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1.అనుమానధికరణమ్ 

మామయో: దాసో హమ్ బావా, వ ేంచేయేండ.ి ధనుర్ాాస క  ేంకర్యము సకరమేంగా మీ పెర్ుమాళ్ళు మీచేత 

జర్ిప ేంచుకున్ాార్ా! 

నవననగారు: దాసో హమ్ బావా, మా తిర్ువ ేంగడ ముడ ైయ ైన్, ఆ గోదమా తలి్ల చలి్గాన్  అనుగరహ ేంచేర్ు 

తిర్ుప్ాావ ై క  ేంకర్యము సకరమేంగా జర్గడానికి.  

మామయో: అవును, ఈమాటు చల్ల క ేంచ ేం ఎకుువగా ఉనాటుి  చ ప్ాకన్  చ పపావు. ఏమమాా, అేంతా 

క్షేమేంగా ఉన్ాార్ా! 

అమమ: ఆ భగవేంతుని దయ వల్న, మీల్ాేంటి భాగవతుల్ ఆశీర్వచనేం వల్న బాగాన్  ఉన్ాాము 

మామయాయ. ఈ ర్ోజు నుేండి శీరభాష్యము మొదట ిఅధ్ాయయము న్ాల్ుగవ ప్ాదము కటాక్షిసాా ర్ా! 
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మామయో: దాసుడు కటాక్షిేంచడమేమిటమాా, భగవదాామానుజుల్ు కటాక్షిేంచిన విష్యానిా 

మనమేందర్మూ అయనేంతల్ో అనుసేంధ్ ేంచుక ని అవగతము చేసుక న్  ప్యాతాము చేసుా న్ాామేంతే.  

నేను: ఈ ప్థామాధ్ాయయముల్ో మొదట ిప్ాదముల్ో ఉప్నిష్తుా ల్ల్ో జీవాద  ల్లేంగాల్ు అసాష్ట తర్ాల్ుగా 

ఉేండ ేకార్ణ వాకాయల్ను తీసుక ని ఆయా వాకాయల్ు చిదచితార్ాల్ు కావు, ప్ర్మాతాకు సేంబేంధ్ ేంచినవ  
నని నిర్ూప ేంచి, అల్ాగే ఱ ేండవ ప్ాదముల్ో అసాష్ాట ల్ుగా ఉేండ ేవాకాయల్ను, మూడవ ప్ాదముల్ో 
సాష్టముగా ఉేండ ేవాకాయల్ను ప్ర్మాతాప్ర్ాల్ుగా స దాధ ేంతీకర్ిేంచేర్ు కదా, ఇప్ుాడు న్ాల్ుగవ ప్ాదముల్ో 
సాష్టతర్ వాకాయల్ను తీసుక ని వాటిని ప్ర్మాతా ప్ర్ాల్ుగా స దాధ ేంతీకర్ిసాా ర్ా! 

మామయో: బాగా చ పపావు. మొదట ిమూడు ప్ాదాల్ల్ోను జీవ, ప్కాృతుల్ు కాక ప్ర్బహాాయే 

జగతాుర్ణము అని స దాధ ేంతీకర్ిేంచేర్ు కదా. అయన్ా మఱిక నిా ఉప్నిష్దావకాయల్ు జగతాుర్ణము 
ప్కాృతియ ేఅనాటుి  అనిప సాా య. ఈ న్ాల్ుగవ ప్ాదముల్ో అటువేంటి ఉప్నిష్దావకాయల్ు తీసుక ని 

జగతాుర్ణతవము ప్ర్బహాాకే వర్ిాసుా ేందని , జీవ ప్కాృతుల్కు కాదని నిర్ూప సాా ర్నామాట 

భగవదాామానుజుల్ు.  

నేను: ఈ విష్యము ఇేంతకు ముేందు చ ప ానదే కదా, మళ్ళు చ ప్ాాల్ా.  

మామయో: మనము ఇేంతకు ముేందు సథూ ణానిఖనన న్ాయయమని చ ప్ుాకున్ాాము. అేంట ేఒక కర్ర 

ప్ాతిన తర్ువాత, అద  బాగుగా ప్ాతుకుేందో  ల్ేదోనని, కద ప  మనుా దటిటసాా ము కదా, అల్ాగే. 
ఇేంతకుముేందు, జీవ, ప్కాృతుల్ు ప్ర్మాతాకు శర్ీర్మనీ, జీవ, ప్కాృతుల్కు ప్ర్బాహా ఆతా అనీ 

సాూ ప ేంచేర్ు. ఈ ప్ాదముల్ో ప్ర్బహాా యొకు ప్ర్తవ సాూ ప్నము చేసుా న్ాార్నామాట.  

మనము ఇేంతకు ముేందు చదువుకునాటుి  సాేంఖయ దర్శనముల్ో 24 ప్కాృతి తతాా ాల్నథ, ఒక జీవాతా 
తతాా ానీా అేంటే మొతాము 25 తతాా ాల్ను చ బుతార్ు. యోగ దర్శనముల్ో కూడా ప్కాృతి, ప్ుర్ుష్ుడు అని 

చ బుతార్ుకాని ప్ర్మాతా విష్యము ఉేండదు. అేందువల్న ఈ న్ాల్ుగవ ప్ాదముల్ో ఆ దర్శన్ాల్ను 
సవర్ిేంచడానిక,ి ప్ర్మాతాయే జగతాుర్ణుడు అనా విష్యానిా నిర్్ాేందవేంగా, నిససేంశయేంగా 
సాూ ప ేంచేర్ు భగవదాామానుజుల్ు.  

నవననగారు: దీనిల్ో ఎనిా అధ్ కర్ణాల్ున్ాాయ బావా! 

మామయో: 8 అధ్ కర్ణాల్ున్ాాయ. దానిల్ో మొదటిద  "ఆనుమాన్ాధ్ కర్ణము". 
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నవననగారు: దీనిల్ో ఏ ఉప్నిష్దావకాయల్ గుర్ిేంచి ప్సాాా విసుా న్ాార్ు. 

మామయో: మనము ఇేంతకుముేందు చదువుకునాదే, కఠోప్నిష్త్ అని... 

నేను: అవును. నచికేతుని గుర్ిేంచి. ఆయన, తన తేండిాగార్ు యజఞా నికి వటిటప్ో యన గోవుల్ను 

దానమిసథా ేంట,ే బాధప్డి, ఆయన వద్కు పో్య తనను ఎవర్ిక ిదానమిసుా న్ాావని అడగడేం, ఆయన 

చిర్ాకుతో మృతుయదేవతకు అని చ ప్ాడేం, అప్ుాడు నచికేతుడు ఆ యముని వద్కు వ ళ్ుడేం, యముడు 
అప్ుాడు తన ల్ోకముల్ో ల్ేకపో్ వడేం వల్న మూడు ర్ోజుల్ు అకుడ వ చి యుేండడేం, అేందువల్న 

తర్ువాత యముడు వచిి ఆయనను మూడు వర్ాల్ు కోర్ుక నమనడేం, అప్ుాడు ఆయన న్ాచికేతాగిా 

విదయ ఉప్దేశేం ప్ ేందడేం అదీని. గుర్ుా ేంద .  

మామయో: ఆ న్ాచికేతాగిా విదయ త ల్ుసుకునా తర్ువాత కూడా ప్టుట  వదల్ని నచికేతునికి యముడు 

బహామ ాప్దేశము చేసాా డు కదా. ఆ సేందర్భమునేందల్ల కఠోప్నిష్త్ ల్ోని తృతీయ వలి్లల్ో 3 వ మేంతాము 
నుేండ ి14 వ మేంతమాు వర్కూ వచేి వాకాయల్ు ఈ అధ్ కర్ణముల్ో మనకు విష్యమనామాట.  

అమమ: మామయాయ, ముేందు ఆ మేంతాాల్ూ, వాటి అర్ూమూ కుి పా్ేంగా చ ప్ాేండి. అప్ుాడే మా మటిట 

బుర్రల్కు క ేంచ మ ైన్ా విష్యము అర్ూమవుతుేంద .  

మామయో: మనవి ప్ారి్ూవ శర్ీర్ాల్ు కదమాా, మటిట మన శర్ీర్ాల్కు ప్ధా్ాన భాగమే, నువువ చ ప ానటుి  

అల్ాగే చేదా్ ేం. ముేందు ఆ మేంతాాల్ను చ ప్ుాక ని తర్ువాతన్  సథతాాల్ల్ోకి వ ళ్ళుదాము. 

అమమ: ప్ాార్ేంభేంచేండి మామయాయ! 

మామయో: అల్ాగేనమాా!దీనిల్ో తృతీయ వలి్లల్ో మూడవ మేంతమాునుేండీ చ ప్ుాకుేందాము. చాల్ా 

గొప్ా మేంతాాల్ు ఇవనీా.  

"ఆత్వమనమ్ రథినమ్ విద్ిి  శరీరమ్ రథమేవత్ు 

బుద్ిిమ్ త్ు సారథిమ్ విద్ిి  మనః పరగ్రహమేవచ 

ఇంద్ిరయాణ్ హయానవహ ః విషయాంస్తేషు గోచరాన్ 

ఆత్్మంద్ిరయ మనో యుకేమ్ భోకతేత్వోహ ః మనీషిణః" 
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అద్ుుత్మ ైన రూపకాలంకారముత్ో చెబుత్ునవనరు ఇకకడ.  

శర్ీర్మునకు అధ్ ష్ాట త అయన జీవుని ర్థముపెైన్ కిు ప్యనిేంచు ర్థ కునిగాను, శర్ీర్మును 
ర్థముగాను త ల్లస క నుము. బుద ధని ర్థమును తోల్ు సార్థ  గాను, మనసుసను కళ్ళుముగాను 
భావిేంచుము. విజఞా నవేంతుల్ు ఇేంద యాముల్ు గుఱఱముల్వేంటివి అని చ పెాదర్ు. ఆ ఇేంద యాముల్ు 
సేంచర్ిేంచు మార్గముల్నుగా శబా్ ద  విష్యముల్ను చ పెాదర్ు. శర్ీర్, ఇేంద యా, మనసుసల్తో కూడిన 

జీవుని సుఖాదుల్ననుభవిేంచు భోకా యని చ పెాదర్ు.  

"యసుే  అవిజఞా నవాన్ భవతి అయుకతేన మనసా సహ 

త్స్తోంద్ిరయాణి అవశ్ాోని ద్ుష్ాా శ్ాా ఇవ సారథ్ః 

యసుే  విజఞా నవాన్ భవతి యుకతేన మనసా సద్వ 

త్స్తోంద్ిరయాణి పశ్ాోమి సద్శ్ాా ఇవ సారథ్ః" 

ఏ ఉప్ాసకుడు నిగరహము ల్ేనటిట మనసుసతో బాటు వివ కము తోడి బుద ధ  ల్ేనివాడుగా యుేండున్ో 
అటిటవానికి ఇేంద యాముల్ు సార్థ క ిదుష్ాట శవముల్ వల్ె అధ్ీనముల్ో ల్ేనివ ై యుేండును.  

ఏ ఉప్ాసకుడు ఎలి్ప్ుాడు నిగరహ ేంచుక నబడిన మనసుసతో బాటు వివ కము తోడి బుద ధ  కల్లగిన వాడుగా 
యుేండున్ో అటిటవానికి ఇేంద ాయముల్ు సార్థ కి మేంచి గుఱఱముల్ వల్ె సావధ్ీనముల్ెై యుేండును. 

"యసుే  అవిజఞా నవాన్ భవతి అమనసకః సద్వ అశుచిః 

న స త్త్పద్మాప్న నతి సంసారమ్ చ అధిగ్చఛతి 

యసుే  విజఞా నవాన్ భవతి సమనసకః సద్వశుచిః  

స త్ు త్త్పద్మాప్న నతి యసామత్ భూయో న జఞయత్"్ 

ఏ ఉప్ాసకుడు స ూర్మ ైన బుద ధల్ేని వాడును, మన్ో నిగరహ ర్హ తుడును, అశుచియు అయ ఉేంటాడో  
అతడు ఆ ప్ర్మాతా సాూ న్ానిా ప్ ేందల్ేడు. అటిటవాడు జనన, మర్ణ ర్ూప్మ ైన సేంసార్ చకరముల్ోన్  
ఉేంటాడు. ఏ ఉప్ాసకుడు వివ కము కల్లగి మన్ో నిగరహమును, ప్వితమాగు ప్వారా్నయు కల్లగి యుేంటాడో  
అటిటవాడు ఏ ల్ోకమునుేండి ప్ునర్జనాక   ద గిర్ాడో  అటిట ప్ర్మాతా ద వయసాూ నమును ప్ ేందగల్డు. 

"విజఞా న సారథిః యసుే  మనః పరగ్రహవాన్ నరః  
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సః అధ్ానః ప్ారమాప్న నతి త్ద్ిాష్నణ ః పరమమ్ పద్మ్" 

ఎవడు అధయవసాయ జఞా నమును సార్థ గా కల్వాడ ై మనససనబడు కళ్ళుమును కల్లగినవాడ ై యుేంటాడో  
అటిటవాడు సేంసార్మునకు ఆవల్ నుేండు ఉతామ సాూ నమ ైన శీరవ ైకుేంఠమును ప్ ేందగల్డు.  

"ఇంద్ిరయేభోః పరాహోరాథ ః అరతథభోశచ పరమ్ మనః 

మనసశచ పరాబుద్ిి ః బుద్్ి ః ఆత్వమ మహాన్ పరః 

మహత్ః పరమ్ అవోకేమ్ అవోకాే త్ పురుషః పరః 

పురుష్ాత్ న పరమ్ క ంచిత్ సా కాష్ాా  సా పరాగ్తిః" 

ఇేంద యాముల్ కేంటె వాటిచే గరహ ేంప్బడు బాహయ విష్యముల్ు ప్ధా్ానమ ైనవి. ఆ విష్యముల్కేంటె 
మనసుస ప్ధా్ానమ ైనద . మనసుస కేంట ెనిశియాతాకమ ైన బుద ధ  ప్ధా్ానమ ైనద . ఆ బుద ధ  కేంట ెఆతా 
అధ్ కుడు. ఆ జీవుని కేంటె అవయకాము అధ్ కమ ైనద . ఆ అవయకాము కేంట ెప్ుర్ుష్ుడు అధ్ కుడు. అటిట 
ప్ుర్ుష్ుని కేంట ెఅధ్ కమ ైనద  వ ఱుగా న్ మియును ల్ేదు. అద య ేచివర్ ిమ టుట ; చివర్కు ప్ ేందదగినద . " 

“ఏష సరతాషు భూత్్షు గ్ూఢః ఆత్వమ న పరకాశత్్ 

ద్ృశోత్ ్త్ు అగ్రయయా బుద్వి య సూక్ష్మయా సూక్ష్మ ద్రశిభః” 

అనిా ప్ాాణుల్ యేందును యునా ఈ ఆతా గూఢముగా నుేండును. గోచర్ము కాడు. ఏకాగరత కల్లగిన 

సథక్ష్ా బుద ధగల్ కుశాగర బుద ధ  చేతన్  గరహ ేంచబడును.  

"యచ్ఛత్ వాజమనస్ీ ప్రా జాః త్ద్ోచ్ఛత్ జఞా న ఆత్మని 

జఞా నమాత్మని మహతి నియచ్ఛత్ త్ద్ోచ్ఛత్ శ్ాంత్ ఆత్మని" 

వివ కుడ ైన ఉప్ాసకుడు వాకుును మనసుసనేందు అధ్ీనమ ై యుేండునటుి  నిగరహ ేంప్వల్ెను. ఆ 

మనసుసను ఆతాను గుర్ిేంచిన జఞా నమునేందు ప్వార్ిాేంచునటుి  నియేంతిాేంచవల్ెను. అటిట జఞా నమును 
గొప్ా ఆతా యేందు (వశమగునటుి ) నియేంతిాేంచవల్ెను. దానిని శాేంతమ ైన ఆతా యేందు 
(ల్గామగునటుి ) నియేంతిాేంచవల్ెను. 

"ఉతేిషాత్ జఞగ్రత్ ప్రా పోవరానినబో ధ్త్ 

క్షురసో ధవరా నిశిత్వ ద్ురత్ోయా ద్ురగమ్ పథసేత్ కవయో వద్ంతి" 
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ల్ెేండు! మేల్కునుడు. గొప్ావార్ిని (ఆచార్ుయల్ను) ఆశరయేంచి త ల్లస క నుడు. విజఞా నవేంతుల్ు దానిని 

ప్దున్ ైన, తాకుటకు సాధయము కాని(కష్ట సాధయమ ైన) కతాి యొకు అేంచు వేంటిదనియును, ప్వా శేంచుటకు 
సాధయము కాని అడవి మార్గము వేంటిదనియును (పెద్ల్ు) చ ప్ుాదుర్ు. 

అమమ: చాల్ా బాగా చ పపార్ు మామయాయ, ఇేంద ాయాల్ు గుఱాఱ ల్యతే, వాటిని నియేంతిాేంచే మనసుస 

కళ్ళుము, ఆ మనసుస సార్థ  అయన వివ కాతామ ైన బుద ధని బటిట నియేంతిాేంచబడుతుేంద . ఈ శర్ీర్ము 
ర్థము అయతే ఆ ర్థానిా నడిపపద  బుద ధ  కదా, దానిని అధ్ ర్ోహ ేంచి ప్యాాణ ేంచేద  ఈ జీవాతా. చాల్ా 
బాగుేంద . 

నవననగారు: దీని వల్న మనసుసను నిగరహ ేంచేద  వివ కాతామ ైన బుద ధ  అని కూడా త ల్ుసాో ేంద . ఆ 

ఇేంద యాాల్ు ప్వార్ిాేంచే శబా్ ద  విష్యాల్కు భోకా అేంటే కర్ా ఫల్ానిా అనుభవిేంచేవాడు  ఈ జీవాతా 
అనామాట. 

అమమ: అేందుక ేవశముల్ో ల్ేని గుఱాఱ ల్ల్ా అదుప్ుల్ో ల్ేని ఇేంద యాాల్ు ఉనావాడికి మనసుసను 

నిగరహ ేంచ ేమేంచి బుద ధ  ల్ేనటేి .  

నవననగారు: అల్ా కాకుేండా అధయవసాయమ ైన బుద ధని కల్లగి మన్ోనిగరహము కల్వాడు ప్ర్మప్దానిా 

ప్ ేందుతాడు అని చ బుతున్ాార్ు.  

అేందుక ేఇేంద యాాల్ కేంటే వాటిని వశప్ర్చుక న్  శబ్, సార్శ, ర్ూప్, ర్స, గేంధ్ాద  విష్యాల్ు గొప్ావి 

అన్ాార్ు. వాటి కేంట ేగొప్ాద  మనసుస అన్ాార్ు. ఎేందుకేంటే మనసుసను వశేంల్ో ఉేంచుకోక పో్ తే అద  
ప్ూర్వ వాసనల్బటిట  ఆ విష్యాల్న్  తల్ేంచుకుేంట ేంటుేంద . అల్ాగయతే మఱి ధ్ాయనము, ఉప్ాసన ఎల్ా 
కుదుర్దు కదా! 

అమమ: ఆ మనసుసను నియేంతిాేంచేద  వివ చన్ాతాకమ ైన బుద ధ  కనుక బుద ధ  ఆ మనసుస కేంట ే

గొప్ాదనామాట.  

అమమ: ఆ బుద ధని ఉప్యోగిేంచే వాడు, మేంచి సేంకల్ాముతో ప్వార్ిాేంచడానికి ప్యాతిాేంచేవాడథ 

జీవాతా కదా, అేందుకే ఆ బుద ధ  కేంట ేజీవాతా గొప్ా అన్ాార్ు.  

నేను: కాని, అకుడ ేన్ాకు సమేంగా అర్ూేం కాల్ేదు.  తర్ువాత "మహతః ప్ర్మ్ అవయకామ్" అని కదా. ఈ 

వర్ుస కరమము చథసపా  సృష్ ట  జర్ిగేటప్ుాడు ప్కాృతి ప్ర్ిణామకరమముల్ా అనిప సాో ేంద . 
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మామయయ: అేంట!ే 

న్ ను: సృష్ ట ప్ర్ిణామము అవయకామ ైన ప్కాృతి నుేండ,ి మహతుా , దాని నుేండ ిబుద ధ , మనసుస, 

ఇేంద యాాల్ూ అవీ తయార్వుతాయ కదా. ఇప్ుాడు చ ప్ాబడిన కరమము కూడా అల్ాగే ఉేంద . 

అమమ: మామయయ చ బుతునాద  బుద ధ  కేంటే ఆతా అధ్ కుడు అని కదా "బుదేధ ః ఆతాా మహాన్ ప్ర్ః" 

అేంట.ే  

న్ ను: అల్ా కాదమాా బుద ధ  కేంట ేదానికి కార్ణమ ైన మహతుా , మహతుా  కేంట ేదానికి కార్ణమ ైన 

అవయకాము అయన మూల్ ప్కాృతి గొప్ావి అని చ బుతునాటినిప సాో ేంద . ఆ అవయకాము అయన ప్కాృతి 

వివ చనను కల్లగిన ప్ుర్ుష్ుడు అనగా జీవాతా గొప్ావార్ు అని చ బుతునాటుి  త ల్లయడేం ల్ేదథ ఈ 

మేంతాాల్ల్ో.  

అమమ: అేంట ేప్ుర్ుష్ుడు అేంట ేజీవాతా అని అేంటావా, ప్ర్మ ప్ుర్ుష్ుడ ైన ప్ర్మాతా కాదథ! 

మామయో: ర్ామేం చ బుతునాద  సాేంఖయ దర్శన్ానిా అనుసర్ిేంచి అమాా. వాళ్ుకు ప్ర్మాతాతో 

సేంబేంధము ల్ేదు. ఉనాద  ప్కాృతి, ప్ుర్ుష్ుడు అేంతే. 24 తతాా ాల్ు ఆ ప్కాృతికి సేంబేంధ్ ేంచినవనినీా, 25 

వ తతాాము జీవుడనీ వ ర్స  మొతాము 25 తతాా ాల్ు మాతమేా చ బుతార్ు.  

అమమ: అేంట!ే ఈ జగతుా కి అేంతటిక ీకార్ణ భూతుడు.... 

మామయో: ఒక ేవసుా వుక ిఱ ేండు ఉప్ాదాన కార్ణాల్ు ఉేండవు కదమాా, నీ చీర్కు ఉప్ాదాన కార్ణము 

ఏమిట ిఅేంట ేప్తాి అని చ బుతావు, అేంట ేప్తాి నుేండే నీ చీర్ వచిినదనామాట. మర్ొకదాని నుేండ ికాదు. 

అల్ాగే ఈ జగతాేంతా అవయకామ ైన మూల్ ప్కాృతి నుేండి వచిిేంద  అేంటార్ు వార్ు. అేందువల్న మఱి 
భగవేంతునితో సేంబేంధము ల్ేదు.  

అమమ: వీళ్ళువర్ో భసాాసుర్ుల్ల్ా ఉన్ాారే్. మనక ిమేంచి చేయ గోర్ిన ప్ర్మాతాన్  ల్ేకుేండా 

చేసాా మేంటున్ాార్ు.  

మామయో: ఇల్ా ఈ వాకాయల్ను అర్ూేం చేసుక న్ వార్ిని సర్ ిచేయడానికే ఈ అధ్ కర్ణము వచిిేంద .  
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అమమ: అేంట ేఈ జగతసృష్ టకి కార్ణము మూల్ ప్కాృతి కాదు ప్ర్మాతేా అని నిర్ూప ేంచడానికి 

అనామాట. దీనిల్ో ఎనిా సథతాాల్ు మామయాయ! దీనిని "ఆనుమానికాధ్ కర్ణము" అని ఎేందుకేంటార్ు.  

మామయో: 7 సథతాాల్మాా. మొదట ిసథతమాు మొదటి ప్దానిా బటిట  దీనికి ఆ పపర్ు వచిిేంద  

అనుకోవచుి. అేంతేకాక "ఆనుమానికము" అేంటే అనుమాన ప్మాాణముచేత త ల్ుసుక నబడే అవయకాము 
అేంట ేమూల్ ప్కాృతి అన్  సాేంఖుయల్ వాదానిా  సర్ి చేసథా  కదా ఈ అధ్ కర్ణము ప్ాార్ేంభము అయేద .  

ఇేంక ఈ అధ్ కర్ణముల్ో మొదట ిసథతమాు: 

"ఆనుమానికమపి ఏకతష్ామ్ ఇతి చ్త్ న శరీరరూపక వినోసే 

గ్ృహీత్్ః ద్రియతి చ.......1-4-1" 

అేంటే 

ఏకేష్ామ్: క నిా ఉప్నిష్త్ శాఖల్ల్ో(కఠవలి్లల్ో) 

ఆనుమానికమ్ అప : అవయకామనబడే మూల్ ప్ాకృతి (జగతాుర్ణముగా చ ప్ాబడుతోేంద ) 

ఇతి చేత్: అని అనాటియతే 

న: అద  సర్ికాదు 

శర్ీర్ర్ూప్క వినయసా గృహీతేః: (ర్థేం, ర్థ సార్థ  మొదల్ెైన) ర్ూప్ముల్ల్ో (ర్థముగా) ర్ూప్ ధ్ార్ణమ ైన 

శర్ీర్ానిా (అవయకామని) గరహ ేంచుట చేతను, దర్శయతి చ: (వాకయ శేష్ము ఇటుల్న్ ) చథప్ుట చేత కూడ 

(అవయకామనిన మూల్ ప్కాృతి కాదు) 

 అమమ: క ేంచ ేం వివర్ిేంచేండి మామయాయ! 

మామయో: ఈ సథతమాుల్ో ప్ూర్వ ప్క్ష్ము, స దాధ ేంతముకూడా బాదర్ాయణుల్ే వివర్ిేంచేర్ు. అేందు 

వల్న సుల్భేంగాన్  అర్ూేం చేసుకోవచుి.  

ఇేంతకుముేందు అనుకునాటుి  అవయకాము అేంటే "ప్కాృతి" అని అర్ూము చ ప్ుాకుేంటే అద  సర్ికాదు. 
ఎేందుకేంట ేఆ మేంతాాల్ల్ో వచేి ర్థము, ర్థ సార్థ  మొదల్ెైన ర్ూప్క సమాసాల్ల్ోని ప్దాల్ు ఆతాను 
ర్థసుూ డు గాను, శర్ీర్ానిా ర్థేం గాను, బుద ధని సార్థ గాను, మనసుసను కళ్ళుము గాను, ఇేంద యాాల్ను 
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గుఱాఱ ల్ుగాను, విష్యాల్ను అవి ప్వార్ిాేంచు మార్ాగ ల్ు గాను చ బుతున్ాార్ు కదా. అదే 
మేంతాాల్ల్ో"విజఞా న సార్థ ః యసుా  మనః ప్గారహవాన్ నర్ః సః అధవనః ప్ార్మాపో్ ాతి తద వష్ోణ ః ప్ర్మమ్ 

ప్దమ్" అేంట ే"అధయవసాయ జఞా నము కల్లగ ిమనససను కళ్ళుము కల్లగిన ఉప్ాసకుడు సేంసార్మున 

కావల్ ఆ శీరమహా విష్ుణ వు వ ేంచేస  యుేండు ప్ర్మప్దానిా చేర్గల్డనీ" చ పపార్ుకదా.  అేంట ేఆ 

జీవాతాకు ప్ర్మప్దానిా చేర్డానికి అతయేంత ముఖయమ ైనద  ఆతా అన్  ర్థ కునకు ర్థముగా 
వర్ిణేంచబడినద  శర్ీర్ము. "శర్ీర్మ్ ఆదయమ్ ఖల్ు ధర్ా సాధనమ్" అని కదా కాళిదాసు సథకిా. 

ర్ామేం చ ప ానటుి  ఇకుడ "ఆతాా మహాన్ ప్ర్ః" అనాప్ుాడు "మహాన్" అేంటే మూల్ ప్కాృతి ప్ర్ిణామ 

ర్ూప్మ ైన "మహతుా " గొప్ాదని ఇకుడ అర్ూము కాదు, గొప్ాద ైన జీవాతా (బుద ధ  కేంటె) అధ్ కుడు అని 

అర్ూము. తర్ువాత వాకయముల్ో "మహతః ప్ర్మ్ అవయకామ్" అేంటే "ఆ మహతుా  కేంటే" అని కాక "ఆ 

గొప్ాద ైన జీవాతా కేంటే అనినీా, "ప్ర్మ్ అవయకామ్" అేంటే   "గొప్ాద  అవయకామ ైన ప్ాకృతి" అని కాక 

"గొప్ాద  మూల్ ప్కాృతి ప్ర్ిణామమ ైన శర్ీర్ము" అని అర్ూేం చేసుకోవాల్ల. అేంటే ఆ జీవాతా కేంటె గొప్ాద  
శర్ీర్ము అని అర్ూము. 

తర్ువాత వాకయముల్ో "అవయకాా త్ ప్ుర్ుష్ః ప్ర్ః" అనాచోట అవయకామ్ అేంట ేప్కాృతి అనీ, ప్ుర్ుష్ః అేంటే 
జీవాతా అనీ అర్ూము కాదు, "అవయకామ్" అేంట ేమన ఈ శర్ీర్ము, "ప్ుర్ుష్ః" అేంటే ప్ర్మ ప్ుర్ుష్ుడ ైన 

ప్ర్మాతా. అేందువల్న ఆ శర్ీర్ము కేంటె గొప్ాద  సర్ావేంతర్ాయమియ ై సమసామును నియమిేంచి, 

నిగరహ ేంచు ప్ర్మాతా. ఆ ప్ర్మ ప్ుర్ుష్ుని వశప్ర్చుకోవడమే చివర్ిమ టటనామాట.  

ఏతావతా ఈ మేంతాాల్కు అర్ూము "ఇేంద యాముల్ కేంటె విష్యముల్ు, వాటి కేంటె మనసుస, మనసుస 
కేంట ెబుద ధ , బుద ధ  కేంటె జీవాతా, జీవాతా కేంట ెశర్ీర్ము, శర్ీర్ము కేంటె ప్ర్మాతా గొప్ావి. ఆ ప్ర్మాతా 
కేంట ెగొప్ాద  ల్ేదు" అని అర్ూము. ఈ మేంతాాల్ు జీవాతాకు ఉజీజవనము గుర్ిేంచి ప్ర్మప్దమును 
ప్ ేందడేం గుర్ిేంచి చ బుతున్ాాయ, అేంత ేతప్ా సృష్ ట కరమము కాదు. అసల్ు ఇకుడ సృష్ ట కరమము చ ప్ా 
వల్స న సేందర్భము కూడా కాదు. అేందువల్న మహతుా , మూల్ ప్కాృతి, సృష్ ట కరమము అనుకుేంట  

తప్ుాదార్ ిప్టటకూడదు. సమేంగా అర్ూేం చేసుకుేంటే ఆ కరమము ఇకుడ కుదర్దు కూడా.  

అమమ: ఇేంద యాాల్ను వశ ప్ర్చు కోవడేంతో ప్ాార్ేంభేంచి ప్ర్మాతాను వశ ప్ర్తుకోవడేం దాకా 

వ ళిుపో్యన్ారే్. ప్ర్మాతాను వశప్ర్చుకోవడేం ఎల్ాగో! 
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మామయో: చాల్ా సుల్భేం అేంటార్ు వ దాేంత దేశకుల్ు. ఆ ప్ర్మాతా మన ప్ాప్ాల్కు కోప ేంచి మనపెై 

ప్యాోగిేంచ ేనిగరహాసాా ా ల్కనిాటికీ ఒక ేఒక ప్తాయసారము ఉేందట. "ప్తాయసారమ్ అేంజల్లః అసౌ తవ నిగరహాసపా ర" 
అేంట ేఆ నిగరసాా ా ల్కనిాటికీ ప్ాతయసారము శర్ణాగతి త ల్లపప "అేంజల్ల" ఒకుట.ే  

దీనిపెైన మర్ొక మ టుట  ల్ేదు, గమాయనిా చేర్డానికి ఇదే చివర్ి మ టుట  అనామాట. ఆ గమయము 
శీరవ ైకుేంఠమే. న్ానాగార్ు: ఇకుడ ఈ "అవయకాము" అన్  ప్దము గుర్ిేంచ ేకదా ఈ తగువు అేంతా. 
సాేంఖుయల్ు దానిని మూల్ ప్ాకృతి అనీ, మన వార్ు శర్ీర్మనీ, అేంటున్ాార్ు అేంతే కద. ఈ శర్ీర్ము కూడా 
మూల్ ప్కాృతి ప్ర్ిణామమే, అటాి ేంటప్ుాడు దీని కోసేం ఇేంత ... 

మామయో: అసల్ు విష్యేం అద  కాదు. జగతాుర్ణతావనిా మూల్ ప్కాృతికి ఆప్ాద ేంచి, అసల్ు 

జగతాుర్ణుడ ైన ప్ర్మాతాను కనుమర్ుగు చేయడేం ప్ామాదకర్ేం. ఆ భావము తొల్గిేంచడేం కోసేం 
ఇదేంతా చ ప్ావల్స  వచిిేంద . 

అమమ: తర్ువాత మేంతాముల్ో "సర్ేవష్ు భూతేష్ు గూఢః ఆతాా న ప్కాాశతే దృశయతే తు అగరయయా 

...సథక్ష్ాదర్ిశభః దృశయతే" అన్ాార్ు. అేంట ేఇకుడ "ఆతా" అేంటే అనిాటికీ అేంతర్ాయమి అయన ప్ర్మాతా 
అన్ న్ా? "అనిా ప్ాాణుల్యేందు అేంతర్ాయమిగా గూఢముగా ఉేంటాడు, ఏకాగరత కల్లగిన సథక్ష్ా జఞా నము 
వల్న గరహ ేంప్ బడుతాడు" అన్ాార్ు, అేంటే! 

మామయో: బృహదార్ణయకోప్నిష్తుా  ల్ో అేంతర్ాయమి బాాహాణముల్ో చదువుకున్ాాము కదా, ప్ర్బహాా 

ప్ృథ వి ల్ోప్ల్ ఉేంటాడు, దానిని నియమిసాా డు, కాని ప్ృథ విక ిత ల్లయదు....జీవాతాల్ో ఉేంటాడు, దానిని 

నియమిసాా డు, కాని జీవాతాకు త ల్లయడు...అని ఇల్ా ఎన్ోా సార్ుి  చ ప్ుాకున్ాాము. ఇకుడ త ల్లయక 

పో్ వడేం ఎేందుకేంటే "యవనికా మాయా" అని యామునుల్ు అనాటుి  "మాయ" అన్  త ర్ వల్న. అయత ే

ఈ త ర్ మనకు అడడమవుతుేంద  కాని, ప్ర్మాతాకు అడడము కాదు. ఆయన ఈ జగతుా నథ, మనేందర్ినీ 

గమనిేంచగల్డు కాని మనమాయనను గరహ ేంచల్ేము, క నిా కారి్ల్ో అదా్ ల్ దావర్ా ల్ోప్ల్ల వార్ు బయటి 
వార్ిని చథడగల్ర్ు కాని బయటి వార్ు ల్ోప్ల్ల వార్ిని చథడల్ేర్ు కదా, అల్ాగనామాట. అయత ేకృష్ణ  
భగవానుడు "మమ మాయా దుర్తయయా" అనినటుి  ఈ మాయను మనము తొల్గిేంచుక నల్ేము కాని, 

సర్ుసు ల్ో స ేంహము ర్ిేంగ్ మాసటర్ు మాట వినునటుి  ఈ మాయ ఆయన చేత నియేంతిాేంచ బడి ఆయన 

చేతన్  తొల్గిేంప్బడుతుేంద . అేందుచేత ఆయన తనను తాను మనచేత దర్ిశేంప్ చేసుక నవల్ెను తప్ా 
మనము ఆయనను మనముగా గరహ ేంచల్ేము" అనా విష్యము త ల్ుప్ుటకు కర్ాణ  ప్యాోగము 
"దృశయత"ే అేంటే "గరహ ేంచబడును" అని వాడేర్ు. 
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అమమ: "మనస  విల్స  తాక్షణణ  భకిా స దాధ ేంజన్ న" అని ప్ర్ాశర్ భటటర్ు వార్ి "శీరగుణ ర్తా కోశము" ల్ో ద వయ 

సథకిా కదా! 

నేను: తర్ువాత మేంతమాుల్ో "మనసీ" అని వాడేర్ేమిటి, "మనస " అని కదా ఉేండాల్ల! 

మామయో: అద  వ ైద క వాయకర్ణము. అల్ాగే "వాక్" ప్దానిా "వాచమ్" అని ద వతీయా విభకాయేంతముగా 

ప్ర్ిగణ ేంచుకోవాల్ల. అేంట ే"బాహ్యేంద యాాల్నీా మనసుస యొకు అధ్ీనము చేయవల్ెనని" దానికర్ూము. 
ఇక మనసుసను అధయవసాయ ర్ూప్ బుద ధకి అధ్ీనముగా చేయాల్ల. "న్ ను ఆతా, ప్ర్మాతా తతాాముల్ను 
త ల్లస క ని తీర్వల్ెను" అను దృఢ సేంకల్ాము ఉేండవల్ెననామాట.  

నవననగారు: "బుద ధమ్ మహతి ఆతాని నియచేేత్" అేంటే ప్ధా్ానమ ైన కరా్ జీవాతా అన్  కదా! 

మామయో: కర్ాల్ను చేస  కర్ా ఫల్ాల్ను అనుభవిేంచవల్స నద  జీవాతాయే కదా! తర్ువాత "ప్ర్ాతుా  

తత్ శుర తేః" అన్  బహాా సథతమాుల్ో ఇేంకా వివర్ేంగా చ ప్ుాకుేందాము.  

నవననగారు: "శ్ాంత్్ ఆత్మని" అంట ేపరమాత్మ యంద్ు అని కద్వ! 

మామయయ: అవును. కామ, కరో ధ్ాదుల్ను ఊర్ిా ష్టుము అని అేంటార్ు. ఇటిట ఊర్ిా ష్టు ర్హ తుడ ైన 

ప్ర్మాతాకు మన ఆతాను అర్ిాేంచాల్నామాట. జీవుడు ఇేంద యాాల్ను తన వశముల్ో ఉేంచుకోవాల్ల. 

కాని తనను ప్ర్మాతా వశేం చేయాల్ల.  

ఇల్ా కర్ా, జఞా న్ాేంగకమ ైన ధ్ాయన సవర్ూప్ానిా త ల్లస క నుటకు ఆచార్ుయల్ను ఆశరయేంచి తతోా వాప్దేశము 
ప్ ేంద  సాధన చేయాల్ల. ఇద  అస  ధ్ార్ా వతాము వేంటిద , ఘోర్ార్ణయ మార్గ ప్యనము వల్ె 
దుసాసధయమ ైనద . అటిట  దీనిని సాగిేంచినప్ుాడే మోక్ష్ ప్ాాప ా  కల్ుగునని చ బుతున్ాార్ు ఈ మేంతాాల్ల్ో. 
ఇల్ా సాధన చేయాల్ేంట ేశర్ీర్ము కావాల్ల కదా. అేందుకే అవయకాము అేంటే శర్ీర్ము అని అద  జీవాతాకు 
అతయేంత ప్ధా్ానమ ైనదని చ బుతున్ాార్ు ఈ మేంతాాల్ల్ో. 

నేను: కాని అవయకాము అేంటే వయకాము కానిద , అేంటే unmanifested అని, మన ఇేంద యాముల్చే 

గరా హయము కానిద  అని కదా అర్ూము. ప్తాయక్ష్ేంగా త ల్ుసథా  ఉనా ఈ మన శర్ీర్ానిా అవయకాము అని ఎల్ా 
చ బుతాము.  

మామయో: దనీికి తర్ువాత సథతమాు చథడాల్ల.  



12 
 

అమమ: ఏమిటి ఆ సథతమాు మామయాయ! 

మామయో:  

సూక్ష్మమ్ త్ు త్ద్రహత్వాత్.....1-4-2" 

అేంట ే 

సథక్ష్ామ్ తు: (ప్ేంచ భూతాల్కూ) సథక్ష్ా స ూతి అయన మూల్ ప్కాృతే(శర్ీర్మ ై అవయకాముగా చ ప్ాబడుట) 

తదర్హతావత్: (సథూ ల్మ ైన శర్ీర్ స ూతిల్ోనికి ప్ర్ిణామము చ ేందుట) అేందుచే ప్ుర్ుష్ార్ూముల్ు ప్ ేందుట 

సాధయమగుట వల్న 

అనగా 

ఇచిట అవయకాము అని చ ప్ాబడినద  శర్ీర్మే. ఎేందుకేంటే సథక్ష్ా ర్ూప్మునేందు అవయకామ ై యుేండ డి 
మూల్ ప్కాృతి శర్ీర్ముగా ప్ర్ిణామము చ ేంద , అేందువల్నన్  ప్ుర్ుష్ార్ూముల్ు ప్ ేందుట సాధయమగును.  

అమమ: క ేంచ ేం వివర్ిేంచేండి మామయాయ! 

మామయో: ఈ శర్ీర్ము వచిినద  అవయకాముల్ెైన భూత సథక్షణాల్ నుేండియే కదా! 

నేను: భూత సథక్షణాల్ు అేంటే! 

మామయో: సథక్షణావసూ  ల్ో ఉనా ప్ేంచ భూతాల్ు అనుకో. అతయేంత సథక్షణావసూల్ో అవయకామ ైన 

స ూతిల్ోనునా ఈ భూత సథక్షణాల్ ప్ర్ిణామము వల్నన్  కదా ఈ శర్ీర్ము వచిినద . అవయకామ ైన మూల్ 

ప్కాృతి నుేండి మహతుా  తర్ువాత అహేంకార్ము, భూతాద , తర్ువాత ప్ేంచ తన్ాాతాల్ు, ప్ేంచభూతాల్ు, 

వాటితో ఈ శర్ీర్ాల్ు తయార్వడేం...।ఈ ప్కాిరయ అేంతా ఇేంతకు ముేందు తతాా తయాము ల్ాేంటి గరేంథాల్ల్ో 
మీర్ు చదువుక న్  ఉేంటార్ు. అసల్ు ఈ ప్ేంచ భూతాల్ల్ో కూడా అనీా శబ్, సార్శ, ర్ూప్, ర్స, 

గేంధముల్చే వయకాముల్ు కావు. అేంట ేఉదాహర్ణకు తేజసుసకు ఆకార్ము, ర్ుచి, వాసన అేంట  ఉేండవు 
కదా. ఇల్ాేంటి ప్ేంచభూతాల్తో తయార్యన శర్ీర్ము వయకాము అనడానికి కూడా మనక ిదాని గుర్ిేంచి 

ఎేంత త ల్ుసును కనుక. మన శర్ీర్ము గుర్ిేంచి ఎన్ోా వివర్ాల్ు మనకు త ల్లయవు. అేందుచేత 

అవయకామ ైన మూల్ ప్కాృతి నుేండి వచిిన ఈ శర్ీర్ము అవయకామనడేంల్ో దోష్ము ల్ేదు. 
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నేను: కాని వయకాము అయన అేంటే ఇేంద యా గరా హయము అయన ర్థముతో పో్ ల్లి కదా చ బుతున్ాార్ు 

శర్ీర్ానిా ఈ మేంతాాల్ల్ో.  

మామయో: ఎేందుకేంటే ప్ుర్ుష్ార్ాూ ల్ని సాధ్ ేంచాల్ేంటే శర్ీర్ము కావాల్ల. శర్ీర్ము ల్ేకుేండా జీవాతాకు 

కర్ా చేయడేం, ఫల్ానిా అనుభవిేంచడేం కూడా కుదర్దు. ర్థము ల్ేకుేండా ర్థ కుడు ప్యాాణము 
చేయల్ేడు, గమాయనిా చేర్ల్ేడు కదా. మన గమాయనిా మనేం చేర్ాల్ల అేంటే అద  శర్ీర్ముతోన్  
సాధయమవుతుేంద . అేందుకే ఇకుడ శర్ీర్ానిా ర్థముతో పో్ ల్లి చ పపార్ు.  

నేను: మఱ,ి మనము చని పో్యనప్ుాడు, ఈ శర్ీర్ము ఉేండదు కదా! 

మామయో: ఈ శర్ీర్ము ల్ేకపో్ తే మఱియొక శర్ీర్ము వసుా ేంద , సథక్ష్ా శర్ీర్మో, ద వయ శర్ీర్మో, 

యాతన్ా శర్ీర్మో ఏదో  ఒక శర్ీర్ము ల్ేకుేండా జీవాతాకు ఫల్ానుభవము సేంభవము కాదు. చివర్కు 
ప్ర్మప్దము వ ళిున్ా జీవుడు అకుడ ప్ర్మాతాానుభవానికి తగిన ప్ేంచోప్నిష్ణాయమ ైన  శర్ీర్మును 
ప్ ేందుతాడు. అేందుకే "ఆతానః భోగాయతనమ్ శర్ీర్మ్" అని చ బుతార్ు.  

నేను: మఱ ిఈ శర్ీర్ానికి కార్ణము ప్కాృతి కాదా! 

మామయో: ఆ ప్కాృతికి కార్ణము ప్ర్మాతా. అచితాదార్ూమ ైన ప్కాృతికి సేంకల్ాము చేయడేం కాని, 

కార్య నిర్ావహకతవము కాని కుదర్దని ఇేంతకు ముేందు సథతాాల్ల్ో చదువుకున్ాాము. 

న్ ను: అేంట ేమూల్ ప్కాృతి మనకు ఉప్యోగప్డే శర్ీర్ముగా మార్డానికి కూడా కార్ణము ప్ర్మాతేా 

కనుక, మూల్ ప్కాృతికి జగతాుర్ణతవ సామర్ూయము ల్ేదు అేంటార్ు! 

మామయో: న్ ను అనడేం కాదు. భగవదాాదర్ాయణుల్ు, భాష్యకార్ుల్ు అదే చ బుతున్ాార్ు తర్ువాత 

సథతమాుల్ో. 

అమమ: తర్ువాత సథతమాు ఏమిటి మామయాయ! 

మామయో:  

"త్ద్ధీనత్వాత్ అరథవత్......1-4-3" 

అేంట ే 
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తదధ్ీనతావత్: (ప్ర్మాతాకు) అధ్ీనముల్ో ఉేండడేం వల్న 

అర్ూవత్: (మూల్ ప్ాకృతి) ఉప్యోగము కల్లగినద (శర్ీర్ము) అయనద .  

అనగా 

ఆ ప్ర్మాతాకు అధ్ీనముల్ో ఉేండడేం వల్న ఆ మూల్ ప్కాృతి ఉప్యోగము ఉనా శర్ీర్ము గా 
అయనద .  

అమమ: క ేంచ ేం వివర్ిేంచేండి మామయాయ! 

మామయో: ఈ శర్ీర్ము కూడా మూల్ ప్ాకృతి ప్ర్ిణామమే అనీ, అేందుచేత ఇద  కూడా అవయకాముగా 

ప ల్ువబడ వచుిననీ ఇేంతకు ముేందు చ ప్ుాకున్ాాము. ఇల్ా భూత సథక్షణాల్ నుేండి ప్ాేంచ భౌతికమ ైన 

శర్ీర్ాల్ు తయార్వడానికి కార్ణము మనకు ఉప్యోగ కార్కేంగా ఉేండడానికి అని కూడా 
అనుకున్ాాము. సాేంఖుయల్ు కూడా ఇదే చ బుతార్ు. కాని, సాేంఖుయల్ు అనాటుి  మూల్ ప్కాృతియ ే

జగతాుర్ణము అనడేం సర్ి కాదు. ఎేందుకేంటే ఇల్ా జడము, అచితుా  అయన మూల్ ప్కాృతి తనేంత 

తాను ప్ర్ిణామము చ ేందల్ేదు కదా. భగవదాామానుజుల్ స దాధ ేంతముల్ో మనము అర్ూము చేసుక న 

వల్స నద  ఏమిటి అేంటే "సర్ేవష్ు, భూతేష్ు ఆతాా ఏష్ః" అని "అనిా భూతముల్యేందు అేంతర్ాయమిగా 
ప్వా శేంచి యునా ప్ర్మాతా" అని పెై మేంతాముల్ో చ ప్ాబడినటుి  "మూల్ ప్కాృతి మొదల్ుక ని అనీా 

ప్ర్మాతాకు శర్ీర్ము గాను, ఆయనకు వశ వర్ుా ల్ు గాను ఉేండ ిఆయన సేంకల్ాము చేతన్  ప్యాోజన 

కార్ుల్వుతున్ాాయ" అనా విష్యము. దీనిన్  ఈ సథతమాుల్ో "తదధ్ీనతావత్" అని చ ప్ాడేం వల్న 

త ల్ుసాో ేంద . 

శుర తి, సాృతుల్ల్ో అనిాేంటిల్ో జగతుా యొకు ఉతాతాి, ప్ళా్యముల్ు వర్ిణేంచుచోటి సర్ేవశవర్ుని 

మహ మను వర్ిణేంచు చోటిను కూడా ప్ాకృతి, వికృతుల్ను, జీవుడును కూడా సర్ేవశవర్ాతాకముగా 
చ ప్ాబడినవి. ఎటిన "ప్ృథ వయప్ుస ప్లాీయతే" ప్ృథ వి ఉదకమునేందు లీనమగు చునాద . అని 

మొదల్ుపెటిట "తన్ాాతాాణ  భూతాదౌ లీయేంత ేభూతాద ః మహతి లీయత ేమహాన్ అవయకేా అవయకామ్ అక్ష్ర్ే 
లీయత ేఅక్ష్ర్మ్ తమస  లీయతే తమః ప్ర్ ేదేవ ఏక ీభవతి" అని సుబాల్ోప్నిష్త్ "ప్ేంచ తన్ాాతలా్ు 
భూతాద  యేందు ల్యమగుచునావి, భూతాద  మహతుా నేందు, మహతుా  అవయకామున, అవయకాము 
అక్ష్ర్మునేందు లీనమగుచునాద . అక్ష్ర్ము తమసుస నేందు, తమసుస ప్ర్మాతా యేందు లీనమగు 
చునావి."అని కదా చ బుతుేంద .  
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అల్ాగే మర్ొక చోట "యసయ ప్ృథ వీ శర్ీర్మ్ యసాయప్ః శర్ీర్మ్ యసయ వాయుః శర్ీర్మ్ యసయ తేజః 
శర్ీర్మ్ యసయ ఆకాశః శర్ీర్మ్ యసయ అహేంకార్ః శర్ీర్మ్ యసయ బుద ధ ః శర్ీర్మ్ యసయ అవయకామ్ శర్ీర్మ్ 

యసయ అక్ష్ర్మ్ శర్ీర్మ్ యసయ మృతుయః శర్ీర్మ్ ఏష్ సర్వ భూతాేంతర్ాతాా అప్హత ప్ాప్ాా ద వయయ దేవయ 
ఏకో న్ార్ాయణః" అని ఎవనికి ప్ృథ వి, ఉదకముల్ు, వాయువు, ఆకాశము, అహేంకార్ము, మృతుయవు 
శర్ీర్ముల్ో, అతడు సర్వ భూతాేంతర్ాతాయు, ద వయసవర్ూప్ుడగు దేవుడు ఒకుడు న్ార్ాయణుడు" అని 

చ ప్ాబడినద . భగవదీగ తల్ో కూడా "భూమిః ఆప్ః అనల్ః వాయుః ఖమ్ మన్ో బుద ధర్వచ అహేంకార్ 

ఇతీయమ్ మే భన్ాా ప్కాృతిః అష్టథా" అని "భూమి, ఉదకముల్ు, అగిా, వాయువు, ఆకాశము, మనసుస, 
బుద ధ , అహేంకార్ము అని న్ాయొకు ప్కాృతి ఎనిమిద  విధముల్ు కల్ద . "అప్ర్ ేయమితసాాన్ాయమ్ 

ప్కాృతిమ్ విద ధ  మే ప్ర్ామ్ జీవభూతామ్ మహాబాహమ  యయేదమ్ ధ్ార్యతే జగత్"అని "ఓ అర్ుజ న్ా! ఇద  
గొప్ాద  దీనికేంట ెగొప్ాద యు జీవ సవర్ూప్మును అగు ప్కాృతి న్ాద  వ ర్ొకటి కల్దు. దానిచే ఈ 

జగమేంతయు ధర్ిేంచబడుచునాద ." అని "ఏతదో యనీని  భూతాని సర్ావణ  ఇతి ఉప్ధ్ార్య అహమ్ 

కృతసనసయ జగతః ప్భావః ప్ళా్యః తథా" అనగా "సమసా భూతముల్ును ఈ ప్కాృతినుేండి వచుిచునావి. 

న్ నీ సకల్ ప్పా్ేంచముయొకు ఉతాతాికి, ల్యమునకును కార్ణభూతుడను. ""మతాః ప్ర్తర్మ్ న్ానయత్ 

కిేంచిదస ా  ధనేంజయ మయ సర్వమిదమ్ పో్ా తమ్ సథతే ామణ గణా ఇవ" అనగా "న్ా కేంట ెవ ర్ుగా గొప్ాద , 
సర్ావధ్ార్మయనద  ఏమియు ల్ేదు. మణుల్ు సథతామును ఆధ్ార్ముగా చేస క ని దేండయేందు నిల్చి 

యునాటుి  ఈ సమసా భూతముల్ును నన్ ా ఆధ్ార్ముగా న్ాయేందే యునావి. " అని కదా 
చ ప్ాబడినద .  

విష్ుణ  ప్ుర్ాణముల్ో కూడా "వయకామ్ విష్ుణ ః తథా అవయకామ్ ప్ుర్ుష్ః కాల్ ఏవచ (వి.ప్ు. 1-2-18) " అని 

వయకామును( సథూ ల్ ప్పా్ేంచము), విష్ుణ వును, అవయకామును(మూల్ ప్కాృతి), ప్ుర్ుష్ుడును(జీవాతా), 
కాల్మును అని చ ప ా"ప్కాృతిః యా మయాఖాయతా వయకాా వయకా సవర్ూప ణీ ప్ుర్ుష్శి అప  ఉభౌ ఏతౌ 
లీయేత ేప్ర్మాతాని" అని వయకాా వయకా సవర్ూప్మ ైన ఉభయవిధ ప్కాృతియు, జీవాతాల్ును ఈ ఱ ేండును 
ప్ర్మాతాయేంద ేల్యమగుచునావి" అనినీా"ప్ర్మాతాా చ సర్ేవష్ామ్ ఆధ్ార్ః ప్ర్మేశవర్ః విష్ుణ న్ామా 
న వ దేష్ు వ దాేంతేష్ు చ గీయతే" అనగా వాటి యనిాటికినీ ల్ోననుేండి నియేంతిాేంచు అనగా 
ప్ర్మేశవర్ుడు ప్ర్మాతాయే ఆధ్ార్ భూతుడు. అతడే విష్ుణ వు వ దాల్ల్ోను, ఉప్నిష్తుా ల్ల్ోను 
చ ప్ాబడుచున్ాాడు." అని ప్ర్మాతాయ ేసర్వ కార్ణభూతుడనినీా, ఈ సమసాా నీా నియేంతిాేంచి, 

ప్వార్ిాేంప్చేసపవాడనీ ఆయన్  విష్ుణ వనీ ఎన్ోా సార్ుి  చ ప్ాబడినద . 

నేను: ప్ర్మాతా సేంకల్ాము వల్నన్  ప్యాోజనము స ద ధ సాో ేంద  అేంటే అవయకామనబడే మూల్ ప్కాృతి 

వల్న, దాని గుర్ిేంచి త ల్ుసుక నడేం వల్న ప్యాోజనము ల్ేదేంటార్ా! 
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మామయో: ఆ వివర్ాల్కు తర్ువాత సథతమాు చథడాల్ల.  

అమమ: ఏమిటి ఆ సథతమాు మామయాయ! 

మామయో:  

"జతాయత్వావచనవత్ చ....1-4-4" 

అేంటే 

జేాయతావవచన్ాత్ : (ముముక్షువునకు) త ల్ుసుక న వల్స నద గా (అవయకాా నిా) చ ప్ాక ప్ో వడేం చేత 

చ: కూడ 

అనగా 

ఇకుడ చ ప్ాబడిన అవయకాము శుర తుల్ల్ో ఎకుడా ముముక్షువునకు మోక్ష్ము క ఱక   త ల్లస క న 

వల్స నద గా చ ప్ాబడల్ేదు కనుక కూడా శర్ీర్ము ప్కాృతి ప్ర్ిణామమనియు, ముముక్షువునకు 
జేాయము కానకుర్ల్ేదనియు త ల్ుసోా ేంద .  

అమమ: క ేంచ ేం వివర్ిేంచేండి మామయాయ! 

మామయో: వయకామనబడేద  ఈ కనబడుతునా సథూ ల్మ ైన జగతానినీా, అవయకామన్ ద  దీనికి కార్ణమ ైన 

మూల్ ప్కాృతి అనీ సాేంఖుయల్ు చ బుతార్మాా! అేందువల్న ఈ జగతాుర్ణ భూతమ ైన మూల్ప్కాృతిని 

త ల్ుసుకుేంటే మోక్ష్ేం స ద ధసుా ేందని వార్ ినమాకము.  

అమమ: మఱ.ి.. 

మామయో: ఈ సథతమాుల్ో ఆ అభప్ాాయానిా సర్ి చేసుా న్ాార్ు. మూల్ ప్కాృతికి శుర తుల్ల్ో ఎకుడా 

జేాయతవమును చ ప్ాల్ేదు..... 

నేను: జేాయతవము అేంటే! 

మామయో: జఞా తుమ్ యోగయమ్ జేాయమ్ అని కదా వుయతాతాి. అేంటే త ల్లస క నుటకు యోగయమ ైనద , 

అనగా త ల్లస క నుట వల్న ప్యాోజనమును ఆప్ాద ేంచునద . "ఉప్నిష్త్"  మోక్ష్ శాసారము కనుక ఆ 
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ప్యాోజనము మోక్ష్మనామాట. కాని ఉప్నిష్తుా ల్ల్ో ఈ ప్కాృతిని త ల్ుసుక నుట వల్న మోక్ష్ము 
స ద ధసుా ేందని ఎకుడా ల్ేదు. "ఆతాా వా అర్ ేశరర తవయః మేంతవయః నిద ధ్ాయస తవయః దాష్టవయః" అని వినుటకు, 
మననము చేయుటకు, ధ్ాయనము చేయుటకు, దర్ిశేంచుటకు యోగయమ ైనద  మోక్ష్ప్ాదాయకమ ైనద  
ప్ర్మాతా అన్  చ బుతుేంద  ఉప్నిష్త్.  

అేందువల్న జగతాుర్ణమూ ప్ర్మాతాయ,ే ముముక్షువునకు ధ్ేయయము, జేాయమూ కూడా 
ప్ర్మాతాయ.ే ఈ విష్యమే "కార్ణమ్ తు ధ్ేయయః" అని చ బుతార్ు.  గజేేంద ామోక్ష్ణ ఘటటముల్ో "నమో 

నమసపాఽఖిల్ కార్ణాయ" అని కదా శీరమన్ాార్ాయణునిా ప్ాార్ిూసాా డు గజేేందుాడు. అేందువల్న 

అచితాదార్ూమ ైన ప్కాృతి మోక్ష్ ప్దాాత కాన్ ర్దు, ముముక్షువునకు జేాయముగా  శుర తుల్ల్ో 
చ ప్ాబడల్ేదు అని ఈ సథతాానికి తాతార్యము. 

భగవదీగ తల్ో "ఈశవర్ః సర్వ భూతాన్ామ్ హృదే్శే అర్ుజ న తిష్ఠ తి భాామయన్ సర్వభూతాని యేంతాార్ూఢాని 

మాయయా తమేవ శర్ణమ్ గచే" 

"ప్కాృతి యేందుేండు ఈ సమసా ప్ాాణుల్ హృదయమున సర్ేవశవర్ుడు ఉేండి వాటిననిాటినీ తన 

జఞా నముచే తిాప్ుాచున్ాాడు. వానిన్  శర్ణు జొచుిమా" అని చ పపాడు కృష్ణభగవానుడు.అేంతర్ాయమి 

బాాహాణమున "య ఆతాని తిష్ఠ న్" ఇతాయద  వాకాయల్ల్ో ఆ ప్ర్మాతా సమసామును సాక్షణతుర్ిేంచుచు 
నియమిేంచుచున్ాాడని చ ప ా, "న్ానయతః అస ా  దషా్ాట " అను వాకయమున ఇతని కేంటె నియామకుడు ల్ేడు 
అని చ ప్ాబడిేంద . అేందుకే పెై మేంతమాుల్ల్ో "తదయచేేత్ శాేంత ఆతాని" అని "ఆ జీవాతాను 
సర్ావేంతర్ాతాయగు ప్ర్మాతా యేందు ల్గామ ై యుేండునటుి  నియమిేంచవల్ెనని" చ పపార్ు. 

 నేను: మఱ ిఇకుడ చ ప్ాబడిన కఠోప్నిష్త్ మేంతాాల్ బటిట అవయకాము గొప్ాద  అని చ బుతున్ాార్ు కదా! 

మామయో: కాని, ప్ర్మాతా కేంట ెకాదు కదా. తర్ువాత సథతమాు కూడా చథసపా  ఈ విష్యము ఇేంకా 

బాగా అర్ూమవుతుేంద .  

అమమ: ఏమిటి ఆ సథతాము మామయాయ! 

మామయో: 

"వద్తీతి చ్నన ప్రా జయా  హి పరకరణవత్....1-4-5" 

అేంటే 
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వదతి ఇతి చేత్: (అవయకాము త ల్ుసుకోదగినద గా) చ ప్ాబడినద  అేంటే 

న: ల్ేదు 

ప్కార్ణాత్: ప్కార్ణము (ప్ర్ిశీల్న) చేత 

ప్ాాజాః హ : (అకుడ చ ప్ాబడినద ) ప్ర్మాతాయే కదా. 

అనగా 

ఒకవ ళ్ అవయకామే జేాయము అని చ ప్ాబడినటుి  అేంటే అద  సర్ ికాదు. ఎేందుకేంటే ఆ కఠవలి్ల 

మేంతమాుల్ల్ో ముముక్షువునకు జేాయముగా చ ప్ాబడినద  ప్ర్మాతాయే కదా! 

అమమ: క ేంచ ేం వివర్ిేంచేండి మామయాయ! 

మామయో: మనము ఇేంతకు ముేందు చదువుకునా కఠోప్నిష్త్ మేంతాాల్ తర్ువాత నునా 

మేంతమాు  

"అశబదమ్ అసపరిమ్ అరూపమ్ అవోయమ్ 

త్థవ అరసమ్ నిత్ోమ్ అగ్ంధ్వచచయత్ 

అనవద్ోనంత్మ్ మహత్ః పరమ్ ధ్ుర వమ్ 

నిచవయో త్మ్ మృత్ుోముఖ్ాత్ పరముచోత్్" 

అేంట ే"శబ్, సార్శ, ర్ూప్, ర్స, గేంధ ర్హ తమును, న్ాశము ల్ేనిద యూ, అన్ాద యూ, అనేంతమునథ, 

మహతుా  కేంట ెప్ర్మ ైనద యూ, స ూర్మ ైనద యూ అయనద  ఏద  ఉనాదో  దానిని త ల్ుసుక ని 

సేంసార్మునుేండి ముకిా ప్ ేందగల్డు" అని ఉనాదమాా. "ఇల్ాేంటి తతాా ానికి శబ్, సార్శ, ర్ూప్, ర్స, 

గేంధ్ాదుల్ు ల్ేవు అేంటే ఇేంద యా గరా హయము కాదు కదా, అేంట ేఅవయకామనామాట, అవయకామని మూల్ 

ప్కాృతిని ప ల్ుసాా ము, అేంతే కాక ఇకుడ మహతః ప్ర్మ్ అని మహతుా  కేంట ేగొప్ాద  అేంట ేమహతుా నకు 
మూల్ కార్ణమ ైనద  అయన మూల్ ప్కాృతిన్ ఇకుడ జేాయము అని చ బుతున్ాార్ని, దానిని 

త ల్ుసుక నుట వల్నన్  ముకిా సాధయమవుతుేందని ఇకుడ చ ప్ాబడనదనీ" క ేందర్ు చ బుతార్ు. కాని ఈ 

విధమ ైన వివర్ణ సర్ికాదు అని చ బుతున్ాార్ు ఈ సథతమాుల్ో. ఎేందుకేంటే "ఈ కఠవలిీ మేంతాాల్ల్ో 
"అశబ్మ్ ..." అని ప్ాార్ేంభేం అయ ేమేంతాానికి ముేందు "విజఞా న సార్థ ర్యసుా  మనః ప్ాగరహవాన్ నర్ః 
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సః అధవనః ప్ార్మాప్ో ాతి తద వష్ోణ ః ప్ర్మమ్ ప్దమ్" అని "జఞా న్ానిా సార్థ  గాను మనసుసని కళ్ళుల్ు 
గాను, కల్లగిన మనుష్ుయడు సేంసార్ మార్ాగ నికి ఆవల్లద ైన విష్ుణ వు యొకు ప్ర్మప్దానిా ప్ ేందుతాడు" 
అని ఉేంద  

అల్ాగే "ఏష్ సర్ేవష్ు భూతేష్ు గూఢః ఆతాా ప్కాాశతే దృశయతే తు అగరయయా బుదాధ య సథక్ష్ాయా సథక్ష్ా 
దర్ిశభః " అని "ఈ ప్ర్మాతా అనిా భూతముల్ల్ోనుేండువాడు. కాని ఇతడు సాష్టముగా బయటకు 
ప్కాాశేంప్డు. గూఢముగా నుేండును. సథక్ష్ా దృష్ ట  కల్వారి్చే తమ సథక్ష్ా దృష్ ట చేత త ల్లయబడును" అని 

ఉనాద . అేంటే ఈ మేంతాాల్ల్ో ప్ర్మాతేా త ల్ుసుక నబడడానికీ, ప్ ేందబడడానికీ తగినవాడుగా 
చ ప్ాబడాడ డు. ఈ మేంతాాల్కు మధయ "ప్ుర్ుష్ానాప్ర్మ్ కిేంచిత్" అని ప్ుర్ుష్ శబ్ము చేత చ ప్ాబడినద  
ఇర్వ  ైఆఱవ తతాామ ైన ప్ర్మప్ుర్ుష్ుడే గాని ఇర్వ ై ఐదవ తతాామ ైన జీవుడు కాదని కూడా 
సాష్టమవుతోేంద .  

"యతాదదేశాయమ్(ముేండకోప్నిష్త్ 1-6)" అను మేంతాముల్ో చ ప్ాబడిన ప్ర్మాతా శబ్, సార్ాశదుల్చే 
గుర్ిాేంచ బడడని ఇేంతకుముేందు "అదృశాయధ్ కర్ణముల్ో" వివర్ిేంచుకున్ాాము. అేందుచేత ఇకుడ కూడ 

"అశబ్మ్.." అేంట ేప్ర్మాతా అన్  అర్ూేం చేసుకోవాల్ల. "బుదేధ ః ఆతాా మహాన్ ప్ర్ః" అని చ ప ానప్ుాడు, 
గొప్ా జీవాతా కేంటే గొప్ా ద ైన ప్ర్మాతా" అనినీా, ప్ర్మాతా జీవాతా కేంటే ప్ర్ుడనినీా అర్ూేం 
చేసుకునాటుి , ఇకుడ కూడా "మహతః ప్ర్మ్" అేంటే కూడా "గొప్ా జీవసవర్ూప్ము కేంట ెగొప్ాద ైన 

ప్ర్మాతా" అని ప్ర్మాతేా చ ప్ాబడుతునాదనడేంల్ో సేందేహము ల్ేదు. అేందుచేత ముముక్షువుల్కు 
మూల్ ప్కాృతి జేాయమని ఇకుడ చ ప్ాబడల్ేదని, ప్ర్మాతాయే జేాయమని చ ప్ాబడినదనీ 

త ల్ుసుకోవాల్ల. అసల్ు ప్ర్మాతాను త ల్ుసుకుేంటే ప్కాృతి అదే త ల్ుసుా ేంద  అని ఇేంతకు ముేందు "ఏక 

విజఞా న్ న సర్వ విజఞా నమ్" అని చదువుకున్ాాము కదా! 

నవననగారు: అసల్ు నచికేతుడు అడిగినద  "చనిప్ోయన మనష్ుయడు తర్ువాత ఉేంటాడని క ేందర్ు, 

ల్ేడని క ేందర్ు ఇల్ాేంటి విర్ుదాధ భప్ాాయాల్ు చ బుతార్ు కదా, అసల్ు ఆ వివర్ాల్ు నిజముగా 
త ల్లయచేయుమని" కదా తన మూడవ వర్ానిా కోర్ుకున్ాాడు. దానికి సమాధ్ానమే కదా ఇదేంతా. కాని 

ప్సాుా తము మనము చ ప్ుాకుేంటునాద  ఆ విష్యాన్ ా వివర్ిసాో ేందా, ల్ేక "ఏద  అడిగిన్ా ఆవు వాయసమే 

వాాస నటుి ", జీవాతా, ప్కాృతి, ప్ర్మాతా, ప్ర్మాతా  జీవ, ప్కాృతుల్కు అేంతర్ాయమి అనుకుేంట  మనము 
ఆ ప్శాాల్ సమాధ్ాన్ానికి సేంబేంధము ల్ేకుేండా చ పపాసుకుేంటున్ాామా! 

మామయో: మేంచి ప్శాా వ సపవు. అసల్ు ఈ విష్యాన్ ా తర్ువాత సథతమాుల్ో వివర్ిసాా ర్ు. 
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అమమ: ఏమిటి ఆ సథతమాు మామయాయ! 

