులకు జాప్గ్ద్ఘవసథ, సి పాన వసథ, సుషురతా వసథల యందు 

యత్ వశ్సంభవతి- దేని గురించి దుిఃఖము సంభవించునో  

తదరాిశ తమ్- అద్వ మొదలు ఈ నాలుగు అధిలర్ణముల యందు 

తతతత్ సాథ నేషు- హేయతమమైన ఆ అనిన  అవసథల యందునూ 

యోగ్మS్- (రర్మ్నతమ ) అంతయా మియై సంరంధించిననూ 

అనర ుభగుణమ్- దోష్ర్హితమును, లలాా ణగుణ రరిపూర్మాును  అయిన  

ప్రహ్మ - రర్ప్రహ్మ  గురించి  

సంశోధా తే- సందేహ్ములను రరిహ్రించి గుణప్రతిపాదన వలన సప ష్మాుగ్న్ నిరూ్ంచరననద్వ. 

తతిః- జీవదోష్ములను చె్ప న 

 అనంతర్ము 

ఉభ్యభా్య మ్- ఉభయ లంగ్న్ధిలర్ణము, అహికుండలాధిలర్ణము అను రండు అధిలర్ణముల 

వలన 

సంసర్గా కాా ద్వ మూలాన్ దోష్వయగన్- దోష్యుల తముతో సంసర్ గమును పంద్వ యుండుట వలన వచుచ  

దోష్ములు  

రరిహ్ర్తి- ప్ుతియందు ప్రతిపాద్వతమైన ప్రహ్మ  సి భ్యవము గూరిచ  వివర్ణ వలన 

నియలరించరడుచునన వి. 

రర్మ్- ద్ఘని తరువాత 

నీతి యుగ్మమ న- రండు అధిలర్ణములతో 

నేతుిః- రర్మ్నతమ  యొలక  

హీనత్తి ద్ఘరా్  హానీ- హీనతి మును ఔద్ఘరా్ ము లేలయుండుటయును 

రరిహ్ర్తి- నియలరించరననవి. అనగ్న్ అనిన టిలనన  ప్శేష్మిైన సి భ్యవమును నిర్తిశ్యమైన 

ఔద్ఘరా్ భ్యవమును ప్రహ్మ ము లలగ యుండునని ప్రతిపాద్వంచరడుచునన ద్వ. 

ఈ పాదమున మొదటి నాలుగ అధిలర్ణములు ఒల పేటిల. ఇల, తరువాత నాలుగ అధిలర్ణములు 

మఱియొల పేటిల. సూప్తకాొ రులు మొదటి పేటిల యందు జీవాతమ  దోష్ములను తెలయఁజేి 

రండవ పేటిల యందు రర్మ్నతమ  ఉభయలంగ్తి మును సూప్తకారులు సమరిథంచుచునాన రు. 

ప్పాణులకు జాప్గ్ద్ఘవసథ, సి పాన వసథ, సుషురతా వసథల యందు దేని గురించి దుిఃఖము సంభవించునో  

అద్వ మొదలుక్కని, ఈ నాలుగు అధిలర్ణముల యందు 
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 హేయతమమైన ఆ అనిన  అవసథల యందునూ (రర్మ్నతమ ) అంతయా మియై 

సంరంధించియునన నూ, 

 దోష్ర్హితమును, లలాా ణగుణ రరిపూర్మాును  అయిన ఆ రర్ప్రహ్మ ము గురించి లలుగ 

సందేహ్ములను రరిహ్రించి గుణప్రతిపాదన చేయుట వలన ఆ విష్యము సప ష్మాుగ్న్ 

నిరూ్ంచరననద్వ. ఇట్లృ 

జీవదోష్ములను చె ప్ న 

 అనంతర్ము 

 ఉభయ లంగ్న్ధిలర్ణము, అహికుండలాధిలర్ణము అను రండు అధిలర్ణముల వలన 

దోష్యుల తమైన ద్ఘనితో సంసర్ గమును పంద్వ యుండుట వలన రర్ప్రహ్మమునకు వచుచ టకు  

అవకాశ్ము గ్ల దోష్ములు ప్ుతియందు ప్రతిపాద్వతమైన ప్రహ్మ  సి భ్యవము గూరిచ  ప్పోల తమైన 

వివర్ణముల వలన నియలరించరడుచునన వి. 

ద్ఘని తరువాత రండు అధిలర్ణములతో రర్మ్నతమ  యొలక   హీనతి , ఔద్ఘరా్ యహితాా దులు 

 నియలరించరననవి. అనగ్న్ రర్మ ప్శేష్మిైన సి భ్యవమును, నిర్తిశ్యమైన ఔద్ఘరా్ భ్యవమును, 

సలల లళా్య ణగుణాలర్తి మును, నిఖిల హేయ ప్రతా నీలతి మును ప్రహ్మ ము లలగ యుండునని 

ప్రతిపాద్వంచరడుచునన ద్వ. 

 

ఇంతటితో ముగ్న్ధధిలర్ణము ముగిినద్వ. 

 

||ఉభయలంగ్యధికరణము||2-3-5|| 

 

||న సాథ నతోSప్ రరసా రలంగం సరి ప్త హి||3-2-11|| 

 

రర్సా -రర్మ్నతమ కు 

 సాథ నతోS్- రృథివాా ద్వ సాథ నసంరంధము వలనను 

(దోష్ిః- దోష్ము) 

న- సంభవింరదు 

హి- ఏలనన 

సర్ి ప్త- ప్ుతి, సమ ృతుల యందతటను 

ఉభయలంగ్మ్- (రర్ప్రహ్మ ము) నిర్సత నిఖిల దోషుడుగ్ను, లళా్య ణగుణాలరుడుగ్ను వినరడుట 

వలనను 

 

రర్మ్నతమ కు రృథివాా దులతో సంరంధమునన ను అందుండు దోష్ములెంత మ్నప్తము అతనిక్ 

చెందవు. ఏలనన, రర్మ్నతమ  దోష్ములు లేనివాడనియు, లళా్య ణగుణాలరుడనియు ప్ుతి, 

సమ ృతిలందంతటను చెరప రడుచునాన డు లద్ఘ! 

 

||సూ.|| భేద్ఘద్వతి చేనన  ప్రతేా కమతది చనాత్||3-2-12|| 
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భేద్ఘత్- అవసాథ భేదము వలన (అపురుష్టర్థయోగ్ిః-దోష్సంరంధము 

సంభవతి- లలుగుచునన ద్వ) 

ఇతి చేత్- ఇట్లృ అనినచో 

న- అద్వ సరికాదు, ఏలనన 

ప్రతేా లమ్- ప్రతి రయా యము 

అతది చనాత్- దోష్ సంరంధమును నిష్యధించుట వలన 

 

అంతయా మి ప్బాహ్మ ణమున ప్రతి రయా యము ప్రహ్మ మునందు దోష్ సంరంధమును నిష్యధించుట 

వలన ప్రహ్మ మునకు దేవాద్వ శ్రీర్సంరంధరూరమగు అవసాథ భేదమును రటి ా యుండు 

దోష్సంరంధము లేదు. 

||సూ.||అప్ చైవమేక్త||3-2-13|| 

 

అ్ చ- మఱియు 

ఏకే- క్కనిన  శాఖల వారు 

(అధీయతే- రఠంచుచునాన రు) 

 

క్కనిన  శాఖల వారు ఈ విధముగ్న్ రఠంచుచునాన రు 

 

||సూ.|| అరూరవదేవ హి తప్తప ధ్యనతిా త్||3-2-14|| 

 

తత్- ప్రహ్మ ము 

అరూరదేవ- రూరర్హితమైన ద్ఘనివంటిదే, ఏలననగ్న్ 

ప్రధ్యనతిా త్- నామ రూరములను లలుగ్ జేయునద్వ యగుటచే ప్రహ్మ ము ప్రధ్యనమైనందున 

 

  

ప్రహ్మ ము సలల రద్ఘర్థములలో యుండునదగుటచే ప్రహ్మ ము ప్రధ్యనమైనందున 

 

ప్రహ్మ ము సరి్ రద్ఘర్థములలో యుండునదగుటచే అద్వ వాని రూరము గ్లద్నను, నిజమునలద్వ 

రూరము లేనిద్ఘని వంటిదే. ప్రహ్మ ము వానిక్ నామరూరములను లలుగ్ జేయునదగుటచేతనే 

ప్రధ్యనమైనద్వ. 

 

||సూ.|| ప్రకాశ్వచాా వైయరాథ ా త్||3-2-15|| 

 

అవయయథ ా త్- ప్ుతి వాలా ము వా ర్ థము కాకుండుటక  

ప్రకాశ్వచచ - ప్రహ్మ ము ప్రకాశ్సి రూరమని అంగీలరించినట్లృ,("సతా సంలలప ిః.." ఇతాా ద్వ 

వాలా ములు వా ర్ థము కాకుండుటక ప్రహ్మ ము ఉభయలక్షణుడని యంగీలరించవలెను.) 
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"సతా ం జాఞ నమ్..." ఇతాా ద్వ ప్ుతి వాలా ములు వా ర్ థము కాకుండుటకు ప్రహ్మ ము ప్రకాశ్సి రూరమని 

యంగీలరించినట్లృ,"సతా  సంలలప ిః" ఇతాా ద్వ ప్ుతి వాలా ములు వా ర్ థము గ్న్కుండుటక ప్రహ్మ ము 

ఉభయ లక్షణుడనియు యంగీలరించవలెను. 

 

||సూ.|| అహ చ తనాా ప్తమ్||3-2-16|| 

 

తనామ ప్తమ్- ప్రకాశ్ సి రూరమ్నప్తమును  

ఆహ్ చ- ప్ుతి చెపుప చునన ద్వ. 

 

"సతా మ్ జాఞనమనంతం ప్రహ్మ " ఇతాా ద్వ ప్ుతి వాలా ము ప్రకాశ్సి రూర మ్నప్తమును 

తెలుప చునన ద్వ. 

 

||సూ.|| దరశ యతి చాథో అప్ సా రా తే|| 

 

దర్శ యతి చ- ఉరనిష్తస ముద్ఘయమును లలాా ణగుణాలర్తి , నిర్సతనిఖిలదోష్తి ములను తెలుప  

చునన ద్వ.  

అథో- అట్లృ 

సమ రా్ తే అ్- సమ ృతి యందును తెలప రననద్వ. 

 

ప్ుతి, సమ ృతులును రర్మ్నతమ  లలాా ణగుణాలర్తి , నిర్సత నిఖిలదోష్తి ములను తెలుప చునన వి. 

 

||సూ.|| అత ఏవ చోరమ్న సూరా కాద్వవత్||3-2-18|| 

 

అత ఏవ చ- అందువలననే 

సూరా్ కాద్వవత్- జలసథసూరా్ ప్రతిబంరము వంటివాడనెన  

ఉరమ్న- సామా ము 

(ప్క్యతే-చేయరడుచునన ద్వ) 

 

లనులనే ప్రహ్మ ము జలమున లనిప ంచు సూరా్ ప్రతిబంబాదులతో పోలచ  రడుచునాన డు. 

 

||సూ.|| అంువదప్గహణాతుత న తథాతి మ్|| 3-2-19|| 

 

అంబువత్- జలమునందు(సూరుా ని వలె) 

అప్గ్హాణాతుత-రృథివాా దులందు రర్మ్నతమ  ప్గ్హింరరడనందున 

తథాతి మ్- జల సూరా్ కాద్వ తులా తి ము 
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న- ఉరరనన ము కాదు. 

 

జలమునందు సూరుా ని వలెనే రృథివాా దులందు రర్మ్నతమ  ప్గ్హింరరడకునన ందున 

రర్మ్నతమ ను జలసూరా్ కాదులతో పోలుచ ట తగ్దు. 

 

||సూ.|| 

వృద్వయప్హ్మసభ్యక తి మంతరాూ వాదుభయసామంజసాా దేవందరశ నాచా ||2-

2-20|| 

 

అంతయూ వాత్- రృథివాా దులలో ప్రవేశంచుట వలన (ఏర్ప డు) 

వృద్వధహాసభ్యల తి మ్-వపులా సంకోచాద్వప్పా్త(వృద్వధ, సంకోచములను పందుట) 

(నివర్తా తే- నివరి తంరరడుచునన ద్వ). 

ఉభయసామంజసాా త్- రండు విధములగు దృషా్టంతములకును ఆనుకూలా ము వలనను 

దర్శ నాచచ - అట్లృ లనిప ంచుట వలనను 

ఏవమ్- ఇట్లృ నిశచ తమగు చునన ద్వ. 

 

ప్రహ్మ ము రృథివాా దా ంతయూ వము వలన జల ప్రతిబంబతసూరుా ని వలె వృద్వధ, ప్హాసాద్వ 

ధర్మ ములను పందదని ఇంత మ్నప్తమే ఈ దృషా్టంతము వలన చూరరడెను. కావున దృషా్టంత 

ద్ఘయణ టంతిలములకు విరోధము లేదు.  

 

||సూ.||ప్రకృైతావతతి ం హి ప్రతిషేధతి తతో ప్రవీతి చ భూయిః||3-2-

21|| 

 

ప్రలృైతావతతి మ్- ప్రలృతమగు మూయతమూర్త శ్రీర్ము యొలక  రరిచిఛ నన తను 

ప్రతిష్యధతి- నియలరించుచునన ద్వ. 

తతిః- అందువలన 

భూయిః- మర్ల మర్ల 

 ప్రీతి చ- చెపుప చునన ద్వ 

 

"నేతి నేతి" యను ప్ుతివాలా ము ప్రలృతమగు మూయతమూర్త శ్రీర్ము యొలక  రరిచిఛ నన తి మును 

నిష్యధించుచునన ద్వ. కావుననే, "అనా తప ర్మిత" అని మర్ల మర్ల చెపుప చునన ద్వ.  

 

||సూ.||తదవా క తమ్నహ హి|| 3-2-22|| 

 

తత్- ప్రహ్మ ము 

అవా ల తము- ప్రమ్నణాంతర్ వేదా ము కాదని 
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ఆహ్ హి- ప్ుతి తెలుపుచునన ద్వ 

 

ప్రహ్మ ము ప్రమ్నణాంతర్వేదా ము కాదని ప్ుతివాలా ము తెలుప చునన ద్వ. 

 

||సూ.|| అప్ సంరాధనే ప్రతా క్షానుమ్ననాభా్య మ్||3-2-23|| 

 

అ్- మఱియు 

సంయధనే- సర్థి శి్ రునిక్ అధిలప్పీతిని లలుగ్ చేయునద్వయు, భక్ త యనరడునద్వయు అయిన 

ధా్య నము నందే  

(అసా - ఈ మూయతమూర్త సి రూరము యొలక   

సాక్షాతాక ర్ిః- సాక్షాతాక ర్ము  

భవతి- లలుగుచునన ద్వ, ఏలనన) 

ప్రతా క్షానుమ్ననాభా్య మ్- ప్ుతి, సమ ృతుల వలన  

(అవగ్మా తే- తెలయుచునన ద్వ.) 

 

రర్మ్నతమ కు మిక్క ల ప్పీతిని లలగంచు భక్ త యనరడు ధా్య నము నాచరించునపుడే అతని 

మూయతమూర్త రూరము యొలక  సాక్షాతాక ర్ము లలుగచునన దని ప్ుతి, సమ ృతుల వలన 

తెలయుచునన ద్వ.  

 

||సూ. || ప్రకాశ్చద్వవచాా వైశేషా ం ప్రకాశ్శ్ా  కరా ణాభా్య సాత్||3-2-24|| 

 

ప్రకాశాద్వవత్- రర్మ్నతమ  యొలక  జాఞనానంద సి రూరము వలె 

(మూయతమూర్త విశష్తిి మును ఒల గుణమగు విష్యమై) 

అవశేషా్ మ్- విశేష్టభ్యవము 

(ప్రతీయతే- తెలయవచుచ చునన ద్వ. ఏలనన) 

లర్మ ణ- సంయధన లర్మ మును 

అభా్య సాత్- రలు రయా యములొనరుచ ట వలన 

ప్రకాశ్చచ -  జాఞనానంద్ఘద్వ సి రూరమే తెలయుచునన ద్వ. 

చ- ఈ కార్ణముల వలనను 

 

రర్మ్నతమ  యొలక  జాఞనానంద్ఘద్వ సి రూరమెటిదాో మూయతమూర్తసి రూరమును అటిదాే. విశేష్ము 

లేదు. జాఞనానందసి రూరమును యోగ్న్భా్య సము వలన తెలయునదే లద్ఘ. ఈ కార్ణములచే 

రరిచిఛ నన తి మే నిష్యధింరరడుచునన ద్వ కాని మూయతమూర్తసి రూర విశష్తాి ము నిష్యధింరరడుట 

లేదని సప ష్మాు. 

 

||సూ.|| అతోSనంతేన తథా హి లంగమ్||3-2-25|| 
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అతిః- పూరిో ల త హేతువులచే  

అనంతేన- ప్రహ్మ ము అనంతములగు లళ్యా ణ గుణములతో కూన యుండునద్వ.  

తథాహి- లనులనే 

లంగ్మ్- ప్రహ్మ ము ఉభయలంగ్మగుట ిదధము. 

 

పూరి్ ము తెలప న కార్ణములచే ప్రహ్మ ము అనంత లళా్య ణ గుణవిశషిుడని తెలయు చునన ద్వ. 

లనుల, ప్రహ్మ ము ఉభయ లక్షణుడనుట సంభవము. 

వెనుల అధిలర్ణములలో, వివిధ దశ్లలోనుండు జీవుని దోష్ములు నిరూ్ంరరననవి. ఈ 

అధ్యా యమున ఇల  ముందు, ఆ జీవుడు రర్మ్నతమ ను పందవలెనను కోరిల లలుగటకు, ఆ 

రర్ప్రహ్మ ము దోష్ములు లేనిదనియూ, సమసత లళా్య ణ గుణలతానమనియూ 

నిరూ్ంరరడుచునన ద్వ.  

 

పూరి్ రక్షము-  

 

1. వెనుల అధిలర్ణములలో చెరప రననట్లృ, జీవుడు దోష్ములు లలగ యుండుననునద్వ సప ష్మాు. 

అటిచాో, వివిధ ిథతులలో నుండు జీవునితో చేరి యునన  రర్మ్నతమ  ఆ దోష్ముల సంరర్క ము లలగ 

యుండవలెను. మ్నలనా ము పూసుక్కని యునన  ఒల మనుజుడు ఆ హేయతను లలగ యుండును 

లద్ఘ! రర్మ్నతమ  జీవునితో లలి యుండునని "యిః రృథివాా మ్ తిష్ని్...య ఆతమ ని తిష్ని్"(ఎవడు 

రృథివి యందునాన డో, ...ఎవడు ఆతమ  యందునాన డో... రృ.అ. 5-7) అని ఇట్లృ సలల 

చేతనాచేతనములలో రర్మ్నతమ  అంతయా మియై యుండునని ప్ుతులు ముల త లంఠమున 

నిర్థశాంచుచునన వి లద్ఘ.  

 

2. రర్మ్నతమ కు చెరప రననట్లృ జీవునకు కూడ అరహ్తపారమ తిా ద్వ గుణములు చెరప రననవి. 

అయినను, ఆ యా శ్రీర్ములతో సంరంధము వలన, జీవునకు దోష్ సంరర్క ము లలుగుచునన ద్వ. 

అదే విధముగ్న్, రర్మ్నతమ  కూడ దోష్ సంరర్క ము లలగ యుండవలెను. 

 

3. రర్మ్నతమ  "అనేన జీవేన ఆతమ నా అనుప్రవిశా్  నామ రూపే వాా లర్వాణ" (ఛ. 6-3-2) అనగ్న్ నేను 

అయిన (ననున  అంతయా మిగ్న్ గ్ల) ఈ జీవునితో ప్రవేశంచి ఈ చేతన రద్ఘర్థములకు నామ 

రూరములను ఏయప ట్ల చేిన వాడు లనుల, ఆ చేతనా చేతనములకు అట్లృ అంతయా మిగ్న్ నుండు 

ప్రహ్మ కు కూడ దేవ, మనుషా్ట దుల సి భ్యవమును, ఆయా నామ, రూరములతో 

వా వహ్రించరడుటయు లలుగను. అందువలన, జీవుని వలెనే, తదంతయా మి అయిన రర్ప్రహ్మ ము 

కూడ లర్మ ఫలముననుభవించ వలి వచుచ టయు, తతాక ర్ణముగ్న్, తతతదాోష్సంరర్క ము లలగ 

యుండుటయును ిదధమగుననియే చెరప వలెను. 

 

4. "సతా మ్ జాఞనమనంతమ్ 

  ప్రహ్మ " (ై.ఆ. 1-1) అనగ్న్ ప్రహ్మ ము అసతా ము లనన ను, జడము లనన ను, రరిచిఛ నన మైన ద్ఘని 

లనన ను భినన మైనదని రర్మ్నతమ  యని ప్ుతి వాలా ములు రర్ప్రహ్మ మును ఎటి ాగుణమునూ లేని 

నిరిి శేష్చినామ ప్తముగ్న్ చెపుప చునన వి. ఈ విష్యమే "నేతి నేతి..." అను రృహ్ద్ఘర్ణా ల ప్ుతి 

వాలా ములు (4-3-6) కూడ ప్రహ్మ కు సరి్ జఞతి  సతా సంలలప తిా ద్వ గుణములన 

భేదములేవియునూ లేనట్లృ నిర్థశాంచుచునన వి. లనుల, అటి ానిరుగణమైన రర్ప్రహ్మ మును  లళా్య ణ  

గుణలతానమని చెపుప ట అయుల తమే యగును. 

 

5. "ఆకాశ్మేలం హి యథా రట్యద్వషు రృథగ్ూ వేత్| 

తథాతమ కో హ్ా నేలసథ  జలాధ్యర్థషు ఇవాంుమ్నన్| 



91 
 

ఏల ఏవహి భూతాతామ  భూతే భూతే వా విథతిః| 

ఏలథా రహ్యథా చైవ దృశా్ తే జలచంప్దవత్|| (యా. సమ ృతి) అనగ్న్ "ఏకలమైన ఆకాశ్ము ఎట్లృ 

రట్యదులలో వేఱ్వి ఱుగ్న్ కానప డునో, అట్లృ ఒకే రర్మ్నతమ  ఎనోన  రద్ఘర్థములలో కానప డును. ఒకే 

చంప్దుడు ప్రతిఫలంచినట్లృ సరి్ భూతాంతయతమ  అయిన రర్మ్నతమ  కూడ ప్రతీ వసుతవు 

యందునూ భినన రీతులలో ప్రతిఫలంచుచుండును." అని చెరప రననద్వ. ఇట్లృన,నీటిలో 

ప్రతిఫలంచినపుడు ఆ జలాదులలో కానప డు ప్రతిబంరము యథార్థము కాదు లనుల, ఆ 

దృషా్టంతము అయుల తము. అట్లృ కాల, యథార్థముగ్న్ రర్మ్నతమ  చేతనాచేతనములలో వించినచో, 

వాటి దోష్ములు రర్మ్నతమ కు సంప్లమించవనుట యుల తము కాదు. 

 

6. పై దృషా్టంతమున, జలాదులలో చంప్దుని ప్రతిబంరము కుచించుక్కని పోవుట గ్న్ని, వృద్వధ 

పందుట గ్న్ని సంభవము. కాని, రర్మ్నతమ  విష్యములో, ఇట్లృ జరుగ్దు. లనుల, పై 

దృషా్టంతమును రటి ా జలాదులలో మ్నలనా ము చంప్దునిక్ అంటనట్లృ, చేతనాచేతనముల 

దోష్ములు వాటిలోనునన  రర్మ్నతమ కు అంటవని చెపుప ట కూడ అయుల తమే యగును. 

 

7. "దిే  వావ ప్రహ్మ ణో రూపే మూర్తం చామూర్తమేవ చ...(రృ. 4-3-1 నుంన 6) అనగ్న్ "ప్రహ్మ మునకు 

 సూథ ల, సూక్షమ  రూరమైన ఈ లోలము అంతయూ శ్రీర్ము. ఆతనిక్ ద్వవా  మంగ్ళ్ విప్గ్హ్ము లలదు. 

అని ఆ విప్గ్హ్మును చె ప్ న ్దర, మూర్తము, అమూర్తము మొదలన రూరములేవియును లేవు, 

లనుల, లలప తమైన వాటిక్ అధిషి్టనమైన చినామ ప్త ప్రహ్మ ము ఒలక టియే యథార్థము." అని కూడ 

ప్ుతుల యందు చెరప రడుట వలన దోష్ర్హిత, గుణ సహిత ఉభయలంగ్ రద్ఘర్థముగ్న్ 

రర్ప్రహ్మ మును నిరి్ చించుట అయుల తము. 

 

8. రర్ప్రహ్మ ము శాత్రస్వతతర్ ప్రమ్నణముల వలన తెలయరడదని వెనుల చెరప రననద్వ. కాని, ఆ 

ప్ుతుల యందే ద్ఘనిక్ రూరముగ్న్ మూయతమూర్తరూరములు చెరప రన, వేఱొల చోట ఆ విష్యము 

నియలరించరడు చునన ద్వ. అవే ప్ుతులు రర్మ్నతమ ను "నిరుగణమ్ నిర్ంజనమ్..." ఇతాా ద్వగ్న్ కూడ 

గుణ ర్హితుడని చె ప్ నద్వ. ఇట్లృ రర్సప ర్ సమని యము లేని శాత్రసతమును ఆధ్యర్ముగ్న్ గొని, 

రర్ప్రహ్మ మును నిరి్ చించుటయూ, తతాక ర్ణముగ్న్ రర్మ్నతమ  నిర్సతనిఖిలహేయుడనియూ, 

సలల లళా్య ణ గుణాలరుడనియూ నిర్యాించుటయూ సముచితము కాజాలదు. 

