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అధికర్ణ స్త్ర్భవళః 

 

ప్రథమాధ్యా యము ద్వి తీయపాదము 

।।సర్ి ప్ర ప్రసిది్వ అధికర్ణమ్।।1-2-1।। 

।।సూ. ।।సర్ి ప్ర ప్రసిది్ధరదేశాత్।।1-2-1।। 

 

(మనోమయః-మనోమయుడు, రర్మాతైమ వ- రర్మారమ యే) సర్ి ప్ర-ఉరనిష్తేుల యందంరటనూ 

ప్రసిది్ధరదేశాత్- (మనోమయాద్వ విశ్చషుటడుగను, విుదమినోప్గాహాు డుగను) 

ప్రసిదమిుగా(రర్మారమ యే) ఉరదేశ్చంరబ్డి యునీ ందున 

రర్మారమ యే ఉరనిష్తేుల యందు అంరటను మనోమయాి ద్వ ధ్ర్మ ములు గలవాడుగ 

ప్రసిదమిుగ నురదేశ్చంరబ్డి యునీ ందున ఈ శాండిలా విదా  యందు కూడ ఉరదేశ్చంరబ్డివద్వ 

రర్మారమ యే(జీవారమ  కాదు). 

 

అనగా “సర్ి మ్ ఖల్ి దమ్ ప్బ్హ్మ ” మొదలుగా సూచింరబ్డిన ప్రకార్ము ప్బ్హ్మ  శ్బ్దము చేర 

్గతేును ఆరమ గా బ్దధింరబ్డిన వాడు రర్మారమ యే. వాని నుండియే, సృషిట, ర్క్షణ, 

లయాదులన్నీ  నిరి్ హించబ్డును.  కనుక సర్ి మునూ రర్ప్బ్హ్యమ రమ కమే.  

।।సూ. ।। వివక్షిర గుణోరరతే్తశ్చ ।।1-2-2।। 

 

వివక్షిర - చెరప బ్డిన 

గుణోరరత్తఃే చ- గుణములు(రర్మారమ  యందు ఉండుట యనెడు) కార్ణము వలన (అట్టటవాడు 

రర్మారమ యే) 

 

అనగా చెరప బ్డిన మనోమయః, ప్పాణశ్రీర్ః, భ్యరూరః, సరా సంకలప ః, ఆకాశా మా , సర్ి కర్భమ , 

సర్ి కామః, సర్ి గంధ్ః, సర్ి ర్సః మొదలైన గుణములు రర్మారమ  యందే ఉండుట వలన అట్టట 

వాడు రర్మారమ యే. 

।।సూ. ।।అనురరతే్తసే్త న శారీర్ః।।1-2-3।। 

 

అనురరత్తఃే- ఇచచ ట చెరప బ్డిన గుణములు ుదర్క పోవ్యట వలన 

శారీర్ః- జీవారమ  

న- ఇచచ ట చెరప బ్డలేదు.  
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అనగా ఇచచ ట చెరప బ్డిన కళా్య ణగుణములు లేశ్మాప్రమైననూ అజ్ఞఞడునూ, అరరిమిర 

దుఃఖభ్యగుడునూ అయిన జీవారమ ు వరింేచవ్య. కనుక, ఈ శాండిలా విదా  యందు చెరప బ్డిన వాడు 

జీవారమ  కాదు(రర్మారమ యే) 

 

।।సూ. ।।కర్మ  కర్ృేవా రదేశాత్ చ।।1-2-4।। 

 

కర్మ - (రర్మారమ  యను) కర్మ  అనగా ప్పారా ము కంటె 

కర్ృే- (జీవారమ  యను) కర్ ేఅనగా ప్పార ే

వా రదేశాత్ చ- వేరుగా చెరప బ్డి యుండుట వలన కూడ 

 

అనగా రర్ప్బ్హ్మ  పందబ్డు వానిగను, జీవారమ  పంద్ధడు వానిగను ప్ుతి యందు చెరప బ్డి 

యుండుట వలన కూడ రర్ప్బ్హ్మ , జీవారమ  కంటె భనీ మని తెల్యుచునీ ద్వ. కనుక ఇచచ ట 

చెరప బ్డిన ్గ కా ర్ణుడు రర్మారమ యే. 

।।సూ. ।।శ్బ్దవిశేషాత్।। 1-2-5।। 

 

శ్బ్ద విశేషాత్- శ్బ్ద విశేష్ము వలన కూడ 

 

అనగా ప్రకృర ప్ుతి వాకా ముల్వ జీవారమ ు, రర్మారమ ు వాడబ్డిన శ్బ్దముల విభకి ే

ప్రరా యములు వేఱు అగుట చేర ఉపాసా్త డైన రర్మారమ  ప్రథమా విభకి ేతో చెరప బ్డుట చేర 

రర్మారమ  యే ఉపాసా్త డని తెల్యుచునీ ద్వ. అనగా “ఏష్ మ హ్ృదయే ఆామ  అంరర్ృిదయే” 

అనిననపుప డు “మే” అని ష్ష్ఠవాిభకిలే్వ జీవారమ యు, “ఆ మా ” అను రర్మారమ యు 

నిరే దశ్చంరబ్డుచునీ్త రు. కనుక ఇరుి ర్కూ ఉపాసక-ఉపాసా  సంబ్ంధ్ము సప ష్టముగా 

బ్దధింరబ్డుచునీ ద్వ) 

 

।।సూ.।। సమ ృత్తః చ ।।1-2-6।। 

 

సమ ృత్తః చ- సమ ృతి వాకా ముల నుండి కూడ ఈ విధ్ముగనే తెల్యు చునీ ద్వ. 

।। సూ. ।। అర్భ కౌకసిే్త్ త్ రత్ వా రదేశాత్ చ న ఇతి చేత్ 

నిచాయా తి్త న వా్య మవత్ చ।।1-2-7।। 

 

అర్భ కౌకసిే్త్ త్- (ఇచచ ట చెరప బ్డిన పురుషుడు) అలప  జస్త్నా నము గలవాడుగ చెరప బ్డుట చేర 

రత్ వా రదేశాత్ చ- (బ్హు సి లప  రరిమాణము కలవాడుగ) చెరప బ్డుట చేరనూ 

న- (అరడు రర్ప్బ్హ్మ ) కాడు 

ఇతి చేత్- ఇట్లల అనినచ్చ 

న- అద్వ సరి కాదు 
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ఏవమ్- ఇట్లల 

నిచాయా త్తి న- ఉపాసా్త డుగా చెరప బ్డి యునీ ందున(ఏలనన) 

వా్య మవత్ చ- ఆకాశ్ము వలె (అరరిచిా నీు డుగా చెరప బ్డుచునీ్త డు) 

 

అనగా, ప వాకా ములల్వ ప్ీహి వంట్ట రరిమాణము గలవాడనియూ, మనోమయుడనియూ ఇట్లల 

వాడబ్డిన విశేష్ణముల వలన అలప  జస్త్నా నము గలవాడు, అణురరిమాణము గలవాడు అగుట వలన 

అరడు రర్ప్బ్హ్మ  కాజ్ఞలడు అని చెప్ప నచ్చ, అద్వ సరి కాదు. ఏలననగా, “జ్ఞా యానంరరిక్షాత్” 

మొదలైన వివర్ణలతో రర్ప్బ్హ్మ  యొకక  అరరిచిా నీ ర, బ్ృహ్రి ము ప్ుతుల యందు 

తెల్యబ్డుచునీ ద్వ. (ఉపాసన్తసౌలభా మునకై సూక్షమ శ్రీరుడని చెరప బ్డినద్వ.) 

।।సూ. ।। సంభోగప్పాప్ఃే ఇతి చేత్ న వైశేషాా త్।। 1-2-8।। 

 

సంభోగప్పాప్ఃే- స్తఖ దుఃఖానుభవము కలోును(శ్రీర్ము కల్ ోయుండుట వలన) 

ఇతి చేత్- ఇట్లల అనినచ్చ 

న- సరి కాదు 

వైశేషాా త్- (ఆ శ్రీర్మును పందు) హేతువ్య నందు భేదముండుట వలన 

 

అనగా, జీవ్యని వలె రర్ప్బ్హ్మ ు కూడ శ్రీర్ముండుట వలన, స్తఖ దుఃఖానుభవము రర్ప్బ్హ్మ ు 

కూడ కలోును అనుట అయుకమేు. ఏలనన, ఆ శ్రీర్ము పందుటు కార్ణము 

జీవారమ ు(సి కర్భమ ధీనము చేర), రర్ప్బ్హ్మ ు (సి సంకలప ము చేర) కార్ణము భనీ ముగ 

నుండును.(ప్ుతియును రయోర్నా ః ప్రప లమ్ సి్త్ ది తి ే అనశీ్ న్ అనా ః అభచాకీతి” అని 

జీవారమ  కర్మ ఫలములను అనుభవించునని, రర్మారమ  ద్వనిని అనుభవింరక ప్రకాశ్చంచునని 

తెల్ప నద్వ). 

 

ఈ అధికర్ణమును విష్యవాకా ములు “ఛంద్ధగా్య రనిష్త్” యందల్ 3 అధా్య యమున 14 వ 

ఖండమున “శాండిలా విదా ” ు సంబ్ంధించినవి.  

 

“సర్ి మ్ ఖలు ఇదమ్ ప్బ్హ్మ  ర్జలాన్ శాంర ఉపాసీర ... 

మనోమయః ప్పాణశ్రీర్గ భ్యరూరః సరా సంకలప ః ఆకాశా మా  సర్ి కర్భమ  సర్ి కామః సర్ి గంధ్ః 

సర్ి ర్సః సర్ి మ్ ఇదమ్ అభా్య రఃే అవాకీ అన్తదర్ః  ...ఏష్ మ ఆామ  అనరే్ృిదయే జ్ఞా యాన్ 

రృథివాా ః జ్ఞా యాన్ అంరరిక్షా జజ్ఞజయాయామ్ ద్వవ్య జ్ఞా యాస్యభోా  ల్వక్భా ః సరి్ కర్భమ  సర్ి కామః..” 

 

ఈ వాకా ములు సంప్గహ్ముగా “ఇద్వ అంరయు ప్బ్హ్మ యే కద్వ! దీని నుండియే సృషిట, జసినాతి, 

లయమును కలోుచునీ వని శాంరముతో ఉపాసించవలెను.  

....అరడు మనోమయుడు, ప్పాణశ్రీరుడు, త్తజ్యరూపుడు, సరా సంకలుప డు, ఆకాశాతుమ డు, 

సర్ి కాముడు, సర్ి గంధ్, సర్ి ర్స సి రూపుడు, సరి్ కార్ణభూతుడు, సర్ి ము ానె అయిన వాడు, 

అవాకి, అన్తదరుడు, హ్ృదయాంరర్తోుడు, ఒక ధ్యనా ము గ్నం్ కంటె....అంర కంటె చినీ దైన 

ధ్యనా  విశేష్ము కంటె చినీ దైన ఆరమ , అరడు భూమి కంటెను, అంరరిక్షము కంటెను, ద్వవి 

కంటెను, సర్ి ల్వకముల కంటెను ప్దదవాడు. ...అరడు ప్బ్హ్మ . మర్ణానంరర్ము అరనినే 

పంద్ధదను. సంశ్యము లేక ఎవరు సంపూర్ ీవిశిా సముతో నుందుర్గ వారు రరప క పందుదురు” 

అని అర్నాము 

 

అనగా, ఈ శాండిలా విదా ల్వ ప్ుతి వాకా ముల స్త్ర్భంశ్ము 
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1. సర్ి మూ రర్ప్బ్హ్మ  నుండియే సంభవించి, రర్ప్బ్హ్మ  వలననే జసినాతి కల్,ో అందే లయము 

చెందును. సర్ి మూ రర్ప్బ్హ్యమ రమ కము. అట్టట రర్ప్బ్హ్మ ను జీవారమ  శాంతుడై ఉపాసించవలెను. 

 

2. అట్లల ఉపాసించిన వారికి, ఆ యా ఉపాసనలు అనుగుణముగా ఆ రర్ప్బ్హ్మ  ఫలములనిచుచ ను.  

 

3. ఆ రర్ప్బ్హ్మ  మనోమయుడు, ప్పాణశ్రీరుడు, త్తజ్యరూపుడు, సరా సంకలుప డు, ఆకాశారమ , 

సర్ి కరుమ డు, సర్ి గంధ్యడు, సర్ి ర్స్తడు, ర్సరరా్ ంరము చెరప బ్డిన కళా్య ణగుణ సముద్వయము 

నంరను సీి కరించువాడు, అవాకి, అన్తదరుడు 

 

4. ఆ రర్ప్బ్హ్మ  ఉపాసన్తసౌలభా మును, అరా ంర సి లప  రరిణామము కలవాడై యునీ నూ 

అరడే సమస ేల్వకముల కంటె గొరప వాడయి, అరా ంర బ్ృహ్రప రిణామము కల్ ోయుండును.  

 

5. ఆ రర్ప్బ్హ్మ  మనలను ఉజీజవింర(ేయుటు రర్మ కారుణా ము వలన మన అంరర్ృిదయమున 

మను అరా ంర సమీరమున యుండును.  

 

6. అట్టట రర్ప్బ్హ్మ ను ఉపాసన చేయుట వలననే ఫల్రము కలోును. 

 

7. ఇట్లల ఉపాసన చేయువానికి ఫలము కలోుననుటల్వ సందేహ్ము లేదు.  

 

(ఇచచ ట అవాకీ అనగా సంప్గహ్ముగా అవారసేమసకేాముడు అనియూ, అన్తదర్ః అనగా 

నిష్ప క్షపార వా వహ్యర్ీలుడు అని అర్నాము చేసికొనవలెను).  

 

పూరి్ రక్షము- ఈ వాకా ములల్వ చెరప బ్డుచునీ  మనసా్త , ప్పాణము, జీవ్యను ఉరకర్ణములు. 

మనోమయ, ప్పాణమయ కోశ్ములు శ్రీర్భంరర్భభ గములు. కనుక ఇచచ ట చెరప బ్డుచునీ ద్వ 

జీవారమ యే.  

 

ఇచచ ట ప్బ్హ్మ  అను రదము జీవారమ  గొరప దన్తనిీ  తెలుప టు ఉరయోగ్నంచబ్డినద్వ. సర్ి కామః 

మొదలైన విశేష్ణములు అవార ేసమసకేాముడని చెరప బ్డు రర్ప్బ్హ్మ ు వరింేచవ్య.  

 

ఈ జీవారమ  అవిదా్వ  సంబ్ంధ్ము వలన సృషిట, జసినాతి, లయములు గ్యచరించుచునీ వి. అనగా 

అవిదా్వమూలముగా దేవ, మనుషాా ద్వ ్న్తమ దులు గ్యచరింరబ్డుచునీ వి.  

 

సిది్వంరము- ఈ సమస ే్గతేు రర్ప్బ్హ్యమ రమ కము. అనగా, రర్ప్బ్హ్మ  ఈ చేరన్తచేరనమయమైన 

్గతేుల్వ అనిీ ట్ట యందు అంరరా్భ మి యై యుండును 

 

ఈ ్గరా ృషిట, జసినాతి, లయములు రర్ప్బ్హ్మ  వలననే ్రుగుచునీ వి. ప్ుతి ఈ విధ్ముగనే 

నిష్క రింాచుచునీ ద్వ.  

 

ఇచట “మనోమయ” అనగా మనస్త్ ప్గాహ్ా ః” అనగా రర్ప్బ్హ్మ మే. “ప్పాణశ్రీరుడు” అనగా 

ప్పాణమును ఆధ్యర్భూతుడై రనిీ యాముడని అర్నాము.  

“సర్ి కామ” అనగా ఎలలర్కూ హిరమున్తకాంక్షించువాడు అని అర్నాము.  
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ఇచచ ట చెరప బ్డుచునీ  “ప్బ్హ్మ ” అను రదమును “రర్ప్బ్హ్మ ” యనియే అర్నాము గాని జీవారమ  

అని అర్నాము కాదు. ఈ వాకా ములల్వ “ఆరమ ” రదము కూడా రర్ప్బ్హ్మ మునే బ్దధిసే్తంద్వ. 

సృషాట ా దులు నిరి్ హించునద్వ రర్ప్బ్హ్మ మే కద్వ! అదే విధ్ముగా ఆ వాకా ములల్వ చెరప బ్డిన 

విశేష్ణములు రర్ప్బ్హ్మ  నే బ్దధించును.  

 

కావ్యననే, ఉపాసా్త డైన రర్ప్బ్హ్మ  ను బ్దధించు రదములు ప్రథమావిభకి ే ల్వను, జీవారమ ు 

సంబ్ంధించిన రదములు ఇరర్ విభుేలల్వను వాడబ్డి ప ప్ుతి వాకా ములల్వ 

ఉరయోగ్నంచబ్డినవి.  

 

ఉపాసన్తసౌలభా మునకై, రర్ప్బ్హ్మ ను సి లప రర్మాణునిగా వరింీచిననూ, ఆ రర్ప్బ్హ్మ  

బ్ృహ్రప రిమాణము కూడా ఆ ప్ుతి వాకా ములల్వ ప్రసే్త్వించబ్డినద్వ 

 

అంత్తకాక, సమ ృాా దుల యందు కూడ రర్ప్బ్హ్మ మే ఉపాసా్త నిగా, జీవారమ  ఉపాసునిగా 

చెరప బ్డినద్వ.  

రర్ప్బ్హ్మ  ప్పారా ము, జీవారమ  ప్పార ేఅగుటచే ఈ రండునూ ఒకక టే అని చెపుప ట అసంగరము.  

 

కర్మ సంబ్ంధిరమైన శ్రీర్ము జీవారమ క్ వరింేచుట వలన, ఈ ప్ుతి వాకా ములల్వ “శారీర్ః” అని 

జీవారమ  యే ఉపాసునిగా చెరప బ్డిన్తడు. ఏలననగా, కర్మ  ఫలములైన స్తఖ, దుఃఖములు 

రర్ప్బ్హ్మ మును వరింేచవ్య.  

 

“ప కార్ణములవలన, ఈ అధికర్ణముల్వ ఉపాసా్త నిగా చెరప బ్డినద్వ రర్ప్బ్హ్మ మే” అని ఈ 

అధికర్ణ స్త్ర్భంశ్ము 

 

ప ప్ుతి వాకా ములల్వ చెరప బ్డిన భ్యరూరః(భ్యసి ర్ రూరము అనగా అప్పాకృరద్వవా , అస్త్ధ్యర్ణ 

కళా్య ణ రూరము కలవాడు), సరా సంకలప ః(అప్రతిహ్రమైన సంకలప ము కలవాడు), 

ఆకాశా మా (ఆకాశ్ము వలె సూక్షమ మైన, నిర్మ లమైన సి రూరము కలవాడు), సర్ి కర్భమ (చేయబ్డిన 

సమసలే్వకములును, రరరేక ర్మ లును కలవాడు), సర్ి గంధ్ః, సర్ి ర్సః(అప్పాకృరమైన ద్వవా  

కళా్య ణరమమైన గంధ్మును, ర్సమును కలవాడు), సర్ి మిదమ్ అభా్య రఃే(పన చెరప బ్డిన 

కళా్య ణగుణములను సీి కరించి, వాట్టకి ఆకర్మైన వాడు) మొదలైన విశేష్ణములనిీ యూ 

రర్ప్బ్హ్మ క్ వరింేచును రరప  అజ్ఞఞడైన జీవారమ  ు వరింేచవ్య. 

 

SLOKAM-79: అప్ాయోగానా యోగ వా రనయన నయై ప్ర్ర హ్మ పాదప్తిపాదీ 

79. అప్ాయోగానా యోగ వా రనయన నయై ప్ర్ర హ్మ పాదప్తిపాదీ 

వా్య హా రూఢైర్మ ృదూరప్కమ కఠిన రరః ప్పాయ ఆదాే  ప్రస్త్ధ్ా మ్। 

కృాన ా క్షేపోర శానాే్్త  ప్రథమ ఇహ్ రరః పాద ఉకసే్త్సిపేాదీ 

క్వి చిాా క్షేర పూర్వి ఖిలకలహ్ సమున్మమ లనాయ ప్రణీా।। 
 

అప్ర ఆదేా - ఈ శారీర్క శాత్తసమేు యొకక  మొదట్ట అధ్యా యమునందు 

పాదప్తిపాదీ వా్య హ్యరూఢః- ఒక పాదమును పంద్వన భ్యగము వలననూ, మూడు పాదముల 

యందునీ  భ్యగము చేరనూ కూడి సి రూరమును పంద్వనట్టట 
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మృదూరప్కమకఠిణరర్ః- ప్పార్ంభమునందు సి లప ప్శ్మ చేర స్త్ధా్ మైనీ, రరువార 

అధికప్శ్మచేర స్త్ధా్ మైనీ 

ప్పాయః అయోగాా నా యోగ వా రనయననయైః- ప్కమముగా రర్ప్బ్హ్మ ము యొకక  విష్యమునందు 

్గ కా ర్ణరి ము యొకక  సంబ్ంధ్ము అనీి ంట్టకి         వాా వర్నేము చేయుట యందు 

ప్రచుర్మైనటేల ్గ కా ర్ణరి ము రర్ప్బ్హ్మ  కంటె ఇరర్ములయందు సంభవంచునని 

వాా వర్నేము చేయుట యందు ప్రచుర్మైన అధికర్ణముల యందు 

ప్బ్హ్మ  ప్రస్త్ధా్ మ్- చేరన్తచేరన విలక్షణమైన రర్ప్బ్హ్మ ము ్గ కా ర్ణమనియూ,  

వేద్వంరవేదా మనియూ సమర్నానము చేయవలసి యునీ ద్వ.  

రరః- ఆ కార్ణము చేర  

ఇహ్ ప్రథమః పాదః- మొదట్ట అధ్యా యము యొకక  మొదట్ట పాదము 

 

కృాా ీ క్షేపోర శాంతాై - అనిీ  వేద్వంర వాకా ముల విష్యమునందు ప్పారమేైన నిఖిల 

చేరన్తచేరన విలక్షణమైన రర్ప్బ్హ్మ మును ప్రతిపాద్వంచుట గురించి కలోు ఆక్షేరణములను 

నిర్సించుటు  

ఉకఃే- చెరప బ్డినవి 

ఇహ్ప్తిపాదీ- ఈ మొదట్ట అధ్యా యము యొకక  మిగ్నల్న పాదములును 

కాి చిాక క్షేర పూర్భి ఖిల కలహ్ సమునూమ లన్తయ- కొనిీ  వేద్వంర వాకా ముల విష్యమునందు 

రర్ప్బ్హ్మ మును ప్రతిపాద్వంచుట గురించి ఆక్షేరణ చేయుట వలన కలోు వివాదమును 

సంపూర్మీుగా నిర్భకరించి, అనిీ  వేద్వంరవాకా ముల గూరిచ  కలోు ఆక్షేరణములను 

రరిష్క రించుటు ర్చించబ్డినవి 

 

మొదట్ట అధా్య యమునందు రండు విష్యములు  ప్రతిపాద్వంరబ్డినవి.  

1. అయోగవా వచాే దము- అనగా రర్మపురుషునికి ్గ కా ర్ణరి ము లేదు అని చెపుప టు 

ుదర్ని వాకా ములను వా వచాే ద్వంచుటయును 

 

2. రకిక న మూడు పాదముల యందును అనా యోగ వా వచాే దమును స్త్ధించబ్డినద్వ. అనగా 

ప్బ్హ్మ ము కనీ  వేరొక రరేి ము ్గ కా ర్ణము అను వాదమును నిర్సించబ్డినద్వ. 

 

అనగా ప్రథమపాదము నందు, ప్రమాణాంరర్ములల్వ దేనిచేరను  తెల్యనశ్ుా డును, 

సరా సంకలాప ద్వ గుణములకాకర్మైనవాడును, స్యి రర్వసే్త విలక్షణుడును అయిన రర్ప్బ్హ్మ మే 

్గ కా ర్ణుడు అని ప్రతిపాద్వంరబ్డెను. అనగా రర్ప్బ్హ్మ మును ్గ కా ర్ణరి ము లేకపోవ్యట 

లేదు అని జస్త్నా ప్ంచబ్డినద్వ.  

 

మిగ్నల్న మూడు పాదములల్వ, ఉరనిష్తేులనుండి తెల్యబ్డునద్వ ప్బ్హ్మ మే అయినను, కొనిీ  

ఉరనిష్ద్వి కా ములు ప్రకృతి, జీవ అంరరూభ రమగు వసే్త, విశేష్సి రూరమును తెలుప నవియా 

అని శ్ంకించి, ఆ శ్ంకను రరిహ్రించుచునీ్త రు. అనగా రర్ప్బ్హ్మ మును రరప  

భనీ మయినద్వనికి ్గ కా ర్ణరి ము ుదర్దు అని నిష్క రిసేా్తనీ్త రు మిగ్నల్న మూడు 

పాదములల్వ.  

 

ఇందుల్వ మొదట్ట పాదము నందు చేరన్తచేరనముల గురించి అతిసప ష్టర లేని చిహీ్ ములను 

చెపుప  వాకా ములు రరిీల్ంచబ్డినవి. ఇక, జీవచిహీ్ ములను అసప ష్టముగ తెలుప  వాకా ముల 

అర్నాము ది్వ తీయపాదమునను, జీవచిహీ్ ములను సప ష్టముగ తెలుప  వాకా ముల అర్నాము 

రృతీయపాదమునను, సప ష్టరర్ముగ తెలుప  వాకా ములు అర్నాము చతుర్నాపాదముల్వను 

కృర(ేయబ్డుచునీ వి. అనగా, మొదట్ట పాదము కనీ  రరువాతి పాదములల్వ రరిీల్ంరబ్డిన 
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ప్ుతి వాకా ములు పూరి్ రక్ష సమర్నానమును అవకాశ్ము ఎుక వ కనుక, మొదట్ట పాదము కంటె 

రరువాతి పాదములల్వ సిది్వంరనిరూరణమున ప్శ్మ అధికము అని చెబుతునీ్త రు ఈ జశ్చలకముల్వ. 

 

మొదట్ట పాదము నందు అనిీ  వేద్వంర వాకా ముల విష్యమునందును ప్పారమేైన 

నిఖిలచేరన్తచేరన విలక్షణమైన రర్ప్బ్హ్మ మును ప్రతిపాద్వంచుట గురించి కలోు ఆక్షేరణములను 

నిర్సించుటు చెరప బ్డగా, మిగ్నల్న పాదములల్వ కూడా మఱికొనిీ  వేద్వంరవాకా ముల 

విష్యమున రర్ప్బ్హ్మ ప్రతిపాదనమున కలోు వివాదమును సంపూర్మీుగా రరిష్క రించి, 

రర్ప్బ్హ్మ నిరూరణమున కలోు ఆక్షేరణములను నిర్భకరించి భ్యషా్ కారులు రమ 

సిది్వంరప్రతిపాదనము చేయుచున్తీ రు. 

 

SLOKAM-80: అసప ష్టసప ష్టరూరస్తు టరర్ చిదచిల్లంగరద్వి కా చినేా 

80. అసప ష్టసప ష్టరూరస్తు టరర్ చిదచిల్లంగరద్వి కా చినేా 

భాష్యా  దీపావారేఽరా గణ నయగణః సంప్రవృాే ప్తిపాదా్వ మ్। 

అరా నేాసప ష్టల్ంగానిి ర విష్యముష్నాేా దా పాదమ్ తు కేచిత్ 

రప్త్తదమ్ ార్రమా మ్ నియరనిజబ్లః ప్పాచా ారీయేమానః।। 
 

భ్యషేా - జీ పభ్యషా్ మునందు మొదట్ట అధా్య యము యొకక  రండవ పాదము ప్పార్ంభమున  

దీపావారేఽప్- వేద్వంరదీరము యొకక  అవారిక యందు  

ప్తిపాదా్వ మ్- ప్రథమాధ్యా యము 2,3,4 పాదముల యందు వచెచ డు 

నయగణః- అధికర్ణముల వలన 

అసప ష్ట, సప ష్టరూర, స్తు టరర్ చిదచిల్లంగవత్ వాకా - అసప ష్టమైన అనగా చేరన్తచేరన 

స్త్ధ్యర్ణమైన ధ్ర్మ ప్రతిపాదకమైనట్లల కానప డునవి, అదే ప్కమముల్వ  సప ష్టరూరమైన మఱియు 

అరా ంర సప ష్టములైన చేరన్తచేరన చిహీ్ ములను ప్రతిపాద్వంచు ప్ుతి వాకా ముల విచార్ము 

చెరప బ్డినవి 

క్చితేు- జీ పభ్యషా్ వాా ఖాా నము చేసిన కొందరు ఆచారుా లైననూ 

ఆదా పాదమ్- ప్రథమాధా్య యము యొకక  ప్రథమపాదము  

అరా ంర అసప ష్ట ల్ంగానిి ర విష్యమ్- అరా ంర అసప ష్టమైన లక్షణములు గల వాకా  

విష్యముల విచార్ము చేయుట యని  

ఉష్ంతి- ప్రతిపాద్వంచెదరు.  

రప్ర- ఆ యా వేద్వంరవాకా ములందు 

ఇదమ్ ార్రమా మ్- ఈ విధ్మైన వైలక్షణా ము  

నియరని్బ్లైః- స్తవా సినారమైన వారి వారి స్త్మర్నాా  ార్రమా ము చేర 

ప్పాచా  ారీయేమానైః- కర్మ కాండ యందుండు మూడవ అధ్యా యమునందు ప్రతిపాద్వరమైన ప్ుతి, 

ల్ంగ మొదలైన ప్రమాణముల వలన సిదమిగును. 

 

మొదట్ట అధ్యా యము యొకక  రండవ పాదమును సంగతి తెల్ప న ప్దర, జీ పభ్యషా్  

వాా ఖాా నమునందునూ, వేద్వందీరము యొకక  అవారిక యందునూ నిరూప్ంచబ్డిన సంగతిని 

జీ పమాన్ దేశ్చులు ఇచచ ట ప్రసే్త్వించుచునీ్త రు. కర్మ కాండ యొకక  మూడవ అధ్యా యమున ప్ుతి, 

ల్ంగము మొదలైన వాట్ట ప్పాబ్లా ము మఱియు దౌర్ర లా ముల విచార్ము చేయబ్డినద్వ. అచచ ట 

“ప్ుతి ల్ంగ వాకా  ప్రకర్ణ జస్త్నా న సమాఖాా న్తమ్ సమవాయే పార్దౌర్ర లా మ్ అర్నావిప్రకరా్భత్” అని 

చెరప బ్డినద్వ.  
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మొదట్ట అధ్యా యము యొకక  మొదట్ట పాదము అసప ష్టరర్మైన ప్ుతి వాకా ములు 

విచారించబ్డినవి అని కొందరు పూరి్భ చారుా లు కూడ ప్రతిపాద్వంచియునీ్త రు. 2,3,4 

అధ్యా యములల్వ అసప ష్టమైన అనగా చేరన్తచేరన స్త్ధ్యర్ణమైన ధ్ర్మ ప్రతిపాదకమైనట్లల 

కానప డునని, అదే ప్కమముల్వ వెను క చెరప బ్డినట్లల సప ష్టరూరమైన, మఱియు అరా ంర 

సప ష్టములైన చేరన్తచేరన చిహీ్ ములను ప్రతిపాద్వంచు ప్ుతి వాకా ములు విచారించబ్డినవి. 

 

SLOKAM-81: పూర్ి ప్ా సిదిరూపః సి మతివిర్చితోన్నా తిభః పూర్ి రక్షః 

81. పూరి్ ప్ా సిదిరూపః సి మతివిర్చితోనా్న తిభః పూరి్ రక్షః 

సిదాి్్ ః స్త్ధ్యర్ణర్ప్యా రధి నియమితః ప్రరా వసా్త్ ద్వి తీయే। 

సప షాట  స్త్ధ్యర్తి రురరి రర్మాన్మక్త ేకలప ా ర్థేతి 

నాా యైకప్తింశ్దప్ర ప్రతిచర్ణ విభక ేా నిి ాఽని్వ ష్ణీయా।। 
 

పూరి్ ప్ర- ప్రథమాధ్యా యము యొకక  మొదట్ట పాదము నందు 

అసిదరిూపః- సి రూరము చేర సిదమిు కాని 

సి మతి విర్చితోన్నీ తిభః- ఆ యా పాదముల యందు వారి వారి బుదిా నుస్త్ర్ముగా కల్ప రములైన 

హేతువ్యల చేర  

పూరి్ రక్షః- వచిచ న పూరి్ రక్షము 

ది్వ తీయే- రండవ పాదమునందునూ 

సిద్ధటిా ః స్త్ధ్యర్ణర్ప్- సి రూరరః సిదమిైననూ రక్షేరర్ము నందునీ  కార్ణము చేరనూ 

ఉరధినియమితైః- ఉపాధ్యలు అధీనమైన స్త్ధా్  స్త్హ్చరా్ మును పంద్వన ధ్ర్మ ముల చేర 

వచిచ న పూరి్ రక్షము 

ఉరరి- మూడవ పాదమునందు  

సప షాటస్త్ధ్యర్తైి ః- సి రక్షమును స్త్ధించు హేతువ్యలచే వచిచ న పూరి్ రక్షో నాానమును 

అథ- న్తలవో పాదమునందు  

రర్మానూకి ేకలైప ః- ఇరర్రక్షమును అభమరమైన అర్భనానువాదరూరమైన కార్ణము వలననూ 

వచిచ న పూరి్ రక్షో నాానమును 

అప్ర- ఇట్లల ఈ మొదట్ట అధ్యా యమునందు  

ప్రతిచర్ణ విభక ేా నిి ా- పాదముల విభ్యగమును నియరమైన అర్నావిభ్యగమును పంద్వ ఆ యా 

పాదమును అని యించెడు విభ్య్కధ్ర్మ సహిరమైన  

న్తా యైకప్తింశ్త్- 31 అధికర్ణములు  

అనిే ష్ణీయా- విచారించదగ్ననవి 

 

ఈ జశ్చలకమున ప్రథమాధా్య యము యొకక  న్తలోు పాదముల యందు ఏ ప్రకార్భేదముల చేర 

పూరి్ రక్షము యొకక  హేతువిభ్యగమును చేయవచుచ నో నిరూప్ంచుచునీ్త రు. ఆ యా పాదముల 

యందు వారి వారి బుదిా నుస్త్ర్ముగా కల్ప రములైన హేతువ్యల చేర వచిచ న  

పూరి్ రక్షావిర్భభ వమునూ, రండవ పాదమునందు సి రూరరః సిదమిైననూ రక్షేరర్ము నందునీ  

కార్ణము చేరను, ఉపాధ్యలు అధీనమైన స్త్ధా్  స్త్హ్చరా్ మును పంద్వన ధ్ర్మ ముల 

పూరి్ రక్షము యొకక  ఆవిర్భభ వమును, మూడవ పాదము నందు సి రక్షమును స్త్ధించు హేతువ్యల 

వలన వచిచ న పూరి్ రక్ష విష్యమును, న్తలవో పాదమునందు ఇరర్ రక్షమును అభమరమైన 

అర్భనానువాదరూరమైన కార్ణమువలన వచిచ న పూరి్ రక్షమును చెరప బ్డినవి.  
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దీనివలన అధా్ యనము చేయు వారికి పూరి్ రక్షము గురించి సప ష్టరర్మైన భ్యవము కలోును. 

ప్రథమాధ్యా యమున 35 అధికర్ణములు కలవ్య అని ప్పార్ంభమున చెప్ప , ఇచచ ట 31 

అధికర్ణములని ఎట్లల చెపుప చునీ్త రు అనిన, మొదట్ట న్తలోు అధికర్ణములును శాత్తసే్యపోద్వఘర 

రూరమగుట చేర ఆ న్తల్ంోట్టని 31 అధికర్ణములు అని చెప్ప నపుప డు రరిగణించలేదు. 

ఈక్షరా ధికర్ణము నుండి రరిగణించ బ్డుట వలన 31 అధికర్ణములని ఇచచ ట చెరప బ్డినద్వ. 

 

SLOKAM-82: విశ్ి మ్ పాదే ద్వి తీయే వప్యరితి కథయంశ్చచ నేా త్త వాకా వరో్గ 

82. విశ్ి మ్ పాదే ద్వి తీయే వప్యరితి కథయంశ్చచ నేా త్త వాకా వరో్గ 

విశిా ధ్యర్ః స ఆత్తమ రా భలరన రర్సరాే్ ణీయసృేతీయే। 

తురాే  స్త్ంఖా్య ద్వ రక్షోద్వర రరిరఠన ప్భాంతిరున్మమ లన్నయే 

త్తా వమ్ కేచిత్ ప్తిపాదీమ్ జగదుర్యమప్ ప్ోరృబుదిేః సమాధిః।। 
 

ది్వ తీయే పాదే- రండవ పాదము నందు 

విశి్ మ్ వపురితి- ఈ సమస ే్గతేు రర్ప్బ్హ్మ  శ్రీర్మని 

కథయన్ వాకా వర్ఃో- ప్రతిపాద్వంచు వేద్వంర వాకా ముల సమూహ్ము 

చింరా త్త- విచార్ము చేయబ్డును 

రృతీయే- మూడవ పాదము నందు 

స ఆామ - ఆ విశి్ శ్రీరుడైన రర్ప్బ్హ్మ ము 

విశిా ధ్యర్ః- సమస ేవిశి్ మును ఆధ్యర్ము 

ఇతి అభలరనరర్ః- అని ప్రతిపాద్వంచు ప్ుతి వాకా ముల సమూహ్ము 

రర్క ణీయః- విచార్ణీయము 

తురేా - న్తలవో పాదమునందు 

స్త్ంఖాా ద్వ రక్షోద్వర రరిరఠన ప్భ్యంతిరునూమ లన్నయే- ఈ ప్ుతి వాకా ములు స్త్ంఖా , యోగ మొదలైన 

సిది్వంరములందు చెరప బ్డిన అర్నాములను నిరూప్ంచును అని కొనిీ  ప్ుతి వాకా ముల గురించి 

కలోు ప్భ్యంతిని మరి రలెరుేండా ఆమూలము నిర్సనము చేయవలెనని 

ఇత్తా వమ్- ఈ విధ్ముగా 

క్చన- కొంరమంద్వ ఆచారుా లు 

ప్తిపాదీమ్- మూడు పాదముల ప్రకార్భేదమును 

్గదుః- నిరి్ హించిరి 

అయమప్- ఈ విధ్ముగా వివర్ణయు  

ప్శ్చరృబుదిేః- అర్నావిభ్యగమును అడిగ్న తెల్సికొను ఉాా హ్ము గల వారి బుద్వకిి 

సమాధిః- ఆకాంక్షను రరిహ్రించి మనసా్త ను సమాధ్యనమును కలోునట్లల చేయుటు 

కార్ణమైనద్వ. అందువలన ఈ ప్రకార్ భేదము అంగీకార్భర్మిైనద్వ. 

 

ఈ జశ్చలకమున మొదట్ట అధ్యా యము యొకక  2,3,4 పాదముల యందు విచార్ము చేయబ్డిన 

విష్యసంప్గహ్ము ఈయ బ్డినద్వ. రండవ పాదము ్గతేు అంరయూ రర్మారమ ు శ్రీర్ము అని 

ప్రతిపాద్వంచును. మూడవ పాదము ఆ విశి్ శ్రీరి అయిన రర్మారమ  సకల ్గతేునకూ ఆధ్యర్ము 

అని ప్రతిపాద్వంచును. న్తలవో పాదమునందు స్త్ంఖా , యోగాద్వ దర్శ నకారులు కొనిీ  ప్ుతి 

వాకా ముల అర్నామును రమ సిది్వంరరర్ముగా చెపుప  ప్భమలను నిర్సించును.  
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ఈ విధ్మైన వివర్ణము జిజ్ఞఞస్తవ్యల మనసా్త ను సమాధ్యనము కలోునట్లల చేయుటు 

కార్ణమైనద్వ. అందువలన ఈ ప్రకార్ విభ్యగము అంగీకార్భర్మిైనద్వ. 

 

SLOKAM-83: యసా  ప్పాణశ్శ రీర్మ్ స ఖలు హిరరమోపాసికేర్మ ప్రసకఃే 

83. యసా  ప్పాణశ్శ రీర్మ్ స ఖలు హిరరమోపాసికేర్మ ప్రసకఃే 

రసిమ న్ జీవరి శ్ంక్వం జగదురజనకే సౌతి శాండిలా విద్వా । 

పూరి్ నాా యాచచ  యుకమే్ దమనమిహ్ మహా వాకా రః ప్రప్కమసా్య  

తాు ాాన్వ ప్రప్కమోకే్వనుగుణమితి మహావాకా మేకీ కర్గతి।। 
 

యసా - విశి్  శ్రీరుడైన ఏ రర్ప్బ్హ్మ మును 

ప్పాణః శ్రీర్మ్- “ప్పాణోఽసిమ  ప్రజ్ఞఞ మా ” అను మూడు విధ్ములైన (ప్పాణము, ప్ర్ఞ, ఆామ  అనెడు) 

ఉపాసనముల ప్కమమును తెలుప టు 

హిరరమోపాసికేర్మ - అరా ంర హిారమ కమైన ఉపాసనను “రమ్ మామ్ ఆయుః 

అమృరమితుా పాసా ” అని ఉరదేశ్చంచినరడు 

ప్రసకఃే ఖలు- వెనుక ఇంప్దప్పాణాధికర్ణమునందు ప్పాణశ్రీర్ుడు అని ప్రసే్తరమైనవాడే 

అయ్యా ను.  

రసిమ న్ ్గదుర్నక్- ్గ కా ర్ణమని ప్ుతి యందు ప్రతిపాద్వరమైన ఆ రరేి ము యొకక  

విష్యమునందే 

జీవరి  శ్ంకామ్- “మనోమయః ప్పాణశ్రీర్ః భ్యరూరః”—అను వచనముల వలన అరడు జీవారమ  

అగునను సందేహ్మును  

శాండిలా విద్వా - “సర్ి మ్ ఖల్ి దమ్ ప్బ్హ్మ ” అని ప్పార్ంభమగు ప్ుతి వాకా ములు  

సౌతి- కలుగ చేయును 

ఇహ్- ఈ శాండిలా  విదా  యందు 

మహ్యవాకా రః- “సర్ి మ్ ఖల్ి దమ్ ప్బ్హ్మ ” అను రర్ప్బ్హ్యమ నుగుణమైన అర్నామును అనుగుణముగా 

ఆమూలాప్గమునూ ప్రకర్ణమును  రరిీల్ంచగా ప్ుక  వాకా ములకనుగుణముగా సిద్వంిచు 

అర్నామును రగ్ననట్లల 

 

ప్రప్కమసా  దమనమ్- ప్పార్ంభవాకా మున తెల్యవచుచ  ారప రా్ మును నిర్భకరించుట  

యుకమేితి- యుకమేైనదని 

పూరి్ న్తా యాత్- ఇంప్దప్పాణాధికర్ణమున చెరప బ్డిన న్తా యము ప్రకార్ము 

ఇహ్ ఉ నాానే- ఈ అధికర్ణమున పూరి్ రక్షముచే రల ఎతినే 

ప్రప్కమోకేానుగుణమితి- ఉరప్కమము నందునీ  వాకా ారప రా్ మును విరుదమిు కాని ారప రా్ ము 

కల్ ోయుండుట వలన 

మహ్యవాకా మ్ ఏకీ కర్గతి- ముందు వచెచ డు వాకా ముల ఉరప్కమము సమాన్తర్నాకము అని 

జస్త్నా ప్ంచబ్డినద్వ. 

 

వెనుక అధికర్ణముల్వ ఉరప్కమవాకా మునకూ, మహ్యవాకా మును విర్గధ్ము వచుచ టు బ్ల్ష్మాైన 

మహ్యవాకా ము చేర ఉరప్కమవాకా ము యొకక  అభప్పాయమును నిర్భకర్ణము చేయబ్డినద్వ. ఈ 

అధికర్ణమునందు, ఉరప్కమవాకా మునందు తెల్యవచుచ  అర్నాము యొకక  వివర్ణ రూరమైన 

మహ్యవాకా మును ద్వనికి అనుకూలమైనదని ఆ రండింట్ట యందు ఏద్ధ ఒక ద్వనిని నిర్భకర్ణము 

చేయుండుట యుకమేైనద్వ అని స్త్ధించి రండు వాకా సమూహ్ములు ఏకాభప్పాయమునే 
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కల్నోవని నిరూప్ంచుచున్తీ రు. అనగా “సర్ి మ్ ఖల్ి దమ్ ప్బ్హ్మ ” అను రర్ప్బ్హ్యమ నుగుణమైన 

అర్నామును అనుగుణముగా ఆమూలాప్గము ప్రకర్ణము రరిీల్ంరగా, ఉరప్కమముననునీ  

వాకా ారప రా్ మును విరుదమిు గాని విధ్ముగా రదురరి వాకా ములు కూడ బ్దధించుటచే, ముందు 

వచెచ డు వాకా ముల ఉరప్కమము సమాన్తర్నాకమే యని జస్త్నా ప్ంచబ్డినద్వ. 

 

SLOKAM-84: అనాి రుహాా ప్ర భేదమ్ ప్రథమమధికృతిర్వభ షిా క్తమ్ 

నిమిరేమ్ 

84. అనాి రుహాా ప్ర భేదమ్ ప్రథమమధికృతిర్వభ షిా క్తమ్ 

నిమిరేమ్ 

విద్వా కత్తి ఽనువాదః రర్ ఇహ్ గుణవిధ్ా ర్ ాఏవేతి యుకమే్। 

సరా మ్ ప్బ్హామ నుమరా  కి చిదురనిష్ద్వ క్వి ప్ కల్ప్ప ా  వివాదే 

చింత్తా షోద్వహ్ృతిః సా్త్ త్ రర్మర ర్చిత్తరా ర్సాిది్వసే్త బోది్వా ।। 
 

అప్ర- ఈ సరి్ ప్రప్రసిదిా కర్ణము నందు 

ప్రథమమ్- మొదట్ట స్త్రి  

వేదమన్తి రుహ్ా - “సర్ి మ్ ఖల్ి దమ్ ప్బ్హ్మ  ర్జలాన్ శాంరముపాసీర” అను మొదట్ట 

వాకా మునకూ, “సః ప్కతుమ్ ురిీ ర మనోమయః ప్పాణశ్రీర్ః భ్యరూరః” అను రరువార వచుచ  

వాకా మునకూ రర్సప ర్భేదమును రర్మానుస్త్ర్ముగా 

భ్యషిా- జీ పభ్యషా్ కారుల చేర చెరప బ్డినద్వ. “సంభవత్తా క వాకా త్తి  వాకా భేదసే్త నేషా్ త్త” (ఒక 

వాకా మున విభనీ్త ర్ నాములు ఉండవ్య) అను న్తా యమును విర్గధ్ము కలుగర్భదు. 

ఇహ్- ఈ శాండిలా విదా  అధికర్ణము నందు 

విదైా కత్తి - ఒక్ ఉపాసన ఉరదేశ్చంచబ్డుటు 

రర్ః అనువాదః గుణవిధా్ ర్ నామ్ ఏవ ఇతి యుకమే్- “స ప్కతు ురిీ ర, మనోమయః ప్పాణశ్రీర్ః 

భ్యరూరః” మొదలైన ఉరరే్ వాకా  సందర్భ ము, “సరి్ మ్ ఖల్ి దమ్ ప్బ్హ్మ ” అను పూరి్ వాకా మున 

విధించబ్డిన ఉపాసను అనుగుణముగా నుండుట వలన, ఉపాసన విధికి అప్తక్షిరమైన 

గుణగణములను విధించుటు ఉచిరముగా యునీ ద్వ.ఇట్టట సందేహ్మును సమాధ్యనము 

సరా మ్- చెరప బ్డిన ఈ సందేహ్మునందు కొనిీ  అంశ్ములు అంగీకార్భర్మిులే. 

కి చిదురనిష్ద్వ- ఉరనిష్తేుల కొనిీ  భ్యగముల యందు 

ప్బ్హ్యమ నుమాా - రర్ప్బ్హ్మ  యొకక  అసిరేి మును అంగీకరించి 

కాి ప్- మఱి కొనిీ  ఉరనిష్తేుల యందు లేద్వ ఆ యా ఉరనిష్తేుల వేరే భ్యగముల యందు  

వివాదే కలేప ా - రర్ప్బ్హ్మ ను అంగీకరించక వివాదము ప్పాయశ్ః కల్ప రమగుటు అనగా ప్బ్హ్మ ము 

“లేదు-ఉనీ ద్వ” అను వివాదము ఉనీ పుడు బుద్వవిైశ్దా మును 

ఏషా చింా రర్మరర్చిా- మాంరర్మున ప్రదరిశ రములగు ఇట్టట విచార్ ప్రప్కియ కూడ 

ఉద్వహ్ృతిః భవేత్ ఇతి- దృషాటంరరూరముగ యుండవచుచ ను అని 

అర్నాసిద్వఃి బ్దది్వా - అధికర్ణప్రయో్న ప్పాప్యేు కలోునని తెల్సికొనవలెను 

 

ఈ ప్రకర్ణమున ముందుగా ఇచచ ట “సర్ి మ్ ఖల్ి దమ్ ప్బ్హ్మ  ర్జలాన్ శాంరముపాసీర” అను 

మొదట్ట వాకా మునకూ, రరువార వచుచ  “సః ప్కతుమ్ ురిీ ర మనోమయః ప్పాణశ్రీర్ః భ్యరూరః” 

అను వాకా ములు రర్సప ర్ భేదమును రర్మానుస్త్ర్ముగా జీ పభ్యషా్ కారులు వివరించేరు. 

“సర్ి మ్ ఖల్ి దమ్ ప్బ్హ్మ ” అని ప్పార్ంభము చేసి శాండిలా  విదా  ముగ్నయువర్కూ “సర్ి ప్ర ప్బ్హ్మ  

న విదా త్త” (అంరట రర్ప్బ్హ్మ  యుండడు) అనునద్వ పూరి్ రక్షము. “సరి్ ప్ర అసి”ే (అంరటనూ 
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రర్ప్బ్హ్మ  ఉండును) అనునద్వ సిది్వంరము. ఈ వాకా భేదమును అంగీకరించి మొదటగా 

అధికర్ణము నిరి్ హించబ్డినద్వ.  

 

“సర్ి మ్ ఖల్ి దమ్ ప్బ్హ్మ  ర్జలానితి శాన ేఉపాసీర” అనగా “ప్బ్హ్మ ము నుండియే పుట్టట, ప్బ్హ్మ ము 

నందుండి ప్బ్హ్మ మును పందుచుండుటచే సర్ి ము రర్ప్బ్హ్యమ రమ కము అని తెల్సి శానచేితేుడై 

ఉపాసించవలెను” అని అర్నాము. అందువలన “సప్కతుమ్ ురిీ ర” అరడు ఉపాసించునద్వ, 

అనుచ్చట పూరి్ వాకా మున విధించబ్డిన గుణములను తెలుప టకై ఆ ఉపాసనమే రరువార 

“మనోమయః ప్పాణశ్రీర్ః భ్యరూరః” అను వాకా ములచే అనువద్వంరబ్డుచునీ ద్వ. అనగా ఈ 

ఉపాసనమున అనుసంధింర వలసిన గుణములు మనోమయాి దులు. కావ్యన సరి్భ రమ ుడగు 

ప్బ్హ్మ మును మనోమయాి ద్వ గుణవిశ్చషుట నిగ నుపాసించవలెనని ఆ వాకా ము యొకక  అర్నాము. ఈ 

శాండిలా  విదా  యందు ఒక్ ఉపాసన విధించబ్డినపుడు, పూరి్ వాకా మున విధించబ్డిన 

ఉపాసన్తవిధికి అప్తక్షిరములైన గుణగణములు ఉరరే్వాకా మున చెరప బ్డుచునీ వి.  

 

కాని, కొనిీ  ఉరనిష్తేులయందు రర్ప్బ్హ్మ  అసిరేి మును అంగీకరించి, మఱి కొనిీ ంట్ట యందు 

లేద్వ ఆ యా ఉరనిష్తేుల వేరే భ్యగమునందు రర్ప్బ్హ్మ మును అంగీకరింరక ఉనీ పుప డు 

మాంరర్ముల యందు ప్రదరిశ రములగు కొనిీ  సందర్భ ములు ఉనీ నూ అట్టట చ్చటల 

వాకా భేదముల సూక్షామ ర్ నాములను అవధ్యనముతో జిజ్ఞఞస్తవ్యలు ప్గహించి సమని యము 

చేసికొనవలెను. 

 

SLOKAM-85: సర్ి రి మ్ కర్మ భః స్వి ర్జనిమతి ఘటత్త ప్బ్హ్మ  శ్బోద రరే చేత్ 

85. సర్ి రి మ్ కర్మ భః సి్వ ర్ జనిమతి ఘటత్త ప్బ్హ్మ  శ్బ్దదరరే చేత్ 

అలప స్త్నానోఽలప మానః స్తఖరద్వరర్ భుగీ జవ ఏవేతి చేనీ । 

ర్జా ి దేర్నూక్రిేి విధ్గుణభద్వదర్శ న్తత్ సర్ి ాదేః 

సి్త్ ర్సా్త్ దరా ణురి మ్ హాు రధికృరమిహోపాసయేే జ్ఞా యసి సా్త్ త్।। 

 

స్వి ః కర్మ భః- రన పుణా పార రూరములైన కర్మ లచేర 

్నిమతి- దేవ, మనుషా్ , తిరా్ క్, జస్త్నా వర్ రూరములందు ్నమ మును గల జీవ్యని విష్యమునందు 

సర్ి రి మ్ ఘటత్త- “సరి్ మ్ ఖల్ి దమ్ ప్బ్హ్మ ” అను ఆ యా శ్రీర్ములను చెపుప  శ్బ్దముల 

సమాన్తధికర్ణా ము చేర సరి్భ రమ కరి ము సంభవించును  

ప్బ్హ్మ శ్బ్దశ్చ - ప్బ్హ్మ  అను శ్బ్దమైననూ  

అరరే- రరుడు కాని జీవారమ  యందు 

ఘటత్త- అని యించును. (ఏలననగా జీవారమ ను చెపుప నపుప డు కూడ ప్బ్హ్మ  శ్బ్దము  

ప్రకట్టరమగును) 

ఇతి- ఈ కార్ణముచే 

అలప స్త్నా న- “ఏష్ మ ఆ మా  అరర్ృిదయః” అను హ్ృదయరూరమైన అలప స్త్నా నమును పంద్వనవాడు 

అలప మానః- “అణీయాన్ ప్ీహిః” అనీ ట్లల అలప  రరిమాణముగా తెల్యబ్డు వాడైన 

స్తఖరద్వరర్ భుక్ జీవ ఏవ- స్తఖ, దుఃఖములను అనుభవించువాడైన జీవ్యడే (ఈ శాండిలా  విదా  

యందు చెరప బ్డు చునీ్త డు) 

ఇతి చేత్- ఇట్లల సంశ్యము కల్నో 

న- అద్వ సరి కాదు 

ర్జా ి దేర్నోక్ఃే- ర్జరి , (ఉరప తి)ే, రలలరి (లయ)రదనరి ములు( జసినాతులు) అరనిచేరనే 

సంభవించును అని  రర్మపురుషుని గురించి చెరప బ్డినద్వ 
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వివిధ్గుణభద్వ దర్శ న్తత్- మనోమయ, ప్పాణశ్రీర్, భ్యరూర, సరా కామ, సరా సంకలప మొదలైన 

రర్ప్బ్హ్మ క్ అస్త్ధ్యర్ణమైన వివిధ్ములైన గుణవిశేష్ములు ఆ సర్ి శ్బ్దవాచాు నికి చెరప బ్డినద్వ. 

మఱియు 

సర్ి ాదేః సి్త్ ర్సా్త్ దప్- “సర్ి మ్ ఖల్ి దమ్ ప్బ్హ్మ ” అని ప్బ్హ్మ  విష్యమునందే సి్త్ ర్సా ముగ 

నుండుట చేర (ప్బ్హ్మ  ాద్వరమ ా ము చెరప బ్డి) రర్ప్బ్హ్మ మే ్గ కా ర్ణము అని సిద్వంిచును.  

ఇహ్- ఈ ప్రకర్ణమున 

అణురి మ్- అణీయాన్ అనుటచే తెల్యబ్డు అణురి ము 

హుా రధికృరమ్- హ్ృదయము అను సూక్షమ స్త్నా నము నందుండుటచేర వచిచ న ఉపాధి చేర ఆ 

విధ్ముగా “అణీయాన్” అనబ్డినద్వ. అద్వయును  

జ్ఞా యసి- “జ్ఞా యాన్ రృథివాా ః” అను రదములచే సరి్ ేా ష్మాైన రర్ప్బ్హ్మ  విష్యమునందు 

సా్త్ త్-ఉపాసన్తర్నామై ఆ విధ్ముగ చెరప బ్డినద్వ 

 

వెనుకనునీ  జశ్చలకములచే ఈ అధికర్ణ సందర్భ ము విశ్దముగా వివరింరబ్డినద్వ. ఈ జశ్చలకమునందు 

ఈ అధికర్ణము యొకక  పూరి్ రక్షము, సిది్వంరములను సంప్గహ్ముగా అనుప్గహించుచునీ్త రు.  

 

విష్యము/ సంశ్యము- “సర్ి మ్ ఖల్ి దమ్ ప్బ్హ్మ ” అను వాకా మున ప్బ్హ్మ  శ్బ్దము ఎవరిని 

చెపుప ను! జీవ్యని గురించియా, రర్ప్బ్హ్మ ము గురించియా! “సరి్ మ్ ఖల్ి దమ్ ప్బ్హ్మ ” అను 

వాకా ము నందు స్త్మాన్తధికర్ణా ము ఎట్లల సిద్వంిచును. రరువార వచుచ  మనోమయరి ము 

మొదలైన గుణములు జీవ్యనికి అని యించున్త లేక రర్ప్బ్హ్మ మునకని యించున్త! అను 

విష్యవిచార్ము ఇచచ ట చేయబ్డుచునీ ద్వ.  

 

పూరి్ రక్షము- “సర్ి మ్ ఖల్ి దమ్ ప్బ్హ్మ ” అను వాకా మునందు “సర్ి ” రదమును 

స్త్మాన్తధికర్ణా ము జీవ్యని విష్యమందు అని యించును. (అనగా సర్ి మ్ అను రదము జీవ్యనికి 

అని యించును). 

1. సర్ి స్త్మాన్తధికర్ణా ము 

2. అలప స్త్నా నము కలవాడు 

3. అలప రరిమాణము కలవాడు 

4. స్తఖదుఃఖఫలభోక ే

మొదలైన అర్నాములు రర్ప్బ్హ్మ మును అని యించవ్య. అంత్త కాక, ప్బ్హ్మ  శ్బ్దము ్గ కా ర్ణమైన 

రర్ప్బ్హ్మ  యందే ప్రయోగ్నంరబ్డునని నిర్యీించుటు స్త్ధా్ ము కాదు. 

 

“ఇదమ్ ప్బ్హ్మ  ఆయాతి” మొదలగు వాకా ముల యందు ప్బ్హ్మ  రదము రర్ప్బ్హ్మ  వా తిరికమేుగ 

కూడ ప్రయోగ్నంరబ్డుట కలదు. సూప్రకారులు కూడ “సి్త్ చైచ కసా  ప్బ్హ్మ శ్బ్దవత్” (2-3-1) అని 

వియధికర్ణమున అనుప్గహించియునీ్త రు. ఇంకను మనోమయాి ద్వ గుణములు జీవ 

సంబ్ంధ్ము కల్ ో యునీ ట్లల తెల్యుచునీ ద్వ. ఏలననగా, రర్ప్బ్హ్మ ము “అప్పాణోహా్ మన్తః” 

అనగా ప్పాణము, మనసా్త  లేనిద్వ అని తెల్యబ్డినద్వ. ఇక సరా కామరి ము, సరా సంకలప రి ము 

మునీ గునవి కూడ జీవరర్ముగనే అర్నాము చేసికొనవలెను.  

 

అందుచేర “ఈ శాండిలా  విదా  యందు చెరప బ్డినద్వ “జీవారమ ” యే. అరడే ్గ కా ర్ణము. 

సరి్ వేద్వంరవేదాు డు” అనునద్వ పూరి్ రక్షము.  

 

సిది్వంరము- స్త్మానా ముగ ఏ రదము ఎటెటలనను అర్నాము చేసికొనుట స్తలభము. కాని, ఆ అర్నాము 

పూరిగేా అందు పూర్మీుగన్త, లేక అసంపూర్మీుగా, గౌణముగన్త అని రరిీల్ంచిన రరువారనే ఆ 

నిర్యీము యుకమేగును.  
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ఈ ప్రకర్ణము ఎందుు వచిచ నద్వ, దీని యందు వచిచ న రదములు ఏవి,  పూరి్భ రర్రరా్భ ల్వచనచే 

అర్నాము చేసికొన వలెన్త, లేక స్త్మానా ముగా అర్నాము చేసికొనవలెన్త అని రరిీల్ంచిన ప్దరనే ఏ 

రదమునకైనను అర్నాము ప్గహించవలెను. 

 

ఈ విదా  యొకక  ప్పార్ంభమే పూరి్ రక్షమును ఆక్షేరణము తెల్య(ేయును. “సర్ి మ్ ఖల్ి దమ్ 

ప్బ్హ్మ  ర్జలాన్” అని వాకా ము. ఇచచ ట “సర్ి రి ము” ప్బ్హ్మ మునును ప్రరంచమునును 

సర్ి స్త్మాన్తధికర్ణా ము ఎట్లల వచెచ నో చూపుచునీ ద్వ. అనగా “ర్జలాన్” రదమందు మూడు 

విధ్ములైన అస్త్ధ్యర్ణగుణములు ప్బ్హ్మ మును చెరప బ్డుచునీ వి.  

1. ర్జమ్- రస్త్మ త్ జ్ఞయర ఇతి ర్జమ్ అనగా ఆ ప్బ్హ్మ ము నుండి సృషిటంరబ్డుటచే ప్రరంచము 

ర్జమ్ అనబ్డుచునీ ద్వ. ఇచచ ట ్గరా ృషిట కార్ణము ప్బ్హ్మ ము అని చెరప బ్డినద్వ 

రలలమ్- “రసిమ న్ లీయత్త” అనగా ద్వని యందు లయమగును. అందుచే ప్రళయకార్ణము 

ప్బ్హ్మ ము అని తెల్యుచునీ ద్వ.  

 

3. రదనమ్- “త్తన అణితి” అనగా వానిచే (ఈ ప్రరంచము) జీవించుచునీ ద్వ/ జసినాతిని 

పంద్వయునీ ద్వ. అనుటచే ప్బ్హ్మ మే జసినాతి కార్ణమని తెల్యు చునీ ద్వ.  

 

ఈ విధ్ముగా సృషిట, జసినాతి, లయము అను మూడును ప్బ్హ్మ ము వలననే ్రుగుచుండుటచేర 

ప్బ్హ్మ మును “ర్జలాన్” అని ప్తరు. ఈ ప్రకార్ము సర్ి కార్ణమై యుండుటచేర సర్ి  

స్త్మాన్తధికర్ణా ము సిద్వంిచును.  అనగా, సర్ి  శ్బ్దము, ప్బ్హ్మ  శ్బ్దము, ర్జలాన్ శ్బ్దము ఒక్ వా కినేి 

సూచించును. ఇట్లల సృషిట, జసినాతి, లయములు కార్ణభూతుడైన ప్బ్హ్మ మే సరి్భ రమ ుడు అని 

అర్నాము.  

 

జీవ్యని విష్యమున అట్లల సర్ి  స్త్మాన్తధికర్ణా ము చెపుప టు ీలుకాకపోవ్యటచే సర్ి రి ము 

లభంచదు అనగా “సర్ి ” , “ప్బ్హ్మ ”శ్బ్దములు జీవ్యని చెరప లేవ్య.  

అంతియ కాక, వెనుక చెరప బ్డిన ్న్తమ దా ధికర్ణమున “తైతిరేీయప్ుతి వాకా ము”, “యతోవా 

ఇమాని భూాని..” మునీ గు వాకా ములచే ్గ కా ర్ణరి ము ప్బ్హ్మ  లక్షణముగా చెరప బ్డినద్వ. ఆ 

విష్యమే ఇచచ ట అనువద్వంరబ్డుచునీ ద్వ. కనుక ఇచచ ట ఈ వాకా మును జీవరర్ముగ 

అని యించుట యుకమేు కాదు 

 

ఇంకను, మనోమయరి ము, ప్పాణశ్రీర్రి ము, భ్యరూరరి ము మొదలగు కళా్య ణగుణములు 

ప్బ్హ్మ ము నందే సంపూర్మీుగా అని యించును. రర్ప్బ్హ్మ మును ఆ గుణములు అప్పాకృరములై, 

నిరా మై, సంకోచము లేనివై, నిరుపాధికమై సరి్ దేశ్, సర్ి కాలములందును ప్రకాశ్చంచుచునీ వి. 

“అప్పాణః” అని చెపుప నపుప డు అచచ ట చెరప బ్డినద్వ ప్పాకృరమైనవి. మాంసచక్షువ్యలతో ఎట్లల 

రర్ప్బ్హ్మ మును దరిశ ంచుట ుదర్ద్ధ, అటేల అరరిుదమిైన మనసా్త తో ప్గహించుటు స్త్ధా్ ము 

కాదు అని అచచ ట చూరబ్డినద్వ. “మనోమయుడు” అనగా “విుదమినసా్త తో ప్గాహుా డు” అని 

అర్నాము. ఏలననగా, రరువార వచుచ  “భ్యరూరః” అనునద్వ “ప్రకాశ్చంచురూరము గలద్వ” అని 

చెపుప చునీ ద్వ. ఈ విష్యము వెనుక “జా్య తిర్ధికర్ణము” న జస్త్నా ప్ంచబ్డిన విశేష్మైన ద్వవా జా్య తిని 

బ్దధించుచునీ ద్వ. “సరా కామః”, సరా సంకలప ః” మునీ గు రదములను రర్ప్బ్హ్మ  వాచకములే.  

 

ఇంకను “అయమ్ పురుషో మనోమయః అమృతో హిర్ణమ యః..” అనునపుడు 

హ్ృదయాకాశ్మునందు వేంచేసి యునీ  రర్ప్బ్హ్మ మునే “మనోమయుడని, అమృతుడని” చెపుప ట 

చేర, అనేక కళా్య ణగుణములతో కూడి యునీ వాడు రర్ప్బ్హ్మ మే అని సిద్వంిచుచునీ ద్వ. 

 



23 
 

పూరి్ రక్షి చే చెరప బ్డినట్లల అణురి ము అను రదము  ప్బ్హ్మ ు అని యించుటెట్లల అని ఒక 

సంశ్యము. అందుు సమాధ్యనము ఇచచ ట చెరప బ్డినద్వ. ఉపాసులు ఉపాసనము చేయుటు 

వారి ల్వరల రర్ప్బ్హ్మ  వారిని అనుప్గహించుటు ాను అణురూరమున వేంచేసి యునీ్త డు. 

ఏలననగా, రర్ప్బ్హ్మ  సి రూరనిరూరక ధ్ర్మ ములైన సరా రి ము, జజ్ఞఞ నరి ము, అనంరరి ము, 

ఆనందరి ము, అమలరి ము, ప్శ్చయఃరతిరి ము మునీ గునవి ఆవశా్ కముగా ఒకొక కక  

ప్బ్హ్మ విదా యందు అనుసంధింరబ్డవలెను. అందు, అనంరరి ము అనునద్వ, దేశ్, కాల, వసే్త 

రరిచాే దము లేనిద్వ అని అర్నాము చెరప బ్డినద్వ. ఇవిి ధ్మైన రర్ప్బ్హ్మ ము  అణు సి రూపుడు కాదు 

అనుటల్వ పూరి్ రక్షమునును, సిది్వంరమునును భేదము లేదు. కాని ఇచచ ట ఉపాసన్త 

సౌలభా మునకై రర్ప్బ్హ్మ ము యొకక  అణురి ము చెరప బ్డినద్వ. ఎచచ ట అణురి ము 

చెరప బ్డినద్ధ, అచచ టనే “జ్ఞా యాన్ రృథివాా ః జ్ఞా యాన్ అనరేిక్షాత్” అని సర్ి ల్వకముల కంటె 

ప్దదవానిగను, ప్శేషాునిగను ఉనీ తునిగను చెరప బ్డినను, ఉపాసనము కొఱకై ఇవిి ధ్ముగా 

రర్ప్బ్హ్మ ము సూక్షుమ డై యునీ్త డని, సూక్షమ ప్రదేశ్ముల్వ ఉనీ్త డని చెపుప టచే 

అలప రరిమాణరి ము, అలప స్త్నా నరి ము రర్ప్బ్హ్మ మును అని యమగుననుటల్వ సంశ్యము 

లేదు. ఈ లక్షణములు జీవ్యనికి ుదర్వ్య.  

అందుచే ఈ ప్రకర్ణమున చెరప బ్డినద్వ రర్ప్బ్హ్మ మే అనియును, అరడే ్గరా ృషాట ా దులు 

కార్ణమనియును నిష్క రింారబ్డినద్వ. 

 

(ఇంరట్టతో సరి్ ప్రప్రసిది్వధికర్ణము ముగ్నసినద్వ) 

 

।।అస్త్రేధికర్ణము।।1-2-2।। 

 

।।సూ.।।అాే చర్వచర్ప్గహ్ణాత్।।1-2-9।। 

 

అాే- భోకగేా తెల్యబ్డువాడు రర్మారమ యే, ఏలనన ఇచట 

చర్భచర్ప్గహ్ణాత్- జస్త్నా వర్ ్ంగమ రద్వర్నాములను చెపుప టచేర 

 

జస్త్నా వర్ ్ంగమ రద్వర్నాములను అనిీ ంట్టన భుజించువాడుగ చెరప బ్డుట చేర అట్టటవాడు 

రర్మారమ యే.  

।।సూ.।। ప్రకర్ణాచచ ।। 1-2-10।। 

 

ప్రకర్ణాత్ చ- ప్రకర్ణమును బ్ట్టటయు(ఇటేల తెల్యుచునీ ద్వ). 

 

ప్రకర్ణము బ్ట్టటయు అటేల తెల్యు చునీ ద్వ.  

।।సూ.।। గుహామ్ ప్రవిషాటవారమ నౌ హి రదదర్శ నాత్।। 1-2-11।। 
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గుహ్యమ్- హ్ృదయగుహ్ను  

ప్రవిష్టట - ప్రవేశ్చంచినవారుగ చెరప బ్డినవారు 

ఆరమ నౌ- జీవారమ , రర్మారమ లు 

హి- ఏలనన 

రదదర్శ న్తత్- అట్లల ప్ుతి యందు చెపుప ట గనప డుట వలన 

 

హ్ృదయగుహ్ను ప్రవేశ్చంచినవారుగ ప్రకృరప్ుతి యందు చెరప బ్డిన వారు జీవ, రర్మారమ లేనని 

ప్ుతి వలన తెల్యుచునీ ద్వ.  

।।సూ.।। విశేష్ణాచచ ।।1-2-12।। 

 

విశేష్ణాత్ చ- విశేష్ణము వలనను 

ప్ుతుల యందు జీవారమ , రర్మారమ లు విశేషించబ్డి యుండుట చేర కూడ (ఈరడు 

రర్మారమ యే) 

 

ఈ అధికర్ణమున విష్యవాకా ములు కృష్యీజ్ఞరేి దమును సంబ్ంధించిన, కఠోరనిష్త్ ల్వనివి. 

వెనుక అధికర్ణముల్వ “సంభోగప్పాప్రేితి చేనీ  వైశేషాా త్” (1-2-8) అను చివరి సూప్రమునందు 

రర్మారమ  సర్భి ంరరా్భ మిగ నునీ ను భోకృేరి ము (స్తఖదుఃఖానుభవము) లేకపోవ్యట వలన 

్గ కా ర్ణము సిద్వంిచును అని చెరప బ్డినద్వ. అయినచ్చ కఠోరనిష్త్ ల్వ “యసా ప్బ్హ్మ  చ క్షప్రమ్ 

చ ఉభే భవర ఓదనః” అనగా “ఎవనికి ప్బ్హ్మ , క్షప్తియుల్రుి రూ ఆహ్యర్మవ్యతున్తీ ర్గ” అను 

వాకా మున భోక ే గా నిరే దశ్చంరబ్డిన వాడు రర్ప్బ్హ్మ మా, జీవ్యడా అనునద్వ సంశ్యము. ఈ 

అధికర్ణముల్వ అరడు రర్ప్బ్హ్మ మే అని నిర్యీించబ్డుచునీ ద్వ.  

 

అంత్తకాక, వెనుకట్ట అధికర్ణముల్వ హ్ృదయమున అలప స్త్నా నమున వేంచేసి యునీ వాడు 

రర్మారమ  అని నిర్యీించబ్డినద్వ. ఇపుప డు కఠోరనిష్త్ ల్వ “గుహ్యమ్ ప్రవిష్టట ” అనగా 

“హ్ృదయగుహ్ల్వ ప్రవేశ్చంచిన ఇరుి రూ” అని చెరప బ్డిన చ్చట ఆ హ్ృదయగుహ్ల్వ ప్రవేశ్చంచి 

యునీ  ఇరుి రూ ఎవరు అను సంశ్యమును, ఉపాసా్త నిగా చెరప బ్డినవాడు రర్ప్బ్హ్మ మే అని  

ఈ అధికర్ణముల్వ విశ్దీకరింరబ్డుచునీ ద్వ.  

 

కఠోరనిష్త్ నందు నచిక్ర, యమ సంవాదమున ఈ విష్యవాకా ములునీ వి. నచిక్తుడు 

వా్ప్సవ్యడను ముని ుమారుడు. ఆ ముని విశి్ జిద్వా గము అను యాగమును చేయుచు 

రరా ందర్భ మున రన సంరద దక్షిణగా సమరిప ంచు చుండెను. అందు పాలీయని గ్యవ్యలను 

సమరిప ంరబ్డుట నచిక్తుడు చూచి, రన రంప్డికి ద్వని వలన “అస్తఖాః” అను అస్తఖములైన 

ల్వకములు లభంచునని చింతించి, రంప్డి చెంరక్గ్న, “ననీు  ఎవరికి ద్వనము చేయుచునీ్త వ్య” 

అని తిరిగ్న తిరిగ్న  ప్రశీ్చ ంచెను. అందులు రంప్డి చీకాు రడి, “నినీు  మృతాు వ్యను 

ద్వనమితేును” అని రల్కెను. అంరట నచిక్తుడు ాను యమల్వకమున క్గ్న, యముడు అచచ ట 

లేని కార్ణమున, అరడు వచుచ వర్ు అచచ ట మూడు ర్గజ్ఞలు అరని కొఱు నిరీక్షించెను. అంరట 

యముడు వచిచ న ప్దర నచిక్తుని చూచి నచిక్తునికి మూడు వర్ములనొసగెను. నచిక్తుడు 

రన రంప్డికి శాంతి కలుగవలెనని, సి ర్పో్పాప్ ే స్త్ధ్నమైన అగ్నీ విదా  తెలుస్తకొన వలెనని, 

మోక్షసి రూరము తెలుస్తకొనవలెనని యముని ప్పారి నాంచెను. ఆ సందర్భ మున యమ, నచిక్ర 

సంవాదము నందల్ వాకా ములే ఈ అధికర్ణమున విష్య వాకా ములు.  
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ఈ అధికర్ణముల్వ, జస్త్నా వర్ ్ంగమములనిీ ట్టన్న ఉరసంహ్యర్ము చేయునద్వ రర్ప్బ్హ్మ మే 

అనియూ, అరడే భోక ే అనియూ, ఈ ఉరనిష్ప్దప కర్ణము మోక్షస్త్ధ్నమైన రర్ప్బ్హ్మ ము 

చెపుప టవలన హ్ృదయగుహ్ల్వ జీవారమ తో బ్దట్ల అనుప్రవేశ్ము చేసి యుండు రర్ప్బ్హ్మ ము 

గురించి ఆరడే ఉపాసా్త డు, ప్పాపుా డు అనియూ జీవ్యడు ఉపాసుడు, ప్పార ే అనియూ 

వివరించబ్డుతుంద్వ. 

 

SLOKAM-86: అాే ఖలి్వ దనాదేర్భ వభృద్వతి కఠప్ురా ధీతోరా సౌ సా్త్ త్ 

86. అాే ఖలి్వ దనాదేర్భ వభృద్వతి కఠప్ురా ధీతోరా సౌ సా్త్ త్ 

నసా్త్ నమ ృతా్య రసికసాేిర్చర్ నిఖిలప్గాసరసలేలయోకేఃే। 

జీవవాా వర్నేమ్ చ ప్రకర్ణవిద్వరమ్ భోకృేతోక్తరే్ ది యోసే్త 

ప్ేరా్ రి ప్ేర్కరి ప్రతినియరర్స్త్ ఛప్తిన్నాా థవా సా్త్ త్।। 
 

ఓదన్తదేః అాే- అనీ ము(ఆహ్యర్ము)  మొదలగు వాట్టని భుజించువాడు 

భవభృత్ ఖలు- జీవ్యడా (అని శ్ంకింర, ఏలనన) 

ఇతి- తినెడు సి భ్యవము జీవ్యనిక్ ప్రసిదమిై యుండుట చేర 

కఠప్ురా ధీతోఽప్- కఠోరనిష్తేు యందు (“యసా  ప్బ్హ్మ  చ క్షప్రమ్ చ ఉభౌ భవర ఓదనః” అను 

వాకా మున) చెరప బ్డినవాడు 

అసౌ సా్త్ త్- జీవ్యడే అగును అని వాదము చేసిన 

న సా్త్ త్- (అద్వ) సరి కాదు.  

మృతా్ రసిక-ే మృతాు వ్యను ఉరస్యచనముగా(మృతుా రా్ సా్య రస్యచనమ్) తీసికొనబ్డిన 

జసినార్చర్ నిఖిల- జస్త్నా వర్ ్ంగములతోనునీ  సమస ేప్రరంచమును  

ప్గాసరః- సంహ్రించుటచే 

రలలయోక్ఃే- వాట్టయొకక  లయమే ఇచచ ట చెరప బ్డుటచేర జీవ్యడు కార్ణము కానేర్డు.  

జీవవాా వర్నేమ్ చ- ఇచచ ట “అాే” అనగా తినువానిగా జీవ్యడు కంటె భనీ మైనద్వ అని  

ప్రకర్ణవిద్వరమ్- ఈ ప్రకర్ణమునందే చెరప బ్డినద్వ(“....స్య ధి్ నః పార్మాపీో తి రది్వ షీోః రర్మమ్ 

రదమ్” అనగా “ఎవడు అధా్ వస్త్య జజ్ఞఞ నమును స్త్ర్థిగా కలవాడై మనసా నబ్డు కళె్ళ మును 

కలవాడై యుండునో అరడు సంస్త్ర్మునకావల నుండు జీ పమహ్యవిషీువ్య ఉరమే నివాసస్త్నా నమైన 

రర్మరదమును పందును” అను మంప్రమును అనుసరించి ఇట్లల ఉపాసన చేయువాడు 

ఉపాసా్త డైన రర్ప్బ్హ్మ మును చేరును అను వాకా ము వలన తెల్యబ్డును 

ది యోః- జీవారమ ును, రర్మారమ ును 

భోకృేతోకిసేే్త- “ఋరమ్ ప్బ్ంతౌ” అను మంప్రమున (అనగా “ఎవరు రంచాగ్నీ విద్వా  నిషాుల్వ, 

న్తచిక్ర ప్బ్దహ్మ ణమును రఠించిన వార్గ అట్టట వారు .....పుణా మును ఫలమైన ఈ ల్వకమున 

ఉందుర్నియు, హ్ృదయమను గుహ్ల్వ చేరి (జీవ, రర్ప్బ్హ్మ లు) యునీ్త ర్నియు, ఉరక ృష్టమైన 

హ్ృదయగరమైన దహ్ర్భకాశ్మున యుందుర్నియు చెరప బ్డెను”) జీవ, రర్ప్బ్హ్మ లు ఇరుి ర్కూ 

సమానమైన కర్మ ఫలము చెరప బ్డినద్వ యనిన 

 

ప్ప్తరా్ రి  ప్ప్తర్కరి  ప్రతి నియరర్స్త్-ప్ప్తరేప్ంచువాడైన రర్ప్బ్హ్మ మునకూ, ప్ప్తరేప్ంచబ్డువాడైన 

జీవ్యను ఇరువ్యర్కూ  వేఱ్వి ఱుగా వా వసినారమైన అనగా రర్ప్బ్హ్మ ము చేర ప్ప్తరేప్ంచబ్డిన జీవ్యడు 

“స్త్క్షాత్ భోకేా” అయిననూ, జీవ్యని ప్ప్తరేప్ంచిన కార్ణముగా రర్ప్బ్హ్మ ము రర్గక్షముగా “భోకేా” అని 

తెల్యబ్డవలసినదని తెలుప టు లేద్వ మఱి యొక విధ్ముగా వివరించవలెననిన 
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ఛప్తిన్నతిసా్త్ త్- ఒకడు ాను మాప్రము గొడుగు వేస్తకొనక గొడుగు వేస్తకొని పోవ్యవారి సమూహ్ము 

నందు పోవ్యచునీ పుప డు అందరిన్న గొడుగులు వేస్తకొని పోవ్యచున్తీ ర్ని చెపుప  విధ్ముగా గౌణముగా 

చెపుప టచే రర్ప్బ్హ్మ మును భోకృేరి ము చెరప బ్డినద్వ అను శ్ంక రరిహ్రించబ్డినద్వ. 

 

కఠోరనిష్త్ ల్వ “యసా ప్బ్హ్మ  చ క్షప్రమ్ చ ఉభే భవతి ఓదనః” అనునపుడు భోక ేగా చెరప బ్డినద్వ 

రర్ప్బ్హ్మ మే, జీవ్యడు కాదు అని నిష్క రింాచుచునీ్త రు.  

 

పూరి్ రక్షము- అనీ ము మునీ గు రద్వర్నాములు తినెడు సి భ్యవము జీవ్యనిక్ ప్రసిదమిై యుండుట 

చేర ప విష్యవాకా మున చెరప బ్డిన వాడు జీవ్యడే యగును అనునద్వ పూరి్ రక్షము.  

 

సిది్వంరము- “మృతాు రా్ సా్య రస్యచనమ్” అనగా “మృతాు వ్యను ఉరస్యచనముగా గొని సకల చర్భచర్ 

మయమైన ్గతేును ఉరసంహ్రించి, చివర్ు ఆ మృతాు వ్యను కూడ ప్గసించు చునీ్త డు” అని ప 

వాకా ములల్వ చెరప బ్డినద్వ. సకల చర్భచర్ములు అనినపుప డు సమస ే జీవ్యలు ప్గసించువాడు 

మళ్ళె  జీవ్యడు కాక, రద్వభ నీ మైన రర్ప్బ్హ్మ మే కావలెను. (ఒకరికి వాకా మందు ప్బ్హ్మ , క్షప్ర 

రదములు ఇచచ ట ఓదనముగా ప్రతిపాద్వంరబ్డుట వలన గౌణార్నాము సకల చర్భచర్ములనియే 

తెల్యవలెను.)  

అంత్త కాక, ఆ వాకా ముల యందే “ ...స్య ధి్ నః పార్మాపీో తి రది్వ షీోః రర్మమ్ రదమ్” అనగా 

ఎవడు అధా్ వస్త్య జజ్ఞఞ నమును స్త్ర్థిగా కలవాడై, మనసా నబ్డు కళె్ళ మును కలవాడై 

యుండునో అరడు సంస్త్ర్మున కావల నుండు జీ పమహ్యవిషీువ్య ఉరమే వాసస్త్నా నమైన 

రర్మరదమును చేరును అను వాకా ము వలన పంద్ధడు వాడు జీవ్యడని, పందబ్డునద్వ 

రర్ప్బ్హ్మ మని తెల్యుచునీ ద్వ.  

అటేల “ఋరమ్ ప్బ్ంతౌ...” అను మంప్రమున హ్ృదయగుహ్ల్వ ప్రవేశ్చంచిన వారుగా చెరప బ్డిన 

వారు జీవారమ , రర్మారమ లే. 

 

ఏలనన, అంరు ముందు మంప్రమైన, “రమ్ దుర్దర్శ మ్ గూఢమ్ అనుప్రవిష్టమ్ గుహ్యహిరమ్” 

అను మంప్రమున “బ్దహేా ంప్ద్వయములతో దరిశ ంరజ్ఞలని జీవారమ  తో బ్దట్ల, అనుప్రవేశ్ము చేసి, 

జీవారమ ు తెల్యుండా కూడి యునీ వాడు, ఇచాా , జజ్ఞఞ న, ప్రయాీ ద్వ వాా పార్ములు 

ఆధ్యర్భూతుడు, సన్తరనుడు అయిన రర్ప్బ్హ్మ ము. వానిని ఉపాసించిన శాంతి కలోును” అని 

చెరప బ్డినద్వ. కనుక జీవారమ  తో కూడి యునీ వాడు రర్ప్బ్హ్మ మే, కాని, జీవారమ  కూడి యునీ ద్వ 

బుద్వయిో, ప్పాణమో కానేర్దు. అయినచ్చ జీవ, ప్బ్హ్మ ములు ఇరుి ర్ు కర్మ ఫలము చెరప బ్డినద్వ 

యనిన, జీవ్యడు “స్త్క్షాత్ భోకేా” . కాని రర్ప్బ్హ్మ ము జీవ్యనితో కలసి యుండుట వలన, ాను 

ప్రరా క్షముగా భోక ే కాునీ ను, అందరూ గొడుగులు వేస్తకొని పోవ్యచునీ పుప డు, ఒక వా కి ేాను 

ఛప్రము ద్వలచ క పోవ్య చుండినను, చూచు వారు అందరూ ఛప్రధ్యరులే అని చెరప బ్డు 

“ఛప్రన్నతినా్త యము” ప్రకార్ము, గౌణముగా రర్ప్బ్హ్మ మును భోకృేరి ము చెరప బ్డినద్వ. ఆ 

విధ్ముగా రర్ప్బ్హ్మ మును భోకృేరి ము కలద్వ యను సంశ్యము ఈ జశ్చలకమున 

రరిష్క రింరబ్డినద్వ. 

 

SLOKAM-87: సరిే మ్ సి్త్ ది రాే నశ్ా న్ జజఞ ఇతి విభజనాత్ పంగా ధీరమ్ తు 

సరిే మ్ 

87. సరేి మ్ సి్త్ ది రేా నశా్ న్ జజఞ ఇతి విభజనాత్ పంగా ధీరమ్ 

తు సరేి మ్  
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బుది్వః ప్పాణోథవేతి రి ృరమితి ప్బ్తోరీజవ ఏకసయేోశ్చ । 

మైవమ్ జంతౌ చ సరేి  ప్ుతిరియముచిా కర్మ  భంగాా రా నశ్ా న్ 

రప్రప శ్ా ప్రప్కమోనాా శ్య ఇదమప్ చాభాషి పూరి్వ రర్వదా్ ః।। 
 

సరేి మ్ సా్త్ ది తి ే అనశీ్ న్ జ్ ఞః ఇతి విభ్న్తత్- “ది్వ స్తరరీ్భ” అను ఉరనిష్ద్వి కా ము 

వాా ఖాా నము చేయునపుడు పంగ్న ప్ుతి యందు “రయోర్నా ః ప్రప లమ్ సి్త్ ది తి”ే  

ఇతి సరేి మ్- అని భక్షించు అంశ్మును అంరఃకర్ణరర్ముగను, “అనశీ్ న్ అనోా  అభచాకీతి” 

అని ఉరరే్భంశ్మును జీవ రర్ముగను చెరప బ్డినద్వ. ఈ ఇరుి రూ అనగా సరేి అథవా 

అంరఃకర్ణము, క్షేప్రజ్ఞఞడు అథవా జీవ్యడు అని నిర్యీమగుట చేర  

పంగా ధీరమ్ సరేి మ్ తు బుద్వఃి అథవా ప్పాణః- పన ఉద్వహ్రించిన సరేి మనునద్వ బుద్వ,ి అథవా 

ప్పాణము అగును 

ఇతి- అని అని యించుటు కార్ణము 

ఇహ్- ఈ ప్రకర్ణమునందు 

ఋరమ్ ప్బ్తోః- కర్మ ఫలమును అనుభవించు 

రయోశ్చ - బుద్వ ిమఱియు క్షేప్రజ్ఞఞల యందు 

జీవ ఏకః- క్షేప్ర్ఞ అను శ్బ్దము వలన చెరప బ్డిన జీవారమ . (అని) ఈ విధ్ముగా సంశ్యించిన 

మైవమ్- అద్వ సరి కాదు 

ఇయమ్ సరేి ప్ుతిః- “సరేి ” అను పంగప్ుతి యందు చెరప బ్డిన శ్బ్దము యొకక  అర్నాము 

్ంతౌ చ ఉచిా- “సరేి మ్ అత్తసీషేు ్ంతుషు” అను కోశ్వచనము వలన “్ంతుర్జనా  శ్రీరిణః” 

అను వాకాా నుగుణముగా జీవారమ ు అని యించును. “కర్మ భుక్” అనగా, కర్మ ఫలభోక ే అయిన 

జీవారమ  

 “అనశీ్ న్ న” - “అనశీ్ న్” అను శ్బ్దప్రయోగమును అరిుడు కాడు. “అనశీ్ న్” అనునద్వ అరడి 

సి రూరమును విరుదమిైనద్వ.  

రత్- అందువలన  

ప్రశీ్ -ప్రప్కమోఽనా్త యశ్ః- నచిక్తుడు యముని నుండి “యే యమ్ ప్ప్తత్త విచికిాా ..” అనగా 

“జసూనా ల సూక్షమ  శ్రీర్మును విడచి పోయిన ఏ ముుేని గురించి విరుది్వభప్పాయములతో 

విశే లషించుకొనుచుందుర్గ ఆ ముుేనికి లభంచు మోక్ష రరేి మును తెల్సికొనవలెనని కోరనో  

అన్తా శ్యః- మోక్షసి రూరము యొకక  విజ్ఞఞనమును ఉపాయమైన రర్భవర్రరేి ము యొకక  

జిజ్ఞఞసు అద్వ మూలము 

ఇదమప్ చ- ఈ ప్రశీ్  యొకక  వివర్ము కూడా  

పూరి్భ రర్భదైా ః- మొదట్ట మఱియు రరువార వాకా సందర్భ ములచే 

అభ్యషి- జీ పభ్యషా్ కారుల చేర ఈ అధికర్ణము యొకక  భ్యషా్ సందర్భ మున నిరూప్ంరబ్డెను 

 

 “ది్వ స్తరరీ్భ” అను ఉరనిష్ద్వి కా మును వాా ఖాా నము చేయునపుడు “పంగ్నప్ుతి”నందు 

“రయోర్నా ః ప్రప లమ్ సి్త్ ది జతి”ే అని భక్షించునద్వ అంరఃకర్ణమును అని యించుటయూ, 

“అనశీ్ న్ అనాో  అభశాకతీతి”  అను ఉరరే్భంశ్మును జీవరర్ముగా చెపుప టయూ, ఇట్లల ఈ రంట్టన్న 

సరే్ ి ము  లేద్వ అంరఃకర్ణము, క్షేప్రజ్ఞఞడు లేద్వ జీవ్యడు అని నిర్యీించుట వలననూ ఈ 

ప్రకర్ణమున కర్మ ఫలమును అనుభవించునద్వ బుద్వ ిమఱియు క్షేప్రజ్ఞఞల యందు క్షేప్ర్ఞ అను 

శ్బ్దము చేర చెరప బ్డినద్వ జీవారమ యే అని ఆశ్ంక కలుగవచుచ ను. 

 

అందులు సమాధ్యనము ఈ జశ్చలకమున చెపుప చునీ్త రు.  
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అట్లల అర్నాము చేసికొనుట సరి కాదు. “సరేి ” అని పంగా ” ప్ుతి యందు చెరప బ్డిన శ్బ్దము యొకక  

అర్నాము “సరేి మ్ అత్తసీషేు ్ంతుషు” అను వచనము చేరనూ, “్ంతుర్జనా  శ్రీరిణః” అను 

వాకాా నుగుణముగ జీవారమ క్ అని యించును. “కర్మ భుక్”, అనగా కర్మ ఫలభోక ే అయిన జీవారమ  

“అనశీ్ న్” (భుజింరక) అను శ్బ్ద ప్రయోగముచే అరిుడు కానేర్డు. “అనశీ్ న్” అనునద్వ వాని 

సి రూరమును విరుదమిైనద్వ. కనుక అచచ ట చెరప బ్డిన భక్షించుచునీ  రక్షి కర్మ ఫలభోక ేఅయిన 

జీవారమ యే. అట్లల భక్షింరక ప్రకాశ్చంచుచునీ ద్వ రర్మారమ .  

 

అందువలన, నచిక్తుడు “యే యమ్ ప్ప్తత్త విచికిాా ” అనగా “జసూనా ల, సూక్షమ  శ్రీర్మును విడచి 

పోయిన ఏ ముుేని గురించి విరుది్వభప్పాయములతో జిజ్ఞఞస్తవ్యలు విశే లషించుకొను చుందుర్గ ఆ 

ముుేనికి లభంచు మోక్ష రరేి మును తెల్సికొనవలెను” అని యముని కోరిన సందర్భ మున 

రది్వ వర్ముల ప్రసే్త్వన యందు జీ పభ్యషా్ కారుల చేర ఈ విష్యము నిరూప్ంరబ్డెను. అనగా, అట్టట 

ముుేడు జీవారమ  ప్పార ే యనియూ, ఆ ముుేడు పంద్ధడు రర్మరదన్తథుడైన రర్ప్బ్హ్మ ము 

ప్పారా మనియూ తెల్యు చునీ ద్వ. 

 

(ఇంరట్టతో అత్తరధేికర్ణము ముగ్నసినద్వ). 

 

।।అనరే్వధికర్ణము।। 1-2-3।। 

।।సూ. ।।అనరే్ ఉరరతే్తః।।1-2-13।। 

 

అనరే్ః- నేప్రమున నుండువానిగా ప్ుతి యందు చెరప బ్డిన వాడు (రర్ప్బ్హ్మ మే ఏలనన) 

ఉరరత్తఃే- అందు చెరప బ్డిన గుణములు రర్ప్బ్హ్మ మునక్ సంభవించుట వలన 

 

నేప్రముల నుండువానిగా ప్ుతియందు చెరప బ్డిన వాడు రర్ప్బ్హ్మ మే, ఏలననగా అందు 

చెరప బ్డిన గుణములు (అభయమ్, అమృరమ్, సమయది్వ మరి మ్ మొదలైనవి) రర్ప్బ్హ్మ ము 

నందే యుండుట సంభవము.  

।।సూ. ।।జసా్త్నాద్వ వా రదేశాచచ ।। 1-2-14।। 

 

జస్త్నాన్తద్వ వా రదేశాత్ చ- చక్షుసా్త న జసినాతి మొదలగునవి రర్ప్బ్హ్మ మును ఉండునవిగా 

ప్ురా ంరర్మున చెరప బ్డుట చేరను  

 

చక్షుసిా ితి, నియమనము, ధ్యర్ణము మొదలగునవి రర్ప్బ్హ్మ మును ఉండెడివిగా 

ప్ురా ంరర్మున  చెరప బ్డుట చేర ప్రకృరమున చక్షుసా్త  నందుండు వానిగా చెరప బ్డిన వాడు 

రర్ప్బ్హ్మ మే.  

।।సూ. ।। స్తఖవిశ్చషాట భధ్యనాదేవ చ।। 1-2-15।। 
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స్తఖవిశ్చషాటభధ్యన్తత్ ఏవ చ- స్తఖ విశ్చషుటడుగ చెరప బ్డిన వాడే చక్షుసా్త  నందుండువానిగా 

చెరప బ్డి యునీ ందున అరడు రర్ప్బ్హ్మ మే  

 

ప్రకృరమున స్తఖవిశ్చషుట నిగా చెరప బ్డిన రర్ప్బ్హ్మ మే (కమ్ అనగా స్తఖము ప్బ్హ్మ , ఖమ్ అనగా 

ఆకాశ్ము ప్బ్హ్మ  ) ఉపాసను చక్షుసా్త నందుండు వానిగా చెరప బ్డుటచే న్తరడే రర్ప్బ్హ్మ మే 

।।సూ. ।।అర ఏవ చ స ప్బ్హ్మ ।। 1-2-16।। 

 

అర ఏవ చ- ఈ హేతువ్యలచే  

సః- నేప్రమునందల్ పురుషుడు  

ప్బ్హ్మ - రర్ప్బ్హ్మ ము 

 

పన చెప్ప న హేతువ్యలచే నేప్రమున నునీ ట్లల చెరప బ్డినద్వ రర్ప్బ్హ్మ ము 

।।సూ. ।। ప్ుతోరనిష్రా గరా భధ్యనాచచ ।।1-2-17।। 

 

ప్ుతోరనిష్రక గరా భధ్యన్తచచ - ఉరనిష్తేుల యందు ప్రతిపాద్వంరబ్డిన రర్ప్బ్హ్మ మును తెల్సి 

కొనిన వానిచే విచారించదగ్నన అరిచ ర్భద్వ మార్మోు ఈ అక్షిపురుష్ ఉపాసను ఉరదేశ్చంచి 

యునీ ందున 

 

ఉరనిష్తేులయందు ప్రతిపాద్వంరబ్డిన రర్ప్బ్హ్మ మును తెల్సికొనినవానిచే విచారించదగ్నన 

అరిచ ర్భద్వమార్మోు నేప్రము నందల్ పురుషుని ఉపాసించువానికి తెల్ప  యునీ ందున నేప్రమున 

నునీ వాడుగ చెరప బ్డినద్వ రర్ప్బ్హ్మ మే.  

।।సూ. ।।అనవసాిత్తర్సంభవాచచ  న్వరర్ః।। 1-2-18।। 

 

ఇరర్ః- ఇరర్ములై ప్రతిబ్ంబ్దదులు 

న- అక్షి పురుషుడు కాడు. (ఏలనన)  

అనవసినాత్తః- జసినార్ముగ నుండనందున  

అసంభవాచచ - అమృరాి దులు ద్వని యందుండుట అసంభవమగుట వలననూ 

 

నేప్రమున నుండునద్వగా చెరప బ్డిన ప్రతిబ్ంబ్దదులు అసినార్మగుట చేరను, అమృరాి దులు 

లేనిదగుట చేరను అవి అక్షిపురుషుడు అనగా రర్మారమ  కాదు 

 

ఈ అంరర్భధికర్ణముల్వ విష్యవాకా ములు ఛంద్ధగా్య రనిష్త్ యందల్ ఉరకోసలవిదా ు 

సంబ్ంధించినవి. “ఉరకోసలుడు” “సరా కామజ్ఞబ్దల” శ్చషుా డు. ఉరకోసలుడు, సరా కామ జ్ఞబ్దల 

వదద 12 సంవరా ర్ములు ప్బ్హ్మ విదా కై శ్చషా్ రికము చేసిన ప్దర, సరా కామ జ్ఞబ్దల ఆ ప్బ్హ్మ విదా  

నేర్ప కనే దేశాంరర్ము పోవ్యను. అపుప డు ఉరకోసలుని భకి ే, ప్శ్దలిు మెచిచ , సరా కామ జ్ఞబ్దల 

గృహ్ముల్వ అగుీ లు ఉరకోసలునికి రమ జజ్ఞఞన్తనీి  ఆరనికి ఉరదేశ్ము చేసే్త్యి. అట్లల రద్వశ ంచిన 

రరువార, ఆ అగీు లు “సరా కామ జ్ఞబ్దల వచిచ  న్ను అసలు మారో్భనీి  పూరిగేా చెబుాడు” అని 
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ఉరకోసలునికి తెలుపుాయి. రరువార దేశాంరర్ము నుండి తిరిగ్న వచిచ న సరా కామ జ్ఞబ్దల, 

విష్యము తెల్సికొని, ఉరకోసలునికి మార్నోిరే దశ్ము చేసే్త్డు. ఆ సందర్భ ము నందల్ 

ఉరనిష్ద్వి కా ములు ఈ అధికర్ణమున విష్యవాకా ములు. 

 

ముందుగా అగుీ లు “ప్పాణమ్ ప్బ్హ్మ , కమ్ ప్బ్హ్మ , ఖమ్ ప్బ్హ్మ ...”  ఇాా ద్వగా ఉరదేశ్ము చేసినవి. 

రరువార “సరా కామ జ్ఞబ్దల” “య ఏష్ అక్షిణి పురుష్ః దృశా్ ర ఏష్ ఆత్తమ తి హో వాచ 

ఏరదమృరమభయమేరత్ ప్బ్హేమ తి రదా దా ప్ అసిమ న్ సరిప రి్గ ద్వకమ్ వా సించతి వర్ేమ న్న ఏవ 

గచా తి” అనగా ఆ అక్షి యందు చూడబ్డు వాడు “ఆరమ ”. “అరడు మర్ణము లేనివాడు. భయము 

లేనివాడు. ....అరడు సర్ి  ుభములను కల్ంోచును. ముల్వలకములను ప్రకాశ్చంచును. ..”  

 

ఇచచ ట, అక్షి యందు చూడ బ్డు వాడు రర్ప్బ్హ్మ మా లేక  

 

1. జీవారమ  యా. ఏలననగా మనము కండుల తెర్చిననే మనల్వ జీవారమ  ఉనీ ట్లల. లేునీ  జీవారమ  

లేనట్లల గనుక.  

2. లేక అద్వ వేఱొక దేవావిశేష్మా! ఏలనన నేప్రమును దృషిట కలోునద్వ కాంతి కిర్ణముల వలన. 

ఆ కిర్ణములు దేవా చ్చద్వరములు.  

3. లేద్వ అరడు ప్రతిబ్ంబ్రూపుడా.ఏలననగా నేప్రమున ఏర్ప డునద్వ ఎపుప డైనను ప్రతిబ్ంబ్ము 

కనుక.  

 

అనునద్వ ఇచచ ట ప్రధ్యనమైవ సంశ్యము. ఈ సంశ్యము సప్రమాణికముగా రరిష్క రింరబ్డి, ఆ 

నేప్రమున ఉనీ  అక్షి పురుషుడు “రర్ప్బ్హ్మ మే” అని ఈ అధికర్ణమున నిష్క జరింారబ్డుతుంద్వ. 

 

వెనుక అధికర్ణములల్వ సి రూర ప్బ్హోమ పాసనము(అర్భచ ా మూరినేి ఉపాసించుట మొదలైనవి), 

చిచా రీర్క ప్బ్హోమ పాసనము(అనగా చిత్ శ్రీర్ముగా గల రర్ప్బ్హ్మ ను ఉపాసించుట), అచిచా రీర్క 

ప్బ్హోమ పాసనము(అచిత్ శ్రీర్ముగా గల రర్ప్బ్హ్మ ను ఉపాసించుట) అను ప్తివిధ్ములైన 

ఉపాసనములను తెల్సికొని యునీ్త ము.  

ఈ అధికర్ణముల్వ కామా విదా  గురించి ప్రసే్త్వించబ్డినద్వ. ఇద్వ రండు విధ్ములు  

1. చిదుపాసనము(చిరప ద్వర్నామును ఉపాసించుట) 

2. అచిదుపాసనము(అచిరప ద్వర్నామును ఉపాసించుట).  

ఈ ఉస్త్నములు రరిమిర ఫలములుండును. అనగా ఈ ఉపాసనముల వలన మోక్షము లభా ము 

కాదు.  

 

మఱియొక ఉపాసనము ప్రతీకోపాసనము. అనగా ప్పాణాదులను ప్బ్హ్మ ముగా భ్యవించి ఉపాసించుట. 