మామయో:  

"త్రయాణవమేవ చెైవ ముపనవోసః పరశనశచ.....1-4-6" 

అేంటే 

తయాాణామ్ ఏవ: (ఉప్ాయము, ఉపపయము, ఉపపత అను) మూడిేంటి గుర్ిేంచీ  

ఏవమ్: ఈ విధేంగా (ముముక్షువుల్చే త ల్ుసుక న దగినద గా) 

ఉప్న్ాయసః: చ ప్ాబడినద  

ప్శాాః చ:: (ఆ మూడిేంటి గుర్ిేంచే నచికేతుని) ప్శాా కూడా(ఉేంద ). 

అనగా 

ఉప్ాయము, ఉపపయము, ఉపపత గూర్ిియే ఈ విధేంగా ముముక్షువునకు త ల్ుసుక న దగినద గా ఇకుడ 

చ ప్ాబడినద . నచికేతుని మూడవ ప్శాా కూడా ఆ మూడిేంటిని గూర్ిియే. 

అమమ: క ేంచ ేం వివర్ిేంచేండి మామయాయ! 

మామయో: యముడు నచికేతుడిని మూడు వర్ాల్ు కోర్ుక మాేంటే నచికేతుడు మొదట ివర్ముగా 

"తనపె ైతేండికాి కల్లగిన ఆగరహము శాేంతిేంచి, అతడు తనతో యథాప్ూర్వకముగా ప్ాసనుాడ ై 
యుేండునటుి " మొదట ివర్ము కోర్ేడు. ఱ ేండవ వర్ముగా "ప్ునర్ావృతాి ర్హ తమ ైన ద వయ ల్ోక వాసము 
ప్ ేందడానికి హ్తువయన అగిా విదయను ఉప్దేశేంప్ుమని" కోర్ేడు. యముడు ఈ ఱ ేండు కోర్ికల్ు 
తీర్ుసథా  ఆ అగిా విదయ నచికేతుని పపర్ు మీద "న్ాచికేతాగిా విదయ" అను పపర్ుతో ప్సా దధము చ ేందును అని 

వర్మునిచేిడు. అేంట ేదేవతల్ు ప్సానుాల్యతే మనము కోర్ిన దానికేంటె ఎకుువగా కృప్ కల్లగిసాా ర్ు. 
ప్ునర్జనా ర్హ తమ ైన ద వయల్ోక ప్ాాప ా కి హ్తువ ైన విదయను ప్ ేంద న తర్ువాత నచికేతునకు నిజఞనికి 
మఱేమీ అకుర్ల్ేదు.  

నేను: "సతవమ్ అగిామ్ సవర్గయమ్ అధ్ేయష్  మృతోయ!" అని నచికేతుడు సవర్ాగ నిా కదా అడిగేడు, అేంటే సవర్గ 

భోగాల్ననుభవిేంచడానికి కాదా! 
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మామయో: ఇకుడ సవర్గము అేంటే ప్ునర్ావృతాి ర్హ తమ ైన ప్ర్మప్దమన్  అర్ూము. అేందుక ే

యముడు కూడా అటిట  విదయన్  ఉప్దేశేంచేడు.  

నవననగారు: ఇేంక మూడవ వర్ము! 

మామయో: మూడవవర్ముగా  

"యేయమ్ పపాతే విచికితాస మనుష్పయ 

అసీాతేయక ేన్ాయమసీాతి చ ఏకే 

ఏతద వదాయమ్ అనుశష్ట ః తవయాహమ్ 

నర్ాణామ్ ఏష్ వర్ః తృతీయః" 

అని "మర్ణము తర్ువాత అేంట ేసథూ ల్, సథక్ష్ా, ప్ాాకృత శర్ీర్మును విడచిప్ోయన మనుష్ుయని గూర్ిి 

వానికి ల్భేంచు మోక్ష్ తతాామును గుర్ిేంచి త ల్ుసుకోవాల్ని" నచికేతుడు ప్ాార్ిూేంచేడు.  

ప్ర్మప్దానిా ప్ ేందే విదయన్  తన పపర్ు మీద ప్ ేంద న నచికేతునికి తన క ఱకు మర్ేమీ నిజఞనికి 
అకుర్ల్ేదు. కాని, సామానుయల్ెైన మనల్ాేంటి వార్ిక ిఅల్ాేంటి అగిా విదయల్ సాధన చేయడేం కుదర్దు, 
అేందువల్న నచికేతుడు మనకోసేం ఆ వివర్ాల్ను కోర్ేడు. ఇేంతకుముేందు నచికేతునికి అడిగిన 

దానికేంట ేఎకుువ ఈయడానికి ఒప్ుాకునా యముడు ఈ విష్యానికి వచీిసర్ికి ఇష్ట ప్డక 

నచికేతుడిని ధన, కనక, వసుా , వాహన్ాదుల్ెైన ఇతర్ముల్తో ప్లా్ోభ పెటట చథసపడు. కాని నచికేతుడు 
"అజీర్యతామ్ అమృతాన్ామ్ ఉపపతయః...... 

అనతి దీర్ేే జీవిత ేకో ర్మేత" అని జర్ా మర్ణాద  వయవసూల్కు అతీతమ ైన ముకా ప్ుర్ుష్ుల్ వ ైభవమును 
త ల్ుసుక నిన వివ క ిసవల్ా కాల్ సుఖాల్ యేందు పీాతిని ఎటుి  ప్ ేందునని" యముడు చ ప ాన వాటికి 
ఒప్ుాక నక ప్ో వడేం వల్న ఆ ముకిా ర్హసాయల్ు చ ప్ావల్స  వచిినద . ఆ ర్హసాయల్ే ఈ కఠోప్నిష్త్ కు 
ప్ధా్ానమ ైన విష్యాల్ు.  

నవననగారు: ఆ అడిగినదీ, మనము చర్ిిేంచు క ేంటునాదీ ఒకటేన్ా! 

అమమ: మర్ొకు సారి్ ఆ ప్ాధ్ానమ ైన విష్యాల్ు అన్ాార్ే అవి క ేంచ ేం చ ప్ార్ా మామయాయ! 
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మామయో: ఇకుడ ప్శాా "మర్ణ ేంచిన తర్ువాత ఏమవుతుేంద " అని కదా! అేంటే నచికేతుని 

ఉదే్శయము మర్ణ ేంచిన తర్ువాత మోక్షణనిా ప్ ేందడేం అేంటే ఏమిటి, దానికి అర్హతల్ు, సాధన్ాల్ు ఏమిటి, 
అేంట ేఎవర్ు ఎల్ా ప్ ేందగల్ర్ు, అల్ా మోక్షణనిా ప్ ేందని జీవుళ్ళు ఏమవుతార్ు అని కదా. ఈ ప్శాాల్ను 
ఱ ేండు విధ్ాల్ుగా విభజేంచుకుేందాము.  

1. మోక్షణనికి సేంబేంధ్ ేంచినవి,  

2. అల్ా కానివి.  

ఇేందుల్ో మోక్షణనికి సేంబేంధ్ ేంచినవి అనాప్ుాడు, దానికి ఉప్ాయము అేంటే ప్ ేందడానికి సాధనము, 
అేంట ేఉప్ాసనము, ఉపపయము అేంటే ప్ ేందబడునద , ఉపపత అేంటే ప్ ేందు వాడు అనగా ఆ మోక్షణధ్ కార్ి 
అనగా ఉప్ాసకుడు అని మూడు విష్యాల్ు.  

ఈ విష్యాల్ే చ ప్ాబడిన్ాయ ఈ ఉప్నిష్తుా ల్ో. 

నవననగారు: ఎల్ా! 

మామయో: ప్ూరాి్ ఉప్నిష్తుా  మర్ొక సారి్ చథదా్ ము. కాని సేంగరహముగా ఉపపయము గుర్ిేంచి "తమ్ 

దుర్్ర్శమ్ గూఢమ్ అనుప్వాిష్టమ్ గుహాహ తమ్ గహవర్ేష్ఠమ్ ప్ుర్ాణమ్ అధ్ాయతా యోగాధ్ గమేనదేవమ్ 

మతావ ధ్ీర్ో హర్ష  శరకౌ జహాతి"........కఠ. 1-2-12.  అని దర్ిశేంచుటకు సాధయము కాని వాడును, 
తిాగుణముల్ు ల్ేని వాడగుటచే ర్హసయముగా నుేండువాడును, శర్ీర్మున ప్వా శేంచి యుేండువాడును, 
హృదయ గుహయేందు ఉేండు వాడును, అన్ాద  స దుధ డును అయన ప్ర్మాతాను యోగమార్్చే 
ధ్ాయనిేంచినవాడు సుఖ, దుఃఖముల్ు విడచుచున్ాాడు అని ప్ాార్ేంభేంచి ఉపపయము గుర్ిేంచి వివర్ిేంచేర్ు. 
అేంతట నచికేతుడు "దేవమ్ మతావ" అనా చోట ఉప్ాసుయడుగా చ ప్ాబడిన ప్ర్మాతా  "అధ్ాయతా 
యోగాధ్ గమేన" అని యోగ మార్గమున ధ్ాయనముచే త ల్లయబడుటనథ, జీవాతా "మతావ ధ్ీర్ః హర్ష శరకౌ 
జహాతి" అని సుఖ, దుఃఖ ర్ాహ తాయనిా త ల్లస నవాడ ై, మర్ల్ "ధర్ాాత్ అనయత ాఅధర్ాాత్ అనయతా అసాాత్ 

కృతాకృతాత్ అనయత ాభూయాత్ భవాయచి యతాత్ ప్శయస  తత్ వద" అనుచు ధర్ాాధర్ాముల్ కేంటె 
విల్క్ష్ణమ ైనద గను, భూత, భవిష్యదవరా్మానముల్కేంటె విల్క్ష్ణమ ైనద గా త ల్లయబడునద యును 
ఏద యో దానిని త ల్ుప్ుమని" అడిగేడు. ఇటుి  భూత, భవిష్యత్ వరా్మాన కాలీనముల్గు తకిున సాధయ 
సాధకముల్నిాటి కేంటె విల్క్ష్ణముల్గు మూడిేంటిని గుర్ిేంచి అడుగగా, మొదట ప్ణావమును గుర్ిేంచి 

ప్శాేంస ేంచి, తదావచయమగు ప్ాాప్య వసుా  (ప్ర్మాతా) సవర్ూప్మును, తదేంతర్గతమ ైన ప్ాాపా్ృ (జీవాతా) 
సవర్ూప్మును ప్ాాప్య వసుా  సార్ణ (భగవత్ ధ్ాయన) ర్ూప్మగు ఉప్ాయమును వీటిని గూర్ిి మర్ల్ 
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త ల్ుప్దల్చి, మొదట "సర్ేవ వ దాః యతాదమామనేంతి తప్ాేంస  సర్ావణ  చ యదవదేంతి యద చేేంతో 
బహాా చర్యమ్ చర్ేంతి తతేా  ప్దమ్ సేంగరహ్ణ బవాీమి ఇతేయతత్" (కఠ. 1-2-15) అనగా "సమసా 

వ దముల్ును ఏ సాూ నమును గుర్ిేంచి బో ధ్ ేంచుచునావయ, తపో్ ధనుల్ేందర్ూ దేని గుర్ిేంచి త ల్ుప్ు 
చున్ాార్ో, దేనిని కోర్ి జనుల్ు బహాా చర్యమును అనుష్ ఠ ేంచుచున్ాార్ో, ఆ సాూ నము గుర్ిేంచి నీకు 
సేంగరహముగా త ల్ెాదను, అద  ఓమ్ అనునద " అని యముడు ఉప్దేశేంచేడు. ఇటుి  ప్ణావమును 
ఉప్దేశేంచి  మొదట ప్ాాపా్ అయన జీవాతా యొకు సవర్ూప్మును త ల్ుప్ుటకు, "న జఞయత ేమియిత ే

వా విప్శిత్"  (కఠ. 1-2-18) "చేతనుడు ప్ుటుట క, న్ాశముల్ు ల్ేనివాడు"  అనుచు ఉపపత గుర్ిేంచి 

వివర్ిేంచేడు. ప్ాాప్ుయడును, ప్ర్బహాామును అగు విష్ుణ వు యొకు సవర్ూప్మును "అణోర్ణీయాన్"(కఠ. 

1-2-20) ఇతాయద  వాకయముల్ు మొదల్ుక ని.      "క ఇతూమ్ వ ద యతా సః"అని ద వతీయ వలి్ల చివర్ి 
వర్కూ అణు ప్ర్ిమాణమ ైన జీవుని కేంట ెసథక్ష్ామ ైన వాడని, విసాృతమ ైన ఆకాశాదుల్కేంటె విసాృతమ ైన 

వాడని, జీవుని ల్ోప్ల్ నుేండి నియమిేంచు వాడనీ" చ ప ా "కామయ కర్ాల్ను తయజేంచిన జీవుడు 
భగవదనుగరహము వల్న మోక్ష్మును ఈయగల్ ప్ర్మాతాను ఎప్ుాడు సాక్షణతుర్ిేంచుకుేంటాడో  
అప్ుాడు సేంసార్, దుఃఖమునుేండి విముకుా డవుతాడనీ" త ల్ుప్ుతూ, ఆయనను ప్ ేందడేం ఎల్ాగేంటే 
"న్ాయమాతాా ప్వాచన్ న ల్బధ ః న మేధయా న బహున్ా శుర తేన   

                                           యమేవ ైష్ వృణుతే తేన ల్భయః తసెైయష్ ఆతాా వివృణుతే తనథమ్ సావమ్" 

అనగా  

"ఈ ప్ర్మాతా మన మననము చేత గాని, ఉప్ాసనము చేత గాని, సాేంగ వ దాేంగ శరవణము చేత గాని 

ప్ ేందబడడు, ఈ ప్ర్మాతా ఎవర్ిని తన వద్కు చేర్ుిక నవల్ెనని సేంకల్లాేంచున్ో అటిట వానిచేతన్  
ప్ ేందబడును. అటిట వానికే తన ద వయ సవర్ూప్మును ప్కాటిేంప్జేయును" అని యముడు ప్ర్మాతా 
ప్ ేందబడు విధ్ానము త ల్లయ చేసపడు. 

ఆ ప్ర్మాతా సవర్ూప్మును వివర్ిేంచే సేందర్భముల్ో "మహా ప్ళా్యముల్ో సకల్ ప్ాాణుల్ను 
మృతుయవు చే ల్యేంప్జేస , ఆ మృతుయవును కూడ తాను ఉప్సపచనము వల్ె భుజేంచునని అటిట 
మహాప్భాావుడ ైన ప్ర్మాతాను ఎవర్ు త ల్లస క న గల్ర్ు" అనుచు "క ఇతూమ్ వ ద యత ాసః" అని 

ద వతీయ వలి్ల ముగిేంప్బడినద . 

తర్ువాత తృతీయ వలి్లల్ో "ఋతమ్ ప బేంతౌ .." అను మేంతమాున ఆ ప్ర్మాతా జీవాతా తో జీవాతా 
యొకు ఉప్ాసన్ా సౌల్భయమునక   అతని హృదయము అను గుహల్ో చేర్ ియుేండుననీ, "యః 
సపతుర్ీజఞన్ాన్ామ్ అక్ష్ర్మ్ బహాా యతార్మ్" అను మేంతమాుల్ో ఆ అక్ష్ర్ ప్ర్బహాామే ఈ 
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సేంసార్మను సముదామును దాటగోర్ువార్ికి నిర్భయమ ైన ఆవల్ల ఒడుడ  వేంటి వాడనీ చ ప్ాబడినద . దాని 

తర్ువాత మనము ఇేంతకు ముేందు చ ప్ుాకునా"ఆతాానమ్ ర్థ నమ్ విద ధ .." మొదల్ుక ని "దుర్గమ్ ప్థః 
తతువయో వదేంతి"  వర్కు ఉనా మేంతాాల్ల్ో ఉప్ాసకుని గుర్ిేంచి, ఉపపయమ ైన విష్ుణ ప్ద ప్ాాప ా  
విధ్ానము గుర్ిేంచి, ఆ వివర్ాల్ు త ల్లప ,  ప్ర్మాతా ప్కాృతి, జీవుల్ కేంట ెవిల్క్ష్ణుడనీ, అేందువల్న ఈ 

శబ్, సార్ాశదుల్చే త ల్లయబడని వాడనీ, అటిట ప్ర్మాతాను ఉప్ాసనతో సాక్షణతుర్ిేంచుక ని సేంసార్ బేంధ 

విముకిా ప్ ేంద గల్మనీ చ పపార్ు. అేందుచేత... 

నేను: మఱ ిఇల్ా మోక్ష్ము ప్ ేందని మనుష్ుయల్ గుర్ిేంచి, అేంటే మిగిల్లన వార్ు మర్ణానేంతర్ము 

ఏమవుతార్ో చ ప్ాల్ేదా! "మర్ణానేంతర్ము మనుష్ుయల్ు ఏమవుతార్ు" అేంట ేఅేందర్ి గుర్ిేంచీ చ ప్ాాల్ల 

కదా! 

మామయో: ఆ విష్యము కూడా యముడు చివర్కు చ పపాడు.  

"హేంత త ఇదమ్ ప్వాక్షణయమి గుహయమ్ బహాా సన్ాతనమ్ 

యథా చ మర్ణమ్ ప్ాాప్య ఆతాా భవతి గౌతమ...2-2-6 

యోనిమన్ య ప్పా్దయేంతే శర్ీర్తావయ దేహ నః  

సాూ ణుమన్ య అనుసేంయేంతి యథాకర్ా యథాశుర తమ్"...2-2-7 

అేంట ే"అతి ర్హసయమును, నితయమును అగు బహాా తతాామును అయన, ఈ జీవుడు మర్ణము ప్ ేంద న 

ప దప్ ఎటిట సవర్ూప్మును దాల్ుినను ఆ అదుభత విష్యము వినుము. 

క ేందర్ు శర్ీర్ ప్ాాప ా క   సీా రగర్భకోశమును ప్ ేందుదుర్ు. మఱి క ేందర్ు తమ తమ కర్ాాను సార్ముగా, 
ఉప్ాసన్ా జఞా న్ాను సార్ముగా శల్ా, వృక్షణద  సాూ వర్ ర్ూప్మును ప్ ేందుదుర్ు.అేంటే క ేందర్ు జేంగమ ర్ూప్ 

శర్ీర్ముల్ను, మఱ ిక ేందర్ు సాూ వర్ ర్ూప్ శర్ీర్ముల్ను ప్ ేంద  తమ తమ కర్ాఫల్ముల్ను అనుభవిసథా  

ఉేంట  ఈ సేంసార్ చకరముల్ోన్  ఉేంటార్నామాట.  

నేను: "హేంత" అని ప్ాార్ేంభేంచేర్ు కదా ఈ మేంతాానిా.. 

మామయో: అవును "హేంత హర్ష అను కేంప్ాయామ్" అని ఆనేందము, అనుకేంప్ము కల్లగనప్ుాడు 

"హేంత" అని వాడుతార్ు. విశావమితుాడు ర్ామునికి శూర్ాణఖ వృతాా ేంతము చ పపాటప్ుాడు కూడా 
"హేంత" అని ప్ాార్ేంభసాా డు కదా, మేంచి ఆచార్ుయనికి మేంచి శష్ుయడు ల్భయమ ైనప్ుాడు కల్లగే 
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ఆనేందమనామాట. అద  సర్ే ఇల్ా చ ప్ుాకోవాల్ేంటే ఎన్ోా విష్యాల్ు ఉన్ాాయ ఈ ఉప్నిష్త్ ల్ో. ఆ 

వివర్ాల్ు ప్తాేయకేంగా ఉప్నిష్తుా  చ ప్ుాకునాప్ుాడు చ ప్ుాకుేందాము. మఱ ిబహాా సథతాాల్ల్ోకి వదా్ మా. 

నవననగారు: అల్ాగే, ఎేందుకడిగేనేంటే, ఇప్ాటి మనమిప్ుాడు చదువుకుేంటునాదానికీ, నచికేతుడి 

ప్శాాల్కూ సేంబేంధము ఏమిటా అని త ల్లస కోవాల్ని అడిగేను. 

మామయో: అదే చ బుతున్ాార్ు ఈ సథతమాుల్ో. "నచికేతుడు మోక్ష్ము గుర్ిేంచి అడిగ ినప్ుాడు, ఆ 

మోక్ష్ విష్యానిా, దాని ప్ ేందేవాడ ైన ఉప్ాసకుని గుర్ిేంచి, ప్ ేందే సాధనమ ైన ఉప్ాసన గుర్ిేంచి ఇల్ా 
మూడు విష్యాల్ు చ ప్ాాల్ల కదా. యముడు కూడా ఆ వివర్ాల్ే చ పపాడు. దీనిల్ో మోక్ష్ము ప్ ేందగల్వాడ ై 
ఇేంద యా నిగరహముతో ప్ర్మాతాను తన భకిా ప్ూర్వకమ ైన సాధనతో వశప్ర్చుక నగల్ ఉప్ాసకుని 

గుర్ిేంచి, ఆ ప్ ేందబడే ప్ర్మాతా గుర్ిేంచి, ఆ ఉప్ాసన్ా విధ్ , విధ్ాన్ాల్ గుర్ిేంచి యముడు 
చ బుతునాప్ుాడు, ప్కాృతి గుర్ిేంచీ, సృష్ ట కరమము గుర్ిేంచి చ ప్ా వల్స న సేందర్భము ల్ేదు, దాని 

గుర్ిేంచి నచికేతుడు ప్శాాేంచనథ ల్ేదు. ఇల్ాేంటి అతయేంత గుహయముల్ు, అదుభతముల్ు అయన 

ఉప్నిష్ద వష్యాల్ు అసేందర్భముగా ఉేండవు కదా. బాాహాణోతాముడ ైన నచికేతునికి యముడు మోక్ష్ 

ర్హసయము చ పపా సేందర్భముల్ో ఆ మోక్ష్ము ప్ ేందువాడ ైన జీవుని గుర్ిేంచి, ప్ ేందబడే ప్ర్మాతా 
గుర్ిేంచి, మోక్ష్ము ప్ ేందగల్ విధ్ , విధ్ానము గుర్ిేంచి చ పపాడు తప్ా ప్కాృతి గుర్ిేంచి, ప్కాృతి ప్ర్ిణామాల్ 

గుర్ిేంచి ఇకుడ చ ప్ాడానికి అవకాశము ల్ేదు" అనా విష్యమే ఈ సథతాముల్ో చ బుతున్ాార్ు. 

నవననగారు: ఇకుడ అవయకామ్ అనా ప్దానిా " శర్ీర్ము " అని అర్ూేం చేసుకోవాల్ేంటే "మహత్" అేంటే 

మూల్ ప్కాృతి ప్ర్ిణామమ ైన మహతుా  అన్  తతావాము అని కాక "జీవాతా" అని అర్ూేం చేసుకోవాల్ల. 

అప్ుాడు విష్యము సాష్టముగా అర్ూమవుతుేంద .  

మామయో: అవును, అదే తర్ువాత సథతాముల్ో చ బుతున్ాార్ు.  

అమమ: ఏమిటి ఆ సథతమాు మామయాయ! 

మామయో:  

"మహద్ాచచ......1-4-7" 

అేంటే 
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మహదవచి: మహత్ శబ్ము వల్ెన్  

అనగా 

"బుదేధ ః ఆతాా మహాన్ ప్ర్ః" అనాప్ుాడు ఎల్ా మహత్ అేంట ేమహత్ అను తతావాము గరహ ేంప్బడల్ేదో , 
అల్ాగే "మహతః ప్ర్మ్ అవయకామ్" అనాప్ుాడు కూడా "అవయకామ్" అనగా "మూల్ ప్కాృతి" అని 

గరహ ేంప్బడదు. 

అమమ: క ేంచ ేం వివర్ిేంచేండి మామయాయ! 

మామయో: పెై మేంతాాల్ల్ో "అవయకామ్" అేంట ేఅవయకామన్ డు "ప్కాృతి" అని కాకుేండా "శర్ీర్ము" అని 

ఎల్ా అర్ూము చేసుకోవడేం అేంటే దానికి వివర్ణముగా ఈ సథతమాు వచిిేంద . 

"బుదేధ ః ఆతాా మహాన్ ప్ర్ః" అనాప్ుాడు "మహత్" అనుశబ్ము ఆతా అనగా జీవాతాను త ల్లయజేసుా ేంద  
కాని ప్కాృతి ప్ర్ిణామమ ైన మహతుా  అను తతావామును కాదు. అల్ాగే "మహతః ప్ర్మ్ అవయకామ్" 

అనాప్ుాడు అదే "మహత్" శబ్ము జీవాతాను తప్ా మహతాతాా ానిా త ల్లయ జేయదు కదా. మహత్ 

అను ప్దము మహతాతాా ానిా త ల్లయ జేయనప్ుాడు అకుడ బుద ధ , మహతుా , అవయకాము అను ప్కాృతి 

తతాాము అన్  ప్ర్ిణామ కరమము తల్ుచు క న వల్స న అవకాశమేల్ేదు. అేందువల్న 

"ర్థ నమ్...."మొదల్ెైన మేంతాాల్ సేందర్ాభనుసార్ేంగా  "మహతుా " అేంటే మహత్ అనబడు ప్కాృతి 

తతాాము అని కాక జీవాతా అని ఎల్ా అర్ూేం చేసుకుేంటున్ాామో, అల్ాగే "అవయకాము" అేంటే "అవయకాము" 
అనబడు ప్కాృతి తతాాము అని కాక "శర్ీర్ము" అన్  అర్ూము చేసుకోవాల్ల. అదే సమేంజసము.  

ఇకుడితో ఈ "ఆనుమానికాధ్ కర్ణము" ప్ూరాి్ అయనదమాా! 

అమమ: కృతజాుల్ము మామయయ! 

కఠోప్నిష్త్ ల్ో "మహతః ప్ర్మ్ అవయకామ్ అవయకాా త్ ప్ుర్ుష్ః ప్ర్ః" అనా వాకాయల్ల్ో "అవయకామ్" అేంటే 
"శర్ీర్ము"  అనీ "అవయకాము" అనబడే "ప్కాృతి తతాాము" కాదనీ, ఎేందుకేంటే అవయకా శబ్ము సథక్ష్ా 
శర్ీర్ము త ల్ుప్ుతుేందనీ, భూత సథక్ష్ాముల్ు ప్ర్మాతా అధ్ీనముల్ోనుేండి ఆయన నియమనము 
వల్న జీవాతాకు ఉప్యోగకర్మ ైన శర్ీర్ముల్ుగా  తయార్వుతున్ాాయనీ, ఈ సేందర్భముల్ో 
"అవయకామనగా" ప్కాృతి అని చ ప్ుాటకు, శుర తుల్యేందు ప్కాృతి మోక్షణర్ూముగా చ ప్ాబడల్ేదనీ, 

శుర తుల్యేందు జేాయముగా చ ప్ాబడినద  ప్ర్మాతాయే అనీ, కఠోప్నిష్త్ ల్ో ఈ ప్కార్ణముల్ో 
నచికేతుని ప్శాా గాని, దాని సమాధ్ానము కాని ప్కాృతి గుర్ిేంచి కాక మోక్ష్ విష్యమున ఉప్ాయమును, 
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ఉపపయమును, ఉపపతను చ ప్ుాచునావనీ ఆ మేంతాాల్ల్ో సేందర్ాభనిా బటిట "మహచిబ్ము" ఎటుి  

మహతాతాామును కాక జీవాతాను త ల్ుప్ుతోేందో  అల్ాగే "అవయకాము" అను ప్దము "శర్ీర్మును" 
త ల్ుప్ుతుేంద  అనినీా, ఈ కార్ణాల్ వల్న సాేంఖుయల్ు చ ప ానటుి  ప్కాృతిక ిజగతాుర్ణతవము 
ఆప్ాద ేంచుట సర్ి కాదనియు, ప్ర్మాతాయ ేజగతాుర్ణ భూతుడనియూ ఈ "ఆనుమానికాధ్ కర్ణము" 
వల్న త ల్లస ేంద   

మామయో: నిజమేనమాా, ఇేంక ఈ ర్ోజుతో ఇకుడికి ఆప , తర్ువాత అధ్ కర్ణము మర్ొకర్ోజు 

చ ప్ుాకుేందాము. 

 అమమ: అల్ాగే మామయాయ! 

అేందర్ూ:  

"యోనితయమచుయత ప్దాేంబుజ యుగార్ుకా ....." 

2.చమసాధికరణము:- 

మామయో: దాసో హమ్ బావా, ర్ేండ.ి అదేమిట ిర్ామేం ద బా తగిల్లేందా, చొకాు మీద ఎఱఱటి మర్క 

కనబడుతోేంద .  

అమమ: సపవిసుా న్ాాము మామయాయ, అద  ద బా ఏమీ కాదు. మావాడు చమాి తో తిన్  ప్యాతాముల్ో 

చొకాు ప్ాడయేంద  అేంత.ే చేతుల్తో మానివ స  చ మాిల్తో తినడేం ఇప్ాటి మోజు కదా! 

మామయో: బాగా చ పపావమాా, ఈర్ోజు మనము చ ప్ుాక న బో యే అధ్ కర్ణము కూడా ఆ చ మాి కు 

సేంబేంధ్ ేంచినదే! 

అమమ: అేంట!ే 

మామయో: "చమ్ చా" అనా హ ేందీ ప్దానికి మూల్ము "చమస" అనా సేంసుృత ప్దము. ఈ ర్ోజు 

మనము చదువుక న్  అధ్ కర్ణము "చమసాధ్ కర్ణము". 

అమమ: " చమస"మేంటే! 
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మామయో: సామానయమ ైన అర్ూము "చమయతే భక్ష్యతే పీయత ేఇతి యావత్ అని వుయతాతాి. అేంటే 

భుజేంచడానిక,ి తాాగడానికి ఉప్యోగప్డేద  అని. వ ర్ొకర్ి భోగానికి ఉప్యోగప్డేవార్ిని కూడా "చమ్ చా" 
అని అేంటార్ు కదా. కాని, ఇద  సామానయమ ైన అర్ూము. విశేష్ార్ూము వ ఱుగా ఉనాద  అనుకో.  ఈ 

అధ్ కర్ణముల్ో "బృహదార్ణయకోప్నిష్తుా " ల్ో ఒక మేంతమాుల్ో వచిిన "చమస" ప్దానికి 
సామాన్ాయర్ూము కాక విశేష్ార్ూము ఎల్ా గరహ ేంచాల్ో అల్ాగే "మేంతిాకోప్నిష్త్" ల్ోను, "శేవతాశవతర్ 

ఉప్నిష్త్" ల్ోను వచేి మేంతాాల్కు కూడా విశేష్ార్ాూ ల్ు గరహ ేంచాల్ల అని చ బుతున్ాార్ు.  

నవననగారు: అేంట ేఈ అధ్ కర్ణముల్ో మనకు "విష్య వాకాయల్ు" ఈ "మేంతిాకోప్నిష్త్" ల్ోనివా ల్ేక 

"శేవతాశవతర్ ఉప్నిష్త్" ల్ోనివా.  

మామయో: ముఖయేంగా "మేంతిాకోప్నిష్త్ " ల్ోనివి. కాని, శేవతాశవతర్ ఉప్నిష్త్" మేంతాాల్ు కూడా ఈ 

సేందర్భముల్ో వసాా య.  

నవననగారు: ఈ "అధ్ కర్ణము" ల్ో ప్ధా్ాన ప్ూర్వ ప్క్ష్ము ఏ దర్శనము.  అద ైవతమా ల్ేక.... 

మామయో: ఇేంతకు ముేందు అధ్ కర్ణముల్ా సాేంఖయమే!  

నేను: అప్ుాడ ేఅడుగుదామని అనుకున్ాాను మామయాయ, ఈ సాేంఖయ దర్శనము గుర్ిేంచి క ేంచ ేం 

కుి పా్ేంగా దాని ప్ధా్ాన్ాేంశాల్ు వివర్ిేంచేండ.ి అప్ుాడు ఇేంకా క ేంచ ేం అర్ూము చేసుక నడానికి 
సదుప్ాయముగా ఉేంటుేంద .  

మామయో: అల్ాగే. మనము ఇేంతకు ముేందు చ ప్ుాకునాటుి  కప ల్ మహర్ిష ఈ సాేంఖయ దర్శన్ానిా 

ప్తాిప్ాద ేంచేర్ు.సాేంఖయము ప్ాకార్ము ఈ జగతుా  అేంతా ప్ాకృతి, ప్ుర్ుష్ుడు అన్  ఱ ేండిేంటితో 
తయార్యేంద . మొదట అవయకాముగా నుేండ ేమూల్ ప్కాృతి నుేండ ివయకామగు మహత్ తతావాము, దాని 

నుేండ ిఅహేంకార్ము, దాని నుేండ ిసతవ, ర్జ, సామో గుణాల్ు, అేందుల్ో ర్జో గుణ ప్భాావము వల్న 

సతవము నుేండ ిమనసుస, 5 జఞా న్ ేంద యాాల్ు, 5 కర్ేాేంద యాాల్ు వసపా , ర్జోగుణము ప్భాావము వల్న 

తమసుస నుేండ ిప్ేంచ తన్ాాతలా్ు ల్ేదా శబ్, సార్శ, ర్ూప్, ర్స, గేంధముల్ు, ప్ేంచ తన్ాాతలా్ నుేండి ప్ేంచ 

భూతాల్ు వచేియ. అేంటే ర్జో గుణము కేవల్ము ఉతేరేర్కముల్ా ప్ని చేసుా ేందనామాట. దాని 

సహాయముతో సతవ, తమో గుణాల్వల్న ఇేంద యాాల్ూ, ప్ేంచ భూతాల్ూ అవీ వసాా య. దీనిని బటిట , ప్ేంచ 

భూతాల్ు, శబ్, సార్శ, ర్ూప్, ర్స, గేంధముల్ు, 5 జఞా న్ ేంద యాాల్ు, 5 కర్ేాేంద యాాల్ు, మనసుస, 
అహేంకార్ము, మహత్, మూల్ప్కాృతి అని మొతాేం 24 ప్కాృతి తతాా ాల్ు, ఒకటి ప్ుర్ుష్ తతావాము 
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మొతాము 25 తతావాముల్ు అనామాట సాేంఖయము ప్కాార్ము. "అష్ౌట  ప్కాృతయః ష్ో డశ వికార్ాః" అని 24 

ప్కాృతి తతాా ాల్ల్ో 8 ప్కాృతుల్ు, 16 వికార్ముల్ు అని అేంటార్ు. 

నేను: ఇదేంతా మనము ఇేంతకు ముేందు చదువుకునా తతాాతయాముల్ో ల్ాగే ఉనాదే! మఱ ిమనకూ 

వార్ిక ీభేదమేమిటి? 

మామయో: 26 వ తతాామ ైన ప్ర్మాతా. వార్ు ఈ 26వ తతాామ ైన ప్ర్మాతాను ప్ర్ిగణ ేంచర్ు. 

అేందువల్న మూల్ ప్కాృతి తనేంత తానుగా ప్ర్ిణామము ప్ ేంద  మిగిల్లన తతాా ాల్నీా వసాా యని వార్ు 
చ బుతార్ు.  

న్ ను: మఱ ిమనవార్ో! 

మామయో: మనకు సర్ావేంతర్ాయమి అయన ప్ర్మాతా ఉన్ాాడు కదా! అేందువల్న సృష్ ట ప్ర్మాతా 

సేంకల్ాము వల్నన్  జర్ుగుతుేంతుేంద  అనాద  మన సేంప్దాాయము. జీవ, ప్కాృతుల్ల్ో అేంతర్ాయమిగా 
ప్ర్మాతా ఉేంటాడు కనుక ఈ జర్ిగేదేంతా ఆయన సేంకల్ాము వల్న, ఆయన నియేంతణా ల్ోన్  
జర్ుగుతుేంద  అని మన స దాధ ేంతము.  

నేను: వార్ిక ిమోక్ష్ము అేంటే ఏమిటి, ప్ర్మాతాను ప్ ేందడమే కదా మోక్ష్ము అేంటే. 

మామయో: అద  మనకు. వార్ిక ిమోక్ష్ము అేంటే ప్ుర్ుష్ుడు ప్కాృతి బేంధము నుేండి విడ ివడడేం.  

నేను: అేంట ేచనిపో్ వడమా! 

మామయో: అల్ాకాదు. ప్కాృతి, ప్ుర్ుష్ వివ కము కల్గడేం. ప్ుర్ుష్ుడు తాను ప్కాృతి నుేండ ివ ర్ు అని 

త ల్ుసుక ని, బతాికి ఉనాన్ాాళ్ళు తామర్ాకుపెై నీటి బొ టుట  వల్ె ఏ ప్కాృతి సేంబేంధము ల్ేకుేండా 
క  వల్యస ూతి ల్ో ఉేండడేం. ఉదాహర్ణకు ఒక మనుష్ుయడు వ శాయ ల్ేంప్టేంతో ఉన్ాాడనుకో. తర్ువాత తన 

తప్ుా త ల్లస ేంద . అప్ుాడు అతడు ఆ వ శయకు దథర్మ ై వ ర్ుగా బతాుకుతాడు. అప్ుాడు అతనికి ఆ వ శయపెై 
దేవష్ము కాని, పపామాభమాన్ాల్ు కాని ఉేండవు. అల్ాేంటి స ూతి అనామాట.  

మామూల్ు స ూతిల్ో మనమేందర్మూ కరా్ృతవ, భోకాృతావల్ను ఆర్ోప ేంచుక ని బేంధ్ాల్కు ల్ోబడి, 
కేిశానుభవము ప్ ేందుతూ ఉేంటాము. జఞా న మార్గము దావర్ా ఈ బేంధ్ాల్ నుేండ ిముకిాని ప్ ేందడమే వారి్క ి

ప్ర్మావధ్ . 
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నేను: అేంట ేవార్ిక ిభకిా, ప్ాప్తుా ల్ు అకుర్ ల్ేదనామాట.  

మామయో: వార్ిద  జఞా నమార్గము అనుకున్ాాము కదా, వార్ిక ిఎనిా జనాల్ెైన్ా, మర్ొకర్ ిదాక్షిణయము 

అవసర్ముల్ేకుేండా తమకు తాముగా తమచేత ప్ ేందబడేద  మోక్ష్ము.  

నవననగారు: ఇకుడ ముఖయమ ైన భేదము జగతాుర్ణము ప్ర్మాతా అేంటార్ు మనవార్ు. మూల్ ప్ాకృతి 

మిగిల్లన తతాా వాల్ుగా మార్డానికి కూడా కార్ణేం దానికి అేంతర్ాయమిగా నునా ప్ర్మాతా. కాని వార్ిక ి

ప్ర్మాతాతో సేంబేంధము ల్ేదు కనుక జగతాుర్ణము మూల్ ప్కాృతియ ేఅవాల్ల. 

నేను: మఱ ిఈ అధ్ కర్ణముల్ో ఏమి చ బుతున్ాార్ు! 

మామయో: తినబో తూ ర్ుచి ఎేందుకు అడగడేం. ముేందు ముేందు అదే త ల్ుసుా ేంద  కదా! 

అమమ: ఇేంతకు ముేందు వల్ెన్  మొదట ఆ విష్య వాకాయల్ు క ేంచ ేం చ ప ా తర్ువాత సథతాాల్ల్ోనికి 

వ ళితే  అర్ూేం అవడేం సుల్భేం అవుతుేందేమో.  

నవననగారు: కష్టేం తగుగ తుేందేమో! అని చ ప్ుా, ఈ బాహా సథతాాల్ు అర్ూేం చేసుకోవడేం సుల్భేం అవడేం 

దురి్భేం ఏమో. 

మామయో: బాగా చ పపావు. "మేంతిాకోప్నిష్త్" దశరప్నిష్తుా ల్ల్ోద   కాదు కాని ప్సా దధమ ైనదే. దీనిల్ో 

మొతాము 21 మేంతాాల్ే ఉన్ాాయ. ఇద  అధర్వ వ దానికి సేంబేంధ్ ేంచినద .  

దీనిల్ో మొదట ిఱ ేండు మేంతాాల్ల్ో జీవాతాను హేంసతో పో్ ల్లి చ బుతూ అద  అనిాచోటాి  ప్కాాశసుా న్ాా 

తమసుస వల్న కనబడదు అనీ, సతాా గుణము వల్న గరహ ేంప్బడుతుేందనీ చ బుతార్ు. ఆ మేంతాాల్ు 

"అష్టప్ాదమ్ శుచిమ్ హేంసమ్ తిాసథతమా్ అణుమవయయమ్ 

తిావర్ాా ానమ్ తేజసో ఽహమ్ సర్వతః ప్శయనాప్శయతి 

భూత సేంమోహన్  కాల్ే భన్ ా తమస  వ ైఖర్ ేఅేంతః ప్శయేంతి సతావాసాూ  నిర్ుగ ణమ్ గుణ గహవర్ే 

తర్ువాత మేంతాాల్ల్ో ప్ాకృతి గుర్ిేంచి చ బుతూ "ఈ మాయ వికార్ముల్ు కల్ుగ జేయునద యు, జఞా న 

ర్హ తమును, ఎనిమిద  ర్ూప్ముల్ు గల్ద యు, ప్ుటుట క ల్ేనిద యు, స ూర్మ ైనద యునని" చ బుతార్ు., 

"అశకయః సో ఽనయథా దషా్ుట మ్ ధ్ాయయమాన్ ైః కుమార్క  ః 
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వికార్ జననీమ్ అజఞా మ్ అష్టర్ూప్ామ్ అజఞమ్ ధుావామ్" 

తర్ువాత మేంతమాుల్ు 

"ధ్ాయయత ేధ్ాయస తా యేన తనయతే పపార్యతే ప్ునః 

సథయత ేప్ుర్ుష్ార్ూమ్ చ తేన్ ైవాధ్ ష్ టతమ్ జగత్" 

అనగా దేనిచే ప్కాృతి ధ్ాయనిేంప్ బడుతునాదో , ధ్ాయనిేంచబడి విసార్ిేంప్బడు చునాదో , పపార్ేర్ిేంప్ 

బడుచునాదో , ప్ుర్ుష్ార్ూమును కల్ుగ జేయు చునాదో  దానిచే ఈ ప్పా్ేంచము అధ్ ష్ టేంప్బడుచునాద . 

"గౌర్వాదయేంతవతీ సా జనితీా భూత భావినీ  

స తా స తా చ ర్కాా  చ సర్వ కామదుఘా విభోః" 

ప బేంతేయ న్ామ విష్మామ విజఞా తమ్ కుమార్కాః ఏకసుా  ప బతే దేవః 

సవచేేందోాత ావశానుగామ్ 

ధ్ాయన కిరయాభాయమ్ భగవాన్ భుేంకేా సౌ ప్సాభమ్ విభుః  

సర్వ సాధ్ార్ణీమ్ దోగీధీమ్ పీడయమాన్ామ్ తు యజవభః"ఆదయేంతముల్ు ల్ేనిద , సృష్ టని చేయునద , ఇేంతకు 
ముేందు ఉేండ ిఇక తర్ువాత కూడ ఉేండునద , సతావా, ర్జ, సామో గుణ మయమ ైనద , వాయప్కుడగు 
ఈశవర్ునిక ిలీల్ార్సమును కల్ుగ జేయునద , గుణ తాయ సామయ ర్ూప్మ ైన దీనిని జఞా న హీనుల్ెైన వార్ు 
అనుభవిేంచుచున్ాార్ు. సవతేంతుాడగు న్ొకడు ధ్ాయనము చేతను సృష్ాట యద  కార్యముల్ చేతను దీనిని 

వశమున నుేంచుక ని అనుభవిేంచుచున్ాాడు. ఇద  యజమానుల్చే న్ాశరయేంప్బడి సమసా ఫల్ముల్ను 
ఇచుిను అని ఇకుడ ప్కాృతిని ప్ాల్లచుి గోవుతో ప్ో ల్లి చ బుతున్ాార్ు.  

ఈ విధముగా పెై మేంతమాుల్ల్ో ప్కాృతి విష్యము చ ప్ాబడినద .  

తర్ువాత 8 నుేండ ి13 వ మేంతమాు వర్కూ జీవాతా, ప్ర్మాతాల్ గుర్ిేంచి చ ప్ాడేం అయనద .  

14 వ మేంతాముల్ో  

"తమ్ ష్డివేంశకమితాయహుః సపా్ విేంశమథాప్రే్ 

ప్ుర్ుష్మ్ నిర్ుగ ణమ్ సాేంఖయమ్ అధర్వ శర్సో  విదుః" 
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క ేందర్ ీప్ుర్ుష్ుని (ప్ర్మాతాను) 26 వ వానిగ త ల్ుసుక నుచున్ాార్ు. మఱ ిక ేందర్ు 27 వ వానినిగా 
చ ప్ుాదుర్ు. నిర్ుగ ణుడును, సాేంఖుయడును (జఞా ని) అగు ఈ ప్ుర్ుష్ుని గుర్ిేంచి అధర్ివణుకుల్ు ఇటుి  

త ల్లస క ను చున్ాార్ు.  

"చతుర్ివేంశతి సేంఖాయతమ్ అవయకామ్ వయకాముచయతే" 

మొదట అవయకాముగా నుేండి ప దప్ వయకామ ైనటిట ఈ ప్కాృతి 24 ప్దార్ూముల్ు కల్ద . 

ఈ ర్కేంగా 14 వ మేంతమాు నుేండ ి19 వ మేంతమాు వర్కు జీవాతా, ప్ర్మాతాల్ గుర్ిేంచి త ల్లప , 20, 21 

వ మేంతమాుల్ యేందు అేందర్ూ ఆ ప్ర్బహాా గూర్ిిన జఞా నమును ప్ ేందవల్ెననీ, అటుి  ప్ర్బహాాను 
త ల్లస క నా వార్ు ప్ర్బహాామును ప్ ేందుతార్ని చ ప్ాబడిేంద .ఇేంక శేవతాశవతర్ ఉప్నిష్త్ కూడా 
దశరప్నిష్తుా ల్ల్ోనిద  కాదు, కాని భగవదాామానుజుల్ు దీనిని మికిుల్ల గౌర్విేంచినటుి , ప్ల్ు చోటి 

ఉటటేంకిేంచి నటుి  కనబడుతుేంద .  

అమమ: ఈ శేవతాశవతర్ ఉప్నిష్త్ దేని గుర్ిేంచి మామయాయ! 

మామయో:  

"బహాా వాద నః వదేంతి 

కిమ్ కార్ణమ్ బహాా కుతః సా జఞతా 

జీవామ కేన క చ సేంప్ా 

అధ్ ష్ ఠ తాః కేన సుఖేతర్ేష్ు 

వర్ాా మహ్ బహాావిదః వయవసాయమ్" 

అనగా  

"క ేంత మేంద  బహాావాదుల్ు (దీనకేంతటికీ) కార్ణము ఏమిటి? ఎప్ుాడు ఎేందుల్కు మనము ప్ుటిటతిమి, 

ఎల్ా జీవిసుా న్ాాము, చివర్కు ఎకుడ చేర్ుతాము, ఎవర్ి వల్న సుఖ, దుఃఖముల్ు నియేంతిాేంచ 

బడుతున్ాాయ. "  
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అని క ేందర్ు బహాా వాదుల్ చర్ితో ఈ ఉప్నిష్త్ ప్ాార్ేంభమవుతుేంద . దీనిల్ో ఎన్ోా అదుభతమ ైన 

విష్యాల్ు ఉన్ాాయ. అవనీా చ ప్ుాకుేంటే మన శీరభాష్య అధయయనము నడవదు కనుక, సేందర్ాభనిా 

బటిట మనము ఆయా వాకాయల్ను, వాటి అర్ాూ ల్ను చ ప్ుాకుేందాము. ఇేంక సథతాాల్ల్ోకి వ ళ్ళుదామా! 

అమమ: అల్ాగే మామయాయ, మీర్ు "చమస"మన్  ప్దము బృహదార్ణయకముల్ో కదా ఉేందన్ాార్ు.  

మామయో: మర్చి పో్ ల్ేదనామాట. అవును, దానిల్ో ఈ కిరేంద మేంతమాుల్ునావి.  

"తదేష్ శరి కో భవతి ఉర్ావగిాల్ః చమస ఊర్ధా బుఘాస్ తస ాన్ యశర నిహ తమ్ విశవర్ూప్మ్ 

తసాయసతే ఋష్యః సపా్ తీర్ే వాగష్టమీ బహాాణా సేంవిదాన్ తి" 

"అర్ావగిాల్ః చమస ఊర్ధా బుఘా ఇతీదమ్ తత్ శర్ీర్ ఏష్ హయర్ావగిాల్ః చమస ఊర్ధా బుఘాః 

తస ాన్ యశర నిహ తమ్ విశవర్ూప్మితి ప్ాాణా వ ై యశర నిహ తమ్ విశవర్ూప్మ్ ప్ాాణాన్ తదాహ 

వాగష్టమీ బహాాణా సేంవిదాన్ తి వాగధయష్టమీ బహాాణా సేంవితేా . "...4-2-3 

ఈ మేంతమాుల్ో "చమస" శబ్ము ఉనాద  కదా, దాని గుర్ిేంచి ఇకుడ "చమస"మేంటే ఏమిటి అని ప్శాా! 

నేను: దనీికి సామాన్ాయర్ూము "చమ్ చా" అని కదా అనుకున్ాాము. 

మామయో: అవును, యజఞా ద  కిరయల్ల్ో సో మర్సము సపవిేంచడానికి వాడబడేద .  

నేను: సో మ ర్సము అేంటే అదొక మతుా  ప్దార్ూము అని అేంటార్ు కదా! 

మామయో: సో మర్సమన్ ద  సో మ ల్త నుేండ ిసపకర్ిేంప్బడిన అమృతోప్మ ైన ఔష్ధ గుణాల్ునా 

ప్ానీయము.  ప్ాశాితుయల్ు ఈ విష్యము త ల్లయకన్ో, త ల్లస  గేల్ల చేయడానికో అల్ా చ బితే అదే 
నిజమనుక ని మన శాసాా ా ల్ను మర్చి వాళ్ు తప్ుాడు ప్చాార్ాల్ను నమిాన వాళ్ుము మనము. ఇప్ుాడు 
ఆ సో మ ల్తా ల్ేదు, ఉన్ాా దాని ఉనికి ఎవవర్ిక ీత ల్లయదు.  

ఇేంక సథతాాల్ల్ోకి వ ళ్ువచుిన్ా! 

అమమ: అల్ాగే మామయాయ! 

ఈ అధ్ కర్ణముల్ో ఎనిా సథతాాల్ు ఉన్ాాయ మామయాయ! 
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మామయో: మూడు సథతాాల్ున్ాాయ. అేందుల్ో మొదటి సథతాానిా బటిటయే ఈ అధ్ కర్ణానికి 

"చమసాధ్ కర్ణము" అని పపర్ు వచిిేంద . ఆ మొదట ిసథతమాు 

"చమసవద్విశ్షే్ాత్....1-4-8" 

అేంటే 

అవిశేష్ాత్: విశేష్మేమియును చ ప్ాబడనేందున 

చమసవత్: చమస శబ్ము వల్ెన్  

అనగా 

విశేష్మేమియును చ ప్ాబడనేందువల్న చమస శబ్ము వల్ెన్  "అజఞ"శబ్మునుా ప్ాకృతిని త ల్ా 
జఞల్దు. 

అమమ: క ేంచ ేం వివర్ిేంచేండి మామయాయ! 

మామయో: మనమిేంతకుముేందు చదువుకునా "మేంతిాకోప్నిష్త్" మేంతాాల్ల్ో "వికార్ జననీమ్ 

అజఞా మ్ అష్టర్ూప్ామ్ అజఞమ్ ధుావామ్" అనా చోట "అజఞమ్" అేంటే ప్కాృతి అని ప్ూర్వ ప్క్ష్ము. అల్ాగే 
తర్ువాత మేంతాాల్ల్ో "చతుర్ివేంశతి సేంఖాయతమ్ అవయకామ్ వయకాముచయతే" అని ఉేంటుేంద . అేంట ే

"అవయకాముగానుేండ ివయకామ ైనటిట  ప్కాృతి 24 ప్దార్ూముల్ు కల్ద  అని చ ప్ుాదుర్ు" అని సామానయముగా 
అర్ూము.  

శేవతాశవతర్ ఉప్నిష్త్ ల్ో ఇల్ాేంటి మేంతాాల్ే ఉన్ాాయ. ఉదాహర్ణకు  

"సేంయుకామేతత్ క్ష్ర్మక్ష్ర్మ్ చ  

వయకాా వయకామ్ భర్తే విశవమీశ 

అదృశయశాితాా బధయతే భోకాృభావాత్  

జఞా తావ దేవమ్ ముచయతే సర్వ ప్ాపైెః" 
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అనగా "జీవుడును, ప్కాృతియును, ఈ ఱ ేండును కల్లస  యునావి. వయకాా ,వయకామగు వీటిని సర్ేవశవర్ుడు 
ప్ాల్లేంచుచున్ాాడు. కర్ా ఫల్ భోకా యగుటచేత అసమర్ుూ డగు జీవుడు సేంసార్మున బేంధ్ ేంప్బడు 
చున్ాాడు.ప్ర్మాతాను ఉప్ాస ేంచి ప్ాప్ విముకుా డగుచున్ాాడు. " అని అర్ూము.  

"జఞా  జౌా  దావవజఞ వీశనీశా 

వజఞహ్యకా భోకాృభోగార్ూ యుకాః 

అనేంతశాితాా విశవర్ూపో్ హయ కర్ాా  

తయామ్ యదా విేందత ేబాహా చ ైతత్" 

అనగా "జీవుడును, ఈశవర్ుడును, అజుల్ు అనగా ప్ుటుట క ల్ేనివార్ు.  

వీర్ిల్ో జీవుడు అసమర్ుూ డు, ప్ర్మాతా సమర్ుూ డు. ప్ాకృతియును అన్ాద , భోకాయగు జీవుని 

భోగమునకుప్యుకామ ైనద . ఈశవర్ుడనేంతుడు, ఈ ప్పా్ేంచమేంతయు శర్ీర్ముగా కల్వాడు, ప్ుణయ, 
ప్ాప్ముల్ను చేయని వాడు. ఈ మూడిేంటిని త ల్లస క నిన వాడు ముకుా డగుచున్ాాడు." 

"క్ష్ర్మ్ ప్ధా్ానమ్ అమృతాక్ష్ర్మ్ హర్ః క్ష్ర్ాతాాన్ావీశతే దేవ ఏకః 

తసాయభధ్ాయన్ాదో యజన్ాతాతాాభావాదథభయశాిన్ ా  తతవమాయానివృతాిః" 

"ప్కాృతి న్ాశ యుకాము, జీవుడు న్ాశ ర్హ తుడు, ఈశవర్ుడీ ప్కాృతి, ప్ుర్ుష్ుల్ను ప్ాల్లేంచువాడు. మర్ల్ 

మర్ల్ ఈశవర్ుని యోగ మార్గముచే ధ్ాయనిేంచుట వల్న సకల్ అజఞా నము నివర్ిాేంచును." 

"ఛేందాేంస  యజఞా ః కరతవయ వాతాని భూతమ్ భవయమ్ యచి వ దా వదేంతి 

అసాాన్ాాయీ సృజయతే విశవమే తత్ 

తస ాేంశాిన్ోయ మాయయా సనిార్ుదధ ః" 

మాయామ్ తు ప్కాృతిమ్ విదాయన్ాాయనమ్ తు మహ్శవర్మ్ 

తసాయవయవ భూత ైసుా  వాయపా్మ్ సర్వమిదమ్ జగత్" 

అనగా వ దముల్ును, యజాముల్ును, కరతువుల్ును, వాతముల్ును, జర్ిగినద యు, జర్గ బో వునద యు 
ఇవనీా దేనిని త ల్ుా చునావయ దానినేంతను మాయావేంతుడు అయన సర్ేవశవర్ుడు ఈ ప్కాృతి నుేండి 
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సృజేంచుచున్ాాడు. దీనియేందు వ ర్ొకడు మాయచే బేంధ్ ేంప్బడి యున్ాాడు. ప్కాృతియే మాయ. అటిట  
మహ్శవర్ుడు మాయ గల్వాడు. అటిట ఈశవర్ుని అవయవముల్చే ఈ జగమేంతయును వాయప ేంచ 

బడినద . ఇటుి  ప్కాృతి, ప్ుర్ుష్ుల్ యొకుయు, ఈశవర్ుని యొకుయు సవర్ూప్మును గూర్ిి 

శేవతాశవతర్ ఉప్నిష్త్ ల్ో చ ప్ాబడినద .  

"ప్ధా్ాన క్షేతజాా ప్తిః గుణేశః సేంసార్ మోక్ష్ స ూతి బేంధ హ్తుః" 

అనుచు "ఈశవర్ుడు ప్కాృతి, ప్ుర్ుష్ుల్ను నియమిేంచువాడనియూ, గుణముల్కీశుడును, బేంధ, మోక్ష్ 

స ూతుల్కు కార్ణ భూతుడనియూ శేవతాశవతర్ ఉప్నిష్త్ చ బుతుేంద ." 

ఇేంక భగవదీగ తల్ో  

"ప్కాృతిమ్ ప్ుర్ుష్మ్ చ ైవ విధయన్ాద ీఉభౌ అప  

వికార్ాేంశి గుణాేంశ్ ివ విద ధ  ప్కాృతి సేంభవాన్...(భ.గీ.13-2)" 

అనగా 

ప్కాృతిని, ప్ుర్ుష్ుని ఈ ర్ ేండిేంటినీ అన్ాద గా యుేండు వాటినిగా త ల్లస క నుము. వికార్ముల్ను, 
గుణముల్ను అటిట  ప్కాృతి నుేండ ికల్ుగ  వానిగా గరహ ేంచుము.  

"కార్య కార్ణ కరా్ృతేవ హ్తుః ప్కాృతిః ఉచయతే 

ప్ుర్ుష్ః సుఖ దుఃఖాన్ామ్ భోకాృతేవ హ్తుర్ుచయతే..." 

అనగా,  కార్య కార్ణ ప్దార్ూముల్ న్ొనర్ుినద  ప్కాృతి. సుఖ దుఃఖముల్ ననుభవిేంచువాడు జీవుడు. 

"ప్ుర్ుష్మ్ ప్కాృతిసోూ ప  భుేంకేా ప్కాృతిజఞన్ గుణాన్ 

కార్ణమ్ గుణ సేంగోసయ సత్ అసత్ యోని జనాసు" 

అనగా ,ప్ుర్ుష్ుడు ప్ాకృతి ల్ో నునాను, ప్కాృతి వల్న కల్ుగు గుణముల్ననుభవిేంచు చున్ాాడు. 
ఇతనిక ిమేంచి జనాము కాని, చ డు జనాము కాని కల్ుగ టకు హ్తువు సతాా ర్జ సామో గుణ సేంబేంధమే.  

"సతవమ్ ర్జ సామ ఇతి గుణాః ప్కాృతి సేంభవాః 

నిబధాేంతి మహాబాహమ  దేహ్ దేహ నమవయయమ్" 
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అనగా,ప్కాృతి సేంబేంధము వల్న కల్ుగ నటిట  సతవ, ర్జ సామో గుణముల్ు న్ాశ ర్హ తుడ ైన జీవుని శర్ీర్ 

యుకుా నిగ చేయుచునావి.  

"సర్వ భూతాని కౌేంతేయ ప్ాకృతిమ్ యాేంతి మామికామ్ 

కల్ాక్ష్య ేప్ునః తాని కల్ాాదౌ విసృజఞమి అహమ్" 

అనగా 

ఓ అర్ుజ న్ా!ప్ాళ్య సమయమున ఈ భూతముల్నిాయు న్ాతో చేర్ు చునావి. సృష్ ట  సమయమున న్ ను 
వాటిని బయల్ాఱచు చున్ాాను. 

అనాటుి  ఇేంతకుముేందు చ ప్ాడేం మర్చిప్ోయాను. శేవతాశవతర్ ఉప్నిష్త్ ల్ో నునా మర్ొక మేంతాము 

"అజఞమ్ ఏకామ్ ల్ోహ తః కృష్ణ  వర్ాణ మ్ 

బహీవః ప్జాఞః సృజమాన్ామ్ సర్ూప్ాః 

అజో హ్యకో జుష్మాణోఽనుశేతే 

జహాతేయన్ామ్ భుకా భోగానుజోఽనయః" 

అనగా 

"సతాా, ర్జ, సామో గుణాతాకమును, ఒకుటియును అగు ప్కాృతి తనతో తన సమాన ర్ూప్ము గల్ 

మహదాద  తతాాముల్ను సృజేంచుచునాద . ప్ుటుట క ల్ేని ఒక ప్ుర్ుష్ుడు దానిని అనుభవిేంచుచు, ప్ ా దు్  
ప్ుచిచున్ాాడు(బుభుక్షువు). ప్ుటుట క ల్ేని మర్ొక ప్ుర్ుష్ుడు భుకా, భోగముల్ను 
విడచుచున్ాాడు(ముముక్షువు)."అని చ బుతుేంద . 

మళ్ళు భగవదీగ తల్ో "ప్కాృతిమ్ సావమ్ అవష్టభయ విసృజఞమి ప్ునః ప్ునః 

భూతగరా మమ్ ఇమమ్ కృతసనమ్ అవశమ్ ప్కాృతేర్వశాత్" 

అనగా 

ఓ అర్ుజ న్ా! న్ ను ప్కాృతిని అధ్ ష్ టేంచి ఈ భూత సముదాయమేంతయునథ ప్కాృతి నుేండియ ే

సృజేంచుచున్ాాను" అనినీా 



38 
 

"మయాధయక్షేణ ప్కాృతిః సథయతే సచర్ాచర్మ్ 

హ్తున్ాన్ న కౌేంతేయ జగద ధ  ప్ర్ివరా్తే" 

అనగా 

ఓ అర్ుజ న్ా! న్ నధయక్షుడనుగా నుేండుటచేత ప్కాృతి సాూ వర్, జేంగమ విశష్టమగు జగతుా ను 
సృజేంచుచునాద . న్ావల్నన్  ఈ జగతుా  జర్ుగు చునాద " అనినీా 

ఈ మొదల్ెైన శరి కాల్ున్ాాయ. ... 

నేను: ఇవనీా విేంట ేంటే "కాల్ేజీకి చదువ వ సపా  కాకర్ కాయ కీకర్ కాయ అయనద " అనాటుి  న్ాల్ో 

గేందర్గోళ్ేం మఱిేంత పెర్ిగిేంద  

మామయో: ఏమీ! ఎేందుచేత! 

నేను: ఉదాహర్ణకు "మేంతిాకోప్నిష్త్" తీసుకుేందాము. దీనిల్ో "వికార్ జననీమ్ అజఞా మ్ అష్టర్ూప్ామ్ 

అజఞమ్.."అేంట  వికార్ముల్ు కల్ుగ జేయునద  అని మూల్ ప్కాృతియ ేవికార్ముల్ు కల్ుగ చేసుా ేంద  
కనుక తదావర్ా మహదహేంకార్ాదుల్ు తయార్వుతాయ అేంట ేసృష్ ట మూల్ ప్కాృతి వల్న కల్ుగుతోేంద  
అనీ, "అజఞమ్" అేంట ేఅద  ప్ుటుట క ల్ేనిద  అనడేం వల్న దాని ప్ుటుట కకు మర్ొక కార్ణము ల్ేదనీ 

అనిప సుా ేంద . అల్ాగే "చతుర్ివేంశతి సేంఖాయతమ్ అవయకామ్ వయకామ్ ఉచయతే" అని అవయకామ ైన మూల్ ప్కాృతి 

నుేండ ివయకామ ైన మిగిల్లన ప్ాకృతి ర్ూప్ాల్ు వచేియ అని కూడా చ బుతున్ాార్ు. దీనిని బటిట మూల్ 

ప్కాృతియ ేజగతాుర్ణము అని ప సుా ేంద .  

తర్ువాత "శేవతాశవతర్ ఉప్నిష్త్" ల్ో కూడా "అజఞమ్ ఏకామ్ ల్ోహ త శుకి కృష్ాణ మ్...." అనడేం వల్న 

సతాా, ర్జ, సామో గుణాతాకమగు ఈ ప్కాృతి ప్ుటుట క ల్ేనిద , ఒకుట,ే తనతో సమాన ర్ూప్ముల్ు గల్ 

మహదాద  తతాాముల్ను సృజేంచుచునాద " అేంటే "దానికి ప్ుటుట క అనగా కార్ణము ల్ేదు కాని అద  
మహదాదుల్కు సృజేంచుచునాద  అేంటే సృష్ టకి కార్ణము ఈ ప్కాృతి" అన్  కదా అర్ూము.  

ఇేంక భగవదీగ తల్ో మీర్ు చ ప ాన శరి కాల్ల్ో "కార్య కార్ణ కరా్ృతేవ హ్తుః ప్కాృతిర్ుచయతే" అేంటే కార్య, కార్ణ 

ప్దార్ూముల్న్ొనర్ుినద  ప్కాృతి" అనియే కదా. అేంత ేకాదు తర్ువాత శరి కాల్ల్ో "సతాామ్ ర్జసామ ఇతి 

గుణాః ప్కాృతి సేంభవాః నిబధాేంతి మహాబాహమ  దేహ్ దేహ నమవయయమ్" అని ఈ ప్కాృతి వల్న కల్ుగు 
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సతాా, ర్జ, సామో గుణాల్ు జీవాతాను శర్ీర్ముల్ో బేంధ్ సుా న్ాాయ" అని చ ప్ాడేం వల్న ఈ ప్కాృతి 

నియేంతణా సామర్ూయము కల్ద  అని కూడా త ల్ుసాో ేంద .  

కాని క నిా మేంతాాల్ల్ో అల్ా కాకుేండా.. 

నవననగారు: కాని శేవతాశవతర్ ఉప్నిష్త్ ల్ో  

"అనేంతశాితాా విశవర్ూపో్ హయకర్ాా  తయామ్.." అని ఈశవర్ుడు సమర్ుూ డనినీా, ప్పా్ేంచము శర్ీర్ముగా 
కల్వాడనినీా" చ ప్ాబడినద . అేంతేకాక 

"క్ష్ర్మ్ ప్ధా్ానమ్.." అని ప్ాకృతి న్ాశ యుకాము అని చ బితే అద  "అజఞ" అని ప్ుటుట క ల్ేనిద  ఎల్ా 
అవుతుేంద .  

"మాయామ్ తు ప్కాృతిమ్ విదాయన్ాాయనమ్ తు మహ్శవర్మ్ తసాయవయవ భూత ైసుా  వాయపా్మ్ 

సర్వమిదమ్ జగత్" ప్కాృతియే మాయ. ప్ర్మాతా మాయ కల్వాడు. ఆయన అవయవముల్చే ఈ 

జగమేంతయు వాయప ేంప్ బడినద ." అని చ పపార్ు. 

ఈ మొదల్ెైన శుర తి వాకాయల్ వల్న ప్ర్మాతా జగతాుర్ణతవము సాష్టమవుతోేంద .  

అమమ: అేంతకేంట ెభగవదీగ త ల్ో సాష్టేంగా చ పపాడు కృష్ణ  భగవానుడు.  

"ప్కాృతిమ్ సావమ్ అవష్టభయ విసృజఞమి ప్ునః ప్ునః" అేంటే న్ ను ప్కాృతిని అధ్ ష్ టేంచి ఈ భూత 

సముదాయమేంతయును ప్కాృతి నుేండియే సృజేంచు చున్ాాను" అన్ాాడు కదా.  

"మయాధయక్షేణ ప్కాృతిః సథయతే సచర్ాచర్మ్  

హ్తున్ాన్ న కౌేంతేయ జగద ధ  ప్ర్ ివరా్తే" 

అేంట ేన్ నధయక్షుడనుగా నుేండినేందు వల్న ప్కాృతి జగతుా ను సృష్ టేంచుచునాద , న్ా వల్నన్  ఈ సృష్ ట  
జర్ుగు చునాద . " అని కదా చ పపాడు కృష్ణ  భగవానుడు.  

నేను: అేంట ేప్కాృతి నుేండి సృష్ ట జర్ుగుతుేంద , కాని అధయక్ష్త మాతేాం ప్ర్మాతాద , సృష్ ట చేసపద  ప్కాృతి, 

దానికి కార్ణేం ప్ర్మాతా. ఇద ల్ా కుదుర్ుతుేంద ! 

మామయో: చకుగా కుదుర్ుతుేంద  సమేంగా అర్ూేం చేసుకుేంటే!              ఈ మేంతిాకోప్నిష్త్ ల్ో 

"అజఞమ్" మొదల్ెైన ప్దాల్కు అర్ూము "ప్కాృతి" అని మాతమేా అర్ూేం చేసుకోకూడదు, ప్ర్బహాాాతాకమ ైన 
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ప్కాృతి అని అర్ూము చేసుకోవాల్ల. అేంట ేప్ర్మాతా అేంతర్ాయమిగా ఉేండ ిఅేంతా జర్ిప సాా డనామాట. "అజఞ" 
అను శబ్మునకు "న జఞయతే ఇతి అజఞ" అని కదా వుయతాతాి. అేంటే ప్ుటుట క ల్ేనిద , అేంట ేఈ ప్కాృతి 

ప్ళా్య సమయముల్ో ప్ర్మాతాతో సథక్ష్ా స ూతిల్ో ఉేంటుేంద . ఆయన సేంకల్లాేంచి మూల్ ప్కాృతిని 

సృజేంచిన తర్ువాత దానినుేండి  మహదహేంకార్ాదుల్ు ఇల్ా అనీా వసాా య. కాని ఈ అనిాేంటిల్ో 
ప్ర్మాతా అేంతర్ాయమిగా ఉేండన్  ఉేంటాడు.  

నేను: అని ఎకుడ ఈ మేంతాాల్ల్ో ఉేంద .  