ిద్ఘధ ంతము- 

 

1. చేతనాచేతనములను శ్రీర్ముగ్న్ లలగనను రర్మ్నతమ కు వాటి హేయగుణ సంరర్క ము లలుగ్దు. 

ఏలనన, ప్ుతుల యందు అవిి ధముగ్నే యుదాోషించరననద్వ. "నిర్వదా మ్ నిర్ంజనమ్..(శేి . ఉ. 

6-19) అని ప్రహ్మ ము హేయగుణ ప్రతా నీలమనియు, "అరహ్తపాపామ , విజరో,...,సతా కామిః, 

సతా సంలలప ిః" ఇతాా ద్వ వాలా ములచే సలల లళా్య ణ గుణాలర్మనియూ ప్ుతుల యందు 

చెరప రననద్వ.  

 

2. జీవుడు కూడ సతా  సంలలాప ద్వ గుణములు సహ్జముగ్న్ లలగయునన నూ, లర్మ  సంరంధము వలన 

ఆ గుణములు ల ప్ వేయ రడునని "రయభిధా్య నాతుత తిరోహితమ్" మునన గు వాలా ములు 

నిష్క రి ణంచుచునన వి కాని రర్మ్నతమ  అటి ా లర్మ  సంరంధము లలగ యుండడు లనుల, ఆతనిక్ 

దోష్ములు సంప్లమించవు. 

 

3. జీవుడు ప్పాలృతమైన నామరూరములను, సృషి ా కాలమున లయమ నుసార్ముగ్న్ పందును లనుల, 

వానిక్ లర్మ ఫలములను అనుభవించుట త ప్ ంచలేనిదే యగును. రర్మ్నతమ  ఆ జీవ శ్రీర్ములను 

తన శ్రీర్ముగ్న్ లలగ వాా ్ంచడ యనిన ఆ వాా ్త ఆయా శ్రీర్ములతో నునన  జీవులను, అచేతన 

రద్ఘర్థములను నిరి్ హించుటకే యగును తరప , వాటి దోష్ములు రర్మ్నతమ ను సప ృశంరవు.  
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4. "సతా మ్ జాఞనమనంతమ్ ప్రహ్మ " అను ప్ుతి వాలా మునకు "సతా  ముగ్ను, జాఞ నముగ్ను, 

అరరిచిఛ నన ముగ్ను రర్ప్రహ్మ ము యునన ద్వ" అని అర్ థము. ఇట్లృ, యసస రి్ జఞిః సరి్ విత్" (ముం. 1-

1-10), "నిర్వదా మ్"(శేి . 6-19) మునన గు ప్ుతి వాలా ములు కూడ రర్మ్నతమ  లళా్య ణ 

గుణాలర్తి మును, హేయ గుణ ప్రతా నీలతి మును తెలుపుచునన వి. లనుల, ప్ుతులనిన యు 

రర్మ్నతమ  లలాా ణ గుణాలర్తి మును, హేయప్రతా నీలతి మునే తెలుపుచునన వి. "ఇచట 

"నిరుగణమ్" అనిన హేయగుణ ప్రతా నీకుడనియే అర్థము చేిక్కనవలెను తరప  గుణహీనుడని కాదు. 

 

5. "అహ్మ్ లృతస న సా  జగ్తిః ప్రభవిః ...మతతిః రర్తర్మ్ నానా త్ క్ంచిత్ అిత(భ. గీత 7-8) ఇతాా ద్వ 

గీతా వాలా ములందు, ఇంలను అనేల పుయణేతిహాసముల యందును కూడ రర్మ్నతమ  లళా్య ణ 

గుణాలర్తి మే  చెరప రననద్వ.  

 

6. "ఆకాశ్మేలం ...జలచంప్దవత్" అను వాలా ము "జలాదులందు చంప్దబంరము ప్రతిఫలంచినను, 

ఆ జలాదుల యందల మ్నలనా ము చంప్దబంరమును సప ృశంచనట్లృ, రర్మ్నతమ  వివిధ 

చేతనాచేతనుల  శ్రీర్ములలో నునన ను, వాని దోష్ములు రర్మ్నతమ కు లలుగ్వు" అనియే 

సప షీలారించుచునన ద్వ. అట్లృన, నీటిలో అయథార్థమైన చంప్ద ప్రతిబంరమును 

చేతనాచేతనశ్రీర్ములలో యథార్థముగ్న్ నుండు రర్మ్నతమ కు నెట్లృ సామా ము చెరప గ్లమను 

పూరి్ రక్ష వాదమునకు, ఇచచ ట రండు రద్ఘర్థముల సామా తి మును చెపుప నపుడు ఆ 

సామా తి ము  సామా ము చెరప రనన ధర్మ మునకే  వరి తంచును తరప , తక్క న అనిన  ధర్మ ములకు 

వరి తంచనలక ర్లేదు. లనుల, ఇచచ ట చంప్దప్రతిబంర,  రర్మ్నతమ లకు సామా త, దోష్ములు 

అంటకుండుటకు తరప , అయథా ర్ థత విష్యమై కాదు.  

 

7. "నేతి నేతి..." అను ప్ుతి వాలా మునకు, "ఇంత మ్నప్తమే కాదు, ఇంత మ్నప్తమే కాదు" అని అర్ థము 

లనుల, రర్మ్నతమ కు నామ రూర గుణములు లేనట్లృ అర్ థము కాదు. అంతియే కాల, ఆ వాలా శేష్మున 

"హాే తసామ ద్వతి...సతా మ్(రృ. 4-3-6)అనగ్న్ఈప్రహ్మ ము లనన  గొరప ద్న రద్ఘర్థము వేఱొలటి లేదు, 

ఇద్వ సతా మునకు  సతా ము అనియు, ఇద్వ ప్రహ్మ మునకు పేరు అనియు, చెరప రన యుండుట 

వలన రర్మ్నతమ  సలల లళా్య ణ గుణాలరుడనియే తెలయుచునన ద్వ.  

 

8. " జాఞ నప్రసాదేన ..ధా్య యమ్ననిః(ముం.  3-1-8)" రర్మ్నతమ ను ధా్య నించు వాడు ...ఆయన లట్యక్షము 

వలన రరిుదుధడై ఆయనను చూచును" అని చెరప రడుట వలనను, భగ్వదీగతాదుల యందు "భకాతా   

తి ననా యా శ్లా ిః" "నేను అననా మైన భక్ త  చేతనే శ్కాు డను" మొదలన శాత్రసతవాలా ములందు కూడ 

రర్మ్నతమ  గొరప దనము చెరప రననద్వ. 

 

9.  జాఞనులచేతను, మహ్రుణలచేతను కూడ దరిశ ంచరననట్లృ ప్ుతులందు చెరప రనన రర్మ్నతమ ను 

గుణ , రూరములు లేనట్లృ భ్యవించుట కుదర్దు.  

 

10. పై కార్ణముల వలన రర్మ్నతమ  అనంత లళా్య ణ గుణాలరుడనియు, హేయ ప్రతా నీకుడనియు 

తెలయుచునన ద్వ. 

(పై విష్యములు వెనుల జిజాఞసాధిలర్ణమునను, ఇతర్ అధిలర్ణములను వివరించరన 

యుండుట వలన ఇచచ ట ఈ విష్యము సంక్షిరతముగ్న్ నీయరననద్వ.) 
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304. నైరుగణా మ్ నిరుగణోక్త తరుగణ వచనమిహ్మ విదా ధరాా ర థవాదో 

304. నైరుగణా మ్ నిరుగణోక్త తరుగణ వచనమిహ్మ విదా ధరాా రథవాదో 

నైరోదషా ం వస్తతవృతాత ా  తద్వతరదఖిలం సిా రన  భోగ్యద్వతులా మ్| 

ఇతథం జీవేశ్ భూమ్నరహరణక్త్హనా వాద 

పిముహా మ్ననానేేపుత మ్ న సాథ నతోపీ తా ధికరణమిహ్మ రభా తేSనేక  

శ్ృంగమ్!|| 
 

ఇహ్- ఈ రర్ప్రహ్మ  విష్యమున 

నిరుగణోకే తిః- "నిరుగణం నిర్ంజనమ్" ఇతాా ద్వ ప్ుతివచనములుండుట వలన 

నైరుగణా మ్- రర్మ్నతమ కు సర్ి గుణ శూనా తి మే ప్పామ్నణలమైనద్వ 

గుణవచనమ్- "సతా కామిః సతా సంలలప ిః" ఇతాా ద్వ భగ్వదుగణములను ప్రతిపాద్వంచు 

ప్ుతివాలా ములు  

ఆవిదా ధయమ ర్ థవాదిః-  అవిదా  నుంన రరిలలప తమైన ధర్మ ముల ప్రశ్ంసార్థముగ్న్ వచిచ నవి. అనగ్న్ 

అందు వాసతవమైన అర్ థము చెరప రడుటలేదు. 

వసుత వృతాా - ప్రహ్మ  సి రూరమున  

నైరాోషా్ మ్- దోష్శూనా తి మే ప్పామ్నణలమైనద్వ. ఎలృపుప డూ  తన సి రూరముననే నునన  ప్రహ్మ ము 

ఉపాధితో కూనన కార్ణమున జీవభ్యవమును అనుభవించుచుండుట వలన వసుత ిథతిక్ 

అనుగుణముగ్న్ దోష్శూనా తి మే ప్పామ్నణలము. 

తద్వతర్దఖిలమ్- ప్రహ్మ  లనన  వేఱైన గుణములు రూరములు మొదలనవియు, సంసార్ 

సంరంధ్యదులనిన యు  

సిా రన భోగ్న్ద్వ తులా మ్- సి రన దేశ్మున అనుభవించు యజాా భిష్యలము, శర్శేఛ దము, వాా ప్ఘాదుల 

వలన భయము ఇతాా దులకు సమ్ననమైనద్వ. అందువలన ప్రహ్మ  యొలక  నిరుగణతి ము మఱియు 

నిరాోష్తి ము వాసతవమైనవి. గుణ, విప్గ్హాదులనిన యూ అవిద్ఘా లలప తములు, ప్రహ్మ  లనన  వేఱు కాని 

జీవుని సంసాయనుభవమును మిథా యే. దోష్యహితా మే సిా భ్యవిలమైనద్వ.  

ఇతథమ్- ఈ విధముగ్న్  

జీవేశ్ భూమ అరహ్ర్ణ కుహ్నావాద మోముహా్ మ్ననాన్- జీవాతమ  విష్యమున, సంసార్భయముతో 

కూననద్వయు, ద్ఘనిని పోగొటా్లక్కనుటకు భగ్వదుపాసన చేయుటయు, భగ్వంతునిక్ శేషుడై 

యుండుటయు, రర్తంప్తుడై యుండుటయు, భగ్వంతుని  అనుప్గ్హ్ముచే సలల 

పురుష్టర్థములను పందుటయు, భగ్వైక ంలరా్ ము చేయుటయు ఇట్లృ చెరప రడునవి అనిన యు, 

"ఈశ్ భూమ్న" అనగ్న్ ఈశి్ రుడు జగ్తాక ర్ణుడై యుండుటయు, అప్పాలృతమైన ద్వవా మంగ్ళ్ 

విప్గ్హ్ము పంద్వ యుండుటయు ఇతాా ద్వ భగ్వదుగణ, వభవాదులను అరహ్రించుటకు 

ప్రవృతతమైన వంచనార్థమైనటి ామిథాా వాదులను 

క్షేపుతమ్- నియలరించుటకు 

అనేల శ్ృంగ్మ్- రహ్యప్రకార్ములన 

న సాథ నతోS్ ఇతా ధిలర్ణమ్- "న సాథ నతోS్" ఇతాా ద్వ సూప్తములతో  ప్పార్ంభమైన ఈ 

అధిలర్ణములు   

అథ- జీవదోష్ములను సూచించు అధిలర్ణముల అనంతర్ము 

ఆర్భా తే- సూప్తకారులచే ఆర్ంభించరడుచునన ద్వ. 

ఈ రర్ప్రహ్మ  విష్యమున 

"నిరుగణం నిర్ంజనమ్" ఇతాా ద్వ ప్ుతివచనములుండుట వలన 

రర్మ్నతమ కు సర్ి గుణ శూనా తి మే ప్పామ్నణలమైనద్వ. "సతా కామిః సతా సంలలప ిః" ఇతాా ద్వ 

భగ్వదుగణములను ప్రతిపాద్వంచు ప్ుతివాలా ములు  
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అవిదా  నుంన రరిలలప తమైన ధర్మ ముల ప్రశ్ంసార్థముగ్న్ వచిచ నవి. అనగ్న్ అందు వాసతవమైన 

అర్ థము చెరప రడుటలేదు. 

ప్రహ్మ  సి రూరమున  

దోష్శూనా తి మే ప్పామ్నణలమైనద్వ. ఎలృపుప డూ  తన సి రూరముననే నునన  ప్రహ్మ ము ఉపాధితో 

కూనన కార్ణమున జీవభ్యవమును అనుభవించుచుండుట వలన వసుత ిథతిక్ అనుగుణముగ్న్ 

దోష్శూనా తి మే ప్పామ్నణలము. ప్రహ్మ  లనన  వేఱైన గుణములు రూరములు మొదలనవియు, 

సంసార్ సంరంధ్యదులనిన యు  

 సి రన కాలమున అనుభవించు యజాా భిష్యలము, శర్శేఛ దము, వాా ప్ఘాదుల వలన భయము 

ఇతాా దులకు సమ్ననమైనవి. అందువలన ప్రహ్మ  యొలక  నిరుగణతి ము మఱియు నిరాోష్తి ము 

వాసతవమైనవి. గుణ, విప్గ్హాదులనిన యూ అవిద్ఘా లలప తములు, ప్రహ్మ  లనన  వేఱు కాని జీవుని 

సంసాయనుభవమును మిథా యే. దోష్యహితా మే సిా భ్యవిలమైనద్వ, 

ఈ విధముగ్న్ జీవాతమ  విష్యమున చెపుప ట అయుల తము. ఈ వాదములనిన యూ, సంసార్ 

భయముతో కూననద్వయు, ద్ఘనిని పోగొటా్లక్కనుటకు భగ్వదుపాసన చేయుటయు, భగ్వంతునిక్ 

శేషుడై యుండుటయు, రర్తంప్తుడై యుండుటయు, భగ్వంతుని  అనుప్గ్హ్ముచే సలల 

పురుష్టర్థములను పందుటయు, భగ్వైక ంలరా్ ము చేయుటయు, "ఈశ్ భూమ్న" అనగ్న్ ఈశి్ రుడు 

జగ్తాక ర్ణతి మునంగీలరించుటయూ, ఆతడు అప్పాలృతమైన ద్వవా మంగ్ళ్ విప్గ్హ్ము పంద్వ 

యుండుటయూ తెలయల, ఆ భగ్వదుగణ, వభవాదులను అరహ్రించుటకు ప్రవృతతమైన 

వంచనార్థమైనటి ామిథాా వాదులు చేయు వాదములు. 

వాటిననిన ంటిని నియలరించుటకు రహ్యప్రకార్ములన 

"న సాథ నతోS్" యను సూప్తముతో  ప్పార్ంభమైన ఈ అధిలర్ణము,(ఉభయలంగ్న్ధిలర్ణము) 

జీవదోష్ములనుసూచించు అధిలర్ణముల అనంతర్ము 

సూప్తకారులచే ఆర్ంభించరడుచునన ద్వ. 

 

305. హేయమ్ వస్తత సి తో యత్ సిథతిర్హహ హిభవేదుదఖకృత్ స్తి చఛ యాSప్ 

305. హేయమ్ వస్తత సి తో యత్ సిథతిర్హహ హిభవేదుదఖకృత్ 

సి్త చఛ యాSప్ 

తాా జా తి ం నానా థా సాా ద్వతి న నిరురధ్యరేయి భ్యవసా  హ్మనేిః| 

నితా సిా తంప్తా భ్యజో భవిన ఇవ దశ్చభేదతో నారా వదా మ్ 

ుైా వైకప్త దేహే రర తద్వతరయోిః ుదయా ుదీయహా ధీతే|| 
 

యత్ వసుత సి తోహేయమ్- సి తిః సి రూరము వలన ఏ వసుతవు తాా జా మో, నిందా మో 

ఇహ్- అటి ావసుతవు నందు 

స్వి చఛ యా్ ిథతిిః- తన ఇష్మాు వలననే యుంనననూ (అట్లృండుట) 

దుిఃఖ లృత్ భవేత్ హి- దుిఃఖమును లలుగ్చేయునని సరి్ లోల ిదధమే లద్ఘ! 

అనా థా- అట్లృ గ్న్ల తన ఇష్మాుచే ఆయా అవసథల నునన వానిక్ ప్రహ్మ ము దుిఃఖము 

లలుగ్చేయదనిన 

తాా జా తి ం న సాా త్- వానిక్ హేయతి మే లలుగ్దు. అందువలన, జీవుని వలె ఈశి్ రునకు 

దోష్మునందుండుట దుిఃఖ కార్ణమే కావలెను.  

ఇతి న- ఈ విధముగ్న్ సందేహించిన అద్వ అయుల తము 

నిరురధ్యిః హేయ భ్యవసా  హానేిః- నిరుపాధిలమైన హేయతి ము ఎవరియందును ఉండదు. 

"తదేవ ప్పీతయే భూతిా  పునిః దుిఃఖ్యయ జాయతే 
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తదేవ కోపాయ యతిః ప్రసాద్ఘయ చ జాయతే 

తసామ త్ దుిఃఖ్యతమ లం నాిత క్ంచితుస ఖ్యతమ లమ్" 

అని చెరప రనన వచనమును అనుసరించి లోలమున ఉరలభా మగు అలాప నుకూలమైనద్వయూ, 

అథవా ప్రతికూలమైనద్వయూ అగుటకు లర్మ  ఉపాధియే కార్ణమగుట వలనను, ఈశి్ రునిక్ ఆ లర్మ  

లేని కార్ణమునను దేహ్ సంరంధమ్నప్తము చేత వానిక్ దుిఃఖము లలుగ్దు.  

నితా సిా తంప్త భ్యజిః- ఎలృపుప డూ సి తంప్తుడైన రర్మ్నతమ కు లర్మ ఫలమును  అనుభవించుటకు 

కార్ణమైన పార్తంప్తా ము లేని కార్ణమున 

భవిన ఇవ- సంసారి అయిన జీవుని వలె 

దశాభేదతోS్ అవదా ం న- అవసాథ  భేదము చేతను సుఖ దుిఃఖ్యనుభవమునకు కార్ణమైన లర్మ  

సంరంధము లలుగ్దు. జీవాతమ కు ఎట్లృ రదధ దశ్ యందు లర్మ  సంరంధముంన ముక్ తదశ్ యందు 

అద్వ పోవునో అట్లృ ఈశి్ రునిక్ ఎపుప డును లర్మ  సంరంధముండదు. ఏలనన,ఈశి్ రుడు 

నితా సి తంప్తుడగుట చేత అవసాథ భేదములునన నూ, సుఖ దుిఃఖ్యదుల అనుభవముండదు.  

ఏలప్తదేహే- ఒకే శ్రీర్మున యుండు  

రర్ తద్వతర్యోిః- రర్మ్నతమ  మఱియు జీవాతమ లలో 

ుధా ుదీధ- రర్మ్నతమ కు లర్మ ఫలమును అనుభవించని ుద్వధయు, జీవునిక్ లర్మ ఫలానుభవరూరమైన 

అుద్వధయు లలుగుననునద్వ 

ప్ుైి వ-"తయోర్నా ిః ్రప లం 

   సిా ది తిత అనశ్న న్ అనాో  అభిచాలశీతి" అని  

అధితేహి- సప ష్మాుగ్న్ ప్రతిపాద్వంచరననద్వ. అందువలన దేహ్మున అంతయా మిగ్న్ 

  నునన ంత మ్నప్తమున రర్మ్నతమ కు లర్మ  మూలలమైన సుఖదుిఃఖ్యనుభవము లలుగ్దు. 

ఈ శోృలమున, "జాప్గ్ద్ఘదా వసథలలో, సి కీయలర్మ ఫలసంపాద్వతమైన శ్రీర్సంరంధ ప్రయుల తముగ్న్, 

జీవునిక్ లలుగు ఆయా దోష్ములు లర్మ ఫలానుభవసంరంధము  లేని రర్మ్నతమ కు వరి తంచవు" అను 

విష్యము నియధ రించరడుచునన ద్వ. 

 

 సి తిః సి రూరము వలన ఏ వసుతవు తాా జా మో, నిందా మో 

 అటి ావసుతవు నందు 

తన ఇష్మాు వలననే యుంనననూ (అట్లృండుట) 

 దుిఃఖమును లలుగ్చేయుట సరి్ లోల ిదధమే లద్ఘ! 

అ ట్లృ గ్న్ల తన ఇష్మాుచే ఆయా అవసథల నునన వానిక్ ప్రహ్మ ము దుిఃఖము లలుగ్చేయదనిన 

ఆ జీవునకు కూడ హేయతి మే లలుగ్దు. అందువలన, జీవుని వలె ఈశి్ రునకు 

దోష్మునందుండుట దుిఃఖ కార్ణమే కావలెను.  

ఈ విధముగ్న్ సందేహించిన అద్వ అయుల తము 

నిరుపాధిలమైన హేయతి ము ఎవరియందును ఉండదు. 

అనగ్న్, శ్రీర్మునందుండుటకు జీవునకును, రర్మ్నతమ కును కార్ణములు వేఱుగ్న్ నుండును. 

జీవుడు తాను వెనుల చేిన లర్మ  ఫలానుభవమునకు ఆయా శ్రీర్ములను పందుచునాన డు. కాని, 

రర్మ్నతమ , ఉపాసకుని అనుప్గ్హించుటకు, తన ఇచఛ  చేత ఆయా శ్రీర్ములలో అంతయా మి 

రూరమున ప్రవేశంచుచునాన డు. లనుల శ్రీయంతరి్ రి తతి మ్నప్తమునసుఖదుిఃఖ్యనుభవ ప్పా్త 

లలుగనని చెపుప టకు ీలు లేదు.   

 

పారము చేిన వారిక్ ద్ఘని ఫలముగ్న్ యగ్ల నర్లము ఇచచ ట పారము అనరడును. పుణా ము 

చేిన వారిక్ ద్ఘని ఫలముగ్న్ వచుచ  సి ర్ గము ఇచచ ట పుణా ము అనరడును. ఒకే వసుతవు కాల 

భేదము చేత సుఖదుిఃఖములకు లలుగుటకు కార్ణమగుచునన ద్వ. ఏద్వ కోరము లలుగుటకు 

కార్ణమగుచునన దో, అద్వయే వేర్కల సమయమున ప్రసాదకార్ణమగుచునన ద్వ. అందుచే ఒల వసుతవు  

ఎలృపుప డునూ సుఖరూరముననో, లేల దుిఃఖూరముననో యుండునని చెపుప టకు సాధా ము కాదు. 
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లనుల, జీవాతమ  లర్మ రర్వశ్ముగ్న్ నునన ందున వారి వారి లయమ నుగుణముగ్న్ ఆయా వసుతవుల 

సంరంధమే దోష్కార్ణమగుచునన ద్వ. సి తంప్తుడైన రర్మ్నతమ కు ఈ దోష్ములు వరి తంచవు అని 

తెలయుచునన ద్వ. 

విషాుపుయణమున "తదేవ ప్పీతయే భూతిా  పునిః దుిఃఖ్యయ జాయతే 

తదేవ కోపాయ యతిః ప్రసాద్ఘయ చ జాయతే 

తసామ త్ దుిఃఖ్యతమ లం నాిత క్ంచితుస ఖ్యతమ లమ్"  

అని ఈ విష్యమే చెరప రననద్వ  లద్ఘ. దీనిని అనుసరించి లోలమున  ఉరలభా మగు 

అలాప నుకూలత, అథవా ప్రతికూలతలకు లర్మ సంరంధిత ఉపాధియే కార్ణమగుట వలనను, 

ఈశి్ రునిక్ ఆ లర్మ  లేని కార్ణమునను దేహ్ సంరంధమ్నప్తము చేత రర్మ్నతమ కు దుిఃఖము 

లలుగ్దు.  ఎలృపుప డునూ సి తంప్తుడైన రర్మ్నతమ కు లర్మ ఫలమును  అనుభవించుటకు 

కార్ణమైన పార్తంప్తా ము లేని కార్ణమున 

సంసారి అయిన జీవుని వలె 

 అవసాథ  భేదము చేతను సుఖ దుిఃఖ్యనుభవమునకు కార్ణమైన లర్మ  సంరంధము లలుగ్దు. 

జీవాతమ కు రదధ దశ్ యందు లర్మ  సంరంధముంన, ముక్ తదశ్ యందు అద్వ పోవును, కాని ఈశి్ రునిక్ 

ఎపుప డును లర్మ  సంరంధముండదు. ఏలనన,ఈశి్ రుడు నితా సి తంప్తుడగుట చేతను, 

లర్మ సంరంధము లేకుండుట వలననూ అవసాథ భేదములునన నూ, సుఖ దుిఃఖ్యదుల 

అనుభవముండదు.  

