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అధికరణ సారావళః 

 

ద్వి తీయాధ్యా యము 

 

ఈ ది్వ తీయాధ్యా యమున్కు “అవిరోధ్యధా్య యమని పేరు. మొదటి అధ్యా యాముల్ల 

నిరూపించబడ్న్ రర్ప్బహమ  కార్ణతి మున్కు విరోధమేమియును లేదను విషయము ఈ 

అధ్యా యమున్ నిషక రి షంచబడురన్న ద్వ. ఈ రండవ అధ్యా యమున్ మొదటి పాదమున్, రర్ప్బహమ  

కార్ణతి మున్కు విరోధమని తోర స్యంఖా్ సమ ృతి, నాా య దర్శ న్ముల రరిషక ర్ణము, రండవ 

పాదమున్ స్యంఖా్య ద్వ ప్రతిరక్షముల నిర్సన్ము, మూడవ పాదమున్ ఆకాశాదలు 

రర్ప్బహమ మున్కు కారా్ ములే యని నిరూరణము, నాలగవపాదమున్ ఇంప్ద్వయాదలు రర్ప్బహమ  

కారా్ ములే యని వివర్ణమునూ విషయములు.  
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ఇక్ సంప్గహముగా ఈ రండవపాదమున్ అధిక్ర్ణములను, అంద ప్రసా్యవించబడ్న్ 

విషయములను తెలిసికందము. 

ప్రథమపాదము: 

1. సమ ృతా ధిక్ర్ణము: 

క్పిలమహరిషచే చెరర బడ్న్ స్యంఖా్ సమ ృతి ప్రకార్ము ప్రధ్యన్ము జగత్తక ర్ణమని  సీి క్రించిన్, 

మనిా ద్వ సమ ృతులక్త కాక్ వేదాంతవాక్ా ములకును భంగము వాటిలోును గాన్ రర్ప్బహమ మే 

జగత్తక ర్ణముగా తెలియన్గును 

2. యోగప్రతాు క్ ాా ధిక్ర్ణము: 

హిర్ణా గరుభ డను క్షేప్తజుశనిచే ర్చింరబడ్న్ యోగసమ ృతిచే వేదానాార్ థనిర్యీము చేయర్తదని 

ఇంద నిరూపింరబడ్న్ద్వ 

3. విలక్షణతి్త ధిక్ర్ణము: 

అచేతన్మైన్ జగతాుక్న్న  రర్ప్బహమ  విలక్షణుడు. అటిటచో, రర్మాతమ  జగతాులకు కార్ణ, కారా్  

భ్వము సిద్వంిరనా యని శ్ంక్తంచిన్, దానిని రర్హరించి, రర్ప్బహమ మే జగత్తక ర్ణము అని ఇంద 

నిర్యీించబడ్న్ద్వ.  

4. శిషాటరరిప్గహాధిక్ర్ణము: 

 సిథర్తి ము లేని తర్క మూలముగా ప్గహింరబడుటచే, రర్మాణుకార్ణ వాదమును, నైయాయిక్, 

వైశేషిక్, జైన్, శైవాద్వ మతములును వెనుక్ చెరర బడ్న్ స్యంఖా్ మతము వలెనే ఇంద 

నిర్సించబడ్న్వి. 

5. భోత్రకాాారతాా ధిక్ర్ణము: 

“సుఖ్దిఃఖ్ములను అనుభవింరట క్ర్మ  కార్ణముగనే క్నుక్, క్ర్మ కు వశ్ము కాని 

రర్ప్బహమ మున్కు జీవుని వలె ప్పాక్ృతమైన్ సుఖ్దిఃఖ్యనుభవము లేద” అని ఇంద 

స్యధించబడ్న్ద్వ.  

6. ఆర్ంభణాధిక్ర్ణము: 

ఛందోగాో రనిషతాున్ “వాచ్ఛర్ంభణమ్” అని మొదలయే ప్ుతి వాక్ా ము కారా్ , కార్ణములు వేరు 

చేయబడలేనివని చెపుర ట వలన్ వాటి యందన్న  కారా్ , కాల, బుద్వ,ి నామాద్వ భేదములు కారా్ , 

కార్ణములు వేరేి రు సిథతులతో నుండుటకు స్యధా ము కాద క్నుక్, కార్ణమైన్ రర్ప్బహమ ము నుండ్ 

కారా్ మైన్ ల్లక్ము వేరు చేయబడనిద్ యుండున్ని ఇంద స్యథ పించబడ్న్ద్వ.  

7. ఇతర్వా రద్ధశాధిక్ర్ణము: 
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“య ఆతమ ని తిషనా్” మొదలైన్ ఉరనిషదాి కా్ ముల యంద జీవాతమ నూ, ప్బహమ మును వేరేి రుగా 

చెపిర  యున్న ందన్, “ప్బహమ మును జీవుడ్గా చెపుర ట వలన్ తన్ంతట త్తనుగా ఏ హితమునూ 

చేయలేద, అహితమునే చేయును అనెడు దోషములు సంభవింరను” అని శ్ంక్తంచన్వసర్ము 

లేద అని ఇంద స్యథ పించబడ్న్ద్వ. 

8. ఉరసంహార్దర్శ నాధిక్ర్ణము: 

రర్ప్బహమ ము విచిప్తశ్కాులను క్లిగ యున్న ందన్, ఉరక్ర్ణములు లేకున్న నూ సంక్లర మాప్తము 

చేత జగతయ ృషాట ా దలను నిరి్ హింరన్ని ఇంద స్యథ పించబడ్న్ద్వ 

9. క్ృతయ న ప్రసక్ ాా ధిక్ర్ణము: 

రర్ప్బహమ మున్కు అవయవములు లేవనియూ, అద్వయే విచిప్తమైన్ జగతాున్కు ఉపాదాన్ 

కార్ణమైన్దనియూ ప్ుతి ప్పోక్మాు క్నుక్ రర్ప్బహమ కు జగత్తక ర్ణతి ము సమంజసమని ఇంద 

 స్యథ పించబడ్న్ద్వ.  

10. ప్రయోజన్వతిా్త ధిక్ర్ణము:  

రర్మాతమ  అవారసామస ా కాముడై యున్న రర టికీ, లీలారూరమైన్ ప్రయోజన్ముచే ఆతని 

జగత్తక ర్ణతి మున్కు అభా ంతర్ము లేదని ఇంద నిరూపించబడ్న్ద్వ 

ద్వి తీయ పాదము: 

11. ర్చనానురతాా ధిక్ర్ణము: 

ఇంద స్యంఖా్ మతనిర్సన్ము చేయబడ్న్ద్వ. అన్గా ప్రధ్యన్ము అచేతన్మగుట చేత, క్తవలము 

ప్రధ్యన్ముచే జగప్దచన్ సంభవించదని స్యథ పించబడ్న్ద్వ 

12. మహదీరా్తఘ ధిక్ర్ణము: 

ఇంద వైశేషిక్ మతము నిర్సించబడ్న్ద్వ.  

13. సముదాయాధిక్ర్ణము: 

ఇంద వైశేషికులును బౌదమితమున్ సౌప్త్తంతికులును, నిర్సించబడ్నారు. 

14. ఉరలబిా ధిక్ర్ణము: 

ఇంద బౌదిల యోగాచ్ఛర్మతము నిర్సించబడ్న్ద్వ.  

15. సరి్ థానురతాా ధిక్ర్ణము: 

ఇంద, సతిా్త సతాి ములు అవస్యథ విశేష రూరములు కావున్, అసత్ అను ప్రతిజశ యందను, సత్ 

అను ప్రతిజశ యందను వలె మాధా మికాభిమత తచా తి్త నురరతి ా వలన్ వారి మతము 

అనురరన్న మని చెరర బడ్న్ద్వ.  
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16. ఏక్సిమ న్న సంభవాధిక్ర్ణము: 

ఇంద, సక్ల జగత్ సతిా్త సతిా్త దలతో అనేకాన్కా్మని జైన్ మతమును శ్ంక్తంచి, ఒక్ వసాువు 

యంద సతిా్త సతిా్త దలు విరుదధిర్మ ముల నుండుట అసంభవమని జైన్ మతము 

నిర్సింరరనాన రు.  

17. రురతాా ధిక్ర్ణము: 

పాురత మతము వేద విరుదమిు గాన్ అసమంజసమని  ఇంద నిర్సింరబడ్న్ద్వ.  

18. ఉతర తాా సంభవాధిక్ర్ణము: 

ఇంద, పాంచర్తప్త్తగమము జీవోతర తి ా మున్న గు విషయములు ప్రతిపాద్వంచిన్ందన్ 

అప్రమాణమా యని శ్ంక్తంచి, తతర రిహార్ము చెరర బడ్న్ద్వ. 

తృతీయపాదము: 

19. వియదధిక్ర్ణము: 

ఛందోగా మున్, అగాన ా దలకు వలె ఆకాశ్మున్కు ఉతర తి ా చెరర బడుట లేద గాన్ వియత్ 

ఉతర న్న ము కాదని శ్ంక్తంచి, “తస్యమ దాి  ...ఆకాశ్ిః సంభూతిః” ఇతా్త దలల్ల ఆకాశ్మున్కు కూడ 

ఉతర తి ా చెరర బడ్న్ద్వ క్నుక్, వియత్ రర్ప్బహమ ము నుండ్యే ఉతర న్న మగున్ని ఇంద 

చెరర బడ్న్ద్వ.  

20. తేజ్ఞధిక్ర్ణము: 

వాయిా దల వలన్ అగాన ా దలు ఉతర న్న మైన్వా అని శ్ంక్తంచి, “తేజ ఐక్షత” ఇతా్త దలల్ల 

రర్ప్బహమ మున్కు అస్యధ్యర్ణ ఈక్షణప్శ్వణము వలన్ రర్ప్బహమ ము నుండ్యే అగాన ా దల 

ఉతర తి ాజరుగురన్న దని ఇంద చెరర బడ్న్ద్వ.  

21. ఆత్తమ ధిక్ర్ణము: 

“న్ జాయతే ప్మియతే వా విరశిచ త్” మున్న గు వాక్ా ములన్నుసరించి, “ఆతమ లు ఒక్ విధముగా 

ప్బహమ  కారా్ మైన్నూ, వాటి సి రూరము నితా ము గాన్ వాటిక్త ఉతర తి ాలేద” అని ఈ అధిక్ర్ణమున్ 

స్యధించబడ్న్ద్వ. 

22. జాశ ధిక్ర్ణము: 

“యో విజాశ నే తిషనా్” ఇతా్త ద్వ వాక్ా ముల  జాశ న్ మాప్త సి రూరమే ఆతమ  అని శ్ంక్తంచి, “విజాశ త్తర్ మరే 

క్తన్ విజానీయాత్” ఇతా్త ద్వ వాక్ా ములంద  జాశ తృతి ము చెరర బడుట చేత, “ఆతమ  జాశ తయే క్తవల 

 జాశ న్ము కాద” అని ఇంద నిరూపింరబడ్న్ద్వ.  

23. క్త్రర్ధాిక్ర్ణము:  
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జీవున్కు పాపాద్వ క్ర్మ  క్ర్ృాతి మున్కు గుణసంసర్గమున్కై తతాి ప్రతిపాదన్రర్ముగా 

ప్గహించవలయును గాన్ ఆతమ యే క్ర్ ాయని ఇంద నిరూపింరబడ్న్ద్వ.  

24. రర్తయతా్తధిక్ర్ణము: 

జీవునిక్త క్ర్ృాతి ము రర్మాతమ  వలన్ సంభవించిన్దని ఇంద నిరూపించబడ్న్ద్వ.  

25. అంశాధిక్ర్ణము:  

“ జాశ  శౌ ...” ఇతా్త ద్వ వాక్ా ములు జీవుడు రర్ప్బహమ ము క్న్న  భిన్న మని చెపుర ట చేత జీవుని క్న్న  

రర్మాతమ  భినున డనియూ, “తతాి మసి” ఇతా్త ద్వ వాక్ా ముల ఐక్ా ము చెరర బడుట చేత జీవుడు 

రర్ప్బహమ ము క్న్న  వేరుగా నుండక్, తది్వ శేషణాంశ్భూతునిగా నుండున్ని ఇంద 

వివరించబడ్న్ద్వ. 

చతురథపాదము: 

26. ప్పాణోతర తాా ధిక్ర్ణము: 

ఇంప్ద్వయములు రర్మాతమ  నుండ్యే ఉతర న్న ములగున్ని ఇంద నిరూపించబడ్న్ద్వ.  

26. సరగాతా ధిక్ర్ణము: 

“సర ాఇమే ల్లకాిః”.. ఇతా్త ద్వ వాక్ా ముల బటిట ఇంప్ద్వయములు ఏడు అని ఆశ్ంక్తంచి, “తత్యమ కాదశ్..” 

అను చోట 11 అని చెరర బడుట వలన్ ఇంప్ద్వయములు 11 అని ఇంద నిరి్తరించబడ్న్ద్వ. 

27. ప్పాణాణుతి్త ధిక్ర్ణము:  

ఇంద ఇంప్ద్వయములు విభువులు కావు, అణురరిమాణము గలవి అని స్యధించబడ్న్ద్వ.  

28. వాయుప్క్తయాధిక్ర్ణము: 

ముఖా్  ప్పాణము వాయువు లేదా ఉచా్ఛ ి స్యదలల్ల ప్రసిదమిైన్ వాయుప్క్తయయే ప్పాణమని 

శ్ంక్తంచి, వాయుప్క్తయలు గాని, అటిట వాయువు గాని ప్పాణము కాదని ఇంద నిరూపించబడ్న్ద్వ. 

29. ప్శేషాానుతి్త ధిక్ర్ణము: 

ముఖా్ ప్పాణము కూడ అణురరిమాణము గలద్వ అని ఇంద స్యథ పించబడ్న్ద్వ.  

30. జా్ఞ తిర్తదా ధిషాానాధిక్ర్ణము: 

“యసా్య గిన  శ్శ ర్ణర్మ్” మున్న గు వాక్ా ముల అగాన ా దలకు రర్మాత్తమ ధీన్సి రూరతి ము 

ప్రతిపాద్వంచబడుట వలన్ వాటి అధిషాాన్ము రర్మాత్తమ ధీన్మని ఇంద  స్యథ పించబడ్న్ద్వ.  

31. ఇంప్ద్వయాధిక్ర్ణము: 



12 
 

ఇంప్ద్వయములు ముఖా్ ప్పాణ వా తిరిక్మాులే అన్గా వేర్మన్వే అని ఇంద నిరూపించబడ్న్ద్వ 

32. సంజాశ మూరికోాురాా ధిక్ర్ణము: 

“అనేన్ జీవేన్ ఆతమ నా అనుప్రవిశా్ ..” అని నామ రూర వాా క్ర్ణమున్కు జీవక్ర్ృాతి ము 

చెరర బడుట వలన్ వా షిట సృషిటక్త క్ర్ ా హిర్ణా గరుభ డా అని శ్ంక్తంచి, ప్తివృతక ర్ణమున్కు 

క్ర్ృాతి ము హిర్ణా గరుభ నిక్త చెపుర కనుట అయుక్మాు గాన్, “అనేన్ జీవేన్..” అను వాక్ా ము 

జీవశ్ర్ణర్క్రర్మాతమ రర్ముగనే చెపుర కన్వలయున్నియూ, అటిట సృషిటక్ర్ ాఒక్క డే అనియూ, ఆయన్ 

రర్మాతమ యే గాని చతురుమ ఖ్ప్బహమ  కాదనియూ ఇంద స్యథ పించబడ్న్ద్వ. 

ఇంతటితో ది్వ తీయాధ్యా యాధిక్ర్ణముల సంక్షిపాోపోదాఘ తము ముగిసిన్ద్వ. ఇక్ ఈ 

ది్వ తీయాధ్యా యపు అధిక్ర్ణ స్యర్తవళి శో్చక్ములను అధిక్రించెదము. 

 

SLOKAM-154: తతా్తదృ కరాత తత్ప్త ప్కమ పుణణ మబుద్ధద్వ  ంత్ష  దద్వ ిః 

154. తతా్తదృకరాత తత్ప్త ప్కమ పుణణ మబుద్ధద్వ  ంత్ష  దద్వ ిః 

యదా ణా క్తనా లభా్య  తదపి మృదుధియాత్ హైతుశాంత త్దశత్కీ। 

 ూథ ఖాతతప్కణణ దథరయ  కతత  ప్హ్మణ ణిః రరణతి   

రరా తి త్ యంా  యాదృక్ ప్ు భిరవగతత్ తంా  తతా్తదృశత్ 

చ।। 

యదా పి- సమముగా విచ్ఛర్ము చేసిన్ 

తత్ త్తదృక్- అటో్ల విలక్షణమైన్ 

తర్క  తంప్త ప్క్మ నిపుణ మహాబుద్వ-ి విచ్ఛర్రర్మైన్ తర్క మును ప్రధ్యన్ముగా క్లిగన్ 

మీమాంస్యశాత్రసమాు యొక్క  ప్రకార్విశేషముల యంద కుశ్లుర్మన్ మేధ్యవులకు 

సంతోషసిద్విిః- తతిా్త ర్ థమును నిర్యీము చేయుట యంద హర్షము క్లిగన్నూ 

ఉక్తనా్- మొదటి అధ్యా యమున్ంద నాా యక్లారము చేత 

లభ్ా - పందబడ్న్ద్న్నూ 

తదపి- అద్వయును 

మృదధియామ్- బాలబుద్వ ిగలవారిక్త 
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హైతుశాసక ంద శ్ంకీ- ప్శ్ృతిక్త అనుగుణము కాని తర్క మును మాప్తము ఆప్శ్యించిన్ ప్రతివాదల 

చేత ఆప్క్మణము క్లుగవరచ న్ను సంద్ధహము క్లిగన్ సూప్తకారులు 

క్థితమ్- మొదట ప్రతివాద్వతమైన్ 

ప్బహమ ణిః కార్ణతి మ్- రర్మాతమ  యొక్క  జగదభిన్న నిమితాోపాదాన్ కార్ణతి మును 

యసా - ఆకాశ్మునుండ్ మొదలుకని ఆతమ  రరా్ ంతముగా ఏ వసాువున్కైన్ను 

కారా్ తి మ్- అవస్యథ ంతర్తరతి ారూరమైన్ కారా్ సి రూరమును 

యాదృక్ ప్ుతిభిిః అవగతమ్- సి రూరవికార్రూరమైన్ద్వయో లేక్ సి భ్వవికార్ రూరమైన్ద్వయో 

అయిన్ వికార్ము ఎటో్ల ప్ుతి వలన్ తెలుసుకన్బడ్న్దో అట్ల ో

తసా - ఆత్తమ , ఆకాశ్ము మొదలైన్ సృజా రదార్థముల 

తతా్తదృశ్మ్- అటిట సి రూరమును అట్ల ో

 సూథ ణాఖ్యత ప్క్మేణ-  సూథ ణానిఖ్న్న్ నాా యమున్ 

 సిథర్యతి- రండవ అధ్యా యమున్ సుదృఢముగా స్యథ పింరరనాన రు. 

మొదటి అధా్య యమున్ సమీచీన్మైన్ తర్క సర్ణిని అనుసరించి, రర్మాతమ  యొక్క  

జగత్తక ర్ణతి మును సూప్తకారులు స్యథ పించిరి. దీని వలన్ బుద్వమింతులైన్ జిజాశ సువులు, ప్ుతి 

హృదయమును బాగుగా తెలిసికని ఆన్ంద్వంరట అయిన్ద్వ. అయిన్నూ, సూప్తకారులు రండవ 

అధ్యా యమున్  సూథ ణానిఖ్న్న్ నాా యమున్ రర్మాతమ  యొక్క  జగదభిన్న  నిమితాోపాదాన్ 

కార్ణతి మును మర్ల స్యథ పింరటకు కార్ణము, అవైద్వక్ సిదిాంతముల ప్రతిపాదకులు తరువాత 

చేయు ఆక్షేరణముల చేత స్యమానా్ బుద్వ ిక్లిగన్ వారిక్త క్లుగ సంశ్యముల రరిహార్ము చేయుటక్త.  

వేదార్థమును నిశ్చ యింరట యంద వేదశాత్రసమాున్కు విరోధము లేని తర్క మును 

ఉరయోగించవలెను. అటో్ల కాక్ వేదవిరుదమిులైన్ కుతర్క వాదములు కనిన  దర్శ న్ములల్ల 

కానిర ంరను.  

బుద్వశిాలుర్కు మొదటి అధ్యా యము వలన్నే తతాి నిశ్చ యము క్లుగవరచ ను. కాని, స్యమానా్  

బుదిలకు అవైద్వక్ ఆప్క్మణముల చేత క్లుగ సంద్ధహములు రరిహరింరటకు ప్ుతా  ర్ థముల 

అబాధా తి మును రండవ అధ్యా యమున్ స్యథ పింరరనాన రు. 

SLOKA-155: పాదది త్ది   ది్వ తీయే రరిమర  రరే రరణే 

బామా పీడా  

155. పాదది త్ది   ద్వి తీయే రరిమర  రరే రరణే బామా పీడా  

రరా ద్వి రేణ పాద్వత్తరయుగముదయ తా్త త్తర క్షోభ శాత్త్యా । 
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హేతుతి్త యోగ భత్గిః ప్రథమమిమ విభోంంాా  సారి ప్ కత్తి  

యోగక్షేరిః రరసాాత్ ఫల  ం చ భవే ప్రౌ తపుతా   విబుయ।। 

ది్వ తీయే- రండవ అధా్య యమున్ంద 

పాదది ంది మ్- మొదటి రండు పాదములైన్ సమ ృతి పాదము మరియు ర్చనాపాదము అనున్వి 

రరేకారేణ- రర్మకార్ణ భూతమైన్ రర్ప్బహమ వసాువు విషయమున్ 

బాహా పీడామ్- అవైద్వక్ సిదిాంతములను అనుసరింరట వలన్ క్లిగన్ ఆక్షేరణములను 

రరిహర్తి- రరిహార్ము చేయును 

పాదాంతర్యుగమ్- వియత్తర ద, ప్పాణపాదములను తరువాత రండు పాదములు  

కారా్ దాి రేణ- ఆకాశ్ము మొదలైన్వి కారా్ ములే యని స్యథ పింరట చేత 

అంతర్క్షోభ శాంత్యా - వేదాంతవాక్ా ముల యంద ఆపాతతిః తోచెడు అోా నా్  విరోధములను 

తొలగింరట యంద 

ఉదయతి- ప్రవరింారను 

ఇహ ప్రథమమ్- ఈ రండవ అధ్యా యమున్ంద మొదటి రండు పాదములు  

విభోిః- రర్మాతమ  యొక్క  

హేతుతి్త యోగభంగిః- జగత్తక ర్ణతి  సంబంధము లేదను వారిని భంగరర్రను.  

సమ ృతి యంద విరోధమును చూపి రర్మాతమ  యొక్క  జగత్తక ర్ణతి ము అసంభవమని చెప్పర డు 

వాదమును నివృతింారను 

రర్సా్యత్- తరువాత రండు పాదములు  

తసా - ఆ రర్మాతమ  జగత్తక ర్ణతి ము యొక్క  

స్యరి్ ప్తిక్తి్త యోగక్షేరిః- “రర్ప్బహమ  వసాువు యొక్క  కార్ణతి ము స్యరి్ ప్తిక్ముగా సంభవించద. 

ఏలన్న్ ఆకాశ్ము మొదలైన్వి నితా ములు. వాటిక్త కార్ణము ఉండద. క్నుక్, సక్ల రదార్థములకు 

సంబంధించి కార్ణతి ము రర్ప్బహమ మున్కు ఆపాద్వంరజాలము” అనెడు వాదము 

నిర్తక్రించబడును 

ఫలతి- ఇటో్ల ఈశి్ రుని సరి్ వసాు కార్ణతి మును,  ఈశి్ రుడు తరర  మిగిలిన్ రదార్థకారా్ తి మును 

సి యముగా సిద్వంిరను.  

స చ- కార్ణతి ము యొక్క  సంబంధము లేదను వాదము యొక్క  నిర్తక్ర్ణమును 
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ప్ౌతనితా మ్ విహాయ భవేత్- ప్ుతి యంద నితా మైన్వి అని ఏ ప్రక్ృతి, కాలము మొదలైన్వి 

చెరర బడ్న్వో అవి తరర  మిగిలిన్ విషయములకు సంబంధింరను. ఈశి్ రుని కార్ణతి ము ప్ుతి 

యంద ప్రతిపాద్వంచబడ్న్ నితా  వసాువుల క్ంటె భిన్న  వసాువులకు మాప్తము సంబంధించిన్ద్ 

యుండును. 

రండవ అధ్యా యమున్ంద మొదటి రండు పాదములైన్ సమ ృతి పాదము మరియు ర్చనాపాదము 

అనున్వి రర్మకార్ణభూతమైన్ రర్ప్బహమ  వసాువు విషయమున్ అవైద్వక్ సిదిాంతములను 

అనుసరింరట వలన్ క్లిగన్ ఆక్షేరణములను రరిహరింరను. వియత్తర ద, ప్పాణ పాదములను 

తరువాతి రండు పాదములుఆకాశ్ము మొదలైన్వి కారా్ ములేన్ని స్యథ పింరట చేత 

వేదాంతవాకా్ ముల యంద ఆపాతతిః తోచెడు రర్సర ర్విరోధములను తొలగింరను. ఈ రండవ 

అధ్యా యమున్ంద మొదటి రండు పాదములు రర్మాతమ కు జగత్తక ర్ణతి ము లేదను 

వాదములను నిర్సింరను. అన్గా కనిన  సమ ృతుల యందన్న  ప్ుతివిరుదమిులైన్ ప్బహేమ తర్ 

జగత్తక ర్ణతి వాదములను నివృతింారను. తరువాతి రండు పాదములును “ఆ రర్మాతమ  

జగత్తక ర్ణతి ము స్యరి్ ప్తిక్ము కాద, ఏలన్న్ ఆకాశ్ము మొదలైన్వి నితా ములు. వాటిక్త కార్ణము 

ఉండద, క్నుక్ సక్ల రదార్థములకు సంబంధించిన్ కార్ణతి ము రర్ప్బహమ మున్కు 

ఆపాద్వంచజాలము”  అనెడు వాదములు నిర్తక్రించబడును. 

ఇటో్ల ఈశి్ ర్కార్ణతి మును, తద్వతర్ వసాు కారా్ తి మును ఇచచ ట నిషక రి షంచబడురన్న వి. 

ఈశి్ ర్సి్య తంప్తా ము నితా్త నితా స్యధ్యర్ణము. “సద్ధవ సోమా ..” అను ప్ుతి వాక్ా మున్ంద సత్ 

అను రదము సూక్షమ  చేతనాచేతన్విశిషటమైన్ రర్ప్బహమ మును తెలియ(జేయును. అటిట రర్ప్బహమ ము 

నుండ్యే సూథ లరూరప్రక్ృతా్త ద్వకారా్ తి సిద్వ ిక్లుగ రన్న ద్వ. 

జీవాతమ కు ప్బహమ కారా్ తి ము చెరర బడలేద క్దా అందచేత ఏక్విజాశ నేన్ సరి్  విజాశ న్ ప్రతిజశ 

కుదర్క్ పోవునుగదా అని పూరి్ రక్షి ఆక్షేపించగా, అనిన ంటి క్తని ప్బహమ కారా్ తి ము “ప్రతిజాశ  అహానిిః  

అవా తిరేకాత్” అను సూప్తము చెపుర రన్న ద్వ అందచేత జీవుడ్క్త కూడా కారా్ తి మున్న ద్వ 

గనుక్ను కారా్ కార్ణతి ములకు అన్నా్ తి ము గనుక్ ఏక్విజాశ నేన్... సిద్వసాిున్న దంట్ల జీవుడ్క్త కూడా 

ఉతర తినాి అంగీక్రించిన్ట్లకో్దా అన్న పుర డు జీవుడ్క్త ఉతర తినాి అంగీక్రించక్, 

ప్దవాా వస్యథ ంతర్తరతినాే కారా్ మని చెపిర , అద్వ జీవుడ్కీ ఉన్న ద్వ అని ప్బహమ కారా్ తి ము అనిన ంటికీ 

ఉన్న దని సమరిథంచబడ్న్ద్వ. ఇందచేత నితా్త నితా స్యధ్యర్ణమైంద్వ ప్బహమ కార్ణతి ం. ఈ 

విషయములు ముంద వరచ  ఆత్తమ ధిక్ర్ణము మున్న గు అధిక్ర్ణములల్ల వివర్ముగా 

చూడవరచ ను. 

SLOKA-156: తత్ప్తచ్ఛౌ యాపుద్వనే ంి యమురపు ద్వమానా రరేా  

పుషిద్ధ  

156. తత్ప్తచౌ్ఛ యాపుద్వనే ంి యమురపు ద్వమానా రరాే  పుషిద్ధ  

తత్ప్ేభాో  దురబ లతి్త త్ తదనుంరణమితాు జి్జహీే రరోఽదా । 
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ఇతథ  ంతా ప్త తతాత్ ణ ృ నయ రృతనా ప్కమత్ తతాదర్హిః 

ప్రతా స్త్్రాాి రయితి్త  ప్దఢయ  చలితత్ పాదతిః 

ప్పాచా మరథ ।। 

ఉరనిషదామ్- “ఇంప్ద్వయేభా ిః రర్తహా ర్తథ ిః” , “మహతిః రర్మ్ అవా క్మా్” మొదలైన్ 

ఉరనిషదాి క్ా ములు  

తంప్తచ్ఛా యా నిదానే- స్యంఖ్యా ల కాపిల తంప్తము యొక్క  స్యదృశా్ మును పందన్ను 

సంద్ధహము వలన్ 

ఆసా రరేా - రర్ప్బహమ ము క్న్న  భిన్న మైన్ కార్ణతి మును చెపుర టను 

సి యమ్- సూప్తకారులచే స్యక్షాతాుగా 

నిషిది్ధ- ఆనుమానికాధిక్ర్ణమున్ంద నిర్సించబడెను 

అదా - ఈ రండవ అధ్యా య సందర్భ మున్  

తంప్తేభా ిః- ఉరనిషతాులను ఉరబృంహణముల సహాయము లేక్ తతాి నిర్యీము 

దస్యయ ధా మగుట చేత 

దర్ు లతి్త త్- ఉరనిషతాుల ప్పామాణా ము కుదర్ని కార్ణముగా 

తదనుసర్ణమితి- మనిా ద్వసమ ృతులు పూరి్ భ్గమున్కు అనుగుణముగా స్యర్థక్మగుటచే 

స్యంఖా్ సిదిాంతమున్కు అనుగుణముగా వేదాంతముల అర్థనిర్యీమును చేయవలయును అని  

ఉజిహిీతే- స్యంఖా్ సిదిాంతమును అనుసరింర వారు వాద్వంచెదరు. 

ఇతథమ్ సతి- ఈ ప్రకార్ముగా ప్రతివాదలు వాద్వంచిన్చో 

అప్త- రండవ అధ్యా యపు మొదటి రండు పాదముల యంద 

తతతా్ సమ ృతిన్య పైతనాతిప్క్మమ్- వేదమున్కు అనుగుణము కాని సమ ృతి మరియు తర్క ముల 

ఆప్క్మణము 

తతదార్ హిః- ఆ యా సమ ృతులను, తర్క విధ్యన్ములను నిర్సించిటకు సమర్థమైన్ 

ప్రతా త్రస్ిాః- మంచి తర్క క్లారముల నిరూరణారూరమైన్ ప్రతా్త యుధముల చేత 

వార్యితి్త - నివార్ణము చేసి 

చలితమ్- సమ ృతి నాా య విరోధకార్ణము సి లర ముగా స్యథ న్ప్భంశ్మైన్ 

ప్పాచా మర్థమ్- వెనుక్ చెరర బడ్న్ ప్బహమ కార్ణతి రూరమైన్ అర్ థము 
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పాదతిః- ఈ అధా్య యమున్ మొదటి పాదమున్ 

ప్దఢయతి-  సూథ ణానిఖ్న్న్ నాా యము చేత దృఢముగా ప్రతిషాాపించబడ్న్ద్వ 

వెనుక్ మొదటి అధా్య యమున్ ఆనుమానికాధిక్ర్ణమున్ంద, “ఇంప్ద్వయేభా ిః రర్తహా ర్తథ ిః”, 

“మహతిః రర్మవా క్మా్” మొదలైన్ ఉరనిషదాి క్ా ములు స్యంఖ్యా ల కాపిలతంప్తమును 

సమరిథంరరన్న వా అని శ్ంక్తంర పూరి్ రక్షమును నిర్సించి రర్ప్బహమ కార్ణతి నిరి్తర్ణమును, 

రర్ప్బహేమ తర్కార్ణతి నిర్సన్ము ప్రతిపాద్వంరబడెను. ఈ రండవ అధ్యా యమున్, 

ఉరనిషతాులనురయోగించి తతాి నిర్యీము చేయున్పుర డు, ఉరబృంహణముల సహాయము లేక్ 

తనిన ర్యీమును చేయుట దస్యయ ధా ము క్నుక్, మనిా ద్వ సమ ృతులను ప్ుతి పూరి్ భ్గమున్ 

అర్థనిణయమున్కై ఉరయోగించిన్టో్ల,  ఉరనిషప్దార మాణా మున్కై స్యంఖా్ సిదిాంత్తనుస్యర్ము 

వేదాంతముల అర్థనిర్యీము చేయవలయున్ని స్యంఖా్య ల అభిప్పాయము. కాని, 

వేదాంతవాకా్ ములకు అనుగుణముగా లేక్ తది ా తిరేక్ముగా ప్రతిపాదన్ము చేయు 

స్యంఖా్ సమ ృతిని అనుసరింరట అసమంజసమగును. అటో్ల గాక్, ప్ుతా ర్ థప్రతిపాదక్ములైన్ 

మనిా ద్వ సమ ృతులను అనుసరించి ఆ యా సందర్భ ముల వేదాంత్తర్థప్రతిపాదన్ము 

చేయవలయును. ఇటో్ల స్యంఖా్  సమ ృతిని కంతవర్కూ భేద్వంచిన్నూ, ప్బహమ కార్ణతి రూరమైన్ 

అర్ థమునే ఉరనిషప్తర తిపాదముగా తెలిసికన్వలెను అని సిదిాంతము. ఈ విషయమే 

 సూథ ణానిఖ్న్న్ నాా యమున్ (అన్గా నేలల్ల ముందగా పాతబడ్న్ ర్తట సుసిథర్తి మున్కై దానిని 

క్ద్వపి, మరి కంత మనున  దటిటంచి దానిని దృఢముగా పాతుకనున్టో్ల చేయు ర్ణతిల్ల) మొదటి 

అధ్యా యమున్ చెరర బడ్న్ విషయమును మర్ల రండవ అధ్యా యపు మొదటి పాదమున్ 

సూప్తకారులు దృఢముగా ప్రతిషాాపింరరనాన రు. 

SLOKA-157: పుర్ణతీత్ కరణ రత్డే ంణ ృ నయ విమతౌ పుశచ లతి త్ 

ప్ుతీనా  

157. పుర్ణతీత్ కరణ రత్డే ంణ ృ నయ విమతౌ పుశచ లతి త్ 

ప్ుతీనా  

చరాచ  త ్ ద యేఽసౌ ణనరి  విఫలిః సాా ద్ ద్వి తీయాదా పాదిః। 

మైవత్ గత్భీర నానా ప్ు  శిఖరరరిచౌ్ఛ దా  దురోబ ధత్తయా  

ఆపా్తరాా  తరత తశచ  క్షమమనుంరణత్ రశా ష మా ప్త భత్గిః।। 

క్ర్మ కాండే- క్ర్మ విచ్ఛర్రూరమైన్ పూరి్ కాండమున్ విరోధ్యధిక్ర్ణాదల యంద 

సమ ృతి న్య విహతౌ- సమ ృతి మరియు నాా యము లంద విరోధమున్న నూ  

ప్ుతీనామ్- సమ ృతిక్త విరుదమిైన్ అర్ థములున్న  ప్ుతులకునూ నిశ్చ లతి మ్- అబాధితమైన్ 

అర్ థమును పంద్వ నిషక ంరమగుటయూ 
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నిర్ణతీమ్- నిర్యీించబడ్న్ద్వ 

తతియ దయిే- అద్ధ అర్ థ నిర్యీమున్కు 

పున్ిః- మర్ల 

అసౌ చర్తచ  ఇతి- సమ ృతి పాదమున్ చేయబడ్న్ ఈ విచ్ఛర్కార్ణము వలన్ 

ది్వ తీయాదా పాదిః- రండవ అధ్యా యము యొక్క  మొదటి పాదము 

విఫలిః సా్య త్- నిప్షర యోజక్మగును 

మైవమ్- ఇటో్ల సంశ్యింరట యుక్మాు కాద. 

గంభీర్ నానా ప్ుతి శిఖ్ర్ రరిచాే దా  దరోు ధత్తయామ్- అసమరుథల చేత దత్రర్ గహమైన్ అనేక్మైన్ 

ఉరనిషదాి క్ా ములు నిర్యీించిన్ గూఢార్థములు దర్వగాహములగుటచేత  

అపాోకాాా - యథార్థదరుశ లైన్ “ఋషిమ్ ప్రసూతమ్ క్పిలమ్” అని ప్రసిదిలైన్ క్పిలమహరిష 

మొదలైన్ వారి ఉరద్ధశ్రూరములైన్ వాక్ా ముల వలన్నూ 

తర్క తశ్చ - వాటిక్త ఉరక్రింర ఆ సిదిాంతులు చెప్పర డు తర్క ముల చేత 

అనుసర్ణమ్- తతిా్త ర్ థ చింతన్ను చేయుట 

క్షమమ్ రశా్ తిః- యుక్మాైన్ద్వ అను ఆపాతతిః నిశ్చ యింర మందబుదిలు 

అప్తహి- ఈ పాదమున్ 

భంగిః- నిర్సన్ చేయబడ్రి 

ఈ శో్చక్మున్, ఈ రండవ అధ్యా యపు మొదటి పాదము యొక్క  ప్పాధ్యనా్ తను ఇంకక్క  రరా్త యము 

వివరింరరనాన రు.  

క్ర్మ విచ్ఛర్రూరమైన్ పూరి్ కాండమున్నే, విరోధ్యధిక్ర్ణాదలల్ల, సమ ృతి, నాా యముల యంద 

విరోధమున్న నూ, ప్ుతి విరుదమిులైన్ సమ ృతా ర్ థములచే ప్ుతులు అబాధితములు అని 

నిర్యీించబడ్న్ద్వ. అన్గా, ప్ుతులను అనుసరించి యుండు సమ ృతులే అంగీకార్ యోగా ములు 

తరర  ప్ుతా ర్ థవిరోధములైన్ సమ ృతులు ఆమోదయోగా ములు కావు, వాటిని అనుసరించి, 

ప్ుతా ర్ థములను వివరించర్తద అని చెరర బడ్న్ద్వ. అటిటచో, మర్ల, ఈ విషయము ఇచచ ట 

ప్రసా్యవింరట నిప్షర యోజన్క్ర్మై, పున్రుక్త ాయగును క్దా అను సంశ్యమున్కు సమాధ్యన్మును 

ఈ శో్చక్మున్ ీ ధమాన్ ద్ధశికులు క్టాక్షింరరనాన రు.  

పై విధముగా ఆశ్ంక్తంరట అయుక్మాు. దత్రర్తగహా ములును, దర్వగాహములును అయిన్ 

ఉరనిషదాి క్ా ముల గూఢార్థనిర్యీమున్ యథార్థదరుశ లుగా చెరర బడు క్పిలమహరిష మున్న గు 

వారి ఉరద్ధశ్రూరములైన్ వాక్ా ముల వలన్నూ, వాటిని సమరిథంర తర్క ముల వలన్నూ తతిా్త ర్ థ 
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చింతన్ము చేయవలెన్ని మందబుదిలైన్ కందరి అభిప్పాయమై యున్న ద్వ. తతర రిహార్మును ఈ 

పాదమున్ చేయబడ్, ఉరనిషతియ దిాంతప్రతిపాదన్ము నిషక రి షంచబడ్న్ద్వ. 

SLOKA-158: ద్వి భ్యా త్ ంణ ృత్తా  విరోధత్ రరిమర  

తతంాి  టభింరాత బాధ  

158. ద్వి భ్యా త్ ంణ ృత్తా  విరోధత్ రరిమర  

తతంాి  టభింరాత బాధ  

ేనోపాద్వనభ్యవత్ ప్దఢయ  తు విభోిః కరృాత్తత్ తద్ి య  చ। 

తతాేేపాత్ తులాప్గ ది యనమన ంమునాా మ నీతా్త  ప్రవృేా 

శత్రవరే ేరర్ణక్షా ంమపుహితమ ిః రక్షపాతత్ రుణద్వ ।। 

దాి భా్ మ్- సమ ృతా ధిక్ర్ణము, యోగ ప్రతాు క్ ాా ధిక్ర్ణము అను రండు అధిక్ర్ణముల చేత 

సమ ృతా్త ిః విరోధం రరిహర్తి- క్పిల సమ ృతి, హిర్ణా గర్భ  సమ ృతి వలన్ క్లుగ విరోధము 

రరిహరించబడ్న్ద్వ 

తతసాు- అన్ంతర్ము 

అషటభిిః- విలక్షణతి్త ధిక్ర్ణము, శిషాటరరిప్గహాధిక్ర్ణము, భోత్రకాారతా్త ధిక్ర్ణము, 

ఆర్ంభణాధిక్ర్ణము, ఇతర్వా రద్ధశాధిక్ర్ణము, ఉరసంహార్దర్శ నాధిక్ర్ణము, 

క్ృతయ న ప్రసక్ ాా ధిక్ర్ణము, ప్రయోజన్తి్త ధిక్ర్ణము అను ఎనిమిద్వ అధిక్ర్ణముల వలన్  

తర్క బాధమ్- ప్బహమ ము ఉపాదాన్ కార్ణమైన్చో, దానిక్త ఆపాతతిః కాన్ర డు యుక్త ావిరోధము 

రరిహర్తి- రరిహరించబడ్న్ద్వ 

తేన్- ఇటో్ల చేయబడ్న్ విరోధరరిహార్ము వలన్ 

విభోిః- రర్మాతమ  యొక్క  

ఉపాదాన్భ్వమ్- ఉపాదాన్ కార్ణతి మును 

క్ర్ృాత్తమ్- నిమిత ాకార్తి మును 

తదాి యమ్ చ- ఉపాదాన్, నిమిత ాకార్ణములను రండ్ంటినీ 
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ప్దఢయతి- సూప్తకారులు సుప్రతిషితాము చేయురనాన రు. అన్గా, కనిన  అధిక్ర్ణముల యంద 

ఉపాదాన్ కార్ణతి మునూ, కనిన  అధిక్ర్ణముల యంద నిమిత ా కార్ణతి మునూ, కనిన ంట 

యంద ఈ రంటినీ దృఢరర్రరనాన రు 

తతతాేపేాత్- ఆ యా వాదల చేత చెరర బడ్న్ రర్సర ర్ విరుదమిులైన్ అర్ థములను నిర్తక్ర్ణము 

చేయుట చేత 

తులాప్గది య న్మన్ సమునాన మ నీతా్త - ప్త్తసున్కు రండు ప్రక్క లను ఉన్న  ఫలక్ములకూ 

ఆధ్యర్మైన్ తులాదండమున్కు సంబంధించిన్ రండు ఫలక్ములును ప్క్తందయూ, మీదయూ అగు 

ప్క్మమున్ 

శ్ంకావరే గ ప్రవృతే-ా ఆక్షేరసమూహముల ప్రవృతి ాయంద 

రర్ణక్షాసమనిహిత మతిిః- స్యధు లేదా అస్యధు అని నిర్యీము చేయు విచ్ఛర్రూర వైషమా  

ర్హితమైన్ దృషిట చేత సూప్తకారులు 

రక్షపాతమ్- రక్షపాతమును అన్గా ఒక్ రక్షమున్ తకుక వ బుద్వనిి, ఇంకక్ రక్షమున్ గౌర్వమైన్ 

బుద్వనిి  

రుణద్వ-ి నివరింారరనాన రు. 

ఈ రండవ అధ్యా యము మొదటి పాదమున్, మొదటి అధిక్ర్ణములైన్ సమ ృతా ధిక్ర్ణము, 

యోగప్రతాు క్ ాా ధిక్ర్ణము అను అధిక్ర్ణముల చేత, క్పిలసమ ృతి, హిర్ణా గర్భ సమ ృతి అను 

సమ ృతుల వలన్ ఉరనిషదాి క్ా నిర్యీమున్ క్లుగ విరోధము రరిహరించబడ్న్ద్వ. తదన్ంతర్మున్, 

ఎనిమిద్వ అధిక్ర్ణముల, అన్గా, విలక్షణతి్త ధిక్ర్ణము, శిషాటరరిప్గహాధిక్ర్ణము, 

భోత్రకాారతా్త ధిక్ర్ణము, ఆర్ంభణాధిక్ర్ణము, ఇతర్వా రద్ధశాధిక్ర్ణము, 

ఉరసంహార్దర్శ నాధిక్ర్ణము, క్ృతయ న ప్రసక్ ాా ధిక్ర్ణము, ప్రయోజన్తి్త ధిక్ర్ణము అను 

అధిక్ర్ణముల వలన్, రర్ప్బహమ ము ఉపాదాన్ కార్ణమైన్చో, దానిక్త ఆపాతతిః కాన్ర డు యుక్త ా

విరోధము రరిహరించబడ్న్ద్వ. ఇటో్ల చేయబడ్న్ విరోధరరిహార్ముచేత, రర్మాతమ  యొక్క  

ఉపాదాన్ కార్ణతి మును, నిమిత ా కార్ణతి మును, నిమితాోపాదాన్ కార్ణతి ములను 

రండ్ంటిని(అన్గా కనిన  అధిక్ర్ణముల యంద వేరేి రుగా ఒకక క్క దానిని, కనిన ంటి యంద 

రండ్ంటిని కూడ) సూప్తకారులు సుప్రతిషితాము చేయురనాన రు. ఆ యా వాదల చేత రర్సర ర్ 

విరుదమిులైన్ అర్ థములను నిర్తక్ర్ణము చేయుట వలన్ ప్త్తసు యొక్క  తులాదండము వలె 

రక్షపాత బుద్వ ిలేక్ రర్ప్బహమ కార్ణతి  విషయమై తతాి  నిర్యీము చేయబడురన్న ద్వ. 
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।।ంణ ృతా ధికరణము।।2-1-1।। 

।।ూ.।।ంణ ృతా నవరశదో ప్రంత్గ ఇ  చ్ఛత్ 

నానా ంణ ృతా నవరశదో ప్రంత్గాత్।।2-1-1।। 

సమ ృతి- స్యంఖా్య ద్వ సమ ృతులు  

అన్వకాశ్దోషప్రసంగిః- ఉరయోగము లేనివనెడు దోషము క్లుగను 

ఇతి చేత్- అనిన్చో 

న్- అటో్ల కాద(ఏలన్న్) 

అన్ా సమ ృతా న్వకాశ్దోషప్రసంగాత్- మనిా ద్వ సమ ృతులును ఉరయోగము లేనివనెడు దోషము 

క్లుగను 

 

“ఉరనిషతాుల అర్ థమును ఉన్న ద్వ, యున్న టో్ల తెలిసికనిన్చో, స్యంఖా్య ద్వ సమ ృతులు వేదార్థము 

వివరింరటల్ల ఉరయోగింరవను దోషమేర్ర డును” అనిన్చో, (అటిట స్యంఖా్య దలను 

రరిగణన్ల్లనిక్త తీసికనిన్) స్యంఖా్య ద్వ సమ ృతులక్న్న  నెకుక వ ఆదర్ణీయములైన్ మనిా ద్వ 

సమ ృతులును వేదార్థమును వివరింరట యంద ఉరయోగరడవను దోషము వరచ ను.  

।।ూ.।।ఇతరేషా  చ్ఛనురలబ్ ిః।।2-1-2।। 

ఇతరేషామ్ చ- మనిా దలకు వలె 

అనురలబ్ిిః- క్పిలునిక్త తతాి ము తెలియన్ందన్ 

(క్పిల్లరలబిిిః- క్పిలుని తతాి జాశ న్ము  

ప్భ్నిమాూలా- ప్భ్ని ామూలము) 

మనిా ద్వ మహరుషలకు తెలియవచిచ న్ంతగ, క్పిలునిక్త తతాి జాశ న్ము లేక్పోవుట చేత క్పిలుని 

తతాి జాశ న్ము ప్భ్నిమాూలము. 

ఇంద ప్రధ్యన్మే జగత్తక ర్ణమని నుడువెడ్ కాపిలసమ ృతి ఈ విషయమున్ అనుసర్ణీయము కాద 

అని నిషక రి షంచి, ఈ క్పిలుడు,  ీ ధమనాన ర్తయణావత్తర్ముగా పుర్తణములల్ల చెరర బడ్న్ క్పిల 

మహరిష కాక్, జీవుడే క్నుక్, ప్భ్నాాా ద్వ దోషములు క్లిగ యుండును క్నుక్, ఆతని వచన్ముల క్న్న  

అప్తరుషేయములైన్ ప్ుతులును, వాటిని అనుసరించి చెరర బడ్న్ మనిా ద్వ సమ ృతులును 

అనుసర్ణీయములు అని  నిరి్తరించబడ్న్ద్వ.  
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పూరి్ రక్షము- ఉరనిషతాులల్ల తతిా్త ర్ థములను సు షటముగా తెలిసికనుటకు, 

తదరబృంహణములైన్ సమ ృతుల  సహాయము ఆవశా్ క్ము. క్నుక్, “ఋషిం ప్రసూతం క్పిలమ్” 

అని చెరర బడ్న్టో్ల క్పిలమహరిషచే అంద్వంచబడ్న్ కాపిలసమ ృతిని అనుసరించి 

వేదాంత్తర్థనిర్యీము చేయదగిన్ద్వ. తప్తర కార్ము, మూలప్రక్ృతి అన్బడు ప్రధ్యన్మే 

జగత్తక ర్ణము అని తెలిసికన్న్గును. అటయోిన్, మొదటి అధ్యా యమున్ ప్బహమ  యొక్క  

జగత్తక ర్ణతి మును గురించి చెరర బడ్న్ యుకాులకు విరోధము క్లుగరన్న ద్వ క్దా యనిన్, “న్ హి 

వచన్ విరోధే నాా యిః ప్రవర్తాే” అను నాా యము ప్రకార్ము వచన్ముతో విరోధింరన్పుర డు 

నాా యము ప్రవరింాచద క్నుక్, క్పిలసమ ృతిని విరోధింర ఆ నాా యములు చెలవోు అని 

సమాధ్యన్ము.  

ఇక్ మనిా ద్వ సమ ృతులు కూడ రర్ప్బహమ మే జగత్తక ర్ణమని చెపుర తున్న వి క్దా యనిన్, ఆ 

సమ ృతులు వేదముల పూరి్ భ్గమైన్ యాగాద్వ క్ర్మ లను గురించి ఎకుక వ చెపుర రండుట వలన్, 

వాటిని వేదముల పూరి్ భ్గమైన్ క్ర్మ కాండ విషయమై రరిగణించవలెను తరర , 

వేదాంత్తర్థములను వివరింరటకు కాపిలసమ ృతియే ప్రమాణముగా రరిగణించవలెను అని 

సమర్థన్ము. 

సిదిాంతము- వేదాంత్తర్థములను అనుసరించి వివరింర సమ ృతులైన్ మనిా ద్వ సమ ృతులే 

ప్పామాణిక్ము తరర  తది్వ రుదమిైన్  కాపిలసమ ృతి ఈ విషయమున్ ప్పామాణిక్ము కాద 

“యద్ి  క్తఞ్చ  మనుర్వదత్ తద్ధభ షజమ్” అన్గా మనువు చెపిర న్ద్వ సంస్యర్రోగులకు ఔషధము 

వంటిద్వ అని చెరర బడ్న్ద్వ క్దా. అట్ల ోరర్తశ్ర్, వాా స్యద్వ ఋషులు కూడ ప్ుతా నుస్యర్ముగనే తమ 

యురద్ధశ్ములను క్టాక్షించి యునాన రు. వేదములను ఉరబృంహణము చేయుట యనిన్, 

వేదార్థమును వివరింరట తరర , తది్వ రర్ణత్తర్థమును ప్రవచింరట కాజాలద. క్నుక్ ఈ 

విషయమున్ కాపిలసమ ృతి రరిహర్ణీయమే యగును 

SLOKA-159: ంణ రాా ప్ుతా్య వ గీతిః కపిలఋషిరసౌ వాసుద్ధవాత్శభూతిః 

159. ంణ రాా ప్ుత్యా వ గీతిః కపిలఋషిరసౌ వాసుద్ధవాత్శభూతిః 

తా ష రామాయఖాదౌ ప్రణిధి పుణణధీరి క్త ావేద్వనతాతాి  । 

తసాణ దంణ ద్వి దూరే ప్ు శిరద తదుక్త్ాా వ పు త ర షణత్ సాా త్ 

నసాా ద్ధరరథమనిా దా నఘ హ్హుగిరా తప్త తతిా్త రథ దద్ధ ిః।। 

సమ రా్త- స్యంఖా్  సమ ృతిని ర్చించిన్ 

అసౌ క్పిలిః- ఈ క్పిలుడను 

ఋషిిః- ఋషి అన్గా తమ యోగమహిమ చేత సమస ావేదార్థమును స్యక్షాత్తక ర్ము చేసికనిన్ ముని 



23 
 

ప్ుత్యా వగీతిః- “ఋషిం ప్రసూతం క్పిలమ్” అని శేి త్తశి్ తర్ ఉరనిషత్ న్ంద ప్రశ్ంస చేయ 

బడ్న్ కీరి ాక్లిగన్వారునూ,  

ర్తమాయణాదౌ- ర్తమాయణ, భ్ర్త, భ్గవతముల యంద  

వాసుద్ధవాంశ్భూత ఖా్య తిః- నిర్తిశ్య జాశ న్, ఐశి్ రా్త దల వలన్ సంరనున డైన్ 

 ీ ధమనాన ర్తయణుడైన్ వాసుద్ధవాంశావత్తర్ము అని ప్రసిద్వ ిగాంచిన్ 

ప్రణిధినిపుణధిిః- చితపా్రణిధ్యన్రూరమైన్ యోగమున్ రరినిషితామైన్బుద్వనిి క్లిగన్ ఈ క్పిలుడునూ 

వేదాంత తతాి మ్ వక్త-ా ఉరనిషతాుల త్తతర రా్ మైన్ తతిా్త ర్ థమును స్యంఖా్ సమ ృతి రూరమున్ 

విశ్దముగా చెపిర రి 

తస్యమ త్- క్నుక్ 

అసమ ది్వ దూరే- మన్కు రరోక్షమైన్ అర్ థము క్లిగన్  

ప్ుతిశిర్సి- వేదాంతముల 

తదక్త ్ాా వ- ఆ క్పిలమహరిష చెపిర న్ సమ ృతా నుస్యర్ముగా  

నిషక ర్ షణమ్ సా్య త్- అర్ థనిర్యీము చేయవలెన్ను సంద్ధహము ప్పాపింాచిన్ మేము చెప్పర డున్ద్వ 

ఏమనిన్ 

న్ సా్య త్- అటో్ల ఖ్ండ్తముగా సంభవించద. ఏలన్న్  

ఏకార్థ మనిా దా న్ఘ బహుగిర్త- వేదాంతములకు సమాన్మైన్ అర్ థములను క్లిగ 

రర్సర ర్విరోధములు కాని మనువు మొదలైన్ ఋషుల సమ ృతుల సూకాుల వలన్ 

తప్త- మన్కు దత్రర్తగహా మైన్ వేదాంత వాక్ా ముల 

తతిా్త ర్ థసిది్ధిః- ప్పామాణిక్మైన్ అర్ థ నిర్యీము సిదమిగును 

స్యంఖా్ సమ ృతిని ర్చించిన్ద్వ క్పిలుడను ఒక్ జీవుడు. ఇతిహాస పుర్తణముల యంద 

భగవదవత్తర్ముగా చెరర బడ్న్ క్పిలుని క్న్న  వీరు భినున లు. వీరును జీవుడే క్నుక్, ప్భమ, 

ప్రమాదాద్వ అనేక్ దోషములు వీరిక్తనీ సంభవింరను. ఇతర్ సమ ృతికారులు దరిశ ంచిన్ రర్తతాి  

నిర్యీమును వీరు దరిశ ంచలేద. మనువు విచ్ఛర్మున్ “యద్ి  క్తంచన్ మనుర్వదత్ తద్ధభ షజమ్” 

అని “సమస ా స్యంస్యరిక్ రోగములకూ మనువు వచన్ము ఔషధము” అని చెరర బడ్న్ద్వ. మనువు, 

యాజశవలుక ా డు, వశిషాుడు, హార్ణతుడు, వాా సుడు, శ్ంఖ్యడు మొదలైన్ వారు వేద, వేదాంతములకు 

అవిరుదమిుగా తతాి నిరూరణము గావించినారు. అందవలన్, మనిా ద్వ ప్ుతికారుల సూకాులచే 

వేదాంతముల ఉరబృంహణము యుక్మాై, అంగీకార్ యోగా మై యుండును, క్నుక్, జగత్తక ర్తి  

విషయమున్ వేదాంత విరుదమిుగా నుండు కాపిలసమ ృతి ప్పామాణిక్ము కాద అని ఇచచ ట 

సిదిాంతీక్రించబడ్న్ద్వ. 
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ఇంతటితో సమ ృతా ధిక్ర్ణము ముగిసిన్ద్వ 

।।యోగప్రతాు క ాా ధికరణము।।2-1-2।। 

।।ూ.।।ఏేన యోగిః ప్రతాు కిాః।।2-1-3।। 

ఏతేన్- స్యంఖా్ సమ ృతిని నిర్సింరటచే 

యోగిః- యోగసమ ృతి  

ప్రతాు క్ిాః- నిర్సింరబడ్న్ద్వ 

స్యంఖా్ సమ ృతి నిర్సింరబడుట చేత యోగసమ ృతి కూడ నిర్సింరబడ్న్ద్వ 

స్యంఖా్ సమ ృతి వలె గాక్, యోగసమ ృతి యంద ఈశి్ రుడు క్లడని అంగీక్రించబడెను. యోగసమ ృతి 

క్ర్ ా హిర్ణా గరుభ డు వేదాంతములను ప్రవరింార(జేయ దగిన్వాడు. క్నుక్ యోగసమ ృతి యుక్మాను 

సంశ్యము క్లుగను.  

సిదిాంతము- యోగసమ ృతి యంద కూడ ప్రక్ృతిని ఈశి్ ర్ నిర్పేక్షముగా జగతాున్కు 

ఉపాదాన్కార్ణమని చెరర బడ్న్ద్వ. క్నుక్, వెనుక్, క్పిల సమ ృతి నిర్సింరబడ్న్ కార్ణముల చేతనే 

యోగసమ ృతి కూడ నిర్సింరబడవలెను. హిర్ణా గరుభ డు కూడ జీవుడే క్నుక్, ప్భమ, ప్రమాదాద్వ 

దోషములకు ల్లబడ్యే ఆతడును ప్రవరింాచగలడు. అటో్ల ర్తజస, త్తమస పుర్తణముల వలె, 

ర్జసమాో వుా డు కాదగు హిర్ణా గరుభ ని వలన్ చెరర బడ్న్, యోగసమ ృతి కూడ అంగీకార్యోగా ము 

కాద. 

SLOKA-160: వేద్వన్ పూరి త్ విధ్యత్తఽలభత భగవతిః ంరి విదా్వ పుయుకా్త 

160. వేద్వన్ పూరి త్ విధ్యత్తఽలభత భగవతిః ంరి విదా్వ పుయుకా్త 

వాగీశశ్చచ   తసాణ తాదుద్వత విమతౌ కత్రనత్ వేదమూర ా న్। 

మైవత్, తసాా పి వేద్వరమృ  ముఖ విరద్రశ నాత్ క్షేప్  భ్యవాత్ 

ప్భ్యనాాా ద్విః ంత్భవేద్వతా గ కవి యే పూరి వపాు రి బుమిః।। 

విధ్యత్త- హిర్ణా గరుభ డు 

పూరి్ మ్- ప్రజల సృషిటక్ంటె ముంద 

భగవతిః- రర్మాతమ  అయిన్ ీ ధమనాన ర్తయణునిచేత 

వేదాన్- ఋగా జుస్యయ మాద్వ అప్తరుషేయ శ్బరా్తశిని 
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అలభత- పందను 

ఏషిః- ఈ హిర్ణా గరుభ డు 

సరి్ విదాా నియుక్ిాః- సక్ల విదా లు వరింారట యంద భగవంతునిచే నియమించబడ్న్ వాడు.  

వాగీశ్శ్చ - విదాా ధిద్ధవత అయిన్ సర్సి తీవలభోుడనియు ప్రసిదిడయ్యా ను 

తస్యమ త్- ఇటో్ల హిర్ణా గరుభ డు మహామహిమానిి తుడగుటచే  

తదచిత విహతౌ- అతడు అంద్వంచిన్ యోగసమ ృతిక్త విరోధముగా చెపిర న్ 

వేదమూర్ిన ిః- వేదముల శిర్స్సయ న్ ఉరనిషతాులకు 

క్ంరన్మ్- ఉరరవోము లేదా చలన్ము క్లుగను 

మైవమ్- ఇటో్ల సంశ్యింరట అయుక్మాు ఏలన్న్ 

తసా్య పి- ఆ హిర్ణా గరుభ నిక్త కూడ  

వేదారహృతి ముఖ్ విరదరా్శ నాత్- భగవంతుని వలన్ ప్పాపింాచిన్ వేదములను మధుకైటభులు 

అరహరింరట కాన్ర డుట చేత 

క్షేప్తిభ్వాత్- ఇటో్ల అనిషటములకు కార్ణమైన్ క్ర్తమ ధీన్మైన్ శ్ర్ణర్మున్ంద ఉండుట వలన్ 

ప్భ్ంతా్త ద్విః- అనా్ థా ప్రతిరతి ామొదలైన్ దోషములు  

సంభవేద్వతి- తరర క్ క్లుగను 

అగతిక్ విషయే- సర షటమైన్ వేదమున్కు విరోధమై యుండుట చేత వేద విరుదమిు కాని అర్ థమును 

స్యధింరటకు ఈ సమ ృతి వలన్ శ్క్ా ము కాని కార్ణమున్ 

పూరి్ వత్- వెనుక్ చెరర బడ్న్ స్యంఖా్ తంప్తము గూరిచ  ఎటో్ల నిర్సించబడ్న్దో అట్ల ో

నిరి్ హామిః- యోగసమ ృతి కూడ అప్రమాణము అని నిరి్ హించబడ్న్ద్వ 

యోగసమ ృతిని ఉరద్ధశించిన్ద్వ హిర్ణా గరుభ డు అథవా చతురుమ ఖ్ప్బహమ . ఈయన్  భగవంతుని 

నుండ్ వేదములను పంద్వ, తప్తర కార్ము ప్రవరింార(జేయుటకు భగవంతునిచే నియమించబడెను. 

ఈతడే విదాా ధిద్ధవత అయిన్ సర్సి తీ వలభోుడుగా ప్రసిదిడయ్యా ను. ఇటిట మహామహిమానిి తుడైన్ 

హిర్ణా గర్భ ప్పోక్మాైన్ద్వ క్నుక్ యోగసమ ృతి అనుసర్ణీయము అని పూరి్ రక్షాభిప్పాయము. 

కాని, ఈ యోగసమ ృతి యంద ఈ జగతాున్కు రర్ప్బహమ ము నిమిత ాకార్ణముగను, ప్రక్ృతి ఉపాదాన్ 

కార్ణముగను చెరర బడ్న్ద్వ. ఇంద జీవాతమ  స్యక్షాత్తక ర్మే రర్మపురుషార్థమనియూ, ఆ జీవాతమ నే 

ధా్య నించ వలయున్ని చెరర బడ్న్ద్వ. అన్గా, సృషిట ప్పార్ంభమున్ రర్ప్బహమ మును, ప్రక్ృతియూ 

కూడ సిదమిై యుండవలెను. కాని “సద్ధవ సోమా  ఇదమప్గ ఆసీత్ ఏక్మేవ అది్వ తీయమ్” అన్గా ఈ 
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సృషిటక్త ముంద “సత్” ఒక్క ట్ల ఉండెను, ..మున్న గు ప్ుతి వాకా్ ములకు ఇద్వ విరుదమిు. క్నుక్, 

యోగసమ ృతియును వేదాంతవాక్ా ములను విరోధింరట వలన్ వెనుక్ సమ ృతా ధిక్ర్ణమున్ 

చెరర బడ్న్ కార్ణముల చేత, యోగసమ ృతి కూడ ఆమోదయోగా ము కాద. హిర్ణా గరుభ డు కూడ 

జీవుడే అగుటచే, ఆతడు కూడ ప్భ్ంతి, ప్రమాదాద్వ దోషములును, ర్జసమాోగుణముల ప్రభ్వమును 

క్లిగ యుండును. క్నుక్, అటిట జీవప్పోక్మాైన్ యోగసమ ృతి అప్తరుషేయములైన్ ప్ుతులను 

విరోధింరట చేత అనుసర్ణీయము కానేర్ద. 

ఇంతటితో యోగప్రతాు క్ ాా ధిక్ర్ణము ముగిసిన్ద్వ. 

।।విలక్షణతి్త ధికరణము।।2-1-3।। 

।।ూ.।।న విలక్షణతి్త దంా  తథాతి   చ శబ్ాత్।।2-1-4।। 

విలక్షణతి్త త్- కార్ణము క్న్న  కార్ా ము విలక్షణముగా నుండుటచే 

అసా - ఈ జగతాున్కు 

న్- ప్బహమ ము కార్ణము కాద 

తథాతి మ్ చ- అటిట వైలక్షణా ము 

శ్బాాత్- వేదములచే 

(అవగమా తే- తెలియబడుతున్న ద్వ) 

రర్ప్బహమ ము ప్రరంచము క్న్న  విలక్షణమైన్ద్వ, కావున్ అద్వ దీనిక్త ఉపాదాన్ము కాజాలద. అనిన్, 

అద్వ అయుక్మాు. అటిట వైలక్షణా ము ప్ుతి ప్రసిదమిు 

।।ూ.।।అభిమాపువా రద్ధశసాు విశేషానుగ భా్య  ।।2-1-5।। 

అభిమాని వా రద్ధశ్ిః తు- (“భూమి చెపిర న్ద్వ” మున్న గు చోట ో భూమి మున్న గు వాటి) అభిమాని 

ద్ధవతలనే చెరర బడురన్న ద్వ 

విశేషానుగతిభా్ మ్-(భూమి మున్న గు వాటిని ద్ధవత్త శ్బమాుచే) విశేషించి యుండుట వలన్ను 

(అగిన  మున్న గు వాగాదలల్ల) అను ప్రవేశ్ము చెపుర ట చేతను(ఇద్వ తెలియురన్న ద్వ).  

వెనుక్నుదహరించిన్ ప్ుతులంద, రృథివాా ద్వ శ్బమాులు (అభిమాని)ద్ధవత్త అనెడు శ్బమాుచే 

చెరర బడుట వలన్నూ, ప్ుతా ంతర్మంద అగాన ా ద్వ ద్ధవతలు వాగాద్వ రూరములగు 

ముఖ్యదలంద ప్రవేశించిన్టో్ల తెలియవరచ ట చేతను రృథివాా ద్వ శ్బమాులు రృథివాా ద్వ 

భూత్తభిమాన్ద్ధవతలను తెలుర ను. (రృథివాా దలు అచేతన్ వసాువులు కావు). 
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।।ూ.।।దృశా ే తు।।2-1-6।। 

దృశా్ తే- క్నిర ంరరన్న ద్వ. 

తు- కావున్ )పూరి్ రక్షము అయుక్మాు). 

విలక్షణములగు వసాువులకు కారా్ , కార్ణభ్వము ల్లక్మున్ క్నిర ంరరన్న ద్వ. కావున్ 

పూరి్ రక్షము అయుక్మాు 

।।ూ. అంద్వ  చ్ఛనా  ప్ర షేధమాప్తతి్త త్।।2-1-7।। 

అసత్- (కారా్ ము కార్ణమున్ంద )లేక్పోయిన్ద్ధ 

ఇతి చేత్- అనిన్ 

న్- లేక్పోద 

ప్రతిషేధమాప్తతి్త త్- కారా్ కార్ణములు ఒక్త విధముగా నుండవలెను అను నియమము 

నిషేధింరట మాప్తమే ఉదా్ధశింరబడ్న్ందన్(కారా్  కార్ణములు ఒక్త వసాువు అనుదానిని కూడ 

నిర్సించలేద). 

అసత్తక రా్ వాదము (ఏద్న్ ఒక్ రదార్థము సంభవింరటకు పూరి్ ము ఆ రదార్థము 

లేకుండుటయును తదన్ంతర్ము ఆ రదార్థము సంభవింరటకు హేతువనుట) త్తరిక కుల 

మతము. దీనిని అసత్తక రా్ వాదమని అందరు. అటో్ల గాక్, రదార్థములు క్లుగటకు ముంద అవి 

కార్ణాతమ క్ములుగా నుండున్ని వేదాంతుల మతము. దీనినే సత్తక రా్ వాదమని అందరు. ఇచచ ట 

అసత్తక రా్ వాదము ప్రసంగించబడురన్న దన్న చో అద్వ సరి కాద. ఏలన్న్, పూరి్ సూప్తమున్ 

స్యధర్మ ా నియమము కూడదని మాప్తమే చెరర బడెను. 

।।ూ.।।అపీతౌ తది ప్తర ంత్గాదంమత్జం ।।2-1-8।। 

అపీతౌ- ప్రళయాదా వసథలయంద 

తది ప్తర సంగాత్- రర్ప్బహమ ము వికార్తద్వ దోషములు గలదని ఏర్ర డుట వలన్ 

అసమంజసమ్- ఉరనిషదాి క్ా  జాతము అసంగతమగును 

కారా్  కార్ణములకు ప్దవాై క్ా ము అంగీక్రింరచో, ప్రరంచము న్ందలి దోషములు 

ప్రళయాదా వసథల యంద ప్బహమ మున్ నేర్ర డును. కావున్ ఉరనిషదాి క్ా జాలమంతయు తగనిద్వగా 

యగును.  

।।ూ.।।న తు దృషాట త్తభ్యవాత్।।2-1-9।। 

న్- ఉరనిషదాి క్ా జాలము అసంగతము కాద, ఏలన్న్గా  
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దృషాట ంతభ్వాత్- ఉదాహర్ణము ఉండుట వలన్ 

కావున్ 

తు- హేయ గుణములు ప్బహమ  యంద ఉండవు 

గుణవా వసథను తెలుర  దృషాట ంతముండుటచేత పూరి్ రక్షము చెపిర న్ అసంగదోషము 

ఎంతమాప్తమును లేద. కావున్, హేయగుణములు రర్ప్బహమ మున్ంద ఉండవు 

।।ూ.।।ంి రక్ష దోషాచచ ।।2-1-10।। 

సి రక్షదోషాచచ - స్యంఖా్య ల వాదమున్ంద దోషముండుట చేత (ప్బహమ మే జగతాున్కు కార్ణమను 

వాదమే ఆదరింరదగిన్ద్వ) 

ప్రక్ృతియే కార్ణము అను స్యంఖ్యా ల వాదము దోషములతో కూడ్న్దగుట వలన్ ప్బహమ యే 

కార్ణమను వాదము ఆదర్ణీయము 

।।ూ.।।తరాత ప్ర షాానాదపి।।2-1-11।। 

తర్తక ప్రతిషాానాదపి- తర్క ము యొక్క  అసిథర్త వలన్  

(ప్బహమ  కార్ణవాదిః- ప్బహమ యే జగత్తక ర్ణము అను వాదము 

అనుసర్ణీయిః- అనుసర్ణీయము) 

తర్క ము యొక్క  అసిథర్త వలన్ కూడ ప్బహమ  కార్ణవాదమే అనుసరింరదగిన్ద్వ గాని ప్రక్ృతి 

కార్ణమను వాదము ఆదరింరదగిన్ద్వ కాద. 

విలక్షణతి్త ధికరణము- 

ఈ అధిక్ర్ణమున్ పూరి్ రక్షమున్ంద జగత్తక ర్ణము రర్ప్బహమ ము కానేర్దని 

తర్క బలసహాయమున్ నిరూపింరటకు ప్రయతిన ంచబడ్న్ద్వ. సిదిాంతభ్గమున్ అటిట 

తర్క వాదము అయుక్మాని తనిన ర్సన్ము నిషక రి షంచబడ్న్ద్వ.  

 

పూరి రక్షము-  

రర్ప్బహమ ము ఈ జగతాు క్న్న  చ్ఛల విలక్షణమైన్ద్వ. ఉదాహర్ణమున్కు 

1. రర్ప్బహమ ము నిరిి కార్మైన్ద్వ. జగతాు రరిణామము చెందన్ద్వ.  

2. సరి్ జుశడు అని చెరర బడు రర్ప్బహమ ము జాశ న్ము, చైతనా్ ము క్లద్వ. జగతాు జాశ న్ము, చైతనా్ ము 

లేనిద్వ.  
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3. రర్ప్బహమ ము అన్వధికాతిశ్య ఆన్ందసి రూరము క్లద్వ. చేతనాచేతనాతమ క్మైన్ జగతాు దిఃఖ్ 

 స్యథ న్మై యున్న ద్వ. 

4. కార్ణము క్న్న  కారా్ ము భిన్న ముగానున్న చో, కారా్  వసాువు కార్ణమున్ంద లేక్, ప్కతగాా 

సృషిటంరబడ్న్ద్వ అని అర్ థము. అన్గా ముందగా లేనిద్వ ప్కతగాా సృషిటంరబడ్న్ద్వ అని చెపిర న్చో 

అసత్తక రా్  వాదమును సమరిథంచిన్టగోును. ఇద్వ, అసమంజసమగును. (అటో్ల చెపిర న్ శూనా్ ము 

నుండ్ రదార్థసృషిట జరిగిన్దను భ్వము సూచింరబడును). 

5. రర్ప్బహమ మును, చేతనా, చేతన్ జగతాును ఒక్త ర్క్మైన్ ప్దవా ములుగా రరిగణించిన్ట్ెనో్, 

రర్ప్బహమ మున్కు కూడ క్ర్మ వశా్ త చెరర వలసి వరచ ను. ఇద్వ కూడ అయుక్మాే. 

ఇటో్ల కారా్  లక్షణములకు సంపూర్మీుగా భిన్న మైన్ లక్షణములు గల రర్ప్బహమ ము జగతాున్కు 

ఉపాదాన్ కార్ణము కానేర్ద. క్నుక్ మూల ప్రక్ృతియే జగతాున్కు ఉపాదాన్ కార్ణము కావలెను.  

ఈ పూరి్ రక్షమున్కు ఒక్ ఆక్షేరము క్లుగవరచ ను. అద్వ ఏమనిన్, 

“ప్ుతులంద రృథివాా దలకు జాశ న్మున్న టో్ల చెరర బడెను. ఉదాహర్ణమున్కు, “తమ్ 

రృథివా ప్బవీత్(యజు. కా. 5-5-2) అన్గా అతనిని గురించి రృథివి చెప్పర ను, “ఆపో వా 

అకామయన్”ా(యజుర్షటక్ము 3-1-5) అన్గా జలములు సంక్లిర ంచెను” మున్న గు వాక్ా ములు 

రృథివాా దలకు చైతనా్ మును చెపుర రన్న వి. 

ఈ ఆక్షేరమున్కు పూరి్ రక్ష సమాధ్యన్ము- “తం రృథివా ప్బవీత్” మున్న గు వాక్ా ములల్ల, భూమి 

మున్న గు వాని అభిమాని ద్ధవతలే సూచించబడు రన్న వి. వీటిని ద్ధవతలుగా కూడా చెప్పర డు 

“అగిన రూభ తి్త  ముఖ్ం ప్పావిశ్త్” (అగిన  వాకుక  అయి ముఖ్ముల్ల ప్రవేశించెను) మున్న గు 

వాక్ా ములు కూడ ప్ుతులల్ల కాన్ర డును. ఇటో్ల రృథివాా దలకు తతదాభిమాన్ ద్ధవతల దాి ర్త 

చైతనా్ ము చెరర బడుట చేత పైన్ చెపిర న్ ఆక్షేరము అయుక్మాు. క్నుక్ అచేతన్మైన్ జగతాున్కు 

అచేతన్మైన్ మూలప్రక్ృతియే ఉపాదన్కార్ణమగుట యుక్మాై యున్న ద్వ కాని తది్వ లక్షణమైన్ 

రర్ప్బహమ ము ఉపాదాన్ కార్ణము కానేర్ద.  

దద్వ త్తము- 

1. మన్ము ల్లక్మున్ ఈగ వంటి కనిన టి నుండ్ తద్వభ న్న మైన్ లక్షణములు క్ల పురుగు వంటివి 

ఉతర తి ాయగుట చూరరనాన ము. క్నుక్, రర్మ చేతనుడైన్ రర్మాతమ  అచేతన్మైన్ జగతాున్కు 

ఉపాదాన్కార్ణమగుటకు అనౌచితా ము లేద. 

2. కార్ణమైన్ద్వ సలక్షణముగో, విలక్షణముగో కారా్ రూరమును దాలుచ ట ల్లక్మున్ మన్ము 

చూరరనాన ము. క్నుక్ ఇచచ ట అసత్తక రా్ వాదము చెరర బడలేద. 

3. ఇచచ ట రర్ప్బహమ ము జగత్తక ర్ణమనిన్, సూక్షమ చేతనాచేతన్విశిషటమైన్ అన్గా అరృథక్తయ ితిల్ల 

కూడ్ యున్న  రర్ప్బహమ మే,  సూథ లచేతనాచేతన్ములుగా రరిణమింరను అని అర్ థము 

చేసికన్వలెను. అన్గా చేతనాచేతన్ములు శ్ర్ణర్మైన్, రర్మాతమ  శ్ర్ణరి. క్నుక్, శ్ర్ణర్మున్కు 

ప్పాపింార బాలా , యౌవనాద్వ అవస్యథ భేదములు తదంతర్తతమ కు ఎటో్ల వరింాచవో, 
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చేతనాచేతన్ములకు అంతరా్త మి అయిన్ రర్మాతమ కు కూడ, జగతర రిణామములు వరింాచవు. 

శ్ర్ణర్మున్కు క్లుగ జర్త, వాా ధులు, ఇతర్ దోషములు ఆతమ కు వరింాచన్ట్ల,ో చేతనాచేతన్ముల 

దోషములు గాని, క్ర్మ వశా్ త కాని తదంతరా్త మి అయిన్ రర్ప్బహమ మున్కు వరింాచవు. 

4. మూలప్రక్ృతిక్త చైతనా్ ము లేద. జీవాతమ కు వికార్ము లేద. కాని, ఉతర తికా్త ఈ రండూ 

ఉండవలెను. అన్గా, సృషిట సంక్లర ము చేయవలెన్నిన్, చైతనా్ ము కావలెను. అట్ల ో

ఉపాదాన్కార్ణము కారా్ ము కావలెన్న్న , వికార్సి భ్వముండవలెను. దీనిక్త, సమాధ్యన్ముగా, 

పూరి్ రక్షము, జీవ, ప్రక్ృతుల రర్సర ర్ స్యనిన ధా ము వలన్ ప్రక్ృతిల్ల క్ర్ృాతి ము పురుషునిక్త, 

పురుషుని చైతనా్ ము ప్రక్ృతిక్త తెచిచ ప్పట్లటకన్బడున్విగా సీి క్రించెదరు. కాని, మారుర లేని జీవునిక్త 

వికార్మును, చైతనా్ ము లేని ప్రక్ృతిక్త జాశ న్మును కుదర్వు క్నుక్, ఇటిట ప్రతిపాదన్ము 

అసమంజసమే అగును 

5. ప్ుతి విరుదమిుగా, క్తవలము తర్క ముచే చేయబడు ప్రతిపాదన్ములేవియును అంగీకార్ 

యోగా ములు కావు. ఏలన్న్, ఒక్ తర్తక ధ్యరితప్రతిపాదన్ము, వేరొక్ తర్క ప్రతిపాదన్ముచే 

ఖ్ండ్ంరబడవరచ ను. క్నుక్ అప్తరుషేయములైన్ ప్ుతులచే నిషక రి షంరబడ్న్ విషయములే 

ప్పామాణిక్ముగా సీి క్రింరదగును.  

ఇచచ ట జగది్వ శిషటరర్ప్బహమ ము కార్ణముగను, కారా్ ముగను సీి క్రింరట వలన్, కారా్ , 

కార్ణములకు స్యలక్షణా మే తరర , వైలక్షణా ము లేద. సూక్షామ వసథనుండ్ సూథ లావసథకు 

అవస్యథ బ్దము మాప్తమే చెరర బడుట వలన్, కారా్ , కార్ణముల వైలక్షణా ము వలన్ రర్ప్బహమ ము, 

జగ తాున్కు కార్ణము కానేర్దను పూరి్ రక్షవాదము ఈ విధముగా నిర్సింరబడురన్న ద్వ. 

