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నవననగార్ు: ద్వసో హం బావా, ఈ రోజు న ండీ మొదటి అధవాయంలో ఱ ండవపాదము పరా ర్ంభిసాా వా! 
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మామయా: ద్వసో హమ్, ద్వసో హమ్, అలాగే పరా ర్ంభించ క ంద్వం. అసల  ఈరోజు, ఱేప్ు కూడవ చవలా 

విశ్ేషమ ైన రోజుల . మన సనవత్న ధరాాన్నన ప్ునర్ుదిర ంచిన శ్ంకర్ భగవత్వాద ల , భగవద్వర మాన జుల 

జనా ద్ధనవల . ఆ మహాన భావులన  సార ంచ క ంటూ పరా ర్ంభించ క ంద్వము.  

నవననగార్ు: మొదటి పాదములో భగవద్వర మాన జుల  శ్రు త్ులవలన త్ప్ా మిగత్వ ప్రమాణవలవలన 

త్ెలియ ద సాాధామ ైన ప్ర్బరహా, సర్వజఞత్వ, సత్ా సంకలాత్వవద్ధ అనంత్ కళ్యాణ గుణవకర్ుడు, అఖిల హేయ 

ప్రత్ానీక డన్ననీన, ప్రకృతి, జీవ విలక్షుణడన్ననీన, ఆ ప్ర్బరహేా సమసా జగత్్రృష్టాయ ాద లక  కార్ణమన్ననీన 

శ్రు త్ుల  అనీన ఆ విషయమే చెబుత్వయనీ ప్రతిపాద్ధంచేర్ు. ఇంక త్ర్ువాత్ ఏమి చెబుత్వర్ు? 

మామయా: ఉప్న్నషత్ుా ల  జగత్ాృష్టాయ ాద లక  కార్ణము ప్ర్బరహేా అన్న చెబుత్ునవన, కొన్నన 

ఉప్న్నషద్వవకాముల  ప్రకృతి, జీవ అంత్ర్భూత్మ ైన వస ా  విశ్ేష సవర్భపాన్నన త్ెల ప్ుత్ునవనయేమోనన్న 

కొన్నన చోటల  అన్నపించవచ ు. అలా జీవ చిహనముల  అసాషయముగా కనప్డే ఉప్న్నషద్వవకాాలన  కూడవ 

తీస కొన్న, వాటిన్న మన సంశ్యన్నవార్ణ కలిగేటటలల  వివర సాా ర్ననమాట ఈ ఱ ండవ పాదములో.  

నవననగార్ు: ఓహో ! అంటే ఏమాత్రం సంశ్యాలక , సంద్ేహాలక  త్వవు లేక ండవ త్మ సిద్వి ంత్వన్నన 

ప్రతిపాద్ధస ా ననర్ననమాట భగవద్వర మాన జుల .  

 

మామయా: త్మ సిద్వి ంత్మనన కంటే సరోవప్న్నషత్ామనవయంత్ో ప్థ్ామ ైన సత్వాన్నన అంద్ధస ా నవనర్ంటే 

ఇంకా సర గాా  ఉంటలంద్ేమో. ఇదంత్వ ఉప్న్నషత్ుా లలో ఉననద్ధ, ఆళ్యవరాద ల  ఆదర ంచినద్ే కద్వ.  
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1. సర్వత్ర ప్రసిద్ధి అధధకర్ణము: 
నవననగార్ు: అవున . అయత్ే ఇప్ుాడు న వువ చెప్ాబో యే అధధకర్ణం పేరేమిటి? 

మామయా: ద్ీన్నన్న "సర్వత్ర ప్రసిద్ధి  అధధకర్ణము" అన్న అంటార్ు. ద్ీన్నలో 8 సూత్వర ల  ఉనవనయ.  

నవననగార్ు: ద్ీన్నలో ఏ ఉప్న్నషద్వవకాాలన  వివర స ా నవనర్ు. 

మామయా: "ఛవంద్ోగోాప్న్నషత్ లో 3 వ అధవాయములో 14 వ ఖండములో శ్ాండిలావిదా అన్న వస ా ంద్ధ.  

నేన : శ్ాండిల ాడు అంటే ఎవర్ు మామయాా! 

మామయా: ఈయన కశ్ాప్ మహర ి మన మడు, అసిత్ మహర ి క మార్ుడు. ఈయన ప్రసకతా మనక  కొన్నన 

ప్ురాణవలలో కూడవ వస ా ంద్ధ.  

నవననగార్ు: ముంద గా ఆ ఉప్న్నషద్వవకాాల  వాటి అర్థము క ల పా్ంగా చెప్ుా. అలాగయత్ే త్ర్ువాత్ అర్థం 

చేస క నేంద క  అన కూలంగా ఉంటలంద్ధ. 

మామయా:  

"సర్వమ్ ఖల  ఇదమ్ బరహా త్జజలాన్ శ్ాంత్ ఉపాసీత్ 

అథ్ ఖల  కుత్ుమయః ప్ుర్ుష్టో  యథవకుత్ుర్సిాన్ లోకే ప్ుర్ుష్టో  భవతి 

త్థేత్ః పేరత్ా భవతి సకుత్ుమ్ క రవవత్ 

మనోమయః పరా ణశ్రవరో భార్భప్ః సత్ాసంకలా ఆకాశ్ాత్వా సర్వకరాా సర్వకామః సర్వగంధః సర్వర్సః సర్వమ్ 

ఇదమ్ అభాాతా్ః అవాకీ అనవదర్ః  
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ఏష స ఆత్వా అంత్ర్హృదయే అణీయాన్ చ  ోహేరావ య వాజఞఞ  సరి్పాజఞఞ  ఏవామాకాశ్ా శ్ాామాకత్యమ్ లాద్వర  

ఏషవ ఆత్వామ్ ర్హృదయే జఞాయాన్ ప్ృథధవాాః జఞాయాన్ అంత్ర క్షా జఞజ యాయామ్ ద్ధవో జఞాయాసేభయా లోకేభాః 

సర్వకరాా సర్వకామః సర్వగంధః సర్వర్సః సర్వమ్ ఇదమ్ అభాాత్ోా  అవాకీ అనవదర్ః  

ఏష స ఆత్వామ్ ర్హృదయే ఏత్దబరహో ా త్మిత్ః పేరత్ా అభి సంభవిత్ అసీాతి యసా పాాదద్వా  నవిచికతత్వాసీాతి 

హనవాహ శ్ాండిలాః శ్ాండిలాః। 

ఇప్ుాడు ఈ వాకాాలక  క ల పా్ంగా అరాథ న్నన చూద్వా ము.  

ఇద్ధ అంత్యు బరహామే కద్వ! ద్ీన్న న ండియే సృష్ియయు, సిథతియు, లయమున  కల గు చ ననవన్న 

శ్ాంత్ముత్ో ఉపాసించ వలయున .  

ఇంక సాధనమయమే కద్వ! ప్ుర్ుషుడు ఏ విధముగా సాధన ఈ లోకమునంద  చేయుచ నవనడో  ఆ 

విధముగనే పరా ణ ప్రయాణ కాలమున నగుచ నవనడు. ఈ విషయము త్ెలిసి సాధన చేయవలయున .  

అత్డు మనోమయుడు, పరా ణ శ్రవర్ుడు, భార్భప్ుడు(త్ేజోర్భప్ుడు), సత్ా సంకల ాడు, ఆకాశ్ాత్వత్ుాడు, 

సర్వకాముడు, సర్వగంధ, సర్వర్స సవర్భప్ుడు, అన్ననటికత కార్ణభూత్ుడు, సర్వము త్వన  అయనవాడు, 

అవాకత, అనవదర్ుడు, హృదయాంత్రా్త్ుడు, ఒక ధవనాము కంటెన , ఒక గోధ మ గ ంజ కంటెన , ఒక బారవల గ ంజ 

కంటెన , ఒక ఆవ గ ంజ కంటెన , అంత్ కంటె చిననదైె్న ధవనా విశ్ేషము కంటెన  చిననదయన ఆత్ా. అత్డు 

భూమి కంటెన , అంత్ర క్షము కంటెన , ద్ధవి కంటెన , సర్వలోకముల కంటెన  పెదా వాడు.  

అత్డు సమసా కర్ాలక  కరా్, కార్ణుడు, సర్వ కాముడు, సర్వ గంధ, సర్వర్స సవర్భప్ుడు, ఇద్ధ అంత్యు 

అత్డ.ే అవాకీ, అనవదర్ుడు. అత్డు ఆత్ా హృదయాంత్రా్త్ుడు, అత్డు బరహా. మర్ణవనంత్ర్ము అత్న్ననే 

ప ంద్ెదన . సంశ్యము లేక ండవ ఎవర్ు ఈ సంప్ూర్ణ విశ్ావసముత్ో న ంద రో వార్ు త్ప్ాక ప ంద ద ర్ు. 

అన్న శ్ాండిల ాడు ప్లికెన . 



5 
 

నేన : అమా బాబో య్! ఒక సార  బరహా అనీ ఒక సార  ఆత్ా అనీ సంశ్యంలో ప్డవేసి, చివర్క  సంశ్యం 

ఉండకూడద  అంటలనవనర్ు!   

మామయా: అంద కే మనక  భగవద్వర మాన జుల అండ కావాలి వీటిన్న అర్థం చేస క నేంద క . నీక  

ఇలాంటి సంశ్యాల  వసాా యన్న, భగవద్వర మాన జుల  ఆ ప్రశ్నల  కూడవ త్నే వేస కొన్న వాటికత సమాధవనవల  

కూడవ త్నే చెపేార్ు సూత్ర వివర్ణలో  

అమా: ఏమిటి మామయాా ఆసూత్వర ల  

మామయా : చెపేాన  కదమాా ఈ ప్రకర్ణంలో 8 సూత్వర లన్న. అవి ఒకొొకొటీ చూద్వా ము.  

"సర్వత్ర ప్రసది్ోి ప్ద్శే్ాత్".....1-2-1 

అంట ే 

(మనోమయుడు ప్ర్మాత్ాయే ఏలననగా) 

సర్వత్ర: ఉప్న్నషత్ుా ల యందంత్టన  

ప్రసిద్ోి ప్ద్ేశ్ాత్: (మనోమయాద్ధ విశిషుయ డుగన , విశ్రది మనోగుా హయాడుగన ) ప్రసిదిముగా (ప్ర్మాత్ాయే) 

ఉప్ద్ేశింప్బడ ియుననంద న 

ప్ర్మాత్ాయ ేఉప్న్నషత్ుా లయందంత్టన  మనో మయత్వవద్ధ ధర్ాముల  గలవాడుగన , ప్రసిదిముగా 

న ప్ద్ేశింప్బడ ియుననంద న ఈ శ్ాండిలా విదా యంద కూడ ఉప్ద్ేశింప్ బడినద్ధ ప్ర్మాత్ాయ(ేజీవాత్ా 

కాద ).  
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నవననగార్ు: ఈ శ్ాండిలా విదా లో చెప్ాబడినద్ధ జీవాత్ా అన్న అన్నపించడవన్నకత కార్ణవల  కూడవ న వేవ 

చెపిా అలా కాక ప్ర్మాత్ా అనడవన్నకత కూడవ వివర్ణ కూడవ న వేవ అన గుహ ంచ , కోర్ుయ లో ఱ ండు ప్రకొలా 

వాద్ధంచి నటలల .  

మామయా : అలా పెై వాళ్ళక  రాగల సంశ్యము త్వమే ఊహ ంచి చెప్ాడవన్నకత "ఉత్వథ పాాకాంక్ష" అంటార్ు.  

ముంద  ఈ వాకాాలలో చెప్ాబడుత్ుననద్ధ జీవాత్ా అన్నపించడవన్నకత కార్ణవల  చెబుత్వన . ద్ీన్నన్న "ప్ూర్వ 

ప్క్షము" అన్న అంటార్ు. త్ర్ువాత్ అలా కాక ఈ వాకాాల  చెపేాద్ధ ప్ర్మాత్ేా అన్న ప్రతిపాద్ధంచడవన్నన 

"సిద్వి ంత్ము" అన్న అంటార్ు.  

ప్ూర్వప్క్షము:  

 ఈ వాకాాలలో చెప్ాబడుత్ుననద్ధ జీవాత్ాయ ేఎంద కంటే 

ఈ వాకాాలలో చెప్ాబడు చ నన మనస ా, పరా ణము జీవునక  ఉప్కర్ణముల . మనోమయ, పరా ణమయ 

కోశ్ాల  మన శ్రవరాంత్రాూగముల  కద్వ! ప్ర్మాత్ాన  వర ణసూా  ముండకోప్న్నషత్ుా  "అపరా ణః హ  అమనవః" అన్న 

పరా ణము, మనస ా లేన్న వాడు ప్ర్మాత్ా అన్న చెబుత్ుంద్ధ. కన క ఇకొడ చెప్ాబడుత్ుననద్ధ ప్ర్మాత్ా 

అన టక  క దర్ద .  

నవననగార్ు: మఱి ముంద వాకాములో "సర్వమ్ ఖల  ఇదమ్ బరహా త్జజలాన్నతి శ్ాంత్ ఉపాసీత్" అన్న 

ఉంద్ధ కద్వ ద్వన్నకర్థం ఏమిటి. అకొడ బరహా అన్న కద్వ అంటలనవనర్ు.  

మామయా: "సర్వమ్ ఇదమ్ బరహా" అన్న కద్వ, ఇదమ్ సర్వమ్ అంటే ఈ కనబడుత్ునన జీవాత్ా 

సంద్ోహమంత్వ అన్నకద్వ, ఇదంత్వ బరహేా అంటే జీవాత్ేా ననన మాట. ఒకవేళ్ ప్ర్బరహా అయత్ే ప్ర్బరహా అన్న 
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చెపేావార్ు కద్వ, బరహా అన్న అంద క ేఅనవనర్ననమాట జీవాత్ా గొప్ాదనవన్నన సూచిసూా . ఇకొడ ద్ీన్నన్న 

ఉపాసా వస ా వుగా తీస కోకూడద . "శ్ాంత్ ఉపాసీత్" అన్న శ్ాంత్ముత్ో ఉపాసించ నద్ధ అన్న ఉపాసనమునక  

సాధనభూత్మ ైన శ్ాంతిన్న కల గ చేయడవన్నకత ఉపాయభూత్మ ైన బరహాాత్వకత్వ అన సంధవనమున  

ఉప్ద్ేశించడం కోసం బరహా అనవనర్ననమాట.  

నవననగార్ు: మఱి "స కుత్ుమ్ క రవవత్" అన్న ఉపాసించమన్న చెబుత్ుననప్ుాడు ద్ేన్నన్న ఉపాసించవలి అంటే 

ముంద  చెపిాన బరహా ప్ద్వనేన తీస కోవాలి కద్వ! అంట ేప్ర్బరహా కాద్వ! 

మామయా: అలా క దర్ద . ఎంద కంట ేమనోమయః పరా ణ శ్రవర్ః అన్న అద్ే వాకాంలో ప్ద్వల  వద్ధలేసి 

మరెకొడో  ఉనన ప్ద్వన్నన త్ెచిుపెటలయ కొననకొర్లేద . ఆ వాకాంలో మనోమయః అనే కద్వ ఉంద్ధ.  

నవననగార్ు: అద్ెలా క ద ర్ుత్ుంద్ధ, "రామున్నయొకొ ఉపాసన చేయాలి" అనన వాకాంలో ఉపాసా 

వస ా వ ైన రాముడు అనన ప్దము షష్ీయ విభకతా లో ఉంటలంద్ధ. ఇకొడ మనోమయః ....ఈ ప్ద్వల  

ప్రథ్మావిభకతాలో కద్వ ఉనవనయ. 

మామయా: అకొడ ప్రథ్మావిభకతాకత షష్ీీ విభకతాగా అర్థం చెప్ుాక ంటే సర పో త్ుంద్ధ.  

నవననగార్ు: "సర్వమ్ ఖల  ఇదమ్ బరహా" అననటేల  చివర్లో కూడవ "ఏత్త్ బరహా" అన్న బరహా అనే 

చెబుత్ునవనర.ే  

మామయా: బరహా అన్న త్ప్ా ప్ర్బరహా అనలేద  కద్వ. అంటే ఇకొడ బరహా అన్న గౌర్వార్థము 

ప్రయోగ స ా నవనర్ననమాట. జీవున్న త్ెల ాటక  బరహా అన్న వాడడం చవలా చోటల  చూసాా ము. అంత్ే కాద  

ఇదంత్వ ప్ర్బరహా అన్న న వవన కోవడవన్నకత ఈ కనప్డే సర్వమూ అంట ేబరహాాద్ధ సాంబ ప్ర్ాంత్మూ ఉండే 
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సకల ప్రప్ంచము సకల హేయములత్ో కూడి యుననద్ధ కద్వ, న వువ అఖిల హేయ ప్రత్ానీక డు అన్న 

ప్ర్బరహాన  చెబుత్ూ ఇద్ే ప్ర్బరహా అంటే న వువ చెబుత్ునన అఖిలహేయ ప్రత్ానీకత్ క దర్ద  కద్వ.  

అవాపా్ సమసా కాముడు అన్న ఒక ప్కొ చెబుత్ూ సర్వ కామః అన్న ప్ర్బరహాన  ఎలావర ణసాా వు.  

నవననగార్ు: ఆత్ా అణు మాత్రమన్న కద్వ అంటాము. ఇకొడ చవలా చిననద్ధ అనడంత్ో బాటల చవలా పెదాద్ధ 

అన్న కూడవ చెబుత్ునవనర్ు 

మామయా: "ప్రత్ాగాత్ా" క  ఉపాధధ  సంబంధం పో యన త్ర్ువాత్ బృహత్వవన్నన ప ందడం అంటే చవలా 

గొప్ాదవడం ఉంద్ధ కద్వ! "స చ అనంత్వాయ కలాత్ే" అన్న శ్ేవత్వశ్వత్ర్ ఉప్న్నషత్ లో ముక ా డు హద ా  లేన్న 

వాడు అన్న కద్వ చెప్ాబడినద్ధ.  

నవననగార్ు: "త్జజలాన్" అంట ేసృష్ియ , సిథతి, లయాల  ద్ీన్న వలననే అంటే 

మామయా : "జీవాత్ా కర్ా సంబంధము వలననే కద్వ ఈ సృషి్య , సిథతి లయాల . అద్ే 

చెబుత్ునవనర్ననమాట. జీవాత్ా సవత్ః అప్ర చిిననర్భప్ుడవడం వలన అత్డు బరహామే అయనవ 

అనవదావిద్వా మూలముగా ద్ేవ, మన షా, తిర్ాక్, సాథ వర్ర్భప్ముల గా జనవాద ల  ప ంద త్ునవనడు". అన్న 

ద్ీన్నకర్థము.  

"త్ర్ువాత్ ప్ద్వల  చూడు. అవనీన కూడవ జీవాత్ానే సూచిస ా నవనయ"  అంద వలన ఇకొడ 

చెప్ాబడుత్ుననద్ధ జీవాత్ాయే అన్న అంటార్ు ప్ూర్వ ప్క్షము లో.  

నవననగార్ు: బాగుంద్ధ, నీ కతాికత ఱ ండు ప్రకొలా ప్ద నే బావా. ప్ూర్వప్క్షము కూడవ చవలా సమర్థవంత్ంగా 

చెపేావు.  
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మామయా: అద్ే భగవద్వర మాన జుల గొప్ాదనము. ప్ూర్వ ప్క్షాన్నన పేలవంగా చెపిా త్న సిద్వి ంత్వన్నన 

ప్రతిపాద్ధంచర్ు. ప్ూర్వప్క్షం కూడవ ఎంత్ో సమర్థవంత్ంగా న్నర్వహ సాా ర్ు.  

నవననగార్ు: మఱి ఇదంత్వ ఎలా వివర ంచేర్ు రామాన జుల . 

నేన : ఇంద్వకా బరహాాద్ధ సథంభ ప్ర్ాంత్మూ అనవనర్ుకద్వ, అంటే 

మామయా: సథంభ కాద  సాంబ అంట ేగడిిప్ర్క అన్న అర్థము. అంటే ఎంత్ో గొప్ాద్వన్నన ండి ఎంత్ో 

చిననద్వన్నవర్కూ అననమాట.  

ఇంక భగవద్వర మాన జుల  వివర ంచిన సది్వి ంత్ భాగాన్నకత వద్వా ము.  

"సర్వమ్ ఖల  ఇదమ్ బరహా" అన్న కద్వ  ఇకొడ ఖల  అనన ప్దము ప్రసిద్ధిన్న త్ెల ప్ుత్ోంద్ధ. అంట ేఈ 

ప్రప్ంచమంత్వ ప్ర్బరహాాత్ాకము అన్న కద్వ అన్నన శ్రు త్ుల  త్ెల ప్ుత్ుననద్ధ. "అనేన జీవేన ఆత్ానవ 

అన ప్రవిశ్ా...." అన్న ప్ర్మాత్ా అన్ననటి లోన  అంత్రాామి గా ఉంటాడన్న, ఈ సమసామూ ప్ర్బరహాాత్ాకమన్న 

కద్వ శ్రు త్ులన్ననటిలోనూ చెప్ాబడినద్ధ. ఎలా చెబుత్ునవనమంటావా, త్ర్ువాత్ ప్దము చూడు "త్జజలాన్" 

అంట ేత్త్ జం, త్దలం, త్దనం అంటే ద్వన్న న ండి సృష్ియ , ద్వన్నయంద  లయము, ద్వన్న వలన సిథతి(అన పరా ణే 

అన్న ఇకొడ అన అంటే సిథతి న్న చెబుత్ుంద్ధ) ఇద్ధ ప్ర్బరహాకే కద్వ వర ాస ా ంద్ధ. "యత్ోవా ఇమాన్న భూత్వన్న 

జఞయంత్.ే..", "సద్ేవ సో మా ఇదమగు ఆసీత్..." మొదల ైన శ్రు త్ుల  చెపేాద్ధ ద్ీన్ననే కద్వ. ఇకొడ అగుమ్ అనన 

ప్ద్వన్నకత మొదల  అననటేల  చివర్లో అన్నకూడవ తీస కోవచ ు నన కో. ఈ ర్కంగా ఉప్న్నషత్ుా లనీన ప్రప్ంచం 

అంత్వ ప్ర్బరహాాత్ాకము అన్న చెబుత్ోంద్ధ. అటియ ప్ర్బరహామున  శ్ాంత్ చిత్ుా డెై ఉపాసించమన్న చెబుత్ునవనర్ు.  

ఇంక అఖిల హేయ ప్రత్ానీక డెైన ప్ర్బరహాక  హేయ మయ ప్రప్ంచముత్ో త్వద్వత్ాాము చెపిానప్ుాడు 

ప్ర్మాత్ాక  హేయత్వము చెపిానటలల  కాద్వ అన్న కద్వ మరొక ప్రశ్న. ఛతీర ద్ేవదతా్ః అంట ేఛత్రము త్ో న నన 
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ద్ేవదత్ుా డు అంట ేఆ ఛత్రము చిర గ  ఉంటే ద్ేవదత్ుా న్నకత చిర్ుగు వర ాంచద  కద్వ. ఈ శ్రవర్/ ప్రకృతి ద్ోషముల  

తిరగుణములవలన, కర్ా వలన సంభవిసాా య. ప్ర్బరహా వీటికత అతీత్ుడు కద్వ!  

అంత్ేకాక వేర్ు వేర్ు శ్రవరాలలో జీవుళ్ళందర్భ వేర్ు వేర్ుగా ఉంటార్ు, లేకపో త్ే ఒకొొకొళ్ళళ ఒకొొకొ సార  

ప్ుటయడం, మర్ణ ంచడం, వార  వార  కర్ా ఫలాల  వేర్ుగా ఉండడం క దర్ద  కద్వ. అలాంటప్ుాడు ఈ 

జీవుళ్ళందర్భ ఒకొట ేఅన్న అద్ధ బరహా అన్న చెప్ాడం క దర్ద .  

జీవుల జనవాద ల  జీవుల కర్ా న్నమితా్మ ైనవ కార్ణము ప్ర్బరహేా. జీవుడు కాద . వృతాి కార్ుల ైన 

భగవద్ోోధవయన ల  "సర్వమ్ ఖలివతి సరావత్వా బరహేాశ్ః" అన్న సరావత్ాగా త్ెల ప్బడినవాడు ప్ర్బరహేా అన్న 

చెపేార్ు. 

నవననగార్ు: మఱ ిమనోమయ, పరా ణ శ్రవర్ అనన ఱ ండు ప్ద్వలూ ఇబోంద్ధ పెడత్వయే, అవి ప్ర్మాత్ాక  

వర ాంచవుగా.  

మామయా: అర్థం సమంగా చేస క ంటే హాయగా వర ాసాా య. ఇకొడ "మనోమయ" అంటే "మనసాగుా హాః" 

అన్న అర్థము. అంట ేమనస ాత్ో త్ెలియబడేవాడు అన్న. 

నవననగార్ు: వాజానస ాలక  అందన్నవాడు ప్ర్బరహా అన్నకద్వ! 

మామయా: "నమో నమో వాజానసాతి భూమయే నమో నమో వాజానసెైక భూమయే" అన్న కద్వ! అంట ే

విశ్రదింగా, న్నర్ాలంగా ఉనన మనస ా వలన త్ెలియబడత్వడననమాట.  

నేన : విశ్రదిమ ైన మనస ా అన్న ఎకొడ చెపేార్ు 
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మామయా: నీళ్ళళ తీస క రా సాపాటల చేద్వా ం అంటే సాననవలగద్ధలో క ండీన ండి త్ేవు కద్వ! అకొడ నీళ్ళళ 

అంట ేశ్రభరమ ైన నీళ్ళళ అనే. అంత్క ముంద  శ్ాంత్ ఉపాసీత్ అన్న చెపిా అటలవంటి శ్ాంత్ముగా ఉపాసిసేా  

విశ్రదిమ ైన మనస ాత్ో త్ెలియబడత్వడన్న చెబుత్ునవనర్ననమాట. ద్వన్నకోసం ఇంత్క ముంద్ే వివేక, 

విమోకాద్ధ సాధనసపా్కము కావాలి అంటూ వివర ంచేర్ు కద్వ!  

నవననగార్ు: మఱి పరా ణశ్రవర్ుడు అంటేనో  

మామయా: పరా ణమునక  ఆధవర్భూత్ుడెైన వాడన్న న్నయామక డన్న అర్థము.  

మర కొన్నన ఉప్న్నషద్వవకాాల  చూడు.  

"మనోమయః పరా ణ శ్రవర్నేత్వ"  

"స ఏష అంత్ర్హృదయ ఆకాశ్ః త్సిాననయమ్ ప్ుర్ుషః మనోమయః అమృత్ో హ ర్ణాయః"  

"హృద్వ మనీష్టా మనసః అభిక ల పా్ః య ఏవమ్ విద ర్మృత్వసేా  భవంతి"(ముండకోప్న్నషత్) 

"మనసాత్ు విశ్రద్ేిన" 

"పరా ణసా పరా ణః"(కేనోప్న్నషత్) 

"అథ్ ఖల  పరా ణ ఏవ ప్రజఞఞ త్ేాదమ్ శ్రవర్మ్ ప్ర గృహాాాప్యతి"(కౌషీ్త్క ీఉప్న్నషత్ ) 

ఇలా అనేక ఉప్న్నషత్ుా ల  ప్ర్బరహా విశ్రదిమనో గుా హయాడనీ, పరా ణమునక  ఆధవర్భూత్ుడనీ 

చెబుత్ునవనయ.  

"ఏషమ ఆత్వా అంత్ర్హృదయే ఏత్త్ బరహా"(ఛవంద్ోగోాప్న్నషత్ ) అనగా నవయొకొ ఆత్ా నవ 

హృదయమునన ండువాడు  అగుటచే బరహా. అన్న బరహా శ్బాము ముఖాార్థమున  ఇసాో ంద్ధ.  
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లేక పో త్ే త్ర్ువాత్ వాకాాలలో 

"...బరహా త్మిత్ః పేరత్ా అభిసంభవిత్ అసిా" అన్న నేన  బరహాన  ప ంద్ెదన  అన్న అంటే ప ంద్ే జీవాత్ా, 

ప ందబడే ప్ర్బరహా వేర్ుగా ఉండవలి, ఉపాసించేవాడు, ఉపాసింప్బడే వాడు లాగే ప ంద్ేవాడు, ప ందబడేద్ధ వేరే 

కద్వ! 

నేన  ప్ర్బరహా యొకొ ఉపాసన చేసాా న  అంటే ఉద్వహర్ణక  నేన  నవ వాహనము నడుప్ుత్వన  అననటలల , 

ఈ సందర్ూంలో నేన , నవవాహనము ఒకట ిఎలా కావో, నేన , ప్ర్బరహా ఒకొటి కాలేవు.  

అంద క ేభగవద్ీా త్లో 

"సర్వభూత్వనవమ్ హృదాే్శ్ే అర్ుజ న తిషీతి" అనన విషయమే ఇకొడవ చెప్ాబడుత్ోంద్ధ.  

ముండకోప్న్నషత్ లో "అణోర్ణీయాన్ మహత్ో మహీయాన్" అన్న చెపిానటలల  ఆ ప్ర్బరహాన ేఅత్ాంత్ 

సవలామ ైనద్ధగా, అత్ాంత్ బృహత్ార మాణము కలద్వన్నగా వర ణస ా నవనర్ు ఇకొడ. ఈ వర్ణనము జీవాత్ాక  

వర ాంచద .  

నవననగార్ు: "సత్ా సంకలాత్వము", "భార్భప్ము" లాంటి గుణవల  వర ాసాా న కో ప్ర్బరహాక . కాన్న అవాపా్ 

సమసా కాముడెైన ప్ర్బరహాన  "సర్వకామ" అన్న ఎలాగంటాము.  

మామయా: అకొడ సర్వకామ అంట ేఅందర  (మంచి) కొఱక  కోర్ువాడు అన్న అర్థము. న్నర్ంత్ర్ము 

అల పెర్ుగన్న కృష్ీవల డిలా త్నప్ంట త్న చేతికత ఎప్ుాడొస ా ంద్వ అన్న కోర్ుక ంటూ ఈ లీలావిభూతి ఒడుి న 

పాము మీద ప్డుకొొన్న వేచి చూసూా  ఎవవడెైనవ త్నన్న పిల సాా డేమోనన్న కోర్ుకొనేవాడేకద్వ ఆ ప్ర్మాత్ా 

శ్రుమనవనరాయణుడు.  
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అంత్ేకాద  ఇకొడ కామాంత్ ఇతి కామాః అనే అర్థం వలన కామ అనే ప్ద్వన్నకత గుణములన  అర్థము 

తీస కొంట ేప్ర్మాత్ా సమసా కళ్యాణ గుణవల  కలవాడన్న కూడవ అర్థము.  

మర యొక అర్థము "ప్ర శ్రదిముల ైన భయగా, భయగోప్కర్ణవద ల  కలిగ నవాడు ప్ర్మాత్ా." అన్న కూడ. 

నేన : ఇంద్వకా బరహా శ్బాము జీవాత్ాక  చెంద త్ుందన్న ప్ూర్వ ప్క్షము లో చెపేార్ు.  బరహా అన్నకాక 

ప్ర్బరహా అన్న ఉంటే సంశ్యాన్నకత అవకాశ్ము ఉండేద్ధ కాద . కాన్న ఇకొడ ప్ర్బరహా అన్న లేద  కద్వ! అంద కే 

... 

మామయా: న్నజమే. న వువ మీ అమా న  ఏమన్న పిల సాా వు? 

నేన : అమాా అనే పిల సాా న .  

మామయా: మీ ఇంటి ప్రకాొవిడ వచేుర్న కో. అప్ుాడు ఆవిడన్న కూరోుమన్న చెప్ాడవన్నకత ఎలా 

పిల సాా వు? 

నేన : కూరోుండమాా అంటాన  

మామయా: ఆవిడనూ అమాా అన ేఅంటలనవనవు ఎంద కన్న. 

నేన : అమా లాగే పెద్వా విడ అన్న గౌర్వం కోసం 

మామయా: అంటే అమా లో కొన్నన గుణవల  ఉనవనయన్న గౌర్వ వాచకంగా ఆవిడనీ అమాా అన్న 

పిల స ా నవనవు అననమాట. సంశ్యం లేక ండవ ఉండడవన్నకత అలాంటప్ుాడు మీ అమాన్న నన న కనన అమాా 

అనో మిగ లిన ఆడువార  కంటె వేర్యన అమాా అనో పిలవచ ు కద్వ! 
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నేన : బాగుంద్ధ మామయాా! అమా అంటే అమేా కద్వ, ద్వన్నలో సంశ్యం ఎంద క ంటలంద్ధ.  

మామయా: అలాగే బరహా అంటే ప్ర్బరహేా. అంద లోనూ సంశ్యం అకొర్లేద .  

నీక  పాల  కావాలన కో. అమాన  ఎలా అడుగుత్వవు.  

నేన :  పాలియామాా అన్న అడుగుత్వన .  

మామయా: త్ెలలన్న పాలియా అన్న అడుగవా, సంశ్యం లేక ండవ! 

నేన : పాల  త్ెలల గానే కద్వ ఉంటాయ. మళ్ళళ త్ెలలన్న పాలియా అంటే ఎవవరెైనవ నవువత్వర్ు.  

మామయా: కద్వ! అంటే వార్థ విశ్ేషణము ద్ోషమననమాట. మఱ ిఅలాంటప్ుాడు వుాత్ాతాి ప్రకార్ము 

బృహతి, బృంహయతి అన్న బరహా శ్బాా న్నకత అర్థం చెప్ుాక నవనము కద్వ, అలాగే ర్భఢి అర్థము కూడవ 

ప్ర్బరహాన ేచెబుత్ుంద్ధ. "త్జజలాన్" అన్న సృష్ియ , సిథతి, లయాలక  కార్ణభూత్ుడన్న అంత్క ముంద్ే 

చెబుత్ుననప్ుాడు ఆయన ప్ర్బరహా కాక మరెవడవుత్వడు. అసల  మనము ఈ విషయం పరా ర్ంభించినద్ే 

"బరహా జిజఞఞ సా" అన్న. ఇంకా ఇంద లో నీక  సంద్ేహాన్నకత త్వవు ఎకొడుంద్ధ? 

నేన : కాద  మామయాా, ఇద్ే శ్ాండిలా విదాలో మరొక చోట "ఏష మ ఆత్వా అంత్ర్హృదయే" అన్న వసాో ంద్ధ, 

అంట ేఆత్ా అననప్ుాడు అకొడ జీవాత్ా కద్వ,  

మామయా: త్ర్ువాత్ సూత్వర లలో ఇంకా వివర్ంగా చెబుత్వర్న కో. కాన్న అకొడ శ్ాండిలా మహర ి "అద్ధ నవ 

యొకొ ఆత్ా" అంటలననప్ుాడు "నవయొకొ" అంటే ఎవర యొకొ? 
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నేన : శ్ాండిలా మహర ి యొకొ అంట ేశ్ాండిలా మహర ి జీవాత్ా యొకొ 

మామయా: అంటే జీవాత్ా యొకొ ఆత్ా ప్ర్మాత్ేా కద్వ!  

అంత్ేకాక "ఆత్వా అర ేదరషయవాః ....", "ఆత్వావా ఇదమేక ఏవాగు ఆసీత్", "త్త్ాత్ామ్ స ఆత్వా ", "ఆత్వానమ్ 

ఏవ లోకముపాసీత్" ఇలా ఎనోన చోటల  ఆత్ా అంటే ప్ర్బరహా అనే శ్రు త్ుల  చెబుత్ునవనయ. వుాత్ాతాి ప్రకార్ం 

కూడవ "ఆపో నతి ఇతి ఆత్వా" అంట ేఅంత్ట వాాపించి యుననవాడు ప్ర్మాత్ేా.  

నవననగార్ు: మొదటోల  సర్వమ్ ఖల  "ఇదమ్" అన్న వాడేర్ు, ఇకొడ "ఏష" మ ఆత్వా అన్న వాడేర్ు. 

ఎంద వలన! 

మామయా: సంసొృత్ం లో దగార్గా ఉండి కనప్డే వస ా వుల  చెప్ాడవన్నకత "ఇదమ్" అంటార్ు. ఈ 

చ టూయ రా ఉనన జగత్ుా  అన్న చెప్ాడవన్నకత ఇదమ్ అన్న వాడేర్ు. దగార్గా లేకపోయనవ కనప్డేద్వన్నన్న 

ఉద్ేాశించడవన్నకత "ఏష" అన్న అంటార్ు, ఆద్ధత్ా హృదయంలో "ఏష స పేాషు జఞగర ా", ఏష బరహా" అననటలల . 

అకొడ అగస ా ాడు రామున్నకత ఆద్ధత్ుాన్న గుర ంచి చెపిానప్ుాడు ఆద్ధత్ుాడు దగార్గా లేకపోయనవ 

కనబడుత్ునవనడు. అంద వలన "ఏష" అనవనర్ు. అలాగే ఇకొడ కూడవ దగార్గా లేకపోయనవ ప్ర్బరహాన  

శ్ాండిలా మహర ి మానసిక సాక్షాత్వొర్ము చేసికొన్న చెబుత్ునవనడననమాట, శ్ాంత్ుడెై విశ్రదిమనస ొడెై 

జగత్సృష్టాయ ాద లక  కార్ణమ ైన ప్ర్బరహాన  సమసా కళ్యాణగుణ సంఘాత్ున్నగా ఉపాసించినవాడు 

ప్ర్బరహాన  ప ంద త్వడు అన్న.  

ఇంకా మన లాంటి వాళ్ళక  సంశ్యాల  వసూా ంటయన్న, ఇంద లో ఏమి సంద్ధయమూ లేద , ఇద్ధ 

న్నశ్ుయము అన్న చెబుత్ునవనర్ు శ్ాండిలా మహర ి అన్న భగవద్వర మాన జుల  వివర ంచేర్ు.  
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నేన : మఱి త్ర్ువాత్ సూత్వర లలో ఇంకా బాగా వివర ంచేర్నవనర్ు, వాటిలో ఏమిటి చెపేార్ు? 

ఇకొడ ప్ుంలింగము, నప్ుంసక లింగము అంటే అర్థం చేస కోవాలి. సంసొృత్ములో ఈ లింగాల  శ్బాా లక  

త్ప్ా ఆ శ్బాం ప్రతిపాద్ధంచే అరాథ న్నకత మనం సామానాంగా వాడుకొనే లింగ శ్బా అర్థం వర ాంచద .  

కళ్త్రమ్ అననద్ధ నప్ుంసక లింగము, ద్వరా అననద్ధ ప్ుంలింగము, భారాా అననద్ధ సీా లీింగము. కాన్న అర్థం 

ఒకొట.ే  

 

కవుల  చమత్వొర్ంగా కొంచెం ప్ుర్ుష ప్రవృతాి చూపించ వససినప్ుాడు ప్ుంలింగము( హన మంత్ుడు 

ప్ర్ద్వరాన్ మహాపరా జఞ నోప్రోద ి మ్ త్వమ్ అర్హసి అంటాడు. కొంచెం భయపెటయడవన్నకత రావణుడిత్ో), సీా  ీమరాాద 

కావలసినప్ుాడు సీా  ీలింగాన్నన ...ఇలా వాడుత్వర్న కోండి. (రామసా దయత్వ భారాా అననటలల ) 

ఎవరెైనవ భరా్ త్న భార్ాన  ప్ర చయం చేసూా  నవ కళ్త్రమండీ అంటే అంద లో అంత్రార్థము ఉండవచ ున , 

ఆలంకార కంగా.  

ఏత్వవత్వ, ప్ర్బరహా నప్ుంసక లింగమంటే మరొక ర్కంగా అర్థం చేస కొన వలదన్న మనవి. 

మామయా: త్ర్ువాత్ సూత్వర లనీన మనము ఇప్ుాడు చెప్ుాక ననద్వన్నకత వివర్ణే. "సూథ ణవన్నఖనన 

నవాయంగా" 

నేన : అంట ే 

మామయా: ఒక రాట పాతే్వన కో. మళ్ళళ ద్వన్న చ టూయ  మటియ  దటియంచి గటియగా ప్రతిషీంచబడి ఉంద్ో  లేద్ోనన్న 

కద్ధప ిచూసాా ము కద్వ, ముఖాంగా నేల గటియగా లేనప్ుాడు. బాదరాయణులూ, భగవద్వర మాన జులూ వార్ు 
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అన గుహ ంచింద్ధ ప్ూర ాగా నవటలకోడవన్నకత మఱ ికొన్నన సూత్వర లనూ వాటి వివర్ణలనూ అన గుహ ంచేర్ననమాట. 

మన బుర్ులలో మటియ  గటియగా ఉండదన్న వార కత త్ెల స న  కాబో ల   

అమా: త్ర్ువాత్ సూత్రము ఏమిటి మామయాా! 

మామయా:  

వివక్షిత్ గుణోప్ప్త్ేా శ్ు.....1-2-2 

అంట ే 

వివక్షిత్: చెప్ాబడిన(చెప్ాబడు) 

గుణ: గుణముల (ప్ర్మాత్ా యంద  ఉండుట యన డు) 

ఉప్ప్త్ేా ఃచ: కార్ణము వలన 

(అటియవాడు ప్ర్మాత్ాయే) 

అనగా 

చెప్ాబడిన(చెప్ాబడు) గుణముల  ప్ర్మాత్ాయంద  ఉండుట వలన అటియ  వాడు ప్ర్మాత్ాయ ే(జీవాత్ా 

కాద ). 

అమా: కొంచెం వివర ంచండి మామయాా! 

మామయా: పెై ఉప్న్నషద్వవకాాలలో చెప్ాబడి గుణవల  ప్ర్మాత్ాక  ఉండడమే సంభవము అన్న 

అంటలనవనర్ు.  
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"మనోమయః, పరా ణ శ్రవర్ః, భార్భప్ః, సత్ా సంకలాః, ఆకాశ్ ఆత్వా, సర్వ కరాా, సర్వకామః, సర్వగంధః, 

సర్వర్సః, సర్వమిదమభాాతా్ః, అవాక,ీ అనవదర్ః" అన్న చెప్ాబడిన గుణవలననమాట.  

అమా: ఒకొొకొట ీవివర ంచండి మామయాా, స లభంగా అర్థం అవుత్ుంద్ధ.  

మామయా:ఇంత్క  ముంద  మనం అన క ననవేనమాా!  

మనోమయః: ప్ర శ్రదిమ ైన మనస ా చేత్నే గుహ ంప్దగ నవాడు. వివేక, విమోకాద్ధ సాధన సంప్తాి చేత్ 

ఉప్కర ంచబడిన ఉపాసనము వలన న్నర్ాలముగా చేయబడిన మనస ాచేత్ గుహ ంప్బడు చ ననవాడు 

ప్ర్బరహా.  

అనగా ప్ర్బరహా హేయగుణ విర్ుదిముల ైన కళ్యాణ గుణవకర్ుడు అవడం వలన సకలేత్ర్ విలక్షణుడన్న 

త్ెల సాో ంద్ధ, మలినమ ైన మనస ా హేయ ప్ద్వర్థములన , న్నర్ాలమ ైన మనస ా న్నర్ాలమ ైన ద్వన్నన్న 

గుహ స ా ంద్ధ కద్వ.  

పరా ణ శ్రవర్ః: జగత్ుా నందలి సకల పరా ణములక  ధవర్క డన్న అర్థము. అనగా ఎవన్నకత పరా ణము శ్రవర్ముగన , 

ఆధేయముగన , విధేయముగన , శ్ేషభూత్ముగన  ఉంటలంద్ో  అటియ వాడు పరా ణ శ్రవర్ుడు అననమాట. 

భార్భప్ః: భాసవర్మగు అనగా ప్రకాశ్మానమగు ర్భప్ము గలవాడు. ప్రకృతి సంబంధము లేన్నద్ధయు, 

కళ్యాణమగు ద్ధవా శ్రవర్ము కలవాడగుటచే న్నర్తిశ్య ద్ీపిాయుక ా డన్న అర్థము. నమాాళ్యవర్ు అలాగే కద్వ 

వర ణసాా ర్ు.  

సత్ాసంకలాః: తిర్ుగులేన్న సంకలాము కలవాడు. ఆయన సంకలిాత్ము ఎలలప్ుాడూ సత్ామే 

ఆకాశ్ాత్వా: ఆకాశ్ము వల నే సూక్షామున , సవచిమున  అయన సవర్భప్ము కలవాడు.  

వుాత్ాతాిన్న బటియ అర్థము చెప్ుాక ంట ేత్వన  సవయముగా ప్రకాశించ చ  ఇత్ర్ములన  ప్రకాశింప్చేయువాడు 
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సర్వకరాా: "కతుయత్ ఇతి కర్ా" అనగా చేయబడునద్ధ కర్ా. అనగా ఈ సర్వమూ ఎవన్న చే చేయబడినద్ో , 

సృజించబడినద్ో  అత్డు సర్వకరాా.  

సర్వకామః: ద్ీన్నకత అర్థము ఇంత్క ముంద్ే చెప్ుాక నవనము. అంద లో ఒక అర్థము ప్ర శ్రదిముల న , సర్వ 

విధముల న  అయన భయగా, భయగోప్కర్ణవద ల  కలవాడు 

సర్వ గంధః సర్వ ర్సః: అపరా కృతికముల , ద్ోషర్హ త్ముల , న్నర్తిశ్యముల , కళ్యాణముల  అయన ద్ధవా 

గంధముల న , ర్సముల న  కలవాడు.  

సర్వమిదమభాాతా్ః: ర్సప్ర్ాంత్ము చెప్ాబడిన కళ్యాణ గుణ సమూహమునంత్న  సీవకర ంచ   వాడు 

అవాక ీఅనవదర్ః: అవాకీ అనగా మాటలాడన్న వాడు, అనవదర్ః అంటే ఎవర  ప్టల  ఆదర్ము చూప్న్న వాడు. 

