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అధికరణ సారావళిిః 
 

 

అధికరణసారావళి- చతురాాధా్య యము 

 

ఉపోదా్ఘతము 

 

క్రహ్మ సూక్తములలో మొద్టి రాండు అధ్యా యములలో రరక్రహ్మ మే జగత్యక రణమన్వ 

న్వరూ్ాంచరడినది. తృీయాధ్యా యమున రరక్రహ్మ మును పాందుటక్త్య ఉపాసనావిషయము 

విచారిాంచరడినది. ఇక, చతురాాధ్యా యమున ఆ ఉపాసనాసవ రూరము శ్చధిాంచరడి, ఆ 

ఉపాసనాఫలము వివరిాంచరడురనే ది. కనుక దీన్వకి "ఫలాధ్యా యము" అన్వ పేరు. ఈ 

అధ్యా యము ఆవృత్తపిాద్ము, ఉక్త్యక ాంత్తపాద్ము, గత్తపాద్ము, ముకిపిాద్ము అన్వ నాలుగు 

పాద్ములుగా విభజాంరరడినది.  

 

ప్రథమపాదము- ఆవృతి్తపాదము 
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ఇాందు 11 అధికరణములు కలవు. వీటి యాందు, ఉపాసనము ఎట్లృ అనుష్టాోంచరడవలెనో, 

పుణా పారములెట్లృ తొలగునో, సాధనమైన భకి,ి మోక్షమున సవ యాంక్రయోజకమై ఎట్లృ ఫలరూరమై 

యుాండునో... ఇతా్య ది విషయములు న్వరూ్ాంచరడినవి. ఇాంద్ల అధికరణముల సాంక్గహరమాు 

క్కిాంద్ నీయరడినది. 

4-1-1 ఆవృతాి ధికరణము- 

 

ఇాందు 2 సూక్తములు కలవు. ఇాందు ఉపాసనము మరల మరల అనుష్టాోంచరడవలెనన్వ 

చెరప రడినది. 

 

4-1-2 ఆతమ తో్వ పాసనాధికరణము- 

 

ఇాందు 1 సూక్తము కలదు. ఉపాసక్త్యడు రరక్రహ్మ మును తన ఆతమ గా ఉపాస్తాంచవలెనన్వ ఇాందు 

త్లయజేయరడినది. 

 

4-1-3 ప్రతీకాధికరణము- 

 

ఇాందు 2 సూక్తములు కలవు.  మనసుస  మొద్లైనవి ఉపాసక్త్యన్వకి ఆతమ  క్తనాందున, మనసుస  

మొద్లైన క్రీకముల విషయమున అచచ ట ఉపాస్తాంరరడునది క్రీకమే తరప  క్రహ్మ ము క్తదు. 

కనుక, అటిటయెడ, మనసుస ను ఆతమ యన్వ అనుసాంధిాంచరాదు అన్వ ఇాందు త్లురరడినది. 

 

4-1-4 ఆదితా్య దిమతా ధికరణము- 

 

ఇాందు 1 సూక్తము కలదు. ఉదీథోాదులు ఫలసాధనములుగా ఉతక ృషటములగుట చ్ఛత 

ఆదితా్య దుల యాందు ఉదీథోద్ృష్టట యుాండవలెనా యన్వన, ఆదితా్య దుల నారాధిాంరట ద్ఘవ రా 

కరమ లు ఫలసాధనములగును క్తవున, ఉదీథోముల యాందు ఆదితా్య ది ద్ృష్టట కల ోయుాండవలెనన్వ 

ఇాందు చెరప రడినది. 

 

4-1-5 ఆసీనాధికరణము- 
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ఇాందు 5 సూక్తములు కలవు. కూరుచ న్వ యుాండియే ఉపాసనమును చ్ఛయవలెనన్వ ఇాందు 

చెరప రడినది.  

 

4-1-6 అప్రయాణాధికరణము- 

 

ఇాందు ఒక సూక్తము కలదు. మరణిాంరవరక్త్య ఉపాసక్త్యడు తన క్రహోమ పాసనమును 

అనుష్టాోంచవలస్త యుాండునన్వ ఇాందు చెరప రడినది.  

 

4-1-7 తదధిగమాధికరణము- 

 

ఇాందు 1 సూక్తము కలదు. ఉపాసక్త్యన్వకి పూరవ ము చ్ఛస్తన పారములు నిాంరను. తరువాత 

క్పామదికముగా చ్ఛస్తన పారకరమ లు సప ృిాంచవు అన్వ ఇాందు చెరప రడినది. 

 

4-1-8 ఇతరాధికరణము 

 

ఇాందు ఒక సూక్తము కలదు. ముముక్షువులక్త్య పుణా ము కూడ విర్మధియే అయినాందున, అశే ృష, 

వినాశములు పుణా  కరమ లక్త్య కూడ యుాండునన్వ ఇాందు చెరప రడినది. 

 

4-1-9 అనారబ్ధకారాా ధికరణము- 

 

ఇాందు 1 సూక్తము కలదు. క్రహోమ పాసక్త్యన్వకి పుణా , పారములన్వే యు నిాంరనన్వ ఇాందు 

చెరప రడినది. 

 

4-1-10 అగి్న హోప్త్యదా ధికరణము- 
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ఇాందు 3 సూక్తములు కలవు. క్రహోమ పాసక్త్యడు క్తమా ములను క్యరక్త్యనే న్మ ఆక్శమధరమ ములను 

అనుష్టాోంచవలెనన్వ ఇాందు న్వర్ారిాంచరడినది.   

 

4-1-11 ఇతరక్షరణాధికరణము- 

 

ఇాందు 1 సూక్తము కలదు. క్పారరక్రామ నుభవము ఒకక  శరీరముతోనే పూరి ియగునను న్వయమము 

లేద్న్వ ఇాందు న్వర్ారిాంచరడినది. 

 

దోి తీయపాదము- ఉప్త్యర ాంత్త పాదము 

 

ఈ పాద్మున క్రహోమ పాసక్త్యన్వ మరణసమయమున, ఆతన్వ శరీరము నుాండి జీవుడు రయలెవ డలు 

విధము(ఉక్త్యక ాంత్త) వివరిాంరరడురనే ది. ఇాందు 11అధికరణములునే వి.  అాందులో మొద్టి 7 

అధికరణములు మోక్షసాధనము అనుష్టాోంర వారికీ, ఇతరులకూ కూడ సామనా మైన ఉక్త్యక ాంత్త 

వివరిాంరరడును. ్ద్ర, 4 అధికరణములలో, మోక్షారుహలక్త సాంరాంధిాంచిన ఉక్త్యక ాంత్త వివరములు 

చెరప రడురనే ది.  

 

4-2-1 వాగధికరణము 

 

ఇాందు 2 సూక్తములు కలవు. మరణిాంర జీవున్వ వాక్త్యక  మనసుస తో చ్ఛరునన్వ ఇాందు చెరప రడినది. 

 

4-2-2 మనోధికరణము- 

 

ఇాందు 1 సూక్తము కలదు. మరణిాంరనపుడు మనసుస  క్పాణముతో కలయునన్వ ఇాందు 

చెరప రడినది. 

 

4-2-3 అధా్ క్షాధికరణము- 
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ఇాందు 1 సూక్తము కలదు. మరణిాంరనపుడు, క్పాణము జీవున్వతో చ్ఛరుట ఇాందు చెరప రడినది. 

 

4-2-4 భూత్యధికరణము- 

 

ఇాందు 2 సూక్తములు కలవు. మరణిాంరనపుడు, జీవసాంయుకకి్పాణము భూతసూక్షమ ములతో   

చ్ఛరుట ఇాందు చెరప రడినది.  

 

4-2-5 అనృతుా రప్కమాధికరణము- 

 

ఇాందు 7 సూక్తములు కలవు. ఈ ఉక్త్యక ాంత్త, మూరనా్ నాడీక్రవేశ రరా ాంతము, మోక్షారుహలక్త్యను, 

ఇతరులక్త్యను సమనమేనన్వ ఇాందు న్వర్ారిాంచరడినది.  

 

4-2-6 రరసాంరతాి ధికరణము- 

 

ఇాందు 1 సూక్తము కలదు. మరణిాంరనపుడు జీవున్వతోనునే  భూతసూక్షమ ములు అాంతరాా మి 

అయిన  రరక్రహ్మ మును చ్ఛరి యుాండి, సవ లప  సమయానాంతరము ఉక్త్యక ాంత్తన్వ పాందునన్వ 

ఇాందు త్లురరడినది. 

4-2-7 అవిభాగాధికరణము-  

 

ఇాందు 1 సూక్తము కలదు. పైన(అధికరణములలో) చెరప రడిన వన్వే యూ రరమతమ తో చ్ఛరునే 

తరప  ఆయనతో లయమగుట లేద్న్వ ఇాందు త్లురరడినది. 

 

4-2-8 తదోకోధికరణము- 

 

ఇాందు 1 సూక్తము కలదు. మూరనా్  నాడి ద్ఘవ రా రహిరతోమై ఉక్త్యక ాంత్తన్వ పాందిన జీవుడే ముకి ి

నాందురనేా డన్వ ఇాందు త్లురరడినది.  
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4-2-9 రశ్మమ ా నుసారాధికరణము- 

 

ఇాందు 1 సూక్తము కలదు. ఇాందు రశమ ా నుసారమే అనగా సూరా కిరణముల ద్ఘవ రానే 

క్రహోమ పాసక్త్యడైన జీవుడు ముాందుక్త్య వెళ్ళు నన్వ త్లురరడినది. 

 

4-2-10 నిశాధికరణము- 

 

ఇాందు 1 సూక్తము కలదు. ఇాందు మరణము రాక్త్త కలనోను, క్రహ్మ క్పా్ ి యునే ద్న్వ 

త్లురరడినది. 

 

4-2-11 దక్షిణాయనాధికరణము- 

 

ఇాందు 2 సూక్తములు కలవు. క్రహోమ పాసక్త్యడు ద్క్షిణాయనమున మరణిాంచినను ఆతన్వకి 

క్రహ్మ క్పా్ ికలద్న్వ ఇాందు చెరప రడినది. 

తృీయపాద్ము- గత్తపాద్ము 

 

ఈ పాద్మునాందు, మూరనా్ నాడి ద్ఘవ రా రహిరతోమైన ముకజిీవున్వ అరిచ రాదిమరకో్రయాణము 

వివరిాంచరడురనే ది.  

 

4-3-1 అరి్చ రాదా ధికరణము- 

 

ఇాందు 1 సూక్తము కలదు. ముకజిీవులాంద్రున్మ క్రయాణిాంరనది ఒకక  అరిచ రాదిమరమోేనన్వ 

ఇాందు న్వరూ్ాంచరడినది. 

 

4-3-2 వాయో ధికరణము- 
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ఇాందు 1 సూక్తము కలదు. ముకజిీవుడు అరిచ రాదిగత్తలో సాంవతస రాధిదేవతను పాందిన ్ద్ర 

వాయువును, తరువాత ఆదితుా నీ పాందునన్వ ఇాందు త్లురరడినది. 

 

4-3-3 వరుణాధికరణము- 

 

ఇాందు 1 సూక్తము కలదు. అరిచ రాదిగత్తలో ముకి్త్యడు మెరుపు, వరుణుడు, ఇాంక్దుడు ఇతా్య దులను 

వరుసగా పాందునన్వ ఈ అధికరణమున త్లయజేయరడినది. 

 

4-3-4 అత్తవాహికాధికరణము-  

 

ఇాందు 2 సూక్తములు కలవు. అరిచ రాదిమరమోున అరిచ రాది దేవతలు ముకపిురుషున్వ తోడ్కక న్వ 

పోవుటక్త్య రరమతమ చ్ఛ ఏరాప ట్ల చ్ఛయరడిన దేవతలేనన్వ ఈ అధికరణమున త్లురరడినది. 

 

4-3-5 కారా ధికరణము- 

 

ఇాందు 10 సూక్తములు కలవు.  క్రహ్మ  అవయవములైన చ్ఛతనాచ్ఛతనములను క్రీకలుగా 

ఉపాస్తాంరవారిన్వ క్తక, ఇతర క్రహోమ పాసక్త్యలను, క్రహమ తమ కముగా తమ ఆతమ ను ఉపాస్తాంర 

వారినీ మక్తమే అత్తవాహిక్త్యలు అరిచ రాదిమరమోున గొన్వపోవుదురన్వ ఈ అధికరణ సారాాంశము. 

చతురపాాద్ము- ముకిపిాద్ము 

 

ఈ పాద్మున, 6 అధికరణములు కలవు. ఇాందు, రరక్రహ్మ మును పాందిన ముకపిురుషుడు 

అనుభవిాంచెడు ఐశవ రా ము వివరిాంరరడురనే ది.  

 

4-4-1 సాంరదా్ఘ విరాా వాధికరణము- 

 

ఇాందు 3 సూక్తములు కలవు. ముకసి్తతా్తలో ముకపిురుషుడు తన  సావ రవికమైన సవ రూరముతో 

క్రక్తిాంరనన్వ ఇాందు త్లయజేయరడినది. 
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4-4-2 అవిభాగేనదృష్టతో్య ధికరణము- 

ఇాందు 1 సూక్తము కలదు. ముకి్త్యడు అరహ్తపారమ త్యవ ది అషటగుణములతో రరమతమ తో  

సామా ము నాందుట చ్ఛత రరమతమ ను విరగము లేకయే అనుభవిాంరనన్వ ఇాందు త్లురరడినది. 

 

4-4-3 ప్ాహ్మమ ధికరణము-  

 

ఇాందు 3 సూక్తములు కలవు. ముకి్త్యడు, ముకసి్తతా్తలో తన జ్ఞ న న విక్తసమును పాందుటయే క్తక, 

అరహ్తపారమ త్యవ ది అషటగుణావిరాా వము కలనో వాడగునన్వ ఇాందు చెరప రడినది. 

 

4-4-4 సాంకలా్ప ధిరణము- 

 

ఇాందు 2 సూక్తములు కలవు. సవ క్రయతే ము వలన క్తక, క్తవలము సాంకలప ము వలననే ముకి్త్యడు 

క్తరా ములను నెరవేరుచ నన్వ ఇాందు న్వరూ్తమైనది. 

 

4-4-5 అభావాధికరణము- 

 

ఇాందు 7 సూక్తములు కలవు. ముకి్త్యడు ముకపిురుషస్తతా్తలో కొన్వే  సమయములలో శరీరము 

కలయోు, కొనే్వ  సమయములలో శరీరము లేకయు యుాండునన్వ ఈ అధికరణమున చెరప రడినది. 

 

4-4-6 జగదో్ఘ ా పారవరాాధికరణము- 

 

ఇాందు 6 సూక్తములు కలవు. ముకి్త్యన్వకి రరమతమ  తో రరమసామా వస ా చెరప రడి యునే ను, 

జగతస ృష్టట, జగన్వే యమనాదుల యాందు రరమతమ తో ముకి్త్యన్వకి సామా ము లేదు. అనగా, 

జగతస ృష్టట ా దులను క్తవలము రరమతమ యే న్వరవ హిాంరను తరప  ముకపిురుషుడు ఆ 

వాా పారములను న్వరవ హిాంచడు అను విషయము ఇాందు చెరప రడినది. అటిట ముకి్త్యనక్త్య ఈ 
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లీలావిభూత్తకి త్తరిగ్న పునరావృత్త ి యుాండద్ను చివరి సూక్తముతో ఈ చతురాాధ్యా యము 

సమరమిగు రనే ది. 

432. ఇతుా తా తి్తప్కమేణ ప్రథమమభిహిత్వ ముకాి్త్య ా పాయః సహ్మాంగః 

432. ఇతాు తా తి్తప్కమేణ ప్రథమమభిహిత్వ ముకి్త్యా ా పాయః సహ్మాంగః 

తతా్య ధ్ా ాం సూప్తకారః ఫలమథ విదుష్ః రరో భేదః వా నక్త|ి 

స్థసాూే దేహసా  సిదేధా త్ యదిహ వదత్త తత్ పాదయుగేమ న పూరో మ్ 

నిప్్ర ాంతసాా థయత్ సాా త్ రర్చగణయత్తతత్ పాదయుగామ ాంతరేణ|| 

ఇత్త-  వెనుక చెరప రడిన విధముగా  

ముకాి్త్య ా పాయః - సదివ దా్ , వైశావ నరవిదా్  ఇతా్య ది నానావిధ మోక్షోపాయములైన ఉపాసనములు 

సహాంగః- తమ తమ వరాాక్శమములక్త్య ఉచితమైన కరమ ల వలనను, శమద్మది అాంగముల 

చ్ఛతను 

ఉతప త్త ి క్కమేణ- ఉతప త్త ి క్కమమున అనగా సాధనానాంతరము ఫలము న్వషప త్త ియగు క్తరణము 

మొద్లుకొన్వ సాధనము నాందిన అనాంతరము ఫలము సాంభవిాంరనను 

పౌరావ రరా క్కమముననుసరిాంచి  

క్రథమమ్- క్రథమముగా 

అభిహితః- చెరప రడినది. 

అథ- ఇక 

సూక్తక్తరః- సూక్తక్తరులు విదుషః - పైన చెరప రడిన ఉపాసనములను అనుసరిాంర అధిక్తరికి 

తత్యస ధా మ్- అాంగములతో కూడిన ఉపాసనముల వలన సాధిాంచరడెడు 

ఫలమ్- మోక్షరూరమైన ఫలమును 

రరవ భేద్వః- పూర్మవ తరిాఘముల వినాశ, ఆశే ృష, ఉక్తక మణ, అరిచ రాదిగమన, క్రహ్మ క్పా్రిూరమైన 

ఫలముల రరవ భేద్ములతో 

వా నకి-ి సూక్తక్తరులు క్రత్తపాదిాంరరనాే రు. 

అసా  - ఈ అధిక్తరికి 

ఇహ్- ఈ లోకమున 

జ్ఞసాూలదేహే- ఉపాసనమును ఆరాంభిాంర క్బ్దహ్మ ణాా ది వరవాిిషటమైన దేహ్ముల 
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యత్ స్తదా్ే త్- పూరవ  పారముల వినాశమును, ఉతరిాఘముల ఆశే ృషమును కలోుటయును 

 తత్- ద్ఘన్వన్వ 

పూరవ మ్ పాద్యుగేమ న- మొద్టి రాండు పాద్ముల వలన 

వద్త్త- క్రత్తపాదిాంరరనాే రు 

అథ- అనాంతరము 

న్వక్ష్టక ాంతసా - జ్ఞసాూలదేహ్మును వద్ల రయలెవ డలన జీవున్వకి  

యత్ సాా త్ - అరిచ రాదిగమన పూరవ కమైన ఏ క్రహ్మ క్పా్రిూరమైన ఫలము కలోునో  

తత్- ద్ఘన్వన్వ పాద్యుగామ ాంతరేణ-తరువాత మూడు, నాలుగు పాద్ముల యాందు  

రరిగణయత్త- క్రత్తపాదిాంరరనాే రు. 

ఈ జ్ఞశ్చృకమున జ్ఞ మామన్ దేిక్త్యలు ఈ అధ్యా యమున క్రసిావిాంచరడిన విషయములను సాంక్గహ్ముగా 

త్లుపురనాే రు. 

 

 వెనుక చెరప రడిన విధముగా సదివ దా్ , వైశావ నరవిదా్  ఇతా్య ది నానావిధ మోక్షోపాయములైన 

ఉపాసనములు 

తమ తమ వరాాక్శమములక్త్య ఉచితమైన కరమ ల వలనను, శమద్మది అాంగముల చ్ఛతను కలుగు 

ఉతప త్త ిక్కమమున ముాందుగా చెరప రడినది. 

ఇక సూక్తక్తరులు పైన చెరప రడిన ఉపాసనములను అనుసరిాంర అధిక్తరికి 

అాంగములతో కూడిన ఉపాసనముల వలన సాధిాంచరడెడు మోక్షరూరమైన ఫలమును, అనగా 

పూర్మవ తరిాఘముల వినాశ, ఆశే ృష, ఉక్తక మణ, అరిచ రాదిగమన, క్రహ్మ క్పా్రిూరమైన ఫలములను 

రరవ భేద్ములతో క్రత్తపాదిాంరరనాే రు. 

 

అటిట క్రహోమ రసనాధిక్తరికి 

ఈ లోకమున క్బ్దహ్మ ణాా ది వరవాిిషటమైన దేహ్ముల 

పూరవ  పారముల వినాశమును, ఉతరిాఘముల ఆశే ృషమును కలోుటయును 

 మొద్టి రాండు పాద్ముల యాందు క్రత్తపాదిాంరరనేా రు. 
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అనాంతరము జ్ఞసాూలదేహ్మును వద్ల రయలెవ డలన జీవున్వకి అరిచ రాదిగమన పూరవ కమైన ఏ 

క్రహ్మ క్పా్రిూరమైన ఫలము కలోునో ద్ఘన్వన్వ తరువాత మూడు, నాలుగు పాద్ముల యాందు  

క్రత్తపాదిాంరరనాే రు. 

433. సూకిా ప్పాగేవ విదా్ఘ  క్తమిత్త పునర్చమాాం వక్తయిదా సి ిశేష్మ్ 

433. సూకిా ప్పాగేవ విద్ఘా  క్తమిత్త పునర్చమాాం వక్తయిదా సి ిశేష్మ్ 

ప్ూత్యమేతచి  పూరో ాం నహి తదిహ ఫే సాంఘటీతేత్త చేని | 

ముక్తరిని్న్ ా రసిదిధాం ప్రకృతతదవినాభావమాసని  సిదిధమ్ 

ముకిావసాాసమాం చ స్థసాిరజజనరసాం వా ాంకి్త్యమప్త్యనుబ్ాంధ్యత్|| 

విద్ఘా - ఉపాసనారూరమైన క్రహ్మ విదా్   

క్పాగేవ - వెనుక మూడవ పాద్మున  

సూకి్త- బ్దగుగా క్రత్తపాదిాంచరడినది.  

ఇమమ్- ఆ విదా్ ను  

పునః- మరల ఈ నాలవో అధ్యా యమున  

కిమిత్త వకి-ి ఏల క్రత్తపాదిాంరరనాే రు. యదా్ స్త ి శేషమ్- ఆ ఉపాసన విషయమున 

చెరప వలస్తనది ఏమైనను మిగ్నలనచో  

ఏతచచ - ద్ఘన్వన్వ కూడా  

పూరవ ాం క్ూత్యమ్- వెనుక పాద్ముననే క్రత్తపాదిాంచవరచ ను కద్ఘ! 

తత్- మోక్షసాధనమైన ఆ జ్ఞ న నము 

ఇహ్ ఫలే- ఈ నాలవోద్వన ఫలాధ్యా యమున క్రత్తపాదిాంచ రడిన ముకిరిూరమైన ఫలముతో  

నహి సాంఘటీతే- సాంగతము క్తదు కద్ఘ! సాధనావిచారమునాంతన్మ "సాధనాధ్యా యము" నాందే 

చెరప వలయును. (ఫలాధ్యా యమున సాధనావిచారమెట్లృ సాంగతమగును అన్వ రవము) ఇత్త చ్ఛత్ 

న- అన్వ ఇట్లృ సాందేహిాంరట అయుకమిు.  

ముక్తరినేై ా రస్తదిా్ం- మోక్షమునక్త్య భకి ికనే  భినే మైనది లేద్ను విషయము అనగా"నానా ః రాంథా 

విదా్ తే అయనాయ" అన్వ చెరప రడినట్లృ "ఇతర్మపాయముల వలన మోక్షము స్తదిా్ంచదు" 

అనునదియు  

క్రకృత తద్వినారవమ్- క్రకృతమైన క్రహోమ పాసనమొనరిచ నచో మోక్షము తరప క 

స్తదిా్ంరనన్వయు 
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ఆసనే  స్తదిమ్్- విళాంరము లేకయే ఆ మోక్షము స్తదిా్ంరనన్వయు 

ముకి్తవసాాసమాం చ జ్ఞస్తరాభజనరసాం చ- ముకి్త్యన్వకి రరిపూర ా క్రహమ నుభవరూరమైన మహనాంద్స్తతా్త 

ద్ఘన్వకి సమమైనటిట ద్ృఢమైన భకిని్వష ోఆసావ దా్ తను- ఈ నాలాోంటిన్వ వా ాంకి్త్యమ్- క్రక్తశరరరటక్త్య 

అక్త- ఈ నాలవో అధ్యా యమున 

అనురాంధ్యత్- ఉపాసనమునక్త్య సాంరాంధిాంచి వకవిా మైన మిగ్నలన విషయములను ఆ 

సాంద్రా్మ చితమైన క్తరణమున ఇచచ ట క్రత్తపాదిాంరరనేా రు. అాందువలన 

క్రహోమ పాసనమునక్త్య ఇది సాంరాంధిాంచినదియే యగును. 

ఈ జ్ఞశ్చృకమునాందు,సాధనాధ్యా యమైన తృీయాధ్యా యమున క్రసిావిాంచరడినను, మరల ఈ 

చతురాాధ్యా యమున కూడ, ఉపాసనావిషయములు ఏల క్రసిావిాంచరడురనే వి అను 

సాందేహ్మునక్త్య సమధ్యనమనుక్గహిాంర రనేా రు.  

 

ఉపాసనారూరమైన క్రహ్మ విదా్  వెనుక మూడవ పాద్మున సమక్గముగా క్రత్తపాదిాంచరడినది. 

అయినను, ఆ విదా్ ను మరల ఈ నాలవో అధ్యా యమున ఏల క్రత్తపాదిాంరరనాే రు. ఆ ఉపాసన 

విషయమున చెరప వలస్తనది ఏమైనను మిగ్నలనచో ద్ఘన్వన్వ కూడా  

వెనుక పాద్ముననే క్రత్తపాదిాంచవరచ ను కద్ఘ! 

మోక్షసాధనమైన ఆ జ్ఞ న నము ఈ నాలవోద్వన ఫలాధ్యా యమున క్రత్తపాదిాంచ రడిన ముకిరిూరమైన 

ఫలముతో సాంగతము క్తదు కద్ఘ! సాధనావిచారమునాంతన్మ "సాధనాధ్యా యము" నాందే 

చెరప వలయును. (ఫలాధ్యా యమున సాధనావిచారమెట్లృ సాంగతమగును అన్వ రవము)  అన్వ ఇట్లృ 

సాందేహిాంరట అయుకమిు. మోక్షమునక్త్య భకి ి కనే  భినే మైనది లేద్ను విషయము 

(అనగా"నానా ః రాంథా విదా్ తే అయనాయ" అన్వ చెరప రడినట్లృ "ఇతర్మపాయముల వలన మోక్షము 

స్తదిా్ంచదు" అనునదియు), క్రకృతమైన క్రహోమ పాసనమొనరిచ నచో మోక్షము తరప క 

స్తదిా్ంరనన్వయు, విళాంరము లేకయే ఆ మోక్షము స్తదిా్ంరనన్వయు, ముకి్త్యన్వకి రరిపూర ా

క్రహమ నుభవరూరమైన మహనాంద్స్తతా్త ద్ఘన్వకి సమమైనటిట ద్ృఢమైన భకిని్వషయోును అను ఈ 

నాలాోంటిన్వ క్రక్తశరరరటక్త్య ఈ నాలవో అధా్య యమున ఉపాసనమునక్త్య సాంరాంధిాంచి వకవిా మైన 

మిగ్నలన విషయములను సాంద్రా్మ చితముగా ఇచచ ట క్రత్తపాదిాంరరనాే రు. అాందువలన 

క్రహోమ పాసనమునక్త్య ఇది సాంరాంధిాంచినదియే యగును. 

434. శుద్ధ ధ ా ః ఉతర ృష్టధ్ర్మ ః సదనరచరణే ప్బ్హమ విదా్ఘ  జవిప్తీ 

434. శుద్ధ ధ ా ః ఉతర ృష్టధ్ర్మ ః సదనరచరణే ప్బ్హమ విదా్ఘ  జవిప్తీ 

తాు కాిం పూరోా ధికారే విమృశ్మత్త తు రరమ్ తతా ో రూరాం యథావత్| 

ప్రతా క్షాం వా సమ ృత్తరాో  సకృదిదమసకృదోే త్తనోకాిం పురసిాత్ 
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యావజ్జావానువృతి్త ప్రజృత్త చ తదిహ్మపౌనరుక ిా ాం సుబోధ్మ్|| 

పూరావ ధిక్తరే- వెనుక అధికరణమున 

శుద్ధ్ా ః- ఫల, సాంగ, కరృిత్యవ ది సాంరాంధ రూర ద్ధషరహితమై శుద్మ్ైన  

ఉతక ృషటధర్మ ః- మోక్షసాధనమైన ఉపాసనమునక్త్య అాంగమై ఉతక ృషటమైన వరాాక్శమధరమ ముల 

అనుషో్టనము వలనన్మ, శమ, ద్మదుల వలనన్మ 

సద్నరచరణే- కూడియు, క్రహ్మ విద్రచారము సాంభవిాంచక యుాండిన క్రహ్మ విదా్ఘ - 

క్రహోమ పాసనము  భవిక్ీ ఇతాు కాిం- ఉతప నే మగునన్వ అనగా ఫలాంరనన్వ చెరప రడినది.  

రరాం తు- తరువాత వచిచ న ఈ అధికరణమున  

తతస వ రూరమ్- ఆ క్రహోమ పాసనసవ రూరమును యథావత్- ఎట్లృనే ద్ధ అట్లృ విమృశత్త- విచారము 

చ్ఛయురనాే రు. సవ రూరమున విచారణీయమైన అాంశము ఎటృన్వన 

ఇద్మ్- ఈ క్రహోమ పాసనము  

క్రతా క్షాం వా - క్రతా క్షరూరమైనను 

సమ ృత్తరావ - సమ రణీయ రూరమైనను  

సకృత్- ఒకక సారి మక్తము అనుష్టాోంచరడ తగ్ననదియా లేక  

అసకృదిత్త వా- ఒక సారి కనే  ఎక్త్యక వగా అనగా మరల మరల ఆవృత్త ిచ్ఛయవలెనా! అను ఈ 

విధమైన విచారము చ్ఛయురనాే రు.  

పురసిాత్- వెనుక ఇటిట విషయము 

నోకాిం - ఉరపాదిాంచరడలేదు. మరియును 

యావజీవిానువృత్త ి క్రభృత్త చ- "సఖ్లేవ వాం వరయిన్ యావద్ఘయుషమ్" అన్వ శాత్రసమిున  క్రత్తకి 

యునే ాంత క్తలము దీన్వన్వ అనువరిాించవలెను అన్వ చెరప రడి యునే  విషయము కూడ 

విచారిాంచరడలేదు. 

తత్- అాందువలన 

ఇహ్- ఈ విదా్ఘ సవ రూరమును న్వరూ్ాంర సాంద్రా మున అపౌనరుక ిా ాం- పునరుకి ిద్ధషము లేద్ను 

విషయము సుబోధమ్- సుసప షటము అన్వ త్లయజేయరడురనే ది. 

ఈ జ్ఞశ్చృకమున, ఈ చతురాాధ్యా యమున మొద్టి అధిరణమైన ఆవృతిా ధిరణక్పాధ్యనా త 

త్లయజేయురనాే రు.  
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వెనుక అధికరణమున 

ఫల, సాంగ, కరృిత్యవ ది సాంరాంధ రూర ద్ధషరహితమై శుద్మ్ైన మోక్షసాధనమైన ఉపాసనమునక్త్య 

అాంగమై ఉతక ృషటమైన వరాాక్శమధరమ ముల అనుషో్టనముతోను, శమ, ద్మదులతోను కూడి, 

క్రహ్మ విద్రచారము సాంభవిాంచక యుాండినచో క్రహోమ పాసనము  ఉతప నే మగునన్వ అనగా 

ఫలాంరనన్వ చెరప రడినది.  

తరువాత వచిచ న ఈ ఆవృతిా ధికరణమున  

ఆ క్రహోమ పాసనసవ రూరమును ఎట్లృనే ద్ధ చ్ఛయురనాే రు. ఆ విచారణీయమైన అాంశము 

ఏమన్వన, ఈ క్రహోమ పాసనము  

 క్రతా క్షరూరమైనను 

సమ రణీయ రూరమైనను  

ఒకక సారి మక్తము అనుష్టాోంచరడ తగ్ననదియా లేక ఒకసారి కనే  ఎక్త్యక వగా అనగా మరల మరల 

ఆవృత్త ిచ్ఛయవలెనా! అట్లృ చ్ఛస్తన పునరుకి ిద్ధషము సాంభవిాంరనా అను ఈ విధమైన విచారము 

చ్ఛయురనాే రు.  

వెనుక ఇటిట విషయము ఉరపాదిాంచరడలేదు. మరియును 

 "సఖ్లేవ వాం వరయిన్ యావద్ఘయుషమ్" అన్వ శాత్రసమిున  క్రత్తకి యునే ాంత క్తలము దీన్వన్వ 

అనువరిాించవలెను అన్వ చెరప రడి యునే  విషయము కూడ వెనుక అధికరణములలో 

విచారిాంచరడలేదు. 

అాందువలన 

ఈ విషయము న్వరూ్ాంర సాంద్రా మున పునరుకి ిద్ధషము లేద్ను విషయము సుసప షటము అన్వ ఈ 

అధికరణమున  త్లయజేయరడురనే ది. 

ఆవృతాి ధికరణము-4-1-1 

 

||సూ. ||ఆవృతి్తరసకృదురదేశాత్||4-1-1|| 

 

అసకృత్ ఆవృత్తఃి- (మోక్షసాధనమైన రరమతమ  గురిాంచి) రరమతమ వేద్నారా సము రలుమరుృ  

(కరవిాా - చ్ఛయద్గ్ననది) 

ఉరదేశాత్- (క్శుతులు ఆవిధముగా)ఉరదేిాంచి యుాండుట వలన 
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క్శుతుల యాందు రరక్రహ్మ వేద్నారా సము రలుమరుృ చ్ఛయరడద్గ్ననది యన్వ చెరప రడి 

యుాండుట వలన, అది రలుమరుృ చ్ఛయరడవలెను. 

 

||సూ.||లాంగాచి ||4-1-2|| 

 

లాంగాత్ చ- సమ ృత్త వలన కూడ (ఈ విషయము సప షడమగురనే ది). 

 

సమ ృత్త వలన కూడ రరక్రహ్మ వేద్నము సమ ృత్తసాంతత్త రూరమన్వ త్లయురనే ది. 

ఈ అధికరణమున "క్రహ్మ చిాంతనము" మరల మరల ఆవృత్త ిచ్ఛయరడవలెనా, అటిట ఆవశా కత 

లేద్ఘ అను విషయము చరిచ ాంచరడు రనే ది. 

 

పూరో రక్షము- 

 

"క్రహ్మ వేద్ క్రహ్మమ వ భవత్త"(ముాం. 3-2-9) (క్రహ్మ మును ఉపాస్తాంరవాడు క్రహ్మ ము ఎటిటవాడో 

అటిటవాడు అగురనేా డు), ఇతా్య ది క్శుత్తవాకా ములాందు క్రహ్మ మును పాందుటక్త్య క్రహ్మ నా నము 

విధిాంరరడురనే ది తరప , తదేవ ద్నము అనేక రరాా యములు అనుష్టాోంచవలెనన్వ చెపుప టక్త్య 

క్రమణము లేదు. కనుక క్రహ్మ వేద్నము ఒకక సారియే అనుష్టాోంచవలెను.  

 

సిద్ఘధ ాంతము-  

1. ధా్య నము, ఉపాసనము అను రద్ములక్త్య వేద్నశరమాు రరాా యరద్ము. క్శుత్త "మనో 

క్రహేమ తుా పాస్త" (ఛాం. 3-18-1)(మనసుస ను క్రహ్మ ముగా ఉపాస్తాంపుము) అన్వ క్పారాంభిాంరరడి, 

"రత్త చ తరత్త చ కీరాిా  యశసా క్రహ్మ వరచ స్తన య ఏవాం వేద్" (ఎవరు ఈ విధముగా త్లస్తకొను 

రనేా డో అతడు రరతవ కీరి ి వలనను, స్తలభా కీరి ి వలనన్మ క్రక్తిసిూ క్రహ్మ వరచ సుస  

కలయోుాండును.) అను వేద్నశరమాుతో ఉరసాంహ్రిాంచరడురనే ది. అట్లృ "యసదిేవ ద్ యత్ స 

వేద్ సమయైతదుకఃి" (ఛాం. 4-1-4)(ఆ ర్క్త్యవ నక్త్య ఏమి త్లయునో ద్ఘన్వనే మిగ్నలన వారు 

త్లుసుకొను రనేా రు...) అన్వ వేద్న శరమాుతో క్పారాంభిాంరరడి "అనుమ ఏత్యమ్ భగవో దేవత్యాం 

శాధి యాాం దేవత్యాం ఉపాస్తస " (ఏ దేవతను మీరు ఉపాస్తాంరరనాే ర్మ ఆ దేవతనే నాక్త్యను 

ఉరదేిాంచవలెను) అన్వ పూరి ిఅగురనే ది. అట్లృ " క్శ్చతవా ః మాంతవా ః న్వదిధ్యా స్తతవా ః" అన్వయు 



21 
 

"తతసిు తాం రశా త్త న్వషక ళాం ధ్యా యమనః" అన్వయును క్శుత్త యాందు చెరప రడినది. ధా్య నము, 

న్వదిధా్య సనము అనగా తలధ్యరవలె ఎడత్గన్వ సమ ృత్త. కనుక వేద్నమన్వ శాత్రసమిులలో చెరప రడు 

క్రహోమ పాసనము కూడ రలుమరుృ చ్ఛయరడవలెనన్వ సప షటమగురనే ది. 

 

2. విషాుపురాణమున "తక్ూరక్రతా యే చైక్త సాంతత్తః చానా న్వసప ృహ 

తత్ ధా్య నాం క్రథమైః షడిా ః అాంగః న్వష్టప దా్ తే సద్ఘ"(6-7-91) అను జ్ఞశ్చృకము వలన "ధ్యరణ వలన 

స్తదిా్ంర రరమతమ  దివా మాంగళవిక్గహ్విషయమైన జ్ఞ న నవిషయమున ఇతర జ్ఞ న నముల వలన 

కలతచెాంద్న్వ (అనగా వేరొక చిాంతనము లేక ఏక్తక్గతతో నుాండుట) ఏ క్రవాహ్మునే దియో అది 

ధా్య నమనరడునన్వ అనగా ఈ ధా్య నము అవిచాి నే ముగా చ్ఛయరడవలస్తనద్న్వయు, ఒకక సారి 

మక్తమే క్తద్న్వయు త్లయురనే ది.  

కనుక క్రహ్మ వేద్నము రలుమరుృ చ్ఛయరడవలెనన్వ త్లయురనే ది. 

435. స్థ న నాం ముక్తరిుపాయః ప్శుత్తభిరభిహితః తసా  సాంఖా్య  తు నోకిా 

435. స్థ న నాం ముక్తరిుపాయః ప్శుత్తభిరభిహితః తసా  సాంఖ్యా  తు నోకిా 

సౌకరా ాం సాా త్ సకృతోే  తత ఇహ తు జవచ్చి ర్చ త్యరాా ాం విధీనామ్| 

సమా కోిా త్ తత్ ప్ువతో ాం న పునరనుగమాత్ ప్పోకమిితా రా సారమ్ 

సామానోా క్తఃి విశేషే సత్త రశునయతః తప్త విప్శాాంత్త సిదేధః|| 

క్శుత్తభిః- "క్రహ్మ విద్ఘపేో త్త రరమ్" ఇతా్య ది క్శుతుల వలన ముక్తరిుపాయః జ్ఞ న నాం ఇత్త- 

మోక్షమునక్త్య ఉపాయమైనది జ్ఞ న నము అన్వ 

 అభిహితః- చెరప రడినది. తసా - మోక్షోపాయమైన ఆ జ్ఞ న నము యొకక   

సాంఖా్య  తు- సాంఖా్  అయినను అనగా ఏకమ, అనేకమ అనగా పునరావృత్త ి చ్ఛయవలయునా, 

చ్ఛయనకక రలేద్ఘ, అనునది 

నోకి్త- చెరప రడలేదు.   

సకృతేవ - ఒక సారి ఆ జ్ఞ న నమును అనుష్టాోంరట వలననే శాత్రసకి్రయోజనము పూరమాగుట చ్ఛత 

స్తకరా మ్ సాా త్- అనుష్టాోంరట సులభమగును. ఇహ్- ఈ విషయమున 

తతః తు- ఒక సారి అనుష్టాోంరట వలననే  విధీనామ్- మోక్షోపాయమును విధిాంర శాత్రసమిులక్త్య 

చారిత్యరాా ాం భవేత్- "సకృత్ కృతః శాత్రసిారఃా" అను నాా యముచ్ఛ కృత్యరతా స్తదిా్ంరను. 
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సమా కి్తవ త్- ఇాంకొక జ్ఞ న నముచ్ఛ బ్దధిాంరడక యుాండుటవలన  అనగా అనేక రరాా యములు 

చ్ఛయరడవలయునన్వ చెరప రడక్త్యాండుట వలన 

తత్ క్ువతవ ాం- "సతవ శుద్ౌ క్ువాసమ ృత్తః" ఇతా్య ది క్రమణములచ్ఛ స్తద్మ్ైన ఆ జ్ఞ న నము యొకక  

ద్ృఢతవ ము స్తదిా్ంరను.   

పునరనుగమత్- ఎక్త్యక వ క్తలము అనువృతమిగుట చ్ఛత ఆ ద్ృఢతవ ము కలుగునన్వ  

న క్పోకమి్- చెరప రడలేదు. ఇతా ్ అసారమ్- అన్వ ఇట్లృ సాందేహిాంరట అయుకమిు.  

సామనాో క్తఃి- సామనా మైన రలుక్త్యలక్త్య 

విశేషే సత్త- విశేషమైన ఇతర క్రమణముాండుటక్త్య రశునయతః- రగరశునాా యము వలె 

తక్త- ఆ విశేషమునాందే 

విక్శాాంత్త స్తద్ేః- "వాకా త్యతప రా  రరా వసానమున స్తద్మ్గుట వలన ఆవృత్తయిు అరతాః 

స్తద్మ్గును. "అగ్నే ష్టమీయాం రశుమ్ ఆలభేత" అను విధివాకా మున సామనా ముగ చెరప రడు 

"రశు" అను శరమాు యొకక  అరమాు "ఛగసా  వపాయాః" అను విశేషవాకా రలముచ్ఛ ఛగము లేద్ఘ 

మేక అన్వ న్వ చి తమగును. అట్లృ వేద్నము, ధా్య నము, ఉపాసనము, క్ువానుసమ ృత్త, ద్రశ నము 

ఇతా్య ది శరమాులు భకిరిూరమైన జ్ఞ న నవిశేషమున అరరారా వసానమగుటచ్ఛత క్తవలము 

వాక్తా ర ాా న నముచ్ఛ మోక్షమునక్త్య అవక్తశము లేదు అన్వ రవము. 

"క్రహ్మ విద్ఘపేో త్త రరమ్" ఇతా్య ది క్శుతుల వలన మోక్షమునక్త్య ఉపాయమైనది జ్ఞ న నము అన్వ 

చెరప రడినది. మోక్షోపాయమైన ఆ జ్ఞ న నము యొకక  సాంఖా్  అయినను అనగా ఏకమ, అనేకమ 

అనగా పునరావృత్త ిచ్ఛయవలయునా, చ్ఛయనకక రలేద్ఘ, అనునది 

చెరప రడలేదు.  ఒక సారి ఆ జ్ఞ న నమును అనుష్టాోంరట వలననే శాత్రసకి్రయోజనము పూరమాగుట 

చ్ఛత అనుష్టాోంరట సులభమగును. ఈ విషయమున ఒక సారి అనుష్టాోంరట వలననే  

మోక్షోపాయమును విధిాంర శాత్రసమిులక్త్య "సకృత్ కృతః శాత్రసిారఃా" అను నాా యముచ్ఛ కృత్యరతా 

స్తదిా్ంరను. ఇాంకొక జ్ఞ న నముచ్ఛ బ్దధిాంరడక యుాండుటవలన  అనగా అనేక రరాా యములు 

చ్ఛయరడవలయునన్వ చెరప రడక్త్యాండుట వలన 

"సతవ శుద్ౌ క్ువాసమ ృత్తః" ఇతా్య ది క్రమణములచ్ఛ స్తద్మ్ైన ఆ జ్ఞ న నము యొకక  ద్ృఢతవ ము 

స్తదిా్ంరను.   ఎక్త్యక వ క్తలము అనువృతమిగుట చ్ఛత ఆ ద్ృఢతవ ము కలుగునన్వ  

చెరప రడలేదు. ఇతా ్ అన్వ ఇట్లృ సాందేహిాంరట అయుకమిు. సామనా మైన రలుక్త్యలక్త్య 

విశేషమైన ఇతర క్రమణముాండుటక్త్య రగరశునాా యము వలె 

ఆ విశేషమునాందే "వాకా త్యతప రా  రరా వసానము"న స్తద్మ్గుట వలన ఆవృత్తయిు అరతాః 

స్తద్మ్గును. "అగ్నే ష్టమీయాం రశుమ్ ఆలభేత" అను విధివాకా మున సామనా ముగ చెరప రడు 

"రశు" అను శరమాు యొకక  అరమాు "ఛగసా  వపాయాః" అను విశేషవాకా రలముచ్ఛ ఛగము లేద్ఘ 
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మేక అన్వ న్వ చి తమగురనే ది కద్ఘ! అట్లృ వేద్నము కూడ ధా్య నము, ఉపాసనము, క్ువానుసమ ృత్త, 

ద్రశ నము ఇతా్య ది  భకిరిూరమైన జ్ఞ న నవిశేషమున అరరారా వసానమగుటచ్ఛత క్తవలము 

వాక్తా ర ాా న నముచ్ఛ మోక్షమునక్త్య అవక్తశము లేదు అన్వ రవము. 

436. క్తాంచ్చగిే యాది నీత్యా  విదిర్చహ వదత్త ధా్య నశ్మాారమాేవ 

436. క్తాంచ్చగిే యాది నీతా్య  విదిర్చహ వదత్త ధా్య నశ్మాారమాేవ 

ధ్యా నే చోపాసనోక్తఃి రరజజనతయా వక్త ిసేవాతమ కతో మ్| 

ఐకారేాా  విదుా పాస్ా ః వా త్తకర్చతతయా ప్ూయతే చ ప్రయోగః 

కారేా  హేతౌ చ జక్తఃి కో చిదురచర్చత్వ జక్తభిేదతో వాదః|| 

కిాంచ- మరియు 

ఇహ్- మోక్షోపాయ విషయమున 

విదిః- "క్రహ్మ  వేద్ క్రహ్మమ వ భవత్త" ఇతా్య దుల యాందు చెరప రడు "వేద్న" శరమాు 

అగేే యాది నీతా్య - "ఆగేే యాం చతుర్ాకర్మత్త", " పుర్మడాశాం చతుర్ాకర్మత్త" అను చోట "పుర్మడాశ" 

శరమాు క్రకృతమైన "ఆగేే య" క్త్య సాంరాంధిాంచినది. పుర్మడాశమనునది కరమ క్తాండ యాందు 

న్వరయాిాంచరడు రీత్తలో  

ధా్య నశబా్దరమాేవ వద్త్త- సమనమైన క్రకరణమున నునే  ధా్య న శబా్దరమాైన జ్ఞ న నవిశేషమును 

త్లుపును.   

ధ్యా నే- ధా్య న విషయమున 

 ఉపాసనోకిఃి చ- "ఆతేమ తాే వ ఉపాస్త" ఇతా్య ది  సాంద్రా ముల వరచ  "ఉపాసన" అను శరమాు 

రరభజనతయా స్తవాతమ కతవ ాం వకి-ి ఉతక ృషుట ల  విషయమున భకిరిూరమైనద్వ రరమతమ  

పూారూరమైనద్వ భృతాు డు తన సావ మిన్వ స్తవిాంర రూరమును త్లుపును. ద్ఘసభూతుడైనవాడు 

సావ మి విషయమున ఎట్లృ చిాంత్తాంరనో, స్తవిాంరనో ఆ విధముగా ఒక ద్ఘసభూతుడైన చ్ఛతనుడు 

తనక్త్య క్రభువైన వాడును, సర్మవ తక ృషుట డైన వాడును అయిన రరమతమ ను స్తవిాంరననుటను 

"ధా్య న" శరమాు సూచిాంరను. అాందువలన ధా్య నశరమాు ఉపాసనము అను అరమాును కల ో

యుాండును.    

ఐక్తరే ాా  విదుా పాసా్య ః- మోక్షసాధనమును విధిాంర క్శుతుల యాందు "వేద్నము"  మరియు 

"ఉపాసనము"లను క్రయోగ్నాంరనపుడు ఒక్త అరమాున రరసప రము అనవ యిాంచి చెపుప ట 

వా త్తకరితతయా క్ూయతే క్రయోగః- ఉరసాంహరము మరియు ఉరక్కమములాందు ఒకద్ఘన్వ 

జ్ఞసాానమును ఇాంకొకటి విన్వయోగ్నాంచరడినటిట క్రయోగము క్శుత్త యాందు క్తనప డును. "క్రహ్మ వచనేన 
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య ఏవాం వేద్" అన్వ ఉరక్కమమున చెరప రడి "ఆతేమ తేా వ ఉపాస్త" అన్వ ఉరసాంహరమున 

చెరప రడినది కద్ఘ! 

భక్తఃి- ఉపాసన యొకక  

క్తరేా - ఫలభూతమైన కీరనిాదుల యాందు 

హేతౌ చ- క్తరణభూతమైన రరమతమ  యొకక  దివా మాంగళవిక్గహ్ము, కలాా ణగుణములు 

ఇతా్య దుల సమ రణ మొద్లైనవి 

కవ చిత్- కొన్వే  పురాణవాకా ముల యాందు 

ఉరచరితః- ఔరచారికముగా  భకిభిేద్తవ వాద్ః- భకి ిభేద్ములన్వ చెరప రడినది. "సమ రణాం కీరనిాం 

విషా్టః" , "మదా్ కజిన వాతస లా ాం" మునే గు వాకా ములాందు భకి ి ఎన్వమిది విధములను చెపుప ట 

ఔరచారికము. 

వెనుక జ్ఞశ్చృకములో "క్రహ్మ  వేద్.." ఇతా్య ది క్శుతులలో వేద్న క్కియ అనేక రరాా యములు 

చ్ఛయరడవలయునన్వ చెరప రడలేదు కనుక, స్తలభా మునకై ఒకక  రరాా యమొనరిచ నచో చాలు కద్ఘ 

యను సాందేహ్మునక్త్య సమధ్యనముగా, "క్రహ్మ  వేద్.." అను చోట ఉటటాంకిాంచరడిన "వేద్" 

శరమాునక్త్య ధా్య నము, ఉపాసనము అన్వ అరమాన్వయు, అనేక క్శుత్త వాకా ములలో ఈ శరమాులు 

ఒకటి ఉరక్కమమునను, మరి యొకటి ఉర సాంహరమునను ..ఇట్లృ ఉరయోగ్నాంచరడుట వలన, ఈ 

రద్ములక్త్య అరమాు ఒకక టియే అన్వయు,  ధా్య నమనగా అవిచాి నే సమ ృత్తసాంతత్త కనుక 

రరక్రహ్మ వేద్నమన్వన ద్ఘన్వన్వ క్తవలము ఒకక  సారి క్తక అనేక రరాా యములు చ్ఛయురనే 

యుాండవలెనన్వ చెరప రడినది. ఈ జ్ఞశ్చృకమున, ఇట్లృ చెరప రడిన ధా్య న, ఉపాసనాదులు వివిధములైన 

భకి ి రూరములన్వ పురాణేత్తహసాదులలో చెరప రడి యుాండుట వలన, వీటి యాందు 

వైవిధా మునే ట్లృ చెరప రడినది కనుక, అవి అన్వే యును రరాా యరద్ములుగా నెట్లృ అాంగీకరిాంచ 

గలము అను సాందేహ్మునక్త్య సమధ్యనముగా, అట్లృ ఆయా సాంద్రా ములలో చెరప రడుట 

ఔరచారికమన్వ, కనుక, ధా్య న, వేద్నాదులు ఒకక టియే కనుక, వేద్నమన్వన అనేక రరాా యములు 

చ్ఛయరడవలస్తనదియే అన్వయు వివరిాంచరడురనే ది.  

 

మోక్షోపాయ విషయమున "క్రహ్మ  వేద్ క్రహ్మమ వ భవత్త" ఇతా్య దుల యాందు చెరప రడు "వేద్న" 

శరమాు "ఆగేే యాం చతుర్ాకర్మత్త", " పుర్మడాశాం చతుర్ాకర్మత్త" అను చోట "పుర్మడాశ" శరమాు 

అచచ ట చెరప రడిన "ఆగేే య" క్త్య సాంరాంధిాంచినది. పుర్మడాశమనునది కరమ క్తాండ  

న్వరయాిాంచరడు రీత్తలో, అదే క్రకరణమున నునే  ధా్య నము తచచ బా్దరమాైన జ్ఞ న నవిశేషమును 

త్లుపును.  ధా్య న విషయమున "ఆతేమ తాే వ ఉపాస్త" ఇతా్య ది  సాంద్రా ముల వరచ  "ఉపాసన" 

అను శరమాు ఉతక ృషుట ల  విషయమున భకిరిూరమైనద్వ రరమతమ  పూారూరమైనద్వ భృతుా డు 

తన సావ మిన్వ స్తవిాంర రూరమును త్లుపును. ద్ఘసభూతుడైనవాడు సావ మి విషయమున ఎట్లృ 

చిాంత్తాంరనో, స్తవిాంరనో ఆ విధముగా ఒక ద్ఘసభూతుడైన చ్ఛతనుడు తనక్త్య క్రభువైన వాడును, 

సర్మవ తక ృషుట డైన వాడును అయిన రరమతమ ను స్తవిాంరననుటను "ధా్య న" శరమాు సూచిాంరను. 



25 
 

అాందువలన ధా్య నశరమాు "ఉపాసనము" అను అరమాును కల ోయుాండును.    మోక్షసాధనమును 

విధిాంర క్శుతుల యాందు "వేద్నము"  మరియు "ఉపాసనము"లను క్రయోగ్నాంరనపుడు ఒక్త 

అరమాున రరసప రము అనవ యిాంచి చెపుప ట 

ఉరసాంహరము మరియు ఉరక్కమములాందు ఒకద్ఘన్వ జ్ఞసాానమును ఇాంకొకటి విన్వయోగ్నాంచరడినటిట 

క్రయోగము క్శుత్త యాందు క్తనప డును. "క్రహ్మ వచనేన య ఏవాం వేద్" అన్వ ఉరక్కమమున 

చెరప రడి "ఆతేమ తేా వ ఉపాస్త" అన్వ ఉరసాంహరమున చెరప రడినది కద్ఘ! 

ఉపాసన యొకక  

ఫలభూతమైన కీరనిాదుల యాందు 

క్తరణభూతమైన రరమతమ  యొకక  దివా మాంగళవిక్గహ్ము, కలాా ణగుణములు ఇతా్య దుల సమ రణ 

మొద్లైనవి కొన్వే  పురాణవాకా ముల యాందు ఔరచారికముగా భకి ి భేద్ములన్వ చెరప రడినది. 

"సమ రణాం కీరనిాం విషా్టః" , "మదా్ కజిన వాతస లా ాం" మునే గు వాకా ములాందు భకి ి ఎన్వమిది 

విధములను చెపుప ట ఔరచారికమన్వ క్గహిాంచవలెను. 

437. యోగోదాు క్తషిు యః సాా త్ సో వరణ విష్యసేని లజా ః రరాత్యమ  

437. యోగోదాు క్తషిు యః సాా త్ సో వరణ విష్యసేని లజా ః రరాత్యమ  

ప్గాహా తో ాం చ ప్ియతో్య త్ తది హి గుణత్వ జక్తరిేవ ప్శుతైవమ్| 

సా చ ప్ీతా్య త్తమ కా ధీః కో చిదత్తశ్మయితే సమ ృతా ాధోరా తః సాా త్ 

ప్పోకిా చై్ ప్ువాను సమ ృత్తరనువహనాత్ తైల ధ్యరాప్కమేణ|| 

యోగోదాు క్తషిు- మోక్షోపాయ వాా పారమున క్రవరిాింర అధిక్తరుల యాందు 

యః- ఎవరు 

సవ వరణ విషయః సాా త్- రరమతమ  వలన త్యను "ఇతడు నాక్త్య క్్యుడు, ననేు  న్వరత్తశయముగా 

అనుభవిాంచవలెను" అను అనుక్గహతమ కమైన రవనను పాంది యుాండునో   

తేన- అటిట సాధక్త్యన్వచ్ఛ 

రరాత్యమ - రరమతమ  

లభా ః- పాంద్రడును. "యమేవైషవృణుతే తేన లభా ః" అన్వ క్శుత్త చె ప్ నట్లృ 

క్గాహా్ తవ ాం చ -  పురుష్టతమిున్వచ్ఛ రరిసరిప ాంచరడి అనుక్గాహా డైన 

 క్్యత్యవ త్- ఆ రరమపురుషున్వకి ఈతడు క్్యుడై యుాండుట చ్ఛత ఇట్లృ సాంభవిాంరను. 

"క్్యతమ ఏవ వరణీయో భవత్త"  అన్వ చెరప రడినది కద్ఘ! 
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తద్్- అట్లృ క్్యుడైనన్మ 

 గుణతో హి- సాధక్త్యనాందునే  గుణవిశేషము వలననే అటిట జ్ఞస్తతా్త సాంభవిాంరను.  

ఏవమ్ భకిరిేవ క్శుత్య- ఇట్లృ రరమతమ యాందు చూపు క్పీత్తపూరవ కమైన భకియిే భగవాంతున్వచ్ఛ 

రరిసరిప ాంచరడుటక్త్య క్తరణమైన గుణవిశేషమన్వ త్లయవరచ ను. 

సా చ- భగవాంతున్వ యాందున్వశచ లమైన ఈ భకి ి

అత్తశయితే- సవ రూర, రూర, గుణ, విభూతా్య దుల వలన సరావ త్తశాయి అయిన  

కవ చిత్- ఆ రరతివ ము నాందు  

క్పీతా్య త్తమ క్త ధీః- క్పీత్తపూరవ కమైన జ్ఞ న నమగును. "అత్తశయితే కవ చిత్" అను ద్ఘన్వన్వ వేరొక విధముగా 

కూడ వివరిాంచ వరచ ను. రరమతమ  యాందే న్వషోుడై అత్తశయమునక్త్య పాక్తుడైన ఎవర్మ ఒక 

రగా శాల అయిన అధిక్తరి యాందు ఇటిట క్పీత్తరూరమైన జ్ఞ ననాత్తశయము సాంభవిాంరనన్వ కూడ 

చెరప వరచ ను.   

అతః- అాందువలన సమ ృతా బ్దధ్యs్ సాా త్- "క్పీత్త పూరవ మనుధా్య నాం భకిరిితా భిధీయతే", 

"భకాి్త తవ ననా యా శకా ః" ఇతా్య ది సమ ృత్త వాకా ములచ్ఛ క్శుత్త యాందు చెరప రడి యుాండుటక్త్య 

అభా ాంతరము లేదు.  

ఏష్ట చ- ఈ భకి ి  అనువహ్నాత్ తల ధ్యరాక్కమేణ- తలధ్యరవలె మధా లో విచా్ఛ ద్ము లేకనే 

అనుగతమై ఏకరూరమై యుాండుట వలన  

క్ువానుసమ ృత్తః క్పోకి్త- అచాంచలమైన అనుసమ ృత్త అన్వ చెరప రడినది. ఈ భకియిే క్ువాసమ ృత్త 

యనరడును. 

ఈ జ్ఞశ్చృకమున ధా్య నము, భకి,ి క్ువాసమ ృత్త ఇతా్య దుల రరసప ర సాంరాంధము వివరిాంచరడురనే ది. 

 

మోక్షోపాయ వాా పారమున క్రవరిాింర అధిక్తరుల యాందు 

ఎవరు రరమతమ చ్ఛ త్యను "ఇతడు నాక్త్య క్్యుడు, ఇతడు ననేు  న్వరత్తశయముగా 

అనుభవిాంచవలెను" అను అనుక్గహతమ కమైన రవనను పాంది యుాండునో  అటిట సాధక్త్యన్వచ్ఛ 

రరమతమ  

పాంద్రడును. "యమేవైషవృణుతే తేన లభా ః" అన్వ క్శుత్త చె ప్ నట్లృ 

 పురుష్టతమిున్వచ్ఛ రరిసరిప ాంచరడి, అనుక్గాహా డైన 

 ఆ రరమపురుషున్వకి ఈతడు క్్యుడై యుాండుట చ్ఛత ఇట్లృ సాంభవిాంరను. "క్్యతమ ఏవ 

వరణీయో భవత్త"  అన్వ చెరప రడినది కద్ఘ! 
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అట్లృ క్్యుడైన 

 సాధక్త్యనాందునే  గుణవిశేషము వలననే అటిట జ్ఞస్తతా్త సాంభవిాంరను. ఇట్లృ అటిట అధిక్తరి 

రరమతమ యాందు చూపు క్పీత్తపూరవ కమైన భకియిే భగవాంతున్వచ్ఛ రరిసరిప ాంచరడుటక్త్య క్తరణమైన 

గుణవిశేషమన్వ త్లయవరచ ను. భగవాంతున్వ యాందున్వశచ లమైన ఈ భకి,ి 

సవ రూర, రూర, గుణ, విభూతా్య దుల వలన సరావ త్తశాయి అయిన  

ఆ రరతివ ము నాందు  

 క్పీత్తపూరవ కమైన జ్ఞ న నమగును. "అత్తశయితే కవ చిత్" అను ద్ఘన్వన్వ వేరొక విధముగా కూడ వివరిాంచ 

వరచ ను. రరమతమ  యాందే న్వషోుడై అత్తశయమునక్త్య పాక్తుడైన ఎవర్మ ఒక రగా శాల అయిన 

అధిక్తరి యాందు ఇటిట క్పీత్తరూరమైన జ్ఞ ననాత్తశయము సాంభవిాంరనన్వ కూడ ఇచచ ట 

చెరప వరచ ను.   

అాందువలన "క్పీత్త పూరవ మనుధా్య నాం భకిరిితా భిధీయతే", "భకాి్త తవ ననా యా శకా ః" ఇతా్య ది 

సమ ృత్త వాకా ములచ్ఛ క్శుత్త యాందు చెరప రడి యునే  విషయమునక్త్య బ్దధ అనగా వైరుధా ము 

లేదు. ఈ భకి ి  తలధ్యరవలె మధా లో విచా్ఛ ద్ము లేకనే అనుగతమై ఏకరూరమై యుాండుట వలన  

అచాంచలమైన అనుసమ ృత్త అన్వ చెరప రడినది. ఈ భకియిే క్ువాసమ ృత్త యనరడును. 

438. రాగాద్ఘదౌ క్రవృత్తఃి క్శవణ మననయోః ధా్య నమేకాం విధేయమ్ 

తక్తక్ద్షటవా శబాో విశద్తమతయా వకి ివైిషటా  మక్తమ్| 

శబాోతాాం ద్రశ నాం యే విషయమకథయన్ వేద్నోక్తరిమీష్టమ్ 

వాా ఘాత్యది క్రరాంచః సవ యమిహ్ న్వపుణః సూక్షమ మనేవ షణీయః|| 

ఆదౌ- మొద్ట అనగా అాంగములతో వేద్ఘధా యనము చ్ఛస్తన అధిక్తరియు, కరమ విచారమును చ్ఛస్తన 

అనాంతరము వరచ  ఫలము అలప ము, అస్తరాము అన్వ త్లస్తనవాడై, మోక్షాభిలాష కలగ్న 

వేద్ఘాంతక్శవణమున క్రవృతిుడైనపుడు 

క్శవణ మననయోః- "క్శ్చతవా ః మాంతవా ః.." అన్వ చెరప రడినట్లృ తతి్యవ రమాును క్శవణము 

చ్ఛయుటక్త్యను, మననము చ్ఛయుటక్త్యను,  

క్రవృత్తఃి రాగాత్- అరనా్వరయాము చ్ఛస్తకొనవలెనను ఆశ వలన సాధా మగును.  

ధా్య నమేకాం విధేయమ్-అాందులక్త్య ధా్య నము ఒకక ట్ల క్శుత్తచ్ఛ విధిాంచరడినది. "క్ద్షటవా ః" అను 

శరమాు  

తక్త- ధా్య నమున 

విశద్తమతయా- వైశదా్ఘ త్తశయరూరమైన  గుణవిశేషముతో  
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వైిషటా  మక్తమ్ వకి-ి సాంరాంధమక్తమును క్రత్తపాదిాంరను. ఇట్లృ "క్ద్షటవా ః న్వదిధ్యా స్తతవా ః" 

అన్వ రవిాంచరడి ద్రశ నసమనమైన వైిష్టట ా త్తశయము కల విిషటధా్య నవిశేషము ఇచచ ట 

విధిాంచరడురనే ది. 

యే- అద్వవ త్యదులు  

వేద్నోకిఃి- "క్రహ్మ వేద్ క్రహ్మమ వ భవత్త" అను క్శుత్త యాందునే  వేద్నశరమాునక్త్య  

శబాోతాాం ద్రశ నాం- శరమాు వలన సాంభవిాంచిన క్రతా క్షము విషయమ్- అభిదేయమన్వ 

అకథయన్- చెప్పప ద్రు. అనగా "తతివ మస్త" ఇతా్య ది వాకా ముల యాందునే  జ్ఞ న నము క్రతా క్షము 

అన్వ చెప్పప ద్రు. 

అమీష్టమ్- ఇట్లృ శరజానా  క్రతా క్షమును అాంగీకరిాంరవారికి  

వాా ఘాత్యది క్రరాంచః- క్రతా క్షము శరమాు వలన సాంభవిాంరను అను విర్మధమును, క్రమణ లక్షణ 

విరగవిర్మధమును ఇటిట విర్మధముల సమూహ్మే సాంభవిాంరను. (క్రతా క్షము, శరమాు రాండు 

వేరేవ రు క్రమణములు కద్ఘ!). 

 ఇహ్- మన సాంక్రద్ఘయమున 

న్వపుణః- క్శుతా రమాునక్త్య అవిర్మధముగా అరమాు చెపుప  జ్ఞ ననులచ్ఛ 

సవ యమ్- సవ యముగనే సూక్షమ మ్- సావధ్యనముగా 

అనేవ షణీయః- ఈ విచార విషయమున విమరిశ ాంరకొనవలెను. 

ఈ జ్ఞశ్చృకమున "క్శ్చతవా ః మాంతవా ః..." అను క్శుత్త వాకా మున క్ద్షటవా ః అననేమియో 

వివరిాంరరనాే రు. ఇచట క్ద్షటవా ః అనగా, ధా్య నము వలన కలుగు ద్రశ నసమక్తరస్తతా్త తరప  

సాక్షాక్తప తా క్షమన్వ అనుకొనరాదు.  

అనగా, మొద్ట అనగా సాాంగముగా వేద్ఘధా యనము చ్ఛస్తన అధిక్తరియు, కరమ విచారానాంతరము 

వరచ  ఫలము అలప ము, అస్తరాము అన్వ త్లస్తనవాడై, మోక్షాభిలాష కలగ్న వేద్ఘాంతక్శవణమున 

క్రవృతిుడైనపుడు "క్శ్చతవా ః మాంతవా ః.." అన్వ చెరప రడినట్లృ తతి్యవ రమాును క్శవణము 

చ్ఛయుటక్త్యను, మననము చ్ఛయుటక్త్యను,  

 తతి్యవ రనా్వరయాము చ్ఛస్తకొనవలెనను ఆశ వలన సాధా మగును.  

అాందులక్త్య ధా్య నము ఒకక ట్ల క్శుత్తచ్ఛ విధిాంచరడినది. "క్ద్షటవా ః" అను శరమాు  

ధా్య నమున వైశదా్ఘ త్తశయరూరమైన  కలాా ణగుణవిశేషముతో  సాంరాంధమక్తమును 

క్రత్తపాదిాంరను. ఇట్లృ "క్ద్షటవా ః న్వదిధ్యా స్తతవా ః" అన్వ రవిాంచరడి ద్రశ నసమనమైన 

వైిష్టట ా త్తశయము కల విిషటధా్య న విశేషము ఇచచ ట విధిాంచరడురనే ది. 

అద్వవ త్యదులు  



29 
 

"క్రహ్మ వేద్ క్రహ్మమ వ భవత్త" అను క్శుత్త యాందునే  వేద్నశరమాునక్త్య  

శరమాు వలన సాంభవిాంచిన అభిదేయమన్వ చెప్పప ద్రు. అనగా "తతివ మస్త" ఇతా్య ది వాకా ముల 

యాందునే  జ్ఞ న నము క్రతా క్షమన్వ చెప్పప ద్రు. ఇట్లృ శరజానా  క్రతా క్షమును అాంగీకరిాంరవారికి 

"క్రతా క్షము", "శరమాు" వలన సాంభవిాంరను అను విర్మధమును, క్రమణ లక్షణ విరగవిర్మధమును 

...ఇటిట విర్మధములే సాంభవిాంరను. (క్రతా క్షము, శరమాు రాండు వేరేవ రు క్రమణములు కద్ఘ!). మన 

సాంక్రద్ఘయమున 

క్శుతా రమాునక్త్య అవిర్మధముగా అరమాు చెపుప  జ్ఞ ననులచ్ఛ 

సవ యముగనే సావధ్యనముగా 

ఈ విచార విషయమున విమరిశ ాంరకొనవలెను. 