ఛంద్ధగా్య రనిష్త్ ల్వ న్తమము, వాుక , మనసా్త , సంకలప ము, చిరమేు....ఇట్లల వేఱ్వి ఱు ప్రతీకలను 

ప్బ్హ్మ ముగా భ్యవించి ఉపాసనము చెరప బ్డినద్వ. ీట్టకి కూడా రరిమిర ఫలములుండును రరప  

రర్ప్బ్హ్మ ప్పాప్ ేకొఱు కాదు.  

 

పన చెరప బ్డిన ఉరనిష్ద్వి కా ములల్వ, “ప్పాణమ్ ప్బ్హ్మ , కమ్ ప్బ్హ్మ , ఖమ్ ప్బ్హ్మ ” అని 

చెరప బ్డినపుప డు ప్పాణశ్రీరుడైన, అరరిచిా నీ స్తఖశ్రీరుడైన, ఆకాశ్శ్రీరుడైన రర్ప్బ్హేమ  

ప్రతిపాద్వంరబ్డెను. కనుక ఇచచ ట కూడా ప్రతీకోపాసన కాక రర్ప్బ్హోమ పాసనమే చెరప బ్డినద్వ. 

రరువార సరా కామ జ్ఞబ్దల చేర బ్దధించబ్డినద్వ కూడా రర్ప్బ్హోమ పాసనమే. 
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SLOKAM-88: యది ృాేదేర్ా  ఏషోఽక్షిణి ప్యరుష్ ఇతి ప్ూయ మాణసే్త జీవ్య 

88. యది ృాేదేరా్  ఏషోఽక్షిణి ప్యరుష్ ఇతి ప్ూయ మాణసే్త జీవ్య 

యద్వి ఽకో్షోరేదవాఽరా్ ః ప్రతికృతిర్థవా రప్రదృశేా తి చేనా । 

ఏరప్దర హ్మ్మ ా రదేవామృరమభయమిదమ్ కమ్ ఖమిాా దా ధీత్తః 

సంయది్వ మరి ముఖ్ా ః జసాితి నియతి బ్లాదరిచ ర్వదుా క్తరేశ్చ ।। 
 

యది ృాేదేః- “య ఏష్ అక్షిణి పురుషోదృశా్ త్త” అను ఛంద్ధగా  ప్ుతి యందు నిరే దశ్ము 

చేయబ్డిన శ్బ్దముల వలన తెల్యబ్డు 

య ఏషో అక్షిణి పురుష్ ఇతి- అక్షి యందు ఏ పురుషుడు కానప డునో అనిన(అరడు) 

ప్ూయమాణసే్త జీవ్య- ప్ుతి యందు చెరప బ్డిన జీవారమ యే. ఏలననగా, నేప్రములు తెర్చుట, 

మూయుట చేయుట వలననే జీవారమ  శ్రీర్ము నందు ఉండుట, లేుండుట గురింేచనగును.  

యద్వి - లేద్వ అరడు 

అకీ్షోః దేవా అర్క ః- నేప్రమును దేవాభూతుడైన సూరాు డు, “ఆద్వరా  చక్షుః భూాి  అక్షిణీ 

ప్పావిశ్త్” అని చెరప బ్డిన వాడు లేద్వ 

రప్ర- ఆ నేప్రము నందు 

దృశాా - కానప డు 

ప్రతికృతిర్థవా- పురుషుని ప్రతిబ్ంబ్ము కావచుచ ను. ఏలననగా “దృశా్ త్త” అని సప ష్టముగా ప్ుతి 

యందు చెరప బ్డినద్వ.  

ఇతి చేత్- ఇట్లల శ్ంకించిన 

న- అద్వ సంభవించదు 

ఏరప్దర హ్మ  ఏరదేవ అమృరమ్ అభయమ్ ఇదమ్ శ్ంఖమ్ ఇాా దా ధీరః- ముందు వచుచ  

వాకా ములందు “ఏరదమృరమ్ అభయమ్ ఏరప్దర హ్మ  ప్పాణోప్బ్హ్మ  కమ్ ప్బ్హ్మ  ఖమ్ ప్బ్హ్మ  “ అని 

చెరప బ్డిన ప్ుతి కార్ణముగా అమృరరి ము, అభయరి ము, అరరిచిా నీ మైన 

ఆనందసి రూరరి ము మొదలైన ధ్ర్మ ములు రర్మారమ ు రరప  వేఱెవి రికిన్న సంభవించని 

కార్ణముగ (ఇచచ ట చెరప బ్డిన) అక్షిపురుషుడు రర్మారమ యే.  

సంయది్వ మరి ముఖ్యా - “ఏరమ్ సంయది్వ మ ఇాా చక్షత్త ఏష్ ఉ ఏవ వామనిః, ఏష్ ఉ 

ఏవభ్యమనిః” అని ప్ుతులందు చెరప బ్డినట్లల సర్ి కళా్య ణగుణాప్శ్యరి మూ, ఆప్శ్చతులు 

శ్చభనకార్కమూ, సర్ి ల్వక ప్రకాశ్కమునూ మొదలైన గుణములు గల 

జసినాతి నియతి బ్లాత్- “యశ్చ క్షుషి తిష్నా్” అని నేప్రమున నుండి నియమించుట చేరనూ 

అరిచ ర్భదాు కిరేశ్చ - ప్బ్హ్మ విదులు అస్త్ధ్యర్ణమైన అరిచ ర్భద్వ మార్మోున పోవ్యటను గూరిచ  

అక్షిపురుష్విదా్వ నిషాునికి చెరప బ్డి యుండుట చేరను అక్షిపురుషుడు రర్మారమ యే అని 

నిశ్చ యమగుచునీ ద్వ. 

 

“వెనుక అధికర్ణమునందు ఉపాసుని హ్ృదయగుహ్ ల్వన నునీ వాడు రర్ప్బ్హ్మ ము అని చెపుప ట 

అయినద్వ. ఈ అధికర్ణమున ఉపాసుని నేప్రమున కానిప ంచు పురుషుడు రర్ప్బ్హ్మ మే అని 

నిరూప్ంచబ్డుచునీ ద్వ. నేప్రమునందు కానప డు పురుషుడు ప్రతిబ్ంబ్దరమ యో, దేవా విశేష్మో, 

జీవారమ యో కాక రర్ప్బ్హ్మ మే అని ఇచచ ట నిష్క రింాచుచునీ్త రు.  

 

ఛంద్ధగా్య రనిష్త్ యందు, అక్షివిదా  యందు చెరప బ్డిన పురుషుడు జీవారమ యే, ఏలననగా, కండుల 

తెర్చుట, మూయుట చేయుట వలననే జీవారమ  శ్రీర్మునందు ఉండుట, లేుండుట 

గురింేచనగును. అట్లల కాునీ  నేప్రమును దేవాభూతుడైన సూరుా డు. లేద్వ ఆ నేప్రమునందు 
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కానప డు వేఱ్వ పురుషుని ప్రతిబ్ంబ్ము కావచుచ ను. “ అని శ్ంకించిన(పూరి్ రక్షమును) 

సమాధ్యనము చెరప బ్డుచునీ ద్వ.  

పన ప్రసే్త్వించినవేమియునూ సంభవము కాదు. ఏలననగా ఆ ప్ుతి వాకా ములల్వ “ఏరదమృరమ్ 

అభయమ్ ఏరప్దర హ్మ  ..” అని చెరప బ్డినద్వ. అనగా అచచ ట ఆ పురుషుని ధ్ర్మ ములుగా 

చెరప బ్డిన అమృరరి ము, అభయరి ము, అరరిచిా నీ మైన ఆనందసి రూరము, 

సర్ి కళా్య ణగుణాప్శ్యరి ము, ఆప్శ్చరశ్చభనకార్రి ము, సర్ి ల్వకప్రకాశ్కరి ము మొదలైన 

ధ్ర్మ ములు రర్ప్బ్హ్మ మును రరప  వేఱెవి ర్కూ సంభవించవ్య. అంత్తకాక, ప్బ్హ్మ నిదులు 

అస్త్ధ్యర్ణమైన అరిచ ర్భద్వమార్రోయనము అక్షిపురుష్విదా్వ నిషాునికి చెరప బ్డినద్వ. కనుక, ఇచచ ట 

చెరప బ్డిన అక్షిపురుషుడు రర్ప్బ్హ్మ మే అని నిశ్చ యమగుచునీ ద్వ. 

 

SLOKAM-89: సి్త్ రంత్రా్గ రేంసిాస్త ప్ుతిషు న ఫలదస్వా వ వేదా రి వాదః 

89. సి్త్ రంత్రా్గ రేంసిాస్త ప్ుతిషు న ఫలదసా్వ వ వేదా రి వాదః 

కలాా ణాల్వకనాదేరివ విధిబ్లతో వేదనసా్త్ ర్వాాి త్। 

రస్త్మ దక్షా ంరర్సాః ప్రతికృతి ప్యరుషో యుజా త్త పూరి్ రక్షే 

స్యయమ్ పూరి్వ రర్వసా రా ధికృతిషు యథాసంభవమ్ 

న్నతిరూహాా ।। 
 

సి్త్ రంత్రా్గ రంేసిాస్త- సి్త్ రంప్రా మును పంద్వన “యదిే ద్వత్ ప్రభు సంహిాత్ అధిగరమ్ 

శ్బ్దప్రమాణచిా ర్మ్”అని చెరప బ్డిన వేదమునందు విధించబ్డిన విష్యమునందు 

యుకేాయుకరేి ము అని యించని కార్ణము 

ప్ుతిషు-వేదములందు 

వేదరి వాదః- ఉపాసన చేయవలెనని విధించు వాకా ములు  

ఫలదస్వా వ న- ఫలప్రద్వనము చేయుటు సమర్నామైన దేవాదులక్ అని యించవలెనను 

నియమము లేదు 

విధిబ్లరః- చ్చదకవాకా ముల ప్పామాణా ర బ్లము వలన 

కలాా ణాల్వకన్తదేరివ- విహిరమైన స్తవర్మీు, చందనము, ర్రీ ము, దర్ప ణము మొదలైన 

మంగళప్దవా ముల అవల్వకనము, సప ర్శ  మొదలైనవి మంగళమును కార్ణమగునట్టట 

వేదనసా్త్ ర్ నావాి త్- వసే్తవ్య లేునీ నూ ద్వని ఉపాసనయు ఫలస్త్ధ్నమగుటచేర 

రస్త్మ త్- అట్టట వసే్తవ్యల ఉపాద్వనము చేర  

పూరి్ రక్షే- అంరర్భధికర్ణము యొకక  పూరి్ రక్షమును వివరించునపుడు 

అక్షా ంరర్సనాః ప్రతికృతి పురుష్ః యు్ా త్త- నేప్రమునందు కానప డు ప్రతిబ్ంబ్రూరమైన 

పురుషుడు ఉపాసా కోట్ట యందు చేరుటు అరిుడు 

స్యయంన్నతిః- ఈ విధ్మైన యుకేాయుక ేవిచార్మైన న్నతియును 

పూరి్భ రర్భస్త అధికృతిషు అప్- పూరి్ రక్షమున వెనుక అధికర్ణములందు మఱియు ఇక 

ముందువచుచ  అధికర్ణములందునూ 

యథాసంభవమ్- ఔచిాా నుస్త్ర్ముగా 

ఊహ్యా - విచారించదగును 

 

నేప్రము నందుండు పురుషుని ఉపాసన మోక్షమునుదేదశ్చంచబ్డినద్వ. ద్వనివలన నేప్రమునందు 

కానప డు ప్రతిబ్ంబ్దరమ  సి యముగా ఫలప్రదము కాదు.  అందువలన ఆరడికి ఉపాసా రి ము ఎట్లల 
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కలోును! అని సిది్వంతి ప్రశీ్చ ంచిన, ద్వనికి పూరి్ రక్షము చెప్ప డు సమాధ్యనము ఈ జశ్చలకమున 

ఈయబ్డినద్వ.  

ప్ుతి యందు చెరప బ్డిన విష్యమున అందు ఎట్లల చెరప బ్డినద్ధ అటేల విశిా సము కల్ ో

యుండవలెను. ఉద్వహ్ర్ణమును, వేద్వంగశాత్తసమేైన శ్ున శాత్తసమేున  

 

స్తవర్మీ్ చందనమ్ ర్రీ మ్ ....మంగళ్యని ప్రయుం్త్త” యని స్తవర్మీు, చందనము, 

ర్రీ ములు, దర్ప ణము మొదలైన మంగళప్దవా ముల దర్శ నము/ సప ర్శ  వలన మంగళము 

కలోును, పాష్ండుని దర్శ నము వలన అమంగళము కలోును, అని చెరప బ్డినద్వ. అచచ ట 

చెరప బ్డినట్లల విశి్ సించవలెను రరప  అచచ ట విచార్మును అవకాశ్ము లేదు. ప్ుతి యొకక  

సర్ి సి్త్ రంప్రా మే అచచ ట ముఖా ముగా ప్గహించవలెను. అందువలన ఈ పూరి్ రక్షము 

స్తసంగరమనియే చెరప దగును అని భ్యవము. 

 

SLOKAM-90: పూర్ి నాా యేఽగ్నా  విదా్వ  ప్యర్ర ఉరనా మధ్ా రసేి ప్ర 

రస్త్మ త్ 

90. పూరి్ నాా యేఽగ్నా  విద్వా  ప్యర్ర ఉరనా మధ్ా రసేి ప్ర 

రస్త్మ త్ 

రది నా  ప్బ్హ్మ విద్వా ఽనుగతిరితి భవేదక్షివిద్వా  రతోఽనాా । 

మైవమ్, విచిి తి ేర్ంగైరా్ హి భవతి మిా చాంగాఽన్వకధ్యఽస్త్ా ః 

ప్పోకమే్ చ ప్బ్హ్మ విదా్వ నుగుణమిహ్ ఫలమ్ ప్పాకచ నప్బ్హ్మ దృజషిటః।। 
 

పూరి్ న్తా యే- వెనుక అధికర్ణమునందు 

అగ్నీ విదా్వ పుర్రః ఉరనా- న్తచిక్ాగ్నీ  విదా యు ప్బ్హ్మ విదా  కనీ  ముందుగనే ఉరద్వష్టమైనద్వ 

అప్రతు- ఈ అక్షా ంరర్భధికర్ణమునందును 

మధా్ రః ఉరనా- ప్బ్హ్మ విదా  మధా్ ల్వ ఉరదేశ్చంచబ్డుచునీ ద్వ.  

రస్త్మ త్- వెనుక అధికర్ణము కనీ  ఇద్వ భనీ మైన విధ్యనమున నునీ  కార్ణమున  

రది త్- వెనుక అధికర్ణమునందును అటేల 

ప్బ్హ్మ విదా్వ నుగతిః న- ప్బ్హ్మ విదా  యొకక  సంబ్ంధ్ము లేద్వ అనుగతి లేదు. ఏలననగా మధా్  

వచిచ న అగ్నీ విదా ల్వ ప్బ్హ్మ విదా  విచాే దమై యుండును 

ఇతి- ఈ కార్ణము వలన 

అక్షివిద్వా  రరః అన్తా  భవేత్- అనంరర్ము ఉరదేశ్చంచబ్డిన అక్షివిదా యు ప్బ్హ్మ విదా  కనీ  

భనీ మైనద్వ. ఏలననగా మొదట ప్బ్హ్మ విదా  ఉరదేశ్చంచబ్డినద్వ. అనంరర్ము అక్షివిదా  

ఉరదేశ్మునీ ద్వ. అందువలన అనంరర్ము వచుచ  అక్షివిదా , ప్బ్హ్మ విదా  కనీ  భనీ మైనదే 

కావలెను. ఇట్లల ఆశ్ంక కల్నో 

మైవమ్- అట్లల సందేహించుటు అవకాశ్ము లేదు. ఏలననగా 

అంగః విచిా తిఃే న భవతి- రన అంగములల్వ ముఖా మైన అంగ్నకి వా వధ్యనముండదు. “న హి 

సి్త్ ంగమ్ సి వా వధ్యయకమ్” అని ప్రసిదమిైన న్తా యము కార్ణముగా అగ్నీ విదా యు 

ప్బ్హ్మ విదా ు అంగమగుటచేర ప్బ్హ్మ విదా  విచాే దమైనదని సందేహించుట యుకమేు కాదు.  

అసా్త్ ః అంగాచ అనేకధ్య మిా- ఈ అగ్నీ విదా యు ప్బ్హ్మ విదా ు అంగమనుట అనేక కార్ణముల 

చేర కలోును. లేునీ  

ఇహ్- ఈ అగ్నీ విదా  అంరమునందు 

ప్బ్హ్మ విదా్వ నుగుణమ్- ప్బ్హ్మ  విదా ు అనుగుణమైన  
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ఫలమ్ చ ప్పోకమే్- ఫల్రమూ చెరప బ్డినద్వ.  

ప్పాకచ  ప్బ్హ్మ దృషిటః న- మొదట కూడా అద్వ ప్బ్హ్మ విదా యే. అచచ ట దృషిట విధి లేదు. అందువలన 

ఈ విధ్మైన సందేహ్మును అవకాశ్ము లేదు. 

 

ఈ అధికర్ణము పూరి్ రక్షము, సిది్వంరమును కూడ 88 వ జశ్చలకము నందు వివరించబ్డినవి. 89 వ 

జశ్చలకమున ఈ అధికర్ణము మఱియూ వెనుక అధికర్ణమునకూ చేయబ్డిన పూరి్ రక్షము ఏ 

ఆధ్యర్మున వచిచ నద్ధ సూచించబ్డినద్వ. ప్రకృర జశ్చలకమున వెనుక అధికర్ణము కనీ  భనీ మైన 

విధ్ముగా పూరి్ రక్షమును ప్రతిపాద్వంచి సిది్వంరమును జస్త్నా ప్ంచుచునీ్త రు. వెనుక 

అధికర్ణమున కఠవల్ల యందు మొదట నచిక్ాగ్నీ  విదా  చెప్ప , ప్దర ప్బ్హ్మ విదా  చెరప బ్డినద్వ. 

అయినను ప్బ్హ్మ విదా ు విచాే దము లేదు. ఈ అధికర్ణమున కూడ మధా్ ల్వ అగ్నీ విదా  వచిచ న 

కార్ణముగా అద్వ ప్బ్హ్మ విదా ు అంగము కాదు అను ఆశ్ంకను ఈ జశ్చలకమున రర్హ్రించుచున్తీ రు. 

ఈ ప్రకర్ణమున మొదట చెరప బ్డినద్వ కూడ ప్బ్హ్మ విదా యే.  అనగా అగుీ లచే చెరప బ్డిన 

“ప్పాణము ప్బ్హ్మ ...” మొదలైన వాకా ములు కూడా ప్బ్హ్మ విదా ు సంబ్ంధించినవే. కాని కామా  

విదా లు కావ్య. ఉరకోసలుడు కామా విదా లే అప్తక్షించినచ్చ సరా కామ జ్ఞబ్దల ఉరకోసలునికి అనీి  

సంవరా ర్ములు ఆలసా ము చేసి యుండెడివాడు కాదు. వాట్టని అంరుముందే ఉరదేశ్చంచి రంప్ 

యుండేవాడు. అగుీ లు ముముక్షువ్య అయిన ఉర కోసలును ప్బ్హ్మ మును ఉరదేశ్చంచుటు 

ప్పార్ంభంచినవి. అందుచేర అగుీ లు బ్దధించిన విదా లల్వ కూడ ప్బ్హ్మ మే ఉపాసా వసే్తవ్య. 

కనుకనే ఉర కోసలుడు కూడ “విజ్ఞన్తమి అహ్మ్ యప్ పా ణో ప్బ్హేమ తి” అనగా “ప్పాణము ప్బ్హ్మ మని 

న్తు తెల్యును” అని చెప్ప ను.  

ఇదే విధ్ముగా “కమ్ ప్బ్హ్మ ”, “ఖమ్ ప్బ్హ్మ ” అని అరరిచిా నీ మగు ప్బ్హ్మ యే ప్రతిపాద్వంరబ్డినద్వ.  

 

అదే ప్కమముల్వ సరా కామ జ్ఞబ్దల కూడ “అక్షిపురుషోపాసన” అనగా నేప్రమున నుండు పురుషుడు 

రర్ప్బ్హ్మ ము అని రదుపాసనను బ్దధించెను. అంరమున రరు లము కూడ “అరిచ ర్భద్వమార్మోున 

రర్ప్బ్హ్మ మును పందుట” అని కూడ చెరప బ్డినద్వ. కనుక ఇచచ ట ఆ విధ్మైన ఆశ్ంకు 

అవకాశ్ము లేదు. 

 

(ఇంరట్టతో అంరర్భధికర్ణము ముగ్నసినద్వ) 

 

।।అంరరా్వ మా ధికర్ణము।।1-2-4।। 

।।సూ.।।అంరరా్వ మా ధిద్వాధిల్వక్వద్వషు రదిర్మ వా రదేశాత్।।1-2-19।। 

 

అధిదైవాద్వల్వకాధిషు- అధిదైవ, అధిల్వకాద్వ రదములతో కూడి యునీ  వాకా ముల యందు 

అనరాే్భ మి- అనరాే్భ మి(గా నురదేశ్చంరబ్డినవాడు రర్ప్బ్హ్మ మే ఏలననగా) 

రదరి్మ వా రదేశాత్- (అట్టట అనరాే్భ మి యందు రర్ప్బ్హ్మ ) ధ్ర్మ ములు ఉనీ ట్లల చెరప బ్డుట చేర 

 

అంరరా్భ మి ప్బ్దహ్మ ణముల్వ అధిదైవ, అధిల్వకాద్వ రదములల్వ నునీ  వాకా ముల యందు 

అంరరా్భ మి గా నురదేశ్చంచబ్డినద్వ రర్ప్బ్హ్మ మే, ఏలననగా ఆ అంరరా్భ మి యందు తెలురబ్డిన 

ధ్ర్మ ములు రర్ప్బ్హ్మ మునక్ వరింేచును.  
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।।సూ.।। న చ స్త్మ ర్మేరదిర్వమ భలాపాచిా రీర్శ్చ ।।1-2-20।। 

 

(ఆ అంరరా్భ మి/ అంరర్భరమ ) స్త్మ ర్మే్- ప్రకృతియును 

శారీర్శ్చ - జీవ్యడును 

న- కాడు(ఏలనన) 

అరదరి్భమ భలాపాత్- (ప్రకృతి యందును, జీవ్యని యందును ఉండజ్ఞలనివి అగు ధ్ర్మ ములు (అట్టట 

అంరరా్భ మి యందు) గలవని చెప్ప యునీ ందు వలన 

అంరర్భరమ  గా చెరప బ్డినవాడు ప్రకృతి గాని, జీవ్యడు గాని కాడు. ఏలనన ప్రకృతి యందును, జీవ్యని 

యందును లేని ధ్ర్మ ములు ఆ అంరర్భరమ  యందు  కలవని చెరప బ్డుట వలన 

।।సూ. ।।ఉభయేఽప్ హి భేదేననమధీయత్త।। 1-2-21।। 

 

హి- ఏలననగా 

ఉభయేఽప్ - కాణి , మాధా్ ంద్వనులు ఇరుి రూ 

ఏనమ్- ఈ జీవ్యని 

భేదేన- (అట్టట అంరర్భరమ  కనీ  ) వేఱయిన వానిగా  

అధీయత్త- రఠించుచునీ్త రు 

 

కాణి , మాధా్ ంద్వనుల్రువ్యరును జీవారమ ను అంరరా్భ మి కనీ  భనీ ముగానే రఠించుచున్తీ రు.  

(ఇచచ ట వేద్వంర దీర, వేద్వంర స్త్ర్ ప్గంథములల్వ భగవప్ద్వమానుజ్ఞలు ఏనమ్ అనగా 

అంరరా్భ మినమ్ అని కటాక్షించేరు 

కాని జీ పభ్యషా్ మునందు ఏనమ్ అనగా శారీర్మ్ అని జీవారమ ను కటాక్షించేరు. కార్ణమేమనగా, ఇద్వ 

అనా యోగ వా వచాే ద పాదమగుట చేర,  వెనుక అధికర్ణమున “నేరర్ః” అని జీవారమ ను 

్గ కా ర్ణము కాదని నిర్సించిన ప్రకార్ము ఈ అధికర్ణము నందే రండవ సూప్రమున జీవ, 

ప్రధ్యనములను నిర్సించి యుండుట చేర “ఏనమ్” అను రదమును “శారీర్మ్” అని కటాక్షించి, 

జీవారమ నే రర్మారమ  నియామా ముగా స్త్ధించి, రర్మారమ  కనీ  జీవారమ  భనీ ముగ రండు 

శాఖలల్వను బ్దధింరబ్డుట సమం్సమని స్త్ధించి యునీ్త రు. జీ పమాన్ దేశ్చులు కూడ ఈ 

ప్గంథమున ఆ విధ్మునే అనుసరించి యునీ్త రు). 

 

ఈ అధికర్ణమున విష్యవాకా ములు బ్ృహ్ద్వర్ణా కోరనిష్త్ ల్వ అంరరా్భ మి ప్బ్దహ్మ ణము ల్వ 

ఏడవ ఖండమున నునీ వి.  

 

“యః రృథివాా మ్ తిష్నా్ రృథివాా  అంరర్గ యమ్ రృథిీ న వేద  

యసా  రృథిీ శ్రీర్మ్ యః రృథిీమ్ అంరర్గ యమయతి  

ఏష్ ర ఆామ  అంరరా్భ మి అమృరః” ..... 

ఈ రృథివి ప్కమమునే పోల్ ఆరః, అగ్నీ , అంరరిక్షము, వాయువ్య, ద్వవి, ఆద్వతాు డు, ...మొదలగు 

వాట్టకి కూడా మంప్రములు కలవ్య. ప మంప్రమును “ఎవడు రృథివి యందు ఉండునో, 

అయిననూ రృథివి ల్వరలనుండి, రృథివిచే తెలుస్తకొనబ్డక, రృథివిని రను శ్రీర్ముగా 

కలవాడై, రృథివిల్వ నుండి ద్వనిని నియమించుచున్తీ డో, అరడు ఆరమ , అంరరా్భ మి, 

అమృరసి రూపుడు.” అని అర్నాము. 

 

మిగ్నల్న ఆరః, అగ్నీ , అంరరిక్షాదులు కూడ అర్నాము అని యించును.  
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ఈ మంప్రము రఠించు వారిల్వ రండు శాఖలు గలవ్య. అవి  

1. కాణి శాఖ 

2. మాధా్ ంద్వన శాఖ 

 

అందుల్వ “కాణి శాఖ” వారు పన చెరప బ్డిన మంప్ాలల్వ ఒక మంప్రమును “యో విజ్ఞఞ నే తిష్నా్ ...” 

అని రఠించెదరు. ీరి పాఠముల్వ సర్ి  ల్వకములు, వేదములు, య్ఞములు అని ఉండదు. 

“మాధా్ ంద్వన శాఖ” వారు “యో ఆరమ ని తిష్నా్...” అని రఠించెదరు. అనగా “విజ్ఞఞన” అను చ్చట 

“ఆరమ ” అని రఠించెదరు. కాని విజ్ఞఞనమనీ నూ, ఆరమ  అనీ నూ అర్నాభేదము లేదు అని ఈ రండు 

పాఠములనూ ప్దదలు అంగీకరించెదరు.  

 

ఈ మంప్రములల్వ “అంరరా్భ మి” ఆరమ  గా చెరప బ్డినద్వ జీవారమ యా, ప్రకృతియా లేక 

రర్ప్బ్హ్మ మా అని సంశ్యము.  

 

ఇచచ ట అంరరా్భ మిగా చెరప బ్డినద్వ ఆరమ  శ్బ్దముచే తెలురబ్డుట చేర “జీవారమ ” కావచుచ ను అని 

పూరి్ రక్ష వాదన. ఏలననగా, ఆ మంప్రముననే ఆ అంరరా్భ మి చూచును, వినును...అని కూడా 

చెరప బ్డతుంద్వ. ఇట్లల చూచుట, వినుట మొదలైన కర్మ లు చెరప బ్డుట చేర, అట్టట కర్మ లు 

చేయుటు రగ్నన శ్రీర్ము, అవయవములు, ఇంప్ద్వయములు జీవారమ ు యుండును కనుక 

ఇచచ ట చెరప బ్డినద్వ జీవారమ  యే అని పూరి్ రక్ష వాదము. 

 

అట్లల గాక, అచచ ట చెరప బ్డిన సరి్ ్ఞరి , సరా సంకలప ాి ద్వ గుణములు రర్మారమ క్ వరింేచుట 

చేర అచచ ట చెరప బ్డినద్వ రర్మారమ యే అని సిది్వంరము. అచచ ట “ఆరమ ” అనగా “ఆపీో తి ఇతి 

ఆామ ” అను వా్య రప తినేి అనుసరించి, “అంరట వాా ప్ంచి యునీ వాడు” కనుక అచచ ట 

చెరప బ్డినద్వ రర్మారమ  యే.  

రర్మారమ ు ప్పాకృరమైన అవయవములును, ఇంప్ద్వయములును లేునీ ను, అప్పాకృర 

ద్వవా శ్రీరుడైన రర్మారమ  ాను తెలుస్తకొనబ్డునీ నూ, అనిీ యూ తెల్యగలడు, చూడగలడు, 

వినగలడు అని వివిధ్ములైన ప్ుతులు చెపుప చునీ వి కనుక ఈ వాకా ములందు చెరప బ్డుచునీ  

“అంరరా్భ మి” రర్మారమ యే అని సిది్వంరము.  

జీవారమ  కాునీ  “ప్రకృతి” కావచుచ న్త అను సంశ్యమును, అచచ ట చెరప బ్డిన ధ్ర్మ ములు జీవ, 

ప్రకృతులు రంట్టకిన్న ుదర్క పోవ్యట వలన, అచచ ట చెరప బ్డినద్వ రర్మారమ యే అని 

నిష్క రిసేా్తనీ్త రు ఈ అధికర్ణముల్వ.  

 

అంత్త కాక, కాణి , మాధా్ ంద్వన శాఖలల్వ రండింట్ట యందును కూడ అచచ ట చెరప బ్డినద్వ 

“రర్మారమ ” అనుటు ఎట్టట అభా ంరర్మును లేదు అని విశ్దీకరిసే్తనీ్త రు జీ పభ్యషా్ కారులు ఈ 

అధికర్ణముల్వ. 

 

కాణి  శాఖ యందు “యో విజ్ఞఞ నే తిష్నా్” (ఎవరు విజ్ఞఞనము నందు ఉండునో), అనియు మాధా్ ంద్వన 

శాఖల్వ “ యే ఆరమ ని తిష్నా్ “ (ఎవరు ఆరమ  యందు ఉండునో) అనియు పాఠభేదములునీ వి. 

రండు యందును కూడ అచచ ట చెరప బ్డినద్వ “రర్మారమ ” అనుటు ఎట్టట అభా ంరర్మును లేదు. 

కాని ఈ విజ్ఞఞన, ఆరమ  శ్బ్దములల్వ దేనిని తీసికొనవలెను అని ఒక సంశ్యము. ఈ రండు 

జసనాలములందు బుద్వ ిఅని ప్గహించవలెనని పూరి్ రక్షి అభప్పాయము. లేనిచ్చ అంరః కర్ణము అని 

సీి కరించవలెను అని మరియొక వాదము.  
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ఈ వాదము సరికాదు. “ఆరమ ” శ్బ్దము చేరనుని విష్యమునందే ప్రసిదమిు, ప్ుతిప్పోకమేు. 

అట్లలనే విజ్ఞఞనశ్బ్దమును “విజ్ఞఞనమ్ య్ఞమ్ రనుత్త” అను ప్ుతి వాకా మున కర్గేా చేరనుని 

ఉదేదశ్చంచి ఉరయోగ్నంచబ్డినద్వ. కనుక ఇచచ ట చేరనుని విష్యమే ప్రసే్త్వించబ్డినద్వ.  

 

“విజ్ఞఞన” శ్బ్దము చేరన సి రూరమగుటచే ఆరమ ను చెపుప నట్లల ఆరమ  శ్బ్దము కూడ “ఆపీో తి” అనగా 

“వాా ప్ంచు” అను ధ్ర్మ ముచే జజ్ఞఞ నమును బ్దధించున్త అని మఱియొక సంశ్యము.  

 

ఈ అంరరా్భ మి ప్బ్దహ్మ ణమున ఒకొక కక  రరా్భ యము “స త్త ఆ మా  అంరరా్భ మి అమృరః” అని 

చెరప బ్డుట చేర జీవ, రర్ప్బ్హ్మ ముల భేదమును, చేరన ఆరమ  శ్బ్దముచే చెరప బ్డుచునీ ద్వ. 

“తైతిరేీయోరనిష్త్”  యందు “రదనుప్రవిశా్  సత్ చ రా త్ చ అభవత్” అనియును “విజ్ఞఞనమ్ చ 

అవిజ్ఞఞనమ్ చ” అనియును చేరన్తచేరనములను ఉదేదశ్చంచి చెరప బ్డినద్వ. కనుక విజ్ఞఞనశ్బ్దముచే 

జీవ్యడే చెరప బ్డునని ఇచచ ట విశ్దీకరింరబ్డినద్వ ఈ అధికర్ణముల్వ. 

 

SLOKAM-91: అంరరా్వ మీ స జీవ్య బ్హువిధ్ కర్ణాయరేధీవృరా నోకేఃే 

91. అంరరా్వ మీ స జీవ్య బ్హువిధ్ కర్ణాయరేధీవృరా నోకేఃే 

నానాో ప్దష్యటతి చోకేరేితి యద్వ న నియంప్రనరే్సా వా్య ద్వస్త్త్। 

ప్దష్టా ి దా మ్ తు రరేద్వి ష్య ఘటిరధీర్గరమీశే హి ముఖా మ్ 

రదిర్వమ ః క్వణి మాధ్ా నిదన రరిరఠిాససేా  చాఽామ  శ్రీర్మ్।। 
 

అంరరా్భ మీ- వా్సనేయ ప్ుతి యందు “యః రృథివాా మ్ తిష్నా్” అని మొదలయి, “ఏష్ త్త ఆ మా  

అంరరా్భ మా మృరః” అని ప్రతిపాద్వంచ బ్డిన అంరరా్భ మియు 

సజీవః- అనిీ  శ్రీర్ములందునూ ఆరమ  గా నుండు ప్రసిదమిైన జీవారమ యే. ఏలనన  

బ్హువిధ్ కర్ణాయర ే ధీ వృరా నోక్ఃే- ప్దషాట , ప్శ్చా మొదలైన రదములు నేప్రము మొదలైన 

ఇంప్ద్వయములతో సంబ్ంధ్ము గల జజ్ఞఞ నవాా పార్ములను బ్దధించును కనుకనూ, మఱియు 

న్తనాో ప్దషాట  ఇతాు జక్శే్చ - “న్తనాో  అరః అసి ే ప్దషాట ” మొదలైన వాకా ముల వలన ఇంప్ద్వయాధీనమైన 

వాా పార్ములను చూచెడు జీవారమ  కంటె “అనా ః” అనగా ఈశి్ రుడు మొదలైన వారిని చెరప క 

యుండుట వలన జీవారమ యే అంరరా్భ మి గా చెరప బ్డెను 

ఇతి యద్వ- ఇట్లల సంశ్యము కల్నో 

న- అద్వ యుకమేు కాదు 

నియంప్రంరర్సా  వ్యా ద్వస్త్త్- “యమ్ రృథిీ న వేద”, “యమ్ ఆామ  న వేద”, అని చెపుప  

వాకా ముల చేర నియామా ములైన రృథిీ, ఆ మా  మొదలైనవి రమను తెల్సికొనలేుండా 

ల్వననునీ , వాట్టని అనిీ ట్టన్న నియమించుచునీ ” అని చెరప బ్డు ఆ నియామునే “అదృషోట  ప్దషాట , 

అప్ురః ప్శ్చా” అని చివర్ు “న్తనాో  అరః ప్దషాట ” మొదలైన వాకా ములచే ఆ నియామునికి వేఱొక 

నియాముడుండడు అని నిషేధించబ్డుట వలన ఆ నియాముడు జీవారమ  కాజ్ఞలడు. 

ప్దష్టా ి దా ంతు- “ప్దషాట  ప్శ్చా” అని ప్ుతి యందు తెల్యబ్డు ప్దష్టరి  

రరదిే్వ ష్య ఘట్టర ధీ రూరమ్- రూరము, శ్బ్దము మొదలైన విష్యములను గూరిచ  జజ్ఞఞ నరూరమైన 

ఇంప్ద్వయములు అధీనము కాని జజ్ఞఞ నమైననూ  

ఈశే ముఖా మ్ హి- రర్మారమ ు ముఖా మై యుండును. ఇంప్ద్వయములకధీనము కాని 

విష్యజ్ఞఞనము రర్మారమ ు సంభవించును అని భ్యవము 

కాణి  మాధా్ ంద్వన రరిరఠిాః రదరి్భమ ః- ఒక్ అంరరా్భ మి సర్ి ల్వకములనూ, సర్ి  భూరములనూ 

సరి్ దేవరలనూ నియమనము చేయుట మొదలైన రర్మారమ ు ఒకక నిక్ అని యించు 
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ధ్ర్మ ములు కాణి  మఱియూ, మాధా్ ంద్వన అను రండు పాఠముల యందునూ రరిరఠిరమై, ఆ 

నియాముడు రర్మారమ యే అని నిర్యీించుటు యుకమేైనద్వ.  

రసా  ఆామ  శ్రీర్మ్ చ- ఆ అంరరా్భ మి అయిన రర్మారమ ు జీవారమ  శ్రీర్మని ఈ ప్ుతి యందు 

చెరప బ్డినద్వ. జీవారమ ు జీవారమ యే శ్రీర్ము కాజ్ఞలదు కద్వ! అందువలన జీవారమ ు 

అంరరా్భ మిగా చెరప బ్డినద్వ రర్మారమ యే. 

 

బ్ృహ్ద్వర్ణా కోరనిష్త్ యందు “యః రృథివాా మ్ తిష్నా్” అని మొదలయి, “ఏష్ త్త ఆామ  

అంరరా్భ మా మృరః” అని ప్రతిపాద్వంచబ్డిన అంరరా్భ మి “అనిీ  శ్రీర్ముల యందును 

ప్రసిదమిుగా చెరప బ్డు జీవారమ యే. ఏలనన, అందు ప్దషాట , ప్శ్చా అను రదములు నేప్ాద్వ 

ఇంప్ద్వయవాా పార్ములను బ్దధించును. అంత్త కాక, “న్తనా ః అరః అసి ేప్దషాట ” మొదలైన వాకా ముల 

వలన ఇంప్ద్వయాధీనవాా పార్ములను నిరి్ హించు జీవారమ  కంటె ఇరరులు అనగా ఈశి్ ర్భదులు 

అచచ ట చెరప బ్డలేదు. కనుక అచచ ట చెరప బ్డినద్వ జీవారమ  యే” అను పూరి్ రక్షవాదన 

అయుకమేు.  

 

“యమ్ రృథిీమ్ న వేద”, “యమ్ ఆ మా  న వేద” అను వాకా ముల చేర నియామా ములైన రృథిీ, 

ఆామ  మొదలైనవి ాము తెల్సికొన లేనట్లల, వాట్టల్వన యుండి వాట్టని అనీి ట్టన్న నియమించునని 

చెరప బ్డు ఆ నియామునే “అదృషోట  ప్దషాట , అప్ురః ప్శ్చా “ అని చివర్ు “న్తనాో  అరః ప్దషాట ” 

మొదలైన వాకా ములచే చెరప బ్డి, ఆ నియామును వేఱొక నియాముడుండడు అని 

చెరప బ్డుట చేర ఆ నియాముడు జీవారమ  కాజ్ఞలడు.  

 

రర్మారమ  జజ్ఞఞ నము ఇంప్ద్వయాధీనము కాదు. అనగా, ప్దషాట , ప్శ్చా అని ప్ుతి యందు తెల్యబ్డు 

ప్దష్టా ి ద్వ రూర, శ్బ్ద విష్యజ్ఞఞనమును రర్మారమ  ఇంప్ద్వయాధీనము కాక కల్ ోయుండును.  

అంత్తకాక, కాణి , మాధా్ ంద్వన పాఠముల రండింట్టయందునూ చెరప బ్డిన ఒక్ అంరరా్భ మి 

సరి్ దేవరలనూ, సర్ి భూరములనూ, సర్ి ల్వకములనూ నియమనము చేయుట మొదలైన 

ధ్ర్మ ములు ఒకక  రర్మారమ క్ అని యించుటు యుకమేై యునీ ద్వ. ఆ అంరరా్భ మి అయిన 

రర్మారమ  శ్రీర్ము జీవారమ యే అని చెరప బ్డినద్వ. అట్లలకాక జీవారమ యే జీవారమ ు శ్రీర్ము అని 

చెరప జ్ఞలము కద్వ. అందువలన జీవారమ ు అంరరా్భ మిగా ఈ ప్ుతి వాకా మున చెరప బ్డినద్వ 

రర్మారమ యే 

 

SLOKAM-92: జసా్త్నకా్వ దప్ర శాఖ్యది యరరిరఠిావారమ  విజ్ఞఞ నశ్బ్దద  

92. జసా్త్నకా్వ దప్ర శాఖ్యది యరరిరఠిావారమ  విజ్ఞఞ నశ్బ్దద  

ఏక్వరా్వవిరా కమప ా మ్ రదప్ కథయతో బుది్వమేవేరా పార్మా్। 

ల్వక్వమాా యప్రసిదాి్ధ ర్నుగమర ఇమౌ చేరన్వహ్మ్ా కానౌ 

బాధ్ః కేనాఽప్ నాఽసిమ న్ భవతి చ స ర ఇాా ద్వభః స్త్మర్సా మ్।। 
 

అప్ర- ఈ అంరరా్భ మి ప్బ్దహ్మ ణమునందు  

శాఖాది య రరిరఠితౌ- కాణి  మఱియు మాధా్ ంద్వన శాఖలయందు చెరప బ్డినట్టట 

ఆరమ విజ్ఞఞనశ్బ్దద - ఆరమ  శ్బ్దమును, విజ్ఞఞన శ్బ్దమును 

జస్త్నా నైకాా త్- ఒక్ జస్త్నా నమునందు రరిరఠిరమగుటచేర 

ఏకారౌనా  ఇతి- ఒక్ అర్నామును కల్నోవి అని 

ఆకమప ా మ్- జ్ఞరిపోవ్యటు ీలులేనిద్వ 
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రదప్- ఇట్లల, జస్త్నా నైకా ర చేర ఒక్ అర్నామును అంగీకరించవలసియునీ నూ 

బుద్వమిేవ- అంరఃకర్ణమునే ఆరమ , విజ్ఞఞన శ్బ్దముల అర్నామని  

కథయరః- చెపుప చునీ వి 

ఇతి- అని (చెపుప ట) 

అపార్నామ్- అపార్నామగును. ఏలననగా 

ల్వకామీా య ప్రసిది్ధా ః- “ఆామ  యత్తీ  ధా్ రమ్ జీవే” అనియూ “ఆామ  రంచవింశ్ః ప్రకీరిరేః” 

అనియూ “ఆ మా నమ్ ర్థినమ్ విద్వ”ి అనియూ “విజ్ఞఞనమ్ య్ఞమ్ రనుత్త” అనియూ ల్వకము 

నందునూ, వేదమునందునూ ప్రసిద్వచిెంద్వన విధ్ముగా 

అనుగమరః- అనువరింేచి 

ఇమౌ- ఈ రండు శ్బ్దములును 

చేరనే- చేరనుని యందు 

హేా కానౌ- బ్దధించబ్డుచునీ వి 

అసిమ న్- ఈ విష్యమునందు 

నక్న్తప్- ఏ విధ్ముగానైనను 

బ్దధ్ః- బ్దధించదు, ఏలననగా 

స త్త- ఆరడు న్ను అంరరా్భ మి 

ఇాా ద్వభః- తైతిరేీయమందును 

“రదనుప్రవిశా్ ”, “సచచ రా చాచ భవత్”, మొదలైన వాకా ములచే, “స త్త ఆ మా  అంరరా్భ మా మృరః” 

అను ప్ుతినిగమన వాకా ము చేరనూ  

స్త్మర్సా మ్ చ- సర్ి స్త్మర్సా ము  

భవతి- అగుచునీ ద్వ. 

 

బ్ృహ్ద్వర్ణా క ఉరనిష్త్ అంరరా్భ మి ప్బ్దహ్మ ణము నందు కాణి , మఱియు మాధా్ ంద్వన యను 

రండు శాఖలుగలవ్య. అందు ఒకద్వనిల్వ, “య ఆరమ ని” అనియు వేఱొక ద్వనిల్వ “య విజ్ఞఞ నే 

అనియు పాఠములునీ వి. జస్త్నా నైకా ర వలన ీట్ట రంట్టకిన్న అర్నాము ఒకక టే అనునద్వ నిశ్చ యము. 

కాని ఈ రండింట్ట యందు బుద్వ ిలేద్వ అంరఃకర్ణము చెరప బ్డినద్వ అని పూరి్ రక్ష వాదము.  

 

కాని, శ్బ్దద ర్ నాముల యందు, ల్వకమునందును, ప్ుతుల యందును ఎట్లల ప్రసిదమిై యునీ ద్ధ అటేల 

అర్నాము బ్దధింరబ్డవలెను. అట్లల గాక యథేచా గా అర్నామును సీి కరించుట అయుకమేు.  

 

ల్వకమునందు ఆరమ  శ్బ్దము చేరనుని విష్యమున ప్రసిదమిు. అద్వ ప్ుతి బ్దమిు కూడ. అట్లలనే 

ఈ విజ్ఞఞన శ్బ్దము ప్ుతి యందు చేరనుని విష్యమున ప్రసిదమిు. “సరా మ్ జజ్ఞఞ నమ్ అనంరమ్ 

ప్బ్హ్మ ” అనునపుప డు ప్బ్హ్మ  శ్బ్దముతో జజ్ఞఞ న శ్బ్దము సమాన్తధికర్ణ ప్రయోగము 

ఉరయోగ్నంరబ్డినద్వ. “విజ్ఞఞనమ్ య్ఞమ రనుత్త” అను చ్చట కర్గేా ఉరయోగ్నంరబ్డినద్వ. ఈ 

విధ్ముగా విజ్ఞఞన శ్బ్దద ర్ నాము చేరనువిష్యమునందే సీి కరించవలెను. విజ్ఞఞన శ్బ్దము చేరనుని 

విష్యమున ప్రసిదమిైనట్లల, ఆరమ  శ్బ్దము జజ్ఞఞ నము నందు ప్రసిదమిు కాదు. అందువలన ఆరమ  

శ్బ్దము ను అనుగుణముగనే విజ్ఞఞన శ్బ్దద ర్ నామును ప్గహించవలెను. 

 

ఇచచ ట జజ్ఞఞ నము అనునద్వ సి రూరమే, ధ్ర్మ మో ఏదయినను అద్వ ఆరమ నే బ్దధించును. ద్వనికి 

కార్ణమును, రది్వ వర్ములును రరువార వచెచ డు “జజ్ఞఞ ధికర్ణము” న తెల్సికొనవచుచ ను.  

 

కాని, ఈ విజ్ఞఞన శ్బ్దము సి రూరమై యుండుటచే, ఆరమ ను బ్దధించును అనునట్లల, ఆరమ  శ్బ్దము 

కూడ “ఆపీో తి ఇతి ఆ మా ” అను వ్యా రప తినేి అనుసరించి, జజ్ఞఞ నమును బ్దధించున్త అను మరియొక 
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సంశ్యమును ఇచచ ట ఖండించుచున్తీ రు. “స త్త ఆామ  అంరరా్భ మా మృరః” అని చెరప బ్డుట 

చేర జీవరర్మారమ  భేదము, చేరనము ఆరమ  శ్బ్దముచే చెరప బ్డుటయు జస్త్నా ప్ంచబ్డుచునీ వి.  

 

తైతిరేీయమందు “రదనుప్రవిశా్  సచచ రా చాచ భవత్” (ద్వనిల్వ అనుప్రవేశ్ము చేసి చేరనము, 

అచేరనము ఆయ్యను), అనియును “విజ్ఞఞనమ్ చ అవిజ్ఞఞనమ్ చ” (విజ్ఞఞనము కలద్వయు, లేనిద్వయు 

ఆయ్యను) అనియును చెరప బ్డి ఆరమ , విజ్ఞఞన శ్బ్దములు సమాన్తర్నాకములై యురయోగ్నంచబ్డినవి. 

ఇట్టట జసనాలములల్వ “విజ్ఞఞనశ్బ్దముచే జీవారమ యే చెరప బ్డుచునీ ద్వ” అని సిద్వంిచుచునీ ద్వ.  

 

కనుక ఈ ప్ుతి వాకా ములల్వ ప్రతిపాద్వంరబ్డునవాడు రర్మారమ యే గాని జీవారమ  కాదు అని 

నిశ్చచ రమైనద్వ 

 

(ఇంరట్టతో అంరరా్భ మా ధికర్ణము ముగ్నసినద్వ) 

 

।।అదృశ్ా ాి ద్వ గుణక్వధికర్ణము।।1-2-5।। 

।।సూ.।।అదృశాా ద్వగుణకో ధ్ర్గమ కేఃే।। 1-2-22।। 

 

అదృశా్ ాి ద్వగుణకః- అదృశా్ ాి ద్వగుణుడుగ ప్ుతి యందు చెరప బ్డినవాడు రర్మారమ యే. 

ఏలననగా 

ధ్ర్గమ క్ఃే- ఇట రర్మారమ  యొకక  ధ్ర్మ ములు చెరప బ్డుచునీ వి.  

 

“యరరపే్దేశా్ మ్ అప్గాహా్ మ్” అని ముండకోరనిష్త్ ల్వ చెరప బ్డిన అదృశా్ ాి ద్వ గుణములు 

కలవాడు, “అక్షర్భత్ రర్రః రర్ః” అని నిరే దశ్చంరబ్డినవాడు రర్మారమ యే, ఏలననగా ఆయనక్ 

సంబ్ంధించిన సరి్ ్ఞా ి ద్వ గుణములు అచచ ట చెరప బ్డినవి.  

।।సూ. ।। విశేష్ణభేదవా రదేశాభాా మ్ చ న్వరరౌ।। 1-2-23।। 

 

విశేష్ణభేదవా రదేశాభా్య మ్ చ- విశేష్ణమును బ్ట్టటయు, భేదము చెప్ప యుండుటను బ్ట్టటయు 

ఇరరౌ- ప్రకృతి, పురుషులు(అక్షర్ శ్బ్దవాచా ములు) 

న- కావ్య 

 

విశేష్ణమును, భేదమును చెప్ప యునీ  కార్ణములచేర, జీవారమ యో, ప్రకృతియో(ప్రధ్యనమో) 

అక్షర్ శ్బ్దవాచా ములు కానేర్వ్య. విశేష్ణమనగా సరి్ విజ్ఞఞన్తదులు. అనగా ఏక విజ్ఞఞ నేన 

సరి్ విజ్ఞఞనమ్” అను వాకా ములను బ్ట్టట అక్షర్శ్బ్దవాచా మైన వసే్తవ్య నుండే సమసమేూ 

సృషిటంరబ్డుచునీ వని ప్ుతిల్వ చెరప బ్డుట చేర సర్ి భూరయోనిరి ము, సర్ి కార్ణరి ము 

ద్వనికి కావలసిన సరి్ ్ఞరి ము, సరా సంకలప రి ము మొదలైన గుణములు ఇచచ ట చెరప బ్డి 

యుండుట వలన ఇచచ ట జీవ్యడు, ప్రధ్యనము అక్షర్శ్బ్దవాచా ములు కావ్య.  
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అంతియ గాక, ఇచచ ట చెరప బ్డిన “అక్షర్భత్ రర్రః రర్ః” అను వాకా ము వలన కూడ 

అక్షర్శ్బ్దవాచాు డు రర్మాత్తమ  కాని ప్రకృతి, జీవ్యళ్ళె  కారు అని తెల్యుచునీ ద్వ.  

।।సూ. రూపోరసనాా స్త్చచ ।। 1-2-24।। 

 

రూపోరనా్త స్త్చచ - రూరమును చెప్ప  యునీ ందున 

 

ఇచచ ట ఉరనిష్తేుల్వ అక్షర్శ్బ్దవాచాు నికి రూరము నిరే దశ్చంచబ్డినద్వ. “అగ్నీ రూమ రి్భ చక్షుష్ఠ 

చంప్దసూరౌా  ద్వశ్ప్శ్చశ ప్త్త వాగ్ని వృాశ్చ  దేవాః...” అను వాకా ముల్వ త్తతైల్వకా శ్రీర్రి ము 

చెరప బ్డినద్వ. ఇద్వ రర్మారమ క్ వరిసేే్తంద్వ. కనుక అక్షర్శ్బ్దవాచాు డు రర్మారమ యే 

 

ఈ అధికర్ణమునందల్ విష్యవాకా ములు “ముండకోరనిష్త్” ల్వ “అక్షర్ప్బ్హ్మ విదా ” ు 

సంబ్ంధించినవి. అందుల్వ, “రర్భ”, “అరర్భ” అని రండు విధ్ములైన విదా లు పందబ్డవలెనని 

వేదవేరలేు చెప్ప దర్ని బ్దధించబ్డి, “అ రర్ప్బ్హ్మ మును పందుటు ఆ రండు విదా లు 

ఆవశా్ కమనియు, ఆ రర్ప్బ్హ్మ  యొకక  జజ్ఞఞ నము వలన సర్ి  విజ్ఞఞనము తెల్యును” అనియు 

చెరప బ్డినద్వ. అందు”అరర్భవిదా ” యనగా వేద, వేద్వంగములు. ఇక “రర్భవిదా ” యనగా “ఏ భకి ే

రూపారనీ  జజ్ఞఞ నముచే అక్షర్శ్బ్దవాచాు డు స్త్క్షారక రింరబ్డునో” అద్వ రర్భవిదా . ఇచచ ట ఈ 

అక్షర్శ్బ్దవాచాు డు ప్రధ్యనమా, జీవ్యడా లేక రర్మారమ యా అనునద్వ సంశ్యము.  

 

ఈ అధికర్ణమున ఆ అక్షర్శ్బ్దవాచాు డు, ప్రధ్యనము గాని, జీవ్యడు గాని కానేర్రు అనియు, అచచ ట 

చెరప బ్డినద్వ “రర్మారమ ” యే అనియు సకార్ణముగా నిరూప్ంచబ్డుచునీ ద్వ. 

 

SLOKAM-93: దృశ్ా ాి దేరాి ష్యధో వికృతిమతి భవరా క్షరే సనిా కరా్వత్ 

93. దృశా్ ాి దేరాి ష్యధో వికృతిమతి భవరా క్షరే సనాి కరా్వత్ 

రంచముా కే్వక్షర్మ్ రత్ రదవధికరర్ః రంచవింోఽసే్త మా భూత్। 

సరి్ జఞా ి ద్వదృష్యటః ప్రథమసముద్వరమ్ రి క్షర్మ్ ప్బ్హ్మ  ుదిమ్ 

రశాచ దుకమే్ తు జీవాద్వకమవధిరయా భేదరసరేప ర్గజకేఃే।। 
 

దృశా్ ాి దేః- ముండకోరనిష్త్ ల్వ  

“యరతే్ అప్దేశా్ మ్” మొదలైన వాకా ములయందు దృశా్ రి  మఱియు ప్గాహా్ రి ముల 

నిషేధ్ః- నిషేధ్ము 

సవీి కరా్భత్- రృథిి  మొదలైన వాట్టయందు కానప డు దృశా్ రి ము మొదలైనవాట్ట నిషేధ్ము 

యొకక  సంరర్క ము చేర 

వికృతిమతి అక్షరే భవతి- రృథిి  మొదలైన రరేి ముల రరిణామమును పంద్ధడు మఱియు వాట్ట 

మూలకార్ణమైన ప్రకృతి యను అక్షర్మును సంభవించును 

రంచముకేాక్షర్మ్ రత్- “అక్షర్భత్ రర్రః రర్ః అను వాకా మునందు “అక్షర్భత్” అను రదము 

రంచమీవిభకి ేయందునీ ద్వ.  

రదవధికరర్ః- అక్షర్ము కనీ  రర్ముగనునీ దని చెరప బ్డిన, రర్మైన 

రంచవింశ్చఽసే్త- ఇర్వై ఐదవరరేి మైన జీవ్యడు అగును(అనిఆక్షేప్ంచిన).  

మా భూత్- ఇట్లల సంభవించదు 
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సరి్ జ్ఞఞ ాి ద్వ దృషేటః- సరి్ ్ఞరి ము మొదలగు రర్మారమ  అస్త్ధ్యర్ణ గుణములు కనబ్డుటచే  

ప్రథమసముద్వరమ్- మొదట్ట వాకా మందు చెరప బ్డిన “అక్షర్మ్ తు” అక్షర్మో అనినచ్చ 

ుదమి్ ప్బ్హ్మ - ుదసిి రూరమును, సి భ్యవమును గలద్వయును, వికార్మును పందనిద్వయును, 

క్షణ సి భ్యవము లేనట్టటద్వయూ అయిన రర్మారమ  యగును.  

రశాచ దుకమే్ తు- రరువాతి వాకా మునందు చెరప బ్డిన అక్షర్మా అనినచ్చ 

జీవాద్వకమ్- జీవ్యడో, ప్రకృతియో అని యుండును. ఏలననగా,  

అవధిరయాభేదః రరప ర్గక్ఃే- రంచమీవిభకి ే చే చెరప బ్డిన వసే్తవ్య కనీ  భనీ ముగ 

ప్రథమాంరముగ ఉనీ  వసే్తవ్య రర్ాి ప్శ్యమై, రర్మై యుండును అని చెరప బ్డుట చేర 

అక్షర్మైన ప్రకృతి కంటెరరుడైన, జీవ్యనికంటె మీదువాడగు (ఉనీ తుడైన) రర్మారమ  అని 

క్షర్శ్బ్దమును ప్రకృతిరర్మైన వాా ఖాా నము. (అటేల ప్రకృతి కంటె మీదవాడును 

అక్షర్శ్బ్దవాచాు డును అయిన జీవ్యని కంటె ఉనీ తుడు రర్మారమ  అని జీవరర్ వాా ఖాా నము). 

 

వెనుక అధికర్ణముల్వ రర్మారమ  సమసమేునూ నియమనము చేయుననియూ, సరి్ ప్దష్ట 

అనియూ జస్త్నా ప్ంచబ్డినద్వ. ముండకోరనిష్త్ ల్వ అక్షర్ప్బ్హ్మ  విదా  సందర్భ మున “అథ రర్భ 

యదక్షర్మ్ అధిగమా త్త యరతే్ అప్దేశా్ మ్, అప్గాహా్ మ్...” అని “అక్షర్మ్” సర్ి భూతోపాద్వన 

కార్ణమై యునీ ద్వ అని సూచించబ్డినద్వ. ఈ ఉరనిష్తేుల్వనే ఊర్నీ్తభ(స్త్లెపురుగు) 

దృషాటంరమును చూప్ అక్షర్ము నుండియే ఈ విశి్ ము అంరయూ సంభవించినద్వ అని 

నిరూప్ంచి, ఆ “అక్షర్మ్” సరి్ ్ఞమై, సరి్ వితేు అయి యునీ ద్వ అని చెప్ప , ద్వనినే ద్వవా పురుషుడు 

అని వరింీచి చివర్ు “అక్షర్భత్ రర్రః రర్ః” అని కూడా చెరప బ్డినద్వ.  

 

అక్షర్మ్ అప్దేశా్ మ్, అప్గాహా్ మ్ అని చెరప బ్డుట చేర ఇద్వ అవా కమేు అని ప్లువబ్డే ప్రకృతి 

కనీ  సూక్షమ మైన, అణురరిమాణుడైన జీవ్యని విష్యముల్వనూ, సర్ి వాా ప్ అయిన రర్మారమ  

విష్యము ల్వను అని యించుటు అవకాశ్ముండుటచే అచచ ట అక్షర్శ్బ్దవాచాు నిగా 

చెరప బ్డినద్వ ప్రకృతియా, జీవ్యడా లేక రర్మారమ యా అని ఒక సంశ్యము.  

 

పూరి్ రక్షము- అక్షర్శ్బ్దము ప్రకృతినే చెబుతుంద్వ. ఏలనన, అచచ ట “అప్దేశా్ మ్(చూడర్భనిద్వ)” 

మొదలైన విశేష్ణములు ఉరయోగ్నంచబ్డినవి. కనుక ఈ కనబ్డే ప్రకృతి యొకక  చూడబ్డుటు 

ముందు జసినాతి అని తోసే్తంద్వ. అనగా ఇపుప డు కానప డు రృథిి  మొదలైనవి రూరము కల్నోవి 

అగుటచే దృశా్ ములై యునీ వి. ీట్టకి ముందు జసినాతిల్వ రూరము లేకపోవ్యటచే చూడబ్డుటు 

అవకాశ్ము లేదు. కనుక అద్వ అవా కమేు అనబ్డినద్వ. అవా కమేైన ప్రకృతియే “అదృశా్ మ్”, 

“అప్గాహా్ మ్” అని చెరప బ్డుచునీ వి.  

 

మఱి ఇచచ ట చేరనములు సంబ్ంధించిన విశేష్ణములునీ వి కద్వ యనిన వాట్టని గౌణములుగా 

రరిగణించవలెనని సమాధ్యనము 

 

ఇక ఇదే సందర్భ ముల్వ వేరొక చ్చట “అక్షర్భత్ రర్రః రర్ః” అని కూడ చెరప బ్డినద్వ. మఱి 

దీనినెట్లల అర్నాము చేస్తకొనవలెననిన,  “రర్రః అక్షర్భత్ రర్ః” అని అని యము. అనగా రమ 

కారా్ ములై యునీ  రృథిి  మొదలైన వాట్టకనీ  గొరప దైన (అక్షర్మైన) ప్రకృతి కనీ  రరుడు 

“జీవ్యడు మీద్వవాడు” అయిన్తడు అని చెపుప ట సి్త్ ర్సా ము కనుక, అవా కమేైన ప్రకృతి(ప్రధ్యనము) 

ఇచచ ట అక్షర్శ్బ్దవాచా ము. ఇట్లల ఈ ప్రకర్ణముల్వ ప్రధ్యనము, జీవ్యడు మాప్రమే చెరప బ్డిన్తరు, 

రరప  రర్మారమ  కాదు.  

 

ప పూరి్ రక్షమును సమాధ్యనమైన సిది్వంరమును నింక చూచెదము.  
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సిది్వంరము- ఇచచ ట అక్షర్శ్బ్ద వాచుా డు రర్మారమ యే. ప్రధ్యనము కాదు. ఏలననగా రర్మారమ క్ 

చెంద్వన కళా్య ణగుణములు ఇచచ ట చెరప బ్డినవి. అవి అచేరనమైన ప్రధ్యనమును 

అని యించవ్య.  

 

“సరి్ ్ఞః సర్ి విత్” అను కళా్య ణగుణములు రర్మారమ క్ అని యమవ్యాయి. ఇవి రర్మారమ ు 

నిరుపాధికమైన గుణములు.  

 

“ద్వవా పురుష్ః” అను రదము కూడా జా్య తిర్ధికర్ణముల్వ చెరప బ్డిన ద్వవా త్తజ్యవిశ్చషుట డైన 

రర్మారమ నే బ్దధిసే్తంద్వ.  

 

ఈ వాకా ములల్వ చెరప బ్డిన “ఏష్ భూాంరర్భ మా ..” అను రదము స్తబ్దల్వనిష్ప్రప సిదమిైన “ఏష్ 

సర్ి భూాంరర్భ మా  అరహ్ర పాపామ  ద్వవ్యా  దేవ్య ఏకో న్తర్భయణః” అను వాకా ములల్వ 

చెరప బ్డినట్లల రర్మారమ నే నిర్యీిసే్తంద్వ.  

 

“అక్షర్భత్ రర్రః రర్ః” అనినపుప డు కూడ అద్వ రర్మారమ  రర్ముగనే అని యించబ్డుతుంద్వ 

 

ఇచచ ట అక్షర్మును ప్రధ్యనరర్ముగా అర్నాము చెప్ప న ప్రధ్యనము కనీ  రర్మైన(ఉనీ రమైన) 

జీవ్యని కనీ  రర్మారమ  రరుడు అని అర్నాము.  

 

అక్షర్శ్బ్దమును ఇచచ ట జీవరర్ముగా అర్నాము చెప్ప న ప్రధ్యనము కనీ  రర్మైన 

అక్షర్శ్బ్దవాచాు డైన జీవ్యని కనీ  రర్మారమ  రరుడు అని మఱియొక అర్నాము. (అనగా ఇచచ ట 

మాప్రము “అక్షర్” శ్బ్దము రర్మారమ ను కాక, “అక్షర్భరప ర్రః రర్ః” అను రదసంఘారముచే 

రర్మారమ  సూచించబ్డుచునీ్త డు.  

 

ఈ విధ్ముగా రర్మారమ క్ సంబ్ంధించిన కళా్య ణగుణములు  జీవ్యనికి గాని ప్రధ్యనమును గాని 

సంభవించని కార్ణమున, ఇచచ ట చెరప బ్డుచునీ ద్వ రర్మారమ యే అని నిష్క రింాచబ్డినద్వ. 

 

(ఇంరట్టతో అదృశా్ ాి ద్వ గుణకాధికర్ణము ముగ్నసినద్వ). 

 

।। వైశిా నర్వధికర్ణము।। 1-2-6।। 

।।సూ. ।।వైశిా నర్స్త్న ధ్యర్ణశ్బ్దవిశేషాత్।। 1-2-25।। 

 

వైశిా నర్ః- వైశిా నర్ శ్బ్దవాచాు డు రర్మారమ యే. ఏలనన,  

స్త్ధ్యర్ణశ్బ్ద విశేషాత్- స్త్మానా ముగ అగీా ా దులను తెలుపు వైశిా నర్శ్బ్దము ప్రకృరమున 

రర్మారమ  ధ్ర్మ ములను తెలుపు శ్బ్దములచే విశేషింరబ్డుట వలన(రర్మారమ యే వైశిా నర్శ్బ్ద 

వాచుా డు) 

 

వైశిా నర్శ్బ్దము స్త్ధ్యర్ణముగ అగీా ా ద్వ ఇరర్ వసే్తవ్యలను తెలుపునదైనను, 

ప్రకృరమున(ఛంద్ధగా మున వైశిా నర్విదా  సందర్భ మున) రర్మారమ  యొకక  ధ్ర్మ ములను 
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తెలుపునట్టట శ్బ్దములచే విశేషింరబ్డుట వలన వైశిా నర్శ్బ్దముచే ఇచచ ట చెరప బ్డినద్వ 

రర్మారమ యే.  

।।సూ.।। సమ ర్ా మాణమనుమానమ్ సా్త్ ద్వతి।। 1-2-26।। 

 

ఇతి- అదే ఇద్వ అని ఇట్లల 

సమ రా్ మాణమ్- గురింేరబ్డు రూరము 

అనుమానమ్- వైశిా నరుడు రర్మారమ  యని సూచించినద్వ 

సా్త్ త్- అగును 

 

అద్వయే ఇద్వ యని (ప్రరా భ్ఞ వలన) గురింేరబ్డునట్టట దుా ల్వకాదులు అవయవములుగా కల 

శ్రీర్ము వైశిా నరుడు రర్మారమ  అని సూచించుచునీ ద్వ.  

।।సూ.।।శ్బాద ద్వభోా ఽనఃే ప్రతిషాానాచచ  న్వతి చేనా  రథా 

దృషుట ా రదేశాదసంభవాతుప రుష్మప్ చైనమధీయత్త।।1-2-27।। 

 

శ్బ్దద ద్వభా ః- అగ్నీ  శ్బ్దము వైశిా నర్శ్బ్దముతో సమాన్తధికర్ణమున చెరప బ్డుట మొదలగు 

కార్ణములవలననూ 

అంరః ప్రతిషాాన్తత్ చ- వైశిా నరును “పురుషే అంరః ప్రతిషిరామ్ వేద” అని వైశిా నరుని 

పురుషుని ల్వన యుండుట వంట్ట జసినాతులు కూడ చెరప బ్డుట వలన కూడ 

చేత్- (వైశిా నరుడు రర్మారమ  కాదని) అనినచ్చ 

న- అద్వ సరి కాదు 

రథా- అట్లల  

దృషుట ా రదేశాత్- ఉపాసనమును ఉరదేశ్చంచి యుండుట వలన 

అసంభవాత్- (క్వల జ్ఞఠర్భగ్నీ కి దాు మూర్నాా ి దులు ఉండుట) అసంభవము అగుట వలన 

(వైశిా నరుడు జ్ఞఠర్భగ్నీ  కాదు మఱియును) 

ఏనమ్- ఇరనిని 

పురుష్మ్ అప్ చ- పురుషుని గాను కూడ 

అధీయత్త- రఠించుచునీ్త రు.  

 

ప్ుతి యందు వైశిా నర్శ్బ్దము అగ్నీ  యను రదము ఒకక రినే చెపుప చునీ ట్లల ఉరయోగ్నంచబ్డుట 

వలననూ, వైశిా నరుడు పురుషుని ల్వన నుండువానిగా “పురుష్ అంరః ప్రతిషిరామ్ వేద” మొదలగు 

వాకా ములు బ్దధించుట వలననూ, వైశిా నరుడు రర్మారమ  కాదని చెరప ర్భదు. ఏలనన, 

వైశిా నరుని, జ్ఞఠర్భగ్నీ  శ్రీరునిగా ఉపాసించవలెనని ఉరదేశ్చంరబ్డుట వలననూ, జ్ఞఠర్భగ్నీ కి 

దుా ల్వకాదులు మూరి్భద్వ అవయవములు అసంభవమగుట చేరను, వా్సనేయ సంహిర యందు 

వైశిా నరుని “పురుషుని”గా రఠింరబ్డుట చేరనూ వైశిా నరుడనిన రర్మారమ యే. 

।।సూ.।।।।అర ఏవ దేవా భూరమ్ చ।। 1-2-28।। 

 

అర ఏవ- అందువలననే(వైశిా నరుడు) 
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దేవా- ఇంప్ద్వద్వ దేవరలల్వ ఒకక ట్ట వలె మఱియొక దేవా విశేష్మో 

భూరమ్ చ- రంచ భూరములల్వ ఒకట్ట అయిన అగ్నీ యో 

న- కాదు 

 

అందువలన (ఇచచ ట చెరప బ్డిన ) వైశిా నరుడు ఇంప్ద్వదులల్వ ఒకడైన దేవా విశేష్మో, రంచ 

భూరములల్వ ఒకడైన అగ్నీ యో కాదు.  

।।సూ.।।స్త్క్షాదరా విర్గధ్మ్ జైమినిః।।1-2-29।। 

 

స్త్క్షాదప్- అగ్నీ  శ్బ్దము స్త్క్షాతేుగనే రర్మారమ ను తెల్ప ననూ 

అవిర్గధ్మ్- విర్గధ్ము లేదని 

జైమినిః- జైమిని (రలచుచునీ్త రు) 

 

స్త్క్షాతేుగా అగీ్న  శ్బ్దము రర్మారమ  అను అర్నామును తెల్ప ననూ విర్గధ్ము లేదని జైమినా్త చారాు ల 

వారి అభప్పాయము.  

।।సూ.।।అభవా కేఃే ఇతి అశ్మ ర్థా ః।। 1-2-30।। 

 

అభవా క్ఃే- (రర్మారమ ) దుా ల్వకాదులతో సంబ్ంధించినదని దుా ల్వకాదులు అవయవములుగా 

కల్నోదని చెపుప ట ఉపాసునికి తెల్య వచుచ టు 

అశ్మ ర్థా ః- (అని) ఆశ్మ ర్థుా ల వారి(అభప్పాయము) 

 

“ఉపాసునికి ధా్య న సౌకరా్ ము కల్ంోచుటు రర్మారమ ు దుా ల్వకాదులు శ్రీర్భవయవములుగా 

ప్ుతి యందు చెరప బ్డినవి” అని అశ్మ ర్థుా ల వారి అభప్పాయము 

।।సూ. ।। అనుసమ ృత్తః బాదరిః।।1-2-31 ।। 

 

అనుసమ ృత్తః- ఇట్లల భ్యవించి ఉపాసించుటు అని 

బ్దదరిః- జీ ప బ్దదర్భచారుా లు (రలచుచున్తీ రు) 

 

ఉపాసనమున కొఱు రర్మారమ  అట్టటదని చెప్ప నట్లల జీ ప బ్దదర్భచారాు లు రలచుచున్తీ రు.  

।।సూ.।।సంరతే్తరితి జైమినిః రథా హి దర్శ యతి।।1-2-32।। 

 

సంరత్తఃే- అగ్నీ హోప్ర భ్యవము కలుగ ేయుటు 

ఇతి- వక్షఃసనాలము మొదలగునవి అగీ్న  గుండము మొదలగునవిగా చెరప బ్డినవి అని 

జైమిని మునిః- జైమిని ముని (రలచుచున్తీ రు) 

రథా హి- అటేల కద్వ 

దర్శ యతి- (ప్ుతియు) తెలుపు చునీ ద్వ.  
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అగ్నీ హోప్ర భ్యవము కలుగ(ేయుటు వక్షఃసనాలము మునీ గునవి అగీ్న  గుండము ఇాా దులుగా 

చెరప బ్డినవి అనియే జైమినా్త చారుా లు రలచుచునీ్త రు. ప్ుతి కూడా అటేల బ్దధించినద్వ.  

।।సూ.।।ఆమనంతి చైనమసిమ న్।। 1-2-33 

 

అసిమ న్- ఈ ఉపాసుని శ్రీర్మున  

ఆమనంతి- (వైశిా నరుని ప్పాణాహుాా ధ్యర్ముగా) చెరప బ్డినద్వ 

 

వైశిా నరుని శ్రీర్ము ప్పాణాహుతులకాధ్యర్ముగా నుండు వానినిగా చెరప బ్డుచునీ ద్వ. 

 

వెనుకట్ట అధికర్ణముల్వ “రూపోరనా్త స్త్చచ ” అను సూప్రమున త్తతైల్వకా  శ్రీర్రి ము రర్మారమ ు 

అస్త్ధ్యర్ణధ్ర్మ ముగా చెరప బ్డినద్వ. ఈ త్తతైల్వకా శ్రీర్రి ము రర్మారమ క్ కాక ఇరర్ దేవరలు 

కూడ సంభవమా అను సంశ్యము ఈ అధికర్ణముల్వ రరిష్క రించ బ్డుచునీ ద్వ.  

 

ఛంద్ధగా్య రనిష్త్ ల్వ వైశిా నర్ విదా  చెరప బ్డినద్వ. ఇందు, అయిదుగురు మహ్రాులు  

1. ఉరమనాు ుమారుడైన ప్పాచీనశాలుడు 2.పులహ్ుమారుడైన సరా యజ్ఞఞడు 3. పాలలవి 

ుమారుడైన ఇంప్దదుా ముీ డు 4. శార్క ర్భక్షి ుమారుడైన ్నుడు 5. అశి్ రర్భశి్  ుమారుడైన 

ఉడిలుడు అనువారు వైశిా నర్భరమ  అను విష్యమై విచార్ము చేయుచూ, అవిి ష్యమై సప ష్టర 

ర్భక, అరుణి అను మహ్రి ా వదదు పోయి తెలురమని ప్పారి నాంచేరు. ఆయన కూడ ాను 

బ్దధింరజ్ఞలనని, వారితోబ్దట్ల క్కయర్భజ్ఞ అక్షరతి వదదు పోయి ఆరనిని అరినాంచేడు. క్కయర్భజ్ఞ 

ధ్న్తదులను ఈయ చూడగా, వాట్టని ఉప్తక్షించి, వారు రము కావలసిన వైశిా నర్విదా నే 

కోరుునీ్త రు. 

 

అశి్ రతికూడ ఆ విష్యమునందు వారికి సంపూర్జీ్ఞఞ నము లేదని, ముందుగా వార్లు తెల్సిన 

విష్యములు చెపుప డని చెప్ప , ప్దర, వారికి తెల్సిన సి ర్లో్వకమును వైశిా నర్ శ్చర్సా్త గను...ఈ 

విధ్ముగ అవి యనిీ యు వైశిా నర్భరమ ు అవయవములుగా  ఉరదేశ్చంచెను. అనగా సమస ే

విశి్ ము వైశిా నర్భరమ  శ్రీర్మన్న, అరడు చేరన్తచేరనరద్వర్నాములు ననిీ ంట్టకిన్న అంరర్భరమ  

అయి ఉంటాడన్న, ఆయన శ్రీర్మునందల్ ఆ యా భ్యగములను ఉపాసన చేసినపుప డు వాట్టని 

ఆయన విశేష్మే అని తెల్సికొని ఉపాసన చేయవలయునని, ఒకొక కక  విశేష్మును కాక 

సంపూర్వీిభూతిని తెల్సికొని ఉపాసన చేయుట ప్శేష్మాన్న ఇచచ ట అశి్ రతిచే చెరప బ్డుచునీ ద్వ.  

 

ప్రకృర అధికర్ణమున ఈ వైశిా నర్ శ్బ్దము రర్మారమ యా, కాక వేరొకట్టయా అని సంశ్యము.  

ఏలననగా 

1. జ్ఞఠర్భగ్నీ ల్వ “అయమగ్నీ ర్ి శిా నర్గ యేనేదమనీ మ్ రచా త్త..” అని మనచేర తినబ్డు 

అనీ ము ఏ అగ్నీ చే జీరింీరబ్డునో ఆ జ్ఞఠర్భగ్నీ  వైశిా నర్శ్బ్దము చేర చెరప బ్డును. కనుక 

వైశిా నర్శ్బ్దము జ్ఞఠర్భగీ్న ని బ్దధించవచుచ ను 

 

2. మహ్యభూరములల్వ ఒకటైన త్త్సా్త  “విశి్ స్త్ అగ్నీ మ్ భువన్తయ దేవా వైశిా నర్మ్...” అని 

వైశిా నర్శ్బ్దముచే బ్దధింరబ్డుట చేర ఇచచ ట చెరప బ్డినద్వ ఆ త్త్స్తా  అగున్త అని ఒక 

విచార్ము. 
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3. దేవా విశేష్ములల్వ కూడ “వైశిా నర్సా  స్తమతౌ సా్త్ మ్ ర్భజ్ఞహి ఖమ్ భువన్తన్తమప్ జీ పః” అని 

చెరప బ్డుట చేర వైశిా నర్శ్బ్దము దేవా విశేష్మును సూచించవచుచ ను కద్వ! అని ఒక 

సంశ్యము.  

 

పన చెరప బ్డిన సంశ్యములు సమాధ్యనము ప్కిందన్నయబ్డుచునీ ద్వ.  

 

ఇచచ ట చెరప బ్డిన వైశిా నర్శ్బ్దవాచాు నికి, దుా ల్వకాదులు శ్రీర్ము అని చెరప బ్డి యుండుట 

వలన రర్మారమ యే సూచింరబ్డును. త్తతైల్వకా  శ్రీర్రి ము ఇరరులు సంభవము కాదు.  

 

“అప్గే నయతి” అను వా్య రప తి ే వలన అగ్నీ  అను శ్బ్దము కూడ రర్మారమ నే సూచిసే్తంద్వ అని 

జైమిని అభప్పాయము. దుా ల్వకాదులు వైశిా నరుని అవయవములుగా ప్ుతి 

ఉపాసన్తసౌలభా మునకై బ్దధించునని అశ్మ ర్థుా ల వారి వివర్ణము.  

అట్టట వైశిా నరుని ఆర్భధ్న యందు అగీ్న హోప్ర కర్మ భ్యవనము కలుగ చేయుటు అరని 

వక్షఃసనాలము అగ్నీ గుండము....అనుచు ఆ యా య్ఞరరికర్ములు శ్రీర్భ్యగములుగా 

ఆపాద్వంచబ్డినవి. ప్ుతి యందు కూడ ఆ విధ్ముగనే చెరప బ్డినద్వ. ఇట్లల అగ్నీ హోప్రరూరమున 

ఉపాసన చేయుచు ప్పాణాహుతులు చేయు ఉపాసునికి సమస ే పార క్షయమై అరడు సకల 

విశి్ మును రర్ప్బ్హ్మ  శ్రీర్ముగా దరిశ ంచుచూ ఎలెలడలా రర్మా మా నుభవమును 

పందుచుండునని వైశిా నర్విదా ల్వ చెరప బ్డి యుండుట చేర వైశిా నర్ శ్బ్దవాచాు డు 

రర్మారమ యే అని ఈ అధికర్ణ సిది్వంరభ్యవము. 

 

ఏలననగా, ఈ విదా ల్వ ఫలానిీ  చెప్ప నపుప డు కూడ “రదా థైషికాత్లమ్ అగౌీ  ప్పోరమ్ 

ప్రదూయత్త ఏవమ్ హ్యసా  సరేి  పాపామ నః ప్రదూయంత్త” అని పారన్తశ్మే చెరప బ్డినద్వ. ఇట్టట 

సమసపేారన్తశ్ము రర్విదా  చేరనే సంభవము కనుక వైశిా నర్విదా  రర్మారమ నే బ్దధిజసే్తంద్వ. వేరొక 

దేవావిశేష్ముగాని, మహ్యభూరము గాని ఇచచ ట చెరప బ్డలేదు అని ఈ ప్రకర్ణమున 

విశ్దీకరించబ్డినద్వ 

 

SLOKAM-94: సి ర్గలక్వద్వరా వాామర ర్ సల్లమహీరూరమూరి్వద్వ జులపేాా  

94. సి ర్గలక్వద్వరా వాామర ర్ సల్లమహీరూరమూరి్వద్వ జుల పాేా  

ధా్య యో వైశిా నర్వ మా  జసాిర్బ్హువిష్యః శ్బ్దల్జో్ఞద్వస్త్మాా త్। 

మైవమ్ ప్బ్హ్మ్మ రా ధీత్తరుభ వరనురయా యోగరసేి గ్నా శ్బోద  

వైశ్చషాట ా ద్వా  ప్క్తయాజమో్ సి వప్యషి రర్ధీరో్వర్హరాా ద్వధీశ్చ ।। 
 

సి ర్గలక- సి ర్లో్వకము 

ఆద్వరా - ఆద్వతాు డు 

వార- వాయువ్య 

సల్ల- ్లము 

మహీరూర- భూమి మొదలైనవాట్టని 

మూరి్భద్వులపాేా - శ్చర్సా్త  మొదలైన శ్రీర్భ్యగములుగా కలప న చేయబ్డిన 

వైశిా నర్భ మా -వైశిా నర్భరమ  

ధా్య యః- ధా్య నింరబ్డవలెను అని ఛంద్ధగా్య రనిష్త్ యందు చెరప బ్డినద్వ 
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శ్బ్దల్జో్ఞద్వస్త్మాా త్- ఆ వైశిా నర్ శ్బ్దమనగా దేవావిశేష్ము, జ్ఞఠర్ము, త్త్స్తా , రర్మారమ  

మొదలగు అనేకములైన ప్రయోగములుండి ఏద్ధ ఒకద్వనినే నిష్క రింాచి చెరప కపోవ్యట చేర 

అసినార్బ్హువిష్యః- అనేక విష్యములు చెపుప నట్లల ఉండును. (కనుక ఇచచ ట రర్మారమ యే 

చెరప బ్డనకక ర్లేదు అని పూరి్ రక్షము) 

మైవమ్- అట్లల చెపుప ట సరి కాదు 

ప్బ్హేమ రా థీత్తః- ప్పార్ంభమున”కో న ఆామ  కిమ్ ప్బ్హ్మ ” అని దేనిని విచారించుచున్తీ ర్గ అందు 

ప్బ్హ్మ  ప్రయోగము ఉనీ రప ట్టకిన్న 

భువనరనురయా- రర్మారమ ు ఈ ప్రరంచము శ్రీర్ము అను ప్రసిదమిైన విష్యము ఇచచ ట 

చెరప బ్డుట చేర ఇచచ ట చెరప బ్డిన వైశిా నర్శ్బ్దము రర్మారమ  రర్మే.  

అగ్నీ  శ్బ్దసే్త యోగరః- అగ్నీ  శ్బ్దము కూడ  “అప్గమ్ నయతి” (ముందుు తీసికొనిపోవ్యనద్వ) అను 

యోగ వ్యా రప తినేి అనుసరించి రర్మారమ  నే బ్దధించును.  

వైశ్చషాట ా త్ వా- లేక అగ్నీ  విశ్చషుటడు రర్మారమ  అనగా శ్రీర్ - శ్రీరి భ్యవముచే అగ్నీ ని శ్రీర్ముగా 

కలవాడు రర్మారమ  అని అని యము వచుచ ను.  

సి వపుషి- రన శ్రీర్ము నందు 

రర్ధీః- రర్మారమ  విష్యకబుద్వ ికాని 

గార్రిాా ద్వధీశ్చ - గార్రిరా ము మొదలైన విష్యకమైన బుద్వ ికాని, ఇవి అనీి యు 

ప్కియాంగమ్- వైశిా నర్విద్వా ంగమైన ప్పాణాహుతిప్కియు అంగమని తెల్సికొనవలెను. 

 

వైశిా నర్శ్బ్దమును అనేక అర్నాములు సంభవించిననూ, ఈ ప్రకర్ణమున రర్ప్బ్హ్మ మే అని 

“ఉరప్కమ వాకా ము” వలన నిశ్చ యమగుచునీ ద్వ. ఇచచ ట తెలుస్తకొన వలెనని వచిచ న వారు 

ముముక్షువ్యలు. వారు కోరుునీ ద్వ ప్బ్హ్మ విదా యే. వారు అడిగ్ననద్వ కూడ, “కో న ఆ మా ” అనగా 

మను అంరరా్భ మిగా యుండు ఆరమ  ఎవరు? అని. అనగా విశి్ మును, రర్మారమ ు గల శ్రీర్-

శ్రీరి భ్యవము ఇచచ ట ప్రసే్త్వించబ్డుచునీ ద్వ. కనుక ఇచచ ట చెరప బ్డిన విశి్ శ్రీర్రి ము, 

జ్ఞఠర్భగ్నీ , దేవావిశేష్ము మొదలైన వాట్టకి అని యించదు. “అప్గమ్ నయతి” అనగా ముందుు 

తీస్తకొని పోవ్యనద్వ” అను యోగవా్య రప తి ేచేర కూడ అగ్నీ  శ్బ్దము రర్మారమ ు అని యించును. 

అథవా, అగ్నీ  అంరరా్భ మిగా గల రర్మారమ ను కూడ బ్దధించును.  

రన దేహ్మున రర్మారమ  బుద్వ,ి గార్రిాా ద్వ అగుీ లకెట్లల కలోుననిన, ఈ విదా ు అంగముగా 

ప్పాణాగ్నీ హోప్రము చెరప బ్డినద్వ. అనగా ఉపాసుడు వైశిా నర్సి రూరమును రన శ్రీర్మున 

కల్ప ంచుకొని, రననే ఆ వైశిా నర్రూప్గా తెల్సికొనవలయును. హ్ృదయాద్వ అంగములనిీ యు, 

వేద్వ మొదలైనవిగా కలప న చేసికొని, ఇవి అనిీ యూ ప్పాణాహుతి ప్కియు అంగభూరములుగా 

భ్యవించవలెను. అనగా ఇచచ ట ఉపాసుడు రన శ్రీర్మునే అగుీ లుగా భ్యవించు రర్మారమ బుద్వ ి

ఉరదేశ్చంచబ్డుచునీ ద్వ. కనుక రర్మారమ యే వైశిా నర్భరమ , ఇరర్ములు కావ్య అని ఇట్లల 

కటాక్షించడమైనద్వ. 

 

SLOKAM-95: అనా సిమ న్ అనా దృషాట ా  న భవతి విదుషామ్ కి్వ ప్ 

నిప్శేశ యస్త్ప్ఃే 

95. అనా సిమ న్ అనా దృషాట ా  న భవతి విదుషామ్ క్వి ప్ 

నిప్శేశ యస్త్ప్ఃే 

రస్త్మ ది్ శిా నర్గసౌ న రర్ ఇతి ఫలమ్ చానా సిదాి్వ ద్వ మైవమ్। 

ప్బ్హ్మమ వ హా్ నా దృష్టా నిి రఘటిరమిహ్ ప్బ్హ్మ శ్బాద దా బాధ్యత్ 

సరి్వ ఘధ్ి ంస ఉకఃే ఫలమప్ రర్మమ్ ప్బ్హ్మ  న వాా రమేనా మ్।। 
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విదుషామ్- ప్బ్హ్మ వేరలేైన ఉపాసులు 

అనా సిమ న్- మరియొక వసే్తవ్యనందు 

అనా దృజషాట ా - వేఱొక వసే్తవ్యను ఆర్గరణము చేయుట వలన 

కాి ప్- ఎకక డైనను 

నిప్శేశ యసప్పాప్ఃే- మోక్షప్పాప్ ే

న భవతి- సంభవించదు(యథాప్కతు న్తా యానుస్త్ర్ముగా దృషిట ఉపాసన యందు 

అయథావిధ్మైన ఫలమును కార్ణమగుట చేర అద్వ యథావసినార ముకికేి కార్ణము కానేర్దు). 

రస్త్మ త్- ఈ విధ్ముగా మోక్షప్పాజప్ ేసంభవించకపోవ్యట వలన 

అసౌ వైశిా నర్ః- ఈ వైశిా నర్భరమ  

న రర్ః- రర్మారమ  అని చెపుప ట స్త్ధా్ ము కాదు 

ఫలమ్ చ - వైశిా నర్విదా  వలన వచుచ  ప్రయో్నము కూడ  

అనీ సిదాి్వ ద్వ- అనీ  లాభము మొదలైనవియే(లౌకికములే), ముకి ేకాదు. 

ఇతి- ఇట్లల శ్ంకించిన(ఇంరవర్ు పూరి్ రక్షము) 

మైవమ్- అద్వ సరి కాదు 

ఇహ్- ఇచచ ట వైశిా నర్ విదా  యందు 

ప్బ్హైమ వ- రర్ప్బ్హ్మ మే (చెరప బ్డిన వసే్తవ్య) 

అనా  దృషాట ా నిి ర ఘట్టరమ్- ఇచచ ట చెరప బ్డినద్వ ఇరర్ వసే్తవ్యల యందు ప్బ్హ్మ  దృషిట కాదు. 

దాు మూరే్భద్వసి రూరఘట్టరముగా ప్బ్హ్మ మునే ఉపాసనము చేయవలెనని చెరప బ్డినద్వ. 

అందువలన 

ప్బ్హ్మ శ్బ్దద దా బ్దధ్యత్- “కో న ఆామ  కిమ్ ప్బ్హ్మ ” అని ఉరప్కమముల్వ ప్బ్హ్మ  శ్బ్దము చెరప బ్డి 

యునీ ద్వ. అద్వ బ్దధిరము కాలేదు కనుక పూరి్ రక్షము ుదర్దు.  

సరి్భ ఘధి్ ంసః ఫలమప్ ఉకఃే- ఈ ప్రకర్ణముల్వ ఫలముగా సమసపేారన్తశ్నము చెరప బ్డినద్వ.  

వాా రమే్ అనీ మ్ చ రర్మమ్ ప్బ్హ్మ - సర్ి ల్వక, సర్ి భూర సరి్భ రమ  వాా రమేైన అనీ ము అనునద్వ 

కూడ నిర్తిశ్యభోగా మైన రర్ప్బ్హ్మ మే అగును 

 

ఇచచ ట (ఈ జశ్చలకమున) పూరి్ రక్షమును, రరా మాధ్యనమును ఈయబ్డినవి.  

పూరి్ రక్షము యొకక  ఆక్షేరములు- 

1. ప్బ్హ్మ దృషిట వలన మోక్షము ర్భదు. అనగా అశి్ రతి ప్రశీ్ ు ఒకొక కక  ఋషియూ, 

సి ర్లో్వకాదులను వైశిా నర్భరమ గా ఉపాసించుచునీ ట్లల చెప్ప రి. ఇట్లల ఒక వసే్తవ్యల్వ వేఱొక 

వసే్తవ్యను చూచుట అనగా ఆర్గప్ంచుట వలన మోక్షము ర్భదు. ఇద్వ దృషిట విధి మాప్రమే 

అవ్యతుంద్వ. (“న్తమ ప్బ్హేమ తుా పాసీర” వంట్ట చ్చటల న్తమమును, మనసా్త నూ ప్బ్హ్మ ము గా 

భ్యవించుట దృషిట విధి అవ్యతుంద్వ. అట్టట దృషిటవిధి వాసవేమైన ప్బ్హోమ పాసనము కాలేదు. 

దృషిటవిధ్యల వలన మోక్షము లభంచదు.) కనుక వైశిా నర్ విదా  రర్విదా  కాదు, వైశిా నర్భరమ  

రర్మారమ  కాడు.  

 

2. ద్వనికి ఫల్రముగా చెరప బ్డిన అనీ సిదాి్వ దులు మోక్షవిర్గధ్ములు.  

ఇచచ ట ఫలముగా “అనీ మతి”ే అని చెరప బ్డినద్వ. ఇద్వ మోక్షవిర్గధ్మైన లౌకికఫలము. 

మోక్షమును ఉపాయము కాని ఫలమునిచుచ  విదా  రర్విదా  కాదు, రదుపాసా్త డు రర్మారమ  కాదు 

 

సమాధ్యనము-  

1. ఇచచ ట “మనో ప్బ్హేమ తుా పాసీర” అనగా “మఱియొకట్ట అయిన మనసా్త ను ప్రధ్యనముగా నుంచి 

ప్బ్హ్మ ముగా భ్యవించవలెను” అని దృషిటవిధిగా చెరప బ్డలేదు. దుా ల్వకము మొదలైనవాట్టని 

ప్బ్హ్మ మును శ్చర్సా్త  మొదలైనవిగా భ్యవించి అట్టట సి రూరఘట్టరముగా ప్బ్హ్మ మే 
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ఉపాసింరబ్డవలెనని చెరప బ్డుచునీ ద్వ. అందువలన ఉపాసన యందు ప్బ్హ్మ మే ప్రధ్యనము, 

దుా ల్వకాదులు కావ్య. కనుక ఇద్వ దృషిటవిధి కాదు. ఇచచ ట చెరప బ్డినద్వ మోక్షస్త్ధ్నమైన 

ప్బ్హ్మ విదా యే, చెరప బ్డినద్వ రర్ప్బ్హ్మ మే.  

 

2. “సరేి షు ల్వక్షు సరిే షు భూత్తషు సరేి షు ఆరమ స్త అనీ మతి”ే అని ఇచచ ట చెరప బ్డినద్వ. 

అనగా సరి్ ల్వకవాా రమేైనదనియూ, సమసభేూరవాా రమేైనదనియూ అయిన అనీ మును 

భుజించును అని చెరప బ్డినందున ఇచచ ట చెరప బ్డినద్వ స్త్మానా ముగా మనము భుజించు 

“అనీ ము” కాదు. నిర్తిశ్యభోగా మైన రర్ప్బ్హ్మ మే ఇచచ ట చెరప బ్డినద్వ. “అదా ర ఇతి అనీ మ్” 

అను వ్యా రప తి ేచేరనూ, “అహ్మనీ మ్...అహ్మనీ్త దః” అను ప్ుతి వాకా ముల చేరనూ ఇచచ ట 

బ్దధించబ్డినద్వ రర్ప్బ్హ్మ మే అని సిద్వసేి్తంద్వ.  

కనుక అనీ సిద్వ ిఅను ఫలము కూడ మోక్షమును తెలుపుతుంద్వ.  

 

అంత్త కాక ఇచచ ట “యథా ఇష్ఠకత్లమ్ అగౌీ  ప్పోరమ్ ప్రదూయత్త ఏవమ్ హ్యసా  సరేి  పాపామ నః 

ప్రదూయనే”ే అని ఈ విదా ను అనుషింాచిన వానికి సమస ే పారములు న్తశ్నమగును అని 

చెరప బ్డినద్వ 

 

ఇద్వ మోక్షానుకూలమైన ఫలమే యగును. ఇట్లల సమస ే పారములును పోయిన ప్దర ఫలము 

సి యముగా సిద్వంిచునని “ప్రతిహ్తివిగమే ధీవికాససా ి తో హి” అని ముందు వచెచ డు 

“రదతిగమాధికర్ణము”న అనిీ  విదా లును ప్పాయశ్చచ ర ేరూరముగా నుండుననియూ, వాట్ట వలన 

పారన్తశ్నమును, భగవరక టాక్షము వలన మోక్షప్పాప్యేు కలుగునని చెరప బ్డుతుంద్వ.  

కనుక, పూరి్ రక్షమున చెరప బ్డినద్వ సరికాదు అని నిరూప్ంచబ్డినద్వ. 

 

SLOKAM-96: ప్తిష్ి ప్తోపాసిత్యా ృణామ్ మిరహ్ృదయగుహాక్షా నరే్శ్చచ నేా  ఉకేో 

96. ప్తిష్ి ప్తోపాసిత్యా ృణామ్ మిరహ్ృదయగుహాక్షా నరే్శ్చచ నేా  

ఉకేో 

విశిా నరాే్వ మిాదేరిి ప్యలరరిమితిశ్చచ ననే్నయస్త్సయేేథ। 

ష్ట్సన  ప్బ్హామ రమ శ్బ్దద  ప్యరుష్రదమప్ క్షేప్రరజఞప్రరంచ 

వాా వృత్తేరిి శ్ి హ్మ్తౌ ప్రకర్ణనియమానాా మవృాాే  నమని।ే। 
 

అప్ర- ఈ ది్వ తీయపాదమునందు 

ప్తిషు- మొదట్ట మూడు అధికర్ణములయందును 

ఉపాసిత్ృణామ్- మోక్షోపాసులు 

మిరహ్ృదయగుహ్యక్షా ంరర్ః చినేా ః- చినీ ద్వగానునీ  హ్ృదయగుహ్, కనీు  ీట్టయందు 

ఉనీ వానిగా రలచునట్లల 

ఉకఃే- రర్మారమ  ఉపాసా్త నిగా చెరప బ్డిన్తడు(ఏష్ మ ఆామ  అంరర్ృిదయే”, “రమ్ దుర్దర్శ మ్ 

గూఢమనుప్రవిష్టమ్”, “య ఏష్ః అక్షిణి పురుష్ః” అను విష్య వాకా ములందు ఉపాసన్తప్కమము 

నిరూప్ంచబ్డినద్వ).  

అథ ప్రయే- ఇక రరువార వచుచ  మూడు అధికర్ణములల్వ అనగా అంరరా్భ మా ధికర్ణము, 

అదృశా్ ాి ధికర్ణము మఱియు వైశిా నర్భధికర్ణముల యందు  

విశిా ంరరా్భ మిాదేః- ప్రరంచాంరరా్భ మిరి ము మొదలైన గుణముల వలన 
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విపుల రరిమితిః చిననే్నయః- విపులమైన రరిమాణమును పంద్వ యునీ టేల ఉపాసన 

చేయవలయునని చెరప బ్డినద్వ. “యః రృథివాా మ్ తిష్నా్ “ అని చెప్ప నపుప డునూ “నిరా మ్ 

విభుమ్ సర్ి గరమ్”, “యస్యేి రమ్ ఏవ ప్పాదేశ్మాప్రమ్ అభవిమానమ్” అను ప్ుతి 

మహ్యరరిమాణము కలవానిగా రర్మారమ ను ఉపాసించుటను బ్దధించును 

ష్ట్లా -ఇట్లలనీ  ఆరు అధికర్ణముల యందు 

ప్బ్హ్యమ రమ శ్బ్దద  పురుష్రదమప్- ప్బ్హ్మ , ఆామ , పురుష్ అను ఈ రదములు 

క్షేప్ర ర్ఞ ప్రరంచ వాా వృత్తఃే- చేరన్తచేరనములు ప్బ్హ్మ  శ్రీర్మని ప్బ్హ్మ శ్రీర్రి మును 

జస్త్నా ప్ంచుట వలన, శ్రీర్ము కనీ  భనీ మైన శ్రీరి అయిన రర్మారమ  యైన 

విశి్ హేతౌ- ్గ కా ర్ణముగా నునీ ట్టట రర్మారమ ను 

ప్రకర్ణనియమాత్- రర్మారమ  ప్రకర్ణమైన కార్ణము చేర 

న్తమవృాాే - రూఢా్య రమ కమైన అర్నాశ్కి ేచేర 

నమని-ే సంజ్ఞఞ  రూరముగా అని యించును. 

 

ఈ జశ్చలకమున ఈ పాదమునందు చెరప బ్డిన ఆరు అధికర్ణములందును ఉనీ  విష్యమును 

రండు భ్యగములుగా అనుప్గహిసే్తనీ్త రు.  

1. సరి్ ప్రప్రసిదిా ధికర్ణము 

2. అత్తరధేికర్ణము 

3.అనరే్భధికర్ణము 

ఇవి మూడధికర్ణములు. ీట్టల్వ హ్ృదయగుహ్, కనీు  మొదలైన వాట్టల్వ చినీ  వసే్తవ్యలల్వ 

ఉనీ వానిగా రర్మారమ  ధా్య నింరబ్డవలెనని జస్త్నా ప్ంచబ్డినద్వ.  

 

రరువాతి మూడధికర్ణములు 

1. అంరరా్భ మా ధికర్ణము 

2.అదృశా్ ాి ద్వగుణకాధికర్ణము 

3. వైశిా నర్భధికర్ణము 

 

ీట్టల్వ దుా ల్వకము, ప్రరంచము మొదలైన మహ్యరరిమాణము గల వసే్తవ్యలల్వ అంరరా్భ మిగా 

నునీ  రర్మారమ  చింరన్నయుడని చెరప బ్డెను.  

ఈ విధ్ముగా ీట్టని రండు ప్తట్టకలుగా విభజించవచుచ ను. 

 

ఇట్లలనీ  అధికర్ణముల యందు ప్బ్హ్మ  శ్బ్దము, ఆరమ  శ్బ్దము, పురుష్ శ్బ్దము అచచ టచచ ట 

ప్రసే్త్వించబ్డినవి. ఇవి రర్మారమ నే రూఢా ర్నాముచే బ్దధించుచునీ వి. ఏలననగా, జీవ్యడును, 

అచేరనమును (ప్రకృతి) రర్ప్బ్హ్మ ు శ్రీర్ములు అని అనేక ప్ుతి, సమ ృతి వాకా ములు జస్త్నా ప్ంచుట 

చేర ీనికి రర్మారమ  శ్రీరి అగుట చేరను చేరన్తచేరన్తరమ కమైన ప్రరంచము కనీ  విలక్షణమైన 

శ్రీరినే అనిీ  శ్బ్దములు బ్దధించునను న్తా యము చేర వెనుక చెరప బ్డిన ఆరమ , ప్బ్హ్మ , పురుష్ 

శ్బ్దములు రర్మారమ నే రూఢా ర్నామున బ్దధించునని నిష్క రింాచబ్డినద్వ. 