అవాపా్ సమసా కాముడగుట వలన ఆదర ంప్ వలసినద్ేమియు లేన్నవాడు. ప్ర ప్ూర్ణ మ ైన ఐశ్వర్ాము 

కలవాడగుటచే బరహాాద్ధ సాంబ ప్ర్ాంత్ము సమసా జగత్ుా నూ త్ృణీకర ంచ గలవాడు, భగవద్ీా త్లో "న మే 

ద్ేవష్టో ాసాి న పిరయః" అన్న చెపిానటలల  ఆయనక  పిరయుల , ద్ేవషుల  లేకపో వడం అవాపా్ సమసాకాముడవడం 

వలన అందర  ప్టల  ఆయన అవాకత గాన , అనవదర్ుడు గాన  ఉంటాడు.  

ఈ ర్కంగా పెైన చెపిాన గుణవల  ప్ర్బరహా క  మాత్రమే ఉండుట సంభవము. 

అమా: బాగుంద్ధ మామయాా,  ఇంత్క ముంద  చెపిానద్వన్నకత మర  కొంచెం వివర్ణ మీర్ననటలల   మాలాంటి 

వాళ్ళక . త్ర్ువాతి సూత్రమో! 

మామయా: ముంద  ఇకొడ చెప్ాబడినద్ధ ప్ర్బరహేా అన్న చెపిాన త్ర్ువాత్ చెప్ాబడినద్ధ జీవాత్ా కాద  అన్న 

మళ్ళళ ప్రతిపాద్ధస ా నవనర్ు. ఇలా ప్రతిపాద్ధంచడవన్నన న్నష్ేధ ముఖంగా అన్న అంటార్ు.  

"అన ప్ప్త్ేాస ా  న శ్ారవర్ః......1-2-3" 
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అన ప్ప్త్ేా ః త్ు: (ఇకొడ చెప్ాబడిన గుణముల ) క దర్క పో వడం వలన 

శ్ారవర్ః: జీవాత్ా 

న: (ఇకొడ చెప్ాబడ) లేద  

 

శ్రు తి యంద  చెప్ాబడిన జీవున్న యంద ండుట అసంభవమగుటచే ఇచట చెప్ాబడిన వాడు జీవాత్ా కాద .  

 

అమా: శ్ారవర్ః అంటే జీవాత్వా! అంటే శ్రవర్ం ఉననవాడననమాట. మర  ప్ర్బరహాక  కూడవ శ్రవర్ం ఉంటలంద్ధ 

అంటాము కద్వ! కొంచెం వివర ంచండి మామయాా!  

మామయా: ఇకొడ శ్ారవర్ః అంటే జీవాత్ేా. కర్ా సంబంధధత్మ ైన శ్రవర్ము జీవాత్ాకే కద్వ! ప్ర్బరహాక  కర్ా 

సంబంధం లేద , "న మామ్ కరాాణ  లింప్ంతి" అన్న కద్వ భగవద్ీా త్. "అజఞయమానః " అంటలంద్ధ శ్రు తి. 

జీవాత్ాక  కర్ాల వలన వాటి ఫలాలన  అన భవించడవన్నకత త్గ న శ్రవర్ము లభిసూా ంటలంద్ధ. ద్వన్నవలన 

ప్ర మిత్ుల  ఏర్ాడత్వయ. తిరగుణవవలంబిత్ ప్రవృతాి కలిగ  ద ఃఖ భాజనమ ైన జీవనములో ఉంటాడు. అటియ  

వార కత ఈ గుణవల  ఉండడవన్నకత అవకాశ్ములేద .  

నేన : మఱ ిముకాా త్ాలకో! 

మామయా: "త్జజలాన్" అనవనర్ు కద్వ, సృష్టాయ ాద ల  ప్ర్బరహా ప్ర్మే, న్నత్వాత్ాలక , ముకాా త్ాలక  

కూడవ ఆ అధధకార్ము లేద . అంద వలన బద్వి త్ాలక  గాన్న, ముకాా త్ాలక , న్నత్వాత్ాలక  గాన్న ఈ గుణవల  

వర ాంచవు. 
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నేన : ఇంద్వకా అవాకీ, అనవదర్ః అంట ేఅవాపా్ సమసా కాముడు, న్నషాక్షపాత్ వావహార్ శ్రల డు కన క 

మాటలాడుట గాన్న, ఆదర్ము చూపించ టగాన్న ఆయనక  వర ాంచవు అనవనర్ు కద్వ, కాన్న ఆయన భక ా ల 

విషయంలో ఆయన ఆదరాభిమానవల  చూపించడవ! అసల  మాటా, మంచీ లేన్నవాడనన కంట ెనఞ్ 

త్త్ుార్ుష్టాన్నకత "త్త్వాదృశ్ామ్ త్దలాత్వ" అన్న కూడవ అరాథ ల నవనయ కన క సాధవర్ణంగా మాటా, ఆదర్ణ 

లేన్న వాడు కాన్న త్న భక ా ల వదా మాటా, ఆదర్ణ ఉంటాయన్న చెప్ుాకోవచవు? 

మామయా: భగవద్వర మాన జుల  ఇకొడ ఆ విధంగా చెప్ాలేద . అంద వలన అలా ఈ సందర్ూములో 

చెప్ుాకొనలేము. అయనవ ప్రతి బరహావిదా ప్ర్బరహా యొకొ అన్నన కోణవల వివర్ణ చెయాాలన్న లేద . 

సూర్ుాన్న లో ఉననటలల  ధవాన్నంచ  అంటే ప్ర్బరహా మరెకొడవ ఉండడన్న కాద . ఋషుల  దరషయల . త్వము త్మ 

సాధనత్ో ప్రయతినంచి, సాధధంచి దర శంచిన విధవనవన్నన మనకంద్ధంచేర్ు. ఇకొడ శ్ాండిలా మహర ి త్వన  

సాక్షాత్ొర ంప్చేస క నన విధధ విధవనవన్నన మనక  చెబుత్ునవనర్ు.  

"న మే ద్ేవష్టో ాసాి న పిరయః" అన్న భగవాన డే చెప్ుాక నవనడు కద్వ. అంద వలన ఈ విషయమ  ైపెదా గాబరా 

అకొర్లేద .  

ఇక, ద్ీన్నలో వర ణంచ బడిన గుణవలత్ో ప్ర్బరహా ప్ర మిత్ుడవుత్వడన్న అన కోకూడద . ప్ర్బరహాన  

సంప్ూర్ణంగా వర ణంచి చెప్ాడం శ్రు త్ులక  కూడవ చేత్కాదన్న  మనము ఇంత్క ముంద  అన క నవనము కద్వ. 

ప్ర్బరహా యొకొ ఒకొొకొ కోణవన్నన ఒకొొకొ బరహా విదా ఆవిషొర ంచవచ ు.  

ఇంక ప్ర్బరహా న్నజంగా ఆశిుత్ ప్క్షపాతియా,  సాో త్రపిరయుడెై త్నన  స ా తి చేసిన వాళ్ళ దగార్ మంచి మాటా, 

ఆదరాలత్ో ఉంటాడవ, ఇలా ఉండడం సర యేనవ .... అననద్ధ ఇంకా లోత్ుగా అర్థం చేస కోవలసిన విషయము. 

ఇద్ధ ఈ సందర్ూంలో క దర్ద  కన క త్ర్ువాత్ ఎప్ుాడైెనవ చూద్వా ము. 

అమా: త్ర్ువాత్ సూత్రం ఏమిటి మామయాా! 
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మామయా:  

"కర్ా కరా్ృ వాప్ద్శే్ాత్ చ....1-2-4 

అంట ే 

కర్ా : (ప్ర్మాత్ా యన ) కర్ా అనగా పరా ప్ాము కంటె 

కరా్ృ: (జీవాత్ా యన ) కరా్ అనగా పరా పా్ 

వాప్ద్ేశ్ాత్ చ: వేర్ుగా చెప్ాబడి యుండుట వలన కూడ 

అనగా 

ప్ర్బరహా ప ందబడు వాన్నగన , జీవాత్ా ప ంద్ెడు వాన్నగన  శ్రు తి యంద  చెప్ాబడి యుండుటచేత్ కూడ 

ప్ర్బరహా జీవాత్ా కంటె వేర్యన వాడన్న త్ెలియుచ ననద్ధ.  

అమా: అర్థమయనటేల  ఉంద్ధ, కాన్న కొంచెం వివర ంచండి మామయాా! 

మామయా: పెై శ్రు తి వాకాాలలో "ఏత్మిత్ః పేరత్వాభి సంభవిత్వసిా" అనగా శ్ాండిలా మహర ి (అన  

జీవాత్ా) త్వన  ఈ లోకమున ండి పెైకత పోయ ప్ర్బరహాన  ప ంద త్వన  అన్న అంటలనవనడు. అంటే జీవాత్ా 

వేర్ు ప్ర్బరహా వేర్ు కావాలి కద్వ. నేన  ప్ుసాకమున  కొన కొొన్న ప ంద త్వన  అంట ేనేన  వేర్ు ప్ుసాకము 

వేర్ు కావాలి కద్వ, అలాగే ఉపాసించే వాడు ఉపాసించ బడునద్ధ ఈ ఱ ండూ వేరే కద్వ!  

అమా: త్ర్ువాత్ సూత్రమేమిటి మామయాా! 

మామయా:  
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"శ్బా విశ్ేష్టాత్....1-2-5" 

అంట ే 

శ్బా విశ్ేష్టాత్: శ్బా విశ్ేషము వలన 

అనగా 

పెై శ్రు తి వాకాములో జీవాత్ాక  ప్ర్బరహాక  వాడబడిన శ్బాముల విభకతా ప్రత్ాయముల  వేర్ు అవడము 

వలన ఉపాస ాడైెన ప్ర్బరహా ప్రథ్మా విభకతాలో చెప్ాబడుట చేత్ ప్ర్బరహాయే ఉపాస ాడన్న త్ెల సోా ంద్ధ 

అమా: కొంచెం వివర ంచండి మామయాా! 

మామయా: మనం ఇంత్క ముంద  చెప్ుాక ననద్ే.  

పెై శ్రు తి వాకాంలో "ఏష మ ఆత్వా అంత్ర్హృదయ"ే అన్న ఉంద్ధ. అంట ేనవ యొకొ హృదయమున న ండు ఆత్ా 

అద్ ేప్ర్బరహా అననప్ుాడు నవ అననప్ుాడు జీవాత్ాక  షష్ీీ  విభకతా వాడబడి యుంద్ధ. ఆత్వా అనన శ్బాా న్నకత 

ప్రథ్మా విభకతా వాడబడింద్ధ. సంసొృత్ములో రెండు శ్బాా ల  ఒకొట ేప్ద్వరాథ న్నన గుర ంచి చెబిత్ే వాటికత విభకతా 

ఒకొట ేఉండవలి. "లోహ త్వక్షః ద్ేవదతా్ః " అననటలల  . ఇకొడ అలా లేద .  

మరొక వాకాం చూడు. "వీరహ ః వా ....అంత్రాత్ాన్న ప్ుర్ుషః హ ర్ణాయః యథవ జోాతిః అధూమమ్" 

అన్న ధవనాప్ు గ ంజంత్......సూక్షామగు జీవాత్ా యంద  హ ర్ణాయ ప్ుర్ుషుడు ప గలేన్న జోాతిస ాగా 

ఉనవనడు అననప్ుాడు కూడవ జీవాత్ా శ్బాా న్నకత సపా్మీవిభకతా, ప్ర్బరహా శ్బాా న్నకత ప్రథ్మా విభకతా 

ఉప్యోగ ంచేర్ు. భగవద్ీా త్లో కూడవ "సర్వసాాహమ్ హృద్ధ సన్ననవిషీః" , "ఈశ్వర్ః సర్వభూత్వనవమ్ 
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భరా మయన్ హృద్ేాశ్ే అర్ుజ న తిషయతి" అన్న చవలా చోటల  కూడవ ఇలాగే ఉంటలంద్ధ. అంద వలన ప్ర్బరహా యే 

ఉపాసా వస ా వు, జీవ విలక్షణుడు. 

అమా: అర్థమయంద్ధ. త్ర్ువాత్ సూత్రము 

మామయా:  

"సాృత్ేః చ.....1-2-6" 

అంట ే 

సాృతే్ః చ: సాృతి వాకాములన ండి కూడ (ఇటేల  త్ెలియుచ ననద్ధ) 

అనగా  

సాృతి వాకాములన ండి కూడవ ఈ విధముగనే త్ెలియుచ ననద్ధ  

అమా: మఱ ికొంచెం వివర ంచండ ిమామయాా! 

మామయా: ఇంద్వకలాల  అన క ననటలల  "సర్వసాాహమ్ .." అంటే ఓ అర్ుజ నవ! నేన  ప్రతివాన్న యొకొ 

హృదయమునంద  ఉననవాడన . నవ వలననే సార్ణమున , జఞఞ నమున , ఊహయు కల గు చ ననద్ధ.  

"యః మామ్ ఏవమ్ అసంమూఢః జఞనవతి ప్ుర్ుష్టో తా్మమ్" 

ఓ అర్ుజ నవ! ఎవవడు భరా ంతి లేన్నవాడెై నన న ఇటలల  ప్ుర్ుష్టో తా్మున్నగా త్ెల స కొన  చ నవనడో   

"ఈశ్వర్ః సర్వ భూత్వనవమ్...త్మేవ శ్ర్ణమ్ గచి"  
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ఈశ్వర్ుడు సమసా జంత్ువుల హృదయమున న ననవాడెై శ్రవర్మనబడు యంత్రమున న వనవాన్నన్న అనగా 

జీవున్న సతా్వ, ర్జ, సామో గుణవల మూలముగా భరమింప్ చేయుచ నవనడు. కావున వాన్ననే శ్ర్ణు గొన ము.  

పెైన ఉద్వహర ంచిన భగవద్ీా త్ వాకాాలలో జీవున్న ఉపాసక న్నగాన , పరా పా్ గాన , ప్ర్బరహాన  ఉపాస ాన్నగాన , 

పరా ప్ాము గాన  త్ెలియజేయబడుత్ోంద్ధ. 

అమా: అర్థమయంద్ధ, త్ర్ువాత్ సూత్రములో ఏం చెబుత్ునవనర్ు? 

 

మామయా:  

"అర్ూకౌకసాా వత్ త్త్ వాప్ద్ేశ్ాత్ చ న ఇతిచతే్ న్నచవయాత్ేవన వోామవత్ 

చ...1-2-7" 

అంట ే 

అర్ూకౌకసాా వత్ : (ఇచట చెప్ాబడిన ప్ుర్ుషుడు) అలా సాథ నము కలవాడుగ చెప్ాబడుటచేత్  

త్త్ వాప్ద్ేశ్ాత్ చ: (బహయ సవలా ప్ర మాణము కలవాడుగ) చెప్ాబడుట చేత్నూ 

న: (అత్డు ప్ర్బరహా) కాడు 

ఇతి చేత్ : ఇటలల  అననచ  ో

న: అటలల  సర కాద   

ఏవమ్: ఇటలల  
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న్నచవయాతే్వన: ఉపాస ాడుగా చెప్ాబడినంద న(ఏలనన) 

వోామవత్ చ: ఆకాశ్మువల  (అప్ర చిిన నడుగా చెప్ాబడుచ నవనడు).  

అనగా 

పెై వాకాములలో వీరహ  వంటి ప్ర మాణము కల వాడన్నయు,  మనోమయుడన్నయు ఇటలల  వాడబడిన 

విశ్ేషణములవలన అలా సాథ నము కలవాడు, అణుప్ర మాణము కలవాడు అగుట వలన అత్డు ప్ర్బరహా 

కాడు అన్న చెపిానచ  ోఅద్ధ సర కాద . ఏలననగా "జఞాయానంత్ర క్షాత్.." మొదల ైన వివర్ణలత్ో ప్ర్బరహా 

యొకొ అప్ర చిిననత్, బృహత్వము శ్రు త్ులయంద  త్ెలియబడుత్ోంద్ధ. 

నేన : ప్ర్బరహా న  "సర్వగత్మ్ స సూక్షామ్ త్దవాయమ్ యదూూత్యోన్నమ్ ప్ర ప్శ్ాంతి ధీరాః" అంట ే

"ఏద్ధ సమసా భూత్ములక న  కార్ణమ ైనద్ో  ద్వన్నన్న అంత్ట ఉండు ద్వన్నన్నగన , బుద్ధి  సూక్షాము చే 

త్ెల యదగ న ద్వన్నన్నగన , నవశ్ ర్హ త్మ ైన ద్వన్నన్నగన  జఞఞ న ల  చూచ చ నవనర్ు" అన్న కద్వ శ్రు త్ుల  

చెబుత్వయ. ప్ర్బరహా ధవనాప్ు గ ంజ కంటే చిననద్ధ అంటే అంత్ట ఉండునద్ధ అన్న ఎలా సర పో త్ుంద్ధ. అద్ధ 

బరహా శ్బాా న్నకే సర పో ద  కద్వ! ఎలా క ద ర్ుత్ుంద్ధ.  

మామయా: అలా కాద . న వువ ఊహ ంచ లేనంత్ బృహత్ార మాణము కలద్ధ బరహా అంటే ద్వన్నన్న ఎలా 

ఊహ సాా వు, ధవాన్నసాా వు. ఇకొడ శ్ాండిలా మహర ి ఎలా ధవాన్నంచవలో చెబుత్ునవనర్ు. అంద కోసం అంటే 

ఉపాసనవ సౌలభాం కోసం ప్ర్బరహా ఇకొడ బహయ సవలా ప్ర మాణము కలవాన్నగా ధవనాప్ు గ ంజలా అన్న 

అలాంటి ఉద్వహర్ణలత్ో చెప్ాబడు చ నవనడు. కాన్న మనలాంటి వార కత సంశ్యం రాకూడదన్న వ ంటనే ఆయన 

బృహతా్తా్వము చెప్ాడవన్నకత భూమి కంటెన , ఆకాశ్ము కంటెన , ద ాలోకము కంటెన  సమసా లోకముల 

కంటెన గొప్ావాడన్న కూడవ చెబుత్ునవనర్ు కద్వ.  
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బృహతా్వము, అణుత్వము అనీన ఉననవాడు ప్ర్బరహా.  

"అణోర్ణీయాన్ మహత్ో మహీయాన్" అన్న కద్వ కఠోప్న్నషత్ చెబుత్ుంద్ధ. ఇద్ే విషయాన్నన శ్ేవత్వశ్వత్ర్ 

ఉప్న్నషత్, త్ెైతాిరవయోప్న్నషత్ుా  కూడవ చెబుత్వయ. అంటే అతి సవలామ ైన వాటి కంట ెసవలామ ైన వాడు. 

"అనేన జీవేన ఆత్ానవ అన ప్రవిశ్ా" అననటలల  అత్ాంత్ సవలా ప్ర మాణముగల జీవున్నలో ప్రవేశించ ట వలన 

ఆయన సవలాత్వము "పాదో్సా విశ్ావ భూత్వన్న.." అననటలల  ఈ సమసా విశ్వము ఆయనక  ఒక పాద భాగము 

మాత్రమేనననంద న ఆయన బృహతా్వము త్ెల స ా ంద్ధ. జీవునక  బృహతా్వము క దర్ద  కద్వ. ఈ ర్కమ ైన 

గుణముల  ప్ర్బరహాకే సాధాము. 

అమా: త్ర్ువాత్ సూత్రములో ఏం చెపేార్ు మామయాా! 

 

మామయా:  

"సంభయగ పరా పిా ః ఇతి చేత్ న వ శై్ేష్టాాత్....1-2-8" 

అంట ే 

సంభయగ పరా పిా ః: స ఖ ద ఃఖాన భవము కల గున (శ్రవర్ము కలిగ  యుండుటవలన) 

ఇతి చేత్: ఇటలల  అన్ననచ  ో 

న: సర కాద  

వ ైశ్ేష్టాాత్: (ఆ శ్రవర్ము కల గు) హేత్ువున భేదముండుట వలన 

అనగా 
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జీవున్న వల  ప్ర్బరహాక  కూడ శ్రవర్ముండుట వలన స ఖ ద ఃఖాన భవము ప్ర్బరహాక  కూడ 

కల గునన ట అయుకాము. ఎంద కంటే ఆ శ్రవర్ము కల గుటక  కార్ణము జీవాత్ా, ప్ర్మాత్ాలక  వేర్ు గా 

ఉంటలంద్ధ.  

అమా: కొంచెం వివర ంచండి మామయాా! 

మామయా: జీవాత్ా శ్రవర్ము కర్ా వలన లభించినద్ధ, ఆయా కర్ా ఫలాన భవాన్నకత త్గ నటలల  ఆ (స ర్, 

నర్, తిర్ాక్, సాథ వర్) శ్రవర్ము జీవాత్ాక  ఉంటలంద్ధ. ప్ర్బరహా శ్రవర్ము న్నత్ావిభూతియంద  

ప్ంచోప్న్నషణాయమ ైన ద్ధవా శ్రవర్ము. కర్ా సంబంధము లేన్నద్ధ.  

లీలా విభూతి లో కూడవ "న మే కరాాణ  లింప్ంతి" అన్నయు "అజోపిసన్ అవాయాత్వా భూత్వనవమ్  

ఈశ్వరోపిసన్ ...సంభవామి ఆత్ా మాయయా" అన్న , "యద్వ యద్వహ  ధర్ాసా గాల న్నః భవతి....త్ద్వత్వానమ్ 

సృజఞమాహమ్ " అన్న భగవద్ీా త్లో భగవాన డే త్నక  కర్ాల  అంటవన్న, త్వన  జనార్హ త్ుడిన ైనవ త్న 

సంకలాముచే ధర్ా సంసాథ ప్నకోసం త్వన ేజన్నాసాా నన్న చెప్ుాక నవనడు. తిరగుణవతీత్ుడు, అప్హత్ పాప్ుాడు 

అయన ప్ర్బరహాక  కర్ా ఫలముల  కాన్న, స ఖ ద ఃఖముల  కాన్న ఉండవు. "త్యోర్నాః పిప్ాలమ్ 

సావదవతాి అనశ్నన్ అనాః అభిచవకశ్రతి" అన్న ముండకోప్న్నషత్ లో చెపిానటలల  (ఒక ేకొమాపెైన నన ఆత్ా, 

ప్ర్మాత్ా అన  ప్క్షులలో ఆత్ా కర్ా ఫలములన భవించ చ ననద్ధ. ప్ర్మాత్ా ఫలములనన భవించక 

ప్రకాశించ  చ ననద్ధ) కర్ాఫలముల  అన భవించ నద్ధ జీవాత్ాయ,ే ప్ర్మాత్ా కాద .  

ఇంద వలన శ్రవర్ము కల గుటక  కల కార్ణము జీవాత్ాక , ప్ర్మాత్ాక  వేర్ుగాన ండున . అంద చే కర్ా 

సంబంధధత్ స ఖద ఃఖాన భవముల  జీవాత్ాక  మాత్రమే.  

ప్ర్మాత్ా అప్హత్ పాప్ుాడే.  
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అనన విషయం ఈ సూత్రంలో మళ్ళళ వివర ంచేర్ు భగవద్వర మాన జుల . 

నవననగార్ు: ద్ీన్నత్ో ఎన్నమిద్ో  సూత్రం కూడవ ఈ ప్రకర్ణంలో ప్ూరా్యందననమాట.  

శ్ాండిలా విదా క  సంబంధధంచిన శ్రు తి  వాకాాలక  క ల పా్ంగా భగవద్వర మాన జుల వివర్ణ నవకర్థమ ైనద్ధ 

చెబుత్వన  సమంగా ఉంద్ో  లేద్ో  చెప్ుా.  

1. అంత్వ ప్ర్బరహా న ండే ప్ుటియ , ప్ర్బరహా వలననే జీవించి, అంద్ే ప్రవేశించ న . సర్వమూ 

ప్ర్బరహాాత్ాకము. అటియ  ప్ర్బరహాన  జీవాత్ా శ్ాంత్ుడెై ఉపాసించవల న . 

2. అటలల  ఉపాసించిన వార కత ఆయా ఉపాసనల కన గుణముగ ఫలము కల గున .  

3. ప్ర్బరహాన  మనోమయుడు, పరా ణ శ్రవర్ుడు, భార్భప్ుడు, సత్ా సంకల ాడు, ఆకాశ్ాత్ా, సర్వ కర్ుాడు, 

సర్వగంధ డు, సర్వర్స డు, ర్స ప్ర్ాంత్ము చెప్ాబడిన కళ్యాణ గుణ సమూహమునంత్న  సీవకర ంచ  

వాడు, అవాకత, అనవదర్ుడు అన  నటలల  జీవ విశిషుయ డెైన వాన్న సవర్భప్ గుణముల  త్ెలియవల న .  

4. ఆ ప్ర్బరహా ఉపాసనవ సౌలభామునక  అత్ాంత్ సవలా ప్ర మాణము కలవాడెై యునననూ అత్డే సమసా 

లోకముల కంట ేగొప్ా వాడయ బృహత్ార మాణము కూడ కలిగ  యుండున .  

5. అటియ ప్ర్బరహా మనలన  ఉజీజవింప్ చేయుటకెై ప్ర్మ కార్ుణాము వలన మన అంత్ర్హృదయమున 

మనకత్ాంత్ సమీప్మున న ండున .  

6. అటియ ప్ర్బరహాన  ఉపాసన చేయుట వలననే ఫలిత్ము కల గున .  

7. ఇటలల  ఉపాసన చేయువాన్నకత ఫలము కల గునన టలో సంశ్యము లేద  

అన్న శ్ాండిలా మహర ి చెపేాడు. అలా ఇకొడ ఉపాస ాన్నగా చెప్ాబడినద్ధ ప్ర్బరహేా త్ప్ా జీవాత్ా కాద .  
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అంత్ేనవ బావా! 

నేన : ఈ మాటల నేన  ఈ ప్రకర్ణంలో సూత్వర ల సింహావలోకనం చేసాా న , సర  చూడండి మామయాా! 

శ్ాండిలా విదాలో చెప్ాబడిన జగత్వొర్ణత్వము, మనోమయత్వము మొదల ైన గుణవల  ఉప్న్నషత్ుా లలో 

అంత్వ ప్ర్బరహాక ేచెప్ాబడడం వలన, ఈ శ్రు తి వాకాాలలో చెప్ాబడిన గుణవల  కూడవ ప్ర్బరహాక  మాత్రమే 

వర ాంచడం వలన, అటియ  గుణవల  జీవాత్ాక  ఉండడమనేద్ధ క దర్క పో వడం వలన, ప్ర్బరహా పరా ప్ాము, 

జీవాత్ా పరా పా్ అవడం చేత్ అవి రెండు ఒకొటి అవడం అయుకాము అవడం కన క, ఈ వాకాాలలో జీవాత్ాక  

సంబంధధంచిన ప్ద్వలక , ప్ర్బరహాక  సంబంధధంచిన ప్ద్వలక  విభక ా ల  వేర్ుగా ఉండడం చేత్, సాృత్ుల చేత్ 

కూడ జీవుడు ఉపాసక డు గాన , ప్ర్బరహా ఉపాసాము గాన  త్ెలియబడడం వలన, ఉపాసనవ సౌలభాము 

కొఱక  ప్ర్బరహాన  సవలా ప్ర మాణున్నగా వర ణంచినప్ాటికీ, ఆయన బృహత్ార మాణము కూడవ ఆయా శ్రు తి 

వాకాాలే చెప్ాడం వలన ఆ గుణవల  జీవాత్ాక  సర పో వు కన క, జీవాత్ా వల  ప్ర్బరహా శ్రవర్ము కర్ా 

సంబంధధత్మ ైనద్ధ కాకపో వడం చేత్ కర్ాఫలాల ైన స ఖ ద ఃఖాల  ప్ర్బరహాక  వర ాంచక ండుట వలన ఈ 

శ్ాండిలా విదాలో న్నసాంశ్మ ైన ఫల సిద్ధి  కోసం ఉపాస ాన్నగా చెప్ాబడినద్ధ ప్ర్బరహాయే, జీవుడు కాద  అన్న 

ఈ ప్రకర్ణ సూత్వర ల సారాంశ్ము.  

మామయా: బాగా చెపేార్ు త్ండీర, కొడుకూన .  

న వేవవమాా, కొంచెం ప్న్న త్ ందర్ మీద ఉననటలల  కన్నపిసోా ంద్ధ. సూత్వర ల  చెప్ుాక ంటలననప్ుాడు త్ ందర్ 

చేసేవు ఈరోజు. ఇంటోల  ప్న లేమయనవ ఉండి పోయనవయా! 
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అమా: అవున  మామయాా! ఊర్గాయల ప్న ల  ఉనవనయ. ఈరోజు ముకొల  ఊర ు, ఎండవేస ివచేుము. 

సాయంత్రం వరి్ం ప్డక ండవ వ ళ్ళళ తీసి పెటలయ కోవాలి. మీక  త్ెల స  కద్వ, పిలలల మాట సర ేసర , మా వార కత 

కూడవ ఊర్గాయ లేన్నద్ే సాపాటల అవద .  

మామయా: మీ ఆయనకే కాదమాా, ప్ర్మాత్ా కేనవ సాపాటల లోకత ఊర్గాయ త్ప్ాద  మర . 

అమా: అద్ేమిటి మామయాా, సర్ద్వగా అంటలనవనరా, ప్ర్మాత్ేామిటి, ఊర్గాయేమిటి? 

మామయా: లేదమాా, న్నజమే చెబుత్ునవనన . మనము త్ర్ువాత్ అద్ధకర్ణంలో చద వుకోనేద్ధ కూడవ 

ప్ర్మాత్ా ఊర్గాయత్ో సాపాటల ఎలా చేసాా డో  అనే.  

 

నేన : భలే ఉంద్,ే ఉప్న్నషత్ భాష్టాాన్నకీ ఊర్గాయకూ లంక.ె అద్ేమిటి చెప్ాండి మామయాా! 

మామయా: ఇప్ాటికే మీ అమా ఎండపెటియన ఊర్గాయ గుర ంచి ఖంగార్ు ప్డుత్ోంద్ధ. శ్రుభాషాం, 

శ్రున్నవాస డూ న్నత్ుాల  కద్వ ఎప్ుాడూ ఉండేద్,ే ఉండే వాడే. ఊర్గాయల  ఇప్ుాడు కాకపో త్ే ఏడవదంత్వ 

ఇబోంద్ధ.  

అంద వలన శ్రుభాషాం విషయం మళ్ళళమాటల చూద్వా ంలే.  

అమా: ఈ ఊర్గాయల ప్న ల  అయపోయన త్ర్ువాత్ వసాా ము మామయాా, అంత్ వర్కూ సెలవియాండి.  

మామయా: త్ప్ాక ండవనమాా, మీక ేకాద , ఊర్గాయల ప్న ల  మా ఇంటోల నూ త్ప్ాద . ఆ త్ర్ువాత్ే 

కల ద్వా ము. 
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అందర్భ: "యో న్నత్ామచ ాత్ ప్ద్వంబుజ యుగా ర్ుకా..... 

2. అత్రధధకర్ణమ్: 
మామయా: ర్ండమాా, అయనవయా ఊర్గాయల ప్న ల .  

అమా: అయనవయ మామయాా, న్ననేన ఊర్గాయల  ముంచడం అయనద్ధ.  

నేన : మామయాా! ద్వసో హమ్. మీర్ు గత్వార్ం ప్ర్బరహా సాపాటల చేయడం, ఊర్గాయ తినడం అన్న 

అంటూ మధాలో వద్ధలి వేసేర్ు. అంత్క  ముంద  సూత్రంలో ప్ర్బరహా శ్రవర్ము కర్ా సంబంధధత్మ ైనద్ధ కాద , 

ఆయనక  మనలా కర్ాల , స ఖద ఃఖాన భవముల  ఉండవు అనవనర్ు, మఱి అంత్లో ఊర్గాయ, సాపాటల 

అంటలనవనర్ు. అవి కర్ాల  కాద్వ, అసల  అర్థం కాక ండవ ఉంద్ధ.  

మామయా: అద్ధ అర్థం కావాలంటే ముంద  కఠోప్న్నషత్ గుర ంచి కొంచెం త్ెల స కోవాలి. ఎప్ుాడెైనవ 

వినవనవా, కఠోప్న్నషత్ గుర ంచి? 

నేన : "భకతా న్నవేదన" లో బొ మాలత్ో కఠోప్న్నషత్ కథ్ వచిుంద్ధ ఒకసార . అద్ధ చద్ధవేన . నచికేత్ుడూ, 

యముడి దగార్క  వ ళ్ళడం, యముడవయనక  వరాలియాడం అద్ీ.  

మామయా: ఆ కథే.  

అమా: వాడి మాటల  అలా ఉంచి మీర్ు వివర్ంగా చెప్ాండి మామయాా!  

మామయా: కఠోప్న్నషత్ కృషణ  యజురేవద్వన్నకత సంబంధధంచినదమాా!  
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వాజశ్ువస డన్న ఒక మున్న విశ్వజిత్ అన  యాగమున  చేసూా  ఋతివక ొలక  పాలీయన్న గోవులన  

ద్వనమిచేుడుట. అత్న్న క మార్ుడు నచికేత్ుడు. త్ండిరకత హ త్ము కల గవల నన  బుద్ధిత్ో "నన నవర కత 

ద్వనమిత్ుా వన్న" ఱ ండు, మూడు సార్ుల  విస గు కల గునటలల  ప్రశినంప్ సాగేడుట. విస గెతాిన వాజశ్ువస డు 

"న్నన న మృత్ుావుక  ఇసాా న " అనవనడుట. నచికేత్ుడు త్ండిర మాట వముా కాక ండవ త్నంత్ త్వన ేయమ 

లోకమునక  వ ళ్ళళడుట. ఆ సమయంలో యముడు అకొడ లేక పో వడం వలన యమున్నకోసం ఉప్వాసము 

చేసూా  మూడు రోజుల  అకొడే ప్రతీక్షించేడు నచికేత్ుడు. యముడు వచిున త్ర్ువాత్ నచికేత్ుడిన్న సత్ొర ంచి 

మూడు రోజుల  ఉప్వాసము త్ో న ననంద న మూడు వరాల  ఇసాా నన్న చెపేాడుట. అంత్ట నచికేత్ుడు 

1. త్న త్ండిరకత త్నపెై కోప్ము పోయ యథవ ప్ూర్వముగా శ్ాంతి ప ందవల నన్న 

2. సవరా్పరా పిా  సాధనమ ైన అగ న విదా త్ెలిసి కొన వల నన్న,  

3. మోక్ష సవర్భప్మున  త్ెల స కొన వల నన్న( అనగా ప్రకృతి బంధ విముక ా డెై జీవుడు ఏ సదాతిన్న ప ంద నో 

అటియ సిథతి వివరాల )  

కోరేడుట.  

యముడు మొదట ిఱ ండు వరాల  ఇవవడవన్నకత ఒప్ుాక నవన, మూడవ వరాన్నకత మాత్రం అద్ధ గుహాాతి 

గుహామవడం వలన మరేవయనవ ఐశ్వరాాద ల  కోర్ుకొమాన్న అనవనడుట. కాన్న నచికేత్ుడు ద్ేన్నకీ 

ఒప్ుాకోకపో వడం వలన చివర్క  మోక్ష సవర్భపాన్నన వివర ంచేడుట. మనము ఇప్ుాడు చెప్ుాకొన బో యే 

అధధకర్ణము ద్ీన్నన్న "అతా్ధీధకర్ణము" అన్న అంటార్ు. కొఠోప్న్నషత్ లో కొన్నన వాకాాలన  వివర సూా  ఈ 

అధధకర్ణంలో సూత్వర ల ంటాయ.  

అమా: ఏమిటి మామయాా ఆ వాకాాల ? 



34 
 

మామయా: కఠోప్న్నషత్ చవలా ముఖామ ైన ఉప్న్నషత్ లలో ఒకట ిఅమాా! ఇంద లో ఎనోన ముఖామ ైన 

మంత్వర ల  ఉనవనయ. వీటిలో కొన్నన మంత్వర ల  కొంచెం మార్ుాలత్ో భగవద్ీా త్లో కూడవ కనబడత్వయ. అసల  

కఠోప్న్నషత్ ఒకొట ేవేఱ గా ఎప్ుాడెైనవ చెప్ుాకోవాలి, అంత్ ముఖామ ైనద్ధ అననమాట. మనము ఇప్ుాడు 

ద్వన్నలో మన అధధకర్ణవన్నకత సంబంధధంచిన మంత్వర ల  మాత్రం క ల పా్ంగా చూద్వా ం.  

ముంద గా నచికేత్ుడు అడిగ న మూడవ వర్ము చూద్వా ము.  

యేయమ్ పేరత్ే విచికతత్వా మన ష్ేా 

అసీాతి ఏకే నవయమసీాతి చ ఏకే 

ఏత్త్ విద్వామ్ అన శిషయ ః త్వయాహమ్ 

వరాణవమ్ ఏష వర్ః త్ృతీయః 

అంట ే 

సూథ ల సూక్షా ర్భప్ శ్రవర్మున  విడచి పోయన ముక ా డెైన మన షుాన్న గుర ంచి కొందర్ు ఆ ముకా ప్ుర్ుషుడు 

కలడన్నయు మఱ ికొందర్ు అత్డు లేడన్నయు ద్ేన్నగుర ంచి విర్ుద్వి భిపరా యములత్ో విశ్ేలష్ించ కొన  చ ంద రో 

ఆ ముకా ప్ుర్ుషున్నకత లభించ  ఆ మోక్ష త్తా్వమున  త్ెల స కొన  వాడన . ఇద్ధయే నవ మూడవ వర్ము.  

ద్ీన్నకత సమాధవనముగా యముడు  

త్మ్ ద ర్శర్శమ్ గూఢమ్ అన ప్రవిషయమ్ 

గుహాహ త్మ్ గహవరేషీమ్ ప్ురాణమ్ 

అధవాత్ా యోగాధధగమేన ద్ేవమ్ 
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మత్వవధీరో హరి్శ్ోకౌ జహాతి.  

 

ఏత్త్ శ్రు త్వవ సంప్ర గృహా మరా్ాః 

ప్రవృహా ధర్ాామ్ అణుమేత్మ్ ఆప్ా 

స మోదత్ ేమోదనీయమ్ హ  లబాి వ 

వివృత్మ్ సదా నచికేత్సమ్ మనేా 

అనగా  

 

దర శంచ టక  సాధాము కాన్నవాడున , అజఞఞ నమన  ఆవర్ణము చేత్ కప్ాబడిన వాడున , సమసా పరా ణులలో 

వాాపించి యుననవాడున , అణుమాత్రమ ైన జీవున్నలో కూడ అంత్రాామిగా న ననవాడున , అనవద్ధ 

సిద ి డున  అగు ప్ర్బరహాన  మనోన్నగుహ ప్ూర్వకమగు ఆత్ాజఞఞ నమనబడు జఞఞ నయోగము చేత్ ధవాన్నంచి 

సమర్ుథ డగు ఉపాసక డు సంత్ోషమున , ద ఃఖమున  వదలిపెటలయ న .  

ఈ త్తా్వమున (గుర్ుముఖత్ఃగా) విన్న త్ెలిసికొన్న విననద్వన్నన్న అనేక ప్రాాయముల  మననము చేస కొన్న 

ధర్ాము నవచర ంచ టక  సాధనమ ైన శ్రవర్మున  ప్ర త్ాజించి పరా కృత్ ఇంద్ధరయములత్ో త్ెలియరాన్న 

ప్ర్బరహాన  ప్ర్మప్దమన  ద్ధవాలోకమున దర శంచ కొన్న ఉపాసక డెైన ఆ మానవుడు త్నక  పీరతి 

పాత్రమ ైన గుణవషయక విశిషయమ ైన న్నజ సవర్భప్మున  ప ంద్ధ న్నర్తిశ్యానందమున  అన భవించ న . 

నచికేత్ునక  ప్ర్బరహామన  భవనము ద్వవర్ముల  త్ెర్ువబడి ప్రవేశ్ార్హత్ కలిగ నటలల  త్లంత్ున .  
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ఈ పెై ఱ ండు మంత్వర ల  యమున్న త్త్ోా వవప్ద్ేశ్ము సంగుహముగా త్ెలియ జేసాా య. త్ర్ువాత్ మంత్వర ల  వీటి 

వివర్ణ ేఅన కోవాలి. అంద లో మన అధధకర్ణవన్నకత అవసర్మ ైనవి ఇప్ుాడు చెప్ుాక ంద్వము. 

త్ర్ువాత్ ఆ మోక్ష సిథతి ఎలా కల గుత్ుంద్ో  చెబుత్ునవనర్ు.  

అణోర్ణీయాన్ మహత్ో మహీయాన్ 

ఆత్వా అసా జంత్ోః న్నహ త్ో గుహాయామ్ 

త్మ్ అకుత్ుః ప్శ్ాతి వీత్శ్ోకః 

ధవత్ుః ప్రసాద్వత్ మహ మానమాత్ానః 

 

అణు ప్ర మాణము గల జీవున్న కంట ెమికతొలి సూక్షామ ైన వాడు, విసాృత్మ ైన ఆకాశ్ాద లకంటె అతి 

విసాృత్మ ైన వాడు, లోప్ల ప్రవేశించి శ్ాసక డునగు ఈశ్వర్ుడు ఈ జీవున్న హృదయమన  గుహయంద  చేర  

యునవనడు. కామా కర్ాలన  త్ాజించిన జీవుడు ప్ర్బరహా అన గుహము వలన త్నక  మోక్షమున , 

గొప్ాదనమున  ఈయగల ఆ ప్ర్బరహాన  ఎప్ుాడు సాక్షాత్ొర ంప్ చేస కొన నో అప్ుాడు సంసార్ 

ద ఃఖమున ండి విముక ా డగున . 

ఆసీనః దూర్మ్ వరజతి శ్యానః యాతి సర్వత్ః 

కః త్మ్ మద్వమదమ్ ద్ేవమ్ మదనాః జఞఞ త్ుమ్ అర్హతి 

ఒకేచోట కూరొున్న యుననన  అద్ ేక్షణములో ఎంత్ో దూర్ము వ ళ్ళగలడు. ప్డుకొొన్న యునననూ అంత్టనూ 

సంచర ంచగలడు. హరి్శ్ోకముల  ఱ ంటికతనీ అతీత్ుడెైన ఆ ప్ర్బరహాన  నవకంటే వేర్ుగా మఱి ఎవర్ు 

త్ెల స కొన గలర్ు. 
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తిరణవచి కేత్ః తిరభిరేత్ా సంధధమ్ 

తిర కర్ాకృత్ త్ర్తి జనామృత్ూా 

బరహా జజఞమ్ ద్ేవమీడామ్ విద్ధత్వవ 

న్నచవయేా మామ్ శ్ాంతిమ్ అత్ాంత్మ్ ఏతి 

అనగా 

నవచికేత్వగ న విద్వా ప్రతిపాదకమగు అన వాక త్రయమున  అభాసించినవాడు యజఞ, అధాయన, 

ద్వనములన  మూడు కర్ాల  చేయుచ ననవాడెై తిరవిధవగునలచేత్ భగవద పాసనత్ో సంబంధమున  ప ంద్ధ 

జనా మర్ణములన  ద్వట గల గున . ప్ర్బరహా న ండి జన్నాంచి జఞఞ నవంత్ుడెైన త్నన  బరహాాత్ాక న్నగా 

త్ెలిసికొన్న సవసవర్భప్మున  సాక్షాత్ొర ంచ కొన్న సంసార్ భయ న్నవృతాిర్భప్ము అగు శ్ాంతిన్న ప్ర ప్ూర్ణముగా 

ప ంద న .  

 

అశ్రవర్మ్ శ్రవరేషు అనవసేథషు అవసిథత్మ్  

మహాంత్మ్ విభుమ్ ఆత్వానమ్ 

మత్వవ ధీర్ః న శ్ోచతి 

అనగా 

శ్రవర్ర్హ త్ుడు, అసిథర్ముల ైన శ్రవర్ములయంద  న్నత్ుాడైె యుండువాడు, గుణములన  బటియ సరోవననత్ుడు, 

సర్వవాాప ియగు సవర్భప్ము గలవాడు అగు త్న హృదయ గుహలో న ండు ప్ర్బరహాన  ఉపాసించి 

ఇంద్ధరయ న్నగుహ శ్ాలి యగు ఉపాసక డు ద ఃఖమున  ప ందడు.  
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నవయమ్ ఆత్వా ప్రవచనేన లబిః 

న మేధయా న బహయనవ శ్రు త్ేన 

యమ్ ఏవ ఏష వృణుత్ే త్ేన లభాః 

త్సెైాష ఆత్వా వివృణుత్ే త్నూమ్ సావమ్ 

అనగా 

ఈ ప్ర్మాత్ా మననము చేత్ ప ందబడడు. ఉపాసనచేత్ ప ందబడడు. సాంగ్ వేద్వంత్ శ్ువణము చేత్ 

ప ందబడడు. ఈ ప్ర్మాత్ా ఎవన్నన్న త్నవదాక  చేర్ుుకొనవల నన్న సంకలిాంచ నో అటియవాన్న చేత్నే 

ప ందబడున . త్నక  ఇషుయ డెైన ఆ భక ా న్నకే ఈ ప్ర్మాత్ా త్న ద్ధవాసవర్భప్మున  ప్రకటింప్జేయున .  

 

నవ విర్త్ో ద శ్ుర త్వత్ నవశ్ాంత్ో నవ సమాహ త్ః 

నవశ్ాంత్ మానసో వాపి ప్రజఞఞ నేన ైన మాప్ునయాత్ 

అనగా  

పాప్ కార్ామున ండి మర్లన్నవాడున , కామకుోధముల ఉప్శ్ాంతి లేన్నవాడున , సిథర్మగు ఏకాగుత్ లేన్న 

మనస ా కలవాడున , మనో న్నగుహము లేన్నవాడున  ఈ ప్ర్మాత్ాన  ఉపాసనము చేత్ ప ందలేడు.  

