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అధికరణ సారావళః 

ద్వి తీయాధ్యా యము-తృతీయపాదము।। 

220. సరి ం సాంఖా్య స్తు నితా ం క్షణికమఖిలమప్ా త్త వైభాషికాదా్య  

220. సరి ం సాంఖా్య స్తు నితా ం క్షణికమఖిలమపా్ త్త వైభాషికాద్యా  

నితా్య నితా ం సమసుం జనప్రిప్ఠిత్యం సప్ుభంగం ప్ఠనుః। 

నితా్య నిత్యా  విభజ్యా ఽప్ా భిదధతి విప్రా సా  వైశేషికాద్యా ః 

త్ప్తా్య త్యథ ంసాు న్ నిరునధన్ త్ుతిభిరథవియత్ త్పాణపాదౌ యునక్త ు।। 

అత్త- ఈ జగతుున 

సర్ి మ్- సమసు వస్తు సమూహ్మును 

నితా మ్- ఉతప తిు ర్హితమైనదే యని 
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సంఖా్య ేః- సంఖ్యా లు 

అభిదధతి- అభివా ి ు వాదమును పుర్సా రింరకొని త్ప్తిపాద్వంచెదరు. ఇద్వ సరి్  నితా తి వాదము. 

వైభాషికాద్యా ేః- బౌద్గధల యంద్గ వైభాషికులు మొదలైన వారు  

అఖిలమపి- సమసుమూ  

క్షణికం అభిదధతి- క్షణికమని చెప్పప దరు. ఇద్వ అనితా తి వాదము 

జినమునిప్ఠిామ్- జైనులు 

సర్ుభంగీమ్- సప్ుభంగీనీతిని  

ప్ఠంతేః- ప్ఠించెడువారుగా 

సమసుమ్- సమసు ప్ద్యర్మాులును  

నిాా నితా మ్- త్దవా  మఱియు అవస ారూప్మున నితా తి మును, అనితా తి మును చెప్పప దరు.  

వైశేషికాద్యా ేః- వైశేషికులు మఱియు ్యాయికులు 

నిాా నితా మ్ విభజా్ఞ పి- వస్తువులు, వాటి సమూహ్ములును నితా తి మును పంద్వనట్లలను అట్లల 

అనితా తి మును పంద్వనట్లలను  

వప్రా్ సా - త్ుతి మతమునకు విరోధముగా వేఱు విధముగా విభాగము చేస్త  

అభిదధతి- చెప్పప దరు. ఇద్వ సరి్ నిాా నితా తి  వాదము 

త్ుతాు ాాన్- త్ుతులను అవలంబ్ధంచి తమ సి రూప్మును పంద్వ యునా  ఈ ప్క్షములను  

త్ుతిభిర్భినిరుంధన్- త్ుతిి అభిమతమైన సతురా్ ములచే వాటిని నిరోధింరటకు 

బ్దదరాయణులు 

అథ- అనంతర్ము 

వియత్ పా ణపాదౌ- వియ పా దమునరడు మూడవ పాదమున, త్పాణపాదమనరడు నాలువ 

పాదమునను 

యుని ు- యచింరరనాా రు. 

ఈ శోలకమున శ్రమీాన్ దేశ్చకులు, త్ుతివిరుదధములైన బ్దహా్ మతములెట్లల ఆమోదయగా ములు 

కాజ్ఞలవ్య తెలుపుచూ, ఈ ది్వ తీయాధ్యా యము నందల్ మూడు, నాలుు పాదముల విషయమును 

సంత్గహ్ముగా త్ప్సువింరరనాా రు.  
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ఈ జగతుున సమసు వస్తు సమూహ్మును ఉతప తిు ర్హితమైనదే యని సంఖా్య లు తమ అభవా ి ు 

వాదమును పుర్సా రింరకొని త్ప్తిపాద్వంచెదరు. ఇద్వ సరి్  నితా తి వాదము.  

బౌద్గధల యంద్గ వైభాషికులు మొదలైన వారు  

సమసుమూ  క్షణికమని చెప్పప దరు. ఇద్వ అనితా తి వాదము. 

జైనులు సప్ుభంగీనీతిని త్ప్వచింరవారుగా సమసు ప్ద్యర్మాులును  

త్దవా  మఱియు అవస ారూప్మున నితా తి మును, అనితా తి మును కల్ుయునా ట్లల చెప్పప దరు. 

వైశేషికులు మఱియు ్యాయికులు వస్తువులును వాటి సమూహ్ములును నితా తి మును 

పంద్వనట్లలను అట్లల అనితా తి మును పంద్వనట్లలను త్ుతి మతమునకు విరోధముగా వేఱు 

విధముగా విభాగము చేస్త  

చెప్పప దరు. ఇద్వ సరి్ నిాా నితా తి  వాదము. 

ఇవి యనిా యు త్ుతుల యంద్గ కొంత భాగమును మాత్తము అవలంబ్ధంచి తమ సి రూప్మును 

పంద్వ యునా నూ, త్ుతా భిమతములు కాద్గ.  ఈ ప్క్షములను త్ుతిి అభిమతమైన 

సతురా్ ములచే నిరోధింరటకు బ్దదరాయణులు అనంతర్ము 

వియ పా దమునరడు మూడవ పాదమునను, త్పాణపాదమనరడు నాలువ పాదమునను 

త్ప్తిపాద్వంరరనాా రు. 

।।వియదధికరణము।।2-3-1।। 

।।సూ.।।న వియదత్ుత్యః।।2-3-1।। 

అత్ుతేః- (ఆకాశోతప తిు) త్ుతి యంద్గ వినరడక పోవుట వలన 

వియత్- ఆకాశము 

న- ఉతప నా మైన ప్ద్యర్మాు కాద్గ. 

(ఇద్వ పూరి్ ప్క్షసూత్తము). ఆకాశమునకు ఉతప తిు యునా ట్లల త్ుతులయందెచ్చ టను 

వినరడకపోవుట వలన ఆకాశము ఉతప నా మైన ప్ద్యర్మాు కాద్గ.  

।।సూ. ।।అస్తు త్య।।2-3-2।। 

అస్తు- ఆకాశమునకు ఉతప తిు కలద్గ  

తు- కావున (ఆకాశమునకు ఉతప తిు లేదనుట యుక ుము కాద్గ) 
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ఆకాశమునకు ఉతప తిు కలద్గ కావున ఆకాశమునకు లేదనుట యుక ుము కాద్గ 

।।సూ.।।గౌణా సంభవాచ్చ బా్దచ్చ ।।2-3-3।। 

గౌణి- ఆకాశమునకు ఉతప తిు యుండునని తెలుపు త్ుతి గౌణార్మాు కలద్వ. ఏలనన  

అసంభవాత్- ఆకాశోతప తిు సంభవించ్కపోవుట వలనను  

శబా్దచ్చ - ఆకాశము నితా మైనదని వేరొక త్ుతి చెపుప ట వలనను 

(ఇద్వయును పూరి్ ప్క్ష సూత్తము). ఆకాశమునకు పుటే్లక యుండుట అసంభవమగుటచే అద్వ 

నితా మని వేరొక త్ుతి యంద్గ చెప్ప రడి యుండుటచేత ఆకాశమునకు పుటే్లక కలదని తెలుపు 

త్ుతి గౌణార్మాు కలదని తెల్యదగును. 

।।సూ.।।సాా చ్చచ కసా  త్రహ్మ  శరవాత్।।2-3-4।। 

త్రహ్మ శరవాత్- త్రహ్మ  శరమాునకు వలె  

ఏకసా - సంభూత శరమాునకు ఒకా  ద్యనికే ముఖా్య ర్ ాగౌణార్మాులు యుండును.  

(ఇద్వయును పూరి్ ప్క్ష సూత్తము). సంభూతశరమాు ఒకా ట్ల అయినను, త్రహ్మ శరమాు వలె 

ముఖా్య ర్మాును లేక త్ప్కర్ణమును రటి ేగౌణార్మాును అంగీకరింప్దగి యుండును.  

।।సూ.।। త్ప్తిజా్యఽహానిరవా తిరేకాత్।।2-3-5।। 

 

అవా తిరేకాత్- (వస్తుజ్ఞతమునకును ప్ర్త్రహ్మ మునకును కారా్  కార్ణ భావముండుటను రటి ే

వస్తుజ్ఞతము ప్ర్త్రహ్మ ము నుండి) వేరుగ నుండునద్వ కానంద్గన,  

త్ప్తిజా్ఞఽహానిేః- (“ఏక విజా్ఞన్నన సర్ి  విజా్ఞనమ్” అనగా త్రహ్మ ము తెల్స్తకొనిన సమసుమును 

తెల్స్తకొనినట్లల యగును, “యేనాత్ుతమ్ త్ుతమ్ భవతి” త్రహ్మ  విజా్ఞనముచే సర్ి  విజా్ఞనము 

త్ప్తిజా్ఞతమగురనా ద్వ” ఇాా ద్వగా చెప్ప రడిన) త్ప్తిజా్ఞవాకా ములకు విరోధము లేకుండుట  

(సా త్- సంభవింరను). 

“యేనాత్ుతమ్ త్ుతమ్ భవతి” ఇాా ద్వగా చెప్ప రడిన త్ుతి యంద్గ చెప్ప రడిన వేద్యంతశ్వర్తసు 

త్ప్తిజకాు హాని లేకుండుట అనునద్వ వస్తుజ్ఞతమంతయును త్రహ్మ ము నుండి పుటినేదగుట చేత 

అద్వ త్రహ్మ ము కంటె వేఱు కాదని అంగీకరించినచో స్తద్వధంరను. 

।।సూ.।। యావది్వ కారమ్ త్య విభాగో లోకవత్।। 2-3-7।। 

లోకవత్- లోకమునంద్గ వలె 
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యావది్వ కార్మ్ తు- ఎంతవర్కూ కార్ణతి మో  

విభాగేః- (ఆకాశమునకు) ఉతప తిు 

సంభవతి- సంభవింరను 

ఎంతవర్కూ కారా్ తి ము వాా ప్ుమగుఽ, అంతవర్కు ఆకాశమునకు ఉతప తిు సంభవమగును. 

।।సూ. ।।ఏత్యన మాతరిశి్వ  వాా ఖా్య తః।।2-3-8।। 

ఏతన- ఆకాశమునకు ఉతప తిు కలదనుట చేత  

మాతరిశ్వి - వాయువును 

వాా ఖా్య తేః- పుటినేదని తెలుప్రడినద్వ.  

ఆకాశమునకు ఉతప తిు కలదని తెలుపుట వలన వాయువునకు కూడ ఉతప తిు కలదని తెలప రడెను. 

।।సూ.।।అసంభవస్తు సతోఽనుప్ప్త్యుః।।2-3-9।। 

సతేః తు- ప్ర్త్రహ్మ మునకు మాత్తమే  

అసంభవేః- ఉతప తిు యుండుట సంభవించ్ద్గ. ఏలననగా 

అనుప్ప్తుేః- ప్ర్త్రహ్మ  ఉతప నాు డగుట అసంభవము.  

ప్ర్త్రహ్మ మునకు మాత్తము ఉతప తిు యుండద్గ. ఏలనన, ప్ర్త్రహ్మ కు ఉతప తిు అసంభవము. 

వెనుక ది్వ తీయ పాదమున, సంఖా , యగ, నాా య/ వైశేషిక, బౌదధ, జైన, పాుప్తములను త్ుతి 

విరుదధములైన బ్దహా్ మతములు నిర్స్తంచ్రడినవి. ఇక, ాము ఆదరించి, అనుసరింర 

వేద్యంతమతమున ఇటి ే దోషములు లేవనియూ, ప్ర్త్రహ్మ మే జగాా ర్ణమనియూ, సమసు 

చేతనాచేతన జగతుు తాా రా్ మనియు ఈ అధికర్ణములో విచారించ్రడి 

త్ప్తిపాద్వంచ్రడురనా ద్వ.  

అటిచేో, త్ుతి యంద్గ వినాశము లేనట్లల చెప్ప రడిన ఆకాశము కూడ అటి ే కారా్ వస్తువుగా 

ప్రిగణించ్వలయునా అను సందేహ్మునకు ఈ వియదధికర్ణమున సమాధ్యనము 

అనుత్గహింప్రడురనా ద్వ. 

పూరి్ ప్క్షము-  

1. ఆకాశమునకు ఉతప తిు లేద్గ. కనుక అద్వ కారా్  వస్తువు కాద్గ. ఏలననగా ఆకాశము నిర్వయమైనద్వ. 

నిర్వయవమైన వస్తువునకు (ఆతమ  వలె) వినాశము కలుగద్గ. వినాశము లేకునా  ఉతప తిుయును 

సంభవించ్ద్గ.  
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2. ఛాందోగాో ప్నిషత్ యంద్గ “తద్క్షత రహుసా మ్ త్ప్జ్ఞయేయ” అని ప్ర్త్రహ్మ ము ాను 

అన్నకముగా అగుద్గను అని సృషి ేసంకలప ము చేస్తనట్లల చెప్ప రడిన త్ుతి వాకా ముల యంద్గ అటి ే

ఉతప తిు ఆకాశము నుండి కాక, “తత్ తజోఽసృజత” అని తజస్తస  నుండియే త్పార్ంభించి 

చెప్ప రడినద్వ. కనుక ఆకాశమునకు ఉతప తిు లేనట్లల తెల్యురనా ద్వ.  

3. రృహ్ద్యర్ణా కోప్నిషత్ యంద్గ కూడ “వాయుశచ  అనురిక్షమ్ చ్ ఏతదమృతమ్” అని వాయువు, 

ఆకాశము కూడ వినాశము లేనివి అని చెప్ప రడినద్వ. కనుక, వినాశము లేని ఆకాశమునకు ఉతప తిు 

కూడ ఉండద్గ.  

4. అటెలలన త్యతిుర్వయమునంద్గ “తసమ ద్యి  ఏతసమ ద్యతమ న ఆకాశేః సంభూతేః” (అటి ే ప్ర్మాతమ  

నుండి ఆకాశము సృషింేచ్రడినద్వ) అనియూ, ముండకోప్నిషత్ యంద్గ “ఏతసమ జ్ఞజయత త్పాణేః 

మనేః సరేి ర్తనియాాణి చ్। ఖం వాయుేః జాో తి రాప్ేః ప్ృథివీ విశి సా  ధ్యరిణీ ।।” 

 (ఈ ప్ర్మాతమ  నుండి త్పాణము, మనస్తస , సమసుమైన ఇంత్ద్వయములు, ఆకాశము, వాయువు, అగిా , 

జలము సమసుమును ధరింర భూమి మొదలైనవి అనిా యూ సృజింప్రడినవి) అని కొనిా  

ఉప్నిషద్యి కా ములంద్గ ఆకాశమునకు ఉతప తిు చెప్ప రడినద్వ కద్య యని సంశయించిన, ఇచ్చ ట 

ఈ సంభూత శరమాునకు అర్మాు గౌణముగా ప్రిగణించ్వలెను. కాని అదే ఉప్నిషద్యి కా ముల 

“వాయర్గాి ేః..” అని వాయువు నుండి అగిా  సంభవించినద్వ అనినపుప డు అగాి ి ఉతప తిు 

చెపుప కొనురనాా ము కద్య, ఇట్లల ఒకే వాకా ప్ర్ంప్ర్లో “సంభూత” శరమాునకు ఒక ప్రాా యము 

గౌణముగను, వేఱొక ప్రాా యము ముఖా్య ర్మాుగను ఎట్లల ప్రిగణింరట అను సందేహ్మునకు, ఇటి ే

త్ప్యగములు ఉప్నిషద్యి కా ముల నితర్ సందరా్ ముల గూడ కానప డును కనుక అట్లల 

ప్రిగణింరట యంద్గ దోషము లేదని పూరి్ ప్క్ష సమర్నాము. ఇంద్గలకు ఉద్యహ్ర్ణముగా, 

ముండకోప్నిషత్ యంద్గ “తసమ దేతత్ త్రహ్మ  నామ రూప్మనా మ్ చ్ జ్ఞయత”(ము. 1-1-10) 

అనగా “ఆ ప్ర్మాతమ  నుండి త్రహ్మ మనరడు ఈ మూలత్ప్కృతి నామరూప్ములతో కారా్  

వస్తుజ్ఞతముగా జనిమ ంరరనా ద్వ” అనా  చోట త్రహ్మ  శరమాునకు మూలత్ప్కృతి యనియూ, అదే 

త్ప్కర్ణమున “తప్స చీయత త్రహ్మ ”(ము. 1-1-9) అనగా “త్రహ్మ ము సంకలప ముతో కూడినద్నద్వ” 

అను చోట త్రహ్మ  శరమాునకు ప్ర్త్రహ్మ మనియూ త్ప్యగింప్రడినద్వ కనుక ఇటి ే త్ప్యగము 

ని రాోషమే అని వారు చెప్పప దరు.  

పై కార్ణముల వలన, ఆకాశమునకు ఉతప తిు లేదని పూరి్ ప్క్షవాదము. 

స్తద్యధ ంతము-  

1. త్యతిుర్వయ ఉప్నిషత్ యంద్గ “ఆతమ న ఆకాశేః సంభూతేః” అనియూ, ముండకోప్నిషత్ యంద్గ 

“ఏతసమ త్ జ్ఞయత ...ఖమ్ వాయు..” అనియూ ఇట్లల ఆకాశమునకు ఉతప తిు ఉప్నిషతుుల యంద్గ 

చెప్ప రడినద్వ.  

2. ఆతమ  ఉతప తిు లేనిద్వ అని త్ుతి వాకా ముల వలన నిర్యాించ్రడురనా ద్వ తప్ప , నిర్వయవి 

అగుట వలన కాద్గ, కనుక, ఆకాశము నిర్వయవి అయినంత మాత్తమున ఉతప తిు లేనిద్వ చెపుప టకు 

కుదర్ద్గ. ఈ విషయములో  
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త్ుతి వాకా ములన్న త్ప్మాణముగా త్గహించ్వలస్త యుండును. 

3. “యేనాఽత్ుతమ్ త్ుతమ్ భవతి” (ఛా. 6-1-3) మొదలైన త్ుతి వాకా ముల వలన కార్ణ వస్తువైన 

త్రహ్మ మును తెల్స్తకొనిన, కారా్  వస్తువైన ఈ చేతనాచేతనమయమైన జగతుు సమసుమూ తెల్యును 

మొదలైన త్ప్తిజా్ఞ వాకా ములు సమసు జగతుు కారా్ మే అని చెప్ప రడురనా ద్వ. అనగా ఆకాశము 

కూడ ప్ర్మాతమ చే సృజింప్రడిన కారా్  వస్తువే కావలెను.  

4. “సదేవ స్వమా  ఇదమత్గ ఆసీత్” (ఛాం. 6-2-1) మొదలైన త్ుతి వాకా ములను రటి ేఈ సృషిేి  

పూరి్ మును, త్ప్ళయానంతర్మును ప్ర్త్రహ్మ ము ఒకా ట్ల ఉనా దని త్ుతి త్పోక ుము. కనుక, 

ఆకాశము కూడ సృషిేి  పూరి్ ము గాని, త్ప్ళయానంతర్ము గాని లేనిదనియూ, సృషికేారా్ ముగా 

సంభవించినదేననియూ తెల్యురనా ద్వ.  

5. “ఐతద్యతమ ా మిదమ్ సరి్ మ్” (ఛాం. 6-8-7) మునా గు ఉప్నిషద్యి కా ముల యంద్గ  “ఈ లోకము 

అంతయు త్రహామ తమ కముగా నునా ద్వ” అని ఆకాశ్వద్గలు కూడ త్రహామ తమ కమనియూ, 

త్రహ్మ కారా్ మనియూ చెప్ప రడినద్వ. ఇక “తజోఽసృజత” అని చెపిప న సందరా్ మున 

ఛాందోగాో ప్నిషత్ లో ఆకాశోతప తిు త్ప్తా కముగా చెప్ప కపోవుటకు కార్ణము దృషమేగుట వలన కలుు 

త్పాధ్యనా త వలన తజస్తస  నుండి మాత్తము అచ్చ ట సృషి ే విషయము చెప్ప రడి, ఆకాశ, 

వాయువులు త్ప్తా కముగా చెప్ప రడలేద్గ. కాని, అచ్చ ట సందరాో చితముగా అచ్చ టనూ ఆకాశము 

కూడ ఉతప తిు కల్ునదనియే త్గహించ్వలెను. 

6. ఇచ్చ ట ఆకాశమునకు చెప్ప రడిన నాా యమునన్న వాయువు కూడ ఉతప తిు కల్ునదే యని 

నిరూపితమగురనా ద్వ.  

7. ప్ర్త్రహ్మ ము సమసు జగాా ర్ణము కనుక, ద్యనిి ఒకా ద్యనికే ఉతప తిు లేదని చెపుప టకు 

అవకాశముండును. తిా న కారా్ వస్తుసంజ్ఞతమంతయు, అనగా ఆకాశము, వాయువు మునా గునవి 

యనిా యు ఉతప  తిు కల్ునవియే యగును. 

8. “వాయుశచ  అంతరిక్షమ్ చ్ ఏతదమృతమ్” (రృ. 4-3-3) అని వాయి ంతరిక్షములు అమృతమని 

చెపుప  త్ుతి వాకా మునకు వాయువునకు, అంతరిక్షమునకు వినాశము లేదని కాక, దేవతలు 

అమరులు అని అనా పుప డు చాల కాలముండు వారు అని అర్మాు చెపిప నట్లల, వాయువు, 

అంతరిక్షమును చాల కాలముండునవి అని మాత్తమే తెల్యవలెను కాని, అసలు వినాశము 

లేనివని కాద్గ. 

కనుక ఆకాశము కూడ ప్ర్మాతమ చే సృజింప్రడినదే అనియును, ఉతప తిు కల్ునదే అనియును 

తెల్యురనా ద్వ. 

221. పూరి త్త్యధిత్క్తయాయాం పురుషజనివచో నితా తోకాు ా  నిరూఢమ్ 

221. పూరి త్త్యధిత్క్తయాయాం పురుషజనివచో నితా తోకాు ా  

నిరూఢమ్ 

వా్య మోతప త్తు  తథైవ స్తథతిరితి వచ్సోరిా ా హ్త్త వక్త ు కశ్చచ త్। 
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స్తద్యధ న్తు వా్య మసృషిరిిి గమశతమిత్య నాఽనా థాస్తద్వధరసాా మ్ 

వాయు వా్య మామృతోక్త ుర జనివిధివిహ్త్యతా్య క్త ు వైషమా మాహ్।। 

పూరి్ త్త అధిత్ియాయామ్- వెనుక చెప్ప రడిన ఉతప తుా సంభవాద్వకర్ణమునంద్గ పురుష 

జనివచ్ేః- “జీవ్య జ్ఞయత” అను జీవుని ఉతప తిు బ్దధకమైన వచ్నము 

నితా తోకాు ా - “సహ్ా వాద్వేః అనంతశచ ” అను ఆ పాంచ్రాత్తము నందే వచెచ డు నితా తి  బ్దధకమైన 

వచ్నముచే 

నిరూఢమ్- యుక ుమైన అర్వాివర్ణము చేస్త నితా మని నిరి్ హించ్రడినద్వ 

వా్య మోతప త్తు - ఆకాశపు ఉతప తిు విషయమున  

వచ్స్వేః- “ఆతమ న ఆకాశసస ంభూతేః”, “ఏతసమ త్ జ్ఞయత త్పాణేః మనేః సరేి ంత్ద్వయాణి చ్। ఖం 

వాయుేః। వాయుశచ  అంతరిక్షం చ్ ఏతదమృతమ్” అను వాకా ముల ననుసరించి, 

సంభూతతుి మును, అమృతతుి మును త్ప్తిపాద్వంర రండు వాకా ముల యంద్గ  

వాా హ్త్త- ప్ర్సప ర్ విరోధము కానప డు విషయమున  

తథైవ స్తతాిేః ఇతి- అమృతతి ము అను వచ్నమును గౌణమని సీి కరించ్వలెనని 

కశ్చచ త్ వి ు- శ్వర్తసు్ పుణా ము లేని పూరి్ ప్క్షి యొకడు చెపుప ను 

స్తద్యధ ంతీ తు- వేద్యంత ాతప రా్ మును చింతన చేయుట యంద్గ కుశలుడైన స్తద్యధ ంతి కూడ 

వా్య మసృషిేేః- ఆకాశము యొకా  ఉతప తిుయును  

నిగమ శతమిా- అన్నక త్ుతుల వచ్నము వలన  

స్తదధమైనద్వ యని 

అసా మ్- ఉతప తిుని చెప్పప డు త్ుతి యంద్గ 

అనా థా స్తద్వధేః- ఆకాశము యొకా  ఉతప తిు తప్ప  వేఱు విధముగా నిరిా హ్ము చేయుట 

న- యుక ుము కాద్గ అని 

వాయవా్యమామృతోి ుేః- “వాయుశచ  అంతరిక్షం చ్” అని ఆకాశము యొకా  నితా తి మును చెప్పప డు 

త్ుతి వాకా మైననూ జనివిధివిహ్ా- ఉతప తిుని విధింర వాకా ముచే బ్దధితమగుట చేత 

ఉి ువైషమా మాహ్- ఆకాశోతప తిు వాకా మునకు జీవ్యతప తిచ  వాకా మునకు ఉండు వైషమా మును 

త్ప్తిపాద్వంరను. 
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ఈ శోలకమున, ఆకాశము యొకా  ఉతప తిు యునా ద్య, లేద్య అని విచారించ్రడురనా ద్వ. పూరి్ ప్క్షిచే 

“ఆకాశము ఆమృతము” అను త్ుతివాకా రలమున “ఆకాశేః సంభూతేః” అను వాకా ము గౌణమైనదని 

చెప్ప రడినద్వ. దీనిని సమరింారకొనుటకు, పూరి్ ప్క్షియు జీవాతమ  యొకా  ఉతప తిు వాకా మును, 

జీవాతమ  అనాద్వ, అనంతము అను వాకా ముచే పాంచ్రాత్తమున బ్దధించ్రడునని నిదర్శ నముగా 

చెప్ప రడినద్వ. ఆకాశము నితా ము అను వాకా ము అననా థా స్తదధమగును. కనుక, నితా ము అను 

వాకా ము ఉతప తిు అను వాకా ముచే బ్దధించ్రడును అని స్తద్యధ ంతమున నిశచ యించ్రడినద్వ. 

వెనుక చెప్ప రడిన ఉతప తుా సంభవాద్వకర్ణమునంద్గ “జీవ్య జ్ఞయత” అను జీవుని ఉతప తిు 

బ్దధకమైన వచ్నము 

“సహ్ా వాద్వేః అనంతశచ ” అను ఆ పాంచ్రాత్తము నందే వచెచ డు నితా తి  బ్దధకమైన వచ్నముచే 

యుక ుమైన అర్వాివర్ణము చేస్త నితా మని నిరి్ హించ్రడినద్వ. 

ఆకాశపు ఉతప తిు విషయమున “ఆతమ న ఆకాశసస ంభూతేః”, “ఏతసమ త్ జ్ఞయత త్పాణేః మనేః 

సరేి ంత్ద్వయాణి చ్। ఖం వాయుేః। వాయుశచ  అంతరిక్షం చ్ ఏతదమృతమ్” అను వాకా ముల 

ననుసరించి, ఆకాశమునకు సంభూతతుి మును, అమృతతుి మును త్ప్తిపాద్వంర రండు 

వాకా ముల యంద్గ ప్ర్సప ర్ విరోధము కానప డు నపుప డు అమృతతి ము అను వచ్నమును 

గౌణమని సీి కరించ్వలెనని శ్వర్తసు్ పుణా ము లేని  పూరి్ ప్క్షి యొకడు చెపుప ను వేద్యంత 

ాతప రా్ విచార్మున కుశలుడైన స్తద్యధ ంతి కూడ 

ఆకాశము యొకా  ఉతప తిుయును అన్నక త్ుతుల వచ్నము వలన స్తదధమైనద్వ యని ఉతప తిుని 

చెప్పప డు త్ుతి యంద్గ ఆకాశము యొకా  ఉతప తిుని వదల్ వేఱు విధముగా నిరిా హ్ము చేయుట 

యుక ుము కాద్గ అని 

“వాయుశచ  అంతరిక్షం చ్” అని ఆకాశము యొకా  నితా తి మును చెప్పప డు త్ుతి వాకా మైననూ 

ఉతప  తిుని విధింర వాకా ముచే బ్దధితమగుట చేత ఆకాశోతప తిు వాకా మునకు జీవ్యతప తిచ  

వాకా మునకు జీవ్యతప తిు వాకా మునకు ఉండు వైషమా మును త్ప్తిపాద్వంరను. అనగా, ఇచ్చ ట 

ఆకాశమునకు అమృతతి ము చెపిప నపుప డు, దేవతలు అమరులు అని చెపిప నపుప డు, ఎకాు వ 

కాలము ఉండెడు వారు అని తప్ప , త్ప్ళయసమయమున కూడ లయము కాని వారు అని అర్మాు 

చెపుప కొను విధమునన్న, ఆకాశము అమృతము అని చెపిప నపుప డు కూడ ఎకాు వ కాలము 

ఉండునద్వ అనియే అర్మాు చెపుప కొనవలెను.  

కాని, ఆతమ  విషయమున, ఆతమ కు సి రూప్మున మారుప  ఎనా డూ ఉండక పోవుట వలన ఆతమ  

ఆకాశ్వద్వ అచేతనముల వలె కాక నితా ము అని తెల్స్తకొన వలెను. 

222. త్యజః త్పాథమా  దృష్ట ి రమృతవచ్నతోఽనంశక త్దవా  భావాత్ 

222. త్యజః త్పాథమా  దృష్టి  రమృతవచ్నతోఽనంశక త్దవా  భావాత్ 

వా్య మనుా తప తిు వాక్ సాా దుప్హిత విషయైవాతమ  న్తవేతి చేని । 
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త్పాథమా సాా త్ు తతి్య త్ త్ప్థమప్ఠనతః కలప నేనాే న బ్దధ్యత్ 

క్తంచామతాో క్త ు త్యలా మ్ తి మృతప్దమహానేక వాక్యా క కంఠా్య త్।। 

వా్య మని- ఆకాశపు విషయమున 

ఉతప తిు వాక్- “ఆకాశసస ంభూతేః” అని చెప్ప రడు త్ుతి 

ఆతమ ని ఇవ- ఆతమ  విషయమున ఎట్లల  అట్లల అనిన, “కుంభకారో జ్ఞయత” అను విధమున ఉతప తిు 

వాదము దేహ్ప్రిత్గహ్ విషయమని మీరు ఎట్లల అనా థా వివరించెదరో అట్లల 

ఉప్హిత విషయైవ సా త్- ఘటము మొదలైన ఉపాధుల చేత కూడియుండుట 

ఆకాశవిషయమునకు సంరంధించినట్లల కావలెను. కాని, ుదధమైన ఆకాశవిషయమున కాద్గ. 

ఏలననగా,  

తజేః త్పాథమా  దృష్టేేః- ఛాందోగా మున భూతసృషితే్కమమున తజస్తస ను మొదలుకొని చెప్ప రడుట 

కానప డుట వలనను 

అమృతవచ్నాత్- “వాయుశచ  అంతరిక్షం చ్ ఏతదమృతమ్” అను వాకా ము చేతను 

అనంశక త్దవా  భావాత్- ఆకాశము నిర్వయవ త్దవా మగుట చేతను ఆకాశమునకు ఉతప తిు లేద్గ 

అని 

ఇతి చేత్ న- ఇట్లల శంించిన అద్వ అయుక ుము. ఏలనన 

త్పాథమా సా  అత్ుతాి త్- తజస్తస  మొదలుగా సృజింప్రడినద్వ అను అంశము త్ుతి స్తదధము కాని 

కార్ణము చేతను 

త్ప్థమ ప్ఠనతేః- సృషి ే త్ప్సువనమున మొదటగా తజస్తస  సృషినేి చెప్పప డు వచ్నమాత్తమున 

అట్లల అనుమానించిన 

అనా మ్ బ్దధ్యత్- సంభూతతి ము అను త్ప్తా క్షవచ్నము చేత ఆ అనుమానము బ్దధించ్రడుట 

వలనను 

ించ్- ఇంకను ఆలోచించిన 

ఇహ్ అమృత ప్దమ్- అంతరిక్షము అమృతము అను వచ్నమున వచెచ డు అమృతప్దము  

అమృతాో ి ు తులా మ్ తు- దేవతలు అమరులు అను త్ప్యగమునకు సదృశమగుట చేత అనగా 

చాల కాలము ఉండుట వలన దేవతలు అమరులని పిలువరడు నట్లల ఆకాశము కూడ ఎకాు వ 

కాలముండుట వలనన్న “అమృత” ప్దము అచ్చ ట ఉప్యగించ్రడుట వలనను 
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అన్నక వాకైా క కంఠా్య త్- ఆకాశము యొకా  ఉతప తిుని త్ప్తిపాద్వంర అన్నక త్ుతి వాకా ములు ఏక 

కంఠముతో ఘోషింరట వలనను ఆకాశమునకు యుతప తిు కలదనుటను నిరాకరింరటకు 

కుదర్ద్గ. 

ఈ శోలకమున, ఆకాశమునకు ఉతప తిు లేదనుటకు పూరి్ ప్క్షము చూపు కార్ణములను త్ప్సువించి, 

 శ్రమీాన్ దేశ్చకులు ఆ కార్ణములు ఎట్లల అసంరదధములో నిరూపింరరనాా రు.  

ఆకాశమునకు ఉతప తిు లేదనుటకు, పూరి్ ప్క్షము చెపుప  కార్ణములు  

-ఆకాశము నిర్వయవి కనుక, అవయవములు లేకునా  వినాశముండద్గ కనుక వినాశము లేని 

ఆకాశమునకు ఉతప తిుయును లేద్గ.  

-ఛాందోగా మున భూతసృషితే్కమమున తజస్తస ను మొదలుకొని చెప్ప రడుట కానప డును. కనుక 

అచ్చ టనూ ఆకాశమునకు ఉతప తిు చెప్ప రడలేద్గ.  

-“వాయుశచ  అంతరిక్షం చ్ ఏతదమృతమ్” అను వాకా మున  

ఆకాశము అమృతము అనగా వినాశము లేనిద్వ అని చెప్ప రడినద్వ కనుక, వినాశము లేని 

ఆకాశమునకు ఉతప తిుయును యుండద్గ.  

కాని  “ఆకాశసస ంభూతేః” అను త్ుతి వాకా మున ఆకాశము సంభవించినదని చెప్ప రడినద్వ కద్య 

యనిన ఇచ్చ ట సంభూతశరమాునకు అర్మాు గౌణర్వతిలో త్గహించ్వలెను.  

ఇంతవర్కును పూరి్ ప్క్షము.  

ఇక స్తద్యధ ంతమును చూచెదము.  

ఇట్లల చెపుప ట అయుక ుము. ఏలనన -తజస్తస  మొదలుగా సృజింప్రడినద్వ అను అంశమున 

సృషి ేత్ప్సువనమున మొదటగా తజస్తస  సృషినేి చెప్పప డు వచ్నమాత్తమున అట్లల అనుమానించిన 

సంభూతతి ము అను త్ప్తా క్షవచ్నము చేత ఆ అనుమానము బ్దధింప్రడును 

- అంతరిక్షము అమృతము అను వచ్నమున వచెచ డు అమృతప్దము దేవతలు అమరులు అను 

త్ప్యగమునకు సదృశము. అనగా చాల కాలము ఉండుట వలన దేవతలు అమరులని 

పిలువరడునట్లల ఆకాశము కూడ ఎకాు వ కాలముండుట వలనన్న “అమృత” ప్దము అచ్చ ట 

ఉప్యగించ్రడినద్వ.  

-ఆకాశము యొకా  ఉతప  తిుని త్ప్తిపాద్వంర అన్నక త్ుతి వాకా ములు ఏక కంఠముతో 

ఘోషింరరనా వి. వాటికనాి టికీ గౌణార్మాు చెపుప ట అయుక ుము.  

- ఆతమ  విషయమున, ఉతప తిు లేదని చెపుప టకు కార్ణము త్ుతి త్ప్మాణము వలన తప్ప  

నిర్వయతి ము కాద్గ. కనుక, కేవలము నిర్వయవతి ము ఉతప తిు లేకుండుటకు కార్ణము కాద్గ.  

కనుక,  ఆకాశమునకు యుతప తిు కలదనుటను నిరాకరింరటకు కుదర్ద్గ. 
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(పై విషయములు వెనుక అనగా సూత్ార్ ాసంత్గహ్ముల సందరా్ మున నీయరడుట చేత మర్ల 

వివరింప్రడుట లేద్గ). 

223. యుక ుః సత్యా రా వాదః త్ుతిభిరనుమతో నావయవా స్తుసృజా ః 

223. యుక ుః సతా్య రా వాదః త్ుతిభిరనుమతో నావయవా స్తుసృజా ః 

తతుద్దదావాే షు నామానురభజనసహావసథయా సృషివిాదః।। 

ఇషి్ః శబా్దదా వసాథ సువ నిరవయవ త్దవా వరేఽేపి తసామ త్ 

వా్య మనుా తప తిురుకాు త్ుతిషు తద్వతరోతప తిు త్యల్యా  న బ్దధ్యా ।। 

సాా రా్ వాదేః- ఉనా టి ే మృతిప ండాద్గలనుండియే ఘటాద్వ కారా్ ములు ఉతప తిు 

యగును(అంతియ(గాని, శూనా ము నుండి కాద్గ) అను వాదము 

యుక ుేః- యుి ు యుక ుమైనద్వ 

త్ుతిభిేః అనుమతేః- “యథా స్వమా  ఏకేన మృతిప ండేన సర్ి మ్ మృణమ యమ్ విజా్ఞతమ్ సా త్”, 

“సదేవ స్వమా  ఇదమత్గ ఆసీత్” మొదలైన త్ుతులచే అంగీకరించ్రడిన 

సృజా ేః- ఉ పా దనీయమైన 

అవయవీ- అవయవముల కనా  అతిరిక ుమైనద్వయూ, అవయవీ అని ారాి కులచే అభ్యా ప్గతమైన 

నూతనమైన ప్ద్యర్మాు 

నాస్తు- త్ప్మాణగోచ్ర్ము కాద్గ. అవయవముల కనా  వేఱైన అవయవి యుండునను విషయమున 

ఎటి ేత్ప్మాణమును లేద్గ 

సృషివేాదేః- ఉతప తిు యగునను వా వహార్ము 

నామాంతర్ భజన సహావసా- ఇతర్ నామమును పంద్గటకు సమర్మాైనద్వయూ, వేఱైన ఆకార్ము 

మొదలైన అనగా వేఱు రూప్మును, వేఱు నామమును పంద్గటకు అర్ హమైన అవస ా యొకా  

సంరంధమును పంద్గట అయినద్వ. 

తవ- వైశేషికులైన మీ యొకా  

నిర్వయవ త్దవా  వరే ు- నిర్వయవమను అభిమతమైన ఆకాశము, ఆామ , ఈశి రుడు, ప్ర్మాణువు 

అను త్దవా వర్ ుమున 

శబా్దదా వసేాః- శరమాు లేక యుండు ఆకాశమునంద్గ శబా్దవస,ా  జా్ఞనాద్వ గుణగణములు లేకన్న 

యునా నూ జీవాతమ  యంద్గ ఆ గుణముల యగము, ఈశి రుని యంద్గ సంయగము, నితా మైన 

ప్ర్మాణువుల ప్ర్సప ర్ సంయగము మొదలైన అవసలాు 
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తవాఽపి ఇషేాేః- నిర్వయవమైన త్దవా ము యొకా  ఉతప తిుని అంగీకరించ్క యుండు మీకునూ 

సమమ తమే అగును 

తసమ త్- ఉతప తిు యను శరమాుచే అవసావిశేష త్పాపిుని చెపుప ట చేత,  

వా్య మని- ఆకాశము యొకా  విషయమున 

త్ుతిషు ఉకాు- వేదముల చెప్ప రడిన  

ఉతప తిుేః- ఉతప తిు యనగా కారా్ తయును 

తద్వతరోతప తిు తులాా - అంద్గ చెప్ప రడిన వాయువు, అగిా  మొదలైన వాటి ఉతప తిుి  సమానమగుట 

చేత 

న బ్దధ్యా - బ్దధింప్రడద్గ. 