మామయో: అర్ూేం చేసుకోవాల్ల సేందర్ాభనిా బటిట , "యః ప్ృథ వాయమ్ తిష్ఠ న్ ...మొదల్ెైన అేంతర్ాయమి 

బాాహాణ వాకాయల్ు, " తత్ సృష్ాట ా తదేవ అనుప్ాావిశత్" మొదల్ెైన మిగిల్లన ఉప్నిష్దావకాయల్ నుేండి అర్ూేం 
చేసుకోవాల్ల. అేందుక ేఈ సథతమాుల్ో "చమసవత్" అని ఉదాహర్ణము చ పపార్ు. ముేందు చ ప్ుాకునా 

బృహదార్ణయక ఉప్నిష్త్ మేంతాాల్ల్ో  "చమస" అేంటే సామానయ అర్ూమ ైన యజా ప్ాతా విశేష్ము అని కాక 

"శర్సుస" అని సేందర్ాభనిా బటిట అర్ూేం చేసుకునాటుి  ఇకుడ కూడా అజఞ అేంటే బహాాాతాకమగు ప్కాృతి 

అని అర్ూేం చేసుకోవాల్ల. అప్ుాడు ఏ గేందర్ గోళ్ేం ఉేండదు. చకుగా సర్ి పో్ తుేంద .  

అనాద ేఈ సథతేాం సార్ాేంశేం.  

నేను: "చమస" అేంట ేశర్సుస అని ఎేందుకు చ ప్ుాకోవాల్ల.  

మామయో: ఆ మేంతాాల్ల్ో "అర్ావగిాల్ః ఊర్ధా బుధాః " అని ఉనాద . అేంటే కిరేంద భాగముల్ో బిల్ము 

(న్ోర్ు),  అపెై భాగము బో ల్ుగా ఉనా గోళ్ము (తల్) వల్ె ఉనాదట. జఞా నముతో నిేండి ఉనాదట. అేంతే 
కాక సపా్ ఋష్ుల్ు, (ఱ ేండు చ వుల్ు, ఱ ేండు కళ్ళు, ఱ ేండు న్ాస కా ర్ేంధ్ాాల్ు, న్ాల్ుక) జఞా నమును 
ప్ ేంద ేంచుచున్ాార్ు. అేందువల్న వ దముల్తో భాష్ ేంచడేం జర్ుగుతోేంద . " 

ఇల్ా చ ప్ాబడడేం వల్న అకుడ "చమస" ప్దానికి మనము శర్ససన్  అర్ూము చ ప్ుాకోవాల్ల.  

అమమ: చాల్ా బాగుేంద . ప్ర్బహాా సేంకల్ాము వల్న, ప్ర్బహాాాతాకమ ైన ఈ ప్కాృతి నుేండ ి

మహదాదుల్ సృష్ ట జర్ుగుతోేంద . ఆ ప్కాృతే "అజఞ" అని ఈ మేంతాాల్ల్ో ప ల్ువబడుతోేంద . 

నేను: అద  సర్,ే ప్కాృతి అనాప్ుాడు కాని బహాాాతాకమ ైన ప్కాృతియే ఇకుడ చ ప్ాబడుతోేందని 

నిర్ూప ేంచడానికి ఏమయన్ా విశేష్మ ైన కార్ణము చ ప్ాగల్ర్ా! 

అమమ: ఏమిటిర్ా ఆ ప్ాశా, పెద్ వాళ్ును... 
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మామయో: ప్ర్వా ల్ేదమాా, దానికోసేం తర్ువాత సథతమాు చథడాల్ల.  

అమమ: ఏమిటి ఆ సథతమాు మామయాయ! 

మామయో:  

"జయోతి రుపకరమా త్ు త్థవ హోధీయత్ ఏకత...1-4-9" 

అేంటే 

(అజఞ అనగా ఇకుడ చ ప్ాబడిన ప్కాృతి) 

జోయతిర్ుప్కరమా తు: ప్ర్బహాాము కార్ణము కల్ద  ఏల్ననగా 

తథా హ : అటేి  కదా 

ఏక:ే క ేందర్ు  

అధ్ీయత:ే ప్ఠిేంచుచున్ాార్ు 

అనగా 

ఇకుడ చ ప్ాబడిన ప్కాృతి ప్ర్బహాాము కార్ణముగా కల్ద , ఏల్నన అటేి  కదా క నిా శాఖల్వార్ు 
(త ైతాిర్ీయము- మహాన్ార్ాయణోప్నిష్త్ మొదల్ెైన ఉప్నిష్తుా ల్ల్ో) ప్ఠిేంచుచున్ాార్ు. 

అమమ: క ేంచ ేం వివర్ిేంచేండి మామయాయ! 

మామయో: ఈ సథతమాుల్ో "జోయతిః ఉప్కరమా" అనా చోట జోయతి అేంటే ప్ర్బహాాము. "ప్ర్ేంజోయతి", 

"ప్ర్ేంశుడర్" అని ఆళ్ీవర్ుి  కూడా వాడుతార్ు కదా, ఈ సృష్ ట అేంతా ఆ ప్ర్మాతా వల్నన్  జర్ిగిేంద  అనా 

విష్యము త ైతాిర్ీయము నేందల్ల మహాన్ార్ాయణోప్నిష్త్ ల్ో సాష్టముగా చ ప్ాబడినద . 12 వ 

అనువాకముల్ోని ఆ మేంతాాల్ను క నిాేంటిని ఒక సారి్ చథదా్ ము. 

"అణోర్ణీయాన్ మహతో మహీయాన్ ఆతాా గుహాయామ్ నిహ తోఽసయ జేంతోః 

తమకరతుః ప్శయతి వీత శరకః ధ్ాతుః ప్సాాదాన్ మహ మానమీశమ్" 
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అణు ప్ర్ిమాణము కేంట ెమికిుల్ల సథక్ష్ామ ైనవాడు, విసాృతమ ైన ఆకాశాదుల్కేంటె విసాృతమ ైన వాడు, 
జీవుని ల్ో ప్వా శేంచి శాస ేంచువాడు అయన ప్ర్బహాా జీవుని హృదయ గుహయేందు చేర్ ియున్ాాడు. 
కామయ కర్ాల్ను వదల్ల, ఆయన అనుగరహము వల్న ఆ ప్ర్మాతాను సాక్షణతుర్ిేంచుకోగల్లగిన సేంసార్ 

దుఃఖము నుేండి మోక్ష్ము ల్భేంచును.(ఇదే మేంతాము కఠోప్నిష్త్ ల్ో కూడా ఉనాద ) 

"సపా్ ప్ాాణా ప్భావేంతి తసాాత్ సప్ాా ర్ిిష్ః సమిధః సపా్ జహావః 

సపా్ ఇమే ల్ోకా యేష్ు చర్ేంతి ప్ాాణా గుహాశయానిాహ తాః సపా్ సపా్" 

ఆయన నుేండ ిసపా్ ప్ాాణముల్ును, సప్ాా గుాల్ు, వాని ఇేంధనముల్ు, సపా్ జహవల్ు, జీవ ప్ాాణముల్ు 
సేంచర్ిేంచు సపా్ ల్ోకముల్ు జనిేంచును. సపా్ ప్దముల్ు కూడా ఆయన నుేండియే జనిేంచును. 
గుహయమ ైన (జీవుని) హృదయ గుహ యేందు ఆయన వ ేంచేస  యుేండును. 

"అతః సముదాా గిర్యశి సర్ేవ అసాాత్ సయేందేంతే స ేంధవః సర్వ ర్ూప్ాః 

అతశి విశావ ఓష్ధ్ో య ర్సాశి యేన్ ైష్ భూతః తిష్ఠ ేంతి అేంతర్ాతాా" 

ఆయన నుేండ ిసమసా సాగర్ముల్ు, గిర్ుల్ు నదుల్ు, ఓష్ధుల్ు, ర్సముల్ు జనిేంచును. వాటి యేందు 
అేంతర్ాతాగా ఆయన వ ేంచేస  యుేండును. 

"బహాాా దేవాన్ామ్ ప్దవీః కవీన్ామ్ ఋష్ ః విప్ాాణామ్ మహ ష్ో  మృగాణామ్ 

శేయన్ో గృఘాిణా సవధ్ తిః వన్ాన్ామ్ సో మః ప్వితామతేయతిర్ేభ" 

ప్ర్బహాా నుేండ ిచతుర్ుాఖ బహాా, కవుల్ు, ఋష్ుల్ు, విప్ుు ల్ు, మహ ష్ (జేంతువుల్ు), 
శేయనము(ప్క్షుల్ు), ఆయుధ విశేష్ముల్ు, సో మ ల్త (ఔష్ధ విశేష్ముల్ు) ఇటుి  ప్ర్బహాా నుేండ ివ ర్ేవర్ు 
ప్దార్ూముల్ు జనిేంచును 

"అజఞమేకామ్ ల్ోహ తః శుకి కృష్ాణ మ్ బహీవమ్ ప్జాఞమ్ జనయేంతీమ్ సర్ూప్ామ్ 

అజో హ్యకః జుష్మాణోఽనుశేతే జహాతేయన్ామ్ భుకా భోగామజోఽనయః" 

సర్వ కార్ణ భూతమ ైన "అజఞ" అనబడు ప్కాృతి ఆ బహాాము నుేండ ిప్ుటుట చునాద . సమసా వసుా  
సముదాయమ ైన తాను అేంతర్ాయమిగా నుేండుటచేత తనతో సమాన ర్ూప్ముల్ునగు ప్జాల్ను 
సృజేంచునద యు(తాను అేంతర్ాయమిగా వ ేంచేస  యుేండును. జీవుల్ ల్క్ష్ణముల్ు 
సమానముగానుేండును) కర్ా వశుయడ ైన జీవునిచే ననుభవిేంప్బడు (బుభుక్షువుల్ు)నద యు, జఞా ని 
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యగు వ ర్ొక ఆతాచే తయజేంప్ బడునద యు (ముముక్షువుల్ు) అయన అజ అనబడు ప్కాృతి బహాాము 
నుేండ ిఉతానామ ై ప్ర్బహాాాతాకమ ై యుేండును. 

"యసాాత్ జఞతా న ప్ర్ా న్ ైవ కిేంచ 

న్ాస య ఆవివ శ భువన్ాని విశావ..." 

ఆయన నుేండ ిజనిేంచిన వనిాయు ఆయన నుేండ ివ ర్ు కాదు. మొదట ఆయనయే ఉేండ ను. ఆయా 
వసుా వుల్ు సృజేంచిన ప దప్ ఆ బహాాము వాటిల్ో అేంతర్ాయమిగా ప్వా శేంచి యుేండ ను 

పెైన చ ప్ాబడిన మేంతమాుల్ల్ో ఈ ప్కాృతి ప్ర్మాతానుేండి ఆవిర్భవిేంచినదనీ, ప్కాృతి సమసామూ 

ప్ర్బహాాాతాకమనీ త ల్ుసాో ేంద . అల్ాగే "కిమ్ కార్ణమ్ బాహా" అని కార్ణభూతమ ైన బహాా ఎటిటదని 

ప్ాార్ేంభేంచి "తే ధ్ాయనయోగానుగతా అప్శయన్ దేవాతా శకిామ్ సగుణ ైః నిగూఢమ్" సగుణముల్చే 
నిర్ూప ేంచ బడునటిట ఈ ఆతా శకిాని దేవతల్ు యోగముచే చథచిర్నియు, చ ప్ాబడుట చేత "అజఞ" 
అనబడునద  ప్ర్బహాాము యొకు శకిా ర్ూప్మని, అనగా ప్ర్బహాాాతాకమని త ల్ుసాో ేంద . 
....అసాాన్ాాయీ సృజతే విశవమేతత్ తస ాేంశాిన్ోయ మాయయా సనిార్ుదధ ః" అని "మాయావేంతుడ ైన 

ప్ర్మాతా ఇదేంతా ప్కాృతి ల్ోనుేండి సృజేంచుచున్ాాడు, దీనియేందు వ ర్ొకడు (జీవుడు) మాయచే 
బేంధ్ ేంప్బడ ియున్ాాడు" అనినీా,  

"మాయామ్ తు ప్కాృతిర్ివదాయ మాయనేం తు మహ్శవర్మ్" మాయ యనగా ప్కాృతి అనీ, మాయ 

గల్వాడు ప్ర్మాతా అనినీా, "యో యోనిః యోనిమ్ అధ్ తిష్ఠ తి ఏకః" ప్ర్మాతా ప్ాకృతికి అధ్ ష్ాఠ తగా 
ఉేంటాడనీ, ఇల్ా అన్ క ఉప్నిష్తుా ల్ల్ో ప్కాృతి ప్ర్బహాాాతాకమనీ, ప్ర్మాతాచే సృజేంచబడి, 
నియేంతిాేంచబడుననీ త ల్ుసోా ేంద .  

పెై సథతమాుల్ో ప్ర్మాతాను జోయతి అని సేంబో ధ్ ేంచడానికి కార్ణము ఉప్నిష్తుా ల్ల్ో  "తమ్ దేవామ్ 

జోయతిష్ామ్ జోయతిః" (బృ. 6-4-16) అని ప్ర్మాతాను జోయతిసుసల్కు జోయతి యని, "అథ యదతః ప్ర్ో ద వయ 
జోయతిః దీప్యతే" (ఛా. 3-13-7) "ద విక,ి సమసా ల్ోకముల్కు  పెైన అతుయతామ సాూ నమున ప్కాాశేంచు 
జోయతియ ే(ప్ర్మాతాయ)ే మనుజుని (జీవుని) ల్ోప్ల్ కూడా ఉనాద " అని ప్ర్మాతా జోయతిగా 
వర్ిణేంచబడినద . అేందువల్న ప్కాృతి ప్ర్ేంజోయతి సవర్ూప్మ ైన ప్ర్మాతాయే కార్ణముగా కల్ద  అని 

త ల్ుసాో ేంద . 

అేంతేకాక ఎన్ోా ఉప్నిష్దావకాయల్ల్ో, "ప్ర్ేంజోయతిర్ుప్సేంప్దయ(ఛాేందోగోయప్నిష్త్ )" అని  "(జీవుడు) 
ప్ర్ేంజోయతి అయన ప్ర్మాతాను ప్ ేంద ) "తమ్ దేవా జోయతిష్ామ్ జోయతిః హమ ప్ాసతే అమృతమ్" అనీ 
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ప్ర్మాతా జోయతిససార్ూప్ునిగా అభవర్ిణేంచ బడినటుి గా మనము ఇేంతకుముేందు అధ్ కర్ణాల్ల్ో 
చ ప్ుాకున్ాాము కనుక వీటి వివర్ాల్ల్ోనికి ఇప్ుాడు వ ళ్ుడేం ల్ేదు. 

నేను: కాని "అజఞ" అని ప్ుటుట క ల్ేనటుి  చ బుతూ ప్కాృతిని, ప్ర్మాతాచ ేసృజేంచబడినద  అేంటే ప్ుటిటనద  

అని ప్కాృతిని ఎల్ా చ బుతాము, ఇల్ా చ ప్ాడేం ప్ర్సార్ విర్ోధ వాకాయల్ు చ ప ానటుి  కాదా! 

మామయో: దానికి తర్ువాత సథతమాు చథడాల్ల.  

అమమ: తర్ువాత సథతమాు ఏమిటి మామయాయ! 

మామయో: 

కలపనోపద్్శ్ాత్ చ మధవాది్ వత్ అవిరోధ్ః.....1-4-10" 

అేంటే 

కల్ాన్ోప్దేశాత్ చ: సృష్ ట ఉప్దేశేంప్బడినేందున 

మధ్ావద వత్: మధువిదాయదుల్ల్ో వల్ె 

అవిర్ోధః: విర్ోధము ల్ేదు.  

అనగా 

("అజఞ" అని చ ప్ాబడిన ప్కాృతి)  సృష్ టేంచబడినద  అని చ ప్ుాట వల్న మధువిదాయదుల్ యేందు ( 
చ ప ానటుి  ) విర్ోధము ల్ేదు. 

అమమ: క ేంచ ేం వివర్ిేంచేండి మామయాయ! 

మామయో: "అజఞ" అేంట  ప్కాృతిని ప్ుటుట క ల్ేనిద  అని చ బుతూ, మళ్ళు "ప్ర్మాతా వల్న ప్ుటిటనద " 

అని ఎల్ా చ బుతాము, ఈ ఱ ేండు వాకాయల్ు ప్ర్సార్ేం విర్ోధముల్ు కావా అనా ర్ామేం ప్శాాకు 
సమాధ్ానము చ బుతున్ాార్మాా.  

"అసాాన్ాాయీ సృజతే విశవమేతత్" అని "ఈ ప్కాృతినుేండి ఈ ప్కాృతికి అధ్ ష్ాఠ త అయన ప్ర్మాతా 
సమసా జగతుా నథ సృజేంచుచున్ాాడు" అని కదా శుర తి వాకయము. అేంట ేఈ ప్కాృతికి కార్య, కార్ణావసూల్ు 
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ఱ ేండు ఉన్ాాయ అనామాట. ఇద  ప్ళా్యకాల్మున న్ామ, ర్ూప్ విభాగము ల్ేనిద ై అతయేంత 

సథక్ష్ామ ైనద గా ఉేంటుేంద . ఇద  కార్ణావసూ . ప్ర్మాతా సేంకల్ాముతో సృష్ ట ఆవిర్ాభవమ ైనప్ుాడు 
సతాా ాద  గుణముల్ు ప్కాటితముల్ెై విభకా న్ామ, ర్ూప్ముల్ు కల్లగినద ై వయకిా, వసుా వు మొదల్గు 
శబ్ముల్చే చ ప్ాబడునద య ై తేజసుస, ప్ృథ వి, మొదల్గునవిగా ప్ర్ిణమిేంచినద గా నుేంటుేంద . ఇకుడ 

సతాా, ర్జ, సామో గుణాల్ు త ల్ుప్ు, ఎఱుప్ు, నల్ుప్ు ర్ేంగుల్చేత త ల్లయబడుతున్ాాయ. ఇద  కార్ాయవసూ . 
అేంట ేకార్ణావసూల్ో నునా ప్కాృతి "అజఞ" అనగా ప్ుటుట క ల్ేనిద . కార్ాయవసూల్ో ప్ర్మాతా చేత 

సృష్ ఠ ేంప్బడిన ప్ర్బహాాాతాకమ ైన ప్కాృతి. అేందువల్న విర్ోధము ల్ేదు. ఉదాహర్ణమునకు 
ఇేంతకుముేందు మనము చ ప్ుాకునా "ఛాేందోగోయప్నిష్త్" ల్ో  "మధువిదయ" సేందర్భమున కార్ణావసూల్ో 
ఒకుడిగా ఉేండే ఆద తుయడు కార్ాయవసూల్ో ఋగయజుసాసమాథర్వ వ ద ప్తాిప్ాదయమగు కర్ా వల్న కల్ుగ 

జేయబడు ర్సమునకు ఆశరయమగుటచే వసావద  దేవతల్కు భోగయముగ ఉేండడానికి ప్ర్మాతా చేత 

అతని యేందు మధుతవ కల్ానమునథా, ఉదయాసామయ కల్ానమునథా చేయబడడేం అవుతుేంద  
కదా. అల్ాగే ఇకుడ కూడా. అేందుల్ో వ ైర్ుదధ యము ల్ేనటేి  ఇకుడ ప్కాృతి విష్యముల్ో "అజఞ" అని 

చ ప్ాడేంల్ో కూడా ఇబాేంద  ల్ేదు. 

ఆ ఉప్నిష్త్ ల్ో "అసౌ ఆద తోయ దేవ మధు" (ఛా. 3-1-1) ఈ ఆద తుయడు దేవతల్కు మధువు అను 
వాకయము మొదల్ుక ని "అథ తత ఊర్ధా ఉదేతయ న్ ైవయ దేవతా  న్ాసామేత ైకల్ ఏవ మధ్ేయ సాూ తా" ఏక 

సవభావుడగు నితడు ప్ళా్య కాల్మున ఉదయాసామయముల్ నుేండ ివిముకుా డ ై తర్ువాత 

ఉదయాసామయాల్ు ప్ ేందును" అను వాకయము వర్కు ఈ విష్యమే త ల్ుప్బడినద  కదా, గుర్ుా  ఉేండ ే

ఉేంటుేంద .  

నేను: ఏకల్ః అేంట!ే 

మామయో: "ఏకల్ః" అేంటే ఏక సవభావుడు అని అర్ూము.  

నేను: "అజఞమ్ ఏకామ్" అని కదా శుర తి. ప్కాృతి ఒకుటి ఎల్ాగవుతుేంద . ప్ృథ వయపపాజసుసల్ 

సముదాయము కదా.  

అమమ: ప్ృథ వి, జల్ము, తేజసుస తిావృతుర్ణము వల్న ఒకుట ిఅవుతాయ కదా.  
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నవననగారు: తిావృతుర్ణముల్ో ప్ృథ వి, జల్ము, తేజసుస  ఒక ుకుట ీమూడు భాగాల్య, ఒకదాని అర్ూ 

భాగము మిగిల్లన వాటి ప్ావు భాగాల్తో కల్వడేం వల్న సథూ ల్ ర్ూప్మ ైన ప్ృథ వి, జల్ము, తేజసుస 
ఏర్ాడుతాయ. అేంట ేబహుతవము ఉేందనా మాటే కదా! 

అమమ: అేంట ే"అజఞ" అనాప్ుాడు ఆ ప్కాృతికి అేంతర్ాయమిగా నునా ప్ర్మాతాన్  చ ప్ుాకోవాల్ేమో. కాని 

ల్లేంగము కుదర్ద!ే 

మామయో: అల్ా "ల్ోహ త శుకి కృష్ాణ మ్" అనీ, సతాా, ర్జ,సామో గుణాల్నీ ప్ర్మాతాకు చ ప్ాల్ేము. ఆ 

ప్ాాకృతిక గుణాల్ు ప్ర్మాతాకు వర్ిాేంచవు కదా.  

నవననగారు: ల్ేకపో్ తే ఆ ప్ృథ వి, జల్, తేజో శబ్ముల్ే వాటి కార్ణావసూను త ల్ుప్ుతున్ాాయని అేంట.ే  

మామయో: అదీ సమేంజసము కాదు. అల్ా కాక ఆ ప్ృథ వి, జల్ము, తేజసుసల్ కార్ణావసూ  త ల్లపప 

ప్కాృతి ఇకుడ "అజఞ" శబ్ము చేత సథచిేంచ బడినద  అని చ ప్ుాకోవడమే సమేంజసము.  

నేను: మళ్ళు ప్ళా్యము వచిి ప్కాృతి ప్ర్మాతాల్ో ల్యమ ై ప్ో తేన్ో, మళ్ళు మర్ొక ప్కాృతి వసుా ేంద  కదా! 

మామయో: "సథర్ాయ చేందమాసౌ ధ్ాతా యథా ప్ూర్వమ్ అకల్ాయత్" అని శుర తి వాకయము. అేంట ే

మళ్ళు ప్ూర్వము వల్ెన్  సృష్ ట  జర్ుగుతుేంద  తప్ా మర్ొకల్ా కాదు.  

నేను: అేంట ేప్కాృతి నిజేంగా జగతాుర్ణము కాక పో్యన్ా.....  

మామయో: ఉదాహర్ణకు, మీ న్ానాగార్ిని "జనకుడు", "అమా"ను జనని అని అేంటాము. కాని నువ వ 

నీ తలి్ల తేండుాల్కు ప్ుటటడేం ప్ర్మాతా సేంకల్ాము. అయన్ా నీ తలి్ల తేండుాల్ను నీకు జననీ, జనకుల్ు 
అన్  ప ల్ుసాా ము వాయవహార్ికేంగా. దేవదతుా డు చని ప్ోయాడు అని వాయవహార్ికేంగా అేంటే ఆయన శర్ీర్ము 
పో్యేంద  అని కాని ఆ జీవుడు చనిపో్యాడు అని కాదు. సేందర్ాభనిా బటిట వాకాయర్ూము ఉేంటుేంద .  

నేను: క ేంచ ేం త ల్లవి తకుువ ప్శాేామో. న్ ను "అజఞ" అేంటే మేక అని చదువుకున్ాాను. అేంట ే

"ఆతాానమ్ ర్థ నమ్ విద ధ" అని జీవాతాను ర్థముతో పో్ ల్లి చ ప ానటుి  ఇకుడ ప్కాృతిని మేకతో పో్ ల్లి 

ఏమయన్ా చ పపార్ా! 

మామయో: అకుడ "ఆతాానమ్ ర్థ నమ్ విద ధ" అని చ ప్ాడానికి కార్ణము "ర్థ కి ర్థము గమయ ప్ాాప ా కి 

ఉప్యోగప్డునటుి  ప్ర్మాతా ప్ాాప ా కి శర్ీర్ము ఉప్యోగప్డుతుేంద " అని చ ప్ాడానికి. అల్ాగే 
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మధువిదాయ సేందర్భముల్ో వసావదుల్ మనసుసల్ో ఒక భోగయ వసుా వు అని తల్ప ేంప్ చేయడానిక ి

ఆద తుయని మధువు అని కల్లాేంచేర్ు. ఇకుడ ప్కాృతిని మేకగా ర్ూప్ కల్ాన చేయడానికి కార్ణేం 
ఏమిటుేంటుేంద . కార్ణము ఏమీ ల్ేదు కదా. అేంత ేకాదు అసమేంజసము కూడా. ఎేందుకేంట ేప్కాృతి 

అచేతనము, మేక చేతనము. ప్కాృతి జగతుా నకు అేంతటకూ కార్ణ భూతమ ైనద . మేక మహా అయత ేఒక 

జఞతిల్ో క నిా జేంతువుల్ను మాతమాు జనానీయగల్దు.  

ప్కాృతి సమసా జీవుల్ సుఖ, దుఃఖాల్కు, మోక్షణనికి కూడా హ్తువు. మేకతో క ద ్మేంద కి అతయల్ామ ైన 

ప్యాోజనముల్నీయగల్దు.  

"అజఞమ్ ఏకామ్" అనాప్ుాడు ఒకల్ా, "అజోహ్యకః" అనాప్ుాడు మఱి యొకల్ా, "అజోఽనయః" అేంట ే

వ ర్ొకల్ా  ఇల్ా అజఞ అనా ప్దానికి వ ర్ేవర్ు అర్ాూ ల్ు చ ప్ాడేం సబబు కాదు. "జహాతేయన్ామ్ భుకా భోగామ్ 

అజోఽనయః" అనా చోట విదావన్ ప్కాృతి సేంబేంధమును ప్ూరాి్గా వీడు చున్ాాడు" అని చ ప్ావల్స న చోట 

"మేక ను వదల్ు తున్ాాడు" అేంటే హాసాయసాదముగా ఉేంటుేంద . ఒక ేప్దానికి ప్ల్ు అర్ూముల్ు ఉన్ాా 

సేందర్ాభనిా బటిట అర్ూము చేసుకోవాల్ల. ఇకుడితో ఈ "చమసాధ్ కర్ణము" ప్ూరాి్ అయేంద  అమాా! 

అమమ: బాగుేంద  మామయాయ, ఈ అధ్ కర్ణముల్ో కూడా భగవదాభష్యకార్ుల్ు మేంతిాకోప్నిష్త్, 

శేవతాశవతర్ ఉప్నిష్త్ ల్ో సాేంఖయ దర్శనమును సమర్ిూసుా నాటుి గా ఉనా మేంతాాల్ను అల్ా కాక, 

బృహదార్ణయకోప్నిష్తుా  ల్ో "చమస" శబ్ము వచిినప్ుాడు, దానిని యజా ప్ాతాా విశేష్మని కాక శర్సుస 
అని ఎల్ా అర్ూేం చేసుకుేంటామో, అల్ాగే సేందర్ాభను సార్ముగా ప్కాృతిని  "అజఞ" అనాప్ుాడు అకుడ 

ప్కాృతిని ప్ర్బహాాాతాకమ ైన ప్కాృతి అని, మూల్ ప్కాృతి నుేండ ిమహదహేంకార్ాదుల్ు జనిేంచడానికి 
ప్ర్మాతాయ ేకార్ణమనీ, ప్ర్మాతాచ ేమూల్ ప్కాృతి సృజేంప్బడిననథ, ప్ళా్యసమయముల్ో 
సథక్షణావసూల్ో ఉేండి తర్ువాత సృష్ ట సమయముల్ో సథూ ల్ ర్ూప్ముల్ో ప్కాృతి సృష్ టేంప్బడడేం వల్న 

కార్ణావసూల్ోనునా ప్కాృతిని "అజఞ" అని అర్ూేం చేసుకోవడేంల్ో దోష్ముల్ేదనీ, మహాన్ార్ాయణోప్నిష్త్ 

ల్ాేంటి ఉప్నిష్తుా ల్ల్ోను, భగవదీగ తాద  గరేంథాల్ల్ోను ఇల్ాగే చ ప్ాబడినదనీ వివర్ిేంచి సాేంఖయ దర్శన్ానిా 

సవర్ిసథా  ప్ర్బహాా జగతాుర్ణతావనిా, అేంతర్ాయమితావనీా మర్ొక సారి్ ప్తాిప్ాద ేంచినటుి గా 
అర్ూమయేంద .  

మామయో: బాగా చ పపావమాా, ఇకుడితో ఈర్ోజునకు నిల్లప , తర్ువాత అధ్ కర్ణము మర్ొక సారి్ 

చథదా్ ము. 

అమమ: అల్ాగే మామయాయ! 
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అేందర్ూ: యోనితయమచుయత .... 

 

3.సంఖ్యోప సంగ్రహాధికరణము: 
మామయో: దాసో హమ్, ర్ేండి, ర్ేండ.ి. 

నవననగారు: దాసో హమ్ బావా, ఈ ర్ోజు న్ ర్ుిక న వల్స న విష్యము ఏమిటి? 

మామయో: ఇేంతకు ముేందు అనుకునాటుి  సాేంఖయ దర్శన నిర్సనమే ఈ ర్ోజు చ ప్ుాక న బో యే 

అధ్ కర్ణముల్ో కూడా.  

నేను: సాేంఖయ దర్శనము మీద చాల్ా కోప్ేంల్ా ఉనాద  ర్ామానుజుల్కు. ఇనిా అధ్ కర్ణాల్ల్ో ఆ 

దర్శన్ానిా నిర్స సుా నాటుట న్ాార్ు. 

మామయో: నిర్సన అనాకేంటే సవర్ణ అనుకుేందాేం. నిజఞనికి భగవదాామానుజుల్ు చ బుతునాద  

బహాాసథతాాల్ భాష్యమే కదా. అేంట ేబహాా సథతాాల్ల్ో ఏమునాదో  దానిన్  బో ధ్ాయన్ాద  ప్ూర్ావచార్ుయల్ 

ఆల్ోచన్ా సర్ణ ని అనుసర్ిేంచి వివర్ిసుా న్ాార్ు.  

మనము ఇేంతకు ముేందు అనుకునాటుి  సాేంఖయము ప్ర్మాతాతో సేంబేంధము ల్ేకుేండా కేవల్ము 
జఞా నమార్ాగ నిా చ బుతుేంద . కాని, ఈ కాల్ముల్ో అటువేంటి మార్గము శేరయోదాయకము కాదనీ, భకిా 
మార్గమే అవల్ేంబిేంచదగినదనీ, ల్ేకుేంట ేమనుజుల్ు సన్ాార్గముల్ో ప్వార్ిాేంచల్ేర్నీ భగవదాామానుజుల్ు 
మనకు ఈ విష్యానిా మళ్ళు, మళ్ళు చ ప్ావల్స  వసాో ేంద .  

సాేంఖయ దర్శనముల్ో ప్ర్మాతా ప్ర్ిగణ ేంప్బడక, తనకు తాన్  మోక్ష్ము ప్ ేందేసాా మేంటే, అహేంకార్ముతో 
వ ఱిఱతల్ల్ు వ యడేం తప్ా అద  సాధయము కాదనీ, మోక్ష్మన్ ద  ప్ర్మాతాచే ఈయబడునద  తప్ా మనకు 
మనముగా సాధ్ ేంచల్ేనిదనీ త ల్ుసుకోకపో్ తే మానవుడు ఈ సేంసార్ చకరమునుేండి బయటప్డడము 
అసాధయము అనా విష్యానిా మనము మర్చి పో్ కుేండా ఉేండడానికి భగవదాామానుజుల్ు మన 

ఉజీజవనేం కోసేం ఇేంత శరమ ప్డవల్స  వచిిేంద .  

నేను: అేంట ేఈ అధ్ కర్ణముల్ో కూడా మళ్ళు ప్కాృతి అేంటే ప్ర్మాతా కాదు అని చ బుతార్ా, ఇేంతకు 

ముేందుల్ాగే.  
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మామయో: బహాా సథతాాల్ల్ో ప్తాి యొకు అధ్ కర్ణము కూడా దేని కద ేవిశేష్త కల్లగి ఉేంటుేంద . 

అేందువల్న ఏ అధ్ కర్ణానిా అనవసర్మనీ, చర్ివత చర్వణమనీ, ప్ునర్ావృతమనీ అనుకోడానికి ల్ేదు. 
చివర్కు చ ప్ాబడిన సార్ాేంశము ఒకుట ేకావచుిను, కాని, ఒక ుకు అధ్ కర్ణము ఒక ుకు విశేష్ాేంశానిా 

ప్తాిప్ాద సుా ేంద , వ ఱేవఱు ఉప్నిష్దావకాయల్ను ప్ర్ిశీల్లేంచి వాటి అేంతర్ార్ాూ ల్ను త ల్లయజేసుా ేంద .  

నవననగారు: ఈ అధ్ కర్ణము ఏ ఉప్నిష్త్ ల్ో వాకాయల్ గుర్ిేంచి బావా! 

మామయో: బృహదార్ణయకోప్నిష్తుా  ల్ో జనక యాజావల్ుయ సేంవాదముల్ో 6 వ అధ్ాయయముల్ో 4 వ 

బాాహాణముల్ో ఉనా క నిా మేంతాాల్గుర్ిేంచి. ముేందుగా ఆ మేంతాాల్ను మనము ఒకసారి్ చథదా్ ము.  

యసాాత్ అర్ావకసేంవతసర్ోఽహమ భః ప్ర్ివరా్తే 

తదే్వా జోయతిష్ామ్ జోయతిః ఆయుర్ోహ ప్ాతేఽమృతమ్....6-4-16 

దేనివల్న సేంవతసర్ముల్ు, ద నముల్ు ప్ర్ిభామిేంచుచుేండున్ో ఆ జోయతుల్కు జోయతి అయన దానిని 

దేవతల్ు ధ్ాయనిేంచుచుేందుర్ు.  

యస ాన్ ప్ేంచ ప్ేంచజన్ాః ఆకాశశి ప్తాిష్ ఠ తః 

తమేవ మనయ ఆతాానమ్ విదావన్ బహాాామృతేఽమృతమ్...6-4-17 

దేని యేందు ఐదు, ఐదు జనముల్ునుా, ఆకాశమును న్ ల్క ని యునావయ అమృతమ ైన ఆ ఆతాను 
త ల్లస క నిన విదావేంసుడు అమృతుడు.  

ప్ాాణసయ ప్ాాణమ్ ఉత చక్షుష్ః చక్షుః ఉత శరర తసాయ శరర తమా్ మనసో  యే మన్ో విదుః 

తే నిచికుయర్్రహా ప్ుర్ాణమ్ అగరయమ్...6-4-18 

ఎవడు ప్ాాణమునకు ప్ాాణమ ైనద , చక్షువునకు చక్షువు, శరర తమాునకు శరర తమాు, మనసుసనకు మనసుస 
అయన బహాామును త ల్లయున్ో అతడు సన్ాతనుడు, సర్ోవతాముడు అయన ప్ర్బహాామును 
త ల్లస నవాడు. 

ఈ పెై మేంతాముల్ల్ో "ప్ేంచ ప్ేంచ జన్ాః" అనాప్ుాడు 5*5=25 తతాాముల్ే చ ప్ాబడినవి కనుక 24 

ప్కాృతి తతాాముల్ు, జీవుడు కల్లప  25 తతావాముల్ు. ఇవి తప్ా వ ర్ొక తతాాము ల్ేనటేి  కదా అని సాేంఖుయల్ 

అభప్ాాయము.  
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అమమ: మఱ ిభగవదాామానుజుల్ు ఏమేంటార్ు? 

మామయో: ఆ విష్యము వివర్ిేంచడానిక ేఈ అధ్ కర్ణము వచిినద .  

అమమ: ఈ అధ్ కర్ణము పపర్ేమిటి. దీనిల్ో సథతాాల్ెనిా? 

మామయో: ఈ అధ్ కర్ణము పపర్ు "సేంఖోయప్ సేంగరహాధ్ కర్ణము". దీనికి ఈ పపర్ు మొదట ిసథతమా ైన 

"సేంఖోయప్సేంగరహాదప  న్ాన్ాభావాదతిర్ేకాచి" అనా సథతమాు పపర్ుతో వచిిేంద  . దీనిల్ో 3 

సథతాాల్ున్ాాయ. 

అమా: మొదట ిసథతమాు చ ప్ాేండి మామయాయ! 

మామయయ: 

సేంఖోయప్సేంగరహాదప  న్ాన్ాభావాదతిర్ేకాచి ...1-4-11 

అేంటే 

సేంఖోయప్ సేంగరహాదప : ఇఱువద  ఐదను సేంఖయ శుర తి యేందు కనాడుచునానథ,  

న: (ఇచట సాేంఖయ ప్సా దధముల్ెైన తతాాముల్ు ) చ ప్ాబడల్ేదు. 

(ఏల్నన) 

న్ాన్ాభావాత్: ఇవి వాని కేంటె వ ర్గుట వల్న 

అతిర్ేకాత్ చ: ఎకుువ సేంఖయ గల్వి అగుటచేత కూడ 

అనగా 

"ప్ేంచ ప్ేంచ..." మొదల్ెైన ఉప్నిష్దావకాయల్ యేందల్ల "ప్ేంచ ప్ేంచ" శబ్ము చే ఐదు ఐదుల్ను సేంఖయ 
ప్తాి ప్ాద ేంప్బడిననథ, ఇచట సాేంఖయమత ప్సా దధముల్ెైన తతాాముల్ు చ ప్ాబడల్ేదు. ఏల్నన 

ఇేందుప్దేశేంచబడినవి వాని కేంట ెవ ర్యనవి, ఎకుువ సేంఖయ కల్వి కనుక. 

అమమ: క ేంచ ేం వివర్ిేంచేండి మామయాయ! 
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మామయో: ఇేంతకు ముేందు అనుకునాటుి  ప్ేంచ జన్ాః అేంటే "ప్ేంచాన్ామ్ జన్ాన్ామ్ సమూహాః" 

అను వుయతాతాి వల్న "ఐదు జనముల్ సమూహము" అని అర్ూము. 

అమమ: మఱ ితతాా ాల్ను చ ప్ాాల్ేంటే నప్ుేంసక ల్లేంగము వాడాల్ల కదా, ప్ుేంల్లేంగము వాడేర్!ే 

మామయో: అద  వ ైద క వాయకర్ణము వల్న అేంటార్ు ప్ూర్వ ప్క్షుల్ు.  

అేందువల్న " ప్ేంచ ప్ేంచజన్ాః"  మొదట ి"ప్ేంచ" ప్దము ఱ ేండవ "ప్ేంచ జన్ాః" ప్దమునకు విశేష్ణమ ై 
ఐద ేంట ిసమూహాల్ు ఐదు అను అర్ూము వసుా ేంద . అేంటే 5*5=25 తతాా ాల్ు అని అర్ూము అని ప్ూర్వ 
ప్క్ష్ము. అేంట ేముముక్షువుల్చే త ల్లయబడవల్స న తతాాముల్ు మొతాము 25 అనామాట. వీటిన్  
"మూల్ ప్కాృతిర్వికృతిః మహదాదాయః ప్కాృతివికృతయః సపా్ ష్ో డశకశి వికార్ో న ప్ాకృతి న వికృతిః 
ప్ుర్ుష్ః" అనగా దేని యొకు వికార్ము కానిదగు మూల్ ప్కాృతియు, ప్కాృతుల్ును, వికృతుల్ును అగు 
మహదాదుల్ు అనగా మహతాతాాము, అహేంకార్ తతాాము, ప్ేంచ సథక్ష్ా తన్ాాతలా్ు, ఆపెై ప్ేంచ సథూ ల్ 

తన్ాాతలా్ు, ప్ేంచ జఞా న్ ేంద ాయాల్ు, ప్ేంచ కర్ేాేంద యాాల్ు, మనసుస కల్ుప్ుక ని మొతాము 24, ప్ుర్ుష్ుడు 
25 వ తతాాము అని కదా సాేంఖయ కారి్క చ బుతుేంద . ఈ ప్కాార్ము పెై మేంతమాు కూడా ఈ 25 తతాా ాల్న్  
చ బుతునాద  కనుక సాేంఖయ దర్శనము ఈ మేంతాము వల్న సమర్ిూేంచబడుతోేంద  అని ప్ూర్వప్క్ష్ము.  

అమమ: మఱ ిభగవదాామానుజుల్ స దాధ ేంతము ఏమిటి! 

మామయో: అసల్ు "ప్ేంచ ప్ేంచ జన్ాః" అనాప్ుాడు "ప్ేంచ ప్ేంచ" అేంటే 25 అని అర్ూము అనుకున్ాా, 

"యస ాన్ ప్తాిష్ ఠ తః" అనడేం వల్న అవి అనీా ప్ర్బహాామును ఆశరయేంచి ఉన్ాాయని, అేంట ేఅవి అనీా 

ప్ర్బహాాాతాకాల్ు అనీ త ల్ుసాో ేంద . అదే మేంతమాుల్ో "తమేవమ్ మనయ ఆతాానమ్ విదావన్ బహాాా 
అమృతోఽహమ్" అని చ ప్ాడేం వల్న "తమ్"  అేంటే ప్ూర్వము చ ప్ాబడిన "యత్" శబా్ నిా 

సథచిసుా ేంద . అేందువల్న మొతాము తతాా ాల్ు 25 కేంటే ఎకుువ ఉనాటుి  త ల్ుసాో ేంద . అేందువల్న ఇవి 

సాేంఖుయల్ు చ పపా తతాా ాల్ు కావనామాట. ఎేందుకేంటే సాేంఖుయల్ు 25 కేంట ేఎకుువ తతాా ాల్ు చ ప్ార్ు 
కదా! 

అేంతేకాక ఈ 25 సేంఖయతో బాటు "ఆకాశము" కూడ ఈ మేంతమాుల్ో చ ప్ాబడినద . అేందువల్న "తమ్ 

ష్డివేంశమ్ ఇతాయహుః సపా్ విేంశమ్ అథాప్రే్" అని "ప్ర్మాతాను క ేందర్ు 26 వ వానిగను, మఱ ిక ేందర్ు 
27 వ వానిగను చ ప్ుాదుర్ు" అను శాసార వాకయమును అనుసర్ిేంచి సమసా తతాాముల్కు ఆశరయ 

భూతుడ ైన ప్ర్మాతాయే ఇకుడ త ల్ుప్బడుతున్ాాడు.  
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అేంతేకాక "ప్ేంచ జన్ాః" అని ఐద ేంట ిసమూహముల్ు ఐదు అని చ ప్ాడానికి ఐదేస  జఞా న్ ేంద యాాల్ు ఐదు 
ఉన్ాాయన్ో, ఐదేస  కర్ేాేంద ాయాల్ు ఐదు ఉన్ాాయన్ో చ ప్ాడేం కుదర్దు కదా. అేంటే ఐద ేంటిచ ేకల్ుగ 

జేయబడిన సమూహముల్ు ఐదు ఉన్ాాయనడేం (ఐదు ధ్ానయప్ు కుప్ాల్ు అనాటుి ) కుదర్దనామాట. 

ఆ ఐదు సమూహాల్ు ఒక సామానయ ల్క్ష్ణము కల్ జఞతికి సేంబేంధ్ ేంచినటుి  చ ప్ాల్ేము. అేంత ేకాక ప్ేంచ 

భూతముల్ల్ో చ ప్ాబడు ఆకాశము మర్ల్ వ ఱుగా చ ప్ాబడినద . అేంటే అకుడ "ప్ేంచ ప్ేంచ" అని 

చ ప్ాబడినవి సాేంఖుయల్ు చ పపా తతాా ాల్ు అని ఎల్ా అనగల్ము.  

వాయకర్ణము ప్కాార్ము కూడా " ప్ేంచ జన్ాః" అనునద  సమాహార్ సమాసము కాదు, ఐద ేంట ి

సమూహము అని చ ప్ాడానికి. అల్ాగయతే "జన్ాః" అని బహువచన్ానికి బదుల్ు "ప్ాణ  ప్ాదమ్" 

అనాటుి  ఏకవచనము ఉేండాల్ల. ల్లేంగము కూడా కుదర్దు. అేందువల్న "ద కసేంఖేయ సేంజఞా యామ్" అనా 

వాయకర్ణ సథతాానిా బటిట , ఇద  సేంజాను బటిట  వచిిన సమాసము. 

నేను: మఱ ిఆ ప్ేంచ జనముల్ు అేంట ేఏమిటి! 

మామయో: దానికి తర్ువాత సథతమాు చథడాల్ల.  

అమమ: తర్ువాత సథతమాు ఏమిటి మామయాయ! 

మామయో:  

"ప్రా ణవద్యో వాకో శ్ేష్ాత్....1-4-12" 

అేంటే 

వాకయ శేష్ాత్: ఉతార్వాకయమును బటిట  

ప్ాాణాదయః: (ప్ేంచజనముల్నగా) ప్ాాణాదుల్ని (త ల్లయుచునాద . ) 

అనగా 

ఆ మేంతమాుల్ల్ో తర్ువాత మేంతమాును బటిట  ప్ేంచజనముల్నగా ప్ాాణాదుల్ని త ల్లయుచునాద .  

అమమ: క ేంచ ేం వివర్ిేంచేండి మామయాయ! 
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మామయో: తర్ువాత మేంతమాుల్ల్ో "ప్ాాణసయ ప్ాాణః..." అేంట  ప్ాాణమునకు ప్ాాణము వేంట ివాడు, 

చక్షుసుసనకు చక్షుసుస వేంటి వాడు, శరర తమాునకు శరర తమాు వేంట ివాడు, అనామునకు అనాము వేంటి 
వాడు, మనసుసనకు మనసుస వేంట ివాడు అని ఎవర్ు త ల్ుసుక ను చున్ాార్ో వార్ు ప్ర్బహాామును 
త ల్లస నవార్ు" అని ఉేంద  కదా! అేంట ేఇకుడ చ ప్ాబడినవి ఆ ప్ాాణాదుల్ు అని అర్ూేం చేసుకోవాల్ల.  

నేను: మీర్ు ఇేంతకు ముేందు చ ప ాన మేంతమాుల్ో "అనామునకు అనాము వేంటి వాడు" అని 

చ ప్ాల్ేదే. మఱ ిఇప్ుాడిల్ా అేంటున్ాార్ేమిటి! 

మామయో: బాగాన్  గుర్ుా  పెటుట కున్ాావు. న్ ను ఇేంతకు ముేందు చ ప ానద  "కాణవ శాఖ" వార్ి ప్ాఠము. 

కాని మాధయేంద న శాఖ వారి్ ప్ాఠముల్ో ఇల్ా "అనామునకు అనాము వేంటి వాడు" అని చ పపా 
మేంతమాు కూడా ఉనాద .  

నేను: కాని, మనకు సర్ిపో్ తుేంద  కదా అని ఒక శాఖ వారి్ ప్ాఠానిా మాతాము చ ప్ుాక ని, మనకు 

తోచినటుి  నప ాేంచుక ేంటే ఎల్ా! 

మామయో: ఈ విష్యము త ల్లయాల్ేంటే తర్ువాత సథతమాు చథడాల్ల.  

అమమ: ఏమిటి ఆ సథతమాు మామయాయ! 

మామయో:  

"జయోతిష ైకతష్ామసత్ోనేన.....1-4-13" 

అేంటే 

ఏకేష్ామ్: ఒకర్(ికాణవ శాఖ వార్)ి ప్ాఠమున 

అసతయన్ ా: అనాము చ ప్ాబడకునాను 

జోయతిష్ా: జోయతిసుస చేత  

(ప్ేంచజన శబ్ము ప్ాాణాదుల్ను త ల్లయ జేసుా నాద ) 

అనగా 
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కాణవ శాఖ యేందు అనాము చ ప్ాబడకునాను (ముేందు మేంతమాుల్ల్ో) చ ప్ాబడిన జోయతిసుసను బటిట 
ప్ేంచ జనముల్నగా ప్ాాణాదుల్ని త ల్లయుచునాద .  

అమమ: క ేంచ ేం వివర్ిేంచేండి మామయాయ! 

మామయో: కాణవ ప్ాఠముల్ో అనాము చ ప్ాబడకునాను అేంతకు ముేందు మేంతమాుల్ో "జోయతిష్ామ్ 

జోయతిః" (6-4-16) అని ఉనాద  కదా. అేంట ే"జోయతిసుసల్కు జోయతిసుసగా" అకుడ ప్ర్బాహా 
చ ప్ాబడుతోేంద . అేంటే ప్ర్బాహాాధ్ీనముల్ెై క నిా జోయతిసుసల్ు తమ, తమ కార్యముల్ు చేసథా ేంటాయ అన్  
కదా. తర్ువాత "ప్ేంచ ప్ేంచ జన్ాః" అని చ ప ా ఆ ప్ేంచ జనముల్ేవయ సాష్టముగా చ ప్ాక ప్ో వడేం వల్న, 

ఈ జోయతిసుసల్ే ఇేంద యాముల్ను ప్కాాశేంప్చేసపవి, ప్వారా్నకు సహకర్ిేంచేవి అని అర్ూము. మన 

ఇేంద యాాల్ు ప్ని చేసుా న్ాాయేంటే వాట ివ నుకనుేండి వాటిని ప్ని చేయసుా నా ప్ర్మాతా శకుా ల్ే 
కార్ణము కదా. ఈ విష్యానిా ఇేంతకు ముేందు కూడా ప్సాాా విేంచుకున్ాాము. అేందువల్న "ప్ాాణసయ 
ప్ాాణః" అేంటే ప్ర్మాతా శకిా అనా విష్యమే ఈ మేంతాముల్ో చ బుతున్ాార్ు. ఇల్ా... 

నేను: ప్ాాణము అేంట ేఇేంద ాయము కాదు కదా! నిజఞనికి ప్ాాణము అేంటే ప్ాాణ వాయువు అనీ, మన 

ముఖయ ప్ాాణమనీ కదా వయవహార్ము. 

మామయో: ఇకుడ ప్ాాణ శబా్ నికి అర్ూము ముఖయ ప్ాాణమనీ, ప్ాాణవాయువు అనీ తీసుకోకపో్ వడానికి 

కార్ణము "జోయతిష్ామ్ జోయతిః" అనా మేంతమాు. జోయతి శశబ్ము ముఖయప్ాాణానిా కాని ప్ాాణవాయువును 
కాని త ల్ుప్జఞల్దు. ప్ాాణము అను ప్దము సార్శన్ ేంద ాయానిా త ల్ుప్ుతుేంద . ఎేందుకేంటే 
సార్శన్ ేంద యాము వాయువుతో సేంబేంధ్ ేంచినద . "చక్షుససనగా" న్ తేేాంద యాము. "శరర తసాయ" అేంట ే

శరవణేేంద యాము. "అనాసయ" అను శబ్ము ఘాిణేేంద ాయానిా, ర్సన్ ేంద యాానిా త ల్లయచేసుా ేంద .  

న్ ను: అద ల్ా! 

మామయయ: అనాము అేంటే ప్ృథ వ. ఘాిణేేంద యాము "గేంధము" అనగా ఇకుడ ప్ృథ వతో సేంబేంధ్ ేంచినద  
కదా. అేందువల్న అనా శబ్ము ఘాిణేేంద యాానిా త ల్ుప్ుతుేంద . 

అల్ాగే "అదయతే అన్ న్ తి అనామ్" అను అర్ూమును బటిట  "ర్ుచి చథడబడునద  అనాము కనుక ఈ "అనా 

శబ్ము"  ర్సన్ ేంద యాానిా త ల్ుప్ుతుేంద . "మనసః" అనగా మనసుస, అేంతర్ిేంద ాయము. అేందువల్న 

ఇకుడ మనసుస ప్ర్యేంతము జఞా న్ ేంద యాాల్ు త ల్ుప్బడుతున్ాాయ. "జోయతిష్ామ్ జోయతిః" అనడేం వల్న 

ఈ ఇేంద యాాల్ కార్యనిర్హకతావనికి ప్ర్మాతా శకిా  వీటిల్ో ఉేంటుేందనామాట. "యస ాన్ ప్ేంచ ప్ేంచజన్ా 
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ఆకాశశి ప్తాిష్ ఠ తః" అేంటే ఇేంద యాముల్ును, ఆకాశ శబ్ముచే నిర్ే్శేంప్బడిన మహా భూతముల్ును, 
ప్ర్బహాాయేందు న్ ల్క ని యునావి అని త ల్ుసాో ేంద .  

నేను: ఆకాశము అేంట ేప్ేంచ భూతముల్ు అని ఎల్ా చ బుతాము! 

మామయో: "ఆకాశాదావయుః...." 

అని తకిున భూతాల్ు ఆకాశమునుేండి వసాా య కనుక కుి పా్ేంగా అల్ా చ ప్ాబడినదనామాట! 

నేను: అేంట ేమొదట చ ప్ాబడిన ప్ేంచ శబ్ము ఇేంద ాయాల్ను ప్వార్ిాేంప్జేసప ప్ర్మాతా శకుా ల్ను 

సథచిసుా ేందనామాట.  

మామయో: అవును "యత్ చక్షుష్ా న ప్శయతి యేన చక్షేంష్  ప్శయతి తదేవ బహాా...", "యత్ శరర తేణా న 

శుర ణోతి యేన శరర తమా్ ఇదమ్ శుర తమ్ తదేవ బహాా" అేంట  ఏద  కనుాల్చేత కనబడదో , దేని చేత 

కనుాల్ు చథసాా యో, ఏద  చ వుల్ చేత వినబడదో  దేని చేత చ వుల్ు విేంటాయో ...అద  బహాా" అేంట   

కేన్ోప్నిష్త్ కూడా కళ్ళు కనబడడానికి, చ వుల్ు వినబడడానికి ఇల్ా ఇేంద యాాల్కు ఆయాశకుా ల్ు 
కల్గడానిక ికార్ణము ప్ర్బాహ్ా అని కదా చ ప ానద .  

పెైన చ ప్ాబడిన బృహదార్ణయకోప్నిష్తుా  మేంతమాు 

"యస ాన్" అని ప్ర్మాతాతో ప్ాార్ేంభమ ై, "తమ్" అేంట  మళ్ళు ఆ ప్ర్మాతాన్  ప్ర్ామర్ిశసుా నాటుట  
త ల్ుసాో ేంద . అల్ాేంటప్ుాడు ఇకుడ అల్ా కాకుేండా సాేంఖయ కార్ిక ల్ో నుేండ ేతతాా ాల్ు చ బుతున్ాాయని 

చ ప్ాడేం సమేంజసము కాదు అని స దాధ ేంతీకర్ిేంచేర్ు భగవదాామానుజుల్ు ఈ అధ్ కర్ణముల్ో. 

ఇేంతటితో ఈ అధ్ కర్ణము ప్ూరాి్ అయనదమాా.  

అమమ: బాగుేంద  మామయాయ, బృహదార్ణయకోప్నిష్తుా  ల్ోని జనక, యాజావల్ుయ సేంవాదముల్ో "ప్ేంచ 

ప్ేంచ జన్ాః" అని మొదల్ెైన మేంతమాుల్ో అకుడ "యస ాన్" అని ఆ ప్ేంచ ప్ేంచ జనముల్తో బాటు ఆ 

మేంతమాుల్ో చ ప్ాబడిన ఆకాశాద  ప్ేంచ భూతముల్ు ప్ర్బహాాను ఆశరయేంచి ఉేంటాయని చ ప్ాడేం 
వల్ననథ, "ప్ేంచ జన్ాః " అను సమాసము జన్ాః అను బహువచన ప్యాోగము వల్న సమాహార్ 

సమాసము కాక సేంజఞా  సమాసము అవడేం వల్ననథ అకుడ చ ప్ాబడినద  సాేంఖయ దర్శనము నేందు 
చ ప్ాబడిన 25 తతాాముల్ు కావనీ, తర్ువాత మేంతమాుల్ో చ ప్ాబడినటుి  అవి ప్ాాణాదుల్నీ, ప్ాాణాదుల్ు 
అేంట ేఅవి సథచిేంచే ప్ేంచ జఞా న్ ేంద యాాల్నీ, వాటి ల్ోప్ల్ శకిాగా నుేండి ఆయా జఞా న్ ేంద ాయముల్చే 
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కార్యనిర్వహణ చేయేంచు ప్ర్మాతా అనినీా, ఆయా ఇేంద యాాల్కు, ఆకాశాద  ప్ేంచ మహా భూతాల్కు 
ఆశరయముగానుేండు ప్ర్మాతాయే ఈ మేంతమాుల్ యేందు చ ప్ాబడుచున్ాాడు కాని, సాేంఖయ 
దర్శనము చ పపా 25 తతాాముల్ు కాదనీ ఈ అధ్ కర్ణము వల్న త ల్ుసాో ేంద .  

మామయో: బాగా చ పపావమాా, ఇప్ుాడు ఇకుడ నిల్లప  తర్ువాతి అధ్ కర్ణము మఱియొక మార్ు 

చథదా్ ము.  

అేందర్ూ: "యో నితయ మచుయత ప్దాేంబుజ ..." 

 

4.కారణత్వాధికరణము: 
మామయో: ర్ేండమాా, కూర్ోిేండి.  

అమమ: సపవిసుా న్ాాము, ఈ ర్ోజు ఏ అధ్ కర్ణము కటాక్షిసాా ర్ు మామయాయ! 

మామయో: "భగవదాామానుజుల్ కటాక్ష్ము" అనమాా. ఆ పెైన న్ాకు ఆచార్ుయల్ు, ఈ గరేంథానిా 

కటాక్షిేంచినవార్ు అయన మీ మామగారి్ కృప్. వార్ి వల్నన్  కదా, "శేరయాేంస  బహు విఘాాని" అనాటుి  

కాక, మఱ ీపెద్ ఇబాేందుల్ు ల్ేకుేండా ఇప్ాటి వర్కూ మన ప్యాతాము నడుసోా ేంద .  

అమమ: నిజమే మామయాయ! వార్ి ఋణము ఎనాడథ తీర్ుికోల్ేము కదా. 

మామయో: బాగా చ పపావమాా. ఇేంక ఈ ర్ోజు చ ప్ుాక న బో యే అధ్ కర్ణము "కార్ణతావధ్ కర్ణము". 

మిగిల్లన చాల్ా అధ్ కర్ణాల్కు ల్ాగే దీని పపర్ు కూడా ఈ అధ్ కర్ణముల్ో మొదటి సథతమా ైన "కార్ణతేవన 

ఆకాశాద ష్ు యథా వయప్ద ష్ోట కేా ః" అను సథతాానిా బటిట వచిిేంద . ఇేందుల్ో ఱ ేండు సథతాాల్ున్ాాయ.  

నవననగారు: ముేందు చ ప్ుాకునాటుి  దీనిల్ో కూడా సాేంఖయ దర్శనమేన్ా ప్ూర్వ ప్క్ష్ము. 

మామయో: అవును. అసల్ు ఈ అధ్ాయయముల్ో అేంతా ప్ూర్వ ప్క్ష్ము సాేంఖయ దర్శనమేనని మనము 

ముేందే చ ప్ుాకున్ాాము కద.  

నవననగారు: అవును, గుర్ుా ేంద . అధ్ాయయేం ప్ాార్ేంభముల్ోన్  చ పపావు కదా! ఇేంతకూ దీనిల్ోమొదటి 

సథతమాు ఏమిటి? 
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మామయో:  

"కారణత్్ాన చవకాశ్ాద్ిషు యథవ వోపది్ష్నా కతేః....1-4-14" 

అేంటే 

ఆకాశాద ష్ు: ఆకాశాదుల్ విష్యమున 

కార్ణతేవన: కార్ణము గాను 

యథా వయప్ద ష్ోట కేా ః: (ప్ర్బహాాము) ప్ూర్వము చ ప్ాబడినటుి గాన్  చ ప్ాబడినేందున 

అనగా 

ఆకాశాదుల్ విష్యమ ై కార్ణముగా ప్ర్బహాాము ప్ూర్వము చ ప్ాబడినటుి గన్  చ ప్ాబడినేందున 

అేంతటనథ ప్ర్బహాామే జగతాుర్ణము.  

అమమ: క ేంచ ేం వివర్ిేంచేండి మామయాయ! 

ముేందు ప్ూర్వ ప్క్ష్ము చ ప్ుాకుేందాము.  

మనమిేంతకు ముేందు చదువుకునాటుి  ఛాేందోగోయప్నిష్త్ ల్ో సద వదాయ ప్కార్ణముల్ో, అేంట ే6 వ 

అధ్ాయయముల్ో 2 వ ఖేండముల్ో "సదేవ సో మయ ఇదమగర ఆసీత్" అనా శుర తి వాకయము 
చదువుకున్ాాము కదా. అేంటే "ముేందు "సత్" ఒకుటే ఉనాద . దాని నుేండియే సృష్ ట అేంతా 
కల్ుగుచునాద " అని కదా అర్ూము. ఇల్ాగే దీని తర్ువాత శుర తి వాకయము "తద ద్క ఆహుః అసత్ ఏవ 

ఇదమగర ఆసీత్ ఏకమేవ అద వతీయమ్..." అని చ బుతుేంద . అేంట ే"మొదటోి   "అసత్" యే ఉనాద " అని 

అర్ూము. అల్ాగే త ైతాిర్ీయ ఆర్ణయకముల్ో వ ర్ొక శుర తి వాకయము "అసత్ ఏవ ఇదమగర ఆసీత్ తత్ సత్ 

ఆసీత్ తత్ సమభవత్" అని "ముేందు అసత్ మాతామే ఉనాద . అద  సత్ అయ సృజేంచ ను" అని 

చ బుతుేంద . 

ఇల్ా ఒకసారి్ సత్ అనీ, ఒకసారి్ అసత్ అనీ చ బుతునాప్ుాడు, అసల్ు సృష్ టేంచినద  ఇటిటద  అని 

ఉప్నిష్తుా ల్ వల్న ఇదమితూముగా నిశియేంచల్ేము. అల్ాేంటప్ుాడు ఎవర్ో, ఏమిటో త ల్లయని 

ప్ర్బహాామును తీసుక ని వచిి దానిని జగతాుర్ణము అని చ ప్ాడేం సమేంజసమూ, శకయమునథ కాదు. 
మర్ొక విష్యము. త ైతాిర్ీయముల్ో చ ప్ాబడినటుి  "తదేధదమ్ తర్హయవాయకృతమాసీత్" అను వాకయముల్ో 
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అవాయకృతమ ైన అేంటే అసాష్టమ ైన ప్కాృతి యేందు జగతుా  యొకు ప్ళా్యమును చ ప ా "తన్ాామ 

ర్ూప్ాభాయమ్ వాయకిరయత" అని అద  న్ామ ర్ూప్ముల్తో సాష్ట ప్డినద  అని అటిట  అవాయకృతమగు దాని 

నుేండ ిజగతుా  వచిినద  అని కదా శుర తుల్ు చ బుతున్ాాయ. అవాయకృతమనగా అవయకాము. అనగా న్ామ, 

ర్ూప్ముల్తో సాష్టము కానిదని అర్ూము. అనగా ప్కాృతియే. ఈ ప్కాృతి నితయము, ప్ర్ిణామ శీల్ము కల్ద  
కావున, ఇద య ేసత్ అనియు అసత్ అనియు పెైన చ ప్ాబడిన శుర తి వాకయముల్ల్ో ప్సాాా విేంచ బడినద . 
అనగా అవాయకృతమ ైన ప్కాృతియే జగతాుర్ణమనా విష్యము సాష్ి మవుతోేంద " అని వార్ేంటార్ు.  

నేను: "తద ైక్ష్త" అనగా "అద  సేంకల్లాేంచ ను" అని కదా శుర తి వాకయము.  అేంట ేజడమ ైన ప్కాృతి 

సేంకల్లాేంచల్ేదని అేందువల్న జగతాుర్ణతవము దానికి కుదర్దనీ కదా అనుకున్ాాము మనము 
ఇేంతకు ముేందు.  

మామయో: అకుడ ఈక్ష్ణ శబా్ నికి "స దధమవడేం" అని అర్ూేం చేసుకోవాల్ేంటార్ు వార్ు. అేంటే వర్ాష నికి 

ముేందు మేఘాల్నీా దటటేంగా ఒక చోట చేర్ిత,ే ఆ మేఘాల్ు వర్ిషేంచడానికి స దధేంగా ఉన్ాాయ అేంటాము 
కదా, అల్ా అనుకో.  

నేను: ఆ మేంతాాల్ల్ో "బహాా" అనీ "ఆతా" అనీ వసుా ేంద  కదా, వాటి అర్ూము కూడా ప్కాృతి అన్ న్ా! 

మామయో: "బహాా" అన్  ప్దము వుయతాతాి ని అనుసర్ిేంచి "బృహతాామును కదా చ పపాద , ఈ సమసా 

భువన్ాల్ల్ో అతయేంత విసాృతమ ైన ప్కాృతిని బృహతాాము అనడేం సర్ిపో్ తుేంద . అల్ాగే ఆతా అేంటే 
అేంతటా వాయప ేంచినద  అేంటే ఈ ప్దము కూడా ప్కాృతిన్  చ బుతుేందనడేంల్ో దోష్ము ల్ేదు.  

నేను: అేంట ేజగతసృష్ టకి కార్ణము ప్కాృతియే అేంటార్నామాట సాేంఖుయల్ు. మఱి భగవదాామానుజుల్ు 

దానికేమి సమాధ్ానము చ బుతార్ు! 

మామయో: "ఉప్నిష్తుా ల్ు అల్ా చ ప్ాడేం ల్ేదు" అేంటార్ు భగవదాామానుజుల్ు. ఉదాహర్ణకు 

త ైతాిర్ీయోప్నిష్త్ ల్ో బహాాానేందవలి్ల ల్ో మేంతాాల్ు చథదా్ ము.  

"బహాా విత్ ఆప్ో ాతి ప్ర్మ్।...సతయమ్ జఞా నమనేంతమ్ బహాా। యో వ ద నిహ తమ్ గుహాయామ్ ప్ర్మే 

వయయమన్। సో ఽశుాతే సర్ావన్ కామాన్ సహ బహాాణా విప్శితేతి। తసాాదావ ఏతసాాదాతాన ఆకాశః 

సేంభూతః। ఆకాశాదావయుః ।వాయోర్గిాః। అగేార్ాప్ః। అదభయః ప్ృథీవ। ప్ృథ వాయ ఓష్ధయః। ...." అని ఇల్ా 
నడుసాా య ఈ మేంతాాల్ు. అేంటే 
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"ప్ర్బహాామును త ల్లస క నినవాడు బహాామును ప్ ేందును. సతయ, జఞా న, అనేంతాల్ు గుణముల్ుగా 
కల్లగినవాడు బహాా. ప్ర్మప్దేంల్ో ఉేంట న్  సమసా ప్ాాణుల్ హృదయ గుహల్ల్ో అేంతర్ాయమిగా ఉేండ ే

బహాాను ఎవర్ు త ల్ుసుకుేంటార్ో, వార్ు ఆయనతో సహా ఆయన కల్ాయణ గుణాల్ను అనుభవిసథా  

క  ేంకర్యము చేసుకుేంటార్ు" అని చ బుతూ అేంతర్ాయమిగా ఎల్ా ఉేంటాడో  చ ప్ాడేం కోసేం సృష్ ట కరమానిా 

వివర్ిేంచడానిక ిప్ాార్ేంభేంచిన ఉప్నిష్త్ "ప్ర్మాతా నుేండి ఆకాశము, ఆకాశము నుేండి వాయువు, 
వాయువు నుేండ ిఅగిా, అగిా నుేండ ిజల్ము, జల్ము నుేండ ిప్ృథ వి, దాని నుేండి ఓష్ధుల్ు ...."అేంట  

వివర్ిసుా ేంద .  

ఇకుడ మనము గుర్ిాేంచ వల్స నద , ప్ర్మాతాయ ేజగతసృష్ టకి కార్ణ భూతుడు అని. ఛాేందోగోయప్నిష్త్ 

ల్ో కూడా "తత్ ఐక్ష్త". అేంట  ఆ ప్ర్మాతా సేంకల్లాేంచ ను, అని ఆ ప్ర్మాతాన్  తత్ అని ప్ర్ామర్ిశసథా   

"తత్ తేజోఽసృజత" అని ఆబహాాము తేజసుసను సృజేంచ ను...." అేంట  ప్ర్మాతాయే జగతాుర్ణము 
అని చ ప ానద . సతయమ్, జఞా నమ్, అనేంతమ్ అని సర్వజాతవము, సతయతవము, అనేంతతవమూ కల్లగి, సతయ 
సేంకల్ుాడు, నిర్సా నిఖిల్ దోష్ుడు, సర్ేవశవర్ుడు అయన ప్ర్మాతా నుేండియ ేసృష్ ట  జర్ుగుతుేందనా 

విష్యము ఈ ఉప్నిష్దావకాయల్ల్ో సాష్టమవుతోేంద . "జన్ాాదయసయ యతః" మొదల్ెైన బహాా 
సథతమాుల్ల్ో ఈ విష్యాల్ు ఇేంతకు ముేందే వివర్ేంగా చ ప్ుాకున్ాాము.  