యసా బరహా క్షత్రమ్ చ ఉభే భవత్ ఓదనః 

మృత్ుాః అసా ఉప్సేచనమ్ క ఇత్వథ వేద యత్ర సః 

అనగా  
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ఏ ప్ర్మాత్ాక  సాథ వర్ జంగమ ర్భప్మగు ఈ ప్రప్ంచమంత్యు మహా ప్రళ్యమున ఆహార్ము వల  

భుజింప్దగ నద్ధ యగునో, ఏ ప్ర్మాత్ాక  పరా ణులక  వినవశ్నమున  ఇచ ు మృత్ుాద్ేవత్ కూడ ఇత్ర్ వినవశ్ 

సాధనమ ై త్వన కూడ వాంజనము లేద్వ ఊర్ుగాయ వల  భుజింప్బడునో అటియ  ప్ర్మాత్ా ఏ విధములగు 

ప్రభావము కలిగ  యుండునో ఎవడెర్ుంగున .  

ఋత్మ్ పిబంత్ౌ స కృత్సా లోకే 

గుహామ్ ప్రవిష్టౌయ  ప్ర్మే ప్రారేథా 

ఛవయాత్పౌ బరహావిదః వదంతి 

ప్ంచవగనయః యేచ తిరణవచికేత్వః 

అనగా  

(ప్ర్బరహా సవర్భప్, సవభావముల  త్ెలియ నలవి కాదన్న ఇంత్క  ముంద  మంత్రముల వలన న్నసాృహ 

చెందరాదన్న త్ెల ప్ుటకెై) ఎవరెైత్ే ప్ంచవగ న విద్వా న్నషుీ లో నవచికేత్ బరా హాణమున  ప్ఠ ంచిన వారో అటియ  బరహా 

వేతా్ల  జీవ ప్ర్బరహాల గూర ు త్ెలిసి కర్ా ఫలమునన భవించ  చ ంద ర్న్నయు, ప్ుణామునక  ఫలమ ైన ఈ 

లోకమున ఉంద ర్న్నయు, హృదయమన  గుహలో చేర  (జీవ, ప్ర్బరహాల ) యునవనర్న్నయు, ఉత్ొృషయమ ైన 

హృదయగత్మ ైన దహరాకాశ్మున ఉంద ర్న్నయు చెపెాదర్ు.  

యః సేత్ురవజఞనవనవమ్ అక్షర్మ్ బరహా యత్ార్మ్ 

అభయమ్ తితీరి్త్వమ్ పార్మ్ నవచికేత్మ్ శ్కేమహ  

అనగా  



40 
 

యజఞములనవచర ంచ  యజమాన లక  ఏ ప్ర్మాత్ా ఫలప్రద డెై ఆధవర్మగుచ నవనడో , న్నర వకార్మ ైన 

ప్ర్బరహా అన్న ఎవడు వావహర ంప్బడుచ నవనడో  సంసార్మున  ద్వటగోర్ువార కత ఎవడు న్నర్ూయమ ైన ఆవలి 

ఒడుి  అగుచ నవనడో , నవచికేత్వగ న విదాచే ప ందబడు ఆ ప్ర్మాత్ాన  మనము గూడ ఉపాసింప్ గలము.  

విజఞఞ న సార్థధః యః త్ు మనః ప్రగుహవాననర్ః 

సః అధవనః పార్మ్ ఆపో నతి త్ద్ధవష్టోణ ః ప్ర్మమ్ ప్దమ్ 

అనగా  

ఏ మానవుడెైత్ే అధావసాయ జఞఞ నమున  సార్థధగా కలవాడె ైమనసానబడు కళ్ళళమున  కలవాడెై యుండునో, 

అత్డు సంసార్మునక  ఆవలన ండు శ్రుమహా విషుణ వునక  ఉతా్మ న్నవాస సాథ నమ ైన ఆ ప్ర్మప్దమున  

ప ందగలడు.  

ఈ విధముగా ప్ర్బరహా త్త్వా వనీన, ద్వన్నన్న ప ంద్ే విధవనవన్నన, ప ంద ట వలన ఫలానీన వివర స ా ంద్ధ 

కఠోప్న్నషత్ుా .  

నేన  ఇకొడ మనక  ఇప్ుాడు అధధకర్ణవన్నకత ముఖాము కావలసిన మంత్వర లన  వాటి సంగుహ త్వత్ారాాలనూ 

మాత్రమే చెపేాన . మిగత్వ వివరాల  అవసర్మయనంత్ సూత్వర ల  చద వు క ంటలననప్ుాడు చూద్వా ం.  

నేన : మీర్ు చెపిాన త్వత్ారాాలలో చవలా చోటల  సంద్ేహాల నవనయ. కాన్న మీర్ు సూత్వర ల  చెపిానప్ుాడు 

ఇంకా వివర సాా ననవనర్ు కద్వ, అప్ాటిక ీసంద్ేహాల  తీర్కపో త్ే అప్ుాడు అడుగుత్వన .  

మామయా: త్ప్ాక ండవ. సంద్ేహాల  వసేానే విషయం ఒంటబటేయద్ధ. ఇంక ఈ అధధకర్ణంలో సూత్వర లలోకత 

వ ళ్ద్వమా! 



41 
 

అమా: అలాగే మామయాా, ఈ అధధకర్ణంలో ఎన్నన సూత్వర ల నవనయ 

మామయా: నవల గు సూత్వర లమాా,  

ఇంద్వకా రామం అననటలల  ప్ర్మాత్ా అంటే కర్ా లేన్న వాడు కద్వ, అంద చేత్ ఈ కఠోప్న్నషత్ లో "యసా బరహా 

చ క్షత్రమ్ చ ఉభే భవత్ ఓదవః..." అనగా "ఈ చరాచర్ ర్భప్మగు ప్రప్ంచము ఎవర కత భుజింప్ దగ నద్ధ 

అగునో" అన్ననప్ుాడు "ఇకొడ చెప్ాబడుత్ుననద్ధ జీవాత్ా కాద్వ" అనన ప్రశ్నక  జీవాత్ా కాద  ప్ర్మాత్ాయే 

అన ేసమాధవనవన్నన ఈ సూత్వర ల  చెబుత్వయ. అంద లో మొదట ిసూత్రము 

"అత్యా  చరాచర గ్రహణయత్....1-2-9 

అంటే 

అత్వా : భయకాగా(చెప్ాబడిన వాడు) 

చరాచర్ గుహణవత్: సాథ వర్ జంగమ ప్ద్వర్థములన  (భుజించ నన్న చెప్ుాట చేత్ ప్ర్మాత్ాయే) 

అనగా 

కఠోప్న్నషత్ లో "ఉభే భవత్ ఓదవః" అన్న సాథ వర్ జంగమముల భయకాగా చెప్ాబడినంద న అటియవాడు 

ప్ర్మాత్ాయ.ే  

అమా: కొంచెం వివర ంచండి మామయాా! 

మామయా: మనం ఇంద్వకా అన క ననటలల  "యసా బరహా చ క్షత్రమ్ చ ....." అనన మంత్రము 

వివర ంచబడుత్ోంద్ధ. ... 



42 
 

నేన : "బరహా చ క్షత్రమ్ చ" అంటే మీర్ు చరాచర్ములనీన అన్న ఎలా చెబుత్ునవనర్ు. బరా హాణ, క్షతిరయుల  

అన్న కాద్వ అకొడ అర్థము.  

మామయా: మీ విద్వాశ్ాల వార ికోత్ావము నవడు మీ విద్వాశ్ాల అధాక్షుల  మిముాలన  ఉద్ేాశించి 

విద్వార్ుథ లారా అంటే అంటే అకొడునన విదా కావలసిన మగ పిలలలనవ, లేక అకొడునన విద్వార థన ల , 

విద్వాశ్ాల ఉద్ో ాగుల , మిగ లిన వాళ్ళళ అందర్ు కూడవ అన్న అర్థమా! 

నేన : అందర్భ అనే! 

మామయా: అలాగే అననం అంత్వ ఉడికతంద్ో  లేద్ో  చూడడవన్నకత ఱ ండు మ త్ుక ల  చూసాా ము. ఆ ఱ ండు 

మ త్ుక ల  మొతా్ం అనవనన్నకత పరా తిన్నధాము అననమాట. అలాగే మొతా్ం చరాచర్ జగత్ుా కంత్వ పరా తిన్నధాంగా 

బరహా, క్షత్ర అన్న వాడేర్ు. మనం సందరాూన్నన బటియ  మొతా్ం చరాచర్ జగత్ుా  అనే తీస కోవాలి. ప్రళ్య 

సమయంలో బరా హాణ, క్షతిరయుల  మాత్రము లయము చెంద్ధ మిగ లిన దంత్వ అలాగే ఉండద  కద్వ. 

నేన : ప్ర్మాత్ా కర్ా ర్హ త్ుడు కద్వ, మఱ ికర్ా మూలంగానే కద్వ భయకా అవడం క ద ర్ుత్ుంద్ధ. మఱి 

ప్ర్మాత్ా అన్న ఎలా చెప్ాడం.  

మామయా: ఇకొడ చెప్ాబడిన భయకాృత్వము కర్ా మూలకమ ైనద్ధ కాద . "జనవాదాసా యత్ః " అన్న 

చెప్ాబడిన ప్ర్బరహా కార్ణ త్త్వా వన్నన ఇకొడ చెబుత్ునవనర్ు. "సద్ేవ సో మా ఇదమగు ఆసీత్" అననప్ుాడు 

కూడవ అద్ ేఅర్థం. అగు అంటే మొదల , చివర్ కూడవ అన్న అన కోవచ ు కద్వ. అంట ేలయ కార్ాము 

న్నర్వహ ంచేవాడు, త్ర్ువాత్ మిగ లి ఉండేవాడు ఆయనే కద్వ. అంటే ప్ర్బరహా సంహరా్ృత్వము వివర సూా  

ఆయన మృత్ుా ద్ేవత్న  ఊర్గాయ వంట ివాంజన ప్ద్వర్థము వల  ఈ సమసా జగత్ాంహారాన్నకత వాడుకొన్న, 
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చివర్క  ఆ మృత్ుా ద్ేవత్న  కూడవ త్వన ేవాంజన ప్ద్వర్థమున  వల  భుజించ  చ నవనడన్న ఆ మంత్రమునక  

అర్థము. ప్రళ్యానంత్ర్ము మృత్ుా ద్ేవత్ కూడవ ఉండడు కద్వ, ఆయనవ భుజింప్ బడుత్వడు.  

నేన : "మృత్ుా ద్ేవత్ ఊర్గాయలా" అంటే సమంగా అర్థం కాలేద .  

మామయా: మనం భయజనంలో అననం, ప్ప్ుా అవీ తినడవన్నకత సౌకర్ాం కోసం ఊర్గాయ నంచ క ంటాం. 

అంట ేఆ ఊర్గాయ ఆయా ప్ద్వరాథ ల  మనచే భజింప్ చేయబడడవన్నకత సహకార  అననమాట. ఎప్ాటి ద్వకా, 

ఆయా ప్ద్వరాథ ల  తినబడే ద్వకా. త్ర్ువాత్ ఆ ఊర్గాయన  నోటోల  వేసేస క ంటాము. ఇకొడ మృత్ుాదే్వత్ 

పాత్ర కూడవ అంత్.ే మిగ లిన ప్రప్ంచము భుజింప్బడడవన్నకత సహాయ కార , త్ర్ువాత్ త్వనూ ప్ర్మాత్ా చేత్ 

భుజింప్ బడేద్ే.  

నేన : బాగుంద్ధ ఊర్గాయ దృష్టాయ ంత్ం. అయత్ ేఇకొడ భయకా ప్ర్మాత్ేా నంటార్ు.  

మామయా: లేక పో త్ే త్ర్ువాత్ మంత్రములో "యస ా  మనః ప్రగుహవాననర్ః సః అధవనః పార్మ్ ఆపో నతి 

త్ద్ధవష్టోణ ః ప్ర్మమ్ ప్దమ్" అన్న మనస ానక  కళ్ళళము వేసి న్నగుహముత్ో అధావసాయ జఞఞ నము కల నర్ుడు 

విషుణ వు యొకొ ప్ర్మ ప్దమున  ప ంద న  అన్న ఉననద్ధ కద్వ, అంద  వలన ప్ర్మాత్ాన , నర్ుడు అంట ే

జీవాత్ా ప్ర్మాత్ాన  ప ంద్ే విధవనవన్నన, త్త్ఫలాన్నన వివర స ా నవనడు యముడు నచికేత్ునక  ప్రశ్నక  మోక్ష 

త్త్వా వన్నన చెప్ూా . జగద ప్సంహార్ము చేసేవాడు జగత్ుా నక , ద్వన్నలోన్న చరాచర్ములక  భిననమ ైన వాడే 

కావాలి కద్వ. అంద వలన జీవాత్ా కాలేడు, ప్ర్మాత్ేా.  

నేన : మనం విషుణ  సహసరనవమ సాో త్రంలో చద్ధవే "విశ్వ భుక్" అంటే విశ్వమున  భుజించే వాడనే అర్థమా! 
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మామయా: "భుక్" అంటే పాలించేవాడన్న, భుజించేవాడనీ కూడవ అర్థము. ఱ ండూ ప్ర్మాత్ేా కద్వ. 

ఇప్ాటి ద్ేశ్పాలక లన్న "ద్ేశ్భుక్" అననటలల . 

అమా: నచికేత్ుడు "చన్న పోయన త్ర్ువాత్ ముక ా డెైన మన షుాడు ఉంటాడన్న కొందర్ు, ఉండడన్న కొందర్ు 

అంటార్ు కద్వ, ఆ వివరాల  కావాలన్న" కద్వ అనవనడు. అంటే ఈ ఉప్న్నషత్ుా , ప్రకర్ణ సందర్ూం జీవుడి గుర ంచి 

కాద్వ! 

మామయా: " ఏత్త్ విద్వామ్"  అన్న కద్వ అంటే ఆ ముక ా న్నకత లభించ  సిథతి, ద్వన్న త్తా్వము 

త్ెల స కోవాలన్న కద్వ నచికేత్ున్న ప్రశ్న. త్న త్ండిరకత సవరా్ము లభించవల నన్న, అత్డు చేయు దక్షిణవ 

ద్వనములలో లోప్ముల నన అద్ధ సిద్ధించదన్న త్ెలిసిన నచికేత్ుడు త్ండిర చేత్ త్ననే ద్వనమిచ ునటలల  

చేసికొన్నన వాడు, ఆత్న్నకత ద్ేహాత్ా భేదము త్ెలియున . అంద వలన అత్డు అడిగేద్ధ ముక ా న్నగా ఇహ లోక 

విముకతా కొఱక.ే అంద కే ప్ర్మాత్ా ప్రసకతా. ఈ వివర్ం త్ెల ప్డవన్నకే త్ర్ువాతి సూత్రము.  

అమా: ఏమిటి మామయాా, ఆ సూత్రము? 

మామయా:  

"ప్రకర్ణవచు............1-2-10 

అంట ే 

ప్రకర్ణవత్: ప్రకర్ణము వలన  

చ: కూడ (ఇటేల  త్ెలియుచ ననద్ధ). 



45 
 

అనగా 

ఈ ప్రకర్ణము బటియ  కూడ ఇటేల  త్ెలియుచ ననద్ధ.  

అమా: కొంచెం వివర ంచండి మామయాా! 

మామయా: ఇద్ధ ప్ర్బరహాన  త్ెలిపెడి ప్రకర్ణము. ఎంద కంటే "మహాంత్మ్ విభుమాత్వానమ్ మత్వవ 

ధీరో నశ్ోచతి" అనగా ప్ర్మాత్ా జఞఞ న, బల, ఐశ్వర్ా, వీర్ా, శ్కతా, త్ేజస ా లనబడు షడుా ణముల  కలిగ న 

సరావధధక డు, సర్వవాాపి. అంత్క  ముంద  "అణోర్ణీయాన్ ..." అనన మంత్రములో  భగవద్ధవభూతిన్న 

వివర ంచి, "ఆసీనోదూర్మ్ ..." అన  మంత్రములో ఉపాసా భగవద్ెైవభవమున  త్ెలిపి, ఈ మంత్రములో 

ఉపాసన సవర్భపాన్నన త్ెల ప్ుత్ునవనర్ు "న్నయమ ప్ూర్వకముగా పీరతిత్ో ధవాన్నంచి సిథర్ చిత్ుా డెై యుండిన 

వాన్నకత సంసార్ ద ఃఖము కల గద , అంటే ముక ా డెై మఱి ఈ లోకంలోకత రాడు అననమాట. త్ర్ువాత్ 

మంత్రములో "నవయమాత్వా ప్రవచనేన లబిః...." అంటూ అలా ధవానం చేసినంత్ మాత్వర న ప్ర్మాత్ాన  

ప ందగలమా అంటే అలాకాద  "ఆయనక  ఎవడు పీరతి పాత్రమగునో వాడే అత్న్నన్న ప ందగలడు" అన్న 

ఆయనన  ప ంద టక  ఆయన అన గుహము అవసర్ము " అన్న చెపేార్ు. త్ర్ువాత్ మంత్రములో వేటి వలన 

ప్ర్మాత్ాన  ప ందలేమో చెబుత్ునవనర్ు "న అవిర్త్ః ద శ్ుర త్వత్..." అంటూ. అంట ేపాప్ప్రవృతాి కలవాడు, 

కామావేశ్ము, కుో ధవవేశ్ము అణచ కోలేన్నవాడు, చంచల మనస ొడు, లౌకతక విషయాసకతా గలవాడు 

ప్ర్మాత్ాన  ప ందలేడు" అన్న.  

త్ర్ువాత్ మంత్రములో బరహా, క్షతిరయాద్ధ ర్భప్మగు నవహార్ముచే మన షుాన్న సూచించి, ద్వన్నన్న లయము 

చేస కొన  వాన్నగా ప్ర్బరహాన  అభివర ణంచేర్ు. త్ర్ువాత్ ఆ యన ేలయ కార్క డు అన్న "యసా బరహా క్షత్రమ్ 

చ.." అనన మంత్రంలో చెపేార్ు. ఈ విధంగా ఈ ప్రకర్ణం ప్ర్బరహా త్త్వా వన్నన విశ్ద్ీకర సాో ందననమాట.  
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నేన : త్ర్ువాత్ వచిున మంత్రం 

"ఋత్మ్ పిబంత్ౌ స కృత్సా లోకే.." అనన ద్వన్నలో "గుహామ్ ప్రవిష్టౌీ " అననప్ుాడు "వ ల గు, నీడల వల  

ప్ర్సార్ము విలక్షణుల ై కర్ాఫలమగు ఈ శ్రవర్మున కర్ాఫలముల నన భవించ చ ననటలల  చెప్ాబడినద్ధ, 

అకొడ హృదయ గుహలో ఉననవార్ు బుద్ధి , జీవులో లేద్వ పరా ణ జీవులో కాద్వ! ఎంద కంట ేఇకొడ సాషయంగా 

"ఋత్మ్ పిబంత్ౌ" అన్న ఆ ఇదార్భ ఋత్మ్ అంటే కర్ా ఫలాన్నన అన భవించేవార్న్న ఉంద్ధ. కాన్న ప్ర్మాత్ాక  

కర్ా ఫలాన భవము ఉండద  కద్వ!అలాగయత్ే బరహా, క్షత్ర భక్షక డు జీవుడే అన్న కద్వ చెపాాలి? 

మామయా: ద్వన్ననే త్ర్ువాత్ సూత్రములో వివర స ా నవనర్ు.  

అమా: ఏమిటి మామయాా ఆ సూత్రము? 

మామయా:  

"గుహామ్ ప్రతిష్టాీ వాత్ానౌ హ  త్దార్శనవత్......1-2-11" 

అంట ే 

గుహామ్: హృదయగుహన  

ప్రవిష్టౌీ : ప్రవేశించినవార్ుగా చెప్ాబడిన వార్ు 

ఆత్ానౌ: జీవ, ప్ర్మాత్ాల  

హ : కద్వ(ఏలనన) 

త్త్: అటలలనే  
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దర్శనవత్: (శ్రు తియంద ) కనాడుటవలన 

అనగా  

హృదయమన  గుహన  ప్రవేశించిన వార్ుగా చెప్ాబడినవార్ు జీవ, ప్ర్మాత్ాల గా శ్రు తి వలన త్ెలియు 

చ ననద్ధ.  

ఈ శ్రు తి లో హృదయగుహలో ప్రవేశించి యుననటలల  చెప్ాబడిన వార్ు జీవ, ప్ర్మాత్ాలే. ఎంద కంటే అంత్క  

ముంద  మంత్రమ ైన "త్మ్ ద రా్ర్శమ్ గూఢమ్ అన  ప్రవిషయమ్ గుహాహ త్మ్...." అనన మంత్రములో 

"బాహేాంద్ధరయములత్ో దర శంప్జఞలన్న, జీవాత్ాత్ో బాటల అన  ప్రవేశ్ము చేసి జీవాత్ాక  త్ెలియక ండవ కూడి 

యుననవాడు, ఇచవి, జఞఞ న, ప్రయత్వనద్ధ వాాపారాలక  ఆధవర్భూత్ుడు, అనవద్ధ  సనవత్న డు అయనవాడు 

అయన ప్ర్మాత్ాన  ఉపాసించినచ  ోపరా కృత్మ ైన హరి్, శ్ోకాల  త్ లగ  శ్ాశ్వత్వనంద సిథతి కల గున "  అన్న 

జీవాత్ా కూడి యుననవాడు ప్ర్మాత్ాయ ేఅన్న వివర ంచేర్ు. ఇకొడ మరొకలా చెప్ాలేము కద్వ.  

ఇంక ప్ర్మాత్ా కర్ా ఫలమున  అన భవిస ా ననటలల  చెప్ాబడినద్ధ, అద్ధ ఎలా అన్న కద్వ నీ సంశ్యము. మీ 

ఇంటికత బిచుగాడు వసేా  వాడికత మీ అమా బటయ ఇచిుందన కో, ఆ బిచుగాడు బయటక  పోయ ఆ ఇంటోల  వాళ్ళళ 

నవక  బటయ  ఇచేుర్న్న చెప్ుాకోడూ, శ్ారవర్కంగా మీ నవనన ఇవవక పోయనవ ఆ కరా్ృత్వము మీ నవననక  కూడవ 

చెప్ాబడుత్ోంద్ధ. ఇకొడవ అలాగే.  

ఎండ ఎక ొవగా ఉందన్న అందర్భ గొడుగుల  వేస కొన్న రోడుి  మీద వ ళ్ళత్ునవనర్ు, న వువ మాత్రం గొడుగు 

లేక ండవ వ ళ్ళత్ునవనవు. అయనవ చూసిన వాళ్ళళ ఎవరెైనవ ఏమంటార్ు, రోడుి మీద అందర్భ గొడుగుల  

వేస కొన్న వ ళ్ళత్ునవనర్న్న చెప్ార్భ, నీ దగార్ గొడుగు లేకపోయనవ. ముండకోప్న్నషత్ లో "ద్వవ స ప్రౌణ ...." 

అనన మంత్రం త్ెల స కద్వ, అంద లో సాషయంగా ప్ర్మాత్ా కర్ా ఫలాన్నన అన భవించడన్న ఉననద్ధ కద్వ, 
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అంద వలన ఇకొడ ప్ర్మాత్ా కేవలం జీవాత్ా కర్ాలక  అన మితి, పేరర్ణ త్ప్ా త్నక  కరాాన భవము 

ఉండద . ద్ీన్ననే వేద్వంత్ ద్ేశిక ల  చకొన్న దృష్టాయ ంత్ముత్ో చెబుత్వర్ు.  

అమా: ఏమిటి మామయాా అద్ధ! 

మామయా: బుర్దత్ో న్నండిన ద్ధగుబడి బావిలో అజఞఞ నము వలన కొడుక  కూర్ుక  పోయనవడట, వాడి 

మీద పేరమత్ో వాడిన్న ఉదిర ంచడవన్నకన్న వాడి నవనన కూడవ ఆ బావిలో ప్రవేశించేడు. ప్ర్మాత్ా ప్ర సిథతి ఆ 

నవనన లా అననమాట. ఇద్ే ఆ శ్ోల కము.  

"దహర్ క హరే ద్ేవః తిషీన్  న్నషదవర్ ద్ీర కిా 

న్నప్తిత్ న్నజఞప్త్వాద్ధసావతీర్ణ పిత్ృకుమాత్...." 

అంత్ేకాక "యా పరా ణేన సంభవతి అత్ద్ధరేావత్వమయయ గుహామ్ ప్రవిశ్ా తిషీంతి యా భూత్ేభిః వాజఞయత్" 

అనగా "పరా ణముత్ో న ండునద్ధ, ఇంద్ధరయాధీనమ ైన భయగముల  కలద్ధ, హృదయప్ుండరవకమున న ండునద్ధ, 

కర్ా ఫలములనన భవించ నద్ధ అయన జీవాత్ా ప్ృథధవాాద్ధ భూత్ములత్ో కూడ ిద్ేవాద్ధ ర్భప్ముగా నవనవ 

విధముల గా ప్ుటలయ చ ననద్ధ" అన్న కద్వ శ్రు తి వాకాము.  

అంద వలన హృదయ గుహలో న ండునద్ధ జీవ, ప్ర్మాత్ాలే. అంద లో నొకడుగా కర్ా 

ఫలముననభవించ వాడు, మఱియొకడు అన భవింప్ చేయువాడు. ఆ ర్కంగా వార ర్ువుర్కూ కరా్ృత్వము 

చెప్ుాకొన వచ ున . 

నేన : అసల  నచికేత్ుడు అడిగ నద్ధ చన్నపోయన త్ర్ువాత్ జీవాత్ా సిథతి ఉననటలల  కొంత్మంద్ధ, లేనటలల  

కొంత్మంద్ధ అంటార్ు కద్వ, అసల  న్నజము ఏమిటి అన్న కాద్వ, ద్వన్నకత యముడు తిననగా సమాధవనము 

ఈయక ండవ ప్ర్మాత్ా, సాధన, ధవానము అంటూ మిగ లిన విషయాలనీన చెపేాడవ! 
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మామయా: ఈ సంద్ేహము వివర ంచడవన్నకే త్ర్ువాత్ సూత్రము 

అమా: ఏమిటి మామయాా ఆ సూత్రము? 

మామయా:  

"విశేషణయత్ చ......1-2-12" 

అంట ే 

విశ్ేషణవత్: (జీవాత్ా, ప్ర్మాత్ాల ) విశ్ేష్ింప్బడినటలల  (త్ెల ప్ుట వలన) 

చ: కూడ 

అనగా  

శ్రు త్ులయంద  జీవాత్ా, ప్ర్మాత్ాల  విశ్ేష్ింప్బడినటలల  త్ెలియుట వలన కూడ అనగా ఒకడు భుజింప్బడు 

వాడు, వేరొకడు భయకా అన్న చెప్ుాట వలన 

అమా: కొంచెం వివర ంచండి మామయాా! 

మామయా: మనము ఇంత్క ముంద  అన క ననటలల  "సర్వ వేదన" యన  కుత్ు సందర్ూంలో ద్ోష 

ప్ూర త్మ ైన దక్షిణ నీయ చూచిన త్ండిరకత కుత్ు ఫలము కల గదన్న నచికేత్ుడు త్వన ేయమున్న వదాక  పోయ, 

త్న త్ండిర కొఱక  మొదటి వర్మున , త్ర్ువాత్ శ్రవర్ము కంట ేవేర్గు జీవుడు కలడన్నయు అత్డు 

శ్రవర్మున  వీడిన త్ర్ువాత్ అన భవించెడి ఫలసాధనమగు అగ న విదాన  ఱ ండవ వర్ముగన  

కోర్ుకొన్ననవడు. మూడవ వర్ముగా మృతినొంద్ధన త్ర్ువాత్ ప ందబడు గత్ుల గుర ంచి, ఉతా్మ గతికత 
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సాధనము గుర ంచి అడిగేడు. న వువ ఇంత్క  ముంద  చద వుకొనే ఉంటావు, ఈ సిథతి, అద్ే మోక్ష సిథతి గుర ంచి 

ర్కర్కాల అభి పరా యాల నవనయ.  

నేన : ఏమిటవి మామయాా! 

మామయా: మీర్ు ఇంత్క ముంద  విననవే. అయనవ ఒకసార  గుర్ుా  చేసాా న .  

1. ఈ జీవాత్ా కేవలము జఞఞ నమాత్రము అన్న జీవాత్ా నశించ టయ ేమోక్షమన్న కొందర్ంటార్ు.  ద్ీన్నలో 

యోగాచవర్ుల  ఉండేద్ధ కేవలము విజఞఞ నమే అద్ే మోక్షం అంటార్ు.  

శ్ాంకరాదైె్వత్ుల  అవిదా పో వడం వలన జీవాత్ా బరహాగా అయపో వడం మోక్షం అంటార్ు.  

2. ద ఃఖము పో వడమే మోక్షము అనేవార్ు వ ైశ్ేష్ిక ల . వీర ద్ధ కణవద న్న అభిమత్ము. వీర  ప్రకార్ము 

ద ఃఖముల  21 ర్కాల . 6 ఇంద్ధరయాల , 6 విషయాల , 6 బుద ి ల , శ్రవర్ము, స ఖము, ద ఃఖము. అంటే 

స ఖము కూడవ ఒక ర్కమ ైన ద ఃఖమేనననమాట, ఎంద కంట ేఏ స ఖమ ైనవ చివర్క  ద ఃఖంగా 

ప్ర ణమిస ా ంద్ధ కద్వ, అంటే ఇలా ద ఃఖాలనీన పోయ ఒక బండఱాయ లా అయపో వడం మోక్షం వాళ్ళక .  

3. భాసొర్ మత్స థ ల  ఉపాధధ సంబంధముచేత్ జీవ భావము కలాి, పిదప్ ఉపాధధ పో య బరహా భావము 

కల గుటయ ేమోక్షము అన్న చెబుత్వర్ు. ఇద్ీ మీర్ు ఇంత్క ముంద  విననదే్.  

అంద వలన సంశ్యము కలిగ న నచికేత్ుడు మోక్ష సవర్భప్మున  వివర ంచమన్న కోరేడననమాట. ద్వన్నకత 

సమాధవనంగా అప్హత్ పాప్ుాడు, సకలేత్ర్ విలక్షణుడు, సృష్ియ సిథతి లయ కార్క డు, అసంఖేాయ కళ్యాణ 

గుణవకర్ుడు, సరావత్వాంత్రాామి అయన ప్ర్మాత్ా త్త్వా వన్నన, ఆ ప్ర్మాత్ాక  శ్రవర్మ ైన వాడు, 

అనవదావిదాచే తిరోహ త్ సవర్భప్ుడు,  ప్ర్మాత్వాన భవ వ ైకర్స డు, అయన జీవున్న గుర ంచి చెపిా అవిదా 

పో వుటచే సావభావిక ప్ర్మాత్వాన భవము ప ంద టయే మోక్షమన్న యముడు చెపేాడు. ద్వన్నకత సాధనము 
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ఏమన్నన అద్ధ చవల ద ర్లభము అన్న చెపిా "త్మ్ ద రా్ర్శమ్"  అన్న పరా ర్ంభంచి చివర్క  "త్ద్ధవష్టోణ ః ప్ర్మమ్ 

ప్దమ్" అన్న ఆ విశ్ేష్టాలన  కూడవ ఉప్ద్ేశించేడు.  

యముడు పరా ర్ంభంలోనే "తిరభిః సంధధమ్ ఏత్ా త్ర్తి జనా మృత్ూా బరహా జజఞమ్ ద్ేవమ్ ఈడామ్ విద్ధత్వవ 

న్నచవయేా మామ్ శ్ాంతిమ్ అత్ాంత్మ్ ఏతి" అన్న "జీవుడు భగవద పాసనత్ో సంబంధమున  ప ంద్ధ, త్నన  

బరహాాత్ాక న్నగా త్ెల స కొన్న, జనా, మృత్ుావులన  ద్వటి సంసార్ భయ న్నవృతాి ర్భప్మ ైన శ్ాంతిన్న 

ప ంద న "  అంటూ ఉపాసాముగా ప్ర్మాత్ాన , ఉపాసక న్నగా జీవాత్ాన  చెపేాడు కద్వ.  ద్వన్నకోసం "విజఞఞ న 

సార్థధః యస ా  మనః ప్రగుహవాన్ నర్ః" అన్న "ఎవడు బుద్ధిన్న సార్థధగా చేస కొన్న, మనస ాన  కళ్ళళముగా 

న్నగుహ ంచ కొనగలడో  ఆ జీవుడు విషుణ వు యొకొ ప్ర్మప్దమున  ప ంద న "  అన్న ప్ర్మాత్ాన  

పరా ప్ాముగన , జీవాత్ాన  పరా పా్గన  వార  శ్రవర , శ్రవర్ భావాన్నన చెపేాడు.  

నేన : మఱి అలా మోక్షము రాన్న వాళ్ళ గుర ంచి మృత్ుల ైన త్ర్ువాత్ సిథతి చెప్ాలేద్వ యముడు? 

మామయా:  మృతి చెంద్ధన త్ర్ువాత్ ఏమిటి అవుత్ుందనన ద్వన్నకత 

"హంత్ త్ ఇదమ్ ప్రవక్షాామి గుహామ్ బరహా సనవత్నమ్ 

యథవ చ మర్ణమ్ పరా పేా  ఆత్వా భవతి గౌత్మ 

ఓ నచికేత్ుడవ! అతి ర్హసామున , సనవత్నమున  అగు ఈ బరహా త్తా్వమున  గూర ు ఈ జీవుడు మృతి 

చెంద్ధన త్ర్ువాత్ ఎటియ సవర్భప్మున  ద్వలుగలడో  ద్వన్నన్న చెపెాదన .  

యోన్నమ్ అనేా ప్రప్దాంత్ే శ్రవర్త్వవయ ద్ేహ నః 

సాథ ణుమనేా అన సంయంతి యథవకర్ా యథవశ్రు త్మ్ 
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(మృతి చెంద్ధన త్ర్ువాత్) కొందర్ు  పరా ణుల  సీా  ీగర్ూ కోశ్మున  ప ంద ద ర్ు. మఱ ికొందర్ు శిలా, వృక్షాద్ధ 

సాథ వర్ ర్భప్మున  త్మత్మ ప్ుణా పాప్ కరాాన  సార్ముగా త్మ ఉపాసన జఞఞ నవన  సార్ముగా ప ంద్ెదర్ు.  

అన్న చెపేాడు.  

అంట ే"మర్ణ ంచిన పరా ణులందర్ు మోక్షము ప ంద త్వర్న్న భావించరాద . బరహా జఞఞ న హీన ల  త్మ త్మ 

ప్ుణా, పాప్ కర్ాలనన సర ంచి ప్ుణా వంత్ుల  సవరాా ద్ధ లోకాలన  అన భవించడవన్నకత ధూమాద్ధ మారా్ములో 

పో వుద ర్ు. పాప్ుల  నర్క లోకమునక  యామా మారా్మున పో వుద ర్ు. ఆ యా లోకములలో 

అన భవముల పిదప్ వార  వార  కర్ాల త్వర్త్మామున  బటియ మానవ, ప్శ్ర, ప్క్షి, కీటకాద్ధ జనాలన  

ప ంద టక  శ్రకు శ్ోణ త్వద్ధ ర్భప్మున సీా  ీగర్ూమున ప్రవేశించేవార్ు కొందరెైత్ే, కొందర్ు జఞఞ న శూనాముల ైన 

శిలా, వృక్షాద్ధ సాథ వర్ ర్భపాన్నన ప ంద త్వర్ు" అన్న ఆఖర్ుక  చెపేాడు. ఎంద కంటే ఇద్ధ సమాధవనము ప్ూర ా 

చేయడవన్నకత త్ప్ా నచికేత్ునక  న్నజంగా కావలిసిన మోక్ష మారా్ము త్ెలిపేద్ధ కాద  కద్వ! 

ఏత్వవత్వ, ఇకొడ మనక  విశ్ేషంగా చెప్ాబడిన జీవాత్ా, ప్ర్మాత్ాల వివరాల వలన త్ెలియబడుత్ుననద్ధ, 

ఈ శ్రు తిలో భయకాగా చెప్ాబడినద్ధ సమసా జగత్ుా యొకొ సృష్ియ , సిథతి, లయ కార్క డు అయన ప్ర్మాత్ాయే. 

నేన : ముక ా ల  వ ళ్ళళద్వర కత అర ురాద్ధ మారా్మన్న కద్వ అంటార్ు. ఇలా అర ురాద్ధ, ధూమాద్ధ, యామాాద్ధ 

కాక ండవ మఱేమయనవ మారాా ల  కూడవ ఉనవనయా, మర్ణ ంచిన త్ర్ువాత్.  

మామయా: ఆ నవల గో మారా్ము జీవాత్ా ఇత్ర్ లోకాలలో ప్ుణా, పాప్ కరాాన భవము త్ర్ువాత్ 

వ న కక  వచేు మారా్ము. ఈ వివరాల  త్ర్ువాత్ ప్ంచవగ న విదా అన్న జీవాత్ా మళ్ళళ మరా్ాలోకమునక  ఐద  

మజిలీల  చేసూా  జనాన  ప ంద్ే విధవనవన్నన చెప్ుాక ననప్ుాడు చెప్ుాక ంద్వము. అసల  యముడు అననటలల  

మృతి చెంద్ధన త్ర్ువాత్ ఏమిటవుత్ుంద్ీ అననద్ధ చవలా గుహామవడం వలన ఒకొ ఉప్న్నషత్ లో ప్ూర ాగా ఈ 

వివరాల  అనీన ఉండవు. ఉద్వహర్ణక  యాజఞావలొ సంవాదములో జీవుడు జలగ లా మర్ణ స ా నన 
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శ్రవర్ములో ఉంటూనే కొతా్ యోన్న లోకత ప్రవేశించి త్ర్ువాత్ పాత్ శ్రవర్ము వద్ధలేసాా డన్న ఉంటలంద్ధ. మఱి 

అలాగయత్ ేఈ చెప్ాబడిన మారాా ల  ఏమిటి? ఇదంత్వ సద్వచవర్ా సమాశ్ుయణము వలన కాన్న త్ెలియద .  

అలాగే అర ురాద్ధ మారా్ము గుర ంచి కూడవ ఆయా ఉప్న్నషత్ుా లలో కతంచిత్ేూద్వల  ఉంటూంటాయ. మనము 

శ్రుభాషాము ఆఖర్ు అధవాయము చద వుక ంటే భగవద్వర మాన జుల సమనవయం వలన త్ెల స ా ంద్ధ 

కొంత్వర్కూ. ఆయా సందరాూలలో మనము కొన్నన విషయాల   అయనవ నేర్ుుకొనే ప్రయత్నము చేద్వా ము 

భగవద్వర మాన జుల కృప్, ఆచవరాాన గుహము మనమీద ఉండడవన్నన బటియ .  

అమా: బాగుంద్ధ మామయాా, అంటే ఈ అధధకర్ణంలో "కఠోప్న్నషత్ లో సాథ వర్, జంగములకన్ననటికత ఉప్ 

సంహార్ము చేయువాడు ప్ర్మాత్ా యన్న, ఆ ప్రకర్ణము మోక్ష సాధనమ ైన ప్ర్మాత్ా ఉపాసనము గుర ంచి 

చెప్ాడం వలననూ, హృదయ గుహలో జీవాత్ాత్ో బాటల అన  ప్రవేశ్ము చేసి యుండు ప్ర్మాత్ా గుర ంచి 

చెప్ాడం వలననూ, ఉపాస ాన్నగా, పరా ప్ుాన్నగా ప్ర్మాత్ానూ, ఉపాసక న్నగా పరా పా్గా జీవాత్ానూ విశ్ేష్ించి 

వివర ంచడం వలన ఈ శ్రు తిలో భయకా అన్న చెప్ాబడిన వాడు ప్ర్మాత్ాయ"ే అన్న అర్థం అయంద్ధ.  

మామయా: ఈరోజు ఇంత్టిత్ో ఆప్ుద్వమమాా! మరొక రోజు ఎప్ుాడయనవ త్ర్ువాతి అధధకర్ణము 

చూద్వా ము.  

అందర్భ:  

యో న్నత్ా మచ ాత్ ప్ద్వంబుజ యుగా ర్ుకా..... 

3.అంత్రాధధకర్ణము: 
మామయా: ర్ండమాా, రావయాా బావా, ఎలాగునవనర్ు, ఎండలకత? 
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నవననగార్ు: బాగానే ఉనవనము. ఈరోజు న వువ చెపేా అధధకర్ణము పేరేమిటి? 

మామయా: "అంత్రాధధకర్ణము" అన్న... 

నవననగార్ు: ఇంద లో ఉప్న్నషత్ ఏమిటి? ఈ ర్కంగా కొంచెం కొంచెం ఉప్న్నషత్ుా ల ప్ర చయము కూడవ 

అవుత్ోంద్ధ మాక .  

మామయా: అసల  ఈ వేద్వంత్ సూత్వర ల  శ్రు తి వాకాాల వివర్ణే కద మఱి. ఇంద లో మళ్ళళ 

ఛవంద్ోగోాప్న్నషత్ ప్రసాా వనే వస ా ంద్ధ. ఉప్ కోశ్ల విదా అన్న, ఆ సందర్ూంలో వచేు వాకాాల గుర ంచి.  

నేన : ఉప్కోశ్ల అంటే అద్ధ మన్నష్ి పేరా, లేక విషయం పేరా? 

మామయా: ఉప్కోశ్ల డన్న బరహాచవర  పేర్ుమీద ద్వన్నకా పేర్ు వచిుంద్ధ.  

నేన : ఉప్కోశ్ల డంటే? 

మామయా: సత్ాకామ జఞబాల శిషుాడు.  

నేన : ఒకసార  అమర్ చిత్ర కథ్లో చద్ధవేన  మామయాా సత్ాకామ జఞబాల అన్న. సమంగా గుర్ుా  లేద , కాన్న 

ద్వన్నలో ఉప్కోశ్ల డన్న ఎవర్భ వచిునటలల  లేద . కొంచెం ఆ వివరాల  చెప్ారా మామయాా! 

మామయా: ఈ కథ్ అంత్వ మనక  అకొఱ లేద , కాన్న విషయం త్ెలియడవన్నకత క ల పా్ంగా చెబుత్వన .  

సత్ాకామ అనేవాడు జఞబాల అనే ఒకామ  కొడుక . అత్న్నకత బరహాచవర  కావడవన్నకత, అంటే బరహో ాప్ద్ేశ్ము 

ప ంద్వలన్న త్లప్ు కలిగ ంద్ధ. అంద కోసం "హర ద ర మత్ుడి" క మార్ుడెైన గౌత్ముడన  గుర్ువు వదాక  పోయ 
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బరహో ాప్ద్ేశ్ము చేయమన్న కోర్ుత్వడు. గౌత్ముడు సత్ాకాముడిన్న "నీ గోత్రము ఏమిటి, బరహో ాప్ద్ేశ్ము 

చేయడవన్నకత గోత్ర వివరాల  త్ెలియాలి కద్వ" అంటాడు. అంట ేసత్ాకాముడు త్న త్లిల వదాక  పోయ త్న 

గోత్వర న్నన త్ెల ప్మన్న అడుగుత్వడు. అంద క  ఆమ  "నీవు ప్ుటయక ముంద  చవలా మంద్ధ ఇళ్ళలో ప్ర చర్ా 

చేసేద్వన్నన్న. అంద లో ఎవర కత న వువ ప్ుటేయవో త్ెలియద , నవ పేర్ు జఞబాల కన క న వువ నీ పేర్ు సత్ా కామ 

జఞబాల అన్న ఈ విషయం మీ గుర్ువు గార కత చెప్ుా" అన్న చెబుత్ుంద్ధ. అప్ుాడు సత్ాకామ జఞబాల గౌత్ముడి 

దగార్క  వ ళ్ళళ ఈ విషయం చెబుత్వడు. గౌత్ముడు సత్వాన్నన న్నసాంకోచంగా చెపేా బరా హాణ గుణముననంద  

వలన త్నక  శిషుాన్నగా అంగవకర ంచి ఉప్ద్ేశ్ము చేసాా డు. అప్ుాడు త్నక నన గోవులలో 400 బకొ చికతొన 

గోవులన  వేఱ  చేసి వాటిన్న మేపి వృద్ధి  చేయమన్న అడవికత ప్ంపిసాా డు. సత్ాకామ జఞబాల ఆ గోవులన  

1000 చేసేద్వకా తిర గ  రాకూడదన కొన్న అడవికత వ ళ్ళళ శ్ుదిగా వాటి సంర్క్షణ చేసాా డు. ఆ గోవుల  1000 

అవుత్వయ. వాటిలో ఒక ఎద ా   సత్ాకామున్నత్ో "మేము 1000 మంద్ధమి అయనవము, మీ గుర్ువు గార  

వదాక  తీస కొన్న ప మా"న్న చెబుత్ుంద్ధ. త్వన  బరహా విషయము ఒక పాదము చెబుత్వన  అంటలంద్ధ. 

సత్ాకామ జఞబాల చెప్ుామన్న అడుగగా ఆ ఎద ా  "నవల గు ద్ధక ొల  మొతా్మంత్వ కలిపి ప్ర్బరహాక  ఒక 

పాదమనీ అద్ధ "ప్రకాశ్మాన"మనీ చెబుత్ుంద్ధ. అద్ధ త్ెలిసి ధవాన్నంచినవాడు "ప్రకాశ్వంత్ుడు" అవుత్వడన్న 

చెబుత్ుంద్ధ. అగ న ఱ ండవ పాదము చెబుత్ుందన్న చెప్ాగా, సత్ాకామ జఞబాల అగ న సంధవనము చేసి 

పరా ర థసాా డి . అగ న భూమి, ఆకాశ్ము, సవరా్ము, సముదరముల  అనీన కలిపి బరహాక  ఒకపాదమవుత్ుంద్ధ. 

ద్వన్నన్న "అనంత్త్వము" అంటార్ు. ద్వన్నన్న ధవాన్నంచిన వార్ు "అనంత్త్వవన్నన" ప ంద త్వర్ు అన్న చెబుత్ుంద్ధ. 