ఒకే శ్రీర్మున యుండు  

 రర్మ్నతమ  మఱియు జీవాతమ లలో 

రర్మ్నతమ కు లర్మ ఫలమును అనుభవించని ుదధి థతియు, జీవునిక్ లర్మ ఫలానుభవరూరమైన 

అుదధి థతియు లలుగుననునద్వ 

"తయోర్నా ిః ్రప లం 

   సిా ది తిత అనశ్న న్ అనాో  అభిచాలశీతి" (శ్రీర్మను ఒల వృక్షముపై జీవరర్మ్నతమ లను రండు 

రక్షులు ఉనన వి. అందొలడు లర్మ ఫలములను అనుభవించుచునాన డు వేఱొలడు అట్లృ 

అనుభవించల ప్రకాశంచుచునాన డు) అను ముండకోరనిష్ద్ఘి లా మున సప ష్మాుగ్న్ జీవ, 

రర్మ్నతమ ల భేదము ప్రతిపాద్వంచరననద్వ. అందువలన దేహ్మున అంతయా మిగ్న్ 

నునన ంత మ్నప్తమున రర్మ్నతమ కు లర్మ  మూలలమైన సుఖదుిఃఖ్యనుభవము లలుగ్దు. 

 

306. ప్రహా క్ష్ప్తాద్వ దేహేషి ణుర్హవ విభురపాా తా భ్యవేన తిషని్ 

306. ప్రహా క్ష్ప్తాద్వ దేహేషి ణుర్హవ విభురపాా తా భ్యవేన తిషని్ 

తతతచఛ బాద భిలరా సతద్వహ స న కథం తతతద్ఘదేశ్వశ్ా ిః| 

మైవం న జాారా తేSసావవిద్వత విరహ్మచాఛ సితృతిా నన శ్చసా ిః 

క్ంచతోజ ోహా నా తంప్తిః జగతి హితవిద్ఘ బ్దధా తే ప్పేరా తేచ|| 
 

ప్రహ్మ క్షప్తాద్వ దేహేషు- ప్బాహ్మ ణ,  క్షప్తియాద్వ దేహ్ములందు 

అణురివ- అణు రరిమ్నణుడైన జీవుని వలెనే 

విభుర్్- సరి్ వసుత వాా రకుడైన ఈశి్ రుడు కూడ 

ఆతమ భ్యవేన తిష్ని్- ఆతమ భ్యవముతో నుంన  

తతతత్ శ్బాాభిలరా ిః- ప్బాహ్మ ణ క్షప్తియాద్వ శ్రమాులచే చెరప రననవాడగును.  

తత్- ఆ కార్ణము వలన అనగ్న్ ఆయా 

 శ్రీర్ములనుండుట వలననూ, ఆయా శ్రమాులచే వాచాు డగుటవలననూ,  
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ఇహ్- ఈ లర్మ  లోలమున 

సిః- ఆ ఈశి్ రుడు తతతద్ఘదేశ్వశా్ ిః లథం న- "ప్బాహ్మ ణో యజేత", 

"క్షప్తియో యజేత" మొదలన ఆయా విధులకు ఎట్లృ అధీనము కాల యుండును. అట్లృ విధిక్ 

రర్తంప్తుడైనచో, లయమ ధీనత, సుఖ దుిఃఖ్యనుభవములు ఈశి్ రునిక్ ిదధంచును లద్ఘ.  

మ్న ఏవమ్- ఇట్లృ సందేహించుట అయుల తము. 

అవిద్వత విర్హాత్- "యిః సర్ి  జఞిః సరి్ విత్", "అజాఞ తం నాిత తే క్ంచిత్" ఇతాా ద్వ ప్రమ్నణముల 

ననుసరించి ఆ రర్మ్నతమ కు 

 తెలయని వసుతవే లేని సరి్ జుఞడైన కార్ణమున 

అసౌ- ఈ ఈశి్ రుడు 

న జాఞ రా తే- తెలయరడడు. విధి అజాఞ తమైనద్ఘనిని మ్నప్తము జఞ్ తక్ తెచుచ ను. ఈశి్ రునిక్ 

తెలయని అంశ్మే లేని కార్ణమున అజాఞ త జాఞరనము సంభవించదు. 

శాితృతిా త్-"ఏతసా  వా అక్షర్సా  ప్రశాసనే", "అంతిః ప్రవిష్ిాః శాసాత  జనానామ్" అను 

ప్రమ్నణములననుసరించి  

న శాసా ిః- మఱి యొలరి నుంన ప్రవరి తంచుటకు లేదు. 

క్ంచిజఞిః- సరి్ జుఞడు కానివాడు 

అనా  తంప్తిః - అనాు లకు అధీనుడైన వాడు 

హితవిద్ఘ- వాని హితమును తెలిన జనకాదులన ఇతరుల వలన 

బోధా తే- వసుతి థతి ఇట్లృండునని తెలయరర్చరడును.  

ప్పేయతే చ- అతడు చేయవలిన లర్ తవా ము నందు ప్పేర్థ్ంచరడును. అందువలన, సరి్ జుఞడైన 

రర్మ్నతమ  బోధాు డునూ, ప్పేరితుడును కాడు. 

ఈ శోృలమున, రర్మ్నతమ  వివిధశ్రీర్ములలోనునన ను, వాటి దోష్ములు ఎట్లృ సంప్లమించవ్య 

వివరించరడుచునన ద్వ. 

 

విషాుపుయణము నందు, "సరి్ జఞిః సరి్ లృత్ సరి్ శ్క్ త జాఞ న రలద్వధమ్నన్...నిర్వదా ిః రర్ిః ప్పాపేతిః 

నిర్ధిష్ిిః అక్షర్ిః ప్లమిః" అని, రర్మ్నతమ  సమసతమును తెలిన వానిగ్ను, సమసతమును 

సృషింాచుచునన  వానిగ్ను, సామ్ననా  విశేష్జాఞనములనిన యు లలవానిగ్ను, రల శ్కాతా దులను 

లలవానిగ్ను, సర్ి కారా్  రూపునిగ్ నునన ను కారా్ దోష్ము లేనివాడుగ్ను, వృద్వధ క్షయములు 

లేనివాడగ్ను, వేర్కలరిక్ అధీనుడు కానివాడుగ్ను, ఉతప తిత లేనివాడుగ్ను, సలల జగ్నిన యంతగ్ను, 

ప్శ్మ, భయ, కామ, ప్కోధ్యదులతో సంరంధము లేని వాడుగ్ను, అనగ్న్ ఎటి ా దోష్ములు 

లేనివాడుగ్ను,నిర్వదుా డును, నిర్మ లుడును, నియధ్యరుడును, ఇతరులెవరనను పందుటకు 

దుసాస ధుా డును, అరరిమితోతాస హ్శీలయును..  ...అని ఇట్లృ రర్మ్నతమ  సలల 

లళా్య ణగుణాలరుడును, నిర్సతనిఖిలదోషుడును,సరి్ జుఞడును నని చెరప రననద్వ. 

అటి ారర్మ్నతమ  ప్బాహ్మ ణ,  క్షప్తియాద్వ దేహ్ములందు 

అణు రరిమ్నణుడైన జీవుని వలెనే సరి్ వసుత వాా రకుడై తాను కూడ ఆతమ భ్యవముతో నుంనన, 

ఆయా  

ప్బాహ్మ ణ క్షప్తియాద్వ శ్రమాులచే చెరప రననవాడై, ఆ కార్ణము వలన అనగ్న్ ఆయా శ్రీర్ముల 

నుండుట వలననూ, ఆయా శ్రమాులచే వాచాు డగుటవలననూ,  

ఈ లర్మ  లోలమున  "ప్బాహ్మ ణో యజేత", "క్షప్తియో యజేత" మొదలన ఆయా విధులకు ఎట్లృ 

అధీనము కాల యుండును" అని సంశ్యము. అట్లృ విధిక్ రర్తంప్తుడైనచో, లయమ ధీనత, సుఖ 

దుిఃఖ్యనుభవములు ఈశి్ రునిక్ ిద్వధంచవలెను" అని పూరి్ రక్షవాదము. కాని ఇట్లృ సందేహించుట 

అయుల తమే యగును. 

 

"యిః సరి్ జఞిః సరి్ విత్", "అజాఞ తం నాిత తే క్ంచిత్" ఇతాా ద్వ ప్రమ్నణముల ననుసరించి ఆ 

రర్మ్నతమ కు 
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 తెలయని వసుతవే లేని సరి్ జుఞడైన కార్ణమున 

 ఆ ఈశి్ రుడు తెలిక్కనుటకు వేర్కల సహాయ, సహ్కార్ముల ఆవశా్ లత లేదు. విధి 

అజాఞ తమైనద్ఘనిని మ్నప్తము జఞ్ తక్ తెచుచ ను. ఈశి్ రునిక్ తెలయని అంశ్మే లేని కార్ణమున 

అజాఞ త జాఞ రనము సంభవించదు. 

"ఏతసా  వా అక్షర్సా  ప్రశాసనే", "అంతిః ప్రవిష్ిాః శాసాత  జనానామ్" మనన గు 

ప్రమ్నణములననుసరించి  

రర్మ్నతమ  మఱియొలరి శాసనముననుసరించి ప్రవరి తంచుటకు లేదు. 

సరి్ జుఞడు కానివాడును, 

అనాు లకు అధీనుడైన వాడును వాని హితమును తెలిన జనకాదులన ఇతరుల వలన వసుతి థతి 

ఇట్లృండునని బోధించరడును. అతడు చేయవలిన లర్ తవా ము నందు ప్పేర్థ్ంచరడును. కాని, 

సరి్ జుఞడైన రర్మ్నతమ  బోధాు డునూ, ప్పేర్థ్తుడునూ కాడు. లనుల, నాతనిక్, లయమ ధీనతయు, సుఖ 

దుిఃఖ్యనుభవములును వరి తంచవు. లనుల, నాతనిక్ హేయగుణములు సంప్లమించవు. 

 

307. ఉతస రే గణారవాదం నఖలు నయవిదిః క్షోభణీయం క్ష్మంతే 

307. ఉతస రేగణారవాదం నఖలు నయవిదిః క్షోభణీయం క్ష్మంతే 

తసాా త్ ప్బాహేా  గుణాదౌ విధివిషయమతిప్కమా  తిషే ినిషేధిః| 

ఏవం శ్చంతే విరోధ్య నహి సమవిషయారచఛ ద్ఘ నాా యసిద్వయిః  

దృషోట  నితా ం నిషేధిః రర ఇహ చ తతిః సాా దురప్కాంతి నీతిిః|| 
నయవిదిః- నాా యమును తెలిన మీమ్నంసకులచే 

ఉతస ర్థ గణ- "న హింసాా తస రి్ భూతాని" ఇతాా ద్వ రూరమైన ఉతస ర్ గము అనగ్న్ 

సామ్ననా వాలా  వచనము వలన 

అరవాదమ్- "అగీన  షోమీయం రుమ్నలభేత" ఇతాా ద్వ రీతిలో అరవాద వచనము 

క్షోభణీయమ్- బాధనీయము అనుట 

 నక్షమంతే ఖలు- సహింరజాలరు. ఇద్వ శాత్రసతజుఞలు ప్రిదధముగ్న్ చెపుప  విధము. అరవాద 

వచనముచే 

  ఉతస ర్ గ వచనమునకు సంకోచము లలుగను. కాని, ఉతస ర్ గ వచనము వలన అరవాద వచనమునకు 

బాధ లలుగ్దు అని భ్యవము. 

తసామ త్- అందువలన, 

ప్బాహేమ - ప్రహ్మ కు సంరంధించిన 

గుణాద్- గుణములు, ద్వవా మంగ్ళ్ విప్గ్హ్ము ఇతాా ద్వ విష్యముల యందు 

నిష్యధిః- "నిరుగణమ్ నిర్ంజనమ్", "అశ్రీర్ం  శ్రీర్థషు" మొదలన నిష్యధములు(నిరుగణప్ుతి 

వాలా ములు) 

విధివిష్యమతిప్లమా  తిష్యతి్- " సతా  కామిః, సతా  సంలలప ిః", తసా  లపాా సం పుండరీలమేవమక్షిణీ" 

ఇతాా ద్వ సగుణప్ుతుల విధివాలా ములకు విష్యమైన లళా్య ణగుణములను అప్పాలృతమైన ద్వవా  

మంగ్ళ్ విప్గ్హ్మును వదల, సతతి ర్జసతమసాస ద్వ హేయ గుణములను లర్మ లృతమైన 

ప్పాలృతవిష్యమును విష్యముగ్న్ స్వి లరించి సార్థలా మును పందెదము. 

ఏవమ్-  ఈ విధమైన ఉతస ర్ గ, అరవాద నాా యమున గుణ, రూరములను నిష్యధించు వాలా ములకు 

గుణ విప్గ్హ్ములను విధించు వాలా ములకు విష్యవిభ్యగ్ కార్ణమున 

విరోధ్య శాంతే- రర్సప ర్ బాధా  బాధలమైన విరోధము నివృతిత యగుటకు  

సమవిష్యారచిఛ ద్ఘ నాా యిద్వధిః న హి- సమమైన విష్యమునకు అని యించు అరచేఛ ద 

నాా యము యొలక  ప్రవృతిత ఇచచ ట సంభవించదు. 
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అందువలన, ఉరప్లమ్నధిలర్ణము యొలక  నాా యము వలెనే, సగుణ వాలా ములకు ప్పారలా ము 

లలుగట 

నిష్యధిః నితా మ్ రరో దృష్ిాః- నిష్యధము ఎలృపుప డూ తరువాత కాలమున లలుగనని తెలయ 

వచుచ ను. 

తతశ్చ - ఆ కార్ణమున 

ఇహ్- భవదుగణ, రూపాదుల గూరిచ  యునన  విధి, నిష్యధరర్మైన శాత్రసతమున నిష్యధము ప్రతియోగిని 

నిరీక్షించు కార్ణమున, ద్ఘనిని విధించు శాత్రసతము మొదలుక్కని ద్ఘనిని నిష్యధించు  శాత్రసతము 

చివర్వర్కూ సర్ి ప్త కానప డును.  

తతశ్చ - ఆ కార్ణమున 

ఇహ్- భగ్వదుగణ, రూపాదులను విధించు మఱియు నిష్యధించు విష్యమున  

ఉరప్కాంతి నీతిిః సాా త్- ఉరప్లమ్నధిలర్ణ నాా యమే అని యించును. 

 

అది్ తులు సగుణప్ుతి వాలా ములను రరిగ్ణంరల, కేవలము నిరుగణప్ుతి వాలా ములనే రరిగ్ణన 

లోనిక్ స్వి లరించెదరు.  పూరి్ మీమ్నంసాశాత్రసతమున చెరప రనన "అరచేఛ దనాా యము" ప్రకార్ము 

ఈ విధముగ్న్ కేవలము నిరుగణ ప్ుతులనే  రరిగ్ణంచవలయునని వారి వాదము. దీనిక్ 

సమ్నధ్యనముగ్న్, ఈ సందర్ూ మున "అచేఛ దనాా యము" ఎట్లృ వరి తంచదో, తతాస ానమున "ఉతస ర్ గ 

అరవాదనాా యమును, ఉరప్లమ్నధిలర్ణ నాా యమును స్వి లరించుట వలన సగుణ ప్ుతులెట్లృ 

రరిగ్ణనీయములో ఈ శోృలమున వివరించరడుచునన ద్వ.  

 

ఇందులకు ఈ నాా యముల రరిచయము సంప్గ్హ్ముగ్న్ నిచచ ట నీయరడుచునన ద్వ. 

(అరచేఛ దనాా యము- పూరి్ మీమ్నంసా శాత్రసతమున, అరచేఛ ద్ఘధిలర్ణమున, "పూరి్ శాత్రసతసా  

ద్ర్ర లా మ్ రర్శాత్రసతసా  ప్పారలా మ్" అని చెరప రననద్వ. అనగ్న్ ఒల యజఞమున, రండు దోష్ములు 

అసంలలప తముగ్న్, అనియతముగ్న్ సంభవించినపుడు, ఆ రంటిక్ని ప్పాయశచ తతము చేయ 

జాలనపుడు, మొదటి దోష్మును వదల, రండవ దోష్మునకు ప్పాయశచ తతము చేిక్కన వలెనని 

నియమము. అది్ తులు, ఈ నియమమును అనుసరించి, ప్రహ్మ ము గూరిచ  సగుణ ప్ుతుల 

అనంతర్ము నిరుగణ ప్ుతివాలా ములు చెరప రడుట చేత, సగుణ ప్ుతులను రరిగ్ణనలోనిక్ 

తీిక్కనల, కేవలము నిరుగణ ప్ుతులను మ్నప్తము స్వి లరించవలెనని చెప్పప దరు. కాని, ఈ 

అరచేఛ దనాా యము నియతపూయి రర్ములలో, వరితంచదు. అనగ్న్, ఉద్ఘహ్ర్ణమునకు, 

పర్పాట్లన చేయ రనన దోష్ములందు, ప్పాయశచ తతము చేిక్కనవలినపుడు ఆ రంటిని చేిక్కన 

జాలకుంనన నపుడు, పూరి్  దోష్మునకు కాల, తరువాత దోష్మునకు ప్పాయశచ తతము చేిక్కన 

వలెనని నియమము. కాని, సగుణ, నిరుగణ ప్ుతి వాలా ముల సందర్ూ మున, 

అనియతపూయి రర్ములు కాకుండుటచే ఈ నాా యము వరి తంచదు. 

 

ఉతస యగరవాదనాా యము- 

 

" న హింసాా త్ భూతాని" అనగ్న్ "భూతహింస చేయయదు" అని నియమమువన ద్వ. ఇద్వ సామ్ననా  

నియమము. దీనినే ఉతస ర్ గ నియమమని యందురు. "అగిన షోమీయమ్ రుమ్నలభేత" అనగ్న్, 

అగిన షోమీయాగ్మున రశాి లంభన చేయవలెను" అనునద్వ విశేష్ నియమము, దీనినే 

అరవాదమని యందురు. సామ్ననా  నియమము అనగ్న్ ఉతస ర్ గము, విశేష్నియమముచే అనగ్న్ 

అరవాదముచే అతిప్లమిరరడును. అనగ్న్, యాగ్ కారా్ ము విశేష్ సందర్ూ ము లనుల, ఆ 

సమయమున రుహింస సమమ తమే యగునని భ్యవము. సగుణ , నిరుగణ ప్ుతుల విష్యమున 

కూడ, ఉతస ర్ గ, అరవాద నాా యమే వరి తంచును. అనగ్న్, "నిరుగణమ్ నిర్ంజనమ్..."ఇతాా ద్వ ఉతస ర్ గ 

శాత్రసతము, ప్రహ్మ మునకు "సతా కామ, సతా సంలలాప ద్వగుణములను చెపుప " అరవాదశాత్రసతముచే 

బాధింరరన, అచచ ట, నిరుగణ వాలా ములచే రర్మ్నతమ  లళా్య ణవా తిరిల త గుణములే  
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నిష్యధించరడుచునన వని తెలిక్కనవలెను. అనగ్న్, ఉద్ఘహ్ర్ణమునకు రర్మ్నతమ కు 

హేయగుణములు లేవు ఇతాా ద్వగ్న్ ఆ నిరుగణ వాలా ముల భ్యవము. 

 

ఉరప్లమ్నధిలర్ణ నాా యము-  

 

పూరి్  మీమ్నంసాశాత్రసతమున, ద్ఘత, ప్రతిప్గ్హీతల విష్యమున,ఉరప్లమ వాలా ముననుసరించి, 

ద్ఘతయే ప్రతిప్గ్హ్ణము చేయవలెనని నిర్యాించరననద్వ. లనుల, ఈ నాా యము ప్రకార్ము, సగుణ 

వాలా ములు పూరి్ ము చెరప రన యుండుట వలన, అవియే ప్రరలమగుచునన వి. గుణనిష్యధము  

ఎలృరప డును గుణవిష్యము ప్రసాతవించరనన అనంతర్మే చెరప రడును. అటిచాో, "ఏ గుణములు 

నిష్యధించరననవి" అను ప్రశ్న కు "హేయగుణములు నిష్యధంచరననవి" అని సమ్నధ్యనము. ఈ  

ప్రకార్ముననే శీభీ్యషా్ కారులు తమ ిద్ఘధ ంతమున సగుణప్రహ్మ  సాథ రనము ప్రతిపాద్వంచుచునాన రు. 

 

నాా యమును తెలిన మీమ్నంసకులు  

"న హింసాా తస రి్ భూతాని" ఇతాా ద్వ రూరమైన ఉతస ర్ గము అనగ్న్ సామ్ననా వాలా  వచనము వలన 

"అగీన  షోమీయం రుమ్నలభేత" ఇతాా ద్వ రీతిలో అరవాద వచనము 

 బాధనీయము అనుట 

 సహింరజాలరు. ఇద్వ శాత్రసతజుఞలు ప్రిదధముగ్న్ చెపుప  విధము. అరవాద వచనముచే 

 ఉతస ర్ గ వచనమునకు సంకోచము లలుగను. కాని, ఉతస ర్ గ వచనము వలన అరవాద వచనమునకు 

బాధ లలుగ్దు అని భ్యవము. 

అందువలన, ప్రహ్మ కు సంరంధించిన "నిరుగణమ్ నిర్ంజనమ్", "అశ్రీర్ం  శ్రీర్థషు" మొదలన 

నిష్యధవాలా ములకు(నిరుగణ ప్ుతి వాలా ములకు)భ్యవము 

" సతా  కామిః, సతా  సంలలప ిః", తసా  లపాా సం పుండరీలమేవమక్షిణీ" ఇతాా ద్వ సగుణప్ుతుల 

విధివాలా ములకు విష్యమైన లళా్య ణగుణములను అప్పాలృతమైన ద్వవా  మంగ్ళ్ విప్గ్హ్మును 

రర్మ్నతమ  లలగియుంన, సతతి ర్జసతమసాస ద్వ హేయ గుణములను, లర్మ లృతమైన ప్పాలృత 

విష్యములను రర్మ్నతమ  పంద్వ యుండడని భ్యవము. 

ఈ విధమైన ఉతస ర్ గ, అరవాద నాా యమున గుణ, రూరములను నిష్యధించు వాలా ములకు గుణ 

విప్గ్హ్ములను విధించు వాలా ములకు పైన నీయరనన విష్యవిభ్యగ్ కార్ణమున 

రర్సప ర్ బాధా  బాధలమైన విరోధము నివృతిత యగుచునన ద్వ. లనుల, అనియత సందర్ూ మున 

అని యించు అరచేఛ ద నాా యము ఇచచ ట వరి తంచదు. 

మఱియు, ఉరప్లమ్నధిలర్ణము యొలక  నాా యమున చెరప రననట్లృ, సగుణ వాలా ములకే  

ప్పారలా ము లలుగటయు, నిష్యధము ఎలృపుప డూ తరువాత ప్రసాతవించరడుట వలన పూరి్  

వాలా ములననుసరించి ఉతతర్ వాలా ములను అర్థము చేిక్కనవలెననియు భ్యవము. 

భవదుగణ, రూపాదుల గూరిచ  యునన  విధి, నిష్యధరర్మైన శాత్రసతమున నిష్యధము ప్రతియోగిని 

నిరీక్షించు కార్ణమున, ద్ఘనిని విధించు శాత్రసతము మొదలుక్కని ద్ఘనిని నిష్యధించు  శాత్రసతము 

చివర్వర్కూ సమప్గ్ముగ్న్ సమని యించుక్కనవలి యుండును. 

ఆ కార్ణమున 

భగ్వదుగణ, రూపాదులను విధించు మఱియు నిష్యధించు విష్యమున  

 ఉరప్లమ్నధిలర్ణ నాా యమే అని యించును. లనుల,  రర్మ్నతమ  సలలలళా్య ణగుణారుడును, 

హేయప్రతాీ కుడునూ అని తెలయుచునన ద్వ. 

 

308. సతి ం కారా సా  గ్యపాయతి కథమసతిః సదూ వేద్వతా ధీతిిః 

308. సతి ం కారా సా  గ్యపాయతి కథమసతిః సదూ వేద్వతా ధీతిిః 
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ప్దవాా నా తి ం హి కారాే  వా రనయతి రరం మృతితక్తతేా వ శ్రదిః| 

అంతరాూ వాద్వి శేషే ిభగవతి జగతో నేహ నానేతి యుక తమ్ 

నిర్హదషేటయతి శ్ంకామ్ ప్రశ్మయతి రరే నేతినేతీతి చోక్ తిః|| 
 

క్కందరు పూరి్ రక్షులు "అట్లృన మనము ప్ుతినే అవలంబంచెదము. ప్ుతి కూడ సరి్ ప్త 

ప్రరంచపు మిథాా తి మునే చెపుప చునన ద్వ. అనుచు "అసదేవేదమప్గ్ ఆస్వత్" ఇతాా ద్వ ప్ుతుల 

వలన ప్రరంచ మిథాా తి మే తతతి ము అని వాద్వంచెడు వారిని ఈ శోృలమున నియరించుచునాన రు. 

  

లథం అసతిః సదూ వేత్ ఇతా ధీతిిః- అసతుత నుంన  సతుత ఎట్లృ సంభవించును అను ప్ుతి 

కారా్ సా  సతి ం గ్యపాయతి- కారా్ ము సత్ అని అంగీలరించి అసతుత కార్ణమనుట విరోధించును.  