 

SLOKAM-97: రజజా ి దేరిహ సర్ి  జగదభగద్వరమ్ ప్బ్హ్మ భావేన పూర్ి మ్ 

97. రజజా ి దేరిహ సరి్  జగదభగద్వరమ్ ప్బ్హ్మ భావేన పూరి్ మ్ 

సర్వి ంరరా్వ మిా చ ప్రభవితురుద్వా సరి్ రదేదహ్ా చ। 

రస్త్మ రద్వి శ్వి కా బాధ్ప్రభృతి బ్హువిధ్యపార్బా్ప్మభ మా మాణ 
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క్షుప్దక్షీబోక్తజే్ఞలమ్ నిఖిలమిహ్ నయైః సూప్రక్వర్గ నిర్వస।। 
 

పూరి్ మ్- సరి్ ప్రప్రసిదిా ధికర్ణమునందు 

ర్జా ి దేః- ర్జమ్,రలలమ్, రదనమ్(ఆ రర్మారమ  నుండియే సృషిట, లయ, జసినాతులు) కలోునను 

కార్ణము చేర  

ప్బ్హ్మ  భ్యవేన- ప్బ్హ్మ  కనీ  వేఱైనద్వ లేదని 

హి- ఏ కార్ణము వలన 

అభగద్వరమ్- ప్రతిపాద్వంరబ్డెనో 

ప్రభవితుః- రర్మారమ ు 

సర్భి ంరరా్భ మిా చ- సమసమేునకూ అంరరా్భ మిగా నుండుట  

ఉద్వా- చెరప బ్డినద్ధ 

సరి్ రదేదహ్ా చ- అరడు రరప  రకిక నదంరయూ అరని శ్రీర్మే అని చెరప బ్డినద్వయో 

రస్త్మ త్- ఆ కార్ణము వలన 

నిఖిలమ్- సమసమేైన 

విశ్వి కా మ్- “ప్బ్హ్మ మే సరా ము”, “విశి్ మ్ ప్బ్హ్మ  చ ఏకమేవ” అని చెప్ప డు 

్గప్దర హ్మ సి రూపకా ము  

బ్దధ్ః- రరి మసా్త్ ద్వ వాకా ముల జజ్ఞఞ నము చేర ఆ విశి్ ము యొకక  బ్దధ్ (లేమి) మొదలైన 

బ్హువిధ్ అపార్నా- బ్హుప్రకార్ములైన ప్ుతివిరుదమిులైన అరన్తా యమూలకమైన అర్నాముల 

యందు 

బ్ంప్భమా మాణాః- రరిప్భమించు చుండు 

క్షుప్దక్షీబ్దకిజే్ఞలమ్- క్షుప్దములైన ఉనమ రపే్రలారములను 

ఇహ్- ఈ మొదట్ట అధ్యా యము రండవపాదమున  

సూప్రకార్ః- సూప్రకారులైన బ్దదర్భయణులు 

నిర్భస- నిర్సించుచునీ్త రు. 

 

ఈ పాదమున నునీ  అధికర్ణములచే ఇరర్ వేద్వంతుల రక్షమును నిర్సించువిధ్మును ఈ 

జశ్చలకమున వేద్వంరదేశ్చులు కటాక్షించుచున్తీ రు.  

 

మొదట్ట అధికర్ణమున ప్బ్హ్మ  నుండి సృషిట, జసినాతి, లయాదులు కలోుచునీ వను కార్ణముల వలన 

ప్బ్హ్మ మునునూ, ్గతేునును భేదము లేని సి భ్యవము కటాక్షించబ్డినద్వ.  

అంరరా్భ మా ధికర్ణముల్వ ప్బ్హ్మ ము సమసమేునకూ అంరరా్భ మిగా నునీ  విష్యము 

బ్దధించబ్డినద్వ.  

ఈ అధికర్ణమున సర్ి మునూ రర్ప్బ్హ్మ  శ్రీర్మను విష్యము అనుప్గహించబ్డినద్వ.  

 

ఈ విధ్ముగ ప్రథమమున భేదము లేని సి భ్యవమును వివరించుటకై శ్రీర్భరమ  భ్యవమును, 

అంరరా్భ మిరి మును బ్దధించి, రదనంరర్ము ఈ రరేి ములు విర్గధ్ము లేదను విష్యము  

విలక్షణముగా ప్రస్త్ద్వంచబ్డినద్వ.  

 

ఇటలనుప్గహించుట చేర రరిణామమును అంగీకరించి, ద్వని వలన సి రూపకా మును చెపుప వారికిన్న, 

రరిణామము లేక వివర్వేాదమును అంగీకరించి ప్రరంచము లేదు, ప్బ్హ్మ ము మాప్రమే ఉనీ ద్వ 

అని చెప్ప డు వారికిన్న రర్సప ర్ విర్గధ్ము, ప్ుతి/ సమ ృతి విర్గధ్మును ఉండుట చేర ఇవి 

నిర్సింరదగ్ననవి అని సూప్రకారులైన భగవాన్ బ్దదర్భయణుల అభప్పాయము అని ఈ జశ్చలకమున 

కటాక్షించబ్డినద్వ 
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SLOKAM-98: సి్త్ ధీనాశేష్సాేయరనరయా సర్ి భావేన తిష్నా్ 

98. సి్త్ ధీనాశేష్సాేయరనరయా సరి్ భావేన తిష్నా్ 

ప్గసే్త్శేషోఽక్షినిరా సాితిర్ఖిలరనుః కల్ప ాగాా ా ద్వ మాప్రః। 

సి ర్గలక్వదా జవోైశిా నర్మతివిష్యో లక్షణస్త్ా ఽఽద్వమసా  

ప్పోకఃే పాదే ద్వి తీయే ప్ుతినికర్శ్చర్ః శేఖర్ః ప్ీనివాసః।। 
 

సి్త్ ధీన్తశేష్సాేసినాతియరనరయా- రనయందునీ  సమసవేసే్తవ్యలనూ రన యధీనమున 

యుండునట్లల వాట్ట సి రూర, జసినాతి మఱియు వాా పార్ములను రన యధీనమున 

కల్యోుండునరడును 

సర్ి భ్యవేన తిష్నా్- “(“సర్ి మ్ ఖల్ి దమ్ ప్బ్హ్మ  ర్జలాన్” అను విష్యవాకా మును 

సంబ్ంధించిన సరి్ ప్రప్రసిదిా ధికర్ణమును ఇద్వ అర్నాము. అనగా సమస ే్గతేునందు ానొకక డే 

యుండి 

ప్గసే్త్శేష్ః- సకల చేరన్తచేరనములను కబ్ళ్ళకరించు నరడు(యసా  చ ప్బ్హ్మ  చ క్షప్రమ్ చ ఉభే 

భవతి ఓదనః” అను విష్యవాకా ము గల అత్తరధేికర్ణమును అర్నాము) 

అక్షినిరా  జసినాతి- కంట్టల్వ జసినార్ముగా నుండువాడు(“య ఏష్ః అక్షిణి పురుషోదృశా్ త్త” అను 

విష్యవాకా ము గల అకా్ష ంరర్భధికర్ణ విష్యము) 

అఖిల రనుః- చేరన్తచేరన్తరమ కమైన సమసమేును రన శ్రీర్ముగా గలవాడు(యః రృథివాా మ్ 

తిష్నా్....ఇాా ద్వ విష్యవాకా ములు సంబ్ంధించిన అంరరా్భ మా ధికర్ణ విష్యము) 

కల్ప ాగీా ా ద్వమాప్రః- ఉపాసన్తర్నాముగా కల్ప ంచబ్డిన అగ్నీ శ్బ్దము చేర చెరప బ్డిన దుా ల్వకము, 

చంప్ద, సూరా్భ ద్వ దేవరల రూరమును శ్చర్సా్త , కనీు  మొదలైన అవయవములుగా గల శ్రీర్మును 

కల్నోవాడు 

సి ర్గలకాదా ్ ోవైశిా నర్ మతి విష్యః- దుా ల్వక, ఆద్వరా  మొదలైన అంగములు కల్నో వైశిా నర్ 

విదా ు విష్యమైన వాడును(ఇద్వ వైశిా నర్భధికర్ణ విష్యము) 

ఆద్వమసా  లక్షణసా - మొదట్ట అధ్యా యపు 

ది్వ తీయ పాదే- రండవ పాదమునందు 

ప్ుతినికర్శ్చర్ః శేఖర్ః- సమస ేవేద్వంరములును భూష్ణమై యునీ  

జీ పనివాసః- జీ పమనీ్త ర్భయణుడు 

ప్పోకఃే- ప్రతిపాద్వంరబ్డెను 

 

ఈ జశ్చలకమున జీ పమాన్ వేద్వంరదేశ్చులు ఈ రండవపాదమునందు కటాక్షింరబ్డిన 

అధికర్ణార్నాసంప్గహ్మును, అట నుటటంకించబ్డిన రర్మారమ  గుణములను ప్రసే్త్వించుచూ 

అనుప్గహించుచునీ్త రు.  

 

1. మొదట్ట అధికర్ణముల్వ “ర్జమ్..” (్గరా ృషాట ా దులు) మునీ గు కార్ణములచే సమస ే

చేరన్తచేరనముల సృషిటసినాా ా దులు రర్మారమ క్ సి్త్ ధీనములు అనియును 

2. రండవ ద్వనిల్వ సమస ేల్వకమును సంహ్యర్ము చేయునద్వ ఆరడే అనియును 

3. మూడవ ద్వనిల్వ అక్షిమండలమున ఆ రర్మారమ యే వేంచేసి యునీ్త డనియు 

4. న్తలవో ద్వనిల్వ సమసమేును అంరరా్భ మిగా నుండుట వలన సమసమేును శ్రీరి రర్మారమ  

యూ, సమసమేూ ఆరని శ్రీర్మే అనియూ 
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5. ఐదవద్వనిల్వ సి ర్లో్వకము, చంప్దుడు, సూరుా డు, ద్వుక లు, వేదములు, వాయువ్య, విశి్ రృథివి 

రర్మారమ ు శ్చర్సా్త , కనీు , చెవి, వాగిా ా పార్ము, ప్పాణము, హ్ృదయము, పాదము మొదలైన 

అంగములనియూ 

6. ఆర్వద్వనిల్వ కూడా సి రో్భదులు ఆయన అంగములే అనియును 

ఆ రర్మారమ  ప్శ్చయఃరతి అయిన జీ పనివాస్తడే అనియూ ఈ పాద స్త్ర్భంశానిీ  ఈ జశ్చలకమున 

అనుప్గహించేరు వేద్వంర దేశ్చులు 

 

(ఇంరట్టతో వైశిా నర్భధికర్ణము ముగ్నసినద్వ) 

 

(ఇంరట్టతో మొదట్ట అధికర్ణము రండవ పాదము ముగ్నసినద్వ). 

 

ప్రథమాధ్యా యము-రృతీయపాదము 

।।దుా భిా దా ధికర్ణము।।1-3-1।। 

।।సూ.।।దుా భాి ద్వా యరనమ్ సి శ్బాద త్।।1-3-1।। 

 

దుా ః- అంరరిక్షమునును 

భు- భూమి 

ఆద్వ- మొదలగువానికిని 

ఆయరనమ్- ఆధ్యర్ము 

సి శ్బ్దద త్- రను సహ్్మగు ఆరమ  శ్బ్దము వలన రర్మారమ .  

 

భూమా నరేిక్షాదులు ఆధ్యర్మైన వాడు, రను అస్త్ధ్యర్ణన్తమమగు ఆరమ  శ్బ్దముచేర జీవ్యడు 

కాడు రర్మారమ యే.  

 

।।సూ.।।ముకేోరసృరా వా రదేశాచచ ।।1-3-2।। 

ముకేోరసృరా వా రదేశాత్ చ- ముుేలచే పందబ్డు వానిగా చెరప బ్డి యుండుట వలన 

 

దుా ల్వకాదులు ఆధ్యర్భూతునిగా చెరప బ్డినవాడు ముుేలచే పందబ్డు వానిగా ప్ుతుల 

యందు చెరప బ్డి యునీ ందున అరడు రర్మారమ యే.  

 

।।సూ.।।న్తనుమానమరచా బ్దద ప్ పా ణభృచచ ।।1-3-3।। 

 

అరచా బ్దద త్- ప్రకృతిని గాని, జీవ్యని గాని తెలుప నట్టట శ్బ్దమేద్వయును ప్రకర్ణమున లేనందున 

ఇచట ప్రతిపాద్వంరబ్డినద్వ  

అనుమానమ్- ప్రకృతియు,  

ప్పాణభృత్ చ- జీవ్యడును 

న- కాదు 
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ప్రకృతిని గాని జీవ్యని గాని తెలుప నట్టట శ్బ్దము ప్రకర్ణమున నెచచ టనూ లేనందున నిచట 

ప్రతిపాద్వంరబ్డినద్వ ప్రకృతి గాని, జీవ్యడును గాని కాదు. 

।।సూ.।।భేదవా రదేశాత్।।1-3-4।। 

 

భేదవా రదేశాత్- భేదము చెరప బ్డి యుండుట వలన 

 

ఈ ఉరనిష్తేుల్వనే (“సమానే వృక్షే పురుషో నిమగీ ః ....అనా మీశ్మ్”) జీవ్యను, రర్మారమ ు 

భేదము చెరప బ్డినద్వ. కనుక జీవ్యనికనీ  భనీ మైన రర్మారమ యే ఇచట ప్రతిపాద్వంరబ్డెను.  

 

।।సూ.।।ప్రకర్ణాత్।।1-3-5।। 

 

ప్రకర్ణాత్- ప్రకర్ణమును బ్ట్టటయు 

 

ఈ ప్రకర్ణము రర్మారమ  విష్యముగనే చెరప బ్డుట వలన రర్మారమ యే చెరప బ్డుచునీ్త డని 

నిశ్చ యించుట అయినద్వ 

 

।।సూ.।।జసాిరా దనాభాా మ్ చ।।1-3-6।। 

 

జసినారా న్తభా్య మ్ చ- ప్ుతిల్వ(“రయోర్నా ః ప్రప లమ్ సి్త్ ది తి ే ...అనశ్న్ అనా ః అభచాకీతి”) ఒకడు 

కర్మ  ఫలమును అనుభవించక ప్రకాశ్చంచుచుండగా(జసినాతి), వేఱొకడు ఆ కర్మ ఫలమును 

అనుభవించుచునీ్త డని((భక్షణము) చెరప బ్డి యుండుట వలన జీవ్యడు దుా భ్యి దా్వ యరనుడు 

కాదు. 

 

సర్భి యరన వసే్తవ్యను రటస్తనానిగను, జీవ్యని కర్మ ఫలభోకగేను ప్ుతి యందు వరింీచి యుండుట 

చేర జీవ్యడు దుా ల్వకాదులకాధ్యర్భూతుడు కాదు. రర్మారమ  యే ఆధ్యర్భూతుడు 

 

ఇంక ప్రథమాధా్య యమున రృతీయపాదము ప్పార్ంభమగుచునీ ద్వ. మొదట్ట రండు పాదములల్వ 

అసప ష్టరర్, అసప ష్ట వాకా ములను వివరించిన ప్దర, ఈ పాదమున సప ష్టమైన వాకా ములు 

విచారించబ్డుచునీ వి. అనగా చేరన్తచేరనములని సప ష్టముగా గ్యచర్మగు ప్ుతి వాకా ములను 

రర్ప్బ్హ్మ  రర్ముగా నని యించబ్డి, ఈ పాదమున సమని యించబ్డుచునీ వి.  

 

ఈ పాదమున రద్వ అధికర్ణములునీ వి. (రది్వ వర్ములు ఈ అధా్య యము ప్పార్ంభమున 

న్నయబ్డి యుండుట చేర, వాట్ట పునఃప్రసే్త్వనము ఇచచ ట చేయబ్డుట లేదు). 

 

ఈ రృతీయపాదముల్వ మొదట్ట అధికర్ణము “దుా భి్య దా ధికర్ణము” . ఈ అధికర్ణముల్వ 

విష్యవాకా ము ముండకోరనిష్త్” ల్వనిద్వ. ముండకోరనిష్త్ అధ్రి్ ణవేదము ల్వనిద్వ. అందుల్వ 
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“యసిమ న్ దౌా ః రృథిీ చ అంరరిక్షమ్” అని మంప్రమునీ ద్వ. ద్వనిల్వ “రమేవైకమ్ 

జ్ఞనథా మా నమన్తా ” అని ప్రసే్త్వించబ్డును. అచచ ట “ఆ మా ” అనగా జీవ్యడా, రర్మారమ యా అని 

సంశ్యము.  

 

ఈ సందర్భ ముల్వ అచచ ట ముఖా మైన మంప్ార్నాములు సంప్గహ్ముగా నిచచ ట న్నయబ్డినవి.  

 

ధ్నుగృహీాి ...” 

ప్రణవమనుధ్నుసా్త  ధ్రించి, ఉపాసనము చేర రదును ప్టటబ్డిన ఆరమ యను బ్దణమును 

జ్యడించి ఆ రర్ప్బ్హ్మ మునుదేదశ్చంచి, లక్షా మును ఆ బ్దణముతో కొటటవలయును.  

 

“యద్వ రశా్ ః రశా్ త్తరుకమ వర్మీ్....” 

 

ఎపుప డైత్త ప్బ్హ్మ జ్ఞఞని స్తవర్దీేహ్చాా యను కలవాడును ...అయిన పురుష్శ్బ్దవాచాు డైన 

వాస్తదేవ్యని స్త్క్షారక రించుకొన గలోునో అపుడు ఆరడు పుణా మును, పారమును తొలగ్నంచుకొని 

రర్మారమ తో అరా ంర స్త్మా రను అనగా అష్టగుణ ఆవిర్భభ వమును పందును.  

 

“ఆ మా నమ్ అర్ణిమ్ కృాి  

ప్రణవమ్ చ ఉరరే్భర్ణిమ్...” 

రన మనసా్త ను ప్కిందన ద్వరువ్యగా చేసికొని అవిచిా నీ మైన ధా్య న్తభా్య సము వలన రర్మారమ ను 

దరిశ ంచవలెను. 

 

“యసిమ న్ దౌా ః...”  

దేని యందు దుా ల్వకమును, భూమియు, ఆకాశ్మును, సరేి ంప్ద్వయములతో బ్దట్ల మనసా్త ను 

ఆధ్యర్రడి యునీ వ్య ద్వనిని ఒకక  ద్వనినే “ఆరమ ” గా తెల్సికొనుము. ఇచచ ట “ఆరమ ” అను 

రదమును వివర్ణమే ఈ అధికర్ణము.  

 

రరువార మంప్రము 

“ఆర్భ ఇవ ర్థ...” 

ఎకక డ ర్థము యొకక  న్తభ యందు అర్ల వలె శ్రీర్మందల్ న్తడులనీి యు కూడి యుండునో, 

ఆ ల్వరల అనేక ్నమ ములు పందువాడు నివసించును. చీకట్ట మండలమును ఆవల్దగు 

మోక్షమును పందుటు ఓంకార్ముతో ఆరమ ను ధా్య నించుము.  

 

“యసా రి్ ్ఞః సర్ి విత్...”  

ఎవరు సరి్ వసే్త సి రూరమును, రది్వ శేష్ములనూ ఎఱిగ్ననవాడో, ...ఆ ఆరమ  రర్మాకాశ్మున 

ప్బ్హ్మ పుర్మున ప్రతిషిరామై యునీ్త డు.  

 

“యథా నదా ః ...ఉపతి ద్వవా మ్”.  

నదులు రమ రమ న్తమ, రూరములను విడచి సముప్దముల్వ కలసినట్లల ఉపాసుడు రర్భరప రుని 

పందుచునీ్త డు. 

 

“ద్వి  స్తరరీ్భ సయుజ్ఞ సఖాయా...”  

రండు రక్షులు అనగా జీవారమ , రర్మారమ  ఒక్ శ్రీర్ముల్వ యుండును. అందు ఒకరికి (జీవారమ ు) 

కర్మ ఫలములను వరింేచును. వేరొకరికి వరింేచక, ఆ రక్షి (రర్మారమ )  

ప్రకాశ్చంచుచుండును.  
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మిగ్నల్న మంప్రములను సందర్గభ చిరముగ, ఆవశా్ కమైనచ్చట రరిీల్ంచ వచుచ ను. 

 

SLOKAM-99: సప ష్్టరీ జవాద్వల్జ్్రోుా రమిహ్ హి వచస్త్న ధ్ా త్త ప్బ్హ్మ నిష్ామ్ 

99. సప ష్్టరీ జవాద్వల్జ్్రోుా రమిహ్ హి వచస్త్న ధ్ా త్త ప్బ్హ్మ నిష్మా్ 

మధా్య ఽప్ాధిప్క్తయోక్తసే్త్సిషేు క్తమితి న రరేప్రప సజో్ఞరేదుకేఃే। 

క్తఞ్చచ సా్త్ మర్లా్వక్వయతికనిర్సనమ్ ప్రసే్తారా్గరయుకమే్ 

ప్బ్హ్మమ రా ర్శా్చ  సిదాిే దోలతి ద్వవిష్ద్వమ్ క్వర్ణకా ప్భమశ్చ ।। 
 

ఇహ్- ఈ ప్రథమ అధ్యా యము, రృతీయ పాదమున 

సప ష్ట టః జీవాద్వ ల్జ్టఃో యురమ్- జీవలక్షణములనియు, అచేరన లక్షణములనియు సప ష్టముగా 

నునీ  

వచ్చ హి- వేద్వంరవాకా ములు కద్వ 

ప్బ్హ్మ నిష్మా్- రర్ప్బ్హ్మ మును బ్దధించు వాకా ములని 

స్త్ధా్ త్త- జస్త్నా ప్ంచబ్డుచునీ వి 

అప్ర మధా్య - ఈ మూడవ పాదము నందు మధా్  (అనగా ఆర్వ అధికర్ణమును రరువారను రదవ 

అధికర్ణమును ముందును) ఉనీ ట్టట 

ప్తిషు- మూడు అధికర్ణముల యందు 

అధిప్కియోజకి-ే ప్బ్హ్మ విదా ు అధికార్ విష్యమై విచార్ము 

కిమితి- ఎందులు అని 

రత్- ఆక్షేరము 

న- అయుకమేు 

రప్రప సంగాత్- ఆర్వదైన ప్రమిాధికర్ణమున 

“మనుషాా ధికర్ాి త్” అని అధికార్ విష్యప్రసంగము యుండుట వలన 

రదుక్ఃే- రరువాతి మూడు అధికర్ణముల యందు సంగరమగుటచే అధికార్ విచార్ము 

చేయబ్డుచునీ ద్వ.  

కిమ్ చ- అంతియ కాక 

అసా్త్ మ్- ఈ మూడు అధికర్ణముల యందును 

అర్నాల్వకాయతికనిర్సనమ్- నిరీశి్ ర్ మీమాంసుల మరము నిర్సింరబ్డుట వలన  

ప్రసే్తార్గనారయుకమే్- ప్రసే్తరమైన రర్ప్బ్హ్మ ము ్గ కా ర్ణము అను సిది్వంరరక్షమును 

సమర్నానముగా నుండును 

ప్బ్హోమ రక ర్శా్చ  సిదిేత్-రర్ప్బ్హ్మ ము యొకక  ఉపాసా సి రూపోరక ర్యాును సిద్వంిచును 

ద్వవిష్ామ్- హిర్ణా గర్భభ దులు 

కార్ణకా ప్భమశ్చ - కార్ణమైన రర్ప్బ్హ్మ ముతో (అట్టట వారు) ఐకా మను ప్భమ కూడ 

గలతి- ఉనూమ లనము చేయబ్డినద్వ 

 

ఈ మూడవ పాదమున చేరన్తచేరన లక్షణములు సప ష్టముగా గ్యచరించగల వేద్వంర వాకా ములను 

గురించి విచారించి, అవి రర్ప్బ్హ్మ రర్ముగనే నునీ ట్లల జస్త్నా ప్ంచబ్డుచునీ ద్వ. దీనిల్వ రద్వ 

అధికర్ణములునీ వి. వాట్టల్వ ఏడు అధికర్ణములు ప్రసంగరర్ముగా వచిచ నవి. మొదట్ట ఆరు 

అధికర్ణములు, చివరిదైన రదవ అధికర్ణమునూ, స్త్క్షారా ంగరములు. ఏడు, ఎనిమిద్వ, తొమిమ ద్వ- 

ఈ మూడు అధికర్ణములు కూడ రప్రప సంగాత్ వచిచ నవే. ప్రసంగరర్ముగా ఈ అధికర్ణములు 
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వచుచ టు కార్ణమేమి. ఇద్వ సమని యాధ్యా యము కద్వ! ఇందు ్గ కా ర్ణమును బ్దధించు 

వాకా ములను ప్బ్హ్మ ముతో సమని య రర్చుట చేయవలెను కద్వ! కనుక, ఈ పాదమున 

మధా్ భ్యగమున మూడు అధికర్ణములు, అనగా 7,8,9 అధికర్ణములు అట్లల కానందున 

“నిర్ర్ నాకములు” అని ఆక్షేరము.  

 

దీనికి న్తలోు విధ్ములుగా సమాధ్యనమును జీ పమాన్ దేశ్చులు ఈ జశ్చలకమున కృర(ేయు చునీ్త రు.  

 

1. అధికార్ప్రసంగము వలన-  

ఈ మూడు అధికర్ణములును ప్రసంగాత్ కటాక్షించబ్డినవే అనునద్వ మొదట్ట సమాధ్యనము. 

ఆర్వద్వ ప్రమిాధికర్ణము, ఏడవద్వ దేవాధికర్ణము. ఈ ఆర్వ అధికర్ణమున రండవ 

సూప్రముల్వ “హ్ృదా ప్తక్షయా తు మనుషాా ధికార్ాి త్” అని ఇచట మనుషాా ధికార్ ప్రసంగము 

కలదు. మనుషుా లు ప్బ్హోమ పాసను అధికార్ము అనిన దేవరలు ఆ అధికార్ము కలద్వ, లేద్వ 

అని సందేహ్ము కల్నోద్వ కనుక, ఈ మూడు అధికర్ణములందును అధికార్విచార్ము వచుచ ట 

ఉచిరమే యనునద్వ మొదట్ట సమాధ్యనము. 

 

2. ్గ కా ర్ణము రర్ప్బ్హ్మ ము అనునద్వ వేద్వంర సిది్వంరము. సమస ేచేరన్తచేరనములును 

రర్ప్బ్హ్మ  కారా్ ములే యని వేద్వంరము వలన తెల్యుచునీ ద్వ. ఈ అధికర్ణములల్వ 

పూరి్ మీమాంస్త్ మరము నిర్సింరబ్డు చునీ ద్వ. వారు, దేవరలు విప్గహ్ము మొదలైనవి 

యుండవనియూ, శ్బ్దమే దేవర, కర్మ లే ఫలమునిచుచ నద్వ అనియును భ్యవించెదరు. ఈ రక్షము 

నిర్సింరబ్డుట వలన ప్బ్హ్మ , రుప్ద్వద్వ దేవరలు అందరూ రర్ప్బ్హ్మ  కార్ణముగా ఉనీ  వారేనని 

సిద్వంిచును. అట్లల సిద్వంిచుట వలన ్గ కా ర్ణము రర్ప్బ్హ్మ ము అని ఈ అధ్యా యముల 

స్త్ధింరబ్డు చునీ ద్వ. కనుక, ్గ కా ర్ణము రర్ప్బ్హ్మ ము అని స్త్ధించుటు ఉరకరించుట చేర 

ఈ పాదమున ఈ మూడు అధికర్ణములు ఉచిరములే.  

 

3. రర్ప్బ్హ్మ ము ఉరక ృష్టమైనద్వ అని తెల్య(ేయుట-  

ఈ సమాధ్యనమున దేవాధికర్ణముల్వ ప్బ్హ్యమ ద్వ దేవరలు ప్బ్హ్మ విదా ు అధికార్మునీ ద్వ అని 

జస్త్నా ప్ంరబ్డుట వలన అట్టటవార్ందరును ఉపాసులయ్యా దరు. వారికి ఉపాసా ము ఎవరు అను ప్రశీ్  

ఉరప నీ మైనపుప డు రర్ప్బ్హ్మ మే ఉపాసా ము అని ప్రకర్ణము బ్దధించుట వలన మనుషుా ల 

నుండి దేవరల వర్ును అందర్కూ ఉపాసా మైనద్వ రర్ప్బ్హ్మ మే అని ఈ అధికర్ణముల వలన 

తెల్యబ్డుటచేర ఇచచ ట అధికార్విచార్ప్రసంగము యుకమేే అని సిద్వంిచుచునీ ద్వ.  

 

4. కార్ణ ఐకా ప్బ్హ్మ ము అనుచిరమగుట- 

హిర్ణా గర్భభ దులు సి రూరముతో బ్దట్ల ్గ కా ర్ణరి ము లేదు అని అంగీకరించవలసి 

వచుచ ట చేర హిర్ణా గర్భభ ద్వ శ్బ్దములు రూఢా ర్నా ాా గము చేయనవసర్ము లేదు. 

విశ్చష్టవేష్మును కల్ప ంచనవసర్ము కూడ లేదు. రర్ప్బ్హ్మ మును, హిర్ణా గర్భభ దులును ఒకక టే. 

ఇట్లల రర్ప్బ్హ్మ ముతో ఐకా మైనద్వయే కార్ణకా ప్బ్హ్మ ము అని కొందరి వాదము. కాని, ఇట్టట 

హిర్ణా గర్భభ దులు ఉపాసులు, రర్ప్బ్హ్మ ము ఉపాసా్త డు. అట్టటచ్చ, ఉపాసక, ఉపాసా్త లు 

విభనీ ములు కాని ఒకట్ట కాజ్ఞలరు. కనుక కార్ణకా ప్బ్హ్మ మను సందేహ్ము వచుచ టు అవకాశ్ము 

లేదు. ఇద్వ న్తలవో సమాధ్యనము 

 

కనుక ఈ మూడు అధికర్ణముల యందునూ అధికార్విష్యవిచార్ము వచుచ ట ఉచిరమే అని 

జస్త్నా ప్ంరబ్డుచునీ ద్వ.  

(ఇచచ ట జశ్చలకమున “అర్ నాల్వకాయతిులు” అని మీమాంసులు సూచింరబ్డిన్తరు. 

ల్వకాయతిులనగా వేదప్రమాణమునంగీరింరని చార్భి ులు. పూరి్ మీమాసులు వేదముల 
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యందు క్వలము కర్మ కాండ భ్యగమును అంగీకరించి, వేద్వంరభ్యగమును రరిగణన ల్వనికి 

తీసికొనుండుట వలన, అనగా ఈశి్ రుని అంగీకరించుండుట వలన వారు ఇచచ ట 

“అర్ నాల్వకాయతిులు” అను ప్లువబ్డిన్తరు). 

 

SLOKAM-100: నాా యాసన ప్్వే స్త్క్షారప ర్విష్యరయా సజఘటనే్వఽప్ర పాదే 

100. నాా యాసన ప్్వే స్త్క్షారప ర్విష్యరయా సజఘటనే్వఽప్ర పాదే 

సర్వి ధ్యర్ః స ఆామ  సి మహిమనిలయసరప్ర ారప రా్ భూమిః। 

రతిన దాి్్  శాసనాదా మ్ కథిరమిహ్ మిథసూన ా రమాల్వచన్నయమ్ 

సరిే శ్రి మ్ చ ష్ష్పా్రమిరనయమిరమ్ రశ్చచ మనాా యర్క్షా మ్।। 
 

అప్రపాదే- ఈ మూడవ పాదమున 

సప్టవేనా్త యాః- ఏడు అధికర్ణములు 

స్త్క్షాత్- స్త్క్షాతేుగా 

రర్విష్యరయా- రర్మారమ  విష్యముగా 

స్ఘటనే-ే సమని యించును 

రప్ర- ఈ పాదమున ఏడు అధికర్ణములందున 

ారప రా్ భూమిః- రర్మ ారప రా్ ముగా నిశ్చ యమగు విష్యము 

సర్భి ధ్యర్ః- అనిీ ట్టకిన్న ఆధ్యర్ముగా నునీ  

స ఆామ - ఆ రర్మారమ  

సి మహిమ నిలయః- రన వైభవము చేర రను వేఱొకరు ఆధ్యర్ము లేక అనన్తా ధ్యరుడై యుండు 

భగవంతుడైన 

సః ఆామ - ఆ రర్మారమ  సమసమేునకూ ఆరమ యై యుండును 

రతాి ద్ధటిా - ఈ అననా్త ధ్యర్రి మును మఱియు సరి్భ ధ్యర్రి మును సమరినాంచుటు  

ఇహ్- ఈ పాదమునందుఅక్షర్భధికకణము మొదలైనవాట్ట యందు 

కథిరమ్- ప్రతిపాదన చేయబ్డినద్వ.  

శాసన్తదా మ్- “ఏరసా వా అక్షర్సా  ప్రశాసనే గారి ోసూరా్ చంప్దమసౌ విధ్ృతౌ తిష్రాః” మొదలైన 

ఎలాల  నియమనములనూ 

మిథః సాూ రమ్- రర్సప ర్ సంశ్చ లష్టమైనట్లల 

ఆల్వచన్నయమ్- చింతించవలెను 

ష్ష్పా్రమిరనయమిరమ్- ఆర్వ అధికర్ణమైన ప్రమిాధికర్ణమున నిశ్చచ రమైన  

సరేి శి్ ర్రి మ్- భూర, భవా  ఈశ్చరృరి మైననూ 

రశ్చచ మనా్త యర్క్షా మ్- చివరిదైన అర్భనాంర్ాి ద్వవా రదేశాధికర్ణముతో సంగమై యుండుటను 

ఆల్వచించవలెను.  

ఆరు అధికర్ణముల యందు ప్రతిరనీ మైన సరేి శి్ ర్రి ము మోక్ష ప్రదాి దులను 

ప్రతిషింాచుట చేర చివరి అధికర్ణమునునూ ఈ ఆరు అధికర్ణములకూ రర్సప ర్ సంగతి 

యుండునని భ్యవము. చివరి అధికర్ణము “ఆకాశ్చ హ్ వై న్తమరూరయోః నిరి్ హిా” అని 

ఆర్ంభమై “ప్రజ్ఞరత్తః సభ్యమ్ వేశ్మ ప్రరదాే ” మొదలైన వాకా ములు విష్యమగుట చేర 

సరేి శి్ రుడే మోక్షప్రదుడు అను భ్యవము నిశ్చచ రమగుచునీ ద్వ 
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ఈ జశ్చలకమున మొదట్ట ఆరు అధికర్ణములునూ, మధా్ నునీ  దేవాధికర్ణాద్వ మూడు 

అధికర్ణముల ప్దర నునీ  అర్భనాంరర్వా రదేశాధికర్ణమును సంగతి విష్యమును 

తెలుపుతున్తీ రు జీ పమాన్ దేశ్చులు.  

 

ఈ పాదమునందు, ఏడు అధికర్ణములు మాప్రమే రర్మారమ  విష్యమై స్త్క్షారా ంగరములు. అవి  

1. దుా భి్య దా ధికర్ణము 

2. భూమాదా ధికర్ణము 

3. అక్షర్భధికర్ణము 

4. ఈక్షతికర్భమ ధికర్ణము 

5. దహ్ర్భధికర్ణము  

6. ప్రమిాధికర్ణము 

7. అర్భనాంరర్వా రదేశాధికర్ణము 

 

ఈ ఏడు అధికర్ణములునూ, రర్మారమ  ్గ కా ర్ణము, మోక్ష కార్ణము అని చెప్ప , స్త్క్షాతేుగా 

రర్మారమ  విష్యమును వివరించుచునీ వి.  

 

ఈ విధ్ముగా నునీ  అధికర్ణముల ారప రా్ ము సర్భి ధ్యర్రి ము, అననా్త ధ్యర్రి మును- అనగా, 

రర్మారమ  సమసమేును అననా్త ధ్యర్ముగా నునీ వాడు, ఈ రర్మారమ ు వేఱొకరు ఆధ్యర్ముగా 

లేరు అని నిర్యీించుట. “స భగవః కసిమ న్ ప్రతిషిరాః, స్యి  మహిమిీ ” అను వాకా ము వలన ఇద్వ 

సిద్వంిచుచునీ ద్వ. 

 

ఇట్లల ఒకొక కక  అధికర్ణముననూ రర్మారమ  విష్యమున ప్రరంచమునూ, అందల్ సమస ే

వసే్తవ్యలునూ ఎట్లల ఆధ్యయములై యునీ వ్య చెరప బ్డినద్వ. ఈ మొదట్ట అధికర్ణముల్వ “ఓరశ్చ  

ప్పోరశ్చ ” అని ఎందు అలలబ్డి యునీ ద్వ అని ప్రశీ్ . ద్వనికి రర్మారమ  విష్యముగా 

సమాధ్యనమును, భూమాధికర్ణమున ప్బ్హ్మ శ్బ్దద ర్ నామైన బ్ృహ్ాి దులును, 

సర్ి మహిమానిి రరి ము మొదలైనవియును,  

ఈక్షతికర్భమ ధికర్ణమున పారములను పోగొట్లట సి భ్యవము, ముుేనిచే అనుభవింరబ్డుట 

మొదలైనవియును, దహ్ర్భధికర్ణముల్వ సమస ే కలాా ణ గుణములకూ ఆధ్యర్మై యుండుట 

మొదలైనవియును, ప్రమిాధికర్మున సరేి శి్ ర్రి మును ప్రతిపాద్వంరబ్డినవి. ఈ గుణము 

లనిీ యూ భగవానునికి గల సర్భి ధ్యర్రి ము అను కళా్య ణగుణమును ప్రకాశ్చంర(ేయుట 

గమనించగలము. కనుక ఈ ఆరు అధికర్ణములునూ ఒకద్వనికి వేఱొకట్ట సంగరములగును. 

 

మధా్ ల్వ దేవాధికర్ణము, మధి్ ధికర్ణము, అరూప్ద్వధికర్ణము అను మూడు అధికర్ణములు 

గలవ్య. రదనంరర్ము, ఈ పాదమున చివరిదైన అర్భనాంరర్ాి ద్వ వా రదేశాధికర్ణమును సంగతి 

ఈ పాదమున  ఆర్వదైన ప్రమిాధికర్ణమున బ్దధించబ్డవలెను. ఆ విష్యము ఇచచ ట 

వివరించబ్డుచునీ ద్వ.  

 

ఆర్వదైన ప్రమిాధికర్ణమున కటాక్షించబ్డు కళా్య ణగుణము సరేి శి్ ర్రి మగును. చివరి 

అధికర్ణమున న్తమరూరనిరి్భ హ్కరి ము అను కళా్య ణగుణమగును. అనగా “ఆకాశ్ హ్ వై 

న్తమరూరయోః నిరి్ హిా” అను వాకా ము వలన తెల్య(ేయబ్డు గుణము. ద్వనితో “ప్రజ్ఞరత్తః 

సభ్యమ్ వేశ్మ  ప్రరదాే ” అను మోక్షవిష్యమైన వాకా ము చేర, ఆర్వ అధికర్ణమున బ్దధించబ్డిన 

సరేి శి్ ర్రి మును ఉరపాద్వంచు మోక్షప్రదరి ము కూడ ప్రతిపాద్వంరబ్డుట వలన ఈ రండు 

అధికర్ణముల మధా్ న మూడధికర్ణములునీ నూ, అచచ ట రర్సప ర్సంగతి యునీ ట్లల 

ప్గహించవలెనని ఈ జశ్చలక భ్యవము. 
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SLOKAM-101: సిదిమ్ ప్పాగేవ ముణోోరనిష్ద్వ రర్మమ్ ప్బ్హ్మ  రదిర్మ భేద్ః 

101. సిదిమ్ ప్పాగేవ ముణోోరనిష్ద్వ రర్మమ్ ప్బ్హ్మ  రదిర్మ భేద్ః 

భేద్ధకేశేేచ రా క్వణో్డ క్తమితి ప్యనరిమామ్ ప్ష్టే ష్మ్ ప్నషిట। 

సరా మ్ క్షేప్రజఞధ్రమ ః రట్సభరురనా ప్రప్క్తయా భేదశ్జ్ఞా  

ప్రఖా్య రా  ప్రరా భజ్ఞఞ మప్యనరుదయమున్మమ లా త్త శ్బ్దపూరి ః।। 
 

ప్పాగేవ- వెనుకట్ట పాదమున (అదృశా్ గుణకాధికర్ణమున) 

ముణోోరనిష్ద్వ- ముండకోరనిష్ది్వ ష్యముల వలన 

రర్మమ్ ప్బ్హ్మ - రర్ప్బ్హ్మ ము అనునద్వ 

రదరి్మ భేదైః- భగవదస్త్ధ్యర్ణ కళా్య ణగుణముల వలననూ 

భేద్ధక్శే్చ - జీవ, రర్ప్బ్హ్మ ముల భేదవా రదేశ్ము చేరనూ ప్రతిపాద్వంరబ్డినద్వగా 

సిదమి్- నిశ్చ యింరబ్డినద్వ.  

ఇతి- అని (అనుట చేర) 

అకాణే-ో ఆవశా్ కర లేనపుడు 

కిమితి- ఏ కార్ణము వలన 

పునః ఇమామ్- మర్ల ఈ ముండకోరనిష్తేుని 

ప్ష్టప్తష్మ్- ప్సికిన ప్ండినే మర్ల వా ర్ నాముగా ప్సికినట్లల 

ప్నషిట- విచారించుచున్తీ రు అను ఆక్షేరణము 

సరా మ్- ఈ విష్యము వెనుక విచారింరబ్డుట ని్మే (కాని ఇట్లల చర్చ  చేయుట పునః 

ప్ష్టప్తష్ణము కాదు) 

రట్లభః- సప ష్టముగా ప్రతిరనీ మైన  

క్షేప్ర్ఞ ధ్ర్మ ః- జీవారమ ు అస్త్ధ్యర్ణమైన “ఆర్భ ఇవ ర్థ న్తభౌ సంహ్ాః యప్ర న్తడా ః స ఏష్ః” 

అని ప్ుతి వాకా ము చేర మనఃప్పాణములు ఆధ్యర్మైనద్వయూ, న్తడులు ఆధ్యర్మైనద్వయూ, 

బ్హుధ్యజ్ఞయమానాి ద్వ ధ్ర్మ ములు కల్నోద్వయూ ఇాా ద్వ జీవారమ  అస్త్ధ్యర్ణధ్ర్మ ముల వలన  

ఉరనా- సంభవించిన 

 ప్రప్కియా భేద శ్ంకా- ప్పార్ంభంచినద్వ రర్మారమ  ప్రకర్ణము, ఇద్వ జీవారమ  ప్రకర్ణము అను 

ప్రకర్ణములందు భేదమునీ ద్వ కద్వ! యను సంశ్యము కలోుట అను ప్రకర్ణభేద సంశ్యము 

కల్నోనూ 

ప్రరా భజ్ఞఞమ్- “అమృరస్వా ష్ స్యతు” మొదలైన మోక్షప్రదాి ద్వ భగవదస్త్ధ్యర్ణ గుణముల 

కార్ణమున ఆ రర్ప్బ్హ్మ మే ఇచచ టనూ ప్రతిపాద్వంచబ్డెను” అను ప్రరా భ్ఞను  

ప్రఖాా రా - గ్యచరింర(ేసి 

శ్బ్దపూర్ి ః- ప్ుతి ప్రమాణముల చేర 

అపునరుదయమ్- తిరిగ్న సందేహ్ము ర్భని విధ్ముగా 

ఉనూమ లా త్త- సమూలముగా రరిహ్రింరబ్డుచునీ ద్వ 

 

ఈ పాదము మొదట్ట అధికర్ణము దుా భి్య దా ధికర్ణము. దీనిని విచారించుటు ముందు ఈ 

అధికర్ణము ప్పార్ంభంచవలయున్త అను సంశ్యమును “ఆవశా్ కర లేదు” అను 

పూరి్ రక్షమును సమాధ్యనము ఈ జశ్చలకముల్వ కటాక్షించబ్డుచునీ ద్వ.  
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రండవ పాదమున ఐదవ అధికర్ణము అదృశా్ గుణకాధికర్ణము. ఆ అధికర్ణమున 

విష్యవాకా ములు ముండకోరనిష్ద్వి కా ములు. అందు వచుచ  “అప్దేశా్ మ్, అప్గాహా్ మ్, యః 

సరి్ ్ఞః, సర్ి విత్” మొదలగు వాకా ముల వలన వివరింరబ్డు కళా్య ణగుణములు రర్మారమ క్ 

అని యించును. ఈ విష్యము అచచ ట ఇరప ట్టక్ జస్త్నా ప్రమైనద్వ. ఇట్లల ముండకోరనిష్తేును 

చెంద్వన విష్యవాకా ములు రర్మారమ రర్రి ము సిదమిై యుండుట వలన ఈ పాదపు మొదట్ట 

అధికర్ణమైన దుా భి్య దా ధికర్ణమున కూడ మర్ల ఈ విచార్ణము ప్ష్టప్తష్ణమగునని 

పూరి్ రక్షపు ఆక్షేరణము. 

 

ద్వనికి సమాధ్యనము- 

 

ఉరనిష్తేు అద్వయే అయిననూ, వాకా ములు ఒకక టే అయిననూ ఆక్షేరమును బ్ట్టట 

సమాధ్యనముండును కద్వ! వెనుకట్ట పాదమున అసప ష్టజీవాద్వల్ంగక వాకా ములు 

విచారించబ్డినవి. కాని ఈ పాదమున సప ష్టజీవాద్వల్ంగక వాకా ములు విచారింరబ్డుచునీ వి. ఈ 

పాదమున జీవ్యని అస్త్ధ్యర్ణ గుణములతో ఆక్షేరము వచుచ ను. రదనుగుణముగనే సమాధ్యనము 

కూడ యుండును. ఈ ప్కమమున వెనుకట్ట పాదమున ముండకోరనిష్ద్వి కా ములల్వ విష్యముగా 

గల “అదృశా్ గుణకాధికర్ణము” నందు స్త్మానా మైన అదృశా్ ాి దులు అక్షర్శ్బ్ద వాచా రి ము 

మొదలైన వాట్టతో ప్రధ్యనము లేక జీవారమ  కార్ణము కావచుచ ను కద్వ యని ఆక్షేరము. ద్వనికి 

రగ్ననట్లల సరి్ జ్ఞఞదులు రర్మారమ క్ ధ్ర్మ ములని అచచ ట రర్మారమ  విష్యముగా 

సమాధ్యనముకటాక్షించబ్డినద్వ. 

 

ఇచచ ట విష్యవాకా మున “మనః సహ్ ప్పాణశ్చ  సర్ి ః। అర్భ ఇవ ర్థన్తభౌ...బ్హుథా జ్ఞయమానః”. 

అని చెరప బ్డుట చేర “మనఃప్పాణ ఆధ్యర్రి ముుు, న్తడాా ధ్యర్రి ము, బ్హుథాజ్ఞయమానరి ము 

మొదలైన గుణములు జీవ్యనికి అస్త్ధ్యర్ణమైనవి అని తెల్యవచుచ ను. ఈ గుణములు గలవాడే 

్గ కా ర్ణము అని పూరి్ రక్షమే చెప్ప నద్వ కనుక వెనుకట్ట పాదమున చెరప బ్డినద్వ రర్మారమ  

విష్యము, ఇచచ ట చెరప బ్డుచునీ ద్వ జీవారమ  విష్యము అనెడు వెనుకట్ట పాదము కనీ   

భనీ రి ము ఇచచ ట కానప డును. అనగా ఇందు విష్యము జీవారమ  ప్రకర్ణమును చెంద్వనద్వ 

అని ప్రకర్ణభేదము సిద్వంిచుచునీ ద్వ. అను ఆక్షేరమును నిర్సించుటకై ఈ అధికర్ణపు ఆవశా్ కర 

తెల్యుచునీ ద్వ.  ఆ పూరి్ రక్ష నిర్సనము కూడ ఈ జశ్చలకముల్వ తెల్య(ేయ(బ్డుచునీ ద్వ. 

 

ప్రరా క్షమనగా ఇంప్ద్వయప్గాహ్ా మైనద్వ కద్వ. అట్టట ద్వనిని తిరిగ్న జజ్ఞఞ రకము చేసికొనుట సమ ృతి 

అనబ్డుతుంద్వ. ప్రరా భ్ఞ యనగా ఇద్వవర్ు చూచినద్వనిని రలచుకొని కూరిచ , చేరిచ  

తెలుస్తకొనుట. ఉదయము చూసిన దేవదతేుని మర్ల స్త్యంసమయమున చూసి, ఈరడు ఆ 

దేవదతేుడే అని తెల్సికొనీ టలనీ మాట.  

 

ఇరప డు జీవ విష్యమున పూరి్ రక్షము వచిచ నపుడు ఇద్వ వర్ు చెరప బ్డిన సరి్ జ్ఞఞదులతో 

ఉనీ  రర్మారమ యే ఈ విష్యవాకా మున కూడ చెరప బ్డుచునీ్త డని సప ష్టమగుట వలన ప్రకర్ణ 

భేదము లేదు, జీవ విష్యమునూ లేదు. రర్మారమ  జస్త్నా రనము కూడా అయినద్వ. పునరుకి ే

ద్ధష్మునూ లేదు. అందువలన ఇచచ ట అధికర్ణము ఆర్ంభంచుట యుకమేే అని 

కటాక్షిసే్తనీ్త రు జీ పమాన్ దేశ్చులు 
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SLOKAM-102: యసిమ నాో రమ్ మనోఽనా సన హ్ కర్ణగణః జ్ఞయత్త యశ్చ  

నానా 

102. యసిమ నాో రమ్ మనోఽనా సన హ్ కర్ణగణః జ్ఞయత్త యశ్చ  

నానా 

నాడ్యా ధ్యర్శ్చ  యోఽనశే్చ ర్తి స కర్ణీ కర్మ భోకేతేి చేనా । 

విశిా ధ్యర్వరమ భావాదమృర విరర్ణానుమ క ేసృరా రి వాద్వత్ 

ప్పాగుక ేప్పాప్క్తయైకా్వ దనశ్న సహిాత్ క్వశ్నాచాచ నా సిదిేః।। 
 

యసిమ న్ మనోఽనా ః- “యసిమ న్ దౌా ః రృథిీ చ అంరరిక్షమోరం మనః సహ్ప్పాణశ్చ  సర్ి ః” అని 

ప్ుతి యందు చెరప బ్డినట్లల ఏ ఆరమ  యందు మనసా్త  

అనైా ః కర్ణగణః- మఱియు ఇరర్ ఇంప్ద్వయములతో 

సహ్ ఓరమ్- నిర్ంరర్ సంబ్ంధ్మును పంద్వ యునీ వ్య 

యశ్చ  న్తన్త జ్ఞయత్త- ఏ ఆరమ  దేవాద్వరూరముల ్నిమ ంచునో 

యః న్తడాా ధ్యర్శ్చ - ఏ ఆరమ  న్తడులు ఆధ్యర్మై యునీ ద్ధ 

యః అంరశ్చ ర్తి- ఏ ఆరమ  సమస ేదేహ్ముల యందును హ్ృదయములల్వ సంచరించుచుండునో 

సః- ఆ ఆరమ  

కర్మ  భోకేా- కర్మ ఫలమును అనుభవించు  

కర్ణీ- ఇంప్ద్వయములు గల జీవారమ యే 

ఇతి చేత్- అని శ్ంకించిన 

న- అద్వ అయుకమేు 

విశిా ధ్యర్భరమ భ్యవాత్- సకల ్గతేునకూ ఆధ్యర్మైన సి రూరమును పంద్వ యుండుట వలన 

అమృరవిరర్ణాత్- “అమృర” అను శ్బ్దముచేర చెరప బ్డిన మోక్షప్రద్వనమును చేయు కార్ణము 

చేరనూ 

ముకసేృరా రి వాద్వత్- “రర్భరప ర్మ్ పురుష్ముపతి ద్వవా మ్” అనియూ, “నిర్ం్నః రర్మమ్ 

స్త్మా ముపతి” అనియూ ముకేారమ లచేర పందబ్డు వానిగా యుండుట చేరనూ 

ప్పాగుక ే ప్రప్కియైకాా త్- అదృశా్ గుణకాధికర్ణమున చెరప బ్డిన ప్రకర్ణము ఇచచ టనూ వచుచ ట 

చేర 

అనశ్న సహిాత్ కాశ్న్తచచ - “అనశీ్ న్ అనా ః అభశాకీతి” అని ప్ుతి యందు చెరప బ్డిన 

కర్మ ఫలము యొకక  భోగము లేక ప్రకాశ్చంచువాడగుట వలన 

అనా  సిదిేః- జీవారమ  కనీ  భనీ మైన రర్మారమ యే ఈ ప్రకర్ణమున ప్రతిపాద్వంచబ్డెనని 

సిదమిగుట చేర “యసిమ న్ దౌా ః” అని చెరప బ్డినద్వ రర్మారమ యే అని సప ష్టమైనద్వ 

 

మొదట్ట అధ్యా యము మూడవ పాదమున మొదట్ట అధికర్ణమైన “దాు భి్య దా ధికర్ణము” ఇచచ ట 

ప్రసే్త్వించబ్డుచునీ ద్వ.  

 

ఇచచ ట విష్యవాకా ము “యసిమ న్ దాౌ ః రృథిీ చానరేిక్షమ్ ఓరమ్ మనః సహ్ప్పాణశ్చ సర్ి ః। రమే 

వైకమ్ జ్ఞనర ఆ మా నమ్ అనోా  వాచ్చ విముఞ్చ ర అమృరస్వా ష్ స్యతుః।  

దీని అర్నాము, ఏ ఆరమ  వదద దుా ల్వకము, భూమి, అంరరిక్షము, మనసా్త , ఇంప్ద్వయములు 

సమసమేూ, వత్తసమేున ద్వర్ములు రడుగు/ ప్తకవలె నేయబ్డి యునీ వ్య, అట్టట ఆరమ నే 

ఉపాసించవలెను. రకిక నవి ాా ్ా ములే. అమృరమును, మోక్షమును స్యతువ్యగా నునీ ద్వ ఈ 

ఆరమ యే.  
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ఇచచ ట ఆరమ  యనగా జీవారమ  యనునద్వ పూరి్ రక్షము. ఏలననగా, ఇచచ ట జీవ్యనికి అని యించు 

చిహీ్ ములే చెరప బ్డినవి. అవి 

1. మనఃప్పాణేంప్ద్వయ సంబ్ంధ్ము- రర్మారమ ు “అప్పాణేన హా్ మన్తః” అని చెరప బ్డి యుండుట 

వలన ఇచచ ట అట్టట సంబ్ంధ్ము చెరప బ్డుట వలన రర్మారమ  అని చెపుప టు అవకాశ్ము లేదు.  

 

2. బ్హుథాజ్ఞయమానరి ము- 

దేవ మనుషాా ద్వ రూరములల్వ అనేక రరా్భ యములు ్నిమ ంచుట జీవ్యని విష్యముల్వ ప్రసిదమిు 

కద్వ! 

 

3. న్తడీ సంబ్ంధ్ము- శారీర్కముగా న్తడి ద్వి ర్భ జీవ్యడు ఊరిి్భ ద్వ పందునని ప్రసిదమిు కద్వ! 

 

4. దేహ్ముల్వ సంచార్ము- జీవ్యని సి రూరము అణుమాప్రమై దేహ్మున నుండును కనుక, 

దేహ్మున సంచరించునద్వ జీవారమ యే అని చెరప నగును 

 

5. రృథివాా దులు ఆధ్యర్ము- జీవ్యని కర్భమ ధీనముచే భోగా జ్ఞరములు సృషిటరములవ్యాయి. 

జీవ్యని కర్మ ననుసరించి ల్వకములు సృషిటంరబ్డును కనుక, ఆయా ల్వకముల ఆధ్యర్రి ము జీవ్యనికి 

గలదని చెరప వచుచ ను.  

 

ప కార్ణముల వలన ఇచచ ట జీవారమ  యే ప్రతిపాద్వంరబ్డుచునీ్త డని పూరి్ రక్షము. 

 

దీనికి సమాధ్యనము- 

 

ఈ విదా ల్వ ప్రతిపాద్వంరబ్డినవాడు ప్కింద న్నయబ్డిన కార్ణముల వలన జీవారమ  కాక 

రర్మారమ యే.  

 

1. విశిా ధ్యర్రి ము- ప్రరంచమును ఆధ్యర్ము రర్మారమ . సమస ే చేరన్తచేరనములు 

రర్మారమ ు శ్రీర్మై, శేష్మై యుండుననియూ, సమసమేునకూ రర్మారమ యే ఆధ్యర్మనియూ 

ప్ుతి ప్రసిజదమిు.  

 

2. మోక్షప్రదరి ము- ఈ ధ్ర్మ ము క్వలము రర్మారమ క్ అని యిసే్తంద్వ.  

“రద్వ విది్వ న్ న్తమరూపాత్ విముకఃే రర్భరప ర్మ్ పురుష్మ్ ఉపతి ద్వవా మ్” అని సంస్త్ర్స్త్గర్ము 

నుండి విముకి ేనొంద్వ జీవ్యడు రర్మపురుషుని పందునని చెరప బ్డి యునీ ద్వ. జీవ్యని వలననే 

జీవ్యనికి ఈ ముకి ేకలోునని చెపుప ట అసంగరము.  

 

3. వెనుకట్ట ప్రకర్ణముల్వ చెరప బ్డిన కళా్య ణగుణములైన సరి్ ్ఞరి ము మొదలైనవి ఇట 

చెరప బ్డిన ద్వవా గుణములు అనుగుణముగా నుండుట వలన అంరయును ఒక్ ప్రకర్ణముగా 

రరిగణించ వలెను. కనుక ఈ ప్బ్హ్మ విదా  వలన చెరప బ్డునద్వ రర్మారమ యే.  

 

4. “అనశీ్ న్ అభచాకీతి” అనుట వలన, కర్మ ఫలమును భుజింరక, ప్రకాశ్చంచు గుణము 

రర్మారమ క్ అని యిసే్తంద్వ. 

 

ఇంకనూ జీవారమ ు చెందునని పూరి్ రక్షమున చెరప బ్డిన గుణములు కూడా రర్మారమ క్ 

అని యించును.  
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“మయి సర్ి మిదమ్ ప్పోరమ్ సూప్త్త మణిగణా ఇవ” అనుట వలన ఇంప్ద్వయ సంబ్ంధ్మును, 

“సంరరమ్ శ్చర్భభసే్త సంబ్ాా కోశ్ సనిీ భమ్ రసా్త్ ః శ్చఖాయా మధా్య  రర్మా మా  వా వసినారః” 

మొదలైన వాకా ముల వలన న్తడాా ధ్యర్రి మును, 

“అజ్ఞయమానో బ్హుథా విజ్ఞయత్త” మునీ గు వాకా ములచే బ్హుథాజ్ఞయమానరి మును, 

దేహ్యంరరా్భ మిరి ము వలన, దేహ్సంచార్మును, ఇంకనూ సరి్ శ్కాేా ద్వ గుణములును రర్మారమ క్ 

అని యిసే్త్యి. కనుక ఇచచ ట ప్రతిపాద్వంరబ్డినద్వ రర్మారమ యే. 

 

SLOKAM-103: వాా ేఽేసిమ నా క్షమోరమ్ యద్వ క్తమిహ్ రతో జనమ  

చాస్యా చి యోకమే్ 

103. వాా ేఽేసిమ నా క్షమోరమ్ యద్వ క్తమిహ్ రతో జనమ  

చాసా్య చి యోకమే్ 

నాడీచప్కసా  నాభర్భ వతి చ స రర్గ హార్దరూేణ తిష్నా్। 

నిష్ా మప వాా ప్నోఽనశే్చ ర్ణమప్ ుభః విప్గహ్మర్సి ేల్వకే 

సౌబాలామాా రవద్వి  చర్ణమిదమప్ సా్త్ దధిషాానమాప్రమ్।। 
 

వాా ప్త-ే “అంరర్ర హిశ్చ  రరా రి్ మ్ వాా రా ” అని చెరప బ్డిన విధ్మున సర్ి వాా రుడైన  

అసిమ న్- ఈ రర్మారమ  విష్యమున 

అక్షమ్- ఇంప్ద్వయాదులు 

ఓరమ్ యద్వ- నిర్ంరర్సంబ్ంధ్ము కల్యోునీ చ్చ 

రరః ఇహ్ కిమ్- అందువలన ఇచచ ట ఏ అనురరతి ే కల్నోద్వ(సర్భి ధ్యరునికి, 

ఇంప్ద్వయసంబ్ంధ్ము అనురరవీ ము కాదు కద్వ!) 

అసా  చ- ఈ రర్మారమ ు కూడ 

ఇచా యా ్నమ  ఉకమే్- సంకలప మాప్రము చేర “అజ్ఞయమానో బ్హుధ్య విజ్ఞయత్త” అను 

ప్రమాణానుస్త్ర్ముగా ్నమ ము ప్రతిపాద్వరమైనద్వ.  

హ్యర్దరూప్తణ తిష్నా్- అంరరా్భ మిగా హ్ృదయమున నునీ   

స రర్ః- ఆ రర్మారమ  

న్తడీ చప్కసా  న్తభర్భ వతి - “సంరరమ్ సిర్భభసే్త లంబ్ాా కోశ్సనిీ భమ్” అని మొదలుకొని “రసా్త్  

శ్చశ ఖాయా మధా్య  రర్మా మా  వా వసినారః” అని చెరప బ్డిన ప్ుతివాకాా నుస్త్ర్ము న్తడీ చప్కమును 

న్తభ వలె న్తరడే ఆధ్యర్ముగా నుండును 

నిష్క ంరవాా ప్నోఽప్- నిశ్చ లముగా సర్ి వాా ప్ అయిన రర్మారమ ు కూడా 

ల్వక్ అంరశ్చ ర్ణమప్- శ్రీర్మునందు “స ఏష్ అంరశ్చ ర్త్త” అని చెరప బ్డినట్లల ఉపాసులను 

అనుప్గహించుటు హ్ృదయమున సంచరించుట 

ుభః విప్గహైః- ుభ్యప్శ్యమైన ద్వవా  మంగళ రూరముచే అనసేా ంచర్ణము కూడా 

అసి-ే విభవాద్వ రూరములందును శాత్తససేమమ రముగా సంభవించును. అందువలన వాా రుడైన 

వానికి అంరసా ంచర్ణమెట్లల కలోునని శ్ంకించన్తవశా్ కర లేదు అని భ్యవము 

వా- అథవా 

సౌబ్దలామీా రవత్- “యః రృథిీమ్ అంరరే సంచర్న్” అను ప్కమమున స్తబ్దల్వరనిష్త్ ల్వ 

చెరప బ్డినట్లల, ఇదమప్ చర్ణమ్- “స ఏష్ః అంరశ్చ ర్త్త” అని చెరప బ్డిన అంరసా ంచర్ణము 

అధిషాాన మాప్రమ్ సా్త్ త్- అంరరా్భ మి రూరమున నుండుట వలన ఆయా ప్పాణుల అధిషాాన 

రర్దేవరగా నుండుట అని గౌణముగ కూడా చెరప వచుచ ను.  
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కనుక, రర్మారమ యే ఈ విదా ల్వ చెరప బ్డుచునీ దని జస్త్నా ప్ంచబ్డినద్వ. 

 

ఈ జశ్చలకమున పూరి్ రక్షమును నిర్సించి, సిది్వంరమును సి్త్ మి వేద్వంరదేశ్చులు 

అనుప్గహిసే్తనీ్త రు.  

 

1. ఇంప్ద్వయములతో కలసియుండుట జీవారమ క్ సంభవమని పూరి్ రక్షము. సర్భి ధ్యర్మైన 

రర్మారమ ు ఇంప్ద్వయ సంబ్ంధ్మునీ దనుటల్వ అనౌచిరా ము లేదు అని సమాధ్యనము 

 

2. బ్హుధ్యజ్ఞయమానరి ము జీవారమ ు చెందుతుంద్వ అని పూరి్ రక్షము. రన ఇచా  చేర 

శ్రీర్ములను పందగలోుట చేర ఈ ధ్ర్మ ము రర్మారమ ు అని యించుటల్వ విశేష్ము లేదు అని 

సమాధ్యనము 

 

3. న్తభీసంబ్ంధ్ము జీవ్యనిక్ అని యించును అని పూరి్ రక్షము.  

సర్ి వాా రుడైన రర్మారమ  అంరరా్భ మిగా సమస ేప్పాణుల హ్ృదయములల్వ వేంచేసి యునీ్త డు. 

ఈ విధ్ముగా ఆ న్తడీచప్కమును కూడా రర్మాత్తమ  ఆధ్యర్ముగా నునీ్త డు అని సమాధ్యనము.  

 

4. సర్ి వాా రుడైన రర్మారమ  దేహ్ముల్వ సంచరించుటెట్లల అని సంశ్యము. ద్వనికి సమాధ్యనము 

రండు విధ్ములుగా ఈయబ్డినద్వ.  

-ఉపాసుల పారములను పోగొట్టట వారికి సదతోిని అనుప్గహించవలెనని రర్మారమ  ఆయా జీవ్యల 

హ్ృదయముల యందు ద్వవా మంగళ విప్గహ్ముతో వేంచేసి, సంచరిజసేూ అనగా వాా ప్ంచి 

యునీ్త డు. 

 

-అంరరా్భ మి ప్ుతులయందు “యరః రృథిీమ్ అంరరే సంచర్న్...” మునీ గు వాకా ముల 

యందు అంరసా ంచర్ణము  చెరప బ్డినద్వ. అనగా ఆయా ప్పాణుల అధిషాానదేవరగా వేంచేసి 

యునీ్త డు. కనుక ఇచచ ట అంరశ్చ ర్ణము గౌణముగా అధిషాానమాప్రముగా చెరప బ్డినద్వ అని 

భ్యవము.  

 

ప సమాధ్యనముల వలన ఈ ప్రకర్ణమున చెరప బ్డినద్వ రర్మారమ యే అని నిశ్చచ రమైనద్వ 

 

(ఇంరట్టతో దుా భి్య దా ధికర్ణము ముగ్నసినద్వ) 

 

।।భూమాదా ధికర్ణము।।1-3-2।। 

।।సూ. ।।భూమా సంప్రస్త్ద్వదధ్యా రదేశాత్।।1-3-7।। 

 

సప్మప స్త్ద్వత్- జీవ్యని కంటె 

అధ్యా రదేశాత్- అధిునిగ చెరప బ్డుట వలన 

భూమా- ప్ుతి యందు భూమా అని చెరప బ్డినద్వ రర్ప్బ్హ్మ మే 

 

ప్ుతి యందు భూమా యనునద్వ జీవ్యని కంటె నధిునిగ చెరప బ్డుట చేర అద్వ రర్ప్బ్హ్మ మే.  
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।।ధ్ర్గమ రరతే్తశ్చ ।।1-3-8।। 

 

ధ్ర్గమ రరత్తశే్చ - (ద్వనికి రగ్నన) ధ్ర్మ ములుండుట సంభవమగుట వలన 

 

భూమా యనబ్డు ద్వనియందుండునవిగా ప్ుతి యందు చెరప బ్డిన ధ్ర్మ ములు రర్ప్బ్హ్మ మునక్ 

యుండుట చేర భూమా యనగా రర్ప్బ్హ్మ మే. 

 

ఛంద్ధగా్య రనిష్త్ ల్వ భూమవిదా  దహ్ర్విదా ు ముందుగా చెరప బ్డినద్వ. ఇద్వ న్తర్దులు 

సనతుక మారులు ఉరదేశ్చంచినద్వ. న్తర్దులు, సనతుక మారుల వదద ాను సమస ే వేదములను, 

ఇతిహ్యసములను అధా్ యనము చేసిననూ ఆరమ జ్ఞఞనము పందలేదను బ్దధ్తో విజ్ఞఞరనము చేసి ఆ 

జజ్ఞఞ నమును రను ప్రస్త్ద్వంపుమని సనతుక మారులను ప్పారి నాంచేరు. సనతుక మారులు ఆ 

జజ్ఞఞ నమును తెల్య(ేయుటు, న్తమము నుండి ప్పార్ంభంచి, ప్కమముగా న్తమము, వాుక , 

మనసా్త , సంకలప ము, చిరమేు, ధా్య నము, విజ్ఞఞనము, బ్లము, అనీ ము, ్లము, త్త్సా్త , 

ఆకాశ్ము, సమ ర్(అనగా చేరన్తపూరి్ కమైన సమ ర్ణము), ద్వుక , ప్పాణము(ప్పాణశ్బ్దవాచాు డైన 

జీవారమ  వర్ు ఒకొక కక ద్వనిన్న ఉపాసించే విధ్ము తెల్(ేసి, అవి స్యపానరీతిల్వ ఒకద్వని కనీ  

ఇంకొకట్ట గొరప వి అని ఉరదేశ్చంచెను. న్తర్దులు అందు ప్పాణమునే చివరిద్వనిగా రలంచెను. 

అపుప డు సనతుక మారులు ప్పాణము కనీ  “సరా ము” గొరప దని ఉరదేశ్చంచి, అద్వయే స్తఖము, 

అద్వయే ఉరక ృష్మాైనద్వ, ద్వని కనీ  మిగ్నల్నవి అనీి యూ అలప ములే అని ఉరదేశ్చంచెను.  

 

“యప్రన్తనా రప శా్ తి న్తనా త్ ప్ుణోతి న్తనా త్ విజ్ఞన్తతి స భూమా 

అథ యప్ర అనా రప శా్ తి అనా త్ ప్ుణోతి అనా త్ విజ్ఞన్తతి రదలప మ్...” అని వేఱొకట్ట చూచుట, 

వినుట, తెల్సికొనుట లేుండునో అద్వ అనిీ ట్ట కనీ  గొరప ద్వ అయిన “భూమ”. అట్లల కానిద్వ 

“అలప ము” ఆ “భూమ” అనునద్వ అమృరము, అట్లల కాక ఏద్వ న్తశ్నము కలద్ధ అద్వ అలప ము. 

 

ఆ “భూమా” నిర్ప్తక్షమైనద్వ, సమసమేును ఆధ్యర్భూరమైనద్వ, సరి్ వాా రమేైనద్వ, 

సర్ి సి రంప్రమైనద్వ, అద్వ లేక వేఱొకట్ట యుండదు...అని ద్వని గొరప దనమును సనతుక మారులు 

ఉరదేశ్చంచేరు.  

“భూమా” అనగా విశాలమైనద్వ, విపులమైనద్వ, గొరప వాట్ట కనీ  గొరప ద్వ(“బ్హు” శ్బ్దమును 

రృథిా ద్వగణములు రర్మయినపుప డు “బ్హుర్గలపోభూచ బ్హోః” అను నియమమును బ్ట్టట 

“భూమా” రదము వచుచ ను) అని అర్నాము. అచచ ట వచుచ  ఉరనిష్ద్వి కా ముల యందు “భూమా” 

అను రదమును “ఆరమ ” అని ప్రయోగ్నంచుట చేర అచచ ట భూమా” అనగా జీవారమ  

బ్దధింరబ్డినద్వ అని పూరి్ రక్షమున చెరప బ్డినద్వ.  

 

కాని ప్పాణ శ్బ్దవాచాు డైన జీవ్యని కనీ  గొరప వానిగా చెపుప ట వలననూ, ఇంకను అచచ ట 

వాకా ములల్వ చెరప బ్డిన అనేక ధ్ర్మ ములు రర్మారమ క్ అని యించుట వలననూ ఇచచ ట 

“భూమా” యనిన రర్మారమ యే అని సిది్వంరము. 

 

SLOKAM-104: ఆరమ జ్ఞఞనాభలాషాదనురర్రుచే నార్ద్వయప్రయుకమే్ 

104. ఆరమ జ్ఞఞ నాభలాషాదనురర్రుచే నార్ద్వయప్రయుకమే్ 

ప్పాణ్డ స్త్నతుా మార్మ్ విర్మతి వచనమ్ హింసనార్హసన  జీవః। 

అలప ప్రరా రిభాూమా నిర్వధికస్తఖోేా ష్ ఏవేతి చేనా  
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ప్పాణాఖా్య త్ సరా శ్బోద ద్వరమధికరయోపాసా మప్ర హుా పారేమ్।। 
 

ఆరమ జ్ఞఞన్తభలాషాత్- ఆరమ జ్ఞఞనమును పందవలెనను కోరిక చేర 

అనురర్రుచే- శ్చకము పోుండా యునీ  

న్తర్ద్వయ- న్తర్దుల కొర్ు 

ప్రయుకమే్- ఉరదేశ్చంరబ్డిన 

స్త్నతుక మార్మ్ వచనమ్- “భూమవిదా ” ను ఉరదేశ్చంచిన సనతుక మారుల వచనము 

ప్పాణే విర్మతి- “ప్పాణము” వర్ు ఉరదేశ్చంచి, అంరతో సమారమేగునట్లల కానప డును 

సః- ఆ ప్పాణశ్బ్దముచే చెరప బ్డిన రరేి ము 

జీవః- జీవారమ యే 

హింసన్తర్ఃి- ప్పాణశ్బ్దము వలన చెరప బ్డిన ఆ జీవారమ  “హింసన్తరిుడు” అని తెల్యబ్డుట వలన 

అలప ప్రరా రి నాభూమాప్- అలప మును వా తిరేకముగా, “భూమ” శ్బ్దముచే తెల్యబ్డినవాడును 

నిర్వధికస్తఖ ఏష్ ఏవ- అంతులేని స్తఖమును ఆప్శ్యమైన జీవ్యడే 

ఇతి చేత్ న- అని సంశ్యించిన, అద్వ అయుకమేు 

అప్ర- ఈ భూమవిదా్వ ప్రకర్ణమున  

హి- ఏ కార్ణము వలన 

సరా శ్బ్దదద్వరమ్ ఉపాసా మ్- సరా శ్బ్దము చేర తెల్యబ్డునద్వయును, ఉపాసా ముగా 

ఉరదేశ్చంరబ్డినద్వయునూ అయిన ఏ “ఆరమ ”  గలద్ధ అద్వ 

ప్పాణాఖాా త్- ప్పాణశ్బ్దము వలన ప్రతిపాద్వంరబ్డిన జీవారమ  కనీ  

అధికరయా ఉపారమే్-అధికమైనదని తెల్య(ేయబ్డినద్వ. కనుక ఇచచ ట “భూమా” శ్బ్దము 

రర్మారమ నే సూచించును 

 

ఆరమ జ్ఞఞనమును పందవలెనను అభలాష్చే న్తర్దులు సనతుక మారులను ప్పారి నాంచిరి. ద్వనికి 

సనతుక మారులు న్తమము మొదలుకొని ప్కమముగా ప్పాణము వర్ు ఒకద్వని కనీ  ఇంకొకట్ట గొరప ద్వ 

అని బ్దధించుచూ వివిధ్ విదా లు ఉరదేశ్చంచిరి. అట్లల ప్పాణశ్బ్దముచే చెరప బ్డినద్వ జీవారమ యే. 

ఏలననగా, ప్పాణమును చెప్ప న ప్దర, ఎవరు రన రంప్డి మొదలైన వారిని నింద్వంచెదర్గ  

...ఇాా ద్వగా చెరప బ్డినద్వ. ఈ విధ్ముగా ప్పాణము రంప్డిని నింద్వంచుట మునీ గు వాట్టవలన 

“ప్రృహ్య” వంట్ట రద్వలతో వా వహ్రించబ్డుట చేర ప్పాణము అనగా జీవారమ  తెల్యబ్డును. 

రదనంరర్ము “యసా త్తా న అతివదతి” అని చెరప బ్డిన చ్చట “సరా ” శ్బ్దము ప్బ్హ్మ మును కాక, 

క్వలము పన చెప్ప నద్వ యథార్నామనియూ, రప్రప కార్ము ఇచచ ట సరా వచనము చెరప బ్డినద్వ 

కనుక, జీవారమ యే ఇచచ ట నిర్వధిక స్తఖముతో నునీ  గొరప  రరేి ము (భూమా) అని చెరప బ్డినద్వ 

అనియూ పూరి్ రక్షవాదము. 

 

ద్వనికి సమాధ్యనము-  

 

న్తర్దుల వారు రము శ్చకము సంపూజర్మీుగా నశ్చంచుటు వలయు విదా  తెల్సికొన గ్యరి 

సనతుక మారులను ప్పారి నాంచిరి. ప్పాణ విష్యము ఉరదేశ్చంచిన ప్దర సనతుక మారులు రన 

శ్చషుా ని ఉజీజవనమునకై, అంర కనీ  ఉరక ృష్టమైన, గొరప దైన “సరా ము” ఉనీ దన్న అదే సమసమేు 

అన్న “ఏష్ తు వా అతివదతి యసా తా్త న అతివదతి” అని ఉరదేశ్చంచిరి. ఇచచ ట “తు” రద 

ప్రయోగము వలన ఈ సరా శ్బ్దవాచాు డు ప్పాణము కనీ  భనీ మన్న, అందువలన “భూమ” శ్బ్ద 

వాచుా డు జీవారమ  కాక రర్మారమ యే అను సిది్వంరము ఈ జశ్చలకముల్వ అనుప్గహించబ్డినద్వ. 
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SLOKAM-105: నామాదా్వ శానవేేదాే  ప్రరవచనవశాత్ ప్రశ్ా రశాచ ధికోకేఃే 

105. నామాద్వా శానవేేదాే  ప్రరవచనవశాత్ ప్రశా్ రశాచ ధికోకేఃే 

ప్పాణ్డ విప్శాని ేదృషాట ా  భవతు రదవధిః ప్రసే్తాతోమ రదేశ్ః।। 

మైవమ్ జ్ఞతో హి నామాద్వవద్వహ్ రర్మాద్వరమ నః ప్పాణ ఉకఃే 

సి స్త్మ ద్వరా ప్ర రసా్త్ ద్వతి నవిఘటనాత్ స్త్ి ర్సిక్వా  విభకేఃే।। 
 

న్తమాద్వ ఆశానవేేదాే - న్తమము నుండి ద్వుక  వర్కూ ఉపాసా ముగా నునీ వాట్టయందు 

ప్రతివచన వశాత్ ప్రశీ్ రశ్చ - ప్రశీ్ , సమాధ్యనములు రండును వరుసప్కమముల్వ నుండుట వలన 

అధికోక్ఃే- ఉరరే్గరరే్భ చెరప బ్డినవాట్టకి ఫలము అధికమని ఉరదేశ్చంరబ్డుట వలన 

ప్పాణే విప్శాని ేదృషాట ా - ప్పాణనిరిదషుట డైన జీవారమ  విష్యము చివర్ు చెరప బ్డుట వలన 

ప్రసే్తాతోమ రదేశ్ః- ఇచచ ట నునీ  న్తర్దులు సనతుక మారుల వలన కటాక్షింరబ్డిన 

ఆతోమ రదేశ్మనునద్వ  

రదవధి భవతు- ప్పాణరరా్ ంరమే యుండవచుచ ను, అని 

మైవమ్- చెపుప ట సరి కాదు 

ఇహ్- ఈ భూమవిదా్వ  ప్రకర్ణమున  

రర్మాద్వరమ నః- ఆరమ  శ్బ్దముచే ప్రతిపాద్వంరబ్డిన రర్మారమ  విష్యము నుండి 

న్తమాద్వవత్- న్తమము, వాుక  మొదలైన వాట్ట వలె 

ప్పాణః- ప్పాణ శ్బ్దము వలన చెరప బ్డునద్వ  

జ్ఞర ఉకేో హి- “ఆరమ నః ప్పాణః” అని ఆరమ  నుండి ప్పాణము ఉరప తి ేఅయినట్లల చెరప బ్డినద్వ. అట్లల 

ఉరప తి ేఅయిన జీవారమ యే రనూమ లమైన రర్మారమ  యగుట సంభవము కాదు 

అప్ర- ఇచచ ట ఉరనిష్ద్వి కా మునందు 

రత్- “ఆరమ రః” అను రదము  

సి స్త్మ ద్వతి సా్త్ ద్వతి- రన కార్ణముచేరనే రన ఆవిర్భభ వరూరమైన ఉరప తి ేఅయి యుండవచుచ ను 

అనగా రన నుండియే ాను ఆవిర్భ వించి యుండవచుచ ను అని సందేహించ వచుచ ను 

ఇతి న- ఇట్లల చింతించుట అయుకమేే అగును, ఏలనన 

సి్త్ ర్సికాా  విభక్ఃే- కారా్  కార్ణ భ్యవమును చెపుప టల్వ సి్త్ ర్సా ము ఉనీ  రంచమీ విభకి ే

విఘటన్తత్- వా ర్ నారర్చుట యగును కనుక (పూరి్ రక్షము అయుకమేు). 

 

వెనుకట్ట జశ్చలకమున పూరి్ రక్షమును, సిది్వంరమును కొంర వర్ు రరిచయము చేసిన జీ పమాన్ 

వేద్వంర దేశ్చులు ఈ జశ్చలకమున విశ్దరర్చు చునీ్త రు.  

 

ఈ ఉరనిష్ద్వి కా ములు న్తర్దుల ప్రశీ్ లు, సనతుక మారుల సమాధ్యనములుగా స్త్గుతుంద్వ. ఆ 

ప్రశీ్చ రరే్ ప్కమము న్తమము నుండి ప్పార్ంభమై, ద్వకప రా్ ంరము స్త్గ్న చివర్ు ప్పాణము 

చెరప బ్డిన రరువార ఆగ్ననట్లల కానప డును. అందువలన ప్పాణ శ్బ్ద వాచా మైన జీవారమ యే భూమ 

శ్బ్దమును బ్దధించును అని పూరి్ రక్షము.  

 

ఇచచ ట చివర్ల్వ సమసమేునూ ఆరమ  నుండి ఆవిర్భ వించినట్లల చెరప బ్డినవి. ప్పాణము కూడ ఆరమ  

నుండియే ఆవిర్భ వించినట్లల చెరప బ్డినద్వ. రన నుండి ానే ఆవిర్భ వించి, ానుగా యుండుట 

ుదర్దు కనుక, ఇచచ ట ప్పాణశ్బ్ ోవాచా మైన జీవారమ  కనీ  సరా శ్బ్ద వాచుా డైన రర్మారమ  అనిీ ట్ట 

కనీ  గొరప ద్వ అని సనతుక మారులు అంరమున ఉరదేశ్చంచినట్లల తెల్యుచునీ ద్వ.  

 



70 
 

“ఆరమ రః” అను రదమును, ఇచచ ట “ఆరమ ” శ్బ్దవాచాు డైన రర్మారమ  అని కాక రననుండి అని 

అర్నాము చెపుప కొన వచుచ ను కద్వ అని మఱియొక సంశ్యము 

 

కాని, రన నుండి ానే ఆవిర్భ వించి, ానుగా యుండుట అసంగరము. ఏలనన, ఇచచ ట కారా్ -

కార్ణ భ్యవము చెరప బ్డినద్వ. కారా్ మైన చేరన్తదులు కార్ణము రర్మారమ . ఇచచ ట “నుండి” అను 

రంచమీ విభకి ే ప్రయోగము వలన,  అనగా కార్ణము నుండి కారా్ ము ఆవిర్భ వించునని 

చెప్ప నపుప డు, కార్ణమే కారా్ ము అని కాక, కారా్ ము కార్ణము కనీ  భనీ మై యుండవలెను. 

కాునీ  అచచ ట రంచమీ విభకి ే ప్రయోగము వా ర్ నామగును. కనుక ఈ ప్రకర్ణమున భూమశ్బ్ద 

వాచుా నిగా చెరప బ్డిన వాడు రర్మారమ యే అని జస్త్నా ప్ంచబ్డినద్వ 

 

SLOKAM-106: ప్పాణప్దషాట తివాదీ రదనువదనర చో ద్వరసన రా వాదః 

106. ప్పాణప్దషాట తివాదీ రదనువదనర చో ద్వరసన రా వాదః 

రస్త్మ త్ సరి్వ హ్మర్ఃా సకలజనయిా ప్పాణఏవేతి చేనా । 

ఏష్ తిి రా నా తోకేరే్తివదనకృరః ప్పాకనేాదసా  రది త్ 

న రి నాో ఽసేా గ్నా హ్మప్తీ సి మహిమనిలయే హ్ా ప్ర 

ధ్ర్గమ రరతిేః।। 
 

ప్పాణప్దషాట - న్తమము నుండి ద్వుక  వర్కూ ఉరదేశ్చంరబ్డి, చివర్ల్వ ప్పాణరూరమైన అర్నామును 

స్త్క్షారక రించుకొను ప్దష్ట 

అతివాదీ- వెనుక చెరప బ్డిన ఉపాసా  వసే్తవ్యను ఉరక ృష్టమైనదని చెపుప ట వలన అతివాద్వ 

అనబ్డు చునీ్త డు 

రదనువదరః- “ఏష్ తు వా అతివదతి, సః సత్తా న అతి వదతి” అను వాకా మున ప్పాణాతివాద్వ 

అనువద్వంరబ్డుట వలన 

సరా వాదః- సరా వచనము 

చ్చద్వరః- విధింరబ్డినద్వ(“ఏష్ తు వా అగీ్న హోప్తీ, సః సరా మ్ వదతి” వలె) 

రస్త్మ త్- ఈ విధ్ముగా ప్పాణోపాసను అంగముగా సరా వచనము విధింరబ్డుట కనరడుట వలన 

(ప్పాణవాచుా డైన జీవారమ  కనీ  వేర్న రర్మారమ  లేడనిన) 

సరి్భ హ్మర్నాః- “అహ్మేవ అధ్సే్త్త్” అని ప్పార్ంభంచి “అహ్మేవ ఇదమ్ సర్ి మ్” వర్కూ 

అంరయూ అహ్మర్నాముగా తెల్సికొనిన వాడును 

సకల్నయిా- “ఆరమ రః ప్పాణః ఆరమ రః ఆశా” మొదలైన వాకా ముల వలన సమసమేును 

సృషిటంచువానిగా తెల్యబ్డిన వాడు 

ప్పాణ ఏవ- ఇచచ ట ఉరదేశ్మున చివర్ల్వ చెరప బ్డిన ప్పాణశ్బ్దవాచాు డైన జీవారమ యే భూమవిదా్వ  

ప్రతిపాదుా డు  

ఇతి చేత్- అని సంశ్యించిన అద్వ 

న- అయుకమేు (ఏలననగా) 

ఏష్తిి తి- “ఏష్ తు వా అతివదతి” అను వాకా మున “తు” శ్బ్దముతో కలసిన ఏరచా బ్దము వలన  

అసా - ఈ సాా తివాద్వకి 

ప్పాకనే్తత్- వెనుక చెరప బ్డిన సరా వాద్వకి ముందు చెరప బ్డిన 

అతివదన ఉక్ఃే- ప్పాణాతివాద్వ కనీ  

అనా తోక్ఃే- భనుీ డని ప్రతిపాద్వంచ బ్డుట వలన 

రది త్- అట్టట ప్పాణాతివాద్వ కనీ  భనుీ డైన సాా తివాద్వ అనీ ట్లల 
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అనా ః - వేర్న వాడు 

అగ్నీ హోప్తీ- “ఏష్ తు వా అగ్నీ హోప్తీ” అనిన ద్వని కనీ  వేర్న అగీ్న హోప్తి 

తు న్తసి-ే ఇచచ ట చెరప బ్డలేదు కనుక, అగ్నీ హోప్రమును సరా వచనము అంగముగా 

విధించబ్డినద్వ. కాని ప్పాణాతివాద్వ కనీ  సరా వాద్వ వేరుగా చెరప బ్డుట వలన అగ్నీ హోప్ాంగము 

వలె ఇచచ ట చెపుప టు అవకాశ్ము లేదు.  

సి మహిమ నిలయే- (ఆ భూమశ్బ్ద వాచుా డు) ఎలెలడలా రన మహిమచే ప్రతిషిరామై యునీ  

అప్ర హి- ఈ రర్మారమ  విష్యమునందే 

ధ్ర్గమ రరతిఃే- ఈ ప్రకర్ణమున ప్రతిపాద్వరమైన అమృరరి , అననా్త ధ్యర్రి , సరి్భ రమ కరి , 

సర్గి పా దకరి  ధ్ర్మ ములనిీ యూ ఉరరనీ మగును. కాని ఈ ధ్ర్మ ములు జీవారమ ు 

అని యించవ్య. (కనుక భూమ శ్బ్ద వాచుా డు రర్మారమ యే). 

 

ఈ జశ్చలకమున పూరి్ రక్షము, సిది్వంరము ఉటటంకించబ్డినవి.  

 

పూరి్ రక్షము- ఈ ప్రకర్ణమున సనతుక మారులు న్తమము నుండి ప్పార్ంభంచి ద్వుక  వర్కూ 

చెపుప కొని వచిచ రి. ద్వుక  కనీ  గొరప ద్వ యునీ ద్వ అని న్తర్దులు ప్రశీ్చ ంచిన ద్వనికి సమాధ్యనము, 

ప్పాణము అంర కనీ  గొరప ద్వ అని చెప్ప రి. ఆ ప్పాణమును ఉపాసించుట “అతివాద్వరి ము” 

అనబ్డును. జీ పభ్యషా్ కారులు ఈ అధికర్ణమున “అతి వాద్వరి మ్ హి వసేి నరే్భత్ పురుషార్నారయా 

అతిప్కానసిే్య పాసా వసే్తవాద్వరి మ్” అని స్త్యించి యునీ్త రు. ఇట్లల ప్పాణోపాసుడు ఇచచ ట రన 

ఉపాసా వసే్తవైన ప్పాణమును అతివాదము చేసినట్లల “ఏష్ తు వా అతివదతి” అని ఉరనిష్తేు 

నందు చెపుప ట వలన ప్పాణాతివాద్వరి ము సిద్వంిచుచునీ ద్వ. 

 

రదనంరర్ము “యసా త్తా న అతి వదతి” అని సరా వచనము విధించుట అయినద్వ. 

ప్పాణోపాసుడు సరా మునే చెరప వలెనని పూరి్ రక్షి అభప్పాయము. ద్వనికి ఉద్వహ్ర్ణముగా “ఏష్ 

తు వా అగ్నీ హోప్తీ, యసా రా మ్ వదతి” అని ఒక వాకా మునీ ద్వ. అచచ ట అగ్నీ హోప్తి 

సరా మును చెరప వలెను అని అగీ్న హోప్తికి అంగముగా సరా వచనము విధించబ్డుట ఎట్లల  అదే 

విధ్ముగా ఇచచ టనూ ప్పాణోపాసుడు సరా వచనమును అవలంబ్ంచవలెనని 

సప ష్టమగుచునీ ద్వ.  

కనుక, ప్పాణమే చివర్నుండుట వలననూ, అహ్మేవ అధ్సే్త్త్” మునీ గు వాకా ముల యందునీ  

“అహ్మర్నాము” ప్పాణశ్బ్ద వాచుా డైన జీవారమ  కనుకనూ, “ఆరమ రః ప్పాణః” వంట్ట చ్చటల ఉరప ాాే దులు 

చెరప బ్డుట చేరను, ప్పాణశ్బ్ద వాచుా డైన జీవారమ యే “భూమశ్బ్దమవాచాు డు”. కనుక 

భూమవిద్వా ప్రతిపాదుా డు జీవారమ యే నని పూరి్ రక్షి అభప్పాయము. 

 

సిది్వంరము- ఈ పూరి్ రక్షాభప్పాయము అయుకమేు. ఏలననగా, అచచ ట ఉద్వహ్రింరబ్డిన 

అగ్నీ హోప్తి సరా వచనము ఇచచ ట చెరప బ్డిన సరా వాద్వరి ము కనీ  భనీ మైనద్వ. అచచ ట 

అగ్నీ హోప్తి అనినదే ఒక రరా్భ యము చెరప బ్డినద్వ. ప్రకృర అగ్నీ హోప్తి కనీ  వేర్న 

అగ్నీ హోప్తి లేకపోవ్యట వలన సరా వచనము అంగముగా విధింరబ్డినదని అంగీకరించవచుచ ను.  

 

కాని, ఇచచ ట ఇరుి రు అతివాదులు ప్రసే్త్వించబ్డిన్తరు. ఒకరు ప్పాణాతివాద్వ, రండవవారు 

సాా తివాద్వ. “ఏష్ తు వా అతివదతి” అను చ్చట “తు” అను శ్బ్మోు సరా వాద్వకి ముందు 

చెరప బ్డిన ప్పాణాతివాద్వ కనీ  భనుీ డని ప్రతిపాద్వంచ బ్డుచునీ ద్వ. సాా తివాద్వ ప్పాణాతివాద్వ 

కనీ  ఉరక ృషుట నిగా భ్యవించబ్డుచునీ ద్వ. న్తర్దులు “సత్తా న అతివద్వని” అనియూ, 

సనతుక మారులు “సరా ంత్తి వ విజిజ్ఞఞ సిరవా మ్” అనియూ కటాక్షిసే్తనీ్త రు. కనుక ఇచచ ట 

పూరి్ రక్షాభప్పాయము ుదర్దు. 
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అంతియ గాక, అహ్మర్నాము ప్పాణము అనుటు కూడ ఆ యా ప్రకర్ణముల యందు 

సమాధ్యనమీయబ్డినద్వ. ఈ ప్రకర్ణముల్వ “అహ్మేవాథసే్త్త్” మునీ గు వాకా ములల్వనునీ  

సమస ే ధ్ర్మ ములునూ రర్మారమ క్ అని యించుననుట వలన పూరి్ రక్షము 

నిర్సించబ్డుచునీ ద్వ.  

 

ఇంకను, సమసమేు జీవారమ  నుండియే ఉరప నీ మైనదనిన కారా్ - కార్ణ భ్యవము ుదర్దు 

అనియూ, విభకి ేసి్త్ ర్సా మును భంగము కలోుననియూ వెనుక జశ్చలకములందు వివరించబ్డినద్వ. 

కనుక, భూమశ్బ్ద ప్రతిపాదుా డు రర్మారమ యే అని ఇచచ ట జస్త్నా ప్ంచబ్డు చునీ ద్వ. 

 

SLOKAM-107: నామాదౌ వాకచ  రసా్య రరి రదనుమన శాచ థ సజా లప నామా 

107. నామాదౌ వాకచ  రసా్య రరి రదనుమన శాచ థ సజా లప నామా 

చిరేమ్ ధా్య నమ్ చ రస్త్మ త్ రర్మప్ చ బ్లమ్ స్త్ా చచ  

విజ్ఞఞ నపూరి్ మ్। 

అనా మ్ తోయశ్చ  త్తజో గగనమప్ రతో మనమ థః సా్త్ రేథాశా 

ప్పాణసన రా ః రర్వ మా  సకల నియమిా గమా త్త భూమవాకేా ।। 
 

భూమవాక్ా - భూమవిదా  ల్వ నునీ  వాకా ముల యందు 

ఆదౌ- మొదట 

న్తమ- న్తమారమ కమైన శ్బ్దము 

రసా్య రరి- ద్వని రరువార 

వాక్ చ- వాుక  

రదనుమనశ్చ - రదనంరర్ము మనసా్త  

అథ- ప్దర 

స క్ లప న్తమా- స్క లప మును 

రరః- అట్ల రరువార 

చిరమే్- చిరమేును 

రస్త్మ త్ రర్మ్- ద్వని ప్మమ ట 

ధా్య నమ్ బ్లమ్ విజ్ఞఞనపూరి్ మ్- ధా్య నము, విజ్ఞఞనము రదనంరర్ము బ్లమును 

రరః- అట్ల ప్మమ ట 

అనీ మ్- అనీ మును (రరువార) 

తోయమ్ త్త్ః- ్లమును, త్త్సా్త ను 

రరఃరర్మ్- ద్వని రరువార 

గగనమ్- ఆకాశ్మును 

రరః- రరువార 

మనమ థః- సమ ర్ లేద్వ సమ ర్ణమును 

సా్త్ త్ - ఉరదేశ్చంచబ్డినద్వ 

రథా- అటేల 

ఆశా- ద్వశ్యును రరువార 

ప్పాణః- ప్పాణశ్బ్దవాచాు డైన జీవారమ యు రరి్భ ర 

సకలనియమిా- న్తమాద్వ సమసరేరేి వర్మోులనూ అంరఃప్రవేశ్ము చేసి నియమించునట్టట 

సరా - సరా శ్బ్దవాచాు డైన 
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రర్భ మా - రర్మారమ యే  

“రర్తి శ్చకమ్ ఆరమ విత్” అని చెరప బ్డిన ప్కమముల్వ వేదుా డని భూమవాక్ా - భూమవాకా మునందు  

గమా త్త- తెల్యబ్డినద్వ( ఉరదేశ్చంచబ్డినద్వ. ) 

 

ఈ జశ్చలకముల్వ భూమవిదా ల్వ ఉపాసా ములగా చెరప బ్డిన రరేి ములను అదే ప్కమముల్వ జీ పమాన్ 

వేద్వంరదేశ్చులు కటాక్షించుచున్తీ రు. ఆ ప్కమము  

1. న్తమ, 2. వాక్, 3. మనసా్త , 4. స క్ లప , 5. చిర,ే 6. ధా్య న, 7. విజ్ఞఞన, 8. బ్ల, 9. అనీ , 10. ్ల, 11. 

త్త్సా్త , 12. ఆకాశ్, 13. సమ ర్, 14. ద్వశ్, 15. ప్పాణ(శ్బ్దవాచాు డైన జీవ్యడు), 16. సరా (శ్బ్దవాచాు డైన 

రర్ప్బ్హ్మ )ములనబ్డు 16 రరేి ములు. ఇవి ఈ ప్కమముల్వ ఉరదేశ్చంరబ్డి, అంరమున అనిీ ట్ట 

కనీ  గొరప ద్వ భూమశ్బ్దవాచా మైన రర్ప్బ్హ్మ మనియూ, రకిక న రరే్ ి ములనీి ట్ట యందు ఆ 

రర్ప్బ్హ్మ మే అంరఃప్రవేశ్ము చేసి నియమించుననియూ ఈ జశ్చలకమున అనుప్గహించేరు జీ పమాన్ 

వేద్వంరదేశ్చులు. 

 

(ఇంరట్టతో భూమాధికర్ణము ముగ్నసినద్వ) 

 

।।అక్షర్వధికర్ణము।।1-3-3।। 

।।సూ.।।అక్షర్మమర ర్వనధే్ృత్తః।।1-3-9।। 

 

అనర ర్భనధే్ృత్తః- అవాా కృరమైన ఆకాశ్మును ఆధ్యర్భూతునిగ ప్ుతి యందు చెరప బ్డుట వలన 

అక్షర్మ్- అక్షర్ శ్బ్దవాచాు డు రర్మారమ యే 

 

సూక్షామ కాశ్మును ఆధ్యర్ముగ చెరప బ్డుట చేర నక్షర్మనబ్డువాడు రర్మారమ యే అని 

తెల్యుచునీ ద్వ.  

।।సూ.।। స్త్ చ ప్రశాసనాత్।।1-3-10।। 

 

స్త్ చ- సూక్షామ కాశ్మును ధ్రించియుండుట 

ప్రశాసన్తత్- సమసమేును నియమించుట వలన అక్షర్శ్బ్దవాచాు డైన రర్మారమ క్ గలదు.  

 

సూక్షామ కాశ్మును ధ్రించి యుండుటయును సమసమేును నియమించుటయును 

అక్షర్శ్బ్దవాచాు డైన రర్మారమ క్ అని యించును.  

।। సూ. ।।అనా భావ వాా వృతే్తశ్చ ।।1-3-11 ।। 

 

(ఈ అక్షర్శ్బ్దవాచాు డు) 

అనా భ్యవవాా వృత్తశే్చ - రర్మ పురుషుని కనీ  వేఱొకట్టగా ఉండుటను ప్ుతి యందు 

నిర్సించియుండుట చేర 
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ఈ అక్షర్శ్బ్దవాచాు డు రర్మపురుషుని కనీ  వేఱు కాదని ప్ుతి యందు చెరప బ్డి యుండుట చేర 

నిచచ ట అక్షర్శ్బ్దవాచాు డు రర్మారమ యే అని తెల్యుచునీ ద్వ. 

 

వెనుకట్ట అధికర్ణమైన భూమాధికర్ణమున సి మహిమప్రతిషితాుడైనట్టట భూమశ్బ్దవాచాు డైన 

రర్మారమ  గురించి ప్రసే్త్వించబ్డినద్వ. ఈ అధికర్ణమున రర్మారమ  కనీ  వేఱైన జీవ, 

ప్రధ్యనముల విష్యమున సి మహిమప్రతిషిరారి ము కొనిీ  ప్ుతి వాకా ముల యందు 

గ్యచరించినట్లలండుట వలన వాట్టకి కూడా ్గ కా ర్ణరి ము చెరప గలమా అను సంశ్యము 

రరిష్క రించబ్డుచునీ ద్వ.  

 

ఈ ప్రకర్ణవిష్యవాకా ములు బ్ృహ్ద్వర్ణా కోరనిష్త్ నందు గారి,ో యా్ఞవలుక ా ల సంవాద 

సందర్భ మున బ్దధించబ్డినవి. దీనినే  “గారి ోఅక్షర్ప్బ్హ్మ  విదా ” అని కూడ ప్ల్చెదరు. ఇందు కథా 

సందర్భ మున ్నకమహ్యర్భజ్ఞ కొలువ్యల్వ యా్ఞవలుక ా ను, అచచ ట వేంచేసి యునీ  ఇరర్ 

విద్వి ంస్తలు సంవాదము ్రుగును. ఆ సంవాదమున వివిధ్ విద్వి ంస్తలు యా్ఞవలుక ా ని అనేక 

ప్రశీ్ లు వేయుచుండగా, యా్ఞవలుక ా డు ఉచిరముగా సమాధ్యనముల్చుచ చుండును. అపుప డు ఆ 

విద్వి ంస్తలల్వ నునీ  గారి ో (ఈమె వచుీ మహ్రి ా ుమార)ే కూడ యా్ఞవలుక ా ని రన రండు 

ప్రశీ్ లు సమాధ్యనమీయమని కోరును. గారి ోప్రశీ్ లు సంప్గహ్ముగా 

 

“ఏద్వ ఓర, ప్పోరములవలె (వత్తసమేును నేయుటురయోగ్నంచు రడుగు, ప్తకల వలె) ద్వవికి పననూ, 

భూమికి ద్వగువనూ, వాట్ట మధా్ నూ కూడ భూర, భవిషా్ , వర్మేాన కాలముల యందు ఉండి, 

వాా ప్ంచి ఆధ్యర్భూరమై యుండును “ అని అర్నాము.  

 

ద్వనికి సమాధ్యనముగా యా్ఞవలుక ా డు “ఈ భువికి ప్కిందను, ద్వవికి పనను, వాట్ట మధా్ ను ఉనీ ద్వ 

ఆకాశ్మన్న, ఈ ఆకాశ్మునందంరటనూ వాా ప్ంచి యుండి ప్తికాలములల్వ ఈ ్గతేు 

సమసమేును రడుగు, ప్తక వలె కార్ణభూరమై, 

 

ఈ ్గతేును శాసించుచూ, రరా్ వేక్షించుచూ యుండి, మనకెవి ర్కూ చూచుటు కాని, వినుటు 

గాని, తెల్సికొనుటు గాని స్త్ధా్ ము కానట్టటద్వ అక్షర్మనియునూ, ద్వనిని తెల్సికొనక చేయబ్డిన 

రపో, యజ్ఞఞదులనీి యును అశాశి్ రఫలద్వయకములనియూ, ఆ అక్షర్మును తెల్యని వారు 

నిర్ర్ నాులనియూ, ద్వని గురించి తెల్సిన వారు ప్బ్హ్మ విదులనియూ  సమాధ్యనము చెప్ప ను. 

ఇచచ ట చెరప బ్డిన “అక్షర్ శ్బ్దవాచాు డు” జీవ్యడా, ప్రధ్యనమా లేక రర్మారమ యా అని సంశ్యము. 

రది్వ వర్ణమే ఈ అధికర్ణము. 