త్ర్ువాత్ హంస మూడవ పాదము త్ెలియ చేస ా ంద్ధ అంటే త్ర్ువాత్ హంస ప్రత్ాక్షమ ై "సూర్ా, చందర, 

విద ాత్ుా ల  బరహాక  ఒకపాదమన్న అద్ధ "జోాతిసా"నీ, అద్ధ త్ెలిసి ధవానం చేసేా  జోాతిస ా ప ంద త్వర్నీ " 

చెబుత్ుంద్ధ. త్ర్ువాత్ పాదము నీటి ప్క్షి చెబుత్ుందంటే ద్వన్నన్న అడిగ త్ ేఅద్ధ "పరా ణము, అక్షి, శ్ుో త్రము, 

మనస ా బరహాక  ఒక పాదమవుత్ుందనీ ఇద్ధ త్ెలిసి ధవాన్నంచిన వార్ు "ఆయత్నవన్నన" ప ంద త్వర్నీ " 

చెబుత్ుంద్ధ. ఈ విషయాల  నేర్ుుకొన్నన సత్ాకామ జఞబాల త్న గుర్ువ ైన గౌత్మున్న వదాక  పోయ ఇదంత్వ 
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చెపిా, త్నక  జఞఞ నము ఇత్ర్ుల వలన కాక త్న గుర్ువు ద్వవరానే కావాలన్న కోర్ుత్వడు. అప్ుాడు గౌత్ముడు 

ఆ విషయాలన ేసంప్ూర్ణంగా వివర సాా డు. 

ఆ విధంగా విదా నేర ున సత్ాకామ జఞబాల వదాక , కమల అన  ఒకామ  క మార్ుడెైన "ఉప్కోశ్ల డన " 

విద్వార థ వసాా డు. ఆ ఉప్కోశ్ల డు గుర్ువుగార  వదా 12 సంవత్ారాల  అగ న ప్ర చర్ా చేసూా ంటాడు. సత్ాకామ 

జఞబాల మిగ లిన విద్వార్ుథ లందర్భ త్న దగార్ విదా ముగ ంచ కొన్న వ ళ్ళళపోయనవ "ఉప్కోశ్ల డిన్న" మాత్రము 

ప్ంప్డు. అప్ుాడు సత్ాకామ జఞబాల భార్ా అత్న్న పెై జఞలి కలిగ , త్న భరా్త్ో "ఈ పిలలవాడు కడు శ్ుదిత్ో అగ న 

సంర్క్షణ చేస ా నవనడు, వాడికత మీర్ు ఉప్ద్ేశ్ము చేయక పో త్ే అగునలే మిముాలన  న్నంద్ధసాా య"అన్న 

అంటలంద్ధ. అయనవ సత్ాకామ జఞబాల ఉప్ద్ేశ్ము చేయక ండవనే గుా మాంత్ర్ము వ ళ్త్వడు. అంత్ట 

ఉప్కోశ్ల డు భయజనము కూడవ చేయక ండవ త్న ప్న ల  చేసూా ండగా చూసి సత్ాకామ జఞబాల భార్ా 

భయజనము చేయుమనవన కూడవ చేయడు. అంత్ట ఆ అగునల ( ఆహవనవయాగ న, గార్హప్త్వాగ న, దక్షిణవగ న) 

త్వమే ఆ ఉప్కోశ్ల న్నకత ఉప్ద్ేశ్ము చేయ సంకలిాసాా య.  

అంద లో గార్హప్త్వాగ న "భూమి, అగ న, అననము, సూర్ుాడు త్న ర్భపాలే అన్న అద్ధ త్ెలిసి త్నన  ధవాన్నంచిన 

వార్ు పాప్ కర్ా న్నవృత్ుా ల ై, సదవంశ్ సాథ ప్క లవుత్వర్న్న" చెబుత్ుంద్ధ.  

దక్షిణవగ న "నీర్ు, నక్షత్రముల , చంద ర డు త్న ర్భపాలన్న అద్ధ త్ెలిసి త్నన  ధవాన్నసేా  ప్ూరాణ యుషుొల ై, 

ప్రకాశ్మాన ల ై ఉంటార్న్న " చెబుత్ుంద్ధ  

ఆహవనవయాగ న "పరా ణము, ఆకాశ్ము, సవరా్ము, విద ాత్ుా  త్న ర్భపాలన్న అద్ధ త్ెలిసి ధవాన్నసేా  వార  వంశ్ము 

అవిచిిననంగా ఉంటలందనీ " చెబుత్ుంద్ధ.  

త్ర్ువాత్ సత్ాకామ జఞబాల తిర గ  వచిు త్న శిషుాడిన్న చూచి నీ ముఖము ప్రకాశిసాో ంద్ధ, బరహా గూర ు 

ఉప్ద్ేశ్ము ఎలాప ంద్ేవు అన్న అడుగగా, జర గ నద్ధ చెప్ాగా, సత్ాకామ జఞబాల ఆ అగునల  నీక  సృషి్యలో 
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ప్ద్వర్థముల గుర ంచే చెపేాయ, నేన  నీక  ప్ర్బరహా గుర ంచి చెబుత్వన  అన్న ఉప్ద్ేశ్ం చేసాా డు. ఈ 

సందర్ూంలో వాకాాల  మనకతప్ుాడు చర్ునీయాంశ్ాల . ఈ కథ్లో ఎనోన ర్హసా విషయాల  ఉనవనయ. వాట ి

జోలికత మనం ఇప్ుాడు వ ళ్ళ వద ా .  

అమా: పెదా కథే మామయా. ఇంక ఇప్ుాడు ఆ వాకాాల వివరాల  చెప్ాండి మామయాా! 

మామయా: మనక  సూత్వర లక  అవసర్మ ైన వాకాాల  మాత్రము చెప్ుాక ంద్వము.  

ఈ మంత్వర ల  ఛవంద్ోగోాప్న్నషత్ లో 4 వ అధవాయము 10, 14, 15 వ ఖండములలో వసాా య.  

అథ్ హాగనయః సమూద్ధరే త్పా్ః బరహాచవరవ క శ్లమ్ నః  

ప్ర్ాచవరవదింత్వసెైా ప్రబరవామేతి త్సెైా హో చ ః పరా ణః బరహా కమ్ బరహా ఖమ్ బరహా ఇతి। 4-10-4 

అంత్ట ఆ అగునల  త్మలో "ఈ బరహా చవర  న్నషీగా ప్ర చర్ాల  ఆచర స ా నవనడు. వాన్నకత ఉప్ద్ేశ్ము చేత్ము" 

అన కొనవనయ.  

అవి అత్న్నత్ో "పరా ణము బరహా, కమ్ బరహా, ఖమ్ బరహా" అన్న ఉప్ద్ేశ్ము చేసేయ్.  

సహో వాచ విజఞనవమాహమ్ యత్వరాణో బరహా. కమ్ చ త్ు ఖమ్ చ న విజఞనవమి ఇతి.  

త్ే హో చ ః యద్వవవ కమ్ యద్ేవ ఖమ్ త్ద్ేవ కమితి పరా ణమ్ చ హాసెైా త్ద్వకాశ్మ్ చోచ ః ।4-10-5 

ఉప్కోశ్ల డు "పరా ణము బరహా అంటే త్ెలిసింద్ధ. కాన్న కమ్ బరహా, ఖమ్ బరహా అంటే అర్థమవలేద "అనవనడు. 

అంత్ట ఆ అగునల  "కమ్ అంట ేఆనందము, ఖమ్ అంటే ఆకాశ్ము అన్న వాటికత పరా ణము నక  సంబంధము 

కలదన్న ప్లికతనవి.  
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సహో చ ః ఉప్కోసల ైష్టా సో మా త్ే అసాత్ విద్వాత్ావిద్వా చ ఆచవర్ాస ా  త్ే గతిమ్ వకేాత్వాజగామ హాసాాచవర్ాః 

త్మాచవర్ాః అభుావాదో్ప్ కోసల ఇతి। 4-14-1 

 

అంత్ట ఆ అగునల  "ఉప్కోసలా! మేము మా జఞఞ నవన్నన నీక  చెపేాము. కాన్న నీక  నీ ఆచవర్ుాడు నీక  

మారాా న్నన చెబుత్వడు" అన్న చెపేాయ.  

అప్ుాడు ఆచవర్ుాడు వచిు ఉప్కేసలా! అన్న పిలిచేడు. 

య ఏష అక్షిణ  ప్ుర్ుషః దృశ్ాత్ ఏష ఆత్ేాతి 

హో వాచ ఏత్దమృత్మభయమేత్త్ బరహేాతి 

త్దాదాప ిఅసిాన్ సర ారోవద్ధకమ్ వా సించతి వరా్మనీ ఏవ గచితి. ..4-15-1 

సత్ాకామ జఞబాల ఉప్కోసల న్నత్ో " అక్షి యంద  చూడబడు ప్ుర్ుషుడు ఆత్ా. అత్డు చవవులేన్న వాడు. 

భయము లేన్నవాడు. అంద వలననే అంద లో కర్గ ంచిన వ నన కాన్న, నీర్ుకాన్న పో సేా  ప్కొక  జఞర పో వున .  

ఏత్వ సంయద్వవమ ఇతి ఆచక్షత్ ఏత్వ హ  సరావణ  వామాన్న అభిసంయంతి సరావణేాన వామాన్న అభిసంయంతి 

య ఏవమ్ వేద। ...1-15-2 

అత్డు సంయద్వవమ యన్న పిల వబడున  ఏలనన అన్నన శ్రభముల  అత్న్నకత చెంద న . అద్ధ అత్న్నకత 

త్ెలియున .  

ఏష ఉ ఏవ వామనీరేష హ  సరావణ  వామాన్న నయతి సరావణ  వామాన్న నయతి యఏవమ్ వేద।....1-15-3 

అత్డు వామన్న కూడ. ఎంద కంట ేసర్వ శ్రభముల  అత్డే కలిగ ంచ న .  



59 
 

ఏష ఉ ఏవ భామనీరేష హ  సరేవషు లోకేషు భాతి సరేవషు లోకేషు భాతి య ఏవమ్ వేద।....1-15-4 

అత్డ ేభామన్న అన్న పిల వబడున . ఎంద కంటే అత్డు ములోల కములయంద  ప్రకాశించ న . అద్ధ అత్న్నకత 

త్ెలియున . అథ్ యద  చెైవ అసిాన్ ఛవామ్ క ర్వంతి యద్ధ చ న 

అర ుషమేవాభిసంభవంతి అర ుషః అహర్హన్ 

ఆప్ూర్ామాణ ప్క్షమ్ ఆప్ూర్ామాణ ప్క్షాత్ యాన్ షడుదంగేతి  

మాసాః త్వన్ మాసేభాః సంవత్ార్ 

సంవత్ారాత్ ఆద్ధత్ామ్ ఆద్ధత్వాత్ చందరమసమ్ చందరమసో  విద ాత్మ్ త్త్ ప్ుర్ుషః అమానవః స ఏనవన్ 

బరహా గమయతి ఏష ద్ేవప్థో  బరహా ప్థ్ ఏత్ేన ప్రతిప్దామానవ ఇమమ్ మానవమ్ ఆవరా్మ్ నవవరా్ంత్ే 

నవవరా్ంత్।ే....4-15-5 

అత్డు మర్ణ ంచిన పిదప్ దహన, శ్ుా ద్వి ద్ధ కర్ాలన  న్నర్వహ ంచినవ, న్నర్వహ ంచకపోయనవ ప్రయాణ ంచి అర ు 

అధధష్టాయ న ద్ేవత్ వదాక , అకొడ న ండ ిద్ధన అధధష్టాయ న ద్ేవత్ వదాక , పిదప్ శ్రకల ప్క్ష ద్ేవత్ వదాక , పిదప్ 

ఉతా్రాయణ ద్ేవత్ వదాక , సంవత్ార్ ద్ేవత్ వదాక , అట న ండ ిఆద్ధత్ా ద్ేవత్ వదాక , అటన ండి చందరమస్ 

ద్ేవత్ వదాక , అటన ండి విద ాత్ ద్ేవత్ వదాక  వ ళ్ళళ వార న్న ద్వట ిపోయన పిమాట అమానవ ప్ుర్ుషుడు 

అత్న్నన్న కలస ిప్ర్బరహా వదాక  అత్డిన్న చేర్ుున . ఈ ర్కమ ైన ద్ేవయానము నంద  ప్రయాణ ంచి వ ళ్ళళన 

మానవుడు తిర గ  రాడు. తిర గ  రాడు. 

ఇప్ాటికత క ల పా్ంగా అవసర్మ ైనంత్ ఉప్న్నషద్వవకాాల  చెప్ుాకోవడం అయనద్ధ. ఇంక సూత్వర ల లోకత వ ళ్ద్వమా! 

అమా: ఈ అధధకర్ణంలో ఎన్నన సూత్వర ల నవనయ మామయాా! 

మామయా: ఆఱ  ఉనవనయమాా. అంద లో మొదటిద్ధ. 
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"అంత్ర్ ఉప్ప్త్ేా ః......1-2-13" 

అంట ే 

అంత్ర్ః: (నేత్రము) లోన (న ండు వాడుగా శ్రు తి యంద  చెప్ాబడిన వాడు ప్ర్మాత్ాయ.ే ఏలనన) 

ఉప్ప్త్ేా ః: (ఇంద  చెప్ాబడిన గుణముల  ప్ర్మాత్ా కే ఉండుట సంభవము అన ) కార్ణము వలన 

అనగా  

ఈ శ్రు తి యంద  నేత్రమునంద  ఉండునటలల  చెప్ాబడిన వాడు ప్ర్మాత్ాయే ఏలననగా ఆ శ్రు తి యంద  

చెప్ాబడిన గుణముల  ప్ర్మాత్ాక ేసంభవము కన క 

అమా: కొంచెం వివర ంచండి మామయాా! 

మామయా: ఇంద్వకా  

"య ఏష అక్షిణ  ప్ుర్ుష.....ఏత్త్ బరహా" అనన వాకాము చూసేము కదమాా! అంట ేఅర్థము అక్షి యంద  ఏ 

ప్ుర్ుషుడు కన్నాంచ చ నవనడో  ఇత్డే ఆత్ా, ఇత్డమృత్మున , అభయమున  అగు బరహా. అన్న కద్వ 

చెపేార్ు. ఆత్ా అనీ చెపేార్ు, బరహా అన్న కూడవ చెపేార్ు కద్వ, అలాగయత్ే ఆ ప్ుర్ుషుడు ఎవడు అన్న 

సంశ్యము.  

నవననగార్ు: అంటే ఇకొడ కూడవ ప్ూర్వ ప్క్షము జీవాత్ా అన్న, అలాకాద  ఆ ప్ుర్ుషుడు ప్ర్మాత్ాయే 

ఆయా గుణవల ండడం వలన అంటార్ు అంత్ేనవ బావా! 
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మామయా: కొంత్వర్కూ అంత్.ే కాన్న ప్ూర్వ ప్క్షములో ఒకొ జీవాత్ా త్ో ఆపేయక 

మఱికొన్ననవిప్ర్ాయాలన  కూడవ చర ుసాా ర్ు.  

నవననగార్ు: ఏమిటవి? 

మామయా:  

1. అత్డు జీవాత్ా కావచ ున . ఎంద కంటే మనం కళ్ళళ త్ెర సేానే కద్వ మనలో జీవాత్ా ఉననటలల . కళ్ళళ 

త్ెర్వక పో త్ే శ్రవర్ములో జీవుడు లేనటేల  కద్వ!  

2. అత్డు వేఱొ క ద్ేవత్వ విశ్ేషమ ైనవ కావచ ున . నేత్రమునక  దృష్ియ  కలిగేద్ధ అంటే ప్న్న చేయ గలిగేద్ధ కాంతి 

కతర్ణవలవలనన ేకద్వ! ఆ కతర్ణవల  ద్ేవత్వ చోద్ధత్ముల . అంద వలన నేత్రమునందలి ప్ుర్ుషుడు ఆ కతర్ణవల 

చేత్ ప్రతిషీ చేయబడిన ద్ేవత్వ విశ్ేషము కావచ ున .  

3. అత్డు ప్రతిబింబ ర్భప్ుడన ట మికతొలి యుకాము. ఎంద కంట ేనేత్రమున ఏర్ాడేద్ధ ఎప్ుాడెైనవ ప్రతిబింబమే 

కన క.  

"అంద చేత్ నేత్రము నందలి ప్ుర్ుషుడు పెైన త్ెల ప్ బడిన వార లో ఎవరెైనవ కావచ ున " అంటార్ు ప్ూర్వ 

ప్క్షములో.  

నవననగార్ు: సమంగానే త్ోసాో ంద్ధ, అయత్ ేఅవేమీ ఎంద చేత్ కాదంటార్ు భగవద్వర మాన జుల ? 

మామయా: ఈ ప్ుర్ుషుడిన్న చెపిాన త్ర్ువాత్ ఆత్డి లక్షణవల  కూడవ చెపిాంద్ధ శ్రు తి ఆ వ ంటనే. ఆ 

లక్షణవల  

1. సంయద్వవమ: ఆత్డు అవాపా్ సమసా కాముడు. సమసా శ్రభముల  ఆత్న్నకే చెంద న .  
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ఈ సృష్ియలో మరెవవర నీ అవాపా్ సమసా కాముడు అన్న చెప్ాలేము.  

నేన : అవాపా్ సమసా కాముడు అంటే! 

మామయా: "సంయతిమ్ సంగత్వన్న వామాన్న వర్ణీయాన్న పరా ర్థనీయాన్న యసిాన్ సః సంయద్వవమ" అన్న 

వుాత్ాతాి. అనగా కోర్దగ న సమసా మంగళ్ముల  ఎవన్నయంద ననవో ఆయన అన్న అర్థము. సకల కళ్యాణ 

గుణవశ్ుయత్వము, సత్ా సంకలాత్వము , అవాపా్ సమసా కామత్వము కలవాడు అన్న. సత్ా సంకలాత్వము 

అంట ేసంకలామాత్రం చేత్ సముదూూత్మ ైన సర్వ విధ ఉప్కర్ణత్వము, అవాపా్ సమసా కామత్వము అంట ే

సంప్ూర్ణముగా ప ందబడిన సమసా కళ్యాణ గుణముల  కలవాడు. ఇకొడ "కామాంత్ ఇతి కామాః " అన్న 

అర్థంత్ో కోర్ దగ నవి అంటే ప్ర్మాత్వాన భవాన్నకత కోర్ దగ నవి ఆయన క ండే న్నర్ుపాధధక, సావభావిక, న్నరేహత్ుక, 

అసంఖేాయ కళ్యాణ గుణవల . ప్ర మిత్, ప్ర చిినన, సో పాధధక, జఞఞ న, శ్కాా ాద ల నన మర ేజీవాత్ాక  మనము 

ఇంత్క ముంద  చెప్ుాక ననటలల  ఈ గుణవల  సర  ప్డవు. న్నత్ుాలక  కూడవ గుణవల  న్నర్ుపాధధకాల  కావు 

కద్వ!  

2. వామన్న: సకల కర్ా ఫలములక  నవయక డత్డే, సకల శ్రభముల  ఆయన అన గుహము వలననే 

కల గుత్వయ.  

3. భామన్న: ఆయన "అంత్ర్ోహ శ్ు" అననటలల  ఎల ల డల ప్రకాశించ  చ ననవాడు. ఈ త్తా్వము కూడ ప్ర్బరహాక ే

చెల ల త్ుంద్ధ.  

4. అమృత్మ్: ఎప్ుాడూ మృతి, వినవశ్ము లేన్న వాడు. "సద్ేవ సో మా ఇదమగు ఆసీత్" వంట ిఅనేక శ్రు త్ుల  

కూడవ చెపేాద్ధద్ే కద్వ! 
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ఇలా పెైన చెప్ాబడిన గుణవల  ప్ర్బరహాక  త్ప్ా మర  ఏ జీవాత్ాకో, ద్ేవత్వ విశ్ేష్టాన్నకో చెప్ాలేము. అంద  

వలన ఆ ప్ుర్ుషుడు ప్ర్మాత్ాయే.  

నేన : ఆ ప్ుర్ుషుడు మనందర  కళ్ళలోల  ఉంట ేమనకందర కీ కనప్డవలి కద్వ!మర  కనబడడేం? 

మామయా: ఇద్ధ సత్ా కామ అగునలన , ఆచవర్ుాడిన్న అత్ాంత్ శ్ుదిత్ో సేవించి, అగునలచేత్ ఉప్ద్ేశ్ము 

ప ంద్ధ, ఉపాసిస ా నన ఉప్కోసల డికత చెబు త్ునవనడు, అటియ  ఉపాసనవ ప్ర్ులక  ప్ర్మాత్ా అక్షి ప్ుర్ుషుడుగా 

సాక్షాత్ొర సాా డననమాట. నీకూ, నవకూ కాద .  

నేన : ఆ కంటిలో నీర్ుపో సేా  జఞర  పో త్ుంద్ధ అన్న  అనవనర్ు కద్వ, అంట.ే  

మామయా: నవయనవ ,ఉప్న్నషత్ుా ల  అర్థం చేస కోవడం మామూల గా చవలా కషయం. ఎంద కంటే అవి 

విషయాలన  ప్రోక్షంగాన , జటిలంగాన  చెబుత్వయ. అలా ప్ర్మాత్ా సాక్షాత్వొరాన్నన కలిగ న వార కత దృష్ియలో 

మరేద్ ీన్నల వద  అన్న ద్వన్నకత అర్థం. "ప్ుషొర్ ప్లాశ్ ఆప్ః న శిలషాంత్ే ఏవమేవమ్ విద్ధ పాప్మ్ కర్ా న శిలషాత్ే" 

అన్న త్వమరాక   పెై నీటిబొ టలయ  వల  పాప్ కర్ాల  అటియ  వార కత అంటలకొనవు అన్న. అయనవ ఆ వివరాల  

మనకంద  బాటలలో లేన్న అన భవాల , మహాయోగులక  త్ప్ా.  

నేన :ఇలా నేత్రములలో ప్ర్మాత్ా ఉంటాడన్న చెపిానద్ధ ఈ శ్రు తి లోనేనవ, ఇంకా మిగత్వ శ్రు త్ులలో కూడవ 

ఉననద్వ ఇలాగే.  

మామయా: అంద కోసం త్ర్ువాత్ సూత్రం చూడవలి.  

అమా: ఏమిటి మామయాా ఆ సూత్రము? 
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మామయా:  

"సాథ నవద్ధ వాప్ద్శే్ాత్ చ....1-2-14" 

అంట ే 

సాథ నవద్ధ వాప్ద్ేశ్ాత్: చక్షుస ాన సిథతి మొదలగునవి (ప్ర్మాత్ాక ండునవిగ) వేఱే శ్రు త్ుల యంద  

చెప్ాబడుట చేత్ 

చ: కూడ 

అనగా 

నేత్రమునంద  ఉండుట మొదలగునవి ప్ర్మాత్ాకే వర ాంచ నటలల  వేఱే శ్రు త్ుల యంద  కూడ చెప్ాబడుట 

చేత్ ప్రస ా త్ము చక్షుస ానంద  ఉండు వాన్నగ చెప్ాబడిన వాడు ప్ర్మాత్ాయే.  

అమా: కొంచెం వివర ంచండి మామయాా! 

మామయా: "యః చక్షుష్ి తిషీన్ చక్షుర్నవేద". అన్న అననటలల  త్కతొన ఉప్న్నషత్ుా లలో కూడ నేత్రమునంద  

ప్ర్మాత్ా ఉననటలల  చెప్ాబడినద్ధ కద్వ! అంద వలన ఇకొడ అక్షి ప్ుర్ుషుడుగా చెప్ాబడుత్ుననవాడు 

ప్ర్మాత్ేా అన్న చెబుత్ునవనర్ననమాట.  

నేన : అగునల  ఉప్కోసల న్నకత "పరా ణో బరహా, కమ్ బరహా, ఖమ్ బరహా" అన్న చెపిా, త్ద పాసన వలన 

అవిచిిననంగా వంశ్ాభివృద్ధి , కర్ా న్నవృతాి ప ంద త్వర్న్న ఇలా ఏద్ో  చెపేాయ. సత్ాకామ జఞబాల అక్షిప్ుర్ుషున్న 
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గూర ు చెపిా త్ర్ువాత్ అర ురాద్ధ మారా్ం చెపేాడు. అంట ేఈ ఱ ండింటికీ సంబంధముననద్వ, కాక ఈ ఱ ండూ 

వేఱేవఱ ?ా 

మామయా: ఆ వివరాలకే త్ర్ువాత్ సూత్రము 

అమా: ఏమిటి ఆ సూత్రము మామయాా! 

మామయా:  

"స ఖ విశిష్టాయ భిధవనవద్ేవ చ...1-2-15" 

అంట ే 

స ఖ విశిషయ : స ఖ విశిషుయ డుగ  

అభిధవనవత్: (చెప్ాబడిన వాడే చక్షుస ా నంద ండు వాడుగ) చెప్ాబడుట చేత్ 

చ: కూడ  

అమా: కొంచెం వివర ంచండి మామయాా ! 

మామయా:  

ఉప్కోసల న్నకత అగునల  "పరా ణో బరహా, కమ్ బరహా, ఖమ్ బరహా" అన్న "పరా ణము బరహా, స ఖము బరహా, 

ఆకాశ్ము బరహా" అన్న బరహా గుర ంచి ఉప్ద్ేశించేయ. త్ర్ువాత్ ఆ ఉపాసనవ ఫలముగా ఆయురాా య పరా పిా , 

అవిచిినన వంశ్ వృద్ధి  వంటి ఫలాల  చెపేాయ. "ఏష్టా సో మా అసాద్ధవద్వా ఆత్ా విద్వా చ" అన్న ఇద్ధ అగ న 
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విదా, ఆత్ా విద్వా కూడవ అన్న చెపిా, త్ర్ువాత్ "ఆచవర్ాస ా  గతిమ్ వకాా " అన్న ఆచవర్ుాడు నీ మారా్మున  

చెప్ుాన  అన్న ఊర్ుక నవనయ.  

ఇటల త్ర్ువాత్ సత్ాకామ జఞబాల ప్ర్బరహా సాక్షాత్వొరాన్నన, త్దనంత్ర్ము అర ురాద్ధ మారాా న్నన 

ఉప్ద్ేశించేడు. ఇప్ుాడు ఆ అగునల  ఉప్ద్ేశించినద్వన్నకత సత్ాకామ జఞబాల ఉప్ద్ేశించినద్వన్నకత ద్వన్నకత 

సంబంధం ఏమయనవ ఉంద్వ అన్న ప్రశ్న. ఎంద కంటే అకొడ అగ న విదా, ఆత్ా విదా అన్న చెపిా ద్వన్నకత ఫలంగా 

ఆయువు, వంశ్ాభివృద్ధి  లాంటివి చెపేార్ు త్ప్ా ప్ర్బరహా న  ప ందడమన్న చెప్ాలేద . కాన్న ఆ విదాలో కూడవ 

పరా ణో బరహా, కమ్ బరహా, ఖమ్ బరహా అన్న పరా ణము బరహా, స ఖము బరహా, ఆకాశ్ము బరహా అన్న బరహా 

గుర ంచ ేచెపేార్ు. ఇద్ెలా అననద్ధ సంశ్యము కద్వ!  

ద్ీన్నకత సమాధవనము, అగునల చే చెప్ాబడినద్ధ కూడ బరహా విదాక  అంగమే. ఆ ఉప్ద్ేశ్ము త్ర్ువాత్ 

ఆచవర్ుాడు నీక  మోక్ష మారా్మున  చూప్ున  అన్న చెప్ాడం వలననూ,  ఆ ఉప్ద్ేశ్ము త్ర్ువాత్ బరహా విదా 

ముగ ంచక పో వడం వలననూ ఇకొడ చెప్ాబడిన అగ న విదా బరహా విదా యొకొ అంగమన్న 

న్నశ్ుయంచ కోవాలి. అగునల  ఉప్కోసల న్నకత ఉప్ద్ేశ్ము చేయునప్ుాడు అత్డు ఆహార్ము తీస కొనక 

బరహా వాాపాి వాతిర కాముల ైన జనా, జరా, మర్ణవద్ధ సంసార్ భయముత్ో పీడిత్ుడెై ఉననవాడు. ఆ 

సమయమున ఆ భయము పో వడవన్నకీ, బరహో ాపాసనము చేయడవన్నకీ "శ్రవర్మ్ ఆదామ్ ఖల  ధర్ా 

సాధనమ్" అననటలల  ఆరోగాంత్ో ప్ూరాణ యురాా యుడెై ఉండడం అవసర్మే. ఆ అగునల  త్వము చెపిానద్ధ అగ న 

విదా, ఆత్ా విదా కూడ అన్న చెప్ాడం వలన అవి చెపిానద్ధ మోక్షెైక ఫలమగు బరహా విదాక  అంగమన్న 

త్ెల స కోవాలి. "అప్హత్ే పాప్కృత్వామ్ లోకే భవతి సర్వమాయురేతి జోగవజవతి నవసాా ప్ర్ప్ుర్ుష్టాః క్షీయంత్ే 

ఉప్యంత్మ్ భుంజఞమః అసిాన్ చ లోకే అముష్ిాన్ చ" అన్న కద్వ వాకాము. అంటే  

 

అప్హత్ే పాప్కృత్వామ్: (అగ న విదా) పాప్కర్ాన  నశింప్ చేయుచ ననద్ధ) 
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సర్వమాయురేతి: బరహో ాపాసనక  త్గ న ప్ూరాణ యురాా యము కల గున  

జోగవజవతి: వాాధ లచే పీడంప్ బడక బరహా పరా పిా  వర్క  జీవించ  చ నవనడు 

నవసాావర్ ప్ుర్ుష్టాః క్షీయంత్ే: వీన్న ప్ుత్ర, పౌత్వర ద ల , శిషా, ప్రశిష్టాాద ల  క్షీణ ంచక బరహా వేతా్లగుద ర్ు 

నవసాాబరహావిత్ుొలే భవతి: ఇత్న్న వంశ్మున బరహా వేతా్ కాన్నవాడుండడు.  

ఉప్యంత్మ్ భుంజఞమః .....అముష్ిాన్ చ: మముాలన   ఉపాసించ  చ నన (వాన్నకత) ఈ లోకమునన , పెై 

లోకములయంద న  బరహా పరా పిా  వర్క  ర్క్షించ  చ ంద ము. 

ఈ విధంగా చెప్ాడం చేత్ అగునల  చెపిానద్ధ అంత్వ బరహా విదాక  అంగమే. అకొడ చెప్ాబడిన స ఖము 

బరహా అంటూ చెపిానద్ీ బరహాన.ే అయత్ ేబరహా పరా పిా  కాక ండవ అకొడ ప్రత్ేాక ఫలాల  ఎంద క  చెపేార్ు 

అంట ేఆ ఫలాల  మోక్ష మారా్ విర్ుద్వి ల  కావు, న్నజఞన్నకత మోక్ష మారా్ సహకార్ుల . అవి అగ న విదా 

గొప్ాదనవన్నన చెపేావి. ఉపాస ాన్న అంట ేప్ర్బరహా గుర ంచి త్ెలియాలి అంటే ఆయన గుణవల  త్ెలియాలి కద్వ. 

అంద కోసం ఆయనే సమసామునక  ఆధవర్ము, అవిచిిననమ ైన ఆనంద సవర్భప్ుడు, అనంత్మ ైన వాడు 

అంటూ అగునల  అలా చెపేాయ. కాన్న త్వమే బరహా విదాన  ముగ ంచక ండవ ఆచవర్ుాల వదానే నేర్వమన్న 

ఆద్ేశించేయ. త్ర్ువాత్ ఆచవర్ుాడైెన సత్ాకామ జఞబాల ఉప్ కోసల నక  ప్ర్బరహా పరా పిా  మారాా న్నన అద్ే 

అర ురాద్ధ మారాా న్నన ఉప్ద్ేశించేడు. అంద  వలన కమ్ బరహా అంటూ స ఖ విశిషుయ డుగ చెపిానద్ీ, "అక్షిణ  

ప్ుర్ుష దృశ్ాతే్" అన్న అక్షి ప్ుర్ుషుడుగా చెపిానద్ీ కూడవ ప్ర్మాత్ాన.ే 

నేన : పరా ణము బరహా, స ఖము బరహా, ఆకాశ్ము బరహా అంటే అద్ధ నేత్రములో సాక్షాత్ొర ంచిన బరహా లాగే 

ఎలా చెబుత్వర్ు. ఆకాశ్ము అంట ేప్ంచ భూత్వలలో ఒకటి. స ఖము అంటే లౌకతక మ ైన స ఖము కద్వ. అంట ే

ప్ర మిత్ ఫలాల కోసం "నవమబరహా, మనో బరహా " అంటే నవమమున  బరహా గా ఉపాసింప్ుము, మనస ాన  

బరహాగా ఉపాసింప్ుము అన్న ఉపాసించి నటలల  లేదూ ఇలాంటి ప్దితి? ఇలా కూడవ బరహో ాపాసనము చేసాా రా! 
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మామయా: ఆ వివరాలక  త్ర్ువాతి సూత్రము చూడవలి.  

అమా: ఏమిటి మామయాా ఆ సూత్రము? 

మామయా:  

"అత్ ఏవ చ స బరహా....1-2-16" 

అంట ే 

అత్ ఏవ చ: అంద  వలననే కూడవ 

సః: నేత్రమునందలి ప్ుర్ుషుడు 

బరహా: ప్ర్బరహా 

అనగా 

పెైన చెపిాన హేత్ువులచేత్ నేత్రమున న ననటలల  చెప్ాబడినద్ధ ప్ర్బరహా 

అమా: కొంచెం వివర ంచండి మామయాా! 

మామయా: ద్ీన్నకత ముంద  ప్రతీకోపాసన అంటే ముంద  త్ెలియాలి. త్ెల స నవ ప్రతీకోపాసన అంటే? 

అమా: త్ెలియద  మామయాా, చెప్ాండి.  
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మామయా: వేద విదాల  ఱ ండు ర్కాల . బరహా విదాల , కామా విదాల  అన్న. బరహా పరా పిా  కోసమ ైత్ే 

వాటిన్న బరహా విదాల  అంటార్ు. అలాకాక ప్ర మిత్ కామాాలకోసం అయత్ే వాటిన్న కామా విదాల  అన్న 

అంటార్ు.  

బరహావిదాలలో చెప్ాబడేద్ధ బరహో ాపాసనము. ఇద్ధ మనము ముంద  చెప్ుాక ననటలల  మూడు ర్కాల  

1. సవర్భప్ బరహో ాపాసనము.  

అంట ేప్ర్మాత్ాన  ఆయన సవర్భప్ము ద్వవరా ఉపాసన చేయడం. ఆయన సవర్భపాలలో 

అరాుాసవర్భపాన్నన ఉపాసన చేయడం మిగ లిన వాటి కంటే స లభము అన్న కూడవ మనము 

చెప్ుాక నవనము, ఈ విషయానేన "శ్రువచన భూషణము" లో పిళ్ళళళ లోకాచవర్ుాలవార్ు, మణవాళ్ 

మహామున ల  అన గుహ సాా ర్ు.  

ఇంక మిగ లిన ఱ ండు విధవల  చిచిరవర్క బరహో ాపాసన, అచిచిరవర్క బరహో ాపాసన. ఇవి కూడవ మనము 

ఇంత్క  ముంద  చెప్ుాక నవనము. ఈ ర్కంగా బరహో ాపాసన చేసేవార్ు బరహాపరా పిాన్న ప ంద త్వర్ు, 

మర్ణవనంత్ర్ము అర ురాద్ధ మారా్ము ద్వవరా ప్రయాణ ంచి.  

ఇంక మఱియొక విదా కామా విదా. ఇవి ఱ ండు ర్కాల . చిద పాసన, అచిద పాసన అననద్ధ మొదటిద్ధ, 

ప్రతీకోపాసన ఱ ండవద్ధ. చిదచిత్ుా లన  బరహాముల గా త్లచి ఉపాసించడవన్నన చిద పాసన, అచిద పాసన 

అంటార్ు. ఉద్వహర్ణక  వాయువున  ద్ధక ొ ప్ుత్ుర న్నగా ప్ర్మాత్ా గా భావించి ఉపాసన చేసేా  ప్ుత్ర శ్ోకము 

కల గద . ఇటలవంటి ఉపాసనలక  ప్ర మిత్ ఫలాల ంటాయ, కామా ఫలాలనన మాట. ఱ ండవద్ధ ప్రతీకోపాసన. 

అమా: అంటే  
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మామయా: ప్రతీకము అంట ేచిహనము అన్న అర్థము. ఇంద లో పరా ణవద లన  బరహాము భావించి 

ఉపాసన చేసాా ర్ు. ఛవంద్ోగోాప్న్నషత్ుా లో ఏడవ ప్రపాఠకములో నవమము, వాక ొ, మనస ా, సంకలాము, 

చితా్ము, ధవానము, విజఞఞ నము, బలము, అననము, ఉదకము, త్ేజస ా, ఆకాశ్ము, సార్ణము ఇలా వేరేవర్ు 

ప్రతీకలన  బరహాగా భావించి ఉపాసించడం చెప్ాబడింద్ధ. వీటిలో ప్ూర్వ ప్ూర్వమున చెపిాన ద్వన్నకంటె 

ఉతా్రేతా్ర్మున అంటే ముంద  చెపిాన ద్వన్నకంటే త్ర్ువాత్ చెప్ాబడినద్ధ ఉత్ొృషయముగా త్లచి వాన్నయంద  

బరహాదృష్ియన ంచి ఉపాసించడం. వీటికత ప్ర మిత్మ ైన ఫలాల ంటాయ కాన్న బరహా పరా పిా  కోసం ఈ ఉపాసనల  

కాద . 

నేన : అయత్ే మన సందర్ూములో పరా ణము, ఆకాశ్ము అననప్ుాడు అద్ధ ప్రతీకోపాసనములాగే ఉంద్ధ కద్వ, 

అద్ధ బరహా విదా ఎలాగవుత్ుంద్ధ. 

మామయా: ఇకొడ సందర్ూము ఏమిటి! ఉప్కోసల డికత కామా విదాలే కావలసి వసేా  అత్న్న ఆచవర్ుాడు 

అవి ఉప్ద్ేశించి ఎప్ుాడో  ప్ంపించి వేసేవాడు. కాన్న అత్నకత కావలసినద్ధ జనా, మర్ణవద్ధ ర్భప్మ ైన 

సంసార్మున ండి విముకతానీయ గల విదా. అటియ ముముక్షువయన ఉప్కోసల డికత బరహామున ప్ద్ేశించడవన్నకత 

అగునల  ఉదామించేయ. అంద చేత్ ఇకొడ బరహామే ఉపాసా వస ా వు, అంద వలన ప్ర మిత్ ఫలాలన  

ఈయగల ప్రతీకోపాసన ఇకొడ చెప్ాబడలేద .  

ఇకొడ "పరా ణో బరహా" అంట ేపరా ణము బరహా అన్న బరహాము న్నరేాశించబడినద్ధ. జగత్ుా నక  ధవర్కమగుట చేత్ 

గాన్న, పరా ణమున  శ్రవర్ముగా కలవాడగుటచేత్ గాన్న, పరా ణమున  న్నయమించ  వాడగుటచేత్ గాన్న ప్ర్బరహా 

ఆ పరా ణవద లలో పరా ణముత్ో కూడి యుండుట, అంద చేత్ అకొడ పరా ణము అనగా ప్ర్బరహేా ఉపాసించబడుట 

సంభవము. మనము ఇంత్క  ముంద కూడవ ఇందర పరా ణవధధకర్ణము లోనూ అకొడవ ఈ విషయము 

చెప్ుాక నవనము. అంద  వలననే ఉప్కోసల డు "విజఞనవమి అహమ్ యత్వరాణో బరహేాతి" అన్న "పరా ణము 
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బరహామన్న నవక  త్ెలియున " అన్న చెపేాడు. అంటే "పరా ణో బరహా" అనన వాకాములో అత్న్నకత సంశ్యము 

లేద . 

ఇంక స ఖమున , ఆకాశ్మున  ఱ ండున  బరహామునక  శ్రవర్మగుటచే త్న్ననయామాములగుట చేత్ 

బరహామునక  విశ్ేషణవలవుత్వయా, లేక స ఖమ ంత్యో ఆకాశ్మంత్, ఆకాశ్మ ంత్యో స ఖమంత్ అన్న 

చెప్ాడం చేత్ అవి అనోానా వావచేిదకములగుటచేత్ అవి బరహామునక  విశ్ేషణములవుత్వయా అననద్ధ 

ప్రశ్న.  

ప్ర్సార్ము వేర్ు వేర్ు అయన స ఖాకాశ్ముల  బరహామునక  శ్రవర్భూత్ములవుత్ూ, బరహామునక  

విశ్ేషణములయనప్ుాడు విషయ స ఖమునక , భూత్వకాశ్ాన్నకత న్నయామక మ ైనద్ధ బరహామే కావాలి. 

అంద చేత్ ఇలా చెపిానప్ుాడు బరహా సవర్భప్మిటియదన్న త్ెలియక పో వచ ున .  

అలా కాక ండవ అవి అనోానా వావచేిదములయ అంద చే ప్ర్బరహాక  విశ్ేషణవలయత్ే ప్ర్బరహా అప్ర మిత్ 

ఆనంద సవర్భప్ుడన్న త్ెల స ా ంద్ధ.  

ఈ పెైన త్ెలిపిన ఱ ండు విధవలలో ఏ విధంగా అర్థం చేస కోవాలి అన్న ఉప్కోసల డు "కమ్ చ ఖమ్ చ న 

విజఞనవమి" అన్న ప్లికేడు.  

ద్వన్నకత సమాధవనముగా అగునల  "యద్వవవ కమ్ త్ద్ేవ ఖమ్, యద్ేవ ఖమ్ త్ద్ేవ కమ్" అన్న "ఏద్ధ 

స ఖమో అద్ధయే ఆకాశ్ము, అనగా అప్ర చిిననము, అంత్టా ప్రకాశించ నద్ధ" అన్న "ఆ ప్ర్బరహాము 

అప్ర చిిననమ ైన స ఖమే సవర్భప్ముగా కలద్ధ" అన్న చెపేాయ.  

అంట ేఆ ప్ర్బరహా "పరా ణము శ్రవర్ముగా కలద్ధ అవడం వలన పరా ణ విశిషయమ ైనద్ధ, అప్ర చిిననమ ైన స ఖమే 

సవర్భప్ముగా కలద్ధ " అన్న అర్థము. ఈ ర్కంగా కమ్ బరహా ఖమ్ బరహా అనవన అప్ర చిిననమగు ప్ర్బరహేా 
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ప్రతిపాద్ధంప్బడినద్ధ. అంద వలన ఇకొడ కూడవ చెప్ాబడినద్ధ ప్ర మిత్ ఫలాలిచేు ప్రతీకోపాసన కాద . ఆ 

బరహామే త్ర్ువాత్ సత్ాకామ జఞబాల చేత్ నేత్రమున న ండు ప్ుర్ుషున్నగా చెప్ాబడినద్ధ.  

కావున ఈ శ్రు తిలో నేత్రమున న ండు వాన్నగా చెప్ాబడిన వాడు, అంత్క  ముంద  "కమ్ చ బరహా ఖమ్ చ 

బరహా" అన్న కూడవ చెప్ాబడినటలవంటి ప్ర్బరహామే.  

అమా: అంటే పరా ణవద లన  బరహాగా భావించి ప్ర మిత్ ఫలాలకెై ఉపాసిసేా  అద్ధ ప్రతీకోపాసన. అలా కాక ండవ 

ఆ పరా ణవద ల విశిషుయ డుగా, అంట ేవాటిన్న విశ్ేషణముగానో, శ్రవర్ముగానో కలిగ  యునన ఆశ్బాములద్వవరా ఆ 

ప్ర్బరహాన ేఉద్ేాశించి ఉపాసన చేసేా  అద్ధ బరహో ాపాసన అననమాట. అంత్ేనవ. అంద వలన ఉపాసన చేసే దృషి్య 

కోణం బటీయ , ద్వన్నవలన వచేు ఫలిత్వన్నన బటీయ కూడవ ఇకొడ అగునల చేత్ చెప్ాబడినద్ధ కూడవ బరహా విద్ేా కాన్న 

ప్రతీకోపాసన లాంటి కామా విదా కాద  అంటలనవనర్ు, అంత్ేనవ మామయాా!  

మామయా: భాష ఏదయనవ భావం అంత్ేనమాా! 

నేన : ఇకొడ బరహో ాపాసనలో బరహా సవర్భపో పాసన అన్న అంటలనవనర్ు. అంటే ఏమిటి, అలాగే అరాుా 

సవర్భపాన్నన ఉపాసన చేయాలి అన్న అంటలనవనర్ు, అంటే అరాుామూర ా లో ఈ సవర్భప్ లక్షణవల  ఎక ొవగా 

ఉంటాయా? మరొకొ సార  చెప్ారా మామయాా! 

మామయా: మంచి ప్రశ్న వేసేవు. ప్ర్మాత్ా ర్భప్ము అంటే మనక  కనబడుత్ుననద్ధ. ప్ర్మాత్ా 

సవర్భప్ము అంటే ఆ ప్ర్మాత్ాకే సంబంధధంచిన గుణ విశ్ేష్టాల  సౌలభాము, సావమిత్వము, 

జగత్వొర్ణత్వము, న్నయామకత్వము..లాంటివి. ఈశ్ావాసో ాప్న్నషత్ లో "ప్ూర్ణమిదమ్ ..." అంటూ చెపిానటలల  

ప్ర్, వూాహాద్ధ సిథత్ులలో ద్ేన్నలోన ైనవ ప్ర్మాత్ా ప్ర్మాత్ా సవర్భప్ము సమానమే, సంప్ూర్ణమే. ఒకచోట 

ఎక ొవ, ఒకచోట త్క ొవ కాద . కాన్న మనము అన భవించడవన్నకత కొన్నన గుణ విశ్ేష్టాల  కొన్నన చోటల  మనక  
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స లభంగా లభామవుత్వయ. అర్ుక ప్రాధీన డెై అత్ాంత్ సౌలభా పరా కటాంత్ో మన ఇళ్ళలోనూ, ద్ేవాలయాల 

లోన  వేంచేస ియుండే అరాుా సవర్భప్ము వదా మనక  మన అన భవాన్నకత త్గ నటలల  ప్ర్మాత్ెైాక గుణ 

విశ్ేష్టాల  స లభంగా  లభామవడం వలన మన ప్ూరావచవర్ుాల  ప్ర్ సవర్భప్ము ఆవర్ణ జలము, 

వూాహము పాల కడలి, వరాి కాలముల ప్రవహ ంచ  నద ల  విభవముల , భూగర్ూమున న ననజలము 

అంత్రాామి అయత్ ేఅరాుా సవర్భప్ము మన్నంటి ప్రకొన వన మడుగు లాంటిద్ధ అంటార్ు త్త్ౌాలభాము 

వలన, ద్వహము ఎలాగెైనవ తీర్ుత్ుంద్ధ కాన్న, ఇంటి మడుగు అయత్ ేస లభము కద్వ. 