SLOKA-161: విశి త్ స్తత్యగుణా వతిా్త త్ ప్ గుణిత ఉద్వతత్ నాంమాద్వతా  

యుక ా 

161. విశి త్ స్తత్యగుణా వతిా్త త్ ప్ గుణిత ఉద్వతత్ నాంమాద్వతా  

యుక ా 

ంరాి రరేణ సామా త్ కి చిదపి న భవేత్ క్తనచిత్ సామా మి ట । 

భగాా హేతు వా వస్థథ చిత గుణ ంమత్త గోమయాది ృశిచ రదౌ 

 ూథ లతి త్ యా  చ్ఛశిః ప్రకృ తనురతిః ంరి ద్యదాో రమరి్ః।। 

విశి్ ం- ఈ జగతాు 

త్రత్యగుణా వతి్త త్- సుఖ్ దిఃఖ్ మోహములకు కార్ణమైన్ సతి , ర్జసమాోగుణములకు 

ఆప్శ్యమగుటచేత  

ప్తిగుణతిః ఉద్వతమ్- ప్తిగుణములని ప్రసిద్వని్ంద్వన్ అథవా ప్రక్ృతి యను తతాి ము వలన్ క్లిగన్వి 
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అసమాత్ న్- ప్తిగుణ సి రూరము కాని, తది్వ లక్షణమైన్ రర్మాతమ  నుండ్ సంభవించవు 

ఇతా యుక్మా్- ఇటో్ల సంశ్యింరట అయుక్మాు 

క్ి చిదపి- ఏ వసాువున్ంద్న్నూ 

స్యమా మ్- సమాన్లక్షణమనున్ద్వ 

సర్తి కారేణ- అనిన  అంశ్ముల యందను  

న్ భవేత్- ఖ్ండ్తముగా సంభవించద 

క్తన్చిత్- ఏద్న్ ఒక్ విషయమున్ంద 

స్యమా మిషటమ్- స్యమా ము స్యధించబడును. రరి్ త, రర్మాణువులు ఎటో్ల రదార్థములగుట చేత 

స్యమా ము చెరర గలమో అట్ల ో

హేతు వా వసోథ చిత గుణ సమత్త- కారా్  కార్ణ భ్వమునేర్ర ర్ర గుణతిః స్యమా ము 

గోమయాత్ వృశిచ కాదౌ- గోమయము నుండ్ తేళ్ళు  మొదలైన్వాటి యంద 

భగాన - కాన్ర డద 

ఈశ్ిః- రర్మాతమ   

ప్రక్ృతితనుిః- సూక్షామ వసథ యందన్న  చేతనాచేతన్ములను శ్ర్ణర్ముగా పంద్వ  

 సూథ లతి మ్ యాతి చ-  సూథ ల చిదచిది సాు శ్ర్ణర్తి మును పందను 

అతిః- ఇటో్ల ఉరపాదన్ము చేయుట చేత 

సరి్  చోదాో రమర్ిాః- అనిన  ఆక్షేరణములును నిర్తక్ృతమగును 

ఈ జగతాు సుఖ్, దిఃఖ్, మోహములకు కార్ణమైన్ సతి , ర్జ,  సమాో గుణములకు ఆప్శ్యమగుట 

చేత ప్తిగుణ సి రూరము కాక్ తది్వ లక్షణమైన్ రర్మాతమ  నుండ్ ఈ ప్రక్ృతి సంభవింరటకు 

అవకాశ్ము లేద. (మటిట నుండ్ మటిట కుండ వరచ ను కాని రసిడ్కుండ ర్తద క్దా) అని 

పూరి్ రక్షప్రతిపాదన్ము. కాని ఇటిట ప్రతిపాదన్ము అసమంజసము అని ీ ధమాన్ ద్ధశికులు 

వివరింరరనాన రు. కార్ణ, కారా్ ముల యంద ఏదయిన్ ఒక్ విషయమున్ పోలిక్ చెరర గలమేమో 

కాని అనిన  విషయముల యందను కాద. రర్మాణువుల వలన్ రరి్ తము తయార్మన్ను, ఆ 

రండును రదార్థములగుట స్యమానా్ మైన్ను, రరిమాణాదలల్ల వైలక్షణా ము గోచరింరను క్దా. 

అంతే కాక్ ల్లక్మున్ కార్ణరదార్థముల నుండ్ తది్వ లక్షణములైన్ కారాో తర తి ా కూడ 

చూరరనాన ము. ఇవిి షయమున్, సూక్షామ వసథ యందన్న  చేతనాచేతన్ములను శ్ర్ణర్ముగా 

పంద్వ యున్న  రర్మాతమ యే సూథ లచిదచిది సాుశ్ర్ణర్తి మును పందట చేత అవస్యథ భేదము 

చెరర బడురన్న ద్వ. అన్గా, భగవంతునిక్త శ్ర్ణర్మైన్ ఆ సూక్షమ  ప్దవా ము సూథ లరూరమును పంద 

కార్ణమున్, కారా్  మఱియు కార్ణావసథల యంద ఈశి్ రునిక్త తన్ సి రూరమున్ంద ఎటిట 
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వికార్మును లేక్యే యున్న నూ, ఆతని శ్ర్ణర్మైన్ ప్రక్ృతి- పురుషుల రరిణామ కారా్ మే 

చెరర బడ్న్ద్వ. కార్ణావసథ యంద సూక్షమ  చేతనాచేతన్ములను శ్ర్ణర్ముగా గల రర్మాతమ కూ 

 సూథ లావసథ యంద వరచ  చేతనాచేతన్ములను శ్ర్ణర్ముగా కారా్త వసథ యంద క్లిగ యుండుట 

చేత కారా్  కార్ణములకు అభేదము చెరర బడుట వలన్ ఇచచ ట పూరి్ రక్షముచే చేయబడ్న్ 

ఆక్షేరణములు అనిన యూ రరిహరించబడ్న్వి. 

కార్ణము నుండ్ కారా్ ము/లు ఉతర తి ాచెంద్వన్పుడు  

1. ఆ కారా్ ములు ఉపాదాన్ కార్ణముతో కనిన  విషయములల్ల స్యలక్షణా ము క్లిగ యుండ 

వరచ ను. ఉదా. మటిట నుండ్ కుండ తయార్గుట.  

2. ఆ కారా్ ములు ముంద కార్ణమున్ందండ్ పిదర వేఱుగా కాన్ర డవరచ ను.  

ఉదా. ఉపుర  సు టిక్ములు, క్రూర ర్ సు టిక్ముల మిప్శ్మము వాటిని వేరు చేసిన్ పిదర వేఱుగా 

కాన్ర డవరచ ను. 

3. ఉపాదాన్ కార్ణము క్న్న  భిన్న ములైన్ లక్షణములు గల రదార్థములు ఉతర తి ాకావరచ ను.  

ఉదా. క్టెట మండ్ంచ న్పుర డు నిపుర  పుటిటన్టో్ల. (అన్గా ర్స్యయనిక్ చరా్  వలన్ ఇటో్ల క్లుగను).  

4. ఉపాదాన్ కార్ణమున్ ఉన్న  రదార్థములే అవస్యథ భేదము క్లుగట వలన్ వేఱుగా కారా్  సిథతిల్ల 

ప్రక్టితము కావరచ ను.  

ఉదా. గోమయము(పేడ)  యంద సూక్షమ రూరమున్ నున్న  పురుగులు, ప్తేళ్ళు  రరిణామము చెంద్వ 

అంతకు ముంద ప్రక్టితము కాక్ యున్న వి తరువాత ప్రక్టితములగును.  

ఇటో్ల ఉపాదాన్ కార్ణములకు కారా్ ములకు స్యలక్షణా ము, వైలక్షణా ము కూడ సంభవమే.  

రర్మాతమ  విషయమున్, సూక్షమ చిదచిది్వ శిషటమైన్ రర్ప్బహమ మున్ అరృథక్తయ ితితో చేరి యున్న  

చేతనాచేతన్ములు సృషిట సమయమున్ సూథ లావసథను పందను. 

అన్గా, గోమయమున్ ఇతిఃపూరి్ ము సూక్షమ రూరమున్ చేరియున్న  వృశిచ కాదలు రరిణామము 

చెంద్వ ప్రక్టమైన్టో్ల ఆ యా చేతనాచేతన్ములు సృషటా న్ంతర్ము ప్రక్టితమగును. కాని, 

గోమయము ఉదాహర్ణమున్ంద వలె కాక్, సృషటా న్ంతర్ము కూడ రర్మాతమ  

 సూథ లవిశిషటచేతనాచేతన్తి భ్వమున్ ఆయా చేతనాచేతన్ములకు అంతరా్త మిగా అరృథక్తయ ితిల్ల 

కూడ్యే యుండును. 

ఉపుర నీటిల్ల ఉపుర  ఉన్న విధమున్    జగతాున్ వాా పించి కూడ యుండును. 

కార్ణము నుండ్ కారా్ ము/లు ఉతర తి ాచెంద్వన్పుడు  

1. ఆ కారా్ ములు ఉపాదాన్ కార్ణముతో కనిన  విషయములల్ల స్యలక్షణా ము క్లిగ యుండ 

వరచ ను. ఉదా. మటిట నుండ్ కుండ తయార్గుట.  
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2. ఆ కారా్ ములు ముంద కార్ణమున్ందండ్ పిదర వేఱుగా కాన్ర డవరచ ను.  

ఉదా. ఉపుర  సు టిక్ములు నీటితో క్లసిన్ మిప్శ్మము వాటిని వేరు చేసిన్ పిదర వేఱుగా 

కాన్ర డవరచ ను. 

3. ఉపాదాన్ కార్ణము క్న్న  భిన్న ములైన్ లక్షణములు గల రదార్థములు ఉతర తి ాకావరచ ను.  

ఉదా. క్టెట మండ్ంచ న్పుర డు నిపుర  పుటిటన్టో్ల. (అన్గా ర్స్యయనిక్ చరా్  వలన్ ఇటో్ల క్లుగను).  

4. ఉపాదాన్ కార్ణమున్ ఉన్న  రదార్థములే అవస్యథ భేదము క్లుగట వలన్ వేఱుగా కారా్   సిథతిల్ల 

ప్రక్టితము కావరచ ను.  

ఉదా. గోమయము(పేడ)  యంద సూక్షమ రూరమున్ నున్న  పురుగులు, ప్తేళ్ళు  రరిణామము చెంద్వ 

అంతకు ముంద ప్రక్టితము కాక్ యున్న వి తరువాత ప్రక్టితములగును.  

ఇటో్ల ఉపాదాన్ కార్ణములకు కారా్ ములకు స్యలక్షణా ము, వైలక్షణా ము కూడ సంభవమే.  

రర్మాతమ  విషయమున్, సూక్షమ చిదచిది్వ శిషటమైన్ రర్ప్బహమ మున్ అరృథక్తయ ితితో చేరి యున్న  

చేతనాచేతన్ములు సృషిట సమయమున్ సూథ లావసథను పందను. 

అన్గా, గోమయమున్ ఇతిఃపూరి్ ము సూక్షమ రూరమున్ చేరియున్న  వృశిచ కాదలు రరిణామము 

చెంద్వ ప్రక్టమైన్టో్ల ఆ యా చేతనాచేతన్ములు సృషటా న్ంతర్ము ప్రక్టితమగును. కాని, 

గోమయము ఉదాహర్ణమున్ంద వలె కాక్, సృషటా న్ంతర్ము కూడ రర్మాతమ  

 సూథ లవిశిషటచేతనాచేతన్తి భ్వమున్ ఆయా చేతనాచేతన్ములకు అంతరా్త మిగా అరృథక్తయ ితిల్ల 

కూడ్యే యుండును. 

ఉపుర నీటిల్ల ఉపుర  ఉన్న విధమున్    జగతాున్ వాా పించి కూడ యుండును. 

SLOKA-162: ఈక్షా త్తదృక్ హ్హుసాా మి  ం  రఠిత్త ేజస్థఽపాత్చ దృషాట ి  

162. ఈక్షా త్తదృక్ హ్హుసాా మి  ం  రఠిత్త ేజస్థఽపాత్చ 

దృషాట ి  

సాలక్షణా   తతిః సాా జగిత ఇ  మృదు ప్రజఞపారశ ి ంథ ద్యద్ధా । 

తతాన్మణ రేిాః రరసా్య క్షణమిదమి  తద్వి కా  భ్యవారలాపీ 

సామానాే నాభిమాపువా వమరణమిమ వాా మరత్ పూరి రక్షీ।। 

యా ఈక్షా- సృషిట చేయవలసిన్ జగతాు విషయమున్ ఎటిట ఆల్లచనారూరమైన్ సంక్లర ము  

సతి- సచచ బవాాచా మైన్ రర్ప్బహమ  విషయమున్  
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బహుసా్య మ్ ఇతి రఠిత్త- “బహుసా్య మ్ ప్రజాయేయ” అను ప్ుతివాక్ా మున్ 

ప్రతిపాద్వంచబడ్న్ద్వయో 

త్తదా గీక్షా- అటిటద్ధ అయిన్ ఈక్షణము అథవా సంక్లర ము 

తేజసిః అపాంచ దృషాట ి - తేజసుయ  మఱియు జలముల విషయమున్ “తేజ ఐక్షత”, “ఆరిః ఐక్షత” 

అను వాక్ా ముల కాన్ర డును 

తతిః- ఆ కార్ణము వలన్ 

జగతిః- కార్ణభూతమైన్ జగతాున్కు 

స్యలక్షణా మ్ సా్య త్- ప్బహమ తో బాట్ల చైతనా్ యోగము చేత సమాన్ లక్షణతి ము క్లుగును తరర  

విలక్షణతి ము కాద అని 

ఇతి- ఇటో్ల 

మృద ప్రజశ పార్శ ి సథ చోదా్ధ - మందమతి సంద్ధహించిన్ దానిక్త రరిహార్మును ఇటో్ల చూడవలెను 

తతనాూమ రేిాః- తేజసుయ , జలము, అన్న ము శ్ర్ణర్ములుగా పంద్వన్ 

రర్సా - రర్మాతమ  

ఇదం ఈక్షణమ్ ఇతి- “ఆర ఐక్షత”, తేజ ఐక్షత” మొదలైన్ ఇటిట రరా్త ల్లచనాతమ క్మైన్ సంక్లర ము 

తదాి క్ా భ్వారలాపీ- అటిట వాక్ా ముల త్తతర రా్ మును అరలారము చేసి మర్చెదరు 

పూరి్ రక్షీ- ఈ అధిక్ర్ణపు పూరి్ రక్షియును 

ఇహ- పూరి్ రక్షమును చెపుర  సమయమున్ 

స్యమానాే న్- రర్మాతమ కు సంబంధించి చెరర బడ్న్ ఆ యా ద్ధవత్తమాప్తమును నిరూరణ చేయు 

ప్క్మమున్  

అభిమాని వా వహర్ణమ్- ఆ యా తతాి ముల అభిమాని ద్ధవతను మాప్తము ఉదా్ధశించి చెప్పర డు 

వాక్ా ములు 

ఇహ వాా హర్త్- ఇచచ ట చెరర బడ్న్వి. అందవలన్ రర్మాతమ  సంక్లర వా రద్ధశ్మున్కు ఎటిట 

నిషేధమును లేద. ఇద్వ స్యమానా్ ముగా పూరి్ రక్ష వా వహార్మున్కు సంబంధించిన్ద్వ 

జగతాున్కూ, రర్ప్బహమ మున్కూ వైలక్షణా ము క్లద. కార్ణమున్ంద కారా్  లక్షణములు 

ఉండవలెను క్నుక్, చేతన్ సి రూపి అయిన్ రర్మాతమ  నుండ్ అచేతన్మైన్ జగతాు యొక్క  ఉతర తి ా

అసంభవము అను విషయము నిర్సించబడ్ అచేతన్మైన్ ప్రక్ృతి  రర్మచేతనుడైన్ రర్మాతమ  

వలన్ సంభవించవరచ ను అని ఈ అధిక్ర్ణమున్ “దృశా్ తే తు” అను సూప్తమున్ 

సమరిథంచబడ్న్ద్వ. అన్గా మన్ము ల్లక్మున్ కార్ణ, కారా్ ములకు ఇటిట వైలక్షణా మును ఎనిన యో 
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సందర్భ ముల చూరరనాన ము. గోమయమున్కు, అందనుండ్ బయలెి డలు వృశిచ కాదలకు, 

ప్క్తములకు వైలక్షణా ము గలద క్దా. ఈ ఉదాహర్ణమున్, ఆయా వృశిచ కాదలును, ప్క్తములును 

గేమయమున్ అంతకు ముంద సూక్షమ రూరమున్ నుండుటచే కాన్ర్తవు. తరువాత అందండ్ 

బయలెి డలున్పుర డు ప్రక్టిత్తకార్ము వలన్ కాన్ర డును. అద్ధ విధముగా, సృషిటక్త ముంద 

అచేతన్మైన్ జగతాు రర్మాతమ  యంద సూక్షమ రూరమున్ అరృథక్తయ ితిల్ల కూడ్ యుండును. 

రర్మాతమ  సంక్లర మున్ సృషిట సందర్భ మున్ అద్వ ప్రక్టితమగును. క్నుక్, రర్మాతమ  నుండ్ 

జగదతర తి ా క్లుగన్నుటల్ల ఎటిట అనౌచితా మును లేద అని ఈ వేదాంత సూప్తమున్ 

సమరిథంరబడ్న్ద్వ.  

ఇటో్ల సమర్థన్మున్కు కార్ణము పూరి్ రక్షము యొక్క  ఆక్షేరణము.  

ఈ సందర్భ మున్ పూర్ి రక్షమున్కు ఇంకక్ ఆక్షేరము కూడ చెప్పర దరు.  “రృథివీ అప్బవీత్, 

(రృథివి రలిక్తను),  ఆరిః అకామయంత(జలములు క్తర్ను), తతేజా ఐక్షత(తేజసుయ  సంక్లిర ంచెను)” 

మొదలైన్ వాక్ా ములంద రృథివాా దలకు చైతనా్ సి భ్వము చెరర బడ్న్ద్వ క్దా, క్నుక్, 

అవియును రర్మాతమ కు చెరర బడ్న్టో్ల చైతనా్ యుక్మాులే క్దా అట్ెనో్ కార్ణ, కారా్ ములకు 

వైలక్షణా ము సంభవింరను క్దా యనున్ద్వ ఈ ఆక్షేరము. దానిక్త ఉతరా్ముగా, పూరి్ రక్ష 

సమర్థన్ము చూతము.  

ఇచచ ట అభిమాన్ వా రద్ధశ్ము చెరర బడ్న్ద్వ (అన్గా అచచ ట రృథివాా దల అభిమాని ద్ధవతలు 

చెరర బడ్నారు. ) ఇద్వ ఎటనోిన్, విశేషణము చేతను, అనుప్రవేశ్ముచేతను ఈ విషయము 

తెలియన్గును. రృథివాా దలు ద్ధవత్త శ్బమాుచే విశేషింరబడ్న్వి. “సర్తి  హ వై ద్ధవత్తిః అహం 

ప్శేయర వివిధమానాిః” అనియు “తే ద్ధవాిః ప్పాణే నిప్శేయసం విద్వతి్త ” (క్త. ఉ. 2-9) అనియ ఈ 

మున్న గు ప్ుతులు అందలకు ఉదాహర్ణములు. కావున్ ఈ జగతాు అచేతన్ము. అందచేతన్ద్వ 

రర్ప్బహమ ము క్ంటె విలక్షణమైన్ద్వ. కావున్ న్ద్వ ప్బహమ ము వలన్ క్లిగన్ద్వ కాద. క్నుక్ అచేతన్మైన్ 

మూలప్రక్ృతియే జగత్తక ర్ణముగా తెలియన్గును.  

ఇటిట పైన్ చెరర బడ్న్ సమర్థన్ము. 

ఇటో్ల పూరి్ రక్షము రృథివాా దలకు  తతదాా్ధవత్తవిషయమును చెపిర న్పుర డు వాటిక్త ఆతమ  అయిన్ 

రర్మాతమ యే చెరర బడున్ను తమ సిదిాంతమే ఇచచ ట స్యథ పించబడ్న్టయోిన్ద్వ. అన్గా 

సిదిాంతమున్ కూడ మన్ము చెపుర న్ద్వ, సమస ా జగది సాువులకు అంతర్తతమ  గా రర్మాతమ  చేరి 

యుండున్నియే క్దా.   

క్నుక్, ఇచచ ట నిజముగా జగది్వ శిషటరర్ప్బహమ ము కార్ణముగను, కారా్ ముగను 

అంగీక్రించబడురన్న ద్వ, అందవలన్ ఇచచ ట స్యలక్షణా మే తరర  వైలక్షణా ము లేద అనున్ద్ధ 

సిదిాంతభ్వము.  

(ఇచచ ట పూరి్ రక్షము రృథివాా దలకు చైతనా్ ము చెపుర  వాక్ా ములకు వారు చెపుర  సమర్థన్మునే 

ఎతి ా చూపి, అద్వయును తమ సిదిాంతభ్వమునే సమరిథంరరన్న ద్వ అని ీ ధమాన్ ద్ధశికులు 

నిరూపింరరనాన రు. ). 
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ఇంతటితో విలక్షణతి్త ధిక్ర్ణము ముగిసిన్ద్వ 

।।శిషాటరరిప్గబుధికరణము।।2-1-4।। 

।।ూ.।।ఏేన శిషాటరరిప్గబు అపి వాా తా త్తిః।।2-1-13।। 

ఏతేన్- ప్రక్ృతి కార్ణవాదమును నిర్సింరట చేత 

శిషాటరరిప్గహాిః అపి- వేదము చేత ఆదరింరబడని (నైయాయికులు మొదలైన్) వారును, ఇతర్ 

రక్షములును(రర్మాణువాదలును),  

వాా ఖా్య త్తిః- నిర్సింరబడ్రి 

ఇటో్ల స్యంఖా్య ల యొక్క  ప్రక్ృతికార్ణవాదము నిర్సింరబడుటచే వేదము చేత ఆదరింరబడని 

(నైయాయికులు మొదలైన్) వారును, ఇతర్ రక్షముల వారును (రర్మాణు వాదలును) 

నిర్సింరబడ్రి. 

వెనుక్ శో్చక్ములల్ల ప్రధ్యన్ము కార్ణము అని తర్క ముల వలన్నూ, సమ ృతుల సహాయమున్నూ 

ప్ుతివిరుదమిుగా స్యధించదలచిన్ పూరి్ రక్షము నిసయ ంశ్యముగా నిర్సించబడ్న్ద్వ. ఈ 

అధిక్ర్ణమున్, వద బాహా మైన్ రర్మాణు కార్ణవాదము నిర్సించబడురన్న ద్వ.  

నైయాయికులు, వైశేషికులు, జైనులు, బౌదిలు, శాంక్ర్తది్ తులు ఇటో్ల అనేక్ మతసుథలు 

రర్మాణువులు జగత్తక ర్ణమని తమ తమ తర్క ములచే వివిధ మార్గముల ప్రతిపాద్వంర 

ప్రయతిన ంచెదరు. కాని, ఈ రర్మాణువిషయముల్ల కూడా వారిక్త ఏకాభిప్పాయము లేద. 

కంతమంద్వ వాటిని శూనా్ మని అందరు. కంతమంద్వ జాశ న్సి రూరమని అందరు. మరి 

కంతమంద్వ అర్ థసి రూరని భ్వించెదరు. కంతమంద్వ క్షణిక్మని ప్రతిపాద్వంచెదరు. మఱి 

కంతమంద్వ నితా మని నిర్యీించెదరు. కంతమంద్వ అద్వ ఒక్ విధముగా నుండున్ని భ్వించెదరు. 

మఱి కంతమంద్వ అనేక్ విధములుగా నుండున్ని చెప్పర దరు. కంతమంద్వ సతా మనీ, మఱి 

కంతమంద్వ అసతా మనీ ఇటో్ల అనేక్ విధములుగా వేఱ్వి ఱు తర్క ములతో ఆ యా మతముల వారు 

ప్రతిపాద్వంచెదరు. ఇవి యనిన యునూ, క్తవల తర్క ముతో ప్రతిపాద్వంచబడ్ ప్ుతివా తిరేక్ములే కాక్ 

రర్సర ర్ విరుదమిులై యుండ్ అటిట ఆయా ప్రతిపాదన్ములనిన యూ తిర్సక ర్ణీయములే 

యగును. వెనుక్ అధిక్ర్ణములల్ల ప్ుతి విరుదమిులు వలన్ స్యంఖా్య ద్వ మతములెటో్ల 

నిర్సింరబడ్న్వో, అట్ల ో వివిధ మతములల్ల చెరర బడ్న్ క్తవలతర్క ప్రతిపాద్వతములైన్ ఈ 

రర్మాణువాదములనిన యూ కూడ అరరిప్గహములే యగును 

SLOKA-163: ంత్వాద్వద్వక్షపాద క్షరణక కణభుక్ భిక్షరక్షే  ి ణూనా  

163. ంత్వాద్వద్వక్షపాద క్షరణక కణభుక్ భిక్షరక్షే  ి ణూనా  

విశి త్ తద్ధ తుకత్ సాా ద్వ  మృదుమ భిిః శిా వరామ ప్కమోక్తిాః। 
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అనాో నా  వాా మత్తరథ ంథణటిత కుమనా యుక్త ాదోషారనుత్్తాా  

భ్య ప్తయా న ాూరా ప్ర  మత  మిర సా్థమ కుక్షత్భరిరా ిః।। 

అశి్ పాద క్షరణక్ క్ణభుక్ భిక్షురక్షేషు- గౌతమ, జైన్, క్ణాద, బౌద ిదర్శ న్ములంద 

అణూనామ్ సంవాదాత్- వీటి అనిన టి యందను రర్మాణువులు జగత్తక ర్ణమన్ట సమాన్మగుట 

వలన్ అన్గా రర్మాణుకార్ణవాదము ఈ దర్శ న్ములకు సమాన్మగుట వలన్ 

విశి్ ం తది్ధతుక్ంసా్య త్- జగతాున్కు రర్మాణువులే కార్ణము కావలయును 

ఇతి- ఈ విధముగా 

మృదమతిభిిః- మందమతుల చేత 

శిా  వర్తహ ప్క్మోక్తిాః- శిా వర్తహనాా యమును అనుసరించి (అన్గా తమల్ల త్తము 

క్లహింరకనురండు ున్క్ములు, తమ అంతిః క్లహములను మర్చి వర్తహముతో 

ఐక్మతా ముతో ఎటో్ల పైరడుో అటో్ల), వీర్లు తమ తమ సర ర్ థలను విరోధములను వదలి 

వేదాంతసిదిాంతమును బాధింరటకు ప్రవరింాచెదరు.  

అోా నా్ వాా హత్తర్థ- రర్సర ర్విరుదమిులైన్ అర్ థముల చేత 

 సథ పుటిత- నిమోన న్న తమైన్  

కుహనాయుక్త-ా క్రటోపాయరూరమైన్ 

దోష అరనుత్ెాా - దోషములను ర్తప్తి తొలగింరటకు 

ప్రతిమత తిమిర్ సాోమ కుక్షిం భరిిః- ఉరనిషతియ దిాంతమున్కు విరోధులైన్ అంధకార్ రూరమైన్ 

తమోసమూహమును అంతటినీ క్బళించ నాశ్న్ము చేయుటకు సమర్థమైన్ 

ప్తయా ంత సూరా్ ిః- వేదాంతమను సూరుా డు 

న్ిః- మన్ ముంద 

భ్తి- ఉజిి లముగా ప్రకాశింరను 

గౌతమ, జైన్, క్ణాద, బౌద ి దర్శ న్ములంద రర్మాణువులు జగత్తక ర్ణమనుట సమాన్ముగా 

నుండుట వలన్ జగతాున్కు రర్మాణువులే కార్ణమని కందరు మందమతులు భ్వించవరచ ను. 

కాని, ఈ రర్మాణు విషయమున్ వారి యంద వారిక్త ఏకాభిప్పాయము కాని అవగాహన్ కాని లేవు. 

కంతమంద్వ శూనా్ మనియు, కంతమంద్వ జాశ న్సి రూరమనియు, కంతమంద్వ 

అర్ థసి రూరమనియూ, కంత మంద్వ క్షణిక్మనియూ, కంతమంద్వ నితా మనియూ, కంతమంద్వ ఒక్త 

విధముగా నుండున్నియూ, కంతమంద్వ రలు విధములుగా నుండున్నియూ, కంత మంద్వ అద్వ 

అసతా మనియూ, కంతమంద్వ అద్వ సతా మనియూ ....ఇటో్ల వేఱ్వి ఱు విధములుగా తమ తమ ుషక  
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తర్క ములతో ప్ుతి విరుదమిుగా స్యధింర జూచెదరు. ఇద్వ ఎటనోిన్, తమల్ల త్తము 

క్లహింరకనురండు అనేక్ ున్క్ములు అచచ టకు ఒక్ వర్తహము వచిచ న్ అవి తమ 

అంతిఃక్లహనులను మర్చి త్తము యనిన యును క్లసి దానిపై పోరుటకు పైన్ రడు ర్ణతి (దీనినే 

శిా వర్తహ నాా యమని అందరు) వలె నుండును.  

ఈ వాదములు అనిన యును క్తవల తర్క ప్రతిపాద్వతములై ప్ుతి విరుదమిులగుట చేత 

తిర్సక ర్ణీయములే అగును. సూరాో దయమైన్చో చీక్టనోిన యు పోయి వెలుగు వరచ న్టో్ల, 

వేదాంత సూరాో దయమైన్చో ఈ దోషపూరితములైన్ వాదతమోసమూహములు రటారంచలై 

 జాశ న్ప్రకాశ్ము క్లుగను.  

అన్గా ప్ుతిజాశ న్ము వలన్ ఈ ుషక తర్క వాదములనిన యూ న్శింరను అని భ్వము 

ఇంతటితో శిషాటరరిప్గహాధిక్ర్ణము ముగిసిన్ద్వ 

।।భోస్తరారతా ధికరణము।।2-1-5।। 

।।భోస్తరారేారవిభ్యగశేచ త్్త ా లో్లకవత్।।2-1-14।। 

భోత్రకాారతేిాః- రర్ప్బహమ మును క్ర్మ  ఫలభోక్ ాయనుట వలన్  

అవిభ్గిః- జీవప్బహమ ములు సి భ్వమున్ భేదము లేకుండుట 

చేత్- క్లుగను అనుచో 

ల్లక్వత్- ల్లక్మున్ంద వలెనే 

సా్య త్- జీవప్బహమ ముల సి భ్వమున్ భేదముండును 

రర్ప్బహమ ము కూడ శ్ర్ణర్ము క్లవాడగుటచే, శ్ర్ణర్ము గల జీవుని వలెనే ప్బహమ మును 

సుఖ్దిఃఖ్ములు క్లవాడని ఏర్ర డును. ఇటో్ల జీవ ప్బహమ ముల సి భ్వమున్ భేదము లేదన్న చో,  

అటో్ల కాక్ జీవ, ప్బహమ ములకు భేదము ఉండును 

సమ ృతా ధిక్ర్ణమున్నూ, విలక్షణతి్త ధిక్ర్ణమున్నూ స్యంఖా్ మతమున్ దోషములుండుటచేత 

అద్వ అంగీకార్ యోగా ము కాద అని స్యథ పించబడ్న్ద్వ. ఈ అధిక్ర్ణమున్ ప్బహమ  కార్ణ వాదమున్ 

కూడ దోషమున్న దను స్యంఖ్యా ల ఆక్షేరము నిర్సింరబడు రన్న ద్వ.  

 

పూరి్ రక్షము- ప్బహమ కార్ణవాదమున్, చేతనాచేతన్ములతో కూడ్ యున్న  జగతాు 

రర్ప్బహమ మున్కు శ్ర్ణర్ము అని చెప్పర దరు. అట్ెనో్, జీవునిక్త వలెనే రర్ప్బహమ మున్కు కూడ 

శ్ర్ణర్మున్న టో్ల అంగీక్రించవలెను. జీవునిక్త శ్ర్ణర్ము వలన్నే సుఖ్దిఃఖ్యనుభవము 

క్లుగురన్న ద్వ. “న్ హ వై శ్ర్ణర్సా  సతిః ప్పియా ప్పియయో ర్రహతిర్సి।ా అశ్ర్ణర్ం వావ సంతం న్ 
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ప్పియాప్పియే సర ృశ్తిః(ఛం.8-12-1). (శ్ర్ణర్మున్న ంతవర్కూ సుఖ్దిఃఖ్ముల నుండ్ విడ్వడుట 

స్యధా ము కాద. శ్ర్ణర్మును వదలిన్ తరువాతనే సుఖ్దిఃఖ్ములు వదలును) అని క్దా 

చెరర బడ్న్ద్వ. అట్ల ో ప్బహమ మున్కు కూడ శ్ర్ణర్ము ఉన్న టో్ల అంగీక్రించిన్, జీవున్కు వలె 

ప్బహమ మున్కు కూడ సుఖ్దిఃఖ్యనుభవము అంగీక్రించవలసి వరచ ను. అన్గా జీవ, ప్బహమ ములకు 

భేదము లేన్టగోును. కాని ప్బహమ కార్ణ వాదలు జీవునిక్త వలె ప్బహమ మున్కు 

సుఖ్దిఃఖ్యనుభవమున్న టో్ల అంగీక్రించరు. ఇద్వ అయుక్మాు. 

దద్వ త్తము- 

సుఖ్దిఃఖ్యనుభవమున్కు క్తవల శ్ర్ణర్ధ్యర్ణము కాక్, క్ర్మ  వశా్ త హేతువు. ప్ుతులల్ల ముకాాతమ కు 

కూడా శ్ర్ణర్మున్న టో్ల చెరర బడ్న్ద్వ. (స ఏక్థా భవతి, ప్తిథా భవతి..” ముకాాతమ  ఒక్ శ్ర్ణర్ము క్లద్వ 

అయ్యా ను, మూడు శ్ర్ణర్ములు క్లద్వ అయా్య ను..)అన్గా క్ర్మ క్ృతశ్ర్ణర్మునుండ్ విడ్వడ్న్ ముకాాతమ  

అక్ర్మ క్ృతశ్ర్ణర్ము పంద్వన్టో్ల చెరర బడ్న్ద్వ. కాని ముకాాతమ కు దిఃఖ్యనుభవము క్లుగద క్దా! ఇక్ 

రర్మాతమ  క్ర్మ  వుా డు కాద. క్నుక్ రర్మాతమ  జగతాును శ్ర్ణర్ముగా సీి క్రించిన్నూ, జీవునిక్త వలె 

ఆయన్కు సుఖ్దిఃఖ్ములు వరింాచవు. ఉదాహర్ణమున్కు, ఒక్ ర్తజా మున్ ర్తజాజశను 

అనుసరించిన్ వారిక్త సుఖ్ము, దానిని అతిప్క్మించిన్ వారిక్త దిఃఖ్ము క్లుగను. ర్తజు కూడ తన్ 

భృతాు ల వలె శ్ర్ణర్ము క్లిగ యున్న ను ఆ ర్తజున్కు ఆ సుఖ్దిఃఖ్ములు వరింాచవు. అట్ల ో

సమసలా్లక్రరిపాలకుడైన్ రర్మాతమ  ఎవరికీ రర్తంప్తుడు కాన్ందన్, పుణా క్ర్మ  వలన్ క్లుగ 

సుఖ్మైన్ను, పారక్ర్మ  వలన్ క్లుగ దిఃఖ్మైన్ను ఆయన్కు వరింాచవు. క్నుక్ క్తవలము 

శ్ర్ణర్ధ్యర్ణము వలన్ సుఖ్దిఃఖ్యనుభవములు రర్ప్బహమ మున్కు వరింారన్ని ఊహింరట 

అయుక్మాు. 

SLOKA-164: ఏక్త యసాా ద ాద్ధమిః ం భవ  వివిధ్యననదాుిఃఖైక భోరా 

164. ఏక్త యసాా ద ాద్ధమిః ం భవ  వివిధ్యననదాుిఃఖైక భోరా 

విశి త్ ద్ధమిః ప్రభుశేచ త్ ంకథమ రేత్ విశి  దుిఃతనుభూ  । 

ఇతథ  జీవేశసీమామరలపితుమనాిః ప్క్తశభ్యజత్ ప్ుతీనా  

ంప్మాట్ భృతా్త ద్వనీత్తా  శమమిమ లభత్తత్ సామా  

వై మా దర్ణశ ।। 

యసా - ఏ చేతనునిక్త  

ఏక్త ద్ధహ్యఽసి-ా ఒక్ శ్ర్ణర్ము ఉండుో 

సిః- అటిట జీవుడు 
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వివిధ్యన్ంత దిఃఖైక్భోకాా భవతి- నానావిధములైన్ అసంఖ్యా క్ములగు దిఃఖ్ములను 

అనుభవింరను. అక్స్యమ తాుగా కలద్వ సుఖ్ము పంద్వన్నూ, దిఃఖ్రర్ంరర్తనుభవము వలన్ అద్వ 

కూడ దిఃఖ్ముగనే రరిణమింరన్ని భ్వము. 

ప్రభోిః- సర్ి నియాక్ముడైన్ రర్మాతమ కు 

విశి్ మ్ ద్ధహశేచ త్- జగతాు సమసమాూ శ్ర్ణర్మే అయిన్ రక్షమున్ 

సిః- తతయ ంబంధితమైన్ సమసదాిఃఖ్యనుభవమును  

క్థం అతి రతేత్- ఎటో్ల తపిర ంరకనుటకు శ్క్ా మగును. అన్గా సమసదాిఃఖ్ములకూ ఆప్శ్యమే 

అగును క్దా అని భ్వము 

ఇతథమ్- ఈ విధముగా ఆశ్ంక్తంచి 

జీవేశ్ సీమామ్- జీవాతమ , రర్మాతమ ల సి రూర సి భ్వముల అవధిని 

అరలపితు మనాిః- అరలారము చేయుటకు ప్రవృతాులగు జనులు 

ప్క్తశ్భ్జామ్ ప్ుతీనామ్- జీవేశి్ రుల సి భ్వము, తతాి ము మొదలైన్వి అనేక్ రరా్త యములు 

నిరూపించి వారిరువుర్కూ గల వైలక్షణా మును ఉదోఘషింర  

ప్ుతీనామ్- ప్ుతులకు సంబంధించిన్ 

సప్మాట్ భృతా్త ద్వ నీతా్త - ఒక్త ర్తజభవన్మున్ ర్తజు మరియు అతడ్ భృతాు డు వాసము 

చేయురన్న నూ, తదభ ృతాు ని దిఃఖ్యనుభవములు ర్తజున్కు ఎటో్ల వరింాచవో ఆ విధముగా 

స్యమా  వైషమా  దర్ణశ - ఒక్త శ్ర్ణర్మున్ ఉండుట చేత స్యమా మును, “తయోర్నా్ ిః పిరర లమ్ 

సి్య ది తి,ా అన్శ్న న్ అన్ా ిః అభిశాక్ీతి” అని చెరర బడ్న్టో్ల క్ర్మ ఫలానుభవమును పంద జీవునికీ 

అద్వ లేన్టిట రర్మాతమ కూ  

వైషమా మును కాన్ర డున్టో్ల 

ఇహ- రర్మాతమ కూ సుఖ్దిఃఖ్యనుభవ విషయమున్ 

శ్మమ్- సమాధ్యన్మును (అన్గా ఒక్త శ్ర్ణర్మున్ నున్న నూ సుఖ్దిఃఖ్ముల అనుభవము 

వరింాచద అను సమాధ్యన్ము ) 

లభత్తం- పందబడ్న్ద్వ 

“చేతనునిక్త సుఖ్దిఃఖ్యనుభవమున్కై తదాో గా మైన్ శ్ర్ణర్ము క్లుగను. అన్గా, శ్ర్ణర్మున్న చో 

సుఖ్దిఃఖ్యనుభవము క్లుగను. ఈ అనుభవమున్, సి లర  మాప్తము సుఖ్మున్న ను, 

దిఃఖ్రర్ంరర్తనుభవము వలన్ ఆ సుఖ్ము కూడ దిఃఖ్ముగనే రరిణమింరను. ప్బహమ కార్ణ 

వాదల ప్రకార్ము, సరి్ జగనిన యామకుడైన్ రర్మాతమ కు ఈ జగతాు సమసమాూ శ్ర్ణర్మైన్చో, 

తతయ ంబంధితమైన్ సమస ాదిఃఖ్యనుభవమున్కు రర్ప్బహమ ము ఆప్శ్యము కావలెను తరర  దానిని 
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తపిర ంరకనుటకు స్యధా ము కాద”, ఇటో్ల ఆశ్ంక్తంరట అయుక్మాు. ఇద్వ జీవాతమ , రర్మాతమ ల 

సి రూర, సి భ్వములను పూరిగాా ఎఱుగని వారు చెపుర  అరలారము. ప్ుతుల యంద 

జీవేశి్ రులకున్న  వైలక్షణా ము అనేక్ రరా్త యములు ఉదోఘషించబడ్న్ద్వ. ఉదాహర్ణమున్కు 

“తయోర్నా్ ిః సి్య ది తి,ా అన్శ్న న్ అన్ా ిః అభిశాక్ీతి” అను ఉరనిషదాి కా్ ము “జీవేశి్ రులు ఒక్త 

శ్ర్ణర్మున్ నున్న నూ, జీవుడు క్ర్మ ఫలమును అనుభవింరరండును, రర్ప్బహమ ము అటో్ల 

క్ర్మ ఫలమును అనుభవించక్ ప్రకాశింరరండును” అని చెరర బడ్న్ద్వ. రర్మాతమ  క్ర్మ  వుా డు 

కాద. ఆతడు నిర్తిశ్య ఆన్ందసి రూపుడు. క్నుక్ ఆయన్కు దిఃఖ్యనుభవము వరింాచద. ఒక్ 

ర్తజభవన్మున్, ర్తజు, వాని భృతాు డు వాసము చేయురన్న పుర డు, ఆ ర్తజు నిప్గహానుప్గహముల 

వలన్ అన్గా ర్తజాజశ పాలోలంోఘన్ముల వలన్ రర్తంప్తుడైన్ భృతాు నిక్త క్లుగ 

సుఖ్దిఃఖ్యన్భవములు సి తంప్తుడైన్ ర్తజున్కు వరింాచవు. అట్ల ో రర్మ సి తంప్తుడైన్ 

రర్మాతమ కు క్ర్మ రర్తంప్తుడైన్ జీవునిక్త స్యమా ము చెరర టయూ, రర్మాతమ కు 

దంఖ్యనుభవముండున్ని వాప్గురచ టయూ అంగీకార్యోగా ము కాద. ఇటో్ల జగచా ర్ణకుడైన్ 

రర్మాతమ కు దిఃఖ్యనుభవము వరింాచద అని నిరూపితమైన్ద్వ. 

ఇంతటితో భోత్రకాారతా ధిక్ర్ణము ముగిసిన్ద్వ 

“చేతనునిక్త సుఖ్దిఃఖ్యనుభవమున్కై తదాో గా మైన్ శ్ర్ణర్ము క్లుగను. అన్గా, శ్ర్ణర్మున్న చో 

సుఖ్దిఃఖ్యనుభవము క్లుగను. ఈ అనుభవమున్, సి లర  మాప్తము సుఖ్మున్న ను, 

దిఃఖ్రర్ంరర్తనుభవము వలన్ ఆ సుఖ్ము కూడ దిఃఖ్ముగనే రరిణమింరను. ప్బహమ కార్ణ 

వాదల ప్రకార్ము, సరి్ జగనిన యామకుడైన్ రర్మాతమ కు ఈ జగతాు సమసమాూ శ్ర్ణర్మైన్చో, 

తతయ ంబంధితమైన్ సమస ాదిఃఖ్యనుభవమున్కు రర్ప్బహమ ము ఆప్శ్యము కావలెను తరర  దానిని 

తపిర ంరకనుటకు స్యధా ము కాద”, ఇటో్ల ఆశ్ంక్తంరట అయుక్మాు. ఇద్వ జీవాతమ , రర్మాతమ ల 

సి రూర, సి భ్వములను పూరిగాా ఎఱుగని వారు చెపుర  అరలారము. ప్ుతుల యంద 

జీవేశి్ రులకున్న  వైలక్షణా ము అనేక్ రరా్త యములు ఉదోఘషించబడ్న్ద్వ. ఉదాహర్ణమున్కు 

“తయోర్నా్ ిః సి్య ది తి,ా అన్శ్న న్ అన్ా ిః అభిశాక్ీతి” అను ఉరనిషదాి కా్ ము “జీవేశి్ రులు ఒక్త 

శ్ర్ణర్మున్ నున్న నూ, జీవుడు క్ర్మ ఫలమును అనుభవింరరండును, రర్ప్బహమ ము అటో్ల 

క్ర్మ ఫలమును అనుభవించక్ ప్రకాశింరరండును” అని చెరర బడ్న్ద్వ. రర్మాతమ  క్ర్మ  వుా డు 

కాద. ఆతడు నిర్తిశ్య ఆన్ందసి రూపుడు. క్నుక్ ఆయన్కు దిఃఖ్యనుభవము వరింాచద. ఒక్ 

ర్తజభవన్మున్, ర్తజు, వాని భృతాు డు వాసము చేయురన్న పుర డు, ఆ ర్తజు నిప్గహానుప్గహముల 

వలన్ అన్గా ర్తజాజశ పాలోలంోఘన్ముల వలన్ రర్తంప్తుడైన్ భృతాు నిక్త క్లుగ 

సుఖ్దిఃఖ్యన్భవములు సి తంప్తుడైన్ ర్తజున్కు వరింాచవు. అట్ల ో రర్మ సి తంప్తుడైన్ 

రర్మాతమ కు క్ర్మ రర్తంప్తుడైన్ జీవునిక్త స్యమా ము చెరర టయూ, రర్మాతమ కు 

దిఃఖ్యనుభవముండున్ని వాప్గురచ టయూ అంగీకార్యోగా ము కాద. ఇటో్ల జగచా ర్ణకుడైన్ 

రర్మాతమ కు దిఃఖ్యనుభవము వరింాచద అని నిరూపితమైన్ద్వ. 

ఇంతటితో భోత్రకాారతా ధిక్ర్ణము ముగిసిన్ద్వ 
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।।ఆరత్భఖాధికరణము।।2-1-6।। 

।।ూ.।।తదననా తి మారమభ ణబ్ాద్వభా ిః।।2-1-15।। 

తదన్నా్ తి మ్- రర్మకార్ణమగు రర్ప్బహమ ము క్న్న  జగతాు వేర్మన్ద్వ కాద అని 

ఆర్మభ ణశ్బాాద్వభా ిః- ఆర్మభ ణాద్వ శ్బమాులతో ఆర్ంభింరబడ్న్ వేదవాక్ా ములచే 

అవగమా తే- తెలియవరచ రన్న ద్వ 

ఈ ప్రరంచము రర్మకార్ణమగు ప్బహమ ము క్న్న  వేర్మన్ద్వ కాద అని “వాచ్ఛర్ంభణమ్ వికారో 

నామధేయమ్ మృతికా్తతేా వ సతా మ్” మొదలగు ప్ుతుల వలన్ తెలియురన్న ద్వ 

।।ూ.।।భ్యవే చ ఉరలబ్ ిః।। 2-1-16।। 

భ్వే చ- కారా్ రదార్థము యొక్క  ఉనిక్త యంద  

ఉరలబ్ిిః- కార్ణరదార్థము క్న్రడు రన్న ందన్ కారా్  కార్ణములకు అన్నా్ తి ము 

సిదమిగురన్న ద్వ.  

కుండలాద్వ కారా్ రదార్థముల ఉనిక్త యంద సువరీ్తద్వ కార్ణరదార్థము క్నిర ంరరన్న ందన్ 

కారా్ ము క్ంటె కార్ణము వేరుకానిద్వ అని సిదమిగురన్న ద్వ 

।।ూ.।।ంతిా్త చ్ఛచ రరంా ।।2-1-17।। 

అరర్సా - కారా్  రదార్థము 

సతిా్త చచ - కార్ణరదార్థమున్ ఉండుటను బటిటయు 

కారా్ రదార్థము, కార్ణరదార్థమున్ నుండుటను బటిటయును కార్ణము క్న్న  కారా్ ము 

భిన్న రదార్థము కాద.  

।।అంది ా రద్ధశానాే   చ్ఛనా  ధరాణ నరాేణ 

వాకా శేషాదాు క్తశాశ బ్ానరాాచచ ।। 2-1-18।। 

అసది ా రద్ధశాత్- సృషిటక్త ముంద కారా్ రదార్థము అసతాుగా చెరర బడుటచేత న్ద్వ 

కార్ణరదార్థమున్ లేనిద్వ 

ఇతిచేత్- ఇటనో్న చో 

న్- అద్వ అయుక్మాు. ఏలన్న్గా 

వాక్ా శేషాత్- ఉతరా్వాక్ా ము వలన్ను 
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యుక్తిాః- యుక్త ావలన్నూ 

శ్బాాన్రా్తచచ - ప్ుతా న్రా్ము వలన్ను 

ధర్తమ న్రాేణ- ఆకార్తన్మాుతో కూడ్ యున్న టో్ల తెలియుటచే 

సృషిటక్త ముంద ఈ జగతాు అసతాుగా నుండెన్నియు, “అసద్ధవేదమప్గ ఆసీత్” మున్న గు 

ప్ుతివాక్ా ముల చెపిర యుండుట చేత కార్ణరదార్థమున్ కారా్ రదార్థము క్లదని చెరర జాలము 

అని అన్న చో, అద్వ అయుక్మాు. ఆకార్తన్రా్మును బటిట అటో్ల చెరర బడెను. తరువాతి వాక్ా ము 

వలన్ను, యుక్త ావలన్ను, ప్ుతా ంతర్ము వలన్ను ఇద్వ సర షటమగురన్న ద్వ 

।।ూ. ।।రటవచచ ।।2-1-19।। 

వటవత్ చ- వత్రసమాు వలె 

తంతువులు వత్రసమాు అగురన్న టో్ల ప్బహమ ము ప్రరంచము అగురన్న ద్వ 

।।ూ.।।యథా చ ప్పాఖాద్విః।।2-1-20।। 

ప్పాణాద్విః- ప్పాణాపానాద్వ వాయువులు 

యథా చ- ఎటోో 

ఒక్త వాయువు వృతి ా భేదమును బటిట ప్పాణాపానాద్వ భేదములు క్లదయిన్టో్ల, ఒక్త రర్ప్బహమ ము 

అవస్యథ భేదములను బటిట జగప్దూరమగును 

వెనుక్ విలక్షణతి్త ధిక్ర్ణమున్, కార్ణమైన్ రర్ప్బహమ మున్కు, కారా్ మైన్ జగతాున్కును యుండు 

వైలక్షణా ము వలన్ రర్ప్బహమ ము జగతాున్కు కార్ణము కానేర్ద అను పూరి్ రక్షము 

నిర్సింరబడ్న్ద్వ. ఈ ఆర్ంభణాధిక్ర్ణమున్ంద “ల్లక్మున్ కార్ణవసాువు క్న్న  కారా్ వసాువు 

వేర్మన్ద్వగా క్న్ర డుట వలన్, కార్ణమైన్ ప్బహమ ము కారా్ మైన్ ల్లక్మును వేరు కాక్ యుండుటకు 

వీలు లేద” అను పూరి్ రక్షవాదమును నిర్సింరరనాన రు.  

ఇచచ ట ప్రధ్యన్ పూరి్ రక్షమైన్ వైశేషిక్ము నిర్సింరబడ్న్ద్వ. అట్ల,ో అది్ త దర్శ న్ములైన్ శాంక్ర్, 

భ్సక ర్, యాదవప్రకాశ్కాదల వాదములు కూడ నిర్సింరబడ్ సిదిాంతము నిర్యీించబడ్న్ద్వ.  

పూరి రక్షము-  

కార్ణవసాువు క్న్న  కారా్ వసాువు భిన్న ముగా నుండవలెను అను వాదమున్కు హేతువులు చూతము.  

1. బుద్వభిేదము- మృతికా్ నుండ్ ఘటము తయార్యిన్పుర డు, కార్ణమైన్ మృతికా్యూ, కారా్ మైన్ 

ఘటమునూ వేరేి రు జాశ న్ముల వలన్ తెలియబడురన్న వి.  

2. నామభేదము- మటిటక్తనీ, కుండకూ పేరోు వేరుగనే యుండును 
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3. ఆకార్భేదము- మటిట ఆకార్ము క్న్న  కుండ ఆకార్ము వేరుగా నుండును. మటిట పిండాకార్మున్ 

నున్న  ఘటాకార్ము తద్వభ న్న ముగా నుండును 

4. ప్రయోజన్భేదము- మటిటకీ, కుండకూ ప్రయోజన్ములు భిన్న ములు. కుండతో నీరు తీసికని 

వచిచ న్టో్ల మటిట ముదతాో నీరు తీసికని వరచ ట సంభవము కాద 

5. కాలభేదము- మటిట నుండ్ కుండ తయార్మన్పుర డు మటిట ముద ా కుండ తయార్వక్ ముంద 

కాలముల్ల యుండును. కుండ తరువాత కాలమున్ సంభవింరను 

6. సంఖా్య భేదము- ఒక్త మటిట ముద ాఅనేక్ ఘటములుగా, పాలిక్లుగా వివిధ ఆకార్ములల్ల తయారు 

కావరచ ను. క్నుక్ సంఖా్య భేదము కూడ క్లద. 

ఇటో్ల కారా్ , కార్ణములకు పైన్ చెరర బడ్న్ భేదములుండుట వలన్ కార్ణవసాువుల క్న్న  కారా్  

వసాువులు భిన్న ములు అని సర షటమగురన్న ద్వ. అంతయ(గాక్, మృతికా్, ఘటముగా తయార్గుటకు, 

కుమమ రి త్తను చప్క్ము వంటి కనిన  ఉరక్ర్ణముల సహాయముతో కనిన  రనులు చేయుట వలన్ 

ఘటము తయార్గురన్న ద్వ. ఈ రనులే కార్క్ వాా పార్ములన్బడును. మతికాా, ఘటములు ఒక్క ట్ల 

అయిన్చో ఇటిట కార్క్ వాా పార్ముల ఆవశా్ క్తయే లేద క్దా! ఇద్వ ప్రతా క్షవిరుదమిు. క్నుక్, 

కార్ణమైన్ మటిట కారా్ మైన్ కుండకు వేర్మన్ద్వయే అని తెలియురన్న ద్వ. క్నుక్, కార్ణవసాువైన్ 

రర్ప్బహమ ము క్న్న  కారా్ వసాువైన్ ల్లక్ము వేర్మన్ద్వగనే యుండవలెను. ప్బహమ ము, ల్లక్ము కూడా 

ఒక్క ట్ల అని చెపుర  వేదాంతవాక్ా ములకు ఇటిట ప్రతా క్షవిరేధము క్లుగట వలన్, ఆ ప్ుతులకు “ఈ 

ల్లక్ము ప్బహమ ము న్ంద ఇమిడ్ యున్న ద్వ” అను భ్వన్తో అర్ థము చేసికన్దగి యుండును. 

పైన్ చెరర బడ్న్ విషయము ఈ అధిక్ర్ణమున్ ప్రధ్యన్పూరి్ రక్షమైన్ వైశేషికుల మతము.  ఇక్ 

ఇతర్ ప్రతిరక్షములైన్ శాంక్ర్తద్వ మతములను చూతము.  

శాంక్ర్తదిా తము- ఇంద కారా్ రదార్థములనిన యు మిథా యని, కార్ణమైన్ రర్ప్బహమ మొక్క టియే 

సతా మని చెప్పర దరు.  

భ్సక ర్మతము- వీరు కారా్ ము సతా మని అంగీక్రించిన్నూ జీవ, ప్బహమ ములు ఉపాధిచే 

వేర్నియు, సహజముగా వేరుకార్నియు, అన్గా అభేదము సి్య భ్విక్ము, భేదము ఔపాధిక్ము 

అనియూ చెప్పర దరు.  

యాదవప్రకాశ్మతము- వీరు సనామ ప్త సి రూరమగు ప్బహమ మే చితాు, అచితాు, ఈశి్ రునిగా 

రరిణమింరన్ని చెప్పర దరు. ఇంద చితాున్కు, ప్బహమ మున్కు భేదము శ్ంక్ర్మతమున్ వలె 

ద్ధహాద్వరూరమిథాో పాధితో కూడ్న్ద్వ కాద. భ్సక ర్మతము వలె ద్ధహాద్వరూరసతాో పాధితో 

కూడ్న్ద్వయును కాద. ప్బహమ రరిణామమే చితాు గనుక్ నీ రండ్ంటిక్తని భేదమును, అభేదమును 

భ్సక ర్మతమున్ందలి అచిత్, ప్బహమ ములకు వలె సి్య భ్విక్ములు. ప్బహమ ము తన్ క్న్న  

అభిన్న మైన్ చితాును భిన్న ముగ ప్భమింర(జేయుటయే సంస్యర్ము. జాశ న్ క్ర్మ  సముచచ యముచే 

అన్గా క్ర్మ చే సంస్యర్నివృతియాు,  జాశ న్ముచే ప్బహమ తో నేకీభ్వమును క్లుగను. ఇద్వయే మోక్షము. 

భ్సక ర్మతమున్ జాశ న్, క్ర్మ లు అంగాంగి భ్వము క్లవై, సంస్యర్నివృతి ా పూరి్ క్ ప్బహమ ప్పాపినాి 
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క్లిగంరను. ఇంద ఎటిట భ్వమును లేక్ ఈ రండును వేరేి రుగా సంస్యర్నివృతినాి ప్బహమ ప్పాపినాి 

క్లిగంరను. ఇద్వ ప్బహమ రరిణామముచే జగతాును నిరూపింరటచే రరిణామి యగును. 

యాదవప్రకాతమతసుథలు, సక్లభోక్ృాతి్త ద్వ విక్లర రూరములగు వికార్ములేవియును 

లేనిద్వయును, సరి్ శ్క్త ా క్లద్వయును అయిన్ సనామ ప్తమన్బడున్ద్వయే కార్ణరూరప్బహమ ము అని 

చెప్పర దరు. కారా్ రదార్థములైన్ ఘటాదలు కార్ణమైన్ మృతికా్ నుండ్ భిన్న ము కాన్టో్ల, భోక్ ాయగు 

జీవుడును, భోగా రదార్ థమైన్ ప్రక్ృతియు కూడ సతా రూరమే యగుటచే కార్ణమైన్ ప్బహమ ముతో 

అభిన్న తి ము సంభవము. కావున్ ప్బహమ ము జగతాు క్న్న  వేర్మన్ద్వ కాద అని వీరి భ్వము. 

ఇక్ సిదిాంతభ్గమును సంప్గహముగా తెలిసికందము.  

సిదిాంతము- “వాచ్ఛర్మభ ణమ్ వికారో నామధేయమ్ మృతికా్తతేా వ సతా మ్” (ఛం. ఉ.) అనున్ద్వ 

ప్ుతి వాక్ా ము. దీని అర్ థమును రరిీలింతము.  

ఈ ప్ుతి వాక్ా మంద “ఆర్మభ ణ” అన్గా “ఆర్భా తే” అను రదమున్కు “పందబడున్ద్వ” లేదా 

“సర ృశింరబడున్ద్వ” అని అర్ థము. పాణిని (క్ృతా లోుల్ల బహుళమ్ - పాణిని 4-3-113) 

వాా క్ర్ణసూప్తమున్నుసరించి, ఈ శ్బమాు క్ర్తమ ర్ థము క్లిగ యుండును. శ్బమాులచే సూచింరబడ్న్ 

పిదరనే తది ా వహార్ములు జరుగును క్దా. అన్గా, ఘటముతో నీటిని తెముమ  అనిన్పుర డు, ఆ 

ఘటము అను రదము మృతికా్తో చేయబడ్న్టో్ల తెలిసి దాని ఆకార్ము సుు రింరను. కావున్ 

ఘటము మటిటతో చేయబడ్న్దగుట సతా ము. మటిట యొక్క  అవస్యథ భేదము ఘటరూరమును 

పందరన్న ద్వ. ఈ విషయమే పైప్ుతి వాక్ా మున్ “వికార్ిః” అను రదము సూచింరరన్న ద్వ. 

“నామధేయమ్” అను రదముచే మృతికా్యే వికార్మును పంద్వ వివిధ ప్రయోజన్ములకై ఘట, 

శ్ర్తవాద్వ నామములను క్లిగన్టో్ల చెరర బడ్న్ద్వ. “మృతికా్తతేా వ సతా మ్” అను రదముచే “చివర్కు, 

ఘట, శ్ర్తవాద్వ నామ, రూరములేవైన్ను మృతికా్యే మూలరదార్థము” అని చెరర బడుట చేత, కారా్ , 

కార్ణములు సంపూర్మీుగా అభిన్న ములు కావు అను విషయము చెపిర న్టయోిన్ద్వ. 

ఉదాహర్ణమున్కు, ఒక్ మనుషుా డు ఒక్పుర డు బాలుడనియూ, మరి యొక్పుర డు 

యువకుడనియూ, మరియొక్ స్యరి వృదిడనియూ అవస్యథ భేదమును బటిట పిలువబడ వరచ ను. ఆ 

యా అవసథలల్ల ఆ మనుషుా డు చేయగల రనులల్ల గాని, బుద్వలి్ల గాని, కాలముల్ల గాని, 

ప్రయోజన్ముల్ల గాని భేదము ఉండవరచ ను. కాని, ఆయా అవసథలల్ల భేదముల వలన్ ఆ 

మనుషుా డు వేరు కానేర్డు అను విషయము మన్కు తెలిసిన్ద్ధ క్దా. 

అన్గా నామ, రూరములు లేక్ సూక్షమ సిథతిల్ల నున్న  చేతనాచేతన్ములు శ్ర్ణర్ముగా క్లిగన్  

ప్బహమ ము కార్ణసిథతిల్ల నున్న టో్ల చెరర బడును. నామ, రూరములతోనుండు చేతనాచేతన్ములతో 

కూడ్ యుండు ప్బహమ మును కారా్  సిథతిగా తెలియవలెను. ఈ విధముగా రండు సిథతులల్ల 

ఉన్న రర్ప్బహమ మును ఒక్క ట్ల అగుట వలన్ కారా్ , కార్ణముల యంద అవస్యథ భేదము తరర  

సంపూర్భీిన్న తి ము లేన్టో్ల తెలియురన్న ద్వ. చేతనాచేతన్ముల దోషములు ప్బహమ మున్కు 

వరింాచవు అను విషయము వెనుక్ “విలక్షణతి్త ధిక్ర్ణము” న్ంద వివరించబడ్న్ద్వ.  

ఆక్షేరము- పైన్ నీయ బడ్న్ ప్ుతి వాక్ా  వివర్ణముపై ఒక్ ఆక్షేరము క్లుగవరచ ను. “అసదిా  

ఇదమప్గ ఆసీత్”, (త్య. ఆన్ం.)(ఈ ల్లక్ము మొదటోో అసతాుగనే యున్న ద్వ), “అసద్ధవేదమప్గ ఆసీత్” , 

(ఛం.ఉ.)(“ఇదమ్ వా అప్గే నైవ క్ంచన్ ఆసీత్”(యజుర్షటక్ము)మొదటోో ఈ ల్లక్ము ఉండలేద) 
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మొదలైన్ వేదాంతవాక్ా ములు ఈ ల్లక్ము కార్ణావసథ యంద లేన్టో్ల చెపుర రన్న వి. అట్ెనో్ కారా్ , 

కార్ణముల అభిన్న తి ము చెపుర ట ఎటో్ల అని ఆక్షేరము క్లుగ వరచ ను. ఇచచ ట అయా 

చేతనాచేతన్ములు కార్ణసిథతిల్ల సూక్షామ వసథల్ల నున్న వనియూ, పై ప్ుతి వాక్ా ములు ఆ 

విషయమునే చెపుర రన్న వనియూ తెలియవలెను. మృతికా్ నుండ్ ఘటము తయారుకాక్  

పూరి్ ము అద్వ మృతికా్ రూరమున్ నున్న ద్వ కాని “ఆకాశ్పుషర ము” వలె అసలు లేనిద్వ అన్గా 

“శూనా్ ము” అని అర్ థము కాద క్దా. క్నుక్, పైన్ చెరర బడ్న్ ఆక్షేరము నిర్తధ్యర్మైన్ద్వ.  

ఇక్ ఇతర్మతముల నిర్సన్ము చూచెదము.  

శాంక్ర్తది్ తమత నిర్సన్ము-  

వీరు కారా్  రదార్థము మిథా యనియూ, కారా్  కార్ణములకు భేదము లేదనియూ చెప్పర దరు. ఇద్వ 

వారి సిదిాంతమున్నుసరించియే అసమంజసమై యుండును. సతా మైన్ ప్బహమ మున్కు 

అసతా మైన్ జగతాున్కు అభిన్న తి ము చెపుర ట ఎటో్ల. అట్ెనో్ ప్బహమ ము మిథా  యనియో, అటో్ల కాక్ 

జగతాు సతా మనియో చెరర వలెను. ఈ రండును కూడ శాక్ర్తది్ తమున్కు విరుదమిులే.  క్నుక్ ఇటిట 

వాదము అంగీకార్యోగా ము కాద 

భ్సక ర్మత నిర్సన్ము- వీరి ప్రకార్ము, ఉపాధి, ప్బహమ ముల క్న్న  వేర్మన్ద్వ వేరొక్టి లేక్పోవుటచే, 

నిర్వయవమును, అఖ్ండమును అగు ప్బహమ ము ఉపాధిసంబంధము క్లద్వ కావలెను. క్నుక్, 

ప్బహమ ము హేయరదార్థముగ రరిణమింరవలెను. అటో్ల గాక్, ప్బహమ ము యొక్క  శ్క్త ా మాప్తమే 

రరిణమింరరన్న దనిన్, ఆ శ్క్తయాును ప్బహమ ము క్న్న  వేర్మన్ద్వ కాద కావున్ “జీవుడు 

క్ర్మ వుా డనియు, ప్బహమ ము అరహతపాపుమ డనియూ” జీవప్బహమ ములకు గల వా వసథను 

తెలుర న్టిటవియు, “అచితర దార్థము మారుర ను పందన్ద్వ అనియూ ప్బహమ ము మారుర  పందనిద్వ” 

అనియూ ఇటో్ల ప్రక్ృతి, ప్బహమ ముల వా వసథను తెలుర   ప్ుతి వాక్ా ములతో విభేదము క్లుగను. క్నుక్ 

ఇటిట మతము సమర్థనీయము కాద.  

యాదవప్రకాశ్మతనిర్సన్ము-  

ఇంద కార్ణ ప్బహమ ము నుండ్ చిదచిదీశి్ రులు కారా్ ములుగా సంభవించెదర్ని చెరర బడ్న్ద్వ. 

అన్గా ఒక్ ప్బహమ ము నుండ్ వేరొక్ ప్బహమ ము లేదా ఈశి్ రుడు సంభవింరన్ని చెపిర న్టయోిన్ద్వ. 

సక్లప్ుతి, సమ ృతి, పుర్తణములును, సరేి శి్ రుడును, సరి్ జుశడును, సతా సంక్లుర డును, 

పారర్హితుడును, ద్ధశ్కాలరరిచాే దర్హితుడును, నిర్తిశ్య ఆన్ందయుకాుడును, 

రర్మకార్ణుడును అయిన్ ఒక్క  ప్బహమ మునే ప్రతిపాద్వంరరన్న వి గాని అటిట వాని క్న్న  వేర్మన్ 

ఈశి్ రుని తన్ అంశ్గ గలిగన్టిట సనామ ప్తమును చెపుర ట లేద. అంతియ(గాక్, “పైన్ చెరర బడ్న్ 

రర్ప్బహమ  లక్షణములనిన యు రర్ప్బహమ మున్కు సర్ి కాల, సరి్త వసథలయందను వరింాచవు” అని 

చెపిర న్టగోును. ఇద్వ కూడ ప్ుతి విరుదమిు. 

ఇచచ ట ఈశి్ రుడు “సత్” అన్బడుదానిక్త అంశ్మును, “సత్” అంశియును అగున్ని 

చెరర బడ్న్ందన్, తర్ంగము క్న్న  సముప్దము ఎకుక వ రరిమాణము క్లద్వ యగున్టో్ల, ఈశి్ రుని 

క్న్న  “సత్” గొరర ద్వ అని చెరర వలసి వరచ ను. అన్గా ఇరువురూ ప్బహమ ములను వారి యంద 
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త్తర్తమా మును చెపిర న్టయోిన్ద్వ. ఇటో్ల చెపిర న్ సరేి శి్ ర్విషయక్ములైన్ అనేక్ 

ప్ుతివాక్ా ములకు విరోధము క్లుగను.  

క్నుక్, పై కార్ణముల వలన్ యాదవప్రకాశ్మతము అంగీకార్ యోగా ము కాద.  

అందవలన్, రర్ప్బహమ ము త్తనే “తద్క్షత బహు సా్య మ్” (ఛం.ఉ.)  అని చెరర బడ్న్టో్ల 

“అనేక్ముగా అగుదను గాక్!” అని సంక్లిర ంచి, సృషిటక్త ముంద తన్తో సూక్షమ రూరమున్ 

అరృథక్తయ ితిల్ల కూడ్ యున్న  చేతనాచేతన్ములను సృషిట సంక్లిర ంచిన్పుడు 

నానావిధవిచిప్తస్యథ వర్జంగమాతమ క్మగు జగతాుగ తన్ను అనేక్ముగా సంక్లిర ంచి సృజించెన్ని 

తెలియుటచే, కారా్ రూరమగు జగతాు, రర్మకార్ణమగు ప్బహమ ము క్న్న  వేరు కాదని 

నిశ్చ యించబడ్న్ద్వ.   

ఈ విషయమే ఈ అధిక్ర్ణమున్ రండు ఉదాహర్ణములతో వివరించబడ్న్ద్వ.  

1. నూలుపోగులు వత్రసమాుగా తయార్యిన్పుర డు ఆ నూలుపోగులే వత్రసమాుగా తయార్గును క్నుక్ 

వత్రసమాు నూలుపోగుల క్న్న  అభిన్న ము కాద.  

2. ఒక్ వాయువే శ్ర్ణర్మున్ వేరేి రు రనులను చేయున్పుర డు ప్పాణము, అపాన్ము ఇతా్త ద్వగా 

పిలువ బడ్న్టో్ల ఒక్ ప్బహమ ము వేరేి రు నామ, రూరములతో శ్ర్ణర్ము న్ంద వృతి ా విశేషమును 

పంద్వ ప్పాణాపానాద్వ నామాంతర్ రూపాంతర్ కారా్ భేదములతో వా వహరించబడురన్న టో్ల ఒక్త 

ప్బహమ ము విచిప్తమగు స్యథ వర్ జంగమ రూరమగు జగతాుగ సంభవింరరన్న ద్వ. కావున్ 

రర్మకార్ణమగు రర్ప్బహమ ము క్న్న  జగతాు అభిన్న ము కాదని సిదమిైన్ద్వ. 

SLOKA-165: రరా త్ ధర్మణ రిి రుద్ ిః ఘట ఇవ శకటాత్ రరణప్దవా  

షఽనా త్ 

165. రరా త్ ధర్మణ రిి రుద్ ిః ఘట ఇవ శకటాత్ రరణప్దవా  

షఽనా త్ 

వాా పారిః రరరఖా  విఫల ఇతరథేతా ర థవైనాశిక్తకా్త। 

ప్దవా క్యా ఽరా సాు ంరి త్ తదభిమత దశాభేద షఽంప్రౌ  శేచ త్ 

అధా క్షా లోాఘవాచచ  ప్ు కతత జగప్దబ మణ త్తద్వతణ ా  ముక ా।। 

కారా్ మ్- ఉత్తర దా మైన్ వసాువు 

విరుదాి్ ిః ధర్మమ ా ిః- కార్ణావసథ యందన్న  భిన్న  గుణముల వలన్ అన్గా వేరేి రు శ్బమాుల చేత 

వేరేి రు బుదిలచే కూడ్న్ 
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కార్ణప్దవా తిః అన్ా త్- కారా్ మును ఉత్తర దన్ చేయు ప్దవా ము క్న్న  భిన్న మైన్ద్వ, అన్గా మటిటక్త 

మటిట అను పేరు క్లద. అద్వ మటిట ముద ా రూరమున్ నుండును. తప్దూరమున్కు భిన్న మైన్ 

ఘటము అను శ్బమాుచే పిలువబడు వసాువు ఘట రూరమున్నుండును. ఘటమను భ్వము 

ఘటమను నామము ప్కతగాా సంభవింరను. క్నుక్, కారా్ ము, కార్ణము క్న్న  భిన్న మైన్ద్వ.  

ఘట ఇవ శ్క్టాత్- బండ్ అను పేరు గల వసాువు క్న్న  ఘటము అను వసాువున్కు ఆప్శ్యమైన్ద్వ 

ఎటో్ల భిన్న మైన్ద్వయో అట్ల ోకారా్ ము కార్ణము క్న్న  భిన్న మే యగును 

ఇతర్థా- అట్ల ోకార్ణము క్న్న  కారా్ ము వేర్మన్ద్వ కాద అనిన్ 

కార్కాణాం వాా పార్ిః విఫలిః ఇతి- ఘటము చేయుటకు సిదమిైన్ 

క్ర్ృా- కుమమ రి, స్యధన్ములును, ఉరక్ర్ణములును అయిన్ చప్క్ము, దార్ము మొదలైన్ ప్క్తయా 

విశేషములునిర్ర్థక్మగును. కారా్ ము కార్ణరూరమున్ మొదటనే సిదమిైన్చో కారోా త్తర దన్కు 

కార్క్వాా పార్ములు విరుదమిగును. ఈ ప్రకార్ము చెరర బడ్న్ 

అర్విైనాశిక్తకా్త- వైశేషికుల వాదమున్ంద 

ప్దవాై క్తా ఽపి- కారా్  కార్ణములంద ప్దవా ము ఘటము, మటిట క్ణములు వలె వేరుగా లేకున్న నూ  

తదభిమతదశాభేదతిః- త్తరిక కులకు అభిమతమైన్ కారా్త వసథ యందన్న  అవస్యథ విశేషము వలన్ 

సరి్ ం అపి అసాు- బుద్వ,ి శ్బాాంతర్తదలనిన యూ ఉరరన్న మైన్నూ 

అసత్ ప్ుతిశ్చ - “అసద్ధవేదమప్గ ఆసీత్ అసదాి  ఇదమప్గ ఆసీత్” మొదలైన్ ప్ుతి వాకా్ ములు ఆ 

కార్ణము చేతనే అన్గా ముందన్న  అవస్యథ విశేషములు లేకున్న  కార్ణము చేతనే 

అధా క్షాత్- మటిట క్ణములు, ఘటము అవసథ యందను కూడ ప్రతా క్షముగా కాన్ర డ్న్నూ 

లాఘవాచచ - కారా్ మున్ంద కార్ణతి్త వస్యథ భేదమాప్తమును క్లిర ంరట వలన్ లాఘవమగుట 

వలన్ను 

ప్ుతి క్థిత- “సద్ధవ సోమా  ఇదమప్గ ఆసీత్” అను ప్ుతి యంద  స్యథ పితమైన్ 

జగప్దు హమ  త్తదాతమ ా మ్- ప్బహమ  మఱియు జగతాుల అన్నా్ తి ము  

ఉక్మా్- సూప్తకారుల చేత “తదనా్ తి మ్” అను ఈ సూప్తమున్ విశ్దీక్రించబడ్న్ద్వ. 

“మటిట నుండ్ ఘట, శ్ర్తవాదలు ఉతర న్న మైన్పుర డు, అటో్ల ఉత్తర దా మైన్ వసాువులు, 

కార్ణవసాువుల క్న్న  నామ, రూర, ప్రయోజన్, సంఖా్ , బుద్వ,ి కాల భేదముల వలన్ కార్ణప్దవా ముల 

క్న్న  భిన్న మైన్వి. అన్గా ఉతర న్న మైన్ ఘటము రూరమున్ గాని, నామము గాని, బుద్వకి్త తోర 

విషయమున్ గాని, సంఖా్  యంద గాని,  (అన్గా మటిట ముద ాఒక్క ట్ల అయిన్ను అనేక్ ఘటములు 

ఉతర న్న ము కావరచ ను) ప్రయోజన్మున్గాని, కాలమున్ గాని(అన్గా మటిట ముద ా ఘటముగా 

ఉతర న్న ము కాక్ ముంద ఘటము ఉండద, ఘటము ఉతర న్న మైన్ పిదర మటిట ముద ా ఉండక్ 
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పోవరచ ను) మటిట ముద ాక్న్న  భిన్న మైన్దని తెలియురన్న ద్వ. అంతియ(గాక్, ఘటము తయారు 

చేయుటకు కుమమ రి, చప్క్ము మొదలైన్ నిమిత,ా సహకారి కార్ణముల సహాయము కూడ ఆవశా్ క్మై 

యుండును. వీటిని కార్క్ వాా పార్ములని అందరు. మృతికా్యును, ఘటమును ఒక్క ట్ల అయిన్ 

మఱి, వాటి సహాయము నిర్ర్ థక్మగును క్దా! క్నుక్ కారా్ , కార్ణములు వేరుగానుండును, అన్గా 

జగతాును, ప్బహమ మును వేర్మన్వి అనున్ద్వ” వైశేషికుల వాదము.  

“అసద్ధవేదమప్గ ఆసీత్”, (ఛం. 6-2-3) ఈ కానిర ంచెడు ప్రరంచము సృషిటక్త ముంద అసతాుగా 

నుండెను), “అసదాి  ఇదమప్గ ఆసీత్” (శ్త. 6-1-1) (సృషిటక్త పూరి్ ము ఇద్వ అసతాుగా నుండెను) 

మొదలైన్ ప్ుతి వాకా్ ములు సృషిటక్త ముంద ఈ ప్రరంచమేమియును లేదనియు, ఈ ప్ుతి 

వాక్ా ములు చెపుర రన్న వి. అయిన్చో శూనా్ ము నుండ్ జగతాు ఉతర న్న మైన్ద్వయా అను 

సంశ్యము క్లుగను.   

పై విషయముల వివర్ణము “తదనా్ తి మార్ంభణశ్బాాద్వభా ిః” అను సూప్తమున్ ఈ 

అధిక్ర్ణమున్ నీయబడ్న్ద్వ. 

“వాచ్ఛర్మభ ణమ్ వికారో నామధేయమ్ మృతికా్తతేా వ సతా మ్” (ఛం.ఉ.) అను ప్ుతి వాక్ా మంద 

“ఆర్మభ ణ” అన్గా “ఆర్భా తే” అను రదమున్కు “పందబడున్ద్వ” లేదా “సర ృశింరబడున్ద్వ” అని 

అర్ థము. పాణిని వాా క్ర్ణసూప్తమున్నుసరించి, ఈ శ్బమాు క్ర్తమ ర్ థము క్లిగ యుండును. శ్బమాులచే 

సూచింరబడ్న్ పిదరనే వా వహార్ములు జరుగును క్దా. అన్గా, ఘటముతో నీటిని తెముమ  

అనిన్పుర డు, ఆ ఘటము అను రదము మృతికా్తో చేయబడ్న్టో్ల తెలిసి దాని ఆకార్ము 

సుు రింరను. కావున్ ఘటము మటిటతో చేయబడ్న్దగుట సతా ము. మటిట యొక్క  అవస్యథ భేదము 

ఘటరూరమును పందరన్న ద్వ. ఈ విషయమే పైప్ుతి వాక్ా మున్ “వికార్ిః” అను రదము 

సూచింరరన్న ద్వ. “నామధేయమ్” అను రదముచే మృతికా్యే వికార్మును పంద్వ వివిధ 

ప్రయోజన్ములకై ఘట, శ్ర్తవాద్వ నామములను క్లిగన్టో్ల చెరర బడ్న్ద్వ. “మృతికా్తతేా వ సతా మ్” 

అను రదముచే  “చివర్కు, ఘట, శ్ర్తవాద్వ నామ, రూరములేవైన్ను మృతికా్యే మూలరదార్థము” 

అని చెరర బడుట చేత, కారా్ , కార్ణములు సంపూర్మీుగా అభిన్న ములు కావు అను విషయము 

చెపిర న్టయోిన్ద్వ. ఉదాహర్ణమున్కు, ఒక్ మనుషుా డు ఒక్పుర డు బాలుడనియూ, మరి 

యొక్పుర డు యువకుడనియూ, మరియొక్ స్యరి వృదిడనియూ అవస్యథ భేదమును బటిట పిలువబడ 

వరచ ను. ఆ యా అవసథలల్ల ఆ మనుషుా డు చేయగల రనులల్ల గాని, బుద్వలి్ల గాని భేదము 

ఉండవరచ ను. కాని, ఆయా అవసథలల్ల భేదముల వలన్ ఆ మనుషుా డు వేరు కాన్టో్ల సృషిటక్త 

ముంద సూక్షమ రూర చేతన్చేతన్విశిషుట డైన్ రర్ప్బహమ ము, సృషటా న్ంతర్ము 

 సూథ లరూరచేతనాచేతన్ విశిషుట డైన్ రర్ప్బహమ ముగా అవస్యథ ంతర్ము పంద్వన్నూ, అటిట 

అవస్యథ ంతర్ము వలన్ భిన్న తి ము సిద్వంిచద. 