 

SLOKAM-108: ప్రఖా్య ాక్వశ్పూర్ి సి వికృతి వహ్నాత్ అక్షర్వఖా మ్ 

ప్రధ్యనమ్ 

108. ప్రఖా్య ాక్వశ్పూరి్ సి వికృతి వహ్నాత్ అక్షర్వఖా మ్ 

ప్రధ్యనమ్ 

రసా్త్ పాా క్వశ్తోకేౌ ధ్ృరనిఖిలజగత్ క్షేప్తిరరేి మ్ తు రత్ సా్త్ త్। 

మైవమ్ ప్దష్టృరి పూరి ర్నిరర్ నియతశాశ సనాయరేధ్ృాా  

క్తఞ్చ  ప్దస్త్ష్టనరే్సా  వ్యా దసనమిహ్ రతేులా రస్త్దదస్త్ష్టపోహ్ః।। 
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అక్షర్భఖా మ్- కసిమ నీు  ఖలు ఆకాశ్ః ఓరశ్చ  ప్పోరశ్చ ” అని గారి ో ప్రశీ్చ ంచగా యా్జఞవలుక ా నిచే 

“ఏరదైి  రదక్షర్మ్ గారి ో ప్బ్దహ్మ ణా అభవదంతి అసూనా లమ్ అనణు” అని ఉరదేశ్చంచింరబ్డిన 

“అక్షర్” శ్బ్దవాచా ము 

ప్రఖాా కాశ్పూరి్ - ల్వకప్రసిదమిైన ఆకాశ్ము మొదలైన  

సి వికృతివహ్న్తత్- రన రరిణామ విశేములు ఆధ్యర్మగుట చేర  

ప్రధ్యనమ్- మూలప్రకృతియే (ప్రధ్యనము) కావలెను 

రసా్త్ ప్- ఆ ప్రధ్యనమును కూడ  

ఆకాశ్తోకేౌ- ఆకాశ్రదవాచా రి ము చెరప బ్డిననూ 

రతేు- అవాా కృరమైన ఆకాశ్మును కూడా ఆధ్యర్భూరమైన అక్షర్ము 

ధ్ృరనిఖిల్గత్- అఖిల అచేరన ్గతేును కూడ ధ్రించెడు 

క్షేప్తిరరేి మ్ సా్త్ త్- సమషిట జీవరరేి ము కావచుచ ను. ఇట్లల పూరి్ రక్షము వాద్వంచిన 

మైవమ్- అద్వ అయుకమేు 

అనిరర్నియమైః- చేరన్తచేరనములు అసంభ్యవిరమైన  

ప్దష్టృరి పూర్ి ః- భగవదస్త్ధ్యర్ణమైన ప్దష్టృరి , ప్శ్చరృరి , మంరృాి ద్వ ధ్ర్మ ముల చేర 

శాసన్తయరధే్ృాా - అప్రతిహ్రమైన క్వల సంకలప ముచే సమసమేునకూ ఆధ్యర్మైనద్వ “ఏరసా  

వా అక్షర్సా ...” మొదలైన  ప్ుతి వాకా ములచే తెల్యబ్డుట చేర ఇట్టట సందేహ్మును అవకాశ్ము 

లేదు.  

కిఞ్చ - మఱియు, వేఱొక కార్ణము చేరను 

ఇహ్- ఈ ప్రకర్ణముల్వ 

ప్దష్టనరే్సా - దర్శ నము చేయు వేఱొక ప్దష్టు సంబ్ంధించిన 

వ్యా దసనమ్- నిర్సనము కానప డును. 

రత్- ఇట్లల వేరొక ప్దష్ట లేడు అనుట(చేర) 

తులా రత్తదదష్టపోహ్ః-విశిా ధ్యరుడైన సర్ి నియాముడైన రర్మారమ ు స్త్ట్ట యైనద్వ వేఱొకట్ట 

లేదనియే సమరినాంచబ్డును 

 

ఈ అధికర్ణమున ప్రసే్త్వించబ్డుచునీ  విష్యములు.  

 

1. రర్మారమ  కనీ  వేర్న జీవ, ప్రధ్యనముల విష్యమున కూడ సి మహిమప్రతిషిరారి ము కొనిీ  

ప్ుతి వాకా ములల్వ గ్యచరించినటలనిప్ంచుట వలన వాట్టయందు కూడ ్గ కా ర్ణరి ము 

చెరప వచుచ ను కద్వ అను ఒక ఆక్షేరమును సమాధ్యనము 

 

2. “యేన్తక్షర్మ్ పురుష్మ్ వేద సరా మ్” అని అక్షర్ము, సరా ము అను ఈ రండు రదముల 

వలననూ నిరే దశ్చంరబ్డిన రర్మారమ  సరా శ్బ్దవాచాు డు అని భూమాధికర్ణమున స్త్ధింరబ్డినద్వ. 

ఇచచ ట అక్షర్శ్బ్ద వాచుా డు కూడ రర్మారమ యే అని జస్త్నా రనము 

 

3. జీవ, ప్రధ్యనములు అక్షర్శ్బ్ద వాచా ములు కావని నిర్సించి, రర్మారమ యే అక్షర్ శ్బ్ద 

వాచుా డనియూ నిరూరణము 

 

పూరి్ రక్షము- అక్షర్శ్బ్దము ప్రకృతినే బ్దధించును. ఏలననగా, ముండకోరనిష్త్ ల్వ “అక్షర్భత్ 

రర్రః రర్ః” అనుచ్చట అక్షర్శ్బ్దము ప్రకృతినే బ్దధించుచునీ ద్వ.  

 

అచచ టనే “రదక్షర్మధిగమా త్త” అను చ్చట అక్షర్శ్బ్దవాచాు డు రర్మారమ యేనని నిరి్భర్ము 

అయినద్వ కద్వ, మఱి అక్షర్శ్బ్దము ప్రధ్యనమునెట్లల బ్దధించును అని ఆశ్ంక కల్నో, రర్మారమ  

వేదము వలననే తెల్యబ్డును. ప్రధ్యనము మాప్రము లౌకికమైన అనుమానప్రమాణము చేర 
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తెల్సికొన బ్డును. కనుక ఇద్వవర్ు తెల్సిన ప్రమాణము వలన తెల్సికొనబ్డునద్వ కనుక 

ప్రధ్యనమే బుద్వకిి తోచునద్వగా కానప డును.   

 

అంతియ(గాక, ఇచచ ట ఆకాశ్శ్బ్దము ప్రసిదమిైన భూాకాశ్మను అర్నాముననే చెరప బ్డినద్వ. అనీి  

భూరములును ప్రధ్యనకార్ణమను అర్నామున ప్రయోగ్నంర బ్డి అచచ ట ప్రకృతి అను అర్నామే 

బ్దధించబ్డును. అనగా ప్రకృతి ఆధ్యర్ముగా గలద్వ అని భ్యవము. అట్లల గాక, ప్రకృతికి ఆధ్యర్మని 

చెప్ప న, అపుప డు అద్వ జీవరరేి మే అగును.  

 

ఇవిి ధ్ముగా అక్షర్శ్బ్దము ప్రధ్యనమునో లేక జీవారమ నో బ్దధించును. (ఇంరవర్ు పూరి్ రక్షము) 

 

సిది్వంరము- అక్షర్శ్బ్దవాచాు డు రర్మారమ యే గాని, జీవ, ప్రధ్యనములు కావ్య.  

 

ఇచచ ట ఆకాశ్మును ఆధ్యర్మైనద్వ ఏద్వ అని ప్రశీ్ . సర్ి  కారా్ వర్మోును ఆధ్యర్మైన 

ఆకాశ్మును ఆధ్యర్మైనద్వ ఏద్వ అను ప్రశీ్ ు సమాధ్యనము రర్మారమ  అనియే తెల్సికొనవలెను. 

అచేరనము ఏదైనను, రను ాను ఆధ్యర్ముగా నుండలేదు. కనుక ఇచచ ట చెరప బ్డినద్వ 

ప్రధ్యనము కాదు.  

ఇక జీవారమ  యనియూ చెపుప ట అయుకమేే. ఏలననగా, అక్షర్మనునద్వ, అనిీ ట్టన్న 

ప్రశాసించునద్వగా చెరప బ్డినద్వ. ాను చూడబ్డనిదై, సమసమేునూ చూచునద్వయూ, ాను 

వినిప్ంచబ్డక, సమసమేునూ వినగలచి యుండునద్వ అని అక్షర్ము గురించి ఇచచ ట 

చెరప బ్డినద్వ. ఇట్టట సర్భి ధ్యర్రి ము, సర్ి శాసకరి ము, సరి్ కర్మ ప్రవర్కేరి ము మొదలైన ద్వవా , 

అప్పాకృర, కళా్య ణ గుణములు రర్మారమ క్ సిద్వంిచును గాని జీవ, ప్రధ్యనములు కాదు. కనుక 

ఇచచ ట చెరప బ్డిన అక్షర్ శ్బ్దవాచాు డు రర్మారమ యే అని ఈ ప్రకర్ణమున నిష్క రింాచబ్డినద్వ. 

 

(ఇంరట్టతో అక్షర్భధికర్ణము ముగ్నసినద్వ) 

 

।।ఈక్షతి కర్వమ ధికర్ణము।।1-3-4।। 

।।సూ. ।।ఈక్షతి కర్మ వా రదేశాత్ సః।।1-3-12।। 

 

ఈక్షతికర్మ - ఈక్షణమును విష్యభూతునిగా చెరప బ్డినవాడు 

సః- రర్మారమ  (ఏలనన) 

వా రదేశాత్- అట్టటవాడు రర్మారమ గా ప్ుతుల యందు చెరప బ్డుట వలన 

 

ఈక్షణమును (చూచుటు) విష్యభూతునిగ చెరప బ్డినవాడు రర్మారమ యే, ఏలనన అట్టటవాడు 

రర్మారమ గా ప్ుతుల యందు చెరప బ్డెను 

 

ఈ అధికర్ణమున విష్యవాకా ములు ప్రప లాద శాఖు చెంద్వన “ప్రశీ్చ రనిష్త్” నందల్ 

“ప్తిమాప్ర ప్రణవపురుష్ విదా ” యను సందర్భ మున వచుచ  మంప్రములు.  
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ఇందు ప్రప లాదమహ్రినాి ప్బ్హ్మ రరులు, ప్బ్హ్మ నిషాులును అయిన స్తక్శాా ద్వ మహ్రాులు 

ప్బ్హ్మ జ్ఞఞన్తభలాషులై ఆప్శ్యించగా, ఆయన వారి భకి,ే ప్శ్దలిను ఒక సంవరా ర్ము రరీక్షించి 

రదనంరర్ము వారి ప్రశీ్ లు సమాధ్యనముల్చుచ ను. ఆ ప్రశీ్ లు సంప్గహ్ముగా  

“-ఈ సృషిట ఎపుప డు ్రిగెను, - ఎంరమంద్వ దేవరలు ఈ భూరవర్మోును రరా్ వేక్షించుచుందురు, 

వారిల్వ ఎవరు గొరప వాడు,  

-ఈ ప్పాణము ఎపుప డు పుట్టటనద్వ, అద్వ ఈ శ్రీర్మున ఎపుప డు, ఎట్లల ప్రవేశ్చంచెను, ఎట్లల 

బ్హిర్రోమగును, ద్వనికి ప్రకృతి, ఇంప్ద్వయములతో సంబ్ంధ్మేమి, ఆరమ తో ప్పాణమెట్లల కలసి 

యుండును 

-మనిషిల్వ నిప్ద్వంచునద్వ ఏద్వ, మేల్కక లుప నద్వ ఏద్వ, ఏ దేవర సి రీ ములను రరా్ వేక్షించును, 

స్తఖమననేమి, ఇద్వ అంరయూ ఎచచ ట ప్రతిషిరామై యునీ ద్వ 

-ప్రణవమును ఆ్న్తమ ంరము ధా్య నము చేయుట వలన ప్రయో్నమేమి 

-మానవ్యని యందల్ 16 భ్యగములేవి, ఏద్వ బ్హిర్రోమగుటచే “నేను” అనబ్డునద్వ బ్యటు 

పోవ్యట, ఏద్వ ఉండుట వలన “నేను” ఉండుట సంభవించును.  

 

ఇందు ఐదవ ప్రశీ్  అయిన “ప్రణవపురుష్విదా ” సందర్భ మున “ఏకమాప్ర ప్రణవ్యపాసనము”, 

ది్వ మాప్ర ప్రణవ్యపాసనము, ప్తిమాప్రప్రణవ్యపాసనము”ను చెరప బ్డినవి 

 

ఇందు ఒకొక కక  ద్వనికీ ఫలము కూడ చెరప బ్డినద్వ. ఒక మాప్రతో ఉపాసనము చేయు వారికి ఈ 

భూల్వకభోగములు లభంచుననియూ, రండు మాప్రలతో ఉపాసనము చేయు వారికి 

అంరరిక్షల్వకభోగప్పాప్ ే కలోుననియూ, మూడు మాప్రలతో ఉపాసనము చేయు వారికి 

ప్బ్హ్మ ల్వకప్పాప్యేూ, అచచ ట్ట రర్మపురుష్ కైంకరా్ ప్పాప్యేూ కలోుననియీ ఫలములుగా ఇచచ ట 

చెరప బ్డినద్వ.  

 

ఇచచ ట చెరప బ్డిన ప్బ్హ్మ ల్వకమనగా  చతురుమ ఖప్బ్హ్మ  ల్వకమా లేక రర్ప్బ్హ్మ  ల్వకమా, 

చెరప బ్డిన పురుషుడు చతురుమ ఖ ప్బ్హ్మ యా, లేక రర్ప్బ్హ్మ మా అను విష్యము ఈ 

అధికర్ణమున విచారించబ్డుచునీ ద్వ. 

 

SLOKAM-109: లక్షీభూతోఽయమేకః ఖలుప్యరుష్ ఇహ్ ధా్య యత్తరీక్షత్తశ్చ  

109. లక్షీభూతోఽయమేకః ఖలుప్యరుష్ ఇహ్ ధ్యా యత్తరీక్షత్తశ్చ  

క్షేప్రజఞః స్యయమణోాధిర ఇరర్రర్వత్ సి్త్ నా జీవాత్ రర్గఽసౌ। 

నో చేదౌభ మాద్వ భోగప్రకర్ణవిహ్తి ర్గభ గవీతీరా యుకమే్ 

రసిమ న్ శానేామృరరి ప్రభృతి రర్గుణఖా్య రా నోకాేో ర్యోగాత్।। 
 

ఇహ్- ఈ ప్రశీ్చ రనిష్త్ యందునీ  సరా కాముని ప్రశాీ ర్ంభమునను “యః పునరేరమ్ ప్తిమాప్త్తణ 

ఓమిరా నేనైవాక్షరేణ రర్మపురుష్మ్ అభధ్యా యేర” అని మొదలయి “ఏరస్త్మ త్ జీవఘన్తత్ 

రర్భరప ర్మ్ పురిశ్యమ్ పురుష్మీక్షత్త” మొదలైన వాకా ముల యందు 

ధ్యా యత్తః ఈక్షత్తశ్చ - ధా్య నవాచి అయినద్వయూ, అనంరర్ము ఈక్షణవాచి అయినద్వయూ అయిన,  

ప్కియలు 

లక్షీభూరః- విష్యమైనవాడు 

అయం పురుష్ః ఏకః ఖలు- ఆర్ంభమునను, అంరముననూ ది్వ తీయావిభకిలే్వ నిరే దశ్చంరబ్డిన 

“పురుష్” శ్బ్ద వాచుా డు ఒకక డే కద్వ! (ఎవరిని ధా్య నించెదమో, ఆరనినే ీక్షించెదము అని ఎలలరూ 
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అంగీకరించెదరు కద్వ) స్యఽయమ్- ఈ విధ్ముగా రండు ప్కియలునూ విష్యముగా నునీ  

పురుషుడు  

అణోాధిరః- ఆ ప్బ్హ్యమ ండమును అధిరతి అయిన చతురుమ ఖ ప్బ్హ్మ (అనెడు) జీవ్యడే 

అసౌ- ఈ అండాధిపుడైన చతురుమ ఖుడు  

ఇరర్రర్భత్- అచేరనము కనీ  గొరప వాడైన 

సి్త్ నా జీవాత్- రనకనీ  భనీ మైన జీవవర్మోు కనీ   

రర్ః- ఉరక ృషుట డే 

నో చేత్- ఇట్లల అంగీకరింరబ్డక పోయిన 

భౌమాద్వ భోగప్రకర్ణవిహ్తిః- మనుషా్ ల్వకము, అంరరిక్షల్వకము మొదలైన ల్వకములను చెపుప  

ప్రకర్ణమును విర్గధ్ము 

బ్దభీతి- సంభవించును 

ఇతి అయుకమే్- అను వాదము అయుకమేు 

రసిమ న్- ధా్య నమునును, ఈక్షణమునును విష్యభూతుడైన పురుషుని విష్యమున 

శానే్తమృరరి ప్రభృతి రర్గుణ- శాంరరి ము, అమృరరి ము మొదలైన రర్మారమ  

కళా్య ణగుణముల  

ఖాా రా నోకాేో ః- ప్రసిద్వయిూ, అనువాదమును 

అయోగాత్- అనురరనీ ములగును 

 

వెనుక అధికర్ణమున రర్మారమ  “అదృషోట  ప్దషాట ” అని ఇరరులచే చూడబ్డని వానిగా 

చెరప బ్డిన్తడు. అటలయిన ప్రశీ్చ రనిష్త్ నందు “యః పునరేరమ్ ....పురిశ్యమ్ పురుష్మ్ ఈక్షత్త” 

అని ఎవడు ప్తిమాప్రలు గల ప్రణవముతో రర్మపురుషుని ధా్య నించునో అరడు త్తజ్యరూపుడైన 

సూరుా ని పందును......అరడిచచ ట్ట నుండియే ...రర్మపురుషుని చూచుచునీ్త డు” అని యునీ ద్వ 

కద్వ! అట్లల చూడబ్డినచ్చ, అట్లల చూడబ్డువాడు రర్మారమ  కాదు గద్వ అని సంశ్యమును 

సమాధ్యనమే ఈ అధికర్ణము.  

 

పూరి్ రక్షము- ఇచచ ట ప్తిమాప్రప్రణవవిదా  యందు చతురుమ ఖ ప్బ్హ్మ యే “ఈక్షత్త” అను ప్కియు 

విష్యముగా ప్రతిపాద్వంరబ్డిన్తడు. ఏలననగా, ఏకమాప్ర ఉపాసనమున ఐహికభోగప్పాప్ ే

చెరప బ్డినద్వ. ది్వ మాప్రప్రణవ్యపాసన చేర అంరరిక్షల్వక ప్పాప్ ే చెరప బ్డిన రరువార 

చెరప బ్డవలసినద్వ చతురుమ ఖప్బ్హ్మ ల్వకమే కద్వ. ద్వనిని వదల్ రర్మారమ  విష్యము చెపుప ట 

అసంగరమగును. కనుక అచచ ట చూడబ్డునద్వ కూడ చతురుమ ఖ ప్బ్హ్మ యే.  

అంతియ గాక, ఇచచ ట “ఏరస్త్మ త్ జీవగణాత్ రర్భరప ర్మ్” అని యునీ ద్వ. అనగా జీవగణముల 

కనీ  ఉరక ృషాుడు అని చెరప బ్డువాడు సమషిటపురుషుడైన చతురుమ ఖ ప్బ్హ్మ యే కావలెను. 

సిది్వంరము- “ఈక్షత్త” శ్బ్దమును కర్మ గా చెరప బ్డినవాడు రర్మారమ యే. ఏలనన, ఈ విదా ల్వ 

నునీ  వాకా మున రర్మారమ క్ అనువరింేచు శానమేు, అ్ర్ము, అమృరము, అభయము, రర్ము 

మొదలైన అనేక కళా్య ణగుణములు చెరప బ్డినవి. ఇవి చతురుమ ఖునికి వరింేచవ్య.  

“ఏరస్త్మ త్ జీవగణాత్ ...” అను వాకా ము కూడా రర్మారమ నే బ్దధించును. చతురుమ ఖుడు కూడ 

జీవవర్మోును చెంద్వనవాడే. వార్ందరికనీ  రరుడైన వాడు రర్మారమ యే.  

 

“యో ప్బ్హ్యమ ణమ్ విదధ్యతి పూరి్ మ్” మునీ గు ప్ుతి వాకా ములననుసరించి, చతురుమ ఖుడు కూడ 

రర్మారమ చే సృషిటంచబ్డెను కనుక “అ్” , “అమృర” శ్బ్దములు చతురుమ ఖునికి వరింేచవ్య.  

ఇచచ ట “యరతే్ కవయో వేదయంత్త” అను వాకా మునీ ద్వ. అనగా నిరా  సూరుల చేర 

తెల్సికొనబ్డువాడు “రది్వ షీోః రర్మమ్ రదమ్ సద్వ రశా్ ని ే సూర్యః” మునీ గు 

ఉరనిష్ద్వి కా ములననుసరించి, రర్మారమ యే యగును.  
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ధా్య నమును, ఈక్షణమును కూడ కర్మ  ఇచచ ట ది్వ తీయావిభకిలే్వ చెరప బ్డినద్వ. అట్టట 

ధా్య నమును, ఈక్షణమునును పురుషుడు ఒకక డే కావలెను కద్వ. ఎవరిని ధా్య నించెదమో వానినే 

ీక్షించెదము. కావ్యన ఇచచ ట చెరప బ్డినద్వ రర్మారమ యే. 

 

SLOKAM-110: నని ప్తోజ్ఞా ర్ మాప్ాప్రయ ఫలగణనారూఢ భూమా నరేిక్ష 

110. నని ప్తోజ్ఞా ర్ మాప్ాప్రయ ఫలగణనారూఢ భూమా నరేిక్ష 

ప్రాా సాా  నివాసః సర్సిజవసత్తః ప్బ్హ్మ  ల్వకోఽసే్త మైవమ్। 

పాపోనుమ కేనే లభాో హ్ా యమితి కథిరః సూరా్ సమప తిేపూరి్ మ్ 

స్యఢవా్య  మధ్ా ల్వకః వా వధిరితి సమః రరన మాధ్యనమార్ఃో।। 
 

నను అప్ర- ఈ ప్రకర్ణమున  

ఓజ్ఞక ర్మాప్ాప్రయ ఫల గణన్త రూఢ భూమా ంరరిక్ష ప్రాా సాా - ఓంకార్మును సంబ్ంధించిన 

ఏకమాప్ారూరమైనద్వయూ, ది్వ మాప్ారూరమైనద్వయూ, ప్తిమాప్ారూరమైనియూ అయిన మూడు 

విధ్ములైన ఉపాసనముల ఫలములను బ్దధించు సందర్భ మున భూల్వకము, అంరరిక్షల్వకము 

అని బ్దధించిన రరువార వాట్టతో రరా ంబ్ంధిరముగా చెరప బ్డిన కార్ణమున 

ప్బ్హ్మ ల్వకః- ప్తిమాప్ాప్రణవ్యపాసనమును ఫలమని చెరప బ్డిన ప్బ్హ్మ ల్వకము  

సర్సి్వసత్తః- భగవంతుని న్తభకమలమునందు నివాసము చేయు చతురుమ ఖుని  

నివాసః అసే్త- వాససనాలమైన సరా ల్వకము అని సందేహించినచ్చ 

మైవమ్- అద్వ అయుకమేు 

హి- ఏలననగా 

అయమ్- ఈ ప్బ్హ్మ ల్వకమనునద్వ  

పాపోనుమ క్నే- సకలపారముల నుండి ముుేడైన వానిచే 

సూరా్ సంరతిపేూరి్ మ్- సూరుా ని చేరి, రరువార 

లభా  ఇతి కథిరమ్- పందదగ్ననద్వ అని చెరప బ్డినద్వ 

మధా్ ల్వకైః వా వధిః- (ఇక) అంరరిక్ష మఱియు ప్బ్హ్మ ల్వకముల మధా్ నునీ  సి రో్భద్వ 

అనేకల్వకముల వా వధ్యనమని 

స్యఢవా ః ఇతి- అర్నాము చేసికొనవలెను అని 

రరా మాధ్యనమార్ఃో సమః- ద్వనికి సమాధ్యనప్కమమనునద్వ (పూరి్ రక్షమును, సిది్వంరమును 

ఇట్టట విచాే దము) సమానమే యగును. 

 

ఈ జశ్చలకమున జీ పమాన్ దేశ్చులు పూరి్ రక్షమున చెరప బ్డు ఒక యుకినేి నిర్సించుచున్తీ రు.  

 

పూరి్ రక్షము- భూల్వకము, అంరరిక్షల్వకము అని చెప్ప న ప్దర ప్బ్హ్మ ల్వకము అనగా 

చతురుమ ఖప్బ్హ్మ  ల్వకమే యగును. కనుక ద్వనిని రర్మారమ  ల్వకమనియు, అచచ ట 

ప్రసే్త్వించబ్డినద్వ రర్మారమ  యనియూ చెపుప ట అయుకమేు.  

 

సిది్వంరము- ఇచచ ట చెరప బ్డిన ప్బ్హ్మ ల్వకము పారవిముుేనిచే పందబ్డునద్వ. అద్వయును 

సూరా్ సంరతి ేమూలముగానని చెరప బ్డినద్వ. ఇద్వ చతురుమ ఖ ల్వక మని చెపుప ట ుదర్దు.  
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పూరి్ రక్షము ప్రకార్ము,  ప్కమముగా ల్వకములను చెప్ప నపుప డు ఆ ప్కమముల్వ అంరరిక్షల్వకము 

రరువార రర్మారమ  ల్వకమని చెప్ప న  మధా్ న ఉనీ  సి రో్భద్వ ల్వకములను వదల్వేసినట్లలగును. 

అనగా  

అంరరిక్షల్వకమును రరువార రర్మారమ ల్వకమైన రర్మరదము వచిచ న విచాే దము కలోును 

కనుక అట్లల చెపుప ట అయుకమేు అను పూరి్ రక్షాక్షేరణమును సమాధ్యనము 

అంరరిక్షల్వకమును రరువార మధా్ నునీ  సి రో్భద్వ ల్వకములను విడచి చతురుమ ఖప్బ్హ్మ  ల్వకము 

చెపుప ట కూడ అటేల అయుకమేు. అనగా పూరి్ రక్ష, సిది్వంరములు రండింట్ట యందునూ ఇట్టట 

ఆక్షేరణము సమానమే కనుక, రదర్నాము గౌణముగనే ప్గహించవలెను. కనుక, ఈ ప్రకర్ణమున 

రర్మారమ యే చెరప బ్డెను. 

 

ఇంకనూ, ఇచచ ట చెరప బ్డిన సరి్ పారనిరుమ కపే్పారా రి ము, నిరా సూరిస్యలా రి ము, 

సూరా్ సంరతిపేూరి్ క అరిచ ర్భద్వమార్గోమనము, శాంరరి ము మొదలైన ధ్ర్మ ముల వలన కూడ ఈ 

విదా ల్వ చెరప బ్డినవాడు రర్మారమ యే కాని చతురుమ ఖప్బ్హ్మ  కాదు అని తెల్యు చునీ ద్వ. 

 

(ఇంరట్టతో ఈక్షతి కర్భమ ధికర్ణము ముగ్నసినద్వ). 

 

।। దహ్ర్వధికర్ణము।।1-3-5 ।। 

।।సూ. ।। దహ్ర్ ఉరేరేభా ః।।1-3-13।। 

 

ఉరరేేభా ః- ఉరరే్వాకా ములల్వ చెరప బ్డిన హేతువ్యలచే 

దహ్ర్ః- దహ్ర్శ్బ్దవాచుా డు (రర్మారమ యే) 

 

ఉరరే్వాకా ములల్వ చెరప బ్డిన హేతువ్యలచేర ఛంద్ధగా్య రనిష్త్ ల్వ చెరప బ్డిన “దహ్ర్విదా ” 

యందల్ దహ్ర్శ్బ్దవాచాు డు రర్మారమ యే అని తెల్యుచునీ ద్వ.  

।। సూ.।।గతిశ్బాద భాా మ్ రథాహి దృష్టమ్ ల్జమో్ చ।।1-3-14।। 

 

గతిశ్బ్దద భా్య మ్- (దహ్ర్భకాశ్మును) ప్ర్లు స్తషుప్ ేయందు చేరుచునీ ట్లల చెరప బ్డి యుండుట 

చేర, ప్ుతి యందు “ప్బ్హ్మ ల్వక” శ్బ్దప్రయోగముండుట చేర (దహ్ర్శ్బ్దవాచాు డు) రర్మారమ యే.  

రథాహి- అటేల కద్వ 

దృష్టమ్- ప్ురా ంరర్మున కూడ కనప డుచునీ ద్వ. మఱియు 

ల్్మో్ చ- ఇట్లల ప్రతిద్వనమును పోవ్యట దహ్ర్భకాశ్ము రర్మారమ  యగుటు చిహ్ీ మై యునీ ద్వ 

 

ప్ర్లు ప్రతిద్వనమును స్తషుప్ ే యందు దహ్ర్భకాశ్మనబ్డు ద్వనిని చేరుచునీ ట్లల చెరప బ్డి 

యుండుట చేర, ప్ుతి యందు ప్బ్హ్మ ల్వక శ్బ్దప్రయోగముండుట చేర … 
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।। సూ.।।ధ్ృత్తశ్చ  మహిమాో ఽస్త్ా సిమ నాు రలబ్ఃి।।1-3-15।। 

 

అసా - రర్మారమ  యొకక  

ధ్ృత్తః- సర్ి ల్వకధ్యర్ణమనబ్డు 

మహిమీ ః- (గొరప ) మహిమ 

అసిమ న్- ఈ దహ్ర్భకాశ్మును నునీ ట్లల 

ఉరలబ్ఃి చ- తెల్యవచుచ ట వలన 

 

రర్మారమ  యొకక  సర్ి ల్వకధ్యర్కరి మనబ్డు మహిమ ఈ దహ్ర్భకాశ్మును గలదని ప్ుతుల 

వలన తెల్యవచుచ ట చేర దహ్ర్భకాశ్ము రర్మారమ యే అని తెల్యుచునీ ద్వ.  

।।సూ.।।ప్రసిదిేశ్చ ।।1-3-16।। 

 

ప్రసిదిేశ్చ - ప్రసిద్వ ివలనను 

 

ఆకాశ్శ్బ్దము రర్మారమ ను తెలుప నద్వగా ప్రసిద్వ ి నంద్వనదైనందునను ఈ ప్రకర్ణమున 

తెలురబ్డిన దహ్ర్శ్బ్ద వాచుా డు రర్మారమ యే. 

।।సూ.।। ఇరర్ రర్వమర్వశ త్ స ఇతి చేనాా సంభవాత్।।1-3-17।। 

 

ఇరర్ రర్భమర్భశ త్- వాకా శేష్ము జీవ్యని రర్భమరిశ ంచుట చేర దహ్ర్భకాశ్మనునద్వ  

స ఇతి చేత్- జీవ్యడనీ చ్చ  

న- అద్వ అయుకమేు, ఏలనన  

అసంభవాత్- అసంభవమగుటచే 

 

వాకా శేష్మున జీవ్యడే రర్భమరిశ ంరబ్డుట చేర దహ్ర్భకాశ్ము జీవ్యడే యనీ చ్చ అద్వ అయుకమేు. 

ఏలననగా దహ్ర్భకాశ్ము జీవ్యడగుట అసంభవము.  

।।సూ.।।ఉరేర్వచేచ ద్వవిరూభ రసి రూరసే్త।।1-3-18।। 

 

ఉరరే్భచేచ త్- ఉరరే్వాకా మున జీవ్యడు అరహ్రపారమ ాి దులు గుణములు గలవాడుగ 

తెల్యవచుచ చునీ్త డనినచ్చ 

ఆవిరూభ రసి రూరసే్త- అచట సి సి రూపావిర్భభ వము గల ముక ేజీవ్యని గూరిచ  అట్లల చెరప బ్డెను 

 

జీవ్యడు అరహ్రపారమ ాి ద్వ గుణములుగల వానిగా చెరప బ్డు చుండెను గాన రరువారద్వ యగు 

ప్రజ్ఞరతి వాకా మున నట్టట గుణములు గలద్వగ చెరప బ్డు దహ్ర్భకాశ్ము జీవ్యడే యనీ చ్చ అద్వ 

అయుకమేు. ఏలనన, సి సి రూపార్భభ వము గల ముక ే జీవ్యడే యట్టట గుణములు గలవానిగా 

చెరప బ్డుచునీ్త డు. 
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।।సూ.।।అనాా ర్శా్చ  రర్వమర్శ ః।।1-3-19।। 

 

రర్భమర్శ ః- ప్రజ్ఞరతి వాకా మున జీవ్యని రర్భమరిశ ంచుట 

అనా్త ర్ నాశ్చ - వేఱొక ప్రయో్నమునకగుచునీ ద్వ 

 

ప్రజ్ఞరతి వాకా మున జీవ్యని రర్భమరిశ ంచుటు వేఱొక ప్రయో్నము కలదు.  

।।సూ.।।అలప ప్ుత్తరితి చేరేదుకమే్।।1-3-20।। 

 

అలప ప్ుత్తః- దహ్ర్భకాశ్మును సి లప స్త్నా నమున నుండుద్వనినిగ ప్ుతి చెపుప చుండుట చేర 

దహ్ర్భకాశ్ము రర్మారమ  కాదు  

ఇతి చేత్- ఇటలనినచ్చ 

రదుకమే్- ద్వనిని గురించి వెనుక చెరప బ్డెను.   

 

దహ్ర్భకాశ్ము సి లప స్త్నా నము గలద్వగ ప్ుతియందు చెరప బ్డి యుండుట చేర నద్వ రర్మారమ  

కాదనీ చ్చ ద్వనిని గూరిచ  పూరి్ ము చెరప బ్డెను.  

।।సూ.।।అనుకృత్తససేా  చ।।1-3-21।। 

 

రసా - దహ్ర్భకాశ్ము యొకక  

అనుకృత్తశ్చ - స్త్మా ము జీవ్యనికి కలోునని చెరప బ్డి యుండుట వలన దహ్ర్భకాశ్ము జీవ్యడు కాదు 

 

జీవ్యడు ముకేావసనాయందు దహ్ర్భకాశ్ముల్వ స్త్ధ్ర్మ ా మును పందునని చెరప బ్డి యుండుట వలన 

నట్టట దహ్ర్భకాశ్ము జీవ్యడు కాదు.  

।।సూ.।।అప్ సమ రా్ త్త।।1-3-22।। 

 

సమ రా్ త్త అప్- సమ ృతి యందు అటేల చెరప బ్డినద్వ 

 

జీవ్యనికి ముకేావసనా యందు రర్మారమ తో స్త్ధ్ర్మ ా రి ము కలుగునని సమ ృతి(జీ పభగవదీరో) యందు 

కూడా చెరప బ్డినద్వ. 

 

ఈ అధికర్ణమున “ఛంద్ధగా్య రనిష్త్” యందల్ 8 వ అధ్యా యమున వివరించబ్డిన “దహ్ర్విదా ” 

ప్రసే్త్వించబ్డినద్వ. అందు “అథ యద్వదమ్ అసిమ న్ ప్బ్హ్మ పురే దహ్ర్పుణరోీకమ్ వేశ్మ  దహ్రే 

అసిమ న్ అంరర్భకాశ్ః రసిమ న్ యదంరః రదనిే ష్టవా మ్ రది్వ వ విజిజ్ఞఞ సిరవా మ్ ఇతి” మొదలైన 

వాకా ములు దహ్ర్భకాశ్ము గురించి వివరించును. సంప్గహ్ముగా ఈ వాకా ముల భ్యవము- 

 

ఈ ప్బ్హ్మ పుర్మున దహ్ర్పుండరీకమను గృహ్ము కలదు. ద్వనియందు ఆకాశ్ము కలదు. అందు 

ఏమునీ ద్ధ అద్వ అనేి షించబ్డవలెను. అద్వ తెల్సికొనబ్డవలెను.  
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భువియు, ద్వవియు దీని యందుండును. ....అగ్నీ యు, వాయువ్యను, సూరా్  చంప్దులును, 

ార్కలు...ఇట్లల ఏమి యునీ వ్య, లేునీ వ్య అనిీ యు ఈ దహ్ర్పుండరీకమందల్ ఆకాశ్మున 

నుండును.  

.... 

ఈ దహ్ర్పుండరీకమున నునీ  ఆకాశ్ము ్ర్భ, మర్ణముల వలన ప్రభ్యవిరము కాదు. ...ఆ ఆరమ  

అరహ్రపారమ , వి్ర్ము, విమృతాు వ్య, విశ్చకము, విజిఘిరా , అప్పాస, సరా కామ, 

సరా సంకలప ములను గుణములను కలద్వ. ...ఎట్లల భువిప న్తయుడు చెప్ప నట్లల ప్ర్లును 

వారికామములువ్య ఆధ్యర్రడి యుండునో, అటేల ద్వనిని అనుసరించి ప్రవరింేచుచూ శ్రీర్ము 

ఉరజీవనము చేయును. దీనిని గురించి తెల్సికొనిన వారు “కామచారులు” అగుదురు. ఆ 

దహ్ర్భకాశ్మును తెల్యక భగవరా ి రూరతిర్గధ్యనకరి అయిన మాయ చేర కరప బ్డిన వారు 

ప్బ్హ్మ ల్వకమును పందరు.  

 

స్తషుప్ ే అవసనా యందు జీవారమ  ప్రతిద్వనమును రర్మారమ ను పంద్వ తిరిగ్న వచుచ చుండును. 

జీవారమ  రన శ్రీర్మును విడచిన రరువార రర్ంజా్య తిని పందును. సరా మ్ అను రదమునందు 

“సత్” అనగా చైరనా ము, “తి” అనగా అచేరనము. “యమ్” అనగా ఆ రంట్టని నియమించునద్వ 

కనుక రర్ప్బ్హ్మ ము “సరా మ్” అనబ్డును. 

 

ఈ ఆరమ  స్యతువ్య వలె ల్వకములను వాని క్షేమమునకై ధ్రించియుండును. ఈ స్యతువ్య 

అహోర్భప్రముల వలన అధిగమించబ్డదు. అనగా కాలనియమిరమైనద్వ కాదు. ద్వనికి ్ర్, 

న్తశ్నము, దుఃఖము, స్తకృర,దుష్క ృరములును ఉండవ్య. అనిీ  పారములును ద్వని నుండి 

నివరింేచబ్డును.  

 

ఈ సందర్భ మున ఇంప్దునికీ, విర్గచనునికీ చెంద్వన ఐతిహా్ ములు కూడ ఇందు 

ఉటటంకించబ్డినద్వ. వారిువ్యరూ ప్రజ్ఞరతి వదదు పోయి 32 సంవరా ర్ములు ప్బ్హ్మ చరా్  దీక్షతో 

యుండి, రరిచరా్  చేయగా ప్రజ్ఞరతి వారిని వారు రన వదదు వచుచ టు కార్ణమేమి అని 

ప్రశీ్చ ంచెను. వారు, ాము పారర్హితుడును, ్ర్భహీనుడును, న్తశ్ము, దుఃఖము, ఆకల్ దపుప లు 

లేనివాడును అయిన అట్టట ఆరమ  కనుగొన దగ్నన వాడును, ఉపాసింరదగ్నన వాడును, ఎవడు అట్టట 

ఆరమ ను ఉపాసించుచున్తీ డో వాడు సమస ేల్వకములను పందునని, వాని కోరక లు తీరునని చెప్ప  

అట్టట ఆరమ ను తెల్య(గ్యరి వచిచ తిమని చెప్ప ర్ట. ప్రజ్ఞరతి వార్లు ముందు శ్రీర్మే అట్టట ఆరమ  

అని, అట్లప్మమ ట కలల్వ కనబ్డునదే అట్టట ఆరమ  యనియూ, ప్దర గాఢనిప్దల్వ తెల్యునదే అట్టట 

ఆరమ  యనియూ, ముందు చెప్ప  రరువార  ఇంప్దుడు ఆ వాకా ములు సంరృప్ ే చెందక 

యుండుట చేర, ఆరమ  శ్రీర్ము కనీ  భనీ మైనదను విష్యము బ్దధించి, . రది్వ వర్ములను 

ఉరదేశ్చంచెను.  

శ్రీర్మునుండి విడివడి, మఱి ఈ ల్వకములు తిరిగ్న కాుండా ప్బ్హ్మ ల్వకమును పందుటు 

జీవిాంరము గురుుప్ూష్, వేద్వధా్ యనము, ధ్యరిమ కజీవనము, సకల ప్పాణి సంర్క్షణము 

మొదలైనవి చేయు చుండవలెను ఇాా ద్వ వివర్ములు ప్రజ్ఞరతి ఇంప్దును ఉరదేశ్చంచెనట. 

 

ఈ విధ్ముగా ఈ విదా ల్వ చెరప బ్డిన దహ్ర్భకాశ్ము చిదచిదీశి్ రుల యందు ఏద్వ అని ఈ 

అధికర్ణమున ప్రధ్యన సంశ్యము. 

 

ఈ సందర్భ మున, బ్ృహ్ద్వర్ణా కోరనిష్త్ నందల్ అంరరా్భ మి ప్బ్దహ్మ ణమున చెరప బ్డిన “య 

ఆరమ ని తిష్నా్ ఆరమ నః అంరర్గ యమయతి య ఆ మా  న వేద” అనగా రర్మారమ  జీవారమ ల్వ ఉండి, 

నియమించుచూ ఆ జీవారమ ు తెల్యుండా, అరా ంర సూక్షమ ముగా నుండునని చెప్ప డు 

వాకా ములు, తైతిరేీయ న్తర్భయణోరనిష్త్ యందు “న్తర్భయణమ్ మహ్యేఞయమ్ విశిా మా నమ్ 
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రర్భయణమ్ ...అంరర్ర హిశ్చ  రరా రి్ మ్ వాా రా  న్తర్భయణసినారః..” అనగా ఆ న్తర్భయణుడు 

తెలుస్తకొన బ్డవలసిన గొరప వాడు, విశి్ మునందంరటనూ ఆరమ గా నునీ వాడు, ఆ విశి్ మును 

ఆరమ గా కల్నో వాడు, ఆ విశి్ మును గమా మైన వాడు ....సమస ే ్గతేును ల్వనను, బ్యటను 

వాా ప్ంచి యునీ వాడును మొదలుగా చెపుప  వాకా ములు, వానిని ధా్య నించుటకర చెరప బ్డు 

“రదమ కోశ్మ్ ప్రతీకాశ్మ్ ...రసా్త్ శ్చశ ఖాయామమ ధా్య  రర్మా మా  వా వసినారః” అని హ్ృదయము 

ప్కిందభ్యగమున, న్తభకి పభ్యగమున నునీ  ధ్యనా పు మొన వలె అరా ంర సూక్షమ రరిమాణముల్వ 

న్నలమేఘము మధా్ ల్వ మెఱుపు తీగ వలె విర్భ్మానమై, బ్ంగార్ము వలె ప్రకాశ్చంచుచూ యునీ  

అగ్నీ శ్చఖ మధా్  రర్మారమ  వేంచేసి యుండును” మొదలైన వాకా ములు కూడ ఈ సందర్భ మున 

సమ ర్ణీయములు. 

 

అటేల కఠోరనిష్త్ ల్వ వాకా ములైన “అంగుష్మాాప్రః పురుష్ః జా్య తిరివ అధూమకః”(పురుషుడు 

అంగుష్మాాప్రరరిమాణమును కల్,ో పగ లేని జా్య తి వలె నుండును), “హ్ృదయే సనీి విష్ఃా” 

(హ్ృదయమునందు వేంచేసి యుండును) మొదలుగా రర్మారమ  హ్ృదయాంరర్భళమున వేంచేసి 

యునీ జట్లల చెప్ప డు వాకా ములు కూడ న్న సందర్భ మున ప్రసే్తరములుగా రరిగణించ వలెను. 

 

ఇక ఈ అధికర్ణమున ప్రతిపాద్వంరబ్డిన సిది్వంర విష్యము సంప్గహ్ముగా ఇచచ ట రరిచయము 

చేయబ్డుచునీ ద్వ.  

 

ఇచచ ట “దహ్ర్విదా ” ల్వ చెరప బ్డిన దహ్ర్భకాశ్ము ఆ యా మంప్రముల యందు 

అరహ్రపారమ ాి ద్వ గుణములు చెరప బ్డి యునీ ందునను, ద్వనిని ధా్య నించిన వారు 

కామచారులయ్యా దర్ని చెరప బ్డుట వలనను, దహ్ర్భకాశ్మును చెప్ప నపుడు ద్వనితో చెరప బ్డిన 

గుణములతో గూడియే మనము అర్నాము చేసికొనవలెననియూ, ద్వనికి భూాకాశ్ముతో 

స్త్మా రి మును రరిమాణము బ్ట్టట గాక గొరప దనము విష్యమున రరిగణించవలెననియూ, 

దహ్ర్భకాశ్ము నిర్తిశ్య భోగా వసే్తవ్య యనియూ, శ్రీర్మును కలుగు వికార్ములు, న్తశ్ము 

మునీ గునవి లేక అద్వ అమృరమనియునూ,  మనుషుా డు ాను హిర్ణా నిథి ప చరించుచూ, 

ద్వనిని తెల్సికొన లేనట్లల, జీవారమ  ద్వనితోనే యునీ ను ద్వనిని తెల్సికొనలేక యుండునని, 

సర్ి ల్వకధ్యర్కాి ద్వ గుణములు ఈ దహ్ర్భకాశ్ము కల్ ో యుండుననియూ ఈ వాకా ములల్వ 

చెరప బ్డి యునీ ందున, ఇందు దహ్ర్భకాశ్ము గా చెరప బ్డినద్వ రర్ప్బ్హ్మ మే యని ఈ 

అధికర్ణమున సిది్వంర సంప్గహ్ము. “భూాని ఆకాశాదేవ సమురదా ంత్త” మునీ గు ప్ుతి 

వాకా ములు కూడ “ఆకాశ్ము” అనగా రర్ప్బ్హ్మ మనియే బ్దధించును.  

 

ఈ ప్రకర్ణమున మరి కొనిీ  మంప్రముల యందు దహ్ర్భకాశ్ ఉపాసుడు శ్రీర్మును వదల్న 

ప్దర రర్ంజా్య తిసా్త  అయిన రర్ప్బ్హ్మ మును పందుననియు, దహ్ర్భకాశ్ము జీవ్యని కనీ  

భనీ మనియూ చెరప బ్డినద్వ. జీవ్యను అరహ్రపారమ ాి ద్వ గుణములు చెరప బ్డినపుడు, అష్టగుణ 

ఆవిర్భభ వము కల్నో ముకేారమ ు అరహ్రపారమ ాి ద్వ గుణముల యందు రర్ప్బ్హ్మ తో స్త్మా మును 

కల్ ోయునీ నూ, సర్ి ల్వక విధ్ర్ణరి , విశి్ కార్ణాి ద్వ గుణములు ముకేారమ ు కూడ వరింేచవ్య 

గనుక  రర్ప్బ్హ్మ ము ముకేారమ  కనీ  విలక్షణుడే అనియును, ఆ యా మంప్రముల యందు అట్టట 

అష్టగుణ స్త్మా మును చెపుప ట దహ్ర్విదా్ధ పాసనము వలన జీవారమ ు కలోు ఫలము బ్దధించుటు 

మాప్రమే అని తెల్యనగును. అఖిలాండ కోట్ట ప్బ్హ్యమ ండన్తయుడైన రర్ప్బ్హ్మ  ఉపాసన్త 

సౌలభా మునకై దహ్ర్భకాశ్ముగా వేంచేసి యుండునని ఈ మంప్రముల భ్యవముగా 

తెల్సికొనవలెను. ఈ విష్యము వెనుకట్ట అధికర్ణముల యందు కూడ ప్రసే్త్వించబ్డినద్వ కద్వ! 

“భగవదీోా దులల్వ కూడ ఈ విష్యము నిరి్భరించబ్డినద్వ కనుక ఛంద్ధగా్య రనిష్త్ ల్వ 

“దహ్ర్విదా ” యందు చెరప బ్డిన దహ్ర్భకాశ్ము రర్మారమ యే అని ఈ అధికర్ణమున 

జీ పభ్యషా్ కారులు, జీ పమాన్ వేద్వంర దేశ్చులు నిష్క రింాచుచునీ్త రు. 
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SLOKAM-111: దప్హ్మ్ హ్ృతుప ండరీకే గగనమభహిరమ్ తతేిరీయ 

ప్ుతౌయత్ 

111. దప్హ్మ్ హ్ృతుప ండరీకే గగనమభహిరమ్ తతిేరీయ 

ప్ుతౌయత్ 

ఛంద్ధగాే సపే్ర గీరమ్ యదప్ చ దహ్ర్వక్వశ్ ఇత్తా రదేకమ్। 

భూాదా మ్ రప్రప సిదిేర్మ హిమర ఇతి న ప్రరా న్నకర్న్వకః 

ప్ౌతీ చ సా్త్ త్ ప్రసిదిర్భ గవతి బ్ల్న్న ల్ంగ వర్ఃో సనాథా।। 
 

తైతిరేీయే ప్ుతౌ- తైతిరేీయ న్తర్భయణోరనిష్త్ నందు 

హ్ృతుప ండరీక్ దహ్ర్ం యత్ గగనమభషిరమ్- “దప్హ్మ్ విపారమ మ్ రర్వేశ్మ భూరమ్ 

యతుప ండరీకమ్ పుర్మధా్  సంసనామ్ రప్ాప్ దప్హ్మ్ గగనమ్ విశ్చకః” అను ప్ుతి వాకా మున 

శ్రీర్మధా్ ముననునీ  హ్ృదయపుండరీకమునందు సూక్షమ మైన ఏ గగనము సూక్షామ కాశ్ముగా 

చెరప బ్డినద్ధ 

 మఱియు 

యదప్- ఏ వసే్తవ్య 

ఛంద్ధగా ః- ఛంద్ధగా్య రనిష్త్ నందు  

దహ్ర్భకాశ్ ఇతి- దహ్ర్భకాశ్మని 

గీరమ్- “అథ యద్వదమసిమ న్ ప్బ్హ్మ పురే దహ్ర్మ్ పుండరీకమ్ వేశ్మ  దహ్ర్గఽసిమ న్ అంరర్భకాశ్ః” 

మొదలైన ప్ుతి వాకా ముల యందు చెరప బ్డినద్ధ 

ఏరదేకమ్- ఈ రండు విష్యములునూ ఒకక టే అయినవి. దహ్ర్భకాశ్ము మొదలైన శ్బ్దముల చేర 

చెరప బ్డిన ఈ వసే్తవ్య ఒకక టే అగుట యను విష్యమున ఎట్టట భనీ్త భప్పాయమును లేదు.  

రత్- అటేల చెరప బ్డిన ఆ వసే్తవ్య 

ప్రసిదిేః మహిమరః- అరా తిశ్యమై ప్రసిదమిగుట చేర 

భూాదా మ్- రంచభూరముల యందు మొదట్టదైన భూాకాశ్మే అగును 

ఇతి న- అని సంశ్యించ ర్భదు 

అనేకైః ప్రరా న్నకైః- “ఏష్ ఆామ  అరహ్రపాపామ  వి్ర్గ విమృతాు ః...” ఇాా ద్వ ఆకాశ్మునుటు 

విర్గధ్ములునూ, రర్మారమ ు అస్త్ధ్యర్ణములునూ అయిన 

ల్ంగవరటఃో సన్తథా బ్ల్న్న - అనేక కార్ణముల సమూహ్ము చేర భూాకాశ్రక్షము కనీ  

బ్ల్ష్మాగును 

ప్ౌతీ ప్రసిద్వశి్చ - “కోహేా వానా్త త్, కః ప్పాణాా త్ యదేష్ ఆకాశ్ ఆనంద్ధ నసా్త్ త్” మొదలైన ఇరర్ 

ప్ుతులు సంబ్ంధించిన ఆకాశ్శ్బ్దము రర్మారమ  యందు ప్రసిదమిగుట చేరను 

భగవతి సా్త్ త్- భగవరప ర్ముగనే ప్రసిదమిగును 

 

ఈ జశ్చలకమున జీ పమాన్ దేశ్చులు ముందుగా పూరి్ రక్షమును ప్రసే్త్వించి, రదురరి, రనిీ ర్సనమును 

ప్రసే్త్వించుచునీ్త రు.  

 

తైతిరేీయ న్తర్భయణమున హ్ృతుప ండరీకమున వేంచేసి యునీ ట్లల చెరప బ్డినవాడే, 

ఛందేగా్య రనిష్ద్వి కా ముల యందు దహ్ర్భకాశ్ముగా చెరప బ్డినవాడు. అనగా తైతిరేీయ 

న్తర్భయణోరనిష్తేున “దప్హ్మ్ విపారమ మ్ రర్వేశ్మ  భూరమ్ యతుప ండరీకమ్ పుర్మధా్  సంసనామ్ 

రప్ాప్ దప్హ్మ్ గగనమ్ విశ్చకః” అను ప్ుతివాకా మున శ్రీర్మధా్ మున 
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నునీ హ్ృదయపుండరీకము నందు సూక్షమ మైన ఏ గగనము సూక్షామ కాశ్ముగా చెరప బ్డినద్ధ, అటేల, 

ఛంద్ధగా్య రనిష్తేునందు “అథ యద్వదమసిమ న్ ప్బ్హ్మ పురే దహ్ర్మ్ పుండరీకమ్ వేశ్మ  దహ్ర్గఽసిమ న్ 

అంరర్భకాశ్ః” మొదలైన ప్ుతి వాకా ములందు చెరప బ్డినద్ధ ఈ రండు విష్యములునూ ఒకక టే 

యను విష్యమున ఎట్టట భన్తీ భప్పాయములు అవకాశ్ము లేదు.  

 

అట్లల చెరప బ్డిన ఆ దహ్ర్భకాశ్ము, పూరి్ రక్షము ననుసరించి, అరా ంరప్రసిదమిైన 

రంచభూరముల యందు మొదట్టదైన భూాకాశ్ము అగునని చెపుప ట ుదర్దు. ఏలనన ఆ 

దహ్ర్భకాశ్మును (భూాకాశ్మును విర్గధ్ములైన, రర్మారమ క్ చెందు) “అరహ్రపారమ ాి ద్వ” 

అస్త్ధ్యర్ణగుణములు చెరప బ్డినవి. ఇంకనూ, ఆకాశ్ శ్బ్దము రర్మారమ ను ఎట్లల బ్దధించును అని 

శ్ంకించిన, ఆకాశ్ శ్బ్ద వ్యా రప తి ేచేరను, ఇంకనూ,  “కోహేా వానా్త త్ కః ప్పాణాా త్ యదేష్ ఆకాశ్ 

ఆనంద్ధ నసా్త్ త్” మొదలైన ఇరర్ ప్ుతివాకా ముల యందు ఆకాశ్ శ్బ్దము రర్మారమ  రర్ముగనే 

ప్రసిదమిై యుండుట చేరను, ఇట్టట బ్లమైన కార్ణముల చేర ఇచచ ట చెరప బ్డిన 

దహ్ర్భకాశ్శ్బ్దము రర్ప్బ్హ్మ రర్ముగనే ప్రసిదమిగును” అని సిది్వంరము. 

 

SLOKAM-112: బాహాా క్వశ్శ్చ  యావానయమప్ హి రథేతా్త రదక్త లష్టమీశే 

112. బాహాా క్వశ్శ్చ  యావానయమప్ హి రథేత్తా రదక్త లష్టమీశే 

సాా రమ  ప్బ్హ్మ శ్బాద  నభసి న కథమరా ని యమ్ ప్పాప్యా వని।ే 

క్వమాధ్యర్శ్చ  యోఽసౌ సమగణ దహ్ర్వక్వశ్ వాచాఽప్ర నిరా ః 

రసా్వ వ హా్మ్ ష్ ఆత్తమ రా నువదనమరసదోేుణాశ్చచ నకే్వమాః।। 
 

బ్దహ్యా కాశ్శ్చ - “యావాన్ వా అయమాకాశ్ః ావానేష్ః అంరర్ృిదయ ఆకాశ్ః” అని తెల్యబ్డు 

బ్దహ్యా కాశ్ము 

యావాన్- ఎంర విసే్త్ర్ము పంద్వనద్వయో 

అయమప్ హి కథా- “దహ్ర్భకాశ్ము” అను మాట వలన చెరప బ్డిన ఈ అంరర్భకాశ్ము అంత్త 

విజసే్త్ర్మును కల్నోదని పోల్చ  చెపుప ట 

ఇత్తా రత్- ఇట్లల నిరూప్ంచుట 

ఈశే హి- రర్మారమ  విష్యముననే 

అకి లష్టమ్- సి ర్సముగా ముఖాా ర్నామున సంభవించును. భూాకాశ్ విష్యమున ఇద్వ ఉరరనీ ము 

కాదు 

సాా రమ  ప్బ్హ్మ  శ్బ్దద ః- “ఏరత్ సరా మ్ ప్బ్హ్మ  పుర్మ్ ఏష్ ఆామ ” మొదలైన శ్బ్దములు సర్ి  

ప్రకార్మైన నిరుపాధికమైన ఆరమ రి ము, నిర్తిశ్యబ్ృహ్రి ము, -ీట్టని తెలెప డు సరా , ఆామ , 

ప్బ్హ్మ  అను శ్బ్దములు 

నభసి- భూాకాశ్మునందు 

కథమప్ అని యమ్ న ప్పాపుీ వంతి- ఎంరయో ప్శ్మతో ప్రతిపాద్వంచిననూ సంబ్ంధ్మును 

పందలేవ్య. (ఏలనన) 

యశ్చ  కామాధ్యర్ః సమగణి- “యసిమ న్ కామాః సమాహిాః” అని చెరప బ్డు వాకా ము వలన అనీి  

కామములకూ ఆధ్యర్మని చెరప బ్డినద్వ.  

నిరా ః అస్త్వేవ అప్ర- సి రూరముననైనను, సి భ్యవము నందైనను, వికార్మును పందని 

ఏకరూరమైన నిరా ప్రకాశ్ము కలదని ప్రసిదమిైన రర్మారమ యే ఇచచ ట 

దహ్ర్భకాశ్వాచా- “దహ్ర్భకాశ్ము” అను శ్బ్దము చేర 
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సమగణి- ప్రతిపాద్వంచబ్డెను “అసిమ న్ కామాః సమాహిాః” అను వాకా మునును “రసిమ న్ 

యదంరసదేుపాసిరవా మ్” అను వాకా మునును అర్నాము సమానమగుట చేర ఇట్లల చెపుప టల్వ 

సి్త్ ర్సా ము గలదు 

కించ- మఱియు 

ఏష్ ఆత్తమ తి-  “ఏష్ ఆామ  అరహ్రపాపామ , వి్ర్ః..” అనెడు వాకా మునందు  

రస్వా వ అనువదనమ్- మొదట చెరప బ్డిన దహ్ర్భకాశ్మే ఆరమ  శ్బ్దము చేర మర్ల చెరర డినద్వ  

అరః- ఈ అనీి  కార్ణముల చేర  

రదోుణాః- ఆ దహ్ర్భకాశ్మని చెరప బ్డు రర్మారమ  యొకక  అరహ్రపారమ ాి ద్వ కళా్య ణగుణములు  

చింరా కామాః- “రదా  ఇహ్ ఆ మా న మనువిదా  ప్వ్ంతి ఏాంశ్చ  సాా న్ కామాన్” అను వాకా ము 

నందు ఉపాసన చేయుటు విధించబ్డినట్లల తెల్యుచునీ ద్వ. ఆ రర్మారమ నూ, ఆరని 

గుణములనూ ఉపాసన చేయవలెనను అంశ్ము సప ష్టమగుట చేర దహ్ర్భకాశ్ము రర్మారమ యే 

అని సిదమిగుచునీ ద్వ. 

 

ఈ జశ్చలకమున జీ పమాన్ దేశ్చులు ఈ ఉరనిష్ద్వి కా ములల్వ “దహ్ర్భకాశ్ము” అను శ్బ్దము రర్మారమ నే 

బ్దధించునని చెపుప టు హేతువ్యలను ఇంకనూ ప్రతిపాద్వంచుచున్తీ రు.  

 

1. “యావాన్ వా అయమాకాశ్ః ావానేష్ః అంరర్ృిదయ ఆకాశ్ః” అని బ్దహ్యా కాశ్ము ఎంర 

విశాలమైనద్ధ దహ్ర్భకాశ్మని చెరప బ్డు అంరర్భకాశ్ము కూడ అంర విశాలమని పోల్చ  చెపుప టు 

రర్మారమ  విష్యమునననే సి ర్సముగా ముఖాా ర్నామున సంభవించును.  

భూాకాశ్విష్యమున ఇద్వ అయుకమేు.  

 

2.”ఏరత్ సరా మ్ ప్బ్హ్మ  పుర్మ్ ఏష్ ఆామ ” మొదలైన శ్బ్దములు సర్ి ప్రకార్మైన నిరుపాధికమైన 

ఆరమ రి ము,నిర్తిశ్యబ్ృహ్రి ము—ీట్టని తెలెప డు సరా , ఆ మా , ప్బ్హ్మ  అను శ్బ్దములు 

భూాకాశ్మును ఏమి చేసిననూ అని యించవ్య.  

 

3. అంతియ గాక, దహ్ర్భకాశ్ము ఇచచ ట అనీి  కామములును ఆధ్యర్మనియూ, సి రూర, 

సి భ్యవముల ఎట్టట వికార్ములను పందక ఏకరూరమై, నిరా ప్రకాశ్మును గలదని చెరప బ్డుట చేర 

ఈ ధ్ర్మ ములు  రర్మారమ క్ ప్రసిదమిగుట వలన ఇచచ ట “దహ్ర్భకాశ్” శ్బ్దము చేర రర్మారమ యే 

ప్రతిపాద్వంచబ్డినట్లల చెరప నగును. ఈ ధ్ర్మ ములు భూాకాశ్మును అని యించుటు 

ుదర్దు.  

 

4. మఱియు, “ఏష్ ఆామ  అరహ్రపాపామ ...” అను వాకా మునందు మొదట చెరప బ్డిన దహ్ర్భకాశ్మే 

ఆరమ  శ్బ్దము చేర మర్ల చెరప బ్డినద్వ. ఈ అరహ్రపారమ ాి ద్వ కళా్య ణగుణములు రర్మారమ క్ 

చెందునని ప్ుతిసిదమిు.  

 

5. “రదా  ఇహ్ ఆ మా నమనువిదా  ప్వ్ంతి ఏాంశ్చ  సాా న్ కామాన్” అను వాకా మున ఈ 

రర్మారమ ను, ఆరని కళా్య ణగుణములను ఉపాసన చేయవలయునని సప ష్చ మగుచునీ ద్వ. ీట్టని 

కూడ భూాకాశ్మును అని యించ(జ్ఞలము.  

 

ఏర కా ర్ణముల వలన దహ్ర్భకాశ్ముగా ఇచచ ట చెరప బ్డినద్వ రర్మారమ యేనని 

విశ్దమగుచునీ ద్వ. 
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SLOKAM-113: సరిే శాధ్యర్తోకాే్వ  భవతు చ హ్ృదయవా్య మ రద్వి జా ధీరమ్ 

113. సరిే శాధ్యర్తోకే్వా  భవతు చ హ్ృదయవా్య మ రద్వి జా ధీరమ్ 

ఛంద్ధగా సా్య నిషాదసారతి నయరదమ్ ప్బ్హ్మ  ల్వక్వద్వ శ్బ్దః। 

ఆరసంేబ్శ్చ  వైభాజన ప్యర్మరదప్దర హ్మ  సరి్వ రమ భూరమ్ 

పూఃరసా  ప్పాణినః స్తా సదేప్ హి సా్త్ తుప ర్మ్ సర్ి వాస్త్త్।। 
 

వా్ా ధీరమ్- “య ఏష్ అంరర్ృిదయే ఆకాశ్ః రసిమ న్ శేత్త సర్ి సా  వీ సరి్ స్యా శానః” అను 

వా్సనేయ శాఖను అనుసరించు వారు రఠించెడు 

రత్- ఆకాశ్శ్బ్దవాచా ముచే 

సరేి శాధ్యర్తోకేాా - సరేి శి్ రునికి ఆధ్యర్మైనద్వ అని చెపుప టను బ్ట్టట 

హ్ృదయవా్య మ భవతు చ- హ్ృదయము యొకక  సూక్షమ మైన అవకాశ్రూరమైన ప్రసిది్వకాశ్ము కాగా 

ద్వనిని అంగీకరించునద్వ 

ఛంద్ధగా్య గసనాః- ఛంద్ధగా  ఉరనిష్త్ నందు “ఏరమ్ ప్బ్హ్మ ల్వకమ్ నవిందంతి” , “ఏరరా రా మ్ 

ప్బ్హ్మ పుర్మ్” అని దహ్ర్విదా  యందు చెరప బ్డి 

ప్బ్హ్మ ల్వకాద్వ శ్బ్దః- ప్బ్హ్మ  ల్వక, ప్బ్హ్మ పుర్ అను శ్బ్దములైననూ 

నిషాదసనారతి నయ రదమ్- “ఏరయా నిషాదసనారతిమ్ యా్యేత్” అను చ్చట కర్మ ధ్యర్య 

సమాసమును ఆప్శ్యించుట చేర ఆ ప్కమముననుసరించి “ప్బ్హైమ వ ల్వకః ప్బ్హైమ వ పుర్మ్” అను 

చెపుప ట ఉచిరముగా నుండును 

ఆరసంేబ్శ్చ - కలప సూప్రకారులైన ఆరసంేబులవారు అను మహ్రి ాకూడ 

సరి్భ రమ భూరమ్ ప్బ్హ్మ - సమస ే చేరన్తచేరన రద్వర్నాములు ఆరమ యై, ఆధ్యర్మై, శేషియై 

సమసమేునూ రన శ్రీర్ముగా పంద్వన రర్ప్బ్హ్మ మును  

వైభ్య్నపుర్మ్- జీవారమ లు రమ రమ కర్భమ నుస్త్ర్ముగా వేఱ్వి ఱు విభ్యగములగుటు రగ్ననవి 

అగుటచేర ఆ జీవారమ లు అటేల ప్రత్తా కముగా నుండుటు యోగా మైన జస్త్నా నమును 

అవదత్- “స వై వైభ్య్నపుర్మ్” అని నిరూప్ంచబ్డినద్వ. అందువలన 

ప్పాణినః- సమస ేప్పాణులునూ 

రసా - ఆ రర్మారమ   

పూః- పూర్రీి ము చేర వసించి ఉండుటు రగ్నన ఆవాసస్త్నా నముగా 

సా్త ః- అగును 

రదప్- అటెటలనను అనగా అందరునూ రర్ప్బ్హ్మ ు పుర్మైననూ 

రదప్- ఆ రర్ప్బ్హ్మ ము కూడ 

సర్ి వాస్త్త్- సర్భి ధ్యర్మై అందర్ును 

పుర్ం సా్త్ త్- పుర్ముగా అగుటు రగ్ననటలయినద్వ. అందువలన ప్బ్హ్మ ల్వకము మఱియు 

ప్బ్హ్మ పుర్ము అను రదములు కర్మ ధ్యర్యసమాసమును అనుసరించి ప్బ్హ్యమ రమ కమైన ల్వకము 

మఱియు ప్బ్హ్యమ రమ కమైన పుర్ము అను అభప్పాయమును చెపుప ట ఉచిరమై యునీ ద్వ. 

 

ఈ జశ్చలకమున దేశ్చులు ఇచచ ట చెరప బ్డు ఉరనిష్ద్వి కా ముల యందల్ మఱి కొనీి  

సంశ్యములను రరిష్క రించుచున్తీ రు. 

 

“య ఏష్ అంరర్ృిదయే ఆకాశ్ రసిమ న్ శేత్త సర్ి సా  వీ సరి్ స్యా శానః” అను వా్సనేయ శాఖను 

అనుసరించు ఛందస్తలు, ఆ ఆకాశ్శ్బ్దవాచా మునే సరేి శి్ రునికి ఆధ్యర్మైనద్వగా చెప్ప , 

హ్ృదయము యొకక  సూక్షమ మైన, అవకాశ్రూరమైన ప్రసిది్వకాశ్ముగా ద్వనిని అంగీకరించవచుచ ను. 



89 
 

అనగా రర్మారమ  సమస ే ప్పాణుల హ్ృదయమున నివసించిన, వాట్టనే ఆధ్యర్ముగా గల ఆ 

రర్మారమ  సరి్భ ధ్యరుడెటలగును అని ఒక సంశ్యము.  

 

“ప్బ్హ్మ పుర్మ్, ప్బ్హ్మ ల్వకమ్” అని చెప్ప నపుప డు ఆ రదములు ప్బ్హ్మ  యొకక  ల్వకమని అర్నాము 

కనుక ఆ శ్బ్దములు రర్ప్బ్హ్మ మును ఎట్లల సూచించును అని మఱి యొక సంశ్యము.  

ఈ సంశ్యములు సమాధ్యనము— 

ఇచచ ట ఛంద్ధగా్య రనిష్త్ ల్వ చెరప బ్డిన “ప్బ్హ్మ పుర్మ్, ప్బ్హ్మ ల్వకమ్” అనిన రర్ప్బ్హ్మ  అని గాక 

ప్బ్హ్మ  యొకక  పుర్ము అను ష్ష్ఠరాతుప రుష్మున అర్నాము చెపుప కొన ర్భదు. అనగా 

ఛంద్ధగా్య రనిష్త్ యందు “ఏరత్ ప్బ్హ్మ ల్వకమ్ న విందంతి”, “ఏరరా రా మ్ ప్బ్హ్మ పుర్మ్” అని 

దహ్ర్విదా  చెరప బ్డి ప్బ్హ్మ ల్వక, ప్బ్హ్మ పుర్ శ్బ్దములు ప్బ్హైమ వ ల్వకః, ప్బ్హైమ వ పుర్మ్ అని 

కర్మ ధ్యర్యసమాస ప్కమముల్వ వ్యా రప తినేి చెపుప ట ఉచిరముగానుండును. (నిషాదసనారతి అను 

రదమునందు నిషాదుడైన జసరాతి అని వ్యా రప తి ేఅర్నాము చెపుప కొను విధ్యనమున) .  

కాని, ప్బ్హ్మ  అను పుర్ము అనగా పుర్ శ్బ్దము రర్ప్బ్హ్మ మును అని యించున్త అని ఆశ్ంకించిన, 

కలప సూప్రకారులైన ఆరసంేబ్ మహ్రి ా కూడ సమస ే చేరన్తచేరన రద్వర్నాములు ఆరమ యై, 

ఆధ్యర్మై, శేషియై ఈ సమస ేచేరన్తచేరనమయ ్గతేును రన శ్రీర్ముగా గల రర్ప్బ్హ్మ మునుండి 

జీవారమ లు రమ రమ కర్భమ నుస్త్ర్ముగా వేఱ్వి ఱు విభ్యగములగుటు రగ్ననవి అగుట చేర ఆ 

జీవారమ లు అటేల రర్మారమ  యందు ప్రత్తా కముగా నుండుటు యోగా మైన జస్త్నా నముగా  “స వై 

వైభ్య్నపుర్మ్” అని చెప్ప యునీ్త రు.  

 

అందువలన ఆ రర్మారమ  యొకక  పూర్రీి ము చేర, సమస ే ప్పాణులు ాము 

వసించియుండుటు రర్మారమ  రగ్నన ఆవాసస్త్నా నమగును. కనుక ప్బ్హ్మ పుర్మ్, ప్బ్హ్మ ల్వకమ్ అను 

శ్బ్దములు రర్మారమ ను అని యించి అర్నాము చెపుప ట యుకమేే యగును.  

 

ఇట్లల సమసపే్పాణులును ఆ రర్ప్బ్హ్మ మును పుర్ము కాగా, ఆ రర్ప్బ్హ్మ ము కూడ 

రరా మసమేును సర్భి ధ్యర్మై వారికందర్ును పుర్ముగా నుండుటు అనగా ఆవాసస్త్నా నముగా 

నుండుటు రగ్ననట్టటద్వ. కనుక ప్బ్హ్మ ల్వకము, ప్బ్హ్మ పుర్ము అను రదములు వ్యా రప తినేి 

ప్బ్హ్యమ రమ కమైన ల్వకము, ప్బ్హ్యమ రమ కమైన పుర్ము అని చెపుప ట ఉచిరమై యుండును. 

 

SLOKAM-114: జీవసరేే హా ష్ ఆామ  గుణగణఘటనాత్ రరప ర్వమర్శ దృష్యటః 

114. జీవసరేేహా ష్ ఆామ  గుణగణఘటనాత్ రరప ర్వమర్శ దృష్యటః 

అలప ాి దుా క్తరేశేచ రా  సదనురధిక్వత్ సరా సంకలప ాదేః। 

విశ్వి క్వధ్యర్ాదేర్ప్ స ఖలు రరే దప్హ్తౌపాధికీ సా్త్ త్ 

ప్పాజ్ఞరత్తా షువాకేా  రర్సమదశ్యా రదోుణోక్తరిేి ముకే।ే। 
 

రరి-ి అరహ్రపారమ ాి ద్వ గుణములు ఆధ్యర్మగుటచేర దహ్ర్భకాశ్ము ప్రసిది్వకాశ్మగుట 

సిద్వంిచని కార్ణమున 

ఏష్ ఆామ - దహ్ర్భకాశ్మను శ్బ్దము చేర చెరప బ్డినద్వ ఈ జీవారమ యే.  

గుణగణఘటన్తత్- అరహ్రపారమ ాి ద్వ గుణములు జీవారమ ు సిద్వంిచుట వలననూ,  

రరప ర్భమర్శ  దృషేటః- “ఏష్ ఆామ ” అని జీవారమ ను రర్భమరిశ ంచి యుండబ్డుట వలననూ 

అలప ాి దాు కిరేశ్చ - జీవారమ యే పంద్ధడు అలప రరిమాణమును “దహ్ర్గఽసిమ న్” అని చెరప బ్డుట 

వలననూ 
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జీవః- దహ్ర్భకాశ్మను శ్బ్దముచేర చెరప బ్డునద్వ జీవారమ యే అగును 

ఇతి- ఇట్లల సందేహించుట 

అసత్- యుకమేు కాదు. ఏలననగా 

అనురధికాత్- సి్త్ భ్యవికముగా అనిీ  కాలముల యందును యుండు 

సరా సంకలప ాి దేః- సరా సంకలప రి , అరహ్రపారమ రి —మెదలైన గుణగణములు 

చెరప బ్డుటవలన.(జీవారమ ు ముకదేశ్ యందు సరా సంకలప ాి ద్వ గుణములు రర్మారమ  

అనుప్గహ్ము చేర కలోును. నిరుపాధికమైన సరా సంకలాప ద్వ గుణములు జీవారమ ు సంభవము 

కాదు. ) 

విశ్వి కాధ్యర్ాదేర్ప్ సఖలు- “ఉభే అసిమ న్ ద్వా వారృథిీ అంరరేవ సమాహిత్త। అథ య ఆామ  స 

స్యతుః విధైతిః” అని సమజస ే విశి్ మును ఏకైకాధ్యర్మై యుండుట చేర దహ్ర్భకాశ్ము ఆ 

రర్మారమ యే.  

దప్హ్ా రరే ఔపాధికీ సా్త్ త్- రర్మారమ ు సంబ్ంధించిన అలప  రరిమాణమును పందుట 

హ్ృదయాకాశ్ము యొకక  అలప రి మే కార్ణము రరప  రర్మారమ ు సి్త్ భ్యవికమైనద్వ కాదు.  

ప్పాజ్ఞరరా  వాక్ా తు- ఇంప్దును ప్రజ్ఞరతియు ఉరదేశ్ము చేసిన “య ఆ మా  

అరహ్రపాపామ ...స్యనిే ష్టవా ః, స విజిజ్ఞఞ సిరవా ః, స సర్భి ంశ్చ , ల్వకాన్ ఆపీో తి” అని చెరప బ్డిన 

వాకా ముల యందైననూ 

విముక్ఃే- ముకేారమ ు సంబ్ంధించినట్లల 

రదోుణోకిసేే్త- అరహ్రపారమ ాి ద్వ గుణగణములను చెపుప ట  

రర్సమదశ్యా- రర్మారమ తో “నిర్ం్నః రర్మమ్ స్త్మా ముపతి” అని చెరప బ్డిన ముకదేశ్ 

యందు  రర్మారమ తో స్త్మా దశ్ నిరూరణార్నామై యుండును 

 

వెనుక దహ్ర్భకాశ్మనగా భూాకాశ్ము కాజ్ఞలదని నిరూప్ంచబ్డినద్వ. ఈ జశ్చలకమున 

దహ్ర్భకాశ్మనగా జీవారమ  కూడా కాదని, రర్మారమ యే యనియూ నిరూప్ంచబ్డుచునీ ద్వ.  

 

పూరి్ రక్షమున దహ్ర్భకాశ్ము జీవారమ  యనుటు కొనిీ  కార్ణములను ప్రసే్త్వించగా, వాట్టని 

సిది్వంరమును నిర్సించుచున్తీ రు.  

 

పూరి్ రక్షము-  

1. ప్రసిదమిైన భూాకాశ్మును అరహ్రపారమ ాి ద్వ గుణములు సిద్వంిచని కార్ణమున, అట్టట 

అరహ్రపారమ ాి ద్వ గుణములు జీవారమ ు సిద్వంిచుట చేర అట్టట గుణములు కలవని చెరప బ్డిన 

దహ్ర్భకాశ్ము జీవారమ  కావచుచ ను.  

 

2. ఆ వాకా ములల్వ “ఏష్ ఆామ ” అని రర్భమరిశ ంచబ్డి యుండబ్డుట చేర ఆరమ  యనగా జీవారమ  

యే ఇచచ ట చెరప బ్డినద్వ.  

 

3. దహ్ర్భకాశ్ము అలప రరిమాణము కలద్వగా చెరప బ్డినద్వ. ఈ ధ్ర్మ ము జీవారమ క్  అని యించును.  

ఈ ప్రకర్ణమున “దహ్రేఽసిమ న్” అని చెరప బ్డి యుండుట చేర ఈ ప్రకర్ణమున “దహ్ర్భకాశ్ము” 

అను శ్బ్దము చేర చెరప బ్డినద్వ జీవారమ యే అగును  

 

ఇట్లల చెరప బ్డిన పూరి్ రక్షము ద్వగువన్నయబ్డిన కార్ణముల వలన అయుకమేు. 

 

1. ఈ అరహ్రపారమ రి , సరా సంకలాప ద్వ గుణములు జీవారమ ు రర్మా మా నుప్గహ్ము వలన 

ముకేారమ  దశ్ యందు అష్టగుణావిర్భభ వము సంభవించునపుడు మాప్రమే కలోును రరప  ఆ 

గుణములు జీవారమ ు సి్త్ భ్యవికము కాదు. ఈ గుణములు రర్మారమ క్ సి్త్ భ్యవికములు.  
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2. “ఉభే అసిమ న్ ద్వా వారృథిీ అంరరేవ సమాహిత్త। అథ య ఆామ  స స్యతుః విధైతిః” అని సమస ే

విశి్ మును ఏకైకాధ్యర్మై యుండుట చేర రర్మారమ యే ఇచచ ట చెరప బ్డిన దహ్ర్భకాశ్ము.  

 

3. విభువైన రర్మారమ  సూక్షమ రరిమాణమునంద్వ హ్ృదయాకాశ్మున వేంచేసియుండుట 

రర్మారమ ు ఔపాధికమే రరప  సి్త్ భ్యవికము కాదు. ఉపాసన్తసౌలభా మునకై రర్మారమ  అట్లల 

వేంచేసి యుండునను విష్యము ఇచచ ట సప ష్టము.  

 

4. ఇంప్దును ప్రజ్ఞరతి ఉరదేశ్ము చేసిన “య ఆామ  అరహ్రపాపామ ...సః అనిే ష్టవా ః, స 

విజిజ్ఞఞ సిరవా ః, స సర్భి ంశ్చ , ల్వకాన్ ఆపీో తి” అని చెరప బ్డిన వాకా ములు “నిర్ం్నః రర్మమ్ 

స్త్మా ముపతి” అని చెరప బ్డినట్లల రర్మా మా నుప్గహ్ము వలన జీవారమ  రర్మారమ తో రర్మ 

స్త్మా రి మును పంద్ధడు ముకేారమ  దశ్ యందు మాప్రమే అని యమగును రరప  బ్ద ిదశ్యందు 

కాదు కద్వ!  

 

5. “ఆామ ” అను శ్బ్దము “ఆపీో తి ఇతి ఆామ ” అను వ్యా రప రేా ర్ నాము చేర ఎలెలడలా వాా ప్ంచి 

యుండు రర్మారమ  రరేి మునే బ్దధించును. 

 

ప కార్ణముల వలన ఈ ప్రకర్ణమున చెరప బ్డిన “దహ్ర్భకాశ్ము రర్మారమ యే కాని జీవారమ  కాదు. 

 

SLOKAM-115: దప్హాక్వోరవర్పో్రద ఇతి గద్వతుమ్ సంప్రస్త్ద్ధక్తరే్ప్ర 

115. దప్హాక్వోరవర్పో్రద ఇతి గద్వతుమ్ సంప్రస్త్ద్ధక్తరే్ప్ర 

ప్పాజ్ఞరత్తా  తు వాకేా  రర్రరిరఠనమ్ ప్పారా నిష్ా ర్ణాార్మా్। 

ఆక్వంక్షాదా్ సదేేవమ్ రర్రద్వరర్యోర్నిి త్త వాకా యుగేమ  

యుకమే్ నానాో నా  బాధ్ ప్రభృతి క్తమప్ రత్ స్త్మర్సా మ్ హి 

సౌప్రమ్।। 
 

అప్ర- ఈ దహ్ర్భధికర్ణమునందు 

సంప్రస్త్ద్ధకిఃే- “ఏష్ సంప్రస్త్దః అస్త్మ త్ శ్రీర్భరా ము నాాయ” అను వాకా మున సంప్రస్త్ద అను 

శ్బ్దప్రయోగము 

దప్హ్యకాశ్ః- “దహ్ర్భశ్మను” శ్బ్దము చేర చెరప బ్డు రర్మారమ   

అరవర్పో్రదః- ఉపాసులు మోక్షమును అనుప్గహించునద్వ 

ఇతి గద్వతుమ్- అని ప్రతిపాద్వంచుటు ప్రయుకమేైనద్వ 

ప్పాజ్ఞరత్తా  వాక్ా - ఇంప్దుని ఉదేదశ్చంచి ప్రజ్ఞరతియు “మఘవన్ మర్ేా మ్ ఇదమ్ శ్రీర్మ్” 

మొదలుగా ఉరదేశ్చంచిన వాకా  సందర్భ మున  

రరిరరిరఠనమ్ తు- “సః ఉరమేః పురుష్ః” అని ఉరమేపురుషునిగా రర్మారమ ను ప్రతిపాదన 

చేసిననూ  

ప్పారా నిష్క ర్ణాార్ నామ్- జీవారమ ు ప్పాపుా డు రర్మారమ  యనియూ, అరడు జీవారమ  కనీ  

భనీ మనియూ అరడే పురుషోరమేుడనియూ సప జష్టముగా తెల్యరర్చుటు అయినద్వ.  

రత్- ఆ కార్ణము వలన  

ఆకాంక్షాదైా ః- రర్సప ర్ము నుండెడి ఆకాంక్ష, యోగా ర మఱియు ఆసకి ేమొదలైనవాట్ట వలన 
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వాకా యుగేమ - ప్రజ్ఞరతి ఉరదేశ్చంచిన ప్రజ్ఞరతివాకా మున వచుచ  దహ్ర్వాకా ము మఱియు ప్రజ్ఞరతి 

వాకా ము అను రండు వాకా ముల యందు  

రర్రద్వరర్యోర్నిి త్త- ముందు చెరప బ్డిన రర్మారమ ు మఱియూ జీవారమ ు సంబ్ంధించిన 

వాట్ట యందు 

అనాో నా బ్దధ్ప్రభృతి- ఒక వాకా ము నందు మఱియొక వాకా మును అర్నావిచార్మునందు రర్సప ర్ 

బ్దధ్ కాని రనూమ లకమైన వాకా భేదములు కాని  

కిమప్ నయుకమే్- ఏమియూ సంభవించవ్య. ఒక్ వాకా ముగా సంభవించునపుడు వాకా భేదకలప న 

అయుకమేు 

రాా మర్సా మ్- ఈ రండు వాకా ములును అబ్దధిరమైన స్త్మర్సా ము కలదనుట 

సౌప్రమ్ హి- సూప్రముల యందే ప్రతిపాద్వంచబ్డినద్వ. “ఉరరే్భచేచ త్ ఆవిరూభ ర సి రూరసే్త” , 

అనా్త ర్ నాశ్చ  రర్భమర్శ ః” మొదలైన సూప్రముల వలన ఆ రండును ఏకవాకా మని ఖచిచ రముగా 

తెల్యవచుచ  చునీ ద్వ. 

 

ఈ దహ్ర్భధికర్ణమునందు “ఏష్  ఆామ  సంప్రస్త్దః అస్త్మ త్ శ్రీర్భరా ము నాాయ” అను వాకా మున 

“సంప్రస్త్ద” అను శ్బ్దప్రయోగము “దహ్ర్భకాశ్మను” శ్బ్దము చేర చెరప బ్డు రర్మారమ  

ఉపాసులు మోక్షమును అనుప్గహించునని ప్రతిపాద్వంచుటు ప్రయుకమేైనద్వ. జీవారమ  

బ్యలెి డల్ రర్ంజా్య తిసా్త ను పంద్వ సి రూపావిర్భభ వమును పందునని, ఈ జీవారమ  శ్రీర్మును 

విడచి వెళ్ళె చునీ్త డు అని చెప్ప నపుప డు దహ్ర్భకాశ్ము కనీ  వేర్యినవాడనియే అర్నాము.  

 

ఇంప్దుని ఉదేదశ్చంచి ప్రజ్ఞరతియు “మఘవన్ మర్ేా మ్ ఇదమ్ శ్రీర్మ్” మొదలుగా ఉరదేశ్చంచిన 

వాకా ముల సందర్భ మున “సః ఉరమేః పురుష్ః” అని ఉరమే పురుషునిగా రర్మారమ ను ప్రతిపాదన 

చేసి, జీవారమ ు ప్పాపుా డు రర్మారమ యే అనియు అరడు జీవారమ  కనీ  భనుీ డనియూ అరడే 

పురుషోరమేుడనియూ సప ష్టముగా తెల్యరర్చుటకైనవి. ఆ కార్ణము వలన వాకా మున 

రర్సప ర్మును యుండెడి ఆకాంక్ష, యోగా ర మఱియు ఆసకి/ే సనిీ ధి అను (వాకా  లక్షణములు) 

వాట్ట వలన, ప్రజ్ఞరతి ఉరదేశ్చంచిన ప్రజ్ఞరతి వాకా మున వచుచ  దహ్ర్వాకా ము మఱియు ప్రజ్ఞరతి 

వాకా ము అను రండు వాకా ముల యందు ముందు చెరప బ్డిన రర్మారమ ు మఱియూ జీవారమ ు 

సంబ్ంధించిన వాట్ట యందు ఒక వాకా మును మఱియొక వాకా మును అర్నావిచార్మునందు 

రర్సప ర్బ్దధ్ గాని రనూమ లకమైన వాకా భేదములు గాని ఏమియూ సంభవించవ్య. ఒక్ వాకా ముగా 

సంభవించునపుప డు వాకా భేదకలప న అయుకమేు. ఈ రండు వాకా ములును అబ్దధిరమైన 

స్త్మర్సా ము కలదనుట సూప్రముల యందే ప్రతిపాద్వంచ బ్డినద్వ. “ఉరరే్భచేచ త్ ఆవిరూభ ర 

సి రూరసే్త”, “అనా్త ర్ నాశ్చ  రర్భమర్శ ః” మొదలైన సూప్రముల వలన ఆ రండును ఏకవాకా మని 

ఖచిచ రముగా తెల్యవచుచ  చునీ ద్వ. 

 

అనగా ఇంప్దుడు ప్రజ్ఞరతి వదదు య ఆామ  అరహ్రపాపామ ...” అనగా అరహ్ర పారమ ాి ద్వ 

గుణములు గల ఆరమ  కనుగొనదగ్నన వాడని కరీ్భకరిగీా తెల్సికొని, అట్టట ఆరమ ను సంపూర్మీుగా 

నభా సించుటు  వచిచ  ఆప్శ్యించెను. అపుప డు ప్రజ్ఞరతి “మఘవన్ మర్ేా మ్ ఇదమ్ శ్రీర్మ్...” 

అనగా ఈ శ్రీర్ము నశ్చంచునద్వ, ఇట్టట శ్రీర్ము జీవారమ ు అధిషాానము, ఆరమ  శ్రీర్ము కనీ  

వేర్నద్వ, అని చెప్ప , “శ్రీర్సంబ్ంధ్ము కలవానిన కష్టస్తఖములు ఎనీ డూ విడన్తడవనియూ, 

శ్రీర్సంబ్ంధ్ము లేునీ  కష్ట, స్తఖములు కలుగవనియూ తెల్ప్ను. “ఏష్ మే వైష్ సంప్రస్త్ద..” 

అని ఈ శ్రీర్ర్భహితుడైన జీవాుునికి సి రూపావిర్భభ వము కలోుటయును చెప్ప  రర్మారమ  ఉరమే 

పురుషుడు, ముకేారమ  ఈ లౌకిక భోగములు ఆలంబ్నమైన ఈ ప్ప్తర శ్రీర్మును సమ రింరడు అని 

తెలెప ను. ఇట్టట వాకా ములందు అరహ్రపారమ ాి ద్వ గుణములు జీవారమ ు కూడ ఉనీ ట్లల 

చెరప బ్డిననూ అవి క్వలము ముకేావసనా యందునీ  జీవ్యనికి మాప్రమే అని యించును. కాని 
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రర్మారమ ు చెరప బ్డిన స్యతురి ము(అమృరరి మును పంద్వంచుట), సరా రి ము, 

సర్ి ల్వకవిధ్ర్ణరి ము మొదలైన గుణములు జీవారమ ు వరింేచవ్య. 

 

అయిత్త ప్రజ్ఞరతి వాకా మున జీవారమ  ప్రసే్త్వనమేల వచెచ ననునద్వ ఒక సంశ్యము. జీవారమ  ముక ే

దశ్ల్వ సి సి రూపావిర్భభ వము వలన, రర్మారమ ు అని యించెడు అరహ్రపారమ ాి ద్వ 

గుణములను కల్నోనూ, ్గది్వ ధ్ర్ణాి ద్వ గుణములు జీవారమ ు అని యించవ్య అని 

చెరప బ్డినద్వ. అనగా దహ్ర్విదా్ధ పాసన్తఫలానిీ  చెబుత్, ముకదేశ్ల్వ కూడ జీవారమ  రర్మారమ  

యొకక  కొనిీ  ధ్ర్మ ములు కల్ ోయునీ నూ, రర్మారమ  ధ్ర్మ ములనిీ యూ ఆ జీవ్యనికి అనిి యించవ్య 

అను విష్యము ఇచచ ట విశ్దీకరించబ్డినద్వ. అనగా దహ్ర్విదా్ధ పాసన వలన జీవారమ  

రర్మారమ తో కొంరవర్ు స్త్మా ర పంద్వననూ, రర్మారమ యే కాజ్ఞలడు అని ఇచచ ట 

సప ష్టమగుచునీ ద్వ. ఇచచ ట దహ్ర్గపాసన్తవాకా ములు, ప్రజ్ఞరతి వాకా ములు కూడ ఈ విష్యమునే 

ప్రతిపాద్వంచుట లలన ఇచచ ట చెరప బ్డిన వాకా ముల యందు అర్నాభేదము కాని, 

అని యస్త్ంకరా్ ము కాని లేవ్య.  

 

కనుక ఇచచ ట దహ్ర్భకాశ్ముగా చెరప బ్డినద్వ “రర్మారమ యే రరప  జీవారమ  కాదు” అని జీ పమాన్ 

దేశ్చులు అనుప్గహించుచునీ్త రు. 

 

(ఇంరట్టతో దహ్ర్భధికర్ణము ముగ్నసినద్వ) 

 

।।ప్రమిాధికర్ణము।।1-3-6।। 

।।సూ. ।।శ్బాద దేవ ప్రమిరః।।1-3-23।। 

 

ప్రమిరః- అంగుష్మాాప్ర రరిమితి గలవాడుగ బ్దధింరబ్డిన వాడు(రర్మారమ యే) ఏలనన 

శ్బ్దద దేవ- ప్ుతి వలననే (అట్లల తెల్యుచునీ ద్వ.) 

।।సూ.।।హ్ృదా ేక్షయా తు మనుషాా ధిక్వర్ాి త్।।1-3-24।। 

 

మనుషాా ధికార్ాి త్- వేద్వంరశాత్తసమేు మనుషుా లను ఉదేదశ్చంచినదగుటచేర 

హ్ృద్వ- వారి హ్ృదయస్త్నానమును 

అప్తక్షయా- అనుసరించి(అంగుష్మాాప్ర రరిమిరరి ము చెరప బ్డెను) 

 

వేద్వంరశాత్తసే్యరదేశ్మును అరిులైనవారు మనుషుా లగుటచేర, వారు రర్మారమ ను రమ 

హ్ృదయమున నుపాసించుటకై యందుండు రర్మారమ యూ నట్టట అంగుష్మాాప్తుడుగ 

చెరప బ్డెను. 

 

ప సూప్రములే కాక, ప్రమిాధికర్ణము రరువార వచుచ  దేవాధికర్ణము, మధి్ ధికర్ణము, 

అరూప్ద్వధికర్ణముల ప్దర ప్రమిాధికర్ణశేష్ము జీ పభ్యషా్ మున న్నయబ్డినద్వ. ఆ 

ప్రమిాధికర్ణశేష్మునందల్ సూప్రములు కూడ నిచచ ట న్నయబ్డుచునీ వి.  
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।।ప్రమిాధికర్ణశేష్ము।। 

।।సూ. ।।కంరనాత్।।1-3-40।। 

 

కంరన్తత్- (ఈరని భయము వలన సమసమేును) కంప్ంచు చునీ ట్లల (ప్ుతి యందు చెరప బ్డి 

యుండుట వలన)  

 

ఈరని భయము వలన సమసమేును కంప్ంచుచునీ ట్లల ప్ుతుల యందు చెరప బ్డు చునీ ద్వ. 

కనుక ఇచచ ట చెరప బ్డిన అంగుష్మాాప్ర పురుషుడు రర్మారమ యే.  

।।సూ. జాో తిర్దర్శ నాత్।।1-3-41।। 

 

జా్య తిః- జా్య తిసా్త గా ప్ుతుల యందు చెరప బ్డుట వలన ఇరడు రర్మారమ  యని తెల్యు 

చునీ ద్వ. 

 

ఈ ప్రమిాధికర్ణమున విష్యవాకా ములు “కఠోరనిష్త్” నుండి సీి కరించబ్డినవి. అందు 

“అంగుష్మాాప్ర పురుష్ః మధా్  ఆరమ ని తిష్తాి...” అని పురుషుడు అంగుష్పా్రమాణముల్వ ఆరమ  

మధా్ ల్వ యుండుననియూ, అరడు భూర, భవిషా్ కా లముల యందు ్రుగవలసిన ద్వనిని 

నియమనము చేయుననియూ, అరనికి ఎట్టట జక్ లశ్ములును ఉండవనియూ చెరప బ్డినద్వ.  

అరడు పగ లేని జా్య తిసా్త  వలె నుండుననియూ, జజ్ఞఞ నబ్లము చేర ఆ పురుషుని శ్రీర్మునుండి 

వేఱు రర్చుకొని తెల్సికొన వలెననియూ చెరప బ్డినద్వ.  

 

ఇచచ ట ఇట్లల చెరప బ్డిన “అంగుష్మాాప్ర పురుషుడు జీవారమ యా లేక రర్మారమ యా అని 

సంశ్యము.  

 

పూరి్ రక్షము—- 

1.శేి ాశి్ రర్ ఉరనిష్త్ యందు “అంగుష్మాాప్తోర్వితులా రూరః” అను మంప్రముల్వ 

అంగుష్మాాప్తుడు అనగా జీవారమ  సూచించబ్డెను.  

 

2. మహ్యభ్యర్ాదులల్వ కూడ జీవ్యని “అందుష్మాాప్తునిగా చెరప బ్డినద్వ.  

 

3. రర్మారమ  సర్ి వాా ప్ అనియూ,  ఆరమ ని తిష్నా్ అనియూ చెరప బ్డినద్వ కనుక “వాలాప్గశ్రభ్యగ” 

అని చెరప బ్డిన ఆరమ  యందునీ ట్టట మఱియు అంరటనూ వాా ప్ంచి యునీ ట్టట రర్మారమ ను 

అంగుష్మాాప్ర రరిమాణము కలవాడనుట అయుకమేు. 

 

4. అంతియ(గాక, ఇచచ ట చెరప బ్డిన శ్రీరేంప్ద్వయభోగ్యరకర్ణాదుల నియంరృరి ము కూడ 

జీవారమ ు సంభవము. కనుక జీవారమ యే ఇచచ ట చెరప బ్డిన అంగుష్మాాప్ర పురుషుడు.  

 

సిది్వంరము- 
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1. ఇచచ ట చెరప బ్డిన కాలప్రయనియామకరి ము రర్మారమ క్ అని యించును రరప  జీవారమ ు 

కాదు.  

 

2. ఇచచ ట చెరప బ్డిన ్గనీి యమనస్త్మర్నాా ము, ్గది్వ ా పార్నిరి్భ హ్ాి ద్వ గుణములు కూడ 

రర్మారమ ు రరప  జీవారమ ు అని యించవ్య.  

 

3. ఇట్లల అంగుష్మాాప్తునిగా రర్మారమ ను ఉపాసన్తసౌలభా మునకై బ్దధించబ్డినద్వ కనుక, 

రర్మారమ ను అంగుష్మాాప్తునిగా చెపుప ట అసంగరము కాదు.  

 

(అయిత్త, సర్భప ద్వ ప్పాణుల యందు ఈ రరిమాణములు అంగుష్మాాప్రము కానకక ర్లేదు. ఏలనన, 

స్త్ధ్యర్ణరరిసినాతులల్వ మనుషాే రర్పారినావజీవములు రర్మారమ  విష్యమైన జజ్ఞఞ నము కాని, 

రదుపాసన్త స్త్మర్నాా ము గాని యుండవ్య.) 

 

4. “యద్వదమ్ ్గరా రి్ మ్ ప్పాణయే ్తి నిసా ృరమ్....” మొదలగు మంప్రముల వలన ఈ 

రర్మారమ  భయము వలన ప్పాణి సముద్వయము భయము చెందుచుండును. అగ్నీ  ఈ రర్మారమ ు 

భయరడుట వలన రన కారా్ నిరి్ హ్ణ చేయుచుండును.....అని యునీ ద్వ. ఛంద్ధగా్య రనిష్త్ కూడ 

“ఏరసా  వా ....సూరా్  చంప్దమసౌ విధ్ృతౌ తిష్తాి” అని రర్మారమ  శాసనమును సూరా్ , చంప్దులు 

రమ విధ్యలు నిరి్ రింేచు చుందురు అని చెరప బ్డినద్వ. 

 

ఇదే కఠోరనిష్త్ ల్వ “న రప్ర సూరా్గ భ్యతి న చంప్దార్కమ్ ...రసా  భ్యస్త్ సర్ి మిదమ్ విభ్యతి” అని 

ఆ రర్ప్బ్హ్మ  త్త్సా్త ను అనుసరించియే సూరా్ , చంప్ద్వద్వ త్తజ్య వర్మోంరయును 

ప్రకాశ్చంచుచుండునని చెరప బ్డినద్వ. ఛంద్ధగా్య రనిష్త్ ల్వ “రర్ంజా్య తిరురసంరదా ...” అని ఆ 

రర్మారమ యే జా్య తిసి రూపుడని చెరప బ్డినద్వ. ఈ ప్రకర్ణమున కూడ అట్టట జా్య తిసి రూపుడును, 

సమసే్ గనీి యాముడును అయిన రర్మారమ యే అంగుష్మాాప్ర పురుషునిగా 

చెరప బ్డుచునీ్త డు కనుక ఇచచ ట చెరప బ్డినద్వ జీవారమ  కాదు. 

 

SLOKAM-116: ప్పాణ్డోఽగుష్మాాప్రఃకి చిదను కథిరః సంచర్న్ కర్మ భః స్వి ః 

116. ప్పాణ్డోఽగుష్మాాప్రఃకి చిదను కథిరః సంచర్న్ కర్మ భః సి్వ ః 

అనా ప్ాంగుష్ ామాప్రమ్ ప్యరుష్మప్ యమో నిశ్చ కరేతాి దృష్టమ్। 

రస్త్మ దేరత్ ప్రమాణ ప్రమిరమురనిష్జీజవ మాహ్మ్రా  యుకమే్ 

వాకా సా్యశానాదేరా్ ర్ హ్ృదయరరిచిి తిేరసదిే్వ మానమ్।। 
 

స్వి ః కర్మ భః- ాను చేసిన పుణా , పార రూరమైన కర్మ ల వలన  

సంచర్న్- దేవ, మనుషా్ , తిరా్ క్ మొదలైన దేహ్ముల యందు సంచరించునట్టటయూ 

ప్పాణేశ్ః- ప్పాణాధిపుడు అని చెరప బ్డిన జీవారమ యే 

కి చిత్- ప్ుతియందు అనగా కఠోరనిష్త్ యందు 

అంగుష్మాాప్రః- బొటనప్వేలు రరిమాణము కలవానిగా “ప్పాణాధిరః సంచర్తి కర్మ భః” అనియూ, 

“అంగుష్మాాప్రః ర్వితులా  రూరః” అనియూ 

అనుకథిరః- ప్రతిపాద్వంచబ్డినద్వ 

అనా ప్ర- మహ్యభ్యర్రమునందు 

కి చిత్- కొనిీ  చ్చటల 
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అంగుష్ ామాప్రమ్ పురుష్మ్- అంగుష్పా్రమాణమును కల్నో జీవ్యని 

యమః నిశ్చ కర్-ా యముడు ఆరనిని శ్రీర్మునుండి వేరురర్చి కొనిపోయ్యను 

ఇరా ప్ దృష్టమ్- ఇట్లల సమ ృతి వచనమున కానప డును 

రస్త్మ త్- జీవారమ  లక్షణమైన అంగుష్పా్రమాణ శ్రీర్మును కల్ ోయునీ ట్లల చెరప బ్డి యుండుట 

చేర  

ఉరనిష్త్- కఠోరనిష్త్ 

ఏరప్రప మాణ ప్రమిరమ్- అంగుష్మాాప్ర ప్రమాణమును కల్ ోయునీ ట్లల చెరప బ్డిన రరేి ము 

జీవమాహ్- జీవారమ నే బ్దధించును 

ఇతి అయుకమేు- ఇట్లల శ్ంకించుట అయుకమేు 

హి- ఏలనన 

రత్ మానమ్- అంగుష్పా్రమాణమును పంద్వనట్లల చెపుప ట  

వాకా సనా ఈశానాదేః- “ఈశానో భూరభవా సా ”, “న రతో విజిగురా త్త” అను వాకా ముల యందు 

సమస ే్గతేునూ నియమనము చేయు లక్షణము మొదలైనవి ప్రతిపాద్వంరబ్డుట చేర 

నర్హ్ృదయ రరిచిా తిరేః- మనుషా్ దేహ్మునందునీ  హ్ృదయప్రదేశ్ము యొకక  

రరిచాే దకార్ణము చేరనే ఈ సి భ్యవము కలుగదు. ఉపాసుని అనుప్గహించుటు ఆ రర్మారమ  

అరా ంర అలప మైన హ్ృదయ ప్రదేశ్మునందు వేంచేసి యుండుట చేర ఆ ప్రదేశ్పు 

అలప రి కార్ణమున అంగుష్రారిమాణము అని చెరప బ్డినద్వ. 