ఈ శోలకమున వెనుక చెప్ప రడినట్లల ఆకాశమునకు ఉతప తిు గలదను విషయమున్న ఇంకనూ 

వివరింరరనాా రు.  

“ముంద్గగా ఉనా టి ే మృతిప ండాద్గలనుండియే ఘటాద్వ కారా్ ములు ఉతప తిు 

యగును(అంతియ(గాని, శూనా ము నుండి కాద్గ) అను వాదము” అను వాదమును సాా రా్  

వాదమని యంద్గరు. అద్వయే యుి ు యుక ుమైనద్వ తప్ప   అభావము నుండి ప్ద్యర్మాు జనించ్ద్గ. 

త్ుతుల యంద్గ ప్ర్మాతమ  నుండియే జగది స్తుజ్ఞతమంతయునూ సృజింప్రడినద్వ అని  

“యథా స్వమా  ఏకేన మృతిప ండేన సరి్ మ్ మృణమ యమ్ విజా్ఞతమ్ సా త్”, “సదేవ స్వమా  ఇదమత్గ 

ఆసీత్” మొదలైన త్ుతులచే అంగీకరించ్రడినద్వ. కనుక ఆకాశము కూడ ప్ర్మాతమ  నుండియే 

సృజింప్రడినట్లల త్ుతిత్పోక ుమై యునా ద్వ.  

ఉ పా దనీయమైన అవయవముల కనా  అతిరిక ుమైన, అవయవి అని ారాి కులచే అభ్యా ప్గతమైన 

నూతనమైన ప్ద్యర్మాు 

త్ప్మాణగోచ్ర్ము కాద్గ. అవయవముల కనా  వేఱైన అవయవి యుండునను విషయమున ఎటి ే

త్ప్మాణమును లేద్గ 

ఉతప తిు యగునను లోకవా వహార్ము ఇతర్ నామమును పంద్గటకు సమర్మాై, వేఱైన ఆకార్ము 

అనగా వేఱు రూప్మును, వేఱు నామమును పంద్గటకు అర్ హమైన అవసనాు పంద్గట వలన 

కలుును. 

వైశేషికులు నిర్వయవులైన త్దవా వర్ ుమున ఆకాశము, ఆతమ , ఈశి రుడు, ప్ర్మాణువులను 

ప్రిగణించెదరు. కాని, శరమాు లేక యుండు ఆకాశమునంద్గ శబా్దవస,ా  జా్ఞనాద్వ గుణగణములు లేకన్న 

యునా నూ జీవాతమ  యంద్గ ఆ గుణముల యగము, ఈశి రుని యంద్గ సంయగము, నితా మైన 

ప్ర్మాణువుల ప్ర్సప ర్ సంయగము మొదలైన అవసలాు నిర్వయవమైన త్దవా ము యొకా  
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ఉతప తిుని అంగీకరించ్క యుండు అటి ే వైశేషికులకునూ సమమ తమే అగును. ఉతప తిు యను 

శరమాుచే అవసావిశేష త్పాపిుని చెపుప ట చేత,  

ఆకాశము యొకా  విషయమున వేదముల చెప్ప రడిన ఉతప తిు యనగా కారా్ త కూడ అందే 

చెప్ప రడిన వాయువు, అగిా  మొదలైన వాటి ఉతప తిుి  సమానమగుట చేత ఆకాశమునకు కూడ 

ఉతప తిు కలదని చెపుప టయే త్ుతిరదధమై అబ్దధితమై యుండును. 

ఇంతటితో వియదధికర్ణము ముగిస్తనద్వ. 

।।త్యజోఽధికరణము।।2-3-2।। 

।।సూ.।।త్యజోఽతసుథా హాా హ్।।2-3-10।। 

అతేః- వాయువు నుండి 

తజేః- అగిా  

సంభూతమ్- పుటినేద్వ 

తథాహి- అట్లల కద్య 

ఆహ్- త్ుతివాకా ము తెలుప రనా ద్వ 

(ఇద్వ పూరి్ ప్క్ష సూత్తము). వాయువు నుండి తజస్తస  పుటే్లరనా ద్వ. అట్లల కద్య “వాయర్గిా ేః” 

ఇాా ద్వ త్ుతి వాకా ములు తెలుప రనా వి.  

।।సూ.।।ఆప్ః।। 

(అతేః- అగిా  వలన ) 

ఆప్ేః- జలము 

(ఉతప దా ంత-పుటే్లరనా ద్వ 

తథాహి- అట్లల కద్య 

ఆహ్- త్ుతి చెపుప రనా ద్వ) 

(ఇద్వయును పూరి్ ప్క్ష సూత్తము) 

అగిా  నుండి ఉదకము పుటే్లరనా దని త్ుతి చెపుప రనా ద్వ. 
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।।సూ.।।ప్ృథివీ।।2-3-12।। 

(అదా ా ేః- ఉదకము నుండి) 

ప్ృథివీ- భూమి 

(ఉతప దా త- పుటే్లరనా ద్వ. 

తథాహి- అట్లల కద్య 

ఆహ్- త్ుతి వాకా ము తెలుప రనా ద్వ) 

(ఇద్వయును పూరి్ ప్క్ష సూత్తము) 

ఉదకము నుండి ప్ృథివి ఉతప నా మగును. “అదా ా ేః ప్ృథివీ” అను త్ుతి వాకా ము ఉదకము నుండి 

ప్ృథివి పుటే్లరనా ద్వ అనియును, “ా అనా మజంత” అను త్ుతి వాకా ము ఉదకము అనా మును 

సృజించెననియూ తెలుప రనా వి.  

।।సూ.।।అధికారరూప్ శబా్దనురేభా ః।।2-3-13।। 

అధికార్రూప్ శబా్దనురేభా ేః- మహాభూత త్ప్కర్ణము వలనను, కృషరాూప్ కథనము వలనను, 

జలజనా తి మును చెపుప  త్ుతా ంతర్ము వలనను,  

(ప్ృథివీ- భూమి, అనా  శరమాులచే వివక్షింప్రడినద్వగా తెల్యురనా ద్వ.) 

(ఇద్వయును పూరి్ ప్క్ష సూత్తము). మహా భూతములను గూరిచ  త్ప్కర్ణమును రటియేు, 

“యతా ృషమా్ తదనా సా ” అనుచో కృషరాూప్ కథనము రటియేు, “అదా ా ేః ప్ృథివీ” అనుచో 

జలమునుండి ప్ృథివి పుటే్లరనా దని చెప్ప రడి యుండుట చేతను అనా  శరమాు ప్ృథివీ 

వాచ్కమని తెల్యురనా ద్వ. 

।।సూ.।।తదభిధా్య నాదేవ త్య తల్లంగాతస ః।।2-3-14।। 

తు- ఈ పూరి్ ప్క్షము అయుక ుము 

తదభిధా్య నాత్- చేయబ్దవు సృషినేి గూరిచ  (“రహుసా మ్ త్ప్జ్ఞయేయ” అని ) సంకల్ప ంరట వలన 

సేః- ఆ ప్ర్మాతమ యే 

సృజతి- సృజింరరనాా డు 

తల్లంగాత్- అట్లల సంకల్ప ంరట ఆ ప్ర్మాతమ కే చిహా్ మగుట వలన 

ాను చేయబ్దవు సృషినేి గూరిచ  సంకల్ప ంరట వలనను, అటి ేసంకలప ము ప్ర్మాతమ కు మాత్తము 

సంభవింరట వలనను ఆకాశ్వద్వ శర్వరుడగు ప్ర్మాతమ యే ఉతురోతుర్కారా్ ప్ద్యర్మాులను 

సృజింరరనాా డని తెల్యవరచ  రనా ద్వ.  
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।।సూ.।।విప్రా యేణ త్య త్కమోఽత ఉప్ప్దా త్య।।2-3-15।। 

విప్రా్ యేణ- (“ఏతసమ త్ జ్ఞయత త్పాణేః” అని త్పార్ంభమగు వేదవాకా మంద్గ వాకాా ంతర్ములలో 

అవా క ుము, మహ్తుు, అహ్ంకార్ము, ఆకాశము అని ప్ర్ంప్ర్గా సృషింేప్రడినవని చెపిప న 

త్కమమునకు) వా తిరేకముగా 

త్కమేః చ్- (త్రహ్మ ము నుండి సమసుము త్ప్తా క్షముగా సృషింేప్(రడెను అని చెపుప ) త్కమము  

అతేః తు- తరువాతి తతుి ములను శర్వర్ముగా గల త్రహ్మ ము నుండియే త్ప్తా క్షముగా 

సృషింేప్రడినవి యని త్గహించినన్న  

ఉప్ప్దా త- ఉప్ప్నా మగురనా ద్వ.  

తతుతప ద్యర్సాి రూపుడగు ప్ర్మాతమ  నుండి మహ్ద్యద్గలు పుటే్లరనా వను ప్క్షమునన్న, 

 “మహ్తుు నుండి అహ్ంకార్ము పుటే్లరనా ద్వ”, అను నీ విధమగు సృషితే్కమము కనా  వేర్గు 

త్కమము అనగా “త్రహ్మ ము నుండి త్పాణము పుటే్లరనా ద్వ” అను నీ విధమగు త్కమము 

ఉతప నా మగురనా ద్వ. కావున, ప్ర్మాతమ యే సక్షాతుుగా మహాభూతములకు కార్ణుడు. 

।।సూ.।।అంతరావిజా్యనమనసీ త్కమేణ తల్లంగాద్వతి చేనిా విశేష్త్।।2-3-

16।। 

అంతరా- త్పాణమునకు, మహాభూతమునకు మధా  

విజా్ఞనమనసీ- ఇంత్ద్వయములు, మనస్తస ను,  

త్కమేణ- వరుసగా 

(జ్ఞయంత- పుటే్లరనా వి) 

ఏలననగా 

తల్లంగాత్- అటి ేజనమ మును తెల్య(జేయు హేతువులుండుట వలన 

ఇతి చేత్- ఇటలనిన 

న- అద్వ అయుక ుము 

ఏలననగా 

అవిశేషాత్- “ఏతసమ త్ జ్ఞయత” అనునద్వ త్పాణాద్గలతో సమానముగా నని యింరట వలన 

త్ుతా తర్మున తెల్య వరచ  త్కమత్ప్కార్ము ప్ఠింప్రడిన ఆకాశ్వద్వభూతములతో 

సహ్పాఠముండుటను రటి ే ఇంత్ద్వయములును, మనస్తస ను, త్పాణమునకు తరువాతను 

ఆకాశ్వద్వభూతములకు పూరి్ మునను పుటినేవను త్కమ విశేషమును “ఏతసమ జా్ఞయత త్పాణేః” అను 
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త్ుతి వాకా ము తెలుప రనా ట్లల తెల్యవరచ రనా దనుట యుక ుము కాద్గ. ఏలననగా, 

“ఏతసమ జ్ఞజయత” అనునద్వ త్పాణాద్గలతో అనాి టి తోను సమానముగా సంరంధింరట చేత ఈ 

వాకా ము త్పాణాద్గలనిా యు ప్ర్మాతమ  నుండి పుటే్లరనా వని చెపుప రనా ట్లల తెల్యురనా ద్వ. 

।।సూ.।।చ్రాచ్రవా పాత్శయస్తు సాా త్ తది ా ప్దేశో భాక ుః 

తదా్య వభావితి్య త్।।2-3-17।। 

తు- పూరి్ ప్క్షమయుక ుము.  

చ్రాచ్ర్వా పాత్శయేః-  సావర్ జంగమ ప్ద్యర్మాులతో సంరంధించినద్  

తది ా ప్దేశేః- వానిని తెల్య(జేయు శరమాు 

(త్రహ్మ ణి- ప్ర్త్రహ్మ  ప్రా్ ంతముగా  చెపుప  విషయమై) 

అభాక ుేః- ముఖా్య ర్మాు కలదే (ఔప్చారికము కానిద్వ) ఎ టలనిన 

తదా్య వభావిాి త్- సమసు ప్ద్యర్మాులును ప్ర్త్రహ్మ ము వాటిలో అంతరాతమ గా నుండుటచే 

ప్ద్యర్మాులుగా వెనకరడుట వలన 

 సావర్ జంగమ ప్ద్యర్మాులలో వాటిి సంరంధించినద్ వానిని తెలుప నటి ే శరమాు ప్ర్మాతమ ను 

తెల్య(జేయు విషయమై ముఖా్య ర్మాు గలద్వ. సమసు ప్ద్యర్మాులును ప్ర్మాతమ  వానిలో 

నంతరాా మిగా నుండుటను రటియేే ప్ద్యర్మాులుగా నెనా రడురనా వి. 

సమసు అచేతన ప్ద్యర్మాులును త్రహ్మ మునకు కారా్ మై యునా వి గనుక, ప్ర్మాతమ యే 

జగాా ర్ణము అని వెనుక అధ్యా యమున చెప్ప రడినద్వ. కాని, సమసు ప్ద్యర్మాులకు ప్ర్మాతమ  

త్ప్తా క్షముగా అనగా న్నరుగా కార్ణము అయినద్య, లేక ప్ర్ంప్రాగతముగా ప్రోక్షముగా 

కార్ణమైనద్య యను సందేహ్ము ఈ అధికర్ణమున ప్రిషా రించ్రడురనా ద్వ.  అనగా ఒకనిి వాని 

ము ుాత, ాత త్ప్తా క్ష కార్ణము కాక, ప్ర్ంప్రాగతమైన ప్రోక్ష కార్ణమగును. ఇచ్చ ట ప్ర్మాతమ  

కూడ అటి ే ప్ర్ంప్రాగతమైన కార్ణమా యను త్ప్శా కు సమాధ్యనము ఈ అధికర్ణములో 

ఆవిషా రించ్రడురనా ద్వ. 

పూరి్ ప్క్షము-  

1. తజస్ అనరడు అగిా  తతుి ము “వాయర్గిా ేః” అను త్ుతి వాకా మును అనుసరించి 

వాయుతతుి ము నుండి సృజింప్రడినద్వ. కనుక ప్ర్మాతమ  తజస్తస నకు త్ప్తా క్షముగా కార్ణము 

కాజ్ఞలద్గ.  

2. ఇట్లల జలము, ప్ృథివి మునా గు వాటిి కూడ  “అగేా రాప్ేః, అదా ా ేః ప్ృథివీ” (అగిా  నుండి జలము, 

జలమునండి భూమి) మునా గు త్ుతి వాకా ముల ననుసరించి, ప్ర్మాతమ  త్ప్తా క్ష కార్ణము అని 

చెపుప టకు కుదర్ద్గ.  

స్తద్యధ ంతము- 
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1. ప్ర్మాతమ  ాన్న “రహుసా మ్ త్ప్జ్ఞయేయ” అని అన్నకముగా అగుద్గను అని సంకల్ప ంచి సృషి ే

కారా్ మును సమసుమును ాన్న నిరి్ హించెనని త్ుతి చెపుప రనా ద్వ. కనుక, ప్ర్మాతమ యే ఉతురోతుర్ 

కారా్  ప్ద్యర్మాులను సృజిరరనాా డని తెల్యవరచ రనా ద్వ.  

2. “యేః ప్ృథివాా మ్ తిషఠన్”, (ఎవడు ప్ృథివి యంద్గనాా డో) అనియును, “యేః తజస్త తిషఠన్” 

(ఎవడు తజస్తస  నంద్గ ఉనాా డో) మునా గు త్ుతి వాకా ములును, “యసా  ప్ృథివీ శర్వర్మ్”(ఎవనిి 

ప్ృథివి శర్వర్మో) ఇాా ద్వ వాకా ముల వలన ప్ర్మాతమ  సరిా తమ కుడనియు, సర్ి శర్వరుడనియు 

తెల్యురనా ద్వ. 

కనుక, “అగాే రాప్ేః” మునా గు వాకా ముల వలన కూడ ఆ అగిా ి అంతరాా మిగా నునా  ప్ర్మాతమ యే 

జలము సృజింప్రడుటకును ...ఇట్లల ఉతురోతుర్ సృషికేారా్ మునకు కార్ణమని తెల్యురనా ద్వ.  

3. తతుతప ద్యర్సాి రూపుడగు ప్ర్మాతమ  నుండి మహ్ద్యద్గలు సృజింప్రడురనా వి అను 

ప్క్షమునన్న, “ఏతసమ త్ జ్ఞయత త్పాణేః” అని త్ుతుల యంద్గ “ఈ ప్ర్మాతమ  నుండి త్పాణము 

పుటే్లరనా ద్వ” అని చెప్ప రడినద్వ. ఇట్లల సృషితే్కమము ఆ యా ప్ద్యర్సాి రూపుడగు ప్ర్మాతమ  ఆ 

యా కారా్ ప్ద్యర్మాులకు కార్ణమని త్గహించిన ప్క్షమునన్న ఉప్ప్నా మగురనా ద్వ. అట్లల కాకునా  

సృషినేి వరింారనపుడెలల, ప్ర్మాతమ  నుండియే పుటే్లరనా ద్వ అనుట విరోధింరను. దీనిని రటి ే

ప్ర్మాతమ యే సకల ప్ద్యర్మాులకు త్ప్తా క్ష కార్ణమను త్ప్తిపాదనము రలప్ర్చ్రడురనా ద్వ. 

4. సక్షాతుు త్రహ్మ ము నుండి ఆకాశ్వద్గలు జనించినవని కొనాి  ఉప్నిషతుులును, ఆకాశమునుండి 

వాయువు, వాయువు నుండి అగిా ...ఇట్లల సృషి ేజరిగెనని కొనాి  ఉప్నిషతుులును చెపుప రనా వి. ఇటి ే

విరోధ్యభాసము తోర ఉప్నిషత్ లను సమని యము చేస్తకొని అర్మాు చేస్తకొనవలెనిన, 

ప్ర్మాతమ యే ఆ ఆకాశ్వద్గలలో అంతరాా మిగా యుండి సృషి ే కారా్ ము నిరి్ హింరరనాా డని 

తెల్స్తకొనవలెను. అటిచేో ఆ వాకా ముల యంద్గ ప్ర్సప ర్విరోధము లేద్గ.  

5. పైన చెప్ప రడినట్లల “ఏతసమ త్ జ్ఞయత త్పాణేః” అను కఠవల్లల వాకా మునకు ఆకాశ్వద్వ 

భూతములకును మధా  ఇంత్ద్వయములు, మనస్తస  సృజింప్రడురనా వి అని వాని సృషి ేత్కమము 

మాత్తమే బ్దధింరరనా ద్వ. “ఆకాశ మింత్ద్వయేషు....తనామ త్ాణి భూాదో ల్లయన్ను” అనుర త్ప్ళయ 

త్కమమును తెలుప  స్తబ్దలోప్నిషద్యి కా ము ఇంద్గలకు త్ప్మాణము అని పూరి్ ప్క్ష వాదము. కాని 

ఇద్వయును అయుక ుమే. ఆకాశ్వద్వ శరమాుల వలె, త్పాణ్యంత్ద్వయమనశశ రమాులును తమ యంద్గ 

అంతరాా మిగా నునా  ప్ర్మాతమ న్న బ్దధింరరనా వి.  

6. ప్ర్మాతమ  అంతరాా మితి ము వలన చ్రాచ్ర్సకలప్ద్యర్వాాచ్క శరమాులును ప్ర్మాతమ  

వాచ్కములే యగును. చ్రాచ్ర్ ప్ద్యర్మాులనాి యు  ఆ ప్ర్త్రహ్మ మునకు శర్వర్ములగుటంజేస్త, 

ప్ర్మాతమ యే లేకునా  వాటి ఉనిియే అసంభవమగును. “అను త్ప్విశా  నామ రూపే వాా కర్వాణి” 

యను త్ుతి వాకా ము  వలన ప్ర్మాతమ  అంతేఃత్ప్వేశము జేస్త, సకల ప్ద్యర్మాులకు నామ, 

రూప్ముల త్ప్కటింప్(జేయుట వలన ప్ర్మాతమ యే సకలచేతనాచేతనజగతుునకు కార్ణమని 

తెల్య వరచ రనా ద్వ. 
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224.కూటసాథ త్ త్రహ్మ ణః సాా జజగదఖిలమిదం పుత్తపౌత్త్యద్వన్తతః 

224.కూటసాథ త్ త్రహ్మ ణః సాా జజగదఖిలమిదం పుత్తపౌత్త్యద్వన్తతః 

ఏతసామ త్త్యప ణ ఇతా్య దా పి స్తగమమిహేతా్య ద్వ రూహోఽత్త 

మోహ్ః। 

త్పాణ-సిా నాు ద్వ పాఠ త్కమత ఇతర సంక్షోభణేఽతి ప్ుసంగా 

దీక్షానుసాో తిదృష్టఃి త్ప్థమమివ ప్రం సౌతి తతుచ్ఛ రీరీ।। 

కూటసాత్ త్రహ్మ ణేః- ములకార్ణుడైన ప్ర్మాతమ  నుండి 

పుత్తపౌత్ాద్వ నీతేః- మొదటి కూటసా్తని నుండియు, తదనంతర్ము వాని పుత్తుని నుండియును, 

తద్గప్రి వాని పౌత్తుని నుండియును ఇట్లల పార్ంప్రా్ ముగా ఉతప తిు జరుగు విధముగా 

ఇదమఖిలం జగత్- ఈ సమసు జగతుు  

సా త్- పుత్తుడు, పౌత్తుడు మునా గు వారు కూటసా్తని నుండియే న్నరుగా జనిమ ంచ్నట్లల ఈ జగతుు 

కూడ ప్ర్త్రహ్మ మునుండి కలుు తజస్తస  మొదలైనవాటి నుండి న్నరుగా తరువాత తరువాత 

ప్రోక్షముగా కారా్ ములు సంభవింరను. సమసుమూ న్నరుగా ప్ర్త్రహ్మ ము నుండియే సంభవించ్ద్గ. 

ఏతసమ త్- త్పాణ ఇాా దా పి- “ఏతసమ త్ జ్ఞయత త్పాణేః మనసస రేి ంత్ద్వయాణి చ్। ఖం వాయు 

జాో తిరాప్ేః ప్ృథివీ విశి సా  ధ్యరిణీ” మొదలైన వాకా  సమూహ్ము వలన తెల్యవరచ నద్వ కూడ 

ఇహ్- ఇచ్చ ట ప్ర్ంప్రాగత కార్ణతి మును అంగీకరింర ప్క్షమున కూడ  

స్తగతమ్- స్తసంగతమే అగును 

ఇాా ద్వ ఊహ్ేః- ఈ విధముగా వాకాా ర్ ాకలప నయూ 

అత్త- ఈ వాకా  విషయమున 

మోహ్ేః- విప్ర్వతజా్ఞనమూలమైనద్వ. ఏలననగా త్రహ్మ ము నుండి న్నరుగా త్పాణోతప తిుయు, ఆ 

త్పాణము నుండి మనస్తస  యొకా  ఉతప తిుయు, ఆ మనస్తస  నుండి సరేి ంత్ద్వయముల ఉతప తిుయు 

వాటి నిరూప్ణయు అనాి  త్ుతులకూ విరుదధమగుట చేత ఈ కలప న విప్ర్వతజా్ఞనమూలకమైనద్వ. 

త్పాణసి ంాద్వ పాఠత్కమతేః- త్పాణము, మనస్తస , సరేి ంత్ద్వయములు, మొదలుగా చెప్ప రడిన 

త్ుతి పాఠత్కమమును అనుసరించి  

ఇతర్ సంక్షోభణ్య- స్తబ్దలోప్నిషత్ మొదలైన వాటి నుండి తెల్యరడు త్ప్కృతి, మహ్తుు, 

అహ్ంకార్ము మొదలైన త్కమమును బ్దధింర కలప న యంద్గ 
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అతిత్ప్సంగాత్- సంత్ప్తిప్నా మైన సర్ి త్ుతి వాకా ములకూ, సమ ృతివాకా ములకూ విరోధము కలుుట 

చేత అట్లల కలప న చేయుట యుక ుమైనద్వ.  

ఈక్షానసాూ తిదృష్టేేః- “తద్క్షత, తజ ఐక్షత, ఆప్ేః ఐక్షంత” అను సృషిేి  యుప్యుక ుమైన 

సంకలాప తమ కమైన ఈక్షణము యొకా  అనువృతిుయు విచేఛ దము లేకుండుట కనప్డుట వలన 

త్ప్థమమివ- మొదటగన్న ప్ర్త్రహ్మ మే ఎట్లల త్ప్ధ్యనతతుి మును సృజింరఽ అట్లల 

ప్ర్మ్- అనంతర్ము యుండు మహ్తుు మొదలైనవి 

తతుచ్ఛ ర్వర్వ- పూరి్  పూరి్  తతుి ములను శర్వర్ములోన యునా  అంతరాతమ  యైన ప్ర్త్రహ్మ మే 

వా వధ్యనము లేక న్నరుగన్న సృషి ే నిరి్ హింరను. కనుక, పుత్త పౌత్ాద్వ నీతి ఇచ్చ ట 

అని యించ్ద్గ. 

ఈ శోలకమున ప్ర్మాతమ  నుండి సృషి ే త్పార్ంభమున మాత్తమే ప్ర్మాతమ  సృషిేి  న్నరుగా 

కార్ణమైనను తరువాత తరువాత, సృషి,ే ఒక వంశమున కూటసా్తడు తన పుత్తులకు మాత్తము 

కార్ణమైనను పౌత్ాద్వ ఇతర్ వంశజులకు న్నరుగా కార్ణము కాక, ప్రోక్షముగా కార్ణమైనట్లల, 

ప్ర్మాతమ  కూడ న్నరుగా కాక, ప్రోక్షముగన్న కార్ణమగునా యను సందేహ్మునకు సమాధ్యనము 

వివరింరరనాా రు.  

ములకార్ణుడైన ప్ర్మాతమ  నుండి మొదటి కూటసా్తని నుండియు, తదనంతర్ము వాని పుత్తుని 

నుండియును, తద్గప్రి వాని పౌత్తుని నుండియును ఇట్లల పార్ంప్రా్ ముగా ఉతప తిు జరుగు 

విధముగా ఈ సమసు జగతుు  

(పౌత్తుడు మునా గు వారు కూటసా్తని నుండియే న్నరుగా జనిమ ంచ్నట్లల) ఈ జగతుు కూడ 

ప్ర్త్రహ్మ మునుండి కలుు తజస్తస  మొదలైనవాటి నుండి న్నరుగా తరువాత తరువాత ప్రోక్షముగా 

సంభవింరను, సమసుమూ న్నరుగా ప్ర్త్రహ్మ ము నుండియే సంభవించ్ద్గ. 

“ఏతసమ త్ జ్ఞయత త్పాణేః మనసస రేి ంత్ద్వయాణి చ్। ఖం వాయుేః జాో తిరాప్ేః ప్ృథివీ విశి సా  

ధ్యరిణీ” మొదలైన త్ుతివాకా  సమూహ్ము వలన తెల్యవరచ నద్వ కూడ ఇచ్చ ట ప్ర్ంప్రాగత 

కార్ణతి మును అంగీకరింర ప్క్షమున కూడ స్తసంగతమే అగును” అని  

ఈ విధముగా వాకాా ర్ ాకలప న చేయుట ఈ వాకా  విషయమున విప్ర్వతజా్ఞనమూలమైనద్వ. ఏలననగా 

త్రహ్మ ము నుండి న్నరుగా త్పాణోతప తిుయు, ఆ త్పాణము నుండి మనస్తస  యొకా  ఉతప తిుయు, ఆ 

మనస్తస  నుండి సరేి ంత్ద్వయముల ఉతప తిుయు వాటి నిరూప్ణయు అనాి  త్ుతులకూ 

విరుదధమగుట చేత ఇటి ేకలప న విప్ర్వతజా్ఞనమూలకమైనద్వయే అగును. 

త్పాణము, మనస్తస , సరేి ంత్ద్వయములు, మొదలుగా చెప్ప రడిన త్ుతి పాఠత్కమమును అనుసరించి 

స్తబ్దలోప్నిషత్ మొదలైన వాటి నుండి తెల్యరడు త్ప్కృతి, మహ్తుు, అహ్ంకార్ము మొదలైన 

త్కమమును బ్దధింర కలప న యంద్గ సంత్ప్తిప్నా మైన సరి్ త్ుతి వాకా ములకూ, 

సమ ృతివాకా ములకూ విరోధము కల్ుంరట చేత వాటిని సమని యము చేస్తకొని అర్మాు 
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చేస్తకొనవలెననిన ప్ర్మాతమ యే ాను సక్షాతుుగను లేద్య అంతరాా మిగను సృషి ేచేయుననుటయే 

యుక ుమైనద్వ.  

“తద్క్షత, తజ ఐక్షత, ఆప్ేః ఐక్షంత” అను సృషిేి  యుప్యుక ుమైన సంకలాప తమ కమైన ఈక్షణము 

యొకా  అనువృ తిుయు విచేఛ దము లేక త్ుతి వాకా ముల యంద్గ కనప్డుట వలన 

త్పార్ంభమున ప్ర్త్రహ్మ ము ఎట్లల త్ప్ధ్యనతతుి మును సృజింరఽ అట్లల అనంతర్ము యుండు 

మహ్తుు మొదలైన 

 తతుి ములను తతుచ్ఛ ర్వర్ములలో యునా  అంతరాతమ  యైన ప్ర్త్రహ్మ మే వా వధ్యనము లేక 

న్నరుగన్న సృషి ేకారా్ ము నిరి్ హింరను. కనుక, పుత్త పౌత్ాద్వ నీతి ఇచ్చ ట అని యించ్ద్గ. 

ఇంతటితో తజోఽధికర్ణము ముగిస్తనద్వ. 

।।ఆత్యమ ధికరణము।।2-3-3।। 

।।సూ.।।నాత్యమ ఽత్ుత్యరిి తా తి్య చ్చ  త్యభా ః।।2-3-18।। 

అత్ుతేః- సృషినేి వరింార త్ుతుల యంద్గ, జీవ్యతప తిు వినరడక పోవుట వలన 

ాభా ేః- త్ుతుల వలన 

నితా ాి చ్చ - ఆతమ  నితాు డని వినరడుట వలనను 

ఆామ - జీవుడు 

న- జనిమ ంరవాడు కాద్గ 

సృషి ేత్ప్కర్ణమున ఎచ్టను ఆతమ  పుటే్లరనా ట్లల చెప్ప రడి యుండనంద్గనను, త్ుతులచే ఆతమ  

నితాు డుగ తెల్యవరచ  రండుట వలనను ఆతమ కు పుటే్లక లేద్గ. 

వెనుక అధికర్ణములలో ఆకాశ్వద్వ అచేతన ప్ద్యర్మాులకు పుటే్లక కలదనియూ, అనగా వాటిి 

సి రూప్ ప్రిణామము కలుుటంజేస్త, ప్ర్త్రహ్మ  కారా్ ములుగా త్ుతుల యంద్గ సప షమేుగా 

చెప్ప రడినదనియూ సాపింరట అయినద్వ.  

ఇట్లల, సమసు చేతనాచేతన జగతుునకు ప్ర్మాతమ యే కార్ణము, చేతనాచేతనములు 

తాా రా్ ములు అని చెప్ప రడి యుండుట వలన, ఆతమ కు కూడ పుటే్లక కలద్య యను 

సందేహ్మునకు సమాధ్యనము ఈ అధికర్ణమున చెప్ప రడురనా ద్వ.  

పూరి్ ప్క్షము-  

1. “సదేవ స్వమా  ఇదమత్గ ఆసీత్..” అను త్ుతి వాకా మున సృషిేి  ముంద్గ ప్ర్త్రహ్మ ము ఒకా ట్ల 

యునా దని చెప్ప రడినద్వ. కనుక, జీవుడు కూడ సృషి ేసమయమున సృషింేప్రడ వలెను. 



27 
 

2. “తోయేన జీవాన్ వా సత్సజ భూమాా మ్”(త్య.నా1-4)/(ప్ంచ్భూతములతో జీవులను ప్ర్మాతమ  

సృజించెను), “త్ప్జ్ఞప్తిేః త్ప్జ్ఞ అసృజత”(యజు. అషకే. 2), యతోవా ఇమాని భూాని 

జ్ఞయంత(త్య.భృ. )/ (ఏ ప్ర్మాతమ  నుండి ఈ భూతములు సృజింప్రడినవ్య) మొదలైన అన్నక 

ఉప్నిషద్యి కా ములు జీవుడు కూడ ప్ర్మాతమ చే సృజింప్రడినట్లల తెలుపు రనా వి.  

కనుక జీవునిి కూడ ఆకాశ్వద్వ అచేతనముల వలె పుటే్లక కలద్గ అని తెల్యురనా ద్వ. 

స్తద్యధ ంతము- 

 

1. “న జ్ఞయత త్మియత వా విప్శ్చచ త్”(జీవుడు జనిమ ంరట లేద్గ, మర్ణింరట లేద్గ),  జా్ఞౌాదిౌ  

అౌ(శేి . 1-9)/(సరి్ జుడాైన ప్ర్మాతమ యు, అజుడాైన జీవుడును జనమ ము లేనివారే), నితాో  

నిాా నామ్...(కఠ.2-18)/(నితుా లైన అన్నక చేతనులకు నితాు డైన ప్ర్మాతమ  కోరా లను 

తీరుచ రనాా డు), “అజో నితా ేః శ్వశి తోఽయమ్...(కఠ.2-18)/ జనమ  లేని వాడై, నితాు డై, శ్వశి తుడై...ఈ 

జీవుడు నశ్చంరట లేద్గ. ) మొదలైన అన్నక త్ుతి వాకా ములు జీవునిి జనమ , మృతాు వులు లేనట్లల 

సప షమేుగా చెపుప రనా వి.  

2. ఇచ్చ ట ఆకాశ్వద్వ అచేతనములు త్రహ్మ  సృషిేి  కారా్ మగుటకును, జీవులు కారా్ మగుటకును 

ఉనా  భేదము తెల్స్తకొన దగును. సూక్షమ రూప్ములో ప్ర్మాతమ తో చేరి యునా  అచేతన 

ప్ద్యర్మాులు,  సాూలరూప్ములుగా ప్రిణామము చెంద్గట వలన వాటి సి రూప్మునన్న మారుప  

కలుును. కాని, జీవుని విషయమున జీవసి రూప్మైన జా్ఞనానంద్యద్వ సి రూప్మున మారుప  

యుండద్గ. అచితస ంసర్ ుము వలన ధర్మ భూతజా్ఞనమున సంకోచ్, వికాసములు అనగా 

సి భావమునంద్గ మారుప లు కలుగును. అంద్గవలన, చేతనాచేతనములు అనిా యూ ప్ర్మాతమ  

సృషి ే సంకల్ప ంచినపుప డు కారా్ ములే అయినను, సి రూప్ములో మారుప  లేనంద్గన జీవుని 

విషయమున పుటే్లక లేదనియూ, సి రూప్ములో మారుప  ఉనా ంద్గన అచేతనముల విషయమున 

పుటే్లక యునా దనియూ వా వహ్రింరట జరుగును.  

అనగా, వెనుక చెపుప కొని నట్లల సృషిేి  పూరి్ ము సూక్షమ చిదచిది్వ షమేైన ప్ర్మాతమ  

సృషేా నంతర్ము సాూలచిదచిది్వ శ్చషమేుగా అనగా ఆ చేతనాచేతనములను శర్వర్ముగా గల్గి 

తచ్ఛ ర్వరిగా యుండునని తెల్యవలెను. 

225. త్దవా ం సరి ం హి నితా ం కథితమవయవిత్దవా భంగేన పూరి మ్ 

225. త్దవా ం సరి ం హి నితా ం కథితమవయవిత్దవా భంగేన 

పూరి మ్ 

నితా తి ం సూత్తకారః పునరపి పురుష్ట క్తం విశ్చషా్ భిధత్యు। 

సతా ం నామానురారాామిహ్ నుదతి దశ్వం చేతనసాా నుపాధః 
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త్ప్తా క ుి జతాి ధర్మమ  తద్వహ్ నియమిత్త శ్వశి త్త క్షేత్తిణోఽపి।। 

ఈ శోలకమున ఈ అధికర్ణము అనావశా కము అను వాదమును నిర్స్తంరరనాా రు.  

పూరి్ మ్- మహ్దీరాాాధికర్ణమునను మరియు ఆర్ంభణాధికర్ణమునను  

అవయవి త్దవా భంగేన- మృతిుక మొదలైన అవయవముల కనా  అతిరిక ుమైన ఘటాద్గల వంటి  

అవయవి యొకా  నిరాకర్ణ కార్ణముగా 

సర్ి ం త్దవా మ్- చేతన, అచేతనములను వా ాా సము లేక అనాి  త్దవా ములు సమానా ము 

నితా ం కథితమ్ హి- ఉతప తిు వినాశ ర్హితమైనదని సాపించ్రడినద్వ. నితా మైన త్దవా మునకు 

ఆగంతుకమైన అవసారూప్మైన ఉతప తిు వినాశములను త్ప్తిపాద్వంర మూలకముగా 

త్దవా సి రూప్ము నితా మని చెప్ప రడినద్వ. ఇట్లలనా  

సూత్తకార్ేః- శ్వర్వర్క శ్వర్తసు సూత్తకారులైన  భగవాన్ బ్దదరాయణులు 

విశ్చష-ే అసధ్యర్ణముగా 

పురుషేః- జీవాతమ  భూతుడైన పురుషుని విషయమున 

నితా తి మ్ ిమ్ అభిదతు- జనామ ద్వ రూప్ర్హితమైన నితా తి మును ఏ త్ప్యజనమునకై ఈ 

అధికర్ణమున చెపుప రనాా రు. పునరుి ు విఫలము కద్య! ఇట్లల శంింరట  

సతా మ్- ఈ ఆక్షేప్ము సరియే 

ప్ర్ం ఇహ్- ఈ అధికర్ణమున 

అనుపాధేేః చేతనసా - దేహాద్వ ఉపాధుల లేక తన సి రూప్ మాత్తమున నునా  జీవుని యొకా  అనగా 

కేవలము  జా్ఞనాకార్మైన ఆతమ  యొకా  

నామాంతరారాహమ్ దశ్వమ్- త్ితపు సంజ ా కనా  వేర్వన సంజనాు పంద్గటకు యగా మైన 

ఆగంతుకమైన అప్ృథిస దధమైన అవసాంతర్మును 

నుదతి- నిర్సనము చేయురనాా రు. దేహ్విశ్చషమేైన రూప్మున నునా  ఆతమ కు త్బ్దహ్మ ణ, 

క్షత్తియాద్వ నామాంతర్ములను పంద్గటకు అర్ హమైన అటి ే అవసా యగమునా నూ అటి ే

అవసాంతర్ము సి రూప్మునకు అని యించ్ద్గ  అని ఈ అధికర్ణమున వివరింరరనాా రు.  

తత్- అంద్గవలన 

ఇహ్- ఈ అధికర్ణమున 

క్షేత్తిణోఽపి- దేహ్మును పంద్వననూ జీవునిి  
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త్ప్తా క ుి జతాి ధరౌమ - తనకు ాను త్ప్కాశ్చంరటయూ,  జా్ఞనమునకు ఆత్శయమై యుండుటయూ 

అను ఈ ధర్మ ములు 

శ్వశి త్త- శ్వశి తముగా 

నియమిత్త- దృఢముగా సంసాపించ్రడును. అంద్గవలన మర్ల జీవుని విషయమును 

త్ప్తిపాద్వంరట విఫలము కాద్గ. 

ఈ శోలకమున ఈ అధికర్ణము అనావశా కము అను వాదమును నిర్స్తంరరనాా రు.  

మహ్దీరాాాధికర్ణమునను మరియు ఆర్ంభణాధికర్ణమునను మృతిుక మొదలైన అవయవముల 

కనా  అతిరిక ుమైన ఘటాద్గల వంటి  అవయవి యొకా  నిరాకర్ణ కార్ణముగా చేతన, 

అచేతనములను వా ాా సము లేక అనాి  త్దవా ములు సమానా ము 

ఉతప తిు వినాశ ర్హితమైనవని సాపించ్రడినద్వ. నితా మైన త్దవా మునకు ఆగంతుకమైన 

అవసారూప్మైన ఉతప తిు వినాశములను త్ప్తిపాద్వంర మూలకముగా త్దవా సి రూప్ము నితా మని 

చెప్ప రడినద్వ. ఇట్లలనా  శ్వర్వర్క శ్వర్తసు సూత్తకారులైన  భగవాన్ బ్దదరాయణులు అసధ్యర్ణముగా 

జీవాతమ  విషయమున మాత్తము జనామ ద్వ రూప్ర్హితమైన నితా తి మును ఏ త్ప్యజనమునకై ఈ 

అధికర్ణమున చెపుప రనాా రు. ఇట్లల చెపుప ట పునరుి ు విఫలము కద్య! ఇటి ే సందేహ్ము 

కలుగవరచ ను. 