439. ధా్య నే వైశ్మదా మాప్త్యదురచరణవతీ దృష్టట శ్మబ్పా్రవృతి్తః 

439. ధ్యా నే వైశ్మదా మాప్త్యదురచరణవతీ దృష్టట శ్మబ్పా్రవృతి్తః 

సాా త్ తులా ాం తత్ తవాి హా భిలరత్త ధియాం చ్చక్షుషాం దృష్టటశ్మబ్ఃా| 

ప్ాత్య ప్సా షేటత్త శ్మబ్ఃా శ్మరణవిరహితే ముఖ్ా వృతి్వ న హి సాా త్ 

తద్ద్దా్ఘహా ః తో సమ దీయో బ్హునయగుణవాన్ త్యా జా  ఏవతో దీయః|| 

ధ్యా నే- "న్వదిధ్యా స్తతవా ః" అన్వ విధిాంచరడిన ధా్య నమాందున  వైశదా్ మక్త్యత్- విశద్మైన 

రూరముకల గుణమక్తము చ్ఛత అనగా సాక్షాత్యక రము వలన క్తక్త్యాండుటవలన 

ద్ృష్టట శరకా్రవృత్తఃి- క్రతా క్షవాచకమైన "ద్ృష్టట" అను శరపాు సాంరాంధము యుాండును. 

ఉరచరణవీ- ఇది లాక్షణికమైన అనగా స్తవక్త్యన్వ యాందు రాజశరకా్రయోగము చ్ఛస్తనట్లృ 

ఔరచారికముగా 

సాా త్- అగును. 

 తత్- "ద్ృష్టట" శరమాు యొకక  ఔరచారికతవ ము   

తవా్- శరమాుచ్ఛ క్రతా క్ష ఉతప త్తని్వ అాంగీకరిాంర మీక్త్య(ఇతర ద్రశ నక్తరులక్త్య) కూడా  

తులా మ్- సమనమైనది. ద్ృష్టటశరఃా- "ద్ృష్టట" అను శరమాు 

చాక్షుషీమ్- కాంటి నుాండి కలెడోు 

 ధియాం హి- జ్ఞ న నమునే 
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అభిలషత్త- న్వరూ్ాంరను. ఎట్లృ కాంటినుాండి కలోు జ్ఞ న నము క్రహ్మ  విషయమున మీ రక్షమునన్మ 

లేద్ఘ, మనసమైన జ్ఞ న నవిశేషమున "ద్ృష్టట" శరమాు లాక్షణికముగా సాంరాంధిాంచినద్ధ అట్లృ ఇది కూడ 

క్ఘాత్య క్సప షేటత్త శరఃా- క్ఘాణము మొద్లైన ఇాంక్దియముల సాంభవిాంర జ్ఞ న నమునక్త్య 

ఆక్శయమైనవాడు క్ఘాత్య, అట్లృ క్సప ష్టట  ఇతా్య ది శరమాులు శరణవిరహితః- క్రహ్మ మును గూరిచ న 

ఆయా ఇాంక్దియముల వలన కలుగు క్ఘాణ, సప రశ నాది క్తరా ములు లేక్త్యాండుట వలన  

ముఖా్ వృతఃి న సాా త్ హి- ముఖా్ వృత్త ిలేక యుాండాలదు. అనగా క్రహ్మ  క్ఘాత్య, క్రహ్మ  క్సప ష్టట  

ఇతా్య ది శరమాులు ఎట్లృ ముఖా్య రమాున సాంభవిాంరటక్త్య క్త్యద్రద్ధ అట్లృ క్రహ్మ క్ద్ష్టట  అను శరమాు 

ముఖా్య రమాున సాంభవిాంచదు అనునది మీక్త్యన్మ, మక్త్యన్మ కూడ సమనము.   

తత్- ఇట్లృ ఉరపాద్నము చ్ఛయుట వలన  రహనయగుణవాన్- అనేక నాా యములచ్ఛ ఉతక రతాను 

పాంది యునే   

అసమ దీయసిు- మ రక్షము కూడ  

క్గాహ్ా ః- మీచ్ఛ స్వ కరిాంచరడద్గ్నవదియే అగును.  

తవ దీయః- మీ రక్షమున 

తా్య జా ః ఏవ- రరసప ర విర్మధములు ఉాండుటచ్ఛత అది తా్య జా మే యగును. 

ఈ జ్ఞశ్చృకమున కూడ "క్ద్షటవా ః" అను శబా్దర ావివరణ చ్ఛయరడురనే ది.  

 

 "న్వదిధ్యా స్తతవా ః" అన్వ విధిాంచరడిన ధా్య నమాందున  విశద్మైన రూరము కల గుణమక్తము 

చ్ఛతనే 

 క్రతా క్షవాచకమైన "ద్ృష్టట" అను శరపాు సాంరాంధము యుాండును. (అనగా క్రతా క్షము వలన క్తదు) 

ఇది లాక్షణికమైన అనగా స్తవక్త్యన్వ యాందు రాజశరకా్రయోగము చ్ఛస్తనట్లృ ఔరచారికమన్వ 

క్గహిాంచనగును. 

 "ద్ృష్టట" శరమాు యొకక  ఔరచారికతవ ము   

శరమాుచ్ఛ క్రతా క్ష ఉతప త్తని్వ అాంగీకరిాంర మీక్త్య కూడా (అనగా కొాంద్రు ఇతర ద్రశ నక్తరులక్త్య)  

సమనమే యగును. "ద్ృష్టట" అను శరమాు కాంటి నుాండి కలెడోు జ్ఞ న నమునే 

న్వరూ్ాంరను. ఎట్లృ కాంటినుాండి కలోు జ్ఞ న నము క్రహ్మ  విషయమున మీ రక్షమునన్మ లేద్ఘ, 

మనసమైన జ్ఞ న నవిశేషమున "ద్ృష్టట" శరమాు లాక్షణికముగా సాంరాంధిాంచినద్ధ అట్లృ ఇది కూడ 

క్ఘాణము మొద్లైన ఇాంక్దియముల సాంభవిాంర జ్ఞ న నమునక్త్య ఆక్శయమైనవాడు క్ఘాత్య, అట్లృ 

క్సప ష్టట  ఇతా్య ది శరమాులు క్రహ్మ మును గూరిచ న ఆయా ఇాంక్దియముల వలన కలుగు క్ఘాణ, 

సప రశ నాది క్తరా ములు లేక్త్యాండుట వలన ముఖా్ వృత్త ిలేక యుాండాలదు. అనగా క్రహ్మ  క్ఘాత్య, 
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క్రహ్మ  క్సప ష్టట  ఇతా్య ది శరమాులు ఎట్లృ ముఖా్య రమాున సాంభవిాంరటక్త్య క్త్యద్రద్ధ అట్లృ క్రహ్మ క్ద్ష్టట  

అను శరమాు ముఖా్య రమాున సాంభవిాంచదు అనునది మీక్త్యన్మ, మక్త్యన్మ కూడ సమనము.   

ఇట్లృ ఉరపాద్నము చ్ఛయుట వలన  అనేక నాా యములచ్ఛ ఉతక రతాను పాంది యునే   

మ రక్షము కూడ మీచ్ఛ స్వ కరిాంచరడద్గ్ననదియే అగును. మీ రక్షమున 

రరసప ర విర్మధములు ఉాండుటచ్ఛత అది తా్య జా మే యగును. కనుక, ఇచచ ట "క్ద్షటవా ః" అను 

రద్ము మనస్తక సాక్షాత్యక రమన్వ క్గహిాంచవలెను. 

440. న దో్ఘ ర-ద్ఘో ర్చ స్థక ృృిఃి కథమి ఘటతే విప్శ్మమశేి దిో శేషే 

440. న ద్ఘో ర-ద్ఘో ర్చ స్థక ృృిఃి కథమి ఘటతే విప్శ్మమశేి దిో శేషే 

సామానాా త్యమ  విశేషేా ః లఘు చ న గురుభిః కరిుర్కా్త  వికలా ా మ్| 

అర్ధకాా్త  దరశ నోకిాా  సమ ృత్తరురచర్చత్య యుజా తే సాా ష్టా సిద్ధ ధ ా  

సమ ృతాు కిాా  దరశ నసా్ రచరణమసదితా నా దేతత్ ఫల్పని ః|| 

విశేషే- రశుశరమాు ఛగరూరమైన విశేషమునాందు ఎట్లృ  అట్లృ వేద్నాది శరమాులు భకిరిూరమైన 

విశేషధరమ మును పాంది యుాండుట యాందు 

విక్శమశేచ త్- రరా వసానమును పాందినచో 

ద్ఘవ ర-ద్ఘవ రి జ్ఞక ృృ్ఃి- వేద్న, ధా్య న, క్ువానుసమ ృత్త, ద్రశ నము, భకి ిఇతా్య దుల రరాంరరను చెప్పప డు 

ద్ఘవ ర-ద్ఘవ రి రవము 

కథమ్- ఎాంత క్రయాస రడినను 

న ఘటతే- సాంభవిాంచదు. 

సామనాా త్యమ - సామనా మగు ధరమ విిషటమైన వేద్నాది రద్ముల అరమాు   

విశేషః- విశేషమైన ధరమ ములచ్ఛ విిషమోైన ధా్య నాదులతో 

న వికలప ా మ్- వికలప మొనరిాంరటక్త్య యుకమిు క్తదు. ఇది ఎటృన్వన, రశువు, ఛగములక్త్య ఎట్లృ 

వికలప ము సాంభవిాంచద్ధ, కరిుర్క్తా - అధిక్తరి కూడ ఒకక రే అన్వ స్తద్మ్ైనపుడు 

గురుభిః- అధికమైన ధా్య నాదులతో కూడి 

లఘు చ న వికలప ా మ్- సవ లప మైన వేద్నాదులను వికలప ముగా చెపుప టక్త్య క్త్యద్రదు. 

ఉద్ఘహ్రణక్త్య సేా నము, క్పోక్షణము అనునవి ఒక్త అధిక్తరికి వికలప ముగా సాంభవిాంచదు. శకి ి

భేద్ముల వలన ఒకరికి దీన్వన్వ చెపుప టక్త్య క్త్యద్రదు. భినే  భినే  అధిక్తరులకైనచో వికలప ము 

క్తవరచ ను. ఇచచ టన్మ, అధిక్తరికి ముముక్షుతవ మే విశేషణమన్వ క్శుత్త వలన త్లయురనే ది.  
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అరధకా్తా - సామనా  విశేష నాా యము వలన వేద్నాది శరమాులక్త్య అరధకాా త సాంభవిాంచినపుడు 

సావ షటా స్తద్ధ్- వైశదా్ఘ త్తశయ రూరమైన విశేష లాభమునకై  ద్రశ నోకి్తా - ద్రశ నము అను శరమాు 

వలన 

సమ ృత్తః- "న్వదిధ్యా స్తతవా ః", " "సమ ృత్తలాంభే సరవ క్గాంధీనామ్ విక్రమోక్షః" ఇతా్య ది వాకా ముల వలన 

స్తద్మ్గు తలధ్యర వాంటి అవిచిా నే మైన సమ ృత్త సాంతత్త   

ఉరచరిత్య- లాక్షణికముగా క్రత్తపాదిాంచరడినది. ఇది యుజా తే- యుకమిైనది. 

సమ ృతాు కి్తా - సమ ృత్త యను శరమాుచ్ఛ ద్రశ నసా్య రచరణమ్-ద్రశ నమన్వ  క్రత్తపాదిాంచినన్మ 

అసత్- అది సరి క్తదు.  

ఏతత్- ఈ ద్రశ నము  

ఫలాద్నా త్- ఉపాయమగును తరప  ఫలము క్తదు. ఉపాసనమే విధేయము. ఆ ఉపాసనము 

ద్రశ నసమనాక్తరముగా చెరప రడినది అన్వ రవము. 

వెనుక చెరప రడినట్లృ, రశుశరమాు ఛగరూరమైన విశేషమునాందు రరా వస్తాంరట ఎట్లృ  అట్లృ 

వేద్నాది శరమాులు భకిరిూరమైన విశేషధరమ మును పాంది యుాండుట యాందు 

 రరా వస్తాంచినచో 

వేద్న, ధా్య న, క్ువానుసమ ృత్త, ద్రశ నము, భకి ి ఇతా్య దుల రరాంరరను చెప్పప డు ద్ఘవ ర-ద్ఘవ రి 

రవము 

ఎాంత క్రయాస రడినను 

సాంభవిాంచదు. 

సామనా మగు ధరమ విిషటమైన వేద్నాది రద్ముల అరమాు   

 విశేష ధరమ ములచ్ఛ విిషమోైన ధా్య నాదులతో 

 వికలప మొనరిాంరటక్త్య యుకమిు క్తదు. ఇది ఎటృన్వన, రశువు, ఛగములక్త్య ఎట్లృ వికలప ము 

సాంభవిాంచద్ధ, అధిక్తరి కూడ ఒకక రే అన్వ స్తద్మ్ైనపుడు, 

గొరప వైన ధా్య నాదులతో కూడ సవ లప మైన వేద్నాదులను వికలప ముగా చెపుప టక్త్య క్త్యద్రదు. 

ఉద్ఘహ్రణక్త్య సేా నము, క్పోక్షణము అనునవి ఒక్త అధిక్తరికి వికలప ముగా సాంభవిాంచదు. శకి ి

భేద్ముల వలన ఒకరిక్త దీన్వన్వ చెపుప టక్త్య క్త్యద్రదు. భినే  భినే  అధిక్తరులకైనచో వికలప ము 

క్తవరచ ను. ఇచచ టన్మ, అధిక్తరికి ముముక్షుతవ మే విశేషణమన్వ క్శుత్త వలన త్లయురనే ది. 

సామనా  విశేష నాా యము వలన వేద్నాది శరమాులక్త్య అరధకాా త సాంభవిాంచినపుడు 
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వైశదా్ఘ త్తశయ రూరమైన విశేష లాభమునకై  ద్రశ నము అను శరమాు వలన "న్వదిధ్యా స్తతవా ః", " 

"సమ ృత్తలాంభే సరవ క్గాంధీనామ్ విక్రమోక్షః" ఇతా్య ది వాకా ములచ్ఛ స్తద్మ్గు తలధ్యర వాంటి 

అవిచిా నే మగు సమ ృత్తసాంతత్త లాక్షణికముగా క్రత్తపాదిాంచరడినది. ఇదియే యుకమిైనది. సమ ృత్త 

యను శరమాుచ్ఛ ద్రశ నమన్వ  క్రత్తపాదిాంచినన్మ 

అది సరి క్తదు.  

ఈ ద్రశ నము  

ఉపాయమగును తరప  ఫలము క్తదు. ఉపాసనమే విధేయము. ఆ ఉపాసనము 

ద్రశ నసమనాక్తరతవ ముతో చెరప రడినది అన్వ రవము. 

441. కృప్చ్చా దౌ శ్మక్తహిీనో దృఢరర్చతరనః సాంయమారహశ్మి క్త్యరాా త్ 

441. కృప్చా్చ దౌ శ్మక్తహిీనో దృఢరర్చతరనః సాంయమారహశ్మి క్త్యరాా త్ 

సరాో స్థరాాాం క్తశ్మవానుసమ ృత్తమిత్త ఘటతే తదోి కలా్ప  యథారహమ్| 

సామానాా త్ సరో దోషేషో్ట యమురక్త్యరుతే సరో న్న్మితి్తకానాాం 

ముక్తరిరా ప్త మూలాం మునిరనుమనుతే త్యదృశ్మధా్య నరూపామ్|| 

ఇక ఈ జ్ఞశ్చృకమున భగవనేా మసమ రణ యొకక  వైభవము జ్ఞ మామన్ దేిక్త్యలు వాక్గురచ రనాే రు.  

 

కృక్చాా దౌ- ఆయా పారములక్త్య క్పాయ చి తమిన్వ విధిాంచరడిన కృక్చాా దులక్త్య 

శకిహిీనః- అనుషో్టనము చ్ఛయుటక్త్య శకి ిలేన్వ వాడును ద్ృఢరరితరనః- ద్ృఢమైన అనుత్యరము కల ో

సాంయమరహశచ - సాంయమనమును అనుష్టాోంరటక్త్య అరుహడైన అధిక్తరి 

సరావ రాాన్- అనే్వ  క్పాయ చి తమిుల జ్ఞసాానమున న్వలెచ డి  

క్తశవానుసమ ృత్తమ్- భగవాంతున్వ ధా్య నమును 

క్త్యరాా త్- చ్ఛయవలయును. 

ఇత్త- ఈ క్రక్తరమున  యథారహమ్ తదివ కలోప  ఘటతే- వారి వారి శక ిా నుసారముగా వికలప ము 

కలోును. అనేక పారముల నొనరిచ నవాడు వాటి క్పాయ చి తరిూరముగ చెరప రడిన కృక్చాా దుల 

జ్ఞసాానమున క్తశవానుసమ రణమే ఫలక్రద్ఘనమన్వ త్లస్తకొన్వ ఆచరిాంచవలెను.  సరవ ద్ధషేషు- 

సకలారరాధములాందును 

సరవ నైమిత్తకి్తనాాం- వాటి క్తరణమైన సమసమిునక్త్య  

ఇయమ్- ఈ క్తశవానుసమ రణమే  
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ఉరక్త్యరుతే- ఉరకరిాంరను. 

అక్త- సకలోరన్వషతిులక్త్య వాా ఖా్య నరూరమైన ఈ శారీరకశాత్రసమిున  

 మున్వః- మననీలుర్న సూక్తక్తరులు త్యద్ృశధా్య నరూపామ్- ఆక్రయాణాద్నువృతమిైన, 

ద్రశ నసమనాక్తరమైన తలధ్యర వాంటి అవిచిా నే సమ ృత్త సాంతత్త రూరమైన, 

అతా ాంతక్పీత్తరూరమైన, భగవదోుణవిషయకమైన సమ ృత్తన్వ 

ముక్తరి్- రరమనాంద్లక్షణమైన మోక్షమునక్త్య 

మూలమ్- క్రధ్యన క్తరణమన్వ 

అనుమనుతే- న్వశచ యిాంరరనాే రు. 

ఇక ఈ జ్ఞశ్చృకమున భగవనేా మసమ రణ యొకక  వైభవము జ్ఞ మామన్ దేిక్త్యలు వాక్గురచ రనాే రు.  

 

ఆయా పారములక్త్య క్పాయ చి తమిన్వ విధిాంచరడిన కృక్చాా దుల 

అనుషో్టనము చ్ఛయుటక్త్య శకి ి లేన్వ వాడును ద్ృఢమైన అనుత్యరము కల ో సాంయమనమును 

అనుష్టాోంరటక్త్య అరుహడైన అధిక్తరి అన్వే  క్పాయ చి తమిుల జ్ఞసాానమున న్వలెచ డి  భగవాంతున్వ 

ధా్య నమును 

చ్ఛయవలయును. 

ఈ క్రక్తరమున వారి వారి శక ిా నుసారముగా వికలప ము సమకూరును. అనేక పారముల 

నొనరిచ నవాడు వాటి క్పాయ చి తరిూరముగ చెరప రడిన కృక్చాా దుల జ్ఞసాానమున క్తశవానుసమ రణమే 

ఫలక్రద్ఘనమన్వ త్లస్తకొన్వ ఆచరిాంచవలెను.  సకలారరాధములాందును వాటి క్తరణమైన 

సమసమిునక్త్య ఈ క్తశవానుసమ రణమే  ఉరకరిాంరను. 

సకలోరన్వషతిులక్త్య వాా ఖా్య నరూరమైన ఈ శారీరకశాత్రసమిున  

మున్వపుాంగవులైన సూక్తక్తరులు ఆక్రయాణాద్నువృతమిును, ద్రశ నసమనాక్తరమును అయిన 

తలధ్యర వాంటి అవిచిా నే సమ ృత్త సాంతత్త రూరమగు, అతా ాంతక్పీత్తరూరమును, 

భగవదోుణవిషయకమును అయిన భగవనేా మసమ ృత్తన్వ 

 రరమనాంద్స్తతా్త అయిన మోక్షమునక్త్య క్రధ్యన క్తరణమన్వ న్వశచ యిాంరరనాే రు. 

442. ననోే వాం యే ముక్త్యాందాం శ్మరణమురగత్య వర్చతా్య ధా్య నయోగా ః  

442. ననోే వాం యే ముక్త్యాందాం శ్మరణమురగత్య వర్చతా్య ధా్య నయోగా ః  

తే చ్చత్తప్కమా  మృతుా ాం యమిన ఇవ రరాం ధ్యమ యాంతీతాు శ్మాంత్త| 
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సతా ాం తేsీత్త శ్మాానిి యత విష్యయోః గౌరవే ల్పఘవేsి 

ప్పాపిారాాం ధా్య నశాద్ద్సాిం ప్రణధి సహదశాయోగ్నభిః యోగవిదిా ః|| 

ఈ జ్ఞశ్చృకమున, జ్ఞ మామన్ దేిక్త్యలు శరణాగత్త క్పాశసిా మును త్లప , భకిపిూరవ క ధా్య నయోగమునక్త్య, 

శరణాగత్తకి నునే  భేద్ములను వివరిాంరరనేా రు. అధిక్తరులైనవారు ఈ రాండు వికలప ములను 

తమ తమ శక ిా నుసారము అనుసరిాంచవరచ నన్వయు,  శకి ిగలవారు భకిపిూరవ క ధా్య నయోగమును, 

అటిట యోగమునక్త్య అసమరాులైన వారు శరణాగత్తన్వ అవలాంబాంచవరచ నన్వయు, భకిపిూరవ క 

ధా్య నయోగము జీవిత్యాంతము చ్ఛయవలయునన్వ, శరణాగత్త ఒకక  సారి చ్ఛస్తన చాలునన్వయు, అటిట 

శరణాత్త భకిపిూరవ క ధా్య నయోగము వలె క్తక సతవ రము ఫలమున్వరచ నన్వయు జ్ఞ మామన్ దేిక్త్యలు 

ఇచచ ట విశదీకరిాంరరనాే రు.  

  

ఏవాం- ఇట్లృ భగవదా్ కియిే సమసపిారములక్త్య క్పాయ చి తమిన్వ అాంగీకరిాంచినచో  

యే- ఎవరు 

ధా్య నయోగా ః- భగవదా్్ఘ నము నాందును, యమ, న్వయమది యోగముల నుాండియు 

వరితి్యః-  వరితిులయిర్మ, అనగా అసమరాులగుట చ్ఛత ద్ఘన్వనుాండి రహిరతోులై 

ముక్త్యాంద్ాం శరణమురగత్యః- మోక్షమును క్రసాదిాంర పురుష్టతమిున్వ యాందు శరణాగతులై 

యుాందుర్మ  

తే చ- భకియిోగమును అనుష్టాోంచక శరణాగత్తమరమోును అవలాంబాంచెద్ర్మ అటిట అధిక్తరులు కూడ  

యమిన ఇవ- భకియిోగన్వషోులైన యోగుల వలె  

మృతాు ాం- సాంసారమును 

అత్తక్కమా - ద్ఘటి 

రరాం- సర్మవ తక ృషటమై ముకి్త్యలచ్ఛ స్తవిాంచరడు  

ధ్యమ- వైక్త్యాంఠమను దివా దేశమును "వైషవాాం రద్మ్" అన్వ క్రస్తది ్చెాందిన భగవతస వ రూరస్తతా్తన్వ   

యాంత్త- పాంది అనుభవిాంచెద్రు.  

ఇత్త ఉశాంత్త నను- అన్వ ఇట్లృ మునులు క్రత్తపాదిాంచెద్రు. శరణాగత్త ముకికిి క్తరణమగుటచ్ఛత 

సమస ి సాాంసారిక ద్ధషములక్త్యను క్పాయ చి తమినునది "శరణాం త్యవ ాం క్రరనాే  యే ధా్య న 

యోగవివరితి్య| తేs్ మృతాు ాం అత్తక్కమా  యాాంత్త తద్వవ షవాాం రద్మ్||" అను ఇతా్య ది వాకా ములలో 

చెరప రడినది కద్ఘ. ఇట్లృ చె ప్ నపుడు ధా్య నయోగమును మోక్షక్తరణమన్వ ఎట్లృ చెరప గలము? అను 

సాందేహ్ము కలనో  
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సతా ాం- శరణాగత్తకి అటిట మహిమ కలగ్న యునే ను, ద్ఘన్వవలన, ధా్య నయోగము న్వషేధిాంచరడుట 

లేదు. ఏలననగా "తేs్ మృతాు ాం అత్తక్కమా " అన్వ చోట భకియిోగన్వషోులైన వారిన్వ "తేs్" అన్వ 

సూచిాంచి, వారిన్వ కూడ చ్ఛరుచ కొన్వ  అటిట వారు ఎట్లృ ముకి్త్యలగుదుర్మ శరణాగతులు కూడా అట్లృ 

ముకి్త్యలగుదురన్వ చెరప రడినది.  

గౌరవే లాఘవేs్- క్రత్తకి యునే ాంతవరక్త్యను అనుష్టాోంచ వలస్తన ఆధికా మునే న్మ, ఒకక సారి 

అనుష్టాోంచిననే పూరమాగు లఘుతవ మునే న్మ, 

న్వయతవిషయయోః- "శకి ికలవాన్వకి కఠినమైన అనుషో్టనము" అను రద్త్్తతో భకియిోగము మరియు 

శరణాగత్త అను రాండిాంటికినీ క్రణధి సహ్ద్శాయోగ్నభిః- విలాంబతముగా ఫలమున్వరచ  

అనుషో్టనమున విలాంరమును సహిాంర  

యోగవిదాి ః- ధా్య నయోగ న్వషోులచ్ఛ  

ధా్య నశాత్రసమి్- భకియిోగమును  

క్పాపిారమా్- అనుసరిాంరట సారకామైనది. ఇవి రాండును శకి ికలవారు, శకిలిేన్వవారు అయిన రాండు 

విధముల అధిక్తరులక్త్యను అనవ యిాంరనన్వ క్గహిాంచవలెను. 

ఈ జ్ఞశ్చృకమున, జ్ఞ మామన్ దేిక్త్యలు శరణాగత్త క్పాశసిా మును త్లప , భకిపిూరవ క ధా్య నయోగమునక్త్య, 

శరణాగత్తకి నునే  భేద్ములను వివరిాంరరనేా రు. అధిక్తరులైనవారు ఈ రాండు వికలప ములను 

తమ తమ శక ిా నుసారము అనుసరిాంచవరచ నన్వయు,  శకి ిగలవారు భకిపిూరవ క ధా్య నయోగమును, 

అటిట యోగమునక్త్య అసమరాులైన వారు శరణాగత్తన్వ అవలాంబాంచవరచ నన్వయు, భకిపిూరవ క 

ధా్య నయోగము జీవిత్యాంతము చ్ఛయవలయునన్వ, శరణాగత్త ఒకక  సారి చ్ఛస్తన చాలునన్వయు, అటిట 

శరణాత్త భకిపిూరవ క ధా్య నయోగము వలె క్తక సతవ రము ఫలమున్వరచ నన్వయు జ్ఞ మామన్ దేిక్త్యలు 

ఇచచ ట విశదీకరిాంరరనాే రు.  

  

 ఇట్లృ భగవదా్ కియిే సమసపిారములక్త్య క్పాయ చి తమిన్వ అాంగీకరిాంచినచో  

ఎవరు 

భగవదా్్ఘ నము నాందును, యమ, న్వయమది యోగముల నుాండియు 

వరితిులయిర్మ, అనగా అసమరాులగుట చ్ఛత ద్ఘన్వనుాండి రహిరతోులై మోక్షమును క్రసాదిాంర 

పురుష్టతమిున్వ యాందు శరణాగతులై యుాందుర్మ  

భకియిోగమును అనుష్టాోంచక శరణాగత్తమరమోును అవలాంబాంచెద్ర్మ అటిట అధిక్తరులు కూడ  

భకియిోగన్వషోులైన యోగుల వలె సాంసారమును ద్ఘటి 

సర్మవ తక ృషటమై ముకి్త్యలచ్ఛ స్తవిాంచరడు  
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 వైక్త్యాంఠమను దివా దేశమును "వైషవాాం రద్మ్" అన్వ క్రస్తది ్చెాందిన భగవతస వ రూరస్తతా్తన్వ పాంది 

అనుభవిాంచెద్రన్వ ఇట్లృ మునులు క్రత్తపాదిాంచెద్రు. శరణాగత్త ముకికిి క్తరణమగుటచ్ఛత సమస ి

సాాంసారిక ద్ధషములక్త్యను క్పాయ చి తమినునది "శరణాం త్యవ ాం క్రరనాే  యే ధా్య న యోగవివరితి్య| 

తేs్ మృతాు ాం అత్తక్కమా  యాాంత్త తద్వవ షవాాం రద్మ్||" ఇతా్య ది వాకా ములలో చెరప రడినది కద్ఘ. 

క్తన్వ, ఇట్లృ చె ప్ నపుడు ధా్య నయోగమును మోక్షక్తరణమన్వ ఎట్లృ చెరప గలము? అను సాందేహ్ము 

కలనో  

శరణాగత్త అటిట మహిమ కలగ్న యునే ను, ద్ఘన్వవలన, ధా్య నయోగము న్వషేధిాంచరడుట లేదు. 

ఏలననగా "తేs్ మృతాు ాం అత్తక్కమా " అన్వ చోట భకియిోగన్వషోులైన వారిన్వ "తేs్" అన్వ సూచిాంచి, 

వారిన్వ కూడ చ్ఛరుచ కొన్వ  అటిట వారు ఎట్లృ ముకి్త్యలగుదుర్మ శరణాగతులు కూడా అట్లృ 

ముకి్త్యలగుదురన్వ చెరప రడినది. క్రత్తకి యునే ాంతవరక్త్యను అనుష్టాోంచ వలస్తన ఆధికా మునే న్మ, 

ఒకక సారి అనుష్టాోంచిననే పూరమాగు లఘుతవ మునే న్మ "శకి ి కలవాన్వకి కఠినమైన అనుషో్టనము" 

అను రద్త్్తతో భకియిోగము మరియు శరణాగత్త అను రాండిాంటిలో విలాంబతముగా ఫలమున్వరచ  

అనుషో్టనమున విలాంరమును సహిాంర ధా్య నయోగ న్వషోులక్త్య భకియిోగమును 

అనుసరిాంరట సారకామైనది.  ఇట్లృ, ఇవి రాండును శకి ి కలవారు, శకిలిేన్వవారు అయిన రాండు 

విధముల అధిక్తరులక్త్యను అనవ యిాంరనన్వ క్గహిాంచవలెను. 

443. ధ్ర్మమ వరాాదియోగా ః కలుష్శ్మమనతః సతో వైధాో రకారీ 

443. ధ్ర్మమ వరాాదియోగా ః కలుష్శ్మమనతః సతో వైధాో రకారీ 

జక్తఃి తదో త్ ప్రరతి్తః తో గత్తక సమయేష్ో ాంతరాయారహాంప్తీ| 

నానుప్కోశే హి శ్మక్త ిశ్మరణవరణతః సరో సాధ్ా ాం సుసాధ్మ్ 

మోక్షాకాాంక్షీప్రరదాే  శ్మరణమహమిత్త కాో ి మాంప్తేప్శుతాం చ|| 

వరాాదియోగా ః- వరాాక్శమములక్త్య సాంరాంధిాంచిన  

ధరమ ః- న్వతా  నైమిత్తకిములైన కరమ ములు  

కలుషశమనతః- చితకి్తలుషా మును పోగొట్లటట వలనను  

సతవ వృద్్ఘా - సతవ గుణమును అధికము చ్ఛయుట వలన భక్తరిురక్తరీ- ఎట్లృ భకాి్త్య తప త్తని్వ కలాోంచి 

ఉరక్తరకమగునో 

తద్వ త్- అట్లృ  

క్రరత్తఃి తు- క్రరత్త ికూడ 

అగత్తక సమయేషు- వేరే దేన్వ వలనను సాంపాదిాంరటక్త్య క్తనటిట సమయములాందు 

అాంతరాయారహ్ాంక్ీ- భకియిోగమునక్త్య విర్ములైన వాటిన్వ శమిాంరజేయుటక్త్య సమరమాైనది. 
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నానుక్క్యశే- ద్యా సహితుడైన వాడును 

శక్త-ి అభిమతమైన అరమాును క్రసాదిాంరటక్త్య శకి ికలనో వాన్వ యాందు  

శరణవరణతః- శరణాగత్త చ్ఛయుట వలన  

సరవ సాధా ాం- సమస ిఫలములును  

సుసాధమ్ హి- సులభముగా సాంపాదిాంరటక్త్య శకా మగును. కద్ఘ! ఈ విషయము క్రమణస్తద్మ్ు. 

"యదాే న క్తమక్తమేన న సాధా ాం సాధనాాంతర్ః ముముక్షుణా యత్ సాాంఖ్యా న యోగేన న చ భకితిః| 

క్పారా తే రరమాం ధ్యమ యతో నావరతిే పునః| తేనతేనారా తే తతతి్ నాా స్తనైవ మహమునే| 

రరమత్యమ  చ తేనైవ సాధా తే పురుష్టతమిః||" అను క్రమణముచ్ఛ క్రరత్త ిసకల ఫలసాధనమన్వ 

త్లయురనే ది. 

మోక్షాక్తాంక్షీ- మోక్షమును క్యరుట 

అహ్మ్ శరణాం క్రరదాే - నేను క్రరతాిు పాయమును న్వశచ యముగా స్వ కరిాంచిత్తన్వ" 

ఇత్త క్తవ ్ మాంక్తే- అన్వ ఇట్లృ "యో క్రహమ ణాం విద్ధ్యత్త పూరవ ాం యో వై వేద్ఘాంశచ  క్రహిణోత్త తస్యమ , 

తాం హ్ దేవాం ఆతమ  బుది ్క్రసాద్ాం ముముక్షుర్వ  శరణమహ్ాం క్రరదాే " అను మాంక్తమునను 

క్శుతాం చ- క్శుతమైనది. అనగా మోక్షారి ా భగవాంతున్వయాందు శరణాగత్త చ్ఛయవలయునన్వ ఈ 

మాంక్తమున విధిాంచరడినది అన్వ రవము. 

జ్ఞ మామన్ దేిక్త్యలు శరణాగత్త వైిషోా ము ఈ జ్ఞశ్చృకమున కూడ న్వషక రిాాంరరనేా రు.  

 

 వరాాక్శమములక్త్య సాంరాంధిాంచిన  

న్వతా  నైమిత్తకిములైన కరమ ములు  చితకి్తలుషా మును పోగొట్లటట వలనను  సతవ గుణమును 

అధికము చ్ఛయుట వలన ఎట్లృ భకాి్త్య తప త్తని్వ కలాోంచి ఉరక్తరకమగునో అట్లృ  

క్రరత్త ి కూడ వేరే దేన్వవలనను సాంపాదిాంరటక్త్య క్తనటిట సమయములాందు భకియిోగమునక్త్య 

విర్ములైన వాటిన్వ శమిాంరజేయుటక్త్య సమరమాైనది. 

ద్యా సహితుడైన, 

అభిమతమైన అరమాును క్రసాదిాంరటక్త్య శకి ికలనో రరమతమ  యాందు  

శరణాగత్త చ్ఛయుట వలన  

సమస ిఫలములును  
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సులభముగా సాంపాదిాంరటక్త్య శకా మగును. కద్ఘ! ఈ విషయము క్రమణస్తద్మ్ు. "యదాే న 

క్తమక్తమేన న సాధా ాం సాధనాాంతర్ః ముముక్షుణా యత్ సాాంఖ్యా న యోగేన న చ భకితిః| క్పారా తే 

రరమాం ధ్యమ యతో నావరతిే పునః| తేనతేనారా తే తతతి్ నాా స్తనైవ మహమునే| రరమత్యమ  చ 

తేనైవ సాధా తే పురుష్టతమిః||" అను క్రమణముచ్ఛ క్రరత్త ిసకల ఫలసాధనమన్వ త్లయురనే ది. 

మోక్షమును క్యరుట 

"అహ్మ్ శరణాం క్రరదాే " అనగా "నేను క్రరతాిు పాయమును న్వశచ యముగా స్వ కరిాంచిత్తన్వ" అను 

మాంక్తమున "యో క్రహమ ణాం విద్ధ్యత్త పూరవ ాం యో వై వేద్ఘాంశచ  క్రహిణోత్త తస్యమ , తాం హ్ దేవాం 

ఆతమ  బుది ్క్రసాద్ాం ముముక్షుర్వ  శరణమహ్ాం క్రరదాే " అను మాంక్తమునను 

చెరప రడినది. అనగా మోక్షారి ాభగవాంతున్వయాందు శరణాగత్త చ్ఛయవలయునన్వ ఈ మాంక్తమున 

విధిాంచరడినది అన్వ రవము. 

క్రహ్మ సూక్తముల యాందును, జ్ఞ మారషా మునాందును శరణాగత్త వివరములు చరిచ ాంచరడలేదు. క్తన్వ 

జ్ఞ మామన్ దేిక్త్యలు తమ క్గాంథములో పాఠక స్తలభా మునకై, శరణాగత్త వివరములు కూడ 

పాందురరచి కటాక్షిాంరరనేా రన్వ గమన్వాంచనగును. 

ఇాంతటితో "ఆవృతా ధికరణము" ముగ్నస్తనది. 

||ఆతమ తో్వ పాసనాధికరణము||4-1-2|| 

 

||సూ.||ఆతేమ త్త తూరగచా ాంత్త ప్గాహయాంత్త చ||4-1-3|| 

 

ఆత్యమ  ఇత్త తు- సరేవ శవ రుడు ఉపాసక్త్యన్వ ఆతమ  యన్వయే 

(ఉపాసా ః- ఉపాస్తాంరరడిన వాడు ఏలనన) 

ఉరగచా ాంత్త- పూరీవ క్త్యలగు నుపాసక్త్యలట్లృ అాంగీకరిాంరరనాే రు.  

చ- మరియు 

క్గాహ్యాంత్త- శాత్రసమిులట్లృ త్లయజేయురనే వి.  

 

సరేవ శవ రుడు ఉపాసక్త్యన్వ ఆతమ  యన్వయే ఉపాస్తాంరవలెను. పూరీవ క్త్యలగు ఉపాసక్త్యలు దీన్వనే 

అాంగీకరిాంరరనాే రు. మరియు శాత్రసమిులట్లృ చెపుప రనే వి. 
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వెనుక అధికరణమున, క్రహోమ పాసనము అనేక రరాా యములు చ్ఛయరడురాండవలెనన్వ 

న్వషక రిాాంచరడినది. ఈ అధికరణమున ఆ క్రహోమ పాసనము ఎట్లృ చ్ఛయరడవలెనో 

న్వరయాిాంరరడురనే ది. 

 

పూరో రక్షము- 

 

రరక్రహ్మ ము ఆతమ  కనే  వేర్నది. కనుక, రరక్రహ్మ మును ఆతమ  కనే  భినే మన్వయే 

ఉపాస్తాంచవలెను. ఈ విషయమే వెనుక "అధికమ్ తు భేద్న్వరేశాాత్" (2-1-22), "అధిక్యరదేశాత్" (3-4-

8), "నేతర్మనురరతేఃి" (1-1-17) మునే గు అనేక సూక్తములలో జ్ఞసాా్ాంచరడినది. రరక్రహ్మ మును 

యథావస్తతాముగనే  ఉపాస్తాంచవలెనన్వ ఛాంద్ధగా మున కూడ(యథా క్కతురస్తమ న్...3-14-1) 

చెరప రడినది. కనుక క్రహ్మ మును క్రతా గాతమ  కనే  అనా మను రవముతో ఉపాస్తాంరవలెను. 

 

సిద్ఘధ ాంతము-  

 

రరమతమ ను ఉపాసక్త్యన్వ ఆతమ క్త్య ఆతమ గా యుాండునను రవముతో ఉపాస్తాంచవలెను. "తవ ాం వా 

అహ్మస్తమ  భగవో దేవతే! అహ్ాం వై తవ మస్త" (భగవానుడివైన ఓ ధేవా! నీవే నేను అగురాంటిన్వ, నేనే 

నీవు అవుతునేా వు.) అన్వ చెరప రడినది కద్ఘ! "య ఆతమ న్వ త్తషనో్ ఆతమ నః అాంతరః..." (రృ. 6-

7)(ఎవరు ఆతమ క్త్య రయట, లోన వాా ్ాంచి యునేా డో, ఎవన్వన్వ ఆతమ  త్లస్తకొనలేద్ధ, ఎవన్వకి ఆతమ  

శరీరమో, ఎవరు ఆతమ లో క్రవేిాంచి న్వయమిాంరరనాే డో నాశనము లేన్వ అతడే నీక్త్య 

ఆతమ గానుాండు అాంతరాా మి) అన్వ కూడ ఉరన్వషక్తోప కమిు. "సరవ ాం ఖ్లవ ద్ాం క్రహ్మ  తజలిాన్" 

(ఛాం. 3-14-1)(ఆ క్రహ్మ  నుాండియే సమస ిసృష్టట, జ్ఞస్తతా్త, లయములు జరుగురనే వి, సమసమిూ 

క్రహమ తమ కమే) ఇతా్య ది ఉరన్వషక్తప మణములు రరమతమ ను క్రతా గాతమ క్త్య ఆతమ  అయిన 

అాంతరాా మిగా న్వర్ారిాంరరనే వి. కనుక, రరక్రహ్మ మును, జీవాతమ క్త్య ఆతమ గనే ఉపాస్తాంచవలెనన్వ 

త్లయురనే ది. 

 

 

||ఆతమ తో్వ పాసనాధికరణము||4-1-2|| 

 

||సూ.||ఆతేమ త్త తూరగచా ాంత్త ప్గాహయాంత్త చ||4-1-3|| 
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ఆత్యమ  ఇత్త తు- సరేవ శవ రుడు ఉపాసక్త్యన్వ ఆతమ  యన్వయే 

(ఉపాసా ః- ఉపాస్తాంరరడిన వాడు ఏలనన) 

ఉరగచా ాంత్త- పూరీవ క్త్యలగు నుపాసక్త్యలట్లృ అాంగీకరిాంరరనాే రు.  

చ- మరియు 

క్గాహ్యాంత్త- శాత్రసమిులట్లృ త్లయజేయురనే వి.  

 

సరేవ శవ రుడు ఉపాసక్త్యన్వ ఆతమ  యన్వయే ఉపాస్తాంరవలెను. పూరీవ క్త్యలగు ఉపాసక్త్యలు దీన్వనే 

అాంగీకరిాంరరనాే రు. మరియు శాత్రసమిులట్లృ చెపుప రనే వి. 

వెనుక అధికరణమున, క్రహోమ పాసనము అనేక రరాా యములు చ్ఛయరడురాండవలెనన్వ 

న్వషక రిాాంచరడినది. ఈ అధికరణమున ఆ క్రహోమ పాసనము ఎట్లృ చ్ఛయరడవలెనో 

న్వరయాిాంరరడురనే ది. 

 

పూరో రక్షము- 

 

రరక్రహ్మ ము ఆతమ  కనే  వేర్నది. కనుక, రరక్రహ్మ మును ఆతమ  కనే  భినే మన్వయే 

ఉపాస్తాంచవలెను. ఈ విషయమే వెనుక "అధికమ్ తు భేద్న్వరేశాాత్" (2-1-22), "అధిక్యరదేశాత్" (3-4-

8), "నేతర్మనురరతేఃి" (1-1-17) మునే గు అనేక సూక్తములలో జ్ఞసాా్ాంచరడినది. రరక్రహ్మ మును 

యథావస్తతాముగనే  ఉపాస్తాంచవలెనన్వ ఛాంద్ధగా మున కూడ(యథా క్కతురస్తమ న్...3-14-1) 

చెరప రడినది. కనుక క్రహ్మ మును క్రతా గాతమ  కనే  అనా మను రవముతో ఉపాస్తాంరవలెను. 

 

సిద్ఘధ ాంతము-  

 

రరమతమ ను ఉపాసక్త్యన్వ ఆతమ క్త్య ఆతమ గా యుాండునను రవముతో ఉపాస్తాంచవలెను. "తవ ాం వా 

అహ్మస్తమ  భగవో దేవతే! అహ్ాం వై తవ మస్త" (భగవానుడివైన ఓ ధేవా! నీవే నేను అగురాంటిన్వ, నేనే 

నీవు అవుతునేా వు.) అన్వ చెరప రడినది కద్ఘ! "య ఆతమ న్వ త్తషనో్ ఆతమ నః అాంతరః..." (రృ. 6-

7)(ఎవరు ఆతమ క్త్య రయట, లోన వాా ్ాంచి యునేా డో, ఎవన్వన్వ ఆతమ  త్లస్తకొనలేద్ధ, ఎవన్వకి ఆతమ  

శరీరమో, ఎవరు ఆతమ లో క్రవేిాంచి న్వయమిాంరరనాే డో నాశనము లేన్వ అతడే నీక్త్య 

ఆతమ గానుాండు అాంతరాా మి) అన్వ కూడ ఉరన్వషక్తోప కమిు. "సరవ ాం ఖ్లవ ద్ాం క్రహ్మ  తజలిాన్" 

(ఛాం. 3-14-1)(ఆ క్రహ్మ  నుాండియే సమస ిసృష్టట, జ్ఞస్తతా్త, లయములు జరుగురనే వి, సమసమిూ 
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క్రహమ తమ కమే) ఇతా్య ది ఉరన్వషక్తప మణములు రరమతమ ను క్రతా గాతమ క్త్య ఆతమ  అయిన 

అాంతరాా మిగా న్వర్ారిాంరరనే వి. కనుక, రరక్రహ్మ మును, జీవాతమ క్త్య ఆతమ గనే ఉపాస్తాంచవలెనన్వ 

త్లయురనే ది. 

444. జ్జవాదతా ాంతభిని ః స విభురభిదధే లక్షణః సాధ్నాాంతైః 

444. జ్జవాదతా ాంతభిని ః స విభురభిదధే లక్షణః సాధ్నాాంతైః 

ముకిా రా్మపాసనేsసిమ న్ ముష్టతతమసి న ప్బ్హమ దృ ట్ ా దియుక్తఃి| 

తతో జ్ఞన వీతరాగే తదిహ న ఘటతే స్sహమసీమ తాు పాసిఃి 

తని సాో త్యమ ాంతరాతమ నా హమిత్త వచస్sరా ప్త ముఖా్ ప్రవృతిేః|| 

సాధనాాంతః- సాధనారరా వసానమైన మొద్టి మూడు అధా్య యముల యాందును చెరప రడిన  

లక్షణః- లక్షణముల వలన 

సః- క్రస్తద్మ్ైన, సకల రరవిదా్ధ పాసాు డైన 

విభుః- రరమతమ  

జీవాద్తా ాంత భినే ః- సాంసారమున తోర ద్ధషభూయిషమోైన జీవాతమ  కనే  అతా ాంతము భినుే డన్వ 

అభిద్ధే- కాంఠరవేణా చెరప రడినది. 

ముష్టతతమస్త- అ నానగాంధరహిత జ్ఞ న నమున 

అస్తమ న్ ముక ిా రా్మపాసనే- మోక్షారమాునకై చ్ఛయు ఈ ఉపాసన యాందు క్రహ్మ ద్ృష్టట ా దియుకిఃి న- 

క్షుక్ద్మైన ఫలక్పా్కిి ద్ృష్టటవిధి ఉరయుకమిైనన్మ, ముకి ికొరక్త్య చ్ఛయు ఉపాసనమునాందు ద్ృష్టట 

విధి సాంభవిాంచదు. త్రతవరికోమైన ఫలమున ఆశ లేకయే 

ఇహ్- ఈ మోక్షాధిక్తరి విషయమున 

తతవ జేన వీతరాగే- విలక్షణమైన తతివ  పురుష్టరాా న నమును కలవాడు 

స్యsహ్మస్తమ  ఇతాు పాస్తఃి- నేనే రరమతమ నైత్తన్వ అన్వ ఉపాస్తాంరట  

న ఘటతే-  సాంభవిాంచదు. 

తనే - అన్వ ఇట్లృ సాందేహిాంరట అయుకమిు. 

సావ త్యమ ాంతరాతమ న్వ- తన ఆతమ కూ అాంతరాతమ  అయిన రరమతమ  యాందు 

అహ్మిత్త వచస్యs్- ఉపాసనాక్తలమున అనుసాంధ్యనము చ్ఛయు "అహ్మ్" అను శరమాునకూ 
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ముఖా్ క్రవృత్ధఃి- ముఖా్ మైన అరమాున క్రవరిాింర సాంరాంధముాండుట వలన "సః అహ్మ్" అను 

అనుసాంధ్యనము యుకమిే అగును. 

సాధనారరా వసానమైన మొద్టి మూడు అధ్యా యముల యాందును చెరప రడిన లక్షణముల వలన 

క్రస్తద్ుడైన, సకల రరవిదా్ధ పాసాు డైన రరమతమ  సాంసారమున తోర ద్ధషభూయిషమోైన జీవాతమ  

కనే  అతా ాంతము భినుే డన్వ కాంఠరవేణా చెరప రడినది. 

అ నానగాంధరహితమైన జ్ఞ న నమున మోక్షారమాునకై చ్ఛయు ఈ ఉపాసన యాందు క్షుక్ద్మైన ఫలక్పా్కిి 

ద్ృష్టటవిధి ఉరయుకమిైనన్మ, ముకి ి కొరక్త్య చ్ఛయు ఉపాసనమునాందు ద్ృష్టట విధి సాంభవిాంచదు. 

త్రతవరికోమైన ఫలమున ఆశ లేన్వ 

ఈ మోక్షాధిక్తరి విషయమున విలక్షణమైన తతివ  పురుష్టరమాుల జ్ఞ న నమును కలవాడు నేనే 

రరమతమ నైత్తన్వ అన్వ ఉపాస్తాంరట  సాంభవిాంచదు, అన్వ ఇట్లృ సాందేహిాంరట అయుకమిు. 

తన ఆతమ కూ అాంతరాతమ  అయిన రరమతమ  యాందు ఉపాసనాక్తలమున అనుసాంధ్యనము చ్ఛయు 

"అహ్మ్" అను శరమాు 

ముఖా్య రమాున క్రవరిాింర సాంరాంధముాండుట వలన "సః అహ్మ్" అను అనుసాంధ్యనము 

యుకమిే అగును. అనగా ఇచచ ట "సః అహ్మ్" అను వాకా మునక్త్య "ఆ రరమతమ  నాక్త్య అాంతరాా మి 

అయిన అాంతరాతమ ", " నేను రరక్రహమ తమ క్త్యడను" అను ముఖా్య రమాు క్గహిాంచవలెనన్వ రవము. 

445. వసీో ాంప్ద్ఘదేరుపాసిౌ ప్రకృత్త శ్మబ్లత సోా నిో తేక్షా పుర్మకిా 

445. వసీో ాంప్ద్ఘదేరుపాసిౌ ప్రకృత్త శ్మబ్లత సోా నోి తేక్షా పుర్మకిా 

శుదధః సోా త్యమ  చ చిాంతా ః కో చిదిహ తు విభుః త్యదృశా సోే నయుకఃి| 

వా క్తఃి జ్జవేశ్మ భేదే వా ధికరణరదః భావనే సాా త్ తథాి 

ప్బ్హ్మమ ధీన సో రూర ప్రమిత్త సుదృఢత్య సిదధయేsహాంప్గహోక్తఃి|| 

అహ్ాంక్గహోపాసనాక్రయోజనా రవమును ఈ జ్ఞశ్చృకమున విశేషముగా త్లుపురనాే రు.  

 

క్రకృత్త శరలత సావ న్వవ తేక్షా- అచిదివ షుటడును, జీవవిిషుటడునునైన  రరమతమ  యొకక  ఉపాసనము 

వస్తవ ాంక్ద్ఘదేః ఉపాసి్త- మువిదా్  యాందును, ఇాంక్ద్క్పాణవిదా్  యాందును వసు, ఇాంక్ద్ఘదులను 

ఉపాస్తాంర క్రసాంగమున పురా- వెనుక 

ఉకి్త- చెరప రడినది. అాందువలన ఆ విధముగా విిషటముగా ఉపాస్తాంర "అహ్ాం 

క్గహోపాసనము"ను చెపుప టక్త్య క్త్యద్రదు.  
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శుద్ః్- క్రకృత్త సాంసరమోు లేన్వ 

సావ త్యమ  చ- జీవాతమ  కూడ 

కవ చిత్- రాంచాగ్నే విదా్ఘ దుల(రాంచాగే్న విదా్  వివరములు తరువాత్త అధికరణములలో 

త్లురరడును) యాందు 

చిాంతా ః- ఉపాస్తాంచరడ వలస్తన వాడగును.   

దిహ్ తు- రాంచాగే్న  విదా్  కనే  వేర్న మోక్షోపాయములైన ఉపాసనముల సాంద్రా మున  త్యద్ృశా- 

అటిట శుద్ుడైన  

స్తవ నయుకఃి- జీవవిిషుట డైన 

విభుః- రరమతమ  

చిాంతా ః- ఉపాసాు డగును.  

జీవేశ భేదే- జీవ, క్రహ్మ ముల భేద్ము గూరిచ  

వా కిఃి- సప షటమైన క్రక్తశము  వా ధికరణరద్వః- వేరేవ రు విభకి్త్యల యాంద్ల రద్ములచ్ఛ రవనే సాా త్- 

జీవాతమ క్త్య ఆతమ  అయిన రరమతోమ పాసన యాందు సప షటముగా త్లయవరచ ను. అాందువలన 

జీవేశవ రుల యాందు భేద్మును చూ్ాంరటక్త్య అహ్ాంక్గహోపాసనమును చెరప నావశా కత లేదు. 

అట్ధృన అహ్ాంక్గహోపాసనమునక్త్య క్రయోజనమేమి! అన్వన 

క్రహమ ధీన సవ రూర క్రమిత్త సుద్ృఢత్య స్తద్య్ేsహ్ాంక్గహోకిఃి- అహ్ాంక్గహోపాసనమును చెపుప ట 

క్రహ్మ వసిువునక్త్య రరతాంక్తముగా నుాండియే జీవాతమ సవ రూరముాండునను "క్రమిత్త ద్ృఢతవ  స్తది"్ 

కొరక్తనన్వ ఇచచ ట క్గహిాంచవలెను. జీవ, రరమతమ లక్త్య భేద్మునే న్మ, రరమతమ క్త్య ఆధీనమయే 

జీవసవ రూరముాండునన్వ  ద్ృఢరరచి చెపుప టకై ఈ అహ్ాంక్గహోపాసనము చెరప రడురనే ది. 

తనను శరీరముగా కల రరమతమ ను "అహ్మ్" అను శరమాుచ్ఛ సూచిాంచి ఉపాసనమును 

చ్ఛయవలయునన్వ ఈ సాంద్రా మున స్తద్మ్గురనే ది. 

అహ్ాంక్గహోపాసనా(ఆతమ తోవ పాసనము)క్రయోజనా రవమును ఈ జ్ఞశ్చృకమున విశేషముగా 

త్లుపురనాే రు.  

 

 అచిదివ షుటడును, జీవవిిషుటడునునైన  రరమతమ  యొకక  ఉపాసనము క్రథమధ్యా యమున, 

మువిదా్  యాందును, ఇాంక్ద్క్పాణవిదా్  యాందును వసు, ఇాంక్ద్ఘదులను ఉపాస్తాంర 

క్రసాంగమున వెనుక చెరప రడినది. అాందువలన ఆ విధముగా విిషటముగా ఉపాస్తాంర "అహ్ాం 

క్గహోపాసనము"ను చెపుప టక్త్య క్త్యద్రదు.  క్రకృత్త సాంసరమోు లేన్వ జీవాతమ  కూడ 

రాంచాగ్నే విదా్ఘ దుల(రాంచాగ్నే విదా్  వివరములు తరువాత్త అధికరణములలో త్లురరడును) 

యాందు 
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ఉపాస్తాంచరడ వలస్తన వాడగును.  రాంచాగ్నే  విదా్  కనే  వేర్న మోక్షోపాయములైన ఉపాసనముల 

సాంద్రా మున అటిట శుద్ుడైన జీవవిిషుట డైన 

రరమతమ యే ఉపాసాు డగును. జీవ, క్రహ్మ ముల భేద్ము గూరిచ  

సప షటమైన క్రక్తశము  వేరేవ రు విభకి్త్యల యాంద్ల రద్ములచ్ఛ జీవాతమ క్త్య ఆతమ  అయిన 

రరమతోమ పాసన యాందు సప షటముగా త్లయవరచ ను. అాందువలన జీవేశవ రుల యాందు 

భేద్మును చూ్ాంరటక్త్య అహ్ాంక్గహోపాసనమును చెరప నావశా కత లేదు. అట్ధృన 

అహ్ాంక్గహోపాసనమునక్త్య క్రయోజనమేమి! అన్వన అహ్ాంక్గహోపాసనమును చెపుప ట 

క్రహ్మ వసిువునక్త్య రరతాంక్తముగా నుాండియే జీవాతమ సవ రూరముాండునను "క్రమిత్త ద్ృఢతవ  స్తది"్ 

కొరక్తనన్వ ఇట్లృ చెరబ డురనే ద్న్వ ఇచచ ట క్గహిాంచవలెను. జీవ, రరమతమ లక్త్య భేద్మునే న్మ, 

రరమతమ క్త్య ఆధీనమయే జీవసవ రూరముాండునన్వ  ద్ృఢరరచి చెపుప టకై ఈ 

అహ్ాంక్గహోపాసనము చెరప రడురనే ది. తనను శరీరముగా కల రరమతమ ను "అహ్మ్" అను 

శరమాుచ్ఛ సూచిాంచి ఉపాసనమును చ్ఛయవలయునన్వ ఈ సాంద్రా మున స్తద్మ్గురనే ది. అనగా, 

ఇట్లృ జీవుడు, రరమతమ ను తన ఆతమ క్త్య అాంతరాా మిగా, అాంతరాతమ గా నుపాస్తాంరట, త్యను 

ఎలృపుప డును రరమత్యమ ధీనుడై, తన్వే యామక్త్యడై, ఆ రరమతమ తో అవినారవసాంరాంధముతో 

ఎలృపుప డును కూడి యుాండు విషయము యొకక  సాంతతసమ రణమునకన్వ క్గహిాంచనగును. 

446. ఐకాో పాసిావహాం తో ాం తో మిత్త మత్తః నిర్చో శేషే కథాం సాా త్ 

446. ఐకాో పాసిావహాం తో ాం తో మిత్త మత్తః నిర్చో శేషే కథాం సాా త్ 

భేద్ఘభేద్ఘభిల్పరః కరకమణికతదోో ా మనీత్యా  న ముఖా్ ః| 

మతిులా సిో ాం తో యాహాం సమ ఇత్త వదత్యాం నోsరచ్చర్మsి యుకఃి 

తసామ త్ సరోా ాంతరాతమ నా యమహమిత్త ధీరాకృత్త నాా యసిద్ఘధ || 

ఇతరరక్షములాందు అహ్ాం క్గహోపాసనము నాా యవిరుద్మ్ైనద్న్వ న్వర్ారిాంచి, జ్ఞ మామన్ దేిక్త్యలు 

ఇక సవ రక్షమున తదౌచితా మును న్వషక రిాాంరరనేా రు.  

 

న్వరివ శేషే- రరక్రహ్మ ము న్వరివ శేషమన్వ అాంగీకరిాంరటకై ఐకా్య పాసి్త- "తవ ాం వా అహ్మస్తమ  

భగవోదేవతే అహ్ాం వై తవ మస్త భగవో దేవతే" అన్వ చెరప రడిన ఐకా్య పాసనమునాందు 

అహ్ాం తవ ాం తవ మ్ అహ్మ్ ఇత్త మత్తః- నేనే నీవు, నీవే నేను అను బుది ్ఎట్లృ కలోును! అనగా 

అహ్మ్, తవ మ్, ఇతా్య ది రద్ములక్త్య సామనాధికరణబుది ్ఎట్లృ కలోును! అన్వన 

కరక మణిక తద్ధవ ా మనీతా్య - నీటితో న్వాండిన క్త్యాండ, పాలక ఇతా్య దులయాందు క్తనప డు ఆక్తశములు 

ఎట్లృ భేద్మును, అభేద్మును కల ోయుాండునో అట్లృ 
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భేద్ఘభేద్ఘభిలారః న ముఖా్ ః- తవ ాం, అహ్ాం అను వాటికి అరమాు భేద్ఘభేద్మై యుాండుట యన్వ 

చె ప్ న అది ముఖా్య రమాున సాంభవిాంచదు. క్త్యాండ, పాలకల యాందు భేద్మునే ది. 

ఆక్తశమునాందు అభేద్మునే ది. ఇట్లృ ఒక్త చోట భేద్ఘభేద్ములు రాండును లేవు. (ఇట్లృ 

భేద్ఘభేద్వాద్ము క్త్యద్రదు). 

తవ మ్ మతిులా ః అహ్ాం  తవ యా సమః ఇత్త వద్త్యాం- నీవు నాక్త్య సమనము. నేను నీక్త్య సమనము 

అన్వ చెప్పప డువారు   

ఉరచారః- క్తవలము గౌణారమాుతో చెప్పప ద్రు. (ముఖా్య రమాున క్తదు). (ఈ విషయము 

క్రథమధ్యా యమున  "తతివ మస్త" వాక్తా రమాు చరిచ ాంరరడినపుడు విసృితముగా వివరిాంచరడినది. 

"అతడు పుల" అన్వ అన్వనపుడు వాన్వకి జీరలు, క్యరలతో నుాండు పులయేనన్వ క్తక, పుల వలె క్ౌరా ము 

కలవాడు అన్వ మక్తమే అరమాు కద్ఘ.) 

సః అ్ న యుకఃి- కనుక, అదియును అయుకమిే యగును. సర్మవ తక ృషుట డైన వాన్వకిన్వ, 

సరవ న్వకృషుట డైన వాన్వకిన్వ ఎట్లృ సమతవ ము చెరప గలము.  

తసామ త్- అాందువలన సరావ ాంతరాతమ న్వ- సమసమిున్మ తన శరీరముగా కల ో తవ మ్, అహ్మ్ 

ఇతా్య ది శరమాులచ్ఛ జీవాతమ క్త్య అాంతరాా మిగానుాండు ఆ రరమతమ క్త్య 

అయమ్ అహ్మ్ ఇత్త ధీః- ఇతడు నేనే అను సామనాధికరణ బుది ్ 

 ఆకృత్త నాా యస్తద్్ఘ-  ఆకృతా ధికరణ నాా యముచ్ఛ అనగా శరీరమును బోధిాంర శరమాులు ఆ 

శరీరము నాందునే  ఆతమ  రరా ాంతముగా అరవాతవ మును కల ో బోధిాంరనన్వ 

స్తదిా్ంరరనే ది.("రామ! రముమ " అన్వనపుడు శరీరమును బోధిాంర "రామ" యను రద్ము, ఆ 

శరీరముతో బ్దట్ల ఆ శరీరము కలనో జీవున్వ, తద్ాంతరాా మి అయిన రరమతమ ను కూడ బోధిాంరను 

కద్ఘ! కనుక ఆ శరీరముతో బ్దట్ల, ఆ శరీరములో నునే  జీవుడు, తద్ాంతరాా మి అయిన రరమతమ  

కూడ వచెచ ద్రు కద్ఘ!) ఇది ముఖా్య రమాున సాంభవిాంరట వలన ఇట్లృ చెపుప ట సమాంజమై యుకి ి

యుకమిై యుాండును.("తతివ మస్త", అహ్ాంక్రహమ స్తమ " వాంటి వాకా ములను కూడ ఈ విధముగనే 

అజ్ఞరమాు చ్ఛస్తకొనవలెనన్వ వెనుక వివరిాంరకొన్వ యునేా ము.) 

ఆకృతా ధికరణ నాా యముచ్ఛ అనగా శరీరమును బోధిాంర శరమాులు ఆ శరీరము నాందునే  ఆతమ  

రరా ాంతముగా అరవాతవ మును కల ోబోధిాంరనన్వ స్తదిా్ంరరనే ది.("రామ! రముమ " అన్వనపుడు 

శరీరమును బోధిాంర "రామ" యను రద్ము, ఆ శరీరముతో బ్దట్ల ఆ శరీరము కలనో జీవున్వ, 

తద్ాంతరాా మి అయిన రరమతమ ను కూడ బోధిాంరను కద్ఘ! కనుక ఆ శరీరముతో బ్దట్ల, ఆ 

శరీరములో నునే  జీవుడు, తద్ాంతరాా మి అయిన రరమతమ  కూడ వచెచ ద్రు కద్ఘ!) ఇది 

ముఖా్య రమాున సాంభవిాంరట వలన ఇట్లృ చెపుప ట సమాంజమై యుకి ి యుకమిై 

యుాండును.("తతివ మస్త", అహ్ాంక్రహమ స్తమ " వాంటి వాకా ములను కూడ ఈ విధముగనే అరమాు 

చ్ఛస్తకొనవలెనన్వ వెనుక వివరిాంరకొన్వ యునేా ము.) 
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447. అదో తాం దో త హ్మనౌ న జవత్త సువచాం తప్తా త్తదో ాందిో కతో్య త్ 

447. అదో తాం దో త హ్మనౌ న జవత్త సువచాం తప్తా త్తదో ాందోి కతో్య త్ 

దో తాం చ్చదో తగరా ాం దిో తయమిహ హితత్ సో సో రూపాదభిని మ్| 

దో త్యదో తాం చ త్యదృక్ తదుజయనియమానుజఝనాదేవ సిధాే త్ 

సరో ాం స్థసాానే స్థసాితాం సాా త్ ప్రమిత్తరరవత్యాం నేతరే్ాంతు క్తాంచిత్|| 

"తవ ాం వా అహ్మస్తమ  భగవో దేవత్య" అను వాకా మున ద్వవ త క్రసాంగమే లేదు. ఏలననగా ద్వవ తము 

సవ రూరూనా మైనది, క్తవలము అద్వవ తమే ఇచచ ట క్రత్తపాదిాంరరడినది అన్వ చెప్పప డు 

అద్వవ తవాద్ము ఈ జ్ఞశ్చృకమున న్వరాకరిాంచరడురనే ది. 

 

ద్వవ త హనౌ- ద్వవ త్యరవమున  తక్తప త్తద్వ ాందివ కత్యవ త్- అాందులక్త్య క్రత్తకూలమగుట వలన  

అద్వవ తమ్- అద్వవ తమను వచనము 

సు వచాం న భవత్త- న్వరూ్ాంరటక్త్య శకా ము క్తదు.  

ద్వవ తాం చ- ద్వవ త రద్వాచా ము కూడ అద్వవ తగరా ాం- అద్వవ తము నుాండి కూరచ రడినది, అనగా 

అద్వవ త్యరవమునాందు ద్వవ తమను రద్ము సులభముగా చెపుప టక్త్య శకా మగును.  

 ఇహ్- ద్వవ తమునాక్శయిాంచిన సముద్ఘయమున 

తత్ దివ ీయమ్- దివ తవ మును ఆక్శయిాంచిన  ఒకొక కక  వసిువు  సవ సవ రూపాద్భినే మ్- 

క్రతేా కముగా వాటి వాటి సవ రూరము కనే  భినే ము క్తదు.  

ద్వవ త్యద్వవ తాం చ- ద్వవ తము మరియు అద్వవ తము రద్ములచ్ఛ వాచా మైనది త్యద్ృక్- అటిటదే 

అయినది. తదుభయన్వయమనుజఝనాదేవ స్తధాే త్- ద్వవ త, అద్వవ తములను రాండు న్వయమములను 

వీడక ఇచచ ట స్తదిా్ంరనన్వ రవము.  

క్రమిత్తరరవత్యాం- క్రమణరరతాంక్తులైన వారికి  

సరవ మ్- ద్వవ తము మరియి అద్వవ తముల 

జ్ఞసాానే- తమ తమ జ్ఞసాానములాందే అనగా ఒకక  చోట క్తక 

 ఇతరేష్టాంతు తు- క్రమణమును అనుసరిాంచన్వ వారికి 

కిాంచిత్- సవ లప ము కూడ 
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న- తతివ ము క్తలేదు. అనగా, క్రమణమునక్త్య అనుగుణముగా స్తదిా్ంరనన్వ రవము. (అనగా 

ద్వవ త్యద్వవ తములు రాండును కూడ అన్వే  క్శుత్త క్రమణములను సమరిాాంచ లేవు.) 