 

ాను చేసిన పుణా పార రూరమైన కర్మ ల వలన దేవ, మనుషా్ , తిరా్ క్ మొదలైన దేహ్ములను 

పందు జీవ్యడే ప్పాణాధిపుడని చెరప బ్డును. ఆ జీవారమ యే అంగుష్మాాప్ర రరిమాణము కలవానిగా 

ప్రకృర కఠోరనిష్త్ వాకా ముల యందు ప్రతిపాద్వంచబ్డెను. మహ్యభ్యర్రమునందు కూడ 

అంగుష్పా్రమాణము గల జీవ్యని శ్రీర్ము నుండి వేఱు చేసి తీసికొని పోయినట్లల (స్త్విప్తీ 

సరా వంతుల చరిప్ర సందర్భ మున) చెరప బ్డినందున కూడ కఠోరనిష్త్ వాకా మున 

అంగుష్మాాప్ర రరిమాణము కల్ ో యునీ ట్లల చెరప బ్డినద్వ జీవారమ యే అని శ్ంకించిన అద్వ  

అయుకమేు. ఏలనన ఇచచ ట అంగుష్మాాప్తునిగా చెరప బ్డిన రరేి ము “ఈశానో భూరభవా సా ” 

అనగా ప్తికాలనియమనస్త్మర్నాా ము కలవాడనియు, “న రతో విజిగురా త్త” ఇాా ద్వ వాకా ముల 

యందు సమస ే నియమన స్త్మర్నాా ము కలవాడనియు ప్రతిపాద్వంరబ్డుట చేర అచచ ట 

చెరప బ్డినద్వ రర్మారమ యే.  

 

ఆ రర్మారమ  సర్ి వాా రుడును, విభువ్య కనుక మనుషాు ని అరా ంర అలప మైన 

హ్ృదయప్రదేశ్ముననెట్లలండునని శ్ంకించిన, ఉపాసుని అనుప్గహించుటక్ రర్మారమ  అట్లల  

వేంచేసి యుండునని తెల్సికొన వలెను. ఆ ప్రదేశ్పు అలప రి  కార్ణముననే అంగుష్మాాప్ర 

రరిమాణమిచచ ట చెరప బ్డినద్వ. 

 

SLOKAM-117: నహ్ా ంగుష్పా్రమాణమ్ హ్ృదయ మఖిల జనేాి ప్శ్యమ్ రత్ 

రర్సిమ న్ 

117. నహా్ ంగుష్పా్రమాణమ్ హ్ృదయ మఖిల జనేాి ప్శ్యమ్ రత్ 

రర్సిమ న్ 

వాా ే ేరనామ ప్రతోక్తఃే కి చిద్వతి మనుజ్ఞధిప్క్తయోక్త ేప్రసంగే। 

సూప్ర ది ంది ది యాంరస్త్యేిభర్ధి కర్ణశ్చచ నేా త్త రద్వి శేష్ః 

ారీరాే ః జసా్త్రన్నయా రి వజిగమిష్ా న్వతికర్వాే ాప్ర।। 
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అఖిల ్ంాి ప్శ్యమ్- సమస ేప్పాణులకూ ఎవరు ఆప్శ్యముగా నుండునో అట్టట వాడు 

హ్ృదయమ్- శ్రీర్భంరర్ంగవిశేషుడై 

అంగుష్ ామాప్రమ్ నహి- అంగుష్మాాప్ర రరిమాణము కల్ ోయుండడు. (అనీి ట్టకీ ఆప్శ్యమైన వాడు 

అంగుష్మాాప్రరరిమాణముతో చెరప లేడు కనుక) 

మఱియును, ఇరర్ ప్పాణులు, రక్షులు, గ్తుర్గాదులు, మొదలైనవి అంగుష్మాాప్ర రరిమాణము 

కనీ  ఎుక వ లేద్వ రుక వ హ్ృదయ రరిమాణము కల్ ోయుండును.  

రత్- ఆ సందర్భ మున 

వాా ప్త-ే సర్ి వాా ప్ అయిన 

రర్సిమ న్- రర్మారమ  విష్యమున  

రన్తమ ప్రతోకిఃే- అంగుష్మాాప్ర రరిమాణమును కల్నోద్వ అనుట 

కి చిత్- ప్బ్హ్మ విదా ు అధికార్మును కల్నో మనుషుా ల హ్ృదయాప్తక్ష చేర కొనిీ  చ్చటల మాప్రమే 

యుండును 

ఇతి- ఈ విధ్ముగా  

మనుజ్ఞధిప్కియోకి ేప్రసంగే- మనుషుా లు అధికార్ము కలదని ప్రతిపాదన చేయునపుప డు 

రది్వ శేష్ః- దేవరలు మొదలైన వారికి ప్బ్హ్మ విదా ు అధికార్ము కలద్వ లేద్వ అను విష్యములను 

నిశ్చ యించు సందర్భ మున 

సూప్రది ంది  ది యాంరః- రండు, రండు సూప్రములను కల్నో రండు ది ంది ములను కల్నో 

అనగా 

1. శ్బ్దద దేవ ప్రమిరః 

2. హ్ృదా ప్తక్షయా తు మనుషాా ధికార్ాి త్- 

3. కంరన్తత్ 

4. జా్య తిర్ దర్శ న్తత్-  

అను న్తలోు సూప్రములునీ  ప్రమిాధికర్ణమున మొదట్ట రండు సూప్రములు, ప్దర 

(దేవాధికర్ణము, మధి్ ధికర్ణము, అరూప్ద్వధికర్ణము రరువార) మఱి రండు సూప్రములును 

చెరప బ్డినవి. ఇట్లల ప్రమిాధికర్ణమును న్తలోు సూప్రములు చేరినవి. 

 

ీట్ట యందు మొదట్ట రండు సూప్రములకూ, ప్దర రండు సూప్రములకూ మధా్   

ప్తిభర్ధికర్ణః- దేవాధికర్ణము, మధి్ ధికర్ణము, అరూప్ద్వధికర్ణము అను మూడు 

అధికర్ణముల చేర  

చింరా త్త- ప్బ్హ్మ  విదా్వ ధికార్ము ఎవరికి కలదు, ఎవరికి లేదు అనునద్వ విచారించ బ్డినద్వ 

ారీరే్ా ః- (ఇట్లల) మూడవ అధ్యా యమును సంబ్ంధించిన అధికర్ణములందు 

జస్త్నా రన్నయా- జస్త్నా రన చేయబ్డినద్వ 

ఇతి కర్వాే ాతు- ఉపాసను అంగమైన విష్యములు 

అప్ర- ఈ ప్రకర్ణమున అధికార్భద్వ శ్బ్దములచే చెరప బ్డినద్వ. ఇచచ ట ఉపాసను ఎవరికి 

అధికార్ము కలద్ధ ద్వనిని నిష్క రింాచుటు ప్రవృరమేైనద్వ 

న అవజిగమిషిా- ఇట్లల ఉపాసన్తసి రూరనిజర్యీము పూరిగేా మొదట చేయబ్డదు. 

 

ఈ జశ్చలకమున పూరి్ భ్యగమున, రర్మారమ  అంగుష్మాాప్ర పురుషుడని చెపుప టు మఱి కొనిీ  

ఆక్షేరములను తెల్ప  వాట్టని రరిష్క రించుచున్తీ రు. జశ్చలకము యొకక  ఉరరే్భ్యగమున, ఈ 

ప్రమిాధికర్ణము రండు భ్యగములుగా దేవాధికర్ణాద్వ మూడు అధికర్ణములు ముందు రండు 

సూప్రములును, రరువార రండు సూప్రములును అనుప్గహించబ్డిన విధ్యనమును 

వివరించుచున్తీ రు.  
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సమస ే ప్పాణులును ఎవరు ఆప్శ్యముగానుండునో, అట్టటవాడు శ్రీర్భంరర్ంగ విశేషుడై 

అంగుష్మాాప్రరరిమాణము కల్ ోయుండడు.  

 

అంతియ(గాక ఇరర్ ప్పాణులైన రు, రకా్షా దులు, గ్, తుర్గాదులు మొదలైన ప్పాణుల యందు 

వాట్ట వాట్ట హ్ృదయరరిమాణమును అనుసరించి ఇట్టట పురుషుడు అంగుష్మాాప్రము కనీ  

అధికముగనో, అలప రరిమాణముననో యుండవలెను కద్వ.  

అని సంశ్యములు కల్నో ద్వనికి సమాధ్యనముగా, సర్ి వాా ప్ అయిన రర్మారమ  అంగుష్మాాప్ర 

రరిమాణము కల్నోద్వగా చెపుప ట ఎటలనిన ద్వనికి సమాధ్యనము ఈయబ్డుచునీ ద్వ. రర్మారమ  

సర్ి వాా ప్ అయినను, ఈ అంగుష్మాాప్ర పురుషునిగా ప్పాణుల హ్ృదయమున ఉపాసన్త 

సౌలభా మునకై వేంచేసి యుండునని వెనుక చెరప బ్డినద్వ. కాని, ప్బ్హ్మ విదా్వ ధికార్మును, 

ఉపాసన్తస్త్మర్నాా మును లేని రు, రకా్షా ద్వ ఇరర్ ప్పాణులు   ఇద్వ వరింేచదు. ప్బ్హ్మ విదా్వ ధికార్ము 

గల మనుషుా ల హ్ృదయాప్తక్షను అనుసరించియే ఆ రర్మారమ  వారి హ్ృదయములల్వ 

అంగుష్మాాప్ర పురుషునిగా వేంచేసి యుండును. 

 

ఈ విధ్ముగా మానవ్యలు మాప్రమే ప్బ్హ్మ విదా  విష్యమై అధికార్ము కలదని ప్రతిపాదన 

చేయునపుప డు,అటలయిన దేవరలు మొదలగు వారికి ప్బ్హ్మ విదా్వ ధికార్ము కలద్వ, లేద్వ అని 

నిశ్చ యించు సందర్భ మున రప్రప సంగవశ్మున ఆ వివర్ములు ఈ అధికర్ణము రరువార మఱి 

మూడు అధికర్ణములు అనగా దేవాధికర్ణము, మధి్ ధికర్ణము, అరూప్ద్వధికర్ణము అను 

మూడు అధికర్ణముల యందు విచారించబ్డి, ఉపాసను అంగమైన అధికార్భద్వ శ్బ్దములచే 

చెరప బ్డినద్వ. అనగా ఇచచ ట ప్బ్హ్మ విదా్వ ధికార్ము ఎవరికి, గలద్ధ ఎవరికి లేద్ధ నిష్క రింాచబ్డినద్వ. 

రదనంరర్ము, ఈ ప్రమిాధికర్ణ శేష్ము ప్రసే్త్వించబ్డి పూరి ే చేయబ్డినద్వ. అనగా, ఈ 

ప్రమిాధికర్ణమున నునీ  న్తలోు సూప్రములల్వ రండు సూప్రములు 

 

1. శ్బ్దద దేవ ప్రమిరః 

2. హ్ృదా ప్తక్షయా తు 

 

అనునవి, దేవర, మధి్ , అరూప్ద్వధికర్ణముల కనీ  ముందుగను,  

 

3 కంరన్తత్ 

4. జా్య తిర్ దర్శ న్తత్ 

 

అను రండు సూప్రములు పన చెరప బ్డిన ఆ మూడు అధికర్ణముల రరువారను జీ పభ్యషా్ మున 

అనుప్గహించబ్డినవి.  

(ఇచచ ట చెరప బ్డిన అధికార్ము విష్యమై రరువార అధికర్ణముల యందు వివర్ముగా 

చరిచ ంచబ్డును. కాని జులరమేుగా అధికార్ము న్తలోు విధ్ములుగా చెరప బ్డుచునీ ద్వ.  

1. అరినారి ము 

2. స్త్మర్నాా ము 

3. విద్వి ంస్తనిగా నుండుట 

4. శాత్తసమేుచే బ్దధింరబ్డుండుట. ఇట్టటవారిక్ అధికార్ము గలదని శాత్తసే్యకమేు. ఇక దేవాదులు 

అట్టట అధికార్ము కలద్వ యను విష్యము ఇక ముందు విచారించబ్డును). 

 

(ఇంరట్టతో ప్రమిాధికర్ణము ముగ్నసినద్వ) 
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।।దేవాధికర్ణము।।1-3-7।। 

।।సూ. ।।రదురరా్ ప్ బాదర్వయణ సంభవాత్।।1-3-25।। 

 

రదురరి- మనుజ్ఞల కనీ  ఉచా సినాతి యందుండు దేవరలు అప్- కూడ 

సంభవాత్- మోక్షాప్తక్ష యుండుట చే (వారికి రర్ప్బ్హోమ పాసన్తధికార్ము కలదని) 

బ్దగర్భయణః- వేదవాా స్తల వారు (రలచుచునీ్త రు) 

 

రర్ప్బ్హోమ పాసన బ్దధించెడు వేద్వంర శాత్తసమేును అభా సించుటు మానవ్యలే 

ముఖాా ధికారులైననూ, దేవరలు కూడ అట్టట అధికార్ము కలదని జీ పమాన్ వేదవాా స్తలవారు 

రలచుచున్తీ రు. 

।।సూ.।।విర్గధికర్మ ణీతిచేత్ నాన్వకప్రతిరతే్తః దర్శ నాత్।।1-3-26 

 

కర్మ ణి- యజ్ఞఞద్వ కర్మ ల యందు 

విర్గధ్ః- వైరుధా్ ము 

ఇతి చేత్- కలుగుననీ చ్చ 

న- కాదు(ఏలనన) 

అనేక- అనేక శ్రీర్ములు ధ్రించగల  

ప్రతిరత్తఃే- స్త్మర్నాా ము (దేవరలు ఉండునట్లల కనిప ంచుట వలన) 

 

ఏక కాలమున అనేక శ్రీర్ములను ధ్రించగల స్త్మర్నాా ము దేవరలుండునట్లల కనిప ంచుట వలన 

యజ్ఞఞద్వ కర్మ ల యందు విర్గధ్ము కలుగదు.  

।।శ్బ్ద ఇతిచేత్ నారః ప్రభవాత్ ప్రరా క్షానుమానాభాా మ్।। 

 

శ్బ్ద- వేదమున తెలురబ్డు(దేవరలు) 

(విర్గధ్ః- అనిరా రి ప్పాప్ ేమొదలగు విర్గధ్ములు  

ఇతి చేత్- కలుగుననీ చ్చ 

న- అట్లల కాదు 

అంరః- (ప్బ్హ్మ ము మనసా్త నందుండెడు) ఆ ఇంప్ద్వద్వ శ్బ్దము నుండి 

ప్రభవాత్- ఆ ఇంప్ద్వద్వ వా ుేలు ్నిమ ంచుట వలన 

ప్రరా క్ష అనుమాన్తభా్య మ్- ప్ుతి, సమ ృతుల వలన  

 

దేవరలు శ్రీర్ము ఉనీ చ్చ వేదమున చెరప బ్డు ఇంప్ద్వదులు అనిరా రి ప్పాప్ ేకలోుననిన అద్వ 

అయుకమేు. ఏలనన ప్బ్హ్మ ము యొకక  మనసా్త  నందుండు ఆ ఇంప్ద్వద్వ శ్బ్దము నుండి వేరొక 

ఇంప్ద్వద్వ వా కికేి ్నిమ ంచుచునీ ట్లల ప్ుతి, సమ ృతుల వలన తెల్యుచునీ ద్వ. 
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।।సూ.।। అర ఏవ చ నిరా రి మ్।।1-3-28 

 

అర ఏవ- శ్బ్ద, సమ ర్ణ పూరి్ కముగా ఆ యా రద్వర్నాములను సృజించుట బ్ట్టటయే 

నిరా రి మ్- వేదములు నిరా రి ము సిద్వంిచుచునీ ద్వ. 

 

ప్బ్హ్మ  సృషిట యందు ఆ యా రద్వర్నాములను రరచాే బ్దసమ ర్ణపూరి్ కముగా సృజించుట చేర 

వేదములు నిరా ములయినవి.  

।।సూ.।।సమాననామరూరాి చచ  ఆవృాేవప్అవిర్గధో దర్శ నాత్ 

సమ ృత్తశ్చ ।। 1-3-29।। 

 

ఆవృతేౌ అప్- ప్పాకృతిక ప్రళయము వచిచ నను 

సమాన న్తమరూరాి త్- ఆ ప్రళయమును పూరి్ ము రద్వజర్ నాజ్ఞలమును ఏ న్తమ 

రూరములుండెనో అవియే నూరన సృషిట యందును కలోుటచే  

దర్శ న్తత్- ప్ుతి చేరను 

సమ ృత్తః చ- సమ ృతులవలననూ(తెల్యుట చేర) 

అవిర్గధ్ః- (వేదములు నిరా ములు అగుటు) విర్గధ్ము లేదు 

 

ప్పాకృతికప్రళయమున ఆ ప్రళయమును పూరి్ ము రద్వర్నాములు ఎట్టట న్తమ, రూరములు 

ఉండెడివ్య నూరనముగ సృషిటంరబ్డినపుప డు కూడా అవియే కలోునని ప్ుతులును, సమ ృతులును 

చెపుప టచేర వేదములు నిరా ములు అని చెపుప టల్వ విర్గధ్ము లేదు 

 

వెనుకట్ట అధికర్ణముల్వ రు, రకా్షా దులు రర్మారమ  జజ్ఞఞ నము, ధా్య నస్త్మర్నాా ము లేదు కనుక అట్టట 

ధా్య నసౌలభా మునకై “అంగుష్మాాప్రపురుషుడు” మనుషుా ల విష్యముననే చెరప బ్డెననీ పుప డు, 

ఇక దేవాదులు ప్బ్హ్మ విదా్వ ధికార్ము కలద్వ అను సంశ్యమును రరిష్క రించుటు ఈ 

అధికర్ణము అనుప్గహించ బ్డినద్వ.  ఇచచ ట ప్రధ్యన పూరి్ రక్షము 

(ప్పాభ్యకర్)పూరి్ మీమాంస్త్శాత్తసమేు. ీరు దేవరలను అంగీకరించిననూ, ఆ దేవరలు విప్గహ్ము 

గాని, శ్కి ేగాని యునీ ట్లల అంగీకరించరు. శ్బ్దమే దేవర యనియూ, లేక, అగీా ా ద్వ వసే్తవ్యలే దేవరలు 

అనియు వారి అభప్పాయము. “అట్టట దేవరను అంగీకరించుటు కార్ణము వారికి ముఖా మైన 

యాగాద్వ కర్మ ల యందు అట్టట దేవరను ఉదేదశ్చంచియే యాగప్దవా మును “సి్త్ హ్యకార్” 

మంప్రములతో ాా గము చేయబ్డును కనుక” అని వారి మరము. 

 

అటేల, యాగాద్వ కర్మ ల గూరిచ  ఫలప్రద్వరలుగా దేవరలను చెపుప  వాకా ములునీ వి కద్వ యనిన, 

రము ప్రధ్యనమైన కర్మ లను జసే్యప్రము చేయుటు వచిచ నవి రరప , వాట్టకి ముఖాా ర్నాము లేదని 

మీమాంసుల వాదము.  

 

కనుక, ఇట్లల దేవరలు విప్గహ్, జజ్ఞఞన్తదులు చెరప బ్డక పోవ్యట వలన వారికి అధికార్ముండదు 

అనునద్వ పూరి్ రక్షము. వారి ప్రకార్ము ఆ దేవరలు ఫలప్రద్వరలు కారు. కాలాంరర్భ్యవి అయిన 

కర్మ నుండి ్నా మైన అపూరి్ మనుబ్డునద్వయే ఫలము నిచుచ నద్వ అని వారి అభప్పాయము.  

 

ఇచచ ట అధికారిరి ము అనగా నేమియో తెల్సికొందము. అధికారిరి మును న్తలోు ముఖా  

నియమములు చెరప బ్డినవి.  
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1. అరినారి ము(ప్రయో్నమును ఉదేదశ్చంచి ప్రవరింేచునపుప డు ద్వని యందు అరినారి ము కల్ ో

యుండవలెను. అనగా ప్రకృరమున మోక్షేచా ) 

 

2. స్త్మర్నాా ము(ఏద్వ అప్తక్షించబ్డుచునీ ద్ధ రాా ధ్నమును అనుషింాచుటును, రన్తమ ర్మోున 

ప్రవరింేచుటును సమర్నార కల్ ోయుండవలెను) 

 

3. జజ్ఞఞ నము 

 

4. శాత్తసమేుచే బ్దధింరబ్డక అనగా శాత్తస ేవిర్గధ్ము లేక యుండవలెను 

 

పూరి్  రక్షము ప్రకార్ము శ్కి,ే జజ్ఞఞ న, శ్రీర్ములు లేని దేవరలు అరినారి , స్త్మర్నాా , జజ్ఞఞ నములు 

సిద్వంిచవ్య కనుక వారికి ప్బ్హ్మ విదా్వ ధికార్ము లేదని పూరి్ రక్ష వాదము.  

 

ఇక సిది్వంరభ్యగమును విచారించుదము.  

 

దేవరను అంగీకరించి, అందు చెరప బ్డిన ఫల ప్రదాి దులు అంగీకరించక, అపూరి్ మను ప్కొర ే

రరేి మును కల్ప ంచి ముఖా రి మును దేవరు కాక కర్మ ు ఆపాద్వంచుట అసంగరము. “స ఏనమ్ 

ప్ీరః ప్ీణాతి” అను వాకా మున దేవరు ప్ీతి చెరప బ్డినద్వ. కనుకనే దేవరు శ్రీర్మును, 

ఇంప్ద్వయములు సిద్వంిచును. ఇట్లల ప్ుతి వాకా ములను ఉప్తక్షించుటయే కాక అప్ుర కలప నము 

చేయుట వేద విరుదమిై, అంగీకార్ము కాదు. ప్ుతుల ప్రకార్ము దేవరలును, వారి శ్రీర్ములును, 

వారి ఫలప్రదాి దులును ఇవి అనిీ యూ ప్పోకమేులే. కనుక దేవరలు కూడ ప్బ్హ్మ విదా్వ ధికార్ము 

కలదని సిది్వంరము. 

 

SLOKAM-118: శ్బాద ామ  లౌక్తక్వరా్వకృతిరియమథవా దేవాఽతో న రస్త్ా  

118. శ్బాద మా  లౌక్తక్వరా్వకృతిరియమథవా దేవాఽతో న రస్త్ా  

ప్బ్హ్మమ పాస్యరా నార్హమ్ ప్ురరరిహ్ర్ణమ్ కలప నమ్ 

చాఽప్ురసా । 

విశి్ ప్సషాట  చ మా భూదనుమితి విష్యః రరప రస్యేి ష్ శాస్త్త్ఃే 

నిర్వర ధైస్త్న ాప్రః ప్పాక్ సి యమప్ విభనా నవ శ్కా్వ రలారః।। 
 

ఇయమ్ దేవా- ప్బ్హ్మ విదా్వ ధికార్ విచార్మును విష్యమైన దేవర 

శ్బ్దద మా - “ఇంప్ద్వయ సి్త్ హ్య” మొదలైన వాకా ములల్వ చతురీనావిభకి ే యందునీ  ఇంప్దశ్బ్దద ద్వ 

రూరమే 

అథవా- లేద్వ 

లౌకికార్భనా కృతిః- ల్వకప్రసిదమిైన అగ్నీ  మొదలైన రూరములు గల అర్నాసి రూరము కావచుచ ను 

అరః- అందువలన దేవర యనునద్వ అచేరనమైన శ్బ్దద ద్వ రూరములు కల్నోద్వ కనుక 

రసా్త్ ః- అట్టట దేవరు 

ప్బ్హోమ పాస్త్ న- ప్బ్హోమ పాసనము సంభవించదు.  

ఇతి- అని చెపుప ట 

అన్తర్మా్- వైద్వక సిదమిు కాదు 
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ప్ుర రరిహ్ర్ణమ్- దేవాప్ీతి చేరనే ఫలము లభంచును అను ప్ుతిప్పోకమేైన ారప రా్ మును 

విరుదమిు. ఇట్లల చెప్ప న “స ఏనమ్ ప్ీా ప్ీణాతి” మొదలైన ప్ుతి వాకా ములను 

రరిహ్రించినటలగును 

అప్ురసా  కలప నమ్ చ- ప్ుతిప్పోకమేు కాని అపూరి్ ము మొదలైన వాట్టని కల్ప ంచుట ఇాా ద్వ 

ద్ధష్ములు సంభవించును.  

విశి్ ప్సషాట - సర్ి ్గ కా ర్ణుడైన రర్మారమ  

అనుమితి విష్యో మా భూత్ చ- అనుమానము వలన తెలుస్తకొనబ్డగలదు అను నిర్యీము 

సంభవించదు. ఏలనన(రర్మారమ  ప్ుతి ప్రమాణము చేరనే సిదమిగును) 

ఏష్ః తు- ఈ ్గనిీ ర్భమ ర యైన రర్మారమ   

రరప ర్ః- ఆ రర్మారమ ను ప్రతిపాద్వంచు ారప రా్ ములును 

నిర్భర ధైః- ఇరర్ ప్రమాణములచే బ్దధింరబ్డనివియును అయిన 

శాత్తతటఃే- అనేక ప్ుతి వాకా ముల వలన  

ప్పాక్- వెనుకట్ట శాత్తసయేోనిాి ధికర్ణమున 

జస్త్నా ప్రః- జస్త్నా ప్ంచబ్డిన 

విభున్త- సరేి శి్ రుని వలన 

సి యమప్- ాను కూడ రనను 

శ్కాా రలారః నైవ- కాదని జస్త్నా ప్ంచుటు శ్కివేంతుడు కాడు 

అందువలన రర్మారమ  లేడని చెపుప టు అవకాశ్ము లేదు. 

 

ప్బ్హోమ పాసనము విష్యముల్వ దేవరలు అధికార్ము కలద్వ, లేద్వ యను విష్యము ఇచచ ట 

విచారించబ్డు చునీ ద్వ.  

 

వెనుక చెరప బ్డినట్లల, అధికార్మనగా, అరినారి , స్త్మర్నాా ములతో బ్దట్ల, శాత్తసజే్ఞఞ నమును, శాత్తస ే

ఆమోదమును కూడ కల్ ోయుండుట యని తెల్సికొని యునీ్త ము.  ఇచచ ట ఈ విష్యములు 

వివరింరబ్డుచునీ వి.  

 

పూరి్ రక్షము- పూరి్ రక్షము పూరి్ మీమాంసులు యని వెనుక చెపుప కొని యుంట్టమి. ీరు 

దేవరలను అంగీకరించిననూ, వారికి విప్గహ్ము గాని, జజ్ఞఞ న, శ్ుేలు గాని యునీ ట్లల అంగీకరించరు. 

అనగా శ్బ్దమే దేవర గనుక అద్వ అచేరనప్పాయమే యగును. కనుక, అట్టట దేవరు 

అధికార్ముండదు. యాగాద్వ కర్మ లే ప్రధ్యనములు. అటెటలన దేవరను ఏల అంగీకరించవలెననీ , 

అట్టట దేవరను ఉదేదశ్చంచి, సి్త్ హ్యకార్ములతో చేయబ్డు ప్దవా ాా గమే యాగమనబ్డుచునీ ద్వ. 

అట్టట యాగాద్వ కర్మ ల వలన సి రో్భద్వ ఫలములు లభంచును. కనుక ఇచచ ట యాగాద్వ కర్మ లు 

ప్రధ్యనములును, దేవర అప్రధ్యనమును అనగా రదంగమునూ అగుచునీ ద్వ. అయినచ్చ, దేవరలు 

ఫలమునిచుచ నని, చెప్ప డు ప్ుతి వాకా ములు కలవ్య కద్వ యనిన, అవి వాట్టకి ప్రధ్యనమైన 

కర్మ లను జసే్యప్రము చేయుటు వచిచ నవే రరప  దేవాప్పాధ్యనా ము చెపుప టు కాదు అని వారి 

సమాధ్యనము. మఱి ఫలమెట్లల లభంచుచునీ దను ప్రశీ్ ు, కాలాంరర్భ్యవి అయిన ఫలమును 

కర్మ  ్నా మై, అర్భనారతి ేవలన కల్ప ంచబ్డిన అపూరి్ ముచే ఫలమీయబ్డునని వారి సమాధ్యనము. 

 

సిది్వంరము- ఇట్లల దేవరను మాప్రము అంగీకరించి, వాట్టకి ప్ుతులల్వ చెరప బ్డిన 

ఫలప్రదరి మును అంగీకరించుండుట ప్ుతి విరుదమిు. “స ఏనమ్ ప్ీరః ప్ీణాతి” మొదలైన 

వాకా ములల్వ దేవరు ప్ీతి కలదని చెరప బ్డినద్వ. కనుక దేవరు ఇంప్ద్వయములు, శ్రీర్ము 

కలవని తెల్యుచునీ ద్వ. కనుక వారికి ఫలప్రదరి మును కలదనియే ప్ుతి బ్దధించును. అట్లల గాక, 

అపూరి్ మను రరేి మును అనుమానప్రమాణముచే కల్ప ంచి చెపుప ట ప్ుతి సమమ రము కాదు. 
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అనగా ఇచచ ట ప్ురరరిహ్ర్ణమును, అప్ుర కలప నమును అను రండు ద్ధష్ములు కలవ్య అని 

జీ పమాన్ దేశ్చులు ఈ జశ్చలకమున బ్దధించుచున్తీ రు.  

 

ఇట్లల స్త్మానా  యాగదేవరల విష్యమును చెప్ప న ప్దర, ఈ జశ్చలకము ఉరరే్భర్ నామున, సరి్  

రర్దేవర అయిన రర్మారమ  గురించి వచుచ  ఆక్షేరమును నిర్సించుచున్తీ రు జీ పమాన్ దేశ్చులు.  

 

శాత్తసయేోనిాి ధికర్ణమున, అనుమానప్రమాణముచే రర్ప్బ్హ్మ ము తెల్సికొనబ్డడు అని 

నిరూప్ంచబ్డినద్వ. అంతియే రరప  ఈశి్ రుడు నిర్సించబ్డలేదు. అందువలన ఈశి్ ర్భసినారి  

విష్యమున సంశ్యము లేదు.. అట్టట నిరూరణమున ఇరర్ ప్రమాణాలంబ్నము అచచ ట 

నిర్సించబ్డినద్వ. ఇట్లల శాత్తసపే్రమాణసిదిుడైన రర్మారమ  సిదరిి మును ాను సరేి శి్ రుడును, 

సరి్ శ్కిమేంతుడును అయినను కూడ, అట్టట రర్మారమ కైనను రది్వ ష్యనిర్సనము  స్త్ధా్ ము 

కాదు. కనుక దేవాసిదరిి మును, రరు లప్రదరి మును ఇచచ ట స్తస్త్నా ప్రమగుచునీ ద్వ. 

 

SLOKAM-119: స్త్మర్ాా ం దేవానాముచిర రనుభృామరిాా ారభాజ్ఞమ్ 

119. స్త్మర్ాా ం దేవానాముచిర రనుభృామరిాా ారభాజ్ఞమ్ 

సమప దాే త్తతి ాస్త్మప్ భవతి రర్గపాసివేరో్వధిక్వర్ః। 

ఖా్య రం మస్త్నేాజర్వాాదప్రభృతిషు నిఖిలం బాధ్ద్ధషాదా భావే 

మిథాే తుా ద్ధఘష్యనసేన ి ర ఇహ్ కథిాం మానాం విసమ ర్ని।ే। 
 

ఉచిరరనుభృామ్- (ఉపాసను) రగ్నన శ్రీర్మును కల్నో 

దేవాన్తమ్- దేవరలు 

స్త్మర్నాా మ్ సమప దాే ర- సమర్నార (్నమ  స్త్మర్నాా ము, కర్మ స్త్మర్నాా ము, బుద్వసి్త్మర్నాా ము) 

సిద్వంిచుగాక 

ారభ్యజ్ఞందేవాన్తమ్- ఆధా్య తిమ కాద్వ ారములను గల దేవరలు  

అరినాా  సమప దాే ర- అరినారి మను ఆప్తక్షారూరము సిద్వంిచు గాక! 

ఇతి- ఈ విధ్ముగా సిద్వంిచుట వలన  

ాస్త్మప్- దేవరలు కూడ 

రర్గపాసివేరో్భధికార్గ భవతి- రర్మాతోమ పాసన విష్యవాకా మున యోగా ర యుండును 

మత్తనే్తర్ నావాదప్రభృతిషు- “వప్్హ్సఃే పుర్ందర్ః” మునీ గు మంప్రములను, కర్మ లను 

ప్రశ్ంసించెడు అర్నావాదముననూ, కర్మ లను విధించు  ప్బ్దహ్మ ణ భ్యగముననూ 

నిఖిలమ్ ఖాా రమ్- దేవరలు రూరమునీ దనియూ, హ్విసా్త  సీి కరించెదర్నియూ, జజ్ఞఞ న, 

శ్కాేా దులు కల్ ోయుందుర్నియూ, ఇట్టట విష్యములనిీ యూ సప ష్టముగా తెల్యుచునీ ద్వ 

మిథాే తి ఉద్ధఘష్యనఃే- (ఇవి అనీి యు) మిథా  యని నిప్ష్ప యో్నముగా ఉద్ధఘషించు 

నిరీశి్ ర్మీమాంసులు 

కథిామ్- (మీమాంస్త్శాత్తసే్త్ర్ంభమున) రమచేరనే చెరప బ్డిన 

సి రః మానామ్- వేదమును సి రఃప్పామాణా ర కలదను విష్యమును 

ఇహ్- దేవా విష్యమున  

విసమ ర్ని-ే (ామే) మర్చుచునీ్త రు. 

 

వెనుకట్ట జశ్చలకమున చెరప బ్డిన విష్యానిీ  ఇచచ ట విసృేరముగా వివరించుచున్తీ రు జీ పమాన్ 

దేశ్చులు.  
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అధికార్మనగా అరినారి , స్త్మర్నాా ములును, శాత్తసజే్ఞఞ నమును కల్యోుండుటయును, శాత్తసమేుచే 

బ్దధింరబ్డుండుటయూ కావలయునని వెనుక తెల్సికొని యునీ్త ము. ఇవి దేవరల 

విష్యముల్వ ఎట్లల సిజద్వంిచుచునీ వ్య ఇచచ ట చూచెదము.  

 

1. పుర్భణేతిహ్యసముల యందు వేద్వరహ్యర్భదులవలన బ్దధించబ్డి దేవరలు రర్మారమ ను 

ప్పారి నాంచుటయును, ఆధా్య తిమ కాద్వ ారములచే ీడింరబ్డి రర్మారమ ను శ్ర్ణు జొచుచ టయును 

ప్రసిదమిే. అటేల, సరి్ దుఃఖస్త్మానా నివృతితేో బ్దట్ల మోక్షాప్తక్ష కూడ ీరికి యుండునని 

ఉరనిష్తేులయందు కానప డును. (ఈ విష్యము వెనుక దహ్ర్భధికర్ణమున చూచియునీ్త ము). 

కనుక దేవరలు అరినారి ము కలదు అని తెల్యుచునీ ద్వ.  

 

2. స్త్మర్నాా ము మూడు విధ్ములుగా నుండును.  

- ్నమ స్త్మర్నాా ము : స్త్తిి క ్నమ  కల దేవరలు ్నమ  స్త్మర్నాా ము కలదనునద్వ స్తసప ష్టము 

 

-కర్మ స్త్మర్నాా ము: శ్రీర్సంబ్ంధ్ముండుట వలన కర్మ స్త్మర్నాా ము కల్యోుండుట యందు 

అభా ంరర్ము లేదు 

 

-బుద్వసి్త్మర్నాా ము: స్త్తిి కబుద్వ ికల్ ోయుండుట వలన బుద్వసి్త్మర్నాా ము కల్నో వార్ని సప ష్టము 

 

3. బుద్వసి్త్మర్నాా ము కల్ ోయుండుట వలన శాత్తసజే్ఞఞ నము పంద్వయుండుట యందు ఆక్షేరణము 

లేదు 

 

4. వేదముల యందు దేవరలు యాగానుషాానము, రర్ప్బ్హోమ పాసనమును అనుమతించబ్డినద్వ.  

 

కనుక, దేవరలు ప్బ్హోమ పాసన్తధికార్ము కలదని సిదమిగుచునీ ద్వ.  

 

ఇక, పూరి్ మీమాంసులు చెప్ప డు “దేవరలు విప్గహ్యదులు లేవ్య”  అను వాదమును 

సమాధ్యనము. “వప్్హ్సఃే పుర్ందర్ః” మునీ గు ప్ుతివాకా ముల పుర్ందరుడు వప్్హ్సే్తడని 

చెప్ప నపుప డు పుర్ందరునికి శ్రీర్మునీ ట్లల చెరప బ్డినట్లల స్తసప ష్టము. “వాయుః. ...స్యి న 

భ్యగధ్యయేన ఉరధ్యవతి” వంట్ట అర్నావాదములందు కూడ వాయువ్య వేగముగా వెళ్ళె  దేవర, రను 

యాగమునందు ఈయ బ్డిన భ్యగమును తీసికొని పోవ్యచునీ్త డు” అను అర్నాముల వలన వారి 

అరినారి , స్త్మర్నాా ములు తెల్యుచునీ వి.  

 

కాని, “ఇట్టట అర్నావాదములనీి యూ మిథా యే” అని పూరి్ మీమాంసుల వాదసమర్నానము. 

 

ఇచచ ట ప్రమాణమనగా ఆ పూరి్ మీమాంసులు ఏమి చెప్ప దర్గ చూరము. “అగృహీరప్గాహి 

జజ్ఞఞ నమ్ ప్రమాణమ్” అని వారు చెప్ప దరు. అనగా ముందు తెల్యని ద్వనిని తెల్య(జ్పుప నద్వ 

ప్రమాణమనబ్డును. యాగాదులను, దేవరలను, కర్మ ఫలములను గురించి మను ఇద్వ వర్ు 

తెల్యదు. ద్వనిని తెల్య(ేయునద్వ వేదమే. కనుక, తెల్యని యాగాద్వ విష్యములను 

తెల్య(ేయునట్టట వేదము ప్రమాణమే అగును.  

 

అంతియ గాక అట్టట ప్రమాణమున కార్ణద్ధష్ములుండర్భదు. అట్లలనే వేఱొక జజ్ఞఞ నముచే 

బ్దధింరబ్డర్భదు. వేదమును ఈ లక్షణములు కలవ్య. వేదము నిరా ము, ద్వనిని ర్చించిన వారు 
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ఎవి రునూ లేరు. ద్వనిని బ్దధించుటు వేఱొక ప్రమాణమును లేదు. ఇట్టట వేదము 

సి రఃప్రమాణము.” 

 

ఇట్లల “సి రఃప్రమాణము” అని మీమాంసులచే చెరప బ్డిన వేదమే దేవరలు విప్గహ్యదులు 

కలవనియూ, వారికి ఫలప్రదరి ము కలదనియూ, దేవరలు ఉపాసన్తదులననుషింాచుటయూ చెప్ప  

యుండుట చేర ద్వనిని ద్వచిప్ట్టట దేవరలు ప్బ్హ్మ విదా్ధ పాసన్తధికార్ము లేదని మొర్ప్ట్లటట 

అసంగరము. కనుక దేవరలు అధికార్ము కలదని ఇచచ ట జస్త్నా ప్ంచబ్డినద్వ 

 

SLOKAM-120: దేి ధ్యవృతేిః జసే్తతౌసా్త్ త్ సి రర్గుణముఖీ ప్పాకనే్న ావదరా్వా  

120. దిే ధ్యవృతిేః జసే్తతౌసా్త్ త్ సి రర్గుణముఖీ ప్పాకనే్న ావదరాా్వ  

నిరి్వరా్ ః రశ్చచ మాయామప్ నిప్యణధియా ముఖా ధ్రమ కదేశ్ః। 

రుచా రా్వయామ్ చ రసా్త్ మనృరకథనతో ర్గచనా న హా్ ముగే ి

భూారే ాక్వ జసే్తతిస్త్న ా ద్వతి మునిగద్వరమ్ గౌణాదేరాి వృరేా ృై ।్। 
 

జసే్తతౌ- ప్రసే్తరమైన అర్నాములను ప్రశ్ంసించు అర్నావాదములు మొదలైన వాకా ముల యందు 

వృతిఃే- రము ఉదేదశ్మైన ప్రశ్ంసను ప్రతిపాద్వంచు ప్రవృతియేు 

సి రర్గుణముఖీ- రమ గుణములతో, వేఱొకరి గుణములతో 

దిే ధ్య సా్త్ త్- రండు విధ్ములుగా నుండును. అందు 

ప్పాకనే్న- రన గుణములను ఉరయోగ్నంచి వచుచ  జసే్యప్రములు 

అర్భనా ా  ావత్- స్త్ర్నాకముగనే యుండును 

రశ్చచ మాయామప్- ఇరరుల గుణములతో వచుచ  జసే్యప్రముల కూడ 

నిపుణధియా- వివేకబుద్వ ికలవాని వలన 

ముఖా ధ్ర్మ కదేశ్ః నిరి్భరా్ ః- ముఖా ధ్ర్మ ముల యందు ఏకదేశ్మును తీస్తకొని నిర్యీము 

చేయవలయును. అనగా న్నవే ఇంప్దుడవ్య, న్నవే చంప్దుడవ్య అని చెపుప  జసే్తతి వాకా ముల యందు 

జసే్తతించబ్డు మనుషుా ని యందు రర్మైశి్ రా్ ము, సరి్ ్ఞరి ము మొదలైనవి పూర్మీుగా 

లేునీ నూ ఆయాయా గుణముల ఏకదేశ్మైననూ(కొంరయైనను) ఉండవలెను. అట్టట జసే్తతి 

వచనములు ఔరచారికమే అయిననూ సంపూర్మీుగా అర్నాూనా ములు కావ్య 

రుచా ర్భనాయామ్ రసా్త్ మ్ చ- జసే్యప్రప్రవృతియేూ అరనిని సంతోషింర(ేయుటు ప్రవృరమేైననూ 

అనృరకథనరః- “ఈ ఔష్ధ్ము అమృరము” వంట్ట అసరా వచనముల వలన 

అముగెటఃి- ప్ౌఢులైన ్నము యందు  

ర్గచన్త న హి- విచార్ము చేయక ప్రవరింేచు బుద్వ ికలుగదు 

భూారేనా కా జసే్తతిః సా్త్ త్- యథావసినారమైన విష్యమును వరింీచు సమయమున అద్వ జసే్తతి 

ఎటలగును 

ఇతి మునిగద్వరమ్- ఇట్లల తెలెప డు ఋషివాకా ము 

గౌణాదేః- క్వలము ఔరచారికసే్తతిని నివరింేర(ేయుటు వచిచ నద్వ. 

 

మీమాంసులు జసే్యప్రరర్రి ము అర్నావాదములకని అంగీకరించిరి. ఇట్టట జసే్తతి యనినచ్చ అందు  

యథార్నాముండదు, అట్టట అనృరవాకా ముల యందు చెరప బ్డు విష్యములు ప్పామాణా ర 

లభంచదు. ఈ విధ్ముగా చెరప బ్డుట వలన దేవరలు చెరప బ్డిన విప్గహ్యదులు కూడ 

అప్పామాణికమే. కనుక, దేవరలు అధికార్ము లేదు అని పూరి్ రక్షము.  
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దీనికి సమాధ్యనమును ప్కింద్వవిధ్ముగా ఈ జశ్చలకమున అనుప్గహించబ్డినద్వ.  

 

గుణికిన్న, గుణమునునూ సంబ్ంధ్మును తెలుప నదే జసే్తతి కారా్ ము. ఇద్వ రండు విధ్ములు 

 

1. రన గుణముతో చెపుప ట- అనగా యథార్నామును చెపుప ట. ఒక వసే్తవ్యనందల్, లేక ఒక వా కి ే

యందల్ వాసవేమైన గుణమును ప్రసే్తతించుట. ఇద్వ సి గుణద్వి ర్కసే్తతి.  

 

శాత్తసమేులు సరేి శి్ రుని అరహ్రపాపామ  మొదలైన అనేక కళా్య ణగుణములతో 

ప్రశ్ంసించుచునీ వి. ఈ గుణములు సరిే శి్ రునికి సి్త్ భ్యవికములు. కనుక ఇవి 

సి గుణద్వి ర్కములు.  

 

2. ఇరరుల గుణములతో చెపుప ట— దీనినే ఔరచారికముగా చెపుప ట లేద్వ అప్రధ్యనముగా చెపుప ట 

అని చెరప వచుచ ను. మఱియొక వసే్తవ్య యంద్ధ, వా కి ేయంద్ధ ఉనీ  గుణములను వేఱొక వసే్తవ్య 

లేద్వ వా కి ేయందు ఆపాద్వంచి చెపుప ట. న్నవ్య ఇంప్దుడవ్య, చంప్దుడవ్య వంట్ట వాకా ములు దీనికి 

ఉద్వహ్ర్ణములు. ఇచచ ట జసే్తతి చేయబ్డు వా కి ేయందు ఆ ఇంప్దుని, లేద్వ చంప్దుని గుణములు 

సంపూర్మీుగా లభంచవ్య. కొనిీ  గుణములు మాప్రమే లభంచవచుచ ను. ఇట్లల చేయబ్డు జసే్తతి 

ఔరచారికమనబ్డును. 

 

కనుక, ఇట్టట రండు విధ్ములైన జసే్తతుల వలననూ తెల్యునవి అర్నావాద జసే్తతి రూరములైనను అవి 

ప్రమాణములే యగును.  

 

ఇచచ ట ఒక ఆక్షేరము. ఒక చినీ  ప్లలవానికి ఔష్ధ్ము స్యవింర(ేసినపుడు ఆ ప్లలవానికి ద్వనిని 

గురించి అద్వ అమృరము, మధ్యర్ముగా నుండును అని స్యవింర(ేయుదుము. లేని ద్వనిని 

చెప్ప డు అట్టట అసరా  వాకా ములు కూడ జసే్తతి వాకా ములే కద్వ! కనుక, జసే్యప్రము అనినపుప డు అద్వ 

యథార్నామా, లేక ఔరచారికమా అని ఎట్లల చెరప గలము. అనగా చెపుప టు స్త్ధా్ ము కాదు అని 

ఆక్షేరము. 

 

దీనికి సమాధ్యనము— 

ఇచచ ట చెరప బ్డిన ఉద్వహ్ర్ణము విష్మమైనద్వ. అనగా చినీ ప్లలల విష్యమున వారిచే మందు 

తినుప్ంచుటు అసరా ము చెప్ప నపుప డు ద్వనిని వారు ా కా ల్కముగా నమిమ నను, అట్టట 

వాకా ములు ప్ౌఢులు లేద్వ అట్టట మోహ్ము లేనివారు విశి్ సించరు. కొలద్వ జజ్ఞఞ నము కల 

చినీ ప్లలలు కూడ, అట్టట వాకా ములను విని ఔష్ధ్ము స్యవించరు. మొదట్ట స్త్రి స్యవింర(ేసిననూ, 

ప్దర ఆ వాకా మును విశి్ సించరు. కనుక, ఇట్లల అసరా గుణములతో చెరప బ్డు వాకా ములు 

అందరి విష్యముననూ జసే్యప్రములు కాజ్ఞలవ్య.  

 

మఱియొక ఆక్షేరము— “యథార్నామును చెపుప ట జసే్తతి ఎటలగును! లేని ద్వనిని చెప్ప నపుప డే అద్వ 

జసే్తతి అనబ్డును కద్వ! కనుక జసే్తతులనీి యూ లేనిద్వనినే ప్రసే్తతించును” అని ఒక వాదము.  

 

ద్వనికి సమాధ్యనము—ఒకరికి సి భ్యవసిదమిైన గుణములతో జసే్యప్రము చేయునపుప డు ద్వనిని 

ఔరచారికమని భ్యవించర్భదు. సి యంసిదమిైన గుణములను బ్హిర్రోము చేయుటక్ అట్టట జసే్తతి 

ప్రవృరమేగును.  

 

అనగా, ఇచచ ట చెరప బ్డినట్లల, మొదట్ట జసే్తతి యథార్నాసే్తతి వర్మోును చెంద్వనద్వ, ఇద్వ 

ఔరచారికము కాదు. 
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ఇచచ ట జీ పసి్త్ మి దేశ్చుల ప్పాచారుా లైన వర్దగురువ్యలు అనగా జీ పమాన్ నడాదూర్ అమామ ళ్ చేర 

చెరప బ్డిన “జీ పరజరేి స్త్ర్ీ ప సూకి”ే యందు చెరప బ్డిన ఐదు జశ్చలకములు(31 నుండి 35 వర్ు) 

సమ ర్ణీయములు. అందు రండవ జశ్చలకము యొకక  చివరి పాదము ఇచచ ట ఈయబ్డు చునీ ద్వ.  

 

“కథమసా గుణేన కథిత్తన నుతిర్భ వతి”  

 

అనగా “లేని గుణమును చెపుప ట జసే్తతి ఎటలగును! “ అని జీ పమాన్ వర్దదేశ్చులు ప్రశీ్చ ంచి, లేని 

గుణమును చెపుప ట జసే్తతి కానేర్దు, ఉనీ  గుణమును చెపుప టయే జసే్తతి యగును” అని 

అనుప్గహించిరి. కనుక, అర్నావాదములు చెప్ప డు దేవావిష్యములు కూడ యథార్నాములే 

యగును. కనుక వారికి ప్బ్హ్మ విదా్వ ధికార్ము కలదను విష్యము సిదమిగుచునీ ద్వ. 

 

SLOKAM-121: నానాదేహాప్శే్కే్వః కథమిహ్ యుగరరా ర్మ సనిా ధ్ా నర్వహ ః 

121. నానాదేహాప్శే్కే్వః కథమిహ్ యుగరరా ర్మ సనాి ధ్ా నర్వహ ః 

రరేది ృాేనసేత్తేి  ప్ుతిషు భవతి నానిరా  యోగః ప్రవాహాత్। 

క్వణోాదౌ కర్ృేవాదః ప్రవచననియతో వేదనిరా రి సిదిేః 

ఈశ్ః ప్పాచీనకలప ప్కమర ఉరద్వశేది ర్సోరేఽోప్ వేద్వన్।। 
 

న్తన్తదేహ్యప్ ే శ్కేాః- ఒక్ సమయమున రమ రమ సంకలాప నుగుణముగా ప్ుక  దేహ్ములను 

పందగల శ్కి ేగల దేవరలు 

ఇహ్- ఈ ల్వకమున 

కథమ్- ఎట్లల 

యుగరత్- ఒక్ సమయమున చేయబ్డుచునీ   

కర్మ సనీి ధా్ నరి్భః- అనేక యాగముల యందు రమను అని యించు విధ్ముగా చేయుటు 

అనరిులగుదురు 

రరే్ ి ృాేనసేత్తేి - ఒకొక కక  మని ంరర్మును రరిమిరమైన కాలమున ఉండదగ్నన సశ్రీర్ 

ఇంప్ద్వద్వ వృాేంర సంబ్ంధ్మునీ నూ 

ప్ుతిషు- వేదముల యందు 

ప్రవాహ్యత్- ఒక కలప మున ఇంప్దునికి బ్దులుగా రరువాతి కలప మున సజ్ఞతీయుడైన అట్టట ఇంప్ద్వద్వ 

ప్రవాహ్మునీ టెటలన 

అనిరా  యోగః న భవతి- ప్రవాహ్ము నిరా ము కనుక అనిరా  సంబ్ంధ్ము కలుగదు 

వేద నిరా రి  సిదిేః- వేదము నిరా ము అనునద్వ సిదమిు కనుక 

కాణోాదౌ- కాఠక, విశిా మిప్ర సూక ేమొదలైన వేద విభ్యగకాండ విశేష్ముల యందు 

కర్ృేవాదః- కర్ృేరి ము చెరప బ్డుట వలన 

ప్రవచన నియరః- కాండలను ప్రవచనము చేయుట అను నియమము వలన వచిచ నద్వ 

వర్ ీసరేఽోప్- వర్మీుల సృషిటని అంగీకారించిననూ 

ఈశ్ః- రర్మారమ  

ప్పాచీనకలప ప్కమరః- పూరి్  కలప ముల యందు ఆనుపూరిీ విశ్చష్టమైన వేదర్భశ్చ పూరి్  కలప ముల 

నుండు విధ్ముననే అదే ప్కమమున ఉరరే్గరరే్ కలప ముల కూడ  
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వేద్వన్ ఉరద్వశేత్- వేదములను ఉరదేశ్చంచెను. “యో ప్బ్హ్యమ ణమ్ విదధ్యతి పూరి్ మ్” మొదలుగా 

చెరప బ్డినట్లల చతురుమ ఖ ప్బ్హ్మ ు ానే ఉరదేశ్చంచును. కనుక, వేద నిరా రి మును ఎట్టట 

భంగమును వాట్టలలదు. 

 

ఈ జశ్చలకమున జీ పమాన్ దేశ్చులు అనుప్గహించిన విష్యములు జులరమేుగా ప్కిందన్నయబ్డినవి.  

 

1. దేవరలు విప్గహ్ము కలదు. వారు అనేక శ్రీర్ములను ధ్రించగలరు. అట్టటచ్చ, ఒక్ కాలమున 

వివిధ్కర్మ లను చేయుట వలన అనిీ  కర్మ ల యందును ఒక్ ఇంప్దుడు మొదలైన దేవరలెట్లల 

సిద్వంిచెదరు అను సంశ్యమును సమాధ్యనము.  

 

2. దేహ్ము అనిరా ము. ద్వనిని తెల్య(ేయు వేదము నిరా ము. అట్లల నిరా మైన వేదము 

అనిరా మైన శ్రీర్ములతో నుండు ఇంప్ద్వదులను, వారి వాా పార్ములను చెపుప నపుప డు నిాా నిరా  

సంయోగము కలోును కనుక అద్వ ద్ధష్మా అను సంశ్యమును రరిషాక ర్ము.  

 

3. వేద నిరా రి వివర్ణము.  

 

పన నుటటంకించబ్డిన విష్యముల వివర్ములు చూరము.  

 

1. దేవరలు దేహ్ధ్యరులనునద్వ వేదప్పోకమేు. కాని వారి శ్రీర్ములు పారినావములు కావ్య. అందువలన 

మను తెల్యు భౌతికరరిమితులు వారి శ్రీర్ములు అని యించవ్య. కనుక, ఒక్ అగ్నీ  అనేక 

య్ఞముల వదద సిద్వంిచుటు అభా ంరర్ము లేదు. 

 

2. మన సిది్వంరమున వేదమే కాక ఇంప్ద్వదులూ నిరా ములే. అందువలన నిాా నిరా సంయోగమనే 

ద్ధష్ము ర్భదు. అయిత్త ఆరమ  వంట్టవి కొనిీ  అన్తద్వ నిరా ములైనచ్చ, శ్రీర్భదులు ప్రవాహ్తో 

నిరా ములు. అనగా, వెనుక కలప ముల్వ నునీ  ఇంప్దునికి సజ్ఞతీయుడైన ఇంప్దుడు రరి్భ తి 

కలప మున రర్మారమ చే నియమింరబ్డును. ఇంప్దుడు అనునద్వ ఒక రదవి. ద్వనిని ఒకొక కక  

కలప మున ఒకొక కక  జీవారమ  అధిషింాచి యుండ వచుచ ను. రదనుగుణమైన కారా్ నిరి్ హ్ణమును 

రర్మారమ  సంకలప ముననుసరించి ఆ జీవారమ  నిరి్ రింేచును. కనుక నిాా నిరా సంయోగమను 

ద్ధష్మును ఇచచ ట ావ్యలేదు.  

 

3. వేదముల నిరా రి ము విష్యమై వివిధ్ శాత్తసకేారులు అనేకరీతులల్వ రమ అభప్పాయమును 

తెల్ప  యున్తీ రు.  

 

నైయాయిులు- శ్బ్దము అనిరా ము. ద్వని అర్నాము, రరా ంబ్ంధ్ము కూడ అనిరా ములే. వేదము 

కూడ రర్మారమ  చే సృజింరబ్డినద్వ గనుక అద్వయును అనిరా మే.  

 

2. వైయాకర్ణులు.- అక్షర్ము కాక స్యు టమనునదే శ్బ్దము.  

 

3. మీమాంసులు- వేదము నిరా ము. కనుక శ్బ్దమునూ నిరా మే. వేద్వధా్ యనమనునద్వ 

గురుముఖ్యచాచ ర్ణ, శ్చషుా లచే రదనుచాచ ర్ణారూరమైన ఒక ప్కమము కలద్వ. ఇట్లల 

వేద్వధా్ యనము అనీ ద్వ అనూచానప్కమముల్వ వచుచ చుండుట చేర ద్వనికి నిరా రి  భంగము 

లేదు.  
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ఇక మన సిది్వంరవిష్యమును వచిచ న, రర్మారమ  సృషిట ప్పార్ంభమున పూరి్ కలప మున 

ఆనుపూరిీ విశ్చష్టమైన వేదర్భశ్చని అదే ప్కమముల్వ ఉరరే్గరరే్ కలప ముల యందు చతురుమ ఖునికి 

“యో ప్బ్హ్యమ ణమ్ విదధ్యతి పూరి్ మ్” అని చెరప బ్డినట్లల అనుప్గహించును. అందువలన 

వేదములు నిరా రి  భంగము లేదు.  

 

అయినచ్చ, కాఠక శాఖ, విశిా మిప్ర శాఖ మొదలైన వివిధ్ శాఖలు ఎట్లల తెల్యబ్డు చునీ వనిన 

ఆయా మహ్రాులు ఆయా వేద శాఖలను దరిశ ంచి, రమ రమ శ్చషుా లు ప్రవచనము చేయుట 

వలన ఆ యా శాఖలు ఆ న్తమములతో వా వహ్రింరబ్డుచునీ వి. 

 

SLOKAM-122: వేద్వనామీశ్బుదాి్వ  ప్కమనియమహ్తిః కలప భేదే యదీషాట  

122. వేద్వనామీశ్బుది్వా  ప్కమనియమహ్తిః కలప భేదే యదీషాట  

మంప్ాంశానామ్ రథా సా్త్ నా  ఖలు రదుచిరమ్ ప్వీహి 

స్యమాద్వస్త్మాా త్। 

ఇరామ్ విధ్ా ర్వాాదప్కమ ఇతి నియమే పాక్షికే వా రథాత్తి  

రక్షోఽస్త్ేక్షపాదః రర్మర రరిష్తాో టిమాటీకాం నః।। 
 

కలప భేదే- వేఱ్వి ఱు కలప ములు కలోు సందర్భ మున అనగా చతురుమ ఖును ఒక ద్వనము పోయి 

వేఱొక ద్వనము ప్పాప్ంేచినపుప డు(లేద్వ మహ్య ప్రళయము సంభవించినపుప డు) 

ఈశ్ బుది్వా - ఈశి్ రుని సంకలాప నుస్త్ర్ముగా 

వేద్వన్తమ్- ప్ుతుల యొకక  

ప్కమ నియమ హ్తిః- “అగ్నీ మీళే —ఇషేాి ...” మొదలైన ప్కమ విశ్చష్టమైన నియమము యొకక  

భంగము 

యద్వ ఇషాట - ఒక వేళ అంగీకరించవలసినచ్చ అనగా “ప్రతి మని ంరర్మ్ చైషా ప్ుతిర్న్తా  

విధీయత్త” అని చెరప బ్డిన విధ్మున ఒక కలప మున ఒక ఆనుపూరిి యు, వేఱొక కలప మున వేఱొక 

ఆనుపూరిి యు అంగీకరించబ్డినచ్చ 

మంప్ాంశాంన్తమ్- వేదములందు అంరరూభ రమైనట్టట, మనము ఆచరించవలసినట్టట 

విష్యములను తెల్య(ేయు అక్షర్ర్భశ్చ భ్యగములునూ ఆనుపూరిి  యొకక  నియమము అటేల 

భనీ ముగా నుండును అని చెప్ప న 

రత్- మంప్ాంశ్ముల ఆనుపూరిి  యొకక  అనా థాకార్ణము 

ఉచిరం న ఖలు- సంగరము కానేర్దు. ఏలనన 

ప్ీహి స్యమాద్వ స్త్మాా త్- యాగమున అరిప ంచబ్డు హ్విసా్త  మొదలైనవాట్టకి మూలమైన ప్ీహి 

అనగా ధ్యనా ము, స్యమ యను లర మొదలైన ప్దవా ములు ఎట్లల కలప భేదముల యందునూ వేఱొక 

ద్వనికి రగ్ననట్లలండునో అటేల 

ఇరనామ్- మంప్రముల యందు నియరమైన ఆనుపూరుి ల వలె 

విధా్ ర్ నావాదప్కమః- యాగముల యందు అనుషాానము చేయు విష్యముల యందును, 

యాగసి రూరమును తెలుప  విధివాకా ముల యందును, అటేల అర్నావాదము యొకక  

వాకా ములందును ఆనుపూరిీ ప్కమము నియరముగా నుండరగ్ననద్వ 

ఇతి నియమే- కలప భేదముననూ, ఆనుపూరిీ ప్కమము ఇటేల యుండుట వలన 

పాక్షిక్ రథాత్తేి వా- వేదము యొకక  ఒక భ్యగమైన మంప్ర భ్యగముల ఆనుపూరిీ నియమమును 

అంగీకరించినచ్చ 
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అసౌ ఆక్ష పాదః రక్షః- ఈ రక్షము అనగా ప్రతి కలప మునను రర్మారమ  చేర వేఱ్వి ఱు నిర్భమ ణము 

చేయబ్డునని గౌరమ మహ్రి ాకల్ప ంచిన రక్షము  

నః- రక్షపారము లేక యుకమేు, అయుకమేు అని నిర్యీించు వేద్వంతులైన మను ఈ గౌరముల 

అభప్పాయము  

రర్మర రరిష్త్ కోట్ట మాటీకామ్- వేద బ్దహ్ా మైన సిది్వంరమును ప్రవేశ్చంచుట చేర ద్వని వలన 

మను ఎట్టట హ్యనియును లేదు. 

 

“వేదముల నిరా రి మును భంగము వాట్టలలదు” అని వెనుక చెరప బ్డిన విష్యమునే ఒక 

దృషాటంరముతో ఈ జశ్చలకమున జీ పమాన్ దేశ్చులు వివరించుచున్తీ రు.  సంకల్ప ంచినపుడు రర్మారమ  

సృషిట చేయవలెనని, చతురుమ ఖ ప్బ్హ్మ  సృషిటంరబ్డును. ఆ చతురుమ ఖునికి కూడ మను వలెనే 

రగలు, ర్భప్తి యుండును కద్వ! ఆయన రగట్ట కాలరరిమాణము 1000 చతురుా గముల కాలము. అటేల 

ర్భప్తి కూడ 1000 చతురుా గముల రరిమాణము కలద్వ. చతురుమ ఖునికి ఒక రగలు పూరి ేఅయిన 

ప్దర ఆయన నిదుర్ పోవ్య సమయమున, భూః, భువః, స్తవః యను ల్వకములు లయము చెందును. 

మర్ల ఆయన నిదుర్ లేచినపుడు ఆయనచే రర్మారమ  సంకలాప నుస్త్ర్ము పూరి్ రీతిల్వ 

పునరురప నీ ములగును. “ఏష్ నైమితికేః ప్పోకఃే...ఆరమ భూః” అను వాకా మును అనుసరించి, 

చతురుమ ఖుడు వేదములననుసరించియే ఇంప్ద్వదులను ఆయా ల్వకములల్వ 

చేరన్తచేరనములను పూరి్ ము ప్రకార్ము సృజించునని యర్నాము. అట్టట చతురుమ ఖుని 

ఆయుర్భదయము అనగా 100సంవరా ర్ములు పూరి ే అయిన ప్దర, ప్పాకృతిక ప్రళయము 

సంభవించినపుడు అనీి  ల్వకములును ఆ రర్మారమ  యందు లయమగును. మర్ల ఆ రర్మారమ  

పునసా ంకలప ము వలన పునసా ృషిట సంభవించును. ప్పాకృతిక ప్రళయమును పూరి్ ము 

రద్వర్నాములు ఎట్టట న్తమ, రూరములుండెడివ్య, నూరనముగా సృషిటంరబ్డిన రద్వర్నాములు కూడ 

అట్టట న్తమ, రూరములతో యుండును కనుక దీనినే ప్రవాహ్తో నిరా మని వా వహ్రించెదము. ఈ 

సందర్భ మున చతురుమ ఖుని సృజించిన ప్దర, ఆయను రర్మారమ  అనుప్గహించు వేదర్భశ్చ కూడ 

ఆనుపూరిి  నియమముననుసరించి అనగా వెనుక ప్పాకృతిక ప్రళయమును పూరి్ ము 

చతురుమ ఖునికి అనుప్గహించబ్డిన వేదర్భశ్చయే కనుక వేదనిరా రి  భంగము లేదు. ఇద్వ ఎటలన, 

యాగమున అరిప ంచబ్డు హ్విసా్త  మొదలైన వాట్టకి మూలప్దవా ములైన ప్ీహి(ధ్యనా ము), 

స్యమము(అనబ్డు లర) మొదలైనవి కలప భేదముల వలన మారుప  చెందవ్య కద్వ. అటేల, 

వేదభ్యగములైన మంప్రముల యందును, యాగసి రూరమును తెలుప  విధివాకా ముల యందును, 

యాగమును అనుషాానము చేయు విష్యముల యందును, అటేల అర్నావాద వాకా ముల యందునూ 

కూడ ఆనుపూరిీ ప్కమము నియరనిబ్ద్వరిము. అనగా వేదభ్యగములైన మంప్రభ్యగములు ఇట్లల 

ఆనుపూరిీ ప్కమమును అంగీకరించిన ఉరనిష్ద్వభ గము యొకక  నిరా రి మును కూడ అంగీకరించ 

వలెను కద్వ.  

 

అటెటలన, గౌరమ మహ్రి ా ప్రవచించిన నైయాయిక దర్శ నమున “వేదములు అనిరా ములు” అని 

చెరప బ్డినద్వ కద్వ యనిన, “వారు చెప్ప డుద్వ వేదబ్దహా్ ము కనుక, అద్వ నిష్ప క్షపారముగా, 

యుకేాయుకవేిచక్షణాజ్ఞఞనముతో వా వహ్రించు మను అంగీకార్యోగా ము కాదు” అని 

నిష్క రింాచుచునీ్త రు జీ పమాన్ దేశ్చులు. 

 

SLOKAM-123: సౌక్షామ ా తేులాా భధ్యర్వత్ సహ్కృదరగమాచిా దక్వద్వనా  

రరా్వ త్ 

123. సౌక్షామ ా తేులాా భధ్యర్వత్ సహ్కృదరగమాచిా దక్వద్వనా  

రరా్వ త్ 
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అాా సాా తిదూర్వదర లవదభభవానుదభ వాక్షోర ఘాతః। 

న్వక్షా నే్వ వర్మేానానా ప్ హి స్తర్గణాసదేి దనరేిశి్కేఃే 

ప్రఖా్య ాః సిది్వభేద్వ అప్ జనన రపో యోగ మంప్తౌష్ధిభా ః।। 
 

సౌక్షామ ా త్- రర్మాణువ్యలు వాట్ట ర్చన్త విధ్యనముచే కంట్టకి గ్యచరించని అరా ంర సూక్షమ మైన 

రరిమాణమును పంద్వ యుండుట వలననూ 

తులాా భధ్యర్భత్- అరా ంరస్త్దృశా్ మును కల్నో వసే్తవ్య యొకక  సంసర్మోును పంద్వయుండుట 

వలననూ 

సహ్కృదరగమాత్- చీకట్ట యందునీ  ఘటము మొదలైనవి తెల్సికొనుటు సహ్యయకారి అయిన 

దీరము మొదలైనవి లేనట్లల సహ్కారి కార్ణము లేుండుట వలననూ,  

ఛదకాత్- ద్వగ్న యుండుట వలననూ 

ఆసా  రరా్భ త్- చూచెడు మనుషుా డు విష్యాంరర్ముల యందు మనసా్త  కల్ ో యుండుట 

వలననూ 

అాా సాా - అరా ంర సమీరమునందుండుట వలననూ 

అతి దూర్భత్- అతి దూర్మైన నభో మండలమున నుండు నక్షప్రములు మొదలైన వాట్ట వలె చాల 

దూర్ముగా నుండుట వలననూ 

బ్లవదభభవాత్- మధా్య హీ్ పు వెలుగు నందుండు దీరము మొదట్ట కనీ  బ్ల్ష్మాై భనీ మైన 

ప్రకాశ్ముచే ఆప్కాంరమై ద్వనిని ప్గహించుటు అడమోగునట్లలను 

అనుదభ వాత్- కనీు  కిర్ణముల కనీ  ప్రరా క్షముగా చూచుటు ఉరయుకమేగుట కాకపోవ్యట 

వలననూ 

అక్షోరఘాాత్- కంట్ట ర్గగము మునీ గు వాని చేర ఇంప్ద్వయముల ఉరఘారము చేరను ఈ 

మొదలైన కార్ణముల చేర 

వర్మేాన్తనా ప్- కంట్ట ముందు నుండు రద్వర్నాములు 

నేక్షా ంత్తహి- కండల చేర ప్గహింరబ్డవ్య 

రది త్- అటేల 

స్తర్గణాః- అనీి  ప్రదేశ్ములల్వను  ఉండుటు సమరునాలైన అగ్నీ , ఇంప్ద్వద్వ దేవరల సమూహ్ము 

కూడ 

అంరరిశి్క్ఃే- ాము అంరరి్భనము చెందు స్త్మర్నాా ము ఆ దేవరలు కల్ ోయుండు కార్ణమున 

నేక్షా ంత్త- మన కనీు లు కానప డరు 

్నన రపో యోగ మంప్ర ఓష్ధీభా ః- శాత్తసమేుల యందు చెరప బ్డినట్లల జ్ఞతి మాప్రము చేర 

ప్శాచములు మొదలైనవి, రరసా్త  చేర మహ్రాుల యోగప్రభ్యవము చేర యోగుల మంప్రశ్కి ేచేర 

్రము చేయువారి  ఔష్ధ్ శ్కి ేచేర సిదిుల 

సిద్వ ిభేద్వ అప్- అంరరి్భనమగుట మొదలైన వాట్టకి అనుకూలమైన సిద్వ ివిశేష్ములు  

ప్రఖాా ాః- ప్రసిదమిులు. అందువలన, దేవాదులు మన కంట్టకి కానప డరు అనుట వలన వారి 

అభ్యవమును స్త్ధించుటు ుదర్దు. 

 

“దేవాదులు శ్రీర్ము కల్నో వార్న మన చర్మ  చక్షువ్యలు కానిప ంచవలెను కద్వ, అట్లల దేవరలు 

కానప డరు కనుక అట్టట దేవరల అసినారి మును నిర్యీింరజ్ఞలము” అను యుకి ే వాదమును, 

సమాధ్యనము జీ పమాన్ దేశ్చులు రదుచిరమైన యుకి ేవాదముతో రరిష్క రించుచున్తీ రు.  

 

ప్రరంచముల్వ నునీ  అనేక వసే్తవ్యలను మనము వివిధ్ కార్ణముల వలన చూడలేక పోవ్య 

చునీ్త ము. ఉద్వహ్ర్ణమును, రర్మాణువ్యలు అరా ంరసూక్షమ  రరిమాణము కల్నోవగుట 

వలననూ, అరా ంర స్త్దృశా్ ర కల్ ోయునీ  వసే్తవ్యలు కలసి యునీ పుప డు (అనగా ర్రీ ముల 
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యందు ర్ంగు ర్భళ్ళె  కలసిపోయిన వాట్టని తెల్సికొనలేము కద్వ) వాట్ట స్త్దృశా్ ము వలననూ, 

చీకట్టల్వ నునీ  ఘటాదులు చీకట్టవలననూ, మేఘములచే ఆవృరమైనపుప డు చంప్దుడు 

కనబ్డనట్లల వేరొక ద్వనిచే కరప బ్డి యుండుట వలననూ, చూచునపుప డు మనసా్త  వేరొక 

విష్యమునందు లగీ మై యుండుట వలననూ, అరా ంర సమీరమున నుండుట వలననూ, 

అరా ంర దూర్ముగా (అనగా పాలపుంరల్వ నక్షప్రమండలములవలె) నుండుట వలననూ, 

చీకట్టల్వ కనబ్డు దీరము మధా్య హీ్ పు వెలుగుల్వ కనబ్డనట్లల, ద్వనికనీ  బ్లమైనద్వ ఆ 

రద్వర్నామును ఆప్కమించుట చేరను, స్త్మానా మైన కంట్టతో తీకీ్షమైన కిర్ణములను 

చూడజ్ఞలనట్లలను, కంట్టర్గగము కల్ ో యునీ పుప డు చూడలేకపోయినట్లలను ...ఇట్లల చూడ 

లేకపోవ్యటు అనేక కార్ణములుండవచుచ ను. అంర మాప్రమున దేవాభ్యవమును చెపుప ట 

ుదర్దు. అంత్త కాక దేవరలు ాము అంరర్భనానమగు స్త్మర్నాా మును కల్ ోయుండుట చేర కూడ 

మన కండలు కానప డరు. శాత్తసమేుల యందు కూడ ్ర, హోమ, ఔష్ధ్యదుల చేర యోగులు, 

సిదిులు వంట్ట వారు ాము అంరర్భనానమగుటయు, ప్శాచాదులు కూడ అట్టట అంరర్భనాన స్త్మర్నాా ము 

కల్ ో యుండుటయు, అట్టట వారు కానిప ంచక యుండుటయు స్తప్రసిదమిు. కనుక, దేవాదులు 

కంట్టకి కానప డరు అనుట వలన వారి అభ్యవమును స్త్ధించుట ుదర్దు. 

 

(ఇంరట్టతో దేవాధికర్ణము ముగ్నసినద్వ) 

 

।।మధ్ి ధికర్ణము।।1-3-8।। 

।।సూ.।।మధి్య ద్వష్ట సంభవాత్ అనధిక్వర్ం జైమినిః।।1-3-30।। 

 

మధి్య ద్వషు- మధ్యవిదా్వ దుా పాసనముల యందు 

అసంభవాత్- వసి్త్ ద్వ దేవరలు ఉపాసన్తయోగా ర సంభవించదు, కావ్యన 

అనధికార్మ్- వారికి ప్బ్హ్మ విదా్వ ధికార్ము లేదని 

జైమినిః- జైమిని ముని 

మనా త్త- రలచుచునీ్త రు 

 

మధ్యవిదా్వ దుా పాసనముల యందు వసి్త్ ద్వ దేవరలు యోగా ర సంభవించదు. కావ్యన 

దేవరలు ప్బ్హ్మ విదా్వ ధికార్ము లేదని జీ పజైమిని ముని రలచుచునీ్త రు 

।।సూ. ।। జాో తిషి భావాచచ ।।1-3-31।। 

 

ేా తిషి- రర్ప్బ్హ్మ  విష్యమున  

భ్యవాచచ - దేవరలు ఉపాసనముండుట వలన 

 

రర్ప్బ్హోమ పాసనము దేవరలు ఉనీ ట్లల ప్ుతుల యందు తెల్యు చునీ ద్వ.  
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।।సూ. ।। భావమ్ తు బాదర్వయణోఽసి ేహి।।1-3-32।। 

 

భ్యవమ్- వసి్త్ ద్వ దేవరలును మధి్య దాు పాసనములందధికార్ముండుటను 

బ్దదర్భయణః- వాా స్తడు 

(మనా త్త- రలచుచునీ్త డు) 

అసి ేహి- అట్టట జసినాతి వారికి కలదు కద్వ! 

 

వసి్త్ ద్వ దేవరలును మధి్య దుా పాసనముల యందు అధికార్ము కలదని వాా స్తలు 

రలచుచున్తీ రు. అట్టట జసినాతి వారికి కలదు కద్వ! 

 

ఈ అధికర్ణము ఛంద్ధగా్య రనిష్త్ యందల్ “మధ్యవిద్వా ప్రకర్ణము” న చెరప బ్డిన మధ్యవిదా  

యను ప్బ్హ్మ విదా ు సంబ్ంధించినద్వ.  

 

ఈ మధ్యవిద్వా  ప్రకర్ణముల్వ, “అమృరమైన మధ్యవ్యను అనుభవించు వసి్త్ ద్వ దేవరలు రృప్ ే

పంద్ధదరు” అని వివరించుచూ, “సయ ఏరదేవమమృరమ్.....ఏరస్త్మ త్ రూపాత్ ఉదేతి” అని 

ఎవరు ఈ అమృరమును ఇట్లల ఉపాసించెదర్గ వారు “వస్తవ్యలు” అయ్యా దర్ని చెరప బ్డినద్వ. 

అనగా వసి్త్ దులు మధ్యవిదా్ధ పాసనము వలన మర్ల వస్తవ్యలయా్య దర్ని చెప్ప న అట్టట 

ప్బ్హ్మ విదా  వా ర్ నామని తోచును. ఈ మధ్యవిదా  యందు “ఋగేి ద్వదులల్వ ప్రతిపాద్వంరబ్డునట్టట 

కర్మ మును అనుషింాచుటచే సంపాద్వంరబ్డునద్వయు, మధ్యవని ప్లువబ్డునద్వయు అయిన 

ఆద్వతాు ని యొకక  కిర్ణములు వసి్త్ దులచే భుజింరబ్డునవి అనియూ, అవి అట్లల 

ఉపాసింరవలసినవి అనియూ, అందులు ఫలము వసి్త్ ద్వ రదవి అనియూ చెరప బ్డి యునీ ద్వ.  

అంతియ(గాక, వసి్త్ ద్వ దేవరలు ఇందు  ఆద్వతాో పాసన బ్దధింరబ్డుట వలన, వస్తవ్యలనీ నూ, 

ఆద్వతాు లనీ నూ కూడ దేవావిశేష్ములే కనుక, ఒక దేవర మఱియొక దేవరను ఉపాసన చేయుట 

విధించబ్డినట్లల తోచును.  

 

అనగా ఇచచ ట రండు సంశ్యములు కలుగు చునీ వి.  

 

1. ఇచచ ట చెరప బ్డిన ఉపాసా ము మఱియొక దేవావిశేష్మా! అటెటలన, దేవరలు ప్బ్హోమ పాసను 

అధికార్ము కలద్వ! అని ఒక సంశ్యము.  

 

2. ఉపాసన్తఫలము రర్ప్బ్హ్మ ప్పాప్ ేకాక దేవా జస్త్నా నమే అయినచ్చ, అట్టట విదా  వలన రర్ప్బ్హ్మ  

ప్పాప్ ేకలుగదు. 

 

అటెటలన, అట్టట దేవరలు ఉపాసించునద్వ వేఱొక దేవరలనే అనియూ, పంద్ధడునద్వ కూడ 

దేవాస్త్నానమునే అనియు ఆశ్ంకించ వలసి వచుచ చునీ ద్వ.  

 

సిది్వంరము- “ఇచచ ట “అసౌ వా ఆద్వతోా  దేవ మధ్య” అనగా ఈ ఆద్వతాు డు దేవరలు మధ్యవ్య వలె 

భోగాు డు అని చెరప బ్డినపుప డు, అచచ ట ఉదేదశ్చంచబ్డినద్వ రర్ప్బ్హ్మ మే. అట్లల గాక 

ది్వ దశాద్వతుా లల్వ ఒకర్ని ఆశ్ంకించిన, ఆ ది్వ దశాద్వతుా లల్వ ఎవర్గ వారి ప్తరు చెరప వలసి 

యునీ ద్వ. ఇచచ ట అట్లల చెరప బ్డలేదు. “యః సమ రేత్  పుండరీకాక్షమ్...”, “సవిరృమండల 

మధా్ వరి,ే న్తర్భయణ, సర్సిజ్ఞసన...” మునీ గు మంప్రములు కూడ ఆ ఆద్వరా మండలాంరరి్ రి ే

అయిన రర్మారమ నే ఉదేదశ్చంచి చెరప బ్డినవి. కనుక ఇందు ఉపాసా్త డు రర్మారమ యే.  
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ఇట్లల రర్మాతోమ పాసనమును ఫలము మర్ల వసి్త్ ద్వ దేవావిశేష్ రూరమే యగున్త అనునద్వ 

రండవ సంశ్యము. దీనికి సమాధ్యనము- 

మధ్యవిదా  కూడ ప్బ్హ్మ విదా యే కనుక, దీనికి కూడ అంతిమ ఫలము రర్ప్బ్హ్మ ప్పాప్యేే. 

అయినను, కొనిీ  సందర్భ ములల్వ, అట్టట దేవరలు ఆకలాప ంరము లేక రరువార కలప మున 

దేవాస్తఖములను అనుభవించి రదనంరర్ము రర్ప్బ్హ్యమ నందము పందగ్యరుట కూడ 

సంభవము. అట్టట వారు, కలాప ంరమున వసి్త్ ద్వ రూరమును పంద్వ, రదనంరర్ము రర్ప్బ్హ్మ  

ప్పాప్నేి పందగలరు. కనుకనే ఈ సందర్భ మున చెరప బ్డిన “నహ్వా ఆస్త్మ ....ఉరనిష్దమ్ వేద” 

అనగా ఎవడు ఈ మధ్యవిద్వా రూరమైన ప్బ్హోమ పాసనమును అధిషింాచుచునీ్త డో వానికి సూరుా డు 

ఉదయించినను, అసమేించినను ఒకక టే. (“న రప్ర సూరా్గ భ్యతి”) మొదలైన మంప్రములు 

చెరప బ్డినవి. అట్టటద్వ రర్మరదమైన రర్ప్బ్హ్మ  జస్త్నా నమే కావలయును. కనుక దేవరలు 

ప్బ్హ్మ విదా్ధ పాసనము మధి్య ద్వవిదా ల యందు కూడ చెరప బ్డినద్వ అని సిది్వంరము. 

 

SLOKAM-124: స్త్ా దేవం దేవమాప్త్త మనుజ ఇవ రర్గపాసి ేమాప్రం రథాఽప్ 

124. స్త్ా దేవం దేవమాప్త్త మనుజ ఇవ రర్గపాసి ేమాప్రం రథాఽప్ 

సి సా్వ వార్వధ్ా భావః సి రదమప్ ఫలం యప్రనాప్ాధిక్వర్ః। 

మైవం సర్వి ంరర్వ మా  సి రనుభృద్వతి చోపాసత్త ముక్తకే్వమాః 

క్వమాద్వవర్తే్త తు సప రదమప్ ఫలం కలప మని నరే్వదౌ।। 
 

ఏవమ్- “రదురరా్ ప్ బ్దదర్భయణః సంభవాత్” అని దేవాధికర్ణమున చెరప బ్డిన ప్కమమున 

దేవమాప్త్త- స్త్మానా ముగా దేవరలును 

మనుే ఇవ- మనుషుా లు వలె  

రర్గపాసి ేమాప్రమ్ సా్త్ త్- రర్మారమ  ఉపాసను స్త్మానా ముగా అధికార్ముండవచుచ ను 

రథాప్- అటేల అంగీకరించిననూ 

యప్ర- ఏ ఉపాసనమునందు 

సి స్వి వ ఆర్భధా్ భ్యవః- వసి్త్ ద్వ రూరమును పంద్వన దేవరు, ఆ వసి్త్ దులనే అనగా రమనే 

ఉపాసనము చేయు భ్యవమును, అటేల ఫలప్పాప్యేును 

యప్ర- ఏ ఉపాసనమునందు తెల్యబ్డుచునీ ద్ధ 

న అప్ర అధికార్ః- అట్టట ఉపాసనమును వారికి అధికార్ము లేదు. ఏలనన, రమను ాము 

ఉపాసనము చేసికొనుటయూ, అటేల, మొదటనే సంపాద్వంచి ప్పాప్ ే పంద్వన జస్త్నా నమునకై మర్ల 

ప్రయరీ ము చేయుటయూ అసంభవము 

మైవమ్- ఈ విధ్ముగా ఆశ్ంకించుట అయుకమేు 

ముకికేామాః- మోక్షమును కోరుకొను వసి్త్ ద్వ దేవరలు 

సర్భి ంరర్భ మా - సమస ేచేరన్తచేరనముల యందు అంరఃప్రవేశ్ము చేసి నియామకము చేయు 

రర్మారమ  

సి  రనుభృత్ ఇతి- రమ ఆరమ ను శ్రీర్ముగా పంద్వనవానిగా 

చ ఉపాసత్త- తెలుస్త కొని ఉపాసించెదరు. రర్మారమ నే రమ ఆరమ ు ఆరమ  యని ఉపాసనము 

చేయుట వలన ఇట్టట ఉపాసనమును వారికి కూడా అధికార్ముండును 

సి రదమ్ ఫలమప్-ఈ కలప మునంద్ధ, ఈ మని ంరర్మంద్ధ ాము పంద్వన ఏ 

వస్తరి రూరస్త్నా నము కలద్ధ అట్టట ఉపాసన్తఫలమును 

కామాత్- ఉపాసనము చేయు కాలముననుండు ఆశ్ు అనుగుణముగా,  

కలప మని ంరర్భదౌ- వేఱొక కలప ము, లేద్వ మని ంరర్మున  
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ఆవర్తే్త- మర్ల లభా మగును. పందబ్డిన వసి్త్ ద్వ రదవి అంరమున ఈ కలప మున, లేద్వ ఈ 

మని ంరర్మున నివృరమేైననూ, ఇట్లల చేయబ్డిన ఉపాసన్తవిశేష్బ్లముచేర ముందు వచుచ  

కలప ము లేద్వ మని ంరర్మున మర్ల అదే రదవి లభా మగుట చేర ఈ విష్యమున ఇట్టట 

ఉపాసనమునందు ఎట్టట అనురరతియేునూ లేదు. 

 

వెనుక దేవాధికర్ణమున, చెరప బ్డినట్లల స్త్మానా ముగా దేవరలు ప్బ్హ్మ విదా్వ ధికార్ము కలదని 

అంగీకరించవచుచ ను. కాని, ఛంద్ధగా్య రనిష్త్ యందు, మధ్యవిదా్వ  ప్రకర్ణమున అట్టట 

ఉపాసనమున అట్టట వసి్త్ ద్వ దేవరలు రమను ామే అనగా దేవరలైన ాము, ఒక దేవా 

విశేష్మునే ఉపాసించుటయు, ఆ ఉపాసన్తఫలముగా, అట్టట దేవా జస్త్నా నమునే మర్ల పందుటయు 

చెరప బ్డినద్వ. ఇట్లల రమను ామే, ామగుటు ఉపాసనము చేయుట అసంగరముగా తోచును. 

అట్టటచ్చ ఆ మధ్యవిదా  వా ర్ నాము కద్వ అను సంశ్యము అయుకమేు.  

 

ఇచచ ట ఉపాసనము చేయ(బ్డుచునీ ద్వ, సమస ే చేరన్తచేరనముల యందు అంరఃప్రవేశ్ము 

చేసి నియమనము చేయుచునీ  సరి్భ ంరరా్భ మి అయిన రర్మారమ నే. అనగా ఈ విదా  యందు 

ఉపాసా్త డైన రర్మారమ నే వసి్త్ ద్వ దేవరలు రమ ఆరమ ను శ్రీర్ముగా గల్గ్న, రమ ఆరమ ు 

అంరర్భరమ  గా తెల్సికొని ఉపాసించెదరు. కనుక, ఇట్టట ఉపాసనమున వారికి అధికార్ము కలదు.  

ఇక ఉపాసన్త ఫలము విష్యమున, కొందరు దేవరలు, రరక లాప నంరర్ము, లేద్వ 

రదనంరర్మని ంరర్మున కూడ అట్టట దేవాస్త్నానమును, రరా ంబ్ంధిరమైన స్తఖములను 

ఆశ్చంచవచుచ ను. అట్టటచ్చ, వార్లు రదనుగుణముగా ఆ ఉపాసన్తబ్లము వలన అట్టట 

దేవాస్త్నానములు లభంచగలవ్య. రదనుభవానంరర్ము మోక్షము కూడ లభంచవచుచ ను. ఇందు 

ఎట్టట అనురరతియేును లేదు. (రర్మారమ , ధ్ృవ్యని కోరిక మేర్ు, ధ్ృవ్యను ముందు ర్భ్ా రదవిని, 

రదనంరర్ము అతాు నీ రస్త్నా నమును అనుప్గహించి యుండుట పుర్భణప్రసిదమిు కద్వ!). 

 

(ఇంరట్టతో మధి్ ధికర్ణము ముగ్నసినద్వ) 

 

।।అరూప్ద్వధికర్ణము।।1-3-9।। 

 

।।సూ.।।ుగసా  రదనాదర్ప్శ్వణారేద్వప్దవణాత్ సూచా త్త హి।।1-3-

33।। 

 

అసా - ఈ జ్ఞనప్ుతికి 

రత్- హ్ంసలయొకక  

అన్తదర్ప్శ్వణాత్- అన్తదర్దా్ధ రకములైన వాకా ములను వినుట వలన 

ుక్- దుఃఖము కల్గెను 

రద్వ- అట్ల రరువార 

ఆప్దవణాత్- గురువ్యను (ర్ుి ని) వేగముగా పందుట వలన  

సూచా త్త హి- పూరి్ ము హ్ంసల వలన గల్గ్నన దుఃఖము సూచించబ్డెను కద్వ! 
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దుఖముచే ర్ుి డను ఆచారుా ని వదదు వేగముగా (ప్బ్హ్మ జ్ఞఞనోరదేశ్మును ఆరితేో) వెళ్ళె ట 

వలన ఓ ూప్దుడా! (అనగా శ్చకముతో నునీ వాడా)అని జ్ఞనప్ుతి మహ్యర్భజ్ఞ సంబ్దధింరబ్డెను 

రరప  అరడు ్నమ చే ూప్దుడగుట వలన కాదు. ఇచచ ట హ్ంసల అన్తదర్వాకా ము వలన 

ర్భజ్ఞను కల్గ్నన దుఃఖము సూచించబ్డినద్వ.  

 

।।సూ.।।క్షప్తియరి గత్తశ్చ ।। 1-3-34।। 

 

క్షప్తియరి  గత్తశ్చ  - జ్ఞనప్ుతి క్షప్తియుడని నిశ్చ యము ఉండుటచే నరడు ్నమ రః ూప్దుడు 

కాడని తెల్యు చునీ ద్వ.  

 

(బ్దగుగా ద్వనములు చేయుట, రన ఆ్ఞను అనుసరించి కారా్ ములను నెర్వేరుచ వారిని రన 

ఉరరేుి లతో నిరి్భ హ్కము చేయుట మొదలైన వాట్ట వలన) జ్ఞనప్ుతి క్షప్తియుడని 

నిశ్చ యముండుటచే అరడు ్నమ రః ూప్దుడు కాడని తెల్యుచునీ ద్వ. 

 

।।సూ.।।ఉరేర్ప్ర చైప్రర్థేన ల్జో్ఞత్।।1-3-35।। 

 

ఉరరే్ప్ర- ఉరరే్ వాకా మునందు  

చైప్రర్థేన- క్షప్తియుడైన చైప్రర్థునితో కూడ  

ల్జో్ఞత్- సంవర్వోిదా (ప్బ్హ్మ విదా ) అభా్య సమును చేయుట వలనను(జ్ఞనప్ుతి క్షప్తియుడు). 

 

చైప్రర్థుడు నిసా ంశ్యముగ క్షప్తియుడు. జ్ఞనప్ుతి అరనితో సహ్భో్న్తధా్ యన్తదులు 

చేసినట్లల ఉరరే్వాకా ములల్వ ఆ ప్రకర్ణమున చెరప బ్డి యుండుట చేర జ్ఞనప్ుతి క్షప్తియుడని 

తెల్యుచునీ ద్వ.  

 

।।సూ.।।సంస్త్ా ర్ రర్వమర్వశ త్ రదభావాభలాపాచచ ।।1-3-36।। 

 

సంస్త్క ర్ రర్భమర్భశ త్- ప్బ్హ్మ విదా ను ఉరదేశ్చంచు ఎలల ావ్యల యందును ఉరనయన్తద్వ 

సంస్త్క ర్ములు చెరప బ్డినందునను 

రదభ్యవాభలాపాచచ - ూప్దును అట్టట సంస్త్క ర్ యోగా ర నిషేధింరబ్డినందున (ూప్దును 

ప్బ్హ్మ విదా్వ ధికార్ము లేదు).  

 

ప్బ్హ్మ విదా ను ఉరదేశ్చంచు అనిీ  చ్చటలను, ఉరనయన్తద్వ సంస్త్క ర్ములు చెరప బ్డినందున 

ూప్దునకట్టట సంస్త్క ర్ యోగా ర శాత్తసమేున నిషేధించబ్డి యుండుట వలననూ, ూప్దును 

ప్బ్హ్మ విదా్వ ధికార్ము లేదని తెల్యుచునీ ద్వ. 
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।।సూ.।।రదభావ నిరి్వర్ణ్డ చ ప్రవృతే్తః।।1-3-37।। 

 

రదభ్యవ నిరి్భర్ణే చ- (జ్ఞబ్దలునికి) జ్ఞతి ూప్దరి ము లేదని నిశ్చ యమైన రరువారనే  

ప్రవృత్తఃే- గౌరమ ముని యరనికి ఉరనయన్తద్వ సంస్త్క ర్ములను చేయ నుదా మించుట వలనను 

 

జ్ఞబ్దలుడు ్నమ రః ూప్దుడు కాదని నిశ్చ యమైన రరువారనే అరనికి గౌరమముని ఉరనయన్తద్వ 

సంస్త్క ర్ములను చేయుట యందు ప్రవరింేచుట వలన ూప్దులు ప్బ్హ్మ విదా్వ ధికార్ము లేనట్లల 

తెల్యుచునీ ద్వ.  

 

।।సూ.।।ప్శ్వణాధా్ యనార్ ాప్రతిష్యధ్యత్।।1-3-38।। 

 

ప్శ్వణాధా్ యన్తజర్ నా ప్రతిషేధ్యత్- వేద ప్శ్వణమును, రదధా్ యనమును రదర్భనానుషాానమును 

ూప్దుని విష్యమై నిషేధింరబ్డుట వలన 

 

వేదప్శ్వణమును, రదధా్ యనమును, రదనుషాానమును ూప్దుని విష్యమై శాత్తసమేున నిషేధించి 

యునీ ందున ూప్దును ప్బ్హ్మ విదా  యందు అధికార్ము లేదని తెల్యుచునీ ద్వ.  

 

।।సూ.॥సమ ృత్తశ్చ ।।1-3-39॥ 

 

సమ ృత్తః చ- సమ ృతి యందు అటేల చెరప బ్డి యుండుట వలనను 

 

సమ ృతి యందు కూడ అటేల చెరప బ్డి యుండుట వలన, ూప్దును ప్బ్హ్మ విదా్వ ధికార్ము లేదు. 

 

ఈ అధికర్ణమున విష్యము ఛంద్ధగా్య రనిష్త్ నందల్ ర్కి , జ్ఞనప్ుతి సంవాదము.  

 

జ్ఞనప్ుతి అను మహ్యర్భజ్ఞ గొరప ద్వర. ఒక ర్గజ్ఞ ర్భప్తి రండు హ్ంస రక్షులు ఆరడు రండుకొనీ  

మిద్ధదప ఎగ్నరి పోవ్యచుండెను. అందు ఒక హ్ంస, జ్ఞనప్ుతి మహ్యర్భజ్ఞ ప్రకాశ్ము ఆకాశ్మున 

ప్రసరించుచునీ ద్వ, ఆ కడు వెళె ుము అని చెరప గా, రండవ హ్ంస అరడేమి ర్ుి డంరట్ట 

వాడు (ప్బ్హ్మ జ్ఞఞని) కాదు కద్వ! అని రల్కెను. ఈ రలుులు అర్నామైన జ్ఞనప్ుతి ప్బ్హ్మ జ్ఞఞ నమును 

పందుటు ఆ ర్ుి నకై, ప్రయతిీ ంచివెదకి, ఆరనికి అనేక బ్హుమానములను సమరిప ంచెదనని 

ప్పారి నాంచి, చివర్ు రన ుమారనేు కూడ సమరిప ంచెదనని చెప్ప , ఆరనిని రన ప్శ్ది్వసుేలతో 

మెప్ప ంచి ఆరని వదద “సంవర్వోిదా ” యను ప్బ్హ్మ విదా  పంద్ధను.  

 

ప సందర్భ మున ప్బ్హ్మ జ్ఞఞని అయిన ర్ుి డు, జ్ఞనప్ుతి మహ్యర్భజ్ఞను రండు రరా్భ యములు 

“ూప్ద” అని సంబ్దధించును. అందువలన, ూప్దులు ప్బ్హ్మ విదా్వ ధికార్ము కలద్వ అని 

సంశ్యము. 

 

పూరి్ రక్షము—వెనుక చెరప బ్డినట్లల మానవ్యలకందర్ును అరినారి ముండవచుచ ను కనుక, 

ూప్దులు కూడ అరినారి ము కల్ ో యుండుటు అభా ంరర్ము లేదు. వారికి అగుీ ా పాసన్తద్వ 
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కర్మ లు అధికార్ము లేునీ ను, వారికి రది రీ్గచిరమైన కర్మ ల యందధికార్ముండును గనుక, 

అట్టట కర్మ ను ఆచరించుటు, రమ మనసా్త తో ఉపాసనము చేయుటు వారికి స్త్మర్నాా ము కూడ 

యుండవచుచ ను. అంతియ(గాక మన ఇతిహ్యస, పుర్భణములు కూడ ప్బ్హ్మ నిషాులైన 

ూప్దవర్జీ్ఞతులైన విదుర్భదులను ప్రసే్త్వించుట చూచియునీ్త ము. ప ఉరనిష్ద్వి కా ముల 

యందు జ్ఞనప్ుతిని “ూప్ద” అని సంబ్దధించి, ర్ుి డు ప్బ్హ్మ విదా ను అనుప్గహించుట వలన 

ూప్దులు ప్బ్హ్మ విదా్వ ధికార్ము కలదని తెల్యుచునీ ద్వ. 

 

సిది్వంరము- ప్బ్హోమ పాసన్తవిధి, విధ్యనములు అంగములైన వేద్వధా్ యన్తదులు అధికారులు 

కాని ూప్దులు ప్బ్హ్మ విదా్వ ధికార్ముండదు. విదుర్భదులు ఒక రర్మ ప్రయో్నమునకై, 

ప్పార్బ్విశ్మున చతుర్నావర్మీున ్నమ నంద్వన ్న్తమ ంరర్లబ్పి్బ్హ్మ జ్ఞఞ న నిషాారరులు. అందువలన 

వారు ప్బ్హ్మ నిషాులైన్తరు. కాని స్త్మానా సందర్భ మున అద్వ స్త్ధా్ ము కాదు.  

 

ప వాకా ములల్వ “ూప్ద” అను రదము “శ్చచతీతి ూప్దః” అను వ్యా రప తి ేవలన వచిచ నద్వ. అనగా, 

“శ్చకించువాడు” అని అర్నాము. హ్ంసల రలుులు వినిన జ్ఞనప్ుతికి ాను ప్బ్హ్మ జ్ఞఞ నము 

పందలేదనియూ, సరి ర్ము పందవలెననియూ కల్గ్నన ఆరి ేచేర శ్చకము నంద్వ ర్ుి ని వదదు 

పోయి, ఏ విధ్ముగనైనను ఆయనను అంగీకరింర(ేసి ప్బ్హ్మ జ్ఞఞ నము రడయవలెనని నిశ్చ యము 

కల్గ్న యుండెను.అట్టట ఆరి,ే శ్చకము కల్గ్న యుండుట వలన ర్ుి డు ఆరనిని “ూప్ద” అని 

సంబ్దధించెను. యథార్నాముగా జ్ఞనప్ుతి క్షప్తియుడని, ూప్దుడు కాదని, ఆ ప్ుతి వాకా ముల 

వలననే తెల్యు చునీ ద్వ. కనుక, ఉరనయన్తద్వ సంస్త్క ర్ములకధికార్ము లేని ూప్దులు 

ప్బ్హ్మ విదా్వ ధికార్ముండదు. 

 

అయినచ్చ వెనుక సరా కామజ్ఞబ్దల్ విష్యమున, ఆరని ఆచారుా డైన గౌరముడు, “జ్ఞబ్దల్ ్నమ  

వివర్ములు తెల్యకనే ఎట్లల ప్బ్హ్మ జ్ఞఞ నమురదేశ్చంచెను” అని ఒక సంశ్యము. కాని, అచచ ట, 

గౌరముడు జ్ఞబ్దల్ యందు ప్బ్దహ్మ ణలక్షణములను గురింేచుటయే గాక, ాను ప్బ్హ్మ జ్ఞఞని 

యగుటచే, జ్ఞబ్దల్ ప్బ్దహ్మ ణరి మును కూడ నిర్భనా రించుకొని, “న్నవ్య అప్బ్దహ్మ ణుడవ్య కావ్య” అని రల్కి 

రదనంరర్ము ఉరదేశ్ము చేతను కనుక, ఆ సందర్భ ము వలన ూప్దులు ప్బ్హ్మ విదా్వ ధికార్ము 

నిర్యీించబ్డదు. 

 

SLOKAM-125: జైమినుా కే్వరూప్ద్వధికర్ణ సర్ణ్డర్వా సి ేవిద్వా గ్నా  లబి్ః 

125. జైమినుా కే్వరూప్ద్వధికర్ణ సర్ణ్డరా్వ సి ేవిద్వా గ్నా  లబి్ః 

ూప్ద్వదీనాం రథాప్ సమ ృరరర్భజనాధిప్క్తయా జ్ఞఘటీతి। 

ప్ోరృాి ద్వభ ర్ాదేః సి జని సముచితః కర్మ భశేచ రా యుకమే్ 

ప్పాే ేప్బ్హ్మమ రదేశే హుా రనయనరర్వమర్శ నాద్వప్రసిదిమ్॥ 
 

జైమినాు క ే అరూప్ద్వధికర్ణ సర్ణేః- పూరి్ కాండమున జైమిని ముని బ్దధించిన 

అరూప్ద్వధికర్ణమునందున చెరప బ్డిన నిర్యీమును అనుసరించి 

ూప్ద్వదీన్తమ్- ూప్దులు మఱియు సంకీర్ ీ్ నుమ లకూ 

విద్వా గ్నీ లబ్ిః- వేద్వధా్ యన్తధికార్ము, అగ్నీ  అధికార్మునూ 

న్తసి-ే లేవ్య 

రథాప్- అటేల శాత్తస ేసిదమిైన అధికార్ము లేునీ నూ 
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భ్యర్ాదేః ప్శ్చరృాి త్- వేదములు ఉరబ్ృంహ్ణములైన ఇతిహ్యస, పుర్భణములు మొదలైన 

ప్గంథప్శ్వణమునందు అధికార్ముండుట వలన వారికి కూడ 

సి  ్ని సముచితైః కర్మ భశ్చ - రమ రమ వర్మీులు అథవా జ్ఞతులు అనుగుణమైన 

సరా వచనము, ుప్ూష్, న్తమ సంకీర్నే, తీర్నాసీ్త్ నము మొదలైన కర్మ ల వలన  

సమ ృర రర్భ్న్తద్వప్కియా- భగవదీరో మొదలైన సమ ృతి ప్గంథములందు చెరప బ్డిన 

రర్ప్బ్హోమ పాసన్తధికార్ము 

జ్ఞఘటీతి- ఏ సందేహ్మును లేక యుకమేుగా ుదురును. 

(భగవదీరో యందు “మాం హి పార్నా వా పాప్శ్చరా  ఏప్సా్త ః పారయో నయః। 

త్తసియేో వైశా్ సథేాూప్ద్వః త్తఽప్యాంరం।।  

అని ూప్దులకూ భగవదుపాసను అధికార్ము కలదు అని చెరప బ్డినద్వ కద్వ) 

ఇరా యుకంే- ఈ రీతిగా సందేహించుట అయుకమేు 

ప్బ్హోమ రదేశే ప్పాప్త-ే ప్ుతి మొదలైన వాట్టల్వ ప్బ్హ్మ విదా్ధ రదేశ్ము ప్రసే్తరమైన ప్రకర్ణమునందు 

ఉరనయన రర్భమర్శ న్తద్వ- “ఉరాి నేషేా ” అని ఆ ఉరదేశ్మును ూప్దులు అధికార్ము లేదని 

ఉరనయన శ్బ్దమూలకముగా తెలురబ్డినద్వ 

ప్రసిదంి హి- ప్రసిదమిై యునీ ద్వ. చతుర్నావర్మీు వారికి ఉరనయనము మొదలైనవి లేకపోవ్యట 

వలన ప్బ్హ్మ విదా్వ ధికార్ము లేనట్లల జస్త్నా ప్రమైనద్వ. 