నేన : బరహో ాపాసనలో చిచిరవర్క, అచిచిరవర్క బరహో ాపాసన అనవనర్ు. కామా ఉపాసనలో చిద పాసన, 

అచిద పాసన అనవనర్ు ఎంద వలన? 

మామయా: జఞగుతా్గా వింటలనవనవననమాట. బరహో ాపాసనలో బరహానే ఉపాసన చేసాా ము. ఆయన 

చిచిరవర్క న్నగానూ ఉండవచ ున , అచిచిరవర్క న్నగానూ ఉండవచ ున . అంటే చిత్ాద్వర్థము శ్రవర్ముగా 

కలవాడు, అచిత్ాద్వర్థము శ్రవర్ముగా కలవాడు అన్న. అకొడ ఉపాసన చేసేద్ధ, చిదచిత్ుా లకో, వాటి శ్రవరాలకో 

కాద , త్చిరవర్క డెైన ప్ర్బరహాక.ే ఉపాసక నక  ఈ విషయము త్ెలిసి త్త్రరకార్ంగా త్చిరవర్క డెైన 

ప్ర్మాత్ాన ేఉపాసన చేసాా డు.  

కాన్న చిద పాసన, అచిద పాసన అననప్ుాడు అకొడ ఉపాసన చేయబడేద్ధ చిదచిత్ుా లే, త్చిరవక డెైన 

ప్ర్బరహా కాద . చిదచిత్ుా లన  ఉపాసన చేసేా  ద్వన్నకత త్గ నటలల  ప్ర మిత్ ఫలాలే వసాా య త్ప్ా బరహా పరా పిా  

క దర్ద  కద్వ!  

ఇకొడ నీక  సంశ్యం రావడవన్నకత కార్ణం చిదచిత్ుా లన  బరహాగా భావించి అనడం వలన అన క ంటాన . 

రాజ క మార్ుడవ ైన న వువ ఆ ఊర్ులో గుడిసెలోకత వ ళ్ళళ ఆ ఇంటావిడన  అమాగా భావించి ఆకలి 

తీర్ుమనవనవన కో. ఆవిడ దగార్ుననద్ధ ఆవిడ పెడుత్ుంద్ధ, కాన్న మీ అమాలా పెటయక పో వచ ు కద్వ. అలా 
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కాక ండవ అద్ే గుడిసెలోమీ అమా కూడవ ఉండ ిఉంటే నీవు  వ ళ్ళళ అకొడ కూడవ మీ అమానే ఆకలిగా ఉంద్ధ 

అనవనవన కో, అప్ుాడు మీ అమా అత్ుాతా్మమ ైన సాపాటల పెటేయ ఏరాాటల చేయగలద . నీకర్థమవడవన్నకత 

చెబుత్ునవనన . ఇకొడ అర్థమవాలిానద్ధ ఏమిటీ అంటే ఉపాస ాడు ప్ర్బరహా అయత్ే అద్ధ బరహో ాపాసనము, 

ఆ ప్ర్బరహా చిదచిత్ుా ల అంత్రాామి గా అయనవ అయనవ సర.ే అలాకాక చిదచిత్ుా ల ైత్ే అద్ధ కామా 

ఉపాసనము. ఇంద్వకా చెపిాన ఉద్వహర్ణలో వాయువున  ప్ర్బరహాగా భావించి అననప్ుాడు ఉపాస ాడు 

వాయువే, ప్ర్బరహా కాద , ఈ భేదము త్ెల స కోవాలి.  

నేన : అర్థమయంద్ధ మామయాా! 

నేన : ఇప్ుాడు చెపిాన కార్ణవల వలన అక్షి ప్ుర్ుషుడు జీవాత్ా కాద , మరే ద్ేవత్వ విశ్ేషమూ కూడవ 

కాద  అన్న త్ెల సోా ంద్ధ, కాన్న ప్రతిబింబము కాద  అన్న ఎకొడ చెపేార్ు.  

మామయా: ద్వన్నకోసం త్ర్ువాత్ సూత్రం చూడవలి.  

అమా: ఏమిటా సూత్రము మామయాా! 

నేన : అంద వలననే సత్ాకామ జఞబాల త్ర్ువాత్ అర ురాద్ధ మారా్ము గుర ంచి చెపేాడవ? 

మామయా: అద్ే త్ర్ువాత్ సూత్రములో చెబుత్ునవనర్ు.  

అమా: త్ర్ువాతి సూత్రము ఏమిటి మామయాా! 

మామయా:  
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"శ్రు త్ోప్న్నషత్ొగత్ాభిధవనవత్ చ...1-2-17" 

అంట ే 

శ్రు త్ోప్న్నషత్ొగత్ాభిధవనవత్ : ఉప్న్నషత్ుా లయంద  ప్రతిపాద్ధంప్బడిన ప్ర్బరహామున  (త్ెల స కొన్నన వాన్నచే 

త్లప్దగ న అర ురాద్ధ మారా్ము ఈ అక్షి ప్ుర్ుష ఉపాసక నక ) ఉప్ద్ేశించి యుననంద న 

చ: కూడ 

అనగా 

ఉప్న్నషత్ుా లయంద  ప్రతిపాద్ధంప్బడిన ప్ర్మ ప్ుర్ుషున్న త్ెల స  కొన్నన వాన్నచే త్లచ దగ న అర ురాద్ధ 

మారా్మున  నేత్రమునందలి ప్ుర్ుషున్న ఉపాసించ వాన్నకత త్ెలిపి యుననంద న, నేత్రమున న ననవాడుగ 

చెప్ాబడినద్ధ ప్ర్బరహామే. 

అమా: కొంచెం వివర ంచండి మామయాా! 

మామయా: ప్ర్మ ప్ుర్ుషున్న యొకొ సవర్భప్మున  యథవర్థముగ త్ెలిసికొన  వాన్నచే త్లచదగ నగ 

శ్రు త్ులంద  ప్రతిపాద్ధంప్బడిన, ప్ునరావృతాి ర్హ త్ముగ ప్ర్బరహాన  ప ంద్ధంచ  అర ురాద్ధ మారా్మున  

సత్ాకామ జఞబాల, ఈ అక్షి ప్ుర్ుషున్న త్ెల స కొన్నన ఉప్ కోసల నక  ఫలముగా గా చెబుత్ునవనడు. అంటే ఆ 

అక్షి ప్ుర్ుషుడు ప్ర్బరహా త్ప్ా వేఱొ కర్ు కాజఞలర్ు.  

అమా: ఆ అర ురాద్ధన్న కూడవ క ల పా్ంగా వివర ంచండి మామయాా! 
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మామయా: మానవ ద్ేహములో 72,000 నవడుల  ఉంటాయటమాా. ఈ నవడుల  ర్కాప్రసారాన్నకత 

సంబంధధంచిన నవడుల  కావు. జఞఞ న ప్రసర్ణక  సంబంధధంచిన నవడుల . వీటిలో 101 ప్రధవనమ ైనవి అయత్ే 

అంద లో ఇడ, పింగళ్, స షుమన అనే మూడు నవడుల  ముఖామ ైనవి. అంద లో ఇడ అనే నవడ ిమ దడు 

క డ ిఅర్థ భాగాన్నకత, ఎడమ నవసికా ర్ంధరము ద్వవరా శ్ావస పీల ుకొనడవన్నకత, మానసిక శ్కతాకీ సంబంధధంచినద్ధ.  

పింగళ్ అనే నవడి మ దడు యొకొ ఎడమ అర్థ భాగాన్నకత, క డి నవసికా ర్ంధవర న్నకత, శ్ారవర్క శ్కతాకీ సంబంధధంచినద్ధ.  

వీటన్ననటికనవన అతి ముఖామ ైనద్ధ స షుమన నవడ.ి వ న నముక ద్వవరా బరహా ర్ంధరమున  చేర ేఈ నవడియే 

ప్ర్బరహా జఞఞ నవన్నకత వాహనము.  

మామూల గా మన్నష్ి మర్ణ ంచిన త్ర్ువాత్ జీవాత్ా బయటక  పోయేద్ధ ఏద్ో  ఒక నవడ ిద్వవరానే. 

ప్ుణవాత్ుాలక  ఊరి్వ నవడుల ద్వవరాన ,పాప్ులక  అధో  భాగాన నవడుల ద్వవరాన  జీవాత్ా 

బహ రా్త్మవుత్ుంద్ధ. బరహా జఞఞ నము కల వార కత మాత్రం జీవాత్ా ప్ర్బరహా సహాయముత్ో బరహా ర్ంధరము 

ద్వవరా ఈ స షుమాన నవడి గుండవ బహ రా్త్ుడవుత్వడు.  

నేన : ఈ రోజులలో యోగా ద్వవరా ఈ నవడులలో జఞఞ న ప్రసారాన్నన న్నయంతిరంచ వచ ునన్న చెబుత్వర్ు కద్వ! 

మామయా: ఈ విషయంలో ఈ యోగా కతుయలలో ఎక ొవగా అన సర ంచేద్ధ, మానసికంగా ఊహ ంచ  కొన్న 

పరా ణ న్నయంత్రణ చేయడం. కాన్న ఈ ర్కమ ైన ఏ సాధనలకెైనవ, అభాాస ప్రకతుయలకెైనవ, మొటయ మొదట 

కావలసినద్ధ యమ, న్నయమాల  అంటే అంత్ర ంద్ధరయ, బాహేాంద్ధరయ న్నయమనం, అవి లేక ండవ మరేదయనవ 

పెదా ఉప్యోగం ఉండద . ఇదంత్వ మనక  ఇప్ుాడు అకొర్ లేద  కాన్న,  

అలా బరహా జఞఞ నము కలిగ , ప్ర్మ ప్ుర్ుష సాక్షాత్వొర్ము చేస కొన్న, ఆయన చే కర్ుణ ంచ బడిన జీవాత్ా 

ప్ర్మప్ద్వన్నకత వ ళ్ళళ మారాా న్నన క ల పా్ంగా చెబుత్ునవనర్ు ఇకొడ.  
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ద్ీన్న ప్ూర ా వివరాల  ఫలాధవాయమ ైన నవల గో అధవాయములో వివర్ంగా వస ా ంద్ధ కన క ఇకొడ క ల పా్ంగా 

మాత్రం చెప్ుాక ంద్వము.  

 

"వాజానస ిసంప్దాత్ే, మనసి పరా ణే...." అంటూ ఈ శ్రవర్ భాగాల  ఒకద్వన్నలో ఒకట ికలసి పోయన త్ర్ువాత్ 

అవి జీవాత్ాలో కల సాా య. అటల పిమాట ప్ర్మాత్ా సహాయముత్ో బరహా ర్ంధరము భేద్ధంప్బడ ి

జీవోత్రమణము పరా ర్ంభవుత్ుంద్ధ. మనం అన ద్ధనం గుర్ుా ంచ కోవలసిన "ప్ర్మార్థ శ్ోల కదవయమ్" లో కూడవ 

ఈ వివరాల నవనయ.  

ఆ జీవాత్ా ముంద  అర ుర్భిమాన ద్ేవత్ లోకమునక , త్ర్ువాత్ అహర్భిమాన ద్ేవత్ లోకమునక , 

త్ర్ువాత్ శ్రకల ప్క్షాభిమాన ద్ేవత్ లోకమునక , త్ర్ువాత్ ఉతా్రాయణవభిమాన ద్ేవత్ లోకమునక , అట 

న ండ ిఆద్ధత్ా లోకమునక , అటన ండి చందర లోకమునక , అటన ండి విద ాలోల కమునక  చేర్ుత్వడు.  

నేన : విద ాలోల కము అంటే మ ఱ ప్ుల  అవే కద్వ,మనక  ముంద  ఈ లోకం రావాలి, త్ర్ువాత్ చంద ర డు, 

త్ర్ువాత్ సూర్ుాడు కద్వ. మరేమిటి ఇకొడ అటలన ండి ఇటల ఉననటలల ంద్ధ.  

మామయా: ఇకొడ ఆయా లోకాలంటే మనక  కనప్డే చందరమండలము, సూర్ా మండలము అన్న 

అన కోకూడద  

ఇకొడ చెప్ాబడినవి ఆయా అభిమాన ద్ేవత్వ సాథ నవల .  

ఈ ర్కంగా ప్రయాణ ంచిన జీవాత్ా విర్జ ద్వటిన త్ర్ువాత్ అచటన నన అమానవ ప్ుర్ుష కర్ సార్శత్ో ఈ 

సూక్షా ద్ేహము పోయ ప్ంచోప్న్నషణాయమ ైన ద్ధవా ద్ేహము సంపరా పిా ంచిన త్ర్ువాత్ ఆ అమానవ 

ప్ుర్ుషుడు ప్ర్మాత్ా సమీప్మునక  జీవుడిన్న చేర్ుసాా డు. ద్ీన్ననే ద్ేవమారా్మనీ, బరహా మారా్మనీ కూడవ 
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అంటార్ు. ఇలా ఈ మారా్ము ద్వవరా వ ళ్ళళనవార్ు ఈ లోకాలక  తిర గ  రార్ు. అంటే ఇలా అర ురాద్ధ మారా్ములో 

పోయన వార కత ప్ునరావృతాి లేద . ఇలా అర ురాద్ధ మారా్ంలో వ ళ్ళళ జీవుడికత ఆయా లోకాలలో జర గ ే

మరాాదల , ప్ర్మప్ద వర్ణనము, ప్ర్బరహాన  ప ంద్ే విధవనమూ ....ఇవనీన అర ురాద్ధ లాంటి సాంప్రద్వయ 

గుంథవలలో చవలా వివర్ంగా ఉంటలంద్ధ. అవి చద వు కొననప్ుాడు మనం ఆ వివరాల  గుహ ంచవచ ు.  

 

"ఇలా ప్ర్బరహాన  ప ంద్ే అర ురాద్ధ మారా్ము చెప్ాబడడం చేత్ కూడ నేత్రమున సాక్షాత్ొర ంచే ప్ుర్ుషుడు 

ప్ర్బరహేా త్ప్ా వేరొకర్ు కార్ు" అన్న సూత్రము అర్థము. 

మామయా:  

"అనవసిథత్ేః అసంభవాచు నేత్ర్ః...1-2-18" 

అంట ే 

ఇత్ర్ః: ప్రతిబింబాద ల  

న: అక్షి ప్ుర్ుషుడు కాడు(ఏలనన) 

అనవసిథత్ేః : సిథర్ముగా న ండనంద న 

అసంభవాత్ చ: (అమృత్త్వవద ల  ద్వన్నలో న ండుట) అసంభవము అగుట వలన కూడ 

అనగా 

ప్రతిబింబాద ల  అసిథర్మగుట చేత్న , అమృత్త్వవద ల  లేన్నదగుట చేత్న  నేత్రమునన ండున 

అక్షిప్ుర్ుషుడు ప్రతి బింబాద లగుట సంభవము కాద .  



79 
 

అమా: కొంచెం వివర ంచండి మామయాా! 

మామయా: నేత్రమున న ండు అక్షి ప్ుర్ుషుడు ప్రతిబింబాద ల  కానేర్ద . ఎంద కంట ే

1. ప్రతిబింబము ఎద ట వేరొక ప్ుర్ుషుడు న్నలిచి యుననంత్ కాలము నేత్రమున ప్రతి ఫలించ టచే 

కనప్డున . ఆ వేరొక ప్ుర్ుషుడు లేక ండిన ప్రతి బింబముండద . అంద చేత్ నద్ధ న్నయత్ముగా న ండునద్ధ 

కాద . అసిథర్మ ైనద్ధ.  

2. శ్రు తి యంద  చెప్ాబడిన అమృత్త్వమన  గుణము వర ాంచద .  

3. జీవుడు ఒకొ చోట న ండక త్న ప్న లకెై వేఱ  వేఱ  ప్రద్ేశ్ాలలో సంచర సోా ంటాడు. అలాంటప్ుాడు ఒక ేప్రతి 

బింబము అన్నన చోటల  ఉండడము అసంభవము కద్వ! 

4. అలాకాక కతర్ణముల ద్వవరా వేరొక ద్ేవత్వవిశ్ేషము నేత్రమున న ంచబడినద్ధ అన టక  అటియ  ద్ేవత్వ 

విశ్ేషము ద్ేశ్ాంత్ర్ములో ఎకొడో  ఉండవలి, అలాంటప్ుాడు అద్ధ చక్షుస ాత్ో సంబంధధంచినద్ధ కానేర్ద .  

5. ప్రతిబింబమో, మరొక ద్ేవత్వ విశ్ేషమో అయత్ే ఆ అక్షి ప్ుర్ుషున్న ఉన్నకత వేరొక న్నమితా్ముపెై ఆధవర్ ప్డ ి

ఉంటలంద్ధ, అలాగయత్ే కూడవ అమృత్త్వవద ల  అసంభవము. 

ఈ కార్ణవల వలన ఆ అక్షి ప్ుర్ుషుడు ప్రతి బింబాద లో, మరొక ద్ేవత్వ విశ్ేషమో అవడం క దర్ద .  

అంద వలన ఈ శ్రు తి వాకాంలో అక్షి ప్ుర్ుషుడు గా చెప్ాబడిన వాడు ప్ర్మాత్ాయే.  

అమా:బాగుంద్ధ మామయాా! ఈ అధధకర్ణంలో ఛవంద్ోగోాప్న్నషత్ుా లో ఉప్కోసల విదా సందర్ూములో 

నేత్రమున న ననటలల  చెప్ాబడిన "అక్షి ప్ుర్ుషుడు" ఆ శ్రు తి వాకాాలలో ఆ ప్ుర్ుషుడు ప్ర్మాత్ాక ేచెంద్ధన 
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సంయద్వవమాద్ధ గుణవల  కలిగ నటలల  చెప్ుాట వలననూ, మిగ లిన శ్రు త్ులలో కూడవ నేత్రమునంద  ప్ర్మాత్ా 

యుండునటలల  చెప్ాబడుట వలననూ,  

అంత్క  ముంద  వాకాాలలో అప్ర మిత్ స ఖ విశిషుయ డుగాన , పరా ణ విశిషుయ డుగాన  చెప్ాబడిన బరహాయే అక్షి 

ప్ుర్ుషుడుగా చెప్ాబడి యుండుట వలననూ, అచుట చెప్ాబడినద్ధ ప్రతీకోపాసనము కాక బరహో ాపాసనమే 

అవడం వలననూ, ఆ త్ర్ువాత్ వాకాాలలో ఆ అక్షి ప్ుర్ుషున్న ఉపాసన చేయడం వలన జీవాత్ా అర ురాద్ధ 

మారా్ములో ప్రయాణ ంచి మఱి వ న కక  తిర గ రాన్న బరహా పరా పిాన్న ప ంద త్వడన్న చెప్ాడం వలననూ, ఆ శ్రు తి 

వాకాంలో చెప్ాబడిన అమృత్త్వవద్ధ గుణవల  ప్రతి బింబాద లక  గాన్న, కతర్ణములచే నేత్రమున ప్రతిష్ిీ ంచ 

బడినటలల  చెప్ాదగ న వేరొక ద్ేవత్వ విశ్ేషములక  గాన్న వర ాంచక ండుట వలననూ ఆ అక్షి ప్ుర్ుషుడు 

ప్ర్బరహాయ ేఅన్న అర్థం అయంద్ధ. అంత్ేనవ మామయాా! 

మామయా: బాగా చెపేావమాా, ఇంత్టిత్ో "అంత్రాధధకర్ణము " ప్ూర ా అయంద్ధ. ఈ రోజుకత ఇంత్టిత్ో 

ఆప్ుద్వము. మళ్ళళ ఎప్ుాడెైనవ త్ర్ువాతి అధధకర్ణము చూద్వా ము.  

అందర్భ: "యో న్నత్ా మచ ాత్ ప్ద్వంబుజ యుగా ర్ుకా .... 

4.అంత్రాామాధధకర్ణము: 
మామయా: ర్ండమాా, ఎలా ఉనవనర్ు? 

అమా: బాగానే ఉనవనము మామయాా, ఈ రోజు చెప్ుాకోవలసిన అధధకర్ణము ఏమిటి మామయాా! 

మామయా: "అంత్రాామాధధకర్ణము". ద్ీన్నలో మూడు సూత్వర ల  ఉనవనయ.  
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నవననగార్ు: అంటే వేగం ప్ూర ా అయపో త్ుంద్ధ అననమాట. ఇద్ధ ఏ ఉప్న్నషద్వవకాాల గుర ంచి.  

మామయా: "బృహద్వర్ణాకోప్న్నషత్ుా " అన్న.  

నేన : బృహత్ అంటే పెదాద్ధ అన్న కద్వ, ఈ ఉప్న్నషత్ చవలా పెదాద్వ? 

మామయా: అవున . ఇద్ధ శ్రకల యజురేవద్వన్నకత సంబంధధంచినద్ధ. ద్ీన్నలో ఎన్నమిద్ధ అధవాయాల  ఉనవనయ.  

నేన : ఆఱ  అధవాయాల  అన్న వినవననే! 

మామయా: ద్ీన్నలో మొదటి ఱ ండు అధవాయాల  "అశ్వ మేథ్ యాగ వివరాల " చెబుత్వయ. అవి కర్ా 

కాండకత సంబంధధంచినవి కన క ఉప్న్నషద్వూగాల  కావు అన్న వాటిన్న ప్ర గణ ంచక ండవ మిగ లిన ఆఱ  

అధవాయాలన  మాత్రమే ప్ర గణ ంచ ేవార్ు కొంత్ మంద్ధ ద్ీన్నలో ఆఱ  అధవాయాలే అంటార్ు. కాన్న, 

భగవద్వర మాన జుల  మొదటి ఱ ండు అధవాయాలనూ కూడవ ప్ర గణన లోకత తీస కోవాలన్న చెపేార్ు, ఎంద కంటే 

విశిష్టాయ ద్ెైవత్ము ప్రకార్ము కర్ా కాండ కూడవ ప్ర హర ంచకూడద  కద్వ! ఆ ల కొన తీస క ంటే మనక  ఈ 

అధధకర్ణవన్నకత సంబంధధంచిన వాకాాల  ఐదవ అధవాయములో వసాా య. నీ దగార్ ఉనన ప్ుసాకంలో ఒక వేళ్ 

మొతా్ం ఆఱ  అధవాయాలే ఉంట ేమూడవ అధవాయంలో ఈ వాకాాల  కనబడుత్వయ. ఇప్ుాడు మనం 

చర ుంచే అధధకర్ణము "అంత్రాామి బరా హాణము" అన్న, ఆ అధవాయములో ఏడవ ఖండములో  వచేు 

వాకాాల గుర ంచి. 

నేన : ఈ బృహద్వర్ణాకోప్న్నషత్ుా  ద్ేన్నగుర ంచి మామయాా!  
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మామయా: ఏ ఉప్న్నషతా్యనవ ముఖాంగా చెపేాద్ధ ఆత్ా, ప్ర్మాత్ా, ఆత్ా ప్ర్మాత్ాన  ప ంద్ే విధము, 

ప ంద్ధత్ే ఫలము, ప ందడవన్నకత అవరోధవల  ఇవే కద్వ చెపేాద్ధ. మనం ఇప్ుాడు అన క ంటలనన ఐదవ 

అధవాయము యాజఞావలొ సంవాద ర్భప్ంలో ఉంటలంద్ధ. విద్ేహ రాజఞాన్నన పాలించే జనక మహారాజు త్వన  

యజఞము చేసూా  ఆ సందర్ూములో ఋతాివక ొలక , అకొడికత వచిున బరా హాణులక  బహయమతి విత్ర్ణ 

చేసేడు. ఆ యజఞఞ న్నకత క ర్ు, పాంచవల ద్ేశ్ాలన ండి అనేకమంద్ధ జఞఞ న ల , ప్ండిత్ుల  వచేుర్ు. వార లో ఎవర్ు 

బాగుగా వేదములన  అర్థము చేస కొన్నన వారో త్ెల స  కోవల నన్న, జనక డు స వర్ణముత్ో అలంకర ంచబడిన 

1000 పాడి ఆవులన  "మీలో ఎవవర్ు అందర కంటే గొప్ా జఞఞ న్నయో వార్ు తీస కొన్న పో వల నన్న" ప్లికేడు. 

అందర్ు బరా హాణుల  ఒకర  ముఖము మరొకర్ు చూస కంటూ ఎవవర్భ ముంద క  రాకపో గా, 

యాజఞావల ొడు త్న శిషుాడెైన సంసరవుడిన్న పిలిచి ఆ పాడి ఆవులన  త్ోల కొన్న ప మాన్న ప్లికేడు. అంత్ట 

అకొడునన బరా హాణోతా్ముల  కోప్ముత్ో యాజఞావల ొడిన్న ప్రశినంచడం పరా ర్ంభించేర్ు. ఇలా ప్రశినంచిన 

అశ్వల డు, ఆరా్భాగుడు, భుజుాడు, ఉశ్స ా డు, కహో ల డు, గార ా త్ో వాదము గెలిచిన త్ర్ువాత్ అర్ుణ మహర ి 

క మార్ుడెైన ఉద్వా లక డు ఈ విధంగా ప్రశినంచడం పరా ర్ంభించేడు. 

ఉద్వా లక డు: మాదర ద్ేశ్ములో మేము ప్త్ంచల డుఅన  వాన్న ఇంటోల  శ్ాసామీుల  నేర్ుుక ంటూ ఉండే 

వాళ్ళము. ఒకనవడు అత్న్న భార్ాన  "కబంధ డు" అన  గంధర్ువడు ప్ూనేడు. ఆ గంధర్ువడు ఱ ండు ప్రశ్నల  

వేసేడు.  

1. ఈ లోకమున , పెై లోకములన  సమసా భూత్ములన  కలిపి ఉంచ నటియ  సూత్రము ఏద్ధ? 

2. ఈ లోకమునంద  కాన్న, పెైలోకములయంద  కాన్న సమసా భూత్ములన  లోప్ల న ండ ిన్నయంతిరంచ నద్ధ 

ఏద్ధ? 
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ఈ ప్రశ్నలక  ప్త్ంచల డు సమాధవనము చెప్ాలేక పో యనవడు. నీవా ప్రశ్నలక  సమాధవనము చెప్ా 

గలవా?" 

యాజఞావల ొడు ఆ మొదటి ప్రశ్నక  "వాయువు ఈ లోకములోన , ఇత్ర్ లోకములలోన  సమసా 

భూత్ములన  కలిపి ఉంచ త్ుంద"న్న సమాధవనము చెపేాడు.  

ఇక ఆ ఱ ండవ ప్రశ్నక  చెపిాన సమాధవనమే మన అధధకర్ణవన్నకత సంబంధధంచిన వాకాాల .  

అమా: ఏమిటా వాకాాల  మామయాా! 

మామయా: ఉద్వా లక డి ప్రశ్న అన్నన లోకాలకూ, భూత్వలకూ లోప్లన ండి న్నయంతిరంచేద్ధ ఏద్ధ అన్న కద్వ, 

ద్వన్నకత సమాధవనంగా ఒకొముకొలో చెప్ాక ండవ ముఖామ ైన వేరేవర్ు భూత్వలన  మిగ లిన వాటినీ ఒకొొకొటీ 

చెపిా వాటిలోప్ల ఉండి న్నయంతిరంచేద్ధ అంటూ సమాధవనము చెపేాడు. ఈ మంత్వర లనీన ఒకొలాగ ేఉంటాయ. 

ప్ృథధవి, నీర్ు అంటూ ఆ వస ా వు మాత్రము మార్ుత్ూంటలంద్ధ, అంత్.ే  

నేన : ఎంద క  అన్నన సార్ుల  చెపాాలిా వచిుంద్ధ, అనీన కలిపి ఒకొసార  చెప్ాక ండవ.  

మామయా: సాషయత్ కోసం, మళ్ళళ చెప్ాడం వలన ప్ూర ాగా సంశ్య న్నవృతాి అవుత్ుంద్ధ కద్వ. అంత్ే కాక 

వేదము శ్రు తి కద్వ, శ్బాము కూడవ ముఖాము, అనేక సార్ుల  వినడం వలన విషయం మర్చిపో క ండవ గుర్ుా  

ఉంటలంద్ధ.  

అమా: ఆ వాకాాల  చెప్ాండ ిమామయాా!  

మామయా: అనీన ఒకొలాగే ఉంటాయ కన క ముంద  ఒకొ మంత్రము చెబుత్వన . 



84 
 

"యః ప్ృథధవాామ్ తిషీన్ ప్ృథధవాా అంత్రో యమ్ ప్ృథధవీ న వేద  

యసా ప్ృథధవీ శ్రవర్మ్ యః ప్ృథధవీమ్ అంత్రో యమయతి  

ఏష త్ ఆత్వా అంత్రాామి అమృత్ః" 

అంట ే 

ఎవడు ప్ృథధవి యంద  ఉండునో, అయననూ ప్ృథధవి లోప్లన ండి, ప్ృథధవి చే త్ెలిసికొన బడక ప్ృథధవిన్న త్నక  

శ్రవర్ముగా కలవాడైె ప్ృథధవిలోన ండి ద్వన్నన్న న్నయమించ చ నవనడో  అత్డు ఆత్ా, అంత్రాామి, 

అమృత్సవర్భప్ుడు. " 

మిగ లిన మంత్వర లలో ప్ృథధవి బద ల గా "ఆప్ః(నీర్ు), అగ న, అంత్ర క్షము, వాయువు, ద్ధవి, ఆద్ధత్ుాడు, 

ద్ధక ొల , చంద ర డు, నక్షత్రముల , ఆకాశ్ము, త్మస ా, త్ేజస ా, సర్వ భూత్ముల , పరా ణము, వాక ొ, 

చక్షుస ా, శ్ుో త్రము, మనస ా,చర్ాము, రేత్స ా, సర్వ లోకముల , సర్వ వేదముల , సర్వ యజఞముల  అన్న 

ఉంటలంద్ధ.  

ఇంకా మరొక మంత్రము గుర ంచి చెపాాలి.  

ఈ మంత్వర ల  ప్ఠ ంచే వాళ్ళలో "కాణవ శ్ాఖ", "మాధాంద్ధన శ్ాఖ" అన్న ఱ ండు శ్ాఖలవార్ునవనర్ు. అంద లో 

"కాణవశ్ాఖవార్ు" మరొక మంత్వర న్నన "యో విజఞఞ నే తిషీన్....." అంటూ విజఞఞ న అన్న చద వుత్వర్ు. వీర  

పాఠములో సర్వ లోకముల , వేదముల , సర్వ యజఞముల  అన్న ఉండద . "మాధాంద్ధన శ్ాఖవార్ు" "యో 

ఆత్ాన్న తిషీన్" అన్న విజఞఞ న అనన చోట ఆత్ా అన్న చద వుత్ుత్వర్ననమాట. విజఞఞ న అనవన ఆత్ా అనవన ఒకటే 

కద్వ! ఈ ఱ ండు ర్కాల పాఠాల  కూడవ శిషుయ ల చేత్ అంగవకర ంచ బడినవే. 



85 
 

ఇంక ఈత్న్న గుర ంచి వివర సూా   "అత్డు అన్ననటికత దరషయ , కాన్న త్వన  చూడబడడు, అన్ననటినీ వింటాడు, కాన్న 

త్వన  వినబడడు, అన్ననటికీ మంత్ కాన్న త్వన  చింతించబడడు, అన్ననటినీ త్ెలిసినవాడు కాన్న త్వన  

త్ెలియబడడు, ఆయన త్ప్ా అంత్టికీ దరషయ అయన వాడు వేఱొ కడు లేడు. అలాగే అన్ననటినీ వినేవాడు, 

అన్ననటిక ీమంత్, జఞఞ న్న ఆయనవాడు వేరొకడు లేడు. అత్డే ఆత్ా, అంత్రాామి, అమృత్సవర్భప్ుడు, అన్న 

చెబుత్ుంద్ధ, శ్రు తి. 

ఇప్ాటిద్వకా ఉప్న్నషద్వవకాాల  క ల పా్ంగా చూసేము కన క ఇంక సూత్వర ల  చూద్వా మా! 

అమా: అలాగే మామయాా, ఇంత్క  ముంద  అధధకర్ణములో "సాథ నవద్ధ వాప్ద్ేశ్ాచు" అనన సూత్రం 

వివర్ణలో చెపిాన "యః చక్షుష్ి తిషీన్ " అన్న "నేత్రములో న నన ప్ుర్ుషుడు ప్ర్మాత్ాయే" అనన ద్వన్నన్న 

ఇకొడ వివర స ా నవనర్ననమాట! 

మామయా: అవునమాా, ఇంద లో మొదట ిసూత్రము 

"అంత్రాామి అధధద్ెైవాద్ధ లోకాద్ధషు త్దిర్ా వాప్ద్ేశ్ాత్......1-2-19" 

అంటే 

అధధద్ెైవాద్ధ లోకాద్ధషు: అధధ ద్ెైవ, అధధ లోకాద్ధ ప్దములత్ో కూడి యునన వాకాములయంద  

అంత్రాామి: అంత్రాామి (గా న ప్ద్ేశించబడిన వాడు ప్ర్మాత్ాయ ేఏలననగా) 

త్దిర్ా వాప్ద్ేశ్ాత్: (అటియ  అంత్రాామి యంద  ప్ర్మాత్ా) ధర్ాముల  ఉననటలల  చెప్ాబడుట చేత్ 

అనగా 
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అంత్రాామి బరా హాణములో అధధ ద్ెైవ, అధధ లోకాద్ధ ప్దములత్ో న ననవాకాములయంద  అంత్రాామి గా 

న ప్ద్ేశించబడినద్ధ ప్ర్మాత్ాయే ఎంద కంటే ఆ అంత్రాామి యంద  త్ెలాబడిన ధర్ాముల  ప్ర్మాత్ాకే 

వర ాంచ న  

అమా: కొంచెం వివర ంచండి మామయాా! 

మామయా: మనము ఇప్ుాడు చద వుక నన అంత్రాామి బరా హాణములో చెపిానటలల  అన్ననటి లోప్ల 

వాటికత త్ెలియక ండవ ఉంటూ, వాటిన్న న్నయంతిరంచేద్ధ ప్ర్మాత్ేా అంటలనవనర్ు ఈ సూత్రములో. 

నేన : అకొడ ఆత్ా, అంత్రాామి, అమృత్ః అన్న కద్వ అంటలనవనర్ు, ద్వన్నకత త్ోడు అత్డు చూసాా డు, వింటాడు 

అంటూ అన్నన ర్కాల కర్ాలూ చెబుత్ునవనర్ు, కళ్ళళ, ముకూొ, చెవులూ మొదల ైన ఇంద్ధరయాలకన్ననటికీ 

లోప్ల ఉండ ివాటిన్న  న్నయంతిరసాా డంటలనవనర్ు, అంటే శ్రవర్ము, అవయవాల , ఇంద్ధరయాలూ 

ఉనవనయననమాట కద్వ. ఇలా శ్రవర్మూ, అవయవాలూ, ఇంద్ధరయాలూ ఉండేద్ధ జీవాత్ాకే కద్వ. మఱి ఈ 

ధరాాల  ప్ర్మాత్ాకే వర ాసాా య అన్న ఎలా అంటాము? 

మామయా: అద్ే వివర స ా నవనర్ు భగవద్వర మాన జుల . 

ఇకొడ అన్ననటిన్న త్ెల స కొనగలడు, ఆయనన  త్ెల స కొన బడ జఞలడు, అన్ననటినీ చూడ గలడు, ఆయన 

చూడబడ జఞలడు...అంటూ వర ణంచబడిన గుణవలనీన సర్వజఞత్వవనీన, సత్ా సంకలాత్వవనీన కద్వ 

చెబుత్ునవనయ. ఈ గుణవల  వర ాంచేద్ధ ప్ర్మాత్ాకే.  

అమృత్ుడు అంట ేఎప్ుాడూ ఉండేవాడన్న కద్వ, అద్ధ ప్ర్మాత్ాక  త్ప్ా మరెవర కత క ద ర్ుత్ుంద్ధ. "సద్ేవ 

సో మా ఇదమగు ఆసీత్" అన్న ప్ర్మాత్ా ఒకొడ ేఈ సృష్ియకత ముంద , చివర్ కూడవ ఉండేద్ధ అన్న కద్వ శ్రు తి 

వాకాము.  
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స మార్ుగా ఇలాంటి మంత్వర లో చెపేా స బాలోప్న్నషత్  

"న ైత్ేహ కతంచనవాగు ఆసీద మూలమ్ అనవధవర్మ్ ఇమాః ప్రజఞ జఞయంత్ ేద్ధవోా ద్ేవ ఏకో నవరాయణః 

చక్షుశ్ు దరషయవామ్ చ నవరాయణః  

శ్ుో త్రమ్ చ శ్ుో త్వామ్ చ నవరాయణః" 

అంట ే 

"మూలము లేకయు, ఆధవర్ము లేకయు సృష్ియకత ప్ూర్వము ఏద్ీ లేద . చక్షుర ంద్ధరయమున , చూడబడు 

వస ా వున  కూడ నవరాయణుడే, శ్ుో త్ేరంద్ధరయమున  వినబడునద్ధ కూడ నవరాయణుడే. వాన్న న ండియ ే

సమసాము ప్ుటలయ చ ననద్ధ "  

అన్న ఆర్ంభించి ఆపెై 

"అంత్ః శ్రవర ేన్నహత్ో గుహాయామ్ అజ ఏకో న్నత్ాః యసా ప్ృథధవీ శ్రవర్మ్ యః ప్ృథధవీమ్ అంత్ర ేసంచర్న్ 

యమ్ ప్ృథధవీ న వేద యసాాప్ః శ్రవర్మ్......" 

ఎవన్నకత ప్ృథధవి శ్రవర్మో, ఎవడు ప్ృథధవి యంద ననన  ప్ృథధవి చేత్ త్ెలియబడక యునవనడో , ఎవన్నకత 

ఉదకముల  శ్రవర్మో ....అటియవాడు హృదయ గుహయంద నన వాడు. ఇత్డు జనా ర్హ త్ుడున , 

సవత్ంత్ుర డున , న్నత్ుాడున   

"ఏష సర్వ భూత్వంత్రాత్వా అప్హత్ పాపాా ద్ధవాః ద్ేవ ఏకో నవరాయణః" 

"అత్డు సర్వభూత్ములక  అంత్రాత్ా, అప్హత్ పాప్ుాడు, ఉత్ొృషయ ద్ేవత్, ఒకొడే అయన నవరాయణుడు"  

అనగా  
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"అటియ సర్వభూత్వంత్రాత్ా ప్ర్మాత్ా నవరాయణుడు" అన్న స బాలోప్న్నషత్ వివర ంచింద్ధ. 

అంద వలన ఇకొడ కూడవ సర్వమునక  ఆత్ాయు, సర్వము త్నక  శ్రవర్ముగా కలవాడున , సర్వమున  

న్నయమించ వాడున  ప్ర్మాత్ాయ.ే  

ఇంక న వువ చెపిానటలల  ప్ర్మాత్ాక  పరా కృతిక ఇంద్ధరయాద ల  లేకపోయనవ సర్వజుఞ డు, సత్ా సంకల ాడైెన 

నవత్న్నకత దరషయగా, శ్ుో త్గా న ండుట సావభావికమేకాన్న ఇంద్ధరయాధీనము కాద . అంద కే శ్రు తి "ప్శ్ాతి అచక్షుః 

శ్ృణోతి అకర్ణః..." అంటూ "పరా కృతికమ ైన చక్షుర ంద్ధరయమున , శ్ుో త్ేరంద్ధరయమున  లేక ననన  చూచ ట, 

విన ట మొదలగు కార్ాముల  న్నర్వహ ంచ చ నవనడు" అన్న చెబుత్ోంద్ధ. ప్ర్మాత్ాక  కర్ా సంబంధము లేద  

అనన విషయము అప్హత్ పాప్ా అన  ప్దముచే సూచిత్మవుత్ోంద్ధ. అంద చే ఆయన కార్ా కలాప్ముల  

సావభావికముల . ఏకః అన టచే అటియవాడు వేరొకడు లేకపో వడం వలన "యమ్ ప్ృథధవీ న వేద.." అన్న 

ప్ృథధవాాద ల  ఆయనన  త్ెలియజఞలవు అన్న అర్థమవుత్ోంద్ధ.  

మన శ్రవరేంద్ధరయ న్నయంత్రణ సామర్థాము ప్ర మిత్మ ైనద్ధ. గుండె కొటలయ కోవడం కాన్న, త్ల ప్ూర ాగా 

తిరప్ాడంగాన్న మనం చేయలేము. ప్ర్మాత్ా అటలల  కాక సావభావికముగా సంప్ూర్ణ న్నయంత్ృత్వము కలవాడు. 

ఈ సంప్ూర్ణ న్నయంత్ృత్వము వేరెవవర క ీక దర్న్న ప్న్న. 

"అంత్ః ప్రవిషీః శ్ాసాా  జనవనవమ్ సరావత్వా" (త్ెై. ఉ.) అననటలల  ప్ర్మాత్ాయే జన లలోప్ల ప్రవేశించి వార్లన  

న్నయమించ న  అన్నయున  

"త్దన ప్రవిశ్ా సచు త్ాచవుభవత్"(త్ెై.ఉ.) అననటలల  "ప్ర్మాత్ా ద్వన్నయంద  అన ప్రవేశ్ము చేసి చేత్నవ 

చేత్న ప్ద్వర్థముల గ అయయాన " అన్నయున  

"త్దన ప్రవిశ్ా నవమ ర్భప్ వాాకర్వాణ " అన్ననటలల  "ప్ర్మాత్ా త్వన  అన ప్రవేశ్ము చేసి నవమ ర్భప్ 

విభాగము చేసెన " అన్నయున  
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మిగ లిన ఉప్న్నషత్ుా ల న ండ ికూడవ త్ెల సోా ంద్ధ కన క ఇకొడ చెప్ాబడినద్ధ ప్ర్మాత్ాయే 

ఇంక నీ సంశ్యము ఆత్వా అన్న చెప్ాబడినద్ధ అనే కద్వ, అకొడ చెప్ాబడినద్ధ "ఏష త్ ఆత్వా" అనగా "ఇత్డు 

నీ యొకొ ఆత్ా" అన్న అర్థము. నీవు అంట ేజీవాత్ా. జీవాత్ా యొకొ ఆత్ా అంటే జీవాత్ా  కంట ెవేర్యన 

ప్ర్మాత్ాయ ేకాన్న మళ్ళళ జీవాత్ా అన్న కాద . ఆపో నతీతి ఆత్వా అన  వుాత్ాతాి బటియ  ఆత్ా శ్బాము 

ప్ర్మాత్ాక  వర ాస ా ంద్ధ.  

ఈ పెై కార్ణవలవలన  అంత్రాామి, అంత్రాత్ా అన్న ఈ శ్రు తిలో చెప్ాబడినద్ధ ప్ర్మాత్ాయే. 

నేన : పెై ఉప్న్నషద్వవకాాలలో "ప్ృథధవాామ్ తిషీన్ ప్ృథధవాా అంత్రో" అన్న ఱ ండు సార్ుల  ఎంద క  వాడడం? 

మామయా: ప్ృథధవాామ్ తిషీన్ అన్న వాడడం వలన ఆ అంత్రాామి ప్ృథధవి కాద  అన్న త్ెల సోా ంద్ధ. అలాగే 

అంత్రో యమయతి అనడం వలన బయట న ండే మఱే ప్ద్వర్థము కాదన్న త్ెల సోా ంద్ధ, అంద చేత్ ఆ 

అంత్రాామి న వువకాద , బాహాంగా ఉనన మఱే ప్ద్వర్థమూ కాద , అంటే ఆ అంత్రాామి ప్ర్మాత్ేా 

అననమాట. 

నేన : ఆ అంత్రాామి జీవాత్ా కాకపో త్ే ప్రకృతి ప్ద్వర్థము ఏదయనవ కావచ ు కద్వ! 

మామయా: ద్ీన్ననే త్ర్ువాత్ సూత్రములో వివర స ా నవనర్ు 

అమా: ఏమిటి ఆ సూత్రము మామయాా! 

మామయా:  

"న చ సాారా్మత్దిరాాభిలాపాచవిరవర్శ్ు....1-2-20" 
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అంట ే 

(ఆ అంత్రాామి/ అంత్రాత్ా) సాారా్మ్: ప్రకృతియున ,  

శ్ారవర్శ్ు: జీవుడున  

న: కాడు(ఏలనన) 

అత్దిరాాభిలాపాత్: (ప్రకృతి యంద న  జీవున్న యంద న ) ఉండజఞలన్నవి అగు ధర్ాముల  (అటియ అంత్రాత్ా 

యంద ) గలవన్న చెపిాయుననంద న 

అనగా 

అంత్రాత్ాగా చెప్ా బడినవాడు ప్రకృతి గాన్న, జీవుడు గాన్న కాడు. ఏలనన ప్రకృతి యంద న , జీవున్న 

యంద న  ఉండన్న ధర్ాముల  వాన్న యంద  ఉండునవిగ చెప్ాబడినవి కన క.  

అమా: కొంచెం వివర ంచండి మామయాా! 

