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అధికరణ సారావళిిః 

 

చతురా్థధా్య యము-తృతీయపాదము(గతిపాదము) 

 

అవతారిక 

 

బ్రహోమ పాసకుడు తన  బ్పార్రధకర్మ ఫలాన్మభవానంతర్ము, తాన్మ శరీర్మున్మండి రయల్వవ డలు 

ఉబ్తార ంతి బ్కమము వెన్మక "ఉబ్తార ంతి పాదమన దివ తీయపాదమున చెపర రడినది. ఇక, 

గతిపాదమన్మ చెపర రడు తృతీయపాదమున, మూర్ధనా నాడి ద్యవ ర్థ రయల్వవ డల్న ముకపోరుషుడు 

అరిి ర్థదిమార్గమున నెట్లల బ్పయణించి పర్బ్రహ్మ మున్మ పంద్యనో వివరించరడురనన ది. ఈ 

అరిి ర్థదిమార్గము ఛందోగాా ది బ్ుతులయంద్య, భగవదీగతాది సమ ృతి, ఇతిహ్నసముల యందే కాక, 

తమిళవేదమని బ్పస్థదిధ చెందిన " తిరువాయ్మమ ళి" యంద్యన్మ స్థవ మి నమామ ళ్వవ ర్ విశదముగా 

వివరించి యునాన రు. ఈ వివర్ములనే "సూబ్తరూపమున " అరిి ర్థది" అన్మ ర్హ్సా  బ్గంథమున 

"పిళ్ళై  లోకాచారుా లవారు" కూడ కృప చేస్థ యునాన రు. ఇటిట మహ్తరో్మన "అరిి ర్థదిమార్గ" 

వివర్ములన్మ భగవబ్ద్యమాన్మజులు బ్రహ్మ సూబ్త భ్యషా మన తమ  "స్థ భాభ్యషా ము"న కటాక్షించగా, ఆ 

విశేషములు స్థశోలకరూపమున  వేద్యంతదేశ్చకులు తమ "అధికర్ణస్థర్థవళి" లో ఇచి ట్ మనకు  

అన్మబ్గహింరరనాన రు. 

 

500. నిర్గతా బ్రహ్మ ర్ంబ్ధ్యత్ తపనకర్మథాలంరా  నాడీ నిరదధమ్ 

500. నిర్గతా బ్రహ్మ ర్ంబ్ధ్యత్ తపనకర్మథాలంరా  నాడీ నిరదధమ్ 

బ్పతాు దా దే్దవ రృంద బ్పహిత రలిర్సౌ యేన యోగీ బ్పయాతి| 

మౌకందః స్థ ా పా ససౌ పర్మిహ్ మునినా పంచభిర్థయ ా యభేదః 

మోహాకూపార్పార్ం పుర్మభిగమయన్ ముక్త ిఘంటాపథోనః|| 

బ్రహ్మ ర్ంబ్ధ్యత్ నిర్గతా - ముకపోరుషుడు శ్చర్ముపై న్మండు బ్రహ్మ ర్ంబ్ధ్ము న్మండి రయల్వవ డల్న  
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అథ- అనంతర్ము 

 నాడీ నిరదధమ్- బ్రహ్మ నాడిక్త సంరంధించిన  

తపనకర్మ్- సూరా్ క్తర్ణమున్మ 

ఆలంరా - ఆలంరనముగా పంది 

బ్పతాు దా దాేవ రృంద బ్పహిత రల్ేః- ఎద్యరు వరి  అతివాహిక, దేవతా సమూహ్ములు 

సమరిర ంచిన ఉపహ్నర్ములన్మ పంది 

అసౌ యోగీ- ఉబ్తార ంతుడైన ఈ యోగ్న అనగా బ్రహోమ పాసకుడు  

యేన బ్పయతి- ఏ (అరిి ర్థది)మార్గములో ోవునో 

మౌకుందేః- ఆ మార్గమున ముకుంద్యడు ఆ ఉపాసకుని చేరుి కొన్మన్మ. 

మోహ్నకూపార్పార్ం- ఆ పర్మాతమ  ఈ అజాాన, అనా థాజాానముల అపార్సముబ్దప అవతల్ తీర్ము 

అనగా  

పర్మ్- ముక్త ోస్థసా్థనమన స్థ భావైకుంమమన్మ దివా నగర్మునకు 

నేః అభిగమయన్- మనలన్మ తోడ్కర ని ోయి  

అసౌ- ఈ అరిి ర్థది రూపమన  ముక్త ోఘంటాపథేః- మోక్ష్బ్పాపకమన ర్థజమార్గమున  

ఇహ్- ఈ అధ్యా యమున  

పర్మ్- ఇక న్మండి బ్పార్ంభమగురనన  తృతీయపాదమున  

మునినా- వాా సమహ్రిచిే 

పంచభిేః నాా యభేదైేః- ఐద్య అధికర్ణముల ద్యవ ర్థ  

స్థసా్థపా త- స్థద్యధ ంతీకరించరడురనన ది. 

ముకపోరుషుడు, శ్చర్ముపై న్మండు బ్రహ్మ ర్ంబ్ధ్ము న్మండి రయల్వవ డల్న అనంతర్ము 

 బ్రహ్మ నాడిక్త సంరంధించిన  

 సూరా్ క్తర్ణమున్మ ఆలంరనముగా పంది 

ఎద్యరు వరి  అతివాహిక, దేవతా సమూహ్ములు సమరిర ంచిన ఉపహ్నర్ములన్మ పంది 

ఉబ్తార ంతుడైన ఈ యోగ్న అనగా బ్రహోమ పాసకుడు  

ఏ (అరిి ర్థది)మార్గములో ోవునో ఆ మార్గమున ముకుంద్యడు మార్గదర్శ కుడై ఆ ఉపాసకుని 

చేరుి కొన్మన్మ. ఆ పర్మాతమ  ఈ అజాాన, అనా థాజాానముల అపార్సముబ్దప అవతల్ తీర్ము 
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అనగా ముక్త ో స్థసా్థనమన స్థ భావైకుంమమన్మ దివా నగర్మునకు ఈ అరిి ర్థది రూపమున్మ 

మోక్ష్బ్పాపకమున్మ నైన ర్థజమార్గమున తోడ్కర ని ోవు విధ్ము ఈ అధా్య యమున ఇక న్మండి 

బ్పార్ంభమగురనన  తృతీయపాదమున వాా సమహ్రి ిబ్పణీతమన 

ఐద్య అధికర్ణముల ద్యవ ర్థ  స్థద్యధ ంతీకరించరడురనన ది. 

మర్ణసమయమున, హ్ృదయమున్మండి రయల్వవ డలు బ్రహోమ పాసకుడు హ్ృతుర ండరీకమున 

న్మనన  పర్మాతమ  య్మకర  అన్మబ్గహ్ముతో మూర్ధనా నాడి ద్యవ ర్థ రయల్వవ డలురనాన డని 

దివ తీయపాదము నంద్య బ్పతిపాదింపరడినది. అట్లల ోవు మార్గవిశేషములు ఈ 

"అరిి ర్థదా ధికర్ణము"న్మండి  వివరించరడురనన వి.  

 

||అరిి ర్థదా ధికర్ణము||4-3-1|| 

 

||సూ.||అరిి ర్థదినా తబ్తర థిసః||4-3-1|| 

 

అరిి ర్థదినా- అరిి ర్థది మార్గముననే 

(విద్యవ న్- బ్రహోమ పాసకుడు 

గచు తి- ోవురనాన డు) 

తబ్తర థితేః- ద్యనికే బ్ుతులలో బ్పస్థదిధ యుండుట్ వలన 

 

బ్రహోమ పాసకులు అరిి ర్థదిమార్గముననే పర్మపదమునకేగుద్యరు. ఆ మార్గమే 

బ్రహ్మ బ్పాపిమోార్ గముగా బ్ుతుల యంద్య బ్పస్థదిధనందెన్మ. 

హ్ృతుర ండరీకమున వేంచేస్థ యునన  పర్మాతమ  కటాక్ష్మున, మూర్ధనా నాడి ద్యవ ర్థ రయల్వవ డల్న 

జీవులు అందరూ ఒకే మార్గమున పర్మపదమునకు ోవురనాన ర్థ లేక వేర్గవ రు మార్గములలో 

ోయెదర్థ అన్మ బ్పశన కు సమాధ్యనమీ అధికర్ణమున నీయరడురనన ది. 

 

పూర్వ పక్షము- 
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ఛందోగా్య పనిషత్ యంద్య, "అథ యద్య చైవాస్థమ న్ సవ యం కుర్వ ంతి యద్య చ న 

అరిి షమేవాభిసంభవంతి అరిి షోsహ్ేః అహ్న  అపూరా్ మాణపక్ష్ం అపూరా్ మాణ పక్షాత్ యన్ 

షడుదఙ్నన తి మాస్థంసో్థన్ మాస్వభా ేః సంవతస ర్ం సంవతస ర్థత్ ఆదితా ం ఆదితాా త్ చంబ్దమసం 

చంబ్దమసో విద్యా తం తత్ పరుషోsమానవేః స ఏనాన్ బ్రహ్మ  గమయతి ఏష దేవపథో బ్రహ్మ పథేః 

ఏతన బ్పతిపదా మానా ఇమం మానవమావర్ంో నావర్ంోత"(ఛం. 4-25-5) "ఈ బ్రహోమ పాసకులకు, 

అపర్బ్క్తయలన్మ పబ్తాద్యలు చేస్థనన్మ అథవా చేయకునన న్మ వీరు అరిి ర్థదిమార్గముననే 

ోవురనాన రు. 1. అగ్నన , 2. అహ్స్స , 3. ుక లపక్ష్ము         4. ఉతరో్థయణము,              5. 

సంవతస ర్ము  

6. సూరుా డు, 7. చంబ్ద్యడు,  

8. విద్యా త్ అన్మ వాటిని పందిన పిదప, ఆ విద్యా తుర రుషుడైన అమానవుడు వీరిని పర్బ్రహ్మ ముతో 

చేరుి న్మ. అట్లల వెళైి న వారు తిరిగ్న ర్థరు. అదియే దేవ మార్గము, బ్రహ్మ మార్గము" అని 

చెపర రడినది. 

ఆ ఉపనిషతోులోనే, "అథ ఏతైర్గవ ర్శ్చమ భిేః ఊర్ధవ మాబ్కమత"(8-6-5) అని సూరా్ క్తర్ణముల 

ఆలంరనముతో పైక్త ోవురనాన డని చెపర రడినది. 

 

ఇక కౌషీతకీ ఉపనిషత్ లో, " స ఏతం దేవయనం పంథానమాపదా  అగ్నన లోకం  ఆగచు తి స 

వాయులోకం, స వరుణలోకం, స ఆదితా లోకం, స ఇంబ్దలోకం, స బ్పజాపతిలోకం, స 

బ్రహ్మ లోకం"(1-29) అని బ్కమముగా అగ్నన లోకము, వాయులోకము, వరుణలోకము, ఆదితా లోకము, 

ఇంబ్దలోకము, బ్పజాపతిలోకముల ద్యవ ర్థ బ్రహ్మ లోకమున్మ చేరునని చెపర రడినది.  

 

ఇక, రృహ్ద్యర్ణా కమున, "య ఏవమేతదివ ద్యేః యే చేమే  అర్ణా్య  బ్శస్థద్యధ ం సతా ముపాసత, త 

అరిి షమభి సంభవంతి అరిి షోsహ్ేః అహ్న  ఆపూరా్ మాణపక్ష్ం, ఆపూరా్ మాణ పక్షాత్ యన్ 

షణామ స్థన్ ఉదదితా  ఏతి మాస్వభోా  దేవలోకం, దేవలోకాత్ ఆదితా ం, ఆదితాా త్ వైద్యా తం, 

వైద్యా తాత్ పరుషో మానసేః స ఏతా  బ్రహ్మ లోకాన్ గమయతి"(8-2-15) అని బ్రహ్నమ తమ కముగా తన 

ఆతమ న్మ ఉపాస్థంచినవారు బ్కమముగా 1. అగ్నన , 2. అహ్ము, 3. ుక లపక్ష్ము 

 4. ఉతరో్థయణము,  

5. దేవలోకము,  

6. ఆదితాు డు, 7. వైద్యా తుడు అని వాటి ద్యవ ర్థ బ్పయణించగా, వైద్యా తుడు బ్రహ్మ లోకమున్మ 

పందింరనని చెపర రడినది.  రృహ్ద్యర్ణా కముననే వేరొక సందరా్ మున వేరొక విధ్ముగా 

చెపర రడినది. (ఈ వివర్ములు తరువాతి అధికర్ణముల బ్పసో్థవించరడున్మ). ఇట్లల వేర్గవ రు బ్ుతి 

వాకా ములు వేర్గవ రు విధ్ములైన మార్గములన్మ బ్పసో్థవింరట్ చేత, ముముక్షువులు భినన , భినన  
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మార్గములలో బ్పయణించెదర్ని తెల్యురనన ది. కన్మక, అందరు బ్రహోమ పాసకులున్మ ఒకే 

అరిి ర్థది మార్గమున బ్పయణించి వెళై్ళ దర్ని చెపర ట్కు కుదర్ద్య. 

సిద్ధ ంతము- 

 

అనిన  ఉపనిషద్యవ కా ముల యంద్యన్మ "అరిి ర్థదిమార్గ" మొకర టే ముముక్షుమార్గముగా చెపర రడి 

యునన ది. అయిత, ఈ ఉపనిషద్యవ కా ములలో అరిి ర్థద్యలు కొనిన  చోట్ల కొనిన  వదల్వేయరడుట్, 

కొనిన  చోట్ల అధికముగా చెపర రడుట్ యునన పడు, వెన్మక "గుణోపసంహ్నర్పాదము" న 

చెపర రడినట్లల, అధికముగా చెపర రడిన విషయములన్మ చెపర కుండా వదల్వేస్థన వాకా ములతో 

చేరుి కొని చెపర కొన వలస్థ యుండున్మ. ఇట్లల అనిన  ఉపనిషద్యవ కా ములలో చెపర రడిన 

అరిి ర్థదిమార్గమునే ముముక్షుమార్గముగా బ్గహించవలస్థ యుండున్మ. 

అనగా, అనిన  ఉపనిషచాు ఖ్లున్మ, బ్రహోమ పాసకునకు, అరిి ర్థదిమార్గమునే అనగా, ముఖా్ ముగా, 

అగ్నన , వాయువు, ఆదితుా డు, చంబ్ద్యడు, విద్యా త్, బ్పజాపతి ఇతాా ది అతివాహ్కులన్మ 

ఉలేలఖంచినవి. ఇంద్య కొనిన  శాఖ్లలో కొంతమంది అతివాహికులన్మ అధికముగా చెపర ట్యూ, 

కొనిన టి యంద్య కొందమంది అతివాహ్కులన్మ వదల్వేయుట్యు జరిగ్ననది. కాని, మొతమోు మీద, 

అనిన  శాఖ్ల యంద్యన్మ అరిి ర్థది లక్ష్ణములు స్థమానా మే కావున, ఈ అనిన  శాఖ్ల 

అభిబ్పాయమునన్మ, అరిి ర్థది మార్గముననే బ్రహోమ పాసకుడు బ్పయణించి 

పర్బ్రహ్మ బ్పాపినోంద్యనని సర షటము. ఇక, ఈ అరిి ర్థది మార్గమున అతివాహ్కుల బ్కమమున్మ ఎట్లల 

చేరుి కొని బ్గహించవల్వనో ఇక ముంద్య తెల్య జేయరడురనన ది. 

501. శాఖాభేద్దషు భినాయ ం గతిముపనిషదోsధీయస తన్మమ ముక్షః 

501. శాఖాభేద్దషు భినాయ ం గతిముపనిషదోsధీయస తన్మమ ముక్షః 

విద్ా వైషమా  నీతాా  గతిర్పి విషమా నవా వాారిి ర్థద్దః| 

నైతత్ సర్వ బ్త తైస్ఃి ఇహ్ తదిదమితి బ్పతా భిజా్ఞన సిద్ధధ  

భాషా ం నా్య నాధికతవ  బ్పభృతి నిఖిలమపా బ్త సిద్ధ  విరుదధమ్|| 

మూర్ధనా  నాడి న్మండి, భగవదన్మబ్గహ్మున, రయల్వవ డలు బ్రహోమ పాసకుడు ఏ మార్గమున ోయి 

పర్మాతమ న్మ చేరునన్మనది ఈ స్థశోలకమున నిశి యించరడురనన ది. అందరు బ్రహోమ పాసకులున్మ 

అరిి ర్థది మార్గముననే ోవుద్యర్థ లేక వేర్గవ రు ఉపాసకులకు వేర్గవ రు మార్గములుండునా అన్మ 

విషయము చరిి ంరడి, అందరు బ్రహోమ పాసకులున్మ అరిి ర్థదిమార్గముననే బ్పయణించి 

పర్మపదమున్మ చేరెదర్ని ఈ స్థశోలకమున స్థద్యధ ంతీకరించరడురనన ది. 

ఉపనిషదేః- ఉపనిషతోులు 

శాఖాభేదేషు- వేర్గవ రుగా న్మనన  అనేక శాఖ్ల యంద్య,   
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గతిమ్- బ్రహోమ పాసకుడు పర్మాతమ న్మ చేరు మార్గమున్మ  

భినాన మ్- పర్సర ర్ము, అధిక-నా్మ నతా భేదములునన  విషయములన్మట్టంక్తంచి వివిధ్ములుగా 

 అధీయత- విధింరరనన వి. 

తత్- తతార ర్ణముగా 

ముముక్షేః- బ్రహోమ పాసకునిక్త 

విద్యా వైషమా  నీతాా - బ్రహ్మ విదా లలో  ఒకే విదా కు సంరంధించి, ఉపాసనావిధ్యనములంద్య 

భేదములునన ట్లల 

గతిర్పి- ఈ అరిి ర్థదిమార్గ విషయమున కూడ  

విషమా- పర్సర ర్ భేదములతో కానర డున్మ. 

అతేః- అంద్యవలన  

అరిి ర్థదేేః- అరిి ర్థది మార్గముననే 

వా వసా్థ- ఏకరూపముగా అందరు బ్రహోమ పాసకులున్మ బ్పయణించెదర్న్మ నియమము 

న- లేద్య.  

ఏతత్ న- అని ఇట్లల సందేహింరట్ అయుకమోు. 

ఇహ్- ఈ అరిి ర్థదిగతి విషయమున  

సర్వ బ్త- అనిన  శాఖ్ల యంద్యన్మ 

 తైస్ేోః- అగ్నన , వాయు, ఆదితా , చంబ్ద, విద్యా త్ ఇతాా ద్యలు చెపర రడుట్చే 

తదిదమితి- అదే అరిి ర్థదిమార్గము ఈ మార్గమని   

బ్పతా భిజాాన స్థద్ధధ - ఈ లక్ష్ణములచే స్థదధమ తెల్యవరి  

నా్మ నాధికతవ  బ్పభృతి- కొనిన  చోట్ల కొనిన ంటిని వదల్ వేయుట్యు  కొనిన  చోట్ల కొనిన  

చేరి్ రడుట్యు   

నిఖలమపి- ఇటిటవి అనిన యూ 

అబ్త స్థద్యధ  విరుదధమ్ భ్యషా మ్- ఇచి ట్ నాా య స్థదధమన అరిి ర్థది మార్గమునకు విర్గధ్ములేనట్లల 

బ్గహిచనగున్మ.అనగా, వెన్మక " గుణోపసంహ్నర్పాదమున, ఒక ఉపనిషద్యవ కా మున ఒక బ్రహ్మ విదా కు 

సంరంధించిన  గుణములు అధికముగా చెపర రడి, వేరొకద్యనిలో అదే విదా కు సంరంధించి 

గుణములు వదల్వేయరడినపడు, అధికముగా చెపర రడినవి, వదల్వేయరడిన వాటితో కల్పి 
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చెపర కొనవల్వనని నిషర రింిచరడినటేల, ఇచి ట్ కూడ, అరిి ర్థదిమార్గమున,  ఆయ 

అతివాహికులన్మ చేరుి కొని చెపర కొనవల్వనని భ్యవము. 

"ఉపనిషతోులు వేర్గవ రుగా న్మనన  అనేక శాఖ్ల యంద్య,   బ్రహోమ పాసకుడు పర్మాతమ న్మ చేరు 

మార్గమున్మ  

పర్సర ర్ము, అధిక-నా్మ నతా భేదములునన  విషయములన్మట్టంక్తంచి వివిధ్ములుగా 

విధింరరనన వి. 

తతార ర్ణముగా బ్రహోమ పాసకునిక్త బ్రహ్మ విదా లలో  ఒకే విదా కు సంరంధించి, 

ఉపాసనావిధ్యనములంద్య భేదములునన ట్లల 

ఈ అరిి ర్థదిమార్గ విషయమున కూడ ఆయ ఉపనిషతోులలో న్మట్టంక్తంచరడిన వివర్ములు 

పర్సర ర్ భేదములతో కానర డున్మ. 

అంద్యవలన అరిి ర్థది మార్గముననే 

ఏకరూపముగా అందరు బ్రహోమ పాసకులున్మ బ్పయణించెదర్న్మ నియమము లేద్య", 

అని ఇట్లల భ్యవింరట్ అన్మచితము. ఈ అరిి ర్థదిగతి విషయమున  

అనిన  శాఖ్ల యంద్యన్మ 

 అగ్నన , వాయు, ఆదితా , చంబ్ద, విద్యా త్ ఇతాా ద్యలు చెపర రడుట్చే అదే అరిి ర్థదిమార్గము ఈ 

మార్గమని   

" బ్పతా భిజ"ా లక్ష్ణములచే స్థదధమ తెల్యవరి రనన ది.  

కొనిన  చోట్ల కొనిన ంటిని వదల్ వేయుట్యు  కొనిన  చోట్ల కొనిన  చేరి్ రడుట్యు  ఇటిటవి అనిన యూ 

ఇచి ట్ నాా య స్థదధమన అరిి ర్థది మార్గమునకు విర్గధ్ములేనట్లల బ్గహిచనగున్మ.అనగా, వెన్మక  

"గుణోపసంహ్నర్పాదమున, ఒక ఉపనిషద్యవ కా మున ఒక బ్రహ్మ విదా కు సంరంధించిన  గుణములు 

అధికముగా చెపర రడి, వేరొకద్యనిలో అదే విదా కు సంరంధించి గుణములు వదల్వేయరడినపడు, 

అధికముగా చెపర రడినవి, వదల్వేయరడిన వాటితో కల్పి చెపర కొనవల్వనని నిషర రింిచరడినటేల, 

ఇచి ట్ కూడ, కొనిన  బ్ుతులలో అరిి ర్థదిమార్గమున,  కొందరి అతివాహికులు 

వదల్వేయరడినపడు, ఆయ అతివాహికులన్మ యుకయోుకమోుగా చేరిు కొని చెపర కొనవల్వనని 

భ్యవము. 

అనిన  ఉపనిషచాు ఖ్లంద్యన్మ బ్రహోమ పాసకునిక్త అరిి ర్థదిమార్గమున ముఖా్ ముగా, 

అతివాహికులైన అగ్నన , వాయు, ఆదితా , చంబ్ద, విద్యా త్ ఇతాా ద్యలు ఉలేలఖంచరడినవి. కొనిన  

శాఖ్ల యంద్య కొంతమంది అతివాహికులన్మ అధికముగా చేరుి ట్యు, లేద్య  కొనిన  శాఖ్ల 

యంద్య కొంతమందిని విడచివేయుట్యున్మ జరిగ్ననది. కాని, మొతమోు అనిన  శాఖ్ల యంద్యన్మ 
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అరిి ర్థది లక్ష్ణముల గురోు తపర క యుండున్మ. అంద్యవలన, ఈ అనిన  శాఖ్ల 

అభిబ్పాయమునన్మ అరిి ర్థది మార్గముననే బ్రహోమ పాసకుడు పర్బ్రహ్మ మున్మ చేరునని 

నిర్ణయించ వల్వన్మ. 

502. చైదా్ దీనామయోధా్య సాిర్ చర్ జన్మషం పుండరీకాదికానామ్ 

502. చైదా్ దీనామయోధా్య సాిర్ చర్ జన్మషం పుండరీకాదికానామ్ 

భీషమ దీనాముపాసిబి్కమభవ విభవవా్య హ్ లోక స్థసాితానామ్| 

ధ్యబ్ూణం తతుు తానాం అధికృతివిగమే బ్రహ్మ  సంబ్ేపు తామపి 

అనా్య షం బ్పసాితిః ా శితపృథుమతిభిః చంతనీయా యథార్హమ్|| 

చైదా్య దీనామ్- శ్చుపాలాద్యలు 

అయోధ్యా స్థరా్ చర్ జన్మషం- అయోధా్  యందల్ స్థసా్థవర్, జంగమాతమ కమన సమస ో బ్పాణులున్మ 

పండరీకాదికానామ్- భక ోపండరీకాద్యలున్మ 

భీషమ దీనామ్- భీషమ ద్యలున్మ 

ఉపాస్థబో్కమభవ విభవవా్య హ్ లోక స్థస్థతాానామ్- "విభవార్ి నాత్ వా్య హ్నర్ి నం బ్పాపా  వా్య హ్నర్ి నాత్ 

పర్ంబ్రహ్మ  వాస్దేవాఖా్ మ్ సూక్ష్మ మ్ బ్పాపా త ఇతి వదంతి" అని పాంచర్థబ్తాధికర్ణ భ్యషా మున 

చెపర రడిన విధ్ముగా ఉపాసనాబ్కమముచే ఇవి సంభవింరనని విభవ, వా్య హ్ లోకములంద్య 

ఎవరుండిర్గ వారిక్తనీ 

ధ్యబ్త్పణాం- ఒకొర కర  కలర మున సృషిట యంద్య వేర్గవ రుగా ఆవిరా్ వించిన చతురుమ ఖాద్యలకు,  

తతుస తానాం- వారి పబ్తులైన పలసోా , నార్ద్యద్యలకున్మ అధికృతివిగమే- వారి వారి 

అధికార్కాలావస్థనమున బ్రహ్మ  సంబ్పేపస తామ్ 

అనాే షం అపి- బ్రహ్మ మున్మ పందవల్వనన్మ ఆశ కల ఇంబ్ద్యద్యలకు కూడ  

స్థబ్పస్థతాిేః- పర్థణములంద్య బ్పస్థదధమన ఆయ సర్ణియు శ్చతపృథుమతిభిేః- నిశ్చతమన 

మహ్నబుదిధ కల విద్యవ ంస్లచే యథార్హమ్- యోగా మన రీతిలో  

చింతనీయమ్- విచార్ణీయము. 

వెన్మక స్థశోలకమున,  స్థమానా ముగా, బ్రహోమ పాసకులకు అరిి ర్థది మార్గము చెపర రడినది. కాని, 

విశేషపరిస్థతాులలో పర్మేశవ ర్థన్మబ్గహ్ముచే విశేషగమనము సంభవించవరి న్మ. ద్యనిని 

నిర్థకరించ జాలము. అటిట విశేష పరిస్థతాుల యంద్య, కొంతమంది బ్రహోమ పాసకులకు విశేషముగా 

బ్రహ్మ బ్పాపి ోనంద్యట్కు కూడ బ్పమాణములు కలవు. వాటి వలన, పైన చెపర రడిన అరిి ర్థదిగమన 

వివర్ములు నిర్స్థంచరడుట్ లేద్య. అనగా, ఈ అరిి ర్థదిగమనమున్మ, ఇతర్ విశేష గమనములున్మ 

కూడ ఒకద్యనిచే నింకొకటి పర్సర ర్ము బ్దధించరడవు. అనగా, రెండున్మ సంభవమేనని అర్మాు. 



15 
 

శ్చుపాలాద్యలకున్మ, అయోధా్  యందల్ స్థసా్థవర్, జంగమాతమ కమన సమస ో బ్పాణులకున్మ, భక ో

పండరీకాద్యలకున్మ,  భీషమ ద్యలకున్మ, "విభవార్ి నాత్ వా్య హ్నర్ి నం బ్పాపా  వా్య హ్నర్ి నాత్ 

పర్ంబ్రహ్మ  వాస్దేవాఖా్ మ్ సూక్ష్మ మ్ బ్పాపా త ఇతి వదంతి" అని పాంచర్థబ్తాధికర్ణ భ్యషా మున 

చెపర రడిన విధ్ముగా ఉపాసనాబ్కమముచే మోక్ష్ము సంభవింరనని విభవ, వా్య హ్ లోకములంద్య 

ఎవరుండిర్గ వారిక్తని, 

ఒకొర కర  కలర మున సృషిట యంద్య వేర్గవ రుగా ఆవిరా్ వించిన చతురుమ ఖాద్యలకున్మ, వారి పబ్తులైన 

పలసోా , నార్ద్యద్యలకున్మ వారి వారి అధికార్ కాలావస్థనమున బ్రహ్మ మున్మ పందవల్వనన్మ ఆశ 

కల ఇంబ్ద్యద్యలకున్మ కూడ  

పర్థణములంద్య బ్పస్థదధమన ఆయ సర్ణియు నిశ్చతమన మహ్నబుదిధ కల విద్యవ ంస్లచే 

యోగా మన రీతిలో వివరించరడినది. అనగా, ఇటిట విశేష పరిస్థతాులలో అటిటవారు మోక్ష్మంద్య 

విధ్యనము, పైన వివరించరడిన అరిి ర్థదిగతి కనన  భినన ము కావరి న్మ, అయినన్మ, 

స్థమానా ముగా బ్రహోమ పాసకులు అరిి ర్థది మార్గముననే బ్పయణించి పర్మపదబ్పాపి ో

నందెదర్న్మట్లో సందేహ్ము లేద్య. 

ఇంతటితో "అరిి ర్థదా ధికర్ణము" ముగ్నస్థనది. 

||వాయవ ధికర్ణము||4-3-2|| 

 

||సూ.||వాయుమబే్దదవిశేషవిశేషభాా మ్||4-3-2|| 

 

అవిశేష విశేషభా్య మ్- స్థమానా ముగన్మ, విశేషముగన్మ చెపిర  యుండుట్ వలన 

(బ్రహోమ పాసకులు) 

అబా్దత్- సంవతస ర్మున్మ పందిన తరువాత 

వాయుమ్- వాయువున్మ 

(అభిసంభవంతి- పంద్యరనాన రు) 

 

"మాస్వభోా  దేవలోకమ్" అన్మ తావున, "దేవలోక శరమాు" స్థమానా నిర్గశాముచే వాయువున్మ 

తెలుర ట్చేతన్మ, "స వాయుమభిగచు ంతి" అన్మ చోట్ వాయుశరమాు విశేషనిర్గశాముచే వాయువునే 

తెలుర ట్చేతన్మ, దేవలోక, వాయుశరమాులు స్థమానా విశేషనిర్గశాములచే వాయువునే చెపర రనన వి. 

కన్మక, ముకపోరుషుడు సంవతస ర్మున్మ పందిన తరువాత వాయువున్మ పంద్యరనాన డు.  
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సంశయము- 

 

అరిి ర్థది గతిని చెపర నపడు, ఛందోగా్య పనిషత్ యంద్య సంవతస ర్ము తరువాత "ఆదితాు డు"న్మ, 

రృహ్ద్యర్ణా కమున "దేవలోకము" న్మ చెపర రడురనన ది. ఛందోగా్య పనిషత్ లో మాసమునకు, 

ఆదితాు నిక్త మధా్  సంవతస ర్ము చెపర రడురనన ది.(ఛం. 4-15-5). రృహ్ద్యర్ణా కమున, 

మాసమునకు, ఆదితాు నిక్త మధా్  దేవలోకము చెపర రడురనన ది.(రృ. 8-2-15). అటేల 

రృహ్ద్యర్ణా కమున వాయువు తరువాత ఆదితుా డు చెపర రడెన్మ.  ఛందోగా మున, అరిి స్స , 

అహ్స్స , ుక లపక్ష్ము, ఉతరో్థయణము అన్మ బ్కమమున చెపర రడినది. ఉతరో్థయణము తరువాత 

సంవతస ర్మే కన్మక, అచి ట్ సంవతస ర్మునే చేరిు కొని, తదనంతర్ము దేవలోకమున్మ 

చేరుి కొనవల్వనని తెల్యురనన ది. కౌషీతకీ ఉపనిషతోులో, "అగ్నన "క్త తరువాత "వాయువు" 

చెపర రడురనన ది. ఇట్లల సంవతస ర్మునకున్మ, ఆదితాు నకున్మ మధా్  చెపర రడు ఈ 

దేవలోకమున్మ, వాయువున్మ, ఒకర టియ లేక వేర్గవ రనవా అన్మ సందేహ్మునకు ఈ అధికర్ణమున 

సమాధ్యనమీయరడురనన ది.  

 

పూర్వ పక్షము- 

 

పైన చెపర రడిన ఉపనిషతోులలో, ఛందోగా మున, "సంవతస ర్థత్ ఆదితా మ్" అని సంవతస ర్ము 

తరువాత ఆదితాు డు చెపర రడెన్మ.  రృహ్ద్యర్ణా కములో వాయువుక్త తరువాత ఆదితాు డు 

పందరడురనన ట్లల("తన స ఊర్ధవ మాబ్కమత స ఆదితా మాగచు తి") తెల్యురనన ది. అటేల 

రృహ్ద్యర్ణా కము యందే "దేవలోకాత్ ఆదితా ం" అని దేవలోకము తరువాత ఆదితాు ని 

పంద్యరనన ట్లల తెల్యురనన ది.  ఈ విధ్ముగా వాయు, దేవలోకములన్మ రెండింటినీ  

ఆదితాు నిక్త ముంద్య చెపిర  యుండుట్ వలన, ఒక ద్యనిని ముంద్యగన్మ, ఒకద్యనిని తరువాతన్మ 

చెపర ట్ కుదర్ద్య. కన్మక, సంవతస ర్మునకు తరువాత బ్రహ్మ జాాని దేవలోక, వాయువులలో ఏదియో 

ఒక ద్యనినే తన ఇషటబ్పకార్ము పంది తదనంతర్ము ముముక్షువు ఆదితుా ని చేరురనన ట్లల 

బ్గహించవల్వన్మ. 

సిద్ధ ంతము- 

 

బ్రహ్మ జాాని సంవతస ర్ము తరువాత వాయువున్మ పంది, తదనంతర్ము ఆదితాు ని పంద్యనని 

బ్గహించవల్వన్మ. ఏలననగా, "దేవానాం లోకేః" అన్మ వుా తర తి ోవలన దేవలోక శరమాు స్థమానా ముగా 

వాయువునే చెపర న్మ. "స వాయుమాగచు తి" అని రృహ్ద్యర్ణా కవాకా ము ముఖా్ ముగా రూఢిచే 

వాయువు అన్మ అర్మాున్మ చెపర రనన ది. కౌషీతకీ ఉపనిషతోులో "వాయులోకమ్" అన్మనది 
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"వాయువనరడు లోకము" అన్మ విబ్గహ్వాకా మునన్మసరించి వాయువునే చెపర రనన ది. ఇట్లల, 

"దేవలోక" శరమాు వలనన్మ, "వాయు" శరమాు వలనన్మ బ్కమముగా స్థమానా ముగన్మ, విశేషముగన్మ 

కూడ "వాయువు" అనియే చెపర రనన వి. కన్మక, "సంవతస ర్ము" పిదప, వాయువున్మ, 

తదనంతర్ము ఆదితాు ని  అరిి ర్థదిమార్గమున బ్కమముగా చెపర కొనవలస్థ యుండున్మ. "యోయం 

పవత ఏష దేవానాం గృహ్నేః" (జైమినీయ ఉపనిషబ్దా్య హ్మ ణము 3-1)వీచెడు గాల్ దేవతలకు 

స్థసా్థనమగునని చెపర రడుట్ వలన  "వాయువు" దేవతలకు స్థసా్థనమన్మ విషయము 

సర షటమగురనన ది. కన్మక, దేవలోకము, వాయువు ఒకర టియే ననియు, అరిి ర్థదిమార్గమున, 

సంవతస ర్ము తరువాత, జీవుడు వాయువున్మ, తదనంతర్ము ఆదితాు నీ చేరుననియు 

బ్గహించవల్వన్మ. 

503. సంబ్ోోి ద్దవలోకో మరుదపి చ సమం వతు ర్థదితా మధా్య  

503. సంబ్ోోి ద్దవలోకో మరుదపి చ సమం వతు ర్థదితా మధ్యా  

నైకతవ ం రూఢిబేద్త్ తత ఇహ్ తు తయోః తులా  భావాదివ కలర ః| 

మైవం యోsయం బ్పసిదధః పవత ఇహ్ మరుదే్దవతానాం గృహ్తవ మ్ 

తస్యా కంి ధ్యర్కతావ తిత ఉచతమిదం నిరివ కలర ం తదకా మ్|| 

అరిి ర్థదిమార్గము ఒకర టియేనని నిశి యము చేయు చింతనాబ్కమములో, సంవతస ర్ము మరియు 

ఆదితాు ల మధా్  వేర్గవ రు చోట్ల వేర్గవ రుగా చెపర రడిన వాయువు మరియు దేవలోకము అన్మ వాటి 

యంద్య భేదమున్మ అంగీకరించి ముకోుడు అనియమముగా (అనగా తన ఇచి  వచిి నట్లలగా) 

వాయువున్మ కాని దేవలోకమున్మ కాని చేర్వరి నా యన్మ సంశయము వచిి నపడు ఈ రెండున్మ 

భినన ము కాద్య ఒకర టియే అని ఈ స్థశోలకమున నిషర రింిచరడురనన ది. 

వతస ర్థదితా మధా్య - సంవతస ర్ము మరియు ఆదితుా ల మధా్  

దేవలోకేః- దేవలోకమన్మనది 

మరుదపి చ- వాయువన్మనదియు 

సమమ్- సమానముగా ఒకే స్థసా్థనమన భ్యవముచే 

సంబ్పాపేోః- బ్ుతి యంద్య చెపర రడినది. ఒక బ్ుతి వాకా మున సంవతస ర్, ఆదితాు ల మధా్  

దేవలోకము చెపర రడినది. వేరొక బ్ుతి వాకా మున అదే స్థసా్థనమున వాయువునన ట్లల చెపర రడినది.  

రూఢిబేద్యత్- ఈ రెండు శరమాులున్మ బ్పతా క, బ్పతా కములైన అర్మాులు రూఢచే కల్గ యుండుట్ 

వలన తయోేః- ఆ రెండు పద్యర్మాుల అర్మాులంద్య   

ఏకతవ మ్ న- ఏకతవ ము చెపర  జాలము. అనగా అవి రెండున్మ భినన ములని భ్యవము. ఆ కార్ణము 

వలన  
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ఇహ్- ఈ అతివాహ్కుల యంద్య 

తులా  భ్యవాత్- రూఢా ర్ధ విశేషము వలన 

వికలర ేః- కొంతమంది బ్రహోమ పాసకులు దేవలోకమున్మ, మరికొందరు వాయువున్మ చేరు వికలర ము 

సంభవింరనని ఇట్లల 

మవం- సందేహించిన అది అయుకమోు. 

ఇహ్- ఈ లోకమున 

యోsయం బ్పస్థదధేః మరుత్ పవత- ఏ సర్వ జనవిదితమన వాయువు వీరరనన దియో  

తసా - ఆ వాయువునకే 

ధ్యర్కతావ త్- సవ ర్థగది లోకముల విషయమున ధ్యర్కతవ ముండుట్ వలన   దేవతానాం గృహ్తవ మ్ 

ఉకంో- "యోsయం పవత ఏష దేవానాం గృహ్నేః" అన్మ బ్ుతి వాకా ముచే వాయువు దేవతల స్థసా్థనముగా 

చెపర రడి యుండిన 

తతేః- ఆ కార్ణమున  

ఉచితమ్- యుక్తయోుకమోుగా  

ఇదం తదైకా మ్- దేవలోకమున్మ, వాయువున్మ ఒకర టేనని స్థదధమగురనన ది. 

సంవతస ర్ము మరియు ఆదితాు ల మధా్  

దేవలోకమన్మనదియున్మ వాయువన్మనదియున్మ 

సమానముగా ఒకే స్థసా్థనమన భ్యవముచే 

బ్ుతి యంద్య చెపర రడినది. ఒక బ్ుతి వాకా మున సంవతస ర్, ఆదితాు ల మధా్  దేవలోకమని 

చెపర రడినది. వేరొక బ్ుతి వాకా మున అదే స్థసా్థనమున వాయువునన ట్లల చెపర రడినది.  ఈ రెండు 

శరమాులున్మ బ్పతా క, బ్పతా కములైన అర్మాులు రూఢిచే కల్గ యుండుట్ వలన ఆ రెండు 

పద్యర్మాుల అర్మాులంద్య   

ఏకతవ ము చెపర  జాలము. అనగా అవి రెండున్మ భినన ములని భ్యవము. ఆ కార్ణము వలన ఈ 

అతివాహ్కుల యందల్ రూఢా ర్ధ విశేషము వలన 

కొంతమంది బ్రహోమ పాసకులు దేవలోకమున్మ, మరికొందరు వాయువున్మ చేరు వికలర ము 

సంభవింరనని ఇట్లల 

సందేహించిన అది అయుకమోు.(ఇంతవర్కు పూర్వ పక్ష్ము) 

ఈ లోకమున 
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 ఏ సర్వ జనవిదితమన వాయువు వీరరనన దియో  

ఆ వాయువునకే 

సవ ర్థగది లోకముల విషయమున ధ్యర్కతవ ముండుట్ వలనన్మ  "యోsయం పవత ఏష దేవానాం 

గృహ్నేః" అన్మ బ్ుతి వాకా ముచేతన్మ వాయువు దేవతల స్థసా్థనముగా చెపర రడి యుండిన ఆ 

కార్ణమున  

యుక్తయోుకమోుగా  

 దేవలోకమున్మ, వాయువున్మ కూడ ఒకర టేనని స్థదధమగురనన ది. 

ఇట్లల దేవలోకమన్మ శరమాు చేతన్మ, దేవతల స్థసా్థనమన్మ గుణము చేతన్మ కూడ వాయువే 

సంవతస ర్మునకు, ఆదితుా నిక్త మధా్ సా్థనముగా చెపర రడురనన ది. అంద్యవలన, దేవలోకము, 

వాయువు అనగా రెండు వికలర ములని భ్యవించక, అవి రెండున్మ ఒకర టిగనే బ్గహించవల్వనని 

భ్యవము. 

ఇంతటితో "వాయవ ధికర్ణము" ముగ్నస్థనది. 

||వరుణధికర్ణము||4-3-3|| 

 

||సూ.||తటితోsధివరుణసు ంరంధ్యత్||4-3-3|| 

 

తటితేః- మెరుప కనన  

అధి- మీద్యగా 

వరుణేః- వరుణుడు 

(సంరధా్ త- సంరంధింరన్మ, ఏలనన) 

సంరంధ్యత్- విదా్య దవ రుణులకు సంరంధ్ముండుట్ వలన 

 

విదా్య తోు మేఘోదయమునంద్యండునది అగుట్చే, ద్యనిక్త, వరుణునితో సంరంధ్ము కలద్య. కావున, 

విదా్య తోునకు తరువాత, వరుణుడు అరిి ర్థదిమార్గమున చెపర రడున్మ. 
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ఛందోగా ము, రృహ్ద్యర్ణా కము, కౌషీతకీ అన్మ మూడు ఉపనిషతోులలో అరిి ర్థదిమార్గ బ్కమము 

చెపర రడినది. అంద్య ఇంతవర్కు, అగ్నన , అహ్ము, ుక లపక్ష్ము, ఉతరో్థయణము, సంవతస ర్ము, 

వాయువు అన్మ బ్కమము నిర్ణయించరడినది.  

కౌషీతకీ ఉపనిషతోులో "స ఏతం దేవయనం పనాానం ఆపదా  అగ్నన లోకం ఆగచు తి, స వాయులోకం, 

స వరుణలోకం, స ఆదితా లోకం, స ఇంబ్దలోకం, స బ్పజాపతిలోకం, స బ్రహ్మ లోకం(ఆ ముకోాతమ  

అరిి ర్థదిగతిలో బ్కమముగా అగ్నన లోకమున్మ, వాయులోకమున్మ, వరుణలోకమున్మ, 

ఆదితా లోకమున్మ, ఇంబ్దలోకమున్మ, బ్పజాపతిలోకమున్మ, బ్రహ్మ లోకమున్మ పంద్యన్మ) అని 

చెపర రడినది. ఇంద్య చెపర రడినట్లల వాయువు తరువాత, వరుణలోకమా లేక, ఛందోగా మున 

చివరిదిగా చెపర రడినట్లల విదా్య లోల కము తరువాత వరుణలోకమున్మ, తదనంతర్ము ఇంబ్ద, 

బ్పజాపతిలోకములన్మ చెపర కొనవల్వనా  అన్మ సందేహ్మిచి ట్ పరిషర రించరడురనన ది. 

 

పూర్వ పక్షము- 

 

అగ్నన  న్మండి విదా్య తోు వర్కు రృహ్ద్యర్ణా కమునన్మ, ఛందోగా మునన్మ బ్కమముగా 

అరిి ర్థదిమార్గము చెపర రడి, తదనంతర్ము విద్యా తుర రుషుడు బ్రహోమ పాసకుని పర్మాతమ  

వదకాు గొని ోవురనాన డని చెపర రడినది. కన్మక, విదా్య తోునకు అనంతర్ము వేరొకటి ఉండుట్కు 

వా వధ్యనము లేద్య. కాని ఈ వరుణాద్యలన్మ అరిి ర్థదిమార్గబ్కమమున ఉపసంహ్రింరకొన్మట్కున్మ 

అవకాశము లేద్య. వీనిని అరిి ర్థదిమార్గమున ఉపసంహ్రింరకొనకునన , వీనిని 

అరిి ర్థదిమార్గమున నిట్లల చెపర  కౌషీతకీ ఉపనిషతోు నిర్ర్కామగున్మ. ఇట్లల రెండు విధ్ములగు 

బ్ుతులలో రెండింటి యంద్యన్మ బ్కమమున్మ మారుి ట్ యుస్థకమోు కాద్య కన్మక వాయువునకు 

తరువాత వరుణుని చేరి్ వల్వన్మ. వరుణుని తరువాత ఇంబ్ద, బ్పజాపతులన్మ చేరి్ వల్వన్మ. 

సిద్ధ ంతము- 

 

విదా్య తోు తరువాతనే వరుణాద్యలన్మ చేరి్ వలస్థ యుండున్మ. ఏలననగా, విదా్య తోు, వరుణునిక్త 

సంరంధించిన జలము, ఈ రెండున్మ మేఘములలో న్మండుట్ బ్పస్థదధము కన్మక, విదా్య స్థతోు అనగా 

మెరుప తరువాతనే, జలాధిదేవత అయిన వరుణుని చేరుి కొన వలస్థ యుండున్మ. తదనంతర్ము 

ఇంబ్ద, బ్పజాపతులన్మ చేరుి కొన వలస్థ యుండున్మ. వరుణాదిదేవతల నాయకుడైన ఇంబ్ద్యని, 

వరుణుని తరువాతన్మ, ఇంబ్ద్యనిక్త అధిపతి అయిన బ్పజాపతి అయిన చతురుమ ఖ్బ్రహ్మ న్మ 

తదనంతర్మున్మ చేరిు ట్ యుకమోు. "అగంతుకానామ్ అంత నివేశేః" అన్మ నాా యము బ్పకార్ము 

కూడ, వరుణునిక్త తరువాత చెపర రడిన వారిని చివర్గా ఉంరట్యే యుకమోు కద్య! పామబ్కమము 

కనన  అర్బా్కమము రల్లయమన్మ నీతి కూడ ఈ బ్కమమునే సమరింారన్మ. ఇట్లల 

అరిి ర్థదిమార్గబ్కమము వరుసగా బ్క్తంది విధ్ముగాన్మండున్మ. 
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1. అగ్నన , 2. పగలు,  

3. ుక లపక్ష్ము, 

4. ఉతరో్థయణము, 

5. సంవతస ర్ము, 

6. వాయువు, 7. ఆదితాు డు, 8. చంబ్ద్యడు, 9. విదా్య తోు, 10. వరుణుడు, 11. ఇంబ్ద్యడు,  

12. చతురుమ ఖ్బ్రహ్మ  

504. కౌషీతతాా గ మోకిా వరుణ శతమఖౌ స్యsపి నాథః బ్పజ్ఞనామ్ 

504. కౌషీతతాా గ మోకిా వరుణ శతమఖౌ స్యsపి నాథః బ్పజ్ఞనామ్ 

కావ పి స్థ ా పాా  నిపీడా  బ్ుతిమపి విఫలా హా్ నా థా తబ్రు తిః ాా త్| 

త మా త్ స వాయు లోకాత్ పర్మన్మపఠనాత్ తబ్త సంతివ తా  యుకమి్ 

సంరంధ్యదివ ద్యా తోsనవ గవ రుణ ఇతి పరౌ పాఠ తసతిర రౌసఃి|| 

కౌషీతతాా గ మోకోాేః- కౌషీతకీ శాఖ్ యంద్య తెల్య వరి  వరుణ శతమఖౌ సబ్పజానాం నాథోsపి- 

వరుణ, ఇంబ్ద, మరియు బ్రహ్మ  అన్మ వారిక్త  బ్ుతిం నిపీడాా పి- అరిి ర్థద్యలు బ్కమముగా, బ్ుతి 

యంద్య చెపర రడుట్ వలన అటిట బ్కమము బ్దధించి అయినన్మ 

కావ పి- అనిన టినీ ఒకర  చోట్నే స్థసా్థపాా - చేరిి  చెపర వల్వన్మ.  

అనా థా- అట్లల కల్ర ంచకునన   తబ్రు తిేః-వరుణ, ఇంబ్ద, బ్పజాపతి అన్మ వారిని అతివాహికబ్శేణి 

యంద్య చెపిర న కౌషీతకీ బ్ుతి  

విఫలా సా్థ త్ హి- నిషఫ లమగున్మ కద్య! 

తస్థమ త్- అంద్యవలన అనగా ఆ బ్ుతి నిషఫ లము కాకుండుట్కై  

త- పైన చెపర రడిన వరుణ, ఇంబ్ద, బ్పజాపతులు 

వాయు లోకాత్ పర్మన్మపమనాత్- వాయులోకమునకు తరువాత చెపర ట్కై 

తబ్త సంతు- అచట్నే అనగా వాయువు తరువాతనే చేరి్ వల్వన్మ.  

ఇతా యుకమో్- అని ఇట్లల భ్యవింరట్ అయుకమోు.  

సంరంధ్యత్- విదా్య తోు మరియు వరుణుల విశేషసంరంధ్ము మేఘముతో న్మండుట్ వలన 

విద్యా తోsనవ క్- విదా్య తోు అనంతర్ము 
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వరుణేః ఇతి- వరుణుని చేరుి కొన వల్వనన్మ కార్ణమున   

పరౌ- ఇంబ్ద, బ్పజాపతులన్మ కూడ 

 పామతేః- కౌషీతకీ పామబ్కమమునన్మసరించి తతర రౌసేోః- ఇచి ట్ కూడ వరుణుని అనంతర్ము 

ఇంబ్ద, బ్పజాపతులన్మ అరిి ర్థదిమార్గమున చేరుి కొనవల్వన్మ. 

"కౌషీతకీ శాఖ్ యంద్య తెల్య వరి  వరుణ, ఇంబ్ద, మరియు బ్రహ్మ  అన్మ వారిక్త  అరిి ర్థద్యలు 

బ్కమముగా, బ్ుతి యంద్య చెపర రడుట్ వలన అటిట బ్కమము బ్దధించి అయినన్మ అనిన టినీ ఒకర  

చోట్నే  చేరిి  చెపర వల్వన్మ. అట్లల కల్ర ంచకునన  వరుణ, ఇంబ్ద, బ్పజాపతి అన్మ వారిని 

అతివాహికబ్శేణి యంద్య చెపిర న కౌషీతకీ బ్ుతి నిషఫ లమగున్మ కద్య! అంద్యవలన అనగా ఆ బ్ుతి 

నిషఫ లము కాకుండుట్కై  

పైన చెపర రడిన వరుణ, ఇంబ్ద, బ్పజాపతులు వాయులోకమునకు తరువాత చెపర ట్కై అచట్నే 

అనగా వాయువు తరువాతనే చేరి్ వల్వన్మ" అని ఇట్లల భ్యవింరట్ అయుకమోు.  విదా్య తోు మరియు 

వరుణుల విశేషసంరంధ్ము మేఘముతో న్మండుట్ వలన విదా్య తోు అనంతర్ము వరుణుని 

చేరుి కొన వల్వన్మ.  

 కౌషీతకీ పామబ్కమమునన్మసరించి వరుణుని అనంతర్ము ఇంబ్ద, బ్పజాపతులన్మ 

అరిి ర్థదిమార్గమున చేరుి కొనవల్వన్మ. 

505. యతోవ మానవసా  బ్ుతమివ పర్సంబ్పాపకతవ ం భవేతతో్ 

సద్యవ ర్తవ sపా బ్దధ్ం తదపి సహ్కృతౌ తబ్రు తౌచితా  భూమా| 

యశోి స్థకోో మానస్థఖా్  స్థసటోిత ఉపరి తు బ్రహ్మ లోకాపి ోహేతుేః 

తస్థమ నేన తా స నానాో  విద్యర్తివహ్నం వైద్యా తనైవ తస్థమ త్|| 

అసా - "తతుర రుషో అమానవేః స ఏనాన్ బ్రహ్మ గమయతి" అన్మ బ్ుతి యంద్య చెపర రడిన 

అమానవసా - "అమానవ"పరుషుని విషయమున 

ఇహ్- ఈ బ్ుతి వాకా మున 

 యతోు పర్సంబ్పాపకతవ ం బ్ుతమ్- ఏ బ్రహ్మ  బ్పాపకతవ ము బ్ుతి యంద్య చెపర రడినదియో  

తత్- అది 

సద్యవ ర్తవ sపి- వరుణ, ఇంబ్ద, బ్పజాపతుల ద్యవ ర్థ అని అంగీకరించినన్మ  

అబ్దధ్ం భవేత్- బ్దధించరడద్య.  

తదపి- అట్్లనన్మ 
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సహ్కృతౌ- వరుణ, ఇంబ్ద, బ్పజాపతుల సహ్కారితవ మున్మ అంగీకరించి వైద్యా తపరుషుడే  

బ్రహ్మ బ్పాపకుడని చెపర ట్ యంద్య  

తబ్రు తౌచితా  భూమా- " స ఏనాన్ బ్రహ్మ గమయతి" అన్మ బ్ుతి యంద్య చెపర రడియునన  

బ్రహ్మ బ్పాపకతవ మునకు అతిశయముగా ఔచితా ము స్థదిధంరన్మ. నేరుగా బ్రహ్మ బ్పాపకతవ మున్మ 

బ్గహింరట్ స్లభము. సద్యవ ర్కముగా బ్గహింరట్ ద్యస్థస ధా్ ము అని భ్యవము.  

తటితేః- విదా్య తోు కనన  

ఉపరితు- పైన  

యశి  మానస్థఖా్ ేః-  మానసమన్మ పేరుతో ఎవరు చెపర రడురనాన ర్గ,   

తస్థమ త్- ఆ మానస పరుషుని కంట్  

నేతా సేః- బ్రహ్మ బ్పాపకుడని చెపర రడు అమానవపరుషుడు 

నానా ేః- వేరొకరు కాద్య. ఆ బ్రహ్మ బ్పాపకునకే అమానవుడనియు, మానస్డనియు రెండు నామములు 

కలవు. 

తస్థమ త్ వైద్యా తనైవ అతివహ్నం విద్యేః-  అట్లల ఆ వైద్యా త పరుషునిక్త రెండు పేరుల ఉండుట్ 

వలన విద్యా తుర రుషుని ద్యవ ర్థనే అతివాహ్నమగుట్ వలన "సూబ్తకారులు" "వైద్యా తనైవ 

తబ్రు తేః" అని బ్పతిపాదింరరనాన రు. 

ఛందోగా్య పనిషత్ లో "విద్యా తం తతుర రుషో అమానవేః స ఏనాన్ బ్రహ్మ  గమయతి" అని అమానవ 

పరుషుడు బ్రహ్మ ము వదకాు పిలచి తీస్థలొని వెళ్ళై నని చెపా డినది. రృహ్ద్యర్ణా కమున, 

"వైద్యా తాత్ పరుషో మానసేః స ఏతా  బ్రహ్మ లోకాన్ గమయతి" అని మానసపరుషుడు 

బ్రహ్మ లోకమునకు తీస్థకొని ోవురనన ట్లల చెపర రడినది. ఇచి ట్ విద్యా తుర రుషుడు తీస్థకొని 

వెళ్ళై రనన ట్లల కూడ ఇచి ట్ చెపర రడినది. ఇట్లల చెపర రడిన అమానవపరుషుడున్మ, 

మానసపరుషుడున్మ, విద్యా తుర రుషుడున్మ ఒకర ర్థ, వేర్గవ ర్థ అన్మ బ్పశన కు ఈ స్థశోలకమున 

సమాధ్యనమీయరడురనన ది. 

 

అరిి ర్థద్యలు పనెన ండు మందిలో, మానసపరుషుని గాని, అమానవపరుషుని గాని చేరి్ లేద్య 

కన్మక, పనెన ండు మందిలో విద్యా తుర రుషుడు చేరి్ రడి యునన ంద్యన, విద్యా తుర రుషునికే 

మానస్డు, అమానవుడు అని నామాతర్ములునన ట్లల బ్గహించవల్వన్మ. కన్మక "తతుర రుషో 

అమానవేః స ఏనాన్ బ్రహ్మ  గమయతి" అన్మ వాకా మునకు "విదా తుర రుషసా  గమయితృతవ బ్ుతేః" 

అన్మ అర్మాున్మ బ్పస్థదించి యునాన రు. 

"తతుర రుషో అమానవేః స ఏనాన్ బ్రహ్మ గమయతి" అన్మ బ్ుతి యంద్య చెపర రడిన 

 "అమానవ"పరుషుని విషయమున 
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ఈ బ్ుతి వాకా మున 

 ఏ బ్రహ్మ  బ్పాపకతవ ము చెపర రడినదియో అది 

వరుణ, ఇంబ్ద, బ్పజాపతుల ద్యవ ర్థ అని అంగీకరించినన్మ అది బ్దధించరడద్య.  

అట్్లనన్మ వరుణ, ఇంబ్ద, బ్పజాపతుల సహ్కారితవ మున్మ అంగీకరించి వైద్యా తపరుషుడే  

బ్రహ్మ బ్పాపకుడని చెపర ట్ యంద్య " స ఏనాన్ బ్రహ్మ గమయతి" అన్మ బ్ుతి యంద్య చెపర రడి 

యునన  బ్రహ్మ బ్పాపకతవ మునకు ఔచితా మే స్థదిధంరన్మ. 

విదా్య తోు అని కాక 

పైన మానసమన్మ పేరుతో ఎవరు చెపర రడురనాన ర్గ,   

ఆ మానస పరుషుని కంట్  

బ్రహ్మ బ్పాపకుడని చెపర రడు అమానవపరుషుడు వేరొకరు కాద్య. ఆ బ్రహ్మ బ్పాపకునకే 

అమానవుడనియు, మానస్డనియు రెండు నామములు కలవు. 

అట్లల ఆ వైద్యా త పరుషునికే ఈ రెండు పేరుల ఉండుట్ వలనన్మ, ఈ విద్యా తుర రుషుని ద్యవ ర్థనే 

అతివాహ్నమగుట్ వలనన్మ "సూబ్తకారులు" "వైద్యా తనైవ తబ్రు తేః" అని 

బ్పతిపాదింరరనాన రు. 

 

 ఈ అరిి ర్థదిమార్గమున్మ స్థ భామానన డాదూర్ అమామ ళ్ తమ బ్గంథములలో 

 

"అరిి ర్హ్ేః స్థతపక్షాన్ ఉదగయనార ామరుదర్గర నా్మన్| 

అపి వైద్యా తవరుణ్యంబ్దబ్పజాపతీన్ అతివాహికాన్ ఆహ్యేః|| 

 

అనియున్మ 

 

" ముకోోరిి రినా పూర్వ పక్ష్ షడుదఙ్మమ స్థరవాాతాంుమత్ 

స్థ లవిదా్య దవ రుణ్యంబ్ద ధ్యతుమహితేః సీమాంత స్థంధ్యవ పలతేః"  

 

అనియున్మ పేరొర ని యునాన రు. 
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ఇంతటితో "వరుణాధికర్ణము" ముగ్నస్థనది. 

||ఆతివాహికాధికర్ణము||4-3-4|| 

 

||సూ.|| ఆతివాహికాసలిిలంగాత్||4-3-4|| 

 

(ఏత- ఈ అరిి ర్థద్యలు) 

ఆతివాహికాేః- తీస్థకొని ోవు దేవతలే 

(ఏలననగా) 

తల్లంగాత్-  అట్లల తీస్థకొని ోవువారిక్త తగ్నన చిహ్న ములు (ఆతివాహికతవ ము అన్మ చిహ్న ము) 

అమానవపరుషుని వల్వ వీర్లకున్మ) అనవ యింరట్చే 

 

అరిి స్స  మునన గునవి దేవయనమార్గమున చిహ్న ములా, భోగభూములా లేక బ్రహ్మ మున్మ 

పందించెడు దేవతలా యనిన, వీరు పర్మాతమ చే నియమింపరడి ముకపోరుషుని పర్మాతమ  వదకాు 

తోడ్కర ని ోవువార్లేనని ఎరుంగవల్వన్మ. 

 

||సూ.||వైద్యా సనైవ తతిబ్రు సః||4-3-5|| 

 

తతేః- విదా్య బ్తార పోా నంతర్ము 

వైద్యా తనైవ- విదా్య లోల కవరి ోయగు అమానవ పరుషుని చేతనే  

బ్రహ్మ వేత ోతీస్థకొని ోరడురనాన డు) 

తబ్రు తేః- అట్లల బ్ుతి చెపర రండుట్ వలన 

 

విదా్య తోున్మ పందిన తరువాత తలోలకవరి ో అయిన అమానవపరుషుని చేతనే బ్రహ్మ వేత ో

తీస్థకొనిోరడునని బ్ుతి వలన తెల్యురనన ది. 
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వెన్మక అధికర్ణములలో చెపర రడిన అరిి ర్థద్యలు ముకపోరుషునకు భోగసా్థనములా, 

మార్గచిహ్న ములా లేక పర్మాతమ  వదకాు కొనిోవు దేవతలా యన్మ బ్పశన కు ఈ అధికర్ణమున 

సమాధ్యనమీయరడురనన ది.  

 

పూర్వ పక్షము- 

 

ఈ అరిి ర్థద్యలు మార్గచిహ్న ములే. ముకపోరుషుడు తనకు తెల్యని  దేవయనమార్గమున 

బ్పయణింరనపడు, ఈ అరిి ర్థద్యలాతనిక్త మార్గచిహ్న ములుగా ఉపకరింరన్మ.  

అట్లల కాకునన , అరిి ర్థద్యలు భోగసా్థనములున్మ కావరి న్మ. ఏలనన, దినము, పక్ష్ము ఇతాా ద్యలు 

కాలవిశేషములుగా లోకమున బ్పస్థదధము. కావున నవి మార్గమునందల్ గురోులు కాని వాని నామములు 

కాజాలవు. కన్మక అవి భోగభూములని చెపర ట్ యుకమోు. కావుననే తైతిరోీయమునంద్య "ఏత ఏవ 

లోకా యదహోర్థబ్తాణా ర్మాాస్థఋతవేః సంవతస ర్థేః" అన్మ వాకా ముచే అహోర్థబ్తములు, 

పక్ష్ములు, మాసములు మొదలగునవి లోకములుగ చెపర రడురనన ది.  అటేల కౌషీతకీ 

ఉపనిషతోునంద్యన్మ, దేవయనమున్మ "అగ్నన లోకమాగచు తి" అని అగాన ా ద్యలు లోకములుగ 

చెపర రడినవి. కన్మక, ఆయ లోకములు భోగభూములనియే పరిగణించవల్వన్మ. 

 

సిద్ధ ంతము- 

 

1. అరిి ర్థద్యలనగా, బ్రహ్మ వేతలోన్మ పర్మాతమ  కడకు చేరుి ట్కై ఆ పర్మాతమ చే నియమింపరడిన 

దేవతలు. "అతివహ్నము" అనగా బ్పయణింరవారిని "తీస్థకొనిోవుట్" అని అర్మాు.  

"తతుర రుషోsమానవసస  ఏనాన్ బ్రహ్మ గమయతి" యన్మ బ్ుతి వాకా ము విద్యా తుర రుషుడు ఈ 

ముకపోరుషులన్మ బ్రహ్మ మున్మ పందింరనని చెపర ట్ చేత వెన్మక చెపర రడిన అరిి ర్థద్యలన్మ 

అటిటవారిగనే ఎరుంగవల్వన్మ. "తం పృథివా బ్రవీత్" అన్మ చోట్ పృథివాా దిశరమాులు 

అభిమానదేవతలన్మ తెలుపరనన ట్లల ఈ అరిి ర్థద్యలచే కూడ ఆయ అభిమానదేవతలు 

సూచింపరడురనన ట్లల భ్యవించనగున్మ. 

 

2. "స ఏనాన్ బ్రహ్మ  గమయతి" అన్మ బ్ుతి వాకా ము ఈ ముకపోరుషులన్మ బ్రహ్మ  కడకు 

గొనిోవురనాన డని చెపర రడుట్ వలన, అరిి ర్థదిలో చెపర రడిన వరుణాద్యలు కూడ ఆ 

విషయముననే తోడర డు రండుట్ వలన, వీరిని కూడ బ్రహ్మ ము వదకాు గొనిోవువారిగనే 

బ్గహించవల్వన్మ. 
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506. భోగాానానా మూని జవ లనదినముఖానా ధ్వ  చహాయ ని వా స్ా ః 

506. భోగాానానా మూని జవ లనదినముఖానా ధ్వ  చహాయ ని వా సా్ ః 

లోకోక్తచి్ఛు యయైవ స్థసాితమిదమితి నాసంభవాత్ కాలశస్థబే|ే 

సర ష్ట ేన్యతృతవ  పుంస్త్ివ  కవ చదతివహ్నం తదవ దనాై శి  కార్ా మ్ 

సందిగ్ధధ వాకా శేషదగతిరితి జగుర్గాయ ా ది వాచోభిమంతృన్|| 

అమూని- "త అరిి షం అభిసంభవంతి అరిి షో ఆహ్ేః" అన్మ బ్ుతి వాకా ముల యంద్య  చెపర రడిన 

జవ లనదినముఖాని- అగ్నన , పగలు(అహ్స్స ) ఇతాా ది తతోవ ములు  

భోగసా్థనాని- బ్రహ్మ మున్మ చేరు వారిక్త భోమభూములైనవి. ఏలననగా, "ఏత ఏవ లోకాేః 

యదహోర్థబ్తాణి అర్ధమాస్థేః ఋతవేః సంవతస ర్థేః" అన్మ నపడు "లోకా" అన్మ శరమాు 

భోగభూమిని చెపర నని బ్పస్థదధమనది.  

అధ్వ  చిహ్నన ని వా సా్ ేః- అథవా మార్గచిహ్న ములై యునన వి. 

ఇదం లోకోక్తచోాు యయైవ స్థస్థతామ్- ఈ అరిి ర్థదినిరూపణము తబ్తర యణీకులకు అపేక్షితమన 

మార్గ చిహ్న ములన్మ ఉపదేశము చేయు విధ్మున న్మనన ది, అనగా "ఈ బ్గామమున్మండి ద్యటి 

ోయి, ఆ వృక్ష్మున్మ చేరి అట్ న్మండి తరువాత ఆ గుట్ట ద్యరిలో ోయి నా బ్గ్యధ్వృక్ష్మున్మ చేరి 

అట్ల పైని ర్థజధ్యనిక్త ోవలయున్మ." అన్మ సూచించినపడు, చెపర రడిన చెట్లట, గుట్టల వల్వ ఈ 

అరిి ర్థద్యలున్మ మార్గచిహ్న ములని భ్యవము.  