"అేందువల్న ప్ర్మాతాయే జగతాుర్ణమనా విష్యముల్ోను, ప్కాృతి జగతాుర్ణము కాదనా 

విష్యముల్ోను ఎటువేంటి సేంశయమూ అకుర్ల్ేదు" అని స దాధ ేంతీకరి్ేంచేర్ు భగవదాామానుజుల్ు. 

నేను: అల్ాగయతే "అసదావ ఇదమగర ఆసీత్" అని త ైతాిర్ీయోప్నిష్త్ ల్ోను, "అసత్ ఏవ ఇదమగర ఆసీత్" 

అని ఛాేందోగోయప్నిష్త్ ల్ోను ముేందుగా అసత్ మాతమేా ఉనాద  అేంట  "అసత్" యే జగతాుర్ణము అని 

కదా చ ప్ాబడినద . సర్వజాుడు, సతయ సేంకల్ుాడు, సర్ేవశవర్ుడు అని ప్ర్మాతాను చ బుతూ ఆయనను  
"అసత్" అని సేంబో ధ్ ేంచల్ేము కదా!అల్ాేంటప్ుాడు ఆ ప్ర్మాతాయ ేజగతాుర్ణము అని ఎల్ా 
చ బుతాము. 

మామయో: దానికి తర్ువాత సథతమాు చథడాల్ల. 

అమమ: ఆ సథతమాు ఏమిటి మామయాయ! 

మామయో:  

"సమాకరాా త్......1-4-15" 
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అేంటే 

సమాకర్ాష త్: ప్ర్ామర్ిశేంచుట వల్నన్  

అనగా 

ప్ర్ామర్శను బటిట ప్ర్బహాామే జగతాుర్ణమని త ల్ుసాో ేంద .  

అమమ: క ేంచ ేం వివర్ిేంచేండి మామయాయ! 

మామయో: ఇేందాకా నువువ చ ప ాన "అసదావ ఇదమగర ఆసీత్" అనా వాకయము త ైతాిర్ీయోప్నిష్త్ ల్ో 

బహాాానేందవలి్లల్ో ఏడవ అధ్ాయయముల్ో వసుా ేంద . దీనిని అల్ా ముేందు, వ నుకల్ు చథడకుేండా అర్ూేం 
సుకున్ ేందుకు ప్యాతిాేంచకూడదు. అేంతకు మేంతాాల్ల్ో "సో ఽకామయ బహుసాయమ్ ప్జాఞయేయేతి" 

అని ఆ ప్ర్బహాా "అన్ కముగా అగుదును గాక" అని సేంకల్లాేంచి,  

"ఇదమ్ సర్వమ్ అసృజత యద దమ్ కిేంచ తత్ సృష్ాట ా తదేవ అనుప్ాావిశత్ తదనుప్వాిశయ సత్ చ తయత్ చ 

అభవత్" అేంట  ఇదేంతా సృష్ టేంచేడు, సృష్ టేంచి, దానిల్ో ప్వా శేంచి సత్ అన బడు చేతన ప్దార్ూము గాను, 
తయత్ అనబడు అచేతన ప్దార్ూముగాను ఆయన్ాడు"అని  కదా చ బుతోేంద  ఉప్నిష్త్. ఈ మేంతాాల్ల్ో 
ప్ర్బహాాయ ేసృష్ ట  కార్ణము అనా విష్యేంల్ో సేందేహము ల్ేదు కదా.  

ఉప్నిష్త్ ఈ వివర్ాల్ు ఇేంకా క న సాగిసథా , ఈ చేతన, అచేతన్ాల్ు ఱ ేండథ కూడా సృష్ టకి ప్ూర్వము 
న్ామ, ర్ూప్ విభాగము ల్ేనేందువల్న " అసత్" అన్  వయవహర్ిేంబడుతోేందనీ, సృష్ టేంప్బడిన తర్ువాత 

ప్ర్మాతా అనుప్వా శము చేస  వాటిక ి న్ామ, ర్ూప్ విభాగము కల్లాేంచిన తర్ువాతన్  కదా జీవుళ్ుకు 
చేతనతవము కల్ుగుననీ చ ప ాేంద . ఆ విష్యమే ఈ మేంతమాుల్ో ఉనాద . అల్ాగే తర్ువాత 

అధ్ాయయముల్ో "భీష్ాఽసాాత్ వాచః ప్వతే। భీషో్ దేతి సథర్యః। భీష్ాఽసాాత్ అగిాః చేందశాి మృతుయః 

ధ్ావతి ప్ేంచమ ఇతి।" అని ఆ ప్ర్మాతా వల్నన్  వాయువు వీచును, సథర్ుయడుదయేంచును, 
అగాానయదుల్ు తమ తమ విధుల్ు నిర్వహ ేంచుచుేందుర్ు" అనుచు ఆ ప్ర్మాతా యొకు సర్వ 
నియామకతావనిా చ పపార్ు. "అసత్" అయత ేఅల్ా కుదర్దు కదా.   

నువువ ముేందు చ ప ాన "ఛాేందోగోయప్నిష్త్" వాకయము "అసదేవ దమగర ఆసీత్" ను కూడా ఈ విధేంగాన్  

అర్ూము చేసుకోవాల్ల. నిజఞనికి "కుతసుా  ఖల్ు సో మ ైయవేంసాయద తి హమ వాచ కథమ్ అసతః సేంజఞయేతేతి। 

సతేా ావ సో మయ ఇదమగర ఆసీత్ ఏకమేవ అద వతీయమ్।  
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తద ైక్ష్త బహుసాయమ్ ప్జాఞయేయేతి...." అని ఆ ఉప్నిష్తుా ల్ోన్  వ న్ వేంటన్  అసతాదార్ూము నుేండి 
సతాదార్ూము ఎల్ా జనిసుా ేంద  అని ప్శాా వ సుక ని, సత్ ఒకుట ేసృష్ టకి ప్ూర్వము ఉనాదనీ, అద  
అన్ కముగా అగుదును గాక అని సేంకల్లాేంచినదనీ ....ఇల్ా సృష్ ట కరమానిా వివర్ిసుా ేంద  ఛాేందేగోయప్నిష్త్ 

కూడా. అేంటే ఇకుడ "అసత్" అని చ ప్ాబడినద  న్ామ ర్ూప్ విభాగముల్ేనేందువల్న "అసత్" గా 
వయవహర్ిేంప్బడు తతాామే. ప్ర్మాతా అన్ కముగా అగుదును గాక అని సేంకల్లాేంచి సృష్ ట చేస , 
తదనుప్వా శము చేస  న్ామర్ూప్విభాగము చేసపడు అని సాష్టప్డుతోేంద  కదా. అేందువల్న"అసదేవ దమగర 
ఆసీత్" అనా శరతి వాకాయనికిల్ాగే అర్ూము చేసుకోవాల్ల. 

నేను: అల్ాగయతే బృహదార్ణయకోప్నిష్తుా  ల్ోని "తదేధదమ్ తర్హయవాయతమాసీత్ " అనుచోట "ప్కాృతియే 

జగతాుర్ణము " అని అర్ూము కాదా.  

మామయో: నువువ చ బుతునాద  "బృహదార్ణయకోప్నిష్తుా " ల్ో 3 వ అధ్ాయయముల్ో, 4 వ 

బాాహాణముల్ో 7 వ మేంతాము. ఆ మేంతమాు తర్ువాత భాగము కూడా చథడు  

"స ఏష్ ఇహ ప్వాిష్ఠ  ఆ నఖాగేరభయః ప్శయన్ చక్షుః శృణవన్ శరర తమా్ మన్ావన్ో మన ఆతేాతి ఏవ ఉప్ాసీత" 

అేంట ేస ఏష్ అనడేం వల్న ఆ అవాయకృత శబ్ము చేత చ ప్ాబడినదే అనిాటిల్ోను ప్ావ శేంచి, వాటిని 

నియమిేంచేద  అయనదనామాట. అవాయకృతమేంటే అచేతనమ ైన ప్కాృతి అని అర్ూము చ బితే ఈ అను 
ప్వా శము, నియమనము ఎల్ా కుదుర్ుతుేంద . అేందువల్న అకుడకూడా "అవాయకృతమ్" అేంట ేసృష్ టకి 
ముేందు న్ామ, ర్ూప్ విభాగము ల్ేకుేండా ప్ర్మాతాల్ో చేర్ియునా స ూతి త ల్ుప్బడుతోేంద . ఇదే 
విష్యానిా "త ైతాిర్ీయోప్నిష్త్",  "చాేందోగోయప్నిష్త్" వేంట ిఇతర్ ఉప్నిష్త్ ల్ు కూడా "తత్ సృష్ాట ా 
తదేవ అను ప్ాావిశత్" అనీ, "అన్ న జీవ న ఆతాన్ా అనుప్వాిశయ న్ామ ర్ూపప వాయకర్వాణ " అనీ సషా్టగా, 
సర్వజాునిగా చ ప్ాబడిన ప్ర్మాతాయే కార్య ప్దార్ూముల్ల్ో తాను ప్వా శము చేస , వాటిక ిన్ామ, 

ర్ూప్ముల్ు కల్లగేంచుటయు, "అేంతః ప్వాిష్ట శాసాా  జన్ాన్ామ్" మొదల్ెైన శుర తి వాకాయల్ వల్న ఆయా 
చేతన్ాచేతనముల్ నియమనము చేసాా డని మనము ఇేంతకు ముేందు చ ప్ుాకున్ాాము. అచేతనమ ైన 

ప్కాృతిక ిఇవనీా సాధయము కావు కదా!  

అమమ: అేంట ే"అవాయకృతము" అేంటే సృష్ టకి ప్ూర్వము అసాష్టముగా ఉేండే బహాా ప్దార్ూము. అల్ా 

సృష్ టకి ప్ూర్వము న్ామ ర్ూప్విభాగము ల్ేనిద , సృష్ ట  సమయేంల్ో న్ామ, ర్ూప్ విభాగము 
కల్లగినదవుతోేంద  అనామాట. 
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మామయో: అేంతేకాదు. ఉప్నిష్తుా ల్ల్ో జగతాుర్ణముగా వాడబడిన "ఆతా", బాహా" వేంట ిప్దాల్ు 

ప్కాృతిక ిఎేంతమాతమాు వర్ిాేంచవు. ఎేందుకేంటే ప్కాృతికి నిర్తిశయ బృహతాాము గాని, సమసా ప్దార్ూ 
అేంతర్ాయమితవము, నియమనమునక   సర్వ వాయప్కతవము గాని ఉేండవు.  

"అేందువల్న జగతాుర్ణతవము ప్ర్మాతాకు తప్ా ప్కాృతికి వర్ిాేంచదు" అనాదే భగవదాామానుజ 

స దాధ ేంతము. ఇేంతటితో ఈ అధ్ కర్ణము ముగిస నదమాా! 

అమమ: బాగుేంద  మామయాయ! త ైతాిర్ీయ, ఛాేందోగయ, బృహదార్ణయకాద  ఉప్నిష్తుా ల్ల్ో అేంతటా 

ప్ర్మాతాయ ేజగతాుర్ణమని చ ప్ాబడిన్ాడనీ, జగతాుర్ణతవము ప్కాృతికి ఎేంత మాతమాు వర్ిాేంచదనీ, 

ప్ర్మాతా నుేండియే ఆకాశాద  ప్దార్ూముల్నీా సృష్ టేంచబడినటుి  త ైతాిర్ీయాద  ఉప్నిష్తుా ల్ు 
చ బుతున్ాాయనీ, "అసదావ ఇదమగర ఆసీత్" మొదల్ెైన వాకాయల్ల్ో "అసత్" సృష్ టకి ముేందు 
ఉనాదనినప్ుాడు, అకుడ "అసత్" అేంట ేసృష్ టకి ముేందు న్ామ ర్ూప్ విభాగము ల్ేక "అసత్" గా 
వయవహర్ిేంప్బడు బహాా ప్దార్ూమేననీ, ప్ర్మాతా సృష్ టక   సేంకల్లాేంచి, చేతన్ాచేతన్ాల్ను సృష్ టేంచి 

వాటియేందు అను ప్వా శము చేయడేం వల్న అద యే న్ామర్ూప్ విభాగముకల్లగి ప్ర్బహాాాతాకమ ైన ఈ 

జగతుా గా ప్ర్ిణమిసుా ేందనీ, ఉప్నిష్తుా ల్ల్ో జగతాుర్ణముగా చ ప్ాబడిన "ఆతా", "బహాా" మొదల్ెైన 

ప్దాల్ు అేంతర్ాయమితవము, సర్వ వాయప్కతావనుప్ాాణ త జగనిాయమన్ా సామర్ూయము, నిర్తిశయ 

బృహతాాము, సర్వజాతవము మొదల్ెైన గుణముల్ు ల్ేని ప్కాృతికి వర్ిాేంచవనీ, "జన్ాాదయసయ యతః" 
మొదల్ెైన బహాా సథతాాల్ు కూడా ప్ర్బహాా యొకు జగతాుర్ణతావన్ ా చ బుతాయనీ 

భగవదాామానుజుల్ు స దాధ ేంతీకర్ిేంచినటుి  ఈ అధ్ కర్ణముల్ో అర్ూమ ైనద . 

మామయో: బాగా చ పపావమాా, ఇేంతటితో ఇకుడ ఆప , తర్ువాతి అధ్ కర్ణము మర్ొక సారి్ చథదా్ ము.  

అమమ: అల్ాగే మామయాయ! 

అేందర్ూ:  

"యో నితయమచుయత ప్దాేంబుజ.." 

5.జగ్త్వాచిత్వాధకిరణము: 
మామయో: దాసో హమ్ బావా, ర్ేండ.ి 
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నవననగారు: దాసో హమ్, దాసో హమ్. ఈర్ోజు క ేంచ ేం ఆల్సయమ ైనటుి ేంద . ఈ మధయ అధ్ కర్ణాల్ు 

చినావిగాన్  ఉేండడేం వల్న, ఈ ర్ోజూ అల్ాగే ఉేంటుేందేమోననిప ేంచి కూడా ర్ావడానికి క ేంచ ేం జఞప్యేం 
అయేంద . 

మామయో: న్ ను కూడా ఈ మధయ అేంత మర్ీ సాగ దీయడేం ల్ేదుల్ే, విష్యేం క ేంత వర్కూ 

అవగాహన ల్ోకి వచిిేంద  కనుక వ గేంగా ముగిేంచే ప్ాయతామే చేసుా న్ాాను.  

అమమ: మీర్ు ఎల్ా చ ప ాన్ా బాగాన్  ఉేంటుేంద  మామయాయ, 

మామయో: విష్యేం గొప్ాదనమమాా అద . మనక కుడయన్ా సేంశయము వసుా ేందనిప ేంచే వ దాేంత 

వాకాయల్ను వ ల్లతీస , వాటిని కూల్ేంకష్ేంగా చర్ిిేంచి, మన సేందేహాల్ను సేంప్ూర్ణేంగా దథర్ము చేస  
సతయప్తాిష్ాఠ ప్న చేసాా ర్ు ఈ అధ్ాయయముల్ో భగవదాామానుజుల్ు.  

నవననగారు: అవును బావా. నిజేంగా మాల్ాేంటి వారి్కోసేం ఎేంత శరమ తీస క న్ాార్ో కదా. ఈ ర్ోజు 

విష్యేం ఏమిటి బావా! 

మామయో: "జగతావచితావధ్ కర్ణము" అని దీని పపర్ు కూడా ఈ అధ్ కర్ణముల్ో మొదటిదయన 

"జగదావచితావత్" అనా సథతమాు పపర్ు వల్నన్  వచిిేంద . దీనిల్ో మూడు సథతాాల్ున్ాాయ.  

నవననగారు: దీనిల్ో "విష్య వాకాయల్ు" ఏ ఉప్నిష్త్ ల్ోనివి.  

మామయో: "కౌషీ్తక ీఉప్నిష్త్" అని, ఇేంతకు ముేందు "ఇేంద ాప్ాాణాధ్ కర్ణము" ల్ో ఈ ఉప్నిష్త్ 

ప్సాాా వన వచిిేంద . గుర్ుా  ఉేందనుకుేంటాను.  

 

నవననగారు: అవును. నువువ చ ప ాన తర్ువాత జఞా ప్కము వచిిేంద , ప్తార్్న విదయ గుర్ిేంచి 

చదువుకున్ాాము దానిల్ో.  

మామయయ: అవును. ఆ "కౌష్ీతక ీఉప్నిష్త్" ల్ో 4 వ అధ్ాయయముల్ో "గార్గయ బాల్ాకి", "అజఞత శతుా" ల్ 

సేంవాదముల్ో ఉనా క నిా మేంతాాల్ు ఈ అధ్ కర్ణానికి విష్య వాకాయల్ు.  

న్ానాగార్ు: ఎవర్ు వాళ్ళు? 
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మామయయ: "బాల్ాకి" అన్ వాడు సదా్ాహాణ వేంశముల్ో జనిాేంచి, మేంచి జఞా న్ానిా 

సేంప్ాద ేంచినవాడు. ఉసీనర్, మతసయ, కుర్ు ప్ాేంచాల్, కాశీ విదేహ దేశాల్కు చ ేంద న వార్ితో కల్స  
జీవిేంచేవాడు. ఆయన "అజఞత శతుా" అన్  ఒక క్ష్తిాయోతాముని వద్కు వ ళిు, "బహాామును గుర్ిేంచి నీకు 
చ పెాదను" అని ప్ల్లకేడు. 

దానికి అజఞత శతుా ఆనేందముతో అేంగీకర్ిేంచేడు.  

అప్ుాడు "బాల్ాకి" బహాామును గూర్ిి చ ప్ాడానికి ప్ాార్ేంభేంచి, వర్ుసగా సథర్ుయడు, చేందుాడు, 
విదుయతుా , ప డుగు, వాయువు, ఆకాశము, అగిా, దర్ాణము, శబ్ము, నిద ేాంచుచునా మనుష్ుయడు, దక్షిణ 

న్ తమాు, వామ న్ తమాు, మొదల్ెైన వివిధ ర్ూప్ాల్ల్ో ఉేండ ేప్ుర్ుష్ుల్ గుర్ిేంచి చ ప్ాగా "అజఞత శతుా" 
సేంతుష్ుట డు కాక, ఇేంతేన్ా నువువ చ ప్ావల్స నద  ఇేంకేమ ైన్ా ఉనాదా అని అడుగగా, "బాల్ాకి" ఏమీ 

చ ప్ాక మౌనము వహ ేంచేడు. అప్ుాడు "అజఞత శతుా" వయర్ూమ ైన విష్యాల్ను చ పపావు. న్ ను నీకు 
బహాాము అేంటే ఏమిటో త ల్లయ చేసాా ను అని అన్ాాడు. అేంతట "బాల్ాకి" సమిధ హసుా డ ై అజఞత శతుా 
తో న్ ను నీకు శష్ుయడను, న్ాకు ఆ జఞా న్ానిా ప్సాాద ేంచుము" అని ప్ల్ుకగా, అజఞత శతుా  "న్ ను 
క్ష్తిాయుడను, నీవు సదా్ాహాణుడవు కనుక న్ ను నీకు ఉప్దేశము చేయర్ాదు కాని నీకు నువ వ 
త ల్లస క నునటుి  చేసాా ను" అని ప్ాార్ేంభసాా డు. ఆ విష్యాల్ే ఇకుడ చర్ినీయాేంశాల్ు. 

నేను: ఆ "అజఞత శతుా" ఏమి చ పపాడుట. 

మామయో: ఆ "అజఞత శతుా" "బాల్ాకి"ని నిదపోా్ తునా ఒక మనుష్ుయని వద్కు తీసుక ని వ ళ్ళుడు. ఆ 

నిదపోా్ తునా మనుష్ుయడిని ప ల్లసపా  ప ల్లసపా  అతడు ప్ల్ుకక ఇేంకా నిదలా్ోన్  ఉన్ాాడు. అప్ుాడు ఒక కర్రతో 
"అజఞత శతుా" ఆ మనుష్ుయడిని కుద పపడు. అప్ుాడు ఆ మనుష్ుయనికి త ల్లవి వచిిేంద .  

అప్ుాడు "అజఞత శతుా" "బాల్ాకి"ని "ఈ మనుష్ుయడు ఇేంతకుముేందు అేంటే నిదపోా్ తునాప్ుాడు 
ఎకుడున్ాాడు" అని అడిగేడు. బాల్ాకి దానికి సమాధ్ానము చ ప్ాల్ేక పో్యాడు. అప్ుాడు "అజఞతశతుా" 
"ఇతడు నిద ాపో్ తునాప్ుాడు అతడిల్ో వాయప ేంచి యుేండు సనాని, శేవత, కృష్ణ , హర్ిత వర్ణముల్తో 
సథక్ష్ామ ైన ప్దార్ూము గల్ అన్ కముల్ెైన న్ాడుల్ యేందు ఉేంటాడు, అటిట వాడు సవప్ాముల్ు కూడా 
చథడడు. వాని ప్ాాణము, వాకుు, చక్షుసుస, శరర తమాు, మనసుస అనిాయు అేందే చేర్ి యుేంటాయ. అతడు 
నిదనాుేండి మేల్కునినప్ుడు నిప్ుా నుేండ ినిప్ుా ర్వవల్ు వ ల్వడినటుి  అవి అనీాబయల్ెవడల్ల మళ్ళు తమ  

తమ యథా సాూ న్ాల్కు చేర్ుతాయ. ఇల్ా ప్ాాణముల్ు, చ ైతనయము గల్ ఆతా కూడా శర్ీర్మునేందు ఆ 
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నఖాగరము వాయప ేంచి ఉేంటాయ. ఒక ఒర్ల్ో కతాి ఇమిడి యునాటుి  ఆతాజఞా నము శర్ీర్ముల్ో 
ఆనఖాగరము వాయప ేంచి యుేంటుేంద . ఇేంద యాాల్నీా దీనిపెైనన్  ఆధ్ార్ప్డి ఉేంటాయ. 

ఒక న్ాయకునిక ివాని సపవకుల్ వల్ె ఇేంద యాాల్ు దానిని సపవిసథా  ఉేంటాయ. ఈ విష్యము 
త ల్లయకునాప్ుాడు ఇేందుాడు కూడా దానవుల్ చేత ప్ర్ాజయము ప్ ేందగల్డు. దీనిని త ల్లస నప్ుాడు 
ఇేందుాడు వార్ిని జయేంచి, సర్వభూతాధ్ ప్తాయనీా, గొప్ాదన్ానిా ప్ ేందుతాడు. అల్ాగే దీనిని త ల్లస నవాడు 
సమసా ప్ాప్ముల్నుేండి విముకుా డ ై, సవర్ాజయమును, (అనగా) గొప్ాస ూతిని ప్ ేందుతాడు" అని చ పపాడు. 

నేను: దనీిని త ల్ుసుకోవడేం అేంటే ఆయా చేతన్ా చేతనముల్ల్ో ఉనా ఆతా గుర్ిేంచి త ల్ుసు కోవడేం 

అని అర్ూమా?  

మామయో: తినబో తూ ర్ుచి అడగడము ఎేందుకు. వీటి అర్ాూ ల్ మిగిల్లన వివర్ాల్ు మనము సథతాాల్ు 

చ ప్ుాకుేంటునాప్ుాడు చ ప్ుాకుేందాము.  

అమమ: అల్ాగే మామయాయ, మొదట ిసథతమాు ప్ాార్ేంభేంచేండి.  

మామయో:  

"జగ్ద్వాచిత్వాత్....1-4-16" 

అేంటే 

జగదావచితావత్: జగదథాప్మ ైన కార్యమును త ల్ుానదగుట చేత 

అనగా 

(కౌషీ్తక ీఉప్నిష్త్ ల్ో అజఞతశతుా-బాల్ాకి సేంవాదము నేందు చ ప్ాబడిన "కర్ా" శబ్ము) 
జగదథాప్మ ైన కార్యమును త ల్ుాట వల్న ఇకుడ జీవుడు చ ప్ాబడల్ేదు. 

అమమ: క ేంచ ేం వివర్ిేంచేండి మామయాయ! 

మామయో: మనము ఇేంతకు ముేందు అనుకునాటుి  ప్ూర్వ ప్క్ష్ము ఇకుడ కూడా సాేంఖయమే.  

నేను: అేంట!ే 
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మామయో: ముేందుగా బాల్ాకి అజఞతశతుా తో బహాాను గుర్ిేంచి చ బుతానని సథర్ుయనితో ప్ాార్ేంభేంచి 

అన్ క మ ైన చేతన్ా చేతనముల్ను చ పపాడు. కాని అజఞత శతుా వాటిని వ టినీ బహాాగా అేంగీకర్ిేంచక 

బాల్ాకి తో "బహాా తే బుావాణ " అని తాన్  ప్ర్బహాా గుర్ిేంచి చ బుతానని చ ప ా, "యో వ ై బాల్ాక, ఏతేష్ామ్ 

ప్ుర్ుష్ాణామ్ కర్ాా  యసయ వ ైతతుర్ా స వ ై వ ద తవయః" అని చ పపాడు. అేంట ేఎవడీ ప్ుర్ుష్ుల్ కరా్యో ఈ 

కర్ా ఎవవనిదో  అేంటే ఎవనితో సేంబేంధ్ ేంచినదో , వాడు త ల్లయ వల్స నవాడు అేంటే అతడే బహాా అని 

చ పపాడు. ఇేంక ప్ూర్వ ప్క్ష్ము చథదా్ ము.  

ఇకుడ "యసయ వ ైతతుర్ా" అని ఈ కర్ా ఎవనితో సేంబేంధ్ ేంచినదో  అనాప్ుాడు ఆ కర్ా సేంబేంధమును 
బటిట ఆయా శర్ీర్ముల్ను అధ్ ష్ ఠ ేంచి, కర్ా ఫల్భోకా అయన జీవుడే ఇకుడ చ ప్ాబడుతున్ాాడు అేంటార్ు 
సాేంఖుయల్ు. కర్ా సేంబేంధము ఆ శర్ీర్మునధ్ ష్ ఠ ేంచిన జీవునకు తప్ా వ ర్ొకర్ికి చ ేందదు కదా. ల్ోక 

వయవహార్ముల్ోను, శాసారమునేందు కూడా "కర్ా" శబ్ము ప్ుణయ, ప్ాప్ ఫల్ ర్ూప్మగు కర్ా న్  
త ల్ుప్ుతుేంద . అేందువల్న ఇకుడ జగతాుర్ణమ ైన బాహాగా చ ప్ాబడిన వాడు ప్ాాకృతమ ైన శర్ీర్మును 
అధ్ ష్ ఠ ేంచి యునా జీవుడే అని సాేంఖుయల్ అభప్ాాయము.  

నేను: మఱ ిబాల్ాకి సథర్ుయడిని వాళ్ునీ బహాా అని  చ ప ానప్ుాడు "అజఞత శతుా" కాదన్ాాడు కదా! 

అేంట ేఆయా జీవుళ్ుని బహాా కాదనాటుి  కాదా! 

మామయో: బాల్ాకి సథర్ుయడనీ, చేందుాడనీ ఇల్ా ఒక ుకురి్నీ బహాా అని చ ప ానప్ుాడు  "ఆ ఆద తయ 

మేండల్మున నుేండునటిట  జీవుని భోగయ, భోగోప్కర్ణముల్గు ప్ుర్ుష్ుల్కు కార్ణభూతమ ైన వాని 

గుర్ిేంచి, అటుి  కార్ణము అవడానికి హ్తువయన ప్ుణయ, ప్ాప్ కర్ా ఎవవర్ిదో  వాడు త ల్లయబడ 

వల్స నవాడు, అటిట జీవుని సవర్ూప్ము ప్కాృతి కనా వ ర్యనదని త ల్ుసుక నవల్స నదని, అతడే ప్ుణయ, 
ప్ాప్ హ్తు మూల్కమ ైన కర్ాకు కార్ణమనీ "అజఞత శతుా" వివర్ిేంచేడు" అని అేంటార్ు వార్ు. 

నేను: మఱ ినిద ాపో్ తునా వాడిని కర్రతో తటిట ల్ేప్డేం అదీ ఎేందుకు? 

మామయో: వార్ిద్ర్ూ "తౌ హ సుపా్మ్ ప్ుర్ుష్మ్ ఈయతుః తమ్ యష్ాట య న్ాచిక్షేప్" అనగా "నిదపా్ో వు 

మనుష్ుయని వద్కు పో్య వానిని కర్రతో తటటడేం," శర్ీర్ము కాక ఆ జీవుడే భోకా అని త ల్లయ చ ప్ాడానికి. 
ఎేందుకేంట ేతర్ువాత మేంతాాల్ల్ో "తదయథా శేరష్ీఠ  సెైవర్ుభేంకేా యథా వాసావః శేరష్ ఠ ణమ్ భుేంజేంతేయవమ ైవ ష్ 

ప్జాఞా తాా త ైర్ాతాభః భుేంకేా ఏవమేవ ైత ఆతాాన ఏనమ్ భుేంజనీతి." ఒక ధనికుడు తన వార్ితో కూడి ఎటుి  

భుజసాా డో  తన వార్ు అతనిని ఎల్ా భుజేంప్ చేసాా ర్ో అల్ాగే అటేి  ఈ ఆతా మిగిల్లన ఆతా ల్తో భుజసోా ేంద . 
ఇతర్ ఆతాల్ు ఈ ఆతాను భుజేంప్చేయుచునావి" అని జీవునకు గల్ భోకాృతవము వివర్ిేంచబడిేంద . 
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నేను: మఱ ి"ఈ మనుష్ుయడు నిదపోా్ తునాప్ుాడు ఎకుడున్ాాడు, మ ల్కువ వచిిన తర్ువాత ఎకుడ 

నుేండ ివచేిడు" అేంట  బాల్ాకిని "అజఞత శతుా" అడిగిన ప్శాాల్కు అర్ూమేమిటి! 

మామయో: బాల్ాకిని అడిగిన తర్ువాత అతడు వాటికి సమాధ్ానము చ ప్ాక పో్ తే "అజఞత శతుా" తన్  

సమాధ్ానము చ పపాడు కదా.  

"హ తా న్ామ న్ాడయసాా సు తదా భవతి యదా సుపా్సవప్ామ్ న కేంచన ప్శయతయథాస ాన్ ప్ాాణ ఏవ ైకథా 
భవతి తద ైనమ్ వాకసర్  వః న్ామభః సహాపపయతి మనససర్  వః ధ్ాయన్ ైః సహాపపయతి స యదా ప్ాతిబుదధయతే 
యథాగేాః జవల్తససర్ావ ద శర విసుుల్లేంగాః విప్తాిష్పఠ ర్న్ ఏవమేవ ైతసాాదాతానః ప్ాాణా యథాయతనమ్ 

విప్తాిష్ఠ ేంతే ప్ాాణేభోయ దేవా దేవ భోయ ల్ోకాః" 

 అని ఇతడు సవప్ామును చథడక గాఢముగా నిద ేాంచునప్ుడు ఇతడు హ తముల్నబడు న్ాడుల్ 

యేందుేండును, అప్ుాడు ప్ాాణము, వాకుు, మనసుస కూడ అతనితో చేర్ుచునావి. మర్ల్ మేల్కునుడు 
నప్ుడు జవల్లేంచు అగిా నుేండి నిప్ుార్వవల్ు బయల్ెవడల్ల అేంతట ప్సార్ిేంచునటుి  ప్ాాణముల్ు 
బయల్ెవడల్ల వాటి వాటి సాూ నముల్కు పో్ వుచునావి." అను వాకయమున సుష్ుప ా కి ఆధ్ార్మవడేం వల్న 

సవప్ా, సుష్ుప ా , జఞగరదవసూల్ల్ో ఉేండువాడును, వాగాద  ఇేంద యాముల్ సేంగమానికి, నిర్గమన్ానికి 
ఆశరయముగ నుేండువాడును అయన జీవుని ఉదే్శేంచి "అథాస ాన్ ప్ాాణ ఏవ ైకథా భవతి" అనుచు "ఈ 

ప్ాాణమనబడు జీవుని చేర్ుచునావి" అని చ పపాడు అజఞత శతుా. 

నేను: ప్ాాణము అేంట ేజీవాతా అని అర్ూమా! 

మామయో: ప్ాాణముల్ను ఎలి్ప్ుాడు ధర్ిేంచి యుేండువాడు కనుక జీవాతాను ప్ాాణము అని 

చ పపార్నామాట.  

నవననగారు: Personification. ఎప్ుాడథ వేంకాయల్ు త చేి కూర్ల్ వాడిని మా ఆవిడ "వేంకాయల్ూ" 

అని ప ల్లచినటుి ! 

మామయో: ఎేందుకేంటే తర్ువాత "స యదా ప్తాి బుధయతే" అను వాకయముల్ో అల్ా ప్ాాణ శబ్ముతో 

త ల్ుప్బడిన వానిన్  ఉదే్శేంచి  "అతడ ప్ుాడు మేల్కునున్ో" అని చ పపార్ు కదా. అకుడ ప్ాాణముల్ు 
మేల్కునడేం అేంట ేప్ాాణముల్తో ఉనా జీవుడు మేల్కునడేం అనామాట. అల్ా కాకుేండా "అస ాన్ ప్ాాణే" 
అనాప్ుాడు "జీవాతాయేందల్ల ప్ాాణమునేందు వాగాద ేంద యాముల్ు చేర్ు చునావి" అని చ ప్ుాకున్ాా 
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దాని సార్ాేంశము "జీవాతాను చేర్ుచునావి" అన్  కనుక భావార్ూముల్ో పెద్ భేదమేమీ ల్ేదు. ప్ాాణము 
జీవాతా అేంశమే కదా. 

ఏతావతా, ఈ పెై మేంతాాల్ల్ో "ఏతతుర్ా కార్ణ భూతుడుగా జీవాతాయే ప్తాిప్ాద ేంప్బడుతున్ాాడు" 
అనాద ేసాేంఖుయల్ వివర్ణము. "అచేతనమ ైన ప్కాృతికి  "తద ైక్ష్త" మొదల్ెైన శుర తి వాకాయల్ల్ో చ ప్ాబడిన 

"ఈక్ష్ణాదుల్ు" చ ప్ాడేం కష్టము కనుక జగతాుర్ణతావనిా చ ప్ాడేం కష్టము, కాని చేతన సవర్ూప్ుడ ైన 

జీవాతాకు ఈ విష్యేంల్ో ఇబాేందేమీ ల్ేదు. అేందువల్న ప్కాృతి చే నధ్ ష్ ఠ ేంచబడిన జీవుడే 
జగతాుర్ణమని ఈ వాకాయల్ వల్న త ల్ుసోా ేంద  అేంటార్ు" సాేంఖుయల్ు. 

అమమ: వినడానికి బాగాన్  ఉేంద , కాని మనసుసకే నచిల్ేదు. ఎేందుకేంటే ప్ుణయ, ప్ాప్ కర్ా ప్ర్వశుడు, 

అేందు వల్న శర్ీర్ముల్ో నునావాడు కనుక శార్ీర్కమ ైన ప్ాాకృతిక ధర్ాముల్చే నియేంతిాేంచబడేవాడు 
అని ఒక ప్కు చ బుతూ ఆ జీవాతాక ేజగతాుర్ణతవము ఆప్ాద ేంచడేం, సమేంజసము కాదు అనిప సాో ేంద  
కదా! 

మామయో: భగవదాామానుజుల్ు అదే చ బుతున్ాార్ు. ప్కాృతి ధర్ాముల్కు ల్ోబడి ప్వార్ిాసథా , 

తతాతార్ిణామాల్కు, విప్ర్యయాల్కు హ్తు భూతుడ ైన జీవుడు ఇకుడ చ ప్ాబడడేం ల్ేదు అనాదే 

భగవదాామానుజ స దాధ ేంతము. 

నిర్సా సమసాా విదాయద  దోష్ గేంధుడును, అనవధ్ క అసేంఖేయయ కల్ాయణ గుణాకర్ుడును, 
ప్ుర్ుష్ో తాముడును అయన ప్ర్మాతా నిఖిల్ జగదేక కార్ణభూతుడు కాని, నీచుడు, కర్ా ప్ర్వశుడు 
అయన జీవుడు కాన్ ర్డు అని అేంటార్ు భగవదాామానుజుల్ు.  

నేను: కాని "ప్ుణయ, ప్ాప్ కర్ాల్ కరా్ కదా ఇకుడ చ ప్ాబడుతునాద .  

మామయో: "కర్ా" అనా ప్దానికి వుయతాతాి ని చథడు. "కిరయత ఇతి కర్ా" అేంటే చేయబడునద  

కర్ాము. జగతాుర్ణుని చేత చేయబడిన ఈ కనబడుతునా జగతాేంతా "కర్ా" అనామాట. ఈ జగతుా  

ఎవర్ ికృతయమో అటిట వాడు కదా ఇకుడ చ ప్ాబడుతున్ాాడు. 

"యసయ వ ై తతుర్ా" అనగా ఇద  ఎవని యొకు కృతయమో అను చోట "ఇద " అనగా "ఈ కనబడుచునాద " 
అనగా ప్తాయక్షణద  ప్మాాణ నిర్ూప తమును, సాూ వర్, జేంగమాతాకమును అయన జగతుా  చ ప్ాబడుతోేంద . 
ఇకుడ ప్ుణయ, ప్ాప్ాల్ ప్సాకేా ల్ేదు.  అసల్ు ఈ ప్కార్ణము ప్ాార్ేంభము ఎల్ా అయేంద . "బహాా తే 
బుావాణ " అనా "బహాాను గుర్ిేంచి నీకు చ బుతాను" అనా బాల్ాకి ప్ల్ుకుల్తో కదా. అటు ప మాట 
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బాల్ాకి చ ప ాన వివిధ చేతన్ాచేతన్ాల్ేమీ బహాా కాదనీ వీటనిాటికీ వ ర్య, ఏతతసమసా జగతుా నకూ 

కార్ణభూతుడ వర్ో అతడే "బహాా" అనీ "అజఞత శతుా" చ పపాడు. ఇచట ప్ుణయ,ప్ాప్ కర్ా సేంబేంధము 
కల్వార్ు, ఆద తయ మేండల్ాదుల్ యేందుేండు జీవుళ్ళు బాల్ాకికి త ల్లయును. కాని వానికి త ల్లయని 

వాటికనిాటిక ీహ్తుభూతుడ ైన బహాా గుర్ిేంచి కదా అజఞత శతుా చ ప్ాదల్చినద . ఈ కర్ా ఎవనిదో  అని 

చ ప్ుాటకు "యసయ వ ై తత్ కర్ా" అనిన చాల్ును, అజఞత శతుా అేంతతో ఆగక "ఏతత్" దానిని సేంబో ధ్ ేంచి, 

"య ఏతేష్ామ్  కర్ాా  యసయ చ ఏతతుర్ా" అని కర్ామును మర్ల్ చ ప్ాడానికి కార్ణము, "ఓ బాల్ాకీ, 
నీచే చ ప్ాబడినవి అనీా ఎవర్ి కర్ాయో అనగా వార్ వర్ిచేత సృజేంచ బడాడ ర్ో, ఈ ప్పా్ేంచము ఎవర్ ి

కార్యమో అటిట ప్ర్మ కార్ణ భూతుడగు ప్ర్మాతా త ల్లయవల్స నవాడు, జీవుల్ కర్ాానుసార్ముగా 
జగతుా  సృజేంప్బడుతుేంద , జీవుడు తనకు తానుగా తనకు వల్స న భోగయ, భోగోప్కర్ణాల్ను కల్గ  
జేస క నల్ేడు. కావున అతడు సవకర్ాానుగుణముగా ఈశవర్ునిచే సృజేంప్బడ ిదానిని అనుభవిేంచును 
కాని, ఒక జీవుడు, వ ర్ొక జీవుని సృజేంప్జఞల్డు." అని చ బుతునాటుి  అర్ూము చేసుకోవాల్ల. అేందువల్న 

ఇకుడ చ ప్ాబడుతునాద  జగతాుర్ణముగా ఉప్నిష్తరేస దధమ ైన ప్ర్బహాామే అని భగవదాామానుజుల్ు 
స దాధ ేంతీకరి్ేంచేర్ు 

నేను: కాని, "అథాస ాన్ ప్ాాణ ఏవ ైకథా" ప్ాాణ శబా్ నిా కదా ఇకుడ ఉప్యోగిేంచేర్ు. ప్ాాణ శబ్ము 

జీవాతాక ేకదా వర్ిాసుా ేంద . ప్ర్మాతాకు కాదుకదా! 

మామయో: ఈ ప్శాాకు సమాధ్ానము కావాల్ేంటే తర్ువాతి సథతాము చథడాల్ల. 

అమమ: తర్ువాతి సథతమాు ఏమిటి మామయాయ! 

మామయో:  

"జీవ ముఖ్ో ప్రా ణ లంగానేనతి చ్తే్ద్వాయఖ్ాోనమ్....1-4-17" 

అేంటే 

జీవ ముఖయ ప్ాాణ ల్లేంగాత్: జీవ చిహాముల్ును, ముఖయ ప్ాాణ చిహాముల్ును ఇచిట త ల్లయ వచుిట 

చేత  

న: (బహాాము చ ప్ాబడుట) ల్ేదు 

చేత్: అనినచ  ో
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తత్: అద  

వాయఖాయతమ్: వాయఖాయనిేంప్బడినద . 

అనగా 

జీవాతా చిహాముల్ెైన, ముఖయ ప్ాాణ చిహాముల్ు ఈ మేంతమాుల్ల్ో త ల్లయ వచుిట చేత ఇకుడ 

ప్ర్బహాాము చ ప్ాబడుట ల్ేదనాచ  ోఆ విష్యము ముేందు ( అధ్ కర్ణముల్ో) వివర్ిేంచబడినద .  

అమమ: క ేంచ ేం వివర్ిేంచేండి మామయాయ! 

మామయో: ఈ మేంతాాల్ల్ో "ప్ాాణ" శబ్మునాద  కదమాా! సామానయముగా ప్ాాణ శబ్ము జీవాతాకే 

వర్ిాసుా ేంద . కాని  ఇకుడ సేందర్ాభనిా బటిట ... 

నేను: సేందర్ాభనిా బటిట అేంటే! 

మామయో: ఇకుడ సేందర్భము బహాా గుర్ిేంచి త ల్ుసుకోవడేం కదా, అేందుక ేప్ాార్ేంభముల్ో "బహాా తే 

బుావాణ " అనినీా, చివర్కు "సర్ావన్ ప్ాప్ాన్ోఽప్హతయ సర్ేవష్ామ్ భూతాన్ామ్ శ్ ుష్ఠ యమ్ సావర్ాజయమ్ 

ఆధ్ ప్తయమ్ ప్ర్ేయతి య ఏవమ్ వ ద" అని "ఎవడు ఇటుి  ఉప్ాస ేంచుచున్ాాడో  వాడు సమసా ప్ాప్ముల్ను 
పో్ గొటుట క ని(అప్హత ప్ాప్ుాడ ై), సర్వ భూత శేరష్ుఠ డ ై సావర్ాజయమును, ఆధ్ ప్తయమును ప్ ేందు చున్ాాడు" 
అని బహామ ాప్ాసన్ా ఫల్ానీా చ పపార్ు. అేందువల్న ఈ మేంతాాల్ను తదనుగుణేంగాన్  అనవయేంచుకోవాల్ల. 

మనము "ఇేందా ప్ాాణాధ్ కర్ణము" చదువుకునాప్ుాడు అచిట "స ఏష్ ప్ాాణ ఏవ ప్జాఞా తాా ఆనేందః 
అజర్ః అమృతః" అనాచోట "ప్ాాణ శబ్ము చేత చ ప్ాబడినవాడు ప్ర్మాతా యే" అని చదువుకున్ాాము. 
అల్ాగే ఇకుడ కూడా "అథాస ాన్ ప్ాాణ ఏవ ైకథా" అనాచోట ప్ాాణ శబ్ము ప్ాాణ శర్ీర్కముగా ప్ర్బహాాాన్ ా 

సథచిసుా ేంద . 

నేను: ఈ మేంతాాల్ల్ో నిద ాపో్ వుచునా మనుష్ుయని ల్ేప్డేం, ఆ మనుష్ుయని యొకు ప్ాాణము, వాకుు, 

చక్షుసుస, శరర తమాు, మనసుస మొదల్ెైన వాటి గుర్ిేంచి చ ప ా అవనీా జీవునకు ఆధ్ార్ భూతముల్ెైన 

న్ాడుల్ల్ో చేర్ియుేంటాయనీ, ప్ాాణాదుల్ు జీవుని యేందే ల్యమవుతున్ాాయనీ వివర్ిసుా న్ాార్ు కదా, 
ఇేందుల్ో మొతాేం జీవాతా గుర్ిేంచీ, న్ాడుల్ గుర్ిేంచీ. ఇల్ా అేంతా జీవ ప్ర్ేంగాన్  కదా ఉనాద . ప్ర్మాతా 
చ ప్ాబడుతున్ాాడు అేంటే ఇదేంతా ఎేందుకు చ ప్ావల్స  వచిినద ! 

మామయో: ఈ వివర్ాల్కు తర్ువాతి సథతమాు చథడాల్ల.  
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అమమ: తర్ువాతి సథతమాు ఏమిటి మామయాయ! 

మామయో:  

"అన్ాయర్ూమ్ తు జ ైమినిః ప్శాావాయఖాయన్ాభాయమ్ అప  చ 

ఏవమేక.ే..1-4-18" 

అేంటే 

తు: (ప్ూర్వ ప్క్ష్ము) సర్ికాదు.  

ప్శాా వాయఖాయన్ాభాయమ్: ప్శాామును, ప్తాి వచనమును బటిటయు 

అన్ాయర్ూమ్: అనయ విష్యమునకుగా (ఇచట జీవుడు చ ప్ాబడ నని) 

జ ైమినిః: శీర జ ైమిన్ాయచార్ుయడు 

(మనయత:ే తల్చుచున్ాాడు) 

అప  చ: మర్ియు 

ఏక:ే క ేందర్ు 

ఏవమ్: ఈ విధముగా(చదువుచున్ాార్ు) 

అనగా 

"ఇచిట జీవుడు జగతాుర్ణముగా చ ప్ాబడుచున్ాాడు" అను ప్ూర్వ ప్క్ష్ము అయుకాము. వ ఱొ క 

ఉదే్శయమునన్  జీవుడు ఇకుడ చ ప్ాబడినటుి  ప్శాా, ప్ాతి వచనముల్ను బటిట శీరజ ైమిని తల్చుచున్ాార్ు. 
ఇటేి  మఱ ిక నిా వ ద శాఖల్ వార్ు కూడ (ఇటుల్న్ ) ప్ఠిేంచుచున్ాార్ు. 

అమమ: క ేంచ ేం వివర్ిేంచేండి మామయాయ! 

మామయో: ఇకుడ మనము క నిా విష్యాల్ు అర్ూము చేసుకోవాల్ల. బాల్ాకి, అజఞత శతుా నిద సాుా నా 

మనుష్ుయని వద్కు వ ళిునప్ుాడు అజఞత శతుా ఆతనిని "తౌ హ సుసుపా్మ్ ప్ుర్ుష్మ్ ఈయతుః తమ్ 
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హాజఞతశతుాః ఆమేంతయాామ్ చకేర బృహత్ ప్ాేండర్వాసః సో మ ర్ాజన్" అని "బృహత్" అనీ "ప్ాేండర్వాసః" 
అనీ "సో మ" అనీ "ర్ాజన్" అనీ ప్ాాణ శబ్ ప్ర్ాయయ ప్దాల్తో ప ల్లచేడు. 

నేను: ఆ శబా్ ల్ు ప్ాాణ శబా్ నికి ప్ర్ాయయ ప్దాల్ు ఎల్ాగవుతాయ.  

మామయో: "ప్ాాణో వావ జేయష్ఠ శి, శేరష్ఠ శి" అను శుర తి వల్న ప్ాాణము అనగా గొప్ా మహ మ కల్లగినద  

అని త ల్ుసోా ేంద , అనగా "బృహత్" శబ్ వాచయము అనామాట.  

భోజనము చేయునప్ుాడు ద వజుల్ు ఔపో్ సనము ప్టిట  ప్ుచుిక ను తీర్ూమే ప్ాాణమునకు వసారము అని 

ప్ాాణమునకు "కిమ్ మే వాసః" న్ాకు వసారము ఏద  అనగా "ఆపో్  వావ వాసః" జల్ముల్ే వసారము అని కదా 
శుర తి వాకయము. "యత్ శుకిమ్ తదప్ామ్" అను శుర తి వాకాయనిా బటిట  ఉదకముల్ వర్ణము త ల్ుప్ు అని 

చ ప్ాబడినద . అేందువల్న "ప్ాేండర్వాసః" అను ప్దము "త లి్ని వసారముల్ు ధర్ిేంచు" అని చ ప్ాడేం 
వల్న "ప్ాాణానిా" సథచిసుా ేంద .  

సప్ాా నా బాాహాణమున "అథ ైతసయ ప్ాాణసాయప్ః శర్ీర్మ్ జోయతి ర్ూప్మసౌ చేందఃా" అను వాకయము ప్ాాణము 
అేంట ేచేందుాడు అని చ ప్ాడేం వల్న "సో మ" అను సేంబో ధన కూడా ప్ాాణము" న్  సథచిసుా ేంద .  

"ప్ాాణో వ ై సమాిట్" అను శుర తి వాకాయనిా బటిట "ర్ాజన్" అను ప్దము కూడా సథచిేంచేద  ప్ాాణమున్ . 

ఇటుి  ప్ాాణ శబ్ము చేత సేంబో ధ్ ేంచిన్ా సాేంద ేంచల్ేదు కనుక ఆ మనుష్ుయడు అనగా ఆ శర్ీర్ముల్ో 
జీవుడు ప్ాాణము కేంట ెవ ర్యనవాడని చ బుతున్ాాడనామాట "అజఞత శతుా". అేంతేకాక సుష్ుపా్యవసూల్ో 
ఆ ప్ాాణముల్ు కూడా న్ాడుల్యేందు చేర్ ియుేంటాయ అని చ ప ా, అప్ుాడు వాటి స ూతి కూడా వివర్ిేంచేర్ు. 
వాటి తర్ువాత వాకయముల్ల్ో "క  వష్ ఏతదాాల్ాకే ప్ుర్ుష్ః అశయష్ట , కృవా ఏతదభూత్ కుత ఏతత్ 

ఆగాత్" అని "ఆ ప్ుర్ుష్ుడు ఏమయన్ాడు, ఎకుడకు వ ళ్ళుడు" అని అడగడేం వల్న ఆ మనుష్ుయని 

యేందల్ల జీవుడు ఎకుడ ఉేంటాడు అనా విష్యానిా చ బుతున్ాాడు అజఞత శతుా. 

నేను: నిదలా్ో జీవుడు ఎకుడ ఉేంటాడు! 

మామయో: ఇేంతకు ముేందు మనము చ ప్ుాకునాదే. "ప్ాాజేాన్ాతాన్ా సేంప్ర్ిష్వకాః న బాహయమ్ కిేంచన 

వ ద న అేంతర్మ్" అనగా జీవుడు సుష్ుపా్యవసూల్ో ప్ర్మాతాను ఆశరయేంచి ఉేంటాడు, అప్ుాడు వానికి 
బాహయ విష్యముల్ు కాని, అేంతర్ివష్యముల్ు కాని త ల్లయవు అని కదా ఉప్నిష్దావకయము.  

"సతా సో మయ తదా సేంప్న్ోా భవతి" అనా శుర తి కూడా ఈ విష్యాన్ ా చ బుతుేంద .  
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అేందువల్న ప్ాాణము కేంటే వ ర్యన జీవాతాను, జీవాతా కేంట ెవ ర్యన ప్ర్మాతాను చ ప ా, ఆ 

ప్ర్మాతాను ప్ ేంద నప్ుాడు, అప్హత ప్ాప్ాతవము, సమసా భూతౌనాతయము, సార్వభౌమతవము ప్ ేంద 

గల్డని తతుల్ానిా వివర్ిసుా న్ాార్నామాట. అేందుచే ఇకుడ జగతాుర్ణముగా చ ప్ాబడినద  
ప్ర్మాతాయ ేఅని శీరజ ైమిని అభప్ాాయము అని అేంటున్ాార్ు భగవదాాదర్ాయణుల్ు. 

అమమ: శీరజ ైమిని వాయసుల్వారి్ శష్ుయల్ే కదా, తన శష్ుయల్ే అయన్ా అేంత గౌర్వమిసుా న్ాార్నా వాయసుల్ 

వార్ు. 

మామయో: "బాల్ాదప  సుభాష్ తమ్" అని కదమాా, సతాయనిా శష్ుయల్ు చ ప ాన్ా ఆదర్ిేంచడేం, వార్ు 

చ ప ాన దానికి తన పపర్ు పెటుట కోకుేండా వార్ికి గౌర్వానిా ఇయయడము మనము ల్ోగడ కూడా సథతాాల్ల్ో 
చథసపము. వాయసాదుల్ు ప్డే  ఈ శరమ, చేసప ప్యాతాాల్ూ వార్ ిపపర్ు, ప్తాిష్ఠ ల్ కోసేం కాదు కదమాా, 
మనల్ాేంటి వార్ి ఉజీజవనము కోసేం వార్ికి గల్ నిర్ేహతుకమ ైన కృప్ా కటాక్షణల్ వల్నన్ .  

నేను: మర్ియు క ేందర్ు ఇల్ాగే చదువు చున్ాార్ు అని కూడా ఉనాద  కదా సథతాముల్ో.  

మామయో: ఈ కౌషీ్తకీ ఉప్నిష్త్ ప్ాఠాేంతర్మును వాజసన్ యుల్ు ప్ఠిసాా ర్ు. దానిల్ో ఈ సేంవాద 

సేందర్భముల్ో "య ఏష్ విజఞా నమయః ప్ుర్ుష్ః క  వష్ తదాభూత్ కుత ఏతత్ ఆగాత్" అని ఈ 

విజఞా నమయుడు అయన జీవుడు సుష్ుప ా  యేందు ఎచిట ఉేండ ను, మర్ల్ ఎచిట నుేండ ివచ ిను అని 

ప్శాాేంచుక ని, "యత ైరష్ు ఏతత్ సుపా్ః అభూదయ ఏష్ విజఞా నమయః ప్ుర్ుష్ః తద ైతేష్ామ్ ప్ాాణాన్ామ్ 

విజఞా న్ న విజఞా నమ్ ఆదాయ య ఏష్ః అేంతర్హృదయ ఆకాశః తస ాేంచేేతే" 

అనగా "సుష్ుప ా  యేందు ఈ ప్ుర్ుష్ుడు ఎకుడ ఉేండుననగా, ఈ విజఞా నమయుడగు జీవుడు అప్ుడు 
ఇేంద యాముల్కు గల్ విజఞా న శకిాని తనయేందు ఉేంచుక ని ల్ోననుేండు హృదయాకాశమున శయనిేంచు 
చున్ాాడని" ఉేంటుేంద . "దహర్ోఽస ాన్ అేంతర్ ఆకాశః" అని ఇేంతకు ముేందు "దహర్ాధ్ కర్ణము" ల్ో 
చదువుకునాటుి , ఇకుడ హృదయాకాశము అేంట ేప్ర్మాతా. అేందువల్న సుష్ుపా్యవసూల్ో జీవాతా 
ప్ర్మాతాతో చేర్ి ఉేంటాడు కనుక ఆ విష్యమే వాజసన్ యుల్ు ప్ాఠాేంతర్ముగా చదువుతార్ు అని 

అర్ూము.  

దీనిని బటిట ప్ర్మాతా గుర్ిేంచే ఈ ఉప్నిష్దావకాయల్ు చ బుతున్ాాయ అనాద  భగవదాామానుజ 

స దాధ ేంతము. 

ఇేంతటితో ఈ అధ్ కర్ణము ప్ూరాి్ అయేందమాా! 
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అమమ: బాగుేంద  మామయాయ! ఈ "జగదావచితావధ్ కర్ణము" ల్ో కౌషీ్తకీ ఉప్నిష్త్ ల్ో బాల్ాకి, అజఞత 

శతుా సేంవాదమునేందు చ ప్ాబడినటుి నా మేంతాాల్ల్ో, జగతాుర్ణతవము జీవునకు కాక ప్ర్మాతాక ే

వర్ిాసుా ేందని చ ప్ాబడినదనీ, ఆ సేంవాదముల్ో చ ప్ాబడిన "కర్ా" అేంటే జీవుల్కు సేంబేంధ్ ేంచిన ప్ుణయ, 
ప్ాప్ కర్ా కాక ఈ సమసా జగతుా  అనీ, జీవుడు తనకు వల్స న భోగయ, భోగోప్కర్ణముల్ను కాని మిగిల్లన 

జీవుళ్ును గాని  తాను సృజేంప్ల్ేడు కనుక  ప్ర్మాతాయే జగతాుర్ణమని అర్ూేం చేసుకోవాల్నీ, ఈ 

మేంతమాుల్ల్ో చ ప్ాబడిన ప్ాాణము మొదల్గు శబ్ముల్ు కూడ ప్ాాణ శర్ీర్కముగా (నుేండు 
జీవశర్ీర్కముగా) ప్ర్బహాాను ఉప్ాస ేంచుటకేనని త ల్ుసుక న వల్ెననీ, శీర జ ైమిన్ాయచార్ుయల్వార్ు కూడా 
ఈ మేంతాాల్ల్ో ప్ాాణ శబ్ము చ ప్ాబడుటకు కార్ణము, జీవుడు ప్ాాణము కేంట ేవ ర్నీ, సుష్ుపా్యవసూల్ో ఆ 

జీవుడు ప్ర్మాతాను ఆశరయేంచి ఉేంటాడని త ల్ుప్ుటకని భావిేంచేర్ని, ఈ మేంతాాల్ ప్ాఠాేంతర్మును 
అనుసర్ిేంచు వాజసన్ యుల్ు కూడా ఈ విష్యాన్ ా చదువుతార్నీ కనుక ఈ ప్కార్ణముల్ో  జీవుని 

ప్సాాా వనము, ప్ాాజాుడ ైన ప్ర్మాతా జీవుని కేంట ెవ ర్ని, ఆ ప్ర్మాతాను ప్ ేంద నప్ుాడు జీవుడు  అప్హత 

ప్ాప్ాతావద  గుణముల్ు ప్ ేందునని త ల్ుాటకేనని భగవదాామానుజుల్ు స దాధ ేంతీకర్ిేంచినటుి  అర్ూమయేంద .  

మామయో: బాగుేందమాా, ఈర్ోజు ఇకుడితో నిల్లప  తర్ువాతి అధ్ కర్ణము మర్ొక సారి్ 

చదువుకుేందాము.  

అమమ: అల్ాగే మామయాయ, 

అేందర్ూ: "యో నితయ మచుయత ప్దాేంబుజ యుగా ర్ుకా...." 

6.వాకాోనాయాధకిరణము: 
మామయో: దాసో హమ్ బావా, ర్ేండమాా, కూర్ోిేండి. 

నవననగారు: దాసో హమ్. ఈ ర్ోజు చ ప్ుాక నబో యే అధ్ కర్ణము ఏమిటి? 

మామయో: "వాకాయనవయాధ్ కర్ణము" అని, దీని పపర్ు కూడా ఈ అధ్ కర్ణముల్ో మొదటిదయన 

"వాకాయనవయాత్" అనా సథతాానిా బటిట వచిినదే. దీనిల్ో 4 సథతాాల్ు ఉన్ాాయ. 



75 
 

నవననగారు: ఒక విష్యము చ ప్ుా. వాయసుల్వార్ు బహాా సథతాాల్ు వాాస న తర్ువాత శేంకర్ 

భగవతాాదుల్ వర్కూ ఆ బాహా సథతాాల్న్ వర్ూ అర్ూేం చేసుకున్ ేందుకు ప్యాతిాేంచల్ేదా. ఆశిర్యము 
కదథ! 

మామయో: అల్ా ఎేందుకేంటున్ాావు. భగవదాామానుజుల్ే తాను భగవదోాధ్ాయనుల్ వృతాి గరేంథానిా 

అనుసర్ిేంచి తన సథతా భాష్ాయనిా అేంద సుా నాటుి  చ పపార్ు కదా. అల్ాగే శేంకర్ుల్ు కూడా తమ సథత ా

భాష్ాయల్ల్ో ఉప్ వర్ుష డు అన్  మహర్ిష అేంద ేంచిన వృతాి గరేంథానిా ప్సాాా విేంచేర్ు. ఈ ఉప్వర్ుష డు, 
బో ధ్ాయనుల్ు ఒకురే్ అని అేంటార్ు వ దాేంత దేశకుల్ు. వీర్ు కాక టేంకా చార్ుయల్ు, దమాిడా చార్ుయల్ు 
అనా వార్ు కూడా బహాా సథత ావాయఖయ వాాసపర్ు. అేంతే  కాక భరా్ృ ప్పా్ేంచుడు, భరా్ృహర్ి, బహాాదతుా డు 
వేంట ిక ేంతమేంద  తమ తమ అభప్ాాయాల్ను అనుసర్ిేంచి దర్శన్ావిష్ుర్ణము చేసపర్ు. కాని వీర్ు 
టేంకాచార్ుయల్ను అనుసర్ిేంచడేం వల్ననథ, టేంకాచార్ుయల్వార్ి వాయఖయల్ో ఉనా కిిష్టత వల్ననథ వీర్ు 
చేస న తతాా వావిష్ుర్ణము ప్ాాచుర్ాయనిా ప్ ేందల్ేదు. భగవదాామానుజుల్ు తాను మొదటోి  చ ప ా నటుి  

బో ధ్ాయన వృతాిననుసర్ిేంచి శీరభాష్య ర్చన చేస న్ా, వార్ు టేంకా చార్ుయల్, దమాిడా చార్ుయల్ు, 
గుహదేవుడు, భార్ుచి మొదల్ెైన వార్ ిగరేంథాల్ను కూడా ప్ర్ిశీల్లేంచి తన శీరభాష్య ర్చన చేసపర్ు అని 

చ బుతార్ు. 

అేంత ేకాక యాదవ ప్కాాశుల్ వార్ు, భాసుర్ాచార్ుయల్ వార్ు కూడా బహాా సథత ాభాష్ాయల్నేంద ేంచేర్ని 

చ బుతార్ు. కాని ఇవి కూడా ఇప్ుాడు అల్భాయల్ే. కాని వార్ి స దాధ ేంతాల్ గుర్ిేంచి మనము ఇేంతకు ముేందు 
సథతాాల్ు చదువుకునాప్ుాడు చాల్ా సార్ుి  చర్ిిేంచుకున్ాాము. వార్ు కాక భగవదాామానుజుల్ కేంటే 
ముేందు వామన మహర్ిష దామిడాచార్ుయల్వార్ి భాష్ాయనికి టీక వాాసపర్ు. దమాిడాచార్ుయల్ వార్ి కాల్ముల్ో 
ఉనాటుి  చ ప్ాబడే "శీరవతాసేంక మిశుర ల్ు" కూడా బహాా సథతాాల్కు వాయఖాయనము వాాసపర్ేంటార్ు. కాని ఇవి 

కూడా ఇప్ుాడు ల్భయము అవడేం ల్ేదు.  

ఇేంక భగవదాామానుజుల్ తర్ువాత కూడా మధ్ావచార్ుయల్ వార్ు, నిేంబార్ాుచార్ుయల్ వార్ు, 
ర్ామానేందాచార్ుయల్ వార్ు...ఇల్ా చాల్ామేంద  బహాా సథత ావాయఖాయన్ాల్ు వాాస న వార్ు ఉన్ాార్ు.  

కాని "భగవదాామానుజుల్ు" ఒకురే్ "భాష్యకార్ుల్ు" అనా పపర్ుతో ప్శాస ా  ప్ ేంద న వార్ు అనుకో. 

వాయసుల్వార్ే వార్ ిశష్ుయల్ెైన జ ైమినిని, ఆశా ర్థుయల్వారి్ని, ఔడుల్ోమిని, కాశకృతుసనడినీ తన 

సథతాాల్ల్ో ఉటటేంకిసాా ర్ు. ఇేంతకు ముేందు అధ్ కర్ణాల్ల్ో జ ైమిని పపర్ు ప్ాసాా విేంచబడడేం మనము 
చథసపము. ఈ అధ్ కర్ణముల్ో ఆశార్థుయల్ వార్ినీ, ఔడుల్ోమి ఆచార్ుయల్నథ, కాశకృతుసనల్ వార్ినీ 
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ప్సాాా విసాా ర్ు. కాని వార్ు వాాస న గరేంథాల్ేవీ ఇప్ుాడు అేందుబాటుల్ో ల్ేవు, ఇతర్ దేశీయుల్ దేండయాతలా్ 

సమయముల్ోన్ో, మనవారి్ చినా చథప్ు వల్నన్ో అవనీా కనుమర్ుగు అయపో్యన్ాయ. మనకు 
ఇప్ుాడు శీరభాష్యము, శుర తప్కాాశక ల్భయమవుతున్ాాయేంటే వ దాేంత దేశకుల్ వేంటి మహానుభావుల్ు 
తమ ప్ాాణాల్ను ల్ెకుచేయకుేండా ఆయా దేండయాతలా్ల్ో ఈ గరేంథాల్ను సేంర్క్షిేంచి మనకేందీయడేం 
వల్నన్  కదా, దుర్దృష్టము.  

అేందువల్న ఈ ఆశార్థాయచార్ుయల్వారి్ వేంటి గుర్ిేంచీ, వీర్ు వాాస న గరేంథాల్ గుర్ిేంచీ మనకు త ల్లస నద  
చాల్ా తకుువ, శీరభాష్యేం ల్ో చ ప్ాబడినేంతవర్కూ తప్ా.  

నవననగారు: ఈ అధ్ కర్ణముల్ో విష్యము ఏమిటి? ఏ ఉప్నిష్తుా  వాకాయల్ గుర్ిేంచి దీనిల్ో 

చ బుతున్ాార్ు! 

మామయో: క నిా ఉప్నిష్దావకాయల్ వల్న జీవాతాకే జగతాుర్ణతవము ఉనాటుి  తోసుా ేంద . అటువేంటి 

సేంశయము తొల్గిసుా న్ాార్ు ఈ అధ్ కర్ణముల్ో.  

నవననగారు: ఏ ఉప్నిష్దావకాయల్ు అేంటావు! 

మామయో: బృహదార్ణయకోప్నిష్తుా  ల్ో 2 వ అధ్ాయయముల్ో 4 వ బాాహాణముల్ో యాజావల్ుయ, 

మ ైతేయా సేంవాదము చథదా్ ము.  

యాజావల్ుుయని గుర్ిేంచి, యాజావల్ుయ, జనక సేంవాదాల్ వేంట ిసేందర్ాభల్ల్ో ఇేంతకు ముేందు 
చ ప్ుాకున్ాాము కదా. యాజావల్ుుయనకు మ ైతేయా, కాతాయయని అని ఇద్ర్ు భార్యల్ు. ఒకర్ోజు ఆయన 

తన భార్య అయన మ ైతేయాని ప ల్చి తాను సాేంసారి్క జీవన్ానిా తయజేంచ బో తున్ాానని అేందువల్న తన 

ఆస ాని విభజేంచి తన భార్యల్ెైన మ ైతేయాక,ి కాతాయయనికి ఈయ దల్చుకున్ాానని చ పపాడు.  

అప్ుాడు మ ైతేయా ఇల్ా ప్ల్లకిేంద .  

"సా హమ  వాచ మ ైతేయాీ యనుా మ ఇయమ్ భగోః సర్ావ ప్ృథ వీ వితేాన ప్ూర్ాణ  సాయత్ కథమ్ తేన అమృతా 
సాయమ్ ఇతి" 

అనగా  "ఈ సేంప్దతో నిేండియునా ప్ృథీవ మేండల్ము అేంతా న్ాద  అయత ేదాని వల్న న్ాకు 
అమృతతవము స ద ధసుా ేందా! అని మ ైతేయా ప్ాశాేంచిేంద .  
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"న ఇతి హమ వాచ యాజావల్ుయః యథ ైవయప్కర్ణవతామ్ జీవితమ్ తథ ైవ తే జీవితమ్ సాయత్ అమృతతవసయ 
తు న్ాఽఽశాఽస ా  వితేాన" 

అేంతట యాజావల్ుుయడు "వితాము వల్న అమృతతవము ల్భేంచదు. వితాము వల్న నీ జీవితము వితా 

సమృద ధ  గల్ వార్ి జీవితము వల్ె ఉేంటుేంద " అని చ పపాడు. 

"సా హమ వాచ మ ైతేయాీ యేన్ాహమ్ న్ామృతా సాయమ్ కిమహమ్ తేన కుర్ాయమ్। యదేవ భగవాన్ వ ద 

తదేవ మే బూాహ  ఇతి।" 

మ ైతేయా "న్ాకు అమృతతవము నీయని సేంప్దతో న్ాకేమి ప్ని. అమృతతవము నిచుి విష్యానిా 

త ల్ుప్ుము" అని అడిగిేంద .  

"స హమ వాచ యాజావల్ుయః ప ాయా బతార్ ేనః సతీ ప ాయమ్ భాష్స ఏహాయససా వాయఖాయసాయమి తే । 
వాయచక్షణణసయ తు మే నిద ధ్ాయసపవతి।" 

"నీవు ప్ల్లకిన ప్ల్ుకుల్ వల్న నువువ న్ా హృదయమునకు ఇేంకా ప ాయమ ైన్ావు. ర్ముా. న్ ను చ పెాడు 
విష్యమును ధ్ాయనిేంచుము" అని యాజావల్ుుయడు ప్ల్లకేడు. 

"స హమ వాచ న వా అర్ే ప్తుయః కామాయ ప్తిః ప ాయో భవతి ఆతానసుా  కామాయ ప్తిః ప ాయో భవతి। ..." 