మామయా: ఇకొడ చెప్ాబడిన ధర్ాముల   

సర్వ న్నయంత్ృత్వము: సర్వమున  న్నయంతిరంచగల సామర్థాము.  

ఇద్ధ ప్ర్మాత్ాక  త్ప్ా ప్రకృతి ప్ద్వర్థమునక  గాన్న జీవాత్ాక  గాన్న వర ాంచద . మన గుండె కొటలయ కోవడమే 

మనం న్నయంతిరంచలేము. ఇంక అచేత్నమ ైన ప్రకృతికత ఖచిుత్ంగా ఇద్ధ వర ాంచద .  

అమృత్త్వము: ఎలలప్ుాడు ఉండగల సామర్థాము.  

సృష్ియకత ముంద , ప్రళ్యకాలమున జీవ, ప్రకృత్ుల  ప్ర్మాత్ాలో లయమగున .  

సమసామున  త్ెల స కొన గల గుట, చూడగల గుట....వంట ికార్ాముల : 
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ఇద్ధ అచేత్నమగు ప్రకృతికత గాన్న, ప్ర మిత్ శ్కతా, సామర్థాముల నన జీవాత్ాలక  గాన్న క దర్ద .  

సకలమునక  లోన న ండి ఆత్ా యగుట:  

ఒక జీవాత్ా త్వన ండు శ్రవర్మునక  మాత్రము లోన న ండి ఆత్ా కావచ ున , కాన్న సమసా వస ా వులక  

ఆత్ా కాజఞలడు. ప్రకృతికత కూడ ఈ సామర్థాము లేద .  

"అంద వలన ఈ శ్రు తి యంద  చెప్ాబడినద్ధ ప్ర్మాత్ాయే త్ప్ా ప్రకృతి గాన్న, జీవుడు కాన్న కానేర్డు" 

అన్న వివర స ా నవనర్ు. 

నేన : మీర్ు చెపిానటలల  కాణవపాఠము ప్రకార్ము, మాధాంద్ధన పాఠము ప్రకార్ము కూడవ ఇంత్ేనవ, లేక 

ఏద్ెైనవ ఒక ద్వన్న ప్రకార్ము వేఱ గా అనవయమూ, వాాఖాానమూ ఉండవచవు! 

మామయా: ఆ సంశ్యాన్నన త్ర్ువాత్ సూత్రంలో తీర్ుస ా నవనర్ు.  

అమా: ఏమిటి ఆ సూత్రం మామయాా! 

మామయా:  

"ఉభయః అపి హ  భేద్ేన నైమధీయత్ే...1-2-21" 

అంటే 

హ : ఏలననగా 

ఉభయః అపి: కాణవ, మాధాంద్ధన ల  ఇర్ువర్భ కూడవ 
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ఏనమ్: ఈ జీవున్న 

భేద్ేన: (అటియ అంత్రాత్ా కంటే) వేర్యన వాన్నగా 

అధీయత్:ే ప్ఠ ంచ చ నవనర్ు. 

అనగా  

కాణవ, మాధాంద్ధన ల  ఇర్ువుర్భ కూడవ జీవున్న అంత్రాత్ా అయన అంత్రాామి కంటే వేఱయనద్ధ గానే 

ప్ఠ ంచ చ నవనర్ు.  

అమా: కొంచెం వివర ంచండి మామయాా! 

మామయా: ఇంద్వకా మనం అన క ననటలల , కాణువల  " యో విజఞఞ నే తిషీన్" అన్ననీన మాధాంద్ధన ల  

"యో ఆత్ాన్న తిషీన్" అన్ననీన ప్ఠ సాా ర్ు. ఇకొడ విజఞఞ నము అనవన, ఆత్ా అనవన జీవాత్ాయే, అంద చేత్ 

"ఎవడు జీవాత్ా లో ఉండి, జీవాత్ాక  త్ెలియక ండవ జీవాత్ాయే శ్రవర్ముగా కలవాడెై లోనన ండి 

న్నయమించ  చ నవనడో" అన్న ద్ీన్న అర్థము. జీవాత్ా లోనన ండి జీవాత్ాక  త్ెలియక ండవ, జీవాత్ాన  

న్నయమించేద్ధ మళ్ళళ జీవాత్ా కాలేద , అచేత్నమ ైన ప్రకృతి అంత్కంటే కాద . అంద వలన ఱ ండు 

పాఠాలలోన  చెప్ాబడినద్ధ ప్ర్మాత్ేా అన్న త్ెల సోా ంద్ధ.   

అంద వలన అమృత్ుడు, అప్హ త్ పాప్ుాడు, సర్వజుఞ డు, సరావంత్రాామి అయన ప్ర్మాత్ాచే 

న్నయమించబడు జీవాత్ా ప్ర్మాత్ా కంటె విలక్షణుడు అనే కాణవ, మాధాంద్ధన పాఠాల  ఱ ండూ కూడవ 

త్ెల ప్ుత్వయ. ఆ ఱ ండు పాఠాలక  ఈ విషయంలో భినవనభపరా యము లేద .  

అమా: బాగుంద్ధ మామయాా, ఈ అధధకర్ణంలో "బృహద్వర్ణాఉప్న్నషత్ుా " లో అంత్రాామి బరా హాణములో 

అంత్రాామి అన్న చెప్ాబడిన వాన్నకత ప్ర్మాత్ా ధర్ాముల  చెప్ాడం వలననూ, ప్రకృతి యంద నూ, జీవున్న 
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యంద నూ ఆ ధర్ాముల  లేక పో వడం వలననూ, కాణవ, మాధాంద్ధన పాఠాలలో ఱ ండింటిలోన  కూడవ 

జీవాత్ాలో జీవాత్ాక  త్ెలియక ండవ జీవాత్ాక  ఆత్ాగా ఉండ ిన్నయంతిరంచే అంత్రాామి గూర ు ఒకొలాగే 

చెప్ాడం వలననూ, ఆ అంత్రాామి ప్ర్మాత్ాయే అన్న త్ెల సాో ంద్ధ" అన్న వివర ంచేర్ు.  

మామయా: బాగా చెపేావమాా, ఇంత్టిత్ో అంత్రాామాధధకర్ణము ప్ూర ా అయనద్ధ, త్ర్ువాత్ 

అధధకర్ణము మరొక రోజు చూద్వా ము.  

అందర్భ: "యో న్నత్ా మచ ాత్ ప్ద్వంబుజ యుగా ర్ుకా...." 

5.అదృశ్ాత్వవద్ధ గుణకాధధకర్ణము: 
మామయా: రావోయ్ బావా, సెలవులేనవ, లేక సెాషల్ కాల స లంటూ ఇంకా కాలేజీకత వ ళ్ళత్ునవనవా! 

అమా: మీక  త్ెల స న  కద మామయాా, ఆయనక  సెలవులన్న మాటే కాన్న, పేప్ర్ుల  ద్ధద ా  

కోవడవలూ,కాలేజీ లో టెైమ్ టేబుల్ సెట్ చేస కోవడవలూ, కోర్ుాల  ప్ూరా్వలేదన్న సెాషల్ కాల స ల , మావార  

పాఠాల  ఎంత్కీ త్ెమలవు మఱ,ి ద్వన్నకత త్ోడు ఎవళ్ళళ క రుా ళ్ళళ సంద్ేహాలంటూ వసూా  ఉండడం, ఇలాగే గడచి 

పో త్ుంద్ధ సెలవుల కాలమంత్వ, 

మామయా: అవునమాా, ఇద గో ఈ మిష మీద త్ర్చ గా వస ా నవనర్ు కాన్న, లేకపో త్ే అత్న్నకత ఎప్ుాడూ 

తీర క ఉండదననద్ధ త్ెలిసినద్ే కద్వ! 

నవననగార్ు: అద్ధ సరే, నవక  ఈ చర్ుల వలన ఒక విషయం త్ెలిసింద్ోయ్, ఈ ఉప్న్నషత్ుా లలో ఆత్ా, 

విజఞఞ నము, సత్, బరహా, అంత్రాత్ా ...అన్న ఉనన ప్ద్వలనీన అటల ప్ర్మాత్ాకూ వర ాసాా య, ఇటల జీవాత్ాకీ 

వర ాసాా య, ద్వన్నత్ో వసాో ంద్ధ చిక ొ.  
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మామయా: బాగా చెపేావు, కాన్న మరొక ప్దము వద్ధలీసేవు. "అక్షర్" అన్న 

నవననగార్ు: అవునవున . ఆమధా "అక్షర్" అంట ేజీవాత్వా, ప్రకృతియా అన్న చర్ు వచిుంద్ధ.  

మామయా: "అక్షర్" అంటే జీవాత్ా, ప్రకృతి మాత్రమే కాద , ప్ర్మాత్ా కూడవ కావచ ు. ఈ రోజు మనం 

చద వుకొనే ద్వన్నలో త్గువు అద్ే! 

నవననగార్ు: అద్ధ ఏ ఉప్న్నషత్ుా  లోన్నద్ధ? 

 మామయా: "ముండకోప్న్నషత్ " అన్న ఇద్ధ అధర్వణ వేద్వంత్రా్త్ము. ద్ీన్నలో ఆఱ  ఖండవల నవనయ, ఈ 

ఖండవలన ేముండకాలన్న కూడవ అంటార్ు.  

నేన : ఈ ముండకము అంటే అద్ోలా ఉననటలల ంద్ధ.. 

మామయా: ముండనము అంటే సంప్ూర్ణ శిర్ఃకేశ్ న్నవృతాి కద్వ, కేశ్ముల  అజఞఞ న చిహనముల . సంప్ూర్ణ 

అజఞఞ న న్నవృతాి ఈ ఉప్న్నషదవిజఞఞ నము వలన కల గుత్ుందన్న అంద వలన ద్ీన్నకా పేర్ు వచిుందన్న కొందర  

అభిపరా యము, మర  కొంత్మంద్ధ ఈ అభిపరా యముత్ో ఏకీభవించర్న కో.  

నేన : ఈ ఉప్న్నషత్ ద్ేన్నగుర ంచి మామయాా! 

మామయా: ఈ ఉప్న్నషత్ుా లో "అక్షర్" శ్బాముత్ో ప్ర్మాత్ాన  న్నరేాశించి, మనం ఇంత్క  ముంద  

అన క ననటలల  గానే అటియ  ప్ర్మాత్ాన  ప ంద టక  సాధనము, త్త్ఫలిత్ము, ద్వన్నన ప ంద టక  

అవరోధవల ...ఇలా అనీన చెప్ాబడవి య. ద్ీన్నకే "అక్షర్ బరహా విదా" అన్న పేర్ు. అయత్ే ఇద్ే ఉప్న్నషత్ లో 
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"అక్షర్" అంట ేప్రకృతి అన్న కూడవ ఒక చోట చెప్ుాకోవాలి. మీ నవనన అననటలల  అద్ే చిక ొ. ఆ విషయం 

త్ర్ువాత్ చూద్వా ం.  

నేన : ఈ ఉప్న్నషత్ గుర ంచి కొంచెం చెప్ాండి మామయాా, 

మామయా: మిగ లిన కొన్నన ఉప్న్నషత్ుా లలాగ ద్ీన్నకత పెదా కథేమీ లేద . ఈ సృష్ియలో ప్ర్మాత్ా చేత్ మొదట 

సృష్ియంచబడిన వాడు చత్ుర్ుాఖ బరహా కద్వ. ఆయన త్న ప్రథ్మ ప్ుత్ుర డెైన అధర్వ మహర ికత సర్వ విదాలక  

మూలమ ైన ఈ "అక్షర్ బరహా విదా" న  ఉప్ద్ేశించేడు.  

నేన : చత్ుర్ుాఖ బరహా మొదట ికొడుక  అధర్ువడవ? 

మామయా: ఆయా కలాాలలో జర గ న సృషుయ లలో ఏద్ో  ఒక సార  అన్న అంటార్ు, ఆ అధర్ువడు "అంగ ర్ 

మహర ి"కీ, ఆయన "సత్ావాహయడ"న  మహర ికీ ఆయన "అంగ ర్స్" అన  మహర ికీ ఉప్ద్ేశించేడు. ఆయన 

వదాక  శ్ౌనక మహర ి వచిు "ఇదమ్ సర్వమ్ కసిాన్ విజఞఞ త్ే విజఞఞ త్మ్ భవతి" అంటే "ఈ కనబడుత్ుననదంత్వ 

ఏ ప్ద్వర్థమున  గుర ంచి త్ెల స క ంటే త్ెలిసికొన బడుత్ుంద్ధ" అన్న అడిగేడుట.  

నేన : ఇద్ేద్ో  మీర్ు ఇంత్క ముంద  చెపిాన ఛవంద్ోగోాప్న్నషత్ లో సద్ధవద్వా ప్రకర్ణంలో కథ్లా ఉంద్ధ, ఇకొడ 

కూడవ, మటియ , క ండలూ అవీ మళ్ళళ చెపేారా! 

మామయా: విషయం అలాంటిద్ే, ఎంద కంటే చెప్ాబడిన ప్ర్మాత్ా ఒకొడే కద్వ! కార్ా, కార్ణ 

సంబంధమూ అద్ే. కాన్న సమాధవనము చెపిాన విధవనము, దృష్టాయ ంత్వల  ఇకొడ వేర్ు, ఆ మంత్వర ల  

చెబుత్వన  విన  

"త్సెైా సహో వాచ- ద్ేవ విద్ేా వేద్ధత్వేా  
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ఇతిహసా యద్రహావిద్ో  వదంతి- ప్రా చ ఏవ అప్రాచ 

అంట ే 

"ఆ శ్ౌనక న్నకత అంగ ర్స్ మహర ి ఏ బరహామున  ప ంద టక  "ప్రా", అన్న "అప్రా" అన్న ఱ ండు విధముల ైన 

జఞఞ నముల  ప ందబడవలన్న వేదవేతా్ల  చెబుత్వరో ఆ బరహా జఞఞ నము చేత్ సమసా విశ్వ విజఞఞ నము కల గున ".  

నేన : బాగుంద్ధ, ఏద్ో  ఒకటి త్ెల స క ంటే అంత్వ త్ెల స కోవాలి అన క ంటే "ప్రా విదా, అప్రా విదా" 

అంటూ పరా ర్ంభించేరే. అద్ెలా? 

మామయా: ఒక గుర్ువుగార్ు "మేఘ సంద్ేశ్ము" చెప్ాడవన్నకత పరా ర్ంభించి "కశిుత్ కాంత్వ..." అనన 

వ ంటన ేవ నకటికత నీలాంటి శిషుాడు "త్ప్ుాకదండీ కాంత్వ సీా  ీలింగము, ద్వన్నకత కశిుత్ అంటూ ప్ుంలింగాన్నన 

ఎలా వాడుత్వర్ు, ఇంత్కీ ఎవర్ండ ీఆ అమాాయయ" అన్న అడిగేడుట, ప్ూర ాగా వినడవన్నకత, అర్థం చేస కోవడవన్నకత 

ముంద గా. 

ఇంద్వకా మంత్వర న్నకత "ఏ బరహాన  ప ంద టక  ఆ ఱ ండు విదాల  అవసర్మో ఆ ప్ర్బరహా యొకొ జఞఞ నము 

వలనన ేసర్వ విజఞఞ నము త్ెలియున " అన్న అర్థము.  

నేన : ఏమిటవి? 

మామయా:  

"త్త్వర ప్రా, ఋగేవద్ో  యజురేవదః సామవేదః అధర్వవేదః 

శిక్షా, కలోా, వాాకర్ణమ్, న్నర్ుకామ్, ఛనోా , జోాతిషమితి 

అథ్ ప్రా యయా త్దక్షర్మధధగమాతే్. 
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అంద  అప్రా విదా అనగా ఋగేవదము మొదలగు నవల గు వేదముల , వేద్వంగాలూన .  

ప్రా విదా అంటే "ఏ భకతా ర్భపాప్నన జఞఞ నము చేత్ అక్షర్ శ్బా వాచ ాడైెన ఆ ప్ర్బరహా సాక్షాత్ొర ంప్బడునో" 

అద్ధ ప్రా విదా.అంటే బరహామున  ప ందగోర్ు ముముక్షువు బరహామున  గుర ంచి మొదట వేదశ్ాసా ీజనామ ైన 

ప్రోక్ష జఞఞ నమున , పిదప్ అటియ బరహామున  అప్రోక్షముగా దర శంచ టక  హేత్ువగు ఉపాసన శ్బావాచా భకతా 

ర్భపాప్నన జఞఞ నవన్నన ప ంద్వలన్న అర్థము.  

నేన : వేద, వేద్వంగాల  అప్ర్ విదా, ఉప్న్నషద్ధవదా ప్ర్ విదా అన్న కాద్వ! 

మామయా: అంటే ఉప్న్నషత్ుా ల  వేద్వల కంటే వేఱన్న ఎలాగంటావు, అవి వేద్వలలో అంత్రాూగమే కద్వ. 

అంద  వలన వాటిన్న వేరేవర్ు అన్న చెప్ాకూడద .  

ఇంక ఆ ప్ర్బరహా ఎలా ఉంటలంద్ధ అంటే 

"యతా్త్ అద్ేరశ్ామ్ అగుా హామ్ అగోత్రమ్ అవర్ణమ్ అచక్షుః శ్ుో త్రమ్ 

త్దపాణ  పాదమ్ న్నత్ామ్ విభుమ్ సర్వగత్మ్ స సూక్షామ్ త్దవాయమ్ యదూూత్యోన్నమ్ ప్ర ప్శ్ాంతి 

ధీరాః।। 

కళ్ళళ లాంటి పరా కృత్ జఞఞ నేంద్ధరయములత్ో త్ెలియబడన్నద్ధ, చేత్ుల  లాంటి పరా కృత్ కరేాంద్ధరయములక  

అందన్నద్ధ, క లము లేన్నద్ధ, వర్ణము(జఞతి) లేన్నద్ధ, కళ్ళళ లాంటి జఞఞ నేంద్ధరయాల  కాన్న కాళ్ళ లాంటి 

కరేాంద్ధరయాల  కాన్న లేన్నద్ధ అయన ఏ ప్రసిదిమ ైన బరహాము కలద్ో  అద్ే అక్షర్ శ్బావాచాము.  

ఇద్ధ న్నత్ామగుట వలన కాల ప్ర చేిదమున , సర్వవాాప్కత్ వలన ద్ేశ్ ప్ర చేిదమున , అత్ాంత్ 

సూక్షామ ైనద్ధయయ ైసమసా వస ా వుల యంద  అంత్రాామిగా ఉండుట వలన వస ా  ప్ర చేిదమున  
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లేన్నదన్నయు, ప్ుటలయ ట, నశించ ట, పెర్ుగుట, త్ర్ుగుట, ఉండుట, మార్ుట వంటి భావ వికారాల  లేన్న దన్నయు, 

ద్వన్న న ండ ేఈ సమసామూ వచిుందన్నయూ త్తా్వవేతా్ల  చెప్ుాద ర్ు. 

యసాాత్ార్మ్ నవప్ర్మసిా  కతంచిత్ 

యసాానవనణీయో నజఞాయోసిా  కశిుత్ 

వృక్ష ఇవ సాబోి  ద్ధవి తిషీత్ేాకః 

త్ేనేదమ్ ప్ూర్ణమ్ ప్ుర్ుష్ేణ సర్వమ్  

ఏ ప్ర్మాత్ాకంట ేవేరే అధధకమ ైనద్ధ కాన్న, సూక్షామ ైనద్ధ కాన్న, గొప్ాద్ధ కాన్న లేద్ో  ఏకెైకమ ైన ఆ ప్ర్మాత్ా 

ఎవర క ీలోబడక త్నక  సమాన ల  కాన్న, త్న కంటె గొప్ావార్ు కాన్న లేన్న వాడెై ప్ర్మప్దమున న ండున .  

ఆత్న్న చేత్ ఈ ప్రప్ంచమంత్యు వాాపింప్ బడి యుననద్ధ.  

యథోర్ణనవభిః సృజత్ే గృహణ త్ే చ 

యథవ ప్ృథధవాామ్ ఓషధయః సంభవంతి 

యథవ సత్ః ప్ుర్ుష్టాత్ కేశ్లోమాన్న 

త్థవ క్షరాత్ సంభవతీహ విశ్వమ్ 

ఎలాగయత్ ేసాల ప్ుర్ుగు త్నలోన ండి ద్వర్ములన  సృజించి గూడున  కటియ  త్ర్ువాత్ తిర గ  త్నలోనే ద్వన్నన్న 

ఇముడుుకొన నో, ఎలా ఓషధ ల  భూమియంద  ప్ుటలయ చ ండునో, ఎటలల  జీవించి యునన వాన్నకత త్ల 

వ ండుర కల , శ్రవర్ రోమముల  ఉదూవించ చ ండునో అలాగే ఈ ప్రప్ంచమంత్వ అక్షర్బరహాము న ండ ి

ప్ుటలయ చ ననద్ధ. 
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నేన : సద్ధవద్వా ప్రకర్ణంలో లాగే కార్ణ-కారాాలక  దృష్టాయ ంత్వల  చెపేార్ననమాట. కాన్న మూడు దృష్టాయ ంత్వల  

ఎంద క , ఒకట ిసర పో ద్వ? 

మామయా: అకొడ సద్ధవద్వా ప్రకర్ణంలో మటియ-క ండల  దృష్టాయ ంత్ములో క ండల  త్యార్వడవన్నకత మటియ 

అన ేఉపాద్వన కార్ణంత్ో బాటల క మార  కావాలి, చకుము కర్ు అవీ కావాలి అన్నపిస ా ంద్ధ. వీటిన్న న్నమితా్, 

సహకార  కార్ణవల  అంటార్ు. కాన్న సాల  ప్ుర్ుగు దృష్టాయ ంత్ములో వేరొక సహాయము లేక ండవ సాల ప్ుర్ుగు 

త్న గూడున  కటలయ కోవడం, మళ్ళళ ఆ గూడున  త్నే లోన్నకత గుహ ంచడం చేస ా ంద్ధ. అంటే ప్ర్మాత్ాక  ఈ 

సృష్టాయ ాద ల  చేయడవన్నకత వేరొక సహాయము అకొర్లేదననమాట.  

అకొడ మటియ త్న ఆకార్ం మార  క ండలూ అవీ అవుత్ోంద్ధ. కాన్న భూమి న ండి ఓషధ లూ అవీ ప్ుటయడవన్నకత 

భూమి ఎటియ ర్భపాంత్ర్, ప్ర ణవమాల  ప ందక ండవనే అవి ఉత్ాతాి అవుత్వయ. అలాగే ప్ర్మాత్ాలో ఏ 

ప్ర ణవమమూ అకొర్లేక ండవనే జగత్ాృష్ియ  జర్ుగుత్ుంద్ధ అననమాట.  

మటియ న ండ ిక ండ వచిునప్ుాడు ఱ ండూ అచేత్నవలే. కాన్న చెైత్నావంత్మ ైన ప్ర్మాత్ాన ండి అచేత్నమ ైన 

ప్రకృతి ఎలా వస ా ంద్ధ అంటే జీవించి యునన మానవ శ్రవర్మున ండి న్నరవజవమ ైన త్ల వ ండుర కల , రోమముల  

వస ా ననటలల  అద్ీ సంభవమే అన్న చెప్ాడవన్నకత ఈ ఉద్వహర్ణము.  

నేన : చవలా బాగుంద్ధ. త్ర్ువాత్ 

మామయా:  

త్ప్సా చీయత్ ేబరహా త్త్ోననమ్ అభిజఞయత్ే 

అనవనత్ పరా ణః మనసాత్ామ్ లోకాః కర్ాస  చ అమృత్మ్ 
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సంకలామాత్రము చేత్ అక్షర్ శ్బావాచ ాడగు ప్ర్మాత్ా చేత్ ప్రకృతియు, ఆ ప్రకృతిన ండి పరా ణమున , 

జఞఞ నసాధనమగు మనస ాన , సత్ాశ్బా వాచామగు జీవ వరా్ము, సవరాా ద్ధ లోకముల , యజఞఞ ద్ధ కర్ాలలో 

మోక్ష సాధనమగు కర్ాయున  సృష్ియంప్బడున .  

ఇకొడ సృష్ియ అంటే అవసాథ ంత్ర్ పరా పిా  అన్న అర్థం చేస కోవాలి, ఎంద కంటే ఈ జీవ, ప్రకృత్ుల  ఎప్ుాడూ ఉండేవ ే

కద్వ, సూక్షాావసథలోనో, సూథ లావసథలోనో ఏద్ో  ఒక అవసథలో.  

యః సర్వజఞః సర్వవిత్ యసా జఞఞ నమయమ్ త్ప్ః 

త్సాాద్ేత్త్ బరహా నవమర్భప్మననంచ జఞయత్ే.  

ఏ అక్షర్బరహాము సర్వ సవర్భప్మున  ఎఱిగ న వాడో , ఆయా వస ా వుల సవభావముల , విశ్ేషముల  

ప్రత్ేాకముగా త్ెలిసినవాడో , ఆ అక్షర్ బరహామునక  సంకలా జఞఞ నర్భప్మే త్ప్స ా. ఆయన  వలననే ఈ 

ప్రకృతి అంత్వ నవమర్భప్ముల  కలద్ధగాన , అలాగే ఆయన సంకలాముచే నవమ ర్భప్ విభాగము ప ంద్ధన 

జీవులక  భయగామ ైనద్ధ గాన  అవుత్ోంద్ధ.  

అన్న ఇలా "అక్షర్ ప్ర్బరహామున  గుర ంచి చెపేార్ు మొదటి ఖండములో.  

ఆ అక్షర్ ప్ర్బరహామున  ప ందడం ఎలాగో ద్ధవతీయ ఖండములో వివర సాా ర్ు. 

మంత్ేరషు కరాాణ  కవయః యానాప్శ్ాన్ 

త్వన్న త్ేరత్వయామ్ బహయథవ సంత్త్వన్న 

త్వనవాచర్థ్ న్నయత్మ్ సత్ాకామాః 

ఏష వః ప్ంథవః స కృత్సా లోకే 
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సమసామునక  ఉపాద్వన కార్ణమ ైనద్ధ, ఉత్ాతాి, వినవశ్ాద్ధ భావ వికార్ ర్హ త్మ ైనద్ధ అయన అక్షర్ 

ప్ర్బరహాాన్నన ఋషుల  ఏ హోమ, యజఞఞ ద్ధ కర్ాల వలన త్ెలిసికొన్నరో ఆయా కర్ాల  మీ మీ అధధకార్మున  

బటియ ఆ అక్షర్ బరహా సాన్ననధాము కొఱక  మీర్ు చేయవల న . బరహా జఞఞ నమునక  ఫలమగు మోక్షమునక  

ఇద్ధయ ేమారా్ము.  

ప్లవాహేాత్ ేఅదృఢవః యజఞర్భపాః 

అష్టాయ దశ్ోకామ్ అవర్మ్ యేషు కర్ా 

ఏత్త్ శ్ేుయో యే అభినందంతి మూఢవః 

జరామృత్ుామ్ త్ే ప్ునరేవాపియంతి 

అష్టాయ దశ్ సాృతి గుంథ్ములలో చెప్ాబడిన కర్ాల  క్షుదర ఫలాపేక్షత్ో చేసేవార్ు శిథధలముల ైన ఓడల వంటివార్ు, 

సంసార్ సాగర్మున  వార్ు ద్వటలేర్ు.  

త్ప్శ్్రద్ేి  యేహయా ప్వసంతి అర్ణేా 

శ్ాంత్వ విద్వవంసః భ ైక్షచరాామ్ చర్ంత్ః 

సూర్ాద్వవరేణ త్ే విర్జఞః ప్రయాంతి 

యత్వర మృత్ః స ప్ుర్ుష్టో  హావాాత్వా 

 (కన క క్షణ క భయగములపెై ఆశ్లేక) బరహా జఞఞ నమున  సంపాద్ధంచి శ్ాంత్ మనస ొల ై అర్ణామంద ండి 

త్ప్శ్్రదిలన  అనగా త్మ ఆశ్ుమోచిత్ కర్ాన , బరహో ాపాసన ర్భప్ జఞఞ నోపాసనన  అన ష్ిీ ంచ వార్ు ప్ర్మ 

ప్ుర్ుష సాన్ననధామున  ప ంద ద ర్ు.  
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నేన : అంటే విహ త్ కర్ాలాచర ంచవలి, కాన్న ఫలాపేక్ష లేక ండవ. ద్వన్నత్ో బాటల బరహో ాపాసన కూడవ 

న్నసాంగత్వంత్ో చేసూా ండవలి. అలాగయత్ే కాన్న మోక్షం రాదననమాట.  

మామయా: ఈ విషయమే భగవద్ీా త్ లోన ైనవ, ఈశ్ావసో ాప్న్నషత్ లోన ైనవ, మిగ లిన ఉప్న్నషత్ుా లలోన , 

ప్ురాణవలలోనూ అయనవ చెపేాద్ధ.  

ఇలా చెపిా ద్వన్నకోసం బరహా సాక్షాత్వొర్ము కల సద్వచవర్ుాన్న సచిిషా లక్షణవలత్ో ఆశ్ుయంచవలి అన్న 

చెబుత్ుంద్ధ ఉప్న్నషత్.  

ఇంక మూడవ ఖండములో 

యథవ స ద్ీపాా త్ పావకాత్ విస ఫలింగాః 

సహసరశ్ః ప్రభవంత్ే సర్భపాః 

త్థవక్షరాద్ధవవిధవః సో మా! భావాః 

ప్రజఞయంత్ ేత్త్ర చ ఏవాపియంతి 

ఈ అక్షర్ ప్ర్బరహాము న ండి, బాగుగా జవలించ చ నన అగ న న ండి అనేకమ ైన విస ఫలింగాల  

ప్ుడుత్ుననటలల ,  చేత్నవచేత్నముల  ఉదూవిసూా ంటాయ. అంట ేఈ చేత్నవచేత్నవల  ఆ అక్షర్ప్ర్బరహా 

అంశ్ములే అననమాట. 

ద్ధవోాహామూరా్ః ప్ుర్ుషః స బాహాాభాంత్రోహాజః 

అపరా ణోహా మనవశ్రశభయర  హాక్షరాత్ ప్ర్త్ః ప్ర్ః 
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ద్ధవాలోక వాసియున , హసా పాద్వద్ధ అవయవ సహ త్ శ్రవర్ ర్హ త్ుడున , సమసామునక  లోన, బయట 

కూడ వాాపించి యుననవాడున , పరా ణము, మనస ా లేన్నవాడున , ద్ోషహీన డున , అక్షర్ శ్బా వాచ ాడున  

అగు ఆ ప్ర్బరహా అక్షర్మనబడు సూక్షా ప్రకృతి కంటె అధధక డగు జీవ సమష్ియ  ర్భప్ుడగు చత్ుర్ుాఖ బరహా 

కంట ెఅధధక డు.  

నేన : ఇకొడేనవ అక్షర్మ్ అంట ేప్రకృతి అన్న కూడవ వచిుంద్ధ, అంత్క  ముందంత్వ ప్ర్మాత్ా అన్న చెపిా 

ఇకొడ అక్షర్మ్ అంటే ప్రకృతి అంటే ఎలాగవుత్ుంద్ధ?  

మామయా: "మహాన్ అవాకేా లీయత్ే, అవాకామ్ అక్షరే, అక్షర్మ్ త్మసి లీయత్,ే త్మః ప్రే ఏక ీభవతి" 

అన్న కద్వ స బాలోప్న్నషత్ చెబుత్ుంద్ధ. అంట ే"మహా ప్రళ్యమున ప్ృథధవాాద్ధ త్త్వా వల  ఒకద్వన్నత్ో ఒకటి 

కుమముగా లయమవుత్ూ, మహతా్తా్వము అవాకామునన , అవాకాము అక్షర్మునన , అక్షర్ము 

త్మస ానన  త్మస ా ప్ర్మాత్ా యంద న  లయమొంద న " అన్న అర్థము. ఇకొడ అవాకా, అక్షర్, త్మః 

అననవి మూడూ ప్రకృతి అవసాథ  భేద్వలే. ఇకొడ అక్షర్మంటే గుణ త్రయ సామాము కూడ అసాషయముగాన ండి 

చేత్న వరా్ గర ూత్మ ైన ప్రకృతికత "అక్షర్మ"న్న పేర్ు. 

ఈ "అక్షర్ప్ర్బరహాము"?న ండే సకల భూత్వలూ, చందర సూరాాద లూ, సమసా లోకాల , యజఞయాగాద ల , 

వేద వేద్వంగాలూ, ఓషధ లూ... ప్ుటేయయన్న ఫలాపేక్షర్హ త్మ ైన కరాాన ష్టాీ నముత్ో బాటల,శ్ుద్వి ప్ూర్వకమ ైన 

త్ద పాసన ేమనకందర్కూ మోక్ష మారా్మనీ చెబుత్ూ, ఇకొడ అక్షరాత్ార్త్ః ప్ర్ః అన్న అక్షరాన్నకంటె 

అధధక డెైన వాడి కంటె అధధక డు అంట ేఇబోంద్ధ పరా ర్ంభమయంద్ధ. అంద కే భగవద్వర మాన జుల వివర్ణ 

అవసర్మయంద్ధ ఈ అధధకర్ణంలో.  

అమా: ఏమిటి ఆ అధధకర్ణము మామయాా! 
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మామయా: అదృశ్ాత్వవద్ధ గుణకాధధకర్ణము అన్న, ద్ీన్నలో మూడు సూత్వర ల నవనయ.  

అంద లో మొదట ిసూత్రము 

"అదృశ్ాత్వవద్ధ గుణకో ధరోాకేా ః....1-2-22" 

అంట ే 

అదృశ్ాత్వవద్ధ గుణకః: అదృశ్ాత్వము మొదలగు గుణముల  కలిగ  యుననటలల   శ్రు తి యంద  చెప్ాబడిన 

వాడు(ప్ర్మాత్ాయే ఏలనన) 

ధరోాకేాః: (ఇచుట ప్ర్మాత్ా యొకొ ) ధర్ాముల  చెప్ాబడుచ ననవి.  

అనగా  

శ్రు తి యంద  అదృశ్ాత్వము మొదల ైన గుణముల ననటలల  చెప్ాబడిన వాడు ప్ర్మాత్ాయే. ఎంద కంటే 

ఇచుట ప్ర్మాత్ా యొకొ అసాధవర్ణ గుణములే చెప్ాబడుచ ననవి.  

అమా: కొంచెం వివర ంచండి మామయాా! 

మామయా: ఇకొడ సంశ్యము ఏమిటంటే ఇంద్వకా మనము చెప్ుాక నన శ్రు తి వాకాాలలో "అక్షరాత్ 

ప్ర్త్ః ప్ర్ః" అంటే "అక్షర్ శ్బా వాచామయన ప్రకృతి కంటె వేర్యన క్షేత్రజుఞ డు అయన జీవుడు అన్న అర్థము 

ఎంద క  చెప్ుాకో కూడద , అన్న. అంట ేఇకొడ చెప్ాబడిన వార్ు ప్రకృతి ప్ుర్ుషుల  అన్న అంటార్ు ప్ూర్వ 

ప్క్షములో. ప్రకృతి కంటె వేర్యన వాడు అననప్ుాడు అత్డు సమష్ియ ప్ుర్ుషుడయన జీవాత్ా అన్న.  
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ఎంద కంట ేఅంత్క  ముంద  శ్ోల కములో చెప్ాబడిన అదృశ్ామ్, అగుా హామ్ మొదల ైన గుణవల  జీవాత్ాక  

వర ాసాా య.  

1. జీవాత్ా ప్ృథధవాాద ల వల  ర్భపాద ల  కలిగ నద్ధ కాద , సూథ లమ ైన ర్భప్ముండద  కద్వ జీవాత్ాక . 

అంద  వలన కళ్ళళ, చెవుల  లాంటి జఞఞ నేంద్ధరయాల  కాన్న, కాళ్ళళ, చేత్ుల  లాంటి కరేాంద్ధరయాల  కాన్న 

ఉండవు. అద్ే కద్వ "అచక్షుః శ్ుో త్రమ్" అనీ "అపాణ  పాదమ్" అనీ చెపేార్ు.  

2. దృశ్ాత్వము కూడవ ద్ీన్నకత లేద , కనప్డద  కద్వ.  

3. "స సూక్షామ్" అయనద్ధ 

4. "అవాయమ్" అయనద్ధ 

5. "సర్వగత్మ్" అనగా సమసా జంత్ు శ్రవరాంత్రా్త్మ ై ఉంటలంద్ధ.  

6. "న్నత్ామ్" అయనద్ధ. భావ వికారాల  లేన్నద్ధ.  

7. అంత్ట వాాపించి యుననద్ధ.  

8. "అగోత్రమ్..." అన్ననటలల  గోత్ర, వర్ణముల  లేన్నద్ధ. 

అలాగే "యథోర్ణనవభిః ...." అననప్ుాడు సాల  ప్ుర్ుగు ద్వర్ములన  కలిగ ంచి తిర గ  వాన్నన్న లోన్నకత తీస కొన్న 

నటలల  , ప్ృథధవి యంద  ఓషధ ల  ఉత్ాననముల  అయనటలల , ప్ుర్ుషున్న త్లయంద , ద్ేహమునంద  

రోమముల  ప్ుటలయ చ ననటలల  అక్షర్ము అన  అసాషయముగా చేత్న వరా్ గర ూత్మ ైన ప్రకృతిన ండి ఈ జగతా్ంత్వ 

ఉత్ాననమవుత్ోంద్ధ.  

అంద చేత్ ఈ ప్రకర్ణంలో చెప్ాబడినద్ధ ప్రకృతి జీవుళ్ళళ కాన్న ప్ర్మాత్ా ప్రసకతా లేద  అంటార్ు ప్ూర్వ 

ప్క్షములో.  
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అమా: మఱ ిభగవద్వర మాన జుల  ఏమవి చెపేార్ు? 

మామయా: "ఇకొడ అదృశ్ాత్వము మొదల ైన గుణవల ననవాడు గా చెప్ాబడినద్ధ ప్ర్మాత్ాయ"ే 

అంటార్ు భగవద్వర మాన జుల . 

ఎంద కంట ే 

1. ఆ అక్షర్ ప్ర్బరహాము గూర ు చెబుత్ూ ఈ ఉప్న్నషత్ "యః సర్వజఞః సర్వవిత్" అన్న చెబుత్ుంద్ధ కద్వ. ఈ 

గుణవల  కేవలం ప్ర్మాత్ా కే వర ాసాా య 

2. "అక్షరాత్ సంభవతీహ విశ్వమ్" అన్న "త్సాాత్ ఏత్త్ బరహా నవమర్భప్మననంచ జఞయత్"ే అనీ ఉంద్ధ, 

అంట ేఈ అక్షర్ ప్ర్బరహామే  సమసా విశ్వము యొకొ ఉత్ాతాి కత కార్ణము. అంట ేఆయన ప్ర్మాత్ేా.  

3. అద్ేరశ్ామ్, అగుా హామ్, అగోత్రమ్, అవర్ణమ్, అచక్షుః..." మొదల ైన గుణవలనీన ప్ర్మాత్ాకే వర ాసాా య.  

4. "ప్రయాంతి యత్వర మృత్ః స ప్ుర్ుషః.." అన్న బరహో ాపాసన ర్భప్ జఞఞ నోపాసనన  చేసేవార్ు ప్ర్మ ప్ుర్ుష 

సాన్ననధామున  ప ంద ద ర్ు అన్న ఉంద్ధ కద్వ, జీవాత్ాక  త్న సాన్ననధామన్న చెప్ాబడ లేద .  

5. "బాహాాభాంత్రోహాజః ...శ్రభరః..." అన్న "అంత్ర్ోహ శ్ు త్త్ార్వమ్ వాాప్ా నవరాయణ సిథత్ః" అననటలల  

లోప్ల, బయట కూడ వాాపించి ఉంటాడనీ, ద్ోషహీన డనీ చెప్ాబడినద్ధ. ఈ గుణవలనీన ప్ర్మాత్ాక ే

చెంద త్వయ. 

అంద వలన "అక్షరాత్ ప్ర్త్ః ప్ర్ః" అంటే అక్షర్ అంటే అదృశ్ాత్వవద్ధ గుణముల నన అక్షర్ుడన్న కాద , 

ఎంద కంట ేఅటియ  వాన్న కంటే ప్ర్ుడెైన వాడు వేరొకడుండడం అసంభవము కద్వ, అంద చేత్ "అక్షర్ 

శ్బావాచామగు సూక్షాప్రకృతి కంట ెఅధధక డగు జీవ సమష్ియ ర్భప్ుడగు చత్ుర్ుాఖ బరహా కంట ెఅధధక డెైన 

ప్ర్మాత్ా"  అన్న ద్ీన్నకర్థము అన్న వివర ంచేర్ు భగవద్వర మాన జుల . 
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నేన : అంటే మఱి ఈ గుణవల  జీవాత్ాక  క దర్వు అంటారా! 

మామయా: ఇలాంటి విషయాన్నన చెప్ాడం ఱ ండు ర్కాల గా చేయవచ ున . మొదటిద్ధ ఆ ప్ర్మాత్ాకే ఈ 

గుణవలనీన ఉనవనయన్న చెప్ాడం. ఱ ండవద్ధ జీవాత్ాక  ఈ గుణవల  క దర్వన్న చెప్ాడం. ఇలా కూడవ చెప్ాడం 

వలన ఇంత్క ముంద  చెప్ుాక ననటలల  పాతిన రాటన  బాగా పాత్ుకోడవన్నకత మళ్ళళ కొంచె కదలిు మటియత్ో 

దటియంచి నటలల  అవుత్ుంద్ధ, అద్ే చేస ా నవనర్ు త్ర్ువాతి సూత్రంలో.  

 

అమా: ఏమిటా సూత్రం మామయాా! 

మామయా:  

"విశ్ేషణ భేద వాప్ద్ేశ్ాభాామ్ చ....1-2-23" 

అంట ే  

విశ్ేషణ: విశ్ేషణమున  బటియయు 

భేద: భేదమున   

వాప్ద్ేశ్ాత్ చ: చెపిా యుండుటన  బటియయు కూడ 

ఇత్రౌ: ప్రకృతి ప్ుర్ుషుల  

న: కార్ు 

అనగా 
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అమా: కొంచెం వివర ంచండి మామయాా! 

మామయా: ఇకొడ పరా ర్ంభంలో చత్ుర్ుాఖ బరహా త్న క మార్ున్నకత ఉప్ద్ేశించినద్ధ "స బరహా విద్వామ్ 

...పరా హ" అన్న బరహా విదాన్న. బరహా విదా అంటే ప్ర్ బరహాగుర ంచి ఆయనన  ప ంద్ే విధవనవన్నన గూర ు చెపేాదే్ 

కద్వ! 

ఇంక త్ర్ువాత్ శ్ౌనక డు కసిాన్...విజఞఞ త్ే సర్వమిదమ్ విజఞఞ త్మ్ భవతి" అన్న ద్ేన్నన్న త్ెల స క ంటే ఈ 

సర్వము త్ెలియున  అన్న కద్వ అడిగేడు. అంటే "సద్ధవద్వా ప్రకర్ణము" లో చెపిానటలల  ఆయన అడిగ నద్ధ కూడవ 

ప్ర్బరహా గుర ంచ.ే  

 

ద్వన్నకత సమాధవనముగా అంగ ర్స డు "ద్ేవ విద్ేా...।బరహావిద్ో  వదంతి" అన్న బరహాము విషయమ  ైప్రోక్ష, 

అప్రోక్ష జఞఞ నములన  సంపాద్ధంచ కొన వల నన్న, ఒటియ అప్రోక్ష జఞఞ నము ప్ర్బరహా భకతార్భపాప్ననమ ైనదన్న 

బరహా వేతా్ల  చెబుత్వర్న్న అంటే అద్ధ ప్ర్మాత్ా గుర ంచ ేకద్వ! 

త్ర్ువాత్ వాకాాలలో "యమేవ ైష వృణుత్ే త్ేన లభాః" అన్న ప్ర్మాత్ా ఎవర న్న పేరమించ చ నవనడో  వార  చేత్నే 

ప ందబడుత్వడు అన్న ప్ర్మాత్ా ఎలా ప ందబడుత్వడో  చెప్ాబడినద్ధ.  

విషుణ ప్ురాణములో కూడవ  

"త్త్వరాపిా  హేత్ుః జఞఞ నమ్ చ కర్ామ్ చ ఉకామ్ మహామునే 

ఆగమోత్థమ్ వివేకాచు ద్ధవధవ జఞఞ నమ్ త్థోచాత్ే" 
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అన్న ప్ర్మాత్ాన  ప ంద టక  జఞఞ న, కర్ాల  సాధన భూత్ముల , శ్ాసామీుచే కల గునద్ధయు, వివేకాద్ధ 

న్నయమాన ష్టాీ నము వలన కల గునద్ధయు అన్న జఞఞ నము ఱ ండు విధముల  అన్న ప్ర్మాత్ాన  ప ంద్ే 

విధవనము ఇలాగే చెపేార్ు 

"అద్ేరశ్ామ్..." అన్నయు, "యథోర్ణనవభిః ..." అన్నయు, ప్ర్మాత్ా సవర్భప్మున  త్ెలిపి, అత్డే ఈ 

సమసామునక  కార్ణ భూత్ుడు అన్న చెప్ాబడినద్ధ.  

"త్ప్సా చీయత్ ేబరహా...అమృత్మ్"  అనగా ఈ సకల భయకాల న  అనగా జీవాత్ాల , భయగా ప్ద్వర్థముల  

అనగా ప్రకృతియు ప్ర్మాత్ాన ండే కల గు చ ననవి అన్న అర్థము.  

"యః సర్వజఞః సర్వవిత్" అన  గుణవల  ప్ర్మాత్ాకే వర ాసాా య.  

 

"త్ద్ేత్త్ సత్ామ్" అన  వాకామున ప్ర్మాత్ా వేరొక న్నమితా్మునపేక్షింప్కయే సత్ామ ైనద్ధ అన్న 

త్ెల స ా ననద్ధ. న్నత్ా జీవులక  కూడవ ఇద్ధ వర ాంచద .  