మృతితకేతేా వ శ్రిాః- "వాచార్ంభణం వికారో నామధ్యయం మృతితకేతేా వ సతా మ్" అను వాలా మున 

"మృతితకేతేా వ" అను శ్రమాు 

కార్థా - కారా్ మున 

ప్దవా  అనా తి ం హి రర్ం వా రనయతి- కార్ణము లనన  వేఱైన ప్దవా ముండుననుట మ్నప్తము 

ప్రతిక్షే్ంచును. కాని కారా్ పు మిథాా తి మును సాథ ్ంచదు. అట్లృన "నేహ్ నానాిత" అను 

వచనమునకు ప్పాధ్యనా త నీయవలెనను వాదమును నియలరించి చెపుప చునాన రు. 

విశష్య ా భగ్వతి- రటతి  విశష్మాైన రటము ఎట్లృ , ప్రభ్యవిశష్మాైన సూరుా డెట్లృ  అట్లృ 

చేతనాచేతనాతమ లమైన విశేష్ణము వలన యుల తమైన ప్రహ్మ ము నందునూ 

జగ్తిః అంతయూ వాత్- ప్రహ్మ మునకు ప్రకార్ముగ్న్ నుంన, ప్రహ్మ మును వదల యుండజాలని 

జగ్తుతలో,ఇటి ావిశష్మాైన అంతయూ వమును పంద్వ ఏలరూరమైన ప్రహ్మ మున 

నానా ఇహ్ న ఇతి యుల తమ్- కారా్ కార్ణ భ్యవమూలల అప్రహామ తమ లవాదము నానాతి ము లేదని 

చెపుప ట యుల తమే యగును. 

నేతినేతీతాు క్ తశ్చ - "నేతి నేతి" అను ప్ుతి వాలా ము కూడ 

రర్థ- రర్మ్నతమ  యందు 

నిరిషా్యయాతి  శ్ంకామ్ ప్రశ్మయతి- మొదట క్కనిన  విశేష్ణములను చె ప్  నిర్థశాంచిన ద్ఘనిని "నేతి 

నేతి" అనుటచే పూరించుచునన ద్వ. 

ఇతి న- అనగ్న్ మొదట తెల్న ప్రకార్ము విశష్మా్నప్తమును తెల్ ప్రహ్మ ము అంతియే అనుట 

నిష్యధించుచునన ద్వ. సూప్తమున "ప్రలృైతావతతి ం 

  హి ప్రతిష్యధతి తతో ప్రీతిచ భూయిః" అని ఈ అంశ్మే దృఢ్రర్చరననద్వ. 

 

అవతారిల- 

 

రర్ప్రహ్మ  ఉభయలంగ్తి మును నిర్ించుటకు, పూరి్ రక్షులు తాము క్కనిన  ప్ుతి వాలా ముల 

నుద్ఘహ్రించెదరు. ఈ శోృలమున, ఆ ప్ుతివాలా ముల గూరిచ , ఆయా పూరి్ రక్షుల వాదములను, 

వాటిని ప్రతిక్షే్ంచు ిద్ఘధ ంత సాథ రనమును శీమీ్నన్ దేశకులు సంప్గ్హ్ముగ్న్ ప్రసాతవించుచునాన రు. 

 శోృకార్ థమునకు ముందు ఆయా విష్యములు క్కలద్వగ్న్ తెలిక్కను ప్రయతన ము చేయుదము.  

 

పూరి్ రక్షము- 

"అసదేవేదమప్గ్ ఆస్వత్"(రరిదృశా్ మైన ఈ జగ్తుత అసతుతగ్నే అనగ్న్ లేనిద్వగ్నే యుండెను.) ఈ 

వాలా ము వలన ప్రరంచమిథాా తి ము ిద్వధంచుచునన ద్వ. 

 

ిద్ఘధ ంతము-  
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ఈ వాలా ము తరువాత "లతమసదసస జాజయతే" అను వాలా మునన ద్వ. (అనగ్న్ అసతుత నుంన సతెలతన 

జగ్తుత ఎట్లృ సృజింరరడుచునన ద్వ అని అర్ థము)  ఇందుచే, కారా్ ము  యొలక  అనగ్న్ ప్రరంచము 

యొలక  ఉనిక్ని అంగీలరించి, కార్ణము యొలక  యథార్థతి మును చె ప్ నటృయినద్వ. లనుల, కారా్ , 

కార్ణములన జగ్ప్తర హ్మ ములును రండునూ యథార్థములేనని ఇచట చెరప రననద్వ. లనుల, 

రర్మ్నతమ  కాని, జగ్తుత కాని "అసత్" అని చెపుప ట అసంగ్తమే అవుతుంద్వ. 

 

పూరి్ రక్షము-  

 

"యథా సమా  ఏకేన మృతిప ండేన సరి్ మ్ మృణమ యమ్ విజాఞ తం సాా త్, వాచార్ంభణమ్ వికారో 

నామధ్యయం మృతితకేతేా వ సతా మ్" అను వాలా మున "మృతితకేతేా వ సతా మ్" (ఛం. 6-1-4) అని 

చెరప రడుట చేత, ప్రరంచము మిథా యే యని ిద్వధంచుచునన ద్వ.(అనగ్న్ కేవలము మటి ామ్నప్తమే 

సతా ము అని చెరప రననట్లృ ప్రహ్మ మొలక ట్ల సతా ము లనుల, ఈ కానిప ంచు జగ్తుత మిథా యేనని 

వారి వాదము). 

 

ిద్ఘధ ంతము- 

 

ఇచచ ట కార్ణ రద్ఘర్థము నుంనయే కారా్  రద్ఘర్థములు తయార్గుట వలన, కారా్  రద్ఘర్థములన 

రట, లర్కాదులనిన యు మటితాో తయారనవే తరప  మటి ాలనన  పూరితగ్న్ వేఱు కాదు, అట్లృ ఈ రట, 

లర్కాదులు కార్ణ రద్ఘర్ థమైన మటి ా నుంన వచిచ నవే తరప  శూనా ము నుంన యలేదు అను 

విష్యమే పై ప్ుతి వాలా ములలో చెరప రడుచునన ద్వ. అనగ్న్ ఇచచ ట కారా్ మనునద్వ, కార్ణాతిరిల త 

ప్దవా ము కాదని మ్నప్తమే చెరప రడుట వలన, ఇచచ ట జగ్నిమ థాా తి ము ిద్వధంచుట లేదు. 

 

పూరి్ రక్షము-  

 

"నేహ్ నానాిత క్ంచన" (రృ. 6-4-19) అను ప్ుతి వాలా ము "భేదము లేదు అనగ్న్ ప్రహ్మ ము తరప  

వేఱ్వద్వయును లేదు" అను విష్యమునే తెలుపుచునన ద్వ. అనగ్న్, జగ్తుత మిథా  యని 

 సాథ ్తమగుచునన ద్వ. 

 

ిద్ఘధ ంతము-  

 

పై ప్ుతి వాలా మునకు  "ప్రహ్మ కు అతిరిల తముగ్న్ అనగ్న్ ప్రహ్మ  అంతయా మిగ్న్ కూన యుండల 

ప్రహ్మ కు వేఱుగ్న్ యుండు రద్ఘర్థమేమియును లేదు" అని అర్ థము. అనగ్న్ ప్రహ్మ ము సమసత 

చేతనాచేతనములను అరృథక్స దధి థతిలో కూన యుండునని అర్ థము. లనుల ఈ వాలా ములు కూడ 

జగ్నిమ థాా తి మును సాథ ్ంచుట లేదు. 

 

పూరి్ రక్షము- 

 

"అథాత ఆదేశ్ిః నేతి నేతి" (రృ. 4-3-6) అను ప్ుతి వాలా ము కూడ "ఇద్వ కాదు ఇద్వ కాదు" అని 

వా తిర్థకార్ థముతో చెపుప ట వలన ఇచచ ట ప్రహ్మ  నిరుగణతి మే  చెరప రడుచునన ద్వ.  

 

ిద్ఘధ ంతము-  

 

ఇచచ ట "నేతి నేతి.." అను ప్ుతి వాలా మునకు "ఇంత మ్నప్తమే కాదు, ఇంత మ్నప్తమే కాదు" అని 

అర్ థము. ఇచట "ఇయతత" అనగ్న్ "ఇతి" శ్రమాుచే రయమరిశ ంరరడుచునన ద్వ అని  అర్ థము. "ఇతి 
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న" అని ఇయతాత ర్హితముగ్న్ ఏ ప్రహ్మ ము చెరప రననదో, ఆ ప్రహ్మ ము లనన ను, సి రూరము చేతను, 

గుణము చేతను వేర్కల  ఉతక ృష్ ామైన వసుతవు లేదు అని "న హాే తసామ త్ ఇతి నేతా నా త్ రర్మిత..." 

అను ఆ  సందర్ూ మున నునన  వాలా మునకు అ ర్ థము. అంతియ కాని ప్రహ్మ ము తరప  వేఱొల వసుతవు 

లేదని కాదు. కాకునన , "అనా త్ రర్మ్" అను రండు రదములు వా ర్ థమగును లద్ఘ. లనుల, ఇచచ ట 

"రర్మ్" అనగ్న్ ఉతక ృష్మాైనదనియే అర్థము. లనుల, ఈ వాలా ములు కూడ రర్ప్రహ్మ ము యొలక  

సరిౌ నన తా మును నిరూ్ంచును తరప  జగ్నిమ థాా తి మును గ్న్ని, ప్రహ్మ  నిరిి శేష్తి మును గ్న్ని 

ప్రతిపాద్వంచుట లేదు. 

 

పై విష్యములు ఈ అధిలర్ణమున  "ప్రలృైతావతతి మ్ హి ప్రతిష్యధతి తతో ప్రీతి చ భూయిః" 

అను సూప్తమున నిష్క రి ణంచరననవి. ఈ విధముగ్న్ ప్రహ్మ ము యొలక  ఉభయలంగ్తి ము 

ప్రతిపాద్వంచరడుచునన ద్వ. ఈ విష్యములనిన యు శీమీ్నన్ దేశకులు పై ఒలక  శోృలములో 

ిద్ఘధ ంతీలరించుచునాన రు. 

 

క్కందరు పూరి్ రక్షులు "అట్లృన మనము ప్ుతినే అవలంబంచెదము. ప్ుతి కూడ సరి్ ప్త 

ప్రరంచపు మిథాా తి మునే చెపుప చునన ద్వ. అనుచు "అసదేవేదమప్గ్ ఆస్వత్" ఇతాా ద్వ ప్ుతుల 

వలన ప్రరంచ మిథాా తి మే తతతి ము అని వాద్వంచెడు వారిని ఈ  శోృలమున నియరించుచునాన రు. 

  

"అసతుత నుంన  సతుత ఎట్లృ సంభవించును" అను ప్ుతి కారా్ ము సత్ అని అంగీలరించి అసతుత 

కార్ణమనుట విరోధించును.  

 "వాచార్ంభణం వికారో నామధ్యయం మృతితకేతేా వ సతా మ్" అను వాలా మున "మృతితకేతేా వ" అను 

శ్రమాు 

 కారా్ మున కార్ణము లనన  వేఱైన ప్దవా ముండుననుట మ్నప్తము ప్రతిక్షే్ంచును. కాని కారా్ పు 

మిథాా తి మును సాథ ్ంచదు. అట్లృ  "నేహ్ నానాిత" అను వచనమునకు ప్పాధ్యనా త నీయవలెనను 

వాదమును నియలరించి చెపుప చునాన రు. 

రటతి  విశష్మాైన రటము ఎట్లృ , ప్రభ్యవిశష్మాైన సూరుా డెట్లృ  అట్లృ చేతనాచేతనాతమ లమైన 

విశేష్ణము వలన యుల తమైన ప్రహ్మ ము నందునూ 

 

ప్రహ్మ మునకు ప్రకార్ముగ్న్ నుంన, ప్రహ్మ మును వదల యుండజాలని జగ్తుతలో,ఇటి ా విశష్మాైన 

అంతయూ వమును పంద్వ ఏలరూరమైన ప్రహ్మ మున 

 కారా్ కార్ణ భ్యవమూలల అప్రహామ తమ లవాదము నానాతి ము లేదని చెపుప ట యుల తమే యగును. 

"నేతి నేతి" అను ప్ుతి వాలా ము కూడ రర్మ్నతమ  యందు మొదట క్కనిన  విశేష్ణములను చె ప్  

నిర్థశాంచిన ద్ఘనిని "నేతి నేతి" అనుటచే పూరించుచునన ద్వ. 

అనగ్న్ మొదట తెల్న ప్రకార్ము విశష్మా్నప్తమును తెల్ ప్రహ్మ ము అంతియే అనుట 

నిష్యధించుచునన ద్వ. "ప్రలృైతావతతి ం 

  హి ప్రతిష్యధతి తతో ప్రీతిచ భూయిః" అను సూప్తమున ఈ అంశ్ములే దృఢ్రర్చరననవి. 

 

309. తతతది స్తత ప్రదేశే సకలగుణతయా పూర ాదృశ్ా ిః రరాతాా   

309. తతతది సుత ప్రదేశే సలలగుణతయా పూర్ ాదృశా్ ిః రయతామ   

వృద్వధప్హాసాద్వభేదోజితి ఇతి హి జలాధ్యర్ సూరాో రమోక్ తిః| 

అసప రోశ ద్ఘహ్ృతిశేచ నన హి రటలర్కాకాశ్దృషా్టంతయుక్ తిః 

తసామ ప్దర హ్మ  ది్వ లంగ్ం ది్వ విధవిభవమితేా వ వేద్ఘంతరక్షిః|| 

 

తతతది సుత ప్రదేశే- శైల, సముప్ద, దేవ, తిరా్ క్, మనుషా్ ,  సాథ వయద్వ వసుత ప్రదేశ్ముల యందు 
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సలలగుణతయా- రరిపూర్మాైన లళా్య ణగుణములన జాఞన, శ్కాతా దులలో  

పూర్దాృశా్ ిః-  రరిపూరాుడై రర్మ్నతమ  యుండునని తెలయవచుచ ను.  

రయతామ - ఆ రర్మ్నతమ   

వృద్వధ ప్హాసాద్వభేదోజితి ఇతి- ఆయా వసుతవులకు లలుగు వృద్వధ, ప్హాసాద్వ భేదముల వలన విడచిప్పటి ా

యుండడు  

ఇతి హి- అని ఇట్లృ తెలుప టకు 

జలాధ్యర్ సూరాో రమోక్ తిః- జలమున సూరా్ బంరము యొలక  ఉరమ్ననము చెరప రననద్వ. 

"జలాధ్యర్థషు ఇవ అంుమ్నన్" అని 

అసప రోశ ద్ఘహ్ృతిిః ఇతి చేత్- అనిన టి యంద్భ యునన నూ, వాటిచే  సప ృశంచరడకుండుటయే 

జలమున ప్రతిఫలంచు సూరా్  దృషా్టంతము వలన తెలయునని చె ప్ నచో 

 రట లర్కాకాశ్ దృషా్టంతయుక్ తిః న హి- "ఆకాశ్మేలం హి యథా రట్యద్వషు రృథగ్ూ వేత్" అను 

మఱియొల వచనము వలన రర్మ్నతమ ను రటలలర్కాదుల యందు యునన  ఆకాశ్పు 

దృషా్టంతమునకు ఒకే ఆకాశ్ము వేఱ్వి ఱుగ్న్ రటలర్కాదులలో ప్రతిఫలంచినట్లృ ఒకే రర్మ్నతమ   

వివిధ చేతనాచేతనములలో వేంచేియుండునని తెలిక్కనవలెను. అందువలన రండు 

దృషా్టంతములకు సమని యము  చేిక్కని ఇట్లృ చెపుప క్కను అర్ థము ఉచితమైనద్వ. అనగ్న్ ఏయే 

వసుతవులలో అతడునన నూ ఆయా దోష్ములతో అతనిక్ సప ర్శ  యుండదు అనియూ, ఒకే రర్మ్నతమ  

ఆయా వసుతవులలో వేఱ్వి ఱుగ్న్ నుండుననియూ ఈ దృషా్టంతముల భ్యవము. 

తసామ త్- అందువలన 

ప్రహ్మ ది్వ లంగ్మ్- ప్రహ్మ ము  అఖిల హేయప్రతా నీలతి ము మఱియు లళా్య ణ గుణాలర్తి ము 

అను రండు లక్షణములను లలగ యుండుననునద్వ  

వేద్ఘంతరక్షిః- ఉరనిష్త్ సమమ తమైన ిద్ఘధ ంతము. రయశ్యదులు "సమసత లళా్య ణగుణాతమ కోసౌ" 

ఇతాా ద్వ వాలా ములచే ఈ విష్యమే ప్రతిపాద్వంచి యునాన రు. 

ప్ుతుల వలన, రర్మ్నతమ   శైల, సముప్ద, దేవ, తిరా్ క్, మనుషా్ ,  సాథ వయద్వ చేతనాచేతనముల 

యందు జాఞన, శ్కాతా ద్వ లళా్య ణగుణములతో 

 రరిపూరాుడై యుండునని తెలయవచుచ ను. ఆ రర్మ్నతమ   ఆయా వసుతవులకు లలుగు వృద్వధ, 

ప్హాసాద్వ భేదములు లలగనను, తాను వినచిప్పటలా వేంచేి యుండును. 

ఈ విష్యము తెలుప టకు జలాధ్యర్మున నునన  సూరా్ బంరము యొలక  ఉరమ్ననము 

చెరప రననద్వ. "జలాధ్యర్థషు ఇవ అంుమ్నన్" అని రట, లర్కాదులందు వాటితో సంరర్క ము లేల 

అనగ్న్ తాను సప ృశంచరడల జలమునందు ప్రతిఫలంచు సూరుా ని వలె యుండునని అచట 

చెరప రననద్వ. "ఆకాశ్మేలం హి యథా రట్యద్వషు రృథగ్ూ వేత్" అను మఱియొల వచనము వలన 

ఒకే ఆకాశ్ము రటలలర్కాదుల యందు వేఱ్వి ఱుగ్న్ కానప ననట్లృ రర్మ్నతమ  వివిధ వసుతవులలో 

వేంచేియుండునను విష్యము తెలురరననద్వ. అందువలన రండు దృషా్టంతములకు 

సమని యించి ఇట్లృ అర్ థము చేిక్కనుట ఉచితమైనద్వ. ఏయే వసుతవులలో అతడునన నూ ఆయా 

దోష్ములతో అతనిక్ సప ర్శ  యుండదు, అట్లలనే ఒకే  రర్ప్రహ్మ ము వేఱ్వి ఱు వసుతవులలో 

వేఱ్వి ఱుగ్న్ వేంచేి యుండును అని ఈ దృషా్టంతముల భ్యవము. 

అందువలన ప్రహ్మ ము  అఖిల హేయప్రతా నీలతి ము మఱియు లళా్య ణ గుణాలర్తి ము అను 

రండు లక్షణములను లలగ యుండుననునద్వ  

ఉరనిష్త్ సమమ తమైన ిద్ఘధ ంతము. రయశ్యదులు కూడ "సమసత లళా్య ణగుణాతమ కోసౌ"             

(ఈతడు సమసత లళా్య ణగుణములు లలవాడు) ఇతాా ద్వ వాలా ములచే ఈ విష్యమే ప్రతిపాద్వంచి 

యునాన రు. 

 

ఇంతటితో "ఉభయలంగ్న్ధిలర్ణము" ముగిినద్వ. 
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||అహిక్త్ండలాధికరణము||3-2-6|| 

 

||సూ.||ఉభయవా రదేశ్చతతి హిక్త్ండలవత్||3-2-26|| 

 

ఉభయవా రదేశాతుత-తాద్ఘతమ ా  వా రదేశ్మును, భేదవా రదేశ్మును కూడ (ప్రహ్మ ము లనన  లోలము 

భినన ముగ్ను, అభినన ముగ్ను కూడ) యునన ట్లృ (ప్ుతి యందు) చెరప రడుట చేత  

అహి కుండలవత్- అహి కుండలనాా య ప్రకార్ము(సర్ప ము తన శ్రీర్ము కుంచించు క్కనినట్లృను 

పడవుగ్న్ చేినట్లృగ్ను) అచేతనములనిన యును ప్రహ్మ  సి రూరమే యగును. 

 

ఇద్వ పూరి్ రక్షసూప్తము. ప్ుతుల యందు క్కనిన  చోటృ ప్రహ్మ మునకును, అచేతన రద్ఘర్థములకును 

తాద్ఘతమ ా మును, భేదవా రదేశ్మును కూడ చెరప రననందున, అహికుండల నాా య ప్రకార్ము 

అచేతన వసుతవులు రర్ప్రహ్మ  ఆకార్విశేష్ములే యగును. 

 

||సూ.||ప్రకాశ్చప్శ్యవది్ఘ  తేజసాత ి త్||3-2-27|| 

 

వా-అట్లృ కాల 

తేజసాత ి త్- తేజోసి రూరమగుట వలన 

ప్రకాశాప్శ్యవత్- ప్రకాశ్వంతములగు(సూరుా డు మొదలన) రద్ఘర్థముల వలెనే, అచేతన 

రద్ఘర్థములును రర్ప్రహ్మ   రూరమనుట స్వి కారా్ ము. 

 

ఇద్వయును, పూరి్ రక్ష సూప్తము.  

ప్రకాశ్మును, ప్రకాశ్వంతమగు రద్ఘర్థమును తేజసస గుటచే, ఈ రంటిక్నీ తాద్ఘతమ ా ము పసగునట్లృ 

అచేతన రద్ఘర్థము ప్రహ్మ ము యొలక  రూరమగుట పసగును. 

 

||సూ.|| పూరి వదా్ఘ || 3-2-28|| 

 

వా- పై రండు పూరి్ రక్షములును అయుల తము.కావున 

పూరి్ వత్- పూరి్ ము వలెనే 

 

పైన చె ప్ న రండు రక్షములును దోష్ యుల తములు. కావున, పూరి్ ము చె ప్ న అంశాంశ భ్యవమే 

యుల తమైనద్వ. 

 

||సూ.|| ప్రతిషేధ్యచా ||3-2-29|| 
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ప్రతిష్యధ్యచచ - ప్రహ్మ మునందు అచితప ద్ఘర్థ ధర్మ ములను నిష్యధించుట వలనను, 

(అంశాంశభ్యవము ిద్వధంచుచునన ద్వ. ) 

 

ప్రహ్మ ము నందు అచితప ద్ఘర్థము యొలక  ధర్మ ములను నిష్యధించుట వలన అంశాంశభ్యవము 

ిద్వధంచుచునన ద్వ. 

వెనులటి "ఉభయలంగ్న్ధిలర్ణము" నందు, "దిే  వావ ప్రహ్మ ణో రూపే" అని మూర్తముగ్ను, 

అమూర్తముగ్ను యునన  అచేతన రద్ఘర్థములు రర్ప్రహ్మ  రూరమని చెరప రననద్వ. "అథాత ఆదేశో 

నేతి నేతి" అను ప్ుతి వాలా మున రర్ప్రహ్మ ము మూయతమూర్త అచిది సుత మ్నప్త 

విశష్మాైనదనియును చెరప రననద్వ. "నహాే తసామ ద్వతినేతా నా తప ర్మిత" అను ప్ుతి వాలా మున 

ప్రహ్మ ము లనన  నధిలమింక్కలటి లేదని తెలురరననద్వ. ఈ విష్యము ప్రతిపాద్వంచుటక "అథ 

నామధ్యయం సతా సా  సతా మితి ప్పాణా వ సతా మ్ తేష్టమేవ సతా మ్" జీవులలనన  రర్ప్రహ్మ ము 

సతా ము, అనగ్న్ 

ఈతనిక్ జాఞన సంకోచాదులుండవనియు చెరప రననద్వ. మరియు, "ప్రధ్యనక్షేప్తజఞరతిరుగణేశ్ిః" అనగ్న్ 

ప్రహ్మ ము ప్రలృతి, పురుషులకును  గుణములకును సిా మి యనియు ఇట్లృ  అచితప ద్ఘర్థజాతము 

ప్రహ్మ  యొలక  ఆకార్ముగ్న్ నుంననను, అందల దోష్ములు సి లప మైనను ప్రహ్మ మునకు 

సంరంధంచవనియును తెలురరననద్వ.  

ఈ విధముగ్న్ రర్ప్రహ్మ ము  అచిప్ద్భరమున రరిణమించిన, ఆ అచిప్ద్భరము  గూరిచ యు,  అద్వ 

ప్రహ్మ మునకు ఆకార్మగు విధమును గూరిచ యు ఈ అధిలర్ణమున విచారించరడుచునన ద్వ. 

 

సంశ్యము- అచిది సుతవునకు, ప్రహ్మ రూరము పాము చుటా్లక్కనుటయు(దీనినే అహికుండల 

నాా యమని యందురు), సాగి యుండుట వలె రండు అవసథలు లలద్వగ్న్ యునన ద్ఘ, లేల 

ప్రభయును, ఆ ప్రభను గ్ల రద్ఘర్థముల వలె, ఒకే తేజో జాతిక్ చెంద్వనవియై, అభినన ములును, 

ధర్మ ము, ధరిమ  యగుట వలన భినన ములుగ్ను యునన ట్లృ అచిప్తర హ్మ ములను రరిగ్ణంచవలెనా 

అని సంశ్యము. 