ఓ మ ైతేయాీ, భరా్(కామమునక  ) భరా్ ప ాయుడు కాదు. ఆతాక   భరా్ ప ాయుడగుచున్ాాడు.  

భార్య(కామమునక  ) భార్య ప ాయము కాదు. ఆతాక   భార్య ప ాయమగుచునాద . 

ప్ుతుాల్క   ప్ుతుాల్ు ప ాయుల్ు కార్ు, ప్ుతుాల్ ఆతా(ల్)క   ప్ుతుాల్ు ప ాయుల్గుచున్ాార్ు 

"సేంప్దక   సేంప్ద ప ాయము కాదు. తదాతాక   సేంప్ద ప ాయమగుచునాద   

బాాహాణునిక   బాాహాణుడు ప ాయుడు కాదు. వాని ఆతాక   ప ాయుడగుచున్ాాడు.  

క్ష్తిాయునిక   క్ష్తిాయుడు ప ాయుడు కాదు. వాని ఆతాక   ప ాయుడగుచున్ాాడు. 

ప్పా్ేంచముల్ క ఱక   అవి ప ాయముల్ు కావు, వాని ఆతాక   ప ాయమగుచునావి. 

దేవతల్ు వార్ిక   ప ాయుల్ు కార్ు, వార్ి ఆతాక   ప ాయుల్గు చున్ాార్ు. 

సమసా భూతముల్ు వానిక ఱక   కాక వాటి ఆతా క ఱక   ప ాయముల్గు చునావి.  
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ఈ సమసాము దాని క ఱక   కాక తదాతా క ఱకు ప ాయమగు చునాద .  

"ఆతాా వా అర్ే దషా్టవయః శరర తవయః మేంతవయః నిద ధ్ాయస తవయః" 

(కావున ఓ మ ైతేయాీ, )ఆ ఆతాయే చథడబడ (త ల్లస క న బడ)దగినద , వినబడదగినద , మననము చేయ 

బడ దగినద , ధ్ాయనము చేయబడ దగినద . 

"మ ైతేయాాయతానః వా అర్ ేదర్శన్ న శరవణేన మతాయ విజఞా న్ న ఇదమ్ సర్వమ్ విద తమ్" 

"మ ైతేయాీ, అటుి  ఆతాను త ల్లస క నుట వల్న, వినుట వల్న, మననము చేయుట వల్న, ధ్ాయనము 
చేయుట వల్న సర్వము త ల్లయును." 

ఇటుి  యాజావల్ుుయడు మ ైతేాయకి ఆతా గుర్ిేంచి త ల్లప , చివర్కు 

"యత ాహ  ద ైవతమ్ ఇవ భవతి తద తర్ ఇతర్మ్ జఘాతి తద తర్ ఇతర్మ్ ప్శయతి తద తర్ ఇతర్మ్ 

శుర ణోతి తద తర్ ఇతర్మ్ అభవదతి, తద తర్ ఇతర్మ్ మనుతే, తద తర్ ఇతర్మ్ విజఞన్ాతి యతా వా అసయ 
సర్వమ్ ఆతేావ అభూత్ తతేున కమ్ జఘ్రతి్ తతేున కమ్ ప్శేయత్ తతేున కమ్ శుర ణుయాత్ తతేున కమ్ 

అభవదేత్ తతేున కమ్ మనీవత తతేున కమ్ విజఞనీయాత్। యేన్ దమ్ సర్వమ్ విజఞన్ాతి తమ్ కేన 

విజఞనీయాత్ విజఞా తార్మ్ అర్ే కేన విజఞనీయాత్ ఇతి।" 

"ద ైవతము (ఱ ేండు)వల్ె ఉనాప్ుాడు ఒకట ిమర్ొకదానిని ఆఘాిణ ేంచుట, చథచుట, వినుట, మాటల్ాడుట, 

తల్చుట, త ల్ుసుక నుట అవుతుేంద . కాని అేంతయు ఆతాయే అయనప్ుాడు ఒకటి దేనిని 

ఆఘాిణ ేంచడేం, చథడడేం, వినడేం, మాటాి డడేం, తల్చుక నడేం, త ల్ుసుక నడేం అవుతుేంద , దేని చేత 

త ల్లస క నడేం అవుతుేంద ! "   

అని ముగిసాా డు. 

నేను: ఈ వాకాయల్ు అద ైవత దర్శన్ానిా కూడా సమర్ిూసుా నాటుి న్ాాయ కదా! 

మామయో: నిజమే! ఆ సేంశయాల్ు తొల్గిేంచడానికే ఈ అధ్ కర్ణము వచిిేంద . ఈ సథతాాల్ల్ో 

విష్యాల్ు వివర్ిేంచినప్ుాడు వాయసుల్ వార్ ిశష్ుయల్ెైన ఆశార్థయ, ఔడుల్ోమి ఆచార్ుయల్, కాశకృతుసనల్ 

వార్ ిఅభప్ాాయాల్ను కూడా వివర్ిేంచి స దాధ ేంతానిా త ల్లయజేసాా ర్ు.  



79 
 

అమమ: మొదట ిసథతమాు ఏమిటి మామయాయ! 

మామయయ:  

"వాకాయనవయాత్.....1-4-19" 

అేంటే 

వాకయ: (ఉప్నిష్త్)వాకయముల్ు 

అనవయాత్: (ప్ర్మాతా జగతాుర్ణుడగా చ ప్ుాటచేతన్ ) అనవయము కల్వి (అగుచునావి). 

అనగా 

ప్ర్మాతా జగతాుర్ణుడుగా చ ప్ాబడినన్  ఉప్నిష్దావకయముల్ు అనవయము కల్విగా అగుచునావి. 

అమా: క ేంచ ేం వివర్ిేంచేండి మామయాయ! 

మామయయ: మనము ఇేంతకు ముేందు చ ప్ుాకునా ఉప్నిష్దావకాయల్ల్ో చ ప్ాబడుతునావాడు 
జీవాతాయా, ప్ర్మాతాయా అని ప్శాా.  

ప్ూర్వప్క్ష్ము చథదా్ ము. 

ఈ వాకాయల్ ప్ాార్ేంభేంల్ో "ఇయమ్ భోగోఃసర్ావ ప్ృథ వీ వితేాన ప్ూర్ాణ  సాయత్" అని "ఈ సేంప్దతో నిేండి 
యునా ప్ృథ వి న్ాద  అయతే" అని చ ప్ాడేం వల్న ఇకుడ "న్ా" అనగా చ ప్ాబడుతునాద  జీవాతా 
గుర్ిేంచేనని త ల్ుసాో ేంద . తర్ువాత వాకాయల్ల్ో కూడా "విజఞా నఘన ఏవ ైతేభోయ భూతేభయః సముతాూ య తాని 

ఏవ అనువినశయతి న పపాతయ సేంజఞా ఽస ా" అనగా "ఈ విజఞా నప్ు ముద్ అయనవాడు ఈ భూతముల్నుేండి 
బయల్ెవడల్ల వాటితో కూడ నశేంచుచున్ాాడు" అని చ ప్ాడేం వల్న వానికి జనా, ల్యముల్తో 
సేంబేంధమునాటుి  త ల్ుసాో ేంద  కనుక ఇకుడ చ ప్ాబడినద  జీవుడే అవాల్ల. అల్ాగే చివర్ల్ో కూడా, 
"విజఞా తార్మర్ే కేన విజఞనీయాత్" అనగా "త ల్లస  క నువానిని దేనిచే త ల్లయవల్ెను" అేంటే జీవుడిన్  కదా 
చ బుతున్ాార్ు, అేంటే ఇకుడ చ ప్ాబడుతునాద  జీవుడే అని..... 

నవననగారు: "అమృతతవసయ తు న్ాశాస ా  వితేాన" అనగా "మోక్ష్మునకు ధనముతో సేంబేంధము ల్ేదు" 

అని చ ప్ాడేం వల్న ఇకుడ చ ప్ాబడుతునాద  మోక్ష్ము గుర్ిేంచి కాదా! 
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మామయో: మోక్ష్మేంటే సాేంఖయ దర్శనము ప్కాార్ము తాను అచేతనమ ైన ప్కాృతి కాదు అని 

త ల్ుసుకోవడమే కదా. కనుక " ప్కాృతి సేంబేంధము నుేండి ముకిా క ఱకే "ఆతాా వా అర్ ేదషా్టవయః...." 
మొదల్ెైన వాకాయల్ల్ో మోక్షోప్ాయముగా ఆతాను గుర్ిేంచి త ల్ుసుకోవడమే ప్ర్మప్ాయోజనమని 

చ ప్ాబడినద . అేంతే కాకుేండా అనిా ఆతాల్ు ఒకే సవర్ూప్ము కల్వి అనినీా, అల్ా ఒక ఆతా గుర్ిేంచి 

త ల్ుసుకుేంటే అనిా ఆతాల్ూ త ల్లస నవ  అవుతాయనీ చ బుతున్ాార్ు" అనాద  ప్ూర్వప్క్ష్ము. 

నేను: అేంట ే"దేవ, మనుష్య, తిర్యక్, సాూ వర్ముల్ల్ో అనిాటిల్ోను ఆతా ఒకుల్ాేంటిదే" అని 

చ బుతున్ాార్నామాట.  

మామయయ: వాటనిాటిల్ోను ఆతా సవర్ూప్ము ఒకుటే అేంటే "ఇదమ్ సర్వమ్ యదయమాతాా" 

అనగా ఇదేంతయూ ఆతాయే, దేవాద  శర్ీర్ాల్ ఆకార్ాల్ు ఆతా యొకు ఆకార్ము కాదు, మిథాయ జఞా నము 
వల్న శర్ీర్ భేదము చేత ఆతాాకార్ము వ ర్ు, వ ర్ని అనుకుేంటాము. "యత ాద ైవతమివ భవతి" మొదల్ెైన 

శుర తుల్ వల్న ఆతా ఒకుటే అని త ల్ుసాో ేంద . "యసయ హ వా మహతో భూతసయ నిశవస తమేతత్ 

యదృగేవదః" అనగా "ఎవని యొకు నిఃశావసము ఈ ఋగేవదాదుల్నీా" మొదల్ెైన వాకాయల్ వల్న ఈ 

జీవుడే సృష్ాట యదుల్కు కార్ణము అని అర్ూము చేసుకోవాల్ల. అేంట ేఈ జగతాేంతా మటిట  కుేండల్ు, మటిట 
ప్మాిదల్ు మొదల్ెైన వసుా వుల్ు ల్ా అనుకుేంటే వాటనిాటికీ ఉప్ాదాన కార్ణమ ైన మటిట వేంటిద  ప్కాృతి. 

నిమితా కార్ణమ ైన కుమార్ి వేంట ివాడు జీవుడు. అేందువల్న ఈశవర్ునితో ఏదో  ప్ర్మాతాతో సేంబేంధమే 

ల్ేదు అేంటార్ు వార్ు.  

అమమ: మఱ ిభగవదాామానుజుల్ స దాధ ేంతమేమిటి? 

మామయో: "ఇకుడ చ ప్ాబడుతునాద  ప్ర్మాతా అని అేంటేన్  వాకాయనవయము కుదుర్ుతుేంద " అని  

అేంటార్ు భగవదాామానుజుల్ు.  

అమమ: అద ల్ా! 

మామయో: యాజావల్ుుయడు "అమృతతవసయ తు న్ాశాస ా  వితేాన" అని "మోక్ష్మునకు ధనముతో 

సేంబేంధము ల్ేదు" అని చ ప ాన ప దప్, మ ైతేాయ "యేన్ాహమ్ న్ామృతామ్ సాయమ్ కిమహమ్ తేన 

కుర్ాయమ్ యదేవ భగవాన్ వ ద తదేవ మే బూాహ " అనగా దేని మూల్ముగా న్ాకు మోక్ష్ము ల్భేంప్దో , 
దానితో న్ాకు ప్ని ఏమి, మీర్ు ఏమి త ల్లస  క న్ాార్ో దానిని న్ాకు త ల్ుప్ేండి" అని కదా ప్ల్లకిేంద . అేంటే 
మ ైతేయా అమృతతావనిా కోర్ుక ేంటోేంద .  
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"తమేవమ్ విదావన్ అమృత ఇహ భవతి న్ానయః ప్ేంథాః" అనగా "ఒకు అతనిని(ప్ర్మాతాను) 
త ల్లస క నినవాడు అమృతుడు అగుచున్ాాడు. ఇేందుల్కు వ ఱుమార్గము ల్ేదు" అనినీా "తమ్ ఏవమ్ 

విద తావ అతి మృతుయమేతి" అనగా "ఒకు అతనిని(ప్ర్మాతాను) త ల్లస క ని మృతుయవును జయేంచును" 
అనినీా "ప్ర్మాతోాప్ాసనమే మోక్షోప్ాయముగా" శుర తుల్ల్ో చ ప్ాబడినద .  

 

"ఆతాా వా అర్ే దషా్టవయః" అనాప్ుాడు జీవుడు  జీవుడిని చథసుక నడేం అని కాక "ఆతాా" అేంట ే

ప్ర్మాతా అన్  అర్ూేం చేసుకోవాల్ల. "ఆతాన్ో వా అర్ ేదర్శన్ న" అనాప్ుాడు ఒకటి త ల్ుసుకుేంటే సర్వము 
త ల్లయవచుిననుట సర్ావేంతర్ాయమి అయన ప్ర్మాతా విష్యముల్ోన్  వర్ిాసుా ేంద . 

నేను: అనిా ఆతాల్ సవర్ూప్ము "ఒకుట"ే అవడేం వల్న ఒక ఆతా గుర్ిేంచి త ల్ుసుకుేంటే అనిా ఆతాల్ 

గుర్ిేంచి త ల్ుసుకోవడేం అవుతుేంద  అని అనుకోవడేం కుదర్దా! 

మామయో: ఒకుట ేఅని కాదు, ఒకుల్ాగ.ే కాని, అల్ా అనుకున్ాా, అప్ుాడు కూడా చిత,ా విచితమా ైన ఈ 

ప్కాృతి గుర్ిేంచి ఎల్ా త ల్ుసుా ేంద . సమసా చేతన్ా, చేతన్ాల్ల్ోను అేంతర్ాయమి సర్ేవశవర్ుడే కనుక 

ఆయనను త ల్ుసుకోవడేంల్సనన్  అద  సాధయము.  

నేను: ఇేందాకా "ఇదమ్ సర్వమ్ యదయమాతాా" అేంటే ఇదేంతయూ ఆతాయే అని కదా! 

మామయో: ఇదమ్ అేంటే ఈ కనబడుతునాదేంతా, అేంటే చేతన్ా, చేతన మిశరతమ ైన ప్పా్ేంచమేంతా. 

కాని, అకుడ ఆతా అేంటే "ఆపో్ ాతి ఇతి ఆతాా" అనగా వాయప ేంచునద  అని ఇేంతకు ముేందు 
"దుయభావదయధ్ కర్ణము " మొదల్ెైన చోటి చ ప్ుాకునాటుి , ప్ర్మాతాకుగల్ సర్వ వాయప ా  ధర్ాానిా 

అనుసర్ిేంచి ఆతా అేంట ేప్ర్మాతా అన్  అర్ూేం చేసుకోవాల్ల.  

అల్ాగే "సర్వమ్ తమ ప్ాాణ దదాయదోయఽనయతాాతానః సర్వమ్ వ ద" అనా శుర తి వాకాయనికి అర్ూము ఇదేంతా 
ప్ర్మాతా కేంటె వ ర్ుగా నుేండదు" అనియే. 

నేను: మఱ ిజీవునికి సేంబేంధ్ ేంచిన ప్తి, జఞయా, ప్ుతాాదుల్ు కదా చ ప్ాబడాడ ర్ు ఈ పెై వాకాయల్ల్ో! 

మామయో: ఆ వాకాయల్ు జీవుని గుర్ిేంచ ేచ పపాయ అని అనుకుేంట,ే "ఆతాా వా అర్ే దషా్టవయః" మొదల్ెైన 

వాకాయల్కు ఎల్ా అర్ూము చ బుతావు. అకుడ "ఆతానసుా  కామాయ" అనగా "ఆతా యొకు కామముల్ 
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క ఱకు" . ఇకుడ కామముల్ు అేంటే "కామయేంత ఇతి కామాః" అను వుయతాతాిని బటిట  అటిట ఆతా యొకు 
కామముల్ు ప్తాయదుల్ు కాక, " ఆతా యొకు ఇష్ట ప్ాాప ా కి" అని ఎఱుగవల్ెనని" అర్ూము.  

అనగా, భరా్ృ, భార్ాయదుల్ు భరా్ృ, భార్ాయదుల్గుట వల్న కాక ఆతాను బటిటయే ప ాయముల్గు చున్ాార్ు" 
అని అర్ూము. అేంట ేభరా్ృ, భార్ాయదుల్ు ర్ూప్మగు సకల్ ప ాయముల్ను వదల్ుక ని ఆతాన్  త ల్ుసుక న 

వల్ెనని చ బుతున్ాార్ు. "అమృతతవసయతు న్ాశాస ా  వితేాన" అనగా వితాా దుల్ వల్న అమృతతవము 
కల్ుగదు కనుక నితయమును, నిర్ో్ ష్మును, నిర్తిశయానేందమును అయన మోక్ష్మును కల్ుగ 

చేయునవి ధన, ధ్ాన్ాయదుల్ు కావనియు, భార్ాయ, ప్ుతాాదుల్ు, ధన, ధ్ాన్ాయదుల్ వల్న దుఃఖ మిశరమము, 
ప్ర్ిమితము అయన సుఖము మాతమేా ల్భయమవుతుేందనీ, కనుక, నిర్తిశయానేందుడ ై, ఇతర్ 

ప్దార్ూముల్ను కూడా అటుి  చేయ గల్ ప్ర్మాతాయే త ల్లయ బడ వల్స నవాడని ఇకుడ చ బుతున్ాార్ు. 

నేను: న్ాకు "భరా్ కామముల్క   కాక ఆతా యొకు కామముల్క   భరా్ ప ాయుడగుచున్ాాడు" అేంట ేఅర్ూేం 

కాల్ేదు.  

మామయో: అేంట ేప్తి, జఞయా, ప్ుతాాదుల్ు తమక క కార్యము కల్ుగ చేసుక నుటకు న్ ను ప ాయముగ 

నుేందునని ప ాయమవడేం ల్ేదు. ఆతా యొకు కామమునక   అనగా తమ భకుా ల్ ఇష్టముల్ను ప్ూరాి్ 

చేయ వల్ెనను ప్ర్మాతా యొకు ఉదే్శయమును ప్ూరాి్ చేయుటకు ప ాయముల్గు చున్ాార్ు. అేంట ే

వసుా వుల్ు ఒకదానిక కటి సవతస సదధముగా ప ాయముల్ును, అప ాయముల్ును అవడేం ల్ేదు. ఎేందుకేంటే 
ఒక వసుా వు ఒకప్ుాడు సుఖమునిచేిద , మఱొ కప్ుాడు ఇవవక ప్ో వచుిను. వ సవిల్ో ప్ేంకా సుఖముగా 
ఉేంటుేంద , కాని చల్ల కాల్ముల్ో ఉేండకపో్ వచుిను కదా. అేందుక ే"దుఃఖాతాకమ్ న్ాస ా  న చ కిేంచిత్ 

సుఖాతాకమ్" అని అేంటార్ు.  

నేను: తమ కోర్ికల్ కోసేం కాక, ఆతా యొకు కోర్ికల్క   ప ాయమవడేం అేంట ేప్ర్మాతా ఉదే్శయము ప్ూరాి్ 

చేయడేం కోసేం అేంటున్ాార్ు, అేంతా confusing గా ఉనాద ! 

మామయో: అేంట ేభార్ాయ, ప్ుతాాదుల్ ఇష్టము కల్ుగ చేయుటక    అటిట  భార్ాయదుల్ు ప ాయుల్ుగా 

గరహ ేంప్బడర్ు. ఆతాకు ప ాయము చేయుటకే ప ాయుల్వుతార్ు..... 

నేను: మీర్ు మళ్ళు అదే చ బుతున్ాార్ు.. 

మామయో: సర్,ే ఒక ఉదాహర్ణము చ బితే నీకు అర్ూమవుతుేందనుకుేంటాను. 
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నువువ మీ తముాడిని ఎేందుకు పపామిసాా వు.  

నేను: న్ాకు తముాడు కాబటిట .  

మామయో: అేంత ేతప్ా మర్ొక కోర్ికల్ు తీర్ుికున్ ేందుకు అేంటే వాడి దగగర్ ల్డథడ  యో, చాక ిటోట  ఉేంటే 

దానిని వాడి నుేండ ిప్ ేందడానికి కాదు కదా! 

 

నేను: కాదు. అల్ాగయతే ఆ ల్డథడ  వాడ ిదగగర్ అయపో్ వడమో, ల్ేక ప్ో వడమో అయతే న్ ను పపామిేంచడేం 

మాని వ యాల్ల. న్ ను అల్ా చేయను.  

మామయో: మీ తముాడు అవడేం వల్న పపామిేంచడేం అేంట ేమఱి క ేంచ ేం వివర్ేంగా చ ప్ుా.  

నేను: న్ ను, మాతముాడు ఒక తలి్ల, తేండి ాప లి్ల్ము కనుక.  

మామయో: మీ తముాడు అేంట ేచ ైతనయమునావాడు, సర్,ే మీ ఇేంటిని అదే "వాణీసదాను" కూడా 

పపామిసాా వా.  

ఎవర్  న్ా ప్ాడుచేసపా  బాధప్డతావా.  

నేను: అవును.  

మామయో: ఎేందుకని 

న్ ను: అద  మా ఇల్ుి  కనుక, అేంట ేమా  న్ానాగార్ు, అమాల్ ఇల్ుి  కనుక.  

మామయో: ఇదే తర్ాునిా, ఇేంక ేంచ ేం విసార్ిేంప్ చేయ. అేంట ేఈ సమసా చేతన్ా చేతన్ాల్ూ ప్ర్మాతాకు 

సేంబేంధ్ ేంచినవి కదా. 

మనమేంతా ఆయన శేష్ుల్ము, అేంట ేఈ జీవాతాల్నీా ఆయన శేష్ముల్ు, నువూవ, మీ తముాడథ మీ 

న్ానా ప లి్ల్ే అయనటుి  అనామాట. ఇప్ుాడు, ఆ పెై వాకాయల్ను మర్ొక సార్ి చదువు.  

"న వా అర్ ేప్తుయః కామాయ ప్తిః ప ాయో భవతి ఆతానసుా  కామాయ ప్తిః ప ాయో భవతి"  
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అేంట ేప్తి యొకు కామముల్ చేత కాక, ఆ ప్తి యొకు ఆతా యొకు కామముల్ చేత ప్తి 

ప ాయుడగుచున్ాాడు. జీవాతాకు ప ాయమ ైనద  దుఃఖ మిశరమమును, కాదాచితుము అయన ప్ాాప్ేంచిక 

సుఖము కాక ప్ర్మాతా సేంబేంధము కదా. అేంటే అకుడ "ఆతానసుా  కామాయ" అేంటే జీవాతాకు 
అతయేంత అభల్ష్ణీయము, నిర్ేహతుకము,నిర్ో్ ష్ము, నిర్వధ్ కము అయన ప్ర్మాతాగుణానుభవమే.  

అమమ: అేంట ేమా ప లి్ల్ అనుబేంధము, అనుర్ాగము వార్ ితలి్ల , తేండుాల్ అేంటే మా సేంబేంధము చేత 

అయనటుి , ప్కాృతిల్ో చేతన్ా, చేతన్ాల్ అనుబేంధము కూడా ఆ ప్ర్మాతాకు శేష్ముల్ు అవడేం వల్నన్  
తప్ా, ఒకర్ ివల్న మర్ొకర్ి ల్భేంచ ేతాతాుల్లక సుఖాల్ చేత కాదు అని అేంటార్ు అనామాట. నిజమే, 

అల్ాగయతేన్  అద  నిజమ ైన అనుబేంధము. అల్ా కాకుేండా అదే క్షుదమా ైన కోర్ికక   పపామిసపా  అద  వాయప్ార్ 

సేంబేంధము తప్ా పపామ కాదు కదా. 

మామయో: అల్ాగే మన నడచేటప్ుాడు సమేంగా చథసుకుేంట  నడుసాా ము. ఎేందుకు.  

నేను: కాల్ు జఞర్ిత ేద బా తగుల్ుతుేంద  కనుక.  

మామయో: కాల్ు జఞర్ితే ద బా కేంటికి తగల్క ప్ో వచుి, కాల్లకే తగల్వచుి. అయన్ా కనుా కాల్ుకు 

సహకర్ిసుా ేంద . ఒక చేతికి ద బా తగిల్లతే ఱ ేండవ చేయ దానికి మేందు వాాయడానికి సహకర్ిసుా ేంద . 
ఎేందుకేంట ేఅవనీా నీ యొకు శర్ీర్ముల్ో అేంట ేనీ జీవాతా శర్ీర్ముల్ో భాగాల్ే కనుక.   

అల్ాగే భార్ాయ, ప్ుతాాదుల్ేందర్ూ, అేందర్ికీ అేంతర్ాతా అయన ప్ర్మాతా సేంబేంధము వల్న ఒకర్ిక కర్ు 
ప ాయము అని త ల్ుసుకోవాల్ల.  

మఱ ీఅేంత మేంచి ఉదాహర్ణల్ు కాకపో్ వచుి. కాని మనము సథూ ల్ేంగా అర్ూేం చేసుకున్ ేందుకు చ పపాను. 

నేను: కాని ముేందు వాకాయల్ల్ో "ఆతానసుా  కామాయ" అనాప్ుాడు "ఆతా యొకు కామముల్ు" అని 

చ ప్ుాకునా చోట జీవాతాను త ల్లపప ఆతా ప్దము తర్ువాత "ఆతాా వా అర్ ేదషా్టవయః ..." అనాప్ుాడు 
ప్ర్మాతాను త ల్ుప్ుతుేందని చ బుతున్ాార్ు. ఇద ల్ా! 

మామయో: దీనికి సమాధ్ానము కోసేం తర్ువాత సథతాాల్ు చథడాల్ల.  

అమమ: సథతాాల్ు అేంటున్ాార్ు, ఒక సథతాముల్ో వాయసుల్ వార్ు సమాధ్ానము చ ప్ాల్ేదా.  
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మామయో: అల్ా, కాదమాా, వాయసుల్ వారి్ ముఖయ శష్ుయల్ెైన ఆశా ర్థుయల్ వార్ు, ఔడుల్ోమి 

ఆచార్ుయల్ు, కాశ కృతుసనల్ వార్ు ఈ విష్యముల్ో వ ఱేవఱు అభప్ాాయాల్ను వయకాప్ర్ిచేర్ు. వాయసుల్ 

వార్ు, వార్ి అేందర్ి అభ ప్ాాయాల్కూ గౌర్వమిసథా  మూడు సథతాాల్ను అేంద చేిర్ు.  

అమమ: అేందుల్ో మొదటిద  ఏమిటి మామయాయ! 

మామయో:  

"ప్తాిజఞా స దేధ ః ల్లేంగమ్ ఆశార్థయః...1-4-20" 

అేంటే 

ప్తాిజఞా  స దేధ ః: (ఒకటి త ల్లస నచ  ోసర్వమూ త ల్లయును అను వ దాేంత శాసారప్ు) ప్తాిజా స ద ధేంచుటక   ఇద  

ల్లేంగమ్: సథచకమని 

ఆశార్థేయః: ఆశా ర్థుయల్ వార్ి(అభప్ాాయము). 

అనగా 

ఒకుట ిత ల్లయుట చేత సర్వము త ల్లయ వచుినని వ దాేంత శాసార ప్తాిజా స ద ధేంచుటకు ఇద  సథచకము 
అని ఆశార్థాయచార్ుయల్వారి్ అభప్ాాయము. 

అమమ: క ేంచ ేం వివర్ిేంచేండి మామయాయ! 

మామయో: "ఏక విజఞా న్ న సర్వ విజఞా నమ్" అని కదా శుర తి వాకయము. అల్ాగే ఛాేందోగోయప్నిష్త్ ల్ో 

సద వదాయ ప్కార్ణముల్ో "యథా సో మయ ఏకేన మృతిాేండేన సర్వమ్ మృణాయమ్ విజఞా తమ్ సాయత్" 

అేంట  మటిట ముద్ త ల్లయడేం వల్న దానితో చేయబడు ప్దార్ూముల్నీా త ల్లసాా య"  అనికదా చ పపార్ు 
అనగా ప్ర్మాతాను త ల్లస క నిన, ప్ర్మాతాచ ేసృజేంప్బడి, ప్ర్మాతాయ ేఉప్ాదాన కార్ణమ ైన జీవుడు 
కూడ త ల్లయబడుతాడు. అేంటే జీవాతాను త ల్ుప్ునటిట శబ్ముల్ు ప్ర్మాతాను కూడా త ల్ుప్ుతాయ.  

అమమ: కుేండ మటిట నుేండి తయార్వుతుేంద  కనుక "మృత్ అయమ్ ఘటః" అని ఈ కుేండ మన్ ా" 

అనాటినామాట.  
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మామయో: అల్ా కాకుేండా ప్ర్మాతా కేంట ేవ ఱుగా ఉేండే వసుా వగుటచే  ప్ర్మాతా త ల్లయడేం వల్న 

జీవాతా త ల్లయబడల్ేడు కదా! "ఆతాా వా ఇదమ్ ఏక ఏవ అగర ఆసీత్" అేంట ేసృష్ టకి ప్ూర్వము 
ప్ర్మాతా ఒకుడే ఉన్ాాడని కదా అర్ూము. ఇద ల్ాగేంటే "యథా సుదీప్ాా త్ ప్ావకాత్ విసుుల్లేంగాః సహసశాః 
ప్భావేంత ేతథా అక్ష్ర్ాద వవిథాః సో మయ భావాః ప్జాఞయేంతే తత ాచ ైవాప యేంతి" అనగా జవల్లేంచ డి అగిా 

నుేండ ిసమాన ర్ూప్ముల్గు వ ల్క ల్ద  నిప్ుార్వవల్ు బయల్ెవడల్ల దాని యేందే ల్యమయనటుి గా 
ప్ర్మాతా నుేండి జీవుల్ుతానామవుతూ, వాని యేందే ల్యమవుతూేంటాయ" అని శుర తి వాకయము. 

"అేందువల్న ప్ర్మాతాకూ, ఆయన తాన్  ఉప్ాదాన కార్ణమ ై సృష్ టేంచిన జీవుళ్ుకు ఐకయత చ బుతూ ఒకే 
ప్దముతో సేంబో ధ్ ేంచడేం సముచితమే, కనుక జీవ వాచకమగు శబ్ముచేత (ఆతా) ప్ర్మాతా కూడ 

త ల్ాబడుచున్ాాడు" అనాద  ఆశార్థుయల్వారి్ అభప్ాాయము.  

అమమ: సమర్ూనీయముగాన్  చ పపార్ు, మఱ ితకిున వార్ి అభప్ాాయము ఏమిటి? 

మామయో: దానికి తర్ువాత సథతమాు చథడాల్ల కదా! 

అమమ: తర్ువాతి సథతమాు ఏమిటి మామయాయ! 

మామయో:  

"ఉతరమిష్యత ఏవమ్ భావాత్ ఇతి ఔడుల్ోమిః....1-4-21" 

అేంటే 

ఉతరమిష్యతః: శర్ీర్ము నుేండి బయల్ెవడల్ు జీవునికి  

ఏవమ్ భావాత్: అటిట(బహాా సవర్ూప్ము వేంట)ి సవర్ూప్ము ఉేండుట వల్న (జీవ వాచక శబ్ము చేత 

ప్ర్బహాాము త ల్ాబడ నని)  

ఔడుల్ోమిః: ఔడుల్ోమి ఆచార్ుయల్ు తల్చుచున్ాార్ు.  

అనగా 
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శర్ీర్మునుేండి బయల్ెవడల్ల ప్ర్మాతాను ప్ ేంద డు జీవుని సవర్ూప్ము బహాా సవర్ూప్ము వేంటిద , 
అేందువల్నన్  జీవ వాచక శబ్ముచే ప్ర్మాతా త ల్ాబడుచున్ాాడని ఔడుల్ోమి ఆచార్ుయల్వారి్ 

అభప్ాాయము.  

అమమ: క ేంచ ేం వివర్ిేంచేండి మామయాయ! 

మామయో: ఆశార్థుయల్ వార్ు జీవుల్ు ప్ర్బహాాము చేత చేయ బడినవి అవడేం వల్న జీవ, 

బహాాల్కు ఐకయము చ ప్ాబడినద  అేంట,ే ఔడుల్ోమి ఆచార్ుయల్ు ప్ర్మాతాను ప్ ేందు జీవుళ్ళు 
అష్టగుణావిర్ాభవమును కల్లగి అనగా సతయ కామ, సతయ సేంకల్ాాద  గుణాల్ు ప్ర్మాతాతో సమానముగా 
ప్ ేందడేం వల్న జీవ వాచక శబ్ము చేత ప్ర్మాతా చ ప్ాబడు తున్ాాడని అేంటున్ాార్నామాట.  

నేను: ఎేందువల్న అల్ా అేంటున్ాార్ు? 

మామయో: ఎేందుకేంటే, "న జఞయత ేమియితే వా విప్శిత్" అని కఠోప్నిష్త్ ల్ోను, "న జఞయతే 

మియిత ేవా కదాచిత్" అని భగవదీగ త ల్ోను చ ప ానటుి , జీవునికి ప్ుటుట ట గాని, గిటుట ట గాని ఉేండవు కదా. 
అల్ాేంటప్ుాడు, జీవుడు ప్ర్బహాాము చేత ఆయన్  ఉప్ాదాన కార్ణముగా చేయబడిన్ాడు అని చ ప్ాడేం 
జీవునిక ిల్ేని ప్ుటుట క కల్లాేంచడేం కదా!  

నేను: మఱ ిసృష్ టేంచడేం అేంటాము కదా! 

మామయో: జీవుడు ప్ుటుట క ల్ేని వాడ ైన్ా, వాని ప్ాాచీన కర్ాల్ ననుభవిేంప్ జేయుటకే జీవ, ప్కాృతుల్ు 

సృజేంప్బడుతున్ాాయని చ ప్ుాకుేంటాము కదా. ల్ేక ప్ో తే ప్ర్మాతా తాను వారి్ని తన ఇష్ట ప్కాార్ము 
సృష్ టసుా న్ాాడేంటే, అవాపా్ సమసా కాముడ ైన ఆ ప్ర్మాతా ఎేందుకు సృష్ టసుా న్ాాడు అనా దానికి  
కార్ణమూ చ ప్ాల్ేము, అేంతే కాక ఇల్ా క ేంతమేంద కి మేంచి జనాల్ను, క ేంత మేంద కి చ డు జనాల్ను 
ఇవవడానిక ికార్ణము ఆయన ప్క్ష్ప్ాత బుద ధ  అని చ ప ా నటివుతుేంద . అేందువల్న, ప్ుటుట క ల్ేని 

జీవుళ్ళు ప్ర్మాతా చేత ప్ుటిటేందట బడిన్ార్ు అని చ ప్ాడేం సమేంజసము కాదు అని అేంటార్ు వార్ు.  

నేను: మఱ.ి.. 

మామయో: చివర్కు ఈ జీవుళ్ళు ప్ర్మాతాను ప్ ేందునప్ుాడు "ఏష్ సేంప్సాాదః అసాాత్ శర్ీర్ాత్ 

సముతాూ య ప్ర్ేంజోయతిః ఉప్సేంప్దయ సపవన ర్ూపపణ అభనిష్ాదయతే" అనగా ఈ ప్ాాకృతిక శర్ీర్మునుేండి 
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బయల్ెవడల్ల ప్ర్ేంజోయతి అయన ప్ర్మాతాను ప్ ేంద  సవసవర్ూప్ావిర్ాభవము కల్వాడు అనగా ప్ర్మాతా 
వల్ెన్  సతయ కామ, సతయ సేంకల్ాాద  గుణాష్టకమును ప్ ేందుతాడు అని కదా శుర తి వాకయము.  

ఈ విష్యాన్ ా ముేండకోప్నిష్త్ ల్ో "యథా నదయః సయేందమాన్ాః సముదే ాఅసాేంగచేేంతి న్ామ ర్ూపప 
విహాయ తథా విదావన్ న్ామర్ూప్ాత్ విముకాః ప్ర్ాతార్మ్ ప్ుర్ుష్మ్ ఉపెైతి ద వయమ్" అని 

"ప్వాహ ేంచునటిట నదుల్ు సముదమాుల్ో కల్స , న్ామ ర్ూప్ముల్ను పో్ గొటుట క నునటుి , ఈ జీవుడును 
శర్ీర్ ప్యాుకాముల్ెైన న్ామర్ూప్ముల్ు ల్ేని వాడ ై (గుణాష్టక యోగము కల్లగిన) తన సవసవర్ూప్ముతో 
ప్ర్ాతార్ుడును, సవయేంప్ాకాశుడును ఐన ప్ర్మాతాను ప్ ేందుచున్ాాడని" చ పపార్ు. అేందువల్న 

జీవుడు సవసవర్ూప్ము ప్ ేందడేం అేంటే ప్ర్మాతాతో సమానమ ైన సవర్ూప్ము ప్ ేందడము అని కదా 
భావము. ఇల్ా ప్ర్మాతా సవర్ూప్ము వేంటి సవర్ూప్ము ప్ ేందడేం వల్న జీవ, ప్ర్మాతాల్ 

సవర్ూప్ాల్ు ఒకుల్ా అవుతాయ కదా. అేందువల్నన్  జీవ వాచక శబ్మ ైన "ఆతా" చే ప్ర్మాతాను 
కూడా త ల్ుప్ుతున్ాార్ని ఔడుల్ోమి ఆచార్ుయల్ వార్ి అభప్ాాయము అని చ బుతున్ాార్ు ఈ సథతమాుల్ో.  

 

అమమ: కాశ కృతుసనల్ వార్ి పపర్ు కూడా చ పపార్ు కదా, వార్ ిఅభప్ాాయమేమిటో! 

మామయో: దానిని తర్ువాతి సథతమాుల్ో చ బుతున్ాార్ు.  

అమా: తర్ువాతి సథతమాు ఏమిటి మామయాయ! 

మామయో:  

"అవస ూతేః ఇతి కాశకృతసనః....1-4-22" 

అేంటే 

అవస ూతేః: (ప్ర్బహాాము జీవునిల్ో) అేంతర్ాతాగా ఉేండుట చేత 

ఇతి: అని 

(జీవ వాచక శబ్ము చేత ప్ర్మాతా త ల్ుప్బడ నని) 

కాశకృతసనః: కాశకృతుసనల్వార్ు(తల్చు చున్ాార్ు) 
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అనగా 

"జీవునిల్ో అేంతర్ాతాగా యుేండుట చేత ప్ర్మాతా జీవ వాచకమగు శబ్ము చేత త ల్ాబడ ను" అని 

కాశకృతుసనల్వార్ు తల్చుచున్ాార్ు.  

అమమ: క ేంచ ేం వివర్ిేంచేండి మామయాయ ! 

మామయో: కాశకృతుసనల్ వార్ు ఔడుల్ోమి ఆచార్ుయల్వార్ు చ ప ాన వాదానిా అేంగీకర్ిేంచల్ేదు. 

నేను: ఎేందు వల్న.  

మామయో: ప్ర్మాతాను ప్ ేందునప్ుాడు జీవుడు సవసవర్ూప్ానిా ప్ ేందుతాడని కదా చ బుతున్ాార్ు 

ఔడుల్ోమి ఆచార్ుయల్ వాదముల్ో. అేంట ేఅేంతకు ముేందు ఆ సవర్ూప్ము వ ఱుగా ఉేంటుేందా, అల్ా 
వ ఱుగా ఉేండడానికి కార్ణము ఏమిటి. ఆ జీవుడు ప్ూర్వము వ ఱుగా ఉేండడేం జీవునికి సవభావ స దధము 
అని అేంటే వానికి ప్ర్మాతా సవర్ూప్ము సేంప్ాాప ా ేంచడేం అసేంభవము. ఎేందుకేంటే వ ఱుగా ఉేండడేం 
జీవ, ప్ర్మాతాల్ సవభావమని అేంటున్ాాము కదా. అల్ాగయతే భేదము ఎనాటికీ పో్ దు. ఒక వ ళ్ ఆ 

భేదము నశేంచిేంద  అేంటే సవర్ూప్ము కూడా నశసుా ేందని అన్ాల్ల. అల్ాగయతే జీవుడు సవర్ూప్ముతో 
కూడా నశసుా న్ాాడు అనాటివుతుేంద  కనుక మఱి ప్ర్మాతా అవడానికి కాని ప్ర్మాతా ల్క్ష్ణాల్తో 
సమానమ ైన ల్క్ష్ణాల్ు ప్ ేందడానికి గాని అవకాశమే ల్ేదు. అల్ా న్ాశనమవడేం ప్ుర్ుష్ార్ూము 
ఎల్ాగవుతుేంద , అటువేంటి సవర్ూప్న్ాశన హ్తువ ైన మోక్ష్ము ఎవర్ిక ికావాల్ల! 

నేను: ఉప్ాధ్  వల్న ఆ భేదము వచిినద  అేంట!ే 

మామయో: ఆ ఉప్ాధ్  వాసావమా, కాదా! 

నేను: వాసావమే అనుకుేందాేం! 

మామయో: అల్ాగయతే, ఈ జీవుడు ఈ శర్ీర్మునుేండి బయల్ెవడల్ుటకు ముేందు బహాామే కనుక 

మఱ ిశర్ీర్మునుేండ ిబయల్ెవడల్లన తర్ువాత ప్ర్బహాా అవుతాడని చ ప్ాల్ేము కదా. 

నేను: అర్ూేం కాల్ేదు. 
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మామయో: ఉప్ాధ్  కేంటె, ప్ర్మాతా కేంటె వ ఱుగా నునా వ ర్ొక వసుా వ మీ ల్ేదు కనుకనథ, 

ప్ర్మాతాకు ఉప్ాధ్  మూల్ముల్గు ఆచాేదన్ాదుల్ు కల్గడేం అసేంభవము అవడేం వల్ననథ ఈ 

భేదము ఉప్ాధ్  ల్ోన్  ఉేండాల్ల. కనుక జీవుడు శర్ీర్మునుేండి బయల్ెవడల్డానికి ముేందు, తర్ువాత 

కూడా ఒకుల్ాగే ఉేండాల్నామాట . 

నేను: అల్ా కాకుేండా ఉప్ాధ్  సేంబేంధమ ైన భేదము వాసావము కాదు అేంటే! 

మామయో: అల్ాగయతే శర్ీర్మునుేండి బయల్ెవడల్ు నప్ుాడు బహాా సవర్ూప్ము ఎవర్ిక ి

కల్ుగుతోేంద .  

నేను: జీవునికే! 

మామయో: అేంట ేఇకుడ అవాసావమ ైన ఉప్ాధ్ చే కప్ాబడిన ప్ర్మాతేా కదా జీవుడేంటే. నితయ 

సవయేంప్కాాశకమ ైన జఞా నమ ైన ప్ర్మాతాకు అవాసావమ ైన అేంటే అవిదాయ మూల్కమ ైన ఆచాేదనము 
కల్ుగుట అసేంభవము. అల్ాగయతే దానికద  సవర్ూప్ న్ాశనమే అవుతుేంద . 

నేను: అల్ా జఞా నము కాక వసుా వు అని అనుకుేంటే! 

మామయో: అప్ుాడ ైన్ా దానికి ఆచాేదనము ఉేండకూడదు ల్ేదా తతసార్ూప్ న్ాశనము అయపో్ వాల్ల.  

 

అేంట ేఆ జీవుని సవర్ూప్ము ఎప్ుాడథ అన్ాచాేద తమ ై అేంట ేప్కాటితమయే ఉేండాల్ల కాని కేవల్ము 
శర్ీర్ము నుేండ ిబయల్ెవడల్ునప్ుాడు మాతామే ప్ర్మాతా సవర్ూప్ము ప్కాటితమవుతుేందని 

చ ప్ాల్ేము కదా. ఆ శుర తి వాకయముల్ో "అసాాత్ శర్ీర్ాత్ సముతాూ య" అేంట ేఆ శర్ీర్మునుేండి బయటకు 
వచిి" అని కదా ఉనాద . అేంట ే"ప్ర్మాతా కాని వాడు ల్ేదా ల్క్ష్ణాల్ు ల్ేనివాడు క తాగా ప్ర్మాతా 
ల్క్ష్ణాల్ు ప్ ేందుతాడు" అనికాదు, ప్ూర్వముేండిన సవర్ూప్మే ఇప్ుాడు ప్కాటితమవుతునాద  అని 

త ల్ుసాో ేంద . 

తర్ువాత "సేంప్దాయవిర్భవాధ్ కర్ణము" అని 4 వ అధ్ాయయముల్ో వచేి "సేంప్దాయవిర్ాభవః సపవన శబా్ త్"  

మొదల్ెైన సథతాాల్ల్ో కూడ భగవదాాదర్ాయణుల్ు ఈ విష్యాన్ ా చ బుతార్ు.  
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ఏతావతా ఇల్ా ముకుా డ ైన జీవాతాకు ప్ర్మాతా ల్క్ష్ణాల్ు సేంప్ాాప ాసాా య కనుక ఇకుడ జీవాతా 
వాచకమే ప్ర్మాతాకు వాడబడినద  అని చ ప్ాడేం సమేంజసము కాదు అని కాశ కృతుసనల్ వార్ ి

అభప్ాాయము.  

నేను: మఱ.ి.. 

మామయో: "ఛాేందోగోయప్నిష్త్ " ల్ో "అన్ న జీవ న ఆతాన్ా అనుప్వాిశయ న్ామ ర్ూపప వాయకర్వాణ " 

అనినీా, బృహదార్ణయకోప్నిష్తుా  ల్ో అేంతర్ాయమి బాాహాణముల్ో "య ఆతాని తిష్ఠ న్ ఆతాన్ో అేంతర్ో 
యమాతాా న వ ద యసాయతాా శర్ీర్మ్ య ఆతాానమేంతర్ో యమయతి స త ఆతాా అేంతర్ాయమి 

అమృతః" అనినీా, "యః అక్ష్ర్మ్ అేంతర్ే సేంచర్న్ యసయ అక్ష్ర్మ్ శర్ీర్మ్ యమ్ అక్ష్ర్మ్ న వ ద ఏష్ 

భూతాేంతర్ాతాా అప్హత ప్ాప్ాా ద వయయ దేవ ఏకో న్ార్ాయణః" అనినీా, "అేంతః ప్వాిష్ఠ ః శాసాా  జన్ాన్ామ్ 

సర్ావతాా" అనినీా అన్ క శుర తుల్ల్ో చ ప ాయునాటుి  ప్ర్మాతా తన శర్ీర్ భూతుల్గు జీవుల్ల్ో 
అేంతర్ాతాగా ఉేండడేం వల్న జీవ వాచక శబ్ము ప్ర్మాతాను త ల్లయ చేసుా ేంద  అేంటార్ు కాశకృతుసనల్ 

వార్ు. 

అమమ: అేంట ే"నువువ" అనా ప్దానికి కేవల్ము నీ శర్ీర్ము కాక నీ ఆతా అని ఎల్ా అర్ూము 

చేసుకుేంటామో, ఆతా అేంటే ఆ ఆతా శర్ీర్ుడ ైన ప్ర్మాతా అని అర్ూము చేసుకోవాల్నామాట. 

మామయో: ఇల్ా జీవ, ప్ర్మాతాల్కు గల్ శర్ీర్, శరీ్రి్ భావమును బటిట  జీవ, ప్ర్మాతాల్కు 

ఐకయమును  

ఉప్ప్ాద ేంచినప్ుాడు, శర్ీర్ ర్ుగాతల్ు జీవాతాకు ఎల్ా వర్ిాేంచవయ, అల్ాగే సేంసార్ముల్ో నునా జీవుని 

అజఞా న వాయువుల్ు ప్ర్మాతాయేందు ప్వార్ిాేంచవు. ఆతాల్నీా ఒక ేర్కమ ైన సవర్ూప్ము కల్వ ైనను, 
వాటి  ప్ాాకృతిక సేంబేంధము వల్న వ ఱేవఱుగా తోచుట, ప్వార్ిాేంచుట జర్ుగుతుేంద  అని మనము ఇేంతకు 
ముేందే త ల్ుసుకున్ాాము. ఈ విధముగా సమసా జీవుల్కూ ప్ర్మాతా అేంతర్ాయమిగా ఉేండునను 
వివర్ణము వల్న, అటుి  సేంసార్మున అజఞా న వశమున దుఃఖప్డ డు జీవునికి ప్ర్మాతోాప్ాసనము 
వల్న మోక్ష్ము స ద ధ ేంచునని చ ప్ుానవియు, జగతుా  యొకు సృష్ ట , ప్ళా్యముల్ను త ల్ుప్ునవియు, 
జగతుా నకు ప్ర్మాతాతో ఐకయము చ ప్ుానవియు, జీవ, ప్ర్మాతాల్ శర్ీర్, శర్ీర్ ిసేంబేంధమును 
చ ప్ుానవియు ...ఇల్ా భేద, అభేద, ఘటక శుర తుల్నిాయు కూడా బాగుగా ఉప్ప్ాద ేంచబడుతాయ, అనగా 
సమర్ిూేంచ బడుతాయ. కనుక జీవ, ప్ర్మాతాల్ను శర్ీర్, శర్ీర్ ిభావ ప్ర్ేంగా అర్ూేం చేసుక నడేం 
సమేంజసము అని కాశకృతాసనచార్ుయల్ు తల్చి యున్ాార్ు. భగవదాాదర్ాయణుల్ు,  
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భగవదాభష్యకార్ుల్ు కూడా ఇదే మతానిా అేంగీకర్ిేంచేర్ు. అేందు వల్న మన స దాధ ేంతముల్ో ఈ 

విష్యము. చాల్ా ముఖయమ ైనద . 

ఇేంక మనము మళ్ళు ఉప్నిష్దావకాయల్ విష్యానికి వసపా , మొదటోి  మ ైతేయా అమృతతవము అనగా 
మోక్ష్మును ప్ ేందు ఉప్ాయమును గూర్ిి యాజావల్ుుయని ప్శాాేంచిేంద . అేంతట యాజావల్ుుయడు "ఆతాా 
వా అర్ే దషా్టవయః ...." ఇతాయద  వాకయముల్ల్ో "ఆతాా" అని ప్ర్మాతా గుర్ిేంచి చ బుతూ 

ప్ర్మాతోాప్ాసనమును మోక్షోప్ాయముగా త ల్లప , ఉప్ాసయ వసుా వ ైన ప్ర్మాతా యొకు ల్క్ష్ణమును, 
ఉప్ాసనకు ఉప్కర్ణముల్గు మనసుస మొదల్గు ఇేంద ాయముల్ నియమనమునథ, సామానయముగా 
చ పపాడు. 

ఇేంక ఆ ఉప్ాసయ వసుా వ ైన ఆ ప్ర్మాతాయ ేనిఖిల్ జగదేక కార్ణమని చ బుతూ 

"స యథార్ ్రైధ్ాగేాః అభాయహ తాత్ ప్ృథగూధ మా వినిశిర్ేంతేయవమ్ వా అర్ే అసయ మహతో భూతసయ 
నిఃశవస తమేతత్ యదృగేవదః యజుర్ేవదః సామ వ దః అథర్ావేంగిర్స ఇతిహాసః ప్ుర్ాణమ్ ...నిఃశవస తాని" 

ఆర్ే్ీేంధనము చేత జవల్లేంచు అగిా నుేండి అన్ క ర్కముల్ెైన ధథమముల్ు బయల్ెవడల్లనటుి  ఆ ప్ర్మాతా 
నిఃశావసముల్ుగా వ దముల్ు, ఇతిహాసముల్ు, ప్ుర్ాణముల్ు, సమసా విదయల్ు, ఉప్నిష్తుా ల్ు, 
శరి కముల్ు, సథతమాుల్ు, అను వాయఖాయనముల్ు, వాయఖాయనముల్ు బయల్ెవడల్లనవి. అనగా సమసా 

విజఞా నమునకు మూల్ కార్ణము ఆయన్ . 

"స యథా సర్ావసామ్ అప్ామ్ సముద ాఏకాయతనమ్ ఏవ సర్ేవష్ామ్ సార్ాశన్ామ్ తవక్ ఏక 

ఆయతనమ్ ఏవ....సర్ేవష్ామ్ వదాన్ామ్ వాక్ ఏకాయతనమ్" 

ఎటుి  జల్ముల్నిాటిక ీసముదమాు ఏక  క  సాూ నమో, చర్ాము సమసా సార్శల్కు ఏక  క  సాూ నమో, న్ాస క 

సమసా గేంధముల్కు ఏక  క సాూ నమో, న్ాల్ుక సమసా ర్ుచుల్కు సాూ నమో, శరర తమాు సమసా శబ్ముల్కు 
ఏక  క సాూ నమో, మనసుస సమసా ఆల్ోచనల్కు ఏక  క సాూ నమో, చేతుల్ు సమసా కర్ాల్కు ఏక  క సాూ నమో, 

బుద ధ  సమసా జఞా నముల్కు ఏక  క సాూ నమో, ప్ాదముల్ు అనిా నడకల్కు ఏక  క సాూ నమో ...వాగిేంద యాము 
సమసా వాకుుల్కు ఏక  క సాూ నమో 

"స యథా సెైేంధవ ఖిల్య ఉదకే ప్ాాసా ఉదకమేవ అనువిలీయేత .... 

విజఞా న ఘన ఏవ ైతేభోయ భూతేభయః సముతాూ య ఏతేభయః భూతేభయః సముతాూ య తాని ఏవ అనువినశయతి న 

పపాతయ సేంజఞా ఽసీాతి అర్ే బవాీమి ఇతి యాజావల్ుయః" 
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"ఎటుి  ఒక ఉప్ుా గడడ  నీటిల్ో వ స నప్ుాడు కర్గి ప్ోయ మర్ల్ వ నుకకు తీస క నుటకు కుదర్క, ఆ నీటి 
యొకు ర్ుచి ఉప్ాగా వాయప ేంచి ఉేంటుేందో  అల్ాగే జీవాతా శర్ీర్ుడుగా నుేండు ప్ర్మాతాయొకు 
జఞా నమాతాాకార్ము అప్ర్ిచిేనామ ై యుేంటుేంద . అటిట  జఞా న్ ైకార్ుడ ైన వాడు సేంసార్ దశయేందు ప్ేంచ 

భూతముల్ ప్ర్ిణామమును అనుసర్ిేంచి వర్ిాేంచును. (అేందువల్న ఆ స ూతి యేందు జఞా న సేంకోచము 
కల్ుగును). కాని, మోక్ష్ దశ యేందు ఈ జీవుని సావభావికమగు నప్ర్ిచిేనా జఞా నమునకు ఎటిట 
సేంకోచము ల్ేక పో్ వుట చేత, సేంసార్ దశ యేందు శర్ీర్ముతో న్ొకుటిగా తల్చుటచేత కల్ుగు న్ ను 
దేవుడను, న్ ను మనుష్ుయడను  అను జఞా నము ఉేండదనీ, ఈ న్ాన్ా విధముల్గు వసుా వుల్ను 
బహాాాతాకము కాని వానినిగా త ల్ుసుక నుట అజఞా న మూల్కము కనుక అటిట అజఞా నమేంతయు ప్ో వుట 

చేత ఈ సమసా వసుా వుల్ను (చేతన్ా చేతనముల్ను) బాహాాతాకముల్ుగా, అనగా ప్ర్మాతా 
అేంతర్ాయమిగా కల్విగా త ల్లసక నవల్ెనని యాజావల్ుుయడు చ పపాడు. 

ఇప్ుాడు "యత ాహ  ద ైవత మివ భవతి"  మొదల్ెైన వాకాయల్ు చథడు.  

"న్ాన్ావిధముల్గు వసుా వుల్ను బహాాాతాకముల్ు కాని వానినిగా త ల్లస క నుట అజఞా న మూల్కము 
కనుక అటిట  అజఞా నమేంతయు పో్ వుటచే ఈ సమసా ప్పా్ేంచమును బహాాాతాకముగా త ల్లస క ను వాని 

మనమున బహాాము నుేండి వ ర్గు వసుా వు ఒకుటియును ఉేండర్ాదు కనుక ఆ విష్యానిా "యత ాహ  
ద ైవతమివ భవతి..." అనా వాకయముతో నిర్స సుా న్ాార్నామాట. 

ఈ జీవాతా తనకు ఆతాగా నుేండు నటిట ప్ర్మాతా యొకు అనుగరహము వల్న జఞా నము కల్ద  ై
దీనినేంతనథ త ల్ుసుక న గల్లగ , అటిట ప్ర్మాతా దేని మూల్ముగా త ల్లయ శకయమని ప్ాశాేంచగా, దేని 

మూల్ముగను అద  త ల్లయ శకయము కాదనియూ, ప్ర్మాతాను త ల్లస క నుట అశకయమను విష్యమును 
"యేన్ దమ్ సర్వమ్ విజఞన్ాతి తమ్ కేన విజఞనీయాత్" అని చ పపార్ు. 

సపవతర్ వసుా  విల్క్ష్ణ సవర్ూప్ుడుగన్  ఈ సకల్ వసుా వుల్ను తనకు శర్ీర్ముగా కల్లగి, అనిాటిల్ో ఆతాగా 
నుేండు వాడు అయన్ా అతడు ఆయా చేతన్ాచేతన ప్దార్ూముల్కు గల్ దోష్ముల్తో న్ టిట సేంబేంధము 
ల్ేని వాడన్ డు విష్యమును "స ఏష్ న ఇతి న ఇతి (న్ తి న్ తి) మ దల్ెైన వాకాయల్ల్ో చ బుతార్ు. 

 

నేను: చతుసథసతిా చదువు కునాప్ుాడు ఈ "న్ తి న్ తి" అనా మేంతాానికి అద ైవత స దాధ ేంతము "శరవణ, 

మనన, నిద ధ్ాయసాదుల్ సో ప్ాన ప్ర్ేంప్ర్ల్ో చితాేంల్ో ఉేండే బహాా గుర్ిేంచిన అవిదయను తొల్గిేంచు 
కోవాల్ని, ప్తాయక్ష్ేంగా ఒక వసుా వును చథచినప్ుాడు మన జఞా నమే బయటకు ప్సార్ిేంచి వసుా వు 
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ఆకార్ానిా గోచర్ిేంప్ చేసుా ేందని, బహాా విష్యేంల్ో అల్ా కాక అద  సవయేంప్కాాశకమనీ, అేందుక ేబహాాను 
శుర తి "న్ తి న్ తి" అనగా ఇద  కాదు ఇద  కాదు అనాద  తప్ా ఇదే బహాా అని న్ ర్ుగా అనల్ేదనీ, అటిట బహాా 
అవిదయ తొల్గితే అనుభవము ల్ోనికి వసుా ేందని చ ప ానటుి " చ ప్ుాకున్ాాము. దానికి సమాధ్ానముగా ఈ 

శుర తి వాకాయల్కు అర్ూము "ఇదే కాదు ఇదే కాదు, ఇేంకా ఉేంద  బహాా సవర్ూప్ము" అని అర్ూము అని 

చ ప్ుాకున్ాాము. కాని... 

మామయో: నిజమే. అదే మేంతాానికి వ ఱొ క అర్ూము కూడా ఇకుడ చ బుతున్ాార్నామాట 

సమసా వసుా  విల్క్ష్ణుడును, నిఖిల్ జగదేక కార్ణుడును, సర్వజాుడును, ప్ుర్ుష్ో తాముడును అయన 

ప్ర్మాతాను పెైన చ ప ానటుి  ఉప్ాస ేంచుట కేంట ెమోక్షోప్ాయము వ ర్ొకటి ల్ేదని  

"విజఞా తార్మర్ే కేన విజఞనీయాత్ ఉకాా నుశాసన్ాస  మ ైతేయాేయతావదరే్ ఖల్ు అమృతతవమ్" అన్  
వాకయముల్ో చ ప ా ముగిేంచేర్నామాట.  

కనుక పెై వాకాయల్ల్ో ప్ర్మాతాయే మోక్షోప్ాయముగా ఉప్ాస ేంప్బడుతున్ాాడనీ, ఈతడు జగతాుర్ణము 
కాని జీవాతా కాదనీ, ప్ర్మాతాయే జీవాతాల్ల్ో అేంతర్ాతా గా ఉేండడేం వల్న ఈ సమసా జగతుా  

ఆయన శర్ీర్మనీ, ఆయన కాని వ ర్ొక వసుా వు ఒకుటియూ ల్ేదనీ త ల్ుసాో ేంద .  

ఇేంతటితో ఈ "వాకాయనవయాధ్ కర్ణము" ప్ూరాి్ అయేందమాా. 

అమమ: బాగుేంద  మామయాయ, ఈ అధ్ కర్ణముల్ో బృహదార్ణయకోప్నిష్తుా  ల్ో మ ైతేాయీ, యాజావల్ుుయల్ 

సేంవాదమునేందు, "ఆతాా వా అర్ే దషా్టవయః..." మొదల్ెైన వాకాయల్ల్ో చ ప్ాబడుతునాద , జీవాతా కాక 

ప్ర్మాతాయ ేనని, ప్ర్మాతాయే జగతాుర్ణముగా చ ప్ాబడు చున్ాాడని, అల్ా కాకుేండా జీవాతాకు 
జగతాుర్ణము చ ప ానప్ుాడు "తమేవమ్ విదావన్ అమృత ఇహ భవతి న్ానయః ప్ేంథాః..." మునాగు  
వాకయముల్కు అనవయము కుదర్దనీ, ఆ వాకయముల్ల్ో చ ప్ాబడినటుి  ధన, ధ్ాన్ాయదుల్ వల్న 

అమృతతవము ల్భేంచదనీ, అమృతతవము ప్ర్మాతోాప్ాసనము వల్నన్  ల్భేంచుననీ, సమసా 

వసుా వుల్ల్ో ప్ర్మాతేా అేంతర్ాయమిగా వ ేంచేస  ఉేంటాడు కనుక భార్ాయదుల్ు తతాతసేంబేంధమును బటిట 
కాక వార్ి ప్ర్మాతాను అేంతర్ాయమిగా గల్ ఆతా సేంబేంధమును బటిటయ ేపపామిేంచబడుతార్నీ, 

ప్ర్మాతాయ ేత ల్ుసుక నబడదగినద యూ, వినబడదగినద యూ, మననము చేయబడ దగినద యూ, 

ధ్ాయనము చేయబడ దగినద యూ అనినీా, అటుి  ప్ర్మాతాను త ల్ుసుక నుట వల్న సర్వమూ 

త ల్లయును అనినీా ఎేందువల్న అేంటే ప్ర్మాతాాతాకము కానిద  ఏదీ ల్ేదు అనినీా, ఉప్నిష్తుా ల్ోని 

పెైన చ ప్ాబడిన మేంతాాల్ల్ో, "ఆతానసుా  కామాయ" అనా చోట ఆతా శబ్ము జీవాతానథ, "ఆతాా వా 
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అర్ ేదషా్టవయః" అనాప్ుాడు ప్ర్మాతానథ త ల్ుప్ుతూ, జీవ వాచక శబ్మే ప్ర్మాతాను త ల్ుప్ుటకు 
కార్ణము "ఒకుటి త ల్లయుటచే సర్వము త ల్లయ వచుినను ఉప్నిష్దావకాయర్ూము స ద ధేంచుటకని 

"ఆశార్థాయచార్ుయల్వార్ు", "జీవాతా శర్ీర్ోతరమణము ప దప్ ముకిాని ప్ ేందునప్ుడు అష్ట గుణావిర్ాభవము 
కల్లగ ిప్ర్మాతా ల్క్ష్ణముల్ు ప్ ేందుట వల్న" అని ఔడుల్ోమి ఆచార్ుయల్ వార్ు, "జీవాతాకు 
అేంతర్ాతాగా ప్ర్మాతా ఉేండడేం వల్న జీవ వాచకమ ైన శబ్ముచే ప్ర్మాతా కూడ  

త ల్ుప్బడుచున్ాాడని" కాశకృతుసనల్వార్ు అభప్ాాయప్డిన్ార్నీ, వీట ియేందు కాశకృతుసనల్ వార్ ి

అభమతమున్  భగవదాాదర్ాయణుల్ును, భగవదాామానుజుల్ును సీవకర్ిేంచిన్ార్నీ, "స ఏష్ న్ తి న్ తి" 

అను ఉప్నిష్దావకయమునథ, "యత ాహ  ద ైవతమివ భవతి.." మొదల్గు మేంతమాుల్ునథ సమసా చేతన్ా 
చేతనముల్కూ ప్ర్మాతాయే అేంతర్ాతాగా ఉేంటాడనా విష్యానీా, వాటి దోష్ముల్తో ఆ ప్ర్మాతాక టిట 
సేంబేంధము ఉేండదనా విష్యానీా చ బుతాయనీ అటిట ప్ర్మాతా యొకు ఉప్ాసనమే మోక్షోప్ాయమనీ 

ఈ "వాకాయనవయాధ్ కర్ణము" వల్న త ల్ుసాో ేంద .  

మామయో: బాగా చ పపావమాా. ఈర్ోజు ఇకుడికి నిల్లప , తర్ువాతి అధ్ కర్ణము మర్ొకసారి్ చథదా్ ము.  

అమమ: అల్ాగే మామయాయ! 

అేందర్ూ:  "యో నితయమచుయత ప్దాేంబుజ యుగా ర్ుకా ....." 

7.పరకృత్ోధకిరణము: 
మామయో: ర్ేండమాా, ఈర్ోజు భగవదాామానుజుల్ దయ వల్న, మన ఆచార్ుయల్ కృప్ వల్న 

శీరభాష్యముల్ో మొదట ిఅధ్ాయయానిా ప్ూరాి్ చేసప ప్యాతాము చేదా్ ము.  

అమమ: ఈ మాతేాం ఇల్ా చదువుకోగల్మని అనుకోల్ేదు మామయాయ, నిజేంగా ఆచార్య కటాక్ష్మే.  

నేను: ఈ అధ్ాయయము ముఖయేంగా సాేంఖయమత నిర్సనము కదా, సాేంఖుయల్ు ప్కాృతి, ప్ుర్ుష్ుల్ే కాక 

ఈశవర్ తతాా ానిా అేంగీకర్ిసాా ర్ా, మీర్ు ఇేంతకు ముేందు ఈ విష్యము చ బుతూ ఈశవర్ుడిని ప్ర్ిగణన 

ల్ోనికి తీస క నర్ు అని అన్ాార్ు, అేంటే ఈశవర్ుడు ల్ేడన్ా, ల్ేక ఉన్ాా ప్టిటేంచుకోర్న్ా? 

మామయో: ఈ సాేంఖుయల్ల్ో ఱ ేండు ర్కాల్ు ఉన్ాార్ు. నిర్ీశవర్ సాేంఖుయల్ు, సపశవర్ సాేంఖుయల్ు అని.  
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నిర్ీశవర్ సాేంఖుయల్ు ఈశవర్ తతాాము ల్ేదని అేంటార్ు. వారి్కి 24 ప్కాృతి తతాాముల్ు, ఒక ప్ుర్ుష్ుడు 
అనగా జీవుడు మొతాము 25 తతాా ాల్ు. 26 వ తతాామ ైన ఈశవర్ుడు ల్ేడు వార్ ిస దాధ ేంతముల్ో.  

ఇేంక, సపశవర్ సాేంఖుయల్ స దాధ ేంతముల్ో, ఈశవర్ తతాాము ఉన్ాా అద  కేవల్ము సృష్ాట యదుల్కు సాక్షి తప్ా 
జగతాుర్ణము కాదు. 

నేను: మఱ ిసృష్ాట యదుల్ు ఎేందుకు ఎల్ా జర్ిగేయని వీరి్ ఉదే్శయము.  

మామయో: మూల్ ప్కాృతి ప్ర్ిణామము వల్న. దీనికి కార్ణము ప్ుర్ుష్ునికి భోగోప్కర్ణముగా 

ఉప్యోగప్డడానికి.  

నేను: జీవాతా సృష్ాియదుల్కు కార్ణము కాదని అద  ప్ర్మాతాయ ేఅని ఇేంతకు ముేందు 

అధ్ కర్ణముల్ో ప్తాిప్ాద ేంచి, నిర్ూప ేంచేర్ు. కాని ఈ ప్కాృతి కార్ణము కాదని చ ప్ాల్ేదు కదా. 

అమమ: ప్కాృతి అచేతనము కనుక జగతాుర్ణము కాల్ేదని చ పపార్ు కదా, మొదటోి న్ .  

నేను: అచేతనము అవడేం వల్న నిమితా కార్ణము కాల్ేదు. కాని ఉప్ాదాన కార్ణము కావచుిను కదా. 

అేంట ేకుేండకు కుమార్ిల్ా నిమితా కార్ణము కాక పో్ యన్ా, మనుా ఉప్ాదాన కార్ణము అయనటుి  

అనామాట. ప్పా్ేంచముల్ో ఎప్ుాడథ నిమితా కార్ణము, ఉప్ాదాన కార్ణము ఒకటి కాదు. అేంటే నిమితా 

కార్ణమ ైన కుమార్ి వ ఱు, ఉప్ాదాన కార్ణమ ైన మనుా వ ఱు. ఉప్ాదాన కార్ణానికి చ ైతనయము 
ఉేండనకుర్ల్ేదు కదా, అేంటే చ ైతనయము ల్ేని మనుా కుేండకు ఉప్ాదాన కార్ణము అవుతోేంద  కదా!ఇల్ా 
ప్కాృతి ఉప్ాదాన కార్ణము ఎేందుకు కాకూడదు! 

మామయో: ఈ వివర్ాల్కే ఈ అధ్ కర్ణము వచిిేంద .  