"తవ ాం వా అహ్మస్తమ  భగవో దేవత్య" అను వాకా మున ద్వవ త క్రసాంగమే లేదు. ఏలననగా ద్వవ తము 

సవ రూరూనా మైనది, క్తవలము అద్వవ తమే ఇచచ ట క్రత్తపాదిాంరరడినది అన్వ చెప్పప డు 

అద్వవ తవాద్ము ఈ జ్ఞశ్చృకమున న్వరాకరిాంచరడురనే ది. 

ద్వవ తము నాందు జీవ, క్రహ్మ ముల సాంపూర ాభినే తవ ము చెరప రడినది.  

 ద్వవ త్యరవము సూచిాంర పై వాకా ములు అాందులక్త్య క్రత్తకూలమగుట వలన  

ఈ విషయము న్వరూ్ాంరటక్త్య శకా ము క్తదు.  ద్వవ త రద్వాచా ము కూడ అద్వవ తము నుాండి 

కూరచ రడినది, అనగా అద్వవ త్యరవమునాందు ద్వవ తమను రద్ము సులభముగా చెపుప టక్త్య 

శకా మగును.  

 ద్వవ తమునాక్శయిాంచిన వాటిలో దివ తవ మును ఆక్శయిాంచిన  ఒకొక కక  వసిువు   క్రతేా కముగా వాటి 

వాటి సవ రూరము కనే  భినే ము క్తదు. ఇట్లృ ద్వవ తము మరియు అద్వవ తము రద్ములచ్ఛ 

వాచా మైనది అటిటదే అయినది. అాందువలన, ద్వవ త, అద్వవ తములను రాండును న్వయమములను 

వీడక ఇచచ ట స్తదిా్ంరనన్వ రవము. అనగా ఈ వాకా ములలో ద్వవ తము, అద్వవ తము కూడ 

సమరిాాంరరడవలెను. క్తన్వ క్తవలము అద్వవ తము క్తన్వ క్తవలము ద్వవ తము క్తన్వ అవలాంరనముగా 

గకొనే చో ఈ వాకా ములు సమరాాంరరడాలవు.  

క్రమణరరతాంక్తులైన వారికి  

ద్వవ తము మరియు అద్వవ తముల తమ తమ జ్ఞసాానములాందే అనగా ఒకక  చోట క్తక యునే టృయినది. 

అనగా ఒక విధముగా ద్వవ తమును, ఒక విధముగా అద్వవ తమును  కూడ స్తదిా్ంరరనే ద్న్వ రవము. 

అట్లృ క్తక,  క్రమణమును అనుసరిాంచన్వ వారికి 

సవ లప ము కూడ 

తతివ ము స్తదిా్ంచదు. అనగా, క్రమణములక్త్య అనుగుణముగా మక్తమే తతివ క్రత్తపాద్నము 

చ్ఛయవలెనన్వ రవము. (అనగా ద్వవ త్యద్వవ తములు రాండును కూడ అన్వే  క్శుత్త క్రమణములను 

సమరిాాంచ లేవు. విిష్టటద్వవ తమున అనే్వ  క్శుత్త క్రమణములు సమరిాాంచరడురనే వి.) 

448. ననో దో తే నిషేధోా  గగనక్త్యసుమవత్ ప్భాాంత్త సిదోధsస్థసిు భేదః 

448. ననో దో తే నిషేధోా  గగనక్త్యసుమవత్ ప్భాాంత్త సిదోధsస్థసిు భేదః 

మైవాం సతా్య దభిని ః సయది న ఖ్లు తప్ద్ఘా ాంత్త సిదధతో  సిదినః| 

భిని తో ాం చ్చసా  తసామ త్ యది జవత్త మృ్ విదిధ దతి్వతిరాం తత్ 

సతా ాం చేత్ సతా భేదోరగత్తర్చత్త ముధ్య దూరత్వ ధ్యవనాం వః|| 
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అద్వవ తశరమాుచ్ఛ ద్వవ తమును న్వషేధిాంరట స్తద్మ్గుట చ్ఛత ద్వవ తము క్త్యద్రదు  అన్వ ఆక్షే్ాంచి 

పూరవ రక్షి చెప్పప డు వాద్మును జ్ఞ మామన్ దేిక్త్యలు ఇచచ ట సాంక్గహ్ముగా త్లప  ద్ఘన్వన్వ న్వరాకరిాంర 

రనేా రు.  

 

అద్వవ తే- అద్వవ తమను ఉకి ియాందు  

గగనక్త్యసుమవత్- ఆక్తశపుషప ము వలె అనగా అది లేద్న్వ త్లస్తనను క్రాంత్తస్తద్మ్ైనద్న్వ 

న్వషేధిాంరనటిట 

 క్రాంత్త స్తద్ః్ భేద్ః- క్రాంత్తచ్ఛ స్తద్మ్ైన భేద్ము 

నను న్వషేధా ః అసిు- న్వషేధిాంచరడవరచ ను అన్వ 

మైవాం- సాందేహిాంరట అయుకమిు.  

సః- ఆ భేద్ము 

సతా్య త్- సతా భూతమైన క్రహ్మ ము కనే   

అభినే ః యది- భినే ము క్తద్న్వ అాంగీకరిాంర రక్షమున 

 తక్ద్ఘా ాంత్త స్తద్త్వ  స్తదిః్ న ఖ్లు- ఆ భేద్పు క్రాంత్త స్తద్త్వ ము అనగా క్రాంత్తచ్ఛ భినే మను 

రవము స్తదిా్ంచదు. సతా ము కనే  అభినే ము క్తక భేద్పు క్రాంత్త స్తద్త్వ ము స్తద్మ్ైనచో ఆ 

సతా ము క్రాంత్తస్తద్మ్ే అగును అన్వ రవము. 

అసా - ఈ భేద్ము యొకక  తసామ త్ భినే తవ మ్- ఆ క్రహ్మ ము కనే   భినే మగుటయు  

మృష్ట యది చ భవత్త- ఒక వేళ అసతా మే అయినచో  

తత్- మీరు వికలప ము చ్ఛస్త చె ప్ నది   

ద్తిోతరిాం విది-్ మేము సమధ్యనము ఇచిచ నట్లృ స్తద్మ్యినద్న్వ త్లస్తకొనవలెను. సతా మైన 

క్రహ్మ ము కనే  భేద్ఘతమ కమైన క్రరాంచపు భేద్ము అసతా ము అన్వ అన్వనచో క్రరాంచపు 

సతా తవ ము క్రహ్మ  యొకక  సతా తవ మే   క్తవరచ ను.  

సతా ాం చ్ఛత్- భేద్ము సతా మైన క్రహ్మ ము భినే మగుట సతా మైనచో  సతా భేద్ధరగత్తరిత్త- 

సతా మైన క్రహ్మ ము భేద్ము సతా మే అగుటవలన 

వః- మీక్త్య 

 ూరతో ధ్యవనాం ముధ్య- ఎాంత ూరము రరుగ్నడినను మీ అభిక్పాయము జ్ఞసాా్ాంరటక్త్య 

క్తక్త్యాండుట వలన ఆ క్రయతే ము వా రమాే అగును. అనగా మీరు(పూరవ రక్షులు) ఎన్వే  వాద్ములు 

కలప ాంచినన్మ, మీ అభిక్పాయమును క్రత్తపాదిాంరటక్త్య క్త్యద్రదు అన్వ రవము. 
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అద్వవ తశరమాుచ్ఛ ద్వవ తమును న్వషేధిాంరట స్తద్మ్గుట చ్ఛత ద్వవ తము క్త్యద్రదు  అన్వ ఆక్షే్ాంచి 

పూరవ రక్షి చెప్పప డు వాద్మును జ్ఞ మామన్ దేిక్త్యలు ఇచచ ట సాంక్గహ్ముగా త్లప  ద్ఘన్వన్వ న్వరాకరిాంర 

రనేా రు.  

 

అద్వవ తమను ఉకి ియాందు  ఆక్తశపుషప ము వలె అనగా అది లేద్న్వ త్లస్తనను క్రాంత్తస్తద్మ్ైనద్న్వ 

న్వషేధిాంరనటిట క్రాంత్తచ్ఛ స్తద్మ్ైన భేద్ము న్వషేధిాంచరడవరచ ను అన్వ సాందేహిాంరట 

అయుకమిు.  

ఆ భేద్ము సతా భూతమైన క్రహ్మ ము కనే   

భినే ము క్తద్న్వ అాంగీకరిాంర రక్షమున ఆ భేద్పు క్రాంత్త స్తద్త్వ ము అనగా క్రాంత్తచ్ఛ భినే మను 

రవము స్తదిా్ంచదు. సతా ము కనే  అభినే ము క్తక భేద్పు క్రాంత్త స్తద్త్వ ము స్తద్మ్ైనచో ఆ 

సతా ము క్రాంత్తస్తద్మ్ే అగును అన్వ రవము. 

ఈ భేద్ము యొకక  తసామ త్ ఆ క్రహ్మ ము కనే   భినే మగుటయు ఒక వేళ అసతా మే అయినచో  

మీరు వికలప ము చ్ఛస్త చె ప్ నది   

మేము సమధ్యనము ఇచిచ నట్లృ స్తద్మ్యినద్న్వ త్లస్తకొనవలెను. సతా మైన క్రహ్మ ము కనే  

భేద్ఘతమ కమైన క్రరాంచపు భేద్ము అసతా ము అన్వ అన్వనచో క్రరాంచపు సతా తవ ము క్రహ్మ  యొకక  

సతా తవ మే   క్తవరచ ను. భేద్ము సతా మైన క్రహ్మ ము భినే మగుట సతా మైనచో  సతా మైన 

క్రహ్మ ము భేద్ము సతా మే అగుటవలన 

మీక్త్య ఎాంత ూరము రరుగ్నడినను మీ అభిక్పాయము జ్ఞసాా్ాంరటక్త్య క్తక్త్యాండుట వలన ఆ 

క్రయతే ము వా రమాే అగును. అనగా మీరు(పూరవ రక్షులు) ఎన్వే  వాద్ములు కలప ాంచినన్మ, మీ 

అభిక్పాయమును క్రత్తపాదిాంరటక్త్య క్త్యద్రదు అన్వ రవము. 

ఇాంతటితో "ఆతమ తోవ పాసనాధికరణము" ముగ్నస్తనది. 

ఇతరరక్షములాందు అహ్ాం క్గహోపాసనము నాా యవిరుద్మ్ైనద్న్వ న్వర్ారిాంచి, జ్ఞ మామన్ దేిక్త్యలు 

ఇక సవ రక్షమున తదౌచితా మును న్వషక రిాాంరరనేా రు.  

 

రరక్రహ్మ ము న్వరివ శేషమన్వ అాంగీకరిాంరటకై "తవ ాం వా అహ్మస్తమ  భగవో దేవతే అహ్ాం వై తవ మస్త 

భగవో దేవతే" అన్వ చెరప రడిన ఐకా్య పాసనమునాందు 

"అహ్ాం తవ ాం తవ మ్ అహ్మ్" నేనే నీవు, నీవే నేను అను బుది ్ఎట్లృ కలోును! అనగా అహ్మ్, తవ మ్, 

ఇతా్య ది రద్ములక్త్య సామనాధికరణబుది ్ ఎట్లృ కలోును! అన్వన నీటితో న్వాండిన క్త్యాండ, పాలక 

ఇతా్య దులయాందు క్తనప డు ఆక్తశములు ఎట్లృ భేద్మును, అభేద్మును కల ో యుాండునో అట్లృ 

తవ ాం, అహ్ాం అను వాటికి అరమాు భేద్ఘభేద్మై యుాండుట యన్వ చె ప్ న అది ముఖా్య రమాున 
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సాంభవిాంచదు. క్త్యాండ, పాలకల యాందు భేద్మునే ది. ఆక్తశమునాందు అభేద్మునే ది. ఇట్లృ ఒక్త 

చోట భేద్ఘభేద్ములు రాండును లేవు. (ఇట్లృ భేద్ఘభేద్వాద్ము క్త్యద్రదు). 

 నీవు నాక్త్య సమనము. నేను నీక్త్య సమనము అన్వ చెప్పప డువారు   

క్తవలము గౌణారమాుతో చెప్పప ద్రు. (ముఖా్య రమాున క్తదు). (ఈ విషయము క్రథమధ్యా యమున  

"తతివ మస్త" వాక్తా రమాు చరిచ ాంరరడినపుడు విసృితముగా వివరిాంచరడినది. "అతడు పుల" అన్వ 

అన్వనపుడు అతడు చారలు, క్యరలతో నుాండు పులయేనన్వ క్తక, పుల వలె క్ౌరా ము కలవాడు అన్వ 

మక్తమే అరమాు కద్ఘ.) 

కనుక, అదియును అయుకమిే యగును. సర్మవ తక ృషుట డైన వాన్వకిన్వ, సరవ న్వకృషుట డైన వాన్వకిన్వ ఎట్లృ 

సమతవ ము చెరప గలము.  

అాందువలన  సమసమిున్మ తన శరీరముగా కల ోతవ మ్, అహ్మ్ ఇతా్య ది శరమాులచ్ఛ జీవాతమ క్త్య 

అాంతరాా మిగానుాండు ఆ రరమతమ క్త్య ఇతడు నేనే అను సామనాధికరణ బుది ్ 

||ప్రతీకాధికరణము||4-1-3|| 

 

||సూ.||న ప్రతీక్త న హి సః||4-1-4|| 

 

క్రీక్త- క్రీకమునాందు 

న- ఆతమ త్యవ నుసాంధ్యనము చ్ఛయరాదు. ఏలనన 

సః- క్రీకము 

న హి- ఉపాసక్త్యన్వ ఆతమ క్తదు కద్ఘ! 

 

క్రీకముపాసక్త్యన్వకి ఆతమ  క్తదు క్తవున, క్రీకమునాందు ఆతమ త్యవ నుసాంధ్యనము చ్ఛయరాదు. 

 

||సూ. ||ప్బ్హమ దృష్టటరుతర రాాత్||4-1-5|| 

 

ఉతక రాాత్-(క్రహ్మ మునక్త్య మనసుస  మునే గు వాన్వ కనే  కలనో) గొరప ద్నము వలన 
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క్రహ్మ ద్ృష్టటః- మనసుస  మునే గు వాన్వ యాందు క్రహ్మ రవన 

(కరవిాా - చ్ఛయతగ్ననది).అనగా క్రహ్మ ము నాందు మనసుస  మునే గు వాటి ద్ృష్టట ప్పట్లటట తగదు.  

 

క్రహ్మ ము యొకక  గొరప ద్నము వలన మనసుస  మొద్లైన వాటి యాందు క్రహ్మ  ద్ృష్టట కలగ్న 

యుాండుట యుకమిు. 

వెనుక అధికరణములో ఉపాసక్త్యడు క్రహ్మ మును తన ఆతమ గా ఉపాస్తాంరవలెనన్వ 

న్వరయాిాంచరడినది. ఇక, "మనో క్రహేమ తుా పాస్త" (ఛాం. 3-18-1) ఇతా్య ది వాకా ములలో, మనసుస  

ఇతా్య దులు క్రీకములుగా ఉపాసా ములన్వ చెరప రడినపుడు, ఇటిట క్రీక్యపాసనమున 

ఆతమ త్యవ నుసాంధ్యనము చ్ఛయవలయునా అను సాంశయమునక్త్య ఈ అధికరణమున 

సమధ్యనమీయరడురనే ది. 

 

పూరో రక్షము- 

 

"మనో క్రహేమ తుా పాస్త" ఇతా్య ది క్రీక్యపాసనములలో, ఇటిట క్రీక్యపాసనములు కూడ 

క్రహోమ పాసనములే కనుక, క్రహ్మ మనునది ఉపాసక్త్యన్వ ఆతమ యే కనుక, క్రీక్యపాసనములాందు 

కూడ, ఉపాసక్త్యడు క్రీకమును ఆతమ  గనే ఉపాస్తాంచవలెను. 

 

సిద్ఘధ ాంతము- 

 

1. క్రీక్యపాసనమున క్రీకమే ఉపాసా ము. క్రీక్యపాసనమనగా, క్రహ్మ ము క్తన్వద్ఘన్వన్వ క్రహ్మ ముగా 

రవిాంచి ఉపాస్తాంరట అన్వ అరమాు. కనుక, "మనో క్రహేమ తుా పాస్త" ఇతా్య దులలో 

ఉపాస్తాంచరడునది మనసుస  ఇతా్య దులే కనుక, అవి ఉపాసక్త్యన్వ ఆతమ  క్తాలవు. కనుక, ఈ 

సాంద్రా ములలో ఆతమ తోవ పాసనము తగదు.   

 

2. క్రీక్యపాసనమున ఈ విధముగా న్వకృషడములైన  మనసుస  ఇతా్య దుల విషయమున క్రహ్మ  ద్ృష్టట 

కల ోయుాండుట ఉచితము. అట్లృ క్తక, ఉతక ృషటమైన క్రహ్మ ము నాందు మనసుస  ఇతా్య దుల ద్ృష్టట 

ప్పట్లటట అయుకమిు. స్తవక్త్యన్వ మహరాజును వలె గౌరవిాంరట తగును క్తన్వ మహరాజు యాందు 

స్తవక్త్యన్వ యాందు వలె రవము కజ్ఞల ోయుాండుట తగదు కద్ఘ! 
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449. నామాది ప్బ్హమ దృ ట్ వి తదహమిత్త ప్రతా యః పూరో వత్ సాా త్ 

449. నామాది ప్బ్హమ దృ ట్ వి తదహమిత్త ప్రతా యః పూరో వత్ సాా త్ 

ప్బ్హమ ధా్య నతో  సామాా దిత్త యది న నఖ్లో ాంతరాత్యమ  ప్రతీకః| 

న ప్బ్హమ ణా నా దృష్టటః కథమి ఘటతే తసా  సరోా ధికతో్య త్ 

అనా సిమ న్ ప్బ్హమ దృష్టట  రరమిహ నియతైః లక్షణః తద్ద్దాహోరాా ః|| 

నామది క్రహ్మ ద్ృష్టటవ్- "నామ క్రహేమ తుా పాస్త" అన్వ క్శుతులలో విధిాంచరడినట్లృ నామము, 

మనసుస  ఇతా్య దుల యాందు క్రహ్మ ద్ృష్టటచ్ఛ ఉపాస్తాంర సాంద్రా ములలో 

తత్- ఆ నామము ఇతా్య దులు 

అహ్మిత్త క్రతా యః- "అహ్మ్" అను అనుసాంధ్యనము 

పూరవ వత్ సాా త్- "క్రహమ హ్మ్ అస్తమ " అన్వ చెరప రడినట్లృ క్తవలెను. ఏలననగా 

క్రహ్మ ధా్య నతవ  సామా త్- నామము మునే గు వాటి యాందు క్రహ్మ మన్వ ఉపాస్తాంరట సమముగనే 

యుాండుట వలన 

ఇత్త యది- అన్వ ఇట్లృ సాందేహిాంచినచో  

న- అది అయుకమిు. 

క్రీకః- క్రహ్మ ము క్తక క్తవలము క్రీకమై యునే  నామము ఇతా్య దులు అాంతరాత్యమ  న ఖ్లు- 

ఉపాసక్త్యనక్త్య అాంతరాతమ  క్తాలదు.  

తసా - ఆ క్రహ్మ ము యొకక  సరావ ధికత్యవ త్- సర్మవ తక ృషటత వలన  

క్రహ్మ ణి- అటిట క్రహ్మ మునాందు 

అనా ద్ృష్టటః- న్వకృషటమైన సామనా ద్ృష్టట  

కథమ్- ఏ విధముగన్మ 

న ఘటతే- యుకమిు క్తదు.  

అనా స్తమ న్- క్రహ్మ ము కనే  వేర్న నామము ఇతా్య దుల యాందు  

క్రహ్మ ద్ృష్టట - క్రహ్మ ద్ృష్టటన్వ అాంగీకరిాంచినపుడు 

 ఇహ్- క్రహ్మ మునాందు  న్వయతః- అసాధ్యరణముగా న్వతా స్తద్మ్ులైన  

లక్షణః- ధరమ ములచ్ఛ  
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తత్రద్హా్ః- ఆయా రద్ఘరమాులను రవిాంరట 

రరమ్- గొరప  

అరాా ః- ఫలహేతువగును. రాజభృతుా న్వ యాందు తరజద్ృష్టటన్వ కల ోయుాండుట ఫలహేతువగును 

క్తన్వ మహరాజు యాందు భృతా ద్ృష్టట కలనో అది అనరమాే యగును కద్ఘ! 

"నామ క్రహేమ తాు పాస్త" అన్వ క్శుతులలో విధిాంచరడినట్లృ నామము, మనసుస  ఇతా్య దుల యాందు 

క్రహ్మ ద్ృష్టటచ్ఛ ఉపాస్తాంర సాంద్రా ములలో ఆ నామము ఇతా్య దులు 

"అహ్మ్" అను అనుసాంధ్యనము 

 "క్రహమ హ్మ్ అస్తమ " అన్వ చెరప రడినట్లృ జీవ, క్రహ్మ ముల ఐకా మును రవిాంచినట్లృ నామదులతో 

క్రహ్మమ కా త రవిాంచి ఉపాస్తాంచవలెను, ఏలననగా   క్రహ్మ మును నామదులయాందు రవిాంచి 

ఉపాస్తాంరట ఉచితమే" నన్వ ఇట్లృ సాందేహిాంచినచో అది అయుకమిు. క్రహ్మ ము క్తక క్తవలము 

క్రీకమై యునే  నామము ఇతా్య దులు ఉపాసక్త్యనక్త్య అాంతరాతమ  క్తాలదు. ఆ క్రహ్మ ము యొకక  

సర్మవ తక ృషటత వలన  

అటిట క్రహ్మ మునాందు న్వకృషటమైన సామనా ద్ృష్టట  

ఏ విధముగన్మ యుకమిు క్తదు. అట్లృ క్తక, క్రహ్మ ము కనే  వేర్న నామము ఇతా్య దుల యాందు 

క్రహ్మ ద్ృష్టటన్వ అాంగీకరిాంచినపుడు 

 క్రహ్మ మునాందు గల అసాధ్యరణముగా న్వతా స్తద్మ్ులైన  

ధరమ ములచ్ఛ  

ఆయా రద్ఘరమాులను రవిాంరట గొరప  

ఫలహేతువగును. అనగా నామదుల యాందు క్రహ్మ మును రవిాంచనగును క్తన్వ, క్రహ్మ ము నాందు 

నామదులను రవిాంచరాదు. రాజభృతుా న్వ యాందు రాజద్ృష్టటన్వ కల ోయుాండుట ఫలహేతువగును 

క్తన్వ మహరాజు యాందు భృతా ద్ృష్టట కలనో అది అనరమాే యగును కద్ఘ! 

450. ఆతమ నా ప్బ్హమ భూతే జవతు ఫలవతీ క్త్యప్తచిత్ ప్బ్హమ దృష్టటః 

450. ఆతమ నా ప్బ్హమ భూతే జవతు ఫలవతీ క్త్యప్తచిత్ ప్బ్హమ దృష్టటః 

న్న్్ వసిువా వసాాాం శిథిలయత్త నరే వైనతేయతో ధీవత్| 

ఏత్యవనామ ప్త మోహ్మదిదమహమిత్త తు స్థసాారయన్ క్షిప్రమైచాే త్ 

ఇాంప్దతో్య ర్మరదరా్మ దధతనహుష్ మహ్మభోగ్న సాంసాామవసాామ్|| 



55 
 

అద్వవ త మతమున ద్ృష్టట విధి యాందు తమ తమక్త్య అభిమతమైన ఫలము లభిాంరను అన్వనట్లృ 

క్తనప డును. అట్లృ క్రహ్మమ కా్త నుసాంధ్యనమును అభిలష్టాంరవారికి అరవరమోు స్తదిా్ంరనన్వయు 

చెప్పప ద్రు. ఈ అాంశమును జ్ఞ మామన్ దేిక్త్యలు ఈ జ్ఞశ్చృకమున క్రిే ాంచి, సతరక ముగా 

న్వరాకరిాంరరనాే రు.  

 

 అక్రహ్మ భూతే ఆతమ న్వ- క్రహ్మ ము క్తన్వ జీవాతమ  యాందు క్రహ్మ ద్ృష్టట, క్రహ్మ తవ మును ఆర్మ్ాంచి 

ఉపాస్తాంరట 

క్త్యక్తచిత్- కొన్వే  సాంద్రా ములాందు   

ఫలవీ భవతు- సఫలము క్తవరచ ను.  

నరే వైనతేయతవ ధీవత్- "గరుడాం ఆత్యమ నాం ానీయాత్" అను వచనముననుసరిాంచి, మనుషుా న్వ 

యాందు గరుడతవ మును రవిాంరట విషన్వవృత్తకిి సాధనమైనను మనుషుా న్వకి, గరుడున్వకి భేద్ము 

పోదు. అట్లృ  

ఏష్ట- క్రహ్మ ము కనే  వేర్న జీవాతమ  యాందు  

వసిువా వసాామ్- రాండు రద్ఘరమాుల రరసప రభేద్మును  

న ిథిలయత్త- నిాంచదు. ఇది కూడ గరుడ ధా్య నముచ్ఛ సరాప ది విషముల న్వవృత్త ి పోలకనే 

సాంభవిాంరనన్వ రవము. 

ఏత్యవనామ క్త మోహత్- ద్ృష్టటవిధికి ఇాంత ఫలముాండుట చూచి ఆ మోహ్ముచ్ఛ   

ఇద్మ్- ఈ క్రహ్మ ము  

అహ్మ్- నా కనే  భినే ము క్తదు  

ఇత్త జ్ఞసాారయన్- అన్వ ఉరపాదిాంర వా కి ిచాంద్ము(రీత్త) 

ఇాంక్ద్త్యవ ర్మరద్రప - తనయాందు ఇాంక్ద్తవ మును ఆర్మ్ాంరకొనుట వలన ఏ ద్రప ము కలోునో 

అాందువలన 

నహష మహభోగ్న సాంసాామ్ అవసాామ్- "నహషుడు" అను మహరాజు ఎట్లృ త్యను శచీదేవి 

కడక్తగుటక్త్య సరరాిులను తనక్త్య వాహ్క్త్యలుగా న్వయమిాంరకొన్వ, ఆ సాంద్రా మున అగసిా శారము 

వలన మహసరాప కృత్తరూరమైన  జ్ఞస్తతా్తన్వ 

క్షిక్రమైచా్ఛ త్- తక్షణమే పాందిన విధమే అగును కద్ఘ! 

అద్వవ త మతమున ద్ృష్టట విధి యాందు తమ తమక్త్య అభిమతమైన ఫలము లభిాంరను అనే ట్లృ 

క్తనప డును. అట్లృ క్రహ్మమ కా్త నుసాంధ్యనమును అభిలష్టాంరవారికి అరవరమోు స్తదిా్ంరనన్వయును 

చెప్పప ద్రు. ఈ అాంశమును జ్ఞ మామన్ దేిక్త్యలు ఈ జ్ఞశ్చృకమున క్రిే ాంచి, న్వరాకరిాంరరనాే రు.  
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 క్రహ్మ ము క్తన్వ జీవాతమ  యాందు క్రహ్మ ద్ృష్టట, క్రహ్మ తవ మును ఆర్మ్ాంచి ఉపాస్తాంరట 

కొన్వే  సాంద్రా ములాందు  సఫలము క్తవరచ ను.  "గరుడాం ఆత్యమ నాం ానీయాత్" అను 

వచనముననుసరిాంచి, మనుషుా న్వ యాందు గరుడతవ మును రవిాంరట విషన్వవృత్తకిి 

సాధనమైనను, మనుషాు న్వకి, గరుడున్వకి గల భేద్ము పోదు. అట్లృ  

క్రహ్మ ము కనే  వేర్న జీవాతమ  యాందు రాండు రద్ఘరమాుల రరసప రభేద్ము కూడ నిాంచదు. ఇది 

కూడ గరుడ ధా్య నముచ్ఛ సరాప ది విషముల న్వవృత్త ివలెనే సాంభవిాంరనన్వ రవము. ద్ృష్టటవిధికి 

ఇాంత ఫలముాండుట చూచి ఆ మోహ్ముచ్ఛ  ఈ క్రహ్మ ము  

నా కనే  భినే ము క్తదు  

అన్వ ఉరపాదిాంర వా కి ి చాంద్ము, నహషుడను మహరాజునక్త్య తనయాందు ఇాంక్ద్తవ మును 

ఆర్మ్ాంరకొనుట వలన  ద్రప మును పాందు జ్ఞస్తతా్త, ఆ రాజు త్యను శచీదేవి కడక్తగుటక్త్య సరరాిులను 

తనక్త్య వాహ్క్త్యలుగా న్వయమిాంరకొన్వన సాంద్రా మున పాందిన అగసిా శారము వలన 

మహసరాప కృత్తరూరమైన  జ్ఞస్తతా్తన్వ పాందిన ద్ఘన్వకి సమనమైనది.  

అనగా, "నేను క్రహ్మ మును" అన్వ ఉపాస్తాంరచో, త్యనే క్రహ్మ మగుదునన్వయు, అయిత్తనన్వయును 

రవిాంరట వలన, జీవుడు క్రహ్మ ము క్తక పోవుటయే క్తక, తదుపాసనాజన్వతమిథాా హ్ాంక్తరము 

వలన తన సాధనాక్కమములో త్తర్మగత్తన్వ పాందుటక్త్య అవక్తశముాండును" అన్వ రవము. 

ఇాంతటితో "క్రీక్తధికరణము" ముగ్నస్తనది. 

||ఆదితా్య దిమతా ధికరణము||4-1-4|| 

 

||సూ. || ఆదితా్య దిమతయశిా ాంగ ఉరరతిేః||4-1-6|| 

 

అాంగే- యాగాాంగములైన ఉదీథోాదులలో 

ఆదితా్య దిమతయశచ - ఆదితుా డు మునే గు వారిద్ృష్టటనే కల ోయుాండవలెను.ఏలనన 

ఉరరతేఃి- ఆదితా్య దులక్త ఉదీథోాదుల కనే  ఆధికా త క్త్యదురును కనుక.  

 

ఆదితా్య దులక్త ఉదీథోాదుల కనే  ఆధికా త క్త్యదురును కనుక, యాగాాంగములైన ఉదీథోాదుల 

యాందు ఆదితా్య దుల ద్ృష్టట కల ోయుాండుటయే ఉచితము. 
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వెనుక అధికరణమున, దేవత అనునది ఆధికా తతో ఉతక ృషటమైనది అన్వ న్వరయాిాంచి 

న్వకృషటములైన మనసుస  ఇతా్య దుల యాందు ఉతక ృషటమైన దేవత్యరవము కల ోయుాండవలెనన్వ 

న్వరయాిాంచరడినది. ఇక, ఉదీథోాది కరామ ాంగముల విషయమున ఉద్థోాదులను ఆదితా్య దులుగా 

రవిాంచి ఉపాస్తాంరవలెనా లేక ఆదితా్య దులను ఉదీథోాదులుగా రవిాంచి ఉపాస్తాంరవలెనా అను 

సాంశయము ఈ అధికరణములో రరిషక రిాంచరడురనే ది. 

 

పూరో రక్షము-  

 

న్వకృషటరద్ఘరమాులాందు ఉతక ృషటరద్ఘరమాులను రవిాంరట యుకమిు కనుక 

ఫలసాధనభూతములగు ఉదీథోాదులు  ఫలసాధనభూతములు క్తన్వ ఆదితా్య దుల కనే  

ఉతక ృషటములు కనుక, ఆదితా్య దులు ఉదీథోాదులుగా రవిాంచి ఉపాస్తాంరట యుకమిు. 

 

సిద్ఘధ ాంతము-  

 

ఉదీథోాదుల కనే  ఆదితా్య దులు ఉతక ృషటములు. ఏలనన, ఆదితా్య దిదేవతలను సాంతస్తాంర 

జేయుట వలన కరమ లు ఫలసాధనములగు రనే వి. కనుక, ఉదీథోాదులను ఆదితా్య దులుగా 

రవిాంచి ఉపాస్తాంచవలెను. 

451. త్యదరాాా త్ దేవత్యనాాం ఫలకరణతయా కరమ ణశి్చ దితతో్య త్ 

451. త్యదరాాా త్ దేవత్యనాాం ఫలకరణతయా కరమ ణశి్చ దితతో్య త్ 

ఆదితా్య దౌ నికృ ట్ తమ ని జవతు సముతర ృష్ట కరామ ాంగదృష్టటః| 

మైవాం కరమ ప్రధ్యనాం విహితమి యతః తతా మారాధ్నాం తత్ 

తప్తీా త్య దేవతైవ ప్రదిశ్మత్త ఫలమితా రతాః సా ప్రధ్యనమ్|| 

దేవత్యనాాం- అగే్న , ఇాంక్ద్, ఆదితా్య ది దేవతలు  

త్యద్రా్ా త్- కరమ క్త్య శేషభూతమై యుాండుట వలన  కరమ ణః- య నాదిరూరమైన కరమ లు 

ఫలకరణతయా చోదితత్యవ త్- ఆయా ఫలములక్త్య సాధనములన్వ విధిాంచరడి యుాండుట వలన 

న్వకృష్టటతమ న్వ- వాటికి శేషమైన సవ రూరము కలనో  

ఆదితా్య దౌ- ఆదితా్య ది దేవతల యాందు 
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 సముతక ృషట కరామ ాంగద్ృష్టటః భవతు- ఉతక ృషటమైన కరామ ాంగముల ద్ృష్టట రవము. కల ో

యుాండవలెను. అనగా కరామ ాంగములు ఫలసాధనమగుట వలన ఉతక ృషటమైనద్వ ఆదితా్య ది 

దేవతల యాందు యజనకరామ ాంగముల ద్ృష్టటన్వ కల ోయుాండవలెనన్వ రవము.  

మైవాం- అన్వ ఇట్లృ తలచిన అది అయుకమిు. 

కరమ - య నాదికరమ లు  

క్రధ్యనాం విహితమ్- శారకా్కమమున క్రధ్యనమైనద్న్వ విధిాంచరడినను 

యతః- ఏ క్తరణముచ్ఛ తతస మరాధనాం- దేవతల ఆరాధనారూరమైనవియో 

 యతశచ  తక్ీప త్య దేవతవ- మరియు ఏ క్తరణముచ్ఛ అటిట కరామ నుషో్టనముచ్ఛ క్రసనుే లైన ఇాంక్ద్, 

ఆదితా్య ది దేవతలే  ఫలాం క్రదిశత్త- ఆయా కరమ లక్త్య ఫలమైన సవ రోాదులను అనుక్గహిాంచెద్ర్మ ఆ 

క్తరణముచ్ఛ 

ఇత్త అరతాః సా క్రధ్యనమ్- ఇట్లృ అరసావ రవముననుసరిాంచి ఆరాధనములక్త్య విషయులైన 

ఆరాధా దేవతలు ఫలక్రద్ఘనమునక్త్య క్తరణమగుట చ్ఛత ఆ దేవతయే క్రధ్యనమైనది. అాందువలన 

య నా ాంగమైన ఉదీథోాదుల యాందు ఆదితా్య ది దేవత్యద్ృజ్ఞష్టటన్వ కల ో యుాండవలెనన్వ 

న్వశచ యమగురనే ది. 

అగ్నే , ఇాంక్ద్, ఆదితా్య ది దేవతలు కరమ క్త్య శేషభూతమై యుాండుట వలన   య నాదిరూరమైన 

కరమ లు ఆయా ఫలములక్త్య సాధనములన్వ విధిాంచరడి యుాండుట వలన 

వాటికి శేషమైన సవ రూరము కలనో ఆదితా్య ది దేవతల యాందు 

 ఉతక ృషటమైన కరామ ాంగముల ద్ృష్టట రవము. కల ో యుాండవలెను. (అనగా కరామ ాంగములు 

ఫలసాధనమగుట వలన ఉతక ృషటమైనవియై, ఆదితా్య ది దేవతల యాందు యజనకరామ ాంగముల 

ద్ృష్టటన్వ కల ోయుాండవలెనన్వ రవము.) అన్వ ఇట్లృ తలచిన అది అయుకమిు. 

య నాదికరమ లు శారకా్కమమున క్రధ్యనమైనద్న్వ విధిాంచరడినను ఏ క్తరణముచ్ఛ దేవతల 

ఆరాధనారూరమైనవియో 

 మరియు ఏ క్తరణముచ్ఛ అటిట కరామ నుషో్టనముచ్ఛ క్రసనుే లైన ఇాంక్ద్, ఆదితా్య ది దేవతలే  ఆయా 

కరమ లక్త్య ఫలమైన సవ రోాదులను అనుక్గహిాంచెద్ర్మ ఆ క్తరణముచ్ఛ,  ఇట్లృ 

అరసావ రవముననుసరిాంచి ఆరాధనములక్త్య విషయులైన ఆరాధా దేవతలు ఫలక్రద్ఘనమునక్త్య 

క్తరణమగుట చ్ఛత ఆ దేవతయే క్రధ్యనమైనది. అాందువలన య నా ాంగమైన ఉదీథోాదుల యాందు 

ఆదితా్య ది దేవత్యద్ృష్టటన్వ కల ోయుాండవలెనన్వ న్వశచ యమగురనే ది. 

452. అనా సిమ న్ అనా దృషేటః విధిర్చహ ఘటత్యమనా థాఖా్య త్తరక్షే 

452. అనా సిమ న్ అనా దృషేటః విధిర్చహ ఘటత్యమనా థాఖా్య త్తరక్షే 

యాథారాా ాం సరో బోధ్యనుగతమిత్త మతే యుజా తే నానా దృష్టటః| 
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తనిా ప్త్యదేా  హి న సాా త్ విమత్తరవిమత్య ప్భాాంత్తనీత్తః రరసిమ న్ 

త్యదా గాే ద్ఘప్గహోరపుృతమత్తయుగళ స్థసాారనాయాాం నియోగాత్|| 

అనా స్తమ న్- ఉదీథోాదుల యాందు 

అనా ద్ృషేటః- ద్ఘన్వ కనే  వేర్న ఆదితా్య ది రవనము  

విధిః- "య ఏవాస్త తరత్త తాం ఉదీథోముపాస్త" ఇతా్య ది వాకా ములచ్ఛ 

అనా థా ఖా్య త్తరక్షే-  ముతా పు చిరప  యాందు వెాండి యను ద్ృష్టటన్వ అాంగీకరిాంచెడు వారి 

స్తద్్ఘాంతమున  

ఘటత్యమ్- సాంభవిాంచవరచ ను. 

యాథారాా ాం- యథారమాైన సవ రూరము సరవ బోధ్యనుగతమ్- లోకస్తద్మ్ైన ఘట, రటాదుల 

జ్ఞ న నమునాందు వరచ  జ్ఞ న నమును అనుసరిాంచి అనుగతము క్తవలెను. అన్వే టి యాందున్మ, 

అన్వే యు ఉాండుట వలన సమసిా న నము యథారమాే యగును.  

ఇత్త మతే- ఇట్లృ అాంగీక్తరిాంర మీ స్తద్్ఘాంతమున  

అనా ద్ృష్టటః న యుజా తే- మనుషాు న్వ యాందు గరుడద్ృష్టట అయినను, ఉదీథోమునాందు 

ఆదితా ద్ృష్టట అయినను ఉరరనే ము క్తదు.  

తనే - అన్వ ఇట్లృ సాందేహిాంరట అయుకమిు 

అక్త- ఈ రాండు రక్షముల సాందేహ్ముల విషయమున 

ఆదేా  విమత్తః న సాా త్ హి- అనా థాఖా్య త్త రక్షమున ద్ృష్టట విధి సాందేహ్మే కలుగదు. ఇది యుకి ి

యుకమిగుట చ్ఛత అనా థాఖా్య త్త రక్షమున ద్ృష్టటవిధి యుకి ిఅనవ యిాంచక్త్యాండుట వలన క్త్యద్రదు.    

రరస్తమ న్- రాండవద్వన సత్యయ ా త్త రక్షమునన్మ  

త్యదా్ గేా ద్ఘక్గహోరపుృతమత్తయుగళ జ్ఞసాారనాయాాం- అటిట భేద్మును క్గహిాంచక్త్యాండుట వలన కలోు 

క్తలుషా మక్తము, అనగా ఉదీథో, ఆదితా  అను రాండు విషయములాందు కలోు జ్ఞ న నద్వ యము 

అనువరిాింరట వలన అయుకమిు.   

న్వయోగాత్- క్శుత్త చోద్నముచ్ఛ 

క్రాంత్తనీత్తః- క్రాంత్తతవ ము యొకక  యుకి ి 

అవిమత్య- సరవ సాంమతమైనది. 

ఉదీథోాదుల యాందు ద్ఘన్వ కనే  వేర్న ఆదితా్య ది రవనము  
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"య ఏవాస్త తరత్త తాం ఉదీథోముపాస్త" ఇతా్య ది వాకా ములచ్ఛ 

ముతా పు చిరప  యాందు వెాండి యను ద్ృష్టటన్వ అాంగీకరిాంచెడు వారి స్తద్్ఘాంతమున (దీన్వనే 

అనా థాఖా్య త్త యన్వ అాందురు) సాంభవిాంచవరచ ను. 

యథారమాైన సవ రూరము లోకస్తద్మ్ైన ఘట, రటాదుల జ్ఞ న నమునాందు వరచ  జ్ఞ న నమును 

అనుసరిాంచి అనుగతము క్తవలెను. అనే్వ టి యాందున్మ, అన్వే యు ఉాండుట వలన 

సమసిా న నము యథారమాే యగును(సత్యయ ా త్త) అన్వ 

ఇట్లృ అాంగీక్తరిాంర మీ స్తద్్ఘాంతమున  మనుషుా న్వ యాందు గరుడద్ృష్టట అయినను, 

ఉదీథోమునాందు ఆదితా ద్ృష్టట అయినను ఉరరనే ము క్తదు.  

అన్వ ఇట్లృ సాందేహిాంరట అయుకమిు 

ఈ రాండు రక్షముల సాందేహ్ముల విషయమున అనా థాఖా్య త్త రక్షమున ద్ృష్టట విధి సాందేహ్మే 

కలుగదు. ఇది యుకి ి యుకమిగుట చ్ఛత అనా థాఖా్య త్త రక్షమున ద్ృష్టటవిధి యుకి ి

అనవ యిాంచక్త్యాండుట వలన క్త్యద్రదు.   రాండవద్వన సత్యయ ా త్త రక్షమునన్మ  అటిట భేద్మును 

క్గహిాంచక్త్యాండుట వలన కలోు క్తలుషా మక్తము, అనగా ఉదీథో, ఆదితా  అను రాండు 

విషయములాందు కలోు జ్ఞ న నద్వ యము అనువరిాింరట వలన అయుకమిు.  క్శుత్త చోద్నముచ్ఛ 

క్రాంత్తతవ యుకి ి సరవ సాంమతమైనది. 

453. ప్దష్టవాా రహి వే న ప్జమదనువిహిత్య దృష్టటరదో త మోహః 

453. ప్దష్టవాా రహి వే న ప్జమదనువిహిత్య దృష్టటరదో త మోహః 

సాా దుతర ృ ట్ రరాధ్ః తత ఇహ విహిత్య త్యదృశ్మతో సా  దృష్టటః| 

త్యదృశ్ దృష్టటన దోష్ః తత ఇత్త కత్తచిత్ త్యర్ా దృ ట్ ా దినీతా్య  

దో ధ్యనా ప్త్యనా దృష్టటః న క్తమనధ్గత్య వా క్తతి్వ ాత్తతశ్మి || 

ఈ జ్ఞశ్చృకమున జ్ఞ మామన్ దేిక్త్యలు ద్ృష్టటవిధి యాందు స్తద్్ఘాంతమునక్త్య అభిమతమైన రాండు 

క్రక్తరములను న్వరూ్ాంచి ఉరసాంహరము చ్ఛయురనేా రు.  

 

క్ద్షటవాా రహే్ వే- "చోరః జ్ఞసాాణుః" ఇతా్య దుల యాందు సామనాధికరణముచ్ఛ చోరతవ ము ఎట్లృ 

బ్దధిాంచరడునో, అట్లృ "క్రహమ హ్మ్" అనుచోట జీవతవ ము బ్దధ కలనోద్గును అన్వ చెప్పప డు వారి 

మతమున క్ద్షటవుా డైన జీవుడు బ్దధిాంరరడుట వివక్షితమగుట యాందు 

క్భమద్నువిహిత్య- క్భమ పాంద్న్వ జీవున్వచ్ఛ చ్ఛయరడు  

ద్ృష్టటః- ఒక ద్ఘన్వన్వ మరి యొకద్ఘన్వ వలె త్లస్త కొను అనుసాంధ్యనము(రవన) 
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న- సాంభవిాంచదు. ఏలననగా, అధా్య సము చ్ఛయువాడే లేక్త్యాండిన ఆ అధా్య సక్కియయే స్తదిా్ంచదు 

అన్వ రవము. 

అద్వవ త మోహ్ః సాా త్ ఉతక ృష్టటరరాధః- క్రహ్మ విషయికమైన ద్ృష్టట సర్మవ తక ృషటమైన క్రహ్మ  

విషయమున చ్ఛస్తన అరరాధమగును.  

తతః- ఈ ద్ధషముాండుట చ్ఛత 

ఇద్మ్- "క్రహమ హ్మ్" అను అనుసాంధ్యనమున  

త్యద్ృశతవ సా - క్రహ్మ సద్ృశమైన 

ద్ృష్టటః- రవనము 

విహిత్య- విధిాంచరడినది. "ఆదితోా  యూరః" ఇతా్య దుల యాందు యూరమునక్త్య, ఆదితాు నకూ 

ఐకా ము క్రతా క్షవిరుద్మ్గుట చ్ఛత ఆదితాు న్వతో సాద్ృశా మును చె ప్ నట్లృ జీవ, క్రహ్మ ములక్త్య 

సవ రూపైకా ము క్రతా క్షవిరుద్మ్గుట చ్ఛత క్రహ్మ సాద్ృశా మును అనుసాంధిాంరటయే వివక్షితమన్వ 

రవము.   

తతః- ఆ జీవున్వ విషయమున 

త్యద్ృక్ ద్ృష్టట - జీవుడు, క్రహ్మ  సద్ృశమన్వ రవిాంరట యాందు  

న ద్ధషః- ఎటిట ద్ధషమును లేదు 

 ఇత్త కత్తచిత్- అన్వ ఇట్లృ కొాంద్రు చెప్పప ద్రు.   

వా కితిో ాత్తతశచ  దేవ ధ్య- "గరుడ ఏవాహ్మ్" అను రవన యాందు వా జ్ఞకి ి మూలకమును, 

"గరుడాీయోsహ్మ్" అనునపుడు ాత్త క్తరణమును ఇట్లృ రాండు క్రక్తరములాందున్మ,  

అనా క్త- ద్ృష్టటన్వ కల ోయుాండు విశేషమున 

అనా ద్ృష్టటః- ద్ృష్టట విశేషణమైన వసిుతవ రవనము 

త్యర్ా  ద్ృష్టటది నీతా్య - "గరుడమత్యమ నాం ానీయాత్" అన్వ విధిాంచరడిన నాా యముచ్ఛ  

అనధిగత్య నకిమ్- త్లయ వరచ రనే ది కద్ఘ! 

ఈ జ్ఞశ్చృకమున జ్ఞ మామన్ దేిక్త్యలు ద్ృష్టటవిధి యాందు స్తద్్ఘాంతమునక్త్య అభిమతమైన రాండు 

క్రక్తరములను న్వరూ్ాంచి ఉరసాంహరము చ్ఛయురనేా రు.  

 

 "చోరః జ్ఞసాాణుః" ఇతా్య దుల యాందు సామనాధికరణముచ్ఛ చోరతవ ము ఎట్లృ బ్దధిాంచరడునో, అట్లృ 

"క్రహమ హ్మ్" అనుచోట జీవతవ ము బ్దధ కలనోద్గును అన్వ చెప్పప డు వారి మతమున క్ద్షటవుా డైన 
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జీవుడు బ్దధిాంరరడుట వివక్షితమగుట యాందు క్భమ పాంద్న్వ జీవున్వచ్ఛ చ్ఛయరడు "ద్ృష్టట" అనగా 

"ఒక ద్ఘన్వన్వ మరి యొకద్ఘన్వ వలె త్లస్త కొను అనుసాంధ్యనము(రవన)" 

సాంభవిాంచదు. ఏలననగా, అధా్య సము చ్ఛయువాడే లేక్త్యాండిన ఆ అధా్య సక్కియయే స్తదిా్ంచదు అన్వ 

రవము. 

క్రహ్మ విషయికమైన ద్ృష్టట సర్మవ తక ృషటమైన క్రహ్మ  విషయమున చ్ఛస్తన అరరాధమగును. ఈ 

ద్ధషముాండుట చ్ఛత 

"క్రహమ హ్మ్" అను అనుసాంధ్యనమున  

 క్రహ్మ సద్ృశమైన రవనము 

విధిాంచరడినది. "ఆదితోా  యూరః" ఇతా్య దుల యాందు యూరమునక్త్య, ఆదితాు నకూ ఐకా ము 

క్రతా క్షవిరుద్మ్గుట చ్ఛత ఆదితాు న్వతో సాద్ృశా మును చె ప్ నట్లృ జీవ, క్రహ్మ ములక్త్య 

సవ రూపైకా ము క్రతా క్షవిరుద్మ్గుట చ్ఛత క్రహ్మ సాద్ృశా మును అనుసాంధిాంరటయే వివక్షితమన్వ 

రవము.   

"ఆ జీవున్వ విషయమున 

 జీవుడు, క్రహ్మ  సద్ృశమన్వ రవిాంరట యాందు  

ఎటిట ద్ధషమును లేదు" 

 అన్వ ఇట్లృ కొాంద్రు చెప్పప ద్రు.   "గరుడ ఏవాహ్మ్" అను రవన యాందు వా కి ిమూలకమును, 

"గరుడాీయోsహ్మ్" అనునపుడు ాత్త క్తరణమును ఇట్లృ రాండు క్రక్తరములాందున్మ,  

ద్ృష్టటన్వ కల ోయుాండు విశేషమున 

 ద్ృష్టట విశేషణమైన వసిుతవ రవనము 

 "గరుడమత్యమ నాం ానీయాత్" అన్వ విధిాంచరడిన విధముగా త్లయ వరచ రనే ది కద్ఘ! 

454. ముఖ్ా ాం ప్బ్హ్మమ కమేవేతా వహితమనసాాం ప్బ్హమ దృష్టటః కథాం సాా త్ 

454. ముఖ్ా ాం ప్బ్హ్మమ కమేవేతా వహితమనసాాం ప్బ్హమ దృష్టటః కథాం 

సాా త్ 

ఏకతోే నేత్త క్తచిని  హి బ్లని విధౌ శ్మాంకనీయోsరరాధ్ః| 

సేో చా్చ పూరో దిో చాంప్ద ప్జమవదిహ భిద్ఘకలా నామాహురనేా  

బ్ాంప్జమా ాంతే యథా చ ప్శుత్తషు బ్హువిధ్ాం ప్బ్హమ  భాతీత్త ాల్పః|| 
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అవహితమనసాాం- అవధ్యనయుకమిైన, న్వశచ లమైన బుది ్కలవారికి 

 ఇతరక్త క్రహ్మ ద్ృష్టటః కథాం సాా త్- క్రహ్మ ము క్తన్వ మనసుస  ఇతా్య దుల యాందు క్రహ్మ  ద్ృష్టట ఎట్లృ 

కలోును 

ఏకతేవ నేత్త- ఏలననగా, భోకృి, భోగాా ది రవముచ్ఛ విభకమిైన సమసమిూ ఏకైకమైన రరక్రహ్మ మే 

అగుట వలన క్రహ్మ ద్ృష్టట ఎట్లృ  కలోుటగు సాధా మన్వ 

క్తచిత్- రసక రమత్యనుసారులు చెప్పప ద్రు.  

 రలన్వ విధౌ- "మనో క్రహేమ తుా పాస్త", " నామ క్రహేమ తుా పాస్త" అన్వ క్రరలమైన క్శుత్తవాకా ముల 

విధి యుాండగా 

నహా్ రరాధః శాంకనీయః- ఏ అరరాధమును ఎవవ రూ సాందేహిాంచ నవసరము లేదు. ఏలననగా, 

అట్లృ విధిాంచిన  క్శుత్త రలముచ్ఛ క్రహ్మ మునాందు అనేకతవ మును సరావ తమ నా(అన్వే ాంటి యాందు) 

క్గహిాంచవలెను. క్శుత్త గురిాంచి ద్ధషమన్వ చెపుప ట అయుకమిు.  

అనేా - మరి కొాంతమాంది  

స్తవ చాా పూరవ దివ చాంక్ద్ క్భమవత్- కాంటి క్గుడుడపై క్వేలతో ఒత్తనిపుడు, ఒక చాంక్దుడు ఇద్రాు 

చాంక్దులుగా క్తన్వప ాంచినట్లృ 

భిద్ఘకలప నామహః- క్రహ్మ ము ఒకక ట్ల అన్వ త్లస్తనన్మ, క్రహ్మ నానాతవ ము కలప న చ్ఛయరడుట 

అన్వ చెప్పప ద్రు. 

క్రహ్మ  రహవిధమ్- క్రహ్మ ము చతురుమ ఖ్ క్రహ్మ , విషాు, రుక్ద్ఘతమ కమై 

రత్త- క్రక్తిాంరట 

ఇత్త రాంక్భమా ాంతే- ఇట్లృ భేద్ము కలప ాంరకొన్వ  క్భమక్త్య లోనగుదురు. ఇవి అన్వే యూ 

రరరక్షముల ఉరరతిులు. తతివ శః నామదుల యాందు క్రహ్మ సాద్ృశా ము, త నా త్తయతవ ము, 

తదేకతవ మును ద్ృష్టట మక్తముచ్ఛ రరికలప తమగుట ద్ృష్టట వాద్ క్రక్కియ.  ఇదియే స్వ క్తరారహము. 

ఈ జ్ఞశ్చృకమున, "ద్ృష్టట వాద్క్రక్కియ"గురిాంచి కొాంతమాంది ఇతర ద్రశ నక్తరుల అభిక్పాయములను 

వెలబుచిచ , ఆయా అభిక్పాయములక్త్యను ద్ృష్టట వాద్ క్రక్కియక్త్యను గల వైలక్షణా మును జ్ఞ మామన్ 

దేిక్త్యలుటటాంకిాంరరనేా రు.  

 

" ద్ృష్టడ" యనగా వెనుక చెపుప కొన్వనట్లృ ఒక ద్ఘన్వన్వ మరియొకద్ఘన్వ వలె రవిాంరట" అన్వ అరమాు. 

క్తన్వ,  అవధ్యనయుకమిైన, న్వశచ లమైన బుది ్కలవారికి 

 క్రహ్మ ము క్తన్వ మనసుస  ఇతా్య దుల యాందు క్రహ్మ  ద్ృష్టట ఎట్లృ కలోును 
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ఏలననగా, భోకృి, భోగాా ది రవముచ్ఛ విభకమిైన సమసమిూ ఏకైకమైన రరక్రహ్మ మే అగుట వలన 

క్రహ్మ ద్ృష్టట ఎట్లృ  కలోుటగు సాధా మన్వ రసక రమత్యనుసారులు చెప్పప ద్రు. ఇట్లృ క్శుత్త వాకా ముల 

క్పామణా మును సాందేహిాంచ నావశా కత లేదు. అనగా, "మనో క్రహేమ తుా పాస్త", " నామ 

క్రహేమ తుా పాస్త" అన్వ క్రరలమైన క్శుత్తవాకా ముల విధి యుాండగా వాటి యాందు ద్ధషమునే ద్న్వ 

ఎవవ రూ సాందేహిాంచ నవసరము లేదు. ఏలననగా, అట్లృ విధిాంచిన  క్శుత్త రలముచ్ఛ 

క్రహ్మ మునాందు అనేకతవ మును సరావ తమ నా(అనే్వ ాంటి యాందు) క్గహిాంచవలెను. క్శుత్త గురిాంచి 

ద్ధషమన్వ చెపుప ట అయుకమిు.  

 

మరి కొాంతమాంది కాంటి క్గుడుడపై క్వేలతో ఒత్తనిపుడు, ఉనే ది ఒక్త ఒక చాంక్దుడైనను, ఇద్రాు 

చాంక్దులుగా క్తన్వప ాంచినట్లృ క్రహ్మ ము ఒకక ట్ల అన్వ త్లస్తనన్మ, క్రహ్మ నానాతవ ము కలప న 

చ్ఛయరడుట"  అన్వ ఈ ద్ృష్టట విషయమున చెప్పప ద్రు. 

"క్రహ్మ మును, చతురుమ ఖ్ క్రహ్మ , విషాు, రుక్ద్ఘతమ కమై 

క్రక్తిాంరట" అన్వ ఇట్లృ భేద్ము కలప ాంరకొన్వ  క్భమక్త్య లోనగుదురు అన్వయును చెప్పప ద్రు. ఇవి 

అన్వే యూ ఇతరరక్షముల ఉరరతిులు. తతివ శః నామదుల యాందు క్రహ్మ సాద్ృశా ము, 

త నా త్తయతవ ము, తదేకతవ మును ద్ృష్టట మక్తముచ్ఛ రరికలప తమగుట ద్ృష్టట వాద్ క్రక్కియ.  

ఇదియే స్వ క్తరారహము అన్వ క్గహిాంచవలెను. 

ఇాంతటితో "ఆదితా్య ది మతవ ధికరణము" ముగ్నస్తనది. 

||ఆసీనాధికరణము|| 4-1-5|| 

 

||సూ.||ఆసీనసా ాంజవాత్||4-1-7|| 

 

ఆస్నః- కూరొచ న్వన వాడై  

(ఉపాస్త- ఉపాస్తాంచవలెను) ఏలనన 

సాంభవాత్- (అపుడు) ఏక్తక్గచితమిు కల ోయుాండుట సాంభవము.  

 

కూరొచ న్వ ఉపాసనము చ్ఛస్తననే ఏక్తక్గచితమిు సాంభవము కనుక, ఉపాసక్త్యడు కూరొచ న్వయే 

ఉపాసనము చ్ఛయవలయును. 
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||సూ.|| ధా్య నాచి ||4-1-8|| 

 

ధా్య నాత్ చ- ఉపాసనము ధా్య నరూరమగుట వలన కూడ చిత్ధకి్తక్గత ఆవశా కము. 

 

ఉపాసనము ధా్య నరూరమగుటచ్ఛ ద్ఘన్వననుష్టటాంరనపుడు చిత్ధకి్తక్గత ఆవశా కము. 

 

||సూ.||అచలతో ాం చ్చపేక్షా ||4-1-9|| 

 

చ- మరియును,  

అచలతవ మ్- చాాంచలా  రాహితా ము 

ఆపేక్షా - పురసక రిాంరకొన్వ 

 

రృథివాా దుల యాంద్ల న్వశేచ షటతను పురసక రిాంరకొన్వ "ధా్య ీవ రృథివీ" అను క్శుత్త వాకా ము 

రృథివాా దులు ధా్య న్వాంరరనే ట్లృ క్తనప డురనే ది.  

అనగా న్వశేచ షుట డై ధా్య నము చ్ఛయవలెనన్వ అరమాు. 

 

||సూ.||సమ రాంత్త చ||4-1-10|| 

 

చ- మరియు 

సమ రాంత్త- సమ ృతులాందు ఇట్లృ చెరప రడినది. 

 

సమ ృతుల యాందును ఇట్లృ చెరప రడినది. 

 



66 
 

||సూ.||యద్ద్తైకాప్గత్య తద్ద్తి్యవిశే్త్||4-1-11|| 

 

యక్త- ఏ యే దేశ, క్తలములాందు  

ఏక్తక్గత్య- చితనిైశచ లా ము కలోునో  

తక్త- అచచ ట 

(ఉపాస్త- ధా్య న్వాంచవలెను) 

అవిశేష్టత్- దేశక్తల విశేషములు శాత్రసమిులాందు న్వరే ాి ాంచరడక్త్యాండుట వలన 

 

ఉపాసనము చ్ఛయుటక్త్య ఉచితమైన దేశ, క్తల విశేషములు శాత్రసమిులాందు ఇద్మితమాుగా 

న్వయమిాంచరడక పోవుట వలన, ఏ దేశక్తలములాందు చిత్ధకి్తక్గత క్త్యదురునో ఆ దేశ, క్తలములాందు 

ఉపాస్తాంచవలెను. 

ఇక, ఈ అధికరణమున, ఉపాసనము ఏ విధముగా ఎరప డు, ఎచచ ట చ్ఛయవలెనో 

వివరిాంరరడురనే ది. 

 

పూరవ రక్షము- శాత్రసమిున ఉపాసనమెట్లృ, ఎచచ ట, ఎపుప డు చ్ఛయవలెనో సప షటముగా 

న్వర్ారిాంచరడక్త్యాండుట వలన ఎట్ధృనను ఉపాసనము చ్ఛయనగును. 

 

స్తద్్ఘాంతము- 

 

1. ఉపాసనమును కూరుచ న్వ, చాాంచలా రాహితా చితమిుతో, న్వశేచ షుట డై చ్ఛస్తనపుడే మనసుస నక్త్య 

ఏక్తక్గత స్తదిా్ంరను కనుక, అటిట జ్ఞస్తతా్తలోనే ఉపాసనము చ్ఛయవలెను. 

 

2. ఉపాసనము చ్ఛయుటక్త్య చిత్ధకి్తక్గత ఆవశా కము.  సమ ృతుల (శుచౌదేశే క్రత్తషో్టరా  

జ్ఞస్తరామసనమతమ నః...భ.గీ. 6-11, 12)( రరిశుద్మ్ైన జ్ఞసలామాందు తనక్త్య జ్ఞస్తరామైన జ్ఞసాానము 

గలయోుాండి, మికిక ల ఎతిుగను,  మికిక ల క్కిాంద్కూ క్తక, ద్రా , లేడి చరమ ము, రట్లట వత్రసమిు 

ఇతా్య దులతో నునే  ఆసనముపై న్వశచ లముగా కూరొచ న్వ, మనసుస ను ఏక్తక్గము గావిాంచి, 

చితేాింక్దియక్కియలను న్వయమనము చ్ఛస్తకొన్వ, సాంసారరాంధవిముకి ి కొరక్త్య ఉపాసనము 

చ్ఛయవలెను) యాందు ఈ విషయమే చెరప రడినది.  
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3. శాత్రసమిులలో ఉపాసనమునక్త్య దేశ, క్తలన్వరయాము ఇద్మితమాుగా చ్ఛస్త యుాండక పోవుట వలన, 

చిత్ధకి్తక్గత కలోు దేశ. క్తలములలో ఉపాసనము  

చ్ఛయవలెనన్వ క్గహిాంచవలెను. 

455. ఆసీనస్యా వ యోగః ప్శుత్తషున దదృశే ధా్య నమాహుః సదేత్త 

455. ఆసీనస్యా వ యోగః ప్శుత్తషున దదృశే ధా్య నమాహుః సదేత్త 

నాా సశేి ల్పజినాదేః నియమ విధికృత్తః పాక్షికాసీనత్యయామ్| 

తసామ దేశ్మత్ ఘటేత స్థసాిత్తగత్తశ్మయనేష్ో ప్రకాంపాే ాంప్ది యసేా  

తా ప్పారాిం యతి నిప్ద్ఘనో యిని కథమవిచాి ని  ధీసాంతత్తః సాా త్|| 

క్శుత్తషు- క్శుతుల యాందు 

ఆస్నస్యా వ- కూరొచ న్వయే ధా్య నము చ్ఛయువాన్వకి 

యోగః- ధా్య నము క్త్యదురునన్వ  న ద్ద్ృశే- క్తనప డదు.  

సద్ఘ ధా్య నమితా్య హః- అన్వే  అవసలా యాందును ధా్య నము చ్ఛయవలెనన్వ "న ఖ్లేవ వాం వరయిన్ 

యావద్ఘయుషమ్", " "సద్ఘ తదా్ఘ వ రవితః", "తసామ త్ సరేవ షు క్తలేషు మమనుసమ ర" అన్వయే 

క్శుత్త, సమ ృతుల యాందు చెరప రడినది.  

చ్ఛలాజనాదేః నాా సః- "శుచౌదేశే" అన్వ ఆరాంభిాంచి "చ్ఛలాజన క్త్యశ్చతరిమ్" అను వచనములచ్ఛ 

కూరొచ న్వ చ్ఛయరడు ధా్య నవిధియు పాక్షిక్తస్నత్యయామ్- కొన్వే  సమయములలో కూరొచ న్వ యునే  

అవస ాయాందు చ్ఛయు ధా్య నమునక్త్య  

న్వయతవిధికృతః- న్వయమవిధిగా చెరప రడినది.  

తసామ త్- ఆ క్తరణము చ్ఛత 

అక్రకాంపేా ాంక్దియసా - విషయములక్త్య వశము క్తక్త్యాండా ఇాంక్దియములను కలనో యోగ్నకి 

జ్ఞస్తతా్త గత్త శయనేషు- ఆసనమున కూరొచ న్వ అథవా సాంచారము చ్ఛయుచూ, అథవా రాండుకొన్వ ఇట్లృ 

అన్వే  అవసలా యాందున్మ 

ఏతత్ ఘట్లత- ఈ ధా్య నము తరప క సాంభవిాంరను. అన్వ 

ఇతా క్పారాిం- ఇట్లృ సాందేహిాంరట అనుచితము. యతే  న్వక్ద్ఘనవ యిన్వ- గమనదేశమాందు 

సాంచరిాంరనపుడును, శయనదేశమాందు న్వక్ద్ యాందునే పుడును  సాధక్త్యన్వ యాందు 



68 
 

 అవిచిా నే  ధీసాంతత్తః- తల ధ్యర వాంటి అవిచాి నే మైన జ్ఞ న నసాంతత్త రూరమైన ధా్య నము 

కథమ్ సాా త్- ఎట్లృ కలోును! కనుక ఆస్నుడై యుాండియే సాధక్త్యడు ధా్య నమును చ్ఛయవలయును. 

"క్శుతుల యాందు 

కూరొచ న్వయే ధా్య నము చ్ఛయువాన్వకి ధా్య నము క్త్యదురునన్వ చెరప రడినట్లృ క్తనప డదు. అన్వే  అవసలా 

యాందును ధా్య నము చ్ఛయవలెనన్వయే "న ఖ్లేవ వాం వరయిన్ యావద్ఘయుషమ్", " "సద్ఘ తదా్ఘ వ 

రవితః", "తసామ త్ సరేవ షు క్తలేషు మమనుసమ ర" అన్వయే శాత్రసమిుల యాందు చెరప రడినది. 

అటృయిన, భగవదీతో  యాందు "శుచౌదేశే" అన్వ ఆరాంభిాంచి "చ్ఛలాజన క్త్యశ్చతరిమ్" అను 

వచనములచ్ఛ కూరొచ న్వ చ్ఛయరడు ధా్య నవిధియు చెరప రడినది కద్ఘ యన్వన, అచచ ట, కొనే్వ  

సమయములలో కూరొచ న్వ యునే  అవస ా యాందు చ్ఛయు ధా్య నమునక్త్య న్వయమవిధి  

చెరప రడినట్లృ క్గహిాంచవలెను. 

ఆ క్తరణము చ్ఛత 

 విషయములక్త్య వశము క్తక ఇాంక్దియన్వక్గహ్ము కలనో యోగ్నకి ఆసనమున కూరొచ న్వ అథవా 

సాంచారము చ్ఛయుచూ, అథవా రాండుకొన్వ ఇట్లృ అన్వే  అవసలా యాందున్మ ఈ ధా్య నము తరప క 

చ్ఛయవలస్తయుాండును" అన్వ ఇట్లృ సాందేహిాంరట అనుచితము. గమనదేశమాందు 

సాంచరిాంరనపుడును, శయనదేశమాందు న్వక్ద్ యాందునే పుడును  సాధక్త్యన్వ యాందు తల ధ్యర 

వాంటి అవిచిా నే మైన జ్ఞ న నసాంతత్త రూరమైన ధా్య నము ఎట్లృ కలోును! కనుక ఆస్నుడై యుాండియే 

సాధక్త్యడు ధా్య నమును చ్ఛయవలయును. 

456. చిత్ధ ికాగ్ర్రా్మ రరత్ధ ిా  విదధ్త్త నియత్తాం దేశ్మకాల్పసనాదేః 

456. చిత్ధ ికాగ్ర్రా్మ రరత్ధ ిా  విదధ్త్త నియత్తాం దేశ్మకాల్పసనాదేః 

సచిా ప్దాం తో నా ద్ఘి క్షమమిత్త సతతాం చిాంతనాం సాంసమ రాంత్త| 

ప్రతా కా ాంసార ర భూమాి  రరనిహితధియసిాదధీనాా ది బుద్ఘధ ా  

జుష్టాం వాా సక ినీత్యా  జవత్త హి సమయే యోగ్ననః కరమ సరో మ్|| 

చిత్ధకి్తగ్ర్రా్మ రరత్ధిా - యోగక్రదేశమున మనసుస  యొకక   ఏక్తక్గత సాధిాంరటక్త్య  

 విద్ధత్త న్వయత్తాం దేశక్తలాసనాదేః- శుద్మ్ైన దేశము, విహితమైన క్తలము, కృషా్టజనము, ద్రా లు, 

ౌశేయము, ఇతా్య దులతో ఆసనమునధిష్టటాంచి జ్ఞస్తరాముగా కూరొచ నుట మునే గునవాటి 

న్వయత్తమ్- ఆవశా కతను విద్ధత్త- మహ్రాులు న్వయమిాంరరనేా రు. 