 ఇతి- ఈ విధ్ముగా అభిబ్పాయపడిన  

న- అది అసమంజసము. కాలశబే-ా కాలమున్మ చెప్పర డు అరిి ర్థది శరమాులంద్య  

భోగ అసంభవాత్- భోగభూమిని చెపర ట్ సంభవించద్య. అది మార్గచిహ్న మని చెపర ట్యున్మ 

కుదర్ద్య.  కవ చిత్- అతివాహ్కుల యంద్య ఒకడైన వైద్యా త పరుషుని గూరిి  

నేతృతవ  పంస్వోవ - అతడు తోడ్కర ని ోవు పరుషుడు అన్మ విషయము సర షటము. అంద్యవలన, 

అరిి ర్థది యంద్య చెపర రడిన వార్ందరున్మ, ముకోుని బ్రహ్మ ము కడకు కొనిోవు పరుషులని 

బ్గహించనగున్మ.  

తదవ త్- అదే విధ్ముగా, అమానవుని రీతిలో,  

అనాై శి - వానికనన  ముంద్యగా మార్గదర్శ కతవ ము  చేయువారన అగాన ా ద్యలచే అతివహ్నమ్- 

బ్రహ్మ మున్మ చేరువారిక్త బ్పయణములో సహ్నయము చేయు 

కారా్ మ్- కర్వోా ము అంగీకరించవల్వన్మ.  
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సందిగే ధ వాకా శేషదగతిరితి జగుేః- సందేహ్మునన పడు ఆ వాకాా ంత భ్యగమున(అమానవ పరుషుని 

గురించి) చెపర రడిన "అతివహ్నము" మరియు "పరుషతవ ము" అన్మ అంశముల వలన మొదట్ 

చెపిర న వారి గురించి కూడ  అటేల చెపర వల్వనని అంగీకరించవల్వన్మ. అనగా, అమానవపరుషునిక్త 

చెపర రడిన "అతివహ్నము" మరియు "పరుషతవ ము" బ్పార్ంభమున్మండి చెపర రడిన 

అగాన ా ద్యలకు కూడ అంగీకరించ వలస్థ యుండున్మ 

అగాన ా ది వాచోభిమంతృన్- ఇచి ట్ అగ్నన  ఇతాా ది శరమాులు అభిమాని దేవతలన్మ బోధింరనని 

నిశి యించరడురనన ది. 

"త అరిి షం అభిసంభవంతి అరిి షో ఆహ్ేః" అన్మ బ్ుతి వాకా ముల యంద్య  చెపర రడిన అగ్నన , 

పగలు(అహ్స్స ) ఇతాా ది తతోవ ములు బ్రహ్మ మున్మ చేరు వారిక్త భోమభూములైనవి, ఏలననగా, "ఏత 

ఏవ లోకాేః యదహోర్థబ్తాణి అర్ధమాస్థేః ఋతవేః సంవతస ర్థేః" అన్మ నపడు "లోకా" అన్మ శరమాు 

భోగభూమిని చెపర నని బ్పస్థదధమనది. అథవా మార్గచిహ్న ములై యునన వన్మకొనవరి న్మ. ఈ 

అరిి ర్థదినిరూపణము తబ్తర యణీకులకు అపేక్షితమన మార్గ చిహ్న ములన్మ ఉపదేశము చేయు 

విధ్మున న్మనన ది, అనగా "ఈ బ్గామమున్మండి ద్యటి ోయి, ఆ వృక్ష్మున్మ చేరి అట్ న్మండి, 

తరువాత ఆ గుట్ట ద్యరిలో ోయి నా బ్గ్యధ్వృక్ష్మున్మ చేరి అట్ల పైని ర్థజధ్యనిక్త ోవలయున్మ." అని 

మార్గమున్మ కొనిన  చిహ్న ములతో సూచించినపడు, చెపర రడిన 'చెట్లట, గుట్ట'ల వంటి 

మార్గచిహ్న ముల వల్వ ఈ అరిి ర్థద్యలున్మ మార్గచిహ్న ములని భ్యవము."  

 అని ఈ విధ్ముగా అభిబ్పాయపడిన  

అది అసమంజసము. అహ్స్స , ుక లపక్ష్ము, ఉతరో్థయణము ఇతాా దిగా  కాలమాన విషయములన్మ 

చెప్పర డు అరిి ర్థది శరమాులంద్య  భోగభూమిని చెపర ట్ సంభవించద్య. అవి మార్గచిహ్న ములని 

చెపర ట్యున్మ కుదర్ద్య.  ఆతివాహ్కుల యంద్య ఒకడైన వైదా్య త పరుషుని గూరిి  

చెపర రడినపడు అతనిని తోడ్కర ని ోవు పరుషుడు అని చెపర రడిన విషయము సర షటము. 

అంద్యవలన, అరిి ర్థది యంద్య చెపర రడిన వార్ందరున్మ, ముకోుని బ్రహ్మ ము కడకు కొనిోవు 

పరుషులనియే బ్గహించనగున్మ. ఒక (వాకాా ర్ంభమున సందిగ ధత యునన పడు వాకా శేషమున్మ రటిట 

భ్యవమున్మ బ్గహించవల్వన్మ కద్య!) 

 అదే విధ్ముగా, అమానవుని రీతిలో, వానికనన  ముంద్యగా మార్గదర్శ కతవ ము  చేయువారన 

అగాన ా ద్యల ద్యవ ర్థ బ్రహ్మ మున్మ చేరువారిక్త బ్పయణములో సహ్నయము చేయు కర్వోా ము ఆ 

అగాన ా ద్యలకు  అంగీకరించవల్వన్మ. ఇట్లల వాకాా ర్ంభమున సందేహ్మునన పడు ఆ వాకాా ంత 

భ్యగమున(అమానవ పరుషుని గురించి) చెపర రడిన "అతివహ్నము" మరియు "పరుషతవ ము" 

అన్మ అంశముల వలన మొదట్ చెపిర న వారిని గురించి కూడ  అటేల చెపర వల్వనని 

అంగీకరించవల్వన్మ. అనగా, అమానవపరుషునిక్త చెపర రడిన "అతివహ్నము" మరియు 

"పరుషతవ ము" బ్పార్ంభమున్మండి చెపర రడిన అగాన ా ద్యలకు కూడ అంగీకరించ వలస్థ 

యుండున్మ. ఇచి ట్ "అగ్నన " ఇతాా ది శరమాులు ఆయ అభిమాని దేవతలన్మ బోధింరనని 

బ్గహించవల్వన్మ. 
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507. యాం బ్ుతావ  ధ్ర్మ సూన్మః నా పతదభిపసత్ తామసౌ తామసౌఘో 

507. యాం బ్ుతావ  ధ్ర్మ సూన్మః నా పతదభిపసత్ తామసౌ తామసౌఘో 

వర్గః త్రతైవరిగకాణం పితృసర్ణిఘటీయంబ్త చబ్ే విఘూర్ణతే్| 

వర్నాి్య షరిి ర్థదిః బ్ుతిభిర్పునర్థవరినిాం సంవిభకిా 

తబ్త బ్ూసsతివోఢృంసదిితర్ వదహ్ః పక్షమాాది శరఃే|| 

ఈ అరిి ర్థదిమార్గము దీని కనన  వేరన పణా మార్గము మరియు పాపమార్గముల కనన  

విలక్ష్ణమనదని చూపరడి అహ్స్స , పక్ష్ము, మాసము ఇతాా ది అతివాహికకోటి యంద్య వరి  

శరమాులు దేవతావిశేషములన్మ బోధింరనని ఈ స్థశోలకమున దృఢపర్చరడురనన ది. 

ధ్ర్మ సూన్మేః యమ్- ధ్ర్మ ర్థజు ఏ నర్కమార్గమున్మ   

బ్ుతావ  నా పతత్- విని మూర్ు నంది నేల పడెనో 

తామ్- "అటిట నర్కమార్గమున్మ అసౌ తామసౌఘేః- తామస్లైన పరుషులు ోయి చేరుద్యర్గ ఆ 

మార్గమునకు మరియు 

త్రతైవరి గకాణాం వర్గేః- ధ్ర్మ , అర్,ా కామరూపమన బ్తివర్ గమే పరుషర్మాని అంగీకరించి కామా కర్మ లన్మ 

ఆచరింర పరుషవర్గములు పితృసర్ణిఘటీయంబ్త చబ్కే- ధూమాది మార్గమున ఏతామునకు 

కటిటన ఘట్మెట్లల బ్క్తందకున్మ, పైక్త తిరుగు రండునో ఆ బ్కమములో విఘూర్గణత్- మర్ల, మర్ల 

పనర్థవృతి ోకల్గ యుండెడువారి మార్గమునకూ విలక్ష్ణమన 

అరిి ర్థదిేః ఏష వర్నోీ- అరిి ర్థది యన్మ ఈ మార్గము  అపనర్థవరినోాం- పనర్థవరి ోఅన్మనది లేక 

బ్రహ్మ మున్మ చేరెడు మహ్నతుమ ల గతి యని బ్ుతిభిేః సంవిభకోా- బ్ుతుల యంద్య స్సర షటముగా 

చూపరడినది. 

తత్- ఆ కార్ణముచే 

అహ్ేః పక్ష్మాస్థది శరేాః- అహ్స్స , పక్ష్ము, మాసము ఇతాా ది శరమాులు 

తబ్త- అరిి ర్థది మార్గమున 

అతివోఢృన్- మార్గదర్శ కతవ ము చేస్థ కొనిోవు అతివాహిక పరుషులన్మ  

బ్ూత- బ్పతిపాదింరన్మ. అంతియే కాని, ఇవి భోగ భూములని కాని, మార్గచిహ్న ములని కాని 

బ్ుతులు  బ్పతిపాదింరట్ లేద్య. 

ధ్ర్మ ర్థజు భయంకర్మన ఏ నర్కమార్గమున్మ  విని మూర్ు నంది నేల పడెనో "ఎటిట 

నర్కమార్గమున్మ తామస్లైన పరుషులు ోయి చేరుద్యర్గ ఆ మార్గమునకు మరియు 
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ధ్ర్మ , అర్,ా కామరూపమన బ్తివర్ గమే పరుషర్మాని అంగీకరించి కామా కర్మ లన్మ ఆచరింర 

పరుషవర్గములు ధూమాది మార్గమున ఏతామునకు కటిటన ఘట్మెట్లల బ్క్తందకున్మ, పైక్త తిరుగు 

రండునో ఆ బ్కమములో మర్ల, మర్ల పనర్థవృతి ో కల్గ యుండెడువారి మార్గమునకూ 

విలక్ష్ణమన 

 అరిి ర్థది యన్మ ఈ మార్గము   పనర్థవరి ోఅన్మనది లేక బ్రహ్మ మున్మ చేరెడు మహ్నతుమ ల గతి 

యని బ్ుతిభిేః బ్ుతుల యంద్య స్సర షటముగా చూపరడినది.(అనగా ఈ అరిి ర్థదిమార్గము నర్క, 

సవ ర్ గములకు జీవులు ోవు మార్గము కనన  విలక్ష్ణమ, తదాి నన మనదని భ్యవము.) 

ఆ కార్ణముచే అహ్స్స , పక్ష్ము, మాసము ఇతాా ది శరమాులు అరిి ర్థది మార్గమున 

మార్గదర్శ కతవ ము చేస్థ కొనిోవు అతివాహిక పరుషులన్మ  బ్పతిపాదింరన్మ. అంతియే కాని, ఇవి 

భోగ భూములని కాని, మార్గచిహ్న ములని కాని బ్ుతులు  బ్పతిపాదింరట్ లేద్య. 

508. పూర్వ మ్ ధూమాదిమార్ణగ స్కృతిషు కథితా చంబ్దమః బ్పాపిరి్నాా  

508. పూర్వ మ్ ధూమాదిమార్ణగ స్కృతిషు కథితా చంబ్దమః బ్పాపిరి్నాా  

ాయుజా ం నాా సవిద్ా  బ్పకర్ణ పఠితం చ్ఛంబ్దమనాా దృగుకమి్| 

అనాా బ్తారిి రుమ ఖానాం అతివహ్న కృతామషమేాా పిరిిందోః 

ఇతాం స్ాా వా వాా బ్పణిహితహ్ృదయైర్ణవ మనా చి  సూహ్మ్|| 

బ్ుతుల యంద్య చంబ్దబ్పాపి ోమూడు విధ్ములుగా చెపర రడినది. అవి అనిన యూ ఒకర టియేనా లేక 

భినన ములా అన్మ సందేహ్ము వచిి నపడు అట్లల మూడు విధ్ములుగ చంబ్ద్యని చేరువారిక్త 

వైషమా మున్మ చూపి సూక్ష్మ ముగా యోచన చేస్థ ఆ మూడు విధ్ముల చంబ్దబ్పాపి ోయంద్యనన  

వైషమా మున్మ గురింోచవల్వనని ఈ స్థశోలకమున స్థ భామాన్ దేశ్చకులు తెలుపరనాన రు. 

పూర్వ మ్- వెన్మక అనగా తృతీయధ్యా యమున తృతీయపాదమునంద్య  ధూమాదిమార్గగ- "అథ య 

ఇమే బ్గామే ఇషటపూర్గ ోదతమోితాు పాసత త అభిసంభవంతి" అని చెపర రడిన ధూమాదిమార్గమున  

స్కృతిషు- ఆ మార్గమున బ్పయణింర పణా వంతులకు  కథితా- చెపర రడిన  

చంబ్దమేః బ్పాపిరో్నాా - "ఆకాశాత్ చంబ్దమసమేవ సోమోర్థజా తదాేవానాం అనన ం తం దేవాేః 

భక్ష్యంతి" అని చెపర రడిన చంబ్దబ్పాపి ోవిభినన మ విలక్ష్ణమనది.  

నాా సవిద్యా  బ్పకర్ణ పఠితం చాంబ్ద స్థయుజా ం అనాా దృగుకమో్- "ఓం ఇతాా తామ నం యుంజీత" 

అని విధించిన నాా సవిద్యా  బ్పకర్ణమున "అథయో దక్షిణ్య బ్పమీయత పితృణాం ఏవ మహిమానం 

గతావ  చంబ్దమసేః స్థయుజా ం గచు తి" అని చెపర రడినటిట చంబ్దస్థయుజా ము వెన్మక చెపర రడిన 

బ్పాపి ోకనన  విలక్ష్ణమనది.  

అబ్త- ఈ అరిి ర్థదిమార్గబ్పకర్ణమున 
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అతివహ్న కృతామ్- బ్రహోమ పాసకులన్మ అరిి ర్థదిమార్గమున నడిపింర 

అరిి రుమ ఖానామ్- "అరిి ేః ఆహ్" అని ఆర్ంభమగు పంక్త ోయంద్య   

అషటమసా - ఎనిమిదవదైన ఇందోేః ఆపిేోః అనాా - చంబ్దబ్పాపి ోవీటి కనన  భినన మనది 

ఇతంా- ఈ బ్పకార్మున 

 వా వసా్థ స్సా్థ- ఫలభేదము చేత చంబ్దబ్పాపోల వా వస ా కూడ స్దృఢమనది. అనగా, 

ఫలభేదకార్ణముగా ఈ మూడు విధ్ములుగా చెపర రడిన చంబ్దబ్పాపివోా వసయాు విభినన మని 

భ్యవము.  బ్పణిహితహ్ృదయైేః- చింతన చేయు మనస్స  కలవారిచే  

ఏవ మనా చి  సూహ్మ్- ఇట్లల వేర్గ చోట్ల కూడా ఉపయోగవిశేషములనన్మసరించి ఆయ స్థసా్థనముల 

వైలక్ష్ణా మున్మ బ్గహించవల్వన్మ. 

వెన్మక అనగా తృతీయధ్యా యమున తృతీయపాదమునంద్య "అథ య ఇమే బ్గామే ఇషటపూర్గ ో

దతమోితాు పాసత త అభిసంభవంతి" అని చెపర రడిన ధూమాదిమార్గమున ఆ మార్గమున 

బ్పయణింర పణా వంతులకు  "ఆకాశాత్ చంబ్దమసమేవ సోమోర్థజా తదాేవానాం అనన ం తం 

దేవాేః భక్ష్యంతి" అని చెపర రడిన చంబ్దబ్పాపి ోవిభినన మ విలక్ష్ణమనది.  

 "ఓం ఇతాా తామ నం యుంజీత" అని విధించిన నాా సవిద్యా  బ్పకర్ణమున "అథయో దక్షిణ్య 

బ్పమీయత పితృణాం ఏవ మహిమానం గతావ  చంబ్దమసేః స్థయుజా ం గచు తి" అని చెపర రడినటిట 

చంబ్దస్థయుజా ము వెన్మక చెపర రడిన చంబ్దబ్పాపి ోకనన  విలక్ష్ణమనది.  

ఈ అరిి ర్థదిమార్గబ్పకర్ణమున బ్రహోమ పాసకులన్మ అరిి ర్థదిమార్గమున తోడ్కర నిోవు "అరిి ేః 

ఆహ్" అని ఆర్ంభమగు పంస్థక్త ోయంద్య   

ఎనిమిదవదైన చంబ్దబ్పాపి ోవీటి కనన  భినన మనది ఈ బ్పకార్మున 

 ఫలభేదము చేత చంబ్దబ్పాపోల వా వసవాైలక్ష్ణా ము కూడ స్దృఢమనది. అనగా, 

ఫలభేదకార్ణముగా ఈ మూడు విధ్ములుగా చెపర రడిన చంబ్దబ్పాపివోా వసయాు విభినన మని 

భ్యవము.  చింతన చేయు మనస్స  కలవారిచే  

ఇట్లల వేర్గ చోట్ల కూడా ఉపయోగవిశేషములనన్మసరించి ఆయ స్థసా్థనముల వైలక్ష్ణా మున్మ 

బ్గహించవల్వన్మ. 

509. భూలోేశాగ్నయ పూర్థవ న్ కతిచన భవినః ేపి మనా ంత ఏతాన్ 

509. భూలోేశాగ్నయ పూర్థవ న్ కతిచన భవినః ేపి మనా ంత ఏతాన్ 

శబే్్ేా  హ్ా బ్త గురీవ  భవతి తదభిమంబ్తంతర్థణం బ్పక లృపిఃి| 

అన్యా  చ్ఛమానవసా  సవ పదగతపర్ బ్రహ్మ న్యతృతవ దృషాే  
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నితా తావ త్ తదవ ద్దతానియ జగద్యర్ఖిలాన్ నితా వైకంఠ భృతాా న్|| 

వెన్మక చెపర రడిన ఆతివాహికులు స్థంస్థరికులైన దేవతలా, అథవా పర్మపరుషుని ఆజనా్మ 

పాల్ంర అబ్పాకృతులైన నితా సూరులా అని సందేహ్ము వచిి నపడు రెండు పక్ష్ములన్మ 

విమరిశ ంపరడి, వారు, భగవద్యజాాన్మపాలకుర్న్మ పక్ష్ము బ్పామాణికమనదని ఈ స్థశోలకమున 

నిశి యించరడురనన ది. 

కేsపి- కొంతమంది విదవ జులాు 

ఏతాన్- ఈ అరిి ర్థదిమార్గమున, మార్గదర్శ కము చేయు ఆతివాహికులన్మ 

భూలోకేశాగ్నన పూర్థవ న్- భూలోక, భువర్గలక, స్వర్గలకములకు ఈశవ రులైన అగ్నన , వాయు, 

ఆదితాు లనరడు బ్పస్థద్యధలైన దేవతలన్మ   

కతిచన భవినేః మనా ంత- స్థంస్థరికులైన దేవతావిశేషములని కొందరు భ్యవించెదరు.  

శబ్్కాేా - అగాన ా ది శరమాులు విభినన  స్థసలాముల యందెట్లల  అటేల ఏకరూపమ యుండినన్మ 

అబ్త- ఇచి ట్ 

 తదభిమంబ్తం తర్థణాం బ్పక లృపిేోః- బ్పస్థద్యధలైన అగాన ా ద్యలే అరిి ర్థద్యలన్మనది వారి కనన  

విభిన్మన లన్మ కల్ర ంరట్ 

గురీవ  భవతి హి- ౌర్వమున్మ అధికము చేయున్మ. స్థంస్థరికమన దేవతలకు అగాన ా ది 

శరవాాచా తవ ము కానర డుట్ వలన సర షటమే కద్య.  

అనేా  చ- ఆలోచింరట్ యంద్య సమరాులైన మరికొంతమంది ఆచారుా లు 

అమానవసా - ఆతివాహికులలో ఒకర డైన "అమానవుడు" అన్మ  పేరు గలవాడు  

సవ పదగతపర్ బ్రహ్మ నేతృతవ దృషట ా - స్థ భావైకుంమమన్మ సంసా్థనమున అవస్థతాుడైన 

పర్బ్రహ్మ సవ రూపి అయిన వాస్దేవుని నేతృతవ  కార్ణముగా 

నితా తావ త్- అబ్పాకృతమ యుండుట్ చేత  

తదవ త్- ఆయన వల్వనే 

అఖలానేతాన్- అరిి ర్థది మార్గమున ఇతర్ పరుషులన్మ నితా వైకుంమ భృతాా న్- 

నితా సూరులనియు, బ్రహోమ పాసకుని తీస్థకొని వచిి  పర్మాతమ  య్మద ా చేరుి  నమితమో ఆ 

పర్మాతమ చేతనే నియుకోులైనట్లలన్మ  

నిజగద్యేః- నిరూపించి చెప్పర దరు. 

కొంతమంది విదవ జులాు ఈ అరిి ర్థదిమార్గమున, మార్గదర్శ కము చేయు ఆతివాహికులన్మ భూలోక, 

భువర్గలక, స్వర్గలకములకు ఈశవ రులైన అగ్నన , వాయు, ఆదితాు లనరడు బ్పస్థద్యధలైన దేవతలుగా, ఈ 
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ల్లలావిభూతి లోని స్థంస్థరికులైన దేవతావిశేషములని భ్యవించెదరు.  అగాన ా ది శరమాులు విభినన  

స్థసలాముల యందెట్లల  అటేల ఏకరూపమ యుండినన్మ ఇచి ట్ 

 బ్పస్థద్యధలైన అగాన ా ద్యలే అరిి ర్థద్యలన్మనది వారి కనన  విభిన్మన లన్మ కల్ర ంరట్ వారి 

ౌర్వమున్మ అధికము చేయున్మ. స్థంస్థరికమన దేవతలకు అగాన ా ది శరవాాచా తవ ము కానర డుట్ 

వలన అది సర షటమే కద్య.  

ఆలోచింరట్ యంద్య సమరాులైన మరికొంతమంది ఆచారుా లు ఆతివాహికులలో ఒకర డైన 

"అమానవుడు" అన్మ  పేరు గల పరుషుని విషయమున నా పరుషుడు స్థ భావైకుంమమన్మ 

సంస్థసా్థనమున అవస్థతాుడై పర్బ్రహ్మ సవ రూపి అయిన వాస్దేవుని నేతృతవ మున బ్పవరింోర 

కార్ణముగా  అబ్పాకృతుడై యుండుట్ చేత ఆయన వల్వనే 

అరిి ర్థది మార్గమున ఇతర్ పరుషులన్మ నితా సూరులనియు, బ్రహోమ పాసకుని తీస్థకొని వచిి  

పర్మాతమ  య్మద ాచేరుి  నిమితమో ఆ పర్మాతమ చేతనే నియుకోులైనట్లలన్మ  నిరూపించి చెప్పర దరు. 

అనగా, ఈ అరిి ర్థది పరుషులు కూడ నితా సూరులని భ్యవింరట్యే యుక్త ోయుకమోని భ్యవము. 

ఇంతటితో "ఆతివాహికాధికర్ణము" ముగ్నస్థనది. 

||కారా్థ ధికర్ణము||4-3-5|| 

 

||సూ.||కార్ా ం బ్దదరిర్సా  గతాు పపసిః||4-3-6|| 

 

కారా్ మ్- కారా్ మయిన హిర్ణా గరుా ని 

(ఉపాసీనాన్- ఉపాస్థంరవార్లన్మ 

అరిి ర్థదిేః- అరిి ర్థదిగణము 

నయతి- తీస్థకొని ోవురనన ది. 

ఇతి- అని) 

బ్దదరిేః- బ్దదరి యన్మ ఆచారుా లు 

(మనా త- తలంరరనాన రు. ఏలనన) 

అసా - హిర్ణా గరుా ని ఉపాస్థంర వానిక్త 

గతాు పపతేోః- (తాన్మ బ్పాపా మున్మ పంద్యట్కు) గమనము తగ్న యుండుట్ వలన 
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ఇది పూర్వ  పక్ష్సూబ్తము.  

(ఈ అధికర్ణమున, బ్రహోమ పాసకుడు, తన మర్ణానంతర్ము అరిి ర్థదిమార్గమున 

ోవురనన పడు అరిి ర్థది ఆతివాహ్కులు ఆ ముకోాతమ న్మ బ్రహ్మ  వదకాు కొని ోయెదర్ని వెన్మక 

అధికర్ణముల యంద్య చెపర రడెన్మ. ఇటిట బ్రహోమ పాసకులనగా కారా్  బ్రహ్మ  అయిన చతురుమ ఖ్ 

బ్రహోమ పాసకులా, లేక ఆతోమ పాసకులా కాక పర్బ్రహోమ పాసకులా అన్మ బ్పశన  ఈ అధికర్ణమున 

విచారించరడురనన ది. అంద్య మొదటి పూర్వ పక్ష్మన బ్దదరి ఆచారుా ల వారి పక్ష్మున ఐద్య 

సూబ్తములు, రెండవ పూర్వ పక్ష్మన జైమిని ఆచారుా ల వారి పక్ష్మున మూడు సూబ్తముల 

తరువాత రెండు సూబ్తములలో బ్దదర్థయణుల స్థద్యధ ంతము బ్పతిపాదించరడున్మ). 

అరిి ర్థదిగణము కారా్ మగు చతురుమ ఖ్బ్రహ్మ న్మ ఉపాస్థంరవారిని తీస్థకొని ోవురనన ట్లల బ్దదరి 

మహ్రి ి తలంరరనాన రు. చతురుమ ఖ్బ్రహ్మ  దేశాంతర్మున న్మండుట్చే ఆతనిని 

ఉపాస్థంరవారిక్త దేశాంతర్గమనము యుకమోే అగున్మ. 

 

||సూ.||విశేషితతావ చి ||4-3-7|| 

 

విశేషితతావ త్ చ- (లోక సంరంధ్ము చేతన్మ, రహ్యవచనాద్యలచే బ్ుతి యంద్య) విశేషింపరడుట్ 

చేతన్మ  

(చతురుమ ఖ్బ్రహ్మ న్మ ఉపాస్థంరవారినే అమానవుడు కొనిోవు రనాన డు.  

 

ఇదియున్మ బ్దదరి పూర్వ  పక్ష్ సూబ్తమే. "బ్రహ్మ లోకాన్ గమయతి" అన్మ బ్ుతి వాకా మున "లోకాన్" 

అని రహ్యవచనము బ్పయోగ్నంపరడుట్చేత, లోక శరమాు చేత, లోకశేషవరి ో అయిన 

చతురుమ ఖ్బ్రహ్మ న్మ ఉపాస్థంర వారినే అమానవుడు తీస్థకొని ోవురనన ట్లల తెల్యురనన ది.  

 

||సూ.||ామీపాా తిు తదవ ా పద్దశః||4-3-8|| 

 

తు- ఈ శంక తగ్ననది కాద్య. (ఏలననగా) 

స్థమీపాా త్- పర్బ్రహ్మ స్థమీపా ము వలన 
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తదవ ా పదేశేః- (చతురుమ ఖుని తెలుపట్కై) నపంసకల్ంగమగు "బ్రహ్మ న్" బ్పయోగము 

(న విరుధా్ త- విర్గధింపద్య) 

 

ఇదియున్మ బ్దదరి మహ్రిపిూర్వ పక్ష్ సూబ్తమే.   

చతురుమ ఖ్బ్రహ్మ న్మ ఉపాస్థంచినవారినే అమానవపరుషుడు తీస్థకొని ోవుననిన, "బ్రహ్మ  

గమయతి" అని బ్రహ్మ న్ అన్మ నపంసకల్ంగ బ్పయోగము చతురుమ ఖునికెస్థట్లల వరింోరన్మ యన్మ 

సందేహ్ము తగ్ననది కాద్య. పర్బ్రహ్మ మునకు చతురుమ ఖుని అతా ంత స్థనిన హితా ము వలన ద్యనిని 

తెలుర ట్కై అట్లల బ్పయోగ్నంపరడినది. కన్మక, అటిట శరబా్పయోగము విర్గధించద్య. 

 

||సూ.||కారా్థ తియే తదధ్ా క్షేణ సహాతః పర్మభిధ్యనాత్||4-3-9|| 

 

కారా్థ తా యే- చతురుమ ఖుని(హిర్ణా గరుా ని) లోకమున బ్పళయము వరి నపడు  

తదధా్ క్షేణ సహ్- ఆ హిర్ణా గరుా నితో కూడ బ్రహోమ పాసకులున్మ 

అతేః పర్మ్- అంత కనన  విలక్ష్ణమగు పర్మపదమున్మ  

అభిధ్యనాత్- అనావృతి ోశరమాు వలన 

(బ్పా నో తి- పంద్యరనాన రు) 

 

ఇదియున్మ బ్దదరిమహ్రి ిపూర్వ పక్ష్సూబ్తమే.  

ఇట్లల బ్రహ్మ  లోకమునకు ఉపాసకులు కొనిోరడినచో, భగవదీగతా వచనము (ఆబ్రహ్మ భువనాలోలకాేః 

పనర్థవరినోేః..) నంద్య బ్రహ్మ లోకము వర్కు అనిన  లోకములకు పనర్థవృతి ో (వెన్మకకు వరి ట్) 

చెపర రడినది  కద్య, ఇక పనర్థవృతిరో్హితమన మోక్ష్ము ఎట్లల పసగున్మ అనిన, హిర్ణా గరుా ని 

లోకమునకు బ్పళయము వచిి నపడు అచి ట్ న్మనన  ఉపాసకులు, ఆ లోకాధా్ క్షుడైన 

చతురుమ ఖునితో సహ్న, బ్రహ్మ విదా చే సంపాదించిన చతురుమ ఖ్బ్రహ్మ  లోకము కనన  విలక్ష్ణమన 

పర్మపదమున్మ పంద్యరనాన రు. ఇట్లల అనావృతాా ది బ్ుతివచనములచే తెల్యురనన ది.  
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||సూ.||సమ ృసశి ||4-3-10|| 

 

సమ ృతశి - సమ ృతుల వలనన్మ అట్లల తెల్యురనన ది. 

 

ఇదియున్మ బ్దదరిమహ్రి ిపూర్వ పక్ష్సూబ్తమే. 

"బ్రహ్మ ణా సహ్ త సర్గవ " (కూర్మ పర్థణము 12-269) "చతురుమ ఖ్బ్రహ్మ లోకమున న్మనన  ఆ 

పర్బ్రహ్మ నిషాులు అందరున్మ ఆ చతురుమ ఖునితో బ్దట్ల పర్మపదమున్మ పంద్యరనాన రు" 

ఇతాా ది వచనముల వలన కూడ ఆ ఉపాసకులందరున్మ మహ్నబ్పళయ సమయమున ఆ 

చతురుమ ఖునితో బ్దట్ల పర్మపదమున్మ పంద్యరనన ట్లల తెల్యురనన ది. 

||సూ.||పర్ం జైమిని ముఖ్ా తావ త్|| 4-3-11|| 

 

పర్మ్- పర్బ్రహ్మ మున్మ 

(ఉపాసీనాన్- ఉపాస్థంరవారిని 

గమయతీతి- అరిి ర్థది గణము తీస్థకొని ోవురనన దని) 

జైమినిేః- జైమిని మహ్రి ి 

(మనా త- తలరరనాన డు, ఏలననగా) 

ముఖా్ తావ త్- బ్రహ్మ శరమాునకు పర్బ్రహ్మ ము ముఖాా ర్మాు కన్మక 

 

ఇది జైమినిమహ్రి ిఅభిబ్పాయమున్మ తెలుప పూర్వ పక్ష్ సూబ్తము. 

"స ఏవాన్ బ్రహ్మ  గమయతి" అన్మచో "బ్రహ్మ " శరమాు ముఖా్ ముగ పర్బ్రహ్మ మున్మ 

తెలుర నదగుట్చే అరిి ర్థది గణము పర్బ్రహ్మ మున్మ ఉపాస్థంరవారిని మాబ్తము తీస్థకొని 

ోవురనన దని జైమినిమహ్రి ిఅభిబ్పాయము.  
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||సూ.|| దర్శ నాచి ||4-3-12|| 

 

దర్శ నాత్ చ- పర్బ్రహ్మ బ్పాపికోై అరిి ర్థదిగమనము బ్ుతి యంద్య కానర డుట్ వలన 

 

ఇదియున్మ జైమిని మహ్రి ిఅభిబ్పాయమున్మ తెలుప పూర్వ పక్ష్సూబ్తము. 

"ఏష సంబ్పస్థదోsస్థమ చు రీర్థత్..." ఇతాా ది బ్ుతివచనములు ముస్థకపోరుషుడు శరీర్ము న్మండి 

రయల్వవ డల్ అరిి ర్థదిమార్గమున ోయి పర్బ్రహ్మ మున్మ పంద్యరనాన డని తెలుర ట్ వలన 

అమానవ పరుషుడు ఈ ముకపోరుషుని పర్బ్రహ్మ మునే పందింరనన్మట్ సర షటము.  

 

||సూ.|| న చ కార్ణా  బ్పతా భిసంధిః||4-3-13|| 

 

బ్పతా భిసంధిేః- ముకపోరుషుడు తాన్మ బ్రహ్మ న్మ పంద్యరనాన న్మ అన్మ అన్మసంధ్యనము కూడ 

న కార్గా - కారా్ బ్రహ్మ మన చతురుమ ఖుని గురించి కాదని వాకా  శేషము వలన తెల్యురనన ది. 

 

ఇదియున్మ, జైమిని మహ్రి ిపూర్వ పక్ష్మునకు సంరంధించిన సూబ్తము. 

బ్పతా భిసంధి అనగా సవ గతమన అన్మసంధ్యనము. "బ్పజాపతేః సభ్యం వేశమ .." ఇతాా ది బ్ుతి 

వచనముల యంద్య కూడ చెపర రడిన బ్పతా భిసంధ్యనము హిర్ణా గరుా ని గురించి కాదని 

వాకా శేషము(తరువాత చెపర రడిన "బ్రహ్మ లోకము నితా ము" ఇతాా దిగా చెపర రడిన విధ్ము) వలన 

తెల్యురనన ది.  

అనగా, ఇచి ట్ బ్ుతివాకా మున "బ్పజాపతి శరమాు" వాకా శేషము వలన చతురుమ ఖుని కాక, 

పర్బ్రహ్మ నే బోధింరరనన ట్లల తెల్యురనన ది. 

||సూ.||అబ్పతీకాలంరనానయ యతీతి బ్దదర్థయణ ఉభయథా చ 

దోషతిబ్తర తుశి ||4-3-14|| 

 

అబ్పతీకాలంరనాన్- బ్పతీకోపాసకులు కాని వారిని(మాబ్తమే) 
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నయతి- అరిి ర్థదిగణము తీస్థకొని ోవురనన ది.  

ఇతి- అని 

బ్దదర్థయణేః- వాా సమహ్రి ి

(మనా త- తలంరరనాన రు, ఏలననగా) 

ఉభయథా చ- పైన చెపర రడిన రెండు పక్ష్ములన్మ(బ్దదరి, జైమిని మహ్రిుల పక్ష్ముల యంద్య) 

అనగా హిర్ణా గరుా ని ఉపాస్థంరవారిని తీస్థకొని ోవురనన దనిన 

దోషత్- బ్ుతి విర్గధ్రూపమన దోషముండుట్చే  

తబ్తర తుశి - ఉపాసకుడు తన ఉపాసనకు తగ్నన ఫలము పంద్యన్మ కద్య! 

 

ఈ అరిి ర్థదిగణము హిర్ణా గరుా ని ఉపాస్థంరవారిని తీస్థకొని ోవునని యనినచో దోషము 

సంభవింరన్మ.  బ్పతీకోపాసకులన్మ తపర  తక్తర నవారిని తీస్థకొనిోరడురనాన ర్ని స్థ భామాన్ 

వాా సమహ్రి ి తలరరనాన రు. ఉపాసకునిక్త తన ఉపాసనమునకు తగ్నన ఫలమే లభింరనని 

"తబ్తర తునాా యము" కూడ ఇవివ షయమునే రలపర్రన్మ. 

 

 ||సూ.||విశేషం చ దర్శ యతి||4-3-15|| 

 

విశేషం చ- బ్పతీకోపాసకులకు పరిమితఫలవిశేషమున్మ 

దర్శ యతి- బ్ుతి తెలుపరనన ది.  

 

"యవనాన మోన  గతమ్.." ఇతాా ది బ్ుతి వాకా ములు బ్పతీకోపాసనము చేయు వార్లకు 

పరిమితఫలమునే నిర్గశా్చంరరనన వి. కన్మక, అటిట వారిని అరిి ర్థదిగణము తీస్థకొని ోవుట్కు 

అవకాశము లేద్య. 

వెన్మక అధికర్ణముల యంద్య ఉపాసకుని అరిి ర్థదిమార్గమున ఆతివాహ్కపరుషులు బ్రహ్మ  

వదకాు కొని ోవుద్యర్ని చెపర రడినది. ఇట్లల అరిి ర్థదిగతిలో ోవువారు ఎవరు, వారి బ్పాపా మేమి 

అన్మ విషయములు ఈ అధికర్ణమున కూలంకషముగా చరిి ంచరడురనన వి.  
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పూర్వ పక్షము- 

ఇంద్య రెండు పూర్వ పక్ష్ములు కలవు. అవి 1. బ్దదరిమహ్రి ిఅభిబ్పాయమునకు సంరంధించిన 

పూర్వ పక్ష్ము, 2. జైమిని మహ్రి ిఅభిబ్పాయమునకు సంరంధించిన పూర్వ పక్ష్ము 

 

ఇంద్య బ్పథమముగా బ్దదరిమహ్రికి్త సంరంధించిన పూర్వ పక్ష్మెవివ ధ్ముగా న్మండునో చూతము. 

 

బ్దదరి మహ్రి ిఅభిబ్పాయము: 

 

1.  కారా్ బ్రహ్మ మన చతురుమ ఖ్బ్రహ్మ న్మ బ్పాపా ముగా న్మపాస్థంరవారినే ఆతివాహికగణము తీస్థకొని 

ోవురనన ది. పర్బ్రహ్మ ము ఎల్వలడల ఉండున్మ కన్మక, పర్బ్రహ్మ మున్మ పంద్యట్కు వేరొక 

విశేషదేశమునకు ోవు ఆవశా కత లేద్య.   

 

2. "పరుషో మానస ఏతా  బ్రహ్మ లోకాన్ గమయతి" (రృ. 8-2-15) అని అమానవుడు ఉపాసకుని 

కొనిోవు వాకా మున "లోక" శరమాున్మ,  "లోకాన్" అని రహ్యవచనబ్పయోగమున్మ న్మండుట్కు 

కార్ణములు చూతము.  

-"బ్రహ్మ ణో లోకేః బ్రహ్మ లోకేః" అన్మ వుా తర తోా ర్మాునన్మసరించి, ఉపాసకుడు 

కారా్ బ్రహ్మ లోకమునకు ోవురనన ట్లల బ్గహించవల్వన్మ. పర్బ్రహ్మ ము వదకాు ోవురనన ట్లల 

ఇచి ట్ చెపర రడుట్ లేద్య 

 "లోకాన్" అని రహ్యవచన బ్పయోగము వలన, అనేకమన లోకములు అని సూచితమగురనన ది. 

పర్బ్రహ్మ ము కాని, పర్మపదము కాని ఒకర టియే కన్మక, ఇట్లల పర్బ్రహ్మ  విషయమున 

రహ్యవచనబ్పయోగము కుదర్ద్య. చతురుమ ఖ్బ్రహ్మ  విషయమున, అనేక బ్రహ్నమ ండములలో 

అనేకమంది చతురుమ ఖులు ఉంద్యరు కన్మక రహ్యవచనము కుద్యరునని చెపర దగునేమో కాని 

అదియున్మ అంత బ్పశసమోు కాద్య. ఏలనన, అట్లయిన, ఒక బ్రహ్నమ ండము నందల్ జీవుడు ఇతర్ 

బ్రహ్నమ ండములందల్ చతురుమ ఖ్బ్రహ్మ లోకముల కడకేగునని చెపర వలస్థ యుండున్మ. అది 

అన్మచితము కన్మక, అట్లల కాక, చతురుమ ఖుడు ముక్తనోందినపర డే ఆ ఉపాసకులున్మ ముక్త ో

నంద్యద్యరు కన్మక, ఆ చతురుమ ఖ్లోకముననే వివిధ్ బ్పదేశములలో యుంద్యర్ని చెపర కొన్మట్యే 

యుకమోు.  

 

3. అట్్లన,  "తతుర రుషో అమానవేః స ఏనాన్ బ్రహ్మ  గమయతి" అన్మ బ్ుతి వచనమున 

చతురుమ ఖుని విషయమున, బ్రహ్మ  శరమాునకు నపంసకల్ంగ బ్పయోగము అన్మచితము కద్య 
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యనిన, చతురుమ ఖుడు పర్బ్రహ్మ ముచే బ్పథమముగా సృషిటంచరడి, పర్బ్రహ్మ మునకు అతా ంత 

సమీపమున న్మనన వాడు కన్మక, అటిట నపంసల్ంగ బ్పయోగమున విర్గధ్ము లేనట్లల 

బ్గహించవల్వన్మ. 

 

4. ఇచట్ మరియ్మక సంశయము కలుగవరి న్మ. భగవదీగతాది బ్గంథములలో "ఆబ్రహ్మ  

భువనాలోలకాేః పనర్థవరినోేః.." అని చతురుమ ఖ్లోక పరా్ ంతము ఆ లోకములకు ోవువారిక్త మర్ల  

ఈ ల్లలావిభూతి యంద్య పనర్థవృతి ో యుండున్మ కద్య, అట్లయిన అమృతతవ ము 

ఉపాసనాఫలముగా చెపర రడిన ఈ ఉపాసకునిక్త మోక్ష్ము ఎట్లల లభింరన్మ యనిన, 

మహ్నబ్పళయసమయమున, ఆ చతురుమ ఖునితో బ్దట్ల ఈ బ్రహోమ పాసకులున్మ పర్బ్రహ్మ న్మ 

పందెదరు కన్మక, ఇచి ట్న్మ ఎటిట విర్గధ్మున్మ లేనట్లల బ్గహించనగున్మ. 

 

5. కూర్మ పర్థణమున "బ్రహ్మ ణా సహ్ త సర్గవ ...బ్పవిశంతి పర్ంపదమ్" (కూ. ప. 12-269) అని, 

చతురుమ ఖ్బ్రహ్మ లోకమున న్మనన  బ్రహ్మ నిషాులు మహ్నబ్పళయసమయమున ఆ చతురుమ ఖునితో 

సహ్న పర్మపదమున్మ పందెదర్ని చెపర రడుట్ చేత, ఇట్లల అరిి ర్థదిమార్గమున ోవు 

చతురుమ ఖ్బ్రహోమ పాసకులనే ఆతివాహికగణము చతురుమ ఖ్బ్రహ్మ లోకమునకు కొనిోవురనన ట్లల 

బ్గహించవల్వన్మ. 

జైమినిమహ్రి ిఅభిబ్పాయము: 

 

1. "స ఏనాన్ బ్రహ్మ  గమయతి" అన్మ బ్ుతిలో నపంసకల్ంగబ్పయోగము చతురుమ ఖుని కాక, 

పర్బ్రహ్మ మునే తెలుపరనన ది. "బ్రహ్మ ము" అన్మ పదమునకు ముఖాా ర్మాు పర్బ్రహ్మ మే తపర  

చతురుమ ఖుడో ఆతమ యో కాజాలద్య. "బ్రహ్మ లోక" పదము కూడ నిషదసపాతి" అన్మ నాా యమున 

"బ్రహ్మమ వ లోకేః" అన్మ వుా తర తోా ర్మాుచే పర్బ్రహ్మ మునే చెపర న్మ.  

 

2. "ఏష సంబ్పస్థదేః అస్థమ త్ శరీర్థత్ సముతాాయ పర్ం జా్య తిరుపసంపదా  స్వవ నరూపేణ 

అభినిషర దా త" (ఛం. 8-3-4) అనగా ఉపాసకుడైన ఈ జీవుడు హేయముగా తోరరనన  ఈ 

శరీర్మున్మండి రయల్వవ డల్ అరిి ర్థదిమార్గమున దేశవిశేషమునన్మనన  పర్మాతమ న్మ పంది తన 

సవ రూపముతో బ్పకాశమున్మ పంద్యరనాన డు." అన్మ బ్ుతివాకా ము బ్రహోమ పాసకునకు 

పర్బ్రహ్మ బ్పాస్థపినోే చెపర రనన ది. 

 

3. "బ్పజాపతిేః సభ్యం బ్పవిశా ..." (ఛం 8-14-1)(బ్పజాపతి సభ్యసా్థనమున్మ పందబోవురనాన న్మ) అని 

ముకపోరుషుడు సవ గత చింతన చేయు … 
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స్థద్యధ ంతము-  

 

కారా్ మన హిర్ణా గరుా ని ఉపాస్థంరవారిని అరిి ర్థద్యలు తోడ్కర ని ోవురనాన ర్న్మ బ్దదరిమహ్రి ి

అభిబ్పాయమ అన్మచితము. 

అటేల, జైమిని మహ్రి ి చెపిర నట్లల పర్బ్రహోమ పాసనమున్మ చేయు వారినందర్న్మ అరిి ర్థద్యలు 

కొనిోవురనాన ర్న్మ నియమమున్మ అయుకమోే యగున్మ. ఏలననగా, అరిి ర్థద్యలు 

బ్పతీకోపాసకులనందర్న్మ తోడ్కర ని ోవుట్ లేద్య. ఈ బ్పతీకోపాసకులు ఆరు విధ్ములు. వారు 

 

1. భూమాధికర్ణమున చెపర రడినట్లల నామము మొదలుకొని ఆశాపరా్ ంతము(అనగా నామము, వాక్, 

మనస్స , సంకలర ము, చితమోు, ధా్య నము, విజాానము, రలము, అనన ము, జలము, తజస్స , 

ఆకాశము, సమ ర్ణము, ఆశ అన్మనవి) ఉనన  అచిదవ సో్వులన్మ బ్పాపా ముగా ఉపాస్థంర వారు 

 

2. అచిదవ సో్వులతో కూడిన జీవాతమ న్మ బ్పాపా ముగా న్మపాస్థంచెడువారు 

 

3. అచిదివ యుకమోన కేవలాతమ న్మ ఉపాస్థంచెడు వారు 

 

4. కేవలము అచితోున్మ బ్రహ్మ మన్మ దృషిటతో ఉపాస్థంచెడువారు 

(ఉద్యహ్ర్ణమునకు"స్థంహో దేవదతేోః" అన్మనపడు దేవదతోుని యంద్య స్థంహ్ప దృషిట 

తెలుపరడినది. ఇట్లల అచితర ద్యర్మాునంద్య పర్బ్రహ్మ  దృషిటని కల్గ ఉపాస్థంచెడువారు) ఈ 

వివర్ములు ఈ అధ్యా యప బ్పథమపాదమున "బ్పతీకాధికర్ణము"న విశదీకరించరడినవి. 

 

5. అచితోుతో కూడిన జీవాతమ న్మ బ్రహ్మ మన్మ దృషిటతో ఉపాస్థంచెడువారున్మ 

 

6. అచిదివ యుకమోన కేవలాతమ న్మ బ్రహ్మ ముగా ఉపాస్థంచెడు వారున్మ 

 

ఇంద్య 1, 2, 4, 5, 6 లంద్య చెపర రడినవారు అస్థరా్మన ఐహికఫలములనే పందెదరు కన్మక వారిని 

అరిి ర్థద్యలు తోడ్కర ని ోరు. 3 న చెపర రడినవారు కేవలాతోమ పాసకులు బ్రహ్నమ న్మభవము కనన  
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అలర మన మోక్ష్మున్మ పందెదర్నియు వెన్మక చెపర రడినది. ఈ కేవలాతోమ పాసకుల విషయమున, 

వారు కూడ పర్మపదము పందెదర్నియు, వారిక్తని పనర్థవృతి ో లేదనియు, కాని 

కేవలాతామ న్మభవమగుట్ వలన వారు పంద్య ఆనందము అపరిమితము కాదనియు "తెనగళ్ళ వైషణవ 

వర్గము" వారి అభిబ్పాయము. కాని స్థ భామాన్ దేశ్చకులు, అటిటవారు, బ్పకృతి మండలముననే అటిట 

అన్మభూతిని కొంత కాలము కల్గ యంద్యర్ని, తదనంతర్ము వారు కూడ పర్మపదము చేరుద్యర్ని 

నిర్ణయించియునాన రు.  

 

ఇట్లలకాక, అనగా బ్పతీకోపాసకులు కాని, పర్బ్రహోమ పాసకులన్మ అరిి ర్థది, ఆతివాహ్కులు 

పర్బ్రహ్మ ము వదకాు కొనిోవురనన ట్లల బ్గహించవల్వన్మ.  

 

వెన్మక చెపర రడినట్లల హిర్ణా గరుా ని పందినవారు అందరున్మ మహ్నబ్పళయసమయమున ఆ 

చతురుమ ఖ్బ్రహ్మ తో కూడ పర్బ్రహ్మ మున్మ పందెదర్థ యన్మ సంశయము కలుగవరి న్మ. 

ఏలననగా, అనేక బ్రహ్నమ ండములలో అనేకులైన చతురుమ ఖులున్మ, ఆయ సతా  లోకములలో 

ఉండెదరు కద్య! వార్ందరున్మ మహ్నబ్పళయసమయమున పర్బ్రహ్మ మున్మ తమకు తాము 

పందెదర్థ లేక ద్యని కొర్కు ఉపాసనాద్యల ఆవశా కత గలద్య, అట్లల కాక, వార్ందరున్మ మిగ్నల్న 

జీవకోటి వల్వనే పనర్థవృతినోందెదర్థ యన్మ బ్పశన కు సమాధ్యనమిచి ట్ నీయరడురనన ది. 

 

"యుగకోటి సహ్బ్స్థణాం విషుణ ం ఆర్థధా్  పదమ  భూేః| 

పనేః త్రతైలోకా  ధ్యతృతవ ం బ్పాపవోానితి ుబ్ుమేః|•"స్థ 

అన్మ వచనము వలన, ఆ చతురుమ ఖ్బ్రహ్మ  మర్ల త్రతైలోకాధిపతా మే అభిలషించినచో నాతనిక్త 

మర్ల అదియే లభింరన్మ. అట్లల కాక, మోక్షార్మాు ఉపాసనము చేస్థనచో నాతడు మోక్ష్ము 

నంద్యనని తెల్యురనన ది. ఇటేల చతురుమ ఖ్బ్రహ్మ  లోకమున్మ పందిన వారు కూడ వారి వారి 

అభిలాష, ఉపాసనావైభవములనన్మసరించి పర్మపదము పంద్యట్యు, పందకుండుట్యు 

ఆధ్యర్పడి యుండునని బ్గహింరట్ యుకమోు. 

510. వైధ్యబ్తాానన్యతృన్ సమకథయదిమాన్ బ్దదరిాిదృశానామ్ 

510. వైధ్యబ్తాానన్యతృన్ సమకథయదిమాన్ బ్దదరిాిదృశానామ్ 

గతా్య చతా ం తద్ ాా నయ  ఖ్లు విభుజుషమబ్త వేదా ం న లభా మ్| 

ామీపాా త్ బ్రహ్మ చోకఃి సర్సిజవసతిః సన ార్ధం చ ముక్తఃి 

యుేసాి తనయ  నానా బ్ుతి పఠితపర్ాాన గతాా దా బ్దధ్యత్|| 
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బ్రహోమ పాసకులందరున్మ అరిి ర్థదిమార్గముననే బ్పయణించి బ్రహ్మ మున్మ చేరెదర్నియు 

ఆతివాహికగణము అగ్నన  న్మండి బ్పార్ంభమ అమానవునితో పూరి ో యగుననియు నిశి యించిన 

పిదప, అరిి ర్థదిగణము ఎవరిని తోడ్కర ని ోయెదర్న్మ విషయము ఈ అధికర్ణమున 

నిషర రింిచరడురనన ది. కారా్ బ్రహ్మ న్మ అనగా హిర్ణా గరుా ని ఉపాసన చేయువారినా, లేక 

పర్బ్రహోమ పాసకులనా అన్మ సందేహ్ము కల్గనపడు పర్బ్రహ్మ మున్మ, బ్రహ్నమ తమ కమన 

బ్పతా గాతమ న్మ ఉపాసనము చేయువారిని ఆతివాహికసమూహ్ము అరిి ర్థది మార్గమున పర్మాతమ  

వదకాు తోడ్కర ని ోయెదర్ని ఈ అధికర్ణమున నిర్థధరింపరడురనన ది. 

(వెన్మక, బ్పకృతివియుకమోన  ఆతమ న్మ మాబ్తము బ్రహ్మ దృషిటతో ఉపాసన చేయువారిని 

అరిి ర్థద్యలు తోడ్కర ని ోర్ని చెపర రడినది. ఇచి ట్, బ్రహ్నమ తమ కమన బ్పతా గాతమ న్మ 

ఉపాస్థంరవార్లన్మ అరిి ర్థదిమార్గమున ఆతివాహికులు తోడ్కర ని ోయెదర్ని చెపర రడురనన ది. 

ఈ రెండింటి మధా్  భేదమున్మ గమనించనగున్మ.) 

బ్దదరిేః- బ్దదరిమహ్రి ి

ఇమాన్- ఈ ఆతివాహికులన్మ 

వైధ్యబ్తసా్థననేతృన్- చతురుమ ఖుడైన కారా్ బ్రహ్మ  స్థసా్థనమునకు బ్రహోమ పాసకులన్మ చేరిె దర్ని  

సమకథయత్- చెప్పర దరు. తాదృశానామ్- హిర్ణా గరుా ని స్థసా్థనబ్పాపికో్త యోగుా లైన అటిట 

కారా్ బ్రహోమ పాసకులకు,  

తద్య- అపర డు 

గతాౌ చితా ం సా్థ త్- హిర్ణా గరుా ని స్థసా్థనము పరిచిు నన మగుట్చేత అచి ట్కు ఉపాసకులన్మ 

తోడ్కర ని ోవుట్ ఔచితా యుకమోే యగున్మ.  

విభుజుషమ్- సర్వ వాా పియని బ్రహ్మ జులాకు 

వేదా ం అబ్త ఖ్లు న లభా మ్- స్థజేయామన బ్రహ్మ ము ఈ లోకముననే లభా మగున్మ కద్య! ఏలననగా, 

ఆ బ్రహ్మ ము ఎల్వలడలా లభా మగున్మ.  ఇట్లల పర్బ్రహ్మ ము సర్వ వాా పి అగుట్ చేత ముకోుడు 

దేశవిశేషమునకు ోయి ఆ పర్బ్రహ్మ మున్మ పందవలస్థన ఆవశా కత లేద్య. అట్లయిన, "బ్రహ్మ  

గమయతి" అన్మ బ్ుతి యంద్య ఉపయోగ్నంచరడిన బ్రహ్మ  శరమాునకు 

నపంసకల్ంగబ్పయోగమెట్లల సమంజసమగుననిన సర్స్థజవసతిేః - చతురుమ ఖ్బ్రహ్మ  

స్థమీపాా త్- "యో బ్రహ్నమ ణం విదధ్యతి పూర్వ మ్" అని చెపిర నట్లల పర్బ్రహ్మ  న్మండి 

జనిమ ంచినంద్యన ఆ పర్బ్రహ్మ కు అతా ంత సమీపమునన్మనన  కార్ణమున 

బ్రహ్మ చోకేోః- బ్రహ్మ న్ యని నపంసకల్ంగబ్పయోగము చేయరడినట్లల బ్గహించవల్వన్మ. తన స్థర్ధం 

చ ముక్తేోః 

యుకోా- "బ్రహ్మ ణా సహ్ త సర్గవ  సంబ్పాపే ో బ్పతిసంచర్గ|పర్సా్థ ంత కృతాతామ నేః బ్పాపన వంతి 

పర్ంపదమ్|| 
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అన్మ బ్పమాణమునన్మసరించి మహ్నబ్పళయసమయమున చతురుమ ఖునితో సహ్న పర్బ్రహ్మ బ్పాపి ో

రూపమన ముక్త ోఆ ఉపాసకులకు చెపర రడినది. ఇతా తత్- అని ఈ విధ్ముగా భ్యవింరట్ 

న- అయుకమోు. 

నానా బ్ుతి పఠితపర్సా్థన గతాా దా బ్దధ్యత్- " సోsధ్వ నేః పార్మా నో తి తదివ షోణ ేః పర్మం పదమ్" 

ఇతాా ది అనేక బ్ుతివచనముల యంద్య పర్బ్రహ్మ సా్థనమునకే ముకపోరుషుని గమనము చెపర రడి, 

అచి ట్ పర్బ్రహ్మ బ్పాపి ోఆనందమే చెపర రడి యుండుట్ వలన, అట్లల పర్మపదమునకు ముకోుడు 

తోడ్కర ని ోరడునని చెపిర ననే ఆయ బ్ుతివచనములకు అన్నచితా ము కలుగద్య. లేకునన , ఆయ 

బ్ుతివచనములనిన యు బ్దధించరడున్మ, అనగా కుదర్క ోవున్మ. 

బ్దదరిమహ్రి ి ఈ ఆతివాహికులు ముకోుని చతురుమ ఖుడైన కారా్ బ్రహ్మ  స్థసా్థనమునకు 

బ్రహోమ పాసకులన్మ చేరిె దర్ని చెప్పర దరు. హిర్ణా గరుా ని స్థసా్థనము పరిచిు నన మగుట్ చేత, 

తతాస ానబ్పాపికో్త యోగుా లైన అటిట కారా్ బ్రహోమ పాసకులన్మ అచి ట్కు తోడ్కర ని ోవుట్ 

ఔచితా యుకమోే యగున్మ.  

బ్రహ్మ జులాచే సర్వ వాా పియై అంతట్న్మ యుండునదిగా  తెల్యరడు బ్రహ్మ ము ఈ లోకముననే 

లభా మగున్మ కద్య!  ఇట్లల పర్బ్రహ్మ ము సర్వ వాా పి అగుట్ చేత ముకోుడు దేశవిశేషమునకు ోయి ఆ 

పర్బ్రహ్మ మున్మ పందవలస్థన ఆవశా కత లేద్య. అట్లయిన, "బ్రహ్మ  గమయతి" అన్మ బ్ుతి యంద్య 

ఉపయోగ్నంచరడిన "బ్రహ్మ " శరమాునకు నపంసకల్ంగబ్పయోగమెట్లల సమంజసమగుననిన "యో 

బ్రహ్నమ ణం విదధ్యతి పూర్వ మ్" అని చెపిర నట్లల చతురుమ ఖ్బ్రహ్మ , పర్బ్రహ్మ ము న్మండి 

జనిమ ంచినంద్యన ఆ పర్బ్రహ్మ మునకు అతా ంత సమీపమునన్మనన  కార్ణమున "బ్రహ్మ న్" యని 

నపంసకల్ంగబ్పయోగము చేయరడినట్లల బ్గహించవల్వన్మ.అట్లయిన ఆబ్రహ్మ  భువనాలోలకాన్ 

పనర్థవరినోేః" అని చెపర రడినట్లల చతురుమ ఖ్లోక పరా్ ంతము పనర్థవరి ో యుండునని 

చెపర రడుట్ చేత, వీరిక్త కూడ పనర్థవరి ోకలద్య యనిన,  

 "బ్రహ్మ ణా సహ్ త సర్గవ  సంబ్పాపే ోబ్పతిసంచర్గ|పర్సా్థ ంత కృతాతామ నేః బ్పాపన వంతి పర్ంపదమ్||" 

అన్మ బ్పమాణమునన్మసరించి మహ్నబ్పళయసమయమున చతురుమ ఖునితో సహ్న పర్బ్రహ్మ బ్పాపి ో

రూపమన ముక్త ో ఆ ఉపాసకులకు కూడ శాత్రసమోున చెపర రడినది." అని ఈ విధ్ముగా 

భ్యవింరట్(ఇచి టి వర్కు పూర్వ పక్ష్మన బ్దదరిమహ్రి ిఅభిబ్పాయము) అయుకమోు. 

 " సోsధ్వ నేః పార్మా నో తి తదివ షోణ ేః పర్మం పదమ్" ఇతాా ది అనేక బ్ుతివచనముల యంద్య 

పర్బ్రహ్మ సా్థనమునకే ముకపోరుషుని గమనము చెపర రడి, అచి టి పర్బ్రహ్మ బ్పాపి ో యన్మ 

పర్మానందమే చెపర రడి యుండుట్ వలన, అట్లల పర్మపదమునకు ముకోుడు తోడ్కర ని 

ోరడునని చెపిర ననే ఆయ బ్ుతివచనములకు అన్నచితా ము కలుగద్య. లేకునన , ఆయ 

బ్ుతివచనములనిన యు బ్దధించరడున్మ, అనగా కుదర్క ోవున్మ. కన్మక, ముకపోరుషులు 

పర్బ్రహ్మ ము కడకే ఆతివాహికపరుషులచే తోడ్కర ని ోరడురనన ట్లల బ్గహించవల్వన్మ.(ఇది 

స్థద్యధ ంతభ్యగము). 
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511. మార్గగావరిి ర్థదిః గమయతి పర్మం ధ్యమ గతాా దియోగాత్ 

511. మార్గగావరిి ర్థదిః గమయతి పర్మం ధ్యమ గతాా దియోగాత్ 

బ్రహ్మమ ేఃి ముఖ్ా భావాదితి తు నిర్ణయజ్్మైినిః యుకమిేతత్| 

వకవాి ం తవ బ్త క్తంచనయ యతి పర్విదః వా నివ త బ్రహ్మ నిషాన్ 

తదే్దహ్ వా తమ నిషానపి ముఖ్భిదయామీ చ సంపూర్ ేనిషాః|| 

ఈ స్థశోలకమున, జైమిని ఆచారుా ల అభిబ్పాయమున్మ తెల్పి ద్యనిని కొంతవర్కు అంగీకరించి, 

బ్రహ్నమ తమ కమన స్థవ తోమ పాసకులన్మ అరిి ర్థదిగణము పర్బ్రహ్మ  వదకాు తోడ్కర నిోయెదర్ని 

బ్పతిపాదింరరనాన రు. 

అసౌ అరిి ర్థదిేః మార్గేః- ఈ అరిి ర్థదిమార్గము గతాా దియోగాత్- నానాబ్ుతులచే స్థదధమగుట్ చేత 

తనామ ర్ గగమనము ఇతాా ద్యలు సంభవింర కార్ణమున 

బ్రహోమ కేేోః ముఖా్ భ్యవాత్- "బ్రహ్మ గమయతి" అన్మ బ్ుతి వాకా మున న్మనన  బ్రహ్మ  శరమాునకు 

పర్బ్రహ్మ  యందే ముఖాా ర్మాు సంభవింరట్ చేత 

పర్మం ధ్యమ- ఆ పర్మాతమ  య్మకర  తజ్యరూపమన అబ్పాకృతసా్థనమునకు  

గమయతి ఇతి తు- అరిి ర్థదిగణము తోడ్కర ని ోయెదర్ని 

జైమిని నిర్ణయత్- జైమిని మహ్రి ినిర్ణయించిరి. 

ఏతత్- ఈ జైమిని మతము యుకమో్- యుక్త ోయుకమోుగా బ్పమాణరదధమనది.  

వకవోా ం తవ బ్త క్తంచినన యతి అబ్త- కాని, ఈ జైమిని మతమున  

క్తంచిదవ కవోా మ్- ఒక అంశమున వివర్ణమీయవలస్థ యునన ది.  స్థవ నివ త బ్రహ్మ నిషాన్- స్థవ తమ  

శరీర్క బ్రహోమ పాసకులన్మ 

తదాేహ్స్థవ తమ నిషానపి- బ్రహ్మ శరీర్భూతులైన స్థవ తోమ పాసకులన్మ ఇట్లల రెండు విధ్ముల 

బ్రహోమ పాసకులన్మ అనగా,  ముఖ్భిదయ పర్విదేః- ఈ బ్పకార్ముగా రెండు విధ్ములైన 

బ్రహోమ పాసకులన్మ ఆతివాహికగణము అరిి ర్థదిమార్గమున 

నయతి- తోడ్కర ని ోయెదరు.  అమీ చ సంపూర్ణ నిషాేః- ఈ రెండు విధ్ముల ఉపాసనా 

బ్పకార్ములంద్యన్మ పర్బ్రహ్మ మునకే బ్పాధ్యనా త కలద్య. అంద్యవలన, సూబ్తకారులు 

బ్పతీకోపాసకులన్మ పరిహ్రించి ఈ రెండు బ్పకార్ముల బ్రహోమ పాసకులన్మ ఆతివాహికులు 

పర్మాతమ  వదకాు తోడ్కర ని ోయెదర్ని సూబ్తకారుల అభిబ్పాయముగా ఈ స్థశోలకమున 

చెపర రడురనన ది. 
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ఈ అరిి ర్థదిమార్గము అనేక బ్ుతులచే స్థదధమగుట్ చేతన్మ, తనామ ర్ గగమనము పర్బ్రహ్మ ము 

వదకాేనని బ్ుతులు సమరిధంరట్ చేతన్మ  "బ్రహ్మ గమయతి" అన్మ బ్ుతి వాకా మున న్మనన  బ్రహ్మ  

శరమాునకు పర్బ్రహ్మ  యందే ముఖాా ర్మాు సంభవింరట్ వలన ఆ పర్మాతమ  య్మకర  

తజ్యరూపమన అబ్పాకృతసా్థనమునకు  అరిి ర్థదిగణము తోడ్కర ని ోయెదర్ని జైమిని మహ్రి ి

నిర్ణయించిరి. ఈ జైమిని మతము యుక్త ోయుకమో బ్పమాణరదధమనది. కాని, ఈ జైమిని మతమున  

ఒక అంశమున వివర్ణమీయవలస్థ యునన ది.  స్థవ తమ  శరీర్క బ్రహోమ పాసకులన్మ, 

బ్రహ్మ శరీర్భూతులైన స్థవ తోమ పాసకులన్మ అని ఇట్లల రెండు విధ్ముల బ్రహోమ పాసకులన్మ, అనగా 

ఈ బ్పకార్ముగా రెండు విధ్ములైన బ్రహోమ పాసకులన్మ ఆతివాహికగణము అరిి ర్థదిమార్గమున 

తోడ్కర ని ోయెదరు. ఈ రెండు విధ్ముల ఉపాసనా బ్పకార్ములంద్యన్మ పర్బ్రహ్మ మునకే 

బ్పాధ్యనా త కలద్య. అంద్యవలన, బ్పతీకోపాసకులన్మ పరిహ్రించి ఈ రెండు బ్పకార్ముల 

బ్రహోమ పాసకులన్మ ఆతివాహికులు పర్మాతమ  వదకాు తోడ్కర ని ోయెదర్ని సూబ్తకారుల 

అభిబ్పాయముగా ఈ స్థశోలకమున చెపర రడురనన ది. 

512. ధా్య యేయుః యేచ జీవాన్ బ్పకృతిశరలితాన్ ేవలాన్ వా యథేషేమ్ 

512. ధ్యా యేయుః యేచ జీవాన్ బ్పకృతిశరలితాన్ ేవలాన్ వా 

యథేషమే్ 

ద్దవ ధ్యపి బ్రహ్మ దృషాే  జడనివహ్మపి స్త్వ న యాదే్వ నా దృస్థషాే | 

స సర్ణవ  హి బ్పతీకబ్పణిహితమనస్య నారిి ర్థదా ధ్వ యోగాా ః 

బ్రహ్మమ పాస్త్శిి  లింగం గతిరియమనఘా సూబ్తితా పూర్వ మేవ|| 

బ్పతీకోపాసకులు అనగా ఎవరు? వారు దేనిని ఉపాస్థంచెదరు? అన్మ విషయము వివరించరడి అటిట 

వారు అరిి ర్థది మార్గమున ోవుట్కు అనరుహలు అని ఈ స్థశోలకమున నిషర రింిచరడురనన ది. 