పైన్ నీయ బడ్న్ ప్ుతి వాక్ా ములు అన్గా “అసదాి  ఇదమప్గ ఆసీత్”, (త్య. ఆన్ం.)(ఈ ల్లక్ము 

ప్పార్ంభమున్ అసతాుగనే యున్న ద్వ), “అసద్ధవేదమప్గ ఆసీత్” , (ఛం.ఉ.)(“ఇదమ్ వా అప్గే నైవ 

క్ంచన్ ఆసీత్”(యజుర్షటక్ము)(మొదటోో ఈ ల్లక్ము ఉండలేద) మొదలైన్ వేదాంతవాక్ా ములు ఈ 

ల్లక్ము కార్ణావసథల్ల లేన్టో్ల చెపుర రన్న వి. అట్ెనో్ కారా్ , కార్ణముల అభిన్న తి ము చెపుర ట 

ఎటో్ల అని సంశ్యము క్లుగ వరచ ను. ఇచచ ట అయా చేతనాచేతన్ములు కార్ణసిథతిల్ల 

సూక్షామ వసథల్ల నున్న వనియూ, పై ప్ుతి వాక్ా ములు ఆ విషయమునే చెపుర రన్న వనియూ 
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తెలియవలెను. మృతికా్ నుండ్ ఘటము తయారుకాక్ పూరి్ ము అద్వ మృతికా్ రూరమున్ నున్న ద్వ 

కాని “ఆకాశ్పుషర ము” వలె అసలు లేనిద్వ అన్గా “శూనా్ ము” అని అర్ థము కాద. క్నుక్, పైన్ 

చెరర బడ్న్ ఆక్షేరము నిర్తధ్యర్మైన్ద్వ.  

ఈ విషయము “సద్ధవ సోమా  ఇదమప్గ ఆసీత్”(ఈ సృషిటక్త ముంద “సత్” ఒక్క ట్ల ఉన్న ద్వ అను 

ప్ుతి వాక్ా మున్  స్యథ పితమై సృషిటక్త ముంద గల “సత్” అని చెరర బడ్న్ ప్బహమ మే సృషటా న్ంతర్ము 

జగతాున్కు కార్ణమైన్ద్వ అని తెలియురన్న ద్వ. 

SLOKA-166: మాయోపాధి ంి శక్త ావా  కరిత రరప్హ్మణ  మూలిః ప్రరత్ద్య 

166. మాయోపాధి ంి శక్త ావా  కరిత రరప్హ్మణ  మూలిః ప్రరత్ద్య 

యేషాత్ ేఽరా ద్వి తీయ ప్ు మవితథయనాా స్తన ాతతాద్వి శిషేట। 

అప్పాధ్యనాా త్ తథా నిః ప్రకృ  ణరు యోరనరాాతణ  ప్రధ్యనే 

వాక్తా ఽదణ న్ ూథ లూక్షాణ ని య ఇ  జగషఽననా  భ్యవోరర ాిః।। 

యేషామ్- శ్ంక్ర్, యాదవప్రకాశ్, భ్సక ర్తద్వ అది్ త సిదిాంత ప్రతివాదల అభిప్పాయమున్ 

ప్రరంచిః- కారా్త తమ క్మైన్ ఈ ప్రరంచము 

మాయోపాధి సి శ్క్త ా వా తిరిత రర్ప్బహమ  మూలిః- యథాప్క్మముగా మాయతో సంబంధించిన్ 

రర్ప్బహమ మును కార్ణముగా పందటయూ 

(శ్ంక్ర్మతము), ఉపాధి సంబంధమున్ రర్ప్బహమ మును కార్ణముగా పందటయూ 

(భ్సక ర్మతము), సి శ్క్తచాే రర్ప్బహమ మును కార్ణముగా పందటయూ 

(యాదవ ప్రకాశ్మతము) అంగీక్ృతమైన్వి.  

తేఽపి- ఈ మూడు విధములైన్ అది్ తులును 

అప్త- కార్ణవాక్ా  సముదాయమున్ 

అది్వ తీయ ప్ుతిమ్- “ఏక్మేవ అది్వ తీయమ్” అను ది్వ తీయ రదార్థ ర్తహితా మును చెప్పర డు ప్ుతి 

వాక్ా ములను 

తతదా్ విశిషేట- మాయావిశిషటమైన్ అథవా ఉపాధి విశిషటమైన్ అథవా సి శ్క్త ా విశిషటమైన్ 

ప్బహమ మున్ంద  

అవితథయంతి- విశిష్్టక్ా మును ప్గహించి స్యర్థక్త పందదరు. ఇదటనోిన్ 
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అప్పాధ్యనాా త్- విశిషటమైన్ వసాువున్ంద విశేషణాంశ్మున్కు ప్పాధ్యనా్ త లేద. ప్రధ్యన్మైన్ 

విశేషా మున్క్త ప్పాధ్యనా్ త యుండును, క్నుక్ 

తథా- అద్ధ నాా యమున్(ర్ణతిల్ల) 

న్ిః- మన్కు కూడ 

ప్రక్ృతి పురుషయోిః అంతర్తతమ  ప్రధ్యనే- ప్రక్ృతి పురుష తతాి ముల యంద అంతరా్త మి అయిన్ 

రర్మాతమ ను ప్రధ్యన్ముగా పంద్వన్  

అసిమ న్ వాక్తా - “సద్ధవ సౌమా  ఇదమప్గ ఆసీత్ ఏక్మేవ అది్వ తీయమ్” అను వాక్ా మున్  

 సూథ ల సూక్షామ ని్ య ఇతి-  సూథ ల మరియు సూక్షమ మైన్ అవసథను పంద్వన్ చేతనాచేతన్ములు 

రర్ప్బహమ మున్ంద విశేషణములుగా సంబంధించి యుండున్ను కార్ణమున్ 

జగతిః- కారా్ భూతమైన్ జగతాున్కు  

అన్నా్ భ్వోతర తి-ా ప్బహమ తో అన్నా్ తి ము సంగతమగును 

శ్ంక్ర్, భ్సక ర్, యాదవప్రకాశాద్వ అది్ తసిదిాంతులు ప్బహమ , ప్రక్ృతుల అభిన్న తి మును 

వేరేి రుగా నిరి్ చించెదరు.  

ఇంద శాంక్ర్తది్ తులు “రర్ప్బహమ ము అవిదాా కార్ణమున్ మాయచే ఆవరించబడ్ ప్రరంచముగా 

తోరరన్న ద్వ. మహావాకా్ జాశ న్మున్ అటిట అవిదా   తొలగిన్ ఇటో్ల తోర ప్రరంచము మిథా  

యనియూ, రర్ప్బహమ మే సతా మనియూ సిద్వంిరను” అని చెప్పర దరు.  

భ్సక ర్మతసుథలు జీవ, ప్బహమ ములు ఉపాధి కార్ణముగా వేర్నియూ, సి్య భ్విక్ముగా 

అభిన్న ములనియూ చెప్పర దరు.  

యాదవప్రకాశ్మతసుథలు రర్ప్బహమ మే చిదచిదీశి్ రులుగా సి శ్క్తచాే రరిణామమున్ందన్ని 

చెప్పర దరు. ఈ మూడు విధములైన్ ప్ుతి విరుదమిులైన్ అది్ తమతముల వివర్ములును, 

తనిన ర్సన్మునూ వెనుక్ నీయబడ్న్వి.  

పైన్ చెరర బడ్న్ మతముల యంద విశిషటమైన్ ప్బహమ మున్కు తరర  విశేషణాంశ్మున్కు 

ప్పాధ్యనా్ త చెరర బడలేద. ఇద్ధ నాా యమున్నుసరించి, ప్రక్ృతి, పురుష విశిషుట డై తదంతరా్త మిగా 

నుండు  రర్ప్బహమ ము ప్రధ్యన్ముగా అన్గా శ్ర్ణరిగా చెరర బడుట వలన్, తది్వ శేషణములైన్ 

చేతనాచేతన్ములు తచా ర్ణర్ముగా చెరర బడుట వలన్ “సద్ధవ సోమా  ఇదమప్గ ఆసీత్ ఏక్ మేవ, 

అది్వ తీయమ్” అన్గా “ఈ సృషిటక్త ముంద “సత్” అన్గా ప్బహమ ము ఒక్క ట్ల ఉండెను.. అద్వ ఒక్క ట్ల, 

వేరొక్టి లేక్ యుండెను”  అను ప్ుతి వాక్ా ముచే సూక్షమ రూరచిదచిది్వ శిషుట డైన్ రర్ప్బహమ ము 

ఒక్క డే సృషిటక్త ముంద ఉండెన్ని, అతడు “బహుసా్య మ్” “అనేక్ముగా అగుదను” అని 

సంక్లిర ంచి  సూథ లరూర చిదచిది్వ శిషట ప్బహమ ముగా అవస్యథ ంతర్మునందన్నియూ 

తెలియబడురన్న ద్వ. 
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SLOKA-167: విశాి రత్భే వివరతా్ శకలరరిణ త్ శక్తశాే ంా  ూ   

167. విశిా రత్భే వివరతా్ శకలరరిణ త్ శక్తశాే ంా  ూ   

వా కాాు లోాసౌ వింృషిటత్ వికృ మపుయత్తత్ తతాి రత్కా్తచ ంృషిట । 

తతాద్వి క్యా కద్ధశ ంి రం ఇ  ముధ్య కలర యనసాాు ముగా ిః 

ంరి ప్ుత్యా కరంా  ప్రణయిభిరధర్ణ చప్క్తరే తతాి విద్వభ ిః।। 

విశిా ర్ంభే- జగదతర తి ావిషయమున్ 

వివర్మా్- ప్బహమ మున్ంద జగతాు అధా్య సమున్కు అధిషాాన్మును 

శ్క్ల రరిణతిమ్- చిత్, అచిత్ మఱియు ఈశి్ రుడు ఆకార్ము వలన్ మూడు అంశ్ములను గల 

ప్బహమ  యంద అచిదంశ్ము నుండ్ అచిత్ రరిణామమును 

శ్క్త ాశేషసా  సూతిమ్- చిదచిదీశి్ ర్ శ్క్త ాప్తయమును పంద్వన్ రర్ప్బహమ మున్ంద అచేతనాఖా్ మైన్ 

శ్క్త ాభేదము యొక్క  సృషిటని 

వా కాాు లోాసౌ- కార్ణమందనే యున్న  కారా్ పు అభివా క్తనాి  

విసృషిటమ్- చర్మ పు క్తశ్మున్ నున్న  వాయువును బయటకు వదలున్టో్ల ఒక్స్యరి ప్గసించిన్ద్వ 

బయటకు వదలున్ని  

విక్ృతిమ్- మనున  రూరమున్ందన్న ద్వ ఘటరూరమున్కు మారు సనామ ప్తవాద ప్బహమ మే 

జగప్దూరమును పందన్ని 

తతాి  రంకా్త అనియత్తమ్ సృషిటంచ- తతాి ములు ఒక్క టొక్క టి అగిన  నుండ్ జలము, మరియొక్స్యరి 

జలమునుండ్ అగిన యు క్లుగన్ని ఒక్ నియమము పందక్ యుండు జగతయ ృషిటయు 

తతదాాి కాై క్ద్ధశే సి ర్స ఇతి- ఆయా ప్ుతి వాక్ా పు భ్గమున్ంద సులభముగా తెలియు 

అంశ్ములు ఇవి అని 

ముధ్యక్లర యంతిః- ప్ుతిక్త అన్భిమతమైన్ద్వ తమ తమ సి బుద్వ ివలన్ ఆరోపింర 

ముగిాిః- అలర  బుదిలు 

సర్ి  ప్ుత్యా క్ర్సా  ప్రణయిభిిః- అనిన  ఉరనిషదాి క్ా ములు ఐక్ క్ంఠా్ మును ప్రతిపాద్వంరట 

యంద క్లిగన్ 

తతాి విద్వభ ిః- యథావసిథతమైన్ అర్ థజాశ న్ము క్లిగన్ వారి చేత 

అధర్ణ చప్క్తరే- నిర్తక్రించబడ్రి. 
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ఈ శో్చక్మున్, ఆర్మభ ణాధిక్ర్ణస్యర్తంశ్ము ఈయబడురన్న ద్వ.  

ఈ అధిక్ర్ణమున్ వివరించబడ్న్ విషయములు 

కందరు “జగదతర తి ావిషయమున్, ప్త్తడును చూచి పాము అనుకనున్పుర డు అధిషాాన్మైన్ ప్త్తడు 

పై అధా్య సమైన్ పాము ఎటో్ల తోరో అటో్ల సతా సి రూరమైన్ ప్బహమ మున్ మిథాా రూరమైన్ జగతాు 

తోరరన్న ద్వ” అని చెప్పర దరు.  

మఱి కందరు “రర్ప్బహమ ము తన్ శ్క్తచాే చిదచిదీశి్ రులుగా రరిణమింరను” అని చెప్పర దరు.  

కందరు “కార్ణమందనే యున్న  కారా్ పు అభివా క్తనాి శ్ర్ణర్మున్ నున్న  వాయువును బయటకు 

రంపి, ల్లనిక్త గొను విధమున్ జగదతర తి ాజరుగురన్న ద్వ” అని  చెప్పర దరు.  

ఇటో్ల ప్ుతిక్త అన్భిమతములైన్ విషయములను మందబుదిలు తమ సి బుద్వతిో 

వివరింరరందరు. 

అటో్ల కాక్, అనిన  ఉరనిషదాి క్ా ములును ఏక్క్ంఠ్ముతో సూక్షమ చేతనాచేతన్విశిషటమైన్ 

రర్ప్బహమ మే తన్ సంక్లర ముచే సూథ లచేతనాచేతన్విశిషటముగా అవస్యథ ంతర్మున్ందన్ని 

తెలియ(జేయుట వలన్ పైన్ చెరర బడ్న్ రక్షములనిన యూ నిర్సింరబడ్న్వి. 

ఇంతటితో ఆర్మభ ణాధి క్ర్ణము ముగిసిన్ద్వ. 

।।ఇతరవా రద్ధశాధికరణము।।2-1-7।। 

।।ూ. ।।ఇతరవా రద్ధశాద్వ త్తకరఖాద్వదో ప్రంక్తిాః।।2-1-21।। 

ఇతర్వా రద్ధశాత్- జీవుడు ప్బహమ ము క్న్న  వేరు కాడు అనెడు ఉరద్ధశ్ముచే 

హిత్తక్ర్ణాద్వదోషప్రసక్తిాః-సృషిటయంద హిత్తక్ర్ణాహిత్తక్ర్ణాద్వ దోషములు ఏర్ర డును 

 

“తతాి మసి” మొదలగు వాక్ా ములు జీవుడు ప్బహమ ము క్న్న  వేరుకాడని ఉరద్ధశింరన్వగుచో సృషిట 

యంద హిత్తక్ర్ణాహిత్తక్ర్ణాద్వదోషములు క్లుగను 

।।ూ.।।అధికత్ తు భేదపురేశ్ాత్ ।।2-1-22।। 

భేదనిరేశాాత్- ప్బహమ ము క్న్న  జీవుడు భినున డని ప్ుతులు చెపుర రండుటచే  

అధిక్మ్- జీవుని క్న్న  ప్బహమ ము భిన్న మగు రదార్థము 

తు- కావున్ పూరి్ రక్షము అయుక్మాు 
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ప్బహమ ము క్న్న  జీవుడు భిన్న మని ప్ుతులు చెపుర రండుట చేత, జీవుని క్న్న  ప్బహమ ము వేరు 

రదార్థము, కావున్ పూరి్ రక్షము అయుక్మాు 

।।ూ. ।।అశాణ ద్వవచచ  తదనురర ాిః।।2-1-23।। 

అశామ ద్వవత్- శిలాకాషాట దలును ప్బహమ మును ఒక్టి కాన్టో్ల,  

తదనురరతిిాః- జీవేశి్ రుల ఐక్ా ము కుదర్ద.  

(అచేతన్ములైన్) శిలాకాషాట ద్వ రదార్థములును, (రర్మ చేతన్మైన్) ప్బహమ మును ఒక్టి యగుట 

అసంభవమైన్టో్ల జీవుడును, ప్బహమ మును ఒక్త రదార్థమగుట అసంభవము 

వెనుక్ అధిక్ర్ణములల్ల ప్బహమ ము జగతాున్కు ఉపాదాన్కార్ణము అను సిదిాంతము 

నిరూపించబడ్న్ద్వ. అటో్ల రరిగణించిన్చే కాపిలసమ ృతిక్త విరోధము క్లుగను అను స్యంఖా్య ల 

వాదము నిర్సించబడ్న్ద్వ. అద్ధ విధముగా, రర్ప్బహమ ము, జగతాు ఒక్టిగా యుండుటకు కుదర్ద, 

వేఱ్వి ఱుగనే యుండవలెను అను త్తరిక కుల వాదములును నిర్సించబడ్న్వి. ఇక్ ఈ 

అధిక్ర్ణమున్ంద, “ప్బహమ ము ఈ జగతాున్కు నిమిత ాకార్ణమైన్చో జీవుని నుండ్ భినున డు కాని 

ప్బహమ ము తన్కు త్తనే దిఃఖ్మును క్లిగంర జగతాుని సృషిటంరకనిన్టో్ల చెరర వలసివరచ ను 

క్నుక్, ప్బహమ ము తన్కు త్తనే మంచిని కాక్, చెడునే చేసికనురన్న టగోుట చేత అద్వ 

అసమంజసము” అను వాదమును రరిహరింరరనాన రు.  

పూరి రక్షము-  

ప్బహమ ము, జగతాు అభిన్న ములు అని చెపిర న్ “తతాి మసి”(ఛం.ఉ. 3-8-7)(నీవు ఆ రర్మాతమ వై 

యునాన వు”), “అయమాత్తమ  ప్బహమ ”(బృహ. ఉ.6-4-5) (ఈ ఆతమ  ప్బహమ ము) మొదలైన్ వాక్ా ములు 

ప్బహమ ము క్న్న  భిన్న మైన్ వాడుగా తోర జీవుడు కూడా ప్బహమ ముగానే చెపుర రన్న వి. కాని, ఇటో్ల 

అంగీక్రించిన్, సరి్ జుశడైన్ ప్బహమ ము దిఃఖ్మయమైన్ ఈ జగతాును సృషిటంరన్ని చెపుర ట వలన్ 

తన్కు మంచిని కాక్ దిఃఖ్మునిరచ  ల్లక్మును త్తనే సృషిటంరకనురన్న టో్ల చెరర వలసి 

వరచ ను. క్నుక్ ప్బహమ మును ఈ జగతాున్కు నిమితకాార్ణమని చెపుర ట అసమంజసముగా 

తోరరన్న ద్వ.  

దద్వ త్తము-  

“ జాశ శౌ  దిా వౌ ఈశ్నీౌ” (శేి . ఉ. 1-9)(ప్బహమ ము, జీవుడును ఇదరాిల్ల ప్బహమ ము సరి్ జుశడుగను, 

నియమింరవానిగను, జీవుడు అజుశనిగను, నియమించబడువానిగను   యునాన రు), “య ఆతమ ని 

తిషనా్ ...ఆత్తమ న్మంతరో యమయతి” (బృ. ఉ. 5-7-22)(ఎవడు ఆతమ ల్ల ఉండెో, ఎవనిని ఆతమ  

తెలిసికన్జాలదో, ఎవనిక్త ఆతమ  శ్ర్ణర్మో, ఎవడు ఆతమ  ల్లరల ప్రవేశించి నియమింరరనాన డో) 

“రృథగాత్తమ న్ం ప్పేరిత్తర్ం చ మతి్త ...”(శేి . ఉ.1-6)(ఆతమ యు దానిని నియమింర రర్మాతమ యు 

వేర్మన్విగా తెలిసికని ఆ ఆ రర్మాతమ  వలన్ (జీవుడు) మోక్షము న్ందరనాన డు) మొదలైన్ 

వాక్ా ముల వలన్ జీవ, ప్బహమ ములు వేర్మన్వి అని తెలియురన్న ద్వ. అట్ెనో్ “తతాి మసి” (ఛం.ఉ.3-

8-7) మున్న గు వాక్ా ములు జీవ, ప్బహమ ముల ఐక్ా మును చెపుర రన్న వి క్దా యనిన్, దీనిక్త 
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సమాధ్యన్ము జీవ, ప్బహమ ముల శ్ర్ణర్, శ్ర్ణరి సంబంధము. శ్ర్ణర్ము, ఆతమ  ఒక్టి కాకున్న ను 

శ్ర్ణర్మును చెపిర న్ శ్బమాులు ఆతమ  వర్కు ఎటో్ల రరా్ వసింరో జీవాతమ  గూరిచ  చెపిర న్ శ్బమాులు 

రర్మాతమ  వర్కూ రరా్ వసింరను. (ఈ విషయము వెనుక్ కూడ వివరింరబడ్న్ద్వ). ఇటో్ల జీవ, 

ప్బహమ ములకు సి రూర భేదము సిద్వంిరట వలన్ జీవునిక్త తన్ క్ర్మ లను అనుసరించి సుఖ్, 

దిఃఖ్ములు క్లిగన్నూ, ఆ సుఖ్ దిఃఖ్ములు రర్మాతమ కు వరింాచవు. అందవలన్ “రర్మాతమ  

జగతయ ృషిట వలన్ తన్క్త చెడు చేసికను రనాన డు” అనుట అయుక్మాు. ఇటో్ల రర్మాతమ  జీవుల 

క్ర్మ ఫలనిరూమ లన్ముకై జగతయ ృషిట చేయున్ను విషయము ఇచచ ట సి దమిైన్ద్వ. క్నుక్, ప్బహమ ము 

జగతాున్కు నిమిత ా కార్ణము అనుటల్ల ఎటిట ఆటంక్మును లేద. క్నుక్ శిలాకాషాటద్వ 

రదార్థములును, ప్బహమ మును ఒక్టి యగుట ఎటో్ల అసంభవమగుో, అట్ల ో జీవ,ప్బహమ ములు ఒక్ 

రదార్థమగుట అసంభవమే యగును. 

SLOKA-168: ఉక్తనానా తి రక్షే చిదపి రరిణ ిః ప్హ్మణ ణిః సాా తాతం ా

168. ఉక్తనానా తి రక్షే చిదపి రరిణ ిః ప్హ్మణ ణిః సాా తాతం ా

జీవైకా త్ తతాి మసాా దా వగతమమతత్ దుిఃఖదత్ధుశచ జీవిః। 

అప్భ్యనసాాు ంి దుిఃఖత్ న ంృజ  న చ తత్ ప్కీడయారా ంా  మైవ  

త్తత్య్ యా నాననా షక్త ాందాపి చిదచిషంచాౌ ర్ణరతి దద్ధ ిః।। 

జీవరూరమున్ నున్న  తన్కు దిఃఖ్ము క్లుగన్టో్ల జగతాును త్తనే సృషిట చేసికన్డు.  

తత్- తన్ దిఃఖ్మున్కు కార్ణమైన్ జగతాును సృషిట చేసికనున్ద్వ 

అసా - ఈ రర్మాతమ కు 

ప్కీడయాపి చ న్- విోదార్థముగ నైన్నూ తన్ శిర్సుయ నే ఖ్ండ్ంరకనున్టగోును 

అందవలన్ జగతాున్కు రర్ప్బహమ ము కార్ణము కాద 

మైవం- ఇటో్ల సంద్ధహింరట అయుక్మాు. ఏలన్న్ 

త్తతేయ ిా న్- జీవాతమ  యంద అంతర్తతమ గా ప్బహమ ముండుట నిమితమాుగాగొని 

అన్నా్ తోక్తిాః- ద్ధహాతమ  భ్వమున్కు అనుగుణమైన్ అన్నా్ తి మును ఇచచ ట నిర్యీించి చెపుర ట 

చేత “అవసిథతేరితి కాశ్క్ృతయ న ిః” అను సూప్తము వలన్ రర్ప్బహమ ము జీవాతమ కు అంతరా్త మి 

యగుటచే అభేదము నిరేశాించబడుట వలన్,  ఇంద దోషము లేద.   

తదపి- జీవాతమ  యంద రర్ప్బహమ ము అంతరా్త మియై యున్న నూ 

చిదచిదోిః- చేతనాచేతన్ రదార్థములు  

తతా ర్ణర్తి సిది్ధిః- రర్మాతమ కు శ్ర్ణర్ముగా యుండుట వలన్,  
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అంతరా్త మి ప్బాహమ ణమున్ అట్ల ోచేతనాచేతన్ములు రర్మాతమ కు శ్ర్ణర్మని సమరిథంరబడ్న్ద్వ 

ఉక్త-ా ఆర్ంభణాధిక్ర్ణమున్ స్యథ పితమైన్  

అన్నా్ తి రక్షే- జగతాున్కు దానిక్త కార్ణమైన్ రర్ప్బహమ మున్కూ అభేదము సిదమిగుటకు 

చిదపి- జీవాతమ  కూడ 

ప్బహమ ణిః రరిణతిిః సా్య త్- అనిన టికీ కార్ణమని అంగీక్రించబడు రర్ప్బహమ ము యొక్క  కారా్ మై 

దాని రరిణామరూమే కావలెను 

తతిః- ఇటో్ల జీవుడు ప్బహమ మున్కు కారా్ మై రర్ప్బహమ ము క్న్న  భిన్న ము కాదని ఉరపాదన్ము 

చేయబడ్ యుండుట వలన్ 

తతాి మసా్య దా వగతమ్- “తతాి మసి”, “సర్ి మ్ ఖ్లిి దమ్ ప్బహమ ” మొదలైన్ ప్ుతుల వలన్ 

ప్రతిపాద్వతమైన్ 

జీవైక్ా మ్- రర్ప్బహమ ముతో జీవాతమ కు సి రూపైక్ా ము 

అహతం సా్య త్- సిద్వంిరను. అట్ెనో్ ఏమి బాధక్మని ప్రశిన ంచిన్ ఇక్ ముంద చెరర బడు దోషము 

క్లుగను 

జీవిః- రర్ప్బహమ ము క్న్న  భిన్న ము కాని జీవాతమ  అయిన్ను 

దిఃఖ్సింధుిః- అన్ంతమైన్ దిఃఖ్ములకు సముప్దము వలె ఆప్శ్యమైన్వాడగును 

అప్భ్ంతసాు- సర్ి జుఞశడును, ప్భ్ంతి శూనాు డును అయిన్ రర్మాతమ   

సి  దిఃఖ్ం న్ సృజతి- తన్క్త దిఃఖ్ము క్లుగన్టో్ల ఎన్న డూ సృషిటంరకన్డు. 

జీవరూరమున్ నున్న  తన్కు దిఃఖ్ము క్లుగన్టో్ల జగతాును త్తనే సృషిట చేసికన్డు.  

తత్- తన్ దిఃఖ్మున్కు కార్ణమైన్ జగతాును సృషిట చేసికనున్ద్వ 

అసా - ఈ రర్మాతమ కు 

ప్కీడయాపి చ న్- విోదార్థముగ నైన్నూ తన్ శిర్సుయ నే ఖ్ండ్ంరకనున్టగోును 

అందవలన్ జగతాున్కు రర్ప్బహమ ము కార్ణము కాద 

మైవం- ఇటో్ల సంద్ధహింరట అయుక్మాు. ఏలన్న్ 

త్తతేయ ిా న్- జీవాతమ  యంద అంతర్తతమ గా ప్బహమ ముండుట నిమితమాుగాగొని 
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అన్నా్ తోక్తిాః- ద్ధహాతమ  భ్వమున్కు అనుగుణమైన్ అన్నా్ తి మును ఇచచ ట నిర్యీించి చెపుర ట 

చేత “అవసిథతేరితి కాశ్క్ృతయ న ిః” అను సూప్తము వలన్ రర్ప్బహమ ము జీవాతమ కు అంతరా్త మి 

యగుటచే అభేదము నిరేశాించబడుట వలన్,  ఇంద దోషము లేద.   

తదపి- జీవాతమ  యంద రర్ప్బహమ ము అంతరా్త మియై యున్న నూ 

చిదచిదోిః- చేతనాచేతన్ రదార్థములు  

తతా ర్ణర్తి సిది్ధిః- రర్మాతమ కు శ్ర్ణర్ముగా యుండుట వలన్,  

అంతరా్త మి ప్బాహమ ణమున్ అట్ల ోచేతనాచేతన్ములు రర్మాతమ కు శ్ర్ణర్మని సమరిథంరబడ్న్ద్వ 

ఆర్ంభణాధిక్ర్ణమున్ స్యథ పితమైన్ జీవ, ప్బహమ ముల అన్నా్ తి ము వలన్ క్లుగ ఒక్ అక్షేరమును 

ఇంద రరిహరింరరనాన రు.  

జీవ, ప్బహమ ములు “తతాి మసి”, “సర్ి మ్ ఖ్లిి దమ్ ప్బహమ ”  మొదలైన్ ప్ుతుల వలన్ 

ప్రతిపాద్వతమైన్టో్ల తోర జీవ, ప్బహమ ముల సి రూపైక్ా మును అన్గా జీవుడును, ప్బహమ మును 

ఒక్క ట్ల అని చెపిర న్ రర్ప్బహమ ము జీవుని విషయమున్ చెరర బడ్న్టో్ల అన్ంతమైన్ దిఃఖ్ములకు 

ఆప్శ్యమై యుండవలెను. సరి్ జుశడును, ప్భ్ంతి శూనాు డును అయిన్ రర్ప్బహమ ము తన్ 

దిఃఖ్ములను త్తనే ఎటో్ల సృజింరకనును. అటో్ల వోదమున్కైన్ను సృజింరకనుట తన్ శిర్సుయ  

త్తనే ఖ్ండ్ంరకను విధమున్ సంభవము కాద. ఇచచ ట జీవాతమ కు రర్మాతమ  అంతరా్త మి 

తతాి మును తెలిసికన్వలెను. సమస ాచేతనాచేతన్ రదార్థములు రర్మాతమ కు శ్ర్ణర్మగుట వలన్, 

శ్ర్ణర్రుగమ తలు ఆతమ కు ఎటో్ల వరింాచవో, అట్ల ో జీవులకు వారి వారి క్ర్మ ల వలన్ సొమప్క్మింర 

దిఃఖ్యనుభవములు రర్మాతమ కు వరింాచవు. క్నుక్, “రర్మాతమ  తన్ దిఃఖ్ములను త్తనే 

సృజింరకనురనాన డు” అను సంశ్యము ఇచచ ట అయుక్మాు 

ఇంతటితో ఇతర్వా రద్ధశాధిక్ర్ణము ముగిసిన్ద్వ 

।।ఉరంత్బుర దరశ నాధికరణము।।2-1-8।। 

।।ూ.।।ఉరంత్బురదరశ నానాే   చ్ఛనా  క్షీరవద్వ ।।2-1-24।। 

ఉరసంహార్దర్శ నాత్- కారాో తర తికాై ఉరక్ర్ణముల ప్గహింరట ల్లక్మున్ క్నిపింరట చేత  

న్- ప్రరంచము ఈశి్ ర్ కారా్ మనుట తగద.  

ఇతి చేత్- ఇటనో్న చో 

న్- అద్వ అయుక్మాు, ఏలన్న్ 

క్షీర్వద్వ-ి పాలు సహజముగనే ప్పరుగు అగుట ప్రసిదమిు 
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ఘట, రటాదలకు క్ర్లాగు కులాలాదలకు దండము, చప్క్ము మొదలగు ఉరక్ర్ణముల 

సహాయము తమ కారా్ ములను నిరి్ హింరటకు ఆవశా్ క్ము. అట్ల ో రర్ప్బహమ మున్కు కూడా 

జగతయ ృషిట యంద ఉరక్ర్ణములు కావలసి వరచ ను క్దా, అటో్ల ఉరక్ర్ణములేవియును లేక్ 

రర్ప్బహమ ము జగత్తక ర్ణమనుటకు కుదర్ద అనిన్ ఆ వాదము అయుక్మాు. ఏలన్న్, పాలు 

సహజముగనే ప్పరుగుగ న్గున్టో్ల రర్ప్బహమ ము యొక్క  విచిప్తశ్క్త ాయోగము వలన్ ఉరక్ర్ణములు 

లేక్యే రర్ప్బహమ ము తన్ సంక్లర ము వలన్ జగతయ ృషాట ా దలను చేయును.  

।।ద్ధవాద్వవదపి ల్లక్త।।2-1-25।। 

ల్లక్త- తమ తమల్లక్ములంద,  

ద్ధవాద్వవత్ అపి -  ద్ధవతలు మొదలగు వారి వలెనే కూడ 

ద్ధవత్తదలు తమ తమ ల్లక్ముల బాహా స్యధన్ములు లేక్నే తమ సంక్లర మాప్తము చేత తమకు 

కావలిసిన్ రదార్థముల సృజింరకనున్టో్ల, రర్ప్బహమ ము కూడ తన్ సంక్లర మాప్తము చేత 

ఉరక్ర్ణముల సహాయము లేక్ జగతయ ృషాట ా దలను నిరి్ హింరను. 

వెనుక్ అధిక్ర్ణములల్ల జగతాున్కు రర్మాతమ  యొక్క  ఉపాదాన్, నిమిత ా కార్ణతి ములు 

ప్రతిపాద్వంరబడ్న్ద్వ. ఈ అధిక్ర్ణముల్ల జగతయ ృషాట ా ద్వ కారా్ ముల యంద వేఱొక్ సహకారి 

కార్ణము కూడ లేదని, అన్గా సహకారి కార్ణము కూడ రర్మాతమ యేన్ని నిషక రి షంచబడ్న్ద్వ.  

ల్లక్మున్ ఘటాదలు తయార్గుటకు నిమిత ా కార్ణమైన్ కులాలున్కు చప్క్ము, దండము 

మొదలగు ఉరక్ర్ణముల సహకార్ము ఆవశా్ క్మై యుండును. అటో్ల ఎటిట ఉరక్ర్ణముల 

సహాయము లేక్నే  రర్మాతమ  క్తవలము తన్ సంక్లర ముచే జగతయ ృషాట ా దలు ఎటో్ల చేయగలడు 

అని సంశ్యము క్లుగ వరచ ను. క్నుక్ ఇటో్ల రర్మాతమ  జగత్తక ర్ణుడని చెపుర ట అయుక్మాు అని 

పూరి్ రక్షాభిప్పాయము.  

సిదిాంతము- ఉరక్ర్ణముల సహాయము లేక్నే పాలు ప్పరుగుగా రరిణమింరరన్న ద్వ క్దా. 

ద్ధవాదలు కూడ తమ శ్క్తచాే తమకు కాలసిన్ రదార్థములు సృషిటంరకనుటయును, విశిా మిప్త్తద్వ 

ఋషులు తమ సంక్లర ము చేత ల్లక్ములనే సృషిటంచిన్టో్లను మన్ము ఇతిహాస, పుర్తణముల 

నుండ్  తెలిసికని యునాన ము. సరి్ జుశడునూ, సతా సంక్లుర డునూ అయిన్ రర్మాతమ  కూడ తన్ 

సంక్లర మాప్తము చేత జగతయ ృ షిట చేయుటకు  ఆటంక్మేమియునూ లేద. క్నుక్, రర్మాతమ  వేఱొక్ 

సహకారి కార్ణము లేక్యే జగతయ ృషాట ా ద్వ కారా్ ములు నిరి్ హింరన్ని నిరూపితమైన్ద్వ. 

SLOKA-169: శకా్త కరృాప్రకృషా రురకరణగణోరదథతౌ రరా  కృతిా   

169. శ్కా్త క్ర్ృాప్రక్ృతాో రురక్ర్ణగణోరసిథతౌ కారా్  క్ృతాి మ్ 

తస్యమ దప్గే సద్ధక్ం క్తమురక్ర్ణయేద్వతా  సచా క్త ాభేదాత్। 

క్షీర్తయసా్య న్ ాలూత్త ప్తిదశ్ మునిముఖ్యన్ వీకా్ష  తోషటవా మసిమ న్ 

సంక్లార ద్ధవ జీవో నుదతి నిజవపురిి శి్ రూరసథాేతిః।। 
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శ్కా్త- కారా్ మును చేయ స్యమర్థా ము క్లిగన్నూ 

ఉరక్ర్ణగణోరసిథతౌ- సహకారి కార్ణముల సహాయము ఉండ్న్నే 

క్ర్ృాప్రక్ృతోా ిః- కుమమ రి, మనున  మొదలైన్ నిమిత,ా ఉపాదాన్ కార్ణములకు 

కారా్ క్ృతాి మ్- ఆయా కారా్ ములు జరుగుట ల్లక్మున్ కాన్ర డును. అన్ా థా కారా్ ము సంభవించద.  

తస్యమ త్- క్ర్కాు స్యమర్థా మున్న నూ ఉరక్ర్ణములు లేకున్న  కారా్ మును చేయుట సంభవించని 

కార్ణమున్ 

అప్గే- సృషిటక్త మొదటి కాలమున్  

ఏక్ం సత్- “ఏక్మేవాది్వ తీయమ్” అని చెరర బడ్ వసాి ంతర్ము లేకుండా యున్న  రర్ప్బహమ ము 

తెలియబడుట వలన్ అద్వ 

క్తమ్ ఉరక్ర్ణయేత్- జగతాును సృజింరటకు ఏ ఉరక్ర్ణమును పందను. అందవలన్ 

రర్ప్బహమ ము జగతాున్కు కార్ణము కాద.  

ఇతా సత్- ఈ ర్ణతిగా సంద్ధహింరట యు క్మాు కాద 

శ్క్త ాభేదాత్- ప్బహమ మున్కు విలక్షణమైన్ శ్క్తయాును ఉండుట వలన్ వేరుగా ఉరక్ర్ణముల అపేక్ష 

లేక్యే జగతాును సృజింర స్యమర్థా ము క్లిగ యుండుట చేత  

క్షీర్ అయస్యక ంత లూత ప్తిదశ్  ముని ముఖ్యన్ వీక్షా - పాలు త్తనుగా ప్పరుగుగా రరిణమింరట 

యు, అయస్యక ంతము దగ గర్ యున్న  మాప్తమున్ ఇనుము ఆక్రి షంరబడుటయు, స్యలెపురుగు తన్ 

గూడు అలోుకనుటయు, సంక్లర మాప్తము చేత ద్ధవతలు వివిధవిచిప్త రదార్థములను 

సృజింరటయు, విశిా మిప్త్తద్వ మునులు సంక్లర మాప్తము చేత విచిప్తములైన్ కారా్ ములను 

నిరి్ హింరటయు మొదలైన్ విలక్షణ శ్క్త ాగలవారిని రరిీలించి 

అసిమ న్ తోషటవా మ్- ఈ ప్బహమ ము యొక్క  విషయమున్ రరిక్ర్ములు లేకున్న నూ తన్ 

శ్క్తవాిశేషకార్ణముగా జగతాును సృజింర విషయమున్ సంద్ధహము లేక్ దృఢముగా 

విశి్ సించవలెను. బాహా మైన్ దృషాట ంతములు అటో్లండనిముమ .  

జీవిః- స్యధ్యర్ణమైన్ చేతనుడు కూడ  

నిజవపుిః- తన్ శ్ర్ణర్మును  

సంక్లార ద్ధవ- మాన్సిక్మైన్ వాా పార్మాప్తమున్నే  

నుదతి- ప్పేరేపింరను, అంతియే(తన్ మాన్సిక్ సంక్లర ముచే శ్ర్ణర్ వాా పార్ములను 

నిరి్ హింరను) 

తథా- అట్ల ో
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విశి్ రూరిః ఈశ్ిః- విశి్ శ్ర్ణరుడైన్ రర్మాతమ  కూడ తన్ సంక్లర ము చేతనే విశి్ మును సృజింరను 

ఇంద, “రర్మాతమ  ఈ విశి్ మున్కు నిమితాోపాదాన్కార్ణమని అంగీక్రించిన్నూ, ఎటిట 

ఉరక్ర్ణముల సహకార్మును లేక్ జగతయ ృషాట ా దలనెటో్ల నిరి్ హింరను? ల్లక్మున్ కులాలుడు 

మొదలగు వారు ఘటాదలు చేయుటకు దండ, చప్కాద్వ సహాయ స్యమప్గి కావలెను క్దా. ఇటిట 

సహకారి కార్ణములు లేక్నే రర్మాతమ  ఈ సమస ా జగతయ ృషాట ా దలను నిరి్ హింరన్ని చెపుర ట 

ఎటో్ల సంభవము, “సద్ధవ సోమా  ఇదమప్గ ఆసీత్ ఏక్మేవ అది్వ తీయమ్” అను ప్ుతి వాకా్ ము కూడ 

ఈ సృషిటక్త ముంద రర్మాతమ  ఒక్క డే యుండెను అని క్దా స్యథ పింరరన్న ద్వ. అన్గా వేఱొక్ 

సహకారి కార్ణము లేదని అర్ థము. క్నుక్, ఇటో్ల ఎటిట ఉరక్ర్ణములు లేక్నే రర్మాతమ  క్తవలము 

తన్ సంక్లర ము చేత ఈ సమస ా జగతయ ృషాట ా దలు నిరి్ హింరన్ని చెపుర ట అయుక్మాు” అను 

పూరి్ రక్ష ఆక్షేరమున్కు ప్రతాు తరా్మునిరచ రనాన రు. 

ల్లక్మున్ ఎటిట ఉరక్ర్ణముల సహాయము లేక్నే క్షీర్ము దధిగా రరిణమింరటయు, 

అయస్యక ంతము ఇనుమును ఆక్రి షంరటయు, స్యలెపురుగు తన్ గూడును నిరిమ ంరకనుటయు, 

తమ సంక్లర మాప్తము చేత ద్ధవత్తదలు వివిధవిచిప్త రదార్థజాలములను సృజింరటయు, 

విశిా మిప్త్తద్వ ఋషులు తమ సంక్లర ము చేత విచిప్తములైన్ కారా్ ములను నిరి్ హింరటయు 

మన్ము తెలిసికని యునాన ము. బాహా ములైన్ దృషాట ంతములే కాక్, స్యధ్యర్ణమైన్ చేతనుని 

విషయమున్ కూడ, మాన్సిక్ సంక్లర మాప్తమువవే ప్పేరేపింరబడ్ కాయిక్, వాచికాద్వ 

వాా పార్ములనిన యు నిరి్ హించబడును. అట్ెనో్ వివిధ, విచిప్తములైన్ శ్క్త,ా స్యమర్థా ములను,  జాశ న్, 

బల, తేజ్ఞ, వీర్మా శి్ రా్త ద్వ గుణములను క్లిగ ఘటనాఘటన్నిరి్ హణ స్యమర్థా ము క్లిగ ఈ 

సమసవాిశి్ శ్ర్ణరుడైన్ రర్మాతమ  విషయమున్, సహకారి కార్ణము లేక్ జగతయ ృషిట చేయ జాలడని 

సంశ్యింరట అయుక్మాు. రర్మాతమ  తన్ క్తవలసంక్లర ముచే  జగతయ ృషాట ా దలను 

నిరి్ హింరండున్నియే “తద్క్షత బహుసా్య మ్..” మున్న గు ప్ుతి వాక్ా ములు కూడ 

ఉదోఘషింరరన్న వి. క్నుక్, రర్మాతమ  వేఱొక్ సహకారి కార్ణము లేక్నే ఈ సృషిట కారా్ ప్క్మము 

నిరి్ హింరన్నుటల్ల ఎటిట సంద్ధహమును లేద. 

ఇంతటితో “ఉరసంహార్ దర్శ నాధిక్ర్ణము” ముగిసిన్ద్వ. 

।।కృత్ ా ప్రంక ాా ధికరణము।। 2-1-9।। 

।।ూ.।।కృత్ ా ప్రంక్తరాాి రవయవతి శహ్క్్తప్త వా।।2-1-26।। 

క్ృతయ న ప్రసక్తిాః- ప్బహమ ము నిర్వయవమగుటచే యావప్దు హమ మును జగతాుగా రరిణమింరన్ని 

ఏర్ర డును 

వా- అటో్ల కానిచో 

నిర్వయవతి శ్బకా్తరిః- ప్బహమ ము నిర్వయవమని చెపుర  ప్ుతులతో విరోధింరను 
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రర్ప్బహమ ము ఉపాదాన్కార్ణము అని అంగీక్రించిన్ట్ెనో్ కార్ణావసథ యంద ప్బహమ ము 

నిర్వయవమగుటచే యావప్దు హమ ము జగతాుగ ఉరయోగరడున్ని అంగీక్రింరవలెను. వేరు 

విధముగ చెపుర కన్న చో ప్బహమ ము నిర్వయవమని ప్రతిపాద్వంరన్టిట ప్ుతులు విరోధింరను.  

।।ప్ుేసాు శహ్మ్ూలతి్త త్।।2-1-27।। 

ప్ుతేిః- ప్బహమ ము నిర్వయవమనియు, జగతక ర్యానియును ప్ుతి చెపుర టచే 

శ్బమాూలతి్త త్- ఇద్వ ప్ుతి నుండ్యే ఎఱుగదగిన్దగుటచే  

తు- పూరి్ రక్షము అయుక్మాు 

ప్బహమ ము నిర్వయవమనియును, ఇటిట ప్బహమ మునుండ్యే జగతాు ఏర్ర డురన్న దనియూ ప్ుతి 

తెలుర రన్న ద్వ. ఇటిట విషయము వేదప్రమాణమునుండ్యే తెలియదగిన్ద్వ. (ప్బహమ ము ల్లక్మున్ 

ఇతర్ వసాువుల క్న్న  భిన్న మైన్దగుట వలన్ ) పూరి్ రక్షము అయుక్మాు. 

।।ూ.।।ఆతణ పు చైవత్ విచిప్త్తశచ  హి।। 2-1-28।। 

ఆతమ ని- రర్మాతమ  యంద 

ఏవం- ఇటో్ల  

విచిప్త్తశ్చ  హి- విచిప్త శ్కాులు క్లవు క్దా! 

రర్మాతమ  ఇటిట విచిప్త శ్కాులు క్లిగ యుండుట చేత న్తడు జగతక ర్ ాయగుటకు విరోధము లేద 

।।ూ. ।।ంి  రక్షదోషాచచ ।।2-1-29।। 

సి రక్ష దోషాత్ చ- తమ రక్షమున్ అన్గా ప్రధ్యనాద్వ కార్ణవాదము అభిప్పాయమున్ ల్లక్దృషటమగు 

ద్ధషముండుట వలన్ 

ప్రధ్యనాద్వ కార్ణవాదమున్ను ల్లక్దృషటములగు దోషములుండుట వలన్ ప్బహమ మే జగత్తక ర్ణము 

।।ూ.।।ంరోి పేత్తచతద్రశ నాత్।।2-1-30।। 

సరోి పేత్త చ- రర్ద్ధవత సరి్ శ్క్త ాక్లద్వ, ఏలన్న్గా 

తదరా్శ నాత్- అటో్ల ప్ుతి చెపుర టచే 

రర్ప్బహమ ము సరి్ శ్క్త ాక్లదని ప్ుతియును తెలుర రండుట చేత రర్ప్బహమ మే జగత్తక ర్ణము 
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।।ూ. ।।వికరణతి్త నాే   చ్ఛతాదుక ా।।2-1-31।। 

విక్ర్ణతి్త త్- శ్ర్ణరేంప్ద్వయాద్వ స్యధన్ములు లేక్ పోవుట వలన్  

నేతి చేత్- ప్బహమ ము జగత్తక ర్ణము కాజాలదనిన్  

తదక్మా్- ఆ దోష రరిహార్ము ఇద్వ వర్క్త చెరర బడ్న్ద్వ 

 

శ్ర్ణరేంప్ద్వయాద్వ స్యధన్ములు లేక్పోవుటచే ప్బహమ ము జగత్తక ర్ణము కాదని శ్ంక్తంరతగద. ఆ 

దోషము ఇంతకు ముంద్ధ రరిహరింరబడ్న్ద్వ. 

వెనుక్ అధిక్ర్ణములల్ల రర్ప్బహమ మే జగతాున్కు ఉపాదాన్ కార్ణమని ప్రతిపాద్వంచబడ్న్ద్వ. 

ఇంద ఒక్ ఆక్షేరము ర్తవరచ ను. అట్ెనో్ రర్ప్బహమ ము నిర్వయవి క్నుక్, సంపూర్మీుగా కారా్  

వసాువుగా మార్వలసి వరచ ను. అన్గా మరి కార్ణసిథతి యంద రర్ప్బహమ ముండద. ఈ దోషమును 

రరిహరింరటకు, అటో్ల కాక్ ప్బహమ ము స్యవయవి అని అంగీక్రించ వలసి వరచ ను.  ఇద్వయును 

ప్ుతి విరుదమిు.  

అంతియ(గాక్, శ్ర్ణరి అయిన్ ప్బహమ ము ఒక్ వసాువున్క్త కాక్, అనేక్ వసాువులకు శ్ర్ణర్ముగా 

ఎటో్లండగలద అని వేఱొక్ సంశ్యము క్లుగను.  

వెనుక్ క్షీర్మును ఉదాహర్ణముగా చూపి, ఏ సహకారి కార్ణమును లేక్ క్షీర్ము దధి గా మారున్ని 

ఉదాహరించి యునాన రు. కాని, క్షీర్మును నిర్వయవి అయిన్ రర్ప్బహమ ముతో పోలుచ ట 

అసమంజసమగును.  

పై పూరి్ రక్షమున్కు సమాధ్యన్ముగా ప్రతిపాద్వంచబడు సిదిాంతమును చూచెదము.  

దద్వ త్తము-  

ల్లక్మున్ కానిర ంర ర్ణతులను బటిట సరి్ శ్క్తమాంతమైన్ రర్ప్బహమ ము విషయమున్ సంశ్యింరట 

అయుక్మాు. ఈ విషయమున్ ప్ుతి ప్రమాణమునే అంగీక్రించ వలెను. కాకున్న , వివిధ, విచిప్త 

ర్చన్తో నుండు జగతర దార్ థముల యంద అనూహా మైన్ గుణములను,  సిథతులను, 

వాా పార్ములను చూరరనాన ము. ఉదాహర్ణమున్కు, క్ంటిక్త కానిర ంర నిపుర ల్ల సహజముగా 

నుండ్ ఔషీా ము మిగిలిన్ రదార్థముల యంద కాన్ర డద. అట్ల ోనీటిల్ల నుండు శైతా ము మిగిలిన్ 

రదార్థముల(జూడలేము. ఇటిట జగతయ ృషిట చేసిన్ రర్ప్బహమ ము “రర్తసా  శ్క్తిాః వివిధైవ ప్శూయతే 

సి్య భ్వికీ  జాశ న్బలప్క్తయాచ”(శేి .ఉ. 6-8) అని చెరర బడ్న్టో్ల సహజమైన్ అనేక్ విధములైన్ జాశ న్, 

బల, ప్క్తయా స్యమర్థా ము క్లద్వగా ఉరనిషతాుల యంద వరింీరబడ్న్ద్వ. క్నుక్, అద్వ నిరిి కారి 

అయిన్నూ అనేక్ రదార్థములకు అంతరా్త మిగా నుండ గలద. ప్బహమ మున్కు వికార్ము లేద అని 

చెపుర  ప్ుతి వాక్ా ములు “దాని సి రూరమున్ వికార్ముండద, సి భ్వమున్ కూడ దోషమునిరచ  

వికార్ములుండవు” అనియే ప్రతిపాద్వంరరన్న వి. క్నుక్ రర్ప్బహమ మును నిరిి కార్మైన్దనియూ, 

ల్లక్మున్కు ఉపాదాన్కార్ణమనియూ అంగీక్రింరట యంద ఎటిట ఆక్షేరణమును లేద. 
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SLOKA-170: కృత్ ా త్ రరాా తణ నా చ్ఛత్ రరిణమి  రరత్ నావశిషాే త 

క్తత్చిత్ 

170. కృత్ ా త్ రరాా తణ నా చ్ఛత్ రరిణమి  రరత్ నావశిషేా త 

క్తత్చిత్ 

యదా త్శాపాు  త లతి  ప్ు  విమ రిదత్ సాా ద్వి శిషేటఽపి తదణ న్। 

ప్హ్హ్మణ పాదనత్యవత్ నఘటత ఇ  చ్ఛనా  ంి రక్షేషు సామాా త్ 

తనాణ నాతాదేృహీతౌ ప్ు మితమహి తలో్లకవత్ సిీ కురు ి ।। 

క్ృతయ న మ్- కార్ణమైన్ రర్ప్బహమ  వసాువు పూర్మీై, సమప్గమై  

కారా్త తమ నా రరిణమతి చేత్- జగప్దూరముగా రరిణామము చెందను అని అంగీక్రించిన్ 

రర్మ్- మఱి యొక్ కార్ా మున్కు రరిణామమగు విషయమున్  

క్తంచిత్ నావశిషేా త- ఏమియూ మిగలద. ధాే యమైన్ద్వయూ, మోక్షప్రదమైన్ద్వయూ, ఉరనిషతాుల 

యంద చెరర బడ్న్ ధర్మ ములకు ఆప్శ్యమైన్ద్వయూ అయిన్ రర్ప్బహమ ము కంచెమైన్ను 

మిగులద 

యద్వ అంశాత్- రర్ప్బహమ  యొక్క  ఒక్ అంశ్ము రరిణామము చెందను అనిన్  

నిషక లతి  ప్ుతి విహతిిః- నిర్యవతి  ప్ుతులు బాధింరబడును(భంగము క్లుగను) 

ఇదమ్- ఈ దోషము అన్గా సమప్గమైన్ రర్ప్బహమ ము న్ంద ఒక్ భ్గము రరిణామము చెందను 

అనున్ద్వ 

విశిషేటఽపి తసిమ న్ సా్య త్- రర్ప్బహమ ము చేతనాచేతన్ విశిషటమైన్టో్ల అంగీక్రించిన్నూ, 

రర్ప్బహమ ము న్ంద యుండును. అచేతన్ విశిషటమైన్ ఒక్ చేతనుని యంద రర్ప్బహమ  వసాువు 

సమప్గముగా అంతరా్త మి యగునా! లేక్ ఒక్ భ్గమున్ మాప్తము అంతరా్త మి యై యుండునా! 

సమప్గమై యుండున్నిన్ వేరొక్ వసాువు న్ంద అంతరా్త మితి ము స్యధా ము కాద. అటో్ల గాక్, ఒక్ 

భ్గమున్క్త అంతరా్త మితి ము వరింారన్నిన్, రర్ప్బహమ మున్కు స్యవయవతి ము సంభవింరను.  

ఏవమ్- ఈ ర్ణతిగా దోషములుండుట చేత  

ప్బహ్యమ పాదాన్త్త న్ ఘటతే- రర్ప్బహమ ము జగతాున్కు ఉపాదాన్ కార్ణము అని చెపుర ట 

అయుక్మాు అని ఆక్షేరణము చేసిన్ 

న్- ఇద్వ అయుక్మాు 
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సి రక్షేషు స్యమాా త్- ప్రధ్యన్కార్ణవాదము, రర్మాణు కార్ణవాదము, మఱియు శ్ంక్ర్, భ్సక ర్, 

యాదవప్రకాశ్కుల ప్రప్క్తయ యందనూ ఈ దోషములు సమాన్మగుట చేత అన్గా 

అది్ తమున్ంద మాయావిశిషటమైన్ ప్బహమ ము కార్ణమనియూ, భ్సక ర్ణయులు ఉపాధివిశిషటమైన్ 

ప్బహమ ము కార్ణమనియూ, యాదవప్రకాశ్కులు శ్క్తవాిశిషటమైన్ ప్బహమ ము కార్ణమనియూ చెపుర ట 

వలన్ ఈ దోషము అనిన టి యందను సమాన్ముగా నుండును.  

తనామ నాత్- ఆ యా కార్ణములను ప్రతిపాద్వంర ఆ యా స్యధన్ములను అనుమాన్ము చేత 

దృఢరర్రన్పుర డు  

ప్ుతిమితమ్- అనేక్ ప్ుతుల చేత ప్రతిపాద్వంచబడ్న్ 

తదపి- జగదపాదాన్తి మును 

ల్లక్వత్- ప్రతా క్షముగా కాన్ర డున్టో్ల 

సీి కురుషి - అంగీక్రింరము. అన్గా, రక్షాంతర్ములు ప్రతా క్ష ప్రమాణమున్కు విరుదమిైన్వి. 

మన్ సిదిాంతము వేదమున్కు, ల్లక్మున్కు అవిరోధమగుట చేత సీి కార్యోగా ము. 

రర్ప్బహమ ము ఈ జగతయ ృషిటక్త ఉపాదాన్ కార్ణము అని వెనుక్ ప్రతిపాద్వంచబడ్న్ద్వ. అట్ెనో్, ఇంద 

ఆక్షేరము క్లుగవరచ ను. 

ఇటో్ల రర్ప్బహమ ము జగతాున్కు ఉపాదాన్ కార్ణమైన్చో, అన్గా జగప్దూరముగా రరిణామము 

చెందచో, అద్వ సంపూర్మీుగా చెందనా లేక్ ఒక్ అంశ్ము మాప్తమే చెందనా అని సంశ్యము 

క్లుగను. సంపూర్మీుగా రరిణామము చెందను అని చెపిర న్చో, వేఱొక్ కారా్ మున్కు రర్ప్బహమ ము 

ఏమియును మిగులద. అన్గా ధాే యమైన్ద్వయూ, మోక్షప్రదమైన్ద్వయూ, ఉరనిషతాుల యంద 

చెరర బడ్న్ ధర్మ ములకు ఆప్శ్యమైన్ద్వయూ అయిన్ సి లర మైన్నూ మిగులకుండ్న్ తక్తక న్ 

కారా్ నిరి్ హణము అసంభవమగును.  

అటో్ల గాక్, రర్ప్బహమ ము న్ందలి కంత భ్గము మాప్తమే రరిణామము చెందను అని అన్న చో 

రర్ప్బహమ ము యొక్క  నిర్వయతి మును చెపుర  ప్ుతి వాకా్ ములకు భంగము క్లుగను.  

రర్ప్బహమ ము చేతనాచేతన్ విశిషటమని అంగీక్రించిన్నూ, రర్ప్బహమ ము ఒక్ చేతనుని యంద 

అంతరా్త మి అయిన్, అట్ల ోవేరొక్ చేతనునిక్త, లేదా అచేతన్మున్కు కూడ అంతరా్త మి  యగున్ని 

చెపిర న్ రర్ప్బహమ  సమప్గతకు భంగము క్లుగను. 

అన్గా రర్ప్బహమ ము సమప్గముగా ఒక్ చేతనుని యంద అంతరా్త మిగా యుండ్న్, ఇతర్ 

చేతనాచేతన్ముల యంద కూడ అట్ల ోఅంతరా్త మిగా నుండున్ని చెపుర టకు కుదర్ద. అటో్ల గాక్, 

రర్ప్బహమ ము అంశ్ రూరమున్ చేతనాచేతన్ముల యంద వేంచేసి యుండున్నిన్ వెన్క్ 

చెపిర న్టో్ల తనిన ర్యతి మున్కు భంగము క్లుగను.  

ఈ విధముగా, రర్ప్బహమ మే ఉపాదాన్ కార్ణమనిన్ దోషములు సంభవింరను క్దా పూరి్ రక్ష 

ఆక్షేరము.  
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సిదిాంతము- పైన్ చెరర బడ్న్ ఆక్షేరములు తక్తక న్ అన్గా రర్మాణు, శ్ంక్ర్, భ్సక ర్, యాదవ 

ప్రకాశ్ మతములందను కూడ సంభవింరటకు అవకాశ్మున్న ద్వ. శాంక్ర్తది్ తులు 

మాయావిశిషటమైన్ ప్బహమ ము కార్ణమనియూ, భ్సక ర్ణయులు ఉపాధి విశిషటమైన్ ప్బహమ ము 

కార్ణమనియూ, యాదవ ప్రకాశ్మతసుథలు శ్క్త ా విశిషటమైన్ ప్బహమ ము కార్ణమనియూ చెప్పర దరు. 

పైన్ చెరర బడ్న్ దోషము వీటి యంద అనిన టి యందను స్యమానా్ మే అగును. క్నుక్, 

రర్మచేతనుడును, అఘటన్ఘటనా స్యమర్థా ము క్లిగన్టిటయను అయిన్ రర్ప్బహమ  విషయమున్ 

అనుమాన్ము చేత దృఢరర్రకనున్పుర డు ప్ుతి ప్రమాణమునే సీి క్రించ వలెను. 

రక్షాంతర్ములు ప్ుతి ప్రమాణమున్కు కాక్ ప్రతా క్షమున్కు కూడ విరుదమిులు. క్నుక్, 

ప్రతా క్షమున్కు, వేదమున్కు అవిరోధమైన్ విశిషాట ది్ త సిదిాంతమే సీి కార్ యోగా మైన్ద్వ. 

SLOKA-171: ంత్యోగాఖా త్ హి రరా త్ విభు తద్వతరయోిః సాా దణూనాత్ 

మిథో వా 

171. ంత్యోగాఖా త్ హి రరా త్ విభు తద్వతరయోిః సాా దణూనాత్ 

మిథో వా 

రరేా్ ా ా  నాత్శేన వా తద్వి మతమి  వదన్ శూనా వాద్ధ పుమచ్ఛచ త్। 

సాత్ఖా్య ఽపి ప్పామ విభీి త్ ప్రకృ మి  కథత్ నా్మ న ంృషిటంతాిః 

సాా త్ 

మాయాద్వషేటవమూమా త్ పుగమపుగద్వత్త తి క్షత్త రద  రా ిః।। 

సంయోగాఖా్ ం కార్ా మ్- సంయోగము అను శ్బమాు చేత చెరర బడు కారా్ ము 

హి- ఏ కార్ణము వలన్ 

విభు తద్వతర్యోిః- కాల ద్ధశ్ రరిచాే దమే లేని ఈశి్ రున్కూ, అతనిక్న్న  భిన్న మైన్ రర్మాణువుల 

యందను అన్గా అధిషాాత మఱియు అధిషాాన్ భ్వము వలన్ క్లుగన్ద్వయూ అథవా 

అణూనామ్ వామిథిః సా్య త్- రండు రర్మాణువుల సంయోగము వలన్ ది ా ణుక్ము మొదలైన్ వాటి 

సృషిటయూసంభవింరో 

తత్- అటిట రండు రర్మాణువుల సంయోగము లేదా ఈశి్ ర్, రర్మాణువుల సంయోగము అను 

కారా్ ము  

కారే ాయ ా న్ వా అంశేన్ వా- రరిపూర్ ీసి రూరము వలన్ న్గుో అన్గా సరి్త ంశ్ములను అగుో లేదా 

ఏద్వయో ఒక్ అంశ్ము వలన్ అగుో, ఏ విధముగా అంగీక్రించిన్నూ  
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విహతమ్- విరుదమిైన్ద్వ. 

పూర్మీుగా అన్గా సమప్గముగా రర్మాణువులకూ ఈశి్ రునికీ, సంయోగమును చెపిర న్చో అవి 

రండును సమ రరిమాణమగుట అన్గా అణువున్కు విభుతి మగు ప్రసంగము క్లుగను. ఒక్ 

అంశ్మున్ సంయోగము అన్గా ఈశి్ రునికూ రర్మాణువున్కూ స్యవయవ ప్రసంగము వరచ ను. 

ఇటో్ల రండు రర్మాణువులు పూర్మీుగా చేరిన్పుర డు రర్సర ర్ము ఒక్దానితో నక్టి చేరుట వలన్ 

అధిక్రరిమాణము గల ది ా ణుక్ము మొదలైన్వి సంభవించ జాలవు. ఒక్ రర్మాణువు మఱియొక్ 

రర్మాణువుతో ఏక్ద్ధశ్ముగా సంయోగమగున్నిన్ అటో్ల రర్మాణువున్కు స్యంశ్తి ము క్లుగను 

ఇతి వదన్- ఇటిట వాదము గల వైశేషిక్మర 

శూనా్ వాద్ధ నిమచేచ త్- మాధా మిక్ సిదిాంతమును చెప్పర డు బౌదిల సరి్ శూనా్  వాదమున్ంద్ధ తన్ 

సిదిాంతమును అవగాహింరను.  

స్యంఖ్యా ఽపి- కాపిల సిదిాంతమును అనుసరింర వారు కూడ 

ఇతి- ఇద్ధ విధముగా 

ప్రక్ృతిమ్ విభిి మ్ ప్పాహ- మూల ప్రక్ృతిని విభువు అని చెపుర దరు 

నాూ న్సృషిటిః క్థం సా్య త్- అరరిమితమైన్ ప్రధ్యన్ప్దవా ము వలన్ రరిమితమైన్ జగతాు యొక్క  

సృషిటయు ఎటో్ల ఉరరన్న మగును. ఏక్ద్ధశ్ముతో సంయోగమై సృషిట యగుట యను రక్షమున్కు 

చెరర బడ్న్ దోషము వీరిక్తనీ సమాన్ముగా అని్ యింరను.  

మాయాద్వషు- మాయా, శ్క్త,ా ఉపాధి అనున్వి రర్ప్బహమ మున్కు విశేషణముగా సీి క్రింర 

మతములంద కూడ  

ఏవమ్- పైన్ చెరర బడ్న్ విధముగా దోషములు  

ఊహా మ్- మీ వలన్నే నిరూపితమై అల్లచింరబడవలెను 

న్ిః రదతిిసాు- రర్ప్బహమ ము జగతాున్కు ఉపాదాన్కార్ణము, నిమితకాార్ణము అగును అని 

అంగీక్రింర మా సిదిాంత ర్ణతియైన్ను 

నిగమ నిగద్వత్త అక్షత్త- ప్ుతి యంద్ధ నిర్యీించబడుట వలన్ ఏ దోషమున్కు ఆసర దము కాద. 

ఈ శో్చక్మున్ ప్రతిరక్షములనిన యూ సమప్గముగా నిర్సించబడ్, సిదిాంత స్యథ రన్ము 

చేయబడురన్న ద్వ.  

రర్మాణు వాదమున్, ఈశి్ ర్, రర్మాణు సంయోగము వలన్ సృషిట జరిగిన్ దనిన్, అచచ ట కూడ 

ప్బహమ ము సమప్గముగా సంయోగము చెందనా లేక్ అంశ్రూరమున్ సంయోగము చెందనా యను 

ప్రశ్న  క్లుగను. పూర్మీుగా అన్గా సమప్గముగా రర్మాణువులకూ, ప్బహమ మున్కూ సంయోగము 

క్లెగన్ని చెపిర న్చో అవి రండును సమ రరిమాణమగుట అన్గా అణువున్కు విభుతి మగు 
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ప్రసంగము క్లుగను. అటో్ల గాక్ ఒక్ అంశ్మున్ సంయోగము క్లుగన్ని చెపిర న్చో 

స్యవయవప్రసంగము సంభవింరను.  

అటో్ల గాక్ రండు రర్మాణువులు పూర్మీుగా రర్సర ర్ము ఒక్దానితో నక్టి చేరుట వలన్ అధిక్ 

రరిమాణము క్ల ది ా ణుక్ము మొదలైన్వి సంభవించ జాలవు, (ఈ విషయము తరువాత వరచ  

మహదీరా్తఘ ధిక్ర్ణమున్ ఇంక్ను వివరించబడును). ఒక్ రర్మాణువు మఱియొక్ రర్మాణువుతో 

ఏక్ద్ధశ్ముగా సంయోగమగున్నిన్ అటిట రర్మాణువున్కు స్యంశ్తి ము క్లుగను. ఇటో్ల 

రర్మాణువులు ఉపాదాన్ కార్ణమని చెపుర  వైశేషిక్ మతము కూడ చివర్కు సర్ి  శూనా్ వాదమును 

ప్రతిపాద్వంర మాధా మిక్ సిదిాంతమును ప్రవచింర బౌదిల మతము న్ంద్ధ క్లసిపోయి, 

రరిహర్ణీయమే యగును.  

ఇక్ కాపిల సిదిాంతమును అనుసరింర వారు కూడ ఇద్ధ విధముగా మూల ప్రక్ృతిని విభువు అని 

చెప్పర దరు. అరరిమితమైన్ ప్రధ్యన్ ప్దవా ము వలన్ రరిమితమైన్ జగతాు యొక్క  సృషిటయు ఎటో్ల 

సంభవింరను? అటో్ల గాక్, ఏక్ ద్ధశ్ముతో సంయోగమై సృషిట యగున్ని చెపిర న్ పైన్ చెరర బడ్న్ 

దోషములనిన యూ వీరిక్తనీ వరింారను. 

మాయా, శ్క్త,ా ఉపాధి అనున్వి రర్ప్బహమ మున్కు విశేషణముగా సీి క్రింర మతములంద కూడ 

పైన్ చెరర బడ్న్ దోషములు వరింారన్ని వెనుక్ శేకో్మున్ంద్ధ నిరూపితమైన్ద్వ. మా 

సిదిాంతమున్ంద రర్ప్బహమ మే నిమితాోపాదాన్ కార్ణము అని అంగీక్రింర విధమున్ ప్ుతి 

యంద్ధ నిర్యీించబడుట వలన్ మా విశిషాట ది్ త సిదిాంతము ప్ుతిబదమిై, నిరాోషమై, 

సర్తి మోదయోగా మై యున్న ద్వ. 

ఇంతటితో క్ృతయ న  ప్రసక్ ాా ధిక్ర్ణము ముగిసిన్ద్వ 

।।ప్రయోజనవతి్త ధికరణము।।2-1-10।। 

 

।।ూ.।।న ప్రయోజనవతి్త త్।।2-1-32।। 

ప్రయోజన్వతి్త త్- (సృషిట మొదలైన్ కారా్ ములు) ఒక్ ఫలమును క్లవిగా ఉండవలసిన్వగుటచేత 

న్- (సమస ాప్రయోజన్మును పంద్వయున్న ) రర్మాతమ  జగత్తక ర్ణము కాజాలడు  

ప్రయోజన్ము లేక్యే ల్లక్మున్ నెవి డునూ ప్రవరింాచడు. అవారసామసకాాముడైన్ రర్మాతమ  

జగతయ ృషిటయంద్ధమియు ప్రయోజన్ము లేకుండుట చేత న్తడు జగతక ర్ ాకాజాలడు.  

।।ూ.।।ల్లకవతాు లీలాక్యవలా  ।।2-1-33।। 

ల్లక్వత్- ల్లక్మున్ంద వలెనే 

లీలాకైవలా మ్- సృషిట లీలామాప్త ప్రయోజన్మే (క్లిగన్ద్వ) 
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తు- అంద వలన్ పూరి్ రక్షము అయుక్మాు 

ప్రయోజన్ ర్హితముగనే అథవా లీలా మాప్త ప్రయోజన్ముగనే ల్లక్మున్ ప్కీడాదలు జరుగు 

రన్న వి. అట్ల ోరర్మాతమ  కూడ ప్కీడామాప్తముగనే జగతయ ృషాట ా దలను నిరి్ హింరను 

।।ూ.।।వై మా  నైరఘృణేా  న సాపేక్షతి్త త్ తథా హి దరశ య ।।2-1-

34।। 

స్యపేక్షతి్త త్- జీవుల ధర్తమ ధర్మ ముల అపేక్ష యుండుట వలన్ 

వైషమా నైర్ఘృణేా - రక్షపాతము, కారుణా ము 

న్- ప్బహమ మున్కు లేవు 

తథా హి- అట్ల ోక్దా 

దర్శ యతి- ప్ుతి చెపుర రన్న ద్వ 

ఈ విషమ సృషిటక్త సృజింరబడ్న్ ఆ యా ప్పాణుల సుక్ృత, దషక ృతరూరక్ర్మ లే కార్ణములు గాని 

రర్మాతమ  రక్షపాత, కారుణా ములు కావు 

।।ూ. ।।న కరాణ విభ్యగాద్వ  చ్ఛత్ నానాద్వతి్త దురరదా ే 

చ్ఛణా రలభా ే చ।।2-1-35।। 

అవిభ్గాత్- సృషిటక్త పూరి్ ము చిదచిది్వ భ్గము లేక్ పోవుట వలన్ విషమ సృషిటక్త కార్ణమగు క్ర్మ  

న్-లేద 

ఇతి చేత్- ఇటనోిన్ 

న్- అద్వ సరి కాద 

అనాద్వతి్త త్- జీవులును వారి క్ర్మ లును అనాదలగుట వలన్ 

అవిభ్గిః- విభ్గము లేక్పోవుట  

ఉరరదా తే- ఏర్ర డురన్న ద్వ 

ఉరలభా తే చ- ప్రమాణసిదమిును అగురన్న ద్వ 

సృషిటక్త పూరి్ ము చిదచిది్వ భ్గము లేక్ పోవుటచే విషమసృషిటక్త కార్ణమగు క్ర్మ ము అపుడు 

లేదన్న చో అద్వ సరి కాద. జీవులు, వారి క్ర్మ ములును అనాదలు. అటగోుచో నామరూరవిభ్గము 

లేక్పోవుట యుక్మాైన్ద్వయును, ప్రమాణసిదమిును (ప్ుతిప్పోక్మాును) అగును.  
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।।ూ.।।ంరి ధరోణ రరేాశచ ।।2-1-36।। 

సరి్ ధరోమ రరతేిాః చ- సమస ాధర్మ ములును ఉరరన్న ములగుట వలన్ (ప్బహమ మే జగత్తక ర్ణము) 

జగత్తక ర్ణవసాువున్కు ముఖా్ ముగా ఉండవలసిన్ ధర్మ ములనిన యును ప్బహమ మున్కు క్లవు 

క్నుక్ ప్బహమ మే జగత్తక ర్ణము 

ఎవి ర్మన్ను ఏద్న్ కార్ా మును చేయవలెన్నిన్ దానివలన్ వానిక్త ఒక్ ప్రయోజన్ముండవలెను. కాని, 

అవారసామసకాాముడైన్ రర్మాతమ కు జగతయ ృషిట చేయుట వలన్ ఏమి ప్రయోజన్ము(ఉండద). 

క్నుక్, ప్రయోజన్ము లేని జగతయ ృషాట యా దలను రర్మాతమ  నిరి్ హింరటకు అవకాశ్ము లేద. 

తన్కు గాక్, ఇతర్ జీవులకు ఏమైన్ను ప్రయోజన్ము క్లుగరన్న దా యనిన్, ఈ ల్లక్మున్ 

దిఃఖ్ములను ఇచెచ డ్ జగతయ ృషిటని రర్మకారుణికుడైన్ రర్మాతమ  చేయుట అసమంజసమైన్ద్వగా 

తోరను. ఇటో్ల తన్కు గాని, ఇతర్ జీవులకు గాని నిప్షర యోజన్మైన్ జగతయ ృషాట ా దలను రర్మాతమ  

చేయున్ని చెపుర ట కుదర్ద. క్నుక్ రర్మాతమ యే జగత్తక ర్ణమని చెపుర ట కుదర్ద అని 

పూరి్ రక్షము.  

దద్వ త్తము- 

ల్లక్మున్ంద, లీలామాప్తప్రయోజన్మున్క్త ప్కీడాదలు జరుగురన్న వి. అట్ల ో ప్బహమ ము కూడ ఏ 

ప్రయోజన్మును తన్కు ఆశింరక్యే క్తవలము లీలకై జగతయ ృషాట ా ద్వక్ము చేయురండును.  

అటో్ల, సరి్ శ్క్త ా సంరనున డు, సరి్ జుశడు అయిన్ రర్మాతమ  జగత్తక ర్ణమగు రక్షమున్ కందరిని 

సుఖ్ముల న్నుభవింర ద్ధవతలుగను, మఱి కందరిని దిఃఖ్ముల న్నుభవింర న్ర్క్ల్లక్ 

వాసులుగను, కంత మంద్వని ధన్వంతులుగను, కంతమంద్వని దరిప్దలుగను ఇ టో్ల సృషిటంరట ఆ 

రర్మాతమ  యొక్క  రక్షపాత బుద్వయిును, దయావిహీన్తి మును తెలుర ను క్దా యనిన్, అటో్ల కాక్, 

జీవులందరూ వారి, వారి క్ర్మ లను బటిట ఆ యా శ్ర్ణర్ముల సృజింరబడ్, సుఖ్, దిఃఖ్యనుభవమును 

పందరనాన రు. ఇంద రర్మాతమ  రక్షపాతబుద్వ ి గాని, నిర్యాతి ము గాని తలంరటకు 

అవకాశ్ము లేద అని సమాధ్యన్ము.  

కాని, సృషిటక్త పూరి్ ము “సద్ధవ సోమా  ఇదమప్గ ఆసీత్”(ఛం.ఉ. 6-2-1) అని చెరర బడ్న్టో్ల 

రర్ప్బహమ ము తరర  జీవులు గాని వారి క్ర్మ లు గాని ఉండుటకు అవకాశ్ము లేద క్దా, అట్ెనో్ 

సృషాట ా ద్వల్ల క్ర్మ  లేకున్న ను, జీవులకు ఆయా సుఖ్, దిఃఖ్ములు వారి వారి క్ర్మ లన్నుసరించి 

ప్పాపింారరన్న వి అని చెపుర ట సమంజసము కాద క్దా యనిన్, దానిక్త సమాధ్యన్ము- 

జీవులు ఎటో్ల అనాదల్ల, వారి పుణా పారములును అటో్ల అనాదలే యగును. 

కావున్నే ప్ుతి “నితోా  నితా్త నామ్ చేతన్శేచ తనానామ్...విదధ్యతి కామాన్” (శేి .ఉ. 6-13) అన్గా 

నితాు లైన్ చేతనుల క్తరిక్లను నితాు డును, రర్మ చేతనుడును అయిన్ రర్మాతమ  తీరుచ ను” అని 

చెరర బడ్న్ద్వ. సృషిటక్త పూరి్ ము నామరూర విభ్గము లేన్ందన్ “సద్ధవ” అని సత్ ఒక్క టియే 

ఉన్న టో్ల చెరర బడ్న్ద్వ తరర  వాసవామున్కు ఆ దశ్ యందను జీవులు, వారి క్ర్మ లు, ప్రక్ృతి- ఇవి 
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యనిన యును సూక్షమ రూరమున్ రర్మాతమ తో అరృథక్తయ ితిల్ల క్లిసి యుండున్నియే 

ఉరనిషదర్థము.  

ఇటో్ల కాకున్న   

1. ప్రళయకాలమున్ జీవుడు లయము చెందన్పుర డు అతడు చేసిన్ క్ర్మ లనిన యూ 

ఫలమునీయక్నే న్శించవలెను.  

2. సృషిట కాలమున్ జీవునిక్త ఆతడు చేయని క్ర్మ కు ఫలము క్లుగవలెను.  

ఈ రండును సంభవించక్, అనాద్వ అయిన్ జీవుల వలె వారి క్ర్మ లు కూడ అనాదలే యగును. ఈ 

విషయమే “ధ్యత్త యథా పూరి్ మక్లర యన్”(త్య. నా.1-14) రర్మాతమ  వెనుక్టి క్లర మున్ంద 

వలెనే సృజించెను మున్న గు ప్ుతులల్ల చెరర బడ్న్ద్వ. క్నుక్ అనాద్వ అయిన్ జీవక్ర్మ లను 

అనుసరించి సృషిట చేయబడును క్నుక్, ఇచచ ట రర్మాతమ  రక్షపాత, నిర్యాల వలన్ ఇటో్ల 

జరుగున్ని చెపుర టకు త్తవులేద 

ఇటో్ల ప్రధ్యన్ము, రర్మాణువు మొదలైన్వి జగత్తక ర్ణము అని చెపుర టచేత అనేక్ అనురరతాులు 

సంభవింరన్నియూ, అటో్ల గాక్, రర్ప్బహమ మే జగత్తక ర్ణ వసాువు అను ప్రతిపాదన్మున్,  

రర్ప్బహమ ము జగత్తక ర్ణతి మున్కు వలయు ధర్మ ములనిన యును క్లిగ యుండుట వలన్ 

సర్ి సమంజసముగను, యుక్తయాుక్మాుగను, ప్ుతిప్పోక్మాుగను యుండున్నియూ నిరూపితమైన్ద్వ.  

క్నుక్, ఇవిి ధముగా రర్ప్బహమ మే జగత్తక ర్ణమని ఈ అధిక్ర్ణమున్ నిషక రి షంచబడ్న్ద్వ. 