ఈ అధికర్ణమున దేహాద్వ ఉపాధుల లేక తన సి రూప్ మాత్తమున నునా  జీవుని యొకా  అనగా 

కేవలము జా్ఞనాకార్మైన ఆతమ  యొకా  త్ితపు సంజ ాకనా  వేర్వన సంజనాు పంద్గటకు యగా మైన 

ఆగంతుకమైన అప్ృథిస దధమైన అవసాంతర్మును 

నిర్సనము చేయురనాా రు. దేహ్విశ్చషమేైన రూప్మున నునా  ఆతమ కు త్బ్దహ్మ ణ, క్షత్తియాద్వ 

నామాంతర్ములను పంద్గటకు అర్ హమైన అటి ే అవసా యగమునా నూ అటి ే అవసాంతర్ము 

సి రూప్మునకు అని యించ్ద్గ  అని ఈ అధికర్ణమున వివరింరరనాా రు. అనగా జీవాతమ  

సి రూప్మున మారుప  కలుగద్గ. అంద్గవలన ఈ అధికర్ణమున 

దేహ్మును పంద్వననూ జీవునిి తనకు ాను త్ప్కాశ్చంరటయూ,  జా్ఞనమునకు ఆత్శయమై 

యుండుటయూ అను ఈ ధర్మ ములు శ్వశి తముగా దృఢముగా సంసాపించ్రడును. అంద్గవలన 

మర్ల జీవుని విషయమును, అనగా జీవ నితా తి మును, త్ప్తిపాద్వంరట విఫలము కాద్గ. 

226. సచ్ఛ బా్దరాథ తిరిక ుం జనిమదఖిలమితా్య తద్యత్యమ ా ద్వస్తదధమ్ 

226. సచ్ఛ బా్దరాథ తిరిక ుం జనిమదఖిలమిత్యా తద్యత్యమ ా ద్వస్తదధమ్ 

త్ోకాు  సృషిశిచ  జీవే నిరవయవనయసుి ంరరాదౌ నిరసుః। 

జీవ్యతప తిుసుతః సాా ద్వతి న సదకృత్యభాా గమాద్వత్ప్సంగాత్ 
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నితా త్యి జతి కంఠోక్త ుభిరపి జననం తి సా  దేహాద్వ యోగః।। 

సచ్ఛ బ్దధ రాాతిరిక ుమ్- “సదేవ స్వమా  ఇదమత్గ ఆసీత్” , “సనూమ లాేః సౌమా  ఇమాేః సరాి త్ప్జ్ఞేః” అని 

చెప్ప రడు జగాా ర్ణమైన సచ్ఛ రవాాచ్ా మైన ప్ర్త్రహ్మ ము కనా  వేఱైన 

అఖిలమ్- మిగిల్న సమసు చేతనాచేతనాతమ కమైన జగతుు 

జనిమత్- ఉతప తిు పంద్గటయే అయినద్వ 

ఇతి ఐతద్య మా ా ద్వస్తదధమ్- “ఐతద్యతమ ా మిదం సరి్ మ్” మొదలైన వాకా ముల చేత ప్ర్త్రహ్మ ము 

తప్ప  తిా న సమసు ప్ద్యర్మాుల కార్ణమైన ఆ ప్ర్త్రహ్మ మును ఆతమ గా పందెనని చెప్పప డు ఈ 

వాకా ముచే స్తదధమగును 

జీవే సృషిశేచ  త్పోకాు- జీవాతమ  విషయమునంద్గనూ ఉతప తిుని “తోయేన జీవాన్ వా ససర్ జ” మొదలైన 

త్ుతుల వలన కంఠోక ుముగా చెప్ప రడినద్వ 

నిర్వయవ నయస్తు- “యనిా ర్వయం తత్ అజనా ం” అనగా “నిర్యవమైనద్వ పుటే్లక లేనిద్వ” అను 

తరా్ మైనను 

అంరరాదౌ- ఆకాశము మొదలైన వాటి యంద్గ  

నిర్సుేః- నిర్వయవమైననూ ఆకాశము ఉతప తిుని కలుుట వలన అద్వ నిర్సుమైనద్వ 

తతేః- పైన చెప్ప రడిన కార్ణముల చేత 

జీవ్యతప తిుేః సా త్- జీవాతమ కూ ఉతప తిు కలద్గ 

ఇతి- అని సందేహించిన 

నసత్- అద్వ సరి కాద్గ 

అకృాభాా గమాద్వ త్ప్సంగాత్- విహితమైన మరియు నిషిదధమైన కరామ చ్ర్ణమును చేయకునా  

స్తఖద్గేఃఖ్యద్వ త్పాపిు త్ప్సి ు కలుుట వలననూ 

నితా ాి జతి  కంఠోి ుభిర్పి- త్ుతి యంద్గ “అజో నితా ేః శ్వశి తేః, నితాో నిాా నామ్”,  “దౌి  అౌ” 

మొదలైన వాకా ముల వలననూ 

అసా జననంతు- నితాు డైన ఈ జీవాతమ  ఉతప తిు యైననూ 

దేహాద్వ యగేః- దేహ్ము, ఇంత్ద్వయములు మొదలైనవాటి సంరంధము జీవాతమ  ఘటము మొదలైన 

వాటి వలె సి రూప్ము యొకా  అనా థా భావమును పందడు. వానిి మర్ణము మొదలైనవి 

దేహేంత్ద్వయాద్గల విశే లషము మాత్తమే. ఇట్లల జీవాతమ  నితాు డు అగును. 

ఈ శోలకమున, జీవాతమ  నితా తి ము అనగా జీవాతమ  సి రూప్మున, ఘటము మొదలైన 

అచేతనములకు వలె, మారుప  కలుగద్గ అను విషయము విశదీకరించ్రడురనా ద్వ.  
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“సదేవ స్వమా  ఇదమత్గ ఆసీత్” , “సనూమ లాేః సౌమా  ఇమాేః సరాి త్ప్జ్ఞేః” అని చెప్ప రడు 

జగాా ర్ణమైన సచ్ఛ రవాాచా్ మైన ప్ర్త్రహ్మ ము కనా  వేఱైన మిగిల్న సమసు 

చేతనాచేతనాతమ కమైన జగతుు ఉతప తిుని కల్ునద్వయే.  

“ఐతద్యతమ ా మిదం సర్ి మ్” మొదలైన వాకా ముల చేత “ప్ర్త్రహ్మ ము తప్ప  తిా న సమసు 

ప్ద్యర్మాులు, తమకు కార్ణమైన ఆ ప్ర్త్రహ్మ మును ఆతమ గా పంద్వ యుండును” అని 

తెల్యురనా ద్వ.  

జీవాతమ  విషయమునంద్గనూ ఉతప తిుని “తోయేన జీవాన్ వా ససర్ జ” మొదలైన త్ుతుల వలన 

కంఠోక ుముగా చెప్ప రడినద్వ 

“యనిా ర్వయం తత్ అజనా ం” అనగా “నిర్యవమైనద్వ పుటే్లక లేనిద్వ” అను తరా్ ము కూడ, 

ఆకాశము మొదలైనవి 

నిర్వయవమైననూ ఉతప తిుని కలుుట వలన, నిర్సుమైనద్వ. పైన చెప్ప రడిన కార్ణముల చేత 

జీవాతమ కు కూడ ఉతప తిు కలద్గ, అని సందేహించిన అద్వ సరి కాద్గ. 

విహితమైన మరియు నిషిదధమైన కరామ చ్ర్ణమున స్తఖద్గేఃఖ్యద్వ త్పాపిు త్ప్సి ు కలుుట వలననూ 

(అనగా విహిత కర్మ లను చేయుట వలన స్తఖము, నిషిదధ కర్మ లను చేయుట వలన ద్గేఃఖము 

తతుతా ర్మ ఫలములుగా జీవాతమ  అనుభవించ్వలస్త వరచ ను, ఈ కర్మ ఫలానుభవము మోక్ష స్తతాి 

త్పా పిుంర వర్కు జీవాతమ కు తప్ప ద్గ అనునద్వ త్ుతి త్పోక ుము. జీవాతమ కు నితా తి ము లేకునా , ఇటి ే

కర్మ ఫలానుభవము సంపూర్మాుగా పంద్గటకు అవకాశము లేద్గ.),  

త్ుతి యంద్గ “అజో నితా ేః శ్వశి తేః, నితాో నిాా నామ్”,  “దౌి  అౌ” మొదలైన వాకా ముల వలననూ 

జీవాతమ  నితాు డేనని తెల్యురనా ద్వ.  

అటెలలన, జీవునిి కూడ జనన, మర్ణములను లోకమున వా వహ్రింరట కలద్గ. నితుా డైన 

జీవాతమ కు ఇట్లల వా వహ్రింరటకు అర్మాు,  

 సాూలరూప్ములైన దేహేంత్ద్వయాద్గల విశే లషము మాత్తమే. అంతియ(గాని, ఘటాద్గల వలె, జీవాతమ  

వేఱొక సి రూప్మును పందడు. ఇట్లల జీవాతమ  నితాు డే యగును. 

227. దేహాతమ త్యి  జనిః సాా త్ తద్వహ్ న ఘటత్య జ్యతమాత్తసా  రాగాత్ 

227. దేహాతమ త్యి  జనిః సాా త్ తద్వహ్ న ఘటత్య జ్యతమాత్తసా  

రాగాత్ 

 జా్యనే క్తాి ద్వ మేపప్లశరలప్టత్ప్త్క్తయాఽతా ను దుఃసాథ । 

దేహే గేహాద్వత్యల్యా  మమకృతిరనఘా దోచ్తస్్తుా కా మోహ్ః 

క్షిప్ుం చ్చకాా నుమానం రలవదనుమిత్యః శ్వద్దసుతసురా తశచ ।। 
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దేహాతమ తి - ఒక వేళ దేహ్మే ఆతమ  అయినచో అపుప డు 

జనిేఃసా త్- ఆతమ కును ఉతప తిు యుండును. (కాని), 

తత్- దేహ్సి రూప్తి ము 

ఇహ్- ఈ జీవాతమ  యంద్గ 

న ఘటత- సంభవించ్ద్గ. (ఏలనన) 

జ్ఞతమాత్తసా - అపుప డే ాను పుటినే శ్చువునకు 

రాగాత్-  సునా పానము మొదలైనవాటి యంద్గ అభిలాష కలుుట కానప డుట చేత. ఆ అభిలాషయు 

పూరి్ జనమ  యంద్గ కల్ున అనుభవము లేకునా  ముంద్గ జనమ లో సంభవించ్ద్గ. అంద్గవలన 

పూరి్ జనమ , మఱియు ముంద్గ జనమ లలో అనువృతిు యునా ట్లల తెల్యును. అట్లల కాక 

దేహ్మునకు చ్చతనా ము  

 జా్ఞన- ఉనా ద్వ అనిన అద్వ దేహ్ముయొకా  అవయవములంద్గను కనుపించ్వలెను. అట్లల 

అంగీకరించిన అన్నక చ్చతనా ముల త్ప్సంగము ఉతప నా మగును. ఈ విధముగా చారాి కుల 

అభిత్పాయమును ఈ శోలకమున అనువద్వంచి తరువాత ప్రిహ్రింరరనాా రు. 

 జా్ఞన్న- చ్చతనా ముండు విషయమున 

ిణిా ద్వ మేఘోప్ల శరల ప్ట త్ప్త్ియా- మదా ము మొదలైన వాటి యంద్గ మదశి ు 

ఉతప నా మగుటకు  

అణిా ద్వ- త్దవా ములను చేరుచ ట ఎట్లల కార్ణమో,  

కర్క- చిత్తవర్పాు వర్తసుమున నానావర్మాుల ద్యర్ముల సంఘాతము ఎట్లల కార్ణమో అట్లల  

సమత్గీవిశేషముల కలయిక కార్ణమని చెపుప ట 

అతా ంతద్గేఃసా- సరి్ థా దోషయుక ుమైనద్వ.  

దేహే- శర్వర్మును గూరిచ  కలుు 

మమకృతిేః- మమకార్ము అనగా ఇద్వ నా శర్వర్ము అను బుద్వధయు  

గేహాద్వ తులాా - ఇద్వ నా గృహ్ము అనుటకు సమానమైన బుద్వధయు 

అనఘా- ఏ బ్దధకమునూ లేకన్న యుండును 

దోషతేః- అనాద్వకాలమునుండి అనువరిుంరచూ వచెచ డు పాప్వాసనారూప్మైన దోషకార్ణమున 

ఐకాా నుమానమ్- “దేహ్ ఏవ ఆామ  అహ్ం బుద్వధ గోచ్ర్ాి త్” అను విధముగా దేహ్ముతో ఆతమ ను 

ఒకా ట్ల అని తెల్యు అభిమానము 
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రలవదనుమితేః- దేహ్ము కనా  ఆతమ  అతిరిక ుమైనద్వ అను ఊహ్కు కార్ణమైన “మమ అయం 

దేహ్ేః” మొదలైన రలమైన త్ప్తా క్ష త్గహ్ణము చేత 

శ్వర్తసుతేః- దేహ్ము కనా  ఆతమ  భినా ము అని చెప్పప డు “ద్యి  స్తప్రాా”, “నితోా  నిాా నామ్”...”అను 

శ్వర్తసువాకా రలము వలనను  

తరా్ తశచ - “మమ శర్వర్మ్” అనినపుప డు శర్వర్మును, ఆతమ యును భినా ములు (“మమ గృహ్మ్” 

అనునపుప డు గృహ్ము ఆతమ  కనా  భినా మని తెల్స్తన విధముగా) అని తెల్యు రనా ద్వ. ఇటి ే

తరా్ ము చేతను 

క్షిప్ుమ్- నిరాకరించ్రడినద్వ. 

వెనుక శోలకమున, దేహ్మునకు జనన, మర్ణములునా నూ, ఆతమ కు జనన, మర్ణములుండవు అని 

జీవాతమ  నితా తి మును సాపించి యునాా రు. ఒక వేళ దేహ్మే ఆతమ  అయినచో అపుప డు ఆతమ కును 

ఉతప తిు యుండును కద్య యనిన, ఈ శోలకమున దేహ్ము, ఆతమ  భినా ములే అను విషయము 

పునేఃసాప్నము చేయురనాా రు.  

దేహ్సి రూప్తి ము ఈ జీవాతమ  యంద్గ సంభవించ్ద్గ. (ఏలనన) అపుప డే పుటినే శ్చువునకు 

 సునా పానము మొదలైనవాటి యంద్గ అభిలాష కలుుట కానప డుట చేత. ఆ అభిలాషయు పూరి్ జనమ  

యంద్గ కల్ున అనుభవము లేకునా  ముంద్గ జనమ లో సంభవించ్ద్గ. అంద్గవలన పూరి్ జనమ , 

మఱియు ముంద్గ జనమ లలో అనువృతిు యునా ట్లల తెల్యును. అనగా,  చ్చతనా ము గల, 

పూరి్ జనమ  యందల్ ఆతమ యే ఈ జనమ  యంద్గ కూడ కొనసగురనా ట్లల, అనగా ఆతమ  

మర్ణింరట లేదని తెల్యు రనా ద్వ. అట్లల కాక దేహ్మునకు చ్చతనా ము ఉనా ద్వ అనిన అద్వ 

దేహ్ముయొకా  అనాి  అవయవములంద్గను కనుపించ్వలెను. అట్లల అంగీకరించిన అన్నక 

చ్చతనా ముల త్ప్సంగము ఉతప నా మగును. ఈ విధముగా చారాి కుల అభిత్పాయమును ఈ 

 శోలకమున అనువద్వంచి తరువాత ప్రిహ్రించ్రడురనా ద్వ. 

ఇటి ేచ్చతనా ము కలుు విషయమున, మదా ము మొదలైన వాటి యంద్గ మదశి ు ఉతప నా మగుటకు 

త్దవా ములను చేరుచ ట ఎట్లల కార్ణమో, చిత్తవర్పాు వర్తసుమున నానావర్మాుల ద్యర్ముల 

సంఘాతము ఎట్లల కార్ణమో అట్లల  సమత్గీవిశేషముల కలయిక వలన కలుగురనా దని చెపుప ట 

సరి్ థా దోషయుక ుమైనద్వ. శర్వర్మును గూరిచ  కలుు మమకార్ము అనగా ఇద్వ నా శర్వర్ము అను 

బుద్వధయు ఇద్వ నా గృహ్ము అనుటకు సమానమే. అనగా ఆతమ యును, గృహ్మును ఎట్లల ఎలలపుప డు 

భినా ములై యుండుఽ, అట్లల, ఆతమ యు, దేహ్ము కూడ ఎలలపుప డును భినా ములుగన్న యుండును. 

అటలయిన “ సాూలోఽహ్మ్” అనగా “న్నను లావుగా నునాా ను” మొదలైన లోక వా వహార్ములకు 

కార్ణము అనాద్వకాలమునుండి అనువరిుంరచూ వచెచ డు పాప్వాసనారూప్మైన దోషమే యని 

తెల్యవలెను.  

“దేహ్ ఏవ ఆ మా  అహ్ం బుద్వధ గోచ్ర్ాి త్” అను విధముగా దేహ్ముతో ఆతమ ను ఒకా ట్ల అని 

తలపింర దేహాామ భిమానము 
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దేహ్ము కనా  ఆతమ  అతిరిక ుమైనద్వ అని తెల్యుటకు కార్ణమైన “మమ అయం దేహ్ేః”  అనగా 

“ఇద్వ నా దేహ్ము “మొదలైన త్ప్తా క్షభావము చేత బ్దధించ్రడును.  

దేహ్ము కనా  ఆతమ  భినా ము అని చెప్పప డు “ద్యి  స్తప్రాా”, “నితోా  నిాా నామ్”...”అను 

శ్వర్తసువాకా రలము వలనను  

“మమ శర్వర్మ్” అనినపుప డు శర్వర్మును, ఆతమ యును భినా ములు (“మమ గృహ్మ్” అనునపుప డు 

గృహ్ము ఆతమ  కనా  భినా మని తెల్స్తన విధముగా) అని తెల్ప్పడి తరా్ రలము చేతను 

నిరాకరించ్రడును. 

228. దేహ్ం దేహాతిరేకే తదవధినియత త్పాణ బుదధా క్షరూప్మ్ 

228. దేహ్ం దేహాతిరేకే తదవధినియత త్పాణ బుదధా క్షరూప్మ్ 

ధీసనాు నం చ్ నితా ం త్ప్లయవిలయినం సాథ స్తి మపాా ప్వరేాత్। 

డండీరాభం సదబ్దధ వవితథవికృత్త జీవమిచ్ఛ ను ఇతథమ్ 

నిరూధ త్య దూరమత్త త్ుతిభిరితరవదా్య ధ దోషోజి్ఝత్యభిః।। 

దేహాతమ  వాదమును నిరాకరించిన తరువాత ఆ వాదమునకు సజ్ఞతీయమైన ఇతర్ ప్క్షములను 

అన్నక కార్ణములను చూపి ఇచ్చ ట నిరాకరింరరనాా రు. 

దేహ్మ్- నాశనమగునను విషయమున సందేహ్మే లేని శర్వర్మును 

జీవమిచ్ఛ ంతేః- జీవాతమ  యని అంగీకరింర 1. చారాి కులు  

దేహాతిరేకే- జీవుడు దేహ్ము కంటె అతిరికుుడైనను 

తదవధి నియత త్పాణ బుదధా క్షరూప్మ్- దేహ్ము ఉండు వర్కు అధీనమైన త్పాణరూప్మైన బు ద్వధ, 

ఇంత్ద్వయముల రూప్మును పంద్వన జీవునిగా అంగీకరింర చారాి కుల యందల్ 

2. ఒక విశేష వర్ ుము వారు  

నితా ం ధీ సంానమ్ చ్- నిరుప్ప్లవమైన చిత్ సంానమున్న జీవాతమ గా అంగీకరింర 

3. బౌద్గధలు అను ప్క్షము వారు  

ధీ సంానం త్ప్ళయవిలయినమ్- త్ప్ళయ కాలప్రా్ ంతము ఉండి త్ప్ళయకాలమున నాశనమగు 

చితస ంాన రూప్మైన జీవుడని అంగీకరింర 

4. బౌద్గధల ఒక ప్క్షపు వారు 
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అప్వరాుత్ సాసా్త వపి- మోక్షము కలుు వర్కూ అనాద్వ యగుట వలన ఉండి మోక్షమున నశ్చంర 

సి రూప్మును కల్ున జీవుని అంగీకరింర  

5. మిథాా వాద్గలును(అది్ తులు)  

అవితథ వికృత్త- ఆయా కారా్ మునకు ఉప్యుక ుమైన ప్రిణామమునకు వాసువముగ ఆత్శయమై  

సదబౌధ - “సత్” శరవాాచా్ మైన త్రహ్మ రూప్మైన సగర్మున 

డిండీరాభమ్- నుర్గ, బుడగలు మొదలైన వాటిి సదృశమైన సి రూప్మును పంద్వన జీవుని 

ఇచ్ఛ ంతేః- అపేక్షింర వార్వన 

6. యాగవత్ప్కాుల మతమును అనుసరింరవారును మొదలైన వీర్ందరునూ 

ఇతమా్- ఈ విధముగా  

అత్త- ఈ ఆ మా ధికర్ణమున  

బ్దధ దోషోజిిా భిేః త్ుతిభిేః- త్ప్రల త్ప్మాణములచే ఉప్రోధమైన, పురుషునిి దోషమగు 

త్భమకార్ణములైన వాటి నుండి విడిపించెడు వేదవాకా ములచే 

ఇతర్వత్- సంఖా్య ద్వ ప్క్షములు ఎట్లల  అట్లల  

దూర్ం నిరూధ ాేః- సమూలముగా నిర్స్తంచ్రడిరి. 

దేహాతమ  వాదమును నిరాకరించిన తరువాత ఆ వాదమునకు సజ్ఞతీయమైన ఇతర్ ప్క్షములను 

అన్నక కార్ణములను చూపి ఈ శోలకమున నిరాకరింరరనాా రు. 

నాశనమగునను విషయమున సందేహ్మే లేని శర్వర్మును 

జీవాతమ  యని అంగీకరింర 1. చారాి కులును, జీవుడు దేహ్ము కంటె అతిరికుుడైనను దేహ్ము 

ఉండు వర్కు అధీనమైన త్పాణరూప్మైన బు ద్వధ, ఇంత్ద్వయముల రూప్మును పంద్వన జీవునిగా 

అంగీకరింర చారాి కుల యందల్ 

2. ఒక విశేష వర్ ుము వారును, నిరుప్ప్లవమైన చిత్ సంానమున్న జీవాతమ గా అంగీకరింర 

3. బౌద్గధలు అను ప్క్షము వారును, త్ప్ళయ కాలప్రా్ ంతము ఉండి త్ప్ళయకాలమున నాశనమగు 

చితస ంాన రూప్మును జీవుడని అంగీకరింర 

4. బౌద్గధల యందల్ ఒక ప్క్షపు వారును,  

మోక్షము కలుు వర్కూ అనాద్వ యగుట వలన ఉండి మోక్షమున నశ్చంర సి రూప్మును కల్ున 

జీవుని అంగీకరింర  
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5. మిథాా వాద్గలును (అది్ తులును) ఆయా కారా్ మునకు ఉప్యుక ుమైన ప్రిణామమునకు 

వాసువముగ ఆత్శయమై “సత్” శరవాాచా్ మైన త్రహ్మ రూప్మైన సగర్మున 

నుర్గ, బుడగలు మొదలైన వాటిి సదృశమైన సి రూప్మును పంద్వనదని జీవుని 

అంగీకరింర వార్వన 

6. యాగవత్ప్కాుల మతమును అనుసరింరవారును మొదలైన వీర్ందరునూ 

ఈ విధముగా ఈ ఆ మా ధికర్ణమున త్ప్రల త్ప్మాణములచే ఉప్రోధమైన, పురుషునిి దోషమగు 

త్భమకార్ణములైన వాటి నుండి విడిపించెడు వేదవాకా ములచే సంఖా్య ద్వ ప్క్షములు ఎట్లల  అట్లల 

సమూలముగా నిర్స్తంచ్రడిరి. 

ఇంతటితో ఆ మా ధికర్ణము ముగిస్తనద్వ. 

।। జా్యధికరణము।।2-3-4।। 

।।సూ.।।జాోఽత ఏవ।।2-3-19।। 

అత ఏవ- త్ుతుల వలనన్న 

(సేః- జీవుడు) 

 జేాః-  జా్ఞనము కలద్వగన్న 

(ఇతి- అని 

త్ప్తీయత- తెల్యురనా ద్వ) 

జీవుడు జా్ఞనము కలద్వగన్న త్ుతుల నుండియే తెల్యురనా ద్వ.  

।।సూ.।।ఉత్త్యా ంతిగత్యా గతీనామ్।।2-3-20।। 

ఉత్ాా ంతిగాా గతీనామ్- శర్వర్మును విడురటకును, లోకాంతర్మునకు పోవుటకును, 

వరచ టకును, 

(త్ుతేః- త్ుతి యంద్గ చెప్ప రడి యుండుట వలన 

అణుేః- జీవుడు అణుప్రిమాణము కలవాడు) 

జీవుడు శర్వర్మునుండి రయలెి డలుట, లోకాంతర్ములకు పోవుట అట నుండి మర్ల వరచ టలు 

త్ుతులు తెలుప టచే జీవుడు అణు ప్రిమాణము కలవాడని తెల్యురనా ద్వ. 
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।।సూ.।।సిా తమ నా చోతురయోః।।2-3-21।। 

ఉతుర్యేః- ఉత్ాా ంతిి తరువాత శర్వర్మును విడురట, లోకాంతర్మునకు పోవుట అని 

చెప్ప రడిన గతియును, అగతియును 

సి తమ నా చ్- జీవునిచే సి యముగన్న చేయవలస్తన వగుటచేత 

అణుేః- జీవుడు అణు ప్రిమాణుడు 

వెనుక సూత్తమున చెప్ప రడిన ఉత్ాా ంతి గాా గతులలో ఉత్ాా ంతిి తరువాత కలుు గాా గతి 

వాా పార్ములు జీవునిచే సి యముగన్న చేయవలస్తనవగుటచే జీవుడణుప్రిమాణుడని 

స్తదధమగురనా ద్వ.  

।।సూ.।।సి శబా్దనామ నాభాా ం చ్।।2-3-23।। 

సి శబా్దనామ నాభాా ం చ్-అణు శరమాు వలనను, అణుసదృశవస్తువుల పోల్చ  జీవుని ప్రిమాణము 

చెపుప ట వలనను (జీవుడు అణు ప్రిమాణుడని తెల్యురనా ద్వ).  

త్ుతుల యంద్గ జీవుడణు శరమాుతోను, అణు సదృశవస్తువుల తోను పోల్చ  చెప్ప రడుట వలన 

జీవుడణుప్రిమాణుడని తెల్యురనా ద్వ. 

।।సూ.।।అవిరోధశచ ందనవత్।।2-3-24।। 

చ్ందనవత్- మంచి గంధము వలెన్న 

అవిరోధేః- (సరిా ంగములందల్ స్తఖ/ ద్గేఃఖముల ననుభవింరట) విరుదధము కాద్గ.  

(శర్వర్మున ఒక చోట నునా )మంచి గంధము (శర్వర్మంతటను తెల్యరడు) వలెన్న జీవునిి 

సరాి ంగములందల్ స్తఖ/ ద్గేఃఖముల ననుభవింరట విరుదధము కాద్గ.  

।।సూ.।।అవస్తథతి వైశేషా్ ద్వతి చేనిా భ్యా ప్గమాదధృద్వ హి।।2-3-25।। 

అవస్తతాి వైశేషాా త్- చ్ందనబ్ధంద్గవునకు శర్వర్మునంద్గ ఒక త్ప్దేశమున స్తతాి విశేషము 

యుండుటచే  

ఇతి చేత్- (అటి ేస్తతాి విశేషము లేని జీవునకు చ్ందనబ్ధంద్గవు ఉద్యహ్ర్ణము వరి ుంచ్ద్గ) ఇటలనిన 

న- అద్వ సరి కాద్గ.  

హ్ృద్వ- హ్ృదయమున 

అభ్యా ప్గమాద్వధ- (జీవుని ఉనిి) అంగీకరింప్రడెను కద్య! 
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చ్ందనబ్ధంద్గవునకు ఒక త్ప్దేశమున స్తతాి యునా ట్లల జీవునిి అటి ేస్తతాి లేకుండుట చేత జీవుని 

చ్ందన బ్ధంద్గవుతో పోలుచ ట తగదనిన, అద్వ సరి కాద్గ. జీవుడు హ్ృదయత్ప్దేశముననుండుట 

త్ుతి సమమ తము కద్య! 

।।సూ. గుాద్యి  లోకవత్।।2-3-26।। 

వా- పైన చెపిప నట్లల కాద్గ 

ఆలోకవత్- మణులు(సూరా్ ిర్ణములు) మొదలైన వాటి కాంతి వలెన్న  

గుణాత్- గుణవాా పిు వలన 

మణులు(సూరా్ ిర్ణములు) మొదలగు వాని కాంతి వాా పింర వలెన్న జీవుడును తన 

చ్చతనా రూప్మగు గుణముచే దేహ్మునందంతటను వాా పించి యుండును. 

।।సూ.।। వా తిరేకో గంధవతుథా దరశ యతి।।2-3-27।। 

గంధవత్- గంధము (ద్యనిని గల ప్ృథివి కనా  భినా ముగా నుండుట) వలెన్న 

వా తిరేకేః- గుణమునకు సి త్శయమున కంటె వేర్వనదగుట అనగా ధర్మ భూతజా్ఞనము ద్యనిి 

ఆత్శయమైన జీవాతమ  కనా  భినా మగుట)  

(సంభవంతి- సంభవమగురనా ద్వ).  

తథా చ్ దర్శ యతి- (త్ుతి కూడ) అట్లల చూపు రనా ద్వ.  

ప్ృథివీగుణమగు గంధము, ప్ృథివి కనా  వేర్వనట్లల ఆతమ  గుణమగు ధర్మ భూతజా్ఞనము ఆతమ  కనా  

వేర్వనద్వ. త్ుతి కూడ అట్లల చెపుప రనా ద్వ.  

।।సూ. ।।ప్ృథగుప్దేశ్వత్।।2-3-28।। 

ప్ృథక్- (జీవుడును, అతని జా్ఞనమును) వేరుగ 

ఉప్దేశ్వత్- త్ుతి యంద్గ చెపిప  యుండుట చేత (జీవుని కనా  వాని జా్ఞనము వేర్వనద్వ). 

 జా్ఞనము జీవుని కనా  వేర్వనద్వగ త్ుతి యంద్గ చెప్ప రడి యుండుటచేత జా్ఞనము జీవుని కనా  

వేర్వనద్వ అని తెల్యురనా ద్వ. 

।।సూ.।।తదేుణసారతి్య తుది ా ప్దేశః త్పాజవాత్।।2-3-29।। 

తు- శంించ్ తగినద్వ కాద్గ 

తద్గుణసర్ ుా ి త్- (జీవుడు) జా్ఞనమును త్ప్ధ్యనగుణముగ కల్ు యుండుట వలన 
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త్పాజవాత్- ప్ర్మాతమ కు ఆనందగుణము త్ప్ధ్యనగుణమగుట వలన ప్ర్మాతమ ను ఆనందమని 

వా వహ్రింరనట్లల  

తది ా ప్దేశేః- జీవుని జా్ఞనమని వా వహ్రింరట 

(స్తదధా తి- స్తద్వధంరరనా ద్వ)  

ఆనందము ప్ర్మాతమ కు త్ప్ధ్యనగుణమగుటచే ప్ర్మాతమ ను ఆనందమని త్ుతుల యంద్గ 

వా వహ్రించినట్లల, జీవునిి జా్ఞనము త్ప్ధ్యనగుణమగుట చేత జీవుని జా్ఞనమని త్ుతి, సమ ృతులంద్గ 

వా వహ్రింరట యుక ుమే అగును.  

।।సూ.।। యావద్యతమ భావిత్యు ి చ్చ  న దోషసుదారశ నాత్।।2-3-30।। 

( జా్ఞనసా -  జా్ఞనము) 

యావద్యతమ  భావిాి చ్చ - ఎంతవర్కును ఈ ఆతమ  యుండుఽ అంతవర్కును ఉండునటి ే

ధర్మ మైనంద్గన  

దోషేః- (ఆతమ ను జా్ఞనమని వా వహ్రింరట) దోషము 

న- కాద్గ 

ఏలనన 

తదరా్శ నాత్-లోకమున నట్లల కనప్డుట వలన 

 జా్ఞనము ఆతమ కు సి భావిక గుణమగుట వలన ఆతమ ను జా్ఞనమని వా వహ్రింరట దోషము కాద్గ. 

ఉద్యహ్ర్ణమునకు ఆవులకు గల  సధ్యర్ణ ధర్మ ములు (గంగడోలు ఇాా ద్వ లక్షణములు) 

కొముమ లు లేని ఆవునకు ఉనా ను ద్యనిని కూడ ఆవు అనియే వా వహ్రించెదము. 

।।సూ.।। పుంసిా ద్వవతుి సా  సతోఽభివా క్త ు యోగాత్।।2-3-31।। 

తు- శంక తగినద్వ కాద్గ 

పుంసు ి ద్వవత్- పురుషతి ము మొదలైనవాటి వలెన్న 

సతేః- స్తషుపాు ా దా వసలా యంద్గ సప షమేుగా తెల్యరానటి ే 

తసా -  జా్ఞనమునకు 

అభివా ి ు యగాత్- త్ప్కటీభావము కలుగుట వలన (జా్ఞనమెపుప డును యుండును).  
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బ్దలాా ద్గల యంద్గ సప షమేుగా తెల్యరాక బీజరూప్మైన పురుషతి ము యవి న సమయమున 

సప షమేుగా తెల్యవచిచ నట్లల స్తషుపాు ా దా వసలాలో సప షమేుగా తెల్యరాని జా్ఞనము త్ప్బ్దధ 

సమయమున తెల్యవరచ ను కనుక జా్ఞనము ఆతమ కు నితా ధర్మ మగును.  

।।సూ.।।నితాో ప్లరధా నుప్లబ్ధధత్ప్సంగోఽనా తరనియమోవానా థా।।2-3-

32।। 

అనా థా-ఆతమ  సర్ి గతుడగుచో,  జా్ఞన మాత్తసి రూపుడగుప్క్షమునను, 

నితాో ప్లరధా నుప్లబ్ధధత్ప్సంగేః- సరి్ ద్య ఉప్లబ్ధధయు (తెల్య వరచ టయు), 

అనుప్లబ్ధధయు(తెల్యరాకుండుటయు), ఏకకాలమున నుండవలస్త వరచ ను 

వా- కాక  

అనా తర్ నియమేః- ఉప్లబ్ధధ, అనుప్లబుధలలో ఏద్న ఒకా టి మాత్తమే  

(సా త్- ఎపుప డును కలుగవరచ ను). 

జీవాతమ  సర్ి గతుడగుచో,  జా్ఞనమాత్తసి రూపుడగు ప్క్షమున కూడ ఆతోమ ప్లరధా నుప్లబుధలకు 

నితా ము సమభావము కాని లేక వానిలో ఏదయినా ఒకా టి మాత్తమే కలుుట కాని సంభవింరను. 

వెనుక అధికర్ణమున, ధర్మ భూతజా్ఞనము యొకా  సంకోచ్, వికాసములు కలుుననియూ, జీవుడు 

ప్ర్త్రహ్మ  కారా్ మనియు సాపించ్రడినద్వ. కాని ఆతమ   జా్ఞనగుణకమా, లేక బౌద్గధలు, సంఖ్యా లు, 

అది్ తులు చెపుప నట్లల ఆతమ  “ జా్ఞనమాత్త సి రూప్మా”(అటిచేో  జా్ఞనము ధర్మ ము కాజ్ఞలద్గ), లేక 

వైశేషికులు చెపుప నట్లల పాషాణసి రూప్మా అనగా జడసి రూప్మా(అటిచేో జా్ఞనముండుటకు 

అవకాశము లేద్గ), లేక ఆగంతుక చ్చతనా గుణకమా అను సంశయములకు సమాధ్యనము ఈ 

అధికర్ణమున చెప్ప రడురనా ద్వ.  

పూరి్ ప్క్షము- 

1. “విజా్ఞనం యజంా తనుత”(త్య. ఆనం. 5)/ “ జా్ఞనసి రూపుడైన జీవుడు యజమాును 

చేయురనాా డు”), “య విజా్ఞన్న తిషఠన్” (రృ. కాణి . 5-7)/ “ఎవడు జా్ఞనసి రూపుడైన జీవుని వద ా

నునాా డో”) అని త్ుతులు చెపుప ట వలన ఆతమ  జా్ఞనసి రూప్మే కాని ఆతమ కు జా్ఞనము గుణము 

కాన్నర్ద్గ.  

2. మూర్ఛ  వరచ ట మొదలైన సందరా్ ములలో జా్ఞనము ఉనా ట్లల తెల్యద్గ. కనుక, ఆతమ కు 

సహ్జముగా జా్ఞనము లేక, ఇంత్ద్వయముల ఆధీనములో అనగా ఔపాధికముగా యుండునని 

తెల్యురనా ద్వ. 

3. “న త్పేతా  సంజా్ఞ అస్తు” (రృ.6-5-13)/ “ముక ుస్తతాిలో జీవునిి జా్ఞనము లేద్గ” అని త్ుతి కూడ 

ఆతమ కు సహ్జముగా  జా్ఞనము ఉండదనియే తెల్పినద్వ. కనుక జీవుడు సహ్జముగా పాషాణము వలె 

 జా్ఞనము లేకన్న యుండవలెను. లేద్య  జా్ఞనము సి భావికము కాక ఆగంతుకము కావలెను. 
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స్తద్యధ ంతము-  

1. ఆతమ  జా్ఞనసి రూప్మే కాక జా్ఞనగుణకము కూడ, అనగా జా్ఞనము గుణముగా కలద్వ. త్ుతి ఆతమ ను 

“ఏష హి త్దషేా త్శోా త్ఘా .ా..విజా్ఞనా మా  పురుషేః” (త్ప్శా .ఉ. 6-5) అని జీవుడు చూరవాడు, 

వినువాడు...ఆలోచింరవాడు, తెల్స్తకొను వాడు, కర్ ుయై యునాా డు” మొదలైన వాకా ములలో  

 జా్ఞనసి రూపునిగన్న కాక,  జా్ఞనగుణకునిగా కూడ నిరేశా్చంచి యునా ద్వ.  

2. అటెలలన, ఈ జీవుడు జా్ఞనమును కల్ు యుండి అంతటనూ వాా పించి యుండవలెను కద్య యనిన, 

అట్లల కాక, ఈ ఆతమ  అణుప్రిమాణము కలద్వ. “ఏష ఆామ  నిత్షాా మతి, చ్క్షుషోవా...(రృ. 6-4-2), 

అనగా “ఈ జీవుడు కనాు  ద్యి రా కాని, తల ద్యి రా గాని...రయటకు వెళ్ళు రనాా డు” , 

“తసమ త్ లోకాత్ పునరేతా స్మమ  లోకాయ కర్మ ణ్య” (రృ.6-4-6) అనగా “ఆ లోకము నుండి కర్మ  

చేయుటకై తిరిగి వరచ రనాా డు” మొదలైన త్ుతి వాకా ములు ఆతమ  ఎలెలడల వాా పించి 

యుండనట్లల నిరూపింరరనా వి. ఏలననగా, అట్లల వాా పించి యునా  ఆ విధముగా ఆతమ కు రాక, 

పోకలు కుదర్వు కద్య. 