యేచ- ఏ ఉపాసకులు 

యథేషటమ్-  తమ ఇషటన్మస్థర్ముగా బ్పకృతిశరల్తాన్ జీవాన్- బ్పకృతి సంయుకోులైన జీవాతమ లన్మ 

కేవలాన్ జీవాన్ వా- బ్పకృతివియుకోులైన జీవాతమ లన్మ 

ధ్యా యేయుేః- ఉపాసనము చేయుద్యర్గ 

దేవ ధ్యపి బ్రహ్మ దృషట ా - బ్పకృతి సంయుకోులైన అథవా బ్పకృతివియుకోులైన వివిధ్ములైన 

జీవాతమ లన్మ బ్రహ్మ మన్మ దృషిటతో బ్రహ్మ తవ మున్మ ఆర్గపించి ఉపాసనము చేయువారున్మ  అథవా  

జడనివహ్మపి- అచేతనమన బ్పకృతి అథవా బ్పాకృతమన వసో్ సమూహ్మున్మ   

స్వవ న యదా్యవ నా దృషట ా - వాటి సవ రూపముతో గాని, అథవా ఇతర్ వసో్వు నంద్య ఆర్గపించి గాని,  
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యే ధ్యా యేయుేః- ఎవరు ధా్య నము చేయుద్యర్గ 

బ్పతీకబ్పణిహితమనసేః- బ్పతీకోపాసనపరులుగా  

త సర్గవ - పైన చెపర రడిన ఈ ఆరు విధ్ముల బ్పతీకోపాసకులున్మ అరిి ర్థదా ధ్వ యోగాా ేః- 

అరిి ర్థదిమార్గమున బ్పయణింరట్కు తగ్ననవారు 

న హి- కాద్య. ఈ ఆరు విధ్ముల ఉపాసకులకు అరిి ర్థదిగతి లభా ము కాద్య. 

అనఘా ఇయం గతిశి - పనర్థవృతిలోేని దోషర్హితమన, ుదధమన ఈ అరిి ర్థదిమార్గము 

పూర్వ మేవ- బ్పథమాధ్యా యముననే "బ్ుతోపనిషతా  గతా భిజానాచి " అన్మ సూబ్తమున 

బ్రహోమ పాస్వశిో  ల్ంగం సూబ్తితా- బ్రహోమ పాసకులకు అస్థధ్యర్ణమన ఏ మార్గమునన దో అది 

సూచించరడినది. అనగా, అరిి ర్థదిమార్గమునకు బ్రహోమ పాసకులు మాబ్తమే అరుహలన్మ 

విషయము నిశి యించరడినది. 

ఏ ఉపాసకులు తమ ఇషటన్మస్థర్ముగా బ్పకృతి సంయుకోులైన జీవాతమ లన్మ గాని, 

బ్పకృతివియుకోులైన జీవాతమ లన్మ గాని ఉపాసనము చేయుద్యర్గ, లేక బ్పకృతి సంయుకోులైన అథవా 

బ్పకృతివియుకోులైన వివిధ్ములైన జీవాతమ లన్మ బ్రహ్మ మన్మ దృషిటతో బ్రహ్మ తవ మున్మ ఆర్గపించి 

ఉపాసనము చేయుద్యర్గ అటిటవారున్మ,  అథవా అచేతనమన బ్పకృతి అథవా బ్పాకృతమన వసో్ 

సమూహ్మున్మ వాటి సవ రూపముతో గాని, అథవా ఇతర్ వసో్వు నంద్య ఆర్గపించి గాని, ఎవరు 

ధా్య నము చేయుద్యర్గ బ్పతీకోపాసనపరులుగా  

పైన చెపర రడిన ఈ ఆరు విధ్ముల బ్పతీకోపాసకులున్మ  అరిి ర్థదిమార్గమున బ్పయణింరట్కు 

తగ్ననవారు 

కాద్య. ఈ ఆరు విధ్ముల ఉపాసకులకు అరిి ర్థదిగతి లభా ము కాద్య. పనర్థవృతిలోేని 

దోషర్హితమన, ుదధమన ఈ అరిి ర్థదిమార్గము 

 బ్పథమాధ్యా యముననే "బ్ుతోపనిషతా  గతా భిజానాచి " అన్మ సూబ్తమున 

బ్రహోమ పాసకులకు అస్థధ్యర్ణమన ఏ మార్గమునన దో అది సూచించరడినది. అనగా, 

అరిి ర్థదిమార్గమునకు బ్రహోమ పాసకులు మాబ్తమే అరుహలన్మ విషయము నిశి యించరడినది. 

(ఈ బ్పతీకోపాసకుల గురించి వెన్మక వివరించరడినది. కన్మక, ఇచి ట్ ఆ విషయములు పనేః 

ఉట్టంక్తంచరడుట్ లేద్య. ) 

513. బ్పతాా పతిి బ్పకార్ః బ్పతినియతిమతీ కర్మ యోగాదినిషా 

513. బ్పతాా పతిి బ్పకార్ః బ్పతినియతిమతీ కర్మ యోగాదినిషా 

విద్ా భేద్ధికార్ః పర్భజనరలాన్మమ క్త ివిఘోయ పశాంతిః| 
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అనాిా వాావా వాా పృథగయనగత్య విబ్శమాపిఃి విభకిా 

ాక్షాన్మమ క్తఃి బ్కమాద్దవ తా ఖిలమగతికైర్బ్పణోదా ం పరైశి || 

బ్పతాా పతి ోబ్పకార్ేః- అనాది కాలము న్మండి ఈ సంస్థర్మున ద్యేఃఖ్మునన్మభవింరరనన  జీవునిక్త, 

అవిజాాతమన పణాా ద్యల (తమకు తెల్యకనే చేయరడిన యదృచిు కాది పణా ముల) యోగముచే 

మోక్ష్మార్గమున బ్పవృతి ోకలుగన్మ.  

బ్పతినియతిమతీ- ఆయ అధికారుల యోగా త, శక్త ో ఇతాా ద్యల యంద్య భేదముండుట్ చేత, 

శాత్రసమోులచే ఏర్ర ర్చరడిన కర్మ యోగాదినిషా- కర్మ యోగ, స్థజాానయోగముల యంద్య అర్హత లేని 

వారిక్త  భక్తయోోగనిషయాు, వీటిలో దేనియంద్యన్మ  శక్త ోలేని కార్ణమున నటిట అనధికారిక్త శర్ణాగతి 

అన్మ విశేష నిషయాు అటేల 

విద్యా భేద్యధికార్ేః- సదివ దా , దహ్ర్విదా , మధువిదా , ఇతాా ది ఉపాసనముల యంద్య 

అపేక్ష్కన్మగుణముగా అధికార్ విశేషముండుట్యు, మరియున్మ అటేల  పర్భజనరలాత్- 

పర్మాతోమ పాసనాస్థమర్ాా ము చేత 

ముక్త ోవిఘోన పశాంతిేః- మోక్ష్మునకు విర్గధి అయిన కర్మ లు నిశేశ షముగా నశ్చంరట్యున్మ 

అనాోా వసా్థవా వసా్థ- అంతిమ బ్పతా యవా వస ా ఉపాసకుని విషయమున ఎట్లల 

నియతమనదియోననియు, అయనగతౌ- దేవయన, పితృయనములన్మ మార్గములంద్య ోవు 

సమయమున  

విబ్శమాపిేోః పృథగ్నవ భకోా- వేర్గవ రు బ్పకార్ములంద్య సూరా్ , చంబ్ద్యలన్మవారి యంద్య వారు 

విబ్శాంతిని పందెదర్న్మనదియు 

ముక్తేోః స్థక్షాత్- నేరుగా మోక్ష్ము పంద్యట్యు, అథవా బ్కమాత్- వస్తావ ది స్థసా్థనములన్మ పంది, 

తరువాత బ్కమముగా మోక్ష్మునంద్యట్ అన్మనదియు  

ఇతి- ఈ విధ్ముగా కానర డున్మ.  

అఖలమ్- అనిన  అర్మాులున్మ 

అగతికైేః- స్ఫ ట్మన బ్పమాణములచే స్థసా్థపితమనవై ఇతర్ బ్పమాణములచే వీటిక్త 

విర్గధ్ములేకుండునట్లల స్థసా్థపింర బ్పామాణా త లేనివారిచేతన్మ 

పరశి - జగతంోతయు మిథా  యని వాదింరవారిచేతన్మ 

అబ్పణోదా మ్- నిర్థకరించరడుట్కు అస్థధా్ ము. 

సమసమోూ మిథా  యని చెప్పర డు మాయవాద్యలకు కూడ బ్ుతిబ్పతిపనన మన అర్మాులు 

బ్పమాణాన్మస్థర్ముగా సీవ కరించరడతగ్ననవియే అగున్మ. ఇవి అనిన యు వాా వహ్నరికము అని చెపిర  

కాని, అథవా సగుణబ్రహ్మ  విషయమునకు అనవ యింరనని చెపిర  కాని అటిటవారు వివరింరట్ 
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కానర డున్మ. వీటి యంద్య వాా వహ్నరికతవ మన్మనది బ్పామాణికము కాద్య. నిరుగణబ్రహ్మ మున్మ 

స్థసా్థపింరట్కు బ్పమాణములు లేని కార్ణమున బ్రహ్మ ము సగుణమనియే తెల్యురనన ది. 

బ్పమాణములనన్మసరించి నిరూపణము చేయువారిక్త కానర డు తతోవ మిదియే. ఇచట్ అంగీకరించిన 

తతోవ ములన్మ ఏదో ఒక బ్పకార్మున ఇతరులు  కూడ అంగీకరింరట్ చేత వీటిని బ్తోస్థపరి ట్కు 

కుదర్ద్య. ఏలనన, బ్రహ్మ మొకర టే యునన దనిన, ఈ జీవుని ఉపాసనావిధ్యనములు కాని, 

దేహ్తాా గానంతర్ము జీవుడు వివిధ్మార్గముల బ్పయణింరట్ కాని, పర్మపదమున్మ చేరి 

పర్బ్రహ్మ మున్మ పంద్యట్ గాని ఇతాా ది బ్ుతిబ్ోకమోులైన విషయములన్మ ఇతరులు ఎట్లల 

బ్తోస్థపచి గలరు. 

 

 ఇట్లల బ్ుతుల యంద్య జీవోజీవినమునకై ఉలేలఖంచరడిన వివిధ్ స్థధ్నములున్మ, 

తతతోఫ లములుగా  దేహ్తాా గానంతర్ము, ఆయ జీవులు అన్మసరింర మార్గములున్మ 

సంబ్గహ్ముగా ఈ స్థశోలకమున బ్పసో్థవించరడురనన ది. 

అనాది కాలము న్మండి ఈ సంస్థర్మున ద్యేఃఖ్మునన్మభవింరరనన  జీవునిక్త, అవిజాాతమన 

పణాా ద్యల (తమకు తెల్యకనే చేయరడిన యదృచిు క, ఆన్మషంగ్నకాది పణా ముల) యోగముచే 

మోక్ష్మార్గమున బ్పవృతి ో కలుగన్మ. ఆయ అధికారుల యోగా త, శక్త ో ఇతాా ద్యల యంద్య 

భేదముండుట్ చేత, శాత్రసమోులచే ఏర్ర ర్చరడిన కర్మ యోగ, స్థజాానయోగముల యంద్య అర్హత లేని 

వారిక్త  భక్తయోోగనిషయాు, వీటిలో దేనియంద్యన్మ  శక్త ోలేని కార్ణమున నటిట అనధికారిక్త శర్ణాగతి 

అన్మ విశేష నిషయాు అటేల సదివ దా , దహ్ర్విదా , మధువిదా , ఇతాా ది ఉపాసనముల యంద్య 

అపేక్ష్కన్మగుణముగా అధికార్ విశేషముండుట్యు, మరియున్మ అటేల  పర్మాతోమ పాసనాస్థమర్ాా ము 

చేత మోక్ష్మునకు విర్గధి అయిన కర్మ లు నిశేశ షముగా నశ్చంరట్యున్మ, అంతిమ బ్పతా యవా వస ా

ఉపాసకుని విషయమున ఎట్లల నియతమనదియోననియు, దేవయన, పితృయనములన్మ 

మార్గములంద్య ోవు సమయమున వేర్గవ రు బ్పకార్ములంద్య సూరా్ , చంబ్ద్యలన్మవారి యంద్య 

వారు విబ్శాంతిని పందెదర్న్మనదియు, 

అటిట ఉపాసకులు కొందరు నేరుగా మోక్ష్ము పంద్యట్యు, అథవా వస్తావ ది స్థసా్థనములన్మ పంది, 

తరువాత బ్కమముగా మోక్ష్మునంద్యట్ అన్మనదియు ఈ విధ్ముగా వివిధ్ములుగా బ్ుతుల 

యంద్య కానర డున్మ. ఇట్లల వివిధ్ములైన  పరుషర్మాులు 

స్ఫ ట్మన బ్పమాణములచే బ్ుతుల యంద్య స్థసా్థపితమ యుండుట్ చేత, ఇతర్ బ్పమాణములచే ఈ 

బ్ుతి బ్పమాణమునకు విర్గధ్ములేకుండునట్లల స్థసా్థపింర బ్పామాణా త లేనివారిచేతన్మ, 

జగతంోతయు మిథా  యని వాదింరవారిచేతన్మ ఈ బ్ుతిబ్పమాణము నిర్థకరించరడుట్కు 

అస్థధా్ ము. అనగా అంగీకరించక తపర ద్య అని భ్యవము. 

514. పంథానం ద్దవయానం తమిమమధిగతః పశిి మే ద్దహ్పాస  

514. పంథానం ద్దవయానం తమిమమధిగతః పశిి మే ద్దహ్పాస  

తతవ సి్యమాంసమిోంsతానతిపతతి తర్తాా పగాం తబ్త దివాా మ్| 
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దివా ం ద్దహాదిలబ్దధ వ  జనిలయర్హితం యాతి విషే్ః పదం తత్ 

పరా్ ంకార్గర్హకాంతాం భజతి రహుమతిం బ్రహ్మ  సంవాదధ్నా ః|| 

పశి్చ మే దేహ్పాత- బ్పార్రధమన అంతిమదేహ్నవస్థనమున తమిమం దేవయనం- ఇంతవర్కు 

విచారించరడిన బ్ుతిస్థదధమన దేవయనమన్మ పంథానం అధిగతేః- మార్గమున్మ చేరిన 

బ్రహోమ పాసకుడు  

తమోంsతాన్- స్థసాూలబ్పకృతి పరా్ ంతమన 

తతోవ సోోమాన్- పృథివి మొదలైన తతోవ ముల సమూహ్మున్మ  

అతిపతతి- అతిబ్కమించి అనగా ద్యటి ోవున్మ.  

తబ్త- బ్పాకృత మరియు అబ్పాకృతమన దేశముల మధా్  దివాా మ్- తన యంద్య 

అవగాహింరవారిక్త కర్మ వాసనాద్యలన్మ ోగొట్లట అతి విలక్ష్ణమన  

ఆపగామ్- విర్జానదిని 

తర్తి- ద్యట్లన్మ 

దివా ం- అబ్పాకృతమన  దేహ్నది- శరీర్థద్యలన్మ 

లబ్దధ వ - పంది జనిలయర్హితం విషోణేః తతర దం యతి- "అకృతం కృతాతామ  బ్రహ్మ  లోకం 

అభిసంభవాని" అన్మ బ్పమాణాన్మస్థర్ముగా నితా మనదియూ, ఉతర తి,ో నాశ ర్హితమనదియూ 

అయిన పర్మాతమ  స్థసా్థనవిశేషమున్మ అనగా పర్మపదమున్మ పంద్యన్మ.   

బ్రహ్మ  సంవాదధ్నా ేః- అచి ట్ పర్మాతమ తో సంవాదము చేస్థ ఈముకోుడు కృతారాుడగున్మ.  

పరా్ ంకార్గహ్ణాంతామ్- అటిట మహిమ గల పర్మాతమ  వేంచేస్థ యునన  పరా్ ంకమున్మ ఆర్గహించి 

రహ్యమతిమ్- పర్మాతమ చే సమామ నమున్మ  

భజతి- పంద్యన్మ. 

ఈ స్థశోలకమున, బ్రహోమ పాసకుని ఫలబ్పాపి ోవిధ్యనము సంబ్గహ్ముగా ఉలేలఖంచరడురనన ది.  

 

 బ్పార్రధకర్మ  ఫలాన్మభవానంతర్ము అనగా  అంతిమ దేహ్నవస్థన సమయమున ఇంతవర్కు 

విచారించరడిన బ్ుతిస్థదధమన దేవయనమన్మ మార్గమున బ్పయణింర బ్రహోమ పాసకుడు 

స్థసాూలబ్పకృతి పరా్ ంతమన 

పృథివాా ది తతోవ ముల సమూహ్మున్మ  
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అతిబ్కమించి అనగా ద్యటి ోవున్మ. తద్యపరి, 

బ్పాకృత మరియు అబ్పాకృతమన దేశముల మధా్  అనగా ల్లలావిభూతి, నితా వభూతుల మధా్  

న్మండి, తన యంద్య అవగాహింరవారిక్త కర్మ వాసనాద్యలన్మ ోగొట్టడు అతి విలక్ష్ణమన 

విర్జానదిని 

కూడ అతిబ్కమింరన్మ. అపడు, ఆ ముకపోరుషుడు 

అబ్పాకృతమన  శరీర్థద్యలన్మ 

పంది "అకృతం కృతాతామ  బ్రహ్మ  లోకం అభిసంభవాని" అన్మ బ్పమాణాన్మస్థర్ముగా 

నితా మనదియూ, ఉతర తి,ో నాశ ర్హితమనదియూ అయిన పర్మాతమ  స్థసా్థనవిశేషమున్మ అనగా 

పర్మపదమున్మ పంద్యన్మ.   

అచి ట్ పర్మాతమ తో సంవాదము చేస్థ ఈముకోుడు కృతారాుడగున్మ.  

అటిట మహిమ గల పర్మాతమ  వేంచేస్థ యునన  పరా్ ంకమున్మ ఆర్గహించి తాన్మ పర్మాతమ చే 

సమామ నమున్మ పంద్యన్మ. 

515. సంఘాస నితా తా న కవ చదపి న పృథివాా ది భావః తథాసవ  

515. సంఘాస నితా తా న కవ చదపి న పృథివాా ది భావః తథాసవ  

పర్ా ంకాదా ః న ాధ్ా ం క్తమపి భగవతః పూర్నేిస్సు మశేఃి| 

వాా పబి్పాపిా ర్ ధవ మూర్ధవ ం గతిర్పి విఫలే తాా దికాన్ హైతుకానాం 

క్షదిషకా్షీర జలార న్ బ్ుతిరుపశమయేదద్యు తార్సావ తంబ్తా|| 

కవ చిదపి సంఘాత నితా తా న- పంచోపనిషణమ యమన అనగా పంచశక్త ోమయమన దివా దేశమున్మ 

భ్యగవతులు చెపిర న ద్యని గురించి శక్త ోయన్మ శరమాుచే చెపర రడు దివా మన పంచభూతములు 

నితా మ సంఘాతాతమ కముగనో అథవా సంఘాతము కాకనో యునన వన్మ వికలర ము చేస్థనపడు అవి 

సంఘాతాతమ కమనవి యనిన నితా తవ మే యుండద్య. ఏలననగా, సంఘాతరూపమనదంతయూ 

వినాశమంద్యన్మ. 

తథాతవ  పృథివాా ది భ్యవో న- పృథివాా ది రూపముచే విభజంచి వాటిని చూరట్ సంభవించద్య.  

పూర్ణనిసీస మశకేేోః- పరిపూర్ణమన, నిర్తిశయమన శక్త ోకల్గన  

భగవతేః- పర్మాతమ కు 
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పరా్ ంకాదైా ేః స్థధా్ ం క్తమపి న- పరా్ ంకాద్యలచే పందవలస్థనది ఏమియు ఉండద్య. ఆతనిక్త ఈ 

విధ్మన పరా్ ంకాద్యల కలర న వలన బ్పయోజనమేమి? వాా పబో్పాపోా ర్ ధవ మ్- సర్వ దేశములంద్యన్మ 

వాా పినోి పందిన బ్రహ్మ న్మ పంద్యట్ కొర్కు  

ఊర్ధవ ం గతిర్పి విఫలా- ఊర్ధవ గతి కూడ బ్పయోజనర్హితమే యగున్మ.  ఇతాా దికాన్- ఇటిట  

హ్మతుకానాం- తర్ర - కుతర్ర ములన్మ చేయు  

క్షదిషకా్షీర జలార న్- క్షుబ్దతమమన ఉనమ తబో్పలాపములన్మ అదా్య తార్సావ తంబ్తా- లోక దృషటమన 

విషయముల కనన భినన మన అద్యా తమన విషయములన్మ బ్పతిపాదింరట్కు సమర్మాన 

మరియు సవ తంబ్తమన  

బ్ుతిేః- నిగమములు 

ఉపశమయేత్- నిరూమ ల్ంరన్మ. 

బ్ుతిబ్పతిపనన మన అపూర్థవ ర్మాుల గురించి వివిధ్ములైన తర్ర ములు గావించి అవి 

అయుకమోులని చెపర  తారిర కుల గురించి కొనిన  ఉద్యహ్ర్ణములనిచిి  వారు చేయు వాదసర్ణిని 

ఈ స్థశోలకమున చూపి, నితా మున్మ, సవ తేఃబ్పమాణమున్మ, అపౌరుషేయమున్మ అయిన 

బ్ుతిబ్పమాణముచే అదంతయూ నిర్థకృతమగునని ఈ స్థశోలకమున  బ్పతిపాదించరడురనన ది. 

పైన చెపర రడిన బ్ుతి బ్ోకమోన అరిి ర్థదిమార్గము గురించి కొంతమంది మూఢులు తమ 

కుతర్ర మున్మపయోగ్నంచి 

 

1. నితా విభూతిగా చెపర రడు పర్మపదము పంచోపనషణమ యమని చెప్పర దరు కద్య! అది అట్లల 

అయిద్య తతోవ ములే సంఘాతమగుచో, ద్యనిక్త నితా మెట్లల పసగున్మ(అవయవి కాని తతోవ ముల 

సంఘాతముచే నేర్ర డినది ఏది అయినన్మ అనితా మే యగునని తారిర కుల అభిబ్పాయము) 

2. నిర్తిశయమన స్థజాాన, రల, శకాోా ది షడుగణములతో పరిపూరుణడైన పర్మాతమ కు బ్పాకృతిక 

బ్పాణులవల్వ పరా్ ంకాద్యల మరియు, తద్యపరి శయనాద్యల కలర నలు ఎట్లల సమంజసమగున్మ? 

3.  సర్వ వాా పి అయిన పర్మాతమ న్మ పంద్యట్కు దేశవిశేష బ్పయణము కాని, ఆ మార్గమున వివిధ్ 

దేవతాగణముల సహ్సయము అన్నచితమగున్మకద్య? 

 

ఇతాా ది సందేహ్ములన్మ, బ్పశన లన్మ వెల్బురి ద్యరు. అవి యనిన యు సవ తేఃబ్పమాణమన 

బ్ుతిముంద్య నిలరడవు. అఘటితఘట్నాస్థమర్ాా ము ల పర్మాతమ  గురించియు, అబ్పాకృతమున్మ, 

ుదధసతవ మయము, దివా ము అయిన పర్మపదము విషయమున, మన బ్పాకృతాన్మభవము గాని, 

తజనిితములైన తర్ర , వితర్ర ములు గాని నిర్స్థర్కాములే యగున్మ. కన్మక, బ్ుతిబ్పమాణమే 

శ్చర్గధ్యరా్ ము అని ఈ స్థశోలకమున నిర్థధ రించరడురనన ది.  
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పంచోపనిషణమ యమన అనగా పంచశక్తమోయమన పర్మపదమన్మ దివా దేశమున్మ భ్యగవతులు 

చెపిర న ద్యని గురించి శక్త ోయన్మ శరమాుచే చెపర రడు 

 దివా మన పంచతతోవ ములు నితా మ సంఘాతాతమ కముగనో అథవా సంఘాతము కాకనో 

యునన వన్మ వికలర ము చేస్థనపడు అవి సంఘాతాతమ కమనవి యనిన అటిట ద్యనిక్త నితా తవ మే 

యుండద్య. ఏలననగా, సంఘాతరూపమనదంతయూ వినాశమంద్యన్మ. పృథివాా ది రూపముచే 

విభజంచి వాటిని చూరట్ సంభవించద్య.  

 పరిపూర్ణమన, నిర్తిశయమన శక్త ో కల్గన పర్మాతమ కు పరా్ ంకాద్యలచే పందవలస్థనది ఏమియు 

ఉండద్య. ఆతనిక్త ఈ విధ్మన పరా్ ంకాద్యల కలర న వలన బ్పయోజనమేమి? సర్వ దేశములంద్యన్మ 

వాా పినోి పందిన బ్రహ్మ న్మ పంద్యట్ కొర్కు ఊర్ధవ గతి కూడ బ్పయోజనర్హితమే యగున్మ. ఇటిట  

తర్ర - కుతర్ర ములన్మ చేయు క్షుబ్దతమమన ఉనమ తబో్పలాపములన్మ లోక దృషటమన విషయముల 

కనన భినన మన అద్యా తమన విషయములన్మ బ్పతిపాదింరట్కు సమర్మాన మరియు 

సవ తంబ్తమన  

నిగమగణములు నిరూమ ల్ంరన్మ. 

516. భావోsభావశి  యబ్తాన్మపధి సముదిత్య తబ్త భావీవిర్గధ్ః 

516. భావోsభావశి  యబ్తాన్మపధి సముదిత్య తబ్త భావీవిర్గధ్ః 

బ్పజా్ఞత వాా పరి్గధ్యsపా ధిక నిజరలానామ నతః వా ర్సాిదిధః| 

దృషంే సర్ణవ షమేేతనయ  యది నహి భవేనామ నమధ్ా క్షతోsనా త్ 

బ్దధోsధ్ా క్షే మిథోవా వటదలశయనాదా ద్యు తం చైవమూహా్ మ్|| 

సర షటముగా విర్గధ్ము కానర డు విషయమున కూడ ఇట్లల విర్గధ్ము లేదని చెపిర నచో ఇక విర్గధ్మన్మ 

శరమాునకే అర్మాు లేకుండా ోవున్మ. అని ఇట్లల శంక్తంచిన, ఎచి ట్ విర్గధ్ము వరి నన్మనది 

సోద్యహ్ర్ణముగా ఈ స్థశోలకమున స్థ భామాన్ దేశ్చకులు నిరూపింరరనాన రు. 

యబ్త- ఏ ఉద్యహ్ర్ణము నంద్య 

భ్యవేః అభ్యవశి - ఒక వసో్వు ఉండుట్యూ, లేకోవుట్యూ   

అన్మపధి- భినన మన దేశ, కాలాది ఉపాధులు లేనట్లల సముదితౌ- చెపర రడురనన దియో 

తబ్త విర్గధ్ేః భ్యవీ- అటిట చోట్ వానిక్త పర్సర ర్ విర్గధ్ము అవశా ముగా కలుగన్మ. ఇచి ట్ ఘట్మునన ది 

అనియు మరియు ఇచి ట్ ఘట్ము లేదనియు ఏకకాలమున చెపిర నచో అచి ట్ విర్గధ్ము తపర క 

వరి న్మ.  
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బ్పజాాత వాా పరో్గధ్యsపి- "న హింసా్థ త్ సర్థవ భూతాని" అని బ్పతిపాదకమన వాకా ము ఎల్వలడల 

వాా పకమ అనవ యించినన్మ ద్యనిక్త విర్గధ్మన విశేష విషయమన  

అధిక నిజరలాత్- "అగీన షోమీయం పుమాలభేత" అన్మ బ్పరలతమమన బ్ుతివచన రలముచే   

మానతేః- బ్పమాణభూతమ స్థవ ర్సా్థదిధేః- అపేక్షితమన అర్మాు స్థదిధంరన్మ. "మా హింసా్థ త్" అన్మ 

వాకా ము స్థమానా ముగా అనిన  సందరా్ ములంద్యన్మ అనవ యము కల్గ యునన న్మ, నితా మున్మ, 

పర్మబ్పమాణమున్మ, అపౌరుషేయమున్మ నైన బ్ుతివిధిచే యగమున పుహింస దోషము కాద్య. 

ఇదే విధ్ముగా "యసస ంఘాతేః స వినాీ" అము బ్పతా క్ష్ముగా కానర డు విషయమునన్మసరించి 

తరిర ంచి నితా విభూతి య్మకర  నితా తవ  బ్పతిపాదకమన లక్ష్ణములన్మ ఆక్షేపింరట్ బ్ుతి 

బ్పమాణము ముంద్య నిలపడలేద్య. బ్ుతి యంద్య వరి  బ్పతిపాదనమునకు, ఇటిట తర్ర ముచే 

విర్గధ్ము లేద్య.  

దృషటం ఏతత్ సర్గవ షటమ్- లోకమున కానర డు ఈ నియమము అందరు స్థద్యధ ంతులకు అంగీకృతమే 

యగున్మ.   

న యది- పైన చెపర రడిన బ్పమాణవా వసనా్మ అంగీకరించకునన  

అధా్ క్ష్తేః అనా త్- బ్పతా క్ష్ము కనన  భినన మన శాత్రసో్థద్యలు 

మానం న హి భవేత్- బ్పమాణమే కావు 

అధా్ క్షే మిథో బ్దధ్ేః- స్థమానా , విశేష విషయముల అనవ య బ్పమాణముల యంద్య 

విశేషబ్పమాణము, స్థమానా బ్పమాణమున్మ బ్దధింరనన్మ అంశము  న హి భవేత్- కలుగద్య. 

వట్దలశయనాదా ద్యా తం చ- వట్పబ్తశాయి అయిన బ్దలకుని బొజలిో బ్పపంచమంతయు 

ఆశి రా్ కర్ముగా న్మండు ఏవమూహా్ మ్-  విధ్ము ఎట్లల అసంభవము కాదో అదే విధ్ముగా ఈ 

సందరా్ ముల గురించి బ్పజాాశాలురు ఆలోచించవల్వన్మ. అనగా, అఘట్నఘట్నా స్థమర్ధా ము కల 

పర్మాతమ  సంకలర మునకు అసమంజసమున్మ, అస్థధా్ మున్మ ఏమియున్మ లేదని భ్యవము. 

ఏ ఉద్యహ్ర్ణము నంద్య 

ఒక వసో్వు ఉండుట్యూ, లేకోవుట్యూ   

భినన మన దేశ, కాలాది ఉపాధులు లేనట్లల చెపర రడురనన దియో 

అటిట చోట్ వానిక్త పర్సర ర్ విర్గధ్ము అవశా ముగా కలుగన్మ. ఇచి ట్ ఘట్మునన ది అనియు మరియు 

ఇచి ట్నే ఘట్ము లేదనియు ఏకకాలమున చెపిర నచో అచి ట్ విర్గధ్ము తపర క వరి న్మ. "న 

హింసా్థ త్ సర్థవ భూతాని" అని బ్పతిపాదకమన వాకా ము ఎల్వలడల వాా పకమ అనవ యించినన్మ 

ద్యనిక్త విర్గధ్మన విశేష విషయమన  

 "అగీన షోమీయం పుమాలభేత" అన్మ బ్పరలతమమన బ్ుతివచన రలముచే  బ్పమాణభూతమ 

అపేక్షితమన అర్మాు స్థదిధంరన్మ. "మా హింసా్థ త్" అన్మ వాకా ము స్థమానా ముగా అనిన  
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సందరా్ ములంద్యన్మ అనవ యము కల్గ యునన న్మ, నితా మున్మ, పర్మబ్పమాణమున్మ, 

అపౌరుషేయమున్మ నైన బ్ుతివిధిచే యగమున పుహింస దోషము కాద్య. ఇదే విధ్ముగా 

"యసస ంఘాతేః స వినాీ" అము బ్పతా క్ష్ముగా కానర డు విషయమునన్మసరించి తరిర ంచి 

నితా విభూతి య్మకర  నితా తవ  బ్పతిపాదకమన లక్ష్ణములన్మ ఆక్షేపింరట్ బ్ుతి బ్పమాణము 

ముంద్య నిలపడలేద్య. బ్ుతి యంద్య వరి  బ్పతిపాదనమునకు, ఇటిట తర్ర ముచే విర్గధ్ము లేద్య.  

 లోకమున కానర డు ఈ నియమము అందరు స్థద్యధ ంతులకు అంగీకృతమే యగున్మ.  పైన 

చెపర రడిన బ్పమాణవా వసనా్మ అంగీకరించకునన  బ్పతా క్ష్ము కనన  భినన మన శాత్రసో్థద్యలు 

 బ్పమాణమే కాకుండా ోవున్మ. స్థమానా , విశేష విషయముల అనవ య బ్పమాణముల యంద్య 

విశేషబ్పమాణము, స్థమానా బ్పమాణమున్మ బ్దధింరనన్మ అంశము  న హి స్థదిధంచద్య. 

వట్పబ్తశాయి అయిన బ్దలకుని బొజలిో బ్పపంచమంతయు ఆశి రా్ కర్ముగా న్మండు  విధ్ము 

ఎట్లల అసంభవము కాదో అదే విధ్ముగా ఈ సందరా్ ముల గురించి బ్పజాాశాలురు ఆలోచించవల్వన్మ. 

అనగా, అఘట్నఘట్నా స్థమర్ధా ము కల పర్మాతమ  సంకలర , వృతోులకు అసమంజసమున్మ, 

అస్థధా్ మున్మ ఏమియున్మ లేదని భ్యవము. 

ఇంతటితో "కారా్థ ధికర్ణము" ముగ్నస్థనది. 

517. ఏకతవ ం బ్రహ్మ విదా్ పరిషది స్పథోsధీయమానసా  తసిమ న్ 

517. ఏకతవ ం బ్రహ్మ విదా్ పరిషది స్పథోsధీయమానసా  తసిమ న్ 

వాయౌ వా దే్దవలోకబ్ుతిర్పి వరుణదా నవ యో విద్యా తోధి| 

న్యతార్గమానవాంతాః పర్పదగమన్య తదివ ద్ం స్యsయమధ్యవ  

తుర్థా ధ్యా యసా  పాద్ద సృతిర్ధికర్ణైరితాముకిా తృతీయే|| 

బ్రహ్మ విదా్య పరిషది- బ్రహోమ పాసన బ్పకర్ణమున అధీయమానసా  స్పథేః ఏకతవ మ్- అనేక 

ఉపనిషతోుల యంద్య చెపర రడిన అరిి ర్థదిమార్గము య్మకర  ఏకతవ మున్మ(ఇది అరిి ర్థదా ధికర్ణ 

భ్యవము),  

దేవలోకబ్ుతిర్పి తస్థమ న్ వాయౌ సా్థ త్- వాయువన్మ శరసాా్థనమున బ్ుతి యంద్య చెపర రడిన 

దేవలోక శరమాు కూడ వాయువునకు అనవ యింరనన్మ అంశమున్మ(ఇది వాయవ ధికర్ణ భ్యవము) 

వరుణాదా నవ యో విదా్య తోధి- వరుణుడు, ఇంబ్ద్యడు, బ్పజాపతి అన్మవారిని విదా్య దాేవత 

అనంతర్ము చేరి్ వల్వననియు(ఇది వరుణాధికర్ణ భ్యవము)  

అమానవాంతాేః పర్పదగమనే నేతార్ేః- అరిి  న్మండి ఆర్ంభమ అమానవునితో పూరి ోయగు ఈ 

ఆతివాహికులు ముకోుని బ్రహ్మ లోకమునకు తోడ్కర ని ోవుద్యర్నియు, వారు భోగభూములు కాని 

మార్గచిహ్న ములు కాని కార్నియు(ఇది ఆతివాహికాధికర్ణ భ్యవము) సోsయమ్ తదివ ద్యమధ్యవ - పైన 

చెపర రడిన అరిి ర్థది మార్గము పర్బ్రహోమ పాసకులకేననియు(ఇది కారా్థ ధికర్ణ భ్యవము) ఇట్లల 
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తురా్థ ధ్యా యసా  తృతీయపాదే- చతురా్థధ్యా య తృతీయపాదమున ఇతమాధికర్ణేః- పైన 

చెపర రడిన రీతిలో ఐద్య అధికర్ణములచే 

సమ ృతిేః ఉకోా - అరిి ర్థదిసర్ణి సంబ్గహ్ముగా ఈ స్థశోలకమున బ్పతిపాదింపరడినది. 

ఈ స్థశోలకమున, స్థ భామాన్ దేశ్చకులు ఈ చతుర్థధధ్యా య తృతీయపాదమున న్మనన  అయిద్య 

అధికర్ణముల సంబ్గహ్నర్మాున్మ బ్పస్థదింరరనాన రు.  

 

బ్రహోమ పాసన బ్పకర్ణమున అనేక ఉపనిషతోుల యంద్య చెపర రడిన అరిి ర్థదిమార్గము య్మకర  

ఏకతవ మున్మ(ఇది "అరిి ర్థదా ధికర్ణ" భ్యవము),  

వాయువన్మ శరసాా్థనమున బ్ుతి యంద్య చెపర రడిన దేవలోక శరమాు కూడ వాయువునకు 

అనవ యింరనన్మ అంశమున్మ(ఇది "వాయవ ధికర్ణ" భ్యవము) వరుణుడు, ఇంబ్ద్యడు, బ్పజాపతి 

అన్మవారిని విదా్య దాేవత అనంతర్ము చేరి్ వల్వననియు(ఇది "వరుణాధికర్ణ" భ్యవము) అరిి  

న్మండి ఆర్ంభమ అమానవునితో పూరి ో యగు ఈ ఆతివాహికులు ముకోుని బ్రహ్మ లోకమునకు 

తోడ్కర ని ోవుద్యర్నియు, వారు భోగభూములు కాని మార్గచిహ్న ములు కాని కార్నియు(ఇది 

"ఆతివాహికాధికర్ణ" భ్యవము)  పైన చెపర రడిన అరిి ర్థది మార్గము పర్బ్రహోమ పాసకులకేననియు 

(ఇది "కారా్థ ధికర్ణ" భ్యవము) ఇట్లల చతురా్థధ్యా య తృతీయపాదమున పైన చెపర రడిన రీతిలో 

ఐద్య అధికర్ణములచే 

అరిి ర్థదిసర్ణి బ్పతిపాదింపరడినది. 

ఇంతటితో "అధికర్ణ స్థర్థవళి" యంద్య చతురా్థధ్యా య, తృతీయపాదము ముగ్నస్థనది. 

చతురా్థధా్య యము-చతుర్పాాదము (ముక్తపిాదము) 

 

వెన్మక తృతీయపాదమున పర్బ్రహోమ పాసకులున్మ, ఆతమ న్మ బ్పకృతివినిరుమ కమో బ్రహ్నమ తమ కముగా 

ఉపాస్థంరవారున్మ అరిి ర్థదిమార్గమున బ్పయణించెదర్ని, వారు ఈ లోకమునకు తిరిగ్న ర్థర్నియు 

చెపర రడినది. ఇక, ఈ పాదమున, అటిట ముకపోరుషులు పందెడు ఐశవ రా్ ము గురించి 

ఆవిషర రించరడురనన ది. 

 

||సంపదా్ విర్థు వాధికర్ణము||4-4-1|| 
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||సూ.||సంపదా్ విర్థు వః స్త్వ న శబే్దత్||4-4-1|| 

 

(అయం బ్పతా గాతామ - ఈ జీవుడు) 

సంపదా - పర్ంజా్య తిని పందిన పిదప పంద్యనటిట అవసా్థవిశేషము 

ఆవిరా్థ వేః- సవ సవ రూపావిరా్థ వమనదని 

స్వవ నశబా్దత్- బ్ుతి యందల్ స్వవ న శరమాు వలన  

(తెల్యురనన ది) 

 

"స్వవ న రూపేణ అభినిషర దా త" అన్మ ఛందోగా బ్ుతి యంద్య, "స్వవ న" శరమాు బ్పయోగ్నంపరడుట్ 

వలన, పర్ంజా్య తిని పందిన ముకపోరుషుని స్థస్థతాి సవ సవ రూపావిరా్థ వరూపమనస్థతాి యని 

తెల్యున్మ.  

 

||సూ.||ముకఃి బ్పతిజా్ఞనాత్||4-4-2|| 

 

బ్పతిజాానాత్- (బ్ుతి యంద్య) బ్పతిజ ాచేయరడుట్ వలన  

ముకేోః- సర్వ రంధ్వినిరుమ కోుడే  

(బ్ుతి యంద్య చెపర రడిన వాడని తెల్యురనన ది).  

 

"ఏవమేవ ఏష సంబ్పస్థదేః ...స్వవ న రూపేణ అభినిషర దా త" అని బ్ుతిచే చెపర రడిన వాడు 

సర్వ రంధ్వినిరుమ కోుడే యని బ్ుతి వలన తెల్యురనన ది.  

 

||సూ.||ఆతామ  బ్పకర్ణత్||4-4-3|| 

 

బ్పకర్ణాత్- బ్పకర్ణ సంరంధ్ము వలన  



58 
 

ఆతామ - జీవాతమ  (అపహ్తపాపమ తావ ది సవ రూపడుగ) 

(అవగమా త- అగురనాన డు) 

 

బ్పకర్ణ సందరా్ మున్మ రటిటయు, జీవాతమ  అపహ్తపాపమ తావ ది సవ రూపనిగ 

తెల్యవరి రనాన డు. 

ఛందోగా్య పనిషత్ యంద్య "ఏవమేవైష సంబ్పస్థదోsస్థమ త్ శరీర్థత్ సముతాాయ పర్ం 

జా్య తిరుపసంపదా  స్వవ న రూపేణ అభినిషర దా త"(8-12-2) (ఈ జీవుడు ఈ శరీర్మున్మండి 

రయల్వవ డల్ అరిి ర్థది మార్గమున బ్పయణించి, పర్మాతమ న్మ పంది (సంస్థరిస్థతాిని ోగొట్లటకొని) 

తన సహ్జసవ రూపమున బ్పకాశ్చంర స్థస్థతాిని పంద్యన్మ) అని చెపర రడినది. ఇచి ట్ జీవాతమ  

సవ ర్థగదిలోకముల ఇంబ్ద్యదిదేవతల రూపము వల్వ బ్కొత ోరూపమున్మ పంద్యరనన ద్య, లేక తన 

సహ్జ సవ రూపమునే తిరిగ్న పంద్యనా అన్మ విషయము ఈ అధికర్ణమున విచారించరడురనన ది. 

 

పూర్వ పక్షము-  

 

1."ర్సం హేా వాయం లబ్దధ వ నందీ భవతి"(తై. నా.7-1) అన్మ బ్ుతి వాకా మున ర్ససవ రూపడైన 

పర్మాతమ న్మ పంది జీవుడు అనంతమన ఆనందము కలవాడగురనాన డు అని చెపర రడినది. 

కన్మక, ద్యేఃఖ్భ్యజనమన బ్పకృతరూపము ోయి, అనంతానందమునిరి  బ్కొత ోశరీర్మున్మ జీవుడు 

పంద్యనని తెల్యురనన ది.   

 

2. అట్లల బ్కొత ోరూపము పందక, పాత రూపమునే కల్గ యుండుననిన, "అభినిషర దా త" అనగా 

"పంద్యన్మ" అని చెపర ట్ వా ర్మాగున్మ.  

 

3. అనంతానందబ్పదమన సరిబ్కొత ో రూపమే పరుషర్మాగున్మ కాని, తన పాత సవ రూపమే 

పరుషర్మాు కాజాలద్య. 

 

సిద్ధ ంతము- 
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1. పైన చెపర రడిన బ్ుతి వాకా మున "స్వవ న రూపేణ" అని చెపర రడుట్ వలన, బ్కొతగోా వేరొక 

రూపము కాక, సంస్థరి స్థస్థతాి యంద్య అవిదా  వలన తిర్గహితమ అనగా కపర రడి యునన ,  

అపహ్తపాపమ తావ ది ఆతమ కు సహ్జమన గుణముల ఆవిరా్థ వము కలుగనని అర్మాు.  

 

2. ఇచి ట్ "అభినిషర దా త" అనగా, వెన్మక కర్మ సంరంధ్ముచే కపర రడిోయిన 

అపహ్తపాపమ తావ ది గుణములు బ్పకాశ్చతమగుననియే భ్యవము. ఈ విషయమ ఛందోగా్య పనిషత్ 

యంద్య ఒక ఐతిహా్ ము కలద్య. అంద్య,  ఇంబ్ద్యడున్మ, విర్గచన్మడున్మ జీవాతమ సవ రూపమున్మ 

తెల్స్థకొనగ్యరి బ్పజాపతి వదకాు వెళైి నపడు, బ్పజాపతి వారిక్త బ్పథమమున, తమన్మ తాము నీటిలో 

చూరకొనిన కానర డు బ్పతిబంరమే ఆతమ  సవ రూపమని చెపర గా విర్గచన్మడు సంతృపినోంది వెనకకు 

మర్ల్వన్మ. కాని ఇంబ్ద్యడు మాబ్తము ఆ సమాధ్యనమునకు తృపి ోనందక, బ్పజాపతి వదకాు మర్ల 

ోయి అరింాచగా, బ్పజాపతి సవ పాన వస ాయంద్య చూడరడునది యని చెపర గా, ఇంబ్ద్యడు ద్యనిక్తనీ 

తృపి ో చెందక మర్ల పృచిు ంచగా, ఇట్లల బ్కమముగా నిబ్దలో తెల్యవరి నదనియు ఇట్లల 

వరుసగా చెపిర , చివర్కు జాబ్గద్యవస,ా సవ పాన వస,ా స్షుపోా వసలా న్మండి విముకోుడైన 

జీవసవ రూపము జీవాతమ  సవ సవ రూపముగా చెపర రడినది. ఇట్లల అషటగుణావిరా్థ వము కల్గన జీవాతమ  

సవ రూపమే ఇచి ట్ చెపర రడురనన ది. 

 

3. స్థ భావిషుణ ధ్ర్మ మున కూడ "యథా న బ్క్తయత జ్యా తాస న  మనబ్పక్షాళనానమ ణ్యేః..." అని ర్తన ము 

యంద్య మాల్నా మున్మ తొలగ్నంరట్వలన బ్కొత ోర్తన ము సృషిటంపరడక, ఆ ర్తన ము తన సహ్జ 

సవ రూపమునందినట్లల, శరీర్సంరంధ్మన దోషము ోవుట్ వలన ఆతమ  స్థజాానము బ్కొతగోా 

సృషిటంపరడినది కాక, ద్యని సహ్జగుణముల బ్పకాశమే కలుగరనన ట్లల  చెపర రడినది. 

కన్మక, పర్మాతమ న్మ పందిన జీవాతమ కు అషడగుణావిరా్థ వమునంది(అపహ్తపాపామ , విజర్ేః, 

విమృతాు ేః, విశోకేః, విజఘతస ేః, అపిపాసేః, సతా కామేః, సతా సంకలర ేః అని చెపర రడినవి) 

సవ సవ రూపము కలుగననియే భ్యవము. 

చతుర్పాాద్యర్వాిశేషములు- 

 

518. ఉకంి పాదర్ఘానామితి పృథువపుషః సూక్షమ  మూర్ణశిి  హానమ్ 

518. ఉకంి పాదర్ఘానామితి పృథువపుషః సూక్షమ  మూర్ణశిి  హానమ్ 

నిరూధ తోపాధిర్థశేః నిరుపధికమహానందమంసా న వక్త|ి 

వా విర్థు వోsబ్త చంతా త్రసిభిిర్ధికర్ణైః ఛంద వృతిిత్రసిభిిశేి  

సా వం ద్దవ  ేటిేసఃి సవ త ఉభయమిదం నోపధ్యర్థయ థ నిఘయ మ్|| 
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పాదైేః- చతురా్థధ్యా యమున మొదటి మూడు పాదములచే ఇతి- బ్పతిపాదించరడిన రీతిలో 

అఘానామ్ పృథువపషేః సూక్ష్మ  మూర్గశిో  హ్ననమ్- మొదటి పాదమున బ్రహోమ పాసకులకు కలుగ 

పణా , పాపరూపమన సమసకోర్మ ల నిర్సనమున్మ, రెండవ పాదమున స్థసాూలదేహ్ము య్మకర  

నివృతిబో్పకార్మున్మ, మూడవ పాదమున సూక్ష్మ శరీర్ప నివృతిరోీతియు 

ఉకమో్- చెపర రడినది. 

అంతా న- ఈ చివరి పాదమున నిరూధ తోపాధిర్థశేేః నిరుపధికమహ్ననందమ్- విర్జాస్థన నముచే 

దేహ్సంరంధితమన ఉపాధిర్థశ్చ య్మకర  సంపూర్ణవినాశమున్మ, ముకోుడైన వానిక్త అపడు కలుగ దేశ 

కాలాద్యా పాధిర్హితమన మహ్ననందబ్పాపియోు  

వక్త-ో బ్పతిపాదించరడురనన ది. 

అబ్త- ఈ పాదము నంద్య బ్తిభిర్ధికర్ణేః- మూడు అధికర్ణముల యంద్య అనగా 

సంపదా్య విరా్థ వాదా ధికర్ణముల యంద్య 

స్థవ విరా్థ వచింతా ేః- సవ రూపావిరా్థ వము విచారించరడున్మ. 

బ్తిభిర్ధికర్ణేః- తరువాత మూడు అధికర్ణముల యంద్య 

ఛంద వృతిేోః- సవ చు ందమన కైంకరా్థ న్మభవ వివేచనము చేయరడున్మ. ఇట్లల 

ఇతా వం దేవ  పేటికేసేోః- ఈ పాదము రెండు పేటికలుగా ఉపవిభ్యగము చేయరడురనన ది.  

ఉభయమిదం- సవ రూపావిరా్థ వము మరియు కైంకరా్ భోగము అన్మ ఈ రెండు విషయములున్మ  

సవ తేః ఉపధ్యేః న నాథ నిఘన మ్- సవ తేః సంభవింరనే తపర , కర్థమ ది ఉపాధులు కార్ణములు 

కాజాలవు. అనగా, ఈ బ్పాపి ోభగవదధీనమ, కేవలము భగవదన్మబ్గహ్ముననే కలుగనని భ్యవము. 

ఈ స్థశోలకమున, ఈ చతురా్థధ్యా యప చతుర్పాాదమునకు  ముంద్య మూడు పాదములతో గల సంగతి 

బ్పసో్థవించరడురనన ది.  

 

చతురా్థధ్యా యమున మొదటి మూడు పాదముల యంద్య,  మొదటి పాదమున బ్రహోమ పాసకులకు 

కలుగ పణా , పాపరూపమన సమసకోర్మ ల నిర్సనమున్మ, రెండవ పాదమున స్థసాూలదేహ్ము య్మకర  

నివృతిబో్పకార్మున్మ, మూడవ పాదమున సూక్ష్మ శరీర్ప నివృతిరోీతియు చెపర రడినది. ఇక,  

ఈ చివరి పాదమున విర్జాస్థన నముచే దేహ్సంరంధితమన ఉపాధిర్థశ్చ య్మకర  

సంపూర్ణవినాశమున్మ, ముకోునిక్త అపడు కలుగ దేశ కాలాద్యా పాధిర్హితమన మహ్ననందబ్పాపియోు  

బ్పతిపాదించరడురనన వి. ఈ పాదమున మూడు అధికర్ణముల యంద్య అనగా 

సంపదా్య విరా్థ వాదా ధికర్ణముల యంద్య సవ రూపావిరా్థ వము విచారించరడున్మ. 
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తరువాత మూడు అధికర్ణముల యంద్య సవ చు ందమన కైంకరా్థ న్మభవ వివేచనము 

చేయరడున్మ. ఇట్లల ఈ పాదము రెండు పేటికలుగా ఉపవిభ్యగము చేయరడురనన ది.  

సవ రూపావిరా్థ వము మరియు కైంకరా్ భోగము అన్మ ఈ రెండు విషయములున్మ  

సవ తేః సంభవింరనే తపర , కర్థమ ది ఉపాధులు వాటిక్త కార్ణములు కాజాలవు. అనగా, ఈ బ్పాపి ో

భగవదధీనమ, కేవలము భగవదన్మబ్గహ్ముననే కలుగనని భ్యవము. 

సంపదా్య విరా్థ వాధికర్ణము- 

 

519. అబ్శాంతసవ బ్పకాశం యదిదమహ్మితి బ్పతా గాతమ  సవ రూపమ్ 

519. అబ్శాంతసవ బ్పకాశం యదిదమహ్మితి బ్పతా గాతమ  సవ రూపమ్ 

తాా విర్థు వ సిద్ధధ  న తు క్తమపి ఫలం ాా త్ స్షుపిావిశేషత్| 

త మా న్మమ కఃి సవ మనా త్ భజతి వపుర్సౌ ద్దవవత్ రూపశబే్దత్  

నైవం స్త్వ న్యతి శబే్ద హా్ ఫల ఇహ్ భవేత్ రూపవాచ్ఛర్సాిద్దధః|| 

అహ్మితి అబ్శాంతసవ బ్పకాశం- "అహ్మ్ అహ్మ్" అని అవిచిు నన ముగా నితా మున్మ బ్పకాశమున్మ 

పందిన  యదిదమ్- ఏ ఈ 

బ్పతా గాతమ  సవ రూపమ్- జీవాతమ సవ రూపమన్మనది  

తసా్థ విరా్థ వ స్థద్ధధ - ఆ ఆవిరా్ వించినది స్షుపోావిశేషత్- స్షుపోాది అవసలా కనన  విభినన ము కాని 

కార్ణమున  

క్తమపి ఫలమ్- ఎటిట అధిక బ్పయోజనమున్మ 

న సా్థ త్ తు- కలుగద్య. సవ రూపావిరా్థ వము బ్కొతగోా ఎచి ట్న్మండియో కలుగని కార్ణమున 

సవ రూపావిరా్థ వము బ్కొతగోా సంభవింరనది కాద్య. అంద్యవలన, "అస్థమ త్ శరీర్థత్ సముతాాయ 

పర్ంజా్య తిరుపసంపదా  స్వవ న రూపేణ అభినిషర దా త" అన్మ బ్ుతిక్త భినాన ర్మాున్మ కల్ర ంచవలస్థ 

వరి న్మ.  

తస్థమ త్- బ్కొతగోా సవ రూపావిరా్థ వము సంభవించని కార్ణమున, ముకేోః- ముకపోరుషుడైన అసౌ- ఈ 

జీవాతమ  

రూపశబా్దత్- "స్వవ నరూపేణ" అని శరీర్వాచి అయిన రూపశరమాు బ్ుతిబ్ోకమోగుట్ చేత   
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సవ మనా త్ వపేః భజతి దేవవత్- రంధ్కాలమున న్మనన  దేహ్ము కనన  విలక్ష్ణమ, అబ్పాకృతమన 

దేహ్మున్మ ఆ జీవాతమ  దేవతల రూపముల వల్వ అనగా ర్థమకృషణది విలక్ష్ణరూపములు ఎట్లల  ఆ 

విధ్ముగా పంద్యన్మ. అనగా తదివ లక్ష్ణమన అబ్పాకృతదేహ్మున్మ పంద్యనని భ్యవము. 

నైవం- అని ఇట్లల భ్యవింరట్ అయుకమోు. 

 ఇహ్ రూపవాచార్సా్థదేధేః- అపూర్వ మన శరీర్లాభపక్ష్మున "రూపేణ అభినిషర దా త" అని మాబ్తమే 

యుండవల్వన్మ.  

స్వవ న ఇతి శరేాః అఫలో భవేత్ హి- "స్వవ న" అన్మ శరమాు నిషఫ లమగున్మ కద్య! అంద్యవలన, "స్వవ న" 

అన్మ పదము స్థఫలా ము కావల్వననిన, మొదట్ అబ్పకాశమ యునన , అషట గుణా విరా్థ వము 

పర్బ్రహ్మ బ్పాపి ోవలన సంభవింరనని తెల్స్థకొనవల్వన్మ. 

ముకపోరుషవస ా యంద్య, అవిచిు నన ముగా ఎలలపర డు బ్పకాశ్చంర జీవాతమ రూపము  బ్కొతగోా 

ఆవిరా్ వించి, స్షుపోాది అవసలా యందల్ స్థస్థతాి కనన  విభినన ము కాని పక్ష్మున ఎటిట అధిక 

బ్పయోజనమున్మ కలుగద్య. సవ రూపావిరా్థ వము బ్కొతగోా ఎచి ట్న్మండియో కలుగదనినచో "అస్థమ త్ 

శరీర్థత్ సముతాాయ పర్ంజా్య తిరుపసంపదా  స్వవ న రూపేణ అభినిషర దా త" అన్మ బ్ుతిక్త 

భినాన ర్మాున్మ కల్ర ంచవలస్థ వరి న్మ.  

 "స్వవ నరూపేణ" అని శరీర్వాచి అయిన రూపశరమాు బ్ుతిబ్ోకమోగుట్ చేత   

రంధ్కాలమున న్మనన  దేహ్ము కనన  విలక్ష్ణమ, అబ్పాకృతమన దేహ్మున్మ ఆ ముకోాతమ  దేవతల 

రూపముల వల్వ అనగా ర్థమకృషణది విలక్ష్ణరూపములు ఎట్లల  ఆ విధ్ముగా పందవల్వన్మ. అనగా 

తదివ లక్ష్ణమన అబ్పాకృతదేహ్మున్మ పందవల్వనని భ్యవము(ఇంతవర్కు పూర్వ పక్ష్ము). 

అని ఇట్లల భ్యవింరట్ అయుకమోు. అపూర్వ మన న్మతన శరీర్లాభపక్ష్మున "రూపేణ 

అభినిషర దా త" అని మాబ్తమే యుండవల్వన్మ.  

"స్వవ న" అన్మ శరమాు నిషఫ లమగున్మ కద్య! అంద్యవలన, "స్వవ న" అన్మ పదము స్థఫలా ము 

కావల్వననిన, మొదట్ అబ్పకాశమ యునన , అషట గుణముల ఆవిరా్థ వము పర్బ్రహ్మ బ్పాపి ో వలన 

సంభవింరనని తెల్స్థకొనవల్వన్మ. 

520. నితా వా తమ సవ రూప స్థసాితిరియమభినిషర తిిరితాో చ వాంసః 

520. నితా వా తమ సవ రూప స్థసాితిరియమభినిషర తిిరితాో చ వాంసః 

తనామ బ్తం ాా నయ  విదా్ ఫలమితి న విద్యరియ తా సిదధం తవ ాధ్ా మ్| 

సిదధం ాధా్య న్మవేధ్యదపి భవతి ఫలం ా తవ విదా్ దిభంగో 

యద్వ  సిదధసా  వితిిసదిిహ్ న విహ్తం ముక ిఇతాా ది సూబ్తమ్|| 
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ఈ స్థశోలకమున, అదైవ తస్థద్యధ ంతమునంద్య సవ సవ రూపావిరా్థ వమన్మ శరమాునకు చెపర రడు అర్మాు 

సంభవించద్య అని చూపి, స్థ భామాన్ దేశ్చకులు తమ స్థద్యధ ంతముననే అది సమముగా 

అనవ యింరనని బ్పతిపాదింరరనాన రు. 

ఇయమభినిషర తిేోః- "స్వవ నరూపేణ అభినిషర దా త" అని చెపర రడిన ఆవిరా్థ వము  

నితా తావ తమ సవ రూపస్థతాి- ఎలలపర డూ అనగా మొదటి న్మండియూ యునన  తన ఆతమ సవ రూప స్థస్థతాి 

ఇతాో చ వాంసేః- అని ఇట్లల చెపర  అదైవ తులు 

తనామ బ్తం సా్థ నన  విదా్య ఫలమ్ ఇతి న విద్యేః- నితా స్థదధమన సవ రూపము మాబ్తమే ఉపాసనము 

వలన కలుగు ఫలము కాజాలదని తెల్స్థకొనరు. అనగా, ఉపాసన వలన కలుగ ఫలము అంతలోనే 

నియమితము కాదని వారెరుగరు.   

నితా స్థదధం తవ స్థధా్ మ్- ఏమేమి ఎచి ట్చి ట్ స్థదధమనదియో ద్యనిని బ్కొతగోా సంపాదింరట్కు 

కుదర్ద్య.ఏలననగా, అది మొదట్నే స్థదధమ యునన ది కద్య! 

స్థదధం అపి స్థధా్య న్మవేధ్యత్  ఫలం భవతి- లోకమున, సవ రూపతేః స్థదధమనన్మ స్థధా్ భూతమన 

విశేషణసంరంధ్ముచే స్థధా్ భ్యవము కలుగన్మ. అనగా, కర్మ లచే అపరిుద్యధడైన జీవుడు 

కర్మ సంరంధ్ము న్మండి ముకోుడైన రూపమున స్థధుా డగున్మ అన్మట్లో విర్గధ్ము లేద్య.  

స్థ తు- ఆ అభినిషర తి ో అవిదా్య దిభంగేః- అవిద్యా , కర్మ వాసనా, రుచి ఇతాా ద్యల వినాశముచే 

సంభవింరన్మ. అంద్యవలన, అవిదా్య ద్యల నివృతిరోూపమనద్యనిని స్థధించవలస్థ యుండుట్ 

వలన అటిట సవ రూపమున్మ "అభినిషర తి"ో అన్మ శరమాుచే చెపర ట్ యుకమోు.  

యద్యవ - అథవా 

స్థదధసా  వితిేోః- సవ రూపము స్థదధమనన్మ, ద్యనిని నిశి యింరకొన్మట్ అభినిషర తిగోా 

పరిగణింరట్యే యగున్మ. అంద్యవలన, దేహ్నద్యల కనన  వివికమోనదియూ, స్థజాానానానందసవ రూప 

గుణములన్మ పందినదియూ నైన తన ఆతమ య్మకర  స్థక్షాతార ర్మే "అభినిషర తి"ో అన్మ శరమాుచే 

చెపర రడినది.  

తత్- ఆ కార్ణముచే 

ఇహ్- మా పక్ష్మున 

ముక ో ఇతాా ది సూబ్తమ్ న విహ్తమ్- "ముకేోః బ్పతిజాానాత్" ఇతాా ది సూబ్తములు వా ర్మాులు 

కానేర్వు. అవి స్థర్కాములే యగున్మ. 

స్థద్యధ ంతమున జీవాతమ  సగుణము. ఆ జీవాతమ  గుణములకు సంకోచ, వికాసములు సంభవింరన్మ. 

"అభినిషర తి"ో అన్మ శరమాుచే ఆ గుణముల సంకోచనివృతి ోసూచించరడినది. "ముక"ో అన్మ శరమాు 

కూడ, అటిట సంకోచము న్మండి విడివడుట్ యన్మ అర్మాిరి ట్ చేత మొదట్ అముకోుడైన ఆ 

జీవుడు, తదనంతర్ము ముకోుడగునన్మ అర్మాు కలుగున్మ. 
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"స్వవ నరూపేణ అభినిషర దా త" అని చెపర రడిన ఆవిరా్థ వము  "ఎలలపర డూ అనగా మొదటి 

న్మండియూ యునన  తన ఆతమ సవ రూప స్థస్థతాి" 

అని ఇట్లల చెపర  అదైవ తులు 

నితా స్థదధమన సవ రూపము మాబ్తమే ఉపాసనము వలన కలుగు ఫలము కాజాలదని తెల్స్థకొనరు. 

అనగా, ఉపాసన వలన కలుగ ఫలము అంతటితోనే నియమితము కాదని వారెరుగరు.  ఏమేమి 

ఎచి ట్చి ట్ స్థదధమనదియో ద్యనిని మర్ల బ్కొతగోా సంపాదింరట్కు కుదర్ద్య.ఏలననగా, అది 

మొదట్నే స్థదధమ యునన ది కద్య! లోకమున, సవ రూపతేః స్థదధమనన్మ స్థధా్ భూతమన 

విశేషణసంరంధ్ముచే స్థధా్ భ్యవము కలుగన్మ. అనగా, కర్మ లచే అపరిుద్యధడైన జీవుడు 

కర్మ సంరంధ్ము న్మండి ముకోుడైన రూపమున స్థధుా డగున్మ అన్మట్లో విర్గధ్ము లేద్య.  

 ఆ "అభినిషర తి"ో అవిద్యా , కర్మ వాసనా, రుచి ఇతాా ద్యల వినాశముచే సంభవింరన్మ. అంద్యవలన, 

అవిదా్య ద్యల నివృతిరోూపమనద్యనిని స్థధించవలస్థ యుండుట్ వలన అటిట సవ రూపమున్మ 

"అభినిషర తి"ో అన్మ శరమాుచే చెపర ట్ యుకమోే యగున్మ. అథవా సవ రూపము స్థదధమయునన న్మ, 

అది నిర్ణయింరకొనరడుట్ అభినిషర తిగోా పరిగణింరట్యే యగున్మ. అంద్యవలన, దేహ్నద్యల 

కనన  వివికమోనదియూ, స్థజాానానానందసవ రూప గుణములన్మ పందినదియూ నైన తన ఆతమ య్మకర  

స్థక్షాతార ర్మే "అభినిషర తి"ో అన్మ శరమాుచే చెపర రడినది.  

ఆ కార్ణముచే మా పక్ష్మున "ముకేోః బ్పతిజాానాత్" ఇతాా ది సూబ్తములు వా ర్మాులు కానేర్వు. అవి 

స్థర్కాములే యగున్మ. 

521. ావ కార్థనియ తా భాతాదధిక స్ఖ్తయా భాతి జీవసది్నీమ్ 

521. ావ కార్థనియ తా భాతాదధిక స్ఖ్తయా భాతి జీవసది్నీమ్ 

సిదే్విర్థు వమాబ్సsపా న్మవిద్యర్భినిషర తిి వాచః బ్పయోగమ్| 

సంకోచ్ఛతా ంతహానిః ధియ ఇయమభినిషర తిి ర్థగంతురుకిా 

నిబ్షర ూా హ్సవ రూోపధికమపి తద్ స్త్వ న శరఃే బ్పవక్త|ి| 

నితా భ్యతాత్- నితా మూ బ్పకాశ్చంచెడు 

స్థవ కార్థత్- స్థజాానానందసవ రూపగుణములతో 

అధిక స్ఖ్తయ- మొదట్ న్మనన ద్యని కనన  అతా ంతము అన్మకూలమ 

 తద్యనీమ్- మోక్ష్దశ యంద్య  

జీవేః- జీవుడు 

భ్యతి- బ్పకాశ్చంరన్మ 
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స్థదా్యవిరా్థ వమాబ్తsపి- మొదట్నే స్థదధమన ఆవిరా్థ వము మాబ్తమే చెపిర నన్మ 

అభినిషర తి ోవాచేః- "అభినిషర తి"ో అన్మ శరమాు య్మకర  

బ్పయోగమ్- బ్పయోగము 

అన్మవిద్యేః- సీవ కారా్ మే యగున్మ. 

ఇయమ్- మేము ఉపపాదింర ఈ  

ఆగంతుేః- రదధదశ యంద్య లేక, ముకదోశ యంద్య బ్పాపింోర 

ధియేః- ధ్ర్మ భూతజాానము య్మకర    

సంకోచాంతా ంతహ్ననిేః- సంకోచము నిశేశ షముగా నివృతి ోయగుట్  

అభినిషర తి ోరుకోా- "అభినిషర దా త" అన్మ బ్ుతి వాకా మున "అభినిషర తి"ో అని చెపర రడినది.  

తద్య- స్థజాానసంకోచనివృతియోే "అభినిషర తి"ో యని చెప్పర డు పక్ష్మున  

స్వవ న శరేాః- "స్వవ న" అన్మ శరమాు 

నిబ్షర తా్ప హ్సవ రూోపధికమపి బ్పవక్త-ో బ్పతిరంధ్కర్హితమన రూపమునంద్యండుట్ 

చెపర రడురనన ది. 