అమమ: దీని పపర్ేమిటి మామయాయ, దీనిల్ో ఎనిా సథతాాల్ు ఉన్ాాయ. 

మామయో: దీనికి "ప్కాృతయధ్ కర్ణము" అని పపర్ు ఇేంతకు ముేందుల్ాగే మొదటి సథతమా ైన "ప్కాృతిశి 

ప్తాిజఞా దృష్ాట ేంతానుప్ర్ోధ్ాత్" అను సథతాానిా బటిట  వచిినదే. దీనిల్ో 6 సథతాాల్ు ఉన్ాాయ.  

అమమ: దానిల్ో మొదట ిసథతమాు ప్ాార్ేంభేంచేండి మామయాయ! 

మామయో:  
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"ప్కాృతిశి ప్తాిజఞా దృష్ాట ేంతానుప్ర్ోధ్ాత్ ...1-4-23" 

అేంటే 

ప్కాృతిశి: (ప్ర్మాతా) జగతుా నకు(ఉప్ాదాన కార్ణమునథ) 

ప్తాిజఞా దృష్ాట ేంతానుప్ర్ోధ్ాత్ : ప్తాిజాకును, దృష్ాట ేంతమునకు అనుగుణముగా నునాేందున 

అనగా 

ప్తాిజఞా  దృష్ాట ేంతముల్కు అనుగుణముగా ఉేండుట చేత ప్ర్మాతాయ ేజగతుా నకు ఉప్ాదాన కార్ణమని 

త ల్లయుచునాద . 

అమమ: క ేంచ ేం  వివర్ిేంచేండి మామయాయ! 

మామయో: దీనిల్ో ప్ూర్వ ప్క్ష్ము సపశవర్ సాేంఖయము అని చ ప్ుాకున్ాాము కదమాా. అేంటే 

జగతుా నకు ఉప్ాదాన కార్ణము మూల్ ప్కాృతి అని అేంటార్ు వార్ు. 

నేను: ఎేందుకని.  

మామయో: ఎేందుకేంటే ప్ర్మాతా ఉప్ాదాన కార్ణము కాల్ేడు కనుక.  

నేను: అద ల్ా! 

మామయో: శేవతాశవతర్ ఉప్నిష్త్ "నిష్ుళ్మ్ నిష్ రేయమ్ శాేంతమ్ నిర్వదయమ్ నిర్ేంజనమ్" అని 

ప్ర్మాతాను విభాగ వికార్ ర్హ తునిగను, శాేంతునిగను, నిర్వదుయనిగను, వర్ణ ర్హ తునిగను చ ప ాేంద . 
అల్ాగే ఉప్నిష్తుా  "స వా ఏష్ మహాన్ అజ ఆతాా అజర్ః అమర్ః" అేంట  గొప్ావాడు, జనా, జర్ా, మర్ణ 

ర్హ తుడు అని కూడా చ ప ాేంద . వికార్ముల్ు ల్ేని వాడు, జర్ా మర్ణముల్ు ల్ేని వాడు అని కదా వీట ి

అర్ూము. ఉప్ాదాన కార్ణమనాప్ుాడు అద  వికార్ానిా ప్ ేంద  కదా కార్య వసుా వు అేంటే ఈ జగతాేంతా 
ర్ావాల్ల. మఱ ివికార్మే ల్ేక పో్ తే అద  సాధయము కాదు కదా! 

ఇేంక ప్కాృతి గుర్ిేంచి "గౌర్న్ాదయేంతవతీ సా జనితీా భూత భావినీ" అని చ ప ాేంద  ఉప్నిష్త్. అేంట ేజనా, 
మర్ణముల్ు ల్ేనిదీ, సృజేంచునదీ, ముేందు ఉనాద,ీ ఇక ముేందు ఉేండబో వునదీ అని కదా. ఎప్ుాడథ 

ఉేండేద  అేంటే ప్ర్మాతా చేత సృష్ టేంప్బడల్ేదనీ, సృష్ టకి అదే కార్ణమనీ, అద  ఆదయేంతముల్ు ల్ేనిదనీ 
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కదా అర్ూము. అేంటే ఈ జగతుా నకు ఉప్ాదాన కార్ణము ప్ర్మాతా కాక ప్కాృతియే అని సాష్టమవుతోేంద  
కదా. 

నేను: కాని అదే శేవతాశవతర్ ఉప్నిష్త్ ల్ో "అసాాన్ మాయీ సృజజయతే విశవమేతత్" అని ప్ర్మాతా 

జగతుా ను సృష్ టేంచు చున్ాాడని కదా ఉనాద .  "మాయామ్ తు ప్కాృతిమ్ విదాయన్ మాయనమ్ తు 
మహ్శవర్మ్" అనా వాకాయనిా బటిట మాయ అేంట ేప్ాకృతి, మాయీ అేంటే మహ్శవర్ుడు అయన 

ప్ర్మాతాయ ేకదా.  

మామయో: సృష్ టేంచేద  ప్ర్మాతేా అయన్ా, దానికి ఉప్ాదాన కార్ణము ప్కాృతే అని అేంటార్ు వార్ు. 

భగవదీగ తల్ో కూడా "మయాధయక్షేణ ప్కాృతిః సథయతే స చర్ాచర్మ్" అని "న్ాచ ేఅధ్ ష్ టేంప్బడినద ై ప్కాృతి 

చర్ాచర్ ర్ూప్మ ైన జగతుా ను సృష్ టేంచుచునాద " అని "జగతేా  ఉప్ాదాన కార్ణము" అని చ ప్ాబడినద  అని 

వార్ ిభావము.  

ల్ోకముల్ో కూడా నిమితా కార్ణము, ఉప్ాదాన కార్ణము కుమార్,ి మనుా వల్ె వ ఱేవఱుగాన్  ఉేండడేం 
చథసాా ము.  

వికార్ ర్హ తుడ ైన ప్ర్మాతా ఉప్ాదాన కార్ణము అవడానికి అవకాశము ల్ేదు కనుక, అన్ాద  అయన 

ప్కాృతియ ేఈ జగతుా నకు ఉప్ాదాన కార్ణము అయ తీర్ాల్ల అేంటార్ు వార్ు.  

అమమ: దానికి భగవదాామానుజుల్ సమాధ్ానమేమిటి! 

మామయో: ప్ర్మాతా నిమితా కార్ణమే కాదు, ఉప్ాదాన కార్ణము కూడా అని ప్ాతిప్ాద సుా న్ాార్ు 

భగవదాామానుజుల్ు.  

నేను: ఎల్ా చ బుతున్ాార్ు? 

మామయో: ఛాేందోగోయప్నిష్త్ ల్ో సద వదాయ ప్కార్ణము గుర్ుా  త చుికో. "యథా సో మయ ఏకేన 

మృతిాేండేన సర్వమ్ మృణాయమ్ విజఞా తమ్ సాయత్" అనగా "ఎటుి  ఒక మటిట ముద్ త ల్లయుటచే మటిటతో 
చేయబడినదేంతయూ త ల్లయ వచుిన్ో" అని "కార్ణ వసుా వు త ల్లస నచ  ోకార్య వసుా వుల్ు అనీా 

త ల్ుసాా య" అని కదా చ పపార్ు.  

నేను: కాని ఆ ఉప్ాదాన కార్ణము ప్ర్మాతేా అని ఎకుడ చ పపార్ు? 
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మామయో: అల్ా కాకుేండా ప్ర్మాతా నిమితా కార్ణమే కాని ఉప్ాదాన కార్ణము కాక ప్ో తే బహాాము 

త ల్లసపా  సర్వము త ల్లయును అనా వాకయము నిజము కాన్ ర్దు. ఉదాహర్ణకు "కుమార్ి" మాతామే 

త ల్లయడేం చేత ఘటాద  ప్దార్ాూ ల్ు త ల్లయర్ావు. అల్ా కాకుేండా ప్ర్మాతా ఉప్ాదాన కార్ణమ ైతే మటిట  
త ల్లసపా  మటిట తో చేస న ఘటాదుల్ు త ల్లస నటుి  సర్వమూ త ల్లయవచుిను. ఈ విధముగా "ఏక విజఞా న్ న 

సర్వ విజఞా నమ్" అను ఉప్నిష్దావకయము నిర్ూప ేంచబడుతోేంద . 

"సదేవ సో మయ ఇదమగర ఆసీత్ ఏకమేవ అద వతీయమ్" అని కదా ఛాేందోగోయప్నిష్దావకయము. అేంటే "దీనికి 
అేంతటిక ీముేందు (ల్ేదా చివర్) సత్ మాతమేా ఉనాద . అద  ఒకుటే ఉనాద . వ ఱొ కటి ల్ేదు." అని 

చ ప ానప్ుాడు సత్ అనగా ప్ర్మాతా ఒకుడే ఉనాటుి  వ ఱొ కటి ల్ేనటుి  చ ప ానటుి  కదా. మఱ ి

అేందువల్న సృష్ టకి ముేందుల్ేని ప్కాృతి ఈ సృష్ ట కి ఉప్ాదాన కార్ణ వసుా వు కాల్ేదు.  

అల్ాగే ఈ శుర తి వాకయము చథడు. 

"సాబో్ సుయత తమ్ ఆదేశమ్ అప్ాాక్ష్యః ఏన్ాశుర తమ్ శుర తమ్ భవతి అమతమ్ మతమ్ అవిజఞా తమ్ 

విజఞా తమ్" అనగా "ఏల్ మాటల్ాడకుేంటివి, దేనిచే వినబడనిద , వినబడినద  అగున్ో, చిేంతిేంప్బడనిద  
చిేంతిేంప్బడినద  అగున్ో, త ల్లయబడనిద  త ల్లయబడినద  అగున్ో"  అను వాకయమున ముేందు 
అనుకునాటుి  ఏ ఒకటి త ల్లయుట వల్న సమసాము త ల్లయున్ో" అని "ప్ర్మాతాను త ల్లస న సమసాము 
త ల్లయును" అని చ పపార్ు కదా. అేందువల్న ప్ర్మాతా నిమితా కార్ణము, ఉప్ాదాన కార్ణమూ కూడ 

కావాల్ల. 

అల్ాగే "సర్వమ్ తమ్ ప్ర్ాదదో యనయతాాతానః సర్వమ్ వ ద" అనగా "ఎవడు సర్వమును ప్ర్మాతా కేంట ె

వ ర్గుదానినిగా ఎఱుగున్ో వానిని సర్వమును వ ఱు చేయును" అనియూ "యత ాతవసయ 
సర్వమాత ైవవాభూత్ తత్ కేన కమ్ ప్శేయత్" అనగా "ఎవని మనసుసన సర్వము ప్ర్మాతాతో చేర్ ి

యుేండును అన్ డు నిశియము గల్ుగ న్ో అటిటవాడ వవడు ప్ర్మాతా కేంటె వ ఱగునద గ త ల్లస క నును" 
"సర్వమ్ ఖల్ు ఇదమ్ బహాా" ఈ సమసామూ ప్ర్మాతాతో చేర్ ియుేండునదే, "ఐతదాతాయమ్ ఇదమ్ 

సర్వమ్" ప్ర్బహాాాతాకము ఇద (జగతుా ) ప్ర్మాతాకు సేంబేంధ్ ేంచినదే, మొదల్ెైన వాకయముల్ు ఈ 

ప్పా్ేంచమేంతయు ప్ర్బహాాాతాకముల్ు అని చ బుతున్ాాయ. 

ఇేంతకు ముేందు బృహదార్ణయకోప్నిష్తుా  ల్ో, "యః ప్ృథ వీమ్ అేంతర్ ేసేంచర్న్ యసయ ప్ృథ వీ శర్ీర్మ్ 

యేం ప్ృథ వీ న వ ద" అని మొదల్ు పెటిట , "యః అవయకామ్ అేంతర్ే సేంచర్న్ యసయ అవయకామ్ శర్ీర్మ్ 

యమ్ అవయకామ్ న వ ద యః అక్ష్ర్మ్ అేంతర్ే సేంచర్న్ యసయ అక్ష్ర్మ్ శర్ీర్మ్ యమ్ అక్ష్ర్మ్ న వ ద", 
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"యః ప్ృథ వాయమ్ తిష్ఠ న్ ప్ృథ వాయ అేంతర్ో యమ్ ప్ృథ వీ న వ ద యసయ ప్ృథ వీ శర్ీర్మ్ యః ప్ృథ వీమ్ 

అేంతర్ో యమయతి స త ఆతాా అేంతర్ాయమి అమృతః" అను చోటి "సకల్ చేతన్ా చేతన ప్దార్ూముల్ు 
శర్ీర్ముగా కల్వాడవడేం వల్న ఎలి్కాల్ము వాటికనిాటికినీ ఆతా అయన ప్ర్మాతా ఒకప్ుాడు న్ామ 

ర్ూప్ విభాగము కల్ద గాను, వ ఱొ కప్ుాడు న్ామ ర్ూప్ విభాగము ల్ేనిద గను యుేండును. ఎప్ుాడద  
న్ామ ర్ూప్ విభాగము కల్లగి ఉేంటుేందో  అప్ుాడద  అన్ కమును, కార్య ప్దార్ూమును అయ ఉేంటుేంద . 
ఎప్ుాడద  న్ామ, ర్ూప్ విభాగము ల్ేకుేండా ఉేంటుేందో  అప్ుాడు అద  ఒకుటిగను, కార్ణ వసుా వుగను 
అయ ఉేంటుేంద . ఇటిట కార్ణ వసుా వ ైన ప్ర్మాతాయే శుర తుల్ యేందు "గౌర్న్ాదయేంతవతీ" అని 

ఆదయేంతముల్ు ల్ేనివాడనియూ, "వికార్ జననీమ్ అజఞా మ్" జగతుా నకు ఉప్ాదాన కార్ణమనియూ, 

"అజఞమ్ ఏకామ్" ప్ుటుట క ల్ేనిద , ఒకుటిగాన్  ఉేండేద  అనియూ చ ప్ాబడుతోేంటుేంద . 

"అవయకామ్ ప్ుర్ుష్ప బహాాన్ నిష్ రేయ ేసేంప్లాీయతే" అనాప్ుాడు "ఆ  తిాగుణాతాకమగు అవయకాము 
అచేతన వసుా వు శర్ీర్ము గాగల్ ప్ర్మాతాచే సృజేంప్బడినద " అనినీా, "యదా తమః తనా ద వా న 

ర్ాతిాః" అనుచోట మహా ప్ాళ్యము వచిినప్ుాడు ప్ర్బహాాాతాకమును, అతి సథక్ష్ామును అయన 

అచిదవసుా వు ఉనాటుి  చ ప ాయుేండుట చేత జగతాుర్ణమగు ప్ర్బహాామునకు శర్ీర్భూతమును, అతి 

సథక్ష్ామును, అయన అచితాదార్ూము ప్ర్బహాాతో నితయముగా నుేండడేం వల్న అటిట అచితాదార్ూము 
శర్ీర్ముగా గల్ ప్ర్బహాామే "గౌర్న్ాదయేంతవతీ" ఇతాయద  వాకాయల్ చేత చ ప్ాబడుచున్ాాడు. 

అేందువల్న, "అక్ష్ర్మ్ తమస  లీయతే తమః ప్ర్ ేదేవ ఏకీ భవతి" అనగా అక్ష్ర్ము తమసుసన 

ల్యమగును, తమసుస ప్ర్మాతా యేందు ఏక ీభావము కల్ద గా అగు చునాద  అని అర్ూము.  ఏక ీ

భావము అేంటే తమససనబడు అతి సథక్ష్ామగు అచేతన ప్దార్ూము శర్ీర్ముగా గల్ ప్ర్బహాాము న్ామ 

ర్ూప్ విభాగము ల్ేని వాడ ై యుేండునటిట స ూతి. ఇటిట స ూతిన్  "తమ ఆసీత్ తమసౌ గూఢమ్ అగేర ప్హా్తమ్ 

తమసః తనాహ న్ా జఞయత ైకమ్" మొదల్ెైన వాకాయముల్ు కూడా త ల్ుప్ుతాయ.  

మనుసాృతి ల్ో కూడా  "ఆసీత్ ఇదమ్ తమోభూతమ్ అప్జాఞా తమ్ అల్క్ష్ణమ్ అప్ాతర్ుయమ్ అవిజేాయమ్ 

ప్సాుపా్మ్ ఇవ సర్వతః" అనగా "సృష్ టకి ప్ూర్వము ఇదేంతా తమసుసగను, త ల్లయనిద గను, న్ామ 

ర్ూప్ముల్ు ల్ేనిద గను, ఇేంత మాతమాని యూహ ేంప్ర్ానిద గను, అేంతటనథ నిద ేాంచి యునాటుి గను 
ఉేండ ను" అని చ ప్ాబడినద . 

పెై వాకాయల్ను బటిట జగతుా నకు ఉప్ాదాన కార్ణము ప్ర్మాతాయే ఒర్ను త ల్ుసోా ేంద .  

ఇేంక, ఒక ేవసుా వు నిమితా కార్ణము, ఉప్ాదాన కార్ణమూ కూడా అవడేం సేంభవము కాదనీ, ల్ోకముల్ో 
అల్ా ఎప్ుాడథ చథడమనీ చ ప్ాడేం తప్ుా. ప్ర్మాతా సపవతర్ సమసా వసుా  విల్క్ష్ణుడును, సర్వ 
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శకుా డును, సర్వజాుడును కనుక అతని నుేండియే సర్వము సముతానాము అవడేం సేంభవము. మనుా 

అచేతన ప్దార్ూము అవడేం వల్న జఞా నముేండదు కనుకనథ, కుమార్ి న్ాన్ా విధముల్ుగా ప్ర్ిణామము 
చ ేందల్ేక పో్ వడేం వల్ననథ, సతయ సేంకల్ుాడు కాక పో్ వడేం వల్ననథ, అకుడ కుేండ అన్  కార్య 
ప్దార్ాూ నికి కుమార్ి, మనుా అని ఱ ేండు కార్ణాల్ు కావల్స  వచేియ. కాని, ప్ర్మాతా విష్యముల్ో 
అల్ా కాదు కదా. అేందువల్న ప్ర్మాతాయే జగతుా నకు ఉప్ాదాన కార్ణము అనా విష్యము 
సాష్టమవుతోేంద . 

నేను: "ప్ర్మాతా సతయ సేంకల్ుాడు అవడేం వల్న" అేంటే! 

మామయో: దానికి తర్ువాత సథతమాు చథడాల్ల.  

అమమ: తర్ువాత సథతమాు ఏమిటి మామయాయ! 

మామయో:  

"అభధయ ఉప్దేశాత్ చ...1-4-24" 

అేంట ే 

అభధయ: సేంకల్లాేంచి(సృష్ టేంచినటుి ) 

ఉప్దేశాత్ చ: (శుర తుల్ యేందు) ఉప్దేశేంచి యుేండుటచేత కూడ(అటుి  త ల్లయు చునాద ) 

అనగా 

ప్ర్మాతా తాను సేంకల్ాము చేస  సృజేంచినటుి  శుర తుల్ యేందు చ ప్ాబడుట చేత ప్ర్మాతాయ ే

జగతాుర్ణమని త ల్లయు చునాద .  

అమమ: క ేంచ ేం వివర్ిేంచేండి మామయాయ! 

మామయో: "తద ైక్ష్త బహుసాయమ్ ప్జాఞయేయ" అని కదా ఛాేందేగోయప్నిష్దావకయము. అనగా 

"ప్ర్మాతా తాన్  అన్ కముల్ుగా అగుదునని సేంకల్లాేంచ ను." ప్ర్మాతా సతయ సేంకల్ుాడు అేంట ేఆయన 

సేంకల్ాము సవతస సదధమ ైనద , అనగా ఆయన సేంకల్లాేంచినేంత మాతమాు చేత అద  సతయము అవుతుేంద . 
దానికి మఱొ క కార్ణము, సహాయము అవసర్ము ల్ేదు. ప్ర్మాతా తాను "అన్ కముల్ుగా అగుదును 
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గాక" అని సేంకల్ాము చేసపా  సృష్ ట ఆయననుేండియ ేజర్ిగినద  అని కదా దీని అర్ూము. అేందువల్న 

ప్ర్మాతాయ ేఈ జగతుా నకు "ఉప్ాదాన కార్ణము" అనాద  ఈ సథతాార్ూ సార్ాేంశము.  

నేను: ప్ర్మాతాయ ేనిమితా కార్ణమూ, ఉప్ాదాన కార్ణమూ కూడా అని శుర తి ఎకుడ ైన్ా చ ప ాేందా! 

మామయో: దానికి తర్ువాత సథతమాు చథడాల్ల.  

 

అమమ: తర్ువాత సథతాము ఏమిటి మామయాయ! 

మామయో:  

"సాక్షణచోి భయామాాన్ాత్....1-4-25" 

అేంటే 

సాక్షణత్ చ: న్ ర్ుగాన్  (శుర తి యేందు) 

ఉభయ: (ప్ర్మాతా) ఉభయమని 

ఆమాాన్ాత్: ఉప్దేశేంచుట చేత 

అనగా 

న్ ర్ుగా శుర తి యేందునథ ప్ర్మాతాయ ేనిమితా, ఉప్ాదాన కార్ణముల్ు ఱ ేండును కూడా అని 

చ ప్ాబడుట చేత ఆ విధముగా త ల్లయుచునాద .  

అమమ: క ేంచ ేం వివర్ిేంచేండి మామయాయ! 

మామయో: ఒక విష్యానిా దృష్ాట ేంతము దావర్ా కాని, చిహాముల్ దావర్ా కాని, ప్తాిజా దావర్ా కాని 

ల్ేదా న్ ర్ుగా గాని చ ప్ావచుిను. శుర తుల్ల్ో "దృష్ాట ేంతాల్ బటిట , చిహాాల్ దావర్ా, ప్తాిజా చేత మాతామే 

కాక న్ ర్ుగా  కూడా జగతుా నకు నిమితా, ఉప్ాదాన కార్ణాల్ు ప్ర్మాతాయే అని చ పపార్ు" అని ఈ 

సథతమాుల్ో చ బుతున్ాార్ు. 

నేను: ఎకుడ చ పపార్ట! 
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మామయో:  యజుర్ష్టకముల్ో "కిమ్ స వదవనమ్ క ఉ స వృక్ష్ ఆసీదయతో దాయవా ప్ృథ వీ నిష్ఠ తక్షుః  

మనీష్ ణో మనసా ప్ృచేతే తదయతథయతిష్ఠ త్ భువన్ాని ధ్ార్యన్" (యజు అష్ట . 2-8-7) అనగా 
"ప్ృథ వయేంతర్ిక్ష్ముల్ు నిల్చి యుేండుటకు ఆధ్ార్మేమి, ఉప్ాదానమేద , ప్ేండితుల్ార్ా! ఈ 

విష్యమును మనసుసతో యోచిేంచి అడుగుచున్ాాను. ఏద  ఈ ల్ోకమును ధర్ిేంచి యునాదో  
త ల్ుప్ుడు" అనా శుర తి వాకాయనికి సమాధ్ానముగా  

"బహాా వనమ్ బహాా స వృక్ష్ ఆసీత్ యతో దాయవా ప్ృథ వీ నిష్ఠ తక్షుః మనీష్ ణో మనసా బవాీమి వయ 
బహాాాధయతిష్ఠ త్ భువన్ాని ధ్ార్యన్" అనగా "బహాామే ఆధ్ార్ము, బహాామే ఉప్ాదానము, ఇద య ే

ల్ోకముల్ను ధర్ిేంచి యుేండునద , ఈ విష్యమును మనసుసతో ఆల్ోచిేంచి చ ప ాయున్ాాను" అని 

యునాద . అనగా, సృష్ ట కరా్ అయన ప్ర్మాతా సృష్ ట  చేయడానికి ఉప్ాదానము, ఉప్కర్ణము (కుమార్ికి 
మనుా, కుమార్ి చకరము వల్ె) ఏవి అనా ప్శాాకు సకల్ేతర్ విల్క్షుణుడ ైన ప్ర్మాతా సర్వ శకుా డగుట 

వల్న తాన్  నిమితోా ప్ాదాన కార్ణముల్ని సమాధ్ానము చ పపార్నామాట.  

దీనిని బటిట , సాక్షణతూా  శుర తి వాకాయల్ే ప్ర్మాతా ఈ సమసా జగతుా నకు నిమితోా ప్ాదాన కార్ణముల్నా 

విష్యానిా సాష్టము చేసాో ేంద . 

అమమ: అేంట ేముేందు న్ామ ర్ూప్ విభాగము ల్ేని బాహా కరా్, తర్ువాత న్ామ ర్ూప్ విభాగము గల్ 

బహాా కర్ా, అేంతేన్ా! 

మామయో: అవునమాా, అదే విష్యానిా తర్ువాతి సథతమాుల్ో చ బుతున్ాార్ు. 

అమమ: తర్ువాతి సథతాము ఏమిటి మామయాయ! 

మామయో:  

"ఆతాకృతేః......1-4-26" 

అేంట ే 

ఆతాకృతేః: ప్ర్మాతా తాన్  సవయముగా జగతుా గ అయనటుి  చ ప్ుాట వల్న 

అనగా 
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జగతుా ను తాన్  సవయముగా చేస నటుి  ప్ర్మాతా చ ప ాయుేండుట చేత ప్ర్మాతాయే జగతుా నకు 
ఉప్ాదాన కార్ణము అని త ల్లయుచునాద  

అమమ: క ేంచ ేం వివర్ిేంచేండి మామయాయ! 

 

మామయో: "సః అకామయత బహుసాయమ్" (త ై. ఆ. 6-2) అని బహాా తాను అన్ కముగా అగుదును 

గాక అని సేంకల్లాేంచి, "తదాతాానమ్ సవయమ్ అకుర్ుత" (త ై.ఆ. 7-1) అనగా "బాహాము తాను 
సవయముగా జగతుా ను చేస నద  ఆయ ను" అని కదా ఉప్నిష్త్ చ బుతుేంద . ఈ వాకాయల్వల్న బహాాయే 
సవయముగా కరా్గను, కర్ాగను త ల్లయ వచుిచునాద .  

అేంట ేనువువ చ ప ానటుి  "న్ామ ర్ూప్ విభాగము ల్ేని బాహాము నుేండ ిఅటిట విభాగము గల్ బహాామే 

జగతుా గా అేంటే కర్ాగా అయనదనామాట. కనుక కరా్యును, కర్ాయును కూడ బహాామే అగుట 

విర్ుదధము కాదు. శుర తియే అల్ా చ ప ానద  కదా! అేందువల్న నిమితా, ఉప్ాదాన కార్ణాల్ు ఱ ేండథ 

ప్ర్మాతాయ.ే 

నేను: కాని, ప్ూర్వ ప్క్ష్ముల్ో చ ప ానటుి , "నిష్ుల్మ్, నిష్ రేయమ్, శాేంతమ్, నిర్వదయమ్, నిర్ేంజనమ్" 

అనినీా, "స వా ఏష్ మహాన్ అజ ఆతాా అజర్ః అమర్ః" అనినీా అనగా విభాగ వికార్ ర్హ తుడనీ, 

అజర్ామర్ుడనీ, వర్ణ ర్హ తుడనీ ...ఇల్ా ఒక ప్కాు చ బుతూ, "సతయమ్ జఞా నమ్ అనేంతమ్ బహాా" అనినీా, 

"అప్హత ప్ాప్ాా విజర్ః విమృతుయః విశరకః విజఘతసః అప ప్ాసః" అనినీా "ఆనేందో  బహాా" అనినీా 

సవభావ స దధముగా నిర్సా నిఖిల్ దోష్ గేంధుడును, నిర్తిశయ జఞా న్ానేంద ైక ర్సముగను చ ప్ాబడిన 

ప్ర్మాతా న్ాన్ా విధముల్ెైన హ్యముల్కాసాదమగు చిదచితాదార్ూముల్కు ఉప్ాదాన కార్ణమ ై అనగా 
వాటిల్ో భాగమ ై సవసేంకల్ా ప్ూర్వకముగా చేర్ి యుేండి సమసా ప్ాప్ముల్కు ఆల్వాల్మ ై యునాప్ుాడు 
అప్హత ప్ాప్ాతావద  గుణముల్ు ఈ ప్ర్మాతాకు ఎల్ా స ద ధసాా య! 

మామయో: మేంచి ప్శాా వ సపవు. ఈ వివర్ాల్ు కావాల్ేంటే తర్ువాతి సథతమాు చథడాల్ల.  

అమమ: తర్ువాతి సథతాము ఏమిటి మామయాయ! 

మామయో: చాల్ా చినా సథతమేానమాా, వివర్ణ అేంత చినాద  కాదనుకో.  

"ప్ర్ిణామాత్....1-4-27" 
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అేంటే 

ప్ర్ిణామాత్: ప్ర్ిణామము (చ ేందుట) చేత 

అనగా 

ప్ర్ిణమిేంచ డ ిసవభావము కల్దగుట వల్న ప్ర్బహాాయే జగతుా నకు ఉప్ాదాన కార్ణమని త ల్లయు 
చునాద .  

 

అమమ: క ేంచ ేం వివర్ిేంచేండి మామయాయ! 

మామయో: ఇకుడ ప్ర్ిణామ శబా్ నికి కార్ణ ప్ర్బహాా, కార్య ప్ర్బహాాగా ప్ర్ణామము చ ేందుతాడు 

కనుక అని కదా. కాని అేందు వల్న ప్ర్మాతాకు అతి విశేష్ము కల్లగిసుా ేందే తప్ా, అేందువల్న దోష్ము 
ప్ాాప ాసుా ేందని కాదు. సకల్ హ్య ప్తాయనీకుడు, సమసా కల్ాయణ గుణాకర్ుడు, సకల్ేతర్ విల్క్ష్ణుడు, 
అవాపా్ సమసా కాముడు, నిర్తిశయ జఞా న్ానేంద ైక సవర్ూప్ుడు అయన ప్ర్మాతాకు దోష్ప్ాాప ా  కల్ుగదు.  

శీరమదాామాణముల్ో ర్ావణ వధ్ానేంతర్ము చతుర్ుాఖ బహాా భగవానుడ ైన శీరర్ాముని సాో తమాు చేసథా  

"జగతసర్వమ్ శర్ీర్మ్ తే" అని అేంటాడు. అేంటే చేతన్ాచేతనమయమ ైన సమసా జగతుా   ప్ర్మాతాకు 
శర్ీర్మని కదా అర్ూము. వాటికి ఆతాగ ఉేండునటిట  ప్ర్బాహా తనకు శర్ీర్మ ైన తన్ాాత,ా అహేంకార్ాద  
ప్ర్ేంప్ర్గా ప్ూర్వ, ప్పా్ూర్వ కార్ణ వసుా వునేందు ల్యమ ై చివర్కు అతి సథక్ష్ామును, తమససనబడు 
అచేతన వసుా వు మాతమాు మిగిల్ల యుేండి, అద యును ప్ర్మాతా శర్ీర్మగుట చేత వాని కేంట ెవ ఱుగా 
త ల్లయర్ానేంత సథక్షణావసూను ప్ ేందుటచేత ఆ ప్ర్మాతాతో ఐకయత ప్ ేందుతుేంద . అటిట తమసుస 
శర్ీర్ముగా గల్ ప్ర్బహాాము, ప్ూర్వము వల్ెన్  న్ామ, ర్ూప్ విభాగము గల్ చేతన్ా చేతన 

ప్దార్ూముల్తో చేర్ి యుేండ డి ప్పా్ేంచము శర్ీర్ముగా కల్దగునని సేంకల్లాేంచి, అేంటే సృష్ ట కార్యము 
సేంకల్లాేంచి, ప్ూర్వము ల్యమ ైన కరమముగా తనను అటిట జగదథాప్మగు శర్ీర్ము కల్వానినిగా 
ప్ర్ిణమిేంప్ జేయుచునాదని ఉప్నిష్తుా ల్ు చ బుతున్ాాయ కదా. 

ఈ విష్యమే బృహదార్ణయకోప్నిష్తుా  ల్ో "తదేధదమ్ తర్హయవాయకృతమాసీత్ తన్ాామర్ూప్ాభాయమ్ 

వాయకిరయత"(బృ 3-4-7) అనగా ఇద  మొదట న్ామర్ూప్వాయకర్ణము ల్ేనిద , అద  న్ామర్ూప్ 

వాయకర్ణము ప్ ేంద నద  అని చ బుతార్ు. ప్ర్బహాా శర్ీర్ముగా ఉేండే అచేతన్ాల్కు సవర్ూప్ వికార్ము, 
చేతనుల్కు సుఖ దుఃఖాదుల్ూ, అప్ుర్ుష్ార్ాూ ల్ు అయన వికార్ాల్ూ ఏర్ాడుతున్ాాయ. కాని,?ఇవ వీ 
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సథూ ల్, సథక్ష్ా స ూతుల్ు ఱ ేండిేంటిల్ోను ప్ర్మాతాకు అేంటవు. శర్ీర్ ర్ుగాత ఆతాకు అేంటదని ఇేంతకు 
ముేందు చ ప్ుాకున్ాాము కదా.  

బృహదార్ణయకోప్నిష్తుా  ల్ో "యః ప్ృథ వాయమ్ తిష్ఠ న్ యః ప్ృథ వాయ అేంతర్ోయమ్ ప్ృథ వీ న వ ద యసయ 
ప్ృథ వీ శర్ీర్మ్ యః ప్ృథ వీమ్ అేంతర్ో యమయతి స ఆతాా అేంతర్ాయమి అమృతః" అని మొదల్ు పెటిట 
"యసయ ఆప్శశరీ్ర్మ్ యసయ అగిాశశర్ీర్మ్, యసయ అేంతర్ిక్ష్మ్ శర్ీర్మ్, యసయ వాయుశశరీ్ర్మ్, యసయ 
దౌయః శర్ీర్మ్, యసయ ఆద తయః శర్ీర్మ్ యసయ ద శః శర్ీర్మ్, యసయ చేందా తార్కమ్ శర్ీర్మ్, యసయ ఆకాశః 
శర్ీర్మ్, యసయ తమః శర్ీర్మ్, యసయ తేజః శర్ీర్మ్, యసయ సర్ావణ  భూతాని శర్ీర్మ్, యసయ ప్ాాణః 
శర్ీర్మ్, యసయ వాక్ శర్ీర్మ్, యసయ చక్షుః శర్ీర్మ్, యసయ శరర తమా్ శర్ీర్మ్, యసయ మనః శర్ీర్మ్, యసయ 
తవక్ శర్ీర్మ్, యసయ విజఞా నమ్ శర్ీర్మ్, యసయ ర్ేతః శర్ీర్మ్" అను వర్కును, ఈ సమసా ప్పా్ేంచము 
ప్ర్మాతా యొకు శర్ీర్మనినీా, ఈ సమసాా నికి ప్ర్మాతా ఆతా అనినీా చ ప్ాబడినద . 

నవననగారు: అకుడ "యసయ విజఞా నమ్ శర్ీర్మ్" అను చోట "యసయ ఆతాా శర్ీర్మ్" అని ప్ాఠాేంతర్ము 

కూడా ఉనాద  కదా! 

మామయో: అవును. మాధయేంద నప్ాఠముల్ో అల్ా చ బుతార్ు. కాని మిగిల్లనదేంతా ఒక ేవిధేంగా 

ఉేంటుేంద .  

ఇల్ాగే సుబాల్ోప్నిష్త్ ల్ో కూడా "యసయ బుద ధ ః శర్ీర్మ్ యసయ అహేంకార్ః శర్ీర్మ్ యసయ చితామ్ 

శర్ీర్మ్ యసయ అవయకామ్ శర్ీర్మ్ యసయ అక్ష్ర్మ్ శర్ీర్మ్ యః మృతుయమ్ అేంతర్ే సేంచర్న్ యసయ 
మృతుయః శర్ీర్మ్ యమ్ మృతుయః న వ ద ఏష్ సర్వ భూతాేంతర్ాతాా అప్హత ప్ాప్ాా ద వయయ దేవయ ఏకః 
న్ార్ాయణః" అను వాకాయల్ల్ో ఈ ప్ృథ వాయద  తతాా ాల్నీా ప్ర్మాతా శర్ీర్మని త ల్లప , ప్ర్మాతా అయన 

న్ార్ాయణుడు వాటిల్ో అేంతర్ాతాగా ఉేంటాడని చ ప్ాబడినద .  

నవననగారు: ప్ృథ వాయద  అచేతనమ ైన తతాా ాల్నీా ఆ ప్ర్ిణామ కరమేంల్ో చ బుతూ, మధయల్ో 

మృతుయవును తీసుక ని వచేిర్ ేందుకో.  

మామయో: అకుడ మృతుయవు అేంట ేమృతుయ దేవత అని అర్ూము కాదు, అక్ష్ర్ము, అవయకాము ముేందు 

ఉేండ ేతమసుస అని అర్ూము. "అవయకామ్ అక్ష్ర్ే లీయతే, అక్ష్ర్మ్ తమస  లీయతే" అని కదా ల్య 

కరమము చ బుతార్ు. అనిా ఆతాల్ జఞా నమును కప ావ సుా ేంద  కనుక ఈ  తమసుసన్  ఇకుడ మృతుయవు 
అని చ బుతార్ు. 
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నేను: అేంట ేఇవనీా ప్ర్మాతాతో ల్యము ప్ ేందుతాయ అేంటే మఱ ి... 

మామయో: మర్చి పో్యనటుి న్ాావు, గుర్ుా  చేసాా ను. 

"ప్ృథ వయప్ుస ప్లాీయతే ఆప్ః తేజస  లీయేంత ేతేజో వాయౌ లీయత ేవాయుః ఆకాశే లీయతే ఆకాశమ్ 

ఇేంద యాేష్ు ఇేంద యాాణ  తన్ాాతేషా్ు తన్ాాతాాణ  భూతాదౌ లీయేంత ేభూతాద ః మహతి లీయతే, మహాన్ 

అవయకేా లీయతే, అవయకామ్ అక్ష్రే్ లీయతే, అక్ష్ర్మ్ తమస  లీయత,ే తమః ప్ర్ే దేవ ఏకీ భవతి" అని కదా 
శుర తి. అేంటే ప్ృథ వి జల్ముల్ల్ో ల్యమవుతుేంద  అని ప్ాార్ేంభేంచి వర్ుసగా చ బుతూ, "తమః ప్ర్ే దేవ 

ఏక ీభవతి" అని చివర్కు "ఈ తమసుస ప్ర్మాతాతో అవిభాజయ స ూతిల్ో అతి సథక్ష్ా దశల్ో 
ఐకయమయనటుి  ఉేంటుేంద " అనికదా అన్ాార్ు.  అేంటే "పో్ కుేండా ప్ర్బహాాతో అవిభాజయ స ూతిల్ో 
ఉేంటుేంద " అనామాట.  

 

"న కర్ాావిభాగాద తి చేత్ న అన్ాద తావత్ ఉప్ ప్దయతే చ అప  ఉప్ల్భయతే"  అను ఱ ేండవ అధ్ాయయముల్ో 
బహాా సథతమాుల్ో ఈ వివర్ాల్ు ఇేంకా త ల్ుసాా య. 

ఇల్ా, తననుేండ ివ ర్యనవిగా చ ప్ాశకయము కానేంత సథక్ష్ాముల్గుటచేత ప్ర్మాతాతో ఏకీ భూతముల్ెై 
అతయేంత సథక్ష్ాముల్గు చేతన్ా చేతన ప్దార్ూముల్ు శర్ీర్ముగా కల్ద యు, "ఏకమేవ అద వతీయమ్" 

అనాటుి గా ఒకుటియు, అద వతీయమును, నిర్తిశయానేందమును, సర్వజామును, సతయ సేంకల్ామును 
అగు ప్ర్బహాాము సాష్టమగు న్ామ, ర్ూప్ విభాగముల్ు గల్ చిదచిదవసుా వుల్ు శర్ీర్ముగా కల్ద  
కావల్ెనను సేంకల్ాముతో జగదాకార్ముగా ప్ర్ిణమిేంచినటుి  "సః అకామయత బహుసాయమ్ 

ప్జాఞయేయేతి స తప్ః అతప్యత స తప్ః తప్ాా ా ఇదమ్ సర్వమ్ అసృజత యద దమ్ కిేంచ తత్ సృష్ాట ా 
తదేవ అనుప్ాావిశత్ తదనుప్వాిశయ సత్ చ తయత్ చ అభవత్ నిర్ుకామ్ చ అనిర్ుకామ్ చ నిల్యనమ్ చ 

అనిల్యనమ్  చ విజఞా నమ్ చ అవిజఞా నమ్ చ సతయమ్ చ అనృతమ్ చ సతయమ్ అభవత్" మొదల్ెైన శుర తి 

వాకాయల్ు చ బుతాయ. ఈ వాకాయల్ అర్ూము ఇేంతకు ముేందు చ ప్ుాక ని ఉన్ాాము కనుక ఇప్ుాడు మళ్ళు 
వివర్ిేంచడేం ల్ేదు.  

నేను: సేంగరహేంగా ఒకు సార్ి స ేంహావల్ోకనము చేయేండి మామయయ. గుర్ుా కు వసుా ేంద .  

మామయో: ఇేంతకు ముేందు చ ప్ుాకునా అేంతర్ాయమి బాాహాణముల్ో వాకాయల్కు అర్ూము 

త ల్ుసుకదా. "ఎవడు ప్ృథ వి యేందునా వాడ ై ప్ృథ వికి ల్ోప్ల్ల వాడో , ఎవనిని ప్ృథ వి ఎఱుగదో , ఎవనికి 
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ప్ృథ వి శర్ీర్మో, ఎవడు ప్ృథ వి ల్ోప్ల్లవాడ ై నియమిేంచువాడో  ...ఇల్ాగే మిగతా వాటికీ అర్ూము 
చ ప్ుాకోవాల్ల.  

"యసయ ఆప్ః శర్ీర్మ్..." మొదల్ెైన వాకాయల్కు జల్ముల్ు ఎవనియొకు శర్ీర్మో..... అేంట  అర్ూేం 
చేసుకోవాల్ల.  

"ప్ృథ వయప్ుస ప్లాీయతే ..." మొదల్ెైన వాకాయల్కు ప్ృథ వి జల్మునేందు ల్యమగును...అేంట  

కరమముగా అర్ూము కదా. 

ఇేంక "సః అకామయత..." (త ై. ఆ. 6-2) మొదల్ెైన వాకాయల్కు "అతడు న్ ను అన్ కముల్ు కావల్యును 
అని సేంకల్లాేంచ ను, అతడు ఆల్ోచన చేస  ఇద  అేంతయు సృజేంచ ను.  

చేతన్ా చేతన సవర్ూప్మయుయను, ప్ర్బహాాము సతయమే అనగా తన సవర్ూప్, సవభావముతో నునాదే 
ఆయ ను". అేంట ేఆయనకు తన  అప్హత ప్ాప్ాతావద  గుణాల్కేమీ భేంగము కల్ుగల్ేదనామాట.  

 

"దానిని సృష్ టేంచి దానిల్ోన్  ప్వా శేంచ ను. దానిల్ో ప్వా శేంచి వికార్ము కల్ద యు, వికార్ము ల్ేనిద యు 
ఆయ ను.  

విజఞా నము కల్ద యు, విజఞా నము ల్ేనిద యు ఆయ ను. చేతన్ా చేతన సవర్ూప్మగు ప్ర్బహాా ఈ 

విధముగా సతయముగాన్  యుేండ ను. " 

ఈ శుర తి వాకాయల్ వల్న "ప్ర్మాతానుేండియే చేతన్ా చేతనముల్ు వచాియని,ఆయన వాటిల్ో ప్వా శేంచి 

న్ామ, ర్ూప్ వాయకర్ణము చేసెననీ, కాని ఈ ప్కాిరయల్ో ఆయన యొకు అప్హత ప్ాప్ాతావద  గుణాల్కేమీ 

భేంగము కల్ుగదనీ" త ల్ుసోా ేంద .  

నేను: ఆ వాకాయల్ల్ో "తప్ః" అని వచిినద , దానికి అర్ూమేమిటి.  

మామయో: ఇకుడ "తప్"శశబ్ము ఇేంతకు ముేందునా జగతుా  యొకు ఆకార్మును గూర్ిిన 

ఆల్ోచన్ా ర్ూప్మగు జఞా నమును త ల్ుప్ుతుేంద . ఎేందుకేంటే "యసయ జఞా నమయమ్ తప్ః" అనాటుి  

ప్ూర్వము తాను సృజేంచిన జగదాకార్ముననుసర్ిేంచి అటుల్న్  ప్కాృత సృష్ ట  కూడా జర్ుగుతుేంద  అని 

చ ప్ాడానికనామాట. "సథర్ాయ చేందామసౌ ధ్ాతా యథా ప్ూర్వమ్ అకల్ాయత్ ద వమ్ చ అేంతర్ిక్ష్మ్ 

అథోసువః" అనియు "యథర్ుా ష్వృతుల్లేంగాని న్ాన్ా ర్ూప్ాణ  ప్ర్యయే దృశయేంతే తాని తాన్ యవ తథా 
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భావాయుగాద ష్ు" అేంట  చ పపా శుర తి వాకాయల్ు ప్ర్మాతా సర్వ కల్ాముల్ యేందు ఒక ేవిధముగా 
జగతసృష్ ట చేసపడని చ బుతాయ. 

సవయముగా అప్ర్ిచిేనుాడును, జఞా న్ానేంద సవర్ూప్ుడును, అతయేంత సథక్ష్ాముల్ును, 
అసతుల్ాముల్ును, సవలీల్ోప్కర్ణముల్ును అయన చేతన్ా చేతన ప్దార్ూముల్ు శర్ీర్ముగ కల్లగిన 

చేతన్ా చేతన మయుడగు ప్ర్మాతా విచితమాుల్ును, అనేంతముల్ును అయన కీరడోప్కర్ణముల్ను 
కల్ుగ జేస క నుటక   సవశర్ీర్భూతముల్గు జీవ, ప్కాృతి సమష్ ట మొదల్ుక ని మహా భూతముల్ వర్కు 
తనను తత్ాాసుా  శర్ీర్ునిగ ప్ర్ిణమిేంప్ జేస క ని,  తతావదవసుా మయుడ ై మర్ల్ "సత్" అనియూ, "తయత్" 

అనియూ  శబ్ముల్చే త ల్ాబడు విచిత ాచేతన్ా చేతన మిశరమముల్ు అగు దేవాద  సాూ వర్ాేంతముల్గు 
ప్దార్ూముల్తో చేర్ి యుేండు జగతుా గ అయనటుి  చ ప్ాబడినద .  

"తదేవ అనుప్వాిశత్ అనుప్ావిశయ..." మొదల్ెైన వాకయముల్ు "కార్ణావసూ  యేందు నునాటిట ప్ర్మాతాయే 
కార్య ర్ూప్ముగా కూడా ప్ర్ిణమిేంచునటిట ప్దార్ూమునకు అేంతర్ాతాగా ఆయా ప్దార్ూముల్ుగ అయనద " 
అని చ బుతాయ. 

ఇటుి  ప్ర్మాతా చేతన్ా చేతన ప్దార్ూ సమూహ ర్ూప్మగు జగతుా గ ప్ర్ిణమిేంచినప్ుాడు, దోష్ముల్నీా 

శర్ీర్మునకు మాతమాు సేంబేంధ్ ేంచి యుేండి ప్ర్మాతాకు వర్ిాేంచవు. అనిా వికార్ముల్ును 
అచేతన్ాేంశముతో సేంబేంధ్ ేంచినవి... 

 

నేను: అేంట!ే 

మామయో: ఇేంతకు ముేందు అనుకున్ాాము కదా, మనకు వచిిన ర్ోగము శర్ీర్ానికి కాని ఆతాకు 

కాదు అని. అల్ాగే ఆ దోష్ాల్ు ప్ర్మాతాకు సేంబేంధ్ ేంచక అనిా వికార్ముల్ును అచేతన్ాేంశమునకు 
సేంబేంధ్ ేంచినవ ైననథ, ప్ర్మాతాయే కార్య వసుా వు.  

అటిట అవసూల్ో నుేండు చేతన్ా చేతన ప్దార్ూముల్ను నియమిేంచునద  అేంతర్ాయమి అయన ప్ర్మాతా.  

ఆయన అప్ర్ిచిేనా జఞా న్ానేంద మయుడ ై జగతార్ివరా్న ర్ూప్మగు కీరడతో ప్వార్ిాేంచును 

ఈ విష్యమున్  "సతయమ్ చ అనృతమ్ చ సతయమ్ అభవత్" అను వాకయము త ల్ుప్ుతోేంద . న్ాన్ా 
విధముల్ెైన చేతన్ాచేతన ప్దార్ూముల్ుగ ప్ర్ిణమిేంచునద ైనను, ప్ర్బహాా సతయముగన్  ఉేండును అనగా 
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నిర్సా నిఖిల్ దోష్ముగను, అప్ర్ిచిేనా జఞా న్ానేంద ైక మయముగను, ఏక ర్ూప్ముగను ఉేండును అని 

అర్ూము.  

సకల్ చేతన్ా చేతన ప్దార్ూముల్ును అనగా సథక్ష్ా దశ యేందుేండునవి గాని సథూ ల్ దశ యేందుేండునవి 

గాని అనిాయును ప్ర్మాతాకు కీరడోప్కర్ణముల్ు. జగతసృష్ాట యదుల్ు భగవానునికి కీరడ యని వాయస, 

ప్ర్ాశర్ాదుల్ు "అవయకాా ద  విశేష్ాేంతమ్ ప్ర్ిణామర్ిా సేంయుతమ్ కీరడా హర్ేః ఇదమ్ సర్వమ్ క్ష్ర్మ్ ఇతి 

ఉప్ధ్ార్యతామ్" అనగా "సథక్ష్ాము మొదల్ు, సథూ ల్ ప్దార్ూముల్ వర్కు సర్వమును భగవేంతుని కీరడ. 

దీనినేంతనథ క్ష్ర్మని ఎఱుగుము" అనినీా, "కీరడతో బాల్కసపయవ చేష్ాట మ్ తసయ నిశామయ" అనగా 
"ఆటల్ాడు బాల్ుని వల్ె సర్ేవశవర్ుని చేష్టల్ను ఎఱుగుము" అనినీా "బాల్ః కీరడనక  ః ఇవ" అనగా 
"బాల్ుడు ఆటల్ాడు ఉప్కర్ణముల్ వల్ె"  అనినీా త ల్లా యున్ాార్ు.  

నేను: ప్ర్మాతాకు ఈ సృష్ాట యదుల్ు "కీరడ" మనమేందర్మూ ఇల్ా బాధల్ు ప్డుతూేంటే ఆయనకు ఆట 

అని అర్ూమా, ఏదో  సామ త చ ప ానటుి ..... 

మామయో: అకుడ "కీరడ" అేంట ే"తనకేమీ ప్యాోజనము ల్ేకుేండా" అని అర్ూము. ఈ సృష్ాట యదుల్కు 

కార్ణము అన్ాద  కర్ా వాసన్ా ప్భాావితుల్ెై, సేంసార్ చకరముల్ో క టుట  మిటాట డుతునా జీవుల్ను తన 

వద్కు చేర్ుిక ని, వార్ికి ప్ర్ిప్ూర్ాణ నవర్త నితయ, అనవధ్ కాతిశయానేందమును ప్ాసాద ేంచ వల్ెనను 
ఆయన యొకు అననయ ప్ాయోజన్ానుప్ాాణ తమ ైన అప్ార్ కర్ుణ చేత మనకు మళ్ళు మళ్ళు 
అవకాశముల్ను ఇచేి ప్ాయతామే. అేంటే ఈ సృష్ ట కార్యకరమమేంతా మనక ఱక ే తప్ా ఆయన తన 

ప్యాోజన్ానిా ఉదే్శేంచి కాదు.  

ఇేంకా ఈ వివర్ాల్ు 2 వ అధ్ాయయముల్ో "ల్ోకవతుా  లీల్ా క  వల్యమ్(2-1-33)" అనా బహాా సథతమాు 
వద్ చథడవచుిను.  

ఏతావతా, ప్ర్బహాా జగదథాప్ముగా ప్ర్ిణమిేంచిన్ా సకల్ వికార్ముల్ు అనగా మార్ుాల్ు బహాాము 
యొకు శర్ీర్మ ైన చేతన్ా చేతన ప్దార్ూముల్కు సేంబేంధ్ ేంచినవి అని త ల్ుసోా ేంద . ప్ర్బహాా యొకు శర్ీర్ 

భూతముల్గు చేతన్ా చేతనముల్ు ప్ళా్య కాల్మున విభజేంచి, కనిాేంచుటకు అర్హమ ైన సథక్ష్ా స ూతిని 

ప్ ేందుటచే ప్ర్బహాా తో ఏకీభవిేంచిననథ, "అసాాన్ మాయీ సృజయతే విశవమేతత్ తస ాేంశి అనయః 
మాయయా సనిార్ుదధ ః" అను శేవతాశవతర్ ఉప్నిష్త్ (4-9) వాకయము అనగా "మాయ గల్వాడు 
ప్ర్మాతా జగతుా ను సృష్ టసుా న్ాాడు, ఈ జగతుా ల్ో మాయ చేత నిర్ోధ్ ేంచ బడిన జీవుడు వ ఱొ కడు" 
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మొదల్ెైన శుర తుల్ల్ో జీవాతా, ప్ర్మాతా భనాముల్ు అని చ ప్ాడేంవల్న, జీవుని అన్ాద  కర్ా వాసన్ా 
దథష్ తముల్ెైన హ్యముల్ు అఖిల్ హ్య ప్తాయనీకుడ ైన ప్ర్మాతాకు వర్ిాేంచవు. 

మనుసాృతి కూడా "సః అభధ్ాయయ శర్ీర్ాత్ సావతిససృక్షుః వివిధ్ాః ప్ాజఞః అప్ ఏవ ససర్ాజ దౌ తాను 
వీర్యమప్ాసృజత్" అని ప్ర్మాతా తన శర్ీర్ము నుేండియే వివిధముల్ెైన ప్జాల్ను సృష్ టేంచి నటుి  

చ బుతుేంద .  

అల్ాగే, శుర తుల్నీా కూడా ప్ర్మాతా దోష్, వికార్ ర్హ తమన్  కదా చ బుతాయ.  

కనుక ప్ర్మాతాయే జగతుా నకు ఉప్ాదాన కార్ణమనీ, అయనను జగతుా నకు వర్ిాేంచు హ్యముల్ు 
ప్ర్మాతాకు వర్ిాేంచవనీ సాష్టేంగా త ల్ుసాో ేంద . 

నేను: కాని, ఇల్ా నిమితా కార్ణమూ, ఉప్ాదాన కార్ణమూ ఒకుటిగాన్  ఉనా ఒకు ఉదాహర్ణమ ైన్ా 

చ ప్ాల్ేదు. మనకు ప్పా్ేంచముల్ో కనప్డేవి కుమార్ి, మనుా వల్ె నిమితా, ఉప్ాదాన కార్ణాల్ు 
సాధ్ార్ణముగా వ ఱుగాన్  ఉేంటాయ కదా!  

మామయో: దానికి తర్ువాతి సథతమాు చథడాల్ల  

అమమ: తర్ువాతి సథతాము ఏమిటి మామయాయ! 

మామయో:  

"యోనిశి హ  గయీత.ే....1-4-28" 

అేంటే 

యోనిశి: యోని గనథ 

గీయత ేహ : చ ప్ుాచున్ాార్ు కదా! 

అనగా 

ప్ర్బహాా శాసారమునేందు యోని శబ్ము చేత చ ప్ాబడు చున్ాార్ు కనుక అటుి  త ల్ుసాో ేంద . 

అమమ: క ేంచ ేం వివర్ిేంచేండి మామయాయ! 
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మామయో: అల్ాగేనమాా, ర్ామానికి ఇేంకా  సేంశయముల్ు తీర్ినటుి  ల్ేదు. అసల్ు ఉప్ాదానము అేంటే 

ఏమిట!ి "భావి సథూ ల్ావసాూ వతః ప్ూర్వ భావి సథక్షణావసాూ యోగి యత్ కార్ణమ్ తదుప్ాదానమ్" అని 

నిర్వచనము. అేంట ేఇక ముేందు సథూ ల్ావసూను ప్ ేందబో వుచు తతూార్వము సథక్షణావసూను కల్లగి 
యునా కార్ణ వసుా వును ఉప్ాదాన కార్ణము అని అేంటార్ు. మనమికుడ గరహ ేంచవల్స నద  కార్ణ స ూతి 

యేందు సథక్ష్ా స ూతిల్ో నునా చిదచితుా ల్ు ప్ర్మాతాతో అప్ృథకిసదధ  స ూతిల్ో నుేండును కనుక, అవి విశష్ట  
బహాా సవర్ూప్ాేంతర్ూభతముల్ు. అవ  సృష్టయనేంతర్ము సథూ ల్ ర్ూప్మును ప్ ేందుతాయ. అేందువల్న 

ప్ర్బహాామే ఉప్ాదాన కార్ణము అని అర్ూము. ఇేంక ఈ సథతమాుల్ో ఉప్నిష్తుా ల్ు సో దాహర్ణముగా 
ప్ర్బహాాన్  సకల్ జగతుా నకు ఉప్ాదాన కార్ణముగా ఎల్ా చ బుతున్ాార్ో చథదా్ ము. 

ముేండకోప్నిష్త్ "కర్ాా ర్మీశమ్ ప్ుర్ుష్మ్ బహాా యోనిమ్" (ముేం. 3-1-3) అని  "ఈ జగతుా ను 
సృష్ టేంచి నియమిేంచేవాడథ (అనగా నిమితా కార్ణము), యోనిమ్ (అనగా ఉప్ాదాన కార్ణము) అయ 

ఉనా ప్ర్మ ప్ుర్ుష్ుడిని" అని ప్ర్మాతా జగతుా నకు నిమితా ఉప్ాదాన కార్ణముల్ు కూడా  అని  

చ బుతునాద . 

అల్ాగే అదే ముేండకోప్నిష్త్ ల్ో "యదథభత యోనిమ్ ప్ర్ిప్శయేంతి ధ్ీర్ాః" (ముేం 1-1-6) అని "జఞా నుల్ు 
దేనిని భూతముల్కు యోనిగా(ఉప్ాదాన కార్ణముగా) త ల్ుసుక ను చున్ాార్ో" అని జగతుా నకు 
ప్ర్మాతాయ ేఉప్ాదాన కార్ణముగా నిర్వచిసోా ేంద .  

యోని శబ్ము ఉప్ాదాన కార్ణమును చ బుతోేందని, అదే ముేండకోప్నిష్త్ ల్ో "యథోర్ణన్ాభః సృజతే 
గృహణ తే చ యథా ప్ృథ వాయమ్ ఓష్ధయః సేంభవేంతి యథా సతః ప్ుర్ుష్ాత్ కేశల్ోమాని తథాక్ష్ర్ాత్ 

సేంభవతీహ విశవమ్(ముేం 1-1-8) "అని ఉదాహర్ణ ప్ూర్వకేంగా వివర్ిేంచేర్ు. 

అనగా "సాల్ె ప్ుర్ుగు తనల్ోనుేండి దార్ముల్ను ఎటుి  సృజేంచి తిర్ిగ ివాటిని తాన్  ల్ోప్ల్కు ఎల్ా 
ఇముడుికుేంటుేందో , భూమిల్ోేంచి ఎన్ోా ర్కాల్ ఓష్ధుల్ు ఎల్ా ప్ేండుతున్ాాయో, జీవమునా 

ప్ుర్ుష్ుని శర్ర్ము నుేండి ర్ోమాల్ు ఎల్ా ప్ుడుతున్ాాయో అల్ాగే ప్ర్మాతా నుేండి ల్ోకము 
ప్ుడుతోేంద ." అని అర్ూము కదా. ఇకుడ మూడు దృష్ాట ేంతముల్ చేత ప్ర్మాతాయే నిమితా, ఉప్ాదాన 

కార్ణముల్ు అనా విష్యానిా ప్తాిప్ాద సుా న్ాార్ు. సాల్ె ప్ుర్ుగు చథడు, తాన్  నిమితా కార్ణము, 
ఉప్ాదాన కార్ణము అయ గూడు నిర్ిాేంచడేం ల్ేదా. అల్ాగే ప్ృథ వి తాను యథావస ూత ర్ూప్ముగ ప్ల్ు 
ఓష్ధుల్కు కార్ణమ ై యుేంటుేంద . జీవిేంచి యునా మనుజుని నుేండ ిర్ోమాదుల్ుదభవిేంచుతాయ. ఈ 

దృష్ాట ేంతాల్ల్ో నిమితా కార్ణము అనగా కరా్, ఉప్ాదాన కార్ణము అనగా ప్ర్ిణామము చ ేందు ప్దార్ూము 
కూడా ఒకుట.ే అటుల్న్   ప్ర్మాతా కూడా తాన్  సమసా జగతుా నకు నిమితా, ఉప్ాదాన కార్ణాల్ు 
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అవుతాడనామాట.  ఒక సామానయ మ ైన క్షుద ాజీవి సాల్ెప్ుర్ుగుకు సాధయమ ైనద  సర్వ విధ శకిా 
యుకుా డును, ప్ుర్ుష్ో తాముడును అయన ప్ర్మాతాకు సాధయము కాదనడేం దుసాసహసము కాదథ.  

పెై ఉప్నిష్దావకాయల్ వల్న ప్ర్మాతాయ ేఈ సమసా జగతుా నకూ నిమితోా ప్ాదాన కార్ణముల్ు ఱ ేండథ 

అని అనడేం ల్ో ఏ సేందేహమూ ల్ేదు అని త ల్ుసాో ేంద .  

నేను:దనీితో ఈ అధ్ కర్ణము కూడా ముగిస నదమాా. 

అమమ: బాగుేంద  మామయాయ, ఈ అధ్ కర్ణముల్ో, ప్ర్మాతాను త ల్ుసుకుేంటే సమసాా నీా త ల్ుసు 

కోవడేం అవుతుేందని శుర తుల్ యేందు ప్తాిజా చేయబడి నేందున, ప్ర్మాతా ఒకు నిమితా  కార్ణమే 

అయత ేప్ర్మాతాను త ల్ుసుకోవడేం వల్న జగతుా ను త ల్ుసు కోవడేం సాధయము కాక ప్ో వడేం వల్ననథ, 

ఈ జగతసృష్ ట కి ముేందు ప్ర్మాతా ఒకుడే ఉన్ాాడని శుర తుల్ు చ ప్ాడేం వల్న జగతుా  ఉప్ాదాన 

కార్ణముగా ముేందు నుేండీ ఉేండడేం సేంభవము కాక ప్ో వడేం వల్ననథ, ప్ర్మాతా తాన్  
అన్ కముల్ుగా అగుదునని (అనగా ఉప్ాదాన కార్ణము కూడా తాన్  అనాటుి ) సేంకల్లాేంచి సృష్ ట  కార్యము 
చేస నటుి  శుర తుల్ యేందు చ ప్ాబడి యుేండుట వల్ననథ,  యజుర్ష్టకము మొదల్ెైన శుర తుల్ల్ో నిమితా, 

ఉప్ాదాన కార్ణ సవభావాల్ు ఱ ేండథ ప్ర్మాతాకు ఉేండునని చ ప్ాబడి యుేండుట వల్ననథ, 

"తదాతాానమ్ సవయమ్ అకుర్ుత" మొదల్ెైన శుర తి వాకయముల్ల్ో ప్ర్మాతాయే సృష్ ట కరా్ గాను, 
విష్యముగానథ చ ప్ాబడి యుేండడేం వల్ననథ, వికార్ముల్ు ల్ేని ప్ర్మాతా ప్ర్ిణమిేంచడేం అేంట ే

సృష్ టకి ప్ూర్వము సథక్ష్ా ర్ూప్ముల్ల్ోనునా చేతన్ాచేతనముల్ు సృష్టయనేంతర్ము సథూ ల్ ర్ూప్ానిా 

ప్ ేందడమేనని, దీని వల్న ప్ర్మాతా యొకు నిఖిల్ హ్య ప్తాయనీకతకు ఏవిధమ ైన భేంగము కల్ుగదనీ, 

ముేండకోప్నిష్త్ ల్ో సాల్ె ప్ుర్ుగు మొదల్ెైన ఉదాహర్ణముల్ు చ బుతూ సాల్ెప్ుర్ుగు తాను గూడు 
కటుట కునాప్ుాడు తాన్  నిమితా, ఉప్ాదాన కార్ణముల్ు అయనటుి  ప్ర్మాతా కూడా ఈ జగతుా నకు 
నిమితా, ఉప్ాదాన కార్ణముల్ుగా నుేండునని చ ప ాయునాేందుననథ ఈ సమసా జగతుా నకూ ప్ర్మాతా 
నిమితా కార్ణమే కాక ఉప్ాదానకార్ణము కూడా అనా విష్యము త ల్లస ేంద .  

మామయో: ర్ామేం, నీకేమయన్ా అర్ూమయనటుి నాదా! 

నేను: అర్ూమయనటుి నాద  మామయాయ, ఎేంతవర్కూ నిల్ుసుా ేంద  అనాద  ఆచార్య కృప్. ఈ మొదట ి

అధ్ాయయము 4 వ ప్ాదము సార్ాేంశము అర్ూమయనేంత చ ప్ాడానికి ప్యాతిాసాా ను, తప్ుాల్ుేంటే 
సర్ిచేయేండ.ి 
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ఈ అధ్ాయయముల్ో  ఇేంతవర్కూ చదువుకునా 4 ప్ాదమున ప్ూర్వ ప్క్ష్ము ముఖయేంగా సాేంఖయ 
దర్శనము . అేందు వల్న ఈ అధ్ాయయముల్ో సాేంఖయ దర్శనమును సమర్ిూేంచునటుి  గోచర్ిేంచు 
వివిధముల్ెైన శుర తి వాకయముల్ను తీసుక ని వాటిక ిసర్ి అయన అర్ూ ప్తాిప్ాదనము చేసుా న్ాార్ు 
భగవదాామానుజుల్ు. ముేందుగా "ఆనుమానికాధ్ కర్ణముల్ో" కఠోప్నిష్త్ ల్ో "మహతః ప్ర్మ్ అవయకామ్ 

అవయకాా త్ ప్ుర్ుష్ః ప్ర్ః"  అను వాకయముల్ను తీసుక ని వాటిల్ో చ ప్ాబడిన "అవయకాము" అేంటే మూల్ 

ప్కాృతి కాక జీవునికి ధర్ా సాధనమ ైన శర్ీర్మనీ, అేందువల్న ఆ మేంతాముల్ో చివర్కు చ ప్ాబడుతునా 

వాడు ప్ర్మాతాయే అని వివర్ిేంచేర్ు. "చమసాధ్ కర్ణము" నేందు శేవతాశవతర్ ఉప్నిష్తుా ల్ో "అజఞమ్" 

"అవయకామ్" అను శబ్ముల్ు "అబహాాాతాకమ ైన మూల్ ప్కాృతి చ ప్ా బడల్ేదనీ, బహాాాతాకమ ైన 

ప్కాృతియ ేచ ప్ాబడినదనీ, "సేంఖోయప్సేంగరహాధ్ కర్ణము" ల్ో బృహదార్ణయకోప్నిష్తుా  నేందునా  "ప్ేంచ 

ప్ేంచ జన్ాః.." అను మేంతాముల్ో చ ప్ాబడినవి సాేంఖయ దర్శనముల్ో చ ప్ాబడిన తతావాముల్ు కాక 

ప్ాాణాదుల్నీ, అచిట "యస ాన్" అని చ ప్ుాట చేత సర్వ తతాాముల్ు ప్ర్మాతాన్  ఆశరయేంచి 

యుేండునని ప్తాిప్ాద ేంప్బడుతోేందనీ, "కార్ణతావధ్ కర్ణము" ల్ో ఆకాశము మొదల్ెైన 

కార్యముల్కనిాటిక ీకార్ణముగా చ ప్ాబడిన ప్ర్మాతాయే సమసా జగతుా నకూ జగతాుర్ణముగా 
చ ప్ాబడుతునాదనీ, "జగదావచితావధ్ కర్ణము" ల్ో కర్ా వశుయడ ైన జీవుడు గాని, అటిట జీవుని చే 
అధ్ ష్ ఠ ేంచబడిన ప్కాృతి గాని జగతాుర్ణము కాదనీ, జగతాుర్ణతవము ప్ర్మాతాకే వర్ిాసుా ేందనీ, 

"వాకాయనవయాధ్ కర్ణము" ల్ో బృహదార్ణయకోప్నిష్తుా  నేందు "ఆతాా వా అర్ ేదషా్టవయః..." మొదల్ెైన 

మేంతాాల్ల్ో "ఆతాా" అనా ప్దమును జీవాతాకూ, ప్ర్మాతాకూ కూడా ఉప్యోగిేంచడానికి కార్ణము 
"ఒక వసుా వు త ల్లస క నిన సమసామూ త ల్లయునని" త ల్ుప్ు ఉప్నిష్దావకాయనిా అనుసర్ిేంచి, ప్ర్మాతా 
గుర్ిేంచి త ల్లసపా  జీవాతా గుర్ిేంచి త ల్లస నటేి  కనుక అల్ా ఉప్యోగిేంచేర్ని ఆశార్థుయల్ వార్ు అేంట,ే అటుి  

కాక జీవయతరమణము అయనప్ుాడు ముకాా తాకు ప్ర్మాతా తో సమానముగా గుణాష్టకావిర్ాభవము 
కల్ుగుట వల్న జీవ వాచక శబ్మున్  ప్ర్మాతాకు కూడా ఉప్యోగిేంచడేం జర్ిగిేందని "ఔడుల్ోమి 

ఆచార్ుయల్ు" అభప్ాాయప్డగా, కాశకృతుసనల్ వార్ు "జీవాతా కు అేంతర్ాయమిగా ప్ర్మాతా ఉేండడేం 
వల్న, శర్ీర్, శర్ీర్ ిసేంబేంధమునా జీవ, ప్ర్మాతాల్కు  జీవ వాచక శబ్మున్  ఉప్యోగిేంచడేం జర్ిగిేంద  
అని వివర్ిేంచేర్నీ, వీరి్ అభప్ాాయమే భగవదాాదర్ాయణుల్ు, ర్ామానుజుల్ు కూడా సీవకర్ిేంచేర్ు అనీ, 

"ప్కాృతయధ్ కర్ణము" ల్ో ఈ సృష్ టకి మూల్ ప్ాకృతి ఉప్ాదాన కార్ణము కాదనీ, ప్ర్మాతాయే ఈ 

జగతుా నకు నిమితా కార్ణమూ, ఉప్ాదాన కార్ణమూ కూడా అనీ, శుర తుల్నీా ఆ విష్యమే 

చ బుతున్ాాయనీ, ముేండకోప్నిష్త్ ల్ో చ ప్ాబడిన "సాల్ె ప్ుర్ుగు తాన్  నిమితా, ఉప్ాదాన కార్ణముగా 
తన గూడు కటుట క నుట మొదల్ెైన దృష్ాట ేంతాల్ు" కూడా ప్ర్మాతాయ ేజగతుా నకు నిమితా, ఉప్ాదాన 

కార్ణముల్ు అనా విష్యాన్ ా సాష్టము చేసుా న్ాాయనీ అర్ూమయేంద .  
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మామయో: బాగుేంద . 