 

పూరి్ రక్షము-  

1. "ప్రహ్మమ వేదం సర్ి మ్" (రృ. 4-5-1) "ఈ లోలమంతయునూ ప్రహ్మ మే") అను ప్ుతి వాలా ము వలన 

జగ్త్, ప్రహ్మ ములు భినన ము కాదని తెలయుచునన ద్వ. అట్లలనే  "హ్ంతాహ్మిమ్నితప్స దేవతాిః 

అనేన జీవేన ఆతమ నా అనుప్రవిశా్  ....") అనగ్న్ "ఈ మూడు భూతములను నేనుగ్న్ యుండు ఈ 

జీవునితో వాా ్ంచి నామరూర విభ్యగ్ము చేయుదును" అని చెరప రడుట వలన, జగ్త్, ప్రహ్మ ములు 

భినన మనియూ తెలయుచునన ద్వ. ఈ రంటినీ సమని యించుటక, సర్ప ము, తన శ్రీర్మును 

సంకోచింర చేయుట, మర్ల దీర్మాుగ్న్ చేయుట వలె, రర్మ్నతమ  సృషికా్ ముందు సూక్షమ  

రూరమును, సృష్ాా నంతర్ము సూథ ల రూరమును ధరించుట వలన ప్రహ్మ మే ఈ విధమైన 

రరిణామము చెందును. అనగ్న్, ప్రహ్మ ము యొలక  అవసాథ భేదమే ఈ జగ్తుతన అచితప ద్ఘర్థములని 

తెలయు చునన ద్వ. ఈ విధముగ్న్ భేద, అభేద  ప్ుతుల సమని యము ిద్వధంచుచునన ద్వ . 

 

2. కాని, పైన చెరప రననట్లృ ప్రహ్మ ము రరిణామము  లలుగుననిన, ప్రహ్మ మునకు అరరిణామతి ము 

చెపుప  ప్శ్తులు బాధితమగును, లనుల ఈ విధముగ్ చెపుప ట అయుల తమనిన, అట్లృ కాల, ధరిమ , 

ధర్మ ముల వలె (సూరాు డు, ప్రభ వల) ఏలజాతీయ యోగ్ముచే అభినన తి మును, వేఱ్వి ఱు 

రద్ఘర్థములగుటచే భినన  తి మును కూడ లలగి, కాంతి, సూరుా ల సంరంధము లలగి 

యుండుననునద్వ  రండవ పూరి్ రక్ష వాదము. 

 

ిద్ఘధ ంతము-  
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1. పూరి్ రక్షమున చెరప రననట్లృ జగ్ప్తర హ్మ ముల సంరంధము "అహి కుండల నాా యము" 

ప్రకార్ముగ్న్ నుండునని అంగీలరించిన, ప్రహ్మ  సి రూరమునకే అచిత్రదవాా  సి రూరమును 

అంగీలరించినటృగును. అనగ్న్ అచితప ద్ఘర్థ దోష్ములు రర్ప్రహ్మ మునకు సంప్లమించును. ఇద్వ 

అయుల తము. 

 

2. కాంతి, కాంతి రద్ఘర్థముల వలె కేవలము ధర్మ , ధరిమ  సామా మును జగ్త్, ప్రహ్మ ములకు 

అంగీలరించిన, జగ్త్, ప్రహ్మ ముల అరృథక్స దధ ిథతితో బాట్ల ధర్మ మున సంభవించు దోష్ములు 

ధరిమ క్ సంప్లమించినట్లృ, అచితప ద్ఘర్థ దోష్ములు ప్రహ్మ మునకును ప్పా్తంచును. కావున, 

అచిప్తర హ్మ ములు సజాతీయములు కాజాలవు. 

 

3. లనుల , అచిప్తర హ్మ ములను, శ్రీర్, శ్రీరి సంరంధమున అరృథక్స దధ ిథతిలో నుండునని 

చె ప్ నపుడు, శ్రీర్ దోష్ములు శ్రీరిక్ సంప్లమించనట్లృ, అచిదాోష్ములు ప్రహ్మ ముుునకు 

సంప్లమించవు. అట్లలనే, శ్రీర్ము, శ్రీరి ఏల జాతీయములు కానట్లృ అచిప్తర హ్మ ములును ఏల 

జాతీయములును కావు, కాని అరృథక్స దధ ిథతిలో లలి యుండును. 

 

310. విశ్ి ప్సషుట ిః సి దుిఃఖ ప్రజననమిహ న సిా ంశ్తోచతి క లృ తౌ  

310. విశి్ ప్సషుట ిః సి దుిఃఖ ప్రజననమిహ న సాి ంశ్తోచతి క లృ తౌ  

మృత్ తతాక రాా ద్వకం చ సి రసమిహ రహూద్ఘహృతం 

సప్రతిజమా్| 

తసాా దవాా కృతాద్విః విహరణ నియతావిప్క్యైవేతి చేనన  

సిా ంశే మౌఢ్ా ం వితని న్ విహరతి భగవానితా నరాథ నపోహ్మత్|| 
విశి్ ప్సషాుిః- జగ్తాక ర్ణమైన రర్ప్రహ్మ ము 

సిా ంశ్తిః అచితి  ల ృృప్తత - తన అంశ్ము నుంనయే అచితప ద్ఘర్థసమూహ్మును సృజించిన,  

సి దుిఃఖ ప్రజననం ఇహ్- తనకే దుిఃఖమును లలగంచుక్కనుట 

న- యుండదు. ఏలనన, అచేతనమునకు దుిఃఖమనునద్వ లేదు. 

ఇహ్- ప్రహ్మ ము తన ఒల అంశ్ము నుంన అచిది ర్ గము సృజించుట యందు 

సప్రతిజఞమ్- ప్రతిజాఞపూరి్ లముగ్న్ 

ఉద్ఘహ్ృతమ్- దృషా్టంతముగ్న్ చెరప రననద్వ. 

రహ్య- మృతిప ండ, లోహ్, మణ ఇతాా ద్వ రూరముల రహ్యవిధములుగ్న్ నునన  

మృత్ తతాక యా ద్వలం చ- 

 మనున  మఱియు ద్ఘని నుంన వచుచ  కారా్ భేదములు 

సి ర్సమ్-అతా ంతము అనుగుణమే యగును. 

తసామ త్- ఇట్లృ దృషా్టంతముల సిా ర్సా ముండుట వలన 

అవాా లృతాద్విః- ప్రలృతి, మహ్తుత, అహ్ంకార్ము మొదలన అచితప ద్ఘర్థముల సమూహ్మంతయూ  

విహ్ర్ణ నియతా- లీలావుడైన రర్మ్నతమ చే సృజింరరనన 

విప్క్యైవ- తన ఒల అంశ్పు వికార్ములే అగుటకు తగినద్వ. అచిది ర్ గమంతయూ ఇట్లృ ప్రహ్మ  

అంశ్ము నుంనయే సంభవించును. 

ఇతి చేత్ న- ఇట్లృ సందేహించిన అద్వ అయుల తము.  

భగ్వాన్-   జాఞనానంద్ఘతుమ డైన రర్మ్నతమ   

సిా ంశే- తన సి రూరము యొలక  ఒల అంశ్ము నందు 

మౌఢ్ా ం వితని న్- జడ  సి భ్యవమును పంద్వనవాడై 
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విహ్ర్తి ఇతి- లీలను అనుభవించును, అని లలప న చేయుట 

అనయథనపోహాత్- తనకే  అనర్ థమును తెచుచ క్కను ిథతిక్ చేరుట వలన ప్రహ్మ ము తన ఒల అంశ్ము 

నుంన అచేతనమై వా వహ్రించుననుట అయుల తము. 

ఈ శోృలమున రర్ప్రహ్మ ము 

తాను, అచేతన రూరమును  పంద్వ దుిఃఖ భ్యజనుడు కాజాలడను విష్యము 

వివరించరడుచునన ద్వ. 

 

అనర్థమనునద్వ రండు విధములుగ్న్ నుండును. 

దుిఃఖము లలుగ్చేయుట ఒలటి. నిర్తిశ్యమైన ఆనందమయమగు వసుతవు యందు మౌఢా్ మును 

అనగ్న్ జడతి మును పంద్వయుండుట ఇంక్కల విధము. అచిది సుతవునందు, దుిఃఖము లలుగ్ 

చేయుట లేకునన నూ, నిర్తిశ్యమైన జాఞనానంద సి రూరమైన వసుతవన ప్రహ్మ మున, ఒల 

అంశ్మునందు జడమైన అచేతనమై, రరిణమించునని చెపుప ట కూడ ఆ ప్రహ్మ మునకు 

అనర్థమును లలగంచుటయే యగును. అందువలన, ప్రహ్మ ము తన ఒల అంశ్ము నందు, అచేతనమై 

రరిణమించునని లలప ంచుట యుల తము కాదు. 

జగ్తాక ర్ణమైన రర్ప్రహ్మ ము 

తన అంశ్ము నుంనయే అచితప ద్ఘర్థసమూహ్మును సృజించిన, తనకే దుిఃఖమును 

లలగంచుక్కనుట యుండదు. ఏలనన, అచేతనమునకు దుిఃఖమనునద్వ లేదు. 

ప్రహ్మ ము తన ఒల అంశ్ము నుంన అచిది ర్ గము సృజించుట "సర్ప ము తాను చుట ాచుటకా్కని 

యునన పుప డును, సాగి నిట్యరుగ్న్ యునన పుప డును అనెడు రండు అవసథలలోనుండునట్లృ 

రర్మ్నతమ  కూడ రండు అవసథలలో నుండునట్లృ అహికుండల దృషా్టంతము చెరప వచుచ ను. అనగ్న్ 

సృషికా్ పూరి్ ము సూక్షమ ిథతిలో నుంన, సృష్ాా నంతర్ము తన అంశ్మే అచితుతగ్న్ రరిణమించును 

అని చెరప వచుచ ను. 

మృతిప ండ, లోహ్, మణ ఇతాా ద్వ రూరముల రహ్యవిధములుగ్న్ నునన  అచితుతన, 

మృద్ఘదుల నుంన వచుచ  కారా్ భేదముల దృషా్టంతము 

అతా ంతము అనుగుణమే యగును. 

ఇట్లృ దృషా్టంతముల సిా ర్సా ముండుట వలన 

ప్రలృతి, మహ్తుత, అహ్ంకార్ము మొదలన అచితప ద్ఘర్థముల సమూహ్మంతయూ  లీలావుడైన 

రర్మ్నతమ చే సృజింరరనన 

తన యొలక  ఒల అంశ్పు వికార్ములే అగుటకు తగినద్వ. అచిది ర్ గమంతయూ ఇట్లృ ప్రహ్మ  అంశ్ము 

నుంనయే సంభవించును. 

ఇట్లృ సందేహించిన అద్వ అయుల తము.(ఇంత  వర్ కు పూరి్ రక్షము) జాఞనానంద్ఘతుమ డైన రర్మ్నతమ   

తన సి రూరము యొలక  ఒల అంశ్ము నందు జడ  సి భ్యవమును పంద్వనవాడై 

లీలను అనుభవించును, అని లలప న చేయుట తనకే  అనర్ థమును తెచుచ క్కను ిథతిక్ చేరినటృగును. 

లనుల ప్రహ్మ ము తన ఒల అంశ్ము నుంన అచేతనమై వా వహ్రించుననుట అయుల తము. 

 

311. కశా నిన తాో చదంశో వివిధ వికృతిమ్నన్ ప్రహా ణీతాా హురేశే 

311. కశా నిన తాో చదంశో వివిధ వికృతిమ్నన్ ప్రహా ణీతాా హురేశే 

ఫేనాద్వనాా యతోSనాే  సతి వికృతి వశ్చత్ జాాజసారి జభా్యగ్యన్| 

చంప్ద జోా తాస న ద్వనీతాా  కతిచద్వహ జగత్ ప్రహా ణోరాే క జాతా మ్ 

సరిే తే సరి వేద సి రసగతిహతేరప్త విప్తాసనీయాిః|| 
ఏకే- క్కందరు ద్ఘర్శ నికులు  
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ప్రహ్మ ణ- ప్రహ్మ  సి రూరమున 

లశచ దంశ్ిః- ఏద్వయో ఒల అంశ్ము 

నితా ిః- అనాద్విదధమైన 

అచిత్- చైతనా  శూనా మైన అచేతనమై 

వివిధ విలృతిమ్నన్ ఇతి- మహ్తుత, అహ్ంకార్ము మొదలన నానావిధమైన వికార్ములను 

పందుటకునన ట్లృ 

ఆహ్యిః- చెప్పప దరు. 

అనేా - మఱి క్కందరు ద్ఘర్శ నికులు  

సతి- సప్ద్భరమైన ప్రహ్మ  యందు 

ఫేనాద్వ నాా యతిః- సాగ్ర్మునందు తర్ంగ్ములు, నురుగు, బుదుర దముల వలె  

 జాఞ జఞసరి్ జఞ భ్యగ్న్న్- చితుత, అచితుత, ఈశి్ రుడు అను మూడు అంశ్ములను  

విలృతి వశాత్- రరిణమించు కార్ణము వలన లలుగును అని చెప్పప దరు. 

లతిచేత్- మఱి క్కందరు 

చంప్దజోా తాస న ద్వ నీతాా - చంప్దుడు-కాంతి, సూరుా డు-వేన అను విధముగ్న్ 

ఇహ్- ఈ విష్యమున వారు 

 జగ్ప్దర హ్మ ణోిః ఐలజాతా మ్ ఆహ్యిః- జగ్తుతను, ప్రహ్మ మును ఒకే జాతిక్ చెంద్వనట్లృ చెప్పప దరు. 

అనగ్న్, చంప్దుడు- వెనెన ల అను రండును తేజోరూరములగుట చేత అవి రండునూ, ఒకే జాతిక్ 

చెంద్వనవని భ్యవము. ీరు సి రూపైలా త చెరప రు.  

తే సర్థి - పైన చెరప రనన ఈ అందరునూ 

అప్త- ఈ అధిలర్ణమునందు  

సరి్ వేద సి ర్స గ్తి హ్తేిః- అనిన  ఉరనిష్తుతల నుంన తెలయవచుచ  సి ర్సమైన ఉరదేశ్మునకు 

విరోధమగుట వలన  

విప్తాసనీయాిః- నియలరింరరడుచునాన రు. ీర్ందరునూ సరి్ జుఞడైన ప్రహ్మ మునకు 

 ద్ఘని సి రూరము యొలక  ఒల అంశ్మైన జడతి మును చెపుప చునన వారు మ్నప్తమే. మఱి క్కందరు 

నిరిి కార్మైన ప్రహ్మ మునకు వికార్ములతో కూడుక్కనిన అనర్థమును పంద్వనట్లృ చెప్పప దరు. "భోకాత 

భోగా్ ం ప్పేరితార్మ్ చ" అని చెపుప  ప్ుతిక్ ీరు చెపుప  అభిప్పాయములు విరోధి యగుట వలన 

ీర్ందరూ నిర్ించరననవార్థ అగుచునాన రు. 

ఈ శోృలమున రర్మ్నతమ నుంన జగ్దుతప తిత విష్యమై క్కందరు దర్శ నకారుల అభిప్పాయములు 

ఎట్లృ ప్ుతిప్పోల తము కాలపోవుట వలన నియదర్ణీయములో ప్రసాతవించరడుచునన ద్వ. 

 

క్కందరు ,ద్ఘర్శ నికులు  

ప్రహ్మ  సి రూరమున ఏద్వయో ఒల అంశ్ము అనాద్విదధమైన 

చైతనా  శూనా మైన అచేతనమైన మహ్తుత, అహ్ంకార్ము మొదలన నానావిధమైన వికార్ములను 

పందుతునన ట్లృ చెప్పప దరు. 

మఱి క్కందరు ద్ఘర్శ నికులు  

సప్ద్భరమైన ప్రహ్మ  యందు సాగ్ర్మునందు తర్ంగ్ములు, ఫేనము, బుదుర దముల వలె  

చితుత, అచితుత, ఈశి్ రుడు అను మూడు అంశ్ములును  

రరిణమించుచునన వని  అని చెప్పప దరు. 

మఱి క్కందరు చంప్దుడు-కాంతి, సూరుా డు-వేన అను విధముగ్న్ 

ఈ విష్యమున వారు జగ్తుతను, ప్రహ్మ మును ఒకే జాతిక్ చెంద్వనట్లృ చెప్పప దరు. అనగ్న్, చంప్దుడు- 

వెనెన ల అను రండును తేజోరూరములగుట చేత అవి రండునూ, ఒకే జాతిక్ చెంద్వనవని భ్యవము. 

ీరు సి రూపైలా త చెరప రు.  

పైన చెరప రనన ఈ అందరునూ ఈ అధిలర్ణమునందు అనిన  ఉరనిష్తుతల నుంన తెలయవచుచ  

సి ర్సమైన ఉరదేశ్మునకు విరోధమగుట వలన  నియలరించరడదగుదురు. ీర్ందరూ సరి్ జుఞడైన 
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ప్రహ్మ మునకు ద్ఘని సి రూరము యొలక  ఒల అంశ్మైన జడతి మును చెపుప చునన వారు మ్నప్తమే. 

మఱి క్కందరు నిరిి కార్మైన ప్రహ్మ ము తాను రరిణామము చెందుట వలన వికార్మును లలగయునన  

అనర్ థమును పంద్వనట్లృ చెప్పప దరు. కాని "భోకాత భోగా్ ం ప్పేరితార్మ్ చ" అని చెపుప  ప్ుతిక్ ీరు 

చెపుప  అభిప్పాయములు విరోధి యగుట వలన ీర్ందరూ నిర్ించరననవార్థ అగుచునాన రు. 

అనగ్న్ అచిప్తర హ్మ ములకు, శ్రీర్-శ్రీరి సంరంధమే శ ష్జినాదర్ణీయమును, ప్ుతిప్పోల తమునై 

యునన ద్వ. 

 

ఇంతటితో "అహికుండలాధిలర్ణము" ముగిినద్వ. 

 

||రరాధికరణము||3-2-7|| 

 

||సూ.|| రరమతస్తస తనాా నసంరంధభేదవా రదేశేభా ిః||3-2-7|| 

 

స్వతూనామ నసంరంధభేదవా రదేశేభా ిః- రర్మ్నతమ  స్వతువు అనియును, దీనిక్ మ్ననము(క్కలత)ను, 

ప్పారలమైన దీనిక్ వేఱొల ప్పారా ముతో) సంరంధమును , (ఆ వేఱు వా క్ తతో) భేదమును చెపుప ట చేత  

అతిః రర్మ్- ఈ రర్మ్నతమ  వసుతవు లనన  వేఱొల గొరప  రద్ఘర్థము లలదు. 

 

ఇద్వ పూరి్ రక్ష సూప్తము. 

రర్మ్నతమ ను స్వతువు అనియును, ద్ఘనిక్ మ్ననమును అనగ్న్ రరిమితిని, రర్మ్నతమ ను ప్పారలముగ్న్ 

మ్నప్తము చె ప్  ప్పారా ముతో సంరంధమును చెపుప టయు, ఆ వేఱు వా క్ తతో భేదమును చెపుప టయు 

క్కనిన  ప్ుతి వాలా ముల లనప డుట చేత రర్మ్నతమ  లనన  వేఱైన గొరప  రద్ఘర్థము లలదు.  

 

||సూ.|| సామ్ననాా తుత||3-2-31|| 

 

సామ్ననాా త్ తు- సామ్ననా మైన (రండు ప్రలక లను ఉనన  రద్ఘర్థములను లలిపోకుండ కాపాడుట 

అను) గుణము 

 చేతనే (స్వతు శ్రమాు చెరప రడు చునన ద్వ).  

 

చేతనాచేతనములను 

 రంటినీ కాపాడుట అను గుణము వలన రర్మ్నతమ  "స్వతు" శ్రమాుచే చెరప రడుచునాన డు. 

 

||సూ.||ుదయా ర థిః పాదవత్||3-2-32|| 

 

పాదవత్- పాదవా రదేశ్ము వలెనే  

బుదధా ర్ థిః- ఉపాసనము క్కర్కు చేయరడెను. 
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ప్రహ్మ ము పాదములు లలదని చె ప్ నట్లృ, ప్రహ్మ ము రరిమితి లలదని చెపుప ట ఉపాసన క్కర్లని 

తెలిక్కనవలెను. 

 

|| సాథ నవిశేషాప్తప కాశ్చద్వవత్||3-2-33|| 

 

ప్రకాశాద్వవత్- ప్రకాశ్ము మొదలగు వానివలెనే 

 సాథ నవిశేష్టత్- ఉపాధి విశేష్మును రటి ా(రరిమితి విశేష్ము ఉరరనన మగును) 

 

క్టికీల వంటి ఉపాధుల వలన కాంతి రరిమితమైనట్లృ, వాగ్న్ద్వ రూర సంరంధము వలన ప్రహ్మ ము 

తతప రిమితమైనద్వగ్ అనుసంధింరరడుచునన ద్వ. 

 

||సూ.|| ఉరరతేతశ్ా ||3-2-34|| 

 

ఉరరతేతశ్చ - ప్ుతాు రరతిత యుండుట వలన ప్రహ్మ మే భకుతలు తనను చేరుటకు ఉపాయమగును. 

అనగ్న్ రర్మ్నతమ  తాను ప్పేమించు వారిని తనను తానే పంద్వంచును అని ప్ుతి వాలా ము 

చెపుప చునన ద్వ. 

 

||సూ.|| తథానా ప్రతిషేధ్యత్||3-2-35|| 

 

తథా- అట్లృ 

అనా ప్రతిష్యధ్యత్- రర్మ్నతమ  లనన  గొరప ద్వ వేఱొలటి లేదని చె ప్  

 యుండుటచేత 

(రర్ప్రహ్మ మే ప్పారా  ప్పారలములని ిదధమగుచునన ద్వ.) 

 

ప్ుతుల యందు రర్ప్రహ్మ ము లనన  గొరప ద్వ మర్కలటి లేదని చెరప రన యుండుట చేత, 

రర్ప్రహ్మ మే ప్పారా  ప్పారలములని ిదధమగు చునన ద్వ.  

 

||సూ.|| అనేన సరి గతతి మ్నయామశ్బాద ద్వభా ిః||3-2-36|| 

 

అనేన- పూరిో ల త హేతువుల వలనను 

ఆయామశ్బాాద్వభా ిః- వాా ్త బోధలములగు ప్ుతి, సమ ృతుల వలనను, 

సర్ి గ్తతి ము- సర్ి వాా రలతి ము  

(విజాఞయతే- తెలయుచునన ద్వ) 
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పూరి్ ము చె ప్ న హేతువుల వలనను, రర్మ్నతమ  వాా ్త బోధలములగు ప్ుతి, సమ ృతుల వలనను, 

రర్మ్నతమ  సరి్ వాా రలతి ము తెలయుచునన ద్వ. 

 

ఉభయలంగ్న్ధిలర్ణమున రర్మ్నతమ  నిఖిల హేయప్రతా నీకుడనియు, 

సలలలళా్య ణగుణాలరుడనియు నిష్క  రి ణంచరననద్వ. అహికుండలాధిలర్ణమున రర్మ్నతమ  

అచితప ద్ఘర్థముతో కూన యునన నూ తదాోష్ములు సంప్పా్తంచవని నిరూ్ంచరననద్వ. ఈ 

అధిలర్ణమున, రర్మ్నతమ  లనన  ఉతక ృష్మాైన తతతి ము వేఱొలటి లేదు అను విష్యము 

నియధ రించరడుచునన ద్వ. 

 

పూరి్ రక్షము-  

 

1. "య ఆతామ  స స్వతురిి ధృతిిః" (ఛం. 8-4-1) అను ప్ుతి వాలా ము "రర్మ్నతమ ను స్వతువు" అని 

చెపుప చునన ద్వ. స్వతువు అనగ్న్, ఒల ప్పారా మును పందవలిన సాధనము అనగ్న్ ఒల ఒడుు నుంన, 

చేర్వలిన మఱియొల ఒడుును చేరుటకు ఉరయోగ్రడునద్వగ్న్ లోల వా వహార్ము. అనగ్న్, 

రర్మ్నతమ  కేవలము సాధనము తరప  ప్పారా ము కాదనియూ, రర్మ్నతమ  లనన  ఉతక ృష్మిైన 

ప్పారా ము వేఱొలటి యునన దని ఈ ప్ుతి వాలా ము వలన తెలయుచునన ద్వ. 

 

2. "చతుష్టప త్ ప్రహ్మ " (ఛం. 3-18-2 ) అనగ్న్ "ఈ ప్రహ్మ ము  నాలుగు పాదములు గ్లద్వ, 

"షోడశ్లలమ్"(ప్రశ్న . 6-1) "రదునారు లళ్లు లలద్వ" మునన గు ప్ుతి వాలా ములు ఈ రర్మ్నతమ కు 

రరిమితిని విధించుచునన వి. దీనిని రటి,ా ఇట్లృ రరిమితి గ్ల వసుతవు లనన  ఉతక ృష్మిైన వసుతవు 

వేఱొలటి యుండవలెనని తెలయుచునన ద్వ. 

 

3. "అమృతస్ా ష్ స్వతుిః"(ముం. 2-2-5) అనగ్న్ రర్మ్నతమ  మోక్షమును పంద్వంచునద్వ అని 

చెరప రడుట వలన రర్మ్నతమ కు, మోక్షతతతి మునకు ఉపాయ-ఉపేయ సంరంధమునన దని 

తెలయుచునన ద్వ. 