SLOKA-172: ఆత్తణ రథత్ విశి ంృషిటిః కథమపి ంతత్తవార ారమంా  న సాా త్ 

172. ఆత్తణ రథత్ విశి ంృషిటిః కథమపి ంతత్తవార ారమంా  న సాా త్ 

రరుఖాా ద్ుిఃఖ ంృషిటరా  భవ  న చ సా ంరి శక్తశాిచ క్తత్్త । 

ంరి జఞస్ా ి తణ తృరంాదా్వమ న జగష హేతురితా న  ద్యదా   

లీలాసౌ ల్లకవత్ సాా దభిమత ంమయే దద్వ త సిాా ర ారమిః।। 

విశి్ సృషిటిః- ఈ జగతాు సృషిటయు 

సతత్తవార ా కామసా - సరి్ ద్ధశ్, సర్ి కాల, సరి్త వసథల యందనుఅవార ా సమస ా కాముడైన్ 

ఈశి్ రునిక్త  

ఆత్తమ ర్ థమ్ క్థమపి  న్ సా్య త్- తన్ ప్రయోజన్మున్కై ఏమియూ లేద 

కారుణాా త్- క్ృరయే కార్ణముగ జగతాు సృషిట అని చెపిర న్  

దిఃఖ్సృషిటిః న్ భవతి- నానా విధమైన్ దఖ్ములకు కార్ణమైన్ సృషిటయు యుక్మాు కాద 
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ఆత్తమ ర్ థమ్- ఈశి్ రుడు సమస ా కామములను పంద్వ యుండుట వలన్ తన్కై జగతాును 

సృజించన్క్క ర్లేద. దయ చేతనే సృజించెన్నిన్ అంతయు సుఖ్క్ర్ముగనే చేయవలసి 

యుండును. కాని అటో్ల యుండద 

స్య- దిఃఖ్రూరమైన్ ఈ జగతయ ృషిటయు  

సరి్ శ్క్తిాః- సరి్ శ్కాుడైన్ రర్మాతమ కు  

న్ చిక్తత్తయ - భవరోగము యొక్క  ప్రతి ప్క్తయయును కాద 

తత్- ఆ కార్ణము చేత 

సి్య తమ  తృరిాః- రర్మాన్ంద రూరమైన్ తన్ ఆత్తమ నుభవము వలన్ తృపాుడైన్ నాతడును 

సరి్ జశిః- సి తిః సరి్ మును తెలిసిన్వాడును 

జగతోన్ హేతుిః- ఈ వివిధ విచిప్తమైన్ జగతాున్కు కార్ణమైన్ వాడును 

ఇతి- ఈ విధముగా 

ఇహ- ఈ జగత్తక ర్ణము యొక్క  విషయమున్  

అంధ చోదా మ్- చేయబడు ఆక్షేరణయు, విషయ వివేచన్ను లేని అంధుడు చేయు ఆక్షేరమైన్ద్వ 

అసౌ- ఈ పైన్ చెరర బడ్న్ జగతయ ృషిటయు  

ల్లక్వత్- ల్లక్మున్ కాన్ర డు సరి్ సమృదమిైన్ స్యరి్ భౌముడు రరిపూరీుడే అయిన్నూ బంతి ఆట 

మొదలైన్ ప్కీడల యంద అని్ యింర విధమున్ 

లీలాసా్య త్- రర్మాతమ  లీలావాా పార్మగును 

అభిమతసమయే- ఏయే కాలములల్ల అభిమతమగుో ఆ కాలములల్ల 

సిద్వతిిః- తన్కు అభిమతమైన్వి పందట వలన్ 

ఆరకాామిః- అవార ాసమసకాాముడు అని చెరర బడును 

ఈ శో్చక్మున్ రర్మాతమ  ఈ జగతయ ృషిటని చేయుటకు కార్ణమెద్వయాో విచ్ఛరించబడు రన్న ద్వ. ఈ 

జగతయ ృషిట వలన్ సరి్ ద్ధశ్, సర్ి కాల, సరి్త వసథల యంద అవార ాసమస ాకాముడైన్ ఈశి్ రునిక్త ఎటిట 

ప్రయోజన్మును లేద. అటో్ల గాక్, జగజీవిర్తశి యంద రర్మాతమ కు గల క్ృరయే దీనిక్త కార్ణమని 

చెపుర దమనిన్, ఈ సంస్యర్ము సర్ి విధదిఃఖ్భ్జన్మైన్ందన్, జీవులను ఈ దిఃఖ్ స్యగర్మున్ 

ప్తోసివేయుటకు రర్మాతమ  క్ృరయు కార్ణము కానేర్ద. అంతియ(గాక్, ఈ సృషిట భవరోగమున్కు 

చిక్తతయ  యని కూడ చెరర జాలము. రర్మాన్ందసి రూపుడును, రర్మాన్ందగుణకుడునునైన్ 

రర్మాతమ  ఈ జగతయ ృషిట గావింరటకు ఎటిట ప్రయోజన్మును లేన్ందన్ రర్మాతమ యే ఈ 
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జగతయ ృషాట ా దలు చేయురన్న టో్ల చెరర జాలము అను సంశ్యమున్కు ప్రతాు తరా్మింద 

చెరర బడురన్న ద్వ. 

ఇటిట ఆక్షేరణము విషయవివేచన్ము లేని బుద్వహిీనుల అభిప్పాయము. స్యరి్ భౌముడైన్ను, బంతి 

ఆట మొదలైన్ ఆటలల్ల అని్ యింరకనుట మన్ము ల్లక్మున్ చూరరందము. అటిట 

ఆటలలయంద ప్రవరింారట వలన్ ఆ స్యరి్ భౌమునిక్త లీలామాప్త ప్రయోజన్మే యుండును. 

అట్ల ో ఈ జగతయ ృషాట ా దలును రర్మాతమ కు లీలామాప్త ప్రయోజన్మున్క్త యగున్నుటల్ల ఎటిట 

అనురరతియాును లేద. 

SLOKA-173: విశి త్ దుిఃఖైకత్తనత్ వి మమపి ంద్వ పురిణ మాణంా  లీలా 

173. విశి త్ దుిఃఖైకత్తనత్ వి మమపి ంద్వ పురిణ మాణంా  లీలా 

ంత్జయేత్తంమత్జప్కమత ఇ  భవేపాు రయ్ తి్త ద్వదో ిః। 

మైవత్ బీజత్కురాద్వ ప్కమవి మభవానాద్వ కర్మణ ఘభ్యజ  

జీవానాత్ సౌ  తతాతఫ లమి  కరుఖాసామా యోరప్రబుఖాత్।। 

విశి్ మ్- జగతాు 

దిఃఖైక్త్తన్మ్- దిఃఖ్మున్కు ఆసర దముగా ఉండుట వలన్  

విషమమపి- అనేక్ విధములుగా వైషమా ములను క్లిగ యుండుట వలన్ను 

సదా- అనిన  కాలములందను 

నిరిమ మాణసా - జగతాును సృజించిన్ రర్మాతమ  

లీలా- జగతయ ృషిటక్త ఫలమైన్ ప్కీడయు 

అసమంజ ప్క్మతిః- అసమంజసుడను సగర్ పుప్తుని హింస్యవిహార్మున్కు సమాన్ముగా 

సంజాయేత- రరిణమింరను 

నిర్యాతి్త ద్వదోషో భవేత్- ఈశి్ రునిక్త నిర్యాతి ము, రక్షపాతము మొదలైన్ దోషములు 

సంభవింరను. వైషమా ముతో ఎలపోుర డును వరింారచూ, దిఃఖ్మునే క్లిగంర వాడు ఎటో్ల 

దయాళ్ళవు అగును అని భ్వము.  

ఇతి భవేత్- అని సంద్ధహించిన్ 

మైవమ్- అద్వ అయుక్మాు 
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బీజాంకుర్తద్వప్క్మ- పూరి్ బీజమునుండ్ ఉతరాోతరా్మైన్ అంకుర్ము ఆ మొలక్ నుండ్ బీజము 

అని ప్రప్క్తయ ర్ణతిల్ల  

విషమభవ అనాద్వ క్ర్మమ ఘ భ్జామ్- అతా ంత విషమమైన్ద్వయూ, ఆద్వ లేనిద్వయూ అయిన్ 

క్ర్మ ప్రవాహసంబంధమును పంద్వన్ 

జీవానామ్- జీవులకు 

తతతా్ ఫలమ్- ఆ యా జీవులు చేసిన్ క్ర్మ ను అనుసరించి సుఖ్యతుమ నిగో, దిఃఖ్యతుమ నిగో వాటి 

ఫలము రర్మాతమ  ప్రస్యద్వంరను 

ఇతి- ఈ విధముగా నిరి్త హము చేయుట వలన్ 

క్రుణాస్యమా యోిః- రర్మాతమ  యొక్క  కారుణా ము మఱియు సర్ి సమభ్వములకు  

ఆప్రమాణాత్- హాని లేదా అభ్వము క్లుగట యను పైన్ చెరర బడ్న్ దోషములు సంభవించవు 

ఈ జగతాు సక్లదిఃఖ్ములకు ఆప్శ్యమైన్ద్వ. ఇంద కందరు ధన్వంతులుగను, కందరు 

నిరుపేదలుగను, కందరు రోగప్గసుథలుగను, కంతమంద్వ ద్ధవతలుగను, కంతమంద్వ 

మనుషుా లుగను ఇటో్ల అనేక్ విధములుగా జనిమ ంరరందరు. ఇటిట దిఃఖ్భ్జన్మైన్ జగతాును 

సృజించి, అంద రక్షపాతముతో కందర్కు సుఖ్ములను, దిఃఖ్ములను రర్మాతమ  క్లిగంరను. 

ఇటిట నిరి్త హము తన్ ప్కీడ కఱకై స్యటి జనులను హింసింర సగర్పుప్తుడైన్ అసమంజసుని 

ప్రవృతి ావలె కాన్ర డును. ఇటో్ల నిర్యాయును, రక్షపాతమును చూపు రర్ప్బహమ మును దయాళ్ళవు 

అని ఎటో్ల భ్వించన్గును, అని శ్ంక్తంచిన్ అద్వ అయుక్మాు. బీజాంకుర్నాా యమున్, అన్గా 

పూరి్ బీజమునుండ్ మొలక్ జనింర విధముగా, అనాద్వ అయిన్ క్ర్మ ప్రవాహసంబంధము వలన్నే, 

అన్గా ఆయా జీవులు పూరి్  జన్మ లల్ల చేసికనిన్ క్ర్మ ల వలన్నే ఆయా జీవులకు అటిట ఫలములు 

లభింరను. ఈ క్ర్మ లు, వాని ఫలములు కూడ అనాద్వ అగుట వలన్, ఇచచ ట రర్మాతమ  

కారుణా మున్కు, సమదృషిటక్త ఎటిట హానియును సంభవించవు. అన్గా రర్మాతమ  నిర్యా, రక్షపాతము 

వంటి ఎటిట దోషములు లేనివాడు అని సిద్వంిరరన్న ద్వ. 

SLOKA-174: దృ టనాా యేన విశి ప్రజనక చిదచితాతిా  భేదప్రకృోపా్త 

174. దృ టనాా యేన విశి ప్రజనక చిదచితాతాి  భేదప్రకృోపా్త 

సి్య  టప్రతా రి థ ధరోణ రనయన పుయతవాా పి ావైయా కులీసాా త్। 

అతా త్త్తదృ టమరథత్ భణితుమధికృత్తత్ శాస్తంతాిః ంరి కరాుిః 

దదౌ  బాధ్యదా నరహప్రమి రరవతీ ంరి ధరోణ రర ాిః।। 

దృషటనాా యేన్- ప్రతా క్షముగా కాన్ర డు ఘటము, రటము మొదలైన్ కారా్ ము క్లుగటకు కార్ణమైన్ 

కుమమ రి, మటిట ముద,ా మొదలైన్ నాా యమును అనుసరించి 
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విశి్  ప్రజన్క్ చిదచితతాాి  భేద ప్రక్ృోపా్త- జగతాున్కు కార్ణమని క్ంటిక్త కాన్ర డకుండా ఉండు 

నిమిత ా ఉపాదాన్ కార్ణమైన్ను, చేతనాచేతన్ విశిషటమైన్ రర్మాతమ  చేత కాని, ప్రధ్యన్ము అట్ల ో

రర్మాణువు మొదలైన్ తతాి విశేషము యొక్క  క్లర న్ను అనుమాన్ము చేత చేసిన్పుర డు 

రి షట ప్రతా రి థనామ్- తమకు అభిమతమైన్ విభుతి ము, నితా తి ము మొదలైన్ ధర్మ ములను  

ఉరన్యనే నియత- ఆ యా ధరుమ ల యంద అని్ యించి, నియమింరట యంద 

వాా పి ావైయాకులీసా్య త్- ల్లక్మున్ కాన్ర డు స్యమానా్  వాా పి ానియమము వా భిచరితమగును. అన్గా 

తమకు అభిమతము కాని భ్వము ఫలింరను. జగతాు సరి్ జుశడు కాని వాని వలన్ క్లుగున్ని 

అనిన్టగోును. రర్మాణువుల వలన్ అయిన్నూ ఘటము మొదలైన్వి స్యవయవమగుట వలన్ 

స్యవయవతి ము వలన్నే అందవలన్ ఆ ర్ణతి చేయుట యుక్మాగును 

అతా ంత అదృషటమర్ థమ్- సరి్త తమ నా ఇంప్ద్వయములకు గోచరించక్ యున్న  విషయమును 

భణితుమ్ అధిక్ృత్తత్- ప్రతిపాద్వంరటకు ప్పారమాైన్ అధికార్ము గల  

శాత్రసతాిః- వేదరూరమైన్ శాత్రసమాు వలన్ 

సరి్ క్రాుిః- విశి్ మును సృజింర రర్మాతమ   

సిదిౌ- సిద్వయిు సంభవింరన్పుడు 

బాధ్యదా న్ర్హప్రమితి రర్రతీ- బాధ మొదలైన్ దోషములు సంభవింర అవకాశ్ము లేని 

శాత్రసజానా్ మైన్ ప్రమకు (యథార్థజాశ న్మున్కు) అధీన్మై 

సర్ి ధరోమ రరతిిాః- రర్మాతమ  కార్ణతి మున్కు ఉరయుక్మాైన్ నిమితతాి ము, ఉపాదాన్తి ము, 

సరి్ జశతి ము, సరి్ శ్క్తతాి ము, నిర్వయతి ము మొదలైన్ అనిన  ధర్మ ముల ఉరరతియాు 

సిద్వంిరను 

ల్లక్మున్ కాన్ర డు ఘట, రటాద్వ కారా్ ములు క్లుగటకు నిమితాోపాదాన్ కార్ణముల ఆవశా్ క్తను 

అనుసరించి, ఈ సమస ా జగతాున్కు కూడ అటిట కార్ణము ఆవశా్ క్మని అనుమాన్ ప్రమాణముచే 

ఊహింరన్గును. కాని, అటిట కార్ణము చేతనాచేతన్విశిషటమైన్ రర్మాతమ యా, లేక్ ప్రధ్యన్ము లేక్ 

రర్మాణువుల వంటి తతాి విశేషములా అని అనుమాన్ము చేసిన్పుర డు, విభుతి , నితా తి్త ద్వ 

ధర్మ ములను ఆయా ధరుమ ల యంద అని్ యించి నిర్యీింరట యంద, రర్మాణు, ప్రధ్యనాద్వ 

తతాి విశేషముల విషయమున్ ల్లక్మున్ కాన్ర డు స్యమానా్  వాా పినాియమము వా భిచరితమగును. 

అన్గా, జగతాు సరి్ జశతి ము లేని తతాి విశేషముచే సృజించబడ్న్టగోును. రర్మాణువులే 

జగత్తక ర్ణమని చెపుర టకు కూడ, ఘటాద్వ రదార్థములనిన యు స్యవయవమగుట వలన్ 

స్యవయవతి ము వలన్నే అటిట కారా్ ము సిద్వంిచగలద అనిన్టో్ల తెలియును క్నుక్ ఆ విధముగా 

నిర్యీింరటకు కుదర్ద.  

క్నుక్, ఇంప్ద్వయములకు గోచరించని, అన్గా ఇంప్ద్వయాతీతమైన్ విషయమున్, ప్రతా క్ష, 

అనుమాన్ము వలన్ కాక్, వేదరూరమైన్ శాత్రసమాునే ప్రమాణముగా సీి క్రింరన్గును. (ఈ విషయము 
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వెనుక్ శాత్రసయాోనితి్త ధిక్ర్ణాదలల్ల వివరింరబడ్న్ద్వ). జగత్తక ర్ణతి  నిర్యీ విషయమున్, 

ప్భమ, ప్రమాదము, అశ్క్త,ా బాధ మున్న గు దోషములు లేక్ యథార్థజాశ న్మును తెలుర  

ప్ుతా నుస్యర్ముగా, రర్మాతమ  కార్ణతి మును ప్రతిపాద్వంర నిమితతాి ము, ఉపాదాన్తి ము, 

సర్ి  జశతి ము, సరి్ శ్క్తతిా ము, నిర్వయతి ము మొదలైన్ సమసధార్మ ములును రర్మాతమ  యంద 

నిరాోషముగా ఉరపాద్వంర బడుట వలన్ రర్మాతమ యే జగత్తక ర్ణుడనియు, రర్మాణు, 

ప్రధ్యనాదలకు అటిట జగత్తక ర్ణతి ము అసంభవమనియు సిద్వంిరరన్న ద్వ. 

ఇటో్ల ఈ శో్చక్మున్ జగతాున్ంద కాన్ర డు విధమును బటిట మన్ము  జగత్తక ర్ణమును 

ఊహించెదమని ప్రయతిన ంచిన్, అందవలన్ ఇషట సిద్వ ి క్లుగద. నిరాుషటమైన్ వేదముల 

ఉరద్ధశ్మున్కు అనుగుణముగా జగత్తక ర్ణతి మును అంగీకారింరట చేత అనిన  దోషములు 

రరిహార్మగున్ను విషయము నిరూపించబడ్న్ద్వ. 

ఇంతటితో ప్రయోజన్వతి్త ధిక్ర్ణము ముగిసిన్ద్వ 

SLOKA-175: సాత్ఖా ంణ ృత్తా  విరోధ్యత్ విధిమత విమేిః రరా  

వైరూరా షఽదణ న్ 

175. సాత్ఖా ంణ ృత్తా  విరోధ్యత్ విధిమత విమేిః రరా  

వైరూరా షఽదణ న్ 

ఏరరాథ నేక తత్ప్షద్వత విమతతయా ద్ధమభోగావియురాా । 

రరాో పాద్వనభేద్వత్ ంి హిత విమ తిః రరకసా్థమబునేిః 

కృత్్త త్శాదాో మబాధ్యత్ కృ విఫలతయాణా  థతత్ 

ప్రతా విధా త్।। 

స్యంఖా్ సమ ృతా్త  విరోధ్యత్- వేదాంత వాక్ా ములకు క్పిల సమ ృతి వలన్ విరోధము క్లుగట వలన్ 

విధిమత విహతేిః- హిర్ణా గరుభ నిక్త సమమ తమైన్ యోగ శాత్రసవాిరోధము వలన్ను 

కారా్  వైరూరా తిః- సృజా మైన్ జగతాున్కు ప్సషట అయిన్ రర్మాతమ  క్న్న  విలక్షణమైన్ కార్ణము 

అసిమ న్- జగత్తక ర్ణమైన్ ప్బహమ ము న్ంద 

ఏకార్తథ నేక్తంప్తోద్వత విహతతయా - సమాన్మైన్ అభిప్పాయములున్న  అనేక్ దర్శ న్ముల యంద 

చెరర బడ్న్ అర్ థములకు విరోధమైన్ అర్ థములను పందట వలన్  

ద్ధహభోగా వియుకాాా - శ్ర్ణర్ సంబంధమున్కు అధీన్మైన్ సుఖ్దిఃఖ్ముల అనుభవము సర్ి శ్ర్ణరి 

అయిన్ ఈశి్ రునిక్త క్లుగన్ందన్ 

కారాో పాదాన్భేదాత్- కారా్ ము మఱియు కార్ణములకు సి రూరమున్ భేదమున్న నూ  
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సి హిత విహతితిః- జీవునిక్ంటె వేరు కాని ప్బహమ ము నుండ్ దిఃఖ్మయమైన్ జగతాు సృషిట యనిన్, 

తన్ హితమున్కు త్తనే విఘాతమును క్లిగింరకనుట అగుట వలన్ 

కార్క్సాోమహానేిః- కారోా త్తర దన్ చేయుటకు శ్ క్త ా క్లిగన్నూ ఆవశా్ క్మైన్ ఉరక్ర్ణములు లేకున్న  

కారా్ ము చేయ స్యధా ము కాద అనుట వలన్నూ 

క్ృత్తయ న ంశాదాో హ బాధ్యత్- ప్బహమ ము పూర్మీుగా జగతాు అయ్యా నా లేక్ తదంశ్ మాప్తమే అయిన్దా 

అను రండు రక్షములనూ దోషములుండుట చేతను 

క్ృతి విఫలతయాపి- రర్మాతమ కు జగదిా ా పార్ము వలన్ ఎటిట ప్రయోజన్మును లేద అను 

కార్ణము చేతను 

ఉతిథతమ్- రర్మాతమ  జగత్తక ర్ణము కాద అను పూరి్ రక్షమును 

ప్రతా విధా త్- సూప్తకారులు నిర్తక్రించిరి 

వేదాంత వాక్ా ములకు క్పిల సమ ృతి వలన్ విరోధము క్లుగట వలన్ను(ఇద్వ సమ ృతా ధిక్ర్ణ 

స్యర్తంశ్ము), హిర్ణా గరుభ నిక్త సమమ తమైన్ యోగ శాత్రసవాిరోధము వలన్ను(ఇద్వ 

యోగప్రతా క్ ాా ధిక్ర్ణ స్యర్తంశ్ము), సృజా మైన్ జగతాున్కు ప్సషట అయిన్ రర్మాతమ  క్న్న  

విలక్షణమైన్ కార్ణమున్ను(ఇద్వ విలక్షణతి్త ధిక్ర్ణ స్యర్తంశ్ము),  

జగత్తక ర్ణమైన్ ప్బహమ ము న్ంద 

సమాన్మైన్ అభిప్పాయములున్న  అనేక్ దర్శ న్ముల యంద చెరర బడ్న్ అర్ థములకు విరోధమైన్ 

అర్ థములను పందట వలన్ను (ఇద్వ శి షాటరరిప్గహాధిక్ర్ణ స్యర్తంశ్ము),  

శ్ర్ణర్ సంబంధమున్కు అధీన్మైన్ సుఖ్దిఃఖ్ముల అనుభవము సర్ి శ్ర్ణరి అయిన్ ఈశి్ రునిక్త 

క్లుగన్ందన్ను(ఇద్వ భోత్రకాారతా్త ధిక్ర్ణ స్యర్తంశ్ము),  

కారా్ ము మఱియు కార్ణములకు సి రూరమున్ భేదముండుట వలన్నూ(ఇద్వ ఆర్ంభణాధిక్ర్ణ 

స్యర్తంశ్ము),   

జీవునిక్ంటె వేరు కాని ప్బహమ ము నుండ్ దిఃఖ్మయమైన్ జగతాు సృషిట యనుట వలన్ను తన్ 

హితమున్కు త్తనే విఘాతమును క్లిగింరకనుట అగుట వలన్ను(ఇతర్ వా రద్ధశాధిక్ర్ణ 

స్యర్తంశ్ము), 

కారోా త్తర దన్ చేయుటకు శ్క్త ా క్లిగన్నూ ఆవశా్ క్మైన్ ఉరక్ర్ణములు లేకున్న  కారా్ ము చేయ 

స్యధా ము కాద అనుట వలన్నూ(ఇద్వ ఉర సంహార్దర్శ నాధిక్ర్ణ స్యర్తంశ్ము), ప్బహమ ము 

పూర్మీుగా జగతాు అయ్యా నా లేక్ తదంశ్ మాప్తమే అయిన్దా అను రండు రక్షములనూ 

దోషములుండుట చేతను(క్ృతయ న ప్రసక్ ాా ధిక్ర్ణ స్యర్తంశ్ము), రర్మాతమ కు జగదిా ా పార్ము వలన్ 

ఎటిట ప్రయోజన్మును లేద అను కార్ణము చేతను(ఇద్వ ప్రయోజన్వతి్త ధిక్ర్ణ స్యర్తంశ్ము), 

రర్మాతమ  జగత్తక ర్ణము కాద అను పూరి్ రక్షమును సూప్తకారులు నిర్తక్రించిరి.  
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ఇటో్ల ఈ శో్చక్మున్ ఈ ది్వ తీయాధ్యా యప్రథమపాద స్యర్తంశ్మును ీ ధమాన్ ద్ధశికులు 

ప్రస్యద్వంరరనాన రు. 

ఇంతటితో ది్వ తీయాధా్య యమున్ంద ప్రథమ పాదము ముగిసిన్ద్వ 

అధిక్ర్ణస్యర్తవళి 

ద్వి తీయాధ్యా యము ద్వి తీయపాదము 

SLOKA-176: బాధ్యభ్యవాదకత్పే దథతర  పుగణ ప్హ్మణ హేతుతి  వాద్ధ 

176. బాధ్యభ్యవాదకత్పే దథతర  పుగణ ప్హ్మణ హేతుతి  వాద్ధ 

భూయిః క్తత్ వీతరాగో వద  రరరర్ణవాదమప్ేతా యుక ా। 

ప్రతా తప్పాచా నైక ప్ర ంమయభవనణ త్ద ంత్ద్ధమశానాా్్త  

తులా తి ప్భ్యపు ాదద్వ  ప్రకరణ ంమత్త తరత పాద్ధన వారాా ।। 

నిగమే- వేదాంతములంద ఉదోఘషితములైన్ రర్ప్బహమ మే జగత్తక ర్ణమను సిదిాంతము 

బాధ్యభ్వాత్- విరోధములనిన యూ రరిహార్మగుటకు 

అక్ంపేసిథతరతి- అవిచ్ఛలా మై, సుదృఢముగా స్యథ పింరటకు  

భూయిః- మఱియొక్ స్యరి ఇచచ ట 

వీతర్తగిః- ఖా్య తి మొదలైన్వాటి యంద విర్కాులైన్, వీతర్తగులైన్ 

సూప్తకార్ిః- సూప్తకారులు 

అప్త- ఈ రండవ పాదమున్ంద 

క్తమ్- ఏ ప్రయోజన్మున్కై 

రర్రర్ణవాదం వదతి- ఇతర్ సిదిాంతములను చెప్పర డువారి విషయమున్ దూషించెదరు 

ఇతి- ఇటో్ల ఆశ్ంక్తంరట  

అయుక్మా్- అయుక్మాు 

ప్రఖా్య త్యిః ప్పాచైచ ా ిః- అనాద్వగా సిదమిైన్ద్వయూ, ప్రఖా్య తమైన్ద్వయూ అయిన్  

నైకైిః- బహుప్రకార్మైన్ 
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ప్రతిసమయైిః- వేదాంతమున్కు విరుదమిైన్ సిదిాంతములచే 

భవతిః- క్లిగన్ 

మందసంద్ధహ శాంత్యా ిః- మంద బుదిల సంద్ధహముల రరిహార్మున్కు “వేదాంత సిదిాంతము 

ప్రమాణమో, స్యంఖా్  సిదిాంతము ప్రమాణమో అను సంశ్యముల రరిహార్ము కఱకు 

ఆర్ంభించబడ్న్ద్వ 

తులా తి  ప్భ్నిసాిదిాప్రక్ర్ణ సమత్త- ఇతర్ సిదిాంతములు వేదాంతముతో సమమైన్ 

ప్పామాణా తను క్లవి యను ప్భ్నితాో యుండు “సప్తర తిరక్షము” యొక్క  సంద్ధహములు 

తర్క పాద్ధన్- రండవ అధ్యా యము యొక్క  రండవ పాదమున్ంద 

వార్తా - రరిహరించబడ్న్ద్వ. ఈ విధముగా తర్క పాదార్ంభము సఫలమైన్ద్వ 

ఈ ప్గంథముయొక్క  రండవ అధ్యా యపు రండవ పాదమును తర్క పాదమని అందరు. ఈ శో్చక్మున్ 

ఈ పాదపు స్యఫలా తను ీ ధమాన్ ద్ధశికులు వివరింరరనాన రు.  

మొదటి పాదమున్ రర్ప్బహమ మే కార్ణతతాి మని నిషక రి షంచిన్ పిదర, ఈ రండవ పాదమున్ 

మర్ల, ఇతర్ సిదిాంతములను దూషించి తమ సిదిాంతస్యథ రన్ము సూప్తకారులు ఏల 

చేయురనాన రు అను సంద్ధహమున్కు ఇంద సమాధ్యన్ము చెపుర రనాన రు.  

ఈ పాదమున్, ఎటిట ప్రతిఫలాపేక్షయును లేక్ వీతర్తగులైన్ సూప్తకారులైన్ ీ ధమాన్ బాదర్తయణులు 

క్తవలము  చేతోజీవిన్మున్కై వేదాంతములంద ఉదోఘషితములైన్టిట రర్ప్బహమ మే 

జగత్తక ర్ణమను సిదిాంతము తది్వ రోధములనిన యూ రరిహించి, సుదృఢముగా, అవిచ్ఛలా ముగా 

 స్యథ పింరటకు ప్రవచింరరనాన రు.  

అనాద్వగా సిదమిైన్ద్వయూ, ప్రఖా్య తమైన్ద్వయూ అయిన్ బహుప్రకార్మైన్ వేదాంతమున్కు 

విరుదమిైన్ సిదిాంతములచే మందబుదిలకు క్లుగ సంద్ధహముల రరిహార్మున్కు “వేదాంత 

సిదిాంతము ప్రమాణమో లేక్ స్యంఖా్య ద్వ ఇతర్మతములు ప్రమాణమో” అను సంశ్యముల 

రరిహార్మున్కు ఈ పాదము ఆర్ంభించబడ్న్ద్వ. ఇతర్ సిదిాంతములు వేదాంతముతో సమాన్మైన్ 

ప్పామాణా ను క్లవి యను ప్భ్నితాో యుండు “సప్తర తిరక్షము” యొక్క  సంద్ధహములు రండవ 

అధ్యా యము రండవ పాదమున్ నివరింాచబడ్న్వి. ఈ విధముగా ఈ “తర్క పాదార్ంభము” 

సఫలమైన్ద్వ. 

177.  డ్ి త్శాలత్బి సాత్ఖా త్ సుఫ టతరరఠితత్ భ్యరే యోగ తులా   

177.  డ్ి త్శాలత్బి సాత్ఖా త్ సుఫ టతరరఠితత్ భ్యరే యోగ 

తులా   

తత్ యతి్త త్ రత్చవిత్శదాి   చ పుగమిత ం్ రి తతిా్త నరాాత్తణ । 
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తసాణ త్ స్యశానతత్ప్తత్ ప్ు  ంమధిగతత్ సాథ రయితి్త థ ూత్ర్మా ిః 

రక్షత్ తీి శానపేక్షత్ ప్ర  రద  నయైరుతా టప్రతా వాయ ।। 

భ్ర్తే- రంచమవేదమని ప్రఖా్య తమైన్ మహాభ్ర్తమున్ంద  

షడ్ి ంశావలంబి- 26 వ తతాి ముగా గణింరబడు రర్మపురుషుని అవలంబింర 

స్యంఖా్ మ్- స్యంఖా్ దర్శ న్ము 

యోగతులా మ్- యోగశాత్రసమాున్కు సమముగా 

సుు టతర్ రఠితమ్- స్యంఖా్ మ్, యోగిః, రంచర్తప్తమ్ వేదాిః పాురతమ్ తథా। ఆతమ  

ప్రమాణానేా త్తని న్ హంతవాా ని హేతుభిిః”।। అని నిసయ ంద్వగమిుగా ఉదోఘషింరబడ్న్ద్వ.  

సరి్ తతిా్త ంతర్తత్తమ - సమస ాజగతాున్కూ అంతరా్త మి అయిన్ రర్మాతమ   

తతయ ితిా్త త్- 25 వ తతాి మైన్ జీవాతమ  యంద అంతరా్త మిగా ఉండుట వలన్ 

రంచవింశ్ిః ఇతితు- “రంచవింశ్ిః ఆత్తమ  భవతి” మొదలైన్ ప్ుతివాకా్ ముల యంద 25వ 

తతాి ముగా  

నిగమితిః- నిశ్చ యముగా వేదమున్ంద చెరర బడ్న్ద్వ 

తస్యమ త్- ఆ కార్ణము వలన్ 

రశాన్ తంప్తమ్- రశి్ ర్ స్యంఖా్ సిదిాంతమును, దానిక్త సదృశ్మైన్ యోగ సిదిాంతమును  

ప్ుతి సమధిగతమ్ స్యథ రయితి్త - వేదములంద అంగీక్ృతమని సమరిథంచి 

అథన్యైిః సూత్ర్మా ిః- ఈ రండవ పాదమున్ వరచ  అధిక్ర్ణ సూప్తములచే 

ఈశాన్పేక్షమ్ రక్షం తు- నిర్ణశి్ ర్ స్యంఖా్ రక్షమునే 

ఉతక ట ప్రతా వాయమ్- ఈశి్ ర్ నిర్తక్ర్ణ వలన్ తీప్వమైన్ ప్రతా వాయము క్లుగన్ను 

ప్రతివదతి- నిర్తక్రించబడును. క్నుక్, నిర్ణశి్ ర్ స్యంఖా్ రక్షము తా్త జా ము అని స్యధించబడ్న్ద్వ. 

రంచమవేదమైన్ మహాభ్ర్తమున్ంద చెరర బడ్న్టో్ల, 26 వ తతాి ముగా గణించబడు 

రర్మపురుషుని అంగీక్రింర స్యంఖా్ దర్శ న్ము, యోగశాత్రసమాున్కు సమాన్ముగా “స్యంఖా్ ం 

యోగిః రంచర్తప్తమ్ వేదాిః పాురతమ్ తథా। 

ఆతమ ప్రమాణానేా త్తని న్ హంతవాా ని హేతుభిిః” అని నిసయ ంగమిుగా ఉదోఘషింరబడ్న్ద్వ.  

సమస ా జగతాున్కూ అంతరా్త మి అయిన్ రర్మాతమ  25వ తతాి మైన్ జీవాతమ కు అంతరా్త మిగా 

యుండుట వలన్ “రంచవింశ్ిః ఆత్తమ  భవతి” మొదలైన్ ప్ుతి వాకా్ ముల యంద నిశ్చ యముగా 
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జీవాతమ  25వ తతాి ముగా చెరర బడ్న్ద్వ. ఆ కార్ణము వలన్ రశి్ ర్ స్యంఖా్ సిదిాంతమును 

వేదముల యంద అంగీక్ృతమని సమరిథంచి, ఈ రండవ పాదమున్ వరచ  అధిక్ర్ణ 

సూప్తములచే నిర్ణశి్ ర్ స్యంఖా్ రక్షమునే ఈశి్ ర్ నిర్తక్ర్ణ వలన్ తీప్వమైన్ ప్రతా వాయము 

క్లుగన్ని నిర్సించబడును. క్నుక్ ఈ ప్రక్ర్ణమున్ నిర్ణశి్ ర్ స్యంఖా్ రక్షము తా్త జా ము అని 

స్యధించబడ్న్ద్వ. 

SLOKA-178: అవా రాదీన్ రద్వరాథననుమి ముఖతిః కలర యత్తిః ంి ఋద్వ ా  

178. అవా రాదీన్ రద్వరాథననుమి ముఖతిః కలర యత్తిః 

ంి ఋద్వ ా  

రస్తటాిత్శతాతి వాద ప్రభృ షు న కథత్ ంత్గమిచౌ త్  సాత్తా ిః। 

తులాా క్షేప్తరరతీాిః ప్ు  పుయ ముచ్ఛత్ కలర నాిః ంత్మృశనిాః 

దృ టత్ నారహుా వీరన్ లఘుమనుమినుయుిః శే మిచౌ పు ా

శాస్తసాాత్।। 

అవా కాాదీన్ రదార్తథన్- మూల ప్రక్ృతి, మహతాు, అహంకార్ము, తనామ ప్తలు మొదలైన్ 

తతిా్త తమ క్మైన్ రదార్థములను 

అనుమితి ముఖ్తిః- అనుమాన్ ప్రమాణమును అనుసరించి 

సి బుదిాా - వేదమును అనుసరింరక్, సి బుదాిా నుస్యర్ముగా 

క్లర యంతిః- క్లిర ంర 

స్యంఖా్య ిః- స్యంఖ్యా లు 

షత్రటింాశ్తతాి వాద ప్రభృతిషు- పాురత సిదిాంతమును అనుసరింర వారు చెప్పర డు 36 

తతాి ములు మఱియు వైశేషికులు చెపుర  సరరాదార్థములన్బడు తతాి ములు మొదలైన్వి 

సంగమ్- సంబంధమును 

క్థం నేచా ంతి- ఏల అభిలషించరు 

తులాా క్షేపోరతీిాః- స్యంఖా్ దర్శ న్ముపై ఆక్షేరణములున్న చో వానిక్త ప్రతాు తరా్ముగా వారు కనిన  

కార్ణములను చెపుర  అనా్ వాదలు కూడ అట్ల ో సమాధ్యన్ములను చెపుర టకు అవకాశ్మున్న  

కార్ణమున్, సమాన్మైన్ ఆక్షేర- ప్రతాు తరా్ములను క్లిగన్వార్మరి. 

ప్ుతి నియతిముచ్ఛమ్ క్లర నాిః- ప్ుతి యంద చెరర బడ్న్ తతాి ముల వా వసథను ఉలంోఘంచి 

రలిక్తడు స్యంఖ్యా లు, వైశేషికులు మొదలైన్వారు 
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క్లర నాిః- తతాి , ఉపాయాద్వ క్లర న్లను  

సంమృశ్ంతిః- రర్తమర్శ  చేయు వేదాంతవాదల యంద అప్గగణుా లైన్వారు 

దృషటం న్ అరఘ్నన వీర్న్- ప్రతా క్షముగా తెలియబడు అర్థములను అరలారము చేయరు 

లఘ్నమ్- ఇంప్ద్వయములకు గోచర్ము కానిద్వయూ, క్లర నాలాఘవము క్లిగన్ద్వ అయిన్ అర్ థము 

అనుమినుయుిః- అనుమాన్ ప్రమాణముచే నిర్యీించబడును 

శేషమ్- “ప్రతా క్ష” మఱియు “అనుమాన్” అను ప్రమాణములచే నిర్యీింరటకు కాని 

అర్ థవిశేషములను 

శాత్రసా్యత్- వేద మఱియు తదరబృంహణములైన్ ఆగమముల ప్రమాణానుస్యర్ముగా  

ఇచా ంతి- నిర్యీింరటకు ఇషటరడుదరు. 

మూలప్రక్ృతి, మహతాు, అహంకార్ము, తనామ ప్తలు, మొదలైన్ తతిా్త తమ క్మైన్ రదార్థములను 

వేదములను అనుసరింరక్, అనుమాన్ ప్రమాణమును అనుసరించి సి బుదాిా నుస్యర్ముగా 

క్లిర ంచి నిర్యీింర స్యంఖా్య లు, 36 తతాి ములను చెపుర  పాురత సిదిాంతమును 

అనుసరింరవారు, సరరాదార్థములన్బడు తతాి ములను, అట్ల ో9 ప్దవా ములను, 17 గుణములను 

క్ర్మ , స్యమానా్ , విశేష, సమవాయాదలను చెపుర  వైశేషికులు —వీరి వాదములు ప్ుతి బదమిు కాని 

తర్క ములచే ప్రతిపాద్వంరటచేత సంపూర్మీుగా అంగీకార్యోగా ములు కావు. ఈ మతములు 

సి బుదాిా నుస్యర్ములైన్ తర్క వాదములచే తతాి  ప్రతిపాదన్ము చేయుటచే, ఒక్ విషయమును 

వివరింరటల్ల వివిధమతముల వారు వేఱ్వి ఱు సమాధ్యన్ములు చెపుర టకు అవకాశ్ము క్లద. 

అన్గా ఒక్ మతము వారును అనా్ మతసుథలును ప్రశ్చన తరా్ములు క్లిగ వాద, ప్రతివాదములు 

క్లిగయుందరు.   

ప్ుతి ప్పోక్మాైన్ తతాి వా వసథను ఉలంోఘంచి రలిక్తడు స్యంఖా్య లు, వైశేషికులు మొదలైన్వారి 

తతాి , ఉపాయాద్వ క్లర న్లను రర్తమరిశ ంర వేదాంతవేతలాు ప్రతా క్షముగా తెలియబడు 

అర్థములను అరలారము చేయరు.  

ఇప్ద్వయగోచర్ము కానివియూ, క్లర నాలాఘవము క్లిగన్వియూ అయిన్ అర్థములు 

అనుమాన్ప్రమాణము చేత నిర్యీింరబడును. “ప్రతా క్ష”, “అనుమాన్” ప్రమాణములచే 

నిర్యీింరటకు శ్క్ా ముకాని అర్ థవిశేషములను వేదములు, మఱియు తదరబృంహణములైన్ 

ఆగమముల ప్రమాణానుస్యర్ముగా నిర్యీించెదరు. ఇటో్ల ప్ుతివాక్ా ములే రర్మప్రమాణములుగా 

వేదాంతవేతలాు సీి క్రించెదరు. 
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।।రచనానురతాా ధికరణము।।2-2-1।। 

।।ూ.।। రచనానురరేాశచ  నానుమానత్ ప్రవృేాశచ ।।2-2-1।। 

ర్చనానురతేిాః చ- చేతనునితో కూడ్ యుండక్ జగతాును నిరిమ ంరట యంద సమర్థము 

కాక్పోవుటచే 

ప్రవృతేశా్చ - అటో్ల చేతనునితో కూడ్న్ దానిక్త అటిట ప్రవృతి ాఉండుట చేతను 

అనుమాన్మ్- ప్రక్ృతి 

న్- జగత్తక ర్ణము కాద 

చేతనుని సహాయము లేని అచేతన్మైన్ ప్రక్ృతి సి యముగా జగతాును సృజింరటకు సమర్థము 

కాక్ పోవుట చేతను, చేతనుని సహాయమున్న చో జగనిన ర్తమ ణమున్ ప్రవరింారరండుటచేతను 

ప్రక్ృతి జగత్తక ర్ణము కాదగద.  

।।ూ.।। రయోఽముబ వచ్ఛచ తాప్త్తపి।।2-2-2।। 

రయోఽముు వత్- క్షీరోదక్ము వలె (సహజముగా ప్రధ్యన్ము ప్రయోజన్కారి కావరచ ను అన్గా 

రరిణమించవరచ ను) 

చేత్- ఇటనో్న చో (అద్వ సరి కాద, ఏలన్న్గా) 

తప్త్తపి- ఆ క్షీరోదక్ములందలి (ప్రవృతికా్త అనా్  సంబంధము క్లద) 

క్షీరోదక్ము వలెనే ప్రక్ృతి సహజముగనే ప్రవరింారగలదన్న చో అద్వ సరి కాద. ఏలన్న్గా వానిక్త గల 

ప్రవృతి ావిషయము (మారుట) యంద అనా్ (చేతన్) సంబంధము క్లద. 

।।ూ.।।వా  రేరనవదథేశాచ నపేక్షతి్త త్।।2-2-3।। 

అన్పేక్షతి్త త్- సరేి శి్ రుని నియమన్మును అపేక్షంరకుండుటచే 

వా తిరేకాన్వసిథతేశ్చ - సృషిట, ప్రళయములకు వా వసథ క్లుగకుండుటచే ప్రధ్యన్ము జగత్తక ర్ణము 

కాదగద.  

 

చేతనుని నియమన్మును అపేక్షింరక్ ప్రధ్యన్ము సి యముగ జగతాును సృజింరచో సృషిట, 

ప్రళయముల విషయమై వా వసథ సిద్వంిరద. కావున్ ప్రధ్యన్ము జగత్తక ర్ణము కాద.  
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।।ూ.।। అనా ప్త్తభ్యవాచచ  న తృఖాద్వవత్।।2-2-4।। 

అన్ా ప్త- ఆవు క్న్న  వేర్గు వృషభ్దల యంద 

అభ్వాత్- గడ్ ిమొదలగు వాటిక్త క్షీర్ రూరమగు మారుర  లేక్పోవుట వలన్ 

తృణాద్వవత్- గడ్ ిమొదలగు వాటి వలె 

న్- ప్రధ్యన్మున్కు సహజ రరిణామము లేద 

గోవులచే తిన్బడ్న్ గడ్ ి మొదలగున్వే పాలుగ మారురన్న ద్ధ గాని, వృషభ్దలచే తిన్బడ్న్చో 

పాలుగా మారుట లేద. కావున్ తృణాదలకు వలెనే ప్రధ్యన్మున్కును సహజ రరిణామము లేద. 

।।ూ.।।ణరుషాశణ వద్వ  చ్ఛత్ తథాపి।।2-2-5।। 

పురుషాశ్మ వత్ చేత్- నేప్త దృ షిట ల్లరము లేని కుంటి వాని సహాయమున్ అంధుడు కారా్ మును 

చేయుట వలె, అయస్యక ంతము వద ా ఇనుము చలించిన్టో్ల(పురుష సనిన ధిల్ల ప్రక్ృతి 

సి తంప్తముగా ప్రవరింారన్నిన్ 

తథా అపి- అపుర డు కూడ వా తా్త సము క్లద క్నుక్(పురుష సనిన ధి మాప్తము చేత సి తంప్త 

ప్రక్ృతి రరిణామమును పందట శ్క్ా ము కాద 

చూపు క్లిగన్ కుంటి వాడు, అంధుని సహాయమున్ కారా్ ము నిరి్ హించిన్టో్లను, సి యముగా 

ప్రవరింాచని అయస్యక ంతము ల్లహమును ప్రవరింార(జేసిన్టో్లను, చేతనుడగు పురుషుడు 

అచేతన్మగు ప్రధ్యన్మును ప్రవరింార(జేయున్ని చెపిర న్ను స్యంఖా్ మతమున్ ప్రసక్తంాచిన్ 

దోషము అనివారా్ ము. అన్గా పురుష సనిన ధి మాప్తము చేత ప్రక్ృతి సి తంప్తముగా 

రరిణమింరటకు శ్క్ా ము కాద. 

।।ూ.।।అత్గితి్త నురరేాశచ ।।2-2-6।। 

అంగితి్త నురరతేశా్చ - ప్తిగుణములును రర్సర ర్ము అంగాంగీభ్వమును పందటకు ఉరరతి ా

లేక్పోవుట వలన్ను (ప్రధ్యన్మున్కు సి తంప్త ప్రవృతి ాలేదని సి ద్వంిరరన్న ద్వ).  

ప్తిగుణములకు రర్సర ర్ము అంగాంగీభ్వమును పందటకు ఉరరతి ా లేక్పోవుట చేత 

ప్రధ్యన్మున్కు సృషిట యంద సి తంప్తప్రవృతి ాసంభవించద.  

।।అనా థానుమితౌ చ జఞశక్తవాియోగాత్।।2-2-7।। 

అన్ా థా- వేరు విధముగా 

అనుమితౌ చ- అనుమానించిన్నూ 
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 జశశ్క్త ా వియోగాత్-  జాశ తృతి  శ్క్త ా లేన్ందన్(పూరిో క్మాులైన్ ర్చనానురరతి ా ప్రవృతా భ్వాద్వ 

దోషములు విడువకున్న వి) 

వేరొక్ విధముగా అనుమానింరచో జాశ తృతి  శ్క్త ాలేన్ందన్ ముంద చూపిన్ దోషములు విడువవు. 

।।ూ.।।అభుా రగణఽరా రాథభ్యవాత్।।2-2-8।। 

అభుా రగమేఽపి- అనుమాన్ముచే ప్రధ్యన్ము సిద్వంిరన్ని అంగీక్రించిన్ను 

అర్తథ భ్వాత్- ప్రయోజన్ము లేన్ందన్(అద్వ అనుమాన్ముచే నిరూపింర తగద) 

అనుమాన్ముచే ప్రధ్యన్ము సిద్వంిరన్ని అంగీక్రించిన్నూ, ప్రధ్యన్ముచే ప్రయోజన్ము 

లేన్ందన్ అద్వ అనుమాన్ముచే నిరూపింర తగద. 

।।ూ.।।విప్ర షేధ్యచ్ఛచ ంమత్జం ।।2-2-9।। 

విప్రతిషేధ్యత్ చ- స్యంఖా్ మతము రర్సర ర్ విరోధములు క్లిగన్దగుటచేత 

అసమంజసమ్- అసంగతము 

స్యంఖా్ మతమున్, రర్సర ర్ విరోధములుండుటచేత ఆ మతము అసంగతము. 

స్యంఖా్ మతమున్ అచేతన్మైన్ ప్రక్ృతి చేతనుని సవిన ధి వలన్ వికార్ము పందటచే 

సృషాట ా దలు జరుగురన్న వని చెప్పర దరు. అన్గా ప్రక్ృతియే జగత్తక ర్ణమని వారి అభిప్పాయము. 

ఈ అధిక్ర్ణమున్ ఈ వాదము నిర్సింరబడ్, రర్ప్బహమ జగత్తక ర్ణతి  సిదిాంతము 

నిషక రి షంచబడురన్న ద్వ.  

పూరి రక్షము(సాత్ఖా మతము) 

1. ఈ మూలప్రక్ృతి లేదా ప్రధ్యన్ము సతాి , ర్జ, సమాో గుణములచే ఏర్ర డ్ పురుష సనిన ధిల్ల 

వికార్మును పందరన్న ద్వ. అపుర డు ప్రక్ృతి నుండ్ మహతాు, దాని నుండ్ స్యతిాి క్, ర్తజస, 

త్తమసములు విడ్గా నున్న  అహంకార్ము, దాని నుండ్ మిగిలిన్ సృషిటప్క్మము జరుగురన్న ద్వ. 

క్నుక్, రర్ప్బహమ ము జగత్తక ర్ణము కాద.  

2. చేతనునిచే అధిషింారబడక్నే పాలు, ప్పరుగు వలెను వర్ షపు నీరు కబు రినీరుగను రరిణమింరట 

ల్లక్మున్ చూరరనాన ము. ప్రక్ృతి కూడ ఇట్ల ోవేరొక్ రర్మచేతనుని ప్రసక్త ాలేక్యే తన్ంత త్తను 

రరిణామము చెందటకు ఎటిట ఆటంక్మును లేద.  

 

3. ఇద్ధ విధముగా ఆవుచే తిన్బడ్న్ ప్గాసము క్షీర్ముగా మారుట కూడ ల్లక్మున్ విద్వతమే. ప్రక్ృతి 

రరిణామము కూడ ఇట్ల ోఈశి్ ర్తపేక్ష లేక్యే జరుగును. 

దద్వ త్తము- 
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1. ఈ మూల ప్రక్ృతి సతిా్త ద్వ గుణములచే ఏర్ర డు రన్న ద్వ. ఇవి ప్దవా ములు కాక్ గుణములు 

క్నుక్ అవి జగతాున్కు ఉపాదాన్ కార్ణముగా న్గుటకు స్యధా ము కాద.  

2. ల్లక్మున్ ఒక్ చెట్లట మొదలైన్వి తమంత త్తముగా ర్థమును తయారు చేయలేవు. దానిని 

చేయుటకు ఒక్ చేతనుని ఆవశా్ క్త క్లద. అట్ల ో అచేతన్మైన్ ప్రక్ృతి తన్ంత త్తనుగా ఏ 

చేతనుని అపేక్షయును లేక్ జగతాు న్ందలి వివిధ రదార్థములుగా రరిణామము చెందలేద.  

3. అద్ధ విధముగా ఒక్ రర్మ చేతనుడ్ చేత అధిషింార బడుట వలన్నే వర్ షపు నీరు కబు రి నీరుగా 

మారుటయును, పాలు ప్పరుగుగా మారుటయు జరుగున్ని అనుమాన్ప్రమాణము వలన్ 

స్యధింరన్గును.  

4. ఒక్ రర్మచేతనుని ప్రసక్త ా లేక్యే ప్రక్ృతి రరిణామము సంభవింరరన్న దనిన్ సృషిట క్న్న  

భిన్న మైన్ లయము సంభవింరక్ ఎలపోుర డును సృషిట జరుగురనే యుండవలెను. కాని 

పూరి్ రక్షము ప్రకార్ము కూడ సృషిట, లయలు రండును అంగీక్రించబడ్న్వి. క్నుక్ 

సి తంప్తప్రక్ృతి జగత్తక ర్ణము కానేర్ద. 

5. గోవు ప్గాసమును మేసి క్షీర్ము నిరచ న్టో్ల, వృషభము ఈయ లేద క్దా. క్నుక్, గోవు మాప్తమే 

క్షీర్మునిచిచ  వృషభము ఈయ లేక్పోవుట ఒక్ రర్మ చేతనునిచే అధిషింారబడుట వలన్నే 

కావలెను.  

6. ఒక్ అంధుని పైనెక్తక  ఒక్ కుంటి వాడు దారి చూరగా వారు కారా్ మును నిరి్ హించిన్టో్ల 

చేతనుడైన్ పుర్షుని సనిన ధిల్ల అచేతన్మైన్ ప్రక్ృతి రరిణామము చెంద వరచ ను క్దా యనిన్, 

ఆ అంధునిక్త కుంటివాడు చూపించగా తెలిసికన్ గలచిన్ జాశ న్ముండవలెను. ప్రక్ృతమున్ ప్రక్ృతి 

 జాశ న్హీన్మైన్ద్వగను, పురుషుని ప్క్తయ లేని వానిగా అంగీక్రించిన్ందన్ అటిట అంధుడు 

తెలుసుకనుటకు గాని, కుంటివాని వలె ఎటిట కారా్ మును నిరి్ హింరటకు స్యధా ము కాన్టో్ల ప్రక్ృతి 

జగత్తక ర్ణమగుటకు స్యధా ము కాద. క్నుక్, ఈ దృషాట ంతము ప్రక్ృతమున్ వరింాచద 

7. అయస్యక ంతము వద ా నున్న  ల్లహము క్దలుట మొదలగు కారా్ ములు చేసి న్టో్ల పురుష 

సన్న ధిల్ల అచేతన్ప్రక్ృతి రరిణామము చెందవరచ ను క్దా అనిన్, అయస్యక ంతమును సమ… 

8. ప్రళయసిథతిల్ల సతాి , ర్జ, సమాో గుణములు సమముగా నుండున్నియూ వాటిల్ల హెరచ , తగుగల 

వలన్ సృషిట జరుగున్నియూ స్యంఖా్య ల వాదము. కాని,  జాశ న్, శ్కాులు గల సరేి శి్ రుడు ఈ ప్రక్ృతిని 

అధిషింాచి యుండక్ ఈ మూడు గుణములల్ల హెరచ  తగుగలు క్లుగటకు అవకాశ్ము లేద. క్నుక్, 

రర్ప్బహమ  ప్రసంగము లేక్ సి తంప్తప్రక్ృతి జగత్తక ర్ణము కాజాలద.  

9. ప్రక్ృతి సంబంధము భోగమనియూ, తది్వ ముక్త ా మోక్షమనియూ స్యంఖా్య లు అంగీక్రించెదరు. 

మారుర  లేని పురుషునిక్త ప్రక్ృతి సనిన ధి ఎపుర డూ నితా ము క్నుక్ అటిటచో మోక్షమున్కు అవకాశ్మే 

యుండద. అన్గా ఎలపోుర డూ భోగమే సంభవించవలసి వరచ ను 

10. స్యంఖా్ మును ఇంక్నూ అనేక్ అనురతాులు గలవు. ఉదాహర్ణమున్కు, పురుషునిక్త వికార్ము 

లేన్టో్ల చెరర బడ్, ప్రక్ృతి అనుభవింరట మొదలైన్వి పురుషునిక్త చెరర బడ్న్వి. అన్గా 

పురుషునిక్త వికార్ము కూడ అంగీక్రించబడ్న్ద్వ.  
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ఇట్లలనే, సంస్యర్బంధము, మోక్షము పురుషునిక్త ఉండవు, అవి రండును ప్రక్ృతిక్త అని 

చెప్పర డువారే పురుషుని భోగ, మోక్షములక్త ప్రక్ృతి వా వహరింరరన్న దని చెపుర రనాన రు. ఇటో్ల 

రర్సర ర్ వా తిరేక్ములైన్ ప్రతిపాదన్ముల చేత స్యంఖా్ మతము సమంజసము కాదని 

నిరూపితమగురన్న ద్వ. 

SLOKA-179: రరా త్ క్తత్చిత్ కువిత్ద ప్రభృ  విరచితత్ దృశా ేనా చచ  

ంరి   

179. రరా త్ క్తత్చిత్ కువిత్ద ప్రభృ  విరచితత్ దృశా ేనా చచ  

ంరి   

కస్తరాాయతాత్ ప్ుతత్ తత్ కి చిదపి న రరాధీనత్త భత్గదృషిటిః। 

రత్గి త్ధ క్షీరపాథ ంృాణజలద తటద్వి యి సాత నపాూరి్మ ిః 

దృషాట నా్్తరా  తి ద్వ టత్ ఫల  తదఖిలత్ చ్ఛతనాధిషితాత్ నిః।। 

క్తంచిత్ కార్ా మ్- ల్లక్మున్ ప్రసిదమిుగా కాన్ర డు ఘటము, వత్రసమాు మొదలైన్ కార్ా ములు 

కువింద ప్రభృతి విర్చితమ్- కుమమ రి, బటటలు నేయువాడుమొదలైన్ వారి చేత చేయబడుట 

ప్రతా క్షముగా కాన్ర డును 

అన్ా చచ  సర్ి మ్- ఒక్ క్ర్చాే చేయబడ్న్టో్ల మన్కు కాన్ర డని భూమి, రరి్ తము మొదలైన్ సమస ా

కారా్ ములును 

క్త్రరా్తయుక్మా్ ప్ుతమ్- ఒక్ విశిషటక్ర్ ాఅయిన్ రర్మాతమ  చేత అధిషిటతమై చేయబడ్న్ద్వ అని ప్ుతుల 

వలన్ తెలియవరచ ను 

తత్- ఆ కార్ణము వలన్ 

క్ి చిదపి- ఏ కారా్ విషయము నైన్ను  

న్ రర్తధీన్త్త భంగ దృషిటిః- ఒక్ క్ర్కాు అధీన్ము కాని వసాువు ఒక్టి ఉతర న్న మగున్ను 

నియమభంగము అన్గా అభ్వము కాన్ర డుట లేనే లేద 

రంగి ంధ క్షీర్ పాథ తృణ జలద తటిత్ వాయు అయస్యక ంత పూర్మి ిః దృషాట ంత్యిః- గమన్ శ్క్త ాలేని 

వాడును, అంధుడునూ రర్సర ర్ ఉరకార్మున్కు గమింర దృషాట ంతమున్ నెటోో అట్ల,ో చేతనుని 

చేత అన్ధిషితామై పాలు ప్పరుగుగా రరిణమింరటయూ 

జలము సి యముగా మంర రూరమున్ రరిణమింరటయూ, 

రువుచే తిన్బడ్న్ గడ్ ిపాలుగా సి యముగా రరిణమింరటయూ 
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మేఘము సి యముగా వరి షంరటయూ, మెఱుపు సి యముగా సంభవింరటయూ, ఏ ప్పేర్ణయును 

లేక్ చండమారుతము ప్రవరింారటయూ, అయస్యక ంతము చేతన్ వాా పార్ము లేక్ ఇనుమును 

ఆక్రి షంరటయూ మొదలైన్ 

దృషాట ంతముల వలన్ 

తి ద్వషటమ్- స్యంఖ్యా లకు ఇషటమైన్ “చేతనుని వలన్ వాా పార్ము లేక్నే అచేతన్ము 

సి తంప్తముగా రరిణామమును పందన్ను” సిదిాంతము 

న్ ఫలతి- సిద్వంిచద 

తదఖిలమ్- పైన్ చెరర బడ్న్ అనిన  నిదర్శ న్ములునూ 

న్ిః- ప్ుతిని అనుసరింర మా అభిప్పాయమున్ 

చేతనాధిషితామ్- ఒక్ చేతనుని వలన్ అన్గా ఈశి్ రుని వలన్ అధిషితామై అటిట తమ తమ 

వాా పార్ములు చేయబడును. అంద వలన్ మీరు పైన్ చెపిర న్వి ఉభయ సమమ తమైన్ 

దృషాట ంతములు కావు. చేతన్వాా పార్ము లేక్యే అచేతన్ వసాువు జగతాు మొదలైన్ కారా్ ముల 

ఉతర తి ాచేయ(జాలద. 

ల్లక్మున్ ప్రసిదమిుగా కాన్ర డు ఘటము, వత్రసమాు మొదలైన్ కారా్ ములు కుమమ రి, బటటలు 

నేయువాడుమొదలైన్ వారి చేత చేయబడుట ప్రతా క్షముగా మన్ము చూరరనాన ము. అట్ల ో ఒక్ 

క్ర్చాే చేయబడ్న్టో్ల మన్కు కాన్ర డని భూమి, రరి్ తము మొదలైన్ సమస ాకారా్ ములును 

ఒక్ విశిషటక్ర్ ా అయిన్ రర్మాతమ  చేత అధిషిటతమై చేయబడ్న్ద్వ అని ప్ుతుల వలన్ 

తెలియవరచ రన్న ద్వ. ఆ కార్ణము వలన్ ఏ కారా్ విషయము నైన్ను ఒక్ క్ర్కాు అధీన్ము కాక్  ఏ 

వసాువునూ ఉతర న్న ము కాదని తెలియురన్న ద్వ.  

కాని, స్యంఖా్య లు అటో్ల కాక్, ఒక్ చేతనుని వసన్ కాక్ అచేతన్మైన్ మూలప్రక్ృతియే 

జగత్తక ర్ణమని నుడ్వెదరు. ఇందలకు, ఉదాహర్ణములుగా, 

ఒక్ గమన్ శ్క్త ా లేని కుంటివాడును, ఒక్ అంధుడునూ రర్సర ర్ ఉరకార్మున్కు గమింర 

దృషాట ంతమున్ నెటోో అట్ల,ో చేతనుని చేత అన్ధిషితామై పాలు ప్పరుగుగా రరిణమింరటయూ 

జలము సి యముగా మంర రూరమున్ రరిణమింరటయూ, 

రువుచే తిన్బడ్న్ గడ్ ిపాలుగా సి యముగా రరిణమింరటయూ 

మేఘము సి యముగా వరి షంరటయూ, మెఱుపు సి యముగా సంభవింరటయూ, ఏ ప్పేర్ణయును 

లేక్ చండమారుతము ప్రవరింారటయూ, అయస్యక ంతము చేతన్ వాా పార్ము లేక్ ఇనుమును 

ఆక్రి షంరటయూ మొదలైన్ 

దృషాట ంతములను చెప్పర దరు.  
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కాని ఈ దృషాట ంతముల కూడ స్యంఖా్య లకు ఇషటమైన్ “చేతనుని వలన్ వాా పార్ము లేక్నే 

అచేతన్ము సి తంప్తముగా రరిణామమును పందన్ను” సిదిాంతము సిద్వంిచద 

పైన్ చెరర బడ్న్ అనిన  నిదర్శ న్ములునూ 

ప్ుతిని అనుసరింర మా అభిప్పాయమున్ 

ఒక్ చేతనుని వలన్ అన్గా ఈశి్ రుని వలన్ అధిషితామై అటిట ఆ యా వాా పార్ములు చేయబడును. 

పాలు, ప్పరుగుగా రరిణమించవలెన్న్న నూ, అయస్యక ంతము ఇనుమును ఆక్రి షంచవలెన్న్న నూ 

ఇతా్త ద్వ దృషాట ంతములల్ల చేతన్ కార్ణతి మావశా్ క్ము. ప్గాసమును మేసి గోవు మాప్తమే కనిన  

కాలములల్ల పాలనిరచ టకు అటో్ల ఒక్ వృషభము పాలనీయక్పోవుటకు కూడ ఒక్ రర్మచేతనుని 

సంక్లర మే కార్ణము. కుంటివాని సహాయమున్ అంధుడు కారా్ మును నిరి్ హింరను అను 

దృషాట ంతమున్ కూడ అంధుడు అచేతనుడు కాక్ జాశ న్ము క్లవాడు, అటో్ల కాకున్న  

కారా్ నిరి్ హణాస్యమర్థా మాతడు పంద్వ యుండడు. కాని స్యంఖా్య ల చే చెరర బడు ప్రధ్యన్ము 

అచేతన్మగుట చేత పై దృషాట ంతమిచట వరింాచద. ఇట్ల ోమిగిలిన్ దృషటంతములంద కూడ ఒక్ 

రర్మ చేతనుని సంక్లర ము లేక్ ఆ యా కారా్ ములు నిరి్ హింర(బడుట లేదని తెలియురన్న ద్వ. 

అంద వలన్ మీరు పైన్ చెపిర న్ దృషాట ంతముల వలన్ చేతన్వాా పార్ము లేక్యే అచేతన్ వసాువు 

జగతాు మొదలైన్ కారా్ ముల ఉతర తి ాజరుగున్ని నిరూపించబడద. . 

SLOKA-180: నని ప్త్త చ్ఛతనానాత్ ంి ంముచిత విధౌ కస్తరధాీనతి ముక ా 

180. నని ప్త్త చ్ఛతనానాత్ ంి ంముచిత విధౌ కస్తరధాీనతి ముక ా 

శాస్తసాారత్భే విధ్యతురి ా నుదనుమితత్ క్తత్ రరిః ూప్తరరిః। 

రృచౌ్ఛ యత్ నా తుచ్ఛౌ  శృణు తదవహితిః 

ంరి కృనాా నుమాతు  

నారహా్మ తుత్ చ శకా ంా దుభయపుయమాదరశ నాద్వతా మత్ం।ా। 

అప్త- ఈ ప్రక్ర్ణమున్ందన్ 

అచేతనానామ్- ప్రక్ృతి మొదలైన్ అచేతన్ములు  

సి సముచిత విధౌ- తమకు ఉచితమైన్ కార్ా మును చేయుట యంద 

క్త్రర్ధాీన్తి మ్- రనులను చేయుటకు వలయు చేతనునిక్త అధీన్మైన్ నియమమును 

ఉక్ంా న్ను- యుక్తచాే సమర్థన్ చేయబడ్న్ద్వ ! అన్గా ఈ అధిక్ర్ణమున్ అచేతన్ రదార్థములకు 

ఈశిా ర్తధిషాాన్మును అనుమాన్ముచేత సిదరిర్రరనాన రు 
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శాత్రసా్యర్ంభే- ఈ శాత్రసమాును ఆర్ంభింర సందర్భ మున్ శాత్రసా్యర్ంభమును సమరిథంరటకు “శాత్రస ా

యోనితి్త ధిక్ర్ణమున్  

విధ్యతుిః- జగతక ర్ ాఅయిన్ రర్మాతమ  

అనుమితిమ్- అనుమాన్మున్కు అధీన్మైన్ సిద్వనిి 

సూప్తకార్ిః- సూప్తకారులు  

క్తంరర్ిః- ఏ అభిప్పాయము చేత 

వా నుదత్- నిర్తక్ర్ణ చేసిరి 

ఇయం రృచ్ఛా - ఈ ప్రశ్న  

నా తి తుచ్ఛా - ఉచితమైన్ ప్రశ్న యే అగును 

తత్- సూప్తకారుల అభిప్పాయమును  

అవహితిః- స్యవధ్యన్ముగా 

శ్ృణు- వినుము 

సర్ి క్ృత్- సమసమాును సృషిట చేయు రర్మాతమ  

అనుమాతుం న్ శ్క్ా ిః- అనుమాన్ ప్రమాణము చేత స్యధింర బడడు 

న్ అరహ్యన తుం శ్క్ా ిః- అనుమాన్ప్రమాణముచే బాధింరబడడు కూడ.  

తదభయ నియమ ఆదర్శ నాత్- ఈశి్ ర్ సదాభ వ, అభ్వములు రండును వాా పింర యుండు 

దృషాట ంతము ఎచచ టనూ లభా ము కాన్ందవలన్ 

సమసమాూ సృజించిన్ రర్మ పురుషుని అనుమాన్ ప్రమాణము చేత స్యధింరటకు శ్క్ా ము కాద 

అనున్ద్వ శాత్రసయాోనితి్త ధిక్ర్ణమున్ చెరర బడ్న్ద్వ. ఆ రర్మ పురుషుని అనుమాన్ ప్రమాణము 

చేత స్యధింరటకు ఎటో్ల అశ్క్ా మో అట్ల ోబాధింరటకు కూడ శ్క్ా ము కాద అని ఈ అధిక్ర్ణము 

యొక్క  త్తతర రా్ ము. అందవలన్ ఈ రండు అధిక్ర్ణముల యంద  ఎటిట విరోధమును లేద. 

అన్గా, ఈ ప్రక్ర్ణమున్ందన్ 

ప్రక్ృతి మొదలైన్ అచేతన్ములచే కారా్ ములు చేతనునిక్త అధీన్ముకాక్  చేయబడుట సంభవము 

కాదని సమర్థన్ చేయబడ్న్ద్వ. అన్గా ఈ అధిక్ర్ణమున్ అచేతన్ రదార్థములకు 

ఈశిా ర్తధిషాాన్మును అనుమాన్ముచేత సిదరిర్రరనాన రు 

ఈ శాత్రసమాును ఆర్ంభింర సందర్భ మున్ శాత్రసా్యర్ంభమును సమరిథంరటకు “శాత్రస ా

యోనితి్త ధిక్ర్ణము”న్ జగతక ర్ ాఅయిన్ రర్మాతమ ను అనుమాన్ప్రమాణముచేత 
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సూప్తకారులు ఏ అభిప్పాయము చేత నిర్తక్ర్ణ చేసిరి అను ప్రశ్న  ర్తవరచ ను. అన్గా అచచ ట 

రర్ప్బహమ ము అనుమాన్ ప్రమాణముచే స్యధింరబడడు అని చెపిర  ఇచచ ట 

అనుమాన్ప్రమాణముచే రర్ప్బహమ మే జగత్తక ర్ణమని స్యధింరరన్న టో్ల తోరను.  

ఇచచ ట సూప్తకారుల అభిప్పాయమును  

స్యవధ్యన్ముగా తెలిసికన్న్గును.  

ఈశి్ ర్ సదాభ వ, అభ్వములను రంటిని తెలుర  దృషాట ంతములు లభా ము కాన్ందన్, సమసమాును 

సృషిట చేయు రర్మాతమ  అనుమాన్ ప్రమాణము చేత స్యధింర బడడు, అట్ల,ో  

అనుమాన్ప్రమాణముచే బాధింరబడడు కూడ అని భ్వము. 

SLOKA-181: ంత్తి దా్వ న్ ప్దవా భేద్వన్ ప్ గుణమి  ంమాబురతిః కలర యనిాః 

181. ంత్తి దా్వ న్ ప్దవా భేద్వన్ ప్ గుణమి  ంమాబురతిః 

కలర యనిాః 

ేషా  పుతా త్ విభుేి  ంమ వి మదశాదా ప్త కీదృగి ద్ధయుిః। 

అనాో నాా ధా్య ంకృోపిిాః ప్రకృ  ణరు యోిః భోగ మోక్షోరరత్్తాా  

ఛాయారతా్త ద్వనీత్తా  కథమియముభయా చ్ఛతనేి  ఘటేత।। 

సత్తి దాా న్ ప్దవా భేదాన్- సతాి , ర్జసమాసుయ లను రూరమున్ ప్దవా  విశేషములను అన్గా రర్సర ర్ 

విభిన్న మైన్ ప్దవా ములను 

సమాహార్తిః- ఒక్త వర్ గముగా వర్ణ గక్రించి సంఘాతరూరమున్  

ప్తిగుణమితి- ప్తిగుణ అన్గా గుణప్తయములల్ల ప్రధ్యన్ము అని 

క్లర యంతిః- తమ బుద్వకి్లర న్చే వా వహరింర స్యంఖా్య లు  

తేషామ్ - ఆ సతాి ము మొదలైన్ గుణముల 

నితా  విభుతేి - సర్ి దా విభువులని అంగీక్రింరట యంద 

అప్త- జగతయ ృషిట మొదలైన్ విషయముల యంద 

సమ విషమదశాద్వ- సమదశ్ మఱియు విషమదశ్ అను ఆ సముదాయమున్ ఒక్ భ్గమున్ంద 

స్యమా మును వేఱొక్ భ్గమున్ వైషమా మును  

కీదృగి ద్ధయుిః- ఏ ప్రకార్మున్ యుక్తయాుక్మాుగా నిరి్త హము చేసిరి! సతాి ము మొదలైన్ వాటి 

స్యమాా వసథ యంద ప్రళయమనియూ వాటి విషమసిథతి యంద సృషిట యనియూ సృషిట 
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సంహార్ములకు అపేక్షితమైన్ స్యమా , వైషమా ముల దశ్లను చెపుర టయును,  వాటి నితా  

విభుతాి మును అంగీక్రింరటకు విరుదమిైన్ద్వ. విభుప్దవా మున్కు వైషమా మును చెపుర ట ఎటో్ల 

యుక్మాగును 

ప్రక్ృతి పురుషయోిః- ప్రధ్యన్మను తతాి మున్కూ పురుషుడను తతాి మున్కూ 

అోా నాా ధా్య స క్ృోపిిాః- పురుషుని యంద ప్రక్ృతి ధర్మ మునూ, మఱియూ ప్రక్ృతి యంద 

పురుషతతాి ము య్యక్క  రర్సర ర్ అధా్య స క్లర న్యూ  

ఛయారతా్త ద్వ నీతా్త - సు టిక్ము న్ంద జపాకుసుమము యొక్క  

ఛయారతి ా విధముగా (అన్గా జపాపుషర మున్కు దగ గర్గా నుంచిన్ సు టిక్ము న్ంద 

జపాపుషర వర్మీు కాన్ర డు ర్ణతిల్ల) భోగ మోక్షోర రత్ెాా - సంస్యర్ము మఱియు మోక్షము యొక్క  

ఉరరతికాై స్యంఖా్య లచే అంగీక్రించబడ్న్ద్వ 

ఇయమ్- ఈ రర్సర ర్ అధా్య స క్లర న్యు 

ఉభయాచేతన్తేాి - ప్రక్ృతికీ పురుషునికీ చేతన్తాి ముండ్న్ అన్గా ప్రక్ృతి జడమై అచేతన్మై 

యుండుటయు, పురుషుడు జాశ న్మున్కు ఆప్శ్యుడు కాకుండుట 

క్థం ఘటిత- ఎటో్ల త్తనే ఉరరన్న మగును? 

ఈ శో్చక్మున్ స్యంఖా్య లు చెప్పర డు రండు ప్రప్క్తయలు తెలురబడ్ దూషింరబడురన్న వి. 

పూరి్త ర్ థమున్ సతాి ము మొదలైన్ గుణములను విభువుగా గణింరన్పుర డు వాటి యంద 

వైషమా ము ఎటో్ల క్లుగను? అని ప్రశ్న . ఉతరా్తర్ థమున్ ప్రక్ృతి పురుషుల రర్సర ర్ అధా్య సము రండు 

రదార్థములునూ జాశ న్మున్కు ఆప్శ్యము కాక్ యుండుట వలన్ ఎటో్ల సంభవింరను అని 

ప్రశిన ంచబడ్న్ద్వ. 

సతాి , ర్జసమాసుయ లను రూరమున్ ప్దవా  విశేషములను అన్గా రర్సర ర్ విభిన్న మైన్ 

ప్దవా ములను 

ఒక్త వర్ గముగా వర్ణ గక్రించి,  తతయ ంఘాతరూరమున్  

ప్తిగుణ అన్గా గుణప్తయములల్ల ప్రధ్యన్ము అని 

తమ బుద్వకి్లర న్చే వా వహరింర స్యంఖా్య లు  

ఆ సతాి ము మొదలైన్ గుణముల 

సర్ి దా విభువులని అంగీక్రింరట యంద, జగతయ ృషిట మొదలైన్ విషయముల యంద 

సమదశ్ మఱియు విషమదశ్ అను ఆ సముదాయమున్ ఒక్ భ్గమున్ంద స్యమా మును వేఱొక్ 

భ్గమున్ వైషమా మును  
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ఏ ప్రకార్మున్ యుక్తయాుక్మాుగా నిరి్త హము చేసిరి! సతాి ము మొదలైన్ వాటి స్యమాా వసథ యంద 

ప్రళయమనియూ వాటి విషమసిథతి యంద సృషిట యనియూ వారి మతము. అన్గా సృషిట 

సంహార్ములకు అపేక్షితమైన్ స్యమా , వైషమా ముల దశ్లను చెపుర టయును వాటి నితా  

విభుతాి మును అంగీక్రింరటకు విరుదమిైన్ద్వ. విభుప్దవా మున్కు వైషమా మును చెపుర ట ఎటో్ల 

యుక్మాగును. 

ప్రధ్యన్మను తతాి మున్కూ పురుషుడను తతాి మున్కూ 

పురుషుని యంద ప్రక్ృతి ధర్మ మునూ, మఱియూ ప్రక్ృతి యంద పురుషతతాి ము య్యక్క  

రర్సర ర్ అధా్య స క్లర న్యూ సు టిక్ము న్ంద జపాకుసుమము యొక్క  

ఛయారతి ా విధముగా (అన్గా జపాకుసుమమున్కు దగ గర్గా నుంచిన్ సు టిక్ము న్ంద 

జపాకుసుమ వర్మీు కాన్ర డు ర్ణతిల్ల) సంస్యర్ము మఱియు మోక్షము యొక్క  ఉరరతికాై 

స్యంఖ్యా లచే అంగీక్రించబడ్న్ద్వ 

ఈ రర్సర ర్ అధా్య స క్లర న్యు 

ప్రక్ృతికీ పురుషునికీ చేతన్తాి ముండ్న్ అన్గా ప్రక్ృతి జడమై అచేతన్మై యుండుటయు, 

పురుషుడు జాశ న్మున్కు ఆప్శ్యుడు కాకుండుట 

ఎటో్ల త్తనే ఉరరన్న మగును? క్నుక్, స్యంఖా్ వాదము అసంగతము అని భ్వము. 

SLOKA-182: ణత్సాత్ భోగోరవరపే్రభృ  ఫలమిదత్ తచచ  ంరి త్ ప్రధ్యనే 

182. ణత్సాత్ భోగోరవరపే్రభృ  ఫలమిదత్ తచచ  ంరి త్ ప్రధ్యనే 

ప్ద టతి్త ద్ధశచ  కృోరిాః ణరు  ఇమ రృథక్ ప్ద టృత్తద్వశచ  ద్ధదౌ । 

ముక్త్ాా  హ్ద ంా  శాస్తంతా్ ముపురకృత తష పుతా  ముకా్తదణ  చ్ఛతా్త త్ 

అనాో నాా వాా మృషక్తతా్ వృ లరరిణయే జైనభరా జరనాు।। 

ఇదమ్- శాత్రస ాదృషటమైన్ 

భోగోరవర్గప్రభృతి- సంస్యర్మున్ విషయానుభవము మఱియూ మోక్షము మొదలైన్ 

పుంస్యం ఫలమ్- పురుషునిక్త సంబంధించిన్ ప్రయోజన్ము ఏమున్న దో 

తచచ  సరి్ మ్- ఆ అనిన  ఫలములునూ  

ప్రధ్యనే- ప్రక్ృతి యంద్ధ అని స్యంఖ్యా లచే “బధా తే ముచా తే చ నానాప్శ్యా ప్రక్ృతిిః” అని 

అంగీక్ృతమైన్ద్వ 

ఇహ- ఈ స్యంఖా్ దర్శ న్మున్ంద 
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ప్దషటృతి్త ద్ధిః- ప్రక్ృతి యంద కాన్ర డు ప్దషటృతి ము యొక్క , అధా్య సము యొక్క  కార్ణము 

పురుషిః రృథక్ క్ృోరిాః- జీవాతమ  వేఱుగా నిశ్చ యించబడెను”సంఘాత రర్తర్థతి్త త్” అని స్యంఖ్యా లే 

చెప్పర డు వచన్మున్న ద్వ 

ప్దష్టటృృతి్త ద్ధశ్చ - జీవునిక్త సంబంధించిన్టో్ల చెప్పర డు ప్దషటృతి్త దలునూ,  

బుదిౌ- అంతిఃక్ర్ణమున్ంద్ధ 

మునిిః- క్పిల మహరిషయు 

శాత్రసమా్- స్యంఖా్ శాత్రసమాును 

బదసిా  ముక్త ్ ాా - బంధమున్కు ఆసర దమైన్ పురుషుని బంధవిమోచన్మున్కై 

ఆక్ృత- నిరిమ ంచెను(క్లిర ంచెను). 