తన సవ రూపావిరా్థ వమే మోక్ష్మని చెపిర నచో సంస్థర్దశకున్మ, మోక్ష్దశకున్మ భేదమేమి? అన్మ 

బ్పశన కు ఈ స్థశోలకమున ఉతరో్మీయరడురనన ది. సంస్థర్దశయంద్య ధ్ర్మ భూతజాానము 

సంకుచితమ యుండున్మ. మోక్ష్దశయంద్య ఏ బ్పతిరంధ్కమున్మ లేక ముకోుని ధ్ర్మ భూతజాానము 

వికాసము నంద్యన్మ. ఇదియే "అభినిషర తి"ో యని చెపర రడురనన ది. 

నితా మూ బ్పకాశ్చంచెడు 

 స్థజాానానందసవ రూపగుణములతో మొదట్ న్మనన ద్యని కనన  అతా ంతము అన్మకూలమ 

 మోక్ష్దశ యంద్య  

జీవుడు బ్పకాశ్చంరన్మ. మొదట్నే స్థదధమన ఆవిరా్థ వము మాబ్తమే యగునని చెపిర నన్మ 

"అభినిషర తి"ో అన్మ శరమాు య్మకర  బ్పయోగము 

సీవ కారా్ మే యగున్మ. మేము ఉపపాదింర ఇట్లల  

రదధదశ యంద్య లేక, ముకదోశ యంద్య బ్పాపింోర ధ్ర్మ భూతజాానము య్మకర    సంకోచము 

నిశేశ షముగా నివృతి ో యగుట్యే "అభినిషర దా త" అన్మ బ్ుతి వాకా మున "అభినిషర తి"ో అని 

చెపర రడినది.  స్థజాానసంకోచనివృతియోే "అభినిషర తి"ో యని చెప్పర డు పక్ష్మున  "స్వవ న" అన్మ 

శరమాుచే బ్పతిరంధ్కర్హితమన రూపమునంద్యండుట్ ఇచి ట్ చెపర రడురనన ది. 
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522. బ్పాయః సవ సిమ న్ సవ ద్దహినా నఘగుణనిధౌ తదివ భూతిదవ యే వా 

522. బ్పాయః సవ సిమ న్ సవ ద్దహినా నఘగుణనిధౌ తదివ భూతిదవ యే వా 

దృషంే యత్ ాా త్ సమాధౌ భవతి పృషతవతిదిధ ముకిా న్మభూసః| 

కృతు య ం తచు ర్ర రౌఘవా తికరితస్ధ్యసింధువత్ వా ద్యభూతం 

త మా త్ వా తమ  బ్పకాశే నఫలమితి వదన్ కూపకూర్గమ ఘృణర్హః|| 

మోక్ష్ము గురించి ఒక సందేహ్మునకు ఇచి ట్ ఉతరో్మున్మ చెపర రనాన రు. ఆతామ విరా్థ వము 

మోక్ష్ము అన్మనది సర్వ సమమ తము. చినామ బ్తబ్రహ్మ వాద్యలకు అపూర్వ మనది కానర డకుండుట్ 

వలన ఎట్లల పరుషర్మాు య్మకర  అభ్యవము చెపర రడునో, అటేల మీకున్మ పరుషర్భా్యవము 

సమానమనదియే. ఎంద్యవలననగా, జీవాతమ కు అంతరా్థ మి అయిన భగవంతుడు "బ్దషడవా ేః" అని 

అంగీకరించిన మీకు ఆ పర్మాతమ  యోగదశ యంద్య కానర డినవాడే యగున్మ. అంద్యవలన, 

మోక్ష్దేశమున బ్కొతగోా కానర డని కార్ణమున పరుషరా్థభ్యవము మీకున్మ సమానమనదే అన్మ 

విషయమునకు సమాధ్యనము ఇచి ట్ చెపర రడినది. జీవాతమ  సవ రూపమున ఎట్లల 

స్థజాానసవ రూపియున్మ, స్థజాానగుణకుడున్మ అయినన్మ, ఆతని సవ రూపము పూర్ణముగా 

భగవచేు షతావ ద్యలతో ముక్తదోేశమున విశేషతేః కానర డున్మ. అంద్యవలన, ఆవిరా్థ వమన్మనది 

అర్పాూర్ ణమనదియే అగున్మ. 

సవ స్థమ న్- తన ఆతమ  యంద్య అనగా జీవాతమ  యంద్య అనఘగుణనిధౌ- దోషర్హితమన 

స్థజాానానంద్యది కలాా ణగుణములకు నిధి అయిన 

సవ దేహిని- తనకు అంతరా్థ మి అయిన పర్మాతమ  అయిన వాడున్మ 

తదివ భూతిదవ యే వా- ఆ పర్మాతమ కే చెందిన ల్లలావిభూతి, నితా విభూతులనరడు రెండు 

విభూతులకున్మ స్థవ మి అయినవాడున్మ, ఎలలపర డున్మ ఆతమ సవ రూపము బ్పకాశ్చతమయే యుండుట్ 

చేత, బ్కొతగోా ఆవిరా్థ వమగునది ఏదియూ లేద్య. 

సమాధౌ- యమ, నియమాది నియమములతో విశ్చషటమన సమాధి నిషర నన మనపర డు 

బ్పాయేః- బ్పాయశేః 

యత్ దృషటం సా్థ త్- ఏది అన్మభవమునకు లభా మగునో తత్- అది అంతయూ  

ముకోాన్మభూతేః- ముకోుడు అన్మభవింర పర్మాతమ  పరిజన, పరిచారికా విశేష విశ్చషుట డైన, సమస ో

కలాా ణగుణనిధి అయిన ఉభయవిభూతివిశ్చషుట డైన భగవదన్మభవ సముబ్దమున 

పృషతవదిధభవతి- ఒక బంద్యవు వల్వ అగున్మ. 
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తత్ కృతస న ం- ముకోుని అన్మభవమునకు విషయమన సమసమోూ 

శర్ర రౌఘవా తికరితస్ధ్యస్థంధువత్- శర్ర ర్ర్థశ్చతో మిబ్శ్చతమన స్ధ్యర్స్థస్థగర్సదృశమ 

స్థవ ద్యభూతం- అతా ంతభోగా భూతమనది. 

తస్థమ త్- ఈ విధ్ముగా తతోవ స్థతాి యుండుట్చే  స్థవ తమ  బ్పకాశే- ఆతామ న్మభవమున  

ఫలమ్ న ఇతి వదన్- ఏమియూ స్ఖ్ము లేద్య అని చెపర వాడు  

కూపకూర్మ ేః- కూపమునంద్యనన  కూర్మ మువల్వ 

ఘృణార్హేః- ఆతమ వితోులచే అన్మకంపమునకు పాబ్తుడైనవాడగున్మ. "ఆతమ బ్ద్యహ్మమరా్థ దం  

మూఢం ఉజతి సతర థమ్| 

స్తర్థం అన్మకంపేత  

నర్కారిి షమ దింధ్నమ్||" 

అని చెపర రడినది కద్య! 

తన ఆతమ  యంద్య అనగా జీవాతమ  యంద్య దోషర్హితమన స్థజాానానంద్యది కలాా ణగుణములకు నిధి 

అయి, తనకు అంతరా్థ మి అయిన పర్మాతమ యు, ఆ పర్మాతమ కే చెందిన ల్లలావిభూతి, 

నితా విభూతులనరడు రెండు విభూతులకున్మ స్థవ మి అయినవాని విషయమున, ఎలలపర డున్మ 

ఆతమ సవ రూపము బ్పకాశ్చతమయే యుండుట్ చేత, బ్కొతగోా ఆవిరా్థ వమగునది ఏదియూ లేద్య. యమ, 

నియమాది నియమములతో విశ్చషటమన సమాధి నిషర నన మనపర డు 

బ్పాయశేః ఏది అన్మభవమునకు లభా మగునో, అది అంతయూ  

ముకోుడు అన్మభవింర పర్మాతమ  పరిజన, పరిచారికా విశేష విశ్చషుట డైన, సమస ో కలాా ణగుణనిధి 

అయిన ఉభయవిభూతివిశ్చషుట డైన భగవదన్మభవ సముబ్దమున ఒక బంద్యవు వల్వ అగున్మ. 

ముకోుని అన్మభవమునకు విషయమన సమసమోూ శర్ర ర్ర్థశ్చతో మిబ్శ్చతమన 

స్ధ్యర్స్థస్థగర్సదృశమ అతా ంతభోగా భూతమనది. ఈ విధ్ముగా తతోవ స్థతాి యుండుట్చే 

ఆతామ న్మభవమున ఏమియూ స్ఖ్ము లేద్య అని చెపర వాడు కూపమునంద్యనన  కూర్మ మువల్వ 

ఆతమ వితోులచే వారి అన్మకంపమునకే పాబ్తుడగున్మ. 

 "ఆతమ బ్ద్యహ్మమరా్థ దం  

మూఢం ఉజతి సతర థమ్| 

స్తర్థం అన్మకంపేత  

నర్కారిి షమ దింధ్నమ్||" 
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అని చెపర రడినది కద్య! 

523. మల్లల ుదధం బ్పసూనం జనయతి సమయే ర్ంజకోపాధిముే ి

523. మల్లల ుదధం బ్పసూనం జనయతి సమయే ర్ంజకోపాధిముే ి

తదవ నాయ ధ్యన్మకంపా ఫలముపశమితావబ్గహ్ం సూరితులా మ్| 

తామ ద్గంతుేsపి బ్పతిహ్తివిర్హాత్ తాదృశే ధీవికాస్త్ 

బ్పతాా పనయ సవ ద్యబ్కమ ఇహ్ కథితః బ్పాపసిిద్దధః బ్పతీచః|| 

మల్లల- మల్లకా లత 

 ర్ంజకోపాధిముకే ోసమయే- ర్ంజకపషర ప ఉపాధిన్మండి రయట్పడినపడు 

ుదధమ్- శేవ తవర్ ణప 

బ్పసూనమ్- పషర ము 

జనయతి- ఎట్లల మర్ల సంభవింరనో అనగా  ఉపాధిముకసోమయమున మల్లకాపషర ము 

ుదధవర్ ణము నంద్యనో 

తదవ త్- అటేల 

నాధ్యన్మకంపా- పర్మాతమ  దయ వలఙు 

 ఉపశమితావబ్గహ్ం- ఉపాసనాది వాా పార్ములచేతన్మ భగవద్యబ్గహ్రూపమన బ్పతిరంధ్కమున్మ 

ోబ్దోలరడి సూరితులా మ్- నితా సూరుల అన్మభవము వంటి 

ఫలమ్- భగవదన్మభవరూపమన మోక్షాతమ కమన ఫలమున్మ 

జనయతి- కల్ర ంచరడున్మ. 

తస్థమ త్- ఆ కార్ణముచే 

బ్పాపసో్థదేధేః- మోక్ష్స్థదిధని పందిన 

బ్పతీచేః- చేతన్మడు 

బ్పతిహ్తివిర్హ్నత్- బ్పతిరంధ్కనివృతి ోకార్ణమున  

ఆగంతుకేsపి- ఆ సమయమున కూడ 

తాదృశే- అటిట స్థవ భ్యవికమన  ఇహ్- ఈ 
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ధీవికాస్వ- ధ్ర్మ భూతజాానవికాసమున 

బ్పతాా పనన సవ ద్యయబ్కమ కథితేః- భగవదన్మబ్గహ్ముచే తనిన బ్గహ్ము పరిహ్నర్మగుట్కు వానిచే 

తనకు చెందవలస్థన ద్యయభ్యగమున్మ వల్వ పందెడువాడగునని శాత్రసమోులంద్య చెపర రడినది. 

ఒక మల్లకాపషర ము ర్ంజకపషర ములతో సమిమ బ్శ్చతమ యునన పడు, తాన్మన్మ ర్కవోర్ ణము 

కల్గనట్లలండున్మ. ఆ ర్ంజకపషర ముల న్మండి విడివడిన పిదప, ఆ మల్లకా పషర ము 

శేవ తవర్ ణమున్మ తిరిగ్న పంద్యన్మ. అనగా  అట్లల ఉపాధిముకసోమయమున మల్లకాపషర ము తన 

ుదధవర్ ణమునెట్లల తిరిగ్న పంద్యనో, అటేల పర్మాతమ  దయ వలనన్మ, ఉపాసనాది వాా పార్ములచేతన్మ 

భగవద్యబ్గహ్రూపమన బ్పతిరంధ్కమున్మ ోబ్దోలరడి నితా సూరుల అన్మభవము ఎట్లల  అటిట 

భగవదన్మభవరూపమన మోక్షాతమ కమన ఫలము కల్ర ంచరడున్మ. 

ఆ కార్ణముచే మోక్ష్స్థస్థదిధని పందిన 

చేతన్మడు ఆ సమయమున, ధ్ర్మ భూతజాానవికాసమున భగవదన్మబ్గహ్ముచే తనిన బ్గహ్ము 

పరిహ్నర్మగుట్కు వానిచేతనే తనకు స్థవ భ్యవికమన సవ సవ రూపమున్మ పందెడువాడగునని 

శాత్రసమోులంద్య చెపర రడినది. 

524. అర్థవ ంచం ముక్తభిేదం కతిచదగణయన్ వా తమ మాబ్తాన్మభూతిం  

524. అర్థవ ంచం ముక్తభిేదం కతిచదగణయన్ వా తమ మాబ్తాన్మభూతిం  

తబ్త బ్రహామ న్మభూసః విహ్తిరుపధితః ాా త్ సవ తోవేతి చంతా మ్| 

సంతి ద్దవ ధ్యపి దోషసతి ఉపచర్ణన్మమ క్తశిబే్దsబ్త యుకఃి 

ాలోకాా దిబ్పభేద్దషవ పి సర్ణిరియం ావధ్యనైః విభావాా || 

కతిచిత్- కొందరు స్థవ తమ మాబ్తాన్మభూతిం- జీవాతమ  సవ రూపాన్మభవమాబ్తమున్మ 

అర్థవ ంచం ముక్తభోేదమ్- ఒక విలక్ష్ణమన మోక్ష్ విశేషమని 

అగణయన్- పరిగణించెదరు.  

బ్రహ్నమ న్మభూతేః  విహ్తిేః- పర్మాతామ న్మభవ విచేు దము ఉపధితేః సా్థ త్ ఇతి- కర్మ  యన్మ 

ఉపాధిమూలకముగా అగుట్యో 

సవ తోపాసా్థ త్- అథవా స్థవ భ్యవికముగా అగుట్యో అన్మనది 

చింతా మ్- విచారించవలస్థన విషయము 
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దేవ ధ్యపి- ఈ రెండు విధ్ముల యంద్య విచారింరనపడు దోషేః సంతి- దోషములుండున్మ. 

ఎట్లనిన కర్మ రూపమన దోషములు నిశేశ షముగా నశ్చంచక యుండినచో అది మోక్ష్ము కాద్య. 

స్థవ భ్యవికమన్మ పక్ష్మున నది అపస్థద్యధ ంతమగున్మ.  

తతేః- ఆ కార్ణముచే 

అబ్త- జీవాతామ న్మభవరూపమన ఈ కైవలా మున  

ముక్త ో శరేాః- ముక్త ో యన్మ శరమాున్మ ఉపయోగ్నంచినది అనగా "స్థవ తామ న్మభూతిరితి య క్తల 

ముక్తరోుకోా" అని ముక్త ో యన్మ శరమాున్మ ఉపయోగ్నంచినది ఉపచర్ణాత్ యుకేోః- ౌణార్మాున 

చెపర రడినది యని ఎరుగవల్వన్మ. ఎట్లనిన "విగతచాు  భయబ్కోధ్ేః యసస ద్య ముక ోఏవ సేః" అన్మ 

చోట్ ముస్థక ోశరమాు ఎట్లల లాక్ష్ణికముగా న్మపయోగ్నంపరడినదియో అటేల 

స్థలోకాా దిబ్పభేదేషవ పి- "లోకేషు విషోణేః నివసంతి కేచిత్ 

సమీపమచు ంతి చ కేచిదనా ేః| 

అనాే తు రూపం సదృశం భజంత స్థయుజా మనేా   

స తు మోక్ష్ ఉకేోః|| " అని చెపర రడినట్లల స్థలోకా , స్థరూపా , స్థమీపా  అని చెపర రడు  

ఇయం సర్ణిేః- ఈ సర్ణియు స్థవధ్యనైేః విభ్యవాా - జాబ్గతగోా పరీక్షించి నిశి యింరకొనవల్వన్మ. 

"మోక్ష్ం స్థలోకా  స్థమీపా ం 

బ్పార్యాే న కద్యచన| 

ఇచాు మా హ్ం మహ్నబ్దహో 

స్థయుజా ం తవ స్బ్వత||" 

అని చెపర రడిన స్థయుజా మే నిజమన మోక్ష్ము.  

"సమాన గుణకేః సయుక్ 

సయుజ్యరా్థ వేః స్థయుజా మ్" 

అని చెపర రడిన పర్మాతమ కు యుండెడు అషటగుణముల ఆవిరా్థ వము సంభవింరట్యే మోక్ష్ము. 

ఈ స్థశోలకమున, కేవల ఆతామ న్మభవము నిజమన మోక్ష్ము కాజాలదనియు, ఏలనన, ఆ స్థస్థతాి యంద్య 

పర్మాతామ న్మభవము బ్పాపింోచదనియు, అట్లల పర్మాతామ న్మభవ విచేు దనివృతి ో కాకునన , నటిట 

స్థస్థతాిని మోక్ష్మన్మ శరమాుతో వా వహ్రించి నపడు, ఆ మోక్ష్శరమాు ౌణార్మాున వాడరడినదనియు 

నిషర రింిచరడురనన ది. కన్మక, పర్మాతమ తో సమానముగా అషటగుణావిరా్థ వము కల్గ, 

పర్మాతామ న్మభవమునంద్యట్యే మోక్ష్మని ఎరుగవల్వన్మ. 
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 కొందరు జీవాతమ  సవ రూపాన్మభవమాబ్తమునే 

 ఒక విలక్ష్ణమన మోక్ష్ విశేషమని పరిగణించెదరు.  పర్మాతామ న్మభవ విచేు దము కర్మ  యన్మ 

ఉపాధిమూలకముగా కలుగుట్యో అథవా స్థవ భ్యవికముగా అగుట్యో అన్మనది 

విచారించవలస్థన విషయము. 

ఈ రెండు విధ్ముల విచారింరనపడు దోషములు సంభవింరన్మ. ఎట్లనిన కర్మ రూపమన 

దోషములు నిశేశ షముగా నశ్చంచక యుండినచో అది మోక్ష్ము కాద్య. స్థవ భ్యవికమన్మ పక్ష్మున నది 

అపస్థద్యధ ంతమగున్మ.  ఆ కార్ణముచే జీవాతామ న్మభవరూపమన ఈ కైవలా విషయమున,  

ముక్త ోయన్మ శరమాున్మ ఉపయోగ్నంరట్ అనగా "స్థవ తామ న్మభూతిరితి య క్తల ముక్తరోుకోా" అని ముక్త ో

యన్మ శరమాున్మ ఉపయోగ్నంరట్ ౌణార్మాుననని నెరుంగవల్వన్మ. ఎట్లనిన "విగతచాు  భయబ్కోధ్ేః 

యసస ద్య ముక ోఏవ సేః" అన్మ చోట్ ముక ోశరమాు ఎట్లల లాక్ష్ణికముగా న్మపయోగ్నంపరడినదియో 

అటేల 

 "లోకేషు విషోణేః నివసంతి కేచిత్ 

సమీపమచు ంతి చ కేచిదనా ేః| 

అనాే తు రూపం సదృశం భజంత స్థయుజా మనేా   

స తు మోక్ష్ ఉకేోః|| "  

అని చెపర రడినట్లల స్థలోకా , స్థరూపా , స్థమీపా  అని చెపర రడు ఈ బ్కమమున జాబ్గతగోా పరీక్షించి 

మోక్షావస ానిశి యింరకొనవల్వన్మ. "మోక్ష్ం స్థలోకా  స్థమీపా ం 

బ్పార్యాే న కద్యచన| 

ఇచాు మా హ్ం మహ్నబ్దహో 

స్థయుజా ం తవ స్బ్వత||" 

అని చెపర రడిన స్థయుజా మే నిజమన మోక్ష్ము.  

"సమాన గుణకేః సయుక్ 

సయుజ్యరా్థ వేః స్థయుజా మ్" 

అని చెపర రడిన పర్మాతమ కు యుండెడు అషటగుణముల ఆవిరా్థ వము సంభవింరట్యే మోక్ష్ము. 

ఇంతటితో "సంపదా్య విరా్ వాధికర్ణము" ముగ్నస్థనది. 
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||అవిభాగ్ధన దృషతేావ ధికర్ణము||4-4-2|| 

 

||సూ.||అవిభాగ్ధన దృషతేావ త్||4-4-4|| 

 

దృషటవ తావ త్- బ్ుతియంద్య చూడరడుట్ చేత 

అవిభ్యగేన- ముకోుడు తాన్మ బ్రహ్మ మున్మండి అవిభకోుడనని భ్యవింరకొన్మరనాన డు. 

 

ముకోుడు తనన్మ పర్బ్రహ్మ మున్మండి అవిభకోునిగా భ్యవింరకొన్మరనాన డని బ్ుతుల వలన 

తెల్యురనన ది. 

వెన్మకటి అధికర్ణమున ముకోుని సవ రూపావిరా్థ వము గురించి చెపర రడినది. అటిట ముకజోీవుడు 

పర్మపదమున పరిపూర్ణమన బ్రహ్మ మున్మ అన్మభవింర బ్పకార్ము ఈ అధికర్ణమున 

విచారించరడురనన ది. 

 

పూర్వ పక్షము- 

 

బ్ుతి యంద్య "సోున త సర్థవ న్ కామాన్ సహ్ బ్రహ్మ ణా విపశి్చ తా ఇతి" (తై. ఆ. 1)(ఆ ముకోాతమ  

సర్వ జుడాైన బ్రహ్మ ముతో కూడ అనిన  కలాా ణగుణములన్మ అన్మభవింరరనాన డు) అని 

చెపర రడినది. అట్లలనే "యద్య పశా ేః పశా త రుకమ వర్ ణం ...నిర్ంజనేః పర్మం స్థమా ముపైతి" 

(ముం. 3-1-3) (బ్రహ్మ సవ రూపమున్మ చూరరండెడు విద్యవ ంస్డు పర్ంజా్య తిసవ రూపడున్మ, 

జగతర ర్యోున్మ, జగనిన యమకుడున్మ, జగతోునకు ఉపాద్యనకార్ణుడున్మ, పరిపూరుణడున్మ నగు 

పర్మాతమ నెపడు స్థక్షాతర రింరకొన్మనో అపడా విద్యవ ంస్డు బ్పకృతి సంరంధ్ము లేనివాడై 

పర్బ్రహ్మ ముతో పర్మస్థమా ము నంద్యరనాన డు") అని చెపర రడుట్ వలన, ముకపోరుషుడు 

పర్ంజా్య తిస్స న్మ పంది పర్మాతమ  కనన  వేరుగనే యుండి అన్మభవింరరనన ట్లల 

తెల్యురనన ది.  

 

సిద్ధ ంతము- 
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పర్బ్రహ్మ మున్మ పందిన వెంట్నే, సవ సవ రూపమున్మ తిర్గహితము చేయు కర్మ లు నశ్చంరట్ వలన 

ముకోాతమ  తన సవ రూపమున్మ యథాతథముగా దరిశ ంరట్ సంభవింరరనన ది. "తత్ తవ మ్ 

అస్థ"(ఛం. 6-8-7)(ఆ పర్మాతమ  నీవుగా అయినావు), " అయమాతామ  బ్రహ్మ "(రృ. 4-5-19) (ఈ ఆతమ  

బ్రహ్మ మే యగున్మ) ఇతాా ది వాకా ములలో జీవాతమ  బ్రహ్మ ముతో అభినన ముగనే చెపర రడురనన ది. 

"య ఆతమ ని తిషనా్....స త ఆతామ  అంతరా్థ మి అమృతేః" (రృ. 6-7)(ఎవడు ఆతమ కు రయట్న్మ, 

లోపలన్మ వాా పించి యుండెనో, ఎవనిని ఆతమ  తెల్స్థకొనలేదో, ఎవనిక్త ఆతమ  శరీర్మో, ఎవరు ఆతమ  

లోన బ్పవేశ్చంచి నియమింరరనాన డో, ఎవరు అమృతుడో అతడే నీకు ఆతమ గాన్మండు 

అంతరా్థ మి.), "అంతేః బ్పవిషటేః శాసో్థ జనానామ్ సర్థవ తామ " ("అందర్కూ ఆతమ  అయిన పర్మాతమ  

అనిన  జీవాతమ లకున్మ లోన బ్పవేశ్చంచి నియమింరరనాన డు") ఇతాా ది బ్ుతివాకా ముల యంద్య 

జీవసవ రూపము పర్మాతమ కు శరీర్మ, ఆయనన్మ అంతరా్థ మిగా కలదియై ఆయనకు బ్పకార్ముగా 

న్మనన ట్లల చెపర రడినది. కన్మక, బ్రహ్మ ముతో స్థమా మున్మ, స్థధ్ర్మ ా మున్మ చెప్పర డు బ్ుతుల 

యంద్య జీవాతమ  సవ రూప, గుణములలో బ్రహ్మ స్థమా మున్మ చెపర రడినది. కన్మక, ముకోాతమ  తనకు 

బ్పకారిగా న్మండు పర్బ్రహ్మ ముతో కూడి పర్బ్రహ్మ  గుణములన్మ అన్మభవింరరనన ట్లల 

తెల్యురనన ది. కన్మక, ముకోాతమ , పర్బ్రహ్మ తో అపృథక్తస దధస్థతాిలో 

పర్బ్రహ్మ మునన్మభవింరరనన ట్లల నిషర రింిచరడురనన ది. 

525. జీవేశౌ నితా భిన్నయ  బ్ుతిరిహ్ చ సహేతాా హ్ ముకసిా  భోగమ్ 

525. జీవేశౌ నితా భిన్నయ  బ్ుతిరిహ్ చ సహేతాా హ్ ముకసిా  భోగమ్ 

ామేా  పార్మా ముకంి సమ ృతమపి స పృథగాు తు త మా త్ పర్ మా త్| 

మైవం తతివ ం హి ముకిౌ స్ు ర్తి తదనయోః భేదభానాంశ ఇషఃే 

సిద్దధ ద్దహాతమ  భావే తివ హ్ నహి ఘటస తతు వ నిషతావ దృషిఃే|| 

జీవేశౌ నితా భిన్నన - జీవాతమ , పర్మాతమ లు ఎలలపర డూ పర్సర ర్ము భిన్మన లై యుంద్యరు. 

"ద్యవ స్పర్థణ ", " "పృథగాతామ నం బ్పేరితార్ం చ మతావ " అన్మ బ్ుతులే ఇంద్యలకు బ్పమాణము.   

ఇహ్- ముక్త ోదశ యంద్య  ముకసోా  భోగమ్- ముకోునిక్త సంరంధించిన ఆనంద్యన్మభవమున్మ 

బ్ుతిేః- "సోsున త సర్థవ న్ కామాన్ సహ్ బ్రహ్మ ణా విపశి్చ తా" అన్మ బ్ుతి 

సహేతాా హ్ చ- భేదమున్మ నిరూపింర "సహ్" శరబా్పయోగముతో చెపర రడినది. అంద్యవలన, 

ముక్తదోశ యంద్య జీవ మరియు పర్మాతమ లకు పర్సర ర్భేదము స్థదధమనది. స్థమాే  

పార్మా ముకంో- "నిర్ంజనేః పర్మం స్థమా ముపైతి" అని మరి య్మక బ్ుతి యంద్య భేదము వలన 

కూడియునన టిట  తతోవ ములకు అనవ యింర స్థమా ము చెపర రడినది. ఇంద్య వలనన్మ జీవాతమ , 

పర్మాతమ లకు ముక్తదోశ యంద్య భేదము స్థదిధంరన్మ.  

సమ ృతమపి- జీవాతమ కు పర్మాతమ తో పర్మస్థమా మన్మనది "మమస్థధ్ర్మ ా మాగతాేః" అన్మ సమ ృతి 

యంద్య దృఢపర్చరడినది.    
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తస్థమ త్- ఈ బ్పమాణముల కార్ణముగా 

సేః- జీవాతమ  

పర్స్థమ త్- పర్మాతమ  కనన   

పృథక్- వేరుగా 

భ్యతు- బ్పకాశ్చంరన్మ అని 

మవం- ఇట్లల భ్యవించర్థద్య. 

ముకోౌ- అనిన  విధ్ముల అవిదా్య నివృతి ోఅయిన మోక్ష్ దశ యంద్యన్మ 

తతోవ ం హి స్ఫ ర్తి- ఏ రీతి యంద్య ఏ సవ రూపముతో తతోవ ము బ్పతిపనన మనదియో అది అటేల 

బ్పకాశ్చంరన్మ. అనగా పర్మాతమ తో అపృథక్తస దధముగా జీవాతమ  బ్పకాశ్చంరనని భ్యవము.  

తత్- ఆ కార్ణముచే 

అనయోేః- జీవాతమ , మరియు పర్మాతమ లకు  

భేదభ్యనాంశ ఇషటేః- అనాో నా మన భేదమున్మ బ్పకాశ్చంప జేయు అంశము ఆమోదయోగా మే.  

తు- కాని 

ఇహ్- జీవ, బ్రహ్మ ల విషయమున  

దేహ్నతమ  భ్యవే- శరీర్-శరీరి భ్యవము 

స్థదేధ- బ్పమాణస్థదధమ  యుండగా  

తతస వ నిషతావ దృషిటేః- ఆ జీవాతమ  య్మకర  సవ నిషమాన సవ తంబ్తమ యుండు బ్పకాశము 

న ఘట్త హి- సంభవించద్య. వసో్ బ్పమాణములనన్మసరించి ఎట్లల తెల్యరడురనన దియో అటేల 

ద్యనిని ఎరుగవల్వన్మ. జీవాతమ , పర్మాతమ  య్మకర  శరీర్ముగా వానిక్త అతా ంత పర్తంబ్తమ 

యుండగా  తన ఆతమ న్మ వదల్  ఆ జీవసతమ న్మ మాబ్తము సవ తంబ్తముగా బ్పకాశ్చంరనని 

చెపర ట్కు శకా ము కాద్య. 

జీవాతమ , పర్మాతమ లు ఎలలపర డూ పర్సర ర్ము భిన్మన లై యుంద్యరు. "ద్యవ స్పర్థణ ", " 

"పృథగాతామ నం బ్పేరితార్ం చ మతావ " అన్మ బ్ుతులే ఇంద్యలకు బ్పమాణము.  ముక్త ోదశ యంద్య 

ముకోునిక్త సంరంధించిన ఆనంద్యన్మభవమున్మ "సోsున త సర్థవ న్ కామాన్ సహ్ బ్రహ్మ ణా 

విపశి్చ తా" అన్మ బ్ుతి భేదమున్మ నిరూపింర "సహ్" శరబా్పయోగముతో చెపర రడినది. 

అంద్యవలన, ముక్తదోశ యంద్య జీవ మరియు పర్మాతమ లకు పర్సర ర్భేదము స్థదధమనది.  

"నిర్ంజనేః పర్మం స్థమా ముపైతి" అని మరి య్మక బ్ుతి యంద్య భేదము వలన కూడియునన టిట  
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తతోవ ములకు అనవ యింర స్థమా ము చెపర రడినది. ఇంద్య వలనన్మ జీవాతమ , పర్మాతమ లకు 

ముక్తదోశ యంద్య భేదము స్థదిధంరన్మ.  

జీవాతమ కు పర్మాతమ తో పర్మస్థమా మన్మనది "మమస్థధ్ర్మ ా మాగతాేః" అన్మ సమ ృతి యంద్య 

దృఢపర్చరడినది.   (ఇంతవర్కున్మ పూర్వ పక్ష్ము). 

ఈ బ్పమాణముల కార్ణముగా 

జీవాతమ  పర్మాతమ  కనన   

వేరుగా బ్పకాశ్చంరన్మ అని ఇట్లల భ్యవించర్థద్య. అనిన  విధ్ముల అవిదా్య నివృతి ోఅయిన మోక్ష్ దశ 

యంద్యన్మ 

ఏ రీతి యంద్య ఏ సవ రూపముతో తతోవ ము బ్పతిపనన మనదియో అది అటేల బ్పకాశ్చంరన్మ. అనగా 

పర్మాతమ తో అపృథక్తస దధముగా జీవాతమ  బ్పకాశ్చంరనని భ్యవము.  

ఆ కార్ణముచే జీవాతమ , మరియు పర్మాతమ లకు  అనాో నా మన భేదమున్మ బ్పకాశ్చంప జేయు 

అంశము ఆమోదయోగా మనన్మ  

జీవ, బ్రహ్మ ల విషయమున  శరీర్-శరీరి భ్యవము 

బ్పమాణస్థదధమ  యుండగా  

ఆ జీవాతమ  య్మకర  సవ యంనిషమా, సవ తంబ్తమ యుండు బ్పకాశము సంభవించద్య. వసో్ 

బ్పమాణములనన్మసరించి ఎట్లల అది తెల్యరడురనన దియో అటేల ద్యనిని ఎరుగవల్వన్మ. జీవాతమ , 

పర్మాతమ  య్మకర  శరీర్ముగా ఆ పర్మాతమ కు అతా ంత పర్తంబ్తమ యుండగా  తన ఆతమ న్మ 

వదల్  ఆ జీవాతమ న్మ మాబ్తము సవ తంబ్తముగా బ్పకాశ్చంరనని చెపర ట్కు శకా ము కాద్య. 

526. మంబ్తోకంి భోకృిభావే యది సహ్భవనం బ్రహ్మ  న ాా త్ బ్పధ్యనమ్ 

526. మంబ్తోకంి భోకృిభావే యది సహ్భవనం బ్రహ్మ  న ాా త్ బ్పధ్యనమ్ 

త మా తిత్ భోగా భావే భవతు తద్యచతం బ్బ్దహ్మ ణవాా కృసశి | 

ద్దవ ధ్యపి బ్రహ్మ తతిావ త్ పృథగ్నతర్ ఇహ్ ాా దితీదం చ వార్మి్ 

సిద్దధ భేద్ద సవ నిష ాస్థసాితి పరిహ్ర్ణం హ్ా బ్త సూబ్తోపపాదా మ్|| 

సూబ్తకారులు జీవ-పర్మాతమ ల భేదమున్మ నిర్థకరింరట్ లేద్య. కాని, పర్మాతమ న్మ విడచి జీవాతమ  

యుండలేదన్మ విషయము దృఢపర్రరనాన రు. 

మంబ్తోకంో- సతా ం స్థజాానమనంతం బ్రహ్మ " అన్మ మంబ్తమున"సేః బ్రహ్మ ణా విపశి్చ తా" అన్మ 

భ్యగమున చెపర రడిన 
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సహ్భవనం- "సహ్" అన్మ శరమాుచే బ్పసో్థవించరడిన "బ్రహ్మ తో" అన్మ పదము 

భోకృోభ్యవే- బ్రహ్మ తో కూడ భోకృోభ్యవమున్మ చెపిర నచో బ్రహ్మ  బ్పధ్యనమ్ న సా్థ త్- "సహ్ యుకే ో

అబ్పధ్యనే" అన్మ నాా యమునన్మసరించి "సహ్" శర ాబ్పయోగముచే బ్రహ్మ ము బ్పధ్యనము కాజాలద్య. 

("పరివార్ముతో ర్థజు వచిె న్మ" అనినచో ర్థజు బ్పధ్యన్మడు, పరివార్ము అబ్పధ్యనము, అటేల 

బ్రహ్మ తో జీవుడు కలాా ణగుణములనన్మభవింరన్మ అనినచో బ్రహ్మ కు అబ్పధ్యనతవ ము 

స్థదిధంరన్మ కద్య!) సర్వ స్థవ మి అయిన, పర్బ్రహ్మ మునకు ఇట్లల అబ్పాధ్యనా తన్మ చెపర ట్ యుస్థకమోు 

కాద్య.  

తస్థమ త్- అంద్యవలన  

తత్- ఆ "సహ్" అన్మ ద్యని కూడి యుండుట్ 

భోగా భ్యవే భవతు- క్షీర్ముతో అనన మున్మ భుజంరన్మ" అనినట్లల భోగా భ్యవమున దీని అర్మాున్మ 

నిరూపణము చేయతగున్మ.  బ్బ్దహ్మ ణవాా కృతశి - బ్బ్దహ్మ ణ భ్యగము య్మకర  అనగా 

"బ్రహ్మ విద్య నో తి పర్మ్" అన్మ భ్యగప వాా ఖాా నము "సతా ం స్థజాానమ్.." అన్మ భ్యగముచే 

చేయరడురనన ది.  

తద్యచితమ్- అంద్యవలన భోగా  స్థయుజా మే ఉచితము. 

దేవ ధ్యపి- రెండు విధ్ముల యంద్యన్మ అనగా భోకృో స్థహితా , భోగా  స్థహితా ములన్మ రెండింటి 

యంద్యన్మ ముక్త ోదశ యంద్య  ఇహ్ ఇతర్ేః బ్రహ్మ తతోావ త్ పృథక్ సా్థ దితి- పర్మాతమ  కనన  జీవాతమ  

ముక్తదోశ యంద్యన్మ వేరుగనే బ్పకాశ్చంరనన్మ 

ఇదం చ వార్మో్- ఈ సందేహ్ము కూడ అనర్ హమే యగున్మ. 

భేదే స్థదేధ- జీవాతమ , పర్మాతమ లకు భేదము స్థదధమనన్మ  

సవ నిష ా స్థస్థతాి పరిహ్ర్ణం- జీవాతమ , పర్మాతమ  శరీర్మ అతా ంత పర్తంబ్తుడై పర్మాతమ న్మ వీడి 

యుండలేనంద్యవలన ఆ జీవాతమ  సవ తంబ్తుడుగా బ్పకాశ్చంర స్థస్థతాి పరిహ్రింపరడుట్ 

(లేకుండుట్) 

హి అబ్త సూబ్తోపపాదా మ్- "అవిభ్యగేన దృషడతావ త్" అన్మ సూబ్తమున సూబ్తకారులు ఈ 

అధికర్ణమున బ్పతిపాదింరరనాన రు. 

సతా ం స్థజాానమనంతం బ్రహ్మ " అన్మ మంబ్తమున"సేః బ్రహ్మ ణా విపశి్చ తా" అన్మ భ్యగమున 

చెపర రడిన "సహ్" అన్మ శరమాుచే బ్పసో్థవించరడిన "బ్రహ్మ తో" అన్మ పదమున 

బ్రహ్మ తో కూడ భోకృోభ్యవమున్మ చెపిర నచో "సహ్ యుకే ోఅబ్పధ్యనే" అన్మ నాా యమునన్మసరించి 

"సహ్" శర ా బ్పయోగము వలన బ్రహ్మ ము బ్పధ్యనము కాజాలద్య. ("పరివార్ముతో ర్థజు వచిె న్మ" 

అనినచో ర్థజు బ్పధ్యన్మడు, పరివార్ము అబ్పధ్యనము, అటేల బ్రహ్మ తో జీవుడు 

కలాా ణగుణములనన్మభవింరన్మ అనినచో బ్రహ్మ కు అబ్పధ్యనతవ ము స్థదిధంరన్మ కద్య!) 
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సర్వ స్థవ మి అయిన, పర్బ్రహ్మ మునకు ఇట్లల అబ్పాధ్యనా తన్మ చెపర ట్ యుకమోు కాద్య. 

అంద్యవలన  

ఆ "సహ్" అన్మ ద్యనిచే చెపర రడిన "కూడి యుండుట్" "క్షీర్ముతో అనన మున్మ భుజంరన్మ" 

అనినట్లల భోగా భ్యవమున దీని అర్మాున్మ నిరూపణము చేయతగున్మ.  బ్బ్దహ్మ ణ భ్యగము య్మకర  

అనగా "బ్రహ్మ విద్య నో తి పర్మ్" అన్మ భ్యగప వాా ఖాా నము "సతా ం స్థజాానమ్.." అన్మ భ్యగముచే 

చేయరడురనన ది.  అంద్యవలన భోగా  స్థయుజా మే ఉచితము. 

రెండు విధ్ముల యంద్యన్మ అనగా భోకృో స్థహితా , భోగా  స్థహితా ములన్మ రెండింటి యంద్యన్మ 

ముక్త ో దశ యంద్య పర్మాతమ  కనన  జీవాతమ  ముక్తదోశ యంద్యన్మ వేరుగనే బ్పకాశ్చంరనన్మ ఈ 

సందేహ్ము కూడ అనర్ హమే యగున్మ. 

జీవాతమ , పర్మాతమ లకు భేదము స్థదధమనన్మ జీవాతమ , పర్మాతమ  శరీర్మ అతా ంత పర్తంబ్తుడై 

పర్మాతమ న్మ వీడి యుండలేనంద్యవలన ఆ జీవాతమ  సవ తంబ్తుడుగా బ్పకాశ్చంర స్థస్థతాి 

పరిహ్రింపరడుట్ 

(లేకుండుట్) "అవిభ్యగేన దృషడతావ త్" అన్మ సూబ్తమున సూబ్తకారులు ఈ అధికర్ణమున 

బ్పతిపాదింరరనాన రు. 

 

("సోున త సహ్ బ్రహ్మ ణా విపశి్చ తా" అన్మ బ్ుతిక్త రెండు విధ్ములుగా అర్మాు చెపర వరి న్మ. 

"పబ్తణ సహ్ ఓదనమ్ భుంకే"ో అనగా "కుమారునితో కూడి భోజనము చేయురనాన డు" అనినట్లల 

చెపిర న అచి ట్ భోకృోపర్ముగా "సహ్" శరమాుపయోగ్నంచ రడినది. ఇట్లల చెపిర నచో "జీవ, 

బ్రహ్మ ములు ఇరువురున్మ కలాా ణగుణములన్మ అన్మభవింరరనాన రు" అన్మ అర్మాుచే, జీవ, 

బ్రహ్మ ముల భినన తవ ము బ్పాపింోరన్మ.  

అట్లల కాక, "క్షీర్గణ సహ్ ఓదనమ్ భుంకే"ో అనగా క్షీర్ముతో సహ్ భోజనము చేయురనాన డు 

అనినట్లల భోగా పర్ముగ "సహ్" శరమాునకు అర్మాు చెపిర నచో అన్మభవింరనది ఒకర డు, 

అన్మభవించరడునవి రెండు, అనగా బ్రహ్మ మున్మ, ఆయన కలాా ణగుణములున్మ జీవాతమ  

అన్మభవింరరనాన డని అర్మాు. ఇచి ట్ క్షీర్సా్థనమున న్మనన  బ్రహ్మ ము అబ్పధ్యనము. 

ఓదనసా్థనమున న్మనన  గుణములు బ్పధ్యనము. ఇచి ట్, పృథకోావ న్మభవము కుదర్ద్య. కన్మక, 

బ్ుతుల వలన అవిభ్యగాన్మభవమే స్థదధమగురనన ది. ఈ విషయమే, సూబ్తకారులచే "అవిభ్యగేన.." 

అన్మ సూబ్తమున బ్పతిపాదించరడురనన ది. ) 

527. పార్మా ం యచి  ామేా  బ్ుతమిహ్ నహితత్ సర్వ థేతా పా ధీతమ్ 

527. పార్మా ం యచి  ామేా  బ్ుతమిహ్ నహితత్ 

సర్వ థేతా పా ధీతమ్ 

బ్గావేో హేమయ శి  యదవ త్ సమధ్ర్ణధ్ృత్య ాా తిద్యక్తసిథిాబ్త| 
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ఏవం తదే్దహ్భావే స్థసాితవతి వివిధ్యబ్దధితామాయ య భూమాయ  

బ్రహైమ వేతాా దివాకా మ్ బ్పథయతి సమతాం తాదృగ్నతా పా ధీసః|| 

ఇహ్ యచి  స్థమేా  పార్మా ం బ్ుతమ్- ఈ బ్ుతి వాకా మున ఏ స్థమా మున అతా ంతమన 

గొపర దనము చెపర రడినదియో అటిట "పర్మం స్థమా ం ఉపైతి" అన్మ  వాకా మున 

తత్ సర్వ థేతా పి- అనిన  అంశములంద్యన్మ స్థమా మని 

న అధీతమ్ హి- చెపర రడలేద్య కద్య! అంద్యవలన, ఇతర్ బ్పమాణములకు విర్గధ్ము లేకనే 

పర్మస్థమా మున్మ నిర్వ హించవల్వనని భ్యవము.  

బ్గావణేః- త్పకమునకుపయోగ్నంచరడు శ్చలకున్మ 

హేమన శి - (త్పచరడు) సవ ర్ ణమునకు 

సమధ్ర్ణధ్ృతౌ- సమతవ ము లేద్య అసమతవ ము చూపింర తకెర డ యంద్య  

యదవ త్- ఎట్లల  అటేల 

తద్యక్తేోః సా్థ త్ తథా అబ్త- స్థమా వచనమునకు అటిట అర్మాునే కల్గనట్లల బ్గహించదగున్మ. కలుల, 

రంగార్ములకు త్పకమునంద్య భ్యర్విషయమున మాబ్తము స్థమా మునన న్మ, వాటి వర్ణ, గుణ, 

మౌలాా ద్యల యంద్య ఎట్లల అతా ంత వైషమా ముండునో అటేల జీవాతమ , పర్మాతమ లకు 

ఆనంద్యన్మభవమున మాబ్తము స్థమా మునన న్మ, ఇతర్విషయములంద్యండు వైషమా ము 

వా వస్థతామ, బ్పస్థదధమనది.  

ఏవం- పైన చెపర రడిన శ్చలా, స్వర్ణముల నాా యము వల్వనే తదాేహ్భ్యవే స్థస్థతావతి- పర్మాతమ కు 

శరీర్మ, వానికనన  భినన తవ ము స్థదధమయునన న్మ  వివిధ్యబ్దధితామాన య భూమాన - అనేక 

విధ్ములైన అబ్దధితములైన బ్ుతివాకా ముల పర్మ బ్పామాణా కార్ణముచే మరియు 

తాదృగ్నతా పా ధీతేః అపి- "యథోదకం ుదేధ ుదధమాస్థకంో తాదృగేవ భవతి ఏవం మునేేః విజానతేః 

ఆతామ  భవతి ౌతమ" అన్మ మరియ్మక  

బ్ుతి యంద్య "అటిట" అని చెపర రడిన కార్ణమున  

బ్రహ్మ వేతాా ది వాకా ం- "బ్రహ్మ  వేద బ్రహ్మమ వ భవతి" అన్మ వాకా ము  

సమతాం బ్పథయతి- స్థమా మునే బ్పతిపాదింరరనన ది. "బ్రహ్మమ వ" అన్మ చోట్ "బ్రహ్మ  ఇవ" అన్మ 

అర్మాున్మ బ్గహిచవల్వన్మ. బ్ుతి యంద్య "స విషుణ ర్గవ భవతి" అన్మ చోట్ ఎట్లల "విషుణ రివ భవతి" 

అన్మ అర్మాు బ్గహించరడునో, అటేల ఈ సందరా్ మునన్మ అర్మాున్మ బ్గహించవల్వన్మ. అంద్యవలన, 

"పర్మం స్థమా ం" అన్మట్కు ఆనంద్యన్మభవమున మాబ్తమే స్థమా మన్మ అర్మాున్మ 

బ్గహించవల్వన్మ. కన్మక, అతా ంతస్థమా మునన ంద్యన, జీవ, బ్రహ్మ ములకు బ్పకార్-బ్పకారి 

భ్యవమునకెటిట విర్గధ్మున్మ కలుగద్య. 
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ఈ బ్ుతి వాకా మున ఏ స్థమా మున  అతా ంతాతిశయము చెపర రడినదియో అటిట "పర్మం స్థమా ం 

ఉపైతి" అన్మ  వాకా మున అనిన  అంశములంద్యన్మ స్థమా మని చెపర రడలేద్య కద్య! అంద్యవలన, 

ఇతర్ బ్పమాణములకు విర్గధ్ము లేకనే పర్మస్థమా మున్మ నిర్వ హించవల్వనని భ్యవము.  

త్పకమున త్పరట్కుపయోగ్నంచరడు శ్చలకున్మ, (త్పచరడు) సవ ర్ ణమునకున్మ సమతవ ము లేద్య 

అసమతవ ము చూపింర తకెర డ యంద్య 

 స్థమా వచనమునకు ఎటిట అర్మాు బ్గహించరడునో, అటిట అర్మాునే బ్పకృతసందరా్ మున 

బ్గహించనగున్మ. కలుల, రంగార్ములకు త్పకమునంద్య భ్యర్విషయమున మాబ్తము 

స్థమా మునన న్మ, వాటి వర్ణ, గుణ, మౌలాా ద్యల యంద్య ఎట్లల అతా ంత వైషమా ముండునో అటేల 

జీవాతమ , పర్మాతమ లకు ఆనంద్యన్మభవమున మాబ్తము స్థమా మునన న్మ, 

ఇతర్విషయములంద్యండు వైషమా ము వా వస్థతామ, బ్పస్థదధమనది.  పైన చెపర రడిన శ్చలా, 

స్వర్ణముల నాా యము వల్వనే జీవాతమ  పర్మాతమ కు శరీర్మ, వానికనన  జీవాతమ కు భినన తవ ము 

స్థదధమయునన న్మ  అనేక విధ్ములైన అబ్దధితములైన బ్ుతివాకా ముల పర్మ 

బ్పామాణా కార్ణముచే మరియు "యథోదకం ుదేధ ుదధమాస్థకంో తాదృగేవ భవతి ఏవం మునేేః 

విజానతేః ఆతామ  భవతి ౌతమ" అన్మ మరియ్మక  

బ్ుతి యంద్య "అటిట" అని చెపర రడిన కార్ణమున  

బ్రహ్మ వేతాా ది వాకా ం- "బ్రహ్మ  వేద బ్రహ్మమ వ భవతి" అన్మ వాకా ము కూడ 

సమతాం బ్పథయతి- జీవ, బ్రహ్మ ముల స్థమా మునే బ్పతిపాదింరరనన ది. ఈ బ్ుతి యంద్య 

"బ్రహ్మమ వ" అన్మ చోట్ "బ్రహ్మ  ఇవ" అన్మ అర్మాున్మ బ్గహిచవల్వన్మ.  "స విషుణ ర్గవ భవతి" అన్మ బ్ుతి 

యంద్య ఎట్లల "విషుణ రివ భవతి" అన్మ అర్మాు బ్గహించరడునో, అటేల ఈ సందరా్ మునన్మ "బ్రహ్మ  

ఇవ" అన్మ అర్మాున్మ బ్గహించవల్వన్మ. అంద్యవలన, "పర్మం స్థమా ం" అన్మట్కు 

ఆనంద్యన్మభవమున మాబ్తమే స్థమా మన్మ అర్మాున్మ బ్గహించవల్వన్మ. కన్మక, 

అతా ంతస్థమా మునన ంద్యన, జీవ, బ్రహ్మ ములకు బ్పకార్-బ్పకారి భ్యవమునకెటిట విర్గధ్మున్మ 

కలుగద్య. 

ఇంతటితో "అవిభ్యగేన దృషటతావ ధికర్ణము" ముగ్నస్థనది. 

||బ్బ్దహామ ధికర్ణము||4-4-3|| 

 

||సూ.|| బ్బ్దహేమ ణ జైమినిరుపనాా ాదిభా ః||4-4-5|| 

 

బ్బ్దహేమ ణ- (ముకోాతమ ) అపహ్తపాపమ తావ ది గుణాషటకముతో  
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(అభినిషర దా త ఇతి- అభినిషర న్మన డగునని) 

జైమినిేః- జైమిని మహ్రి ి

(మనా త- తలరరనాన డు, ఏలననగా) 

ఉపనాా స్థదిభా ేః- అట్లల (ఛందోగాా ద్యలలో) ఉపనాా స్థద్యలచే తెల్యుట్ వలన  

 

ఇది పూర్వ పక్ష్ సూబ్తము.  

అపహ్తపాపమ తావ ది బ్రహ్మ  ధ్ర్మ ములతో(గుణాషటకముతో) ముకోుడు అభినిషర న్మన డగునని 

ఉపనాా స్థద్యల రటిట జైమిని మహ్రి ిభ్యవింరరనాన రు.  

 

||సూ.|| చతితనామ బ్సణ తద్తమ కతావ దితా్య డులోమిః||4-4-6|| 

 

చితి- చితోునంద్య 

తనామ బ్తణ- చినామ బ్తమన సవ రూపముచే 

(అభినిషర దా త- బ్పతా గాతమ  ఆవిరాూ తుడగున్మ. ఏలనన) 

తద్యతమ కతావ త్- ఆ బ్పతా గాతమ కు చైతనా మాబ్త సవ రూపము గలదని బ్ుతి చెపర ట్చే  

ఇతి- ఇట్లని 

ఔడులోమిేః- ఔడులోమాా చారుా లు  

(మనా త- తలరరనాన రు) 

 

ఇదియున్మ పూర్వ పక్ష్సూబ్తము.  

బ్పతా గాతమ  చైతనా మాబ్తసవ రూపడని బ్ుతి యంద్య చెపర రడి యుండుట్ వలన, నాతడు 

చినామ బ్తుడుగా ఆవిరా్ వింరనని ఔడులోమాా చారుా లు భ్యవింరరనాన రు.  
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||సూ.|| ఏవమపుా నాా ాూర ర్వ భావాదవిర్గధ్ం బ్దదర్థయణః||4-4-7|| 

 

ఏవం అపి- బ్పతా గాతమ  చైతనా మాబ్తసవ రూపడే యని బ్ుతులు చెపిర నన్మ  

ఉపనాా స్థత్- ఉపనాా స్థది హేతువులచే  

పూర్వ భ్యవాత్- పూర్వ ము చెపర రడిన అపహ్తపాపమ తావ ద్యలుండుట్ వలన 

అవిర్గధ్మ్- విర్గధ్ము లేదని 

బ్దదర్థయణేః- బ్దదర్థయణ మహ్రి ి

(మనా త- తలంరరనాన రు) 

 

ఇది వాా స్లవారి స్థద్యధ ంతము.  

బ్పతా గాతమ  చైతనా మాబ్త సవ రూపడని బ్ుతులు చెపిర నన్మ, ఉపనాా స్థది హేతువులన్మ రటిట 

పూర్వ ము చెపిర న అపహ్తపాపమ తావ ది గుణములు వానిక్త గలవనియు, కావున విర్గధ్ము లేదనియు 

వాా స్లవారు తలరరనాన రు. 

వెన్మక అధికర్ణములలో జీవాతమ  సవ రూపావిరా్థ వము చెపర రడినది. ఈ అధికర్ణమున ఆ 

సవ రూపమెటిటదియో విచారించరడురనన ది. ముకోాతమ  సవ రూపము చినామ బ్తమా లేక 

అపహ్తపాపమ తావ ది గుణములతో కూడియునన ద్య అన్మ సందేహ్మునకు ఈ అధికర్ణమున 

న్మతరో్మీయరడురనన ది. 

 

పూర్వ పక్షము- 

 

ఇంద్య జైమినిమహ్రి ిఅభిబ్పాయమున్మ, ఔడులోమాా చారుా లవారి అభిమతమున్మ అనగా రెండు 

పూర్వ పక్ష్ములు బ్పసో్థవించరడురనన వి. 

 

జైమినిమహ్రి ిఅభిబ్పాయము- 

 

జీవాతమ కు ముకోావస ా యంద్య పర్మాతమ కుండెడి అపహ్తపాపమ తావ ది అషటగుణములు 

సంబ్పాపింోరన్మ. ఛందోగా మున "య ఆతామ  అపహ్తపాపామ  విజర్గ విమృతుా ేః విశోకేః విజఘతస ేః 
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అపిపాసేః సతా కామేః సతా సంకలర ేః" (ఛ. 8-7-1) అనగా "ఈ జీవాతమ  పాపము లేనివాడు, 

ముసల్తనము, మర్ణము, ద్యేఃఖ్ము, ఆకల్, ద్యహ్ము లేనివాడు, అబ్పతిహ్తమన కామములు 

కలవాడు, వా ర్మాుగాని సంకలర ములు కలవాడు" అని ముక్తనోంద్య జీవునిక్త ఎనిమిది గుణములు 

చెపర రడురనన వి. అంతియే కాక, "స తబ్త పర్గా తి జక్ష్న్ బ్కీడన్ ర్మమాణేః" (ఛ. 8-12-3) అనగా 

"ముకోాతమ  తన అబ్పతిహ్తమన సంకలర ము వలన అనిన  విధ్ముల ఆనందమున్మ 

అన్మభవింరరండున్మ" అనియు బ్ుతి యంద్య చెపర రడినది. కన్మక, ముకోాతమ  సవ రూపము 

చినామ బ్తసవ రూపము కాక, వెన్మక చెపర రడిన ఎనిమిదిగుణములు కల్గయుండునని జైమిని 

మహ్రిులవారి అభిబ్పాయము. 

 

ఔడులోమాా చ్ఛరుా లవారి అభిమతము- 

 

ఈ ముకోాతమ  సవ రూపము చినామ బ్తము అనగా స్థజాానసవ రూపము. "స యథా స్యంధ్వఘనోsతర్గపాసా ేః 

కృతోస న  ర్సఘన ఏవ ..."(రృ. 6-5-13) (లవణసఫ టికము లోపల, రయట్ కూడ ఉపర గా న్మనన ట్లల ఈ 

ఆతమ  అంతటా స్థజాానసవ రూపముగా న్మనన ది" అనియున్మ, "విజాాన ఘన ఏవ" (రృ. 4-4-12) ("జీవాతమ  

పూరిగోా స్థజాానసవ రూపముగనే యునన ది") అనియు "ఏవ" కార్ముచే చెపర రడుట్ వలన ముకోాతమ  

స్థజాానసవ రూపమని తెల్యురనన ది. అపహ్తపాపమ తావ ది పదములచే వికార్, జర్థ, మర్ణాద్యల 

అభ్యవమున్మ, సతా కామ పదముచే అనితా స్ఖాభ్యవము, సతా సంకలర  పదముచే 

ఉపేక్షార్థహితా మున్మ చెపర రడుట్ చేత అభ్యవమన్మనది అధికర్ణరూపమే కన్మక, ముకోాతమ  

చినామ బ్తమేనని చెపర ట్లో ఈ బ్ుతిక్త వైరుధా్ ము లేద్య. 

 

సిద్ధ ంతము- 

 

ఔడులోమి మతము బ్పకార్ము, ఆతమ  స్థజాానమాబ్తమనిన, ద్యనివలన ఎటిట బ్పయోజనమున్మ లేద్య. 

అనగా, ధ్ర్మ ములు లేక ధ్రిమ  స్థదిధంచద్య. అటిటచో నిక బ్రహ్నమ న్మభవము స్థదిధంరట్ట్లల.  

 

ఇక, జైమిని మహ్రి ి బ్పకార్ము, ధ్రిమ  గురించి బ్పసో్థవించకనే ధ్ర్మ ములన్మ మాబ్తమే 

అంగీకరించినచో, అదియున్మ అసమంజసమే యగున్మ. కన్మక పైన చెపర రడిన రెండు 

పూర్వ పక్ష్ములున్మ నిర్స్థంచరడదగ్ననవియే యగున్మ. 

ఇక వాా స్లవారి స్థద్యధ ంతమున్మ చూచెదము. 
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ముకోాతమ  స్థజాానసవ రూపనిగన్మ, అపహ్తపాపమ తావ ది అషటగుణములన్మ కల్గ యనన ట్లలన్మ వేర్గవ రుగా 

బ్ుతుల యంద్య చెపర రడినది. ఇట్లల ముకోాతమ కు చినామ బ్తసవ రూపమున్మ, అషటగుణావిరా్థ వమున్మ 

కూడ చెపర ట్ యంద్య ఎటిట వైరుధా్ మున్మ లేద్య. కన్మక ఈ రెండు విషయములున్మ సీవ కారా్ ములే 

యగున్మ."విజాాన ఘన ఏవ" అన్మ బ్ుతి వాకా మున "ఏవ" కార్ము 

అపహ్తపాపమ తావ దిగుణకతవ మున్మ విర్గధింరనని చెపర ట్యున్మ అసమంజసమే యగున్మ. 

ఇచి ట్ ముకోాతమ  అజడమనియు, సవ యంబ్పకాశకమనియు, తన సవ యంబ్పకాశక గుణమునకు ఎటిట 

బ్దహా్ వసో్ బ్పభ్యవము గాని, సహ్నయముగాని ఆవశా కము కాదని నిషర రింిరట్కే ఇచి ట్ "ఏవ" 

కార్ముపయోగ్నంచరడినది. "యథా స్యంధ్వఘనో.." అన్మ దృషటంతమున, ఉపర దనము అంతట్న్మ 

ఉనన ంతమాబ్తమున, ఆ లవణసఫ టికము తెలలగా న్మనన దనియు, సర ర్శ కు గటిటగా న్మనన దనియు 

చెపర ట్లో దోషము లేద్య. "విజాాన ఘన ఏవ" అన్మ వాకా మున "ఏవ" కార్ము ఒక మామిడిపండు ఒక 

చోట్ బ్దగుగా న్మండి, వేరొక చోట్ పాడయి నట్లల కాక ముకోాతమ  అంతట్  స్థజాానసవ రూపడై యుండునన్మ 

విషయమునే తెలుపరనన ది. కన్మక, జీవుడు, స్థజాానసవ రూపడై, అపహ్తపాపమ తావ ది అషటగుణ 

ఆవిరా్థ వమున్మ కల్గయుండునని, ఇట్లల పైన చెపర రడిన బ్ుతివాకా ములన్మ యుక్తయోుకమోుగా 

సమనవ యము చేస్థకొని అర్మాు బ్గహించవల్వనని వాా స్లవారి స్థద్యధ ంతము. 

ఇక, స్థద్యధ ంతభ్యగమున, వాా స్లవారి 

528. స్థజా్ఞనసవ  క్తం ఫలం ాా దితి మిషతు గుణైః తాదృశం బ్రహ్మ ామా మ్ 

528. స్థజా్ఞనసవ  క్తం ఫలం ాా దితి మిషతు గుణైః తాదృశం 

బ్రహ్మ ామా మ్ 

క్తం ధ్రైమ ః అసవ రూపః తదిహ్ భవతు చనామ బ్తరూప బ్పకాశః| 

ఇతాం ఛాబ్తోకపిక్ష దవ య ముభయ విధ్బ్ుతాు పాతిాత్ విర్గధ్యత్ 

నిరూధ యాథ దివ ధ్యవిర్ు వనమఘటయత్ సిదధతతివ బ్పకాశాత్|| 

ముకోుడు సవ రూపావిరా్థ వమున్మ పంద్యనని వెన్మక చెపర రడినది. ఆ సవ రూపావిరా్థ వము ఏ 

విధ్ముగా న్మండున్మ అన్మ విషయము ఇచి ట్ నిర్థధ రించరడురనన ది. "విజాాన ఘన ఏవ" అన్మ 

బ్ుతి యంద్య చెపర రడినట్లల ముకోుడు కేవలము "స్థజాానసవ రూపియ" లేక "అపహ్తపాపమ తావ ది 

గుణాషటకయుకోుడా" అన్మ విచార్మిచట్ చేయరడురనన ది. బ్దదర్థయణులు ముకోుడు 

స్థజాానసవ రూపియై, స్థజాానగుణకుడున్మ అగునని తమ స్థద్యధ ంతమున నిషర రింిరరనాన రు. 

స్థజాానతవ  క్తం ఫలం సా్థ త్- జీవాతమ  కేవల స్థజాానసవ రూపి అని చెపిర నచో విషయబ్గహ్ణయోగము 

లేనంద్యన, ఎటిట బ్పయోజనము స్థదిధంరన్మ! అనగా బ్రహ్నమ న్మభవాద్యలు ఏవియూ స్థదిధంచవని 

భ్యవము.   

ఇతి- ఆ కార్ణముచే 
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 తాదృశం బ్రహ్మ స్థమా మ్- "పర్మం స్థమా మ్" అని పర్బ్రహ్మ ముతో ముకోాతమ కు 

పర్మస్థమా తవ ము  చెపర ట్ 

గుణేః మిషతు- అపహ్తపాపమ తావ ది గుణాషటకావిరా్థ వరూపమున కావల్వన్మ. (ఇది జైమిని మహ్రిుల 

వారి అభిబ్పాయము) 

అసవ రూపైేః- సవ రూపవా తిరికమోన  

ధ్రమ ేః- అపహ్తపాపమ తావ ది ధ్ర్మ ములచే  

క్తమ్- ఏమి ఫలము! ధ్రిమ సవ రూపము స్థదధమనపడు మాబ్తమే కద్య ధ్ర్మ ముల విచార్ము 

స్థధా్ మగున్మ  

తత్- ఆ కార్ణముచే  

ఇహ్- ఈ ముకోావస ాయంద్య 

 చినామ బ్తరూప బ్పకాశేః భవతు- స్థజాానమాబ్తమన సవ రూపము చేతనే ముకోుడు 

ఆవిరా్థ వమునందవల్వన్మ. (ఇది ఔడులోమాా చారుా ల వారి మతము). 

ఇతంా- ఈ బ్పకార్ముగా 

ఛబ్తోకపోక్ష్ దవ యమ్- తమ శ్చషుా లైన జైమిని, ఔడులోమి మహ్రిులచే సూచించరడిన రెండు 

పక్ష్ములున్మ 

ఉభయ విధ్ేః బ్ుతాు పాతోాత్ విర్గధ్యత్- "అపహ్తపాపామ  విజర్ేః.." అన్మ బ్ుతివాకా మునకున్మ, "స 

యథా స్యంధ్వ ఘనేః అనంతర్గ అబ్దహా్ ేః కృతస న ేః ర్సఘనేః ఏవం వా అర్గ అయమాతామ  

బ్పజాానఘన ఏవ, విజాానఘన ఏవ" అన్మ బ్ుతివాకా మునకున్మ పర్సర ర్భినన తవ మునన న్మ 

స్థదధతతోవ బ్పకాశాత్- రెండు బ్పమాణముల న్మండియు స్థదధమన రెండు విధ్ముల సవ రూపములతో 

ముక్తదోశ యంద్య ఆవిరా్థ వము నంద్యట్ ఉపపనన మగుట్ చేత 

నిరూధయ- ఒక పక్ష్మున్మ మాబ్తమే పరిబ్గహింరట్న్మ నిర్థకరించి 

అథ- "ఏవమపి ఉపనాా స్థత్ పూర్వ భ్యవాత్ అవిర్గధ్ం బ్దదర్థయణేః" అన్మ సూబ్తమున  

దివ ధ్య- రెండు విధ్ములుగన్మ అనగా గుణాషటకావిరా్థ వ, స్థజాానసవ రూపావిరా్థ వములన్మ రెండు రీతుల 

యంద్యన్మ 

ఆవిరా్ వనమ్- జీవాతమ బ్పకాశమున్మ 

అఘట్యత్- సూబ్తకారులు ఉపపాదింరరనాన రు. 

జీవాతమ  కేవల స్థజాానసవ రూపి అని చెపిర నచో విషయబ్గహ్ణయోగము లేనంద్యన, ఎటిట బ్పయోజనము 

స్థదిధంరన్మ! అనగా బ్రహ్నమ న్మభవాద్యలు ఏవియూ స్థదిధంచవని భ్యవము.   
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ఆ కార్ణముచే 

 "పర్మం స్థమా మ్" అని పర్బ్రహ్మ ముతో ముకోాతమ కు పర్మస్థమా తవ ము  చెపర ట్ 

అపహ్తపాపమ తావ ది గుణాషటకావిరా్థ వరూపమున కావల్వన్మ. (ఇది జైమిని మహ్రిుల వారి 

అభిబ్పాయము) సవ రూపవా తిరికమోన  

అపహ్తపాపమ తావ ది ధ్ర్మ ములచే ఏమి ఫలము! ధ్రిమ సవ రూపము స్థదధమనపడు మాబ్తమే కద్య 

ధ్ర్మ ముల విచార్ము స్థధా్ మగున్మ, ఆ కార్ణముచే ఈ ముకోావస ా యంద్య స్థజాానమాబ్తమన 

సవ రూపము చేతనే ముకోుడు ఆవిరా్థ వమునందవల్వన్మ. (ఇది ఔడులోమాా చారుా ల వారి మతము). 