 

ఈ జశ్చలకమున ఈ ప్రకర్ణమున చెరప బ్డిన పూరి్ రక్షమును, రతిా ది్వంరమును జీ పమాన్ దేశ్చులు 

అనుప్గహించుచునీ్త రు.  

 

పూరి్ కాండమున, జైమినిమునివరుా లు అనుప్గహించిన విధ్మున, ూప్దులు 

వేద్వధా్ యన్తధికార్ము లేునీ ను, రదురబ్ృంహ్ణములైన ఇతిహ్యస, పుర్భణముల 

ప్గంథప్శ్వణమున వారికి అధికార్ము కలదని చెరప బ్డినద్వ.   వారు రమ రమ వరీ్గచిరములైన 

కర్మ లను అనగా సరా వాకాప లనము, ుప్ూష్, న్తమసంకీర్నే, పుణా తీర్నాసీ్త్ నము మొదలైన 

కర్మ లను నిరి్ హించవచుచ ను. భగవదీరో యందు కూడ 

 

“మామ్ హి పార్నా వా పాప్శ్చరా  యేఽప్ సా్త ః పారయోనయః। 

త్తసియేో వైశాా ః రథా ూప్ద్వః త్తఽప్ యాని ేరర్భంగతిమ్।।” 

 

అని, ూప్దులు కూడ ఉపాసనముచే ఉరమేమైన మోక్షమును పందుదురు అని చెరప బ్డినద్వ. 

కనుక ూప్దులతు ప్బ్హ్మ విదా్వ ధికార్ము కలదు అని ఇట్లల సందేహించిన అద్వ అయుకమేు 

 

ప్ుాా దులల్వ, ప్బ్హ్మ విదా్ధ రదేశ్ము ప్రసే్త్వించబ్డిన ప్రకర్ణముల యందు, ఉరనయన్తదుల 

రర్భమర్శ  చేయబ్డుట వలన, ఉరనయన్తదులు ఆ ప్బ్హ్మ విదా్ధ రదేశ్మును అంగములుగా 

చెరప బ్డినవి. ఉరనయన్తదుల ూప్దులు అధికార్ము లేకపోవ్యట చేర, వారికి 

ప్బ్హ్మ విదా్వ ధికార్ము కూడ లేనట్లల ఇచచ ట జస్త్నా ప్రమైనద్వ. 

 

SLOKAM-126: ూప్ద్వణాం భార్ాదేః ప్శ్వణమనుమరం పార శానాేా ద్వసిదాి్్  

126. ూప్ద్వణాం భార్ాదేః ప్శ్వణమనుమరం పార శానాేా ద్వసిది్్ా  

వేద్వరా్వపారబుది్వః యదనధికర్ణా నోరబ్ృంహా్మ్ ర తసన ః। 

విదా్వ సా్త్నాని ూద్ర్రా రుమ ర్భదకథయ పా ణోవాయ ద్వి సపేా 
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రా స్త్సషే్టవాా ని రస్త్మ నా  హి వికలధియాం సా్త్ దుపాస్త్ధిక్వర్ః।। 
 

ూప్ద్వణామ్- త్తతైవరిుీలు కాని వారికి 

భ్యర్రదేః ప్శ్వణమ్- భ్యర్ాద్వ ఇతిహ్యస, పుర్భణ ప్శ్వణము 

పారశాంాా ద్వ సిద్ధటిా - వారి వారి పారవిన్తశ్నమును స్త్ధించుటు 

అనుమరమ్- ఋషులచే అనుజ్ఞఞ రమైనద్వ 

వేద్వర్భనాపారబుద్వఃి- వేద్వర్నావిష్యమైన విచార్మును చేయుటు ముందుగా స్త్మానా ముగా 

తెల్యబ్డు బుద్వయిు 

యదనధికర్ణా- ఏ చతుర్నావరీులు సంభవించద్ధ అట్టట 

సః- చతుర్నావరీుడు 

తైః-ఆ ఇతిహ్యస, పుర్భణముల చేర 

నోరబ్ృంహాే ర- విశ్దీకృరమైన అర్నాజ్ఞఞ నమును కల్నోనూ అరిుడు కాదు. వేద్వర్నావిష్యమునందు 

కలోు సంశ్య విరరా్ యముల వలన జిజ్ఞఞస కల్ ో యుండుటచే రరా మాధ్యనములకై 

ఉరబ్ృంహ్ణములను ఆప్శ్యించుదురు. ఈ విధ్మైన సంబ్ంధ్ము చతుర్నావరీును 

సంభవించదు. 

కించ- మఱియు 

ముర్భత్- జీ పకృషీునిచే 

ది్వ  సపేాహి విదా్వ స్త్నాన్తని- చతుర్దశ్ విదా్వ స్త్నా నములు అనగా న్తలోు వేదములు, ఆరు వేద్వంగములు, 

మీమాంస్త్, న్తా య, పుర్భణ, ధ్ర్మ శాత్తసమేులు అనబ్డునవి 

ూద్రర్ా ః అత్తసషే్టవాా ని ఇతి- ూప్దుని చేర అధా్ యనము చేయబ్డర్భదు అని 

పాండవాయ- ధ్ర్మ జ్ఞనికి 

అకథయత్- చెరప బ్డినద్వ 

రస్త్మ త్- అందువలన అనగా వేద్వర్నాజ్ఞఞ నమును ఇతిహ్యస, పుర్భణముల ప్శ్వణము 

కార్ణమగుటచేర  

వికలధియామ్- ప్ుతి మొదలైన జజ్ఞఞ నవైకలా ము కల్నోవారికి 

ఉపాస్త్ధికార్ః- ప్బ్హ్మ విదా ు అధికార్ము 

న హి సా్త్ త్- సంభవించదు. 

 

వెనుక చెరప బ్డిన విష్యమునే ఈ జశ్చలకమున ఇంకను నిసా ంశ్యముగా జీ పమాన్ దేశ్చులు 

ప్రతిపాద్వంచుచున్తీ రు.  

 

త్తతైవరిుీలు కానివారికి ఇతిహ్యస, పుర్భణ ప్శ్వణములు వారి వారి పారక్షయమునకై ఋషులచే 

నిరే దశ్చంచబ్డినద్వ. వేద్వర్నావిష్యముల సంశ్య, విరరా్ యముల సందర్భ మున 

రరా మాధ్యనమునకై ఉరబ్ృంహ్ణములైన, ఇతిహ్యస, పుర్భణములను ఆప్శ్యించుట ్రుగును. 

వారికి అట్టట వేద్వంరవిష్య విచార్ము చేయుటు అవకాశ్ము లేదు.  

 

భ్యర్రమున కూడ జీ పకృషీునిచే చతుర్దశ్విదా్వ స్త్నా నములు అనగా న్తలోు వేదములు, ఆరు 

వేద్వంగములు, మీమాంస్త్, న్తా య, పుర్భణ, ధ్ర్మ శాత్తసమేులు అనునవి చతుర్నావర్మీు వారిచేర 

అధా్ యనము చేయబ్డర్భదు అని ధ్ర్మ జ్ఞనికి చెరప బ్డినద్వ. కావ్యన, క్వలము పుర్భణప్శ్వణము 

చేయుటు మాప్రము సౌకరా్ ము కలోుట చేర,  అట్టట వారికి ప్బ్హ్మ విదా్వ ధికార్ము కలుగదు. 
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SLOKAM-127: గీరం ూప్ద్వద్వక్వనామప్ రర్భజనం కేవలం సి్త్ హ్ధ్రమ ః 

127. గీరం ూప్ద్వద్వక్వనామప్ రర్భజనం కేవలం సి్త్ హ్ధ్రమ ః 

ధ్ర్మ వాా ధ్సే్త లాధ్ృగ్ని దుర్ ఇతి చ త్త ప్పాగభ వాభాా ససిది్వః। 

వకే్వ ూప్దేతి జ్ఞనప్ుతిమభముఖయన్ ోకమసా  వా నక్త ే

క్షరేృస్త్పషాద్వల్ంగైః స్తు టరర్విద్వరం క్షప్తియరి ం హి రసా ॥ 
 

గీరమ్- జీ పభగవదీరో ల్వ కటాక్షింరబ్డిన 

ూప్ద్వద్వకాన్తమప్- చతుర్నావరీ్భదులు 

రర్భ్నమ్- రర్మాతోమ పాసనము 

సి్త్ ర్ధి్ర్మ ః క్వలమ్- వారి వారి జ్ఞతికి అనురూరమైన ధ్ర్మ ములల్వ (అనగా భగవనీ్త మసమ ర్ణము, 

రది ందనము, మాలాకర్ణము, దీపార్గరణము, ప్రదక్షిణ నమస్త్క ర్ములు మొదలైన స్యవల 

యందు) మాప్రమే చెరప బ్డినద్వ కాని ప్బ్హ్మ విదా్వ వలంబ్నము కాదు 

ధ్ర్మ వాా ధ్సే్తలాధ్ృగ్ని దుర్ ఇతి- ధ్ర్మ వాా ధ్యడు, తులాధ్యరుడు, విదురుడు అను వారు 

మహ్యభ్యర్రము మొదలైన ప్గంథముల యందు వేదరాిే ర్ నామును తెల్సినవారిగా ప్రసిద్వ ి కల్ ో

యుండిననూ 

ప్పాగభ వాభా్య ససిదిేః- వేద్వధా్ యనమును అధికార్ము గల పూరి్ ్నమ ల యందల్ అనుషాాన, 

ధా్య న, అభా్య సములచే రరా ంస్త్క ర్లబ్మిైన జజ్ఞఞ నము కల్నోవారు. కాని, ఆ పంద్వన జజ్ఞఞ నము/ సిద్వ ి

వారు చతుర్నావర్మీున ్నిమ ంచి చేసిన ఉపాసనము వలన కాదు. 

వకేా- సంవర్వోిదా ను ఉరదేశ్చంచిన ర్ుి డు  

జ్ఞనప్ుతిమ్- జ్ఞనప్ుతిని 

ూప్దేతి- ూప్ద్వ! అని 

అభముఖయన్- ప్లచి 

అసా శ్చకమ్ వా నకి-ే అరడి(ప్బ్హ్మ విదా  పందవలెనను ఆరిచేే కల్నో జ్ఞనప్ుతి యొకక ) శ్చకమును 

సప ష్టరర్చెను 

హి- ఈ కార్ణము చేర 

క్షరృేపక షాద్వల్ంగః- ర్భజ్ఞ యొకక  ఆ్ఞను పాల్ంచువారిని రంపుట మొదలైన కార్ణములచే  

రసా  క్షప్తియరి మ్- ఆ జ్ఞనప్ుతి క్షాప్రవర్మీు  

స్తు టరర్విద్వరమ్- సప ష్టముగా తెల్(ేయబ్డు చునీ ద్వ. (కనుక ూప్ద యనగా శ్చకము కల్నో వాడా 

అని రరప  చతుర్నావరీుడా అని అర్నాము కాదు). 

 

ప్రకృర జశ్చలకముల్వ ఈ ప్రకర్ణమున కలోు మూడు సంశ్యములు జీ పమాన్ దేశ్చులు 

సమాధ్యనమును అనుప్గహించుచున్తీ రు. 

 

ఆ సంశ్యములు 

 

1. భగవదీరోల్వ  

“మామ్ హి పార్నా! వా పాప్శ్చరా  

యేఽప్ సా్త ః పారయోనయః। 

త్తసియేో వైశాా ః రథా ూప్ద్వః 

త్తఽప్ యాని ేరర్ం గతిమ్।।” 
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అని ూప్దులు కూడ భగవద్వప్శ్యణము వలన మోక్షము సిద్వంిచునని చెరప బ్డినద్వ. అట్టటచ్చ 

ూప్దులు ప్బ్హ్మ విదా్వ ధికార్ము కూడ ఉండవలెను కద్వ! 

 

2. భ్యర్ాదులల్వ ధ్ర్మ వాా ధ్యడు, తులాధ్యరుడు, విదురుడు మొదలైన వారు రుక వ ులము 

వార్నను, వేద్వంార్నామును ప్గహించి, ప్బ్హ్మ నిషాారరులై యుండుట తెల్సికొని యునీ్త ము. 

చతుర్నావర్జీ్ఞతులు ప్బ్హ్మ విదా్వ ధికార్ము లేునీ  ఇద్వ సంభవము కాదు కద్వ! 

 

3. ఈ ప్రకర్ణమున జ్ఞనప్ుతిని ర్ుి డు “ూప్ద్వ” అని రండు రరా్భ యములు సంబ్దధించెను. 

అనగా ూప్దుడైన జ్ఞనప్ుతికి ర్ుి డు ప్బ్హ్మ విదా్ధ రదేశ్ము చేతను. కనుక, ూప్దులు 

ప్బ్హ్మ విదా్వ ధికార్మునీ ట్లల సప ష్టమగుచునీ ద్వ. 

 

ఇక ఈ సంశ్యములు రరిషాక ర్మెటలనుప్గహించబ్డినద్ధ చూరము.  

 

1. భగవదీరోల్వ ూప్దులు చెరప బ్డినద్వ వారి వరీ్గచిరమైన భగవనీ్త మసమ ర్ణము, రది ందనము, 

మాలాకర్ణము, దీపార్గరణము, ప్రదక్షిణ నమస్త్క ర్ములు మునీ గు ధ్ర్మ ములు రరప  ప్బ్హ్మ విదా  

కాని రదధికార్ము కాని కాదు. మోక్షోపాయములనిన రక్షణము ప్బ్హ్మ విదా్వ ధికార్మనుకొనర్భదు. 

అనిీ  వర్మీుల వారును మన సిది్వంరమున మోక్షారిులే. కాని అందరునూ ప్బ్హ్మ విదా ు అరిులు 

కాజ్ఞలరు.  

 

2. ధ్ర్మ వాా ధ్యడు, తులాధ్యరుడు, విదురుడు వంట్ట వారు, వారి పూరి్  ్నమ సంస్త్క ర్ముల వలన 

ప్బ్హ్మ జ్ఞఞనులుగా అవరరించిన వారు. వారి జజ్ఞఞనోరదేశ్ము ఈ ్నమ ల్వ ప్పార్ంభంరబ్డినద్వ కాదు. 

పూరి్ ము ఉరమే  ్నమ  నంద్వన వారే శారవశ్మున ఈ ్నమ మున రుక వ ులమున 

్నిమ ంచినవారు. పూరి్  ్నమ ల్వ ప్బ్హ్మ విద్వా భా్య సము చేసినవార్నను, వారు ఈ ్నమ ము నందు 

వర్వీా వసనా మీర్లేదు. కనుక, భ్యర్ాదులల్వ వారు ఈ ్నమ యందు ప్బ్హ్మ విదా్ధ రదేశ్ము పంద్వనట్లల 

బ్దధించబ్డలేదు 

 

3. జ్ఞనప్ుతి క్షప్తియుడే. ఆయన ప్బ్హ్మ జ్ఞఞ నమునందవలెనను ఆరితేో ర్ుి ని సమీప్ంచుటచే, 

ఆయన శ్చకమును తెల్య(ేయుటు ర్ుి డారనిని “ూప్ద్వ” అని సంబ్దధించెను. “ూప్ద” అను 

రదమును శ్చకముననునీ వాడని యర్నాము. (శ్చచతీతి ూప్దః అని వ్యా రప తి.ే “ుచేర్నాశ్చ ” అను 

వాా కర్ణసూప్రప్రకార్ము “ుచ్” అను ధ్యతువ్యన “ు” అక్షర్మును దీర్ఘము, ”చ” కార్ జస్త్నా నము, “ద” 

కార్ జస్త్నా నమును ఱ్వఫయును వచుచ ట చేర “ూప్ద” శ్బ్దము వచిచ నద్వ). క్షప్తియుడే అనుటు రన 

ఆ్ఞను నెర్వేరుచ వారిని నియమించి, రంపుట, ్నరదమును అధిరతిగా నుండుట, క్షప్తియుడైన 

చైప్రర్థునితో సహ్భో్న్తదులు చేయుట మొదలైన కార్ణముల వలన ఈ విష్యము స్తసప ష్టము.  

కనుక ూప్దులు ప్బ్హ్మ విదా్వ ధికార్ము లేనట్లల ఈ జశ్చలకమున జీ పమాన్ దేశ్చులు 

అనుప్గహించుచునీ్త రు. 

 

(ఇంరట్టతో అరూప్ద్వధికర్ణము ముగ్నసినద్వ) 

 

।।అరా్వంరర్ాి ద్వ వా రదేశాధికర్ణము।।1-3-10।। 
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।।సూ. ఆక్వశ్ః అరా్వంరర్ాి ద్వ వా రదేశాత్।।1-3-42।। 

 

ఆకాశ్ః- ఆకాశ్ శ్జబ్దవాచా ము రర్ప్బ్హ్మ ము, ఏలనన 

అర్భనాంరర్ాి ద్వ వా రదేశాత్- జీవారమ  కంటె విలక్షణమైనద్వగా చెరప బ్డిటచేర 

 

జీవారమ  కనీ  విలక్షణమైనద్వగా చెరప బ్డుటచేర ఆకాశ్ శ్బ్దవాచా ము రర్ప్బ్హ్మ ము 

 

।।స్తషుపాే్య ప్ాా నాేో రేభ దేన।।1-3-43।। 

 

స్తషుపేుా ప్ కా నాేో ః- జ్ఞప్గత్, స్తషుప్ ేఅవసనాల యందు 

భేదేన- జీవారమ  కనీ  రర్మారమ ను భనీ ముగా  

వా రదేశాత్- చెప్ప యునీ ందున 

 

జ్ఞప్గతాు షురేా వసనాలను బ్ట్టట రర్మారమ ను జీవారమ  కనీ  భనీ ముగా చెప్ప  యునీ ందున జీవారమ  

కనీ  భనీ మైన రర్మారమ  గలడు 

 

।।రాా ద్వ శ్బ్దభా ః।। 1-3-44।। 

 

రాా ద్వ శ్బ్దభా ః- ప్ుతి యందు రతి మొదలగు శ్బ్దములుండుట వలన ఈ ప్రకర్ణమున 

ఆకాశ్శ్బ్దవాచాు డు రర్మారమ యే 

 

ప్ుతి యందు రతి మొదలగు శ్బ్దములచే ఇట్లల స్తషురేా వసనాల్వ జీవారమ ను కలుస్తకొను వాడు 

రర్మారమ యే తెల్యబ్డినద్వ. 

 

వెనుక ఆకాశాధికర్ణమున, ఆకాశ్శ్బ్దవాచాు డు భూాకాశ్ము కాదు అని చెరప బ్డినద్వ. ఈ 

అధికర్ణమున ఆకాశ్ శ్బ్దము జీవారమ ను కూడ బ్దధించదు, రర్మారమ నే బ్దధించును అని 

చెపుప చునీ్త రు.  

 

ఛంద్ధగా్య రనిష్త్ ల్వ “ఆకాశ్చ హ్ వై న్తమరూరయోః....రదమృరమ్ స ఆామ ” మొదలైన 

మంప్రములునీ వి. ఇచచ ట ఇట్లల ఆకాశ్ము అని చెరప బ్డిన ఆకాశ్శ్బ్దవాచాు డు “ఆరమ ” అని 

చెరప బ్డుట చేర జీవారమ యా అని సంశ్యము.  

 

ఈ ప్రకర్ణమున ఆ సంశ్యమును సమాధ్యనముగా ఆకాశ్శ్బ్దవాచాు డు రర్మారమ యే అని 

తెలప బ్డినద్వ. ఏలనన, ఇచచ ట న్తమ, రూర నిరి్భ హ్కరి ము, జీవారమ ల సంర్క్షణము, ఆ 

న్తమరూరములను రరిరా జింర(ేసి రన యందు లయము చేసి కొనుటయు ...ఇట్లల ్గనిీ ర్భమ ణ, 

సంర్క్షణాద్వ ధ్ర్మ ములు ఆ “ఆకాశ్శ్జబ్దవాచాు ను” చెరప బ్డినవి. అవి రర్మారమ క్ అని యించును 

రరప  జీవారమ ు అని యించవ్య.  
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ఇక, ఇట్లలఆకాశ్శ్బ్దవాచాు డు రర్మారమ యే అని ఆ సంశ్యమును రరిష్క రించిన ప్దర, ఆ జీవ, 

ప్బ్హ్మ ములు ఇరుి రూ ఒకక టేన్త అని మరియొక  సంశ్యము.  

 

ద్వనికి సమాధ్యనముగా, జ్ఞప్గతాు షురేా వసనాలయందు రర్మారమ ను జీవారమ  కనీ  భనుీ డుగా చెరప  

బ్ృహ్ద్వర్ణా కోరనిష్త్ ల్వ “ప్పాేఞన ఆరమ న్త సంరరిషి్ కఃే న బ్దహా్ మ్ కించన వేద” మొదలైన 

మంప్రములునీ వి. కనుక జీవ, ప్బ్హ్మ ములు ఒకక ట్ట కాదు అని ఆ సంశ్యమును  కూడ 

రరిష్క రించి రర్మారమ  జీవారమ  కనీ  విలక్షణుడు అని ఈ అధికర్ణమున చెరప బ్డినద్వ. 

 

SLOKAM-128: ధూత్తి తి ప్పాచా  వాకా ప్రకృర ఇహ్ భవేనుమ క ేఆక్వశ్ నామా 

128. ధూత్తి తి ప్పాచా  వాకా ప్రకృర ఇహ్ భవేనుమ క ేఆక్వశ్ నామా 

బ్ది్ధఽసౌ నామ రూే వహ్తి రదను చ ప్బ్హ్మ భావే జహాతి। 

ఇరా నాా యా మ్ ప్యర్గకఃే ప్యనర్యమభ సంభావా  ఏవ హుా పాతేో 

ప్బ్హ్మ రి మ్ న హా్ వసా్త్ ప్ుతిషు చ యుగరజ్ఞఞ జఞా ద్వరిి భకఃే।। 
 

ఇహ్- “ఆకాశ్ హ్ వై న్తమరూరయోరీి రి్ హిా” “త్త యదంరర్భ రప్దర హ్మ  రదమృరమ్” అను ఈ 

ఛంద్ధగా  ప్ుతి యందు 

ఆకాశ్ న్తమా- “ఆకాశ్” అను శ్బ్దము చేర వాచా మగునద్వ 

ధూత్తి తి ప్పాచా  వాకా  ప్రకృరః ముకఃే భవేత్- “ధూాి  శ్రీర్మ్ ఆకృరమ్ కృా మా  ప్బ్హ్మ ల్వకమ్ 

అభసంభవాని” అను వెనుక ప్ుతి వాకా మున ప్రసే్తరమైన ముుేడే యగును. అటెటలన ఆ ప్ుతి 

యందు “న్తమరూరయోః నిరి్ హిా” “త్త యదంరర్భ” అను వాకా మును అర్నానిరి్ హ్ణము ఎట్లల 

అని ప్రశీ్చ ంచిన 

అసౌ బ్దఃి- బ్ది్వవస ాయందుండు ఈ చేరనుడే  

న్తమరూప్త వహ్తి- దేవ, మనుషా్  మొదలైన న్తమములు గల్,ో రదనురూరమైన రూరములు 

పంద్వయుండును 

రదను ప్బ్హ్మ భ్యవే- ముుేడైన ప్దర ప్బ్హ్మ భ్యవారతియేు యుండునపుడు 

్హ్యతి చ- దేవ, మనుషాా ద్వ న్తమరూరములను రరిాా గము చేయును. అందువలన జీవారమ యే 

ఇచచ ట ఆకాశ్ శ్బ్దము చేర చెరప బ్డినద్వ (అని) 

ఇతి అన్తా యా మ్- ఇట్లల సంశ్యించుట అయుకమేు 

అభసంభ్యషా్ ః పుర్గకఃే- పూరి్ వాకా మున “ప్బ్హ్మ ల్వకమభసంభవాని” అని ాను పోయి చేరు 

ప్బ్హ్మ ల్వకము అను శ్బ్దము చేర చెరప బ్డిన రర్మారమ యే 

ఏవ అయం హి పునరుపారఃే- ఈ వాకా మున “ఆకాశ్చ హ్వేా ” అను “ఆకాశ్” శ్బ్దము చేర చెరప బ్డెను. 

“ప్బ్హ్మ ల్వకమ్ అభసంభవాని” అనినట్లల “ముకేావసనాను పంద్వన జీవ్యనే ప్బ్హ్మ ల్వక శ్బ్దమున ఏల 

చెరప కూడదు” అని ప్రశీ్చ ంచిన ద్వనికి సమాధ్యనము 

ప్బ్హ్మ రి మ్ అవస్త్నా  న హి- ప్బ్హ్మ భ్యవము ఆగుంరకమైన ధ్ర్మ ము కాదు. వేఱొక ప్దవా ము ఆ 

ప్దవా ము కాజ్ఞలదు. అనగా మొదట ప్బ్హ్మ ము కానిద్వ రరువార ప్బ్హ్మ ము కాజ్ఞలదు. “రప్దర హ్మ  

రదమృరమ్” అని నిరా సిదమిైన ప్బ్హ్మ ము ఇచచ ట చెరప బ్డినద్వ.  

ప్ుతిషుచ- ప్ుతి వాకా ములందును 

యుగరత్- ఏకకాలమున  

జజ్ఞఞ ్ఞా ద్వః- “జజ్ఞఞ ఞఞ  దిౌ  అఞ ఈశ్న్నౌ” అను సరి్ ్ఞరి , సరేి శి్ ర్రి ములు ప్బ్హ్మ కూ, అ్ఞరి , 

అన్నశి్ ర్రి ములు జీవ్యనికీ  
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విభకశే్చ - వేఱ్వి ఱుగా నిరూప్ంచి చెరప బ్డినవి. కనుక ఈ వాకా ము ప్బ్హ్మ రర్మే కాని జీవ్యనికి 

అని యించదు. 

 

ఈ జశ్చలకముల్వ, ప్రకృర ప్రకర్ణమున చెరప బ్డు పూరి్ రక్షమును ముందు ప్రసే్త్వించి, 

రనిీ ర్సనమును జీ పమాన్ దేశ్చులు తెల్య(ేయుచునీ్త రు.  

 

ఛంద్ధగా్య రనిష్త్ యందు గల “ఆకాశ్ హ్ వై న్తమరూరయోరీి రి్ హిా”, “త్త యదంరర్భ రప్దర హ్మ  

రదమృరమ్” మునీ గు మంప్రముల యందు “ఆకాశ్” శ్బ్దముచే చెరప బ్డినద్వ “ధూాి  శ్రీర్మ్ 

ఆకృరమ్ కృా మా  ప్బ్హ్మ ల్వకమ్ అభ సంభవామి”(అశి్ ము ర్గమములను విదల్చ నట్లల పారమును 

పోగొట్లటకొని చంప్దుడు ర్భహువ్య ముఖమునుండి బ్యలెి డల్నట్లల శ్రీర్మునుండి బ్యలెి డల్ 

కృారునాడనై నిరా మగు ప్బ్హ్మ ల్వకమును పందుచునీ్త ను) అను ప్ుతి వాకా మున ప్రసే్తరమైన 

ముుేడే యగును అని ఇచచ ట పూరి్ రక్షవాదము. అటెటలన “న్తమరూరయోః నిరి్ హిా” అనగా 

న్తమరూర నిరి్భ హ్ము చేయునద్వ రర్మారమ  కద్వ అట్టట విశేష్ణము ముకేారమ ు ఎట్లల వరింేచును 

అని ప్రశీ్చ ంచిన, న్తమ, రూరములను పోగొట్లటకొని అంరటనూ ప్రకాశ్చంచు ధ్ర్మ ము ముకేారమ ు 

అని యించునని వారి సమాధ్యనము. బ్ది్వవసనా యందునీ  చేరనుడే దేవ, మనుషాా ద్వ వివిధ్ 

న్తమములు కల్ ో రదను రూరమైన రూరములను పంద్వయుండును కాని ఈ జసినాతి ముకేారమ ు 

అని యించదు. ముుేడైన ప్దర ఈ న్తమ, రూరములు రా జించబ్డును కనుక, ఇచచ ట 

చెరప బ్డిన ఆకాశ్ శ్బ్దవాచాు డు ముకేారమ యే అని వారి సమర్నానము. కాని ఇచచ ట “యదంరర్భ” అని 

కూడ చెరప బ్డినద్వ. అనగా న్తమరూరముల కనీ  భనీ మైనద్వ. ముకేారమ ు కూడ న్తమ, రూర 

ాా గానంరర్ము రద్వభ నీ మే కద్వ అని వారి అభప్పాయము. 

 

కాని ఇట్లల చెపుప ట అయుకమేు. ఇచచ ట ప్ుతి వాకా ములల్వ “ప్బ్హ్మ ల్వకమ్ అభ సంభవామి” అనగా 

“ాను పోయి ప్బ్హ్మ ల్వకమును పంద్ధదను” అని చెరప బ్డినపుప డు, అంరు ముందు జసినాతిల్వ న్తమ, 

రూరములునీ టేల కద్వ. అవి ఎట్లల కలోును. రర్మారమ ను పందు జసినాతిల్వ న్తమ, రూరములుండి, 

శ్రీర్ాా గము కల్ ోముకేారమ  అయిన అట్టట ముకేారమ ు న్తమ, రూర నిరి్భ హ్కము ఎట్లల ుదురును.  

కనుక ఈ మంప్రములల్వ చెరప బ్డిన “ఆకాశ్” శ్బ్దము చేర “రన ప్రభ్యవము వలన సమస ే

విశిా కార్మును పంద్వ అంరటనూ ప్రకాశ్చంచు” అను అర్నాము వలన నిరుపాధిక బ్ృహ్రేి మును, 

అమృరరి మును, న్తమరూర నిరి్భ హ్కరి ము చెపుప ట వలన సరా సంకలప రి ము, 

్గ కా ర్ణరి మును, “యదంరర్భ”  అని చెపుప ట వలన “అరహ్రపారమ రి మును” కల్నోట్లల 

చెరప బ్డినద్వ రర్మారమ యే రరప  ముకేారమ  కాజ్ఞలదు. ఇచచ ట చెరప బ్డిన ధ్ర్మ ములనిీ యును 

ముకేారమ ు వరింేచవ్య. 

 

ఇక ఆ ముకేారమ నే ప్బ్హ్మ ల్వకశ్బ్దమున చెపుప కొన వచుచ ను కద్వ! అనునద్వ రండవ సంశ్యము. 

అనగా రర్మారమ  ముకేారమ  కనీ  భనుీ డు కాదు అని వారి వాదము.  

 

ఇందులు సమాధ్యనము-  

ప్బ్హ్మ రి ము ఆగుంరముగా వచుచ  ధ్ర్మ ము కాదు. అద్వ నిరా ము. అనగా ఈ ర్గజ్ఞ ప్బ్హ్మ ము కానిద్వ, 

వేరొక ర్గజ్ఞ ప్బ్హ్మ ము కాజ్ఞలదు. అటలయిన అట్టట ప్బ్హ్మ ము నిరా ము కాజ్ఞలదు. “రప్దర హ్మ  

రదమృరమ్” అని ఇచచ ట సప ష్టముగా నిరా సిదమిైన రర్ప్బ్హ్మ మే చెరప బ్డినద్వ. ఇక, జీవ, 

ప్బ్హ్మ ములు ఒకక టే ఎందుు కాజ్ఞలదు అను విష్యమును నిరి్భరించుచూ “జజ్ఞఞ  జఞఞ  దిౌ  ఈశ్న్నౌ” 

మొదలైన ప్ుతి వాకా ములు రర్మారమ  సరి్ ్ఞరి , సరేి శి్ ర్రి ములు కలవాడని చెప్ప , జీవ్యడు 

అ్ఞరి , అన్నశి్ ర్రి ములు చెప్ప యుండుట వలన వారి భనీ రి ము నిరూప్ంచబ్డినద్వ.  

బ్ృహ్ద్వర్ణా కోరనిష్త్ ల్వ కూడ “ప్పాేఞన్తరమ న్త సంరరిషి్ కేో న బ్దహా్ మ్ కించన వేద” అని “బ్దహా్  

వసే్తవ్యలు తెల్సికొనక స్తషుప్ ే అవసనా యందు సరి్ జ్ఞఞడగు సరేి శి్ రునితో జీవ్యడు కలసి 
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యుండును” అని చెరప బ్డినద్వ. అటేల మేల్కక నినపుప డు రర్మారమ  నుండి బ్యలెి డలు 

చునీ్త డని కూడ చెరప బ్డినద్వ. అట్లల కలసి యుండుట, బ్యలెి డలుట చెరప బ్డినద్వ కనుక జీవ, 

ప్బ్హ్మ ములు భనీ ములే కావలెను రరప  ఒకక టే అని చెపుప ట అయుకమేగును.  

 

ఇట్లల ఈ ప్రకర్ణమున ఆకాశ్ శ్బ్దవాచాు డు జీవారమ  కాక రర్మారమ యే అనియు, అట్టట రర్మారమ  

ముక ేదశ్ల్వ కూడ జీవ్యని కనీ  భనీ మే అనియు నిష్క రింాచబ్డినద్వ. 

 

SLOKAM-129: విశాి మా నంరభూమౌ నియమన ధ్ృతికృనుమ కభేోగా  సి భావః 

129. విశిా మా నంరభూమౌ నియమన ధ్ృతికృనుమ కభేోగా  

సి భావః 

దప్హ్స్త్ి ధ్యర్ సర్గి  హ్ృదయ రరిమిావసాయా సరి్ యనేా। 

దేవాదీనాముపాస్యా  వస్తముఖ విబుధైః సి్త్ రమ భావేన స్యవా ః 

ూప్ద్వదా్ధ పాసేి నర్హః ప్రభరిహ్ బుబుధ్య నామరూేా క కరే్వ।। 
 

విశిా మా - ్గతేును ఆరమ గా, ఆధ్యర్భూరముగా నునీ ద్వయూ(దుా భి్య దా ధికర్ణ విష్యము) 

అనంరభూమా- అనంరమైన ఐశి్ రా్ ము, స్తఖము కలవాడును, “యప్ర న్తనా త్ రశా్ తి, న్తనా త్ 

విజ్ఞన్తతి” అని ప్రతి పాద్వంచబ్డిన(భూమాధికర్ణ విష్యము) 

నియమనధ్ృతికృత్- అందర్నూ నియమించుటయూ, అనిీ  కారా్ ములునూ 

ఆధ్యర్భూరమైనద్వయూ “ఏరసా  వా అక్షర్సా ” అని వరిరీమైనద్వయూ (అక్షర్భధికర్ణవిష్యము) 

ముకభేోగా  సి భ్యవః- ముుేడైనవాడు ఏ రర్మారమ ను సకల గుణములతో అనుభవించునో అట్టట 

సి భ్యవ గుణములు కలద్వయూ, రర్భరప ర్మ్ పురిశ్యమ్ పురుష్మ్ ఈక్షత్త” అని 

నిరూప్ంచబ్డినద్వయూ (ఈక్షతికర్భమ ధికర్ణ విష్యము) 

దప్హ్సి్త్ ధ్యర్ సర్ి ః- ఉపాసన్తర్నాముగా హ్ృదయమున నునీ  దహ్ర్శ్బ్దవాచా మైన 

రర్ప్బ్హ్మ మును, “ఉభే అసిమ న్ దా్వ వా రృథిీ అంరరేవ సమాహిత్త” అని చెరప బ్డిన రనల్వనుండి 

సమసమేునకూ ఆధ్యర్ముగా నునీ ద్వయూ(దహ్ర్భధికర్ణ విష్యము) 

హ్ృదయరరిమిావసనాయా సర్ి యంా- “అంగుష్మాాప్రః పురుష్ః”, ఈశానో భూరభవా సా ” అని 

వరిరీమైన “అంగుష్”ా మాప్రసి రూపుడై సమసమేునూ నియమించునద్వయూ(ప్రమిాధికర్ణ 

విష్యము) 

దేవాదీన్తమ్ ఉపాసా ః- దేవాదులు ఉపాసనము చేయుటు రగ్ననట్టటయు(దేవాధికర్ణ విష్యము) 

వస్త ముఖ విబుధైః సి్త్ రమ భ్యవేన స్యవా ః- మధ్య విదా  యందు చెరప బ్డిన వసి్త్ ద్వ దేవరలు వారి 

వారి అంరర్భరమ ను ఉపాసనము చేయుటు రగ్ననట్టటయు(మధి్ ధికర్ణ విష్యము)  

ూప్ద్వదా్ధ పాసేా నర్ఃి- ూప్ద్వదులు ప్బ్హ్మ విదా చే ఉపాసనము చేయుటు  అవకాశ్ము 

లేనట్టటయు(అరూప్ద్వధికర్ణ విష్యము) 

న్తమరూపా క కరే్భ- సప ష్టమైన చిదచిద్వరమ కమైన ్గతేును న్తమరూరముల విభ్యగమును 

చేయునద్వయూ(అర్భనాంరర్వా రదేశాధికర్ణ విష్యము) అయిన 

ప్రభుః- సర్ి సి్త్ మి అయిన రర్ప్బ్హ్మ ము 

ఇహ్- ఈ ప్రథమాధ్యా యమున రృతీయ పాదమున  

బుబుధ్య- బ్దధించబ్డెను 

 

ఈ ఒకక  జశ్చలకమున ఈ ప్రథమాధ్యా యమున రృతీయపాద స్త్ర్భంశ్మును జీ పమాన్ దేశ్చులు 

కటాక్షించుచునీ్త రు.  
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్గతేును ఆధ్యర్భూరముగా నునీ ద్వయూ(ఇద్వ దుా భి్య దా ధికర్ణ విష్యము), అనంరమైన 

విభూతైా శి్ రా్ ములు కల్ ో ప్పాకృత్తంప్ద్వయములచే గ్యచర్ము కానట్టటయూ(ఇద్వ భూమాధికర్ణ 

విష్యము), సమసే్ గనీి యమనము చేయుచూ, రద్వధ్యర్భూరమైనద్వయూ(ఇద్వ అక్షర్భధికర్ణ 

విష్యము), ముకభేోగా సి భ్యవ, గుణములు కల్నోద్వయూ(ఇద్వ ఈక్షతి కర్భమ ధికర్ణ విష్యము), 

దహ్ర్శ్బ్దవాచా మై అనీి ట నుండి సమసమేునకూ ఆధ్యర్మైనట్టటద్వయూ(ఇద్వ దహ్ర్భధికర్ణ 

విష్యము), “అంగుష్మాాప్రః పురుష్ః”, “ఈశానో భూరభవా సా ” అని చెరప బ్డి అంగుష్మాాప్ర 

సి రూరము కల్,ో సమసమేును నియమించునద్వయూ(ఇద్వ ప్రమిాధికర్ణ విష్యము), 

దేవాదులు ఉపాసనము చేయుటు రగ్ననట్టటద్వయూ(ఇద్వ దేవాధికర్ణ విష్యము), వసి్త్ ద్వ 

దేవరలచే వారి వారి అంరరా్భ మిగా ఉపాసనము చేయ(దగ్ననట్టటద్వయూ(ఇద్వ మధి్ ధికర్ణ 

విష్యము), ూప్ద్వదులచే ప్బ్హ్మ విదా  వలన ఉపాసనము చేయుటు అవకాశ్ము లేనట్టటయూ(ఇద్వ 

అరూప్ద్వధికర్ణ విష్యము), సప ష్టముగా చిదచిద్వరమ కమైన ్గతేును న్తమ, రూర విభ్యగమును 

చేయునద్వయూ(ఇద్వ అజర్భనా ంరర్వా రదేశాధికర్ణ విష్యము), సర్ి సి్త్ మి అయిన రర్ప్బ్హ్మ ము ఈ 

ప్రథమాధ్యా య, రృతీయ పాదమునందు బ్దధించబ్డెను. 

 

(ఇంరట్టతో అర్భనాంరర్ాి ద్వ వా రదేశాధికర్ణము ముగ్నసినద్వ 

ఇద్వ అధికర్ణ స్త్ర్భవళి ప్రథమాధ్యా యమున రృతీయపాదము) 

 

అధికర్ణ స్త్ర్భవళి 

 

ప్రథమాధ్యా యము చతుర్ ాపాదము 

 

SLOKAM-130: నిరీరోమ్ వాకా జ్ఞరమ్ రర్విష్యరయా సప ష్ట జీవాద్వల్ంగమ్ 

130. నిరీరోమ్ వాకా జ్ఞరమ్ రర్విష్యరయా సప ష్ట జీవాద్వల్ంగమ్ 

రరేచిా యానుస్త్రి ప్రథయతి తు వచసరేప ర్ం తురా్ పాదే। 

ష్డిభ ర్వద ి భాా మ్ చ రప్ర ప్రశ్మయతి నయైః 

స్త్ంఖా యోగోరాశ్ంక్వమ్ 

ఘట్టట  జ్ఞఘటట ఇరామ్ కథిర నిగమనమ్ రి ష్టమమ్ కేచిదూచః।। 
 

సప ష్ట జీవాద్వ ల్ంగమ్- సప ష్టముగా జీవారమ నూ, అథవా, ప్రధ్యనమునూ చెపుప  ధ్ర్మ మును 

ప్రతిపాద్వంచు 

వాకా జ్ఞరమ్- ఉరనిష్ద్వి కా  సమూహ్ము 

రర్విష్యరయా నిరీరీమ్- రర్మారమ రర్ముగా విచార్ము చేసి మూడవ పాదమున 

నిశ్చ యించబ్డినద్వ 

తురా్  పాదేతు- ఈ మొదట్ట అధా్య యము న్తలవో పాదమునైననూ 

రరచాేా యానుస్త్రి వచః- స్త్ంఖుా లు మొదలైనవారు చెప్ప డు వాకా ములు సదృశ్మైన 

అర్నామును కల్నోట్లల తోచెడు ఉరనిష్ద్వి కా ములు అనగా మికిక ల్ సప ష్టముగా జీవారమ నూ, ప్రకృతిన్న 

చెప్ప డు వాకా ములు 

రరప ర్మ్ ప్రథయతి- రర్మారమ  రర్ముగా సకార్ణముగా సూప్రకారులు ప్రతిపాద్వంచిరి.  
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రప్ర- న్తలవో పాదపు అధికర్ణములందు 

ష్డిభ ః- మొదట్ట ఆరు అధికర్ణములందు అనగా ఆనుమానిక, చమస, సంఖా్య రసంప్గహ్, కార్ణరి , 

్గద్వి చిరి , వాకాా ని య అను ఆరు అధికర్ణముల వలనను, మఱియు 

ద్వి భా్య మ్ నయైః- రరువార వచుచ  ప్రకృరా ధికర్ణము మఱియు సర్ి వాా ఖాా న్తధికర్ణము అను 

రండు అధికర్ణముల వలన  

స్త్ంఖా యోగ్యరనా శ్ంకామ్- స్త్ంఖుా లు చెపుప  ఆశ్ంకలను యోగదర్శ న కారులు చెపుప  

సంశ్యములనూ  

ప్రశ్మయతి- రరిహ్రించుచున్తీ రు 

ఇరనామ్- ఈ విధ్ముగా 

ఘట్టట - రండు ప్తట్టకలు 

జ్ఞఘట్టట- బ్దగుగా సంగరమగుచునీ వి 

క్చిత్- కొంరమంద్వ ఆచారుా లు 

అష్టమమ్- న్తలవో పాదమున చివరి అధికర్ణమైన సర్ి వాా ఖాా న్తధికర్ణమును 

కథిర నిగమనమ్ ఊచుః- సమని యాధికర్ణమున ప్రతిపాద్వంచబ్డిన అనిీ  అర్నాముల 

సమారనరూరమని కూడ చెప్ప దరు. 

 

ఇంర వర్ు, మొదట్ట అధ్యా యమున మూడు పాదములు పూరి ే అయినవి. వాట్ట యందు 

అసప ష్టరర్, అసప ష్ట, సప ష్టములుగా నునీ  జీవ, ప్రధ్యన చిహీ్ ములునీ  వాకా ములు రర్మారమ నే 

బ్దధించుచునీ వను విష్యము ఇంరవర్ు చెరప బ్డినద్వ. అనగా, ఈ మొదట్ట అధా్య యమున 

మొదట్ట పాదమున అసలు సప ష్టర లేని జీవాద్వల్ంగవాకా ములను గురించి విచార్ము 

చేయబ్డినద్వ. రరువార, రండవ పాదమునందు అసప ష్టముగా నునీ  జీవాద్వల్ంగ వాకా ముల 

గురించి విచార్ము చేయబ్డినద్వ. మూడవ పాదమున సప ష్టమైన జీవాద్వ ల్ంగవాకా ములు 

విచార్ము చేయబ్డినవి. ఇరప, ఈ న్తలవో పాదమున సప ష్టరర్మైన జీవాద్వల్ంగములునీ  

వాకా ములు కూడ రర్మారమ  రర్ముగా బ్దధించబ్డినవే యను విష్యము 

నిర్యీించబ్దవ్యచునీ్త రు. అనగా, ఈ న్తలవో పాదమున, జీవ, ప్రధ్యనముల చిహీ్ ములు అతి 

సప ష్టముగా చూపునట్లలండు ప్ుతివాకా ములు రరిీల్ంరబ్డు చునీ వి. ఈ విధ్ముగా, అతి 

సప ష్టమైన జీవాద్వల్ంగములు గల వాకా ములు వివరించబ్డుట చేర వెనుక చెరప బ్డినట్లల 

రర్ప్బ్హ్మ  లక్షణములు, చిదచితేుల యందు అతివాా ప్ ే ర్భదు అను విష్యము 

నిరూప్ంచబ్డుచునీ ద్వ.  

 

ఈ పాదమున రండు ప్తట్టకలునీ ట్లల రరిగణించవచుచ ను. మొరమేు ఈ పాదమున నునీ  ఎనిమిద్వ 

అధికర్ణములందు మొదట్ట ప్తట్టకల్వ ఆరు అధికర్ణములును, రరువాతి ప్తట్టకల్వ రండు 

అధికర్ణములును చేరిచ  విభ్య్నము చేయనగును. 

 

అందు మొదట్ట ఆరు అధికర్ణముల యందు స్త్ంఖుా ల అభమరము నిర్సించబ్డినద్వ. రరువార 

రండు అధికర్ణములందు యోగదర్శ నకారుల సంశ్యములు రరిహ్రించబ్డినవి. కాని, ఇందు 

న్తలవో పాదమును చివరి అధికర్ణమైన సర్ి వాా ఖాా న్తధికర్ణము ఈ సమని యాధికర్ణమున 

ప్రతిపాద్వంచబ్డిన విష్యముల సమారనరూరమని కూడ కొంరమంద్వ పూరి్భ చారుా ల 

అభప్పాయము.  

కనుక ఇట్లల రండు ప్తట్టకలునీ ట్లల కొంరమంద్వ పూరి్భ చారుా లు అంగీకరించరు. మొదట్ట ఏడు 

అధికర్ణములను కల్ప్ ఒక్ ప్తట్టకగా చెరప బ్డి, ఇందు స్త్ంఖా , యోగ దర్శ ననిర్సనము 

చెరప బ్డినద్వ అని వారి ఉదేదశా్ ము. ఇట్లల కాప్లస్త్ంఖా మును నిర్సించు మెదట్ట ఆరు 

అధికర్ణములును, యోగదర్శ నమును నిర్సించు ఏడవ అధికర్ణమును కూడ 

సంగరమగుచునీ వని భ్యవము. 
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SLOKAM-131: ద్వి భాా మ్ క్షేరా మ్ ప్రధ్యనమ్ కప్లమరమథ త్తి క తోఽనాో క ే

సంఖా్య  

131. ద్వి భాా మ్ క్షేరా మ్ ప్రధ్యనమ్ కప్లమరమథ త్తి క తోఽనాో క ే

సంఖా్య  

తురాే ణావాా కృతోకేరే్ప్ విభర్వధిః జసా్త్రా త్త ద్వి ర్వృాేా । 

ుది్వుదిౌ చ జీవావధి కర్ణయుగేఽననరే్మ్ వార్ణ్డయౌ 

శేష్మ్ రంప్ానరే్గకేశిే్ ర్నిర్సన కృతేురా్ పాద్వష్టకేఽసిమ న్।। 
 

అసిమ న్ తురా్ పాద్వష్టక్- ఈ న్తలవో పాదమున ఎనిమిద్వ అధికర్ణముల యందు 

ద్వి భా్య మ్- మొదట్ట ఆనుమానిక మఱియు చమస్త్ధికర్ణము వలన 

కప్లమరమ్- కప్లమహ్రి ాయొకక  మరమున ్గ కా ర్ణము 

ప్రధ్యనమ్- మూల ప్రకృతి అని చెరప బ్డు అప్బ్హ్యమ రమ కమైన అచేరన వసే్తవ్య ప్ుతి యందు 

చెరప బ్డిన “అవా కమేు” అను రదముచే వాచా మను వాదము 

క్షేరా మ్-  నిర్భకరించబ్డినద్వ 

అథ ఏకరసే్త- రరువార వచుచ  “సంఖా్య రసంప్గహ్యధికర్ణము” అను అధికర్ణము నందు   

అనాో కసేంఖాా - కప్లమహ్రి ాఅభమరమైన 25 రరేి ములనెడు గణనమును 

క్షేపాా - దూరీకృరము చేయబ్డినద్వ 

తురేా ణ- న్తలవోదైన కార్ణాి ధికర్ణము చేర  

అవాా కృతోక్రే్ప్- “రదిేదం రరి ిఅవాా కృరమాసీత్” ఇాా ద్వ ప్ుతి వాకా ములందునీ  అవాా కృర 

శ్బ్దమును కూడ 

ద్వి ర్ వృాాే - ప్రకృతి రద్వరమ కమైన రర్ప్బ్హ్మ మును విశేష్ణ మగుటను చెరప బ్డి 

యునీ ందున 

విభుః- సర్ి వాా రుడైన రర్మపురుషుడు  

అవధిః జస్త్నా రా త్త- ఆ శ్బ్దద ర్ నాము యొకక  ఆరరా్ వస్త్నవృతి ే చేర రర్మపురుషుడే 

ప్రతిపాద్వంచబ్డినట్లల జస్త్నా ప్ంచబ్డినద్వ 

అనంరర్మధికర్ణ యుగే- రరువార వచుచ  ్గద్వి చిరి  మఱియు వాకాా ని య అను 

అధికర్ణములందు  

ుది్వుదిౌ చ జీవౌ- కర్మ బ్ంధ్ము చేర విడువ బ్డిన జీవారమ యును, కర్మ బ్ంధ్మును పంద్వన 

జీవారమ యు అను రండు ర్కముల జీవారమ లు  

వార్ణీయౌ- యథాయోగా ముగా రర్రరేి ము కాదని నివారించబ్డినద్వ.  

శేష్మ్- మిగ్నల్న రండు అధికర్ణములును, అనగా, ప్రకృరా ధికర్ణము, సర్ి వాా ఖాా న్తధికర్ణము 

అనునవి 

రంప్ాంరర్గక ేఈశి్ ర్నిర్సన కృత్- యోగదర్శ నము నందు నిరూప్ంచబ్డు నిమిరమేాప్త్తశి్ రుని 

నిర్సనము చేయబ్డినద్వ 

ఇట్లల ఈ న్తలవో పాదము నందల్ అధికర్ణముల విభ్యగము ఈ జశ్చలకమున తెలురబ్డినవి 

 

ఈ జశ్చలకమున న్తలవో పాదమున అధికర్ణవిష్యములను సంప్గహ్ముగా జీ పమాన్ దేశ్చులు 

అనుప్గహించుచునీ్త రు.  
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ఈ న్తలవో పాదమున, మొదట్ట రండు అధికర్ణములు ఆనుమానికాధికర్ణము, చమస్త్ధికర్ణము. 

ఈ ఆనుమానికాధికర్ణమున కాప్ల స్త్ంఖా రక్షమున ప్రధ్యనము అనియూ, అవా కమేనియూ 

చెరప బ్డు మూలప్రకృతియే ్గ కా ర్ణము అను వాదము నిర్సింరబ్డుచునీ ద్వ. 

చమస్త్ధికర్ణమున, “అజ్ఞ” అను రదముచే చెరప బ్డునద్వ అప్బ్హ్యమ రమ కమైన ప్రకృతి కాదు, 

ప్బ్హ్యమ ధీనమైన ప్రకృతియే అని జస్త్నా ప్ంచబ్డినద్వ.  

 

మూడవ అధికర్ణము సంఖా్య రసంప్గహ్యధికర్ణము. ఇందు “రంచరంచ్న్తః” అను వాకా మును 

అర్నాము స్త్ంఖుా లు ాము అభప్పాయరడునట్లల 25 రరేి ములని కాక ఆ విష్యము అనగా అవి 

ప్పాణాదులు అనగా రంచజ్ఞఞ నేంప్ద్వయములు, వాట్టల్వ నుండి వాట్టచే కారా్ నిరి్ హ్ణ చేయించు 

రర్మారమ  అనియూ వివరింరబ్డుచునీ ద్వ.  

 

న్తలవోద్వ కార్ణాి ధికర్ణము. ఇందు “అవాా కృరమ్” అను రదమును ప్రకృతి అని చెరప బ్డిన, 

ఆ రదము ప్రకృతి ద్వి ర్భ ఆప్బ్హ్మ రరా్ ంరము చెపుప ననియూ, రర్మారమ యే ్గ కా ర్ణమనియూ 

జస్త్నా ప్ంచబ్డుచునీ ద్వ.  

 

అయిదవద్వ ్గద్వి చిాి ధికర్ణము. ఆర్వద్వ వాకాా ని యాధికర్ణము. ఈ రండింట్ట యందు 

ప్కమముగా మొదట అరరిుదిుడైన బ్దజిీవ్యడు రర్మారమ  కాజ్ఞలడు అనియును, రండవ ద్వని 

వలన రరిుదిుడైన ముకేారమ  కూడ రర్మారమ  కాజ్ఞలడు అని చెరప బ్డుచునీ ద్వ.  

 

ఏడవద్వ ప్రకృరా ధికర్ణము. ఎనిమిదవద్వ సర్ి వాా ఖాా న్తధికర్ణము. ఈ రండింట్ట యందు 

యోగదర్శ నకారులు చెపుప  “ఈశి్ రుడు నిమిరమేాప్తుడు” అను విష్యము నిర్సించబ్డినద్వ. ఈ 

విష్యము నిర్సించబ్డుట చేర నైయాయిులనూ, పాురతులనూ కూడ ఈ విష్యమున 

నిర్సించినటలయినద్వ.  

ఇట్లల ఈ జశ్చలకమున ఈ చతుర్నాపాదమనందల్ అధికర్ణవిష్యములు సంప్గహ్ముగా 

అనుప్గహించబ్డినవి 

 

।।ఆనుమానిక్వధికర్ణము।।1-4-1।। 

 

।।సూ.।। ఆనుమానికమేా కేషామితి చేనా , శ్రీర్రూరకవినా సగేృహీత్తః 

దర్శ యతి చ।। 

 

ఏక్షామ్- కఠవల్లల్వ 

ఆనుమానికమ్ అప్- అవా కమేనబ్డు మూలప్రకృతి ్గ కా ర్ణముగా చెరప బ్డుచునీ ద్వ 

ఇతి చేత్- అనినటలయిన 

న- అద్వ అయుకమేు 

శ్రీర్రూరకవినా సగేృహీత్తః- (ర్థము, ర్థ స్త్ర్థిమొదలైన) రూరములల్వ, (ర్థముగా) 

రూరధ్యర్ణము అయిన శ్రీర్మునే (అవా కమేని) ప్గహించుట వలన  

దర్శ యతి చ- వాకా శేష్ము కూడ దీనినే చూపుచునీ ద్వ.  
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స్త్ంఖా సమ ృతిప్రసిదమిగు ప్రధ్యనము కఠవల్లల్వ ప్రతిపాద్వంరబ్డుచునీ ద్వ అనిన అద్వ అయుకమేు. 

ఏలనన, పూరి్ వాకా మున ర్థరూరముగ వరింీరబ్డిన శ్రీర్మే అవా క ే రదముచే 

బ్దధింరబ్డుచునీ ద్వ. అటేల ప్ుతియును తెలుప చునీ ద్వ.  

 

।।సూ।।సూక్షమ  తు రదర్హా ి త్।।1-4-2।। 

 

సూక్షమ మ్ తు- అవాా కృరమైన సూక్షమ శ్రీర్ము అవా క ేశ్బ్దద భధ్యయము. ఏలననగా,  

రదర్ిా ి త్- అవాా కృరమగు సూక్షమ  అచిది సే్తవ్యలే వికార్మును పంద్వనవై ర్థము వలెనే 

పురుషార్నా స్త్ధ్నము అగును 

 

అచట అవా క ే శ్బ్దము సూక్షమ శ్రీర్మును తెలుప నద్వ. ఏలనన, అట్టట సూక్షమ శ్రీర్మే జసూనా లదశ్ను 

పంద్వనదై ర్థము వలెనే పురుషార్నాస్త్ధ్నమగుచునీ ద్వ. 

 

।।సూ.।।రదధీనాి త్ అర్వాత్।।1-4-3।। 

 

రదధీనాి త్- సరేి శి్ రుని అధీనముల్వ నుండునదైనందున  

అర్నావత్- భూరసూక్షమ ము ఉరయోగరడునద్వయై యునీ ద్వ 

 

రర్మారమ  అధీనముల్వ నుండునదగుటచే భూర సూక్షమ ము ఒక కారా్ మున ఉరయోగరడుచునీ ద్వ. 

(అనగా రరప రిణామ కార్ణము రర్మారమ యే) 

 

।।సూ.।।జే ఞయాి వచనాచచ ।।1-4-4।। 

 

జే ఞయాి వచన్తత్ చ- ముముక్షువ్యను తెల్సికొనదగ్ననద్వగా అవా కమేు చెరప బ్డలేదు కనుక 

 

ముముక్షువ్యను తెల్సికొనబ్డవలసినద్వగా చెరప బ్డనందున అద్వ స్త్ంఖా రంప్రప్రసిదమిగు 

ప్రకృతి కాదు 

 

।।సూ. వదతీతి చేనా  ప్పాజోఞ  హి ప్రకర్ణాత్।।1-4-5।। 

 

వదతీతి చేత్- ప్ుతియును అవా కమేును తెలుప చునీ దనినచ్చ 

న- అద్వ అయుకమేు 

ప్పాజ్యఞ  హి- ప్పాజ్ఞఞడగు రర్మారమ యే కద్వ అట్టట వాడుగా చెరప బ్డుచునీ్త డు 

ప్రకర్ణాత్- ప్రకర్ణమును బ్ట్టట (కూడ) అట్లల తెల్యుచునీ ద్వ.  
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ఉరరే్ప్ర ప్ుతియే అవా కమేును తెల్ా కొనవలసిన ద్వనినిగ చెపుప చునీ దనినచ్చ అద్వ అయుకమేు. 

ఏలనన, అచట తెల్యవలసిన వానిగ చెరప బ్డినవాడు ప్పాజజ్ఞఞడగు రర్మారమ  అని ప్రకర్ణము 

వలన తెల్యుచునీ ద్వ 

 

।।సూ.।।ప్రయాణామేవ చైవమురనాా సః ప్రశ్ా శ్చ ।।1-4-6।। 

 

ప్రయాణామేవ చ- ఉపాసా మైన రర్మారమ , ఉపాసనము, ఉపాసుడు అను మూడింట్టన్న గూరిచ యే 

ఉరనా్త సః- ఉరనా సింరబ్డినద్వ 

ప్రశీ్ శ్చ - నచిక్తుని ప్రశీ్ యు అద్వయే 

 

ఉపాయము, ఉప్తయము, ఉపారయును మూడును నిచట ఉరనా సింరబ్డెను. ీట్టని గూరిచ యే 

ఇచట నచిక్తునిచే ప్రశీ్చ ంరబ్డెను.  

 

।।సూ.।।మహ్ది చచ ।।1-4-7।। 

 

మహ్ది చచ - మహ్చచ బ్దము వలెనే 

 

మహ్చచ బ్దము మహ్రరేేి మును తెలురనట్లల అవా కశే్బ్దము ప్రకృతిని తెలుర(జ్ఞలదు. 

 

ఈ అధికర్ణమున విష్యవాకా ములు కఠోరనిష్త్ యందల్ రృతీయవల్లల్వ 3 వ మంప్రము 

నుండి 14 వ మంప్రము వర్ు నునీ  వాకా ములు.  

 

“ఆ మా నమ్ ర్థినమ్ విద్వ ిశ్రీర్మ్ ర్థమేవతు 

...”. ఇాా ద్వ వాకా ములు 

 

అనగా శ్రీర్మును అధిషాార అయిన జీవ్యని ర్థముప నెకిక  రయనించు ర్థిునిగను, శ్రీర్మును 

ర్థముగను, బుద్వనిి స్త్ర్థిగను, మనసా్త ను కళె్ళ ముగను భ్యవించుము. విజ్ఞఞనవంతులు 

ఇంప్ద్వయములు గుఱఱముల వంట్టవి అని చెప్ప దరు. .... 

 

ఏ ఉపాసుడు జసినార్మైన బుద్వ ిలేనివాడును, మనోనిప్గహ్ర్హితుడును, అుచియు అయి యుండునో 

అరడు రర్మారమ ను పందలేడు. వివేకమును, మనోనిప్గహ్మును, రవిప్రప్రవర్నేమును కల్గ్నన 

వాడు పునర్జనమ  లేని రర్మారమ  ద్వవా స్త్నా నమును పందగలడు. 

 

ఇంప్ద్వయముల కంటె వాట్టచే ప్గహింరబ్డు బ్దహ్ా  విష్యములు ప్రధ్యనము. అంర కనీ  మనసా్త , 

ద్వనికనీ  నిశ్చ యారమ కమైన బుద్వ,ి అంర కంటె ఆరమ , అంరకనీ  అవా కమేు అధికమైనవి. ఆ 

అవా కమేు కనీ  పురుషుడు అధిుడు. ఆ పురుషుని కనీ  అధికమైనద్వ లేదు. “ అని సంప్గహ్ముగా 

ఆ మంప్రములు అర్నాము.  

 

(వెనుక ఈ కఠోరనిష్త్ కథాసందర్భ ము చెరప బ్డి యుండుట చేర ఇచచ ట తిరిగ్న ఆ విష్యము 

ప్రసే్త్వించబ్డుట లేదు). ఇచచ ట యముని, నచిక్తుడు రన మూడవ వర్మున మోక్ష 
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సి రూరమును, అనగా ప్పాపుా డైన రర్మపురుష్సి రూరము, అనగా ఉపాసా సి రూరము, 

ఉపాసన్తసి రూరము, ఉపాసకసి రూరము అను అనిీ ట్టన్న ఉరదేశ్చంచమని ప్పారి నాంచి తెలుస్త 

కొనెను.  

 

పూరి్ రక్షము-  

ఈ విధ్ముగా నునీ  మంప్రముల యందు అవా కమేు అనగా స్త్ంఖుా ల చేర ్గ కా ర్ణముగా 

చెరప బ్డిన మూలప్రకృతి కావలెను. ఏలననగా, మహ్యన్ అనబ్డు అచేరన రరేి ము కనీ  ద్వనికి 

కార్ణమైన అవా కమేను మూలప్రకృతియే గొరప దనియూ, ద్వని కనీ  పురుషుడు అని చెరప బ్డు 

జీవ్యడు గొరప వాడని, అంర కనీ  గొరప  రరేి ము ఏమియు లేదనియూ, రర్మారమ  అని ఏమియూ 

లేదనియూ వారి అభప్పాయము. అనగా ్గ కా ర్ణము మూలప్రకృతియే అని పూరి్ రక్షము. 

 

సిది్వంరము- ఆ మంప్రముల యందు ర్థము, ర్థిుడు, స్త్ర్థి మొదలైనవి చెప్ప నపుప డు 

శ్రీర్మును ర్థముగను, బుద్వనిి స్త్ర్థిగను ...ఇాా ద్వ ప్కమమున ఈ విధ్ముగా చెరప బ్డినద్వ. 

రప్రప కార్ము, ఇచచ ట బుద్వ ికనీ  జీవారమ , అంర కనీ  శ్రీర్ము, అంరకనీ  రర్మారమ  గొరప వి అని 

అర్నాము. కనుక ్గ కా ర్ణరి మును మూలప్రకృతికి ఆపాద్వంచి, అసలు సమసే్ గ కా ర్ణుడైన 

రర్మారమ ను ఉప్తక్షించుట అయుకమేు.  

 

అటెటలన శ్రీర్మును అవా కమేు అని ఎట్లల చెరప గలము అని సంశ్యించిన, సూక్షమ రూరమున 

అవా కమేై యుండెడి మూలప్రకృతి శ్రీర్ముగా రరిణామము చెంద్వ, అందువలన పురుషార్నాములు 

పందుట స్త్ధా్ మగును కనుక ఈ శ్రీర్మును అవా కమేనుటల్వ ద్ధష్ము లేదు. అట్లల మూల ప్రకృతి 

మను ఉరయోగరడు శ్రీర్ముగా రరిణామము చెందుటు కార్ణము కూడ రర్మారమ యే అగును.  

 

అంతియ(గాక, మూల ప్రకృతిని ప్ుతులల్వ ఎచచ టనూ మోక్షమును ఉపాసా ముగా చెరప లేదు. 

ఇచచ ట నచిక్తుని ప్రశీ్  మోక్షము పందుటను గురించి కద్వ! మోక్షమును ఉపాసా్త నిగా 

రర్మారమ యే ప్ుతుల యందు చెరప బ్డెను. కనుక, ఇచచ ట స్త్ంఖుా లు అభప్పాయరడినట్లల 

ప్రకృతి, రరప రిణామముల గురించి చెరప బ్డుటు ఇచచ ట అవకాశ్ము లేదు.  

కనుక “బుదిేః ఆామ  మహ్యన్ రర్ః” అనునపుప డు “మహ్త్” శ్బ్దము జీవారమ ను తెల్య(ేయును. 

“మహ్రః రర్మ్ అవా కమే్” అనినరప డు మహ్త్ శ్బ్దము మర్ల జీవారమ నూ, అవా కమేు అనగా 

శ్రీర్మును తెల్య(ేయును. “అవా కేాత్ పురుష్ః రర్ః” అనుట వలన రర్మారమ  అనిీ ట్ట కనీ  

అధిుడు అని ఈ ప్రకర్ణమున తెల్యుచునీ ద్వ. 

 

SLOKAM-132: అక్షాదవా కనేిష్ంా జడమథ ప్యరుష్ం రరేి క్వషాాం వివిచా  

132. అక్షాదవా కనేిష్ంా జడమథ ప్యరుష్ం రరేి క్వషాాం వివిచా  

ప్ూత్త వల్లల కఠానాం రర్మరరఠిాం ప్రప్క్తయామిరా యుకమే్। 

రప్రాా న్వక వాకాో ద్వర వివిధ్వీక్వర్ా  ముఖా  ప్కమోకేఃే 

శానేా మా  విషోురుకఃే ప్యరుష్ ఇహ్ రర్ః ప్రరా భ జజ్ఞఞ రా త్త చ।। 
 

కఠాన్తమ్ వలీల- కఠోరనిష్త్ అని చెరప బ్డు కఠశాఖ ఉరనిష్త్  

అక్షాద్వ అవా క ే నిష్మా్- ఇంప్ద్వయములతో మొదట ఆర్ంభము చేసి ప్రధ్యనము వదద 

ముగ్నంరబ్డినట్టట 
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్డమ్- అచేరనముల యొకక  సమూహ్మును అనగా “ఇంప్ద్వయేభా ః రర్భహ్ా ర్భనా ః” అని ప్పార్ంభంచి 

“మహ్రః రర్మ్ అవా కమే్” అని చెరప బ్డి 

అథ- ద్వని కనీ  అధికముగా 

రరేి కాషాామ్- రరేి ముల రర్మసీమ అయిన  

పురుష్మ్ వివిచా - పురుషుని విభ్యగము చేసి అనగా “అవా కేాత్ పురుష్ః రర్ః” అని (ఇచట) 

రర్మర రఠిామ్- స్త్ంఖా మరస్తనాలు ప్రతిపాద్వంచు  

ప్రప్కియామ్- రరేి  రర్ంరర్ యొకక  ప్రప్కియయే 

ప్ూత్త- వరింీచబ్డినద్వ 

ఇతి అయుకమే్- అనుట అయుకమేు 

రప్రరా  అనేక వాకాో ద్వర వివిధ్ వీకారా్  ముఖా  ప్కమోక్ఃే- “ఆ మా నమ్ ర్థినమ్ విద్వ ి శ్రీర్మ్ 

ర్థమేవ చ। బుద్వమి్ తు స్త్ర్థిమ్ విద్వ ి మనః ప్రప్గహ్మేవ చ।। ఇంప్ద్వయాణి హ్యాన్తహుః 

విష్యాంస్యషేుగ్యచర్భన్” అని చెరప బ్డినట్లల ముముక్షువ్య ాను సి్త్ ధీనరర్చుకొన వలసిన 

రద్వర్నాములందు ఏవి ముఖా ముల్వ ఆ ప్కమమును ఈ వాకా మున ప్రతిపాద్వంచుట వలన  

ఇహ్- ఈ కఠోరనిష్త్ వాకా మున 

ఉకఃే- “స్యధి్ నః రర్మాపీో తి రది్వ షీోః రర్మమ్ రదమ్” అని చెరప బ్డిన 

రర్మపురుష్ః- రర్మపురుషుడు వీకారా్ ములైన అనిీ  రద్వర్నాముల కనీ  అధికమైన పురుషుడు  

శాంా మా  విషీుః- ాను శాంతుడై జీవ్యలకనిీ ట్టకీ శాంతిస్త్ధ్నముగా చెరప బ్డు 

నిరా ముకేానుభవ్యా డైన రర్మపురుషుడైన విషీువే ఈ పురుషుడు. క్వల చేరనుడు కాదు 

ప్రరా భజ్ఞఞయత్త చ- విషీు, పురుష్ అను శ్బ్దములచే ఆ రర్మ ప్రసిదమిైన రర్మారమ యే అని 

ప్రరా భ్ఞు విష్యముగా అయ్యా ను. కనుక, కాప్లసిది్వంరమున చెరప బ్డు రరేి ముల 

ఉలేలఖనము ఈ ప్ుతి వాకా ములందు అసిదమిని తెల్యుచునీ ద్వ. 

 

వెనుక అధికర్ణములైన అర్భనాంర్ాి ద్వ వా రదేశాధికర్ణమున ఛంద్ధగా్య రనిష్త్ ల్వ 

దహ్ర్భకాశ్మున చెరప బ్డిన వాడు జీవ్యడు కాదని రర్మారమ యే అని జస్త్నా ప్ంచబ్డినద్వ. ఈ 

ప్రకర్ణమున, కఠోరనిష్త్ ల్వ అవా కమేు అని చెరప బ్డినద్వ మూలప్రకృతి కాక శ్రీర్ము అని, 

్గ కా ర్ణము అచచ ట సరి్గ రక ృషుట నిగా చెరప బ్డిన రర్మారమ యే అనియు, అచచ ట 

చెరప బ్డినద్వ ప్రకృతి రరిణామప్కమము కాక, వీకారా్ రర్ంరర్ల్వ, ఏద్వ ప్రధ్యనము, ఏద్వ 

అప్రధ్యనము అను విష్యము చెరప బ్డుచునీ దన్న వివరిసే్తనీ్త రు.  

 

అనగా, ఇంప్ద్వయముల కనీ , రది్వ ష్యములైన శ్బ్దదదులు ప్రధ్యనమైనవి. ఏలననగా, 

ఇంప్ద్వయములను ఇంప్ద్వయనియమనమునీ నూ, విష్యములు గ్యచరించిన, ఆ నియమనము 

ుదర్దు. ఇట్లల విష్యములు దగరో్ లేునీ నూ, మనసా్త  వాట్ట కొఱు అఱుఱలు చాచవచుచ ను. 

అనగా, విష్యముల కనీ , మనసా్త , ద్వని కనీ  బుద్వ,ి ద్వనిని వశ్రర్చుకొనుటు ఆరమ , ఈ ఆరమ  

కనీ  ద్వనిని ధ్రించు శ్రీర్ము ప్రధ్యనముగా చెరప బ్డుచునీ వి. ఈ ఆరమ ు కలోు జజ్ఞఞ న సంకోచ, 

వికాసములు కార్ణము ఈ శ్రీర్పు సరేి , ర్్, జసమేో గుణముల మారుప లే కద్వ. కనుక, శ్రీర్ము 

ఆరమ  కనీ  ఈ వీకర్ణకారా్ ప్కమమున ప్రధ్యనమైనద్వ 

 

ద్వని కనీ  ప్రధ్యనమైనద్వ రర్మారమ యే. ఆయన సంకలప ము చేరనే సమసమేూ స్త్ధా్ మగు 

చునీ వి కద్వ! కావ్యను ఆయనే ప్పాపుా డు, శ్ర్ణుా డు అని ఈ ప్రకర్ణ స్త్ర్భంశ్ము.  

 

దీని ముందు మంప్రమున, “ఆ మా నమ్ ర్థినమ్ విద్వ ిశ్రీర్మ్ ర్థమేవ చ” అని చెరప బ్డిన ద్వనిల్వ 

శ్రీర్మును నియమించునద్వ ఆరమ  కద్వ, అందువలన ఆరమ  శ్రీర్ము కనీ  ప్రధ్యనమైనద్వ కావలెను 

కద్వ అని సంశ్యము కలోును. కనుక, కాప్లస్త్ంఖుా లు ఈ ప్రకర్ణమున ప్రకృతి రరిణామ ప్రప్కియ 
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చెరప బ్డినద్వ అనియూ, ఇచచ ట పురుషుడు అని చెరప బ్డిన వాడు 24 ప్రకృతి రరేి ముల 

రరువార చెరప బ్డిన 25 వ రరేి మైన జీవ్యడనియూ అభప్పాయరడిన్తరు.  

 

కాని ఇట్లల చెపుప ట అయుకమేు. ఏలననగా, ఇచచ టనునీ  “రర్” అను శ్బ్దమును ఉరక ృష్టము అని 

అర్నాము. ఇద్వ పూరి్ రక్షము కూడ అంగీకరించును. “ఆ మా నమ్ ర్థినమ్ విద్వ.ి.” ఇాా ద్వ 

మంప్రములల్వ, ఇంప్ద్వయాదులను వశ్ముల్వ నుంచుకొనిన ర్థిుడైన ఆరమ  చేర ానుపోయి 

చేర్వలసిన జస్త్నా నమైన విషీురదమును పందుట ్రుగునని చెరప బ్డినద్వ. 

 

ప్రకృర మంప్రమున, ఇంప్ద్వయాదులు చెరప బ్డిననూ, శ్రీర్ము మాప్రము చెరప బ్డినట్లల 

గ్యచరించదు. ద్వనికి బ్దులు అవా కమేు అను రదమునీ ద్వ. అందు వలన ర్థి, ర్థాద్వ 

రూప్రములయందు ర్థరూప్ర శ్రీర్రదము లేనందున అవా కమేు అను రదము చేర 

ర్థరూప్రమైన శ్రీర్మునే రరిగణించుట యుకమేై, సమం్సమై యునీ ద్వ. “స్యధి్ నః  

పార్మాపీో తి రది్వ షీోః రర్మమ్ రదమ్” అని ఆ జీవ్యడు చేరు జస్త్నా నము రర్మరదము అని ఆ 

మంప్రములల్వ చెరప బ్డినద్వ. కావ్యన, ాను శాంతుడై, జీవ్యల కనీి ట్టకీ శాంతి స్త్ధ్నముగా 

చెరప బ్డు నిరా  ముకేానుభవ్యా డును, రర్మపురుషుడును అయిన విషీువే రర్మపురుషుడని దీని 

అర్నాము. క్వల చేరనుడు కాదు. కావ్యన, ఈ ప్రకర్ణమున పూరి్ రక్షమున చెరప బ్డినట్లల ప్రకృతి 

రరేి రరిణామ కారా్ , కార్ణ భ్యవ ప్రప్కియ కాక, వీకార్ ప్రప్కియయే ఇచచ ట వరింీచబ్డుచునీ ద్వ. 

 

SLOKAM-133: నహ్ా రా్వ ఇంప్ద్వయాణామ్ ప్రకృతి ర్థ మనో హ్మ్తురేషాం న 

చేష్టమ్ 

133. నహా్ రా్వ ఇంప్ద్వయాణామ్ ప్రకృతి ర్థ మనో హ్మ్తురేషాం న 

చేష్టమ్ 

బుది్వశ్వచ రనా  సూత్త నచ మహ్తి మహానాజ యత్త బుది్వ సంజఞః। 

భోుేరుా కమే్ మహ్రి మ్ మహ్తి చ న భవేద్వరమ ా పారిశేషాా త్ 

అవా కేోక్తఃే శ్రీరే రద్వహ్ న కప్ల ప్రప్క్తయా ప్రరా భజ్ఞఞ ।। 
 

అర్భనా ః- ఇంప్ద్వయగ్యచర్ములైన శ్బ్దద ద్వ విష్యములు 

ఇత్తనిదయాణామ్- కరేమ ంప్ద్వయములకూ, జజ్ఞఞ నేంప్ద్వయములకూ  

హేతుః ప్రకృతిః- కార్ణము అని స్త్ంఖా  సిది్వంరమున  

న హి- అంగీకరించబ్డలేదు కద్వ! 

అథ- ఆ పన 

మనః చ ఏషామ్ నేష్టమ్- మనసా్త  విష్యములు కార్ణమని కూడ అంగీకరించబ్డలేదు.  

బుద్వఃి చైరనీ సూత్త- బుద్వ ిరరేి ము మనసా్త ని సృషిటంచుచునీ దని కూడ అంగీకరించ లేదు 

బుద్వ ిసం్ఞః మహ్యన్- బుద్వ ిఅను ప్తరుగల మహ్రరేేి ము  

మహ్తి చ న జ్ఞయత్త- మహ్రరేేి మునందు ఉండలేదు కద్వ! 

మహ్రేి మ్ భోుేరుా కమే్- భోక ేఅయిన జీవారమ క్ మహ్రరేేి ము ఉరరనీ మగును 

ఆరమ ా చ మహ్తి న భవేత్- ఆరమ రి ము మహ్తేుల్వ అని యించదు కనుక,  

పారిశేషాా త్ అవా కేోకిఃే శ్రీరే- మొదట ర్థము, ర్థి (“ఆ మా నమ్ ర్థినమ్ విద్వ”ి ) అని ప్పార్ంభంచి 

నిరూరణ చేయుట యందు అవశ్చష్టమైన “అవా కమేు” అను శ్బ్దము “శ్రీర్మ్ ర్థమేవతు” అని 

కలప న చేయబ్డిన శ్రీర్విష్యమునందు అని యించును 

రత్- పన చెరప బ్డిన కార్ణము చేర 
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ఇహ్- ఈ ఉరనిష్త్ వాకా మునందు 

కప్ల ప్రప్కియా ప్రరా భజ్ఞఞ - కప్లుడు అభప్పాయరడిన ప్రరా భ్ఞ అనునద్వ 

న- సంభవించదు. 

 

ఈ జశ్చలకమున స్త్ంఖా వాదులు చెప్ప డు రరేి ము కఠవల్లల్వ చెరప బ్డలేదు అని నిష్క రింాచి జీ పమాన్ 

దేశ్చులు రమ సిది్వంరమును జస్త్నా ప్ంచుచునీ్త రు.  

 

పూరి్ రక్షము అనగా స్త్ంఖుా లు చెపుప నద్వ కారా్  కార్ణభ్యవ ప్రప్కియ. రప్రప కార్ము సర్ి కార్ణమై 

యుండు ప్రకృతియే అవా కమేు అను శ్బ్దముచే బ్దధింరబ్డుచునీ ద్వ అని వారి అభప్పాయము. 

 

సిది్వంరము- ఇచచ ట వీకార్ ప్రప్కియ చెరప బ్డుచునీ ద్వ. “ఇంప్ద్వయేభా ః రర్భహా్ ర్భనా ః” అనగా రర్ 

శ్బ్దము ఉరక ృష్టర, గొరప దనమును బ్దధిసే్తంద్వ. ఇంప్ద్వయములు శ్బ్దద ద్వ విష్యములనుండి 

్నించవ్య. వారి సిది్వంరముననే ఇంప్ద్వయములు అహ్ంకార్ము మూడు విధ్ములుగా 

విభజించబ్డి స్త్తిేి కాహ్కార్మునుండి ఇంప్ద్వయములు ్నించునని వారు చెప్ప దరు. ప 

మంప్రమున వారి అర్నాము ప్రకార్ము ఇంప్ద్వయములు విష్యములనుండి వచిచ నవి అనిన అద్వ 

వారి సిది్వంరమునక్ విరుదమిగును. అదే విధ్ముగా మనసా్త  విష్యములు కార్ణము అని కూడ 

అంగీకరించబ్డలేదు. బుద్వ ిరరేి ము మనసా్త ని సృషిటంచుచునీ దనుట కూడ అంగీకార్ము కాదు. 

 

అదే విధ్ముగా, “బుదిేర్భ మా  మహ్యన్ రర్ః” అనీ పుప డు కూడ వారి మరమున బుద్వ ిఅను రదము 

చేర మహ్రరేేి మే చెరప బ్డినద్వ. అందుచేర మహ్త్ మహ్త్ ల్వ పుట్టటనద్వ అనిన అద్వయును 

అయుకమేే. కనుక సిది్వంానుస్త్ర్ముగా, భోక ేఅయిన ఆరమ ు మహ్యన్ విశేష్ణమై, ఆరమ  మహ్యన్ 

అనబ్డుచునీ్త డు. అట్లల కాక, మహ్రరేేి మే ఆరమ  అనిన అంగీకార్ము కాదు. ఏలనన, ఆరమ  అను 

రదము శ్రీర్సంబ్ంధ్ముగానే ప్రసిదమిు. ఆరమ యే మహ్తేు అనిన అట్టట శ్రీర్, శ్రీర్ భ్యవము 

ుదర్దు. అద్వయును స్త్ంఖా రక్ష విరుదమిే.  

 

కనుక, ర్భమాను్సిది్వంరమును అనుసరించి, వీకారా్ రర్ంరర్ చెరప బ్డి యుండుటయే ఇచచ ట 

యుకమేు. “ఆ మా నమ్ ర్థినమ్ విద్వ.ి.” అను జశ్చలకమున, ర్థము గలవాడు ఆరమ , ర్థము శ్రీర్ము, 

బుద్వ ి స్త్ర్థి, మనసా్త  కళె్ళ ము, ఇంప్ద్వయములు గుఱఱములు, విష్యములు మార్మోు అని 

నిరూరణము ఇచచ ట చేయబ్డినద్వ. 

 

ఈ విధ్ముగా, రూప్రములు, వీకారా్ రర్ముగా దేని కంటె ఏద్వ గొరప ద్వ అని వివరించబ్దయిన 

వాకా ము “ఇంప్ద్వయేభా ః రర్భహ్ా ర్భనా ః” అను ఈ వాకా ము. ఇందు శ్రీర్ము రరప  మిగ్నల్నవి 

అనిీ యూ రమ రమ రదములుగనే చెరప బ్డుచునీ వి. శ్రీర్ము మాప్రము ద్వని రదము వలన 

చెరప బ్డుట లేదు. కనుక మిగ్నల్న అవా కమేు అను. రదము చేర శ్రీర్మే చెరప బ్డినద్వ అని 

నిర్యీమైనద్వ. ఇట్లల వీకారా్ రర్ముగా పూర్మీై ఈ వాకాా ర్ నాము ఉరరనీ మగుచునీ ద్వ.  

 

పూరి్ రక్షమున చెరప బ్డిన విష్యముల్వ కాప్లరంప్ర ప్రసిదమిైన ప్రకృతి రరిణామప్రప్కియ 

ఇచచ ట చెరప బ్డినద్వ అనుటు ఎట్టట ఆధ్యర్ములును లేవ్య. కనుక, అప్బ్హ్యమ రమ కప్రధ్యనము 

్గ కా ర్ణము అను స్త్ంఖుా ల సిది్వంరము సిద్వంిచదు. ్గ కా ర్ణవాకా ములు వెనుక 

చెప్ప నట్లలగా అనంర కలాా ణగుణములతో కూడి యునీ  సరేి శి్ రుడును, మోక్షప్రద్వర అయిన 

రర్మారమ యే “పురుష్” శ్బ్దముచే ఇచచ ట ప్రతిపాద్వంరబ్డుచునీ్త డు అను విష్యము 

సిద్వంిచినద్వ. 

 

(ఇంరట్టతో ఆనుమానికాధికర్ణము ముగ్నసినద్వ) 
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।।చమస్త్ధికర్ణము।।1-4-2।। 

 

।।సూ.।।చమసవదవిశేషాత్।।1-4-8।। 

 

అవిశేషాత్- విశేష్మేమియును చెరప బ్డక పోవ్యట వలన 

చమసవత్- చమస శ్బ్దము వలెనే 

 

బ్ృహ్ద్వర్ణా కముననునీ  “అరి్భ గ్నర లశ్చ మస ఊర్ిి బుధీ్ ః” అను వాకా మున చమస 

సి రూరమును వాకా శేష్ము వలన తెలుస్త కొను చునీ ట్లల తైతిరేీయ, శేి ాశి్ రర్ ఉరనిష్తేుల 

యందు చెరప బ్డిన “అజ్ఞ” శ్బ్దము ఉరప తి ే లేనిద్వ, సృషిట చేయునద్వ  అని తెల్సినను, ద్వని 

అసి రంప్రరి ము వాకా  శేష్ము వలన తెలుస్తకొన వలెను.  

 

।।సూ.।।జాో తిరురప్కమా తు రథా హ్ృధీయత్త ఏకే।।1-4-9।। 

 

(అజ్ఞ- ఇచచ ట చెరప బ్డిన ప్రకృతి)  

జా్య తిరురప్కమా తు- “రమ్ దేవా జా్య తిషామ్ జా్య తిః” వంట్ట వాకాా ల వలన జా్య తి అని ప్రసిదమిైన 

రర్మారమ  నుండి ప్పార్ంభమైనదై యుండును 

రథా హి- ఆ విధ్ముగానే కద్వ 

ఏక్- కొందరు (తైతిరేీయ శాఖ)  

అధీయత్త- రఠించుచునీ్త రు.  

 

ఇచచ ట చెరప బ్డిన ప్రకృతి “రమ్ దేవా జా్య తిషామ్ జా్య తిః” వంట్ట వాకా ముల వలన జా్య తి అని 

ప్రసిదమిైన రర్మారమ  కార్ణముగనే కల్ ో యుండును. ఆ విధ్ముగనే తైతిరేీయోరనిష్త్ 

తెలుప చునీ ద్వ.  

 

।।సూ.।।కలప నోరదేశాచచ  మధి్య ద్వవదవిర్గధ్ః।।1-4-10।। 

 

కలప నోరదేశాచచ - సృషిట ఉరదేశ్చంరబ్డుట వలన  

మధి్య ద్వవత్- మధ్యవిదా్వ దుల వలెనే 

అవిర్గధ్ః- విర్గధ్ము లేదు 

 

మధ్యవిదా ల్వ చెరప బ్డిన ఆద్వతాు నికి అవస్త్నా భేదము వలన ఉరరనీ మైనట్లల, ఇచచ ట కూడ 

రర్ప్బ్హ్మ కారా్ మైనను అజ్ఞ(ఉరప తి ేలేనిద్వ) అనబ్డు ప్రకృతి, సృషిటకి ముందు కార్ణావసనాల్వను, 

సృష్టా నంరర్ము కారా్భ వసనా యందును ఉండును కనుక ఇచచ ట విర్గధ్ము లేదు. 
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ఈ ప్రకర్ణముల్వ “మంప్తికోరనిష్త్”  వాకా ములు, “శేి ాశి్ రర్గరనిష్త్” వాకా ములు, 

బ్ృహ్ద్వర్ణా కమున వాకా ములు ఉద్వహ్రించబ్డినవి.  

 

మంప్తికోరనిష్త్ వాకా ముల యందు ప్రకృతి, జీవారమ , రర్మారమ  గురించి చెబుత్, “చతురిి ంశ్తి 

సంఖాా రమ్ అవా కమే్ వా కమేుచా త్త” అని ప్రకృతి 24 రద్వర్నాములు కలద్వ అనియూ, “అజ్ఞమ్ 

ధ్ృవామ్” అని పుట్లటక లేనిద్వయూ జసినార్మైనదనియూ చెరప బ్డినద్వ.  

 

శేి ాశి్ రర్ ఉరనిష్త్ యందు “అజ్ఞమేకామ్ ల్వహిరః కృష్ ీవరీ్భమ్..” అని ఈ ప్రకృతి సరేి , ర్్, 

జసమేో గుణారమ కమని పుట్లటక లేని పురుషుడు (బుభుక్షువ్య) ద్వనిని అనుభవించుచునీ్త డు. పుట్లటక 

లేని పురుషుడు (ముముక్షువ్య) ద్వనిని విడచుచునీ్త డు అని చెరప బ్డినద్వ.  

 

బ్ృహ్ద్వర్ణా కోరనిష్త్ ల్వ  “రదేష్ జశ్చలకో భవతి ఉరి్భ గ్నర లః చమస ఊర్ిి  బుధీ్ ః రసిమ న్ ..” అను 

మంప్రమున “చమస” రదమును స్త్మానా్త ర్నామై య్ఞములల్వ ఉరయోగ్నంరబ్డు పాప్ర అని కాక 

“శ్చర్సా్త ” అని అర్నాము చేసికొనవలెను.  

 

ఇక పన చెరప బ్డిన వాకా ములల్వ “చమస” అను రదమును సందర్గభ చిరముగా “శ్చర్సా్త ” అని 

ఎట్లల అర్నాము కలోు చునీ ద్ధ, అటేల “అజ్ఞమ్” అనగా రర్ప్బ్హ్యమ రమ కమైన ప్రకృతి అని అర్నాము అని 

ఈ ప్రకర్ణమున తెలప బ్డినద్వ. 

 

SLOKAM-134: సి్త్ రంత్రేా ణహ్ా జ్ఞయానిఖిలజనకా సూచా త్త క్వి ఽప్ 

వాకేా  

134. సి్త్ రంత్రాే ణహ్ా జ్ఞయానిఖిలజనకా సూచా త్త క్వి ఽప్ 

వాకేా  

బ్ది్ధఽజసపే్ర శేత్త రా జతి ప్యనరిమామ్ భకభేోగామజోఽనా ః। 

ఇతాు కేసేే్త్స్త్నికేీ స్త్ తిి యమితి యద్వ నాజ్ఞరి మాప్ాభధ్యనాత్ 

అసి్త్ రస్త్నేా ప్రసిదిేసన ృజతిర్ప్ రర్ప్ేర్ా ామ్ నోరరునాిా త్।। 
 

కాి ఽప్ వాక్ా - “అజ్ఞమేకామ్ ల్వహిర ుక ల కృషీామ్” అను వాకా మున 

అజ్ఞయాః- అజ్ఞ అను శ్బ్దమున చెరప బ్డిన మూలప్రకృతికి 

సి్త్ రంత్తనేేా ణ- సి రంప్రముగా 

నిఖిల్నకా- సమసమేునూ సృషిటంచు సి భ్యవము  

సూచా త్త హి- సూచింరబ్డినద్వ కద్వ 

బ్దఃి- బ్దిుడైన  

అ్ః- జీవారమ  

రప్రశేత్త- ఆ అ్మైన మూలప్రకృతిల్వ కటటబ్డి యునీ్త డు 

అనా ః అ్ః పునః- ముకేారమ యైన జీవ్యడు మాప్రము 

భుక ేభోగామ్ ఇమామ్- బ్ద ి దశ్ యందును అనుభవించుచునీ  ాను అనుభవించుచునీ  ఈ 

మూల ప్రకృతిని  

రా ్తి- విడుచుచునీ్త డు 

ఇతాు క్ఃే- అని చెప్ప నటెటలన 
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స్యయమ్- బ్దిులచే అనుభవింరబ్డునద్వయూ, ముుేలచే విడువ బ్డునద్వయూ , అనేక 

విధ్ములుగా సి రంప్రమైన సి రంప్రమైన ఈ మూలప్రకృతి  

ాత్తనికేీ తు- కాప్లరత్తనసేిదమిైన మూలప్రకృతియే  

ఇతి యద్వ- అని శ్ంకించిన 

న- అద్వ అయుకమేు 

అజ్ఞరి మాప్ాభధ్యన్తత్- అజ్ఞ అను రదముతో మూలప్రకృతి పుట్లటక లేనిద్వ అని చెరప బ్డినద్వ 

రరప  అప్బ్హ్యమ రమ కము అని చెరప బ్డలేదు.  

అసి్త్ రత్తనేా ప్రసిదిేః- అచేరనమైన ఈ మూలప్రకృతికి అసి్త్ రంప్రా ము ప్రసిదమిైనద్వ కనుక  

సృ్తిర్ప్- “ప్రజ్ఞః సృ్మాన్తమ్” అను వాకా మున నునీ  సృషిటని చెపుప  “సృ్” ధ్యతువ్య కూడ  

రర్ప్ప్తరా్ ామ్- రర్మారమ  చేర ప్ప్తరింరబ్డుట యనునద్వ 

నోరరునాి్త త్- ప్తోసి పుచుచ టు స్త్ధా్ ము కాదు 

 

వెనుక అధికర్ణమున, “అవా క”ే శ్బ్దమును శ్రీర్రర్రి ముగా అర్నాము నిరూప్ంచబ్డి 

“అప్బ్హ్యమ రమ క ప్రకృతి” అను వాదము నిర్సించబ్డినద్వ. ఈ అధికర్ణమున, “అజ్ఞ” అని 

ప్పార్ంభమగు మంప్రమున సి రంప్రమైన మూలప్రకృతి చెరప బ్డుచునీ ద్వ లేక ప్బ్హ్యమ రమ కమైన 

మూల ప్రకృతి చెరప బ్డుచునీ ద్వ అని సందేహ్ము.  

 

ఇచచ ట నునీ  “అజ్ఞ” అను రదమును “న జ్ఞయత్త ఇతి అజ్ఞ” అను వ్యా రప తి ే వలన 

మూలప్రకృతి సృషిటంరబ్డలేదు అనుట వలన ద్వని సి్త్ రంప్రా ము గురించి ఇచచ ట 

చెరప బ్డలేదు.  

 

పూరి్ రక్షము- శేి ాశి్ రర్గరనిష్త్  ల్వ “అజ్ఞమేకామ్ ల్వహిర..” అను మంప్రములు  “సరేి , ర్్, 

జసమేో గుణముల వలన సృషిటంరబ్డినద్వ ప్రకృతి. ఈ మూడు గుణములు కల్నో దేవ, మనుషాా ద్వ 

రూరములను సృషిటంచు ప్రకృతిని ప్ీతిని గలవాడైబుభుక్షువ్య అనుభవించుచునీ్త డు. ముముక్షువ్య 

ద్వనిని విడచి ప్ట్లటచునీ్త డు. “ అని అర్నాము. 

 

ఇచచ ట నునీ  “సృ్మాన్తమ్” అను రదమును ఉరప తి ే చేయుచునీ  అను కత్తర్రే్ నాకముల్వ 

ప్రకృతి చెరప బ్డుచునీ ద్వ. “సి రంప్రః కరే్భ” అను శాసన బ్లము వలన ఇచచ ట చెరప బ్డిన 

ప్రకృతి కూడ సి రంప్రమైనదే, అనగా ప్రకృతియే ్గతేును సృషిటంచుచునీ ద్వ” అనునద్వ కాప్ల 

స్త్ంఖుా ల పూరి్ రక్షము 

 

సిది్వంరము-  

 

1. “అజ్ఞ” అను శ్బ్దమును అర్నాము పుట్లటక లేక పోవ్యట. అనగా కారా్ రి ము లేదని కద్వ! 

 

2. “సృ్మాన్తమ్” అనిన శానచ్ ప్రరా యము వలన సప ష్టమైన కర్ృేరి ముచే సి్త్ రంప్రా ము కూడ 

సిద్వంిచుచునీ ద్వ.  

 

ఇచచ ట ప్రకృతి “అచేరన్త రర్భర్భనా  చ నిాా  సరరవిప్కియా” అని చెరప బ్డినట్లల 

రర్ంరర్భగరమైనదై, ప్రవాహ్రూరనిరా ము. 

 

ఇక కర్ృేరి ము గూరిచ  చూరము. “ర్థో గచా తి” అనినపుప డు అచచ ట అచేరనమైన ర్థమును 

కర్ృేరి ము చెరప బ్డినద్వ. కాని, అందు కానప డు సి్త్ రంప్రా ము గమనించదగునద్వ. ర్థమును 

నడుపు స్త్ర్థి ర్థమును నడుపుచునీ్త డు. ఆయన నడుపు చునీ్త డు కాని ఆయన నడచుట 
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లేదు. నడచునద్వ ర్థమే. నడపువాడు లేక అచేరనమైన ర్థము నడవలేదు. ఈ విధ్ముగా, 

ప్రకృతికి ఉరప తి ే లేునీ నూ, రర్ంరర్గా ఉనీ రప ట్టకీ, సి్త్ రంప్రా ము రది్వ ా పార్మును 

ఆప్శ్యముగా ఉండుట చేర చెరప బ్డినద్వ.  

 

అంత్త కాక, కర్ృేరి మనునద్వ రండు విధ్ములుగా నుండును. అవి ప్రయో్కకర్ృేరి ము, 

ప్రయో్ా కర్ృేరి ము. అందు ప్రయో్క కర్ృేరి ము నడిప్ంచు వానికి కలదు. ప్రయో్ా కర్ృేరి ము 

నడిప్ంరబ్డుద్వనికి కలదు. అట్టట ప్రయో్ా కర్ృేరి మే మూలప్రకృతి కల్యోుండును. 

 

కనుక, ర్థస్త్ర్థి దృషాటంరమున చేరన మైన స్త్ర్థికి అచేరనమైన ర్థము ఎట్లల అధీనమై 

యునీ ద్ధ రర్మచేరనుడైన రర్మారమ ు ఈ మూలప్రకృతి కూడ అధీనమై యునీ ద్వ. 

అప్బ్హ్యమ రమ కమైన ప్రకృతి ఇచచ ట చెరప బ్డలేదు. రర్ప్బ్హ్యమ రమ కమైన ప్రకృతియే “అజ్ఞ” రదము 

చేరనూ, “సృ్మాన్తమ్” అను రదము చేరనూ చెరప బ్డినద్వ అని తెల్యుచునీ ద్వ.  

 

రర్భయాేధికర్ణమున(2-3-6) కూడ జీ పమాన్ దేశ్చులచే ఇదే విధ్ముగా అనుప్గహించబ్డినద్వ. 

 

అంతియ(గాక, అజ్ఞ శ్బ్దము, “సృ్మాన్తమ్, ్నయన్నమే్” అను శ్బ్దములు పూరి్ రక్షమున 

ఉద్వహ్రించబ్డినవి. ఈ మంప్రముల సందర్భ మును చూచిన అద్వ స్త్ంఖుా ల అభప్పాయమును 

వా తిరేకమని తెల్యుచునీ ద్వ. “అమభ సా ” అను అనువాకమున “సరపే్పాణాః ప్రభవని ే రస్త్మ త్” 

అని రర్మారమ  నుండి ్గదురప తినేి చెప్ప డు ప్రకర్ణమున “అజ్ఞమేకామ్” అను వాకా ము కలదు. 

కనుక, ప్బ్హ్మ ము చేర సృషిటంరబ్డు కారా్ ముల మధా్  ఇద్వ ఉండుట వలన మూల ప్రకృతి కూడ 

కారా్ వర్మోున చేరినదే. ఈ విధ్ముగా మూలప్రకృతి కూడ ఒక కారా్ మే. అద్వయును ప్బ్హ్మ ము చేరనే 

సృషిటంరబ్డినద్వ. కనుక, ద్వనికి ముఖా కార్ణరి ము, ముఖా కర్ృేరి ము, సి్త్ రంప్రా ము 

మునీ గునవి లభంచవ్య అని సప ష్టమగు చునీ ద్వ.  

 

పగా, శేి ాశి్ రర్ ఉరనిష్త్ యందు కూడ “దేవారమ  శ్కిరేి ము” అనగా భగవచా కి ేరూరమున 

ప్రకృతి చెరప బ్డి యునీ ద్వ. “మాయామ్ తు ప్రకృతిమ్ విదా్వ మ్ మాయినమ్ తు మహేశ్ి ర్మ్” అని 

సర్ి కార్ణమై సరేి శి్ రునికి  అధీనమైన నునీ ద్వ అని ప్రకృతి చెరప బ్డినద్వ 

 

అందువలన “అజ్ఞమేకామ్” అని ఈ వాకా మున చెరప బ్డిన మూలప్రకృతి అప్బ్హ్యమ రమ కమైనద్వ 

కాదు, ప్బ్హ్యమ రమ కమైనద్వ. కనుక ్గ కా ర్ణము రర్ప్బ్హ్మ మే కాని ప్రధ్యనము కాదు అని ఇచచ ట 

సిద్వంిచుచునీ ద్వ.  

 

బ్ృహ్ద్వర్ణా కమున “అరి్భ గ్నర లశ్చ మస ఊర్ిి బుధీ్ ః” అను వాకా మున, “చమస” రదమును 

స్త్మానా్త ర్నామైన య్ఞపాప్రము అని కాక, “శ్చర్సా్త ” అను సందర్గభ చిరమైన అర్నాము వాకా శేష్ము 

వలన తెల్సి కొన బ్డినట్లల ఇచచ ట కూడ సప్బ్హ్యమ రమ కమైన మూలప్రకృతియే చెరప బ్డినట్లలను, 

“రమ్ జా్య తిషామ్ జా్య తిః” మునీ గు వాకా ముల వలన జా్య తి అని ప్రసిదమిైన రర్మారమ నుండియే 

ప్పార్ంభమైనదనియూ ఈ ప్రకర్ణమున నిరూప్ంచబ్డినద్వ. 

 

(ఇంరట్టతో చమస్త్ధికర్ణము ముగ్నసినద్వ). 

 

।।సంఖాో రసంప్గహాధికర్ణము।।1-4-3।। 
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।।న సంఖాో రసంప్గహాదప్ నానాభావాదతిరేక్వచచ ।।1-4-11।। 

 

సంఖా్య రసంప్గహ్యదప్- ఇరువద్వ ఐదను సంఖా  ప్ుతి యందు కనప డుచునీ నూ  

న- ఇచచ ట స్త్ంఖా మర ప్రసిదమిులగు రరేి ములు చెరప బ్డలేదు. ఏలనన 

న్తన్తభ్యవాత్- ఇవి వాని కంటె వేర్నవి అగుట వలన 

 

“రంచ రంచ” ఇాా ద్వ ప్ుతివాకా మునందల్ “రంచ రంచ” అను శ్బ్దముచే ఐదు ఐదులు అను 

సంఖా  ప్రతిపాద్వంరబ్డిననూ, ఇచట స్త్ంఖా మర ప్రసిదమిులగు 25 రరేి ములు చెరప బ్డ లేదు. 

ఏలనన, (అట్లల చూచిన) ఇందురదేశ్చంరబ్డినవి వాట్ట కంటెను వేర్నవియును ఎుక వ 

సంఖా గలవియును అగును.   

 

।।ప్పాణాదయో వాకా శేషాత్।।1-4-12।। 

 

వాకా శేషాత్- ఉరరే్వాకా మును బ్ట్టట 

ప్పాణాదయః- రంచ్నములనగా ప్పాణాదులని తెల్యుచునీ వి.  

 

ఉరరే్వాకా మును బ్ట్టట రంచ్నములనగా ప్పాణాదులని తెల్యుచునీ ద్వ.  