అనా ద్ఘ- వేరొక విషయము గురిాంచి చిాంతనమును అనగా ధా్య నము కనే  అనా మైన వాా వహరిక 

క్తలమున 
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సచిా క్ద్మ్- విసాీయమైన జ్ఞ న నముతో కూడి యునే న్మ  సతతాం చిాంతనాం క్షమమ్ ఇత్త 

సాంసమ రాంత్త- రరమతమ  యొకక  శురక్శయభూతమైన ధా్య నరూరమైన సాంసమ రణమును చ్ఛయుటక్త్య 

సాధా మన్వ మహ్రాులు న్వయమిాంచెద్రు. అనగా ధా్య నసమయమున చ్ఛయు చిాంతనము అతా ాంత 

గాఢముగా నుాండుటక్త్య ఉరకరిాంర సారవ క్తలకమైన భగవాంతున్వ శురక్శయమైన రూరము యొకక  

సమ రణమును చ్ఛయవలెనన్వ మహ్రాులు న్వయమిాంచెద్రు.  

క్రతా కస ాంసాక ర భూమే - ద్ృఢతరమైన ఆతమ చిాంతనము వలన కలుగు సాంసాక రాత్తశయముచ్ఛ 

రరన్వహితధియః యోగ్ననః- "సద్ఘ తదా్ఘ వరవితః" అన్వ చె ప్ నట్లృ రరమతమ  యాందే 

సమరిప ాంచరడిన బుది ్యునే టిట అధిక్తరులు  

వాా సక ి నీతా్య - ఒక క్తరా మున న్వయుకమిైన మనసుస నే  వా కి ి ద్ఘన్వకి ఉరయుకమిైన వేరేవ రు 

క్తరా ములను రరసప ర విర్మధము లేక్త్యాండా చ్ఛయు వా కి ివలె  

త్యద్ధీనాా ది బుధా్య  జుషటమ్- త్యను చ్ఛయు కరమ ల యాందు కర ిఅయిన తన యాందున్మ, తనక్త్య 

రరికరమైన దేహ్మునాందున్మ, కరమ ఫలములాందున్మ భగవత్యప రతాంక్తా బుదిత్ో భగవాంతున్వ క్పీత్త 

కొరక్త్య చ్ఛయుదునను బుదిత్ో కూడి యుాండి 

సరవ ాం కరమ - న్వతా  నైమిత్తకి కరమ లను  

సమయే భవత్త హి- ఆయా సమయముల యాందు అనుషో్టనము చ్ఛయుట సాంరవితమన్వ 

క్గహిాంచనగును. 

వెనుక జ్ఞశ్చృకమున, శుద్మ్ైన క్రదేశమున, ఏక్తక్గచితమిుతో, ఇాంద్ర్ఇయన్వక్గహ్ము కల,ో 

న్వయమరద్మ్ుగా ఆస్నుడై, ఉపాసనము చ్ఛయవలెనన్వ చెరప రడినది.  ఇక ఇతర న్వతా , నైమిత్తకి 

కరమ లనాచరిాంర రనే పుప డు కూడ, కరృితవ , ఫల, సాంగ న్వవృత్తతిో ఆ రరమతమ  యాందు 

పారతాంక్తా  బుదిన్్వ కల ో యుాండి, భగవనుమ ఖ్విక్తసమునకను బుదిత్ో  క్రవరిాింరచూ, 

ధా్య నసమయమున ఆ రరమతమ  శురక్శయరూర చిాంతనమునక్త్యరకరిాంరనట్లృ,  తతస మ రణమునే 

చ్ఛయురాండవలెనన్వ ఈ జ్ఞశ్చృకమున వివరిాంచరడురనే ది.  

 

యోగక్రదేశమున మనసుస  యొకక   ఏక్తక్గత సాధిాంరటక్త్య  

 శుద్మ్ైన దేశము, విహితమైన క్తలము, కృషా్టజనము, ద్రా లు, ౌశేయము, ఇతా్య దులతో 

ఆసనమునధిష్టటాంచి జ్ఞస్తరాముగా కూరొచ నుట మునే గునవాటి 

ఆవశా కతను మహ్రాులు న్వయమిాంరరనేా రు. వేరొక సమయము గురిాంచి అనగా ధా్య నము కనే  

అనా మైన వాా వహరిక క్తలమున 

విసాీయమైన జ్ఞ న నముతో కూడి యునే న్మ రరమతమ  యొకక  శురక్శయభూతమైన 

ధా్య నరూరమైన సాంసమ రణమును చ్ఛయుటక్త్య సాధా మన్వ మహ్రాులు న్వయమిాంచెద్రు. అనగా 

ధా్య నసమయమున చ్ఛయు చిాంతనము అతా ాంత గాఢముగా నుాండుటక్త్య ఉరకరిాంర 

సారవ క్తలకమైన భగవాంతున్వ శురక్శయమైన రూరము యొకక  సమ రణమును చ్ఛయురాండవలెనన్వ 
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మహ్రాులు న్వయమిాంచెద్రు.  ద్ృఢతరమైన రరమతమ చిాంతనము వలన కలుగు 

సాంసాక రాత్తశయముచ్ఛ  "సద్ఘ తదా్ఘ వరవితః" అన్వ చె ప్ నట్లృ రరమతమ  యాందే 

సమరిప ాంచరడిన బుది ్యునే టిట అధిక్తరులు  

ఒక క్తరా మున న్వయుకమిైన మనసుస నే  వా కి ిద్ఘన్వకి ఉరయుకమిైన వేరేవ రు క్తరా ములను రరసప ర 

విర్మధము లేక్త్యాండా చ్ఛయు వా కి ి వలె (అనగా భగవనేా మ సాంకీరని చ్ఛయుచూ ఇాంటి రనులు 

చ్ఛస్తకొనుట వలె) త్యను చ్ఛయు కరమ ల యాందు కర ిఅయిన తన యాందున్మ, తనక్త్య రరికరమైన 

దేహ్మునాందున్మ, కరమ ఫలములాందున్మ భగవత్యప రతాంక్తా బుదిత్ో భగవాంతున్వ క్పీత్త కొరక్త్య 

చ్ఛయుదునను బుదిత్ో కూడి యుాండి న్వతా  నైమిత్తకి కరమ లను  

ఆయా సమయముల యాందు అనుషో్టనము చ్ఛయుట సాంరవితమన్వ క్గహిాంచనగును. 

457. కర్మమ పాసిో ాంగభూతాం యదిహనిగదితాం తతా రే పూరో పాదే 

457. కర్మమ పాసిో ాంగభూతాం యదిహనిగదితాం తతా రే పూరో పాదే 

యోగేన ప్బ్హమ దృష్టటః యదిచ రరమో ధ్రమ  ఇతాు కమిాపధ ఃి| 

తేన ప్పాధ్యనా సిద్ఘధ వితరదనుగుణాం తసా  నేయాం తథా చ 

ప్పాయః ప్రప్కాాంతయోగే రటిమలఘుతయా కలా తః కాలయోగః|| 

ఇహ్- ఈ శారీరక శాత్రసమిున 

తతప రే- ఉపాసనమునక్త్య అాంగముగా న్వరీతామైన పూరవ పాదే- మూడవ అధా్య యపు నాలవో 

అాంగపాద్మున  

కరమ - యజన, ద్ఘన, తర క్రభృతులన్వే యు న్వతా , నైమిత్తకిమైన కరమ ము ఉపాసిా ాంగభూతమ్-

ఉపానమునక్త్య అాంగభూతమైనద్న్వ  

యత్ న్వగదితాం-  ఏ క్తరణముచ్ఛ న్వయమిాంచ రడినదియో  

అ్చ యోగేన- యమ, న్వయమదులను అాంగముగా పాందిన సమధి నుాండి 

క్రహ్మ ద్ృష్టటః- రరక్రహ్మ సాక్షాత్యక రము రరమో ధరమ  ఇత్త- ఉతమిమైన ధరమ మన్వ 

ఆప్పధఃి- మహ్రాులచ్ఛ 

యదుకమి్- ఏ క్తరణముచ్ఛ చెరప రడినదియో అనగా "అయాంతు రరమోధరమ ః 

యదా్ధ గేనాతమ ద్రశ నమ్" అన్వ చెరప రడినదియో 

తేన- ఆ క్తరణముచ్ఛ క్పాధ్యనా స్తద్ౌ- ఉపాసనాక్పాధ్యనా త స్తదిా్ంరటక్త్య  

 ఇతరత్- మిగ్నలన న్వతా , నైమిత్తకి్తది సమసకిరమ లను తసా - ముఖా్ మైన ఉపాసనమునక్త్య 
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అనుగుణమ్- విర్మధము లేన్వ విధముగా 

నేయాం- యథారహముగా అనుష్టాోంచవలెను 

తథా చ- ఇట్లృ కర్మమ పాసనమునక్త్య ఉరక్తరకముగా నుాండుట వలన   

క్రక్క్తాంతయోగే- ఉరక్క్తాంతమైన యోగానుషో్టనమును చ్ఛస్త యుకి్త్యడైన పురుషున్వ యాందు  

రటిమలఘుతయా- రట్లత్యవ త్తశయలాభమునకై 

 క్తలయోగః- యోగా మైన క్తలమున ధా్య నమును అనుష్టాోంచవలెనన్వ న్వయమము 

కలప తః- శాత్రసమిులాందు విధిాంచరడినది. 

ఈ జ్ఞశ్చృకమున, ఉపాసనక్త్య తోడై, ధా్య నక్రక్కియక్త్య సహ్కరిాంర సమయమున ఉపాసనము 

చ్ఛయవలెనన్వ జ్ఞ మామన్ దేిక్త్యలు న్వషక రిాాంరరనేా రు.  

 

ఈ శారీరక శాత్రసమిున 

ఉపాసనమునక్త్య అాంగముగా న్వరీతామైన మూడవ అధ్యా యపు నాలవో అాంగపాద్మున  

యజన, ద్ఘన, తపాది న్వతా , నైమిత్తకిమైన కరమ  యాంతయూ ఉపానమునక్త్య అాంగభూతమైనద్న్వ  

ఏ క్తరణముచ్ఛ న్వయమిాంచ రడినదియో, యమ, న్వయమదులను అాంగముగా పాందిన సమధి 

నుాండి రరక్రహ్మ సాక్షాత్యక రము ఉతమిమైన ధరమ మన్వ మహ్రాులచ్ఛ ఏ క్తరణముచ్ఛ 

చెరప రడినదియో, అనగా "అయాంతు రరమోధరమ ః యదా్ధ గేనాతమ ద్రశ నమ్" అన్వ చెరప రడినదియో 

ఆ క్తరణముచ్ఛ ఉపాసనాక్పాధ్యనా త స్తదిా్ంరటక్త్య మిగ్నలన న్వతా , నైమిత్తకి్తది సమసకిరమ లను 

ముఖా్ మైన ఉపాసనమునక్త్య 

 విర్మధము లేన్వ విధముగా 

యథారహముగా అనుష్టాోంచవలెను. 

 ఇట్లృ న్వతా , నైమిత్తకి కరమ  ఉపాసనమునక్త్య ఉరక్తరకముగా నుాండుట వలన,  ఉరక్క్తాంతమైన 

యోగానుషో్టనమును చ్ఛస్త యుకి్త్యడైన పురుషున్వ యాందు,   తతప ట్లత్యవ త్తశయలాభమునకై 

యోగా మైన క్తలమున ధా్య నమును అనుష్టాోంచవలెనను న్వయమము శాత్రసమిులాందు 

విధిాంచరడినది. 

అనగా, మొద్ట చె ప్ న అరమాునే మరల ఈ జ్ఞశ్చృకమున ద్ృఢరరరరనేా రు. యోగక్పాధ్యనా మును 

త్ల్, ద్ఘన్వకనుగుణమైన మరియు, తద్ాంగమైన కరామ నుషో్టనకరవాి మును జ్ఞ మామన్ దేిక్త్యలు ఇచచ ట 

కృర చ్ఛయురనాే రు. క్రధ్యనభూతమైన యోగసవ రూరన్వషప జ్ఞత్తకిై సమస ిన్వతా , నైమిత్తకి కరమ లను 

ఆయా సమయముల యాందు చ్ఛయవలయునన్వ కూడ ఇచచ ట త్లయ జేయరడినది. 
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458. విదా్ఘ ాంగాం పూరో ముకాిం క్తమిహ పునరసావాసనాదా ాంగచిాంత్య 

458. విద్ఘా ాంగాం పూరో ముకాిం క్తమిహ పునరసావాసనాదా ాంగచిాంత్య 

దృ ట్ రాాాంశ్మాం విజజా  ప్రథయితుమి న ప్పాక్ శ్మమాదా ాంగవాద్ఘత్| 

సతా ాం ధా్య నాఖ్ా ధ్యరావహనమత్తదశా తో నో హాం సాధ్నీయా 

చిత్ధ ిా కాగ్ర్రేా ణ సరో ప్రయతన విరహే సాా దితీయాం ప్రకాశ్మా మ్|| 

పూరవ మ్- వెనుక పాద్మున 

విద్ఘా ాంగమ్- ఉపాసనాాంగమైన సమసమిును 

ఉకాిం- క్రత్తపాదిాంచరడినది. 

 ఇహ్- ఈ పాద్మున 

 పునరసావాసనాదా్ ాంగచిాంత్య- ఆసనరరికలప నాది ఉపాసనాాంగముల ఆలోచన 

కిమ్- ఏల మరల చ్ఛయరడురనే ది. ఇది అాంతయును పునరుకియిే యగును కద్ఘ!  

ద్ృష్టట రాాాంశాం విభజా  క్రథయితుమ్- ఉపాసనమును ద్ృష్టటరమాు మరియు అద్ృష్టటరమాు అన్వ  

రాండు అాంగములుగా విభజాంచి  ఇచచ ట చెరప రడురనే ది అనుట  

న- యుకమిు క్తదు.  

 క్పాక్- పూరవ పాద్మునాందున్మ 

శమదా్ ాంగవాద్ఘత్- ద్ృష్టటరమాైన శమది అాంగముల క్రత్తపాద్నము చ్ఛయరడుటచ్ఛత ఇచచ ట 

పునరుకమినుట యుకమిు క్తదు. 

సతా ాం- ద్ృష్టటరమాు, అద్ృష్టటరమాు అను రాండు అాంగములును వెనుక పాద్మున చెరప రడినవి 

యన్వ ఒపుప కొాందుము.   

అనవ హ్మ్- అనుదినమూ సాధనీయా- ఆయుసుస  ఉనే ాంతవరకూ అవధ్యనముచ్ఛ సాధన 

చ్ఛయవలస్తన  ధా్య నాఖా్ ధ్యరావహ్నమత్తద్శాతు- ధా్య నమన్వ చెరప రడిన ధ్యరావాహి అయిన 

బుదిద్్శయు  

చిత్ధిా క్తగ్ర్రేా ణ- విషయాాంతరసాంరాంధము లేక, ధాే యవసిువు నాందు మక్తమే క్పావణా ము కలనో 

మనసుస  ఏక్తక్గత 

 సరవ క్రయతన విరహే- ధా్య నము చ్ఛయు వసిువు కనే  వేర్న ఇతర విషయములను గూరిచ  

క్రయత్తే ాంరట తా జాంచిన వెాంటనే  
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సాా త్- స్తదిా్ంరను 

ఇీద్మ్- అన్వ దీన్వ ఆవశా కత 

 క్రక్తశా మ్- త్లురవలెనను రవనతో సూక్తక్తరులు మరల ఇచచ ట ఉపాసనాాంగమును 

న్వరూ్ాంరరనాే రు. 

వెనుక పాద్మున ఉపాసనాాంగములను చరిచ ాంచినన్మ, మరల, ఈ అధికరణములో 

ఉపాసనాాంగముల నేల క్రసిావిాంరరనేా రు" అన్వ సాందేహ్మునక్త్య ఉతరిము ఈ జ్ఞశ్చృకమున 

నీయరడురనే ది. 

 

వెనుక పాద్మున 

ఉపాసనాాంగములన్వే యు 

క్రత్తపాదిాంచరడినవి. 

ఈ పాద్మున ఆసనరరికలప నాది ఉపాసనాాంగముల ఆలోచన 

ఏల మరల చ్ఛయరడురనే ది. ఇది అాంతయును పునరుకియిే యగును కద్ఘ!  ఉపాసనమును 

ద్ృష్టటరమాు మరియు అద్ృష్టటరమాు అన్వ  రాండు అాంగములుగా విభజాంచి  ఇచచ ట చెరప రడినది 

అనుట  

యుకమిు క్తదు.  

 పూరవ పాద్మునాందున్మ ద్ృష్టటరమాైన శమది అాంగముల క్రత్తపాద్నము చ్ఛయరడుటచ్ఛత 

ఇచచ ట పునరుకమినుట యుకమిు క్తదు. ద్ృష్టటరమాు, అద్ృష్టటరమాు అను రాండు అాంగములును 

వెనుక పాద్మున చెరప రడినవి యన్వ ఒపుప కొాందుము.   అనుదినమూ ఆయుసుస  ఉనే ాంతవరకూ 

అవధ్యనముచ్ఛ సాధన చ్ఛయవలస్తన ధా్య నమన్వ చెరప రడిన ధ్యరావాహి అయిన బుదిత్ో,  

విషయాాంతరసాంరాంధము లేక, ధాే యవసిువు నాందు మక్తమే క్పావణా ము కల,ో చిత్ధకి్తక్గతతో 

ధా్య నము చ్ఛయు వసిువు కనే  వేర్న ఇతర విషయములను గూరిచ  చిాంతనము తా జాంచిననే ఆ 

ధా్య నము స్తదిా్ంరను" అన్వ దీన్వ ఆవశా కత త్లురవలెనను రవనతో సూక్తక్తరులు మరల ఇచచ ట 

ఉపాసనాాంగమును న్వరూ్ాంరరనాే రు. 

ఇాంతటితో "ఆస్నాధికరణము" ముగ్నస్తనది. 

||ఆప్రయాణాధికరణము||4-1-7|| 
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||సూ.||ఆప్రయాణాత్ తప్త్యి హి దృష్టమ్||4-1-12|| 

 

ఆక్రయాణాత్- మరణరరా ాంతము 

(ఉపాసనమచరిాంచద్గ్ననది).  

తక్త అ్ హి- ఉపాసనారాంభము మొద్లుకొన్వ మరణరరా ాంతము (ఉపాసనము) 

ద్ృషటమ్- క్శుతుల యాందు కనప డురనే ది. 

 

ఉపాసనము క్పారాంభదినము మొద్లు మరణరరా ాంతము అనుష్టాోంచవలెనన్వ క్శుతులు 

చెపుప రనే వి. 

ఏకస్తమ న్ ఘక్స ఏవ- ఒక్త ఒక దినము నాందునే  రరధా్య నరూపా- రరమతమ ధా్య నరూరమైన  

 భకిఃి- ఉపాసనము  

యది తు భవత్త- న్వషప నే మైనచో 

విధిః- "ఉపాస్త" అన్వ విధి 

తదివ క్శాాంతః సాా త్- అాంతలోనే రరా వస్తతమగును.  

ఉరరి తు- అట నుాండి తరువాత క్తలమునాందు క్రహ్మ చిాంత్య- చ్ఛయు క్రహ్మ ధా్య నరూరమైన భకి ి

విఫలా- ఫలహేతువు క్తదు. ఏలననగా ఏ అాంశమున విధిాంచరడినదియో అాంతే అాంశము 

ఫలమునక్త్య క్తరణమగును.  

 ఇతా యుకమి్- అన్వ ఇట్లృ సాందేహిాంచి చెపుప ట యుకమిు క్తదు. 

ఛాంద్ధగేా - ఛాంద్ధగాో రన్వషత్ యాందు  చెరప రడు 

క్రహ్మ లోక్త్ ి హేతోః- "క్రహ్మ లోక" అను శరమాుచ్ఛ చెరప రడు రరమతమ క్పా్కిి క్తరణమైన 

ఉపాసనోతప త్తకిి 

యావద్ఘయుః- మరణాాంతము వరక్త్య 

సుచరితమ్- ఉపాసనోతప త్త ిఅగుటక్త్య ఉరక్తరకమైన సతక రమ ల అనుషో్టనము 

ఉదితమ్- "సఖ్లేవ వాం వరయిన్ యావద్ఘయుషాం, క్రహ్మ లోకమభిసాంరదా్ తే, నచ పునరావరతిే" 

అను వాకా మున క్రత్తపాదిాంచరడినది.  

తత్- ధా్య నసవ రూపోతప త్తకిి అనుసరిాంచవలెనన్వ చెరప రడు ఆ సతక రమ లు 
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ధా్య నసా  వృద్ధ్ా - ధా్య నసవ రూరవృదిక్్త కద్ఘ చెరప రడినవి. అనగా ధా్య నసవ రూరము యొకక  

ఉతప త్తకిి క్తరణమైన కరామ నుషో్టనములను యావజీవిమూ ఆచరిాంచరడ తగ్ననవిగా చెరప రడుటచ్ఛత 

క్రహోమ పాసనము క్రత్తకియునే ాంతవరకూ అనుష్టాోంచవలెనన్వ త్లయురనే ది. 

అ్ చ- మరియు 

తత్- ఆ క్రహోమ పాసనయు క్త్యక్తచిత్- ఇతర వేద్ శాఖ్ యాందు  

క్పాయణాాంతమ్ విహితమ్- క్రత్తకియునే ాంత వరకూ అనుష్టాోంచవలెనన్వ "సయోహ్వై తదా్ గవన్ 

మనుషాే షు క్పాయణాాంతాం ఓాంక్తరాం అభిదా్ఘ యీత" అను వాకా ముచ్ఛ కాంఠరవేణా చెరప రడినది. 

క్శుత్త క్రత్తకియునే ాంత వరక్త్య ఉపాసనోతప త్తకిి క్తరణమైన కరమ లను అనుష్టాోంచవలెనన్వ 

విధిాంచినది, ఉపాసక్త్యడు ఉపాసనమును క్రత్తకియునే ాంతవరక్త్య చ్ఛయవలెనన్వ సూచిాంచరడినది. 

ఛాంద్ధగా క్శుత్త యాందు కాంఠరవేణా యావజీవిమూ క్రణవోపాసనమును చ్ఛయవలెనన్వ చెరప రడినది. 

అాందువలన ఈ రాండు విధములుగన్మ ఉపాసనము యావజీవిమూ 

అనుష్టాోంచరడవలస్తనదియేనన్వ స్తద్మ్గురనే ది. ఈ విషయమే పై జ్ఞశ్చృకమున 

నుటటాంకిాంచరడురనే ది. 

ఒక్త ఒక దినము నాందునే  రరమతమ ధా్య నరూరమైన  

 ఉపాసనము న్వషప నే మైనచో, అాంతలోనే అది రరా వస్తతమగునన్వ "ఉపాస్త" యను విధివాకా ము 

చెపుప రనే ది 

ఇక అరప టి నుాండి తరువాత క్తలమునాందు చ్ఛయు క్రహ్మ ధా్య నరూరమైన భకి ి

ఫలహేతువు క్తదు. ఏలననగా ఏ అాంశమున ఫలము విధిాంచరడినదియో అదియే ఫలమునక్త్య 

క్తరణమగును.  

 అన్వ ఇట్లృ సాందేహిాంచి చెపుప ట యుకమిు క్తదు. 

ఛాంద్ధగాో రన్వషత్ యాందు  చెరప రడు "క్రహ్మ లోక" అను శరమాుచ్ఛ చెరప రడు రరమతమ క్పా్కిి 

క్తరణమైన ఉపాసనోతప త్తకిి 

మరణాాంతము వరక్త్య ఉపాసనోతప త్త ిఅగుటక్త్య ఉరక్తరకమైన సతక రమ ల అనుషో్టనము "సఖ్లేవ వాం 

వరయిన్ యావద్ఘయుషాం, క్రహ్మ లోకమభిసాంరదా్ తే, నచ పునరావరతిే" అను వాకా మున 

క్రత్తపాదిాంచరడినది.  

ధా్య నసవ రూపోతప త్తకిి అనుసరిాంచవలెనన్వ చెరప రడు ఆ సతక రమ లు ధా్య నసవ రూరవృదిక్్త కద్ఘ 

చెరప రడినవి. అనగా ధా్య నసవ రూరము యొకక  ఉతప త్తకిి క్తరణమైన కరామ నుషో్టనములను 

యావజీవిమూ ఆచరిాంచరడ తగ్ననవిగా చెరప రడుటచ్ఛత క్రహోమ పాసనము 

క్రత్తకియునే ాంతవరకూ అనుష్టాోంచవలెనన్వ త్లయురనే ది. మరియు 
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ఆ క్రహోమ పాసనయు ఇతర వేద్ శాఖ్ యాందు క్రత్తకియునే ాంత వరకూ అనుష్టాోంచవలెనన్వ 

"సయోహ్వై తదా్ గవన్ మనుషాే షు క్పాయణాాంతాం ఓాంక్తరాం అభిద్ఘా యీత" అను వాకా ముచ్ఛ 

కాంఠరవేణా చెరప రడినది. కనుక, ముముక్షువునక్త్య యావజీవిితము సాాంగముగా ఉపాసనానుషో్టనము 

విహితమే యగును. 

ఇాంతటితో "ఆక్రయాణాధికరణము" ముగ్నస్తనది. 

||తదధిగమాధికరణము||4-1-7|| 

 

||సూ.||తదధిగమ ఉతిరపూరోా ఘయోః అశే ృష్వినాశౌ తదో ా రదేశాత్||4-

1-13|| 

 

తద్ధిగమే- క్రహ్మ విదా్ ను పాంద్గనే 

ఉతరిపూరావ ఘయోః - సాంచిత, ఆగామి పార కరమ లక్త్య  

అశే ృషవినాశౌ- అసాంగతవ , క్రణాశములు(అనగా అాంటక్త్యాండా పోవుటయును, నిాంచిపోవుటయును) 

(భవతః- కలోురనే వి) 

తద్వ ా రదేశాత్- క్శుతులాందు అట్లృ ఉరదేిాంరట వలన 

 

క్రహ్మ విద్ఘా క్పా్ ికలుగగనే, పూరవ ము చ్ఛస్తన సాంచిత కరమ ఫలములు నిాంచి పోవును. ఇక ముాందు 

చ్ఛయరడు కరమ ల ఫలములు అాంటక్త్యాండా పోవును. ఇది క్శుత్తక్పోకమిు. 

ఇక, ఈ అధికరణములో క్రహ్మ విద్ఘా క్పా్ ివలన కలుగు ఫలమును చెపుప టక్త్య ఉదా్ మిాంచి, అటిట 

ఉపాసక్త్యన్వకి వాన్వ కరమ ఫలములు ఏమగునో న్వషక రిాాంచరడురనే ది. 

 

పూరో రక్షము- 

 

"నాభుకాిం క్షీయతే కరమ ..." (క్రహ్మ వైవరపిురాణము, క్రకృత్తఖ్ాండము 26-10)( అనుభవిాంచరడక 

కరమ ఫల క్షయము క్తదు) అన్వ చెరప రడినది కనుక, ఉపాసక్త్యన్వ కరమ ఫలములు అనుభవిాంచరడిన 

తరువాతనే కరమ ల ఆశే ృష, వినాశములు సాంభవము. 
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సిద్ఘధ ాంతము- 

 

క్రహ్మ విద్ఘా క్పారిా నాంతరము సాంచిత్యగామి కరమ లు ఆ ఉపాసక్త్యన్వకి వరిాించవన్వయే "ఏవాం 

విదిపారమ్ కరమ  ని ృషా తే" మరియు "ఏవాం హనా  సరేవ  పాపామ నాం క్రూయాంతే" అన్వయును 

శాత్రసకి్పోకమిు. ఇది, "నాభుకమి్..." అను వాకా ముతో విర్మధిాంరదు. ఎటృన, కరమ లక్త్య ఫలమున్వరచ  శకి ి

కలద్న్వ చెపుప టయే ఆ వాకా ము యొకక  ఉదాేశా ము. "యథీషీక" అన్వ చ్ఛస్తన కరమ ఫలములు 

నిాంరనన్వ చెప్పప డు వేద్వాకా ము వలనను,  

"యథా పుషక రరలాశే" అన్వ తరువాత వరచ  కరమ ఫలములు అాంటవు అన్వ చెపుప  వేద్వాకా ము 

వలనను, ఆ క్రహ్మ విదా్ఘ మహిమ వలన కరమ లక్త్యాండు ఆ శకి ిపోవునన్వ త్లయురనే ది. "న్వపుప  

క్తలుచ ను" అను వాకా మునక్త్యను, "నీటి వలన న్వపుప నక్త్య ద్ఘహ్కశకి ితొలగును" అను వాకా మునక్త్య 

విర్మధమెట్లృ లేద్ధ, పైన చెరప రడిన క్రమణవాకా ముల గూడ నెటిట విర్మధమును లేద్న్వ 

క్గహిాంచవలెను. 

460. నాభుకాిం శ్మబ్బా్ృాందరి సురర్చహరాం కరమ గీతాం మునీద్ద్దః 

460. నాభుకాిం శ్మబ్బా్ృాందరి సురర్చహరాం కరమ గీతాం మునీద్ద్దః 

పాపాశే ృష్-ప్రణాశ్మప్శుత్తరిరరవిదో జవోక్తఃి తతః సాా త్| 

మైవాం నాభుకమిితా్య దా ి ఫలజననే కరమ ణో ద్ఘర్ా మాహ 

ప్పాయశిి తిప్కమేణ త్తో హ రరజజనాం చోదితాం కరమ శాాంతైా || 

అభుకాిం కరమ - ఇాంకను ఫలము అనుభవిాంచరడన్వ పుణా , పారములను  

కలప రృాంద్వర్- అనేక క్రహ్మ కలప సమూహ్ములు గడచినన్మ  

సురరిహ్రాం న- రరిహరము చ్ఛస్తకొనుటక్త్య సాధా ము క్తదు. అన్వ 

 మునీత్రద్వః- మహ్రాులచ్ఛ 

గీతమ్- చెరప రడినది. "నాభుకాిం క్షీయతే కరమ  కలప క్యటి శతర్" ఇతా్య ది ఋష్టవచనములు ఈ 

విషయమే చెపుప రనే వి. 

పాపాశే ృష-క్రణాశక్శుత్తర్- "ఏవాం విధి పారాం కరమ  న జ్ఞ ృషా తే" ఇతా్య ది పాపాశే ృష, వినాశములను 

త్లుపు క్శుత్త వాకా ములు 

తతః- పైన చెరప రడిన క్తరణముచ్ఛ,    
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రరవిద్వవ భవోకిఃి సాా త్- క్రహ్మ జునల మహిమను క్రశాంస్తాంర వాకా ములన్వ త్లయవలెను.  

మైవాం-అన్వ ఇట్లృ సాందేహిాంరట అయుకమిు.  నాభుకమిితా్య దా్ ్- "నాభుకాిం క్షీయతే కరమ " ఇతా్య ది 

క్శుత్త వచనములు   

కరమ ణః- క్పాయ చి తమిు చ్ఛయరడన్వ కరమ లు 

ఫలజననే- ఫలమున్వరచ  శకి ి ద్ఘర్ా మహ్- ద్ృఢతను త్లుపును. అనగా, క్పాయ చి తమిును 

అనుష్టాోంచక యుాండిన ఆయా కరమ ములు వాటివాటి ఫలములను ఆవశా ము కలాోంరను అన్వ 

రవము. 

ఇహ్- ఉరన్వషతిుల యాందు చెరప రడిన  

రరభజనమ్- రరమతోమ పాసనమున 

క్పాయ చి తకి్కమేణ తు- క్పాయ చి తమిును చ్ఛస్తకొన్వన విధముననే 

కరమ శాాంతా - సమసమిైన కరమ క్షయము సాంభవిాంరనన్వ 

చోదితమ్- విధిాంచరడినది. 

ఇాంకను ఫలము అనుభవిాంచరడన్వ పుణా , పారములను అనేక క్రహ్మ కలప ములు గడచినన్మ  

రరిహరము చ్ఛస్తకొనుటక్త్య సాధా ము క్తదు. అన్వ 

 మహ్రాులచ్ఛ 

చెరప రడినది. "నాభుకాిం క్షీయతే కరమ  కలప క్యటి శతర్" ఇతా్య ది ఋష్టవచనములు ఈ 

విషయమునే చెపుప రనే వి. "ఏవాం విధి పారాం కరమ  న జ్ఞ ృషా తే" ఇతా్య ది పాపాశే ృష, వినాశములను 

త్లుపు క్శుత్త వాకా ములు పైన చెరప రడిన క్తరణముచ్ఛ, క్రహ్మ జునల మహిమను క్రశాంస్తాంర 

వాకా ములన్వ త్లయవలెను.  

అన్వ ఇట్లృ సాందేహిాంరట అయుకమిు.  "నాభుకాిం క్షీయతే కరమ " ఇతా్య ది క్శుత్త వచనములు   

క్పాయ చి తమిు చ్ఛయరడన్వ కరమ ల ఫలమున్వరచ  శకి ి ద్ృఢతను త్లుపుటక్త్య మక్తమే అట్లృ 

చెరప రడినట్లృ క్గహిాంచవలెను. అనగా, క్పాయ చి తమిును అనుష్టాోంచక యుాండిన ఆయా 

కరమ ములు వాటివాటి ఫలములను ఆవశా ము కలాోంరను అన్వ రవము. 

ఉరన్వషతిుల యాందు చెరప రడిన  

 రరమతోమ పాసనము వలన 

 క్పాయ చి తమిును చ్ఛస్తకొన్వన విధముననే సమసమిైన కరమ క్షయము సాంభవిాంరనన్వ  
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 విధిాంచరడినది. కనుక, క్రహోమ సానమున పుణా , పారకరమ ల అశే ృష, వినాశములు కలోునన్వ ఇచచ ట 

చెరప రడురనే ది. 

461. నిష్ర ృతా్య తమ తో మసా్ దిత దుర్చత సమున్మమ లనస్ా రరని మ్ 

461. నిష్ర ృతా్య తమ తో మసా్ దిత దుర్చత సమున్మమ లనసా్ రరని మ్ 

నాప్త సో రాాదినీత్తః ప్రత్తహత్తవగమే ధీవికాసః సో త్వహి| 

పాపాేరః ప్రమాదోదిత సహనమిత్త స్థసాారా మా నానువృత్ధ ిా  

నోచేని  సాా దాత్తరిా విరత ఇత్తగ్నర్మ యోగ్ననాాం చ ప్రవృతిేః|| 

అసా - క్రహోమ పాసనము న్వషక ృతా్య తమ తవ మ్- సమస ిపారములకూ క్పాయ చి తమిగుట 

ఉదిత దురిత సమున్మమ లనసా - పాందిన పారములను సమూలముగా నిాంరజేయుట 

ఉరరనే మ్- యుకమిే క్తవరచ ను. అనగా, క్రహోమ పాసనము వలన పారముల 

క్పాయ చి తమిగునన్వ రవము. 

క్రత్తహ్త్తవిగమే- క్రత్తరాంధకము న్వవృతమిగుటక్త్య   

ధీవిక్తసః- ధరమ భూత నానవిక్తసము 

సవ తః హి- సవ యముగనే సాంభవిాంరను. 

అక్త- ఈ విధముగా జ్ఞ న నవిక్తసము కలోుట 

సవ రోాది నీత్తః-  కొన్వే  కరమ ల వలన సవ రోాదులు కలుగు విధముగా క్తదు.అనగా క్రహ్మ నానులక్త్య 

పారపు లేరమే యుాండద్న్వన వారును న్వయమములను ద్ఘటి క్రవరిాించెద్రన్వ రవము. 

ఆ నానువృత్ధిా - భగవానున్వ న్వయమముననుసరిాంచి క్రవరిాింరటక్త్య, మరియు తదులృాంఘనముచ్ఛ 

కలోు భగవన్వే క్గహ్రరిహరమునక్త్య 

పాపాలేరః- పారకరమ  యొకక  ఫలసాంరాంధము లేకయే యుాండుటయు 

క్రమద్ధదిత సహ్నమిత్త- ఈ విధమైన పాపాలేరము, త్లయక్త్యాండా చ్ఛస్తన అకృతా  కరణములును, 

మరియు కృతా  అకరణముల రూరమైన అరరాధముల సవ రూరమైనది అనెడు 

జ్ఞసాారా మ్- వా వస ాయుాండవలెను.  

 నోచ్ఛత్- అట్లృ క్తక్త్యనే  అనగా బుదిప్ూరవ కమైన పారములు ఆశే ృషమగునన్వన 

 నావిరత ఇత్తగ్నరః గత్తః న సాా త్- "నావిరతో దుశచ రిత్యత్", నాశాాంతః, నాసమహితః, 

నాశాాంతమనస్యవా్, క్ర నా నేన ఏనమపేు యాత్" అను క్శుత్త వాకా మునక్త్య అరమాుాండదు.  
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యోగ్ననాాం క్రవృతేఃి చ- విహితమైనద్ఘన్వన్వ ఆచరిాంరటక్త్యను, న్వష్టద్మ్ైనది రరిహ్రిాంరటక్త్యను 

భగవాంతున్వచ్ఛ నీయరడిన క్రతా్య దేశము మన నడవడికక్త్య అననుగుణమై యుాండును. యోగులు 

తమ దుశచ రితమునక్త్య భయరడి, సావధ్యనముతో క్రవరిాింరట అనావశా కమగును. 

క్రహోమ పాసనము వలన ఉతరిాఘములనే్వ యు అశే ృషమగునా అను క్రశే క్త్య ఇచచ ట 

సమధ్యనమీయరడురనే ది. క్రహోమ పాసనము సమస ిపారములకూ క్పాయ చి తమిగుట అనగా 

 పాందిన పారములను సమూలముగా నిాంరజేయుట 

 యుకమిే క్తవరచ ను. అనగా, క్రహోమ పాసనము వలన పారములు తొలగునన్వ రవము. ఇట్లృ 

 క్రత్తరాంధకము న్వవృతమిగుటచ్ఛ  

 ధరమ భూత నానవిక్తసము 

సవ యముగనే సాంభవిాంరను. 

ఈ విధముగా, క్రహ్మ నానులక్త్య పారపు లేరమే యుాండద్న్వన వారును న్వయమములను ద్ఘటి 

క్రవరిాింరటక్త్య అవక్తశముాండును. ఈ విధముగా 

పారకరమ  యొకక  ఫలసాంరాంధము లేకయే యుాండుటయు, అబుదిప్ూరవ కముగా చ్ఛయరడు 

అకృతా  కరణముల మరియు కృతా  అకరణముల రూరమైన అరరాధములక్త్య మక్తమే 

వరిాింరనన్వ త్లయవలెను. 

 అట్లృ క్తక్త్యనే  అనగా బుదిప్ూరవ కమైన పారములు ఆశే ృషమగునన్వన 

  "నావిరతో దుశచ రిత్యత్", నాశాాంతః, నాసమహితః, నాశాాంతమనస్యవా్, క్ర నా నేన 

ఏనమపుే యాత్" అను క్శుత్త వాకా మునక్త్య అరమాుాండదు.  విహితమైనద్ఘన్వన్వ ఆచరిాంరటక్త్యను, 

న్వష్టద్మ్ైనది రరిహ్రిాంరటక్త్యను భగవాంతున్వచ్ఛ నీయరడిన ఆదేశము మన నడవడికక్త్య 

అననుగుణమై యుాండును. యోగులు తమ దుశచ రితమునక్త్య భయరడి, సావధ్యనముతో 

క్రవరిాింరట అనావశా కమగును. కనుక, అబుదిప్ూరవ కముగా చ్ఛయరడు పారములక్త్య మక్తమే 

అశే ృషము వరిాింరను. ఉపాసనారాంరనాంతరము బుదిప్ూరవ కముగా చ్ఛయరడు  పారముల ఫలము 

తొలగుటక్త్య ఉపాసక్త్యన్వకి క్పాయ చి తమిో లేక తద్రరాధమునకై రరమతమ  విధిాంర ిక్షను 

అనుభవిాంరటయో ఆవశా కమగును. 

462. అశే ృష్ః కరమ శ్మక్తరినుదయ ఉదయే తనిి వృతి్తః వినాశ్మః 

462. అశే ృష్ః కరమ శ్మక్తరినుదయ ఉదయే తనిి వృతి్తః వినాశ్మః 

శ్మక్తఃి సా చ ప్రణేతుః తదుచిత ఫలకృనిి ప్గహ్మనుప్గహ్మత్యమ | 

ప్పాయశిి తిాం నిమితిే కథమనుదిత ఇతా ప్త న్న్వానుయోజా మ్ 

సాధ్రమ ః తసా  తత్ సాా దిత్త ఖ్లు హృదయాం ప్గాహా మశే ృష్వాచః|| 
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"అశే ృష-వినాశమను శరమాుల అరవాిశేషములను చూ్ "క్రహోమ పాసనమున ఉతరిాఘమునక్త్య  

క్పాయ చి తమిెటృగును" అను విషయము ఆశాంకిాంచి ఈ జ్ఞశ్చృకమున తతస మధ్యనమీయరడురనే ది. 

కరమ శక్తఃి- కరమ లక్త్య ఫలమున్వరచ  ఏశకి ియునే ద్ధ ఆ శకి ి

అనుద్యః అశే ృషః- అనుద్యమైన అశే ృషము 

ఉద్యే- అటిట ఫలమున్వరచ  శకి ి యునే  తరువాత తనే్వ వృత్తఃి వినాశః- ఆ శకి ి నాశనమే 

కరమ వినాశము అను శరమాు యొకక  అభిక్పాయము 

సా శకిఃి చ- ఆ శకియిు  తదుచిత ఫలకృత్ క్రణేతుః- ఆయా కరమ లక్త్య అనుగుణమైన ఫలమున్వరచ  

ఈశవ రున్వ న్వక్గహనుక్గహత్యమ - న్వక్గహ్ము, అనుక్గహ్ముల సవ రూరమైనది 

అక్త- ఈ విషయమున 

న్వమితే ిఅనుదితే- ఉతరిాఘరూరమైన న్వమితమిు లేక్త్యనే న్మ 

కథాం క్పాయ చి తమిిత్త- ఉపాసనము ఎట్లృ అటిట న్వమితమిులక్త్య క్పాయ చి తమిన్వ 

 నైవానుయోజా మ్- క్రిే ాంరటక్త్య యుకమిు క్తదు. న్వమితమిు ఉాండిననే కద్ఘ నైమిత్తకిక్రవృత్త ి

అను క్రశే  చ్ఛయనకక ర లేదు. 

తసా - ఆ క్రహోమ పాసక్త్యనక్త్య  తత్- క్పామదికముగా కలోు ఉతరిాఘము  

అధర్మమ  న సాా త్- పారము క్తదు 

ఇత్త ఖ్లు- ఇట్లృ కద్ఘ అశే ృషవాచః- క్రహోమ పాసక్త్యనక్త్య సాంభవిాంర ఉతరిాఘము యొకక  

అశే ృషమును త్లుపు క్శుత్త 

హ్ృద్యమ్- త్యతప రా ము 

క్గాహా్ మ్- క్గహిాంచవలెను" ఇట్లృ విచారిాంచినపుడు మొద్ట చె ప్ న ఆశాంకక్త్య అవక్తశమే లేదు. 

చైతనా ము లేన్వ కరమ లక్త్య సవ తః ఫలములీయ గలవా! అన్వ క్రిే ాంచిన, ఆ కరమ ల అనుషో్టనముచ్ఛ 

రరమతమ క్త్య న్వక్గహనుక్గహ్ములు కల,ో ఆ ఉపాసక్త్యన్వకి త్యనే ఆయా ఫలములను పాందిాంరను. 

కనుక కరమ శకి ి యనగా రరమతమ క్త్య కలుగు న్వక్గహనుక్గహ్ములే యగును.  ఇట్లృ కరమ లక్త్య 

ఫలమున్వరచ  ఏశకి ియునే ద్ధ ఆ శకి ిఅనుద్యమైన అశే ృషము. 

అటిట ఫలమున్వరచ  శకి ియునే  తరువాత ఆ శకి ినాశనమే కరమ వినాశము అను శరమాు యొకక  

అభిక్పాయము. 

ఆ శకియిు ఆయా కరమ లక్త్య అనుగుణమైన ఫలమున్వరచ  ఈశవ రున్వ న్వక్గహ్ము, అనుక్గహ్ముల 

సవ రూరమైనది. అనగా, క్రహోమ పాసనము వలన సాంతస్తాంచిన రరమతమ , ఉపాసక్త్యడు 

అబుదిప్ూరవ కముగా చ్ఛయు కరమ ఫలములను వాన్వకి అాంటక్త్యాండా చ్ఛయును.  
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ఈ విషయమున 

 ఉతరిాఘరూరమైన న్వమితమిు లేక్త్యనే న్మ ఉపాసనము ఎట్లృ అటిట న్వమితమిులక్త్య 

క్పాయ చి తమిన్వ 

 క్రిే ాంరటక్త్య యుకమిు క్తదు.  

"ఆ క్రహోమ పాసక్త్యనక్త్య  క్పామదికముగా కలోు ఉతరిాఘము  పారము క్తదు 

అన్వ కద్ఘ క్రహోమ పాసక్త్యనక్త్య సాంభవిాంర ఉతరిాఘము యొకక  అశే ృషమును త్లుపు క్శుత్త  

త్యతప రా ము 

క్గహిాంచవలెను" ఇట్లృ విచారిాంచినపుడు మొద్ట చె ప్ న ఆశాంకక్త్య అవక్తశమే లేదు. 

463. ధీపూరో ాం తూతిరాఘాం న సృజత్త రరవిత్ సరో ద్ఘ సావధ్యనో 

463. ధీపూరో ాం తూతిరాఘాం న సృజత్త రరవిత్ సరో ద్ఘ సావధ్యనో 

ాతాం న్న్మితి్తకైశ్మి  క్షిరత్త సముచితైరాశు భుాంజ్జత వాతత్| 

వృప్త్యదౌ దృష్టమేతనిి యత్త విజవతశేి దిరాాది సిదిధః 

యుకిాదా వానా ద్ఘ వా మునిర్చహ మనుతే ప్బ్హమ నిష్ఠసా  ముక్తమి్|| 

వెనుక జ్ఞశ్చృకమున అబుదిప్ూరవ కముగా సాంభవిాంరటక్త్య అవక్తశమునే  పారముల విషయము 

చెరప రడినది. బుదిప్ూరవ కమైన ఉతరిాఘముల సాంభవము కొాంతమాందికి యుాండనే యుాండదు. 

ఏలననగా, అటిడవారు సావధ్యనముగా నుాండెడువారు. కొాంద్రు రగవతులక్త్య బుదిప్ూరవ కముగా 

పారము సాంభవిాంచిన, కొాంతమాంది క్పాయ చి తమిును చ్ఛస్తకొన్వయు, మరి కొాంతమాంఇ ఆ 

ఉతరిాఘఫలమును ీక్ఘముగా అనుభవిాంచియు ముగ్నాంచెద్రు. "సరవ థా్ సారరాులైన 

రగవతులక్త్యను క్కమముగా ముకి ియుాండును" అన్వ ఈ జ్ఞశ్చృకమున న్వరూ్ాంరరనాే రు.   

 

సరవ ద్ఘ సావధ్యనః- ఎలృపుప డూ సమస ిఅవసలాాందున్మ పారమెచచ ట నుాండునోనన్వ హెచచ రికగా 

నుాండెడి 

రరవిత్- రరమతోమ పాసక్త్యడు 

ధీపూరవ మ్- బుదిప్ూరవ కముగా  

ఉతరిాఘమ్- ఉపాసనమును ఆరాంభిాంచి తరువాత క్తలమున పారమును  

న సృజత్తతు- చ్ఛయడు కద్ఘ. ఏలననగా అతడు పారమును రరిహ్రిాంరటలో ాగరూకత కల ో

యుాండును.  
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ాతాం- దేశ, క్తలముల వైగుణా ముల క్తరణముగా బుదిప్ూరవ కముగా చ్ఛయరడు పారము  

సముచితః నైమిత్తకిైః చ- ఆయా పారములక్త్య అనుగుణమైన క్పాయ చి తమిులతో 

శాత్రసిానుసారముగా మరియు భగవచచ రణాగత్త రూరమైన క్పాయ చి తమిులతో   

ఆశు- సవ లప  క్తలముననే 

క్షిరత్త- పోగొటటరడును.  

తత్ భుాంజీత వా- అటిట ఉతరిాఘముల ఫలములను అనుభవిాంచి చివరక్త్య ఆ ఉపాసక్త్యడు 

శుద్ుడగును.  

ఏతత్ వృక్త్యదౌ ద్ృషటమ్- క్రహోమ పాసక్త్యన్వకి సవ లప మైన ద్ాండనతో పారన్వవరని పూరవ కముగా 

ముకి ిలభిాంరట వృక్త్యసుర, క్షక్తరాంుల ఇత్తహసములనాందు  త్లయవరచ ను. 

చ్ఛదిరాాదిస్తదిః్- ిశుపాల, ద్ాంతవత్రకి్తదులక్త్యను భగవక్త్యప ్రిూరమైన స్తది ్కలనోది. 

న్వయత్త విభవతః- భగవాంతున్వ ఆ నానుపాలనారూరమైన న్వయమము యొకక  మహతమ ా ము చ్ఛతనే 

ఇది అాంతయు 

యుకి్త- ఉరరనే మైనది 

మున్వః- వేద్వాా సమహమున్వ 

క్రహ్మ న్వషసోా - క్రహోమ పాసక్త్యన్వకి  ముకిమి్- మోక్షము 

అదా్వ వ అనా ద్ఘ వా మనుతే- వారి, వారి విదా్ఘ న్వషప త్తకిి అనుగుణముగా సతవ రమో, లేక కొాంత 

విళాంరముననో మోక్షస్తది ్కలోునను  అభిక్పాయము ఇచచ ట కటాక్షిాంరరనేా రు. 

వెనుక జ్ఞశ్చృకమున అబుదిప్ూరవ కముగా సాంభవిాంరటక్త్య అవక్తశమునే  పారముల విషయము 

చెరప రడినది. ఈశ్చృకమున బుదిప్ూరవ కమైన పారముల విషయము క్రసిావిాంచరడురనే ది. 

 

1. బుదిప్ూరవ కమైన ఉతరిాఘముల సాంభవము కొాంతమాందికి యుాండనే యుాండదు. ఏలననగా, 

అటిటవారు సావధ్యనముగా నుాండెడువారు.  

 

2. కొాంద్రు రగవతులక్త్య బుదిప్ూరవ కముగా పారము సాంభవిాంచిన, వారిలో కొాంతమాంది 

క్పాయ చి తమిును చ్ఛస్తకొన్వ తనే్వ వృత్త ిచ్ఛస్తకొాందురు. 

 

3. మరి కొాంతమాంది ఆ ఉతరిాఘఫలమును ీక్ఘముగా అనుభవిాంచి  ముగ్నాంచెద్రు.  
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ఈ విధముగా "సారరాులైన రగవతులక్త్యను సరవ థా్ క్కమముగా  ముకి ి యుాండును" అను 

విషయమే ఈ జ్ఞశ్చృకమున న్వరూ్ాంరరనాే రు.   

 

 ఎలృపుప డూ సమస ిఅవసలాాందున్మ పారమెచచ ట నుాండునోనన్వ హెచచ రికగా నుాండెడి 

రరమతోమ పాసక్త్యడు 

 బుదిప్ూరవ కముగా  

 ఉపాసనమును ఆరాంభిాంచి తరువాత క్తలమున పారమును  

చ్ఛయడు కద్ఘ. ఏలననగా అతడు పారమును రరిహ్రిాంరటలో ాగరూకత కల ోయుాండును. క్తన్వ 

క్రకృత్త క్త్తగుణాతమ కమగుటచ్ఛ,  

 దేశ, క్తలముల వైగుణా ముల క్తరణముగా బుదిప్ూరవ కముగా చ్ఛయరడు పారము  విషయమున, 

ఆయా పారములక్త్య అనుగుణమైన క్పాయ చి తమిులతో శాత్రసిానుసారముగా మరియు 

భగవచచ రణాగత్త రూరమైన క్పాయ చి తమిులతో   

సవ లప  క్తలముననే నవి 

 పోగొటటరడును.  

 అటిట ఉతరిాఘముల ఫలములను ఆ ఉపాసక్త్యడు త్యను అనుభవిాంచి చివరక్త్య శుద్ుడగును.  

క్రహోమ పాసక్త్యన్వకి సవ లప మైన ద్ాండనతో పారన్వవరని పూరవ కముగా ముకి ిలభిాంరట వృక్త్యసుర, 

క్షక్తరాంుల(,క్షక్తరాంు అను నాతడు, బుదిప్ూరవ కముగా పారములు చ్ఛయురాండెను. ఆతన్వ 

యొద్ ాఒక గోవు, ద్ఘన్వ సాంరక్షణమునకై ఒక గొలృ్ లృడును యుాండిరి. ఆ గొలృవాన్వ పేరు "గోవిాంద్" 

అగుటచ్ఛ, తరరగా, వాన్వ చ్ఛత రనులు చ్ఛయిాంరకొనుటకై తనేా మముచచ రిాంరట వలన ఆ 

క్షక్తరాంువునక్త్య ఉతమిగత్త క్పా్ ికలోును).  ఇత్తహసముల యాందు  త్లయవరచ ను. 

ిశుపాల, ద్ాంతవత్రకి్తదులక్త్యను భగవక్త్యప ్రిూరమైన స్తది ్కలనోది. 

భగవాంతున్వ ఆ నానుపాలనారూరమైన న్వయమము యొకక  మహతమ ా ము చ్ఛతనే ఇది అాంతయు 

ఉరరనే మైనది. 

ఇట్లృ వేద్వాా సమహమున్వ 

క్రహోమ పాసక్త్యన్వకి  మోక్షము వారి, వారి విదా్ఘ న్వషప త్తకిి అనుగుణముగా సతవ రముగనో, లేక కొాంత 

విళాంరముననో మోక్షస్తది ్కలోునను  అభిక్పాయము ఇచచ ట కటాక్షిాంరరనేా రు. 

ఈ సాంద్రా మున జ్ఞ మామన్ దేిక్త్యలు వేరొక సాంక్రద్ఘయక్గాంథములో ఈ అధికరణమున నునే  

విషయములననే్వ టినీ సాంక్గహ్ముగా పాందురరచిన ఒక జ్ఞశ్చృకము ఇచచ ట సమ రణారహము. 
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"క్పారబ్త్ర పూరవ పారమఖిలాం క్పామదికాంచోతరిమ్ 

నాా స్తన క్షరయన్ అనభాు రగత క్పారరఖ్్ాండాంచ నః| 

ధీపూర్మవ తరిపారమ నామజననాత్ ాతేs్ తన్వే షక ృతేః 

ౌటిలేా  సత్త ిక్షయారా నఘయన్ క్క్యడీకర్మత్త క్రభుః||" 

 

పై జ్ఞశ్చృకపు రవము సాంక్గహ్ముగా న్వచచ ట నీయరడురనే ది. 

 

" పుణా , పారకరమ లు పూరావ ఘములు, ఉతరిాఘములు అన్వ రాండు విధములు. 

ఉపాసనారాంభమునక్త్య పూరవ ము చ్ఛస్తన (గత జనమ  యాందును, ఈ జనమ  యాందును కూడ) కరమ లు 

పూరావ ఘములు. ఉపాసనానాంతరము చ్ఛయరడునవి ఉతరిాఘములు. ఇక ఈ జనమ లో 

ఫలానుభవమునక్త్య క్పారాంభమై యునే వి క్పారరక్రమ లు. ఉపాసన వలన పూరావ ఘములన్వే యు 

నిాంరను. ఉతరిాఘములలో క్పామదికములును, అబుదిప్ూరవ కములును అయినవి కూడ 

అాంటక్త్యాండా తొలగ్నపోవును. బుదిప్ూరవ కమైన ఉతరిాఘములు క్పాయ చి తమిు చ్ఛస్తకొన్వన ్ద్ర 

మక్తమే తొలగును. లేక్త్యనే , రరమతమ యే ఆ ఉపాసక్త్యన్వకి తగు ద్ాండనము విధిాంచి, 

తద్నాంతరము మోక్షారహత కలాోంరను. క్పారరక్రమ లలో కొాంత రగము ఈ జనమ లో 

అనుభవిాంరటక్త్య క్పారాంభమైనవి(అభుా రగతములు),  వేరొక రగము, ఈ జనామ నుభవమున 

క్పారాంభముక్తక తరువాత జనమ లలో అనుభవిాంచవలస్తనవి(అనభాు రగతములు) అన్వ రాండు 

రగములు. ఇాందు, అనభుా రగతములు కూడ,  రరమతమ  తొలగ్నాంచివేయును. క్తన్వ, 

అభుా రగతములు మక్తము ఉపాసక్త్యడు అనుభవిాంచియే మోక్షమునాంద్గలడు" అన్వ పై 

జ్ఞశ్చృకమునక్త్య సాంక్గహ్త్యతప రా ము.  

జ్ఞ మామన్ దేిక్త్యలు ఈ ఒకక  జ్ఞశ్చృకములో విసృితమైన  రవమునాంతటిన్వ సాకలా ముగా అనుక్గహిాంరట 

ఆయన క్రత్తభక్త్య త్యరాక ణము. 

ఇాంతటితో "తద్ధిగమధికరణము" ముగ్నస్తనది. 

||ఇతరాధికరణము||4-1-8|| 

 

||సూ.||ఇతరసాా పాే వమసాంశే ృష్ః||4-1-14|| 
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ఇతరసాా ్- ఇతరమగు పుణా కరమ క్త్య కూడ  

ఏవమ్- పారమునక్త్య వలెనే 

అసాంశే ృషః- అశే ృష, వినాశములు 

(కలోును) 

పాతే తు- మరణానాంతరమున 

 

పారము కనే  వేర్న పుణా కరమ క్త్య కూడ, క్రహ్మ విద్ఘా క్రరవమున అశే ృష, వినాశములు 

మరణానాంతరము కలోును. 

వెనుకటి అధికరణములో పూరావ ఘముల వినాశము, ఉతరిాఘముల 

అశే ృషమును(క్పారరక్రామ నుభవము తరప ) కలోునన్వ త్లురరడినది. ఈ అశే ృష, వినాశములు 

క్తవలము పారములక్తనా, అట్ధృన మరి పుణా ముల విషయమేమి అను క్రశే క్త్య ఈ అధికరణమున 

ఉతరిమీయరడురనే ది. 

 

పూరో రక్షము- 

 

"పాపామ నః క్రూయాంతే", " "పారమ్ కరమ  న జ్ఞ ృషా తే" ఇతా్య ది వేద్వాకా ములు, పారముల గురిాంచి 

మక్తమే చెపుప రనే వి కనుక, పుణా ములక్త్య ఈ అశే ృష, వినాశములు వరిాించవన్వయే అరమాు. 

 

సిద్ఘధ ాంతము- 

 

మోక్షమునక్త్య పారముల వలెనే, పుణా ఫలములు కూడ ఆటాంకములన్వ శాత్రసి్యకమిు. కనుక, 

పారములను ఇనుర సాంకెలలతోను, పుణా ములను రస్తడి సాంకెలలతోను ప్పద్లాు పోలచ  చెప్పప ద్రు. 

పైన చెరప రడిన క్శుత్తవాకా ములలో "పారశరమాు" పుణా మును కూడ సూచిాంరను. కనుక 

"తతుస కృత దుషక ృతే ధూమతే" (ౌషీతకీ. 1-4)(ఉపాసక్త్యడు ఆ పుణా , పారములను దులుపుకొను 

రనేా డు) అను క్శుత్త వాకా మున పార, పుణా ములు రాండున్మ చెరప రడినవి. అాందువలన, 

మరణానాంతరము ఉపాసక్త్యన్వకి పుణా , పార కరమ లు రాండును తొలగునన్వ క్గహిాంచవలెను. 

464. ధ్రమ సాా శే ృష్ నాశౌ నహి రరజజనానుప్గహేణోరరనౌి  

464. ధ్రమ సాా శే ృష్ నాశౌ నహి రరజజనానుప్గహేణోరరనౌి  



87 
 

తసాా ఘతో ప్రసాంగాత్ ప్శుత్తరి చ రరాం పార నిరుమ క్తమిాహ| 

భోగా ః తతుా ణా  నాశ్చsస్థసి ియది న యతః కామా మరా సా  పారాం  

తసిమ న్ తలృక్షమ సిదేధః న సుకృతమిత్త చ ప్ూయతే పారమ త్యసా || 

వెనుక అధికరణమున పారముల వినాశాశే ృషముల విషయము చెరప రడినది. ఇక,  ఈ జ్ఞశ్చృకమున, 

పుణా ముల వినాశాశే ృషములవిషయము  కూడ  చెరప రడురనే ది.  

 

 రరభజనానుక్గహేణ- రరమతోమ పాసనాక్రరవముచ్ఛ  

ధరమ సా - పుణా ము యొకక  

అశే ృషనాశౌ- ఫలము యొకక  అశే ృషము, మరియు ఆ కరమ మునక్త్య ఫలమున్వరచ  శకి ి యొకక  

వినాశమును  

ఉరరనేౌ  న హి- చెపుప ట యుకమిు క్తదు. ఏలననగా అట్ధృన 

తసా - ఆ పుణా ము లేద్ఘ ధరమ ము 

అఘతవ క్రసాంగాత్- పారమైపోయెడు క్రసాంగము సాంభవిాంరను. పోగొట్లటకొన వలస్తనది పారము 

మక్తమే కద్ఘ! పుణా ము న్వవరనిీయము క్తదు. అటృయిన పుణా , పారముల వా వసకా్త అరమాుాండదు 

అన్వ రవము. 

క్శుత్తర్ చ- క్శుత్త కూడ 

రరాం పార న్వరుమ కిమిహ్- పాపామ నః అతః న్వవరాింతే" అన్వ క్తవలము పారమునుాండి విముకినిే 

చెపుప రనే ది. పుణా న్వవృత్త ిఇచచ ట చెరప రడ లేదు.  

తత్- ఆ క్తరణము చ్ఛత 

భోగా ః- ఫలానుభవము చ్ఛతనే  పుణా  నాశ్చsజ్ఞసిు- పుణా కరమ ల న్వవృత్త ికలోును 

ఇత్త యది- ఇట్లృ ఆశాంకిాంచినచో 

న- అది సరి క్తదు. 

యతః- ఏలననగా 

అసా - క్రహ్మ క్పా్ని్వ పాంద్డు మోక్షాధిక్తరికి 

 క్తమా మ్- క్రహ్మ క్పా్కిి విర్మధి అయిన సవ రోాది క్షుక్ద్ఫలములక్త్య సాధనమైన క్తమా కరమ ము కూడ  
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పారాం- పారమను  శరమాుచ్ఛతనే ్లువరడును.  

తస్తమ న్- ఆ క్తమా కరమ  యాందు తలృక్షమ స్తద్ేః- విర్మధి అయిన ఫలమున్వరచ  సవ రూరము గల 

పారలక్షణమే స్తద్మ్గురనే ది కద్ఘ! 

అసా - ఈ క్తమా కరమ ను 

పారమ త్య- పారమను శరమాుచ్ఛ చెపుప ట  

సుకృతమిత్త క్ూయతే చ- "న సుకృతాం న దుషక ృతాం సరేవ  పాపామ నః అతో న్వవరాింతే" అను 

క్శుత్తవాకా మున చెరప రడినది. "సమస ి పారములు" అన్వ నుడివి దుషక ృతముల వలెనే 

సుకృతములును అచచ ట సమరిాాంచరడి చెరప రడుట వలన క్తమా కరమ లును "పార" అను 

శరమాునక్త్య విషయమగురనే వి. 

వెనుక అధికరణమున పారముల వినాశాశే ృషముల విషయము చెరప రడినది. ఇక,  ఈ జ్ఞశ్చృకమున, 

పుణా ముల వినాశాశే ృషములవిషయము  కూడ  చెరప రడురనే ది.  

 రరమతోమ పాసనాక్రరవముచ్ఛ  

పుణా ఫలము యొకక  అశే ృషము, మరియు ఆ కరమ రలము యొకక  వినాశమును చెపుప ట యుకమిు 

క్తదు. ఏలననగా అట్ధృన ఆ పుణా ము కూడ పారముగా రరిగణిాంచవలస్తన జ్ఞస్తతా్త సాంభవిాంరను. 

పోగొట్లటకొన వలస్తనది పారము మక్తమే కద్ఘ! పుణా ము న్వవరనిీయము క్తదు. (అట్లృ క్తక్త్యనే  పుణా , 

పారముల వా వసకా్త అరమాుాండదు అన్వ రవము.) 

క్శుత్త కూడ పాపామ నః అతః న్వవరాింతే" అన్వ క్తవలము పారమునుాండి విముకినిే చెపుప రనే ది. 

పుణా న్వవృత్త ిఇచచ ట చెరప రడ లేదు.  

ఆ క్తరణము చ్ఛత 

ఫలానుభవము చ్ఛతనే  పుణా కరమ ల న్వవృత్త ికలోును అన్వ ఇట్లృ ఆశాంకిాంచినచో 

అది సరి క్తదు.  ఏలననగా 

 క్రహ్మ క్పా్ని్వ పాంద్డు మోక్షాధిక్తరికి,  క్రహ్మ క్పా్కిి విర్మధి అయిన సవ రోాది క్షుక్ద్ఫలములక్త్య 

సాధనమైన క్తమా కరమ ము కూడ  

 పారమను  శరమాుచ్ఛతనే ్లువరడును. ఆ క్తమా కరమ  యాందు మోక్షవిర్మధి అయిన ఫలమున్వరచ  

సవ రూరము గల పారలక్షణమే స్తద్మ్గురనే ది కద్ఘ! 

ఈ క్తమా కరమ ను 

పారమను శరమాుచ్ఛ చెపుప ట  
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"న సుకృతాం న దుషక ృతాం సరేవ  పాపామ నః అతో న్వవరాింతే" అను క్శుత్తవాకా మున కూడ 

చెరప రడినది. "సమస ిపారములు" అన్వ నుడివి దుషక ృతముల వలెనే సుకృతములును అచచ ట 

చెరప రడుట వలన క్తమా కరమ లును "పార" అను శరమాునక్త్య విషయమగురనే వి. 

465.  పుణా ాం విదా్ఘ నుకూలాం యదిహ సఫలత్య తసా  విద్ఘా  ప్రదత్యో త్ 

465.  పుణా ాం విదా్ఘ నుకూలాం యదిహ సఫలత్య తసా  విద్ఘా  ప్రదతో్య త్ 

తసాా ాం యనిో రయుకాిం తది దుర్చతవదబ ాంధ్కతోే న వారా మ్| 

కారాగార్మరరుదేధ నిగలయుగలతః సారో భౌమసా  జృతాే  

హ్మమాం కారాాాయసాం చ ప్రసదన సమయే జాంజనీయాం సహ్మవ|| 

పారము వలెనే పుణా ము కూడ మోక్షవిరుద్మ్ైన ఫలమున్వరచ ట యాందు సాధనమగుటచ్ఛత 

ద్ఘన్వన్వ కూడ పోగొట్లటకొన వలెను. పురుష్టర ా క్పా్ ి ద్శయాందు పుణా , పారములు రాండున్మ 

తొలగవలస్తనవేనన్వ ఈ జ్ఞశ్చృకమున త్లుపురనాే రు. 

యతుప ణా ాం విదా్ఘ నుకూలాం- ఏ పుణా కరమ ము  ఉపాసనోతప త్తకిి ఉరయుకమిగునో, ఏది అనే , 

పానీయ, ఆర్మగాా దులను ఫలముగా నాంది ఉపాసనమునక్త్య అనుకూలమై యుాండునో 

తసా - అటిట కరమ ము 

విద్ఘా  క్రద్త్యవ త్ సఫలత్య- క్రహ్మ విదా్ ను కలుగ జేయుటచ్ఛత సాఫలా ము కలనోది.  

యత్- ఏ క్తమా కరమ మునే ద్ధ ద్ఘన్వకి 

తసాా ాం- ఆ ఉపాసక్త్యనక్త్య ఉరయుకాిం న- ఉరక్తరకము క్తద్ధ   

తద్్- అటిట కరమ ము కూడ రాంధకతేవ  న- ముకికిి విర్మధి యగుటచ్ఛత రాంధకమై 

దురితవత్ వారా మ్- పారము వలెనే తా్య జా మే యగును. న్వగలయుగలతః- రాంగరు మరియు ఇనుర 

సాంకెలలచ్ఛ 

క్తరాగార్మరరుద్ే- క్తరాగారమునాందు కటటరడియునే  

భృతేా - స్తవక్త్యన్వ విషయమున సారవ భౌమసా - ిక్షణక్త్య, రక్షణక్త్య సమరాుడును, సవ తాంక్తుడును 

నైన మహరాజు యొకక  

క్రసద్న సమయే- అనుక్గహ్ము కలోు సమయమున  

హ్మమాం క్తరాాాయసాం చ- రస్తడి సాంకెల అయినను, ఇనుర సాంకెల అయినను 

 సహ్మవ- ఏకక్తలమున 
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భాంజనీయమ్- త్ాంరకొన వలస్తనవియే అగును కద్ఘ! 