అని ఈ బ్పకార్ముగా 

తమ శ్చషుా లైన జైమిని, ఔడులోమి మహ్రిులచే సూచించరడిన రెండు పక్ష్ములున్మ 

"అపహ్తపాపామ  విజర్ేః.." అన్మ బ్ుతివాకా మునకున్మ, "స యథా స్యంధ్వ ఘనేః అనంతర్గ అబ్దహ్ా ేః 

కృతస న ేః ర్సఘనేః ఏవం వా అర్గ అయమాతామ  బ్పజాానఘన ఏవ, విజాానఘన ఏవ" అన్మ 

బ్ుతివాకా మునకున్మ పర్సర ర్భినన తవ మునన న్మ, రెండు బ్పమాణముల న్మండియు స్థదధమన 

రెండు విధ్ముల సవ రూపములతో ముక్తదోశ యంద్య ఆవిరా్థ వము నంద్యట్ ఉపపనన మగుట్ చేత 

ఒక పక్ష్మున్మ మాబ్తమే పరిబ్గహింరట్న్మ నిర్థకరించి 

"ఏవమపి ఉపనాా స్థత్ పూర్వ భ్యవాత్ అవిర్గధ్ం బ్దదర్థయణేః" అన్మ సూబ్తమున  రెండు 

విధ్ములుగన్మ అనగా గుణాషటకావిరా్థ వ, స్థజాానసవ రూపావిరా్థ వములన్మ రెండు రీతుల యంద్యన్మ 

జీవాతమ బ్పకాశమున్మ సూబ్తకారులు ఉపపాదింరరనాన రు. 

529. పర్థా యౌ నామపాఠేషవ న్మ పరిపఠిత్య ముక్తకిైవలా శబే్ద 

529. పర్థా యౌ నామపాఠేషవ న్మ పరిపఠిత్య ముక్తకిైవలా శబే్ద 

కైవలా ం చ్ఛనా యోగతా జనమితి కథం ధ్రిమ  ధ్ర్థమ నవ యోsసా | 

మైవం బ్రహ్మ సవ రూపాదపర్మిహ్ నఖ్లవ సి ిక్తంచత్ సవ నిషమా్ 

న బ్దవా ం చ్ఛగుణం ాా దధికర్ణయుగం తనియ ర్థతంకమేతత్|| 

నామపాఠేషు- నైఘంట్లకబ్గంథములంద్య 

ముక్తకోైవలా శబా్ద- ముక్త ోమరియు కైవలా మన్మ శరమాులు 

పరా్థ యౌ అన్మపరిపఠితౌ- సమానమన అర్మాుతో పరా్థ యపదములుగా చెపర రడినవి. "ముక్తేోః, 

కైవలా , నిర్థవ ణ, బ్శేయో, నిబ్శేయస్థమృతమ్" అని నిఘంట్లబ్ోకమోు.  
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కైవలా ం చ- కైవలా మన్మ శరమాు య్మకర  అర్మాు  అనా యోగతా జనమ్- వేరొక ద్యని సంరంధ్ము 

న్మండి విడివడుట్ అనగా విశేషా - విశేషణముల సంరంధ్ము కూడ లేకుండ న్మండవల్వన్మ.  

ఇతి- ఆ కార్ణముచే 

అసా - అటిట కైవలా మున్మ పందిన చేతన్మనిక్త 

ధ్రిమ  ధ్ర్థమ నవ యేః - వెన్మక అధికర్ణమున భగవంతుని విశేషా మనియు, చేతన్మని 

అపృథక్తస దధమన విశేషణమనియు చెపర ట్యూ, ఈ అధికర్ణమున గుణ- గుణీభ్యవముచే 

భేదనిర్గశాము చేయుట్యు  

కథమ్- ఎట్లల (సంభవింరన్మ) అని ఇట్లల 

మవమ్- సందేహింరట్ అయుకమోు.  

ఇహ్- ఈ ముకోుడైన జీవాతమ  యంద్య  బ్రహ్మ సవ రూపాదపర్మ్- పర్మాతమ  కనన  అతిరికమోనది 

క్తంచిత్- ఏ వసో్వున్మ  సవ నిషమా్ నాస్థ ోఖ్లు- సవ తంబ్తముగా మనజాలద్య.  

బ్దవా ం చాగుణం న సా్థ త్- జీవ సవ రూపము ఒక బ్దవా మ గుణర్హితమ ఎనన డున్మ యుండలేద్య.   

తత్- ఆ కార్ణమున 

ఏతత్ అధికర్ణయుగం- ఈ రెండు అధికర్ణములున్మ అనగా అవిభ్యగాధికర్ణమున్మ, 

బ్బ్దహ్నమ ధికర్ణమున్మ  నిర్థతంకమ్- ఎటిట బ్దధ్న్మ పందక, అనగా ఎటిట అభా ంతర్ములున్మ లేక 

అర్యాుకమోులే యగున్మ. ఇంద్య వైరుధా్ మేమియున్మ లేద్య. 

నైఘంట్లకబ్గంథములంద్య 

ముక్త ోమరియు కైవలా మన్మ శరమాులు సమానమన అర్మాుతో పరా్థ యపదములుగా చెపర రడినవి. 

"ముక్తేోః, కైవలా , నిర్థవ ణ, బ్శేయో, నిబ్శేయస్థమృతమ్" అని నిఘంట్లబ్ోకమోు.  

కైవలా మన్మ శరమాు య్మకర  అర్మాు వేరొక ద్యని సంరంధ్ము న్మండి విడివడుట్ అనగా విశేషా - 

విశేషణముల సంరంధ్ము కూడ లేకుండ న్మండవల్వన్మ. ఆ కార్ణముచే అటిట కైవలా మున్మ 

పందిన చేతన్మనిక్త వెన్మక అధికర్ణమున భగవంతుని విశేషా మనియు, చేతన్మని భగవంతునిక్త 

అపృథక్తస దధమన విశేషణమనియు చెపర ట్యూ, ఈ అధికర్ణమున గుణ- గుణీభ్యవముచే వారిక్త 

భేదనిర్గశాము చేయుట్యు  

ఎట్లల సంభవింరన్మ అని ఇట్లల సందేహింరట్ అయుకమోు. ఈ ముకోుడైన జీవాతమ  యంద్య   

పర్మాతమ  కనన  అతిరికమోనది ఏ వసో్వున్మ సవ తంబ్తముగా మనజాలద్య. జీవ సవ రూపము ఒక 

బ్దవా మ గుణర్హితమ ఎనన డున్మ యుండలేద్య.   

ఆ కార్ణమున ఈ రెండు అధికర్ణములున్మ అనగా అవిభ్యగాధికర్ణమున్మ, బ్బ్దహ్నమ ధికర్ణమున్మ 

ఎటిట బ్దధ్న్మ పందక, అనగా ఎటిట అభా ంతర్ములున్మ లేక అర్యాుకమోులే యగున్మ. ఇంద్య 

వైరుధా్ మేమియున్మ లేద్య. 
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ఇంతటితో "బ్బ్దహ్నమ ధికర్ణము" ముగ్నస్థనది. 

||సంకలార ధికర్ణము||4-4-4|| 

 

||సూ.|| సంకలార ద్దవ తబ్రు సః|| 4-4-8|| 

 

తబ్రు తేః- "స యది పితృలోకకామో భవతి సంకలార దేవాసా  పితర్ేః సముతిషోంాతి" అన్మ బ్ుతి 

వాకా ము ముస్థకోుడు తన సంకలర ము చేతనే స్థజాాతులు మొదలైన వారిని పంద్యరనన ట్లల చెపర ట్ 

వలన 

సంకలార దేవ- సంకలర మాబ్తముననే పిబ్తాదా్య విరా్థ వము కలుగురనన ది. 

 

బ్ుతి చెపర ట్ వలన, ముకోుని సంకలర మాబ్తముననే పిబ్తాద్యలావిరా్ వింరరనాన రు 

 

||సూ.|| అత ఏవ చ్ఛననాా ధిపతిః||4-4-9|| 

 

అత ఏవ- సతా సంకలుర డగుట్ చేతనే(ముకపోరుషుడు)  

అననాా ధిపతిేః-  విధినిషేధ్ములకు అధీన్మడు కాద్య. 

 

ముకపోరుషుడు సతా సంకలుర డగుట్ చేత విధినిషేధ్ములకు అధీనములైన(కర్మ ఫలసంరంధిత) 

బ్పవృతినోివృతోులు కలవాడు కానట్లల తెల్యు రనన ది. 

వెన్మక అధికర్ణమున, ముకపోరుషునిక్త అపహ్తపాపమ తావ ది గుణాషటకము ఆవిరా్ వింరనని 

చెపర రడినది. "స తబ్త పర్గా తి జక్ష్న్ బ్కీడన్ ర్మమాణేః త్రసీభోిర్థవ  యనైర్థవ  స్థజాాతిభిర్థవ " (ఛం. 8-

12-3) అని "ఆ ముకపోరుషుడు త్రసీలోతో గాని, ర్థములతో గాని, స్థజాాతులతో గాని భుజంరర, 

బ్కీడింరర, ఆనందింరర నంతట్న్మ సంచరింరరనన ట్లలన్మ, స్థజాాతులు మునన గు వారి 

అన్మభవము కలదనియు" చెపర రడినది.  
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ఈ ముకపోరుషుడు స్థజాాతులు మొదలగువారిని పంద్యట్కై యతన ము చేయవల్వనా లేక 

సంకలర మాబ్తముననే సంభవింరనా యన్మ విషయమీ అధికర్ణమున విచారించరడురనన ది.  

 

పూర్వ పక్షము- 

 

లోకమున సర్వ సమరాులైన మహ్నర్థజుల విషయమున కూడ వారి కారా్ స్థధ్న విషయమున తమ 

సంకలర ముతో బ్దట్ల బ్పయతాన ంతర్స్థపేక్ష్తవ ము   స్థదధము. అటేల ముకపోరుషుని విషయమున 

కూడ బ్పయతాన ంతర్ములు ఆవశా కమే యగున్మ. కన్మక, పై బ్ుతివాకా మున, "సంకలార దేవ" 

అనినపర డు "ఏవ" కార్మునకు, "విజాాన ఘన ఏవ" అన్మ నపర టి వల్వ  

అయోగవా వచేు దపర్ముగనే అర్మాు చెపర వల్వన్మ.  

 

సిద్ధ ంతము- 

 

1. బ్పయతాన ంతర్థపేక్ష్న్మ నిర్ణయింరట్కు అట్లల చెపర  బ్ుతా ంతర్మేదియు కానర్థద్య. కన్మక,  

"సంకలార దేవ" అన్మనపడు ముకోునిక్త సంకలర మాబ్తముననే సర్వ మున్మ స్థదిధంరరనన దని 

తెల్యురనన ది. అనగా, ఇచి ట్ న్మనన  "ఏవ" కార్మునకు అనా యోగవా వచేు దపర్ముగనే 

అర్మాు చెపర వలస్థ యుండున్మ.   

 

2. "జక్ష్త్ బ్కీడన్..." అన్మ బ్ుతివాకా ము రటిట ముకోునిక్త కర్మ  సంరంధ్ముండునని భ్యవించర్థద్య. 

పైన చెపర రడిన సతా సంకలర తవ బ్ుతిచే, అననాా ధిపతితవ ము, అకర్మ వశతవ ము ముకోునిక్త 

స్థదిధంరరనన వి. బ్ుతా ంతర్మున "ససవ ర్థడా వతి" (ఛం. 7-15-2) అనగా "ముకోుడు 

విధినిషేధ్రద్యధడగుట్ లేద్య" అని చెపర రడినది. అనగా, కర్మ వశా తావ భ్యవము ముకోునిక్త 

చెపర రడురనన ది. "అననాా ధిపతి" యనగా, స్థవ భ్యవికశేషి అయిన పర్మాతమ కు తపర  వేరెవవ రున్మ 

ముకోునిక్త ఆధిపతి కారు అని అర్మాు.  

ముకోుని సంకలర ముచే పిబ్తాదిబ్పాపి ోకలుగననిన, అదియున్మ సవ భోగార్మాని గాక, భగవబ్తీర తా ర్మాు 

చేయరడిన సంకలర మనియే ఎరుంగవల్వన్మ. 

530. ధ్యబ్తాద్దః అపా ేక్షా  హుా పకర్ణగణః సతా సంకలర వృసిః 

530. ధ్యబ్తాద్దః అపా ేక్షా  హాు పకర్ణగణః సతా సంకలర వృసిః 

ముకిా ా ేా వమేవా స్థసిివ తి యది వితథం తదివ కలార సహ్తావ త్| 
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ఇషే బ్దవాా దా ేక్షా స్కృత తదితర్థేక్షణం తబ్త ద్యఃసామ్ 

న ాా దిచ్ఛు విఘాత స్థసివ న్మపధికతయా ద్దవవాంఛైకర్ాా త్|| 

సతా సంకలర వృతేోః- బ్పతిరంధ్కర్హితమన సతా సంకలర వాా పార్మున్మ కల 

ధ్యబ్తాదేేః అపి- చతురుమ ఖాద్యలకున్మ కూడ 

ఉపకర్ణగణేః- ఏదయినా పని చేయుట్ యంద్య ద్యనిక్త ఉపకార్కమన పరికర్ సమూహ్ము య్మకర  

అపేక్షా హి- అపేక్ష్ యుండున్మ కద్య! 

ఏవమేవ- ఇదే విధ్ముగా ముకసాో్థ పి- సతా సంకలర తవ మన్మ గుణము గల ముకోునిక్తని 

అసో్- అగున్మ. అనగా, పరికర్సమూహ్నవశా కత కలుగన్మ.  

ఇతి యది- అని ఇట్లల భ్యవించిన 

తత్- అది 

 వికలార సహ్తావ త్ వితథమ్-  వికలర ములన్మ కల్ర ంరట్కు స్థధా్ ము కాని కార్ణమున విఫలమే 

యగున్మ. ("వివిధ్ కలర ేః వికలర ేః" అన్మ వుా తర తిచోే వికలర మనగా అనేకములుగా నగుట్ యని 

యర్మాు)  

బ్దవాా దా పేక్షా ఇషట - సృషిడ చేయరడుట్కు కావలస్థన బ్దవా ముల అపేక్ష్ యుండునని చెపిర నచో  

స్కృత తదితర్థపేక్ష్ణం తబ్త ద్యేఃసమా్- పణా , పాపరూపములైన వాటి అపేక్ష్ 

సర్వ కర్మ వినిరుమ కోుడైన ముకోుని విషయమున చెపర ట్కు స్థధా్ ము కాద్య. పర్మాతమ కున్మ 

జగతస ృషట ా ద్యల యంద్య కర్థమ పేక్ష్ ఆవశా కము. కాని, ధ్రిమ బ్గాహ్కబ్పమాణమునకు అది 

విరుదధమగుట్ చేత అది పరిహ్రించరడినది. అటేల అది కూడ ముకోునిక్తనీ అనవ యింరన్మ. 

అన్మపధికతయ- కర్థమ ది ఉపాధులు లేకుండుట్ వలన  దేవవాంఛైకర్సా్థ త్- భగవంతునిక్త 

అనభిమతమన ఆశ ఉదయించకుండుట్ వలన భగవదిచాు న్మగుణముగా ఇతడున్మ అపేక్షింరట్ 

వలన భగవదిచు  వలన విఘాతము సంభవించని కార్ణమున 

ఇచాు  విఘాతేః న సా్థ త్- తాన్మ సంకల్ర ంచిన ఇచు కు విఘాతము కలుగద్య. అంద్యవలన 

ముకోునిక్త సతా సంకలర తవ ము స్బ్పతిషితామయే యుండున్మ. 

ఈ స్థశోలకమున ముకపోరుషుని విషయమున ఇతర్సహ్నయనిర్పేక్ష్మన  సతా సంకలర తవ ము 

వలననే, వివిధ్ వాా పార్ములు సంభవింరనని నిషర రింిచరడురనన ది. 

 

 బ్పతిరంధ్కర్హితమన సతా సంకలర వాా పార్మున్మ కల చతురుమ ఖాద్యలకున్మ కూడ ఏదయినా 

పని చేయుట్ యంద్య ద్యనిక్త ఉపకార్కములైన పరికర్ముల 



90 
 

 అపేక్ష్ యుండున్మ కద్య! 

ఇదే విధ్ముగా సతా సంకలర తవ మన్మ గుణము గల ముకోుని విషయమునన్మ 

 సంభవింరన్మ. అనగా, పరికర్సమూహ్నవశా కత కలుగన్మ." (ఇంతవర్కున్మ పూర్వ పక్ష్ము) అని ఇట్లల 

భ్యవించిన అట్లల చెపర ట్ వలన ముకోాతమ  విషయమున వికలర ములన్మ కల్ర ంరట్కు స్థధా్ ము 

కాని కార్ణమున విఫలమే యగున్మ. ("వివిధ్ేః కలర ేః వికలర ేః" అన్మ వుా తర తిచోే వికలర మనగా 

అనేకములుగా నగుట్ యని యర్మాు)  

అంతియ గాక, ముకోాతమ కు సృషిట చేయరడుట్కు కావలస్థన బ్దవా ముల అపేక్ష్ యుండునని 

చెపిర నచో  

పణా , పాపరూపములైన వాటి అపేక్ష్ సర్వ కర్మ వినిరుమ కోుడైన ముకోుని విషయమున చెపర ట్కున్మ 

స్థధా్ ము కాద్య. పర్మాతమ కున్మ జగతస ృషట ా ద్యల యంద్య కర్థమ పేక్ష్ ఆవశా కము. కాని, 

ధ్రిమ బ్గాహ్కబ్పమాణమునకు అది విరుదధమగుట్ చేత అది పరిహ్రించరడినది. అటేల ముకోునిక్తనీ 

అనవ యింరనని బ్గహించవల్వన్మ. కర్థమ ది ఉపాధులు లేకుండుట్ వలనన్మ,  భగవంతునిక్త 

అనభిమతమన ఆపేక్ష్ ఉదయించకుండుట్ వలనన్మ భగవదిచాు న్మగుణముగనే ఇతడున్మ 

అపేక్షింరట్ వలన భగవదిచాు విఘాతము సంభవించని కార్ణమున, ముకోుడు తాన్మ 

సంకల్ర ంచిన ఇచు  విషయమునన్మ విఘాతము కలుగద్య. అంద్యవలన ముకోునిక్త 

సతా సంకలర తవ ము స్బ్పతిషితామయే యుండున్మ. 

531. విశవ స్యా తసా  జనమ  స్థసాితి లయ ర్చనా విశవ కరిుః యథా ాా త్ 

531. విశవ స్యా తసా  జనమ  స్థసాితి లయ ర్చనా విశవ కరిుః యథా ాా త్ 

ఇచ్ఛు  సంతాన భేద్నియ యతిరిహ్ తథా నితా ముకబి్క్తయాణమ్| 

తాా న్మచ్ఛు దవృతాా  బ్పతికలభిద్యర్థాిశి  తాదృబ్కర వాహాః 

తద్యు ద్దధర్థపర్గక్షా ం తవ నిశమభిద్యర్ం వర్సి బ్రహ్మ ధీవత్|| 

ముకోునిక్త సమసవోసో్వులున్మ, స్థక్షాతార ర్చేస్థకొన్మ శక్తయోు, సర్వ కారా్ ములన్మ నిర్వ హించగల 

స్థమర్ాా మున్మ, సంబ్పాపింోరనని సమరిధంరట్కు భగవంతుని దృషటంతమున్మ చూపి ఈ స్థశోలకమున 

వివరింరరనాన రు. 

ఏతసా  విశవ సా - మనకు బ్పతా క్ష్ముగా గ్యచర్మగు ఈ జగతోు య్మకర  

జనమ  స్థస్థతాి లయ ర్చనా- సృషిట, స్థస్థతాి, లయలన్మ నిర్వ హింరట్యు  

విశవ కరోుేః- జగతోున్మ సృషిటంర పర్మాతమ  య్మకర  

ఇచాు  సంతాన భేద్యత్- సంకలర విశేషముచేత 



91 
 

యథా సా్థ త్- ఏ విధ్ముగా జరుగురనన దియో, అనగా మహ్నబ్పళయవస్థనము వర్కు స్థస్థతాియు, 

తదనంతర్ము బ్పళయమున్మ, మరియు సృషిట చేయునపడు పూర్వ మునన టేల బ్రహ్నమ ండసృషిటయు, 

నామ, రూప వాా కర్ణమున్మ, వేదబ్పవర్నోమున్మ... ఇతాా ద్యలనిన యున్మ పర్మాతమ  

సంకలర విశేషము చేతనే ఎట్లల జరుగురండునో 

తథా- అటేల ఆ పర్మాతమ  ఇచాు విశేషము చేత 

ఇహ్-  ఈ మోక్ష్సా్థనమునంద్యన్మ 

నితా ముకబో్క్తయణామ్- నితుా లున్మ, ముకోులున్మ చేయు కైంకరా్  విశేషముల 

నియతిేః- వా వస ాయుండున్మ. 

తసా - ఆ సంకలర ము య్మకర  

అన్మచేు దవృతాా - విచేు దము లేక సమసకోారా్ ములంద్యన్మ బ్పవరింోరట్ మరియు అందరి 

చేతన్మ ఆ ఇచాు న్మవర్నోముచే బ్పతికలభిద్యర్థేః- క్ష్ణక్ష్ణమున్మ భినన భినన ములైన  

తాశి - నితా ముకోుల కారా్ ములున్మ తాదృబ్కర వాహ్నేః- నిర్ంతర్బ్పవాహ్ములుగా జరుగురండున్మ. 

భగవదిచు యున్మ నితా మూ అన్మవృతమోగుట్ చేత ఆ ఇచు నన్మసరించి నితా , ముకోుల 

నితా కైంకారా్థ ద్యలు బ్పవరింోరనని భ్యవము.  

తదా్య దేధేః- ముకోుల ఆ స్థజాానము  అపర్గక్ష్ా ం- బ్పతా క్ష్మ యుండుట్యున్మ  

అభిద్యర్ంతు- ఏకరూపమనదియే.  

బ్రహ్మ ధీవత్- పర్బ్రహ్మ వసో్వు య్మకర  స్థజాానము వల్వనే ముకోాతమ  విషయమునన్మ అది 

అనిశమ్- ఎలలపర డున్మ 

వర్తో- ఉండున్మ. 

మనకు బ్పతా క్ష్ముగా గ్యచర్మగు ఈ జగతోు య్మకర  

సృషిట, స్థస్థతాి, లయలన్మ నిర్వ హింరట్యు, జగతోున్మ సృషిటంర పర్మాతమ  య్మకర  

సంకలర విశేషముచేత ఏ విధ్ముగా సమసమోూ జరుగురనన దియో, అనగా మహ్నబ్పళయవస్థనము 

వర్కు స్థస్థతాియు, తదనంతర్ము బ్పళయమున్మ, మరియు సృషిట చేయునపడు పూర్వ మునన రీతిలో 

బ్రహ్నమ ండసృషిటయు, నామ, రూప వాా కర్ణమున్మ, వేదబ్పవర్నోమున్మ... ఇతాా ద్యలనిన యున్మ 

పర్మాతమ  సంకలర విశేషము చేతనే ఎట్లల జరుగురండునో, అటేల ఆ పర్మాతమ  ఇచాు విశేషము చేత 

 ఈ మోక్ష్సా్థనమునంద్యన్మ 

 నితాు లున్మ, ముకోులున్మ చేయు కైంకరా్  విశేషములు 

వా వస్థతామ యుండున్మ. 



92 
 

ఆ సంకలర ము విచేు దము లేక సమసకోారా్ ములంద్యన్మ బ్పవరింోరనటేల,  

నితా ముకోుల కారా్ ములున్మ నిర్ంతర్బ్పవాహ్ములుగా జరుగురండున్మ. భగవదిచు యున్మ 

నితా మూ అన్మవృతమోగుట్ చేత ఆ ఇచు నన్మసరించి నితా , ముకోుల నితా కైంకారా్థ ద్యలు కూడ 

బ్పవరింోరనని భ్యవము.  

ముకోుల విషయమున ఆ స్థజాానము బ్పతా క్ష్మ యుండుట్యున్మ ఏకరూపమనదియే.  

పర్బ్రహ్మ  స్థజాానము వల్వనే ముకోాతమ  విషయమునన్మ అది 

ఎలలపర డున్మ వరింోరరనే యుండున్మ. 

532. బ్పూా హార్హః బ్పజేశ బ్పభృతిస్కృతినాం సతా సంకలర భావో 

532. బ్పూా హార్హః బ్పజేశ బ్పభృతిస్కృతినాం సతా సంకలర భావో 

మతాా ర్ంభసర ృహాద్ధ తదితర్ వివిధ్ బ్పాణిసృషాే దిదృష్టఃే| 

సన్యచ్ఛు సంతతీనాం సఫల-విఫలస పుణా  పాపర్మీషమ్ 

ముకసి్యా కిా చకీరి్థ తవ విహ్తవిషయా తార్తమా ం న దోషః|| 

సతా సంకలర తవ ము అందర్కూ ఉనన న్మ, బ్పరలమన బ్పతిరంధ్కముల కార్ణమున లోకమున 

వాటి విఘన ములు కానవరి న్మ. అటేల ముకోునిక్త సంభవింరనా యన్మ సందేహ్మున్మ ఇచి ట్ 

పరిహ్రింరరనాన రు. లోకమున, సతా సంకలర తవ మునకు విఘన ము సంభవింరట్కు కార్ణము 

వారి వారి పణా , పాపములు. కాని, ముకోులకు అవి అనిన యూ నశ్చంరట్ చేత వారి సంకలర మునకు 

విర్గధ్మున్మ శంక్తంచర్థద్య. ముకోుల వాా పార్ముల యంద్య, తార్తమా ముండవరి న్మ. కాని, 

ఆనంద్యన్మభవమున భోగస్థమా మునకు "బ్దధ్" అనగా ఇరా ంది యుండద్య. 

మతాా ర్ంభసర ృహ్నద్ధ- మన్మషుా ల యంద్య సృజంచవల్వనన్మ ఇచు  యునన న్మ,   

తదితర్ వివిధ్ బ్పాణిసృషట ా దిదృషేటేః- మన్మషుా ల కనన  భినన మ, నానావిధ్ములైన జంతువులన్మ 

సృజంరట్ కానవరి ట్ చేత 

బ్పజేశ బ్పభృతి స్కృతినామ్- చతురుమ ఖ్ బ్రహ్నమ ది పణా వంతులకు  

సతా సంకలర భ్యవేః- ఇచాు న్మగుణముగా స్థధింర కొన్మ సవ భ్యవము 

బ్పతా్ప హ్నర్హేః- బ్పతిరంధ్మున్మ కల్గనదగున్మ. 

తన- ఆ కార్ణమున 

అమీషమ్- ఆ పణా వంతుల 
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ఇచాు సంతతీనాం- ఇచాు బ్పవాహ్ములకు 

సఫల-విఫలత- ఇచు  సఫలమగుట్యు, విఫలమగుట్యు సంభవింరన్మ.  

ముకసోా - పణా , పాపములన్మండి విడివడిన ముకోునిక్త   

చికీరి్థ తు- ఏదైనా కారా్ ము గురించి ఇచు కు 

అవిహ్తవిషయ- ఎటిట విఘన ములున్మ  కలుగవు. అంద్యవలన, ఆతని సంకలర ము చేతనే 

కారా్ ములు స్థదిధంరన్మ.  

ఉకోా- బ్ుతి యంద్య బ్పతిపాదితమన  

తార్తమా ం- కైంకరా్థ ద్యల యంద్య అవావ ర్లలో తార్తమా మునన న్మ   

న దోషేః- అంద్య దోషము లేద్య. 

మన్మషుా ల యంద్యన్మ సృజంచవల్వనన్మ ఇచు  యుండవరి న్మ. చతురుమ ఖాద్యలైన కొందరు 

పణా వంతులు నానావిధ్ములైన బ్పాణులన్మ సృజంరట్యున్మ కానవరి న్మ. కాని, వారు తమ 

 ఇచాు న్మగుణముగా స్థధింర కొన్మ విషయమున వారి వారి కర్మ సంరంధిత పణా పాపరూపములైన 

బ్పతిరంధ్కములుండున్మ. ఆ కార్ణమున ఆ పణా వంతుల ఇచాు బ్పవాహ్ముల విషయమున 

తతతోస ంకలర ములు 

 సఫలమగుట్యు, విఫలమగుట్యు సంభవింరన్మ. కాని, 

పణా , పాపములన్మండి విడివడిన ముకోునిక్త   

ఏదైనా కారా్ ము గురించిన  ఇచు కు ఎటిట విఘన ములున్మ  కలుగవు. అంద్యవలన, ఆతని 

సంకలర ము చేతనే కారా్ ములు స్థదిధంరన్మ.  

బ్ుతి యంద్య బ్పతిపాదితమన కైంకరా్థ ద్యల యంద్య ఆ ముకోులలో తార్తమా ముండవరి న్మ, 

అనగా ఒక ముకపోరుషుడు చామర్స్వవయు, వేరొకరు తాంూలాద్యల సమర్ర ణము, ఇంకొకరు స్థసోోబ్త 

పమనము ...ఇట్లల భినన భినన ములైన కైంకరా్ ములు నిర్వ హింరరండవరి న్మ.  కాని వారి 

భోగస్థమా తకు ఎటిడ ఆట్ంకమున్మ కలుగద్య. అనగా, ఆ ముకపోరుషులందరున్మ సమానముగా 

ఆనంద్యన్మభవము కల్గ యుంద్యర్ని భ్యవము. 

533. సూబ్స ముకిోsపా ననాా ధిపతిర్భిహితస్త్ని కససిా శేషీ 

533. సూబ్స ముకిోsపా ననాా ధిపతిర్భిహితస్త్ని కససిా శేషీ 

బ్ుతాై వోకఃి సవ ర్థడితా పి విహ్తిర్తః బ్పాక్ బ్పతిషా పితానామ్| 

మైవం, నాథేతర్థన్ బ్పతా ఘవిహిత ఇహ్ క్షిపా స శేషభావో 
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విశవ ాా సమ శవ ర్గ యః పతిరితి పఠితః తతర తితవ ం తవ బ్దధా్ మ్|| 

సూబ్త- "అథ ఏవ చ అననాా ధిపతిేః" అన్మ బ్రహ్మ సూబ్తమున(4-4-9),   

ముకేోః- ముకోుడైన చేతన్మని గురించి 

అననాా ధిపతిేః అభిహితేః- ఆతడు వేరొకస్థవ మి లేనివాడుగా చెపర రడెన్మ.  

తన- ఆ కార్ణముచే 

తసా  కేః శేషీ- అటిట ముకోునిక్త శేషి ఎవరు కాగలరు? 

బ్ుతైా వ- బ్ుతి యంద్యన్మ 

సవ ర్థడితా పి ఉకేోః- "సేః సవ ర్థట్ భవతి" అని అతడు సవ తంబ్తుడేనని చెపర రడినది. నిఘంట్లవు 

నంద్యన్మ "సవ ర్థట్ సవ తంబ్తో విజేయాేః" అని "సవ ర్థట్" శరమాునకు సవ తంబ్తుడనియే కద్య అర్మాు 

చెపర రడినది!  

అతేః- అంద్యవలన 

బ్పాక్ బ్పతిషాపితానామ్- జీవునిక్త మొదట్ స్థసా్థపించరడిన, భగవచు రీర్తవ , భగవచేు షతవ , 

భగవతార ర్తంత్రా్థ ద్యలకు 

విహ్తిేః- విర్గధ్ము సంభవింరన్మ. అని ఇట్లల భ్యవింరట్ 

మవం- అయుకమోు. 

ఇహ్- ఈ అధికర్ణమున 

నాథేతర్థన్ బ్పతి- భగవంతుడు తపర  ఇతరుల గురించి  

అఘ విఘితేః- అనగా తమ తమ పాపముల కార్ణమున కలుగ 

శేషభ్యవేః- ద్యసా మున్మ, పార్తంబ్తా మున్మ  

క్షిపా త- నిర్థకరించరడురనన ది. భగవంతుని యంద్య ద్యసా భ్యవము జీవసవ రూపమునకు 

స్థవ భ్యవికమ, అతా ంత యుకమోనది. అట్లల కాక, ఇతరుల యంద్య శేషభ్యవము జీవాతమ లకు  

తతతోార పకర్మ ఫలకార్ణముచే సంబ్కమించినది. ముకోునిక్త ఇటిట పాపమంతయు నశ్చంరట్ వలన, 

నాతనిక్త ఇతరుల యంద్య శేషతవ భ్యవముండద్య.  

విశవ సా  పతిరితి పఠితేః యేః ఆతమ శవ ర్ేః - "పతిమ్ విశవ సా్థ తమ శవ ర్గం" అన్మ బ్ుతి యంద్య 

పర్మాతమ  స్వవ తరులకందర్కూ అనగా తాన్మ తపర  ఇతరులకందర్కూ శేషి అనియు, పర్మాతమ కు 

వేరొకరెవవ రున్మ శేషి లేర్నియు  ఉదోోషించరడినది.   తతర తితవ ం తు- ముకోుడు ఆ పర్మాతమ న్మ 

శేషిగా పంది యుండుట్యూ, అటేల తాన్మ ఆ పర్మాతమ కు శేషమ యుండుట్యున్మ  
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అబ్దధా్ మ్- బ్పరల బ్పమాణములచే స్థదధమ యుండుట్ వలన ఇంద్య ఎటిట బ్దధ్యున్మ అనగా 

ఎట్లవంటి పర్సర ర్వైరుధా్ మున్మ లేద్య. 

ఇట్లల ముకోాతమ  సతా సంకలార ది గుణముల వలన, సర్వ సవ తంబ్తుడా యన్మ సందేహ్ము ఈ 

స్థశోలకమున పరిషర రించరడురనన ది.  

 

"అథ ఏవ చ అననాా ధిపతిేః" అన్మ బ్రహ్మ సూబ్తమున(4-4-9),   ముకోుడైన చేతన్మని గురించి 

అననాా ధిపతి" అనగా "ఆతడు వేరొకస్థవ మి లేనివాడు" అని చెపర రడెన్మ.  

ఆ కార్ణముచే అటిట ముకోునిక్త శేషి ఎవరు కాగలరు? 

బ్ుతి యంద్యన్మ "సేః సవ ర్థట్ భవతి" అని అతడు సవ తంబ్తుడేనని చెపర రడినది. నిఘంట్లవు 

నంద్యన్మ "సవ ర్థట్ సవ తంబ్తో విజేయాేః" అని "సవ ర్థట్" శరమాునకు సవ తంబ్తుడనియే అర్మాు 

చెపర రడినది! అంద్యవలన జీవునిక్త మొదట్ స్థసా్థపించరడిన, భగవచు రీర్తవ , భగవచేు షతవ , 

భగవతార ర్తంత్రా్థ ద్యలకు విర్గధ్ము సంభవింరన్మ. అని ఇట్లల భ్యవింరట్ అయుకమోు. 

ఈ అధికర్ణమున భగవంతుడు తపర  ఇతరుల గురించి అనగా జీవులకు తమ తమ పాపముల 

కార్ణమున సంభవింర ద్యసా మున్మ, పార్తంబ్తా మున్మ ముకపోరుషుల విషయమున 

నిర్థకరించరడురనన ది. భగవంతుని యంద్య ద్యసా భ్యవము జీవసవ రూపమునకు స్థవ భ్యవికమ, 

అతా ంత యుకమోనది. అట్లల కాక, ఇతరుల యంద్య శేషభ్యవము జీవాతమ లకు  

తతతోార పకర్మ ఫలకార్ణముచే సంబ్కమింరనది. ముకోునిక్త ఇటిట ద్యషర ృతములనిన యు నశ్చంరట్ 

వలన, నాతనిక్త ఇతరుల యంద్య శేషతవ భ్యవముండద్య.  

 "పతిమ్ విశవ సా్థ తమ శవ ర్గం" అన్మ బ్ుతి యంద్య పర్మాతమ  ఉభయవిభూతులకు శేషి యనియు, ఆ 

పర్మాతమ కు వేరొకరెవవ రున్మ శేషి కాలేర్నియు  ఉదోోషించరడినది. ముకోుడు ఆ పర్మాతమ న్మ శేషిగా 

పంది యుండుట్యూ, అటేల తాన్మ ఆ పర్మాతమ కు శేషమ యుండుట్యున్మ  బ్పరల 

బ్పమాణములచే స్థదధమ యుండుట్ వలన ఇంద్య ఎటిట "బ్దధ్"యున్మ అనగా ఎట్లవంటి 

పర్సర ర్వైరుధా్ మున్మ లేద్య. 

ఇంతటితో "సంకలార ధికర్ణము" ముగ్నస్థనది. 

||అభావాధికర్ణము||4-4-5|| 

 

||సూ.|| అభావం బ్దదరిర్థహ్ హాే వమ్|| 4-4-10|| 
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అభ్యవమ్- శరీర్గంబ్దియములు లేకోవుట్న్మ  

బ్దదరిేః- బ్దదరిమహ్రి ి

(మనా త- తలరరనాన రు) 

ఏవమ్- ఇట్లల 

ఆహ్ హి- బ్ుతి చెపర రనన ది. 

 

ఇది బ్దదరిమహ్రి ిఅభిబ్పాయమున్మ తెల్వర డు పూర్వ పక్ష్ సూబ్తము. 

ముకోునిక్త శరీర్గంబ్దియములు లేవని బ్దదరిమహ్రి ి తలరరనాన రు. బ్ుతులున్మ అటేల 

చెపర రనన వి. 

 

||సూ.|| భావం జైమినిః వికలార మననాత్||4-4-11|| 

 

జైమినిేః- జైమిని మహ్రి ి 

భ్యవమ్- ముకోునిక్త శరీర్గంబ్దియద్యలు యుండునని 

(మనా త- భ్యవింరరనాన రు). 

వికలార మననాత్- ముకోునిక్త (అనేకధ్యభ్యవరూపమగు) వికలర ము బ్ుతి యంద్య చెపర రడుట్ వలన  

 

ఇది జైమినిమహ్రి ిఅభిబ్పాయమున్మ తెల్వర డు పూర్వ పక్ష్ సూబ్తము. 

"స ఏకథా భవతి, బ్తిథా భవతి" ఇతాా ది బ్ుతి వాకా ము ముకోుడు అనేకముగా నగునని తెలుర ట్చే 

వానిక్త శరీర్గంబ్దియములు కలవని జైమినిమహ్రి ిఅభిబ్పాయము. 

 

||సూ.|| ద్వ దశాహ్వద్యభయవిధ్ం బ్దదర్థయణోsతః||4-4-12 || 
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అతేః- సంకలర ము చేత 

ఉభయవిధ్మ్- ముకోుని (కొనిన  సమయములంద్య)శరీర్ము కలవానిగన్మ, (కొనిన  సమయములంద్య) 

శరీర్ము లేనివానిగన్మ  

బ్దదర్థయణేః- వాా సమహ్రి ి

(మనా త- భ్యవింరరనాన రు) 

ద్యవ దశాహ్వత్- (రెండు విధ్ములైన వేదవాకా ముల వలన) ద్యవ దశాహ్మన్మ ఒకే యగము 

సబ్తమున్మ, అహీనమున్మ అని రెండు విధ్ములుగా న్మనన ట్లల  

 

ఈ సూబ్తమున వాా స్ల వారి స్థద్యధ ంతము తెలుపరడురనన ది. ద్యవ దశాహ్మన్మ 

యగవిషయమున, రెండు విధ్ములైన వేదవాకా ముల వలన, ఒకే యగము సబ్తముగన్మ, 

అహీనముగన్మ నగునట్లల, ముకోుడు కొనిన  సమయములంద్య శరీర్ము కలవానిగన్మ, మరి కొనిన  

సమయముల శరీర్హీన్మడుగన్మ న్మండునట్లల బ్దదర్థయణులు భ్యవింరరనాన రు.  

 

||సూ.|| తనవ భావే సంధా్ వద్యపపసిః||4-4-13|| 

 

తనవ భ్యవే- (ముకోునిక్త తనవలన సృషిటంపరడిన) శరీర్ము లేకోయినచో 

సంధా్ వత్- సవ పాన వసలాో వల్వనే 

ఉపపతేోః- (పర్మపరుషునిచే సృషిటంపరడిన శరీర్థద్యలతో భగవదన్మభవము) 

కలుగరండుట్ వలన 

 

ముకోుడు తనచే నిరిమ ంపరడని శరీర్గంబ్దియములు లేనివాడగుచో సవ పన ము నంద్యవల్వ 

ఈశవ ర్నిరిమ తమగు శరీర్గంబ్దియములు కల్గ భగవదన్మభవమంద్యన్మ.  

 

||సూ.|| భావే జ్ఞబ్గదవ త్||4-4-14|| 
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భ్యవే- (ముకోునిక్త తన సంకలర ము వలన సృషిటంచరడిన) శరీర్ముండినచో 

జాబ్గదవ త్- జాబ్గద్యవసలాోన్మండు జీవుని వల్వ  

(ముకోుడు కూడ ల్లలార్స్థన్మభవమంద్యరనాన డు.) 

 

ముకపోరుషుడు సవ సంకలర ముచే సృజంపరడిన శరీర్థద్యా పకర్ణములన్మ కలవాడైనపడు 

జాబ్గదవస ాయంద్య రదధపరుషుని వల్వ ల్లలార్స్థన్మభవమునంద్యన్మ.  

 

||సూ.||బ్పదీపవద్వేశః తథా హి దర్శ యతి||4-4-15|| 

 

బ్పదీపవత్- దీపము వల్వనే 

ఆవేశేః- ముకపోరుషునిక్త అనేక శరీర్ములలో బ్పవేశము 

(సంభవతి- కలుగరనన ది) 

తథా హి- అటేల కద్య 

దర్శ యతి- బ్ుతి చూపరనన ది.  

 

ఒకే దీపము ఒకే బ్పదేశమున న్మనన న్మ, కాంతిచే అంతట్న్మ, వాా పింరనట్లల, ఆతమ  ఒకే 

దేహ్మునంద్యనన న్మ సవ బ్పభ్యరూపమగు చైతనా ముచే అనిన  దేహ్ములతో సంరంధించి 

యుండవరి న్మ. "వాలాబ్గ శతభ్యగసా " ఇతాా ది బ్ుతియున్మ ఇటేల తెలుపరనన ది.  

 

||సూ.|| వా పా యసంపతాిో ర్నా తర్థేక్షమావిషర ృతమ్ హి||4-4-16|| 

 

స్థవ పా యసంపతోోా ేః- స్షుపి ోమర్ణావసలాలో  

అనా తర్థపేక్ష్మ్- ఏదైన నకద్యనిని గూరిి  చెపర రడినది.  

ఆవిషర ృతమ్ హి- (ఈ విషయము) బ్ుతిబ్ోకమోు కద్య! 
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"బ్పాజేనాాజేనా సంపరిషవ కేోః" ఇతాా ది బ్ుతివాకా మున స్షుపోా వస ాయంద్య గాని, మర్ణావస ాయంద్య 

గాని ఈ పరుషుడు బ్దహ్నా ంతర్జాానశూనా్మ డగునని చెపర రడురనన ది. ఏలననగ, ఈ బ్ుతివాకా ము 

ఈ విషయమునే సర షటపర్రరనన ది. 

వెన్మక అధికర్ణమున ముకోుడు తన సంకలర ము చేతనే పిబ్తాద్యలన్మ సృషిటంరరనాన డని 

చెపర రడినది. అట్లయిన, ఆ య కారా్ ములు ముకోుడు శరీర్ము కల్గ నిర్వ రింోరనా, లేక, 

శరీర్హీన్మడై బ్పవరింోరనా అన్మ సందేహ్ము ఈ అధికర్ణమున పరిషర రించరడురనన ది.  

 

పూర్వ పక్షము-  

 

ఈ పూర్వ పక్ష్ము బ్దదరిమహ్రి ిఅభిబ్పాయము, జైమినిమహ్రి ిఉదాేశా ము, అని రెండు విధ్ములుగా 

ఆవిషర రించరడురనన ది. 

 

బ్దదరిమహ్రి ిఅభిబ్పాయము- 

 

"స హ్ వై సశరీర్సా  సతేః బ్పియబ్పియయోేః అపహ్తిర్స్థ ో

అశరీర్మ్ వావ సంతం న బ్పియబ్పియే సర ృశతేః(ఛం. 8-12-1,2)  అన్మ బ్ుతివాకా మునన్మసరించి        

"శరీర్యుకోుడగు వానిని స్ఖ్ ద్యేఃఖ్ములు ఎనన డున్మ ఎడబ్దయవు. శరీర్హీన్మనిక్త 

(బ్పాకృతమన)స్ఖ్ ద్యేఃఖ్ములు సంభవించవు" అని తెల్యురనన ది. బ్పాకృతద్యేఃఖ్ములు 

సంభవించని కార్ణమున, ముకోుడు కూడ శరీర్ర్హితుడే కావల్వన్మ.  

"అస్థమ చు రీర్థతస ముస్థతాాయ పర్ంజా్య తిరుపసంపదా  స్వవ నరూపేణాభిసంపదా త" అన్మ బ్ుతి 

వాకా మున, "జీవుడు తన శరీర్మున్మండి రయల్వవ డల్ పర్ంజా్య తిస్స న్మ పంది సవ సవ రూపముతో 

న్మండున్మ" అని చెపర రడుట్ చేత ముకపోరుషుడు శరీర్ర్హితుడనియే తెల్యురనన ది.  

 

జైమినిమహ్రి ిఉదే్దశా ము- 

 

"ఛందోగా్య పనిషత్ యంద్య      "స ఏకధ్య భవతి బ్తిధ్య భవతి..." (ఛం. 7-16-2) అనగా "ఆ ముకోాతమ  

ఒకటిగా అగురనాన డు, మూడు (శరీర్ములు)గా అగురనాన డు. .." అని చెపర రడుట్ వలన 

ముకోాతమ  శరీర్ము కల్గ యునన ట్లల తెల్యురనన ది. వెన్మక బ్దదరిమహ్రి ి అభిబ్పాయమున 
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ఉదహ్రించరడిన బ్ుతివాకా ములు ముకోునిక్త కర్మ  వలన సంబ్పాపమోగు శరీర్ము లేనట్లల 

చెపర రనన వి కాని, ముకోునిక్త అబ్పాకృతమన శరీర్ము లేనట్లల చెపర ట్ లేద్య. కన్మక, ముకోాతమ  

శరీర్మున్మ కల్గయే యుండున్మ.  

 

సిద్ధ ంతము- 

 

ఇంద్య వాా స్లవారి స్థద్యధ ంతము చెపర రడురనన ది. 

 

1.ద్యవ దశాహ్మన్మ ఒకే యగము సబ్తమున్మ, హీనమున్మ అన్మ రెండు విధ్ములుగా నగునట్లల,  

ముకోాతమ  కొనిన  సమయములంద్య శరీర్ము కలవాడుగన్మ, కొనిన  సమయములంద్య 

శరీర్హీన్మడుగన్మ కూడ యుండవరి న్మ.  

 

2. అటేల ఈ శరీర్థద్యలన్మ తానే సృషిడంరనని నియమమున్మ లేద్య. అనగా, సవ పాన వసలాో తోచెడు 

వసో్వులు పర్మాతమ చే సృషిటంప రడునట్లల, ముకోుని విషయమున కూడ తన ల్లల కొర్కై 

సహ్నయకారిగా సర్గవ శవ రుని వలన సృజంపరడిన భోగసా్థనముల వలన తాన్మ ల్లలార్స్థన్మభూతి 

పందవరి న్మ. 

 

3. అట్లల కాక, ముకోునిక్త తన సంకలర ము వలన సృజంపరడిన పితృసమూహ్పరా్ ంతమన 

ఉపకర్ణములు ఉండినచో, జాబ్గదవసలాో రదధజీవుడు తన వలన సృజంపరడిన ఉపకర్ణములతో 

భోగాన్మభవమంద్యనట్లల ముకోుడున్మ తాన్మ ఆ ల్లలార్స్థన్మభూతి నంద్యనని భ్యవించవల్వన్మ.  

అనగా, భగవతస ంకలర ము వలనన్మ, అథవా  సవ సంకలర ము వలనన్మ కూడ ముకోునిక్త భోగ్యపకర్ణ 

సృషిట సంభవించవరి న్మ.  

 

4. "బ్తిధ్య భవతి..." అని చెపర రడినట్లల ఒక ముస్థకపోరుషుడు అనేక శరీర్ములన్మ ధ్రింరట్ ఎట్లల 

స్థధా్ మనిన, ఒక దీపము ఒకే స్థసలామున న్మనన న్మ, ద్యని కాంతి అనేక స్థసలాములలో వాా పింరనట్లల, 

ముకోాతమ  ఒక శరీర్మున న్మనన న్మ, తదధర్మ భూతజాానము అనేక శరీర్ముల వాా పించి, 

బ్పవరింోరట్కు ఎటిట అభా ంతర్మున్మ లేద్య. సౌభరిమహ్రి ి దృషటంతమున ఈ విషయమే 

తెల్యవరి రనన ది.  
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5. అట్్లన, "బ్పాజేనాాతమ నా సంపరిషవ కోో న బ్దహ్ా ం క్తంచన వేదనాంతర్మ్"(రృ. 6-3-21) 

("సర్వ జుడాైన పర్మాతమ తో చేరి యునన వాడు బ్దహా్ ముగా న్మనన ద్యనినీ, ఆంతర్ముగా న్మనన ద్యనినీ 

దేనినీ తెల్య జాలడు") అని చెపర రడుట్ వలన, పర్మాతమ న్మ పందిన ముకోాతమ  స్థజాానము లేనట్లల 

ఎట్లల చెపర గలము అన్మ సంశయమునకు సమాధ్యనముగా, ఆ బ్ుతివచనము ముకోుని గురించ కాక, 

నిబ్ద్యవస,ా మర్ణావసలా గురించి చెపా డినది. ముకోాతమ  విషయమ " స వా ఏష దివేా న చక్షుష 

మనస్యతాన్ కామాన్ పశా న్ ర్మత యేత బ్రహ్మ లోకే" (ఛం. 8-12-5) అనగా "ఈ ముకోాతమ  కర్మ  

కార్ణముగా సంభవించిన శరీర్గంబ్దియములన్మ తా జంచి, బ్రహ్మ లోకమున న్మనన  సమస ో

కామములన్మ అన్మభవించి ఆనందమంద్యరనాన డు" అనియున్మ, "సర్వ గం హ్ పశా ేః పశా తి 

సర్వ మా నో తి సర్వ శేః"(ఛం. 7-26-2) అనగా " బ్రహ్మ మున్మ స్థక్షాతర రింరకొనిన ముకోుడు 

సమసమోున్మ చూరరనాన డు. సర్వ మున్మ సర్వ బ్త పంద్యరనాన డు" అని చెపర రడుట్చే 

ముకపోరుషుని సర్వ జతావ ము నిరూపితమగురనన ది. కన్మక, "బ్పాజేనా..." అన్మ బ్ుతివాకా ము 

ముకోాతమ  య్మకర  స్థజాానశూనా స్థతాిని నిర్వ చింరట్ లేద్య. 

534. ముకఃి బ్ోకిో శరీర్ః కవ చదథ రహుధ్య సంభవః కావ పా ధీతో 

534. ముకఃి బ్ోకిో శరీర్ః కవ చదథ రహుధ్య సంభవః కావ పా ధీతో 

గానబ్కీడాది చోకంి తదన్మగుణమత దవ ందవ  మార్ంి నిర్సా న్| 

సవ చు ందస్యా భయం తత్ క్షమమితి వదతి సవ ం మతం సూబ్తకార్ః 

ావ చ్ఛి కర్గమ దు వం తనియ ఖిలమపి పర్బ్రహ్మ వత్ తతు మసా || 

ముకోునిక్త దేహేంబ్దియములుండునా, అథవా అతడు శరీర్ర్హితుడా అన్మ విషయము ఇచట్ 

విచారించరడురనన ది. వెన్మక బ్పసో్థవించరడినట్లల బ్దదరిమహ్రి ి అభిబ్పాయమున ముకోునిక్త 

శరీర్ముండున్మ. జైమినాా చారుా ల పక్ష్మున, ముకోుడు శరీర్ర్హితుడు. వాా సమహ్రి ి ఈ రెండు 

పక్ష్ములన్మ సమనవ యము చేస్థ ముకోునిక్త శరీర్ముండుట్, లేకుండుట్ కూడ సంభవమేనని 

స్థసా్థపింరరనాన రు. 

ముకేోః కవ చిత్ బ్ోకేోః  అశరీర్ేః- "అశరీర్ం వావ సంతం న బ్పియబ్పియే సర ృశతేః" అన్మ 

బ్ుతివాకా మున్మ అన్మసరించి ముకోుడు శరీర్ర్హితుడే అని చెపర రడినది.  

అథ- అటేల 

కావ పి- "స ఏకధ్య భవతి సేః బ్తిధ్య భవతి" అన్మ మరి య్మక బ్ుతిని అన్మసరించి   

రహ్యధ్య సంభవేః అధీతేః- ఆ ముకోుడుఅనేక శరీర్ములన్మ పరిబ్గహింరననియు చెపర రడినది.  

గానబ్కీడాది చోకంో- "ఏతతాస మగాయన్ ఆస్వ"ో ఇతాా ద్యల యంద్య "జక్ష్త్ బ్కీడన్ ర్మమాణేః" ఇతాా ది 

బ్ుతివాకా ములంద్యన్మ ముకోుడు గానాద్యలన్మ చేయుననియు చెపర రడినది. అనగా, గానాద్యలు 



102 
 

శరీర్ము లేక సంభవము కానంద్యన ముకోాతమ కు శరీర్ముండునట్లల ఈ బ్ుతివాకా ముల వలన 

తెల్యురనన ది.   

ఆర్మి్- బ్దదరి మరియు జైమిని అన్మ ఋషులకు సమమ తమన  

తదన్మగుణమత దవ ందవ మ్- మరియు ఆ బ్ుతివాకా ములకు అన్మగుణమన రెండు 

అభిబ్పాయములన్మ   సవ కీయముగా  

నిర్సా న్- నిర్స్థంచి  

సూబ్తకార్ేః- సూబ్తకారులైన బ్దదర్థయణులు సవ చు ందసా - తన సంకలర మునకన్మగుణముగా 

వరింోర ముకోునిక్త 

తద్యభయం క్ష్మమ్ ఇతి- ఇవి రెండు పక్ష్ములున్మ అనవ యింరనని  

సవ ం మతం వదతి- తన మతమున్మ "ద్యవ దశాహ్వత్ ఉభయవిధ్మ్" అన్మ నాా యమున(అనగా 

ద్యవ దశాహ్వ యగము సబ్తము, హీనము అన్మ రెండు విధ్ములుగన్మ వరింోరనట్లల) 

స్థసా్థపింరరనాన రు. అనగా, ముకోుడు తన సంకలార న్మస్థర్ముగా శరీర్మున్మ పందియో, అథవా 

పందకనో యుండవరి నని స్థద్యధ ంతీకరింరరనాన రు. 

అకర్గమ దా వం తనిన ఖలమపి పర్బ్రహ్మ వత్ తతస మసా  సా్థ త్ చ- స్వవ చాు మాబ్తముచే 

అశరీర్తవ మున్మ, సశరీర్తవ మున్మ ముకోునిక్త పర్బ్రహ్మ వసో్వునకు సమానముగాన్మండుట్ యంద్య 

ఎటిట విర్గధ్మున్మ లేద్య. ముకోునిక్త కర్మ లేమియు ఉండని కార్ణమున తన సతా సంకలర ముచేతనే, 

పర్మాతమ కు వల్వ సశరీర్తవ ము, శరీర్ర్హితతవ ము కూడ సంభవించవరి న్మ. అటిట సశరీర్తవ ము 

భగవంతుని రహ్యవిధ్ములైన కైంకరా్ మునకు ఉపయుకమో యుండున్మ. 

"అశరీర్ం వావ సంతం న బ్పియబ్పియే సర ృశతేః" అన్మ బ్ుతివాకా మున్మ అన్మసరించి ముకోుడు 

శరీర్ర్హితుడే అని చెపర రడినది. అటేల 

 "స ఏకధ్య భవతి సేః బ్తిధ్య భవతి" అన్మ మరి య్మక బ్ుతిని అన్మసరించి  ఆ ముకోుడుఅనేక 

శరీర్ములన్మ పరిబ్గహింరననియు చెపర రడినది.  

 "ఏతతాస మగాయన్ ఆస్వ"ో ఇతాా ద్యల యంద్య "జక్ష్త్ బ్కీడన్ ర్మమాణేః" ఇతాా ది 

బ్ుతివాకా ములంద్యన్మ ముకోుడు గానాద్యలన్మ చేయుననియు చెపర రడినది. అనగా, గానాద్యలు 

శరీర్ము లేక సంభవము కానంద్యన ముకోాతమ కు శరీర్ముండునట్లల ఈ బ్ుతివాకా ముల వలన 

తెల్యురనన ది.   

 బ్దదరి మరియు జైమిని అన్మ ఋషులకు సమమ తమన  మరియు ఆ బ్ుతివాకా ములకు 

అన్మగుణమన రెండు అభిబ్పాయములన్మ   సవ కీయముగా నిర్స్థంచి  

సూబ్తకారులైన బ్దదర్థయణులు తన సంకలర మునకన్మగుణముగా వరింోర ముకోునిక్త 

ఇవి రెండు పక్ష్ములున్మ అనవ యింరనని  



103 
 

తన మతమున్మ "ద్యవ దశాహ్వత్ ఉభయవిధ్మ్" అన్మ నాా యమున(అనగా ద్యవ దశాహ్వ యగము 

సబ్తము, హీనము అన్మ రెండు విధ్ములుగన్మ వరింోరనట్లల) స్థసా్థపింరరనాన రు. అనగా, ముకోుడు 

తన సంకలార న్మస్థర్ముగా శరీర్మున్మ పందియో, అథవా పందకనో యుండవరి నని 

స్థద్యధ ంతీకరింరరనాన రు. 

స్వవ చాు మాబ్తముచే అశరీర్తవ మున్మ, సశరీర్తవ మున్మ కల్గ యుండుట్ ముకోునిక్త 

పర్బ్రహ్మ వసో్వునకు కూడ సమానముగాన్మండుట్ యంద్య ఎటిట విర్గధ్మున్మ లేద్య. ముకోునిక్త 

కర్మ లేమియు ఉండని కార్ణమున తన సతా సంకలర ముచేతనే, పర్మాతమ కు వల్వ సశరీర్తవ ము, 

శరీర్ర్హితతవ ము కూడ ముకోునిక్త సంభవించవరి న్మ. అటిట సశరీర్తవ ము భగవంతుని 

రహ్యవిధ్ములైన కైంకరా్ మునకు ఉపయుకమో యుండున్మ. 

535. మోక్షే పుణా దా భావాత్ తద్యపధికవపుః వరితైతవ ం న దూషా మ్ 

535. మోక్షే పుణా దా భావాత్ తద్యపధికవపుః వరితైతవ ం న దూషా మ్ 

తసిమ న్ ద్యఃఖార్హద్దహ్తా జ చ ుభవపుసు తవ పక్షపా బ్దధ్ా ః| 

ఇతాం సతా బ్తముకసాిితిరిహ్ మునినా కీదృశీ సూబ్తితా ాా త్ 

నైవం సవ చు ంద ద్దహ్ బ్గహ్తదనియమాాపన్యబ్తాభిసంధ్యః|| 

మోక్షే- మోక్షావస ాయంద్య 

 పణాా దా భ్యవాత్- పణా -పాపముల సంరంధ్ము లేకుండుట్ వలన, తద్యపధికవపేః వరితితవ ం- 

వాటి వలన కలుగు శరీర్ము లేకోవుట్  

న దూషా మ్- నిర్థకరించదగనిది.  (అనగా ముకోునిక్త బ్పాకృతశరీర్ర్థహితా ము సంభవమే యగున్మ.) 

ద్యేఃఖార్హదేహ్తా జ చ తస్థమ న్- ద్యేఃఖాన్మభవమునకు తగ్ననటిట కర్మ మూలకమన దేహ్మున్మ 

తా జంచెడు ముకోుని విషయమున, అటిట ముకోుడు ుభవపసస తవ పక్షపా బ్దధా్ ేః- కర్మ సంరంధ్ము 

లేకుండుట్ వలన అబ్పాకృతమన శరీర్మున్మ పందిన పక్ష్ము విర్గధ్ము నందక బ్పామాణికమ 

యుండుట్ వలన అదియున్మ అబ్దధితమ బ్గాహ్ా మే యగున్మ. (అనగా ముకోునిక్త 

దివా శరీర్తవ మున్మ బ్పామాణికమే యగున్మ). 

అబ్త ఇతంా సతి- ముకోుని అశరీర్తవ మున్మ, సశరీర్తవ మున్మ ఇట్లల ఉపపనన మ యునన పడు 

ఇహ్- ఈ అధికర్ణమున మునినా- సూబ్తకారులైన బ్దదర్థయణులచే  

ముకసో్థతాిేః - ముకోావస ా  

కీదృీ సూబ్తితా సా్థ త్- ఎటిట సూబ్తముచే బ్పతిపాదించదగ్ననదగున్మ! అనగా, సూబ్తకారులు 

ముకోునిక్త ఇదమితమాుగా అశరీర్తవ ముగాని, సశరీర్తవ ము గాని బ్పతిపాదించలేకునన చో, ఈ 

అధికర్ణబ్పయోజనమేమి? 
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నైవం- అని ఇట్లల భ్యవించర్థద్య.   

సవ చు ంద దేహ్ బ్గహ్తదనియమసా్థపనేబ్తాభిసంధ్యేః- ముకపోరుషుడు తన ఇచాు న్మస్థర్ముగా 

దివా దేహ్మున్మ పరిబ్గహింర సంభ్యవా తయున్మ, అటిట దివా దేహ్మున్మ తపర క పరిబ్గహించియే 

తీర్వల్వనన్మ నియమము లేదన్మ విషయమున్మ, ఈ రెండింటినీ స్థసా్థపింరట్కై ఈ అధికర్ణము 

య్మకర  అభిబ్పాయముండుట్ వలన సూబ్తకారులు ఈ విషయమున్మ బ్పసో్థవింరట్ యుకమోే 

యగున్మ. 

ఈ స్థశోలకమున బ్పకృత అధికర్ణబ్పయోజనము స్థసా్థపించరడురనన ది.  

 

మోక్షావస ాయంద్య 

 పణా -పాపముల సంరంధ్ము లేకుండుట్ వలన, వాటి వలన కలుగు శరీర్ము లేకోవుట్  

 నిర్థకరించదగనిది.  (అనగా ముకోునిక్త బ్పాకృతశరీర్ర్థహితా ము సంభవమే యగున్మ.) 

 ద్యేఃఖాన్మభవమునకు తగ్ననటిట కర్మ మూలకమన దేహ్మున్మ తా జంచెడు ముకోుని విషయమున, 

అటిట ముకోుడు కర్మ సంరంధ్ము లేకుండుట్ వలన అబ్పాకృతమన దివా  శరీర్మున్మ పందిన 

పక్ష్మున్మ విర్గధ్ము నందక బ్పామాణికమ యుండుట్ వలన అదియున్మ అబ్దధితమ బ్గాహ్ా మే 

యగున్మ. (అనగా ముకోునిక్త దివా శరీర్తవ మున్మ బ్పామాణికమే యగున్మ). 

ముకోునిక్త ఇట్లల అశరీర్తవ మున్మ, సశరీర్తవ మున్మ ఉపపనన మ యునన పడు ఈ అధికర్ణమున 

సూబ్తకారులైన బ్దదర్థయణులచే  

 ముకశోరీర్విషయమున, ఎటిట సూబ్తముచే బ్పతిపాదించదగున్మ! అనగా, సూబ్తకారులు ముకోునిక్త 

ఇదమితమాుగా అశరీర్తవ ముగాని, సశరీర్తవ ము గాని బ్పతిపాదించలేకునన చో, ఈ 

అధికర్ణబ్పయోజనమేమి? 

అని ఇట్లల భ్యవించర్థద్య.   

 ముకపోరుషుడు తన ఇచాు న్మస్థర్ముగా దివా దేహ్మున్మ పరిబ్గహింర సంభ్యవా తయున్మ, అటిట 

దివా దేహ్మున్మ తపర క పరిబ్గహించియే తీర్వల్వనన్మ నియమము లేదన్మ విషయమున్మ, ఈ 

రెండింటినీ స్థసా్థపింరట్కై ఈ అధికర్ణబ్పయోజనముండుట్ వలన సూబ్తకారులు ఈ 

విషయమునింద్య బ్పసో్థవింరట్ యుకమోే యగున్మ. 

536. నానాద్దహా యది స్ా ః యుగపదధిగత బ్రహ్మ ామా సా  పుంసః 

536. నానాద్దహా యది సా్ ః యుగపదధిగత బ్రహ్మ ామా సా  పుంసః 

సషం వాా ప ిసవ రూపానవ య ఉచత ఇతి బ్పాకనిాణుతవ  హానమ్| 
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నైతదీధ వాా పి ిసిద్దధః భవతి చ జగద్వేశవాక్ తనియ ద్నా  

సౌభర్థా ద్ధ బ్పక లృపిాం గతిమపవదితుంన క్షమం బ్రహ్మ ామా మ్|| 

జీవులు అణుసవ రూపలు. బ్రహ్మ స్థమా మున్మ మోక్షావస ా యంద్య పంద్య జీవులు అనేక 

శరీర్ములన్మ ఏకకాలమున పందగలర్ని "సేః ఏకధ్య భవతి బ్తిధ్య భవతి..." అని బ్ుతి యంద్య ఎట్లల 

చెపర రడినది? ఆ దేహ్ములు బ్పదేశభేదమున్మ పంద్యట్ వలన, అనగా అనేక బ్పదేశములన్మండుట్ 

వలన, అంతట్న్మ పర్మాతమ  ఎట్లల వాా పించి యుండునో అటేల ఆ పర్మాతమ తో స్థమా మునందిన 

జీవుడు కూడ వాా పి ో కల్గ యుండున్మ. అణురూపమున న్మండు జీవుడు ఇట్లల వాా పకుడైనచో, 

జీవునకు వెన్మక చెపర రడిన అణుతవ విషయమున ముకోావస ాయంద్య భంగము కలుగున్మ కద్య, 

అట్్లన జీవేశవ ర్ విభ్యగమే యుండద్య అని ఇట్లల కలుగ సందేహ్ములకు పరిషర ర్ము ఈ స్థశోలకమున 

నీయరడురనన ది. 

అధిగత బ్రహ్మ స్థమా సా - "నిర్ంజనేః పర్మం స్థమా ముపైతి"  అని చెపర రడిన బ్ుతా న్మస్థర్ముగా 

పర్బ్రహ్మ తో 

పంసేః- ముకచోేతన్మనిక్త 

యుగపత్- ఏక కాలమున 

నానా దేహ్నేః- అనేక శరీర్ములు 

యదిసా్ ేః- సంభ్యవా మనచో 

తషం- వేర్గవ రు బ్పదేశములన్మనన  ఆ అనేక శరీర్ములకు  

వాా ప ోసవ రూపానవ యేః- విభువుగా, అంతట్న్మ వాా పింర సవ రూపము య్మకర   

ఉచితేః- అనవ యమే యుకమోు. ఏలననగా, అణుసవ రూపమునకు నానాదేహ్ముల సంరంధ్ము 

అసంభవము.   

ఇతి- అని ఇట్లల తలంచినచో బ్పాకనోాణుతవ  హ్ననమ్- వెన్మక స్థసా్థపించరడిన జీవసవ రూపాణుతవ  

స్థద్యధ ంతము బ్దధించరడున్మ.  

నైతత్- అని ఈ విధ్ముగా సందేహింరట్ అయుకమోు. 