3. కాని, త్ుతులలో ఆతమ  “యఽయం విజా్ఞనమయేః”(రృ.6-3-3) అనియూ, “స వా ఏష మహాన్ అజ 

ఆామ ”(రృ. 6-4-25) “ఈ ఆతమ  జనమ  లేనిద్, ప్పదదా్ అనగా విభ్యవై యునా ద్వ” అని చెప్ప రడినద్వ 

కద్య యనిన, అదే ఉప్నిషతుులో “ఆ మా  అస్తమ న్ దేహే గహ్న్న త్ప్విషేేః” అనగా “ఈ ఆతమ  ఈ 

దేహ్మునంద్గ త్ప్వేశ్చంచిన వాడై, ప్ర్మాతమ  జీవునిి అంతరాా మిగా ఉపాసా్త నిగా యుండును” అని 

అచ్చ ట ప్ర్మాతమ  యొకా  విభ్యతి ము చెర్ప రడినద్వ తప్ప  అచ్చ ట జీవాతమ  విభ్యతి ము 

చెప్ప రడుట లేద్గ. 

4. “ఏషోఽణురా మా  ...సంవివేశ” (ముం. 3-1-9) ...”జీవాతమ  అణుసి రూపుడు” అనియును, “వాలాత్గ 

శతభాగసా ..” (శేి . 5-9) “జీవాతమ  ప్రిమాణము ధ్యనా పు గింజ మొన యంద్గ శాంశము” అనియును 

ఇట్లల ప్పకాు  త్ుతి వాకా ములు జీవాతమ  అణుప్రిమాణము కలవాడని చెపుప రనా వి.  

5. అటెలలన ఒక దేహ్మునంద్గ ఒక చోట మాత్తమే అణు ప్రిమాణముతో నునా  జీవునిి 

 జా్ఞనానుభవము మొతుము దేహ్మంతటను ఎట్లల కలుును అనిన, చ్ందనము ఒకచోట 

అలద్గకొనినను శర్వర్మంతటను ద్యని త్ప్భావము తెల్యునట్లల, జీవాతమ  అణుప్రిమాణుడే 

అయినను,  జా్ఞనము శర్వర్మునందతటను తెల్యును.  

6. అటి ేజీవుడు, హ్ృదయాంతరి్ రి ుయై, శర్వర్మునందంతటను విజా్ఞనవాా పిుని కల్ుంరను.  

7. దీప్ము చినా దే అయినను ద్యని వెలుగు అంతట వాా పించినట్లల, జీవుని గుణభూతజా్ఞనము 

శర్వర్మున వాా పించి స్తఖ, ద్గేఃఖ్యనుభూతి శర్వర్మంతటను తెల్యును.  

8. “గంధవతీ ప్ృథివీ” అనగా “ప్ృథివి గంధము కలద్వ” అనునట్లల “ఆతమ   జా్ఞనము కలద్వ” అను  

వా వహార్ము చేత కూడ జీవుడు   జా్ఞనగుణకుడని తెల్యురనా ద్వ.  
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9. త్ుతులలో కూడ “నహి విజా్ఞతుేః విజా్ఞత..” (రృ. 6-3-30) ఆతమ  యొకా  జా్ఞనమునకు నాశనము 

లేద్గ” అని  జా్ఞనము ఆతమ కు గుణము అని వాటి(ఆతమ కు, ద్యని జా్ఞనమునకు గల) భేదమును 

సప షీకేరించినద్వ. 

10. అనగా “విజా్ఞనం యజంా తనుత” ఇాా ద్వ త్ుతి వాకా ములచే జీవాతమ   జా్ఞనసి రూపుడనియూ, 

“ జా్ఞనవాన్ ఆ మా ” ఇాా ద్వ వాకా ములచే జీవాతమ   జా్ఞన గుణకుడనియూ కూడ తెల్యు రనా ద్వ.  

11. ఈ జా్ఞనము జీవాతమ కు నితా ము. అనగా, జీవాతమ  యునా ంతకాలము యుండునద్వ. అటెలలన 

స్తషుపాు ా ద్వ అవసలా యంద్గ జా్ఞనపు ఉనిి తెల్యద్గ కద్య యనిన, ఆ అవసలా యంద్గ కూడ 

పుంసుి ము బ్దలా దశ యంద్గకూడ బీజ రూప్ముననా ను రహిర్ుతము కానట్లల, స్తషుపాు ా ద్వ అవసలా 

యంద్గ బీజరూప్మున అంతర్ుతముగానునా  జా్ఞనము రహిర్ుతమై భాస్తంచ్ద్గ కాని ఆతమ కు 

 జా్ఞనము లేకపోవుట లేద్గ. 

12. సంఖా ,బౌద్యధ ద్వ దర్శ నములలో వలె జా్ఞనము సి రూప్ముగా మాత్తము అంగీకరించిన 

ప్క్షమున, లోక వా వహార్మున, ఆతమ  పుటే్లకను, పుటకే పోవుటను కూడ చూరరంద్గము కనుక 

 జా్ఞనము నితా ము కనుక, జనమ , జనమ రాహితా ము కూడ ఒకే సమయమున ఒకే త్ప్దేశమున 

సంభవించ్వలస్త యుండును. అట్లలకాక, ఆతమ  ఎలెలడలనూ, ఎలలపుప డును తన పుటే్లకకు 

కార్ణమైనద్వ అని అంగీకరించిన, లోకమున ఆతమ కు కానప డు జనమ రాహితా ము కుదర్ద్గ. 

అదేవిధముగా, ఆతమ  అంతటా ఎలలపుప డునూ తన జనమ రాహితా మునకు కార్ణమైనద్వ 

అంగీకరించిన లోకమున కానిప ంర ఆతమ  యొకా  జనమ  కుదర్ద్గ. 

అట్లలగాక, ఆతమ  అంతటా యునా దని అంగీకరింప్క, శర్వర్మున మాత్తమే యునా దని చెప్పప డు 

రామానుజమతమునంద్గ అచ్చ ట మాత్తమే ఆతమ  ఆవిరా్ వింరటయును, వేఱు చోటల 

ఆవిరా్ వించ్కుండుటయును జరుగుటకు ఎటి ేఆటంకమును ఉండద్గ.  

అంతటను జడసి రూప్ముగ నుండి ఇంత్ద్వయాద్వ కర్ణ సంయగమువలన కేవలము కొనిా  

సమయముల మాత్తమే జా్ఞనము భాస్తంరను అనగా అద్వ “ఆగంతుకము”  అని చెపుప  

్యాయికుల ప్క్షమున కూడ అనిా  ఆతమ లునూ ఎలలపుప డును, ఎలెలడలను యునా నూ సమసు 

కర్ణములతో కూడిన సమసు ఆతమ లతో అదృషేాద్వ హేతువులతో చేరి యుండుట వలన అపుప డు 

కూడ జనమ , జనమ  రాహిాా ద్వ దోషములు కలుును.  

 

పై కార్ణముల వలన, జీవాతమ  అణుప్రిమాణము కల్ు,  జా్ఞనసి రూపుడై,  జా్ఞనగుణకుడై 

యుండుననియు అద్వయే త్ుతిత్పోక ుమును, యుి ుయుక ుమును అనియు ఈ అధికర్ణమున 

నిషా రి షంచ్రడురనా ద్వ. 

229. క్యశ్చచ త్ జా్యనతి మాత్తం కథితముప్ధిజ్య జా్యతృత్యరాి క ుమ నోఽన్ా ః 

229. క్యశ్చచ త్ జా్యనతి మాత్తం కథితముప్ధిజ్య 

 జా్యతృత్యరాి క ుమ నోఽనా్ ః 
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తత్తత్ుతా్య ద్వ బ్దధం త్ప్థయతి వివిధం “ జాోఽత” ఇతా్య ద్వ సూద్దత్యః। 

పూరి నాా యాదముషిమ నజనిలయరహిత్య నితా బ్దధఽత్త చోకే ు 

సంకోచాదా రబాుదేధరిి కృతివచ్నమపా్ సా  సద్యి రకం సాా త్।। 

కైశ్చచ త్- ద్యర్శ నికుల యంద్గ ఒకర్వన అది్ తులచేత 

ఆతమ నేః జా్ఞనతి  మాత్తమ్- జీవాతమ కు జా్ఞనమాత్త సి రూప్తి ము 

కథితమ్- త్ప్తిపాద్వంచ్రడినద్వ. కాని,  జా్ఞతృతి ము, ( జా్ఞనము ఆతమ కు గుణముగా) చెప్ప రడలేద్గ.  

అ్ా ేః- వేఱొక ద్యర్శ నికులైన వైశేషికులచే 

ఉప్ధిజ్ఞ జా్ఞతృత్యవ - దేహ్ము-ఇంత్ద్వయములు మొదలైన ఉపాధులకు అధీనమైన 

 జా్ఞనాత్శయతి మే చెప్ప రడినద్వ. అంతియ(దకా ,  జా్ఞనసి రూప్ము చెప్ప రడ లేద్గ.  

తత్త- ఈ రండు ప్క్షముల వారిినీ 

త్ుాా ద్వ బ్దధమ్- త్ుతి, సమ ృతి, అనుభవముల విరోధమును అనగా “ జా్ఞనాతా వాయం పురుషేః”, “న 

విజా్ఞతుేః విజా్ఞతేః విప్రిలోపో విదా త” మొదలైన త్ుతులచే బ్దధయును  

 జాోతేః ఇాా ద్వ సూర్తత్యేః- “ జేాః అత ఏవ” మొదలైన శ్వర్వర్క సూత్తములచే 

వివిధం త్ప్థయతి- సూత్తకారులు నానావిధములుగా సప షమేుగా త్ప్తిపాద్వంచెదరు.  

పూరి్ నాా యాత్- దీనిి వెనుక ఆ మా ధికర్ణమున  

ఆముషిమ న్- ఈ జీవాతమ  యంద్గ  

జనిలయర్హిత- ఉతప తిు గాని, వినాశము గాని లేవని త్ప్తిపాద్వంచిటకు  

అత్త- ఈ జా్ఞధికర్ణమున  

నితా  బ్దధేచ్ ఉకే ు- సి భావికమైన మరియును నితా మైన జా్ఞతృతి ము నిర్యాింరటకు 

అసా - ఈ జీవాతమ  యొకా  

వికృతి వచ్నమపి- కారా్ తి  వర్నామును సహ్ అనగా ఉతప తిు, వినాశ వచ్నములు సహ్ 

సంకోచాదా ర్ హ బుదేధేః-  జా్ఞనసంకోచ్,  జా్ఞనవికాసములకు అర్ హమైన బుద్వధని పంద్గ కార్ణమున  

సద్యి ర్కం సా త్- తన ధర్మ భూతజా్ఞనము ద్యి రా త్ప్వృతుమైనదే అగును. కాని సి రూప్ 

అనా థాభావము యొకా  త్ప్సంగము ఉండద్గ. 
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ఈ శోలకమున, ఆతమ  జా్ఞనసి రూప్మని చెపుప  అది్ తులు,  జా్ఞనాత్శయమనియు, ఆతమ కు జా్ఞనము 

నితా ము కాక ఆగంతుకమనియు త్ప్తిపాద్వంర వైశేషికాద్వ ద్యర్శ నికులునూ చెప్పప డు వచ్నములు 

ఎట్లల  అయుక ుములో శ్రమీాన్ దేశ్చకులు వివరింరరనాా రు.  

ద్యర్శ నికుల యంద్గ ఒకర్వన అది్ తులచేత జీవాతమ కు జా్ఞనమాత్త సి రూప్తి ము 

త్ప్తిపాద్వంచ్రడినద్వ. కాని,  జా్ఞతృతి ము, ( జా్ఞనము ఆతమ కు గుణముగా) చెప్ప రడలేద్గ. వేఱొక 

ద్యర్శ నికులైన వైశేషికులచే 

దేహ్ము-ఇంత్ద్వయములు మొదలైన ఉపాధులకు అధీనమైన జా్ఞనాత్శయతి మే చెప్ప రడినద్వ. 

అంతియ(దకా ,  జా్ఞనసి రూప్ము చెప్ప రడ లేద్గ.  

ఈ రండు ప్క్షములును కూడ త్ుతి, సమ ృతి, అనుభవముల విరోధములే యగును. అనగా 

“ జా్ఞనాతా వాయం పురుషేః”, “న విజా్ఞతుేః విజా్ఞతేః విప్రిలోపో విదా త” మొదలైన త్ుతులచే 

బ్దధించ్రడును. మఱియును,  

“ జేాః అత ఏవ” మొదలైన శ్వర్వర్క సూత్తముల యంద్గ సూత్తకారులు జా్ఞనము ఆతమ కు సి రూప్మే 

కాక గుణము కూడ అని సప షమేుగా త్ప్తిపాద్వంచెదరు.  

ఈ అధికర్ణమునకు వెనుక ఆ మా ధికర్ణమున ఈ జీవాతమ కు  ఉతప తిు గాని, వినాశము గాని లేవని 

త్ప్తిపాద్వంరటకును,   

ఈ జా్ఞధికర్ణమున సి భావికమైన మరియును నితా మైన జా్ఞతృతి ము నిర్యాింరటకును, ఈ 

జీవాతమ  ప్ర్మాతమ  యొకా  కారా్ మే అనగా జీవాతమ  కారా్ తి  వర్నాము అనగా ఉతప తిు, వినాశ 

వచ్నములును కూడ ధర్మ భూతజా్ఞనము  జా్ఞనసంకోచ్,  జా్ఞనవికాసములు కల్ునద్వ అని 

వివరింరటకు తగి యుండును. అనగా,  జా్ఞనము సి రూప్ముగా గల ఆతమ  నితా మే అయినను, 

ఆతమ  యొకా  ధర్మ భూత జా్ఞనము సంకోచ్, వికాసములను స్తతాులను పంద్గరండును. తద్యి రా, 

ఆతమ  ప్ర్మాతమ కారా్  మగుటయును, ఆతమ కు ఉతప తిు, వినాశములు వా వహ్రింప్రడుటయును 

జరుగురనా వి. 

230.  జా్యతృతి ం జా్యనత్య చ్ త్ుతిభిరభిదధ నాత్త ప్క్షే ప్త్యమః 

230.  జా్యతృతి ం జా్యనత్య చ్ త్ుతిభిరభిదధ నాత్త ప్క్షే ప్త్యమః 

సరి త్త్యత్యమ  న ఛాయాత్ క్తమితిన నిగమైరేహాినోణుతి స్తదేధః। 

సిా భాసైక సి మూరేు రవిశదమహ్మః సరి ద్య భానమిషమి్ 

ధీసంకోచాత్ స్తషుపిుత్ప్భృతిషు విశదోల్లలఖమాత్తోప్రోధః।। 

త్ుతిభిేః- “జ్ఞనాతా వాయం పురుషేః” , “విజా్ఞనం యజంా తనుత” మొదలైన త్ుతి వాకా ముల చేత 

(ఆతమ కు) 
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 జా్ఞతృతి మ్-  జా్ఞతృతి మును అనగా జా్ఞనధర్మ కతి మును 

 జా్ఞనాచ్-  జా్ఞనసి రూప్తి మును 

అభిదధే- కంఠోక ుముగా చెప్ప రడినద్వ.  

అత్త- సమానమైన త్ప్మాణమును పంద్వన ఈ విషయమున  

న ప్క్షే ప్ామేః- ఏద్ననూ ఒకా టి మాత్తమే ఒపుప కొను ప్క్షపాతమును మేము చేయము. అనగా, 

 జా్ఞన ధర్మ తి మును,  జా్ఞనసి రూప్తి మును ఏ వా ాా సమును లేకయే అంగీకరించెదము.  

ఆామ - జీవాతమ  

సర్ి త్త- దేహ్మునందెట్లల  అట్లల బుద్వధ మొదలైన వాటి యంద్గ కూడ 

ిమ్ నభయాత్- ఏల త్ప్కాశ్చంచ్ద్గ. జా్ఞన సి రూపుడై,  జా్ఞనగుణకుడై యుండు జీవాతమ  సరి్ తేః ఏల 

త్ప్కాశ్చంచ్ద్గ.  

ఇతి న- ఇట్లల సందేహింరట యుక ుము కాద్గ.  

నిగమైేః- త్ుతుల యంద్గ అనగా “ఏషో అణురా మా ”, “వాలాత్గ శతభాగసా ” మొదలైన త్ుతుల వలన 

దేహినేః- జీవాతమ కు 

అణుతి  స్తదేధేః- అణుత్ప్మాణము త్ప్తిప్నా మగుట చేత ప్రిమిత సి రూప్మును పంద్గట చేత 

సర్ి త్త త్ప్కాశ్చంరట సంభవము కాద్గ. అనగా ఆతమ  విభ్యవు కాద్గ అని అర్మాు 

సి భావస్మక సి  మూరేుేః- సి యం త్ప్కాశమున్న తన సి రూప్ముగా పంద్వన 

అహ్మేః- అహ్మర్మాైన ఆతమ కు 

ఆవిషదం భానమ్- జ్ఞగృదశా యంద్గ త్ప్స్తదధమైన వరాాత్శమ మొదలైన విశేషముల వైశదా ము లేకన్న 

యునా  

భానమ్- స్తు ర్ణము 

సర్ి ద్య- అనాి  అవసలా యంద్గనూ, అనగా స్తషుపాు ా దా వసలా యంద్గ 

ఇషమే్- వేద్యంతుల చేత అంగీకృతమైనద్వ 

స్తషుపిు త్ప్భృతిషు- స్తషుపిు,  మూర్ఛ  మొదలైన దశల యంద్గ 

ధీ సంకోచాత్- ధర్మ భూతజా్ఞనము సంకోచింరట వలన 
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విశదోలేలఖ మాత్తోప్రోధేః- స్తపుుడ్న న్నను ఈ విధముగా యుంటిని అనునటి ేజ్ఞగృదశా యంద్గ 

త్ప్స్తదధమైన విశేషోలేలఖనము యొకా  నివృతిుయును అగును. అనగా అపుప డునూ అవిశదమైన 

త్ప్కాశముండునని భావము. 

ఆతమ కు జా్ఞనము సి రూప్మును, గుణమును కూడ యగునను విషయము ఈ శోలకమున 

నిషా రి షంచ్రడురనా ద్వ. అటెలలన ఆతమ  ఎలెలడల త్ప్కాశ్చంర విభ్యసి రూప్ము కలద్వయా యనిన, 

అట్లల కాక ఆతమ  అణుసి రూప్ము కలద్వయేనని విశదీకరించ్రడు రనా ద్వ. అనగా దీప్జ్ఞి ల, 

దీప్కాంతి వలె ఆతమ విషయమున కూడ ధరిమ జా్ఞనము, ధర్మ భూతజా్ఞనము అని జా్ఞనము సి రూప్ము, 

గుణము రండు విధములుగా నుండును. అనగా ధరిమ జా్ఞనము ఆతమ  సి రూప్మును, 

ధర్మ భూతజా్ఞనము ఆతమ  గుణమును తెల్య(జేయును. ధర్మ భూతజా్ఞనత్ప్సర్ము శర్వర్మున 

 జా్ఞననాడుల ద్యి రా మఱియు మనస్తస , ఇంత్ద్వయముల ద్యి రా  త్ప్సరింరను. మనస్తస న చేరి 

యుండు పూరి్ సంసా ర్ముల ననుసరించియును, (ఈ పూరి్  సంసా ర్ములు పూరి్  

జనమ లనుండి గాని, ఈ జనమ  యంద్గ గాని సంత్కమించ్వరచ ను), సతి , ర్జసుమో గుణముల 

త్ప్భావము వలననూ, ఇంత్ద్వయముల/ అవయవముల స్తతాిని రటియేూ, వాటి ప్రిమితుల 

ననుసరించియును జరుగురండును. ఉద్యహ్ర్ణమునకు కండుల లేని వా ి ుి  ఆ కండల ద్యి రా 

 జా్ఞనత్ప్సర్ము సధా ము కాద్గ కద్య. అట్లల, ఒక వా ి ు ఎఱ్ఱ కళు  అదమాులు ధరించిన, వానిి 

వస్తువులు ఎఱుపు వర్మాున కానప డినట్లల, మనస్తస న నునా  గుణ, సంసా ర్ములను 

అనుసరించియే ధర్మ భూతజా్ఞనత్ప్సర్ము జరుగురండును. కాని, జీవాతమ  అణుమాత్తుడై 

హ్ృదయభాగమున నుండును కనుక, జీవాతమ సి రూప్ము విభ్యవుగా సరి్ వాా ప్కతి ము కల్ు 

యుండద్గ. దీనిన్న దీప్జ్ఞి ల ఉద్యహ్ర్ణమున వెనుక చెపుప కొని యుంటిమి. దీప్మునకు కాంతి 

వలె ఆతమ  ధర్మ భూతజా్ఞనత్ప్సర్ము పైన చెప్ప రడిన త్ప్కార్ము జరుగురండును. కాని 

స్తషుప్ుా వస ాయంద్గ మనస్తస , అవయవములు ప్నిచేయనంద్గన బ్దహ్ా జా్ఞనత్ప్సర్ము జరుగద్గ. 

సి పాా వసలాో మనస్తస  ప్నిచేయురండి, అవయవములు మాత్తము ప్నిచేయకునా , 

 జా్ఞనత్ప్సర్ము బ్దహా్ ముగా జరుగక, మనస్తస  వర్కును ప్రిమితమగును. ఇట్లల మూర్ఛ  మొదలైన 

అవసలా యంద్గ కూడ ఆయా ఇంత్ద్వయ, అవయవముల స్తతాి, ప్ర్మితులను రటి ేజా్ఞనత్ప్సర్ము 

జరుగును. కనుక, నిద్గర్ లేచిన పిదప్, నిద్గర్ బ్దగుగా ప్టినేదనియ, ప్ట ేలేదనియ మనకు మన 

అనుభవమున తెల్యురండును. అనగా నిత్ద్యవస ాయంద్గ కూడ జా్ఞనము, త్ప్బ్దధస్తతాి యంద్గ 

లేకునా ను  జా్ఞనాభావము సంభవించ్ద్గ. అనగా ఆతమ  వలెన్న తతస ి రూప్మైన జా్ఞనము కూడ 

నితా మే యగును. ఈ విషయములను ఈ శోలకమున సంత్గహ్ముగా శ్రమీాన్ దేశ్చకులు 

అనుత్గహింరరనాా రు. 

“జ్ఞనాతా వాయం పురుషేః” , “విజా్ఞనం యజంా తనుత” మొదలైన త్ుతి వాకా ముల చేత (ఆతమ కు) 

 జా్ఞతృతి మును అనగా జా్ఞనధర్మ కతి మును  జా్ఞనసి రూప్తి మును కంఠోక ుముగా చెప్ప రడినద్వ.  

సమానమైన త్ప్మాణమును పంద్వన ఈ విషయమున ఏద్ననూ ఒకా టి మాత్తమే ఒపుప కొను 

ప్క్షపాతమును మేము చేయము. అనగా,  జా్ఞన ధర్మ తి మును,  జా్ఞనసి రూప్తి మును ఏ 

వా ాా సమును లేకయే అంగీకరించెదము.  

జీవాతమ  దేహ్మునందెట్లల  అట్లల బుద్వధ మొదలైన వాటి యంద్గ కూడ ఏల త్ప్కాశ్చంచ్ద్గ. జా్ఞన 

సి రూపుడై,  జా్ఞనగుణకుడై యుండు జీవాతమ  సరి్ తేః ఏల త్ప్కాశ్చంచ్ద్గ. ఇట్లల సందేహింరట 
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యుక ుము కాద్గ. త్ుతుల యంద్గ అనగా “ఏషో అణురా మా ”, “వాలాత్గ శతభాగసా ” మొదలైన 

త్ుతుల వలన 

జీవాతమ కు అణుత్ప్మాణము త్ప్తిప్నా మగుట చేత ప్రిమిత సి రూప్మును పంద్గట చేత సర్ి త్త 

త్ప్కాశ్చంరట అనగా విభ్యతి ము సంభవము కాద్గ. అనగా ఆతమ  విభ్యవు కాద్గ అని అర్మాు. సి యం 

త్ప్కాశమున్న తన సి రూప్ముగా పంద్వన 

అహ్మర్మాైన ఆతమ కు జ్ఞగృదశా యంద్గ త్ప్స్తదధమైన వరాాత్శమాద్వ విశేషముల వైశదా ము లేకన్న 

యునా  స్తు ర్ణము 

అనాి  అవసలా యంద్గనూ, అనగా స్తషుపాు ా దా వసలా యంద్గ వేద్యంతుల చేత అంగీకృతమైనద్వ.  

స్తషుపిు,  మూర్ఛ  మొదలైన దశల యంద్గ ధర్మ భూతజా్ఞనము సంకోచింరట వలన స్తపుుడ్న 

న్నను ఈ విధముగా యుంటిని అనునటి ే జ్ఞగృదశా యంద్గ త్ప్స్తదధమైన విశేషోలేలఖనము యొకా  

నివృతిుయును అగును. అనగా అపుప డునూ అవిశదమైన త్ప్కాశముండునని భావము. 

231. ధరమ స్థథతి్య వకారే త్తివిధమపి భవేత్ తది ా వచేఛ దకతి మ్ 

231. ధరమ స్థథత్యి వకారే త్తివిధమపి భవేత్ తది ా వచేఛ దకతి మ్ 

ధరిమ ణా సిా ని యే సాా త్ తద్వతర విషయే తసా  ధరమ సా  హానిః। 

జ్యనాత్యా వేతా బ్దద్యధ  నభవతి జడత్య జా్యనమాత్తో క్త ువారాా  

 జా్యనాలోపాద్వ వాకాా నుగుణవిషయత్యం యాతా సావేవకారః।। 

ఈ శోలకమున “జ్ఞనాతా వాయం పురుషేః” అను త్ుతా ర్నాిర్యామును చేయురనాా రు.  

ధర్మ స్థతాు- ధర్మ మును చెప్పప డు ప్దముతో కూడిన 

ఏవకారే- అవధ్యర్ణార్మాైన “ఏవ” అను శరమాు నంద్గ 

తది ా వచేఛ దకతి మ్- ఏవకార్ము చేత ఇతర్ వాా వర్ ుకతి ము 

త్తివిధమపి భవేత్- మూడు త్ప్కార్ములుగా అనగా అయగవా వచేఛ దకతి ము, 

అనా యగవా వచేఛ దకతి ము మఱియు అతా ంాయగ వా వచేఛ దకతి ము అనెడు ధర్మ  

వా వచేఛ దకతి ముగా 

భవేత్- అగును 

అసా - ఈ ఏవకార్ము యొకా  

ధరిమ ణి అని యేసతి- విశేషా మునంద్గ సంగతమైనచో 
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తసా  ధర్మ సా  తద్వతర్ విషయే- త్ప్కృతమైనద్యనిని వదల్ ఇతర్  ధరిమ ల విషయమున ఆ ధర్మ ము 

యొకా  

హానిేః సా త్- అభావము కలుును. ఇచ్చ ట అయగ వా వచేఛ దమే త్ప్ధ్యనముగా అపేక్షితమగుట 

తరువాత వాకా మున చెప్ప రడినద్వ. 

జ్ఞన్నతా వేతి- “జ్ఞన్నతా వాయం పురుషేః” అను నపుప డు ఏవకార్ము వలన 

అభద్యధ న భవతి- ఆతమ  ఎలలపుప డూ జా్ఞనధర్మ కతి ము యొకా  అభావమును కల్ు యుండద్గ. అను 

అర్మాు స్తద్వధంరను. అనగా జా్ఞతృతి ము ఆతమ కు నితా మైనద్వ అని దీనినుండి తెల్యును అని 

భావము.  

జడా- “జీవాతమ  జడము,  జా్ఞనర్హితము” అనిన 

 జా్ఞనమాత్తోి ు వారాా - “విజా్ఞనమయేః”, “విజా్ఞనమ్ యజంా తనుత” అను  జా్ఞ్కాకార్మని 

త్ప్తిపాద్వంర త్ుతి వలన తనిా ర్సనమగును. అంద్గవలన  జా్ఞనసి రూప్తి ము స్తదధమగును. 

మఱియు “స్తంహావలోకన” నాా యము చేత ఏవకార్ము యొకా  అర్మాును ప్రామర్శ  చేస్త 

ఉప్పాదనము చేయురనాా రు.  

ఆసవేవకార్ేః- “జ్ఞనాతా వ” అను  చోట త్ియతోన్న చేరడు ఏవ కార్ము  

 జా్ఞనలోపాద్వ వాకాా నుగుణ విషయామ్ యాతి- “న విజా్ఞతుేః విజా్ఞతేః విప్రిలోపోవిదా త” మొదలైన 

త్ుతి వాకా ముల ాతప రా్ మైన జీవాతమ కు ఎలలపుప డునూ  జా్ఞనలోప్ము కలుగద్గ”అని నిరాధ రించ్రడి 

ద్యనికనుగుణమైన అర్మాు  సాపించ్రడురనా ద్వ. ఈ ఏవ కార్మునకు అయగ వా వచేఛ దమే 

ముఖా్య ర్మాను నిశచ యము చేయరడురనా ద్వ. 

“జ్ఞనాతా వం పురుషేః” అనగా “ఆతమ యే తెల్స్తకొను రనా ద్వ” అను త్ుతి వాకా ము ఆతమ కు  జా్ఞనము 

గుణముగా త్ప్తిపాద్వంరరనా ద్వ. ఇంద్గ “ఏవ” కార్ము అనగా అవధ్యర్ణత్ప్యగము యొకా  

అర్మాు ఈ శోలకమున వివరింప్రడురనా ద్వ.  

 జా్ఞనమును ఆతమ కు ధర్మ ముగా చెప్పప డు పై త్ుతి వాకా మున నునా  

అవధ్యర్ణార్మాైన “ఏవ” అను శరమాు నంద్గ 

“ఏవకార్ము” చేత ఇతర్ వాా వర్ ుకతి ము 

మూడు త్ప్కార్ములుగా అనగా అయగవా వచేఛ దకతి ము, అనా యగవా వచేఛ దకతి ము మఱియు 

అతా ంాయగ వా వచేఛ దకతి ము అనెడు ధర్మ  వా వచేఛ దకతి ముగా నుండవరచ ను.  ఈ 

“ఏవకార్ము” విశేషా మునంద్గ అనగా త్ప్కృతమున ఆతమ  యంద్గ సంగతమైనచో 

త్ప్కృతమైనద్యనిని వదల్ ఇతర్  ధరిమ ల విషయమున ఆ ధర్మ ము యొకా  అభావము కలుును. 

(రాముడే ధనుస్తస  గలవాడు అనిన, ఏవ కార్ము విశేషా మైన రామునియంద్గ సంగతమైనంద్గన 

రామునిి తప్ప   ఇతరులకు ధనుస్తస  లేద్గ అని తెల్యురనా ద్వ. దీనిని 
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అనా యగవా వచేఛ దమవి  అంద్గరు.)ఇచ్చ ట అనగా “జ్ఞనాతా వమ్...” అను వాకా మున అయగ 

వా వచేఛ దమే త్ప్ధ్యనముగా అపేక్షితమగుట తరువాత వాకా మున చెప్ప రడినద్వ. 

ఇచ్చ ట “జ్ఞనాతా వాయం పురుషేః” అను నపుప డు ఏవకార్ము వలన 

ఆతమ  ఎలలపుప డూ జా్ఞనధర్మ కతి ము యొకా  అభావమును కల్ు యుండద్గ. (రాముడు ధనుస్తస  

కల్గియే యుండును అని ఏవ కార్ము విశేషా మైన రామునితో కాక, “ కలుగు” అను త్ియతో 

సంగతమైన ద్యనిని అయగ వా వచేఛ దమని యంద్గరు. ఈ సందరా్ మున, రాముడు ఎలలపుప డునూ 

ధనుస్తస ను కల్గియే ఉండును అను అర్మాు తెల్యరడును) అను అర్మాు స్తద్వధంరను. అనగా 

 జా్ఞతృతి ము ఆతమ కు నితా మైనద్వ అని దీనినుండి తెల్యును అని భావము.  

“జీవాతమ  జడము,  జా్ఞనర్హితము” అనిన 

“విజా్ఞనమయేః”, “విజా్ఞనమ్ యజంా తనుత” అను  జా్ఞ్కాకార్మని త్ప్తిపాద్వంర త్ుతి వలన 

తనిా ర్సనమగును. అంద్గవలన  జా్ఞనసి రూప్తి ము స్తదధమగును. మఱియు “స్తంహావలోకన” 

నాా యము చేత “ఏవకార్ము” యొకా  అర్మాును ప్రామర్శ  చేస్త ఉప్పాదనము చేయురనాా రు. 

“జ్ఞనాతా వ” అను  చోట త్ియతోన్న చేరడు ఏవ కార్ము “న విజా్ఞతుేః విజా్ఞతేః విప్రిలోపోవిదా త” 

మొదలైన త్ుతి వాకా ముల ాతప రా్ మైన జీవాతమ కు ఎలలపుప డునూ జా్ఞనలోప్ము కలుగద్గ”అని 

నిరాధ రించ్రడి ద్యనికనుగుణమైన అర్మాు ఇచ్చ ట  సాపించ్రడురనా ద్వ. ఈ “ఏవ కార్మునకు” 

అయగ వా వచేఛ దమే ముఖా్య ర్మాను నిశచ యము చేయరడురనా ద్వ. కనుక, 

ధర్మ భూతజా్ఞనమునకు సంకోచ్, వికాసములు కల్ుననూ, ఆతమ కు జా్ఞతృతి ము నితా మే అగును. 

232. ఉత్తా్య నిు సప ందనాణూప్మితి వచ్నతోణీయసః శక్త ుల్యభే 

232. ఉత్తా్య నిు సప ందనాణూప్మితి వచ్నతోణీయసః శక్త ుల్యభే 

ధీభూమాి  యౌగప్దా ం తి వయవనయతోఽనేకమూరిుత్గహేఽపి। 

యత్త్యమిా తం విభ్యతి ం ప్రవిషయమిదం భాతి త్యతప రా  ల్ంగః 

జీవే వాా పితి వాదో మతిమహిమప్రః సి చ్ఛ త్యద్యా శయో వా।। 

ఉత్ాా నిు సప ందన అణూప్మితి వచ్నతేః- దేహ్ము నుండి నిత్షా మింరట, గమనాగమన రూప్మైన 

సప ందనము, సూక్షమ  త్దవా ముతో పోల్చ  చెపుప టయును మొదలైన విషయములను చెప్పప డు త్ుతి 

వాకా ములచే అనగా “తన త్ప్దోా తన ఏష ఆామ  నిత్షాా మతి”, “చ్ంత్దమసమేవత సరేి  గచ్ఛ ంతి 

తసమ లోల కాత్ పునరేతా స్మమ  లోకాయ కర్మ ణ్య”, “వాలాత్గ శతభాగసా  శతథా కల్ప తసా  చ్। భాగో జీవసా  

విజేయాేః” మొదలైన వాకా ములచే 

అణీయసేః- అతా ంత సూక్షమ మైన అణువు అని స్తదధమైన ఆతమ కు 

శి ు లాభే- యగము మొదలైన వాటి సమర్ాా ముచే ప్ర్కాయత్ప్వేశము మొదలైనవి చేయు శి ు కల్ు 

యుండిననూ 
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యౌగప్దా మ్- ఒకే కాలమున అనాి  శర్వర్ముల యంద్గను స్తఖ, ద్గేఃఖ్యద్గల త్ప్తి సంధ్యనము 

అవయవ నయతేః- ఒకే శర్వర్మున వేఱ్వి ఱు అవయవముల యంద్గ కలుు స్తఖ ద్గేఃఖ్యద్గల 

అనుభవము అణువైన జీవునకు జా్ఞనముచే ఎట్లల సంభవింరఽ అదే విధముగా  

ధీ భూమాా - ధర్మ భూతజా్ఞనవికాసము వలన సంభవింరను. అంద్గవలన ద్యని యంద్గ ఏ 

విరోధమును ఉండద్గ. 

యత్త- “సవా ఏష మహానజ ఆామ ” అను ఏ త్ుతి వాకా మున చెప్ప రడినదో, ఆ మహ్తి మైన  

విభ్యతి మ్- సర్ి గతతి ము 

ఆమాా తమ్- ఉప్దేశ్చంచ్రడినద్వయ 

ఇదమ్- ఆ త్ుతి వచ్నము 

ాతప రా్  ల్ంగేః- త్ుతి, ాతప రా్  నిరాాయకమైన అర్తా్ప్కర్ణములతో అనగా “యసా నువితుేః 

త్ప్తిబుదధ ఆామ ” మొదలైన వాకా ములచే తెల్యరడినట్లల 

ప్ర్విషయేః భాతి- ప్ర్మాతమ  ప్ర్మైనద్వ అని సప షమేగును.  

జీవే వాా పితి  వాదేః- జీవ విషయమైన “నితోా  వాా పీ త్ప్తిక్షేత్తం ఆ మా ” మొదలైన వా వహార్ము  

మతిమహిమ ప్ర్ేః- ఆతమ  యొకా  ధర్మ మైన ధర్మ భూతజా్ఞనము యొకా  మహ్తుి మును 

త్ప్తిపాద్వంరటకు త్ప్వృతుమైనద్వ.  

సి చ్ఛ ాద్యా శయవా- సూక్షమ మైన ఆతమ  అనాి  అచేతన ప్ద్యర్మాులంద్గను త్ప్వేశ్చంర 

సమర్ాా మును పంద్వ యుండునని త్ప్తిపాద్వంప్ త్ప్వృతుమైనద్వ. 

వెనుక, ఆతమ  అణుప్రిమాణము గల్గినదనియూ, విభ్యతి ము ఆతమ  ధర్మ ము కాదనియూ 

సహేతుకముగా నిషా రి షంచ్రడినద్వ. అటెలలన, ప్ర్కాయత్ప్వేశ్వద్గలు (ప్ర్కాయత్ప్వేశము అనగా ఒక 

నిర్వ జవమైన శర్వర్మును, పూరి్  శర్వర్ము నుండియే త్ప్వరి ుంప్(జేయుట) ఎట్లల సధా మగును అను 

సందేహ్మునకు ఈ శోలకమున సమాధ్యనము శ్రమీాన్ దేశ్చకులు కటాక్షింరరనాా రు.  

ఒక దేహ్మున నునా  ఆతమ  వేరొక అచేతన వస్తువు నుండి త్ప్వరి ుంరట కూడ 

ధర్మ భూతజా్ఞనత్ప్సర్ము వలనన్న జరుగును. ఆతమ  ానుండు శర్వర్మున సి తేః 

అచేతనప్ద్యర్మాులైన శర్వరావయవములను ఎట్లల త్ప్వరి ుంప్(జేయుఽ, అదే విధముగా 

యగశకాుా ద్గల వలన బ్దహా్ ముగానునా  అచేతన ప్ద్యర్ధముల నుండి త్ప్వరి ుంరట కూడ 

సధా మగును. ఇదే విధముగా ధర్మ భూతజా్ఞనత్ప్సర్ము వలన, సౌభరి మునా గు వారి విషయమున, 

ఒకే ఆతమ  అన్నక శర్వర్ములంద్గ స్తఖ, ద్గేఃఖ్యనుభవమును పంద్వనట్లల మన పురాణ, 

ఇతిహాసములలో చెప్ప రడినద్వ. అంత తప్ప , ఆతమ కు విభ్యతి ము ధర్మ ము కాద్గ, విభ్యతి ము 

ప్ర్మాతమ  ధర్మ మే యగును అని ఈ శోలకమున శ్రమీాన్ దేశ్చకులు సప షీకేరింరరనాా రు.  
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మర్ణ సమయమున దేహ్ము నుండి నిత్షా మింరట, గమనాగమన రూప్మైన సప ందనము, సూక్షమ  

త్దవా ముతో పోల్చ  చెపుప టయును మొదలైన విషయములను చెప్పప డు త్ుతి వాకా ములచే అనగా 

“తన త్ప్దోా తన ఏష ఆామ  నిత్షాా మతి”, “చ్ంత్దమసమేవత సరేి  గచ్ఛ ంతి తసమ లోల కాత్ 

పునరేతా స్మమ  లోకాయ కర్మ ణ్య”, “వాలాత్గ శతభాగసా  శతథా కల్ప తసా  చ్। భాగో జీవసా  విజేయాేః” 

మొదలైన వాకా ములచే 

అతా ంత సూక్షమ మైన అణువు అని స్తదధమైనద్వ.  ఆతమ కు యగము మొదలైన వాటి సమర్ాా ముచే 

ప్ర్కాయత్ప్వేశము మొదలైనవి చేయు శి ు కల్ు యుండిననూ ఒకే కాలమున అనాి  శర్వర్ముల 

యంద్గను స్తఖ, ద్గేఃఖ్యద్గల త్ప్తి సంధ్యనము, ఒకే శర్వర్మున వేఱ్వి ఱు అవయవముల యంద్గ 

కలుు స్తఖ ద్గేఃఖ్యద్గల అనుభవము అణువైన జీవునకు ధర్మ భూతజా్ఞనముచే ఎట్లల సంభవింరఽ 

అదే విధముగా  

ధర్మ భూతజా్ఞనవికాసము వలన సంభవింరను. అంద్గవలన ద్యని యంద్గ ఏ విరోధమును 

ఉండద్గ. 