తథా- స్యంఖా్ శాత్రసమాుచేత 

నితా  ముకా్తసిమ  చేతా్త ద్వ- సి్య భ్విక్ముగనే నేను ముకాుడనైతిని మొదలైన్ 

అోా నా్ వాా హతోక్తమా్- రర్సర ర్ విరుదమిైన్ వాకిాలమును 

జైన్భకాాిః- విరుద ిభ్షణముచే జైనులకు సమానులైన్ స్యంఖా్య లచే 

వృషల రరిణయే- శూప్ద వివాహమున్కు చెరర బడు విరుదిార్ థక్ములైన్ వాక్ా ములకు సమాన్ముగా 

జరంతు- ఉచచ రించబడు గాక్. బుద్వమింతుని ముంద ఇటో్ల  చెపిర న్చో అరహాసా ము పందదరు. 

శాత్రస ాదృషటమైన్ 

సంస్యర్విషయానుభవము మఱియూ మోక్షము మొదలైన్ 

పురుషునిక్త క్లుగ ప్రయోజన్ములు ఏమున్న వో ఆ అనిన  ఫలములునూ  

ప్రక్ృతి యంద్ధ అని స్యంఖ్యా లచే “బధా తే ముచా తే చ నానాప్శ్యా ప్రక్ృతిిః” అని 

అంగీక్ృతమైన్ద్వ .  

ఈ స్యంఖా్ దర్శ న్మున్ంద 

ప్రక్ృతి యంద కాన్ర డు ప్దషటృతి ము యొక్క , అధా్య సము యొక్క  కార్ణమున్ 

జీవాతమ  వేఱుగా నిశ్చ యించబడెను”సంఘాత రర్తర్థతి్త త్” అని స్యంఖ్యా లే చెప్పర డు 

వచన్మున్న ద్వ.  

స్యంఖా్ మున్ క్పిలమహరిష జీవునిక్త సంబంధించిన్టో్ల చెప్పర డు ప్దషటృతి్త దలునూ, 

అంతిఃక్ర్ణమున్ంద్ధ 
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బంధమున్కు ఆసర దమైన్ పురుషుని బంధవిమోచన్మున్కై 

విషయమై బోధించెను.  

ఇటిట అసంగతములైన్ ప్రతిపాదన్ములనిన యు స్యంఖా్ శాత్రసమాుచేత 

సి్య భ్విక్ముగనే “నేను ముకాుడనైతిని” మొదలైన్ 

రర్సర ర్ విరుదమిైన్ వాకిాలమును జైనులకు సమానులైన్ స్యంఖా్య లు  

శూప్ద వివాహమున్కు చెరర బడు విరుదిార్ థక్ములైన్ వాక్ా ములకు సమాన్ముగా నుండును. ఇద్వ 

అంతయు వారు ఎవర్మన్ బుద్వమింతుని ఎదట చెపిర న్చో అరహాసా ము పందదరు. 

ఇంతటితో ర్చనానురరతాా ధిక్ర్ణము ముగిసిన్ద్వ 

।।మమద్ీరాఘ ధికరణము।।2-2-2।। 

।।ూ. మమద్ీరఘవది్వ  ప్మంి రరిమత్డలాభా్య  ।।2-2-10।। 

ప్హసి రరిమండలాభా్ మ్- ది ా ణుక్ రర్మాణువుల వలన్ మహదీరా్ ఘవత్-ప్తా ణుక్తతర తి ా క్లుగన్నెడ్ 

వాదము వలెనే  

(అసమంజసమ్- వైశేషికులు చేయు వాదములు కూడ అసంగతము). 

ది ా ణుక్ రర్మాణువుల నుండ్ ప్తా ణుక్తతర తి ా క్లుగన్ని వైశేషికులు చేయు వాదము వలెనే వారు 

చేయున్టిట అనిన  వాదములును అసంగతములు 

।।ఉభయథాఽపి న కరాణ తందాభ్యవిః।।2-2-11।। 

ఉభయథాఽపి- రండు విధముల  

క్ర్మ -క్ర్మ ము 

న్- క్లుగద 

అతిః- అందవలన్ 

తదభ్విః- దానిచే క్లుగన్టిట సృషిటయును సంభవించద.  

రర్మాణువు  యొక్క  మొదటి ప్క్తయకు కార్ణమైన్ అదృషటము రర్మాణువు న్ంద గాని, జీవునిల్ల 

గాని రండ్ంటిల్ల ఏ విధముగా నున్న నూ క్ర్మ  సంభవింరటకు స్యధా ము కాద కావున్ దానిచే 

క్లుగన్ద్వగా అంగీరింరబడ్న్ జగతయ ృషిట క్లుగద 
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।।ూ.।।ంమవాయాభుా రగమాచచ  సామాా దనవదథేిః।।2-2-12।। 

సమవాయాభుా రగమాచచ - వైశేషిక్మతమున్ సమవాయమును (స్యి భ్విక్ సంబంధము) 

అంగీక్రింరట చేత  

అసమంజసమ్- వైశేషిక్మతము అసంగతము(ఏలన్న్గా) 

స్యమాా త్- జాతి గుణములకును సమవాయమున్కును స్యమా ముండుట వలన్ను 

అన్వసిథతేిః- వా వసథ లేక్ పోవుట వలన్ను 

రర్మాణుకార్ణవాదలు జాతి మొదలైన్ వాటిని రదార్తథ లతో  కుదరుచ టకు సమవాయము అను 

సంబంధమును అంగీక్రింరదరు.  దీని వలన్ ఈ సమవాయము రదార్థముతో ఏ సంబంధముతో 

నున్న ద్వ, వాని మధా  ఒక్ సంబంధమును క్లిర ంచిన్చో ఆ సంబంధము ఆ రదార్థమున్ంద ఏ 

సంబంధముతో నున్న ద్వ, అను ప్రశ్న లు ఉదయింరరనే యుండును. క్నుక్ 

రర్మాణుకార్ణవాదము కుదర్ద.  

అన్గా సంబంధరర్ంరర్తక్లర న్చే  అన్వస్యథ దోషము ఏర్ర డును. 

।।ూ.।।పుతా ణవ చ భ్యవాత్।।2-2-13।। 

నితా మేవ- జగతాు నితా ముగనే భ్వాత్ చ- ఉండుట వలన్ను 

(కూడ రర్మాణు కార్ణవాదము కుదర్ద).  

సమవాయము నితా మగునేని జగతాు నితా ముగా నుండున్ని ఏర్ర డును. అందవలన్ 

రర్మాణుకార్ణ వాదము కుదర్ద.  

।।ూ.।। రూపాద్వమతిా్త చచ  విరరా యో దరశ నాత్।।2-2-14।। 

రూపాద్వమతిా్త చచ - రర్మాణువులకు రూపాదలు క్లవని అంగీక్రింరట వలన్ వైశేషిక్మతము 

అసంగతము (ఏలన్న్గా) 

విరరా్ యిః- వా తా్త సము క్ లుగను(ఏలన్న్గా) 

దర్శ నాత్- అటో్ల ల్లక్మున్ క్నిర ంరట వలన్ 

రర్మాణువులు రూపాదలు గలవని అంగీక్రింరట వలన్ వైశేషిక్మతము అసంగతము. అటో్ల 

అంగీక్రించిన్ రర్మాణువులు వారి మతము ప్రకార్ము నితా ములు కాక్ అందలకు విరర్ణతముగా 

అసతా ములని ఏర్ర డును. అట్ల ోల్లక్మును క్న్ర డురన్న ద్వ క్దా! 

।।ూ.।।ఉరయథా చ దోషాత్।।2-2-15।। 

ఉరయథా చ- రండు విధములను 
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దోషాత్- దోషము ప్రసక్మాగుట వలన్(వైశేషిక్మతము అయుక్మాు) 

రర్మాణువులకు రూపాదలు గలవను రక్షమున్ను రూపాదలు లేవను రక్షమున్ను దోషము 

ప్రసక్తంారటచే వైశేషిక్మతము అయుక్మాు.  

।।ూ.।।అరరిప్గబుచ్ఛచ తా నమానపేక్షా।।2-2-16।। 

అరరిప్గహాచచ - వైద్వకులు అంగీక్రింరన్ందన్ (వైశేషిక్మతము)  

అతా ంతమ్- మిక్తక లి 

అన్పేక్షా- (ముముక్షువులచే ) న్పేక్షింర దగిన్ద్వ కాద.  

వైశేషిక్మతమును వైద్వకులు అంగీక్రింరన్ందన్ను, అద్వ ముముక్షువులచే ఎంత మాప్తమును 

ఆచరింర దగిన్ద్వ కాద. 

వెనుక్టి అధిక్ర్ణమున్ సి తంప్త ప్రధ్యన్కార్ణవాదమును ప్రతిపాద్వంర స్యంఖా్ మును 

అసమంజసమని నిరూపించబడ్న్ద్వ. ఈ అధిక్ర్ణమున్ రర్మాణుకార్ణవాదమును ప్రవచింర 

నైయాయిక్, వైశేషిక్ మతములు కూడ నిర్సించబడురన్న వి.  

రర్మాణువాదము- ఒక్ రదార్థమును విభజింరచూ పోయిన్చో ఇక్ విభజింర శ్క్ా ము కాని సిథతి 

వచిచ న్పుర డు అవి రర్మాణువులన్బడును. ఈ రర్మాణువులే ల్లక్మున్కు ఉపాదాన్కార్ణమై 

యున్న వి.  

దద్వ త్తము-  

1.రర్మాణువాదము ప్రకార్ము రండు రర్మాణువులు క్లియుట వలన్ ది ా ణుక్మేర్ర డును. 

మూడు ది ా ణుక్ములు క్లియుట వలన్ ప్తా ణుక్మేర్ర డును. ఇటో్ల క్లియుట వలన్ జగతాు 

సృషిటంరబడురన్న దని రర్మాణు కార్ణవాదలు చెప్పర దరు. కాని, రండు రర్మాణువులు 

క్లియుటకు ఉదాహర్ణమున్కు ఆరు గాని అంత క్న్న  తకుక వగాని భుజములు గల 

రర్మాణువులు క్లిసి న్పుర డు అవి ఏక్ద్ధశ్ముగా అన్గా ఒక్దాని రక్క నక్టిగా చేరిన్పుర డు 

రర్మాణువు క్న్న  ప్పదదా్న్ ది ా ణుక్మేర్ర డున్ని వారు చెప్పర దరు. కాని రర్మాణువులు 

అవయవములు లేనివి అని రర్మాణుకార్ణవాదల మతము.  క్నుక్, దానిక్త అటో్ల భుజములు 

క్లవని చెపుర ట కుదర్ద.  

అటో్ల గాక్, రర్మాణువు వేరొక్ రర్మాణువుతో సంపూర్మీుగా దానితో క్లిసి పోయిన్ట్ెనో్, అటిట 

రర్మాణువులు ఎనిన  క్లిసిన్నూ మొదటి రర్మాణు రరిమాణము క్న్న  ప్పద ా ది ా ణుకాదలు 

ఉతర తి ా  చెందవు. క్నుక్, రదార్థ సృషిట జరుగలేద. ఇటో్ల రర్మాణుకార్ణవాదము అసమంజసమే 

యగును. 

2. ప్రరంచము సృషిటంరబడుటకు రర్మాణువుల్ల క్లిగే మొదటి ప్క్తయకు “అదృషటము” కార్ణము 

అని రర్మాణుకార్ణవాదల మతము. అటిటచో ఈ “అదృషటము” జీవునిల్ల నుండునా లేక్ 

రర్మాణువుల్ల నుండునా అను సంద్ధహము క్లుగను.  జీవుడు చేయు పార, పుణా ముల వలన్ క్లుగ 
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అదృషటము రర్మాణువుల్ల ప్క్తయగా నుండుట సంభవము కాద. ఉన్న దని అంగీక్రించిన్నూ, 

ఎలపోుర డూ ప్క్తయ / సృషిట జరుగవలసి వరచ ను. ఇద్వయును అసంగతము. అటో్ల గాక్ జీవునిల్ల 

నున్న దనిన్, జీవునిల్ల ఉన్న  అదృషటము వలన్ రర్మాణువుల సృషిట జరుగద.  

ఇక్, నిమిత ాకార్ణమైన్ రర్మాతమ  సంక్లర ము వలన్ ఈ ప్క్తయ జరుగున్నిన్, అనుమాన్ప్రమాణము 

వలన్ రర్మాతమ ను స్యధింరట కుదర్దని వెనుక్ “శాత్రసయాోనితి్త ధిక్ర్ణమున్” 

నిరూపించబడ్న్ద్వ. 

3. ఘటతి ము మున్న గు జాతా్త దలు ఘటాదలతో అరృథక్తయ ద ి సిథతిల్ల నుండుటకు 

సమవాయము కార్ణమని పూరి్ రక్షుల అభిప్పాయము. ఈ సమవాయసంబంధము, ఆ ప్దవా ముతో 

అరృథక్తయ ితిల్ల ఉండుటకు కార్ణముగా వేరొక్ సంబంధమును అంగీక్రించవలసి వరచ ను. ఇటో్ల 

సంబంధరర్ంరర్తక్లర న్చే అన్వస్యథ దోషము సంభవింరను.  

4. పైన్ చెరర బడ్న్ సమవాయ సంబంధము నితా ముగా నైయాయిక్, వైశేషికులు అంగీక్రించెదరు. 

అట్ెనో్, ఈ సంబంధము గల ఘటాదలు కూడ నితా ములు కావలెను. ఇద్వ ప్రతా క్ష విరుదమిు.  

5. రర్మాణువులల్ల పూరి్ రక్షులచే చెరర బడ్న్ నితా తి , నిర్వయతి , సూక్షమ తి్త దలు కారా్  

రదార్థములల్ల అన్గా ఘటాదలల్ల కానిర ంచన్ందన్ కార్ణ, కారా్ ములల్ల నుండవలసిన్టో్ల 

చెరర బడు ఆనురూరా త ల్లపింరను.  

6. అటో్లకాక్ కార్ణవసాువులల్ల రూరము మొదలైన్వి లేవనుకున్న  కార్ణాలల్ల లేని రూపాదలు 

కారా్ ములైన్ ఘటాదలల్ల లేక్పోవలసి వరచ ను. ఇద్వ కూడ ప్రతా క్షవిరేధమే అగును 

7. ఈ పూరి్ రక్షమతములు క్తవల తర్క ముతో ప్రతిపాద్వంరబడ్న్వై వేదప్పామాణా తను 

అంగీరించని మతములు. క్నుక్, ముముక్షువులకు అంగీకార్యోగా ములు కావు. 

పై కార్ణముల వలన్, రర్మాణుకార్ణ మతములు ఆమోదయోగా ములు కావు. 

SLOKA-183: కల్లర ా పాద్వనణకత్ రరమమమదధిక్షరా  నానా విధ్యణో 

183. కల్లర ా పాద్వనణకత్ రరమమమదధిక్షరా  నానా విధ్యణో 

పాద్వనౌఘంా  దృషాట త్ ంమధికవణ ిః కలర నే పు టమామ। 

ప్పాజఞ ధిషాాన శూనా  ప్రకృ  రరిణ ిః ప్పాజ్జా రసాాథ స్యశ  

ూక్షాణ ణు ప్దవా మూలది ా ణుకముఖ జగత్ ృషిట రక్షత్ పినషిట।। 

క్ల్లర ా పాదాన్మ్- జగతాున్కు ఉపాదాన్కార్ణమని అనుమాన్ము చేత క్లర న్ చేయున్పుర డు 

ఏక్మ్- కారా్ భేదమున్న నూ సి యముగా ఒక్క ట్ల అయిన్ 

రర్మ మహత్- విభువైన్ స్యంఖా్య లకు సమమ తమైన్ ప్రధ్యన్తతాి మును  
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అధిక్షిరా - అప్పామాణిక్మను కార్ణము చేత నిర్తక్రించి 

దృషాట త్ సమధిక్ వపుషిః- దృశా్ మైన్ ప్తసరేణువును 

అపేక్షయా- అధిక్ సి రూరమును పంద్వన్దని క్లిర ంచబడ్న్ 

నానావిధ్యణో పాదానౌఘసా - రృథివి, జలము, తేజసుయ , వాయువు మొదలైన్ వివిధములైన్ 

అణురూరములైన్ ఉపాదాన్ సమూహము యొక్క  

క్లర నే అనిషటమాహ- జగత్తక ర్ణతి మును అనుమాన్ము చేత స్యధింరట యంద క్లుగ 

అస్యమంజసా రూరము యొక్క  దోషమును ఈ అధిక్ర్ణమున్ సూప్తకారులు చెపుర రనాన రు. దీని 

వలన్ వెనుక్ అధిక్ర్ణమున్కూ ఈ అధిక్ర్ణమున్కూ సంగతిని చెరర న్టయోిన్ద్వ.  

ప్పాక్- వెనుక్ అధిక్ర్ణమున్  

ప్పాజాశ ధిషాాన్శూనా్  ప్రక్ృతి రరిణతిిః - రర్ప్బహమ ముచే అన్ధిషితామైన్ మూల ప్రక్ృతియు త్తనే 

రరిణామమును పందన్ను రక్షము 

నిర్సా్య- ప్రమాణములకు విరుదమిైన్ద్వ యని నిర్తక్రించబడ్న్ద్వ.  

అథ- ఈ అధిక్ర్ణమున్ంద 

రశ్మ్- ఈశి్ రునిక్త అధీన్మైన్ యని వాక్ా మున్న ద్న్ 

సూక్షామ ణు ప్దవా  మూల ది ా ణుక్ ముఖ్ జగతయ ృషిట రక్షమ్- రర్మాణువులు అను అతీంప్ద్వయ 

ప్దవా ములు “ఆద్వకార్ణము” అని చెరర బడ్న్ ది ా ణుకాద్వ ప్క్మముచే జగతయ ృషిట యగున్ని రక్షము  

పిన్షిట- సక్లాంశ్ముల యందను రర్ణక్షించబడ్ అప్పామాణిక్మని నిర్తక్రించబడ్న్ద్వ. 

జగతాున్కు ఉపాదాన్కార్ణమును అనుమాన్ము చేత క్లర న్ చేయున్పుర డు 

కారా్ భేదమున్న నూ సి యముగా ఒక్క ట్ల అయిన్ విభువైన్ స్యంఖ్యా లకు సమమ తమైన్ 

ప్రధ్యన్తతాి మును  

అప్పామాణిక్మను కార్ణము చేత నిర్తక్రించి దృశా్ మైన్ ప్తసరేణువును అధిక్ సి రూరమును 

పంద్వన్దని క్లిర ంచబడు రృథివి, జలము, తేజసుయ , వాయువు మొదలైన్ వివిధములైన్ 

అణురూరములైన్ ఉపాదాన్ సమూహము యొక్క  

జగత్తక ర్ణతి మును అనుమాన్ము చేత స్యధింరట యంద క్లుగ అస్యమంజసా రూరము యొక్క  

దోషమును ఈ అధిక్ర్ణమున్ సూప్తకారులు చెపుర రనాన రు. దీని వలన్ వెనుక్ అధిక్ర్ణమున్కూ 

ఈ అధిక్ర్ణమున్కూ సంగతిని చెరర న్టయోిన్ద్వ.  

వెనుక్ అధిక్ర్ణమున్  
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రర్ప్బహమ ముచే అన్ధిషితామైన్ మూల ప్రక్ృతియు త్తనే రరిణామమును పందన్ను రక్షము 

ప్రమాణములకు విరుదమిైన్ద్వ యని నిర్తక్రించబడ్న్ద్వ. ఈ అధిక్ర్ణమున్ంద 

“ఈశి్ రునిక్త అధీన్మైన్ద్వ” యని వాక్ా మున్న ద్న్ రర్మాణువులు అను అతీంప్ద్వయ ప్దవా ములు 

“ఆద్వకార్ణము” అని చెరర బడ్ ది ా ణుకాద్వ ప్క్మముచే జగతయ ృషిట యగున్ను రక్షము  

సక్లాంశ్ముల యందను రర్ణక్షించబడ్ అప్పామాణిక్మని నిర్తక్రించబడ్న్ద్వ. 

SLOKA-184: ప్పాగేవారత్భణోరావ మృత వి యాప్పాగంస్తద్వా కృోపిిాః 

184. ప్పాగేవార్ంభణోకాావషహృత విషయాప్పాగసత్రదవాా క్ృోపిిాః 

కాణాదానామిదానీం క్షిరతి బహుముఖ్ం కార్ణ ప్రప్క్తయాంశ్మ్। 

ప్తేధ్య హేతౌ విభక్త ాహా నుమితిశ్ర్ణై సతాదాంశే యథార్హమ్ 

వాా ఘాత్తదీన్ విక్లర ప్క్మవివిధగతీన్ వాా హర్తా ప్త సూత్ర్మా ిః।। 

ప్పాగేవ- వెనుక్, సమ ృతి పాదమున్నే 

ఆర్ంభణోకా్త- ఆర్ంభణాధిక్ర్ణమున్ 

కాణాదానామ్- వైశేషికులు ప్రతిపాద్వంర  

ప్పాగ్ అసత్ ప్దవా  క్ృోపిిాః- ఉతర తికా్త మొదలు “లేకుండా ఉన్న  ప్దవాో తర తి”ా అను క్లర న్యు 

అరహృత విషయా- మొదట వేఱైన్ అవసథ యందన్న  ప్దవా మున్కు అవస్యథ ంతర్ప్పాపి ా అగున్ని 

 స్యథ రన్ము చేయుట వలన్ నిర్తక్రించబడ్న్ద్వ.  

ఇదానీమ్- తర్క పాదము యొక్క  ఈ అధిక్ర్ణమున్ 

కార్ణప్రప్క్తయాంశ్మ్- కార్ణ స్యమప్గిక్త సంబంధించిన్ద్వయూ మొదట నిర్తక్రించబడనిద్న్ 

కాణాదానామ్- వైశేషికులకు అభిమతమైన్ అంశ్మును బహుముఖ్క్షిరతి- నానా విధములుగా 

నిర్తక్రించిరి. 

అనుమితి శ్ర్ణైిః- అనుమాన్మును అనుసరింర వైశేషికులు మొదలైన్ త్తరిక కులచేత 

ప్తేధ్యహేతౌ విభక్త-ా కార్ణము సమవాయ కార్ణము, అసమవాయ కార్ణము మఱియు నిమిత ా

కార్ణము అని విభ్గము చేయబడ్ నిరూపితమైన్ 

తతదాంశే- ఆయాయా అంశ్ముల 

యథార్హమ్- యథాయోగా మైన్  

విక్లర ప్క్మ వివిధగతీన్- విక్లర  విధమున్నుసరించి వివిధ ప్రకార్ములైన్ 
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వాా ఘాత్తదీన్- సి వచన్ విరోధము, అరసిదిాంతము మొదలైన్ దోషములను  

అప్తసూత్రా్మ ిః- ఈ అధిక్ర్ణము యొక్క  “మహదీరా్ ఘవదాి ” మొదలైన్ సూప్తములచేత 

వాా హర్తి- సూప్తకారులు విశ్దముగా బోధింరరనాన రు 

ఈ శో్చక్మున్ “వైశేషిక్సిదిాంతమును ప్రసా్యవన్ము చేసి నిర్తక్రింరట పున్రుక్త ా కాదా” యను 

సంద్ధహమును రరిహరింరరనాన రు. ఆర్ంభణాధిక్ర్ణమున్ వైశేషికులకు సమమ తమైన్ 

అసత్తక రా్ వాదము ఖ్ండ్ంచబడ్న్ద్వ. అన్గా శూనా్ ము నుండ్ సృషిట జరుగద అను విషయము 

వెనుక్ నిషక రి షంచబడ్న్ద్వ.  ఇక్, వైశేషికులు చెప్పర డు కార్ణసి రూరము ఈ అధిక్ర్ణమున్ 

విమరిశ ంచబడ్ నిర్తక్రించబడ్న్ద్వ. అందవలన్ పున్రుక్త ాదోషము లేద. 

అన్గా, వెనుక్ సమ ృతి పాదమున్నే 

ఆర్ంభణాధిక్ర్ణమున్ 

వైశేషికులు ప్రతిపాద్వంర  

ఉతర తికా్త మొదలు “లేకుండా ఉన్న  ప్దవా ము యొక్క  ఉతర తి”ా అను క్లర న్ (అన్గా 

అసత్తక రా్ వాదము) అటో్ల గాక్ మొదట వేఱైన్ అవసథ యందన్న  ప్దవా మున్కు అవస్యథ ంతర్ప్పాపి ా

అగుట వలన్ సృషిట జరుగున్ని స్యథ రన్ము చేయుట వలన్ నిర్తక్రించబడ్న్ద్వ.  

తర్క పాదము యొక్క  ఈ అధిక్ర్ణమున్ 

కార్ణ స్యమప్గిక్త సంబంధించిన్టిటయు,  మొదట నిర్తక్రించబడన్టిటయునైన్ 

వైశేషికులకు అభిమతమైన్ ఇతర్ అంశ్ములు నానా విధములుగా నిర్తక్రించబడ్న్వి. 

అనుమాన్ ప్రమాణమును అనుసరింర వైశేషికులు మొదలైన్ త్తరిక కులచే సమవాయ కార్ణము, 

అసమవాయ కార్ణము మఱియు నిమిత ా కార్ణము అని విభ్గము చేసి కార్ణస్యమప్గి విషయమై 

ప్రతిపాదన్ చేయుదరు. అటో్ల చెరర బడ్న్ ఆయా అంశ్ములను యథాయోగా మైన్  

విక్లర  విధ్యన్ములను అనుసరించి, అన్గా, సి వచన్ విరోధము, అరసిదిాంతము మొదలైన్ 

దోషములను  ఈ అధిక్ర్ణము యొక్క  “మహదీరా్ ఘవదాి ” మొదలైన్ సూప్తములచేత 

సూప్తకారులు విశ్దముగా బోధింరరనాన రు. 

SLOKA-185: దృ టసాా ణోిః ప్రూతత్ ది ా ణుకమణుమపి 

 సాథ రయనాోఽనుమిత్తా  

185. దృ టసాా ణోిః ప్రూతత్ ది ా ణుకమణుమపి 

 సాథ రయనాోఽనుమితా్త  

దృషాట రరానుసారానా  పురవయవత్తదా ప్త వకాు  క్షణరన్। 
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ంరి త్ ంహాే త ూక్షేణ  ప్రమి  రరవత్తత్ జలరల్లకలక్ష్మ్ణ ా  

తద్వభ గాన్ తా రయేది్వ ంణ ృ రఫలతయా తి్త నా రరాే ణనేయా।। 

దృషటసా  అణోిః- జాలక్ ర్ంప్ధమున్ వరచ  సూర్ా క్తర్ణము వలన్ గోచర్మగు ప్తసరేణువు అను 

సూక్షమ ప్దవా ము యొక్క  

ప్రసూతిమ్- కార్ణమును 

ది ా ణుక్మ్- ది ా ణుక్మను ప్దవా ము 

అణుమపి- ఆ ది ా ణుక్మున్కు కార్ణమని రర్మాణుశ్బవాాచా మైన్ అణువునూ 

అనుమితా్త  స్యథ రయంతా ిః- అనుమాన్ప్రమాణము చేత సమర్థన్ము చేయు వైశేషికులు 

దృషాట కార్తనుస్యర్తత్- కాన్ర డు ఆకార్మునే అనుసరించి క్లర న్ చేయవలసియున్న ందన్ 

అప్త- క్లర న్ చేయబడ్న్ రర్మాణువు యొక్క  విషయమున్ 

నిర్వయవత్తద్వ- నిర్వయతి ము మొదలైన్ వాటిని 

వకాుమ్- ప్రతిపాద్వంరటకు 

న్క్షమేర్న్- సమరుథలు కారు. ఒక్ ప్దవా మును ఉతర న్న ము చేయు వేఱొక్ ప్దవా ము 

నిర్వయవముగా నుండుట వేఱొక్చోట ఎచచ టనూ కాన్ర డుటక్ పోవుట వలన్ ది ా ణుక్మును 

ఉతర తి ాచేయు రర్మాణువు నిర్వయమైన్దని ఎటో్ల సమర్థన్ము చేయగలరు. 

ప్రమితిరర్వత్తం- ప్రతా క్షప్రమాణమున్కు అధీన్మైన్ జాశ న్మును క్లిగన్ దార్శ నికులకు 

జాలకాల్లక్లక్షేా - జాలక్ ర్ంప్ధమున్ కాన్ర డు సూరా్ క్తర్ణమున్ఉరలభా మైన్  

సూక్షేమ - ప్తసరేణువున్ంద అయిన్నూ 

సర్ి మ్- నిర్యవతి్త ద్వ సమసమాును ఎట్ెనో్ను ఉండవరచ ను 

సమ ృతిిః తు- హిర్ణా దాన్ఫలమును ప్రశ్ంస చేయున్పుర డు ప్తసరేణువు అథవా దాని అవయవమైన్ 

ది ా ణుక్మున్కు సమమైన్ ప్రమాణపు హిర్ణా దాన్ము చేసిన్వానిక్త ఫలనిరేశా్ము చేయు సమ ృతి 

అయిన్నూ 

తధ్యభ గాన్ స్యథ రయేదాి - ప్తసరేణువు యొక్క  అంశ్ములను స్యథ పింరటకు సమర్థమైన్ద్వ 

ఖ్చిచ తముగా కాద.  

అఫలతయా- రరిమిత హిర్ణా దాన్ము యొక్క  ప్రశ్ంస్యరర్మైన్ ఈ సమ ృతి వాక్ా ము ప్తసరేణువు 

యొక్క  అవయవములను స్యథ పింరట యంద విఫలమైన్దని  
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అన్ా రరేా ణనేయా- వేఱు త్తతర రా్ మును క్లిగన్టో్ల నిరి్త హము చేయవలెను 

వైశేషికులు రండు రర్మాణువుల క్లయిక్ వలన్ ది ా ణుక్మును, మూడు ది ా ణుక్ముల చేరిక్ 

వలన్ ప్తా ణుక్మును(ప్తసరేణువు) ...ఈ విధముగా సృషిట జరుగున్ని చెప్పర దరు. జాలక్ ర్ంప్ధమున్  

వరచ  సూరా్ క్తర్ణము వలన్ఈ  ప్తసరేణువు అను సూక్షమ ప్దవా ము గోచర్మగున్ని వారి 

అభిప్పాయము. వారు ఇద్వ అంతయును 

అనుమాన్ప్రమాణము చేత సమరిథంచ ప్రయతిన ంరటల్ల, అన్గా కాన్ర డు ఆకార్మునే 

అనుసరించి క్లర న్ చేయవలసియున్న ందన్ వారిచే 

క్లర న్ చేయబడ్న్ రర్మాణువు యొక్క  విషయమున్ 

నిర్వయతి ము మొదలైన్ వాటిని 

ప్రతిపాద్వంరటకు 

సమరుథలు కారు. ఒక్ ప్దవా మును ఉతర న్న ము చేయు వేఱొక్ ప్దవా ము నిర్వయవముగా నుండుట 

వేఱొక్చోట ఎచచ టనూ కాన్ర డక్ పోవుట వలన్ ది ా ణుక్మును ఉతర తి ా చేయు రర్మాణువు 

నిర్వయమైన్దని ఎటో్ల సమర్థన్ము చేయగలరు.(ఈ విషయము వెనుక్ వివరించబడ్న్ద్వ). 

ప్రతా క్షప్రమాణమున్కు అధీన్మైన్ జాశ న్మును క్లిగన్ దార్శ నికులకు 

జాలక్ ర్ంప్ధముల కాన్ర డు సూరా్ క్తర్ణమున్ఉరలభా మైన్  

ప్తసరేణువున్ంద్న్నూ 

నిర్యవతి్త ద్వ సమసమాూ ఎట్ెనో్ను ఉండవరచ ను. ఈ సందర్భ మున్ అణుమాప్త హిర్ణా దాన్ 

విషయమై చెరర బడు సమ ృతివాక్ా ములు నిదర్శ న్ముగ చూరబడును. కాని, సమ ృతి యంద 

హిర్ణా దాన్ఫలమును ప్రశ్ంస చేయున్పుర డు ప్తసరేణువు అథవా దాని అవయవమైన్ 

ది ా ణుక్మున్కు సమప్రమాణము గల హిర్ణా మును దాన్ము చేసిన్వానిక్త ఫలనిరేశా్ము చేయు 

సమ ృతి అయిన్నూ ప్తసరేణువు యొక్క  అంశ్ములను స్యథ పింరటకు సమర్థమైన్ద్వ ఖ్చిచ తముగా 

కాద. ఈ సందర్భ మున్ రరిమిత హిర్ణా దాన్ము యొక్క  ప్రశ్ంస్యరర్మైన్టిట సమ ృతి వాక్ా ము 

ప్తసరేణువు యొక్క  అవయవములను స్యథ పింరట యంద విఫలమైన్దనియు తతా్తతర రా్ ము 

భిన్న మనియూ తెలిసికన్వలెను. 

186. విప్శాపురాా  కి చిచ్ఛచ దవయవ పువబుననాా ష మానసామా   

186. విప్శాపురాా  కి చిచ్ఛచ దవయవ పువబుననాా ష మానసామా   

మా  క్షోణీభృషిః సాా ద్వ  యద్వ తదంత్ త్తరతమాా దననాే। 

వై మా త్ రక్షమాంప్రభృ షు పుయతత్ నమా న నాే  ి పు ట  
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ప్తరారరాా త్ చ జషా రా క్తమనుకతతత్ వా కృానత్తతి సాణా ।। 

క్ి చిత్- రర్మాణువున్ంద 

విప్శాంతిిః న్ చేత్- అవయవధ్యర్త విర్తమము లేకున్న   

అవయవ నివహాన్ంతా తిః- అరరిమిత సంఖా్  యందన్న  అవయవముల సమూహమును 

పందట వలన్ క్లిగన్ 

మాషక్షోణీభృతోిః- అలర  రరిమాణము గల మినుర గింజకూ మహతర రిమాణము గల రరి్ తమున్కూ  

మాన్స్యమా మ్- రరిమాణమున్ స్యమా ము 

సా్య త్- ఉండును అన్గా అలర మైన్ అవయవములను పంద్వన్ వసాువైన్ మినురగింజకూ అనేక్ 

అవయవములు గల రరి్ తమున్కూ అవయవధ్యర్తవిర్తమము లేకున్న  రరిమాణమున్ 

త్తర్తమా ము లేక్పోవలసి వరచ ను 

ఇతి యద్వ- ఇటో్ల త్తరిక కుల చేత చెరర బడ్న్ద్వ 

తత్ అసత్- అద్వ యుక్మాు కాద 

అన్ంతే త్తర్తమాా త్- అసంఖ్యా క్ములైన్ త్తర్తమా ములు ఉండును 

హి- ఏలన్న్ 

రక్ష మాస ప్రభృతిషు- రక్షము, మాసము మొదలైన్ కాలభేదముల యందన్న  అనిన ంటను 

అన్ంతేషు- ఇనిన  అని నిరేశాింరటకు శ్క్ా ము కాక్ అసంఖ్యా క్ముగా యున్న ను 

నియతం దృషటమ్ వైషమా మ్- వెనుక్ద్వ వెనుక్ దాని క్న్న ను ముందద్వ ఆధిక్ా మును పందట 

వలన్ కాన్ర డు వైషమా ము 

న్ అనిషటమ్- ఎవరికీ సమమ తము కానిద్వ కాద అన్గా అందర్కూ సమమ తమైన్ద్ధ అయిన్ద్వ 

వా క్ ాా న్ంతతాి  స్యమేా - ప్దవా తి ము, రృథివీతి ము మొదలైన్ స్యమానా్ ములకు  

పార్తవరా్ ం చ- రర్జాతితాి ము, అరరిజాతతాి ము మొదలైన్ జాతులకు ఆప్శ్యమైన్ వా కాులు 

అన్ంతముగా ఉండుట అనిన టికీ సమాన్మైన్నూ  

జాతోా ిః- దానిని ఆప్శ్యించిన్ ప్దవా తి ము, రృథివీతి ము మొదలైన్ స్యమానా్ ములకు  

పార్తవరా్ మ్ చ- రర్జాతితాి ము, అరరిజాతితాి ము అనున్వి 

అను క్థితమ్ న్ క్తమ్- మీచే చెరర బడలేదా! 
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రర్ మరియు అరర్ అని రండు జాతులు చెరర బడురన్న వి. రృథివీతి ము మొదలైన్వి రర్జాతి, 

ఘటతి ము మొదలైన్వి అరర్జాతి. ఆప్శ్యతి ము అధిక్మగుటచేత రృథివీతి్త దలు రర్జాతి. 

ఆప్శ్యము అలర మగుట చేత ఘటతి్త దలు అరర్జాతి. ఇద్వ వైశేషికుల ప్రప్క్తయ. 

ఆప్శ్యాన్ంతా ములు సమాన్ముగా నున్న ను రర్తి , అరర్తి ములను త్తర్తమా ములను ఎటో్ల 

అంగీక్రించిరో అట్ల ో ఆన్ంతా ము సమాన్ముగా నున్న ను మాష, మహీధర్ములకు త్తర్తమా ము 

సిదమిగును అని ఈ శో్చక్ భ్వము. 

రర్మాణువున్ంద 

అవయవధ్యర్త విర్తమము లేకున్న  అరరిమిత సంఖా్  యందన్న  అవయవముల సమూహమును 

పందట వలన్ క్లిగన్ 

అలర  రరిమాణము గల మినుర గింజకూ మహతర రిమాణము గల రరి్ తమున్కూ రరిమాణమున్ 

స్యమా ము ఉండును అన్గా అలర మైన్ అవయవములను పంద్వన్ వసాువైన్ మినురగింజకూ అనేక్ 

అవయవములు గల రరి్ తమున్కూ అవయవధ్యర్తవిర్తమము లేకున్న  రరిమాణమున్ 

త్తర్తమా ము లేక్పోవలసి వరచ ను ఇటో్ల త్తరిక కుల చేత చెరర బడ్న్ద్వ. అద్వ యుక్మాు కాద. 

ఈ ల్లక్మున్ అసంఖ్యా క్ములైన్ త్తర్తమా ములు కాన్ర డురన్న వి.  

ఏలన్న్, రక్షము, మాసము మొదలైన్ కాలభేదముల యందన్న  అనిన ంటను ఇనిన  అని 

నిరేశాింరటకు శ్క్ా ము కాక్ అసంఖ్యా క్ముగా యున్న ను వెనుక్ద్వ, వెనుక్ దాని క్న్న ను ముందద్వ 

ఆధిక్ా మును పందట వలన్ కాన్ర డు వైషమా ము ఎవరికీ సమమ తము కానిద్వ కాద అన్గా 

అందర్కూ సమమ తమే అగును. ప్దవా తి ము, రృథివీతి ము మొదలైన్ స్యమానా్ ములకు 

రర్జాతితాి ము, అరరిజాతతాి ము మొదలైన్ జాతులకు ఆప్శ్యమైన్ వా కాులు అన్ంతముగా 

ఉండుట అనిన టికీ సమాన్మైన్నూ  

దానిని ఆప్శ్యించిన్ ప్దవా తి ము, రృథివీతి ము మొదలైన్ స్యమానా్ ములకు రర్జాతితాి ము, 

అరరిజాతితాి ము అనున్వి 

మీచేతనే చెరర బడ్న్ద్వ క్దా! 

SLOKA-187: నాదృ టత్ క్తత్చిదనా ప్రౌ  ంరణి జుషాత్ ద్ధవత్తనుప్గబుద్ధ 

187. నాదృ టత్ క్తత్చిదనా ప్రౌ  ంరణి జుషాత్ ద్ధవత్తనుప్గబుద్ధ 

రనా ేి  తంా  తజ్ఞఞరధికయతనవతత ణృపిరాాదౌ ణా దసాా। 

యేా  యతా్త నపేక్షాత్ నక్తమనుమనుే సాా దదృషేటఽపి తది త్ 

భూతసాథ దృ టవాద్ధది ా ణుకృదణుగత్త దృ ట కల్లర ఽప్త లూనిః।। 

ప్ుతి సర్ణిజుషామ్- వేదమార్గమును అవలంబించిన్ మన్కు  
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ద్ధవత్తనుప్గహాద్ధిః అనా్ త్ అదృషటమ్- రర్మ పురుషుని ప్పీతి , అప్పీతుల క్న్న  అదృషటమను శ్బమాు 

చే పిలువబడు ఒక్ వసాువు  

న్- లేనే లేద 

తసా - ఆ అదృషటము 

అన్ా తేి ిః- ద్ధవత్తనుప్గహము క్న్న  

వేఱైన్, జీవాతమ కు సంబంధించి అతిరిక్మాైన్ సి రూరమును పందన్ను క్లర న్ చేసిన్ 

తజశిః- అటిట అదృషట సి రూరమున్ంద నిష ాక్లిగన్ వారిచే చేయబడు 

అధిక్యతన్వత్ క్ృోపిిాః- అదృషటము క్న్న  అధిక్మైన్ ప్రయతన ము న్ందన్న  ఈశి్ రుని 

క్లర న్యు 

ఆదౌవుా దసా్య- ఈ శాత్రసమాును ఆర్ంభింరట యంద్ధ “శాత్రసయాోనితి్త ధిక్ర్ణము”న్ 

నిర్తక్రించబడ్న్ద్వ. జీవగతమైన్ అదృషటము చేతనే విశి్ సృషిటయు ఉరరన్న మైన్చో అంత క్న్న  

అధిక్మైన్ ఈశి్ రుని క్లర న్ను చేయుట నాా యము కాద. అదృషటము అచేతన్మగుట చేత 

చేతనుని అధిషాాన్ము ఆవశా్ క్ము అని భ్వించి “ఈశి్ ర్ ప్రయతన పు అపేక్ష యుండును”. అని 

చెపిర న్ ఈశి్ రుడు ప్రయతిన ంరటకు యత్తన ంతర్ము యొక్క  అపేక్ష ఎటో్లండదో అట్ల ో

జీవగతమైన్ అదృషటము కూడ ఈశి్ రుని ప్రయతన పు అపేక్ష లేక్ కారా్ కారి కావరచ న్ను భ్వమును 

ముందగనే చెప్పర దరు.  

యతేన ిః- ఈశి్ ర్యతన మున్ 

యత్తన న్పేక్షామ్- ఇతర్ ప్రయతన పు అపేక్షయే లేదని 

అనుమనుతే న్ క్తమ్- మీరును అంగీక్రించెదరు క్దా! 

అదృషేటఽపి తది త్తయ ా త్- జీవగతమైన్ అదృషటమున్ందనూ అట్ల ో యత్తన ంతర్పు అపేక్ష 

లేక్పోవరచ ను.   

భూతస్యథ దృషటవాద్ధ- అదృషటము జైనులు, త్తరిక కులు అంగీక్రించిన్ భూతగతమైన్ద్వ అను 

రక్షమున్ 

ది ా ణుక్ృదణుగత్తదృషటక్లర ిః- ది ా ణుక్మున్కు కార్ణమైన్ రర్మాణుగత వాద అదృషటరక్షము 

అప్త- ఈ అధిక్ర్ణమున్ 

లూన్ిః- భ్షా కారులచే నిర్తక్రించబడ్న్ద్వ. 

రర్మాణుకార్ణవాదలు రర్మాణువులల్ల క్లుగు మొదటి ప్క్తయ “అదృషటము” వలన్ క్లుగున్ని 

చెప్పర దరు. కాని, ఈ అదృషటము ఎచచ ట నుండున్ను (జీవుని ల్లనా లేక్ రర్మాణువుల్లనా ) అను 
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ప్రశ్న కు వారి వద ా సమాధ్యన్ము లేద. ఆ అదృషటము జీవ, రర్మాణువులల్ల ఎచచ ట నున్న ను 

అయుక్మాే అగును.  

వేదమార్గమును అవలంబించిన్ మన్కు రర్మ పురుషుని ఇషాటనిషటముల క్న్న  అదృషటమను 

శ్బమాు చే పిలువబడు ఒక్ వసాువు లేనే లేద. ఆ అదృషటము 

ద్ధవత్తనుప్గహము క్న్న  

వేఱైన్, జీవాతమ కు సంబంధించి అతిరిక్మాైన్ సి రూరమును పందన్ను క్లర న్ చేసిన్, అటిట 

అదృషట సి రూరమున్ంద నిష ాక్లిగన్ వారిచే చేయబడు అదృషటము క్న్న  అధిక్మైన్ ప్రయతన ము 

న్ందన్న  ఈశి్ రుని క్లర న్యు ఈ శాత్రసమాును ఆర్ంభింరట యంద్ధ అన్గా 

“శాత్రసయాోనితి్త ధిక్ర్ణము”న్ నిర్తక్రించబడ్న్ద్వ. జీవగతమైన్ అదృషటము చేతనే విశి్ సృషిటయు 

ఉరరన్న మైన్చో అంత క్న్న  అధిక్మైన్ ఈశి్ రుని క్లర న్ను చేయుట నాా యము కాద. 

అదృషటము అచేతన్మగుట చేత చేతనుని అధిషాాన్ము ఆవశా్ క్ము అని భ్వించి “ఈశి్ ర్ 

ప్రయతన పు అపేక్ష యుండును”. అని చెపిర న్ ఈశి్ రుని ప్రయతిన ంరటకు యత్తన ంతర్ము 

యొక్క  అపేక్ష ఎటో్లండదో అట్ల ోజీవగతమైన్ అదృషటము కూడ ఈశి్ రుని ప్రయతన పు అపేక్ష లేక్ 

కారా్ కారి కావరచ న్ను భ్వమును ముందగనే చెరర బడ్న్ద్వ. ఈశి్ ర్యతన మున్ ఇతర్ 

ప్రయతన పు అపేక్షయే లేదని మీరును అంగీక్రించెదరు క్దా! 

జీవగతమైన్ అదృషటమున్ందనూ అట్ల ో యత్తన ంతర్పు అపేక్ష లేక్పోవరచ ను.  ఆ అదృషటము 

జైనులు, త్తరిక కులు అంగీక్రించిన్టో్ల భూతగతమైన్ద్వ అను రక్షమున్ 

ది ా ణుక్మున్కు కార్ణమైన్ రర్మాణుగత వాద అదృషటరక్షము ఈ అధిక్ర్ణమున్ భ్షా కారులచే 

నిర్తక్రించబడ్న్ద్వ. అన్గా, ఈ అదృషటము జీవునిల్ల ఉన్న దనిన్, అటో్ల జీవునిల్ల ఉన్న  దానివలన్ 

రర్మాణువుల సృషిట జరుగద. రర్మాణువుల్ల ఉన్న దనిన్ ఆ సృషిట ఎలపోుర డూ జరుగ వలసి 

వరచ ను. అటో్ల కాక్ ఈశి్ రునిల్ల ఉన్న దని అనుమాన్ప్రమాణము దాి ర్త నిరూపించెదమనిన్ అద్వ 

అయుక్మాను విషయము “శాత్రసయాోనితి్త ధిక్ర్ణమున్నే నిరూపితమైన్ద్వ. 

SLOKA-188: పుతా త్ ంమబ న ణక్త పుజగదురరృథక్ దద ంరిా నువృతా  

188. పుతా త్ ంమబ న ణక్త పుజగదురరృథక్ దద ంరిా నువృతా  

పుతా త్ పుేా  ి పుతా  ి పి క చద్వమత్ త్తవద్వయు ా  మాహుిః। 

తతాద్ి త్ది  ంి భ్యవ ప్ర పుయ ముచ్ఛత్ సాా నా ేన వా వసాథ  

గురి్ణ  తి నా ంా కృోపిిాః కథమధికజుషాత్ నానవసాథ ద్వదో ిః।। 

ఏక్త- వైశేషికులు  

అరృథక్తయ ద ి సరి్త నువృతమా్- నియతముగా రర్సర ర్ముగా ఆప్శ్యించిన్ గుణ గుణి, జాతి-వా క్త ా

మొదలైన్ సరి్ వసాువుల యందనూ, ఆనుసాూ తమైన్ 
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నితా సంబంధమ్- నితా మైన్ “సమవాయమను” సంబంధమును 

నిజగదిః- చెప్పర దరు 

క్తిచిత్- భినున లైన్ ప్పాభ్క్రులు 

ఇమమ్- ఈ సమవాయ సంబంధమును 

నితేా షు నితా మ్- అవినాశ్ములైన్ వసాువుల యంద వినాశ్ర్హితమైన్దని 

అనితేా షి పి- అనితా మైన్ వసాువుల యంద 

త్తవదాయుషా మ్- ఆ వసాువులుండువర్కూ ఉండ్, ఆప్శ్యము నాశ్మైన్పుర డు నాశ్న్మగున్నియూ 

ఆహుిః- చెప్పర దరు. నితా్త నితా  వసాువుల యందను ఇద్వ వరింారను.  

తత ాది ంది  సి భ్వ ప్రతినిధితో ముచ్ఛమ్- శైతా  జలము, మండెడ్ నిపుర  మొదలైన్ సంబంధము 

గల ది ంది ముల సి భ్వనియమమును తరర  విశేషణ- విశేషా ములకున్న  సి భ్వమును 

ఆప్శ్యించక్ సమవాయమునే అోా నాా శేషో వా వస్యథ రక్మని చెప్పర డు వారిక్త  

తేన్- సమవాయము చేత 

వా వస్యథ  న్సా్య త్- అసంకీర్మీైన్ వా వహార్ము కాజాలద. 

అనా్ సా క్ృోపిిాః- సంబంధించిన్ రండు రదార్థముల క్న్న  అతిరిక్మాైన్ క్లర న్యు  

గురి్ణ తు- గౌర్వమను దోషమున్కు గురియగును. గుణముల వలన్ విశిషటమైన్ జాశ న్మును 

క్లుగచేయుట క్న్న  వేఱైన్ సమవాయమును అంగీక్రించిన్ దోషము క్లుగను 

అధిక్ జుషామ్- విశిషటబుద్వనిి తెలుర ట క్న్న  వేఱైన్ సమవాయమును అంగీక్రింర వారిక్త 

అన్వస్యథ ద్వ దోష క్థం న్- నిలక్డ లేని ఒక్ సంబంధమున్కు వేరొక్ సంబంధమను రర్ంరర్ యొక్క  

ద్ధషము లేక్ ఎటో్ల యుండును. విశేషణములున్న  విశేషా ము యొక్క  విశిషట బుద్వనిి క్లుగ జేయుటకు 

“సమవాయము” అను సంబంధమును అంగీక్రించిన్చో సమవాయము కూడ రండు వసాువుల 

సంబంధమును పందట వలన్ ఆ సమవాయమున్కు వేఱొక్ సమవాయమును ఈ విధముగా 

చెరర వలసిన్ “అన్వస్యథ దోషము” క్లుగను. అందవలన్ అరృథక్తయ దమిైన్ విశేషణ- విశిషటములకు 

సి భ్వ సంబంధము అంగీకార్మగును. అనురలబమిైన్ సమవాయసంబంధము అంగీక్ృతము 

కాద. 

రర్మాణు కార్ణ వాదలు ధర్మ , ధరిమ , విశేషణ, విశేషా  సంబంధమును వివరింరటకు 

సమవాయమను సంబంధమును చెప్పర దరు. ఈ శో్చక్మున్ ీ ధమాన్ ద్ధశికులు రర్మాణు 

కార్ణవాదలు చెప్పర డు అటిట సమవాయ సంబంధము అసంబదమిైన్దని నిషక రి షంరరనాన రు.  
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వైశేషికులు నియతముగా రర్సర ర్ముగా ఆప్శ్యించిన్ గుణ గుణి, జాతి-వా క్త ా మొదలైన్ 

సరి్ వసాువుల యందనూ, ఆనుసాూ తమై, నితా మైన్టిట “సమవాయమను” సంబంధమును 

చెప్పర దరు. భినున లైన్ ప్పాభ్క్రులు ఈ సమవాయ సంబంధమును 

అవినాశ్ములైన్ వసాువుల యంద వినాశ్ర్హితమైన్దని 

అనితా మైన్ వసాువుల యంద 

ఆ వసాువులుండువర్కూ ఉండ్, ఆప్శ్యము నాశ్మైన్పుర డు నాశ్న్మగున్నియూ చెప్పర దరు. అన్గా 

నితా్త నితా  వసాువుల యందను ఇద్వ వరింారను. చలనోి నీరు, మండెడ్ నిపుర  మొదలైన్ 

సంబంధము గల ది ంది ముల సి భ్వనియమమును తరర  విశేషణ- విశేషా ములకున్న  

సి భ్వమును ఆప్శ్యించక్ సమవాయమునే అోా నాా శేషో వా వస్యథ రక్మని చెప్పర డు వారిక్త  

సమవాయము చేత 

అసంకీర్మీైన్ వా వహార్ము కాజాలద. 

రండు రదార్థముల సంబంధమును నిరి్ చింరటకు ఆ రంటిక్తని అతిరిక్మాైన్ అటిట క్లర న్ 

గౌర్వమను దోషమున్కు గురియగును. గుణముల వలన్ విశిషటమైన్ జాశ న్మును క్లుగచేయుట క్న్న , 

అన్గా గుణ-గుణి సంబంధమును విడచి తద్వభ న్న మైన్ సమవాయమును అంగీక్రించిన్ దోషము 

క్లుగను. అన్గా విశిషటతి మును తెలుర ట క్న్న  వేఱైన్ సమవాయమను నిలక్డ లేని ఒక్ 

సంబంధరర్ంరర్తక్లర న్ము దోషయుక్మాే అగును. విశేషణములున్న  విశేషా ము యొక్క  విశిషట 

బుద్వనిి క్లుగ జేయుటకు “సమవాయము” అను సంబంధమును అంగీక్రించిన్చో సమవాయము 

కూడ రండు వసాువుల సంబంధమును పందట వలన్ ఆ సమవాయమున్కు వేఱొక్ 

సమవాయమును ఈ విధముగా చెరర వలసిన్  “అన్వస్యథ దోషము” క్లుగను. అన్గా ఆ సమవాయము 

ఆ ప్దవా ము న్ంద ఏ సంబంధముతో నున్న ద్వ అను ప్రశ్న  ఉదయింరరనే యుండును. 

అందవలన్ అరృథక్తయ దమిైన్ విశేషణ- విశిషటములకు సి భ్వ సంబంధము అంగీకార్మగును 

తరర  అందలకై ఈ “సమవాయమును” ప్కతగాా సృషిటంచనావశా్ క్త లేద. క్నుక్ అనురలబమిైన్ 

సమవాయసంబంధము అంగీక్ృతము కాద. 

SLOKA-189: పురూ ే ూప్తరర్మరవయవి రరమాఖిా తణ క్త ప్దవా వరే ే

189. పురూ ే ూప్తరర్మరవయవి రరమాఖిా తణ క్త ప్దవా వరే ే

విశి త్ వాా పేాా క లక్షణ ా త్ రరమమమదంత్ సాా దథాప్దవా ణవ। 

మైవత్ దృషాటణు తత్ త్మ  తదుభయంత్హ్త్ధ దద్ధ రబాధ్యత్ 

ఆగనాుక్షోణిరదా్ ిః ప్ు రపి జగద్వరత్భణత్ హ్త్భణే ।। 

సూప్తకార్మిః- సూప్తకారులైన్ బాదర్తయణులచే 
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అవయవి రర్మాణిా తమ క్త- ఉపాదాన్మైన్ అవయవముల వలన్ భిన్న మైన్ అవయవి అను 

సి రూరమున్నూ అట్ల ో “ప్తసరేణువు” క్న్న  భిన్న మైన్ రర్మాణు సి రూరము యొక్క  విషయము 

న్ందనూ  

ప్దవా  వరే గ- వేదాంతులు అంగీక్రించని ప్దవా  సమూహము ఆర్ంభణాధిక్ర్ణము న్ందనూ, 

మహదీరా్తఘ ధిక్ర్ణము న్ందనూ  

నిర్తక్ృతే- నిర్తక్రించబడుటచే 

విశి్ వాా పేాా క్లకా్ష మ్- అనిన  మూర్పా్దవా ముల సంయోగమును పంద్వన్ రూరము యొక్క  విభుతి  

మాప్తమున్ విప్శాంతమగు 

రర్మ మహదసత్ సా్య త్- రర్మ మహతాు అని అంగీక్ృతమగు కాలము, ఆకాశ్ము మొదలైన్వి 

సా్య త్- అంగీక్ృతమగును అథవా 

అథ అసత్ సా్య త్- రర్మ మహతాు సహ అవయవి మొదలైన్ వాటి వలె అసత్ క్లర న్యే అగును 

అథ అప్దవా మేవ సా్య త్- అథవా విశి్ ము, ప్దవా మును నిర్తక్రింబడ్న్ందన్ అప్దవా మే అగును. 

ప్రళయ కాలమున్ రృథివాా దలు లేక్ యున్న  రంచభూతముల సంయోగము వలన్ జగతయ ృషిట 

జరుగు సంభవమే లేద. ఇటో్ల సూప్తకారులపై అక్షేరమును చేసిన్ 

మైవమ్- అటో్ల ఆక్షేపింరట అయుక్మాు 

దృషాట ణు తతయ ంహతి తదభయ సంబంధ సిది్ధిః- మన్కు ప్రతా క్షముగా కాన్ర డు 

ప్తసరేణుప్దవా ము యొక్క  మరియూ వాటి సంఘాతరూరమైన్ కారా్ ప్దవా ము మరియూ  

తదభయ సంబంధ్యద్వక్మ్- వాటి రండ్ంటి సంబంధము యొక్క  

అబాధ్యత్- నిర్తక్ర్ణమును సూప్తకారులు చేయక్పోవుట వలన్ 

జగదార్ంభణమ్ ఆగంతు క్షోణిత్తద్ా ిః- రంచభూతముల రంచీక్ర్ణము వలన్ క్లుగ జగతయ ృషిటని  

ప్ుతిర్పి- ప్ుతి కూడా 

బంభణేతి- మర్ల మర్ల సమరిథంరను 

అణువుల సంబంధము వలన్ క్లుగ జగతయ ృషిటని నిర్తక్ర్ణము చేసి వాద్వంర మీరు జగతయ ృషిటని 

ఎటో్ల చెపుర రనాన రు అను ఆక్షేరమున్కు ఇచచ ట ఉతరా్ము చెపుర రనాన రు. ప్రళయకాలమున్ 

క్షితి మొదలైన్ వాటిక్త సదాభ వము లేన్ందన్ రంచభూతముల కారా్ ముగా జగతయ ృషిటయు 

సంభవింరన్ని ఎటో్ల చెప్పర దరు? అను ఈ చోదా మున్కు రరిహార్ము ఇచచ ట చెరర బడ్న్ద్వ. 

ప్రక్ృతి యంద్ధ మహదాదా వస్యథ విశేషములు క్లుగను. అందవలన్ నితా మైన్ ఆ ప్రక్ృతియే 

మహదాద్వ ఇతర్ తతాి ములను అనితా ములైన్ రంచభూతరరా్ ంతమైన్ తతాి ములను పందను. 

ఆగంతుక్మైన్ రృథివాా ద్వ అవసథలను పంద్వన్ ప్పాక్ృతమైన్ ప్దవా ముల వలన్నే విశి్ సృషిటయును 
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ఉరరన్న మగును అని ప్ుతులు కూడ నక్తక  వకాక ణింరరన్న వి. అందవలన్ మన్ రక్షమున్ ఏ 

బాధక్మును లేద అని ఈ శో్చక్మున్ చెరర బడ్న్ద్వ. 

ఇంతటితో మహదీరా్తఘ ధిక్ర్ణము ముగిసిన్ద్వ 

।।ంముద్వయాధికరణము।।2-2-3।। 

।।ూ. ।।ంముద్వయ ఉభయహేతుక్తఽపి తదప్పాపిిాః।।2-2-17।। 

సముదాయే- శ్ర్ణర్తద్వ సంఘాతము 

ఉభయక్తతుక్తఽపి- రండు విధములల్ల నెట్ెనో్ను 

తదప్పాపిిాః- సముదాయ ప్పాపి ాకాదగద.  

అణుహేతుక్మగు రృథివాా ద్వ చేరిక్ గాని, రృథివాా ద్వ హేతుక్మగు శ్ర్ణరేంప్ద్వయాద్వ చేరిక్ గాని ఈ 

రండ్ంటిల్ల ఎటిట చేరిక్యును క్లుగ జాలద.  

।।ూ.।। ఇతరేతర ప్రతా యతి్త దురరనా మి  

చ్ఛనా ంత్ఘాతభ్యవాపుమితాతి్త త్।।2-2-18।। 

ఇతరేతర్ప్రతా యతి్త త్- అవిదాా దలు రర్సర ర్ము నిమిత,ా నైమితికా్ములగుట వలన్ 

ఇతి చేత్- సంఘాతము క్లుగరన్న దనిన్ 

న్- అటో్ల కాద, ఏలన్న్గా 

సంఘాతభ్వానిమితతిాా్త త్- అవిదాా దలు సంఘాతమగుటకు కార్ణము కాద క్నుక్ 

అవిదాా దలును, రృథివాా దలును కారా్ , కార్ణములగుటచే సంఘాతము(సముదాయము 

సి భ్వమున్కు) క్లుగట సంభవమనిన్ అద్వ సరికాద. ఏలన్న్ అవిదాా దలు సంఘాతమును 

క్లిగంర హేతువులు కావు. 

।।ూ.।।ఉతారోత్తర ద్ధ చ- ఉతారక్షణమునత్దలి వసాువు యొకత  ఉతర  ా 

ంమయమునత్దు  

పూరి్ నిరోధ్యత్- పూరి్ క్షణము న్ందలి వసాువు న్శింరట వలన్(అవిదాా దలు ఉతర తి ా

మాప్తమున్కును నిమితమాులు కావు).  

ఉతరా్క్షణవరియాగు రదార్థము క్లుగన్పుర డు తత్తక ర్ణమగు పూరి్ రక్ష క్షణవరి ా రదార్థము 

న్శింరటచే అవిదాా దలు ఉతర తి ాయందను నిమితమాులు కావు.  
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అం  ప్ర జ్ఞఞ రరోధో యౌగరదా మనా థా।।2-2-20।। 

అసతి- కార్ణము లేక్నే కారా్ ము ఉతర న్న మగురన్న దనిన్చో 

ప్రతిజ్ఞశ రరోధిః- (అధిరతి మొదలైన్వి జాశ న్ముండుటకు కార్ణములగురన్న వి) అను బౌదమిత 

ప్రతిజశ విరోధింరను 

అన్ా థా- ఈ ప్రతిజశ విరోధించకుండుటకు కార్ణమున్న నే కారా్ ముండున్న్న చో 

యౌగరదా మ్- కారా్ , కార్ణములు ఒక్త సమయమున్ ఉతర న్న ము కావలెను 

హేతువు లేకున్న ను కారా్ రదార్థము ఉతర న్న మగు రక్షమున్ బౌదమితము న్ందలి ప్రతిజశకు హాని 

క్లుగు రన్న ద్వ. అటో్ల గాకున్న  కారా్ , కార్ణములకు ఏక్కాల ఉతర తి ాప్రసంగము వరచ ను.  

।।ూ.।।ప్ర ంత్తా  అప్ర ంత్తా  పురోధ్యప్పాపిిాః అవిచౌ్ఛ ద్వత్।।2-2-

21।। 

అవిచాే దాత్- (ఉండ్న్ రదార్థము పూరిగాా) లేక్పోవుట కుదర్న్ందన్ 

ప్రతిసంఖా్య ఽప్రతిసంఖా్య  నిరోధ్యప్పాపి-ా క్న్బడు సూథ లవినాశ్ము, క్న్బడని సూక్షమ  వినాశ్ము 

(ల్లక్మున్) క్లుగవు.  

ఉన్న  రదార్థము పూరిగాా లేక్పోవుట కుదర్న్ందన్ క్న్బడు సూథ ల వినాశ్మును, క్న్బడని 

సూక్షమ వినాశ్మును ల్లక్మున్ క్లుగవు.  

।।ఉభయథా చ దోషాత్।।2-2-22।। 

ఉభయథా- అసత్ నుండ్ సత్ వసాువు సృషిటంరబడ్న్దనియు, సత్, అసత్ అగున్నియు చెపుర  

రండు వాదములల్ల  

దోషాత్ చ- దోషము సంప్పాపింారట చేత కూడ(బౌదమితము అసంగతము) 

జగతాు తుచా ము నుండ్ క్లుగరన్న దనిన్ను, నాశ్న్మన్గా పూరిగాా న్శించిపోవుట యనిన్నూ 

దోషము క్లుగట వలన్ బౌదమితము అసంగతమగును. 

।।ూ.।।ఆరశే చ అవిశేషాత్।।2-2-23।। 

ఆకాశే చ- ఆకాశ్ విషయము న్ందను(శూనా్ మను వాదము కుదర్ద) 

అవిశేషాత్- (రృథివాా దల వలె ప్రతా క్షముగా క్న్బడుట చేత) ఇతర్ వసాువుల నుండ్ భేదము 

లేకుండుట వలన్ 

రృథివాా దల వలెనే ఆకాశ్ము కూడ ప్రతా క్షముగా కాన్ర డుట వలన్ అద్వ తుచా ము కాద. 
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।।ూ.।।అనుంణ ృేశచ ।।2-2-24।। 

అనుసమ ృతేిః చ- (వెనుక్ అనుభవించబడ్న్ వసాువులు) మర్ల అనుభవింరబడుట వలన్ కూడ 

( జాశ తకు క్షణిక్తి ము సిద్వంిచద) 

వెనుక్ అనుభవింరబడ్న్ వసాువుల సమ ర్ణము మర్ల క్లుగట వలన్ జాశ తకు క్షణిక్తి ము 

సిద్వంిచద.  

।।ూ.।।నా ంషఽదృ టతి్త త్।।2-2-25।। 

అసతిః- సి యముగా లేన్టిట రదార్థము(దాని గుణములు మున్న గున్వి వేరొక్దాని యంద 

సంప్క్మింరట)  

అదృషటతి్త త్- ల్లక్మున్ క్నిర ంచన్ందన్ 

న్-బౌదమితము అసంగతము 

సి యముగా లేన్టిట రదార్థము యొక్క  గుణములు వేఱొక్ రదార్థము న్ంద సంప్క్మింరట 

ల్లక్మున్ందచచ టను లేద గనుక్, బౌదమితము సరియైన్ద్వ కాద.  

।।ూ.।।ఉద్వసీనానామపి చ ఏవత్ దద్వ ిః।।2-2-26।। 

ఏవమ్- ఈ విధముగా అభ్వము నుండ్ వసాు సిద్వ ియగు రక్షమున్  

ఉదాసీనానామపి- ప్రయతన ము లేక్ ఊర్క్ యున్న  వారిక్త కూడ 

సిద్విిః- కారా్ సిద్వ ిక్లుగవలసి యుండును.  

 

ఈ విధముగా అభ్వము నుండ్యే వసాుసిద్వ ి క్లుగ రక్షమున్ ప్రయతన ము లేక్యే ఊర్క్ యున్న  

వారిక్త కూడ కారా్  సిద్వ ికావలసి యుండును. (అద్వ అసంగతము క్దా). 

ఈ అధిక్ర్ణమున్ బౌదమితము న్ందలి వైభ్షిక్, సౌప్త్తంతికులు నిర్సింరబడురనాన రు. 

బౌదమిున్ హీన్యాన్ము, మహాయాన్ము అని రండు వర్ గములు క్లవు. అంద వైభ్షిక్, 

సౌప్త్తంతికులు హీన్యాన్ వర్ గము వారు. యోగాచ్ఛర్, మాధా మికులు మహాయాన్ వర్ గము వారు.  

వైభ్షికులు ల్లక్ము ప్రతా క్షమనియూ, క్షణిక్మనియూ చెప్పర దరు.  

సౌప్త్తంతికులు ల్లక్ము యథార్థమైన్ను జాశ న్ముండుట యను కార్ణమున్ అనుమాన్ముచే 

తెలియబడ్ క్షణిక్మై యుండున్ని చెప్పర దరు.  

యోగాచ్ఛరులు బాహా ల్లక్ము లేదని అందరు. 
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మాధా మికులు బాహాా ంతర్ములు రండును లేన్టో్ల చెప్పర దరు. అన్గా పైన్ చెరర బడ్న్ 

ప్క్మముల్ల ఒక్ర్ మతము క్న్న  ఇంకక్రిద్వ ఇంక్ను దోషయుక్మాని తెలియవలెను.  

పూరి రక్షము- 

వైభ్షిక్, సౌప్త్తంతిక్ శాఖ్ల వారు, భూతరర్మాణువులు క్లసి చేరుట వలన్ భౌతిక్ రదార్థముల 

సృషిట జరుగురన్న దని చెప్పర దరు. 

భూ, జల, తేజ్ఞ, వాయు రర్మాణువులను భూత రర్మాణువులని యందరు. ఇంద 

భూరర్మాణువులు రూర, ర్స, సర ర్శ , గంధములను, జల రర్మాణువులు రూర, ర్స, సర ర్శ లను, 

తేజిఃరర్మాణువులు రూర, సర ర్శ లను, వాయురర్మాణువులు సర ర్శ ను క్లిగ యుండును. ఇటిట 

భూతరర్మాణువుల క్లయిక్ వలన్నే ద్ధంప్ద్వయాదలు సృషిటంరబడురన్న వి. ద్ధహము ల్లన్ 

అంతిఃరదార్థము ఆతమ  అన్బడును. ఇటిట బాహేా ంప్ద్వయ రదార్థములనిన యు క్షణిక్ములని, వీటిని 

 సిథర్మైన్ వాటిగా భ్వింరటకు కార్ణము అవిదా  అనియూ, అటో్ల అవిదా  వలన్ సిథర్మను జాశ న్ము 

క్లుగట వలన్నే ల్లక్వా వహార్ము జరుగురన్న దనియూ వారి మతము.  

ఈ అవిదా  యనెడు విరర్ణత జాశ న్ము నుండ్ ర్తగ, ది్ధ షాదలు మొదలైన్వి ఏర్ర డు రన్న వి యని 

వారు చెప్పర దరు.  

అన్గా అనిన  రదార్థములును క్షణిక్ములు. ఏ వసాువు దాని గురించి జాశ న్ము మరుక్షణము 

లేన్ందన్ ఏ వసాువు కూడా  జాశ న్మున్కు విషయము కాదగద క్దా యనిన్,  జాశ న్మున్కు 

విషయమగుట యన్గా, అటిట జాశ న్మున్కు కార్ణమగుట క్నుక్, అటో్ల కార్ణమయిన్ పిదర ఆ 

వసాువు న్శించిన్ను వసాువు జాశ న్మున్కు విషయమగుటకు అభా ంతర్ము లేదని సౌప్త్తంతికుల 

సమాధ్యన్ము.  

వారి మతమున్ ఆకాశ్ము శూనా్ మే. అన్గా రదార్తథ భ్వమే ఆకాశ్ము.  

ఇటో్ల శూనా్ ము నుండ్ సృషిట జరిగి,  మర్ల సంపూర్మీుగా రదార్థ వినాశ్ము జరుగు రండున్ని వీరి 

మతము. 

దద్వ త్తము- 

1. ఒక్ రదార్థము వేఱొక్ రదార్థముతో క్లసి న్పుర డు మొదటి క్షణముల్ల దానిల్ల ప్క్తయ 

జరుగవలెను. తరువాత ఇతర్ రదార్థముతో చేరిక్ జరుగవలెను. మూడవ క్షణముల్ల 

సముదాయసిథతిని పందవలెను. కాని, వీరి మతమున్ ప్రతి రదార్థము క్షణిక్మే అయిన్చో, మరి 

రదార్థ సంయోగము గాని, సముదాయ సిథతిని పందట గాని జరుగవు. అన్గా ల్లక్తతర తియాు, 

ల్లక్వా వహార్మును అసంభవమగును.  

2. అవిదా  మొదలైన్వి భూత, భౌతిక్ రదార్థ సముదాయములకు కార్ణము కాజాలవు. అంతియ(గాక్, 

ఈ అవిదా  వలన్ ఎవడు క్షణిక్మైన్ రదార్థమును సిథర్మైన్ద్వగా భ్వింరో ఆతడును ఆ 

క్షణమున్నే న్శించి పోవును క్నుక్, వానిక్త ర్తగాదలు ఏర్ర డుట కూడ అసంభవమే అగును.  
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3. తరువాతి క్షణము వరచ న్రర టిక్త ముంద క్షణము న్శించిపోవును క్నుక్, ముందరి క్షణము 

తరువాతి క్షణమున్కు కార్ణము కాజాలద. 

అట్ల ోముందన్న  వసాువు తరువాతి వసాువున్కు కార్ణము కాలేద.  

4. శూనా్ ము నుండ్ వసాూతర తి ా జరుగద. ఇక్, ఉన్న  రదార్థపు రరిణామము తరర  సంపూర్ ీ

వినాశ్ము కూడ జరుగనిద్ధ. ఈ వినాశ్న్మును ప్రతిసంఖా్య నిరోధము(క్న్బడని సూక్షమ  వినాశ్ము- 

అన్గా ఒక్ ఘటము ప్రతిక్షణమును వినాశ్న్మును సూక్షమ ర్ణతిల్ల పందరండున్ని వారి మతము), 

అప్రతిసంఖా్య నిరోధము(క్న్బడు సూథ ల వినాశ్ము- అన్గా ఒక్ ఘటము రగిలి ముక్క లైన్టో్ల) అని 

రండు విధముల నాశ్న్మును పందగలద. కాని, ఈ రండును కూడ అసంభవములే క్నుక్, వీరి 

మతము అసంగతమే యగును. 

5. వీరి మతమున్ శూనా్ ము నుండ్ వసాూతర తి ా జరిగి, మర్ల అద్వ శూనా్ సిథతిక్త వినాశ్ము 

చెందవలెను. ఈ రండును ల్లక్ వా వహార్మున్ కుదర్వు గనుక్, వీరి మతము అంగీకార్యోగా ము 

కాద.  

6. ఆకాశ్ము కూడ శూనా్ ము కాద. (వీరి మతము వసిా్య భ్వమే ఆకాశ్ము, అన్గా ఆకాశ్ము శూనా్ ము) 

భూమిపై జంతువు ఉన్న ద్వ అనిన్ట్ల,ో ఆకాశ్మున్ రక్షి యున్న ద్వ అని చెపుర ట ల్లక్వా వహార్ము క్దా. 

అన్గా రృథివాా దల వలె ఆకాశ్ము కూడ శూనా్ ము కాదని తెలియురన్న ద్వ.  

7. “ఈ ద్ధవదతాుడు నేను ఉదయమున్ ద్ధవాలయమున్ చూచిన్ ద్ధవదతాుడే” అని ఇంతకు ముంద 

విషయముతో ఇరర టి విషయమును అనుసంధించి సమ ర్ణమున్కు తెరచ కనుటను ప్రతా భి జశ 

యని అందరు. ప్రతి వసాువు, తతయ ంబంధిత జాశ న్ము కూడ క్షణిక్మైన్చో ఇటిట ల్లక్వా వహార్ము 

అసంభవమగును. క్నుక్, వీరి మతము అసంగతమే యగును. 

8. వీరు మునున  చెపిర న్టో్ల, వసాువులు క్షణమాప్తమున్ వినాశ్న్ము చెందరండ్న్, ఆ 

వసిా్య కార్ములు, వాటి ధర్మ ములు గురింారట కుదర్ద. ఉదాహర్ణమున్కు, అదమాున్కు 

ఎదరుగా ఉన్న పుడు ముఖ్ము ప్రతిఫలించి ప్రతిబింబము కాన్ర డును. అటో్ల కాక్, అద్వ తక్షణమే 

న్శించిన్ ప్రతిబింబము కాన్ర డద క్దా.  

9. శూనా్ ము వలన్నే కారా్ ము జరుగున్నిన్, ఏ ప్రయతన ము చేయక్నే ఫలము క్లుగ వలెను. 

అన్గా భోగాదలు క్లుగటకు ఎటిట ప్రయతన మును అవసర్ము లేద. ఇద్వయును ల్లక్ 

వా వహార్ములకు భిన్న ము. క్నుక్ వీరి మతము అసంగతమని నిరూపితమైన్ద్వ. 

SLOKA-190: బాహ్మా రాచ్ఛరభ్యగిః ప్ు  విమ  వశాత్ జైమినీయే పురంిాః 

190. బాహా్య కాాచ్ఛర్భ్గిః ప్ుతి విహతి వశాత్ జైమినీయే నిర్సిాః 

తతిా్త ంశ్ం తరిక తం త్యిః ప్రతివదతి గురుర్మిినేర్ప్త పాద్ధ। 

నిరిూతే తప్త పూరి్ ం నిరురధిక్న్యైర్ర్విైనాశిక్తక్త ా

రక్షాన్ వైనాశికానాం జిన్గిరిశ్మత క్షేరతిః ప్పాక్ క్షిణోతి।। 
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బాహా్య కాాచ్ఛర్ భ్గిః- వేద బాహాు లైన్ బౌదిలు ప్రతిపాద్వంర ఆచ్ఛర్తంశ్మును 

ప్ుతి విహతి వశాత్- ప్ుతులకు విరోధమగుటచేత 

జైమినీయే- జైమినాా చ్ఛరాు ల చేత ప్రణీతమైన్ క్ర్మ  మీమాంస్య శాత్రసమాున్  

నిర్సిాః- వేదానుయాయులకు అనుపాద్ధయమని నిర్తక్రించబడ్న్ద్వ 

త్యిః తరిక తం తతిా్త ంశ్మ్- ఆ బౌదిల చేత క్తవల తర్క ముచే నిర్ణతీమైన్ తతాి భ్గము అన్గా 

ప్రమేయ భ్గమును 

జైమినేరుగరుిః- జైమిని ఆచ్ఛరుా లైన్ బాదర్తయణులు  

అప్త పాద్ధ- ది్వ తీయాధ్యా యపు రండవ పాదమైన్ తర్క పాదము న్ంద 

ప్రతివదతి- నిర్తక్రింరరనాన రు. వైశేషికులను నిర్సన్ము చేసిన్ పిదర బౌదదిర్శ న్మును 

నిర్తక్ర్ణము చేయుట యంద స్యంగతా ము ఉతరా్తర్ థమున్ చెరర బడ్న్ద్వ. బౌదిలు రర్మాణు 

వినాశ్వాదలగుట చేత వారిని వైనాశికులు అని చెప్పర దరు. వైశేషికులు కూడ రర్మాణు 

వినాశ్న్మును చెపిర న్ ఇరుి రునూ ది ా ణుక్ము మొదలైన్ ప్దవా ముల వినాశ్న్మును చెపిర రి. 

అందవలన్ వారిని అర్ థవైనాశికులు అని చెప్పర దరు. 

అర్థవానాశిక్తక్తిాః- వైశేషికులు వరింీచిన్ ప్రమేయ సమూహములను 

పూరి్ మ్- వెనుక్ చెరర బడ్న్ మహదీరా్తఘ ధిక్ర్ణమున్ను  

నిరురధిక్న్యైిః- నిరాుషటమైన్ నాా యముల చేత 

నిరిూతే- నిర్తక్ర్ణము చేయుటకు 

వైనాశికానామ్ రక్షాన్- వైభ్షిక్ సౌప్త్తంతిక్ యోగాచ్ఛర్ మాధా మికులు అను బౌదిల 

రక్షాన్- సిదిాంతములను 

జిన్గిరిశ్మత క్షేరతిః ప్పాక్- జైన్, పాురత మతముల నిర్తక్ర్ణమున్కు ముంద 

క్షిణోతి- నిర్తక్ర్ణము చేయబడ్న్ద్వ. 

ఈ శో్చక్మున్, ఈ సముదాయాధిక్ర్ణము యొక్క  సంగతిని ీ ధమాన్ ద్ధశికులు వివరింరరనాన రు.  

వేద బాహాు లైన్ బౌదిలు ప్రతిపాద్వంర మతము 

ప్ుతులకు విరోధమగుటచేత 

జైమినాా చ్ఛరుా ల చేత ప్రణీతమైన్ క్ర్మ  మీమాంస్య శాత్రసమాున్  

వేదానుయాయులకు అనుపాద్ధయమని నిర్తక్రించబడ్న్ద్వ.  
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ఆ బౌదిల చేత క్తవల తర్క ముచే నిర్ణతీమైన్ తతాి భ్గము అన్గా ప్రమేయ భ్గమును జైమిని 

ఆచ్ఛరుా లైన్ బాదర్తయణులు  

ది్వ తీయాధ్యా యపు రండవ పాదమైన్ తర్క పాదము న్ంద 

నిర్తక్రింరరనాన రు. వెనుక్ అధిక్ర్ణమున్ వైశేషికులను నిర్సన్ము చేసిన్ పిదర,  

బౌదదిర్శ న్మును నిర్తక్ర్ణము చేయుట యంద సంగతి ఈ శో్చక్పు ఉతరా్తర్ థమున్ చెరర బడ్న్ద్వ. 

బౌదిలు రర్మాణు వినాశ్వాదలగుట చేత వారిని వైనాశికులు అని చెప్పర దరు. వైశేషికులు కూడ 

రర్మాణు వినాశ్న్మును ప్రసా్యవించిన్వారే. అన్గా, ఇరుి రునూ ది ా ణుక్ము మొదలైన్ 

ప్దవా ముల వినాశ్న్మును చెపిర యునాన రు. అందవలన్నే వైశేషికులను అర్ థవైనాశికులు అని 

చెప్పర దరు. 