 

।।జాో తిషైకేషామసరా న్వా ।। 1-4-13।। 

 

ఏక్షామ్- కాణి శాఖీయుల పాఠమున  

అసరా నేీ - అనీ ము చెరప బ్డునీ ను  

జా్య తిషా- జా్య తిసా్త  చేర (ప్పాణాదులు తెల్యబ్డుచునీ వి) 

 

కాణి శాఖ యందు అనీ ము చెరప బ్డక పోయినను, నచట చెరప బ్డిన జా్య తిసా్త ను బ్ట్టట 

రంచ్నములనగా ప్పాణాదులని తెల్యుచునీ వి 

 

వెనుక ప్రకర్ణమున “అజ్ఞ” అను రదము చేర అప్బ్హ్యమ రమ క ప్రకృతి చెరప బ్డుటు కార్ణము 

లేదని స్త్ంఖా మర నిర్సనము చేయబ్డినద్వ. ఈ అధికర్ణమున, బ్ృహ్ద్వర్ణా కోరనిష్త్ ల్వ 

“యసిమ న్ రంచ రంచ ్న్తః ఆకాశ్శ్చ  ప్రతిషిరాః” అను మంప్రమున “రంచ రంచ ్న్తః అనిన 

స్త్ంఖుా లు చెప్ప డు 25 రరేి ములు కావని నిరూప్ంచబ్డుచునీ ద్వ. 

 

SLOKAM-135: యసిమ న్ రంచేతి మంప్త్త రర్రరిగణిా వింశ్తిః రంచయుకే్వ 

135. యసిమ న్ రంచేతి మంప్త్త రర్రరిగణిా వింశ్తిః రంచయుకే్వ 

ప్పోకే్వ సరమేా ధీరః తిి హ్ ప్యరుష్గణోననా  నిషాోసే్త మైవమ్। 

ఆక్వశ్సా  సి నామాా  రృథగనుకథనాత్ సరవేింశ్రా బాధ్యత్ 

ష్డిి ంోహ్ా ప్ర సర్వి ప్శ్య ఇతి విద్వతోన్మదా త్త ప్బ్హ్మ ాదా్ ః।। 
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యసిమ న్ రంచేతి మంప్త్త- బ్ృహ్ద్వర్ణా కముననునీ  “యసిమ న్ రంచ రంచ ్న్తః” అను 

మంప్రమున  

రర్రరిగణిా- స్త్ంఖుా ల చేర అంగీకరించబ్డిన  

రంచయుకేా వింశ్తి- 25 రరేి ములు 

ప్పోకేా- ప్రతిపాద్వంరబ్డినవి 

ఇహ్ సరమాే ధీరః- ఈ మంప్రమున సరమేీ విభకిలే్వ “యసిమ న్” అను రదము వలన చెరప బ్డినద్వ 

పురుష్గణసే్త- జీవసమూహ్మైన 

అననా నిషాోసే్త- రర్మారమ ు రర్రంప్రముగా భ్యవించబ్డనవసర్ము లేదు, సి రంప్రముగనే 

యుండవచుచ ను అను రక్షము 

మైవమ్- అయుకమేు 

ఆకాశ్సా - “ఆకాశ్సా  ప్రతిషిరాః” అని ఆకాశ్మును  

సి న్తమీా - సి  శ్బ్దము చేరనే) (ఆకాశ్శ్బ్దము చేరనే) 

రృథగనుకథన్తత్- వేరుగా చెరప బ్డినందున 

సరవేింశ్రా బ్దధ్యత్- 27 రరేి ములగును కనుక స్త్ంఖుా ల రక్షము సరికాదు 

ప్బ్హ్మ ాదైా ః- ఈ మంప్రముల ఉనీ  ప్బ్హ్మ రి ము, అమృరరి ము మొదలైన గుణముల చేర 

యసిమ న్ అను రదము చేర రర్మారమ  చెరప బ్డినట్లలగా 

విద్వరః- నిర్యీము చెయా బ్డినద్వ 

ష్డిి ంశ్చహి- 26 వ రరేి ముగా చెరప బ్డినద్వ రర్మారమ  కద్వ 

అప్ర- ఈ మంప్రమున 

సర్భి ప్శ్య ఇతి అనూదా త్త- యసిమ న్ అను రదము వలన సర్భి ప్శ్యునిగా అనువద్వంరబ్డిన్తడు 

పూరి్ రక్షము- బ్ృహ్ద్వర్ణా కోరనిష్త్ ల్వ నునీ  “రంచ రంచ్న్తః” అనగా స్త్ంఖుా లు 

చెపుప నట్లల 25 రరేి ములు చెరప బ్డినవి అని పూరి్ రక్షము. కాని, ఇట్లల చెపుప ట యందు రండు 

ద్ధష్ములు గ్యచరించును.  

1. యసిమ న్ అనుట వలన “యసిమ న్ రంచ రంచ ్న్తః ..” అని యుండుట వలన ఈ 25 రరేి ములు 

ఏద్వ ఆధ్యర్ముగా (యసిమ న్ అనగా దేని యందు అని గద్వ అర్నాము) గలద్ధ ఆ రరేి ము 26 వ 

రరేి ము కావలెను. అద్వ ఆధ్యర్మనిన, మిగ్నల్న 25 రరేి ములు సి రంప్రములు కావ్య. అనగా జీవ, 

ప్రకృతులను నియమించు రర్ప్బ్హ్మ  రరేి మును ఇచచ ట అంగీకరించనటెటలనద్వ. ఇద్వ 

స్త్ంఖా మరమును అంగీకార్ము కాదు.  

2. అదే విధ్ముగా “ఆకాశ్శ్చ ” అని చెరప బ్డుట వలన ఆకాశ్ము మఱియొకట్ట చెరప బ్డి యుండుట 

వలన అద్వ 27 వ రరేి ము కావలెను. 

అటెటలన స్త్ంఖుా లు మొరమేు 25 రరేి ములని చెప్ప డు మరమును ఇచట వా తిరికమేుగా 

నునీ ద్వ.  

 

ప ఆక్షేరములు స్త్ంఖాు ల సమాధ్యనమేమనిన 

 

1. “యసిమ న్” అనుట వలన జీవవా తిరికమేైన రర్మారమ  చెరప బ్డలేదు. జీవారమ  యే 

చెరప బ్డిన్తడు. కనుక రర్ప్బ్హ్మ మును రర్రంప్తునిగా జీవారమ  లేడు. ఆరడు సి రంప్తుడే. ాను, 

రన ఆధీనముల్వ అనగా సి్త్ ధీనముల్వ నుండుటను “యసిమ న్ ప్రతిషిరాః” అను వాకా ము 

చెపుప చునీ ద్వ. 

 

2. ఆకాశ్ః అనుట వలన ఎలలపుప డునూ ప్రకాశ్చంచు సి భ్యవము ప్రతిషిరాము అని 

చెరప బ్డుచునీ ద్వ. అనగా, సి యంప్రకాకరి ము చెరప బ్డుచునీ దని అర్నాము. స్త్ంఖుా లు 
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ధ్ర్మ భూరజ్ఞఞనము ప్రత్తా కముగా అంగీకార్ము కాదు కనుక, ఆ మా తిరికజే్ఞఞ నమును నిర్సించుటకై 

ఇట్లల “ఆకాశ్శ్చ  ప్రతిషిరాః” అని చెరప బ్డినద్వ.  

 

కనుక, ఇచచ ట చెరప బ్డినద్వ 25 రరేి ములనియు, రర్ప్బ్హ్మ  కార్ణవాదము ఇచచ ట 

నిర్సించబ్డుచునీ దనియూ ఇచచ ట చెరప బ్డినట్లల స్త్ంఖుా ల అభప్పాయము. 

 

సిది్వంరము— పన చెరప బ్డినట్లల, స్త్ంఖా రరేి సంఖా  ఇచచ ట చెరప బ్డినట్లల అంగీకరించినను 

మొరమేు 27 రరేి ములు సమకూరును.  

 

ఆకాశ్శ్బ్దము సి యంప్రకాశ్కరి మును చెపుప చునీ దనిన, ఇచచ ట సప ష్టముగా “ఆకాశ్మ్” అని 

చెరప బ్డినందున ద్వనికి విశేష్ణార్నాము కల్ప ంచి సి యంప్రకాశ్కరి ము మాప్రమే చెరప బ్డినట్లల 

చెపుప ట సరి కాదు. ఇక రండవ అధా్య యమున, మూడవ పాదమున ధ్ర్మ భూరజ్ఞఞనము లేదను వారి 

వాదము అదుభ రముగా నిర్సించబ్డినద్వ. ఆవివర్ములు అచచ ట చూడవచుచ ను.  

 

అంతియ(గాక, “యసిమ న్” అనుట వలన అనిీ  రరేి ములకూ ఆధ్యర్ముగా చెపుప నపుప డు ద్వనిని 

వదల్ ఆరమ  సి రంప్రము అని వాద్వంచుట కూడ అయుకమేు. ఏలననగా, సి ర్సముగా 

సరమేీవిభకిలే్వ చెరప బ్డిన “యసిమ న్” అను రదమును రన (ఆరమ ) విష్యమున అని చెపుప ట 

అయుకమేే యగును. 

 

కావ్యన, వారి వివర్ణ అంగీకరించినననూ, మొరమేు 27  రరేి ములు ఇచచ ట చెరప బ్డినటలగును. 

అద్వ వారి మరమును విరుదమిు.  

 

ఈ ప్ుతి వాకా మున, “ఆ మా నమ్”, “ప్బ్హ్మ ”, “అమృరమ్” అని చెరప బ్డుట వలన ప్బ్హ్మ రి ము, 

సరి్భ రమ రి ము, అమృరరి ము మునీ గు కళా్య ణగుణములు చెరప బ్డినవి. అవి రర్మారమ క్ 

అని యించును. కనుక రర్మారమ యే సరి్భ ధ్యరుడుగా “యసిమ న్” అను రదముచే 

చెరప బ్డుచునీ్త డు. వెనుక అధికర్ణములల్వ కూడ ఈ విష్యము జస్త్నా ప్రమైనద్వ. కనుక “యసిమ న్” 

అను రదము వలన స్త్ంఖా మర నిర్భకర్ణము ్రుగుచునీ ద్వ.  

 

ఇక, “ఆకాశ్శ్చ ” అను రదము భూాకాశ్మునే చెపుప చునీ ద్వ. “రంచ రంచ ్న్తః” అనిన 

స్త్ంఖా రరేి సంఖా  చెపుప చునీ దనిన, అందు కూడ భూాకాశ్ము చెరప బ్డి యునీ ందున, ఇట్లల 

మర్ల ఆకాశ్ రరేి మును చెపుప ట పునరుకి ేద్ధష్మగును. కనుక, ఇచచ ట “రంచ రంచ ్న్తః” అను 

రదమును స్త్ంఖా రరేి సంఖా ను బ్ట్టట అర్నాము చెపుప ట అయుకమేే అగును. 

 

ఆకాశ్రదమును రర్మారమ ు జస్త్నా నమైన నిరా విభూతి అని కూడ అర్నాము. ఆ నిరా విభూతి కూడ 

రర్మారమ  విష్యమునందే ప్రతిషిరామై యునీ ద్వ. ద్వనికి కూడ ఆధ్యర్ము రర్మారమ యే. 

అంతియ(గాక, ఇచచ ట, “విది్వ న్ ప్బ్హ్మ  అమృతోరమమ్” అని యునీ ద్వ. ఇట్లల విది్వ న్ 

ముుేడగుట (అమృరరి మును పందుట), లీలావిభూతిల్వ సంభవము కాదు, నిరా విభూతిల్వనే 

అద్వ సంభవము. కనుక, ఆ విష్యమే ఇచచ ట బ్దధించబ్డుచునీ ద్వ. అనగా ఎట్లల లీలావిభూతి 

యందునీ  సమసమేునకూ, రర్ప్బ్హ్మ  ఆధ్యర్మై యునీ ద్ధ, అటేల నిరా విభూతికి కూడ ఆధ్యర్ము 

రర్మారమ యే అని ఇచచ ట “ఆకాశ్ః చ” అని చెపుప టచే నిర్యీించబ్డుచునీ ద్వ.  

 

కనుక, స్త్ంఖుా లు చెప్ప డు వివర్ణ ఇచచ ట సరికాదు అను విష్యము నిరి్భరిరమైనద్వ. 
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SLOKAM-136: సంజోఞ పాధిసన మాస్యహా్ మిహ్ నిగమే సరసేరరేినా్నాా  

136. సంజోఞ పాధిసన మాస్యహా్ మిహ్ నిగమే సరసేరరేినా్నాా  

ప్పాణాదా మ్ రనమ నోనమే్ ప్రకర్ణనియరమ్ రంచకమ్ 

ధీంప్ద్వయాఖా మ్। 

జాో తిశ్శ బ్దన శాఖ్యనరే్విద్వరమిదమ్ నా్మ నవాదసే్త పూరా్గ  

ప్పాణమ్ వక ేా నా శ్బోద  ర్సనమప్ సహ్ ప్పాణశ్బ్దసేి గర్ఃా।। 
 

నిగమే- ప్ుతి యందు 

సరసేరరేినా్నాా - సరసేరరాేులు అను నా్త యము ప్రకార్ము  

ఇహ్- “యసిమ న్ రంచ రంచ ్న్తః” అను మంప్రమున  

అయమ్ సమాసః- “రంచ ్న్తః” అను సమాసము 

సంజ్యఞపాధిరి-ి సం్ఞను కార్ణము కలద్వ కద్వ 

రత్ రంచకమ్- ఆ ఐదు(రంచ శ్బ్దము చేర చెరప బ్డినవి) ఏవి అనగా 

ప్పాణాదా మ్- ప్పాణముతో మొదలుప్టటబ్డి 

మనోనమే్- మనసా్త  చివరిద్వగా గల 

ప్రకర్ణనియరమ్- ఈ ప్రకర్ణముల్వ ఉనీ  వాకా ము చేర నియమిరమైన 

ధీత్తనిదయాఖా మ్- జజ్ఞఞ నేంప్ద్వయము అనబ్డు వసే్తవ్య యొకక  సముద్వయమే అగును 

ఇదమ్- రంచ్న శ్బ్దముచే చెరప బ్డినద్వ 

జా్య తిశ్శ బ్దన- “రమ్ దేవా జా్య తిషామ్ జా్య తిః” అను వాకా మున నునీ  ష్ష్ఠ ా విభకిలే్వ నునీ  

జా్య తిశ్శ బ్దము చేర  

శాఖానరే్విద్వరమ్- కాణి శాఖ యందు చెరప బ్డినద్వ 

నాూ నవాదసే్త పూరా్ ః- కాణి శాఖల్వ “అనీ ” శ్బ్దము చెరప బ్డలేదు అనిననూ, మాధా్ ంద్వన శాఖల్వ 

నునీ  “అనీ ” శ్బ్దము ఇచచ ట కూడ తెచుచ కొన వలెను. లేనిద్వగా చెరప బ్డినను, ఈ విధ్ముగా 

మఱియొక శాఖ నుండి తెచుచ కొనుట వలన అద్వ పూర్మీగును 

అనీ  శ్బ్దః- అనీ  శ్బ్దము 

ప్పాణమ్ ర్సనమప్ సహ్వకి-ే అనీ ము అనునద్వ రృథిీ వికార్ము. కనుక రృథిీ  సంబ్ంధ్మైన 

గంధ్ము, ద్వనికి చెంద్వన ఇంప్ద్వయమైన ప్ఘాణేంప్ద్వయము — ీట్టని “అనీ ” శ్బ్మోు బ్దధించును. 

అతియ(గాక, “అనీ మ్” అనునద్వ “ఆదా త్త అనేన” (దీనిచేర తినబ్డుచునీ ద్వ) అను అర్నామును 

బ్ట్టట ర్సనేంప్ద్వయమును కూడ లక్షణరః చెపుప చునీ ద్వ.  

ప్పాణశ్బ్దసేి గర్ నాః- ప్పాణసా ప్పాణమ్ అనినపుప డు ప్పాణశ్బ్దము చేర రి గ్నంప్ద్వయము (సప ర్శ ను 

తెలుస్తకొనుటు ఇంప్ద్వయము) చెరప బ్డుచునీ ద్వ. ఇట్లల రంచ్నశ్బ్దము సంజ్ఞఞసమాసమే 

అగును. కనుక స్త్ంఖా  రక్షము సిద్వంిచదు. ప్రధ్యనము కార్ణము కాదు అనియూ, రర్ప్బ్హ్మ మే 

కార్ణమనియూ ఈ విధ్ముగా జస్త్నా ప్రమైనద్వ. 

 

ఈ జశ్చలకమున “రంచ రంచ ్న్తః” అను సమాసమును అర్నాము వివరించబ్డుచునీ ద్వ.  

 

“రంచ రంచ ్న్తః” అనగా ఐదు ఐదు రరేి ములు అని చెప్ప , ద్వనికి ఐదు ఐదు రరేి ముల 

సముద్వయములు అని అర్నాము చెప్ప న, ఆ సముద్వయములు ఏవి అని ప్రశీ్  వచుచ ను. 

సముద్వయము అనగా అవి ఒక వర్మోును చెంద్వనవై యుండవలెను. ఇచచ ట ఐదు రన్తమ ప్రలు, 

ఐదు భూరములు, ఐదు కరేమ ంప్ద్వయములు, ఐదు జజ్ఞఞ నేంప్ద్వయములు న్తలోు సముద్వయములు 

అని చెపుప కొనిన మిగ్నల్న ఐద్వంట్టని ఒక సముద్వయముగా, ఒక వర్మోుగా చేరుచ ట ుదర్దు.  
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మరి కొందరు, రంచ ్న శ్బ్దమును 1. దేవరలు, 2. ప్రరులు 3. గంధ్రిు లు 4. అస్తరులు 5. 

ర్భక్షస్తలు అని అర్నాము చెపుప చునీ్త రు. కాని ఇద్వ కూడా అయుకమేే. ఇచచ ట ప్రకర్ణము ప్రకార్మే 

అర్నాము చెరప వలెను. పూరి్భ రర్ములను రరిీల్ంచి, వాకా శేష్మును రరిగణనల్వనికి తీసికొని 

సమని య రర్చి అర్నాము చేస్తకొనవలసి యుండును. “సంద్వగే ి తు వాకా శేషాత్” అని కద్వ 

మీమాంస్త్సూప్రము.  

 

ప్రకృరసమాసముపు అర్నావివర్ణ ఇపుప డు చూచెదము.  

 

పూరి్ రక్షము ప్రకార్ము ఈ సమాసమును అర్నాము “రంచ్నసమాహ్యర్ాి ని యము” 

చెరప బ్డినద్వ 

 

కాని అట్టటచ్చ “రంచాన్తమ్ ్న్తన్తమ్ సమాహ్యర్ః” రంచ్నా ః అని యుండవలెను. అట్లల గాక ఇచచ ట 

“రంచ్న్తః” యునీ ద్వ కద్వ ఇద్ధటలగుననిన, వారు ఇద్వ ఛందసప్రయోగము అని రప్ప ంచుకొన 

జూచెదరు. కాని, “ద్వకా ంఖ్యా  సంజ్ఞఞయామ్” అను పాణిని అనుశాసనము ప్రకార్ము సం్ఞహేతువైనద్వ 

సంజ్ఞఞవిష్యకసమాసమగును. 

 

“సర ేసరరే్యాః” అనగా సరరాేులు  ఏడుగురు అని అర్నాము. అట్లల గాక 7*7=49 లేద్వ 7+7=14 అని 

అర్నాము కాదు కద్వ.  

 

కనుక, రంచ్న్తః అనినపుప డు ఒక సముద్వయ వసే్తవ్య చెరప బ్డుచునీ ద్వ. అందుల్వనునీ  ్న 

శ్బ్దము ముఖాా ర్నాము. రంచ శ్బ్దము స్త్ధ్యాి ర్నాకము. “సర ే సరరే్యాః” అను చ్చట కూడ ఇటేల 

అర్నాము చెపుప కొనబ్డినద్వ.  

 

గౌః అనగా “గచా తి ఇతి” అనగా వెళ్ళె నద్వ అని అర్నాము. “గౌః గచా తి” అనగా నడచు ద్వనికి 

నడచుచునీ ద్వ అని చెరప వలెన్త, ఇద్వ పునరుకి ే కాద్వ యనిన, గ్యవ్య స్త్మానా ముగా నడచునద్వ 

అయిననూ ఎలలపుప డూ నడవదు కద్వ, కనుక అట్లల చెపుప ట యుకమేే అవ్యతుంద్వ. ఈ విధ్ముగా “సర ే

సరరే్యాః” అను చ్చట కూడ “ఋషి” శ్బ్దమును ముందునీ  సరశే్బ్దము స్త్ధ్యాి ర్నాము. 

సంజ్ఞఞ ర్ నాము వేరుగా నునీ  సర ే శ్బ్దముచే బ్దధించబ్డును. ఈ న్తా యమే “రంచ రంచ ్న్తః” అను 

చ్చట కూడా వరింేచును. అందువలన సిది్వంరవివర్ణమున ఎట్టట ద్ధష్మును లేదు. 

 

“యసిమ న్ రంచ రంచ్న్తః” అను మంప్రమును రరువాతి మంప్రము చేర “ప్పాణసా  ప్పాణమ్ 

ఉర చక్షుష్శ్చ క్షుః ప్ోప్రసా  ప్శ్చప్రమ్ అనీ సా్త్ నీ మ్ మనస్య యే మనోవిదుస్య ేనిచిుా ః ప్బ్హ్మ  

పుర్భణమప్గా మ్” అనుట వలన అవి జజ్ఞఞ నేంప్ద్వయములుగా చెరప బ్డినద్వ.  

 

ఏలననగా, “రమ్ దేవాః జా్య తిషామ్ జా్య తిః” అను మంప్రమున జా్య తిసా్త లనిీ ట్టకిన్న రర్మారమ  

జా్య తిసా్త గా నుండునని చెరప బ్డినద్వ. అనగా జా్య తిశ్శ బ్దము చేర “ఇంప్ద్వయము” 

చెరప బ్డుచునీ ద్వ. ఏలననగా ఇంప్ద్వయములే వసే్తవ్యలను ప్రకాశ్చంర(ేయుచునీ వి కద్వ. 

అందువలన ఇంప్ద్వయములే జా్య తిసా్త లు. వాట్టకనీి ట్టకీ ఆధ్యర్మైన జా్య తిసా్త  రర్మారమ . 

ఇంప్ద్వయములు రమ రమ కారా్ ములను నిరి్ హించుటు రగ్నన స్త్మర్నాా ము కల్ ోయుండుట 

రర్మా మా ధీనమే అయి యుండును. కనుక, “జా్య తిషామ్” అని ష్ష్ఠ ా విభకిలే్వ చెరప బ్డినవి 

ఇంప్ద్వయములు. వాట్టకి ఆధ్యర్మై యునీ ద్వ రర్మారమ . ఆ ఇంప్ద్వయములందు, 

జజ్ఞఞ నేంప్ద్వయములు “రంచ రంచ ్న్తః” అను శ్బ్దముచే రంచ అను విశేష్ణముతో చెరప బ్డినద్వ.  
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అవి ఏవనిన, “ప్పాణసా  ప్పాణమ్..” మంప్రముచే ఆ విష్యము బ్దధింరబ్డుచునీ ద్వ. అనగా 

ఇచచ ట ప్ఘాణేంప్ద్వయము, ర్సనేంప్ద్వయము, రి గ్నంప్ద్వయము, చక్షురింప్ద్వయము, 

ప్శ్చప్త్తంప్ద్వయము, మనసా్త  అను ఐదు జజ్ఞఞ నేంప్ద్వయములును, మనసా్త ను ఇచచ ట చెరప బ్డినవి 

 

ఇందుల్వ “అనీ మ్” అని చెరప బ్డుట వలన రృథిీ  రరేి ము చేర పోషింరబ్డిన 

ప్ఘాణేంప్ద్వయము, అటేల “అదా త్త అనేన” అను వ్యా రప తినేి బ్ట్టట ర్సనేంప్ద్వయము చెరప బ్డినవి. 

“ప్పాణసా  ప్పాణమ్” అనుట చేర ముఖా ప్పాణము చెరప బ్డలేదు, రి గ్నంప్ద్వయము 

చెరప బ్డుచునీ ద్వ. “చక్షుష్ః చక్షుః”, “ప్శ్చప్రసా  ప్శ్చప్రమ్” అనుట వలన చక్షురింప్ద్వయము, 

ప్శ్చప్త్తంప్ద్వయము చెరప బ్డుచునీ వి.  

 

కాని కాణి శాఖల్వ “అనీ సా  అనీ మ్” అను రదము లేదు. అయినను, మాధా్ ంద్వన శాఖల్వ 

చెరప బ్డిన “అనీ సా  అనీ మ్” అని చెరప బ్డినందున, 

సర్ి శాఖాప్రరా యన్తా యముననుసరించి, ఒక శాఖల్వ చెరప బ్డినద్వ, వేఱొక శాఖల్వ 

సందర్గభ చిరముగా చెపుప కొనవచుచ నని శాత్తసకేారులు అంగీకరించిరి కనుక అట్లల అర్నాము 

చేస్తకొనుట ద్ధష్ము కాదు.  

 

ఈ విధ్ముగా, ఈ ప్రకర్ణముల్వ స్త్ంఖా రరేి సంఖా  ప్రతిపాద్వంరబ్డలేదనియూ, వారి మరము 

ప్రకార్ము ప్రధ్యనము కార్ణము కాదనియూ, రర్మారమ యే సమస ే ్గ కా ర్ణుడనియూ ఈ 

అధికర్ణమున జస్త్నా ప్ంచబ్డినద్వ. 

 

(ఇంరట్టతో సంఖా్య రసంప్గహ్యధికర్ణము ముగ్నసినద్వ) 

 

।।క్వర్ణాి ధికర్ణము।।1-4-3।। 

 

।।సూ.।।క్వర్ణత్తి న చాక్వద్వషు యథావా రద్వషోటకేఃే।।1-4-14।। 

 

ఆకాశాద్వషు- ఆకాశాదుల విష్యమున 

(కార్ణత్తి న- కార్ణముగను) 

యథావా రద్వషోటక్ఃే- రర్ప్బ్హ్మ ము పూరి్ ము చెరప బ్డినట్టటద్వగనే చెరప బ్డినందున 

 

ఆకాశాదుల విష్యమై కార్ణముగా చెరప బ్డిన రర్ప్బ్హ్మ ము పూరి్ ము చెరప బ్డినట్టటద్వగనే 

చెరప బ్డినందున, అంరటనూ రర్ప్బ్హ్మ మే ్గ కా ర్ణము.  

 

।।సూ.।।సమాకరా్వత్।।1-4-15।। 

 

సమాకరా్భత్- రర్భమరిశ ంచుట వలన 
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“అసద్వి  ఇదమప్గ ఆసీత్” అను మంప్రమున “అసత్” శ్బ్దము రర్మారమ నే సమాకరిసేా్తనీ ద్వ. “రత్ 

సృషాట ి  రదేవానుప్పావిశ్త్” అని సమసమేును సృషిటంచి అనుప్రవేశ్ము చేయుట మునీ గునవి 

ప్ుతి యందు రర్మారమ ు చెరప బ్డినవి. రరువార ప్రశాసిరృరి ము, నిర్తిశ్యానందాి దులు 

చెరప బ్డినవి. కనుక విర్గధ్ము లేదు 

 

ఈ అధికర్ణమున కూడ స్త్ంఖా మరనిర్సనము గావించబ్డి, తైతిరేీయ, ఛంద్ధగా , 

బ్ృహ్ద్వర్ణా కాద్వ ఉరనిష్తేుల యందు రర్మారమ యే ్గ కా ర్ణుడని చెరప బ్డిన్తడనియూ, 

్గ కా ర్ణరి ము ప్రకృతికి ఎంరమాప్రము వరింేచదనియూ, రర్మారమ నుండియే ఆకాశాద్వ 

రద్వర్నాములనిీ యూ సృషిటంచబ్డినట్లల తైతిరేీయాద్వ ఉరనిష్తేులు చెపుప చునీ వనియూ, 

“అసద్వి  ఇదమప్గ ఆసీత్” మొదలైన వాకా ములల్వ “అసత్” సృషిటకి ముందుు ఉనీ దనినపుప డు 

అచచ ట “అసత్” అనగా సృషిటకి ముందు న్తమ, రూర విభ్యగము లేక “అసత్” గా వా వహ్రించబ్డు 

ప్బ్హ్మ రద్వర్ నామేననియూ, రర్మారమ  సృజషిటకై సంకల్ప ంచి చేరన్తచేరనములను సృషిటంచి 

వాట్టయందు అనుప్రవేశ్ము చేయుట వలన అద్వయే న్తమ, రూర విభ్యగము కల్,ో 

రర్ప్బ్హ్యమ రమ కమగు ఈ ్గతేుగా రరిణమించుననియూ, ఉరనిష్తేులల్వ ్గ కా ర్ణముగా 

చెరప బ్డిన “ఆరమ ”, “ప్బ్హ్మ ” మొదలైన రదములు అంరరా్భ మిరి ము, ్గనిీ యమన్త 

స్త్మర్నాా ము, నిర్తిశ్యబ్ృహ్రేి ము, సరి్ ్ఞరి ము మొదలైన గుణములు లేని ప్రకృతికి 

వరింేచవనియూ, “్న్తమ దా సా  యరః” మొదలైన ప్బ్హ్మ  సూప్రములు కూడ రర్ప్బ్హ్మ  

్గ కా ర్ణరి మునే తెలుప ననియూ  ధ్ృీకరించబ్డినద్వ. 

 

137. విశి్చ పాద్వనవత్తకీ ేప్ుతిషు సదసదవాా కృతోకిఃే రర్గక్ ే

హా్ వా క్నిేే తి రస్త్మ త్ రద్వరర్దఖిలమ్ నేసమత్తతైతి చేనీ । 

యప్ాసాిే ద్వ దృష్టమ్ ప్రకర్ణవిద్వరమ్ రప్ర సరి్ ్ఞా దా మ్ 

ల్్మో్ సా్త్ ద్వరా ధీరమ్ జసినార్మప్ రద్వహ్యబ్దధా్  ఆ మా ద్వశ్బ్ఃో।। 

ప్ుతిషు- వేదముల యందు 

విశి్చ పాద్వనవత్తకీ-ే ్గతేును ఉపాద్వనకార్ణము చెప్ప డు 

సదసదవాా కృతోకిఃే- సత్, అసత్, అవాా కృరము అని చెరప బ్డునవి 

రర్గక్-ే స్త్ంఖుా లు చెప్ప డు 

అవా క్ ేహి- (సి రంప్రమైన, అప్బ్హ్యమ రమ కమైన) ప్రకృతి యందే కద్వ 

అనిే తి- అని యించును 

రస్త్మ త్- ఈ విధ్ముగా నుండుట వలన  

రద్వరర్దఖిలమ్- సద్వద్వ శ్బ్దములు భనీ ముగా నునీ  “ఆరమ ”, “న్తర్భయణ” వంట్ట అనీి  

శ్బ్దములును  

అప్రనేయమ్ -అవా కమేనబ్డు ప్రకృతి యందు గౌణముగా చెరప వలసినవే 

ఇతి చేత్ న- అని చెప్ప న అద్వ సరి కాదు 

యప్ర- ఏ ప్రకర్ణమునందు వాకా మున 

అసాిే ద్వ దృష్టమ్- అసత్ మొదలైన రదముల చేర అసరేి ము మొదలైనవి 

తెల్యబ్డుచునీ వ్య 

రప్ర- ఆ ప్రకర్ణమున నునీ  వాకా మందుననే 

ప్రకర్ణవిద్వరమ్- ప్రకర్ణముచే తెల్యబ్డిన  

సరి్ ్ఞా దా మ్- సరి్ ్రిీ ము మొదలైనవి 

ల్్మో్ సా్త్ త్- రర్మారమ  లక్షణములే అగును 

రత్- ఆ రర్మపురుష్ ధ్ర్మ ము 

జసినార్మిరా రా ధీరమ్- జసినార్మైనద్వ అని కూడ చెరప బ్డినద్వ.  

ఇహ్- కార్ణవసే్తవ్య నందు చెరప బ్డిన 
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ఆ మా ద్వ శ్బ్దః- ఆరమ , న్తర్భయణ మొదలైన శ్బ్దములు 

అబ్దధా్ ః- ప్రకృతి కార్ణమని ఆక్షేప్ంచి బ్దధించుటు అశ్కమేగును 

 

వెనుక, మూడధికర్ణముల యందు స్త్ంఖుా లు చెపుప  రరేి ముల ఛయాసదృశ్మైన వాకా ములు 

రర్మారమ నే బ్దధించుచునీ వని అనుప్గహించబ్డినద్వ.  

 

ఇక “అవాా కృరము” వంట్ట రదములు ఉరనిష్ద్వి కా ములందుండుట వలన అవి అప్బ్హ్యమ రమ క 

ప్రకృతినే బ్దధించును గనుక, ప్రధ్యనకార్ణవాదమే సరియైనద్వ అనియూ, రర్ప్బ్హ్మ  కార్ణ వాదము 

అయుకమేనియూ చెపుప  స్త్ంఖుా లు సమాధ్యనమే ఈ అధికర్ణము.  

 

లేక, రర్ప్బ్హ్మ కార్ణవాద రక్షమున వేద్వంరవాకా ములు రర్సప ర్ వా తిరేకములుగా యుండుట 

వలన ఐకకంఠా ము ుదర్దు. కాని, ప్రధ్యనకార్ణ వాదమున, ఐకకంఠా ము సంభవించును. కనుక 

వారి ఆక్షేరమే యుకమేు అనిన ద్వనికి వివర్ణ ఇచచ ట ఈయబ్డుచునీ ద్వ. 

 

ఈ అధ్యా యమున మొదట్ట పాదమున “అయోగవా వచాే దము”, రకిక న మూడు పాదములందును 

“అనా యోగ వా వచాే దము” చెరప బ్డినట్లల వెనుక తెల్సికొని యునీ్త ము. కాని, ఈ అధికర్ణము 

అయోగవా వచాే దరర్మైనద్వయే అగును. ఏలననగా, ఈ పాదమున మొదట్టదైన 

“ఆనుమానికాధికర్ణము”న “ఆనుమానికమప్” అను సూప్రమున “అప్” అను రదముచే 

అనా యోగము సంభవించి, ద్వనిని వా వచాే ద్వంచుచూ సూప్రకారులు అనుప్గహించుట అయినద్వ. 

కాని, ఇచచ ట, ప్బ్హ్మ కార్ణవాదమే ర్భదు అను ఆక్షేరణమును నిర్సించబ్దవ్యచున్తీ రు. “....యథా 

వా రద్వషోటక్ఃే” అను సూప్రము చేర మొదట్ట పాదమున సిద్వంిచిన విష్యమును కూడ 

రర్భమరిశ ంచబ్దవ్యచునీ్త రు. కనుక, ఈ అధికర్ణము అయోగవా వచాే దరర్మైనద్వ. 

 

ప్ుతి యందు “సదేవ స్యమా  ఇదమప్గ ఆసీత్” అనియూ, “అసద్వి  ఇదమప్గ ఆసీత్” అనియూ కూడ 

చెరప బ్డినద్వ. అనగా “సత్”, “అసత్” కూడ ఈ సృషిటకి ముందు ఉనీ ట్లల తోచును. దీనికి పూరి్ రక్ష 

వివర్ణమును చూచెదము.  

 

పూరి్ రక్షము— 

ఈ వాకా ములనునీ  “సత్” అను రదముచే చెరప బ్డినద్వ కార్ణము, అసత్ అని చెరప బ్డినద్వ 

కారా్ మును కావలెను. ఈ విధ్ముగా ్గ కా ర్ణ వసే్తవ్య సత్, అసత్ అని చెపుప ట రర్సప ర్ 

విర్గధ్ముగా కానప డుచునీ ద్వ. ఏలనన, ఒక్ కార్ణ వసే్తవ్య సత్ గాను, అసత్ గాను కూడ ఒక్ 

సమయమున నుండుట సంభవము కాదు కద్వ. కనుక, ఈ రండు వాకా ములును ఐకకంఠా ము కాదు. 

అంతియ(గాక, “రదిేరత్ రరి ి అవాా కృరమాసీత్ రనీ్త మరూపాభా్య మ్ వాా ప్కియత్త” అని 

బ్ృహ్ద్వర్ణా కమున చెరప బ్డినద్వ. అనగా ఇందు “అవాా కృర” శ్బ్దము ్గ కా ర్ణము అని 

చెరప బ్డినద్వ కద్వ. అవాా కృరమనగా, న్తమ, రూరములు లేనిదని అర్నాము. ఇద్వ కూడా 

రర్ప్బ్హ్మ మును వరింేచదు. ఇట్లల “సత్”, “ఆసత్”, “అవాా కృరము” అని చెరప బ్డినద్వ 

రర్ప్బ్హ్మ ము కానేర్దు. అటెటలన ఇట్లల చెరప బ్డినద్వ ఏమి అని ప్రశీ్ ! ద్వనికి స్త్ంఖుా ల 

సమాధ్యనము 

 

“ప్రకృతి అనునద్వ సరరరరిణామ ీలము కలద్వ కనుక, ఆ ప్రకృతియే “సత్”, “అసత్”, 

“అవాా కృరము” అను రదములచే చెరప బ్డుచునీ ద్వ. ప్రకృతి నిరా ము కనుక సత్ అనియూ, 

న్తమరూరములు కార్ణావసనాల్వ లేవ్య గనుక, అసత్ అనియూ, ప్రళయావసనాల్వ “అవాా కృరము” 

అనియూ ఆ ప్రకృతియే చెరప బ్డుచునీ ద్వ. కనుక, ప్రకృతియే ఈ ్గతేును కార్ణమై యునీ ద్వ. 
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అటెటలన, వెనుక చెపుప కొనినట్లల “ఈక్షణము”(సంకల్ప ంచుట) మునీ గు చేరనైకాంర ధ్ర్మ ములు 

అచేరనమైన ప్రకృతికి ఎట్లల అని యించును అని ప్రశీ్ . ద్వనికి స్త్ంఖుా లు సమాధ్యనముగా దీనిని 

గౌణముగా రరిగణించవలెనని చెప్ప దరు.  

 

ప్బ్హ్మ కార్ణవాదమున కూడ, చిదచిది్వ శ్చష్టప్బ్హ్మ  కార్ణము అని చెరప బ్డుచునీ ద్వ. అచచ టనూ 

ఈక్షణమునీ ద్వ. అనగా విశ్చష్టములైన చిదచితేులు రంట్టకీ ఈక్షణము వరింేచున్త యనిన, అద్వ 

అచేరనమును వరింేచదు కద్వ. అనగా చిది్వ శ్చష్టమును వరింేచి, అచిది్వ శ్చష్టమును వరింేచదని 

చెపుప కొనవలసి వచుచ ను. అట్లల ఒకట్ట ముఖా ము, ఒకట్ట ముఖా ము కానిద్వ చెపుప ట అసంగరము. 

కనుక, సరి్భ రమ కమైనద్వయూ, అచేరనమైనద్వయూ అయిన  ప్రకృతికి కార్ణరి ము చెప్ప , 

ఈక్షణము మాప్రము గౌణమని రరిగణించిన యుకియేుకమేుగా నుండును. కనుక ప్రధ్యనకార్ణ 

వాదమే సరియైనదని, ప్బ్హ్మ కార్ణవాదము అయుకమేన్న ఇచచ ట నిరి్భరిరమగు చునీ ద్వ. 

 

సిది్వంరము— 

ఇచచ ట చెరప బ్డిన ప్ుతి వాకా ముల యందు ప్రకృతి అప్బ్హ్యమ రమ కమనియూ, 

సి రంప్రమైనదనియూ ఎచచ టనూ చెరప బ్డలేదు. సత్, అసత్ వంట్ట శ్బ్దములు ఎట్లలనీ వ్య, 

అట్లలనే న్తర్భయణ, ఆరమ  మునీ గు శ్బ్దములు కూడ కార్ణరరేి మును చెరప బ్డినవి. ఇట్లల 

వివిధ్ములైన రదములు కార్ణరరేి మును చెరప బ్డినపుప డు వాట్ట యందు ఏ అర్నామును 

చెపుప కొనవలెనను సందేహ్ము వచుచ ట సహ్్ము. అట్లల సందేహ్ము వచిచ నపుప డు, ఆ యా 

రదములచేర చెరప బ్డిన వసే్తవ్యల గుణ, ధ్ర్మ ములను రరిీల్ంచి, ప్రకర్ణార్నామును 

సమని యము చేసికొనవలెను.  

 

ప్రకృరమున, మొదట “అసద్వి  ఇదమప్గ ఆసీత్” అను వాకా మున “అసత్” అను రదమును, 

“సదేవ స్యమా ..” నందు “సత్” అను రదమును విర్గధ్మనికద్వ పూరి్ రక్షాక్షేరము. ఇచచ ట 

“అసద్వి ” అను రదము తైతిరేీయమున ఆనందవల్ల ల్వ మధా్ నునీ ద్వ. దీని ఆర్ంభమున, ప్బ్హ్మ  

శ్బ్దముతో నునీ  వాకా మున “ప్బ్హ్మ విద్వపీో తి రర్మ్” అని ప్బ్హోమ పాసనమును, రరు లమును  

చెరప బ్డినవి. “స్యుీ త్త సరి్భ న్ కామాన్ సహ్ ప్బ్హ్మ ణా విరశ్చచ ా” అని ముకపేురుషుడు రర్ప్బ్హ్మ  

కళా్య ణ గుణములను అనుభవించునని చెప్ప , “విరశ్చచ ా” అని ఆ రర్ప్బ్హ్మ  జజ్ఞఞ న విశేష్ము కూడ 

చెరప బ్డినద్వ. అనగా అరడు సరి్ జ్ఞఞడు అని అర్నాము. ఆ ప్బ్హ్మ  వాచుా డైన రర్మారమ  నుండి 

“ఆకాశ్ః సంభూరః” మునీ గు వాకా ములు ప్ుతులల్వ చెరప బ్డినవి. 

 

ఈ విధ్ముగా, సృషిట సంకలప ము, ముుేడు రర్ప్బ్హ్మ ముతో చేరి ఆయనను అనుభవించుట, 

సరి్ ్ఞరి ము మునీ గు వివర్ములనిీ యూ చెరప బ్డినపుప డు ఆ ప్బ్హ్మ మే ఆరమ  శ్బ్దము చేరను, 

అసత్ శ్బ్దము చేరను చెరప బ్డినట్లల తెల్యుచునీ ద్వ. ప్రకర్ణమున సంపూర్ ీభ్యవమును అందల్ 

రదములను అర్నాము చేసికొన వలెను రరప , పూరి్భ రర్ములను రర్గణించక అర్నాము చెపుప ట 

ద్ధష్మగును. అనగా ఒక విష్యమును నిర్యీించుటు ఉరప్కమ, ఉరసంహ్యర్, అభా్య స, 

అపూరి్ ా, ఫలము, అర్నావాదము , ఉరరతి ే మునీ గు వాని సహ్యయముతో ల్ంగ, ారప రా్  

నిర్యీము చేయవలయునని శాత్తసకేారులు చెప్ప దరు. ఇవి అనిీ యును రరిీల్ంచిన, ఇచచ ట 

“సత్”, “అసత్”, “అవాా కృరమ్” అని చెరప బ్డినద్వ రర్ప్బ్హ్మ మే అని ఉరరనీ మగును. కనుక 

ప్బ్హ్మ కార్ణవాదమే సరియైనదని ఈ అధికర్ణమున ప్రతిపాద్వంచబ్డుచునీ ద్వ. 

 

అటెటలన, “అసత్”, “సత్”, “అవాా కృర” శ్బ్దములు రర్ప్బ్హ్మ రర్ముగా ఎట్లల అర్నాము 

చేసికొనవలెననిన, ఆ వివర్ణము రరువాతి జశ్చలకమున న్నయబ్డినద్వ. 
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SLOKAM-138: ఆసీదప్గే రి సద్వి  ఇదమితి విలయావసాామాప్రముకమే్ 

138. ఆసీదప్గే రి సద్వి  ఇదమితి విలయావసాామాప్రముకమే్ 

నవాసీత్ క్తంచిద్వాా దా ప్ విలయరర్మ్ ూనా ాదేరాి ష్యధ్యత్। 

సరి్ స్త్ా వాా రృరరి మ్ విభజనవిర్హాత్ ాదృశావసారరేద్ర్ 

ప్దవా సే్యమానరే్వ మా  రద్వహ్ సదసదవాా కృాదుా క్తవేాచా ః।। 
 

ఆసీదప్గే రి సద్వి  ఇదమితి- “అసద్వి  ఇదమప్గ ఆసీత్” అను ప్ుతి వలన  

విలయావసనాా మాప్రముకమే్- ప్రళయరూరసినాతిని పందుట మాప్రమే చెరప బ్డినద్వ. ఏద్వయును 

లేదని చెరప బ్డలేదు.  

నైవాసీత్ కించిద్వాా దా ప్- “నైవేహ్ కించన అప్గ ఆసీత్” వంట్ట ఉరనిష్ద్వి కాా ములు కూడ 

విలయరర్మ్- ప్రళయావసనానే చెపుప చునీ దని అనుకొనవలెను. ఏలనన 

ూనా త్తరీి షేధ్యత్- సి రూరన్తశ్ము, ూనా సినాతి వంట్టవి నిషేధించబ్డినవి కనుక 

సర్ి సా్త్ వాా రృరరి మ్- “అవాా కృరమ్ ఆసీత్” అను ప్ుతిల్వ సమసమేునూ అవాా కృరముగా 

చెరప బ్డినద్వ కూడ 

విభ్నవిర్హ్యత్- కార్ణసినాతిల్వ నుండు ఏదైనను విడదీయర్భని అరృథకిా ితిల్వ నుండుట వలన 

అవాా కృరమ్ అని చెరప బ్డినద్వ 

రద్వహ్- కనుక, ఇచచ ట కార్ణ వాకా ముల సముద్వయమునందు 

ాదృశావసనా- ఆ యా వసే్తవ్యలను చెపుప నపుప డు ఆ యా వసే్తవ్యల జసినాతిల్వనునీ   

రరదే్ర ప్దవా సే్యమానరే్భ మా - ఆ యా ప్దవా ముల సమూహ్ములు అంరర్భరమ  అయిన 

రర్మారమ యే 

సదసదవాా కృాదాు కివేాచా ః- సత్, అసత్, అవాా కృరము మునీ గు శ్బ్దములు వాచుా డు. ఈ 

విధ్ముగా, అప్బ్హ్యమ రమ కమైన ప్రధ్యనము సిద్వంిచదు అని నిరి్భరిరమైనద్వ. 

 

ఈ జశ్చలకమున, “అసద్వి  ఇదమప్గ ఆసీత్” మునీ గు వాకా ములందు “అసత్” మొదలైన రదములు 

అర్నాములు చెరప బ్డుచునీ వి.  

 

“అసద్వి ..” అను వాకా మున, “అసత్” అను రదముతో ప్రళయకాలమున ఈ ప్రరంచసినాతి 

చెరప బ్డుచునీ ద్వ. రరువార ఉనీ  జసినాతి “రతో వై సత్ అజ్ఞయర” అని సతేుగా మారిన జసినాతి 

చెరప బ్డుచునీ ద్వ. కనుక, ప్రళయదశ్ల్వ జసినాతిని “అసత్” అనియు, సృషిట జసినాతిల్వ “సత్” అని 

చెరప బ్డుట వలన అచచ ట విర్గధ్ము లేదు.  

 

అటేల, “నైవేహ్ కిఞ్చ న అప్గ ఆసీత్” అను వాకా మున కూడ ప్రళయదశ్ల్వ ్గతేునీ  జసినాతి మాప్రమే 

చెరప బ్డుచునీ ట్లల తెల్సికొనవలెను రరప , ప్దవాా భ్యవమును చెపుప చునీ టలనుట సరి కాదు.  

 

అట్లల ప్రళయదశ్ల్వ న్తమ, రూర విభ్యగము లేనట్లలండును కనుక ఆ సమయమున “అసత్” అని 

ప్లువబ్డుతుందనియూ, అద్వయే సృషిట సమయమున “సత్” అని ప్లువబ్డుననియూ 

తెల్సికొనవలెను.  

 

ఇట్లల సత్, అసత్ అనునవి రర్మారమ  వాచకములే అయిననూ  “అవాా కృరము” కూడ రర్మారమ  

వాచకమెటలగును అని మఱియొక ప్రశీ్ ! 
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దీనికి అవా కమేు ప్రధ్యనమునే చెప్ప ననూ, ద్వనికి శ్రీరిగా నునీ  రర్మారమ  వర్కూ ఆ “అవా క ే

రదము” రరా్ వసించును అని ఒక సమాధ్యనము.  

 

అంతియ(గాక, రర్మారమ యే ఈ ్గతేును ఉపాద్వన కార్ణమగును అని కూడ తెల్సికొనవలెను 

 

ఎటలనగా, బ్ృహ్ద్వర్ణా కమున, “రదిేరమ్ రరి ిఅవాా కృరమాసీత్ రనీ్త మరూపాభా్య మ్ వాా ప్కియర” 

అని యునీ ద్వ. కనుక, ఇపుప డు చూడబ్డు ప్రరంచము, ప్రళయసమయమున న్తమరూర విభ్యగము 

లేక యునీ ద్వ. ఆ జసినాతిని అవాా కృర శ్బ్దము చెపుప చునీ ద్వ. అనగా ప్రళయకాలమున కూడ 

నశ్చంచిపోక, అవాా కృర జసినాతిల్వ నునీ ట్లల దీని అర్నాము. అట్టట ప్రకృతి శ్రీర్ముగా కల్ ోయునీ వాడు 

రర్మారమ . 

 

“స ఏష్ ఇహ్ ప్రవిష్టః” అని అవాా కృరమే చేరన్తచేరన్తరమ కమైన ప్రరంచమున అనుప్రవేశ్ము 

చేసినట్లల చెపుప ట వలన రర్మారమ  విశ్చష్టమే ఉపాద్వనమగును.  

 

కనుక, సత్, అసత్, అవాా కృరము మునీ గు రదములు రర్మారమ  వాచకములే యగుచునీ వి.  

ఈ కార్ణముల వలన రర్మారమ యే ్గ కా ర్ణుడని విరి్భరించుట అయినద్వ. 

 

(ఇంరట్టతో “కార్ణాి ధికర్ణము” ముగ్నసినద్వ). 

 

।।జగద్వి చిాి ధికర్ణము।।1-4-5।। 

 

।।సూ. ।।జగద్వి చిాి త్।।1-4-16।। 

 

్గద్వి చిాి త్- కర్మ శ్బ్దము ్గప్దూరమగు కారా్ మును తెలుప నదగుటచేర 

 

కర్మ  శ్బ్దము సరేి శి్ రునికి కారా్ మైన ్గద్వి చిగా ఉండుట వలన అద్వ జీవారమ ు సంభవించదు 

కనుక, ఇద్వ రర్మారమ  ప్రకర్ణమేనని భ్యవము 

 

।।సూ. ।।జీవముఖా  ప్పాణల్ంగానా్వ తి చేత్ రద్వి ా ఖా్య రమ్।।1-4-17।। 

 

జీవముఖా ప్పాణల్ంగాత్- జీవ చిహీ్ ములును, ముఖా ప్పాణ చిహీ్ ములును ఇచట 

తెల్యవచుచ ట చేర 

న- ఇచట ప్బ్హ్మ ము చెరప బ్డుట లేదు 

చేత్- అని అనీ చ్చ 

రద్వి ా ఖాా రమ్- అద్వ (వెనుక ప్రరర్ దనవిదా  యందు) వాా ఖాా నింరబ్డినద్వ.  
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జీవ చిహీ్ ములును, ముఖా ప్పాణ చిహీ్ ములును తెల్య వచుచ ట చేర రర్మారమ  ్గ కా ర్ణము 

కాదు అనిన అద్వ వెనుక ప్రరర్ దన విదా  యందే వాా ఖాా రమైనద్వ. 

 

।।సూ.।।అనాా ర్మా్ తు జైమినిః ప్రశ్ా వాా ఖా్య నామప్ చైవమేకే।।1-4-18 

 

తు- పూరి్ రక్షము అయుకమేు 

ప్రశీ్ వాా ఖాా న్తభా్య మ్- ప్రశీ్ ను ప్రతివచనమును బ్ట్టటయు,  

అనా్త ర్ నామ్- వేరొక విష్యమునుగ నిచచ ట జీవ్యడు చెరప బ్డెనని  

జైమినిః- జీ పజైమినా్త చారాు లు 

(మనా త్త- రలచుచునీ్త రు) 

అప్ చ- మఱియు 

ఏక్- కొందరు(వా్సనేయులు) 

ఏవమ్- ఇట్లల చదువ్యచున్తీ రు 

 

పూరి్ రక్షము అయుకమేు. వేఱొక ఉదేదశా్ ముననే ఇచట జీవ్యడు చెరప బ్డినట్లల ప్రశీ్ , 

ప్రతివచనములను బ్ట్టట తెల్యుచునీ ద్వ అని జీ పజైమినా్త చారుా లు రలచుచునీ్త రు. అనగా జీవ్యని 

కనీ  రర్మారమ  విలక్షణమైనవాడని చూపుటక్ జీవప్రసే్త్వన ఇచచ ట చెరప బ్డునద్వ. ఇటేల మఱి 

కొనిీ  వేదశాఖల వారు కూడ రఠించుచునీ్త రు. 

 

ఈ అధికర్ణమున విష్యవాకా ములు “కౌష్ఠరకీ ఉరనిష్త్” ల్వ  న్తలవో అధ్యా యమున 

“గార్ ోా బ్దలాకి”, “అజ్ఞర శ్ప్తు” ల సంవాదముల్వ నునీ  కొనిీ  మంప్రములు. ఇందు అజ్ఞరశ్ప్తు 

“బ్దలాకి”కి రర్ప్బ్హ్మ  ప్బ్హ్మ మును గురించి తెల్య(ేయు నపుప డు, వాట్ట అర్నాము  

్గ కా ర్ణరి ము జీవ్యను కాక రర్మారమ క్ వరింేచునని చెరప బ్డినదనియూ, ఆ సంవాదమున 

చెరప బ్డిన “కర్మ ” అనగా జీవ్యలు కాక రర్మారమ క్ వరింేచునని చెరప బ్డినదనియూ, ఆ 

సంవాదముల్వ చెరప బ్డిన కర్మ  యనగా జీవ్యలు సంబ్ంధించిన పుణా , పార కర్మ  కాక ఈ సమస ే

్గతేు అనియూ, జీవ్యడు రను వలసిన భోగా , భోగ్యరకర్ణములను కాని మిగ్నల్న జీవ్యళె ను గాని 

ాను సృజింరజ్ఞలడు కనుక, రర్మారమ యే ్గ కా ర్ణమని అర్నాము చేసికొనవలెననియూ, ఈ 

మంప్రముల యందు చెరప బ్డిన ప్పాణము మొదలగు శ్బ్దములు కూడ ప్పాణశ్రీరుడుగా నుండు 

జీవశ్రీరుడైన రర్ప్బ్హ్మ మును ఉపాసించుటక్నని తెల్సికొనవలెననియూ, జీ పజైమినా్త చారుా లవారు 

కూడ ఈ మంప్రముల యందు ప్పాణశ్బ్దము చెరప బ్డుటు కార్ణము జీవ్యడు ప్పాణము కనీ  

భనీ మనియూ, స్తషురేా వసనాల్వ ఆ జీవ్యడు రర్మారమ ను ఆప్శ్యించి యుండునని తెలుపుటకని 

భ్యవించిర్నియూ, ఈ మంప్రముల పాఠాంరర్ముననుసరించు వా్సనేయులు కూడ ఈ 

విష్యమునే చదువ్యచున్తీ ర్నియూ, కనుక ఈ ప్రకర్ణమున జీవ్యని ప్రసే్త్వనము, ప్పాజ్ఞఞడైన 

రర్మారమ  జీవ్యని కంటె భనుీ డనియూ, ఆ రర్మారమ ను పంద్వనపుప డు జీవ్యడు 

అరహ్రపారమ ాి ద్వ గుణములు పందునని తెలుప టకనియూ ఈ అధికర్ణమున వివరించబ్డినద్వ. 

 

SLOKAM-139: యస్వా రత్ కర్మ వేదా సా  ఇతి వచనరః కర్మ వశ్ా ప్రతీత్తః 

139. యసా్వ రత్ కర్మ వేదా సా  ఇతి వచనరః కర్మ వశా్ ప్రతీత్తః 

కరే్వప్యంస్త్మ్ స ఏవ సి కృరరరిణత్తరితాు రప్క్వనిభేగా మ్। 

బాలాకా జ్ఞఞ ర రాిే నరే్మురద్వశ్ః సా్త్ ద్వహాజ్ఞరశ్ప్తోః 
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ర జా ాతోక్తరాేి ర్రా్వ జగతి కృరరయా కర్మ శ్బోద ప్ర ముఖా ః।। 
 

యసా - ఎవనికి 

ఏరత్ కర్మ - ఈ కర్మ  నియమింరబ్డినదగుచునీ ద్ధ  

స వేదా ః- అరడే తెల్సికొనబ్డదగ్ననవాడు 

ఇతి వచనరః- అను బ్దలాకి- అజ్ఞరశ్ప్తు సంవాదవాకా ము వలన 

కర్మ వశా్ ప్రతీత్తః- పుణా , పార రూరమైన కర్మ ు వశ్రడిన వానిగా తెల్యుట చేర 

స ఏవ- కర్మ వుా డైన ఆ జీవ్యడే 

సి కృరరరిణత్తః- రన కర్మ  యొకక  రరిణామ వశ్ముచే  

పుంస్త్మ్- సమసజేీవ్యలును కరే్భ- ప్సష్ట ఆయ్యను 

ఇతి- అని ఆక్షేప్ంచుట 

ఉరప్కానిభేగీ మ్- ఉరప్కమము చేర ఖండించబ్డినద్వ 

ఇహ్- ఇచచ ట (కౌష్ఠరకీ ఉరనిష్త్ యందు)  

బ్దలాకా జ్ఞఞ ర- బ్దలాకికి తెల్యని 

రాిే నరే్మ్- ప్బ్హ్మ రరేి మును 

ఉరద్వశ్రః- ఉరదేశ్చంచిన 

అజ్ఞరశ్ప్తోః- అజ్ఞరశ్ప్తును 

రత్ జజ్ఞఞ తోకి-ే బ్దలాకికి తెల్సిన రరేి మునే ఉరదేశ్చంచుట  

నిర్ర్భనా  సా్త్ త్- ఉరయోగము లేనిదే అగును 

అప్ర- “యసా  వా ఏరత్ కర్మ ” అను వాకా మున నునీ  

కర్మ  శ్బ్దః- కర్మ  శ్బ్దము 

కృరరయా- ప్కియత్త ఇతి (చేయబ్డుచునీ ద్వ) అను వ్యా రప తి ేవలన  

్గతి- ప్కియు విష్యమైన ్గతేుల్వ 

ముఖా ః- ముఖా మైన అర్నాముతోనే అని యించును. కనుక, కర్మ  శ్బ్దము ల్వక ప్రసిదమిైన పుణా , పార 

రూరమైన కర్మ ను చెరప దు. చేయబ్డునద్వ అను అర్నామునందు వచిచ న కారా్ మై ప్రసిదమిైన 

్గతేునే చెపుప ను. ్గతేును సృషిటంచుట అను మహ్యకారా్ మును చేయుటు జీవ్యడు జజ్ఞఞనమో, 

శ్కియేో లేనివాడు. కనుక, ప్బ్హ్మ మే ్గ కా ర్ణము అని సిద్వంిచుచునీ ద్వ. 

 

వెనుకట్ట అధికర్ణమున, అవాా కృరము మొదలైన రదములు రర్మారమ నే చెపుప టచేర 

రర్మారమ యే ్గ కా ర్ణమని జస్త్నా ప్ంచబ్డినద్వ. ఇచచ ట కర్మ  శ్బ్దము చెరప బ్డుట చేర కర్మ  

శ్బ్దము పుణా , పార రూరమనబ్డు కర్మ ల యందే ప్రసిదమిగుట వలన అననా థాసిదమిైన 

చిహీ్ ముచే జీవ్యడు ్గ కా ర్ణమనిన, రనీి ర్సనము ఈ అధికర్ణమున తెల్య(ేయబ్డి, కర్మ  

శ్బ్దము పుణా , పారరూరమైన కర్మ రర్ము కాదు,  కారా్ రూరమైన ్గరప ర్ము అని 

జస్త్నా ప్ంచబ్డుచునీ ద్వ.  

 

ఈ ప్రకర్ణమున అజ్ఞరశ్ప్తు అను ర్భజ్ఞ, బ్దలాకి అను ప్బ్దహ్మ ణునికి “యో వై బ్దలాక్ ఏత్తషామ్ 

పురుషాణామ్ కరే్భ, యసా  వా ఏరత్ కర్మ  స వై వేద్వరవా ః” అని ఉరదేశ్మును చేతను. 

 

పూరి్ రక్షము- ఇచచ ట చెరప బ్డిన కర్మ  శ్బ్దమును రూఢి రూరమైన పుణా , పారరూరమైన కర్మ  

యనియే అర్నాము.   అట్లల గాక,  

వెనుక చెప్ప న పురుషులందర్ు కర్ ే ఒకక డేనని కార్ణరి ము చెప్ప న ప్దర, తిరిగ్న ఈ ్గతేు 

కారా్ ముగా నునీ దని చెప్ప నచ్చ ఒక్ ్గ కా ర్ణరి మును రండు రరా్భ యములు చెప్ప నటలగును. 

ఇద్వ పునరుకి ేద్ధష్ము 
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రరువార, భోకృేరి ము జీవ్యనిక్ సిద్వంిచును. ల్వకమునందు  ఒకనిని అనేకమంద్వ అనుభవించుట 

అనగా ఒక ధ్నవంతుని అనేులు అంట్టప్ట్లటకొని అనుభవించుటయూ, లేద్వ ఒక ధ్నవంతుడు 

అనేులను అనుభవించటయూ చూచెదము. ఈ ఉరనిష్తేుల్వ చెరప బ్డునద్వ “యథా ప్శేష్ఠ ా

స్వి రుభ ంక్ ేయథా ప్శేషినామ్ సి్త్ ః భుం్త్త” అని చెరప బ్డినద్వ 

 

ఎట్లల ఒక ప్రభువ్య రన జజ్ఞఞతులతో భోగమును అనుభవించునో అటేల పురుషుడు కూడ రన 

భోగ్యరకర్ణములైన ఇరర్ జీవ్యలను అనుభవించును అని అర్నాము 

 

కనుక, భోకృేరి ము ద్వనికి కార్ణమైన కర్మ  సంబ్ంధ్ము జీవ్యనిక్ అని యించును.  

ఈ ప్రకర్ణమున అజ్ఞరశ్ప్తు, బ్దలాకియు నిదుర్పోవ్యచునీ  ఒక పురుషుని వదదు వచిచ  వానిని 

లేపుచునీ్త రు. అపుప డు ర్భజ్ఞ ఆ పురుషుని ప్పాణమును విశేష్ణములతో ప్లుచుచునీ్త డు. ద్వనిచే 

ప్పాణవా తిరిుేడు ఆరమ యే ప్లువబ్డుచునీ ట్లల తెల్యు చునీ ద్వ. ఆ పురుషుడు సి రీ మును 

చూచుట, చూడకపోవ్యట, న్తడీసంబ్ంధ్ము మొదలైన జీవ విష్యవాకా ములు అనుటు 

చిహీ్ ములగుచునీ వి.  

 

కనుక, ప్రకృతి వియుకమేైన జీవ్యడే తెల్యదగ్ననవాడుగా ఇచచ ట చెరప బ్డుచునీ్త డు. కనుక, 

పురుషాధిషిరామైన ప్రధ్యనకార్ణవాదమే ప్ుతి సమమ రము అని పూరి్ రక్షము 

 

సిది్వంరము—  

 

ఇచచ ట స్త్ంఖా  రంప్రసిదమిైన పురుషుడు చెరప బ్డలేదు. ఏలననగా, (మొదట్లల ) బ్దలాకి అజ్ఞర 

శ్ప్తుతో ఆద్వాా ద్వ పురుషులను ఉపాసా్త లుగా చెప్ప నపుప డు ఆద్వాా దులు ఉపాసా్త లు కారు అని 

నిర్భకరించి, బ్దలాకికి తెల్యని ప్బ్హ్మ రాిే నీి  తెలుపుటు అజ్ఞరశ్ప్తు ప్పార్ంభంచును. కనుక, 

ఇంరు ముందు బ్దలాకికి తెల్సిన జీవరాిే నీి  మర్ల అజ్ఞరశ్ప్తు చెప్ప ననుట 

అయుకమేగును.  

 

ఇచచ ట కర్మ  శ్బ్దమును “ప్కియత్త ఇతి కర్మ ” అను వ్యా రప తినేి అనుసరించి, కారా్ ము అని అర్నాము. 

“యసా  ఏరత్ కర్మ  సః వేద్వరవా ః” అనగా ఎవనికి చూడబ్డుచునీ  ్గత్ కారా్ మై యునీ ద్ధ 

అరడు ఉపాసింరబ్డ వలసనవాడు అని అర్నాము. 

 

ఇట్లల బ్దలాకి చేర చెరప బ్డిన ఆద్వాా ద్వ పురుషులు ఎవరు కర్యేో వారిచేర ఉరస్త్నా ప్రమైన 

్గతేు ఎవరికి కారా్ మై యునీ ద్ధ అరడు తెల్సికొన వలసినవాడు. అరడే ఉపాసా్త డు అని 

ారప రా్భ ర్ నాము.  

 

కాని, “ప్బ్హ్మ ము” నపుంసకల్ంగశ్బ్దమైనపుప డు “సః” అని పుంల్ంగము ఎట్లల వచిచ నదనిన, దీనికి 

పురుష్సూకపే్రరా భ్తీో వచిచ నట్లల తెల్సికొనవలెను.  

 

అంతియ(గాక, ఉరసంహ్యర్ముల్వ “సరి్భ న్ పాపానోరహ్రా  సరేి షామ్ భూాన్తమ్ త్తశ్వష్ాా మ్ 

సి్త్ ర్భ్ా మాధిరరా మ్ రరేా తి య ఏవమ్ వేద” అని మోక్షమును గూరిచ  చెరప బ్డుట వలన ఇద్వ 

ప్బ్హ్మ ప్రకర్ణము. “పారమ నో అరహ్రా ” అనుటచే అరహ్ర పారమ ాి ద్వ గుణాష్టకము 

చెరప బ్డుచునీ ద్వ. “సి్త్ ర్భ్ా మ్” అనగా “సి్త్ ధీనరి ము”. “భూాన్తమ్ త్తశ్వష్ాా మ్” 

సర్ి భూాధిరరా ము. ఇవి అనిీ యు ప్బ్హ్మ విదా్వ నుషాానముననే సంప్కమించగలవ్య. “సి్త్ ర్భ్ా మ్” 

అనుట వలన అకర్మ వశా్ రి ము చెరప బ్డుచునీ ద్వ.  
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ఈ విధ్ముగా ఇచచ ట ప్బ్హ్మ కార్ణవాదమే సిద్వంిచుచునీ ద్వ. 

 

SLOKAM-140: ఏవమ్ జీవాతిరికే ేప్రకర్ణనియత్త రప్ర యజీజవముఖా  

140. ఏవమ్ జీవాతిరికే ేప్రకర్ణనియత్త రప్ర యజీజవముఖా  

ప్పాణాఖా్య నమ్ న త్తన క్షతిరిహ్ చ రథా రద్వి శ్చష్యట హుా పాస్త్। 

ప్పాణసా  ప్పాణభాజోరా ధికర్ణరయా వాజివాకాో కరేీాా  

ప్బ్హ్మ జఞప్్ేా  రదనా ప్రకథనమితి హి జసా్త్రనా స్త్రి్ భౌమీ।। 
 

ఏవమ్- ఈ విధ్ముగా వెనుకట్ట జశ్చలకమునందు అనుప్గహించిన ప్రకార్ము 

జీవాతిరిక్-ే జీవ్యని కంటెను రర్మారమ  అతిరికమేు అని 

ప్రకర్ణనియత్త- ప్రకర్ణముచే నియరమగుట చేర, ఈ ప్రకర్ణమునందు 

యత్ జీవముఖా ప్పాణాఖాా నమ్- జీవ్యని గురించియు, ముఖా ప్పాణమును గురించియు, 

చెరప బ్డినద్వ 

త్తనేహ్ న క్షతిః- అందువలన విర్గధ్ము ఏద్వయును ర్భదు 

ఇహ్ చ- ప్రరర్ దన విదా  యందు ఎట్లలనీ ద్ధ ఆ విధ్ముగా ఏల ర్భదనిన 

రథా- అట్లలనే  

రది్వ శ్చషేట- జీవ్యడు, ముఖా ప్పాణము ీట్ట విశ్చష్టర యందే(రర్మారమ  విష్యమునందే) 

హి ఉపాస్త్ హి- ఉపాసన విధించబ్డినద్వ కద్వ! 

రదనా ప్రకథనమ్- ప్బ్హ్మ  కనీ  వేఱైన ముఖా ప్పాణము, జీవ్యడు ీట్ట గూరిచ  చెరప బ్డుట 

వాజివాకాో కరేీాా - వా్సనేయకమందు చెరప బ్డిన బ్దలాకి - అజ్ఞరశ్ప్తు సంవాదప్రకార్ము  

ప్పాణసా - ముఖా ప్పాణము, ఇంప్ద్వయము అను ప్పాణశ్బ్దద ర్ నాము ను 

ప్పాణభ్యజ్యప్- ప్పాణము గల జీవ్యనును 

అధికర్ణరయా- ఆధ్యర్ముగానుండు విధ్మున 

ప్బ్హ్మ ్ఞప్ట ేా - ప్బ్హ్మ జ్ఞఞ నము కొర్ు  

ఇతి జస్త్నా రన్త హి- అని నిరి్ హించుటయే 

స్త్రి్ భౌమీ- ఉరక ృష్టమైనద్వ అని అర్నాము 

 

“కర్మ ” అను రదము రర్మారమ రర్మేననిన, ఈ ప్రకర్ణమున జీవ్యని విష్యముగనూ, 

ముఖా ప్పాణవిష్యముగనూ చెరప బ్డినద్వ కద్వ అని ఆక్షేరము. అనగా,  ఈ ప్రకర్ణమున బ్దలాకి 

కొఱు ప్బ్హ్మ జ్ఞఞ నమును ఉరదేశ్చంచు అజ్ఞరశ్ప్తు “బ్ృహ్న్ పాణరో్వాస” అని ముఖా ప్పాణమును 

వివరించేరు. అదే విధ్ముగా ఒక జీవ్యడిని లేపుటయూ, జీవ్యని సి పీా దులును ఈ ప్రకర్ణమున 

చెరప బ్డినవి కనుక జీవసంబ్ంధ్మైన ప్రకర్ణమేనని పూరి్ రక్షి అభప్పాయము.  

 

సమాధ్యనము— 

జీవ్యని గూరిచ యు, ముఖా ప్పాణము గూరిచ యు ఇచచ ట చెపుప ట యుకమేే. ఏలనన, ఉపాసనము 

సవిష్టమై యుండవలెను. కనుక, ముఖా ప్పాణవిశ్చష్ట, జీవవిశ్చష్ట రర్మాతోమ పాసనము ఇచచ ట 

చెరప బ్డినద్వ. 
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ఏ విధ్ముగా, వెనుక ప్రరర్ దనవిదా  యందు “విశ్చష్టవేషేణ ఉపాసనము” చెరప బ్డినద్ధ అదే 

విధ్ముగా ఇచచ ట ముఖా ప్పాణ, జీవ విశ్చష్ట ఉపాసనము చెరప బ్డినద్వ. అనగా ముఖా ప్పాణమును, 

జీవ్యనికి కూడ రర్మారమ  అంరరా్భ మిగా నుండుట వలన ఇట్లల విశ్చషోటపాసనము సిద్వంిచుచువీ ద్వ.  

 

ఇటేల కౌష్ఠరకీ ఉరనిష్ పా ఠాంరర్మును వా్సనేయమునందు రఠించెదరు. ద్వనిల్వ ఈ సంవాద 

సందర్భ మున “య ఏష్ విజ్ఞఞనమయః పురుష్ః ...” అని ఈ విజ్ఞఞనమయుడైన జీవ్యడు స్తషుప్ ే

యందు ఎచటనుండెను, మర్ల ఎచటనుండి తిరిగ్న వచెచ ను అని ప్రశీ్చ ంచుకొని, “అపుడు 

హ్ృదయాకాశ్మున శ్యనించుచుండును” అని చెరప బ్డినద్వ. కనుక, స్తషురేా వసనాల్వ జీవారమ , 

రర్మారమ ను చేరి యుండునను వెనుక “దహ్ర్భధికర్ణము”న విష్యమే వా్సనేయులు 

పాఠాంరర్ముగా రఠించెదర్ని దీని భ్యవము. దీనిని బ్ట్టట రర్మారమ  రర్ముగనే ఈ 

ప్రకర్ణవాకా ములు బ్దధించుచునీ వని ఈ అధికర్ణమున నిష్క రింాచబ్డినద్వ. 

 

(ఇంరట్టతో ్గద్వి చిాి ధికర్ణము ముగ్నసినద్వ) 

 

।।వాకా్వ ని యాధికర్ణము।।1-4-6।। 

 

।।సూ.।।వాకా్వ ని యాత్।।1-4-19।। 

 

వాకాా ని యాత్- (ఉరనిష్త్) వాకా ములు (రర్మారమ  ్గ కా ర్ణుడని చెపుప ట చేరనే) అని యము 

గలవి(అగుచునీ వి) 

 

రర్మారమ  ్గ కా ర్ణుడుగా చెరప బ్డిననే ఉరనిష్ద్వి కా ములు అని యము కలవిగా 

అగుచునీ వి.  

 

।।సూ.।।ప్రతిజ్ఞఞ సిదిేః ల్ంగమ్ ఆశ్మ ర్థా ః।।1-4-20।। 

 

ప్రతిజ్ఞఞ  సిదిేః-(ఒకట్ట తెల్సినచ్చ సర్ి మూ తెల్యునని వేద్వంరశాత్తసపేు) ప్రతి్ఞ సిద్వంిచుటు ఇద్వ 

ల్ంగమ్- సూచకమని 

ఆశ్మ ర్థాే ః- ఆశ్మ ర్థుా ల వారి (అభప్పాయము) 

 

ఒకక ట్ట తెల్యుట చేర సర్ి ము తెల్యవచుచ నని వేద్వంర శాత్తస ే ప్రతి్ఞ సిద్వంిచుటు ఇద్వ 

సూచకము అని ఆశ్మ ర్థాు ల వారి అభప్పాయము 

 

।।సూ.।।ఉప్రా మిష్ా ర ఏవమ్ భావాత్ ఇతి ఔడుల్వమిః।।1-4-21।। 
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ఉప్రక మిషా్ రః- శ్రీర్ము నుండి బ్యలెి డలు జీవ్యను  

ఏవమ్ భ్యవాత్- అట్టట(ప్బ్హ్మ  సి రూరము వంట్ట) సి రూరముండుట వలన (జీవ వాచక శ్బ్దము చేర 

రర్ప్బ్హ్మ ము తెలప బ్డెనని) 

ఔడుల్వమిః- ఔడుల్వమి ఆచారుా లు రలచుచునీ్త రు 

 

శ్రీర్ము నుండి బ్యలెి డల్ రర్మారమ ను పందు జీవ్యని సి రూరము రర్ప్బ్హ్మ  సి రూరము 

వంట్టద్వ అనియూ, అందువలననే జీవ వాచక శ్బ్దముచే రర్మారమ  తెలురబ్డుచునీ్త డనియు 

ఔడుల్వమి ఆచారుా ల వారి అభప్పాయము 

 

।।సూ.।।అవసాిత్తః ఇతి క్వశ్కృరన ా ః।।1-4-22।। 

 

అవసినాత్తః-(రర్ప్బ్హ్మ ము జీవ్యనిల్వ) అంరర్భరమ గా యుండుట చేర 

ఇతి- అని 

(జీవవాచక శ్బ్దము చేర రర్మారమ  తెలురబ్డెనని) 

కాశ్కృరా ీ ః- కాశ్కృతుా ీ లవారు (రలచుచునీ్త రు) 

 

“జీవ్యనిల్వ అంరర్భరమ గా నుండుట వలన రర్మారమ  జీవ వాచకమగు శ్బ్దము చేర తెలప బ్డెను” 

అని కాశ్కృతాు ీ లవారు రలచుచున్తీ రు 

 

ఈ అధికర్ణముల్వ జీవారమ ు ్గ కా ర్ణరి ము తోచు కొనిీ  ఉరనిష్ద్వి కాా ములను ఉటటంకించి, 

సూప్రకారులు, రరా ంశ్యనివృతి ేచేయుచున్తీ రు.  

 

బ్ృహ్ద్వర్ణా కోరనిష్త్ ల్వ మైప్త్తయి, యా్ఞవలుక ా ల సంవాదమున, అమృరరి మెట్లల 

లభంచునను మైప్త్తయి ప్రశీ్ ు యా్ఞవలుక ా డు రన ప్రతాు రరే్మున “ఆరమ యే భర్,ే భ్యరా్ , 

పుప్తులు, సంరద...ఇట్లల అనిీ యు ప్ప్యమగుచునీ వని చెప్ప , అట్టట “ఆరమ (“ఆ మా  వా అరే 

ప్దష్టవా ః ప్శ్చరవా ః నిద్వధ్యా సిరవా ః”) యే చూడబ్డదగ్ననద్వ, వినబ్డదగ్ననద్వ, మననము 

చేయబ్డదగ్ననద్వ, ధా్య నము చేయబ్డదగ్ననద్వ” అని బ్దధించును. ఇచచ ట “ఆరమ ” అని 

చెరప బ్డినద్వ జీవారమ యా రర్మారమ యా అని ఒక ప్రశీ్ .  

 

అటేల, “యప్ర హి దిై రమ్ ఇవ భవతి రద్వరర్ ఇరర్మ్ జిఘీ తి....యప్ర వా అసా  సర్ి మ్ ఆత్తమ వ 

అభూత్ రత్ క్న కమ్ జిప్ేత్ ...క్న విజ్ఞన్నయాత్ ఇతి” అని “రండు ఉనీ పుప డు ఒకట్ట 

మరొకద్వనిని ఆప్ఘాణించుట...కలోును. కాని అంరయు ఆరమ యే అయినపుప డు ఒకట్ట దేనిని 

ప్ఘాణించుట, ...తెల్సికొనుట కలోును” మునీ గు మంప్రములు కలవ్య.  

 

ప మంప్రములు అదిై రసిది్వంరప్రతిపాదకములుగా తోచును. రరా ంశ్యనివృతి ే ఈ 

అధికర్ణముల్వ చేయబ్డును 

 

అనగా ఈ మంప్రములల్వ “ఆామ ” అని చెరప బ్డుచునీ ద్వ జీవారమ  కాక రర్మారమ యే ననియు, 

రర్మారమ యే ్గ కా ర్ణముగా చెరప బ్డుచునీ్త డనియు, అట్లల కాక జీవారమ ు ్గ కా ర్ణరి ము 

చెప్ప నపుడు, “రమేవమ్ విది్వ న్ అమృర ఇహ్ భవతి న్తనా ః రంథాః..” మునీ గు ప్ుతి 

వాకా ములు అని యము ుదర్దనియూ, ఆయా వాకా ములల్వ చెరప బ్డినట్లల ధ్న, ధ్యనా్త దుల 

వలన అమృరరి ము లభంచదనియు, అమృరరి ము రర్ప్బ్హోమ పాసనము వలననే 
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లభంచుననియూ, సమసవేసే్తవ్యలల్వ రర్మారమ యే అంరరా్భ మిగా వేంచేసి యుండును కనుక, 

భ్యరా్భ దులు రరా ంబ్ంధ్మును బ్ట్టట కాక, రర్మారమ ను అంరరా్భ మిగా గల వారి ఆరమ  

సంబ్ంధ్మును బ్ట్టటయే ప్ప్తమించబ్డుదుర్నియూ, రర్మారమ యే తెల్సికొన బ్డదగ్ననద్వయూ, 

వినబ్డదగ్ననద్వయూ, మననము చేయబ్డదగ్ననద్వయూ, ధా్య నము చేయబ్డదగ్ననద్వయూ అనియూ, 

అట్లల రర్మారమ ను తెల్సికొనుట వలన సరి్ మూ తెల్యుననియూ, ఏలనన, సమసమేూ 

రర్మా మా రమ కమే అనియూ, ఉరనిష్తేుల్వ పన చెరప బ్డిన మంప్రముల యందు “ఆరమ నసే్త 

కామాయ” అను చ్చట ఆరమ  శ్బ్దము జీవారమ నూ, “ఆ మా  వా అరే ప్దష్టవా ః...” అను చ్చట రర్మారమ ను 

తెలుపుత్, జీవవాచక శ్బ్దమే రర్మారమ ను తెలుపుటు కార్ణము “ఒకక ట్ట తెల్యుటచే సర్ి ము 

తెల్యునను ఉరనిష్ద్వి కాా ర్ నాము సిద్వంిచుటకని “ఆశ్మ ర్థాా చారాు లవారును”, జీవారమ  

శ్రీర్గప్రక మణము ప్దర ముకినేి పందునపుడు అష్టగుణావిర్భభ వము కల్ ోరర్మారమ  లక్షణములు 

పందుట వలన అని “ఔడుల్వమి ఆచారుా లును”, జీవారమ ు అంరర్భరమ గా రర్మారమ  యుండుట 

వలన జీవవాచక శ్బ్దముచే రర్మారమ  కూడ తెలురబ్డుచునీ్త డని “కాశ్కృతాు ీ ల వారును“ 

అభప్పాయరడిర్నియు, ీట్ట యందు కాశ్కృతాు ీ ల వారి అభమరమునే 

భగవద్వర దర్భయణులును, భగవప్ద్వమానుజ్ఞలును సీి కరించిర్నియూ, “స ఏష్ నేతి నేతి” అను 

ఉరనిష్ద్వి కా మునూ, “యప్ర హి దిై రమివ భవతి” మునీ గు మంప్రములునూ సమస ే

చేరన్తచేరనములు రర్మారమ యే అంరర్భరమ  యను విష్యమును తెలుప చూ, అయినను ఆ 

చేరన్తచేరనముల ద్ధష్ములు రర్మారమ తో ఎట్టట సంబ్ంధ్మును ఉండదనియూ 

బ్దధించుననియూ, అట్టట రర్మారమ  యొకక  ఉపాసనమే మోక్షోపాయమనియూ ఈ 

“వాకాా ని యాధికర్ణము”న ప్రతిపాద్వరమైనద్వ. 

 

SLOKAM-141: రాా దీనామ్ ప్ప్యరి మ్ ప్ుతిర్నువదతి హాా రమ నః 

క్వమసిదాి్్  

141. రాా దీనామ్ ప్ప్యరి మ్ ప్ుతిర్నువదతి హాా రమ నః 

క్వమసిదాి్్  

త్తనాసౌ ప్యణా పాపోద్వరఫలభగ్నతి ప్రప్కమాద్వ ప్రతీరమ్। 

రరేద్ధభ గప్రద్వతుః ప్రథయతి హి విభోః క్వమరసపే్తిప యరి మ్ 

ప్దష్టవా శ్వచ ష్ ముక్త్ేా ప్ుతినికర్మిరః ప్రరా భజ్ఞఞ రా త్తప్ర।। 
 

ప్ుతిః- బ్ృహ్ద్వర్ణా కోరనిష్తేుల్వ మైప్త్తయీ ప్బ్దహ్మ ణమున నునీ  

రాా దీన్తమ్- రతి మొదలగువారి 

ప్ప్యరి మ్- ప్ప్యమై యుండుట యనునద్వ 

ఆరమ నః- చూడవలసిన వాడుగా..తెల్యవలసిన వాడుగా చెరప బ్డబ్దవ్యచునీ  ఆరమ ు 

కామసిజద్ధటిా - కామసిద్వ ికొఱు అని 

అనువదతి హి-ల్వకసిదమిైనద్వనినే ప్రతిపాద్వంచుచునీ ద్వ కద్వ! 

త్తన- ఆ కార్ణము చేర 

అసౌ- ఈ ఆరమ  

పుణా పాపోద్వరఫలభుక్- పుణా పారములవలన కలోు ఫలమును అనుభవించు జీవ్యడే 

ఇతి- అని ఆశ్ంకించుట  

ప్రప్కమాద్వప్రతీరమ్- ఉరప్కమోరసంహ్యర్ము మొదలైనవాట్టకి విరుదమిగును 

ప్రథయతి- అని చెరప బ్డుచునీ ద్వ 

రరదే్ధభ గప్రద్వతుః- ఆయా జీవ్యల  



159 
 

కర్భమ నుగుణముగ పుప్ర, రు, రాీ ా ద్వభోగములనిచిచ  కటాక్షించు 

విభోః- రర్మారమ  యొకక   

కామరః హి- ఇచా  చేరనే(సంకలప ము చేరనే) 

రప్తిప యరి మ్- ఆయా వసే్తవ్యలు ప్ప్యములై యుండుట సిద్వంిచును 

అప్ర- ఇచచ టనునీ  “ఆ మా  వా అరే ..” అనెడు 

ముకెటేా - మోక్షము పందుట కొఱు  

అరే ప్దష్టవా ః- ప్దష్టవ్యా డు అని చెప్ప డు 

ప్ుతినికర్మిరః- “క్షీయనే ేచాసా  కర్భమ ణి రసిమ న్ దృషేట రర్భవరే” మునీ గు వేద్వంర వాకా ముల చేర 

ప్రతిపాద్వంరబ్డిన  

ఏష్ః- ఈ రర్మారమ   

ప్రరా భజ్ఞఞ రా త్త చ- అరడే ఇరడు అను ప్రరా భ్ఞు విష్యమగును. కనుక, ఈ ప్రకర్ణమున 

స్త్ధ్యర్ణ పుణా , పార ఫలభోకా  అయన జీవ్యడు చెరప బ్డలేదు. రర్మారమ యే చెరప బ్డిన్తడని 

తెల్యుచునీ ద్వ. 

 

యా్ఞవలక ా మునిు ఇరుి రు భ్యరా్ లు. ఆయన గృహ్స్త్నా ప్శ్మమును వదల్ వెళె్ళ దననియూ, రన 

ఆసి ేఇరుి ర్కూ రంచి ఇచెచ దననియూ చెప్ప ను. ఒక భ్యరా్  అయిన కాాా యని రన భ్యగమును 

రృప్నేొందగా, మఱియొక భ్యరా్  అయిన మైప్త్తయి ఈ ధ్నముతో అమృరరి మును అనగా 

మోక్షమును పందగలమా అని యా్ఞవలుక ా ని ప్రశీ్చ ంచెను. ద్వనికి యా్ఞవలుక ా డు ధ్నముతో 

మోక్షమును పందలేమని రలెక ను. అంర మైప్త్తయి ాను మోక్షము పందుటు ఉపాయము 

చెపుప మని ఆరనిని ప్పారి నాంచెను. ఆయన ఆ విష్యము చెపుప చూ, ఒక వసే్తవ్య మఱియొక 

వసే్తవ్యను ప్ప్యమైనదనిన అద్వ ఆరమ  సంకలప ము చేరనే కలోును. ప్ప్యము, అప్ప్యము రమ 

రమ పుణా పార రూరమైన కర్మ లు అనుగుణముగా ఆరమ  యొకక  సంకలప ము వలననే కలోును. 

ఆయా వసే్తవ్యల ఇష్టము వలన కాదు, అని ఉరదేశ్చంచి అట్టట ఆరమ యే దరిశ ంచవలసినద్వ, ప్శ్వణ, 

మనన, నిద్వధా్య సన్తదుల విష్యము ఆరమ యే అని చెప్ప ను.  

 

ఇచచ ట ఈ ఆరమ  అనగా నేమియో విచారించబ్డుచునీ ద్వ. 

 

వెనుక అధికర్ణమున “యసా  వా ఏరత్ కర్మ ” అను వాకా మున “కర్మ ”  శ్బ్దమును చేయబ్డునద్వ 

అనగా “్గతేు” అని అర్నాము చెరప బ్డి, అచచ ట పుణా , పారరూరమైన కర్మ ఫలభోకయేైన జీవ్యడు 

చెరప బ్డలేదని జస్త్నా ప్ంచబ్డినద్వ.  

 

ఈ అధికర్ణమున, వారి వారి కర్మ ఫలకార్ణముగా సంభవించు జ్ఞయాపుప్ాదులని చెప్ప  వాట్ట 

అనుభోక ే అయిన జీవ్యడినే ధా్య నించదగ్ననవానిగా ఉరనిష్తేు బ్దధించినట్లల తోచుట వలన 

్గ కా ర్ణమును, ధా్య యమును జీవారమ  కాదని రర్మారమ యేనని ఈ అధికర్ణమున 

నిరూప్ంచబ్డుచునీ ద్వ.  

 

పూరి్ రక్షము—- 

ఈ ప్రకర్ణమున “న వా అరే రతాు ః కామాయ రతిః ప్ప్యో భవతి ఆరమ నసే్త కామాయ రతిః ప్ప్యో 

భవతి” మునీ గు వాకా ములునీ వి. ీట్టల్వనునీ  రతి, జ్ఞయా, పుప్ర, రు, విాేదులు 

కర్మ ఫలసంబ్ంధ్మైనవిగ కనబ్డుచునీ వి. ఇట్టట సంబ్ంధ్ము గల జీవ్యడే “ప్దష్టవా ః..” అని 

ఉరదేశ్విష్యమగుచునీ్త డు. కనుక, ఇరనిక్ ్గ కా ర్ణరి ము చెరప బ్డుచునీ ద్వ. కనుక, 

పురుషుడే ప్రకృతికి అధిషాార. పురుషాధిషిరామైన ప్రకృతియే ్గ కా ర్ణము 

 

సిది్వంరము—  



160 
 

 

ఈ ప్రకర్ణమున ఉరప్కమోరసంహ్యర్భద్వ పూరి్భ రర్ములను రరిీల్ంచిన పన చెరప బ్డిన 

పూరి్ రక్షము అయుకమేని తెల్యుచునీ ద్వ. అనగా ఆయా జీవ్యల కర్భమ నుగుణముగ ద్వర్భ, పుప్ర, 

రు, విాేద్వ భోగములనిచిచ  కటాక్షించు రర్మారమ  యొకక  సంకలప ము చేరనే ఆయా వసే్తవ్యలు 

ప్ప్యములై యుండుట సిద్వంిచును. మోక్షమును పందుటకై ఇచచ ట “ఆ మా  వా అరే ప్దష్టవా ః...” 

అని ప్దష్టవ్యా డు అని చెరప బ్డినద్వ “క్షీయంత్త చాసా  కర్భమ ణి యసిమ న్ దృషేట రర్భవరే” మునీ గు 

ప్ుతి వాకా ములచే ప్రతిపాద్వంరబ్డిన రర్మారమ యే. అరడే ఇచచ ట విష్యమగును. కనుక, 

స్త్ధ్యర్ణ పుణా , పార ఫలభోక ేఅయిన జీవ్యడు ఇచచ ట చెరప బ్డలేదు. రర్మారమ యే చెరప బ్డినట్లల 

తెల్యుచునీ ద్వ. 

 

SLOKAM-142: వ్యా రప ాేా  హాా రమ శ్బ్దః ప్రథయతి రర్మమ్ ప్బ్హ్మ  యద్వి  

సమానాత్ 

142. వా్య రప ాాే  హాా రమ శ్బ్దః ప్రథయతి రర్మమ్ ప్బ్హ్మ  యది్వ  

సమానాత్ 

సి్త్ రా్గయమ్ జీవశ్బోద  వదతి చ రర్మమ్ ద్వి ర్వృత్్తేా తి రక్షః। 

వా క్త ్ ేా క్వా ద్వశ్మ ర్థ్యా  నిరురధికదశాది్ రర చౌ డుల్వమిః 

రరన ాాి త్ క్వశ్కృరన ా ః నిర్వహ్ద్వహ్ స్త్ధి్య రమ  శ్బ్దమ్ 

రర్సిమ న్।। 
 

ఆరమ శ్బ్దః- “ఆ మా  వా అరే ప్దష్టవా ః..” అను వాకా ముననునీ  ఆరమ  శ్బ్దము  

రర్మంప్బ్హ్మ - ఉరనిష్తేుల యందు తెల్సికొనబ్డదగ్ననద్వగా చెరప బ్డిన రర్ప్బ్హ్మ మును 

వ్యా రప ాాే - “ఆపీో తి ఇతి ఆామ ” అను వ్యా రప తి ేచేర  

ప్రథయతి- ప్రతిపాద్వంచబ్డును. “హి” శ్బ్దము ఈ వ్యా రప తి ేప్రసిదమిైనదని సూచించుచునీ ద్వ.  

యద్వి - అథవా, “అయమ్ ప్దష్టవా ః” అను విశేషిరమైన ఆరమ  శ్బ్దము 

సమాన్తత్ సి్త్ ర్ నాః- “ఆరమ నసే్త కామాయ” అని చెరప బ్డిన “ఆామ ” అను శ్బ్దమును సమానమగుట 

చేర రదనుగుణముగా రర్మారమ రర్ముగా నిశ్చచ రమైనద్వ అథవా 

జీవశ్బ్దః- జీవారమ  రర్ముగా వా వహ్రించబ్డు ఈ ఆరమ  శ్బ్దము  

రర్మమ్- రర్మారమ ను  

ద్వి ర్వృాాే  వదతి ఇతి రక్షః- శ్రీర్మును బ్దధించు శ్బ్దములు ఆరమ  రరా్ ంరమును బ్దధించు 

కార్ణముగా జీవవిశ్చష్టమైన రర్మారమ ను బ్దధించుననునద్వ మఱియొక రక్షము 

ఇహ్- ఈ ప్రకర్ణమున  

ఆరమ  శ్బ్దమ్- “ప్దష్టవా ః” అని చెరప బ్డిన ఆరమ  శ్బ్దము 

వా కె ట ేా కాా త్- మట్టటకీ, ఘటమును ఎట్లల  అటేల జీవారమ కూ రర్ప్బ్హ్మ మునకూ సి రూపకా ముండుట 

వలన  

ఆశ్మ ర్థా ః- ఆశ్మ ర్థుా లవారు  

నిర్వహ్త్- ఈ శ్బ్దము జీవవాచకమైననూ రర్ప్బ్హ్మ మును బ్దధించును అని నిరి్ హించిరి 

ఔడుల్వమిశ్చ - ఔడుల్వమి ఆచారుా లును 

నిరురధికదశాదిై రరః- అవిదా  అను ఉపాధి చేర కల్నో శ్రీర్ సంబ్ంధ్ము ీడిపోయిన అవసనా 

యందు జీవ్యనికీ రర్ప్బ్హ్మ మును అభేదమే ఉండుట వలన జీవ శ్బ్దము రర్మారమ ను 

బ్దధించును అని  
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నిర్వహ్త్- “ప్బ్హైమ వ భవతి” అను ఉకినేి అనుసరించి ఈ శ్బ్దమును రర్ప్బ్హ్మ మని అర్నాము 

నిరి్ హించిరి 

కాశ్కృరా ీ ః- కాశ్కృతుా ీ లవారు  

ఆరమ శ్బ్దమ్- జీవవాచకమైన ఆరమ  శ్బ్దము  

రరా ిాి త్- “య ఆరమ ని తిష్నా్” ఇాా ద్వ ప్ురా నుస్త్ర్ముగా జీవారమ  కనీ  భనీ మైన రజీజవ్యనికి 

అంరరా్భ మి అయిన  

రర్సిమ న్- రర్మారమ  యందు 

స్త్ధ్య- ఏ ప్ుతికీ విర్గధ్ము లేక 

నిర్వహ్త్- అర్నానిరూరణము నిరి్ హించిరి 

 

“ఆరమ ” శ్బ్దమును అర్నాము ఈ జశ్చలకమున వివరించుచున్తీ రు. 

 

“”ఆ మా  వా అరే ప్దష్టవా ః..” అను వాకా మున ఆరమ ” శ్బ్దమును “ఆపీో తి ఇతి ఆామ ” అను 

ప్రసిదమిైన వ్యా రప తి ే చేర సర్ి వాా రుడైన రర్మారమ యే ప్రతిపాద్వంరబ్డును. “ఆరమ నసే్త 

కామాయ” అని చెరప బ్డిన “ఆామ ” శ్బ్దమున కూడ రర్మా మా నుప్గహ్మువలననే ఆయా వసే్తవ్యలు 

ప్ప్యములై యుండుట వలన రదర్నాము రర్మారమ  రర్ముగనే నిశ్చచ రమైనద్వ.  

 

అథవా, రర్మారమ  శ్రీర్మును బ్దధించు శ్బ్దములు ఆ శ్రీర్ముల ఆరమ  రరా్ ంరమును బ్దధించు 

కార్ణముగా ఆ శ్బ్దములు జీవవిశ్చష్టమైన, అనగా జీవ్యడు శ్రీర్ముగాగల రర్మారమ ను బ్దధించుట 

వలన “ఆరమ ” శ్బ్దముచే రర్మారమ యే బ్దధింరబ్డుచునీ్త డు. 

 

అనగా, ఈ ప్రకర్ణమున ప్ుతి వాకా ములల్వ “ఆామ  వా అరే ప్దష్టవా ః...” అని చెప్ప నపుప డు 

“ఆపీో తి ఇతి ఆ మా ” అను వ్యా రప తి ేచేర చేరన్తచేరనమయమైన ఈ సమస ే విశి్ ము నందు 

వాా ప్ంచు, నియమించు రర్మారమ యే చెరప బ్డినట్లల చెపుప కొనవలెనని కద్వ సిది్వంరము. కాని, 

అంరు ముందు వాకా ములల్వ భర్ృే, భ్యరా్భ దులు కూడ ఆరమ ను బ్ట్టటయే ప్ప్యమగుచునీ్త రు 

“ఆరమ నసే్త కామాయ” అని యునీ ద్వ. అనగా రతి/ రతిీ  యొకక  కామముల చేర కాక ఆ రతి/రతిీ  

యొకక  ఆరమ  యొకక  కామముల చేర రతి/ రతీి  ప్ప్యమగుచునీ్త రు అని కద్వ చెరప బ్డినద్వ. 

ఇచచ ట కూడ “ఆరమ ” అనిన రర్మారమ  యేన్త లేక జీవారమ  చెరప బ్డినద్వ! అని ఒక సంశ్యము.  

ఇచచ ట మనము అర్నాము చేసికొనవలసినద్వ, జీవారమ ు ప్ప్యమైనద్వ దుఃఖ మిప్శ్మమును, 

కాద్వచిరక ము అయిన ప్పారంచిక స్తఖము కాక రర్మారమ  సంబ్ంధ్ము వలన 

రర్మా మా నుప్గహ్ము వలన కలోును. అనగా “ఆరమ నసే్త కామాయ” అనగా జీవ్యను అరా ంర 

అభలష్ణీయము, నిరేతిుకము, నిర్గదష్ము, నిర్వధికము అయిన రర్మారమ  సంబ్ంధ్ము, 

రదోుణానుభవమును అనగా భ్యరా్భ , పుప్ాదులు అందర్ును అంరర్భరమ  అయిన రర్మారమ  

సంబ్ంధ్ము వలన ఒకరికొకరు ప్ప్యమని తెల్సికొనవలెను.  

 

ఇక ఈ విష్యమున వేరేి రు ఆచారుా ల అభప్పాయములను ఈ జశ్చలకమున తెలుపుచున్తీ రు. 

 

ఆశ్మ ర్థుా లవారు- “ఏక విజ్ఞఞ నేన సర్ి  విజ్ఞఞనమ్” అని ఛంద్ధగా్య రనిష్ద్వి కా ము. అనగా మట్టటని 

తెల్సికొనిన, ద్వనితో చేయబ్డు రద్వర్నాముల గురించి తెల్సినట్లల ఈ చేరన్తచేరన్తరమ కమైన 

సమసమేునకూ ఉపాద్వనకార్ణమైన రర్మారమ ను తెల్సికొనిన ఈ సమసమేు తెల్యును అని కద్వ. 

కావ్యన, ఆ రర్మారమ ను తెల్సికొనిన రర్మారమ చే సృజింరబ్డి, రర్మారమ యే ఉపాద్వన కార్ణమైన 

జీవ్యడు కూడ తెల్యబ్డును. అనగా జీవారమ ను తెలుపు శ్బ్దములు రర్మారమ ను కూడ తెలుపును. 

అందువలన, రర్మారమ కూ, ఆయనే ఉపాద్వన కార్ణమై ఆయనచే సృజింరబ్డిన జీవ్యళె కూ 
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ఐకా ర చెబుత్ ఒక్ రదముతో సంబ్దధించుట సముచిరమే, కనుక జీవవాచకమగు శ్బ్దముచే 

(ఆరమ ) రర్మారమ  కూడ తెలురబ్డు చునీ్త డు అనునద్వ ఆశ్మ ర్థుా ల వారి అభప్పాయము 

 

ఔడుల్వమి ఆచారుా లు— అవిదా  అను ఉపాధి వలన జీవారమ ు ఈ ప్పాకృతిక శ్రీర్ సంబ్ంధ్ము 

సంభవించుచునీ ద్వ. ఈ ప్పాకృతిక శ్రీర్ సంబ్ంధ్ము పోయి, బ్యలిె డల్న ఈ జీవారమ  

అష్టగుణావిర్భభ వమునంద్వ,  రర్ంజా్య తి అయిన రర్మారమ ను చేరి “ప్బ్హ్మ  విత్ ప్బ్హైమ వ భవతి” అని 

నట్లల రరా ి రూరమునే పందును కనుక జీవ వాచక శ్బ్దమైన “ఆరమ ” చే రర్మారమ ను కూడ 

తెలుపుట సమం్సమేనని ఔడుల్వమి ఆచారుా ల వారి అభమరము.  

 

కాశ్కృతాు ీ లవారు— 

“య ఆరమ ని తిష్నా్ ...” అని రర్మారమ  సరి్భ రరా్భ మిగా నుండునని బ్దధించు బ్ృహ్ద్వర్ణా కముల్వ 

అంరరా్భ మి అధికర్ణముననూ, “అనేన జీవేన ఆరమ న్త అనుప్రవిశా్  ..” అను ఛంద్ధగా  ప్ుతి 

వలననూ, ఇంకనూ అనేక ప్ుతి వాకా ములవలననూ, రర్మారమ  రన శ్రీర్భూతులగు జీవ్యలల్వ 

అంరరా్భ మిగా వేంచేసి యుండునట్లల తెల్సికొని యునీ్త ము. ఇట్లల జీవ, రర్మారమ లు గల శ్రీర్, 

శ్రీరి భ్యవమును బ్ట్టట జీవ, రర్మారమ లు ఐకా మును ఉరపాద్వంచినపుప డు జీవారమ ను 

సంబ్దధించు రదములు రర్మారమ ను కూడ సంబ్దధించును. ఇచచ ట  

శ్రీర్ రుగమ రలు ఆరమ ు ఎట్లల వరింేచవ్య, అటేల ఆరమ ు గల కర్మ  సంబ్ంధ్ము రర్మారమ ు కూడ 

వరింేచదని తెల్సికొనవలెను.  