 “సవా ఏష మహానజ ఆామ ” అని ఏ త్ుతి వాకా మున చెప్ప రడినదో, ఆ మహ్తి మైన 

సర్ి గతతి ము 

ఉప్దేశ్చంచ్రడినద్వయ ఆ త్ుతి వచ్నము త్ుతి, ాతప రా్  నిరాాయకమైన అర్తా్ప్కర్ణములతో 

అనగా “యసా నువితుేః త్ప్తిబుదధ ఆ మా ” మొదలైన వాకా ములచే తెల్యరడినట్లల ప్ర్మాతమ  

ప్ర్మైనద్వ అని సప షమేగును. అనగా విభ్యతి ము ప్ర్మాతమ  ధర్మ మే యగును తప్ప  జీవాతమ  

ధర్మ ము కాజ్ఞలద్గ.  

జీవ విషయమైన “నితోా  వాా పీ త్ప్తిక్షేత్తం ఆ మా ” మొదలైన వా వహార్ము ఆతమ  యొకా  ధర్మ మైన 

ధర్మ భూతజా్ఞనము యొకా  మహ్తుి మును త్ప్తిపాద్వంరటకు త్ప్వృతుమైనద్వ.  

సూక్షమ మైన ఆతమ  అనాి  అచేతన ప్ద్యర్మాులంద్గను త్ప్వేశ్చంర సమర్ాా మును పంద్వ 

యుండునని త్ప్తిపాద్వంప్ త్ప్వృతుమైనద్వ. 

ఇంతటితో జా్ఞధికర్ణము ముగిస్తనద్వ. 

।।కద్దర ుధికరణము।।2-3-5।। 

।।సూ.।।కరాు  శ్వద్దసాు ర థవత్యు ి త్।।2-3-33।। 

శ్వర్తసు ర్వా ుా ి త్- శ్వర్తసుము సర్కామగుట వలన 

కరాు - జీవుడు కర్ ు 

 

జీవుడు కర్ ు. అంద్గవలనన్న “సి ర్ ుకామో యజేత” ఇాా ద్వ శ్వర్తసువిధులు అర్యాుక ుములగును.  
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।।సూ.।। ఉపాద్యనాద్వి హారేప్దేశ్వచ్చ ।।2-3-34।। 

ఉపాద్యనాత్- కర్ణ సంత్గహ్ము (శర్వరేంత్ద్వయములను ఆత్శయింరట)వలనను 

విహారోప్దేశ్వచ్చ - విహార్ము (జీవుని సంచార్ము) కలదని త్ుతిలో చెప్ప రడి యుండుట వలనను 

(జీవుడు కర్ ు) 

సి పాా వస ాయంద్గ జీవుడు ఇంత్ద్వయములను ఉప్సంహ్రింరకొను రనాా డనియును, అతడు 

శర్వర్ము నంద్గ అచ్చ టచ్చ ట స్థి చ్ఛ గా విహ్రింర రనాా డనియును త్ుతి యంద్గ 

చెప్ప రడుటచే జీవుడు కర్ ు యని తెల్యురనా ద్వ. 

।।సూ. ।।వా ప్దేశ్వచ్చ  త్క్తయాయాం  నచేనిి రేశావిప్రా యః।।2-3-35।। 

త్ియాయామ్- లౌిక వైద్వక త్ియలంద్గ 

వా ప్దేశ్వచ్చ - విజా్ఞన సి రూపుడగు జీవునిి కర్ ుృతి ము చెప్ప రడి యుండుట చేత జీవుడు కర్ ు 

న చేత్- విజా్ఞనప్దముచే చెప్ప రడినద్వ జీవుడు కాక అద్వ బుద్వధ యనిన,  

నిరేశావిప్రా్ యేః- త్ుతి యంద్గ విజా్ఞన శరమాును త్ప్థమావిభి ు యంద్గ త్ప్యగింప్క 

తృతీయావిభి ు యంద్గ త్ప్యగించి యుండవలస్త వరచ ను. 

“విజా్ఞనం యజంా తనుత” అనుచో, విజా్ఞనసి రూపుడైన జీవుడు యజా్ఞద్వకర్ ుగా నిరేశా్చంప్రడెను కావున 

జీవుడు కర్ ు. అట్లల నిరేశా్చంచ్ రడిన వాడు జీవుడు కాద్గ. అద్వ బుద్వధ యనినచో “విజా్ఞనమ్” అను 

శరమాును త్ప్థమావిభి ు యంద్గ త్ప్యగింప్క తృతీయావిభి ు త్ప్యగించి యుండవలస్త 

వరచ ను. 

।।సూ.।।ఉప్లబ్ధధవదనియమః।।2-3-36।। 

ఉప్లబ్ధధవత్- ఉప్లబ్ధధ, అనుప్లబుధలకు (జనమ ము, పుటే్లక లేకపోవుటలు) వలె  

అనియమేః- వా వస ాలేకపోవును 

ఆతమ  సరి్ గతుడై జా్ఞనమాత్త సి రూపుడగుచో కరామ నుభవము విషయమై యొక వా వస,ా భక ుృతి  

నియమమును లేకపోవలస్తవరచ ను. 

।।సూ.।।శక్త ు విప్రా యాత్।।2-3-37।। 

(త్ప్కృతిి కర్ ుృతి ము అంగీకరించినచో ద్యనికే భక ుృతి శి ు అంగీకరించ్వలస్త వరచ ను. అంద్గచే 

ఆతమ కు) 

శి ువిప్రా్ యాత్- భక ుృతి శి ు లేకపోవలస్త వరచ ను 
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త్ప్కృతి/ బుద్వధ కర్ ుయగుచో భక ుృతి శి ుయూ ద్యనికే అంగీకరించ్వలస్త వరచ ను. (అద్వ అయుక ుము) 

కావున జీవుడే కర్ ు.  

।।సూ.।।సమాధా భావాచ్చ ।।2-3-38।। 

సమాధా భావాచ్చ - (మోక్షసధనభూతమైన) సమాధి లేకపోవుట వలనను (ఆతమ యే కర్ ు) 

త్ప్కృతి కనా  వేర్నెడు నిశచ ల బుద్వధ త్ప్కృతిి కలుగక పోవుట వలన జీవుడే కర్ ు.  

।।సూ.।। యథా చ్ తక్షోభయథా।।2-3-39।। 

యథా- ఎట్లల 

తక్షా- వత్డంగి  

ఉభయథా చ్- కర్ ుగను, అకర్ ుగను కనిప ంరరనాా డో (అట్లల జీవుడును కర్ ుగను, అకర్ ుగను 

కనిప ంరరనాా డు.  

లోకమున వత్డంగి ఉప్కర్ణములు కలవాడైనను స్థి చ్ఛ గా తన ఇషమేును అనుసరించి కర్ ుగను 

అనగా ఆ ఉప్కర్ణములను ఉప్యగించి త్ప్వరి ుంరటయు, అకర్ ుగను ఆ ఉప్కర్ణములను 

ఉప్యగింప్క త్ప్వరి ుంప్కుండుటయు యుండును. అట్లలన్న జీవాతమ  తన కర్ణములను తన 

స్థి చాఛ నుసర్ము ఉప్యగింరకొనుట వలన కొనిా  సమయములంద్గ కారా్ ములంద్గ 

త్ప్వరి ుంరటయును, కొనాి  సమయములంద్గ త్ప్వరి ుంచ్కుండుటయును సంభవింరను. 

వెనుకటి అధికర్ణములలో జీవసి రూప్మునకు జా్ఞతృతి ము, అణుతి ము నిరూపించ్రడినవి. ఈ 

అధికర్ణములో ఆ జీవునికే కర్ ుృతి ము కూడ కలదని సాపించ్రడురనా ద్వ.  

పూరి్ ప్క్షము-  

1. జీవుడు, ాను అకర్ ుగన్న యుండి అచేతనములైన త్ప్కృతిగుణముల కర్ ుృతి మును తన యంద్గ 

ఆరోపింరకొనును. కఠవల్ల యంద్గ “న జ్ఞయత త్మియత(2-18)” అని త్పార్ంభించి త్ప్కృతి 

వికార్మైన దేహ్ము యొకా  గుణములైన జనమ , మర్ణము మొదలైన వనిా యూ జీవునిి లేవు అని 

చెపిప  “హ్నాు  చేనమ నా్న త హ్నుుం హ్తశేచ నమ నా త హ్తమ్। ఉభౌ త్త న విజ్ఞనీతో నాయం హ్నిు న 

హ్నా త।।(కఠ. 2-19) అనగా “హింస్తంరవాడు శత్తువును ాను హింస్తంరరనా ట్లల తలంచినను, 

హింస్తంప్రడువాడు ాను హింస్తంప్రడురనా ట్లల తలంచిననూ ఆ ఇరుి రునూ సతా దూరులే. 

అనగా అట్లల హింస్తంరటయును, హింస్తంప్రడుటయును కూడ అసతా ములే. “ అని జీవునిి 

కర్ ుృతి ము లేదని త్ుతుల వలన తెల్యురనా ద్వ.  

భగవదీుత యంద్గ కూడ “త్ప్కృతేః త్ియమాణాని గుణేః కరామ ణి సర్ి శేః...కరాు ఽహ్మితి మనా త”” (భ. 

గీ. 3-27) అనగా ఆతమ  సి రూప్ము కలవాడు స ుా ి ద్వ గుణముల వలన కర్మ లను ాన్న 

చేయురంటినని త్భమింరరనాా డు.“ అనియును 
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“నానా ం గుణ్యభా ేః కరాు ర్ం ...” (భ.గీ. 14-19)అనగా జా్ఞనవంతుడైన వాడు గుణముల కనా  వేరు కర్ ు 

లేడని ఎపుప డు చూరఽ” అనియును 

“కారా్ కార్ణతర్ుృతి  హేతుేః త్ప్కృతిరుచా్ త” (భ.గీ. 13-20) అనగా “శర్వరేంత్ద్వయములు కర్మ  

చేయుటకు త్ప్కృతియే కార్ణముగా చెప్ప రడురనా ద్వ” అనియును త్ుతి, సమ ృాా ద్గలలో 

చెప్ప రడినద్వ. కనుక, జీవుడు కర్ ు కాద్గ. 

స్తద్యధ ంతము-  

1. “సి ర్ ుకామో యజేత” అనగా “సి ర్ ుము కోరడు వాడు యజమాు చేయవలెను” మొదలైన త్ుతి 

వాకా ములు జీవుడు కర్మ  చేయవలెనని శ్వస్తంరరనా వి. జీవుడే కర్ ు కాకునా , ఈ 

శ్వర్తసుములనాి యు వా ర్మాగును.  

2. పైన పూరి్  ప్క్షమున “నాయం హ్నిు న హ్నా త” అను త్ుతి వాకా మునకు అర్మాు జీవాతమ  

నితా ము  కనుక ద్యనిి మర్ణము లేదని చెపుప టయే తప్ప , జీవాతమ కు కర్ ుృతి ము లేదని  కాద్గ.  

అట్లల, భగవదీుత లో “త్ప్కృతేః త్ియమాణాని ...” మొదలైన వాకా ములలో త్ప్కృతి గుణములకు 

కర్ ుృతి ము చెప్ప రడుటకు హేతువు జీవుడు తన త్ప్యతా ములలో వా వహ్రింరటకు కార్ణము 

స ుా ి ద్వ గుణముల వలనన్న అని చెపుప టకని తెల్స్తకొనవలెను. అదే భగవదీుత యంద్గ, “అధిషాఠనం 

తథా కరాు  ..”(భ.గీ. 18-14) అను శోలకమున జీవుని కూడ కర్ ు యని చెప్ప రడినద్వ. 

3. అటెలలన,  జా్ఞనత్ప్సర్ము ఎలలపుప డూ ఏల సంభవము కాదనిన, “స యథా మహారాజో ...యథాకామం 

త్ప్వర్ ుత” అనగా “మహారాజు తన దేశమున తన ఇషతే్ప్కార్ము ఎట్లల సంచ్రింరఽ” అట్లల జీవాతమ  

కూడ తన ఇంత్ద్వయములను, అవయవములను తన స్థి చాఛ నుసర్ము త్ప్వరి ుంప్(జేయును, 

తదనుగుం ణముగన్న జా్ఞనత్ప్సర్ము సంభవింరను.  

4. “విజా్ఞనం తనుత యజంా కరామ ణి తనుతఽపి” (త్య.ఆ. 5-1) అనగా “ జా్ఞనసి రూపుడైన జీవుడు 

యాగము మొదలగు వైద్వక త్ియలను, ధనార్జనము మొదలగు లౌిక త్ియలను చేయురండును” 

అని త్ుతి యంద్గ చెప్ప రడి యుండుట వలన జీవాతమ యే కర్ ు యగును. ఇచ్చ ట “విజా్ఞన” 

శరమాునకు “బుద్వధ” అని అర్మాు చెపుప కొనవలెనని పూరి్ ప్క్ష వాదము. కాని అటెలలన “కర్ణ్య 

తృతీయా” అను వాా కర్ణ సూత్తముననుసరించి, “విజా్ఞన్నన” అని చెప్ప వలస్త వరచ ను. ఇచ్చ ట 

అట్లల తృతీయా విభి ు త్ప్యగము లేనంద్గన, విజా్ఞన శరమాునకు “బుద్వధ” అని అర్మాు చెపుప ట 

అయుక ుము. త్ియా విషయమున అద్వ కర్ ుగా యుండుట వలన తృతీయా విభి ు ఆవశా కత లేదనిన, 

అద్వ కూడ అయుక ుమే అగును. ఏలనన,  జా్ఞతృతి , కర్ ుృతి , భక ుృతి ములు ఒకే ఆత్శయమును కల్ు 

యుండును కనుక, బుద్వధ యనునద్వ,  జా్ఞనమునకు, భగమునకు కర్ ుగా కాక, కర్ణముగను, త్ియకు 

మాత్తమే కర్ ుగా నుండుటయును సధా ము కాద్గ. కనుక, ఇచ్చ ట “విజా్ఞనమ్” అను ప్దమున 

జీవాతమ యే చెప్ప రడురనా ద్వ. 

5. “ జా్ఞధికర్ణము”న (2-3-32 సూత్తమున) జీవాతమ కు విభ్యతి మును అంగీకరించిన, జీవాతమ  

ఎలలపుప డునూ యుండుటయ లేక అసలు ఉదా వించ్క పోవుటయ సంభవించ్వలస్తనట్లల 

త్ప్కృతమున కూడ జీవాతమ ను కర్ ుగా అంగీకరించ్క త్ప్కృతిన్న కర్ ుగా సీి కరించినచో త్ప్కృతి అనాి  
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జీవాతమ లకును సధ్యర్ణమగుట చేత, త్ప్కృతి చేయు సమసు త్ియాఫలములను జీవాతమ  

అనుభవించ్వలస్త వరచ ను. లేద్య, ఒక జీవాతమ కు అయినను అనుభవము లేకుండవలెను. త్ప్తి 

జీవాతమ కు అంతేఃకర్ణము వేరేి రుగా నుండుట వలన ఈ నియమము లేకపోవుట కుదర్ద్గ. 

“ఎవడు ఏ అంతేఃకర్ణము కల్ు ఏ కర్మ ను చేసెఽ ఆతడు ఆ అంతేఃకర్ణముతో ఆ కర్మ ఫలమును 

అనుభవింరను” అను నియమము చెప్ప వరచ నను పూరి్ ప్క్ష సమర్నామున కూడ , 

అంతేఃకర్ణములకు ఫలభగ నియమము చెపుప ట కుదర్ద్గ కనుక, అద్వయును అయుక ుమే 

యగును. కనుక, జీవాతమ కే కర్ ుృతి ము చెప్ప నగును తప్ప , త్ప్కృతిి కుదర్ద్గ.  

6. త్ప్కృతిి కర్ ుృతి మును అంగీకరించిన, భక ుృతి ము కూడ త్ప్కృతికే చెప్ప వలస్త యుండును. 

అటెలలన, ఇక జీవాతమ  అను తతుి మునకే అవసర్మును, అస్తుతి మును యుండవు. కనుక కర్ ుగను, 

భక ుగను కూడ ఆతమ న్న అంగీకరించ్వలెను. 

7. త్ప్కృతిన్న కర్ ుగా అంగీకరించిన, మోక్షసధనమైన “సమాధి”ని కూడ పంద్గ కర్ ు త్ప్కృతియేనని 

అంగీకరించ్వలస్త వరచ ను. ఇద్వ కుదర్ద్గ గనుక, త్ప్కృతి కర్ ు కాద్గ.  

8. వెనుక చెప్ప రడినట్లల జీవాతమ  అభీష,ే అభినివేశముల ననుసరించియే కర్ణముల త్ప్వరి ుంరను 

గనుక, అచేతనమైన బుద్వధి  అటి ేసంకలప , సి యంత్ప్తిప్తుులు కుదర్వు. అంద్గవలన కర్ ుృతి , 

భక ుృతి ములు జీవునికే యుండునని నిరూపితమగురనా ద్వ. 

233.  జా్యతృతి ం పుంస ఇతథం భవత్య తదపి నాముషా  కర ుృతి  స్తద్వధః 

233.  జా్యతృతి ం పుంస ఇతథం భవత్య తదపి నాముషా  కర ుృతి  

స్తద్వధః 

త్ుతా్య దా్య సునిి ష్టధ్యత్ వికృతి విరహ్తశేచ తా సద్ దృషబి్దధ్యత్। 

కరుృతి్య ప్హి్ వ్యకే ు రవికృతివచ్సోఽపాా నా ప్రా ం హి గతమ్ 

కరాు  శ్వద్దసాు ర థవతి్య త్ తదయమిహ్ న చ్ సాా దబ్దదోధరిి యోగః।। 

పుంసేః జా్ఞతృతి మ్- జీవాతమ  యొకా  జా్ఞనాత్శయతి ము 

ఇతమా్ భవతు- పైన చెప్ప రడిన త్ప్కార్మే అగుగాక! 

తదపి- అటెలలనను కూడ 

ఆముషా  కర్ ుృతి  స్తద్వధేః న- జీవాతమ కు కర్ ుృతి  లాభము స్తద్వధంచ్ద్గ. ఏలననగా  

త్ుాా ద్ా ేః తనిా ష్టధ్యత్- త్ప్మాణమని అందరూ అంగీకరించిన త్ుతి మఱియు సమ ృతుల చేత 

కర్ ుృతి ము నిష్టధించ్రడినద్వ. అనగా “నాహ్ం హ్ంతి న హ్నా త”, “త్ప్కృతేః త్ియమాణాని గుణేః 

కరామ ణి సరి్ శేః। అహ్ంకార్ విమూఢా మా  కరాుహ్మితి మనా త।।”  ఈ త్ప్మాణముల చేత కర్ ుృతి ము 

యొకా  అభావము చెప్ప రడినద్వ 
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వికృతి విర్హ్తశచ - “అచేఛ దోా ఽయం అద్యహ్యా ఽయం అకే లదా ేః అశోషా  ఏవచ్” ఇాా ద్వ 

త్ప్మాణముల చేత వికృతి నిష్టధించ్రడినద్వ. కర్ ుృతి ము వికార్ముల యంద్గ అంతరాా వము 

పంద్గను 

ఇతా సత్- ఇట్లల సందేహింరట యుక ుము కాద్గ 

దృషబే్దధ్యత్- త్ప్తా క్షముగా కర్ ుృతి ము కానప డుట వలన కర్ ుృతి ము లేద్గ అనునద్వ 

బ్దధితమగును 

కర్ ుృాి ప్హా్ వ్యకే ుేః- కర్ ుృతి మును నిష్టధింర వాకా మునకూ అట్లల 

అవికృతి వచ్స్వఽపి- నిరిి కార్తి త్ప్తిపాదకమైన వాకా మునకు కూడ 

అనా ప్రా్ మ్- కర్ ుృతి ము త్ప్కృతి సంసర్ ుమునకు అధీనమైనద్వ అని ాతప రా్ ము. జీవునకు పుణా  

పాప్రూప్మైన కర్ ుృతి ము నితా స్తదధమైనద్వ కాద్గ. కాని, త్ప్కృతిసంరంధ కార్ణముగా కల్ునద్వ. అద్వ 

వాసువమే అగును. జీవాతమ కు సహ్జమైన కర్ ుృతి ము ముకాువస ా యంద్గనూ యుండును. 

భగవదనుభవ, భగవత్యా ంకరా్ ములుగా అద్వ ప్రిణమింరను 

గీతం హి- “తత్ర్వా వం సతి కరాు ర్ం ఆ మా నం కేవలం తు యేః।ప్శా తా కృతబుద్వధా ి త్ న స ప్శా తి 

ద్గర్మ తిేః।।” అని భగవదీుా వచ్నము వలననూ ఈ విషయము త్ప్తిపాద్వతమైనద్వ.  

తత్ అయం ఇహ్ కరాు - అంద్గవలన జీవాతమ  కర్ ుృతి యుకుుడే యగును. ఏలనన 

శ్వర్తసు ర్వాాి త్- విధినిష్టధప్ర్మైన శ్వర్తసుములు సఫలమగుట జీవాతమ  కర్ ుృతి కార్ణమునన్న 

యగును. అట్లల గాకునా  శ్వర్తసుమునకు త్ప్యజనముండద్గ.  

అబ్దద్గధేః-  జా్ఞతృతి మునకు ఆత్శయము కాని త్ప్ధ్యనము మొదలైనవాటిి 

నియగేః న చ్ సా త్- నియజకమైన శ్వర్తసుము సఫలము కాద్గ. అంద్గవలన జా్ఞతృతి మునకు 

ఆత్శయమైన జీవాతమ యే నియజా మగును. అనగా జీవాతమ కు తప్ప  త్ప్కృతిి  కర్ ుృతి మును 

చెపుప టకు కుదర్ద్గ. 

వెనుక అధికర్ణమున జీవాతమ  జా్ఞనాత్శయమనియు,  జా్ఞనసి రూప్మనియు చెప్ప రడినద్వ. అటెలలనను, 

జీవాతమ కు కర్ ుృతి ము స్తద్వధంచ్ద్గ అను పూరి్ ప్క్ష వాదమును ప్రిచ్యము చేస్త, తదనంతర్ము 

జీవాతమ కే కర్ ుృతి ము స్తద్వధంరనను తమ స్తద్యధ ంతమును ఈ శోలకమున శ్రమీాన్ దేశ్చకులు 

త్ప్తిపాద్వంరరనాా రు.  

జీవాతమ  యొకా  జా్ఞనాత్శయతి ము వెనుక చెప్ప రడిన త్ప్కార్మే అగుగాక! అటెలలనను కూడ జీవాతమ కు 

కర్ ుృతి  లాభము స్తద్వధంచ్ద్గ. ఏలననగా త్ప్మాణమని అందరూ అంగీకరించిన త్ుతి మఱియు 

సమ ృతుల చేత జీవాతమ కు కర్ ుృతి ము నిష్టధించ్రడినద్వ. అనగా “నాహ్ం హ్ంతి న హ్నా త”, 

“త్ప్కృతేః త్ియమాణాని గుణేః కరామ ణి సరి్ శేః। అహ్ంకార్ విమూఢా మా  కరాుహ్మితి మనా త।।”  ఈ 

త్ప్మాణముల చేత జీవాతమ కు కర్ ుృతి ము యొకా  అభావము చెప్ప రడినద్వ 
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“అచేఛ దోా ఽయం అద్యహా్య ఽయం అకే లదా ేః అశోషా  ఏవచ్” ఇాా ద్వ త్ప్మాణముల చేత జీవాతమ కు 

వికృతి కూడ నిష్టధించ్రడినద్వ. కర్ ుృతి ము వలన వికార్ము కూడ సంభవింరను. కనుక, 

వికార్ము లేకునా  కర్ ుృతి ము కూడ సంభవము కాద్గ. కనుక జీవాతమ కు కర్ ుృతి ము లేనట్లల 

సందేహింరట యుక ుము కాద్గ 

ఈ లోకమున త్ప్తా క్షముగా జీవునిి కర్ ుృతి ము కానప డుట వలన కర్ ుృతి ము లేద్గ అని చెపుప ట 

కుదర్ద్గ.  కర్ ుృతి మును నిష్టధింరనట్లల చెపుప  త్ుతి, సమ ృతి వాకా ములకు అట్లల 

నిరిి కార్తి త్ప్తిపాదకమైన వాకా ములకు కూడ లోకమున కర్ ుృతి ము త్ప్కృతి సంసర్ ుమునకు 

అధీనమైనద్వ అని తెలుపుటకే. అనగా ఈ లోకమున జీవునకు పుణా  పాప్రూప్మైన కర్ ుృతి ము 

నితా స్తదధమైనద్వ కాద్గ. కాని, త్ప్కృతిసంరంధ కార్ణముగా కల్ునద్వ అని అర్మాు. అటెలలన జీవుని 

సహ్జమైన కర్ ుృతి ము ఎటలనిన, జీవునిి అటి ే సహ్జమైన కర్ ుృతి ము ముకాువస ా యంద్గ 

తెల్యును. భగవదనుభవ, భగవతా్య ంకరా్ ములుగా అద్వ ప్రిణమింరను 

“తత్రా్వ వం సతి కరాు ర్ం ఆ మా నం కేవలం తు యేః।ప్శా తా కృతబుద్వధా ి త్ న స ప్శా తి 

ద్గర్మ తిేః।।” అను భగవదీుా వచ్నము వలననూ ఈ విషయము త్ప్తిపాద్వతమైనద్వ.  

అంద్గవలన జీవాతమ  కర్ ుృతి యుకుుడే యగును. అంతియ(గాక, విధినిష్టధప్ర్మైన శ్వర్తసుములు 

సఫలమగుట జీవాతమ  కర్ ుృతి కార్ణమునన్న యగును. అట్లల గాకునా  శ్వర్తసుమునకు 

త్ప్యజనముండద్గ.  

 జా్ఞతృతి మునకు ఆత్శయము కాని త్ప్ధ్యనము మొదలైనవాటిి నియజకమైన శ్వర్తసుము సఫలము 

కాద్గ. అంద్గవలన జా్ఞతృతి మునకు ఆత్శయమైన జీవాతమ యే శ్వర్తసుము నియజా మగును. ఆ 

శ్వర్తసుముల  విధి, నిష్టధములచే చెప్ప రడిన కర్ ుృతి ము కూడ జీవునికే వరి ుంరను. 

234. క్తంచ్ సోి కాు ా ద్వభగిో  నిగద్వత్యరహ్మః కరుృత్యయా నిష్టధో 

234. క్తంచ్ సిో కాు ా ద్వభగోి  నిగద్వత్యరహ్మః కరుృత్యయా నిష్టధో 

యదా నా సాా హ్మరాథ త్ తద్వదముప్నిషదిే ద్వనః స్తదధసాధా మ్। 

భోక ుృతి సిా పా్ భావే త్ప్సజతి వితథమ్ రంధ మోక్షాద్వశ్వద్దసుమ్ 

త్పాాద్యనాద్వి హారాత్ త్ప్కృతి సమధితోసీమ తి యోగాచ్చ  కరాు ।। 

ించ్- వేఱు కార్ణముల చేతను ఇట్లల నిశచ యించ్ వలయును 

అహ్మేః కర్ ుృాయా నిష్టధేః- జీవాతమ కు కర్ ుృతి ము సంభవించ్దను వాదము  

నిగద్వతుేః- అట్లల చెప్పప డు వాడు 

స్వి కాు ా ద్వ భగా ేః- సి వచ్నములను మఱియు అనుమానములను చెప్పప డు కర్ ుృతి ము చేతన్న 

వాా హ్తమైనద్వ. అనగా, అద్వ సి వచ్నాద్గలకు విరోధమగును 
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అహ్మరాాత్ అనా సా  నిష్టధో యద్వ- అహ్మర్భాూతమైన జీవాతమ  కనా  వేఱైన విషయమునకు 

కర్ ుృతి ము 

నిష్టధించ్రడినద్వ అని చెపిప నచో 

తద్వదమ్- జీవాతమ  కనా  వేఱైన ద్యనిి కర్ ుృతి ము లేదను వచ్నము 

ఉప్నిషదిే ద్వనేః- వేద్యంతమును తెల్యువారిి 

స్తదధసధా మ్- బ్దగుగా నిశచ యించ్రడిన అర్మాున్న సధింరటకు యతిా ంరట వలన నిషు లమే 

అగును 

భక ుృతి సా పి అభావే- ఇట్లల జీవాతమ కు భక ుృతి మును అంగీకారించ్కునా  

రంధ మోక్షాద్వ శ్వర్తసుమ్- పుణాా పుణా  కర్మ మూలమైన స్తఖ ద్గేఃఖముల అనుభవరూప్మైన 

రంధమైనను, ద్యని నివృతిురూప్మైన మోక్షమైనను, ఆ మోక్షమునకు ఉపాయమైన 

హిానుశ్వసనమైనను ఇవి యనిా యూ 

వితథం త్ప్సజతి- వా ర్మాు. భక ుృతి మే లేక యునా  రంధమును యుండద్గ. ఆ ప్క్షమునకు 

రంధమునుండి విముి ు కలుు మార్ ుమైనను, విముి ు అవస ా అయిన మోక్షమైనను, సంభవించ్ద్గ. 

ఇవి యనాి యూ జీవాతమ  భక ుృతి మునకు అధీనమై యుండునవి 

త్పాణాద్యనాత్- తమ అనుభవమునకు ఇంత్ద్వయములను త్పేరేపింరట చేతను, అనగా “ఏవమేవైష 

ఏాన్ త్పాణాన్ గృహీాి  స్థి శర్వరే యథా కామం ప్రివర్ ుత” అని చెప్ప రడినట్లల తమ భగమునకు 

ఉప్కర్ణములుగా ఇంత్ద్వయములను త్పేరేపింర కార్ణమున  

విహారాత్- తమ అనుభవమునకు శర్వర్మును త్పేరేపింరనని త్ుతి యంద్గ చెప్ప రడుట చేత 

త్ప్కృతి సమధికోసీమ తి యగాచ్చ - మోక్షసధనమని అంగీకరించ్రడిన “త్ప్కృతి కనా  వేఱైనవాడు” 

అను రూప్ము యొకా  సమాధిని ఆత్శయింరట చేతను 

కరాు - జీవాతమ యే కర్ ుృతి మును పంద్గను. బుద్వధ మొదలైనవి కర్ ుృతి మును పందవు. 

జీవునికే కర్ ుృతి ము గలదని వేఱు కార్ణముల చేత కూడ నిశచ యమగును. జీవాతమ కు కర్ ుృతి ము 

సంభవించ్దను వాదము చెప్పప డు వాని సి వచ్నములను మఱియు అనుమానములను చెప్పప డు 

కర్ ుృతి ము చేతన్న వాా హ్తమైనద్వ. అనగా, అద్వ సి వచ్నాద్గలకే విరోధమగును. 

జీవాతమ  కనా  వేఱైన ద్యనిి కర్ ుృతి ము లేదను వచ్నము వేద్యంతమున నిశచ యించ్రడినద్వ కనుక 

జీవాతమ కు కర్ ుృతి ము లేదని చెపుప ట నిషు లమే యగును. ఇట్లల జీవాతమ కు భక ుృతి మును 

అంగీకారించ్కునా  పుణాా పుణా  కర్మ మూలమైన స్తఖ ద్గేఃఖముల అనుభవరూప్మైన రంధమైనను, 

ద్యని నివృతిురూప్మైన మోక్షమైనను, ఆ మోక్షమునకు ఉపాయమైన హిానుశ్వసనమైనను ఇవి 

యనిా యూ వా ర్మాగును. భక ుృతి మే లేక యునా  రంధము కూడ యుండద్గ. అటిచేో 

రంధమునుండి విముి ు కలుు మార్ ుమైనను, విముి ు అవస ా అయిన మోక్షమైనను, సంభవించ్ద్గ. 
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ఇవి యనాి యూ జీవాతమ  భక ుృతి ముతో సంరంధించినవి.  “ఏవమేవైష ఏాన్ త్పాణాన్ గృహీాి  

స్థి శర్వరే యథా కామం ప్రివర్ ుత” అని చెప్ప రడినట్లల తన భగమునకు ఉప్కర్ణములుగా 

ఇంత్ద్వయములను త్పేరేపింర కార్ణమున, తన అనుభవమునకు శర్వర్మును త్పేరేపింరనని త్ుతి 

యంద్గ చెప్ప రడుట చేత మోక్షసధనమని అంగీకరించ్రడిన “త్ప్కృతి కనా  న్నను భినా ము” 

అను రూప్సమాధిని ఆత్శయింరట చేతను జీవాతమ యే కర్ ుృతి మును పంద్గను. బుద్వధ 

మొదలైనవి కర్ ుృతి మును పందవు. 

235. వాా పార జా్యన వాంఛా త్ప్శకన యతనాయోగ యుక్త ుస్తు మంద్య 

235. వాా పార జా్యన వాంఛా త్ప్శకన యతనాయోగ యుక్త ుస్తు మంద్య 

కారాే  సామత్గా పేక్షే విధి తద్వతరయోః లోకస్తద్యధ  త్ప్వృతిుః। 

సారథం శ్వద్దసుం హితోకాు ా  నియతినియమిత్య శ్వద్దసుయోగాా  దశ్వ సా 

 జా్యత్య కరాు చ్ భోకాు  తదయమిహ్ పుమాన్ భాతి సవి ః త్ప్మాైఃః।। 

వాా పార్ జా్ఞన వాంఛా త్ప్శకన యతనా యగ యుి ుస్తు- వాా పార్ అనగా దేహ్ వాా పార్ములు,  జా్ఞనమ్ 

అనగా కర్ ుృతి మునకు సంరంధింర జా్ఞతృతి ము, వాంఛా అనగా అనుభవింప్ నిచ్ఛ యు, 

త్ప్శకనమ్ అనగా త సా ధా  కారా్ నిరి్ హ్ణసమర్ాా ము, యతనమ్ అనగా అంద్గలకు త్ప్యతా ము 

చేయుటయును, వాటికొఱ్కై యుి ుేః అనగా వాా పారాద్గలును జీవాతమ కు లేవని 

ఉప్పాద్వంరటయును,  

మంద్య- తమ అపేక్షను సధింరటకు అసమర్మాైనద్వ. ఇవి యనాి యూ యుకాుా భాసరూప్మైనవి.  

విధితద్వతర్యేః- “ఇదం కురు” అని విధ్యయక శ్వర్తసుమును, “ఇదం మా కురు” అని చెపుప  

నిష్టధశ్వర్తసుము కూడ  

సమత్గి- అపేక్ష కారాే - కార్ణ సమత్గిని అవలంబ్ధంరటకై ఆ కార్ణ కలాప్ములు ఉండినన్న వాటిి 

అనుగుణమైన కార్ా మున 

త్ప్వృతిుేః లోక స్తద్యధ - ఆయా అధికారులు త్ప్వరి ుంరట లోకమున త్ప్స్తదధమైనద్వ.  

శ్వర్తసుమ్- లౌికమునూ, వైద్వకమునూ అయిన శ్వసనము 

హితోకాుా - తరువాత కాలమున కలుు పురుషార్మాును సధించి ఇరచ టను తెల్స్తకొనుట వలన  

సర్మా్- సఫలమగును 

శ్వర్తసు యగాా  స దశ్వ- శ్వర్తసు ర్మాును ఆచ్రింరటకు ఉప్యగకర్మైన మనుషా శర్వరాద్వ 

సంరంధముగల ఆ అవసయాును 

నియతి నియమిా- త్పాచీన కర్మ  ప్రిపాక విశేషరూప్మైన నియతి వలన సధింరటకు స్తద్వధంరను 
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తత్- పైన చెప్ప రడిన ఈ కార్ణముల వలన  

అయమ్ పుమాన్- దేహ్, ఇంత్ద్వయాద్గలకు అధిషాఠత అయిన ఈ జీవాతమ  

ఇహ్- ఈ శ్వర్తసుమున 

సర్వి ేః త్ప్మాణేః- తతుి  నిరాాయకమైన త్ప్తా క్షాద్వ త్ప్మాణముల వలననూ 

 జా్ఞా కరాు  భకాు చ్ భాతి-  జా్ఞతృతి , కర్ ుృతి , భక ుృతి ములకు ఆత్శయుడై ఉండుట 

త్ప్తిప్నా మగును. 

దేహ్ వాా పార్ములు, కర్ ుృతి మునకు సంరంధింర జా్ఞతృతి ము, అనుభవింప్ నిచ్ఛ యు, 

త సా ధా  కారా్ నిరి్ హ్ణసమర్ాా ము, అంద్గలకు త్ప్యతా ము చేయుటయును, వాటికొఱ్కై 

వాా పారాద్గలును జీవాతమ కు లేవని ఉప్పాద్వంరటయును, ఇవి యనిా యూ  

యుకాుా భాసరూప్మైనవియే అగును. “ఇదం కురు” అని విధ్యయక శ్వర్తసుమును, “ఇదం మా కురు” 

అని చెపుప  నిష్టధశ్వర్తసుము కూడ  కార్ణ సమత్గిని అవలంబ్ధంరటకై ఆ కార్ణ కలాప్ములు 

ఉండినన్న వాటిి అనుగుణమైన కార్ా మున 

ఆయా అధికారులు త్ప్వరి ుంరట లోకమున త్ప్స్తదధమైనద్వ.  

లౌికమునూ, వైద్వకమునూ అయిన శ్వసనము 

తరువాత కాలమున కలుు పురుషార్మాును సధించి ఇరచ టను తెల్స్తకొనుట వలన సఫలమగును. 

శ్వర్తసు ర్మాును ఆచ్రింరటకు ఉప్యగకర్మైన మనుషా శర్వరాద్వ సంరంధముగల ఆ అవసయాును 

త్పాచీన కర్మ  ప్రిపాక విశేషరూప్మైన నియతి వలన సధింరటకు స్తద్వధంరను పైన చెప్ప రడిన ఈ 

కార్ణముల వలన దేహ్, ఇంత్ద్వయాద్గలకు అధిషాఠత అయిన ఈ జీవాతమ , శ్వర్తసుమున తతుి  

నిరాాయకమైన త్ప్తా క్షాద్వ సమసు త్ప్మాణముల వలననూ  జా్ఞతృతి , కర్ ుృతి , భక ుృతి ములకు 

ఆత్శయుడై ఉండుట త్ప్తిప్నా మగును. 

ఇట్లల జీవుడే కర్ ు యని నిరూపితమగురనా ద్వ. 

ఇంతటితో కర్తర్ ుధికర్ణము ముగిస్తనద్వ. 

।।ప్రాయత్యు ధికరణము।।2-3-6।। 

।।సూ.।।ప్రాత్యు తత్రఛ త్యః।।2-3-40।। 

తు- పూరి్ ప్క్షము యుక ుము కాద్గ 

తత్- జీవునిి గల కర్ ుృతి ము (అసా - వానిి) 

ప్రాత్- ప్ర్మాతమ  వలనన్న  
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(భవతి- కలుురనా ద్వ). ఏలననగా  

త్ుతేః- త్ుతి అట్లల చెపుప రనా ద్వ.  

ప్ర్మాతమ  వలనన్న జీవునిి కర్ ుృతి ము కలుురనా ద్వ. ఏలననగా, త్ుతి అట్లల చెపుప రనా ద్వ.  

।।సూ.।। కృతత్ప్యతి్య పేక్షస్తు విహితత్ప్తిషిద్యధ వైయరాథ ా ద్వభా ః।।2-3-

41।। 

తు- పూరి్ ప్క్షము యుక ుము కాద్గ 

విహితత్ప్తిషిద్యధ వైయరాాా ద్వభా ేః- విధి, నిష్టధ శ్వర్తసుముల సర్కాాా ద్గల వలన 

కృతత్ప్యాా పేక్షేః- (ప్ర్మాతమ ) జీవుని త్ప్యతా మును అపేక్షించి  

యుండువాడు(అని తెల్యురనా ద్వ).  