 

4. "రయతప ర్ం పురుష్ముపైతి" (ముం. 3-2-8) అనగ్న్ "రర్మ్నతమ  లనన  గొరప  పురుషుని 

పందుచునాన డు" అనియూ, "రయతప ర్మ్ యనమ హ్తో మహాంతమ్" (ై. నా. 1-5) అనగ్న్ "రర్మ్నతమ  

లనన  ఉతక ృష్మిైనద్వ" మునన గు ప్ుతి వాలా ములు రర్మ్నతమ  లనన  గొరప  తతతి ము వేఱొలటి 

యునన దనియు, "తతో యదుతతర్తర్ం తదరూరం అనామయమ్(శేి  3-10) "ఆ పురుషుని లనన  

గొరప ద్న అద్వ రూరము లేనిద్వ, దోష్ర్హితమైనద్వ" అనియు చెరప రడుట వలన రర్మ్నతమ  లనన  

ఉతక ృష్మిైన తతతి ము వేఱొలటి లలదని తెలయుచునన ద్వ. 

 

ిద్ఘధ ంతము-  

 

1. " ఆతామ  స స్వతుిః.." అను వాలా మున, తనకు రండు ప్రలక లన చేతనాచేతనములను 

కాపాడువానిగ్న్ రర్మ్నతమ  తెలురరడుచునాన డు. "స్వతుం తీయత ి " యనిన, స్వతువును ద్ఘటి వేఱొలటి 

పందుట అని కాల, "వేద్ఘంతమ్ తర్తి" యనినట్లృ "స్వతువును చేరి" అనగ్న్ రర్మ్నతమ ను  చేరి అని 

భ్యవము.  

 

2. "చతుష్టప త్ ప్రహ్మ " ఇతాా ద్వ వాలా ములందు రర్మ్నతమ  యొలక  ఉపాసనా సౌలభా మునక 

రరిమితి తెలురరడుచునన ద్వ. అంత మ్నప్తమున రర్మ్నతమ  అనంతతి మును ప్రశన ంచజాలము. 
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3. "అమృతస్ా ష్ స్వతుిః" ఇతాా ద్వ వాలా ములందు, రర్మ్నతమ ను పందుటకు రర్మ్నతమ యే 

ఉపాయమను విష్యము చెరప రడుచునన ద్వ. అనగ్న్, ఉపేయమైన రర్మ్నతమ ను పందుటకు 

ఉపాయము కూడ రర్మ్నతమ యేనను విష్యము ఉరనిష్ప్తోప ల తము. 

 

4. "రయతప ర్ం పురుష్ం ఉపైతి" మునన గు వాలా ములలో రర్మ్నతమ  లనన  ఉతక ృష్మిైనద్వ వేఱొలటి 

గ్లదని అర్ థము కాదు. "యసామ తప ర్ం నారర్మిత క్ంచిత్..." (శేి . 3-9) "ఏ రర్మ్నతమ  లనన  గొరప ద్వ 

వేఱొలటి లేదో, "రయతప ర్ం యనమ హ్తో మహాంతమ్" (ై. నా. 1-5) "చేతనాచేతనముల లనన  

గొరప ద్న రర్మ్నతమ  తతతి మును", "తతో యదుతతర్తర్ం తదరూరం అనామయం"(శేి . 3-10) 

"అతని లనన  గొరప ద్వ ఏద్వ యునన దో అద్వ ఇద్వ అని నిర్యాించ గ్ల రూరము లేనిద్వ, ఏ దోష్ములు 

లేనిద్వ యై యునన ద్వ" మునన గు వాలా ములు చెరప రనన ఈ ప్రలర్ణమున, శేి తాశి్ తరోరనిష్తుతలో, 

"వేద్ఘహ్మేతం" అని ప్పార్ంభంచరన, "నానా ిః  రంథా అయనాయ విదా తే" అనగ్న్ రర్మ్నతమ యే 

మోక్ష సాధనమని నిర్యాించి, "యసామ తప ర్ం నారర్మిత" అని ఆ రర్మపురుషుడే 

ఉతక ృషిుడనియు, అంతకు మించి గొరప ద్వ వేఱొలటి లేదనియు నిష్క రి ణంచినరప డు అంతలనన  

గొరప ద్వవేఱొలటి లలదని చెపుప ట కుదర్దు లద్ఘ.  

"యదుతతర్తర్ం" అనగ్న్ "ఇతర్ముల లనన  గొరప ద్న ఏ తతతి ము లలదో "తత్" అనగ్న్ అద్వ 

రూరము లేనిద్వగ్ను, దోష్ములు లేనిద్వగ్ను యునన ద్వ, ద్ఘనిని తెలిక్కనిన వారు మోక్షమును 

పందెదరు అని ఆ  వాలా ముల అర్ థము. 

 

"రయతప ర్మ్ పురుష్ముపైతి ద్వవా మ్" అను వాలా మునకు పూరి్ ము "ద్వవా్య హ్మూర్తిః పురుష్ిః..." 

అని చెరప రన యుండుట వలన, ఏ పురుషుడు చెరప రననాడో అతడు, అవాా లృతమైన అక్షర్ము 

లంట్ను, రరుడైన సమషి ా పురుషుని లనన ను రరుడు, సరి్ జుఞడైన రర్మపురుషుడు, అతడే 

రయతప రుడు అనన పుడు కూడ చెరప రడుచునాన డు. లనుల, రర్మ్నతమ  లనన  వేఱొల ఉతక ృష్మిైన 

వసుతవు లలదని ఈ వాలా ములు బోధించుట లేదు. 

 

5. "యచచ  క్ంచిత్ జగ్తస రి్ మ్..." (ై. నా. 11),అనగ్న్ "సమసత రద్ఘర్థముల లోననూ, రయటనూ 

రర్మ్నతమ  వాా ్ంచియునాన డు", "నితా ం విభుం సర్ి గ్తం"(ముం. 1-1-6) "నితాు డును, 

అనిన యును అయినవాడును, విభువును అయిన రర్మ్నతమ ", ఇతాా ద్వ అనేల ప్ుతివాలా ములు 

రర్మ్నతమ  సరిౌ నన తా మును ముల త లంఠముతో ఘోషించుచునన వి. లనుల, జగ్తాక ర్ణమైన 

రర్ప్రహ్మ ము లనన  ఉతక ృష్మిైనద్వ వేఱొల తతతి ము లేదనుట నిరిి వాద్ఘంశ్ము. 

 

312. స్తతుం తీరతి తా ధీతేిః రర్హమితివచనాత్ ప్పారా  సంరంధితోక్త తిః 

312. స్తతుం తీరతి తా ధీతేిః రర్హమితివచనాత్ ప్పారా  సంరంధితోక్త తిః 

అనాా ధికా ప్ుతేిః అరా తివహన  నయాత్ కారణం ప్పారకం సాా త్| 

ప్పారా ం తి నా త్ భవేద్వతా సదనవధిక్త కారణే ప్పారా తోక్త తిః 

స్తతుతిా దుక్ తరసాి న్ రహుభిరవిహతాం వృతిత మంగీకరోతు|| 
స్వతుం తీయత ి  ఇతా ధీతేిః- "ఏతం స్వతుం తీయత ి  అంధసస న్ అనంధో భవతి" మునన గు ప్ుతి 

వాలా ములందు "స్వతువును ద్ఘటి వేఱొల తీర్మును చేరుటకు" అను ప్ుతి వాలా ము వలననూ,  

రరిమితి వచనాత్- "చతుష్టప ప్దర హ్మ , షోడశ్లలమ్" మునన గు ప్ుతులందు జగ్తాక ర్ణభూతుడైన 

ప్రహ్మ మునకు రరిమితిని చెపుప ట వలననూ, 

ప్పారా సంరంధితోకే తిః- "అమృతసా  రర్ం స్వతుమ్" అను ప్ుతి వాలా ముల ప్రహ్మ ము లనన నూ 

వేఱొలటి ప్పారా మైనద్వ అని చెపుప ట వలననూ 
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అనాా ధిలా ప్ుతేర్్- "రయతప ర్ం యనమ హ్తో మహాంతమ్", "తతో యదుతతర్తర్మ్" మునన గు 

ప్ుతులందు "అనిన టిలనన నూ గొరప దను రర్ప్రహ్మ ము లనన  వేఱొల గొరప  వసుతవునన దని 

చెరప రడుట వలననూ 

అతివహ్న నయాత్- అతివాహ్కులు అరిచ యద్వ మ్నర్గమున వేఱొల తీర్మునకు నన్ంచు విధముగ్న్ 

కార్ణమ్ ప్పారలమ్ సాా త్- జగ్తాక ర్ణరూరమైన ప్రహ్మ ము ప్పారలమే అగును.  

ప్పారా ంతు అనా త్ భవేత్- జగ్తాక ర్ణ భూతుడైన ప్రహ్మ ము లనన  ప్పారా మైన వసుతవు వేఱొలటి 

కావలెను. 

ఇతా సత్- ఇట్లృ సందేహించుట అయుల తము. 

ఏలనన 

అనవధికే కార్ణే ప్పారా తోకే తిః- సి రూరము చేతనూ, గుణముల చేతను తనలనన  అధిలమైనద్వ లేల 

జగ్తాక ర్ణమైన ప్రహ్మ వసుతవే "ప్పారా ము" అని ప్ుతులు చెపుప చునన వి. "కార్ణంతు ధా్య యిః" అను 

ప్ుతియూ ఇట్లృ చెపుప చునన ద్వ. ఎవరిని ధా్య నించవలెను అనగ్న్ "ప్రహ్మ విత్ ఆపోన తి రర్మ్" 

అనియు "ప్రహ్మ  వేద ప్రహ్మమ వ భవతి" అను ప్ుతియు నిర్థశాంచి ప్పారా మును, ప్పారలమును ఒకే 

ప్రహ్మ  అని ఉదాోషించుచునన ద్వ. అట్లృన స్వతు అని చెపుప ట ఎట్లృ కుదురును. అనిన 

అ మి న్ స్వతుతిా దుక్ తిః- జగ్తాక ర్ణమును, తానే ప్పారా మూ, ప్పారలమునూ అయిన ప్రహ్మ మునందు 

స్వతుతి ము మొదలన నిర్థశా్ములను చేియునన నూ 

రహ్యభిిః అవిహ్తాంవృతితం అంగీలరోతు- రహ్య ప్రమ్నణములచే అవిరుదధముగ్న్ అర్ థనిరూరణము 

చేయుటను అంగీలరించవలయును. రర్మ్నతమ యే 

ప్పాపుా డునూ, ప్పారకుడునూ అగునని సమసత ఉరనిష్తుతల యందును ఉదాోషించరననద్వ. 

అందువలన, "స్వతు" మొదలన శ్రమాులకు ఉచితమైన అర్ థమును నిశ్చ యించ వలయును. 

ఈ శోృలమున వర్మ్నతమ  లనన  ఉతక ృష్మాైనద్వ  వేఱొలటి యునన దని పూరి్ రక్షులు పేర్కక ను క్కనిన  

ప్ుతివాలా ముల అర్ థము వివరించరడుచునన ద్వ. 

 

 "ఏతం స్వతుం తీయత ి  అంధసస న్ అనంధో భవతి" మునన గు ప్ుతి వాలా ములందు "స్వతువును 

ద్ఘటి వేఱొల తీర్మును చేరుటకు" అను ప్ుతి వాలా ము వలననూ,  

 "చతుష్టప ప్దర హ్మ , షోడశ్లలమ్" మునన గు ప్ుతులందు జగ్తాక ర్ణభూతుడైన ప్రహ్మ మునకు 

రరిమితిని చెపుప ట వలననూ, 

 "అమృతసా  రర్ం స్వతుమ్" అను ప్ుతి వాలా ముల ప్రహ్మ ము లనన నూ వేఱొలటి ప్పారా మైనద్వ అని 

చెపుప ట వలననూ 

 "రయతప ర్ం యనమ హ్తో మహాంతమ్", "తతో యదుతతర్తర్మ్" మునన గు ప్ుతులందు 

"అనిన టిలనన నూ గొరప దను రర్ప్రహ్మ ము లనన  వేఱొల గొరప  వసుతవునన దని చెరప రడుట వలననూ 

అతివాహ్కులు అరిచ యద్వ మ్నర్గమున వేఱొల తీర్మునకు నన్ంచు విధముగ్న్ 

జగ్తాక ర్ణరూరమైన ప్రహ్మ ము ప్పారలమే అగును.  జగ్తాక ర్ణ భూతుడైన ప్రహ్మ ము లనన  

ప్పారా మైన వసుతవు వేఱొలటి కావలెను. 

ఇట్లృ సందేహించుట అయుల తము. 

ఏలనన సి రూరము చేతనూ, గుణముల చేతను తనలనన  అధిలమైనద్వ లేల జగ్తాక ర్ణమైన 

ప్రహ్మ వసుతవే "ప్పారా ము" అని ప్ుతులు చెపుప చునన వి. "కార్ణంతు ధా్య యిః" అను ప్ుతియూ ఇట్లృ 

చెపుప చునన ద్వ. ఎవరిని ధా్య నించవలెను అనగ్న్ "ప్రహ్మ విత్ ఆపోన తి రర్మ్" అనియు "ప్రహ్మ  వేద 

ప్రహ్మమ వ భవతి" అను ప్ుతియు ప్పారా మును, ప్పారలమును ఒకే ప్రహ్మ  అని ఉదాోషించుచునన ద్వ. 

అట్లృన "స్వతు" అని చెపుప ట ఎట్లృ కుదురును. అనిన జగ్తాక ర్ణమును, ప్పారా మూ, ప్పారలమునూ 

తానే అయిన ప్రహ్మ మునందు స్వతుతి ము మొదలన నిర్థశా్ములను చేియునన నూ రహ్య 

ప్రమ్నణములచే అవిరుదధముగ్న్ అర్ థనిరూరణము చేయుటను అంగీలరించవలయును. 

రర్మ్నతమ యే 
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ప్పాపుా డునూ, ప్పారకుడునూ అగునని సమసత ఉరనిష్తుతల యందును ఉదాోషించరననద్వ. 

అందువలన, "స్వతు" మొదలన శ్రమాులకు ఉచితమైన అర్ థమును నిశ్చ యించ వలయును.   

(అనగ్న్ చేతనా,చేతనములను రంనంటిని రర్సప ర్సాంలరా్ ము లేల, రంధించి యుంచి, వాటి 

ధ్యర్ణ, ర్క్షణతిా దులను నిరి్ హించుట వలన రర్మ్నతమ  "స్వతు" శ్రమాుచే 

్లువరడుచునాన డని తరువాత శోృలమున వివరించరడుచునన ద్వ.) 

 

313. స్తతుతి ం స్తతుతులాా త్  విధరణనియమ్నత్ రంధనాత్ వాప్తయుక తమ్ 

313. స్తతుతి ం స్తతుతులాా త్  విధరణనియమ్నత్ రంధనాత్ 

వాప్తయుక తమ్ 

వా పేతరా సాి న్ ఉపాధ్యిః రర్హమితవచనం సారథకం సూప్తితం ప్పాక్| 

చాతుషప దా ం చ తతతనా తిసమనుగుణం కలప ా తేSనంతభూమన ిః 

సి సా్త తేా వామృతసా్త తా భిహితమథవా ముక్ తరేవామృతం 

సాా త్|| 
స్వతుతులాా త్ విధర్ణనియమ్నత్- స్వతువు ఎట్లృ ధ్యర్లమై యుండునో, అట్లృ సమసతమునకు 

భగ్వంతుడే ధ్యర్లమగుట చేత 

రంధనాద్ఘి - ఒలద్ఘనిక్కలటి సాంలరా్ ము లేనట్లృ సమసత తతతి సమూహ్ములనూ తన యందు 

రంధించుక్కనుట వలననూ 

అప్త- జగ్తాక ర్ణమైన ప్రహ్మ  విష్యమున 

యుల తమ్- "స్వతు" అను శ్రమాును చెపుప ట సమంజసమే యగును 

వాా పేత అ్- సర్ి వాా రకుడైనను 

అ మి న్- ఈ ప్రహ్మ మును సంరంధించిన  

రరిమితవచనమ్- అణీయసతి  చతుష్టప తి షోడశ్లళ్యతిా దుల సందర్ూ మున రరిమితతి మును 

చెపుప ట 

ఉపాధ్యిః- 

 ప్పాకూస ప్తితమ్- హ్ృదయము యొలక  అలాప యతనతి ము  మొదలన ఉపాధుల కార్ణము  

చెరప రననద్వ అనునద్వ ఈ అధిలర్ణమున సూప్తమున ప్రతిపాద్వంచరననద్వ.(ఈ వివర్ణము 

వెనులనీయరననద్వ) 

అనంత భూమన ిః- అరరిచిఛ నన మైన విభూతి 

 లలగన 

చాతుష్ప దా ంచ- "చతుష్టప త్ ప్రహ్మ " అను ప్ుతి యందు చెరప రడుట   

తతతనమ ృతి సమనుగుణం లలప ా తే- ఆ విధముగ్న్ ఉపాసన చేయువారి భ్యవనలను అనుసరించి 

తత్తస లభా మునక అట్లృ ప్రసాతవించరననద్వ. 

సి సా - ఆ ప్రహ్మ మును గూరిచ న 

ఇతేా వ- ఈ తాతప రా్ మునే మనసుస నందుంచుక్కని  

అమృతసా  ఇతా భిహితమ్- అమృతతి మునకు తానే సి యముగ్న్ ప్పారలమను తాతప రా్ ము ప్ుతి 

యందు చెరప రననద్వ. మఱియొల అమృతతి మునకు ప్రహ్మ ము స్వతువు అని చెరప రడలేదు. 

అథవా 

ముక్ తర్థవ అమృతం సాా త్- ముక్ తయే అమృత శ్రమాునకు అర్ థము కావచుచ ను. 

స్వతువు ఎట్లృ ధ్యర్లమై యుండునో, అట్లృ సమసతమునకు భగ్వంతుడే ధ్యర్లమగుట చేతను, 

చేతనాచేతనములు ఒలద్ఘనిక్కటి సాంలరా్ ము లేనట్లృ సమసత తతతి సమూహ్ములనూ తన యందు 
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రంధించుక్కనుట వలననూ జగ్తాక ర్ణమైన ప్రహ్మ  విష్యమున "స్వతు" అను శ్రమాును చెపుప ట 

సమంజసమే యగును. సరి్ వాా రకుడైన 

ఈ ప్రహ్మ మును సంరంధించిన  అణీయసతి , చతుష్టప తి ,షోడశ్లళ్యతిా దుల సందర్ూ మున 

రరిమితతి మును చెపుప ట 

హ్ృదయము యొలక  అలాప యతనతి ము  మొదలన ఉపాధుల కార్ణము  చెరప రననద్వ అనునద్వ 

ఈ అధిలర్ణమున "సాథ నవిశేష్టప్తప కాశ్వత్" అను సూప్తమున ప్రతిపాద్వంచరననద్వ.(ఈ వివర్ణము 

వెనులనీయరననద్వ.) 

అరరిచిఛ నన మైన విభూతి 

 లలగన రర్మ్నతమ  "చతుష్టప త్ ప్రహ్మ " అని ప్ుతి యందు చెరప రడుటకు  కార్ణమేమనగ్న్, ఆ 

విధముగ్న్ ఉపాసన చేయువారి భ్యవనలను అనుసరించి తత్తస లభా మునక అట్లృ 

ప్రసాతవించరననద్వ. 

 ఆ ప్రహ్మ మును గూరిచ న 

ఈ తాతప రా్ మునే మనసుస నందుంచుక్కని  అమృతతి మునకు తానే సి యముగ్న్ ప్పారలమను 

తాతప రా్ ము ప్ుతి యందు చెరప రననద్వ. మఱియొల అమృతతి మునకు ప్రహ్మ ము స్వతువు అని 

చెరప రడలేదు. అథవా ముక్ తయే అమృత శ్రమాునకు అర్ థము అని కూడ భ్యవించవచుచ ను. 

 

314. అనా సాా ధికా వాదే రరమవధితయా కారణం యప్త దృషటమ్ 

314. అనా సాా ధికా వాదే రరమవధితయా కారణం యప్త దృషటమ్ 

తప్త హా వాా కృతాద్విః తదవధిర్హతరాపేక్ష్యాసౌరరశ్ా | 

యసాా దనా తప రం నేతా భిహిత విషయే తతప రోక్త తరయుక్త తిః 

ఏవనాత ి ద్వతా నూక్ తసతత ఇతి యద్వ వా వాా రా ముక తం తదస్తత|| 
అనా సా - ప్రథమ్నవిభక్ త యందు అంతమగు వసుతవు లనన  

ఆధిలా వాదే- ఉతక ృష్మాని చెపుప ట యందు 

కార్ణమ్- మహ్తుత మొదలన కారా్ , కార్ణ వసుతవులు 

రర్మ్- "అక్షర్ము" అని చెరప రనన వసుతవు  

యప్త అవధితయా ఇష్మా్- ఏ వాలా ము నందు ఉతక ర్ ణమునకు సంరంధించినదని 

చెరప రననద్వయో 

తప్తహి- అటి ాసథలముల యందు అనగ్న్ 

 "అక్షయత్ రర్తిః రర్ిః" మునన గు వాలా ములందు 

అవాా లృతాద్వ- ప్రధ్యనాదులు 

తదవధిిః- ప్రథమ్న విభక్ త యందు "రర్" అని చెరప రనన వసుతవుల లనన  తకుక వ యగును. 

అసౌ- అవాా లృతము మునన గునవి 

ఇతయపేక్షయా- వాటి కారా్ మైన వసుతవుల అపేక్ష వలన 

రర్శ్చ - ఉతక ర్ ణకు ఆప్శ్యమైన "రర్" యను శ్రమాుచే చెరప రడును. " యసామ తప ర్ం నా రర్మిత 

క్ంచిత్ యసామ నాణీయో న జాా యోిత లశచ త్| వృక్ష ఇవ సతబాో ద్వవితిష్తిి ఏలిః తేనేదం పూర్ంా 

పురుష్యణ సర్ి మ్| తతో యదుతతర్తర్ం తదరూరం అనామయం య ఏతది్వ దుిః అమృతాిః తే 

భవంతి అథేతర్థ దుిఃఖమేవాభియంతి|" అను ప్ుతి వాలా మున "తదో యదుతతర్ తర్మ్" అను చోట 

జగ్తాక ర్ణము లనన నూ అధిలమైనద్వ,  రర్మైనద్వ ఒలటి కానవచుచ ను" అని సందేహించి ఆ ప్ుతి 

అర్ థమును వివరించి ఈ విధముగ్న్ చెపుప చునాన రు. 
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యసామ దనా తప ర్ం నేతి అభిహిత విష్యే- "దేని లనన  అధిలమైనద్వ ఒలక టియూ లేదు" అని 

మొదలన వాలా మున చెరప రనన ద్ఘని లనన  రర్భూతమైన వసుతవొలక టియూ లేదు అని చెప్పప డు 

విష్యమున 

తతప రోకే తిః అయుకే తిః- తరువాత వాలా మున "తతో యదుతతర్తర్మ్" అని యునన  "తతిః" అను 

రదముచే 

ఏవంతిా ద్వతి అనోక్ తిః- ఏద్వ ఉతతర్తర్మని చెరప రననద్వయో ఆ  కార్ణమున అని చె ప్  

పూరి్ వాలా మున చెరప రనన అర్ థము తెలురరననద్వ. 

యద్వ వా- అథవా 

యత్ వాా రతముల తమ్- వెనుల వాలా మున "తేనేదం పూర్మా్ పురుష్యణ సరి్ మ్" అను సూక్ త 

జగ్తస రి్ మును రర్మపురుషుడు వాా ్ంచి యుండుట వలన,  

తత్- ఆ జగ్తాక ర్ణమే 

తత ఇతి ఉల తమసుత- "తతిః" అను శ్రమాుచే వెనుల వాలా మున వాా రా మని చెరప రనన అనిన  

వసుతవుల లనన   

యత్ ఉతతర్ తర్మ్- రర్భూతమైనద్వ ఏ వసుతవునన దో అద్వ "అనామయము" అని చెరప రననద్వ. 

"వేద్ఘహ్మేతం పురుష్ం మహాంతం ఆద్వతా వర్ంా తమసిః పుర్సాత త్ 

తమేవ విద్వతిా  అతిమృతాు మేతి 

నానా ిః రంథా విదా తే అయనాయ 

యసామ తప ర్ం నారర్మిత క్ంచిత్ 

యసామ త్ నాణీయిః న జాా యోS ి త లశచ త్ 

వృక్ష ఇవసతబోధ  ద్వవి తిష్తాిే లిఃతేనేదం పూర్ంా పురుష్యణ సరి్ మ్ 

తతో యదుతతర్తర్ం తదరూరమనామయమ్ 

య ఏతది్వ దుర్మృతాస్వత భవంతి అథేతర్థ దుిఃఖమేవా్యంతి"(శేి . 8-10) 

ప్రలృతి మండలము లనన  పైనునన  లోలమున ద్వవి-జాో తిర్మ యమైన మహాపురుషుడుండెను. 