ఏ పుణా కరమ ము  ఉపాసనోతప త్తకిి ఉరయుకమిగునో, ఏది ఉపాసనమునక్త్య అనుకూలమై 

యుాండునో అటిట కరమ ము క్రహ్మ విదా్ ను కలుగ జేయుటచ్ఛత సాఫలా ము కలనోది.  ఏ క్తమా కరమ ము 

ఆ ఉపాసక్త్యనక్త్య ఉరక్తరకము క్తద్ధ  అటిట కరమ ము కూడ  ముకికిి విర్మధి యగుటచ్ఛత రాంధకమై 

పారము వలెనే తా్య జా మే యగును. రాంగరు మరియు ఇనుర సాంకెలలచ్ఛ క్తరాగారమునాందు 

కటటరడియునే  స్తవక్త్యన్వ విషయమున, ిక్షణక్త్యను, రక్షణక్త్యను సమరాుడును, సవ తాంక్తుడును నైన 

మహరాజునక్త్య అనుక్గహ్ము కలోు సమయమున  

రస్తడి సాంకెల అయినను, ఇనుర సాంకెల అయినను 

ఒక్త విధముగా 

త్ాంరకొన వలస్తనవియే అగును కద్ఘ! 

466. కామా ాం నేచాే ద్ విరకిో యది క్తల క్త్యరుతే రాగయోగాత్ ఫేత 

466. కామా ాం నేచాే ద్ విరకిో యది క్తల క్త్యరుతే రాగయోగాత్ ఫేత 

నిా ధీపూరో ాం చ కామా ాం క్తమి న చ దిశేత్ బ్ాంధ్మ నా తధ్రమ ః| 

విదా్ఘ ర్ధఃా లుష్ా తేsతః క్తమితరదిత్త చేనిా ధికైః సాాంతరాయః 

అనోా ర్ధఃా మోహజః కోా రా నుతరనవత్వ బ్ాంు జశిా సిో ేరః|| 

విరకఃి- న్వరత్తశయమైన జ్ఞ ననానాంద్సవ రూరమైన, క్రహ్మ  క్పా్ ి యాందు క్యరిక యుాండుట వలన 

క్షుక్ద్ఫలములాందు విరకి్త్యడైన అధిక్తరి 

క్తమా మ్- క్తమా కరమ ను 

న ఇచా్ఛ త్- క్యరుట క్తన్వ, చ్ఛయుట క్తన్వ జరుగదు.  

యది కిల క్త్యరుతే- విరకి్త్యడైనన్మ క్పాచీనసాంసాక రము వలన క్తమా కరమ ను ఒక వేళ చ్ఛస్తనచో    

ఫలే రాగయోగాత్ తతుక రుతే- ద్ఘన్వ ఫలమాందునే  ఆశ చ్ఛతనే అటిట కరమ ను చ్ఛస్తన, అపుడు ఆ కరమ  

ఫలమును తరప క ఇరచ ను. అది అశే ృషమునక్త్య విషయము క్తదు.   

కిమ్ చ క్తమా ాం అధీ న- ఏ క్తమా  కరమ మైనను అబుదిప్ూరవ కముగా జరుగదు. ఏలననగా ఆ కరమ ను 

చ్ఛయుటక్త్య ద్ఘన్వ వలన కలోు ఫలము నాంద్ల జ్ఞ న నముతోనే అది చ్ఛయరడును. 

అబుదిప్ూరవ కమైనచో క్తమా కరమ మే క్తాలదు. అ నా త ధరమ శచ - అబుదిప్ూరవ కముగా చ్ఛస్తన 

కరమ ము  

రాంధమ్ న దిశేత్- ఫలము ద్ఘవ రా రాంధమును కలుగ జేయుటక్త్య సమరమాైనది క్తలేదు. ఏలననగా 

ద్ఘన్వన్వ ఫలోదాేశము చ్ఛత ఈతడు చ్ఛస్త యుాండడు.  
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విద్ఘా రధఃా లరా తే- ఉపాసనాన్వషప త్తకిి ఉరయుకమిైన ఫలమున్వరచ  కరమ ల వలననైనను 

అవిఫలమున్వచిచ  ముగ్నయుట చ్ఛత, అవి తమక్త్య త్యముగా నిాంచినట్లృ క్తదు.  

అతః ఇతరత్ కిమ్- ఇాంతవరక్త్య చె ప్ నద్ఘన్వ కనే  వేర్న క్తమా ఫలము ఏద్వనను యుాండిననే కద్ఘ! 

ఇత్త చ్ఛత్- అన్వ ఇట్లృ సాందేహిాంచిన  

న- అది అయుకమిు.  

అధికైః- ఉపాసనమునక్త్య అనుష్టాోంచిన కరమ ల యాందు ఫలమునీయన్వ అధికమైన కరమ లునే చో 

అటిట కరమ ల వలన సాాంతరాయైః- క్రరలములైన ఇతర కరమ ల క్రత్తరాంధక్తరణమున ఫలమునీయక 

మిగ్నలన కరమ లచ్ఛ  

అనాా రధఃా- లోక సాంక్గహదులకై చ్ఛస్తన కరమ లచ్ఛ   

క్తవ ్ మోహ్జః- ఒకొక కక  మోహ్పు క్తరణమున ఫలతా్య గము చ్ఛయక అనుష్టాోంచిన కరమ లచ్ఛ 

రాంుజశచ - క్పీత్త క్తరణముగా రాంుజనులు వీన్వ కొరక్త్య అనుష్టాోంచిన, రాంధకమైన ఫలములు 

కలనో కరమ లచ్ఛ అనుతరనవతః- త్యను చ్ఛస్తన సుకృతములక్త్యన్మ విర్మధిఫలమునే క్తరణముగా 

అనుత్యరమును పాందిన అధిక్తరికి అటిట కరమ ల నుాండి 

అసిు అలేరః- ఫలాశే ృషము సాంభవిాంరను. 

ఈ జ్ఞశ్చృకమున ఉపాసక్త్యనక్త్య అటిట పుణా ములేమి సాంభవిాంచవరచ నో విచారిాంచరడురనే ది. 

 

 న్వరత్తశయమును, జ్ఞ ననానాంద్సవ రూరమునునైన, క్రహ్మ  క్పా్ ియాందు క్యరిక యుాండుట వలన 

క్షుక్ద్ఫలములాందు విరకి్త్యడైన అధిక్తరి క్తమా కరమ ను 

క్యరుట క్తన్వ, చ్ఛయుట క్తన్వ జరుగదు. విరకి్త్యడైనన్మ క్పాచీనసాంసాక రము వలన క్తమా కరమ ను ఒక వేళ 

చ్ఛస్తనచో    ద్ఘన్వ ఫలమాందునే  ఆశ చ్ఛతనే అటిట కరమ ను చ్ఛస్తన, అపుడు ఆ కరమ  ద్ఘన్వ ఫలమును 

తరప క ఇరచ ను. అది అశే ృషమునక్త్య విషయము క్తదు. ఏ క్తమా  కరమ మైనను అబుదిప్ూరవ కముగా 

జరుగదు. ఏలననగా ఆ కరమ ను చ్ఛయుటక్త్య ద్ఘన్వ వలన కలోు ఫలము నాంద్ల జ్ఞ న నముతోనే అది 

చ్ఛయరడును. అబుదిప్ూరవ కమైనచో క్తమా కరమ మే క్తాలదు. అబుదిప్ూరవ కముగా చ్ఛస్తన కరమ ము 

ఫలము ద్ఘవ రా రాంధమును కలుగ జేయుటక్త్య సమరమాైనది క్తలేదు. ఏలననగా ద్ఘన్వన్వ ఫలోదాేశము 

చ్ఛత ఈతడు చ్ఛస్త యుాండడు.  ఉపాసనాన్వషప త్తకిి ఉరయుకమిైన ఫలమున్వరచ  కరమ ల 

వలననైనను అవి తమ ఫలముల న్వచిచ  ముగ్నయుట చ్ఛత, అవి తమక్త్య త్యముగా నిాంచినట్లృ క్తదు. 

ఇాంతవరక్త్య చె ప్ నద్ఘన్వ కనే  వేర్న క్తమా ఫలము ఏద్వనను యుాండిననే కద్ఘ అటిట కరమ లక్త్య 

అశే ృషధరమ ము చెరప గలము! అటిట కరమ లే లేక్త్యనే చో మరి అశే ృషమెట్లృ చెరప గలము 

అన్వ ఇట్లృ సాందేహ్ము కలుగవరచ ను. క్తన్వ  

అది అయుకమిు.  
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అటిట కరమ లు క్కిాంద్ ఉద్ఘహ్రిాంచరడి, అటిట కరమ లనుాండి అశే ృషము కలుగునన్వ ఈ జ్ఞశ్చృకమున 

చెరప రడురనే ది. 

 

1.ఉపాసనమునకై అనుష్టాోంచిన కరమ ల యాందు ఫలమునీయన్వ అధికమైన కరమ లునే చో అటిట 

కరమ ల వలనను, 

 2.క్రరలములైన ఇతర కరమ ల క్రత్తరాంధక్తరణమున ఫలమునీయక మిగ్నలన కరమ లచ్ఛతను 

3. లోక సాంక్గహదులకై చ్ఛస్తన కరమ లచ్ఛతను 

4. ఒకొక కక  మోహ్పు క్తరణమున ఫలతా్య గము చ్ఛయక అనుష్టాోంచిన కరమ లచ్ఛతను 

5. ఉపాసక్త్యన్వ యాందు క్పీత్త క్తరణముగా రాంుజనులు వీన్వ కొరక్త్య అనుష్టాోంచిన, రాంధకములైన 

ఫలములు కలనో కరమ లచ్ఛతను  

6. త్యను చ్ఛస్తన సుకృతములక్త్యన్మ విర్మధిఫలమునే క్తరణముగా అనుత్యరమును పాందిన 

అధిక్తరికి అటిట కరమ ల నుాండి 

ఫలాశే ృషము సాంభవిాంరను. 

ఇాంతటితో "ఇతరాధిరణము" ముగ్నస్తనది. 

||అనారబ్ధకారాా ధికరణము||4-1-9|| 

 

||సూ.||అనారబ్ధకారేా  ఏవ తు పూరోే  తదవధేః||4-1-15|| 

 

తు- పూరవ రక్షమయుకమిు 

అనారరక్్తరేా - ఫలమున్వరచ టక్త్య క్పారాంభము క్తన్వ యటిటయు 

పూరవ  ఏవ- విదా్ధ తప త్తకిి పూరవ మచరిాంరరడినటిటయు నైన పుణా పారకరమ లు మక్తమే  

(క్షీయతే-క్షయిాంరను) ఏలనన 

తద్వధేః- క్శుతాు కమిగు శరీరపాత్యవధి వలన 
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క్రహ్మ విదా్ధ తప త్తకిి పూరవ ము సాంచితములైనటిటయు, ఫలద్ఘనక్రవృతమిులు క్తనటిటయు నైన 

సుకృత, దుషక ృత కరమ లు మక్తమే క్రహ్మ విదా్ఘ ధిగమమున క్షయిాంరరనే వి. 

క్పారరఫ్లములగు సుకృత, దుషక ృతకరమ లు క్షయిాంరటక్త్య శరీరపాతమవధిగా క్శుతులు 

చెపుప రనే వి. 

వెనుక అధికరణములలో, క్రహ్మ విదా్ధ తప త్తకిి పూరవ ము పుణా , పారకరమ ఫలాలు నిాంరనన్వ 

చెరప రడినది. అట్లృ అనే్వ  కరమ ఫలములు నిాంరనా యన్వన, ఆ వివరములు ఈ అధికరణమున 

నీయరడినవి. 

 

పూరో రక్షము- 

 

"సరేవ  పాపామ నః క్రూయాంతే" (ఛాం. 5-2-13)(అన్వే  పారములు నిాంరరనే వి) అను క్శుత్త 

వాకా ము, అన్వే   పుణా , పారములు నిాంరనన్వ చెపుప ట వలన, ఆ విధముగనే అరమాు 

చ్ఛస్తకొనవలెను.  అనే్వ యును నిాంచిన, ఇకపై శరీరధ్యరణమునక్త్య క్తరణమేది యన్వ 

శాంకిాంచనావశా కత లేదు. ఒక క్త్యలాలుడు చక్కమును క్త్త ప్  వద్లన ్ద్ర, అది ద్ఘన్వ 

జడతవ సవ రవమున వేగమునే ాంతవరక్త్య త్తరుగును. ఇట్లృ విదా్ధ తప త్తకిి  పూరవ ము కరమ లచ్ఛ 

నేరప డిన శరీరము, విదా్ధ తప తిా నాంతరము ఆ కరమ లు నిాంచినను సాంసాక రవశమున విడువక 

యుాండును తరప , అాంతమక్తమున అన్వే  కరమ ఫలములు నిాంచవన్వ అనుకొన రాదు. 

 

సిద్ఘధ ాంతము- 

 

క్రహ్మ విదా్ కలుగుటక్త్య ముాందు చ్ఛస్తన పార, పుణా ములలో ఫలమునీయుటక్త్య క్పారాంభము క్తన్వ 

కరమ ఫలములే నిాంరను. ఫలమునీయుటక్త్య క్పారాంభమైన క్పారరక్రమ  ఫలములు ఉపాసక్త్యడు 

శరీరపాతము వరక్త్య అనుభవిాంచవలస్త యుాండును. "తసా  త్యవదేన చిరాం యావనే  విమోక్షేా  అథ 

సాంరతేస ా " (ఛాం. 6-14-2) ఉపాసక్త్యన్వకి ఈ శరీరము విడువనాంతవరక్త ఆలసా ము. ఆపై నతడు 

క్రహ్మ మును పాందునన్వ చెరప రడుట వలన, శరీరపాతము వరక్త్య ఆతన్వకి 

క్పారరక్రమ ఫలానుభవముాండునన్వ త్లయురనే ది. 

467. నశ్మా త్యో రబ్ధకారా ాం రరవిది దుర్చతాం నహా ధీత్వ విశేష్ః 

467. నశ్మా తో్య రబ్ధకారా ాం రరవిది దుర్చతాం నహా ధీత్వ విశేష్ః 

సరేో  పాపామ న ఇతా రా భిహితమిత్త చేనిో రలాంభాదిాధ్యత్| 

సదిో ద్ఘా  తసా  త్యవచిి రమిత్త చ వదతా సమ  రాంశిా గమ నా ః 
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జ్జవనుమ కాిా ది శ్మబాోపాు రచరణరర్మ మోహిత్యసేని మాంద్ఘః|| 

క్శతులు, ఉపాసన క్పారాంభమైనపుడు ద్ఘన్వకి పూరవ ము చ్ఛస్తన, మరియు తరువాత సాంభవిాంర 

సుకృత, దుషక ృతముల అశే ృష, వినాశములను చెపుప రనే వి. ఇాందువలన, సమసపిారములును 

సాంపూరమాుగా తొలగ్నపోవునా లేక ఫలమున్వరచ టక్త్య ఆరాంభమై పోయిన కరమ క్త్య ఇది 

అనవ యిాంచద్ఘ అను విషయవిచారము ఈ జ్ఞశ్చృకమున చ్ఛయరడురనే ది. 

 

రరవిది- రరమతోమ పాసన విషయమున 

ఆరరక్్తరా ాం  దురితాం- ఫలక్రద్ఘనమునక్త్య క్రవృతమిు క్తక యునే  పారముకూడ 

నశా తు- ఉపాసనారలముచ్ఛ నిాంరను. ఏలననగా 

విశేషః అధితౌ నహి- క్పారరక్రమ ము నిాంచదు. ఫలమున్వరచ టక్త్య అనారరమ్ైన దురితపారము 

మక్తము నిాంరను అను విశేషము క్శుత్త యాందు చెరప రడలేదు. 

సరేవ  పాపామ న ఇతా రా భిహితమ్- "సరేవ  పాపామ నః అతో న్వవృతాింతే" అను వాకా మున ఏ 

వా తా్య సమును లేకనే అన్వే  పారములను కల్యే చెరప రడినది కద్ఘ! 

ఇత్త చ్ఛత్ న- అన్వ ఇట్లృ సాందేహిాంచిన అది సరి క్తదు. ఉరలాంరదిబ్దధ్యత్- క్రతా క్షముగా సుఖ్, 

దుఃఖ్ముల అనువృత్త ి క్తనప డుట వలన మరియును శాత్రసమిుచ్ఛ చెరప రడుట చ్ఛతను అది 

అయుకమిు. క్శుత్త యాందు "సఖ్లేవ వాం వరయిన్ యావద్ఘయుషాం", " తసా  త్యవదేవ చిరమ్" అన్వ 

చెరప రడినది.  

సదివ ద్ఘా - ఛాంద్ధగాో రన్వషత్ యాందు   

తసాా  త్యవచిచ రమ్ ఇత్త చ వద్త్త తసా - ఆ క్రహోమ పాసక్త్యన్వకి "త్యవదేవ" అనగా శరీరావసానము 

వరక్త "చిరమ్" అనగా విళాంరము అన్వ  చెరప రడినది. ఉపాసనమును ఆరాంభము చ్ఛస్తన 

సమయమునక్త ఆరరమ్ైన క్తరా ములునే  కరమ లు నిాంరను అన్వన ఈ క్శుత్తక్త బ్దధ కలోును. అనగా 

ఈ క్శుత్తయే చెలృక్త్యాండా పోవును. 

ఆగమ నా ః- శాత్రసమిును త్లస్తన రరాశరాది మునులు 

అసమ రన్ చ- త్యము యోగమహిమచ్ఛ సాక్షాతక రిాంరకొన్వనది పురాణములలో కటాక్షిాంచిరి. 

జీవనుమ కాి్త ది శబాోs్- "తమేవాం విద్ఘవ న్ అమృత ఇహ్ భవత్త" అను వాకా మున వచెచ డు 

"జీవనుమ కి్తది" శరమాులు  

ఉరచరణరరః- గౌణములు తేన- "ఔరచారికమైన అరమాున ఉరయోగ్నాంచరడిన " అమృత ఇహ్ 

భవత్త" ఇతా్య ది శరమాులచ్ఛ  

మాంద్ఘః- పూరావ రరముల అరవాిచారము చ్ఛయన్వ వారు 
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మోహిత్యః- బుది ్లేమిచ్ఛ తదివ ర్మరమాును క్గహిాంచి, సరి అయిన అరమాును విడచిప్పట్లటరనేా రు. 

క్శతులు, ఉపాసన క్పారాంభమైనపుడు ద్ఘన్వకి పూరవ ము చ్ఛస్తన, మరియు తరువాత సాంభవిాంర 

సుకృత, దుషక ృతముల అశే ృష, వినాశములను చెపుప రనే వి. ఇాందువలన, సమసపిారములును 

సాంపూరమాుగా తొలగ్నపోవునా లేక ఫలమున్వరచ టక్త్య ఆరాంభమై పోయిన కరమ క్త్య ఇది 

అనవ యిాంచద్ఘ అను విషయవిచారము ఈ జ్ఞశ్చృకమున చ్ఛయరడురనే ది. 

 

 "రరమతోమ పాసన విషయమున ఫలక్రద్ఘనమునక్త్య క్రవృతమిు క్తక యునే  పారము  

ఉపాసనారలముచ్ఛ నిాంరను. క్పారరక్రమ ము నిాంచదు. ఫలమున్వరచ టక్త్య అనారరమ్ైన 

దురితపారము మక్తము నిాంరను" అను విశేషము క్శుత్త యాందు చెరప రడలేదు. "సరేవ  

పాపామ నః అతో న్వవృతాింతే" అను వాకా మున ఆరర,్ అనారర ్ క్తరా  కరమ ల ఏ వా తా్య సమును 

చెరప రడక అన్వే  పారములును కల్యే చెరప రడినవి కద్ఘ!" 

 అన్వ ఇట్లృ సాందేహిాంచిన అది సరి క్తదు. క్రతా క్షముగా సుఖ్, దుఃఖ్ముల అనువృత్త ిక్తనప డుట 

వలనను, మరియును శాత్రసమిునాందు  చెరప రడుట చ్ఛతను అది అయుకమిు. క్శుత్త యాందు 

"సఖ్లేవ వాం వరయిన్ యావద్ఘయుషాం", " తసా  త్యవదేవ చిరమ్" అన్వ చెరప రడినది. 

ఛాంద్ధగాో రన్వషత్ యాందు   

 ఆ క్రహోమ పాసక్త్యన్వకి "త్యవదేవ" అనగా శరీరావసానము వరక్త "చిరమ్" అనగా విళాంరము అన్వ  

చెరప రడినది. ఉపాసనమును ఆరాంభము చ్ఛస్తన సమయమునక్త ఆరరమ్ైన క్తరా ములునే  కరమ లు 

నిాంరను అన్వన ఈ క్శుత్తక్త బ్దధ కలోును. అనగా ఈ క్శుత్తయే చెలృక్త్యాండా పోవును. శాత్రసమిును 

త్లస్తన రరాశరాది మునులు 

త్యము యోగమహిమచ్ఛ సాక్షాతక రిాంరకొన్వనది పురాణములలో ఈ విషయము కటాక్షిాంచిరి. 

 "తమేవాం విద్ఘవ న్ అమృత ఇహ్ భవత్త" అను వాకా మున వచెచ డు "జీవనుమ కి్తది" శరమాులు  

గౌణములు. "ఔరచారికమైన అరమాున ఉరయోగ్నాంచరడిన " అమృత ఇహ్ భవత్త" ఇతా్య ది 

శరమాులచ్ఛ  పూరావ రరముల అరవాిచారము చ్ఛయన్వ వారు 

బుది ్ లేమిచ్ఛ తదివ ర్మరమాును క్గహిాంచి, సరి అయిన అరమాును విడచిప్పట్లటరనేా రు. కనుక, 

విదా్ధ తప త్త ి క్పారాంభసమయమునక్త్య ఫలమునీయ నారాంభమైన కరమ  ఫలములు జీవిత్యాంతము 

అనుభవిాంచవలెనన్వ క్గహిాంచనగును. 

468. ర్మగాదా్ఘ రాంజకాణాాం ప్రశ్మన విధ్యః సాంత్తద్ఘనారి నాదా్ఘ ః 

468. ర్మగాద్ఘా రాంజకాణాాం ప్రశ్మన విధ్యః సాంత్తద్ఘనారి నాదా్ఘ ః 

ప్రతేా తుః సోా వత్యరాదా ి విభురపునః జనమ  త్యమరా గాయత్| 

తసామ ద్ఘరబ్ధకారేా  ఫలనియత్తవచో దురటాాంభాత్త మైవమ్ 
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ప్పాయశిి తి్వజిఝత్యనాాం ననుఫలనియత్తః సూప్తకారాదా భీ ట్ || 

ర్మగాద్ఘా రాంభక్తణాాం- ర్మగాదులు, సమీర రాంువుల మరణము, ధనహన్వ ఇతా్య దులు కలుగజేయు 

పారముల 

క్రశమన విధయః- న్వవారిాంర జేయు ఉపాయములైన ద్ఘనారచ నాదా్ఘ ః- ద్ఘనాదులు, భగవద్రచ న, 

క్రరాంధరఠనాదులు,  

సాంత్త- యునే వి. ఈ విషయము "జనామ ాంతరకృతాం పారాం వాా ధిరూపేణ పీడా తే| తచాచ ాంత్తః 

ఔషధః ద్ఘనైః జరహోమరచ నాదిభిః||" అన్వ చెరప రడినది.  

సావ వత్యరాదా్ ్- తన అవత్యర సాంద్రా ముల సతా తవ ము, సవ సవ రవమును వీడక్త్యాండుట, శుద్ ్

సతా మయతవ ము, స్తవ చాా మక్త క్తరణతవ ము, ధరమ గాృన్వ అయినపుడు అవతరిాంరట, 

సాుసాంరక్షణారతావ ము...ఇతా్య ది తన అవత్యరరహ్సా ములను  

క్రతేా తుః- త్లస్తకొన్వ, విశవ స్తాంర అధిక్తరికి  

అపునఃజనమ త్యమ్- పునరనిమ  లేకపోవుటను 

విభుః- జ్ఞ మాకృషరారమతమ  

అగాయత్- "జనమ కరమ చ మే దివా ాం ఏవాం యో వేత్త ితతివ తః| తా కి్తవ దేహ్ాం పునరనిమ  నైత్త మమేత్త 

స్యsజ్ఞరిున||" అన్వ క్పారరక్రమ  యొకక  అనుభవరహితమైన నాశమును చెప్పప ను.  

తసామ త్- క్పారరక్రమ  అనుభవిాంచకయే ఇట్లృ నాశనమగుటక్త్య క్తరణము ఆరరక్్తరాే - 

ఫలమున్వరచ టక్త్య ఆరాంభమైన కరమ  విషయమున  ఫలన్వయత్తవచః- ఫలానుభవము న్వశచ యముగా 

అగునను వచనము దురటాాంరత్త- అసాధా ముగా క్తనప డును. 

మైవమ్- అన్వ ఇట్లృ సాందేహిాంరట యుకమిు క్తదు.  

క్పాయ చి తిోజఝత్యనాాం నను- క్పాయ చి తమిును చ్ఛయన్వ కరమ లక్త్య 

ఫలన్వయత్తః- ఫలానుభవము న్వశచ యమైనది అనునది సూక్తక్తరాదా్ భీష్టట - 

సూక్తక్తరులయొకక యు, పురాణకరలి యొకక యు అభిక్పాయము. 

ర్మగాదులు, సమీర రాంువుల మరణము, ధనహన్వ ఇతా్య దులను కలుగజేయు పారముల న్వవారిాంర 

జేయు ఉపాయములైన ద్ఘనాదులు, భగవద్రచ న, క్రరాంధరఠనాదులు,  

 యునే వి. ఈ విషయము "జనామ ాంతరకృతాం పారాం వాా ధిరూపేణ పీడా తే| తచాచ ాంత్తః ఔషధః 

ద్ఘనైః జరహోమరచ నాదిభిః||" అన్వ చెరప రడినది.  
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"తన అవత్యర సాంద్రా ముల సతా తవ ము, సవ సవ రవమును వీడక్త్యాండుటయు, శుద్ ్

సతా మయతవ మును, స్తవ చాా మక్త క్తరణతవ మును, ధరమ గాృన్వ అయినపుడు అవతరిాంరటయు, 

సాుసాంరక్షణారతావ మును...ఇతా్య ది తన అవత్యర రహ్సా ములను త్లస్తకొన్వ, విశవ స్తాంర 

అధిక్తరికి  

పునరనిమ  లేకపోవుటను 

జ్ఞ మాకృషరారమతమ  "జనమ కరమ చ మే దివా ాం ఏవాం యో వేత్త ితతివ తః| తా కి్తవ దేహ్ాం పునరనిమ  నైత్త 

మమేత్త స్యsజ్ఞరిున||" అన్వ క్పారరక్రమ  యొకక  అనుభవరహితమైన నాశమును చెప్పప ను. క్పారరక్రమ  

అనుభవిాంచకయే ఇట్లృ నాశనమగుటక్త్య క్తరణము ఫలమున్వరచ టక్త్య ఆరాంభమైన కరమ  

విషయమున  ఫలానుభవము న్వశచ యముగా అగునను రరమతమ  వచనము అసాధా ముగా 

క్తనప డును." అన్వ ఇట్లృ సాందేహిాంరట యుకమిు క్తదు.  క్పాయ చి తమిును చ్ఛయన్వ కరమ లక్త్య 

ఫలానుభవము న్వశచ యమనునది సూక్తక్తరులయొకక యు, పురాణకరలి యొకక యు 

అభిక్పాయము. అనగా, అటిట క్పారరక్రమ  ఫలములను అనుభవిాంచియే ీరవలెను అన్వ రవము. 

ఇాంతటితో "అనారర ్క్తరాా ధికరణము" ముగ్నస్తనది. 

||అగ్ని హోప్త్యదా ధికరణము||4-1-10|| 

 

||సూ.|| అగ్ని హోప్త్యది తు తత్యర రాా యవ తదారశ నాత్||4-1-16|| 

 

అగ్నే హోక్త్యది తు- అగే్న హోక్త్యది న్వతా , నైమిత్తకి కరమ ములు 

తత్యక రాా యైవ- విద్ఘా రూరమైన ఫలము కొరక్తనన్వ 

(క్రభవత్త- స్తద్మ్గురనే ది) 

ఏలనన 

తద్రాశ నాత్- క్శుత్త అట్లృ చెపుప టచ్ఛ 

 

అగ్నే హోక్త్యది న్వతా , నైమిత్తకి కరమ లు ఇతర సుకృత, దుషక ృతముల వలె నిాంరక 

విద్ధా త్యప ద్నమున విన్వయోగ్నాంరరడురనే వి.  
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||సూ.|| అత్వsనాా ి హేా క్త్ముజయోః||4-1-17|| 

 

అతః- అగ్నే హోక్త్యది సతక రమ ల కనే  

అనాా ్- ఇతరములగు పుణా కరమ ము కూడ 

(అస్త-ి యుాండును, అది) 

ఉభయోః- సాంచిత్యగామిపుణా కరమ లలో చ్ఛరినది 

ఏక్తష్టమ్- కొన్వే శాఖ్ల(శాటాా యనశాఖ్)వారి "తసా  పుక్త్యద్యమురయాంత్త..." ఇతా్య ది వాకా ములక్త్య 

అది విషయమగురనే ది.  

 

అగ్నే హోక్త్యది కరమ ల కనే  అనా మగు పుణా కరమ యును యుాండును. అది సాంచిత్యగామి 

పుణా కరమ లలో చ్ఛరినది. ద్ఘన్వనే కొన్వే  శాఖ్ల వారు క్రహోమ పాసక్త్యల మిక్తులు పాంద్ద్రన్వ 

చెప్పప ద్రు.  

 

||సూ.|| యదేవ విదా యేత్త హి||4-1-18|| 

 

యదేవ విదా్ యేత్త- "యదేవ విదా్ యా కర్మత్త తదేవ వీరా వతరిాం" అను క్శుత్త  

హి- విదా్ తో కూడి యునే  కరమ ము ఎక్త్యక వ వీరా ము కలద్న్వ చెపుప రనే ది. 

 

"యదేవ విదా్ యా కర్మత్త తదేవ వీరా వతరిాం" అను క్శుత్త విదా్ తో కూడిన కరమ ము 

ఫలమున్వరచ టక్త్య ఎక్త్యక వ సమరమాైనద్న్వ చెపుప టచ్ఛ, ఒకపుప డు కరమ లు ఫలమునీయక్త్యాండా 

చ్ఛయు క్రత్తరాంధకములు కలుగవరచ నన్వ సూచిాంరరడురనే ది. 

ఇతరాధికరణమున క్రహ్మ విదా్ధ తప తిా నాంతరము పుణా కరమ లు కూడ తొలగ్నపోవునన్వ చెరప రడినది. 

అట్ధృన, క్రహోమ పాసక్త్యడు అగ్నే హోక్త్యది కరమ ల ననుష్టాోంచినపుడు తతతిఫ లములేమగును, వాటికి 

ఫలక్రద్ఘనసామర్ా ము లేక్త్యనే  వాటిన్వ చ్ఛయవలస్తన ఆవశా కత ఏమి!  అను సాందేహ్ముల న్వవృత్త ి

ఈ అధికరణమున చ్ఛయరడురనే ది. 
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 పూరవ రక్షము- అగ్నే హోక్త్యది న్వతా , నైమిత్తకి కరమ లు కూడ పుణా ములే కనుక, అవి కూడ 

క్రహోమ పాసక్త్యన్వకి అాంటకనే పోవును. కనుక, అవి ఎజ్ఞటిట ఫలమును ఈయలేవు. కనుక, ఫలక్రద్ఘన 

సామరాా ము లేన్వ ఆ న్వతా , నైమిత్తకి కరమ లు క్రహోమ పాసక్త్యడు చ్ఛయ నావశా కత లేదు. 

సిద్ఘధ ాంతము-  

 

1.న్వతా నైమిత్తకి కరమ లక్త్య మిగ్నలన పుణా ముల కనే  ఒక గొరప ద్నము కలదు. "తమేతాం 

వేద్ఘనువచనేన క్బ్దహ్మ ణాః వివిదిషాంత్త యజేనన ద్ఘనేన తరసాsనాశక్తన" (రృ. 6-4-22)( 

వేద్ఘధా నము వలనను, యజనము వలనను, ద్ఘనము వలనను, ఫలాపేక్ష లేన్వ తరము వలనను 

క్రహ్మ నానులు ఆ రరమతమ ను ఉపాస్తాంచవలెనన్వ క్యరుకొనురనేా రు.) అను క్శుత్త వాకా ము 

య నాదులను క్రహ్మ విదా్ఘ సాధనములుగా త్లుపురనే ది. క్రహ్మ విదా్  యావజీవిితమును 

అనుష్టాోంరవలస్తనదేనన్వ వెనుక అధికరణమున చెరప రడినది. కనుక, తత్యస ధనములైన 

ఆక్శమకరమ లును అనుష్టాోంరవలస్తనవియే అగును. లేక్త్యనే  క్రహ్మ విదా్  ఉతప నే మే క్తదు.  

 

2. "తసా  పుక్త్యద్ఘయమురయాంత్త సుహ్ృద్ః సాుకృతా్య మ్" (క్రహ్మ నా న్వ మరణిాంరనపుడు అతన్వ 

పుక్తులు అతన్వ ఆస్త ి రగమును, మిక్తులు పుణా మును పాందురనాే రు) అన్వ చెరప రడిన 

పుణా కరమ లు జ్ఞ ననోతప త్తసిాధనములైన అగ్నే హోక్త్యదుల కనే  భినే మైనవి. అనగా, విదా్ధ తప త్తకిి 

ముాందు గాన్వ, తరువాత గాన్వ చ్ఛయరడిన పుణా కరమ లలో చ్ఛరినటిటయు, వాటి కనే  క్రరలమైన 

కరమ లచ్ఛ అడుడకొన రడి ఫలమునీయనటిటయునైన పుణా కరమ లు అనాంతములుాండుట సాంభవము. 

ఇవియే క్రహ్మ నా న్వ మరణిాంరనపుడు వాన్వ సే్త హితులను చ్ఛరునన్వ క్శుత్త చెపుప రనే ది.  

 

3. "యదేవ విదా్ యా కర్మత్త 

.."  అను ఛాంద్ధగాో రన్వషద్ఘవ కా ము "ఏ కరమ  ఉదీథోవిదా్ తో చ్ఛరినదిగా చ్ఛయరడురనే ద్ధ అది 

న్వరాటాంకముగా ఫలమున్వరచ నన్వ చెపుప ట వలన, పుణా కరమ ల ఫలము సతవ రము పాందుటక్త్య 

కొన్వే  పారకరమ లు ఆటాంకములగునన్వయూ, ఉదీథోవిదా్  వాటిన్వ తొలగ్నాంరనన్వయు 

త్లయురనే ది. ఇట్లృ ఫలమునీయక న్వర్మధిాంరరడిన పుణా కరమ ల ఫలములు, ఉపాసక్త్యన్వ 

మరణానాంతరము వాన్వ మిక్తులు పాంద్ద్రన్వ క్గహిాంచవలెను. 

469.స్థశే ృష్శేి దసా  పుణా ః స తు జవత్త తద్ఘ బ్ాంధ్ ఇతా భాు పేతమ్ 

469.స్థశే ృష్శేి దసా  పుణా ః స తు జవత్త తద్ఘ బ్ాంధ్ ఇతా భాు పేతమ్ 

యదా శే ృషో జవేతాై ః రరవిది విఫల్ప పుణా ని ఠ్  రరసిాత్| 

తసామ దధర్మమ sరా ధ్రమ ప్కమత ఇహ రర్చత్యా జా  ఏవేతా యుకమి్ 
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నసాా త్ బ్ాంధ్యయ విద్ఘా ాంక్త్యర  మురచినుతే హా గ్ని హోప్త్యది ధ్రమ ః|| 

ఉపాసనాక్రరవముచ్ఛ సుకృత్యశే ృషము కలుగునన్వ వెనుక చెరప రడినది. అగ్నే హోక్త్యదులును, 

ఆక్శమధరమ ములును సుకృత సామనా ములగుటచ్ఛ వాటి ఫలతము ఉపాసక్త్యడు పాంద్డు. 

అాందువలన, క్యరిక లేన్వవారు అగ్నే హోక్త్యదులను తా జాంచవరచ ను అను సాందేహ్మునక్త్య 

సమధ్యనమిచచ ట నీయరడురనే ది. 

అసా - ఈ క్రహోమ పాసక్త్యన్వకి 

పుణా ః- అగ్నే హోక్త్యది కరమ లచ్ఛ 

జ్ఞశే ృషశేచ త్- ఫలానుభవరూరమైన సాంరాంధము అాంగీకరిాంచిన 

స తు- ఆ సాంరాంధము 

తద్ఘ- ఆ రక్షమునక్త్య 

రాంధ్య భవత్త- మోక్షమునక్త్య విర్మధమగును  ఇతా భాు పేతమ్- అనునది మీక్త్యను అాంగీకృతమే కద్ఘ! 

రరవిది- రరమతోమ పాసనమునాందు 

తః యదా్ శే ృష్ట భవేత్-  అటిట అగే్న హోక్త్యది కరమ ల అశే ృషము సాంభవిాంచినచో  

పుణా న్వషో్ట రరసిాత్ విఫలా- ఉతరిక్తలమున అగే్న హోక్త్యది ధరమ ముల అనుషో్టనము విఫలమే 

కద్ఘ! 

తసామ త్- అాందువలన 

ధర్మమ s్- అగ్నే హోక్త్యది ధరమ ములు కూడ  

అధరమ క్కమతః- అధరమ  సమనముగా 

ఇహ్- క్రహోమ పాసనవిషయమున 

రరితా్య జా  ఏవ- అనుష్టాోంరక తా జాంచవలయును అయుకమి్- అన్వ ఇట్లృ సాందేహిాంరట 

అయుకమిు. 

రాంధ్యయ నసాా త్- అగే్న హోక్త్యది కరమ లు రాంధమునక్త్య క్తరణములు క్తవు.   

అగ్నే హోక్త్యది ధరమ ః- అగ్నే హోక్త్యది వరాాక్శమధరమ ములు  

విద్ఘా ాంక్త్యరాం ఉరచినుతే హి- ఉపాసనాాంక్త్యరసాానీయముగా అాంతఃకరణము యొకక  శుదిన్్వ వృది ్

చ్ఛయును. వాటి అనుషో్టనము ఉపాసనాన్వషప త్త ికొరక్త్య కనుక, వాటి ఫలము రాంధకము క్తదు. అది 

నేరుగా మోక్షమునక్త క్తరణమగును. అాందువలన అగ్నే హోక్త్యది ఆక్శమధరమ ములు రాంధమునక్త్య 

క్తరణములు క్తవు. 
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ఈ క్రహోమ పాసక్త్యన్వకి 

అగ్నే హోక్త్యది కరమ లచ్ఛ 

 ఫలానుభవరూరమైన సాంరాంధము అాంగీకరిాంచిన ఆ సాంరాంధము 

మోక్షమునక్త్య విర్మధమగుననునది మీక్త్యను అాంగీకృతమే కద్ఘ! రరమతోమ పాసనము వలన 

అటిట అగే్న హోక్త్యది కరమ ల అశే ృషము సాంభవిాంచినచో  ఉతరిక్తలమున అగ్నే హోక్త్యది ధరమ ముల 

అనుషో్టనము విఫలమే కద్ఘ! అాందువలన 

అగ్నే హోక్త్యది ధరమ ములు కూడ  

అధరమ  సమనముగా క్రహోమ పాసనవిషయమున అనుష్టాోంరక తా జాంచవలయును అన్వ ఇట్లృ 

సాందేహిాంరట (ఇాంతవరక్త్య పూరవ రక్షము) అయుకమిు. అగ్నే హోక్త్యది కరమ లు రాంధమునక్త్య 

క్తరణములు క్తవు. అగ్నే హోక్త్యది వరాాక్శమధరమ ములు  ఉపాసనాాంక్త్యరసాానీయముగా 

అాంతఃకరణము యొకక  శుదిన్్వ వృది ్చ్ఛయును. వాటి అనుషో్టనము ఉపాసనాన్వషప త్త ికొరక్త్య కనుక, 

వాటి ఫలము రాంధకము క్తదు. అది నేరుగా మోక్షమునక్త క్తరణమగును. అాందువలన 

అగ్నే హోక్త్యది ఆక్శమధరమ ములు రాంధమునక్త్య క్తరణములు క్తవు. 

470. సరాో పేక్షేతా వోచని ను రరజజనే కరమ ణామాంగభావాం 

470. సరాో పేక్షేతా వోచని ను రరజజనే కరమ ణామాంగభావాం 

భూయోవక ిా గి్న హోప్తతా ి తదిత్త ముధ్య హేా కమప్తేత్త చేని | 

విద్ఘా యా న్న్రపేకా్షా త్ తదరర్చకరత్య శ్మాంక్తత్య ప్పాగపాసిా 

స్థశే ృ్ భావప్రసకిా తో్త హపునర్చత్త తనీి త్త వైష్మా  సిదేధః|| 

రరభజనే- రరమతోమ పాసనము నాందు 

కరమ ణామ్- అగ్నే హోక్త్యది వరాాక్శమధరమ ముల 

అాంగరవమ్- అాంగతవ మును  సరావ పేక్షేతా వోచత్- "సరావ పేక్షాచ య నాది క్శుతేః అశవ వత్" అను 

సూక్తమున సూక్తక్తరులు క్రసిావిాంచి యునేా రు.  

హి- కద్ఘ! 

తత్- మొద్ట చె ప్ న కరమ ల ఉపాసనాాంగతవ మునే 

అగ్నే హోక్తేత్త- క్రకృత సూక్తమైన "అగ్నమ హోక్త్యదితు" అను సూక్తమున 

భూయోs్ వకి-ి మరల సూక్తక్తరులు చెపుప రనాే రు కద్ఘ!వీటి యాందు ఏదియో ఒకటి న్వరరకాము 

క్తవలెను. ఇత్త అక్త- ఈ రాండు సూక్తములాందున్మ  
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ఏకాం ముధ్య హి- ఒక సూక్తము వా రమాగును. 

ఇత్త చ్ఛత్- అన్వ సాందేహిాంచిన 

న- అది అయుకమిు 

విద్ఘా యాః- ఉపాసనమునక్త్య నైరపేకా్షా త్- ఆాంగముల అపేక్ష లేక్త్యనే  క్తరణమున  

శాంకిత్య- సాందేహిాంరటను తద్రరికరత్య-  అగ్నే హోక్త్యది ఉపాసనాాంగముల అరవము  

క్పాగపాసిా- "సరావ పేక్షా చ" అను సూక్తముచ్ఛ రరిహ్రిాంచరడినది.  

ఇహ్ పునసిు- ఈ సూక్తమునను 

జ్ఞశే ృష్టరవక్రసకి్త- ఫలసాంరాంధము సాంభవిాంచక్త్యాండుట వలన అగ్నే హోక్త్యదులు ఉపాసనమునక్త్య 

రరికరము క్తదు అను విషయము న్వరస్తాంచరడినది.   

ఇత్త తనీే త్త వైషమా  స్తద్ేః- ఇట్లృ ఈ రాండు చోటృను విచారము చ్ఛస్తన నాా యక్రవృత్త ిక్రక్తరములు 

వేరేవ రగుట వలన ఇచచ ట రాండిాంటికినీ విర్మధము లేక్త్యాండుటచ్ఛ రాండు సూక్తములక్త్యన్మ సారకాత 

కలద్న్వ క్గహిాంచనగును. 

రరమతోమ పాసనము నాందు 

అగ్నే హోక్త్యది వరాాక్శమధరమ ముల అాంగతవ మును "సరావ పేక్షాచ య నాది క్శుతేః అశవ వత్" అను 

సూక్తమున సూక్తక్తరులు క్రసిావిాంచి యునేా రు.  

హి- కద్ఘ! 

మొద్ట చె ప్ న కరమ ల ఉపాసనాాంగతవ మునే 

క్రకృత సూక్తమైన "అగ్నమ హోక్త్యదితు" అను సూక్తమున 

మరల సూక్తక్తరులు చెపుప రనేా రు కద్ఘ!వీటి యాందు ఏదియో ఒకటి న్వరరకాము క్తవలెను. ఇత్త 

ఈ రాండు సూక్తములాందున్మ  

 ఒక సూక్తము వా రమాగును. 

అన్వ సాందేహిాంచిన 

అది అయుకమిు 

ఉపాసనమునక్త్య ఆాంగముల అపేక్ష లేక్త్యనే  క్తరణమున  

సాందేహిాంరటను అగ్నే హోక్త్యది ఉపాసనాాంగముల అరవము  

"సరావ పేక్షా చ" అను సూక్తముచ్ఛ రరిహ్రిాంచరడినది.  
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ఈ సూక్తమునను ఫలసాంరాంధము సాంభవిాంచక్త్యాండుట వలన అగ్నే హోక్త్యదులు 

ఉపాసనమునక్త్య రరికరము క్తదు అను విషయము న్వరస్తాంచరడినది. ఇట్లృ ఈ రాండు చోటృను 

విచారము చ్ఛస్తన నాా యక్రవృత్త ి క్రక్తరములు వేరేవ రగుట వలన ఇచచ ట రాండిాంటికినీ విర్మధము 

లేక్త్యాండుటచ్ఛ రాండు సూక్తములక్త్యన్మ సారకాత కలద్న్వ క్గహిాంచనగును. 

ఇాంతటితో "అగ్నే హోక్త్యదా్ ధికరణము" ముగ్నస్తనది. 

||ఇతరక్షరణాధికరణము||4-1-11|| 

 

||సూ.||భోగేనతో్త తరే క్షరయితో్య sథ సాంరదా తే||4-1-19|| 

 

ఇతరే- అనారరక్రమ ల కనే  ఇతరములగు క్పారర,్ సుకృత, దుషక ృతకరమ ములను 

భోగేన-అనుభవముచ్ఛ 

క్షరయిత్యవ - క్షయిాంర చ్ఛస్త 

అథ- తరువాత 

(విద్ఘవ న్- క్రహ్మ విదా్ఘ వాంతుడు) 

సాంరదా్ తే- క్రహ్మ మును పాందురనేా డు. 

 

సాంచిత్యగామి సుకృతదుషక ృత కరమ ల కనే  ఇతరములగు(క్పారర)్ సుకృత, దుషక ృత కరమ లను 

అనుభవిాంచిన ్ద్రనే క్రహోమ పాసక్త్యడు రరక్రహ్మ మును పాందురనేా డు. 

క్రహోమ పాసక్త్యన్వ అనారరమ్ులగు ఆగామి పుణా పారములాతన్వకి సాంరాంధిాంచవన్వ, అటిటవగు 

సాంచిత పుణా పారములు నిాంరనన్వ వెనుక చెరప రడెను. అయినచో, తదితరములును, 

ఆరరక్్తరా ములును అగు పుణా పారకరమ లు అనగా క్పారరక్రమ లు క్రహోమ పాసక్త్యన్వ క్రకృత 

శరీరావసానమున నిాంరనా లేక వేరొక శరీరావసానమున నిాంరనా యను క్రశే క్త్య ఈ 

అధికరణమున ఉతరిమీయరడురనే ది. 

 

పూరో రక్షము- 
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"తసా  త్యవదేవ చిరాం యావనే  విమోకా్షే "(ఛాం. 6-14-2) అను క్శుత్తవాకా ము ననుసరిాంచి 

క్రహోమ పాసక్త్యడు తన శరీరావసానానాంతరము తక్షణమే మోక్షమునాందునన్వ క్గహిాంచవలెను. 

అనగా, తచా రీరపాతముతోనే క్పారరక్రమ లు నిాంరనన్వ అరమాు.  

 

సిద్ఘధ ాంతము-  

 

క్రహోమ పాసక్త్యడు ఆరరక్్తరా ములగు పుణా , పారములు అనుభవిాంచిన తరువాతనే మోక్షము 

నాందురనేా డు. అటిట పుణా , పారములు ఆ జనమ లో పూరి ి క్తక్త్యనే చో, వాటిన్వ సాంపూరమాుగా 

అనుభవిాంరటక్త్య మరికొన్వే  దేహ్ములు ధరిాంచి(జనమ లనాంది), ఆ కరామ నుభవము పూరి ి

చ్ఛస్తకొనవలస్త యుాండును. అటిటచో, ఆ క్రహోమ పాసక్త్యన్వకి ఆ జనామ ాంతముననే మోక్షము 

సాంభవిాంచక, మరి కొనే్వ  జనమ ల ్ద్ర, అనగా, ఆ క్పారరక్రమ ఫలానుభవానాంతరము మక్తమే 

మోక్షము స్తదిా్ంరనన్వ త్లయురనే ది. " తసా  త్యవదేవ చిరాం యావనే  విమోక్షేా " అను 

క్శుత్తవాకా మునక్త్య క్పారరమ్ులగు పుణా పారముల అనుభవానాంతరము విముకి ి కలుగునన్వ 

అరమాును క్గహిాంచవలెను. అనగా, "యావనే  విమోకా్షే " యనగా, దేహ్విముకి ి అన్వ క్తక, 

క్పారరక్రమ ల నుాండి విముకి ి అన్వ చెపుప కొనవలస్త యుాండును. కనుక, క్తవలము ఈ 

దేహవసానముననే క్పారరక్రమ ఫలము నిాంరనన్వ చెపుప టక్త్య క్త్యద్రదు. 

471. నిర్చా్ టసామ త్ శ్మరీరాదిత్త నియత్తరత్వ యావదితా్య ది శ్మబ్ఃా 

471. నిర్చా్ టసామ త్ శ్మరీరాదిత్త నియత్తరత్వ యావదితా్య ది శ్మబ్ఃా 

కరమ  ప్పారబ్ధకారా ాం కథయత్త విదుష్ః తచా రీరాాంతమేవ| 

మైవాం ప్పారబ్ధ చైత్రాా ని  తదవధివిధౌ వాా ప్ియేత్యనా రరాా త్ 

భూయో దేహసమ ృతేశిా ాంత్తమవపుష్ట దృఢోదా తా మాధేసిు మోక్షః|| 

ఏ శరీరమున ఉపాసక్త్యడు తన క్రహోమ పాసనమునారాంభిాంచెనో, ఆశరీరావసానముననే 

క్పారరక్రమ లు ముగ్నయునా లేక ఆయా క్పారరక్రమ ల అనుభవము పూరి ిఅగుటక్త్య ఇాంకను మరి 

కొన్వే  జనమ లెత్త ి క్కొత ి శరీరములు ధరిాంవలస్త యుాండునా అను క్రశే క్త్య సమధ్యనమీ జ్ఞశ్చృకమున 

నీయరడురనే ది. 

అసామ త్ శరీరాదిత్త- "ఏష సాంక్రసాద్ః అసామ త్ శరీరాత్ సముతా్యయ రరాంజా్య త్తరురసాంరదా్ " అను 

వాకా మున ఉపాసనమును ఆరాంభిాంచిన శరీరమును "అసామ త్ శరీరాత్" అన్వ చెపుప ట వలన  

న్వయత్తః న్వరిషా్టట - ఆ శరీరపు అవసానముననే క్రహ్మ క్పా్ ియను న్వయమము న్వరే ాి ాంచరడురనే ది.  

అతః- అాందువలన 
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యావదితా్య ది శరఃా- "తసా  త్యవదేవ చిరాం యావనే  విమోకా్షే " అను వాకా మున 

విళాంరవాచకమైన(ఆలసా పురరిమిత్తన్వ త్లుపు) "యావత్" అను శరమాు 

విదుషః- ఉపాసక్త్యన్వ 

క్పారరక్్తరా ాం కరమ - ఫలమున్వరచ టక్త్య ఆరాంభమైన కరమ ము 

 తచా రీరాాంతమేవ కథయత్త- ఉపాసనమును ఆరాంభిాంచిన ఆ శరీరపు అవసానాాంతమునే 

క్రత్తపాదిాంరరనే ది.  

మైవాం- అన్వ ఇట్లృ తలరట అయుకమిు. 

క్పారర ్ చైత్రాా త్- "యావనే  విమోక్షేా " ఇతా్య ది వాకా ము ఆయా కరలి క్పారరక్రమ ల ఆయా 

పురుషభేద్ముచ్ఛ 1|2|3|4...శరీరముల యాందు అనుభవిాంచవలస్తన ఫలము మిగ్నల యుాండుట 

వలన  అనా రరాా త్- క్పారరక్రమ  యొకక  అవసానాాంతమునాందు మోక్షము కలుగచ్ఛయును కనుక,   

భూయో దేహ్సమ ృతేశచ - ఇాంకను అనేక దేహ్సాంరాంధములను పాందునన్వ  మహ్రాుల 

వచనములుాండుటచ్ఛ 

తద్వధివిధౌ- ఉపాసనమును ఆరాంభిాంచిన శరీరావసానక్తలముననే మోక్షమును విధిాంరట యను 

రరిమిత్త 

న వాా క్్యేత- వరిాించదు. రగవత, రరత్యది క్గాంథములాందు జడభరత, విదుర, గాాంగేయాదులక్త్య 

అనేక దేహ్ములతో సాంరాంధమునే ట్లృ మహ్రాులు క్రసిావిాంచి యునాే రు. క్పారరక్రమ ము 

వా కిభిేద్ముచ్ఛ ఎక్త్యక వ, తక్త్యక వ లగుటచ్ఛ ఇదే శరీరానాంతరము మోక్షము కలుగునన్వ చెపుప ట 

క్త్యద్రదు. క్తన్వ 

అాంత్తన వపుష్ట- ఫలమున్వరచ టక్త్య ఆరాంభమైన కరమ లను అనుభవిాంచి పూరి ిచ్ఛస్తన దేహ్మున   

ద్ృఢోదా్ తస మధేసిు- ద్ృఢతరముగా కలుగు రరభకి ి రూరమైన సమధిస్తతా్తన్వ పాందిన అధిక్తరి 

విషయమున 

మోక్షః- మోక్షము స్తదిా్ంరనన్వ న్వ చి తమగురనే ది. 

"ఏష సాంక్రసాద్ః అసామ త్ శరీరాత్ సముతా్యయ రరాంజా్య త్తరురసాంరదా్ " అను వాకా మున 

ఉపాసనమును ఆరాంభిాంచిన శరీరమును "అసామ త్ శరీరాత్" అన్వ చెపుప ట వలన, ఆ శరీరపు 

అవసానముననే క్రహ్మ క్పా్ ియను న్వయమము న్వరే ాి ాంచరడురనే ది.  

అాందువలన "తసా  త్యవదేవ చిరాం యావనే  విమోకా్షే " అను వాకా మున 

విళాంరవాచకమైన(ఆలసా పురరిమిత్తన్వ త్లుపు) "యావత్" అను శరమాు ఉపాసక్త్యన్వ 

ఫలమున్వరచ టక్త్య ఆరాంభమైన కరమ ము ఉపాసనమును ఆరాంభిాంచిన ఆ శరీరపు 

అవసానాాంతమునే క్రత్తపాదిాంరరనే ది. అన్వ ఇట్లృ తలరట అయుకమిు. 
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"యావనే  విమోక్షేా " ఇతా్య ది వాకా ము ఆయా కరలి క్పారరక్రమ ల ఆయా పురుషభేద్ముచ్ఛ 

1|2|3|4...శరీరముల యాందు అనుభవిాంచవలస్తన ఫలము మిగ్నల యుాండుట వలన క్పారరక్రమ  

యొకక  అవసానాాంతమునాందు మోక్షము కలుగచ్ఛయును కనుక, ఇాంకను అనేక 

దేహ్సాంరాంధములను పాందునన్వ  మహ్రాుల వచనములుాండుటచ్ఛ ఉపాసనమును ఆరాంభిాంచిన 

శరీరావసానక్తలముననే మోక్షమునాందుట యను రరిమిత్త వరిాించదు. రగవత, రరత్యది 

క్గాంథములాందు జడభరత, విదుర, గాాంగేయాదులక్త్య అనేక దేహ్ములతో సాంరాంధమునే ట్లృ 

మహ్రాులు క్రసిావిాంచి యునేా రు. క్పారరక్రమ ము వా కిభిేద్ముచ్ఛ ఎక్త్యక వ, తక్త్యక వ లగుటచ్ఛ ఇదే 

శరీరానాంతరము మోక్షము కలుగునన్వ చెపుప ట క్త్యద్రదు. క్తన్వ ఫలమున్వరచ టక్త్య ఆరాంభమైన 

కరమ లను అనుభవిాంచి పూరి ి చ్ఛస్తన దేహ్మున ద్ృఢతరముగా కలుగు రరభకి ి రూరమైన 

సమధిస్తతా్తన్వ పాందిన అధిక్తరి విషయమున మోక్షము స్తదిా్ంరనన్వ న్వ చి తమగురనే ది. 

472. ననో ప్త్యసామ దితీదాం వితథమిహ రదాం సాా చా రీరే న తు సాా త్ 

472. ననో ప్త్యసామ దితీదాం వితథమిహ రదాం సాా చా రీరే న తు సాా త్ 

కారాగారౌరమితా ప్రథనరరతయా తసా  సాఫలా సిదేధః| 

తా్య జా తో వా కయిే హి ప్రభురసుఖ్మిమాం ల్పకమితా రా గాయత్ 

భూత్యవాసాం విశిాంష్నిి మమిత్త చ మనుః హేయభావాం వా నక్త|ి| 

ఇహ్- "అసామ త్ శరీరాత్ ..." అను ఈ వాకా మున  

అక్త శరీరే- ఈ శరీరవిషయమున 

అసామ దిీద్ాం రద్ాం- "అసామ త్" అను శరీరమునక్త్య విశేషణమైన ఈ రద్ము వితథమ్ సాా త్ నను- 

న్వరరకామైపోవును కద్ఘ! అన్వ ఇట్లృ సాందేహిాంచిన  

న తు సాా త్- అది అయుకమిు. 

క్తరాగార్గరమితా క్రథనరరతయా- శరీరము క్తరాగారమునక్త్య సమనమైనద్న్వ చెప్పప డు అరమాు 

కలనో 

తసా - "అసామ త్" అను రద్ము యొకక  

సాఫలా స్తద్ేః- క్రయోజనతవ ము స్తద్మ్గుట చ్ఛత ఈ సాందేహ్ము యుకమిు క్తదు. 

క్రభుః- జ్ఞ మాకృషాుడు 

తా్య జా తవ వా కయిే- హేయమగుట చ్ఛత తా్య జా మన్వ చెపుప టక్త్య అసుఖ్మిమాం లోకమితా రా గాయత్ 

హి- "అన్వతా మసుఖ్ాం లోకాం ఇమాం క్పారా  భజసవ  మమ్" అన్వ తన చ్ఛత్తన్వ చూ్ చెప్పప ను కద్ఘ! 

మనుః- సావ యాంభువమనువు కూడ  
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భూత్యవాసాం ఇమమిత్త చ- "భూత్యవాస" అను శరమాుచ్ఛ చెరప రడు శరీరమును విిాంషన్ 

హేయరవాం వా నకి-ి అనేక విశేషణముల మూలకముగా ద్ఘన్వ హేయతవ మును విశద్రరచెను 

కద్ఘ!"అస్త ా జ్ఞసాూణాం, సేా యురాంధాం మాంసశ్చణితలేరనాం| చరామ వనజ్ఞద్ా్ం దురాోంధి పూరాాం 

మూక్తపురీషయోః|| జరాశ్చక సమవిషటాం ర్మగాయతనమతురాం| రజసవ లమన్వతా ాం చ భూత్యవాసాం 

ఇమాం తా జేత్" అను చోట "భూత్యవాస" అను శరమాుచ్ఛ శరీరమును మనువు క్రసిావిాంచియునేా రు. 

"అసామ త్ శరీరాత్ ..." అను ఈ వాకా మున ఈ శరీరవిషయమున 

 "అసామ త్" అను శరీరమునక్త్య విశేషణమైన ఈ రద్ము న్వరరకామైపోవును కద్ఘ! అన్వ ఇట్లృ 

సాందేహిాంచిన అది అయుకమిు. 

శరీరము క్తరాగారమునక్త్య సమనమైనద్న్వ చెప్పప డు అరమాు కలనో "అసామ త్" అను రద్ము యొకక  

క్రయోజనతవ ము స్తద్మ్గుట చ్ఛత ఈ సాందేహ్ము యుకమిు క్తదు.  జ్ఞ మాకృషాుడు ఈ క్పాకృత్తకదేహ్ము 

 హేయమగుట చ్ఛత తా్య జా మన్వ చెపుప టక్త్య "అన్వతా మసుఖ్ాం లోకాం ఇమాం క్పారా  భజసవ  మమ్" 

అన్వ చెప్పప ను కద్ఘ! సావ యాంభువమనువు కూడ  

 "భూత్యవాస" అను శరమాుచ్ఛ చెరప రడు శరీరమును అనేక విశేషణముల మూలకముగా ద్ఘన్వ 

హేయతవ మును విశద్రరచెను కద్ఘ! 

"అస్త ా జ్ఞసాూణాం, సేా యురాంధాం మాంసశ్చణితలేరనాం| చరామ వనద్ా్ం దురాోంధి పూరాాం 

మూక్తపురీషయోః||  

జరాశ్చక సమవిషటాం ర్మగాయతనమతురాం| రజసవ లమన్వతా ాం చ భూత్యవాసాం ఇమాం తా జేత్"|| 

అను చోట "భూత్యవాస" అను శరమాుచ్ఛ శరీరమును మనువు కూడ  క్రసిావిాంచియునేా రు. కనుక, 

అచచ ట ఈ దేహ్హేయతవ ము న్వషక రిాాంచరడురనే ద్న్వ రవము. 

473. సరేో  జ్జవాః సమానాః సో త ఇహ వివిధ్ాం కరమ చ్చనాది తులా మ్ 

473. సరేో  జ్జవాః సమానాః సో త ఇహ వివిధ్ాం కరమ చ్చనాది తులా మ్ 

వైష్మాా దిశ్మి  దోషో న జవత్త జగవతా నా థాశాద్ద్సజిాంగః| 

ముకి్త నాత్వ విలాంబ్ ప్రజృత్త ఘటత ఇతా లా సార్మsనుయోగః 

చిప్తే కరమ ప్రవాహే ఫలసమయభిద్ఘ హ్మా ప్శిత్య సరో తాంద్ద్తైః|| 

సరేవ  జీవాః- అాంద్రు జీవులును  

సవ తః- సవ రూరమున 

సమనాః - సమనులే 

 ఇహ్- ఈ లోకమున 
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వివిధాం కరమ చ- వారి వారి పుణా  పారరూరమైన కరమ మును 

అనాది- అనాదిగా  

తులా మ్- సమనమైనది. 

భగవత్త- అాంద్రి చ్ఛతను ఉపాసాు డైన వాడును, ఫలక్రద్ఘనము చ్ఛయువాడును అయిన 

పురుష్టతమిున్వ యాందు 

వైషమా ది ద్ధషః చ న భవత్త- వైషమా , నైరృాణా  ద్ధషములు సాంభవిాంచవు.  అనా థాశాత్రసభిాంగః- 

భగవాంతున్వకి రక్షపాతము, న్వరయాతవ ము యుాండునన్వన నది శాత్రసవిిరుద్మ్గును.  

అతః- ఆ క్తరణముచ్ఛ 

ముౌి- మోక్షవిషయమున 

 విలాంర క్రభృత్త- కొాంతమాందికి ఆ జనమ మాందునే మోక్షము, మరి కొాంతమాందికి 

జనామ ాంతరములాందు మోక్షము, ఇాంకన్మ కొాంతమాందికి కలప క్తలావసానమున మోక్షము...ఇట్లృ 

త్యరతమా ముాండుట 

న ఘటతే- యుకమిు క్తదు.  ఇతా నుయోగః- అన్వ ఇట్లృ క్రిే ాంరట 

అలప సారః- అసారమైనది. 

కరమ క్రవాహే చిక్తే- జీవాతమ ల కరమ క్రవాహ్ములు విచిక్తమై యునే పుడు  

ఫలసమయభిద్ఘ- ఫలములు వివిధములుగా వేరేవ రు క్తలములలో సాంభవిాంర వా వస ా

 సరవ తాంత్రతః ఆక్ిత్య హి- అన్వే  స్తద్్ఘాంతులచ్ఛతను అాంగీకరిాంచరడినది. 

"అాంద్రు జీవులును సవ రూరమున సమనులే ఈ లోకమున వారి వారి పుణా  పారరూరమైన 

కరమ మును అనాదిగా  

సమనమైనది. 

అాంద్రి చ్ఛతను ఉపాసాు డైన వాడును, ఫలక్రద్ఘనము చ్ఛయువాడును అయిన పురుష్టతమిున్వ 

యాందు వైషమా , నైరృాణా  ద్ధషములు సాంభవిాంచవు. భగవాంతున్వకి రక్షపాతము, న్వరయాతవ ము 

యుాండునన్వన నది శాత్రసవిిరుద్మ్గును.  

ఆ క్తరణముచ్ఛ 

మోక్షవిషయమున 

 కొాంతమాందికి ఆ జనమ మాందునే మోక్షము, మరి కొాంతమాందికి జనామ ాంతరములాందు మోక్షము, 

ఇాంకన్మ కొాంతమాందికి కలప క్తలావసానమున మోక్షము...ఇట్లృ త్యరతమా ముాండుట 
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యుకమిు క్తదు.  అన్వ ఇట్లృ క్రిే ాంరట 

అసారమైనది. 

జీవాతమ ల కరమ క్రవాహ్ములు విచిక్తమై యునే పుడు ఫలములు వివిధములుగా వేరేవ రు 

క్తలములలో సాంభవిాంర వా వస ాఅాంతమాంది స్తద్్ఘాంతులచ్ఛతను అాంగీకరిాంచరడినది. 

భగవాంతుడు సరవ సముడై రక్షపాతము క్తన్వ, న్వరయాతవ ము క్తన్వ లేక ఆయా జీవులక్త్య వారు చ్ఛస్తన 

వివిధములైన కరమ లననుసరిాంచి, వేరేవ రుగా ఫలక్రద్ఘనము చ్ఛయును. వారి వారి కరామ నుసారముగా 

ముముక్షుతవ మును, సాధనానుషో్టనములను, ఫలక్పా్ని్వ వేరేవ రు జీవులక్త్య భినే  భినే  

సమయములాందు సరవ సముడైన రరమతమ చ్ఛ సాంభవిాంర జేయునను విషయము శాత్రససి్తద్మ్ు. 

అాందువలన, ఇచచ ట అాంద్రకూ ఏకక్తలమున మోక్షము కలోునను రవనక్త్య అవక్తశము లేదు. 

474. ఆవరిాా  ప్బ్హమ విదా్ఘ తో సకృదహమిత్త సాా చి  న సాా త్ ప్రతీక్త 

474. ఆవరాిా  ప్బ్హమ విదా్ఘ తో సకృదహమిత్త సాా చి  న సాా త్ ప్రతీక్త 

కరామ ాంగేsరార ది దృష్టటః ప్రణిధిరి జవేత్ సాసనః ప్రతా హాం చ| 

పాపే పుణేా  చ నాశాదికమథ తు తయోరా్మ గా త్యరబ్ధకారేా  

కారా తో ాం సోా రహవృతిేర్చత్త కథిత మిహ్మరబ్ధ శాాంతౌ చ మోక్షః|| 

క్రహ్మ విదా్ఘ తు- క్రహోమ పాసనమును 

అసకృత్ ఆవరాిా - ఒక సారి కనే  అధికముగా చ్ఛయరడద్గ్ననద్న్వయును(ఇది ఆవృతిా ధికరణము 

యొకక  రవము) 

అహ్మిత్త ఆవరాిా  సాా త్- "అహ్మ్" అను "అహ్ాంక్గహ్ణము"చ్ఛ క్రహోమ పాసనమాందు తన 

అాంతరాతమ గా రరమతమ  చిాంతన చ్ఛయవలయునన్వయు(ఇది ఆతమ తోవ పాసనాధికరణము యొకక  

రవము) 

క్రీక్త న సాా త్- క్రీక్యపాసనమునాందు " అహ్మ్" అను బుదిన్్వ కల ోయుాండరాద్న్వయు (ఇది 

"క్రీక్తధికరణము" యొకక  రవము),  

కరామ ాంగేsరాక ది ద్ృష్టటః- యజనమునక్త్య అాంగమైన ఉదీథోాదులయాందు ఆదితుా న్వ ద్ృష్టటన్వ కల ో

యుాండవలెనన్వయు(ఇది "ఆదితా్య దిమతా ధికరణము" యొకక  రవము) 

 క్రణిధిర్ సాసనః భవేత్- ఉపాసనమును జ్ఞస్తరామైన సుఖ్యసనముపై కూరుచ ాండి 

చ్ఛయవలయునన్వయు(ఇది "ఆస్నాధికరణము" యొకక  రవము) 

క్రణిధిః క్రతా హ్ాం చ భవేత్- ఈ క్రహోమ పాసనమును క్రత్తకి యునే ాంతవరకూ అనుదినమూ 

చ్ఛయురనే యుాండవలెనన్వయు(ఇది "ఆక్రయాణాధికరణము" యొకక  రవము) 
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పాపే పుణాే  చ నాశాదికమ్- ఉపాసనమును ఆరాంభిాంరటక్త్య ముాందుగా చ్ఛస్తన పారములు, 

ఉతరిక్తలమున చ్ఛస్తన పారములును నాశమును, అశే ృషమును క్కమముగా పాందునన్వయు(ఇది 

"తద్ధిగమధికరణము" యొకక  రవము) 

ఈ అధికరణమునాందే "ఇతరాధికరణము" యొకక  రవమును సూచిాంచి,  

అథ తు- తరువాత "అనారర ్క్తరాా ధికరణము" అను అధికరణమున  

తయోః ఆరరక్్తరేా  భోగా త్య- పుణా , పారముల ఫలము న్వరచ టక్త్య ఆరాంభమైన కరమ ల విషయమున 

ఫలమును అనుభవిాంచిననే నాశమగునన్వయు(ఇది "అనారరక్్తరాా ధికరణ" విషయము) 

 సావ ర హవృతేఃి క్తరా తవ మ్- ఉపాసన అభివృదిక్ై తమ తమ వరాాక్శమ ధరమ ములను ఆచరిాంచ 

వలెనన్వయు(ఇది " అగే్న హోక్త్యధికరణ" విషయము) 

ఆరర ్ శాాంతౌ మోక్షః చ- ఆయా అధిక్తరులు వారు ఆచరిాంచిన క్పారర ్ కరమ ల ఫలములను 

అనుభవిాంచి ముగ్నాంచిన క్తలముననే వారికి మోక్షము కలుగునన్వయు(ఇది "ఇతర క్షరణాధికరణ" 

విషయము)  

ఇత్త ఇహ్- ఇట్లృ ఈ నాలవో అధ్యా యపు క్రథమ పాద్మున క్కమముగా  

కథితమ్- సూక్తక్తరులచ్ఛ క్రత్తపాదిాంరరడినది. 