వైశేషికులు వరింీచిన్ ప్రమేయ సమూహములను వెనుక్ చెరర బడ్న్ మహదీరా్తఘ ధిక్ర్ణమున్  

నిరాుషటమైన్ నాా యముల చేత 

నిర్తక్ర్ణము చేయబడ్న్ద్వ.  

బౌదిల యంద వర్ గములైన్, వైభ్షిక్, సౌప్త్తంతిక్, యోగాచ్ఛర్, మాధా మికులు అను వారి బౌద ి

సిదిాంతములను ఈ అధిక్ర్ణమున్ తరువాతి ఉరలబిా ధిక్ర్ణమున్ను, సర్ి థా 

అనురరతాా థిక్ర్ణమున్ను నిర్సన్ము చేయబడ్న్వి. తరువాతి ఏక్సిమ న్న సంభవాధిక్ర్ణమున్ 

జైన్ మతమును, రురతా ధిక్ర్ణమున్ పాురత మతమును 

నిర్తక్ర్ణము చేయబడ్న్వి. 

SLOKA-191: ద్ధదో ఽసౌ సిా వత్తర్మిః ంమ రరిగణితిః ప్ీధరేణ ంి శాస్తస్య ా

191. ద్ధదో ఽసౌ సిా వత్తర్మిః ంమ రరిగణితిః ప్ీధరేణ ంి శాస్తస్య ా

ంరి జ్ఞఞ  నై  ముహేా  నా  చ పుఖిల సుమృద్ విప్రలిప్ే త కత్చిత్। 

తసాణ ద్ ద్ధదో కభాత్గే భజ  భిదురత్తత్ సాతి త్తదీ చ్ఛనా  

సిా పు ట ప్రతా నీక ప్రమథనమనసా మోమనాద్వ ప్రవృేాిః।। 

అసౌ బుదిిః- ఈ బుదిడు 

 ీ ధధరేణ-  ీ ధమనాన ర్తయణుని చేత 

సి శాత్రర-ా త్తనే ఉరద్ధశించిన్ పాంచర్తప్త తంప్తమున్ 

సి్య వత్తర్మిః సహ- ల్లకానుప్గహమున్కు త్తను ధరించిన్ అవత్తర్ములతో  కూడ 
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రరిగణితిః- ఒక్డుగా రరిగణించ బడెను.  

సరి్ జశిః- భగవదవత్తర్మగుట చేత 

ఏషిః- ఇతడు సరి్ జుశడే(క్నుక్) 

న్ముహాే త్- ఆతనిక్త ప్భ్ంతి అనున్ద్వ ఎన్న డూ క్లుగద.  

నిఖిల సుహృత్- సహజముగా సరి్ భూతములయందనూ సౌహార్మాు క్లిగన్వాడు 

క్ంచిత్- ఏ చేతనుడైన్నూ 

న్ చ విప్రలిపేయ త- వంచన్ చేయుటకు ప్రవరింారజాలడు 

తస్యమ త్- అందవలన్ అన్గా బుదినిక్త అజాశ న్మైన్ను, వంచన్ బుద్వ ియైన్ను లేక్ పోవుట చేత 

బు దిోక్ ాభంగే- బుదిడు చెపిర న్ శాత్రసమాును నిర్సన్ము చేయుట వలన్ 

స్యతాి త్తద్వ- రంచర్తప్త శాత్రసమాు మొదలైన్వి 

భిదర్త్తం భజతి- నిర్తక్ర్ణీయవాదమగును 

ఇతిచేత్ న్- ఇటో్ల ఆశ్ంక్తంరట అయుక్మాు. ఏలన్న్గా 

సి్య నిషట ప్రతా నీక్ ప్రమథన్ మన్స్య- తన్ను ది్ధ షింరవారు తన్కు సమమ తము కానివారు అయిన్ 

త్తమసులనూ, ర్తజసులనూ అధోగతి పాలుచేయు భగవంతుని చేత 

మోహనాద్వ ప్రవృతేిాః- మోహము క్లుగ శాత్రసనాిర్తమ ణ, ప్రవర్నా్ములను క్లిర ంరట యుక్మాే అగును. 

ఈ శో్చక్మున్, బుదిడు ీ ధమనాన ర్తయణుని అవత్తర్మే అయిన్, ఆతడే సి యముగా ప్రవచించిన్ 

బౌదమితము ఎటో్ల ఆచర్ణ యోగా ము కాద అను ప్రశ్న కు సమాధ్యన్ము క్టాక్షించబడురన్న ద్వ.  

“మామాతమ  రర్ద్ధహేషు ప్రది్వ షంతో అభా సూయకాిః। 

త్తన్హం ది్వ షతిః ప్కూర్తన్ సంస్యరేషు న్ర్తధమాన్ 

క్షిపామా జప్సముభ్న్” అని భగవదీగతల్ల క్ృషటరర్మాతమ యే సి యముగా వాప్గుచిచ యునాన డు.  

అన్గా, ఇటిట ప్రమాణముల చేత “రర్మాతమ  తన్ను ది్ధ షింర ప్కూరులను సంస్యర్మున్ 

ప్తోసివేయును” అను విషయము తెలియురన్న ద్వ. అంద వలన్ బుదిని భగవదవత్తర్ముగా 

భ్వించిన్నూ ఆతని సిదిాంతమును నిర్సింరట యుక్మాే అగున్ని ఈ శో్చక్మున్ ీ ధమాన్ ద్ధశికులు 

నిషక రి షంరరనాన రు. 

 ీ ధమనాన ర్తయణుని చేత త్తనే ఉరద్ధశించిన్ పాంచర్తప్త తంప్తమున్ 



118 
 

ల్లకానుప్గహమున్కు త్తను ధరించిన్ అవత్తర్ములతో  ఈ బుదిడు కూడ ఒక్డుగా రరిగణించ 

బడెను.  

భగవదవత్తర్మగుట చేత ఇతడు సరి్ జుశడు క్నుక్ ఆతనిక్త ప్భ్ంతి అనున్ద్వ ఎన్న డూ క్లుగద. 

అంతియ(గాక్,  

సహజముగా సరి్ భూతములయందనూ సౌహార్మాు క్లిగన్వాడు 

ఏ చేతనుడైన్నూ వంచన్ చేయుటకు ప్రవరింారజాలడు. రర్మాతమ  త్తనే “సుహృదమ్ 

సర్ి భూత్తనామ్” అని త్తనే చెపుర కని యునాన డు క్దా! 

అందవలన్ అన్గా బుదినిక్త అజాశ న్మైన్ను, వంచన్ బుద్వ ియైన్ను యుండుటకు అవకాశ్ము లేక్ 

పోవుట చేత 

బుదిడు చెపిర న్ శాత్రసమాును నిర్సన్ము చేయుట వలన్ 

రంచర్తప్త శాత్రసమాు మొదలైన్వి 

నిర్తక్ర్ణీయవాదమగును” అని  

ఇటో్ల ఆశ్ంక్తంరట అయుక్మాే యగును. ఏలన్న్గా తన్ను ది్ధ షింరవారు తన్కు సమమ తము 

కానివారు అయిన్ త్తమసులనూ, ర్తజసులనూ అధోగతి పాలుచేయు భగవంతుని చేత అటిట వారికై 

మోహము క్లిగంర శాత్రసనాిర్తమ ణ, ప్రవర్నా్ములను క్లిర ంరట కూడ యుక్మాే అగును. కావున్, 

బుదిని భగవదవత్తర్ముగా రరిగణించిన్నూ, ప్ుతివిరుదమిైన్ బౌదమిు ఆమోదయోగా ము కాద 

అనుటల్ల సంద్ధహించన్వసర్ము లేద. 

SLOKA-192: దురాి రా మోమనేచ్ఛౌ  పుఖిలజనయితుిః క్తన మోహ్మనా థా నిః 

192. దురాి రా మోమనేచ్ఛౌ  పుఖిలజనయితుిః క్తన మోహ్మనా థా 

నిః 

తసాణ త్ కరాణ నురూరత్ ద్వశ  ఫలమసౌ తతాి బోధత్ ప్భమత్ వా। 

సి్థ రాా ద్ధిః దద ణతపాు రురధివి మో నై  తసాణ త్ ంమోక్తిాః 

రరుఖాా త్ విప్రలిఫ్స్  న యద్వ వృజ్జనజత్ నేశపుఘా త్ ఫలత్ 

సాా త్।। 

నిఖిలజన్యతుిః- సర్ి కార్ణుడైన్ రర్మాతమ  

మోహనేచ్ఛా - త్తమస, ర్తజస జనులకు మోహమును క్లుగ(జేయు సంక్లర ము 
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దరి్త ర్త- ఏ యుక్త ా చేతను రరిహరింరటకు కుదర్ద. అతడే సమసమాును ఉత్తర దన్ము 

చేయుట వలన్ మోహజన్క్తాి మును ఎవరును తట్లటకన్ జాలరు 

అన్ా థా- భగవంతునిక్త మోహన్సంక్లర ము లేకుండ్న్ 

న్ిః- మన్కు 

మోహిః- విరర్ణతజాశ న్ము 

క్తన్- ఏల క్లుగను 

తస్యమ త్- ఆ కార్ణము వలన్ 

క్ర్తమ నురూరమ్- ఆ యా చేతనుల పూరి్  క్ర్తమ నుస్యర్ముగా 

తతాి బోధమ్ ప్భమమ్ వా- వాసవాిక్మైన్ అర్ థజాశ న్మును అథవా అనా్ థా జాశ న్మును  

ఫలమ్- ఫలముగా చేతనులకు 

అసౌ- రర్మాతమ  

ద్వశ్తి- ఇరచ ను 

ఏతత్- వాసవాిక్ జాశ న్మును అనా్ థా జాశ న్మును రర్మాతమ యే  ఇరచ ను అను 

సోి కాాా ద్ధిః- “మతిాః సమ ృతిిః జాశ న్మ్ అపోహన్ం చ” మొదలైన్  రర్మాతమ  వచన్ముల వలన్నే 

సిదమి్- నిర్ణతీమైన్ద్వ 

ఏషిః- ఈ రర్మాతమ  

నిరురధి విషమోన్- సి్య భ్విక్ముగనే జీవాతమ ల విషయమున్ వైషమా ము క్లిగన్వాడు కాద అన్గా 

క్ర్తమ నురూరముగ వైషమా ము పందబడును అను విషయము ప్రమాణసిదమిు 

తస్యమ త్- కార్ణము లేక్నే వైషమా ము పందబడని కార్ణమున్ 

సమోక్తిాః- “సమోహమ్ సరి్ భూతేషు” మొదలుగా త్తను సర్ి భూతముల యంద సమతి  బుద్వనిి 

క్లిగ యున్న టో్ల చెరర బడ్న్ వచన్ములు యుక్మాైన్వి 

కారుణాా త్- క్రుణయే కార్ణముగా రర్మాతమ  

విప్రలిపాయ న్యద్వ- అస్యధు క్ర్మ ము చేసిన్ వాని యంద మోహన్సంక్లర ము లేక్ పోయిన్ 

రక్షమున్ అట్ల ో

వృజిన్ జం ఫలమ్- పారమున్క్ధీన్మైన్ ఫలము  

ఈశ్నిఘన మ్ న్సా్య త్- ఈశి్ రునిక్త అధీన్మైన్ద్వ అని చెపుర టకు కుదర్ద. 
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సర్ి కార్ణుడైన్ రర్మాతమ  

త్తమస, ర్తజస జనులకు మోహమును క్లుగ(జేయు సంక్లర ము ఏ యుక్త ాచేతను రరిహరింరటకు 

కుదర్ద. అతడే సమసమాున్కు కార్ణభూతుడగుట వలన్ ఆతడు సంక్లిర ంచిన్ 

మోహజన్క్తాి మును ఎవరును తట్లటకన్ జాలరు.  

భగవంతునిక్త మోహన్సంక్లర ము లేకుండ్న్ మన్కు విరర్ణతజాశ న్మెటో్ల క్లుగను. ఆ కార్ణము 

వలన్ ఆ యా చేతనుల పూరి్  క్ర్తమ నుస్యర్ముగా, ఆ యా ఫలములను బటిట 

వాసవాిక్మైన్ అర్ థజాశ న్మును అథవా అనా్ థా జాశ న్మును  

చేతనులకు రర్మాతమ  

ఇరచ ను 

వాసవాిక్ జాశ న్మును అనా్ థా జాశ న్మును రర్మాతమ యే  ఇరచ ను అను 

“మతిాః సమ ృతిిః జాశ న్మ్ అపోహన్ం చ” మొదలైన్  రర్మాతమ  వచన్ములే ఇందలకు 

ప్రమాణములు.  ఈ రర్మాతమ  

సి్య భ్విక్ముగనే జీవాతమ ల విషయమున్ వైషమా ము క్లిగన్వాడు కాద అన్గా క్ర్తమ నురూరముగనే 

వైషమా ము పందబడును అను విషయము ప్రమాణసిదమిు. కార్ణము లేక్నే వైషమా ము 

పందబడ్న్ చేత 

“సమోహమ్ సర్ి భూతేషు” మొదలుగా త్తను సర్ి భూతముల యంద సమతి  బుద్వనిి క్లిగ 

యున్న టో్ల చెరర బడ్న్ వచన్ములు యుక్మాైన్వి 

క్రుణయే కార్ణముగా రర్మాతమ  

అస్యధు క్ర్మ ము చేసిన్ వాని యంద మోహన్సంక్లర ము లేక్ పోయిన్ రక్షమున్ అట్ల ో

పారమున్క్ధీన్మైన్ ఫలము  

ఈశి్ రునిక్త అధీన్మైన్ద్వ అని చెపుర టకు కుదర్ద. క్నుక్, బుదిావత్తర్మున్ రర్మాతమ  త్తనే 

ర్జసమాోబుదిలు గల చేతనులకు అటిట మోహన్సంక్లర ము క్లిగంచెన్నుట యుక్మాే అగును. 

SLOKA-193: కల్లర ా బోద్ధ   ంరిే  సుగతమతవిదో బోధా మధా క్షణక్త 

193. కల్లర ా బోద్ధ   ంరేి  సుగతమతవిదో బోధా మధా క్షణక్త 

ద్ధద్వ ా రరానుణయత్ క చన క చిత్ బోధా  మిథాా తి మాహుిః। 

తతాులా నాా యషఽనాే  ధియమపి జగదుిః ంత్వృేరేవ దద్వ   
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త్తన్ ంరిా త్ంరాత మానైర్ా   ద్వ జగురూనప్త వైభ్యషిరదీన్।। 

సుగతమవిదిః- సుగతుడని పిలువబడు బుదిని ఆశ్యమును తెలిసిన్ 

సరేి - వైభ్షిక్, సౌప్త్తంతిక్, యోగాచ్ఛర్, మాధా మికులను నాలుగ వర్ గముల వారును 

బోదిా-  జాశ త అయిన్ ఆతమ ను 

క్లర ా ిః ఇతా్త హుిః- ప్భ్ంతి క్లర న్ యనియూ వాసమాున్కు లేనిదనియు చెప్పర దరు. అంత మంద్వ 

బౌదవిాదలును నైర్తతమ ా వాదలగుట వలన్ ఆతమ  అనున్ద్వ లేదనియే వార్ందరి అభిప్పాయము.  

ఏక్త- వారియంద ఒక్ర్మన్ వైభ్షికులు 

బోధా మ్ అధా క్షమితా్త హుిః- తెలిసికను విషయములు ప్రతా క్షప్రమాణమున్నే సిదమిగున్ని 

చెప్పర దరు. 

క్తిచన్- వారి యంద (బౌదిల యంద) సౌప్త్తంతికులను వారు 

బోధా మ్- బుద్వగితమైన్ విషయములను  

బుదిాా కార్తనుమేయం ఆహుిః- తమ బుద్వకి్త గోచర్మైన్ ఆకార్విశేషము వలన్ ఊహించబడవలయు 

రూరమును క్లిగన్టో్ల వరింీచబడును.  

క్తిచిత్- యోగాచ్ఛరులను కందరు 

బోధా మిథాా తి మాహుిః- తెలియబడు రదార్థములు మిథా యని అన్గా వాసవాముగ లేనివిగా 

చెప్పర దరు.  

అనేా - వారి యంద్ధ మఱి యొక్ వర్ గమైన్ మాధా మికులు 

ధియమపి-  జాశ న్మును కూడ 

తతాులా  నాా యతిః- తెలియబడు వసాువు క్లిర తమని ఎటో్ల చెప్పర దరో దానిక్త సదృశ్మైన్ 

నాా యమున్ 

సంవృతరేవ సిదిాంజగదిః- అవిదా  వలన్నే క్లిర తమైన్దని వరింీచెదరు. సంవృతి అను శ్బమాు 

చేత వాచా మైన్ మాయ వలన్ సిదమిైన్దని రలిక్త సమసమాూ మిథా యే అందరు. జాశ న్మునూ 

మిథా , తెలియబడు వసాుజేశయమునూ మిథా యే అని రలుకు వీర్లు సరి్ శూనా్ వాదలు.  

త్తన్ సరి్త న్ ద్వతిజ గురూన్ వైభ్షికాదీన్- వైభ్షికులు మొదలైన్ ఆ ద్తా్త చ్ఛరుా ల న్ందర్నూ 

అప్త- ఈ అధిక్ర్ణముల 

తర్క మానైిః- బౌదిల క్లర న్ను నిర్సింర తర్క ముల చేతను ఇతర్ ప్రమాణముల చేతను 
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దా తి- సూప్తకారులు ఖ్ండ్ంరరనాన రు. 

బుదిని  బోధన్లను అనుసరించి 

వైభ్షిక్, సౌప్త్తంతిక్, యోగాచ్ఛర్, మాధా మికులను నాలుగ వర్ గముల వారును జాశ త అయిన్ ఆతమ ను 

ప్భ్ంతి క్లర న్ యనియూ వాసమాున్కు లేనిదనియు చెప్పర దరు. అంత మంద్వ బౌదవిాదలును 

నైర్తతమ ా వాదలగుట వలన్ ఆతమ  అనున్ద్వ లేదనియే వార్ందరి అభిప్పాయము.  

వారియంద ఒక్ర్మన్ వైభ్షికులు 

తెలిసికన్బడు బాహా విషయములు ప్రతా క్షప్రమాణమున్నే సిదమిగున్ని చెప్పర దరు. 

(వీరు సరి్ ము క్షణిక్మని చెపుర వారు). అద్ధ బౌదిల యంద సౌప్త్తంతికులను వారు 

బుద్వగితమైన్ విషయములను  

తమ బుద్వకి్త గోచర్మైన్ ఆకార్విశేషము వలన్ ఊహించబడవలయు రూరమును క్లిగన్టో్ల 

వరింీచెదరు.  

యోగాచ్ఛరులను కందరు 

తెలియబడు రదార్థములు మిథా యని అన్గా వాసవాముగ లేనివిగా చెప్పర దరు.  

వారి యంద్ధ మఱి యొక్ వర్ గమైన్ మాధా మికులు 

 జాశ న్మును కూడ బాహా  వసాువు క్లిర తమని ఎటో్ల చెప్పర దరో ఒక్దాని విధముగా అవిదా  వలన్నే 

క్లిర తమైన్దని వరింీచెదరు. సంవృతి అను శ్బమాు చేత వాచా మైన్ మాయ వలన్ సిదమిైన్దని 

రలిక్తడు వారు,  సమసమాూ మిథా యే యని అందరు. జాశ న్మునూ మిథా , తెలియబడు 

వసాుజేశయమునూ మిథా యే అని రలుకు వీర్లు సర్ి శూనా్ వాదలు.  

వైభ్షికులు మొదలైన్ ఆ ద్త్తా చ్ఛరుా ల న్ందర్నూ 

ఈ అధిక్ర్ణము బౌదిల క్లర న్ను నిర్సింర తర్క ముల చేతను ఇతర్ ప్రమాణముల చేతను 

సూప్తకారులు ఈ అధిక్ర్ణముల యంద ఖ్ండ్ంరరనాన రు. 

(ఈ వివర్ములు వెనుక్ నీయబడ్న్వి. క్నుక్, మర్ల వివర్ణము చరిి తచరి్ ణమగున్ని ఇచచ ట 

ఈయబడుట లేద). 

SLOKA-194: ఏకది్వ ా ద్వ ంి భ్యవైరా దణుభిరథవా తతాద్ధక ంి భ్యవైిః 

194. ఏకది్వ ా ద్వ ంి భ్యవైరా దణుభిరథవా తతాద్ధక ంి భ్యవైిః 

క్షౌణీ ద్ధబుద్వ ణత్జప్రభృ రి  ంమాభ్యషి వైభ్యషిక్తణ। 
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 జఞ నాద్వనాద్వ తప్త క్షణభిదురతయా బోధా  ద్ధదో ా రా ద ద్ధ ా త్ 

పురాబ ధ్య ప్రతా భిజఞ రా నుమి  మథనీ శే  మనా ప్త ూక ా।। 

ఏక్దిా ా ద్వ సి భ్వైిః- గంధ, ర్స, సర ర్శ , రూరముల యంద సర ర్శ  యను ఒక్క  సి భ్వమును 

వాయు రర్మాణువు క్లిగయున్న టో్లను, సర ర్శ , రూరములను రండు సి భ్వములను 

తేజిఃరర్మాణువులు క్లిగయున్న టో్లను, సర ర్శ , రూర, ర్సములను మూడు సి భ్వములను 

జలరర్మాణువులు క్లిగయున్న టో్లను, సర ర్శ , రూర, ర్స, గంధములను నాలుగ సి భ్వములను 

రృథి్వ  రర్మాణువులు క్లిగ యున్న టో్లను చెప్పర డు అనేక్ 

యద్ అణుభిిః- వాయు, తేజసుయ , జల, రృథిి  అను నాలుగ భూతముల అణువులచే 

క్షౌణీ ద్ధహాద్వ పుంజ ప్రభృతిిః- రృథిా ా ద్వ భూతముల సంఘాతముల వలెనే ద్ధహాద్వ భౌతిక్ సంఘాత 

సృషిటయు  

యత్ వైభేషిక్తణ- వైభ్షిక్, సౌప్త్తంతికులచే 

సమాభ్షి- చెరర బడ్న్ద్వయో 

తప్త- ఆ సిదిాంతము న్ంద 

బోదిా  బుదిోా ిః- తెలియబడు అణువున్కూ, దాని జాశ న్మున్కూ, అన్గా జేశయమైన్ అణువున్కూ, 

తది్వ షయమైన్ జాశ న్మున్కూ 

క్షణ బిధుర్తయా- క్షణమాప్తమున్ంద నాశ్ము అథవా ధి ంసము క్లుగట వలన్ 

 జాశ నాదానాద్వ- అణువు యొక్క  జాశ న్మైన్ను, దానిని గకనుట యైన్ను 

న్ సిదాి్ధ త్- సిద్వంిచద 

నిర్తు ధ్య- ఏ బాధక్ జాశ న్మునూ లేన్టిట 

ప్రతా భిజాశ పి- అద్వయే ఇద్వ అను ప్రతా భిజశ కూడ 

అనుమితి మథనీ- “యతయ త్ తత్ క్షణిక్మ్” “యథా జలధర్ రటలమ్” మొదలైన్ క్షణిక్తాి మును 

తెలుర  అనుమితిని బాధింరను 

శేషమ్- సౌగతమతము (బౌదమితము) యొక్క  అవశిషటమైన్ దూషణమును 

అన్ా ప్త- తతాి ముకాాక్లారము మొదలైన్ ఇతర్ ప్గంథముల యంద 

సూక్మా్- బాగుగా నిరూపించబడ్న్ద్వ. 

బౌదిల యంద వైభ్షిక్, సౌప్త్తంతిక్ శాఖ్ల వారు, భూ, జల, తేజ్ఞ, వాయువులను భూతములు ఆ 

యా రర్మాణువులచే నేర్ర డున్ని ఆ రర్మాణువులను భూత రర్మాణువులనియు చెప్పర దరు. 
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(వారి మతమున్ ఆకాశ్ము లేనిద్ధ క్నుక్ ఆకాశ్ రర్మాణువులుండవు). ఆ భూత రర్మాణువుల 

క్లయిక్ వలన్ ద్ధహేంప్ద్వయాద్వ భౌతిక్ రదార్థములు సృషిటంరబడును. అన్గా, గంధ, ర్స, సర ర్శ , 

రూరముల యంద సర ర్శ  యను ఒక్క  సి భ్వమును వాయు రర్మాణువు క్లిగయున్న టో్లను, 

సర ర్శ , రూరములను రండు సి భ్వములను తేజిఃరర్మాణువులు క్లిగయున్న టో్లను, సర ర్శ , రూర, 

ర్సములను మూడు సి భ్వములను జలరర్మాణువులు క్లిగయున్న టో్లను, సర ర్శ , రూర, ర్స, 

గంధములను నాలుగ సి భ్వములను రృథి్వ  రర్మాణువులు క్లిగ యున్న టో్లను వారు చెపుర దరు. 

వాయు, తేజసుయ , జల, రృథిి  అను నాలుగ భూతముల అణువులచే 

రృథిా ా ద్వ భూతముల సంఘాతముల వలెనే ద్ధహాద్వ భౌతిక్ రదార్థసంఘాత సృషిటయు  

వైభ్షిక్, సౌప్త్తంతికులచే 

చెరర బడ్న్ద్వ.  

ఆ సిదిాంతము న్ంద 

తెలియబడు అణువున్కూ, దాని జాశ న్మున్కూ, అన్గా జేశయమైన్ అణువున్కూ, తది్వ షయమైన్ 

 జాశ న్మున్కూ కూడ  

క్షణమాప్తమున్ంద వినాశ్ము అథవా ధి ంసము క్లుగట వలన్ 

అణువు యొక్క  జాశ న్మైన్ను, దానిని గకనుట యైన్ను 

సిద్వంిచద. ఇద్వ అసంగతము క్దా. అట్ెనో్, ఏ బాధక్ జాశ న్మునూ లేన్టిట, అన్గా అందరిచే 

అంగీక్రింరబడ్న్టిట  

“వెనుక్ చూసిన్ వసాువు మర్ల చూచిన్పుర డు అద్వయే ఇద్వ అని గురింాచెడు జాశ న్మైన్” ప్రతా భిజశ 

వలన్ కూడ “యతయ త్ తత్ క్షణిక్మ్” “యథా జలధర్ రటలమ్” మొదలైన్ క్షణిక్తాి మును తెలుర  

వీరి సిదిాంతము అసంగతమే అని తెలియురన్న ద్వ.  ీ ధమాన్ ద్ధశికులచే  

సౌగతమతము (బౌదమితము) సవివర్మైన్ నిర్సన్మును 

“తతాి ముకాాక్లారము” మొదలైన్ ఇతర్ ప్గంథముల యంద 

బాగుగా నిరూపించబడ్న్ద్వ. క్నుక్, ఆ వివర్ములు ఇచచ ట చరిచ ంచబడుట లేద. 

SLOKA-195: బోధేషిా రరభేదత్ పుజమురరితనే ి రర యన్ ప్పాకనాోరథిః 

195. బోధేషిా రరభేదత్ పుజమురరితనే ి రర యన్ ప్పాకనాోరథిః 

తది్ ా చిత్రాా నుణయిః కి చిదపి న తదధా క్షే  ప్రజలర న్। 

ప్పాక్ రశాచ చచ  ప్రవృత్్తాా రిి మ  హ్హులత్తత్ గౌరవత్ చ ప్ద్ధవాణిః 
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శిక్షాదక్ష్మ్ా ం్ యూథా్య రమ్ిత ఉరశమత్ యాతు సౌప్త్తత్ రఖా ిః।। 

ఉరరితనేషు- తమ ఉతర తి ాఒక్క  క్షణము గడచిన్చో ఉతర న్న మగు క్షణభ్వులైన్ 

బోధేషు-  జాశ న్ములంద 

నిజమ్- తమ 

ఆకార్భేదమ్- నీలాద్వ ఆకార్భేదమును 

అర్ర యన్- సి భ్వము చేతనే సంప్క్మించిన్ 

ప్పాక్నా్ిః- పూరి్ క్షణమున్ందన్న  

అర్థిః- ఘటాద్వ విషయములు 

తది్ ా చిత్రా్త నుమేయిః- ఆ జాశ న్గతమైన్ ఆకార్ వైచిప్తా మను కార్ణము చేత ఊహించబడవలెను. 

అంద వలన్ 

క్ి చిదపి- ఏ విషయమున్ంద్న్ను 

తదధా క్షత్త న్-  జేశయములైన్ రదార్థముల ప్రతా క్ష విషయతి మనున్ద్వ ఎచచ టనూ లేద 

ఇతి ప్రజలర న్- ఇటో్ల ఏద్న్ను ఒక్దానిని రలుక రండు 

సౌప్త్తంతికాఖా్ ిః- సౌప్త్తంతికులను రక్షమున్కు చెంద బౌదిలు 

ప్పాక్-రశాచ చచ - ప్రవృత్ెిాః సయూథా్ ిః- తన్కు గురూరద్ధశ్మగుటకు ముందగా మఱియు 

గురూరద్ధశ్మున్కు తరువాతను బౌదమితమును నిరి్తరింరట యంద ప్రవృతాులైన్వారు 

విహతి బహులత్తం గౌర్వం చ ప్బువాణైిః- వాా ఘాత ప్పారరా్ మును అన్గా న్షటమైన్ రదార్థములచే 

కాక్ యున్న  జాశ న్మున్ంద తమ ఆకార్మును  రలుక ట మొదలైన్ 

గౌర్వం చ-  జాశ న్మున్ ఆకార్ విశేషము క్లిగన్టో్ల చెపుర ట మొదలైన్వియూ 

ప్బువాణైిః- బోధించి 

శిక్షాదక్షిః సయూథ్ా ిః- తమ రక్షమునే దూషింరట వలన్ మఱియు నాూ నాతిరేక్ములను చింతింర 

కుశ్లుర్మన్  

సయూథా్ ిః- తమ వర్ గమున్ంద చేరిన్ అవాంతర్ రక్షము వలన్ 

దమితిః- దర్ర మును అణచగల 

ఉరశ్మం యాతు- శాంతులగుగాక్! 
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సి యముగా న్షటమైన్ విషయము తన్ ఆకార్మును కాలాంతర్మున్ క్లుగ జాశ న్మున్కు ఎటో్ల 

సమరిర ంరను! ఎటో్ల త్తనే ప్రతా క్షరూరముగా కాన్ర డు విషయమును జాశ న్గతమైన్ ఆకార్ము చేత 

ఊహించదగును! నీల, పీత్తదలు క్లిగన్ ఏకాకార్ దర్శ న్మున్ ఒక్ నీలాకార్విషయము, ఇంకక్ 

పీత్తకార్మను ఆకార్ది యమును ఎటో్ల క్లిర ంచదగును. ఇటిట తర్క సహాయమున్ వారి 

అభిప్పాయఖ్ండన్ము ఈ శో్చక్మున్ సూచించబడ్న్ద్వ. 

వీరి మతమున్ రదార్థపు ఉతర తాా న్ంతర్ము ఒక్క  క్షణము గడచిన్చో ఆ రదార్థము వినాశ్మున్ంద 

వలెను. అట్ల ో  క్షణభ్వులైన్తతయ ంబంధిత జాశ న్ము కూడ క్షణ కాలమున్ వినాశ్మున్ంద వలెను. 

నీల, పీలాద్వ వర్మీులు గల ఒక్ ఘటమును చూచిన్పుర డు, ఆ ఘటజాశ న్ము, నీల వర్ ీజాశ న్ము, పీల 

వర్ ీ జాశ న్ము ఇవి అనిన యూ క్షణ భంగుర్ములే క్నుక్, అన్గా ఘట జాశ న్ము మరు క్షణము 

న్శించిన్, దాని నీల వర్ ీ జాశ న్మున్కు ఆ ఘటమున్కు సంబంధము కూడ తెలియద. అన్గా, ఆ 

ఘటాకార్ము, తది ర్మీు ఇతా్త దల యొక్క  జాశ న్ము ఎన్న డును తెలియుటకు స్యధా ము కాద. 

అంద వలన్ ఏ విషయమున్ంద్న్ను జేశయములైన్ రదార్థముల ప్రతా క్ష విషయతి మనున్ద్వ 

ఎచచ టనూ కుదర్ద.  

ఇటో్ల రలిక్తడు  

సౌప్త్తంతిక్రక్షమున్కు చెంద బౌదిలు గురూరద్ధశ్ము న్ంద్వ పంద జాశ న్ము కూడ వారి 

ప్రకార్ము క్షణభంగుర్మే క్నుక్, వారిక్త ఆ జాశ న్మును తదన్ంతర్ము విరి్తరింరటకు కూడ 

అస్యధా మే యగును. 

ఇంతటితో సముదాయాధిక్ర్ణము ముగిసిన్ద్వ. 

।।ఉరలహ్ ా ధికరణము।।2-2-4।। 

।।ూ.।। నా భ్యవ ఉరలబ్ ిః।।2-2-27।। 

అభ్విః-  జాశ నేతర్ రదార్థములు లేవు(అనుట) 

న్- అయుక్మాు 

ఉరలబ్ిిః- అటిట బాహా రదార్థములు కాన్ర డురన్న ందన్ 

విజాశ న్మున్కు తరర  బాహా రదార్థములకు ఉనిక్త లేదనిన్ అద్వ అయుక్మాు. ఏలన్న్ ఆ బాహా  

రదార్థములు క్నిర ంరరన్న వి. 

।।ూ.।। వైధరాణ ా చచ  న ంి పాా ద్వవత్।।2-2-28।। 

సి పాన ద్వవత్- సి పాన దలయంద వలెనే జాప్గదవసథయందను నిజమున్కు వసాువులు లేక్నే 

వానిని గూరిచ  జాశ న్ము క్లుగరన్న దనిన్ అద్వ 
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న్- సరి కాద 

వైధర్తమ ా చచ - సి రన , జాప్గదావసథల యంద జాశ న్ములకు వైలక్షణా ముండుట వలన్ 

సి పాన దలంద వలెనే జాప్గదవసథ యందను బాహా రదార్థములు లేక్యే వానిని గూరిచ  జాశ న్ము 

క్లుగన్న్న చో అద్వ యుక్మాు కాద. ఏలన్న్, సి రన జాశ న్ము క్న్న  జాగరితజాశ న్ము విలక్షణమైన్ద్వ. 

।।ూ.।। న భ్యవోఽనురలబ్ ిః।।2-2-29।। 

అనురలబ్ిిః- బాహా  రదార్థము లేక్యే దానిని గూరిచ న్ జాశ న్ము తెలియర్తన్ందన్  

భ్విః- అట్ల ోవసాువున్కు సంబంధించని జాశ న్ముండుట 

న్- సంభవింరద 

బాహా రదార్థము లేక్యే, తతయ ంబంధితజాశ న్ము తెలియర్తన్ందన్, వసాువున్కు సంబంధించని 

 జాశ న్ము సంభవించద. 

బౌదిల యందలి నాలుగ వర్ గములల్ల వైభ్షిక్, సౌప్త్తంతికులు వెనుక్ అధిక్ర్ణమున్ 

నిర్సించబడ్నారు. ఇక్, ఈ అధిక్ర్ణమున్ యోగాచ్ఛరులును, తరువాతి అధిక్ర్ణమున్ అన్గా 

సరి్ థానురరతాా ధిక్ర్ణమున్ మాధా మికులును నిర్తక్రించబడురనాన రు.  

 

వైభ్షిక్, సౌప్త్తంతికులు క్షణిక్మైన్ జాశ న్ముతో క్షణిక్మైన్ బాహా వసాువులు కూడ యున్న వి అని 

భ్వింరగా, యోగాచ్ఛరులు క్షణిక్మైన్ జాశ న్మే తరర  ఆ బాహా  వసాువులు కూడా లేవు అని 

చెప్పర దరు.  

పూరి్ రక్షము- ఈ క్న్రడురన్న టనోిపింర బాహా వసాు సముదాయములనిన యూ,  జాశ న్ము 

ప్రతిఫలింరట వలన్ భ్సింరరన్న వే, కాని వానిక్త ప్రతేా క్మైన్ ఉనిక్త లేద. ఉదాహర్ణమున్కు, 

రండుకనిన్ ఒక్ యువతిని బోలు ఆక్ృతి భ్సించిన్పుర డు,  ఆ ఆక్ృతి ఒక్ కామముతో నున్న  

యువకునిక్త, కామోప్తేర రితముగా కాన్ర డును. అద్ధ ఆక్ృతి ఒక్ సనాా సిక్త ఒక్ నిర్ణవిమైన్ శ్ర్ణర్ముగా 

గోచరించవరచ ను. న్ర్మాంసమున్కు అలవాట్ల రడ్న్ ఒక్ శారాూలమున్కు ఆ ఆక్ృతి 

ఆహార్రదార్థముగా భ్సింరవరచ ను. అన్గా, అటో్ల భ్సింరరన్న  ఆక్ృతులనిన యూ, తమ తమ 

 జాశ న్ ప్రతిబింబములే తరర  సతా ము కాద. అన్గా ల్లన్నున్న  జాశ న్మే ప్భమ వలన్ బాహా ముగా 

ప్రతిభ్సింరరన్న టో్ల తెలియురన్న ద్వ. అటిట జాశ న్ము, దానిచే తెలియబడు వసాువు కూడ 

ఎలపోుర డును క్లిసియే తెలియబడుట వలన్ తెలియబడు వసాువు ఆ జాశ న్ము క్న్న  భిన్న ము 

కాదని తెలియురన్న ద్వ. అంతియ(గాక్, ఆ బాహా వసాువు ఉన్న ద్వ అని అంగీక్రించిన్, 

తతయ ంబంధితజాశ న్మున్ ఆ బాహా రదార్తథ కార్మును అంగీక్రించవలెను. లేకున్న , ఘటజాశ న్ము, 

రటజాశ న్ము అని భిన్న భిన్న  జాశ న్ములను నిరూపింర స్యధా ము కాద. అన్గా, ఘటజాశ న్మును, 

తదాకార్జాశ న్మును కూడ క్షణిక్ములే యగుట వలన్, అన్గా ఘటజాశ న్ము న్శించిన్ పిదరనే 

తదాకార్జాశ న్ము ఉతర న్న మగున్ని చెరర బడుట వలన్, ఘట, రటాద్వ వసాువుల విలక్షణతి జాశ న్ము 
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తెలియుటకు అవకాశ్ము లేద. క్నుక్, అటో్ల గాక్, క్షణిక్మైన్ జాశ న్మొక్క ట్ల యున్న ద్వ, క్నుక్ ఈ 

బాహా రదార్థములనిన యూ మిథా యే యని నిరూపితమగురన్న ద్వ. 

అటో్ల గాకున్న , ల్లక్మున్ భ్సింరరన్న టో్లన్న  ుక్తరా్జతమును(ముతా పుచిరర ల్ల వెండ్ని), 

ర్జుసిర్తర నిన (ప్త్తడు యంద సర్ర మును) అంగీక్రించవలసి వరచ ను. క్నుక్, తెలివిగా 

ఉన్న పుర డు కూడ జాశ న్ములు యథార్థవసాువులకు సంబంధించిన్వి కావు. ఇవి అనిన యు 

సి రన ముల్ల క్న్బడు వసాువుల జాశ న్ముల వంటివే అగును.  

సిదిాంతము-  జాశ న్వా తిరిక్మాైన్ బాహా విషయములు “లేని వసాువులే” అనుట అయుక్మాు. “నేను 

ఘటమును తెలుసుకంటిని” అనిన్పుర డు,  జాశ త(నేను),  జేశయము(ఘటము), 

 జాశ న్ము(తెలుసుకనుట) అను మూడును ఒక్త విధముగా చెరర బడురన్న వి. అంద జాశ న్మును 

మాప్తమే రరిగణించి, తక్తక న్ రండ్ంటిని రరిహరింరట అయుక్మాు.  

ఇక్, సి రన మున్ంద క్లుగ జాశ న్ముల క్న్న  మెలకువగా నున్న రర టి జాశ న్ములు విలక్షణమైన్వి. 

సి రన మున్ంద ఇంప్ద్వయముల దాి ర్త జాశ న్ప్రస్యర్ము జరుగన్ందన్, బాహా వసాుజాశ న్ము ఆ 

సమయమున్ కుదర్ద. ఆ సమయమున్ చితమాున్ నున్న  సమ ృతి, సంస్యక ర్ముల జాశ న్మే 

ప్రతిఫలింరను. మెలకువతో యున్న పుర డు, ఇంప్ద్వయముల దాి ర్త జాశ న్ప్రస్యర్ము జరిగి బాహా  

వసాుజాశ న్ము సంభవింరను. క్నుక్, సి రన సిథతిక్త మెలకువ సిథతితో స్యమా ము చెపుర ట అయుక్మాే 

అగును.  

ల్లక్మున్ ఎచచ ట నైన్ను జాశ న్ములను రరిీలించి చూచిన్,  జాశ త,  జేశయము లేని క్తవల జాశ న్ము 

దర్భోము. ఆప్శ్యము లేక్ ఒక్క  జాశ న్ము మాప్తము ఎచచ టనూ కాన్ర్తద. అన్గా అటిట సిథతి 

అసంభవమే అగును. 

SLOKA-196: న ప్గామా  ప్గామక్తంిాః కి చిదపి వివిధ్యనాద్వ ంత్త్తన చిప్తిః 

196. న ప్గామా  ప్గామక్తంిాః కి చిదపి వివిధ్యనాద్వ ంత్త్తన చిప్తిః 

ద్ధద్వ ా త్తణ  త్రాా తణ  క్తఽదా  సుఫ ర  భవదశా ప్కణ సిా తణ నైవ। 

యోగాచ్ఛరోక్తరాితథత్ వి య వి యిణోరోబ ధ బాధౌ ంమానౌ 

మనాి నైరిా రణీయా ంి రరవిభజనాదా ప్త న రి పి దద్ధ ా త్।। 

క్ి చిదపి- సి రన , జాప్గదాద్వ అవసథల యందనూ,  జాశ న్మున్  

ప్గాహా -ప్గాహక్త న్సిాః- బోధా మైన్ విషయమున్కు కాని అన్గా జేశయమున్కు కాని, ఆ విషయమును 

తెలుర  బోదకిు  కాని యునిక్త లేద. అట్ెనో్, “ఇదమహం జానామి” అనిన్పుర డు చెరర బడు మూడు 

అంశ్ముల రూరముగా తోరట ఎటో్ల? అని ఆశ్ంక్తంచిన్ ఆ శ్ంకారరిహార్ము ఈ విధముగా 

చేయబడురన్న ద్వ.  
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వివిధ అనాద్వ సంత్తన్ చిప్తిః- నానా ప్రకార్మైన్, అనాద్వ కాలముగా ప్రవృతమాైన్ 

వాసనాసంత్తన్వశ్మున్ వివిధ రూరములచే 

బుదిాా త్తమ -  జాశ న్మాప్త్తతమ క్మైన్ రదార్థము 

త్రా్త తమ క్ిః సుు ర్తి-  జాశ న్ము,  జేశయము,  జాశ త అను రూరముల ప్రకాశ్మగును. ఈ విషయమున్ 

యోగాచ్ఛర్ కారిక్ ఈ విధముగా నున్న ద్వ.  

“అవిభ్గోఽపి బుదిాా త్తమ  విషయాన్ సితదర్శ నైిః। 

ప్గాహా  ప్గాహక్ సంవితి ా 

భేదవానివ లక్షా తే” 

భవదశాతి ప్క్మే- సంస్యర్దశ్ను  ఉలంోఘంచి పంద ముక్త ాదశ్ యంద  

సి్య తమ నైవ సుు ర్తి- తన్ సి రూరముచే విభ్గర్హితముగా ప్రకాశింరను 

ఇతథం యోగాచ్ఛరోక్తిాః- ఈ విధమైన్ యోగాచ్ఛరుల సి్య భిమతమైన్ అర్ థవర్నీావిధ్యన్ము కూడ 

విషయ విషయిణోిః-  జేశయమైన్ విషయము(బాహా  వసాువు) మఱియు విషయి అయిన్ జాశ న్మును —

వీటి విషయమున్ 

బోధ బాధౌ- బోధ స్యధక్మైన్ ప్రతీతిని, దానిని బాధింర క్లర న్ను కూడ 

సమానౌమనాి నైిః- సమాన్ముగా తెలియు విమర్శ కులైన్ ప్పాజుశల చేత  

వార్ణీయా- తతాి ము యొక్క  ఉరరవోమును శ్మింర(జేయుటకు విరోధించవలసి వరచ ను. దీని 

అభిప్పాయము ఈ విధముగా నున్న ద్వ.  

“ప్రతీతి యైన్ందన్,  జాశ న్మును సీి క్రింరట యంద అబాధితమైన్ ప్రతీతిని, కార్ణార్థమును, 

రదార్థమును అంగీక్రించవలసి యుండును. ఏద్న్ కార్ణముచేత అర్థమును సీి క్రించకుండ్న్, 

అటిట కుతర్క ము సులభముగా నుండుట వలన్ జాశ న్ము కూడ అంగీక్రించదగిన్ద్వ కాద. 

 జేశయాభ్వమున్ంద,  జాశ న్ము యొక్క  అభ్వము. జాశ న్ము యొక్క  సదాభ వమున్ జేశయమును కూడ 

అట్ల ో అంగీక్రించవలయును. ఇటో్ల అంగీక్రించకున్న , దోషమేమియో తరువాత 

చెరర బడురన్న ద్వ.  

అప్త- బాహాా ర్ థములను అంగీక్రించని ఈ రక్షమున్  

కాి పి- ఏ విషయమున్ంద్న్ను 

సి రర్ విభజనాత్ న్ సిదాి్ధ త్- సీి య- రర్కీయ అను విభ్గము మొదలైన్వి లభా ము కావు. 

ఏలన్న్గా, సమసవాిధములైన్ సి -రర్ విభ్గము బాహాా ర్ థవిభ్గ మూలక్మే అగుట చేత 

బాహాా ర్తథ భ్వమున్ ఏ భేదమును సిద్వంిచద. 
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సి రన , జాప్గదాద్వ అవసథల యందనూ,  జాశ న్మున్ బోధా మైన్ విషయమున్కు కాని అన్గా 

 జేశయమున్కు కాని, ఆ విషయమును తెలుర  బోదకిు  కాని యునిక్త లేద అని యోగాచ్ఛరుల 

అభిప్పాయము. అట్ెనో్, “ఇదమహం జానామి” అనిన్పుర డు చెరర బడు మూడు అంశ్ముల 

రూరముగా తోరట ఎటో్ల? అని ఆశ్ంక్తంచిన్ ఆ శ్ంకారరిహార్మును వారు ఈ విధముగా 

వివరించెదరు.  

“నానా ప్రకార్మైన్, అనాద్వ కాలముగా ప్రవృతమాైన్ వాసనాసంత్తన్వశ్మున్ వివిధ రూరములచే 

 జాశ న్మాప్త్తతమ క్మైన్ రదార్థము 

 జాశ న్ము,  జేశయము,  జాశ త అను రూరముల ప్రకాశ్మగును. ఈ విషయమున్ “యోగాచ్ఛర్ కారిక్”యును 

ఈ విధముగా నున్న ద్వ.  

“అవిభ్గోఽపి బుదిాా త్తమ  విషయాన్ సితదర్శ నైిః। 

ప్గాహా  ప్గాహక్ సంవితి ా 

భేదవానివ లక్షా తే”. “సంస్యర్దశ్ను  అతిప్క్మించిన్ పిదర పంద ముక్త ాదశ్ యంద  

ఇటో్ల గాక్, తన్ సి రూరముచే విభ్గర్హితముగా జాశ న్మొక్క ట్ల ప్రకాశింరను”. ఈ విధమైన్ 

యోగాచ్ఛరుల సి్య భిమతమైన్ అర్ థవర్నీావిధ్యన్ము కూడ  జేశయమైన్ విషయము మఱియు విషయి 

అయిన్  జాశ న్మును —వీటి విషయమున్ బోధ స్యధక్మైన్ ప్రతీతిని, దానిని బాధింర క్లర న్ను 

కూడ 

సమాన్ముగా తెలియు విమర్శ కులైన్ ప్పాజుశలు తతాి ము యొక్క  ఉరరవోమును శ్మింర(జేయుటకు 

విరోధించవలసి వరచ ను. దీని అభిప్పాయము ఈ విధముగా నున్న ద్వ.  

“ప్రతీతి యైన్ందన్,  జాశ న్మును సీి క్రింరట యంద అబాధితమైన్ ప్రతీతిని, కార్ణార్థమును, 

రదార్థమును కూడ అంగీక్రించవలసి యుండును. ఏద్న్ కార్ణముచేత అర్థమును 

సీి క్రించకుండ్న్, అటిట కుతర్క ము వలన్ జాశ న్మును కూడ అంగీక్రించదగిన్ద్వ కాద. 

 జేశయాభ్వమున్ంద,  జాశ న్ము యొక్క  అభ్వము. జాశ న్ము యొక్క  సదాభ వమున్నే జేశయమును 

కూడ అట్ల ో అంగీక్రించవలయును. ఇటో్ల అంగీక్రించకున్న , దోషమేమియో తరువాత 

చెరర బడురన్న ద్వ.  

“బాహాా ర్ థములను అంగీక్రించని ఈ రక్షమున్ ఏ విషయమున్ంద్న్ను సీి య- రర్కీయ అను 

విభ్గము మొదలైన్వి లభా ము కావు. ఏలన్న్గా, సమసవాిధములైన్ సి -రర్ విభ్గము 

బాహాా ర్ థవిభ్గ మూలక్మే అగుట చేత బాహాా ర్తథ భ్వమున్ ఏ భేదమును సిద్వంిచద. అన్గా ఘట 

 జాశ న్ము, రట జాశ న్ము మున్న గు వివిధ వసాువుల జాశ న్మును, తతదిా్వ లక్షణతి మును తెలియుటకు 

అవకాశ్ము లేద. క్నుక్, యోగాచ్ఛర్మతము అసంగతమే యగును. 
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SLOKA-197: ద్ధద్ ా కత్ బోద ా  బోదో రా ఘటత ఇమ ే ంతా యోరనా యోరాి  

197. ద్ధద్ ా కత్ బోద ా  బోదో రా ఘటత ఇమ ే 

ంతా యోరనా యోరాి  

భినా ేి  ప్గామా  లక్షణ  క్ష మభిమనుషే నాప్త చిస్తత్యకా  మరథా  । 

చిప్తత్ ప్దవా త్ గుణత్ వా క్తమపి న చ విదుిః క్తఽపి భినైా క రూర  

ేనాతణ తా  వాద దథ  మిమ భజతు ంి ప్రరశతి  మాప్ే।। 

ఇహ-  జాశ న్ము,  జేశయము,  జాశ త అను ఈ మూడు అర్థముల యంద 

బోధా బోత్రదిోిః-  జేశయము మఱియు జాశ త అను రండు రదార్థములు 

సతా యోిః అనా్ యోరి్త - వాసవాిక్మైన్వి అయిన్నూ అథవా అవాసవాిక్మైన్వి అయిన్నూ 

తే బుదాి్ క్మ్- మీకు అభిమతమైన్ జాశ న్ముతో అభిన్న తి ము  

న్ ఘటతే- సంగతము కాద. అవి సతా మైన్చో అవి అరలారము చేయబడజాలవు. అవి మిథా  

అయిన్ వాటితో అభిన్న మైన్ జాశ న్మును మిథా  యగును. ఈ దోషమును నివారింరటకు జేశయము 

మఱియు జాశ తలకు జాశ న్ముతో భేదమును అంగీక్రించిన్చో 

ప్గాహా  లక్షమ క్షతిమ్ అభిమనుషే- ఏ యే జాశ న్మున్కు విషయమగుో అద్వ జాశ న్ము క్న్న  

అభిన్న మైన్దని మీరు చెప్పర డు లక్షణము భంగమగున్ని చింతించవలెను. 

అప్త-  జాశ న్ము,  జేశయము,  జాశ త అను మూడు అర్థములందను  

చిత్ర్మా కా్ మ్- చిప్తరటమును భిన్న ము, అభిన్న ము అయిన్ట్ల ో భిన్న మైన్ రండ్ంటితో 

అభిన్న రూరమనెడు విధమున్ ఐక్ా ము 

న్ అర్ థా మ్- అంగీకార్తర్హము కాద 

క్తఽపి- ఏ దార్శ నుక్తనైన్ను  

ప్దవా ం గుణం వా క్తమపి- ప్దవా రూరమైన్నూ, అథవా, గుణరూరమైన్నూ అయిన్టిట ఏ వసాువైన్నూ 

చిప్తం న్ చ విదిః- రర్సర ర్విరుదమిైన్ భినాన భిన్న రూరమైన్దని అంగీక్రించబడలేద 

తేన్-  జేశయము,  జాశ త,  జాశ న్ముతో అభిన్న మని చెపుర ట అయుక్మాగుట చేత  

ఆతమ ఖా్య తివాదిః-  జాశ న్మే జేశయ,  జాశ త రూరమున్ తోరన్ని చెప్పర డు వాదము 
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సి ప్రకాశ్తి  మాప్తే-  జేశయ,  జాశ తలకు రర్తపేక్ష యున్న టో్ల జాశ న్ప్రకాశ్మున్కు రర్తపేక్ష లేద. అద్వ 

సి యముగా ప్రకాశింరను అను అర్థమును ప్రతిపాద్వంరను అని 

 సిథతిమ్ భజతు- త్తతర రా్ ము న్ంద నిలురగాత! 

 జాశ న్ము,  జేశయము,  జాశ త అను ఈ మూడు అర్థముల యంద 

 జేశయము మఱియు జాశ త అను రండును వాసవాిక్మైన్వి అయిన్నూ అథవా అవాసవాిక్మైన్వి 

అయిన్నూ 

కూడ జాశ న్ముతో అభిన్న తి ము  

సంగతము కాద. అవి సతా మైన్చో అవి అరలారము చేయబడజాలవు. అవి మిథా  అయిన్ వాటితో 

అభిన్న మైన్ జాశ న్మును మిథా  యగును. ఈ దోషమును నివారింరటకు జేశయము మఱియు 

 జాశ తలకు జాశ న్ముతో భేదమును అంగీక్రించిన్చో 

ఏ యే జాశ న్మున్కు విషయమగుో అద్వ జాశ న్ము క్న్న  అభిన్న మైన్దని యోగాచ్ఛరులు చెప్పర డు 

లక్షణము భంగమగును. జాశ న్ము,  జేశయము,  జాశ త అను మూడ్ంటియందను,  భిన్న మైన్ 

రండ్ంటితో అభిన్న రూరమనెడు విధమున్ ఐక్ా ము కుదర్ద. 

ఏ దార్శ నుక్తనైన్ను  

ప్దవా రూరమైన్నూ, అథవా, గుణరూరమైన్నూ అయిన్టిట ఏ వసాువైన్నూ రర్సర ర్విరుదమిైన్ 

భినాన భిన్న రూరమైన్దని అంగీక్రించబడలేద.  జేశయము,  జాశ త,  జాశ న్ముతో అభిన్న మని చెపుర ట 

అయుక్మాగుట చేత  

 జాశ న్మే జేశయ,  జాశ త రూరమున్ తోరన్ని చెపుర టకు,  

 జేశయ,  జాశ తలకు రర్తపేక్ష యున్న టో్ల జాశ న్ప్రకాశ్మున్కు రర్తపేక్ష లేద. అద్వ సి యముగా 

ప్రకాశింరన్ని తెలియవలెను. ఇటో్ల, యోగాచ్ఛర్మతము ఎటో్ల చూచిన్ను అసంగతమే యగును. 

ఇంతటితో ఉరలబిా ధిక్ర్ణము ముగిసిన్ద్వ 

।।ంరి థానురతాా ధికరణము।।2-2-5।। 

।।ూ.।।ంరి థానురరేాా శచ ।।2-2-30।। 

సర్ి థా- అనిన  విధములుగను 

అనురరతేిాః చ- మాధా మిక్ మతమున్కు ఉరరతి ాలేక్పోవుట చేత(అద్వ అయుక్మాు). 

ఏ విధముగ(జూచిన్ను మాధా మిక్మతము (సరి్ శూనా్ వాదము) ఉరరతి ా లేనిద్వగ 

తెలియురన్న ందన్ అద్వ అయుక్మాు. 
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వెనుక్ అధిక్ర్ణములల్ల బౌదిల యంద వైభ్షికులు, సౌప్త్తంతికులు, యోగాచ్ఛరులు 

నిర్సింరబడ్రి. ఇక్ ఈ అధిక్ర్ణమున్ బౌదిల యంద చివరి వర్ గమైన్ మాధా మికులు 

నిర్సింరబడురనాన రు.  

వీరి మతమున్,  జాశ న్ము, బాహా  రదార్థములు అను భేదము లేక్ సమసమాునూ శూనా్ మే. ఈ ఉతర తి ా

అంతయూ న్శించి లేకుండా పోవుటయే అంతిమ సిథతి అన్గా మోక్ష సిథతి అని వారి అభిప్పాయము.  

పూరి్ రక్షము- అసలు ఈ క్న్బడు రదార్థములనిన యూ ఉన్న వి అని అంగీక్రించిన్చో, అవి ఎటో్ల 

సృషిటంచబడ్న్వో నిరూపించవలసి యుండును. అటిట సృషిట, ఉన్న  రదార్థముల నుండ్యో, లేని 

రదార్థముల నుండ్యో జరుగవలసి యుండును క్దా.  

ఉన్న  రదార్థముల నుండ్ అవి వచిచ న్వి అని అంగీక్రించిన్, అటిట కార్ణ వసాువులు న్శించిన్ 

పిదరనే కారా్  వసాువుల ఉనిక్త సంభవమగును. ఉదాహర్ణమున్కు, మటిట నుండ్ కుండ వచిచ న్ద్వ 

అనున్పుర డు మటిట న్శించిన్ పిదరనే కుండ ఉతర తి ాస్యధా మవుతుంద్వ. అన్గా అభ్వము నుండ్ 

రదార్థ సృషిట జరుగుతుందని చెరర వలసి వసాుంద్వ. కాని, అభ్వము నుండ్ సృషిట కూడా 

అసంభవమే అవుతుంద్వ. అన్గా అభ్వము నుండ్ సృషిటంరబడ్న్ద్వ కూడా అభ్వమే, అన్గా లేని 

రదార్ థమే అవుతుంద్వ.  

ఇక్, అటో్ల కాక్, లేని రదార్థముల నుండ్ సృషిట జరిగిన్ దనిన్పుర డు అటిట కారా్  జాతమును కూడా 

లేనివే అవుత్తయి.  

ఏత్తవత్త, ఈ క్న్బడు రదార్థములనిన యూ లేనివే అని నిరూపితమవుతున్న ద్వ. లేని రదార్థమున్కు 

సంబంధించిన్ జాశ న్ము కూడా లేనిద్ధ అవుతుంద్వ. 

సిదిాంతము-  

1. సమసమాు శూనా్ ము అని నిరూపింరటకు, ఏద్వయో ఒక్ ప్రమాణము అవసర్ము క్దా. అటిట 

ప్రమాణము సతా మా, అసతా మా అని ప్రశిన ంచిన్పుర డు,అద్వ సతా ము అని అంగీక్రించిన్, 

సరి్ ము శూనా్ ము అను వాదము సిద్వంిచద. అటో్ల గాక్, ఆ ప్రమాణము అసతా ము అని 

అంగీక్రించిన్, అసతా మైన్ ప్రమాణముచే నిరూపిత మైన్ రదార్థ శూనా్ తి ము కూడ అసతా మే 

అవుతుంద్వ. అన్గా, రదార్థ అసితాి ము నిరూపించబడుతుంద్వ. క్నుక్, ఏ విధముగనూ సర్ి  శూనా్  

వాదమున్కు ఉరరతి ాకుదర్ద.  

2. “సమస ారదార్థములు యథార్థమైన్వి” అనియో, “సమస ారదార్థములు అయథార్థములు” అనియో 

రండు విధములుగా రదార్థముల అసితిా మును గూరిచ  చెరర వలసి యుంట్లంద్వ. 

ఉదాహర్ణమున్కు “కుండ లేద” అనిన్పుర డు, అద్వ వేఱొక్ ఏర్తర ట్లతో / ఆకార్మున్ అథవా 

వేఱొక్ ప్రద్ధశ్మున్ ఉన్న దని తెలుసాుంద్వ. అన్గా ఆ రదార్థము అసలే లేనిదని తెలియుట లేద. 

అన్గా, ఒక్ సిథతిల్ల ఉన్న  రదార్థము వేఱొక్ సిథతిల్ల రరిణమింరటక్త ల్లక్ వా వహార్మున్ లేద అని 

అర్ థముగా ప్గహింరబడుట వలన్, సక్ల రదార్థమిథాా తి మింద సిద్వంిరట లేద. అన్గా ప్రతి 

రదార్థము వాచా తి ము, వేదా తి ము క్లిగ యుండును. క్నుక్, సమసమాూ శూనా్ ము అను వాదము 

నిరూపితము కాద. 
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SLOKA-198: ంేి  ంేి  ది యేచ ద్వి తయ రరిమృత్తవరా పు టప్రంత్గిః 

198. సతేి  సతేి  ది యేచ ది్వ తయ రరిహృత్తవరా నిషటప్రసంగిః 

సరి్ ం శూనా్ ం చతుషోక టా తిగతమితి నాఽమాన్తిః రి షట వాదాత్। 

అక్షోభా ం తప్తర హాణే రర్మతమసతీ సంవృతిర్తన ర్ థసిదాి్  

తస్యమ ద్వతథం నిషేధో నిరురధిక్ ఇహ కిా రా దృషోట  న్ క్లర ా ిః।। 

సతేాి - జగతాు “ఉన్న ద్వ” అథవా జగతాు “సత్” అను రక్షమున్ 

అసతేాి - జగతాు “అసత్” అథవా “లేద” అను రక్షమున్ 

ది యే చ- జగతాు “సదసత్” అథవా “ఉన్న ద్వ” మఱియు “లేద” అను రక్షమున్  

ది్వ తీయ రరిహృత్తవపి- సతాును, అసతాును కూడ కాద, అన్గా సదసద్వి లక్షణము అను 

రక్షమున్ను 

అనిషట ప్రసంగిః- దోషములు సంభవింరట వలన్ అన్గా “సతేాి  సత్” అని చెపుర  రక్షమున్ 

నితా మైన్ ప్రమాణ-ప్రమేయ భ్వమును చెపుర ట అశ్క్ా మగుట చేత “అసతేాి ” లేకుండుట యున్న  

ప్రమాణ ప్రమేయభ్వమున్కు విరోధమగుట చేత “సదసతాు” అన్గా నితా  ప్రమాణ ప్రమేయభ్వము 

మఱియు తదభ్వమును, వీటిక్త విరోధమగుట చేత సదసది్వ లక్షణతి ము అన్గా సతాి -

అసతాి ములకు ఎటో్ల విరోధమో అట్ల ో సతిా్త సతాి ములకు, వాటి వైలక్షణా ముతో నుండుట 

విరోధమగుట చేత అనిషటప్రసంగము కాగలద. అందవలన్, చతుషోక టి వినిరుమ క్మాైన్ శూనా్ మే 

తతాి ము.  

సర్ి మ్- సమస ావసాుజాతము అన్గా జగతాు శూనా్ ము 

చతుషోక టిగతమ్- పైన్ చెరర బడ్న్ నాలుగ రక్షములను అతిప్క్మించిన్ద్వ 

శూనా్ మ్- శూనా్ మైన్ద్వ, అన్గా అభ్వాతమ క్మైన్ద్వ 

ఇతి న్- ఈ విధమైన్ మాధా మికుల ఉదోఘషణము అయుక్మాు 

అమాన్తిః- తమ రక్షమును స్యథ పింరటకు ప్రమాణము లేకున్న నూ 

రి షటవాదాత్- తమకు ఇచచ  వచిచ న్టో్ల చెపుర ట వలన్నూ ఆ రక్షము సరి గాద. స్యధక్మైన్ 

ప్రమాణము లేక్ తమ అభిమతవాదమును చెపుర ట వలన్ ఇద్వ సిద్వంిచద.  

తప్తర హాణే- విశి్  శూనా్ తి వాదమును తా జించిన్పుడు 

రర్మతమ్- ప్రమాణము న్వలంబింరవారు స్యథ పింర విశి్ సతా తాి వాదల మతము  

అక్షోభా మ్- అచ్ఛలనీయమగును. సంవృతి చేతనే సమసమాు సిద్వంిరను అని చెపిర న్చో అటో్ల 

కాద 
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అసతి సంవృతిసాు- అపార్మారిథక్మైన్ సంవృతి అను పేరుతో చెరర బడు అవిదా యు  

అర్థసిదాి్ - మీకు అభిమతమైన్ సరి్ శూనా్ తి వాదపు అర్ థము సిద్వంిరటకు 

న్- ప్రయోజక్ము  కాద 

తస్యమ త్- పైన్ చెరర బడ్న్ దోషముల కార్ణము వలన్  

ఇతథమ్- మాధా మికులు చెప్పర డు ర్ణతి యంద 

నిరురధిక్ిః- ద్ధశ్ విశేషము, కాల విశేషము మొదలైన్ ఉపాధిర్హితమైన్నూ  

ఇహ- ల్లక్మున్ 

కాి పి అదృషటిః- ఎచచ టనూ కాన్ర్తద 

ఇతథం నిషేధిః- ఈ విధముగా చతుషోక టి నిషేధము 

న్ క్లర ా ిః- ఎచచ టనూ సి బుద్వచిే క్లిర ంరటకు కుదర్ద. 

జగతాు “ఉన్న ద్వ” అథవా జగతాు “సత్” అను రక్షమున్ను, 

జగతాు “అసత్” అథవా “లేద” అను రక్షమున్ను జగతాు “సదసత్” అథవా “ఉన్న ద్వ” మఱియు 

“లేద” అను రక్షమున్ను సతాును, అసతాును కూడ కాద, అన్గా సదసద్వి లక్షణము అను 

రక్షమున్ను 

దోషములు సంభవింరట వలన్ అన్గా “సతేాి  సత్” అని చెపుర  రక్షమున్ నితా మైన్ ప్రమాణ-

ప్రమేయ భ్వమును చెపుర ట అశ్క్ా మగుట చేత “అసతేాి ” అన్గా లేకుండుట యున్న  ప్రమాణ 

ప్రమేయభ్వమున్కు విరోధమగుట చేత “సదసతాు” అన్గా నితా  ప్రమాణ ప్రమేయభ్వము 

మఱియు తదభ్వమును, వీటిక్త విరోధమగుట చేత సదసది్వ లక్షణతి ము అన్గా సతాి -

అసతాి ములకు ఎటో్ల విరోధమో అట్ల ో సతిా్త సతాి ములకు, వాటి వైలక్షణా ముతో నుండుట 

విరోధమగుట చేత అలిధముగనూ కుదర్ద. అందవలన్, శూనా్ మే తతాి ము. సమస ావసాుజాతము 

అయిన్ జగతాు శూనా్ ము. అన్గా  

పైన్ చెరర బడ్న్ నాలుగ రక్షములను అతిప్క్మించిన్ద్వ 

శూనా్ మైన్ద్వ, అన్గా అభ్వాతమ క్మైన్ద్వ 

ఈ విధమైన్ చెప్పర డు మాధా మిక్మతము అయుక్మాు. 

తమ రక్షమును స్యథ పింరటకు ప్రమాణము లేకున్న నూ 

తమకు ఇచచ  వచిచ న్టో్ల చెపుర ట వలన్ ఆ రక్షము సరి గాద. అన్గా స్యధక్మైన్ ప్రమాణము లేక్ 

తమ అభిమతవాదమును చెపుర ట వలన్ ఇద్వ సిద్వంిచద. విశి్  శూనా్ తి వాదమును 

తా జించిన్పుడు ప్రమాణము న్వలంబింరవారు స్యథ పింర విశి్ సతా తాి వాదల మతము  
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అచ్ఛలనీయమగును. అటో్లగాక్, సంవృతి చేతనే సమసమాు సిద్వంిరను అని చెపిర న్చో అట్ెనో్ను 

కుదర్ద(అపార్మారిథక్మైన్ జాశ న్మును సంవృతి యందరు).  

అపార్మారిథక్మైన్ సంవృతి అను పేరుతో చెరర బడు అవిదా యు  

మీకు అభిమతమైన్ సరి్ శూనా్ తి వాదపు అర్ థము సిద్వంిరటకు 

ప్రయోజక్ము  కాద. ఏలన్న్, అసతా మైన్ ప్రమాణజాశ న్ముతో నిరూపించబడున్ద్వయూ అసతా మే 

యగును. అన్గా, సమసమాూ శూనా్ ము అను వాదము కూడ అసతా మే యగును. ఏత్తవత్త 

జగతయ తా తి మే సిద్వంిరను.  

పైన్ చెరర బడ్న్ దోషముల కార్ణము వలన్  

మాధా మికులు చెప్పర డు ర్ణతి యంద సర్ి  శూనా్ తను ద్ధశ్ విశేషము, కాల విశేషము మొదలైన్ 

ఉపాధిర్హితముగా  

ల్లక్మున్ ఎచచ టనూ కాన్ర్తద. అన్గా, కుండ లేద అనిన్పుర డు కుండ ఇచచ ట లేద, ఇపుర డు 

లేద అని మాప్తము అర్థము తెలియబడును తరర  కుండ అను రదార్థమే లేనిద్వ అని 

తెలియబడుట లేద.  

ఇటో్ల సమస ా వసాునిషేధము ఎచచ టనూ సి బుద్వచిే క్లిర ంరటకు కుదర్ద.క్నుక్ 

మాధా మిక్మతము అసంగతమే యగును. 

SLOKA-199: ప్పాక్ రశాచ త్ ంతాి బునేిః గగన కుసుమవత్ సాా నా  మధాే ఽపి 

రరా   

199. ప్పాక్ రశాచ త్ ంతాి బునేిః గగన కుసుమవత్ సాా నా  మధాే ఽపి 

రరా   

మైవత్ తస్తత్యవ దృషేటరా  యద్వ కథమసౌ మధా రరాా ద్వ శహ్ి్ః। 

రరాా రత్భే పుద్వనత్ వికృ మదుత నేతా్త ద్వ చిత్త్తఽపి వనా ా  

సామగ్ర్రాా  రరా దద్ధ రభ జ  చ గుణత్తత్ రరణసాా నవసాథ ।। 

కారా్ మ్- ఉతర తికా్త ఆప్శ్యమైన్ వసాువు 

ప్పాక్- ఉతర తికా్త ముందను 

రశాచ త్- తది్వ నాశ్నాంతర్మును 

సతాి హానేిః- “అసి”ా అను వా వహార్మున్కు గోచర్మగున్ద్వ భంగమగు కార్ణమున్ 



137 
 

మధాే ఽపి- ఉతర తి ామఱియు వినాశ్ముల న్డుమ కాలమున్ కూడ 

గగన్ కుసుమవత్- ఆకాశ్ పుషర మున్కు సమాన్మైన్ శూనా్ మే అని అంగీక్రించబడ్న్ద్వ. ఇటో్ల, 

(మాధా మికులు) సంద్ధహించిన్,  

మైవమ్- అద్వ అనుచితము 

తప్త- ఆ మధా  కాలమున్ 

దృషేటరేవ- కారాో రలబిి అగుట చేత అద్వ ఆ కాలమున్ ఉన్న ద్వ అని అంగీక్రించవలెను. ప్రమాణము 

చేతనే ప్రమేయము సిద్వంిరట వలన్ పూరిో తరా్ కాలములంద అద్వ కాన్ర డకుండుటకు కార్ణము 

అద్వ లేకుండుట అని చెప్పర దరు. మధా  కాలమున్ అద్వ కాన్ర డుటచే అద్వ లేదని చెపుర టకును 

శ్క్ా ము కాద.  

న్యద్వ- ఇటో్ల అంగీక్రించకున్న  

అసౌ- మధా కారా్త ద్వ శ్బమాు 

క్థమ్- ఉతర తి,ా వినాశ్ములనెడు కాలముల వాా వృతి ా నంద “మధా ” అను శ్బమాు త్తనే ఎటో్ల 

స్యధువగును. మొదట లేనిద్వయూ, నాశ్న్ము నంద్వన్ పిదర లేనిద్వయూ, అయిన్నూ మధా  

కాలమున్ మాప్తము ఉన్న ద్వయూ అయిన్దానిని త్తనే మధా  కాలమున్ ఉన్న ద్వ యని 

చెరర బడున్ద్వ 

కారా్త ర్ంభే- కారా్ మును ఉత్తర దన్ చేయుట యంద  

నిదాన్మ్- కార్ణ రూరమైన్ మృతిర ండము మొదలైన్వి 

విక్ృతి మత్ ఉత న్- ఏమైన్ వికార్మును పంద్వ యుండున్టో్ల చేయుో? అథవా ఎటిట 

వికార్మున్కూ ల్లను గాక్ యుండున్టో్ల చేయుో? ఒక్ వేళ వికార్ము లేక్యే కారా్ మును క్లుగ 

చేసిన్చో కారా్ ము సరి్ దా జరుగురండ వలెను. 

వికార్మున్కు ల్లబడ్ కారా్ ము జరుగును యనిన్ ఆ వికార్ము ఒక్ కారా్ మగుట చేత 

వికార్తంతర్మును వెదక్వలసి వరచ ను. దానిక్త, వేఱొక్టి ...ఇటో్ల అన్వస్యథ దోషము 

సంప్పాపింారను.  

ఇతా్త ద్వ చింత్తపి- ఈ విధముగా విచ్ఛరింరట 

వంధ్యా - నిషు లమే యగును 

స్యమగ్ర్తా - సమప్గమైన్ కార్ణ సంరతి ావలన్ 

కారా్  సిది్ధిః- కారాో తర తి ారూరమైన్ అభిమతము లభా మగుట వలన్ 

కార్ణసా  అన్వస్యథ  చ- పై పై కార్ణాంతర్ముల రర్సర ర్ అపేక్షయు ఇచచ ట 
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గుణత్తం భజతి- గుణతి మునే ఆప్శ్యింరను. ఇచచ ట దోషము సంభవించద. 

మాధా మికులు, వసాువు యుండుటకు ముంద అద్వ లేనిద్ధ అయి, తరువాత కూడ లేనిద్ధ 

అయిన్చో, ఆ మధా కాలమున్ మాప్తము ఉండుటకు స్యధా ము కాద క్నుక్, వసాువులనిన యూ 

లేనివే అగును అని చెప్పర దరు. అన్గా సర్ి ము శూనా్ మే అని వారి మతము. అన్గా, ఉతర తికా్త 

ఆప్శ్యమైన్ వసాువు 

ఉతర తికా్త ముందను 

తది్వ నాశ్నాంతర్మును 

“అసి”ా అన్గా “ఉన్న ద్వ” అని వా వహరింరటకు కుదర్ద క్నుక్ 

ఉతర తి ామఱియు వినాశ్ముల న్డుమ కాలమున్ కూడ 

ఆకాశ్ పుషర ము వలె శూనా్ మే అని వారి అభిప్పాయము. కాని ఇటో్ల భ్వింరట అనుచితమే 

యగును. ఆ మధా  కాలమున్ కారాో రలబిి అగుట చేత అన్గా ఏద్వయో రని జరుగు రండుట వలన్ 

“అద్వ ఆ కాలమున్ ఉన్న ద్వ” అని అంగీక్రించక్ తరర ద. ఇక్, పూరిో తరా్ కాలములంద అద్వ 

కాన్ర డకుండుటకు కార్ణము అద్వ లేకుండుట అని వారు చెప్పర దరు. కాని, మధా  కాలమున్ అద్వ 

కాన్ర డుట వలన్ అద్వ లేదని చెపుర టకును శ్క్ా ము కాద. ఇటో్ల అంగీక్రించకున్న  మధా కాలమున్ 

కారా్ ము మున్న గున్వి, మఱియు “మధా ” అను శ్బమాు (ఎలపోుర డును శూనా్ మే అయిన్ “మధా ” 

అను శ్బమాే అసంబదమిగును). అన్గా ఉతర తి,ా వినాశ్ములనెడు కాలముల వాా వృతి ా నంద 

“మధా ” అను శ్బమాు ఎటో్ల సమంజసమగును. మొదట లేనిద్వయూ, నాశ్న్ము నంద్వన్ పిదర 

లేనిద్వయూ, అయిన్నూ మధా  కాలమున్ మాప్తము ఉన్న ద్వయూ అయిన్దానిని మధా  కాలమున్ 

ఉన్న ద్వ యని చెరర బడకున్న , కారా్ మును ఉత్తర దన్ చేయుట యంద  

కార్ణ రూరమైన్ మృతిర ండము మొదలైన్వి ఏమైన్ వికార్మును పంద్వ యుండుో, లేక్ 

వికార్మున్కు ల్లను గాక్యే కారా్ ము కారా్ ము క్లుగన్టో్ల చేయురన్న ద్వయో అను ప్రశ్న  వరచ ను. 

ఒక్ వేళ వికార్ము లేక్యే కారా్ మును క్లుగ చేసిన్చో కార్ా ము సర్ి దా జరుగురండ వలెను. 

వికార్మున్కు ల్లబడ్ కారా్ ము జరుగును యనిన్ ఆ వికార్ము ఒక్ కారా్ మగుట చేత 

వికార్తంతర్మును వెదక్వలసి వరచ ను. దానిక్త, వేఱొక్టి ...ఇటో్ల అన్వస్యథ దోషము 

సంప్పాపింారను.  

ఇటిట అనురరతాుల వలన్ ఈ విధమైన్ అభిప్పాయము 

అయుక్మాే యగును.  

అటో్ల గాక్, సమప్గమైన్ కార్ణ సంరతి ావలన్ 

కారాో తర తి ాలభా మగున్టో్ల తెలిసికనిన్ ఇటిట దోషము సంభవించద. 
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SLOKA-200: సాధా త్ హేతుందాత్గ ప్రభృ  చ యద్వ విః ంత్వృేరేవ దధాే  

200. సాధా త్ హేతుందాత్గ ప్రభృ  చ యద్వ విః ంత్వృేరేవ 

దధాే  

దంణ ద్వి రా నురోధ్యద్వమ న కథమదద్వ ా ద్వదోషా భవేయుిః। 

తప్త ప్పామాణా  ద్ధద్వ రా  యద్వ రఠత తనాణ నమితా ంా  దుక్త ా 

వసాు దథత్తా  న మానత్ తద్వ  యద్వ ంమత్ తి నణ త సాథ రక్తఽపి।। 

స్యధా మ్- ఊహచే తెలియబడవలయు సర్ి శూనా్ తి ము 

హేతుిః- దానిని స్యధించి ఇరచ  కార్ణము 

తదంగ ప్రభృతి- ఆ కార్ణమున్కు అంగమైన్ తర్క ము మొదలైన్వి, ఇవి యనిన యు 

విః- బౌదిలైన్ మీకు 

సంవృతరేవ- సంవృతి అని పిలువబడు విరర్ణతజాశ న్ము వలన్నే- అన్గా ఒక్ విధమైన్ 

దోషవిశేషము చేత 

సిదాి్ధ త్ యద్వ- సిద్వంిరను అని చెపిర న్చో 

తరిహ- అపుర డు 

అసమ త్ వాకాా నురోధ్యత్- మీ ప్రకార్ము స్యంవృతి యంద అంతర్గతమైన్ మా వాకాా నుస్యర్ముగా 

ఇహ- మీ వాక్ా మున్కు అనుగుణముగా 

అసిదాిా ద్వ దోషాిః- హేతి్త భ్సతాి ము, అసిద్వ,ి బాధ మొదలైన్ దోషములు 

క్థం న్ భవేయుిః- ఎటో్ల  సంభవించకుండును? అన్గా తరర క్ సంభవింరను.  

తప్త- మేము ప్రతిపాద్వచెడు దాని యంద 

యద్వ న్ ప్పామాణా  బుద్విిః- ప్రమాణమని బుద్వ ిక్లుగకున్న చో 

తనామ న్మితి అసమ దక్తమా్- ఆ “వాక్ా ము ప్రమాణము” అను అర్థము గల మా మాటను 

రఠ్త- మర్ల మర్ల అభిమాన్ముతో చెపుర డు. బౌదిోరద్ధశ్మును ఆవృతి ా చేయుటచేత మీ 

మతము సిద్వంిచిన్ట్ల ోసిద్వంిరను. 

తత్- ఆ మా మాట 
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వసాు సిథతా్త - వాసవామైన్ ర్ణతి యంద  

న్ మాన్ం ఇతి యద్వ- ప్రమాణము కాద అని మీ ఆశ్యము ఒక్ వేళ ఉన్న చో 

తి న్మ త స్యథ రక్తఽపి- మీ మతమును  స్యథ రన్ము చేయుటకు ప్రవృతమాైన్ “సర్ి మ్ శూనా్ మ్” అను 

వాక్ా మున్ందనూ 

సమమ్- అద్వయూ స్యంవృతిక్ వాదము అగుట వలన్ వసాు సిథతి యంద అప్రమాణతి ము 

సమాన్మగుట చేత ఆ వాక్ా మునూ సిదమిు కాజాలద. 