 ధీ వాా పి ో స్థదేధేః- ఏలననగా, "న చ ఆనంతాా య కలర త" అన్మ బ్ుతి వలన ఆతని 

ధ్ర్మ భూతజాానముచే అంతట్న్మ వాా పింరట్ సంభవమే యగున్మ.  జగద్యవేశవాక్ తనిన ద్యనా 

భవతి చ- "స ఏకధ్య భవతి ..." ఇతాా ది జగద్యవేశవచనము ధ్ర్మ భూతజాానవాా పి ోమూలకముగనే 

ఉపపనన మగున్మ.  

సౌభరా్థ ద్ధ బ్పక లృపోాం- అనేక శరీర్ములన్మ పరిబ్గహించిన సౌభరా్థ ద్యల గతిమపవదితుం- 

నాా యమున్మ నిర్థకరించి కల్ర ంరట్కు అనగా జీవుని సవ రూపమన అణుతవ ము న్మండి అనేక 
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శరీర్ములలో వాా పింరట్ అసంభవమన కార్ణమున ఆ ముకపోరుషుడు తన 

ధ్ర్మ భూతజాానకార్ణముననే వాా పింరనన్మనది నిర్థకరింరట్ 

 బ్రహ్మ స్థమా మ్- పర్మాతమ తో స్థమా మునందినపడు  

న క్ష్మమ్- అన్మచితమగున్మ. 

అంద్యవలన, ముకోుడు తన సవ రూపమున అనిన  శరీర్ములన్మ వాా పింరట్కు, ధ్ర్మ భూతజాానము 

ద్యవ ర్థనే వాా పించవల్వనని నిశి యమగురనన ది. 

"నిర్ంజనేః పర్మం స్థమా ముపైతి"  అని చెపర రడిన బ్ుతా న్మస్థర్ముగా పర్బ్రహ్మ  వల్వ 

ముకచోేతన్మనిక్త 

ఏక కాలమున అనేక శరీర్ములు సంభ్యవా మనచో 

 వేర్గవ రు బ్పదేశములన్మనన  ఆ అనేక శరీర్ములకు 

 విభువుగా, అంతట్న్మ వాా పింర సవ రూపముండవల్వన్మ. ఏలననగా, అణుసవ రూపమునకు 

నానాదేహ్ముల సంరంధ్ము అసంభవము.   

అని ఇట్లల తలంచినచో వెన్మక స్థసా్థపించరడిన జీవసవ రూపాణుతవ  స్థద్యధ ంతము బ్దధించరడున్మ.  

(అనగా ముకోాతవ  విభుసవ రూపడనిన, ముకోాతమ  అణుసవ రూపడని చెపిర న బ్ుతులు 

బ్దధించరడున్మ. అట్లల కాక, ముకోాతమ  అణుసవ రూపడనిన అనేక బ్పదేశములలో న్మనన  అనేక 

శరీర్ములలో ముకోాతమ  యుండుట్కు స్థధా్ ము కాద్య) 

అని ఈ విధ్ముగా సందేహింరట్ అయుకమోు. 

 ఏలననగా, "న చ ఆనంతాా య కలర త" అన్మ బ్ుతి వలన ఆతని ధ్ర్మ భూతజాానముచే అంతట్న్మ 

వాా పింరట్ సంభవమే యగున్మ. "స ఏకధ్య భవతి ..." ఇతాా ది జగద్యవేశవచనము 

ధ్ర్మ భూతజాానవాా పి ో మూలకముగనే ఉపపనన మగున్మ. అనేక శరీర్ములన్మ పరిబ్గహించిన 

సౌభరా్థ ద్యల నాా యమున, జీవుని సవ రూపము అణుతవ మనన్మ,  అనేక శరీర్ములలో వాా పింరట్, 

ముకపోరుషునిక్త తన ధ్ర్మ భూతజాానకార్ణమున సంభవమే యగున్మ. 

అంద్యవలన, ముకోుడు తన సవ రూపమున అనిన  శరీర్ములన్మ వాా పింరట్కు, ధ్ర్మ భూతజాానము 

ద్యవ ర్థనే వాా పించవల్వనని నిశి యమగురనన ది. 

537. ద్దహానాం యౌగపదా్ద  రహుషు కథమణుర్థధ ర్కోస్త్ివ షముకఃి 

537. ద్దహానాం యౌగపద్దా  రహుషు కథమణుర్థధ ర్కోస్త్ివ షముకఃి 

చైతనా ద్వ ర్తశేి త్ సకలమపి సద్ ధ్యర్యేత్ వాా పబి్దధ్ః| 

మైవం, ముకసిా  శక్తఃి నియమిత విషయా తివ చు యా సర్వ శేఃి 
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బ్పాక్ తాదృక్ యోగశకిాా  రహుతన్మభజన్య కర్మ రంధోsపా ేక్షా ః|| 

దేహ్ననాం యౌగపదాే - ముకోుడు అనేక శరీర్ములన్మ ఏకకాలమున పంద్యననిన అణుేః ఏషేః ముకేోః-  

అణుపరిమాణుడే అయిన ఆ ముకచోేతన్మడు 

రహ్యషు- అనేక శరీర్ములంద్య 

కథం ధ్యర్కేః అసో్- ఎట్లల ధ్యర్కుడు కాగలడు? అనగా ఆ ముకోుడు ఎట్లల అనేక శరీర్ములకు 

నియమకుడగున్మ? (మరియు) చైతనా ద్యవ ర్తశేి త్- ధ్ర్మ భూతజాానమూలకముగా 

నానాదేహ్ములన్మ ధ్రించి వాటిక్త నియమకుడగుననిన  

వాా పబోోధ్ేః- ఇతడు సర్వ వాా పమోన స్థజాానము కలవాడు  కన్మక,  

సకలమపి- సర్వ  జగతోున్మ సద్య- ఎలలపర డున్మ  

ధ్యర్యేత్- ధ్యర్ణ చేయగల శక్త ోకల్గనవాడు. అనగా సర్వ  నియమకుడు. అట్లయిన  

జీవ- ఈశవ రులన్మ విభ్యగమే స్థదిధంచద్య. అని కలుగ 

మవం- ఇటిట సందేహ్ములు అన్మచితములగున్మ.  

ముకసోా  శక్తేోః తు- ముకపోరుషుని శక్త ోకూడ 

సర్వ శకేేోః ఇచు య- సర్వ శకోుడైన పర్మాతమ  సంకలర ముచేతనే (కలుగన్మ). 

నియమిత విషయ- అది తనకు భగవతైర ంకరా్ మునకు ఉపయుకమోన  కొనిన  శరీర్ముల 

విషయమున మాబ్తము నియమితమనది. ఇట్లల కొనిన  శరీర్ముల వాా పి ోమాబ్తముచేత ముకోునిక్త 

పర్మాతమ కు వల్వ సర్వ ధ్యర్కతవ ము సంభవించద్య. అంతియ గాక, కేవలము 

సర్వ వాా పకతవ మునన ంత మాబ్తమున, సర్వ నియమనతవ ము స్థదిధంచద్య. ఎట్లనిన, కాలము 

సర్వ వాా పమోయినన్మ, అది సర్వ ధ్యర్కమని నిర్ణయింప జాలము కద్య. మరియున్మ, ముకోుని శక్త ో

కూడ సర్వ శకోుడైన పర్మాతమ  సంకలర మునకు అధీనమ యుండున్మ. అంద్యవలన, జీవుడు 

భగవంతునిక్త కైంకరా్ ము సలుర ట్కు సంకల్ర ంచి తాన్మ పందిన అనేక శరీర్ములన్మ మాబ్తము 

తన ధ్ర్మ భూతజాానముచే భగవతస ంకలార న్మస్థర్ము నియమించవరి న్మ.   

బ్పాక్- రద్యధ తమ  విషయమున 

తాదృక్ యోగశకోాా - ఆ రద్యధ తమ  ఉపాసనాద్యలచే బ్పీతుడైన భగవంతుని కటాక్ష్ముచే లభా మన  

యోగశక్తచోే ఆ రద్యధ తమ  

రహ్యతన్మభజనే- సౌభరి వల్వ అనేక శరీర్ములన్మ పంది  కర్మ రంధోsపా పేకా్ష్ ేః- వాటి మూలకముగా 

కర్మ సంరంధితములైన స్ఖ్, ద్యేఃఖ్ములనన్మభవింరనని తెల్యనగున్మ. 

పైన చెపర రడిన విషయములు విచారించినపడు కొనిన  సందేహ్ములు కలుగవరి న్మ. 
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1. అణుసవ రూపడైన, ముకోుడు అనేక శరీర్ములన్మ ఏక కాలమున పంద్యననిన, ఆ య 

శరీర్ములు, ఆ ముకపోరుషునిచే సృజంపరడి, వానినే ఆబ్శయించి, వాని బ్పయోజనమునకై, వానిచే 

నియమించరడి యుండవల్వన్మ కద్య. ఇట్లల అనేక శరీర్ముల సృషిట, ధ్యర్ణ, నియమన స్థమర్ాా ము 

ముకపోరుషునిక్త కూడ యునన చో ముకపోరుషునిక్తని పర్మాతమ కున్మ భేదముండద్య. ఇదెట్లల 

స్థధా్ మగున్మ? 

 

2. సౌభరి ఇతాా ది రదధజీవుల విషయమున కూడ, ఇతిహ్నస, పర్థణముల యంద్య, ఇట్లల ఆ రద్యధ తమ  

అనేక శరీర్ములు కల్గ, ఆ య శరీర్ముల యంద్య తన ధ్ర్మ భూతజాానము ద్యవ ర్థ వాా పింరట్ 

చెపర రడినది. అట్లయిన, ఇటిట రద్యధ తమ కున్మ, ముకోాతమ కున్మ భేదమేమి? 

 

ఇటిట సందేహ్ములకు, ఈ స్థశోలకమున సమాధ్యనమీయరడురనన ది.  

 

 ముకోుడు అనేక శరీర్ములన్మ ఏక కాలమున పంద్యననిన, అణుపరిమాణుడయిన ఆ 

ముకచోేతన్మడు అటిట అనేక శరీర్ములంద్య ఎట్లల ధ్యర్కుడు కాగలడు? అనగా ఆ ముకోుడు ఎట్లల 

అనేక శరీర్ములకెట్లల నియమకుడగున్మ? (మరియు) ధ్ర్మ భూతజాానమూలకముగా ముకపోరుషుడు  

నానాదేహ్ములన్మ ధ్రించి వాటిక్త నియకమకుడగుననిన  ఇతడు సర్వ వాా పమోన స్థజాానము 

కలవాడు  కన్మక, సర్వ  జగతోున్మ సద్య- ఎలలపర డున్మ  

ధ్యర్ణ చేయగల శక్త ోకల్గనవాడనియు, సర్వ నియమకుడనియు భ్యవించవల్వన్మ. అట్లయిన  

జీవేశవ రులన్మ విభ్యగమే స్థదిధంచద్య" 

ఇతాా ది సందేహ్ములు అన్మచితములే యగున్మ.  

 ముకపోరుషుని శక్త ోకూడ సర్వ శకోుడైన పర్మాతమ  సంకలర ముచేతనే కలుగన్మ.  

అది తనకు భగవతైర ంకరా్ మునకు ఉపయుకమోన కొనిన  శరీర్ముల విషయమున 

నియమితమనది. ఇట్లల కొనిన  శరీర్ముల వాా పి ో మాబ్తముచేత పర్మాతమ కు వల్వ ముకోునిక్త 

సర్వ ధ్యర్కతవ ము సంభవించద్య. అంతియ గాక, కేవలము సర్వ వాా పకతవ మునన ంత మాబ్తమున, 

సర్వ నియమనతవ ము స్థదిధంచద్య. ఎట్లనిన, కాలము సర్వ వాా పమోయినన్మ, అది సర్వ ధ్యర్కమని 

నిర్ణయింప జాలము కద్య. మరియున్మ, ముకోుని శక్తయోు సర్వ శకోుడైన పర్మాతమ  సంకలర మునకు 

అధీనమ యుండున్మ. అంద్యవలన, జీవుడు భగవంతునిక్త కైంకరా్ ము సలుర ట్కు సంకల్ర ంచి 

తాన్మ పందిన అనేక శరీర్ములన్మ మాబ్తము తన ధ్ర్మ భూతజాానముచే భగవతస ంకలార న్మస్థర్ము 

నియమించవరి న్మ. కన్మక, ఈ విషయమున ముకోాతమ కు పర్మాతమ తో అభినన తవ ము కుదర్ద్య. 
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ఇక, రద్యధ తమ  విషయమున, ఆ రద్యధ తమ  ఉపాసనాద్యలచే బ్పీతుడైన భగవంతుని కటాక్ష్ముచే 

లభా మన యోగశక్తచోే సౌభరి వంటి అటిట రద్యధ తమ లు అనేక శరీర్ములన్మ పంది,  వాటి 

మూలకముగా కర్మ సంరంధితములైన స్ఖ్, ద్యేఃఖ్ములనన్మభవించగలర్ని తెల్యనగున్మ. కన్మక, 

ఈ సందరా్ మునన్మ, రదధ, ముక ోజీవుల భేదము గమనార్హము. 

538. శక్తఃి క్షేబ్తజసాంజా్ఞ మునిభిర్భిదధ్య వేషితేా కర్మ భిః స్యవ ః 

538. శక్తఃి క్షేబ్తజసాంజా్ఞ మునిభిర్భిదధ్య వేషితేా కర్మ భిః స్యవ ః 

పుంస్యsనంశాపి బుదిధః రహువిధ్వికృతిః స్సవ కృతైవం స చ్ఛసి్| 

వాలాబ్గ్ధతాా ది వాకాా త్ తదయమణుర్పి ాా దనంతోsపి ముకిౌ 

న ాా త్ జైనాది భంగ్ధ పరిహ్ృత వికృసరైకరూపాా నపాయాత్|| 

ఈ స్థశోలకమున స్థ భామాన్ దేశ్చకులు మరియ్మక సందేహ్మున్మ చూపి తతర రిషర ర్మున్మ 

తెలుపరనాన రు.  

 

రద్యధ వస ా యంద్య జీవుని ధ్ర్మ భూతజాానము సంకుచితమ ముకోావస ా యంద్య అది వికాసము 

నంద్యన్మ. ఆ సంకోచ, వికాసములు జీవాతమ సవ రూపమునకని ఏల చెపర ర్థద్య. దీనిక్త, బ్పమాణము 

కూడ యునన ది. "యయ క్షేబ్తజ ా శక్తేోః స్థ వేషిటతా నృపసర్వ గా" అని కర్మ ల కార్ణమున రదధదశ 

యంద్య జీవుడు తన సవ రూపమున్మ మర్రననియు మరియు కర్మ  నిరుమ కోుడైనపడు  తదివ కాసము 

సంభవింరననియు తెల్యవరి న్మ. అంద్యవలన "జీవుని సవ రూపమునందే సంకోచ, 

వికాసములని ఏల చెపర ర్థద్య" అన్మ సందేహ్ము ఈ స్థశోలకమున విచారించరడురనన ది. 

క్షేబ్తజసాంజాా శక్తేోః  మునిభిేః స్యవ ేః వేషిటతా అభిదధ్య- "విషుణ శక్తేోః పర్థబ్ోకోా క్షేబ్తజాాఖాా  తథా అపర్థ| 

అవిద్యా  కర్మ సంజాానాా  తృతీయ శక్తరోిషా త||"  

అని "క్షేబ్తజ ా సంజాా" అని చెపర రడిన శక్త ో తన పణా పాపరూపమన కర్మ లచేత ఆవేషిటతమ 

సంకుచిత సవ రూపమున్మ, వికాసమున్మ పంద్యనని విషుణ పర్థణమున చెపర రడినది. అంద్యవలన, 

జీవాతమ  సవ రూపమునకు సంకోచ, వికాసములన్మ చెపర వరి న్మ. ధ్ర్మ భూతజాాన సంకోచ, 

వికాసములన్మ ఏల చెపర వలయున్మ. అది బ్పమాణవిరుదధమనది.   

పంసేః- జీవాతమ  య్మకర  

బుదిధేః- ధ్ర్మ భూతజాానము  అనంతాపి- నిర్వయమనన్మ 

రహ్యవిధ్వికృతిేః సీవ కృతా- అనేక విధ్ములైన అవసా్థభేదములచే సమ ృతి, అన్మభవము, ఇతాా ది 

నానాపరిణామములన్మ కల్గయునన ట్లల మీచేతనే అంగీకృతమనది.  
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ఏవం స చాసో్- ఇదే రీతి యంద్య జీవాతమ  రదధదశ యంద్య అణుసవ రూపడై, ముకదోశ యంద్య 

విభువై యుండవరి న్మ. 

వాలాబ్గేతాా ది వాకాా త్- "వాలాబ్గ శతభ్యగసా   

శతథా కల్ర తసా  చ| 

భ్యగ్య జీవేః స విజేయాేః  

స చానంతాా య కలర త||  

అన్మ బ్ుతి వాకా ముచే జీవసవ రూపమే అవసా్థభేదముచే అణుసవ రూపియో, విభుసవ రూపియో 

అగున్మ.  తదయమణుర్పి ముకోౌ అనంతోsపిసా్థ త్- అంద్యవలన ఈ జీవాతమ  రదధ దశ యంద్య 

అణుసవ రూపి అయినన్మ, ముస్థక ోదశ యంద్య విభువున్మ అగున్మ. ఇట్లల చెపిర నచో  

న సా్థ త్- ఎలలపర డూ ఇటేల సంభవించద్య.   

జైనాది భంగే- జైన మతమున్మ నిర్స్థంర బ్పకర్ణమున 

 పరిహ్ృత వికృతేః- సవ రూప వికార్ము పరిహ్రించరడుట్ వలన   

ఏకరూపాా నపాయత్- జీవుని ఏకరూపత ఎలలపర డు స్థదధమగుట్ చేత ఆ జీవుని సవ రూపము 

ఏకరూపమ అణువయే యుండున్మ. ఏలననగా, ఆ జీవుడు సవ రూపమున నిరివ కారుడై యుండున్మ. 

వెన్మక చెపర రడిన సంకోచ, వికాసములు జీవాతమ   ధ్ర్మ భూతజాానమునకు కాక, తతస వ రూపమునకు 

వరింోరనట్లల ఏల భ్యవించర్థద్య? అన్మ సందేహ్మునకు ఈ స్థశోలకమున 

సమాధ్యనమీయరడురనన ది.  "విషుణ శక్తేోః పర్థబ్ోకోా  

క్షేబ్తజాాఖాా  తథా అపర్థ| 

అవిద్యా  కర్మ సంజాానాా  తృతీయ శక్తరోిషా త||"  

 

అని "క్షేబ్తజ ాసంజాా" గా చెపర రడిన శక్త ోతన పణా పాపరూపమన కర్మ లచేత ఆవేషిటతమ సంకుచిత 

సవ రూపమున్మ, వికాసమున్మ పంద్యనని విషుణ పర్థణమున చెపర రడినది. అంద్యవలన, జీవాతమ  

సవ రూపమునకు సంకోచ, వికాసములన్మ చెపర వరి న్మ. ధ్ర్మ భూతజాాన సంకోచ, వికాసములనే ఏల 

చెపర వలయున్మ. అది బ్పమాణవిరుదధమనది.   జీవాతమ  య్మకర  

ధ్ర్మ భూతజాానము నిర్వయమనన్మ అనేక విధ్ములైన అవసా్థభేదములచే సమ ృతి, అన్మభవము, 

ఇతాా ది నానాపరిణామములన్మ కల్గయునన ట్లల మీచేతనే అంగీకృతమనది. ఇదే రీతిలో జీవాతమ  

రదధదశ యంద్య అణుసవ రూపడై, ముకదోశ యంద్య విభువై యుండవరి న్మ. 

 "వాలాబ్గ శతభ్యగసా   
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శతథా కల్ర తసా  చ| 

భ్యగ్య జీవేః స విజేయాేః  

స చానంతాా య కలర త||  

అన్మ బ్ుతి వాకా ముచే జీవసవ రూపమే అవసా్థభేదముచే అణుసవ రూపియో, విభుసవ రూపియో 

అగున్మ.  అంద్యవలన ఈ జీవాతమ  రదధ దశ యంద్య అణుసవ రూపి అయినన్మ, ముక ోదశ యంద్య 

విభువున్మ అగున్మ. (ఇంతవర్కు పూర్వ పక్ష్ము) అని ఇట్లల చెపిర నచో  

 అది అయుకమోు. జైన మతమున్మ నిర్స్థంర బ్పకర్ణమున 

జీవసవ రూప వికార్ము పరిహ్రించరడి,  ఎలలపర డున్మ జీవుని ఏకరూపత  స్థసా్థపించరడినది. కన్మక,  

జీవుని సవ రూపము ఏకరూపమ అణుసవ రూపమయే యుండున్మ. ఏలననగా, ఆ జీవుడు 

సవ రూపమున నిరివ కారుడై యుండున్మ. కన్మక, సంకోచ, వికాసములు జీవసవ రూపమునకు కాక,  

ధ్ర్మ భూతజాానమునకే వరింోరన్మ. 

539. జీవసా్య కైకశో హి తా జనత ఉదితో వృక్షశాఖాస్శోషః 

539. జీవసా్య కైకశో హి తా జనత ఉదితో వృక్షశాఖాస్శోషః 

త మా దద్వ ర్కం ాా దపగతవర్ణే ముఖ్ా మానంతా మసిమ న్| 

మైవం, శాఖాస్ భోగాబ్శయనియతికర్గపాధి నాశః బ్పహాణమ్ 

క్షేబ్తాది నాా యతోావభిమతి విర్హాత్ ాా దధీతో జహాతిః|| 

ఈ స్థశోలకమున, ఒక  ఛందోగా్య పనిషదవ చనము వలన కలుగ సంశయము పరిషర రించరడురనన ది.  

 

ఛందోగా్య పనిషత్ యంద్య "అసా  సోమా  మహ్తో వృక్ష్సా  యో మూలేsభా్య హ్నాా జీవిన్...మోదమానేః 

తిషతాి" 

 

"అసా  యదేకాం శాఖాం జీవో జహ్నతా థ స్థ ుషా తి దివ తీయం జహ్నతా థ స్థ ుషా తి తృతీయం 

జహ్నతా థ స్థ ుషా తి సర్వ ం జహ్నతి సర్వ ఝ ుషా తి" అన్మ వచనము "ఒక వృక్ష్ము మూలమున 

కొట్టరడినచో, కొంత ర్సమున్మ కోలోర యినన్మ, ఇంకన్మ జీవించ వరి న్మ. .... 

కాని, జీవాతమ  ఒక శాఖ్న్మ వీడిోయినచో ఆ శాఖ్ ుషిర ంచిోవున్మ. అది రెండవ శాఖ్న్మ 

వీడిోయినచో అదియు ుషిర ంచిోవున్మ. ..అది ఆ వృక్ష్మునే వీడిోయినచో ఆ వృక్ష్మే 

మర్ణింరన్మ" అని శరీర్మునంద్య అంతటా వాా పించి యుండు జీవాతమ  ఆ శరీర్మున్మ 
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వీడిోయిన ఆ శరీర్ము నిరీవిమగున్మ అనగా మర్ణింరన్మ అన్మ విషయము దృషటంతరూపమున 

రూపకలర న చేస్థ చెపా డినది.  

 ఇచి ట్, వృక్ష్మునంద్య అనిన  శాఖ్లన్మ వాా పించి యుండు జీవుడు, కొనిన  శాఖ్ల యంద్య 

యుండున్మ. కొనిన  శాఖ్లన్మ వీడున్మ. ఎచి ట్ ఆ జీవుడు విడచిప్పట్లటనో, అచి ట్ ఆ శాఖ్ 

శోషింరన్మ. ఎచి ట్ ఆ జీవుడుండునో ఆ శాఖ్ వృదిధ చెంద్యన్మ. ఇది జీవసవ రూపము య్మకర  

తాా గము లేద్య అతాా గముల య్మకర  ఫల్తము. అని చెపర రడినది.  

 ఇట్లల జీవసవ రూప పరిణామము కూడ సంభవింర నపడు ధ్ర్మ భూతజాానమూలకముగా 

ఆనంతా మున్మ వివరించ నావశా కత లేద్య. ఈ సందేహ్మునకు సమాధ్యనము ఈ స్థశోలకమున 

వివరించరడురనన ది. 

జీవసా - (ఛందోగా్య పనిషదవ చనమున)జీవాతమ  సవ రూపము య్మకర  

ఏకైకశేః- ఒక శాఖ్ తరువాత మరియ్మక శాఖ్ అన్మ విధ్ముగా 

 తా జనతేః- సంరంధ్ప నివృతిచోే 

వృక్ష్శాఖాస్- వృక్ష్మునకు సంరంధించిన శాఖ్ల యంద్య, శోషేః- ఎండి ోవుట్యు 

ఉదితోహి- ఛందోగా మున "అసా  మహ్తోవృక్ష్సా " అని మొదలై, "అసా  యదేకాం శాఖాం జీవో 

జహ్నతి అథస్థ ుషా తి సర్వ ం జహ్నతి సర్వ ం ుషా తి" ఇతాా ది వాకా ముల యంద్య 

బ్పతిపాదించరడినది.  

తస్థమ త్- ఇట్లల జీవసవ రూపమునకు, సంకోచ, వికాసములు కానవరి ట్ చేత అపగతవర్ణ్య- 

అవిద్యా కార్ణమున కల్గన ఆవర్ణము నశ్చంచిన పిదప,  అస్థమ న్- ఈ ముకోాతమ  విషయమున, 

అద్యవ ర్కం ముఖా్ మానంతా మ్ సా్థ త్- ధ్ర్మ భూతజాానమూలకముగాకాక, నేరుగా, 

సవ రూపమునంద్య, విభుతవ రూపమన ఆనంతా ము సంభవింరన్మ.  

మవం- అని ఇట్లల సందేహింరట్ యుకమోు కాద్య.   

శాఖాస్ బ్పహ్నణమ్- శాఖ్ల విషయమున జీవుడు వీడునని చెపర ట్,  

భోగాబ్శయ నియతికర్గపాధినాశేః- స్ఖ్ ద్యేఃఖాన్మభవరూపమన భోగమునకు ఆబ్శయమన, ఆయ 

శరీర్థంశము య్మకర  వా వసకాు కార్ణమన పణా -పాప రూపమన కర్మ  నశ్చంరట్ చేత ఆ 

సంరంధ్తాా గము సంభవింరన్మ. అయిత, అది జీవసంరంధ్ము య్మకర  సంరంధ్ హ్నని కాద్య. 

తాా గమునకు, కర్మ వినాశము కార్ణమనపడు "జీవో జహ్నతి" అని ఎట్లల చెపర గలము అనినచో 

అధీతేః అసౌ జహ్నతిేః- ఉద్యహ్ృతమన బ్ుతి యంద్య, చెపర రడిన "జహ్నతి" అని బ్క్తయ 

క్షేబ్తాది నాా యతోస్థవభిమతి విర్హ్నత్ సా్థ త్-  క్షేబ్తమున్మ వీడున్మ. గృహ్మున్మ వీడున్మ, గజమున్మ 

వీడున్మ అని చెపిర నట్లలగనే తనదనరడు అభిమానమున్మ వీడు విధ్ముగ తన భోగాయతనమన్మ 

స్థవ భిమానమున్మ వీడున్మ అని భ్యవము. 
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ఛందోగా్య పనిషదవ చనమున జీవాతమ  సవ రూపము గురించి,  ఒక శాఖ్ తరువాత మరియ్మక శాఖ్ 

వీడుట్ అనగా ఒక శరీర్ భ్యగము తరువాత వేరొక శరీర్భ్యగము వీడుట్ చెపర రడినది. ఈ విధ్ముగా 

జీవాతమ  సంరంధ్నివృతిచోే 

వృక్ష్మునకు సంరంధించిన శాఖ్లు ుషిర ంచి ోవుట్ గురించి  

ఛందోగా మున "అసా  మహ్తోవృక్ష్సా " అని మొదలై, "అసా  యదేకాం శాఖాం జీవో జహ్నతి అథస్థ 

ుషా తి సర్వ ం జహ్నతి సర్వ ం ుషా తి" ఇతాా ది వాకా ముల యంద్య బ్పతిపాదించరడినది.  

ఈ వాకా ముల వలన,  జీవసవ రూపమునకు సంకోచ, వికాసములు కానవరి ట్ చేత 

అవిద్యా కార్ణమున కల్గన ఆవర్ణము నశ్చంచిన పిదప,  ఈ ముకోాతమ  విషయమున, 

ధ్ర్మ భూతజాానమూలకముగాకాక, నేరుగా, సవ రూపమునందే, విభుతవ రూపమన ఆనంతా ము 

సంభవించవరి న్మ, అని ఇట్లల సందేహింరట్ యుకమోు కాద్య.   

శాఖ్ల విషయమున జీవుడు వీడునని చెపర ట్,  

స్ఖ్ ద్యేఃఖాన్మభవరూపమన భోగమునకు ఆబ్శయమన, ఆయ శరీర్థంశము య్మకర  వా వసకాు 

కార్ణమన పణా -పాప రూపమన కర్మ  నశ్చంరట్ చేత ఆ సంరంధ్తాా గము సంభవింరనని 

తెల్య జేయుట్కే. కాని, అది జీవసంరంధ్ము య్మకర  సంరంధ్ హ్నని కాద్య. తాా గమునకు, 

కర్మ వినాశము కార్ణమనపడు "జీవో జహ్నతి" అని ఎట్లల చెపర గలము అనినచో ఉద్యహ్ృతమన 

బ్ుతి యంద్య, చెపర రడిన "జహ్నతి" అని బ్క్తయ 

క్షేబ్తమున్మ వీడున్మ. గృహ్మున్మ వీడున్మ, గజమున్మ వీడున్మ అని చెపిర నట్లలగనే తనదనరడు 

అభిమానమున్మ వీడు విధ్ముగ తన భోగాయతనమన్మ స్థవ భిమానమున్మ వీడున్మ అని భ్యవము. 

కన్మక, జీవాతమ సవ రూపమునకు సంకోచ, వికాసములన్మ ఆపాదింరట్కు కుదర్ద్య. 

540. ఏకో నైకః పర్ మా త్ పృథగపృథగపి సవ సవ రూేణ ముకఃి 

540. ఏకో నైకః పర్ మా త్ పృథగపృథగపి సవ సవ రూేణ ముకఃి 

ావ భిషవ శేషభోకిా సవ యమితి పృథుకక్షీరచోద్దా  బ్భమంతి| 

సsనీవ క్షా  స్యవ క్తబి్దధ్ం బ్ుతి శతవిహ్తిం తతిద్యకాిా నా పరా్థ త్ 

జైనావషంేభదృపా నమ తికలహ్ముచః సతర థం సంబ్శయంతు|| 

ముకోావస ా యంద్య బ్రహ్మ కున్మ, జీవునిక్త, భేద్యభేదమున్మ చెప్పర డువారు సవ వచన విర్గధ్మున్మ, 

బ్పమాణ విర్గధ్మున్మ ఎరిగ్న సనామ ర్ గగాములు కావల్వనని ఈ స్థశోలకమున ఆశాస్థంచరడురనన ది. 

ముకేోః- ముకచోేతన్మడు 

సవ సవ రూపేణ- తన సవ రూపమూలకముగనే 
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ఏకో నైకేః- (పర్మాతమ స్థకనన ) భిన్మన డున్మ, అభిన్మన డున్మ కూడ అయి యుండున్మ.  

సేః- ఆతడు 

పర్స్థమ త్- పర్మాతమ  కనన  

 పృథగపృథగపి- భిన్మన డున్మ, అభిన్మన డున్మ అయి యుండునని , 

సవ యమ్- తానే సవ తంబ్తుడుగా  

స్థవ భిషవ శేషభోకోా- తనకు అభిమతమన సమస ో అన్మభవములన్మ అన్మభవింరవాడగున్మ. ఈ 

విధ్ముగా  సవ యమితి పృథుకక్షీరచోదాే - బ్దలుర్న్మ వంచింరనట్లల మాట్లాడు జన్మలు  

బ్భమంతి- బ్భమకు లోనయి పలుకు అసంగతభ్యషణములు. కాని, వారు తమ మాట్ల యందల్ 

దోషమున్మ తెల్యని వార, ద్యనిని పరిహ్రింరకొనరు.  

త- అటిట జన్మలు 

సోవ క్తబో్దధ్ం- తమ పలుకుల యందే యునన టిట పర్సర ర్ వాా ఘాతమున్మ   

బ్ుతి శతవిహ్తిం- జీవాతమ కు, పర్మాతమ కు సవ రూపభేదమున్మ చెప్పర డు అనేక బ్ుతి వాకా ములకు 

కలుగ "బ్దధ్" అనగా "వైరుధా్ ము"  న్మ  

అనీవ క్ష్ా - బ్దగుగా పర్థమరిశ ంచి 

తతదో్యకాోా నా పరా్థ త్- ఆయ వచనముల అనగా "జీవులందరూ ఒకర టియే అని చెప్పర డు, మరియు 

జీవులకు, బ్రహ్మ మునకు ఐకా మున్మ చెప్పర డు, మరియు బ్రహ్మ మునకు అచితోునకు ఐకా మున్మ 

చెప్పర డు వాకా ములకు వేరొక అర్మాున్మ తెల్స్థకొని అనగా విశ్చషటమన ఐకా మున్మ ఉపపాదింరట్కు 

అటిట వచనములు వచిి నవని ఎరిగ్న 

జైనావషటంభదృపా నమ తికలహ్ముచేః- దైవ తాదైవ త బ్పతిపాదనకు మూలపరుషులైన 

జైనమతమునవలంబంచి దర్ర యుకోులైనటిట భేద్యభేదవాద్యల సర ర్నా్మ వీడి సతర థం- ఆ 

దోషములనిన ంటినీ వదల్ స్గమమన మార్గమున్మ సంబ్శయంతు- ఆబ్శయించి, అన్మసరించి 

ఎలలరూ స్ఖులగుద్యరు గాక! 

" ముకచోేతన్మడు 

తన సవ రూపమూలకముగనే (పర్మాతమ స్థకనన ) భిన్మన డున్మ, అభిన్మన డున్మ కూడ అయి యుండున్మ. 

ఇట్లల ఆతడు 

పర్మాతమ  కనన  

భిన్మన డున్మ, అభిన్మన డున్మ అయి యుండి , తానే సవ తంబ్తుడుగా  తనకు అభిమతమన సమస ో

అన్మభవములన్మ అన్మభవింరవాడగున్మ". (ఇంతవర్కు భేద్యభేదవసద్యల అభిబ్పాయము) అని ఈ 

విధ్ముగా  బ్దలుర్న్మ వంచింరనట్లల మాట్లాడు జన్మలపలుకులు బ్భమకు లోనయి వారు 
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చెప్పర డు అసంగతభ్యషణములు. కాని, వారు తమ మాట్ల యందల్ దోషమున్మ తెల్యని వార, 

ద్యనిని పరిహ్రింరకొనరు.  

అటిట జన్మలు 

 తమ పలుకుల యందే యునన టిట పర్సర ర్ వాా ఘాతమున్మ, తతఫ ల్తముగా జీవాతమ కు, 

పర్మాతమ కు సవ రూపభేదమున్మ చెప్పర డు అనేక బ్ుతి వాకా ములకు కలుగ "బ్దధ్" అనగా 

"వైరుధా్ ము"  న్మ  

బ్దగుగా పర్థమరిశ ంచి ఆయ వచనముల అనగా "జీవులందరూ ఒకర టియే అని చెప్పర డు, మరియు 

జీవులకు, బ్రహ్మ మునకు ఐకా మున్మ చెప్పర డు, మరియు బ్రహ్మ మునకు అచితోునకు ఐకా మున్మ 

చెప్పర డు వాకా ములకు వేరొక అర్మాున్మ తెల్స్థకొని అనగా విశ్చషటమన ఐకా మున్మ ఉపపాదింరట్కు 

అటిట వచనములు వచిి నవని ఎరిగ్న (తతోవ మస్థ, అయమాతామ  బ్రహ్మ , ఇతాా ది వాకా ములు 

పర్మాతమ కు జీవ, బ్పకృతులతో గల విశ్చషడసంరంధ్మున్మ అనగా శరీరి- శరీర్ సంరంధ్మున్మ, 

అనగా వాటి అపృథక్తస దధసంరంధ్మున్మ చెపర రనన వి తపర  పర్మాతమ - జీవుల ఐకా తన్మ గాని, 

అందరు జీవులకు వేర్గవ రు అస్థతోవ ము లేదని గాని, బ్పకృతి, పర్బ్రహ్మ ముల ఐకా త గాని చెపర ట్ 

లేదని),  దైవ తాదైవ త బ్పతిపాదనకు మూలపరుషులైన జైనమతమునవలంబంచి 

దర్ర యుకోులైనటిట భేద్యభేదవాద్యల వాదమున్మ వీడి తతస ంరంధితమన ఆ దోషములనిన ంటినీ 

వదల్ స్గమమన మార్గమున్మ(విశ్చషటదైవ త మార్గమున్మ) ఆబ్శయించి, అన్మసరించి ఎలలరూ 

స్ఖులగుద్యరు గాక! 

541. సర్వ ం సంకలర మాబ్తాలలభత ఇతి సమామాయ యస సూబ్తితం చ 

541. సర్వ ం సంకలర మాబ్తాలలభత ఇతి సమామాయ యస సూబ్తితం చ 

స్త్వ చ్ఛు తో ద్దహ్యోగాదా నియతికథనం ాా దతః పిషేే షః| 

తనాయ నాో నాో పరుదధ బ్ుతిగతినియతిః కామతోsన్యకద్దహ్ 

స్సవ కార్ బ్పబ్క్తయేతాా దా నియతి కథన్య సూబ్తకార్థభిసంధ్యః|| 

సర్వ ం సంకలర మాబ్తాలలభత- ముకోుడు తన సంకలర ము చేతనే తన సమస ోఅభిమతములన్మ 

పంద్యన్మ. ఇతర్ బ్పయతన ము వలన కాద్య.  

ఇతి సమామాన యత సూబ్తితం చ- అని "స యది పితృలోక కామో భవతి సంకలార దేవ అసా  

పితర్ేః సముతిషోంాతి" ఇతాా ది బ్ుతి వచనముల చేతన్మ, "సంకలార దేవ తబ్రు తేః" (4-4-8) అన్మ 

బ్రహ్మ సూబ్తము చేతన్మ బ్పతిపాదించరడినది.  

అతేః- అంద్యవలన, అనగా వెన్మక అధికర్ణమున ముకోునిక్త సంకలర ము చేతనే సమసమోు 

స్థదిధంరనని చెపిర నపడు   
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స్వవ చాు తేః- తన ఇచు  చేతనే  దేహ్యోగాదా నియతికథనం- దేహ్ పరిబ్గహ్నద్యలు అథవా 

దేహ్నపరిబ్గహ్మున్మ చెపర ట్యున్మ  

పిషటపేషేః సా్థ త్- (పిండినే  మర్ల పిండి చేయునట్లల)చేస్థనదే మర్ల చేస్థనట్లగున్మ. అనగా 

నిషఫ లమగునని భ్యవము. 

తనన - అనిఇట్లల సందేహింరట్ అయుకమోు.  

అనాో నాో పరుదధ- పర్సర ర్ విరుదధమన   

బ్ుతిగతినియతిేః- బ్ుతి వాకా ముల అనగా ముకోునిక్త సశరీర్తవ మున్మ, అశరీర్తవ మున్మ 

బ్పతిపాదింర బ్ుతులకు విషయవా వసనా్మ చేయవలస్థ యుండుట్ చేత అనగా కర్మ  కార్ణముగా 

దేహ్ము లేకోవుట్యున్మ, కర్మ కృతము కాని అబ్పాకృతదేహ్ము కల్గ యుండుట్యున్మ కూడ 

వా వసీకారింరట్కు కామతోsనేకదేహ్ 

సీవ కార్ బ్పబ్క్తయేతాా దా నియతి కథనే- తన ఇచు చే అనేక దేహ్ముల పరిబ్గహ్ణబ్పకార్థది వా వస ా

నియమమున్మ తెల్య చెపర  విషయమ సూబ్తకార్థభిసంధ్యేః- సూబ్తకారుల అభిమతమునన ట్లల 

ఎరుగవల్వన్మ. ముకోుడు ఒకపర డు తన ఇచు చే అనేక దేహ్ములన్మ పందవరి న్మ. కద్యచిత్ తన 

ఇచు చే ఆ విధ్ముగా దేహ్ము పరిబ్గహింపకనే యుండవరి న్మ. ఈ విధ్ముగా, 

దేహ్పరిబ్గహ్ణమునంద్య ఆతని సంకలర ము కనన  వేరొక నియమేమియున్మ లేదన్మ విషయము 

సూబ్తకారులు ఇచి ట్ బ్పసో్థవింరనాన రు. 

ఈ స్థశోలకమునన్మ, ఈ అధికర్ణబ్పయోజనము స్థ భామాన్ దేశ్చకులు నిరూపింరరనాన రు.  

 

"ముకోుడు తన సంకలర ము చేతనే తన సమస ోఅభిమతములన్మ పంద్యన్మ. ఇతర్ బ్పయతన ము 

వలన కాద్య." అని "స యది పితృలోక కామో భవతి సంకలార దేవ అసా  పితర్ేః సముతిషోంాతి" 

ఇతాా ది బ్ుతి వచనముల చేతన్మ, "సంకలార దేవ తబ్రు తేః" (4-4-8) అన్మ బ్రహ్మ సూబ్తము చేతన్మ 

బ్పతిపాదించరడినది. అంద్యవలన, అనగా వెన్మక అధికర్ణమున ముకోునిక్త సంకలర ము చేతనే 

సమసమోు స్థదిధంరనని చెపిర నపడు   

తన ఇచు  చేతనే, దేహ్ పరిబ్గహ్నద్యలు అథవా దేహ్నపరిబ్గహ్మున్మ చెపర ట్యున్మ  

పిషటపేషణము వల్వ అనగా చేస్థనదే మర్ల చేస్థనట్లగున్మ. అనగా నిషఫ లమగున్మ కద్య యనిఇట్లల 

సందేహింరట్ అయుకమోు. పర్సర ర్ విరుదధమన బ్ుతి వాకా ముల అనగా ముకోునిక్త 

సశరీర్తవ మున్మ, అశరీర్తవ మున్మ బ్పతిపాదింర బ్ుతులకు విషయవా వసనా్మ చేయవలస్థ 

యుండుట్ చేత అనగా కర్మ  కార్ణముగా దేహ్ము లేకోవుట్యున్మ, కర్మ కృతము కాని 

అబ్పాకృతదేహ్ము కల్గ యుండుట్యున్మ కూడ వా వసీకారింరట్కు, తన ఇచు చే అనేక దేహ్ముల 

పరిబ్గహ్ణబ్పకార్థది వా వస ా నియమమున్మ తెల్య చెపర  విషయమ, సూబ్తకారుల 

అభిమతమునన ట్లల ఈ సందరా్ మున ఎరుగవల్వన్మ. ముకోుడు ఒకపర డు తన ఇచు చే అనేక 

దేహ్ములన్మ పందవరి న్మ. కద్యచిత్ తన ఇచు చే ఆ విధ్ముగా దేహ్ము పరిబ్గహింపకనే 
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యుండవరి న్మ. ఈ విధ్ముగా, దేహ్పరిబ్గహ్ణమునంద్య ఆతని సంకలర ము కనన  వేరొక 

నియమేమియున్మ లేదన్మ విషయము సూబ్తకారులచే ఇచి ట్ నిషర రింిచరడురనన ది. 

ఇంతటితో "అభ్యవాధికర్ణము" ముగ్నస్థనది. 

||జగద్వ ా పార్వరై్థధికర్ణము||4-4-6|| 

 

||సూ.|| జగద్వ ా పార్వర్ంై బ్పకర్ణదసనియ హితతావ చి ||4-4-17|| 

 

జగద్యవ ా పార్వర్మి్- ముకె్శోవ రా్ ము జగతర స్థర్ృోతావ ది ర్హితము. ఏలనన 

బ్పకర్ణాత్- సృషిట వాకా ముల యంద్య పర్మాతమ కు బ్పకృతి తతోవ ము చెపర రడుట్ వలనన్మ 

అసనిన హితతావ చి - (ముకోునకు సృషిట బ్పసంగమున) సనిన ధ్యనము లేకోవుట్ వలనన్మ 

 

సృషిట వాకా ములంద్య పర్మాతమ కు బ్పకృతి తతోవ ము చెపర రడుట్ వలనన్మ, ముకోులకు సృషిట 

బ్పసంగమున సనిన ధ్యనము లేకోవుట్ వలనన్మ ముకె్శోవ రా్ ము జగతర ర్ృోతావ ది ర్హితమని 

తెల్యురనన ది.  

 

||సూ.|| బ్పతా క్షపద్దశాన్యయ తి చ్ఛనాయ ధికారికమండలసా్యేఃి||4-4-18|| 

 

బ్పతా క్షపదేశాత్- ముకోునిక్త జగద్యవ ా పార్థదాై శవ రా్ ము కలదని బ్ుతులు చెపర రనన ంద్యన  

నేతి చేత్- ముకోుని ఐశవ రా్ ము జగద్యవ ా పార్ర్హితము కాదనినచో  

అధికారికమండలసాోకేేోః- అధికార్మునంద్య నియుకోులగు హిర్ణా గరా్థ ద్యల లోకమునంద్యండు 

భోగముల చెపర రండుట్ వలన అట్లల చెపర ర్థద్య. 

 

"ససవ ర్థడా వతి" ఇతాా ది బ్ుతులు ముకోునిక్త జగద్యవ ా పార్థద్యలు కలవని స్థక్షాతోుగ 

చెపర రండుట్చే అతని ఐశవ రా్ ము జగద్యవ ా పార్ర్హితము కాద్య" అని చెపర ర్థదనినచో, అది 
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యుకమోు కాద్య. ఏలనన, అవి ముకపోరుషుడు హిర్ణా గరా్థ ద్యల లోకములంద్యండు 

భోగములనన్మభవింరరనన ట్లల చెపర రనన వి.  

 

||సూ.|| వికార్థవరి ిచ తథాహి స్థసాితిమాహ్||4-4-19|| 

 

వికార్థవరి ోచ- జనామ ది వికార్ములు లేనటిట బ్రహ్మ మున్మ  

(ముకేోః అన్మభవతి- ముకోుడన్మభవింరరనాన డు) 

తథా హి- అటేల కద్య 

స్థస్థతాిమ్- (ముకోుని) అన్మభవస్థతాిని  

ఆహ్- బ్ుతి చెపర రనన ది. 

 

ముకోుడు జనామ దివికార్ములు లేనిదగు బ్రహ్మ మున్మ అన్మభవింరరనన ట్లల బ్ుతి చెపర రనన ది. 

||సూ.|| దర్శ యతశ్చి వం బ్పతా క్షాన్మమాన్య||4-4-20|| 

 

బ్పతా క్షాన్మమానే- బ్ుతి, సమ ృతులన్మ  

ఏవమ్- ఇట్లల 

(జగతస ృషిట, జగనిన యమనముల ననరుి ట్కు తగ్నన స్థమర్ాా ము ముకోునిక్త లేదని) 

దర్శ యతేః- కనిర ంరరనన ది. 

 

జగనిన యమనాద్యల ననరుి ట్కు తగ్నన స్థమర్ాా ము ముకోునిక్త లేదని బ్ుతి, సమ ృతులు 

తెలుపరనన వి. 
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||సూ.|| భోగమాబ్తామా లింగాచి ||4-4-21|| 

 

భోగమాబ్తస్థమా ల్ంగాత్ చ- ముకోునకు పర్మాతమ తో భోగమాబ్తమున స్థమా ము కలదని బ్ుతులు 

చెపర రనన ంద్యనన్మ (ఆతనిక్త జగద్యవ ా పార్థద్యల ననరిు ట్కు తగ్ననటిట స్థమర్ాా , ఐశవ రా్ ములు 

లేవని) తెల్యురనన ది.  

 

||అనావృతిిశశ బే్దత్ అనావృతిిశశ బే్దత్|| 4-4-22|| 

 

శబా్దత్- బ్ుతులు చెపిర న విధ్మున 

అనావృతిేోః- (ముకపోరుషుడు తిరిగ్న సంస్థర్మునకు) వరి ట్ లేద్య.  

 

ముకపోరుషునిక్త సంస్థర్మునకు తిరిగ్న పనర్థవృతి ోలేదని బ్ుతుల వలన తెల్యురనన ది.  

(ఇది ఈ వేద్యంతసూబ్తముల చతురా్థధ్యా యమున, చివరి అధికర్ణమునకున్మ, అనిన  

బ్రహ్మ సూబ్తములకున్మ కూడ చివరి సూబ్తమగుట్ వలన "అనావృతిేోః శబా్దత్" అన్మ పదము రెండవ 

పరా్థ యము పనరుక్త ోఅయినది.) 

వెన్మక అధికర్ణములో ముకపోరుషునిక్త, ఆతడు వేరొక బ్పయతన ప ఆవశా కత లేక, తన సంకలర ము 

వలననే,  దేహ్నది సృషిట ఇతాా ద్యలు చేయునని చెపర రడినది. అట్్లన, పర్మాతమ కే చెపర రడు 

జగతస ృషట ా ద్యలు కూడ ముకపోరుషుడు నిర్వ హించగలడా, అటిడచో ఆ ముకోాతమ కు, పర్మాతమ కు 

భేదమేమి, ఆ ముకపోరుషులకు పర్మాతామ న్మభవానందము ఎంతకాలముండున్మ, కొంతకాలమన 

పిదప ఆ ముకపోరుషులు మర్ల వెన్మకకు, అనగా ల్లలావిభూతిక్త తిరిగ్న వచిె దర్థ ఇతాా ది 

సందేహ్ముల్ల అధికర్ణమున పరిషర రించరడురనన వి.  

 

పూర్వ పక్షము- 

 

1. "నిర్ంజనేః పర్మం స్థమా ముపైతి" (ముం. 3-1-3) ఇతాా ది బ్ుతుల యంద్య ముకోునిక్త, 

పర్మాతమ తో పర్మస్థమా ము చెపర రడినది. కన్మక, ముకోునిక్త కూడ జగనిన యమనాది 

వాా పార్ములున్మ, సర్గవ శవ ర్తవ మున్మ ఉనన ట్లల తెల్యురనన ది.  
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2. "స సవ ర్థట్ భవతి తసా  సర్గవ షు లోకేషు కామచార్గ భవతి" (ఛం. 7-25-2)(ఆ ముకోుడు 

సవ తంబ్తుడగురనాన డు, ఆతనిక్త అనిన  లోకములంద్యన్మ తన ఇషట బ్పకార్ము సంచరింర 

స్వవ చు  యుండున్మ.) 

"ఇమాన్ లోకాన్ కామానీన కామరూపా న్మసంచర్న్(తై. భృ. 10-5) (తాన్మ కోరుకొనిన రూపమున 

కావలస్థన ద్యనిని అన్మభవింరవాడై, ముకోుడు ఈ లోకముల సంచరింరన్మ) ఇతాా ది బ్ుతి 

వచనముల యంద్య ముకోునిక్త సవ తంబ్త బ్పతిపతి ో చెపర రడినది. అంతియ గాక, ఈ 

బ్పాకృతలోకములంద్య కూడ సంచార్ము కలవాడనిన ఈ బ్పాకృతలోకములందల్ భోగముల వల్వ 

ముకోుడు కూడ అలర ములు, అస్థరా్ములున్మ నైన భోగములనే అన్మభవింరనని తెల్యురనన ది.  

 

3. ముకోునిక్త ఈ ఐశవ రా్ ము స్థవ భ్యవికము కాక, పర్మాతమ  వలన సంబ్పాపింోచినది కన్మక, అట్లల 

బ్దహ్ా బ్పభ్యవము వలన వచిి న ఐశవ రా్ ము కూడా అశాశవ తమే కావల్వన్మ, అనగా, ముకపోరుషుడు 

కూడ ఎపర డో ఒకపర డు వెన్మకకు, అనగా సంస్థర్మండలమునకు తిరిగ్న ర్థవలస్థ యుండున్మ.  

 

సిద్ధ ంతము- 

 

1." యతో వా ఇమాని భూతాని జాయంత..(తై. భృ. 1) అన్మ బ్ుతి వాకా ము "ఎవని న్మండి ఈ సమస ో

భూతజాతము సృషిటంపరడురనన దో, ఎవని వలన నిలచి యునన వో, బ్పళయ సమయమున 

దేనిలో లయమంద్యరనన వో అదియే పర్బ్రహ్మ ము అని నిర్వ చించినది. " జనామ దా సా  యతేః" 

అన్మ రెండవ బ్రహ్మ సూబ్తము కూడ పర్బ్రహ్మ మున్మ ఈ విధ్ముగనే నిర్వ చించినది. కన్మక, 

సృషట ా ది జగద్యవ ా పార్ములు నిర్వ హింరనది పర్మాతమ యే తపర  ముకోాతమ కు ఆ అధికార్ము 

లేద్య. " తదైక్ష్త రహ్యసా్థ మ్ బ్పజాయేయ" (ఛం. 6-2-1) అన్మ బ్ుతి వాకా ము "పర్బ్రహ్మ ము తాన్మ 

అనేకముగా అగుద్యన్మ గాక! అని తన సంకల్ర ంచెన్మ" అని చెపర ట్ వలన, పర్బ్రహ్మ మే ఈ 

సృషట ా ద్యలకు కార్ణము తపర  వేరెవవ రున్మ కాజాలర్ని తెల్యురనన ది.  

 

2. చతురుమ ఖాద్యలు కూడ, ఆ పర్బ్రహ్మ ముచే నియమింపరడిన అధికార్పరుషులై, సృషట ా ది 

కారా్ ములు ఆ పర్బ్రహ్మ  సంకలార న్మస్థర్ముగా నిర్వ హింరరనాన ర్నియు, అనగా ఆ 

అధికార్పరుష లోకములనిన యు పర్బ్రహ్మ  విభూతిగనే అన్మభవించరడురనన వనియు బ్ుతుల 

వలన తెల్యురనన ది. ముకపోరుషుడు కూడ తన సంకలర ముచే ఆ య బ్పాకృతలోకములంద్య 

సంచరింరట్ వలన, ఆ ముకోుని భోగాన్మభవము కూడ పరిమితమగునా యన్మ సంధ్యహ్మునకు, 

ముకోాతమ  బ్పాకృత లోకాన్మభవము జనన, మర్ణాది వికార్ములు లేకనే స్థదిధంరననియు, 

అంద్యవలన, ఆ ముకోాతమ  స్థవ తంబ్తా ము ఆయ బ్పాకృతలోకముల సంచరింర విషయమ 
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చెపర రడినట్లల ఎరుగనగున్మ. ఇట్లల బ్పాకృతలోక సంచార్మే కాక, "ర్సోవై సేః ర్సం హేా వాయం 

లబ్దధ వ  ఆనందీ భవతి" (తై. ఆ. 7-1) ("ఆ పర్మాతమ  ర్సముగనే యునాన డు. ఈ ర్ససవ రూపిని పంది, 

జీవుడు కూడ ఆనందము కల్గన వాడగురనాన డు.") ఇతాా ది బ్ుతి వాకా ముల వలన, ఆ ముకోాతమ , 

అపరిమితమనటిటయు, శాశవ తమనటిటయు నైన పర్బ్రహ్నమ నందమునన్మభవింరననియే 

తెల్యురనన ది.  

 

3. "భీషస్థమ  ద్యవ తేః పవత భీషోదేతి సూరా్ ేః ..." (తై. ఆ. 8-1) (ఈ పర్మాతమ కు భయపడి వాయువు 

వీరరనన ది. ...") ఇతాా ది బ్ుతుల వలన కూడ జగనిన యమనమున కేవలము పర్బ్రహ్మ మునకే 

అధికార్ము కలదని తెల్యునన ది.  భగవదీగత యంద్య కూడ "మయధా్ క్షేణ బ్పకృతిేః సూయత 

సచర్థచర్మ్" అని పర్మాతమ  చేతనే నిలుపరడిన  బ్పకృతి ఆయన సంకలర ముచేతనే 

చర్థచర్ములుగా పరిణామము పంద్యరనన ది" అని చెపర రడినది. అనగా, జగతస ృషట ా ద్యలు 

పర్మాతమ కే 

 

4. "సోsున త సర్థవ న్ కామాన్..".(తై. ఆ. 1-2) అని ముకపోరుషుడు సర్వ జుడాైన బ్రహ్మ ముతో ఆతని 

అనిన  కలాా ణగుణములన్మ అన్మభవింరనని బ్ుతిబ్ోకమోు కన్మక, ముకపోరుషుడు నితా మున్మ, 

నిర్వధికమున్మ నైన పర్బ్రహ్నమ నందమునన్మభవింరననియు, ఇటిట భోగాన్మభవముననే 

పర్బ్రహ్మ తో స్థమా ము కల్గ యుండునని తెల్యురనన ది. 

 

5. "...యవద్యయుషం బ్రహ్మ లోకమభిసంపదా త న చ పనర్థవర్తో న చ పనర్థవర్తో" (ఛం. 8-15-

1) ఇతాా ది బ్ుతి వాకా ముల వలన ముకోుడు మర్ల ఈ సంస్థర్మండలమునకు తిరిగ్న ర్థడని 

తెల్యురనన ది.  

రృహ్ద్యర్ణా కమున కూడ "తషం న పనర్థవృతిేోః" (రృ. 8-2-15)అని ముస్థకపోరుషుల విషయమున 

ఈ బ్పాకృత మండలమునకు తిరిగ్న పనర్థవృతి ోలేదనియే చెపర రడినది. భగవదీగత యంద్యన్మ 

"ఆ బ్రహ్మ  భువనాలోలకాన్ పనర్థవరినోోsస్థరిున 

మాముపేతా  తు కౌంతయ పనర్నిమ  న విదా త" (భ. గీ. 8-16) అని చతురుమ ఖ్ బ్రహ్మ  పరా్ ంతము 

న్మనన  లోకములకు వెళైి న వారు మర్ల సంస్థర్ మండలమునకు తిరిగ్న వచిె దరు. కాని, 

పర్మాతమ న్మ పందిన వారిక్త పనర్థవృతి ోలేద్య"  అనియే చెపర రడినది. కన్మక, బ్రహ్నమ న్మభవమునకై 

కర్మ ఫల నిరుమ కోుడైన ముకపోరుషునిక్త, మర్ల పర్మాతమ కు దూర్మ కర్మ ఫలాన్మభవమునకై  

ల్లలావిభూతిక్త తిరిగ్న వచిె డు పనర్థవృతి ోలేద్య అన్మ విషయము స్సర షటము. ఈ విషయమే ఈ 

శారీర్మీమాంసశాత్రసమోన బ్రహ్మ సూబ్తమలలో చివరి సూబ్తమన "అనావృతిశోశ బా్దత్ 

అనావృతిశోశ బా్దత్" అన్మ 545 వ సూబ్తమన చివరి బ్రహ్మ  సూబ్తమున "అనావృతిేోః శబా్దత్" అన్మ 

పదము పనర్థవృతము గావించి భగవదా్య దర్థయణులు ఈ వేద్యంతసూబ్తబ్గంథమున్మ పూరి ో

చేయురనాన రు. 
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542. యదా పాు కిో విముకఃి పర్తన్మర్పృథక్ సిదధ ఇతా బ్త పూర్వ మ్ 

542. యదా పాు కిో విముకఃి పర్తన్మర్పృథక్ సిదధ ఇతా బ్త పూర్వ మ్ 

వాా పార్థంశే తథాపి బ్ుతమిహ్ పర్మం ామా మక్షభణీయమ్| 

సంకలార ద్దవ సర్గవ తాితిర్పి హి తతః ాా దితి బ్పతా వాామ్ 

కృంతతా ంసsధికార్ణ కృతిమదితర్యోః స్థ ా పయన్ భోగామా మ్|| 

అబ్త- ఈ అధ్యా యమున 

పూర్వ మ్- "అవిభ్యగేన దృషటతావ త్" (4-4-4) అన్మ అధికర్ణమున 

విముకేోః- ముకోుడైన చేతన్మడు 

పర్తన్మేః- పర్మాతమ కు శరీర్మన వాడు.  

అత ఏవ- అంద్యవలన అపృథక్ స్థదధేః- ఆ పర్మాతమ న్మ వీడి సవ తంబ్తముగా మనజాలడు అని  

ఇతి చ యదా పా కేోః- చెపర రడినది. అయినన్మ 

తథాపి- అట్లల  

వాా పార్థంశే ఇహ్ బ్ుతమ్ పర్మం స్థమా మ్ అక్షభణీయమ్- తాన్మ చేయు కారా్ విషయమున 

పర్మాతమ తో ముకోునిక్త "నిర్ంజనేః పర్మం స్థమా ముపైతి" ఇతాా ది బ్ుతులలో చెపర రడిన 

పర్మస్థమా మున్మ నిర్థకరింరట్కు అస్థధా్ మగున్మ.  

తతేః- ఆ కార్ణమున 

సంకలార దేవ- ముకోునిక్తనీ సంకలర మాబ్తము చేతనే  సర్గవ తితాిర్పి హి సా్థ త్- సమస ో

జగతస ృషట ా ద్యలు కూడ  సంభ్యవా ము.  

ఇతి బ్పతా వసా్థమ్- ఇట్లల చెప్పర డు బ్పతిపక్ష్మున్మ  

అంత అధికార్గ- ఈ శాత్రసో్థంతప అధికర్ణమున కృతిమదితర్యోేః- జగతర ర్ ో అయిన 

పర్మాతమ కున్మ, తదాి నన మన జీవునిక్తని భోగస్థమా మ్ స్థసా్థపయన్- ఆనంద్యన్మభవమునంద్య 

స్థమా మున్మ స్థసా్థపింరవార అనగా జగతస ృషట ా ద్యల యంద్య స్థమా ము లేదన్మ విషయము 

స్థస్థరా్పర్చి  

కృంతతి- సూబ్తకారులు జగతస ృషట ా ద్యల విషయమున ముకపోరుషునిక్త అధికార్, స్థమర్ాా ములన్మ 

నిర్స్థంరరనాన రు. 

ఈ అధ్యా యమున "అవిభ్యగేన దృస్థషటతావ త్" (4-4-4) అన్మ అధికర్ణమున 
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ముకోుడైన చేతన్మడు 

పర్మాతమ కు శరీర్మన వాడు.  

అంద్యవలన ఆ పర్మాతమ న్మ వీడి సవ తంబ్తముగా మనజాలడు అని  

 చెపర రడినది. అట్లయినన్మ 

ముకోుడు తాన్మ నిర్వ హించెడు కారా్ విషయమున పర్మాతమ తో "నిర్ంజనేః పర్మం స్థమా ముపైతి" 

ఇతాా ది బ్ుతులలో చెపర రడిన పర్మస్థమా మున్మ నిర్థకరింరట్కు అస్థధా్ మగున్మ.  

ఆ కార్ణమున 

ముకోునిక్తనీ సంకలర మాబ్తము చేతనే సమస ో జగతస ృషట ా ద్యలు కూడ  సంభ్యవా ము. 

(ఇంతవర్కున్మ పూర్వ పక్ష్ము) అని ఇట్లల చెప్పర డు బ్పతిపక్ష్మున్మ,  

ఈ శాత్రసో్థంతప అధికర్ణమున జగతర ర్ ో అయిన పర్మాతమ కున్మ, తదాి నన మన జీవునిక్తని 

ఆనంద్యన్మభవమునంద్య స్థమా మున్మ స్థసా్థపింరర,  జగతస ృషట ా ద్యల యంద్య స్థమా ము లేదన్మ 

విషయము స్థస్థరా్పర్చి సూబ్తకారులు జగతస ృషట ా ద్యల విషయమున (ముకపోరుషునిక్త అధికార్, 

స్థమర్ాా ముల) నిర్స్థంరరనాన రు. 

543. ాయుజా ం భోగామా ం సమగణి నిపుణైః శరశేకాిా దా బ్దధ్యత్ 

543. ాయుజా ం భోగామా ం సమగణి నిపుణైః శరశేకాిా దా బ్దధ్యత్ 

తచి  వాా పార్ామేా వ తవ సతి న ఘటస సవ బ్క్తయా వా దహాన్యః| 

త మా త్ ముకసిా  సృషి ేబ్పభృతిర్పి జగద్వ ా పా తిబ్రహ్మ తులాా  

మైవమ్, తలలక్షణం ా కథమన్మగమతః తసా  చ్ఛనా సా  చ ాా త్|| 

పూర్వ పక్ష్వాది జగద్యవ ా పార్ము ముకోాతమ కు అనవ యము కాదన్మ విషయము విర్గధింరన్మ.  ఆతని 

పక్ష్మున్మ నిర్థకరించి సూబ్తకారులు జగతస ృషిట, స్థస్థతాాా ద్యలలో ముకోునిక్త అనవ యము లేదన్మ 

విషయము ఈ స్థశోలకమున దృఢపర్రరనాన రు. 

 

నిపణేః- శబా్దర్మాుల అన్మసంధ్యనము చేయుట్ యంద్య దక్షులైన వారి చేత, శరశాకాోా దా బ్దధ్యత్- 

"స్థయుజా " అన్మ శరభా్యవార్మాున్మ సూచింర శక్త ోయ్మకర  ఔచితా మంద్యన "బ్దధ్" లేకుండుట్ 

వలన  

స్థయుజా మ్- స్థయుజా మన్మ శరమాునకు 
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భోగస్థమా మ్- అన్మభవమున స్థమా రూపమనదియూ, అయినన్మ సవ రూపైకా త లేనిదియున్మ అన్మ 

భ్యవము 

సమగణి- నిర్ణయించరడినది. 

తత్- అటిట భోగస్థమా త  వాా పార్స్థమాే - ముకోుని, మరియు పర్మాతమ ల వాా పార్ముల యంద్య 

అనగా జగతస ృషట ా ద్యల యంద్య అసతి తు- లేకునన  పక్ష్మున  సవ బ్క్తయస్థవ దహ్ననేేః- 

పర్మాతమ కు ముకోునితో తన ఈ వాా పార్ముల యంద్య స్థమా ము లేని కార్ణమున  

న ఘట్త- అట్లల చెపర ట్ యుకమోుగా కానర్థద్య.  

తస్థమ త్- ఆ కార్ణము చేత ముకసాో్థ పి- ముకోునిక్త కూడ  సృషిట బ్పభృతిేః- సృషట ా ది వాా పార్ములు  

జగద్యవ ా పా తిేః- జగద్యవ ా పి ోఇతాా ద్యలు 

బ్రహ్మ తులాా - పర్మాతమ తో సమానముగా కావల్వన్మ. అని 

మవమ్ - ఇట్లల భ్యవింరట్ అయుకమోు.  

స్థ- అటిట జగతస ృషట ా ది వాా పార్ములు 

తసా  చ- పర్మాతమ కే చెందిన అస్థధ్యర్ణ లక్ష్ణమున్మ తెల్పి, ఆ బ్రహ్మ మునకు,  

అనా సా  చ- ఆ లక్ష్ణమునకు విషయము కాక భిన్మన డైన ముకోునిక్త కూడ 

అన్మగమతేః- అన్మవరింోచినచో 

తలలక్ష్ణం కథమ్ సా్థ త్- ఈశవ రునికే చెపర రడు  అస్థధ్యర్ణలక్ష్ణముల్వట్లల వరింోరన్మ. 

అంద్యవలన, జీవునిక్త జగతస ృషట ా ద్యలన్మ చేయు వాా పార్మున్మ చెపర ట్కు కుదర్ద్య.  

రెండవ సూబ్తమున పర్బ్రహ్మ  లక్ష్ణమున్మ చెపిర నపడు "జనామ దా సా  యతేః" అని సూబ్తకారులు, 

జగతస ృషట ా ద్యలు పర్మాతమ కే చెంద్యనని బ్ుతా న్మస్థర్ముగా నిరూపించి యునాన రు కద్య! ఈ 

లక్ష్ణము ఒకర  పర్మాతమ కే అనవ యింరన్మ. కన్మక ముకోునిక్త ఈ లక్ష్ణము చెపర ట్ 

అసమంజసము. అంద్యవలన, జగతస ృషిట, స్థస్థతాి, లయములన్మ చేయునది పర్మాతమ యే తపర  

ముకోాతమ  కాద్య. అంద్యవలన, ముకోునిక్త ఆ శక్త ోలేద్య. 