జీవుడు చేయు త్ప్యతా మపేక్షించియే ప్ర్మాతమ  వానిని వాని కారా్ ముల యంద్గ త్ప్వరి ుంప్(జేయు 

రనాా డనిన విధినిష్టధశ్వర్తసుములు సర్కామగును. 

వెనుక అధికర్ణమున, జీవాతమ యే కర్ ు అని నిర్యాింప్రడినద్వ. అటెలలన జీవాతమ  

సరి్ సి తంత్తముగా త్ప్వరి ుంరనా అను సందేహ్మునకు ఈ అధికర్ణమున సమాధ్యనము 

త్ప్సద్వంప్రడురనా ద్వ.  

పూరి్ ప్క్షము- జీవాతమ  కర్ ుృతి ము సి తంత్తమైనద్వ. శ్వర్తసుములు కూడ “ఇదమ్ కురు”,  “ఇదమ్ 

మా కురు” అని విధి, నిష్టధములను జీవుని విషయమై నిరేశా్చంరరనా వి. అనగా, ఏ జీవుడు తన 

 జా్ఞనముతో ఒక కారా్ మును నిరి్ హింరఽ, అటి ేజీవుని ఉదేధశ్చంచియే శ్వర్తసుములు చెపుప రనా వి. 

తన కారా్ నిరి్ హ్ణ యంద్గ జీవునిి త్ప్తిప్తిు లేకునా  శ్వర్తసుములు నిషు లములే యగును.  కనుక 

జీవుడు తన జా్ఞనముతో, సి తంత్తముగన్న కారా్ నిరి్ హ్ణమునంద్గ త్ప్వరి ుంరను.  

స్తద్యధ ంతము- జీవుని కర్ ుృతి ము ప్ర్మా మా ధీనము. అన్నకత్ుతి వాకా ములు ఈ విషయమున్న 

చెపుప రనా వి.  

“అనుేః త్ప్వి షేేః శ్వసు  జనానామ్ సరిా మా ”(త్య.ఆ. 3-11-10), (సరాి ంతరాా మి అయిన ప్ర్మాతమ  

జనుల లోప్ల త్ప్వేశ్చంచి నియమింరరనాా డు) 

“య ఆతమ ని తిషఠన్ ఆతమ ఽఽనుర్ేః యమా మా  న వేద శర్వర్ం య ఆ మా నమంతరో యమయతి స త 

ఆ మా ఽనురాా మా మృతేః”(రృ. 5-7-22) (ఎవడు జీవాతమ  లోప్లత్ప్వేశ్చంచి నియమింరరనాా డో, 

మర్ణము లేని ఆ అంతరాా మియే నీకు (జీవాతమ కు) ఆతమ  అయి ఉనాా డు) 

“సరి్ సా చాఽహ్మ్ హ్ృద్వ సనాి విషేేః.. (భ.గీ. 15-5) (సమసు జీవుల హ్ృదయముల యంద్గను 

న్నను(భగవానుడు) ఉంట్లనాా ను, నా వలనన్న వారిి సమ ర్ణము,  జా్ఞనము, అజా్ఞనము కలుగు 

రనా వి.) 
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“ఈశి ర్ేః సర్ి భూానాం హ్ృదాేశేఽరుజన తిషఠతి। త్భామా న్ సరి్ భూాని యంత్ారూఢాని 

మాయయా”(భ.గీ. 18-61)(అరుజనా! ప్ర్మాతమ ,  త్ప్కృతి అను యంత్తమును అధిషిఠంచి యునా  

త్పాణులననిా టిని తన యధీనమునంద్గనా  త్ప్కృతి చేత వారి వారి గుణముల ననుసరించి 

నడిపింరర జా్ఞనముదయింర హ్ృదయత్ప్దేశమున నుండును)” 

ఇట్లల అన్నక త్ుతి, సమ ృతి వాకా ములు “జీవుని కారా్ నిరి్ హ్ణాద్గలు ప్ర్మాతమ  అధీనమునన్న 

జరుగును” అని బ్దధింరరనా వి. 

2. జీవుని కర్ ుృతి ము ప్ర్మా మా ధీనమైనచో, జీవుడు ాను కావింర పాప్, పుణా ములకు బ్దధుా డు 

కాకపోవలస్త వరచ ను కద్య! అని శంింప్రాద్గ. ప్ర్మాతమ  యొకా  అనుమతితో జీవుడు తొలుత తన 

స్థి చాఛ నుసర్ము కర్మ లయంద్గ త్ప్వరి ుంరను. ఈ సందరా్ మున జీవుని మొదటి క్షణ 

త్ప్యతా మున ప్ర్మాతమ  ఉద్యసీనుడిగా యుండును. జీవుడు తన ఇషతే్ప్కార్ము ఒక కారా్ మును 

మొదలు ప్పటినే పిదప్ ప్ర్మాతమ  వాని త్ప్యతా మును అనుమతింరను. అతని పాప్, 

పుణా ములను రటి ేతరువాతి కర్మ లలో ప్ర్మాతమ  అతనిని త్ప్వరి ుంప్(జేయును. కావున విధి, నిష్టధ 

వాకా ములు వా ర్మాులు కావు.  తన పూరి్  కర్మ లను రటియేే జీవుడు ప్ర్మాతమ చే పుణా , 

పాప్రూప్కారా్ కర్మ ముల యంద్గ త్ప్వరి ుంప్(జేయరడుటయు సంభవింరరనా ద్వ. ఈ విధముగా 

జీవుడు ప్ర్మా మా ధీనమైన కర్ ుృతి ము గలవాడని స్తద్వధంరరనా ద్వ.  

ఈ విషయమున్న “ఏషహాే వ సధుకర్మ  కార్యతి యమేభా  లోకేభా  ఉనిా నీషతి। ఏష ఏవ అసధు 

కర్మ కార్యతి తమ్ యమధో నినీషతి”(క్త. 3-9)(“ఏ జీవుని ఈ త్పాకృతకముల నుండి మీదకు తీస్తకు 

పోవుటకు ప్ర్మాతమ  కోరుకొనుఽ, వానిచే ఈ ప్ర్మాతమ యే మంచి కర్మ లు చేయింరను. ఏ జీవుని 

ఈ ప్ర్మాతమ యే అధోలోకముల త్తోస్తవేయ తలరఽ వాని చేత ఈ ప్ర్మాతమ యే పాప్కర్మ లను 

చేయింరను”) అని వివిధములైన త్ుతులంద్గ చెప్ప రడినద్వ. 

అనగా, మొదటి త్ప్యతా మున ఈయరడిన సి తంత్తా మును సమముగా ఉప్యగింరకొని 

ఎవరు ప్ర్మాతమ కు అనుకూలుర్వ యుంద్గరో వారిని ప్ర్మాతమ  పుణా కర్మ లను చేయుటయంద్గ 

త్పేరేపించి, సదుతిని త్ప్సద్వంరను. ఎవరు ఆ సి తంత్తా మును తపుప గా ఉప్యగింరకొని 

ప్ర్మాతమ కు త్ప్తికూలురుగా యుంద్గరో వారిని వారు చేయు ద్గషా ర్మ ల యంద్గ త్పేరేపించి వారు 

ద్గర్ుతులు పంద్గనట్లల చేయును. అనగా మొదటి త్ప్యతా ము నంద్గ ప్ర్మాతమ కు 

“కార్యితృతి ము” అనగా చేయింరట” అను విశేషకార్ణతి ము లేకపోయిననూ, జీవునిి ఆ 

సి తంత్తా బుద్వధని ఇరచ వాడు కూడ ప్ర్మాతమ యే కనుక, ప్ర్మాతమ  యొకా  

సరి్ కార్ణతి మునకు భంగము లేద్గ. ఈ విధముగా జీవుని కర్ ుృతి ము ప్ర్మా మా ధీనమేనని 

నిరూపితమైనద్వ. 

236. కరాు  న హా్ నా తద్దసుః సమ రతి ఖలు పాణినిశ్వచ నా థా చేత్ 

236. కరాు  న హా్ నా తద్దసుః సమ రతి ఖలు పాణినిశ్వచ నా థా చేత్ 

ఆజా్య కురాా ని  కురాా ద్వతి త్య నిగల్త్య ధ్యవనాదేశవత్ సాా త్। 

మైవం కరామ క్ష కాల త్ప్భృతి ప్రవశే కరుృత్యం తతఫ లం చ్ 
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సీి కృత్యా త్యమ శ మాత్త్య త్ుతిశత విద్వత్య దిే ష ఇతథం దురనుః।। 

అనా తంత్తేః- ఇంకొకరిి అధీనుడైనవాడు 

కరాు  న హి- కర్ ు యగుటకు సమరాుడు కాద్గ 

తథా చ్- సి తంత్తునికే కర్ ుృతి ము అని 

పాణినిేః సమ ర్తి ఖలు- వాా కర్ణ సూత్తకారుడైన పాణినియు “సి తంత్త కరాు ” అని త్ప్తిపాద్వంచెను 

కద్య! 

అనా థా చేత్- జీవునిి సి తంత్తా ము లేకునా , అనగా ప్ర్తంత్తుడే అయినచో  

కురాా త్ న కురాా త్ ఇతి ఆజా్ఞతు- “దీనిని చేయవలయును” అని విధిరూప్మును, “దీనిని 

చేయరాద్గ” అని నిష్టధపూరి్ కమును అయిన ఆజయాును 

నిగళిత ధ్యవనాదేశవత్- సంకెలతో కటే్లరడిన పురుషుని ఉదాేశ్చంచి “ప్రుగిడుము” అని 

ఆజా్ఞపించినట్లల విరుదధమునూ, విఫలమును అగును. అంద్గవలన జీవునిి ప్ర్మా మా యతుమైన 

కర్ ుృతి మును చెప్ప రాద్గ. ఇట్లల శంించిన  

మైవమ్- ఇట్లల శంింరట ఉచితము కాద్గ. 

కర్మ  అక్ష కాల త్ప్భృతి ప్ర్వశే- పుణా  పాప్ రూప్మైన కర్మ లకు, కనాు  మొదలైన ఇంత్ద్వయములకు, 

సర్ి కార్ణమైన కాలమునకు, తన సి భావమునకు మఱియు ద్వరూప్మైన నిమితుమునకు 

అధీనమైన జీవాతమ కు  

కర్ ుృాం తతు లంచ్ అంగీకృతా - త్ియ యంద్గ సి తంత్తా మును త్ియ యొకా  ఫలమైన స్తఖ 

ద్గేఃఖ్యద్గలకు భాగితి మును అంగీకారింర మీకు 

త్ుతి శతవిద్వత- అన్నక త్ుతులనుండి తెల్యవరచ  

ఆతమ శ మాత్త- “య ఆ మా నమంతరో యమయతి” మొదలైనవాటి వలన తెల్య వరచ  

సరిా తమ లకూ నియామకుడైన ప్ర్మాతమ  విషయమున మాత్తము 

ఇతంా దిే షేః- ఈ విధమైన దిే షము అనగా జీవనము ఈశి ర్పార్తంత్తా మును అంగీకరించ్క, 

ప్ర్మాతమ ను నిర్స్తంరనటి ేత్ప్యాసము 

ద్గర్ంతేః- ద్గషప రిణామములకు కార్ణమగును.అంద్గవలన ఈ విధమైన దిే షమును వదల్ 

జీవాతమ  ప్ర్మాతమ కు అధీనమైన కర్ ుృతి మును పంద్గనని అంగీకరించ్వలెను. 

ప్ర్మాతమ కు అధీనమైన కర్ ుృతి మును చెపిప నచో జీవాతమ కు సి తంత్తా  భంగము కలుగునట్లల 

సందేహింరట అయుక ుము. కొందరు ద్యర్శ నికులు కర్మ , ఇంత్ద్వయ, కాలములకు అధీనమైనటి ే

జీవాతమ  కర్ ుృతి మును చెపుప ద్గరు. కాని  శ్వర్తసుములు ప్ర్మాతమ కు అధీనమైన కర్ ుృతి మున్న 

తెలుపును. ఇంద్గవలన జీవాతమ  సి తంత్తా మునకు లోట్ల లేద్గ. కర్ ుృతి ము రండు విధములుగా 
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నుండును. అవి త్ప్యజా  కర్ ుృతి ము, త్ప్యజక కర్ ుృతి ము. “అంతేః త్ప్విషేేః శ్వసు  జనానామ్” 

మొదలైన త్ుతుల వలన ప్ర్మాతమ  యొకా   త్ప్యజక కర్ ుృతి ము స్తదధమగు రనా ద్వ. ప్ర్మాతమ  

నుండి ఈయరడిన శి ు కల్ున జీవాతమ కు త్ప్యజా  కర్ ుృతి ము “కరాు  శ్వర్తసు ర్వాాి త్” అను 

సూత్తము వలన స్తదధమగురనా ద్వ. ఇట్లల జీవాతమ  కర్ ు అయినను, ఆతడు ప్ర్మాతమ  

సంకలాప ధీనుడై త్ప్వరి ుంరను. 

ఇంకొకరిి అధీనుడైనవాడు కర్ ు యగుటకు సమరాుడు కాద్గ. “సి తంత్త కరాు ”  అనగా “సి తంత్తునికే 

కర్ ుృతి ము” అని వాా కర్ణ సూత్తకారుడైన పాణినియును త్ప్తిపాద్వంచెను కద్య! 

జీవునిి సి తంత్తా ము లేకునా , అనగా ప్ర్తంత్తుడే అయినచో “దీనిని చేయవలయును” అని 

విధిరూప్మును, “దీనిని చేయరాద్గ” అని నిష్టధపూరి్ కమును అయిన ఆజయాును సంకెలతో 

కటే్లరడిన పురుషుని ఉదాేశ్చంచి “ప్రుగిడుము” అని ఆజా్ఞపించినట్లల విరుదధమునూ, విఫలమును 

అగును. అంద్గవలన జీవునిి ప్ర్మా మా యతుమైన కర్ ుృతి మును చెప్ప రాద్గ. అని ఇట్లల 

శంించిన ఇట్లల శంింరట ఉచితము కాద్గ. 

కొందరు దర్శ న కారులు పుణా  పాప్ రూప్మైన కర్మ లకు, కనాు  మొదలైన ఇంత్ద్వయములకు, 

సర్ి కార్ణమైన కాలమునకు, తన సి భావమునకు మఱియు ద్వరూప్మైన నిమితుమునకు 

అధీనమైన జీవాతమ కు  

త్ియ యంద్గ సి తంత్తా మును త్ియ యొకా  ఫలమైన స్తఖ ద్గేఃఖ్యద్గలకు భాగితి మును 

అంగీకారించెదరు. ఇట్లల 

అన్నక త్ుతులనుండి ఉద్యహ్ర్ర్ణమునకు “య ఆ మా నమంతరో యమయతి” మొదలైన 

త్ుతివాకా ముల వలన తెల్య వరచ   “సరిా తమ లకూ నియామకుడైన ప్ర్మాతమ  విషయమున 

మాత్తము 

ఈ విధమైన దిే షము, అనగా ఈశి ర్పార్తంత్తా మును అంగీకరించ్క పోవుటయు, ఈ విషయమున 

ప్ర్మాతమ ను నిర్స్తంరటయు వా ర్తా్ప్యాస అయి ద్గషప రిణామములకు కార్ణమగును. 

అంద్గవలన ఈ విధమైన దిే షమును వదల్ జీవాతమ , ప్ర్మాతమ కు అధీనమైన త్ప్యజా  

కర్ ుృతి మును పంద్గనని అంగీకరించ్వలెను. 

237. సాధ్యరణేా న హేత్యః సల్లమివ విభ్యః సరి కారాా ంకురాామ్ 

237. సాధ్యరణేా న హేత్యః సల్లమివ విభ్యః సరి కారాా ంకురాామ్ 

వైషమా ం తి్య విరించాత్ త్ప్తినియతఫలః త్పాణినాం కరమ బీజః। 

సామా ం సి సా  సి గతం త్ుతమపి తద్వహాధోనిన్తష్ద్వ భేదః 

 త్యు దృకా రామ నురూప్ం ఫలమితి నియతోనాద్వరేష త్ప్వాహ్ః।। 
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ఈ శోలకమున ప్ర్మాతమ కు సరి్  కార్ణతి మునా చో, కొందర్కు స్తఖమును, మఱియు కొందర్కు 

ద్గేఃఖమును కలుగునట్లల చేయుట వలన నాతనిి ప్క్షపాతము, నిర్యాతి ము మొదలైనవి 

యుండునా అను ఆక్షేప్మునకు సమాధ్యనము చెపిప  ప్రిహార్ము చేయురనాా రు. 

సర్ి కారాా ంకురాణామ్- అనిా  బీజములు అంకురింరటకు  

సధ్యర్ణ్యా న- సమానా  కార్ణముగా 

సల్లం హేతురివ- జలము ఎట్లల కార్ణమగుఽ అట్లల కలుగు అనాి  కారా్ ములకును 

విభ్యేః- సరేి శి రుడైన ప్ర్మాతమ  

హేతుేః- సమానా మైన కార్ణమై యుండును.  

వైషమా ం తు- సృషింేప్రడు ప్ద్యర్మాుల యంద్గ వైచిత్తా మునా నూ అనగా కనాు లకు కానప డు 

స్తఖితి ము, ద్గేఃఖితి ము మొదలైన రూప్ార్తమా మైననూ  

ఆవిరించాత్- వా షి ేసృషిేి  కార్ణమైన హిర్ణా గరుా ని చేత ఆర్ంభించి  

త్పాణినామ్- అంతమంద్వ దేహులకునూ 

త్ప్తినియత ఫలైేః- బ్దగుగా వా వస్తతామై వారి వారిి అని యింర ఫలమునిచెచ డు 

కర్మ బీజైేః- విశ్చషమేుగా బీజములకు సమానమై యునా  విశ్చషమేైన ఆయా కర్మ ల చేత కలుగును. 

లోకమున అనిా  విధముల మొకా లు, బీజములు ప్పరుగుటకు జలము సధ్యర్ణమైన కార్ణము. 

అయినను ఆ మొకా ల యంద్గ వైషమా మునకు కార్ణము ఆయా బీజములే అగును. 

ఇదే విధముగా అతీతమైన, అనాగతమైన, వర్ుమానమైన కాల విశేషములంద్గ కలుు అనాి  

కారా్ ములకునూ ప్ర్మాతమ  సధ్యర్ణమైన కార్ణము. కాని, ఆయా చేతనులకు స్తఖ ద్గేఃఖ్యద్గల 

యంద్గ వైషమా ము కలుగుటకు వారి వారిని ఆత్శయించిన పుణా  పాప్ రూప్మైన కర్మ లు 

కార్ణమగును. అంద్గవలన, ప్ర్మాతమ కు వైషమా , ్ర్ృాణా ములు లేవు.  

సి సా - ఆ ప్ర్మాతమ  

సమా మ్- సర్ి భూతముల యంద్గనూ యుండు సమభావము అనగా నిషప క్షపాతితి ము 

సి గీతమ్- వాని (భగవానుని) చేతన్న “సమోఽహ్మ్ సర్ి భూతషు” అని ఉదాోషించ్రడినద్వ.  

త్ుతమపి- త్ుతి చేతను “అంతేః త్ప్విషేేః శ్వసు  జనానామ్” , “సర్ి సా  శర్ణమ్ స్తహ్ృత్” ఇాా ద్వ 

త్ుతులచే త్ప్తిపాద్వతమైనద్వ.  

తత్- అంద్గ వలన 

ఇహ్- ప్ర్మాతమ  విషయమున 
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అధో నినీషాద్వభేదేః- అధోలోకనయనము, ఊర్ధి లోకనయనము మొదలైన సంకలప రూప్మైన 

ఇచాఛ భేదము  

ాదా క్ కరామ నురూప్మ్ ఫలమ్ ఇతి- ఆయా జీవాతమ లు చేస్తన అట్లవంటి కరామ నుగుణమైన 

ఫలమని తెల్యురనా ద్వ.  

ఏష త్ప్వాహ్ేః- సరి్ లోక సక్షికమైన పూరి్  కర్మ  మూలకమైన ఉతురోతుర్ కర్మ  ప్ర్ంప్ర్ యొకా  

సంానము  

అనాద్వేః నియతేః- అనాద్వయును అసంకీర్మాు్ యుండును. అనగా అతా ంత వా వస్తతామైనద్వ. 

అనిా  బీజములు అంకురింరటకు సమానా  కార్ణముగా జలము ఎట్లల కార్ణమగుఽ అట్లల 

సంభవించెడు అనిా  కారా్ ములకును సరేి శి రుడైన ప్ర్మాతమ  సమానా మైన కార్ణమై 

యుండును. సృషింేప్రడు ప్ద్యర్మాుల యంద్గ వైచిత్తా మునా నూ అనగా కనాు లకు కానప డు 

స్తఖితి ము, ద్గేఃఖితి ము మొదలైన రూప్ార్తమా మైననూ  

వా షి ే సృషిేి  కార్ణమై హిర్ణా గరుా ని చేత ఆర్ంభింప్రడి అంతమంద్వ దేహులకునూ బ్దగుగా 

వా వస్తతామై వారి వారిి అని యింర ఫలమునిచెచ డు విశ్చషమేుగా బీజములకు సమానమై యునా  

విశ్చషమేైన ఆయా కర్మ ల చేత కలుగును. లోకమున అనాి  విధముల మొకా లు, బీజములు 

ప్పరుగుటకు జలము సధ్యర్ణమైన కార్ణము. అయినను ఆ మొకా ల యంద్గ వైషమా మునకు 

కార్ణము ఆయా బీజములే అగును. 

ఇదే విధముగా అతీతమైన, అనాగతమైన, వర్ుమానమైన కాల విశేషములంద్గ కలుు అనాి  

కారా్ ములకునూ ప్ర్మాతమ  సధ్యర్ణమైన కార్ణము. కాని, ఆయా చేతనులకు స్తఖ ద్గేఃఖ్యద్గల 

యంద్గ వైషమా ము కలుగుటకు వారి, వారిని ఆత్శయించిన పుణా  పాప్ రూప్మైన కర్మ లు 

కార్ణమగును. అంద్గవలన, ప్ర్మాతమ కు వైషమా , ్ర్ృాణా ములు లేవు.  

ఆ ప్ర్మాతమ  సర్ి భూతముల యంద్గనూ యుండు సమభావము అనగా నిషప క్షపాతితి ము వాని 

వలనన్న “సమోఽహ్మ్ సరి్ భూతషు” అని  భగవదీుత యంద్గ ఉదాోషించ్రడినద్వ. అదే విషయము  

“అంతేః త్ప్విషేేః శ్వసు  జనానామ్” , “సర్ి సా  శర్ణమ్ స్తహ్ృత్” ఇాా ద్వ త్ుతుల వలన 

త్ప్తిపాద్వతమైనద్వ.  

అంద్గ వలన ప్ర్మాతమ  విషయమున అధోలోకనయనము, ఊర్ధి లోకనయనము మొదలైన 

సంకలప రూప్మైన ఇచాఛ భేదములు  

ఆయా జీవాతమ లు చేస్తన వారి వారి కరామ నుగుణమైన ఫలమని తెల్యురనా ద్వ. సర్ి లోక 

సక్షికమును, పూరి్  కర్మ  మూలకమును అయిన ఉతురోతుర్ కర్మ  ప్ర్ంప్ర్ యొకా  సంానము 

అనాద్వయును అసంకీర్మాు్ యుండును. అనగా అతా ంత వా వస్తతామైనద్వ. 

238. కాల్ల దుఃఖోప్శ్వంతిం జనయతి భగవాన్ వాా జమాత్త్యవలంబీ  

238. కాల్ల దుఃఖోప్శ్వంతిం జనయతి భగవాన్ వాా జమాత్త్యవలంబీ  
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యా దుఃఖ్యపాచికీరాా ప్రహితమనసః సైవ తసాా నుకంపా। 

దత్యు దేహాద్వయోగం ద్వశతి చ్ నిగమం వక్త ు వేద్యనుసారమ్ 

నిసీస మానందయోగం నిరుప్ధి సమయే సౌతి పుంసాం తయైవ।। 

త్పాచీన కరామ నుగుణముగా ప్ర్మాతమ  ఫలమునిరచ నటెలలన కర్మ మే స్తఖ ద్గేఃఖములకు 

కార్ణమగును. ప్ర్మాతమ  కరుణ వలన త్ప్యజనమేమి? ప్ర్మాతమ  అపేక్షింరనదేమి? ప్ర్మాతమ  

సంర్క్షింరట ఎట్లల సంభవింరను? ఈ త్ప్శా లకు ఈ శోలకమున సమాధ్యనము చెపుప రనాా రు.  

భగవాన్-  జా్ఞన శకాు ా ద్గలచే ప్రిపూరాుడైన ప్ర్మాతమ  

కాలే- స్తకృతప్రిపాకసమయమున  

వాా జ మాత్ావలంబీ- భగవత్ పా పి ుి  ఉపాయమును సీి కరించ్వలెనను సంకలప మైనను, 

అనుషాఠనమైనను, అంజల్ సమరిప ంరట యైనను ఇాా ద్వ వాా జములను అవలంబ్ధంచి 

ద్గేఃఖోప్శ్వంతిమ్ జనయతి- అనాి  ద్గేఃఖములను సంపూర్మాుగా పోవు విధముగా శ్వంతిని 

చేతనులకు కల్ుంరను 

ప్ర్హితమనసేః- ఇతరులకు హితమును కల్ుంర మనస్తస  గల 

తసా - ఆ ప్ర్మాతమ  

ద్గేఃఖ్యవాచికీరాష  యా- ఇతరుల ద్గేఃఖమును పోగొటవేలెనను ఏ సి భావికమైన అపేక్ష కలదో   

స ఏవ అనుకంపా- అద్వయే అనుకంప్ అథవా దయ అని చెప్ప రడును 

తయైవ- ఆ దయ వలనన్న 

పుంసం- చేతనులకు 

దేహాద్వ యగమ్- మోక్షేచ్ఛ ను పంద్గటకు మోక్షోపాయమును అనుషిఠంరటకు అర్ హమైన 

దేహేంత్ద్వయములు, బుద్వధ ఇాా ద్గల సంరంధమును 

దతు- అనుత్గహింరను 

నిగమం చ్ ద్వశతి- తతుి , హిత, పురుషార్మాులను తెల్య చెప్పప డు వేదరూప్మైన దీప్మును 

అనుత్గహింరను 

వేద్యంతసర్ం వి ు- ఆలసా ము లేక భగవత్ పా పి ుి  ఉపాయమును తెల్యుటకు సధనమైన 

వేద్యంతము యొకా  ప్ర్మ త్ప్ధ్యనమైన అర్మాును సద్యచారుా ల యంద్గ అంతేఃత్ప్విషేునిగా 

త్ప్కాశప్ర్రను. ాన్న త్ప్ధ్యనాచారా్  రూప్మున వేద్యంతశ్వర్తసు సర్మును వివరింరను.  



68 
 

నిరుప్ధి సమయే- దేహేంత్ద్వయాద్వ ఉపాధులు వదల్, నివృతిు యగు సమయమునంద్గ 

తయైవ- ఆ దయ చేతన్న 

పుంసమ్- జీవాతమ లకు 

నిసీస మానంద యగం సౌతి- “నిర్ంజనేః ప్ర్మమ్ సమా ముపైతి” భగమాత్త సమా  ల్ంగాచ్చ ” 

అని చెప్ప రడినట్లల నిర్ంతర్ సి నుభవరూప్మైన మహానంద త్పాపిుని అనుత్గహింరను. ప్ర్మాతమ  

కృపాసి రూప్ము యొకా  ఉప్కార్ త్ప్కార్ము యొకా  ఫల విశేషములు ఇట్లల స్తదధమైనవి. 

త్పాచీన కరామ నుగుణముగా ప్ర్మాతమ  ఫలమునిరచ నటెలలన కర్మ మే స్తఖ ద్గేఃఖములకు 

కార్ణమగును. ప్ర్మాతమ  కరుణ వలన త్ప్యజనమేమి? ప్ర్మాతమ  అపేక్షింరనదేమి? ప్ర్మాతమ  

సంర్క్షింరట ఎట్లల సంభవింరను? ఈ త్ప్శా లకు ఈ శోలకమున సమాధ్యనము చెపుప రనాా రు.  

 

 జా్ఞన శకాు ా ద్గలచే ప్రిపూరాుడైన ప్ర్మాతమ  స్తకృతప్రిపాకసమయమున భగవత్ పా పి ుి  

ఉపాయమును సీి కరించ్వలెనను సంకలప మైనను, అనుషాఠనమైనను, అంజల్ మొదలైన 

కైంకరా్ ములు  సమరిప ంరట యైనను ఇాా ద్వ వాా జ్ఞవలంరనమున అనిా  ద్గేఃఖములను 

సంపూర్మాుగా పోవు విధముగా శ్వంతిని చేతనులకు కల్ుంరను ఇతరులకు హితమును కల్ుంర 

మనస్తస  గల ఆ ప్ర్మాతమ  ఇతరుల ద్గేఃఖమును పోగొటవేలెనను ఏ సి భావికమైన అపేక్ష కలదో  

అద్వయే “అనుకంప్” అథవా “దయ” అని చెప్ప రడును.  

ఆ దయ వలనన్న చేతనులకు మోక్షేచ్ఛ ను పంద్గటకు మోక్షోపాయమును అనుషిఠంరటకు 

అర్ హమైన దేహేంత్ద్వయములు, బుద్వధ ఇాా ద్గల సంరంధమును అనుత్గహింరను తతుి , హిత, 

పురుషార్మాులను తెల్య చెప్పప డు వేదరూప్మైన దీప్మును అనుత్గహింరను. ఆలసా ము లేక 

భగవత్ పా పి ుి  ఉపాయమును తెల్యుటకు సధనమైన వేద్యంతము యొకా  ప్ర్మ త్ప్ధ్యనమైన 

అర్మాును సద్యచారుా ల యంద్గ అంతేఃత్ప్విషేునిగా త్ప్కాశప్ర్రను. ాన్న త్ప్ధ్యనాచారా్  

రూప్మున వేద్యంతశ్వర్తసు సర్మును వివరింరను. దేహేంత్ద్వయాద్వ ఉపాధులు వదల్, నివృతిు 

యగు సమయమునంద్గ ఆ దయ చేతన్న జీవాతమ లకు 

“నిర్ంజనేః ప్ర్మమ్ సమా ముపైతి” భగమాత్త సమా  ల్ంగాచ్చ ” అని చెప్ప రడినట్లల నిర్ంతర్ 

సి నుభవరూప్మైన మహానంద త్పాపిుని అనుత్గహింరను. ప్ర్మాతమ  కృపాసి రూప్ము యొకా  

ఉప్కార్ త్ప్కార్ము యొకా  ఫల విశేషములు ఇట్లల స్తదధమైనవి. 

(వేద్యంత దేశ్చకులు ప్ర్మాతమ  దయా సి రూప్మును వివరింరచూ “దయాశతకము”ను 

అనుత్గహించిన విషయము ఈ సందరా్ మున సమ ర్ణీయము). 

239. దోషసాా నిి త్గహాంశో యమయిత్యరితి చేనిో హ్ మరాాసహ్తి్య త్ 

239. దోషసాా నిి త్గహాంశో యమయిత్యరితి చేనిో హ్ 

మరాాసహ్తి్య త్ 
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నానిషంి హీశి రసా  త్ప్సజతి న ప్రానిషమిసా  త్ప్తీప్మ్। 

కారుణా మ్ సావకాశం కి చిద్వతి కథితం సాక్షిత్యదా ం చ్ స్తసథమ్ 

దృష్ట ిచ్చతతస ి భావే ఫలద ఇతి ధియా యుజా త్య తత్తప ప్తిుః।। 

భగవంతునిి నిత్గహానుత్గహ్ములు సధ్యర్ణముగా నుండిన నిత్గహ్ము దోషము కాద్య? అను ఈ 

సందేహ్మునకు ప్రిహార్మును ఈ శోలకమున చెపుప రనాా రు.  

 

యమయితుేః- అందర్నూ నియమింర సి తంత్తా ము గల ప్ర్మాతమ కు  

నిత్గహాంశేః-నిత్గహ్, అనుత్గహ్ములలో నొకటైన నిత్గహ్ము 

దోషేః సా ద్వతి చేత్- ప్ర్హింసవాా పార్మగుట చేత దోషమగును అని ఇట్లల శంించిన 

న- అద్వ అయుక ుము 

ఉప్మర్ ాఅసహ్ాి త్- ఎవరిి దోషము? ఎటి ేదోషము? ఎవరి దోషము? ఈ విధముగా ప్ర్వక్షించ్క 

దోషరూప్కతి ము స్తద్వధంచ్ద్గ.  

హి- ఏలననగా 

ఈశి ర్సా - అందర్నూ పాల్ంచి నియమింర ప్ర్మాతమ కు 

అనిషంే న త్ప్సజతి- ప్ర్నిత్గహ్ మూలకమైన అనిషమేు సి లప మునూ సంభవించ్ద్గ.  

అసా - ఈ ప్ర్మాతమ   

ప్రానిషంే న త్ప్తీప్మ్- ఇంకొకరిి అనిషమేు కలుగ(జేయుట వారి వారి కరామ నుగుణముగా కలుుట 

వలన అద్వ ప్ర్మాతమ  అనిషమేు వలన కాద్గ. అట్లల వారి వారి కర్మ కు అనుగుణముగా నిత్గహించ్క 

పోయినచో ఈశి ర్తి మే స్తద్వధంచ్ద్గ. అటెలలన ఈశి రుని కరుణకు అవకాశము ఎచ్చ ట! అని 

అడిగినచో 

కారుణా మ్- భగవంతుని దయాసి రూప్ము  

కి చిత్- సవకాశమితి కథితమ్-సృషి ే కాలమున వారి వారిి యగా మైన శర్వరేంత్ద్వయాద్గలను 

కల్ుంచి ఇరచ ట యంద్గనూ, అనంతర్ము సి ర్ ుమోక్షములు దిా  నపుప డు ఉపాయానుషాఠనమును 

చేస్తన వారిి ఆయా ఫలమును పంద్గటకు అనుకూలమైన అనుత్గహ్మును ప్ర్మాతమ  చూపుట 

యంద్గను ఆయన దయాసి రూప్ము వెనుక శోలకమున చెప్ప రడినద్వ. 
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దీనిన్న శ్రమీాన్ దేశ్చకులు “ముకుంద కరుణాం వందే ముగే ధషి ధిక వతస లామ్। సి రూప్ సంసువౌ 

యసా  నిరే హతుక సహేతుక్త।।” అని కృప్(జేస్త యునాా రు. అంద్గవలన ఆయాయా అధికారుల 

యంద్గ కారుణా ము ఆయా త్ప్వర్ ునలను, త్ప్కర్ణములననుసరించి యుండును 

సక్షికాదా ం చ్ స్తసమా్- జీవుడు చేస్తన పుణా పాప్ముల రటి ే సక్షితి ము, అనుమంతృతి ము, 

త్పేర్కతి ము, ఉద్యసీనతి ము, సహ్కారితి ము, ఫలత్ప్దతి ము మొదలైనవనిా యూ దోషగంధము 

లేకన్న దృఢముగా నుండును.  

ఏతతస ి భావే దృష్ట-ే అప్రాధము చేయని వారిని ర్క్షింరటయును, అప్రాధులను 

శ్చక్షింరటయును అను ఈ సి భావము త్ప్మాణములచే దృఢముగా తెల్స్తకొని నపుప డు  

ఫలతి ఇతి ధియా- భగవంతుడు నిత్గహానుత్గహ్ రూప్మైన ఫలమును ఇరచ టకు సమరాుడను బుద్వధ 

చేత  

తత్తప తిుేః యుజా త- ఆతని యందే శర్ణాగతి చేయుట యుక ుమని తెల్యును. 

భగవంతునిి నిత్గహానుత్గహ్ములు సధ్యర్ణముగా నుండిన నిత్గహ్ము దోషము కాద్య? అను ఈ 

సందేహ్మునకు ప్రిహార్మును ఈ శోలకమున చెపుప రనాా రు.  

అందర్నూ నియమింర సి తంత్తా ము గల ప్ర్మాతమ కు “నిత్గహ్, అనుత్గహ్ములలో నొకటైన 

నిత్గహ్ము ప్ర్హింసవాా పార్మగుట చేత దోషమగును కద్య” అని ఇట్లల శంించిన అద్వ అయుక ుము. 

ఎవరిి దోషము? ఎటి ేదోషము? ఎవరి వలన దోషము? ఈ విధముగా ప్ర్వక్షించ్క దోషరూప్కతి ము 

స్తద్వధంచ్ద్గ.  

ఏలననగా అందర్నూ పాల్ంచి నియమింర ప్ర్మాతమ కు ప్ర్నిత్గహ్ మూలకమైన అనిషమేు 

సి లప మునూ లేద్గ. ఈ ప్ర్మాతమ  ఇంకొకరిి అనిషమేు కలుగ(జేయుట వారి వారి కరామ నుగుణముగా 

కలుుట వలన అద్వ ప్ర్మాతమ  అనిషమేు వలన కాద్గ. అట్లల వారి వారి కర్మ కు అనుగుణముగా 

నిత్గహించ్క పోయినచో ఈశి ర్తి మే స్తద్వధంచ్ద్గ. అటెలలన “ఈశి రుని కరుణకు అవకాశము ఎచ్చ ట! 

“ అని త్ప్శా్చ ంచినచో భగవంతుని దయాసి రూప్ము సృషి ే కాలమున వారి వారిి యగా మైన 

శర్వరేంత్ద్వయాద్గలను కల్ప ంచి ఇరచ ట యంద్గనూ, అనంతర్ము సి ర్ ుమోక్షములు దిా  నపుప డు 

ఉపాయానుషాఠనమును చేస్తన వారిి ఆయా ఫలమును పంద్గటకు అనుకూలమైన అనుత్గహ్మును 

ప్ర్మాతమ  చూపుట యంద్గను ఆయన దయాసి రూప్ము వెనుక శోలకమున చెప్ప రడినద్వ. 

దీనిన్న శ్రమీాన్ దేశ్చకులు “ముకుంద కరుణాం వందే ముగే ధషి ధిక వతస లామ్। సి రూప్ సంసువౌ 

యసా  నిరే హతుక సహేతుక్త।।” అని కృప్(జేస్త యునాా రు. అంద్గవలన ఆయాయా అధికారుల 

యంద్గ కారుణా ము ఆయా త్ప్వర్ ునలను, త్ప్కర్ణముల ననుసరించి యుండును జీవుడు చేస్తన 

పుణా పాప్ముల రటి ే సక్షితి ము, అనుమంతృతి ము, త్పేర్కతి ము, ఉద్యసీనతి ము, 

సహ్కారితి ము, ఫలత్ప్దతి ము మొదలైనవనిా యూ దోషగంధము లేకన్న దృఢముగా నుండును. 

అప్రాధము చేయని వారిని ర్క్షింరటయును, అప్రాధులను శ్చక్షింరటయును అను ఈ 

ప్ర్మాతమ  సి భావము త్ప్మాణములచే దృఢముగా తెల్స్తకొని నపుప డు భగవంతుడు నిత్గహానుత్గహ్ 
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రూప్మైన ఫలమును ఇరచ టకు సమరాుడను బుద్వధ చేత ఆతని యందే శర్ణాగతి చేయుట 

యుక ుమని తెల్యును. 

240. త్ప్తా జ్యజ త్యమ  హ్మరథః త్ప్మితి ప్రవత్యం కరుృత్యద్వశచ  తస్తమ న్ 

240. త్ప్తా జ్యజ త్యమ  హ్మరథః త్ప్మితి ప్రవత్యం కరుృత్యద్వశచ  తస్తమ న్ 

సి్థ చాఛ పూరి త్ప్వృత్యురయమచిదధకసాు వత్యశ్వన త్యలా ః। 

ఈశస్తు స్థి చ్ఛ యైవ త్ప్యతత ఇతి తనిి ఘి మనా త్ సమసుమ్ 

సారథాా ద్వత్కమేణ త్ప్తినియతగతిః సాా త్ త్తయాాం త్ప్వృతిుః।। 

ఈశి రుడే కర్ ు అయినచో మృతిప ండత్పాయుడైన జీవునిి కర్ ుృతి మెచ్చ ట! అట్లల భక ుృతి మును 

వానిి యుండద్గ. కర్ ుృతి ములేకునా  భక ు ఎటలగును? ఇట్లల శంించిన, ప్ర్మాతమ యూ కర్ ు, జీవుడు 

కూడ ప్ర్మాతమ  వలన త్ప్వరి ుంరట వలన కర్ ు అని కర్ ుృత్ప్కార్విశేషమును ఇచ్చ ట 

నిరూపింరరనాా రు.  