జాో తిర్మ యమైన శ్రీర్ము గ్ల అతననే ఉపాించి మృతాు శ్రమాున, చెరప రడు 

సంసార్మును(జీవుడు) ద్ఘట్లచునాన డు. అతనని పందుటకు వేర్కల ఉపాయము లేదు అను 

అర్థమును నేను తెలిక్కంటిని. ఈ అర్ థమునందు వివాదము లేదు" 

"ఎవని లంట్ను వేరు వసుతవు రర్మైనద్వ, ఉతక ృష్మాైనద్వ లేదో, దేనిలంట్ను అతిశ్యముగ్న్ 

అంతిఃప్రవేశ్యోగ్ా మైన ఉతక ృష్మాైన వసుతవు లేదో, దేని లంట్ను ప్పదదా్వ లేదో, ఏద్వ 

అప్పాలృతలోలమున అవారతసమసత కామమై ప్రహ్మ రుప్ద్ఘదులను కూడ తృణప్పాయముగ్న్ భ్యవించి 

వృక్షము వలె లొంగ్ని సి భ్యవము లలద్ యునన దో ఆ పురుష్శ్రమాుచే చెరప రడు భగ్వానుడైన 

వాసుదేవునిచే సరి్ వాా రతమైనద్వయో, ఏ కార్ణముచే పురుషుని లంట్ను, ఉతక ృష్మాైనద్వయు, 

సమమైనద్వయు లేదో, అందువలన, అద్వ అనిన టి లనన  ఉతక ృష్చ మైనద్వ; అద్వ లర్మ లృతశ్రీర్ము 

లేనిద్వ. ద్ఘనిని ఉపాించని వారు దుిఃఖమునే పందెదరు. " అని ఈ మంప్తములలర్థము. 

ీటిలో మొదటి మంప్తముతో రర్మపురుషుడైన మహాపురుషుని ఉపాించుట అమృతతి ము 

క్కఱకు అనగ్న్ మోక్షము క్కఱకు సాధనమని ఉరదేశంచి, "యసామ త్ రర్తర్ం నారర్మిత క్ంచిత్" 

అను మంప్తముచే ఆ పురుషునిక్ రర్తి ము తరప  వేర్కలరిక్ కుదర్దు అని చె ప్ , "తతో 

యదుతతర్తర్మ్" అను మంప్తముచే చెరప రనన అర్ థమునకు హేతువు చెరప రన 

పూరితచేయరడుచునన ద్వ.  

"తతిః ఉతతర్తర్మ్ యత్ తత్ సరి్ సామ త్ రర్మ్ తత్ అరూరమ్ అనామయమ్ యతిః తతిః 

అమృతాస్వత భవంతి అథేతర్థ దుిఃఖమేవా్యంతి" అనగ్న్ "వెనుల చె ప్ న కార్ణమున 

సరిో తక ృష్మాుగ్న్ ఏ తతతి మునన దో ఆ సరి్ సామ తప ర్మైన పురుష్తతతి ము అద్వ అరూరము, 

అనామయము, దేనివలనో ద్ఘనిచేతనే ఇచచ ట ఉపాించినవారు ముకుతలగు చునాన రు, ఇతరులు 

దుిఃఖమును పందుచునాన రు" అని మంప్తములకు అర్థము. పైశోృలమున 

తది్వ వర్ణమీయరడుచునన ద్వ. 
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పై మంప్తములలో, "తతిః" అనునద్వ రంచమీవిభక్ త అయినచో "ద్ఘని లనన నూ" అను అర్ థము 

వచుచ ను. పూరి్ రక్షి ఆ అర్ థమును స్వి లరించి ఆక్షే్ంచును. ఆ ప్ుతి వాలా సర్ణని 

అనుసరించినట్లృన "తతిః" అనునద్వ రంచమీ విభక్ త ప్రయోగ్ము కాదు. ద్ఘనిక్, "ఆ కార్ణము వలన" 

అనగ్న్ అద్వ సమసతమునూ వాా ్ంచి యుండుట వలన ఏద్వ ఉతతర్తర్మని చెరప రననద్వయో అద్వ 

ఆ రూరము, అనామయము అని అర్ థమగుచునన ద్వ. ఇద్వ ిద్ఘధ ంత భ్యవము. ఈ విధముగ్న్ అర్థము 

చెరప కునన  ఉరప్లమోరసంహార్ములకు విరోధమును, తరువాత వచుచ  మంప్తములతో విరోధమును 

సంభవించును. 

అనగ్న్, "అక్షయతప ర్తిఃరర్ిః" అను వాలా మున, 

 "అక్షర్ము" అని చెరప రనన 

ప్రధ్యనాదులు 

ప్రథమ్న విభక్ త యందు "రర్" అని చెరప రనన వసుతవుల లనన  తకుక వ యగును. 

అవాా లృతము మునన గునవి 

వాటి కారా్ మైన వసుతవుల అపేక్ష వలన 

 ఉతక ర్ ణకు ఆప్శ్యమైన "రర్" యను శ్రమాుచే చెరప రడును. ఇదే " విధముగ్న్ యసామ తప ర్ం నా 

రర్మిత క్ంచిత్ యసామ నాణీయో న జాా యోిత లశచ త్| వృక్ష ఇవ సతబాో ద్వవితిష్తిి ఏలిః తేనేదం 

పూర్ంా పురుష్యణ సరి్ మ్| తతో యదుతతర్తర్ం తదరూరం అనామయం య ఏతది్వ దుిః అమృతాిః 

తే భవంతి అథేతర్థ దుిఃఖమేవాభియంతి|" అను ప్ుతి వాలా మున  కూడ "తదో యదుతతర్ తర్మ్" 

అను చోట జగ్తాక ర్ణము లనన నూ అధిలమైనద్వ,  రర్మైనద్వ ఒలటి కానవచుచ ను" అని 

పూరి్ రక్షిసందేహించి ఆ ప్ుతి అర్ థమును వివరించి ఈ విధముగ్న్ చెపుప చునాన రు. 

ఇట్లృ జగ్తాక ర్ణము లనన  అధిలమైనద్వ వేర్కలటి లలదు" అని అర్ థము చెపుప ట అయుల తము. 

"యసామ త్ రర్తర్ం నా రర్మిత.." అనగ్న్ దేని లనన  అధిలమైనద్వ ఒలక టియూ లేదు" అని మొదలన 

వాలా మున చెరప రనన ద్ఘని లనన  రర్భూతమైన వసుతవొలక టియూ లేదు" అని చెప్పప డు 

విష్యమున 

తరువాత వాలా మున "తతో యదుతతర్తర్మ్" అని యునన  "తతిః" అను రదముచే 

ఏద్వ ఉతతర్తర్మని చెరప రననద్వయో "ఆ  కార్ణమున" అని చె ప్  పూరి్ వాలా మున చెరప రనన 

అర్ థము తెలురవలెను. 

అథవా 

వెనుల వాలా మున "తేనేదం పూర్మా్ పురుష్యణ సరి్ మ్" అను సూక్ త జగ్తస రి్ మును 

రర్మపురుషుడు వాా ్ంచి యుండుట వలన,  

ఆ జగ్తాక ర్ణమే "తతిః" అను శ్రమాుచే వెనుల వాలా మున వాా రా మని చెరప రనన అనిన  వసుతవుల 

లనన  రర్భూతమైనద్వ ఏ వ సుతవునన దో అద్వ "అనామయము" అని చెరప వలెను. 

పై వివర్ణము వలన, జగ్తాక ర్ణవసుతవు లనన  ఉతక ృష్మాైన తతతి ము వేర్కలటి లేదని ఈ 

 శోృలమునకు భ్యవము. 

 

ఇంతటితో "రయధిలర్ణము" ముగిినద్వ. 

 

||ఫలాధికరణము||3-2-8|| 

 

||సూ.|| ఫలమత ఉరరతేతిః||3-2-37|| 
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అతిః- రర్మ్నతమ  వలన 

ఫలమ్- భోగ్న్రవయగద్వ ఫలము 

(భవితుమర్తిి- లలుగ్దగియునన ద్వ, ఏలనన) 

ఉరరతేతిః- అట్లృ ఉరరనన మగుట వలన  

 

ఈ రర్మ్నతమ  నుంనయే భోగ్, మోక్ష ఫలములు లభించుచునన వి. ఏలనన, రర్మ్నతమ యే ద్ఘనిక్ 

తగిన గొరప తనము లలగ యుండును. 

 

||సూ.||ప్ుతతాి చా ||3-2-38|| 

 

ప్ుతతిా చచ - ప్ుతుల యందు (రర్మ్నతమ యే ఫలము నిచుచ వాడుగ్న్) వినరడుట వలన 

 

ప్ుతులను రటియాు రర్మ్నతమ యే ఫలమునిచుచ వాడని తెలయుచునన ద్వ. 

 

||సూ.||ధరా ం జైమినిరత ఏవ||3-2-29|| 

 

అత ఏవ- ప్ుతులలో చెరప రనన కార్ణముల  వలననే 

ధర్మ మ్- ధర్మ మును  

(ఫలద్ఘయలమ్- ఫలమునిచుచ ద్ఘనినిగ్) 

జైమినిిః- జైమిని 

(మనా తే- తలచుచునాన రు) 

 

 ఇద్వ పూరి్  రక్షసూప్తము. ప్ుతులు ఆ విధముగ్న్ చె ప్ న కార్ణముల వలన, యాగ్ద్ఘనాద్వ 

రూరమగు ధర్మ మే ఫలమునిచుచ నని శీజీైమిని మహ్రిణ తలచుచునాన రు. 

 

||సూ.|| పూరి ం తు బాదరాయణో హేతువా రదేశ్చత్|| 3-2-40|| 

 

తు- పూరి్ రక్షమయుల తము. 

పూరి్ మ్- పూరి్ ము చె ప్ నట్లృ రర్మ్నతమ ను 

(ఫలహేతుమ్- ఫలప్రద్ఘతగ్న్) 

బాదయయణిః- బాదయయణులు 

(మనా తే- తలచుచునాన రు) 

ఏలనన 

హేతువా రదేశాత్- ప్ుతులందు 

హేతువును నిర్థశాంచుట వలన 
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 శీజీైమిని చె ప్ నట్లృ అపూరి్ ము ఫలము నీయదు. ఆయా ప్ుతులందు ఫలహేతువు కూడ 

నిర్థశాంరరన యనన ందున వెనుల చెరప రననట్లృ రర్మ్నతమ ను ఫలప్రద్ఘతగ్న్ బాదయయణులు 

తలచుచునాన రు. 

 

వెనుల అధిలర్ణములలో, రర్మ్నతమ  సలలలళా్య ణ గుణాలరుడును, నిఖిలహేయప్రతా నీకుడునూ 

అని తెలప , సరిో తక ృషిుడని నిష్క రి ణంచరననద్వ. ఆ రర్మ్నతమ యే భోగ్, మోక్షాద్వ ఫల ప్రద్ఘత అని 

ఈ అధిలర్ణమున నిరూ్ంచరడుచునన ద్వ. 

 

పూరి్ రక్షము- 

 

1. "సి ర్ గకామో యజేత"  మునన గు ప్ుతి వాలా ముల వలన లర్మ లచే లలుగు అపూరి్ మే (లర్మ ల 

వలన అపూరి్ ము అను ఒల అచేతనరద్ఘర్థము ఉతప నన మై ఆ అపూరి్ ము ఫలము 

ఫలమునిచుచ నని పూరి్ రక్షవాదము). తెలయుచునన ద్వ.  

 

2.  శీజీైమిని మహ్రిణ కూడ, హ్మమ, యాగ్, ఉపాసనాదులే భోగ్, మోక్ష సాధనములని భ్యవించి 

యునాన రు. లనుల, చేిన లర్మ  వలననే ఫలము ిద్వధంచుచునన ద్వ. 

 

ిద్ఘధ ంతము- 

 

1. సరి్ జుఞడునూ, సరి్ శ్క్ త మంతుడునూ, సతా సంలలుప డునూ అయిన రర్మ్నతమ  వలననే ఈ భోగ్, 

మోక్షములు ిద్వధంచుచునన వి. "స వా ఏష్ మహాన్ అజ ఆతామ నాన దో వసుద్ఘనిః"(రృ. 6-4-24) అనగ్న్ 

"జనమ ర్హితుడైన రర్మ్నతమ  అనన మునూ, ధనమునూ ఇచుచ ను", "ఏష్ హాే వ ఆనందయాతి" (ై. 

ఆ. 7-1) అనగ్న్ "ఈ రర్మ్నతమ యే మోక్షానందమును పంద్వంచును" మునన గు ప్ుతి వాలా ముల 

వలన రర్మ్నతమ యే భోగ్, మోక్ష ఫలములనిచుచ నని తెలయుచునన ద్వ. 

 

2. "అహ్ం హి సరి్ యజాఞనామ్ భోకాత చ ప్రభుర్థవ చ"(భ.గీ. 9-24) అని భగ్వానుడు తానే యజఞభోల తను, 

ఫలప్రద్ఘతను అని చెపుప క్కని యునాన డు. ఇతర్ దేవతాదులను ఉదాేశంచి యాగ్న్దుల చేినను, 

"యో వాయౌ తిష్ని్ యసా  వాయుిః శ్రీర్మ్(రృ. 5-7-7) ఇతాా ద్వ వాలా ములలో చెరప రననట్లృ 

అంతయా మిగ్న్నునన  రర్మ్నతమ  తానే ఆయా దేవతాదుల ద్ఘి య ఫలమునిచుచ ను. ఈ విష్యమే 

భగ్వదీగత యందు కూడ "యో యో యాం యాం తనుం భల తిః ప్శ్దధయారిచ తుమిచఛ తి....తామేవ 

విదధ్యమా హ్మ్" అని చెరప రననద్వ. లనుల ఫలప్రద్ఘత రర్మ్నతమ యే ననునద్వ సుసప ష్మాు. 

 

315. ఆరాధా ిః కరా కాండసిథతనయనివహసాథ ప్తానాం ప్క్యాణామ్ 

315. ఆరాధా ిః కరా కాండసిథతనయనివహసాథ ప్తానాం ప్క్యాణామ్ 

అధా క్షో దేవతానామనురధి మహిమ్న మధా కాండోద్వతానామ్| 

అప్తాపేా తావతోకోత భవభయ చక్తప్పాపుత ా పాస్తా క లక్ష్ా మ్ 

తతతచాఛ త్రసాత ర థయోగా ం ద్వశ్తి ఫలమితి సాథ రా తేSథాతుా ద్ఘరిః|| 
లర్మ కాండ ిథతనయ నివహ్ సాథ ్తానామ్- "అథాతో ధర్మ  జి జాఞసా" మునన గు 12  అధ్యా యములు 

గ్ల లర్మ కాండ యందునన  అధిలర్ణముల సమూహ్మునందు సాథ ్తమైన  

ప్క్యాణామ్- అగిన హ్మప్తము మునన గు వేదోల తమైన లర్మ లచే  

ఆయధా ిః- అగీన ంప్ద్ఘద్వ దేవతలందర్కూ అంతయా మి అయిన ఏ రర్మ్నతమ  
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అనురధిమహిమ్న- సిా భ్యవిలమైన అనగ్న్ ఏ ఉపాధుల వలన  కాకుండ మహిమ లలగనవాడై 

యుండుట వలన 

మధా  కాండోద్వతానామ్- మధా  కాండమైన దేవతాకాండమున విచార్ము చేయరనన 

దేవతానాం అధా క్షిః- ఇంప్ద్ఘగ్న్న ా ద్వ దేవతలందర్కూ నియి హ్కుడైన వాడే 

అప్తా్- ఈ ప్రహ్మ కాండమున సహ్ 

ఏతావతా- ఈ రద్వ పాదములందును కానప డు శాత్రసతభ్యగ్ము నుంన 

భవ భయ చక్త- సంసార్పు భయకార్ణమున భీతులన వారిక్  

ప్పాపుత ా పాసెలతా లలక్షా మ్- లభించు ఫలమునకు ఉపాయములన ఉపాసనకు ముఖా  విష్యమై ఆ 

రర్మ్నతమ యే ప్పాపుా డునూ, ప్పారకుడునూ అయి యుండునని ప్రతిపాద్వంచరననద్వ.  

అథ- ఇల వచుచ  ఫలాద్వలర్ణముతో 

తతతత్ శాత్రసాత ర్ థ యోగ్ా మ్- ఆయా శాత్రసతములకు అర్ థమైన నితా , నైమితితల, కామా రూమైన ప్రవృతిత 

యందు నిషిులన వారిక్నీ అట్లృ లర్మ యోగ్,  జాఞనయోగ్, భక్ తయోగ్ములను నివృతిత మ్నర్గమున 

నిషిులన భకుతలకూ అనుగుణమైన 

ఫలం ద్వశ్తి ఇతి- ఫలములను అనుప్గ్హించును. ఆ కార్ణమున  

అతాు ద్ఘర్ిః సాథ రా తే- వాని ఫలప్రద్ఘతృతి ము ఇచచ ట  సాథ ్ంచరడుచునన ద్వ. 

"అథాతో ధర్మ  జిజాఞసా" తో  మొదలన 12  అధ్యా యములు గ్ల లర్మ కాండ యందునన  

అధిలర్ణముల సమూహ్మునందు సాథ ్తమైన అగిన హ్మప్తాద్వ వేదోల తమైన లర్మ లచే  

అగీన ంప్ద్ఘద్వ దేవతలందర్కూ అంతయా మి అయిన ఏ రర్మ్నతమ  సిా భ్యవిలమైన అనగ్న్ ఏ 

ఉపాధుల వలనను  కాకుండ సిా భ్యవిలముగ్న్ మహిమను లలగనవాడై యుండుట వలన, 

మధా  కాండమైన దేవతాకాండమున విచార్ము చేయరనన 

ఇంప్ద్ఘగ్న్న ా ద్వ దేవతలందర్కూ నియి హ్కుడైన వాడే, ఈ ప్రహ్మ కాండమున సహ్, ఈ రద్వ 

పాదములందును కానప డు శాత్రసతభ్యగ్ముచే, సంసారులకు ఫలోపాయములన ఉపాసనకు ముఖా  

విష్యమై, ఆ రర్మ్నతమ యే ప్పాపుా డునూ, ప్పారకుడునూ అయి యుండునని ప్రతిపాద్వంచరననద్వ.  

ఇల వచుచ  ఫలాద్వలర్ణముతో 

 ఆయా శాత్రసతములకు అర్ థమైన నితా , నైమితితల, కామా రూమైన ప్రవృతిత యందు నిషిులన వారిక్నీ, 

అట్లృ లర్మ యోగ్,  జాఞ నయోగ్, భక్ తయోగ్ములను, నివృతిత మ్నర్గమునను నిషిులన భకుతలకును 

అనుగుణమైన 

ఫలములను ఆ రర్మ్నతమ యే అనుప్గ్హించునని 

 నిరూ్ంచరన వాని ఫలప్రద్ఘతృతి ము ఇచచ ట సాథ ్ంచరడుచునన ద్వ. 

 

316. కృషాా దేరా ర దనాదేరప్ భవతి ఫలం ద్ఘి రతో వానా థా వా 

316. కృషాా దేరా రదనాదేరప్ భవతి ఫలం ద్ఘి రతో వానా థా వా 

ధరాా ణాం సాధనతి ం ప్ుతిభిరవగతం దోషబాధోజిితాభిిః| 

తసాా దీశ్ప్రసాద్ఘత్ ఫలమితి తు వచసతప్తప శ్ంస్తతి చేనన  

ప్ౌతారాధా ప్రసాదతా జనకదనతోSపూరి క లృపేతరయోగ్యత్|| 
లృషా్ట దేిః మర్నాాదేర్్- వా వసాయము చేయుటయు, అట్లృ మర్నాాద్వ వాా పార్ములను 

చేయుటయు, ఇతాా దులకు 

ద్ఘి ర్తోవా అనా థా వా- ఏద్వయో ఒల అదృష్ ామూలలముగ్నో, అథవా నేరుగ్నో 

ఫలం భవతి- ఫలము లభంచును. ఇద్వ లోలమున ప్రతా క్షిదధము.  

దోష్ బాధోజితిాభిిః- అప్తరుష్యయమగుట చేత విప్రలంభము మునన గు లేనిద్వయూ, 

సి తిఃప్రమ్నణమైనద్వయూ, ప్రమ్నణాంతర్ముల బాధ లేనిద్వయూ అయిన 
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ప్ుతిభిిః- ప్ుతులచే 

ధయమ ణాం సాధనతి మ్- "జాో తిషిోమేన సి ర్ గకామో యజేత" మొదలన మ్నర్గములలో లర్మ ల వలన 

సి యగద్వ ఫలములు సాధించరడునని 

అవగ్తమ్- తెలయవచుచ ను. 

తసామ త్- ఆ ప్ుతి ప్రమ్నణ కార్ణమున 

ఈశ్ ప్రసాద్ఘత్ ఫలమ్- రర్మ్నతమ  అనుప్గ్హ్ముచే ఐహిల-ఆముషిమ ల ఫలములనిన యూ 

లభించును. 

ఇతి తు వచిః - అను ఈ విధమైన వాలా ములు 

తత్ ప్రశ్ంసా- రర్మ్నతమ కు చేయు సుతతులు తరప  అతడు తతతి సి రూరము కాదు, 

ఇతి చేత్- అని ఇట్లృ సందేహించిన 

న- అద్వ అయుల తము. 

ప్ౌతాయధా  ప్రసాద తా జన లదనతిః- ప్ుతి యందు "వాయుమేవ స్వి న భ్యగ్ధ్యయేన ఉరధ్యవతి", "స 

ఏవ ఏన భూతిమ్ గ్మయతి" మునన గు ప్ుతులందు లంఠోల తముగ్న్ చెరప రననటి ా ఆయధాు డైన 

దేవతాసి రూరమును వినచిప్పటా్ల దోష్కార్ణమున 

అపూరి్  ల ృృపేతిః అయోగ్న్త్- అపూరి్ మను శ్రమాుచే చెరప రడు ఒల లర్మ శ్క్ త మూలలముగ్న్ ఫలప్పా్త 

యని చెపుప ట అయుల తమగుట వలన భగ్వప్తప సాదముననే ఫలప్పా్త యని నిశ్చ యమగుచునన ద్వ. 

(లర్మ రూరమైన ఆయధనలచే ప్పీతుడైన దేవతావిశేష్ము వలననే ఫలప్రద్ఘనము లలుగను. లర్మ ము 

అధిల సమయముండని కార్ణమున,  ఆ లర్మ  వలన ఫలము లలుగనని చెపుప ట అసంభవము. 

ఏలనన  ఇపుడు చేిన యాగ్న్ద్వ లర్మ లు పూరిత అయిన తరువాత ఎపుప డో తతు లము లలుగ్ 

వచుచ ను. అట్లృన, ముగిిపోయిన ఆ లర్మ  వలన ఫలము తరువాత నెపుప డో కాలాంతర్మున ప్పా్త 

యగునని చెపుప టకు, పూరి్ రక్షులు ఆ లర్మ  లనన  వేఱైన "అపూరి్ ము" అను ద్ఘనిని లలప ంచి 

చెప్పప దరు. ఇటిఅాభూతలలప నము అయుల తము, ప్ుతివిరుదధము. లనుల, లర్మ ములచే ప్పీతుడైన 

రర్మ్నతమ యే ఆయా లర్మ ముల ఫలమును యథోచితముగ్న్ యుల తసమయమున 

ప్రసాద్వంచుననునద్వ మన ిద్ఘధ ంతము) 

వా వసాయాద్వ వాా పార్ములను చేయుటయు, ఇతాా దులకు ఏద్వయో ఒల అదృష్ ామూలలముగ్నో, 

అథవా నేరుగ్నో ఫలము లభంచును. ఇద్వ లోలమున ప్రతా క్షిదధము.  అప్తరుష్యయమగుట చేత 

విప్రలంభ్యద్వ దోష్ములు లేనిద్వయూ, సి తిఃప్రమ్నణమైనద్వయూ, ప్రమ్నణాంతర్ముల బాధ 

లేనిద్వయూ అయిన 

ప్ుతులచే "జాో తిషిోమేన సి ర్ గకామో యజేత" మొదలన యాగ్న్ద్వ లర్మ ల వలన సి యగద్వ ఫలములు 

సాధించరడునని తెలయవచుచ ను. 

ఆ ప్ుతి ప్రమ్నణమును అనుసరించి రర్మ్నతమ , అనుప్గ్హ్ముచేతనే ఆముషిమ ల ఫలములనిన యూ 

లభించును" అను ఈ విధమైన వాలా ములు 

రర్మ్నతమ కు చేయు సుతతులు తరప  అతడు తతతి సి రూరము కాదు", 

అని ఇట్లృ సందేహించిన 

అద్వ అయుల తము. 