శబా్దరా్థన్మసంధ్యనము చేయుట్ యంద్య దక్షులైనవారిచే, "స్థయుజా " అన్మ శరభా్యవార్మాున్మ 

పరిగణించి,  ఆ శరమాునకు ముకోాతమ , పర్మాతమ ల విషయమున, 

అన్మభవమున స్థమా రూపమనదియూ, అయినన్మ సవ రూపైకా త లేనిదియున్మ అన్మ భ్యవము 

నిర్ణయించరడినది. అనగా, ముకోాతమ , పర్మాతమ లకు భోగస్థమా ము చెపర రడినది. అటిట 

భోగస్థమా త  ముకోుని, మరియు పర్మాతమ ల వాా పార్ముల యంద్య అనగా జగతస ృషట ా ద్యల 

యంద్య లేకునన  పక్ష్మున అనగా పర్మాతమ కు ముకోునితో తన ఈ వాా పార్ముల యంద్య 

స్థమా ము లేకునన  అది  యుకమోుగా కానర్థద్య.  
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ఆ కార్ణముచే ముకోునిక్త కూడ సృషట ా ది వాా పార్ములున్మ,  జగనిన యమనమున్మ ఇతాా ది 

ధ్ర్మ ములు 

పర్మాతమ తో సమానముగా న్మండవల్వన్మ.(ఇంతవర్కు పూర్వ పక్ష్ము) అని 

ఇట్లల భ్యవింరట్ అయుకమోు.  

అటిట జగతస ృషట ా ది వాా పార్ములు  

పర్మాతమ కే చెందిన అస్థధ్యర్ణ ధ్ర్మ ములన్మ తెలుపన్మ. ఆ లక్ష్ణమునకు విషయము కాక 

భిన్మన డైన ముకోునిక్త కూడ వీటిని అన్మవరింోచినచో ఈశవ రుని అస్థధ్యర్ణధ్ర్మ మెట్లల చెపర గలము.  

అంద్యవలన, జీవునిక్త జగతస ృషట ా ద్యలన్మ చేయు వాా పార్మున్మ చెపర ట్కు కుదర్ద్య.  

రెండవ సూబ్తమున పర్బ్రహ్మ  లక్ష్ణమున్మ చెపిర నపడు "జనామ దా సా  యతేః" అని సూబ్తకారులు, 

జగతస ృషట ా ద్యలు పర్మాతమ కే చెంద్యనని బ్ుతా న్మస్థర్ముగా నిరూపించి యునాన రు కద్య! ఈ 

లక్ష్ణము ఒకర  పర్మాతమ కే అనవ యింరన్మ. కన్మక ముకోునిక్త ఈ లక్ష్ణము చెపర ట్ 

అసమంజసము. అంద్యవలన, జగతస ృషిట, స్థస్థతాి, లయములన్మ చేయునది పర్మాతమ యే తపర  

ముకోాతమ  కాద్య. అంద్యవలన, ముకోునిక్త ఆ శక్త ోలేద్య. 

544. కథా ంస సృషివేాేా  కవ చదపి న జగతార ర్ణసవ న ముకిాః 

544. కథా ంస సృషివేాేా  కవ చదపి న జగతార ర్ణసవ న ముకిాః 

బ్పాధీతః కామచ్ఛర్గ భవతు న జగద్ర్ంభకతవ ం తతః ాా త్| 

సర్థవ కార్గపభోగా్ధ శవ ర్ విషయధియః ామా తో భోగామా ం 

యుజాే తానందవలాా ం సమగణి విభునానంద మాబ్స సమతవ మ్|| 

సృషిటవాకేా - "జగతస ృషిటని బ్పతిపాదింర బ్ుతివాకా మున కవ చిదపి- ఎచి ట్న్మ 

ముకోాేః- ముకపోరుషులు  జగతార ర్ణతవ న- జగతస ృషిటక్త కార్ణమని 

 న కథా ంత- చెపర రడలేద్య. 

కామచార్ేః- " ఇమాన్ లోకాన్ కామానీన  కామరూపా న్మసంచర్న్" అని చెపర  బ్ుతి బ్పకార్ము 

బ్పాధీతో భవతు- ముకోుడు తన బ్పకార్ము లోక, లోకాంతర్ముల యంద్య సంచరింరట్ 

బ్పతిపాదించరడి యుండవరి న్మ.  

తతేః- ఇట్లల కామసంచార్ము చెపర రడినంత మాబ్తమున   జగద్యర్ంభకతవ ం న సా్థ త్- 

జగతార ర్ణతవ ము స్థదిధంచద్య.  సంచార్ము మాబ్తమే జగతార ర్ణతవ ము కాద్య కద్య! 

భోగ స్థమా మ్- భోగాన్మభవమునంద్య స్థమా ము అనగా 
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సర్థవ కార్గపభోగాే శవ ర్ విషయధియేః స్థమా తేః- భగవంతుని సవ రూప, గుణ, విభూతి ఇతాా ద్యలచే 

కూడి యునన  భోగా తముడైన పర్మాతమ  విషయమున ఏ స్థజాానముండునో ద్యని స్థమా త వలన 

పర్మాతమ కు, ముకోునిక్త సమానత యుండుట్ చేత  

యుజేా త- స్థమా మన్మ శరమాు యుకమోనది. ఆనందవలాా ం- ఆనందవల్ల యంద్య  

విభునా సమతవ మ్- "స ఏకో బ్రహ్మ ణ ఆనందేః బ్శోబ్తియసా  చ అకామహ్తసా " అన్మ వాకా ముచే 

ఆనందవిషయమున మాబ్తము ముకోునిక్త, పర్మాతమ కు స్థమా మన్మ విషయము స్థసా్థపించరడినది. 

"జగతస ృషిటని బ్పతిపాదింర బ్ుతివాకా మున ఎచి ట్న్మ 

ముకపోరుషులు జగతస ృషిటక్త కార్ణమని చెపర రడలేద్య. 

 " ఇమాన్ లోకాన్ కామానీన  కామరూపా న్మసంచర్న్" అని చెపర  బ్ుతి బ్పకార్ము 

ముకోుడు తన బ్పకార్ము లోక, లోకాంతర్ముల యంద్య సంచరింరట్ బ్పతిపాదించరడి 

యుండవరి న్మ.  

ఇట్లల కామసంచార్ము చెపర రడినంత మాబ్తమున  జగతార ర్ణతవ ము స్థదిధంచద్య.  సంచార్ము 

మాబ్తమే జగతార ర్ణతవ ము కాద్య కద్య! భోగాన్మభవమునంద్య స్థమా ము అనగా భగవంతుని 

సవ రూప, గుణ, విభూతి ఇతాా ద్యలచే కూడి యునన  భోగా తముడైన పర్మాతమ  విషయమున ఏ 

స్థజాానముండునో ద్యని స్థమా త వలన పర్మాతమ కు, ముకోునిక్త సమానత యుండుట్ చేత  

స్థమా మన్మ శరమాు యుకమోనది. ఆనందవల్ల యంద్య  "స ఏకో బ్రహ్మ ణ ఆనందేః బ్శోబ్తియసా  చ 

అకామహ్తసా " అన్మ వాకా ముచే ఆనందవిషయమున మాబ్తము ముకోునిక్త, పర్మాతమ కు 

స్థమా మన్మ విషయము స్థసా్థపించరడినది. 

545. నిషర మబ్శోబ్తియాా పా తిదిశతి స్ఖ్ం మాన్మషనందతులా మ్ 

545. నిషర మబ్శోబ్తియాా పా తిదిశతి స్ఖ్ం మాన్మషనందతులా మ్ 

ానంద్న్ వకికామా శతగుణమధికానావిరించం బ్కమేణ| 

తతిదోు గాత్ బ్పథిషంా కథమిదమవర్ం కషమేిషంే చ ముే ి

సతా ంతతాు ా త్ ముకంద బ్పియజన సదృశే హేా కద్దశాన్మవాదః|| 

మన్మషా నందము న్మండి ఆర్ంభించి, బ్ుతి చతురుమ ఖుని ఆనంద పరా్ ంతము అట్లల పైపైక్త 

ఆనంద్యతిశయమున్మ చెప్పర డు బ్పకర్ణమున "బ్శోబ్తియసా  చ అకామహ్తసా " అని నిషర ముడైన 

బ్శోబ్తియునకు అన్మబ్కమముగా అదే ఆనందమున్మ తెలుపరనన ది. అంద్యవలన, 

పర్మపదవాస్లకు కూడ నిషర ములైన బ్శోబ్తియుల అనగా మన్మషా నందమునకు సమానమన 

ఆనందముండునని అంగీకరించవల్వన్మ. ఇట్లల చెపిర నచో ద్యనిని ఈ స్థశోలకమున నిర్స్థంరరనాన రు. 
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ఆవిరించమ్- చతురుమ ఖ్బ్రహ్మ  పరా్ ంతముగా 

బ్కమేణ- మన్మషా , మన్మషా  గంధ్ర్వ  అని మొదలై ఆపైన ఇంకన్మ ఎకుర వ ఎకుర వ చెప్పర డు 

బ్కమమున  

శతగుణమ్- "వంద రెట్లల",  "వందరెట్లల (త యే శతమ్) అని ఆవృతి ోచేయరడిన విధ్ముగా  

అధికాన్- ఉతర ృషటమన ఆనంద్యన్- ఆనందములన్మ 

వకోుకామా- బ్ుతి చెపర  దొడగ్ననది.  

స్థ- ఆ ఆనందవల్లల బ్ుతి నిషర మబ్శోబ్తియసా్థ పి- ముకోునిక్త కూడ మాన్మషనందతులా మ్- 

మన్మషా నందమునకు సమానమన  

స్ఖ్మ్- ఆనందమున్మ 

అతిదిశతి- "స ఏకో మాన్మష ఆనందేః, త యే శతం మాన్మష ఆనంద్యేః, సత మన్మషా  

గంధ్ర్థవ ణామానందేః, బ్శోబ్తియసా  చ అకామహ్తసా " అని అనవ యింరన్మ. 

తతదోోా గాత్- వెన్మక చెపర రడిన సంస్థరుల ఆనంద్యపేక్ష్ కనన  అది 

బ్పథిషటమ్- గొపర దైనన్మ  

అవర్ం- తరువాత తరువాత చెపర రడిన సంస్థరుల ఆనంద్యన్మభవము కనన  నికృషటమనది.  

కషటమిషటం చ- అంద్య వలననే ద్యేఃఖ్రూపమనదియు, బ్పియమనదియు అయినది.  ఇదమ్- 

అతిదేశము చేయరడిన కార్ణమున, చెపర రడిన సంస్థరులకు కలుగు స్ఖ్మునకు సమానమన 

స్ఖ్ము  

ముకే-ో పర్మాతమ తో పర్మస్థమా మున్మ పందిన ముకోుని యంద్య  

కథమ్- ఎట్లల సంభవింరన్మ 

సతా ం- మీరు చెప్పర డు అభిబ్పాయమున్మ అర్భా్యగము అంగీకరించెదము. ఇంకొక అర్భా్యగము 

అంగీకరించము. అనగా అతిదేశవచనము అంగీకరించెదము. కాని తాతర రా్ ము మాబ్తము ద్యనిక్త 

భినన మనది.  

తత్- ఆ అతిదేశవచనము ముకుంద బ్పియజన సదృశే- పర్మాతమ కు బ్పియులైన, అనంత, గరుడ, 

విషవ కేస నాది నితా సూరులకు ఎట్లల  అట్లల సమానమన ఆనందమున భ్యగ్నయైన ముకోుని 

విషయమున  

ఏకదేశాన్మవాదేః హి సా్థ త్- అతడు కూడ పరిపూర్ణమన ఆనందమున్మ పందియుండుట్ వలన 

సర్వ సంస్థరుల ఆనందములు అంద్య అంతర్గతములగుట్ వలన అతిదేశము చేయుట్ యుకమోే 

యగున్మ 
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చతురుమ ఖ్బ్రహ్మ  పరా్ ంతముగా మన్మషా , మన్మషా  గంధ్ర్వ  అని మొదలై ఆపైన ఇంకన్మ ఎకుర వ 

ఎకుర వ చెప్పర డు బ్కమమున "వంద రెట్లల",  "వందరెట్లల ("త యే శతమ్") అని ఆవృతి ోచేయరడిన 

విధ్ముగా  

ఉతర ృషటమన ఆనందములన్మ 

బ్ుతి చెపర  దొడగ్ననది.  

అట్లల చెపిర న ఆనందవల్లల బ్ుతి ముకోునిక్త కూడ మన్మషా నందమునకు సమానమన ఆనందమున్మ 

 "స ఏకో మాన్మష ఆనందేః, త యే శతం మాన్మష ఆనంద్యేః, సత మన్మషా  గంధ్ర్థవ ణామానందేః, 

బ్శోబ్తియసా  చ అకామహ్తసా " అని అనవ యింరరనన ది. 

 వెన్మక చెపర రడిన సంస్థరుల ఆనంద్యపేక్ష్ కనన  అది 

గొపర దైనన్మ తరువాత తరువాత చెపర రడిన సంస్థరుల ఆనంద్యన్మభవము కనన  నికృషటమనది.  

అంద్య వలననే అది ద్యేఃఖ్రూపమనదియు, బ్పియమనదియు అయినది.  అతిదేశము చేయరడిన 

కార్ణమున, ఇచట్ చెపర రడిన సంస్థరులకు కలుగు స్ఖ్మునకు సమానమన స్ఖ్మని, 

పర్మాతమ తో పర్మస్థమా మున్మ పందిన ముకోుని విషయమున ఎట్లల చెపర గలము.  కాని, మీరు 

చెప్పర డు అభిబ్పాయమున్మ అర్భా్యగము మాబ్తము అంగీకరించవరి న్మ. ఇంకొక అర్భా్యగము 

అంగీకార్థర్హము కాద్య. అనగా అతిదేశవచనము అంగీకరించెదము. కాని తాతర రా్ ము మాబ్తము 

ద్యనిక్త భినన మనది.  

ఆ అతిదేశవచనము,  పర్మాతమ కు బ్పియులైన, అనంత, గరుడ, విషవ కేస నాది నితా సూరులకు ఎట్లల  

అటిట సమానమన ఆనందమున భ్యగస్థవ మి అయిన ముకోుని విషయమున అతడు కూడ 

పరిపూర్ణమన ఆనందమున్మ పందియుండుట్ వలన సర్వ సంస్థరుల ఆనందములు అంద్య 

అంతర్గతములగుట్చే అతిదేశము చేయుట్ యుకమోే యగున్మ. 

546. ఆనంద్నంతా మాహ్ బ్ుతిరిహ్ హి యతో వాచ ఇతాా దికాాా ః 

546. ఆనంద్నంతా మాహ్ బ్ుతిరిహ్ హి యతో వాచ ఇతాా దికాాా ః 

విబ్శాంతిః బ్శాంతిమాబ్తాదితి చ నిగదితా యామునాచ్ఛర్ా వరైా ః| 

నహాా నందోనీమ తిః ాా దివ ధిశతవచన్యపా సా యషాే  నభోవత్ 

తచిో కంి భూధ్ర్థణోవ  రుదధిపతితయోః మజనై్య కో విశేషః|| 

ఇహ్- ఈ ఆనందవల్ల యంద్య 

హి- బ్పస్థదధమన 
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యతోవాచేః ఇతాా దికా బ్ుతిేః- "యతోవాచో నివర్ంోత అబ్పాపా  మనస్థ సహ్" మునన గు బ్ుతులు 

ఆనంద్యనంతా మాహ్- వాకుర  చేతన్మ, మనస్స  చేతన్మ పరిచేు దించి తెల్స్థకొన్మట్కు అశకా మని  

చెపిర  ఆ భగవద్యనందము అనంతమని నిషర రింిచినవి.  

అసా్థ ేః- ఈ బ్ుతి ఆ 

విబ్శాంతిేః- ఆనంద పరిమితిని తెల్పి ముగ్నంరట్ బ్శాంతిమాబ్తాత్- బ్భ్యంతి మూలకమన బ్శమ 

మాబ్తమే యగుట్ వలననే 

ఇతి చ- ఈ విషయము 

 యమునాచారా్ వరా ేః నిగదితా- పర్మాచారుా లైన యమునాచారుా లచే కూడ 

బ్పతిపాదించరడినది.  

విధిశతవచనేsపి- ఆ ఆనందవల్ల యంద్య చెపర రడిన బ్కమమున మన్మషుా ని స్థసా్థనమున 

చతురుమ ఖుని కలర న చేస్థ ఇంకన్మ పై పైన శతగుణికముగా కలర న చేస్థనన్మ  

యషట ా - పరిమితమన ఒక కొలరదతాో 

నభోవత్- అకాశమున్మ కొలురట్కు రయలు దేరుట్ ఎట్లల  అటేల  

అసా - ఈ పర్మాతమ  ఆనందోనీమ తిేః- ఆనందప పరిమితిని ఇంత యని నిశి యింరట్  

న సా్థ త్ హి- సంభవము కాద్య కద్య! భగవద్యనందము అనంతమగుట్ చేత ద్యనిని ఎంత కాలము, ఏ 

రీతి యంద్య తెల్స్థ కొన్మట్కు బ్పయతిన ంచినన్మ, ద్యని మితిని ఎరుగుట్ ఎనన డున్మ 

సంభవించదని భ్యవము. 

 భూధ్ర్థణోవ  రుదధిపతితయోేః- పర్వ త, పర్మాణువులు రెండున్మ సముబ్దమున  

మజనిే- మునిగ్న ోయినపర డు 

కో విశేషేః ఇతాు కమో్- ఇంక వాటి యంద్య భేదమేమి యుండున్మ. ఈ విషయమునే 

యమునమున్మలు తమ స్థసోోబ్తర్తన మున "కో మజతిోేః అణు కులాచలయోేః విశేషేః" అని కటాక్షించి 

యునాన రు. అనగా, భగవద్యనందస్థగర్ము అనంతమగుట్ వలన, ద్యనిని ఇంత యని 

పరిచేు దింరట్కు స్థధా్ ము కాదని భ్యవము. 

ఈ ఆనందవల్ల యంద్య 

బ్పస్థదధమన "యతోవాచో నివర్ంోత అబ్పాపా  మనస్థ సహ్" మునన గు బ్ుతులు వాకుర  చేతన్మ, 

మనస్స  చేతన్మ పరిచేు దించి తెల్స్థకొన్మట్కు అశకా మని  చెపిర  ఆ భగవద్యనందము 

అనంతమని నిషర రింిచినవి.  

ఈ బ్ుతి ఆ ఆనంద పరిమితిని తెల్పి ముగ్నంరట్ బ్భ్యంతి మూలకమన బ్శమ మాబ్తమే యగుట్ 

వలన, ఈ విషయము పర్మాచారుా లైన యమునాచారుా లచే కూడ బ్పతిపాదించరడినది.  
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ఆ ఆనందవల్ల యంద్య చెపర రడిన బ్కమమున మన్మషుా ని స్థసా్థనమున చతురుమ ఖుని కలర న చేస్థ 

ఇంకన్మ పై పైన శతగుణికముగా కలర న చేస్థనన్మ పరిమితమన ఒక కొలరదతాో అకాశమున్మ 

కొలురట్కు రయలు దేరుట్ ఎట్లల  అటేల ఈ పర్మాతమ  ఆనందప పరిమితిని ఇంత యని 

నిశి యింరట్  

సంభవము కాద్య కద్య! భగవద్యనందము అనంతమగుట్ చేత ద్యనిని ఎంత కాలము, ఏ రీతి యంద్య 

తెల్స్థ కొన్మట్కు బ్పయతిన ంచినన్మ, ద్యని మితిని ఎరుగుట్ ఎనన డున్మ సంభవించదని భ్యవము. 

పర్వ త, పర్మాణువులు రెండున్మ సముబ్దమున  

మునిగ్న ోయినపర డు 

ఇంక వాటి యంద్య భేదమేమి యుండున్మ. అనగా, మునిగ్న ోయిన పిదప ఆ రెండిటిక్తనీ భేదము 

లేద్య అని భ్యవము. ఈ విషయమునే యమునమున్మలు తమ స్థసోోబ్తర్తన మున "కో మజతిోేః అణు 

కులాచలయోేః విశేషేః" అని కటాక్షించి యునాన రు. అనగా, భగవద్యనందస్థగర్ము అనంతమగుట్ 

వలన, ద్యనిని ఇంత యని పరిచేు దింరట్కు స్థధా్ ము కాదని భ్యవము. 

547. విశవ ం ముకసిా  ద్దహ్మ న ఖ్లు తదపృథక్తు దధా భావోపలంభాత్ 

547. విశవ ం ముకసిా  ద్దహ్మ న ఖ్లు తదపృథక్తు దధా భావోపలంభాత్ 

నోపాద్నం తతోsసౌ కథయితుముచతః సర్వ శక్తతివ  హాన్యః| 

నాతామ శకా ం చకీరి్థతిదితర్ విషయే నిరివ ఘాతా తదిచ్ఛు  

వాా పార్ణ భిదా మాన్యsపా విషమర్సతా దృశా స కావ పి లోే|| 

విశవ ం- ఈ జగతోు తదపృథక్తస దధా భ్యవోపలంభ్యత్- ముకోునితో అపృథక్ స్థదధమన సంరంధ్మున్మ 

పందకనే యుండుట్ సర షటముగా కానవరి ట్ చేతన్మ 

ముకసోా  దేహో న ఖ్లు- విశవ ము ముకోునిక్త నియమేన ఆధ్యయమున్మ, విధ్యయమున్మ, శేషమున్మ 

కాద్య.   

సర్వ శక్తతోవ  హ్ననేేః- "రహ్యసా్థ ం బ్పజాయేయ" అని చెపర రడినట్లల అనేకముగా సంభవింరట్కు 

ఉపయుకమోన సర్వ శక్తతోవ ము ముకోునిక్త లేకుండుట్ వలన  

అసౌ- ఈ ముకోుడు ఉపాద్యనం కథయితుం నోచితేః- జగతోునకు ఉపాద్యన కార్ణమని 

అంగీకరింరట్కు అరుహడు కాద్య.  

ఆతామ శకా ం చికీర్గతి్- ముకోునిచే తనకు శకా ము కానిది ఏదియూ ఆకాంక్షించరడద్య.  అనగా, ఆతనిక్త 

అశకా మనది చేయుట్కు ఇచు  కలుగద్య.  తదితర్ విషయే- అశకా మన ద్యని కనన  భినన మ ఆతనిక్త 

స్థధా్ మన విషయమున తదిచాు - ఆ ముకోుని ఇచు  
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నిరివ ఘాతా- బ్పతిరంధ్కర్హితముగా నెర్వేరున్మ. ముకోుని ఇచు కన్మగుణముగా పర్మాతమ  

సంకల్ర ంచి ఆతని ఇచు న్మ నెర్వేరుి న్మ కద్య!   

వాా పార్గ భిదా మానేsపి అవిషమర్సతా- అధికార్భేదముచే వాా పార్ము వేర్గవ ర్యినన్మ తతవ తేః 

వారి యంద్య ఆనంద్యన్మభవమున తార్తమా ము లేదని  

లోకే కావ పి దృశా త- లోకమునన్మ విదితమే కద్య! కన్మక, ముకోుని వాా పార్ము పర్మాతమ  వాా పార్ము 

వేర్గవ ర్యినన్మ, వారు అన్మభవింర ఆనందమున ఎటిట వా తాా సమున్మ లేక ర్సస్థమా ముండుట్ 

యుకమోేనని భ్యవము. 

బ్పకృతి, జీవులకు పర్మాతమ తో అపృథక్తస దధ సంరంధ్ముండునని వెన్మక చెపర రడినది. కాని, ఈ 

జగతోునకు ముకోునితో అటిట అపృథక్ స్థదధమన సంరంధ్ము  లేకుండుట్ సర షటముగా కానవరి ట్ 

చేత విశవ ము ముకోునిక్త ఆధ్యయమున్మ, విధ్యయమున్మ, శేషమున్మ కాద్య. "రహ్యసా్థ ం బ్పజాయేయ" 

అని చెపర రడినట్లల అనేకముగా సంభవింరట్కు ఉపయుకమోన సర్వ శక్తతోవ ము ముకోునిక్త 

లేకుండుట్ వలన  

ఈ ముకోుడు జగతోునకు ఉపాద్యన కార్ణమని అంగీకరింరట్కు అరుహడు కాద్య.  

ముకోునిచే తనకు శకా ము కానిది ఏదియూ ఆకాంక్షించరడద్య.  (ముకోుని ఇచు  కూడ పర్మాతమ  

సంకలార న్మస్థర్మే యుండున్మ). అనగా, ఆతనిక్త అశకా మనది చేయుట్కు అతనిక్త ఇచు  కలుగద్య. 

అశకా మన ద్యని కనన  భినన మ ఆతనిక్త స్థధా్ మన విషయమున ఆ ముకోుని ఇచు  

బ్పతిరంధ్కర్హితముగా నెర్వేరున్మ. ముకోుని ఇచు కన్మగుణముగా పర్మాతమ  సంకల్ర ంచి ఆతని 

ఇచు న్మ నెర్వేరుి న్మ కద్య!   అధికార్భేదముచే వాా పార్ము వేర్గవ ర్యినన్మ తతవ తేః వారి యంద్య 

ఆనంద్యన్మభవమున తార్తమా ము లేదని లోకమునన్మ విదితమే కద్య! కన్మక, ముకోుని 

వాా పార్మున్మ, పర్మాతమ  వాా పార్మున్మ  వేర్గవ ర్యినన్మ, వారు అన్మభవింర ఆనందమున ఎటిట 

వా తాా సమున్మ లేక ర్సస్థమా ముండుట్ యుకమోేనని భ్యవము.ఈ విషయమే "ర్సోవై సేః ర్సం 

హేా వాయం లబ్దధ వ ssనందీ భవతి" (తై. ఆ. 7-2-1) (ఆ పర్మాతమ  ర్సముగా న్మనాన డు. ఆ 

ర్ససవ రూపిని పంది ఈ జీవిడు కూడ ఆనందము కల్గన వాడగురనాన డు) ఇతాా ది బ్ుతి 

వాకా ములు నిర్థధ రింరరనన వి. 

548. తతిసు వావిశేషసాిర్పరిణమితః ార్వ భౌమ బ్పాదః 

548. తతిసు వావిశేషసాిర్పరిణమితః ార్వ భౌమ బ్పాదః 

సూస భృతా సా  ామా ం సవ యమనభిమత వా మి చహైయ క వర్మై్| 

ఏవం ద్దవం దయాలుం శర్ణముపగతైః లభా సsననా  లభాా  

నిరూధ తా వృతిిశంకా నిరుపధికర్ా సవా వాాతవ వాా|| 
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తతతోస వావిశేషస్థరా్పరిణమితేః- వారి వారిక్త స్థధా్ మన పరిచరా్థ విశేషములచే స్థస్థరా్ముగా 

పరినిషర నన మన  స్థర్వ భౌమ బ్పస్థదేః- స్థర్వ భౌముని కటాక్ష్విశేషము 

భృతా సా  సవ యమనభిమత స్థవ మి చిహ్మన క వర్మి్- భృతాు నిక్త అపేక్ష్ణీయము. కాని స్థవ మిక్త 

మాబ్తమే చెంద్య అస్థధ్యర్థణమన ఛబ్త, చామర్థది లక్ష్ణములు స్వవకులకు లేకునన న్మ 

స్థమా మ్- ఆనంద్యన్మభవ స్థమా ము  

సూత- కలుగట్లో లోపము లేద్య. అనగా తమకు స్థధా్ మన రీతుల యంద్య బ్పభువునకు స్వవకులు 

పరిచరా్థ విశేషములన్మ సమరిర ంరట్ చేత స్థర్వ భౌముడైన మహ్నర్థజు తనకు వారి యంద్య కల్గన 

బ్పీతి విశేషముచే ఆ స్వవకులకున్మ తద్యనంద్యన్మభవమున స్థమా మున్మ కలుగ జేస్థ 

అన్మబ్గహించినన్మ,  ఆ మహ్నర్థజునకే చెందినటిట అస్థధ్యర్ణమన శేవ తచు బ్త, చామర్థది 

చిహ్న ములు ఆ స్వవకులకు లేకుండున్మ.  

ఏవం- ఇదే విధ్ముగా   దయలుం- కారుణా పూరుణడైన దేవమ్- పరుషోతమోుని శర్ణముపగతైేః- 

శర్ణు పందిన భకోుల చేతన్మ, బ్పపన్మన ల చేతన్మ   

అననా  లభ్యా - అటిటవారి కనన  ఇతరులకు లభా ము కానిదియు 

నిరూధ తావృతిశోంకా- పనర్థవృతి ోసందేహ్మునకు తావు లేనిదియు  నిరుపధికర్స్థ- దేశ, కాలాద్యల 

తార్తమా ములు ఇతాా ది ఉపాధులకు లోరడనిదియు అఖ్ండమన ఆనంద్యతమ కమనదియు  

సవా వసా్థ- స్వా వస్థతామనదియు అనగా  

లక్షీమ పతితవ , శేషశాయితవ , జగతస ృషటా తావ ది పర్మాతమ కే వరింోర అస్థధ్యర్ణ లక్ష్ణములు 

మాబ్తము లేనిదైన 

అవసా్థ- మోక్ష్దశ ముకపోరుషులకు 

లభా త- లభింరన్మ. 

ఈ స్థశోలకమున ఒక ఉద్యహ్ర్ణముతో, ముక,ో బ్రహ్మ ముల భోగస్థమా ము వివరించరడురనన ది.  

 

 వారి వారిక్త స్థధా్ మన పరిచర్ణవిశేషములచే స్థస్థరా్ముగా పరినిషర నన మన  స్థర్వ భౌముని 

కటాక్ష్విశేషము భృతుా నిక్త అపేక్ష్ణీయము. కాని స్థవ మిక్త మాబ్తమే చెంద్య అస్థధ్యర్థణమన ఛబ్త, 

చామర్థది లక్ష్ణములు ఆ భృతాు నిక్త లేకునన న్మ  

ఆనంద్యన్మభవ స్థమా మున లోపముండద్య. అనగా తమకు స్థధా్ మన రీతుల యంద్య బ్పభువునకు 

స్వవకులు పరిచరా్థ విశేషములన్మ సమరిర ంరట్ చేత స్థర్వ భౌముడైన మహ్నర్థజు తనకు వారి 

యందల్ బ్పీతి విశేషముచే ఆ స్వవకులకున్మ తద్యనంద్యన్మభవమున స్థమా మున్మ కలుగ జేస్థ 

అన్మబ్గహించినన్మ,  ఆ మహ్నర్థజునకే చెందినటిట అస్థధ్యర్ణమన శేవ తచు బ్త, చామర్థది 

చిహ్న ములు ఆ స్వవకులకు లేకుండున్మ. ఇదే విధ్ముగా  కారుణా పూరుణడైన పరుషోతమోుని శర్ణు 
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పందిన భకోుల చేతన్మ, బ్పపన్మన ల చేతన్మ, అటిట వారిక్త తపర  ఇతరులకు లభా ము కానిదియు, 

పనర్థవృతి ోసందేహ్మునకే తావు లేనిదియు, దేశ, కాలాద్యల తార్తమా ములు ఇతాా ది ఉపాధులకు 

లోరడనిదియు, అఖ్ండమన ఆనంద్యతమ కమనదియు, స్వా వస్థతామనదియు, అనగా 

లక్షీమ పతితవ , శేషశాయితవ , జగతస ృషటా తావ దిగా పర్మాతమ కే వరింోర అస్థధ్యర్ణ లక్ష్ణములు 

మాబ్తము లేనిదైన మోక్ష్దశ ముకపోరుషులకు లభింరన్మ. అనగా, నియమా భూతుడైన ముకోునిక్త, 

నియంతృభూతుడైన పర్మాతమ  య్మకర  జగద్యవ ా పార్రూపమన నియమనము సంభవించద్య. 

ముకోుడు అన్మభవింర ఆనందమునకు కూడ పర్మాతమ యే కార్ణము. (ఏషహేా వానందయతి- తై. 

ఆ. 7-21 అనగా "పర్మాతమ యే ముకోుని ఆనందింప జేయురనాన డు"). కన్మక, ముకోునిక్త 

జగనిన యమనాది వాా పార్ములు లేకునన న్మ ఆనందవైకలా ము లేద్య. 

549. అబ్తాహుః సూబ్తమంతా ం పృథగధికర్ణం ేచద్ంజసా లాభాత్ 

549. అబ్తాహుః సూబ్తమంతా ం పృథగధికర్ణం ేచద్ంజసా లాభాత్ 

అాాి వృతిిః నిష్టధ్యా  తివ మమితి హి పదం సన శంకోతాిసతి| 

భాషా ద్ధ తనయ  దృషంే భవతి చ స్గమం పూర్వ శేషతవ మసా  

ాా ద్వృతిిబ్పసంగాదపి నిఖిలజగనియ రిమ త్య ామా శంకా|| 

ఈ చివరి పాదమున ఆరు అధికర్ణములునన ట్లల విభజంచరడినది. కాని, మరి కొందరు ఏడు 

అధికర్ణములని పరిగణించెదరు. అది స్థ భాభ్యషా కారుల అభిమతము కాద్య. "అట్లల అధికముగా ఏడవ 

అధికర్ణమున్మ పరిగణింరట్ యంద్య ఎటిట అధికబ్పయోజనమున్మ లేద్య" అని ఈ స్థశోలకమున 

స్థ భామాన్ దేశ్చకులు నిరూపింరరనాన రు. 

అబ్త- ఈ నాలగవ అధ్యా యప నాలగవ పాదమున  

కేచిత్- కొందరు వేద్యంతులు ఆంజసా లాభ్యత్- సూబ్తస్థవ ర్సా  బ్పయోజనమునకై అనగా 

"పనర్థవృతి"ో సందేహ్మున్మ బ్పసో్థవించి, తనిన వృతి ో చేయుట్కు వేరొక అధికర్ణమున్మ 

పరిగణింరట్ యుకమోని భ్యవించెదరు. 

నిషేధా్య తు- అటిట అభిబ్పాయము నిషేధించ రడు విషయమున 

ఇమమితి పదం- "ఇమం మానవ మావర్ంో నావర్ంోత" అన్మ వాకా మున "ఇమమ్" అన్మ 

పదముండుట్ చేత   

తన- ఈ లోకమున మాబ్తము ఆవృతినోి నిషేధింర వచనమన్మ కార్ణమున  

ఆవృస్థతిేోః  ఇతి శంకోతితాా- "ఇతర్ లోకములంద్య పనర్థవృతి ోయుండున్మ" అని కలుగ సందేహ్మున్మ 

నివృతి ోచేయుట్కు  

అంతా ం సూబ్తమ్- చివరి సూబ్తమన "అనావృతిశోశ బా్దత్" అన్మనది 
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పృథగధికర్ణమ్- జగద్యవ ా పార్వరి్థధికర్ణము కనన  భినన మన అధికర్ణమని చెప్పర దరు.   

భ్యషా ద్ధ- స్థ భాభ్యషా ది బ్గంథముల యంద్య  

తత్ న దృషటం- అటిట బ్పతిపాదనము కానర్థద్య. అసా - ఈ సూబ్తము పూర్వ శేషతవ మ్ చ- వెన్మక 

అధికర్ణమునకే చెంద్యట్ 

స్గమం భవతి- స్లభముగా తెల్య వరి న్మ.  

ఆవృతి ో బ్పసంగాదపి నిఖలజగనిన రిమ తౌ స్థమా శంకాసా్థ త్- సతా  సంకలుర డైన జీవాతమ కు 

పనర్థవృతి ో సంభవించినచో వెన్మక అధికర్ణమున పూర్వ పక్ష్ము చెపిర న పర్మస్థమా మున్మ 

బ్పశ్చన ంరట్కు శకా మగున్మ. వైకుంమముననే పర్మాతమ న్మ స్వవింరర ముకోుడుండునని వెన్మక 

అధికర్ణమున చెపర ట్కు ఈ సూబ్తము స్థర్కామగున్మ. "ఇమం మానవమావర్మో్" అన్మ వాకా మున 

"ఇమమ్" అన్మ శరమాు సమసమోన మానవావర్మోునకు ఉపలక్ష్ణమగురనన ది. ముకోుడు సర్వ  

కర్మ విన్మరుమ కోుడు. అంద్యవలన కర్మ  కార్ణముగా ఆవృతి ోకలుగనని సందేహ్ము అకర ర్ లేద్య. 

ఈ నాలగవ అధ్యా యప నాలగవ పాదమున కొందరు వేద్యంతులు సూబ్తస్థవ ర్సా  బ్పయోజనమునకై 

అనగా "పనర్థవృతి"ో సందేహ్మున్మ బ్పసో్థవించి, తనిన వృతి ో చేయుట్కు వేరొక అధికర్ణమున్మ 

పరిగణింరట్ యుకమోని భ్యవించెదరు. 

అటిట అభిబ్పాయము అనగా "ముకోులకు పనర్థవృతి ోసందేహ్ము" నిషేధించరడు విషయమున, 

"ఇమం మానవ మావర్ంో నావర్ంోత" అన్మ వాకా మున "ఇమమ్" అన్మ పదముండుట్ చేత   

ఈ లోకమున మాబ్తము ఆవృతినోి నిషేధింరర "ఇతర్ లోకములంద్య పనర్థవృతి ోయుండున్మ" 

అని చెపర రడినపర డు కలుగ సందేహ్మున్మ నివృతి ోచేయుట్కు  

చివరి సూబ్తమన "అనావృతిశోశ బా్దత్" అన్మనది జగద్యవ ా పార్వరి్థధికర్ణము కనన  భినన మన 

అధికర్ణమని చెప్పర దరు.  స్థ భాభ్యషా ది బ్గంథముల యంద్య  

అటిట బ్పతిపాదనము కానర్థద్య. ఈ సూబ్తము కూడ వెన్మక అధికర్ణమునకే అనగా 

"జగద్యవ ా పార్వరి్థధికర్ణము" నకు చెంద్యట్యే సమంజసమన్మనది సర షడము. సతా సంకలుర డైన 

జీవాతమ కు పనర్థవృతి ో సంభవించినచో వెన్మక అధికర్ణమున పూర్వ పక్ష్ము చెపిర న 

పర్మస్థమా మున్మ బ్పశ్చన ంరట్కు శకా మగున్మ. వైకుంమముననే పర్మాతమ న్మ స్వవింరర 

ముకోుడుండునని వెన్మక అధికర్ణమున చెపర ట్కు ఈ సూబ్తము స్థర్కామగున్మ. "ఇమం 

మానవమావర్మో్" అన్మ వాకా మున "ఇమమ్" అన్మ శరమాు సమసమోన మానవావర్మోునకు 

ఉపలక్ష్ణమగురనన ది. ముకోుడు సర్వ  కర్మ విన్మరుమ కోుడు. అంద్యవలన కర్మ  కార్ణముగా 

ముకోునిక్త ఆవృతి ోకలుగనన్మ సందేహ్ము అకర ర్ లేద్య. 

అబ్త- ఈ నాలగవ అధ్యా యప నాలగవ పాదమున  

కేచిత్- కొందరు వేద్యంతులు ఆంజసా లాభ్యత్- సూబ్తస్థవ ర్సా  బ్పయోజనమునకై అనగా 

"పనర్థవృతి"ో సందేహ్మున్మ బ్పసో్థవించి, తనిన వృతి ో చేయుట్కు వేరొక అధికర్ణమున్మ 

పరిగణింరట్ యుకమోని భ్యవించెదరు. 
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నిషేధా్య తు- అటిట అభిబ్పాయము అనగా "ముకోులకు పనర్థవృతి ో సందేహ్ము" నిషేధించరడు 

విషయమున 

ఇమమితి పదం- "ఇమం మానవ మావర్ంో నావర్ంోత" అన్మ వాకా మున "ఇమమ్" అన్మ 

పదముండుట్ చేత   

తన- ఈ లోకమున మాబ్తము ఆవృతినోి నిషేధింరర, 

ఆవృతిేోః  ఇతి శంకోతితాా- "ఇతర్ లోకములంద్య పనర్థవృతి ోయుండున్మ" అని చెపర రడినపడు 

కలుగ సందేహ్మున్మ నివృతి ోచేయుట్కు  

అంతా ం సూబ్తమ్- చివరి సూబ్తమన "అనావృతిశోశ బా్దత్" అన్మనది 

పృథగధికర్ణమ్- జగద్యవ ా పార్వరి్థధికర్ణము కనన  భినన మన అధికర్ణమని చెప్పర దరు.   

భ్యషా ద్ధ- స్థ భాభ్యషా ది బ్గంథముల యంద్య  

తత్ న దృస్థషటం- అటిట బ్పతిపాదనము కానర్థద్య. అసా - ఈ సూబ్తము పూర్వ శేషతవ మ్ చ- వెన్మక 

అధికర్ణమునకే చెంద్యట్ 

స్గమం భవతి- స్లభముగా తెల్య వరి న్మ.  

ఆవృతి ో బ్పసంగాదపి నిఖలజగనిన రిమ తౌ స్థమా శంకాసా్థ త్- సతా  సంకలుర డైన జీవాతమ కు 

పనర్థవృతి ో సంభవించినచో వెన్మక అధికర్ణమున పూర్వ పక్ష్ము చెపిర న పర్మస్థమా మున్మ 

బ్పశ్చన ంరట్కు శకా మగున్మ. వైకుంమముననే పర్మాతమ న్మ స్వవింరర ముకోుడుండునని వెన్మక 

అధికర్ణమున చెపర ట్కు ఈ సూబ్తము స్థర్కామగున్మ. "ఇమం మానవమావర్మో్" అన్మ వాకా మున 

"ఇమమ్" అన్మ శరమాు సమసమోన మానవావర్మోునకు ఉపలక్ష్ణమగురనన ది. ముకోుడు సర్వ  

కర్మ విన్మరుమ కోుడు. అంద్యవలన కర్మ  కార్ణముగా ముకోునిక్త ఆవృతి ోకలుగనన్మ సందేహ్ము అకర ర్ 

లేద్య. 

550. సర్థగ దా్ వర్ ిల్లలార్ససహ్చరిస దండర్థస్త్ నియుకమి్ 

550. సర్థగ దా్ వర్ ిల్లలార్ససహ్చరిస దండర్థస్త్ నియుకమి్ 

జీవం ద్దవో విముచా  బ్కమత ఇతి సయుగాు వధ్నా ం భునక్త|ి 

కర్థమ తా ంతోపశాంసరిహ్ న చ పునర్థవర్యిసా నమితా  

పాా మాయ సః కర్మ మూలాక్షయ ఫల కథనాదా్య తా శంకోపశాంతిః|| 

సర్థగ దా్య వర్ ోల్లలార్ససహ్చరిత- జగతస ృషట ా ద్యల పరివర్నోరూపమన ల్లలార్సమునకు సహ్చారి 

అయిన  
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దండర్థస్వ- దండనమున్మ విధింరట్కు చేయు రంధ్విశేషమన సంస్థర్పరివర్నో యంద్య 

నియుకమో్- బ్పవేశ్చంచరడిన 

జీవం- జీవాతమ న్మ   

దేవేః- పర్మాతమ  

ఇతి- మొదట్ చెపర రడిన విధ్ముగ  

బ్కమతేః- బ్కమముగా అనగా నిశేశ షముగా కర్మ మున్మ ోగొట్లటట్యున్మ, స్థసాూల శరీర్ము న్మండి 

విడిపింరట్యున్మ, అరిి ర్థది మార్గమున కొని ోవుట్యున్మ, విర్జానది యంద్య స్థన నము 

చేయింరట్యున్మ, దివా లోకమునకు బ్పవేశ్చంప జేయుట్యున్మ, బ్రహ్నమ లంకార్ము 

చేయింరట్యున్మ, సర్థవ కార్ విశ్చషుట డైన తన అన్మభవమున్మ సంపూర్ణముగా సంబ్పాపింోప 

జేయుట్యున్మ, తన కైంకరా్ మున్మ అన్మబ్గహింరట్యున్మ ఇతాా ద్యలచే  

విముచా - సంస్థర్రంధ్ము న్మండి విడిపించి ఇతి సయుగాా వధ్నా ం- తన స్థయుజా మున్మ కలుగ 

జేస్థ, కృతారాుని జేస్థ   

భునక్త-ో ఆతనిక్త పనర్థవృతి ోలేకుండ కాపాడున్మ.  

ఇహ్- ఈ ముకోుని విషయమున కర్థమ తా ంతోపశాంతేః- పణా  పాపరూపమన కర్మ లనిన యున్మ 

నిశేశ షముగా నాశమగుట్ వలన  

ఏనమ్- ఈ ముకోుని   

పనశి  నావర్యోతి- మర్ల ఈ లోకమునకు ర్థకుండ చేయున్మ.  

ఇతా పి ఆమాన తేః- ఇట్లల బ్ుతి వాకా మున "బ్రహ్మ లోకమభిసంపదా  న చ పనర్థవర్తో" అని 

విధించరడినది.  కర్మ మూలాక్ష్య ఫల కథనాదా్య త ా శంకోపశాంతిేః- కర్మ  మూలకముగా వరి  

అక్ష్య ఫలము చెపర రడిన  కార్ణమున అనగా"అక్ష్యా ం హ్వై చాతుర్థమ సా  యజనేః స్కృతం 

భవతి" ఇతాా ది నిరూపణముల చేత కల్వగడు సందేహ్మున్మ పరిహ్నర్ము చేయుట్కు ఇట్లల 

స్థసా్థపించరడినది. సంపూర్ణముగా కర్మ  వీడకునన నే "న చ పనర్థవర్తో" అన్మ వాకా మునకు వేరు 

విధ్ముగా అర్మాున్మ చెపర వలస్థ యుండున్మ కద్య! చాతుర్థమ సా  యజక్త "అక్ష్యా ం లోకం" అని 

చెపర ట్ యంద్య ౌణముగా అర్మాు చెపర రడునటేల ఇచి ట్న్మ చెపర వలస్థయుండున్మ. కాని, 

ముకోునిక్త నిశేశ షముగా కర్మ  వినాశమగుట్ చేత అట్లల చెపర ట్ కుదర్ద్య. ఇచి ట్ పనర్థవృతి ో

అన్మనది లేనేలేద్య. 

జగతస ృషట ా ద్యల పరివర్నోరూపమన ల్లలార్సమునకు సహ్చారి అయిన దండనమున్మ 

విధింరట్కు చేయు రంధ్విశేషమన సంస్థర్పరివర్నో యంద్య  బ్పవేశ్చంచరడిన 

జీవాతమ న్మ  పర్మాతమ  

మొదట్ చెపర రడిన విధ్ముగ  
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బ్కమముగా అనగా నిశేశ షముగా కర్మ మున్మ ోగొట్లటట్యున్మ, స్థసాూల శరీర్ము న్మండి 

విడిపింరట్యున్మ, అరిి ర్థది మార్గమున కొని ోవుట్యున్మ, విర్జానది యంద్య స్థన నము 

చేయింరట్యున్మ, దివా లోకమునకు బ్పవేశ్చంప జేయుట్యున్మ, బ్రహ్నమ లంకార్ము 

చేయింరట్యున్మ, సర్థవ కార్ విశ్చషుట డైన తన అన్మభవమున్మ సంపూర్ణముగా సంబ్పాపింోప 

జేయుట్యున్మ, తన కైంకరా్ మున్మ అన్మబ్గహింరట్యున్మ ఇతాా ద్యలచే  

సంస్థర్రంధ్ము న్మండి విడిపించి తన స్థయుజా మున్మ కలుగ జేస్థ, కృతారాుని జేస్థ   

ఆతనిక్త పనర్థవృతి ో లేకుండ కాపాడున్మ. ఈ ముకోుని విషయమున పణా  పాపరూపమన 

కర్మ లనిన యున్మ నిశేశ షముగా నాశమగుట్ వలన ఈ ముకోుని   

మర్ల ఈ లోకమునకు ర్థకుండ చేయున్మ.  

ఇట్లల బ్ుతి వాకా మున "బ్రహ్మ లోకమభిసంపదా  న చ పనర్థవర్తో" అని విధించరడినది. కర్మ  

మూలకముగా వరి  అక్ష్య ఫలము చెపర రడిన  కార్ణమున అనగా"అక్ష్యా ం హ్వై చాతుర్థమ సా  

యజనేః స్కృతం భవతి" ఇతాా ది నిరూపణముల చేత కల్వగడు సందేహ్మున్మ పరిహ్నర్ము 

చేయుట్కు ఇట్లల స్థసా్థపించరడినది. సంపూర్ణముగా కర్మ  వీడకునన నే "న చ పనర్థవర్తో" అన్మ 

వాకా మునకు వేరు విధ్ముగా అర్మాున్మ చెపర వలస్థ యుండున్మ కద్య! చాతుర్థమ సా  యజక్త 

"అక్ష్యా ం లోకం" అని చెపర ట్ యంద్య ౌణముగా అర్మాు చెపర రడునటేల ఇచి ట్న్మ 

చెపర వలస్థయుండున్మ. కాని, ముకోునిక్త నిశేశ షముగా కర్మ  సంపూర్ణముగా వినాశమగుట్ చేత అట్లల 

చెపర ట్ కుదర్ద్య. ఇచి ట్ పనర్థవృతి ోఅన్మనది లేనేలేద్య. 

ఇంతటితో "జగదవ రి్థధికర్ణము" ముగ్నస్థనది. 

551. వా విర్థు వోsపవర్ణగ నిరుపధినియత సవ బ్పకార్ా ంతదృషిఃే 

551. వా విర్థు వోsపవర్ణగ నిరుపధినియత సవ బ్పకార్ా ంతదృషిఃే 

చబ్దూపస్యా వ తదవ బ్రు తి మకటమితైః సవ బ్పకారైః సహేక్షా| 

సంకలార ద్దవ సిదిధః తన్మషు చ నియమోన్మమ కతిా బ్రహ్మ  ామా  

బ్పాపి్త తలలక్షణంశోజఝనం ఇతి చర్మాధా్య యతుర్థా ంబ్ిార్థః|| 

అపవర్గ గ- మోక్షావస ాయంద్య 

స్థవ విరా్థ వేః- తనకు మొదటి న్మండియు యునన  సవ రూపము య్మకర  ఆవిరా్థ వమున్మ(ఇది 

"సంపదా్య విరా్థ వాధికర్ణ" విషయము),  

నిరుపధినియత సవ బ్పకారా్ ంతదృషిటేః- నిరుపాధికమున్మ, నియతమున్మనై తనకు విశేషా భూతుడైన 

పర్మాతమ  పరా్ ంతమన అన్మభవమున్మ(ఇది "అవిభ్యగేన దృషటతావ ధికర్ణ" విషయము) 

చిబ్దూపస్యా వ- స్థజాానసవ రూపమే అయిన తన  
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 తదవ త్- అటిట స్థజాానసవ రూపమునకు 

బ్ుతి మకుట్మితైేః- "అపహ్త పాపామ  విజర్ేః..." అని ఉపనిషతోుల యంద్య చెపర రడిన   

సవ బ్పకారేః సహ్- అపహ్తపాపమ తావ ది ధ్ర్మ ములతో 

ఈక్షా- అన్మభవము(ఇది "బ్బ్దహ్నమ ధికర్ణ" విషయము) 

సంకలార దేవ- ఏ బ్పయతన మున్మలేకనే అనగా కేవలము సంకలర ము చేతనే 

స్థదిధేః- పితృలోకాది అభిమతముల లభా మున్మ 

(ఇది "సంకలార ధికర్ణ" విషయము)  

తన్మషు చ- మోక్ష్దశయంద్య పరిబ్గహింర శరీర్ములంద్య  నియమోన్మమ కతోా- నియమము లేకనే 

అనగా ముకోాతమ  శరీర్సహితముగా కాని, శరీర్ర్హితముగా కాని యుండుట్యు(ఇది "అభ్యవాధికర్ణ" 

విషయము)  

బ్రహ్మ  స్థమా  బ్పాపోౌ- పర్మాతమ తో స్థమా ము సంభవింర దశ యంద్య  తలలక్ష్ణాంశోజనిం- ఆ 

పర్మాతమ కు అస్థధ్యర్ణమ యుండు చిహ్న ములైన లక్షీమ పతితవ , జగతర ర్ృోతావ ది లక్ష్ణములు 

ముకోునిక్త లేకోవుట్యున్మ(ఇది "జగద్యవ ా పార్వరి్థధికర్ణ" విషయమున్మ)  

ఇతి- అన్మనవి ఈ విధ్ముగా చెపర రడినటిట చర్మాధ్యా యతురా్థ ంబ్ఘిస్థర్థేః- చివరి అధ్యా యమన 

చతురా్థధ్యా యప చతుర్ ాపాదమున న్మనన  అధికర్ణముల స్థర్భూతమన భ్యవములు. 

ఈశోలకమున స్థ భామాన్ వేద్యంతదేశ్చకులు ఈ వేద్యంసూబ్తబ్గంథప చతురా్థధా్య య,  చతుర్పాాదమున 

అధికర్ణముల సంబ్గహ్నర్మాున్మ కటాక్షింరరనాన రు.  

 

మోక్షావస ా యంద్య తనకు మొదటి న్మండియు స్థవ భ్యవికముగాన్మనన  సవ రూపము య్మకర  

ఆవిరా్థ వమున్మ(ఇది "సంపదా్య విరా్థ వాధికర్ణ" విషయము), ఆ దశయంద్య నిరుపాధికమున్మ, 

నియతమున్మనై తనకు విశేషా భూతుడైన పర్మాతమ  పరా్ ంతమన అన్మభవమున్మ(ఇది "అవిభ్యగేన 

దృషటతావ ధికర్ణ" విషయము) 

 స్థజాానసవ రూపమే అయిన తన సవ రూపమునకు "అపహ్త పాపామ  విజర్ేః..." ఇతాా దిగా గుణాషటకము 

ఉపనిషతోుల యంద్య చెపర రడుట్చే, ఆ   అపహ్తపాపమ తావ ది ధ్ర్మ ములన్మ 

పందియుండుట్యున్మ(ఇది "బ్బ్దహ్నమ ధికర్ణ" విషయము), 

 ఏ బ్పయతన మున్మలేకనే అనగా కేవలము సంకలర ము చేతనే 

పితృలోకాది ముకోునిక్త స్థవ భిమతముల లభా మున్మ 

(ఇది "సంకలార ధికర్ణ" విషయము)  
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మోక్ష్దశయంద్య పరిబ్గహింర శరీర్ములంద్య  నియమము లేకనే అనగా ముకోాతమ  

శరీర్సహితముగా కాని, శరీర్ర్హితముగా కాని యుండుట్యున్మ(ఇది "అభ్యవాధికర్ణ" విషయము)  

పర్మాతమ తో స్థమా ము సంభవింర దశ యంద్య, ఆ పర్మాతమ కే అస్థధ్యర్ణమ యుండు 

చిహ్న ములైన లక్షీమ పతితవ , జగతర ర్ృోతావ ది లక్ష్ణములు ముకోునిక్త లేకోవుట్యున్మ(ఇది 

"జగద్యవ ా పార్వరి్థధికర్ణ" విషయము)  

అన్మనవి ఈ విధ్ముగా చెపర రడినటిట చివరి అధ్యా యమన చతురా్థధ్యా యప చతుర్ ాపాదమున 

న్మనన  అధికర్ణముల స్థర్భూతమన భ్యవములు. 

నాలగవ అధ్యా యమున గ్యచరింర అనిన  అంశములున్మ మాయవాద్యల దర్శ నమున్మ సమరింాచవు 

అని ఈ స్థశోలకమున నిషర రింిచరడురనన ది. 

552. ధా్య నాదిం తతు వ భావం శర్ణభృత ఇతో ద్దహ్కార్థకటీర్థత్ 

552. ధా్య నాదిం తతు వ భావం శర్ణభృత ఇతో ద్దహ్కార్థకటీర్థత్ 

నిబ్షర ంతిం బ్రహ్మ నాడాా  గతిమపి స్పథా సవ బ్పకాశం చ ాధ్ా మ్| 

ఇచ్ఛు తః స్త్వ షసేృషింే పర్మమపి పర్బ్రహ్మ ణ భోగమాబ్స 

ామా ం మాయామతసాః కథమివ ఘటయే దంతిమాధ్యా య ార్మ్|| 

ధా్య నాదిం- ధా్య న సవ రూపమున్మ మరియు ద్యనిక్త అంగమన శమదమాద్యలున్మ 

 తతస వ భ్యవం- ఆ ధా్య నమాహ్నతమ ా మన ఉతరో్, పూర్థవ ఘముల ఆశే లష, వినాశములున్మ   

శర్ణభృతేః- ఇంబ్దియములన్మ ధ్రింర జీవుని య్మకర  

ఇతో దేహ్కార్థకుటీర్థత్- దేహ్మన్మ కార్థగృహ్ము న్మండి 

బ్రహ్మ నాడాా - మూర్ధనా నాడి ద్యవ ర్థ  

నిబ్షర ంతిమ్- నిబ్షర మణమున్మ  

స్పథా- అరిి ర్థది రూపమన అతా ంతశోభనమార్గమున 

గతిమపి- గమనమున్మ స్థధా్ మ్- అనాదిగా లభింర భగవదన్మబ్గహ్ కార్ణముగ లభా మగు 

సవ బ్పకాశం చ- సవ రూపావిరా్థ వమున్మ 

ఇచాు తేః- తన సంకలర మాబ్తముచేతనే 
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స్వవ షటసృషిటం- తనకు అభిమతమన పితృలోకాద్యలు లభా మగుట్యున్మ, పర్బ్రహ్మ ణా భోగమాబ్త 

పర్మం స్థమా ం అపి- పర్మాతమ తో ఆనంద్యన్మభవమున మాబ్తము పర్మస్థమా స్థతాిని 

పంద్యట్యున్మ ఇట్లల 

అంతిమాధా్య య స్థర్మ్- చతురా్థధ్యా యమున చెపర రడిన  స్థర్భూతమన అర్మాులన్మ  

మాయమతసేాః- మాయవాద్యలు 

యేః- ఎవవ రు తాము 

కథం ఇవ ఘట్త- ఏ విధ్ముగా బ్పతిపాదింరట్కు సమరాులగుద్యరు! అనగా మాయవాదము ఈ 

విషయములన్మ సమరింాపజాలదని భ్యవము. 

మాయవాదమున, పర్బ్రహ్మ మొకర టే సతా మనియు, తక్తర న ఈ చర్థచర్జగతతోంతయు మిథా  

యనియు చెపర రడినది. అట్్లన,  ధా్య నము మొదలుకొని, అరిి ర్థదిమార్గగమనము గాని, వివిధ్ 

దేవతలచేత సతార ర్థద్యలు గాని, విర్జాతర్ణానంతర్ము, దివాా ంగనచేతన్మ,  దివా పరుషుల 

చేతన్మ బ్రహ్నమ లంకార్థది సతార ర్ములు గాని, ముకోాతమ  పర్బ్రహ్మ మున్మ పంద్యట్ గాని ఆ 

పర్బ్రహ్మ తో సమముగా ఆనంద్యన్మభవమునంద్యట్. గాని... ఇవి ఏమియు వివర్ణీయములు 

కాజాలవు. పర్బ్రహ్మ ము ఒకర టే ఉనన పడు, ఆ పర్బ్రహ్మ ము తానే అయినపడు జీవాతమ  

ధా్య నోపాసనములనెట్లల, ఎవరిక్త చేయున్మ, ఆయ దేవతలు గాని, విర్జ గాని, దివా పరుషద్యలు గాని, 

తతతోస తార ర్థద్యలు కాని, పర్బ్రహ్మ ముతో కూడి పంద్య పర్బ్దహ మ న్మభవము గాని... ఇవి యనిన యున్మ 

కూడ మిథా యే కావల్వన్మ. అనగా ఈ చతురా్థధ్యా య విషయములనిన యున్మ హ్యళక్తర  యని 

చెపర వలస్థ వరి న్మ. ఇది ఎంతయు అసమంజసము. ఈ విషయమునే స్థ భామాన్ దేశ్చకులు ఈ 

స్థశోలకమున నక్తర  వకార ణింరరనాన రు.  

 

ధా్య న సవ రూపమున్మ, మరియు ద్యనిక్త అంగమన శమదమాద్యలున్మ, 

ఆ ధా్య నమాహ్నతమ ా మన ఉతరో్, పూర్థవ ఘముల ఆశే లష, వినాశములున్మ,  ఇంబ్దియములన్మ ధ్రింర 

జీవుని య్మకర  దేహ్మన్మ కార్థగృహ్ము న్మండి 

మూర్ధనా నాడి ద్యవ ర్థ ఆతని నిబ్షర మణమున్మ,  

అరిి ర్థది రూపమన అతా ంతశోభనమార్గమున 

గమనమున్మ, అనాదిగా లభింర భగవదన్మబ్గహ్ కార్ణముగ లభా మగు సవ రూపావిరా్థ వమున్మ, 

తన సంకలర మాబ్తముచేతనే 

తనకు అభిమతమన పితృలోకాద్యలు లభా మగుట్యున్మ, పర్మాతమ తో ఆనంద్యన్మభవమున 

మాబ్తము పర్మస్థమా స్థతాిని పంద్యట్యున్మ ఇట్లల 

 చతురా్థధ్యా యమున చెపర రడిన  స్థర్భూతమన విషయములన్మ మాయవాద్యలు 
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ఎవవ రున్మ తాము తమ వాదముతో 

ఏ విధ్ముగా బ్పతిపాదింరట్కు సమరాులగుద్యరు! అనగా మాయవాదము ఈ విషయములన్మ 

సమరింాపజాలదని భ్యవము. 

అనగా,ఇచి ట్ చెపర రడిన అనిన  విషయములున్మ సగుణ బ్రహ్మ మునకే సంరంధించి యుండుట్ 

చేతన్మ, మరియు నిరుగణ బ్రహ్మ మునకు అనవ యింరట్కు శకా ము కాని కార్ణమునన్మ ఈ 

ఫలాధ్యా యమున బ్పతిపాదించరడిన అంశములు నిరుగణబ్రహ్మ  వాదమున్మ సమరింాచవు అని 

భ్యవము. 

 

ఇంతటితో "అధికర్ణార్థవళి" చతురా్థధా్య యము ముగ్నసినది. 

 

553. మానామాన బ్పభేద బ్పభృతి విభజనాద్దిమే కర్మ భాగ్ధ 

553. మానామాన బ్పభేద బ్పభృతి విభజనాద్దిమే కర్మ భాగ్ధ 

నానా వా ద్దవసతాా దా న్మపఠనానమ ధా్ మే ద్దవతాంశే| 

భాగ్ధsసిమ న్ భేద ధ్ర్మ బ్పభృతి కథనతః సౌగతాద్దశి  భంగాత్  

మీమాంాయాః బ్తికాండాా ం కవ చదపి న మృషవాదగంధ్యవకాశః|| 

మృషవాదము కర్మ కాండ, దేవతాకాండ, బ్రహ్మ కాండ అన్మ ఈ మూడు కాండలకున్మ కూడ  

విరుదధమేనని ఈ స్థశోలకమున మిరూపించరడురనన ది. 

ఆదిమే కర్మ భ్యగే- మూడు కాండములునన  మీమాంస్థశాత్రసమోున మొదటిదయిన కర్మ కాండమున 

మానామాన బ్పభేద బ్పభృతి విభజనాత్- బ్పమాణముల, బ్పమాణభేదముల విభ్యగము చేయుట్ 

చేతన్మ 

మధా్ మే- మధా్ దైన దేవతా కాండమున  

దేవతాంశే- దేవతలన్మ బ్పతిపాదింర భ్యగమున 

నానా వా దేవతతాా దా న్మపమనాత్-  దేవతాభేదమున్మ బ్పతిపాదన చేయుట్కన్మగుణముగా "నానా వా 

దేవతా" అన్మ సూబ్తమున చెపర రడి యుండుట్ వలనన్మ 

అస్థమ న్ భ్యగే- బ్రహ్మ బ్పతిపాదకమన ఈ బ్రహ్మ కాండమున  
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భేద ధ్ర్మ బ్పభృతి కథనతేః- జీవ, బ్రహ్మ ములకు స్థక్షాతోుగా భేదమున్మ, జగతస ృషట ా ద్యలన్మ 

మోక్షపాయములైన ఉపాసనాద్యలన్మ ఇట్లల అనేకవిషయములన్మ స్ఫ ట్ముగా బ్పతిపాదింరట్ 

వలనన్మ   

సౌగతాదేేః భంగాత్ చ- బ్దద్యధ ది మతముల నిర్సన చేస్థ యుండుట్ వలనన్మ 

మీమాంస్థయేః బ్తికాండాా ం- మీమాంస్థశాత్రసమోు య్మకర  మూడు కాండలైన కర్మ కాండ, దేవతాకాండ 

మరియు బ్రహ్మ కాండ అన్మ ఈ మూడు కాండములంద్యన్మ  

కవ చిదపి- ఏ భ్యగముననైనన్మ మృషవాదగంధ్యవకాశేః న- మృషవాదమునకు వాసనామాబ్త 

అవకాశమున్మ లేద్య. 

మీమాంస్థశాత్రసమోు కర్మ కాండము, దేవతాకాండము, బ్రహ్మ కాండము అని మూడు భ్యగములు. ఇట్లల 

మూడు కాండములునన  మీమాంస్థశాత్రసమోున మొదటిదయిన కర్మ కాండమున బ్పమాణముల, 

బ్పమాణభేదముల విభ్యగము చేయుట్ ఇతాా ద్యల చేత అది మృషవాదమున్మ సమరింాచలేద్య. 

బ్పమాణ, బ్పమేయములనంగీకరించినచో స్థజాాత, స్థజేయాములన్మ కూడ అంగీకరించవల్వన్మ. 

మృషవాదమున స్థజాాత వేరుగా యుండుట్ సమర్నాీయము కాద్య. 

మధా్ దైన దేవతా కాండమున  

దేవతలన్మ బ్పతిపాదింర భ్యగమున దేవతాభేదమున్మ బ్పతిపాదన చేయుట్కన్మగుణముగా "నానా 

వా దేవతా" ఇతాా ది సూబ్తముల చెపర రడి యుండుట్ వలన కూడ ఇట్లల చెపర రడిన దేవతాద్యలు, 

వారి పర్సర ర్భేదములన్మ మృషవాదము సమరింాచలేద్య. ఇక, బ్రహ్మ బ్పతిపాదకమన ఈ 

బ్రహ్మ కాండమున  

జీవ, బ్రహ్మ ములకు స్థక్షాతోుగా భేదమున్మ, జగతస ృషట ా ద్యలన్మ, మోక్షపాయములైన 

ఉపాసనాద్యలన్మ ఇట్లల అనేకవిషయములన్మ స్ఫ ట్ముగా బ్పతిపాదింరట్ వలనన్మ,  బ్దద్యధ ది 

మతముల నిర్సనమున్మ చేస్థ యుండుట్ వలనన్మ ఈ బ్రహ్మ కాండము కూడ మృషవాద్యలకు 

అజీర్ ణమే యగున్మ. ఇట్లల మీమాంస్థశాత్రసమోు య్మకర  మూడు కాండలైన కర్మ కాండము, 

దేవతాకాండము మరియు బ్రహ్మ కాండము అన్మ ఈ మూడు కాండములంద్యన్మ  

ఏ భ్యగముననైనన్మ మృషవాదమునకు వాసనామాబ్త అవకాశమున్మ లేద్య. 

554. బ్తయా ంతోదనవ దంతః సృతిరియముదితా ద్దశికైః కర్ధే్యరైః 

554. బ్తయా ంతోదనవ దంతః సృతిరియముదితా ద్దశికైః కర్ధే్యరైః 

తతిావ ర్జాా్ఞనపార్ం గమయతి విశదం తవ నా దీక్షా ం విముకిౌ| 

కర్విేా  కలర కారైః కవ చదభిదధిర్ణ కృతా సంద్దహ్ భేద్ః 

తసవ sేా వం కవ చత్ ాా త్ తదపిన వితథః స్యవ పయుకిాంశబ్దధ్ః|| 
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ఇచి ట్ చెపర రడిన తతోవ జాానబ్పతిపాదనము ముముక్షువులకు అతా ంత ఉపయుకమోనదని 

స్థ భామాన్ దేశ్చకులు ఈ స్థశోలకమున కటాక్షింరరనాన రు. 