"మంత్ేరషు...సత్ాకామాః" అన  వాకామున ప్ర్మాత్ా సార్వజఞత్వ, సత్ాసంకలాాద్ధ గుణవల  త్ెల స ా నవనయ.  

"ప్లవాహేాత్ ే...ప్ునరేవాపియంతి" 

అన్న ఫలాపేక్షత్ోన , జఞఞ నర్హ త్ముగాన  కర్ాలనన ష్ిీ ంచ వార్ు తిర గ  ఈ లోకాలక  వసాా ర్న్న చెపిా, అటలల  కాక 

"త్ప్శ్్రద్ేి .." అన చ  కర్ాలన  శ్ాసోా ో కాముగా ఫలాపేక్ష లేక న్నర్వర ాంచ చూ, బరహా జఞఞ నమున  ప ంద టక  

సద్వచవర్ుాన్న ఆశ్ుయంచి, ప్ర్మాకాశ్మునన ండు వాడున , అనవధధకాతిశ్య ఆనంద సవర్భప్ుడున ైన ఆ 

అక్షర్ున్న హృదయ గుహయంద  ఉపాసించ  విధమున , ఆ ఉపాసన ప్ర్భకతా ర్భప్కమగుటన , అటలల పాసించ  

వాన్న అవిదా పో య అనగా కర్ా బంధము వీడ ిబరహా సముడెై బరహామున  అన భవించ  విధమున  కద్వ 

ఉప్న్నషత్ుా  చెబుత్ోంద్ధ.  
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ద్ీన్న వలన ప్రకృతి, జీవుళ్ళళ ప్ర్మాత్ా కంటే వేఱన్న విశ్ేష్ించి త్ెల సాో ంద్ధ.  

"ద్ధవోాహామూరా్ః ..." అనన చోట కూడ ఈ ప్రకృతి, జీవులక  లోప్ల, బయట ప్ర్మాత్ా ఉంటాడన్న, వాటి కంట ె

వేర్యన వాడనీ ఉప్న్నషత్ుా  చెబుత్ోంద్ధ.  

నేన : అద్ేరశ్ామ్..లాంటి గుణవల  జీవాత్ాకూ, ప్ర్మాత్ాకూ కూడవ వర ాసాా య కద్వ! 

మామయా: అంద కే జీవాత్ాక  వర ాంచన్న ర్భపాన్నన కూడవ ప్ర్మాత్ాక  చెపేార్న్న చెబుత్ోంద్ధ త్ర్ువాత్ 

సూత్రము. 

అమా: ఏమిటి ఆ సూత్రము మామయాా! 

మామయా:  

"ర్భపేప్నవాసాచు....1-2-24 

అంట ే 

ర్భప్: ర్భప్మున  

ఉప్నవాసాత్ చ: చెపిాఉండుట వలన కూడ 

అనగా 

అటియ ప్ర్మాత్ాక  అగ న మూర్థత్వవద్ధ ర్భప్ము కలదన్న ఈ శ్రు తి యంద  చెప్ాబడి యుండుట వలన అటియ 

వాడు ప్ర్మాత్ాయ.ే 
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అమా: కొంచెం వివర ంచండి మామయాా! 

మామయా: ఆయన ర్భపాన్నన వర ణసూా   

"అగ నః మూరాి ా చక్షుష్ీ చందర సూరౌా ద్ధశ్ః శ్ుో త్ేర వాగ వవృత్వశ్ు వేద్వః  

వాయుః పరా ణో హృదయమ్ విశ్వమసా ప్ద్వూామ్ ప్ృథధవీ ఏష సర్వ భూత్వంత్రాత్వా"  

అన్న "అగ న అత్న్నకత శిర్స ా, సూర్ా చంద ర ల  నేత్రముల , ద్ధక ొల  శ్ుో త్రముల , వాక ొల  వేదముల , 

వాయువు పరా ణము, ఆకాశ్ము హృదయము, ప్ృథధవి పాదముల , ఇత్డు సర్వ భూత్వంత్రాత్ా అన్న 

చెపిాంద్ధ.  

అంట ేప్రకృతి, జీవముల  ఆయన శ్రవర్ము, ఆయన వీటికత అంత్రాత్ా అన్న కద్వ. అలాంటప్ుాడు, ఈ అక్షర్ 

ప్ర్బరహాము ప్రకృతి, జీవాల కంట ెవేర్యన వాడే కద్వ! ఆయన గుణవల గా చెప్ాబడిన అదృశ్ామ్ లాంటి 

గుణవల  ఆయనక  మాత్రమే వర ాసాా య కాన్న ఏవో ఒకట,ి ఱ ండు గుణవల  కొంచెం సర  పో త్వయేమోనన్న ఇకొడ 

చెప్ాబడినద్ధ ప్ర్మాత్ా కాదన్న చెప్ాలేము కద్వ!  

అంద వలన, అదృశ్ాాద్ధ గుణవల  కలవాడుగా ఇకొడ చెప్ాబడిన వాడు ప్ర్మాత్ాయే.  

అమా: బాగుంద్ధ మామయాా, "ఈ ముండకోప్న్నషత్ుా లో అదృశ్ాత్వవద్ధ గుణవల  ప్ర్మాత్ాక ేచెందడము 

వలననూ, ప్ర్మాత్ాక  త్ప్ా జీవాత్ాకూ, ప్రకృతికత వర ాంచక ండుట పో వడం వలననూ, ఈ ఉప్న్నషత్ుా లో 

ఆయన జీవ, ప్రకృత్ులక  భిననమ ైన విశ్ేషణవలత్ో వర ణంప్ బడడమే కాక ఆయన ర్భప్మున  కూడ 

వర ణంచినప్ుాడు ఈ ప్రకృతి, జీవముల  ఆయన శ్రవర్మన్నయున , ఆయన సర్వ భూత్వంత్రాత్ా అన్నయున  

వర ణంచడం చేత్ ఇకొడ అదృశ్ాత్వవద్ధ గుణములత్ో చెప్ాబడిన అక్షర్ ప్ర్బరహాము ప్ర్మాత్ాయ"ే అన్న ఈ 

అదృశ్ాత్వవద్ధ గుణకాధధకర్ణములో చెపిానటలల  అర్థమయంద్ధ.  
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మామయా: బాగా చెపేావమాా, ఇంత్టిత్ో ఈ అధధకర్ణము ప్ూర ా అయంద్ధ. త్ర్ువాతి అధధకర్ణము త్ర్ువాత్ 

చూద్వా ము.  

అందర్భ: "యో న్నత్ామచ ాత్ ప్ద్వంబుజ యుగా ర్ుకా....." 

6.వ ైశ్ావనరాధధకర్ణము: 
మామయా: ర్ండమాా! ఎలాగునవనర్ు? 

అమా: బాగానే ఉనవనము మామయాా, ఇద గో ఈ ఎండలకే ఇబోంద్ధగా ఉంటోంద్ధ. లోప్లా, బయటా 

న్నప్ుాల  క ర్ుస ా ననటలల ంటోంద్ధ. 

నేన : మామయాా, మన లోప్ల న్నప్ుా అద్ే మన కడుప్ులో కూడవ న్నప్ుా ఉంటలందట, ద్వన్నన్న జఠరాగ న 

అంటార్ట కద్వ! అదనవన వ ైశ్ావనర్ుడు అనవన ఒకటేనవ? 

మామయాా: ఈరోజు పాఠం మనకద్ే! 

నేన : అంటే వ ైశ్ావనర్ున్న గుర ంచవ! 

మామయా: ఛవంద్ోగోాప్న్నషత్ లో "వ ైశ్ావనర్ విదా" అన్న వస ా ంద్ధ. అకొడ చెప్ాబడిన "వ ైశ్ావనర్" ప్దం 

ఎవర కత వర ాస ా ంద్ధ అన్న చర్ు అననమాట! 

నవననగార్ు: ఉప్న్నషత్ుా లలో అనీన బరహా విదాలూ, బరహా గుర ంచి చెపేావే కద్వ! 

నేన : కొంచెం క ల పా్ంగా ఆ సందర్ూము చెప్ాండి మామయాా, అప్ుాడు స లభంగా అర్థమవుత్ుంద్ధ.  
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మామయా: ఛవంద్ోగోాప్న్నషత్ లో 5వ ప్రపాఠకములో 11వ ఖండము న ండి ఆ ప్రపాఠకము చివర  వర్క  

అంట ే24 వ ఖండము ద్వకా ఈ వివరాల నవనయ. ఈ వివరాల  సంగుహంగా సందర్ూం అర్థం చేస కోవడవన్నకత 

చెప్ుాక ంద్వం, ఉప్న్నషత్ అర్థం చేస క ంద్ధకన్న కాక ండవ.  

ఉప్మన ా క మార్ుడయన పరా చీనశ్ాల డు, ప్ుల షున్న క మార్ుడయన సత్ాయజుఞ డు, భలలవున్న 

మన మడెైన ఇందరద ామునడు, సర్ొర్క్షున్న క మార్ుడెైన జన డు, ఆశ్వత్ర్శ్రవన్న క మార్ుడెైన బుడిల డు 

అన  గొప్ా ఋషుల  ఒకసార  కలిసి "ఆత్ా" అంటే ఏమిటి? "ప్ర్మాత్ా అంటే ఏమిటి? ("కో న ఆత్వా కతమ్ 

బరహేాతి") అన్న చర ుంచ కొన్న ఆ విషయము త్ెల స క ంద్వమన్న, అర్ుణుడి క మార్ుడెైన ఉద్వా లక న్నకత 

వ ైశ్ావన ర్ున్న గుర ంచి త్ెల స ా ందన్న అత్న్న దగార్క  వ ళ్ళళర్ు. అంటే వ ైశ్ావనర్ున్న గుర ంచి త్ెలిసేా  త్మక  

కావలసిన విషయం త్ెల స ా ందన్న వార కత అప్ాటికత అన్నపించిందననమాట. 

కాన్న ఉద్వా లక డు త్నక  కూడవ ప్ూర ాగా ఆ విషయం త్ెలియక  అశ్వప్తి అన  కేకయ ద్ేశ్ప్ు రాజు వదాక  

(ఆయనక  త్ెల స నన్న) వార న్న కూడవ తీస కొన్న ఆ విషయం త్ెల స క ంద్ధకత వ ళ్ళళడు.  

అశ్వప్తి వార న్న త్గ న విధంగా సంభావించి ఆ రాతిర ప్ండు కొన్న లేచిన త్ర్ువాత్ మర్ునవడు ప ర ద ా న వార త్ో 

త్న రాజామునంద  త్సొర్ుల , జఞర్ుల , మదాపానము చేయువార్ు అలాంటి వార్ు ఎవవర్భ లేర్న్న, 

అందర్భ అగ నన్న సంభావించ వార్ు, జఞఞ న ల  అన్న త్ెలిపి త్వన  యజఞము చేయుచ ండుట చేత్, వార కత 

త్గ నటలల గా ధన, కనక, ఐశ్వరాాలన్న ఇత్ుా నన్న అచటనే న ండుమన్న ప్లికేడు.  

వార్ు ముముక్షువుల ైన కార్ణంగా ద్వన్నకంగవకర ంచక, త్మక  వ ైశ్ావనర్ున్న గుర ంచి త్ెల ప్మన్న ప్లికేర్ు. 

ద్వన్నకత్డు మర్ునవడు ఆ ఉప్ద్ేశ్ము చేసెదనన్న చెపేాడు.  

సమిత్వాణుల ై వాళ్ళళ మర్ునవడు అత్న్న వదాక  రాగా ఆరాజు 

వ ైశ్ావనర్ విదా వార కత చెప్ానవర్ంభించేడు.  
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ఆరాజు పరా చీన శ్ాల న్నత్ో "నీవు ద్ేన్న గుర ంచి ధవానము చేయుద వు" అన్న అడిగేడు. ద్వన్న కత్డు "ద్ధవమేవ 

భగవో రాజన్" అన చూ "ద ాలోకమున  వ ైశ్ావనరాత్ాగా ధవానము చేయుద నన్న" ప్లికేడు. అంత్ట రాజు 

ద ాలోకమే వ ైశ్ావనరాత్ా యన  ఉద్ేాశ్ాము త్ లగ ంచి స త్ేజస ా అనగా నక్షత్వర ద్ధ త్ేజస ా వ ైశ్ావనరాత్ా 

శిర్స ా. ఎవర్ు ద్ీన్నన్న ధవాన్నసాా రో వార్ు భయజనము లోటల లేక వార  క టలంబముత్ో బరహాత్ో సమానమ ైన 

త్ేజసానందములత్ో న ంద ర్ు.  వ ైశ్ావనర్ున్న శిర్మున  ధవాన్నంప్ుము అన్న వ ైశ్ావనర్ శిరో ధవానము 

మాత్రము ఉప్ద్ేశించెన .  

అటలలనే 

సత్ాయజుఞ డు త్వన  ధవాన్నంచ నద్ధ ఆద్ధత్ుాడు అన్న త్ెల ప్గా "నీవు ధవానము చేయునద్ధ వ ైశ్ావనర్ున్న 

నేత్రము మాత్రము. నీ క టలంబము ఐశ్వర్ాము, ర్థ్, త్ుర్గాద ల , సేవక ల  కలిగ  బరహాత్ో సమానమ ైన 

ఆనందముత్ో న ంద ర్ు. నీవు వ ైశ్ావనర్ున్న నేత్రమున  ధవాన్నంచ ము" 

అన్నయు  

ఇందరద ామునడు త్వన  ధవాన్నంచ నద్ధ వాయువు అన్న ప్ల కగా "నీవు ధవాన్నంచ నద్ధ వ ైశ్ావనర్ున్న 

పరా ణమున . నీవు క టలంబముత్ో ఆనంద్ెైశ్వర్ాములత్ో బరహాత్ో సమానమ ైన గొప్ాదనము కలిగ  

యుంద వు". 

అన్నయున  

జన డు త్వన  ధవాన్నంచ నద్ధ ఆకాశ్మన్న త్ెల ప్గా "నీవు వ ైశ్ావనర్ బహయళ్ము ధవాన్నంచ చ నవనవు. నీవు, 

నీ క టలంబమున  ఐశ్వర్ామున , ఆనందమున  కలిగ  బరహా సమానమ ైన గొప్ాదనముత్ో న ంద వు  

అన్నయున  
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బుడిల డు త్వన  ధవాన్నంచ నద్ధ ఉదకమన్న త్ెల ప్గా "ఉదకము వేగమున  సూచించ న . వ ైశ్ావనర్ున్న 

మూత్ర కోశ్మన  అవయవము. నీవు, నీ క టలంబము బరహాత్ో సమానమ ైన ఆనంద, ప్రతిషీలత్ో న ంద వు. 

నీవు వ ైశ్ావనర్ున్న మూత్రకోశ్ముగా ధవాన్నంచ ము.  

అన్నయున  

ఉద్వా లక డు త్వన  ధవాన్నంచ నద్ధ భూమి అన్న ప్ల కగా,  నీవు ధవాన్నంచ చ ననద్ధ  వ ైశ్ావనర్ ప్రతిషీ. అద్ధ 

వ ైశ్ావనర్ పాద పీఠము మాత్రమే. ఆ ధవానము వలన నీవు నీ క టలంబముత్ో బరహాక  సమానమ ైన 

ఆనందముత్ో న ంద వు.  

అన్నయున  త్ెలిపి వ ైశ్ావనర్ున్న ఆయా అవయవముల  ఉప్ద్ేశించెన . త్ద ప్ర ,  

మీకతప్ుాడు ప్ర మిత్మ ైన జఞఞ నము మాత్రము కలిగ నద్ధ.   

వ ైశ్ావనర్ున్న భూనభయంత్రాళ్మంత్టా వాాపించియుండి, అనేకముల గా అన్నన చేత్నవచేత్నముల నంద  

భుజించ చ ననటలల , అత్న్నన్న అంత్టా ఉననటలల  త్ెలిసి ప్ూజించవల న .ఈ ర్కంగా అశ్వప్తి ఈ సమసా విశ్వము 

వ ైశ్ావనర్ున్న శ్రవరాంత్రాూగమనీ, అంద లో ఒకొొకొ భాగమ ైన ఆద్ధత్ా, ప్ృథధవాాకాశ్ాద లలో ద్ేన్నన ైనన  

ధవాన్నంచినప్ుాడు అద్ధ ఆ వ ైశ్ావనర్ున్న శ్రవరాంత్రాూగమన్న త్ెలిసియుండవల నన్న, ఆ వ ైశ్ావనర్ుడు సమసా 

చేత్నవచేత్నములక  అంత్రాత్ాయయై యుంటాడనన విషయము వివర ంచేడు.  

ఈ ర్కంగా వ ైశ్ావనర్ున్న శిర్స ా స త్ేజస ా అన్నయు, నేత్రము విశ్వర్భప్ుడన్న, పరా ణము వాయువనీ, 

బహయళ్ము(శ్రవర్ భాగము) ఆకాశ్మనీ, ఉదకము మూత్వర శ్యమనీ, పాద పీఠము ప్ృథధవి అనీ అన్న 

త్ెలియాలి.  

ఆయన శ్రవర్ మధా భాగము యజఞమునక  అగ న హో త్రమున ంచెడి వేద్ధ, రోమముల  క శ్గుా సము, 

హృదయము గార్హప్త్వాగ న, మనస ా దక్షిణవగ న, ముఖము ఆహవనీయాగ న అన్న త్ెల స కోవాలి.  
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ఇలా భావించబడిన వ ైశ్ావనర్ అగ న హో త్రమునక  ఆహయత్ులీయడవన్నకత పరా ణవద్ధ ఆహయత్ులీయడం చేయాలి.  

అంద చ ేమొదట ఆహార్మున  "పరా ణవయ సావహా" అన్న ఆహయతి ఈయడం వలన పరా ణము సంత్ృపిా  

ప ంద త్ుంద్ధ.   

పరా ణము సంత్ృపిా  ప ంద్ధ త్ద్వవరా  ఆద్ధత్ుాడున , ద ాలోకమున  సంత్ృపిా  ప ంద త్వయ. అంద వలన ఆద్ధత్ా, 

ద ాలోకముల ద్ధగువన నన సమసాము త్ృపిా  చెంద న . అంద వలన అత్డున  సక టలంబ, సప్ర వార్ముగా 

సంత్ృపిా  నొంద్ధ బరహాము వల  ప్రకాశించ న .  

అటలలనే "వాానవయ సావహా" అన్న ఆహయతి సమర ాంచినచ  ోవాానము సంత్ృపాి చెంద న . త్ద్వవరా 

శ్ుో త్రమున , చంద ర డున , ద్ధశ్ల న  సంత్ృపాి చెంద న . అంద వలన అత్డున  సక టలంబ, సప్ర వార్ముగా 

సంత్ృపిానంద్ధ బరహాము వల  ప్రకాశ్ము కలిగ  యుండున . 

"అపానవయ సావహా" అన్న అర ాంచినప్ుాడు వాక ొ, అగ న, భూమి త్ద్వవరా వాటి మధా సమసాము త్ృపిా  

చెంద త్ుంద్ధ. అంద వలన అత్డున  సక టలంబ, సప్ర వార్ముగా సంత్ృపిా  నంద్ధ బరహా సమాన వర్ుస ాత్ో 

ప్రకాశించ న .  

 

"సమానవయ సావహా" అన్న అర ాంచినప్ుాడు మనస ా, వర్ుణుడు, మ ఱ ప్ు ద్ేవత్ త్ద్వవరా వాటి మధా 

సమసాము త్ృపిా  చెంద త్ుంద్ధ. అంద వలన అత్డున  సక టలంబ, సప్ర వార్ముగా సంత్ృపిా  చెంద్ధ బరహా 

సమాన వర్ుస ాత్ో ప్రకాశించ న .  

"ఉద్వనవయ సావహా" అన్న సమర ాంచినప్ుాడు చర్ామున , వాయువున , ఆకాశ్మున , త్ద్వవరా వాటి మధా 

సమసామున  త్ృపాి ప ంద న . అంద వలన అత్డున  సక టలంబ, సప్ర వార్ముగా సంత్ృపిా  చెంద్ధ బరహా 

సమాన ప్రకాశ్ము ప ంద న .  
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ఈ జఞఞ నము లేక అగ నహో త్రమునక  అర ాంచ ట అగ న లేన్న బూడిద కర ాంచినటలల  వార్థము.  

ఈ జఞఞ నముత్ో అగ నహో త్రమునక  అర ాసాే సమసా విశ్వమునక , సర్వ భూత్ములక , ఆత్ాలక  

సమర ాంచినటలవుత్ుంద్ధ.  

"యసేా వత్ మేవ మభివిమానమాత్వానమ్ వ ైశ్ావనర్ముపాసాే స సరేవషు లోకేషు సరేవషు భూత్ేషు సరేవషు 

ఆత్ాస  అననమతాి" ఎవడంత్టన  వాాపించి యుండువాడున , అవధధ లేన్న వాడున   నగు వ ైశ్ావనరాత్ాన  

పెైన త్ెలిానటలల  ప్ుర్ుష్టాకార్ున్నగా ఉపాసిసాా రో అత్డు సర్వ లోకములంద న , సర్వ భూత్ముల యంద న , 

సర్వ ఆత్ాల యంద న  అన భవిస ా నవనడు.  

ఇద్ధ త్ెలిసి చేసిన వాన్నకత న్నప్ుాలో వేయబడిన దూద్ధ వల  సమసా పాప్ముల  దగిమ ై పో త్వయ.  

ఇద్ధ త్ెలిసి, మిగ లిన ఆహార్ము చండవల నక  అర ాంచిననూ అద్ధ వ ైశ్ావనర్ునకే చెంద త్ుంద్ధ.  

అంద లక ేఆకలి కొన్నన పిలలల  అమా చ టూయ  చేర నటలల  సర్వ భూత్ముల న  అగ న హో త్ుర న్న చ టూయ  

చేర్ుత్వయ అన్న ఆరోాకతా. 

అన్న ఈ విధముగా వ ైశ్ావనర్ విదా అశ్వప్తి మహారాజు వార కత ఉప్ద్ేశించేడు. 

నేన : ఉప్ద్ేశ్ము అంటే విషయాన్నన చెప్ాడమేనవ? 

మామయా: ఉప్ద్ేశ్ము ముఖాంగా మూడుర్కాల గా ఉంటలందన్న పెదాల  చెబుత్వర్ు.  

మొదటిద్ధ న వవననటలల  విషయం, విషయార్థం చెప్ాడం, ద్ీన్న కంట ేగొప్ా విధవనము 

హసా, మసాక సంయోగము. ఇంద లో ఆచవర్ుాడు త్న చేతిత్ో త్వకడం ద్వవరా జఞఞ నవన్నన శిషుాడిలో 

ప్రవేశ్పెడుత్వడుట. ఇంత్ కంటె గొప్ాద్ధ మనస ా ద్వవరా జఞఞ నవన్నన ప్రవేశ్పెటయడం అంటే ఉప్ద్ేశించడం అంటార్ు. 
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ఏ ఉప్ద్ేశ్ాన్నకెైనవ ఆచవర్ుాన్నకత జఞఞ నముత్ో బాటల ఆచర్ణ, ప్ర్మాత్ా అన భవము, శిషా వాత్ాలాము, మనో 

న ైర్ాలాము లాంటివనీన అతి ముఖాముల . ఇప్ుాడు ఆ సందర్ూము కాద  కన క ఈ వివరాల  మరొక సార  

ఎప్ుాడెైనవ చూద్వా ము. 

సంక్షిపా్ంగా ఇద్ీ ఈ ఉప్న్నషద్వూగము. ఇంక సూత్వర లలోన్నకత వ ళ్ద్వమా.  

అమా: చెప్ాండి మామయాా, ఇంత్క ీఏమిటి అధధకర్ణము పేర్ు, ద్ీన్నలో ఎన్నన సూత్వర ల నవనయ 

మామయా: ద్ీన్నన్న "వ ైశ్ావనరాధధకర్ణము" అన్న అంటార్మాా, ఇంద లో త్ మిాద్ధ సూత్వర ల నవనయ.  

వాటిలో మొదట ిసూత్రము 

"వ ైశ్ావనర్ః సాధవర్ణ శ్బా విశ్ేష్టాత్....1-2-25" 

అంట ే 

వ ైశ్ావనర్: వ ైశ్ావనర్ శ్బావాచ ాడు (ప్ర్మాత్ాయే ఏలనన) 

సాధవర్ణ శ్బా విశ్ేష్టాత్: సామానాముగా అగానాద లన  త్ెలిపెడు వ ైశ్ావనర్ శ్బాము ప్రకృత్మున ప్ర్మాత్ా 

ధర్ాములన  త్ెల ప్ు శ్బాములచే విశ్ేష్ింప్బడుట వలన అనగా ప్ర్మాత్ాక  మాత్రమే చెంద  ధర్ాములచే 

చెప్ాబడుట వలన 

అనగా 

వ ైశ్ావనర్ శ్బాము సాధవర్ణముగా అగ న వంటి ఇత్ర్ శ్బాములన  త్ెల ప్ునద్ెైనన , ఈ వ ైశ్ావనర్ విదా 

సందర్ూమున ప్ర్మాత్ా యొకొ ధర్ాములన  త్ెల ప్ునటియ శ్బాములచేత్ విశ్ేష్ించి అనగా ప్ర్మాత్ాక  
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మాత్రమే వర ాంచ  గుణములచే చెప్ాబడడం వలన ఛవంద్ోగోాప్న్నషత్ లో ఈ సందర్ూములో చెప్ాబడుత్ుననద్ధ 

ప్ర్మాత్ాయ.ే 

అమా: కొంచెం వివర ంచండి మామయాా! 

మామయా: వ ైశ్ావనర్ుడు అనే ప్ద్వన్నకత వేరేవర్ు అరాథ ల నవనయమాా.  

ఉద్వహర్ణక  బృహద్వర్ణాకోప్న్నషత్ుా  లో "అయమగ నః  వ ైశ్ావనర్ః ఏనేదమననమ్ ప్చాత్ే యద్ధద మదాత్ే 

త్సెైాష ఘోష్టో  భవతి యమేవ త్ొరాణ వపిధవయా శ్రు ణోతి స యద్ేత్రమిషానూవతి న ైనమ్ ఘోషమ్ శ్ృణోతి" 

అన్న వస ా ంద్ధ. అంటే "ద్ేన్నచే అననము ప్చనము చేయబడుచ ననద్ో , మర యు ద్ేన్నచే అననము 

తినబడుచ ననద్ో  అద్ధ వ ైశ్ావనర్మనబడు చ ననద్ధ. మనము చెవులన  గటియగా మూస క ననచ  ోవ ైశ్ావనర్ున్న 

శ్బామునే విన చ నవనము. ఈ శ్బాము జీవుడు శ్రవర్మున ండి బయల వడల  సమయమున వినబడద "  

అన్న చెబుత్ూ ఈ సందర్ూములో వ ైశ్ావనర్ శ్బాా న్నకత మనలో ఉండ ేజఠరాగ న అనే అర్థంలో ప్రయోగ ంచేర్ు. 

అంద వలన వ ైశ్ావనర్ శ్బాా న్నకత జఠరాగ న అనేద్ధ ఒక అర్థము.  

"విశ్వసాా అగ నమ్ భువనవయ ద్ేవాః వ ైశ్ావనర్మ్ కేత్ుమహానమ కృణవన్"  

అనగా ద్ేవత్ల  జగద ప్కారార్థమ ై అగ నన్న ఆద్ధత్ుాన్నగా చేసిర ."  

అన  వాకామున వ ైశ్ావనర్ శ్బాము మహాభూత్ములలో మూడవదగు అగ నన్న త్ెల ప్ుత్ుంద్ధ. ఇద్ధ ఱ ండవ 

అర్థము. 

"వ ైశ్ావనర్సా స మత్ౌ శ్ాామరాజఞహ కమ్ భువనవనవమభిశ్రుః" అనగా "వ ైశ్ావనర్ునక  మన యయడల బుద్ధి  

ప్ుటలయ గాక, ఏలననగా అత్డు లోకములక  స ఖమున్నచ ు రాజున , ఐశ్వర్ా వంత్ుడున "  

అన  వాకాములో వ ైశ్ావనర్ుడనగా ఒక ద్ేవత్వ విశ్ేషము అన  అర్థములో ఉప్యోగ ంప్బడినద్ధ.  
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ఇద్ధ మూడవ అర్థము 

"త్ద్వత్ానేావ హృదయే గౌన వ ైశ్ావనరో పరా సాత్"  

అనగా అత్డు త్నయంద్ే హృదయమునందలి వ ైశ్ావనరాగ న యంద ంచెన ,  

" స ఏష వ ైశ్ావనరో విశ్వర్భప్ః పరా ణేవ హృదయత్ ఇతి చ" 

అనగా "పరా ణమువల  అన్నన ర్భప్ములత్ో నత్డు వ ైశ్ావనర్ున్న వల  ఉదయంచ చ నవనడు"  

మొదలగు శ్రు తి వాకాముల యంద  ప్ర్మాత్ా అన  అర్థముత్ో వ ైశ్ావనర్ శ్బాము వాడబడినద్ధ.  

ఇద్ధ నవలావ అర్థము.  

ప్రస ా త్ సందర్ూములో వ ైశ్ావనర్ శ్బాా న్నకత ఈ నవల గు అరాథ లలో ద్ేన్నన్న తీస కోవాలి అన్న సంద్ేహము. 

అమా: మఱ ిభగవద్వర మాన జుల సమాధవనమేమిటి? 

మామయా: ఈ సందర్ూము ద్ేన్నత్ో పరా ర్ంభం అయంద్ధ అనన విషయం ముంద  చూడమంటలనవనర్ు. 

ఆయా ఋషుల  "కో న ఆత్వా కతమ్ బరహా" అంటూ "మన యొకొ ఆత్ా ఏద్ధ, బరహా అంట ేఏమిటి" అన్న కద్వ 

చర ుంచడం పరా ర్ంభించేర్ు. అద్ధ త్ెల స కోవాలన్న వాళ్ళందర్భ ముంద  ఉద్వా లక న్న వదాక  వ ళ్ళళ, త్ర్ువాత్ 

ఆయనత్ో కూడవ అశ్వప్తి మహారాజు వదాక  వ ళ్ళళ మాక  వ ైశ్ావనర్ విదా చెప్ుామన్న పరా ర థంచినద్ధ జఠరాగ న 

గుర ంచ  ోమరో అగ న గుర ంచ  ోకాద  కద్వ, కేవలము ప్ర్బరహాము గుర ంచి త్ెల స క నేంద క . అంద చేత్ 

ఇకొడ వ ైశ్ావనర్ుడు అంటే ప్ర్బరహామే.  
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అంత్ ేకాక వార్ు ఆ రాజు వార్లక  త్గ నటలల  ధన, కనక, ఐశ్వరాాద లన  ఇచెుదననననూ ఒప్ుాకోక ండవ 

త్మక  వ ైశ్ావనరాత్ాన  త్ెల ప్మన్న పరా ర థంచడం వార్ు ఐహ క కామముల  లేన్న ముముక్షువుల  అవడం 

చేత్, అంద వలన వార కత కావలసినద్ధ ప్ర్మాత్ా గుర ంచి.  

అశ్వప్తి మహారాజు వ ైశ్ావనర్ విషయము చెపిాన త్ర్ువాత్ "స సరేవషు లోకేషు సరేవషు భూత్ేషు సరేవషు 

ఆత్ాస  అననమతాి" అన చ  అత్డు అన్నన ఆత్ాలయంద న  అననమున  భుజించ  చ నవనడన్నయు  

"త్ధాధేష్ీకాత్ూలమగౌన పోర త్మ్ ప్రదూయేత్ెైవమ్ హాసా సరేవ పాపాానః ప్రదూయంత్ే" అన చ  "జముా, 

దూద్ధ అగ న యంద ంచగనే దగిమ ైపో వునటలల  ఈ వ ైశ్ావనరాత్ాన  ఉపాసించ వాన్న సమసా పాప్ముల  

నశించ చ ననవన్న" చెప్ుాన . ఇటలల  సమసా పాప్ముల  నశించ ట బరహా విద్ోాపాసనము వలననే కద్వ! 

ఈ పెై కార్ణవలవలన ప్ర్మాత్ా విశ్ేషణ ధర్ాముల  అంటే ప్ర్బరహాక  , ప్ర్బరహా విదాకూ చెంద్ే వివరాల  

త్ెలిపే శ్బాా ల  బరహా అనీ, సమసా పాప్ న్నర్భాలనమనీ, ఐహ క కామ వ ైరాగామనీ, సర్వ వాాప్ాత్వమనీ 

చెప్ాడం వలన ఇకొడ చెప్ాబడినద్ధ ప్ర్మాత్ాయ.ే  

నేన : మఱ,ి శిర్స ా, నేత్రము అంటూ ఆ వ ైశ్ావనర్ున్నకత అవయవాల  చెబుత్ునవనర్ు కద్వ. ఎప్ుాడయనవ 

అవయవాల  అంటూ ఉంటే అద్ధ న్నత్ాము కాద , కొన్నన అవయవాల  కలిసి ఉనవనయ అంటే ద్వన్నకత ప్ుటలయ క 

ఉననదనీ, అంట ేనవశ్నము ఉండక త్ప్ాదనీ, అలా కలసిన అవయవాల  ఎప్ుాడయనవ విడ ిపో వడవన్నకత 

అవకాశ్ము ఉంటలంద్ధ కన క ఆ అవయవికత మార్ుా సంభవము కన క అవాయము కానేర్దన్న అంద  వలన 

అద్ధ ప్ర్మాత్ా గుణము కాద  కన క ఇకొడ చెప్ాబడుత్ుననద్ధ ప్ర్మాత్ా  కాదన్న అంటేనో? 

మామయా: ద్వన్నకే త్ర్ువాత్ సూత్రము 

అమా: ఏమిటి ఆ సూత్రము మామయాా! 
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మామయా:  

"సార్ామాణమన మానమ్ సాాత్ ఇతి....1-2-26" 

అంటే 

ఇతి:అద్ ేఇద్ధ యన్న ఇటలల  

సార్ామాణమ్:గుర ాంప్బడు ర్భప్ము 

అన మానమ్:(వ ైశ్ావనర్ుడు ప్ర్మాత్ాయన్న) సూచించ నద్ధ 

సాాత్: అగున  

అనగా 

అద్ ేఇదన్న గుర ాంప్బడునటియ  ద ాలోకాద ల  అవయవముల గా కల శ్రవర్ము వ ైశ్ావనర్ుడు ప్ర్మాత్ా అన్న 

సూచించ చ ననద్ధ.  

అమా: కొంచెం వివర ంచండి మామయాా! 

మామయా: ఇంద్వకా రామం అననటలల  ప్ర్మాత్ాక  శ్రవర్ము ఉననదంటే  

1. ఉత్ాతాి వినవశ్ాల  కూడవ ఉంటాయా, ఎంద కంటే శ్రవరాన్నకత షడవూవ వికారాల ైన ప్ుటలయ క, నవశ్ము, ఉండు, 

మార్ు, పెర్ుగు, త్ర్ుగు అన డివి ఉంటాయ కద్వ! 

2. అవయవాల , శ్రవర్మూ అంట ేఆర్ంభమూ, అంత్మూ ఉంటాయననమాట, అంటే ప్ర్మాత్ా 

ప్ర మిత్మ ైనదన్న అర్థము. 



123 
 

3. ప్ర్మాత్ాక  విభుత్వము లాంటి గుణవల  చెప్ాలేము.  

ఈ కార్ణవల వలన శ్రవర్ముననవాడుగా చెప్ాబడిన వాడు ప్ర్మాత్ా ఎలాగవుత్వడు అన్న ప్రశ్న! 

అమా: మఱ ిభగవద్వర మాన జుల సమాధవనము! 

మామయా:  

1.ఇకొడ శ్రవర్ముగాన , అవయవాల  గాన  చెప్ాబడినవి ద ాలోకము మొదల ైనవి. శ్రు త్ుల యంద , 

సాృత్ుల, ఇతిహాసాద లయంద  ప్ర్మాత్ా గుర ంచి ఈ విషయము చెప్ాబడినద్ధ.  

ముండకోప్న్నషత్ నంద  "అగ నః మూరాి  చక్షుష్ీ చందర సూరౌా ద్ధశ్ః శ్ుో త్ేర వాగ వవృత్వశ్ు వేద్వః  

వాయుః పరా ణో హృదయమ్ విశ్వమసా ప్ద్వూామ్ ప్ృథధవీహేాష సర్వ భూత్వంత్రాత్వా" అన చ  ద ాలోకము 

ప్ర్మాత్ా యొకొ శిర్స ా, సూర్ా చంద ర లత్న్న నేత్రముల , ద్ధక ొలత్న్న శ్ుో త్రముల , వేదములత్న్న 

వచనముల , వాయువత్న్న పరా ణము, విశ్వమత్న్న హృదయము, ప్ృథధవి అత్న్న పాదముల  అన చ  సమసా 

విశ్వము ప్ర్మాత్ా శ్రవర్ముగా త్ెల ప్బడినద్ధ కద్వ. ఇకొడ అగ న అంటే ద ాలోకము అన్న అర్థం చెప్ుాకోవాలి. 

(అసౌ వ  ైలోకో అగ నః).  

"ద్వామ్ మూరాి నమ్ యసా విపరా  వదంతి ఖమ్ వ ై నవభిమ్ చందర సూరౌా చ నేత్ేర  

ద్ధశ్ః శ్ుో త్ేర విద్ధి  పాద్ౌ క్షితిమ్ చ సః అచింత్వాత్వా సర్వ భూత్ప్రణేత్వ" 

అనగా ద ాలోకము ఎవవన్న శిర్స ాగన  ఆకాశ్మ వవన్న నవభిగన , సూర్ా చంద ర ల  ఎవర  నేత్రముల గన , 

ద్ధక ొల  ఎవర  శ్ుో త్రముల గన , భూమి ఎవర  పాదముగన  బరహావేతా్ల  చెప్ుాచ నవనరో అత్డు మనస ాచే 

న్నంత్ యన్న ఊహ ంప్రాన్న ర్భప్ము కలవాడు, సకల పరా ణులన  ప్రవర ాంప్ చేయువాడు. 
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"యసాాగ నరాసామ్ ద్ౌాః మూరాి  ఖమ్ నవభిః చర్ణౌ క్షితిః 

సూర్ాః చక్షుః ద్ధశ్ః శ్ుో త్రమ్ త్సెైా లోకాత్ానే నమః" 

అనగా "అగ న ఎవన్న ముఖమో ద ాలోకము ఎవన్న శిర్సో ా ఆకాశ్మ వన్న నవభియో, భూమి ఎవన్న పాదములో, 

సూర్ుాడెవవన్న నేత్రమో, ద్ధక ొల వవర  శ్ుో త్రములో లోకాత్ా యగునటియ వాన్నకత నమసొర స ా నవనన ." 

అన్న మహా భార్త్ము లో భీషా పిత్వమహయడు స ా తిసాా డు.  

శ్రుమద్వర మాయణము లో కూడవ "జగత్ార్వమ్ శ్రవర్మ్ త్ే" అన్న రావణ వథ్ త్ర్ువాత్ చత్ుర్ుాఖ బరహా 

శ్రురాముడిన్న స ా తిసాా డు.  

ప్రస ా త్ సందర్ూంలో కూడవ ద ాలోకాద ల  వ ైశ్ావనర్ున్న శిర్స ా మొదల ైన అవయవాల  అన్న చెప్ాడం పెైన 

చెప్ాబడిన శ్రు త్ుల ప్రకార్మే ఉననద్ధ త్ప్ా వేర్ు కాద .  

ఔప్మన ాడు మొదలగు మహర్ుి ల  అశ్వప్తిన్న "నీవిప్ుాడు వ ైశ్ావనరాత్ాన  ఉపాసించ చ నవనవు, ద్వన్నన్న 

గూర ు మాక  త్ెల ాము" అన్న పరా ర థంచేర్ు. అశ్వప్తి వార కత కొంత్ త్ెలిసి, కొంత్ త్ెలియక యుననదనీ గుహ ంచి, 

వార  నొకొొకొర న్న "ఇప్ుడు నీవు ద్ేన్నన్న వ ైశ్ావనరాత్ాగా ఉపాసించ చ నవనవు" అన్న ప్రశినంచి, వార్ు 

ఉపాసించ  చ నన ద ాలోకాద ల  వ ైశ్ావనరాత్ాక  ఆయా అవయవములగుట ఉప్ద్ేశించెన .  

పిదప్ వ ైశ్ావనర్ున్న సంప్ూర్ణ విభూతిన్న, త్ద పాసన వలన కల గు ఫలమున  ఉప్ద్ేశించెన .  

ఇకొడ ఈ సమసా విశ్వము ప్ర్మాత్ా శ్రవర్మనీ, ఆయన ఈ చేత్నవ చేత్నవలకన్ననటికీ అంత్రాత్ా అయ 

ఉంటాడన్న, ఆయన శ్రవర్మునందలి ఆయా భాగములన  ఉపాసన చేసినప్ుాడు ఆయన విశ్ేషమే అన్న 

త్ెలిసికొన్న ఉపాసన చేయవల ననీ,  ఒకొొకొ విశ్ేషమునే కాక ఆయన సంప్ూర్ణ విభూతి త్ెలిసికొన్న 

ఉపాసించ ట శ్ేుషీమనీ చెప్ాబడుత్ుననద్ధ.  
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న వువ చెపిానటలల  ఆయన శ్రవర్ భాగాలయన ద ాలోకాద ల , చేత్నవ చేత్నవల  మార్ుాల  అద్ే భావ 

వికారాల  ప ందడం, ఆయనలో లయమవడం, మళ్ళళ సృజింప్ బడడం మనక  త్ెలిసినద్ే. కాన్న ఆయనక  

మాత్రం ఆ వికారాల  వర ాంచవు అన్న మనం ఇంత్క  ముంద  చవలా సార్ుల  చెప్ుాక నవనము. 

నేన : "అగ నః వ ైశ్ావనర్ః" అన్న అంట ేఅగ నయ ేవ ైశ్ావనర్ుడు అన్న కద్వ, వాాకర్ణం ప్రకార్ము కూడవ, అకొడ 

అగ నః, వ ైశ్ావనర్ః అనన ఱ ండు ప్ద్వలూ, ఒకే విభకతా, వచనమూ, లింగము లో న ండ ిఒక ేవస ా వున  

సూచించినటలల  కద్వ! మఱి వ ైశ్ావనర్ుడు అంట ేఅగ న అన్న కాక ప్ర్మాత్ా అన్న ఎలా చెబుత్వము? 

మామయా: అంద కోసం త్ర్ువాత్ సూత్రము చూడవలి.  

అమా: ఏమిటి ఆ సూత్రము మామయాా! 

మామయా:  

"శ్బాా ద్ధభాః అంత్ఃప్రతిష్టాీ నవచు నతేి చనేన త్థవ 

దృషుయ ాప్ద్శే్ాదసంభవాత్ుార్ుషమపి చెైవమధయీత్ే.....1-2-27" 

అంట ే 

 

శ్బాా ద్ధభాః: అగ న శ్బాము వ ైశ్ావనర్ శ్బాముత్ో ఱ ండు శ్బాముల  ఒకొర నే చెబుత్ుననటలల  ఉప్యోగ ంప్ బడుట 

మొదలగు కార్ణముల చేత్ 
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అంత్ః ప్రతిష్టాీ నవత్ చ: వ ైశ్ావనర్ునక  "ప్ుర్ుష్ే అంత్ః ప్రతిష్ిీ త్మ్ వేద" అన్న  వ ైశ్ావనర్ున్న ప్ుర్ుషున్న లోప్ల 

యుండుట వంట ిసిథత్ుల  కూడ చెప్ాబడుట వలన కూడ 

చేత్: (వ ైశ్ావనర్ుడు ప్ర్మాత్ా కాదన్న)అన్ననచ  ో

న: అద్ధ సర  కాద  

త్థవ:అటలల  

దృషుయ ాప్ద్ేశ్ాత్: ఉపాసనమున  ఉప్ద్ేశించి యుండుట వలన  

అసంభవాత్: (కేవల జఞఠరాగ నకత ద ామూర్థత్వవద ల  ఉండుట) అసంభవము అగుట వలన(వ ైశ్ావనర్ుడు 

జఞఠరాగ న కాద  మఱియు) 

ఏనమ్: ఇత్న్నన్న 

ప్ుర్ుషమ్ అపి చ:ప్ుర్ుషున్నగాన  కూడ 

అధీయత్:ే ప్ఠ ంచ చ నవనర్ు 

అనగా  

శ్రు తి యంద  వ ైశ్ావనర్ అన  ప్దము, అగ న యన  ప్దము ఒకొర నే  చెబుత్ుననటలల  ఉప్యోగ ంచబడడం 

వలననూ, వ ైశ్ావనర్ుడు ప్ుర్ుషున్న లోప్ల న ండువాన్నగా "ప్ుర్ుష అంత్ః ప్రతిష్ిీ త్మ్ వేద" మొదలగు 

వాకాముల  చెప్ాడం వలననూ వ ైశ్ావనర్ుడు ప్ర్మాత్ా కాదన్న చెప్ారాద . ఎంద కంటే వ ైశ్ావనర్ున్న 

జఞఠరాగ న శ్రవర్ున్నగా ఉపాసించ వల నన్న ఉప్ద్ేశింప్ బడుట వలననూ, జఞఠరాగ నకత ద ాలోకాద ల  మూరాి ద్ధ 

అవయవములగుట అసంభవమగుట చేత్న , వాజసనేయ సంహ త్ యంద వ ైశ్ావనర్ున్న "ప్ుర్ుషు"న్న గా 

ప్ఠ ంప్బడుట చేత్నూ వ ైశ్ావనర్ుడంటే ప్ర్మాత్ాయే  
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అమా: కొంచెం వివర ంచండి మామయాా! 

అసల  ఈ సూత్రంలోనే ఉనవనయమాా సంద్ేహాల , సమాధవనవలూన .  