ప్ుతి యందు "వాయుమేవ స్వి న భ్యగ్ధ్యయేన ఉరధ్యవతి", "స ఏవ ఏన భూతిమ్ గ్మయతి" 

మునన గు వాలా ములందు లంఠోల తముగ్న్ చెరప రననటి ా ఆయధాు డైన దేవతాసి రూరమును 

వినచిప్పటా్ల దోష్కార్ణమున, అపూరి్ మను శ్రమాుచే చెరప రడు ఒల లర్మ శ్క్ త మూలలముగ్న్ 

ఫలప్పా్త యని చెపుప ట అయుల తమగుట వలన భగ్వప్తప సాదముననే ఫలప్పా్త యని 

నిశ్చ యమగుచునన ద్వ" అని ఈ శోృలమున శీమీ్నన్ దేశకులు నిష్క రి ణంచుచునాన రు. 
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317. యదా పాా రాధా మూలం ఫలమప్ ఫలతం దేవతాధిప్క్యాయామ్ 

317. యదా పాా రాధా మూలం ఫలమప్ ఫలతం 

దేవతాధిప్క్యాయామ్ 

కరాా పేక్షా తథోకాత  ఫల జననరరప్పేరణాదౌ తథాప్| 

సాక్షితిా నాదరతి  ప్రభృతి రరగుణాన్ ప్పేక్ష్ా  తప్తీప ణనాదౌ 

శ్ంకాతంకిః నిరుద్ఘయ ం సతి రయితు మధునా తాదృశోద్ఘరతోక్ తిః|| 
దేవతాధిప్క్యాయామ్- "తదురరా్ ్ బాదయయణిః" అని ఆర్ంభమగు దేవతాధిలర్ణమున  

ఫలమ్ ఆయధా మూలమ్ యదా ్ ఫలతమ్- ఆయా లర్మ లకు ఫలము కూడ ఆయధా మైన 

దేవతానుప్గ్హ్పూరి్ లమేనని తీయమ నించిననూ 

తథా- అట్లృ 

ఫలజనన రర్ప్పేర్ణాద్- ఆయా ఫలములను అనుప్గ్హించుట యందు పుణా పారలర్మ ముల 

ప్పేర్ణ నొనరుచ ట యందు రర్మ్నతమ  జీవాతమ  లర్మ మును అపేక్షించియే చేయునని 

"లృతప్రయతాన పేక్షసుత" మొదలన సూప్తములందు చెరప రననద్వ. అందువలన 

 లర్మ ఫలప్పా్త ఈశి్ యధీనమేనని చెరప రననద్వ.  

తథా్- అయినను 

సాక్షితి , అనాదర్తి , ప్రభృతి రర్గుణాన్ ప్పేక్షా - "సాక్షీచేతా కేవలో నిరుగణశ్చ " అనియు, "అవాకీ 

అనాదర్ిః" అని ప్ుతులందు చెరప రనన రర్మ్నతమ  గుణములను ఆలోచించి తటసుథడును, 

ఆదర్ము లేనివాడును అయిన రర్మ్నతమ  మనము చేయు క్షుప్దవాా పార్ములకు 

ఫలమునెట్లృయగ్లడని యోచించి, 

తప్తీప ణనాద్- రర్మ్నతమ  అనుప్గ్హ్మును సంపాద్వంచుట యందు  

శ్ంకాతంకిః నిరుద్ఘధ న్- వెనుల చెరప రనన గుణములచే జనించు సందేహ్ములను రరిహ్రించి 

చేతనులను 

తి ర్యితుమ్- రర్మ్నతమ  వాా జమ్నప్తముచే సమసత ఫలములను ఇచుచ ను లనుల, అందరునూ 

తమక్ష్మాైన ఫలములను పందుటకు తమ తమ అధికార్మునకు అనుగుణముగ్న్ తమ తమ 

వాా పార్ములచే రర్మ్నతమ ను సంతోష్రర్చవలెనని ప్రతిపాద్వంచుటకు, ఉపాసనల విష్యమును 

ఆర్ంభించు సమయమున మర్ల సూప్తకారులు జాఞరలము చేయుట  

అధునా- ఆయా అధిలర్ణములందు 

తాదృశోద్ఘర్తోక్ తిః- అటి ా అవధి లేని ఔద్ఘరా్ ము లలవాడనియు అనగ్న్ అతా ంత సులభమైన 

నెరముతో  అఖిలఫలములను ప్రసాద్వంచునని ప్రతిపాదనము చేయరడుచునన ద్వ. 

(రర్మ్నతమ  సాక్షిగ్న్ అనాదర్మును పంద్వ యుండుట ఉపాించు వారి విష్యమయి, వేఱు 

అర్థమును ఘోషించుచునన ద్వ.) 

"తదురరా్ ్ బాదయయణిః" అని ఆర్ంభమగు దేవతాధిలర్ణమున ఆయా లర్మ లకు ఫలము కూడ 

ఆయధా మైన దేవతానుప్గ్హ్పూరి్ లమేనని తీయమ నించిననూ 

అట్లృ ఆయా ఫలములను అనుప్గ్హించుట యందు పుణా పారలర్మ ముల ప్పేర్ణ నొనరుచ ట యందు 

రర్మ్నతమ  జీవాతమ  లర్మ మును అపేక్షించియే చేయునని "లృతప్రయతాన పేక్షసుత" మొదలన 

సూప్తములందు చెరప రననద్వ. అందువలన 

 లర్మ ఫలప్పా్త ఈశి్ యధీనమేనని చెరప రననద్వ. అయినను 

 "సాక్షీచేతా కేవలో నిరుగణశ్చ " అనియు, "అవాకీ అనాదర్ిః" అని ప్ుతులందు చెరప రనన రర్మ్నతమ  

గుణములను ఆలోచించి తటసుథడును, ఆదర్ము లేనివాడును అయిన రర్మ్నతమ  మనము చేయు 

క్షుప్దవాా పార్ములకు ఫలమునెట్లృయగ్లడని, 

రర్మ్నతమ  అనుప్గ్హ్మును సంపాద్వంచుట యందు  
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వెనుల చెరప రనన గుణములచే జనించు సందేహ్ములను రరిహ్రించి చేతనులను రర్మ్నతమ  

వాా జమ్నప్తముచే సమసత ఫలములను ఇచుచ ను లనుల, అందరునూ తమక్ష్మాైన ఫలములను 

పందుటకు తమ తమ అధికార్మునకు అనుగుణముగ్న్ తమ తమ వాా పార్ములచే రర్మ్నతమ ను 

సంతోష్రర్చవలెనని ప్రతిపాద్వంచుటకు, ఉపాసనల విష్యమును ఆర్ంభించు సమయమున 

మర్ల సూప్తకారులు జాఞరలము చేయుట ఆయా అధిలర్ణములందు అటి ా అనవధిలమైన  

ఔద్ఘరా్ ము లలవాడనియు అనగ్న్ అతా ంత సులభమైన నెరముతో  రర్మ్నతమ  అఖిలఫలములను 

ప్రసాద్వంచుననియు ప్రతిపాదనము చేయరడుచునన ద్వ. 

 

318. సప్మ్నజసాస నుకంపాత్ ప్తురుచతవిదిః సామా భ్యజోవద్ఘనాా త్ 

318. సప్మ్నజసాస నుకంపాత్ ప్తురుచతవిదిః 

సామా భ్యజోవద్ఘనాా త్ 

 సాథ నే విందంతి పుప్తా నియతరుచభిద్ఘ యంప్తితాసతం తమరథమ్| 

తప్త ప్పారా ం సి తో యద్వి హతిర్హహ యతిః తప్తప శ్చంతిశ్ా  

యసాా త్ 

దేయం యచాా  విశేషాత్ దమనమప్ యథాల్లకమప్తాప్ తత్ 

సాా త్|| 
సప్మ్నజిః- యజసూయయాగ్ము చేిన మండలాధిరతి వలె నునన వాడునూ 

సానులంపాత్- దయాళ్ళవన వాడును 

ఉచితవిదిః- లర్ తవా ము మఱియు అలర్ తవా ముల ఉచితమైన అర్ థమును తెలినవాడును 

సామా భ్యజిః- అందరు పుప్తుల యందును సమభ్యవమునన వాడును 

వద్ఘనాా త్- మహ్మద్ఘరియూ అయిన 

్తుిః- తంప్న వలన 

పుప్తాిః- పుప్తులు 

నియతరుచిభిద్ఘ యంప్తితాిః- వారి వారి మనసుస  యొలక  వా వసథ, రుచిభేదముల లనుగుణముగ్న్ 

నియతమైనవారును 

తం తం అర్ థమ్- తమ తమ అపేక్షితమైన ప్రయోజనములను అనగ్న్ ధన, లనకాభర్ణాదులను  

విందంతి- పందెదరు. 

 సాథ నే- ఇద్వ యుల తమే అగును. రర్మపురుషుని 

  నుంన ఆతని ఉపాసకులు 

  తమకు అభీష్మాైనద్ఘనిని పందెదదరు. 

తప్త- ఇచచ ట చూ్న దృషా్టంతమున  

సి తు ప్పారా ం యత్- సి తిః సి ంత ప్రయతన ము చేత పందు గ్ృహ్, క్షేప్తాద్వ ్ప్తారిజతమైన 

ద్ఘయభ్యగ్ము వలె 

యతిః- తంప్న మ్నటను ఉలృంఘంచు వారు మొదలనవారిక్ చేయు ప్రతిరంధముల కార్ణము 

ఇహ్- వెనుల చెరప రనన ప్పారా  విష్యమున  

విహ్తిిః- విరన ము లలుగను. అట్లృ,  

తప్తప శాంతిశ్చ - ద్ఘయభ్యగ్ప్పా్తక్ వచుచ  విరన నివృతిత యగును. 

యసామ త్- మర్ల వచుచ  పాదములకు నమసక రించుట మొదలన వాటి వలన 

అవిశేష్టత్ దేయం యచచ - సమ్ననముగ్న్ అందర్కూ ద్ఘయభ్యగ్ము చెందునద్వయే యగును 

దమనమ్- అరయధమునకు క్షమను యాచించకునన  శక్ష కూడ లలుగను.  
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తత్- అద్వ అంతయూ 

యథా లోలమ్- లోలమున ఎట్లృ  అట్లృ  

అప్తా్ సాా త్- రర్మ్నతమ  విష్యమునను అనుసంధ్యయమగును. 

రర్మ్నతోమ పాసనము వలన లోకులు తమ తమ అభీష్మాులెట్లృ పందెదరో, అట్లృ కాల, 

తది ా తిరిల తముగ్న్ ప్రవరి తంచు వారు, శక్షా రిులెటృగుదురో ఒల దృషా్టంతము ద్ఘి య ఈ శోృలమున 

వివరించుచునాన రు. 

 

 యజసూయయాగ్ము చేిన మండలాధిరతి వలె నునన వాడునూ, 

 దయాళ్ళవన వాడును, 

లర్ తవా ము మఱియు అలర్ తవా ముల ఉచితమైన అర్ థమును తెలినవాడును, 

అందరు పుప్తుల యందును సమభ్యవమునన వాడును, 

మహ్మద్ఘరియును అయిన 

తంప్న వలన 

పుప్తులు వారి వారి మనసుస  యొలక  వా వసథ, రుచిభేదముల లనుగుణముగ్న్ నియతమైన తమ తమ 

అపేక్షితమైన ప్రయోజనములను అనగ్న్ ధన, లనకాభర్ణాదులను  

పందెదరు. 

అట్లృ, రర్మపురుషుని 

నుంన ఆతని ఉపాసకులు  తమకు అభీష్మాైనద్ఘనిని పందెదదరు. ఇచచ ట చూ్న 

దృషా్టంతమున  

సి తిః సి ంత ప్రయతన ము చేత పందు గ్ృహ్, క్షేప్తాద్వ ్ప్తారిజతమైన ద్ఘయభ్యగ్ము పందుట వలె 

ఉపాసకులు పందెదర్ని చెపుప టకీయరననద్వ. తంప్న మ్నటను ఉలృంఘంచు వారు 

మొదలనవారిక్ ప్పారా  విష్యమున  

విరన ము లలుగను. అట్లృ, మర్ల ప్పారి థంచుట  వలన ద్ఘయభ్యగ్ప్పా్తక్ వచుచ  విరన నివృతితయు 

నగును. 

అరయధమునకు క్షమను యాచించకునన  శక్ష కూడ లలుగను. అద్వ అంతయూ 

లోలమున ఎట్లృ  అట్లృ  

రర్మ్నతమ  విష్యమునను అనుసంధ్యయమగును. అనగ్న్, రర్మ్నతమ ను ఉపాించిన వారిక్, 

ఆయన అనుప్గ్హ్ము ప్పా్తంచును. ఆయన ఆజఞను ఉలృంరంచిన వారు శక్షారిులగుదురు అని 

భ్యవము. 

 

319. ుద్ఘయ నందే తద్వతథం ుభగుణ జలధౌ సతా నితా  సి దేహే 

319. ుద్ఘయ నందే తద్వతథం ుభగుణ జలధౌ సతా నితా  సి దేహే 

దేవీభూషాయుధ్యదా రతిశ్యిని కనదోూ గ లీలావిభూత్త| 

శేష్తిా ధ్యరభ్యవ ప్రభృతి రహువిధసాథ స్తన  సంరంధదీపేత 

దృష్టిః సి రాగ రవరగ ప్రసవితర్హ హరౌ నిర్హన మేషా ప్ుతిరన ిః|| 
ుద్ఘధ నందే- దుిఃఖసంరంధమే లేని నిర్తిశ్యానంద సి రూరమును లలగనద్వయూ 

ుభగుణజలధౌ- సలల మంగ్ళ్లర్గుణసాగ్ర్సి రూరమైనద్వయూ 

సతా  నితా సి దేహే- సి రూరిదధమైనద్వయూ, నితా మైనద్వయూ అయిన లలాా ణతమమైన 

ద్వవా మంగ్ళ్లర్మైన శ్రీర్ము లలవాడును, 
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దేీ భూష్టయుధ్యద్ా ిః-  శీ,ీ భూ, నీళ్యదేవి యను ద్వవా మహిషీసహితుడును, క్రీట, మకుట, 

చూడవతంసాద్వ భూష్ణముల వలననూ, శ్ంఖ,చప్ల, గ్ద్ఘ, నందల, శాయజద్వ అరరిమిత 

ద్వవాా యుధముల వలననూ  

అతిశ్యిని- తనలనన  వేఱైనసమసత చేతనుల లనన  అతిశ్యము లలగనవాడును, 

లనదోూ గ్ లీలావిభూత్త- ప్రకాశంచుచునన  నితా  లీలావిభూతులు లలవాడునూ 

శేషితి  ఆధ్యర్భ్యవ ప్రభుతి రహ్యవిధ సాథసున  సంరంధ దీపేత- చేతనాచేతనాతమ లమైన 

ఉభయవిభూతుల యందుండు వసుతజాతముల లనన  ఉతక ర్ ణశాలయై, తన సి రూరము చేతనూ, 

సంలలప ము చేతనూ తన లనన  వేఱైన సమసతరద్ఘర్థములకూ ధ్యర్లమై ్తృతి , మ్నతృతి , 

ప్భ్యతృతి , సుహ్ృతిా ద్వ రహ్య ప్రకార్మైన ిథర్తర్మైన సంరంధములచే ప్రకాశంచువాడును  

సి యగరవర్ గ ప్రసవితరి- ధయమ ర్ థకామములను ప్తివర్ గ ఫలమును, మోక్షఫలమును ఫలప్రద్ఘనము 

చేయువాడును అయిన 

హ్రౌ- రర్మ్నతమ  అయిన శీమీనాన యయణుని విష్యమున  

ప్ుతిిః- అనాద్వయునూ, అవిచిఛ నన సంప్రద్ఘయమును పంద్వనద్వయూ అయిన రర్మప్రమ్నణమైన 

ప్ుతియే 

నిః- మనకు 

నిరిన మేష్ట- ఱెరప  వేయని 

దృషిిాః- దృషి ాయగును. 

ఇట్లృ అసంఖ్యా యమైన, లలాా ణగుణములను లలగనవాడును, విభూతిది య భూషితుడైనవాడును, 

పురుషోతతముడైనవాడును అయిన రర్మ్నతమ ను మనము ప్ుతుల దృషితాో చూచెదము. అనా థా 

మ్నటలాడువారు అరహ్ృతమైన దృషి ాలలగనవారు. అనగ్న్ సతా మైన దృషి ాలేనివారు అని భ్యవము. 

ప్పాజుఞలు నిరాుష్మాైన ప్ుతులనెన లంటితో ఇటి ారర్మ్నతమ ను కాంచెదర్ని భ్యవము. 

దుిఃఖసంరంధమే లేని నిర్తిశ్యానంద సి రూరమును లలగనద్వయూ 

సలల మంగ్ళ్లర్గుణ సాగ్ర్సి రూరమైనద్వయూ సి రూరిదధమైనద్వయూ, నితా మైనద్వయూ అయిన 

లలాా ణతమమైన ద్వవా మంగ్ళ్లర్మైన శ్రీర్ము లలవాడును,  శీ,ీ భూ, నీళ్యదేవి యను 

ద్వవా మహిషీసహితుడును, క్రీట, మకుట, చూడవతంసాద్వ భూష్ణముల వలననూ, శ్ంఖ,చప్ల, 

గ్ద్ఘ, నందల, శాయజద్వ అరరిమిత ద్వవాా యుధముల వలననూ  

తనలనన  వేఱైనసమసత చేతనుల లనన  అతిశ్యము లలగనవాడును, 

ప్రకాశంచుచునన  నితా  లీలావిభూతులు లలవాడునూ చేతనాచేతనాతమ లమైన ఉభయవిభూతుల 

యందుండు వసుతజాతముల లనన  ఉతక ర్ ణశాలయై, తన సి రూరము చేతనూ, సంలలప ము చేతనూ 

తన లనన  వేఱైన సమసతరద్ఘర్థములకూ ధ్యర్లమై ్తృతి , మ్నతృతి , ప్భ్యతృతి , సుహ్ృతిా ద్వ 

రహ్య ప్రకార్మైన ిథర్తర్మైన సంరంధములచే ప్రకాశంచువాడును  ధయమ ర్ థకామములను ప్తివర్ గ 

ఫలమును, మోక్షఫలమును ఫలప్రద్ఘనము చేయువాడును అయిన రర్మ్నతమ  అయిన 

 శీమీనాన యయణుని విష్యమున  

అనాద్వయునూ, అవిచిఛ నన సంప్రద్ఘయమును పంద్వనద్వయూ అయిన రర్మప్రమ్నణమైన 

ప్ుతియే 

మనకు నిర్ంతర్ దృషి ాయగును. 

ఇట్లృ అసంఖ్యా యమైన, లలాా ణగుణములను లలగనవాడును, విభూతిది య భూషితుడైనవాడును, 

పురుషోతతముడైనవాడును అయిన రర్మ్నతమ ను మనము ప్ుతుల దృషితాో చూచెదము. అనా థా 

మ్నటలాడువారు అరహ్ృతమైన దృషి ాలలగనవారు. అనగ్న్ సతా మైన దృషి ాలేనివారు అని భ్యవము. 

ప్పాజుఞలు నిరాుష్మాైన ప్ుతులనెన లంటితో ఇటి ారర్మ్నతమ ను కాంచెదర్ని భ్యవము. 

 

ఇంతటితో "ఫలాధిలర్ణము" ముగిినద్వ. 
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320. పాదే సిా పాన ర థహేతుిః తదయమిహ స్తషుపాత ా ధృతిిః స్తరతగ్యపాత  

320. పాదే సిా పాన ర థహేతుిః తదయమిహ స్తషుపాత ా ధృతిిః 

స్తరతగ్యపాత  

ముగ్యయదోర ధ్యద్వకరాత  తి నఘుభగుణోచద్వూ రంశీ సి దేహా ిః| 

పారమా స్స క స్వమ్న సకలఫలద ఇతాు చా తే భక్ త భూమేన  

సతేా హాే వం గుణాద్ఘవథ రరభజనే రూరభేద్ఘద్వ చంతా మ్|| 
తత్- అందువలన 

ఇహ్ పాదే- ఈ ఉభయలంగ్పాదమున 

అయమ్- ఈ రర్మ్నతమ   

సిా పాన ర్ థ హేతుిః- జీవునిచే సి రన మున అనుభవించరడు రద్ఘర్థములను సృజించువాడును, 

సుషుపాత ా ధృతిిః- సుషు్తక్ ఆధ్యర్భూతుడైనవాడును, 

సురతగ్యపాత - సుషు్త యందునన వాడు వినాశ్ము కాకుండ అతనిని ర్క్షించువాడును,  

ముగ్యధదోర ధ్యద్వ లయత - మూరిఛ తుడైనవాడు క్కనిన సారుృ మూర్ఛ  తెలి లేచునట్లృను, మఱియొలసారి 

లేవనట్లృను చేయువాడును, 

అనర ుభగుణిః- హేయప్రతా నీలమైన లలాా ణగుణములను లలగ ఉభయలంగ్ములు లలగన 

వాడును, 

సి దేహ్మిః అచిద్వూ ిః అంశీ- తనకు శ్రీర్మైన అచితప ద్ఘర్థములతో  

విశష్మాుగ్న్ నుండువాడును, 

పార్మా సా  ఏలస్వమ్న- తనలనన  తక్క నవారు ఒలక రు లేనట్లృ సరిో తతర్మైనవాడును, 

సలల ఫలదిః- ప్తివర్ గ, అరవర్గ ఫలములనంటినీ కోరినవారిక్ అనుప్గ్హించువాడునూ, 

ఇతి- ఇటి ాఅసాధ్యర్ణగుణవిశషాుడైనవాడని 

భక్ తభూమేన - ముందు చెరప రడు ఉపాసనారూరమైన అనేల ప్రహ్మ విదా ల గొరప దనమునక  

ఉచా తే- ఇచచ ట ప్రసాతవించరననవి. 

ఏవమ్ గుణాద్ సతేా  హి- పైన చెరప రనన ఈ గుణాదులుంనననే లద్ఘ 

అథ రర్భజనే- తరువాత పాదమున వచుచ  ఉపాసనల గూరిచ   

రూరభేద్ఘద్వ చింతా మ్- రూరమేద్వ, భేదమేద్వ ఇతాా దులను విచారించుటకు శ్లా మగును. తరువాత 

చెరప రడు లేద్ఘ ఇంతవర్కూ చెరప రనన గుణములు సతా ము కాకునన  ఉపాసనలందు 

రూరభేదము మునన గు వాటిని చెపుప టకు శ్లా ము కాదు. అందువలన ఇచచ ట ప్రతిపాద్వంచరడు 

భగ్వదుగణములనిన యూ సతా భూతమైనవి. 

ఈ శోృలమున ఈ ఈ ఉభయలంగ్పాదమున అధిలర్ణముల సార్సంప్గ్హ్ము 

తెలయఁజేరడుచునన ద్వ. 

 

ఈ విధముగ్న్, 

ఈ ఉభయలంగ్పాదమున 

ఈ రర్మ్నతమ   

జీవునిచే సి రన మున అనుభవించరడు రద్ఘర్థములను సృజించువాడును(ఇద్వ 

సంధా్య ధిలర్ణవిష్యము) సుషు్తక్ ఆధ్యర్భూతుడైనవాడును(ఇద్వతదభ్యవాధిలణవిష్యము), 

సుషు్త యందునన వాడు వినాశ్ము కాకుండ అతనిని ర్క్షించువాడును(ఇద్వ 

లయమ నుసమ ృతిశ్రవాిధా ధిలర్ణవిష్యము), మూరిఛ తుడైనవాడు క్కనిన సారుృ మూర్ఛ  తెలి 

లేచునట్లృను, మఱిక్కనిన సారుృ లేవనట్లృను చేయువాడును(ఇద్వ, 

 ముగ్న్ధధిలర్ణవిష్యము), హేయప్రతా నీలమైన లలాా ణగుణములను లలగ ఉభయలంగ్ములు లలగన 

వాడును(ఇద్వ ఉభయలంగ్న్ధిలర్ణవిష్యము), తనకు శ్రీర్మైన అచితప ద్ఘర్థములతో  
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విశష్మాుగ్న్ నుండువాడును(ఇద్వ అహికుండలాధిలర్ణవిష్యము), తనలనన  తక్క నవారు 

ఒలక రునూ లేనట్లృ సరిో తతర్మైనవాడును(ఇద్వ రయధిలర్ణవిష్యము),  

ప్తివర్ గ, అరవర్గ ఫలములనంటినీ కోరినవారిక్ అనుప్గ్హించువాడునూ(ఇద్వ ఫలాధిలర్ణవిష్యము) 

ఇటి ాఅసాధ్యర్ణగుణ విశషాుడైనవాడని ముందు చెరప రడు ఉపాసనారూరమైన అనేల ప్రహ్మ విదా ల 

గొరప దనమునక  

ఇచచ ట ప్రసాతవించరననవి. 

పైన చెరప రనన ఈ గుణాదులుంనననే లద్ఘ తరువాత పాదమున వచుచ  ఉపాసనల గూరిచ   రూర, 

భేద్ఘదులను విచారించుటకు శ్లా మగును. తరువాత చెరప రడు లేద్ఘ ఇంతవర్కూ చెరప రనన 

గుణములు సతా ము కాకునన  ఉపాసనలందు రూరభేదము మునన గు వాటిని చెపుప టకు శ్లా ము 

కాదు. అందువలన ఇచచ ట ప్రతిపాద్వంచరడు భగ్వదుగణములనిన యూ సతా భూతమైనవి అని 

నిష్క రి ణంచరడుచునన ద్వ. 

ఇట్లృ, ఈ శోృలమున ఉభయలంగ్పాదమున వచుచ  అధిలర్ణముల అర్థవిశేష్ములు సంప్గ్హ్ముగ్న్ 

ఉలేృఖించరననవి. సంధా్య ధిలర్ణము, తదభ్యవాధిలర్ణము, లయమ నుసమ ృతిశ్రవాిధా ధిలర్ణము, 

ముగ్న్ధధిలర్ణము, ఉభయలంగ్న్ధిలర్ణము, అహికుండలాధిలర్ణము, రయధిలర్ణము, 

ఫలాధిలర్ణము అనునవి ఈ శోృలమున ప్రసాతవించరన ఈ పాదము ముగించరననద్వ. 

 

ఇంతటితో మూడవ అధ్యా యమున రండవపాదము ముగిినద్వ. 
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