ఇయమ్- ఈ శాత్రసమోున బ్పతిపాదితమన తతోవ జాానమున్మ, అన్మషానమున్మ, మరియు 

ఫలబ్పాపిరోూపమన  బ్తయా ంతోదనవ దంతేః సృతిేః- ఉపనిషతాస గర్థంతర్గతమనటిట 

ఉజీవినామార్గము 

దేశ్చకైేః కర్ ణధ్యరేః- ఆచారుా లన్మ నావికులచే 

ఉదితా- ఉపదేశ్చంచరడినది.  

తతోావ ర్జాాానపార్ం- తస్థతోావ ర్మాు అనగా చిదచిదీశవ ర్ సవ రూప, మోక్షపాయ సవ రూప, 

మోక్ష్సవ రూపములన్మ రూపమునంద్యనన  స్థజేయా వసో్వు య్మకర  స్థజాానమన్మ తీర్మునకు ఈ శాత్రసమోు 

గమయతి- చేరుి న్మ.  

అనా తోు- ఇతర్విషయములు కూడ అనగా కేవలము ఉజీవినము పంద్య మార్గమే కాక, తతఫ లమన 

విముకోౌ- మోక్ష్దశ యందల్ భోగాన్మభవములున్మ 

విశదం- సర షటముగా అనగా ఎటిట సందేహ్మనకున్మ తావు లేకుండా ఇంద్య 

ఈక్ష్ా ం- సమీక్షించరడురనన ది. 

కలర కారేః- కలర సూబ్తములన్మ ర్చించిన ఆపసంోబ్దది ఋషులచే 

కర్వోేా  కవ చిత్- అన్మషిటంచరడవలస్థన కొనిన  విషయముల గురించి 

కృతా సందేహ్ భేద్యేః- చేయవలస్థన కర్వోా ముల గూరిి  సంశయ విశేషములు కూడ 

అభిదధిర్గ- చెపర రడినవి. 

ఏవం- ఇటిట 

 తతోవ sపి కవ చిత్ సా్థ త్- తతోావ ర్వాిషయములంద్య ఇంకన్మ కొనిన  సందేహ్ములుండవరి న్మ. 

తదపి- అయినన్మ 

సోవ పయుకోాంశబోధ్ేః- ముముక్షువులు అవశా ము తెల్స్థకొన వలస్థనటిడ ఉపయుకమోగు ఈ 

అర్జాాానము  

న వితథేః- వా ర్మాు కాద్య. 

ఈ శాత్రసమోున బ్పతిపాదితమన తతోవ జాానమున్మ, అన్మషానమున్మ, మరియు ఫలబ్పాపిరోూపమన 

ఉపనిషతాస గర్థంతర్గతమనటిట ఉజీవినామార్గజాానమున్మ 

ఆచారుా లన్మ నావికులచే 
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ఉపదేశ్చంచరడినది.  తతోావ ర్మాు అనగా చిదచిదీశవ ర్ సవ రూప, మోక్షపాయ సవ రూప, 

మోక్ష్సవ రూపములన్మ రూపమునంద్యనన  స్థజేయా వసో్వు య్మకర  స్థజాానమన్మ తీర్మునకు ఈ శాత్రసమోు 

చేరుి న్మ.  

అంతియ గాక, ఇతర్విషయములు కూడ అనగా కేవలము ఉజీవినము పంద్య మార్గమే కాక, 

తతఫ లమన 

మోక్ష్దశ యందల్ భోగాన్మభవమున్మ 

సర షటముగా అనగా ఎటిట సందేహ్మనకున్మ తావు లేకుండా ఇంద్య సమీక్షించరడురనన ది. 

ఆపసంోబ్దది ఋషులు ర్చించిన కలర శాత్రసమోుల యంద్య 

 అన్మషిటంచరడవలస్థన కొనిన  విషయముల గురించియు, చేయవలస్థన కర్వోా ముల గూరిి యు, 

అంద్య కలుగు సంశయ విశేషములున్మ కూడ 

.ఇంద్య ఉలేలఖంచరడినది. ఇటిట 

 తతోావ ర్వాిషయములంద్య ఇంకన్మ కొనిన  సందేహ్ములుండవరి న్మ. అయినన్మ, ముముక్షువులు 

అవశా ము తెల్స్థకొన వలస్థనటిట ఉపయుకమోగు ఈ అర్జాాానము  

వా ర్మాు కాద్య. అనగా, ఈ బ్గంథాధా్ యనము గావించినన్మ, తతోావ ర్ ావిషయముల యంద్య కొందరిక్త 

ఇంకన్మ సందేహ్ములుండ వరి న్మ. అయినన్మ, ఈ బ్గంథాధా్ యనము వా ర్మాు కాదని, 

తమస్థఉజీవినబ్పయణమున న్మపయుకమోే యగునని  స్థ భామాన్ దేశ్చకులు నక్తర  వకార ణింరరనాన రు. 

(ఆ సందేములు పరిషర రింపరడుట్కు ఏమి చేయవలయునో తరువాతి స్థశోలకములలో స్థ భామాన్ 

దేశ్చకులు అన్మబ్గహించెదరు.) 

ఇంతవర్కు, సందేహ్మునకవకాశము కీయకనే సమసమోన విషయర్మాులున్మ వివిరించరడినవి. 

ఇది ముముక్షువులకు అతా ంత ఉపయోగకర్ము. దీని అధా్ యనము నంద్య కొనిన  

సందేహ్ములునన న్మ, అవి కాలబ్కమముగా ఉపశాంతమగున్మ. ఇచి ట్, అనిన  దోషములున్మ 

శాంతించకునన చో మోక్ష్దశ యంద్య అవి అనిన యూ పరిహ్నర్మగున్మ. అంద్యవలన ఇచి ట్ 

బ్పతిపాదించరడిన, విషయములంద్య ఎచి ట్న్మ విర్గధ్ము లేద్య. 

ఈ శాత్రసపో నాలుగ అధ్యా యములంద్య చెపర రడిన విషయములు, నాలుగ పాదములంద్య ఈ బ్క్తంది 

స్థశోలకమున సంబ్గహ్ముగా  పంద్యపర్చరడినవి. 

555. బ్ుతా ంతైకాంతతర్ర బ్కమగరిమధ్ృత్య ూలవచైు లవర్గః 

555. బ్ుతా ంతైకాంతతర్ర బ్కమగరిమధ్ృత్య ూలవచైు లవర్గః 

తతిు దధ బ్రహ్మ బ్దధ్ ద్యా మణిరుచ తమసి్యమ కలోర sనా జలర ః| 

మోక్షపాయైకర్థజాే  తదితర్ విధ్యః క్తంకర్తవ ం భజంస 
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ముకిానంద్మృతైకోదధి పృషతకణ సర రి ధనోsనా్య  పుమరా్థః|| 

బ్ుతా ంతైకాంతతర్ర బ్కమగరిమధ్ృతౌ శ్చలవర్ గేః త్పలవత్- వేద్యంతవాకా ములకు అన్మకూలమన 

తర్ర ముల విషయమున వాటిక్త సంరంధించిన మహ్తవ మున్మ నిరూపింరట్ యంద్య సమస ో

పర్వ తములైనన్మ దూది వల్వ తల్క యగున్మ. అనగా ఉపనిషతోులకు అన్మగుణము కాని 

తర్ర పాండితా ము అస్థర్మగునని భ్యవము.  బ్పథమాధ్యా యమునంద్య బ్ుతి వాకా ములకు 

అన్మగుణమన తర్ర నిరూపణము చేయరడినది అని భ్యవము.  

తతిస దధ బ్రహ్మ బోధ్ ద్యా మణిరుచి తమసోోమ కలోర sనా జలర ేః- వేద్యంతులచే నిషర నన మ స్థంగమన 

ఏ బ్రహ్మ జాానమునన దో అదే ఆదితాు ని బ్పకాశమ ఆ బ్పకాశమున ఇతర్ బ్పతి వాద్యలు పల్వర డు 

జలర తిమిర్సమూహ్ములు అంతర్థధనమగున్మ.  ఇది దివ తీయధ్యా యప సంబ్గహ్నర్మాు.  

మోక్షపాయైకర్థజేా - మోక్షపాయవిషయమే బ్పధ్యనమన ర్థజా మనపడు తదితర్ విధ్యేః- 

తదితర్ములై ఉపాసనమునకు అంగములైన కర్థమ ద్యలు  

క్తంకర్తవ ం భజంత- ద్యనిక్త అధీనమ పార్తంబ్తా మున్మ పంది యుండున్మ. అనగా, 

సమసవోిధ్ములైన స్థధ్నవిధులనిన యు మోక్షపాయస్థధ్నమునకు అధీనమనవి. అరా్థత్, 

మోక్షపాయవిధియే బ్శేషతామమన భ్యగము. ఇది తృతీయధ్యా య స్థర్ము.  

అనేా  పమరా్థేః- మోక్షేతర్మన ధ్ర్థమ ది పరుషర్మాులు 

ముకోానంద్యమృతైకోదధి- ముకోుని ఆనందమే అమృతరూపమన స్థగర్మగుచో 

పృషతకణ సర రి ధనోsనేః- ద్యని యంద్య ఒక బంద్యవగుట్కు స్థటి కాద్య. అనగా మోక్ష్మన్మ 

మహ్నపరుషర్ ా బ్పతిపాదనమే బ్పధ్యనమనది. ఇతర్ పరుషర్మాులు మోక్షానంద్యమృత స్థగర్మున 

ఒక బంద్యవునకు సమానము కాదని భ్యవము. ఇది చతురా్థధ్యా యమన ఫలాధ్యా య తాతర రా్ ము. 

ఈ శారీర్కశాత్రసమోనరడు వేద్యంతసూబ్తములంద్య బ్పథమాధ్యా యమున ఉపనిషతోులకు 

అన్మగుణము కాని తర్ర పాండితా ము అస్థర్మగునని నిరూపించరడి, బ్ుతి వాకా ములకు 

అన్మగుణమన తర్ర నిరూపణము చేయరడినది.  

 

వేద్యంతులచే నిషర నన మ స్థంగమన ఏ బ్రహ్మ జాానమునన దో అదే ఆదితాు ని బ్పకాశమ ఆ 

బ్పకాశమున ఇతర్ బ్పతి వాద్యలు పల్వర డు జలర తిమిర్సమూహ్ములు అంతర్థధనమగున్మ.  ఇది 

దివ తీయధ్యా యప సంబ్గహ్నర్మాు.  

 

మోక్షపాయైకర్థజా  మోక్షపాయవిషయమే బ్పధ్యనమనమనపడు,  సమసవోిధ్ములైన 

స్థధ్నవిధులనిన యు మోక్షపాయస్థధ్నమునకు అధీనమనవి. అరా్థత్, మోక్షపాయవిధియే 

బ్శేషతామమన భ్యగము. ఇది తృతీయధ్యా య స్థర్ము.  
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 ముకోుని ఆనందమే అమృతరూపమన స్థగర్మగుచో మోక్షేతర్మన ధ్ర్థమ ది పరుషర్మాులు ద్యని 

యంద్య ఒక బంద్యవగుట్కు కూడ స్థటి కాద్య. అనగా పరుషర్మాులంద్య మోక్ష్మన్మ 

మహ్నపరుషర్ ా బ్పతిపాదనమే బ్పధ్యనమనది. ఇతర్ పరుషర్మాులు మోక్షానంద్యమృత స్థగర్మున 

ఒక బంద్యవునకు సమానము కాదని భ్యవము. ఇది చతురా్థధ్యా యమన ఫలాధ్యా య తాతర రా్ ము. 

ఈ శాత్రసో్థర్మాున్మ యథావత్ తెల్స్థకొన్మ అధికారులకు మోక్ష్పరా్ ంతమున్మ ఫలస్థదిధ లభింరనని 

స్థ భామాన్ వేద్యంతదేశ్చకులు ఈ బ్క్తంది స్థశోలకమున ఆశాస్థంరరనాన రు. 

556. పార్థవర్ా ం వివిచా  బ్పథమమవితథైర్థగమైః తతివ వర్ణగ 

556. పార్థవర్ా ం వివిచా  బ్పథమమవితథైర్థగమైః తతివ వర్ణగ 

సంార్ణ తీబ్వభీతిః పర్సమధిగమే తీబ్వ నిషర నయ ర్థగః| 

కంచదివ దా్ విశేషం సపరికర్మధిషేయ శాంతాంతర్థయః 

సంపదా  బ్రహ్మ  భుంే ినిరుపధికం అనావృతిిరితాం బ్ుతార్ఃా|| 

ఇతమా్- ఇచి ట్ బ్పతిపాదించరడిన విధ్ముగా 

బ్ుతార్ేాః- ఆచారా్ ముఖ్ముగా సమసో్థర్మాులన్మ విని, తెల్స్థకొనిన అధికారి బ్పథమమ్- తనకు 

ఎపర డు బ్రహ్మ జజాాస కలుగనో అపర డే అవితథైేః ఆగమేః-  పర్మబ్పమాణములున్మ 

అపౌరుషేయములున్మ నైన వేద్యంతశాత్రసమోుల వలన తతోవ వర్గ గ పార్థవరా్ మ్- చిత్, అచిత్ 

మరియు ఈశవ రుడు అన్మ అర్మాుల సముద్యయమున పర్తతోవ , తదధీనమన తతోవ ముల 

విషయమున 

వివిచా - వివేచన చేస్థ పర్తతోవ ము పరుషోతమోుడేననియు, జీవ, బ్పకృతి తతోవ ములు ఆతనిక్త 

అధీనములనియు బ్దగుగా విమరిశ ంచి, నిశి యపర్రకొనిన వాడై  

సంస్థర్గ- తన కర్మ  కార్ణముగా సంభవించిన జనమ , జర్థ, మర్ణ చబ్కరూపమన సంస్థర్మున   

తీబ్వభీతిేః- అతా ధికమన భయమున్మ పందినవాడై  పర్సమధిగమే- పర్మాతమ న్మ పంద్యట్ 

యంద్య  

తీబ్వ నిషర నన ర్థగేః- తీబ్వమన కోరిక కల్గన వాడై  

సపరికర్మ్- శమ, దమాది అంగములతో  

కంచిత్ విద్యా  విశేషం అధిషటయ- వివిధ్ములైన బ్రహోమ పాసనముల యంద్య తనకు 

అభిమతమన ఏదైన ఒక ఉపాసనమున్మ తెల్స్థకొని ద్యనిని అభా స్థంచి  శాంతాంతర్థయేః- 

కర్థమ దిరూపమన సమస ోబ్పతిరంధ్క వర్గములన్మ ోగొట్లటకొనినవాడై 
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అనావృతిేోః- మర్ల సంస్థర్మునకు వెన్మకకు ర్థనివాడై, 

నిరుపాధికమ్- అటిట జీవుని యంద్య నిబ్గహ్మున్మ విడచిప్పటిట పర్మాన్మబ్గహ్పూరుణడైన  

బ్రహ్మ - పర్మాతమ న్మ 

సంపదా - చేరి  

భుంకే-ో పర్మాతామ న్మభవానందమున్మ పంద్యన్మ. 

ఇచి ట్ బ్పతిపాదించరడిన విధ్ముగా ఆచారా్ ముఖ్ముగా సమసో్థర్మాులన్మ విని, తెల్స్థకొనిన 

అధికారి తనకు ఎపర డు బ్రహ్మ జజాాస కలుగనో అపర డే పర్మబ్పమాణములున్మ 

అపౌరుషేయములున్మ నైన వేద్యంతశాత్రసమోుల వలన చిత్, అచిత్ మరియు ఈశవ రుడు అన్మ 

అర్మాుల సముద్యయమున పర్తతోవ , తదధీనమన తతోవ ముల విషయమున వివేచన చేస్థ 

పర్తతోవ ము పరుషోతమోుడేననియు, జీవ, బ్పకృతి తతోవ ములు ఆతనిక్త అధీనములనియు బ్దగుగా 

విమరిశ ంచి, నిశి యపర్రకొనిన వాడై  

తన కర్మ  కార్ణముగా సంభవించిన జనమ , జర్థ, మర్ణ చబ్కరూపమన సంస్థర్మున   

అతా ధికమన భయమున్మ పందినవాడై పర్మాతమ న్మ పంద్యట్ యంద్య తీబ్వమన కోరిక కల్గన 

వాడై శమ, దమాది అంగములతో వివిధ్ములైన బ్రహోమ పాసనముల యంద్య తనకు అభిమతమన 

ఏదైన ఒక ఉపాసనమున్మ తెల్స్థకొని ద్యనిని అభా స్థంచి  కర్థమ దిరూపమన సమస ో బ్పతిరంధ్క 

వర్గములన్మ ోగొట్లటకొనినవాడై మర్ల సంస్థర్మునకు వెన్మకకు ర్థనివాడై, అటిట జీవుని యంద్య 

నిబ్గహ్మున్మ విడచిప్పటిట పర్మాన్మబ్గహ్పూరుణడైన  

పర్మాతమ న్మ చేరి  పర్మాతామ న్మభవానందమున్మ పంద్యన్మ. 

పై స్థశోలకమున, ముముక్షువైన స్థధ్కుడు బ్రహ్మ జజాాస న్మండి  బ్రహ్మ సంపతినోి పంద్యవర్కు 

సంభవింర బ్కమము సంబ్గహ్ముగా పంద్యపర్చరడినది. 

557. ాసౌ ాసూయతతితుర మతి మతసన్యమ లనీ మూలనీతి 

557. ాసౌ ాసూయతతితుర మతి మతసన్యమ లనీ మూలనీతి 

బ్శేణీనిః బ్శేణికలార  బ్తియుగపథర్థార్గహ్ సూతం స్వీత| 

సంతః సంతాప వర్గబ్పశమనపటునా తతివ బ్దధ్యన సంతం 

సంతోషం బ్రహ్మ సూబ్తాధికర్ణ చర్ణధ్యా య ార్థవలిర్వ ః|| 

ఈ స్థశోలకమున స్థ భామాన్ దేశ్చకులు తతోవ జజాాస్వులైన శ్చషుా ల సంతోషమునకై ఈ కృతి ర్చించరడినది 

యని కటాక్షింరరనాన రు. 
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ఈ స్థశోలకము స్ందర్మన "స్థసౌ", "స్థసూ", "కుమతి" "మత" , "మూలనీ" "మూలనీ", "బ్శేణీనిేః" "బ్శేణి", 

" సంతేః" సంతాప"  ఇతాా ది పదములతో శబా్దలంకార్శోభితమ యునన ది.  స్థ భామాన్ దేశ్చకుల 

కవితావైభవమింద్య బ్పతిబంబంరరనన ది. 

స్థసూయతతతోుర మతి మతసన్మమ లనీ-  వైదికమన శాత్రసమోులంద్య దోషర్గపణము చేయుట్కు 

సమరాులైన ఆయ కుమతుల మరియు వేదబ్దహా్య ల మతములన్మ నిరూమ ల్ంరట్కు 

మూలనీతి 

బ్శేణీనిేః బ్శేణికలార - జగతార ర్ణవిషయమన నాా యమార్గమునకు సోపానమున్మ  

స్థ అసౌ- స్బ్పస్థదధమున్మనైన ఈ 

బ్రహ్మ సూబ్తాధికర్ణ చర్ణాధ్యా య స్థర్థవల్ేః- బ్రహ్మ సూబ్తములన్మ శారీర్క శాత్రసమోునందల్ 

అధికర్ణముల, పాదముల, అధ్యా యముల స్థర్థర్ ాపర్ంపర్న్మ పంద్యపర్చినటిట ఈ బ్పరంధ్ము 

సంతేః- ఓ సజని్మలార్థ! 

వేః- మీ య్మకర  

బ్తియుగపథ ర్థార్గహ్ సూతమ్- పర్మపరుషబ్పాపి ోమార్గమున ర్థార్గహ్ణ సమూహ్మ 

సంతాపవర్గ బ్పశమన పట్లనా- తాపబ్తయ పర్ంపర్న్మ నివరింోరట్ యంద్య సమర్మానది.  

తతోవ  బోధ్న- తతోవ జాానముతో కూడి 

సంతమ్- యుండుట్కు ఇది మీకు 

సంతోషం స్వీత- సంతోషమున్మ కల్గంరగాక! 

ఓ సజని్మలార్థ! వైదికమన శాత్రసమోులంద్య దోషర్గపణము చేయుట్కు సమరాులైన ఆయ 

కుమతుల మరియు వేదబ్దహ్యా ల మతములన్మ నిరూమ ల్ంరట్కున్మ జగతార ర్ణవిషయమన 

నాా యమార్గమునకు సోపానమున్మ  

స్బ్పస్థదధమున్మనైన ఈ బ్రహ్మ సూబ్తములన్మ శారీర్క శాత్రసమోునందల్ అధికర్ణముల, పాదముల, 

అధ్యా యముల స్థర్థరా్థవళి("అధికర్ణస్థర్థవళి") పంద్యపర్చినటిట ఈ బ్పరంధ్ము 

మీ పర్మపరుషబ్పాపి ోమార్గమున ర్థార్గహ్ణా సదృశమ మీ తాపబ్తయ పర్ంపర్న్మ నివరింోరట్ 

యంద్య సమర్మానది.  తతోవ జాానముతో కూడి 

యుండుట్కు ఇది మీకు సంతోషమున్మ కల్గంరగాక! 
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ఇదొక అపూర్వ మున్మ, అద్యా తమున్మ నైన బ్గంథము. ఆధా్య తమ తతోవ మున ఆసక్త ో గల 

శ్చషా సమూహ్మునకు శారీర్క శాత్రసమోు య్మకర  అధా్య యములు, పాదములు, అధికర్ణములు---ఇవి 

అనిన యు నేరుగా తెల్య పర్చి వారిని సంతోషపర్రట్కు ఇది  ర్చించరడినది. దీనిని 

ఆబ్శయింరవారు పర్మపరుషబ్పాపికో్త ర్థజమార్గమన స్థధ్నామార్గమున ర్థమునార్గహింరట్కు 

ఉపయుకమోన తతోవ జాానమున్మ పందెదరు. అంద్యవలన, వారు  తాపబ్తయపర్ంపర్న్మ 

ోగొట్లటకొనెదరు. ఇటిట దివా జాానబ్పదమనది ఈ అమోఘబ్పరంధ్ము. 

558. షటర ంచ్ఛశచు తం చ్ఛతా ధికర్ణగణైఃవా క ిస్సమా విభాగ్ధ 

558. షటర ంచ్ఛశచు తం చ్ఛతా ధికర్ణగణైఃవా క ిస్సమా విభాగ్ధ 

కాండేsసిమ న్ అసమ ద్యకంి కతిచదన్మవిద్యః క్షేపధ్నైా ః క్తమనైా ః| 

పశా ంతో విశవ మేతత్ బ్తిగుణ గుణనికాయంబ్తిత వా ంత నిఘయ మ్ 

నాథే నః ాక్షిభూస  న వయమిహ్ ముధ్య కర్మ హే నర్మ హేలామ్|| 

షట్ర ంచాశచు తం చేతి- 156 అధికర్ణగణేః- అధికర్ణముల సమూహ్ము కల్గనదియూ 

వా క ోసీమా విభ్యగే- స్ఫ ట్మన దివ క, అధ్యా య, పాద, పేటికారూపమన విభ్యగమున్మ పందినదైన 

అస్థమ న్ కాండే- ఈ బ్రహ్మ కాండము నంద్య  

అసమ ద్యకంో- మా చే ఈ బ్గంథమున బ్పతిపాదితమన అర్మాుల సమూహ్మున్మ  కతిచిత్- 

బ్పామాణికులైన సజని్మలు  

అన్మవిద్యేః- అన్మకూలమనదని భ్యవించెదరు గాక! 

క్షేపధ్నైా ేః అనైా ేః క్తమ్- ఎల్వలడల ఆక్షేపణమునే చేయుర, ద్యని వలననే సంతుషుట లయాె డు 

అలర మతులతో మాకు పని ఏమి? 

ఏతత్ విశవ మ్- ఈ జగతోు బ్తిగుణ గుణనికాయంబ్తిత స్థవ ంత నిఘన మ్- సతోవ , ర్జసమోస్స లనెడు 

బ్తిగుణములు పర్సర ర్ము హెరి - తగుగలగుట్ చేత నిబడమన ద్యషటపరుషుల మనస్స నకు 

అధీనమ యుండుట్ వలన 

పశా ంతేః- అస్థటిటవారు పరుల యంద్య ర్ంబ్ధ్యనేవ షణమునే చేయుద్యరు.   

వయమ్- మేము 

నేః స్థక్షిభూత- మాకు స్థక్షీభూతుడైన  

నాథే- స్థ భార్ంగనాథుని యంద్య  ఇహ్- దోషపర్థమర్శ  చేయు జన్మల విషయమున  

ముధ్య- వా ర్మాుగా   నర్మ హేలామ్- పరిహ్నసా వచనమునకు కూడ 
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న కుర్మ హే- పలుకము. 

156 అధికర్ణములు కల్గనదియూ స్ఫ ట్మన దివ క, అధ్యా య, పాద, పేటికారూపమన విభ్యగమున్మ 

పందినదైన ఈ బ్రహ్మ కాండము నంద్య మా చే ఈ బ్గంథమున బ్పతిపాదితమన అర్సాందోహ్మున్మ 

బ్పామాణికులైన సజని్మలు  

అన్మకూలమనదని భ్యవించెదరు గాక! ఎల్వలడల ఆక్షేపణమునే చేయుర, ద్యని వలననే 

సంతుషుట లయెా డు అలర మతులతో మాకు పని లేద్య. ఈ జగతోు బ్తిగుణాతమ కమనదగుట్చే, సతోవ , 

ర్జసమోస్స లనెడు ఆ బ్తిగుణముల పర్సర ర్ నా్మ నాధికా తానిబడమన మనస్స నకు అధీనమన 

ద్యర్ని్మలతో న్మండుట్ వలన, 

అటిటవారు పరుల యంద్య ర్ంబ్ధ్యనేవ షణమునే చేయుద్యరు.  మేము 

మాకు స్థక్షీభూతుడైన  

స్థ భార్ంగనాథునితో ఇట్లల దోషపర్థమర్శ  చేయు జన్మల విషయమున వా ర్మాుగా  

పరిహ్నసా వచనములన్మ కూడ 

పలుకము. అనగా అటిట వారిని మేము సర్కుగొనమని భ్యవము. 

ఈ స్థశోలకమున స్థ భామాన్ వేద్యంతదేశ్చకులు తాము భగవదివ షయమునాక్షేపింర వారి గురించి ఏమియూ 

పలుకమని సూచించి, ఈ లోకమున కొందరు తమ తమ ర్జ్య, తమోగుణాద్యల నా్మ నాధికా తల 

కార్ణమున ఈ "అధికర్ణస్థర్థవళో" బ్గంథమున గుణములన్మ చూచినన్మ, చూడకునన న్మ వారి 

గురించి తాము ఎటిట మనోవికార్మున్మ  పందమని తెల్య జేయురనాన రు. వారి వారి 

బుదధా న్మస్థర్ముగా వారు దూషణాబ్పవృతితోో బ్పవరింోరట్ వలన వారిక్త తాము చెపర నదేమియు 

లేద్య. కేవలము భగవబ్తర స్థదమునే పరుషర్మాని విశవ స్థంర తాము ఎవవ రినీ దూషింప 

బ్పయతిన ంచమని స్థ భామాన్ దేశ్చకులు ఈ స్థశోలకమున వకార ణింరరనాన రు. 

559. విశవ ం బ్దవాా ది భేద్దివ శదమభిహితం తతివ ముకిాకలాే 

559. విశవ ం బ్దవాా ది భేద్దివ శదమభిహితం తతివ ముకిాకలాే 

వా్య ఢం శారీర్కసా  తివ హ్ దృఢ ఘటితం రూపమాపాదచూడమ్| 

త మా దామ బ్రు తాబేధః అమృతమిహ్ సముద్వ ంత మబ్శాంతరదధ 

బ్శద్్ధర్నాో నా హ్సబి్పదమిద ముభయం ధ్యర్ా  మాచ్ఛర్ా వదిు ః|| 

ఈ "అధికర్ణ స్థర్థవళి"ని మరియు "తతోవ ముకోాకలాపము"న్మ(" తతోవ ముకోాకలాపము" అన్మనది 

స్థ భామాన్ వేద్యంత దేశ్చక బ్పణీతమన అతాు తమోమన వేరొక  శాత్రసబో్గంథము. అదియున్మ ఇటేల 

బ్సగ ధర్థవృతభోరితమన బ్పరంధ్ము.) ఆచారా్ ముఖ్ముగా అధికరించి పరిీల్ంచవల్వనని స్థ భామాన్ 

దేశ్చకులు తెల్య జేయురనాన రు. 
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తతోవ ముకోాకలాపే-  "తతోవ ముకోాకలాపమన్మ బ్గంథమునంద్య  

విశవ ం- సమసమోన తతోవ మున్మ 

బ్దవాా ది భేద్యత్- బ్దవా ము, అబ్దవా ము అని విభజంచి వాటి ఆంతరికమన విభ్యగములన్మ 

ఉపపాదించి, తతదోివ వర్ములు విశదమభిహితం- విసో్థర్ముగన్మ మరియు సమబ్గముగన్మ 

నిరూపించరడినవి.  

ఇహ్ తు- ఈ "అధికర్ణస్థర్థవళీ" యన్మ ఈ బ్గంథమున 

శారీర్కసా - విశావ ంతరా్థ మి అయిన పర్మాతమ న్మ ఉదాేశ్చంచి స్థ భావేదవాా సవిర్చితమన 

"శారీర్కశాత్రసమోు" అన్మ నామమునన  వేద్యంతశాత్రసమోు య్మకర  

రూపమ్- అధా్య య, పాద, పేటికా, అధికర్ణాద్యల సవ రూపము  

ఆపాదచూడమ్- ఆదా ంతమున్మ అనగా "అథాతో బ్రహ్మ జజాాస్థ" అని ఆర్ంభమ "అనావృతిశోశ బా్దత్ 

అనావృతిశోశ బా్దత్" అన్మ చివరి సూబ్తము వర్కు సమబ్గముగా 

దృఢఘటితమ్- దృఢముగా  

వా్య ఢమ్-బ్దగుగా బ్పతిపాదింప రడినది.  

తస్థమ త్- అంద్యవలన 

అస్థమ బ్రు తాబేధేః- మా చేత మా ఆచారుా లైన వాదిహ్ంస్థబుద్యచారుా ల ద్యవ ర్థ చేయరడిన ఉపదేశ 

రూపమన బ్ుతిస్థగర్ము న్మండి 

సముద్యవ ంతమ్- బ్పవహించిన 

అమృతమివ- అమృతధ్యర్ వల్వ 

అనాో నా హ్సబో్పదమ్- రెండు హ్సమోుల వల్వ అనాో నా  స్థపేక్ష్మన  

ఇదముభయం- "తతోవ ముకోాకలాపము" మరియు "అధికర్ణస్థర్థవళీ" అన్మ ఈ రెండు 

బ్గంథములున్మ  

ఆబ్శాంత రదధ బ్శదేధేః- ఎలలపర డు అవిచిు నన మన బ్శదధ కల్గన జజాాస్వుల చేత 

 ఆచారా్ వదాి ేః- సద్యచారుా ల ద్యవ ర్థ 

ధ్యరా్ మ్- అధా్ యనమూలకముగా బ్గహించరడి మనస్స నంద్య దృఢముగా ధ్యర్ణ 

చేయరడవల్వన్మ. 

"అధికర్ణస్థర్థవళి" అన్మ ఈ బ్గంథము బ్రహ్మ సూబ్తములకు భ్యషా  బ్గంథముగా 

భగవదా్య షా కారులు కటాక్షించిన స్థ భాభ్యషా మునన్మసరించి అందల్ అధికర్ణముల స్థర్థంశము 
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స్థశోలకరూపమున అందించరడినది. ఇందల్ విషయములన్మ బ్గహింరట్కు వివిధ్ములైన "బ్పాథమిక 

విషయము"లన్మ తెల్స్థకొన్మట్కు స్థ భామాన్ దేశ్చకులు  "తతోవ ముకోాకలాపము" అన్మ బ్గంథమున్మ 

అన్మబ్గహించిరి. ఈ  "తతోవ ముకోాకలాపమ"న్మ బ్గంథమునంద్య సమసమోన తతోవ మున్మ బ్దవా ము, 

అబ్దవా ము అని విభజంచి వాటి ఆంతరికమన విభ్యగములన్మ ఉపపాదించి, తతదోివ వర్ములు 

విస్థసో్థర్ముగన్మ మరియు సమబ్గముగన్మ నిరూపించరడినవి. ఈ "అధికర్ణస్థర్థవళీ" యన్మ ఈ 

బ్గంథమున విశావ ంతరా్థ మి అయిన పర్మాతమ న్మ ఉదాేశ్చంచి స్థ భావేదవాా సవిర్చితమన 

"శారీర్కశాత్రసమోు" అన్మ నామమునన  వేద్యంతశాత్రసమోు య్మకర  అధ్యా య, పాద, పేటికా, 

అధికర్ణాద్యల సవ రూపము ఆదా ంతమున్మ అనగా "అథాతో బ్రహ్మ జజాాస్థ" అని ఆర్ంభమ 

"అనావృతిశోశ బా్దత్ అనావృతిశోశ బా్దత్" అన్మ చివరి సూబ్తము వర్కు సమబ్గముగా 

దృఢముగా బ్దగుగా బ్పతిపాదింప రడినది. అంద్యవలన 

మా చేత మా ఆచారుా లైన వాదిహ్ంస్థబుద్యచారుా ల ద్యవ ర్థ చేయరడిన ఉపదేశ రూపమన 

బ్ుతిస్థగర్ము న్మండి బ్పవహించిన అమృతధ్యర్ వల్వ  

 కర్చాలనము చేయు హ్సమోుల వల్వ అనాో నా  స్థపేక్ష్మన  "తతోవ ముకోాకలాపము" మరియు 

"అధికర్ణస్థర్థవళీ" అన్మ ఈ రెండు బ్గంథములున్మ  ఎలలపర డు అవిచిు నన మన బ్శదధ కల్గన 

జజాాస్వుల చేత, 

 సద్యచారుా లన్మ ద్యవ ర్థ 

 అధా్ యనమూలకముగా బ్గహించరడి మనస్స నంద్య దృఢముగా ధ్యర్ణ చేయరడవల్వన్మ. 

560. ఇతాం శారీర్కోే ిపథి సముపనతాః బ్సగ ధర్థః బ్శదధధ్యనం  

560. ఇతాం శారీర్కోే ిపథి సముపనతాః బ్సగ ధర్థః బ్శదధధ్యనం  

పార్ణ మాయాపయోధ్యః బ్పహితమభి ముఖః సూరిభిః ుదధభావైః| 

బ్రహామ లంకార్ కల్ర ః రహుభిరుపనిషత్ సూబ్త తాతర ర్ా శిల్ర ః 

ద్దవార్హతావ య దివాా పు ర్స ఇవ పరిషర ృతా  సంభావయంతి|| 

ఇతంా- ఈ విధ్ముగా 

 శారీర్కోకే ో పథి- శారీర్క శాత్రసమోున చెపర రడిన పర్సర ర్ సంగతమన అధికర్ణార్మాుల 

పర్ంపర్థమార్గమున  సముపనతాేః- సంబ్పాపమోన  బ్సగ ధర్థేః- బ్సగ ధర్థవృతమోులలో న్మనన  స్థశోలకములు  

మాయపయోధ్యేః పార్గ బ్పహితమ్- బ్పకృతి యన్మ స్థగర్మునకావల తీర్మున న్మనన  విలక్ష్ణమన, 

ుదధసతోవ మయమన దేశవిశేషమున వచిి  చేరినవాడున్మ 

బ్శదధధ్యనం అభిముఖేః సూరిభిేః ుదధభ్యవైేః- కృపావిశేషము చేత బ్పాపమోన నిర్మ లమన హ్ృదయము 

కల్గన ఆచారుా ల చేత చేరి్ రడిననవాడున్మ అయిన బ్శద్యధయుకోుడైన అధికారిని 
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దేవార్హతావ య- పర్వాస్దేవుని పాద్యర్విందముల కైంకరా్ ము సమరిర ంరట్కు అరుహడగుట్కు 

బ్రహ్నమ లంకార్ కలైర ేః- బ్రహ్నమ లంకార్మునకు సమానమన   

రహ్యభిేః- రహ్యవిధ్మన 

ఉపనిషత్ సూబ్త తాతర రా్ శ్చలైర ేః- వేద్యంత సూబ్తముల అభిబ్పాయమున్మ బ్పకాశము పర్ర 

విధ్మన ఆభర్ణములచే  

దివాా పస ర్స ఇవ- బ్రహ్మ జాానిని ౌర్వింరట్కు పర్వాస్దేవునిచే పంపరడిన అపస ర్త్రసీలోు 

ముముక్షువైన బ్రహ్మ వితోున్మ ఎట్లల ౌర్వింతుర్గ అటేల  పరిషర ృతా - అలంకరించి  సంభ్యవయంతి- 

ౌర్వించెదము. 

ఈ స్థశోలకమున ఆచారుా లు ఇట్లల బ్సగ ధర్థ వృతఛోందస్స న న్మనన  ఐద్య వందల స్థశోలకములకు, 

ముముక్షువునకు బ్రహ్నమ లంకార్ము చేయుట్కు విర్జానదితీర్మునకు పర్మాతమ చే పంపరడినటిట 

అపస ర్ త్రసీలోతో స్థమా మున్మ బ్పతిపాదింరరనాన రు. బ్పకృతి మండలమున్మ ద్యటి విర్జానదిని 

చేరిన బ్రహోమ పాసకునిక్త శతం మాలా హ్సో్థేః" అని చెపర రడినట్లల 500 అపస ర్ త్రసీలోు 

బ్రహ్నమ లంకార్మున్మ చేస్థ ౌర్వింరనట్లల ఈ 500 స్థశోలకములు స్థక్షాతా గవబ్తర రితములై, ముక ో

పరుషౌర్వార్బా్పణీతములై అధికర్ణార్పార్ంపర్థమార్గమున బ్పవృతమోనవి  అని భ్యవము. సజని 

స్థశాలఘనీయమగునట్లల ఈ అధికర్ణముల అర్వాిశేషనిరూపణము చేయరడినది. 

ఈ విధ్ముగా 

 శారీర్క శాత్రసమోున చెపర రడిన పర్సర ర్ సంగతమన అధికర్ణార్మాుల పర్ంపర్థమార్గమున  

సంబ్పాపమోన బ్సగ ధర్థవృతమోులలో న్మనన  స్థశోలకములు బ్పకృతి యన్మ స్థగర్మునకావల తీర్మున 

న్మనన  విలక్ష్ణమన, ుదధసతోవ మయమన దేశవిశేషమున వచిి  చేరినవాడున్మ, కృపావిశేషము చేత 

బ్పాపమోన నిర్మ లమన హ్ృదయము కల్గన ఆచారుా ల చేత చేరి్ రడిననవాడున్మ అయిన 

బ్శద్యధయుకోుడైన అధికారిని పర్వాస్దేవుని పాద్యర్విందముల కైంకరా్ ము సమరిర ంరట్కు 

అరుహడగుట్కు బ్రహ్నమ లంకార్మునకు సమానమన రహ్యవిధ్మన వేద్యంత సూబ్తముల 

అభిబ్పాయమున్మ బ్పకాశ పర్ర విధ్మున ఆభర్ణములచే బ్రహ్మ జాానిని ౌర్వింరట్కు 

పర్వాస్దేవునిచే పంపరడిన అపస ర్త్రసీలోు ముముక్షువైన బ్రహ్మ జాానిని ఎట్లల ౌర్వింతుర్గ అటేల 

అలంకరించి ౌర్వించెదము. 

561. బ్పజా్ఞధ్మిమ లలమల్లలపరిమళమిలిత బ్పాజసా్త్వా సముదా  

561. బ్పజా్ఞధ్మిమ లలమల్లలపరిమళమిలిత బ్పాజసా్త్వా సముదా  

రు ద్ధ లోకోజవ లం మాం బ్ుతిపరిషద్యపాాం సౌభాగా వదిు ః| 

పదా ర్ణతైః సవ హ్ృదా ః బ్పణవమపిమవతార ంచజనా  బ్కమేణ 

ావ ధ్యమ తం ర్ంగనాథః సవ యమితి ముఖ్రీకృతా  సంమోదససమ || 
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ర్ంగనాథేః- స్థ భార్ంగనాథుడు బ్పజాాధ్మిమ లలమల్లలపరిమళమిల్త- బ్పజ ాయన్మ అతా ంత బ్శేష ాఅయిన 

మహిళ కేశపాశమున అలంకృతమన మల్లకాబ్పసూనపరిమళభరితమన 

బ్పాజసా్వవా సముదా  

రు ద్యధ లోకోజవ లం- తతోవ జాానాతిశయముచే సంస్థదధమన, దిగంతవాా పయోశోవిర్థజతులై, బ్పాజులాైన  

ఆచారుా లన్మ స్వవింరట్ వలన కల్గన ుదధతతోవ జాానబ్పకాశోజివ ల్తమన అనగా, గొపర  

ఆచారా్థ న్మబ్గహ్ముచే స్ఫ రితమన సద్యగణములన్మ కల్గన బ్పణవమపిమవతార ంచజనా  బ్కమేణ- 

బ్పణవనాదముతో భ్యస్థంర పాంచజనా ప కైవడిని 

స్థవ ధ్యమ తం- ద్యని వలననే(ఆ పాంచజనా ము వల్వ) బ్పవరింోరనటిట  

మామ్- సవ యముగా అశకోుడనైన నన్మన  

బ్ుతిపరిషద్యపసా్థమ్ సౌభ్యగా వదాి ేః- బ్ుతిపరిషతోునకు అలంకార్రూపమన సౌభ్యగా ము 

కల్గంరనదియూ,  సవ హ్ృదైా ేః- తన మనస్స నకు ఆనందమున్మ కల్గంరనటిట 

ఏతైేః పదైా ేః- ర్మా మున్మ, స్థశాలఘా మున్మ నైన శ్చల్లో విసమ యము కల్గంరనటిట ఈ స్థశోలకములతో  

సవ యమ్- స్థక్షాతోుగా తానే(స్థ భార్ంగనాథుడే) 

ఇతి- పైన చెపర రడిన విధ్ముగా   

ముఖ్రీకృతా - ఘోషింరనట్లల చేస్థ   

సంమోదతసమ - మహ్ననందమునంద్యన్మ. 

స్థ భామనాన ర్థయణుని పాంచజనా ము ఆయన సంకలర ముచే, ఆయన పూరింరట్ వలన 

ఘోషింరన్మ. ఇచి ట్ కూడ ఆయన సంకలర ము చేతనే, ఆయన పూరింరట్ వలననే ఈ 

"అధికర్ణస్థర్థవళీ" బ్గంథశోలకములు బ్పణీతములైనవి.  

ఆ పాంచజనా ము వల్వ ఈ బ్గంథమున్మ శోభ్యయమానమ బ్ుతి పరిషతోునకు 

సౌభ్యగా ద్యయకమనది.పాంచజనా ము బ్ుతి మూలకమన బ్పణవనాదమున్మ ఘోషింరనట్లల ఈ 

"అధికర్ణస్థర్థవళి" కూడ బ్ుతిమూలకములనే తెలుర న్మ.పాంచజనా నాదము వల్వనే 

"అధికర్ణస్థర్థవళి" యు పర్మాతమ  య్మకర  అస్థతోవ మున్మ,  తదైశవ రా్ , విభూతులన్మ నిర్థధ రింరన్మ. 

ఆ పాంచజనా  ఘోష వల్వనే, ఈ బ్గంథమున్మ ఆ పర్మాతమ కు ఆనందము కలుగ జేయున్మ. ద్యని 

వల్వనే నిదియున్మ శబ్తుపక్ష్ములన్మ భయవిబ్భ్యంతులన్మ జేస్థ పార్బ్దోల్, భగవద్యబ్శ్చతులకు 

సనామ ర్ గము చూపి అంద్య నడిపింరన్మ. ఇటిట  

"అధికర్ణస్థర్థవళీ" బ్గంథము తతోవ జాానాతిశయముచే, సంస్థదధమన దిగంతవాా పయోశోవిర్థజతులై, 

బ్పాజులాైన ఆచారుా లన్మ స్వవింరట్ వలన కల్గన ుదధతతోవ జాానబ్పకాశోజివ ల్తమ ఆచారా్థ న్మబ్గహ్మక 

బ్పణీతమనదని స్థ భామాన్ దేశ్చకులు ఈ స్థశోలకమున ఆవిషర రింరరనాన రు. 
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562. పార్థశరా్ ేః బ్పభూతాద్యపనిషదమృతోదనవ తేః స్థర్భూతమ్ 

నిర్మ థాా దత ోసూత్రతైేః అవితథనిగమాచారా్ నామా మునీంబ్దేః| 

యతనోిన షర ృషటమితంా యతిపతిహ్ృదయరూఢమారూఢతార్్ా ేః 

తదవ కోా వాజవత్రకేోః సహ్ మమ గురుభిేః వాదిహ్ంస్థబువాహ్మేః|| 

అవితథ నిగమాచారా్  నామా- తమకు చెందిన "వేద్యంతాచారా్ " అన్మ నామము వల్వ స్థర్కామన  

నామమున్మ గల 

పార్థశరా్ ేః- పర్థశర్పబ్తులైన 

మునీంబ్దేః- తతోావ ర్మాున్మ మననము చేయు మహ్రిుల యంద్య ముఖుా లైన వేదవాా స్లు  

బ్పభూతాత్- అతా ంత మహ్తరో్మన ఉపనిషదమృతోదనవ తేః- ఉపనిషతాస గర్మున్మ  

నిర్మ థా - బ్దగుగా మథనము చేస్థ అనగా పనేః పనేః విచార్ము సల్పి  

సూత్రతైేః- బ్రహ్మ సూబ్తములలో 

స్థర్భూతమ్- స్థర్తమమన అర్మాున్మ  

ఆదత-ో సంబ్గహించి అందించిరి. 

యతనోిన షర ృషటమితంా యతిపతిహ్ృదయరూఢమ్- ఆ బ్రహ్మ సూబ్తములకు భ్యషా గంథమున్మ 

బ్పస్థదించిన స్థ భాభ్యషా కారులైన భగవబ్ద్యమాన్మజుల హ్ృదయమున స్థసా్థపితమనటిటదియు 

ఇతమా్- అట్లల ఈ బ్గంథమున చెపర రడినటిటదియు 

తనిన షర ృషటం యత్- అటిట బ్రహ్మ సూబ్తముల తాతర రా్ మున్మ నిషర రింిచి అన్మబ్గహించిన 

భ్యవార్మాులన్మ   

తదవ కోా- బ్గంథరూపమున నందించిన బ్గంథకర్లోు  

మమ గురుభిేః వాదిహ్ంస్థబువాహ్మేః సహ్ ఆరూఢతార్్ా ేః వాజవత్రకేోః- మా ఆచారాు లైన స్థ భామాన్ 

వాదిహ్ంస్థంబువాహ్నచారుా లున్మ మరియు స్థ భాహ్యవదన రూపి అయిన స్థ భామనాన ర్థయణుడున్మ 

తపర  నేన్మ కాద్య. 

స్థ భామాన్ వేద్యంతదేశ్చకులు ఈ స్థశోలకమున, ఈ "అధికర్ణస్థర్థవళీ బ్గంథము" తమ ఆచారుా లైన 

స్థ భామద్యవ దిహ్ంస్థంబువాహ్నచారుా లతో కూడిన హ్యవదనరూపి అయిన స్థ భామనాన ర్థయణబ్పణీతము 

తపర  తతర ర్ ోతాన్మ కాదని అతా ంత వినయీలుర నివేదింరరనాన రు. 

తమకు చెందిన "వేద్యంతాచారా్ " అన్మ నామము వల్వ స్థర్కామన  నామమున్మ గల 

పర్థశర్పబ్తులైన 
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మహ్రిులలో ముఖుా లైన వేదవాా స్లు  

అతా ంత మహ్తరో్మన ఉపనిషతాస గర్మున్మ  

బ్దగుగా మథనము చేస్థ అనగా పనేః పనేః విచార్ము సల్పి  

బ్రహ్మ సూబ్తములలో 

స్థర్తమమన అర్మాున్మ  

సంబ్గహించి అందించిరి. (భగవబ్ద్యమాన్మజులు స్థ భాభ్యషా  మంగళశోలకములలో రెండవ స్థశోలకమన 

"పార్థశరా్ వచస్స ధ్యమ్ ఉపనిషదా్యగాధబధమధాో దధృతామ్...." అని స్థశోలకమున ఈ విషయమే కటాక్షించి 

యునాన రు) 

ఆ బ్రహ్మ సూబ్తములకు భ్యషా బ్గంథమున్మ బ్పస్థదించిన స్థ భాభ్యషా కారులైన భగవబ్ద్యమాన్మజుల 

హ్ృదయమున స్థసా్థపితమనటిటదియు, అట్లల ఈ బ్గంథమున చెపర రడినటిటదియు 

నైన బ్రహ్మ సూబ్తముల తాతర రా్ మున్మ నిషర రింిచి అన్మబ్గహించి బ్గంథరూపమున నందించిన 

బ్గంథకర్లోు మా ఆచారాు లైన స్థ భామాన్ వాదిహ్ంస్థంబువాహ్నచారాు లున్మ మరియు స్థ భాహ్యవదన 

రూపి అయిన స్థ భామనాన ర్థయణుడున్మ తపర  నేన్మ కాద్య. 

కవితారిర క స్థంహ్నయ కలాా ణగుణ శాల్నే| 

స్థ భామత వేంకటేశాయ వేద్యంతగుర్వే నమేః|| 

 

 

"అధికర్ణార్థవళి" ఆంబ్ధ్యన్మవాదము సంపూర్మేు 

 

బ్శీభాషా , అధికర్ణార్థవళీ బ్గంథములంద్య ద్వ బ్తింశత్(32) 

బ్రహ్మ విదా ల బ్పతిపాదనానిరూపణము 

 

1. సదివ దా్ -  

 

బ్ుతివాకా ము --"సదేవ సోమా  ఇదమబ్గ ఆసీత్"- ఛందోగా్య పనిషత్(6-2-1) 
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స్థ భాభ్యషా ము- ఈక్ష్తా ధికర్ణము(1-1-5) 

 

అధికర్ణస్థర్థవళి- " ౌణ్యక్షా స్థహ్చరా్థ త్ ....ఇతాా ది మూడు స్థశోలకములు 

 

2. ఆనందవిదా్ - 

 

 బ్ుతివాకా ము-"బ్రహ్మ విద్య నో తి పర్మ్..." అన్మ తైతిరోీయోపనిషద్యవ కా ము.(2-1-1) 

 

స్థ భాభ్యషా ము- ఆనందమయధికర్ణము(1-1-6) 

 

అధికర్ణస్థర్థవళి- "ముఖ్యా క్షాయదా భీషట ..." ఇతాా ది 4 స్థశోలకములు 

 

3. అంతర్థదితా  విదా్ -  

 

బ్ుతివాకా ము -"య ఏషోంsతర్థదితా  హిర్ణమ యేః పరుషేః ..." - ఛందోగా్య పనిషత్(1-6-6) 

 

స్థ భాభ్యషా ము- అంతర్ధికర్ణము(1-1-7) 

 

అధికర్ణస్థర్థవళి "భూయిషానంత పణాో పచయ..." ఇతాా ది మూడు స్థశోలకములు.  

 

4. ఆకాశవిదా్ - 

 

బ్ుతివాకా ము- "సర్థవ ణి హ్వా ఇమాని భూతాని.." -ఛందోగా్య పనిషత్(1-9-1) 

 

స్థ భాభ్యషా ము- ఆకాశాధికర్ణము(1-1-8) 
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అధికర్ణస్థర్థవళి- "అబ్తా శాశసోవ శేషేః..." అన్మ స్థశోలకము. 

 

5. బ్పాణవిదా్ -  

 

బ్ుతివాకా ము- "సర్థవ ణి హ్వా ఇమాని భూతాని బ్పాణమేవ" ఛందోగా్య పనిషత్(1-11-4) 

 

స్థ భాభ్యషా ము- బ్పాణాధికర్ణము(1-1-9) 

 

అధికర్ణస్థర్థవళి- "బ్పాణాయతంో...." ఇతాా ది 3 స్థశోలకములు 

 

6. గాయబ్తి జా్య తిరివ దా్ -  

 

బ్ుతివాకా ము- "అథ యదతేః పర్గదేవో జా్య తిేః.." - ఛందోగా్య పనిషత్(3-13-7) 

 

స్థ భాభ్యషా ము- జా్య తిర్ధికర్ణము(1-1-10) 

 

అధికర్ణస్థర్థవళి- "బ్పాణాయతంో హి.." స్థశోలకము 

 

7. ఇంబ్దబ్పాణవిద్ా - 

 

"బ్పతర్నాో హ్ వై దైవోద్యస్థేః..." అన్మ కౌషీతకీ ఉపనిషద్యవ కా ము(2) 

 

స్థ భాభ్యషా ము- ఇంబ్దబ్పాణాధికర్ణము(1-1-11) 
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అధికర్ణస్థర్థవళి- "విదా్య బ్పాతర్నాీ స్థ..." స్థశోలకము. 

 

8. శాండిలా విదా్ - 

 

బ్ుతివాకా ము- "సర్వ మ్ ఖ్ల్వ దం బ్రహ్మ ..." ఛందోగా్య పనిషత్(3-14-1) 

 

స్థ భాభ్యషా ము- "సర్వ  బ్పస్థదధా ధికర్ణము(1-2-1) 

 

అధికర్ణస్థర్థవళి- " యసా  బ్పాణశశ రీర్ం..." ఇతాా ది 3 స్థశోలకములు 

 

9. అతివిదా్ - 

 

బ్ుతి వాకా ము- "యసా  బ్రహ్మ  చ క్ష్బ్తం చ..." కమవల్ల (1-2-25) 

 

స్థ భాభ్యషా ము- అత్రతధోికర్ణము(1-2-2) 

 

"అధికర్ణస్థర్థవళి"- అతోా ఖ్లోవ దనాదేేః..." ఇతాా ది 2 స్థశోలకములు 

 

10. ఉపకోసల విదా్ - 

 

బ్ుతివాకా ము- "య ఏషోsక్షిణి పరుషో దృశా త..." ఛందోగా్య పనిషత్(4-15-1) 

 

స్థ భాభ్యషా ము- అంతర్థధికర్ణము(1-2-3) 

 

అధికర్ణస్థర్థవళి- "య దవ ృతోాదేేః" ఇతాా ది 3 స్థశోలకములు 
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11. అంతరా్థ మివిదా్ - 

 

బ్ుతివాకా ము- "నానాో sతోsస్థస్థ ోబ్దషట ...రృహ్ద్యర్ణా కమ(5-7-27) 

 

స్థ భాభ్యషా ము- " అంతరా్థ మా ధికర్ణము(1-2-4) 

 

అధికర్ణస్థర్థవళి- "అంతరా్థ మీ స జీవేః...ఇతాా ది 2 స్థశోలకములు 

 

12. అక్షర్పర్విద్ా - 

 

బ్ుతివాకా ము- " యతదోబ్దేశా మబ్గాహా్ మ్..." ముండకోపనిషద్యవ కా ము(1-1-5,6) 

 

స్థ భాభ్యషా ము- "అదృశా తావ దిగుణకాధికర్ణము" (1-2-5) 

 

అధికర్ణస్థర్థవళి" దృశా తావ దేరిన షేధ్ేః..." స్థశోలకము. 

 

13. వైశావ నర్విదా్ -  

 

బ్ుతివాకా ము- "స ఏషోsగ్నన  వైశావ నర్ేః..." బ్పశోన పనిషత్(1-7) 

 

స్థ భాభ్యషా ము- వైశావ నర్థధికర్ణము(1-2-6) 

 

అధికర్ణస్థర్థవళి- "సవ ర్గలకాదితా  ..." ఇతాా ది 2 స్థశోలకములు 
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14. భూమవిదా్ - 

 

బ్ుతివాకా ము- "యబ్తనానా తర శా తి నానా త్ బ్ుణోతి.." ఛందోగా్య పనిషత్(7-23-1) 

 

స్థ భాభ్యషా ము- భూమాధికర్ణము(1-3-2) 

 

అధికర్ణస్థర్థవళి- "ఆతమ జాానాభిలాషత్..." ఇతాా ది 4 స్థశోలకములు 

 

15. గార్గా క్షర్విదా్ -  

 

బ్ుతివాకా ము- "ఏతదక్ష్ర్ం గారిగ..." రృహ్ద్యర్ణా కోపనిషత్ (5-8-11) 

 

స్థ భాభ్యషా ము- అక్ష్ర్థధికర్ణము (1-3-3) 

 

అధికర్ణస్థర్థవళి- "బ్పఖాా తాకాశపూర్వ ..." స్థశోలకము. 

 

16. బ్పణవోపాసా  పర్మపురుష విదా్ - 

 

బ్ుతివాకా ము- "యేః పనర్గతం బ్తిమాబ్తణోమితా నేనైవాక్ష్ర్గణ..." బ్పశోన పనిషత్(5-5) 

 

స్థ భాభ్యషా ము- ఈక్ష్తికర్థమ ధికర్ణము(1-3-4) 

 

అధికర్ణస్థర్థవళి- "లక్షీమ భూతోsయమేకేః..." ఇతాా ది 2 స్థశోలకములు 
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17. దహ్ర్విదా్ - 

 

బ్ుతివాకా ము- "అధ్యదిదమస్థమ న్ బ్రహ్మ పర్గ దహ్ర్ం పండరీకమ్..." ఛందోగా్య పనిషత్(8-1-1) 

 

స్థ భాభ్యషా ము- "దహ్ర్థధికర్ణము" (1-3-5) 

 

అధికర్ణస్థర్థవళి- "దబ్హ్ం హ్ృతుర ండరీకే..." ఇతాా ది 5 స్థశోలకములు 

 

18. అంగుష ాబ్పమితవిదా్ -  

 

బ్ుతివాకా ము- "అంగుష ామాబ్తేః పరుషో మధా్  ఆతమ నిషతాి" కమవల్ల(2-4-12, 13, 2-6-17) 

 

స్థ భాభ్యషా ము- "బ్పమితాధికర్ణము" (1-3-6) 

 

అధికర్ణము- "బ్పాణ్యశోంsగుష ామాబ్తేః..." ఇతాా ది 2 స్థశోలకములు 

 

19. ద్దవోపాసా  జా్య తిరివ దా్ - 

 

బ్ుతి వాకా ము- "తం దేవాజా్య తిషం జా్య తిేః..."- రృహ్ద్యర్ణా కోపనిషత్(6-4-14) 

 

స్థ భాభ్యషా ము- దేవతాధికర్ణము(1-3-7) 

 

అధికర్ణస్థర్థవళి- "శబా్దతామ  లౌక్తకారా్థకృతిేః..." ఇతాా ది 6 స్థశోలకములు 
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20. మధువిదా్ -  

 

బ్ుతివాకా ము- "అసౌవావ ఆదితోా  దేవమధు".. ఛందోగా్య పనిషత్ 

 

స్థ భాభ్యషా ము- మధ్వ ధికర్ణము(1-3-8) 

 

అధికర్ణస్థర్థవళి- " సా్థ దేవం దేవ మాబ్త..."  స్థశోలకము 

 

21. సంవర్గవిదా్ - 

 

"జానబ్ుతిేః క్తల పౌబ్తాయణేః..." ఛందోగా్య పనిషత్(4-2-2) 

 

స్థ భాభ్యషా ము- అపశూబ్ద్యధికర్ణము(1-3-9) 

 

అధికర్ణస్థర్థవళి- "జైమినా్మ కోాపశూబ్ద..." ఇతాా ది 2 స్థశోలకములు 

 

22. అజ్ఞశరీర్క బ్రహ్మ విదా్ - 

 

బ్ుతి వాకా ము- యస్థమ న్ పంచ పంచజనాేః.- రృహ్ద్యర్ణా కోపనిషత్(6-4-17) 

 

స్థ భాభ్యషా ము- "సంఖా్య ప సంబ్గహ్నధికర్ణము(1-4-3) 

 

అధికర్ణస్థర్థవళి- " యస్థమ న్ పంచేతిమాబ్త.. ఇతాా ది 2 స్థశోలకములు 
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23. బ్దలాక్త విదా్ - 

 

బ్ుతివాకా ము-  "కైవ ష ఏతద్యా లాకే పరుషోsయిషట.." రృహ్ద్యర్ణా కోపనిషత్| కౌషీతకీ ఉపనిషత్(4-

35) 

 

స్థ భాభ్యషా ము- "జగతావ చితావ ధికర్ణము" (1-4-5) 

 

అధికర్ణస్థర్థవళి- "యస్యా  తతర ర్మ ...ఇతాా ది 2 స్థశోలకములు 

 

24. మైబ్సయి విదా్ - 

 

బ్ుతివాకా ము- " న వా అర్గ పతుా ేః కామాయ పతిేః బ్పియో భవతి" ..రృహ్ద్యర్ణా కోపనిషత్(6-5-6) 

 

స్థ భాభ్యషా ము- వాకాా నవ యధికర్ణము(1-4-6) 

 

అధికర్ణస్థర్థవళి- "పతాా దీనాం బ్పియతవ మ్.." ఇతాా ది 3 స్థశోలకములు 

25. బ్ద్యహిణ రుబ్ద్ది శరీర్క బ్రహ్మ విద్ా - 

 

బ్ుతివాకా ము- "హిర్ణా గరా్ ేః సమవర్తోాబ్గే..హిర్ణా గరా్  సూకమోు 

 

స్థ భాభ్యషా ము- సర్వ వాా ఖాా నాధికర్ణము(1-4-8) 

 

అధికర్ణస్థర్థవళి- " అబ్గే సంవర్నోమ్.." ఇతాా ది స్థశోలకదవ యము 

 

26. పంచ్ఛగ్నయ విదా్ - 
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బ్ుతివాకా ము- "వేత ాయథా పంచమాా  మాహ్యతావాపేః పరుషవచసో భవంతి".. ఛందోగా్య పనిషత్(5-

3-3) 

 

స్థ భాభ్యషా ము- తదంతర్ బ్పతిపతోా ధికర్ణము(3-1-1) 

 

అధికర్ణస్థర్థవళి- " దేహ్నదా మ్..." ఇతాా ది 3 స్థశోలకములు. 

 

27. ఆదితా ాా హిర్థయ యక బ్రహ్మ విద్ా - 

and 

28. అక్షిాా హిర్థయ యక బ్రహ్మ విదా్ - 

 

బ్ుతివాకా ము- "తదా తస తా మ సౌ స ఆదితోా  య ఏష ఏతస్థమ న్ మండలే పరుషో యసా్థ యం 

దక్షిణ్యక్షిన్"... రృహ్ద్యర్ణా కోపనిషత్(7-4-1) 

 

స్థ భాభ్యషా ము- " సంరంధ్యధికర్ణము"(3-3-7) 

 

అధికర్ణస్థర్థవళి- "అకా్షా దితాో పలక్షేా .." ఇతాా ది 2 స్థశోలకములు 

 

29. పురుషవిదా్ - 

 

బ్ుతివాకా ము- "తస్యా వం విద్యషేః.." తైతిరోీయోపనిషత్(52) 

 

స్థ భాభ్యషా ము- పరుషవిదా్య ధికర్ణము(3-3-9) 

 

అధికర్ణస్థర్థవళి- "ఆఖాా దైా కాా త్..." ఇతాా ది 3 స్థశోలకములు 
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30. ఈశావాసా విదా్ - 

 

బ్ుతివాకా ము- "కుర్వ నేన వేహ్ కర్థమ ణి...." ఈశావాసాో పనిషత్(2) 

 

స్థ భాభ్యషా ము- "పరుషరా్థధికర్ణము" (3-4-1) 

 

అధికర్ణస్థర్థవళి- "కుర్వ నేన వ.." స్థశోలకము 

 

31. ఉషసికిహ్మళవిదా్ - 

 

బ్ుతివాకా ము- "ఉషస్థరో్ హ చబ్కాయణేః..." రృహ్ద్యర్ణా కోపనిషత్(8-1-14) 

 

స్థ భాభ్యషా ము- సర్థవ నాన న్మమతా ధికర్ణము(3-4-7) 

 

అధికర్ణస్థర్థవళి- ఆహ్నర్సా వా వసా్థ....స్థశోలకము 

 

32. వాా హ్ృతి శరీర్క బ్రహ్మ విదా్ - 

 

బ్ుతివాకా ము- "య ఏష ఏతస్థమ న్ మండలే భూరితి శ్చర్ేః" ...ఛందోగా్య పనిషత్(5-12,13) 

 

స్థ భాభ్యషా ము- శబా్దదిభేద్యధికర్ణము(3-3-24), వికలార ధికర్ణము(3-3-25) 

 

అధికర్ణస్థర్థవళి- "సర్థవ స్బ్రహ్మ వేదా మ్..." ఇతాా ది స్థశోలకములు. 
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పైన పేరొర నరడిన బ్రహ్మ విదా లు కాక, భగవబ్ద్యమాన్మజులు గుహా్ తమమన  "నాా సవిదా " న్మ తమ 

"శర్ణాగతి గదా  యంద్య బ్పస్థదించి యునాన రు. ఈ "నాా సవిదా " కూడ, అధికర్ణస్థర్థవళి యంద్య  

"యద్యవ  శబా్దదిభేద్యత్.."(385) అని బ్పార్ంభమ "రూపాదీనాం విశేషేః.." (387) వర్కు న్మనన  

స్థశోలకములలో ఉపవరిణతమనది.  

 

ఈ విధ్ముగా బ్రహ్మ విదా లనిన యు స్థ భామాన్ వేద్యంతదేశ్చకులు బ్పస్థదించిన అధికర్ణస్థర్థవళి" 

బ్గంథమున సందరా్గ చితముగా బ్పసో్థవించరడినవి. 

ఇటేల "ఓమితా దక్ష్ర్ముదీగథముపాసీత" అని బ్ుతాు కమోన ఉదీగథవిదా  కూడ 

"ఆదితాా దిమతా ధికర్ణము"న "తాదర్థధ ా దాేవతానామ్.." అన్మ స్థశోలకముచే అధికర్ణస్థర్థవళి" యంద్య 

బ్పతిపాదితమనది.  

 

"నామ బ్రహేమ తుా పాసీత" అని చెపర రడిన "నామాది బ్పతీక విదా " కూడ  "నామాది బ్రహ్మ దృష్టట .." 

అన్మ స్థశోలకముచే అధికర్ణస్థర్థవళి" యంద్య బ్పతిపాదితమనది. 

 

అగ్నన ర్హ్సా మున "మనశి్చ తో వాక్తి తేః" అన్మ బ్ుతి యంద్య చెపర రడిన "మనశి్చ తాది విదా " కూడ 

"అంగం పూర్వ ం బ్పసకే ో.." ఇతాా ది స్థశోలకమున "అధికర్ణస్థర్థవళీ" బ్గంథమున  బ్పతిపాదితమనది. 

 

"య ఏష ర్స్థనామ్ ర్సతమేః" అని ఉదీగథ యంద్య "ర్సతమతావ ది దృషిట విదా " అంగావయవ 

రద్యధ ధికర్ణమున అనగా "ఉదీగథాదేేః విశేషే..." అన్మ స్థశోలకమున అధికర్ణస్థర్థవళి యంద్య 

బ్పతిపాదితమనది.  

 

ఇట్లల "అధికర్ణస్థర్థవళీ" బ్గంథమునంద్య సకల బ్రహోమ పాసనావిధ్యనములున్మ 

ఉపపాదించరడినట్లల తెల్యురనన ది. 

ఈ బ్రహ్మ విదా ల విషయమున కొనిన  పామభేద్యలుకలవు. ఒక పామము బ్పకార్ము పై బ్కమము 

ఈయరడినది. 

అడియేన్. 

 

"అధికర్ణార్థవళి- అన్మరంధ్ము "అధికర్ణార్థవళిలో బ్రహ్మమ పాసనముల 

బ్పాివనము" ఇంతటితో ముగ్నసినది. 



168 
 

 

======================= XXXXXXXXXXXXX ========================= 

 