1. సంద్ేహము: "వ ైశ్ావనరోపాసన సందర్ూంలో "స ఏషః అగ నః వ ైశ్ావనర్ః" అన్న ప్రయోగ ంచినప్ుాడు, ఆ ఱ ండు 

ప్ద్వలూ ఒకే లింగమూ, ఒక ేవచనమూ, ఒక ేవిభకతా కలిగ  "ద్వశ్ర్థధ రాముడు" అననటలల  ఆ ఱ ండు ప్ద్వలూ 

ఒకర కే వర ాసాా య త్ప్ా అగ న అంటే ఒకడూ, వ ైశ్ావనర్ుడంటే వేరొకడూ అన్న అర్థం చెప్ుాకోకూడద  కద్వ!  

సమాధవనము: అలా చెప్ుాకో కూడద . ఇకొడ వ ైశ్ావనర్ుడు తిరలోక శ్రవర్ుడుగా చెప్ాబడినవడు . జఠరాగ నన్న 

తిరలోక శ్రవర్ున్నగా చెప్ుాకోలేము. అంద వలన ఇకొడ "అగ నః వ ైశ్ావనర్ః" అంటే అగ న శ్రవర్ుడెైన వ ైశ్ావనర్ుడు 

అన్న అర్థము. భగవద్ీా త్లో ప్ర్మాత్ా 

 "అహమ్ వ ైశ్ావనరో భూత్వవ పరా ణ నవమ్ ద్ేహమాశిుత్ః  

పరా ణవపాన సమాయుకోా  ప్చవమాననమ్ చత్ుర వధమ్" 

అన్న ఉదర్మునంద  జఞఠరాగ న శ్రవర్ుడెై పరా ణుల ద్ేహముల నవశ్ుయంచి యుండి, పరా ణవపాన వాయువులత్ో 

గూడియుననవాడెై నవల ా  విధముల అననమున  ప్చనము చేయుచ నవనన " అన్న త్వన ేచెప్ుాక నవనడు 

కద్వ! కన క జఞఠరాగ న విశిషుయ డెైన ప్ర్మాత్ా ఉపాసనమే ఇకొడ చెప్ాబడుత్ోంద్ధ. 

2. సంద్ేహము: ఇకొడ "హృదయమ్ గార్హప్త్ాః, మనః అనవవహార్ా ప్చనః, ఆసామావహనీయః" 

అన్న వ ైశ్ావనర్ున్న హృదయము గార్హప్త్వాగ న, మనస ా దక్షిణవగ న, ముఖము ఆహవనీయాగ న అన చ  

వ ైశ్ావనర్ున్న హృదయాద్ధ సాథ నవల  అగ న త్రయము అన్న చెబుత్ునవనర్ు. అలాగే  
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"త్దాదూకామ్ ప్రథ్మమాగచేితా్ద్ోి మీయమ్ సయామ్ ప్రథ్మాహయతిమ్ జుహయయాత్వా మ్ జుహయయాత్వరాణేతి 

సావహా ఇతి" మొదల ైన వాకాాలలో "ఏ అననము మొదట లోన్నకత పో వునో అద్ధ పరా ణవహయతి. మొదట 

ఆహయతిన్న "పరా ణవయ సావహా" అన  మంత్రముత్ో ఆహయతి నీయవల న ".  

అన టచ ేవ ైశ్ావనర్ుడు పరా ణవహయత్ుల న ంచ  సాథ నముగా త్ెలియవస ా నవనడు.  

అలాగే "స యో గా త్మేవ అగ నమ్ వ ైశ్ావనర్మ్ ప్ుర్ుష విదమ్ ప్ుర్ుష్ే అంత్ః ప్రతిష్ిీ త్మ్ వేద" అనగా 

"ఎవడ ీవ ైశ్ావనర్ున్న ప్ుర్ుషున్న వంట ివాన్నగన , ప్ుర్ుషున్న లోప్ల న ంచబడిన వాన్నగన  

ఉపాసించ చ నవనడో" అన  వాకామున వ ైశ్ావనర్ున్న ప్ుర్ుషున్న లోప్లన ండువాన్నగ చెబుత్ునవనర్ు.  

అంట ేఈ వ ైశ్ావనర్ున్న శ్రవర్ము అగ న త్రయము అన్న ఒక చోట, పరా ణవహయత్ుల కాధవర్మన్న మరొక చోట, 

ప్ుర్ుషున్న లోప్ల న ండు జఞఠరాగ నగా ఇంకొక చోట చెప్ాడం జర గ ంద్ధ. ఈ మూడు ప్ర్మాత్ాక  ఎలా 

వర ాసాా య! 

సమాధవనము: ఇంత్క  ముంద  అన క ననటలల  అగ న త్రయము శ్రవర్ముగా కలవాడు ప్ర్మాత్ాయ.ే 

"పరా ణవపాన సమాయుకాః" అన్న భగవాన డే చెప్ుాకొన్న నటలల  పరా ణవహయత్ులకాధవర్మ ైనవాడున  

ప్ర్మాత్ాయ.ే  

"అహమ్ వ ైశ్ావనరో భూత్వవ" అన్ననటలల  ప్ుర్ుషుల లోప్ల వ ైశ్ావనర్ుడుగా ప్ర్మాత్ా చేర  యుండున  కన క 

ఇకొడ చెప్ాబడిన వాడు ప్ర్మాత్ాయే 

3. "స ఏషః అగ నః వ ైశ్ావనర్ః ప్ుర్ుషః" అంట ేఇత్డు అగ న, వ ైశ్ావనర్ుడు, ప్ుర్ుషుడు అనగా ఈ ప్ుర్ుషుడు 

ఎవడు? 

సమాధవనము: "సహసర శ్రరాి  ప్ుర్ుషః" అన్నయున  ప్ుర్ుష ఏవేదమ్ సర్వమ్" అన్నయున  "వేద్వహమేత్మ్ 

ప్ుర్ుషమ్ మహాంత్మ్" అన్నయున  చవలా చోటల  ప్ుర్ుష శ్బావాచ ాడు భగవాన డే అన్న శ్రు తి చెబుత్ోంద్ధ కద్వ. 
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ఈ సందర్ూంలో కూడవ ద ాలోకాద ల  మూరాి ద్ధ అవయవముల గా వర ాంచేద్ధ ప్ర్మాత్ాక  త్ప్ా జఠరాగ నకత 

కాద .  

కన క ఇకొడ వ ైశ్ావనర్ున్నగా చెప్ాబడుత్ుననద్ధ ప్ర్మాత్ాయే 

నేన : అయత్ే వ ైశ్ావనర్ అంట ేమర యొక ద్ేవత్వ విశ్ేషమో, ప్ంచ భూత్ములలో ఒకటో కూడవ కాద్వ! 

మామయా: ఆ విషయము త్ర్ువాతి సూత్రములో వివర స ా నవనర్ు  

అమా: ఏమిటా సూత్రము మామయాా! 

మామయా:  

"అత్ ఏవ న ద్వేత్వ భూత్మ్ చ....1-2-28" 

అంట ే 

అత్ ఏవ: అంద వలననే(వ ైశ్ావనర్ుడు) 

ద్ేవత్వ: ఇంద్వర ద్ధ ద్ేవత్లలో ఒకొట ివల  మర యొక ద్ేవత్వ విశ్ేషమో 

భూత్మ్ చ: ప్ంచ భూత్ములలో ఒకొటయన అగ నయో  

న: కాద  

 

అనగా 
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అంద  వలననే వ ైశ్ావనర్ుడు ఒక ఇంద్వర ద లలో ఒకడెైన మర యొక ద్ేవత్వ విశ్ేషమో, ప్ంచ భూత్ములలో 

ఒకొటయన అగ నయో కాద .  

అమా: కొంచెం వివర ంచండి మామయాా! 

మామయా: ఇంత్క  ముంద  చెపిాన కార్ణవలే వ ైశ్ావనర్ శ్బాము ప్ర్మాత్ాన  త్ప్ా, మర యొక ద్ేవత్వ 

విశ్ేష్టానోన, ప్ంచ భూత్వలలో ఒకటిగా ఉండే కాద  అన్న చెప్ాడవన్నకీ వర ాసాా య. సాక్షాత్ూా  కృషణ  ప్ర్మాత్ా 

"అహమ్ వ ైశ్ావనరో భూత్వవ.." అన్న చెపిాన త్ర్ువాత్ మఱ ిసంద్ేహమేముంద్ధ. అయనవ ఈ సందర్ూము 

ప్ర్బరహా గుర ంచీ, బరహావిదా అయన వ ైశ్ావనర్ విదా గుర ంచీ, త్త్ఫలిత్ముగా సమసా పాప్క్షయమయ, 

ఉతా్మ ప్ద్వన్నన ప ందడం గుర ంచీ కద్వ!  

అంద వలన ఇకొడ వ ైశ్ావనర్ుడంటే ప్ర్మాత్ా త్ప్ా ద్ేవత్వ విశ్ేషము, ప్ంచ భూత్వలలో ఒకట ీఅన్న కాద .  

నేన :అంట ేఇకొడ వ ైశ్ావనర్ ప్దము అగ నన్న చెప్ాడం లేదంటారా! 

మామయా: వ ైశ్ావనర్ శ్బాము అగ న అన్న చెపిానవ విరోధము లేదంటలనవనర్ు త్ర్ువాత్ సూత్రములో.  

అమా: ఏమిటి ఆ సూత్రము మామయా! 

మామయా:  

"సాక్షాదపి అవిరోధమ్ జెైమిన్న....1-2-29" 

 

అంట ే 
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సాక్షాదప:ి అగ న శ్బాము సాక్షాత్ూా  ప్ర్మాత్ా అన్న చెపిానవ 

అవిరోధమ్: విరోధము లేదన్న 

జెైమిన్న: జెైమిన్న త్లంచ చ నవనడు 

అనగా 

సాక్షాత్ుా గా అగ న శ్బాము ప్ర్మాత్ా అన్న అర్థము చెప్ుాక నవన విరోధము లేదన్న జెైమిన్న 

ఆచవర్ుాడు(అభిపరా యము) 

అమా: ఇకొడ జెైమిన్న అంటే బాదరాయణున్న శిషుాలయన జెైమిన్న యేనవ! అలా అయత్ ేత్న శిషుాన్న 

అభిపరా యాన్నన ప్రమాణంగా చూపిస ా నవనరా వాాస ల వార్ు? 

మామయా: ఇకొడ జెైమిన్న అంట ేబాదరాయణుల శిషుాలే. అద్ే వార  గొప్ాదనము. త్న శిషుాలే అన్న 

చ లకన భావముండద  గొప్ా వార కత. సత్వాన్నన సత్ాముగా అంగవకర ంచి, ఆదర ంచగల వార్ు, వార్ు. 

ఇంత్క  ముంద  వ ైశ్ావనర్ుడు అంట ేజఞఠరాగ న శ్రవర్ుడన్న అంద వలన త్ద్ధవశిషుయ డయన ప్ర్మాత్ా అన్న 

చెపేార్ు. ఇంక, వ ైశ్ావనర్ శ్బాము, సాక్షాత్ూా  అగ న శ్బా వాచ ాన్న సూచించినవ అంద లో విరోధము లేదన్న 

జెైమిన్న అంటలననటలల  చెబుత్ునవనర్ు ఇకొడ.  

"అగేు నయతీతి అగ నః" అన  వుాత్ాతాి ప్రకార్ము "ముంద క  తీస కొన్న పో వునద్ధ/ పో వువాడు" లేద్వ 

"సనవారా్మున చివర  వర్క  అనగా ప్ర్మ ప్దము వర్క  తీస కొన్న పో వువాడు లేద్వ సమసా నర్ులన  

పాలించ వాడు" అన్న అర్థము కద్వ. అటియవాడు ప్ర్మాత్ాయే కద్వ.  

"అగేన స ప్థవ రాయే అసాాన్ 
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విశ్ావన్న ద్ేవ! వయునవన్న విద్వవన్..." 

అన్న ఈశ్ావాసో ాప్న్నషత్ లో ఓ ప్ర్మాత్వా! మముాలన  సనవారా్ముత్ో న్నననర ుంచ టక , అన కూలమగు 

ఐశ్వర్ాము ప ంద టక  ప్రవర ాంప్ చేయుము" అన్న అననచోట అగ న అనగా ప్ర్మాత్ాయే కద్వ.  

వ ైశ్ావనర్ శ్బామునక  వుాత్ాతాి బటియ "విశ్ావన్ నరాన్ నయతీతి విశ్ావనర్ః " "విశ్వమున , నర్ులన  

ముంద క  సనవారా్ములో నడిపించేద్ధ" అన్న అద్ే అర్థము.  

సమసా నర్ులక  సనవారా్ము ప్రసాద్ధంచి, ప్రకృషయప్దము నీయుట గాన్న, పాలించ ట గాన్న ఆ ప్ర్మాత్ాక ే

చెంద త్ుంద్ధ.  

ఈ కార్ణము వలన వ ైశ్ావనర్ శ్బాము అగ నన్న సూచించినవ ద్వన్నకత ప్ర్మాత్ా అనే అర్థము.  

నేన : ఇంద్వకా ఒక ప్రశ్నక  సమాధవనము చెప్ాలేద  మామయాా, ఇలా అవయవాలత్ో ఉనన శ్రవర్ము 

కలవాడు అంటే ప్ర్బరహాప్ర మిత్ం, ప్ర చిిననం అయపో త్ుంద్ధ కద్వ, ప్ర్మాత్ా ప్ర చిిన నడన్న ఎలా 

చెబుత్వము? 

మామయా: ద్వన్నకత త్ర్ువాత్ సూత్రము చూడవలి మఱ.ి 

అమా: ఏమిటి ఆసూత్రము మామయాా! 

మామయా:  

"అభివాకేా ః ఇతి ఆశ్ార్థ్ాః...1-2-30" 

అంట ే 
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అభివాకేాః:(ప్ర్బరహాము ద ాలోకాద లత్ో సంబంధధంచినదన్న ద ాలోకాద ల  అవయవముల గా కలిగ నదన్న 

చెప్ుాట ఉపాసక న్నకత) త్ెలియ వచ ుటక ,  

అశ్ార్థ్ాః: (అన్న) అశ్ార్థ్ ాడు(అభిపరా యము). 

అనగా 

"ఉపాసక న్నకత ధవాన సౌకర్ాము కలాించ టక  ప్ర్మాత్ాక  ద ాలోకాద ల  శ్రవరావయవాల గా శ్రు తి యంద  

చెప్ాబడినవి" అన నద్ధ అశ్ార్థవాచవర్ుాల వార  అభిపరా యము.  

అమా: కొంచెం వివర ంచండి మామయాా! 

మామయా: ఇప్ుాడు సంద్ేహము ఏమిటంటే, ఈ విశ్వంలో చేత్నవ, చేత్నవల  గాన్న, ద ాలోకాద ల  కాన్న 

ప్ర్మాత్ా అవయవాల , శ్రవర్ము అంటే అవి అనీన ఒకప్ుాడు సృష్ియంచబడినవి, అంటే కాల 

సంబంధముననవి, అంత్ే కాక, ప్ర చిుననమ ైనవి, అంట ేఅనంత్త్వము వీటికత చెప్ాలేము. "సత్ామ్, 

అనంత్మ్ బరహా " అనబడే ప్ర్బరహా క  ఈ గుణవల  ఇకొడ వర ాంప్ చేయలేము.  

ద్ీన్నకత అశ్ార్థవాచవర్ుాల వార  సమాధవనము, ప్ర్మాత్ా యొకొ ఉపాసక ల సౌలభాము కొర్క  శ్రు తి 

యంద  ఆ విధంగా చెప్ాబడినద్ధ అన్న. అనంత్ము, అవాయము అంటే మనస ా త్ో కూడవ ఊహ ంప్ శ్కాము 

కాన్నద్ధ కద్వ, అలాంటి ద్వన్నన్న ఎలా ధవాన్నసాా ము. ధవాన్నంచడవన్నకత ఆలంబనమ ైన శ్రభాశ్ుయమ ైన ద్ధవా మంగళ్ 

విగుహము కావాలి కద్వ. భగవాన డు త్న ద్ధవా మంగళ్ విగుహాన్నన మున ల , యోగుల  కూడవ దర శంచలేర్ు, 

కాన్న నీకోసం చూపిసాా న  అన్న త్న విశ్వర్భపాన్నన చూపించేడు, ద్వన్న అర్థము ఆయన సవర్భప్ము 

ప్ర మిత్మ ైనద్,ీ ప్ర చిిననమ ైనద్ీ అన్న కాద .  
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న వువ గంగా నద్ధకో, సముద్వర న్నకో సాననవనకత వ ళ్ళళ లోత్ు లేన్న ఒక చినన పాయలో సాననం చేసి వచిు, 

గంగానద్ధ అనవన సముదరమనవన నవక  త్ెలిసిపో యంద్ధ, ఇంత్ంత్ మాత్రమేనన్న, అన్న అంట ేసబబు కాద  కద్వ. 

కాన్న ఆ లోత్ు ఎక ొవ లేన్న చినన పాయ న వువ సాననము చేయడవన్నకత కావాలి. అలాగే ఉపాసన చేయడవన్నకత 

ప్ర మిత్మ ైన మన బుద్ధి  సౌకరాార్థము మనము ఊహ ంచ కోగల ద్ధవా మంగళ్ విగుహము కావాలి. 

అంద కోసం శ్రు తి అలా చెప్ాడం జర గ ంద్ధ అంటార్ు అశ్ార్థవాచవర్ుాలవార్ు.  

నేన : మఱి ప్రహాల ద డు, ఆళ్యవర్ుల  వాళ్ళళ ప్ర్మాత్ాన   అన భవించేర్ు అంట?ే 

మామయా: వాళ్ళకీ అంత్ే. న వువ హర ద్వవర్ లో గంగా సాననము చేసేా  నీ అన భవము ఒకలాగు, నేన  

కాశ్రలో చేసేా  నవ అన భవము ఒకలాగు ఉండవచ ున  కద్వ, కొంచెం సూథ లమ ైన ఉద్వహర్ణమన కో. అలా 

ఆయా భక ా లక , ఆయా సందరాూలలో అన భవాల  వేర్ుగా ఉండవచ ున , కాన్న ప్ర్మాత్ా యొకొ 

సవర్భప్, ర్భప్,  గుణ, వ ైభవ, ఐశ్వరాాద ల  మొతా్ం త్ెలియడం అసంభవము అననమాట కూడవ శ్రు త్ే 

చెపిాంద్ధ కద్వ, "యత్ో వాచః న్నవరా్ంత్ే అపరా ప్ా మనసా సహ" అన్న.  

అంద వలన ఇకొడ ప్ర్మాత్ాక  ద ాలోకాద ల సంబంధము చెప్ాడం ఉపాసక సౌలభాాన్నకన్న 

అశ్ార్థవాచవర్ుాల అభిపరా యము.  

నేన : "యసేా వత్మేవమ్" అన్న ఏత్మేవమ్ అన్న "ఇత్న్నన్న ఇటలల " అంట ేప్ుర్ుషున్నగా చెపిా అత్న్నన్న సర్వ 

లోకాలలో, భూత్వలలో ఉపాసక డు "అననమతాి" అన్న అననము తిన చ నవనడు" అన్న చెప్ాడవన్నకత అర్థం 

ఏమిట?ి 

మామయా: ఆ వివరాలక  త్ర్ువాత్ సూత్రము చూడవలి.  
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అమా: ఏమిటి ఆ సూత్రము మామయాా! 

మామయా:  

"అన సాృత్ేః బాదర ః....1-2-32" 

అంట ే 

అన సాృతే్ః: ఇటలల  భావించి ఉపాసించ టకన్న 

బాదర ః: బాదరాచవర్ుాడు 

(త్లచ చ నవనడు) 

అనగా 

ఉపాసనమునక  ప్ర్బరహాము అటియదన్న చెపిానటలల  శ్రు బాదరాచవర్ుాల  త్లచ చ నవనర్ు. 

అమా: కొంచెం వివర ంచండి మామయాా! 

మామయా: అశ్ార్థవాచవర్ుాల వార  వల నే శ్రు బాదరా చవర్ుాల  కూడవ ఉపాసనవ సౌలభాము కొఱకే 

ప్ర్బరహాన  శ్రు త్ుల  ప్ుర్ుష్టాకార్ున్నగా వర ణంచినదన్న అభిపరా య ప్డినవర్ు.  

"యసేా వత్మేవమ్ పరా ద్ేశ్ మాత్రమ్ అభివిమానమాత్వానమ్ వ ైశ్ావనర్మ్ ఉపాసాే స సరేవషు లోకేషు సరేవషు 

భూత్ేషు సరేవషు ఆత్ాస  అననమ్ అతాి"  

అనగా "ఎవడంత్టన  వాాపించియుండువాడున , అవధధ లేన్నవాడున  అగు వ ైశ్ావనరాత్ాన  ఇంత్క  

ముంద  త్ెలిానటలల  ప్ుర్ుష్టాకార్ున్నగా ఉపాసించ చ నవనడో  అత్డు సర్వలోకములంద న , సర్వ 
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భూత్ములయంద న , సరావత్ాల యంద న , అననమున  తిన చ నవనడు" అంటే ఆ 

అనవధధకానంద్వదాతిశ్యము కల వ ైశ్ావనర్ున్న ఎవడు ప్ుర్ుష్టాకార్ున్నగా ఉపాసించ చ నవనడో  అత్డు సర్వ 

లోకములయంద , సర్వ భూత్ములయంద , సర్వఆత్ాలయంద  ప్ర్మాత్ానే అన భవించ చ నవనడు" 

అంట ేఆ ఉపాసక డు సమసా విశ్వమునంద , చేత్నవచేత్నముల యంద  ఆత్ాగా చేర  యునన ప్ర్మాత్ానే 

అన భవించ చ ండున  అన్న అర్థము. ఇకొడ "అననము" అంటే ముముక్ క్షవులక  త్వాజామ ైన 

ఐహ కాన భవాల  కాక ప్ర్మాత్వాన భవము అన్న త్ెల స కోవాలి. 

నేన : నవక  వ ైశ్ావనర్ుడంటే ప్ర్మాత్ేా, ఉపాసనవ సౌలభాంకోసమే శ్రవర్ంత్ో చెపేార్ు అన్న అర్థమయంద్ధ. 

కాన్న ఒక విషయం అర్థం కాలేద . అత్న్న వక్షసథలాన్నన అగ న గుండముగా భావించడం, శ్రవర్ భాగాల  

అగునల గా భావించడం అద్ీన్న. అంట ేయజఞం చేస ా ననప్ుాడు ఆయన గుండె వేద్ధ అన కొన్న చేయాలా? 

మామయా: ఆ వివరాలక  త్ర్ువాతి సూత్రము త్ెల స కోవాలి  

అమా: ఏమిటా సూత్రము మామయాా 

మామయా:  

"సంప్త్ేా ః ఇతి జెైమిన్నః త్థవ హ  దర్శయతి....1-2-32" 

అంటే 

సంప్త్ేా ః:అగ నహో త్ర భావము కల గ చేయుటక   

ఇతి:వక్షఃసథలము మొదలగునవి అగ నగుండము మొదలగునవిగా చెప్ాబడెనన్న 
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జెైమిన్నః: జెైమిన్న మున్న(త్లచ  చ నవనడు) 

త్థవహ :అటేల  కద్వ 

దర్శయతి:(శ్రు తియు) త్ెల ప్ుచ ననద్ధ 

అమా: కొంచెం వివర ంచండి మామయాా! 

మామయా:  

"సంప్త్ేా ః ఇతి జెైమిన్నః త్థవ హ  దర్శయతి....1-2-32" 

అంటే 

సంప్త్ేా ః:అగ నహో త్ర భావము కల గ చేయుటక   

ఇతి:వక్షఃసథలము మొదలగునవి అగ నగుండము మొదలగునవిగా చెప్ాబడెనన్న 

జెైమిన్నః: జెైమిన్న మున్న(త్లచ  చ నవనడు) 

త్థవహ :అటేల  కద్వ 

దర్శయతి:(శ్రు తియు) త్ెల ప్ుచ ననద్ధ 

అనగా 

వ ైశ్ావనర్ున్నకత అగ న భావము కల గ జేయుటక గా అత్న్న వక్షఃసథలము మొదలగునవి అగ న గుండము 

మొదలగునవిగా చెప్ాబడెన . శ్రు తి కూడ అటేల  త్ెల ప్ుచ ననద్ధ.  

అమా: కొంచెం వివర ంచండి మామయాా! 



138 
 

మామయా: బరహా విదా అంటే యజఞము లాంటిద్ేనమాా. "యజ ద్ేవ ప్ూజఞయామ్" అన్న కద్వ. ఇవి ఆంత్ర్ 

యజఞఞ ల , ఉపాసనవ ప్ూర్వకమ ైనవి.  

ఒక విధమ ైన యజఞఞ ల వరవాకర్ణములో యజఞఞ ల  సావధవాయ యజఞము, జప్ యజఞము, కర్ా యజఞము, 

మానస యజఞము అన్న నవల గు ర్కాల . అంద లో కర్ా యజఞముగృహా యజఞఞ ల , శ్ుౌ త్ యజఞఞ ల  అన్న ఱ ండు 

ర్కాల . గృహా యజఞఞ ల  మనక , మన క టలంబ సంక్షేమాన్నకత చేసేవి. భగవద్ీా త్లో చెప్ాబడిన ప్ంచ మహా 

యజఞఞ ల  ఇంకా పాక యజఞము, హవిర్ాజఞము ...ఇవనీన గృహా యజఞఞ ల . శ్ుౌ త్ యజఞఞ ల  విశ్వ క్షేమము కోసం 

చేసేవి. సావధవాయ యజఞము అంట ేవేద్వధాయనము, వేద్వలన  బో ధధంచడం అద్ీన్న. జప్ యజఞము 

మంత్రజప్ం చేయడం, మానస యజఞము అంట ేధవానము చేయడం అన్న మనక  త్ెల స న . ఇంక దరవా, 

యజఞఞ లూ, త్పో  యజఞఞ ల  అంటూ వేరేవర్ు ర్కాల  కూడవ చెబుత్వర్ు కొంత్ మంద్ధ అవీ వీటిలో భాగమే 

అంటార్ు, మర  కొంత్ మంద్ధ అవి వేర్ు అన్న అంటార్ు.  

ఇదంత్వ ఎంద క  చెబుత్ునవనన  అంట ేమనక  మన శ్ాసాా ో ల  మనం న్నత్ాం ఆచర ంచే కర్ాలన  కూడవ యజఞ 

విధవనంలో ఎలా ఆచర ంచవలో నేర ాంద్ధ. మనం రోజూ చేసే సాపాటల అద్ే ఆహార్ సీవకార్ము కూడవ ఒక 

యజఞమే. మఱ ిద్వన్నకత ఉపాసన చేయబడ ేద్ెైవము, యజఞ దరవాాల , అగునల , విధవనము అనీన కావాలి కద్వ. 

అద్ ేచెబుత్ునవనర్ు ఇకొడ. ద్వన్నకత ఉపాసన చేయ బడే ద్ెైవము ప్ర్మాత్ా అయన వ ైశ్ావనర్ుడు. 

వక్షఃసథలము వేద్ధక, ముఖము ఆహవనీయాగ న, హృదయము గార్హప్త్వాగ న, మనస ా దక్షిణవగ న... ఇలా వివిధ 

అవయవాలే ఆయా అగునలూ, ప్ర కరాలూ అవీన్న. మనము తీస కొనే పరా ణవహయత్ులే అర ాంచబడే 

ఆహయత్ుల .  

త్ెైతాిరవయ ఉప్న్నషత్ లో కూడవ ఇలాగే "త్సా ఏవమ్ విద షః యజఞసా.." అన్న పరా ర్ంభించి "ఆత్వా 

యజమానమ్, శ్ుద్వి  ప్తినః, శ్రవర్మ్ ఇధామ్, త్ప్ః అగ నః, వాక్ దక్షిణవ...." అన్న ఇద్ే  ర్కంగా చెబుత్ుంద్ధ.  
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ఈ ర్కంగా మన న్నత్ా కర్ాలన  జఞఞ నమారా్ంత్ో ముడి వేసి, త్ద్వవరా భకతాన్న, ప్ర్మాత్వాన గుహాన్నన చేకూరేు 

ప్దిత్ుల  మన శ్ాసాా ో ల  మనక  చెబుత్ునవనయ.  

నేన : కర్ా, జఞఞ నము వేర్ు కాద్వ, వాటికత ముడి వేయడం సబబేనవ? 

మామయా: మన సిద్వి ంత్ము చెపేాద్ధ కర్ా, జఞఞ న సముచుయము, త్ద్వవరా భకతా. ఇవి అంగాంగవ 

సంబంధముత్ో ఉంటాయ. అంటే మనం కర్ాలన  యజఞముల గా అంట ేద్ేవ ప్ూజల గా సంభావించి, వాటికత 

ఉపాసన అన ేప్ర్మాత్ా ధవానము ముడి వేయాలననమాట. అంద క ేఈశ్ావసో ాప్న్నషత్ "విద్వాంచ 

అవిద్వాంచ ....ఉభయమ్ సహ" అన్న కర్ా, జఞఞ నము కూడవ కావాలి అన్న చెబుత్ుంద్ధ. 

ఇంక ప్రస ా త్ విషయాన్నకత వసేా  "ద ాలోకము మొదల ైనవనీన శ్రవర్ముగా కలవాడయన ప్ర్మాత్ాయే అగు 

వ ైశ్ావనర్ున్న ఆరాధధంచ టక  ఉపాసక లచే ద్ధనద్ధనము అన ష్ిీ ంప్బడునటియ  పరా ణవహయత్ులక  అగ నహో త్ర 

కర్ాత్వము కల గ జేయుటక  వక్షఃసథలము మొదలగునవి అగ న గుండము మొదలగునవిగా ఇకొడ 

ఉప్ద్ేశింప్బడినద్ధ" అన్న జెైమినవాచవర్ుాల  త్లచ చ నవనర్ు అన్న అర్థము. ఇటియ భావనము, ధవానము 

లేక ండవ చేసేా  నషయము ఏమిటి అంటే "అద్ధ న్నప్ుా లేక ండవ ఉనన బూడిదలో హోమము చేసినటలల  

న్నర్ుప్యోగమన్ననీన" చేసేా  వచేు లాభము ఏమిటంటే "పాపాలనీన న్నప్ుాలో వేసిన దూద్ధలా భసామ ై పోయ, 

అటియ ఉపాసక డు సమసా లోకముల యంద , భూత్ములయంద , ఆత్ాలయంద  ప్ర్మాత్ాన  దర శంచి 

అన భవించి, ఆనంద్ధసూా ంటాడు అన్ననీన" చెపేార్ు. భగవద్ీా త్లో కూడవ చెబుత్వర్ు కద్వ సర్వమూ 

బరహాాత్ాకమే అన్న.నేన : అంటే మనము తీస కొనే పరా ణవహయత్ులన  మనలో ప్ర్మాత్ా వ ైశ్ావనర్ుడుగా 

ఉనవనడన ేజఞఞ నంత్ో ఆయనక  ఆహయత్ుల గా తీస కోవాలననమాట.  

మామయా: ఈ విషయానేన ఇంకా వివర స ా నవనర్ు త్ర్ువాతి సూత్రంలో.  
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అమా: ఏమిటా సూత్రం మామయాా! 

మామయా:  

"ఆమనంతి చెైనమసిాన్...1-2-33" 

అంటే 

అసిాన్: ఈ ఉపాసక న్న శ్రవర్మున 

ఆమనంతి: (వ ైశ్ావనర్ున్న పరా ణవహయత్వాధవర్ముగా) చెప్ాబడినద్ధ.  

అనగా 

వ ైశ్ావనర్ున్న ఉపాసక న్న శ్రవర్ము పరా ణవహయత్ులకాధవర్ముగా న ండు వాన్నన్నగా చెప్ాబడుత్ోంద్ధ.  

అమా: కొంచెం వివర ంచండి మామయాా! 

మామయా: ఈ వాకాాలలో ప్ర్మ ప్ుర్ుషుడున , ద ాలోకాద లత్ో కూడి యునన వ ైశ్ావనర్ున్న యొకొ 

ఉపాసక న్నకత వ ైశ్ావనర్ున్న ఉపాసనము విధధంచి, బరహా పరా పిాన్న త్త్ఫలముగా న ప్ద్ేశించేర్ు. ఇటియ 

వ ైశ్ావనరోపాసనక  అంగ భూత్మ ైన వస ా వుగా ఉప్ద్ేశింప్బడిన వ ైశ్ావనర్ున్న కవయవభూత్ముల , 

స త్ేజస ా, విశ్వర్భప్ుడు మొదలగు పేర్ుల  గల అగ న, ఆద్ధత్ుాడు మొదల ైనవాటిన్న ఉపాసక న్న శిర్స ా 

మొదలగు అవయవముల యంద  ఆపాద్ధంచ చ నవనర్ు. ఇటలల  ఉపాసక డు త్ెైలీోకా శ్రవర్ుడున , 

ప్ర్మాత్ాయు నగు వ ైశ్ావనర్ున్న త్న శ్రవర్మునంద ంచబడిన వాన్నన్నగా అన సంధధంచ కొన్న త్న 

వక్షఃసథలము, రోమముల , హృదయము, మనస ా, ముఖము ఇవి కుమేణ వ ైశ్ావనర్ున్నయొకొ వేద్ధక, బర హ, 
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గార్హప్త్ాము, దక్షిణవగ న, ఆహవనీయాగ న అనబడు అగ నహో త్రో ప్కర్ణముల గ భావించి పరా ణవహయత్ులన  

అగ న హో త్ర కర్ాముగా భావించి ద్వన్నత్ో ప్ర్మాత్ాయగు వ ైశ్ావనర్ున్న ఉపాసించ వల నన్న ఈ శ్రు తి వాకాాల  

ఉప్ద్ేశిస ా నవనయ. కన క ప్ర్మాత్ాయ ేవ ైశ్ావనర్ుడన్న త్ెలిసి పరా ణవహయత్ులత్ో అగ నహో త్ర కర్ాము 

న్నర్వర ాంచ వల నన్న ద్ీన్న సారాంశ్ము. 

అమా: మనం రోజూ చేసే సాపాటలకత అంత్టి ప్ర్మార్థము ఉననదననమాట.  

బాగుంద్ధ మామయాా, ఈ అధధకర్ణములో ఛవంద్ోగోాప్న్నషత్ లో వ ైశ్ావనర్ విదాలో చెప్ాబడిన వ ైశ్ావనర్శ్బా 

వాచ ాన్నకత ప్ర్మాత్ా ధర్ాముల  చెపిా యుండుట వలన ప్ంచ భూత్వలలో ఒకటెైన అగ నయో, మరొక ద్ేవత్వ 

విశ్ేషమో, జఠరాగ నయో కాక ఈ వ ైశ్ావనర్ శ్బా వాచ ాడు ప్ర్మాత్ాయ ేఅన్ననీన, ద ాలోకాద ల  ఆయన 

శ్రవర్ము అన్న చెప్ాడం వలన కూడవ అత్డు ప్ర్మాత్ా అనే త్ెల సాో ందనీ, "అగ నఃవ ైశ్ావనర్ః " అన్న 

చెపిానప్ుాడు ద ాలోకాద ల  అవయవముల గా కల త్ెైలీోకా శ్రవర్త్వము జఠరాగ నకత అసంభవము కన క 

జఠర్ అగ న శ్రవర్ుడెైన వ ైశ్ావనర్ుడు ప్ర్మాత్ా అనే ఇకొడ అర్థము చెప్ుాకోవాలన్న, ఇద్ే కార్ణవల వలన  

వ ైశ్ావనర్ శ్బా వాచ ాడు మరొక ద్ేవత్వ విశ్ేషమో, ప్ంచ భూత్వలలో ఒకటో కాదన్న, ఒక వేళ్ వ ైశ్ావనర్ శ్బా 

వాచ ాడు అగ న అన క నవన, "అగేు నయతి" అన  వుాత్ాతాి అర్థము ప్రకార్మూ, ఇకొడ అగ న ప్ర్మాత్ేా 

కన క విరోధము లేదన్న జెైమిన్న ఆచవర్ుాన్న అభిపరా యమనీ, ఆశ్ార్థ్ ాన్న అభిపరా యము "ద ాలోకాద ల  

వ ైశ్ావనర్ున్న అవయవాల  అన్న శ్రు తి మన ఉపాసనవ సౌలభాము కోసం చెబుత్ుందనీ", బాదర  కూడ అద్ే 

అభిపరా యముత్ో "అటియ  వ ైశ్ావనర్ున్న ఉపాసక డు సమసా లోకములయంద , భూత్ములయంద ,ఆత్ాల 

యంద  ప్ర్మాత్ానే అన భవించ నన్న అర్థం చెపేాడన్న", అటియ వ ైశ్ావనర్ున్న ఆరాధనయంద  అగ న హో త్ర కర్ా 

భావమున  కల గ చేయుటక  అత్న్న వక్షఃసథలము అగ న గుండము అన చ  ఆయా యజఞ ప్ర కరాలన  

శ్రవరావయవాల గా ఆపాద్ధంచేర్నీ, శ్రు తి యంద  ఆ విధవనమే చెపేార్న్న, అటలల  అగ నహో త్ర ర్భప్మున 

ఉపాసన చేయుచ  పరా ణవహయత్ుల  చేయు ఉపాసక న్నకత సమసా పాప్ క్షయమ ై, అత్డు సకల విశ్వమున  
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ప్ర్బరహన శ్రవర్ముగా దర శంచ చూ, ఎల ల డలా ప్ర్మాత్వాన భవము ప ంద త్ూ ఉంటాడన్న, ఈ కార్ణవల వలన 

వ ైశ్ావనర్ విదాలో చెప్ాబడిన వ ైశ్ావనర్ శ్బా వాచ ాడు ప్ర్మాత్ేా అన్న ఈ అధధకర్ణ సారాంశ్ముగా అర్థం 

అయంద్ధ.  

మామయా: బాగా చెపేావమాా,  

ఇంత్టిత్ో శ్రుభాషాము మొదటి అధవాయము ఱ ండవ పాదము భగవద్వర మాన జుల దయ వలన ముగ సింద్ధ. 

రామం, ఈ పాదం సారాంశ్ము న వువ చెప్ుా. 

నేన : మొదట ిఅధవాయంలో చేత్నవచేత్నవలన్న గుర ంచి అతి సాషయత్ లేన్న చిహానలన  చెపేా శ్రు తి వాకాాలన  

ప్ర శ్రలించి ప్ర్బరహా న్నర్భప్ణము చేసేర్ు.  

ఇంక ఱ ండవ పాదంలో కొంచెం సాషయత్ లేన్న చిహానలన  చెపేా వాకాాలన  ప్ర శ్రలించి ప్ర్బరహా న్నర్భప్ణము 

చేస ా నవనర్ు. ఆ ర్కంగా ఈ పాదంలో ఆక్షేపాలక  బలమ క ొవ ఉండడవన్నకత అవకాశ్ము ఎక ొవ ఉండడం 

వలన భగవద్వర మాన జుల  త్న సిద్వి ంత్వన్నన అంత్కంటే బలంగా ప్రతిపాద్ధంచి ఆయా ప్ూర్వ ప్క్ష వాద్వలన   

సమనవయం చేసేర్ు. 

ఇంత్క  ముంద  జగత్వొర్ణత్వము, ముముక్షుపాసాత్ాము మొదల ైనవి చెైత్నాము గల ప్ర్బరహామునకే 

క ద ర్ుత్ుంద్ధ అన్న చెపేార్ు. ఇప్ుాడు చెైత్నాము గల జీవున్నకత ఈ సామర్థాము క దర్దన్న మళ్ళళ నొకతొ 

వకాొణ స ా నవనర్ు.   

సర్వత్రప్రసిదిాధధకర్ణములో ఛవంద్ోగోాప్న్నషత్ లో "సర్వమ్ ఖలివదమ్ బరహా..." అననశ్రు తిలో బరహాము 

ప్ర్మాత్ాయ ేత్ప్ా జీవుడు కాడనీ, అకొడ చెప్ాబడిన మనో మయున్నగన , పరా ణ శ్రవర్ున్నగన , 

భార్భప్ున్నగాన  ఇత్వాద్ధ ధరాాలత్ో చెప్ాబడినవాడు ప్ర్మాత్ాయ ేఅన్ననీన ఈ గుణవల  జీవున్నకత క దర్వు 
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అన్ననీన, అత్రధధకర్ణము లో సాథ వర్ జంగమ ప్ద్వర్థములన్ననటినీ భుజించ వాడుగ కఠోప్న్నషత్ుా లో చెప్ాబడిన 

వాడు ప్ర్మాత్ాయే అన్ననీన, అంత్రాధధకర్ణములో ఛవంద్ోగోాప్న్నషత్ లో నేత్రమున న ండు అమృత్మున , 

అభయము న  నగు ప్ుర్ుషుడు ప్ర్మాత్ాయ ేఅన్ననీన ఇకొడ చెప్ా బడిన ఆయా గుణవల  జీవునక  

వర ాంచవు అన్ననీన ప్ర్మాత్ోాపాసక న్నకత ప్ర్మాత్ా అన గుహము వలననే  అర ురాద్ధ మారా్ మున మఱి 

తిర గ రాన్న ప్ర్మప్దమునక  వ ళ్ళగల అవకాశ్ముంటలందన్న, అంత్రాామాధధకర్ణము లో 

బృహద్వర్ణాకోప్న్నషత్ుా  లో అంత్రాామి బరా హాణమునంద  ప్ృథధవాాద్ధ వివిధ చేత్నవచేత్నములయంద  

అంత్రాామిగా చెప్ాబడిన వాడు ప్ర్మాత్ాయే అన్ననీన, అదృశ్ాత్వవద్ధ గుణకాధధకర్ణము లో 

ముండకోప్న్నషత్ లో అక్షర్ ప్ర్బరహాముగా అదృశ్ాత్వవద్ధ గుణములత్ో న ననటలల  న ననటలల  చెప్ాబడిన వాడు 

సర్వజుఞ డు, సర్వవిత్ అయన తిరలోక శ్రవర్ుడెైన ప్ర్మాత్ాయే అన్ననీన, ఛవంద్ోగోాప్న్నషత్ లో వ ైశ్ావనర్ విదా 

సందర్ూమున ఉపాస ాడెైన వ ైశ్ావనర్ుడుగా చెప్ాబడినవాడు ప్ర్మాత్ాయే త్ప్ా వేరొక ద్ేవత్వ విశ్ేషమో, 

భూత్వగ నయో, జఠరాగ నయో కాదన్న వారెవవర క ీసమసా విశ్వమూ శ్రవర్ముగా కలిగ  యుండుట, 

త్ద పాసక లక  సమసా పాపాలన  దగిం చేస,ి బరహాాన భవము కల గ జేయుట మొదల ైన గుణవల  

క దర్వనీ, "అహమ్ వ ైశ్ావనరో భూత్వవ.." మొదల ైన వాకాముల  కూడవ ఈ విషయానేన చెబుత్ునవనయనీ ఈ 

సందర్ూములో వ ైశ్ావనర్ శ్బాా న్నకీ, అగ న శ్బాా న్నకీ వాచ ాన్నగా వుాత్ాతా్ార్థము ప్రకార్ము సనవారా్ములో 

ప్ర్మప్ద్వన్నకత తీస కొన్న వ ళ్ళళవాన్నగా ప్ర్మాత్ా అనే చెప్ుాకోవల ననీ ఈ శ్రుభాషా ప్రథ్మాధవాయ ద్ధవతీయ 

పాద సారాంశ్ము అన్న నవక  అర్థం అయంద్ధ 

మామయా:కొంచెం క ల పా్ంగా చెపీాసేవు కాన్న బాగానే ఉంద్ధ. ఇంక ఈ రోజుక  ఆపి మరొక సార  చూద్వా మా. 

అమా: మళ్ళళ వార్ం న ండీ కాలేజీల  త్ెర్ుసాా ర్ు మామయాా, మావాడికీ, మా ఆయనక  కూడవ 

ఆద్ధవారాల  కూడవ కాల స లే. అంద చేత్ మళ్ళళవార్ం న ండీ కొన్నన రోజుల  రావడవన్నకత క దర్ద . 
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మామయా: అవునమాా, మళ్ళళ వార్ం న ండీ మాకూ కాలేజీలే కాన్న మరవ మీఆయనంత్ తీర్ుబాటల 

ఉండకపో దన కో. కాన్న, మనక  మళ్ళళ భగవద్వర మాన జుల అన గుహము ఎప్ుాడు కల గుత్ే అప్ుాడే 

పరా ర్ంభిద్వా ం. ఇంక ఇప్ాటిత్ో ముగ ద్వా ము.  

అందర్భ:  

యోన్నత్ామచ ాత్ ప్ద్వంబుజ యుగా ర్ుకా వాామోహత్ః త్ద్ధత్రాణ  త్ృణవయ మేనే 

అసాత్ గురోః భగవత్ోసా దయయైకసింధో ః  

రామాన జసా చర్ణౌ శ్ర్ణమ్ ప్రప్ద్ేా 

 

లక్షీానవథ్ సమార్ంభామ్ నవథ్యామున మధామామ్ 

అసాద్వచవర్ా ప్ర్ాంత్వమ్ 

వంద్ ేగుర్ుప్ర్ంప్రామ్ 

 

అఖిల భువన జనా సేథమ భంగాద్ధ లీలే 

వివిధ వినత్ వరా త్ ర్క్షెైక ద్ీక్షే 

శ్రు తి శిర్సి విద్ీపేా  బరహాణ  శ్రున్నవాసే 

భవత్ు మమ ప్ర్సిాన్ శ్ేముష్ీ భకతార్భపా.  
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కౌండినవానవయ భాషాకార్ త్నయమ్ శ్రుఅప్ాలారాాశిుత్మ్ 

నవథ్ దవందవ ప్ద్వర ుత్మ్ చ సత్త్మ్ సంసేవా లక్షీా సఖమ్ 

ఆంగల ద్వర విడ సంసొృత్వంధర బహయ భాష్టా కోవిదమ్ ధీన్నధధమ్ 

వేద్వంత్దవయ త్తా్వ శ్ాసా ీవిద షమ్ శ్రుశ్రున్నవాసమ్ భజే 

 

 