త్ప్తా క్- తనకు ాను త్ప్కాశ్చంర 

ఆామ - జీవాతమ   

అహ్మర్ేాః- “అహ్ం జ్ఞనామి అహ్ం కరోమి” అని చెప్ప రడునట్లల కానప డు అహ్మర్మాగును. అతడు 

చినామ త్తము కాద్గ. అహ్ంకార్భూతుడునూ కాద్గ 

త్ప్మితి ప్ర్వామ్- త్ప్మాణ మార్ుమును అనుసరింరవారిి  

కర్ ుృాి ద్వశచ - కర్ ుృతి , భక ుృాి ద్గలుగా ఉనా వి అనాి యూ 

తస్తమ న్- ఆ జీవాతమ  యందే అని సమమ తమైనద్వ.  

స్థి చాఛ  పూరి్ త్ప్వృతుేః- తన బుద్వధని అనుసరించి వాా పార్ములను చేయు లక్షణము గల కర్ ుృతి  

సంరంధముండుట వలన  

అయమ్- ఈ జీవాతమ  

అచిదధికేః-వాా పార్మునకు ఆత్శయమాత్తమైన అచేతనము కనా  అధికుడైనవాడు. అనగా 

అచేతనము కనా  భినాు డు.  

ావత్- బుద్వధ పూరి్ కముగా త్ప్వరి ుంర కర్ ుృతి మాత్తము చేత 

ఈశ్వనతులా ేః- ఈశి రునిి సమమైన వాడు 

ఈశస్తు- ఈశి రుడు అతనొకా డే  
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స్థి చ్ఛ యైవ త్ప్యతత - స్థి చాఛ  మాత్తమున కర్ ుృతి మును పందెను.  

ఇతి- ఈ కార్ణము చేత 

అనా త్ సమసుమ్- వాని (ప్ర్మాతమ ) కనా  వేర్వన చేతనాచేతనాతమ కమైన సమసు ప్ద్యర్మాులును  

తనిా ఘా మ్- వానిి అధీనమైన సి రూప్ము,  స్తతాి మఱియు త్ప్వృతుులను పంద్వనవి. 

అంద్గవలనన్న జీవాతమ  కర్ ుృతి ము ప్రాధీనమైనద్వ.  

త్తయాణామ్- ఈశి ర్, జీవ, అచేతనములను ఈ ప్ద్యర్మాుల 

త్ప్వృతిుేః- వాా పార్ము 

సర్థాా ద్వ త్కమేణ- సర్థి, ర్థాశి ములు మఱియు ర్థము అను త్కమమున  

త్ప్తినియతి గతిేః సా త్- వా వస్తతామైన త్ప్కార్మున సంభవింరను. సమసుమును 

త్ప్వరి ుంప్(జేయుట వలన ప్ర్మాతమ  సర్థి యొకా  సానమున నుండును. జీవాతమ  ర్థాశి ము, 

దేహ్ము ర్థము, ఎవిి ధముగా ర్థమునకు కటినే అశి ము, సర్థిి ప్ర్తంత్తమై ర్థమును 

లాగుఽ అట్లల జీవుడు ఈశి రుని వలన శర్వర్మున నిరద్గధడై వానిి అధీనుడై, శర్వర్ధ్యర్ణము 

మొదలైన వాటి యంద్గ త్ప్వరి ుంరను. ఈ అంశమున్న త్ుతి యంద్గ “యథా త్ప్యగా ేః ఆచ్ర్ణ 

యుక ుేః ఏవ మేవ అయమస్తమ న్ ఏవ శర్వరే త్పాణో యుక ుేః” అని నిరూపించ్రడినద్వ. 

ఈశి రుడే కర్ ు అయినచో మృతిప ండత్పాయుడైన జీవునిి కర్ ుృతి మెచ్చ ట! అట్లల భక ుృతి మును 

వానిి యుండద్గ. కర్ ుృతి ములేకునా  భక ు ఎటలగును? ఇట్లల శంించిన, ప్ర్మాతమ యూ కర్ ు, జీవుడు 

కూడ ప్ర్మాతమ  వలన త్ప్వరి ుంరట వలన కర్ ు అని కర్ ుృత్ప్కార్విశేషమును ఒక దృషేాంతము 

ద్యి రా ఇచ్చ ట నిరూపింరరనాా రు.  

తనకు ాను త్ప్కాశ్చంర జీవాతమ  “అహ్ం జ్ఞనామి అహ్ం కరోమి” (న్నను తెల్స్తకొను రనాా ను, న్నను 

చేయు రనాా ను) అని చెప్ప రడునట్లల కానప డు అహ్మర్మాగును. అతడు చినామ త్తము కాద్గ. 

అహ్ంకార్భూతుడునూ కాద్గ.  

త్ప్మాణ మార్ుమును అనుసరింరవారిి కర్ ుృతి , భక ుృాి ద్గలుగా ఉనా వి అనాి యూ ఆ జీవాతమ  

యందే అని సమమ తమైనద్వ. తన బుద్వధని అనుసరించి వాా పార్ములను చేయు లక్షణము గల 

కర్ ుృతి  సంరంధముండుట వలన ఈ జీవాతమ  వాా పార్మునకు ఆత్శయమాత్తమైన అచేతనము 

కనా  అధికుడైనవాడు. అనగా అచేతనము కనా  భినాు డు. బుద్వధ పూరి్ కముగా త్ప్వరి ుంర 

కర్ ుృతి మాత్తము చేత ఈశి రునిి సమమైన వాడు.  ఈశి రుడొకా డే  స్థి చాఛ  మాత్తమున 

కర్ ుృతి మును పందెను. అనగా జీవునకు ప్ర్మా మా ధీనమైన కర్ ుృతి ముండును. 

ఈ కార్ణమున వాని (ప్ర్మాతమ ) కనా  వేర్వన చేతనాచేతనాతమ కమైన సమసు ప్ద్యర్మాులును వానిి 

అధీనమైన సి రూప్,  స్తతాి, త్ప్వృతుులను పంద్వనవి. అంద్గవలనన్న జీవాతమ  కర్ ుృతి ము 

ప్రాధీనమైనద్వ. ఈశి ర్, జీవ, అచేతనముల ఈ  వాా పార్ము సర్థి, ర్థాశి ములు మఱియు 

ర్థము అను త్కమమున వా వస్తతామైన త్ప్కార్మున సంభవింరను. సమసుమును 

త్ప్వరి ుంప్(జేయుట వలన ప్ర్మాతమ  సర్థి యొకా  సానమున నుండును. జీవాతమ  ర్థాశి ము, 
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దేహ్ము ర్థము. ఎవిి ధముగా ర్థమునకు కటినే అశి ము, సర్థిి ప్ర్తంత్తమై ర్థమును 

లాగుఽ అట్లల జీవుడు ఈశి రుని వలన శర్వర్మున నిరద్గధడై వానిి అధీనుడై, శర్వర్ధ్యర్ణము 

మొదలైన వాటి యంద్గ త్ప్వరి ుంరను. ఈ అంశమున్న త్ుతి యంద్గ “యథా త్ప్యగా ేః ఆచ్ర్ణ 

యుక ుేః ఏవ మేవ అయమస్తమ న్ ఏవ శర్వరే త్పాణో యుక ుేః” అని నిరూపించ్రడినద్వ. 

241. కరుృతి ం సాా త్ కద్యచిత్ కరణవతి ప్రత్పేరా నిరి ా పేక్షమ్ 

241. కరుృతి ం సాా త్ కద్యచిత్ కరణవతి ప్రత్పేరా నిరి ా పేక్షమ్ 

నోచేత్ తనిి త్గహాదా మ్ కథమితి యద్వ న సి్థ షపి్క్షేఽపి సామాా త్। 

సి్థ నాప్థా త్ప్వృతుం నహి పునరపి తత్యా రయేయురయాాద్దరాాః 

తచేచ త్ ఆసా  సి భావాద్వతరదపి న క్తం నిషఫ లోధీతభంగః।। 

కర్ణవతి- జీవాతమ  యంద్గ 

కద్యచిత్- త్ప్థమ త్ప్వృతిు యొకా  కాలమున  

కర్ ుృతి మ్- స్తకృతద్గషా ృతత్ప్వృతిు రూప్మైన కర్ ుృతి ము  

ప్ర్త్పేర్ణానిరి్ ా పేక్షమ్- ప్ర్మాతమ  త్పేర్ణను అపేక్షించ్కన్న 

సా త్- కలుగును 

ఽచేత్- అట్లల కాకునా  త్ప్థమ త్ప్వృతిు యంద్గ ప్ర్మాతమ  త్పేర్ణ యొకా  అపేక్ష యుండుననిన 

తనిా త్గహాదా మ్- ఆతనిి నిత్గహ్- అనుత్గహాద్గలు కలుుట 

కథమ్- ఎటలగును? 

ఇతి యద్వ- ఇట్లల శంించిన 

న- అద్వ అయుక ుము 

స్థి షపే్క్షేఽపి- ది్వ తీయాద్వ త్ప్వృతుులంద్గను ఈశి ర్ త్పేర్ణ వలన కారా్ వా వహార్ములు జరుగును 

అనెడు మీకు అభిమతమైన ప్క్షమునంద్గనూ  

సమాా త్- పైన చెప్ప రడిన దోషము సమమైనద్వయే అగును 

దయార్తరాాేః- దయార్తరాులైన మనుషుా లు 

స్థి న- ఇంకొకరి త్పేర్ణ లేక 

సి యమేవ- అప్థా త్ప్వృతుమ్- అహితమైన వాా పార్మున త్ప్వరి ుంర జనములను 
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పునర్పితత్ నహికార్యేయుేః- అట్లల అహితమును చేస్తకొనుటకు అనుమతినిచిచ  అహితమును 

చేయించ్లేరు. మొదట అహితమైన మార్ుమున త్ప్వరి ుంప్జేయువాడు, నిర్యాుడని నిశచ యమైన, 

ాన్న  అహితమైన మార్ుమున త్ప్వరి ుంరవానిని ఆ కారా్ మునంద్గ మర్ల అనుమతించి ద్యనిని 

చేయింరవాడు నిర్యాుడు కద్య! 

తత్- అనుమంతృతి ము 

అసా - ఈశి రునిి 

సి భావాచేఛ త్- అనాి  కారా్ ములకూ హేతువైన సి భావము చేత కలుుననిన 

ఇతర్దపి- త్ప్థమ త్ప్వర్ ుకతి ము  

ిమ్ న- ఆ కార్ణము చేతన్న సి భావమగుట చేత ఏల కాకూడద్గ? “తన వినా తృణమపి  న చ్లతి” 

(“అతడు లేక తృణము కూడ చ్ల్ంచ్ద్గ”) మొదలైన అన్నక త్ప్మాణములచేత స్తదధమైన సమసు 

వస్తువుల ఈశి ర్ పార్తంత్తా ము భగా మగును. 

అధీత భంగేః- సమసు వాా పార్ములకు కార్ణము అని త్ుతి స్తదధమైన ఈశి ర్తతుి ము యొకా  

నిరాకర్ణము చేయుట నిషు లేః- నిత్షప యజనమైనద్వ అగును. త్ప్థమ త్ప్వృతిు యంద్గ 

ఈశి ర్త్పేర్ణకు అధీనము కాక జీవుడు త్ప్వృతిుని నిరి్ హింరనను కలప న అనీశి ర్తి మును 

చెపిప నటలగును. 

జీవాతమ  యంద్గ త్ప్థమ త్ప్వృతిు యొకా  కాలమున స్తకృతద్గషా ృతత్ప్వృతిు రూప్మైన 

కర్ ుృతి ము  ప్ర్మాతమ  త్పేర్ణను అపేక్షించ్కన్న కలుగును అట్లల కాకునా  త్ప్థమ త్ప్వృతిు యంద్గ 

ప్ర్మాతమ  త్పేర్ణ యొకా  అపేక్ష యుండుననిన 

ఆతనిి నిత్గహ్- అనుత్గహాద్గలు కలుుట ఎటలగును? ఇట్లల శంించిన అద్వ అయుక ుము. ది్వ తీయాద్వ 

త్ప్వృతుులంద్గను ఈశి ర్ త్పేర్ణ వలన కారా్ వా వహార్ములు జరుగును అనెడు మీకు 

అభిమతమైన ప్క్షమునంద్గనూ పైన చెప్ప రడిన దోషము సమమైనద్వయే అగును. దయార్తరాులైన 

మనుషుా లు ఇంకొకరి త్పేర్ణ లేక అహితమైన వాా పార్మున త్ప్వరి ుంరవారిని 

అట్లల అహితమును చేస్తకొనుటకు అనుమతినిచిచ  ఆ అహితమును చేయించ్లేరు. మొదట 

అహితమైన మార్ుమున త్ప్వరి ుంప్(జేయువాడు నిర్యాుడని నిశచ యమైన, ాన్న అహితమైన 

మార్ుమున త్ప్వరి ుంరవానిని ఆ కారా్ మునంద్గ మర్ల అనుమతించి ద్యనిని చేయింరవాడు 

నిర్యాుడు కద్య! 

అనుమంతృతి ము ఈశి రునిి అనాి  కారా్ ములకూ హేతువైన సి భావము చేత కలుుననిన, 

త్ప్థమ త్ప్వర్ ుకతి ము ఆ కార్ణము చేతన్న సి భావమగుట చేత ఏల కాకూడద్గ? “తన వినా 

తృణమపి  న చ్లతి” (“అతడు లేక తృణము కూడ చ్ల్ంచ్ద్గ”) మొదలైన అన్నక 

త్ప్మాణములచేత స్తదధమైన సమసు వస్తువుల ఈశి ర్ పార్తంత్తా ము భగా మగును. సమసు 

వాా పార్ములకు కార్ణము అని త్ుతి స్తదధమైన ఈశి ర్తతుి ము యొకా  నిరాకర్ణము చేయుట 
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నిత్షప యజనమైనద్వ అగును. త్ప్థమ త్ప్వృతిు యంద్గ ఈశి ర్త్పేర్ణకు అధీనము కాక జీవుడు 

త్ప్వృతిుని నిరి్ హింరనను కలప న అనీశి ర్తి మును చెపిప నటలగును. 

242. క్షేత్తజా్యనాం సమానాం విషమయతనత్య త్యదృశ్వదృషభిేద్యత్ 

242. క్షేత్తజా్యనాం సమానాం విషమయతనత్య త్యదృశ్వదృషభిేద్యత్ 

నాదృషంి తి నా ద్వషంి నియమనభిదయా హీశ్చత్యసుత్త భావా మ్। 

సాక్షితి్య దా ం చ్ నేత్యః సమనిగమితం త్పేరకతి ం న రునేధ  

భాషా్ ద్వత్గంథ ల్లశోపా్ వహితమనసామైద మరథా ం భజేత।। 

కలాప ద్వ యంద్గ త్ప్థమత్ప్వృతిుయు ఈశి ర్ నిర్పేక్షమైనద్వ అని చెపుప వారిి అటి ే త్ప్వృతిుని 

ఉప్పాదనము చేయుటకు శకా ము కాద్గ అని ఈ శోలకమున త్ప్తిపాద్వంచ్రడురనా ద్వ.  

సమానామ్ క్షేత్తజా్ఞనామ్- కలప త్పార్ంభమున (సి రూప్, సి భావముల చేత) సములైన క్షేత్తజులా 

విషమ యతనా- ఒకరికొకరిి విలక్షణమైన పుణా పాప్కర్మ  యంద్గ త్ప్వరి ుంర వైషమా ము 

ాదృశ అదృషభేేద్యత్- ఆయా కర్మ ల యంద్గ పాలు ప్ంరకొనుటకు అనుగుణమైన అదృషమేు 

యొకా  వైషమా ము వలన అని చెప్ప వలెను. ఇట్లల త్ప్థమ త్ప్వృతిు యంద్గ జీవునిి అదృషేాయతు 

కర్ ుృతి మే వినా ప్ర్మా మా యతు కర్ ుృతి ముండదని శంించిన 

అదృషంే తు- అటి ేఅదృషమేను శరమాు వలన చెప్ప వలస్తననూ అద్వ 

అనా త్ న ఇషమే్- ఈశి ర్ సంకలప ము కనా  వేఱైనదని మీకునూ(వేద్యంతులకు) అభిమతమైనద్వ 

కాద్గ 

తత్త- ఆ సృషి ేకాలమున 

ఈశ్చతుేః- ఈశి రుని 

నియమన భిదయాహిభాషా మ్- అదృష ేశరమాు చేత చెప్ప రడు ఈశి ర్ సంకలప మునన్న అగునని 

ఒపుప కొన వలెను. అంద్గవలన త్ప్వృతిు వైషమా ము వారి వారి అదృషకేార్ణమగునను మాట 

త్ప్థమ త్ప్వృతిు యంతయూ ఈశి ర్కార్ణతి మున్న ధృవీకరించినటలగునని భావము. 

న్నతుేః- అనాి  త్ప్వృతుులకూ కార్ణమైన ఈశి రుడే 

సక్షిాి దా ంచ్- సక్షితి ము, ఉద్యసీనతి ము, అనుమంతృతి ము మొదలైనవనిా యూ 

సమ నిగమ మితమ్-సమానమైన త్ప్మాణముల చేత తెల్యుటకు 

త్పేర్కతి మ్ న రుంధే- ఈశి రుని యొకా  సరి్ కాల్కమైన ప్త్రరేర్కతి మును బ్దధించ్ద్గ 
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అవహిత మనసమ్- సూక్షామ ర్మాులను త్గహింరటకు సమర్మాైన బుద్వధ గలవారిి 

భాషాా ద్వ త్గంథలేశోఽపి- ఈ అధికర్ణము యొకా  అర్మాును వివరింర శ్రభీాషా  తతుి సర్ 

మొదలైన త్గంథముల ఒకాొ కా  అంశము కూడ 

ఐదమర్ాా మ్- ఇంతవర్కూ మేము ఈ శోలకమున త్ప్తిపాద్వంచిన అర్మాేమియ ద్యనిన్న అనగా ఈ 

ాతప రా్ మున్న  

భజేత- త్ప్తిపాద్వంరను. 

సృషి ే త్పార్ంభమున, అనగా కలాప ద్వ యంద్గ త్ప్థమత్ప్వృతిుయు ఈశి ర్ నిర్పేక్షమైనద్వ అని 

కొందరు చెప్పప దరు. అటి ే త్ప్వృతిుని ఉప్పాదనము చేయుటకు శకా ము కాద్గ అని ఈ శోలకమున 

త్ప్తిపాద్వంచ్రడురనా ద్వ.  

కలప త్పార్ంభమున (సి రూప్, సి భావముల చేత) సములైన క్షేత్తజులాలో ఒకరికొకరిి విలక్షణమైన 

పుణా పాప్కర్మ  యంద్గ త్ప్వరి ుంర వైషమా ము ఈశి ర్ సంకలప ము అని చెప్ప కునా , ఆయా కర్మ ల 

యంద్గ పాలు ప్ంరకొనుటకు అనుగుణమైన అదృషమేు యొకా  వైషమా ము వలన అని 

చెప్ప వలెను. ఇట్లల త్ప్థమ త్ప్వృతిు యంద్గ జీవునిి అదృషేాయతు కర్ ుృతి మే వినా 

ప్ర్మా మా యతు కర్ ుృతి ముండదని శంించిన అటి ే అదృషమేను శరమాు వలన 

చెప్ప రడునద్వయూ అద్వ ఈశి ర్ సంకలప ము కనా  వేఱైనదని మీకునూ(ఇతర్ వేద్యంతులకు) 

అభిమతమైనద్వ కాద్గ ఆ సృషి ేకాలమున అదృష ేశరమాు చేత చెప్ప రడు ఈశి ర్ సంకలప మునన్న 

అటి ే వైషమా ము కలుునని ఒపుప కొన వలెను. అంద్గవలన త్ప్వృతిు వైషమా ము వారి వారి 

అదృషకేార్ణమగుననిన, త్ప్థమ త్ప్వృతిు యంతయూ ఈశి ర్కార్ణతి మున్న 

ధృవీకరించినటలగునని భావము. 

అనాి  త్ప్వృతుులకూ కార్ణమైన ఈశి రుడే సక్షితి ము, ఉద్యసీనతి ము, అనుమంతృతి ము 

మొదలైనవనిా యూ సమమైన త్ప్మాణముల చేత తెల్యుటకు సరి్ కాల్కమైన ఈశి రుని   

ప్త్రరేర్కతి మును బ్దధించ్ద్గ. సూక్షామ ర్మాులను త్గహింరటకు సమర్మాైన బుద్వధ గలవారిి ఈ 

అధికర్ణము యొకా  అర్మాును వివరింర శ్రభీాషా  తతుి సర్ము మొదలైన త్గంథముల ఒకాొ కా  

అంశము కూడ ఇంతవర్కూ మేము ఈ శోలకమున త్ప్తిపాద్వంచిన అర్మాేమియ ద్యనిన్న అనగా ఈ 

ాతప రా్ మున్న త్ప్తిపాద్వంరను. 

243. కరాు  దేవః ఫల్యనాం నత్య శరణ భృతః త్పేరకశేచ తా యుక ుమ్ 

243. కరాు  దేవః ఫల్యనాం నత్య శరణ భృతః త్పేరకశేచ తా యుక ుమ్ 

సరి త్ుతా్య ద్వ కోపాని  భవతి నఫలం కరమ ణః పాప్చ్రాా । 

కరామ ధీనం త్య చింత్యదా పి హి భవభృతో భాషితం భాషా కావః 

జంతూనాం దేవత్యనామపి శరణగాధిషితిం వక్షా తీతి।। 
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దేవేః- ప్ర్మాతమ  

ఫలానాం కరాు - కర్మ లకు ఫలములను ఇరచ వాడే 

న తు శర్ణభృతేః త్పేర్కశచ - దేహేంత్ద్వయాద్గలు కల చేతనుని కరామ నుషాఠనసమయమున 

త్పేరేపించ్డు.  

ఇతా యుక ుమ్- అని శంింరట అయుక ుము. ఏలననగా అద్వ 

సర్ి త్ుాా ద్వ కోపాత్- “య ఆతమ ని తిషఠన్ అంతేః త్ప్విషఠేః శ్వసు  జనానామ్” మొదలైన త్ుతుల 

మఱియూ సమ ృతులకు విరోధమగును 

పాప్చ్రాా - పాప్కర్మ మును ఆచ్రింరట 

కర్మ ణేః- మొదట చేస్తన పాప్కర్మ ము యొకా  

ఫలం న భవతీతి న- ఫల్ంచ్దని లేద్గ అనగా పూరిా నుషిఠతమైన పాప్కర్మ ము యొకా  ఫలమే 

కలుగును. (ఇచ్చ ట పాపాచ్ర్ణము అనునద్వ పుణా కర్మ లకు కూడా అని యింరను. ) “పాప్ం 

త్ప్జా్ఞం నాశయతి త్ియమాణం పునేః పునేః। నషతే్ప్జేాః పాప్మేవ కరుుమార్భత పునేః। అనియును 

“పుణా ం త్ప్జా్ఞం వర్ ధయతి త్ియమాణం పునేః పునేః। వృదధత్ప్జేాః పుణా మేవ కరుుమార్భత పునేః” 

అనియును చెప్ప రడినట్లల వెనుక చేస్తన పుణా  పాప్రూప్మైన కర్మ ల ఫలమే తరువాత చేయు పుణా  

పాప్కర్మ లు. 

ఈశి రుడు ఫలత్ప్ద్గడని అంగీకరించినపుప డు అతడు సరి్ త్ప్వృతుులకూ కార్ణమగుట 

స్తదధమగును.  

భవభృత- రదధజీవుడు 

చింాదా పి- మంచి, చెడు విషయములను ఆలోచింరట, అట్లల సమసువాా పార్ములును 

కరామ ధీనం తు- త్పాక ున కర్మ  విశేషమునకు అధీనమైనదని  

భాషా కార్వేః భాషితం హి-  శ్రభీాషా కారులైన భగవత్ద్యమానుజుల చేత వారి శ్రభీాషా ము, వేద్యర్ ా

సంత్గహ్ము మొదలైన త్గంథముల యంద్గ విశదీకరింప్రడినద్వ.  

జంత్పనాం దేవానామపి- సమసు త్పాణులకు మఱియు అగిా , వాయువు, సూరుా డు మొదలైన 

దేవతలకు 

కర్ణగణాద్వషిఠతమ్- కనాు  మొదలైన ఇంత్ద్వయములను అధిషాఠనముగా పంద్గట అనగా అగిా  

మొదలైన దేవతలు సమసు త్పాణులకు సంరంధించిన వాకాు  మొదలైన ఇంత్ద్వయ సమూహ్మును 

అధిషాఠనముగా పంద్గటయు 

ఇతి- ప్ర్మాతమ  యొకా  త్పేర్ణకు అధీనమైనదని  
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వక్షా తి- భాషా కారులు “జాో తిరాదా ధిషాఠనంతు తద్యమననాత్ త్పాణవా శబా్దత్” అను సూత్తపు 

వాా ఖా్య నము యొకా  త్ప్కర్ణమున సప షమేుగా వివరించిరి. అంద్గవలన సమసు త్పాణుల సకల 

త్ప్వృతుులును ఈశి ర్త్పేర్ణ మూలకముగన్న జరుగునని స్తదధమైనద్వ. 

“ప్ర్మాతమ  కర్మ లకు ఫలములను ఇరచ వాడే కాని దేహేంత్ద్వయాద్గలు కల చేతనుని 

కరామ నుషాఠనసమయమున నతడు త్పేరేపించ్డు” అని శంింరట అయుక ుము. ఏలననగా అద్వ “య 

ఆతమ ని తిషఠన్ అంతేః త్ప్విషఠేః శ్వసు  జనానామ్” మొదలైన త్ుతుల మఱియూ సమ ృతులకు 

విరోధమగును. పాప్కర్మ మును ఆచ్రించిన, అట్లల  ముంద్గ చేస్తన పాప్కర్మ ము ఫల్ంచ్దని కాద్గ. 

అనగా పూరిా నుషిఠతమైన పాప్కర్మ ము యొకా  ఫలమే కలుగును. (ఇచ్చ ట పాపాచ్ర్ణము అనునద్వ 

పుణా కర్మ లకు కూడా అని యింరను. ) “పాప్ం త్ప్జా్ఞం నాశయతి త్ియమాణం పునేః పునేః। 

నషతే్ప్జేాః పాప్మేవ కరుుమార్భత పునేః। (అనగా పాప్ము  జా్ఞనమును నశ్చంప్(జేయును. నశ్చంచిన 

 జా్ఞనమున జీవుడు పాప్కర్మ లన్న  మర్ల మర్ల చేయురండును) అనియును “పుణా ం త్ప్జా్ఞం 

వర్ ధయతి త్ియమాణం పునేః పునేః। వృదధత్ప్జేాః పుణా మేవ కరుుమార్భత పునేః” (అనగా పుణా కర్మ  

 జా్ఞనమున వృద్వధ పంద్వంరను. అట్లల వృద్వధ పంద్వన జా్ఞనముతో జీవుడు పుణా కర్మ లన్న మర్ల 

మర్ల చేయురండును) అనియును చెప్ప రడినట్లల వెనుక చేస్తన పుణా  పాప్రూప్మైన కర్మ ల 

ఫలమే తరువాత చేయు పుణా  పాప్కర్మ లు. 

ఈశి రుడు ఫలత్ప్ద్గడని అంగీకరించినపుప డు అతడు సరి్ త్ప్వృతుులకూ కార్ణమగుట 

స్తదధమగును. రదధజీవుడు మంచి, చెడు విషయములను ఆలోచింరటయును, అట్లల 

సమసువాా పార్ములును త్పాక ున కర్మ  విశేషమునకు అధీనమైనదని శ్రభీాషా కారులైన 

భగవత్ద్యమానుజుల చేత వారి శ్రభీాషా ము, వేద్యర్ ా సంత్గహ్ము మొదలైన త్గంథముల యంద్గ 

విశదీకరింప్రడినద్వ. సమసు త్పాణులకు మఱియు అగిా , వాయువు, సూరుా డు మొదలైన 

దేవతలకును కూడ న్నత్ాద్వ ఇంత్ద్వయములను అధిషాఠనముగా పంద్గట అనగా అగాి  మొదలైన 

దేవతలు సమసు త్పాణులకు సంరంధించిన వాకాు  మొదలైన ఇంత్ద్వయ సమూహ్మును 

అధిషాఠనముగా పంద్గటయును ప్ర్మాతమ  యొకా  త్పేర్ణకు అధీనమైనదని  భాషా కారులు 

“జాో తిరాదా ధిషాఠనంతు తద్యమననాత్ త్పాణవా శబా్దత్” అను సూత్తపు వాా ఖా్య నము యొకా  

త్ప్కర్ణమున సప షమేుగా వివరించిరి. అనగా దేవతలు, జీవుడు ఇంత్ద్వయ, త్పాణాద్గలను 

అధిషిఠంరట కూడ ప్ర్మాతమ  సంకలాప ధీనమే అయి యుండును. అంద్గవలన సమసు త్పాణుల 

సకల త్ప్వృతుులును ఈశి ర్త్పేర్ణ మూలకముగన్న జరుగునని స్తదధమైనద్వ. 

ఇంతటితో ప్రాయ ుాధికర్ణము ముగిస్తనద్వ. 

(ఇకా డ, రండు concepts వేఱుగా చెప్ప రడినాయి. వాటిని సమని యంచి అర్మాు చేస్తకొన్న 

త్ప్యతా ము చేదా్యము. 

1. ప్ర్మాతమ , జీవుడు కర్మ లను చేస్థటపుప డు 

-ఉద్యసీనుడై ఉండడం(మొదటి క్షణములో) 

-అనుమతించేవాడవడం ( జీవుడు మొదటి క్షణములో తన ఇషతే్ప్కార్ము ఒక విధముగా కారాా నాి  

మొదలు ప్పటినే తరువాత రండవ క్షణము నుండి వాడు చేయు త్ప్యాా నాి  అనుమతించ్డం.. 
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అయిత ప్ర్మాతమ  జీవుడు శ్వర్తసుత్ప్కార్ము చేస్తనపుప డే అనుమతిసుడు. శ్వర్తసుత్ప్కార్ము 

చేయనపుప డు జీవుడు తతుతా ర్మ ఫలానుభవానిి గురి అవుాడు ).  

-త్పేరేపించేవాడవడం(ఎవరిని ఉతుమ గతుల త్పాపిు కల్ుంచాలను కుంటాడో వారిని సతా ర్మ లలో 

త్పేరేపిసుడు.).  

అనగా త్ప్థమ త్ప్యతా ములో ఈయ రడిన సి తంత్రాా నిా  సద్గప్యగం చేస్తకొని ప్ర్మాతమ కు 

అనుకూలుర్వ త్ప్వరి ుసు రో, వారిని ప్ర్మాతమ  సతా ర్మ లు చేయించి సదుతులు ఇసుడు అనా మాట.  

2. ఇక ఆవు, గుంజ లేద్య సర్థి, అశి ము దృషేాంాలు ఎకా డ fit అవుాయ చూదా్యము. ఆవుకు 

కటినే త్ాడు, లేద్య అశి్వ నిి ఉనా  కళ్ళు ము శ్వర్తసు నియమాలు. ఆ శ్వర్తసు నియమాలను అనుసరించి 

ఆ ప్రిధిలో త్ప్వరి ుంచే వారిని ప్ర్మాతమ  అనుమతిసుడు, ఆవు ాడునా  ప్రిధిలో తిర్గగలచినట్లల. 

అతిత్కమించి త్ప్వరి ుంప్ జూచే వారిని, అనగా ాడు తెంరకొని పోయే త్ప్యతా ము చేస్థు ద్యనిి 

తగిన ఫల్ానిా  ఆవు అనుభవిస్తుంద్వ. 

అయిత, ఇకా డ మరొక త్ప్శా  కలుగ వరచ ను. త్ప్థమ త్ప్యతా ములో జీవునిి సి తంత్తా ము 

ఉనా ద్వ కద్య, మఱి ప్రాయతుమని ఎట్లల చెప్ప గలము అని.  

కాని, ఆ సి తంత్తా ము కూడ ప్ర్మాతమ  నుండి ఆయన అధీనమై లభించినదే, కనుక, 

జీవకర్ ుృతి ము ప్రాయతుమని చెపుప టకు అభా ంతర్ము లేద్గ.) 

।।అంశ్వధికరణము।।2-3-7।। 

।।సూ.।।అంశో నానావా ప్దేశ్వదనా థా చాపి ద్యశక్తతవాద్వతి మధీయత 

ఏకే।।2-3-42।। 

నానావా ప్దేశ్వత్- (కొనిా  త్ుతులలో జీవుడు త్రహ్మ  కనా ) వేర్వనవాడని ఉప్దేశ్చంరట చేత 

అనా థా చ్(వా ప్దేశ్వత్)- (కొనిా  త్ుతులలో) వేరు విధముగను (అనగా త్రహ్మ ముతో ఒకటైన వాడుగా 

ఉప్దేశ్చంరట చేతను)  

అంశేః- జీవుడు ప్ర్మాతమ  యొకా  అంశము 

(తథా హి- అట్లల కద్య) 

ఏకే- కొందరు, ఆధరి్ ణికులు 

ద్యశితవాద్వతి మపి- (త్రహ్మ మునకు) త్రహ్మ ము ద్యస్తలు త్ింద్వ జ్ఞతి వారుండుటయును 

అధీయత- చెపుప ద్గరు 
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త్ుతుల యంద్గ కొనాి చోటల జీవ, త్రహ్మ ములకు భేదమును, మరికొనాి  చోటల అభేదమును చెపిప  

యుండుటచే జీవాతమ  ప్ర్మాతమ  అంశమని చెపుప ట యుక ుము. కావునన్న ఆధరిి ణికులు 

ప్ర్మాతమ ను గూరిచ  ద్యశితవాద్వ భావమును చెపుప రనాా రు(అనగా త్రహ్మ ము ద్యస్తలు త్ింద 

జ్ఞతివారుగా నుండుటను చెపుప రనాా రు. 

।।సూ.।। మంత్తవరాాత్।।2-3-43।। 

మంత్తవరాాత్- మంత్తవర్మాు వలనను జీవుడు ప్ర్త్రహ్మ ము అంశమని తెల్యురనా ద్వ.  

జీవుడు ప్ర్త్రహ్మ ము అంశమని (“పాదోఽసా  విశి్వ  భూాని” ...ఇాా ద్వగా) మంత్తవర్మాు వలనను 

తెల్యురనా ద్వ.  

।।సూ.।।అపి సమ రా త్య।।2-3-44।। 

సమ రా్ త అపి- ఇట్లల సమ ృతి యంద్గను జీవుడు ప్ర్మాతమ  అంశమని చెప్ప రడెను.  

సమ ృతి యంద్గ జీవుడు ప్ర్మాతమ  అంశమని చెప్ప రడెను.  

।।సూ.।।త్ప్కాశ్వద్వవత్యు న్వం ప్రః।।2-3-45।। 

తు- పూరి్ ప్క్షము అయుక ుము 

ప్ర్ేః- ప్ర్త్రహ్మ ము 

ఏవమ్- ఇట్లల (అనగా జీవుడెట్లల సంసర్ద్గేఃఖమును అనుభవింరరనాా డో అట్లల)  

న- లేద్గ(ఏలననగా) 

త్ప్కాశ్వద్వవత్- కాంాా ద్వకము వలె జీవుడు త్రహ్మ ము యొకా  అంశము.  

జీవునిి సంసరిక ద్గేఃఖము కలుగునట్లల ప్ర్మాతమ కు కలుగద్గ. త్ప్కాశ్వద్గలు అగాా ా ద్గల 

అంశమగునట్లల జీవుడును ప్ర్మాతమ  యొకా  అంశము 

।।సూ.।।సమ రంతి చ్।।2-3-46।। 

సమ ర్ంతి చ్- సమ ృతి యంద్గను (ఇట్లల) చెప్ప రడురనా ద్వ. 

ఇటి ేఅంశ్వంశ్చ భావమున్న వాా సద్గలును సమ ృతుల యంద్గ చెపుప రనాా రు. 

।।సూ.।।అనుజా్యప్రిహార్మ దేహ్సంరంధ్యజోజ ా తిరాద్వవత్।।2-3-47।। 

జాో తిరాద్వవత్- అగాా ా ద్గల వలెన్న 
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దేహ్సంరంధ్యత్- శర్వర్సంరంధము వలన  

అనుజా్ఞప్రిహారౌ- విధినిష్టధములు 

(ఉప్ప్నా్న - ఉప్ప్నా ములగును) 

అగాా ా ద్గల విషయమునవలెన్న(యజా్ఞగిా ి, శమ శ్వనాగిా ిని నుండు భేదము వలె) 

శర్వర్సంరంధమును రటి ే(త్బ్దహ్మ ణ, శూత్ద్యద్వ వర్మాుల విషయమున ) అనుజా్ఞప్రిహార్ములు ఆతమ  

విషయమునను ఉప్ప్నా ములగును.  

।।సూ.।।అసంతత్యశ్వచ వా తికరః।।2-3-48।। 

అసంతతేః- త్ప్తి శర్వర్మునంద్గను జీవుడు భినాు డగుట వలన 

అవా తికర్ేః- కర్మ ఫల సంకరా్ ము కలుగద్గ.  

త్ప్తి శర్వర్మునను జీవుడు భినుా డగుటచే కర్మ ఫల సంకరా్ ము సంభవించ్ద్గ 

।।సూ.।।అభాస (సా) ఏవ చ్।।2-3-49।। 

(ఉపాధి భేదమును ఉప్పాద్వంర హేతువు)  

అభాస ఏవ చ్- త్భాంతి కల్ప తమైనదే 

ఉపాధిభేదమును నిరూపింరనటి ేహేతువు త్భాంతి కల్ప తమే అగును  

।।సూ.।।అదృషి్నియమాత్।।2-3-50।। 

అదృషేానియమాత్- అదృషమేు కూడ నియమహేతువు కానంద్గన కర్మ ఫలభగ వా వస ాస్తద్వధంప్ద్గ 

అదృషమేు కూడ నియమహేతువు కానంద్గన కర్మ ఫలభగమునకు వా వస ాస్తద్వధంప్ద్గ. 

।।సూ,।।అభిసంధా్య ద్వషి పి చ్చవమ్।।2-3-51।। 

అభిసంధా్య ద్వషు చ్- (అదృషమేునకు కార్ణముగా చెప్ప రడు) సంకలాప ద్గలలో కూడ  

ఏవమ్- వెనుక చెపిప న దోషము ఏర్ప డురనా ద్వ.  

వెనుక చెపిప న హేతువును రటియేే అనగా త్రహ్మ ము ఛేదనార్హము కానంద్గన అదృషమేునకు 

హేతువులగు సంకలోప దోా గాద్గలకు కూడ నియామకము స్తద్వధంచ్ద్గ.  

।।సూ.।।త్ప్దేశ భేద్యత్ ఇతి చేత్ న అంతరాా వాత్।।2-3-52।। 

త్ప్దేశభేద్యత్- (ఉపాధి సంరంధముచే కల్గిన) త్రహ్మ  త్ప్దేశభేదముచే (భగవా వస ాకుద్గరును)  
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ఇతి చేత్- అనినచో 

న- కుదర్ద్గ 

అంతరాా వాత్- ఆ త్ప్దేశములు కూడ త్రహ్మ సి రూప్మున అంతరాూ తములుగా నుండుట వలన 

ఉపాధిసంరంధములగు త్రహ్మ త్ప్దేశములును త్రహ్మ సి రూపాంతర్ుతములే గాన త్ప్దేశభేదమును 

రటి ేకర్మ ఫలభగవా వస ాస్తద్వధంరననుట అయుక ుము.  