ఇక, ఈ జ్ఞశ్చృకమునాందు, చతురాాధ్యా య క్రథమపాద్మున వివిధ అధికరణముల రవమును అత్త 

సాంక్గహ్ముగా క్రసిావిాంరచూ, జ్ఞ మామన్ దేిక్త్యలు, ఈ క్రథమపాద్మును ముగ్నాంరరనాే రు. 

 

 క్రహోమ పాసనము ఒక సారి కనే  అధికముగా చ్ఛయరడద్గ్ననద్న్వయును(ఇది "ఆవృతిా ధికరణము" 

యొకక  రవము) "అహ్మ్" అను "అహ్ాంక్గహ్ణము"చ్ఛ క్రహోమ పాసనమాందు తన అాంతరాతమ గా 

రరమతమ  చిాంతన చ్ఛయవలయునన్వయు(ఇది "ఆతమ తోవ పాసనాధికరణము" యొకక  రవము) 

 క్రీక్యపాసనమునాందు " అహ్మ్" అను బుదిన్్వ కల ోయుాండరాద్న్వయు (ఇది "క్రీక్తధికరణము" 

యొకక  రవము), యజనమునక్త్య అాంగమైన ఉదీథోాదులయాందు ఆదితుా న్వ ద్ృష్టటన్వ కల ో

యుాండవలెనన్వయు(ఇది "ఆదితా్య దిమతా ధికరణము" యొకక  రవము) ఉపాసనమును జ్ఞస్తరామైన 

సుఖ్యసనముపై కూరుచ ాండి చ్ఛయవలయునన్వయు(ఇది "ఆస్నాధికరణము" యొకక  రవము) ఈ 

క్రహోమ పాసనమును క్రత్తకి యునే ాంతవరకూ అనుదినమూ చ్ఛయురనే యుాండవలెనన్వయు(ఇది 

"ఆక్రయాణాధికరణము" యొకక  రవము) ఉపాసనమును ఆరాంభిాంరటక్త్య ముాందుగా చ్ఛస్తన 

పారములు, ఉతరిక్తలమున చ్ఛస్తన పారములును నాశమును, అశే ృషమును క్కమముగా 

పాందునన్వయు(ఇది "తద్ధిగమధికరణము" యొకక  రవము) 

ఈ అధికరణముచ్ఛతనే "ఇతరాధికరణము" యొకక  రవమును సూచిాంచి, అట్ల 
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తరువాత "అనారర ్క్తరాా ధికరణము" అను అధికరణమున పుణా , పారముల ఫలము న్వరచ టక్త్య 

ఆరాంభమైన కరమ ల విషయమున ఫలమును అనుభవిాంచిననే అవి నాశనమగునన్వయు(ఇది 

"అనారరక్్తరాా ధికరణ" విషయము) ఉపాసనపు అభివృదిక్ై తమ తమ వరాాక్శమ ధరమ ములను 

ఆచరిాంచ వలెనన్వయు(ఇది " అగ్నే హోక్త్యధికరణ" విషయము) ఆయా అధిక్తరులు వారు 

ఆచరిాంచిన క్పారర ్ కరమ ల ఫలములను అనుభవిాంచి ముగ్నాంచిన క్తలముననే వారికి మోక్షము 

కలుగునన్వయు(ఇది "ఇతర క్షరణాధికరణ" విషయము) అన్వ 

ఇట్లృ ఈ నాలవో అధ్యా యపు క్రథమ పాద్మున క్కమముగా  

సూక్తక్తరులచ్ఛ క్రత్తపాదిాంరరడినది. 

ఇాంతటితో చతురాాధ్యా యమున "క్రథమపాద్ము" ముగ్నస్తనది. 

||చతురాాధా్య యము- దిో తీయపాదము|| 

 

||అవత్యర్చక|| 

 

475. నితా తో  స్థజనతో పూర్ో ః నిపుణమభిహితాం జ్జవతతిో ాం దిో తీయే 

475. నితా తో  స్థజనతో పూర్ో ః నిపుణమభిహితాం జ్జవతతోి ాం దిో తీయే 

ాగరాా దౌ చ ఖేదో జగదటవిమహ్మ ాాంఘికసాా థగీతః| 

విద్ఘా రాంభావసానావధి యది రరాం ధా్య తురరాా ాం తదుకమి్ 

ప్పారబ్ధసాా వసానే వపుర్చహ జహత్వ గతుా రప్కాాంతమాహ|| 

ఈ జ్ఞశ్చృకమున, రాండవ మరియు మూడవ అధ్యా యములాందు చెరప రడిన విషయములక్త్య నాలవో 

అధ్యా యమున ఈ రాండవ పాద్ములో నునే  విషయమునక్త్య గల సాంరాంధము 

న్వరూ్ాంచరడురనే ది.  

 

న్వతా తవ  జ్ఞజనతవ పూర్వ ః- న్వతా తవ , జ్ఞ న తృత్యవ ది క్రధ్యనమైన గుణములతో కూడిన 

 జీవతతివ ాం- జీవాతమ సవ రూరము 

దివ ీయే- దివ ీయాధ్యా యమునాందు  

న్వపుణమభిహితమ్- సప షటముగా క్రత్తపాదిాంచరడినది. 
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జగద్టవిమహ ాాంఘికసా - భూలోక, సవ రలోోకములను మహరణా మున త్తరుగాడు  జీవాతమ  యొకక  

ాగరాా దౌ- ాక్గద్ఘవస,ా సవ పేా వస,ా సుషురిా వస,ా ముగ్ావస ాఇతా్య ది అవసలాలో 

ఖ్యద్శచ - దుఃఖ్యనుభవము 

అథ- తృీయాధా్య యమునాందు క్రథమ, దివ ీయపాద్ములలో  

గీతః- చెరప రడినది. 

రరమ్- ఇక ముాందు వరచ  శాత్రస ిరగమున 

ధా్య తుః- ఉపాసక్త్యన్వకి 

అరాా మ్- అపేక్షితమైన 

యత్ విదా్ఘ రాంరవసానావధి- ఉపాసనారాంభము చ్ఛయుటచ్ఛ, క్పారాంభిాంచిన ఉపాసనము 

ముగ్నయువరకూ మధా క్తలమున ఏమేమి త్లుర వలెనో   

తద్్ ఉకమి్- అది అాంతయూ చెరప రడినది. 

క్పారరస్ా - ఫలమున్వరచ టక్త్య ఆరాంభమైన కరమ  యొకక  

అవసానే- ఫలమును అనుభవిాంచి ముగ్నాంచిన ్ద్ర 

ఇహ్- ఈ లోకమున 

 వపురిహ్ జహ్తః- కరమ క్రయుకమిుగా వచిచ న శరీరమును రరితా జాంర జీవాతమ  యొకక  

గతుా రక్క్తాంత్తమ్- క్రయాణపు క్పారాంభమును  

ఆహ్- ఇక ముాందు సూక్తక్తరులు క్రత్తపాదిాంరరనాే రు. 

ఈ జ్ఞశ్చృకమున, రాండవ మరియు మూడవ అధ్యా యములాందు చెరప రడిన విషయములక్త్య నాలవో 

అధ్యా యమున ఈ రాండవ పాద్ములో నునే  విషయమునక్త్య గల సాంరాంధము 

క్రసిావిాంచరడురనే ది.  

 

 న్వతా తవ , జ్ఞ న తృత్యవ ది క్రధ్యనమైన గుణములతో కూడిన జీవాతమ సవ రూరము 

దివ ీయాధ్యా యమునాందు  సప షటముగా క్రత్తపాదిాంచరడినది. భూలోక, సవ రలోోకములను 

మహరణా మున త్తరుగాడు  జీవాతమ  యొకక  

ాక్గద్ఘవస,ా సవ పేా వస,ా సుషురిా వస,ా ముగ్ావస ాఇతా్య ది అవసలాలో 

 దుఃఖ్యనుభవము 
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 తృీయాధ్యా యమునాందు క్రథమ, దివ ీయపాద్ములలో  

చెరప రడినది. 

 ఇక ముాందు వరచ  శాత్రస ిరగమున ఉపాసక్త్యన్వకి 

అపేక్షితమైన ఉపాసనారాంభము చ్ఛయుటచ్ఛ, క్పారాంభిాంచిన ఉపాసనము ముగ్నయువరకూ 

మధా క్తలమున ఏమేమి త్లుర వలెనో   

అది అాంతయూ చెరప రడినది. ఫలమున్వరచ టక్త్య ఆరాంభమైన కరమ  యొకక  

ఫలమును అనుభవిాంచి ముగ్నాంచిన ్ద్ర 

ఈ లోకమున 

 కరమ క్రయుకమిుగా వచిచ న శరీరమును రరితా జాంర జీవాతమ  యొకక  క్రయాణపు క్పారాంభమును  

ఇక ముాందు సూక్తక్తరులు క్రత్తపాదిాంరరనాే రు. 

476. వరాా్మ  వైరాగా పాదే తనుకరణగణక్షోజ ఈదృక్ తథాి 

476. వరా్మా  వైరాగా పాదే తనుకరణగణక్షోజ ఈదృక్ తథాి 

ప్బ్హమ జనసాా ి కాే జవత్త మృత్తర్చత్త స్థజనరయిేsప్త్యనుబ్ాంధ్ః| 

తస్ా ప్త్యర ాంతౌ విశేష్ాం కథయితుముచిత్య చ్చప్త సాధ్యరణోక్తఃి 

మధేా  విదా్ఘ ఫల్పనాాం మరణమి వదన్ తప్తా్త యాం చిాంతా మాహ|| 

ఈద్ృక్- ఇటిట దుఃఖ్రూరమైన  తనుకరణగణక్షోభః- శరీరేాంక్దియముల సమూహ్ము యొకక  ఏ 

ఉద్ర్ణ వాా పారమునే దియో అది  

వైరాగా పాదే వరాా ః- "తద్ాంతర క్రత్తరతిౌ" అన్వ ఆరాంభమైన మూడవ అధ్యా యపు మొద్టి 

పాద్మునాందే క్రత్తపాదిాంరరడవలెను.  తథా్- అట్లృ అచచ టనే చెరప రడ వలస్త యునే న్మ,  

క్రహ్మ జనసాా ్- క్రహోమ పాసక్త్యన్వకి కూడ 

 క్తలే మృత్తః భవత్త- అతడు ఎాంత మహనురవుడైనను క్పారమిైన క్తలమున మరణము 

సాంభవిాంచియే ీరుననునది 

 జ్ఞజనరయిే- త్లుపుటకై 

అక్త్యనురాంధః- ఈ చతురాాధ్యా యమున దివ ీయపాద్మునాందు మరణము యొకక  విచారము 

తద్నురాంధముగా క్రసిావిాంచరడురనే ది.  

తస్యా క్త్యక ాంతౌ- క్రహోమ పాసక్త్యడు శరీరమును వద్ల పోవు క్తలమున   
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విశేషాం- విశేషమైన మూరనా్ నాడి ద్ఘవ రా జీవుడు  న్వరమోిాంరట ఇతా్య ది విశేష్టాంశములను 

కథయితుమ్- క్రత్తపాదిాంరటక్త్య 

అక్త- ఈ క్రకరణమున సాధ్యరణోకిఃి చ ఉచిత్య- క్రహోమ పాసక్త్యన్వకినీ, ఉపాసక్త్యడు క్తన్వవాన్వకినీ 

మరణము సమనముగనే యుాండునన్వ చెపుప ట ఉచితమై యునే ది. విదా్ఘ ఫలానాాం మధాే - 

ఉపాసనాఫలమైన ఉతరి పూరావ ఘముల అశే ృష, వినాశ, అరిచ రాదిగమన, క్రహ్మ క్పా్రిూరమైన 

ఉపాసనాఫలములను చెపుప నపుడు మధా లో దివ ీయ పాద్మున మరణమ్ వద్న్- మరణమున్మ 

సూక్తక్తరులు క్రత్త పాదిాంచి  

తక్త్తప యాం చిాంతా మహ్- ఉపాసనమునక్త్య మరణము కూడ క్్యమగుట చ్ఛత అదియున్మ 

ఫలక్యటి యాందు చ్ఛరుట వలన త్లస్తకొన వలస్తనదేనన్వ చెపుప రనేా రు. 

ఫలాధ్యా యములో, దుఃఖ్రజనమన్వ చెరప రడు మరణము కూడా క్రసిావిాంచతగునా యన్వన, ఆ 

మరణము కూడా క్రహోమ పాసక్త్యన్వకి ఫలక్యటి యాందు చ్ఛరునదియే, సాంతోషద్ఘయకమే 

ననురనేా రు జ్ఞ మామన్ దేిక్త్యలు  ఈ జ్ఞశ్చృకములో.  

 

ఇటిట దుఃఖ్రూరమైన  శరీరేాంక్దియముల సమూహ్ము యొకక  ఏ ఉద్ర్ణ వాా పారమునే దియో అది 

"తద్ాంతర క్రత్తరతిౌ" అన్వ ఆరాంభమైన మూడవ అధ్యా యపు మొద్టి పాద్మునాందే 

క్రత్తపాదిాంరరడవలెను. అట్లృ అచచ టనే చెరప రడ వలస్త యునే న్మ,  క్రహోమ పాసక్త్యన్వకి కూడ 

అతడు ఎాంత మహనురవుడైనను క్పారమిైన క్తలమున మరణము సాంభవిాంచియే ీరుననునది 

త్లుపుటకై ఈ చతురాాధ్యా యమున దివ ీయపాద్మునాందు మరణము యొకక  విచారము 

తద్నురాంధముగా క్రసిావిాంచరడురనే ది.  

 క్రహోమ పాసక్త్యడు శరీరమును వద్ల పోవు క్తలమున   విశేషమైన మూరనా్ నాడి ద్ఘవ రా జీవుడు  

న్వరమోిాంరట ఇతా్య ది విశేష్టాంశములను క్రత్తపాదిాంరటక్త్య ఈ క్రకరణమున  క్రహోమ పాసక్త్యన్వకినీ, 

ఉపాసక్త్యడు క్తన్వవాన్వకినీ మరణము సమనముగనే యుాండునన్వ చెపుప ట ఉచితమై యునే ది.  

ఉపాసనాఫలమైన ఉతరి పూరావ ఘముల అశే ృష, వినాశ, అరిచ రాదిగమన, క్రహ్మ క్పా్రిూరమైన 

ఉపాసనాఫలములను చెపుప నపుడు మధా లో దివ ీయ పాద్మున  మరణమున్మ సూక్తక్తరులు 

క్రత్త పాదిాంరట ఏలనన,   ఉపాసనమునక్త్య మరణము కూడ క్్యమగుట చ్ఛత అదియున్మ 

ఫలక్యటి యాందు చ్ఛరుట వలన త్లస్తకొన వలస్తనదేనన్వ చెపుప రనేా రు. 

"క్పాయేణ అకృత కృతా త్యవ త్ మృతోా ః ఉదీవ జతే జనః"| కృతకృతా్య ః క్రీక్షాంతే మృతాు మ్ 

క్్యమివాత్తథిమ్||" అన్వ చెరప రడిన విధముగా మరణము కూడ ఉపాసనాన్వషోులక్త్య 

క్్యమైనద్గుటచ్ఛత ఫలక్యటి యాందు చ్ఛరునన్వ రవము. 

477. వృతి్తః వాగాదికాం వా కో చన జజతు సాంరతి్త మనా ప్కమాాం వా 

477. వృతి్తః వాగాదికాం వా కో చన జజతు సాంరతి్త మనా ప్కమాాం వా 

ప్శుతాై వోక ిప్కమాాం వా నహి ఫలమిహ తచిి ాంతనసేా త్త చేని | 
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సాంరతాి్య మిా న మీదృప్కర మనియత్తయుతాం యుజా తే న హా పారమా్ 

తసామ త్ తచిి ాంతనాం కోా పుా రక్త్యరుత ఇత్త స్థసాారా మేతదా థారహమ్|| 

క్శుత్త యాందు చెరప రడినట్లృ ఉక్త్యక ాంత్త సాంభవిాంచవరచ ను. అథవా, వేరు విధముగా కూడ 

క్తవరచ ను. క్రహోమ పాసన గొరప ద్నముచ్ఛ మూరనా్ నాడి నుాండి జీవాతమ  ఉక్తక మణమును, 

అరిచ రాదిగమనము క్రహోమ పాసక్త్యన్వకి తరప క సాంభవిాంరవరచ ను. క్తన్వ, తదివ చారముచ్ఛ 

మనక్తమి క్రయోజనము అన్వన ఆ క్రశే క్త్య  ఈ జ్ఞశ్చృకమున సమధ్యనము చెరప రడురనే ది. 

వాక్త్యక  ఇతా్య ది ఇాంక్దియములు వాా పారము అథవా భూతసూక్షమ ములు 

ఏద్ధ ఒక వసిువునాందు 

 క్శుత్త యాందు చెరప రడన్వ ఇాంకొక క్కమము నాందు క్తన్వ లేద్ఘ 

క్శుత్త యాందు చెరప రడిన క్కమముననే క్తన్వ 

లయమును పాంద్వరచ ను. 

 ఈ పాద్మున ద్ఘన్వన్వ విచారిాంరట యాందు ఎాంతయూ క్రయోజనముాండదు.  

అన్వ ఇట్లృ శాంకిాంరట యుకమిు క్తదు.  ఈ విధమైన క్కమన్వయమము వలన యుకమిైన వాగాది 

ఇాంక్దియములు లయమగునన్వ క్రత్తపాద్నము అనగా "అసా  క్రయతో వాక్ మనస్త సాంరదా్ తే, 

మనః క్పాణే, క్పాణః తేజః రరసాా ాం దేవత్యయామ్" అను క్కమములో క్శుత్త యాందు చె ప్ నది 

న్వరరకాముగా చెరప రడినది క్తదు కద్ఘ! 

పైన చెరప రడిన క్తరణముగా 

క్శుత్త యాందు చెరప రడిన ఉక్త్యక ాంత్త విచారము  

యథా యోగా మైనది. ఇది యాంతయు ఉపాసనాన్వషప త్త ి మునే గు వాటియాందుఎచచ ట నైనను ఒక 

చోట ఉరకరిాంరనన్వ జ్ఞసాా్ాంచరడ వలస్త యునే ది. 

క్శుత్తయాందు క్రత్తరనే మైన విషయమును న్వరరకామన్వ రవిాంచరాదు. అరిచ రాది మరియు 

ధూమది గతుల యాందు జీవుడు పోవుటను చిాంతన చ్ఛయవలెనన్వ భగవదీతో యాందు "నైతే సృీ 

పార ాానన్ యోగీముచా త్త కశచ న" అన్వ చెరప రడినది. గత్తచిాంతన యొకక  కథనము ఉక్త్యక ాంత్త 

చిాంతనకూ ఉరలక్షణమగును. 

478. జ్జవాం యే నితా ముకాిం నిజగదురథవా జ్జవత్వ ముక్తమిాహుః 

478. జ్జవాం యే నితా ముకాిం నిజగదురథవా జ్జవత్వ ముక్తమిాహుః 

తతిజలాా్ప రార ప్రచలత నిగమప్గామ సాంక్షోజశాాంతైా | 
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ఉకిాో  ప్పారబ్ధకారా ాం విదుష్ట చ ఫలవత్ ప్పాయణాం చ్చప్త తులా మ్ 

నాడీభేదప్రవేశ్మ ప్రజృత్త సమధికాం వక్షా త్త ప్బ్హమ గతైా || 

యే- సాాంఖ్యా లు, అద్వవ తవాదులు మునే గువారు 

జీవాం న్వతా ముకాిం న్వజగదుః- జీవాతమ  రద్ద్్శ యాందు కూడ ఎలృపుప డూ ముకి్త్యడన్వ చెప్పప ద్రు.  

అథవా జీవతో ముకిమిహః- అథవా తతివ నా నము సాంరనే మైనపుడు జీవున్వకి ఈ దేశమునాందే 

ముకి ికలోును, అతడు జీవనుమ కి్త్యడన్వ చెప్పప ద్రు.  

తతజిలిోప రార క్రచలత- వారి వారి మత్యనుసారముగా వా రాాలారమును చ్ఛస్త క్శుతా రమాును 

భాంగరరరటక్త్య క్రచలతమైన  న్వగమక్గామ సాంక్షోభశాాంతా - విరుద్గ్త్తన్వ కల,ో వేద్సాంక్షోభమును 

ప్పాంచెడువారి సమసా ను తగ్నాోంరటక్త్యను, ద్ఘన్వన్వ న్వవరిాింరటక్త్యను,  

విదుష్ట చ క్పారరక్్తరా ాం ఫలవత్-  క్రహోమ పాసక్త్యన్వకి ఫలమున్వరచ టక్త్య ఆరాంభమైన కరమ ము 

ఫలక్రద్మే అగును. అది త్యనుగా నిాంచదు అను అరమాును,  

అక్త- క్రహోమ పాసక్త్యన్వ గురిాంచి 

క్పాయణాం చ తులా మ్- ఉక్తక మణాదులు సమనము అను అరమాును, 

ఉకి్తవ - క్రత్తపాదిాంచి 

క్రహ్మ గతా - క్రహ్మ క్పా్కిి 

నాడీభేద్క్రవేశ క్రభృత్త- మూరనా్ నాడి అను విిషటమైన నాడి క్రవేశము ఇతా్య దులు సమధికాం- 

క్రహోమ పాసక్త్యన్వకి అధికముగా నుాండునను విషయమును 

వక్షా త్త- ఇక ముాందు సూక్తక్తరులు క్రత్తపాదిాంరరనాే రు. 

సాాంఖ్యా లు, అద్వవ తవాదులు మునే గువారు జీవాతమ  రద్ద్్శ యాందు కూడ ఎలృపుప డూ ముకి్త్యడన్వ 

చెప్పప ద్రు. అథవా తతివ నా నము సాంరనే మైనపుడు జీవున్వకి ఈ దేశమునాందే ముకి ి కలోును, 

అతడు జీవనుమ కి్త్యడన్వ చెప్పప ద్రు. ఇట్లృ వారి వారి మత్యనుసారముగా వా రాాలారమును చ్ఛస్త 

క్శుతా రమాును భాంగరరరటక్త్య విరుద్గ్త్తన్వ కల,ో వేద్సాంక్షోభమును ప్పాంచెడువారి సమసా ను 

తగ్నాోంరటక్త్యను, ద్ఘన్వన్వ న్వవరిాింరటక్త్యను,  

క్రహోమ పాసక్త్యన్వకి ఫలమున్వరచ టక్త్య ఆరాంభమైన కరమ ము ఫలక్రద్మే యగును, అది త్యనుగా 

నిాంచదు అను విషయమును, క్రహోమ పాసక్త్యన్వ గురిాంచి ఉక్తక మణాదులు సమనము అను 

విషయమును, క్రత్తపాదిాంచి క్రహ్మ క్పా్కిి మూరనా్ నాడి అను విిషటమైన నాడీ క్రవేశము 

ఇతా్య దులు క్రహోమ పాసక్త్యన్వకి అధికముగా నుాండునను విషయమును 

 ఇక ముాందు సూక్తక్తరులు క్రత్తపాదిాంరరనాే రు. 
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479. ఆయుసాీ మామనిష్ధ టర్చహ బ్హుభిరసావాతమ నః ప్పేక్షా  యోగీ 

479. ఆయుసీా మామనిష్ధ టర్చహ బ్హుభిరసావాతమ నః ప్పేక్షా  యోగీ 

యతుర రాా దో యచి  పుప్త ప్రజృత్తషు నహి తత్ తరర ా మప్తేతా నుక్తఃి| 

గీత్యదిష్ో నిా కాే యదగణి తది ప్పాచా  యోగ ప్రకారే 

తతిప్తా్య పాా ను రూపే నియతమిత్త యథా పూరో ధీరప్త భావాా || 

అస్త యోగీ- ఇచచ ట చెరప రడు ఉపాసక్త్యడు 

ఇహ్- ఈ శరీరమున 

రహభిః అన్వష్ధ టః- అనేక విధములైన దేహ్ విశే ృషమును 

ఆయుస్స మన్- శరీర సాంరాంధ న్వవృత్త ిసమయమును 

క్పేక్షా - బ్దగుగా త్లస్తన వాడై 

యత్- ఏ క్పాయ చి త ిద్ఘనాదులను చ్ఛయవలయునో హిత్యనుశాసనమును చ్ఛయవలెనో 

తత్ న హి తరక ా మ్- ద్ఘన్వన్వ అాంతటినీ చిాంతన చ్ఛయనకక రలేదు. 

ఇత్త- ఆ క్తరణము వలన 

 అక్త అనుకిఃి- ఇచచ ట వాటి క్రత్తపాద్నను చ్ఛయలేదు. ఉపాసక్త్యడు అనుదినమూ దేన్వన్వ చిాంతన 

చ్ఛయవలెనో ద్ఘన్వనే ఇచచ ట చెరప రడినది తరప  అాంతా క్తలమున చెరప వలస్తనది చెరప లేదు. 

గీత్యదిషు- భగవదీతో్యదుల యాందు 

అనిా క్తలే- దేహవసాన సమయమున  

యద్గణి- ఏ చిాంతనమును రరిగణిాంచిర్మ అనగా భగవదీతో అషటమధ్యా యమున 

ఐశవ రా క్తముక్త్యలు, అక్షర యాథాత్యమ ా రాులు, భగవచచ రణారాులు అను అధిక్తరులక్త్య 

వేదా్ మైనదియూ ఉపాదేయమైనదియూ క్రత్తపాదిాంచిర్మ  

తద్్- అది కూడ ఇచచ ట చెరప రడలేదు. అది 

తతకి్త్యప పాా ను రూపే- ఆయా క్పారా ములక్త్య అనురూరమైనటిట  

క్పాచా  యోగక్రక్తరే- మొద్ట చెరప రడిన యోగవిశేషముననే  న్వయతమ్- న్వర్ారితమైనది.  

అక్త- ఈ ముముక్షువునక్త్య విషయము క్తక్త్యనే న్మ 
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యథా పూరవ ధీః రవాా - ఉపాసనమును ఆరాంభము చ్ఛస్తన ్ద్ర చ్ఛయు అవిచిా నే మైన 

అనుసాంధ్యనమును సాధిాంచవలెనన్వ ఇచచ ట చెరప రడురనే ది. 

ఇచచ ట చెరప రడు ఉపాసక్త్యడు ఈ శరీరమున అనేక విధములైన దేహ్ విశే ృషమును 

శరీర సాంరాంధ న్వవృత్త ి సమయమును బ్దగుగా త్లస్తన వాడై ఏ క్పాయ చి త ి ద్ఘనాదులను 

చ్ఛయవలయునో, హిత్యనుశాసనమును చ్ఛయవలెనో ద్ఘన్వన్వ అాంతటినీ చిాంతన చ్ఛయనకక రలేదు. 

ఆ క్తరణము వలన 

 ఇచచ ట వాటి క్రత్తపాద్నను చ్ఛయలేదు. ఉపాసక్త్యడు అనుదినమూ దేన్వన్వ చిాంతన చ్ఛయవలెనో 

అదియే ఇచచ ట చెరప రడినది తరప  అాంతా క్తలమున చెరప వలస్తనది చెరప రడలేదు. 

భగవదీతో్యదుల యాందు 

దేహవసాన సమయమున  

ఏ చిాంతనమును రరిగణిాంచిర్మ అనగా భగవదీతో అషటమధ్యా యమున ఐశవ రా క్తముక్త్యలు, అక్షర 

యాథాత్యమ ా రాులు, భగవచచ రణారాులు అను అధిక్తరులక్త్య వేదా్ మైనదియూ ఉపాదేయమైనదియూ 

క్రత్తపాదిాంచిర్మ  

 అది కూడ ఇచచ ట చెరప రడలేదు. అది 

ఆయా క్పారా ములక్త్య అనురూరమైనటిట మొద్ట చెరప రడిన యోగవిశేషముననే  న్వర్ారితమైనది. 

ఇచచ ట ఉపాసనమును ఆరాంభము చ్ఛస్తన ్ద్ర చ్ఛయరడు అవిచిా నే మైన అనుసాంధ్యనమును 

సాధిాంచవలెనన్వ చెరప రడురనే ది. 

ఇాంతటితో చతురాాధ్యా యము-దివ ీయపాద్ము అవత్యరిక ముగ్నస్తనది. 

||వాగధికరణము||4-2-1|| 

 

||సూ.|| వాజమ నసి దరశ నాచి ాాచి ||4-2-1|| 

 

వాక్- వాగ్నాంక్దియము  

మనస్త- మనసుస నాందు 

(సాంరదా్ తే- చ్ఛరురనే ది ఏలనన) 

ద్రశ నాత్- అట్లృ క్తనప డుట వలనను 
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శబా్దత్ చ- క్శుత్తక్రమణము వలనను 

 

క్మియమణున్వ(మరణిాంరవాన్వ) వాగ్నాంక్దియము మనసుస తో చ్ఛరురనే ది. ఇట్లృ లోకమున 

క్తనప డురనే ది. క్శుత్తయును అట్లృ చెపుప రనే ది.  

 

||సూ.|| అత ఏవ సరాో ణా ను||4-2-2|| 

 

అత ఏవ- వెనుక చె ప్ న క్తరణము వలననే 

సరావ ణి- సరేవ ాంక్దియములును  

అను- వాగ్నాంక్దియము వలెనే మనసుస తో కూడురనే వి.  

 

పూరవ సూక్తమున చెరప రడిన క్తరణముల వలననే, అన్వే  ఇాంక్దియములును వాగ్నాంక్దియము 

వలెనే మనసుస తో కూడురనే వి. 

ఫలాధ్యా యమైన ఈ చతురాాధ్యా యమున, క్రథమపాద్మున క్రహోమ పాసక్త్యన్వకి 

ఉపాసనానాంతరము ఆతన్వ పుణా , పారములు తొలగే క్రక్కియ వివరిాంచరడినది. ఇక, ఆ 

ఉపాసక్త్యడు తన మరణానాంతరము అరిచ రాదిమరమోున భగవక్త్యప ్నిాందు విధ్యనము ఈ 

దివ ీయపాద్మునాందు వివరిాంచరడురనే ది.  

 

పూరో రక్షము- 

 

ఛాంద్ధగాో రన్వషత్ లో  

"వాజమ నస్త సాంరదా్ తే"(ఛాం.6-8-6) అన్వ దేహ్మును వీడి రయలుదేరు ఉపాసక్త్యన్వ వాక్త్యక  

మనసుస లో సాంరత్తని్వ పాందునన్వ చెరప రడినది. "సాంరత్త"ి యనగా లయము పాందుట. 

క్తరా వసిువు క్తరణముననే లయమాందును. వాగ్నాంక్దియమునక్త్య మనసుస  క్తరణము క్తలేదు. కనుక 

ఇచచ ట "వాక్" అనగా వాగావ ా పారమను క్కియగా అరమాు చ్ఛస్తకొనవలెను. అనగా వాగావ ా పారము 

తత్యక రణమైన మనసుస లో లయమాందినట్లృ ఈ వాకా మునకరమాు.  
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సిద్ఘధ ాంతము-  

 

1. వాగావ ా పారమునక్త్య కూడ మనసుస  ఉపాద్ఘనక్తరణము క్తలేదు కనుక పైన చెరప రడిన 

పూరవ రక్షము క్త్యద్రదు. ఇచచ ట "సాంరత్త"ి శరమాునక్త్య "సాంయోగము"  అనగా "చ్ఛరిక" అన్వ అరమాు. 

కనుక, పైన చెరప రడిన క్శుత్తవాకా మునక్త్య వాగ్నాంక్దియము మనసుస తో చ్ఛరురనే ద్న్వ అరమాు. 

 

2. "తసమ సదురశాాంతతేాః పునరా వాం ఇాంక్దియైః మనస్త సాంరదా్ మనైః యచిచ త ి

తేనైషక్పాణమయాత్త" (క్ర.ఉ.3-9,10)(ఆ క్తరణముచ్ఛ మరణిాంరనపుడు వేడి తగ్ననోవాడై, మనసుస తో 

చ్ఛరిన ఇాంక్దియములతో ఏ ఫలమును క్యరనో, తత్యక రణముగా పునరనిమ కై జీవుడు క్పాణవాయువును 

పాందురనేా డు) అను వాకా ము వలన, అన్వే  ఇాంక్దియములును కూడ వాగ్నాంక్దియము వలెనే 

మనసుస తో చ్ఛరురనే వి. 

480. కరమ నా నాక్షవరా్మ మనసి న విలయాం యాతా తతా ాంజవతో్య త్ 

480. కరమ నా నాక్షవరా్మ మనసి న విలయాం యాతా తతా ాంజవతో్య త్ 

తదో ృతిేః త్యదధీనాా త్ తదురరత్తమిహ ప్పాహ సాంరతి్తశ్మబ్ఃా| 

ఇతేా తనిో రరని ాం తదుజయవిలయే చోదా నిసిారసామాా త్ 

సాంరతి్తః స్థశే ృష్మాప్తాం కరణవిష్య వాకా బ్మాుఖ్ా తో  సిద్ధ ధ ా || 

ఈ అధికరణమున క్రహ్మ విదా్ధ పాసక్త్యడు దేహ్వినాశమును పాందునపుడు ఉక్త్యక ాంత్త గత్త 

ఉరక్కమమున ఏ ఫలముాండునో అది విచారిాంచరడురనే ది. 

 

 కరమ నానాక్షవరఃో- కరేమ ాంక్దియ, జ్ఞ న నేాంక్దియముల సాంఘాతము  మనస్త- మనసుస నాందు 

న విలయాం యాత్త- లయమును పాంద్దు. ఏలననగా 

అతతస ాంభవత్యవ త్- ఇాంక్దియములు మనసుస నుాండి ఉతప నే మగుట లేదు. మనసుస నుాండి 

ఉతప నే మైనచో అట్లృ మనసుస నాందు లయమగునన్వ చెపుప ట సాధా మగును.  

తద్వ ృతేఃి- ఇాంక్దియముల వాా పారములు  

త్యద్ధీనాా త్- మనసుస నక్త్య అధీనమై యుాండుట వలన  తదురరత్తమ్- ఇాంక్దియముల 

వాా పారముల లయమును  

ఇహ్- ఈ క్శుత్త వాకా మున  
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 సాంరత్తశిరఃా- "సాంరదా్ తే" అనునపుడునే  "సాంరత్త"ి శరమాు  

క్పాహ్- క్రత్తపాదిాంరను. 

ఇతేా తనేో రరనే ాం- అన్వ ఇట్లృ ఆశాంకిాంరట అయుకమిు. తదుభయవిలయే- మనసుస నాందు 

ఇాంక్దియములు లయమైనను అథవా ఇాంక్దియవాా పారములు లయమైనను 

చోదా్ న్వసిారసామా త్- క్తరా తవ ము లేక్త్యాండుట వలన మనసుస  లయము క్తదు అను ఆక్షేరమునక్త్య 

రరిహరము రాండు విధములాందున్మ సమనమై యుాండుట వలన కరణవిషయ వాకా రమాుఖా్ తవ  

స్తద్ధ్ా - ఇాంక్దియములను చెప్పప డు "వాక్" శరమాుఖా్య రసా్తది ్సాంభవిాంరటక్త్య 

సాంరత్తఃి జ్ఞశే ృషమక్తమ్- సాంరత్త ిఅను శరమాు యొకక  అరమాు "సాంయోగ" రూరమైన "సాంశే ృషమే" 

నన్వ క్గహిాంచవలెను. 

కరేమ ాంక్దియ, జ్ఞ న నేాంక్దియముల సాంఘాతము మనసుస నాందు 

 లయమును పాంద్దు. ఏలననగా ఇాంక్దియములు మనసుస నుాండి ఉతప నే మగుట లేదు. 

మనసుస నుాండి ఉతప నే మైనచో అట్లృ మనసుస నాందు లయమగునన్వ చెపుప ట సాధా మగును.  

ఇాంక్దియముల వాా పారములు  

మనసుస నక్త్య అధీనమై యుాండుట వలన  ఇాంక్దియముల వాా పారముల లయమును ఈ క్శుత్త 

వాకా మున "సాంరదా్ తే" అనునపుడునే  "సాంరత్త"ి శరమాు  క్రత్తపాదిాంరను. 

ఇట్లృ ఆశాంకిాంరట అయుకమిు. మనసుస నాందు ఇాంక్దియములు లయమైనను అథవా 

ఇాంక్దియవాా పారములు లయమైనను క్తరా తవ ము లేక్త్యాండుట వలన మనసుస  లయము క్తదు 

అను ఆక్షేరమునక్త్య రరిహరము రాండు విధములాందున్మ సమనమై యుాండుట వలన  

ఇాంక్దియములను చెప్పప డు "వాక్" శరమాుఖా్య రసా్తది ్సాంభవిాంరటక్త్య సాంరత్త ిఅను శరమాు యొకక  

అరమాు "సాంయోగ" రూరమైన "సాంశే ృషమే" నన్వ క్గహిాంచవలెను. కనుక, వాగ్నాంక్దియము మనసుస తో 

చ్ఛరురనే ద్న్వ ఈ క్శుత్త వాకా మునకరమాుగా క్గహిాంచవలెను. 

వాగ్నాంక్దియము మనసుస నాందు సాంయోగరూరమైన లయమును పాందునను అరమాు 

క్శుత్తయాందునే  "సాంరదా్ తే" అను శరపాు ముఖా్య రమాగును. పూరవ రక్షి ఇాంక్దియముల 

వాా పారములు లయమగును, ఇాంక్దియములు లయము క్తవు, ఏలననగా ఇాంక్దియములు 

మనోజనా ములు క్తవు అన్వ వెప్పప ద్రు. క్తన్వ ఈ రాండు రక్షములాందును ఇాంక్దియముల క్తరా ము 

క్తాలదు అనునది సమనమే అగును. అట్లృ వా తా్య సము లేక్త్యాండుట వలన క్శుత్త యాందు వరచ  

"సాంరదా్ తే" అను శరమాునక్త్య సాంయోగరూరమైన సాంశే ృషమన్వ అరమాు క్గహిాంరటయే యుకమిు. 

ఇాంతటితో "వాగధికరణము" ముగ్నస్తనది. 

||మనోsధికరణము||4-2-2|| 
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||సూ.||తనమ నః ప్పాణ ఉతిరాత్||4-2-3|| 

 

ఉతరిాత్- ఉతరివాకా ము వలన 

తత్- ఇాంక్దియసాంయుకమిగు 

మనః- మనసుస  

క్పాణే- క్పాణమునాందు 

(సాంరదా్ తే- కూడురనే ది) 

 

ఇాంక్దియసాంయుకమిగు మనసుస  క్పాణముతో కూడురనే ది. 

"మనః క్పాణే" అను ఛాంద్ధగాో రనషద్ఘవ క్తా రమాు(ఛాం.6-8-6) ఇచచ ట వివరిాంరరడురనే ది. 

 

పూరో రక్షము- 

 

"అనే మయాం స్యమా  మనః"(ఛాం. 6-6-5) అను వాకా ము వలన మనసుస నక్త్య అనే ము 

ఉపాద్ఘనక్తరణమన్వ త్లయురనే ది. అనే ము రృథీవ తతివ పు విక్తరము. " త్య అనే మసృజాంత" 

(ఛాం.6-2-4) అను వాకా ము వలన జలతతివ ము అనే మనరడు రృథివ న్వ సృజాంచినద్న్వయు, 

"అపోమయక్పాణః" (ఛాం.6-6-5)అను వాకా ము వలన క్పాణము జలతతివ ము నుాండి 

సృజాంరరడురనే ద్న్వయు త్లయురనే ది. కనుక, "మనసుస  క్పాణములో సాంరత్తని్వ 

పాందురనే ద్న్వన" మనసుస  ద్ఘన్వ ఉపాద్ఘనక్తరణమైన రృథీవ తతివ మునక్త్య మూలమైన 

క్పాణమునక్త్యపాద్ఘనమైన జలతతివ ముతో లయమునాందురనే ద్న్వ అరమాు. 

 

సిద్ఘధ ాంతము- "అనే మయాం హి స్యమా  మనః, అపోమయః క్పాణః" అను వాకా ము వలన "మనసుస  

అనే ము వలన పోష్టాంచరడురనే ద్న్వయూ, క్పాణము జలము వలన 

పోష్టాంరరడురనే ద్న్వయూ త్లయురనే ది. ఇట్లృ, మనసుస  క్పాణమును చ్ఛరురనే ద్న్వయే " 

మనః క్పాణే" అను క్శుత్తవాకా మునకరమాు. 

481. అని సా్ కాిం వికార్మ మన ఇత్త మనసః ప్పాణసాంరతి్తవాకా్త  

481. అని స్ా కాిం వికార్మ మన ఇత్త మనసః ప్పాణసాంరతి్తవాకా్త  

ప్పాణసాా ాంభోమయతో్య త్ ప్రకృత్త వికృత్తత్య సాంజవాత్ తలృయోsస్థసిు| 
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మైవాం తతినమ యతో  ప్శుత్తరభిమనుతే తతిద్ఘపాా యనాం తైః 

ప్పాగో త్ సాంశే ృష్ మాప్తాం తత ఇహ హి మనః ప్పాణ ఇతా్య మనాంత్త|| 

మనః- మనసుస  

అనే సా - రృథివి యొకక  

విక్తరః- క్తరా మైనద్న్వ 

ఇత్త ఉకమి్- "అనే మయాం హి స్తమా  మనః" అనుచోట మయట్ క్రతా యక్రయోగముచ్ఛ 

క్రత్తపాదిాంచరడినది. (ఇచచ ట "మయట్" క్రతా యము "విక్తర" అరమాుతో ఉరయోగ్నాంచరడినది.) 

క్పాణసాా ాంభోమయత్యవ త్- "అపోమయః క్పాణః" అను క్శుత్త యాందు క్పాణము జలవిక్తరమన్వ 

చెరప రడుట చ్ఛత   

క్రకృత్త వికృత్తత్య సాంభవాత్- క్తరా క్తరణరవ సాంభవము వలన 

మనసః క్పాణసాంరత్తవిాకా్త - "మనః క్పాణే" అను క్పాణమునాందు మనసుస  సాంరతిును చెప్పప డు 

వాకా మున   

తలృయోsజ్ఞసిు- తనక్త్య క్తరణభూతమైన అనే ము ద్ఘవ రా క్పాణమునక్త్య క్తరణమైన జలమునాందు 

లయమగునన్వ 

మైవాం- ఇట్లృ అభిక్పాయరడుట యుకమిు క్తదు.  తతనిమ యతవ  క్శుత్తః- అనే మయతవ , 

అపోమయతవ , తేజ్యమయతవ ములను  చెప్పప డు క్శుత్త అనగా "అనే మయాం హి స్తమా  మనః, 

అపోమయః క్పాణః, తేజ్యమయీ వాక్" అన్వ చెప్పప డు క్శుత్త 

తః- అనే , జల, తేజసుస ల వలన 

 తతది్ఘపాా యనాం- మనసుస , క్పాణము, వాక్త్యక లక్త్య ఉరయుకమిైన పుష్టటనీయురనే ద్న్వ 

అభిమనుతే- అభిక్పాయ రడురనే ది. 

తతః- అాందువలన 

 ఇహ్ హి- ఈ అధికరణమున మనః క్పాణే ఇత్త- "మనః క్పాణే" అను వాకా మునను 

క్పాగవ త్- వెనుక "వాజమ నస్త" అను వాకా మునను 

సాంశే ృషమక్తమమనాంత్త- సాంయోగరూరమైన సాంరాంధము మక్తమే తరప  "లయము" అను 

అరమాు క్రత్తపాదిాంచరడుట లేదు. 

మనసుస  రృథివి యొకక  క్తరా మైనద్న్వ "అనే మయాం హి స్తమా  మనః" అనుచోట మయట్ 

క్రతా య క్రయోగముచ్ఛ క్రత్తపాదిాంచరడినది. (ఇచచ ట "మయట్" క్రతా యము "విక్తర" అను 



124 
 

అరమాుతో ఉరయోగ్నాంచరడినది.) "అపోమయః క్పాణః" అను క్శుత్త యాందు క్పాణము 

జలవిక్తరమన్వ చెరప రడుట చ్ఛత క్తరా క్తరణరవ సాంభవము వలన "మనః క్పాణే" అను 

క్పాణమునాందు మనసుస  సాంరతిును చెప్పప డు వాకా మున తనక్త్య క్తరణభూతమైన అనే ము 

ద్ఘవ రా క్పాణమునక్త్య క్తరణమైన జలమునాందు లయమగునన్వ ఇట్లృ అభిక్పాయరడుట యుకమిు 

క్తదు. అనే మయతవ , అపోమయతవ , తేజ్యమయతవ ములను  చెప్పప డు క్శుత్త అనగా "అనే మయాం 

హి స్తమా  మనః, అపోమయః క్పాణః, తేజ్యమయీ వాక్" అన్వ చెప్పప డు క్శుత్త అనే , జల, తేజసుస ల 

వలన మనసుస , క్పాణము, వాక్త్యక లక్త్య ఉరయుకమిైన పుష్టటనీయురనే ద్న్వ 

అభిక్పాయము వా కమిగురనే ది. 

అాందువలన 

ఈ అధికరణమున "మనః క్పాణే" అను వాకా మునను 

వెనుక "వాజమ నస్త" అను వాకా మునను సాంయోగరూరమైన సాంరాంధము మక్తమే తరప  "లయము" 

అను అరమాు క్రత్తపాదిాంచరడుట లేదు. 

ఇాంతటితో "మనోsధికరణము" ముగ్నస్తనది. 

||అధ్ా క్షాధికరణము||4-2-3|| 

 

||సూ.||స్sధ్ా క్షే తదురగమాదిజా ః||4-2-4|| 

 

సః- ఆ క్పాణము 

అధా క్షే- కరణాధిపుడగు జీవున్వ యాందు 

సాంరదా్ తే- సాంయుకమిగురనే ది. 

తదురగమదిభా ః- (జీవున్వ గూరిచ  క్పాణములక్త్య) సమీర క్పాపాిా దులు చెరప రడుట వలన 

 

క్పాణములక్త్య జీవసాంరాంధమైన సమీరక్పాపాిా దులు క్శుత్త యాందు చెరప రడుట వలన, 

ఇాంక్దియసాంయుకమిై మనసుస తోనునే  క్పాణము కరణాధిపుడైన జీవున్వ యాందు చ్ఛరురనే ది. 

ఛాంద్ధగాో రన్వషత్ యాందు "మనః క్పాణే క్పాణః తేజస్త" అన్వ మనసుస  క్పాణమునాందున్మ, క్పాణము 

తేజసుస  నాందున్మ చ్ఛరునన్వ చెరప రడినది. ఈ అధికరణమున, క్పాణము నేరుగా తేజసుస లో 

చ్ఛరునా లేక జీవున్వతో చ్ఛరిన ్ద్ర తేజసుస లో చ్ఛరునా అను విషయము వివరిాంరరడురనే ది. 
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పూరో రక్షము- 

 

"క్పాణః తేజస్త" అను వాకా ము వలన క్పాణము నేరుగా తేజసుస లో చ్ఛరురనే ద్న్వ 

త్లయురనే ది. 

 

సిద్ఘధ ాంతము- 

 

ఇాంక్దియసాంయుకమిైన మనసుస తో చ్ఛరిన క్పాణము "కరణాధిపుడు" అన్వ "శేవ త్యశవ తర్మరన్వషత్" 

చెరప రడిన జీవున్వ చ్ఛరును. "ఇమమత్యమ నాం అాంతక్తలే అభిసమయాాంత్త" (రృ. 6-3-

38)(మరణసమయమున అన్వే  క్పాణములు ఈ జీవాతమ ను అనుసరిాంరరనే వి) ఈ విషయమునే 

"రృహ్ద్ఘరణా కము" నుడువురనే ది.ఇట్లృ జీవాతమ ను చ్ఛరిన క్పాణము, ద్ఘన్వన్వ అనుసరిాంచి 

ఉక్తక మణము చెాందునను విషయము"తముక్త్యక మాంతాం క్పాణోన్మక్త్యక మయత్త"(రృ. 6-4-2) 

అను క్శుత్తవాకా ము త్లుపురనే ది. కనుక "క్పాణాః తేజస్త" అను వాకా రవముగా "క్పాణము 

జీవున్వతో చ్ఛరిన ్ద్రనే తేజసుస తో చ్ఛరునన్వ" క్గహిాంచనగును. 

482. ప్పాణః స్యకాదశాక్షః తదను నివిశ్మతే తేజసీతాాం ప్శుతతో్య త్  

482. ప్పాణః స్యకాదశాక్షః తదను నివిశ్మతే తేజసీతాాం ప్శుతతో్య త్  

మధాే నా ప్పాికి ృృపిౌ ప్శుత్తహత్తర్చత్త చేనిా తమ యోగసా  చోక్తఃి| 

ప్పాణసా  సోా ర ిజ్జవే మిలత్త నిజతనోరుదధృతైః భూతసూక్ష్మ ః 

తేజః ప్పాిశి్మి  గాంగానిరత్తత యమునా సాగర ప్పాివిత్ సాా త్|| 

స్యక్తద్శాక్షః- 5 జ్ఞ న నేాంక్దియములు, 5 కరేమ ాంక్దియములు మనసుస  అను 11 ఇాంక్దియములతో 

సాంయుకమిైన  

క్పాణః- క్పాణము  

తద్ను- మనసుస  యొకక  సాంరత్త ిఅయిన  తరువాత 

తేజస్త న్వవిశతే- తేజసుస  నాందు సాంరనే మగును.  

ఇతాాం క్శుతత్యవ త్- "క్పాణః తేజస్త" అన్వ తేజసుస  నాందు క్పాణ సాంరత్తని్వ క్శుత్త యాందు చె ప్  

యుాండుట చ్ఛత   
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మధాే - క్పాణముతో మనసుస  చ్ఛరిన ్ద్ర క్పాణము తేజసుస ను చ్ఛరుటక్త్య ముాందు వీటి రాంటికీ 

మధా లో అనా క్పా్కి ృృపిౌ- జీవాతమ క్పా్ని్వ కలప న చ్ఛయుట   

 క్శుత్త హ్త్తః- క్శుతా రమాునక్త్య  హన్వ కలాోంరను.  

ఇత్త చ్ఛత్ న- అన్వ ఇట్లృ అభిక్పాయరడిన అది యుకమిు క్తదు.  

ఆతమ యోగసా  చోక్తఃి- "ఏవ మేవ ఇమమత్యమ నాం అాంతక్తలే సరేవ క్పాణాః అభిసమయాంత్త" అను 

క్శుత్త వలన జీవాతమ తోనే క్పాణము యొకక  సాంయోగము చెరప రడిన క్తరణమున జీవాతమ ను 

చ్ఛరుచ కొన్వయే క్పాణము తేజసుస తో కూడునన్వ న్వశచ యిాంచవలెను.  

క్పాణసా  సావ ర ిజీవే న్వజతనోరుద్ృ్తః భూతసూక్ష్మ ః మిలత్త- జీవరాంధమును పాందిన క్పాణము 

జ్ఞసాూలశరీరమునుాండి ఉద్ృ్తమైన సూక్షామ ాంశములతో సాంయుకమిై తేజసుస  సాంరాంధమును 

పాందును.  

గాంగాన్వరత్తత యమునా సాగర క్పా్విత్ సాా త్- గాంగతో కలస్తన యమున, గాంగ ద్ఘవ రా ఎట్లృ 

సాగరమును చ్ఛరునో అట్లృ ఇచచ టన్మ సద్ఘవ రకముగా సాంరత్త ిసాంభవిాంరను. అనగా 

జీవుడు, క్పాణముతో చ్ఛరి, భూతసూక్షమ ములతో చ్ఛరునన్వ రవము. 

"5 జ్ఞ న నేాంక్దియములు, 5 కరేమ ాంక్దియములు మనసుస  అను 11 ఇాంక్దియములతో సాంయుకమిైన  

క్పాణము  

మనసుస  యొకక  సాంరత్త ిఅయిన  తరువాత 

తేజసుస  నాందు సాంరనే మగును.  "క్పాణః తేజస్త" అన్వ తేజసుస  నాందు క్పాణ సాంరత్తని్వ క్శుత్త 

యాందు చె ప్  యుాండుట చ్ఛత   క్పాణముతో మనసుస  చ్ఛరిన ్ద్ర క్పాణము తేజసుస ను చ్ఛరుటక్త్య 

ముాందు వీటి రాంటికీ మధా లో జీవాతమ క్పా్ని్వ కలప న చ్ఛయుట క్శుతా రమాునక్త్య  హన్వ కలాోంరను. 

"(ఇాంతవరక్త్య పూరవ రక్షము) 

అన్వ ఇట్లృ అభిక్పాయరడిన అది యుకమిు క్తదు.  

"ఏవ మేవ ఇమమత్యమ నాం అాంతక్తలే సరేవ క్పాణాః అభిసమయాంత్త" అను క్శుత్త వలన జీవాతమ తోనే 

క్పాణము యొకక  సాంయోగము క్శుత్త యాందు చెరప రడిన క్తరణమున జీవాతమ ను చ్ఛరుచ కొన్వయే 

క్పాణము తేజసుస తో కూడునన్వ న్వశచ యిాంచవలెను.  జీవరాంధమును పాందిన క్పాణము జ్ఞసాూల 

శరీరమునుాండి ఉద్ృ్తమైన సూక్షామ ాంశములతో సాంయుకమిై తేజసుస తో సాంరాంధమును పాందును.  

గాంగతో కలస్తన యమున, గాంగ ద్ఘవ రా ఎట్లృ సాగరమును చ్ఛరునో అట్లృ ఇచచ టన్మ సద్ఘవ రకముగా 

సాంరత్త ిసాంభవిాంరను. అనగా 

జీవుడు, క్పాణముతో చ్ఛరి, భూతసూక్షమ ములతో చ్ఛరునన్వ రవము. 

ఇాంతటితో "అధా క్షాధికరణము" ముగ్నస్తనది. 
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||భూత్యధికరణము||4-2-4|| 

 

||సూ.|| భూతేషు తప్రా తేః||4-2-5|| 

 

తక్రా తేః- జీవుడు సరవ భూతమయుడన్వ త్లుపు క్శుత్త  వలన  

భూతేషు- సరవ భూతముల యాందు 

(సః అవత్తషతోే- జీవున్వతో క్పాణము చ్ఛరును) 

 

జీవుడు సరవ భూతమయుడన్వ క్శుత్తవాకా ము చెపుప రాండుటచ్ఛ జీవున్వతో కూడిన క్పాణము 

సరవ భూతములతోను కూడురనే ది.  

 

||సూ.||న్న్కసిమ న్ దరశ యత్వ హి ||4-2-6|| 

 

ఏకస్తమ న్- ఒకొక కక  భూతము నాందు  

న- జీవుడు చ్ఛరురనే ట్లృ చెరప రాదు 

హి- ఏలనన 

ద్రశ యతః- క్శుతులును, సమ ృతులును అట్లృ చెపుప రనే వి.  

 

జీవుడు ఒకొక కక  భూతముతో మక్తము సాంయుకి్త్యడు క్తడు. అతడు భూతములన్వే టితోను 

సాంయుకి్త్యడగురనేా డన్వ క్శుత్త, సమ ృతులనుాండి త్లయురనే ది. 

వెనుక, క్పాణము, జీవున్వతో బ్దట్ల,  రాంచభూతములలో ఒకటైన తేజసుస తో సాంరత్తని్వ 

పాందుతునే ట్లృ చెరప రడినది. ఈ అధికరణమున, మిగ్నలన భూతములతో చ్ఛరడు విషయము 

చెరప రడురనే ది. 

 

పూరో రక్షము- 
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"క్పాణః తేజస్త" అను క్శుత్త వాకా ముననుసరిాంచి, క్పాణము తేజసుస లోనే చ్ఛరురనే ది. 

రాంచభూతసాంఘాతమున క్తదు. 

 

సిద్ఘధ ాంతము- 

 

"రృథివీ మయః, ఆపోమయః, తేజ్యమయః" (రృ. 6-4-5)అను క్శుత్త వాకా ముననుసరిాంచి, 

దేహోక్తక మణమునాందు జీవున్వతో నునే  క్పాణము రాంచభూతసాంఘాతమునే చ్ఛరురనే ది.  

 

అట్లృ క్తక ఈ రాంచూతములలో ఒకొక కక  భూతమునాందును వేరేవ రుగా చ్ఛరవరచ ను కద్ఘ! యన్వన, 

రాంచభూతములలో ఒకొక కక టీ వేరేవ రుగా క్తరా న్వరవ హ్ణ సామరాా ము కలగ్న యుాండవు. కనుక 

ఒకొక కక  భూతమునాందును చ్ఛరునన్వ చెపుప టక్త్య క్త్యద్రదు. "అనేన జీవేన ఆతమ నా అనుక్రవిశా  

నామ రూపే వాా కరవాణి త్యసాాం క్త్తవృతాం క్త్తవృతమేకైక్తమ్ కరవాణి" (ఛాం. 6-3-23) అను క్శుత్త 

యాందు జీవున్వ శరీరముగాగల రరమతమ  చ్ఛత ఆయా అచ్ఛతనములలో క్రవేిాంచరడి వాటికి 

నామరూరవిరగము జరుగురనే ది అన్వయూ, ఇాందులకై తేజసుస  ఇతా్య ది భూతములు 

క్త్తవృతక రణక్రక్కియచ్ఛ ఒకక టిగా చ్ఛరచ రడురనే వనీ చెరప రడినది. కనుక, "క్పాణః తేజస్త" అన్వ 

చెరప రడినపుడు  క్త్తవృతక రణానాంతరముాండు భూతసాంఘాతముననే జీవున్వతో సహ క్పాణము 

చ్ఛరురనే ద్న్వ అరమాు. 

483. తేజసేా వాసిు యుకఃి ప్శితతనుజృదనః తేజసీ తా్య దా ాధ్యత్ 

483. తేజసాే వాసిు యుకఃి ప్శితతనుజృదనః తేజసీ తా్య దా ాధ్యత్ 

ఛప్త్త నాా యోsి నాసిమ నిి త్త యది న తథానా ప్త భూత్యాంతర్మక్తఃి| 

విశోా రాంభాయ దేవః ప్త్తవృతమకృత చ ప్పాగ్నమాం భూతవరమా్ 

ప్పారరాా త్ తతిదేకవా వహృత్తర్చత్త చ్చసూప్తయత్ పూరో మేవ|| 

"క్పాణః తేజస్త" అను క్శుత్త యాందు చెరప రడినట్లృ క్పాణము, తేజసుస  ఒకక ద్ఘన్వలో మక్తమే  

చ్ఛరురనే ద్ఘ లేక రాంచభూతములాందు చ్ఛరురనే ద్ఘ అను అాంశమును ఈ జ్ఞశ్చృకమున 

విచారిాంరరనాే రు. క్త్తవృతక రణమగుట చ్ఛత అన్వే భూతముల అాంశములూ చ్ఛరియునే  

సాంఘాతముననే క్పాణము చ్ఛరురనే ద్న్వ ఇాందు న్వశచ యిాంచరడురనే ది. అన్వే  

భూతసూక్షమ ములు చ్ఛరినన్మ, ఏది క్పారరా ము కలయోునే ద్ధఆ పేరుతో అది వవ హ్రిాంచరడును 

కద్ఘ. అనగా క్త్తవృతక రణము లేక రాంచీకరణము జరిగ్నన ్ద్ర, ఆ భూతసాంఘాతమున రృథివి 

రగము అధికముగా నునే చో అది రృథివి అన్వయూ, తేజసుస  పాలు అధికముగా నునే చో అది 
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తేజసుస  అన్వయూ వా వహ్రిాంచరడును.  కనుక, క్పాణము ఇటిట భూతసాంఘాతముననే 

చ్ఛరురనే ద్న్వ త్లయురనే ది. 

 

క్ితతనుభృత్- జీవున్వ ఆక్శయిాంచిన  

అనః- క్పాణము 

 తేజస్తా వ యుకఃి అసిు- క్తవలము తేజసుస నాందే చ్ఛరునన్వ "క్పాణస్తజిస్త" అను వాకా మునక్త్య 

అరమాు క్తవలెను. ఏలననగా 

 తేజస్ తా్య దా్ బ్దధ్యత్- "తేజస్త సాంరదా్ తే" అన్వ చెప్పప డు క్శుత్తకి అట్లృ చె ప్ న "బ్దధ" కలుగదు 

(అభా ాంతరముాండదు). వేరు అరమాు చె ప్ న "బ్దధ" కలుగును.  

అస్తమ న్- తేజసుస  అను శరమాున  

ఛక్త్త నాా యోs్ న- "ఛక్త్తణోగచా ాంత్త" అను వాకా మున "ఛక్త్త" శరమాు ఛక్తము లేన్వవారిన్వ కూడ 

ఎట్లృ సూచిాంరనో అట్లృ తేజసుస  శరమాు ఇతర భూతములను కూడ సూచిాంరను. (ఒక ద్ఘరిలో 

ఎకక వమాంది గొడుగులు రట్లటకొన్వ వెళ్ళు రనే పుడు "గొడుగులు ధరిాంచినవారు పోవు రనేా రు" 

అన్వనచో, అట్లృ "పోవురనాే రు" అను రద్ము అాందులో గొడుగు లేన్వవారిన్వ కూడ సూచిాంరను 

కద్ఘ!)అన్వ ఇట్లృ సాందేహిాంచినచో  

న- అది సరి క్తదు. 

 అనా క్త తథా- ఎట్లృ భూత్యాంతర్మక్తఃి-  "రృథివీమయః", అపోమయః", తేజ్యమయః" అన్వ సాంచరిాంర 

జీవునక్త్య భూత్యాంతరముల సాంయోగమును చెప్పప డు వచనమునే ది. 

దేవః - రరమతమ   

క్పాక్- సృష్టటక్తలమున 

ఇమాం భూతవరమో్- తేజసుస , జలము, రృథివి అను భూతముల సమూహ్మును  

విశావ రాంరయ- అాండసృష్టటకై 

క్త్తవృతాం ఆకృత చ- ఒకొక కక  భూతమును భూతములతో కల్ త్రాా తమ కముగా చ్ఛసెను. 

తతదిేకవా వహ్ృత్తః- అన్వే  భూతముల యాందున్మ మూడు భూతములును చ్ఛరినను లేద్ఘ 

రాంచీకరణము వలన రాంచభూత్యతమ కమైనను వాటిన్వ రృథివి, జలము అన్వ ఒక భూతమును 

త్లుపు పేరుతోనే వా వహ్రిాంచెద్ము. క్పారరాా దిత్త చ- ఏ భూతపు అాంశము అధికముగా 

నుాండునో ద్ఘన్వన్వ ఆ పేరుతో వా వహ్రిాంచెద్మనునది 

పూరవ మేవ అసూక్తయత్- వెనుక అనగా 3వ అధ్యా యపు క్పారాంభమునాందే "త్రాా తమ కత్యవ తిు 

భూయసిావ త్" అన్వ సూక్తక్తరులు క్రత్తపాదిాంచి యునేా రు. అాందువలన, అన్వే  భూతములున్మ 
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రాంచభూత్యతమ కమగుట చ్ఛత "తేజః" అను శరమాు మిగ్నలన నాలుగు భూతములతోడి సాంఘాతమునే 

సూచిాంరను 

"క్పాణః తేజస్త" అను క్శుత్త యాందు చెరప రడినట్లృ క్పాణము, తేజసుస  ఒకక ద్ఘన్వలో మక్తమే  

చ్ఛరురనే ద్ఘ లేక రాంచభూతములాందు చ్ఛరురనే ద్ఘ అను అాంశమును ఈ జ్ఞశ్చృకమున 

విచారిాంరరనాే రు. క్త్తవృతక రణమగుట చ్ఛత అన్వే భూతముల అాంశములూ చ్ఛరియునే  

సాంఘాతముననే క్పాణము చ్ఛరురనే ద్న్వ ఇాందు న్వశచ యిాంచరడురనే ది. అన్వే  

భూతసూక్షమ ములు చ్ఛరినన్మ, ఏది క్పారరా ము కలయోునే ద్ధఆ పేరుతో అది వవ హ్రిాంచరడును 

కద్ఘ. అనగా క్త్తవృతక రణము లేక రాంచీకరణము జరిగ్నన ్ద్ర, ఆ భూతసాంఘాతమున రృథివి 

రగము అధికముగా నునే చో అది రృథివి అన్వయూ, తేజసుస  పాలు అధికముగా నునే చో అది 

తేజసుస  అన్వయూ వా వహ్రిాంచరడును.  కనుక, క్పాణము ఇటిట భూతసాంఘాతముననే 

చ్ఛరురనే ద్న్వ త్లయురనే ది. 

 

జీవున్వ ఆక్శయిాంచిన క్పాణము క్తవలము తేజసుస నాందే చ్ఛరునన్వ "క్పాణస్తజిస్త" అను వాకా మునక్త్య 

అరమాు క్తవలెను. ఏలననగా "తేజస్త సాంరదా్ తే" అన్వ చెప్పప డు క్శుత్తకి అట్లృ చె ప్ న "బ్దధ" 

కలుగదు (అభా ాంతరముాండదు). వేరు అరమాు చె ప్ న "బ్దధ" కలుగును.  తేజసుస  అను శరమాున 

"ఛక్త్తణోగచా ాంత్త" అను వాకా మున "ఛక్త్త" శరమాు ఛక్తము లేన్వవారిన్వ కూడ ఎట్లృ సూచిాంరనో 

అట్లృ తేజసుస  శరమాు ఇతర భూతములను కూడ సూచిాంరను. (ఒక ద్ఘరిలో ఎక్త్యక వమాంది 

గొడుగులు రట్లటకొన్వ వెళ్ళు రనే పుడు "గొడుగులు ధరిాంచినవారు పోవు రనాే రు" అన్వనచో, అట్లృ 

"పోవురనాే రు" అను రద్ము అాందులో గొడుగు లేన్వవారిన్వ కూడ సూచిాంరను కద్ఘ!)అన్వ ఇట్లృ 

సాందేహిాంచినచో అది సరి క్తదు.ఎట్లృ "రృథివీమయః", అపోమయః", తేజ్యమయః" అన్వ సాంచరిాంర 

జీవునక్త్య భూత్యాంతరముల సాంయోగమును చెప్పప డు వచనమునే ది. రరమతమ   

సృష్టటక్తలమున తేజసుస , జలము, రృథివి అను భూతముల సమూహ్మును  

అాండసృష్టటకి ఒకొక కక  భూతమును మిగ్నలన భూతములతో కల్ త్రాా తమ కముగా చ్ఛసెను.  ఇట్లృ 

త్రాా తమ కము అనగా అన్వే  భూతముల యాందున్మ మిగ్నలన భూతములును చ్ఛరినను లేద్ఘ 

రాంచీకరణము వలన రాంచభూత్యతమ కమైనను, వాటిన్వ రృథివి, జలము అన్వ ఒక భూతమును 

త్లుపు పేరుతోనే వా వహ్రిాంచెద్ము. ఏ భూతపు అాంశము అధికముగా నుాండునో ద్ఘన్వన్వ ఆ పేరుతో 

వా వహ్రిాంచెద్మనునది 

 వెనుక అనగా మూడవ అధ్యా యపు క్పారాంభమునాందే "త్రాా తమ కత్యవ తిు భూయసిావ త్" అన్వ 

సూక్తక్తరులు క్రత్తపాదిాంచి యునేా రు. అాందువలన, అన్వే  భూతములున్మ 

రాంచభూత్యతమ కమగుట చ్ఛత "తేజః" అను శరమాు మిగ్నలన నాలుగు భూతములతోడి సాంఘాతమునే 

సూచిాంరను. 