మాధా మికులు సమసమాును అరలారము చేయుట వలన్ ప్రమాణములను అరలారము 

చేసిన్టగోును. ఇటో్లన్న  శూనా్ ము అను ప్రమేయము ఎటో్ల సి ద్వంిరను? ప్రమేయము 

ప్రమాణమున్కు అధీన్మై యుండును క్దా! బౌదిల ఆశ్యము స్యంవృతిక్మైన్ అంగక్లారము 

గలిగన్ అనుమాన్ము చేత శూనా్ తి ము సిద్వంిరను అని చెపిర న్ అద్వ ఇచచ ట దూషించబడ్న్ద్వ. 

మీ సిదిాంతము సరియైన్ద్వ అని చెపుర టకు మీ వాక్ా మే ప్రమాణము అని చెపిర న్ అట్ల ో “మీ 

సిదిాంతము సరియైన్ద్వ కాద” అని చెపుర టకు మా వాక్ా మే ప్రమాణమగును. ప్రమాణములెల ో

స్యంవృతిక్మున్ అంతర్గతమగుట వలన్ సమాన్మే యగును అని అర్ థము. 

ఊహచే అన్గా అనుమాన్ప్రమాణముచే తెలియబడవలయు సర్ి శూనా్ తి ము దానిని స్యధించి 

ఇరచ  కార్ణము ఆ కార్ణమున్కు అంగమైన్ తర్క ము మొదలైన్వి, యనిన యు బౌదిలైన్ మీకు 

సంవృతి అని పిలువబడు విరర్ణతజాశ న్ము అన్గా ఒక్ విధమైన్ దోషవిశేషము చేత సిద్వంిరను అని 

మీరు (మాధా మికులు) చెపిర న్చో అపుర డు మీ ప్రకార్ము స్యంవృతి యంద అంతర్గతమైన్ మా 

వాకాా నుస్యర్ముగా మీ వాక్ా మున్కు అనుగుణముగా 

హేతి్త భ్సతాి ము, అసిద్వ,ి బాధ మొదలైన్ దోషములు 

ఎటో్ల  సంభవించకుండును? అన్గా తరర క్ సంభవింరను.  

మేము ప్రతిపాద్వచెడు దాని యంద ప్రమాణమని బుద్వ ిక్లుగకున్న చో 

ఆ “వాక్ా ము ప్రమాణము” అను అర్థము గల మా మాటను మర్ల మర్ల అభిమాన్ముతో చెపిర న్చో,  

మీరు బౌదిోరద్ధశ్మును ఆవృతి ాచేయుటచేత మీ మతము సిద్వంిచిన్ట్ల ోసిద్వంిరను. 

ఆ మా మాట 

వాసవామైన్ ర్ణతి యంద ప్రమాణము కాద అని మీ ఆశ్యము ఒక్ వేళ ఉన్న చో మీ మతమును 

 స్యథ రన్ము చేయుటకు ప్రవృతమాైన్ “సర్ి మ్ శూనా్ మ్” అను వాక్ా మున్ందనూ అద్వయూ 

స్యంవృతిక్ వాదము అగుట వలన్ వసాు  సిథతి యంద అప్రమాణతి ము సమాన్మగుట చేత ఆ 

వాక్ా మునూ సిదమిు కాజాలద. అన్గా, అటిట మీ వాక్ా ములు ప్రమాణములు కాజాలవు అని భ్వము. 

SLOKA-201: ఆతా  ంి నా థాధీరిి  యరహిత ధీశాచ నధిషాటన ద్ధద్వ ిః 

201. ఆఖా్య తిసి నా్ థాధీరిి షయర్హిత ధీశాచ న్ధిషాటన్ బుద్విిః 
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బాహాా ర్తథ కార్యోగిః సదసద్వతర్ధీిః శూనా్ ధీర్తతమ ధీశ్చ । 

ప్భ్నాౌ సరి్ ప్త తతతార ర్ మత క్థకైర్తదృత్తిః రక్షభేదాిః 

ప్పాయో బుద్విిః యథార్తథ  ప్ుతివిదభిమత్త కాి ఽపి భేదాప్గహాద్వ।। 

ప్భ్ంతౌ సరి్ ప్త- ప్భమ అనున్ద్వ స్యమానా్ ముగా ఎపుర డు 

తతతార ర్ మతక్థకైిః- మీమాంసకులు మొదలైన్ ఇతర్ సిదిాంతములను చెప్పర డు వాదల చేత  

ఆదా త్తిః- అంగీక్రించబడు 

రక్షభేదాిః- వేఱ్వి ఱు సిదిాంతములైన్  

అఖా్య తిిః- ప్పాభ్క్ర్ మీమాంసకుల అఖా్య తియు అన్గా న్లనోి ప్పంకున్కు, వెండ్క్త భేదమును 

ప్గహించక్ యుండు అఖా్య తియు (జాశ న్మును) 

అన్ా థాధీిః- నైయాయికులు ప్రతిపాదన్ము చేయు అనా్ థాఖా్య తి వాదమును అన్గా న్లనోి ప్పంకు 

వెండ్ రూరమున్ తోరరన్న ద్వ అను వాదమును 

విషయర్హిత ధీిః- బౌదిలంద ఒక్ వర్ గము వారు చెప్పర డు నిరిి షయ ఖా్య తివాదమును అన్గా 

విరర్ణతజాశ న్పు విషయమే లేద అనెడు వాదము 

అన్ధిషాాన్బుద్విిః- బౌదిల యంద ఒక్ శాఖ్వారు చెప్పర డు గంధరి్ న్గర్ము, సి పాన నుభవము 

మొదలైన్ అధిషాాన్ము లేక్ తోర ప్రమేయము 

బాహాా ర్తథ కార్ యోగిః- సౌప్త్తంతికులు ప్రతిపాద్వంర సిదిాంతమైన్ సనిన హితమైన్ నీలము 

మొదలైన్వి తమ విషయమైన్ జాశ న్మున్కు తమ ఆకార్మును సమరిర ంరట వలన్ బుద్వ ియంద 

ఆరోపితమైన్ నైలాా ద్వ జాశ న్ము ప్భ్ంతి అని చెప్పర డు వాదము  

సదసద్వసర్ధీిః- శాంక్ర్తది్ తులు ప్రతిపాద్వంర సదసది్వ లక్షణమైన్ అనిరి్ చనీయమును 

చెప్పర డు అనిరి్ చనీయ ఖా్య తియు 

శూనా్ ధీిః- మాధా మికులు ప్రతిపాద్వంర శూనా్ వాద ప్రతీతియు ప్భ్ంతి అను ఖా్య తియు 

ఆతమ ధీిః చ- యోగాచ్ఛరులు ప్రతిపాద్వంర ఆతమ  అన్బడు జాశ న్మే బాహా విషయముల రూరమున్ 

తోర ప్భ్ంతి ప్రకార్ము అని చెప్పర డు వాదము 

ప్పాయోబుద్విిః- ప్రరర్మై విశిషటమైన్ బుద్వయిు ఇవి యనిన యూ 

యథార్తథ - యథార్థ ఖా్య తియే అన్గా ఉన్న  విషయమునే ప్గహింరన్నెడు 

ప్ుతివిదధిమత్త- వేదవిత్ వేదమును తెలిసిన్టిట, యామునులు మొదలైన్ దార్శ నికులకు 

సమమ తమైన్ద్వ.  
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కాి పి- ఎచచ టనూ బాహాా ర్ థములను ఉరపాదన్ము చేయు ప్రతా క్ష విశేషముల యంద  

భేద ఆప్గహాద్వ- భేదమును ప్గహించక్ యుండు అఖా్య తియు ప్పారమాగును 

ఈ శో్చక్మున్ ముఖా్ ముగా “ఖా్య తి రంచక్ము” అన్బడు ఖా్య తుల వివర్ములను సూచించి, ఇవి 

యనిన యూ వేదవిత్ సమమ తమైన్ అఖా్య తి సంవళిత యథార్థఖా్య తి యంద ముగియున్ని 

నిరూపించబడ్న్ద్వ. అన్గా, ఈ సిదిాంతమున్ “యథా ర్ థం సరి్  విజాశ న్మ్” అని చెరర బడు 

సమసమాూ అనిన  చోటోా యున్న  ుక్తకాీ, ర్జతమున్కూ ఉండు భేదపు ప్గహించక్పోవుట వలన్ 

ుక్తయాు, ర్జత రూరమున్ తోరను. లేదా, యున్న ద్వ తోచకుండా పోవును” అను అభిప్పాయమును 

సమరిథంరరనాన రు.  

ఈ సందర్భ మున్ ఈ ఖా్య తులేమియో సంప్గహముగా తెలిసికందము. 

ఖా్య తి యన్గా మన్కు వసాువిషయమై తోర (ప్భ్ంతి) జాశ న్ము.  

శూనా్ వాదలద్వ అసత్ ఖా్య తి. అన్గా ఏమియూ లేక్ క్నుపింరట. యోగాచ్ఛరులద్వ ఆతమ ఖా్య తి. 

అన్గా పైక్త క్నుపించే ముతా పుచిరర , వెండ్ మొదలైన్వి యథార్థముగా లేనివే అయిన్ను, మన్ల్లన్ 

నున్న  జాశ న్మును అనుసరించి అవి తోరరన్న వి. ఈ విషయమునే వెనుక్ “ఒక్ యువతి 

రండుకని యున్న పుర డు ఒక్క  యువకున్కు, ఒక్ సనాా సిక్త, ఒక్ మాంస్యహారి అయిన్ మృగమున్కు 

వివిధ రూరముల తోరట” అను ఉదాహర్ణమున్నుసరించి చెపుర కని యునాన ము. అన్గా 

వసాువులనిన యూ  జాశ నాకార్ములే అని యోగాచ్ఛరుల అభిప్పాయము.  

స్యంఖ్యా లు ముతా పుచిరర ను చూచి వెండ్ అనుకనుటకు కార్ణము, ఇంతకు ముంద ఎపుర డో 

చూచిన్ వెండ్ జాశ రక్ము వచిచ  తోరట చేత, అచచ ట లేని వెండ్ తోర రన్న ద్వ గనుక్ దీనిని 

అఖా్య తి అని చెప్పర దరు.  

నైయాయికులు “అన్ా థాఖా్య తి” అని చెప్పర దరు. అన్గా ముతా పుచిరర   జాశ న్ము కాక్, తద్వభ న్న మైన్ 

వెండ్ జాశ న్ము తోరరన్న దని వారి భ్వము. 

అన్గా, ఒక్ పామును చూచిన్ య్యడల, ఆ పాము ఆ వసాువున్కు  విశేషణమగును, అటో్లగాక్, ప్త్తడును 

చూచి పాము అనుకని న్పుర డు, రండు వసాువుల మధా  యథార్థముగా లేని సంబంధము 

క్లిర ంరబడ్న్ద్వ. అందచే ఇద్వయే అనా్ థాఖా్య తి అని వారి భ్వము.  

పాము క్నుపింరరన్న ద్వ క్నుక్ పాము ఉన్న ద్వ, కాని యథార్థముగా పాము లేనిద్ధ, అన్గా పాము 

“సత్”, మఱియును “అసత్” అన్గా “అనిరి్ చనీయము” క్నుక్ శాంక్ర్తది్ తులు 

“అనిరి్ చనీయఖా్య తి” అని చెప్పర దరు. అన్గా, ప్త్తడు మీద పాము క్నుపింరరండుట వలన్ ఇటిట 

ప్భ్ంతి జాశ న్ము క్లుగ రన్న ద్వ అని వారి అభిప్పాయము.  

(ఇచచ ట ప్తికాలాబాధితమైన్ద్వ సతా ము అని శాంక్ర్తది్ తుల భ్వము). ప్భ్ంతి ఎపుర డూ ఒక్ 

సతా మైన్ వసాువును ఆధ్యర్ముగా చేసికని భ్సింరన్నియూ, నామ, రూరములు క్లిగ 

క్న్రడుతున్న  ఈ జగతాున్ వసాువులనిన యూ ప్తికాల బాధితములే క్నుక్, ప్భ్ంతియే అనియు, మటిట 

యున్న ద్వ, కుండ యున్న ద్వ, ప్పంకు యున్న ద్వ, (అద్వ చూర్మీైన్ పిదర) చూర్మీున్న ద్వ అని ఇటో్ల 
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చెపిర న్పుర డు ఈ మటిట, కుండ, ప్పంకు, చూర్మీు ఇవి అనిన యును ప్భ్ంతి మూలక్ములేన్నియు, 

“ఉన్న ద్వ” అని చెరర బడు “సతర దార్ థము” మాప్తమే యున్న దనియు వారి భ్వము.  

భగవప్దామానుజులు అటో్ల కాక్, ఉరనిషతియ దిాంతమైన్ రంచీక్ర్ణ ప్రప్క్తయను అనుసరించి, అనిన  

వసాువులును రంచభూతముల సమిమ ప్శితములే క్నుక్, ఒక్ వసాువు న్ంద వేఱొక్దాని కనిన  

ధర్మ ములు గోచరింరట వలన్ అన్గా ర్జతము యొక్క  కనిన  ధర్మ ములు ముతా పుచిరర  యంద 

గోచరింరట వలన్ ముతా పుచిరర  ర్జతము వలె భ్సింరరన్న ద్వ యనియూ, యథార్థమున్కు 

ముతా పుచిరర  అయిన్ను, ర్జతమైన్ను కూడ యథార్థములే, అన్గా ఈ వసాువులనిన యూ అనియు 

చెప్పర దరు. ఇట్ల ో ప్త్తడు పాముగా తోచిన్పుర డు, అటో్ల చూచిన్ వానిక్త భయము క్లుగట, రి దము 

వరచ ట మున్న గు ప్క్తయలు జరిగిన్వి క్నుక్, అన్గా అద్వయును ప్క్తయాకారితి ము క్లిగన్ద్వయే క్నుక్, 

ఆ క్న్బడున్ద్వ యథార్థము కాక్ పోయిన్ అటో్ల జరుగద క్దా. ఆ సర్ర ము అచచ ట ఆ సమయమున్ 

లేక్పోవరచ ను.  కాని, సర్ర ము అనున్ద్వ లేదా అట్ల ోర్జతము అనున్ద్వ కూడ యథార్థమే అని వీరి 

అభిప్పాయము. ఇటో్ల ఉరనిషతియ దిాంతప్రతిపాద్వతమై వీరిచే చెరర బడ్న్దానిని “యథార్థఖా్య తి” 

అని చెప్పర దరు.  

ఈ విషయములు ఈ శో్చక్మున్ వివరించబడ్న్వి. 

ఇంతటితో సరి్ థా అనురతాా ధిక్ర్ణము ముగిసిన్ద్వ 

।।ఏకదణ నా ంత్భవాధికరణము।।2-2-6।। 

।।ూ.।।నైకదణ నా ంత్భవాత్।।2-2-31।। 

న్- జైన్ మతము తగనిద్వ. ఏలన్న్గా 

ఏక్సిమ న్- ఒక్ వసాువున్ంద  

అసంభవాత్- (ఒక్ దానితో ఒక్టి వా తిరేక్తంర అసితాి ము, నాసితాి ము మొదలైన్ సి భ్వములు 

ఒక్త సమయమున్) కుదర్క్ పోవుట వలన్ 

ఒక్త వసాువు న్ంద సతిా్త సతిా్త ద్వ విరుద ి ధర్మ ములు ఏక్ కాలమున్ సంభవించకుండుట వలన్ 

జైన్మతము అసంగతము. 

।।ఏవ  చ్ఛత్తణ ఽరరా్ ా ా  ।।2-2-32।। 

చ- మఱియు 

ఏవమ్- జైన్ మతము ప్రకార్ము 

ఆత్తమ - ఆతమ కు 
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కార్ాయ న ా మ్- అరరిపూర్తిీ ము అను దోషము క్లుగును 

మఱియు ఈ జైన్మతము ప్రకార్ము ఆతమ కు అరరిపూర్తీి మగు దోషము క్లుగును 

।।ూ.।।న చ రరాా యాదరా విరోధో విరరాద్వభా ిః।।2-2-33।। 

రరా్త యాత్- జీవావయవములు సంక్తచ వికాసములను పందన్వి యగుటచే 

అవిరోధిః- విరోధము లేద 

అపి- ఐన్ను 

న్- విరోధ రరిహార్ము కానేర్ద. ఏలన్న్గా 

వికార్తద్వభా ిః- అంద మూలమున్ జీవునిక్త వికార్తద్వ దోషములు దాని వలన్ వరచ  అనితా తి్త దలు 

ఆతమ కు క్లుగవలసి వచిచ న్ందన్ 

జీవుని యొక్క  అవయవములు సంక్తచ వికాసములను పందన్వి యగుటచే పైన్ చెపిర న్ 

విరోధము లేదనిన్చో అటనో్ర్తద. ఏలన్న్గా, జీవునిక్త వికార్తద్వ దోషములు వరచ ను. కావున్ 

విరోధము అనివార్ా ము.  

।।ూ.।।అత్తా్త వదథేశ్చచ భయపుతా తి్త దవిశే ిః।।2-2-34।। 

అంతా్త వసిథతేిః- చివర్కు (మోక్షసిథతిల్ల) (ఆతమ కు) క్లుగు రరిమాణము సహజమైన్ద్వ క్నుక్ 

ఉభయ నితా తి్త త్ చ- అటిట జీవుడును వాని రరిమాణమును నితా ములగుట వలన్ను 

అవిశేషిః- జీవ రరిమాణమున్ త్తర్తమా ము లేద.  

చివర్కు మోక్షసిథతిల్ల ఆతమ కు క్లుగు రరిమాణము సహజమైన్ద్వ క్నుక్, ఆతమ  దాని రరిమాణము 

నితా ములు క్నుక్, ఆ జీవున్కు శ్ర్ణర్తనుస్యర్ముగా సూథ ల, సూక్షమ  రరిమాణములుండజాలవు. కావున్ 

జైన్మతము అసంగతమే యగును. 

ఈ అధిక్ర్ణమున్ జైన్మతము నిర్సింరబడు రన్న ద్వ.  

పూరి రక్షము- జైన మతము ప్రరరము 

1. ఈశి్ రుడు లేడు. 

2. ల్లక్ము ఉన్న ద్వ. ఇద్వ ఆరు ప్దవా ములుగా నున్న ద్వ. అవి ధర్మ ము, అధర్మ ము, పుదగలము, 

కాలము, ఆకాశ్ము మఱియు జీవుడు. జీవుళ్ళు  మూడు విధములుగా నుందరు. వారు బదిలు, 

యోగసిదిలు, ముకాులు.  
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జీవ రరిమాణము త్తనుండు ద్ధహరరిమాణమును అనుసరించి యుండును. అన్గా, ఏనుగు ల్ల జీవ 

రరిమాణము ఏనుగంతయు, చీమల్ల జీవ రరిమాణము చీమ యంతయు నుండును. అన్గా ఈ 

రరిమాణము జన్మ  జన్మ కును మారురండును. ముకాావసథ ల్ల జీవరరిమాణము ఆ  

అవసథకు ముంద జీవ రరిమాణమును అనుసరించి యుండును. అటిట ముక్జాీవుని రరిమాణము 

మరి రరిణామము చెందక్ సిథర్ముగా నుండును.  

3. తతాి ములనిన యూ సరభాంగీ నాా యమును అనువరింారను. అన్గా, ఒక్ వసాువు ఉన్న ద్వగా 

యుండుట, లేనిద్వగా యుండుట, ఉన్న ద్వగను, లేనిద్వగను యుండుట, ఉన్న ద్వ యనియో 

లేనిదనియో చెరర న్శ్క్ా ముగా నుండుట, ఉన్న ద్వగా ఉండవరచ ను కాని చెరర  శ్క్ా ము కాక్ 

యుండుట, లేనిద్వగా యుండవరచ ను గాని  చెరర  శ్క్ా ము కాక్ యుండుట, ఉన్న ద్వగా కాని, లేనిద్వగా 

కాని యుండ్ ఉన్న దనియో, లేనిదనియో చెరర శ్క్ా ము కాక్ యుండుట. 

ఇంద వలన్, సమస ారదార్థములు ఉన్న విగను, లేనివిగను, భిన్న ములుగను, అభిన్న ములుగను, 

నితా ములుగను, అనితా ములుగను ...ఇటో్ల విరుద ి ధర్మ ములను ఏక్ కాలమున్ క్లిగ యుండున్ని 

వారి మతము.  

 

దద్వ త్తము-  

1. వెలుగు, చీక్టి క్లసి ఒక్ ప్రద్ధశ్మున్ ఏక్ కాలమున్ నుండుటన్ని చెపుర ట ఎటో్ల అసంగతమో, 

అట్ల ో విరుద ి ధర్మ ములు ఏక్ కాలమున్ ఒక్త రదార్థమున్ందండున్ని చెపుర  జైన్ మతము కూడ 

అసంగతమే యగును. ఒక్త జంతువు ఏక్ కాలమున్ పులియు, ఎలుక్యు కాలేవు క్దా.  

2. చిన్న  చీమల్ల దాని రరిమాణముల్ల నున్న  ఆతమ  తరువాత ప్పద ా ఏనుగు ద్ధహమున్ 

ప్రవేశించిన్పుర డు, పూరి ా ద్ధహమును వాా పించలేద. అద్ధ విధముగా ఏనుగు నుండ్ చీమల్ల ఆతమ  

ప్రవేశించిన్పుడు ఆతమ కు ఆ చీమ శ్ర్ణర్మున్ అపూరి ాఏర్ర డును. ఇద్వ దోషమే అగును.  

3. అటో్ల కాక్, ఆతమ  ద్ధహ రరిమాణమున్నుసరించి, వికార్ము చెందన్ని అంగీక్రించిన్ ఆతమ  

నిరిి కార్తి మున్కు, నితా తి మున్కు భంగము క్లుగను.  

4. చివరి సిథతిల్ల అన్గా మోక్ష సిథతిల్ల ఆతమ  పంద రరిమాణమే సహజమని చెపిర న్చో, ఆతమ ,  ద్ధహ 

సమాన్ రరిమాణమును పందన్ని చెపుర ట కుదర్ద.  

పై అనురరతాుల వలన్ జైన్ మతము అసంగతమే యగును. 

SLOKA-202: ంత్వాద్వత్ రి పి భ్యగే జ్జనముపువచంిః శే మరా సాు మాన  

202. ంత్వాద్వత్ రి పి భ్యగే జ్జనముపువచంిః శే మరా సాు మాన  

తసాణ ేానోరరోధాో రపు ద్వ  కద్యలో్త్ఛనానాత్ దురాశా। 
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వైఘటటసాా పి దృషేటరా యద్వ సుగత వాగేవణవాసాు ంతా్త  

ేనానాో నా త్ విరోధ్యత్ ణరు వచనయోరప్రకత్పాా  ప్ు రా ిః।। 

జిన్ముని వచసిః- జినుడు అను పేరుగల ఋషి వచన్రూరమైన్ జైన్శాత్రసమాు యొక్క  

కాి పి భ్గే- అహింస్యరరోధర్మ ిః మొదలైన్ కనిన  వాక్ా భ్గముల యంద 

సంవాదాత్- వేదములల్ల ఏక్మతముండుట చేత 

శేషమపి- జైనాగమమున్ చెరర బడ్న్ అవిశిషటమైన్ వచన్ములు కూడ 

మాన్మసాు- సమాన్మైన్ నాా యమును పంద్వ ప్రమాణము కావలెను! 

తస్యమ త్- వేదమున్కు సంవాద్వయై యుండుట సిదమిైన్ కార్ణమున్  

తేన్- జిన్ముని వచన్మున్నుసరించి 

ఉరనిషత్ ఉరరోధ్యా  భవతు- వేదాంతము యొక్క  వచన్ములు బాధించబడనిండు అను 

క్చోలోుంభనానామ్ దర్తశా- జైనుల దర్తప్గహము 

వైఘటటసా్య పిదృషేటిః- జిన్ముని వచన్ముల యంద వేదోక్మాైన్ అర్ థములకు విరర్ణతమైన్ 

బోధన్యు ఉండును అనిన్ పింఛధ్యర్ణము మొదలైన్వి కాన్ర డుట వలన్ రరిప్గహయోగా ము 

కాద 

న్యద్వ- అనేక్ విరుదిార్ థములు కాన్ర డ్న్నూ జైన్మతము దషటము కాద అని చెరర బడ్న్చో 

సుగతవాగేవమేవ- శాక్ా ముని చెప్పర డు వచన్ములు ఇట్ల ో

సతా్త ఽసాు- కనిన  వచన్ముల యంద సంవాదముండుట వలన్ సతా మే అగుగాక్ 

తేన్- వేదవిరుదమిైన్ అంశ్ములను పందట యంద సమాన్మగుటచే 

పురుష వచన్యోిః- పురుషులు చెపిర న్ అన్గా బుదిడు, జినుడు చెపిర న్ వచన్ముల యంద 

అోా నా్  విరోధ్యత్- రర్సర ర్ విరుదిార్ థములు సంభవింర కార్ణమున్ వాటి యంద 

ప్పామాణా బుద్వయిు ఉండక్పోవుట వలన్ 

న్ిః- వైద్వకులైన్ మాకు 

ప్ుతిిః- ప్రమాణభూతమైన్ అప్తరుషేయమైన్ వైద్వక్మైన్ వాకుక  

అప్రక్ంపాా - అచ్ఛలనీయమైన్ ప్పామాణా మును పంద్వ యున్న ద్వ. 
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ఈ శో్చక్మున్ ప్ుతి ప్పోక్మాైన్ కనిన  విషయములున్న ను, ప్ుతి విరుదమిైన్ వాక్ా ములుండుట వలన్, 

అప్తరుషేయము కాని అన్గా ఒక్ ప్భమ, ప్రమాదము, విప్రలంభము, అశ్క్త ామొదలైన్ దోషములు క్లిగ 

యుండుటకు అవకాశ్ము క్లిగన్ ఒక్ పురుషుని చేత ప్పోక్మాైన్ జైన్ మతము కూడ బౌదమిు వలెనే 

ఆమోదయోగా ము కాద అని నిషక రి షంచబడురన్న ద్వ.  

జినుడు అను పేరుగల ఋషి వచన్రూరమైన్ జైన్శాత్రసమాు యొక్క  అహింస్యరరోధర్మ ిః మొదలైన్ 

కనిన  వాక్ా భ్గముల యంద వేదములల్ల ఏక్మతముండుట చేత 

జైనాగమమున్ చెరర బడ్న్ అవిశిషటమైన్ వచన్ములు కూడ 

సమాన్మైన్ నాా యమును పంద్వ ప్రమాణము కావలెను! వేదమున్కు సంవాద్వయై యుండుట 

సిదమిైన్ కార్ణమున్ జిన్ముని వచన్మున్నుసరించి 

వేదాంతము యొక్క  వచన్ములు బాధించబడ్న్ను రటిటంరకన్ న్క్క ర్లేద అనుట అయుక్మాు.  

జిన్ముని వచన్ముల యంద వేదోక్మాైన్ అర్ థములకు విరర్ణతమైన్ బోధన్యు ఉండును అనిన్ 

రర్ప్బహమ  నిర్తక్ర్ణము, పింఛధ్యర్ణము మొదలైన్వి కాన్ర డుట వలన్ అద్వ రరిప్గహయోగా ము 

కాద 

అనేక్ విరుదిార్ థములు కాన్ర డ్న్నూ జైన్మతము దషటము కాద అని చెపుర టకు,  

శాక్ా ముని చెప్పర డు వచన్ములు ఇట్ల ోకనిన  వచన్ముల యంద సంవాదమున్న నూ, ఆ మతము 

కూడ వేదవిరుదమిైన్ అంశ్ములను క్లిగ యుండుట యంద జైన్ మతమున్కు సమాన్మగుటచే 

పురుషులు చెపిర న్ అన్గా బుదిడు, జినుడు చెపిర న్ వచన్ముల యంద ప్భమ, ప్రమాదాద్వ 

దోషములు సంభవింరను. 

తత్తక ర్ణమున్, ఆ మతముల యంద రర్సర ర్ విరుదిార్ థములు సంభవింర వాక్ా ములు 

చెరర బడురన్న వి. అటిట మతములను ప్రమాణముగా గకన్క్,  వైద్వకులైన్ మేము,  

ప్రమాణభూతమైన్టిటయు, అప్తరుషేయమైన్టిటయునైన్ ప్ుతిని, తప్తోర క్మాులైన్ వచన్ములనే 

ప్రమాణమునే రరిగణించెదము. అవియే అచ్ఛలనీయమైన్ ప్పామాణా మును పంద్వ యున్న వి. 

SLOKA-203: ంచ్ఛచ ంచచ  ది యత్ చ ద్వి తయ ంమధికత్ తచచ  పూర్మి ిః 

ంహే  

203. ంచ్ఛచ ంచచ  ది యత్ చ ద్వి తయ ంమధికత్ తచచ  పూర్మి ిః 

ంహే  

సాా దసీతాా్త ద్వ వాచ్ఛ రరిహితగగనైర్ణయేే ంరభాత్గీ। 

వాా ఘాతస్య ాయద్వ టిః ంి నమయ విమ రా దా  పు టిః రరోక్తిాః 



148 
 

తి ద్వి క్ష్మ్ా రా క్ష ిః సాా నా  చ పురురధికిః రి రా ంతిా్త ద్వయోగిః।। 

రరిహిత గగనైిః- గగన్మునే వత్రసమాుగా అంగీక్రింర ద్వగంబర్ జైనులచే 

సరభాంగీ- అంగీక్ృతమైన్ సరభాంగీ అను సిదిాంత సర్ణియు 

సా్య దసి,ా సా్య నాన సి,ా సా్య దసిచా నాసి ా చ, సా్య దవక్వాా మ్, సా్య దసి ా చ అవక్వాా మ్, సా్య నాన సి ా చ 

అవక్వాా మ్, సా్య దసి ాచ నాసి ాచ అవక్వాా మ్ అను వచన్ముల వలన్ 

సచచ - ఒక్ దృషిట యంద ఉన్న ద్వ యనియూ 

అసచచ - ఒక్ దృషిట యంద లేనిద్వ అనియూ 

ది యం చ- సతాి  మఱియు అసతాి  అను రండును ఉన్న వి యని 

ది్వ తీయ సమధిక్మ్- పైన్ చెరర బడ్న్ రండు విధములకు విలక్షణముగా అనిరి్ చనీయము 

అనియూ 

పూర్మి ిః సహ- మొదట చెరర బడ్న్ సతాి ము, అసతాి ము అను సదసత్ రక్షములతో చేరి 

తత్- అనిరి్ చనీయమని అన్గా అసి ా అవక్వాా మ్, నాసి ా అవక్వాా మ్, అసి ా నాసి ా అవక్వాా మ్ 

అనియూ,  

ఇతి- ఈ ప్రకార్ముగా  

గీయతే- ప్రతిపాద్వంచబడును 

తే- ద్వగంబరులైన్ మీకు(ఆ జైనులకు) 

వాా ఘాతిః- త్తరిక కులు చెప్పర డు “వాా ఘాతము” అను దోషము 

యద్వ ఇషటిః- ల్లక్మున్నూ, శాత్రసమాున్ందనూ దోషమని సమమ తమై యున్న ద్వ మీకు 

సమమ తమైన్చో 

సి సమయ విహతిిః- మీ సిదిాంతము జారిపోవును(వీగిపోవును) 

యద్వ అనిషటిః- ఒక్ వేళ వాా ఘాతమను దూషణము మీకు సమమ తము కాకున్న  

తి దాి కైా ిః- మీరు చేయు దూషణములచేత 

రరోక్తిాః న్ క్షతిిః- మీకు ప్రతివాదలైన్ వారు చెప్పర డు సిదిాంతము యొక్క  వాక్ా ములకు ఎటిట 

భంగమునూ క్లుగద.  

నిరుపాధిక్ిః- ద్ధశ్, కాల, అవసథ మొదలైన్ ఉపాధులు లేని  

అసతిా్త ద్వ యోగిః- సతాి ము, అసతాి ము మొదలైన్ ధర్మ ముల సంబంధము 



149 
 

కాి పి- ఎచచ టనూ 

న్ చ- సంభవించద. దీని అభిప్పాయము ఇట్ల.ో సరభాంగీ ఘటక్మైన్ అసతాి ము సోపాధిక్మా, 

నిరుపాధిక్మా! సోపాధక్మనిన్ మేము అంగీక్రించెదము. (ఉదాహర్ణమున్కు, ఘటము 

సి ద్ధశ్మును నున్న ద్వ, వేఱొక్ ద్ధశ్మున్ లేద అని చెపిర న్టో్ల). కాని నిరుపాధిక్ము అనిన్ ఘటము 

ఉన్న పుర డు “ఘటాదాా తమ నా నాసి”ా అనున్ద్వ నిషేధించెదము. 

ఈ శో్చక్మున్, జైన్ మతమున్ ప్రవచింరబడు సరభాంగీ సిదిాంతము నిర్సింరబడురన్న ద్వ. (ఈ 

విషయము వెనుక్ కూడ వివరించబడ్న్ద్వ).  

గగన్మునే వత్రసమాుగా అంగీక్రింర ద్వగంబర్ జైనులచే 

అంగీక్ృతమైన్ సరభాంగీ అను సిదిాంత సర్ణియంద 

సా్య దసి,ా సా్య నాన సి,ా సా్య దసిచా నాసి ా చ, సా్య దవక్వాా మ్, సా్య దసి ా చ అవక్వాా మ్, సా్య నాన సి ా చ 

అవక్వాా మ్, సా్య దసి ా చ నాసి ా చ అవక్వాా మ్ అను వచన్ముల వలన్ ఒక్ దృషిట యంద ఉన్న ద్వ 

యనియూ, ఒక్ దృషిట యంద లేనిద్వ అనియూ సతాి  మఱియు అసతాి  అని రండును ఉన్న వి 

యనియూ, పైన్ చెరర బడ్న్ రండు విధములకు విలక్షణముగా అనిరి్ చనీయము అనియూ, 

మొదట చెరర బడ్న్ సతాి ము, అసతాి ము అను సదసత్ రక్షములతో చేరి అనిరి్ చనీయమని 

అన్గా అసి ా అవక్వాా మ్, నాసి ా అవక్వాా మ్, అసి ా నాసి ా అవక్వాా మ్ అనియూ, ఈ ప్రకార్ముగా 

ప్రతిపాద్వంచబడును. ఇటో్ల చెపిర న్చో,  ద్వగంబరులైన్ మీకు(ఆ జైనులకు) త్తరిక కులు చెప్పర డు 

“వాా ఘాతము” అను దోషము 

సంభవింరను. 

ఇటో్ల, ల్లక్మున్నూ, శాత్రసమాున్ందనూ దోషమని సమమ తమై యున్న  విషయము మీకును 

(జైనులకును) సమమ తమైన్చో మీ సిదిాంతము వీగిపోవును. ఒక్ వేళ వాా ఘాతమను దూషణము 

మీకు సమమ తము కాకున్న  

మీరు చేయు దూషణములచేత 

మీకు ప్రతివాదలైన్ వారు చెప్పర డు సిదిాంతము యొక్క  వాక్ా ములకు ఎటిట భంగమునూ క్లుగద. 

అన్గా,  ద్ధశ్, కాల, అవస్యథ ద్వ ఉపాధులు లేని  సతాి ము, అసతాి ము మొదలైన్ ధర్మ ముల 

సంబంధము ల్లక్మున్ ఎచచ టనూ 

సంభవింరటకు అవకాశ్ము లేద. క్నుక్, సరభాంగీ ఘటక్మైన్ సతిా్త సతాి ములు సోపాధిక్మా, 

నిరుపాధిక్మా అని ప్రశిన ంచెదము. సోపాధక్మనిన్ మేమునూ అంగీక్రించెదము. 

(ఉదాహర్ణమున్కు, ఘటము సి ద్ధశ్మును నున్న ద్వ, వేఱొక్ ద్ధశ్మున్ లేద అని చెపిర న్టో్ల). అటో్ల 

కాక్ నిరుపాధిక్ము అనిన్చో ఘటము ఉన్న పుర డు “ఘటాదాా తమ నా నాసి”ా అనున్ద్వ 

నిషేధించెదము. అన్గా ఒక్త ప్రద్ధశ్మున్, ఒక్త అవసథల్ల, ఒక్త కాలమున్ ఘటము ఉండుటయును, 

లేకుండుటయును క్లుగట అసంగతము క్నుక్ అటిట మతము ఆమోదయోగా ము కాద. 
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SLOKA-204: వృద్వ ప్బుసౌ యథారహత్ ప్ర తను భవినాత్ ద్ధమ భత్గే విమాన  

204. వృద్వ ప్బుసౌ యథారహత్ ప్ర తను భవినాత్ ద్ధమ భత్గే 

విమాన  

ముకా్త పుషా ర ి యాన ప్రభృ  గురుతయా పుతా పాతత్ క్షమాద్ధిః। 

ధరాణ ద్ధరిా ా రకతి త్ గగనవదథవాఽత్తదృశత్ ణదేలతి   

దుంరా్మత ిః కలర యనిాః ప్ు నయ కుశలిః దూరముత్త్ రణీయాిః।। 

భవినామ్- జన్మ ము నుండ్ జన్మ మున్కు మారు జీవులకు 

ప్రతితను- ఒకక క్క  శ్ర్ణర్ము న్ందనూ 

యథార్హమ్ వృద్వ ి ప్హాసౌ- ఆతమ లు ద్ధహ రరిమాణము పందట వలన్ శ్ర్ణర్ము ప్పదదా్న్చో వృద్వ ి

చెందటయూ, శ్ర్ణర్ము చిన్న ద్న్చో చిన్న వగుటయూ 

ద్ధహభంగే- ద్ధహ సంబంధము పోయిన్ పిదర మోక్ష సిథతి యంద  

విమాన్మ్- రరిమాణ స్యమానా్  భ్వమును పందను అనియూ 

ముకా్త- మోక్షావసథ యంద  

నితాో ర్ ిి యాన్ ప్రభృతి- ఊర్ ిి గమన్ము పందదర్ని చెరర బడును 

గురుతయా- ప్క్తందకు రడుటకు కార్ణమైన్ “గురుత్తి క్ర్ షణము” అను ధర్మ మును పందట వలన్  

క్షమాద్ధిః- రృథివీ మొదలైన్ వాటి 

నితా పాతమ్- సతతమూ అథిఃరతన్ము పందన్నుటను 

ధర్తమ ద్ధిః- ధర్మ ము, అధర్మ ము మొదలైన్ వాటి 

గగన్వత్- “ఆకాశ్” ర్ణతిల్ల 

వాా రక్తాి మ్- సరి్ ద్ధశ్, సరి్ కాల వాా పినాి అథవా రక్షాంతర్మున్  

అత్తదృశ్మ్- వాా రక్తి మున్కు విరుదమిైన్ద్వ అద్వ అట్ల ో

పుదగలతి మ్- “రరిచాి న్న మైన్ రరిమాణమును క్లిగన్టిటద్వ” అనియునుఇతా్త ద్వ అర్ థములను  

దసరా్మక ిః- ప్ుతి విరుదమిైన్ తర్క ములచే 

క్లర యంతిః- క్లర న్ము చేయు జైనులు  
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ప్ుతిన్య కుశ్లైిః- వేదనీతి నిపుణులైన్ వేదాంతులచేత 

దూర్మ్ ఉత్తయ ర్ణీయాిః- చెరర బడ్న్ విధమున్నే నిర్సన్ము చేయబడవలెను 

ఈ శో్చక్మున్ జైన్మతము చెరర బడు అసమంజసమైన్ కనిన  విషయములను ఉదాహరించి, ప్ుతి 

విరుదమిైన్ అటిట మతము నిర్సించబడవలెన్ని ీ ధమాన్ ద్ధశికులు నిషక రి షంరరనాన రు.  

జన్మ ము నుండ్ జన్మ మున్కు మారు జీవులకు ఒకక క్క  శ్ర్ణర్ము న్ందనూ ఆతమ లు ద్ధహ 

రరిమాణము పందట వలన్ శ్ర్ణర్ము ప్పదదా్న్చో వృద్వ ి చెందటయూ, శ్ర్ణర్ము చిన్న ద్న్చో 

చిన్న వగుటయూ 

ద్ధహ సంబంధము పోయిన్ పిదర మోక్ష సిథతి యంద తమ  

సహజ రరిమాణ  భ్వమును పందను అనియూ మోక్షావసథ యంద  ఊర్ిి గమన్ము పందదర్ని 

చెరర బడును. ఇటో్ల చెపుర ట వలన్, ఆతమ లకు నితా తి , నిరిి కార్తి్త ద్వ ధర్మ ములకు భంగము 

క్లుగరన్న ద్వ. ఆతమ ల సహజ రరిమాణము తమ తమ చివరి జన్మ  యందలి రరిమాణము అని 

చెరర వలసి వచిచ న్పుర డు, అద్ధ రరిమాణమును మిగిలిన్ జన్మ లయందను ప్గహించవలసి 

యుండును. ఇద్వయును వారి ప్రకార్మే సి సిదిాంతవిరుదమిై అసంగతమగును.  

ప్క్తందకు రడుటకు కార్ణమైన్ “గురుత్తి క్ర్ షణము” అను ధర్మ మును పందట వలన్  

రృథివీ మొదలైన్ వాటి 

సతతమూ అథిఃరతన్ము పందన్నుటను 

ధర్మ ము, అధర్మ ము మొదలైన్ వాటి 

నిరి్ చన్ములు గాని, ఆకాశ్ము, పుదగలము మొదలైన్వి ప్దవా ములుగా వారు చెప్పర డు విధ్యన్ము 

గాని ప్ుతి విరుదమిై యుండును. (జైనులు ఈ ల్లక్ము ఆరు ప్దవా ములుగా నుండున్ని చెప్పర దరు. 

అవి 1. జీవుడు, 2. ధర్మ ము 3. అధర్మ ము 4. పుదగలము 5. కాలము 6. ఆకాశ్ము.  

ధర్మ ము సంచరింర జీవులకు ఆ సంచ్ఛర్మున్కు కార్ణమైన్ద్, ల్లక్ము అంతటను వాా పించి 

యున్న  ప్దవా ము. అధర్మ ము జీవులు సంచరింరట అనున్ద్వ లేక్పోవుటకు కార్ణమై 

ల్లక్మంతటను వాా పింర యున్న  మరొక్ ప్దవా ము. పుదగలము అన్గా ర్ంగు, రుచి, వాసన్, సర ర్శ  

మున్న గున్వి క్లిగన్ ప్దవా ము. ఒద్వకా్గ రర్మాణువనీ వాటి క్లయిక్ వలన్ గాలి, నీరు, నిపుర , భూమి, 

శ్ర్ణర్ము, ల్లక్ములు మున్న గున్వి సంభవింరన్నియూ వారు చెప్పర దరు. ఆకాశ్ము 

సరి్ ద్ధశ్, సరి్ కాల వాా పి ాక్లిగన్దని చెపిర న్నూ రక్షాంతర్మున్  

వాా రక్తి మున్కు విరుదమిైన్ద్వ. అన్గా  రరిచిా న్న మైన్ రరిమాణమును క్లిగన్టిటద్వ” అని 

చెప్పర దరు). ఇటో్ల  అసంగతమైన్ అర్ థములను ప్ుతి విరుదమిైన్ తర్క ములచే క్లర న్ము చేసి 

చెపుర ట వలన్ జైనులు,  

వేదనీతి నిపుణులైన్ వేదాంతులచేత 
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చెరర బడ్న్టో్ల నిర్సన్ము చేయబడవలెను. 

ఇంతటితో ఏక్సిమ న్న సంభవాధిక్ర్ణము ముగిసిన్ద్వ 

।।రురతా ధికరణము।।2-2-7।। 

।।ూ.।।రతుా రసామత్జసాా త్।।2-2-35।। 

అస్యమంజసా్య త్- అసమంజసము అగుట చేత 

రతుా ిః- రురతిమతము ఆదర్ణీయము కాద 

అసమంజసమగుటచేత పాురత మతము ఆదర్ణీయము కాద 

।।ూ.।।అధిషాానానురరేాశచ ।। 2-2-36।। 

అధిషాానానురరతేశా్చ - ఉపాదాన్ కార్ణము మొదలగు వాటిని అధిషింాచి నిలుపున్ద్వ(శ్ర్ణర్ము లేని) 

శివునిక్త కుదర్ద క్నుక్ కూడ (రురతి మతము అయుక్మాు).  

ఉపాదాన్ కార్ణము మొదలైన్ వాటిని అధిషింాచి నిలుపుట (శ్ర్ణర్ము లేని) శివున్కు కుదర్ద క్నుక్ 

కూడా రురతి మతము అయుక్మాే యగును. 

।।ూ.।।కరణవచ్ఛచ నా  భోగాద్వభా ిః।।2-2-37।। 

క్ర్ణవత్- జీవునిక్త శ్ర్ణరేంప్ద్వయాదలు అధిషాాన్మైన్టో్ల 

చేత్- ప్రక్ృతి, ఈశి్ రున్కు అధిషాాన్ము కావరచ న్న్న చో 

న్- అద్వ సరి కాద. ఏలన్న్ 

భోగాద్వభా ిః- అద్వ క్ర్మ  ఫలభోగాదలను బటిట ఉండుట వలన్ 

శ్ర్ణరేంప్ద్వయాదలు జీవునిక్త అధిషాాన్మైన్టో్ల ప్రధ్యనాదలు ఈశి్ రున్కు అధిషాాన్ము 

కావరచ న్న్న చో అద్వ సరి కాద. అటగోుట క్ర్తమ నుభవమును బటిట వచిచ న్ద్వ.   

।।ూ.।। అత్తవతిా   అంరి జఞత్త వా।।2-2-38।। 

(పుణా పారములను అంగీక్రించిన్ జీవుని వలెనే శివునిక్త కూడా) సృషిటంరబడ్ సంహరింర బడుట 

వలన్ క్లుగు అనితా తి ము, అసరి్ జశతి ము ...ఇతా్త ద్వగా తకుక వ తన్ము క్లుగును. క్నుక్ 

రురతిమతము కుదర్నిద్ధ యగును.  
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పుణా , పారములను అంగీక్రించిన్ జీవునిక్త వలె శివునిక్త కూడా సృషి,ా సంహార్ముల వలన్ క్లుగు 

అనితా తి ము, అసరి్ జశతి ము ఇతా్త ద్వగా హీన్తి ము క్లుగును. క్నుక్ రురతి మతము 

అయుక్మాే యగును 

ఈ అధిక్ర్ణమున్ “పాురతమతము” నిర్సింరబడురన్న ద్వ. వేదవా తిరిక్మాులైన్ 

శైవాగమములను అనుసరించి, ప్రవచింర వారి యంద నాలుగ ప్రధ్యన్ వర్ గములు గలవు. వీరు 

కాపాలికులు, కాళాముఖ్యలు, పాురతులు, శైవులు అన్బడు వారు. వీరి మతము ప్రకార్ము 

ఈశి్ రుడు అనుమాన్ ప్రమాణముచే తెలియ(బడును తరర  ప్ుతులచే కాద. ఈ జగతాున్కు 

ఉపాదాన్ కార్ణము మూల ప్రక్ృతి. నిమిత ాకార్ణము రురతి. వీరు  

“ముప్ద్వకాషటక  తతి జశిః రర్ముప్దావిశార్దిః। 

భగాసన్సథమాత్తమ న్మ్ 

ధ్యా తి్త  నిరి్త ణమిచా తి।। 

క్ణికాా రుచక్ం చైవ  

కుణలాం చ శిఖ్యమణిిః। 

భసమ  యజ్ఞశ రవీతం చ 

ముప్దాషటక ం ప్రచక్షతే।। 

అని చెరర బడ్న్టో్ల ఆరు ముప్దల యథార్థమును తెలిసిన్వాడై,  జాశ నిగా యుండ్ త్రసీకా్లయిక్తో 

నుండ్ ధా్య న్ము వలన్ మోక్షమును పందను. (తక్తక న్ వివర్ములు ఇచచ ట ఈయ బడుట లేద.) 

సిదిాంతము- ప్ుతులు రర్ప్బహమ మే జగతాున్కు నిమితాోపాదాన్ కార్ణములుగా ముక్ ా క్ంఠ్ముతో 

ఘోషింరరన్న వి. (ఈ విషయము వెనుక్ అధిక్ర్ణములంద కూడ వివరించబడ్న్ద్వ.) కనిన  

చోట ోరర్మాతమ ను సూచింరటకు రుప్ద్ధంప్దాద్వ రదములు ప్ుతుల యంద వాడబడ్న్నూ, ఆ యా 

రదములు కూడ నార్తయణునినే చెపుర రన్న వని వెనుక్ అధిక్ర్ణములల్ల సవివర్ముగా 

నిషక రి షంచబడ్న్ద్వ. (నార్తయణానువాక్మున్ “సప్బహమ ిః సశివిః...” అని నార్తయణుని గూరిచ  

చెరర బడ్న్ద్వ క్దా!).  

అంతియ(గాక్ వెనుక్ శాత్రసయాోనితి్త ధిక్ర్ణమున్, రర్ప్బహమ మును ప్ుతుల వలన్ తరర  అనుమాన్ 

ప్రమాణము వలన్ స్యధింరజాలము అని కూడ నిరూపితమైన్ద్వ. 

వీరి మతమున్ ల్లక్మున్కు నిమిత ా కార్ణమైన్ “రురతి” అన్గా “శివుడు” ద్ధహము లేని వానిగా 

చెప్పర దరు. 

కాని, ల్లక్మున్ కుండ మున్న గు రదార్థములకు నిమితకాార్ణమైన్ కుమమ రి మున్న గు వారిక్త 

ద్ధహముండుటయే మన్ము ల్లక్మున్ చూరరనాన ము. అన్గా ద్ధహము లేని రురతి జగతాున్కు 

నిమితకాార్ణమగున్ని వారు చెపుర న్టో్ల అనుమాన్ప్రమాణమున్ స్యధింరజాలము. అటో్ల గాక్, 
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రురతిక్త కూడ ద్ధహమున్న టో్ల అంగీక్రించిన్, నితాు డని చెరర బడు ఆయన్తో బాట్ల ఆయన్ 

శ్ర్ణర్మును, అవయవములు కూడ నితా మని అంగీక్రించవలసి వరచ ను. అటిట శ్ర్ణర్ము క్లుగటకు 

పుణా పార క్ర్మ లే కార్ణమగును క్నుక్, రురతిక్త కూడ అటిట పుణా  పార క్ర్మ లు వరింారన్ని 

అంగీక్రించవలసి వరచ ను. అన్గా ఆ రురతిక్త కూడ అనితా తి ము, అసరి్ జశతి ము మొదలైన్ 

హేయ గుణములు సంప్పాపింారను. ఇద్వయును అసంగతమే యగును. అవయవి అయిన్ ఆయన్ 

శ్ర్ణర్మును నితా మని అంగీక్రించిన్, అవయవములు గల ల్లక్మును నితా మని అంగీక్రించవలసి 

వరచ ను. ఆయన్ శ్ర్ణర్మును అనితా మని  అనుకనిన్చో, ఆ శ్ర్ణర్ము వేఱొక్నిచే 

సృషిటంరబడవలెను. అతడును వేఱొక్ శ్ర్ణర్మును క్లిగి యుండవలెను. ఇటో్ల ఈ రరిసిథతి 

అంతులేని రర్ంరర్తగత  సిథతిక్త దారితీసి “అన్వస్యథ దోషము” సంప్పాపింారను.  

అంతియ(గాక్, వెనుక్ “శాత్రసయాోనితి్త ధిక్ర్ణము” న్ జగత్తక ర్ణమును శాత్రసమాు దాి ర్త తరర  

వీరివలె అనుమాన్ప్రమాణము దాి ర్త  స్యధింరటకు కుదర్ద అను విషయము సవివర్ముగా 

విశ్దీక్రించబడ్న్ద్వ. 

SLOKA-205: ంరి త్ జనా  రుప్దిః ప్ు షు చ మహితిః ంతా వాదీ 

చ దృ టిః 

205. ంరి త్ జనా  రుప్దిః ప్ు షు చ మహితిః ంతా వాదీ చ 

దృ టిః 

ప్రతా తత్ తప్ది తత్ చ కి చిదురపు దీతా సాు మానత్ తదుక్తిాః। 

మైవత్ ద్ధవేన ద్తా  ప్రమథనరుచినా మోమ శాస్తసాాణి కురిి  

తా్త ద్వష్టట  హాే   తత్ప్తత్ పుజమకృత తతంనాా  శిష్టటరజీవా  ।। 

రుప్దిః- పాురత మత ప్రవకాుడైన్ శివుడు 

సర్ి ం జానాతి- సమస ాతతాి మును తెలిసిన్ సరి్ జాశ ని 

ప్ుతిషు చ మహితిః- వేదముల క్న్న  ఉతక ృషుట డు అని పూజితుడు. “ఈశాన్ిః సర్ి  విదాా నామ్” 

అనియూ “న్మర ారుప్ద మనా్ వే” అనియూ ప్ుతి కూడా ఆతనిని  సాుతింరను 

సతా వాదీ చ దృషటిః- రర్తతాి విషయమున్ “దాసభూత్తిః సి తసయ రేి ” అనియూ “ఆవాం తవాంగే 

సంభూతౌ” అనియూ చెరర బడ్న్టో్ల అతడు సతా వాద్వ యను విషయము తెలియును.  

తప్ది తమ్- పాురతమను ప్వతము 

క్ి చిదరనిషద్వ- ఉరనిషతాు ఒక్ భ్గమున్ అన్గా “అథరి్ శిరోరనిషతాు” అను ఉరనిషతాున్ంద 

ప్రఖా్య తమ్- “ప్వతమేతత్తర ురతమ్” అని ప్రసిదమిైన్ద్వ.  
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ఇతి- ఇటో్ల పైన్ చెరర బడ్న్ కార్ణముల వలన్ 

తదక్తిాః- ఆ రురతిచేత ప్పోక్మాైన్ పాురత సిదిాంతము 

మాన్ం అసాు- తతిా్త ర్ థమును నిర్యీము చేయుటకు స్యధన్ము కావలెను. ఇటో్ల సంద్ధహించిన్ 

మైవమ్- అటో్ల చెపుర ట అయుక్మాు 

ద్తా  ప్రమథన్ రుచినా- దనుజ మర్నా్ము చేయు అభిలాష యున్న  

ద్ధవేన్- భగవంతుడైన్ మహావిషీువు చేత  

మోహ శాత్రసా్యణి కురు ఇతి ఆద్వషోట  హి- “తి మ్ హి రుప్దమహాబాహ్య మోహశాత్రసా్యణి కార్య” ఇతా్త ద్వ 

వచన్ములచేత “మోహన్ శాత్రసమాులైన్ పాురతతంప్తమును నీవొసంగుము” అని రుప్దడు 

ఆజాశ పించబడెను. అంత మాప్తమే! అందవలన్నే 

ఏషిః- రురతి నామకుడైన్ శివుడు  

నిజతంప్తమ్- తన్ద్న్ పాురత తంప్తమును  

ఆక్ృత- క్లిర ంచెను 

తతిః- ఆ కార్ణము వలన్ 

తత్- అసురుల మోహనార్థమున్కై అంద్వంచబడ్న్ పాురత తంప్తము 

శిషోటరజీవా మ్ న్- శిషుట లైన్ స్యతిి క్జనులు ఆదరించరు. 

ఈ శో్చక్మున్ పాురతమతము కూడ ప్ుతి ప్పోక్మాే, రురతిగా చెరర బడ్న్ శివుడు కూడ ఆర్తధుా డే 

క్నుక్ పాురతమతము ఆదర్ణీయమే అని రలుక  పూరి్ రక్ష వాదము నిర్సించబడురన్న ద్వ.  

 

పాురత మత ప్రవకాుడైన్ శివుడు 

సమస ా తతాి మును తెలిసిన్ సరి్ జాశ ని, వేదముల క్న్న  ఉతక ృషుట డు అని పూజితుడు. “ఈశాన్ిః 

సర్ి  విదాా నామ్” అనియూ “న్మర ారుప్ద మనా్ వే” అనియూ ప్ుతి కూడా ఆతనిని  సాుతింరను . 

రర్తతాి విషయమున్ “దాసభూత్తిః సి తసయ రేి ” అనియూ “ఆవాం తవాంగే సంభూతౌ” అనియూ 

చెరర బడ్న్టో్ల అతడు సతా వాద్వ యను విషయము కూడ తెలియురన్న ద్వ. పాురతమను 

ప్వతము 

ఉరనిషతాున్ ఒక్ భ్గమున్ అన్గా “అథరి్ శిరోరనిషతాు” అను ఉరనిషతాున్ంద 

“ప్వతమేతత్తర ురతమ్” అని ప్రసిదమిైన్ద్వ. ఇటో్ల పైన్ చెరర బడ్న్ కార్ణముల వలన్ 

ఆ రురతిచేత ప్పోక్మాైన్ పాురత సిదిాంతము 
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తతిా్త ర్ థమును నిర్యీము చేయుటకు స్యధన్ము కావలెను. ఇటో్ల సంద్ధహించిన్ 

అటో్ల చెపుర ట అయుక్మాే యగును. దనుజ మర్నా్ము చేయుటకు 

భగవంతుడైన్ మహావిషీువు చేత  

“తి మ్ హి రుప్దమహాబాహ్య మోహశాత్రసా్యణి కార్య” ఇతా్త ద్వ వచన్ములచేత “మోహన్ 

శాత్రసమాులైన్ పాురతతంప్తమును నీవొసంగుము” అని రుప్దడు ఆజాశ పించబడెను. 

అందవలన్నే 

రురతి నామకుడైన్ శివుడు  

తన్ద్న్ పాురత తంప్తమును  

క్లిర ంచెను. ఆ కార్ణము వలన్ 

అసురుల మోహనార్థమున్కై అంద్వంచబడ్న్ పాురత తంప్తము శిషుట లైన్ స్యతిి క్జనులు 

ఆదరించరు. 

SLOKA-206: ప్పాజరేా హి వాక్తా  ప్రకటమురపు త్ ప్పామ ద్ధబుతణ వాద  

206. ప్పాజరేా హి వాక్తా  ప్రకటమురపు త్ ప్పామ ద్ధబుతణ వాద  

చప్క్త ల్లరయతత్ తత్ సురగురురభజనోణ మనతి త్ ముకుత్దిః। 

కణి  సాథ నే చ ల్లరయ క రరిహ్ృ  భ్యరేఽపి ప్రగీత్తిః  

రరాా రోథ విప్రలత్భందా్వమ రురేందిా ద్ధవోరరనా ిః।। 

ప్పాజారతేా  వాక్తా - ఛందోగాో రనిషత్ ల్ల ఎనిమిదవ అధ్యా యమున్ ఉరద్ధశించబడ్న్ దహర్ 

విదాా న్ంతర్ము ఇంప్దడు విరోచనునిక్త ఉరద్ధశించిన్ ప్రక్ర్ణమున్ ప్రజారతి చెపిర న్ వాక్ా మున్ 

ఉరనిషత్ సి యముగా 

ద్ధహాతమ వాదమ్- ద్ధహమే ఆతమ  యని బోధింర వాకా్ ము 

ప్రక్టమ్- సర షటముగా 

ప్పాహ- చెపుర ను. 

తత్- ప్రజారతి చెపిర న్ ద్ధహాతమ  వాదమునే 

సుర్గురుిః- బృహసర తియు 

ల్లకాయతం చప్క్త- ల్లకాయత శాత్రసమాును అన్గా చ్ఛర్తి క్మును ఉరద్ధశించెను 
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ముకుందిః- అందర్కూ జాశ ోరద్ధశ్మును చేయుమూలక్ముగా ముక్తదాాయకుడైన్ రర్మాతమ యే 

మోహన్తి మ్- బుదిావత్తర్మును ఆప్శ్యించి అసురులకు మోహము క్లిగంర శాత్రసమాును 

అభిజత్- ఉరద్ధశించెను 

భ్ర్తేఽపి- మహాభ్ర్తమున్ంద కూడ 

క్ణి స్యథ నే- క్ణుి లు అను మహరిష యొక్క  ఆప్శ్మమున్  

ల్లకాయతిక్ రరిబృఢిః- ల్లకాయతిక్మతమున్ అప్గేసరులైన్ వారు 

ప్రగీత్తిః- ఉండ్రి అని ప్రతిపాద్వంచబడ్న్ద్వ.  

తత్- ఆ కార్ణము వలన్ 

ఇహ- ఈ పాురత తంప్తమున్ కూడ 

తది ద్ధవ- ప్రజారతి వాక్ా ముల యంద ఎటోో అట్ల ో 

రురతేిః- రుప్దని యొక్క  

విప్రలంభేిః- మోహింర(జేయుటకు చేసిన్ ఉరద్ధశ్ము 

కారా్త ర్ థిః- భగవదాజశను రరిపాలింర ఉదా్ధశా్ ము చేతనే (అని చెపుర ట) 

ఉరరన్న  ఏవ- యుక్మాగును 

రర్మాతమ  వివిధ సందర్భ ముల యంద వేఱ్వి ఱు మతములను వేఱ్వి ఱు ప్రయోజన్ములకై 

ప్రవరింార(జేయును. కాని అవి అనిన న యు మోక్షేతర్ప్రయోజన్ములకై ఉదా్ధశించబడ్న్వి, క్నుక్ 

ముముక్షువులకు ఆచర్ణయోగా ములు కావు అను విషయము ఈ శో్చక్మున్ ీ ధమాన్ ద్ధశికులు 

తెలియ(జేయురనాన రు. ఛందోగాో రనిషత్ ల్ల ఎనిమిదవ అధా్య యమున్ ఉరద్ధశించబడ్న్ దహర్ 

విదాా న్ంతర్ము ఇంప్దడు విరోచనునిక్త ఉరద్ధశించిన్ ప్రక్ర్ణమున్ ప్రజారతి చెపిర న్ వాక్ా మున్ 

ఉరనిషత్ సి యముగా 

ద్ధహమే ఆతమ  యని బోధింర వాక్ా ము సర షటముగా చెపుర ను. ప్రజారతి చెపిర న్ ద్ధహాతమ  వాదమునే 

బృహసర తియు 

ల్లకాయత శాత్రసమాును అన్గా చ్ఛర్తి క్మును ఉరద్ధశించెను. అందర్కూ జాశ ోరద్ధశ్మును 

చేయుమూలక్ముగా ముక్తదాాయకుడైన్ రర్మాతమ యే 

బుదిావత్తర్మున్ అసురులకు మోహము క్లిగంర బౌదమిును ఉరద్ధశించెను 

మహాభ్ర్తమున్ంద కూడ 

క్ణుి లు అను మహరిష యొక్క  ఆప్శ్మమున్  
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ల్లకాయతిక్మతమున్ అప్గేసరులైన్ వారు ఉండ్రి అని చెరర బడ్న్ద్వ.  ఆ కార్ణము వలన్. ఈ 

పాురత తంప్తమున్ కూడ ప్రజారతి వాక్ా ముల యంద ఎటోో అట్ల ో 

మోహింర(జేయుటకు రుప్దడు చేసిన్ ఉరద్ధశ్ము భగవదాజశను రరిపాలింర ఉదా్ధశా్ ము చేతనే 

(అని చెపుర ట) యుక్మాగును. 

SLOKA-207: శ్చవాద్వా తా  విశే ా ిః రుర ంమయిః సాా చచ  తురా నా థా వా 

207. శ్చవాద్వా తా  విశే ా ిః రుర ంమయిః సాా చచ  తురా నా థా 

వా 

ప్ుతా్త నాో నా త్ చ బాధిః సుఫ ట ఇమ తదసౌ శారదుషార రహ ఉకిాః। 

అప్గాబాు న్ వైద్వరనాత్ అనుంృత పుగమాిః ంంణ రుంపా్తర విషాటన్ 

తేి రా ప్త్తనా థాతి త్ సుగతజ్జన మత్తననరాోక్తిాః ప్కమాపాా।। 

రురతి సమయిః- పాురత సిదిాంతము 

శైవాదాా ఖా్య  విశేషా ిః- శైవ, పాురత, కాపాల, కాలాముఖ్ అన్బడు నామభేదముల  

చతుర్తథ  సా్య త్- నాలుగ విధములుగా యుండవరచ ను.  

అన్ా థా వా సా్య త్- అథవా ఒక్త ప్రకార్ముగను యుండవరచ ను. (మన్కు అటో్ల ఎనిన  విధములను 

దానితో సంబంధము లేద. అన్గా అవి అనిన యూ అనాదర్ణీయములే).  

ఇహ- ఈ పాురత తంప్తమున్ 

ప్ుతా్త - వేదముల ఉరద్ధశ్మును విరోధింరటయు 

అోా నా్ ం చ బాధిః- ఆ నాలుగ వర్ గముల యంద రర్సర ర్ విరుదమిులైన్ అ ర్ థములను క్లిగయుండ్ 

ఒక్దానిని మఱి యొక్టి బాధింరటయును 

సుు టిః- వా క్మాై తెలియును క్నుక్ పాురత తంప్తము వేదోరద్ధశ్మున్కు విరుదమిైన్ద్వ. అట్ల ో

శైవము మొదలైన్ అవాంతర్భేదముల యందనూ రర్సర ర్ విరోధము సర షటముగా కాన్ర డును.  

తస్యమ త్- క్నుక్ 

అసౌ- ఈ పాురత సిదిాంతము 

శారదషాట ర్ హిః- గౌతములను ముని శారమున్ దూషితులైన్ వారిక్త తగిన్ద్వ.  

ఉక్ిాః- అని జాశ నులచే చెరర బడ్న్ద్వ. మఱియు 
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అనుసృత నిగమాిః- వేద మార్తగనుస్యరులైన్ మహరుషలు  

తతాి విషాటన్- శైవ, పాురత్తద్వ మతముల యంద అన్ి యింరవారిని 

వైద్వకానామ్ అప్గాహాా న్- వైద్వక్ క్ర్మ ల యంద సంప్గాహుా లు కాజాలర్ని 

ససమ రుిః- తమ, తమ సమ ృతి ప్గంథముల యంద బోధించియునాన రు. 

అప్త- ఈ పాురత సిదిాంతమున్ 

తతేాి ఽపి - ముముక్షువులు ఖ్చిచ తముగా నిర్యీింరకన్వలసిన్ జీవేశి్ ర్తద్వ అర్ థ విషయమున్ను 

కూడ 

అన్ా థాతి మ్- ప్ుతిక్త విరుదమిైన్ సి రూరమును అన్గా అనీశి్ రుడైన్ రురతిక్త ఈశి్ ర్తి మును 

క్లిర ంచి చెపుర ట మొదలైన్ తతాి వా తా్త సమును చెపుర టయును కాన్ర డును. క్తవలము, 

ఆచ్ఛర్మున్ంద మాప్తమే కాక్ తతాి  విషయమున్ను వేదోరద్ధశ్మున్కు విరుదమిుగా నుండును. 

క్నుక్,  

సుగత జిన్ మత్తన్ంతరోక్తిాః- వేద విరుదమిైన్ బౌద,ి జైన్, మతముల ఉరపాదనాంతర్ము 

ఇద్వయును నిర్సన్ చేయబడురన్న ద్వ.  

ప్క్మాపాా- వైద్వక్ మతమున్కు విరుదమిైన్ ఆచ్ఛర్మేమి?, తతాి  వా వసథ ఏమి? ఇతా్త దలు ప్క్మముగా 

ఇటో్ల ప్పాపింాచబడురన్న వి. 

పాురత సిదిాంతము శైవ, పాురత, కాపాల, కాలాముఖ్ అన్బడు నామభేదముల నాలుగ 

విధములుగా యుండవరచ ను.  

అథవా ఒక్త ప్రకార్ముగను యుండవరచ ను. (అద్వ అటో్ల ఎనిన  విధములనున్న ను దానితో మన్కు 

సంబంధము లేద. అన్గా అవి అనిన యూ అనాదర్ణీయములే).  ఈ పాురత తంప్తమున్ 

వేదముల ఉరద్ధశ్మును విరోధింరటయు 

ఆ నాలుగ వర్ గముల యంద రర్సర ర్ విరుదమిులైన్ అర్ థములను క్లిగయుండ్ ఒక్దానిని మఱి 

యొక్టి బాధింరటయును సర షటముగా తెలియును క్నుక్ పాురత తంప్తము వేదోరద్ధశ్మున్కు 

విరుదమిైన్ద్వ. అట్ల ో శైవము మొదలైన్ వాటి అవాంతర్భేదముల యందనూ రర్సర ర్ విరోధము 

సర షటముగా కాన్ర డును. క్నుక్ ఈ పాురత సిదిాంతము గౌతమ ముని శారమున్ దూషితులైన్ వారిక్త 

తగిన్ద్వ. అని జాశ నులచే చెరర బడ్న్ద్వ. మఱియు 

వేద మార్తగనుస్యరులైన్ మహరుషలు శైవ, పాురత్తద్వ మతముల యంద అని్ యింరవారిని 

వైద్వక్ క్ర్మ ల యంద సంప్గాహుా లు కాజాలర్ని 

తమ, తమ సమ ృతి ప్గంథముల యంద బోధించియునాన రు. 

ఈ పాురత సిదిాంతమున్ 
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ముముక్షువులు ఖ్చిచ తముగా నిర్యీింరకన్వలసిన్ జీవేశి్ ర్తద్వ అర్ థ విషయమున్ను కూడ 

ప్ుతిక్త విరుదమిైన్ సి రూరమును అన్గా అనీశి్ రుడైన్ రురతిక్త ఈశి్ ర్తి మును క్లిర ంచి 

చెపుర ట మొదలైన్ తతాి వా తా్త సమును చెపుర టయును కాన్ర డును. ఈ మతము క్తవలము, 

ఆచ్ఛర్మున్ంద మాప్తమే కాక్ తతాి  విషయమున్ను వేదోరద్ధశ్మున్కు విరుదమిుగా నుండును. 

క్నుక్, వేద విరుదమిైన్ బౌద,ి జైన్, మతముల ఉరపాదనాంతర్ము ఇద్వయును నిర్సన్ 

చేయబడురన్న ద్వ. వైద్వక్ మతమున్కు విరుదమిైన్ ఆచ్ఛర్మేమి? తతాి  వా వసథ ఏమి? ఇతా్త దలు 

ప్క్మముగా ఇటో్ల ప్రతిపాద్వంరబడురన్న వి. 

SLOKA-208: పుషాా ంరిే షు నారాయణ ఇ  వచనాద్ధ తి  మనవాా షక్త ా

208. పుషాా ంరేి షు నారాయణ ఇ  వచనాద్ధ తి  మనవాా షక్త ా

రాణ నషి రాా  చ తత్ప్త్తనరామపి మహితత్ వేదవద్వభ రత్తదౌ। 

నాష బౌద్వ ద్వవత్ తపాు రంనమి  చ్ఛత్ ంతా మత్శే తు బాధిః  

సాా నాా సౌ రత్చరాప్ే కి చిదపి తద్వమ సీి కృ రేి దతులాా ।। 

సరేి షు- స్యంఖా్ ము మొదలైన్ సమస ాతంప్తముల యందను 

నిషాా నార్తయణ ఇతి వచనాత్- “సరేి షుచ న్ృరప్శేష ా  జాశ నేషేి తేషు దృశా్ తే” యథాగమం 

యథానాా యం నిషాా నార్తయణిః రర్ిః।। అని మహాభ్ర్తము న్ంద వచన్మున్న  కార్ణమున్  

హేతి హంతవా  తోక్తిాః- “న్ హంతవాా ని హేతుభిిః” అని క్తవలము యుకాులచే బాధించబడదను 

నియమమున్న ందన్ మఱియును 

మాన్తోి కాాా  చ- “ఆతమ  ప్రమాణానేా త్తని” అని ప్రమాణతి ము చేత వా వసథ చొపిర ంచబడుట 

వలన్నూ 

తంప్త్తంతర్మపి- పాురత తంప్తము కూడ  

వేదవత్- వేదమున్కు సదృశ్ముగా 

మహితమ్- పూజితమైన్ద్వ 

అతిః- ఆ కార్ణము వలన్ 

బౌదిాద్వవత్- బౌద,ి జైనాద్వ మతములెటోో, అట్ల ో 

తనిన ర్సన్మ్- సర్తి ంశ్ముల యందనూ దానిని ఖ్ండ్ంరట 

న్- అయుక్మాు 

ఇతి చేత్- ఇటో్ల రలిక్తన్చో 
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సతా మ్- ఈ ఆక్షేరము ఒక్ అంశ్మున్ అంగీక్ృతమగును.  

అంశేు బాధిఃసా్య త్- విరుదమిైన్ అంశ్ము బాధింరబడును. విరోధము లేని అంశ్ము 

సీి క్రించబడవరచ ను. అన్గా, ఈశి్ రుని నిమిత ా కార్ణముగా చెపుర ట గూరిచ  విరోధము క్లుగను. 

ఈశి్ రుడు ఉపాదాన్కార్ణము కాద అనుటను నిర్తక్రించెదము. రర్తతాి ము గూరిచ  రుప్దడు 

రర్తతాి మని చెపుర టను నిర్తక్రించెదము. ప్రక్ృతియు, ప్బహామ తమ క్ము కాద అనుటను 

నిర్తక్రించెదము. అట్ెనో్, రంచర్తప్తమున్ందను కనిన  అంశ్ముల యంద విహితమేనా అని 

ప్రశిన ంచిన్ దానిక్త సమాధ్యన్ము ఈ విధముగా తెలెర దము 

పాంచర్తప్తే-  ీ ధమనాన ర్తయణునిచే ప్పోక్మాైన్ పాంచర్తప్తమున్  

అసౌ- ఈ ప్ుతి విరోధము 

క్ి చిదపి న్ సా్య త్- ఏ అంశ్ము న్ందను లేద 

తత్- ఆ కార్ణము వలన్ 

ఇహ- ఈ రంచర్తప్త శాత్రసమాున్  

సీి క్ృతిిః- ప్పామాణా  సీి కార్ము  

వేద తులాా - వేదమున్కు సమాన్ము. అందవలన్ రంచర్తప్తము సమప్గముగా ప్రమాణము అని 

సీి క్ృతమైన్ద్వ. 

ఈ శో్చక్మున్, స్యంఖా్య ద్వ మతముల వలెనే, పాురతమున్ కూడ ఆచర్ణయోగా ము కాకున్న ను, 

వాటి యంద వలెనే, ఇంద కూడ కనిన  అంశ్ములను రరిగణన్ల్లనిక్త ప్గహించవరచ ను అని 

తెలురబడురన్న ద్వ.  

స్యంఖా్ ము మొదలైన్ సమస ాతంప్తముల యందను 

“సరేి షుచ న్ృరప్శేష ాజాశ నేషేి తేషు దృశా్ తే” యథాగమం యథానాా యం నిషాా నార్తయణిః రర్ిః।। “ 

అని మహాభ్ర్తము న్ంద వచన్మున్న  కార్ణమున్  

“న్ హంతవాా ని హేతుభిిః” అని క్తవలము యుకాులచే బాధించబడదను నియమమున్న ందన్ 

మఱియును 

“ఆతమ  ప్రమాణానాే త్తని” అని ప్రమాణతి మును చొపిర ంచబడుట వలన్నూ పాురత తంప్తము 

కూడ  వేదమున్కు సదృశ్ముగా 

పూజితమైన్ద్వ, ఆ కార్ణము వలన్ బౌద,ి జైనాద్వ మతములెటోో, అట్ల ో సరి్త ంశ్ముల యందనూ 

దానిని ఖ్ండ్ంరట అయుక్మాు 

ఇటో్ల రలిక్తన్చో ఈ ఆక్షేరము ఒక్ అంశ్మున్ అంగీక్ృతమగును. విరుదమిైన్ అంశ్ములు 

బాధింరబడును. విరోధము లేని అంశ్ము సీి క్రించబడవరచ ను. అన్గా, ఈశి్ రుని నిమిత ా
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కార్ణముగా చెపుర ట గూరిచ  విరోధము క్లుగను. ఈశి్ రుడు ఉపాదాన్కార్ణము కాద అనుటను 

నిర్తక్రించెదము. రర్తతాి ము గూరిచ  రుప్దడు రర్తతాి మని చెపుర టను నిర్తక్రించెదము. 

ప్రక్ృతియు, ప్బహామ తమ క్ము కాద అనుటను నిర్తక్రించెదము. అట్ెనో్, రంచర్తప్తమున్ందను 

కనిన  అంశ్ముల యంద విహితమేనా అని ప్రశిన ంచిన్ దానిక్త సమాధ్యన్ము ఈ విధముగా 

తెలెర దము. ీ ధమనాన ర్తయణునిచే ప్పోక్మాైన్ పాంచర్తప్తమున్ ఈ ప్ుతి విరోధము ఏ అంశ్ము 

న్ందను లేద. ఆ కార్ణము వలన్ ఈ రంచర్తప్త శాత్రసమాున్  

ప్పామాణా  సీి కార్ము వేదమున్కు సమాన్ము. అందవలన్ రంచర్తప్తము సమప్గముగా 

ప్రమాణము అని సిీ క్ృతమైన్ద్వ.(ఈ విషయము తరువాతి అధిక్ర్ణమున్ ఇంక్ను 

వివరించబడును.) 

SLOKA-209: దృశా నాే ంత్గృహీత్త జగ  హి ంమయాస్య ాచ రాజఞనుపాలాా  

209. దృశా నాే ంత్గృహీత్త జగ  హి ంమయాస్య ాచ రాజఞనుపాలాా  

 ంసాాణ నా ిః రక్షపాతిః కి చిదనుచిత ఇతా రభ క ప్పాయద్యదా  । 

ముగ్్ రనాే  గృహీత్త భవతు ంమయ ంత్రక్షణోక్తశాచ  ధరేణ ా  

పుష్్కాా్త క్త ాందానా ప్గమ విమ  రరా తద్వి రుదో క్త ాదృషేటిః।। 

జగతి- ల్లక్మున్ 

సమయాిః- అనిన  సిదిాంములును 

సంగృహీత్తిః దృశా్ నే-ా ఆ యా సమయనిషాుల వలన్ రరిగృహీతమగుట కాన్ర డును 

హి- ఇద్వ ప్రసిదమిైన్ద్ధ క్దా! 

తే చ- ఆ సమస ాసిదిాంతములును  

ర్తజాశ  ఆనుపాలాా ిః- ప్రజల సంర్క్షణమును ఎటోో అటోో ర్తజులచే సంర్క్షించబడ వలెను 

తస్యమ త్- ఆ కార్ణము వలన్ 

న్ిః- మన్కు కూడ 

క్ి చిత్- ఏద్వయో దర్శ న్మున్ంద  

రక్షవాతిః అనుచితిః- విశిషటమైన్ ప్పేమానుబంధము అన్గా అభిమాన్ము ఉచితమైన్ద్వ కాద 

ఇతి- ఇటో్ల ఆశ్ంక్తంరట 

అర్భ క్ప్పాయచోదా మ్- వివేక్ము లేని పిలలోకు క్లుగ సంశ్యము వంటిద్వ 
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అనేా - అవైద్వక్మైన్ సిదిాంతములు 

ముగ్ిిఃగృహీత్తిః- అజుశలచే రరిగృహీతమైన్వి. వివేకులచే కాద 

సమయ సంర్క్షణోక్తశా్చ - అనిన  సిదిాంతములను ర్తజు అయిన్ వాడు సంర్క్షించవలెన్ను 

వచన్మైన్నూ 

ధరేమ ా  భవతు- ధర్మ మును అన్గా వైద్వక్ ధర్మ మును ప్రతిపాద్వంర సిదిాంతముల విషయమున్ 

నిశిచ తముగా సంర్క్షించబడవలెను 

ధర్మ విరుదమిైన్ సిదిాంతముల సంర్క్షణ అయుక్మాు అని భ్వము. అనిన  తంప్తములును 

నార్తయణునే ఆప్శ్యించి యున్న వి అని చెపిర న్పుర డు కనిన  సిదిాంతములు మాప్తమే ఎటో్ల 

తా్త జా ములగును? అని ప్రశిన ంచిన్ 

నిష్్కాా్త క్తిాః- “ని షాా నార్తయణప్రభుిః” అని చెపిర న్పుర డు తంప్తములకూ ప్రధ్యన్ 

ప్రతిపాదా డైన్వాడు నార్తయణుడే అను అర్థము 

తదనా్ ప్గహ విహతి రర్త- నార్తయణుని క్న్న  ఇతర్ ద్ధవత యంద రర్తి  బుద్వనిి నిషేధింర  

ఉదా్ధశా్ ము చేత ఇటో్ల చెరర బడ్న్ద్వ.  

తది్వ రుదిోక్తదాృషేటిః- నార్తయణైక్రర్తి మున్కు విరుదమిైన్ వచన్ములు జన్ములందను ఇతర్ 

సమయముల(మతముల) యందను కాన్ర డుట వలన్ వివేకులైన్వారు వాటిని నిర్తక్రింరట 

యు క్మాైన్ద్వ. అనిన టిక్తనీ నార్తయణుడే గతి అను వచన్ము వేదమును తెలిసిన్వారి సిదిాంతము. 