అమమ: దీనితో ఈ అధ్ాయయము ప్ూరాి్ అయనటేిన్ా మామయాయ! 

మామయో:  

ముగిేంప్ుగా ఉనా ఒకు సథతాానిా ఒక అధ్ కర్ణము గా చ బుతార్మాా! 

అమమ: ఏమిటద  మామయాయ! 

8.సరా వాోఖ్ాోనవధికరణము: 
మామయో:  

"సర్వ వాయఖాయన్ాధ్ కర్ణము" అని. దీనిల్ో సథతమాు 

"ఏతేన సర్ేవ వాయఖాయతాః వాయఖాయతాః....1-4-29" 

అేంటే 

ఏతేన: ఇేంత వర్కూ 

సర్ేవ: (శుర తుల్ల్ోని) అనిా (కార్ణ) వాకయముల్ూ 

వాయఖాయతాః: వాయఖాయనిేంచబడినవి. 

వాయఖాయతాః: వాయఖాయనిేంచబడినవి. 

అనగా 

ఇేంత వర్కూ శుర తుల్ల్ోని అనిా (కార్ణ) వాకయముల్ును వాయఖాయనిేంచబడినవి 

న్ ను: వాయఖాయతాః అని ఱ ేండు సార్ుి  ఎేందుకు వాడేర్ు.  

మామయో: అధ్ాయయము సమాప ా  అయేందని సథచిేంచడానికి. అద  ప్దధతి.  
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తర్ువాత "వాయఖాయతాః" అని చ ప్ాడేం వల్న ఆేంజన్ య సావమి సీతమాను చథచి వచిి తన వానర్ 

వీర్ుల్కు విష్యేం చ ప ానప్ుాడు "దృష్ాట  సీతా" అని ప్ాాముఖయత సీతమాకు ఇచిి తన "న్ ను చథచేను" 
అని తన పపర్ు, గొప్ాదనము చ ప్ాకుేండా ప్ల్లకినటుి , వాయస భగవానుల్ తన పపర్ు ఎకుడా ల్ేకుేండా 
"వాయఖాయతాః" అని వాడేర్ు. అద ీమన ఋష్ుల్ గొప్ాదనము.  

ఇేంక "సర్ేవ" అని ప్తాిజా చేయడేం వల్న మఱ ిఇేంక సేంశయానికి తావు ల్ేకుేండా అనిా విష్యాల్ూ 

వాయఖాయనిేంచబడినవి అని చ బుతున్ాార్ు.  

న్ానాగార్ు: నిజమే, ఇల్ా చ ప్ాడానిగి చాల్ా హృదయ వ ైశాల్యము, జఞా న వ ైశదయము, మన్ో ధ్ ైర్యము,  
ప్ర్ిప్ూర్ణ విష్య ప్ాజఞా ప్ాటవము ఉేండాల్ల. ల్ేకప్ో తే "సర్ేవ" అేంట  challenge చేస నటుి  "అనీా 

చ ప్ాబడినవి" చ ప్ాల్ేర్ు కదా.  

మామయో: "వాయసాయ విష్ుణ ర్ూప్ాయ వాయస ర్ూప్ాయ విష్ణవ  " అని అేందుక ే 

ఆయనను సాో తమాు చేసాా ము కదా! "విష్ుణ  సహసనా్ామమ ైన్ా, భగవదీగ త అయన్ా, బహాా సథతాాల్ెైన్ా 
ఆయన మనకు పెటిటన భక్షే కదా! వాయస, వాలీాకి మహర్ుష ల్ు ల్ేకపో్ తే మనకు ఈ వ ద వాజాయము ఏమీ 

అేంద  ఉేండేదే కాదు.  

అమమ: నిజమే మామయాయ, బాగా చ పపార్ు.  

ఇేంక ఈ సథతాానిా క ేంచ ేం వివర్ిేంచేండ ిమామయాయ! 

మామయో: ఈ అధ్ాయయముల్ో ప్ర్బహాాను గుర్ిేంచి ఎప్ుాడు ఎేందుకని త ల్ుసుకోవాల్ల అని 

ప్ాార్ేంభేంచి, జగతసృష్ాట యదుల్కు కార్ణమ ైన వాడు ప్ర్మాతా అనినీా, ఆ ప్ర్మాతాను శాసారముల్ దావర్ా 
ఆ శాసారముల్ను  సమనవయము చేసుక నుట వల్న  త ల్ుసుక నవల్ెననీ, జీవ, ప్కాృతి తతాా ాల్ు 
ఆయనకు శర్ీర్మనీ, ఆయన్  ఉప్ాసుయడనీ, ప్ర్మార్ూమనీ చ బుతూ, ఈ విష్యముల్ోక దో్ , గొపో్ ా 
సేంశయము కల్లగిేంచ ేవివిధముల్ెైన శుర తి వాకాయల్కు అనిాటినీ ఉటటేంకిేంచి వాటికి సర్ి అయన వివర్ణము 
ప్సాాద ేంచేర్ు భగవదాాదర్ాయణుల్ు, ర్ామానుజుల్ూను.  

నేను: ఆ ప్ర్మాతా, చతుర్ుాఖ బహాా, ర్ుదాాదుల్ు కాక, శీరమన్ాార్ాయణుడే కదా!ఈ విష్యానిా 

ఎకుడా చ ప్ాల్ేదా! 
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మామయో: మనము ఇేంతకు ముేందు ఈ అధ్ాయయముల్ో చథస న మీమాేంసా, న్ాయయముల్ వల్న ఆ 

విష్యము వ ఱే చ ప్ానకుర్ల్ేకుేండా తేట త లి్మవుతూన్  ఉేంద  కదా.  

"సదేవ సో మయ ఇదమగర ఆసీత్ ఏకమేవ అద వతీయమ్" అనగా "సృష్ టకి ముేందు సత్ మాతమేా ఉనాద " 
అనీ "బహాా వా ఇదమగర ఆసీత్" అనీ "ఆతాా వా ఇదమేకమ్ ఏవాగర ఆసీత్" అనగా "సృష్ టకి ముేందు 
బహాా ఒకుట ేఉనాద ", "ముేందుగా ఆతా యే ఉనాద " మొదల్ెైన శుర తి వాకాయల్ల్ో "బహాా" అన్ో "ఆతా" 
అన్  ఇల్ా తప్ా ఎకుడా "న్ార్ాయణ" అని ర్ాల్ేదన్ మో నీ సేంశయము. ఈ వాకాయల్ల్ో జగతాుర్ణానిా 

చ పపా "సత్", "బహాా", "ఆతాా" మొదల్ెైన శబా్ ల్ు సామానయ శబా్ ల్ు. కాని మహా న్ార్ాయణోప్నిష్తుా  ల్ో 
"ఏకోహవ ై న్ార్ాయణ ఆసీత్" అనగా "న్ార్ాయణుడు ఒకుడ ేఉన్ాాడు" మొదల్ెైన వాకాయల్ల్ోవిశేష్ 

శబ్మ ైన  "న్ార్ాయణ" శబ్ము చేత చ ప్ాబడిన వాడ ైన శీరమన్ాార్ాయణుడు మాతామే 

సేంబో ధ్ ేంచబడుతాడు కాని ఇేంద,ా ర్ుదాాదుల్ు కాదు. మనము చదువుకునా వ దాేంత సథతాాల్ బటిట  

1. ఉప్నిష్తుా ల్ల్ో చ ప్ాబడిన ప్ర్బహాా ఒకుడ.ే ఇద్ర్ు, ముగుగ ర్ు ఉేండడానికి కుదర్దు. 
"సదేవ...ఏకమేవ..అద వతీయమ్" అని కదా శుర తి వాకయము. అేందువల్న న్ార్ాయణుడథ ప్ర్బహాాయ,ే 

ర్ుదుాడు కూడా ప్ర్బహాాయే...అేంట  చ ప్ాడానికి వీల్ు కాదు. 

2. ఇేంక ఈశవర్ుడు, శవుడు మొదల్ెైన ప్దాల్ చేత చ ప్ాబడిన వాడు న్ార్ాయణుడా, ర్ుదుాడా, మర్ొకర్ా 
అనా ప్శాా వసుా ేంద . న్ార్ాయణుడని తీసుక ేంటే శవ, ఈశవర్ాద  ప్దాల్ు యౌగికేంగా న్ార్ాయణుడిన్  
చ బుతునాటుి  గరహ ేంచాల్ల.  

అల్ా కాకుేండా ఈ ప్దాల్ు ర్ుదుానికో మర్ొకర్ికో యౌగికేంగా వర్ిాేంప్ చేయాల్ల అేంటే అప్ుాడు "న్ార్ాయన" 

అని చ ప్ాాల్ల తప్ా "న్ార్ాయణ" అని చ ప్ాల్ేము. శుర తుల్ల్ో ఎకుడా జగతాుర్ణముగా న్ార్ాయణుడే 
చ ప్ాబడిన్ాడు కాని "న్ార్ాయనుడు" అని ఎకుడా కనబడదు. "ప్ూర్వ ప్దాత్ సేంజఞా యాగమః" అనా 

ప్ాణ ని సథతమాు ప్కాార్ము "న్ార్ాయణ" అనా ప్దానికి జగతరేస దుధ డ ైన శీరమన్ాార్ాయణుని తప్ా 
వ ఱ వవర్ినీ చ ప్ాల్ేము. 

3. అేంతే కాక శవాద  న్ామాల్కు ల్ేని అర్ూ ప్ాాబల్యము కూడా "న్ార్ాయణ" ప్దానికి ఉనాద . వార్ేందర్ూ 

న్ార్ాయణుని నుేండ ిప్ుటిటన వార్నీ, వాని వల్నన్  ప్వార్ిాేంచుచున్ాార్నీ..."అథ ప్ుర్ుష్ో  హ వ ై న్ార్ాయణో 
అకామయత ప్జాఞః సృజేయేతి ...న్ార్ాయణాత్ బహాాా జఞయతే న్ార్ాయణాత్ ర్ుదోా  జఞయత"ే, 

"న్ార్ాయణాదేవ సముతాదయేంతే న్ార్ాయణాత్ ప్వారా్ేంతే న్ార్ాయణే ప్లాీయేంతే" ఇల్ా సర్వ సృష్టృతవము, 
సర్వ ర్క్ష్కతవము, సర్వ సేంహార్కతవము, సర్ావేంతర్ాయమితవము మొదల్ెైన గొప్ా గుణాల్ు చ ప్ాబడడేం 
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వల్న జగతాుర్ణతవము శీరమన్ాార్ాయణునికే వర్ిాసుా ేంద " అని త ల్ుసాో ేంద . జగతాుర్ణతవము 
ప్ర్బహాాక ేవర్ిాసుా ేంద  కనుక "న్ార్ాయణుడే ప్ర్బహాా" అవాల్ల.  

4. శవాద  శబా్ ల్ు ఉప్నిష్తుా ల్ల్ో 18 చోటి మాతమేా చ ప్ాబడినద , న్ార్ాయణుడు, విష్ుణ వు మొదల్ెైన 

ప్దాల్ు నథఱు సారి్కు పెైగా ఘోష్ ేంప్బడిన్ాయ.  

5. ఇేంతకు ముేందు అధ్ కర్ణాల్ల్ో సామానయముగా అచేతనముల్కు వర్ిాేంచు ప్ాాణాకాశాద  శబ్ముల్ు 
గాని, చేతనముల్కు వర్ిాేంచు ఇేందాాద  శబ్ముల్ు గాని ప్ర్బహాాను చ ప ానప్ుాడు వాటికి అేంతర్ాయమిగా 
ప్ర్మాతాయ ేఉదే్శేంచ బడుతున్ాాడు అని చ ప్ుాకున్ాాము. న్ార్ాయణ శబా్ ర్ూము కూడా "న్ార్ాణామ్ 

అయనమ్ (నర్ సమూహాల్కు సాూ నమ ైన వాడు), "న్ార్ాః అయనమ్ యసయ సః"(నర్ సమూహాల్ను 
సాూ నముగా కల్వాడు) అను వుయతాతాయర్ూముల్ను బటిట  న్ార్ాయణుడే ప్ర్బహాా అనీ, ఆయన్  ఈ 

చేతన్ాచేతనముల్ల్ో అేంతర్ాయమిగా వ ేంచేస  ఉేంటాడనీ త ల్ుసాో ేంద . శత ప్థ బాాహాణముల్ో "సతు 
న్ార్ాయణాదీన్ామ్ న్ామాామ్ అనయత ాసేంభవః। ...." అేంట  న్ార్ాయణుడు మొదల్ెైన 

(వాసుదేవ,?గోవిేంద....)న్ామాల్ు ఇతర్ దేవతల్ను చ ప్ావు అని చ పపార్ు. 

6. మిగిల్లన దేవతల్ను చ పపా శబా్ ల్కు జగతాుర్ణతవము, అేంతర్ాయమితవము వర్ిాేంచదు. అేందుచేతన్  
న్ార్ాయణ సథకాముల్ో "న్ార్ాయణ ప్ర్బహాా తతాామ్ న్ార్ాయణః ప్ర్ః .." "శాశవతమ్ శవమ్ 

అక్ష్ర్మ్..." అేంట  అక్ష్ర్ ప్ర్బహాా, ప్ర్ేంజోయతి, ప్ర్ తతావా, శేంభు, శవాద  శబా్ ల్నీా న్ార్ాయణ 

ప్ర్ముగాన్  చ ప్ాబడిన్ాయ. అేందు వల్న ఆయా ప్దాల్నీా అేంట  వ దాేంత వాకాయల్ల్ోనథ 

సథతాాల్ల్ోనథ ప్ర్బహాాను చ ప ానప్ుాడు న్ార్ాయణుని చ బుతునాటేి  త ల్ుసుకోవాల్ల.  

7. "యసయ అవయకామ్ శర్ీర్మ్...ఏష్ సర్వ భూతాేంతర్ాతాా అప్హత ప్ాప్ాా ద వయయ దేవ ఏకో న్ార్ాయణః" 
అనగా "ఎవనికి అవయకాేం శర్ీర్మో....వాడు సమసా భూతముల్కు అేంతర్ాతాయ ై, ప్ాప్ము సో కని వాడ ై, 
ప్ర్మ ప్దముల్ో వస ేంచి యుేండు న్ార్ాయణుడు అను దేవుడు ఒకుడ"ే అని కదా శుర తి వాకయము. 

8. ఇేంకా అన్ కముల్ెైన శుర తి వాకాయల్ు న్ార్ాయణుని అేంతర్ాయమితవమూ, జగతాుర్ణతవమూ, సర్వ 
జగదకా్ష్కతవమూ మొదల్ెైన ప్ర్మాతా ల్క్ష్ణాల్ను ఘోష్ సుా న్ాాయ.  

9. ప్ుర్ుష్ సథకాముల్ో "హీీశి తే ల్క్షీాశి ప్తౌాయ" అని ప్ర్మాతాను ల్క్షీాన్ాథుడిగా చ ప ానద . ల్క్షీా 
న్ాథుడు శీరమన్ాార్ాయణుడు తప్ా మర్ొకర్ు కాల్ేర్ు కదా.  
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10. అేంత ేందుకు నువువ ర్ోజూ చదువుక న్  "శీరవిష్ుణ  సహసనా్ామ సోా తమాు" ల్ో శవ, శేంభు, బహాా, ర్ుద ా

మొదల్ెైన శబా్ ల్కు అనిాటికీ విష్ుణ మూర్ిా అయన శీరమన్ాార్ాయణుడన్  కదా అర్ూము.  

బహాా సథత ాకరా్ అయన వాయసుల్వార్ ేమహాభార్తముల్ో "ఆల్ోకయ సర్వ శాసాా ా ణ  విచార్య చ ప్ునః ప్ునః 
ఇదమేకమ్ సునిప్నామ్ ధ్ేయయో న్ార్ాయణః సదా" అనగా "అనిా శాసారముల్ను ప్ర్ిశీల్లేంచి మళ్ళు మళ్ళు 
విచార్ిేంచిన్ా "న్ార్ాయణుడొకడే ధ్ాయనిేంచ తగినవాడు" అనాద  ఒకుటే నిశియముగా తేల్లేంద " అని 

ప్ర్బహాా శీరమన్ాార్ాయణుడే అని సుసాష్టేంగా త ల్లయచేసపర్ు.  

జగతాుర్ణుడు, సర్ావేంతర్ాయమి అయన శీరమన్ాార్ాయణుడే మనకేందర్కూ ఉప్ాసుయడు అనామాట. 

నేను: అయత ేభగవదాామానుజుల్ే తాను విశష్ాట ద ైవత స దాధ ేంతానిా ప్తాి ప్ాద ేంచి తదనుగుణముగా 

ఉేండేటటుి  బహాా సథతాాల్కు  భాష్ాయనిా ర్చిేంచేర్ా! ల్ేక వాయసుల్వార్ు ఈ బహాా సథతాాల్ు 
అేంద ేంచినప్ుాడు ఆయన మనసుసల్ో కూడా విశష్ాట ద ైవత స దాధ ేంతమే ఉేండ,ి తతరేకార్ేంగాన్  సథతా ర్చన 

చేసపర్ా! 

మామయో: ఈ విశష్ాట ద ైవత స దాధ ేంతము భగవదాామానుజుల్ు మనక ిఅేంద ేంచిన్ా, అద  ఆయన క ర తాగా 

కనిపెటిటనద  కాదు. శుర తుల్ూ, శాసాా ా ల్ూ చ ప ానదే. వాయసుల్ వార్ు వ దాల్ను విభజేంచి మనకు 
అేంద ేంచేర్ు. ఆయన ప్ర్బాహా గుర్ిేంచి అేంద ేంచినవి కదా బహాా సథతాాల్ు.  అేందువల్న 

విశష్ాట ద ైవతమనాద  శుర తిపో్ా కామే.  

సథతరా్ూప్ముగా వాయసుల్ వార్ిచ ేఅేంద ేంప్బడిన ఆ సథతాాల్న్  , భగవదాామానుజుల్ు అేంతకు ముేందు 
కాల్ముల్ో ఈ విష్యమ ై యునా వివిధ అభప్ాాయాల్ను సమనవయసథా  విప్ుల్ేంగా చర్ిిేంచి, సకల్ వ ద 

సమాతమ ైన విశష్ాట ద ైవత స దాధ ేంతానిా జన బాహుళ్యేం అేందుబాటుల్ోకి తీసుక ని వచేిర్ు.  

నేను: మఱ ిఉప్దేశ ర్తామాల్ ల్ో సాక్షణతూా  "శీరర్ేంగ న్ాథుడ"ే విశష్ాట ద ైవతానిా ర్ామానుజ మతమని 

అన్ాార్ని చ బుతార్ు కదా. 

మామయో: అవును. దానికి కార్ణము మనకేందర్ికీ ఈ స దాధ ేంత ర్హసాయల్ను అేంద చిినద  

భగవదాామానజుల్ే కనుక. కాని ఈ విష్యాల్నిాటికీ ప్ున్ాద  వాయసుల్ వార్ి బహాా సథతాాల్ే.  

నేను: అని ఎల్ా చ ప్ాగల్ము! 
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మామయో: "అథాతో బహాా జజఞా సా" అని బహాా గుర్ిేంచి త ల్ుసుకోవడేం గుర్ిేంచి ప్ాార్ేంభమ ైన్ాయ 

బహాా సథతాాల్ు. చివర్ ిసథతమాుల్ో అల్ా బహాా ను ప్ ేంద తే ఫల్ానిా చ బుతూ "అన్ావృతాిః శబా్ త్ 

అన్ావృతాిః శబా్ త్" అని "మఱి వార్ు ఈ ప్కాృతి ప్పా్ేంచముల్ోనికి తిర్ిగ ిర్ార్ు" అని చ పపార్ు. బహాా 
గుర్ిేంచి త ల్ుసుకోవడేం అేంటే "బహాా అేంట  ఉన్ాాడన్  కదా! దానిచేతన్  ఈశవర్ుని గుర్ిేంచి చ ప్ాని 

సాేంఖాయద  దర్శన్ాల్నీా ప్కున పెటిటనటేి . ఇేంక బహాా ను త ల్ుసుకోవడేం అేంటే త ల్ుసుక న్  వాడు, 
త ల్ుసుక న బడేద  అను ఱ ేండు ఉన్ాాయేంటేన్  "అద ైవత" దర్శనము సేంసురి్ేంచబడుతోేంద . ఇల్ా... 

నేను: అల్ా కాదు మామయాయ, బహాా సథతాాల్ల్ో సాేంఖయము, అద ైవతము ప్కాున పెటటబడినేంత మాతాాన 

విశష్ాట ద ైవత స దాధ ేంతమే ప్తాిప్ాద ేంచ బడుతోేంద  అని ఎల్ా చ బుతాము.  

అమమ: మీర్ు అనాటుి  "విశష్ాట ద ైవత స దాధ ేంత విష్యాల్కు బహాా సథతాాల్ే ప్ున్ాద " అేంట ేక ేంచ ేం 

వివర్ిేంచర్ా మామయాయ! 

మామయో: మనమిేంకా మొదట ిఅధ్ాయయమే ప్ూరాి్ చేసపము. బహాా సథతాాల్ేంటే మనము ముొొదట 

చ ప్ుాకునాటుి  న్ాల్ుగు అధ్ాయయాల్ు. బహాా సథతాాల్ు విశష్ాట ద ైవతాన్ ా చ బుతున్ాాయ అనా 

విష్యము ఒక అవగాహనకు ర్ావాల్ేంటే ఆ న్ాల్ుగు అధ్ాయయాల్ను కూల్ేంకష్ేంగా అర్ూము చేసుకోవాల్ల. 

అయన్ా, ప్శాాేంచేవు కనుక సాధయమ ైనేంత వర్కూ, ఈ విష్యానిా అయనేంతల్ో అర్ూము చేసుకోడానికి 
ప్యాతిాదా్ ము. 

మొదట, విశష్ాట ద ైవత స దాధ ేంతముల్ో ముఖయమ ైన విష్యాల్ు చథదా్ ము. 

1. తతాాముల్ు మూడు. అవి చిత్(జీవాతా)), అచిత్(ప్కాృతి), ఈశవర్ుడు. ఈ మూడు తతాాముల్ు 
సతయమే. మిథయ కాదు.  

2. చిత్, అచిత్ ల్కు ఈశవర్ునితో శర్ీర్, శర్ీర్ ిసేంబేంధమునాద .  

3. సర్ేవశవర్ుడు శీరమన్ాార్ాయణుడే. ఆయన్  ప్ర్తతాాము.  

4. ఆయనను ప్ ేందటమే మోక్ష్ము.  

5. ఆయనను ప్ ేందడానికి ప్ధా్ానమ ైనవి ఱ ేండు ఉప్ాయాల్ు భకిా, ప్పా్తాి. మన ప్ాప్ాల్ు ఆయనను 
ప్ ేందడానికి ఆటేంకాల్ు.  
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6. ఈశవర్ుడు అేంటే శీరమన్ాార్ాయణుడే. ఆయనన్  ప్ర్బహాా, ప్ర్మాతా, భగవానుడు ....ఇల్ా అన్ క 

పపరి్తో ప ల్ుసాా ము.  

7. శుర తుల్ు అనీా ప్మాాణాల్ే. శుర తుల్ల్ో జీవాతా, ప్ర్మాతాల్ు వ ఱు అని చ పపా క నిా శుర తుల్ని భేద 

శుర తుల్నీ, అవి వ ఱు కావు అనాటుి  చ పపా శుర తుల్ను అభేద శుర తుల్నీ, వాటి సేంబేంధ్ానిా చ బుతూ 

ఱ ేండథ కల్స  ఉేంటాయ అని చ పపా శుర తుల్ను ఘటక శుర తుల్నీ అేంటార్ు. వీటిల్ో క నిాటిని మాతమాు 
ప్ర్ిగణన ల్ోనికి తీస క ని, మఱ ిక నిాటిని ప్ర్ిగణన ల్ోనికి తీసుక నక వయవహర్ిేంచడేం తప్ుా. శుర తుల్నీా 

సమనవయము చేస క ని వాటిని సమేంగా అర్ూేం చేసుకోవాల్ల. దాని వల్న "చిత్, అచిత్ ప్ర్మాతా కేంట ె

భనాముల్ే కాని ఎప్ుాడథ ప్ర్మాతాతో కల్సప ఉేంటాయ. అేంట ేప్ర్మాతాతో కాకుేండా వాటికి 
అస ాతవము ఉేండదు అనాద " విశష్ాట ద ైవతముల్ో ప్ధా్ానమ ైన ప్ాాతిప్ద క. 

 నేను: ఈ జీవాతా గుర్ిేంచి బహాా సథతాాల్ు విశష్ాట ద ైవతము ల్ో చ ప ానటేి  చ బుతాయా! 

మామయో: జీవాతా అేంటే "చిత్" అని అనుక న్ాాము కదా. అేంటే జఞా నము కల్వాడు, జఞా న 

సవర్ూప్ుడు. అేంట ేవిశష్ాట ద ైవతము ప్కాార్ము జీవాతా జఞా నసవర్ూప్ుడథ, జఞా న గుణకుడథ కూడా. 
జఞా నము గుణముగా "ధర్ా భూత జఞా నము" అని చ ప్ాబడుతుేంద . సవర్ూప్ముగా "ధర్ిాజఞా నము" అని 

అేంటార్ు.  

మన విశష్ాట ద ైవత స దాధ ేంతము ప్కాార్ము అనిా జీవాతాల్ూ జఞా న్ానేంద సవర్ూప్ాల్ెై, ఏక సవర్ూప్ాల్ే 
అయన్ా, వాటి ధర్ా భూత జఞా న్ానికి, మనము చేసప కర్ాల్ వల్న, ప్ూర్వ జనా వాసనల్ వల్న సేంకోచ 

వికాసాల్ు కల్ుగుతాయ.  

నేను: బహాా సథతాాల్ు ఇదే విష్యానిా చ బుతాయా! 

మామయో: బహాా సథతాాల్ ప్కాార్మే విశష్ాట ద ైవత స దాధ ేంతము ఉనాదనుకున్ాాము కదా!  

జీవాతా జఞా నము కల్ద గను, జఞా న సవర్ూప్మనీ చ పపా సథతాాల్ు చథదా్ ము.  

"జోా త ఏవ (బ.ాసథ. 2-3-19) అనా సథతమాు "జీవాతా జఞా నము కల్ద గన్  ఉనాద " అని చ బుతుేంద .  

"యో విజఞా న్  తిష్ఠ న్" అను శుర తి వాకయము ప్కాార్ము "జీవాతా సవర్ూప్ము జఞా నమనినీా, జఞా నమన్  
గుణము ఉనాదనీ"  త ల్ుసోా ేంద .  
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"తదుగ ణ సార్తావతుా తదవయప్దేశతః ప్ాాజావత్(బ.ా సథ. 2-3-29)" అేంటే "జఞా న గుణానిా సార్ేంగా గరహ ేంచడేం 
చేత ఆతా జఞా నమని చ ప్ాబడు చునాద ." అేంట ేజీవాతా జఞా నసవర్ూప్ముగా చ ప్ాబడు 
చునాదనామాట.  

నేను: తర్ువాత! 

మామయో: జీవాతాకు ఉతాతాి న్ాశముల్ు ల్ేవు, అనగా జీవాతా నితయము అనాద  విశష్ాట ద ైవతము.  

నేను: మఱ ిబహాా సథతాాల్ు? 

మామయో: జీవాతాకు ఉతాతాి, న్ాశముల్ు ల్ేవు అనా విష్యానిా "న్ాతాా శుర తేః నితయతావత్ చ 

తాభయః" 

అనగా "ఆతా అన్ ద  సృష్ టేంచ బడల్ేదు. శుర తి అటుల్న్  చ ప్ుాచునాద  కనుకనథ, ఆ శుర తుల్ వల్నన్  
ఆతా అనాద  నితయమ ైనదని సాష్టము కనుకనథ" అని అర్ూము.  

"న జఞయతే మియితే వా విప్శిత్(కఠ. ఉ. 2-18) అనగా "జీవాతా ప్ుటుట ట గాని మర్ణ ేంచుట గాని ల్ేదు 
అని శుర తి వాకయము. ఇదే వాకయము క ద ్గా మార్ుాతో భగవదీగ త ల్ో కూడా "న జఞయతే మియితే వా 
కదాచిత్" అని ఉనాద .  

"నితోయ నితాయన్ామ్ చేతనః చేతన్ాన్ామ్ ఏకో బహూన్ామ్ యో విదధ్ాతి కామాన్" (శేవ. 6-13) అనికదా 
శేవతాశవతర్ ఉప్నిష్త్. అనగా "నితుయల్ెైన ఎేంతోమేంద  చేతనుల్కు ఇష్టమ ైన ఫల్ాల్ను నితుయడ ైన ఒక 

చేతనుడు అయన ఈశవర్ుడు ఇసుా న్ాాడు" అనా ఈ విష్యమే శేవతాశవతర్ ఉప్నిష్త్ చ బుతోేంద . 

జీవాతా "ధర్ా భూత జఞా నము" నితయము అనా విష్యానిా "యావదాతా భావాత్ చ" (బ.ా సథ. 2-3-30) 

అనగా "ఆతా ఉనాేంత కాల్మూ జఞా నము ఉనాద  కనుక" అన్  బహాా సథతాము చ బుతోేంద .  

జీవాతా యొకు ధర్ా భూత జఞా న్ానికి సేంకోచ, వికాసాల్ు ఉేంటాయ అనా విష్యానిా "సేంప్దాయవిర్ాభవః 
సపవన శబా్ త్(బ.ా సథ. 4-4-1) అనగా జీవుడు అర్ిిర్ాద  మార్గముల్ో ప్ర్మాతాని ప్ ేంద న తర్ువాత 

సవసవర్ూప్ావిర్ాభనిా ప్ ేందుతాడు, అేంటే జఞా న్ానేందాద  గుణాల్ ఆవిర్ాభవమనామాట. అేంట ేఅేంతకు 
ముేందు ఈ గుణాల్ు సేంకోచిేంచి యుేంటాయ. ప్ర్మాతాను ప్ ేంద తే వికాసము కల్ుగుతుేంద " అని ఈ 

విష్యమే చ పపార్ు. 
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"ప్ుసాా ాద వత్ తు అసయ సతోభవయకిా యోగాత్"(బ.ాసథ. 2-3-31)" అనగా "ఎప్ుాడథ ఆతాల్ో ఉనా ఈ 

ధర్ా భూత జఞా న్ానికి ప్ుర్ుష్తవము మొదల్ెైనవి మనుష్ుయనికి ఒకప్ుాడు బయటప్డుట వల్ెన్  
సవచేమ ైన జఞా నము కల్ుగుతుేంద " అనగా జఞా నము ఆతాకు నితయ ధర్ామేఅవుతుేంద  అని బహాా 
సథతమాు చ బుతోేంద . 

ఈ విధేంగా జీవాతా నితయతావనీా, జఞా న సవర్ూప్తావనీా, జఞా న గుణకతావనీా, ధర్ా భూత జఞా న సేంకోచ, 

వికాసాల్నీ బహాా సథతాాల్ు చ బుతున్ాాయ కదా.  

నేను: మఱ ిజీవాతా అేంటే అణు సవర్ూప్ము అని కదా మన స దాధ ేంతము. 

మామయో: అవును. ఆవిష్యమే బహాా సథతాాల్ు కూడా చ బుతున్ాాయ. జీవాతా అణు సవర్ూప్ుడు 

అనా విష్యానిా "ఉత్క్ాేంతి గతాయగతీన్ామ్(బ.ా సథ. 2-3-20)" అనగా "శర్ీర్ము నుేండి బయటకు 
వ ళ్ుడేం, ల్ోకాేంతర్ాల్ల్ోేంచి వ నుకకు ర్ావడేం జీవునికి శుర తిల్ో చ ప్ాబడినద  కనుక", ఇల్ా అవడేం 
జీవునిక ివిభుతవము ఉేంటే కుదర్దు కనుక, జీవాతా ప్ర్ిమాణము అణుర్ూప్మే" అనా విష్యము ఈ 

బహాా సథతమాు వల్న త ల్ుసాో ేంద .  

ఇల్ాగే "న అణుః శుర తేః ఇతి చేత్ న ఇతర్ాధ్ కార్ాత్" (బ.ాసథ. 2-3-22) అనగా "శుర తి యేందు జీవునికి 
అణుతవము కేంటే భనామ ైన విభుతవము చ ప్ాబడినద  అనిన అకుడ జీవుని కేంటె వ ర్యన ప్ర్మాతా 
ప్సాాా వన ఉేండడేం వల్న ఆ విభుతవము జీవునికి వర్ిాేంచదు" అనా బహాా సథతమాు కూడా ఈ 

విష్యాన్ ా త ల్లయ జేసుా ేంద .  

"స వా ఏష్ మహాన్ అజః ఆతాా(బృ. 6-3-7) అనగా "ఆతాని పెద్వాడు అని చ ప్ుాట సర్ికాదు, ఏల్ననగా 
ఆ శుర తి ప్ర్మాతాను చ పపా ప్కార్ణముల్ోనిద . " అనా మేంతమాూ, 

"సవశబో్ న్ాాన్ాభాయమ్ చ (బ.ా సథ. 2-3-23)" అనగా " జీవుడిని గూర్ిి అణు శబ్మునథా, దాని 

ప్ర్ిమాణానిా చ ప్ాడేం వల్న జీవుడు అణువ " అనా సథతమాూ జీవాతా అణు ప్ర్ిమాణానిా 

ప్తాిప్ాద సాా య.  

నేను: అర్ూమయేంద , జ ైనుల్ూ వాళ్ళు చ ప ానటుి  ఏనుగుకి ఏనుగేంత ఆతా, చీమకు చీమేంత ఆతా కాక 

జీవాతా ఎప్ుాడథ అణు సవర్ూప్మే అని బహాా సథతాాల్నుేండి త ల్ుసాో ేంద  అనామాట. కాని, 

అద ైవతుల్ూ వాళ్ళు చ ప ానటుి  జీవాతాల్ు ఒకట ికాక అన్ కముల్ు అని కూడా ఉనాదా బహాా 
సథతాాల్ల్ో. మన స దాధ ేంతము ప్కాార్ము జీవాతాల్ు అన్ కముల్ు అనినీా వార్ిల్ో క ేందర్ు ప్ర్మాతా 
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దగగర్ే ఎప్ుాడథ ఉేంటార్నీ, క ేందర్ు ఈ సేంసార్ేంల్ో ఉేంటార్నీ, దానికి కార్ణము ధర్ా భూత జఞా నముల్ల్ో 
సేంకోచ, వికాసాల్నీ చ బుతార్ు కదా. 

మామయో: జీవాతా జఞా నము కల్వాడు, జఞా న సవర్ూప్ుడు కూడా అనుకున్ాాము కదా. జఞా నము 

గుణముగా "ధర్ా భూత జఞా నము" అనీ, సవర్ూప్ముగా "ధర్ిాజఞా నము" అనీ అనుకున్ాాము.  

ఒక ుకు శర్ీర్ముల్ో ఒక ుకు జీవాతా ఉనాేందున జీవాతాల్ు అన్ కముల్ు. ఈ జీవుల్కు ప్ూర్వ జనా 
కర్ా వాసనల్ వల్న, ఈ జనాల్ో చేసప కర్ాల్ వల్న "ధర్ా భూత జఞా నము" నకు సేంకోచ, వికాసాల్ు 
ఏర్ాడు తాయని చ ప్ుాకున్ాాము. అేంటే ఈ ధర్ా భూత జఞా న ప్సాార్ము మనసుస, తకిున 

జఞా న్ ేంద యాముల్ దావర్ా జర్ిగ ినప్ుాడు, మనసుస నేందు పపర్ుక ని యునా ఈ వాసనల్ వల్న, మస  
బార్ిన గాజు బుడీడ  దావర్ా బయల్ెవడల్ు కాేంతి వల్ె ప్భాావితమ ై సేంకోచ వికాసాల్ను చ ేందుతుేంద  కదా. ఈ 

కర్ా వాసనల్ వల్న ప్భాావాల్ వల్న వాళ్ళు ప్ ేందే దశల్ను బటిట  

ఈ జీవాతాల్ను మూడు విధముల్ుగా విభజసాా ర్ు. బదుధ డు, ముకుా డు, నితుయడు అని. ఈ సేంసార్ముల్ో 
మనమేందర్మూ బదుధ ల్ము. ఈ సేంసార్మునేందుేండి, ప్ర్మాతాానుగరహము వల్న ఆయనను చేర్,ి 

ఆయన వద్ నిర్వధ్ క నిర్తిశయ ఆనేందానిా అనుభవిేంచేవార్ు ముకుా ల్ు. అన్ాద గా అేంట ేఎలి్ప్ుాడు 
ఆయన వద్న్  ఉేండు అనేంత, గర్ుడ, విష్వకేసన్ాదుల్ు నితుయల్ు. 

బహాా సథతాాల్ల్ో ఈ విష్యాన్ ా, జీవాతాల్ు అన్ కముల్ు అని, వార్ి ఎకుువ తకుువల్ు వారి్ వార్ి 
కర్ాానుసార్ముగా కల్ుగుననీ, "వ ైష్మయ న్ ైర్ేృణేయ న సాపపక్ష్తావత్ తథా హ  దర్శయతి"(బ.ా సథ. 2-1-34) 

అనగా "ఎకుువ, తకుువల్ు కల్ సృష్ టల్ో ప్క్ష్ప్ాతము ప్ర్బహాాానికి కల్ుగవు. ఎేందుకేంటే ఈ ఎకుువ 

తకుువల్ు కర్ా ఫల్ము వల్న, శుర తి కూడా అల్ాగే చ బుతుేంద  కనుక"  

అన్  బహాా సథతమాు చ బుతుేంద .  

జీవాతాల్ల్ో ఎకుువ తకుువల్ు అేంటే "జీవాతాల్ు అన్ కముల్ు" అనీ, వార్ిల్ో "ధర్ా భూత జఞా న 

ప్సార్ణముల్ో భేదాల్ు ఉేంటాయనీ" కదా అర్ూము 

ఇేంక చతుర్ాూ యముల్ో భకిాని అనుసర్ిేంచి మోక్షోప్ాయానిా చ బుతున్ాార్ు అేంటే జీవుల్ల్ో, బదుధ ల్ు, 
ముకుా ల్ు ఉన్ాార్ని, ఎన్ోా సథతాాల్ల్ో "ప్ర్మప్దానిా నితయ సథర్ుల్ు ఎప్ుాడథ చథసథా  ఉేంటార్ు" 
(సదా ప్శయేంతి సథర్యః)  మొదల్ెైన వాకాయల్ు చ ప్ాడేం వల్న నితుయల్ు అను వర్గము కూడా జీవ 

సముదాయమునకు చ ేంద న వార్ేనని త ల్ుసాో ేంద .  
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నేను: అల్ాగే కరా్ృతవము గుర్ిేంచి కూడా చ పపార్ా, మన స దాధ ేంతము ప్కాార్ము మనము చేసప కర్ాల్కు 

ఫల్ము మనమే అనుభవిేంచాల్ల కదా!  

మామయో: "కర్ాా  శాసాా ా ర్ూతావత్(బ.ాసథ. 2-3-33)" అనగా ""శాసారము ప్యాోజనకర్ము గా ఉేండాల్ల 

కనుక జీవాతా కరా్ అయేంద " అను బహాా సథతాము వల్న కర్ాల్ను చేయువాడు, ఫల్ానిా 

అనుభవిేంచేవాడు జీవాతా అనీ త ల్ుసోా ేంద .  

ఇల్ా బహాా సథతాాల్ు చిత్ నథ, దాని ల్క్ష్ణముల్నథ, తద వష్యముల్నథ విశష్ాట ద ైవత ప్ర్ేంగాన్  
ప్తాిప్ాద ేంచేయ. 

నేను: మఱ ి"అచిత్" గుర్ిేంచి బహాా సథతాాల్ు మన స దాధ ేంత ప్ర్ేంగాన్  చ పపాయా! 

మామయో: జడమ ైన "అచిత్" అేంట ేజఞా నేంల్ేని ప్కాృతి,దాని ప్ర్ిణామర్ూప్ాల్ెైన 23 

తతావల్ు,వాటినుేంచి ప్ుటిటన ల్ోకాల్ు ఇవనీా అచితుా  అనబడుతాయ. అద ైవత స దాధ ేంతముల్ో 
చ ప్ాబడినటుి  ఇవి మిథాయభూతాల్ు కాక, యథార్ూమ ైనవ  అనినీా, ప్ర్మాతాచేత సృష్ టేంప్బడినేందువలి్ 

ఆయన అధ్ీనేంల్ోన్  ఉేంటాయ అనీ, అవి అనీా ప్ర్బాహాాతాకముల్ే, అేంటే వీనికి ప్ర్బహాా ఆతా అనినీా 

విశష్ాట ద ైవతస దా్ ేంతేం. 

ఈ విష్యానిా బహాాసథతాకార్ుల్ెైన బాదర్ాయణుల్ు "తదథీనతావదర్ూవత్"(బ.ాసథ.1-4-3) 

(తదథీనతావత్=(ప్ర్మప్ుర్ుష్ుడికి) వశప్డ ిఉేండటేంవలి్, అర్ూవత్=(మూల్ప్కాృతి) ఉప్యోగేం ఉనాద  
అయనద ) అని చ ప్ుాతున్ాార్ు. ప్ర్మకార్ణమ ైన ప్ర్మాతాకి అధ్ీనేంగా ప్కాృతి ఉనాద  గనుక తన 

ప్నికి అేంట ేసృష్ టమొదల్ెైనవాటిని గల్లగి యుేండి" అని అర్ధేం. అేందువల్న,  ప్కాృతి, దాని ప్ర్ిణామాల్ు  
ల్ేవు ల్ేదా మిథయ అని అద ైవతుల్ు చ ప ానటుి  కాక అవి యథార్ాూ ల్ు అని త ల్ుసాో ేంద .  

ఆ జగతుా  ప్ర్మాతాక ిశర్ీర్ేం గనుక, ప్ర్మాతాని ఆతాగా గల్ద , అేంతే తప్ా సాేంఖుయల్ు చ ప ానటుి  

అబహాాాతాకమ ైన ప్కాృతి మొదల్ెైనవి ల్ేవు" అని త ల్ుసాో ేంద .  

 

 అేంత ేకాక,"న్ాభావ ఉప్ల్బే్ ః"   (2-2-27)(అభావః=(జఞా నముల్ేని బాహయప్దార్ాూ ల్ు)ల్ేవు అని చ ప్ాటేం, 
న=సర్ికాదు.ఎేందుచేతననగా, ఉప్ల్బేూ ః=(ఆ జఞా న్ానికి విష్యేంగా ఆ ప్దార్ాూ ల్ు కనబడటేంచేత) అనా 

సథతేాంల్ో"ప్తాయక్ష్ేంగా కనబడుతునా ప్పా్ేంచానిా ఇద  ల్ేదు,ఇద  మిథయ అనటేం ప్ ర్ప్ాటు" అనటేంచేత 

అచేతనప్పా్ేంచేం సతయమ ైనదే అనాదే బహాా సథతాాల్ు చ బుతున్ాాయ.  
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"జోయతిర్ుప్కరమా తు తదాహయధీ్యత ఏకే" (బ.ాసథ.1-4-9) అనగా జోయతిర్ుప్కరమా తు=(అజఞ అనబడే ఈ 

మూల్ప్కాృతి) ప్ర్ేంజోయతి అయన బహాాానిా కార్ణేంగా గల్దే అవుతుేంద . ఏకే=ఒక శాఖకి చ ేంద నవాళ్ళు, 
తథా హ  అధ్ీయత=ేఅల్ాగే కదా చ ప్ుాతున్ాార్ు) అన్  సథతేాం ల్ో కూడా ఈ సమసా ప్కాృతి 

ప్ర్బహాాాతాకమనీ, దీనికేంతటికీ కార్ణము ప్ర్మాతేా అనీ చ ప్ాబడుతునాద . 

నేను: ఈశవర్ తతాా ానిా గుర్ిేంచి కూడా బహాా సథతాాల్ు మన స దాధ ేంతము ప్ాకార్మే చ పపాయేంటార్ా! 

మామయో: ప్ర్మాతాయే 

సమసావసుా వుల్కీ  జోయతిసెైసనవాడు, సర్వజగతుా కీ కార్ణమ ై, తన అధ్ీనేంల్ో ఉేంచుక ని నియమనము 
చేసపవాడథ, సర్వకర్ా సమార్ాధుయడు, సర్వకర్ాఫల్ప్దాుడు, అనేంతకల్ాయణగుణాల్కీ ఆకర్మ ైనవాడు, 
శీరమేంతుడథ అయన న్ార్ాయణుడే ఈశవర్ుడు. 

ఈశవర్ుడు ఒకుడ.ే  

దోష్ర్హ తుడు, ప్పా్ేంచానికి ఉప్ాదానకార్ణమూ,నిమితాకార్ణమూ ఆయన్  అనికదా విశష్ాట ద ైవత 

స దా్ ేంతేం. 

వీటనిాేంటినీ బహాాసథతకాార్ుల్ు ఎల్ా చ పపార్ో చథదా్ ేం. 

 భగవదాాదర్ాయణుల్ు ప్ర్బహాా అేంటే "జన్ాాదయసయ యతః" అని ప్ర్మాతాయే జగతాుర్ణ భూతుడు 
అని మొదటోి న్  నిర్వచిేంచి, అనార్ాయమయధ్ కర్ణేంల్ో అేంతర్ాయమిబాాహాణానిా ప్ామాణేంగా చథప ేంచి, 

చేతన్ాచేతనర్ూప్మ ైన సర్వజగతుా నీ శర్ీర్ేంగా గల్వాడు, వాటిల్ో ఉేంట , వాటిని నియమిేంచేవాడు అని 

సాష్టేంగా చ బుతున్ాార్ు. "ఫల్మత ఉప్ప్తేా ః"(బ.ాసథ.3-2-37)(అతః=ఈ 

ప్ర్మప్ుర్ుష్ుడినుేండ,ేఫల్ేం=(భోగమోక్ష్)ఫల్ాల్ు (ల్భసుా న్ాాయ), ఉప్ప్తేా ః=(ఫల్ానిా ఇచేివాడు గా 
ఉనా గొప్ాతనేం ఆయనకే) తగ ిఉనాద గనుక) అన్  సథతేాంల్ోనథ,"ప్ూర్వేం తు బాదర్ాయణో 
హ్తువయప్దేశాత్)(బ.ాసథ.3-2-40)(ప్ూర్వేం తు =మొదటి ర్ ేండు సథతాాల్ల్ో చ ప్ాబడినటుి గా 
ప్ర్మప్ుర్ుష్ుడే భోగమోక్ష్ఫల్ముల్ను ప్సాాద ేంచేవాడని, బాదర్ాయణః=(బహాాసథతకాార్ుల్ెైన 

బాదర్ాయణుల్ు భావిసుా న్ాార్ు. ఎేందుచేతనేంట,ే హ్తువయప్దేశాత్=(వ దవాకాయల్ోి  యాగాల్చేత 

ఆర్ాధ్ ేంచబడ ేవాయువు మొదల్ెైన దేవతల్క ిఅేంతర్ాయమిగానునా ప్ర్మప్ుర్ుష్ుడిన్  భోగమోక్ష్ఫల్ాల్కి 
హ్తువుగా చ ప్ాటేంచేత.) అనా సథతేాంల్ోనథ అనిా కర్ాల్చేత ఆర్ాధ్ ేంప్బడేవాడ ై, వాటి ఫల్ాల్ను 
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ఇచేివాడు అన్  ర్ ేండుల్క్ష్ణాల్ు గల్వాడు -అని అనటేంచేత బహాాసథతాాల్ల్ో నిర్ుగ ణబహాావాదేం 
నిర్స ేంచి సగుణబహాావాదాన్ ా సాూ ప ేంచేర్ు.  

అేంతేకాక,"సర్వప్సా దధ యధ్ కర్ణేంల్ో" "వివక్షిత గుణోప్ప్తాేశి"(బ.ాసథ.1-2-2)(వివక్షిత గుణోప్ప్తేా ః 
చ=ఇకుడ అపపక్షిేంచి చ ప్ాబడిన ప్ర్మాతా గుణాల్నీా వివక్షితాల్ు.అేంట,ే శాేండిల్యవిదయల్ో చ ప్ాబడిన 

ప్ర్మాతా గుణాల్ు వివక్షితాల్ు. 

అేంట ే"శుర తి చేత చ ప్ాబడినటుి " అని చ ప్ాడేం చేత శుర తుల్కు ప్ర్మాతా యొకు గుణాల్ల్ోన్  తాతార్యేం 
అని వివర్ిసుా న్ాార్ు.  

అేంతేకాకుేండా,"ఆదర్ాదల్ోప్ః(బ.ాసథ.3-3-39)(ఆదర్ాత్=గుణాల్ను ఉప్నిష్తుా  ఆదర్ేంతో 
చ ప్ాటేంచేత,అల్ోప్ః=(అవి)చేజఞర్ుికోదగినవి కావు) అన్  సథతేాంల్ో శుర తుల్ు ప్ర్మాతాగుణాల్ని 

ఆదర్ేంతో చ ప్ాటేంచేత, అవి ల్ేవని అనటేం తప్ుా అని అేంటున్ాార్ు సథతకాార్ుల్ు.  

ఇేంకా "ఆకాశసాలి్లఙ్గగ త్"(బ.ాసథ.1-1-23)(ఆకాశమనబడేద  (ప్ర్మాతేా)(ఎేందుచేతనేంటే) 
తలి్లఙ్గగ త్=ప్ర్మాతాక ేతగిన చిహాాల్ు కనబడుతున్ాాయ గనుక) "అనాసాదధర్ోాప్దేశాత్(బ.ాసథ.1-1-

21)(అనాః=(ఆద తుయడికీ,కేంటికీ)ల్ోప్ల్ ఉనావాడు 
(ప్ర్మాతేా),(ఎేందుచేతనేంటే),తదధర్ోాప్దేశాత్=ప్ర్మాతాకే తగిన ధర్ాాల్ని 

ఉప్దేశేంచినేందువలి్),"ధర్ోాప్ప్తేా శి"(బ.ాసథ.1-3-8)(ధర్ోాప్ప్తేా ః చ=(భూమాకి చ ప్ాబడే) 
ధర్ాాల్ు,దానికి తగి ఉనాేందునచేతకూడా (భూమా అేంటే ప్ర్మాతేా), "అదృశయతావద గుణకో 
ధర్ోాకేాః"(బ.ాసథ.1-2-22)(అదృశయతావద  గుణకః=కనబడకపో్ వటేం మొదల్ెైనవాటిని గుణేంగా గల్వాడుగా 
చ ప్ాబడేవాడు(ప్ర్మాతేా),(ఎేందుచేతనేంటే)ధర్ోాకేా ః=(అతడికే తగిన )గుణాల్ని చ ప్ాటేంచే.), ఇతాయద  
ఎన్ోాసథతాాల్ల్ో "బహాాేంచేతన్ాచేతన్ాల్కేంటె భనామయనద " అన్  విష్యేం సాూ ప ేంచబడుతునాద . 
వాటిల్ో ల్ేని గుణాల్ని, సవభావాల్ని హ్తువుల్ుగా చ ప్ాటేంచేత బహాాేం అననాకల్ాయణగుణాల్ు 
గల్వాడనీ, చేతన్ాచేతన్ాల్ కేంట ేభనుాడ ై, వాటికి ఆతాగా ఉేండుననీ సథతకాార్ుల్ స దా్ ేంతేం. 

నేను: ఆయన ద వయ మేంగళ్ విగరహము కల్వాడని ఏయే సథతాాల్ల్ో చ పపార్ు? 

మామయో: ఎన్ోా సథతాాల్ల్ో. ఉదాహర్ణకు, ఆయన ద వయమేంగళ్విగరహేం గల్వాడు అన్  విష్యేం 

అేంతర్ధ్ కర్ణేం (బ.ాసథ. 1-1-7)ల్ో సథతాాల్ల్ో సాూ ప సుా న్ాార్ు. ఆ అధ్ కర్ణవిష్యవాకయమ్ "య 

ఏష్ో నార్ాద తేయ హ ర్ణాయప్ుర్ుష్ో దృశయతే, హ ర్ణయశాశుర ః, హ ర్ణయకేశః ఆప్ణాఖాత్ సర్వ ఏవ సువర్ణః, తసయ 
యథా  కప్ాయసేం ప్ుణడర్ీకమేవమక్షిణీ"(ఛాేం.1-6-6) (ఆద తుయడి ల్ో ఏ బేంగార్ుమయమ ైన 
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ప్ుర్ుష్ుడున్ాాడో , అతడికి బేంగార్ు కేశాల్ు, అతనికి గోళ్ుదగగర్నుేండీ అేంతా బేంగార్మే. అతడికి 
సథర్ుయడివల్న వికస ేంచిన తామర్ప్ుష్ాప్ు ర్ేకుల్వేంటి ర్ ేండు కళ్ళు ఉన్ాాయ.) అనావాకయేం 
సథర్యమేండల్ేంల్ో సువర్ణమయమ ైన ద వయమేంగళ్విగరహానిా గల్వాడ ై, సువర్ణమయమ ైన మీసముల్ు, 
సువర్ణమయన కేశముల్ు, వీటిని గల్వాడ ై, నఖముల్చివర్ల్నుేంచి శర్ీర్ము అేంతాకూడా 
సువర్ణమయమ ైయునా ప్ుర్ుష్ుడు యోగుల్చేత చథడబడుతున్ాాడు. ఆయన వికస తమ ైన 

తామర్ప్ుష్ాేంవేంటి ర్ ేండు న్ తమాుల్ు గల్వాడు. " అనినీా, "స ఏష్ సర్ేవభయః ప్ాప్ాభయః ఉద తః,తసయ 
ఋకిసామచగేష్ౌణ "(ఛాేం.1-6-7)(ఈ ఆద తయప్ుర్ుష్ుడు అనిా ప్ాప్ాల్కీ ఆవల్లవాడు, ఋగేవదము, 
సామవ దముల్ చే కీర్ిాేంచబడినవాడు.  ఆయనని ఉప్ాస ేంచిన వార్ు ప్ాప్ాల్నుేండి ముకుా డౌతార్ు అని 

అర్ఠేం. దీనిచేత, ద వయమేంగళ్విగరహేం బహాాానికి ఉనాదని సాషా్మౌతునాద . అేంతే కాక ఆయన సకల్ 

కళ్ీయణ గుణాకర్ుడనీ, అప్హత ప్ాప్ుాడనీ కూడా త ల్ుసాో ేంద . నీల్మేఘశాయమల్మ ైన ప్ర్మాతా యొకు 
ద వయ మేంగళ్ విగరహానిా "నీల్తోయద మధయసాఠ  విదుయల్ేి ఖేవ భాసవతా" అనగా నలి్ని మేఘము మధయల్ో 
విదుయలి్త వల్ె మ ఱయు అని చ ప్ాటేంచేత ల్క్షీా దేవి యొకు సేంబేంధమూ భావిేంచబడుతునాద . 
సువర్ణమయ కాేంతి గల్  ల్క్షీాదేవి చేర్ిక చేత ఆమ  శర్ీర్కాేంతి సావమి యొకు శర్ీర్ేంమీద 

ప్డుతునాేందున ప్ర్మాతుాడి తిర్ుమేని కూద సువర్ణమయేం అనబడుతునాద . దీనివలి్ శీరమేంతుడ ైన 

న్ార్ాయణుడు సథతకాార్ుల్ెైన భగవదాాదర్ాయణుల్ మనసుసల్ో ఉన్ాాడనా విష్యమూ 

సుష్టమవుతునాద . 

నేను: ఈ చేతనుల్కు కూడా ఆయన్  నిమితా కార్ణమూ, ఉప్ాదాన కార్ణమూ అని చ పపార్ు కదా.  

మామయో: మనము చదువుకున్ాాము కదా. సమసా చేతన్ాచేతన ప్పా్ేంచానికి బాహామే 

ఉప్ాదానకార్ణము, నిమితాకార్ణమూ కూడ అన్  విష్యేం"ప్కాృతిశి ప్తాిజఞా  
దృష్ాట ేంతానుప్ర్ోదాత్(బ.ాసథ.1-4-23) (ప్కాృతిః చ=(బహాాేం) ఉప్ాదానకార్ణేంగా అయనద ,  ప్తాిజఞా  
దృష్ాట ేంతానుప్ర్ోదాత్=(ఈ విధేంగా తీసుక ేంటేన్ ) ప్తాిజా, దృష్ాట ేంతమూ విర్ోధ్ ేంచకుేండా ఉేంటాయ గనుక) 

మొదల్ెైన సథతాాల్చేత ఈ విష్యాన్ ా సాూ ప సుా న్ాార్ు.  

నేను: ప్ర్బహాా అేంట ేన్ార్ాయణుడే అనా విష్యము కూడా సథచిేంచేర్ు అని కదా అన్ాార్ు.  

మామయో: అవును. ఉప్నిష్తుా ల్ల్ో ప్ర్బహాాేం ప్ర్మాతా అన్  ప్దాల్ు న్ార్ాయణుడిన్  

చ బుతున్ాాయన్  విష్యనిా "ల్లఙ్గభూయసాా ాతాద ధ  బలీయసాదప "(బ.ాసథ.3-3-43) 

(ల్లఙ్గభూయసాా ాత్=(త ైతాిర్ీయ న్ార్ాయణానువాకేం అనిా ప్ర్ విదయల్ల్ోనథ ఉప్ాస ేంచబడే ప్ర్మాతా 
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వసుా వు ఏ దేవత అని నిర్ాూ ర్ిేంచే విష్యేంల్ో) చిహాాల్ు (ల్లేంగముల్ు) అన్  వాకాయల్ు చాల్ా ఉనాేందున 

(ఆ విష్యేం సాష్టమగుచునాద ). తత్ హ  బలీయః=ఆ వాకయేం(ప్కార్ణేంకేంటే) బలీయేంగదా! తత్ అప =ఈ 

విష్యేం ప్ూర్వమీమాేంసల్ోకూడా చ ప్ాబడిేంద .) అన్  సథతేాంల్ో సాూ ప ేంచుతున్ాార్ు. పెైగా, 
వ ైశావనర్ాధ్ కర్ణేంల్ో"ఆతాానమేవ మేం వ ైశావనర్ేం సేంప్ాతయధ్ేయష్  తమేవన్ో బూాహ  "(ఛాేం.5-11-6) (మీర్ు 
ఈ వ ై శావనర్ాతాన్  ఇప్ుాడు ఉప్ాస సుా న్ాార్ు. దానిన్  మాకు చ ప్ుాదుర్ుగాక) అన్  విష్యవాకయేంల్ో 
వ ైశావనర్ుడు అన్  ప్దేం ప్ర్మాతాన్  చ ప్ుా నాదని ఎన్ోా హ్తువుల్చేత సాూ ప ేంచేర్ు". "అహమ్ వ ైశావనర్ో 
భూతావ" అని భగవదీగ తల్ో కృష్ణ  ప్ర్మాతా తాన్  వ ైశావనర్ుడిని అవుతానని చ ప్ుాకున్ాాడు కదా. 
అేందువల్న అకుడ ప్ర్మాతాగా చ ప్ాబడినద  న్ార్ాయణుడే అని త ల్ుసాో ేంద . "ప్ుర్ుష్మప  
చ ైనమధ్ీయత ే(బ.ాసథ.1-2-27) " అనగా ఏనేం=ఈ వ ైశావనర్ుడిని, ప్ుర్ుష్ేం అప  చ 

అధ్ీయత=ే(ఒకవ దవాకయేం) ప్ుర్ుష్ుదు అని గదా చ ప్ుాతునాద ) అన్  సథతఖాేండేంల్ో "స 

ఏష్ో గిార్  వశావనర్ో యతుార్ుష్ః"(శుకి యజుర్ేవదేం) అని "వ ైశావనర్ుడే ప్ుర్ుష్ుడు" అని చ ప్ాటేంచేత 

వ ైశావనర్ుడు ప్ర్మాతా అని అేంటున్ాార్ు. "ప్ుర్ుష్ః" అన్  ప్దేం ప్ర్మాతా ని చ బుతుేందని మొదట 

స ూర్ప్ర్చి, ఆ విధేంగా చ ప్ుా న్ాార్ు అనామాట. "ప్ుర్ుష్ుడు" అన్  ప్దేం విష్ుణ వున్  అేంటే న్ార్ాయణుడిన్  
చ బుతునాదని అేందర్ూ అేంగీకర్ిేంచిన విష్యేం.(ప్ుర్ుష్సథకాేం ల్ో "సహస ాశీర్ాష  ప్ుర్ుష్ః " అని 

చ బుతూ ఆయనన్  "హీీశితే ల్క్షీాశి ప్తౌాయ" అని ల్క్షీా న్ాథునిగా చ ప్ాడేం వల్న) దీనివలి్ 

న్ార్ాయణుడే ప్ర్మాతా, ప్ర్తతవమ్ అని బహాాసథతాకార్ుల్ు భావిసుా న్ాార్ని అనడానికి వ ర్ు ప్ామాణేం 
అవసర్ేం ల్ేదుకదా! 

నేను: అల్ాగే జీవాతాకు, ప్ర్మాతాకు గల్ శర్ీర్, శర్ీర్ి భావ సేంబేంధేం కూడా బహాా సథతాాల్ల్ో చ పపార్ా! 

అద ేకదా మన స దాధ ేంతానికి ఆయువుప్టుట .  

మామయో: చేతన్ాచేతన్ాల్తో ప్ర్మాతాకి సర్ీర్ాతాభావసేంబేంధేం-అేంటే జీవాతాల్ు,అచ తన్ాల్ూ 

ప్ర్మాతాక ిశర్ీర్ాల్ు, వాటికి ప్ర్మాతా ఆతా అన్  స దాధ ేంతానిా అేంతర్ాయమయధ్ కర్ణేంల్ో సథతకార్ుల్ెైన 

వాయసుల్వార్ు సాష్టేంగా చ ప్ాటానిా మనేం గమనిేంచవచుి. ఈ విష్యానిా ఇేంతకు ముేందు 
ప్సాాా విేంచుకున్ాాము కదా.  

నేను: మఱ,ి భేద, అభేద శుర తుల్ సమనవయము కూడా కనాడుతుేందా బహాా సథతాాల్ల్ో. 

భగవదాామానుజుల్ు  అనీా శుర తుల్నథ ప్ర్ిగణ ేంచాల్ని కదా చ పపార్ు. 

మామయో: బహాా సథతాాల్ల్ో కూడా శుర తుల్ని ప్ర్సార్విర్ోధేంల్ేకుేండా నిర్వహ ేంచటేం జర్ిగిేంద .  
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 "ప్ర్మాతాక,ీ ప్పా్ేంచానికీ భేదానిా ఎన్ోా శుర తుల్ునథా, అభేదానిా ఎన్ోా శుర తుల్ునథా చ ప్ుా న్ాాయ. 

అద ైవతుల్ు అభేదశుర తుల్కి ముఖయతావనిా చ ప ా, భేదశుర తుల్ు గణనల్ోకి తీసుక వల్స న అవసర్ేం 
ల్ేదేంటార్ు. ద ైవతుల్ు, భేదశుర తుల్కి ముఖయతావనిా చ ప ా, అభేదశుర తుల్ు ముఖయేం కావు గనుక వాటిని 

ల్ెకుల్ోకి తీసుక నవల్స న అవసర్ేంల్ేదన్ాార్ు. 

శీర భాష్యకార్ుల్ు ర్ ేండు ర్కాల్ శుర తుల్కీ ప్ాాధ్ానయతను చథప ేంచి, వ ైర్ుధయేం ల్ేకుేండా నిర్వహ ేంచేర్ు. భేద 

శుర తుల్ు సతయేంగా ఉనా భేదానిా చ ప్ుా తున్ాాయ. అభేదశుర తుల్ు చిదచిద వశష్టమ ైన బహాాేం ఒకటే అని 

అేంటున్ాాయ. అేంట ేచేతన్ాచేతన వాచకాల్ెైన ప్దాల్తో బహాావాచకమ ైన ప్దానిా ఒకే విభకిాతో చేర్ిి 

చ పపా వాకాయల్ే అభేదశుర తుల్ు. వాటిల్ో చేతన్ాచేతనవాచకాల్ెైన ప్దాల్ు, వాటిని శర్ీర్ేంగా కల్లగిన, వాటికి 
ఆతా అయన ప్ర్మాతాని చ ప్ుతున్ాాయ. కనుక, "సర్వేం ఖల్లవదేం బహాా", "అయమాతాా బహాా" 
మొదల్ెైన అభేదశుర తుల్కు బహాాము అన్ ద  సర్వశర్ీర్కేం-అేంట ేబహాాము జీవాతాశర్ీర్కేం అేంటే జీవాతా 
శర్ీర్ముగా కల్ద  అని అర్ూేం. శర్ీర్ానిా చ పపా ప్దాల్ు శర్ీర్ేంల్ో ఉేండ ేజీవాతాని చ ప్ాా య అని "బాల్ో 
యువా జఞయత"ే (బాల్ుడు యువకుడు అయన్ాడు), "దేవదతోా  జఞన్ాతి"(దేవదతుా డు 
త ల్ుసుకుేంటున్ాాడు) అనాప్ుాడు శర్ీర్మూ, దానిల్ో ఆతాా కూడా చ ప్ాడుతునాటుి  ల్ోకవయవహార్ేంల్ో 
మనేం చథసథా ేంటాేం. ఈ విధేంగాన్  అభేదశుర తుల్ను కూడా వివర్ిసథా  అభేద శుర తుల్ ప్ాాధ్ానయతను 
శీరభాష్యకార్ుల్ు నిర్ూప సుా న్ాార్ు. ఆ నిర్ూప్ణకోసేం ఘటకశుర తిని అేంటే శర్ీర్ాతాభావానిా చ పపా 
అేంతర్ాయమి బాాహాణానిా ప్ామాణేం గా తీసుక న్ాార్ు. భేదశుర తుల్నీ, అభేదశుర తుల్ని ఒకదానితో ఒకట ి

విర్ోధ్ ేంచకుేండా అనవయేంచేటటుి   జీవ, బహాాల్కు శర్ీర్, శర్ీర్ ిభావానిా చ పపా శుర తుల్ు ఘటకశుర తుల్ు 
అనబడుతాయ.   

ఇక ఈ స దాధ ేంతానిా బహాాసథతకాార్ుల్ు ఎతుా క ని భేదశుర తుల్నీ, అభేదశుర తుల్నీ సమనవయేంచి 

చథప ేంచినటుి  గమనిేంచవచుి. 

"అేంశర న్ాన్ావయప్దేశాత్ అనయథాచాప ..."(బ.ాసథ.2-3-42) (అేంశః=(జీవుడు బహాాయొకు) అేంశమ ైనవాడ.ే 

న్ాన్ా వయప్దేశాత్ = (క నిా శుర తుల్ల్ో జీవుడు బహాాకేంటే) వ ర్  నవాడని ఉప్దేశేంచటేంచేతనునథా, 

అనయథా చ (వయప్దేశాత్) = (క నిా శుర తుల్ల్ో) వ ర్ు విధేంగానథ (అేంట ేబహాాేంతో ఒకటెైనవాడుగానథ 

ఉప్దేశేంచటేంచేతనథ)"...అని సథతేాం ఉనాద . ఈ సథతాేంల్ో జీవాతా ప్ర్మాతాకి అేంశేం అేంటే 
అవయవేం అని త ల్ుసోా ేంద . ఎేందుచేతనేంట,ే శుర తుల్ోి "జఞా జౌా  దావవజఞ వీశనీశౌ" (శేవ.1-9) (సర్వజాుడు, 
అజాుడు అని ఇద్ర్ు -అజుల్ు అేంట ేనితుయల్ు( ప్ుటుట క ల్ేనివార్ు). ఒకడు ఈశుడు అనగా 
నియమిేంచువాడు (ప్ర్బహాా) వ ర్ొకడు అనీశుడు అేంటే నియమిేంచబడేవాడు(జీవుడు) వేంట ి
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వాకాయల్చేత జీవ శవర్ుల్కి భేదేం చ ప్ాబడుతునాద .  పెైగా జీవుడు ప్ుటిటేంచబడేవాడు, ఈశవర్ుడు 
ప్ుటిటేంచేవాడు, జీవుడు నియమిేంచబడేవాడు, ఈశవర్ుడు నియమిేంచేవాడు, జీవుడు అల్ాజాుడు, 
ఈశవర్ుడు సర్వజాుడు-ఈ విధేంగా ఇేంకా ఎన్ోా ప్ర్సార్ విర్ోధసవభావాల్ుగల్వార్ిగా ఈశవర్ుడినీ, 

జీవుడినీ శుర తుల్ు చ బుతునాేందున వార్ికి భేదేం త ల్ుసుా నాద . 