ఇాంతటితో "భూత్యధికరణము" ముగ్నస్తనది. 
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||అసృతుా రప్కమాధికరణము||4-2-5|| 

 

||సూ.||సమానా చ్చసృతుా రప్కమాదమృతతో ాం చ్చనుపోష్ా ||4-2-7|| 

 

అసృతాు రక్కమత్- నాడీక్రవేశరరా ాంతము 

సమనా- క్రహోమ పాసక్త్యన్వకి, క్తన్వవాన్వకినీ ఉక్త్యక ాంత్త సమనము.  

అమృతతవ ాంచ- అతన్వకి చెరప రడు అమృతతవ మును  

అనుపోషా - (శరీరేాంక్దియాది సాంరాంధమును) ద్హిాంరక 

(క్పారా మ్- క్పా్ాింరనటిట సాంచిత్యగామి కరమ ల వినాశాశే ృషములే) 

 

క్రహోమ పాసక్త్యన్వకీ, తదితరులకూ నాడీక్రవేశరరా ాంతమూ ఉక్త్యక ాంత్త సమనమే. ఇచచ ట కలోునటిట 

అమృతతవ ము శరీరేాంక్దియ సాంరాంధముాండునపుడే క్పారాింరనటిట సాంచిత్యగామి కరమ ల 

వినాశాశే ృషరూరమైనది.  

 

||సూ.|| తదీతేసా ాంసారవా రదేశాత్||4-2-8|| 

 

తత్- ఆ అమృతతవ ము(శరీరేాంక్దియసాంరాంధముాండునపుడు పాంద్రడునదే) 

అపీతేః- క్రహ్మ క్పా్ ిరరా ాంతము  

సాంసారవా రదేశాత్- (అాంతవరక్త్య) క్శుత్త చెపుప ట వలన 

 

క్రహ్మ క్పా్ ి రరా ాంతము సాంసారముాండునన్వ క్శుత్త యురదేిాంరట వలన అవశా ముగ ఆ 

అమృతతవ ము శరీరేాంక్దియ సాంరాంధముాండునపుడు కలనోదియే యగును. 
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||సూ.|| సూక్షమ ాం ప్రమాణతశ్మి  తథోరలబ్ధః||4-2-9|| 

 

సూక్షమ మ్- సూక్షమ శరీరము 

అనువరతిే- అనువరిాింరరనే ది. 

క్రమణతః- క్శుత్తక్రమణము వలన 

తథా- అట్లృ 

ఉరలబ్ః్- త్లయురాండుట వలన 

 

జీవున్వతో కూడ సూక్షమ శరీరము పోవురనే ట్లృ క్శుతుల వలన త్లయుటచ్ఛ శరీరమునుాండి 

విడివడిన మక్తమున శరీరేాంక్దియ సాంరాంధము తొలగదు. 

 

||సూ.||నోరమరేనాాతః||4-2-10|| 

 

అతః- అాందువలన 

ఉరమరేనా- సాంసారసాంరాంధము పోవుటచ్ఛ కజ్ఞలోు అమృతతవ మును 

న- ("యద్ఘ సరేవ " అను క్శుత్త) చెపుప ట లేదు.  

 

"యద్ఘ సరేవ  క్రముచా ాంతే" అను క్శుత్త వాకా ము జీవున్వకి రాంధనాశముచ్ఛ కలోు 

క్రహ్మ క్పా్రిూరమగు అమృతతవ మును చెరప లేదు.  

 

||సూ.||అస్యా వ చోరరతిేరూ మ్ ||4-2-11|| 

 

అసా - ఈ సూక్షమ శరీరము 

ఉరరతేఃి- ఉనే ట్లృ సాంభవము క్తవున  
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ఊష్టమ - (ఈ జ్ఞసాూలశరీరమునాందుాండు) ఉషమాు 

అసా  ఏవ చ- ఈ సూక్షమ  శరీరసాంరాంధమైనదే. 

 

సూక్షమ శరీరముాండుట సాంభవము క్తవున, మరణక్తలమున జ్ఞసాూల శరీరమునాందొకక త్యవున 

త్లయవరచ నటిట వేడిమి సూక్షమ శరీర సాంరాంధితమే యగును. 

 

||సూ.||ప్రత్తషేధ్యదిత్త చేని  శ్మరీరాతా ా షోట  హేా క్త్మ్||4-2-12|| 

 

క్రత్తషేధ్యత్-( క్రహోమ పాసక్త్యన్వ యొకక  ఉక్తక మణము క్శుత్త యాందు) న్వషేధిాంచరడుటచ్ఛ 

ఇత్తచ్ఛత్- అతన్వకి శరీరమునుాండి ఉక్తక మణము సాంభవిాంరద్న్వన 

న- అది సరి క్తదు 

(ఏలననగా) 

ఏక్తష్టమ్- మధా ాందినశాఖ్లో  

(జీవున్వ ఉక్తక మణము న్వషేధిాంరట)  

సప ష్టడ  హి- సప షటముగా చెరప రడినది కద్ఘ! 

 

"న తసా  క్పాణా ఉక్త్యక మాంత్త" అనుచో, క్రహోమ పాసక్త్యన్వ యొకక  ఉక్తక మణమును 

క్శుత్తక్రత్తషేధిాంరటచ్ఛ అతన్వకి శరీరమునుాండి ఉక్తక మణము సాంభవిాంరద్న్వనచో అది యుకమిు 

క్తదు. జీవాతమ  నుాండి క్పాణముల ఉక్తక మణము అచట క్శుత్త క్రత్తషేధిాంచెను క్తన్వ జీవున్వ 

ఉక్తక మణము శరీరము నుాండి క్శుత్త క్రత్తషేధిాంచలేదు. ఈ విషయము మధా ాందినశాఖ్ యాందు 

సప షటముగా త్లురరడినది. 

 

||సూ.||సమ రా తే చ||4-2-13|| 

 

సమ రా తే చ- (ఈ విషయము) సమ ృతుల యాందున్మ చెరప రడినది.  
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క్రహోమ పాసక్త్యన్వకి మూరనా్ నాడి ద్ఘవ రా ఉక్తక మణవిషయము సమ ృతుల యాందు కూడ 

చెరప రడెను. 

వెనుక చెరప రడిన ఉక్తక మణవిధ్యనము క్రహోమ పాసక్త్యలకూ, తదితరులకూ ఒక్తవిధముగా 

నుాండునా లేక, వేరేవ రుగా నుాండునా అను విషయము ఈ అధికరణమున చరిచ ాంచరడురనే ది.  

 

పూరో రక్షము- 

 

"యద్ఘ సరేవ  క్రముచా ాంతే క్తమ వేసా  హ్ృది జ్ఞస్తతా్యః అథ మరాి్మ మృతో భవత్త అక్త 

క్రహ్మ సమశేు తే" (కఠ. 2-6-14, రృ. 6-4-7)(ఎపుప డు వీన్వ మనసుస లో అన్వే  క్యరికలు నిాంరనో, 

అరప డే మనుజుడు మోక్షమును పాందురనేా డు. ఇచచ టనే క్రహ్మ మును పాందురనేా డు"). 

అన్వ క్రహోమ పాసక్త్యనక్త్య ఈ శరీరముతో బ్దట్ల ఉనే పుడే మోక్షము చెరప రడినది కనుక, ఉక్తక మణ 

విధ్యనము క్రహోమ పాసక్త్యనక్త్య వరిాించదు. కనుక, ఉక్త్యక ాంత్త ఇతరులక్తనన్వ త్లయురనే ది.  

 

సిద్ఘధ ాంతము- 

 

1.మూరనా్ నాడీక్రవేశము వరక్త్య క్రహోమ పాసక్త్యలక్త్య, తదితరులక్త్య ఉక్త్యక ాంత్త సమనముగనే 

యుాండును.  

"శతాంచ ఏక్తచ హ్ృద్యసా  నాడా ః| త్యసాాం మూర్ానమభిన్వసృతక్త|| 

తయోర్వ మయన్ అమృతతవ మేత్త| విషవ నాా  ఉక్తక మణే భవాంత్త"||(కఠ. 2-6-16)(హ్ృద్యమునక్త్య 

101నాడులు కలవు. వాటిలో "సుషుమే " అను నాడి ిర్మరగమునక్త్య వెళ్ళు రనే ది. ద్ఘన్వ ద్ఘవ రా 

పైకి వెళ్ళు రనే వారు మోక్షమును పాంద్ద్రు. ఇతర నాడులు ఇతర 

సాంసారమరమోులక్త్యరయోగరడురనే వి. ) అన్వ చెరప రడి యుాండుట వలన క్రహోమ పాసక్త్యలక్త్య 

కూడ ఉక్త్యక ాంత్త యునే ది. పైన చెరప రడిన "అమృతో భవత్త" అను ఉరన్వషద్ఘవ కా ము ఈ 

శరీరేాంక్దియములు నిాంచక ముాందు ఆతన్వ పుణా , పారముల అశే ృష, వినాశములనుదాేిాంచి 

చెరప రడినది. "అక్త క్రహ్మ సమశేు తే" అనగా, అతడు ఉపాసనాక్తలమున పాందు 

క్రహమ నుభవమన్వ అరమాు. "తయోర్వ మయన్ అమృతతవ మేత్త" అన్వ మోక్షము నాందువాన్వకి 

ఉక్త్యక ాంత్త చెరప రడి యుాండుట వలన, క్రహోమ పాసక్త్యనక్త్య ఉక్త్యక ాంత్త యునే ట్లృ త్లయు 

రనే ది. 
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2. "తసా  త్యవదేవ చిరాం యావనే  విమోక్షేా  అథ సాంరతేస ా "(ఛాం. 8-13-21) అను వాకా ము 

శరీరావసానానాంతరము మోక్షమన్వయు, అాంతక్త్య ముాందు దేహ్సాంరాంధమునే పుడు 

సాంసారరాంధమునే ద్న్వయు చెపుప రనే ది కనుక, " అథ మర్మిా sమృతో భవత్త" (కఠ. 2-6-1) అను 

వాకా మున జీవున్వకి చెరప రడిన మోక్షము శరీరముతో సాంసారమున నునే వాన్వకి కలుగు పుణా , 

పారముల అశే ృష, వినాశములును, మనస్తక క్రహమ నుభవముగనే క్గహిాంచనగును.  

 

3. ఉపాసక్త్యన్వకి అరిచ రాదిగత్త పూరి ి అగు వరకూ సూక్షమ శరీరముాండుట వలన ఈ లోకపు 

సాంసారరాంధము తొలగ్ననట్లృ క్తదు. అరిచ రాదిగత్త మరమోున చాంక్దుడు అతన్వన్వ "క్యsస్త" (నీవెవరు) 

అన్వ క్రిే ాంరనన్వయు, ద్ఘన్వకి ఉపాసక్త్యడు సమధ్యనము చెపుప రనేా డన్వయు "ౌషీతకా్య రన్వషత్" 

లో చెరప రడి యుాండుట వలన, అపుప డు కూడ జీవుడు క్రత్తవచనమీయురనే ాందున, 

ఉపాసక్త్యడు సూక్షమ శరీరము కలగ్న యునే ట్లృ త్లయురనే ది. అనగా, సాంసారరాంధము పూరిగిా 

తొలగనట్లృ కద్ఘ. 

 

4. ఉపాసక్త్యడు క్పాణముతో నునే పుడు శరీరమాంతయును ఒక్త విధముగా నుాండునన్వయు, 

మరణిాంర సమయమున వేడి ఒకక  చోట మక్తము ఉాండి మిగ్నలన చోటృ చలృగానుాండునన్వయు, 

త్లయురనే ది. కనుక, ఎచచ ట అటిట వేడి క్తనప డునో, అచటి నుాండియే సూక్షమ దేహ్ము రయటక్త్య 

వెళ్ళు నన్వ త్లయు రనే ది. ఇట్లృ మరణిాంర వా కికిి ఒక చోటనే వేడి త్లయుట వలన, అచటి 

నుాండి ఉక్త్యక ాంత్త కలోునన్వ క్గహిాంరనది.  కనుక, ఉపాసక్త్యలక్త్యను, తదితరులక్త్యను కూడ 

ఉక్త్యక ాంత్త సమనముగా నుాండునన్వ త్లయురనే ది. 

 

5. "న తసా  క్పాణా ఉక్త్యక మాంత్త"(రృ. 6-4-6) (ఉపాసక్త్యన్వ క్పాణము దేహ్మును వద్ల రయటక్త్య 

పోవుట లేదు) అను వాకా మునక్త్య "క్పాణము జీవున్వ నుాండి రయటక్త్య వెళ్ళు ట లేద్న్వ" అరమాు 

చ్ఛసుకొన వలెను. అనగా, "అరిచ రాదిమరమోున పోవు ఉపాసక్త్యడు క్రహ్మ మును పాందు వరక్త్య, వాన్వ 

నుాండి క్పాణము రయటక్త్య పోక, వాన్వతో చ్ఛరి యుాండునన్వ ఈ క్శుత్త వాకా మునక్త్య రవము, కనుక 

ఉపాసక్త్యన్వకి కూడ ఇతరుల వలెనే ఉక్త్యక ాంత్త యుాండునన్వ త్లయురనే ది. 

 

6. "ఊర్వ మేకః జ్ఞస్తతాః తేష్టమ్ యో భిత్యవ  సూరా మాండలమ్| క్రహ్మ లోకమత్తక్కమా  "తేన యాత్త 

రరాాంగత్తమ్||(యాజనవలక ా సమ ృత్త 3-167) (క్రహోమ పాసక్త్యడు నాడులలో ఏ నాడి పైకి 

వెళ్ళు రనే దియో ద్ఘన్వ మూలముగా సూరా మాండలమును ఛేదిాంరకొన్వ పోయి 

క్రహ్మ లోకమునత్తక్కమిాంచి, రరమరద్మును పాందురనేా డు") అన్వ సమ ృతులలో కూడ 

ఉపాసక్త్యన్వకి ఉక్త్యక ాంత్త చెరప రడినది.  

 ఇట్లృ క్రహోమ పాసక్త్యలక్త్య కూడ ఉక్త్యక ాంత్త యునే ట్లృ సప షటమగురనే ది. 
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484. అద్ద్తైవ ప్బ్హమ  విాందతా మృత ఇహ జవత్యా గమాత్ ప్బ్హమ నిషోఠ  

484. అద్ద్తైవ ప్బ్హమ  విాందతా మృత ఇహ జవతా్య గమాత్ ప్బ్హమ నిషోఠ  

నోప్త్యర ాంత్తః తసా  యుక్తతాి సదురనిష్దో హా సా గతా్య దుా శ్మాంత్త| 

నానా ప్పారిా రమాేతత్ సగుణ సమధిక్త క్త్యప్తచినామ నహ్మనేః 

తసామ దప్త్యమృతతో  ప్రజృత్త వచనత స్థసిాదృీ తదాశ్చకిా|| 

ఈ ఉక్త్యక ాంత్త క్రహోమ పాసక్త్యలు క్తన్వవారికి కలుగునా లేక క్రహోమ పాసక్త్యలక్త్య కలుగునా అను 

విషయము ఇచచ ట విచారము చ్ఛయరడురనే ది. "తయోర్వ మయన్ అమృతతవ మేత్త" అను 

క్శుత్తయాందు క్రహోమ పాసక్త్యలక్త్య ఉక్త్యక ాంత్త చెరప రడలేద్ఘ అను విచారమును, "అక్త క్రహ్మ  

సమశేు తే" అను ద్ఘన్వ వాకా ము యొకక  అరమాును ఇచట న్వర్ారిాంచరడురనే ది. 

 

 అత్రతవ క్రహ్మ  విాంద్త్త ఇహ్ ఆగమత్- "అక్తక్రహ్మ  సమశేు తే", " తమేవాం విద్ఘవ న్ అమృత ఇహ్ 

భవత్త", అను క్శుతుల వలన 

క్రహ్మ న్వషఃో ఇహ్ అమృతో భవత్త- క్రహోమ పాసక్త్యడు ఇచచ ట నునే పుడే ముకి్త్యడగును.  

తసా - అట్లృ ముకి్త్యడగు వాన్వకి ఉక్త్యక ాంత్తః- దేహ్మునుాండి ఉక్తక మిాంరట  

న యుకి్త- యుకమిు క్తదు. ఇతా సత్- అన్వ ఇట్లృ సాందేహిాంరట అయుకమిు. 

హి- ఏలననగా 

ఉరన్వషద్ః- ఉరన్వషతిులు అసా - క్రహోమ పాసక్త్యన్వకి 

గతా్య దుా శాంత్త- ఉక్త్యక ాంత్త, గత్త, విరాతరణము, దేశ విశేషక్పా్(ిరరమరద్క్పా్)ి, రరక్రహ్మ క్పా్ ి

ఇతా్య దులను క్రత్తపాదిాంరను.  

ఏతత్- ఈ ఉక్త్యక ాంత్త, గత్త ఇతా్య దులు  

అనా క్పారిా రమా్ న- సగుణక్రహ్మ క్పా్ ియన్వ చెపుప ట క్త్యద్రదు.  

సగుణ సమధిక్త- సగుణక్రహ్మ  కనే  వేర్నది అన్వ కలప తమైన న్వరోుణక్రహ్మ  విషయమున  

క్త్యక్తచిత్- ఏ క్శుత్తయు మనహనేః- అట్లృ క్రత్తపాదిాంర క్రమణమును క్తనప డక్త్యాండుట వలన 

ను,  

తసామ త్- అాందువలన 

అక్త్యమృతతవ  క్రభృత్త వచనః- "అక్త క్రహ్మ  సమశేు తే" ఇతా్య ది వచనములచ్ఛతను  
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త్యద్ృీ- గౌణముగా ముకి ియన్వ చెపుప టక్త్య తగ్ననటిట తద్శాా- ఉతరి పూరావ ఘముల అశే ృష, వినాశ 

రూరమైన అవస ాఉకి్త- క్రత్తపాదితమైనది. ఇది సాక్షాత్ మోక్షమనుటక్త్య విర్మధిగా యుాండుట వలన 

అమృతతవ మను శబా్దరపాు అరమాును ఇట్లృ రవిాంచవలెనన్వ రవము. 

ఈ ఉక్త్యక ాంత్త క్రహోమ పాసక్త్యలు క్తన్వవారికి కలుగునా లేక క్రహోమ పాసక్త్యలక్త్య కలుగునా అను 

విషయము ఇచచ ట విచారము చ్ఛయరడురనే ది. "తయోర్వ మయన్ అమృతతవ మేత్త" అను 

క్శుత్తయాందు క్రహోమ పాసక్త్యలక్త్య ఉక్త్యక ాంత్త చెరప రడలేద్ఘ అను విచారమును, "అక్త క్రహ్మ  

సమశేు తే" అను ద్ఘన్వ వాకా ము యొకక  అరమాును ఇచట న్వర్ారిాంచరడురనే ది. 

 

 "అక్తక్రహ్మ  సమశేు తే", "తమేవాం విద్ఘవ న్ అమృత ఇహ్ భవత్త", అను క్శుతుల వలన 

క్రహోమ పాసక్త్యడు ఇచచ ట నునే పుడే ముకి్త్యడగును.  

అట్లృ ముకి్త్యడగు వాన్వకి దేహ్మునుాండి ఇాంక ఉక్తక మిాంరట యుకమిు క్తదు," అన్వ ఇజ్ఞట్లృ 

సాందేహిాంరట అయుకమిు. 

ఏలననగా 

ఉరన్వషతిులు క్రహోమ పాసక్త్యన్వకి 

ఉక్త్యక ాంత్త, గత్త, విరాతరణము, దేశ విశేషక్పా్(ిరరమరద్క్పా్)ి, రరక్రహ్మ క్పా్ ి ఇతా్య దులను 

క్రత్తపాదిాంరరనే వి. ఈ ఉక్త్యక ాంత్త, గత్త ఇతా్య దులు  సగుణక్రహ్మ క్పా్మిక్తమేనన్వ చెపుప ట 

క్త్యద్రదు. సగుణక్రహ్మ  కనే  వేర్నది అన్వ కలప తమైన న్వరోుణక్రహ్మ  విషయమును ఏ క్శుత్తగాన్వ, 

అట్లృ క్రత్తపాదిాంర క్రమణముగాన్వ క్తనప డక్త్యాండుట వలన, 

 "అక్త క్రహ్మ  సమశేు తే" ఇతా్య ది వచనములచ్ఛత  

గౌణముగా ముకి ియన్వ చెపుప టక్త్య తగ్ననటిట ఉతరి పూరావ ఘముల అశే ృష, వినాశ రూరమైన అవసయాే 

ఆ వాకా ములలో క్రత్తపాదితమైనది. ఇది సాక్షాత్ మోక్షమనుటక్త్య విర్మధిగా యుాండుట వలన 

అమృతతవ మను శబా్దరపాు అరమాును ఇట్లృ రవిాంచవలెనన్వ రవము. 

485. నిశేశ ష్ాం భోగహేతౌ గలత్త రరవిదః కరమ ణి ప్పాయణేsస్థరా్మ 

485. నిశేశ ష్ాం భోగహేతౌ గలత్త రరవిదః కరమ ణి ప్పాయణేsస్థరా్మ 

గతా రాాం సూక్షమ  దేహ్మనుగత్తరణుతయా నిశిి తసాా ఫల్పసాా త్| 

మారే ాసాంవాదవాదః తదుచిత వపు్ తో సిిో తీవానుయోగే 

కృతా్య ి విదా్ఘ నివృతి్తః రరరదగమనాపేక్షిణీతా్య ది వాచా మ్|| 

ఇచచ ట ఒక ఆక్షేరము వరచ ను. సుఖ్, దుఃఖ్యనుభవమునక్త్య క్తరణమైన కరమ ము న్వశేశ షముగా 

జ్ఞసాూల దేహవసాన సమయమున తొలగ్న పోవుట వలన ఆ దేహ్మును వద్ల జీవుడు భూత 
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సూక్షమ ముల నుాండి రరిషవ కి్త్యడగుటక్త్య శకా ము క్తదు. అణుసవ రూపుడైన జీవుడు దేహ్ము లేకనే 

అరిచ రాదిమరమోున నెట్లృ సాంచారము చ్ఛయును. అను ఈ విషయము ఈ జ్ఞశ్చృకమున 

విచారిాంచరడురనే ది. 

రరవిద్ః- క్రహోమ పాసక్త్యన్వ క్పాయణే- మరణక్తలమున భోగహేతౌ కరమ ణి- సుఖ్, 

దుఃఖ్యనుసారరూరమైన ఆ అనుభవమునక్త్య క్తరణమైన పుణా  పార రూరమైన కరమ లు న్వశేశ షాం 

గలత్త సత్త- న్వశేశ షముగా న్వవృతమిగురాండగా 

అర్మా- అనాంతరము 

గతా రాాం- సూక్షమ దేహనువరనిమును కలప ాంరట 

అణుతయా న్వ చి తసా - అణురరిమణుడైన జీవాతమ  విషయమున న్వ చి తముగా 

అఫలాసాా త్- న్వషఫ లమే అగును. 

మరే-ో అరిచ రాదిమరమోధా మున  సాంవాద్వాద్ః- చాంక్దున్వతో సాంవాద్ము ఇతా్య ది వచనములు   

తదుచిత వపుష్టతవ సిు- అాంతవరకూ ఏద్వనను ఉచితమైన శరీరముతో సాజ్ఞరకామగును.  

ఇీవానుయోగే- ఈ క్రక్తరమైన ఆక్షేరము వచిచ నపుడు 

కృత్యస ే విదా్ఘ న్వవృత్తఃి రరరద్గమనాపేక్షిణీ- పూరమాుగా ఉపాసనము ఫలాంరట 

జ్ఞసాానవిశేషగమనముతో కలుగునన్వ 

ఇతా్య ది వాచా మ్- ఇటిట సమధ్యనములను అటిట ఆక్షేరక్త్యలక్త్య చెరప వలెను. 

దేహ్మునుాండి ఉక్త్యక ాంత్తనాందిన ఆ జీవుడు రరాంజా్య త్త సవ రూరమైన రరమతమ తో చ్ఛరిన ్ద్ర 

ఉపాసన న్వవృత్తయిు, అరిచ రాదిగమనమును ఆ ఉపాసనమే చ్ఛయిాంరను. ఉపాసనారలముచ్ఛ ఒక 

సూక్షమ శరీరము క్పారమిై ఆ శరీరముతో జీవుడు క్రయాణిాంచి రరక్రహ్మ మును చ్ఛరునన్వ స్తద్్ఘాంతము. 

క్రహోమ పాసక్త్యన్వ మరణక్తలమున సుఖ్, దుఃఖ్యనుసారరూరమైన ఆ అనుభవమునక్త్య క్తరణమైన 

పుణా  పార రూరమైన కరమ లు  న్వశేశ షముగా న్వవృతమిగురాండగా 

తద్నాంతరము సూక్షమ దేహనువరనిమును కలప ాంరట అణురరిమణుడైన జీవాతమ  విషయమున 

న్వ చి తముగా న్వషఫ లమే అగును. అరిచ రాదిమరమోధా మున  చాంక్దున్వతో సాంవాద్ము ఇతా్య ది 

వచనములక్త్య   అాంతవరకూ ఏద్వనను ఉచితమైన శరీరము కల ో యుాండునన్వ చె ప్ న 

సారకామగును". అన్వ 

ఈ క్రక్తరమైన ఆక్షేరము వచిచ నపుడు 

 పూరమాుగా ఉపాసనము ఫలాంరట జ్ఞసాానవిశేషగమనముతో కలుగునన్వ ఇటిట సమధ్యనములను ఆ 

ఆక్షేరక్త్యలక్త్య చెరప వలెను. 
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486. కల్పా దౌ భూతసూక్షమ ప్రజృత్తభిరుదితాం వరామ కలా్ప ాంతనాశ్మా మ్ 

486. కల్పా దౌ భూతసూక్షమ ప్రజృత్తభిరుదితాం వరామ కలా్ప ాంతనాశ్మా మ్ 

ప్రతేా కాం ప్పాణిభేదే నియతమనియతసాూలదేహ్మనుయాయి| 

లాంగాఖ్ా ాం జద్ద్సికిాాంతః రరువకవదవసాాయి సాాంఖా్ ః ప్రగీతమ్ 

సూక్షామ ాంశ్మః పూరో మూరేరిురర్చతనతనోరీబ జ మప్తేష్ా తే తత్|| 

దేన్వన్వ సూక్షమ శరీరమన్వ చెపుప దురు అను క్రశే క్త్య సాాంఖ్యా లు చెప్పప డు క్రక్కియను ముాందు 

వివరిాంచి, అది క్పామణికము క్తకపోవుట వలన సావ భిమతమైన అరమాును ఈ జ్ఞశ్చృకమున 

న్వరూ్ాంరరనాే రు. 

కలాప దౌ- మొద్ట సృష్టట యాందు భూతసూక్షమ క్రభృత్తభిః- 

రాంచభూతసూక్షమ ములు,ఏక్తద్శేాంక్దియసూక్షమ ములు, క్పాణసూక్షమ ములు ఇతా్య దులచ్ఛ  

ఉదితమ్- ఉతప నే మైన 

కలాప ాంతనాశా మ్- కలాప ాంతసమయమున నాశమగుటక్త్య సాధా ము క్తన్వ అనగా క్రళయక్తలము 

వరకూ ఉాండద్గ్నన శరీరములు 

క్పాణిభేదే- సమసకి్పాణులక్త్య సాంరాంధిాంచినటిట   

క్రతేా క న్వయతమ్- ఒకొక కక  జీవున్వకీ సాంరాంధిాంచిన ఒకొక కక  శరీరముగా వా వస్తతామైనది.  

అన్వయతసాూలదేహనుయా యి- ఆగాంతుకమును, నశవ రమును అయిన జ్ఞసాూల శరీరములాందు 

అనువరిాింర సవ రవమును కలనోదియు, 

భత్రస్తకి్తాంతః రరువకవత్ అవసాాయి- సాంచి యాందు కృక్త్తమమైన బొమమ  

వలె అది అవస్తతామైనది.  ఇది దీన్వ అభిక్పాయము. జ్ఞసాూలమైన శరీరములు దేవ, మనుషా , 

త్తరా గాదులుగా కరామ నుసారరూరముగా సాంభవిాంరను మరియును అవి అస్తరామైనవి. సూక్షమ  

శరీరము కలాప దినుాండి ఆరాంభిాంచి, కలాప వసానము వరకూ సమస ి జ్ఞసాూల శరీరములాందును 

యుాండి అనువరిాింరను.  

లాంగాఖా్ మ్- లాంగమను శరమాుచ్ఛ చెరప రడిన సూక్షమ శరీరము 

సాాంఖ్ా ః క్రగీతమ్- న్వరీశవ రసాాంఖా్  స్తద్్ఘాంతన్వషోులచ్ఛ క్రత్తపాదిాంచరడినది.  

అక్త- ఈ స్తద్్ఘాంతమున చెరప రడిన 

తత్- ఆ లాంగశరీరము 

ఉరరితనతనోరీబ జమ్- ముాందు ముాందు శరీర్మత్యప ద్నక్త్య క్తరణమన్వ 
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పూరవ మూరేఃి సూక్షామ ాంశః ఇషా తే- వెనుక, వెనుక శరీరసూక్షామ ాంశమన్వ మచ్ఛతను అాంగీరిాంచరడినది. 

మొద్ట సృష్టట యాందు రాంచభూతసూక్షమ ములు,ఏక్తద్శేాంక్దియసూక్షమ ములు, క్పాణసూక్షమ ములు 

ఇతా్య దులచ్ఛ ఉతప నే మై 

 కలాప ాంతసమయమునన్మ నాశమగుటక్త్య సాధా ము క్తన్వ అనగా క్రళయక్తలము వరకూ ఉాండద్గ్నన 

శరీరములు సమసకి్పాణులక్త్య సాంరాంధిాంచినటిట  ఒకొక కక  జీవున్వకీ సాంరాంధిాంచిన ఒకొక కక  

శరీరముగా వా వస్తతామైనది. ఆగాంతుకమును, నశవ రమును అయిన జ్ఞసాూల శరీరములాందు 

అనువరిాింర సవ రవమును కల ో అది, సాంచి యాందు కృక్త్తమమైన బొమమ  వలె అది 

అవస్తతామైనది.  ఇది వారి అభిక్పాయము. జ్ఞసాూలమైన శరీరములు దేవ, మనుషా , త్తరా గాదులుగా 

కరామ నుసారరూరముగా సాంభవిాంరను మరియును అవి అస్తరామైనవి. సూక్షమ  శరీరము 

కలాప దినుాండి ఆరాంభిాంచి, కలాప వసానము వరకూ సమస ి జ్ఞసాూల శరీరములాందును యుాండి 

అనువరిాింరను.  

లాంగమను శరమాుచ్ఛ చెరప రడిన ఈ సూక్షమ శరీరము న్వరీశవ రసాాంఖ్ా  స్తద్్ఘాంతన్వషోులచ్ఛ 

క్రత్తపాదిాంచరడినది.  

ఈ స్తద్్ఘాంతమున చెరప రడిన 

ఆ లాంగశరీరము ముాందు ముాందు శరీర్మత్యప ద్నక్త్య క్తరణమన్వయు, 

వెనుక, వెనుక శరీరసూక్షామ ాంశమన్వయు మచ్ఛతను అాంగీరిాంచరడినది. 

అనగా సాాంఖ్యా లు చెప్పప డు విధమును వేద్ఘాంతులు అాంగీకరిాంచరు. ఏలననగా, అది క్తవలము 

కలప నయై, క్రమణరహితమైనది. "తద్ాంతర క్రత్తరతిౌరాంహ్త్త సాంరరిషవ కఃి" అను 

అధికరణమునన్మ, అట్లృ "భగవదీతో" యాందున్మ, ఇాంక్దియ, క్పాణభూత సూక్షామ ాంశములను పూరవ  

శరీరములనుాండి ీస్తకొన్వ జీవుడు దేహ్ము నుాండి ఇాంకొక దేహ్మునక్త్య వెళ్ళృనన్వ చెరప రడినది. 

487. తతిో నా నేన బ్ాంధ్ః క్తల గలత్త పురా నోప్తర మేణేతా సారమ్ 

487. తతోి నా నేన బ్ాంధ్ః క్తల గలత్త పురా నోప్తర మేణేతా సారమ్ 

మాత్య వాంధాే త్తవదిధ సో వచన విహత్తఃజ్జవత్వ ముక్తవిాదే| 

ముకశిిే త్ తతా బోధ్యత్ తనుజృదిహ తద్ఘ తతోి విత్ న్న్ష్దుఃఖేా త్ 

మిథాా  దుఃఖ్ాం తద్ఘ చేత్ కథయ తవ కద్ఘ తసా  సతా తో మిష్టమ్|| 

జీవనుమ కివిాది జీవాతమ  శరీరమునుాండి ఉక్తక మిాంచద్న్వ క్రత్తపాదిాంరను. అది, ఇచచ ట 

న్వరాకరిాంచరడురనే ది.  

 

తతివ నా నేన- "తతివ మస్త" ఇతా్య ది మహవాకా యాంద్ల తతివ నా నము చ్ఛత  
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రాంధః- అవిదా్  మొద్లైన రాంధము 

పురా- ఉక్త్యక ాంత్తకి మొద్ట శరీరమునే పుప డే  

గలత్త కిల- న్వవరిాింరను కద్ఘ!"జ్ఞ న త్యవ  దేవాం ముచా తే సరవ పాశః", "తమేవాం విదితా్య  

అత్తమృతాు మేత్త", " తమేవాం విద్ఘవ న్ అమృత ఇహ్ భవత్త" అను వాకా ముల అట్లృ 

త్లయవరచ ను.   

నోక్తక మేణ- ఉక్తక మణము వలన రాంధము విడిపోదు కద్ఘ! అన్వ 

ఇతా సారమ్- ఇట్లృ అభిక్పాయరడుట సరి క్తదు.  

జీవతో ముకివిాదే- క్రత్తకి యునే పుప డు అవిదా్ , కరమ ల క్తరా మైన దేహేాంక్దియముల వాా పారము 

నడచినపుప డు జీవనుమ కి్త్యడన్వ చెప్పప డు విషయము 

మత్య వాంధాే త్తవత్- "నా తలృ వాంధా " అను చె ప్ నట్లృ రరసప ర విరుద్మ్ైన వాా ఘాతమును 

పాందును.  తనుభృత్- రాంధరూరమైన శరీరమును ధరిాంచిన జీవాతమ  తతివ  బోధ్యత్- 

తతివ నా నముచ్ఛ 

ఇహ్- దేహ్మునే  దేశమునాందే, అనగా ఈ లోకమునాందే  

ముకశిేచ త్- ముకిని్వ పాందును అన్వ అాంగీకరిాంచినచో అపుప డు ఏష తతివ విత్ తద్ఘ న దుఃఖ్యా త్- ఆ 

తతివ నా న్వ ఎపుప డు దుఃఖ్మును అనుభవిాంచక నుాండెనో అపుప డు దేహ్మునక్త్య సాంరాంధిాంచిన 

దుఃఖ్ములు వాన్వన్వ పీడిాంచవు.  

తద్ఘ దుఃఖ్ాం మిథాా  చ్ఛత్- జీవనుమ కి ిద్శయాందు మీరు చెప్పప డు అటిట దుఃఖ్మున్వే యు మిథా  

అన్వచె ప్ నచో    

తవ కద్ఘ సతా తవ మిషటమ్ కథయ- క్రహ్మ వా త్తరికమిైనద్ాంతయూ ఎలృపుప డును మిథా  యన్వ 

చెప్పప డు మీక్త్య ఏ క్తలమున దుఃఖ్యనుభవ సతా తవ ము అాంగీకరిాంచరడినదియో చెరప గలరా(చెరప  

ాలరు అన్వ రవము). 

జీవనుమ కివిాది జీవాతమ  శరీరమునుాండి ఉక్తక మిాంచద్న్వ క్రత్తపాదిాంరను. అది, ఇచచ ట 

న్వరాకరిాంచరడురనే ది.  

 

"తతివ మస్త" ఇతా్య ది మహవాకా మాంద్ల తతివ నా నము చ్ఛత  

అవిదా్  మొద్లైన రాంధము 

ఉక్త్యక ాంత్తకి మొద్ట శరీరమునే పుప డే  

న్వవరిాింరను కద్ఘ! "జ్ఞ న త్యవ  దేవాం ముచా తే సరవ పాశః", "తమేవాం విదితా్య  అత్తమృతాు మేత్త", " 

తమేవాం విద్ఘవ న్ అమృత ఇహ్ భవత్త" అను వాకా ముల వలన అట్లృ త్లయవరచ ను.   
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ఉక్తక మణము వలన రాంధము విడిపోదు కద్ఘ! అన్వ 

ఇట్లృ అభిక్పాయరడుట సరి క్తదు. క్రత్తకి యునే పుప డు అవిదా్ , కరమ ల క్తరా మైన 

దేహేాంక్దియముల వాా పారము నడచినపుప డు జీవనుమ కి్త్యడన్వ చెప్పప డు విషయము 

"నా తలృ వాంధా " అను చె ప్ నట్లృ రరసప ర విరుద్మ్ైన వాా ఘాతమును పాందును.  రాంధరూరమైన 

శరీరమును ధరిాంచిన జీవాతమ  తతివ నా నముచ్ఛ 

దేహ్మునే  దేశమునాందే, అనగా ఈ లోకమునాందే  

ముకిని్వ పాందును అన్వ అాంగీకరిాంచినచో అపుప డు ఆ తతివ నా న్వ ఎపుప డు దుఃఖ్మును 

అనుభవిాంచక నుాండెనో అపుప డు దేహ్మునక్త్య సాంరాంధిాంచిన దుఃఖ్ములు వాన్వన్వ పీడిాంచవు. 

జీవనుమ కి ి ద్శయాందు మీరు చెప్పప డు అటిట దుఃఖ్మున్వే యు మిథా  అన్వచె ప్ నచో    

క్రహ్మ వా త్తరికమిైనద్ాంతయూ ఎలృపుప డును మిథా  యన్వ చెప్పప డు మీక్త్య ఏ క్తలమున దుఃఖ్యనుభవ 

సతా తవ ము అాంగీకరిాంచరడినదియో చెరప గలరా(చెరప  ాలరు అన్వ రవము). 

488. యాం యాం భావాం సమ రాంత్వ జహత్త వపుర్చదాం దేహినో యాాంత్త తాం తమ్ 

488. యాం యాం భావాం సమ రాంత్వ జహత్త వపుర్చదాం దేహినో యాాంత్త తాం 

తమ్ 

తసామ దుప్త్యర ాంత్తసామా ాం నఘటత ఇత్తచేత్ తని  తనామ ప్త సామాా త్| 

విద్ఘా భేద్ఘదినీతా్య  జవత్త విష్మత్య హా ాంత్తమప్రతా యాదౌ 

క్తాంచితా్య ధ్రమ ా వాదే న చ నియత్తమతీ సరో థా సామా సిదిధః|| 

దేహినః- జీవులు 

యాం యాం రవాం సమ రాంతః- ఏ యే రవమును సమ రిాంచి   

ఇద్ాం వపుః జహ్త్త- ఈ శరీరమును విసజ్ఞరిాింరరనేా ర్మ 

 తాం తాం యాాంత్త- ఆయా రవమును పాంద్ద్రు.  

తసామ త్- అాందువలన 

ఉక్త్యక ాంత్త సామా ాం నఘటతే- క్రహోమ పాసక్త్యలైన వారు, క్రహోమ పాసక్త్యలు క్తన్వవారు- ఈ అాంద్రి 

విషయమునను పైన చె ప్ న ఉక్త్యక ాంత్త సామా ము సాంభవిాంచదు.  

ఇత్తచ్ఛత్- అన్వ ఇట్లృ సాందేహిాంచిన 

తనే - అదు సరి క్తదు. ఏలననగా 
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తనామ క్త సామా త్- దేహ్మునుాండి ఉక్తక మిాంర విషయమున మక్తము పైన చెరప రడిన 

ఉక్త్యక ాంత్త విషయము అనవ యిాంరను. కరామ నురూరముగా ఉక్త్యక ాంత్త యాందు భేద్ము ఇచట 

న్వవారిాంచరడురనే ది.( అనగా భేద్ము లేద్న్వ చెరప రడురనే ది). 

అాంత్తమక్రతా యాదౌ- అాంత్తమ క్రతా యము లేద్ఘ సమ ృత్త ఇతా్య దుల యాందు 

ఉపాసా మైన ఆక్తరమునాందు భేద్ముాండుట చ్ఛత 

విద్ఘా భేద్ఘదినీతా్య  భవత్త హి- ఆ క్రహోమ పాసనమునక్త్య అనుగుణమైన అాంశములాందు 

భేద్ముాండుట చ్ఛత సాంభవిాంరను. ఇట్లృ భేద్మునే న్మ క్రహోమ పాసనమునాందు సామనా మైన 

క్రహ్మ సవ రూరము అనుగతమగుట చ్ఛత ఐకా ము కూడ యునే ది. అాందువలన ఉక్తక మణము 

ఏకరూరమైనది. ఆయా రవనల విశేషము వలన భేద్ము కూడ యుాండునన్వ రవము.  

కిాంచిత్యస ధరమ ా వాదే- ఒక అాంశమునాందు సాధరమ ా మునే ది యన్వ చెపుప నపుడు 

సరవ థా సామా స్తదిః్ చ న న్వయత్తమీ- అన్వే  అాంశములాందున్మ సామా ము స్తదిా్ంచనావశా కత 

లేదు.  

అనగా, ఉక్తక మణము సామనా ముగనే యుాండినను, తద్నాంతర అాంశములు భినే ములు 

క్తవరచ నన్వ రవము. 

జీవులు ఏ యే రవమును సమ రిాంచి ఈ శరీరమును విసరిాింరరనేా ర్మ 

ఆయా రవమును పాంద్ద్రు.  

అాందువలన క్రహోమ పాసక్త్యలైన వారు, క్రహోమ పాసక్త్యలు క్తన్వవారు- ఈ అాంద్రి విషయమునను 

పైన చె ప్ న ఉక్త్యక ాంత్త సామా ము సాంభవిాంచదు" అన్వ ఇట్లృ సాందేహిాంచిన అది సరి క్తదు. 

ఏలననగా దేహ్మునుాండి ఉక్తక మిాంర విషయమున మక్తము పైన చెరప రడిన ఉక్త్యక ాంత్త 

విషయము అనవ యిాంరను. కరామ నురూరముగా ఉక్త్యక ాంత్త యాందు భేద్ము ఇచట 

న్వవారిాంచరడురనే ది.( అనగా భేద్ము లేద్న్వ చెరప రడురనే ది). 

అాంత్తమ క్రతా యము లేద్ఘ సమ ృత్త ఇతా్య దుల యాందు 

ఉపాసా మైన ఆక్తరమునాందు భేద్ముాండుట చ్ఛత ఆ క్రహోమ పాసనమునక్త్య అనుగుణమైన 

అాంశములాందు భేద్ముాండుట చ్ఛత సాంభవిాంరను. ఇట్లృ భేద్మునే న్మ క్రహోమ పాసనమునాందు 

సామనా మైన క్రహ్మ సవ రూరము అనుగతమగుట చ్ఛత ఐకా ము కూడ యునే ది. అాందువలన 

ఉక్తక మణము ఏకరూరమైనది. ఆయా రవనల విశేషము వలన భేద్ము కూడ యుాండునన్వ 

రవము. ఒక అాంశమునాందు సాధరమ ా మునే ది యన్వ చెపుప నపుడు అనే్వ  అాంశములాందున్మ 

సామా ము స్తదిా్ంచనావశా కత లేదు.  

అనగా, ఉక్తక మణము సామనా ముగనే యుాండినను, తదితర అాంశములు భినే ములు 

క్తవరచ నన్వ రవము. 
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ఇాంతటితో "ఆసృతుా రక్కమధికరణము" ముగ్నస్తనది. 

||రరసాంరతాి ధికరణము||4-2-6|| 

 

||సూ.||త్యని రరే తథాహా్మ హ||4-2-14|| 

 

త్యన్వ- భూతసూక్షమ ములు  

రరే- రరక్రహ్మ మును 

(సాంరదా్ ాంతే- చ్ఛరురనే వి) 

తథా- అట్లృ 

ఆహ్ హి- క్శుత్త చెపుప రనే ది. 

 

భూతసూక్షమ ములు రరమతమ తో సాంయుకమిులగురనే వన్వ క్శుత్త చెపుప రనే ది. 

క్రహోమ పాసక్త్యన్వ విషయమున, మూరనా్ నాడి నుాండి రయలెవ డలన జీవాతమ తో కూడి యునే  

భూతసూక్షమ ములు, ఆ జీవున్వ విదా్ ననుసరిాంచి, సవ రోాదిలోకములక్య, రరమరద్మునక్య 

వెళ్ళు రనే వా, లేక రరమతమ ను చ్ఛరురనే వా అను సాందేహ్మునక్త్య ఈ అధికరణములో 

సమధ్యనమీయరడురనే ది. 

 

పూరో రక్షము- 

 

నాడీక్రవేశమునక్త్య, భూతసూక్షమ ములతో చ్ఛరుటక్త్య మధా సమయమున హ్ృద్యమున నునే  

రరమతమ ను పాందురనే ట్లృ "తేజః రరసాా ాం దేవత్యయామ్" (ఛాం. 6-8-6) అను క్శుత్త వాకా ము 

చెపుప రనే ది. అట్లృ అాంతరాా మి అయిన రరమతమ ను పాంది యునే  జీవుడు, 

అనుభవిాంచవలస్తన సుఖ్, దుఃఖ్ములేవియూ లేక్త్యాండుట వలన భూతసూక్షమ ములు ఆ జీవున్వ 

కరమ ననుసరిాంచియో, విదా్ ననుసరిాంచియో ఆ జీవున్వకి తగ్నన ఫలములను పాందుటక్త్య వెళ్ళు నన్వ 

చెరప వలెను. 
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సిద్ఘధ ాంతము- 

 

జీవున్వతో కూడిన ఆ భూతసూక్షమ ములు హ్ృద్యములో నునే  రరమతమ ను చ్ఛరినపుడు జీవుడు 

త్యననుభవిాంచిన సుఖ్, దుఃఖ్ముల వలన కలగ్నన క్శమను ీరుచ కొనుటకన్వ క్గహిాంచవలెను. అట్లృ 

కొాంత సమయము విక్శాాంత్త ీస్తకొన్వన జీవుడు, తరువాత ఉక్త్యక ాంత్తన్వ పాందును. రరమతమ తో ఈ 

చ్ఛరుట సుషు్ ి యాంద్ధ, క్రళయమాంద్ధ, మోక్షమునాంద్ధ రరమతమ ను చ్ఛరుట వలె క్తక 

విలక్షణమైనది. ఇది సవ లప సమయము స్తద్ ీరుచ కొనుటక్త. తద్నాంతరము జీవ రరిషవ కమిులైన 

భూతసూక్షమ ములు రరమతమ  యాందు సాంరత్తని్వ పాందురనే వి. 

489. జ్జవోత్యమ ాంతుా క్తకిాే విదుష్ట తు ఘటతే తప్తా త్త క్షేరజాంగో 

489. జ్జవోత్యమ ాంతాు క్తకిాే విదుష్ట తు ఘటతే తప్తా త్త క్షేరజాంగో 

భూత్వప్త్యర ాంతేsస్థసిు రశిా త్ తదురనిరతనే సాంగత్తః సాా త్ కథాంచిత్| 

తసామ త్ సాధ్యరణోsి హా మురర్చ తతః స్థసాారా తే హ్మరయాోగః 

తుేా sరా సిమ న్ నతుల్పా ః సరణిముఖ్తయా ప్పారా  భేదేన నాడ్ా ః|| 

జీవున్వతో రరిషవ కమిైన  భూతసూక్షమ ములు వారి వారి కరమ  మరియు ఉపాసనముల కనుగుణముగా 

ఆయా క్తరా  న్వరవ హ్ణ కొరక్త్య పోవురనే వా, లేక రరమతమ  యాందు సాంరనే మగురనే వా అను 

సాంధేహ్మునక్త్య ఈ జ్ఞశ్చృకమున రరిహరమీయరడురనే ది.  

 

జీవోత్యమ ాంతాు కికి్తలే-  జీవాతమ  ఉక్త్యక ాంత్తన్వ క్రత్తపాదిాంర క్రకరణమున 

విదుష్ట తు- ఉపాసక్త్యడైన జీవున్వ విషయమున    

తక్తప త్తక్షేరభాంగః- ఉక్త్యక ాంత్త లేద్న్వ ఆశాంకిాంచి వారికి కూడ ఉక్త్యక ాంత్త యునే ద్న్వ చెపుప ట 

ఘటతే- ఔచితా క్తరణముగా యుకమిే అగును. 

భూతోక్త్యక ాంతేః రశాచ త్- భూతోక్త్యక ాంత్తన్వ చె ప్  తద్నాంతరము  

తదురన్వరతనే తు- ఉపాసక్త్యన్వ ఉక్త్యక ాంత్త న్వషేధమును రరిహరము గావిాంచి చెప్పప డు 

విషయమున  సాంగత్తః కథాంచిత్ సాా త్- సవ లప  సావ రసా ముాండుట వలన సాంగత్త ఎట్ధృనను 

యుాండవరచ ను. 

తసామ త్- ఆ క్తరణముచ్ఛ సాధ్యరణోs్- ఉపాసక్త్యన్వకినీ, అనుపాసక్త్యన్వకినీ సమనమైనను   

అయాం హరయాోగః- "త్యన్వ రరే తథాహా హ్" అన్వ చెరప రడు హరాుడైన అాంతరాా మితో సాంశే ృషము  
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తతః ఉరరిసాారా తే హి- ఉపాసక్త్యన్వ ఉక్త్యక ాంత్తన్వ జ్ఞసాా్ాంచిన సూక్తక్తరులచ్ఛతనే క్రత్తపాదితమైనది. 

సరణిముఖ్తయా- అనేకవిధములైన నాడీమరమోులాందు విరగమగు మొద్టి దేశమగుట చ్ఛత  

అస్తమ నే ్- ఈ అాంతరాా మి సాంశే ృషము 

తులేా - ఉపాసక్త్యన్వకినీ, అనుపాసక్త్యన్వకినీ సాధ్యరణమై  

క్పారా భేదేన- వారు పోయి చ్ఛరతగ్నన క్రదేశములు రరసప రము భినే ములగుటచ్ఛత 

నాడా ః- ఆయా దేశములను చ్ఛరుటక్త్య సాధనమైన నాడులును సహ 

అతులాా ః- రరసప రవిభకమిులై యుాండును. అనేక జీవాతమ లు మొద్ట ఒక ద్ఘవ రము నుాండి 

క్రయాణిాంచిన అనాంతరము నానాక్రదేశములక్త్య వేరేవ రు మరమోుల ద్ఘవ రా ఎట్లృ పోవునో అట్లృ 

ఒకక ట్ల అయిన హ్ృద్యసాానము నుాండి వెడలెడు జీవాతమ లు నానా నాడిమరమోులలో తమ తమ 

కరమ లకనురూరమైన ఆయా దేశములక్త్య పోవు విధముగా అాంతమాంది జీవులును హ్ృద్యమును 

చ్ఛరి, అనాంతరము తమ తమ గమా సాానములక్త్య పోయెద్రు అన్వ రవము. 

(జీవున్వతో రరిషవ కమిైన  భూతసూక్షమ ములు వారి వారి కరమ  మరియు ఉపాసనముల కనుగుణముగా 

ఆయా క్తరా  న్వరవ హ్ణ కొరక్త్య పోవురనే వా, లేక రరమతమ  యాందు సాంరనే మగురనే వా అను 

సాంధేహ్మునక్త్య ఈ జ్ఞశ్చృకమున రరిహరమీయరడురనే ది. ) 

 

జీవాతమ  యొకక  ఉక్త్యక ాంత్తన్వ క్రత్తపాదిాంర క్రకరణమున 

ఉపాసక్త్యడైన జీవున్వ విషయమున ఉక్త్యక ాంత్త లేద్న్వ ఆశాంకిాంచి వారికి కూడ ఉక్త్యక ాంత్త 

యునే ద్న్వ చెపుప ట ఔచితా క్తరణముగా యుకమిే అగును. భూతోక్త్యక ాంత్తన్వ చె ప్  తద్నాంతరము 

ఉపాసక్త్యన్వ ఉక్త్యక ాంత్త న్వషేధమును రరిహరము గావిాంచి చెప్పప డు విషయమున 

సావ రసా ముాండుట వలన "సాంగత్త" ఎట్ధృనను యుాండవరచ ను. 

ఆ క్తరణముచ్ఛ ఉపాసక్త్యన్వకినీ, అనుపాసక్త్యన్వకినీ సమనమైనను  "త్యన్వ రరే తథాహా హ్" అన్వ 

చెరప రడు హరాుడైన అాంతరాా మితో సాంశే ృషము ఉపాసక్త్యన్వ ఉక్త్యక ాంత్తన్వ జ్ఞసాా్ాంచిన 

సూక్తక్తరులచ్ఛతనే క్రత్తపాదితమైనది. అనేకవిధములైన నాడీమరమోులాందు విరగమగు మొద్టి 

క్రదేశమగుట చ్ఛత  

ఈ అాంతరాా మి సాంశే ృషము ఉపాసక్త్యన్వకినీ, అనుపాసక్త్యన్వకినీ సాధ్యరణమై యునే ను, వారు పోయి 

చ్ఛరతగ్నన క్రదేశములు రరసప రము భినే ములగుటచ్ఛత 

ఆయా క్రదేశములను చ్ఛరుటక్త్య సాధనమైన నాడులును సహ రరసప రవిభకమిులై యుాండును. 

అనేక జీవాతమ లు మొద్ట ఒక ద్ఘవ రము నుాండి క్రయాణిాంచిన అనాంతరము నానాక్రదేశములక్త్య 

వేరేవ రు మరమోుల ద్ఘవ రా ఎట్లృ పోవునో అట్లృ ఒకక ట్ల అయిన హ్ృద్యసాానము నుాండి వెడలెడు 

జీవాతమ లు నానా నాడిమరమోులలో తమ తమ కరమ లకనురూరమైన ఆయా క్రదేశములక్త్య పోవు 
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విధముగా అాంతమాంది జీవులును హ్ృద్యమును చ్ఛరి, అనాంతరము తమ తమ గమా సాానములక్త్య 

పోయెద్రు అన్వ రవము. 

490. ప్పాపిుాం భోగారవరాౌ ప్రయత్త తనుజృత్త ప్పారసిూక్షమ  సో దేహే 

490. ప్పాపిుాం భోగారవరాౌ ప్రయత్త తనుజృత్త ప్పారసిూక్షమ  సో దేహే 

సాంరత్యా  క్తాంరరసాా ాం ప్శితహృదయ సుష్ట లజా తే దేవత్యయామ్| 

ఆతసేజిః రరసాా మిత్త చిరఘటతేsరా సిు సిద్ఘధ నువాదో 

మైవాం మానానుసారాత్ ఫలమిత్త రరమే సాంప్కమః ప్కాాంత్తశాాంతైా || 

భోగారవరో్గ క్పాపిుమ్- సాంసారానుభవమును, మోక్షమును పాందుటక్త్య 

క్పారసిూక్షమ  సవ దేహే- వెనుక శరీరము నుాండి భూతసూక్షామ తమ కమైన దేహ్మును పాందిన 

తనుభృత్త- జీవాతమ  

క్రయత్త- ఉక్తక మిాంరనపుడు  క్ితహ్ృద్య సుష్ట- త్యను ఆక్శయిాంచిన హ్ృద్యాక్తశమున 

నునే  

రరసాా ాం దేవత్యయామ్ సాంరతా్య - హరరాూ్ అయిన రరదేవత సాంశే ృషవిశేషము చ్ఛత 

కిాం లభా తే- క్రయోజనమేమి కలోును 

ఆతః- ఈ క్తరణము వలన 

తేజః రరసాా మిత్త- "తేజః రరసాా ాం దేవత్యయాాం" అను రరదేవత్య సాంశే ృషరరమైన వచనము  

చిరఘటతేs్- ఎలృపుప డు రరమతమ  సాంశే ృషముాండిన యెడల  

స్తద్్ఘనువాద్ధsజ్ఞసిు- మొద్టనే స్తద్మ్ైనచో పునరుకిగిా యగును. ఆ క్తలమున, అపూరవ మైన 

సాంశే ృషమును చెప్పప డు వాకా ము న్వరరకామగును. ఏలననగా, రరమతమ  సాంశే ృషము ఎలృపుప డూ 

ఉాండును కద్ఘ. ఉక్త్యక ాంత్త సమయమున మక్తమే క్కొతగిా క్తనకక రలేదు కద్ఘ! అాందువలన 

మొద్టనే స్తద్మ్ైన విచారమను ఇచచ ట అనువాద్ము చ్ఛయరడినది అన్వ రవిాంచవలెనన్వ 

అభిక్పాయము. 

మైవాం- అన్వ ఇట్లృ సాందేహిాంరట అయుకమిు. మనానుసారాత్ ఫలమిత్త- 

క్రయోజనముననుసరిాంచి క్రమణముల క్రవృత్త ి ఎచచ టన్మ చెపుప టక్త్య క్త్యద్రదు. క్తన్వ, 

క్రమణములననుసరిాంచి క్రయోజనమును కలప ాంచవలెను. ఈ నాా యముననుసరిాంచి  

రరమే సాంక్కమః- రరమతమ  యాందు ఇట్లృ సాంభవిాంర అపూరవ మైన సాంశే ృషము  క్క్తాంత్తశాాంతా - 

ఇాంక్దియములు శరీరము క్షోభిాంచినపుడు క్శమ యొకక  రరిహరమునకన్వ త్లయవలెను. 
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సాంసారానుభవమును, మోక్షమును పాందుటక్త్య వెనుక శరీరము నుాండి భూతసూక్షామ తమ కమైన 

దేహ్మును పాందిన జీవాతమ  

ఉక్తక మిాంరనపుడు త్యను ఆక్శయిాంచిన హ్ృద్యాక్తశమున నునే  

హరరాూ్ అయిన రరదేవత సాంశే ృషవిశేషము చ్ఛత క్రయోజనమేమి కలోును 

 ఈ క్తరణము వలన "తేజః రరసాా ాం దేవత్యయాాం" అను రరదేవత్య సాంశే ృషరరమైన వచనము 

ఎలృపుప డు రరమతమ  సాంశే ృషముాండిన యెడల మొద్టనే స్తద్మ్ైనచో పునరుకిగిా యగును. అటిడచో, 

రరమతమ తో అపూరవ మైన సాంశే ృషమును చెప్పప డు వాకా ము న్వరరకామగును. ఏలననగా, రరమతమ  

సాంశే ృషము ఎలృపుప డూ ఉాండును కద్ఘ. ఉక్త్యక ాంత్త సమయమున మక్తమే క్కొతగిా క్తనకక రలేదు 

కద్ఘ! అాందువలన మొద్టనే స్తద్మ్ైన విషయమే ఇచచ ట అనువాద్ము చ్ఛయరడినది అన్వ 

రవిాంచవలెనన్వ అభిక్పాయము." 

అన్వ ఇట్లృ సాందేహిాంరట అయుకమిు. క్రయోజనముననుసరిాంచి క్రమణముల క్రవృత్త ి

ఎచచ టన్మ చెపుప టక్త్య క్త్యద్రదు. కనుక,  క్రమణములననుసరిాంచియే క్రయోజనమును 

కలప ాంచవలెను. ఈ నాా యముననుసరిాంచి  

రరమతమ  యాందు ఇట్లృ సాంభవిాంర ఈ విలక్షణమైన సాంశే ృషము  అాంతక్త్య ముాందు సాాంసారిక 

సుఖ్ దుఃఖ్ములతో క్షోభిాంచి యునే  ఇాంక్దియముల యొకక యు, శరీరము యొకక యు  క్శమ 

ీరుచ కొనుటకన్వ క్గహిాంచవలెను. 

ఇాంతటితో "రరసాంరతిా ధికరణము" ముగ్నస్తనది. 

||అవిభాగాధికరణము||4-2-7|| 

 

||సూ.||అవిభాగో వచనాత్||4-2-15|| 

 

అవిరగః- (ఆతమ యు, భూతసూక్షమ ములును రరమతమ ను పాందుట యనునది) 

రృథగవ ా వహరానరహసవ రూరమగు సాంసరమోు. ఏలనన,  

వచనాత్- "సాంరదా్ తే" అను క్కియారద్ము ఉభయక్త సాంరాంధిాంర రనే ాందున 

 

"ఆతమ యు, భూతసూక్షమ ములును రరమతమ ను పాందురనే వి" అనగా అవి రరమతమ  నుాండి 

వేరుగా త్లయరానటిటవిగా నుాండు సాంసరమోు పాందురనే వి. "వాజమ నస్త సాంరదా్ తే" అను చోట 

"సాంరదా్ తే" అను క్కియా రద్ము "తేజః రరసాా ాం దేవత్యయామ్" అను త్యవున కూడ 

ననవ యిాంరట వలన న్వట్లృ త్లయవరచ రనే ది. 
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హ్ృద్యమున నునే  రరమతమ తో చెరప రడు సాంరత్త ి ఆయనతో లయము చెాందుటయా, లేక 

అరృథకిస ద్మ్ైన చ్ఛరియిా అను సాందేహ్ము ఈ అధికరణమున రరిషక రిాంచరడురనే ది. 

 

పూరో రక్షము-  

 

రరమతమ యే భూతసూక్షమ ములక్త్య ఉపాద్ఘనక్తరణము కనుక,  సాంరత్తని్వ పాందుట యనగా 

రరమతమ లో ఆ భూతసూక్షమ ములు లయమాందుట యన్వయే క్గహిాంరట యుకమిు. 

 

సిద్ఘధ ాంతము- 

 

"వాజమ నస్త సాంరదా్ తే" అను వాకా ముననునే  "సాంరదా్ తే" అను "క్కియా"రద్ము " తేజః రరసాా ాం 

దేవత్యయామ్" అను వాకా మునక్త్య కూడ వరిాింరను. అనగా, అచచ ట చెపుప కొన్వనట్లృ ఇచచ ట కూడ, 

"రరమతమ తో అరృథకిస ద్స్్తతా్తలో చ్ఛరుట" అను అరమాునే రరిగణిాంచవలెను. ఇాంత్తయె గాక, 

ఉక్తక మణసమయమున ఈ భూతసూక్షమ ములు రరమతమ  యాందు లీనములై క్తరణసవ రూరమును 

పాందుటక్త్య క్రయోజనమేమియు లేనాందున, లయమగురనే వన్వ చెపుప ట అయుకమిే యగును. 

అట్లృ క్తక్త్యనే , న్వచట సృష్టటన్వ గూరిచ  చెరప వలస్త యుాండును. అవివ ధముగా చెరప రడక్త్యాండుట 

వలన, ఇచచ ట రరమతమ లో లయమగురనే ట్లృ చెపుప ట క్త్యద్రదు. 

491. సాంరతి్తః దేవత్యయాాం జవతు లయ ఇయాం సా హి సరో సా యోనిః 

491. సాంరతి్తః దేవత్యయాాం జవతు లయ ఇయాం సా హి సరో సా యోనిః 

భూయః ప్సషుట ాం క్షమా చేతా సదను ష్జత్వ వాచా వైరూరా దో్త్| 

విశే ృషో భూత సూక్ష్మ ర్చహ నచ ఘటతే సృష్టట స్థక ృృిసిిుగురోీ  

ప్పోకిా ధూమాది మారే ాగత్తరి జవినః తతా ర్చష్ో ాంజనేన|| 

దేవత్యయాాం- "రరసాా ాం దేవత్యయాాం" అన్వ చెరప రడిన  

సాంరత్తఃి లయే భవతు- రరదేవత యాందు సాంభవిాంర సాంశే ృషము సాక్షాత్ లయమే అగును. 

సా- ఆ రరదేవత 

సరవ సా యోన్వః హి- సమసవిసిువులకూ(ఉపాద్ఘన) క్తరణమైనది. కనుక,(ఉపాద్ఘన) క్తరణమునాందు 

క్తరా ము లయమగును. అది క్తవలము సాంశే ృషము క్తదు. 



150 
 

భూయః- మరల, శరీరాపేక్ష కలనోపుడు   

క్సషుట ాం- శరీరమును పాందుటక్త్య   

క్షమ చ- ఆ దేవత సామరాా ము,(అనుక్గహ్ముల)చ్ఛత పాంద్రడును. 

 ఇతా సత్- అన్వ ఇట్లృ సాందేహిాంరట అయుకమిు. 

అనుషజతో వాచా  వైరూరా  ద్ధష్టత్- "వాజమ నస్త సాంరదా్ తే" అను వాకా ముతో అనుసాంగతమైన ఈ 

వాకా మున, వెనుక వాకా ములాందు "సాంరదా్ తే" అను శరమాునక్త్య "సాంశే ృష"మక్తమునే చెప్పప డు 

క్రకరణమున ఇచచ ట మక్తము లయము అన్వ చె ప్ నచో అరమాున ఏకరూరత లేక్త్యాండు ద్ధషము 

కలోును.  

 భూత సూక్ష్మ ః విశే ృషః నచ ఘటతే- జీవాతమ క్త్య కలోు భూతసూక్షమ ముల సాంశే ృషముచ్ఛ ఇకపై  

విశే ృషము లేద్ఘ వినాశము ఉాండవు. ఇది క్రత్త వాకా ము నాందున్మ అనవ యిాంరను. లయమను 

అరకాలప న చ్ఛస్తనచో వైరూరా  ద్ధషము కలోును. 

సృష్టట జ్ఞక ృృ్సిిుగురీవ - కల ో యునే టిట శరీరమును రరితా జాంచిన జీవున్వకి శరీరాాంతరావశా కత 

యునే పుడు ఆ శరీరమును రరదేవత సృజాంరనన్వ కలప ాంరట అత్తశయమగును. 

సవ రూరమునాందునే  అణురూ్ అయిన జీవున్వకి గమనమును కలప ాంరటక్త్యన్మ క్త్యద్రదు. ఆ 

జీవుడు భూతసూక్షమ ములతో రరిషవ కి్త్యడై సాంచరిాంచవలస్త యుాండును. దీన్వన్వ,  

భవినః- దేహ్ము నుాండి దేహ్మునక్త్య సాంచరిాంర జీవునక్త్య 

ధూమది మరేsో్- ధూమది మరమోునను 

గత్తః- గమనము తతప రిషవ ాంజనేన క్పోకి్త- భూతసూక్షమ ముల రరిషవ ాంగమును పాందియే 

సాంభవిాంరననునది రాంచాగ్నే  విదా్  యాందు వివరిాంచరడినది. 

ఈ జ్ఞశ్చృకమునను, భూతసూక్షమ ములును, జీవాతమ యు రరమతమ తో అరృథకిస ద్మ్ైన 

సాంశే ృషమునాందును క్తన్వ లయము నొాంద్వన్వ న్వర్ారిాంచరడురనే ది. 

 

 "రరసాా ాం దేవత్యయాాం" అన్వ చెరప రడినట్లృ, రరదేవత యాందు సాంభవిాంర సాంశే ృషము సాక్షాత్ 

లయమే అగును. ఆ రరదేవత సమసవిసిువులకూ(ఉపాద్ఘన) క్తరణమైనది. కనుక,(ఉపాద్ఘన) 

క్తరణమునాందు క్తరా ము లయమగును. అది క్తవలము సాంశే ృషము క్తదు. మరల, శరీరాపేక్ష 

కలనోపుడు   

శరీరమును పాందుటక్త్య   

ఆ దేవత సామరాాా నుక్గహ్ములచ్ఛ మరల పాంద్రడును." 

 అన్వ ఇట్లృ సాందేహిాంరట అయుకమిు. 
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"వాజమ నస్త సాంరదా్ తే" అను వాకా ముతో అనుసాంగతమైన ఈ వాకా మున, వెనుక వాకా ములాందు 

"సాంరదా్ తే" అను శరమాునక్త్య "సాంశే ృష"మక్తమునే చెప్పప డు క్రకరణమున ఇచచ ట మక్తము 

లయము అన్వ చె ప్ నచో అరమాున ఏకరూరత లేక్త్యాండు ద్ధషము కలోును. కనుక అట్లృ చెపుప ట 

అసాంరద్మ్గును. జీవాతమ క్త్య కలోు భూతసూక్షమ ముల సాంశే ృషముచ్ఛ ఇకపై  విశే ృషము లేద్ఘ 

వినాశము ఉాండవు. ఇది క్రత్త వాకా ము నాందున్మ అనవ యిాంరను. లయమను అరకాలప న 

చ్ఛస్తనచో వైరూరా  ద్ధషము కలోును. త్యను కల ో యునే టిట శరీరమును రరితా జాంచిన జీవున్వకి 

శరీరాాంతరావశా కత యునే పుడు ఆ శరీరమును రరదేవత సృజాంరనన్వ కలప ాంరట కూడ 

అత్తశయమే యగును. అణుసవ రూరమునాందునే  జీవున్వకి మక్తము గమనమును 

కలప ాంరటక్త్యన్మ క్త్యద్రదు. ఆ జీవుడు భూతసూక్షమ ములతో కూడియే సాంచరిాంచవలస్త 

యుాండును. ఈ విషయము, 

దేహ్ము నుాండి దేహ్మునక్త్య సాంచరిాంర ధూమది మరగోమనమునను, జీవుడు భూతసూక్షమ ముల 

రరిషవ ాంగమును పాందియే యుాండునన్వ రాంచాగే్న  విదా్  యాందును వివరిాంచరడినది. 