ఇట్లల జీవ, రర్మారమ ల శ్రీర్, శ్రీరి సంబ్ంధ్ము చెపుప ట వలన భేద, అభేద, ఘటక  

ప్ుతులనిీ యూ సమర్నావంరముగా ఉరపాద్వంచబ్డును 

 

SLOKAM-143: భేద్ధపాధివా పాయే భవభృదయమియాత్ 

ప్బ్హ్మ ామిరా యుకమే్ 

143. భేద్ధపాధివా పాయే భవభృదయమియాత్ 

ప్బ్హ్మ ామిరా యుకమే్ 

నిరా మ్ రదేభ దదృష్యటః అతిరతిరభవే స్త్మా స్త్ధ్ర్మ ా  శ్బాద త్। 

మృరేాా ర్ా ప్కమశ్చ  ప్ుతిశ్రవిహ్ర జస్యనే జీవ్యక్త ేమీశే 

రరన ాాి త్ క్వశ్కృతోన ా  యద్వహ్ నిర్వహ్త్ వాా స సిది్వంర 

ఏష్ః।। 
 

అయం భవభృత్- ఎలెలడల “అహ్మ్” అని రరిదృశా్ మానమైన జీవారమ  

భేద్ధపాధివా పాయే- జీవారమ  మఱియు రర్మారమ  అను భేదము కలుగ(ేయు అవిదా  మునీ గు 

ద్ధష్ములు పోయి 

ప్బ్హ్మ ామ్ ఇయాత్- ప్బ్హ్మ భ్యవమును పందును, ఘటాకాశ్ము విష్యమున ఉపాధియైన ఘటము 

న్తశ్నమైనచ్చ మహ్యకాశ్మును, ఘటాకాశ్మును ఒకక టైనట్లల 

ఇతి అయుకమే్- ఇట్లల చెపుప  ఔడుల్వమీయమరము అయుకమేు 

నిరా మ్ రదేభ దదృషేటః- “నితోా  నిాా న్తమ్ చేరనః చేరన్తన్తమ్ ఏకో బ్హూన్తమ్” మొదలైన 

ప్ుతుల వలన జీవ్యడునూ, రర్ప్బ్హ్మ మునూ ఎలలపుప డూ ప్ుతులయందు వరింీచబ్డుట చేర 

అతిరతిరభవే- సంస్త్ర్ బ్ంధ్ము ీడిపోయిన జీవ్యని ఉదేదశ్చంచి 
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స్త్మా స్త్ధ్ర్మ ా  శ్బ్దద త్- “నిర్ం్నః రర్మమ్ స్త్మా ముపతి మమ స్త్ధ్ర్మ ా మాగాః” అని 

సమానరి , సమానధ్ర్మ ములను చెప్ప యుండుట చేరనూ 

మృరేా ే రా్ ప్కమశ్చ - మనీు  మఱియు ద్వనిచే చేయబ్డిన ఘటము మునీ గు దృషాటంరములు 

సదృశ్మైన కారా్ కార్ణ భ్యవరూరమైన ప్కమము 

ప్ుతి శ్ర విహ్రః- “క్షర్మ్ ప్రధ్యనమ్ అమృాక్షర్మ్ హ్ర్ః క్షర్భ మా నౌ ఈశ్త్త దేవ ఏకః” మునీ గు 

జీవ, ప్రకృతి, రర్ప్బ్హ్మ ములు భేదమును బ్దధించు అనేక ప్ుతి వాకా ముల చేర బ్దధిరమైనద్వ 

కాశ్కృరా ీ ః- కాశ్కృతుా ీ లవారు 

జీవ్యకిమే్- జీవవాచకమైన ఆరమ శ్బ్దమును  

ఈశే- రర్మారమ  విష్యమున 

రరా ిాి త్- జీవారమ  యందు రర్మారమ  అంరరా్భ మిగా నుండుట చేర 

నిర్వహ్త్- జీవ విశ్చషుట డైన రర్ప్బ్హ్మ వాచకముగా జస్త్నా ప్ంచిన నిరి్భ హ్ము 

ఏష్ః ఇహ్- ఈ మూడు రక్షముల యందు  

వాా స సిది్వంరః- వేదవాా స్తలవారికి అభమరమైనద్వ. 

 

వెనుక జశ్చలకమున ఆశ్మ ర్థుా లవారి, ఔడుల్వమి ఆచారుా ల వారి, కాశ్కృతాు ీ ల వారి 

అభప్పాయములు ఉటటంకించబ్డినవి. ఈ జశ్చలకమున ఆయా అభప్పాయముల సమం్రి ము 

రరిీల్ంచబ్డి, జీ పమాన్ వేదవాా స్తల వారి అభమరమేమియో అనుప్గహించబ్డుచునీ ద్వ.  

 

ఆశ్మ ర్థుా లవారు మనీు , మఱియు ద్వనిచే చేయబ్డు ఘటము దృషాటంరము చేర, ఉపాద్వన 

కార్ణమైన రర్మారమ కూ, ర కా రా్ మైన జీవారమ కూ ఐకా మును బ్దధించిననూ, రప్రప కార్ము 

“క్షర్మ్ ప్రధ్యనమ్ అమృాక్షర్మ్ హ్ర్ః క్షర్భరమ న్త న్నశ్త్త దేవ ఏకః”(అనగా క్షర్మను ప్రకృతిన్న, 

అక్షరుడు అమృతుడు అయిన జీవ్యన్న ఒకక డే అయిన సరేి శి్ రుడు రరిపాల్ంచును) మొదలైన 

అనేక ప్ుతులు (వాట్ట యందు జీవ, ప్బ్హ్మ ములు భేదము చెరప బ్డి యుండుట చేర) 

బ్దధించబ్డును. కనుక ఇట్లల చెపుప ట  అయుకమేగును.  

 

ఔడుల్వమి ఆచారుా లవారి అభమరము కూడ అసమం్సమే యగును. ఏలనన, రర్మారమ ను 

పందునపుప డు, జీవ్యడు సి సి రూరమును పందుననిన, కొనిీ  సంశ్యములు కలుగును. అంరు 

ముందు ఆ సి రూరము భనీ ముగా నుండున్త, అట్లలండుటు కార్ణమేమి? ఆ జీవ్యడు పూరి్ ము 

వేఱుగానుండుట సి భ్యవసిదమినిన వానికి రర్మారమ  సి రూరము సంభవించుట అసంభవము 

 

ఏలనన ఆ భేదము నశ్చంచిన ఆ సి రూరము కూడ నశ్చంచవలెను. అనగా జీవ్యడు రన 

సి రూరముతో నశ్చంచుచునీ ట్లల చెరప వలెను. అటెటలన రర్మారమ  లక్షణములతో సమానమైన 

లక్షణములు పందుటు అవకాశ్మే లేదు. సి రూరన్తశ్నమే మోక్షమనిన అట్టట మోక్షము ఎవరికీ 

అంగీకార్మునూ కాదు.  

 

అట్లల కాక, ఉపాధి వలన వచిచ నదనిన, ఆ ఉపాధి వాసవేమా, కాద్వ అని ప్రశీ్ ! 

అద్వ వాసవేమైన, ఉపాధి కనీ నూ రర్మారమ  కనీ నూ భనీ మైన వేఱొక వసే్తవ్య లేదు కనుకనూ, 

రర్మారమ ు ఉపాధి మూలములగు ఆచాా దన్తదులు కలోుట అసంభవమగుట వలననూ ఈ 

భేదము ఉపాధిల్వనే ఉండవలెను. అనగా జీవ్యడు బ్యలెి డలుటు ముందు, రరువార ఒక్ 

విధ్ముగా నుండవలెను.  

అట్లల గాక, ఈ ఉపాధి అవాసవేమనిన, అవాసవేమైన ఉపాధిచే కరప బ్డిన రర్మారమ యే జీవ్యడని 

అర్నాము. నిరా సి యంప్రకాశ్కమైన జజ్ఞఞ నసి రూరమగు రర్మారమ ు అవాసవేము అనగా అవిద్వా  

మూలకమైన ఆచాా దనము కలోుట అసంభవము. 

 



164 
 

అందువలన, జీవసి రూరము ఎలలపుప డూ అన్తచాా ద్వరమై అనగా ప్రకట్టరమయే యుండవలెను. 

క్వలము శ్రీర్ము నుండి బ్యలెి డల్నపుప డు మాప్రమే రర్మారమ  సి రూరము 

ప్రకట్టరమగుననుట అయుకమేు. “అస్త్మ త్ శ్రీర్భత్ సము నాాయ” అనగా “ఆ శ్రీర్ము నుండి 

బ్యటు వచిచ ” అనినపుప డు “రర్మారమ  కాని వాడు లేద్వ ఆ లక్షణములు లేని వాడు కొరగేా ఆ 

లక్షణములు పందునని కాదు”. పూరి్ ముండిన సి రూరమే ఇపుడు ప్రకట్టరము కావలెను.  

 

కనుక, “ముుేడైన జీవారమ ు రర్మారమ  లక్షణములు సంప్పాప్ంేచు కార్ణమున జీవారమ  వాచకము 

రర్మారమ ు వాడబ్డినద్వ” అని చెపుప ట కూడ సమం్సము కాదు.  

 

కాశ్కృతాు ీ లవారు చెప్ప నట్లల జీవ, ప్బ్హ్మ ములు శ్రీర్, శ్రీరి సంబ్ంధ్మును చెప్ప , రద్వి ర్భ 

జీవవాచకములు రర్ప్బ్హ్మ ను కూడ సంబ్దధించగలవని చెపుప ట యుకియేుకమేై, సర్ి  ప్ుతి 

సమర్నాన్నయమై యుండుట వలన జీ పమాన్ వేద వాా స్తలవారు కూడ ఈ అభప్పాయమునే 

అంగీకరించిరి. 

 

(ఇంరట్టతో వాకాా ని యాధికర్ణము ముగ్నసినద్వ) 

 

।।ప్రకృరా ధికర్ణము।।1-4-7।। 

 

।।సూ.।।ప్రకృతిశ్చ  ప్రతిజ్ఞఞ దృషాట ంానురర్గధ్యత్।।1-4-23।। 

 

ప్రకృతిశ్చ - ప్బ్హ్మ ము ్గతేును ఉపాద్వనకార్ణమును (అగును) 

ప్రతిజ్ఞఞ దృషాటనే్తనురర్గధ్యత్- ప్రతి్ఞును, దృషాటంరమునును అనుగుణముగా నునీ ందున 

 

ప్రతిజ్ఞఞ , దృషాటంరములు అనుగుణముగా నునీ ందునరర్ప్బ్హ్మ ము ్గతేును 

ఉపాద్వనకార్ణము అని తెల్యుచునీ ద్వ.  

 

।।సూ.।।అభధాో రదేశాచచ ।।1-4-24।। 

 

అభధ్ా - సంకల్ప ంచి (సృజించినట్లల) 

ఉరదేశాచచ - ప్ుతుల యందురదేశ్చంచి యుండుటచేర అట్లల తెల్యు చునీ ద్వ.  

 

సంకల్ప ంచి సృజించినట్లల ప్ుతి యందు చెప్ప  యుండుట చేర రర్ప్బ్హ్మ ము ్గ కా ర్ణమని 

తెల్యుచునీ ద్వ 
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।।సూ.।।స్త్క్షాచోచ భయామాా నాత్।।1-4-25।। 

 

స్త్క్షాత్- ప్ుతి యందే  

ఉభయామీా న్తత్- ప్బ్హ్మ ము ఉభయమని 

ఆమీా న్తత్- ఉరదేశ్చంచుట వలన 

 

ప్బ్హ్మ ము నిమిర,ే ఉపాద్వన కార్ణములు రండును అని ప్ుతి యందే ఉరదేశ్చంరబ్డి యుండుట 

చేర అట్లల తెల్యుచునీ ద్వ 

 

।।సూ. ।।ఆరమ  కృత్తః।।1-4-26।। 

 

ఆరమ కృత్తః- ప్బ్హ్మ ము ానే సి యముగా చేసినట్లల ్గతేుగ నైనట్లల చెప్ప  యుండుట చేర 

 

ప్బ్హ్మ ము ానే సి యముగ ్గతేుగ నైనట్లల చెప్ప  యుండుట చేర ప్బ్హ్మ మే ్గతేును నిమిర,ే 

ఉపాద్వనకార్ణములని తెల్యుచునీ ద్వ 

 

।।సూ.।। రరిణామాత్।।1-4-27।। 

 

రరిణామాత్- రరిణమించు సి భ్యవము కలదగుటచేర 

 

రరిణమించు సి భ్యవము కలదగుట వలన నట్లల తెల్యుచునీ ద్వ.  

 

।।సూ.।।యోనిశ్చ  హి గీయత్త।।1-4-28।। 

 

యోనిశ్చ - యోనినిగను 

గీయత్త- చెపుప చునీ్త డు 

 

రర్ప్బ్హ్మ ము శాత్తసమేు నందు యోని శ్బ్దముచే చెరప బ్డుట వలన నట్లల తెల్యుచునీ ద్వ. 

 

జీవారమ  సృషాట ా దులు కార్ణము కాదని వెనుక అధికర్ణములల్వ నిసా ంశ్యముగా 

నిరూప్ంచబ్డినద్వ. అట్లలనే, అచేరనమైన ప్రకృతి కూడ ్గ కా ర్ణము కాజ్ఞలదను విష్యము 

కూడ వెనుకనే నిరూప్ంచబ్డినద్వ. కాని, ప్రకృతి అచేరనమగుట చేర నిమిర ే కార్ణము కాలేక 

పోవచుచ ను గాని, ఉపాద్వనకార్ణము కావచుచ ను కద్వ! యని ఒక సంశ్యము రల య్యర ేవచుచ ను. 

ఈ అధికర్ణమున ఆ సందేహ్నివృతి ేచేయబ్డుచునీ ద్వ.  

 

ఈ అధికర్ణముల్వ రర్మారమ ను తెల్సికొనిన సమసమేును తెల్సికొనబ్డునని ప్ుతుల యందు 

ప్రతి్ఞ చేయబ్డినందున, రర్మారమ  క్వలము నిమిర ే కార్ణమే అయినచ్చ రర్మారమ ను 
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తెల్సికొనుట వలన సమస ే ్గతేునూ తెల్సి కొనుట స్త్ధా్ ము కానందుననూ, ఈ ్గరా ృషిటకి 

ముందు రర్మారమ  ఒకక డే యునీ ట్లల ప్ుతులు చెపుప ట వలన ్గతేు ఉపాద్వన కార్ణముగా ఆద్వ 

నుండి యుండుట అసంభవమగుట వలననూ, రర్మారమ యే ానే అనేకములుగా అగుదునని 

“బ్హుసా్త్ మ్” అని(అనగా ఉపాద్వనకార్ణము కూడ ానే యని అర్నాము) సంకల్ప ంచి సృజషిట 

కారా్ ము చేసినట్లల ప్ుతుల యందు చెరప బ్డి యుండుట వలననూ, యజ్ఞర్ష్టకము మొదలైన 

ప్ుతులల్వ నిమిర,ే ఉపాద్వన కార్ణ సి భ్యవములు రండునూ రర్మారమ ు గలవని చెరప బ్డి 

యుండుట వలననూ, “రద్వ మా నమ్ సి యమ్ అురుర” మొదలైన ప్ుతి వాకా ములల్వ 

రర్మారమ యే సృషిట కర్ ేగాను, విష్యముగను చెరప బ్డి యుండుట వలననూ, వికార్ములు లేని 

రర్మారమ  రర్ణమించుట యనిన సృషిటకి పూరి్ ము సూక్షమ రూరముననునీ  చేరన్తచేరనములు, 

సృష్టా నంరర్ము జసూనా లరూరమును పందుట యనియూ, దీని వలన రర్మారమ  యొకక  నిఖిల 

హేయ ప్రరా న్నకరు ఎట్టట భంగము వాట్టలలదనియూ, ముండకోరనిష్త్ ల్వ చెరప బ్డినట్లల, 

స్త్లెపురుగు గూడు కట్లటకొనునపుడు (మొదలైన దృషాటంరములల్వ) ఎట్లల ానే ఉపాద్వన, నిమిర ే

కార్ణములుగా నుండునో అదేవిధ్ముగా రర్మారమ  ఈ చేరన్తచేరన్తమయ సమస ే్గతేును ానే 

నిమిర,ే ఉపాద్వనకార్ణములుగా నుండునని చెరప బ్డి యునీ ందుననూ ఈ సమస ే ్గతేును 

రర్మారమ యే నిమిర ే కార్ణమును, ఉపాద్వన కార్ణమును అయి యుండునను విష్యము 

నిష్క రింాచబ్డినద్వ. 

 

SLOKAM-114: మృతిప ండ్యదేః ులాల ప్రభృతిరిహ్ రృథక్ రది దేవాద్వకరే్వ 

144. మృతిప ండ్యదేః ులాల ప్రభృతిరిహ్ రృథక్ రది దేవాద్వకరే్వ 

నోపాద్వనం విక్వర్ా రిి ర్హిర ఇతి న ద్వి ర్మాప్త్త విక్వర్వత్। 

మృదదృషాట నేాద్వ మాప్ానా  చ వికృతిర్సౌ సా్త్ త్ రర్సా  సి రూే 

దేహ్ద్వి ర్గర్నోాభ ప్రభృతి వికృతి వద్ర్ వాా రృత్తర్దరిశ రాి త్।। 
 

ఇహ్- ల్వకమునందు కానప డు ఘటము మొదలైనవాట్టని కల్ప ంచు కార్ణకలారములందు 

మృతిప ండాదేః- మనీు  మొదలైన ప్దవా ముల కార్ణము చేరనూ 

ులాలప్రభృతిః- ద్వనిని రయారు చేయు నిమిరకేార్ణమైన ుమమ రి మొదలైనవారు 

రృథక్- వేరేి రుగానే ఉందురు 

రది దేవ- ఘటము మొదలైనవాట్టని రయారుచేయు నిమిరకేార్ణుడైన ుమమ రి వలెనే 

ఆద్వకరే్భ- ్గతేును నిమిర ేకార్ణుడైన రర్మారమ  

వికార్రిి ర్హిరః- “నిష్క లమ్ నిర్ం్నమ్” అని బ్దధించు ప్ుతులను బ్ట్టట  ఏ వికార్మునూ పందని 

కార్ణమున 

న ఉపాద్వనమ్- ఉపాద్వన కార్ణముగా కాజ్ఞలడు 

ఇతి న- ఇట్లల సంశ్యించుట అయుకమేు. ఏలనన 

ద్వి ర్మాప్త్త వికార్భత్- నిరిి కార్రి మును రర్ప్బ్హ్మ  విశేష్ణముగా అంగీకరించిన సూక్షమ మైన 

చేరన్తచేరన రూరమైన కార్ణ మాప్రమున వికార్మును అంగీకరించుట చేర బ్దలరి , యువరి , 

వృదరిి ములు మొదలైనవి దేహ్మును సంబ్ంధించినవైననూ, ఆ దేహ్మును విశేష్ణముగా 

పంద్వన జీవారమ ను గూరిచ న “బ్దల్వ యువాజ్ఞరః” అను వా వహ్యర్ము కనప డినటేల ఇద్వ 

మృత్ దృషాటంాద్వ మాప్ాత్- యథా స్యమా  ఏక్న మృతిప ండేన సర్ి మ్ ...సా్త్ త్” మొదలైనవి 

సి రూర వికార్మును కల్నో ఉద్వహ్ర్ణమును ఇచిచ న మాప్రమున 

అసౌ వికృతిః- కండలు కానప డు ఈ ్గతేు వికార్ము 
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రర్సా  సి రూప్త సా్త్ త్- రర్మారమ  సి రూరమునందు కలుగదు. దృషాటంరమునకూ, 

ద్వరా్భ్ా ంతిునకూ సర్ి థా స్త్ధ్ర్మ ా మును చెపుప టు కాదు. అటెటలన ఇచచ ట నియామకమైనద్వ 

ఏమనిన,  

ఊర్నీ్తభప్రకృతి వికృతివత్- “యథోర్నీ్తభః సృ్త్త గృహీ్త్త చ” మొదలైన ప్ుతులందునూ ఎట్లల 

స్త్లెపురుగు రన గూడును ానే రన నుండి వచిచ న ప్దవముతో నిరిమ ంచి ద్వనిని ానే ల్వనికి 

తీసికొనినట్లల, వికార్ము లేని రర్మారమ  దేహ్ము ద్వి ర్భ అనగా రను శ్రీర్మైన 

చేరన్తచేరన్తరమ కమైన వసే్తవ్యల ద్వి ర్భ 

వాా వృత్తర్ దరిశ నిాి త్- ్గది్వ కార్ రూరమైన వాా పార్మును సప ష్టముగా చూప్ంచునటలగుట వలన 

రర్మారమ  ఉపాద్వనకార్ణమైననూ ాను సి రూరమునందు వికార్ ర్హితునిగానే యుండును 

 

ఈ జశ్చలకమున, ్గతేును రర్మారమ  నిమిర ే కార్ణమైనను ఉపాద్వన కార్ణమెటలగును అను 

సంశ్యనివృతి ేచేయబ్డుచునీ ద్వ.  

 

పూరి్ రక్షము— 

1. ల్వకమున నిమిర ేకార్ణము, ఉపాద్వనకార్ణమును, ఉద్వహ్ర్ణమును ులాలుడు, మనీు  వలె 

భనీ ములుగా నుండుటయే చూచుచుందుము.  

 

2. “నిష్క లమ్ విప్షిక యమ్ ..నిర్ం్నమ్” అని విభ్యగ, వికార్ ర్హితునిగా ప్ుతిల్వ రర్మారమ  

తెలురబ్డెను. అట్టట వికార్ ర్హితుడైన రర్మారమ  ఉపాద్వనకార్ణమగుటు అవకాశ్ము లేదు. 

ఏలనన, ఉపాద్వన కార్ణమనినపుప డు అద్వ వికార్మును పంద్వ కారా్  వసే్తవ్య సంభవించవలెను. 

అట్టట వికార్ము రర్మారమ ు సంభవము కాదు కనుక రర్మారమ  ఉపాద్వనకార్ణము కాజ్ఞలడు.  

 

(ఇంకనూ అన్తద్వ అయిన ప్రకృతి సృజించబ్డుటు అవకాశ్ము లేదు కనుక రర్మారమ  

ఉపాద్వనకార్ణము కాజ్ఞలడు. మునీ గు కార్ణముల వలన కూడా రర్మారమ  యొకక  ఉపాద్వన 

కార్ణరి ము ుదర్దు) 

 

సిది్వంరము— 

1. ల్వకమున నిమిరకేార్ణము, ఉపాద్వన కార్ణము ఒకక ట్టగానే యుండు దృషాటంరములను 

చూచుచునీ్త ము 

 

ఉద్వహ్ర్ణమును, స్త్లెపురుగు రనల్వనుండి ద్వర్ములను ఎట్లల సృజించి గూడు 

రయారుచేసికొని, తిరిగ్న మర్ల వాట్టని ఏ విధ్ముగా ఆ ద్వర్ములను ల్వనికి తీసికొనునో మనము 

చూచుచునీ్త ము. కనుక నిమితేోపాద్వనకార్ణరి ములు రండునూ స్త్లెరరుగునునీ ట్లల 

రర్మారమ ు కూడ నిమితేోపాద్వనకార్ణరి ములు సంభవము.  

అంత్త కాక దృషాటంరమునకూ, ద్వరాా్భ తిునకూ సరి్ థా స్త్ధ్ర్మ ా మును చెపుప ట ుదర్నకక ర్లేదు 

కూడ.   

 

2. ఆరమ  నిరిి కార్మైనదైనను, శ్రీర్ సంరర్క ము చేర,  అనగా శ్రీర్మును విశేష్ణముగా కల్ ో

యుండుట చేర, ఆ జీవ్యడు బ్దలుడు, యువుడు, వృదిుడు అని వేరేి రు దశ్లల్వ  ప్లువబ్డును. 

అనగా శ్రీర్మును కలోు వికార్ములు ఆరమ ు వరింేచవ్య. అదే విధ్ముగా రర్మారమ  సూక్షమ మైన 

చేరన్తచేరన కార్ణ మాప్రము చేర, రచా రీర్మైన ప్రకృతి రర్ణాములవలన ఆరని 

నిరిి కార్రి మును భంగము ర్భదు.  
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ప కార్ణముల వలన రర్మారమ యే ఈ సమస ేవిశి్ మును నిమితేోపాద్వనకార్ణములు రండును 

అనుటు ఎట్టట అభా ంరర్మును లేదు. 

 

SLOKAM-145: సి జ్ఞఞనాదా మ్ సి జనా మ్ భవతి సృజతి చ సి్త్ నా  

సంయోగమీశ్ః 

145. సి జ్ఞఞ నాదా మ్ సి జనా మ్ భవతి సృజతి చ సి్త్ నా  

సంయోగమీశ్ః 

సంయోగే మూర్నేిష్య ా ప్రకృతిర్ప్ హి రత్ సా్త్ నాి మిరేమ్ 

ప్క్తయారః। 

ఏకస్త్ా దౌ బ్హుసా్త్ మితి బ్హుభవనమ్ సౌభరినాా యసిదిమ్ 

భేద్వభేద ప్ుతీ నామవిహ్తిరిహ్ చ సి్త్ ద్వి శ్చష్్టా  కా  యోగాత్।। 
 

సి జ్ఞఞన్తదా మ్- సి కీయమైన జజ్ఞఞ నము, చికీర్ ామఱియు ప్రయాీ దులు  

సి ్నా మ్ భవతి- జ్ఞన్తతి, ఇచా తి, కర్గతి—అని చెరప బ్డిన విధ్ముగా శాత్తసే్త్భా్య సములతో కూడిన 

జీవ్యని చేర రన యందే కలోును. ఆ విధ్ముగా ానే నిమిరకేార్ణము, సహ్యయకార్ణమును అగును.  

కిం చ ఈశ్ః- రర్మారమ  

సి్త్ నా  సంయోగమ్- ఇరర్ వసే్తవ్యలతో రను కలోు సంయోగము అను సంబ్ంధ్విశేష్మును 

సృ్తి చ- సి యముగానే సృజించుకొనును 

రత్- ఆ కార్ణము చేర  

మూర్నేిషే ాసంయోగే- మూర్ ేప్దవా ముల యందు నిష్మాైన రన సంయోగమును  

ప్రకృతిర్ప్- ఉపాద్వన కార్ణమునే పంద్వనవాడై  

ప్కియారః- రన వాా పార్ము చేర  

నిమిరమే్ సా్త్ త్ హి- నిమిర ేకార్ణము ానే అగును 

ఆదౌ- సృషిటకి మొదలు 

ఏకసా - ఒకక డే అయిన రర్మారమ  

బ్హుసా్త్ మ్ ఇతి బ్హు భవనమ్- “అనేకముగా అగుదును” అని సంకలప పూరి్ కముగా న్తన్త న్తమ 

రూరప్పాప్నేి పందుటు రగ్ననవాడుగా నుండు 

సౌభరి నా్త యసిదమి్-సౌభరి అను ఋషి ఒకక డే అయిననూ రన సంకలప ము చేర 50 శ్రీర్ములు 

పంద్ధనని ప్రమాణసిదమిు అనగా, ఎట్లల సౌభరి రన సంకలప ము చేర అనేక శ్రీర్ములను 

పంద్ధనో అటేల రర్మారమ యూ వివిధ్ విశేష్ణముల చేర విశ్చషుట డైన రూరముల రన 

సంకలప మాప్రము చేర అనేకములుగా అగును అని భ్యవము 

ఇహ్ చ- ఈ సిది్వంరమున 

విశ్చషైా క యోగాత్- రండు అవసనాలను పంద్వన విశేషా్ మైన రరేి మునందు అథవా ధ్రిమ  యందు 

అభేదము సిదమిగుట చేర 

భేద్వభేద ప్ుతీన్తమ్- “ది్వ స్తరరీ్భ సయుజ్ఞ సఖాయ” , “క్షర్మ్ ప్రధ్యనమ్ అమృాక్షర్మ్ హ్ర్ః”, 

“నితోా  నిాా న్తమ్” మొదలైన భేద ప్ుతులకూ, “నేహ్ న్తన్తసి ే కించన”, “రరేి మసి” మొదలైన 

అభేద ప్ుతులకూ ఇటేల రండు విధ్ముల ప్ుతులకూ 

అవిహ్తిః సా్త్ త్- రర్సప ర్ విర్గధ్ము లేదు. భేదప్ుతులు (జీవ, ప్బ్హ్మ ముల) సి రూరభేదమును 

బ్దధించును. అభేదప్ుతులు చేరన్తచేరనముల చేర కూడియునీ  ప్రకారి యొకక  ఏకరి మును 

బ్దధించును 
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ఈ జశ్చలకముల్వ రర్మారమ  ఈ సకల ్గతేును నిమిర ే కార్ణమును, ఉపాద్వనకార్ణమును కూడ 

ఎటలగునో వివరించుచునీ్త రు.  

 

జీవారమ  సి కీయమైన జజ్ఞఞ నము, చికీర్,ా ప్రయరీ ములతో ాను నిరి్ హించు కారా్ ములు 

కార్ణమగును. కాని రర్మారమ  చేరన్తచేరనములను ానే సి యముగా సృజించుకొనును. ఇచట 

న్తమరూరవిభ్యహ్యనర్మిైన జసినాతిని కార్ణావసనా యనియూ, న్తమరూరవిభ్యగమైన ప్దర కారా్భ వసనా 

యనియూ తెల్యవలెను. 

“సదేవ స్యమా  ఇదమప్గ ఆసీత్ ఏకమేవ, అది్వ తీయమ్” అని ప్ుతి  యందు సృషిటకి ముందు 

రర్మారమ  ఒకక డే ఉనీ ట్లల నిసా ంశ్యముగా వకాక ణింరబ్డినద్వ. ానొకక డే అయిన ఆ రర్మారమ  

“బ్హుసా్త్ మ్” అనగా “అనేకముగా అగుదును గాక” అని సంకల్ప ంచుట చేర, న్తన్త న్తమ 

రూరప్పాప్నేి పంద్ధను. ఒక్ రర్మారమ  అట్లల న్తన్తరూరప్పాప్నేి పందుటెటలనీ , జీవారమ  అయిన 

సౌభరియే 50 శ్రీర్ములను ప్గహించుట పుర్భణ ప్రసిదమిగుట వలన, 

అఘటనఘటన్తస్త్మర్నాా మును గల్ ో సకల చేరన్తచేరనవిశ్చషుట డైన రర్మారమ  రన 

సంకలప మాప్రము చేర అనేక చేరన్తచేరనముల విశ్చషుట డగుటల్వ అతిశ్యము లేదు. ఈ 

సిది్వంరమున, విశేషా్ మైన ధ్రిమ  యందు అభేదముచే “నేహ్ న్తన్తసి ేకించన”, రరేి మసి” మునీ గు 

అభేద ప్ుతులు సమజరి నాంరబ్డును. అనగా చేరన్తచేరనముల చేర కూడి యునీ  ప్రకారి యొకక  

ఏకరి మును బ్దధింరబ్డును.  

 

ప్రకార్, ప్రకారి భేదముచే అనగా జీవ, ప్బ్హ్మ ముల (మఱియు ప్రకృతి, ప్బ్హ్మ ముల  భేదముచే) ది్వ  

స్తరరీ్భ సయుజ్ఞ సఖాయ” , “క్షర్మ్ ప్రధ్యనమ్ అమృాక్షర్మ్ హ్ర్ః”, “నితోా  నిాా న్తమ్ 

చేరనశేచ రన్తన్తమ్” మునీ గు ప్ుతులు బ్దధింరబ్డును. కనుక, ఇందు రర్సప ర్ విభేదమును, 

విర్గధ్మును లేదు. 

 

SLOKAM-146: క్వరా కేా  హి ప్రతిజ్ఞఞ  రదనుగుణ ఉద్వహారి దృషాటనవేర్ఃో 

146. క్వరా కేా  హి ప్రతిజ్ఞఞ  రదనుగుణ ఉద్వహారి దృషాటనవేర్ఃో 

ప్సషుట ః సా్త్ మిరా భదా్వ మ్ ప్ుతిరిహ్ వనామ్ వృక్షాద్వమ్ చ వక్త।ే 

ఆ మా నమ్ చైష్ ఏవ సి యమురుర రదూభ ర యోనిరి ముకమే్ 

రస్త్మ త్ కరే్వఽప్ దేవః ప్రకృతిర్ప్ భవేత్ సరి్  రాిే నరే్వ మా ।। 
 

కారా్ క్ా  హి- కార్ణమైన రర్ప్బ్హ్మ ము కారా్ మైన ్గతేుతో అభనీ మైననే 

ప్రతిజ్ఞఞ - ఏక విజ్ఞఞనము నుండి సరి్ విజ్ఞఞనము అను ప్రతి్ఞ సంభవించును 

రదనుగుణః- కారా్ మునూ, కార్ణమునూ ఒకక టే అను ప్రతి్ఞు అనుగుణముగా 

దృషాటంర వర్ఃో- దృషాటంరములుగా చెరప బ్డిన “యథా సౌమా  ఏక్న మృతిప ండేన సర్ి మ్ 

మృణమ యమ్ విజ్ఞఞ రమ్ సా్త్ త్” మొదలైన దృషాటంరముల సముద్వయము 

ఉద్వహ్యరి- ఉద్వహ్ర్ణముగా న్నయబ్డినద్వ. ఈ ఉద్వహ్ర్ణములందునూ ఉపాద్వన కార్ణమైన 

మనీు  మొదలైన వాట్టని చెరప బ్డినద్వ రరప  నిమిరమేైనద్వ ఏద్వయును లేదు 

ఇహ్- ఈ సృషిట ప్రకర్ణమునందు 

ప్ుతిః- ప్ుతియు 

ప్సషుట ః- సృషిటకర్ ేఅయిన రర్మారమ  
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సా్త్ మ్ ఇరా భధా్య మ్- “నేను అనేకముగా అగుదును” అను సంకలప మును చెపుప ను ుమమ రి “నేను 

ఘటమునగుదును” అని సంకల్ప ంచజ్ఞలడు. మఱియు ఆ ప్ుతియు  

వనామ్ వృక్షాద్వంచ వకి-ే “కిమ్ సిి ది నమ్ కఉ స వృక్ష ఆసీత్” అను ప్రశీ్ ు ప్బ్హ్మ వనమ్ 

ప్బ్హ్మ  సవృక్ష ఆసీత్” అను సమాధ్యనము చెరప బ్డినద్వ. ఇచచ ట వన శ్బ్దము ఉపాద్వన రర్మైనద్వ. 

వృక్ష శ్బ్దము సహ్కారి కార్ణమును తెలుప ను. నిమిర ేకార్ణము సిదమిైనదని భ్యవించి ఉపాద్వనము 

మఱియు సహ్కారి కార్ణమును ఏవి అని ప్రశీ్చ ంచుకొని అవి రండునూ రర్ప్బ్హ్మ మే అని 

నిరి్భరించబ్డినద్వ.  

ఏష్ః- ఈ రర్మారమ యే 

ఆ మా నమ్- ్గద్వకార్విశ్చషుట డైన రననే  

సి యమురుర- ానే స్త్క్షాతేుగ నిర్భమ ణము చేసికొనెను. “రద్వ మా నమ్ సి యమురుర” అను 

ప్ుతి వాకా మున ఇద్వ తెల్యుచునీ ద్వ.  

రదూభ రయోనిరి మ్ ఉకమే్- “రదూభ రయోనిమ్ రరిరశా్ ంతి ధీర్భః” అను ప్ుతి ఆ రర్మారమ  అనిీ  

రద్వర్నాములకూ ఉపాద్వనకార్ణమై యునీ  రూరమును పంద్వనట్లల సప ష్టముగా నిరూప్ంచును 

రస్త్మ త్- ఆ కార్ణము చేర 

సరి్ రాిే ంరర్భ మా - కారా్  రూరమున మఱియు కార్ణరూరముననునీ  అనిీ  రరేి ములకూ 

అంరర్భరమ గా నుండుట వలన 

దేవః- ఆ రర్మారమ  

కరే్భప్- నిమిర ేకార్ణమైనను 

ప్రకృతిర్ప్భవేత్- ఉపాద్వన కార్ణమును అగును.  

 

ఈ జశ్చలకమున ఈ అధికర్ణమున చెరప బ్డిన సూప్రముల అర్నాములనీి యూ సంప్గహిరమైనవి. 

అనగా, “ప్రకృతిశ్చ  ప్రతిజ్ఞఞ  దృషాటంర అనురర్గధ్యత్” (1-4-23),  అభదా్ధ ర దేశాత్ చ(1-4-24), 

స్త్క్షాచచ  ఉభయామీా న్తత్(1-4-25), ఆరమ కృత్తః(1-4-26), రరిణామాత్(1-4-27), యోనిశ్చ  హి 

గీయత్త(1-4-28) అను సూప్రముల స్త్ర్భంశ్ము ఈ ఒకక  జశ్చలకమున జీ పమాన్ దేశ్చులు కటాక్షించిరి. 

 

ులాలుడు “నేను అనేక ఘటములగుదును గాక” అని సంకల్ప ంచిన వేరొక ఉపాద్వనమైన మనీు  

లేుండా అనేక ఘటములు నిరిమ ంరజ్ఞలడు. అటెటలన రర్మారమ  “నేను అనేకము అగుదును గాక” 

అని సంకల్ప ంచిన ఈ విశి్  సృషిట అంరయు వేరొక ఉపాద్వనము లేక ఎట్లల సంభవము అను 

సంశ్యమును, ఈ జశ్చలకమున ప్ుతి యందు నేరుగా రర్ప్బ్హ్మ మే ఉపాద్వనకార్ణమని 

చెరప బ్డినద్వ అని ఉటటంకించుచునీ్త రు.  

 

యజ్ఞర్ష్టకమునందు, రృథివా ంరరిక్షములు నిలచి యుండుటు, ఈ ల్వకములు ఆధ్యర్మేమి, 

ఉపాద్వనమేమి అను ప్రశీ్ ు సమాధ్యనముగా, “ప్బ్హ్మ వనమ్ ప్బ్హ్మ  స వృక్ష ఆసీత్ యతో ద్వా వా 

రృథిీ నిష్రాక్షుః..” అని “ప్బ్హ్మ మే ఆధ్యర్ము, ప్బ్హ్మ మే ఉపాద్వనము, ఇద్వయే ల్వకములను 

ధ్రించి యుండునద్వ” అని చెరప బ్డినద్వ. ఇచచ ట “వన” శ్బ్దము ఉపాద్వనరర్మైనద్వ.  వృక్ష” 

శ్బ్దము సహ్కారి కార్ణమును తెలుపును. “భువన్తని ధ్యర్యన్” అనుట చేర నిమిర ేకార్ణమును 

రర్మారమ యే అని సప ష్టము. అనగా సకలేరర్ విలక్షణుడైన రర్మారమ  సరి్ శ్ుేడగుట వలన 

ఆరడే నిమితేోపాద్వన సహ్కారి కార్ణములని దీని భ్యవము. కారా్ రూరముననూ, కార్ణరూరముననూ 

కూడ రర్మారమ  సమస ే రరేి ములకూ అంరర్భరమ గా నుండుట వలన ఆ రర్మారమ యే 

నిమిరకేార్ణమును, ఉపాద్వనకార్ణమును అగుచునీ్త డు. కనుక, కార్ణమైన రర్ప్బ్హ్మ ము, 

కారా్ మైన ్గతేుతో అభనీ మైనందున “ఏక విజ్ఞఞ నేన సరి్ విజ్ఞఞనమ్” అను ప్రతి్ఞ 

నిష్క రింాచబ్డుచునీ ద్వ. రర్మారమ  నేను ఈ ల్వకములను సృజించెదను అని చెరప క 

“బ్హుసా్త్ మ్” అనగా “నేను అనేకములుగా అగుదును” అని చెపుప ట వలన ాను నిమిరకేార్ణము 

మాప్రమే కాక ఉపాద్వనకార్ణమును ానే అగుచునీ ట్లల సప ష్టముగా చెరప బ్డినద్వ. 
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SLOKAM-147: నోపాద్వనమ్ నిమిరేమ్ క్తమప్ రద్వరర్త్ క్వర్ణమ్ రది్వ విద్ధమ  

147. నోపాద్వనమ్ నిమిరేమ్ క్తమప్ రద్వరర్త్ క్వర్ణమ్ రది్వ విద్ధమ  

యద్వి  సిదిమ్ నిమిరేమ్ న భజతి రదుపాద్వనామిరా యుకమే్। 

ఇషాటద్వక్వర్భేద్వదుభయఘటనతో ల్వక వేద్వనుర్గధ్య 

సిదిే జసేి నద లక్షమ  ప్రణయన ుసృతిః పాకచినేా విపాకః।। 
 

ఉపాద్వనమ్ కిమప్- ఉపాద్వన కార్ణమైన ఏ వసే్తవైననూ 

నిమిరమే్ న- నిమిర ేకార్ణము కానేర్దు 

రత్- ఉపాద్వన కార్ణము 

రద్వరర్త్ కార్ణమ్ హి విదమ ః- నిమిర ేకార్ణము కనీ  భనీ మైన కార్ణమని తెల్యును.  

ఉపాద్వన కార్ణము యొకక  లక్షణము అటేల నిమిర ేకార్ణము కనీ  భనీ మైనట్లల తెల్యును 

యద్వి  నిమిరమే్ సిదమి్- ఏ వసే్తవ్య నిమిర ేకార్ణమని సిదమిైనద్వయో 

రత్- ఆ వసే్తవ్య 

ఉపాద్వనామ్ న భ్తి- ఉపాద్వనకార్ణస్త్నా నమును పందలేదు.  

ఇరా యుకమే్- ఇట్లల సందేహించుట అయుకమేు 

ఇషాటత్- మనకిరుి ర్ునూ అభమరమైన 

ఆకార్ భేద్వత్- ధ్ర్మ భేదము యొకక  కార్ణము 

ఉభయ ఘటనరః- ఒక్ వసే్తవ్యను ఉపాద్వనరి మునూ, నిమిర ేకార్ణరి మునూ సంఘట్టంచుట 

చేర 

ల్వకవేద్వనుర్గధ్య సిదిే- ల్వకమున ఉపాద్వన, నిమిర ే కార్ణములు భేదము కానప డుట చేర 

మఱియూ వేదమున ఒక్ రర్ప్బ్హ్మ మును ఉపాద్వనరి మూ, నిమిరరేి మూ కానప డుట చేర ఇట్లల 

ఆనుకూలా ర సిద్వంిచుట చేర  

సి చా ంద లక్షమ  ప్రణయన ుసృతిః- స్యి చా గా నిమిర ే కార్ణ లక్షణమునూ, ఉపాద్వన కార్ణ 

లక్షణమునూ ఒకద్వనికొకట్ట భనీ మైనవని చెపుప  నిరి్ చనరూరమైన ుమార్మోు 

పాకచింావిపాకః- యుకేాయుకమేును తెల్యని బ్దలుడు చేయు విచార్ము వంట్టద్వ 

 

ఈ జశ్చలకమున ఉపాద్వన కార్ణమైన ఏవసే్తవైనను ల్వకవా వహ్యర్మును జవిరేేకముగా అద్వయే 

నిమిరకేార్ణమెటలగును అను ప్రశీ్ ు ఉరరే్మిచుచ చునీ్త రు.  

 

సంశ్యము— 

1. స్త్ధ్యర్ణముగా ల్వకమున నిమిరకేార్ణమే ఉపాద్వనకార్ణము కానేర్దు 

 

2. ఉపాద్వన కార్ణము యొకక  లక్షణములు నిమిర ేకార్ణముల లక్షణముల కంటె భనీ ములై 

యుండును. 

 

3. రర్ప్బ్హ్మ మే ల్వకముగా రరిణమించిన అనగా ఉపాద్వన కార్ణము కూడ అయినచ్చ, రర్ప్బ్హ్మ ము 

యొకక  నిరిి కార్ాి ద్వ ప్ుతిసిదమిైన ధ్ర్మ ములు భంగము కలోును.  

 

సమాధ్యనము— 



172 
 

1. పన న్నయబ్డిన సంశ్యములు నిర్భధ్యర్ములు. ల్వకమున నిమిర,ే ఉపాద్వన కార్ణములు కూడ 

ఒక్ వసే్తవ్యనందు చూచుచునీ్త ము(స్త్లెపురుగు దృషాటంరము వెనుక న్నయబ్డినద్వ). ప్ుతి 

యందు కూడ రర్మారమ ు ఉపాద్వనరి ము, నిమిరరేి ము కూడ చెరప బ్డినద్వ. (ఈ విష్యము 

కూడ వెనుక జశ్చలకమున వివరించబ్డినద్వ).  

 

3. ఇచచ ట చెరప బ్డిన రరిణామము రర్ప్బ్హ్మ ము అతివిశేష్ము కల్ంోచును రరప  ద్ధష్ము కాదు. 

శ్రీర్ము ను కలోు మారుప లు ఆరమ ు వరింేచనట్లల ్గరప రిణామము వలన, రర్మారమ  

నిరిి కార్రి మును భంగము వాట్టలలదు.  

 

కనుక, రర్మారమ ్గ కా ర్ణరి  విష్యమున ఉపాద్వన కార్ణము, నిమిరకేార్ణము భనీ మని 

చెపుప ట అయుకమేు 

 

SLOKAM-148: ఉకే్వి  రాిే నరే్వణామ్ విలయమథ రమస్యా కామాప్రముకమే్ 

148. ఉకే్వి  రాిే నరే్వణామ్ విలయమథ 

రమసా్య కామాప్రముకమే్ 

ప్పోకంే చానాద్వాద్వ ప్రకృతి ప్యరుష్యోరిే ద రదిే ద్వవాకా ః। 

ల్లయేత్త తౌ రర్సిమ నాి తి తు లయవచః సా్త్ దయసే్యయన్నాా  

త్తనాసౌ భోకృే భోగా  ప్రభృతి కవచి ాద్వి శ్ి  సృషిటః సమీచే।। 
 

రాిే ంరర్భణామ్ విలయమ్ ఉకేాి - “రృథివా పుా  ప్రలీయత్త, ఆరస్యే్ సి, త్తజ్య వాయో లీయత్త, 

వాయుర్భకాశే లీయత్త, ఆకాశ్ః ఇంప్ద్వయేషు, ఇంప్ద్వయాణి రన్తమ ప్త్తషు, రన్తమ ప్ాణి భూాదౌ 

లీయంత్త, భూాద్వః మహ్తి లీయత్త, మహ్యన్ అవా క్ ేలీయత్త, అవా కమే్ అక్షరే లీయత్త, అక్షర్మ్ 

రమసి లీయత్త” అని చెరప బ్డిన రృథివి నుండి మొదలుకొని, అక్షర్మున చివరి వర్ు 

రరేి ములనీి యూ రము కార్ణమైన ఆ కార్ణమునందు లయమగుట ప్రతిపాద్వంచి 

అథ- ద్వని రరువార 

రమసి ఏకామాప్రముకమే్- “రమః రరేదేవే ఏకీ భవతి” అను వాకా ము చేర రమసా నునద్వ 

రర్మకార్ణమైన ప్బ్హ్మ వసే్తవ్యనందు సంసర్వోిశేష్ప్పాప్రేూరమైన ఏకాభ్యవమాప్రముగా 

లయించుట ప్రతిపాద్వంచబ్డినద్వ. వెనుక రరేి ములు చెరప బ్డిన లయము చెరప బ్డలేదు.  

వేద రదిే ద్వవాకైా ః- “గౌర్న్తదా ంరవతీ స్త్” , “ప్రకృతిమ్ పురుష్మ్ చైవ విదిా న్తదీ ఉభ్యవప్” 

మొదలైన వేదవాకా ములు వలననూ, వేద్వర్నాములు తెలుప  వాకా ముల వలననూ 

ప్రకృతి పురుష్యోః- ప్రధ్యనము మఱియు జీవారమ ల 

అన్తద్వాద్వ చ- ఉరప తి,ే విన్తశ్ములు లేనట్లల 

ప్పోకమే్- సప ష్టముగా నిరూప్రమైనద్వ 

అరః- ఆ కార్ణము చేర 

తౌ- ఆ ప్రకృతి పురుషులు 

రర్సిమ న్- రర్మారమ  యందు 

లీయేత్త- లయమగుదురు 

ఇతి లయవచసే్త- అని మొదట చెరప బ్డిన లయవచనమైననూ  

అయసే్యయ నిాా సా్త్ త్- ఇనుమునందు న్నరు ఎట్లల లయమగునో ఆ విధ్ముగా అగును 

త్తన- ఈ వాకా ముల రరిీలన చేర  
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భోకృే భోగా  ప్రభృతి కవచిాత్- భోక ేఅయిన జీవారమ , భోగా మైన ప్రకృతి, ప్రభృతి అనబ్డు కాలము 

ీట్టని కవచముగా పంద్వన అనగా సూక్షమ  చిదచిద్వవిశ్చష్టమూ, ఉపాద్వన కార్ణమునూ అయిన అటేల 

నిమిర ేకార్ణమును అయిన రర్మారమ  వలన 

అసౌ విశి్  సృషిటః- ఈ జసూనా ల చిదచిద్వవిశ్చష్టమైన ప్రరంచము యొకక  సృషిటయు 

సమీచీ- ప్రమాణానుస్త్ర్ముగా సమీచీనమైనద్వ 

 

స్తబ్దల్వరనిష్త్ ల్వ “రృథివా పుా  ప్రలీయత్త ఆరః త్త్సి లీయంత్త త్తజ్య వాయౌ లీయత్త ...అక్షర్మ్ 

రమసి లీయత్త, రమః రరే దేవ ఏకీ భవతి” అని రృథివి ్లములల్వ లయమగును అని 

ప్పార్ంభంచి, ప్కమముగా “రమః రరే దేవ ఏకీ భవతి” అని చివర్ు “ఈ రమసా్త  రర్మారమ తో 

అవిభ్య్ా  జసినాతిల్వ అతి సూక్షమ  దశ్ల్వ ఐకా మైనట్లలండును” అని రర్ప్బ్హ్మ మునందు 

సంసర్వోిశేష్ప్పాప్రేూరమైన ఏకాభ్యవమాప్రముగా లయించుట చెరప బ్డినద్వ. అనగా న్తశ్నము 

కాక రర్మారమ తో అవిభ్య్ా  జసినాతిల్వ యుండునని అర్నాము. “గౌర్న్తదా ంరవతీ స్త్”, “ప్రకృతిమ్ 

పురుష్మ్ చైవ విదిా న్తదీ ఉభ్యవప్” మునీ గు ప్ుతి వాకా ముల కూడ, జీవ, ప్రధ్యనములు ఉరప తి,ే 

విన్తశ్ములు లేనట్లల సప ష్టముగా నిరూప్రమైనద్వ. ఆ కార్ణము చేర జీవ, ప్రధ్యనములు ప్రళయ 

సమయమున రర్మారమ  యందే లయమగుదుర్నుట రథా ము. అనగా ఇనుము నందు న్నరు 

లయమైనట్లల రర్మారమ  యందు జీవ, ప్రకృతులు ప్రళయ జసినాతిల్వ లయమగుదురు. (దీనిని 

“అయసే్యయ న్నతి” అని అందురు. అనగా ఆ ఇనుర ఆయుధ్ములు, అనగా ఖడమోు, బ్దణము 

మునీ గు వాట్టకి, ఆ ఆయుధ్ములు అధికముగా, బ్దగుగా రనిచేయుటు మూల్కార్సముతో  కూడిన 

్లము పూతదర్ట. ఆ ఆయుధ్విశేష్ము ఆ ్లమును రరిప్గహించిననూ, ్లము 

్లరూరముననే యుండును. అనగా ఆ ్లము నశ్చంచక, ఆ ఆయుధ్ముతో కూడియే యుండి, ఆ 

ఆయుధ్ముతో కలసియే ప్రవరింేచును. అటేల చేరన్తచేరనవసే్తవ్యల  సంరర్క మును 

అవిభ్య్ా ముగా రర్ప్బ్హ్మ ము పంద్వ యుండును అని భ్యవము. ఈ ర్గజ్ఞలల్వ అట్టట ఆయుధ్ములు, 

వాట్టకి పూయు ర్సలేరనములు కానర్భవ్య, కాని ఇట్టట న్తా యములు ఆ కాలమున నునీ  

రరిసినాతులననుసరించి నిరి్ చించబ్డినవి అని అర్నాము చేసికొనవలెను).  

 

ఇట్లల భోగా మైన ప్రకృతియు, రద్ధభ క ేలైన  జీవ్యలును రర్మారమ  తో శ్రీర్, శ్రీరి సంబ్ంధ్ము కల్ ో

యుందురు. ఇట్లల కార్ణ జసినాతిల్వ సూక్షమ చిదచిది్వ శ్చశ్చష్టమైన ప్బ్హ్మ మే, కారా్ సినాతిల్వ జసూనా ల 

చిదచిది్వ శ్చష్టమైన ప్బ్హ్మ ముగా తెలప బ్డి, ్గరా ృషిటకి నిమితేోపాద్వన కార్ణములు రర్మారమ యే 

అని ప్రమాణానుస్త్ర్ముగా సమీచీనమైనద్వ.  

 

“యదూభ రయోనిమ్ రరిరశా్ ంతి ధీర్భః” (జజ్ఞఞనులు దేనిని భూరములు ఉపాద్వనముగా 

చూచుచున్తీ ర్గ), “కరే్భర్మీశ్మ్ పురుష్మ్ ప్బ్హ్మ యోనిమ్” (ల్వకమును సృజించి, 

నియమించువాడునూ, గొరప వాడును, యోని అనగా ఉపాద్వనకార్ణమై యునీ  రర్మపురుషుని) 

మొదలైన ప్ుతి వాకా ములు కూడ ఈ ్గతేును “కరే్భర్మ్” అని రర్మారమ ను 

నిమిరకేార్ణముగను, “యోనిమ్” అనుట వలన ఉపాద్వనకార్ణముగను నిష్క రింాచుచునీ వి. 

 

(ఇంరట్టతో ప్రకృరా ధికర్ణము ముగ్నసినద్వ). 

 

।।సర్ి  వాా ఖా్య నాధికర్ణము।।1-4-8।। 
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।।సూ. ।। ఏత్తన సరేి  వాా ఖ్యా ాః వాా ఖ్యా ాః।।1-4-29।। 

 

ఏత్తన- ఇంరవర్కూ 

సరేి - (ప్ుతులల్వని) అనీి  వాకా ములును 

వాా ఖాా ాః- వాా ఖాా నించబ్డినవి 

వాా ఖాా ాః- వాా ఖాా నించబ్డినవి 

 

ఇంరవర్ు ప్ుతులల్వని అనిీ  కార్ణ వాకా ములును వాా ఖాా నించబ్డినవి 

 

ఈ ప్రకర్ణమున జీ పమనీ్త ర్భయణుడే ్గ కా ర్ణముగను, మోక్షప్రద్వరగను, ముముక్షువ్యలు 

ఉపాసా్త నిగను నిరూప్ంరబ్డి జీ పమనీ్త ర్భయణుడే ఆ రర్ప్బ్హ్మ ము అను విష్యము 

నిష్క రింారబ్డుచునీ ద్వ. అట్లల గాక, చతురుమ ఖప్బ్హ్మ , రుప్దుడు మొదలైన కొంరమంద్వ 

అనా దేవరలు కొనిీ  శాఖలవారి చేర రర్మారమ గా రరిగణింరబ్డుచునీ్త రు కద్వ యనిన, అట్టట 

సంశ్యములు, వెనుక చెరప బ్డిన నా్త యముల చేరనే నిర్సించబ్డి, జీ పమనీ్త ర్భయణుడే 

రర్ప్బ్హ్మ ము అని ఈ అధికర్ణమున జస్త్నా ప్ంచబ్డినద్వ. 

 

ఈ ప్రథమాధ్యా యమున ఇద్వయే చివరి సూప్రమగుట చేర, “ఏత్తన సరేి  వాా ఖాా ాః వాా ఖాా ాః” 

అను ఈ అధికర్ణ సూప్రమున “వాా ఖాా ాః” అను రదము సూప్రమున రండు రరా్భ యములు 

చెరప బ్డినద్వ 

 

SLOKAM-149: అప్గే సంవర్నేమ్ భారా విరథవచసి క్వి ప్ హ్మర్ణా  గర్భ మ్ 

149. అప్గే సంవర్నేమ్ భారా విరథవచసి క్వి ప్ హ్మర్ణా  గర్భ మ్ 

ప్గసే్త్శేష్సి క్వరాే  రమసి చ శ్చవ ఏవేతి కేచిత్ రఠని।ే 

ఏాదృగాి కా వర్ ోస్తు టభవదధిక్వశ్ంకన జసంేభనార్మా్ 

ప్పాగుకే్వన్ న్నతిభేద్వనతిద్వశ్తి రర్మ్ శ్చష్ా శ్చక్ష్యా కచిరేః।। 
 

అవిరథ వచసి- సరా భూరమైన వేదమునందు 

కాి ప్- “హిర్ణా గర్భ ః సమవర్ేా ప్గే భూరసా  జ్ఞరః రతిరేక ఆసీత్” అను వాకా మునందు  

అప్గే- సృషిట మొదలైన కాలమున 

హైర్ణా గర్భ మ్- చతురుమ ఖ ప్బ్హ్మ ు సంబ్ంధించినద్వ 

సంవర్నేమ్- అనిీ  రరేి ముల సూక్షామ ంశ్ములల్వ ఒకక టైన కార్ణావసనా యునీ ట్లల 

భ్యతి- కనరడును 

రమసి- మూలప్రకృతి యందు  

ప్గసే్త్శేష్సి కారేా - అందువలన కల్నో సమసకేారా్ రరేి ముల సమూహ్ము ప్రళయకాలమున మూల 

కార్ణముతో కలసిన సమయమున 

శ్చవ ఏవ- రుప్దుడు ఒకక డే ఉండెనను అర్నామును 

ఇతి చ- సూచించు “యద్వ రమః రనీ ద్వవా న ర్భప్తిః నసనీ  చాసత్ శ్చవ ఏవ క్వలః” అను 

వాకా మును  

క్చిత్- కొనిీ  శాఖల వారు 

రఠంతి- అనుసంధ్యనము చేయుదురు 
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ఏాదృక్ వాకా వర్-ో ఈ విధ్మైన అర్నాములు గల వాకా ముల సమూహ్ములైన “ న 

కిరీంప్దరి దురరే్ః” , “సూరా్  ఆామ  ్గరసనాస్తనాష్శ్చ ” మొదలైన వాకా ములచేర 

స్తు టభవదధికాశ్ంకన- బ్లముగ నుండదగు ్గ కా ర్ణ విష్యసంశ్యముల 

జసంేభన్తర్నామ్- నిర్గధ్మును 

రర్మ్- అతిశ్యముగా 

శ్చషా్  శ్చక్ష్యా క చిరఃే- శ్చషుా ల రర్రరేి జ్ఞఞ నమును ఇరర్ మరముల నిర్సనపూరి్ కముగా బ్దధించుట 

యందు మనసా్త  కల సూప్రకారులు 

ప్పాగుకేాన్ న్నతి భేద్వన్- వెనుక నిరూప్ంచబ్డిన కార్ణ విశేష్ములను  

అతిద్వశ్తి- ఈ ప్రకర్ణమునందునూ అనుసంధ్యనము చేయవలెనని తెలప బ్డినద్వ 

 

సరా భూరమైన వేదమునందు “హిర్ణా గర్భ ః సమవర్ేా ప్గే భూరసా  జ్ఞరః రతిరేక ఆసీత్” అను 

వాకా మునందు సృషిట మొదలైన కాలమున చతురుమ ఖప్బ్హ్మ ు సంబ్ంధించిన మంప్రముల వలన 

ఈ సమస ే రరేి ములు కార్ణావసనాల్వ సూక్షామ ంశ్మున ఒకట్టగా నునీ ట్లలను, ఈ ్గరా ృషిటకి 

కార్ణము చతురుమ ఖ ప్బ్హ్మ  అనియూ తోచును.  

 

అట్లల సృషిటంరబ్డిన ర సమసకేారా్  రరేి ముల సమూహ్ము ప్రళయకాలమున, మూల కార్ణముతో 

కలసినపుప డు అనగా లయమగునపుప డు, రుప్దుడు ఒకక డే ఉండెనని సూచించు “యద్వ రమః 

రనీ ద్వవా న ర్భప్తిః నసత్ నచ అసత్ శ్చవ ఏవ క్వలః” (ఎపుప డు రమసా్త  మాప్రమే యునీ ద్ధ 

రగలు, ర్భప్తి, సత్, అసత్ అనునవి లేవ్య శ్చవ్యడు మాప్రమే ఉండెనో ఆ రర్వసే్తవ్య న్తశ్నము లేనిద్వ. 

అద్వయే సూరుా నిల్వనుండు కోర్ దగ్నన వసే్తవ్య. పుర్భరనమైన జజ్ఞఞ నము కూడ ద్వనినుండియే వెల్కి 

వచుచ చునీ ద్వ) అను వాకా ములను కొందరు రఠించెదరు. దీని వలన శ్చవ్యడే సమస ేల్వకములును 

నశ్చంచిన ప్దర యుండు సర్ి కార్ణుడా సంశ్యము కలోును.  

 

ప సంశ్యములు సమాధ్యనము— 

 

శ్చవ, హిర్ణా గర్భభ ద్వ శ్బ్దములు తోచు కార్ణవాకా ములు రరిీల్ంచునపుడు పూరి్భ రర్ములను 

చకక గ అర్నాము చేసికొనవలెను. శ్చవాద్వ శ్బ్దములు యౌగ్నకముగా న్తర్భయణునే చెపుప చునీ వి. కాని, 

అట్లల న్తర్భయణ రదమునందు రూఢిని రకక న బెట్టట యౌగ్నకముగా అర్నాము చేసికొనుటు న్తర్భయణ 

శ్బ్దమునందల్ “ణరి ము” బ్దధించును. ప్ుతులల్వ అనిీ  చ్చటల “న్తర్భయణ” శ్బ్దము రరప  

“న్తర్భయన” అని ఒకక  చ్చట కూడ కానిప ంచదు. కనుక, శ్చవాద్వ శ్బ్దములును, న్తర్భయణ శ్బ్దమును 

కూడ జీ పమనీ్త ర్భయణునే బ్దధించుచునీ వి. పన చెరప బ్డిన “యథా రమః....శ్చవ ఏవ క్వలః” అను 

వాకా ము “యథా రమః ...” అను ప్పార్ంభము చేర మఱియొక ప్రసిద ి వాకా మును అనువాద 

వాకా మై యునీ ద్వ. ఆ పుర్గవాద వాకా మేద్వ అను ప్రశీ్  వచిచ న, “రృథివా పుా  

ప్రలీయత్త...అవా కమేక్షరే లీయత్త అక్షర్మ్ రమసి...అను స్తబ్దల్వరనిష్త్ వాకా మే 

పుర్గవాదమును సరి అయినద్వ అని తెల్యుచునీ ద్వ. ఆ ఉరనిష్త్ యందే “నైవేహ్ కించన అప్గ 

ఆసీత్. ద్వవ్యా  దేవ ఏకో న్తర్భయణః”(మొదట ఇచచ ట ఒకక ట్టయునూ లేదు. రర్మరదవాస్తడైన 

న్తర్భయణుడనే దేవ్యడు ఒకక డే ఉండెను. ) అని న్తర్భయణునే ్గ కా ర్ణునిగా చెపుప ట వలన 

“యసా  అవా కమే్ శ్రీర్మ్ ....ద్వవ్యా  దేవ ఏకో న్తర్భయణః”(ఎవనికి అవా కమేు 

శ్రీర్మో....న్తర్భయణుడు ఒకక డే) అని చెరప బ్డుట వలన రమసా్త నధిషింాచి యునీ వాడు 

న్తర్భయణుడేనని సప ష్టమగుచునీ ద్వ. “శాశి్ రమ్ శ్చవమ్ అచుా రమ్” అను న్తర్భయణానువాకమున 

కూడ “శ్చవ” శ్బ్దము న్తర్భయణునిక్ అని యించునని స్తసప ష్టము. ఛంద్ధగాా ద్వ ప్ుతులల్వ “రత్ 

సవితురి్ రేణా మ్” అని సూరా్ మండలాంరరి్ రిగేా ఘోషింరబ్డునద్వ జీ పమనీ్త ర్భయణుడే. 
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ఇక, “న కిరీంప్దరి దురరే్ః”, “సూరా్  ఆ మా  ్గరసనాస్తనాష్శ్చ ” మొదలైన వాకా ములు కూడ 

్గ కా ర్ణరరేి ము విష్యమున సంశ్యమును కల్ంోచవచుచ ను. ఇట్టట సంశ్యములనిీ యూ ఈ 

అధ్యా యమున వేరేి రు అధికర్ణములందు, కూలంకష్ముగ విచారించబ్డి,  ఆయా మరములు 

నిసా ందేహ్ముగా నిర్సించబ్డి, అట్టట సంశ్యముల నివృతి ే చేయబ్డినద్వ. ప్బ్హ్మ సూప్ర కర్ ే

అయిన వేదవాా సమహ్రియాే మహ్యభ్యర్రమున “ఆల్వకా  సరి్ శాత్తసే్త్ణి విచారా్  చ పునః పునః। 

ఇదమేకమ్ స్తనిష్ప నీ మ్ ధా్య యో న్తర్భయణసా ద్వ।।” అని “అనీి  శాత్తసమేులనూ రరిీల్ంచి, 

మళ్ళె  మళ్ళె  విచారించిననూ న్తర్భయణుడొకక డే ఎలలపుప డు ధా్య నింర దగ్ననవాడు అనునద్వ 

నిశ్చ యమైనద్వ” అని ఉద్ధఘషించుట ఇచచ ట స్తసమ ర్ణీయము. 

 

SLOKAM-150: విశేి శ్ః ప్ీరతిశేచ దభ వతు కథమసౌ ప్ాణమాప్ాధిక్వరీ 

150. విశేి శ్ః ప్ీరతిశేచ దభ వతు కథమసౌ ప్ాణమాప్ాధిక్వరీ 

దూర్మ్ గాి ఽప్ దుఃఖద్వి ధిశ్చవతులయా ఘటటుటా్య మ్ 

ప్రభారమ్। 

మైవమ్, మ నా ా ద్వ భావేషిి వ నిజవిభవానుప్శ్చయా నాటా మేరత్ 

ప్బ్హ్మ్మ శ్ ప్సష్టరి సా్త్ నాి ర్వధిక బ్ృహ్తౌప రుష్య పూరుష్య నః।। 
 

జీ పరతిః విశేి శ్శేచ త్- జీ పమనీ్త ర్భయణుడే ్గతేును సి్త్ మియైన రర్మారమ  అయినచ్చ 

అసౌ- ఆ న్తర్భయణుడు 

ప్ాణ మాప్ాధికారీ కథమ్ భవతు- ్గప్దక్షణము మాప్రము చేయుటు అధికృతుడై, ప్తిమూరేులల్వ 

మధా్ వాడైన విషీువ్య ఎటలగును? సకల ్గతేునకూ సృషిట, జసినాతి సంహ్యర్ములు కార్ణమైన వాడు   

కద్వ విశేి ుడు! (అని) 

దూర్ం గాి ప్- న్తర్భయణుడు ప్బ్హ్మ , రుప్ద్వదుల ప్రభువై, వారి కనీ  విలక్షణమైన వానిగా చాల 

కష్టరడి ప్రతిపాదన చేసిననూ 

దుఃఖా ది్వ ధిశ్చవతులయా- వేద్వరహ్యర్, గురుపారక, దైరా ీడ మొదలైన దుఃఖములను పంద్వన 

చతురుమ ఖప్బ్హ్మ , రుప్దులతో స్త్మా మును తెల్ప  ప్రతిపాద్వంచుట ఎట్టటదనిన 

ఘటట ుటాా మ్ ప్రభ్యరమ్- అముమ టు తెచిచ న నేయి, బెలలము మొదలైన వసే్తవ్యల మౌలా మును 

అనుగుణముగా స్తంకమునిచుచ టను రప్ప ంచు కొనుటు తురప లల్వ ప్రయాసరడి అడదో్వరులల్వ 

ప్రయాణించి ఉదయమగు సరికి మర్ల ఆ స్తంకపు చావడి(Toll Gate) వదదక్ వచిచ నటలగును 

మైవమ్- ఈ విధ్ముగా సంశ్యించుట అయుకమేు 

ప్బ్హేమ శ్ ప్సష్టరి- “ఏకోహ్వై న్తర్భయణ ఆసీత్ న ప్బ్హ్యమ  నేశానః” అని అర్ంభంచి, “రప్ర ప్బ్హ్యమ  

చతురుమ ఖః అజ్ఞయర” అని ముందే “ప్రా క్షః” (ప్తినేప్తుడు), “ూలపాణిః పురుష్ః అజ్ఞయర” అని 

ప్ుతి యందు చెరప బ్డిన ప్బ్హ్మ , రుప్దులు కార్ణమైన  

నిర్వధిక బ్ృహ్త్ ౌరుషే- అవధి లేని మహిమ గలవాడును, పురుష్సూక ేప్రతిపాదుా డైన వాడును 

అయిన 

నః- మన సి్త్ మి అయిన 

పూరుషే- పురుషోరమేుని గూరిచ  

ఏరత్- ప్బ్హ్మ , రుప్ద్వదుల మధా్  విషీురూరమున నుండు 

మాా ా ద్వభ్యవేషిి హ్- మాా ా వార్ము మొదలైన వాట్ట యందు స్త్మానా మైన మరా ా ములు, 

కూర్మ ములు, వర్భహ్ములు, మనుషాు లు మొదలైన వారి మధా్  యునీ ట్లల ఉండుట  

ని్విభవానుప్కియాన్తటా మ్- రన విభూతి యైన ప్బ్హ్మ , రుప్ద్వదులతో స్త్మా మును పంద్వనట్లల  

అభనయము చేయుట రర్మారమ  లీలావిశేష్మే అగును. 
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ప్తిమూరేులల్వ ఒకడైన జీ పమనీ్త ర్భయణుడే ్గ కా ర్ణ రరేి మెటలగును అను సంశ్యము ఈ 

జశ్చలకమున రరిహ్రించబ్డుచునీ ద్వ.  

 

ప్తిమూరేులైన చతురుమ ఖప్బ్హ్మ , విషీువ్య, రుప్దుడు ్గతేును సృషిట, ర్క్షణము, సంహ్యర్ము 

నిరి్ హించెదర్ని ప్రసిదమిు. అట్లల ప్తిమూరేులల్వ ఒకక ర్న విషీువ్య క్వలము ్గప్దక్షణ 

విష్యమున ప్రవరింేచును కాని సృషిట, సంహ్యర్ముల కాదు. అట్టటచ్చ ఆయననే ్గ కా ర్ణరరేి మని 

చెపుప ట ఎట్లల! అనిన, ఆ ప్ుతుల యందే జీ పమనీ్త ర్భయణుడే ప్బ్హ్మ , రుప్ద్వదులు ప్రభువై, వారి 

కనీ  విలక్షణుడై వారి సృషిటకి కూడ ానే కార్ణమై, వారు సృషిటంరబ్డినంర వారికి అంరరా్భ మియై 

యుండి సృషిట, సంహ్యర్ కారా్ ములను నిరి్ హించునని ప్ుతిసిదమిు. ఆ జీ పమనీ్త ర్భయణుడే 

్గప్దక్షణమునకై ాను విషీుమూరి ే అవార్మును ధ్రించి ఆ ప్తిమూరేులల్వ నొకడై వేంచేసి 

యుండును. వేద్వరహ్యర్ సమయముననూ(ఆ చతురుమ ఖునికి వేదములను తిరిగ్న సంర్క్షించి తెచిచ  

ఇచుచ ట చేర), రుప్దునికి కల్నో ప్బ్హ్మ హ్ాా పారకద్ధష్ నిరూమ లన సందర్భ ముననూ, 

దైాా న్నకమునుండి దేవాదులను ర్క్షించి వారి దుఃఖ నివృతి ేగావించు విష్యముననూ ....ఇట్లల 

అనేక సందర్భ ముల రర్మారమ  అయిన జీ పమనీ్త ర్భయణుడు ఆయా చతురుమ ఖాదులు కూడ 

ప్సష్టయూ, సంర్క్షుడునూ అనియూ, ఆ న్తర్భయణుని  రర్రి ము, సరి్  ్గ కా ర్ణరి మును, 

రనిీ యామకరి మును, రనిీ రి్భ హ్కరి మును మొదలైన అనేక విష్యములు అనేక 

రరా్భ యములు శాత్తసమేుల నిరూప్ంచబ్డినవి. అయినను, కొందురు అజ్ఞఞనులు ఆ 

జీ పమనీ్త ర్భయణుని రకిక న ప్బ్హ్మ , రుప్ద్వదులతో పోల్చ  చెపుప ట  ఎట్టటద్ధ ఒక ఉద్వహ్ర్ణముతో 

జీ పమాన్ దేశ్చులు వివరించు చునీ్త రు. 

 

ఒక వర్ుేడు రన వసే్తవ్యలను ప్కయము చేయుటు తీసికొనుపోవ్యనపుప డు, ఒక స్తంకపు చావిడి 

వదద స్తంకము చెల్లంచ వలసి వచుచ ను. కాని, అరడు ద్వనిని రప్ప ంచుకొనుటకై చీకట్టల్వ ర్భప్తి 

అంరయు ప్శ్మరడి, ముఖా మార్మోును విడచి, తురప లతో నునీ  అడదో్వరులల్వ నడచి పోయి, 

తిరిగ్న ప్రభ్యరమగు సరికి మర్ల ఆ స్తంకపు చావిడికి ముందే చేరనట. అనగా ఎంర ప్శ్మరడిననూ, 

ఎట్టట అడ ోద్వరులు తొకిక ననూ, జీ పమనీ్త ర్భయణుడే రర్రరేి మని చివర్ు తెల్సికొనక  రరప దు. 

ఏలనన, అనా  దేవరను ఉపాసించినను, ఆ అనా దేవరలు కూడ ఆర్భధా్య డును, సంర్క్షుడును, 

గమా మును  జీ పమనీ్త ర్భయణుడే కనుక, అట్లల అనా  దేవర ద్వి ర్భ జీ పమనీ్త ర్భయణుని పందుట, 

అడదో్వరిల్వ నడచి చివర్ు ఆ జీ పమనీ్త ర్భయణుని పందుట వంట్టద్వ. అట్టట ప్శ్మ లేక నేరుగా 

ముఖా మార్మోైన జీ పమనీ్త ర్భయణోపాసన్తవలంబ్నము ఎంరయు ప్శేయసక ర్ము అని భ్యవము.(ఈ 

విష్యమున అట్టట వారిని భగవానుడు భగవదీరో యందు “త్తఽప్ మామేవ కౌంత్తయ య్ంతి 

అవిధిపూరి్ కమ్” అని ఉదేదశ్చంచును కద్వ!). 

 

ఈ విష్యనిరూరణమునకై ఇంకను కొనిీ  వాకా ములు ఉద్వహ్రించుచున్తీ రు. ప్ుతి “ఏకో హ్ వై 

న్తర్భయణ ఆసీత్, న ప్బ్హ్యమ  నేశానః” అని న్తర్భయణుడొకక డే ఉండెను, చతురుమ ఖుడు లేడు, 

రుప్దుడు లేడు అని ప్పార్ంభంచి, “రరః ప్బ్హ్యమ  చతురుమ ఖః అజ్ఞయర” అపుప డు (ఆరని నుండి 

చతురుమ ఖుడు ్నించెను), “ప్రా క్షః ూలపాణిః పురుష్ః అజ్ఞయర” రుప్దుడు ్నిమ ంచెను అని 

చెరప బ్డుట వలన ఆ ప్బ్హ్మ , రుప్ద్వదులు కార్ణభూతుడు జీ పమనీ్త ర్భయణుడే అనునద్వ 

స్తసప ష్టము. ఆ జీ పమనీ్త ర్భయణుడు నిర్వధిక మహిమ గలవాడు, పురుష్సూజక ే ప్రతిపాదాు డు, 

సకల్గ కా ర్ణభూతుడు. అట్టట జీ పమనీ్త ర్భయణుడు ాను విషీువ్య గా అవరరించి ప్తిమూరేులల్వ 

ఒకడైనందున, ఆయనను, ప్బ్హ్మ , రుప్దులతో స్త్మా ము చెపుప ట ఎటలనిన, ఆ జీ పమనీ్త ర్భయణుడు 

మరా ా , కూర్మ , వర్భహ్యద్వ అవార్ములు ధ్రించుట చేర స్త్మానా మైన మరా ా ములతో, 

కూర్మ ములతో, వర్భహ్ములతో స్త్మా ము చెప్ప నట్లల అసమం్సము. అట్లల ్గప్దక్షణమునకై 

ప్బ్హ్మ , రుప్ద్వదులల్వ ఒకక నిగా అవరరించుట ఈ విశి్ నిరి్భ హ్కమును రర్మారమ  ఘట్టంచెడి 
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లీలావిశేష్మే అగును. అంరమాప్రమున ఆ రర్మారమ  అయిన జీ పమనీ్త ర్భయణునికి చతురుమ ఖ, 

రుప్ద్వదులతో స్త్మా ము చెరప  దగదు. 

 

(జీ పమన్తీ ర్భయణుడే రర్రరేి మనుటు ఇచచ ట మఱికొనిీ  కార్ణములు చేర్చ బ్డినవి.  

 

1. ఉరనిష్తేులల్వ చెరప బ్డిన రర్ప్బ్హ్మ ము “సదేవ...ఏకమేవ....అది్వ తీయమ్” అని ఒకక నిగానే 

చెరప బ్డెను. చతురుమ ఖాదులు కూడ కార్ణమనీ చ్చరర్రరేి ములు అనేులగుదురు. ఇద్వ 

అస్త్ధా్ ము. కనుక,  జీ పమనీ్త ర్భయణుడే రర్రరేి ము కావలెను. అంతియ గాని, ఆయనతో బ్దట్ల 

మఱియొక రర్రరేి ము కూడ ఉండుట స్త్ధా్ ము కాదు. 

 

2. ఈశి్ ర్, శ్చవ మునీ గు న్తమములచే యౌగ్నకముగా న్తర్భయణుడే చెరప బ్డును. కాని “న్తర్భయణ” 

శ్బ్దముచే “పారి్ రద్వత్ సంజ్ఞఞయాగమః” అను పాణిని సూప్రము ప్రకార్ము జీ పమనీ్త ర్భయణుని 

రరప  వేరవి రిన్న చెరప జ్ఞలము).  

 

3. శ్చవాద్వ శ్బ్దములు ఉరనిష్తేులల్వ కొద్వద(18) చ్చటలనే చెరప బ్డినవి. న్తర్భయణ శ్బ్దమట్లల గాక, 

శ్ాధిక రరా్భ యములు చెరప బ్డినద్వ.  

 

4. “న్తర్భయణ” శ్బ్దముచే ఉరనిష్ప్దప తిపాదా మైన అంరరా్భ మిరి ము, సర్ి  నియామకరి ము 

చెరప బ్డుచునీ ద్వ. ప్బ్హ్మ  సూప్రములల్వ కూడ ప్పాణాకాశాద్వ శ్బ్దముల చేరను, ఇంప్ద్వద్వ 

శ్బ్దములచేరను రర్ప్బ్హ్మ మును చెప్ప నపుప డు వాట్ట అంరరా్భ మి అయిన రర్మారమ యే 

చెరప బ్డునని తెల్సికొని యునీ్త ము. “న్తర్భయణ” శ్బ్దవ్యా రప రేా ర్ నాము చేరనే ఇద్వ స్త్ధా్ మగును. 

ఇరరులు ఇద్వ స్త్ధా్ ము కాదు 

 

5. “యసా  అవా కమే్ శ్రీర్మ్...ఏష్ సర్ి  భూాంరర్భ మా  అరహ్ర పాపామ ...ఏక్ న్తర్భయణః” అనగా 

ఎవనికి అవా కమేు శ్రీర్మో...అరడు సమస ేభూరములు అంరర్భరమ యై ..న్తర్భయణుడు దేవ్యడు 

ఒకక డే” మునీ గు అనేక ప్ుతి వాకా ములు ఈ విష్యమునే నిరి్భరించుచునీ వి.  

 

6. పురుష్ సూకమేుల్వ “ప్హీశ్చ త్త లక్షీమ శ్చ  రతౌీ ా ..” అని రర్మారమ ను లక్షీమ న్తథునిగానే వరింీచినద్వ.  

 

7. శ్ంభు, శ్చవ, ప్బ్హ్యమ ద్వ న్తమములనిీ యు జీ పమనీ్త ర్భయణునిక్ వరింేచును. విషీు 

సహ్ప్సన్తమముల్వ కూడ ఈ న్తమములు చూడవచుచ ను 

 

8. మిగ్నల్న శాత్తసమేులు, స్త్తిేి క పుర్భణాదులు కూడ జీ పమనీ్త ర్భయణునే రర్రరేి ముగా 

నిరి్భరించుచునీ వి. 

 

9. న్తర్భయణాద్వ న్తమములు ప్ుతుల యందు స్త్ధ్యర్ణముగా కార్ణన్తమములుగనే కానప డును. 

కాని, శ్చవాద్వ శ్బ్దములు ఒకట్ట, రండు చ్చటలనే కార్ణవసే్తవ్యను చెపుప టు ప్రయోగ్నంరబ్డినవి. 

అచచ ట కూడ ఆ న్తమములు యౌగ్నకార్నాముతో న్తర్భయణునే బ్దధిసే్త్యి.  

 

10. శ్రరథ ప్బ్దహ్మ ణమున “ ను న్తర్భయణాదీన్తమ్ న్తమీా మనా ప్ర సంభవః.....(న్తర్భయణుడు 

మొదలైన న్తమములు ఇరర్దైవములను బ్దధించవ్య. ఇరర్దైవముల న్తమములు కూడ విషీువే 

గమా మై యునీ్త డు...)అని న్తర్భయణరర్రి మును సప ష్టరర్చినద్వ.  
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ఇంకను అనేక కార్ణముల చేర జీ పమనీ్త ర్భయణుడే రర్రరమేని నిసా ంశ్యముగా 

నిరూప్ంచబ్డుచునీ ద్వ.ఈ విష్యమే ప్బ్హ్మ సూప్రములందు విశ్దీకరించబ్డినద్వ) 

 

ఇంరట్టతో సర్ి వాా ఖాా న్తధికర్ణము ముగ్నసినద్వ 

 

SLOKAM-151: స్త్ంఖాో కే ేప్రప్క్తయోకే ేజసదేభమర సృేసపే్రప సంఖ్యా క లృే ఃే 

151. స్త్ంఖాో కే ేప్రప్క్తయోకే ేజసదేభమర సృేసపే్రప సంఖ్యా క లృే ఃే 

రప్తోప కే్వవాా కృతకా్వ త్ సప వృజిన వచనాత్ రరు లావదా  

యోగాత్। 

భేద్వత్ కర్ృే ప్రకృతాో స్త్రుదహిణ శ్చవ ముఖ్యన్వక హ్మ్తుప్ుత్తశ్చ  

క్షిరమే్ పాదప్రయోకమే్ ప్ుతి హ్ృదయ సముద్వఘ టనాదని ర్క్షత్।। 
 

స్త్ంఖా్య కపే్రప్కియోక్ఃే- స్త్ంఖుా లు ప్రతిపాద్వంచు రరేి ప్రప్కియ యొకక  నిరూరణము ప్ుతి యందు 

చెరప బ్డుట నుండియు(ఇద్వ ఆనుమాన్తధికర్ణ పూరి్ రక్షము) 

రదభమర సృజైః- స్త్ంఖుా లు అభమరమైన అప్బ్హ్యమ రమ క ప్రధ్యనమునుండి ్గరా ృషిట కలోును 

అను వాదము నుండియు (ఇద్వ చమస్త్ధికర్ణ పూరి్ రక్షము) 

రప్రప సంఖాా నక లృప్తఃే- స్త్ంఖుా లు ప్రతిపాద్వంచు 25 రరేి ముల సంఖా  చెరప బ్డుట నుండియు 

(ఇద్వ సంఖా్య ర సంప్గహ్యధికర్ణ పూరి్ రక్షము) 

రప్తోప క ే అవాా కృర ఐకాా త్- స్త్ంఖుా లు చెప్ప డు ్గ కా ర్ణమును అవాా కృరమును ఒకక టే 

అగుట నుండియు(ఇద్వ కార్ణాి ధికర్ణము పూరి్ రక్షము) 

రరు ల అవదా  యోగాత్- రతి, పుప్ర, రతిీ  మొదలైన కర్మ ఫలముల ద్ధష్ములు కూడి యుండుట 

నుండియు (ఇద్వ వాకాా ని యాధికర్ణ పూరి్ రక్షము) 

కర్ృే ప్రకృతాో రేభ ద్వత్- ల్వకమున నిమిర,ే ఉపాద్వన కార్ణములు భనీ ములుగా కానప డుట 

నుండియు(ఇద్వ ప్రకృరా ధికర్ణపూరి్ రక్షము) 

ప్దుహిణ శ్చవ ముఖానేక హేతు ప్ుత్తశ్చ - చతురుమ ఖ ప్బ్హ్మ , రుప్దుడు మొదలైన న్తన్త వా ుేలు 

్గతేును కార్ణమను ఆపార ప్రతీతిని తోప్ంచు ప్ుతి వాకా ముల నుండియు(ఇద్వ 

సర్ి వాా ఖాా న్తధికర్ణ పూరి్ రక్షము) 

క్షిరమే్- ఇట్లల చెరప బ్డిన పూరి్ రక్షవాదములను ఈ న్తలవో పాదమున నిర్సించుట చేర  

పాదప్రయోకమే్- మొదట్ట మూడు పాదములందు సమరినాంచబ్డినట్లల రర్మపురుషుడే 

్గ కా ర్ణము అను సిది్వంరమును 

ప్ుతిహ్ృదయ సముద్వఘటన్తత్- ప్ురా ర్ నాములను విశ్దముగా ప్రతిపాద్వంచుట చేర 

అని ర్క్షత్- ఈ న్తలవోపాదమున దృఢముగా సంర్క్షించబ్డినవి 

 

ఈ జశ్చలకమున ప్రథమాధ్యా యము చతుర్నాపాదమున విచార్ము చేయబ్డిన అధికర్ణముల 

ారప రా్ ము సంప్గహ్ముగా ఉలేలఖించబ్డినద్వ. ఆయా అధికర్ణములందల్ 

పూరి్ రక్షవాదములను ప్రసే్త్వించి, ఈ పాదమున రనిీ ర్సనము గావించబ్డినదని జీ పమాన్ 

దేశ్చులు తెల్య(ేయుచునీ్త రు.  

 

స్త్ంఖుా లు ప్రతిపాద్వంచు రరేి ప్రప్కియ యొకక  నిరూరణము ప్ుతి యందు చెరప బ్డుటయు(ఇద్వ 

ఆనుమానికాధికర్ణమున పూరి్ రక్షము), స్త్ంఖుా లు అభమరమైన 

అప్బ్హ్యమ రమ కప్రధ్యనమునుండి ్గరా ృషిట కలోును అను వాదమును(ఇద్వ చమస్త్ధికర్ణమున 
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పూరి్ రక్షము), స్త్ంఖుా లు ప్రతిపాద్వంచు 25 రరేి ముల సంఖా  చెరప బ్డుటయు(ఇద్వ 

సంఖా్య రసంప్గహ్యధికర్ణమున పూరి్ రక్షము), స్త్ంఖుా లు చెప్ప డు ్గ కా ర్ణమును, 

అవాా కృరమును ఒకక టే అగుటయును(ఇద్వ కార్ణాి ధికర్ణమున పూరి్ రక్షము), రతి, పుప్ర, 

రతిీ  మొదలైన కర్మ ఫలద్ధష్ములు కూడి యుండుటయును (ఇద్వ వాకాా ని యాధికర్ణమున 

పూరి్ రక్షము), ల్వకమున నిమిర,ే ఉపాద్వన కార్ణములు భనీ ములుగా కానప డుటయు(ఇద్వ 

ప్రకృరా ధికర్ణమున పూరి్ రక్షము) 

 

చతురుమ ఖుడు, రుప్దుడు మొదలైన వివిధ్వా ుేలు ్గతేును కార్ణము అను ఆపారప్రతీతిని 

తోప్ంచు ప్ుతి వాకా ములును(ఇద్వ సర్ి వాా ఖాా న్తధికర్ణ పూరి్ రక్షము) ఇట్లల పన చెరప బ్డిన 

పూరి్ రక్ష వాదములనిీ యూ ఈ న్తలవో రదమున సమర్నావంరముగ నిర్సించబ్డి, మొదట్ట 

మూడు పాదములందు నిష్క రింాచబ్డినట్లల రర్మారమ యే ్గ కా ర్ణము అను సిది్వంరమును 

ప్ుతిప్రమాణములతో విశ్దముగా, నిర్ది ంది ముగా ప్రతిపాద్వంచుట చేర ఈ న్తలవో పాదమునందు 

కూడ ఆ రర్ప్బ్హ్మ మైన జీ పమనీ్త ర్భయణుడే రర్రరేి మును, సమస ే ్గ కా ర్ణుడును, 

రనిీ యామక, నిరి్ హ్ణ, సంర్క్షణాద్వ కారా్ ములను నిరి్భ హ్కము చేయునను విష్యము 

నిసా ంశ్యముగా విరూప్ంచబ్డినద్వ. 

 

ఇంరట్టతో ప్రథమాధ్యా యమున చతుజర్ నాపాదము ముగ్నసినద్వ 

 

SLOKAM-152: జిజ్ఞఞ సా తి్త న సిదిే జసాిర్ చర్చిదచిదేదహిని ప్బ్హ్మ రతే్తి  

152. జిజ్ఞఞ సా త్తి న సిదిే జసాిర్ చర్చిదచిదేదహిని ప్బ్హ్మ రత్తేి  

ప్ుాా దా్ రేవ సూకే్వ సి ర్సగతిరియం క్వర్ణామాా యవాచామ్। 

బాధ్మ్ ర్గధ్మ్ చ బాహాా నరే్మిహ్ బ్హుధ్య వర్యోనేో ముసలాా ః 

నిషాా లర్న్ రర్సే్త్నాి ష్దురనిష్ద్వమ్ నిశ్చ లరి ప్రసిదాి్్ ।। 
 

జిజ్ఞఞసత్తి న సిదిే- “ారప్రయాతుర్ః అమృరాి య స ఏవ జిజ్ఞఞసా ః” అని జస్త్నా ప్రమైన 

రరినిష్ప నీ  సి రూరము గల 

జసినార్ చర్ చిదచిదేదహిని- జస్త్నా వర్ ్ంగమారమ కమైన చేరన్తచేరన రద్వర్నాములు రన శ్రీర్ముగా 

పంద్వన 

ప్బ్హ్మ  రత్తేి - రన సి రూరము చేరను, సి భ్యవము చేరను నిర్తిశ్యమైన బ్ృహ్రేి మును 

పంద్వన ప్బ్హ్మ  శ్బ్దవాచా మైన రర్రరేి మును 

ప్ుాా దైా రేవ- ప్ుతి, సమ ృతి, ఇతిహ్యసము, పుర్భణము మొదలైన ాతిేి కమైన అర్నామును 

ప్రతిపాద్వంచు ప్రమాణముల చేరనూ, ఉరరతి ేవిశేష్ముల చేరను 

కార్ణామీా య వాచామ్- ్గ కా ర్ణమును ప్రతిపాద్వంచు వేద్వంరవాకా ములు  

ఇయం సి ర్సగతిః- సహ్్ముగా ప్రతిపాద్వంచబ్డినవి అని 

సూకేా- బ్దగుగా చెరప బ్డినద్వ 

ఇహ్- ఈ మొదట్ట అధ్యా యమునందు జస్త్నా ప్రమైన అర్నా విష్యమున 

బ్దహ్యా ంరర్మ్- సి రంప్రయుకి ేమూలకముగను, ప్ుతి వాకా ముల రర్సప ర్ విరుదమిులైన అర్నా 

ప్రతీతి మూలముగను 

ర్గధ్ంచ- కల్నో విర్గధ్ములు 

బ్దధ్మ్- ప్రమాణాంరర్ముల చేర కల్నో అసంభ్యవిరమైన జజ్ఞఞ నమును 

బ్హుధ్య వర్యీంరః- అనేక ప్రకార్ముల యందు ప్రతిపాదన చేయు 
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ముసలాా ః- జసూనా ల అథవా మందమతులు 

రర్సే్త్త్- రండవ అధా్య యమునందు 

నిష్దురనిష్ద్వమ్- నేరుగా లేద్వ రర్గక్షముగా ప్బ్హ్మ మును ప్రతిపాద్వంచు ప్ుతి వాకా ముల 

నిశ్చ లరి  ప్రసిద్ధటిా  - ప్రతిబ్ంధ్కము ఏమియూ లేక దృఢముగా వాట్ట అర్నామును ప్రతిపాద్వంచునని 

దృఢరర్చుటకై  

నిషాక లైర్న్- నిర్భకరించబ్డిరి 

 

ఈ జశ్చలకమున ప్బ్హ్మ సూప్రముల యందు ప్రథము, ది్వ తీయ అధ్యా యముల ఉదేదశా్ ము 

సంప్గహ్ముగా అనుప్గహించబ్డినద్వ.  

 

సమని యాధ్యా యమనబ్డు ఈ మొదట్ట అధా్య యమున రరినష్ప నీ సి రూరము కల్,ో జస్త్నా వర్, 

్ంగమారమ కమైన సకల చేరన్తచేరనములు రన శ్రీర్ముగా గల్నో, రర్మారమ యే, రన సి రూర, 

సి భ్యవముల చేర నిర్తిశ్యమైన బ్ృహ్రేి మును గల్,ో ప్బ్హ్మ శ్బ్ద వాచుా డై, ప్ుతి, సమ ృతి, పుర్భణ, 

ఇతిహ్యస్త్ద్వ శాత్తసపే్రమాణములచేరను, ఉరరతి ే చేరను, రర్రరేి ముగను, ్గ కా ర్ణముగను 

నిసా ంశ్యముగా ప్రతిపాద్వంచబ్డెను.  

 

ఇక, మందమతులైన వారికి, ఆయా ప్ుతి వాకా ముల యందు అర్నాప్రతీతి మూలకముగను, రమ 

సి రంప్ర యుకి ేమూలకముగ తోచు విర్గధ్యభ్యసముల వలనను, ప్రమాణాంరర్ముల చేర కల్నో 

అసంభ్యవిరమైన జజ్ఞఞ నము వలనను, వారు చేయు అసంబ్దమిైన అనేక ప్రతిపాదనములను 

నిర్భకరించబ్డి, నేరుగా అథవా రర్గక్షముగా రర్ప్బ్హ్మ ప్రతిపాదకములైన ప్ుతి వాకా ముల నెట్టట 

ప్రతిబ్ంధ్కములు లేనట్లల నిరూరణము గావించబ్డి, అవిర్గధ్యధ్యా యమను రండవ 

అధ్యా యమునందు స్తదృఢముగా రర్ప్బ్హ్మ ము జస్త్నా ప్ంచబ్డినద్వ. 

 

అనగా ప్రథమాధ్యా యమున నిరూప్ంచబ్డిన “రర్ప్బ్హ్మ  కార్ణరి మును విర్గధ్మేమియునూ 

లేదు” అను విష్యము, అవిర్గధ్యధ్యా యమున నిరూప్ంరబ్డును. 

 

ఇట్లల ప్రథమది్వ కము రర్ప్బ్హ్మ రూర రరేి ప్రతిపాదకము. ఉపాయఫలారమ క, 

రది్వ ష్యకజ్ఞఞనరూరస్త్ధా్ ప్రతిపాదకము ఉరరే్ది్వ కమనబ్డును.  

 

కార్ణవాకా ముల సమని యము ప్రథమాధా్య యమున చేయబ్డినద్వ. సమ ృతి, రర్క , 

ప్ుతిమూలకవిర్గధ్రరిహ్యర్ము ది్వ తీయాధ్యా యమునందు చేయబ్డినద్వ. అందువలన ఈ రండు 

అధ్యా యములను సమని య, అవిర్గధ్యధ్యా యములని అందురు.  

 

ఇట్లల ఈ అధ్యా యములయందు చతుసాూ ప్తి యందు సిదమిైన రర్ప్బ్హ్మ ము రర్రరేి రూరముగ 

నిరూప్ంచబ్డినద్వ. అనుభవవిష్యరి ము  ఉరరే్భధ్యా యది్వ కమున నిరూప్ంచబ్డుచునీ ద్వ.  

 

ఇట్లల, రర్రరేి ము నిరోుణారమ కము కాదని, జసినార్, చర్చిదచిదేదహా్య రమ కమని సిదమిైనద్వ. వా షిట 

యందు జసినార్చర్జీవదేదహిరి మున కారా్ రి మును, సమషిట యందు అచిదేదహిరి మున 

కారా్ రి మును సిదమిు. రదనుగుణముగా చేరన్తచేరనదేహిరి కార్ణరి ము సిదమిు. 

 

SLOKAM-153: ఆదౌ జిజ్ఞఞ సా ాసే్త్మ్ బ్హువిహ్తిహ్ా సహ్ా ామ్ లక్షణోక్తఃే 

153. ఆదౌ జిజ్ఞఞ సా ాసే్త్మ్ బ్హువిహ్తిహ్ా సహ్ా ామ్ లక్షణోక్తఃే 
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మృషాా మః శాస్త్సయేోనిప్రలప్రమప్ వః జసే్త్త్ సమనిి రా పోక్తఃే। 

సూస్త్తరేతః స్తు ట్యర్ఃా సవిష్యవచనః నిరిి శేషైకా రక్షే 

ముఖా్య క్షాద్ా ః సి ధ్రమ ః ప్రకృతిప్యరుష్తో భేదవాదః కథమ్ 

సా్త్ త్।। 
 

ఆదౌ- మొదట జిజ్ఞఞస్త్ధికర్ణమున  

బ్హువిహ్తిహ్ా- న్తన్తవిధ్ములైన విర్గధ్ములచే ఆులమైన 

వః జిజ్ఞఞసా ా- అదిై రవాదులైన మీ చేర వరిరీమైన ప్బ్హ్మ  గురించి జిజ్ఞఞస యనునద్వ 

ఆసే్త్మ్- ఎటెటలనను ఉండనిండు 

బ్హువిహ్తిహ్ా- అనేక వాా ఘారముల చేర కూడిన 

వః లక్షణోకిఃే- మీరు ప్రతిపాద్వంచు సి రూర లక్షణము, రటసనా లక్షణము మొదలైన ప్బ్హ్మ  

లక్షణవర్నీమును 

సహ్ా ామ్- సహించబ్డుగాక! 

వః శాత్తసయేోని ప్రలప్రమప్- “శాత్తససేా  యోనిః శాత్తసయేోనిః” , “శాత్తసమే్ యోనిః ప్రమాణమ్ యస్యా తి 

వా శాత్తసయేోనిః ప్బ్హ్మ ”, అని వరింీచబ్డిన బ్హుద్ధష్యుకమేైన వాకా ప్రరంచమును  

మృషాా మః- సహించెదము 

వః సమనిి రపోకిఃే- మీ వలన నిరూప్ంచబ్డునట్లలండు “సమస ేవేద్వంరములును ప్బ్హ్మ  యందు 

సమనిి రమగును” అను వర్నీ్తరీతి కూడ 

జసే్త్త్- ఉండనిండు 

నిరిి శేషైకరక్షే- నిరిి శేష్చిన్తమ ప్ర ప్బ్హ్మ ముతో ఐకా మగుటయే మోక్షము, అద్వయే సర్ి ప్ుతుల 

స్త్ర్భంశ్ము అను మరమున 

సవిష్యవచనైః- ఆయా విష్యవాకా ములతో కూడిన 

ఏతైః స్తు టారట నాః సూత్తతైః- ఏ సందేహ్మునును అవకాశ్ము లేని రమ రమ అర్నాములను 

ప్రతిపాద్వంచు, ఇంరవర్ు అధా్ యనము చేసిన ప్రథమాధ్యా యము యొకక  సూప్రముల వలన 

ప్రతిపాద్వంచబ్డిన  

ముఖ్యా క్షాదాై ః సి ధ్ర్మ ః- సృషిటకి అనుగుణమైన ముఖా మైన సంకలాప రమ కమైన ప్బ్హ్మ  యొకక  

ధ్ర్మ ముల వలన సిదమిైన 

ప్రకృతి పురుష్తో భేదవాదః- ప్రకృతి కనీ ను, పురుషుని కనీ ను రర్ప్బ్హ్మ ము భనీ మను 

వాదము(వర్నీము) 

వః కథమ్ సా్త్ త్- మీు ఎట్లల సిద్వంిచును. అనగా ఎనీ డూ సిద్వంిచదు 

 

ఈ జశ్చలకమున భగవద్వర దర్భయణులు ర్చించిన సూప్రములు నిరిి శేషాదిై ర రక్షమును సి లప ము 

కూడ సంగరము కాదను విష్యము చెపుప చునీ్త రు. చతుసాూ ప్తి వివర్ణయే అదిై ర రక్షమును 

ుదర్దు. అందు అనేక విర్గధ్ములు వచుచ ను. సూప్రముల యందు “నేరర్ః అనురరత్తఃే, 

భేదవా రదేశాచచ  అనా ః, ఆకాశ్చ అర్భనాంరర్ాి ద్వ వా రదేశాత్, స్తషుపాేు ప్ కా నయేోః భేదేన—-

మునీ గు అనేక సూప్రముల యందు “గౌణశేచ త్ న్తరమ శ్బ్దద త్” మొదలైన సూప్రముల యందును 

ప్రకృతి పురుషుల భేదమును, ప్రకృతి, పురుషుల కనీ  వేర్న రర్ప్బ్హ్మ ము యొకక  సి రూరమును 

సప జష్టముగా ప్రతిపాద్వంరబ్డగా నిరిి శేషాదిై రమును సూప్రములందు ఎచచ టనూ ఆధ్యర్ము కాని 

మదదతు గాని లేదు అని ఈ జశ్చలకమున నిరి్భరించబ్డినద్వ. 

 

అదిై తులు బ్దధించు,  ప్బ్హ్మ  జిజ్ఞఞస్త్విష్యమైన (జిజ్ఞఞస్త్ధికర్ణమున) న్తన్తవిధ్ములైన 

రర్సప ర్విర్గధ్ములచే నిండిన అనేక అసంగరమైన వాదములు ఎట్లలనీ ను, అనేక 
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వాా ఘారములతో చెరప బ్డు సి రూర, రటస్త్నా ద్వ లక్షణవర్నీములు(్న్తమ దా ధికర్ణమున) 

సహించెదమనిననూ, “శాత్తససేా యోనిః శాత్తసయేోనిః శాత్తసమే్ యోనిః ప్రమాణమ్ యస్యా తి వా 

శాత్తసయేోనిః ప్బ్హ్మ ” అని వరింీచు (శాత్తసయేోనిాి ధికర్ణమున) బ్హుద్ధష్యుకమేైన 

వాకా ప్రరంచము కూడ సహించెదమనిననూ, సమస ే వేద్వంరములును ప్బ్హ్మ  యందు 

సమనిి రమగును (సమని యాధికర్ణమున) అను వర్నీ్తరీతి కూడ భరించెదమనిననూ, ఇట్లల, 

సి సి రూరన్తశ్నముకల్,ో జీవారమ  నిరిి శేష్చిన్తమ ప్రప్బ్హ్మ మందు ఐకా మగుటయే 

మోక్షమనునద్వయే సర్ి ప్ుతుల స్త్ర్భంశ్మని చెప్ప డు వాదము లనిీ యును,  నిసా ంశ్యముగా 

అర్నాప్రతిపాదనము చేయు ఈ ప్రథమాధ్యా యమున నునీ  సూప్రములచే నిర్సించబ్డినవి.  

 

 రన సంకలప మాప్రము చేర సమస ే ్గరా ృషిట గావించు, సమస ే కళా్య ణగుణాకరుడును, 

హేయగుణప్రరా న్నుడును అయిన రర్ప్బ్హ్మ ము యొకక  ధ్ర్మ ముల వలన సిదమిై, జీవారమ  

కనీ నూ, ప్రకృతి కనీ నూ రర్ప్బ్హ్మ ము భనీ ము అని సిదమిగుటచే ఎట్లల సమరినాంర(జూచిననూ 

అయా వాదములు అసంబ్దమిులే అగును. 

 

ఇంరట్టతో అధికర్ణస్త్ర్భవళి యందల్ ప్రథమాధా్య యము ముగ్నసినద్వ 
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