"తతాామస " (ఆ బహాామే నీవు), "అయమాతాా బహాా"(ఈ జీవుడు బహాామే) " అనటేంచేత ఆ జీవ 

బహాాల్కు అభేదేం త ల్ుసుా నాద . ఈ విధేంగా వ ైర్ుధయేం ఉనా శుర తివాకాయల్ను సమనవయేం చేయటానికి 
జీవాతా ప్ర్మాతాయొకు అేంశేం అన్  ప్దానికి అవయవేం అని అర్ూేం తీసుకుేంటే బాహాేం అవయవేం 
ల్ేనిద  అన్  శుర తివాకయేం కుదర్కపో్ తుేంద .  కనుక విశష్టమ ైన (విశేష్ణేంగల్) ఒక వసుా వు యొకు ఒక 

భాగేం అని అర్ూేం చ ప్ుాకోవాల్ల. ప్ర్బహాా ఎలి్ప్ుాడథకూడా  చేతనుల్ెైన జీవుల్ను విశేష్ణముగా కల్లగి 
జీవవిశష్టేంగా ఉనాేందున విశేష్ణమ ైన జీవాతా విశష్టబాహాానికి విశేష్ణాేంశేం అవుతునాద .  

త లి్గానునా ప్దార్ాూ నికి త లి్దనేం విశేష్ణాేంశేం అని అేంటున్ాాేం కదా అల్ాగనామాట. దానివల్న 

జీవాతా, ప్ర్మాతాకు అప్ృథకిసదధవిశేష్ణము కనుక విశేష్ణవిశేష్ాయల్కి భేదము ఉనాేందున, భేదశుర తి ఆ 

భేదానిా చ బుతుేంద  గనుక సమనవయము అవుతుేంద . అప్ృథకిసదధవిశేష్ణాల్ని చ పపా పెద్ల్ు ఆ 

విశేష్ణాల్ు గల్ వసుా వుని చ ప ా,"ఇద  ఆవు" అని అనాప్ుాడు ఇద   "గోతవేం" (ఆవు ల్క్ష్ణాల్ు) గల్ 

వసుా వు" అన్  అర్ూేంల్ో అభేదవయవహార్ేం ఉనాద  కనుక, అల్ాగే "అయమాతాా బహాా"  అన్  అభేదశుర తికి 
బహాాేం ఈ జీవాతా అన్  విశేష్ణానిా గల్ద  అని అర్ూేం గనుక, అభేదశుర తి కూడా కుదుర్ుతుేంద  అనాదే 

బహాాసథతకాార్ుల్ మన్ోగతము. ఇకుడ ప్ర్మాతాకు అప్ృథకిసదూవిశేష్ణమ ైన దవాయేం ఆయనకు 
శర్ీర్మనబడుతునాద . 

ఈ విధేంగా జీవాతా ప్ర్మాతాకు అప్ృథకిసదూవిశేష్ణము అనగా ప్ర్మాతాకు శర్ీర్ేం అయేంద  గనుకనథ, 

శర్ీర్-ఆతాభావేం అన్  ల్క్ష్ణానిా అనుసర్ిేంచి అభేదశుర తిని నిర్వహ ేంచినటేి  అచేతనమ ైన ప్పా్ేంచేం కూడా 
ప్ర్మాతాకు విశేష్ణేం కావటేంచేత అచేతన్ానికీ, ప్ర్మాతాకూ అభేదానిా చ పపా శుర తుల్ను ఇదే 
విధముగా సమనవయేంచ యయవచుిను.  

ఈ విష్యమే అహ కుేండల్ాధ్ కర్ణము" ల్ో "ప్ూర్వవదావ"  (బ.ాసథ.3-2-28) అన్  సథతేాంల్ోనథ, అేంతకు 
ప్ూర్వేం ఉనా "ఆేంశాధ్ కర్ణము" ల్ోనథ కూడా అచేతనవసుా వుల్ు ప్ర్బహాాము యొకు 
అప్ృథకిసదూవిశేష్ణము అని చ బుతున్ాార్ు. ఈ విధముగా విశేష్ణవిశేష్ాయల్కి భేదేం ఉనాద  గనుక, 

అచేతన్ానిక,ీ బహాాానికీ భేదానిా చ పపా భేదశుర తుల్ూ-అేంటే "హన్ాా హ మిమాస ాసో ా  దేవతా అన్ న 

జీవ న్ాతాన్ానుప్వాిశయ న్ామర్ూపప వాయకర్వాణ "  ఇతాయద  శుర తుల్ునథా,  విశేష్ణానిా చ పపా ప్దాల్ు 
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విశేష్యేందాకా  చ ప్ాా య (ర్ామేం ఎల్ా ర్ా అని ప ల్లచి నప్ుాడు "ర్ామేం" అనా ప్దేం శర్ీర్ానికి 
సేంబేంధ్ ేంచినదే అయన్ా ఆ శర్ీర్ాేంతర్గతమ ైన ఆతాను కూడా సేంబో ధ్ సుా నాటుి )  

అేందువల్న  "బహా్మావ దేం సర్వమ్","ఆత ైావ దేం సర్వేం" ఇతాయద  అభేదశుర తుల్నీా 

సమనవయమవుతాయ" అని చ బుతున్ాార్ు. ఈ విధేంగా "అవస ూతేః ఇతి కాశకృతసనః " మొదల్ెైన 

సథతాాల్ల్ో కూడా, కాశకృతుసనల్ వార్ు చేతన్ాచేతన్ాల్కూ, ప్ర్మాతాకూ శర్ీర్ాతా సేంబేంధమునాటుి  

భావిేంచినటుి , తాము కూడా ఆ స దాధ ేంతాన్ ా సీవకర్ిసుా నాటుి  చ ప ా, జీవ బహాాల్కు శర్ీర్ాతాభావానిా 

గరహ ేంచి ఆ విధముగా అనిా శుర తుల్నీ సమనవయేం చేసప మార్ాగ నిా బహాాసథతకాార్ుల్ే చథప ేంచి 

కటాక్షిేంచేర్ు. 

అేంతేకాక "చర్ాచర్వయప్ాశరయ సుా ల్ాయత్ తదవప్దేశర భాకాః తదాభవభావితావత్"(బ.ాసథ.2-3-17) 

(తదాభవభావితావత్=బహాాేం(అేంతర్ాయమిగా) ఉనాతర్ువాత కల్లగినేందున, చర్ాచర్వయప్ాశరయః 
తదవప్దేశసుా =చర్ాచర్ముల్ను చ ప్ుా ప్దాల్ు ప్ర్మాతాప్ర్యనాేంగా (వ దాేంతుల్ు) నిశియేంచి చ ప్ాటేం 
అభాకాఃసాయత్=ముఖయేంగాన్  అవుతుేంద )(తదాభవభావితావత్=ప్కాార్ిని త ల్ుసుకునాతర్ువాతన్ ,  

అనగా ప్కాార్ానిా చ పపా ప్దేం  ప్కాార్ిని నిశియేంచి చ ప్ాటేం కుదర్దు గనుక, చర్ాచర్వయప్ాశరయః 
తదవయప్దేశః తు= చర్ాచర్ముల్ను గుర్ిేంచిన ల్ోకవయవహార్ాల్ు  

భాకాఃసాయత్= అముఖాయల్ే అవుతాయ) అన్  సథతాానిా ఇకుడ గమనిేంచాల్ల.  

దీనిని బటిట జడప్దార్ాూ ల్నీ, అజడాల్నీ చ పపా ప్దాల్ు ప్ర్బహాాానిాకూడా ముఖయవృతాిల్ోన్  
చ బుతాయనామాట. ఎేందుకేంటే, అనిా వసుా వుల్ న్ామర్ూప్ాల్ూ, "ఆతాన్ా అనుప్ావిశయ న్ామ ర్ూపప 
వాయకర్వాణ " అనాటుి గా, ప్ర్బహాాేం వాటిల్ో అేంతర్ాయమిగా ఉేండటేంవలి్న్  ఏర్ాడాడ య గనుక.  

దీనివలి్ త ల్లస నద  ఏమిటేంటే, అనిా వసుా వుల్కూ శర్ీర్ి(ప్కాార్ి) అయ, ఆతాగా ప్ర్బహాాేం ఉేండటేంచేత ఆ 

ప్దాల్ు , వాటిని శర్ీర్ేంగా గల్ ప్ర్మాతాన్  చ ప్ాా య అని అర్ూేం వచిినటుి  అనామాట! 

ఈ విధముగా బహాాసథతాాల్ు మన స దాధ ేంతముల్ో చ ప్ాబడిన జీవ, బహాాల్ శర్ీర్, శర్ీర్ ిభావాన్ ా 

ప్తాిబిేంబిసథా , భేదా, భేద శుర తుల్ను సమనవయము చేసుా న్ాాయ. 

నేను: బాగుేంద . బహాా సథతాాల్ల్ో, విశష్ాట ద ైవత స దాధ ేంత ప్ర్ేంగాన్  మూడు తతాా ాల్ను, వాటిల్ో జీవ, 

ప్కాృతి తతాా ాల్కూ ప్ర్మాతాకూ గల్ సేంబేంధ్ానీా వివర్ేంగా చ ప ానటియనద . ఇల్ా త ల్ుసుకున్ ేందుకు 
శుర తుల్ు ప్మాాణమనీ, అేందుకు భేద, అభేద, ఘటక శుర తుల్ను అనిాటినీ ప్ర్ిగణన ల్ోనికి 
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తీసుక నవల్ెననీ కూడా చ పపార్ు. ఇేంక ఆ ప్ర్బహాాను త ల్ుసుక నుట వల్న  ల్ాభము ఏమిటి, అేంట ే

ఫల్ము ఏమిటి, దానికి ఉప్ాయము ఏమిటి అనా విష్యాల్ను కూడా మన స దాధ ేంత ప్ర్ేంగాన్  
బాదర్ాయణుల్ు తన బహాా సథతాాల్ల్ో ఉటటేంకిేంచేర్ా! 

మామయో: నిససేందేహముగా. అేంట ేఆ ప్ర్బహాాను త ల్ుసుక ని ఆయనను ప్ ేందడమే కదా 

జీవాతాకు ముకిా ల్ేదా మోక్ష్ము అనగా ఈ సేంసార్ చకరము నుేండ ిబయల్ెవడల్ల శాశవతానేందానిా 

ప్ ేందడేం. "ముకిాః మోక్ష్ః మహానేందః" అని కదా. అేందువల్న నువువ అడుగు తునాద  బహాా సథతాాల్ల్ో 
ఆ మోక్ష్సవర్ూప్ము ఏమని చ పపార్ు అనీ, ఆ మోక్ష్మునకు ఉప్ాయము ఏమిటి అనీ కదా. ముేందు 
మోక్ష్ సవర్ూప్ము చథదా్ ము.  

 

దానికి అేంతర్ధ్ కర్ణేంల్ో(బ.ాసథ.1-2-2)ల్ో ’తయాయనానిష్ాణ తాసుా " అని ప్ాార్ేంభేంచి,"ప్ర్సయ బహాాణః 
శర్ీర్తయా ప్కాార్భూతసయ అనుకూల్ాప్ర్ిచిినాజఞా న సవర్ూప్సయ ప్ర్మాతాానుభవ ైకర్సయ జీవసయ 
అన్ాద కర్ార్ూప్ావిదాయతిర్ూహ తసవర్ూప్సయ అవిదోయచేేదప్ూర్వకసావభవికప్ర్మాతాానుభవ మేవ 

మోక్ష్మాచక్ష్తే" అని మోక్ష్సవర్ూప్ానిా కటాక్షిేంచేర్ు. అేంట ేజీవాతా అన్ వాడు ప్ర్మాతాకి శర్ీర్మ ై, 
అతడిక ివిశేష్ణమ ై, అనుకూల్మ ైన, అప్ర్ిచిినామ ైన జఞా నసవర్ూప్ుడు. ప్ర్మాతాని అనుభవిేంచటమే 

భోగయమని సహజేంగా భావిేంచేవాడు. అతడిక ిప్ుణయప్ాప్కర్ాల్ు తొల్గినతర్ువాత కల్లగే 
ప్ర్మాతాానుభవమే మోక్ష్ేం అని అర్ూేం. దీన్ ా న్ాల్ుగో అధ్ాయయేంల్ో న్ాల్ుగో ప్ాదేం అేంతా ప్ూరాి్గా 
సథతకాార్ుల్ు వివర్ిేంచేర్ు. ముఖయేంగా "భోగమాత ాసామయల్లఙ్గగ చి"(బ.ాసథ.4-4-

21)(భోగమాతసాామయల్లఙ్గగ చి = బహాాానుభవమన్  భోగమాతేాంచేత ముకుా డికి బహాాేంతో సామాయనిా 

చ ప ాన కార్ణేంచేతకూడా, ముకుా డి 

ఐశవర్యేం జగదావయప్ార్వర్ిజతమే) అన్  సథతేాం గమన్ార్హము. అేందుల్ో శీరభాష్యకార్ుల్ు బహాాేంతాల్ూకు 
యథార్ూసవర్ూప్ానిా అనుభవిేంచటేం అన్  భోగేంల్ోన్  ముకుా డికీ బహాాానికీ సామయేం -సర్ిసమానత, 

శుర తిల్ో చ ప్ాబడిేంద  కనుక, అనిా విష్యాల్ల్ో సామయేంల్ేదు. కనుక ముకుా డికి జగతాుర్ణతవేం ల్ేదు 
అనా విష్యానిా కూడా నిర్ాధ ర్ిసథా , జీవాతా మోక్ష్ సవర్ూప్ానిా వివర్ిేంచేర్ు. 

బహాాానుభవేంల్ోన్  ఇద్ర్ికీ సామయేం ఉనాదన్  విష్యేం ’సో శుాతే సర్ావన్ కామాన్ సహబహాాణా 
విప్శితా"(త ై.ఆనేం.1-2)(ఆ ముకా ప్ుర్ుష్ుడు సర్వజాుడ ైన బహాాేంతోకూడా అనిా కల్ాయణగుణాల్నీ 

అనుభవిసుా న్ాాడు) అన్  శుర తివాకాయనిా చథప ేంచి ఈ విష్యానిా ఉప్ప్ాద సుా న్ాార్నామాట. 
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ప్ర్బహాాేంయొకు గుణాల్ని ముకుా డు ప్ర్బహాాేంతో కల్లస  అనుభవిసుా న్ాాడు అని కదా దీని అర్ూేం 
ఇేంతకు ముేందు చ ప్ుాకున్ాాము. దీనివలి్ ఇద్ర్ూ బాహా యొకు 

కల్ాయణగుణాల్ని అనుభవిసుా న్ాార్ు అని ఉనాేందువల్న బహాాగుణానుభవమే మోక్ష్ేం అని 

సాష్టమవుతునాద .  

ఇకుడ "బహాాణా సహ" అని చ ప్ుాకుేంటే "ప్ర్బహాాతో కూడా కూడా ముకా ప్ుర్ుష్ుడు 
అనుభవిసుా నాటుి " అర్ూము. అటుి  కాక  "సహ కామాన్" అని చ ప్ుాకుేంటే "గుణ విశష్టమ ైన ప్ర్బహాాను 
ముకాప్ుర్ుష్ుడు అనుభవిసుా న్ాాడు" అని అర్ఠేం. ఇేందు వల్న సగుణబహాాానుభవమే మోక్ష్ేం అనాద  
సథతకాార్ుల్ు మన్ోగతేం అనాద  బహాా సథతాాల్ల్ో సాష్టమవుతునాద . 

అల్ాగే "తదధ్ గమ ఉతార్ ప్ూర్ావఘయోః అశేిష్ విన్ాశౌ తదవయప్దేశాత్" (బ.ా సథ. 4-1-13) మొదల్ెైన 

సథతమాుల్ల్ో బహామ ాప్ాసన ఫల్ానిా వివర్ిసథా  "తామర్ాకుపెై నీర్ు ఎటుి  అేంటకుేండా ఉేంటుేందో , 
బహాావ తాకు ప్ాప్ము అేంటదు, ఆ ప్ర్మాతా యొకు సవర్ూప్ముల్ు, సాూ నముల్ు ఎఱిగిన ముముక్షువు 
ప్ాప్ కర్ా ల్ేప్నమును ప్ ేందడు. నిప్ుార్వవ తగిల్లనప్ుాడు బూర్ుగు దథద  అేంతయు దగధమ ైనటుి  

ఉప్ాసకుడ ైన బహాావ తా యొకు సమసా ప్ాప్ ప్ుణయముల్ును నశేంచిపో్ వును." అని ప్ూర్ావఘ, ఉతార్ాఘ 

కర్ా ఫల్ాల్ు ఎల్ా నశసాా యో ఆ  విష్యముల్ను చ బుతున్ాార్ు. ఈ వివర్ాల్నీా విశష్ాట ద ైవత ప్ర్ేంగాన్  
ఉేంటాయ.  

ప దప్, జీవాతా ఆర్బధ  కార్యముల్గుచునా ప్ుణయ ప్ాప్ముల్ను అనుభవము చేతన్  తీర్ుిక ని 

భగవతసనిాథ  చేర్ ిసవర్ూప్ావిర్ాభవము ప్ ేందును అనా విష్యము "భోగేన తు క్ష్ప్యతావఽథ 

సేంప్దయత"ే  అనా సథతమాుల్ో చ పపార్ు. అేంట ేమన స దాధ ేంతముల్ో చ ప ానటుి  ప్ాార్బధ  కర్ా ఫల్మును 
అనుభవిేంచిన తర్ువాత ముముక్షువు సవర్ూప్ావిర్ాభవము నేంద  భగవతాసనిథయమును ప్ ేందుతాడు 
అని అర్ూము. 

మన స దాధ ేంతముల్ో  "అర్ిిర్ాద  మార్గము" ల్ో ముకా ప్ుర్ుష్ుడు ప్యాాణ ేంచు విధ్ానము చ ప్ాబడినటుి  

, చతుర్ాూ ధ్ాయయముల్ో "అత ఏవ సర్ావణయసు" (బ.ా సథ. 4-1-2) , "తనానః ప్ాాణ ఉతార్ాత్ (బ.ాసథ. 4-2-

3), సో ఽధయక్షే తదుప్గమాద భయః(బ.ా సథ. 4-2-4)", భూతేష్ు తత్ శుర తేః( బ.ాసథ. 4-2-5), "న్ ైకస ాన్ 

దర్శయతో హ (బ.ాసథ. 4-2-6)", మొదల్ెైన సథతాాల్తో ప్ాార్ేంభేంచి, "సేంప్దాయవిర్ాభవాధ్ కర్ణము"  
మొదల్ెైన అధ్ కర్ణముల్ల్ో బహాావ తా దేహమును విడచి ప్ో వు ప్యాాణ విధ్ానము వివర్ిేంచబడినద . 
అటుి  ముకిా ప్ ేంద న జీవాతా తనపెై మఱియొక అధ్ ప్తి అనగా నియామకుడు ల్ేకుేండా యథేష్టముగా 
వయవహర్ిేంచగల్డని(సవర్ాట్ ) "అత ఏవ చ అననయ అధ్ ప్తిః(4-4-9)" అను బహాా సథతమాునేందు 
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చ ప్ుాచథ, ఆ ముకా ప్ుర్ుష్ుని ల్క్ష్ణముల్ను తర్ువాత ఎన్ోా సథతాముల్ యేందు సథతకాార్ుల్ెైన 

భగవదాాదర్ాయణుల్ు ఆవిష్ుర్ిేంచి, అటిట  ముకా ప్ుర్ుష్ుడు మర్ల్ సేంసార్ బేంధమునేందు 
చికుుక నుటకు అవకాశము ల్ేదని చివర్ ిసథతమా ైన "అన్ావృతాిః శబా్ త్ అన్ావృతాిః శబా్ త్"(బ.ాసథ. 4-4-

22) అనా సథతమాుల్ో నిష్ుర్ిషేంచేర్ు. ఈ సథతాాల్ల్ో విష్యాల్నీా మన విశష్ాట ద ైవత స దాధ ేంతముల్ో 
ముకా ప్ుర్ుష్ుని గుర్ిేంచి మనము చదువుక న్  విష్యాల్ే. ఇల్ా వివర్ాల్నీా చ బుతూ కూర్ుిేంటే 
కాల్వయవధ్  సర్ిపో్ దని ఇప్ుాడు వివర్ాల్ల్ోనికి వ ళ్ుడేం ల్ేదనుకో. మనము త ల్ుసుకోవల్స నద  
ఏమిటేంట ేమోక్ష్ ఫల్ము గుర్ిేంచి బహాా సథతాాల్ల్ో ఉనావనీా మన స దాధ ేంత ప్ర్ముగాన్  ఉేంటాయ 

అనా విష్యము. 

నేను: మఱ ిమోక్షోప్ాయము గుర్ిేంచి కూడా భగవదాాదర్ాయణుల్ు ఎల్ా చ పపార్ో! 

మామయో: మన స దాధ ేంతముల్ో ముఖయముగా భకిా మోక్ష్సాధనముగా చ ప్ాబడుతోేంద . అేంతేకాక 

ప్ర్మాతాయ ేసాధనముగా మనము చేసప శర్ణాగతి కూడా విశష్ాట ద ైవతముల్ో ముఖయమ ైనద . ఈ 

విష్యాల్ే బహాా సథతాాల్ల్ో ఎల్ా చ పపార్ో చథదా్ ము.  

 

భకిా మోక్ష్సాధనేం అన్  విష్యానిా "ఆవృతాి ర్సకృదుప్దేశాత్"(బ.ాసా.4-1-1)(అసకృత్ 

ఆవృతాిః=(మోక్ష్సాధనమ ైన)భగవానుడినిగుర్ిేంచిన జఞా నమును ప్ల్ుసార్ుి  తల్చుక నటేం అన్  ధ్ాయనేం 
మోక్ష్ సాధనముగా విధ్ ేంచబడినద " మొదల్ెైన సథతాాల్ల్ో ప్తాి ప్ాద ేంచేర్ు.  

 మనమతేంల్ో ప్ర్మాతావిష్యకమ ైన విచేేదేంల్ేని సార్ణప్ర్ేంప్ర్గా సాక్షణతాుర్తుల్యమ ై, 
పీాతిర్ూప్ేంగా నునా ధ్ాయనవిశేష్మే మోక్ష్సాధనేం. ఇదే భకిా అనబడుతుేంద . 
దీన్ ా"ఆవృతాిర్సకృదుప్దేశాత్"(బ.ాసథ.4-1-1) అనా సథతమాుల్ో సథతకాార్ుల్ు చ బుతున్ాార్ు. 
ప్ర్మాతావిష్యకమ ైన జఞా నేం అవిచిేనాముగా నడవాల్ల. జఞా నము యొకు అవిచిేనా ప్ర్ేంప్ర్యే 

ధ్ాయనమనియూ, ఉప్ాసనమనియూ చ ప్ాబడుతుేంద .  "త ైల్ ధ్ార్వత్" అనగా " త ైల్ ధ్ార్వల్ె" ఉేండవల్ె 
నని ఈ విష్యము మనము ఇేంతకు ముేందుకూడా చదువుక ని యున్ాాము. 

అల్ాగే "న్ాన్ా శబా్ ద  భేదాత్ (బ.ాసథ. 3-3-56)" అనగా న్ాన్ా=సద వదయ, దహర్ విదయ మొదల్ెైనవి 

వ ఱయనవ , శబా్ ద  భేదాత్=విధ్  వాకయము వ ఱుగా ఉనాేందున, ర్ూప్ము వ ఱుగా నునాేందున" అనా 

సథతమాుల్ో ప్ర్మాతాను ప్ ేందడానికి వ ఱేవఱు ఉప్ాయముల్ునా విష్యానిా త ల్లయ చేసపర్ు.  



136 
 

ఇకుడ మనము త ల్ుసుకోవల్స నద  ఏమిటేంటే ప్ర్బాహాను ప్ ేందడానికి చ ప్ాబడిన ఉప్ాయముల్ు 
దహర్ విదయ, సద వదాయదుల్ు అన్ కముల్ు. ఉప్ాసయమ ైన ప్ర్బహాా ఒకుట ేఅయన్ా  శబా్ ేంతర్, అభాయస, 

సేంఖయ, సేంజా, గుణ, ప్కార్ణాేంతర్ము అను ఆఱు కార్ణాల్ వల్న ఆ విదయల్ు అనీా ఒకట ికాదు. 
ఉదాహర్ణకు ఇకుడి నుేండి దేహలీ నగర్ానికి విజయవాడ మీదుగా వ ళ్ువచుిను, అల్ాకాక ర్ాయగడ 

మీద నుేండ ికూడా వ ళ్ు వచుిను. అేందు వల్న బహాా సథతాాల్ల్ో ప్ర్బహాామును ప్ ేందడానికి 
చ ప్ాబడిన విదయల్ు అనీా ఒకుట ికాదు అని చ బుతున్ాార్ు ఈ సథతమాుల్ో. 

భగవదీగ తల్ో శీరకృష్ణ  భగవానుడు కూడా "అనితయమ్ అసుఖమ్ ల్ోకమ్ ఇమమ్ ప్ాాప్య భజసవ మామ్" 

(అనితయమును, సుఖము ల్ేనిద యును అగు ఈ ల్ోకమును ప్ ేంద న ఓ అర్ుజ న్ా! నీవు ననుా భజనము 
అనగా ఉప్ాసనము చేయవల్ెను" అని భకిానీ, "సర్వ ధర్ాాన్ ప్ర్ితయజయ మామేకమ్ శర్ణమ్ వజా అహమ్ 

తావ సర్వ ప్ాపపభోయ మోక్ష్ యష్ాయమి మాశుచః" అని తనన్  శర్ణాగతి చేయుమనీ కూడా చ పపాడు కదా. 
ఇకుడ "న్ాన్ా" అని చ ప్ాడేం వల్న భగవదాాదర్ాయణుల్ు భకాా యద  ఉప్ాయాల్తో బాటు ప్ర్మాతాన్  
శర్ణాగతి చేయడేం కూడా చ ప్ాకన్  చ ప ానటియనద .  

మన స దాధ ేంతముల్ో కూడా భకిా మార్గముల్ో ప్ర్మాతాను నిర్ేంతర్ాయముగా ఉప్ాసనము చేయడేం, 
ప్ర్మాతాయ ేఉప్ాయముగా ప్ర్మాతాన్  శర్ణాగతి చేయడేం కూడా చ ప్ాబడిన్ాయ కదా. ఈ విధేంగా 
భగవదాాదర్ాయణుల్ అభప్ాాయాల్ే మన విశష్ాట ద ైవత స దాధ ేంతముల్ో భగవదాామానుజుల్ు ప్కాాశేంప్ 

జేసపర్ు. 

ఈ విధేంగా, తతాాేం, హ తేం, ప్ుర్ుష్ార్ూేం వీటిని విశష్ాట ద ైవతస దా్ ేంతేంల్ో ఎల్ా చథప ేంచేర్ో దాన్ ా 

సథతకాార్ుల్క ీవిశష్ాట ద ైవతమే సమాతేం. అేంటే సథతకాార్ుల్ు చేప ాన తతవ,హ త, ప్ుర్ుష్ార్ూసవర్ూప్ాల్న్  
భాష్యకార్ుల్ు సీవకర్ిేంచేర్ు అనా విష్యము త ల్ుసాో ేంద . విసార్భీతిచేత ఇకుడితో ఈ విష్యానిా 

ఆప్ుకుేందాము. 

 నేను: బాగుేంద  మామయాయ, గుర్ుా ేంచుకోవడేం కోసేం, ప్ాతి అధ్ కర్ణానికి అర్ాూ నిా ఒకు వాకయముల్ో 

చ ప్ుాకుేంట  వచేిము ఇేంతకుముేందు. అల్ాగే ఈ బాహా సథతాాల్ భావానాేంతా కుి పా్ేంగా ఒకు మాటల్ో 
చ పపాసపా  బాగుేండును, న్ాల్ాేంటి వాళ్ుకు గుర్ుా ేండడానికి.  

మామయో: మనము క ర తాగా చ ప్ాడేం ఎేందుకు, భగవదాామానుజుల్ు గరేంథ ప్ాార్ేంభముల్ో 

మేంగళ్శరి కముల్ో తాన్  మొతాేం గరేంథేం సార్ాేంశానిా ప్ాసాద ేంచేర్ు.  

ఇేంతకు ముేందు చదువుకున్  ఉన్ాావుగా ఆ శరి కము . 
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"అఖిల్ భువన జనా సపూమ భేంగాద  లీల్ే 

వినత వివిధ భూత వాాత ర్క్ష ైక దీక్షే 

శుర తి శర్స  దీపపా  బహాాణ  శీరనివాసప 

భవతు మమ ప్ర్స ాన్ శేముష్ీ భకిార్ూప్ా" 

నేను: ఈ శరి కముల్ో బహాా సథతాాల్ అర్ూమేంతా ఉనాదా! ఇద  ప్ాార్ూన్ా శరి కము అని అనుకుేంటున్ాాను.  

మామయో: భగవదాామానుజుల్ు ప్ాసాద ేంచేర్ు అేంటే ఆ శరి కానికి అన్ క అర్ాూ ల్ు ఉేంటాయ. పెద్ల్ు ఈ 

శరి కానికి 30 విధ్ాల్ుగా అర్ాూ ల్ు చ ప ా, ఇేంక చ ప్ాల్ేక ఊర్ుకున్ాార్ు. సర్,ే నీకు త ల్లస నటుి  ప్ాార్ూన్ా 
ప్ర్ముగాన్  అర్ూము చ ప్ుా. విేంటాము.  

నేను: "భకిా ర్ూప్ా" అనగా భకిా ర్ూప్ముగా మార్ిన, "మమ శేముష్ీ" అనగా న్ాయొకు జఞా నము, అఖిల్ 

భువనముల్ యొకు సృష్ ట , స ూతి, సేంహార్ము మొదల్ెైన వాటిని ఒక కీరడగా చేయువాడును, తనకు 
వినముిల్ెైన సమసా భూత సమూహముల్ను ర్క్షిేంచటయే దీక్ష్గా కల్వాడును, వ దాేంతముల్ యేందు 
ప్కాాశేంచు వాడును, ప్ర్ుడును, బహాాయును అయన శీరనివాసుని యేందు కల్ుగును గాక. " అని కదా 
ఈ శరి కానికి అర్ూము. దీనిల్ో బహాా సథతాార్ూము అేంతా ఉనాదని ఎల్ా చ బుతున్ాార్ు? 

మామయో: ఇప్ాటిక ేచాల్ా చీకట ిప్డి ప్ోయేంద . అేందువల్న, ప్ూరాి్గా దీని అర్ూము మర్ొక సారి్ 

చ ప్ుాక న వచుిను కాని, కుి పా్ేంగా ఒకసారి్ ఈ శరి కము బహాా సథతాాల్ సార్ాేంశము ఎల్ా చ బుతోేందో  
చథదా్ ము. 

మేంగళ్శరి కము సాధ్ార్ణముగా ఇష్ట దేవతా ప్ాార్ూనము, ప్ఠిేంచ ేవాళ్ుకు మేంచి జర్గడేం కోసమూ, 

చ ప్ాబడు విష్యము యొకు సార్ాేంశానిా చ ప్ాడానికీ అనుగరహ ేంచబడుతుేంద . "జన్ాాదయసయ యతః..." 
అేంట  బహాా సథతాానిా ఉటటేంకిసథా  ప్ాార్ేంభమ ైన భాగవతము మొదల్ెైన గరేంథాల్ల్ో వాయసుల్వార్ూ, 

అల్ాగే మిగిల్లన ప్ూర్ావచార్ుయల్ు ఈ ప్దధతిని అనుసర్ిేంచినవారే్.  

ఈ శరి కముల్ో నువువ చ ప ానటుి  ఇష్ట దేవతా ప్ాార్ూనతో బాటు, "మమ శేముష్ీ భకిార్ూప్ా బహాాణ  శీరనివాసప 
భవతు" అని చ ప్ాడేం వల్న ఈ శరి కానిా ఎవర్ు చద వితే వార్ిక ివార్ి జఞా నము భకిా ర్ూప్ాప్నామ ై 
ప్ర్బహాా అయన శీరనివాసుని యేందు కల్ుగు గాక అని ప్ాార్ిూేంచినటియ, వార్ ిఉజీజవన్ానిా కల్లగిసుా ేంద  ఈ 

శరి కము.  
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నేను: అేంట ే? 

మామయయ: నువువ చదువుతునాప్ుాడు నువువ "మమ శేముష్ీ " అేంట ేనీయొకు బుద ధ" అని అర్ూము. 
అల్ాగే న్ ను చదువుతునాప్ుాడు "న్ా యొకు బుద ధ  శీరనివాసుని యేందు కల్ుగు గాక" అని అర్ూము 
వసుా ేంద . అేందువల్న మనకు త ల్లయ కుేండా ఈ శరి కము చదువుతునాప్ుాడు "మమ" అనా ప్దము 
చదువుతునావార్ిక ివర్ిాసుా ేంద . ఈ విధముగా భగవదాామానుజుల్ు మనేందర్ి చేత ఈ శరి కము దావర్ా 
పెర్ుమాళ్ుకు వినాప్ము చేయేంచి, మనకు ఉజీజవన్ానిా కల్లగిసుా న్ాార్ు అనామాట. 

ఇేందుల్ో బహాా సథతాాల్ల్ో మొదట ిఱ ేండు అధ్ాయయాల్ సార్ము "అఖిల్ భువన జనా సపూమ భేంగాద  
లీల్ే" అనా శరి కప్ు మొదటి ప్ాదము వల్న త ల్లపపర్ు. తర్ువాత ఱ ేండు అధ్ాయయాల్ సార్ము "వినత 

వివిధ భూత వాాత ర్క్ష ైక దీక్షే" అనా ఱ ేండవ ప్ాదము వల్న ప్తాిప్ాద ేంచేర్ు.  

మొదట ిఅధ్ాయయముల్ో "ప్ర్బహాా జగతాుర్ణతవము" ప్తాిప్ాద ేంప్బడినద  కదా! ఱ ేండవ 

అధ్ాయయముల్ో దాని సమర్ూనము జర్ిగిేంద . ఇదే మేంగళ్ శరి కము మొదట ిప్ాదముల్ో ఉనాద . ఇేంక 

మూడవ అధ్ాయయము బహాాను ప్ ేందడానికి సాధనమ ైన భకిా ర్ూప్ాప్నా జఞా నమును త ల్లయజేసుా ేంద . 
న్ాల్గ వ అధ్ాయయము ఆ ప్ర్బహాాను ప్ ేందడేం గుర్ిేంచి దాని ఫల్ము గుర్ిేంచి చ బుతుేంద . అేంట ే"వినత" 

అనా ప్దము భకిానీ, భగవతాార్తేంతాాయనిా సథచిసథా  సాధనము గుర్ిేంచి చ బితే, "ర్క్ష ైక దీక్షే" అని ఆ 

ప్ర్బహాాను ప్ ేంద  ఆయన ర్క్ష్ణ ల్ో ఉేండడేం అనా ఫల్ానిా చ బుతోేంద  అనామాట. 

"నిఖిల్" అనకుేండా "అఖిల్" అని "అ" కార్ముతో ప్ాార్ేంభేంచడేం వల్న "అ" కార్ార్ోూ  విష్ుణ ః" అని 

చ ప్ాబడినటుి  ప్ాార్ేంభేం ప్ర్మాతాను ప్ల్ుకర్ిసథా  చేసపర్ు. అేంతేకాక "అఖిల్" అనకుేండా "సకల్" అేంటే 
సమసామూ అనవచుి, ఛేందసుస సర్ిపో్ తుేంద . అల్ా అనకుేండా "అఖిల్" అనడేం వల్న "ఏదీ 
వదల్కుేండా" అని చ బుతూ నిససేంశయముగానథ, స ూర్ముగానథ చ ప ానటుి  అయేంద .  

"జన్ాాదయసయ యతః" అనాటుి  "జనా సపూమ భేంగాద " అేంట  "ఆద " శబా్ నిా చేర్ిడేం వల్న 

జగతాుర్ణతవముతోబాటు, అేంతఃప్వా శ, మోక్ష్ప్దాాన, నియమన్ాదుల్ను కూడా చ ప ానటియనద . 
అేంతర్ాయమితవము మన స దాధ ేంతముల్ో ముఖయమ ైనద  కదా. "లీల్ే" అనడేం వల్న "లీల్వతుా ..." అనా 

సథతమాుల్ో చ ప్ాబడినటుి  "తనకేమియు ప్యాోజనము ల్ేకుేండా కేవల్ము చేతన్ోదధర్ణకే ఈ 

కార్యమేంతా" అనా విష్యము సాష్టమవుతోేంద . 

"జనా", "సపూమ", "భేంగ" ప్దాల్ు నితయ, న్ ైమితాిక, ప్ాాకృత సృష్ ట , ర్క్ష్ణ, ప్ాళ్యాల్ను సథచిసాా య. ఇకుడ 

"భేంగ" అనా ప్దానికి నువువ చ ప ానటుి  సేంహార్ము అని కాక "కార్య స ూతిల్ో నునా ప్దార్ూముల్ు 
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ప్ర్మాతా యేందు సథక్ష్ా స ూతిల్ో యుేండునటుి  చేయడము" అని అర్ూము చేసుకోవాల్ల. "బహాాణ " అను 
సపా్మీవిభకిా, ఏక వచన ప్ాయోగము వల్న వీటికనిాటికీ కార్ణ భూతమ ైన వాడు ఒకుడ ేఆయన్  
ప్ర్బహాా అనినీా, ఆయన్  మోక్ష ైకప్దాుడనినీా, మనకు సాధనమనినీా అర్ూము. 

"వినత" అనాప్దము భగవతాార్తేంతాాయనీా, శేష్తావనీా చ బితే, "వివిధ" అను శబ్ము వల్న "అద ైవత 

దర్శనము" నేందు చ ప్ాబడినటుి  ఈ జీవుళ్ళు ఒకట ికాక అన్ కముల్ు కాని  అని చ ప ానటియనద . 
"భువన", "భూత" శబ్ముల్ు ఈ చేతన్ాచేతనముల్నిాయు సతయముల్ే అనా విష్యము 
చ బుతున్ాాయ. "వినత ...ర్క్ష ైక దీక్షే" అని చ ప్ాడేం వల్న ఆయన ఒకుడ ేర్క్షిేంచువాడు అని త ల్ుసాో ేంద .  

ఈ విష్యము ప్తాయక్షణనుమాన ప్మాాణాల్ వల్న త ల్లస న క న వచుిన్ా అనా ప్శాాకు, "శుర తి శర్స  
విదీపపా" అని ఆయన వ దాేంతాల్ వల్న త ల్లయబడతాడనీ, "శర్స " అని ఏక వచనము వాడడేం వల్న 

శుర తుల్ు అనీా భేద శుర తుల్ు, అభేద శుర తుల్ూ అని వ ఱేవఱు కాక అేంతా కల్లప  ఒకుటిగాన్  
సమనవయము చేస క ని త ల్ుసుకోవాల్ని సథచిేంచబడుతోేంద . 

ఇేంక "ఎల్ా" అనా దానికి భకిా ర్ూప్ాప్నా జఞా నము వల్న అని సథచిసుా న్ాార్ు. "అథాతో బహాా జజఞా సా" 
అనాటుి  ఎవర్ిని త ల్ుసుకోవాల్ల అేంట ే"ప్ర్స ాన్ బహాాణ " అని చ ప్ాడేం వల్న ఆయన ఈ చేతన్ా 
చేతనముల్ కేంట ెభనుాడు, ఈ హ్య గుణముల్కతీతుడు అని త ల్ుసాో ేంద . బహాా అని "బృహతవము" 
ను చ ప్ాడేం వల్న ప్ర్బహాాను చ బతూ ఆయన బృహతావనిా కూడా సథచిేంచి,జీవుళ్ుకు 
బృహతవమునీయగల్వాడు ఆయన్  అని చ బుతున్ాార్ు.  

నేను: చివర్కు "శీరనివాసప" అని "శీరనివాసుడు" అని ఎేందుకు అన్ాార్ు.  

మామయో: నీ పపర్ు legal document మీద వాాస  నప్ుాడు పపర్ు గుర్ిేంచి సేంశయము ర్ాకుేండా 

ఏమవి వాాసాా వు? 

నేను: "వ ేంకట ర్ామాచార్ుయల్ు", son of .....అని వాాసాా ము. ఇేంకా కావాల్ేంటే residing at.....అని 

వాాసాా ము. Identity establish చ యయడానికి.  

మామయో: కదా, కాని మన భగవేంతునికి ప్ాప్ేం నీకునాటుి  తేండి ాల్ేడు కదా son of అని 

వాాసుకుేంద క.ి మర్ేద ైన్ా పపర్ు వాాసుకుేంటే అేంట ే"ఈశవర్ుడు" అన్ో "బహాా" అన్ో వాాసుకుేంటే ఆ పపర్ు 
న్ాకు కూడా ఉనాద  అని "ర్ుదుాడో", "చతుర్ుాఖుడో" తల్ెతావచుిను. అల్ా కాక "శీరనివాస" అేంట,ే 

ఆయన పపర్ు, విల్ాసము, సేంబేంధము అనీా చ ప ానటియపో్ తుేంద . అేంటే నిర్్ాేందవేంగా "ల్క్షీాదేవికి భరా్" 
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అని వాాసపసుకుేంటే మఱి ఆయనకు identity crisis బాధ ల్ేదు. అల్ాగే  residing at అని చ ప్ుాకుేంద కి 
కూడా ఆయనకు కష్టమే. ఎకుడని చ ప్ుాకుేంటాడు. అేందుకని ల్క్షీాదేవి ఎకుడ ఉేంటే అకుడ ఉేంటాడు 
ఆయన అేంట ేవిల్ాసము కూడా సాష్టేంగా ఉేంటుేంద . అల్ా "శీరనివాస" అేంట ేaddress కూడా సాష్టేంగా 
చ ప ావ స  నటియప్ో తుేంద . ఈ విష్యము "నివాస శయాయసన ప్ాదుకాేంశుభః..." అని యామునుల్ు 
(ఎప్ుాడథ ఆద శేష్ుల్ు ఆయన తోటే ఉేండి ఆయన క  ేంకర్యమే చేసాా డని) చ ప ానటుి  సాక్షణతూా  ఆ 

అనేంతుల్ అవతార్మ ైన భగవదాామానుజుల్కు తప్ా మర్ వవర్ికి త ల్ుసుా ేంద .  

అేంతేకాదు, ఈ శబ్ము ఐశవర్యము కల్వాడని చ ప్ాడేం వల్న, ఆయన సమసా కల్ాయణ గుణాకర్ుడనీ, 

ద వయ మేంగళ్ విగరహుడనీ, అద ైవత దర్శనముల్ో చ ప్ాబడినటుి  నిర్ుగ ణుడథ, నిర్ాకార్ుడథ కాదని 

త ల్ుసాో ేంద .  

అేంతకు ముేందు "వినత భూత" అని చ ప ాయుేండడేం వల్న భూతముల్నీా ఈ ప్ర్బహాాకు శేష్ముల్నీ, 

ప్ర్బహాాయ ే"శేష్ " అనీ త ల్ుసాో ేంద . 

నేను: అేంట ేఈ శరి కముల్ో బహాా సథతాాల్ సార్మూ, విశష్ాట ద ైవత స దాధ ేంతమూ కూడా మొతాము 

చ పపాస నటుి న్ాార్ు. అయతే ఈ శరి కముల్ో తకిున దర్శన నిర్సనము కూడా చేసపర్ా భగవదాామానుజుల్ు! 

మామయో: ఇేంతకుముేందు మనము చ ప్ుాకునాటుి ఈ మేంగళ్ శరి కముల్ో శీరభాష్యము యొకు "వసుా  
నిర్ే్శము" చేసపర్ు అనగా "శీరభాష్య విష్య సార్ాేంశానిా ప్ ేందు ప్ర్ిచేర్ు" అని చ ప్ుాకున్ాాము. అేంట ే 

ఇతర్ మతాల్ను సమనవయము చేయడమో తోాస  ర్ాజనడమో  చేస నటేి  కదా. 

"జనా సపూమ భేంగాద " అని చ ప్ాడేం వల్న ఒక ేసమయముల్ో సృష్ాట యదుల్ను అేంగీకర్ిేంచని భాసుర్, 

ప్ాాభాకర్ మతాల్ు నిర్స ేంచబడిన్ాయ. అేంటే "ఒక ేసమయముల్ో సృష్ ట ప్ూర్ిాగా జర్ుగుతుేంద , ర్క్ష్ణము 
కూడా అేంత.ే అల్ాగే ఒక ేసమయముల్ో మొతాము ల్యము అవుతుేంద  అనా వ దాేంతార్ాూ నిా వార్ు 
అేంగీకర్ిేంచర్ు కదా.  

"ఈ ల్ోకము సృష్ టేంచ బడినద  కాదు, ఇదేంతా మిథయ" అని అద ైవతుల్ు అధ్ాయస వాదానిా చ బుతార్ు. 
అల్ాకాక బహాామే చేతన్ా, చేతనముల్ుగా ప్ర్ిణమిసోా ేంద  అని అేంటార్ు యాదవ ప్ాకాశక మతము వార్ు. 
"ఆద " అను శబ్ము చేత అేంతఃప్వా శ, మోక్ష్ ప్దాాన, నియమన్ాదుల్ు చ ప్ాడేం వల్న ఈ ఱ ేండు 
వాదాల్ను తిర్సుర్ిేంచి నటియేంద . 
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అద ేవిధముగా "జగతుా  ఉతాతాి, స ూతి, ల్యాల్కు భగవానుడు సాక్ష ీభూతుడు మాతమేా అని చ పపా 
"హ ర్ణయ గర్భ మతము" "లీల్ే" అను శబ్ముచేత నిర్ాకర్ిేంప్బడుతోేంద . 

భువనముల్ు, భూతముల్ు, బహాా అని మూడు తతాా ాల్ు చ బుతూ ఏక తతాా వాదమ ైన అద ైవతానీా, 

ద వతతాా వాదమ ైన సాేంఖాయనీా నిర్స ేంచేర్ు.  

బహాాయ ేజగతాుర్ణము, జగదకా్ష్కుడు అని చ ప్ాడేం వల్న కూడా సాేంఖయమూ, ప్ర్మాణు వాదము 
చ పపా వ ైశేష్ కమూ మొదల్ెైన దర్శన్ాల్ు నిర్స ేంచబడుతున్ాాయ.  

"వివిధ భూత ర్క్ష ైక దీక్షే" అనడేం వల్న జీవుళ్ళు అన్ కముల్ు అని చ బుతూ అద ైవత దర్శన్ానిా ప్కున 

పెటటడేం జర్ిగిేంద . 

"వివిధ భూత....ర్క్ష ైక దీక్షే" అనడేం వల్న వర్ాణ శరమ భేదాల్ున్ాా అేందర్కూ మోక్షణర్హత ఉనాద  అనా 

విష్యము చ బుతున్ాార్ు. ర్క్ష్ణ అేంటే అనిష్ట నివృతాి, ఇష్ట ప్ాాప ా  కదా. అేందు వల్న నిర్వధ్ క, 

నిర్తిశయానేందమ ైన మోక్ష్మును ప్ ేందుటకు అర్హత అేందర్ికీ ఉనాద  అేంటుేంద  మన స దాధ ేంతము. 
ప్ర్మాతా "ర్క్షణయపపక్షణమ్ ప్ాతీక్ష్తే" అని ఆయన  ఎవర్  న్ా తనను ర్క్షిేంచమని అడుగుతార్ా అని కాచుకు 
కూర్ొిని ఉేంటాడుట.  

కాని, అల్ా కాక ఈ సమసా భూతముల్ల్ో  "మోక్ష్ యోగుయల్ు" అను వర్ాగ నికి మాతామే మోక్ష్ము 
సేంభవము, మిగిల్లన వార్  న్ా "నితయ సేంసార్ుల్ు", "తమో యోగుయల్ు" అను వార్ు మోక్షణర్ుహ ల్ు కార్ు  
అేంటార్ు ద ైవతుల్ు. పెై వాకయముల్ో ప్ర్మాతా అేందర్ినీ ర్క్షిసాా డు అేందువల్న అేందర్ూ మోక్షణర్ుహ ల్ే అని 

చ ప్ాడేం వల్న ద ైవత మత నిర్ాకర్ణము జర్ిగినద . 

"ర్క్ష ైక దీక్షే" అను ప్దము వల్న "భూత ర్క్ష్ణ" అనునద  "ప్ర్మాతా" కు "దీక్ష్" , అేందువల్న 

దీక్షణభేంగము కాకుేండా చథసుక న వల్స న బాధయత ప్ర్మాతాదే. అనగా "చేతన ల్ాభము ఈశవర్ునిక"ే 

అనా విష్యము చ ప్ాడేం వల్న, మనకు ర్క్ష్ణ కల్ుగ ల్ేదు అేంట ేప్ర్మాతాకు దీక్షణభేంగము 
అయనటేి " అనా విష్యానిా చ ప్ాడేం వల్న మనను మనము ర్క్షిేంచు కుేంటాము, మా సాధన వల్న 

ముకిాని ప్ ేందుతాము అని చ ప్ుా వాదముల్ు త గడడము అయనద . 

"శుర తి శర్స " అనడేం వల్న ప్ూర్వ మీమాేంసకుల్ ప్క్ష్ము నిర్స ేంచ బడుతోేంద . మీమాేంసకుల్ు 
వ దముల్ ప్ూర్వభాగమును ప్ర్ిగణ ేంచి వాటిల్ో చ ప్ాబడిన ప్వాృతాి, నివృతుా ల్న్  ప్ాయోజనముగా 
తీసుకునావార్ు. కాని, వ దముల్ ఉతార్భాగమ ైన వ దాేంతముల్ల్ో చ ప్ాబడేదే "ప్ర్మ ప్ుర్ుష్ార్ూమ ైన 

మోక్ష్ము". ఆ వ దాేంతాల్ల్ో ప్తాిప్ాదుయడ ైన స దధవసుా వ  ప్ర్మప్ుర్ుష్ార్ూముగా ప్కాాశసాో ేంద ". అని 
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చ ప్ాడేం  వల్న మీమాేంసకుల్ే కాక, వ ద ప్మాాణానిా అేంగీకర్ిేంచని చార్ావక, బౌదధ , జ ైన మతాల్ూ 

నిర్స ేంచ బడిన్ాయ.  

"బహాాణ " అని చ ప్ాడేం వల్న అబహాాాతాకమ ైన ప్ాకృతిని కార్ణముగా చ పపా సాేంఖుయల్ు, ప్ర్మాణు 
కార్ణ వాదానిా చ పపా వ ైశేష్ కుల్ూ నిర్స ేంచ బడిన్ార్ు. 

అల్ాగే "శుర తి శర్స  విదీపపా" అనడేం వల్న ప్తాయక్ష్ ప్ామాణానిా సీవకర్ిేంచ ేచార్ావకాద  మతాల్ూ, ప్ాతయక్ష్, 

అనుమాన ప్ామాణాల్ను ప్ర్ిగణ ేంచే "బౌదాధ ద " మతాల్ూ నిర్స ేంచ బడాడ య. 

"భకిా ర్ూప్ా శేముష్ీ" అనడేం వల్న జఞా న, కర్ా సముచేయానికి ఉప్ాయతవము చ పపావాళ్ళు, వాకయ 
జనయ వాకాయర్ూమే మోక్షోప్ాయముగా బో ధ్ ేంచే వాళ్ళు అేంట ేభరా్ృహరీ్ మునాగు వారి్ వాదాల్ు కూడా సర్ి 
చేయ బడాడ య. 

"ప్ర్స ాన్"  అనడేంతో అద ైవత స దాధ ేంతానిా, ఇేంక "బహాాణ  శీరనివాసప" అనడేంతో "ప్ాశుప్త, గాణాప్తయ, 
శ్ వ, శాకేాయ, సౌర్, కౌమార్ాద  మతాల్నీా తూర్ాార్ ప్టట  బడిన్ాయ. "శీరనివాసప" అని "ల్క్షీా సహ తుడ ైన 

న్ార్ాయణుడు" అని చ ప్ాడేం వల్న మన దవయ మేంతాముల్ో చ ప్ాబడినటుి  ల్క్షీా ప్ుర్ుష్కార్ముగాన్  
శీరమన్ాార్ాయణుని ఆశరయేంచాల్ని చ బుతూ, "బహాా సేంప్దాాయము", "కుమార్ సేంప్దాాయము, "ర్ుద ా

సేంప్దాాయము" మొదల్ెైన సేంప్దాాయాల్ను అనిాటినీ నిర్స ేంచి నటియనద . "శీరనివాస" "విదీపపా " 
శబ్ముల్చే ప్ర్మాతా కల్ాయణ గుణాకర్ుడు చ ప్ాడేం వల్న , నిర్ుగ ణ బహాా వాదానిా తిర్సురి్ేంచడేం 
జర్ిగిేంద . "బహాాణ  శీరనివాసప" అని ఏక వచనము వాడడేం వల్న, సృష్ ట , స ూతి, ల్యాదుల్ు చేయు 
ప్ర్మాతా ఒకుడేనని, సృష్ ట  చేయడానికి ఒక బహాా, ర్క్ష్ణకు మఱి యొకడు ఇల్ా బాహా న్ాన్ాతవము 
నిర్ాకర్ిేంచడేం అయనద . "శుర తి శర్స " అని ఏక వచనము వల్న భేద, అభేద శుర తుల్ు అేంట  వ ఱేవఱు 
శుర తుల్ు ల్ేవనీ, అనిాటినీ కల్లప  ఒకుటిగాన్  సమనవయేంచుక ని అర్ూము చేసుకోవాల్ని 

చ బుతున్ాార్నా విష్యము ముేందే చ ప్ుాకున్ాాము. ఇేంకా... 

నేను: చాల్ు మామయాయ, భగవదాామానుజుల్ు ఒకు మొదట ిశరి కముల్ోన్  ఇనిా విష్యాల్ను 

చ పపార్ేంట,ే ఆయనను అర్ూేం చేసుకోవడేం "శూల్లక  న తమిా చథల్లక  న" అనాటుి  ఆ బాహా ర్ుదాాల్కు కూడా 
అసేంభవమేననిప సుా ేంద . ఆయన సేంప్దాాయముల్ో జనిాేంచడేం ఒకుట ేమా ప్ర్వజనా ప్ుణయ ఫల్ము.  

మామయో: నిజమే. మర్ొకు సారి్ ఈ శరి కానిా చదువుదాము.  

అమమ, నవననగారు, నేను: అల్ాగే మామయాయ!  
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అంద్రూ:  

"అఖిల్ భువన జనా సపూమ భేంగాద  లీల్ే 

వినత వివిధ భూత వాాత ర్క్ష ైక దీక్షే 

శుర తి శర్స  విదీపపా  బహాాణ  శీరనివాసప 

భవతు మమ ప్ర్స ాన్ శేముష్ీ భకిార్ూప్ా” 

అమమ: మామయాయ, మేము ఇేంతకు ముేందు చతుసథసతిా ఒక కరమముల్ో చదువుక నక, ఏదో  సేందర్భ 

వశముగా చర్ిిేంచు కోవడేం వల్న, శీరభాష్యముల్ోని మేంగళ్ శరి కాల్ను చదువుక న ల్ేకపో్యన్ాము. 
కుి పా్ేంగా అయన్ా, మా బుద ధకి సర్ిప్డా మీర్ు మొదటి శరి కము వివర్ాల్ను ప్సాాద ేంచేర్ు.   

అల్ాగే శీరభాష్యము ఱ ేండవ మేంగళ్ శరి కము దాని అర్ూము కూడా క ేంచ ేం మీ గొేంతుతో కటాక్షిేంచేండ.ి  

మామయో: తప్ాకుేండానమాా, మనము వాయసుల్ వార్ిని, వార్ు ప్సాాద ేంచిన బహాా సథతాాల్ను 

గుర్ుా కు త చేి ఈ ఱ ేండవ మేంగళ్ శరి కము తప్ాక చదుకోవల్స నదే. 

"ప్ార్ాశర్య వచసుసధ్ామ్ ఉప్నిష్త్ దుగాధ బిధ  మధ్ోయధృతామ్ 

సేంసార్ాగిా విదీప్న వయప్గత ప్ాాణాతా సేంజీవనీమ్ 

ప్ూర్ావచార్య సుర్క్షితామ్ బహుమతి వాయఘాత దథర్స ూతామ్ 

ఆనీతాేంతు నిజఞక్ష్ర్  ః సుమనసో  భౌమాః ప బేంతు అనవహమ్" 

ఇప్ుాడు దీని అర్ాూ నిా చథదా్ ము. 

"సుమనసః భౌమాః" అేంటే ఈ భూమి మీద నివస సుా నా మేంచి మనసుసగల్ వార్ల్ార్ా, ప్ర్ాశర్ మహర్ిష 
కుమార్ుడ ైన వాయసుల్వారి్ వాకుుల్న్  అమృతానిా ప్ానము చేయేండ.ి ఈ అమృతము ఉప్నిష్తుా ల్న్  
క్షీర్ సాగర్ము మధయ నుేండి చిల్లకి ఎతాినద . మామూల్ుగా దేవతల్ు తాాగే అమృతము అేంట ేకల్ాాేంతము 
వర్కూ వార్ి జీవన్ానిా నిల్పెటటవచుి. కాని ఈ అమృతము సేంసార్మన్  అగిా చేత బాధ్ ేంచబడ ి

ప్ాాణాల్ను కోల్ోాయే వార్ి ఆతాల్కు "అన్ావృతాిః శబా్ త్" అని చ ప్ాబడినటుి ,  చావు, ప్ుటుట కల్ లీల్ా 
విభూతిల్ో మఱ ిమర్ణము ల్ేకుేండా చేసుా ేంద . అేంటే మోక్షణనిా ప్సాాద సుా ేంద . వాయసుల్ వార్ ిఈ వాకుసధ 

ప్ూర్ావచార్ుయల్ చేత బాగుగా ర్క్షిేంప్బడ,ి వివిధముల్ెైన అభప్ాాయముల్కు, అడడేంకుల్కు దథర్ముగా 
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నుేండ ిప్ర్సార్ వ ైర్ుదధ యము ల్ేకుేండా నునాద . ఆ వాకుసధ న్ా అక్ష్ర్ముల్ ర్ూప్ేంగా ప్కాాశేంచ బో తోేంద ." 
అని చ బుతున్ాార్ు భగవదాామానుజుల్ు. దీనిల్ో "విదీప్న" ప్దము చేత శార్ీర్క, మానస క, వాచిక 

తాప్తయా ర్ూప్మ ైన ఈ సేంసార్ దుఃఖాగిాల్ో వ ైవిధయము చ బుతున్ాార్ు. అటిట దుఃఖాగిా ల్ో ఉేండే 
జీవుల్కు సేంజీవిని వార్ి వాకుసధ 

కృత యుగముల్ో న్ార్ాయణుడు ప్వాచిేంచిన తతాాజఞా నమే వాయపా్మ ై యుేండేద . తేతాా యుగముల్ో 
దానియేందు క నిా మార్ుాల్ు కల్లగేయ. దావప్ర్యుగముల్ో గౌతమ మహర్ిష శాప్ము వల్న ఆ జఞా నమే 

అజఞా నముగా మార్ిపో్యనదట. అప్ుాడు ఆ న్ార్ాయణుడు ప్ర్ాశర్ మహర్ిషకి ప్ుతుానిగా అవతర్ిేంచి 

వ దముల్ను విభజేంచి అేందీయడమే కాక, వాటి అర్ాూ నిా వివర్ిేంచుటకు బహాా సథతాాల్ను ర్చిేంచేర్ు. 
"వాయసాయ విష్ుణ  ర్ూప్ాయ" అని అేంటాము కదా. "అల్ాాక్ష్ర్ముల్ు కల్లగి, సేందేహముల్కు వీల్ు 
ల్ేకుేండా సార్ వేంతముల్ును, అర్ూ బో ధకముల్ును అయ యునా, నిర్ు్ ష్టముల్ెైన వాకాయల్ను" 
సథతాాల్ేంటార్ు. అటిట బహాా సథతాామృతానిా మనకేంద చిినద  వార్ు భగవదాామానుజుల్ు. 

ప్థామ మేంగళ్ శరి కముల్ో ప్ర్బహాా తతాా ానిా చ పపార్ు. దానికి భగవతారాప ా  అన్  మోక్ష్మే ప్ధా్ానమ ైన 

ఫల్ము. తతాసధనమ ైన తతాా జఞా నము అవాేంతర్ ప్యాోజనము. ఆ తతాా జఞా నము ప్ ేందుటకు 
ఉప్నిష్తుా ల్ు, వాటి వివర్ణ ర్ూప్మ ైన బహాా సథతాముల్ు అధయయనీయముల్ు అయ ఉేంటాయ. వాటిని 

క ేంతమేంద  కుయుకుా ల్తో కల్ుష్ తము చేసపర్ు. అటువేంటి కుయుకుా ల్ను సేంసురి్ేంచి, బహాా 
సథతాామృతానిా తిర్ిగ ిమనకేంద చిినవార్ు భగవదాామానుజుల్ు. 

నవననగారు: ప్ర్మాతాల్ా కాక భగవదాాదర్ాయణుల్కు తేండి ాగార్ు ప్ర్ాశర్ుల్ు ఉన్ాార్ు. అేందుచేత 

కాబో ల్ు ప్ార్ాశర్ుడు అన్ాార్ు.  

మామయో: అవును. అల్ా కాకుేండా వాయసుడు అేంటే ఎవర్ిక  న్ా సేందేహము కల్ుగ వచుి కదా. ఇప్ాటి 

చర్ిత ాకార్ుల్ు అన్ కమేంద  వాయసుల్ు ఉన్ాార్ని అేంటున్ాార్ు అన్  సాహసము కూడా చేసుా న్ాార్ు.  

అేంతేకాదు "ప్ార్ాశర్య వచసుసధ" అేంటే ప్ర్ాశర్ుల్వార్ు అేంద చిిన "విష్ుణ  ప్ుర్ాణము" కూడా "ప్ార్ాశర్య 
వచసుసధ" యే. విష్ుణ  ప్ుర్ాణానిా ప్మాాణముగా బహాా సథతాాల్ల్ో సీవకర్ిేంచేర్ు కదా!  

అమమ: అకుడ భగవదాామానుజుల్ ఔదార్యము చథడేండి, "సుమనసః భౌమాః ప బేంతు అనవహమ్" 

అన్ాార్ు, "మేంచి మనసుస ఉేంట ేచాల్ు, ఎలి్ప్ుాడథ తాాగవచుి" అని. అేందుకే ఆయన 

జగదాచార్ుయల్ెైన్ార్ు. 
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మామయో: "ప్ూర్ావచార్య సుర్క్షితామ్" అేంట  భగవదోాధ్ాయనుల్ నుేండ,ి యామున్ాదుల్ వర్కూ 

ఉనా ఆచార్ుయల్నేందర్నథ సేంసార్ిసుా న్ాార్ు భాష్యకార్ుల్ు ఈ శరి కముల్ో.  

ఈ విధేంగా ఈ అమృతానిా తాాగడేం వల్నన్  మనకు ఉజీజవనము కల్ుగుతుేందనీ, సేంసార్ విముకిా 
కల్ుగుతుేందనీ ఫల్ానిా ఆశాస సుా న్ాార్ు. ఈ సేంసార్ాగిాయే ఇటిట ఉజీజవన్ానికి ప్తాి బేంధకము అనా 

విష్యము కూడా వివర్ిసుా న్ాార్ు ఈ శరి కముల్ో భగగవదాామానుజుల్ు. "అక్ష్ర్" ప్దముతో ఈ 

శీరభాష్యము "క్ష్ర్ము" ల్ేనిదనా విష్యానిా సథచిసుా న్ాార్ు. 

ఈ వాకుసధ ఉప్నిష్తాసర్ము అనడేం వల్న ఉప్నిష్తాసర్మ ైన "ప్ర్మాతాక ేజీవాతా శేష్ము" అనా 

విష్యానిా చ పపా "ఓమ్" కార్ార్ూము కూడా ఈ సథతాాల్ల్ో ప్కాాశతమవుతునా విష్యానిా కూడా 
సథచిేంచడేం జర్ిగిేంద  ఈ శరి కముల్ో.  

ఇల్ా మొదట ిమేంగళ్ శరి కముల్ో ప్ర్మాతాను సుా తిసథా  వసుా  నిర్ే్శము చేస న తర్ువాత,  

ఱ ేండవ మేంగళ్ శరి కముల్ో ఆచార్ాయదుల్ను సాో తాము చేసథా , విష్య గౌర్వానిా ప్తాిప్ాద ేంచేర్ు 
భగవదాభష్యకార్ుల్ు. 

ఈ శరి కానిా మనమేందర్మూ మర్ొకు సారి్ అను సేంధ్ానము చేస క ని, తర్ువాత మనమూ ఆచార్ుయల్ 

తనియన్ శరి కాల్తో ఈ విష్యానిా ఇేంతటితో ముగిేంచుకేందాము. 

అంద్రూ: 

"ప్ార్ాశర్య వచసుసధ్ామ్ ఉప్నిష్త్ దుగాధ బిధ  మధ్ోయధృతామ్ 

సేంసార్ాగిా విదీప్న వయప్గత ప్ాాణాతా సేంజీవనీమ్ 

ప్ూర్ావచార్య సుర్క్షితామ్ బహుమతి వాయఘాత దథర్స ూతామ్ 

ఆనీతాేంతు నిజఞక్ష్ర్  ః సుమనసో  భౌమాః ప బేంతు అనవహమ్" 

"యోనితయమచుయత ప్దాేంబుజ యుగా ర్ుకా  

వాయమోహతః తద తర్ాణ  తృణాయమేన్  

అసాదుగ ర్ోః భగవతోసయ దయ ైకస ేంధ్ో ః  

ర్ామానుజసయ చర్ణౌ శర్ణమ్ ప్పా్దేయ” 
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మామయో: మా ఆచార్ుయల్ తనియన్ కూడా చదువుదాము. 

"వాధథల్ానవయ భాష్యకార్ తనయమ్ శీర ర్ాఘవార్ాయశరతమ్ 

శీరర్ామానుజ దేశక దవయ కృప్ాల్బాధ గమాేంతదవయమ్ 

న్ాయయ ేవాయకర్ణేఽప్యల్ేంకృతిల్యే వ దాేంత యుగేా సమమ్ 

శీరమదేవేంకట ర్ామదేశకమహమ్ విదావేంసమార్యమ్ భజే." 

 

నవననగారు, అమమ, నేను:  

 

"కౌేండిన్ాయనవయ వార్ిూ శీతకిర్ణమ్ శీరవాస గుర్ావతాజమ్ 

శీరకూర్ాార్య బుధ్ాత్ అవాపా్నిగమదవేందవమ్ సతాముతామమ్ 

భాష్ాసు ఆేంధసాుసేంసుృతాసు విశదజఞా నమ్ కవిమ్ ప్ేండితమ్ 

శీరభాష్ాయనవయ భాష్యకార్నర్స ేంహార్యమ్ నమామయనవహమ్" 

 

కౌేండిన్ాయనవయ భాష్యకార్ తనయమ్ శీర అప్ాల్ార్ాయశరతమ్  

న్ాథ దవేందవ ప్దారి్ితమ్ చ సతతమ్ సేంసపవయ ల్క్షీా సఖమ్ 

ఆేంగి దాావిడ సేంసుృతాేంధా బహు భాష్ా కోవిదమ్ ధ్ీనిధ్ మ్ 

వ దాేంతదవయ తతాా శాసార విదుష్మ్ శీరశీరనివాసమ్ భజే 

 

వాధథల్ానవయ వార్ిూ శీతకిర్ణమ్ కోదేండ ర్ామాతాజమ్ 

శీరర్ామానుజ స ేంహశ్ ల్ కృప్యా ల్బాధ గమాేంతదవయమ్ 

సాూ న్ాచార్య ప్దోనాతిమ్ దవాిడ భాష్ాసార్ సేంప్ాదకమ్ 
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శష్ాయన్ కయుతమ్ ప్సానా హృదయమ్ శీరవ ేంకటేశమ్ భజే 

 

ర్ామాయణ ర్హసయజామ్ ర్మయవాకయ విశార్దమ్ 

అనేంతగుణ సేంఘాతమ్ అప్ాల్ార్యమహమ్ భజే 

 

శీరవాతసయ వర్దాచార్య ప్ౌతామ్ తతాద సేంశరయమ్ 

తాతార్య తనయమ్ వేందే ర్ఘున్ాథాహవయమ్ గుర్ుమ్. 

 

కౌేండిన్ాయనవయమప్ాల్ార్య తనుజమ్ తిర్ేవేంగడాేంబా సుతమ్ 

వ దాేంతదవయ శాసార ప్ేండిత గుర్ుమ్ 

సదాభష్ణమ్ సనాతిమ్ 

శీరర్ామాయణ హ్తిర్ాజ శతకాదీన్ామ్ 

ల్సేంతమ్ ముఖే 

సౌేందర్ోయజజాల్ కాేంతి వేంత మూర్ిామ్ శీరశీరనివాసమ్ భజే 

 

కాశయప్ానవయ సేంజఞతమ్ శర్ణాయర్య ప్దార్ిితమ్  

వ ైర్ాగయ జల్ధ్ మ్ వేందే ర్ేంగర్ామానుజమ్ మునిమ్ 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