ఇాంతటితో "అవిరగాధికరణము" ముగ్నస్తనది. 

||తదోకోsధికరణము||4-2-8|| 

 

||సూ.||తదోకోsప్గజో లనాం తప్తా కాశితదో్ఘ ర్మ 

విదా్ఘ సామరాాా తిచాే ష్గతా నుసమ ృత్తయోగాచి  

హ్మరాానుగృహీతశ్మశ త్యధికయా||4-2-16|| 

 

(ఉపాసక్త్యడు) 

విదా్ఘ సామరాాా త్- క్రహ్మ విద్ఘా క్రరవము వలనను, 

తచా్ఛ షగతా నుసమ ృత్తయోగాచచ - అటిట క్రహ్మ విదా్ క్త్య అాంగభూతమగు అరిచ రాదిగత్త యొకక  

అనుచిాంతనము వలనను, 

హరాానుగృహీతః- హ్ృద్యాాంతరవ రి ియగు రరక్రహ్మ ముచ్ఛ అనుక్గహిాంరరడిన వాడు 

(భవత్త- అగురనేా డు, కనుక) 

తత్- ఆ జీవాతమ  యొకక   

ఓకః- జ్ఞసాానమగు హ్ృద్యము 

అక్గజవ లనము- నాడీముఖ్మున క్రక్తశము కలది 
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(భవత్త- అగురనే ది, అపుడు జీవుడు)  

తక్తప క్తితద్ఘవ రః- రరమత్యమ నుక్గహ్ముచ్ఛ క్రక్తిాంరచ్ఛయరడిన నాడీక్రక్తశద్ఘవ రము కలవాడు 

(ాయతే- అగురనేా డు, ్ద్ర నతడు) 

శత్యధికయా- 101వ నాడి అయిన మూరనా్ నాడి గుాండా 

(న్వక్ష్టక మత్త- రయలెవ డలురనేా డు) 

 

క్రహోమ పాసక్త్యడు త్యననుష్టాోంర క్రహ్మ విద్ఘా క్రరవము వలన అటిట క్రహ్మ విదా్ క్త్య శేషభూతమైన 

అరిచ రాదిమరసోమ రణము వలనను, రరమతమ చ్ఛ అనుక్గహిాంరరడినవాడగును. అాందుచ్ఛ, జీవున్వకి 

జ్ఞసాానమగు హ్ృద్యాక్గమున ఒక క్రక్తశము కలోును. ఆ రరమతమ  యొకక  అనుక్గహ్ముచ్ఛ 

న్వక్షక మణద్ఘవ రము కూడ క్రక్తిాంరను. ఆ పై క్రహోమ పాసక్త్యడు 101వ నాడి అయిన 

మూరనా్ నాడి ద్ఘవ రా శరీరము నుాండి రయలెవ డలును. 

ఇాంతవరకూ, క్రహోమ పాసక్త్యలకూ, తదితరులకూ వారు మరణిాంరనపుడు సామనా మైన 

ఉక్త్యక ాంత్త  వివరిాంచరడినది. ఇక, ఈ అధికరణములో క్రహోమ పాసక్త్యనక్త్య తన 

ఉపాసనాఫలముగా, కలుగు విలక్షణమైన ఉక్త్యక ాంత్త చెరప రడురనే ది.  

 

పూరో రక్షము- 

 

మనుషుా న్వక్త్య అతా ాంత సూక్షమ మైన 101 నాడులలో భేద్ము త్లుసుకొనుట గాన్వ, అాందులో 

మూరనా్ నాడి అయిన సుషుమే నాడిన్వ వేరు చ్ఛస్త క్రహోమ పాసక్త్యన్వ విషయమున, జీవుడు ఆ నాడి 

ద్ఘవ రా వెళ్ళు నన్వ చెపుప టయును క్త్యద్రదు. 

 

సిద్ఘధ ాంతము-  

 

క్రహోమ పాసక్త్యడు ఉపాసనాసమయముననే తన "మూరనా్ నాడి" ద్ఘవ రా రయలెవ డల, 

అరిచ రాదిమరమోున క్రయాణిాంరటను ఉపాస్తాంరరాండును. క్రహోమ పాసనాక్రరవముచ్ఛ, క్పీత్త 

నాందిన అాంతరాా మి అయిన రరమతమ  అనుక్గహ్ముతో తజీవిున్వ జ్ఞసాానమైన హ్ృద్యాక్గము 

క్రక్తిాంర, సుషుమే  నాడీద్ఘవ రమును జీవుడు త్లస్తకొన్వ, ద్ఘన్వ గుాండ 

రయలెవ డలురనేా డనుటయే యుకమిు. "తయోర్వ మయన్" అను ఉరన్వషద్ఘవ కా ము ఈ 

న్వయమమునే చెపుప రనే ది. ఈ అాంతరాా మి అయిన సరేవ శవ రుడు జ్ఞ మామనేా రాయణుడేనన్వ 
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"తత్తరిీయ నారాయణవలృ" రదునొకాండవ అనువాకము ఇతా్య దులలో ఈ విషయము సప షటముగా 

న్వషక రిాాంచరడినది. 

492. నాడీ ాేత్త సూక్షేమ  న జవత్త సుశ్మకా ముక్తనిాడీ వివేకి్త్యమ్ 

492. నాడీ ాేత్త సూక్షేమ  న జవత్త సుశ్మకా ముక్తనిాడీ వివేకి్త్యమ్ 

తసామ న్మమ ర ధనా నాడీగత్తరనియమత్వ ముచా మానసా  పుాంసః| 

వాకా ాం గాంతుః తయోరధో ాం ప్రవదదమృతత్యాం సాంజవాదసిు మైవాం 

విదా్ఘ సాంప్ీత హ్మరపా్రసదనమహసా సాో రహనాడీ ప్రవేశాత్|| 

అత్త సూక్షేమ - అతా ాంత సూక్షమ మైన 

నాడీాలే- నాడీసమూహ్మున ముకినిాడీ- మోక్షమరమోైన మూరనా్ నాడిన్వ  

వివేకి్త్యమ్- ఇది "మూరనా్ నాడి" అన్వ ద్ఘన్వన్వ క్రతేా కముగా త్లుసుకొనుట 

సుశక్త న భవత్త- సుశకా ము క్తదు. 

తసామ త్- ఆ క్తరణము వలన 

ముచా మనసా  పుాంసః- ముకిని్వ పాంద్బోవు పురుషున్వకి న్మమ రనా్ నాడీగత్తః- మూరనా్ నాడి 

మూలకముగా రయలెవ డలుట 

అన్వయమతః- న్వయమితముగా క్తాలదు.  తయా- ఆ మూరనా్ నాడి నుాండి  

ఊర్వ ాం గాంతుః- ఊర్వ లోకమును చ్ఛరు పురుషున్వకి 

అమృతత్యాం క్రవద్త్ వాకా మ్- "తయోర్వ మయన్ అమృతతవ మేత్త" అను వాకా ము 

సాంభవాద్సిు- "అరుదుగా సాంభవిాంరను అను అభిక్పాయముచ్ఛ చెరప రడినది" యన్వ 

న్వశచ యిాంచవలెను. అన్వ ఇట్లృ సాందేహిాంచిన  

మైవాం- అది అయుకమిు.  

విదా్ఘ సాంక్పీత- ఉపాసనముచ్ఛ సాంతుషుట డైనటిట  

హరకా్రసద్న- హ్ృద్యమున న్వవస్తాంర రరమతమ  యొకక  

మహ్సా- క్రసనే త యను క్రక్తశవాంతమైన తేజసుస  వలన  

సావ ర హనాడీ క్రవేశాత్- జీవాతమ  క్రవేిాంరటక్త్య తగ్ననటిట మూరనా్ నాడి యాందు క్రవేిాంరట 

సాంభవిాంరట వలన ఇచచ ట ఇటిడ సాందేహ్మునక్త్య అవక్తశము లేదు. 
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అతా ాంత సూక్షమ మైన 

నాడీసమూహ్మున మోక్షమరమోైన మూజ్ఞరనా్ నాడిన్వ  

ఇది "మూరనా్ నాడి" అన్వ ద్ఘన్వన్వ క్రతాే కముగా త్లుసుకొనుట సుశకా ము క్తదు. ఆ క్తరణము వలన 

ముకిని్వ పాంద్బోవు పురుషున్వకి మూరనా్ నాడి మూలకముగా రయలెవ డలుట న్వయమితముగా 

క్తాలదు.  ఆ మూరనా్ నాడి నుాండి  ఊర్వ లోకమును చ్ఛరు పురుషున్వకి "తయోర్వ మయన్ 

అమృతతవ మేత్త" అను వాకా ము "ఇట్లృ అరుదుగా సాంభవిాంరను అను అభిక్పాయముచ్ఛ 

చెరప రడినది" యన్వయే న్వశచ యిాంచవలెను. అన్వ ఇట్లృ సాందేహిాంచిన  

అది అయుకమిు.  

ఉపాసనముచ్ఛ సాంతుషుట డైనటిట  హ్ృద్యమున న్వవస్తాంర రరమతమ  యొకక  క్రసనే త యను 

క్రక్తశవాంతమైన తేజసుస  వలన జీవాతమ  క్రవేిాంరటక్త్య తగ్ననటిట మూరనా్ నాడి యాందు 

క్రవేిాంరట సాంభవిాంరట వలన ఇచచ ట ఇటిట సాందేహ్మునక్త్య అవక్తశము లేదు. 

493. సోా ధీనో  హ్మరసాాంజనః సో యమవికలతయా సాంరద్ఘ సాకమేకః 

493. సోా ధీనో  హ్మరసాాంజనః సో యమవికలతయా సాంరద్ఘ సాకమేకః 

స్థసాితో్య హృతా దమ మధాే  స్థసాగ్నత నిజతనుః సరలి్పకీ గృహసాః| 

నాడీచప్క్త సుషుమిా ాం నిఖిలధ్ృత్తకరీాం నాభి మూరాధాంతరూపామ్ 

భితోి్య  తనమ ధ్ా  రాంప్ధ్ ప్రహిత మిషుమివోత్ క్షిరా  నేత్య ముముక్షుమ్|| 

సావ ధీనః- సరవ సవ తాంక్తుడును  వికలతయా సాంరద్ఘ సాకమ్- సావ భిమతమైనదియు, న్వతా మను, 

ద్ధషరహితమును, తనక్త్య అనురూరమైనదియూ అయిన గుణ, విభవ, ఐశవ రాా ది 

అసాంఖ్యా యగుణగణముల చ్ఛతన్మ, జ్ఞ మామహలక్షిమ తో కూడినవాడై న్వరత్తశయ ఐశవ రా యుకి్త్యడై 

ఏకః- క్రధ్యనభూతుడైనటిట వాడును 

హ్ృతప ద్మ మధాే  జ్ఞస్తతా్యవ - హ్ృద్యపుాండరీకమధా మున మనల ననుక్గహిాంరటక్త్య యునే టిట 

జ్ఞసగా్నత న్వజతనుః- భకి్త్యలు క్తన్వ వారికి తన న్వజ సవ రూరమును త్లస్తకొనుటక్త్య దురృభుడును, లేద్ఘ 

అసగా్నత న్వజతనుః- భకి్త్యలక్త్య తన సవ రూరము త్లస్తకొనుటక్త్య సులభుడును సరలిోకీ గృహ్సఃా- 

సరలిోకములను సాంరక్షణ చ్ఛయుట యాందు ఎలృపుప డూ ాగరూక్త్యడై యుాండువాడును 

హరసాాంజనః- హ్ృద్యమునాందుాండుట వలన "హర"ా అను సాంజనను పాందినవాడును అయిన 

రరమతమ   

సవ యమ్- త్యనే సాక్షాతిుగా 
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నాడీచక్క్త- నాడీసమూహ్మాందునే  

న్వఖిలధృత్తకరీాం- సమసమిును సాంతోషరరరనటిట  

నాభి మూర్ాాంతరూపామ్- నాభి నుాండి మొద్లై ిరసుస  వరక్త్య యునే టిట  

సుషుమే మ్- "సుషుమే " నాడిన్వ 

భితి్యవ - భేదిాంచి 

తనమ ధా  రాంక్ధ క్రహితమ్- ఆ నాడీమధా మున త్యనే క్రవేిాంచిన 

ముముక్షుమ్- మోక్షక్తమి అయిన చ్ఛతనున్వ 

ఇషుమివోత్ క్షిరా - విలుక్తడు బ్దణమును చిమిమ నట్లృ పైకి చిమిమ    

నేత్య- రరమరద్మునక్త్య మరదో్రశ క్త్యడగును. 

సూక్షామ త్తసూక్షమ మైన నాడీమాండలములో, ఈ సుషుమే నాడిన్వ త్లుసు కొనుట సులభసాధా ము 

క్తదు కనుక, ముముక్షువు ఎలృపుప డూ ఆ సుషుమే నాడి ద్ఘవ రా రయలెవ డలుట అరుదుగా 

జరుగునను పూరవ రక్ష వాద్మునక్త్య, సాక్షాతిు ఆ రరమతమ యే ఆ రన్వకి మరదో్రశ క్త్యడగుచో ఇక 

సాందేహ్మెాందులకనురనాే రు జ్ఞ మామన్ దేిక్త్యలు ఈ జ్ఞశ్చృకములో.  

 

సరవ సవ తాంక్తుడును సావ భిమతమును, న్వతా మను, ద్ధషరహితమును, తనక్త్య 

అనురూరమైనదియూ అయిన గుణ, విభవ, ఐశవ రాా ది అసాంఖ్యా యగుణగణముల చ్ఛతన్మ, 

జ్ఞ మామహలక్షిమ తో కూడినవాడై న్వరత్తశయ ఐశవ రా యుకి్త్యడై క్రధ్యనభూతుడైనటిట వాడును 

హ్ృతప ద్మ మధాే  జ్ఞస్తతా్యవ - హ్ృద్యపుాండరీకమధా మున మనల ననుక్గహిాంరటక్త్య యునే టిట 

భకి్త్యలు క్తన్వ వారికి తన న్వజ సవ రూరమును త్లస్తకొనుటక్త్య దురృభుడును, లేద్ఘ భకి్త్యలక్త్య తన 

సవ రూరము త్లస్తకొనుటలో సులభుడును సరలిోకీ సరలిోకములను సాంరక్షణ చ్ఛయుట యాందు 

ఎలృపుప డూ ాగరూక్త్యడై యుాండువాడును హ్ృద్యమునాందు వేాంచ్ఛస్త యుాండుట వలన "హర"ా 

అను సాంజనను పాందినవాడును అయిన రరమతమ  త్యనే సాక్షాతిుగా నాడీసమూహ్మాందునే  

సమసమిును సాంతోషరరరనటిటయు  

 నాభి నుాండి మొద్లై ిరసుస  వరక్త్య యునే టిట  

"సుషుమే " నాడిన్వ భేదిాంచి 

ఆ నాడీమధా మున త్యనే క్రవేిాంచిన 

 మోక్షక్తమి అయిన చ్ఛతనున్వ 
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విలుక్తడు బ్దణమును చిమిమ నట్లృ పైకి చిమిమ    

రరమరద్మునక్త్య మరదో్రశ క్త్యడగును. 

ఇాంతటితో "తద్ధక్యధిరణము" ముగ్నస్తనది 

||రశ్మమ ా నుసారాధికరణము||4-2-9|| 

 

||సూ.||రశ్మమ ా నుసారీ||4-2-17|| 

 

రశమ ా నుసారీ- (క్రహోమ పాసక్త్యడు శరీరమునుాండి రయటక్త్య వచిచ ) 

సూరా కిరణములననుసరిాంచియే పైకి పోవురనేా డు. 

 

క్రహోమ పాసక్త్యడు శరీరమునుాండి రయటక్త్య వచిచ  సూరా కిరణముల ననుసరిాంచి, పైకి 

పోవురనేా డు. 

వెనుక అధికరణమున, మూరనా్ నాడి ద్ఘవ రా జీవున్వ ఉక్తక మణము చెరప రడినది. ఈ 

అధికరణమున, "అథయత్రతతద్సామ చా రీరాత్ సముక్త్యక మత్త, అథ ఏతరేవ ర మి భిః 

ఊర్వ మక్కమతే" (ఛాం. 8-6-5)("క్రహోమ పాసక్త్యడు ఈ శరీరము నుాండి రయటక్త్య పోవునపుడు ఈ 

సూరా కిరణముల ద్ఘవ రా పోవురనేా డు") అను క్శుత్త వాకా ముననుసరిాంచి, జీవున్వ గత్త 

వివరిాంచరడురనే ది. 

 

పూరో రక్షము- 

 

రాక్త్త సమయమున క్రహోమ పాసక్త్యడు మరణిాంచినట్ధృన సూరా కిరణములు ఆ సమయమున 

ఉాండవు కనుక, "క్రహోమ పాసక్త్యడు సూరా కిరణములద్ఘవ రా పోవురనేా డు" అన్వ చెపుప ట సాధా ము 

క్తదు. కనుక, "అథ యక్త" అను క్శుత్త వాకా ము క్తవలము రగటి సమయములో మరణిాంర 

ఉపాసక్త్యలక్త్య మక్తమే వరిాింరనన్వయు, రాక్త్త పూట మరణిాంర ఉపాసక్త్యలక్త్య వరిాించద్న్వయు 

క్గహిాంచవలెను.  

 

సిద్ఘధ ాంతము- 
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రాక్త్త యాందును సూరా  కిరణములననుసరిాంచి పైకి పోవుట సాంభవమే అగును. ఏలననగా, ఆ 

సమయమున మన కాంటికి గోచరము క్తక్త్యనే న్మ, సూరా  కిరణములుాండునన్వయు, వేసవి క్తలమున, 

వాటి వేడి మనక్త్య త్లయగలద్న్వయు క్గహిాంచవలెను. కనుకనే పైన పేరొక న్వన క్శుత్త వాకా మున 

"ఏతః ఏవ ర మి భిః ఊర్వ మక్కమతే" అన్వ "ఏవ" క్తరముతో అటిట జీవుడు సూరా కిరణముల 

ఆధ్యరముననే పైకి పోవునన్వ పై క్శుత్తవాకా ము నాందు న్వషక రిాాంచరడినది. 

494. ఏతైరేవేత్త వాక్తా  దినకర క్తరణాలాంబ్నే నోరధో యానమ్ 

494. ఏతైరేవేత్త వాకా్త  దినకర క్తరణాలాంబ్నే నోరధో యానమ్ 

యత్ ప్పోకాిం యోగ్ననః తత్ దినమృత్త నియతాం నిశ్మా యుక్తతి్త చేని | 

అహిి చ్చా యాసు రాప్త్తషో్ ి హి లఘుతరా రశ్మమ యః సాంత్త లాంగాత్ 

త్యపో వరాాదిరాప్తౌ నయది హిమదిననాా యత్వ నేయమేతత్|| 

ఏతరేవేత్త వాక్తా - "ఏతరేవ ర మి భి ఊర్వ మక్కమతే" అను వాకా మున 

 దినకర కిరణాలాంరనేన- సూరా కిరణమును అవలాంబాంర మూలకముగా  యోగ్ననః- 

ముముక్షువునక్త్య 

యత్ ఊర్వ యానమ్ క్పోకాిం- ఏ ఊర్వ గమనము క్రత్తపాదిాంచరడినదియో అటిట గమనము 

 న్వి అయుకి్తా - రాక్త్త సమయమున సాంభవిాంచక పోవుట వలన 

దినమృత్త న్వయతాం- రగటి సమయమునాందు మృత్త చెాందు వారిక్త ఇది వరిాింరను.  ఇత్త చ్ఛత్ న- 

అన్వ సాందేహిాంరట అయుకమిు 

అహిే - రగటి పూట కూడ 

ఛయాసు- వృక్షముల నీడ ఎక్త్యక వగానునే  క్రదేశమునను 

రాక్త్తషవ ్- రాక్తులాందు అన్వే  క్రదేశములాందున్మ,  

లాంగాత్ హి- వేడి త్లయుటచ్ఛ  లఘుతరాః- సూక్షమ మైన  

రశమ యః- సూరా కిరణములు  సాంత్త- యుాండునన్వ అనుభవముచ్ఛ త్లయును. 

వరాాదిరాక్తౌ- వరమాు క్త్యరిస్తన రాక్తులాందు  

త్యపో న యది- ఈ విధముగా త్యరము లేక్త్యనే ను,  
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ఏతత్-  హిమదిననాా యతః- మాంర క్త్యరియు దినములాందు రగలు కూడ ఎట్లృ సూరాు న్వ త్యరము 

మాంర క ప్ యుాండుట చ్ఛత ఎట్లృ క్తనప డద్ధ అట్లృనన్వ 

నేయమ్- క్గహిాంచనగును. 

"ఏతరేవ ర మి భి ఊర్వ మక్కమతే" అను వాకా మున 

 సూరా కిరణమును అవలాంబాంర మూలకముగా ముముక్షువునక్త్య ఏ ఊర్వ గమనము 

క్రత్తపాదిాంచరడినదియో అటిట గమనము 

రాక్త్త సమయమున సాంభవిాంచక పోవుట వలన రగటి సమయమునాందు మృత్త చెాందు వారిక్త ఇది 

వరిాింరను."  అన్వ సగాం దేహి అయుకమిు రగటి పూట కూడ 

వృక్షముల నీడ ఎక్త్యక వగానునే  క్రదేశమునను రాక్తులాందు అన్వే  క్రదేశములాందున్మ,  

వేడి కనరడుటచ్ఛ  సూక్షమ మైన  

సూరా కిరణములు  యుాండునన్వ అనుభవముచ్ఛ త్లయును. 

వరమాు క్త్యరిస్తన రాక్తులాందు త్యరము ఈ విధముగా లేక్త్యనే ను, మాంర క్త్యరియు దినములాందు 

రగలు కూడ ఎట్లృ సూరుా న్వ త్యరము మాంర క ప్ యుాండుట చ్ఛత ఎట్లృ క్తనప డద్ధ అట్లృ, 

రాక్తులాందు కూడ సూరా కిరణములు క్తనప డకపోవరచ ను క్తన్వ లేక్త్యాండా పోవు అన్వ 

 క్గహిాంచనగును. కనుక, క్రహోమ పాసక్త్యడు సూరా కిరణములననుసరిాంచియే తన మోక్షమరమోున 

క్రయాణిాంరనన్వ త్లయురనే ది. 

ఇాంతటితో "రశమ ా నుసారాధికరణము" ముగ్నస్తనది. 

||నిశాధికరణము||4-2-10|| 

 

||సూ.|| నిశి నేత్త చేని  సాంబ్ాంధ్సా  యావదాేహభావితో్య దారశ యత్త చ|| 

4-2-18|| 

 

న్వి- రాక్త్త యాందు మృత్తనొాందు వాన్వకి 

న- క్రహ్మ క్పా్ ిలేదు 

ఇత్త చ్ఛత్- అన్వ అన్వనచో 

సాంరాంధసా - కరమ సాంరాంధము 
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యావదాేహ్రవిత్యవ త్- శరీరముాండువరక్త ఉాండునద్గుటచ్ఛ 

న- అట్లృ చెపుప ట సరి క్తదు.  

చ- మరియు 

ద్రశ యత్త- ఈ అరమాును క్శుత్త త్లుపురనే ది.  

 

రాక్త్త సమయమున మృత్త చెాందు క్రహోమ పాసక్త్యన్వకి క్రహ్మ క్పా్ ిలేద్న్వ చెరప రాదు. శరీరముాండు 

వరక్త కరమ  సాంరాంధముాండును గాన శరీరవియోగానాంతరము వెాంటనే అటిట వాన్వకి మోక్షము 

స్తదిా్ంరనన్వ "తసా  త్యవదేవ చిరమ్" అను క్శుత్త వాకా ము కూడ త్లుపురనే ది. 

రాక్త్త సమయమున మృత్త చెాందిన వాన్వకి ముకి ి కలుగునా, లేక కలుగద్ఘ అను విషయము ఈ 

అధికరణమున చరచ నీయాాంశము. 

 

పూరో రక్షము-  

 

"దివా చ శుక ృరక్షశచ  ఉతరిాయణ మేవ చ| 

ముమూరతా్యాం క్రశసిాన్వ విరరీతాం తు గరి హతమ్"  

అను వాకా ముచ్ఛ మరణిాంరవారికి రగలు, శుక ృరక్షము, ఉతరిాయణము విిషమోైనవి" అన్వ 

చెరప రడినది. కనుక, రాక్త్త సమయమున మరణిాంర వాన్వకి క్రహ్మ క్పా్ ిసాధా ము క్తదు. 

 

సిద్ఘధ ాంతము-  

 

మోక్షమును పాందు ఉపాసక్త్యన్వకి, తచా రీరమునే ాంతవరక్త కరమ  సాంరాంధముాండునన్వయు, 

తచా రీరపాతముతో మోక్షము కలుగునన్వ "తసా  త్యవదేవ చిరాం యావనే  విమోక్షేా  అథ సాంరతేస ా " 

(ఛాం. 6-14-2) అను క్శుత్త వాకా ము చెపుప రనే ది. కనుక, రాక్త్త మృత్త చెాందినను 

క్రహోమ పాసక్త్యలక్త్య మోక్షమునాందుటక్త్య ఆటాంకము లేదు. క్తవున, "దివాచ శుక ృరక్షశచ .." అను 

వాకా ము క్రహోమ పాసక్త్యలు క్తన్వ వారి గురిాంచి చెరప రడినది తరప  క్రహోమ పాసక్త్యల గురిాంచి 

చెరప రడినది క్తద్న్వ క్గహిాంచవలెను. 

495. సరేో ్మప్రశ్మసాిం రజనిమరణ మితా హిి  యోగీ ప్మియేత 

495. సరేో ్మప్రశ్మసాిం రజనిమరణ మితా హిి  యోగీ ప్మియేత 



160 
 

ప్పేయాదా దాే ష్ రాప్తౌ న చరమ మరణాం తదా వేదితా యుకమి్| 

కరమ  ప్పారబ్ధకారా ాం హా నియత సమయాం క్షీయతే త్యవదేవేత్త 

ఉకశిిా సిమ న్ విలాంబోsహని నిశి చ రరాం విదా యా స్sశుి తేతః|| 

రాక్త్త సూరా కిరణములునే న్మ, ఆధా్య తమ వితిులక్త్య రాక్త్త మరణము శాత్రసమిున క్రత్తష్టద్మ్గుట 

చ్ఛత అటిటవారికి రాక్త్త మరణము సాంభవిాంచద్న్వన ఆ సాందేహ్ము ఈ జ్ఞశ్చృకమున 

రరిషక రిాంచరడురనే ది. 

 

రజన్వమరణమ్- రాక్త్తమరణము 

సరేవ ష్టమ్- క్రహోమ పాసక్త్యలక్త్య, ఇతరులక్త్య కూడ 

అక్రశసాిం- అభిలషణీయము క్తదు 

ఇత్త- అను క్తరణముచ్ఛ 

యోగీ- ముముక్షువైన ఉపాసక్త్యడు 

అహిే  క్మియేత- రగటి సమయముననే మరణిాంచవలెను 

ఏషః- ఈ ఉపాసక్త్యడు 

రాక్తౌ క్పేయాదా్ ది-  రాక్త్త సమయమున మరణిాంచినచో చరమ మరణాం న భవేత్- అది చివరి 

మరణము క్తాలదు 

ఇత్త అయుకమి్- అన్వ ఇట్లృ చెపుప ట అయుకమిు. 

క్పారరక్్తరా ాం కరమ - ఫలక్రద్ఘనము చ్ఛయుటక్త్య ఆరాంభిాంచిన కరమ  

అన్వయత సమయాం హి క్షీయతే- రగటి సమయమునేనన్వ గాన్వ, రాక్త్త సమయముననేనన్వ గాన్వ ఒక 

న్వ చి తమైన సమయావధిలో నిాంరనన్వ చెపుప టక్త్య క్త్యద్రదు. అది ఎపుప డైనను అాంతము 

క్తవరచ ను.   

అస్తమ న్- ఈ విషయమున 

త్యవదేవేత్త ఉకఃి విలాంరః చ- "తసా  త్యవదేవ చిరాం.." అను క్శుత్తవాకా్త నుసారము మోక్షక్పా్కిి 

క్పారబ్్దవసాన రరా ాంతమే విలాంరము అన్వ చెరప రడినది తరప , ఆ క్పారరక్రమ  రగటి సమయమున 

అాంతమయిననే మోక్షము లభిాంరనన్వ చెరప రడలేదు కద్ఘ! అటిట క్పారరక్రమ  పూరమాుగా ఎపుప డు 

నిాంరనో ఇద్మితమాుగా చెపుప టక్త్య క్త్యద్రదు. శరీరతా్య గమైనపుప డే క్పారరక్రమ  ముగ్నసెనన్వ 

క్గహిాంచనగును.  
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అతః- ఆ క్తరణము చ్ఛత 

అహ్న్వ న్వి చ- క్తలన్వయమము లేన్వ క్తరణమున, రగటి సమయమాంద్వనను, అట్లృ రాక్త్త 

సమయమాంద్వనను   

సః- ఆ క్రహోమ పాసక్త్యడు 

విదా్ యా- ఆ క్రహ్మ విదా్  మూలకముగా 

రరమ్- రరమతమ ను 

అశేు తే- పాందును. 

రాక్త్త సూరా కిరణములునే న్మ, ఆధా్య తమ వితిులక్త్య రాక్త్త మరణము శాత్రసమిున క్రత్తష్టద్మ్గుట 

చ్ఛత అటిటవారికి రాక్త్త మరణము సాంభవిాంచద్న్వన ఆ సాందేహ్ము ఈ జ్ఞశ్చృకమున 

రరిషక రిాంచరడురనే ది. 

 

 రాక్త్తమరణము 

 క్రహోమ పాసక్త్యలక్త్య, ఇతరులక్త్య కూడ అభిలషణీయము క్తదు 

అను క్తరణముచ్ఛ 

ముముక్షువైన ఉపాసక్త్యడు రగటి సమయముననే మరణిాంచవలెను 

ఈ ఉపాసక్త్యడు 

రాక్త్త సమయమున మరణిాంచినచో అది చివరి మరణము క్తాలదు" 

అన్వ ఇట్లృ చెపుప ట అయుకమిు. ఫలక్రద్ఘనము చ్ఛయుటక్త్య ఆరాంభిాంచిన కరమ  

రగటి సమయముననేనన్వ గాన్వ, రాక్త్త సమయముననేనన్వ గాన్వ ఒక న్వ చి తమైన సమయావధిలో 

నిాంరనన్వ చెపుప టక్త్య క్త్యద్రదు. అది ఎపుప డైనను అాంతము క్తవరచ ను. ఈ విషయమున 

 "తసా  త్యవదేవ చిరాం.." అను క్శుత్తవాకా్త నుసారము మోక్షక్పా్కిి క్పారబ్్దవసాన రరా ాంతమే 

విలాంరము అన్వ చెరప రడినది తరప , ఆ క్పారరక్రమ  రగటి సమయమున అాంతమయిననే మోక్షము 

లభిాంరనన్వ చెరప రడలేదు కద్ఘ! అటిట క్పారరక్రమ  పూరమాుగా ఎపుప డు నిాంరనో ఇద్మితమాుగా 

చెపుప టక్త్య క్త్యద్రదు. శరీరతా్య గమైనపుప డే క్పారరక్రమ  ముగ్నసెనన్వ క్గహిాంచనగును. ఆ క్తరణము 

చ్ఛత, క్తలన్వయమము లేన్వ క్తరణమున, రగటి సమయమాంద్వనను, అట్లృ రాక్త్త సమయమాంద్వనను   

ఆ క్రహోమ పాసక్త్యడు ఆ క్రహ్మ విదా్  మూలకముగా 

రరమతమ ను పాందును. 
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496. యద్ద్తైకసాా రవరఃా ప్రత్తనియతతయా గణా తే ాతకజధ నః 

496. యద్ద్తైకసాా రవరఃా ప్రత్తనియతతయా గణా తే ాతకజధ నః 

తత్ సాా దాంతా ాం శ్మరీరాం నతు జవత్త తత్వsరా నా యోగవా్య ద్ఘసః 

నహా ప్త్యరా ాంతకాే దినరజనిభిద్ఘ దేశ్మభేద్ఘది చైవమ్ 

శ్మష్ా ాం క్త్యరో ాంత్త చ్చసిమ న్ యదుచ యదుచనేతా్య ది చైవాం విభాష్ా మ్|| 

యక్త- ఏ శరీరము నాందు 

ఏకసా - ఒక చ్ఛతనున్వకి 

ాతకజధనః- జా్య త్తషుక లచ్ఛ 

అరవరఃో- మోక్షము 

క్రత్తన్వయతతయా- అవశా ముగా కలుగునన్వ గణా తే- న్వశచ యిాంరటక్త్య సాధా మగునో 

తత్ శరీరాం అాంతా ాం సాా త్- అది చరమశరీరము క్తవరచ ను 

తతోs్- క్తన్వ, అాంతమక్తము చ్ఛత 

 అనా యోగవుా ద్ఘసః తు- శరీరాాంతర సాంరాంధ న్వషేధము 

న భవత్త- సాంభవిాంచదు. ఏలననగా ముాందు మోక్షక్రత్తరాంధకమైన కరమ మును చ్ఛస్తనచో 

శరీరసాంరాంధము కలుగును.  

అక్త్య్- ఈ చరమశరీరమునాందున్మ 

అాంతక్తలే- మరణక్తలమున 

దినరజన్వభిద్ఘ- రగటి యాందు లేద్ఘ రాక్త్త యాందు మరణమనెడు క్తరణమున మోక్షము కలోును 

లేద్ఘ మోక్షము కలుగదు అన్వ భేద్ము 

న హి- ఉాండదు. 

ఏవమ్- ఈ నాా యముననుసరిాంచి దేశభేద్ఘది చ-క్రశసమిైన క్తి మునే గు దేశముల యాందు 

మరణమునాందిన మోక్షమన్వయు, క్త్యత్తస తమైన క్రదేశమున మరణమైనచో మోక్షము లభా ము 

క్తద్న్వయు, కొన్వే  ర్మగముల క్తరణమున మరణిాంచిన మోక్షము కలుగునన్వయు, కొన్వే  ర్మగములతో 

మరణిాంచిన మోక్షము లభా ము క్తద్న్వయు, ఇటిృ, దేశ, క్తల, న్వమిత ి భేద్ములచ్ఛ 

మోక్షలాభన్వరయాము జరుగదు. 

అస్తమ న్ చ- ఈ ముముక్షువు విషయమున   
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యదుచ శవా ాం క్త్యరవ ాంత్త యదుచన- పుక్త్యది సాంరాంులు సాంసాక రమును చ్ఛస్తనను, 

చ్ఛయక్త్యనే ను  

ఇతా్య ది చ- క్శుతాు కమిైన విధముగా, క్రహోమ పాసక్త్యలక్త్య మోక్షము తరప క లభిాంరను. 

క్రహ్మ విద్ఘా వైభవమున  

ఏవమ్- ఈ విధముగా దేశ, క్తలాది న్వయమముాండద్ను నాా యముననుసరిాంచి  

విరషా మ్- రరిచిాంతన చ్ఛయద్గ్ననది. 

గొరప  జా్య త్తషుక లచ్ఛ 

మోక్షము ఈ శరీరమునాందు అవశా ముగా మోక్షము లభిాంరనన్వ న్వశచ యిాంరటక్త్య సాధా మైనను,  

అది చరమశరీరము క్తవరచ ను 

క్తన్వ, అాంతమక్తము చ్ఛత 

 శరీరాాంతర సాంరాంధ న్వషేధము 

సాంభవిాంచదు. ఏలననగా ముాందు మోక్షక్రత్తరాంధకమైన కరమ మును చ్ఛస్తనచో శరీరసాంరాంధము 

తరప దు.  

క్తన్వ, ఈ చరమశరీరమునాందు 

మరణక్తలము రగలు లేద్ఘ రాక్త్త  మరణమనెడు క్తరణమున మోక్షము కలోును లేద్ఘ మోక్షము 

కలుగదు అన్వ న్వరయాము ఉాండదు. 

ఈ నాా యముననుసరిాంచి క్రశసమిైన క్తి మునే గు దేశముల యాందు మరణమునాందిన 

మోక్షమన్వయు, క్త్యత్తస తమైన క్రదేశమున మరణమైనచో మోక్షము లభా ము క్తద్న్వయు, కొన్వే  

ర్మగముల క్తరణమున మరణిాంచిన మోక్షము కలుగునన్వయు, కొన్వే  ర్మగములతో మరణిాంచిన 

మోక్షము లభా ము క్తద్న్వయు, ఇటిృ, దేశ, క్తల, న్వమిత ిభేద్ములచ్ఛ మోక్షలాభన్వరయాము జరుగదు. 

ఈ ముముక్షువు విషయమున   

 పుక్త్యది సాంరాంులు సాంసాక రమును చ్ఛస్తనను, చ్ఛయక్త్యనే ను క్శుతాు కమిైన విధముగా, 

క్రహోమ పాసక్త్యలక్త్య మోక్షము తరప క లభిాంరను. క్రహ్మ విద్ఘా వైభవమున ఈ విధముగా దేశ, 

క్తలాది న్వయమముాండద్ను నాా యముననుసరిాంచి  

రరిచిాంతన చ్ఛయద్గ్ననది. 

 

అనగా, క్రకృతశరీరము చరమశరీరమ క్తద్ఘ అను విషయము, జా్య త్తషుక లచ్ఛ గాన్వ, మరణక్తలము 

వలన గాన్వ, మరణిాంర క్రదేశము వలన గాన్వ, ఆ ఉపాసక్త్యన్వకి ఆతన్వ పుక్త్యదులు చ్ఛయు 
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సాంసాక రాదుల వలన గాన్వ న్వరయాిాంచరడదు. ఆ క్రహోమ పాసక్త్యన్వ క్పారరక్రమ ఫలానుభవము పూరి ి

అయినచో సతవ రము వాన్వకి మోక్షక్పా్ ికలుగునన్వ రవము. 

ఇాంతటితో "న్వశాధికరణము" ముగ్నస్తనది. 

||దక్షిణాయనాధికరణము||4-2-11|| 

 

||సూ.||అతశిా యనేsి దక్షిణే||4-219|| 

 

అతః చ- పూర్మవ కహిేతువుల వలననే 

అయనేs్- ద్క్షిణాయనమునాందు మృతుడైనను క్రహోమ పాసక్త్యడు క్రహ్మ మును పాందును.  

 

ముాందు చె ప్ న క్తరణములచ్ఛ  ద్క్షిణాయనమున మృతుడైనను క్రహోమ పాసక్త్యడు క్రహ్మ మును 

పాందును.  

 

||సూ.|| యోగ్ననః ప్రత్తసమ రేా తే సామ రేచిైతే||4-2-20|| 

 

ఏతే- ఈ 

సామ రే-ి సమ ృత్తక్పోకమిులగు దేవయాన, ్తృయానములు 

యోగ్ననః క్రత్త- యోగులను గురిాంచి 

సమ రేా తే - సమ రవిా ములుగా చెరప రడురనే వి. (క్తన్వ ఇచట మరణము పాందుటక్త్య క్తల విశేషము 

చెరప రడుట లేదు.) 

 

యోగులచ్ఛ సమ రణీయములుగ, సమ ృత్తక్పోకమిులగు దేవయాన, ్తృయాన మరమోులు ఇచట 

చెరప రడురనే వే గాన్వ మృత్తనొాందుటక్త్య క్తలవిశేషముగా న్వయమిాంరరడలేదు. 
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వెనుకటి అధికరణములో, రాక్త్త మరణిాంచిన క్రహోమ పాసక్త్యలక్త్య కూడ క్రహ్మ క్పా్ ియుాండునన్వ 

చెరప రడినది. ఈ అధికరణములో ద్క్షిణాయనమున మరణిాంచిన క్రహోమ పాసక్త్యలక్త్య కూడ 

క్రహ్మ క్పా్ ికలుగునన్వ న్వరయాిాంచరడురనే ది. 

 

పూరో రక్షము- 

 

"అథ యో ద్క్షిణే క్రమీయతే ్తృణామేవ మహిమనాం గత్యవ  చాంక్ద్మసః సాయుజా ాం గచా త్త" 

(త.నా. 52)(ఈ పురుషవిదా్ఘ న్వషోుడు ద్క్షిణాయనమున మరణిాంచినచో చాంక్దున్వ చ్ఛరి, ్తృదేవతల 

భోగమును పాందును.) అను వాకా మున ద్క్షిణాయనమున మరణిాంచిన వాన్వకి చాంక్ద్క్పా్ ి

చెరప రడినది. చాంక్దున్వ పాందిన వారికి "అథ ఏతమేవ అధ్యవ నాం పునరేి వరాింతే" (ఛాం. 5-10-5) 

("ఈ సాంసార మాండలమునక్త త్తరిగ్న వరచ రనేా డు") అన్వ పునరావృత్త ి చెరప రడినది.  

మహరరతములో భీష్టమ చారుా ల వారు ఉతరిాయణములో మరణము కొరక్త్య ఎదురు చూచినట్లృ 

చెరప రడినది కద్ఘ! ఈ క్తరణముల వలన ద్క్షిణాయనమున మరణిాంచిన వారికి క్రహ్మ క్పా్ ిలేద్న్వ 

సప షటము.  

 

సిద్ఘధ ాంతము- 

 

1. వెనుకటి అధికరణమున, రాక్త్త మరణిాంచిన క్రహోమ పాసక్త్యనక్త్య కూడా క్రహ్మ క్పా్ ి

కలుగునన్వయు, క్రహ్మ క్పా్ ి కలుగుటక్త్య, క్రహోమ పాసక్త్యల విషయమున మరణసమయముతో 

సాంరాంధము లేద్న్వ చెరప రడినది. అదే విధముగా, క్రహోమ పాసక్త్యడు క్రహ్మ క్పా్ని్వ పాందుటక్త్య 

ఉతరిాయణముననే మరణిాంచవలెనను న్వయమమును లేదు. వెనుక చెరప రడినట్లృ, 

ద్క్షిణాయనమున మరణిాంచినవారికి చాంక్ద్మాండలక్పా్యిు, తద్నాంతరము, పునః 

సాంసారమాండలమున పునరావృత్తయిు కలుగునన్వ చెపుప టయును సరి క్తదు. ఆ 

తత్తరిీయవాక్తా ాంతముననే, "తసామ త్ క్రహ్మ ణో మహిమన మపేో త్త" అన్వ ఉతరిాయణమున 

మరణిాంచిన జ్ఞ ననుల వలెనే వీరికి కూడ క్రహ్మ క్పా్ ి కలుగునన్వ సప షటముగా చెరప రడినది. కనుక, 

అటిట క్రహోమ పాసక్త్యడు చాంక్ద్మాండలమున కొాంతస్తపుాండి, అచట గౌరవ, సత్యక రములనాందిన 

్ద్ర, క్రహ్మ క్పా్ ి దిశలో తన గమనము కొనసాగ్నాంరనన్వ క్గహిాంచవలస్త యుాండును. 

భీష్టమ చారాు లవారు, తనక్త్య ఇచాా మరణము పాందుటక్త్య తన తాంక్డి నుాండి వరమునాంది 

యునే ాందున, ధరమ పాలనారమాు ఉతరిాయణమరణ వైిషటా మును ఇతరులక్త్య త్లయ జేయుటకై, 

ఉతరిాయణమునకై క్రీక్షిాంచిరి తరప , జ్ఞ ననులాంద్రున్మ ఉతరిాయణమునాందే 

మరణమాంద్వలెనన్వ క్తదు.  
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2. అయితే భగవదీతోలో "యక్త క్తలేతవ నావృత్తాిం ఆవృత్తాించైవ యోగ్ననః| 

క్రయాత్య యాాంత్త తాం క్తలాం వకా్షా మి భరతరభా|| 

అన్వ అరిచ రాదిమరమోును, 

ధూమో రాక్త్తః తథా కృష ాషణామ సా ద్క్షిణాయనాం|| 

తక్త చాాంక్ద్మసాం జా్య త్తః యోగీ క్పారా  న్వవరతిే 

శుక ృకృషే ాగీహేా తే జగతః శాశవ తే మతే 

ఏకయా యాతా నావృత్తాిం అనా యా వరతిే పునః||(భ.గీ. 8-23,26) అన్వ యోగ్న అయినవాడు, కృషగాత్తలో 

అనగా ధూమము వాంటి రాక్త్త, కృషరాక్ష, ద్క్షిణాయన క్తలములలో మరణిాంచినచో చాంక్దున్వ పాంది 

త్తరిగ్న వరచ రనేా డు. శుక ృగత్తలో మరణమునాందినవాడు త్తరిగ్న వరచ ట లేదు") అన్వయు 

చెరప రడినది. దీన్వ వలన ద్క్షిణాయనమున మరణిాంచిన వాన్వకి పునరావృత్త ిచెరప రడినది కద్ఘ 

యన్వన తతప రిష్టక రమిట్లృ చెరప రడురనే ది. 

 

"భగవదీతో్య జ్ఞశ్చృకములలో, ఈ సాంద్రా మున క్రహ్మ నానులు క్రయాణిాంర దేవయానగత్తయు, 

ఐశవ రాా రాులు క్రయాణిాంర ్తృయానగత్తయు విచారిాంచరడురనే వి. పైన చెరప రడినట్లృ 

మరణసమయవిషయమిచచ ట చరిచ ాంచరడుట లేదు. ఇట్లృ అరిచ రాది, ధూమది మరమోులను 

త్లస్తకొన్వన ఏ జ్ఞ న న్వయు, క్భమక్త్య లోను క్తడు అన్వయు "నైతే సృీ పార ాానన్ యోగీ ముహా్ త్త 

కశచ న" (భ.గీ. 8-27) అన్వ చెరప రడుట వలన, ఇచచ ట అరిచ రాది, ధూమది మర ోవిషయములను 

త్లస్తకొన్వ, తతతిఫ లములనెరుగుట వలన యోగ్న అనుదినమును అరిచ రాది మర ో విచారముతో, 

తద్నుగుణమైన క్రవరని కల ోయుాండునన్వ రవము.  

ఇచచ ట, అగ్నే , జా్య త్త, అహ్ము, శుక ృరక్షము, ఉతరిాయణము ఇతా్య దులన్వే యు ఆయా 

అభిమనదేవతలను సూచిాంరరనే వి అన్వయు, క్తలన్వరేశాము చ్ఛయుట లేద్న్వయు 

క్గహిాంచనగును. 

497. దేహాం యోగీశ్మో ర్మsి తా జత్త యది రవేః దక్షిణా వృతి్తకాే 

497. దేహాం యోగీశ్మో ర్మsి తా జత్త యది రవేః దక్షిణా వృతి్తకాే 

విాందేత్ సాయుజా మిాందోర్చహ జవత్త పునః తప్రా తేః తతా మ ృతేశ్మి | 

మైవాం, పూరో్మ కనిీత్తసిిో హ నహి విహత్యథాసా  సాయుజా మిాందౌ 

విప్శాాంతైా  సూరా నీత్యా  జగదురకృతయే భీష్మ కాలప్రతీక్షా|| 

క్రహోమ పాసక్త్యడు రగటి యాందే, అథవా రాక్త్త యాందే మరణిాంచవలెనన్వ న్వయమము లేదు అను 

వెనుక చె ప్ న వవిషయమే ద్క్షిణాయన, ఉతరిాయణక్తలములక్త్యను అనవ యిాంచి, 
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క్రహోమ పాసక్త్యన్వకి మరణము ఏ సమయమున  కలగ్ననను, ద్ఘన్వవలన ఆతన్వ క్రహ్మ క్పా్ ి

విషయమున ఎటిట క్రరవమును ఉాండద్న్వ ఈ జ్ఞశ్చృకమున న్వషక రిాాంచరడురనే ది. 

 

యోగీశవ ర్మs్- యోగ్నపుాంగవులైనను 

రవేః ద్క్షిణా వృత్తకి్తలే- సూరుా డు ద్క్షిణదిక్త్యక  నాందు సాంచరిాంర ద్క్షిణాయనమున 

దేహ్ాం యది తా జత్త- మరణిాంచినచో  

ఇాంద్ధః సాయుజా మ్ విాందేత్- చాంక్దున్వతో సాయుజా ము నాందును. క్శుత్త యాందు "అథ యో ద్క్షిణే 

క్రమీయతే ్తృణాాం ఏవ మహిమనాం గత్యవ  చాంక్ద్మసః సాయుజా ాం గచా త్త" అన్వ సప షటముగా 

చెరప రడినది.  

ఇహ్ పునః భవత్త- ఆతడు ఈ లోకమున మరల జన్వమ ాంరను.  

తక్రా తేః తతస మ ృతేశచ - ఈ అాంశము క్శుత్త యాందును, సమ ృత్తయాందును కూడ 

న్వరూ్ాంచరడినది. "అధాే త మేవ అధ్యవ నాం పునరేి వరాింతే" అన్వ సమ ృత్త కూడ దీన్వన్వ 

క్రత్తపాదిాంచినది. అన్వ సాందేహిాంచిన 

మైవమ్- అది సరి క్తదు.  

ఇహ్ తు- చాంక్ద్క్పా్ ి విషయమున కూడ పూర్మవ కనిీత్తః- క్పారరక్రామ వసానమున మోక్షము 

న్వయతమైనద్న్వ చెరప రడిన నాా యము  

న హి విహ్త్య- వెనుక చెరప రడిన నీత్త ఇచచ టను సమముగా అట్లృ వరిాింరను. (రాక్త్త సమయమున 

మరణిాంచిన  క్రహోమ పాసక్త్యన్వకి మోక్షము కలోునన్వ చె ప్ న సాంద్రా మున, క్రహోమ పాసక్త్యన్వకి, 

మరణసమయము మోక్షక్పా్పిై క్రరవము చూరదు అను విషయము చెరప రడినది కద్ఘ!). 

క్తమా కరమ ను చ్ఛస్త ద్ఘన్వ ఫలమును అనుభవిాంరటక్త్య చాంక్ద్లోకమునక్త్య ధూమ మరమోున 

పోవువాన్వకి పునరావృత్త ియుాండును తరప ,  ముముక్షువైన క్రహోమ పాసక్త్యన్వకి క్తదు. వాన్వకి మోక్షము 

న్వశచ యముగా లభిాంరను. అట్ధృన చాంక్ద్క్పా్కిి క్రయోజనమేమి యన్వన,  

అథాసా  ఇాందౌ సాయుజా మ్ 

విక్శాాంతా  సూరా నీతా్య - ముముక్షువునక్త్య చాంక్ద్ సాయుజా ము, ఉతరిాయణ మృతునక్త్య 

సూరా సాయుజా మెట్లృ , అట్లృ విక్శాాంత్తన్వ పాందుటక్త్య మక్తమేనన్వ క్గహిాంచనగును.  

భీషమ క్తలక్రీక్షా- భీష్టమ చారుా లవారు ఉతరిాయణమునకై క్రీక్ష చ్ఛయుట ఏలననగా 

జగదురకృతః- పుణా వాంతులక్త్య ఉతరిాయణక్తల మరణము క్రశసమిన్వ త్లయ జేస్త లోక్యరక్తరము 

చ్ఛయుటక్తనన్వయు క్గహిాంచనగును. 

క్రహోమ పాసక్త్యడు రగటి యాందే, అథవా రాక్త్త యాందే మరణిాంచవలెనన్వ న్వయమము లేదు అను 

వెనుక చె ప్ న వవిషయమే ద్క్షిణాయన, ఉతరిాయణక్తలములక్త్యను అనవ యిాంచి, 
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క్రహోమ పాసక్త్యన్వకి మరణము ఏ సమయమున  కలగ్ననను, ద్ఘన్వవలన ఆతన్వ క్రహ్మ క్పా్ ి

విషయమున ఎటిట క్రరవమును ఉాండద్న్వ ఈ జ్ఞశ్చృకమున న్వషక రిాాంచరడురనే ది. 

 

 యోగ్నపుాంగవులైనను సూరుా డు ద్క్షిణదిక్త్యక  నాందు సాంచరిాంర ద్క్షిణాయనమున 

 మరణిాంచినచో చాంక్దున్వతో సాయుజా ము నాందును. క్శుత్త యాందు "అథ యో ద్క్షిణే క్రమీయతే 

్తృణాాం ఏవ మహిమనాం గత్యవ  చాంక్ద్మసః సాయుజా ాం గచా త్త" అన్వ సప షటముగా చెరప రడినది 

కద్ఘ!  ఆతడు ఈ లోకమున మరల జన్వమ ాంరను. ఈ అాంశము క్శుత్త యాందును, సమ ృత్తయాందును 

కూడ న్వరూ్ాంచరడినది. "అధాే త మేవ అధ్యవ నాం పునరేి వరాింతే" అన్వ సమ ృత్త కూడ దీన్వన్వ 

క్రత్తపాదిాంచినది. కనుక, ద్క్షిణాయనమున మరణిాంచిన వాన్వకి మోక్షము లభిాంచదు" అన్వ 

సాందేహిాంచిన 

అది సరి క్తదు. చాంక్ద్క్పా్ ివిషయమున కూడ క్పారరక్రామ వసానమున మోక్షము న్వయతమైనద్న్వ 

వెనుక చెరప రడిన నీత్త ఇచచ టను సమముగా అట్లృ వరిాింరను. (రాక్త్త సమయమున మరణిాంచిన  

క్రహోమ పాసక్త్యన్వకి మోక్షము కలోునన్వ చె ప్ న సాంద్రా మున, క్రహోమ పాసక్త్యన్వకి, 

మరణసమయము మోక్షక్పా్పిై క్రరవము చూరదు అను విషయము చెరప రడినది కద్ఘ!). 

క్తమా కరమ ను చ్ఛస్త ద్ఘన్వ ఫలమును అనుభవిాంరటక్త్య చాంక్ద్లోకమునక్త్య ధూమ మరమోున 

పోవువాన్వకి పునరావృత్త ియుాండును తరప ,  ముముక్షువైన క్రహోమ పాసక్త్యన్వకి క్తదు. వాన్వకి మోక్షము 

న్వశచ యముగా లభిాంరను. అట్ధృన చాంక్ద్క్పా్కిి క్రయోజనమేమి యనగా, ఉతరిాయణ మృతునక్త్య 

సూరా సాయుజా మెట్లృ , ద్క్షిణాయనమృతునక్త్య చాంక్ద్సాయుజా మును అట్లృనన్వ, అచచ ట 

విక్శాాంత్తన్వ పాందుటక్త్య మక్తమేనన్వ క్గహిాంచనగును. భీష్టమ చారుా లవారు ఉతరిాయణమునకై 

క్రీక్ష చ్ఛయుట ఏలననగా పుణా వాంతులక్త్య ఉతరిాయణక్తల మరణము క్రశసమిన్వ త్లయ జేస్త 

లోక్యరక్తరము చ్ఛయుటక్తనన్వయు క్గహిాంచనగును. 

498. క్తాంచప్పారబ్ధ కరమ  ప్రత్తనియతమిదాం ాహి వీ సాంజవసా  

498. క్తాంచప్పారబ్ధ కరమ  ప్రత్తనియతమిదాం ాహి వీ సాంజవసా  

సేో చ్చా  యేన్న్వ మాసీత్ స చ వసురజవని్న్ ష్ సాక్షాదోి ముకఃి| 

తసాా త్ విాందేత ముక్తాిం నరితృ దివిష్ప్ద్ఘప్త్త కాేsి యోగీ 

సాా త్యాం ప్పాశ్మసిా నిాందే తదితర విష్యే గీతయోకి్త తు మారాౌ|| 

కిాంచ- పైన చెరప రడిన భీషుమ లవారి క్రీక్షక్త్య వేరొక క్తరణమును కలదు. 

ాహే్ వీ సాంభవసా - భీషుమ లవారి 

ఇద్మ్- ఈ ఉతరిాయణమును 
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క్రీక్ష చ్ఛయుట 

క్పారరక్రమ క్రత్తన్వయతమ్- సావ నుభవము చ్ఛతనే నాశమగు క్పారరక్రమ విశేషముచ్ఛ అట్లృ 

వా వస్తతామైనది.  

యేన- ఏ క్పారర ్కరమ  వలన 

స్తవ చాా  ఏవమస్త్- భీషుమ ల వారు  అటిట ఇచాా మరణ వరము కల ోయుాండిరి.  

క్పారరక్రమ క్రత్తన్వయతమ్- క్పారరక్రమ   వారివారికి న్వయమముతో అనవ యిాంచద్గ్ననది.  

స చ- ఆ భీషుమ లవారు కూడ వసురభవత్- అషటవసువులాందు ఒకరు 

ఏషః సాక్షాదివ ముకఃి న- ఈ భీషుమ ల వారు నేరుగా ముకి్త్యడు క్తలేరు.  

తసాా త్- అాందు వలన అనగా ముముక్షువులక్త్య క్తలవిశేషన్వయమపేక్ష లేకపోవుట వలన  

యోగీ- క్రహోమ పాసక్త్యడు 

నర్తృ దివిషక్ద్ఘక్త్త క్తలేs్- మనుషుా లక్త్య రాక్త్త అయిన న్వశాసమయమునాందును, ్తరులక్త్య 

రాక్త్త అయిన కృషరాక్షమునను, దేవతలక్త్య రాక్త్త అయిన ద్క్షిణాయనమునాందును 

ముకిాిం విాందేత- మోక్షమును తరప క పాందును.  

క్పాశసిా న్వాందే తదితర విషయే సాా త్యమ్- "దివా చ శుక ృరక్షశచ  ఉతరిాయణమేవచ| ముమూరతా్యాం 

క్రశసిాన్వ విరరీతాంతు గరి హతమ్||" అన్వ చెరప రడిన ఉతరిాయణ క్పాశసిా ము ఇతా్య దులు 

క్రహోమ పాసక్త్యలు క్తన్వ వారి విషయమున వరిాింరను.  గీతయోౌి తు మరో్గ- భగవదీతో యాందు 

చెరప రడిన "అగే్న రాి్మ త్తరహ్ః శుక ృః షణామ సా ఉతరిాయణమ్| ధూమోరాక్త్తః తథా కృషఃా షణామ సా 

ద్క్షిణాయనమ్" అన్వ చె ప్ నపుడు దేవయాన, ్తృయానమరమోులు ముముక్షువునక్త్య 

మరణక్తలవిశేషమును చెపుప ట లేదు. 

పైన చెరప రడిన భీషుమ లవారి క్రీక్షక్త్య ఇతర క్తరణములును కలవు. 

 

1. సావ నుభవము చ్ఛతనే  క్పారరక్రమ ఫలము నిాంరను. త్యను ఇచాా మరణ వరము కల ోయుాండుట 

వలన, తన క్పారరక్రమ ఫలనాశనమునక్త్య భీషుమ లవారు అట్లృ వేచియుాండవరచ ను. 

 

2. ఆ భీషుమ లవారు కూడ అషటవసువులాందు ఒకరు. కనుక నేరుగా ముకి్త్యడు క్తలేరు. 

క్రహోమ పాసక్త్యలు క్తన్వవారికి ఉతరిాయణమునాందు అభిలషణీయము కనుక భీషుమ లవారు 

ఉతరిాయణమునకై వేచియుాండిరన్వ రవిాంచవరచ ను.  
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అాందు వలన అనగా ముముక్షువులక్త్య క్తలవిశేషన్వయమపేక్ష లేకపోవుట వలన, క్రహోమ పాసక్త్యడు 

మనుషుా లక్త్య రాక్త్త అయిన న్వశాసమయమునాందును, ్తరులక్త్య రాక్త్త అయిన కృషరాక్షమునను, 

దేవతలక్త్య రాక్త్త అయిన ద్క్షిణాయనమునాందును మరణిాంచినను 

మోక్షమును తరప క పాందును.  

 

 "దివా చ శుక ృరక్షశచ  ఉతరిాయణమేవచ| ముమూరతా్యాం క్రశసిాన్వ విరరీతాంతు గరి హతమ్||" అన్వ 

చెరప రడిన ఉతరిాయణ క్పాశసిా ము ఇతా్య దులు క్రహోమ పాసక్త్యలు క్తన్వ వారి విషయమున 

మక్తము వరిాింరను.  

 

 భగవదీతో యాందు "అగే్న రాి్మ త్తరహ్ః శుక ృః షణామ సా ఉతరిాయణమ్| ధూమోరాక్త్తః తథా కృషఃా 

షణామ సా ద్క్షిణాయనమ్" అన్వ చెరప రడినపుడు దేవయాన, ్తృయాన మరమోులు 

ముముక్షువునక్త్య మరణక్తలవిశేషమును చెపుప ట లేదు. ఇట్లృ అరిచ రాది, ధూమది మరమోులు 

త్లస్తకొన్వన జ్ఞ న న్వ, త్యను క్భమక్త్య లోను గాక, తతతిఫ లములనెరుాంగుట వలన, అరిచ రాది 

మరసోమ రణము చ్ఛయుర, తద్నుగుణమైన క్రవరని కల ోయుాండుటకై అట్లృ భగవదీతో యాందు 

క్రసిావిాంచరడినట్లృ క్గహిాంచనగును. 

ఇాంతటితో "ద్క్షిణాయనాధికరణము" ముగ్నస్తనది 

499. సాంరదాే త్యsనా దక్షాం మనసి తది తతా ాంయుతాం ప్పాణవాయౌ  

499. సాంరదేా త్యsనా దక్షాం మనసి తది తతా ాంయుతాం ప్పాణవాయౌ  

స్sధ్ా క్షే తైః సమేతః స చ తదఖిలవాన్ భూతవరే ాతు సూక్షేమ | 

ఉప్త్యర ాంత్తః సాా త్ సమానా యుత్తరథ చ రరే సా చ సాంశే ృష్ మాప్తమ్ 

నిరచాాే ప్దబ హమ  నాడా్య ఘృణిభిరథ నిశాదేవ రాత్రా్మ శి్మ మోక్షః|| 

అనా త్- మనసుస  కనే  వా త్తరికమిైన 

అక్షమ్- ఇాంక్దియములు అనగా కరమ , జ్ఞ న నేాంక్దియ ద్శకము  

మనస్త సాంరదాే త- మనసుస నాందు సాంశే ృషరూరమున చ్ఛరును(ఇది వాగాధికరణవిషయము) 

తతస ాంయుతాం-  ద్శేాంక్దియములతో కూడిన తద్్- ఆ మనసుస  కూడ 

క్పాణవాయౌ- క్పాణమన్వ చెరప రడు వాయువిశేషమున సాంరనే మగును. (ఇది 

మనోsధికరణవిషయము)  

తః- ఇాంక్దియములు, మరియు మనసుస తో 
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సమేతః- సాంయుకమిైన 

సః- ఆ క్పాణము  

అధా క్షే- జీవాతమ  యాందు సాంరనే మగును. (ఇది అధా క్షాధికరణవిషయము) 

తద్ఖిలవాన్- ఇాంక్దియములు మరియు క్పాణములతో సాంయుకమిైన  

స చ- ఆ జీవాతమ  కూడ సూక్షేమ  భూతవరే ోతు- జ్ఞసాూలదేహ్ము నుాండి ఉద్ృ్తమైన భూతసూక్షమ ముల 

యాందు సాంరనే మగును(ఇది భూత్యధికరణవిషయము)  

ఉక్త్యక ాంత్తః  సమనాసాా త్- క్రహోమ పాసక్త్యన్వకిన్వ, అనుపాసక్త్యన్వకిన్వ  ఉక్త్యక ాంత్త సమనము(ఇది 

ఆసృతాు రక్కమధికరణవిషయము)  

అథ చ- "త్యన్వ రరేతథా హా హ్" అను ఆరవ అధికరణమున  

రరే- హ్ృద్యమునాందుాండు రరమతమ  యాందు 

యుత్తః- సాంరత్త ికలుగును  

సా చ- ఆ సాంరత్త ి

సాంశే ృష మక్తమ్- రరమతమ తో అవిరజా మైన సాంశే ృషము మక్తమే తరప  అాందు లయము 

క్తదు.(ఇది అవిరగాధికరణ విషయము) 

మోక్షే- మోక్షము నాందు జీవుడు  

క్రహ్మ నాడాా  న్వరచాో్ఛ త్- మూరనా్ నాడి ద్ఘవ రా న్వక్షక మిాంరను(ఇది తద్ధక్యధికరణవిషయము) అథ- 

తరువాత అధికరణమైన రశమ ా నుసారాధికరణమున ఘృణిభిః- సూరా కిరణముల ద్ఘవ రా జీవుడు 

ముాందుక్త్య వెళ్ళు ను(ఇది రశమ ా నుసారాధికరణవిషయము)  

న్వశాదేవ రాత్రా్మ శచ -  క్రహోమ పాసక్త్యనక్త్య మరణము రాక్త్త సాంభవిాంచినను, దేవరాక్త్త అయిన 

ద్క్షిణాయనము నాందు సాంభవిాంచినను,   

మోక్షః-మోక్షము లభిాంరను(ఇవి క్కమముగా న్వశాధికరణ, ద్క్షిణాయనాధికరణ విషయములు 

అన్వ ఇట్లృ ఈ జ్ఞశ్చృకమున జ్ఞ మామన్ దేిక్త్యలు ఈ పాద్మున నునే  11 అధికరణముల విషయముల 

అరమాును సాంక్గహ్ముగా కటాక్షిాంరరనేా రు. 

మనసుస  కనే  వా త్తరికమిైన ఇాంక్దియములు అనగా కరమ , జ్ఞ న నేాంక్దియ ద్శకము మనసుస నాందు 

సాంశే ృషరూరమున చ్ఛరునన్వయును(ఇది వాగాధికరణవిషయము), ద్శేాంక్దియములతో కూడిన ఆ 

మనసుస  కూడ క్పాణమన్వ చెరప రడు వాయువిశేషమున సాంరనే మగునన్వయును (ఇది 

మనోsధికరణవిషయము),  

ఇాంక్దియములు, మరియు మనసుస తో సాంయుకమిైన 
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ఆ క్పాణము జీవాతమ  యాందు సాంరనే మగునన్వయును (ఇది అధా క్షాధికరణవిషయము),  

ఇాంక్దియములు మరియు క్పాణములతో సాంయుకమిైన ఆ జీవాతమ  కూడ జ్ఞసాూలదేహ్ము నుాండి 

ఉద్ృ్తమైన భూతసూక్షమ ముల యాందు సాంరనే మగునన్వయును(ఇది భూత్యధికరణవిషయము),  

క్రహోమ పాసక్త్యన్వకిన్వ, అనుపాసక్త్యన్వకిన్వ  ఉక్త్యక ాంత్త సమనమన్వయును(ఇది 

ఆసృతాు రక్కమధికరణవిషయము)  "త్యన్వ రరేతథా హా హ్" అను ఆరవ అధికరణమున  

హ్ృద్యమునాందుాండు రరమతమ తో కలోు 

ఆ సాంరత్త ి

రరమతమ తో అవిరజా మైన సాంశే ృషము మక్తమే తరప  అాందు లయము క్తద్న్వయును(ఇది 

అవిరగాధికరణ విషయము),  మోక్షము పాందు జీవుడు మూరనా్ నాడి ద్ఘవ రా 

న్వక్షక మిాంరనన్వయును(ఇది తద్ధక్యధికరణవిషయము) తరువాత అధికరణమైన 

రశమ ా నుసారాధికరణమున సూరా కిరణముల ద్ఘవ రా జీవుడు ముాందుక్త్య వెళ్ళు ను అన్వయును,(ఇది 

రశమ ా నుసారాధికరణవిషయము),  క్రహోమ పాసక్త్యనక్త్య మరణము రాక్త్త సాంభవిాంచినను, దేవరాక్త్త 

అయిన ద్క్షిణాయనము నాందు సాంభవిాంచినను,   

మోక్షము లభిాంరను అన్వయును, (ఇవి క్కమముగా న్వశాధికరణ, ద్క్షిణాయనాధికరణ 

విషయములు) 

అన్వ ఇట్లృ ఈ జ్ఞశ్చృకమున జ్ఞ మామన్ దేిక్త్యలు ఈ పాద్మున నునే  11 అధికరణముల విషయముల 

అరమాును సాంక్గహ్ముగా కటాక్షిాంరరనేా రు. 

ఇాంతటితో "అధికరణసారావళి" యాందు  చతుర్ాధ్యా యమున "దివ ీయపాద్ము" ముగ్నస్తనది. 
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