ఈ అర్ థమును తెలియని వారు దానిక్త విరుదమిుగా ప్రతిపాద్వంచెదరు. వివేకులు దానిని 

సీి క్రించర్తద అని భ్వము. 

ల్లక్మున్ వివిధ దర్శ న్ములు, మతములు ఉన్న వి క్దా, ఇవి యనిన యును ప్పాజుశలైన్ వారిచే 

ప్రవచింర(బడ్న్వి క్నుక్ వాటిల్ల ఏద్వయో ఒక్క  దానియంద రక్షపాత బుద్వలిేక్, అనిన టినీ 

సమాన్ముగా ఆదరించవలెను క్దా యనిన్ దానిక్త సమాధ్యన్ము గా, వేదవిరుదమిులైన్ 

దర్శ న్ములు, మతములు అనాదర్ణీయములే అని ఈ శో్చక్మున్ చెపుర రనాన రు.  

ల్లక్మున్ అనిన  సిదిాంములును 

ఆ యా సమయనిషాుల(మతసుథల)చే అనుసరింరబడుట కాన్ర డును.  

ఇద్వ ప్రసిదమిైన్ద్ధ క్దా! 

ఆ సమస ాసిదిాంతములును  

ప్రజల సంర్క్షణమును ఎటోో అటోో ర్తజులచే సంర్క్షించబడ వలెను.  

ఆ కార్ణము వలన్ మన్కు కూడ 
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ఏద్వయో దర్శ న్మున్ంద రక్షపాతమును, విశిషటమైన్ ప్పేమానుబంధము అన్గా అభిమాన్మును 

ఉచితమైన్ద్వ కాద. ఇటో్ల ఆశ్ంక్తంరట వివేక్ము లేని పిలలోకు క్లుగ సంశ్యము వంటిద్వ.  

అవైద్వక్మైన్ సిదిాంతములు 

అజుశలచే రరిగృహీతమైన్వి. వివేకులచే కాద. అనిన  సిదిాంతములను ర్తజు అయిన్ వాడు 

సంర్క్షించవలెన్నుట 

యన్గా ధర్మ మును అన్గా వైద్వక్ ధర్మ మును ప్రతిపాద్వంర సిదిాంతముల విషయమున్ అటిట 

మతములు నిశిచ తముగా సంర్క్షించబడవలెను. 

వైద్వక్ ధర్మ విరుదమిైన్ సిదిాంతముల సంర్క్షణ అయుక్మాు అని భ్వము. అనిన  తంప్తములును 

నార్తయణునే ఆప్శ్యించి యున్న వి అని చెపిర న్పుర డు కనిన  సిదిాంతములు మాప్తమే ఎటో్ల 

తా్త జా ములగును? అని ప్రశిన ంచిన్ “నిషాా నార్తయణప్రభుిః” అని చెపిర న్పుర డు తంప్తములకు 

అనిన ంటికీ ప్రధ్యన్ ప్రతిపాదా డైన్వాడు నార్తయణుడే అను అర్థము. నార్తయణుని క్న్న  ఇతర్ 

ద్ధవత యంద రర్తి  బుద్వనిి నిషేధింర  ఉదా్ధశా్ ము చేత ఇటో్ల చెరర బడ్న్ద్వ.  

నార్తయణైక్రర్తి మున్కు విరుదమిైన్ వచన్ములు జన్ములంద ఇతర్ మతముల యంద 

కాన్ర డుట వలన్ వివేకులైన్వారు వాటిని నిర్తక్రింరట యుక్మాైన్ద్వ. అనిన టిక్తనీ నార్తయణుడే 

గతి (అన్గా ఐశి్ రా్ , కైవలా , మోక్షాదలకు) అను వచన్ము వేదమును తెలిసిన్వారి సిదిాంతము. 

ఈ అర్ థమును తెలియని వారు దానిక్త విరుదమిుగా ప్రతిపాద్వంచెదరు. వివేకులు దానిని 

సీి క్రించర్తద అని భ్వము. 

ఇంతటితో రురతా ధిక్ర్ణము ముగిసిన్ద్వ. 

।।ఉతర తాా ంత్భవాధికరణము।।2-2-8।। 

।।ూ।।ఉతర తాా ంత్భవాత్।।2-2-39।। 

ఉతర తాా సంభవాత్- జీవునిక్త ఉతర తి ాసంభవము కాన్ందన్ పాంచర్తప్తమతము అయుక్మాు 

 

వాసుద్ధవుడను రర్మాతమ  నుండ్ సంక్ర్ షణుడను జీవుడు ఉతర న్న మగుట సంభవము కాన్ందన్, 

పాంచర్తప్తమతము అయుక్మాు. (ఇద్వ పూరి్ రక్ష సూప్తము) 

।।ూ.।। న చ కరాుిః కరణ ।।2-2–40।। 

క్రాుిః- క్ర్ ాయగు సంక్ర్ షణుని నుండ్ 

క్ర్ణమ్- ప్రదా మన మన్బడున్ద్వయును, క్ర్ణమును న్గు మన్సుయ   

న్- క్లుగ జాలద 
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సంక్ర్ షణుడను పేరుగల జీవుని నుండ్ ప్రదా మన  సంజశక్మును, క్ర్ణమును న్గు మన్సుయ  

సృషిటంర(బడలేద(ఇద్వయును పూరి్  రక్ష సూప్తము) 

।।ూ.।।విజఞనాద్వ భ్యవే వా తదప్ర షేధిః।।2-3-41।। 

విజాశ నాద్వ భ్వే- (సంక్ర్ షణుడు మొదలైన్ వారు) రర్మాతమ  సి రూరమే అని భ్వింరరండగా 

తదప్రతిషేధిః- పాంచర్తప్త ప్రమాణా ము నిషేధితము కాద. కావున్ పూరి్ రక్షము అయుక్మాు.  

సంక్ర్ షణాదల య్యడల రర్మాతమ  భ్వము తగిన్ద్ధ కావున్ దానిని ప్రతిపాద్వంరన్టిట శాత్రసమాు 

యొక్క  ప్పామాణా ము నిషేధింర తగద. 

।।ూ.।।విప్ర షేధ్యచచ ।।2-2-42।। 

విప్రతిషేధ్యచచ - పాంచర్తప్తమున్ను జీవోతర తి ావాదము నిషేధించబడ్న్ందన్ 

పాంచర్తప్త తంప్తమున్ను జీవోతర తి ానిషేధించబడ్న్ందన్ అద్వ అప్రమాణమని చెరర  తగద. 

ఈ అధిక్ర్ణమున్ రర్మాతమ చే మోక్షస్యధన్ ప్రతిపాదక్ముగ ఉరద్ధశింరబడ్న్ పాంచర్తప్త 

తంప్తమును స్యంఖా్ , వైశేషికాద్వ మతములవలెనే అప్పామాణా మా యని మొదటి రండు 

సూప్తములల్ల ఆశ్ంక్తంచి, అటిట ఆక్షేరమును తరువాత రండు సూప్తములల్ల ఆ ఆక్షేరములను 

నిర్తక్రించి, పాంచర్తప్త తంప్తప్పామాణా తను నిరూపింరట అయిన్ద్వ. ఈ పాంచర్తప్త 

తంప్తమున్ “వాసుద్ధవాత్ సంక్ర్ షణో నామ జీవో జాయతే। సంక్ర్ షణాత్ ప్రదా మన  సంజాశ మ్ మన్ిః 

జాయతే।। తస్యమ దనిరుద ిసంజ్ఞశ ఽహంకారో జాయతే। “ 

అని ఈ విధముగా వాసుద్ధవుని నుండ్ సంక్ర్ షణుడు అను జీవుడు సృజింరబడ్నాడు, సంక్రుషణుని 

నుండ్ ప్రదా మన ము అను పేరు గల మన్సుయ  సృజింరబడు రన్న ద్వ. ఆ ప్రదా మున ని నుండ్ 

అనిరుదిడను పేరు గల అహంకార్ము సృజింరబడురన్న ద్వ.” అని చెరర బడ్న్ద్వ. కాని, 

క్ఠోరనిషతాు యంద జీవునిక్త ఉతర తి,ా వినాశ్ములు లేవని “న్ జాయతే ప్మియతే వా విరశిచ త్” అని 

చెరర బడ్న్ద్వ క్నుక్, పాంచర్తప్త తంప్తమున్ ప్ుతి విరుదమిుగా చెరర బడ్న్టో్ల తోరను. అటిటచో, 

పాంచర్తప్త తంప్తమును ప్రమాణముగా నెటో్ల రరిగణించ తగును అని ఒక్ సంశ్యము క్లుగను.  

అట్ల,ో “జీవుని నుండ్ మన్సుయ  సృజింరబడురన్న ద్వ” అని చెపుర ట కూడ 

“ఏతస్యమ త్ జాయతే ప్పాణో మన్సయ రేి ంప్ద్వయాణి చ” (ముండక్. ఉ. 2-1-3)న్ చెరర బడ్న్టో్ల 

రర్మాతమ  నుండ్యే ప్పాణము, మన్సుయ , ఇంప్ద్వయములు సృజింరబడ్న్వి అను 

ప్ుతివాక్ా మున్కు భిన్న ముగా నున్న ద్వ. ఇటో్ల ప్ుతి విరుదమిులైన్ వాకా్ ముల వలన్ పాంచర్తప్త 

తంప్త ప్పామాణా త యంద సంద్ధహములు పూరి్ రక్షమున్ చెరర బడ్న్వి.  

సి దిాంతము- పైన్ చెరర బడ్న్ “సంక్ర్ షణ, ప్రదా మన , అనిరుదిలు” రర్మాతమ  భ్వమున్న్నే 

అన్గా భగవానుని మూడు వా్య హములుగా పాంచర్తప్త తంప్తమే చెపుర రన్న ద్వ. అన్గా, వాసుద్ధవ 

మూరి ా నుండ్ సంక్ర్ షణుడు, వాని నుండ్ ప్రదా మున డును, వాని నుండ్ అనిరుదిడును అను 
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 ీ ధమనాన ర్తయణుని వా్య హసి రూరములే క్లిర ంరబడుట వలన్ ఇచచ ట ఎటిట అనురరతియాును 

లేద.  

అంతియ(గాక్, సి యముగా భగవానుడే ప్రస్యద్వంచిన్ పాంచర్తప్త తంప్తప్పాశ్సాా మును 

మహాభ్ర్త్తద్వ ప్గంథములల్ల వేదవాా స్యదలు ఎంతయో శోాఘంచి యునాన రు. 

ఉదాహర్ణమున్కు, మహాభ్ర్తముల్ల మోక్షధర్మ ముల్ల,  జాశ న్కాండల్లను, శాంతి రరి్ ము ల్లను 

“ఇదం మహ్యరనిషదం చతురేి ద సమనిి తం స్యంఖా్  యోగక్ృత్తంతేన్ రంచర్తప్త్తను శ్బిాతమ్।। 

(ఈ పాంచర్తప్తశాత్రసమాు నాలుగ వేదములతో కూడ్ యున్న  ఉరనిషతాు. క్ర్మ ,  జాశ న్ యోగములతో 

కూడ్న్ద్వ. ఇద్వ నార్దలకై బదరికాప్శ్మమున్ నార్తయణుని ద్వవా  ముఖ్మునుండ్ వెలువడ్న్ద్వ)  

“ఇదం ప్శేయం ...భవిషా తి ప్రమాణమ్ వై ఏతద్ధవాను శాసన్మ్” (ఇద్వయే ప్శేయసుయ , గొరర ద్వ, 

ప్శేషమాైన్ద్వ, హితము, ఋగా జుస్యయ మాధరి్ ణవేదములతో కూడ్న్ ఇద్వయే ప్రమాణము. ఇద్వయే 

భగవదాజశ)  

“రంచర్తప్తసా  క్ృతయ న సా  వకాా నార్తయణిః సి యమ్” మిగిలిన్ స్యంఖా్ , పాురత్తదల వలె గాక్, 

పాంచర్తప్తశాత్రసమాును సి యముగా నార్తయణుడే ఉరద్ధశించెను. క్నుక్, అద్వయే ప్రమాణము)  

అని ఇటో్ల పాంచర్తప్తశాత్రస ా ప్పామాణా త అనేక్ రరా్త యములు వేదవాా స్యదలచే నక్తక  

వకాక ణింరబడుట వలన్, ఈ అధిక్ర్ణమున్ పాంచర్తప్త ప్పామాణా తను తెలియ(జెపుర టయే 

సూప్తకారుల భ్వమని నిరూపించబడురన్న ద్వ. 

SLOKA-210: ప్పామాణా త్ కరణ రత్డే ంణ ృ నయవశతిః సాతి  తసాా పి 

దద   

210. ప్పామాణా త్ కరణ రత్డే ంణ ృ నయవశతిః సాతి  తసాా పి 

దద   

పాద్ధఽదణ న్ ంత్గ శచ  ప్ర మతదమనే నాంాా ముషేా   చ్ఛనా । 

ప్రతా రి థతి త్ విరోధ ప్భమమునతయా రత్చరాప్తంా  వారా   

దుంరాాత దుా  థషరాా  తద్వతర ంమయేషిి తా నుూా   దద్వ ిః।। 

క్ర్మ కాండే- క్ర్మ మును ప్రతిపాద్వంర పూరి్ మీమాంస యంద 

సమ ృతిన్యవశ్తిః- సమ ృతా ధిక్ర్ణమున్నే 

స్యతి్త తసా్య పి- “స్యతి త” అను పేరుతో ప్రసిదమిైన్ వేదోరబృంహణమైన్ పాంచర్తప్త విషయమున్  
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ప్పామాణా  సిదమి్- ప్పామాణా ము నిశిచ తమే అయిన్ద్వ. అందవలన్ పాంచర్తప్తము యొక్క  

ప్పామాణా తను సమర్థన్ము చేయుటకు ఈ అధిక్ర్ణము ఆర్ంభించబడ్న్ద్వ అని చెపుర ట 

యుక్మాు కాద 

ప్రతిమతదమనే- ప్రతిరక్షమును ప్రతిక్షేరణము చేయుట అన్గా నిర్ణశి్ ర్ స్యంఖ్యా లతో ఆర్ంభించి 

రురతి మతము వర్కు అవి వేదవిరుదమిైన్ సిదిాంతములనియు, వేదవిరుదమిులైన్ 

మతములను నిర్సన్ చేయు 

అసిమ న్ పాద్ధ- రండవ అధ్యా యపు ఈ రండవ పాదమున్  

ఆముషక - రంచర్తప్తము యొక్క  ప్పామాణా తను సమర్థన్ము చేయుటకు ఉరయుక్మాైన్ ఈ 

ఉతర తాా సంభవాధిక్ర్ణమున్కు 

సంగతిశ్చ  న్- ఉరయుక్మాైన్ సంబంధము లేద 

ఇతి చేత్- ఇటో్ల శ్ంక్తంచిన్ 

న్- ఈ సంశ్యము అయుక్మాు 

రంచర్తప్తసా  విరోధప్భమమ్- రంచర్తప్తతంప్తము ప్ుతి యంద ప్రతిపాద్వంచబడు అర్థములకు 

విరుదమిైన్ అర్ థములను ప్రతిపాద్వంరన్ను ప్భమను  

అరన్యత్త- నిర్తక్రింర ఉదా్ధశా్ ము గల సూప్తకారుల చేత 

ప్రతా రి థతి మ్- రంచర్తప్తము యొక్క  వేదాంతవిరోధితి ము 

వార్ా మ్- నివార్ణీయమనియే ఈ అధిక్ర్ణము ప్పార్ంభమైన్ద్వ 

తద్వతర్సమయేషు- అవైద్వక్మైన్ స్యంఖా్య ద్వ శైవరరా్ ంతమైన్ ఇతర్ మతములను గూరిచ యు  

దసరా్తక దా తిథతోకాాా - కుతియ తములును మఱియు అప్రతిషితాములును అయిన్ యుక్తమాూలక్ 

ప్రతిపాదన్ చేయబడుట వలన్ 

ప్రతా రి థతి మ్- వేదప్రతిభటతి మునే 

వార్ా మ్ ఇతి- రరిహరించవలయున్ని ఈ విధముగా  

అనుసాూ తి సిద్విిః- విరోధమును నిరూమ లింర రూరమున్ అనువృతియాును సిద్వంిరను 

ఈ రండవ అధ్యా యపు రండవ పాదమున్, స్యంఖా్ ము నుండ్ పాురతము వర్కు 

వేదబాహా ములైన్ ఇతర్ మతములను నిర్సింర ప్క్మమున్, తదన్ంతర్ము ఈ పాంచర్తప్తమును 

మాప్తము ఎటో్ల సమరిథంచెదరు. అటో్ల కాక్, స్యంఖా్య ద్వ దర్శ న్నిర్సన్ప్క్మమున్నే, ఈ 

పాంచర్తప్తము కూడ ప్ుతివిరుదమిని ఈ అధిక్ర్ణమున్ నిర్సింరబడురవన దనుటయే యుక్మాు 

అని భ్వింర వార్లకు ఈ శో్చక్మున్ ీ ధమాన్ ద్ధశికులు ఉతరా్మిరచ రనాన రు.  
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క్ర్మ మును ప్రతిపాద్వంర పూరి్ మీమాంస యంద 

సమ ృతా ధిక్ర్ణమున్నే 

“స్యతి త” అను పేరుతో ప్రసిదమిైన్ వేదోరబృంహణమైన్ పాంచర్తప్త విషయమున్  

ప్పామాణా ము నిరి్తరించబడ్న్ద్వ. అందవలన్ పాంచర్తప్తము యొక్క  ప్పామాణా తను సమర్థన్ము 

చేయుటకు ఈ అధిక్ర్ణము ఆర్ంభించబడ్న్ద్వ అని చెపుర ట యుక్మాు కాద 

ప్రతిరక్షమును ప్రతిక్షేరణము చేయుట అన్గా నిర్ణశి్ ర్ స్యంఖ్యా లతో ఆర్ంభించి రురతి మతము 

వర్కు అవి వేదవిరుదమిైన్ సిదిాంతములనియు, వేదవిరుదమిులైన్ మతములను నిర్సన్ చేయు 

రండవ అధ్యా యపు ఈ రండవ పాదమున్ రంచర్తప్తము యొక్క  ప్పామాణా తను సమర్థన్ము 

చేయుటకు ఉరయుక్మాైన్ ఈ ఉతర తాా సంభవాధిక్ర్ణమున్కు 

ఉరయుక్మాైన్ సంబంధము లేద. 

ఇటో్ల శ్ంక్తంచిన్ 

ఈ సంశ్యము అయుక్మాు. రంచర్తప్తతంప్తము ప్ుతి యంద ప్రతిపాద్వంచబడు అర్థములకు 

విరుదమిైన్ అర్ థములను ప్రతిపాద్వంరన్ను ప్భమను నిర్తక్రింర ఉదా్ధశా్ మున్నే సూప్తకారుల 

చేత 

రంచర్తప్తము యొక్క  వేదాంతవిరోధితి ము నిర్తధ్యర్మును,  

నివార్ణీయమును అని నిషక రి షంరటక్త ఈ అధిక్ర్ణము ప్పార్ంభమైన్ద్వ. అవైద్వక్మైన్ స్యంఖా్య ద్వ 

శైవరరా్ ంతమైన్ కుతియ తములును మఱియు అప్రతిషితాములునై యుక్తమాూలక్ముగా 

(ప్ుతివిరు దమిులుగా)  ప్రతిపాదన్ చేయబడ్న్ ఇతర్ దర్శ న్ములు, మతములను గూరిచ   

తతదిా్ధ దప్రతిభటతి మునే 

రరిహరించవలయున్ని ఈ విధముగా ముందగా స్యంఖా్య ద్వ పాురత దర్శ న్ రరా్ ంతము 

విరోధిదర్శ న్నిర్సన్ము చెరర బడ్, తదన్ంతర్ము అనుసర్ణీయమైన్ పాంచర్తప్త తంప్త 

సమర్థన్ము ప్రవచింరబడ్న్ద్వ. 

SLOKA-211: దృషాట దణ న్ వేదపుత్ద్ధతా నభిమతమృషేిః సాతి ే వైద్వకతి   

211. దృషాట దణ న్ వేదపుత్ద్ధతా నభిమతమృషేిః సాతి ే 

వైద్వకతి   

మైవత్, వైశదా మూల సాు రరవచనే వేదవైరంా బునేిః। 
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ంత్గృబాు ఽమాా యసారత్ ప్రణయ  భగవాత్ందా్వ  భరానుకత్పీ 

ప్ౌత సాణ రాాద్వవచచ  వా భజద్వమ విభురి్మ ద్వశత్ త్తత్ప్ క  చ।। 

అసిమ న్- ఈ రంచర్తప్తమున్  

వేదనిందా- “స్యంగేషు వేద్ధషు నిషాక మలభమాన్ిః శాండ్లా ిః రంచర్తప్తశాత్రసమా్ అధీతవాన్” 

ఇతా్త ద్వ వాక్ా ములచే వేదనిందయును  

దృషాట  ఇతి- కాన్ర డును అను కార్ణముచే 

స్యతి తే- రంచర్తప్త తంప్తమున్ 

వైద్వక్తి మ్- వేదానుకూలమైన్దని 

ఋషేిః అన్భిమతమ్- సూప్తకారులైన్ బాదర్తయణుల అభిమతము కాద 

మైవమ్- ఇటో్ల సంశ్యింరట అయుక్మాు 

వైశ్దా మూల సాుతి రర్వచనే- తతిా్త ర్ థముల విషయములను విశ్దముగా ప్రతిపాద్వంచి, 

అధా యన్ము చేయువారిక్త సులభముగా తెలియున్టో్ల నిరూరణము చేయుట వలన్ ఆ 

సౌక్రా్ మున్కు పాంచర్తప్తము యొక్క  ప్రశ్ంస చేయుటకు ప్రవృతాులైన్ ప్రవక్లా చేత 

వేదవైర్సా హానేిః- వేదమున్కు విరుదమిైన్ త్తతర రా్ మును పందన్ను ప్రసక్త ాయుండద 

భకాానుక్ంపీ భగవాన్- ఆప్శితుల యంద దయను చూప్పడు రర్మాతమ  అయిన్ నార్తయణుడు 

ఆమాన య స్యర్మ్- సమస ావేద స్యర్తంశ్మును  

సంగృహా - ఒక్ చోట సంక్షిరమాుగా సంప్గహించి 

తత్ ప్రణయతి- ఈ పాంచర్తప్తశాత్రసమాు అంద్వంచెన్ని పాంచర్తప్తశాత్రసమాున్నే తెలురబడ్న్ద్వ. 

అందవలన్ వేద స్యర్తర్థ సంప్గహ రూరమైన్ రంచర్తప్తమున్ వేదనిందారర్మైన్ అర్ థక్లర న్ 

అయుక్మాగును 

విభుిః- పాంచర్తప్త ప్రవర్కాుడైన్ భగవాన్ నార్తయణునిచే  

ఇహ- ఈ రంచర్తప్తమున్  

వైద్వక్మ్ త్తంప్తిక్మ్ చ- ఇద్వ వైద్వక్ము, ఇద్వ త్తంప్తిక్ము అని 

ప్ౌతస్యమ రా్తద్వవచచ - వైద్వక్ క్ర్మ ల యంద ఇద్వ ప్ౌత క్ర్మ , ఇద్వ స్యమ ర్ ా క్ర్మ  అను విభ్గము చేయు 

ర్ణతిల్ల 

వా భజత్- విభజించబడ్న్ద్వ. 
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(రండు భ్గములును వైద్వక్మే అయిన్పుర డు ఈ విభ్గము ఎటో్ల సంభవించిన్ద్వ అని ప్రశ్న  

క్లుగవరచ ను.  

విషీుచితీయాము న్ంద “వైద్వక్మ్ త్తంప్తిక్మ్ చేతి విభ్గోఽయమ్ ఉదీరా్ తే। వైద్వక్తేి  సమానేఽపి 

ప్ౌత స్యమ ర్ ావిభ్గవత్” అని చెరర బడ్న్టో్ల గమనించదగును.) 

ఈ రంచర్తప్తమున్  

“స్యంగేషు వేద్ధషు నిషాక మలభమాన్ిః శాండ్లా ిః రంచర్తప్తశాత్రసమా్ అధీతవాన్” (అంగములతో 

వేదములయంద పురుషా ర్ థనిషనాు పందక్నే శాండ్లుా లు దానిని పందటకై పాంచర్తప్తమును 

అభా సించిరి). ఇతా్త ద్వ వాక్ా ములచే వేదనిందయును కాన్ర డును అను కార్ణముచే రంచర్తప్త 

తంప్తము 

వేదానుకూలమైన్దని 

సూప్తకారులైన్ బాదర్తయణుల అభిమతము కాద 

ఇటో్ల సంశ్యింరట అయుక్మాు 

తతిా్త ర్ థముల విషయములను విశ్దముగా ప్రతిపాద్వంచి, అధా యన్ము చేయువారిక్త సులభముగా 

తెలియున్టో్ల నిరూరణము చేయుట వలన్, ఆ సౌక్రా్ మున్కు పాంచర్తప్తము యొక్క  ప్రశ్ంస 

చేయుటకు ప్రవృతాులైన్ ప్రవక్లా చేత వేదమున్కు విరుదమిైన్ త్తతర రా్ మును క్లిగయున్న దను 

ప్రసక్తయాే లేద. (“న్ హి నిందా నిందా మ్ నింద్వతుమ్ ప్రవర్తాే అపితు ఇతర్మ్ ప్రశ్ంసితుమ్” 

నింద్వంరబడు దాని క్న్న  నింద్వంరట నిందకు ఉదా్ధశా్ ము కాద, వేఱొక్దానిని ప్రశ్ంసింరటయే 

దాని ఉదా్ధశా్ ము అని చెరర బడ్న్టో్ల ఇచచ ట పాంచర్తప్తమును ప్రశ్ంరసింరటయే ఉదా్ధశా్ ము). 

శాండ్లుా లు వేదములనుండ్ త్తము తెలిసికన్లేక్ పోయినార్నిన్, అచచ ట వేదములను తకుక వ 

చేసిన్టో్ల గాక్, శాండ్లుా ల స్యమానా్ బుద్వకి్త కూడ వేదాంతవేదా డైన్ వాసుద్ధవుడనే రర్తతాి ము 

పాంచర్తప్తము తెలియ(జేసన్ని ఇచచ ట భ్వము. అన్గా ఇచచ ట పాంచర్తప్తము యొక్క  సౌలభా , 

ఆచర్ణసర్ళతి ములు చెరర బడురన్న వి.  

“వేదాంతేషు యథాస్యర్ం సంగృహా  భగవాన్ హరిిః  

భకాానుక్ంరయా విదిా న్  

సంచిక్షేర యథాసుఖ్మ్” 

వేదాతములనుండ్ స్యర్మును గకని, సరి్ జుశడైన్ భగవానుడు భకాులకఱకు పాంచర్తప్తమను 

శాత్రసమాును క్ృర(జేసను అని చెరర బడుట వలన్ ఆప్శితుల యంద దయను చూప్పడు 

నార్తయణుడు 

సమస ావేద స్యర్తంశ్మును  

ఒక్ చోట సంక్షిరమాుగా సంప్గహించి 
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ఈ పాంచర్తప్తశాత్రసమాు అంద్వంచెన్ని పాంచర్తప్తశాత్రసమాున్నే తెలురబడ్న్ద్వ. అందవలన్ వేద 

స్యర్తర్థ సంప్గహ రూరమైన్ రంచర్తప్తమున్ వేదనిందారర్మైన్ అర్ థక్లర న్ అయుక్మాగును.  

పాంచర్తప్త ప్రవర్కాుడైన్ భగవాన్ నార్తయణునిచే  

ఈ రంచర్తప్తము  

ఇద్వ వైద్వక్ము, ఇద్వ త్తంప్తిక్ము అనియును 

వైద్వక్ క్ర్మ ల యంద ఇద్వ ప్ౌత క్ర్మ , ఇద్వ స్యమ ర్ ాక్ర్మ  అను విభ్గము చేయు సౌలభా ర్ణతిల్ల 

విభజించబడ్ క్ృర(జేయబడ్న్ద్వ. 

SLOKA-212: వేద్వనా  మానషక్తిాః తదను ంరణతిః ంి ంా  తనోణ లక్తరాా । 

212. వేద్వనా  మానషక్తిాః తదను ంరణతిః ంి ంా  తనోణ లక్తరాా । 

వాా వృ ారాభ   బాబాు గమత ఇ  న తతాులా  భ్యవోక్త ారార్ణష। 

ర బుపుిః క్షుప్దవిద్వా శహ్లమి  యథా త్తదృశే వేదభ్యగే 

మోక్షంా  ప్ుతా యారథ  తి గణి త రరత్ సాతి ే దద్వ భేద్విః।। 

వేదానామ్ మాన్తోక్తిాః- రంచర్తప్త శాత్రసమాున్ వేదముల ప్పామాణా తను నిరూపింరట యందనూ 

తదనుసర్ణతిః- ఆ వేదముల యంద 

చెరర బడ్న్ అర్ థములను అనుసరించి ప్రతిపాదన్ చేయబడుట వలన్నూ 

సి సా - ఆ రంచర్తప్తము యొక్క  

తనూమ లతోకాాా - మూలము వేదములే అని నిరూపించబడుట వలన్నూ 

బాహాా గమతిః- అవైద్వక్మైన్ పాురత్తద్వ తంప్తముల క్న్న  

వాా వృతిిాః- విశేషమైన్ వైలక్షణా ము కాన్ర డును 

ఇతి- ఈ కార్ణమున్ 

తతాులా  భ్వోక్తిాః- బాహాా గమమున్కు సమాన్ముగా రంచర్తప్తమును చెపుర ట 

ఆర్ణష న్- వాా స మహరుషల అభిమతము కాద. అట్ెనో్ వీక్ర్ణము, ఆక్ర్ షణము,  సంాభన్ము, 

మోహన్ము మొదలైన్ క్షుప్ద విదా ల మిప్శ్ణము ఉండుట వలన్ రంచర్తప్తము సీి కార్ము కాద 

అని సంద్ధహించిన్  

కా హానిిః- దాని వలన్ రంచర్తప్తమును తా్త గము చేయు సందర్భ ము క్లుగద. 
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త్తదృశే వేద భ్గే- అభిచ్ఛర్ము మొదలైన్ క్ర్మ లను ప్రతిపాద్వంర వేదభ్గముల యంద వారి 

వారి అధికార్మున్క్నుగుణముగా ఎటో్ల రరిప్గహమో ఇచచ టనూ అట్ల ో

రర్మ్- అతా ంతముగా 

మోక్షసా  ప్రతా యార్థంతు- మోక్షశాత్రసమాున్ ఫలసిద్వ ి క్లుగను అను న్మమ క్ము క్లుగటకు ఇవి 

ప్రసాుతమైన్వి. అథవా మోక్షమున్కు విరుదమిైన్ క్షుప్దఫలములను ఉలేఖోించి వాటి దోషములను 

చూపింరటకు చెరర బడ్న్వి 

సిద్వభిేదాిః- ఐహిక్ ఫలసిద్వ ిప్రకార్ములు  

స్యతి తే- రంచర్తప్త శాత్రసమాున్  

అగణిషత- ప్రతిపాద్వంచబడ్న్వి. ఏలన్న్, కాన్ర డు ఫలముల యంద విశిా సము క్లుగ(జేయుట 

వలన్ కాన్ర డని జా్ఞ తిషోటమాదల ఫలసిద్వ ి యంద ఎటో్ల న్మమ క్ము క్లుగో అట్ల ో మోక్ష సిద్వ ి

యందనూ విశిా సము క్లుగ(జేయుటకు కాన్ర డు క్షుప్దఫలములకు సంబంధించిన్ ఆల్లచన్లను 

ఉరద్ధశించిరి అని అభిప్పాయము. 

ఈ శో్చక్మున్, పాంచర్తప్తశాత్రస ా ప్రశ్సినాి ద్ధశికులు ఇంక్ను వివరింరరనాన రు. ఈ 

పాంచర్తప్తమున్ మోహనాద్వ విషయముల ప్రసక్త ా యుండుట వలన్ అటిట మోక్షేతర్మైన్ 

క్షుప్దవిషయములను తెలుపు పాంచర్తప్తశాత్రసమాు శిషుట లచే నెటో్ల అంగీకార్యోగా మగును అని 

సంశ్యము క్లుగ వరచ ను. ఇందలకు రండు కార్ణములు చెరర బడురన్న వి.  

1. వేదముల యంద కూడ వాటి యంద స్యమానాు లకు విశిా సము క్లిగంరటకై  అభిచ్ఛర్తద్వ 

క్ర్మ లు ప్రసా్యవించబడ్, తదాి ర్త దృషటమైన్ స్యమానా్ ఫలముల వలన్, అదృషటమైన్ మోక్షఫలమున్ 

విశిా సము క్లుగ(జేయుటకు ఇటిట విషయప్రసక్త ాఈ పాంచర్తప్తశాత్రసమాున్ అంద్వంచబడ్న్ద్వ.  

2. మోక్ష విరుదమిైన్ క్షుప్దఫలములను కూడ ప్రసా్యవింరట చేత, మోక్షఫల ప్పాశ్సాా ము చెపుర ట 

దాి ర్త క్షుప్దవిషయములు తా్త జా ములని చెరర బడ్న్వి.  

భగవదీగతయంద “త్రత్యగుణా విషయాిః వేదాిః” అని చెరర బడ్న్టో్ల, వేదములు క్న్న తలి ో తన్ 

పిలలోల్ల కంత మంద్వ బుద్వమిాందా లును, ర్తజస, త్తమస గుణములు క్లిగన్ వారును అయిన్చో, 

అటిట వారిక్త కూడ వారిక్త తగిన్ రదతిిల్ల వారి యంద ప్రవరింాచి, ప్క్మముగా మంచి దారిక్త 

తెరచ కనున్టో్ల, పాంచర్తప్త్తగమమున్ కూడ భగవానుడు మోక్షేతర్విషయములను కూడ 

క్ృర(జేసన్ని ఇచచ ట తెలిసికన్వలెను. అంతియ గాని దానిని పాురత్తద్వ తంప్తములతో  

సమాన్ముగా రరిగణింరట అయుక్మాు.  

 

రంచర్తప్త శాత్రసమాున్ వేదముల ప్పామాణా తను నిరూపింరట యందనూ ఆ వేదముల యంద 

చెరర బడ్న్ అర్ థములను అనుసరించి ప్రతిపాదన్ చేయబడుట వలన్నూ 
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ఆ రంచర్తప్తము యొక్క  

మూలము వేదములే అని నిరూపించబడుట వలన్నూ 

అవైద్వక్మైన్ పాురత్తద్వ తంప్తముల క్న్న  

విశేషమైన్ వైలక్షణా ము కాన్ర డును. ఈ కార్ణమున్ 

బాహాా గమములతో సమాన్ముగా రంచర్తప్తమును చెపుర ట 

వాా స మహరుషల అభిమతము కాద. అట్ెనో్ వీక్ర్ణము, ఆక్ర్ షణము,  సంాభన్ము, మోహన్ము 

మొదలైన్ క్షుప్ద విదా ల మిప్శ్ణము ఉండుట వలన్ రంచర్తప్తము సీి కార్ము కాద అని 

సంద్ధహించిన్ అద్వ అయుక్మాు.   

అటిట విషయప్రసక్త ావలన్ రంచర్తప్తమును తా్త గచేయు సందర్భ ము క్లుగద. 

అభిచ్ఛర్ము మొదలైన్ క్ర్మ లను ప్రతిపాద్వంర వేదభ్గములు వారి వారి 

అధికార్మున్క్నుగుణముగా జనులకు ఎటో్ల రరిప్గహమై యుండుో, ఇచచ టనూ అట్ల ో

అతా ంతముగా 

మోక్షశాత్రసమాున్ ఫలసిద్వ ి క్లుగను అను న్మమ క్ము క్లుగటకు ఇటిట స్యమానా్ మైన్ మోక్షేతర్ 

విషయములు ఈ శాత్రసమాున్ ప్రసాుతమైన్వి. అథవా మోక్షమున్కు విరుదమిైన్ క్షుప్దఫలములను 

ఉలేఖోించి వాటి దోషములను చూపింరటకు కూడ చెరర బడ్న్వి.  

అందలకై ఐహిక్ ఫలసిద్వ ివిషయములు కూడ   

రంచర్తప్త శాత్రసమాున్  

ప్రతిపాద్వంచబడ్న్వి. ఏలన్న్, కాన్ర డు ఫలముల యంద విశిా సము క్లుగ(జేయుట వలన్ 

కాన్ర డని జా్ఞ తిషోటమాదల ఫలసిద్వ ి యంద ఎటో్ల న్మమ క్ము క్లుగో అట్ల ో కాన్ర డని మోక్ష సిద్వ ి

యందనూ విశిా సము క్లుగ(జేయుటకు కాన్ర డు క్షుప్దఫలములకు సంబంధించిన్ 

విషయములను ఉరద్ధశించిరి అని అభిప్పాయము. 

SLOKA-213: జీవసా్థ తర  ా మామ ప్రథయ  చ మనో జీవతతాి  ప్రూత  

213. జీవసా్థ తర  ా మామ ప్రథయ  చ మనో జీవతతాి  ప్రూత  

తచ్ఛచ మత్రర హేతు  వా రద్వశ  తతిః రత్చరాప్తత్ న మాన । 

మైవత్, జీవాద్వవాద్య మా భిదధ  విభోరిో ా మభేద్వపుమప్తీన్ 

తతాతాతిా్త భిమానాపాు య మధిగత్త ేషు తతాత్ మాతా ।। 
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జీవసా  ఉతర తింా ఆహ- “వాసుద్ధవాత్ సంక్ర్ షణో నామ జీవో జాయతే” అని నితాు డైన్ జీవుని 

ఉతర తినాి రంచర్తప్తము ప్రతిపాద్వంరను.  

మన్ిః జీవతతాి  ప్రసూతం చ ప్రథయతి- “సంక్ర్ షణాత్ ప్రదా మన  సంజశం మన్ిః జాయతే” అని ఆ 

రంచర్తప్తమే సంక్ర్ షణుడను సంజశ క్లిగన్ జీవుని నుండ్ మన్సుయ  ఉతర న్న మగున్ని ప్రతిపాదన్ 

చేయును. 

తచచ - ఆ మన్సతాాి మైన్నూ  

అహంకార్  హేతుం వా రద్వశ్తి- అనిరుద ిఅను సంజశ క్లిగన్ అహంకార్ తతాి ము ఆ మన్సుయ నుండ్ 

క్లుగన్ని ప్రతిపాద్వంచబడ్న్ద్వ. ఈ మూడును వేదవిరుదమిులు. జీవాతమ  “నితోా  నితా్త నామ్” అని 

వేదమున్ నితాు డని చెరర బడ్న్ద్వ. మన్సుయ  కూడ స్యతిాి కాహంకార్మునుండ్ క్లిగన్దని 

చెరర బడ్న్ద్వ. అహంకార్ము మహతతాాి ము నుండ్ క్లుగన్ని చెరర బడ్న్ద్వ. ఇటో్ల, ఈ మూడును 

వేద విరుదమిులు.  

తతిః- ఇటో్ల వేద విరుదమిైన్ అర్ థములను ప్రతిపాదన్ చేయబడుట వలన్  

రంచర్తప్తమ్ న్ మాన్మ్- రంచర్తప్తము ప్రమాణము కాద 

మైవమ్- ఇటో్ల సంద్ధహింరట అయుక్మాు 

హి- ఏలన్న్గా 

జీవాద్వ వాచిః- జీవుడు, మన్సుయ , అహంకార్ము మొదలైన్ శ్బమాులు  

ఇహ- పైన్ చెరర బడ్న్ వాక్ా ముల సంబంధించిన్ 

విభోిః- భగవంతుడైన్ వాసుద్ధవుడు 

ప్తీన్ వా్య హభేదాన్ అభిదధతి- సంక్ర్ షణ, ప్రదా మన , అనిరుద ిఅను నామములను క్లిగన్ మూడు 

భగవదూి ా హ రూరములనే ప్రతిపాద్వంరను.  

తేషు- సంక్ర్ షణ, ప్రదా మన , అనిరుద ిఅను నామముల యంద 

తతతాయ మాఖా్య - జీవుడు, మన్సుయ , అహంకార్ము అను నామములును 

తతతాతిాా్త భిమానాత్- జీవుడు, మన్సుయ , అహంకార్ తతాి ములకు ప్క్మముగా సంక్ర్ షణ, ప్రదా మన , 

అనిరుద ిఅను వాటి అభిమాని ద్ధవతలుగా సంబంధించి యుండుట వలన్ 

నియతిమధిగత్త- ఆయా వాచక్తి  నియమమును పంద్వన్టో్ల నిరూపించబడ్న్ద్వ 

ఈ శో్చక్మున్, వేద విరుదమిులుగా తోరన్టో్ల చెరర బడు “వాసుద్ధవాత్ సంక్ర్ షణో నామ జీవో 

జాయతే” మొదలైన్ వాక్ా ములు పాంచర్తప్తశాత్రసమాున్ కాన్ర డుట చేత ఆ శాత్రసమాు ప్రమాణముగా 

నెటో్ల సీి క్రించదగును” అను సంశ్యమున్కు సమాధ్యన్మును  ీ ధమాన్ ద్ధశికులు 

అనుప్గహింరరనాన రు. (ఈ విషయము వెనుక్ కూడ ప్రసా్యవింరబడ్న్ద్వ).  
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“వాసుద్ధవాత్ సంక్ర్ షణో వామ జీవో జాయతే” (“వాసుద్ధవుని నుండ్ సంక్ర్ షణుడను జీవుడు 

జనిమ ంరరవాన డు)”  అని నితాు డైన్ జీవుని ఉతర తినాి రంచర్తప్తము ప్రతిపాద్వంరను.  

“సంక్ర్ షణాత్ ప్రదా మన  సంజశం మన్ిః జాయతే” అని ఆ రంచర్తప్తమే సంక్ర్ షణుడను సంజశ క్లిగన్ 

జీవుని నుండ్ మన్సుయ  ఉతర న్న మగున్ని ప్రతిపాదన్ చేయును. అనిరుద ి అను సంజశ క్లిగన్ 

అహంకార్ తతాి ము ఆ మన్సుయ నుండ్ క్లుగన్ని కూడ అంద్ధ ప్రతిపాద్వంచబడ్న్ద్వ. ఈ మూడును 

వేదవిరుదమిులు. జీవాతమ  “నితోా  నితా్త నామ్” అని వేదమున్ నితుా డని చెరర బడ్న్ద్వ. మన్సుయ  

కూడ స్యతిాి కాహంకార్మునుండ్ క్లిగన్దని చెరర బడ్న్ద్వ. అహంకార్ము మహతతాాి ము నుండ్ 

క్లుగన్ని చెరర బడ్న్ద్వ. ఇటో్ల, ఈ మూడును వేద విరుదమిులు.  

ఇటో్ల వేద విరుదమిైన్ అర్ థములను ప్రతిపాదన్ చేయబడుట వలన్  

రంచర్తప్తము ప్రమాణము కాద 

అని సంద్ధహించిన్ అటిట సంద్ధహము అయుక్మాు 

ఏలన్న్గా జీవుడు, మన్సుయ , అహంకార్ము మొదలైన్ శ్బమాులు  పైన్ చెరర బడ్న్ వాక్ా ముల 

యంద 

భగవంతుడైన్ వాసుద్ధవుని 

సంక్ర్ షణ, ప్రదా మన , అనిరుద ి నామములను క్లిగన్ మూడు భగవదిూ ా హ రూరములనే 

ప్రతిపాద్వంరను.  

సంక్ర్ షణ, ప్రదా మన , అనిరుద ినామములతో 

జీవుడు, మన్సుయ , అహంకార్ములు ప్క్మముగా వాటి అభిమాని ద్ధవతలుగా సంబంధించి 

యుండుట వలన్ 

ఆ విధముగా ఈ వాకా్ ముల యంద సూచించబడ్న్ద్వ. క్నుక్, ఈ వాక్ా ముల యంద 

వేదవైరుదిా ము లేద. 

SLOKA-214: జీవోఽప్త్తనాదా ననిాః కతత ఇ  తదుతర  ా రక్షో న హీ టిః 

214. జీవోఽప్త్తనాదా ననిాః కతత ఇ  తదుతర  ా రక్షో న హీ టిః 

శహ్ి్ః ంత్కరషఖాద్వరా  కథమపి ంమనిే   జీవాద్వమాప్ే। 

ప్ౌతిః ంృషిటప్కమశచ  ంి యమనురఠిత ందా్వి రుద త్ న కలర ా   

తసాా ప్రౌ త్తా  మిథో వా న విమ రిమ తతాస్తనతా్తతర రా దృషేటిః।। 

అప్త- ఈ రంచర్తప్త శాత్రసమాున్ 
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జీవిః- జీవాతమ  

అనాదా న్ంతిః- ఉతర తి ాఅయిన్ను వినాశ్మైన్ను లేనిదని 

క్థిత ఇతి- “సహా నాద్వర్న్ంతశ్చ ” అని క్ంఠోక్మాుగా చెరర బడ్న్ కార్ణమున్ 

తదతర తి ారక్షిః- జీవునిక్త ఉతర తి ాగలద అని అంగీక్రింర రక్షము 

న్హీషటిః- రంచర్తప్త శాత్రస ాసమమ తము కాద 

సంక్ర్ షణాద్వ శ్బిాః- సంక్ర్ షణ, ప్రదా మన , అనిరుదిాద్వ శ్బమాులు  

క్థమపి- ఏ ప్రకార్మునైన్నూ 

జీవాద్వ మాప్తే- క్తవలము జీవుడు, మన్సుయ , అహంకార్ములంద 

న్ సమని్ యతి- అన్ి యింరటకు స్యధా ము కాద.  

ప్ౌతిః సృషిటప్క్మిః చ-ప్ుతి ప్రసిదమిైన్ ప్రక్ృతి, మహదహంకార్తద్వ సృషిటప్క్మము  

సి యమనురఠితిః- ఈ రంచర్తప్తమున్ంద్ధ క్ంఠోక్మాుగా ప్రతిపాద్వంచబడ్న్ద్వ.  

తది్వ రుదమి్- ఆ తతాి ప్క్మమున్కు విరుదమిైన్ అర్ థ తతాి మును 

న్ క్లర ా మ్- “వాసుద్ధవాత్ సంక్ర్ షణో నామ జీవో జాయతే” మొదలైన్ వాక్ా ములంద క్లర న్ 

చేయుట తగద. అట్ెనో్ 

తస్యమ త్- పైన్ చెరర బడ్న్ విధమున్ విరోధము లేని వివేచన్ము చేయుటవలన్ 

ఇహ- ఈ రంచర్తప్త తతాి మున్ంద 

తతంాప్త త్తతర రా్  దృషేటిః- ఆ పాంచర్తప్త త్తతర రా్ ము తెలియవరచ ట వలన్ 

ప్ుతా్త  మిథో వా- వేదమున్కు సంబంధించిన్ద్వ అయిన్నూ లేక్ తన్కు సంబంధించిన్ద్న్ను  

న్ విహతి- ఎచచ టనూ విరోధము లేద. ఉరప్క్మ, ఉరసంహార్తద్వ ఆరు త్తతర రా్ , లింగముల 

నిరూరణ వలన్ రంచర్తప్త త్తతర రా్ ము బాగుగా తెలియవరచ ట వలన్ ఎటిట విరోధమునూ లేద. 

ఈ రంచర్తప్త శాత్రసమాున్నే జీవాతమ  ఉతర తి ా అయిన్ను వినాశ్మైన్ను లేనిదని 

“సహా నాద్వర్న్ంతశ్చ ” అని క్ంఠోక్మాుగా చెరర బడ్న్ కార్ణమున్ జీవునిక్త ఉతర తి ా గలద అని 

అంగీక్రింర రక్షము 

రంచర్తప్త శాత్రసమాున్కునూ సమమ తము కాద. 

సంక్ర్ షణ, ప్రదా మన , అనిరుదిాద్వ శ్బమాులు ఏ ప్రకార్మునైన్నూ 

క్తవలము జీవుడు, మన్సుయ , అహంకార్ములంద 
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అని్ యింరటకు స్యధా ము కాద. ప్ుతి ప్రసిదమిైన్ ప్రక్ృతి, మహదహంకార్తద్వ సృషిటప్క్మము  

ఈ రంచర్తప్తమున్ంద్ధ క్ంఠోక్మాుగా ప్రతిపాద్వంచబడ్న్ద్వ.  

ఆ తతాి ప్క్మమున్కు విరుదమిైన్ అర్ థ తతాి మును “వాసుద్ధవాత్ సంక్ర్ షణో నామ జీవో జాయతే” 

మొదలైన్ వాక్ా ములంద క్లర న్ చేయుట తగద. క్నుక్, వెనుక్ శో్చక్మున్ చెరర బడ్న్ విధమున్ 

విరోధము లేని వివేచన్ము చేయుటవలన్ ఈ రంచర్తప్త తతాి మున్ంద 

తదనుగుణమైన్ త్తతర రా్ ము తెలియవరచ ట వలన్ వేదమున్కు సంబంధించిన్ద్వ అయిన్నూ 

లేక్ తన్కు (పాంచర్తప్తమున్కు) సంబంధించిన్ద్న్ను  

ఎటిట విరోధమునూ లేద. ఉరప్క్మ, ఉరసంహార్తద్వ ఆరు త్తతర రా్ , లింగముల సహాయమున్ 

రంచర్తప్త త్తతర రా్ ము న్ర్ థము చేసికనుట వలన్ అంద ఎటిట విరోధమునూ లేద అని 

సర షటమగురన్న ద్వ. 

SLOKA-215: సాత్తా  వైశేషిరశచ  ప్ు  రరిరఠితత్ ధరణ మైచౌ నా  తతాి   

215. సాత్తా  వైశేషిరశచ  ప్ు  రరిరఠితత్ ధరణ మైచౌ నా  తతాి   

తతిా్త చ్ఛరౌ తు ద్ధద  క్షరణక రురతాు క్తషాు ప్ుతా పేతౌ। 

వేదోరసాత రి విషీు ంణ ృ రదవితథత్ రత్చరాప్త్తఖా  తస్తనాే 

తతాి త్ ప్తయా నదాద త్ చరణమపి ంమత్ గృమయభేద్వద్వనీతా్త ।। 

స్యంఖా్య ిః- స్యంఖా్  తంప్త నిషాులు  

వైశేషికాశ్చ - వైశేషుకులును 

ప్ుతి రరిరఠితం ధర్మ మ్- వేదోక్మాైన్ విహిత్తనుషాాన్ము మఱియు నిషిదవిర్నిాద్వ ఆచ్ఛర్ములను 

ఐచా న్- అంగీక్రించెదరు.  

తతాి మ్ తు నైచా న్- ప్ుతాు క్మాైన్ ప్రమేయమును అంగీక్రించలేద 

బుద ిక్షరణక్ రురతి ఉక్తషాు- బౌద,ి జైన్, పాురత తంప్తములనైన్నూ  

తతిా్త చ్ఛర్మ- శాత్రసపా్రమేయము మఱియు అనుషాాన్ము అను రండును కూడ 

ప్ుతా పేతౌ- వేద విరుదమిే అగును 

వేదోరస్యక రి విషీుసమ ృతి వత్- వేదములకు ఉరబృంహణమై సంప్రతిరన్న మైన్ విషీుసమ ృతి యంద 

కూడ అట్ల ో

రంచర్తప్త్తఖా్  తంప్తే- రంచర్తప్తమను వైషవీతంప్తము న్ందనూ  



178 
 

తతాి మ్ చర్ణమపి- చిదచిదీశి్ ర్ రూరమైన్ తతాి మును అట్ల ో ధర్తమ చర్ణయూ అను ఇవి 

రండునూ  

అవితథమ్- రర్మార్థభూతమై 

ప్తయా ంత సిదమి్- వేదాంతవాక్ా ములకు సమమ తమైన్ద్ధ అగును 

గృహా  భేదాద్వ నీతా్త - సమాన్ముగా ప్ుతిమూలక్మైన్ను అశి్ లాయన్, ఆరసంాభ, బోధ్యయనాద్వ 

గృహా సూప్తముల యంద రర్సర ర్ ఆధిక్ా  - నాూ న్భ్వమున్న నూ ఎటో్ల సమాన్ముగా యుండుో 

అట్ల ో

సమమ్- ఏకాయన్ ప్ుతిమూలమైన్ రంచర్తప్త తంప్తము తతాి ము గురించియూ, ఆచర్ణము 

గురించియూ రండు విషయముల యందనూ వేద, వేదాంత సమమ తమైన్ద్వ. 

ఈ శో్చక్మున్, ఈ పాదమున్ ప్రసా్యవించబడ్న్ 8 అధిక్ర్ణముల రర్సర ర్ వైషమా ములను 

తెలుర రనాన రు. స్యంఖా్ , వైశేషిక్, నైయాయిక్ వర్ గముల వారు వేదోక్మాైన్ ఆచర్ణములను 

అంగీక్రించి, ప్రమేయములను మాప్తము వేదవిరుదమిుగా స్యధించెదరు. బౌదిాదలు 

ప్రమేయమును, ఆచ్ఛర్భ్గమును వేదమున్కు విరుదమిుగా చెప్పర దరు. పాంచర్తప్తమున్ వరచ  

కనిన  ఆచ్ఛర్భేదములు, గృహా సూప్తముల యంద అనిన యూ వేదమూలక్ములే అయిన్నూ అట్ల ో

రర్సర ర్ము భిన్న  ఆచ్ఛర్ములున్న టో్ల, ఇచచ టనూ వివిధ ఆచ్ఛర్ములున్న టో్ల 

తెలియ(జేయురనాన రు. 

స్యంఖా్  తంప్త నిషాులు  

వైశేషుకులును 

వేదోక్మాైన్ విహిత్తనుషాాన్ము మఱియు నిషిదవిర్నిాద్వ ఆచ్ఛర్ములను అంగీక్రించెదరు. కాని వారు 

ప్ుతాు క్మాైన్ ప్రమేయమును అంగీక్రించలేద. బౌద,ి జైన్, పాురత తంప్తముల యంద  

శాత్రసపా్రమేయము మఱియు అనుషాాన్ము అను రండును కూడ 

వేద విరుదమిే అగును.  

వేదములకు ఉరబృంహణమై సంప్రతిరన్న మైన్ విషీుసమ ృతి యంద కూడ అట్ల ో

రంచర్తప్తమను వైషవీతంప్తము న్ంద చిదచిదీశి్ ర్ రూరమైన్ తతాి మును అట్ల ో

ధర్తమ చర్ణయూ  కూడ రర్మార్థభూతమై 

వేదాంతవాకా్ ములకు సమమ తమైన్ద్ధ అగును. ప్ుతిమూలక్మైన్ను అశి్ లాయన్, ఆరసంాభ, 

బోధ్యయనాద్వ గృహా సూప్తముల యంద రర్సర ర్ ఆధిక్ా -నాూ న్భ్వముండ్న్నూ ఎటో్ల అవి 

సమాన్ ప్రతిరతి ాక్లిగ యుండుో అట్ల ోఏకాయన్ ప్ుతిమూలమైన్ రంచర్తప్త తంప్తము తతాి ము 

గురించియూ, ఆచర్ణము గురించియూ ఈ రండు విషయముల యందనూ వేద, వేదాంత 

సమమ తమై యుండును. 



179 
 

SLOKA-216: ంణ యానాే రత్చయజఞ  ముపుభిరపి నమసాత రమస్తనాేణ శూప్ద్ధ 

216. ంణ యానాే రత్చయజఞ  ముపుభిరపి నమసాత రమస్తనాేణ శూప్ద్ధ 

తప్త్తధీతత్ మవి త ృప్తర భృ రదమిబురా త్శ షసాా ధిరరిః। 

యోజా  దక్షోకరాలప్కమగ రభిగతా్త ద్వభేద్ధ తమక్త ా

ప్గామా త్ రశిి షిటస్థమప్రభృ వదఖిలత్ యుక్తతాిః ంత్కలయా ।। 

శూప్ద్ధ- చతుర్థవరీుడైన్ అధికారిక్త 

రంచ యజాశ ిః- ద్ధవ, పితృ, మనుషా , భూత, ప్బహమ యజశములన్బడు రంచమహాయజశములను 

న్మస్యక ర్మంప్తేణ- “ద్ధవేభాో  న్మిః”, “పితృభాో  న్మిః” అని చెరర బడు మంప్తములచేతనే 

చేయవలయున్ని 

మునిభిర్పి- సమ ృతికారులైన్ ఋషులచేత  

సమ రా్ ంతే- “న్మస్యక రేణ మంప్తేణ రంచ యజాశ న్ సమారయేత్” అను వచన్ముచేత 

ప్రతిపాద్వంచబడ్న్ద్వ. “ప్బాహమ ణైిః క్షప్తియైిః వైశైా ిః శూత్రద్శ్చ  క్ృతలక్షణైిః। అర్చ నీయశ్చ  రవా శ్చ  

నితా యుక్త ్ాా ిః సి క్ర్మ సు” అని పాంచర్తప్త శాత్రసమాున్ విధించబడ్న్ద్వ వేదమున్కు విరుదమిు 

కాదా! అందవలన్ రంచర్తప్తశాత్రసమాు వేదమున్కు ఎటో్ల అవిరుదమిగును! ఈ ప్రశ్న కు 

సమాధ్యన్ముగా పైన్ చెరర బడ్న్ సూక్త ావచిచ న్ద్వ. 

తప్త- శూప్దల విషయమున్ 

హవిషక ృత్ ప్రభృతి రదమ్- వేఱ్వి ఱైన్ యాగమును చేయు అర్థమున్ వరచ  “బహుయాజి” అను 

రదము 

అధీతమ్- “హవిషక ృత్ ఆధ్యనేతి శూప్దసా ” అను ప్ౌత సూప్తమున్ రఠితమైన్ద్వ. అందవలన్ 

ఇహాపి- రంచర్తప్తోక్మాైన్ క్ర్మ  విషయమున్ందను కూడ 

అసా - ఈ శూప్దవరీునిక్త 

అంశ్తిః- తన్ వరీుమున్కు ఉచితమైన్ కనిన  క్ర్మ ల అనుషాానాంశ్మున్ మాప్తము 

అధికార్ిః- యోగా త యుండును. కాని, అనిన  విషయముల యందనూ కాద.  

తదక్త-ా పాంచర్తప్తమున్ చెరర బడు 

అభిగతా్త ద్వ భేద్ధ- అభిగమన్ము, ఉపాదాన్ము, ఇజాా , సి్య ధ్యా యము, యోగము అను పాంచకాలిక్ 

ప్క్తయాక్లారవిషయమున్  
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దక్షోక్ ాకాలప్క్మగతిిః- దక్ష సమ ృతి యంద చెరర బడ్న్ అషట కాలిక్ ప్క్మమును పంద్వన్ క్ర్తమ నుషాాన్ 

రదతిియు 

యోజాా - వా వస్యథ రన్మున్కు యోగా మైన్ద్వ 

అఖిలమ్- ప్ౌత, స్యమ ర్,ా త్తంప్తిక్ములైన్ అనిన  క్ర్మ లును 

రశిి షిట సోమప్రభృతివత్- “అగీన  షోమీయమ్ రుమాలభేత” , దర్శ పూర్మీాస్యభా్ మ్ సి ర్ గకామో 

యజేత”, “సోమేన్ యజేత” మున్న గు వచన్ములయంద చెరర బడ్న్ రుప్దవా క్మైన్ను, పురోడాశ్ 

ప్దవా మైన్ను సోమర్స ప్దవా క్మైన్ను  

యుక్తతాిః- వాటిక్త ఉచితమైన్ కాల, ప్క్మ, యోగముల ఆల్లచన్ల వలన్ రర్సర ర్విరోధము లేక్ 

సంక్లయా  ప్గాహా మ్- క్ర్వాా తి ముతో అంగీక్రించ వలెను. 

చతుర్థవరీుడైన్ అధికారిక్త 

ద్ధవ, పితృ, మనుషా , భూత, ప్బహమ యజశములన్బడు రంచమహాయజశములను 

“ద్ధవేభాో  న్మిః”, “పితృభాో  న్మిః” అని చెరర బడు మంప్తములచేతనే చేయవలయున్ని 

సమ ృతికారులైన్ ఋషులచేత  

“న్మస్యక రేణ మంప్తేణ రంచ యజాశ న్ సమారయేత్” అను వచన్ముచేత ప్రతిపాద్వంచబడ్న్ద్వ. 

“ప్బాహమ ణైిః క్షప్తియైిః వైశైా ిః శూత్రద్శ్చ  క్ృతలక్షణైిః। అర్చ నీయశ్చ  రవా శ్చ  నితా యుక్త ్ాా ిః సి క్ర్మ సు” 

అని పాంచర్తప్త శాత్రసమాున్ విధించబడ్న్ద్వ క్నుక్ ఇటో్ల చెపుర ట వేదమున్కు విరుదమిు కాదా! 

అందవలన్ రంచర్తప్తశాత్రసమాు వేదమున్కు ఎటో్ల అవిరుదమిగును! అను ఈ ప్రశ్న కు 

సమాధ్యన్ముగా ఈ విధముగా పైన్ చెరర బడ్న్ద్వ. 

శూప్దల విషయమున్ వేఱ్వి ఱైన్ యాగమును చేయు అర్థమున్ వరచ  “బహుయాజి” అను రదము 

“హవిషక ృత్ ఆధ్యనేతి శూప్దసా ” అను ప్ౌత సూప్తమున్ రఠితమైన్ద్వ. అందవలన్ 

రంచర్తప్తోక్మాైన్ క్ర్మ  విషయమున్ందను కూడ 

ఈ శూప్దవరీునిక్త తన్ వర్మీున్కు ఉచితమైన్ కనిన  క్ర్మ ల అనుషాానాంశ్మున్ మాప్తము 

యోగా త యుండును. కాని, అనిన  విషయముల యందనూ కాద. పాంచర్తప్తమున్ చెరర బడు 

అభిగమన్ము, ఉపాదాన్ము, ఇజాా , సి్య ధ్యా యము, యోగము అను పాంచకాలిక్ 

ప్క్తయాక్లారవిషయమున్  

దక్ష సమ ృతి యంద చెరర బడ్న్ అషట కాలిక్ ప్క్మమును పంద్వన్ క్ర్తమ నుషాాన్ రదతిియు 

వా వస్యథ రన్మున్కు యోగా మైన్ద్వ 

ప్ౌత, స్యమ ర్,ా త్తంప్తిక్ములైన్ అనిన  క్ర్మ లును కూడ 
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“అగీన  షోమీయమ్ రుమాలభేత” , దర్శ పూర్మీాస్యభా్ మ్ సి ర్ గకామో యజేత”, “సోమేన్ యజేత” 

మున్న గు వచన్ములయంద చెరర బడ్న్ రుప్దవా క్మైన్ను, పురోడాశ్ ప్దవా క్మైన్ను, సోమర్స 

ప్దవా క్మైన్ను  

యుక్తతాిః- వాటిక్త ఉచితమైన్ కాల, ప్క్మ, యోగముల ఆల్లచనావిధ్యన్ముల వలన్ రర్సర ర్విరోధము 

లేక్ వాటిని  

క్ర్వాా తి నిషతాో అంగీక్రించ వలసి యుండును. 

SLOKA-217: జత్తవాచ్ఛరా శహ్ి్ః కి చిద్వ  న తథాఽఽచ్ఛరా ద్ధవో భవేత్తా  

217. జత్తవాచ్ఛరా శహ్ి్ః కి చిద్వ  న తథాఽఽచ్ఛరా ద్ధవో భవేతా్త  

దా్వ మాా ే తప్తర తీ ిః ంణ ృ షు పుయమిత్తలోక్షఖాత్ 

తప్తర వృేాిః। 

తది త్ సాా త్ సాతి త్తద్వవగ క వి యే రూఢిభత్గో న దోష్ట 

విప్పాద్ధరప్త శాస్తస్య ాదథ రపి హ్హుధ్య భ్యరత్తదౌ ప్రదద్వ ।। 

ఆచ్ఛరా్ శ్బిాః- “ఆచ్ఛరా్ ” అను ఈ శ్బమాు 

క్ి చిత్- ల్లక్వా వహార్ విషయమున్ 

జాత్తవితి- శిలుర ల జాతి విశేషమున్ ప్రయుక్మాైన్ద్వ 

ఇతి- అను కార్ణము వలన్ 

ఆచ్ఛరా్ ద్ధవో భవ ఇతా్త దాా మాన తే- ఆచ్ఛరుా లను ద్ధవునిగా పూజింరము అను వైద్వక్ ప్రయోగమున్ 

తథా- అట్ల ోలౌక్తక్ ప్రయోగమున్నూ ఎటోో అట్ల ో

న్ తప్తర తీతిిః- శిలిర జాతి యొక్క  అని్ యము క్లుగద. 

సమ ృతిషు- సమ ృతి ప్గంథముల యంద 

నియమిత్తత్- చెరర బడ్న్ 

లక్షణాత్- ఆచ్ఛరా్  లక్షణము వలన్  అన్గా “ఉరనీయ తు యచిా షా మ్ వేదమధా్య రయేత్ ది్వ జిః। 

సక్లర ం సర్హసా ం చ తమాచ్ఛరా్ ం ప్రచక్షతే।।”  

అని వచన్ములను అనుసరించి  

తప్తర వృతేిాః- ఆ ఆచ్ఛరా్  శ్బాార్ థనిర్యీము సిదమిగును 



182 
 

తది త్- అద్ధ విధముగా 

స్యతి త్తదౌ- పాంచర్తప్తము మొదలైన్ తంప్తముల యంద అధికారులను ప్రతిపాద్వంర 

ప్రక్ర్ణమున్ ప్రయుక్మాైన్ “ప్బాహమ ణ” మొదలైన్ శ్బమాులు ఔరచ్ఛరిక్ముగా సంభవింరను క్దా, 

అని ఇటో్ల సంద్ధహించిన్ 

అగతిక్ విషయే రూఢి భంగిః- ఎచచ ట రూఢి భంగము కాక్ అర్ థము కాదో ఆ విషయములంద 

రూఢి భంగిః- రూఢా ర్ థమును తా జించి, యౌగిక్మైన్ అర్ థమును సీి క్రించవలెను.  

న్ దోషిః- అద్వ దోషము కాద. ఈ పాంచర్తప్తమున్ కూడా విప్పులకు ఉన్న  అధికార్ వచన్మున్ 

రూఢిభంగము చెలదో.  

అప్త శాత్రర-ా ఈ రంచర్తప్త శాత్రసమాున్  

విప్పాద్ధిః- ప్బాహమ ణాదలకు 

 సిథతిర్పి- ఆ క్ర్తమ నుషాాన్మును చేయు విషయ వా వసథయు 

భ్ర్త్తదౌ- మహాభ్ర్తము మొదలైన్ వాటి యంద “రంచర్తప్త విధౌ విప్పాిః తసా  గేహే 

మహాతమ న్ిః” అని 

బహుధ్య ప్రసిదిా- అనేక్ రరా్త యములు ప్రసిదమిైన్ద్వ. 

“ఆచ్ఛరా్ ” అను ఈ శ్బమాు 

ల్లక్వా వహార్ విషయమున్ 

శిలుర ల జాతి విశేషమున్ కూడ ప్రయుక్మాైన్టో్ల చూరరనాన ము.  

అను కార్ణము వలన్ 

“ఆచ్ఛరా్ ద్ధవో భవ”  అని “ఆచ్ఛరుా లను ద్ధవునిగా పూజింరము” అను వైద్వక్ ప్రయోగమున్ లౌక్తక్ 

ప్రయోగమున్ ఎటోో అటో్ల ఇచచ ట శిలిర జాతి యొక్క  అన్ి యము రరిగణించర్తద. 

“ఆచ్ఛరా్ ” అను ఈ శ్బమాు 

ల్లక్వా వహార్ విషయమున్ 

శిలుర ల జాతి విశేషమున్ ప్రయుక్మాైన్ద్వ అను కార్ణము వలన్ “ఆచ్ఛరుా లను ద్ధవునిగా 

పూజింరము” అను వైద్వక్ ప్రయోగమున్ 

అట్ల ోలౌక్తక్ ప్రయోగమున్నూ ఎటోో అట్ల ోశిలిర జాతి యొక్క  అని్ యము క్లుగద. 

సమ ృతి ప్గంథముల యంద 
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చెరర బడ్న్ ఆచ్ఛరా్  లక్షణము వలన్  అన్గా “ఉరనీయ తు యచిా షా మ్ వేదమధా్య రయేత్ ది్వ జిః। 

సక్లర ం సర్హసా ం చ తమాచ్ఛరా్ ం ప్రచక్షతే।।”  

అని వచన్ములను అనుసరించి  

ఆ ఆచ్ఛరా్  శ్బాార్ థనిర్యీము సిదమిగును అద్ధ విధముగా 

పాంచర్తప్తము మొదలైన్ తంప్తముల యంద అధికారులను ప్రతిపాద్వంర ప్రక్ర్ణమున్ 

ప్రయుక్మాైన్ “ప్బాహమ ణ” మొదలైన్ శ్బమాులు ఔరచ్ఛరిక్ముగా సంభవింరను క్దా, అని ఇటో్ల 

సంద్ధహించిన్ 

ఎచచ ట రూఢి భంగము కాక్ విషయము అర్థము అవగతము కాక్ యుండుో ఆ విషయములంద 

మాప్తము 

రూఢా ర్థమును తా జించి, యౌగిక్మైన్ అర్ థమును సిీ క్రించవలెను.  

అద్వ దోషము కాద. కాని ఈ పాంచర్తప్తమున్ కూడా విప్పులకు ఉన్న  అధికార్ వచన్మున్ 

రూఢిభంగము చెలదో.  

ఈ రంచర్తప్త శాత్రసమాున్  

ప్బాహమ ణాదలకు 

ఆ క్ర్తమ నుషాాన్మును చెరర బడ్న్ విషయ వా వసథయే 

మహాభ్ర్తము మొదలైన్ వాటి యంద “రంచర్తప్త విధౌ విప్పాిః తసా  గేహే మహాతమ న్ిః” అని 

అనేక్ రరా్త యములు ప్రసిదమిైన్ద్వ. క్నుక్, స్యక్షాతాుగా భగవానాన ర్తయణునిచే ప్రస్యద్వంచబడ్న్ 

పాంచర్తప్త శాత్రసమాు ప్ుతివిరుదమిు కాక్ సంపూర్పీ్రమాణశాత్రసమాే అని సర షటమగురన్న ద్వ. 

ఇంతటితో ఉతర తాా సంభవాధిక్ర్ణము ముగిసిన్ద్వ 

SLOKA-218: యోగాిః సాత్ఖా వుా ద్వసాత్ కణచరదమనాదక్షపాద్వనుయాత్తిః 

218. యోగాిః సాత్ఖా వుా ద్వసాత్ కణచరదమనాదక్షపాద్వనుయాత్తిః 

బౌదో నాణ థేన ల్లరయతముషితధియో జైనభత్గాత్ తదుత్తథ ిః। 

రతాు ంసా్తనాే రశూనా  ప్రకటిత విమతౌ త్తదృశారషాుపుషాాిః 

ధి సాాంతాాులా తరాత గమశరణతయా సాకమదణ న్ కుదృగిభ ిః।। 

(ఈ శార్ణర్క్ శాత్రసమాున్) 

స్యంఖా్ వుా దాస్యత్- క్పిలమహరిష ఉరద్ధశించిన్ తంప్తమున్నుసరింరవారి నిర్తక్ర్ణము చేతను  
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యోగాిః- పాతంజలయోగ తంప్తనిషాులును 

క్ణచర్దమనాత్- వైశేషికులఖ్ండన్చేతను 

అశి్ పాదానుయాత్తిః- గౌతమనాా యశాత్రసమాును అనుసరింర త్తరిక కులునూ 

బౌదిోనామ థేన్- శాక్ా మతమును అనుసరింర వారి నిర్సన్ము వలన్ను 

ల్లకాయత ముషితధియిః- చ్ఛర్తి క్దర్శ న్ముచే అరహృతవివేకులును 

జైన్భంగాత్- జైన్మతము యొక్క  ఖ్ండన్ము వలన్ను 

తదత్తథ ిః- రర్సర ర్ విరుదిార్ థముల సమావేశ్ రూరమైన్ భేదాభేదవాదలైన్ భ్టట, మీమాంసకులును 

మొదలైన్ వారును 

రశూనామ్ రతుా ిః తంప్తే- పాురత్తగమమున్ 

ప్రక్టిత విహతౌ- వేదవిరుదమిగుట వలన్ దోషములు గోచరింరట చేతను 

త్తదృశ్ అరషుట  నిషాట ిః- అటిట తతాి మును అనుసరింర శాకాు లు మొదలైన్ వారును 

తతాులా  తర్తక గమ శ్ర్ణతయా - పాురతమున్కు సమాన్మైన్ తర్క మును దానిక్నుగుణమైన్ 

తంప్త్తదలను అనుసరింర కార్ణముగా 

కుదృగిభ సయ హ- ప్బహమ జాశ న్వాదలైన్ శ్ంక్ర్, భ్సక ర్, యాదవ ప్రకాశ్ మొదలైన్ వారి తంప్త 

నిషాులతో సహ 

అసిమ న్ పాద్ధ- అందరునూ ఈ రండవ అధ్యా యపు రండవ పాదమున్  

ధి సా్యిః- ఖ్ండ్ంచబడ్రి. అన్గా, ఆ యా మతములను నిర్సింరటచే వారిని కూడ 

నిర్సించిన్టయోిన్ద్వ. 

ఈ శో్చక్మున్ ఈ ప్బహమ సూప్తముల రండవ అధ్యా యము, రండవ పాదమున్ వివరించిబడ్న్ 

విషయములను సంప్గహముగా ీ ధమాన్ ద్ధశికులు అనుప్గహింరరవాన రు.  

ఈ శార్ణర్క్ శాత్రసమాున్ 

క్పిలమహరిష ఉరద్ధశించిన్ తంప్తమున్నుసరింరవారి యొక్క   నిర్తక్ర్ణము చేత వారును, 

పాతంజలయోగ తంప్తనిషాులును,  

వైశేషికులఖ్ండన్చేత వారును,  

గౌతమనాా యశాత్రసమాును అనుసరింర త్తరిక కులును, శాక్ా మతమును అనుసరింర వారి 

నిర్సన్ము వలన్ను వారును, 

చ్ఛర్తి క్దర్శ న్ముచే అరహృతవివేకులును, 
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జైన్మతము యొక్క  ఖ్ండన్ము వలన్ను రర్సర ర్ విరుదిార్ థముల సమావేశ్ రూరమైన్ 

భేదాభేదవాదలైన్ భ్టట, మీమాంసకులును మొదలైన్ వారును 

పాురత్తగమమున్ 

వేదవిరుదమిగుట వలన్ అంద దోషములు గోచరింరట చేత వారును, 

అటిట తతాి మును అనుసరింరచూ, ప్ుతులను అనుసరించని శాకాు లు మొదలైన్ వారును, 

పాురతమున్కు సమాన్మైన్ తర్క మును దానిక్నుగుణమైన్ తంప్త్తదలను అనుసరింర 

కార్ణముగా 

ప్బహమ జాశ న్వాదలైన్ శ్ంక్ర్, భ్సక ర్, యాదవ ప్రకాశ్ మొదలైన్ వారి తంప్త నిషాులతో సహ 

అందరునూ ఈ రండవ అధ్యా యపు రండవ పాదమున్  

ఖ్ండ్ంచబడ్రి. అన్గా, ఆ యా మతములను నిర్సింరటచే వారిని కూడ నిర్సించిన్టయోిన్ద్వ. 

SLOKA-219: పాద్ధఽదణ న్ రపిల్్థిః కణభుగనుగత్యరి ృద వైభ్యషిరదా్ ిః 

219. పాద్ధఽసిమ న్ కాపిలస్థిః క్ణభుగనుగత్యరి్ ృదవిైభ్షికాద్ా ిః 

యోగాచ్ఛర్తభిధ్యనైిః సుగతమతర్హిః శూనా్ వాద ప్రసక్త ్ిాః। 

అర్హత్ సిదిాన్భాక్త ్ిాః రురతి సమయస్యథ యిభిిః చోఽరరోధమ్ 

క్షిపిాా థో రంచర్తప్తం ప్ుతి రథమవదత్ రంచమామాన యదర్ణశ ।। 

అసిమ న్ పాద్ధ- ఈ రండవ అధ్యా యపు రండవపాదమున్  

రంచమామాన యదర్ణశ - “భ్ర్తిః రంచమోవేదిః” అని చెరర బడ్న్టో్ల రంచమవేదముగా ప్రసిద్వ ి

చెంద్వన్ మహాభ్ర్తమును ర్చించిన్ క్ృషదిీ్ పాయనులు 

కాపిలస్థిః- నిర్ణశి్ ర్స్యంఖా్ మును అవలంబించిన్ వారిచేతను 

క్ణభుగనుగత్యిః- క్ణాద మతమును ఆప్శ్యించిన్ వారిచేతనూ 

వృదవిైభ్షికాద్ా ిః- ప్పాచీనులు, అరి్త చీనులు అను రండు వైభ్షిక్ వర్ గముల వారి చేతను 

యోగాచ్ఛర్తభిధ్యనైిః- యోగాచ్ఛరులను బౌదిలును 

సుగతమతర్హిః శూనా్ వాద ప్రసక్త ్ిాః- బౌద ి మతము యొక్క  ర్హసా మైన్ సరి్ శూనా్  వాదమును 

ఆప్శ్యించిన్ మాధా మిక్ బౌదిల చేతను 

అర్హత్ సిదిాంత భక్త ్ిాః- జైన్సంప్రదాయమున్ ఆసకాులై దానిని అనుసరింర వారిచేతను 

రురతి సమయ స్యథ యిభిశ్చ - రురతి సి దిాంతనిషాులైన్ పాురతుల చేతను 



186 
 

ఉరరోధం- వేదమార్గమున్కు మఱియును వేదప్రమాణమున్కు సంభవింర విరోధమును  

క్షిపిాా - ర్చనానురరతా ధిక్ర్ణము మొదలుకని రురతా ధిక్ర్ణము వర్కు ఏడు అధిక్ర్ణముల 

నిర్సించి 

అథో- అన్ంతర్ము ఉతర తాా సంభవాధిక్ర్ణమున్  

రంచర్తప్తమ్- పాంచర్తప్త శాత్రసమాున్  

ప్ుతిరథం  అవదత్- ప్ుతి మార్గమును అనుసరింర విధమును సర షటరర్రట అయిన్ద్వ 

ఈ శో్చక్మున్, శార్ణర్క్శాత్రసమాున్ రండవ అధ్యా యపు రండవ పాదమున్ వివరించబడ్న్ 

విషయమును ీ ధమాన్ ద్ధశికులు మర్ల సర షటము చేయురనాన రు. అన్గా”ఈ పాదమున్ందన్న  

ఎనిమిద్వ అధిక్ర్ణములంద ఏడు అధిక్ర్ణములు స్యంఖా్య ద్వ మతముల నిర్తక్ర్ణకై 

అన్ి యించి, ఎనిమిదవ అధ్యా యమున్ పాంచర్తప్త్తగమ ప్పామాణా మును సూప్తకారులు 

 స్యథ పింరరనాన రు” అని సంక్షిరమాుగా అనుప్గహించబడ్న్ద్వ. 

ఈ రండవ అధ్యా యపు రండవపాదమున్  

“భ్ర్తిః రంచమోవేదిః” అని చెరర బడ్న్టో్ల రంచమవేదముగా ప్రసిద్వ ిచెంద్వన్ మహాభ్ర్తమును 

ర్చించిన్ క్ృషదిీ్ పాయనులు 

నిర్ణశి్ ర్స్యంఖా్ మును అవలంబించిన్ వారిచేతను, క్ణాద మతమును ఆప్శ్యించిన్ వారిచేతనూ, 

ప్పాచీనులు, అరి్త చీనులు అను రండు వైభ్షిక్ వర్ గముల వారి చేతను, 

యోగాచ్ఛరులను బౌదిలును 

బౌద ిమతము యొక్క  సరి్ శూనా్  వాదమును ఆప్శ్యించిన్ మాధా మిక్ బౌదిల చేతను 

జైన్సంప్రదాయమున్ ఆసకాులై దానిని అనుసరింర వారిచేతను 

రురతి సిదిాంతనిషాులైన్ పాురతుల చేతను వేదమార్గమున్కు మఱియును వేదప్రమాణమున్కు 

సంభవింర విరోధమును  

ర్చనానురరతా ధిక్ర్ణము మొదలుకని రురతా ధిక్ర్ణము వర్కు ఏడు అధిక్ర్ణముల 

నిర్సించి 

అన్ంతర్ము ఉతర తాా సంభవాధిక్ర్ణమున్  

పాంచర్తప్త శాత్రసమాున్  

ప్ుతి మార్గమును అనుసరింర విధమును సర షటరర్రట అయిన్ద్వ. 

ఇంతటితో ది్వ తీయాధా్య యము ది్వ తీయ పాదము ముగిసిన్ద్వ. 
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