వెనుకటి అధికర్ణములో జీవునిి కర్ ుృతి ము ప్ర్మపురుషాయతుమని నిషా రి షంచ్రడినద్వ. అనగా 

తన బుద్వధచే ఏ కారా్ మును సి తంత్తా ము గల జీవునిి కృతత్ప్యతా సపేక్షుడైన భగవానుడు 

అనుమతి త్ప్ద్యనము చేస్త, జీవుని అతడు ఆర్ంభించిన కారా్ మును నిరి్ హింరనట్లల చేయునని 

వెనుకటి అధికర్ణములో చెప్ప రడినద్వ. అటెలలనచో రాజు చెపుప  కారా్ ము భృతాు డు చేయునపుప డు 

రాజు, భృతాు డు వేఱ్యినట్లల, ప్ర్మాతమ , జీవుడు కూడ భినుా లని తెల్యురనా ద్వ,  అనగా 

ప్ర్మాతమ , జీవుల అతా ంత భేదము చెపిప నటలగును కద్య యను శంక కల్ున, తతప రిహార్ము ఈ 

అధికర్ణమున చేయ(రడురనా ద్వ.  

అట్లల అది్ త స్తద్యధ ంతమున త్ప్తిపాద్వంప్రడినట్లల జీవ, త్రహ్మ లకు భేదమే లేదను వాదము కూడ 

ఈ అధికర్ణమున త్ప్సువించ్రడి నివరి ుంచ్రడినద్వ. అదే విధముగా జీవ, త్రహ్మ ములకు ఉపాధి 

కల్ప త భేదముండునని చెప్పప డు భేద్యభేదవాదము కూడ ఈ అధికర్ణమున తిర్సా రించ్రడినద్వ. 

ఇక పూరి్ ప్క్షమున ఆయా వాదములను , స్తద్యధ ంతమున జీవ, త్రహ్మ ములకు అంశ్వంశ్చ 

సంరంధమును అనగా శర్వర్, శర్వరి సంరంధమును తెలుప  భగవత్ద్యమానుజ స్తద్యధ ంతమును 

సంత్గహ్ముగా తెల్స్త కొందము. 

పూరి్ ప్క్షము-  

ది్ త వాదము- 

జీవుడు, ప్ర్మాతమ  కనా  అతా ంత భినా ము. ఈ విషయమున్న “ జా్ఞ  ౌ ా  ఈశనీశౌ”(శేి . 1-

9)(“ఈశి రుడునూ, జీవుడునూ అను ఇదరాునూ త్కమముగా సరి్ జుడాునూ, అజుడాునూ 

నియమింరవాడునూ, నియమింప్రడివాడునూ అయి ఉనాా రు”), “ప్ృథగా మా నం త్పేరిార్ం చ్ 

మాి ” (శేి . 1-6) (“జీవాతమ ను అతనిని త్పేరేపింర ప్ర్మాతమ ను భినాు లుగన్న ధా్య నించి”) 

మొదలైన త్ుతి వాకా ములు నిరాధ రింరరనా వి. అటెలలన “తతుి మస్త” మొదలగు కొనిా  త్ుతి 

వాకా ములు జీవ,త్రహ్మ ములు ఒకా ట్ల అని బ్దధింరరనా వి కద్య యనిన, ఇటి ే

అభేదత్ుతివాకా ములను ఔప్చారికములుగా అనగా అముఖా ములుగా చెపుప కొనవలెను. లేకునా  

“అగిా నా స్తంచేత్” (“అగిా తో తడుప్వలెను”) అనినట్లల ఈ వాకా ములు ప్ర్సప ర్ 

వా తిరేకములగును.  

అది్ తవాదము-  

ప్ర్త్రహ్మ మే మాయ చేత కప్ప రడి జీవునిగా భాస్తంరరనా ద్వ. “అయమా మా  త్రహ్మ ”(రృ. 6-5-

4)(“ఈ జీవాతమ యే త్రహ్మ ము”), “తతుి మస్త”(ఛాం. ఉ.)(“ఆ ప్ర్త్రహ్మ మే నీవు అనగా జీవాతమ  అయి 

ఉనాా వు”) మొదలైన అభేదత్ుతులు జీవ, త్రహ్మ ముల అభేదమున్న చెపుప రనా వి. అటెలలన జీవ, 
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త్రహ్మ ములు భినా ములే అని కూడ త్ుతి వాకా ములు కలవు కద్య యనిన, అటి ేత్ుతి వాకా ములను 

ఔప్చారికములుగా, గౌణములుగా, అముఖా ములుగా త్గహించ్వలెను.  

భేద్యభేద వాదము- 

ఉపాధి వలనన్న, (అనగా, ఒక ఘటమునందల్ ఆకాశము వెలుప్ల నునా  ఆకాశము కనా  వేఱుగా 

తెల్యరడుటకు కార్ణము ఆ ఘటమను ఉపాధి అయినట్లల) త్రహ్మ మే జీవునిగా తోరరనా ద్వ. ఆ 

ఉపాధి నివృతుమైన పిదప్, ఘటాకాశము యొకా  భినా తి ము కూడ అంతరించినట్లల జీవ, 

త్రహ్మ ముల తోర భినా తి ము కూడ అంతరింరను. 

స్తద్యధ ంతము-  

త్ుతుల యంద్గ కొంత భాగమును ప్రిహ్రించి, కొంతభాగమును మాత్తము ప్రిగణింరట అంగీకార్ 

యగా ము కాద్గ. అట్లల, త్ుతుల యంద్గ చెప్ప రడనటి ేఉపాధి వలన జీవ, త్రహ్మ ములకు భేదము 

కల్ప ంచి, తది్వ నాశము వలన వాటి ఐకా మును త్ప్తిపాద్వంరటయును అయుక ుమే అగును. 

ఉప్నిషతుుల యంద్గ “సరి్ జమాు, సతా సంకలప ము, నిరాోషము” అని కీరి ుంప్రడిన ప్ర్త్రహ్మ ము 

అవిద్యా  విశ్చషమేై, అజా్ఞని ఎటలగును! కావున జీవాతమ , ప్ర్మాతమ  అంశము కావలయును. 

త్ుతులు కూడ “పాదోఽసా  విశి్వ  భూాని....”(పు.సూ.)(“సమసు జీవ రాులును ప్ర్మాతమ  యొకా  ఒక 

పాదము”) అనియు, భగవదీుా ద్వ సమ ృతులును “మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూతసస నాతనేః”(భ.గీ. 

15-7) (“అనాద్వగా నునా  జీవులు కూడ నా అంశమే”) అనియూ, ప్రాశరాద్వ మహ్రుషలును “ఏకదేశ 

 స్తతాసా గేా ేః జోా సా ా  విసు రిణీ యథా” (వి.పు. 1-22-56)(“ఒక చోట నుండు అగిా  యొకా  కాంతి 

ఎఽా  చోటలకు విసురించి నట్లలగా ఈ త్ప్ప్ంచ్మంతటా ప్ర్త్రహ్మ ము యొకా  శి ుయే యునా ద్వ”) 

అనియూ, “తసా  సృజా సా  సమాూ త్త తత్ సర్ి ం వై హ్రేేః తనుేః” (“ప్ద్యర్మాులనాి యూ హ్రిి 

శర్వర్ము అగును”) అనియు, ఇతిహాసద్గలలో “జగతస రి్ మ్ శర్వర్మ్ త”(రా. యు. )(“ఈ సమసు 

జగతుు నీకు అనగా ప్ర్మాతమ కు శర్వర్ము”) అనియూ ఇట్లల అన్నక త్ుతి, సమ ృతి, పురాణ, ఇతిహాస 

త్ప్మాణములనాి యూ జీవాతమ ను ప్ర్మాతమ లో ఒక భాగముగన్న నిరేశా్చంరరనా వి. 

పై స్తద్యధ ంతమున వరచ  సంశయములు, తతప రిషాా ర్ములు-  

1. జీవుడు ప్ర్మాతమ లో అంశమైన, జీవుని దోషములు ప్ర్మాతమ కు కూడ సంత్కమింరనా యని ఒక 

సంశయము. అట్లలన్న ఈ అంశము అంశ్చ నుండి వేఱుగా నుండగలద్య అని మఱియొక 

సంశయము. ఈ సంశయములకు ద్వగువ సమాధ్యనముల్లయరడురనా వి.  

ఇచ్చ ట అంశమనిన, విశేషణ, విశేషా  సంరంధముగా, శర్వర్, శర్వరి సంభంధముగా తెల్యవలెను. 

గోతి ము గోవునకు విశేషణమైన, ఆ విశేషణము విశేషా ము నుండి వేఱుగా నుండలేనట్లల, అదే 

విధముగా, శర్వర్ము, తచ్ఛ ర్వరి అయిన ఆతమ  నుండి విభినా ముగా నుండ లేనట్లల జీవుడు కూడ 

ప్ర్మాతమ  నుండి ప్ృథిస దధ స్తతాిలో నుండలేడు. శర్వర్ దోషములు ఆతమ కు సంత్కమించ్నట్లల, 

జీవుని దోషములు ప్ర్మాతమ కు సంత్కమించ్వు. అంద్గవలన, ప్ర్మాతమ  హేయ త్ప్తా నీకుడై, 

సరి్ జుడాై, సతా సంకలుప డై యుండును.  
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2. సమసుజీవులునూ ప్ర్త్రహామ ంశములే అయిన, అంద్గ అందర్కూ ఒకే విధమైన అధికార్ములు, 

అనుమతులు ఏల యుండవు అనునద్వ ఇంకొక సంశయము.  

అగిా  ఒకా ట్ల అయినను, యజమాుల నుప్యగప్డు అగిా ిని, శమ శ్వనమున శవ దహ్నమునకు 

ఉప్యగప్డు అగిా ిని అంగీకార్మును, ఆదర్ము భినా ముగా నునా ట్లల జీవుల యంద్గ కూడ వారి 

వారి వృతిు, త్ప్వృతుుల ననుసరించియును, గుణ, సి భావముల ననుసరించియును ఆయా 

అధికార్ములంద్గ భేదములేర్ప డును. ఇంద్గ ఎటి ేఅనుప్ప్తిుయును కలుగద్గ.  

అంతియ(గాక, జీవులు అణు ప్రిమాణము కల్గి యుండుట(జేస్త, వేఱ్వి ఱు  శర్వర్ములలో 

వేఱ్వి ఱుగా యుండుట వలన వారి అనుభవములును భినా ముగన్న యుండును 

3. భేద్యభేద వాదమున, కేవలము ఉపాధిమాత్తముచే అవిచేఛ దా మైన త్రహ్మ ము వేఱుగా 

భాస్తంరనని చెప్ప రడుట చేత, ఇటి ే విభినా మైన అనుభవములకు ావులేద్గ. కనుక, అట్లల 

చెప్ప రడు భేద్యభేదవాదము అయుక ుమే యగును.  

అదే విధముగా ఈ భేద్యభేదవాదము త్ప్కార్ము, కేవల ఉపాధిమాత్తమున జీవ, త్రహ్మ ములకు 

భేదముండునని చెపిప నచో,  జీవులకు వేరిే రుగా భగ వా వస ా కలుుటకును, వారి స్తఖ, 

ద్గేఃఖములును, ఆయా జీవులు తమ ఫలములకై వేరేి రు కారా్ ములు చేయుటయు,  ఇవి 

అనిా యునూ అనుప్ప్నా ములే యగును.  ఏలనన, త్రహ్మ  సి రూప్మొకా టియే, అద్వ 

ఛేదనానర్హము అనగా విభజింరటకు సధా ము కానిద్వ. అటెలలన ఒకే త్రహ్మ మునకు వేరేి రు మిథా  

యగు ఉపాధుల వలన వేరేి రు స్తఖ, ద్గేఃఖ్యద్గలు, పుణా , పాప్కర్మ లు, తతుదనుభవములు ఇవి 

అనాి యు ఎట్లల సధా మగును.  

అదృషమేునకు హేతువయిన సంకలోప దోా గాద్గలకును ఫలవా వసాహేతుతి ము స్తద్వధంప్ద్గ. 

ఉపాధి సంరదధమైన భినా  భినా  త్రహ్మ భాగములు కర్మ  ఫలమును అనుభవింరను కావున 

ఫలానుభవ విషయమున సంకరా్ మేర్ప డద్గ అనియును తలంరట అయుక ుమే యగును. 

ఉపాధిసంరదధమైన భాగములు కూడ త్రహ్మ మే కద్య! అపుడును కర్మ ఫలభక ుృతి రూప్దోషము 

త్రహ్మ మునకు సంత్కమింరను. ఉపాధిర్హితమైన త్రహ్మ మే ఉపాధివిశ్చషమేగురనా ద్వ కద్య! కావున 

జీవ విభ్యతి  వాదము వలె జీవత్రహ్మమ క వాదమును, భేద్యభేదవాదమును కూడ అసంగతమే 

యగును. 

4. జీవ, త్రహ్మ ములకు శర్వర్, శర్వరి భావమును చెపిప న, అవి రండును అతా ంత భినా ములే కద్య 

యను సంశయమునకు, ఈ శర్వర్, శర్వరి భావమును పుర్సా రింరకొని జీవ,త్రహ్మ ములకు 

భేదమును, అభేదమును కూడ సమని యింరకొనవరచ ను. జీవుడు అజుడాు, ప్ర్మాతమ  

సరి్ జుడాు కావున వీరిరువురునూ భినాు లు. అయినను, వీరిి గల శర్వర్, శర్వరి సంరంధము చేత 

వారియంద్గ గల అభినా తి మును బ్దధింప్రడవరచ ను. శర్వర్వాచ్క శరమాులు శర్వరి ప్రా్ ంతము 

బ్దధింరను గద్య. అనగా “దేవదతుుడు” అను శరమాు ఆ వా ి ు యొకా  శర్వర్మును, అంద్గనా  

జీవాతమ ను బ్దధించినట్లల, ఆ జీవుని యంద్గ అంతరాతమ గా నునా  ప్ర్మాతమ ను స్మతము 

బ్దధింరను. ఇట్లల జీవ, త్రహ్మ ములకు అభినా తి ము కూడ వరి ుంరరనా ద్వ. “తతుి మస్త”, 

“అయమా మా  త్రహ్మ ” మొదలగు ఉప్నిషద్యి కా ములు శర్వర్, శర్వరిభావమూలకమైన జీవ, 

త్రహ్మ ముల అభేదమును, అభిద్యవృతిు (ముఖా వృతిు) చేతన్న బ్దధింరరనా వి. ఇట్లల “దేవదతుుడు” 
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అను ప్దము జీవునితో కూడిన శర్వర్మును, ఆ జీవాంతరాా మి అయిన ప్ర్మాతమ ను కూడ 

బ్దధింరను. ఈ విషయమున్న “య ఆతమ ని తిషఠన్ యసా మా  శర్వర్మ్”(రృ. 5-3-4)(“ఏ ప్ర్మాతమ  

జీవాతమ  యంద్గనాా డో, ఏ ప్ర్మాతమ కు జీవాతమ  శర్వర్మై యునా దో అతడు అంతరాా మి”) 

మొదలైన త్ుతి వాకా ములు కూడ బ్దధింరరనా వి.  

ఇట్లల భగవత్ద్యమానుజ స్తద్యధ ంతమునంద్గ చెప్ప రడిన విధమున, జీవ, త్రహ్మ ల సంరంధము 

అంశ్వంశ్ర భావమునను, శర్వర్, శర్వరిభావమునను, అట్లల విశేషణ, విశేషా  భావమునను అప్ృథ సి దధమై, 

భేదత్ుతులను, అభేదత్ుతులను  కూడ సమని యింరచూ, త్ుతిత్పోక ుమై, యుి ుయుక ుమై, 

శ్చషజేనాంగీకార్యగా మైనద్వయై యునా దని భాషా కారులు ఈ అధికర్ణమున కటాక్షింరరనాా రు. 

244. జీవాదతా ంతభిని ః ప్ర ఇతి రహుధ్య వాా హ్రత్ సూత్తకారో 

244. జీవాదతా ంతభిని ః ప్ర ఇతి రహుధ్య వాా హ్రత్ సూత్తకారో 

భేద్యభేద త్ుతీనాం ఘటక నిగమతః శ్వత్తవం చ్ వా ోఢమ్। 

ఉకాు క్షేపే సమాధ్యవపి న సమధికో హేత్యరత్త్యఽస్తు సతా మ్ 

పాద్యంశ్వదుా క్త ు ముహా్ దా హు కుమతి మతక్షిప్ుయే తి ంశచింత్య।। 

సూత్తకార్ేః- సూత్తకారులైన బ్దదరాయణులు 

ప్ర్ేః- ప్ర్మాతమ  

జీవాత్- జీవాతమ  కనా  

అతా ంత భినా - వేఱు తతుి మైన భినాు డు 

ఇతి రహుధ్య- ఇట్లల అన్నక త్ప్కార్ములుగా అన్నక సూత్తములంద్గ అన్నక ప్రాా యములు 

వాా హ్ర్త్- ఉప్పాదనము చేస్తరి 

భేద్యభేద త్ుతీనామ్- ప్ర్మాతమ కూ జీవాతమ కూ భేదమున్న త్ప్తిపాద్వంర “ప్ృథగా మా నం త్పేరిార్ం 

చ్ మాి ”, “ద్యి  స్తప్రాా సయుజ్ఞ సఖ్యయ” అను త్ుతులకూ, అభేదమును త్ప్తిపాద్వంర 

“తతుి మస్త”, “అయమా మా  త్రహ్మ ”, “సర్ి ం ఖల్ి దమ్ త్రహ్మ ” మొదలైన త్ుతులకూ తోచెడు 

శ్వత్తవం చ్- విరోధమును 

ఘటక నిగమతేః- “ఘటకత్ుతులైన” “య ఆతమ ని తిషఠన్ ఆతమ ఽఽతరో”, “అంతేః త్ప్విషఠేః శ్వసు  

జనానామ్”, మొదలైన జీవాతమ కూ, ప్ర్మాతమ కూ శర్వర్, శర్వరి భావమును చెప్పప డు ఘటక త్ుతులను 

అనుసరించి  

వా పోఢమ్- ప్రిహ్ృతమైనద్వ. 
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(విరోధము) సూత్తకారులు త్ప్థమాధా్య మునన్న “అవస్తతారితి కాశకృతస ా ేః” మొదలైన సూత్తములచే 

జీవ, త్రహ్మ ములకు భేదతి , అభేదతి ముల విషయమున ప్ర్సప ర్ ఆపాతతేః కానప డు 

విరోధమును ప్రిహ్రించిరి. 

ఉకాుక్షేపే- మొదట నిరూపించిన పూరి్  ప్క్షమునకు 

సమాధ్యవపి- స్తద్యధ ంత సి రూప్మైన ప్ర్సప ర్ విరోధము శమింప్(జేస్తన పిదప్ 

సమధిక హేతుేః- మొదట చెప్ప రడిన ఆక్షేప్ము కనా  అధికమైన కార్ణము 

అత్త నాస్తు- ఈ అధికర్ణమునంద్గ కానప డద్గ. ఈ అధికర్ణమును ఆర్ంభింరటకు అవకాశమే 

లేనటలయినద్వ. ఏలననగా, జీవ, త్రహ్మ ముల భినా తి ము మొదటన్న సాపితమైనద్వ అని భావము. 

ఇట్లల ఆక్షేపించిన 

సతా మ్- ఆ ఆక్షేప్ము (కొంతవర్కు) సతా మే అగును. అయినను 

అంశచింా- ఈ అధికర్ణమున చేయరడు జీవ, త్రహ్మ ముల అంశ్వంశ్ర విచార్ము 

పాద్యంశ్వదా్గ ి ు ముహా్ త్ రహుకుమతి మతక్షిప్ుయే- జీవుని గూరిచ న త్ుతి యంద్గ “అంశ”, “పాద” 

మొదలైన శరమాులను చూచి, త్భమింర అనా మతసా్తల మతములంద్గ దోషమును చూపి వాటిని, 

నిరాకర్ణ చేయుటకే ఈ అధికర్ణము త్ప్యుక ుమైనద్వ. అంశ, పాద, శి ు మొదలైన శరమాుల 

త్ప్యగము చేత త్భమించి జీవ, త్రహ్మ ముల అభేదమును భావింర వారి మతమును నిరాకర్ణము 

చేయు ఉదాేశము చేత ఈ అధికర్ణము ఆర్ంభమగునని భావము. 

సూత్తకారులైన బ్దదరాయణులు ప్ర్మాతమ  జీవాతమ  కనా  వేఱు తతుి మైన భినాు డని అన్నక 

త్ప్కార్ములుగా అన్నక సూత్తముల యంద్గ అన్నక ప్రాా యములు ఉప్పాదనము చేస్తయుండిరి. 

ప్ర్మాతమ కూ జీవాతమ కూ భేదమున్న త్ప్తిపాద్వంర “ప్ృథగా మా నం త్పేరిార్ం చ్ మాి ”, “ద్యి  

స్తప్రాా సయుజ్ఞ సఖ్యయ” అను త్ుతులకూ, అభేదమును త్ప్తిపాద్వంర “తతుి మస్త”, 

“అయమా మా  త్రహ్మ ”, “సర్ి ం ఖల్ి దమ్ త్రహ్మ ” మొదలైన త్ుతులకూ తోచెడు విరోధమును 

“ఘటకత్ుతులైన” “య ఆతమ ని తిషఠన్ ఆతమ ఽఽతరో”, “అంతేః త్ప్విషఠేః శ్వసు  జనానామ్”, మొదలైన 

జీవాతమ కూ, ప్ర్మాతమ కూ శర్వర్, శర్వరి భావమును చెప్పప డు ఘటక త్ుతులను అనుసరించియు, 

సూత్తకారులు త్ప్థమాధా్య మునన్న “అవస్తతారితి కాశకృతస ా ేః” మొదలైన సూత్తములచే జీవ, 

త్రహ్మ ములకు భేదతి , అభేదతి ముల విషయమున ప్ర్సప ర్ ఆపాతతేః కానప డు విరోధమును 

ప్రిహ్రించియునాా రు. 

మొదట నిరూపించిన పూరి్  ప్క్షమునకు స్తద్యధ ంత సి రూప్మైన ప్ర్సప ర్ విరోధము శమింప్(జేస్తన 

పిదప్ మొదట చెప్ప రడిన ఆక్షేప్ము కనా  అధికమైన కార్ణము ఈ అధికర్ణమునంద్గ కానప డద్గ. 

అటెలలన ఈ అధికర్ణమును ఆర్ంభింరటకు కార్ణమే లేనటలయినద్వ. ఏలననగా, జీవ, త్రహ్మ ముల 

భినా తి ము మొదటన్న సాపితమైనద్వ అని భావము. ఇట్లల ఆక్షేపించిన ఆ ఆక్షేప్ము (కొంతవర్కు) 

సతా మే అగును. అయినను ఈ అధికర్ణమున చేయరడు జీవ, త్రహ్మ ముల అంశ్వంశ్ర విచార్ము 

జీవుని గూరిచ న త్ుతి యంద్గ “అంశము”, “పాదము” మొదలైన శరమాులను చూచి, త్భమింర 

అనా మతసా్తల మతములంద్గ దోషమును చూపి వాటిని, నిరాకర్ణ చేయుటకే ఈ అధికర్ణము 
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త్ప్యుక ుమైనద్వ. అంశము, పాదము, శి ు మొదలైన శరమాుల త్ప్యగము వలన త్భమించి జీవ, 

త్రహ్మ ముల అభేదమును భావింర వారి మతమును నిరాకర్ణము చేయు ఉదాేశము చేత ఈ 

అధికర్ణము ఆర్ంభమగునని భావము. 

ఇట్లల ఈ శోలకమున,  శ్రమీాన్ దేశ్చకులు ఈ “అంశ్వధికర్ణము” వెనుక చెప్ప రడిన విషయమున్న 

“పిషపేేషణనాా యమున” త్ప్సువింరట వలన పునరుి ు దోషము సంభవింరరనా ద్య యను 

సంశయమును ప్రిహ్రింరరనాా రు. 

245. అంశతి ం రామకృషతా్ప్భృతిషు ఘటత్యం విత్గహాంశ్వవత్యరాత్ 

245. అంశతి ం రామకృషతా్ప్భృతిషు ఘటత్యం విత్గహాంశ్వవత్యరాత్ 

జీవే త్రహామ ంశతోక్త ురి త్య నిరవయవం త్రహ్మ  వకుు ర ఘటేత। 

త్రహామ ఽతశ్చచ తస మషిఃి త్ప్తిపురుషమిహ్ తి ంశత్య చేతా యుక ుమ్ 

విశి త్సషిురా హు సాా మితి రహుభవన ధా్య త్యరేకతి  స్తదేధః।। 

అంశతి మ్- ఒక వస్తువు యొకా  ఒక భాగపు రూప్మైన అంశతి ము అనగా ప్ర్మా మా ంశతి ము 

రామకృష ాత్ప్భృతిషు- రామ, కృష,ా నర్స్తంహ్ మొదలైన భగవనూమ రి ు భేదముల యంద్గ,  

విత్గహాంశ్వవారాత్- ప్ర్మప్దమంద్గనా  ప్ర్వాస్తదేవుని యొకా  ద్వవా మూరిు యొకా  ఏకదేశపు 

అవార్ రూప్మగుట చేత అనగా సముత్దమందల్ తర్ంగముల వలె ఆ వాస్తదేవ మూరిు యొకా  

ఆవిరాా వమున 

ఘటామ్- యుక ుము కావరచ ను 

నిర్వయవం త్రహ్మ  వకుుేః- త్రహ్మ  వస్తువు నిర్ంశమైనద్వ అని చెపుప  వేద్యంతులకు  

జీవే త్రహామ ంశతోి ు స్తు- నితుా డూ, ప్ర్మాతమ  కంటె భినుా డూ అయిన జీవాతమ ను త్రహ్మ ము యొకా  

అంశమని చెపుప ట 

నఘట్లత- సరి్ థా అయుక ుము. ఏలననగా అట్లల చెపుప ట నిర్వయవమైన త్రహ్మ మును 

అంగీకరింరటకు విరుదధమైనదగుట చేత, కనుక,  అంశతి మును చెపుప ట యుక ుము కాద్గ.  

అతేః- అంద్గవలన 

చితస మషిేేః త్రహ్మ - త్రహ్మ మను ప్దముచే చెప్ప రడు వస్తువు సకల చేతనుల సంఘాతరూప్మైనద్వ 

అని చెపుప ట నాా యమగును. 

త్ప్తిపురుషమ్- ఒకాొ కా  జీవాతమ  యంద్గనూ  
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అంశా చ్- త్రహామ ంశతి ముండును. స్థన యొకా  ఒక భాగమునకు స్థవాంశతి ము ఎట్లలండుఽ, 

మఱియు ఒక వృక్షము వనము యొకా  అంశముగా ఎట్లలండుఽ అట్లల త్ప్తి జీవుడూ త్రహ్మ  యొకా  

అంశమే. 

ఇతి అయుక ుమ్- ఇట్లల శంింరట అయుక ుమే. ఏలనన 

రహుసా మితి రహుభవనధా్య తుేః- “న్నను అన్నకముగా అగుద్గను గాక” అని ాన్న సంకల్ప ంచి  

విశి త్సషేుేః- త్ప్ప్ంచ్మును సృజించిన జగాా ర్ణభూతుడైన ప్ర్మాతమ   

ఏకతి  స్తదేధేః- ఒకా డే అనగా అవిభాజుా డైన ఏకరూప్ము కలవాడని అని త్ుతి యంద్గ 

త్ప్తిపాద్వంచ్రడినంద్గ వలన సమషి ేరూప్మైన త్రహ్మ ము అని చెపుప ట త్ుతిి విరోధమగును. 

“సా మ్” అని ఏకతి మును త్ుతి త్ప్తిపాద్వంరరనా ద్వ. జీవసమషియేే త్రహ్మ  అయిన, 

రహుభావనా సంకలప ము సంభవించ్ద్గ. సమషి ే అనగా ఏమి? సంఘాత విశేషమే. ఆ సమషి ే

యంద్గ జీవులు అన్నకులు ఉండన్న యునాా రు. అంద్గవలన ఆ విధముగా సంకల్ప ంరటకు 

సధా ము కాద్గ. పైన చెప్ప రడిన రండు ప్క్షములును దోషయుక ుమైనంద్గ వలన త్గాహా్ ములు, 

అంగీకార్యగా ములును కావు. 

ఈ సందరా్ మున అనగా జీవ, ప్ర్త్రహ్మ ములకు అంశ్వంశ్రసంరంధమునా దని చెపిప నచో, 

నిర్యవమైన ప్ర్త్రహ్మ మున వేఱ్వి ఱు అంశములెట్లల సంభవింరననియూ, జీవ, త్రహ్మ ములు 

భినా ములైనంద్గన రామ, కృషాాదా వార్ములు ప్ర్మాతమ  అంశ అయినట్లల జీవుడు కూడ 

ప్ర్మాతమ  అంశయే యని ఎట్లల చెప్ప నగుననియూ, అటెలలన, ఆ యా సమసు అంశముల సంఘాతమే 

ప్ర్త్రహ్మ మా అనియు సంశయములు కలుగ వరచ ను. ఆ సంశయములు ఈ శోలకమున 

ప్రిషా రింప్రడురనా వి.  

 

సముత్దమునకు తర్ంగముల వలె, ప్ర్మా మా ంశతి ముగా ప్ర్మప్దమంద్గనా  ప్ర్వాస్తదేవుని 

యొకా  ద్వవా మూరిు యొకా  ఏకదేశపు అవార్ రూప్మగుట చేత ఆ వాస్తదేవ మూరిు యొకా  రామ, 

కృషాాదా వార్ములను చెపుప ట యుక ుము కావరచ ను.  

త్రహ్మ  వస్తువు నిర్ంశమైనద్వ అని చెపుప  వేద్యంతులకు నితాు డునూ, ప్ర్మాతమ  కంటె భినుా డూ 

అయిన జీవాతమ ను త్రహ్మ ము యొకా  అంశమని చెపుప ట అయుక ుమే యగును. ఏలననగా అట్లల 

చెపుప ట నిర్వయవమైన త్రహ్మ ము భాగములను అంగీకరించినటలగును, కనుక,  జీవుడు, ప్ర్మాతమ  

అంశ యని చెపుప ట యుక ుము కాద్గ. అథవా, త్రహ్మ మను ప్దముచే చెప్ప రడు వస్తువు సకల 

చేతనుల సంఘాతరూప్మైనద్వ అని చెపుప ట నాా యమగును. 

అనగా, ఒకాొ కా  జీవాతమ  యంద్గనూ త్రహామ ంశతి ముండును. స్థన యొకా  ఒక భాగమునకు 

స్థవాంశతి ము ఎట్లలండుఽ, మఱియు ఒక వృక్షము వనము యొకా  అంశముగా ఎట్లలండుఽ అట్లల 

త్ప్తి జీవుడూ త్రహ్మ  యొకా  అంశమే. 
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ఇట్లల శంింరట అయుక ుమే. ఏలనన “న్నను అన్నకముగా అగుద్గను గాక” అని ాన్న సంకల్ప ంచి 

త్ప్ప్ంచ్మును సృజించి, జగాా ర్ణభూతుడైన ప్ర్మాతమ  ఒకా డే అనగా అవిభాజుా డైన 

ఏకరూప్ము కలవాడని అని త్ుతి యంద్గ త్ప్తిపాద్వంచ్రడినంద్గ వలన చేతనాసమషి ేరూప్మే 

త్రహ్మ ము అని చెపుప ట త్ుతిి విరోధమగును. “సా మ్” అని ఏకతి మును త్ుతి 

త్ప్తిపాద్వంరరనా ద్వ. జీవసమషియేే త్రహ్మ  అయిన, రహుభావనా సంకలప ము సంభవించ్ద్గ. 

సమషి ేఅనగా ఏమి? సంఘాత విశేషమే. ఆ సమషి ేయంద్గ జీవులు అన్నకులు ఉండన్న యునాా రు. 

అంద్గవలన ఆ విధముగా సంకల్ప ంరటకు సధా ము కాద్గ. పైన చెప్ప రడిన రండు ప్క్షములును 

దోషయుక ుమైనంద్గ వలన త్గాహా్ ములు, అంగీకార్యగా ములును కావు. అనగా ప్ర్త్రహ్మ మమనగా 

జీవసంఘాతము మాత్తమే కాద్గ. అంతియ(గాక, జీవుడు ప్ర్మా మా ంశముగా అంగీకరించినంత 

మాత్తమున, ప్ర్మాతమ  ఏకతి మునకు భంగము రాద్గ. 

246. వ్యా మైకం సాా ద్ ఘటాదా్య ః ప్ృథగుప్ధిగైఃః త్రహ్మ రహ్ి ంశమేకమ్ 

246. వ్యా మైకం సాా ద్ ఘటాదా్య ః ప్ృథగుప్ధిగైఃః 

త్రహ్మ రహ్ి ంశమేకమ్ 

తత్తోపాధివా పాయే భవభృదయమియాద్ త్రహ్మ త్యమితా యుక ుమ్। 

సిా నరాథ రంభ-దౌః సాథ ా త్ త్ప్తినియతగుణత్ప్తా భిజా్యదా దృష్టఃి 

భినాి చిఛ నాంశ చింతోద్వత రహువిహ్త్యః సామా శబా్దచ్చ  ముక్తు ।। 

వెనుక శోలకమున జీవసమషియేే త్రహ్మ ము అను ప్క్షము నిరాకరించ్రడినద్వ. ఈ శోలకమున ఉపాధి 

త్రహ్మ వాదమును (భేద్యభేదవాదమును) త్ప్సువించి నిరాకరింరరనాా రు.  

ఏకంవా్య మ- వస్తుతేః నానాతి ర్హితమై యునా నూ, ఒకే ఆకాశము 

ఘటాద్ా ేః ఉప్ధిగణేః- ఘట, మఠ మొదలైన వివిధ ఉపాధుల సమూహ్ముతో కూడి 

ప్ృథక్ సా త్- ఘటాకాశము, మఠ్యకాశము అను విధమున నానావా వహారాసప దమైనట్లల 

ఏవమ్- ఆకాశము గురించి నిరూపింప్రడినట్లల 

త్రహ్మ - ప్ర్త్రహ్మ ము 

రహ్ి ంశమ్- త్ప్స్తుతేః నిర్ంశముగానునా నూ, ఉపాధుల కార్ణముగా అన్నక విధములైన 

జీవాతమ కాంశ యుక ుమైనట్లల యగును 

ఉపాధివా పాయే- నానా జీవవా వహార్మునకు కార్ణమైన దేహ్ము మొదలైన ఉపాధులు 

నివృతుమైనపుడు 

అయం భవభృత్- త్రహామ ంశరూప్మైన ఈ సంసరి జీవుడు 
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త్రహ్మ ాం ఇయాత్- నిరుపాధికమైన త్రహ్మ రూప్మున్న పంద్గను 

ఇతి అయుక ుమ్- ఇట్లల ఔపాధిక త్రహ్మ - జీవ వాదమును చెపుప ట యుక ుము కాద్గ.  

సి నరాార్ంభదౌసాా త్- (అటెలలన) ప్ర్త్రహ్మ ము ాన్న సంసరికారూప్మైన జీవభావమును పందెడు 

అనర్మాును తెల్స్త తెల్స్త ాను అటి ేజీవభావమును పంద్గ సృషికేర్మ మును ఎట్లల ఆర్ంభించెను? 

త్రహ్మ ము జీవాద్యతమ ా మును కావరచ ను కాకపోవరచ ను. అటెలలన తనకు అనర్రాూప్మైన 

సంసర్మును సృజింరకొన లేద్గ. 

త్ప్తినియత గుణ త్ప్తా భిజాా దా దృష్టేేః- సరి్ జులాైన యగులకు నానా శర్వర్ త్ప్యుక ుమైన స్తఖ 

ద్గేఃఖముల త్ప్తి సంధ్యనము ఎటలగుఽ అట్లల ఈశి రునిి కూడ పుణా  పాప్ములచే ఆర్ంభమైన 

నానాశర్వర్త్ప్యుక ుమైన స్తఖద్గేఃఖ్యద్గలు త్ప్తా భిజ ామొదలైనవి ఒకాొ కా  జీవునికీ ఆతని ఒకాొ కా  

శర్వర్త్ప్యుక ుమై వారి వారిి నియతమై యుండును. అంద్గవలన ఏకైక మైన త్రహ్మ ము అన్నక 

శర్వర్ములంద్గ ఆతమ  భావమును పంద్వ యుండుట సంభవించ్ద్గ.  

భినాా చిఛ నాా ంశ చింతోద్వత రహువిహ్తేః- ఉపాధి వలన త్రహ్మ ము భినా మైన అంశము జీవుడు 

అథవా పూర్మాైన త్రహ్మ మే జీవుడు- ఇాా ద్వ విచార్ముల వలన తోచెడు అన్నక విధములైన 

దూషణముల కార్ణముగా ఈ మతము సరి కాద్గ.  

ముక్తు- ముి ుదశ యంద్గ 

సమా  శబా్దచ్చ - జీవాతమ  త్రహ్మ మునకు సముడగునను జీవ-త్రహ్మ మునకు వాసువమైన భేదమున్న 

చెప్పప డు “ప్ర్మమ్ సమా ముపైతి” అను త్ుతి యంద్గనూ కూడ ఉపాధియుక ుమైన త్రహ్మ ము 

జీవుడను వాదము అయుక ుమే అగును. 

వెనుక శోలకమున జీవసమషియేే త్రహ్మ ము అను ప్క్షము నిరాకరించ్రడినద్వ. ఈ శోలకమున ఉపాధి 

త్రహ్మ వాదమును (భేద్యభేదవాదమును) త్ప్సువించి నిరాకరింరరనాా రు.  

వస్తుతేః నానాతి ర్హితమై యునా నూ, ఒకే ఆకాశము 

ఘట, మఠ్యద్వ వివిధ ఉపాధుల సమూహ్ముతో కూడి 

ఘటాకాశము, మఠ్యకాశము అను విధమున ఆకాశము గురించి నిరూపింప్రడినట్లల ప్ర్త్రహ్మ ము 

త్ప్స్తుతేః నిర్ంశముగానునా నూ, ఉపాధుల కార్ణముగా అన్నక విధములైన జీవాతమ కాంశ 

యుక ుమైన ట్లల యగును. నానా జీవవా వహార్మునకు కార్ణమైన దేహ్ము మొదలైన ఉపాధులు 

నివృతుమైనపుడు 

త్రహామ ంశరూప్మైన ఈ సంసరి జీవుడు నిరుపాధికమైన త్రహ్మ రూప్మున్న పంద్గను ఇట్లల ఔపాధిక 

త్రహ్మ - జీవ వాదమును చెపుప ట యుక ుము కాద్గ. (అటెలలన) ప్ర్త్రహ్మ ము ాన్న సంసరికారూప్మైన 

జీవభావమును పందెడు అనర్మాును తెల్స్త తెల్స్త ాను అటి ే జీవభావమును పంద్గ 

సృషికేర్మ మును ఎట్లల ఆర్ంభింరను? త్రహ్మ ము జీవాద్యతమ ా మును కావరచ ను కాకపోవరచ ను. 

అటెలలన తనకు అనర్రాూప్మైన సంసర్మును సృజింరకొన లేద్గ. 
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సరి్ జులాైన యగులకు నానా శర్వర్ త్ప్యుక ుమైన స్తఖ ద్గేఃఖముల త్ప్తి సంధ్యనము ఎటలగుఽ 

అట్లల ఈశి రునిి కూడ పుణా  పాప్ములచే ఆర్ంభమైన నానాశర్వర్త్ప్యుక ుమైన స్తఖద్గేఃఖ్యద్గలు, 

త్ప్తా భిజ ామొదలైనవి ఒకాొ కా  జీవునికీ ఆతని ఒకాొ కా  శర్వర్త్ప్యుక ుమై వారి వారిి నియతమై 

యుండును. అంద్గవలన ఏకైకమైన ప్ర్త్రహ్మ ము అన్నక శర్వర్ములంద్గ ఆతమ  భావమును పంద్వ 

యుండుట సంభవించ్ద్గ. కనుక, ఉపాధి వలన త్రహ్మ ము భినా మైన అంశము జీవుడు అథవా 

పూర్మాైన త్రహ్మ మే జీవుడు- ఇాా ద్వ విచార్ముల వలన తోచెడు అన్నక విధములైన దూషణముల 

కార్ణముగా ఈ (భేద్యభేద)మతము సరి కాద్గ.  

ముి ుదశ యంద్గ జీవాతమ  త్రహ్మ మునకు సముడగునను జీవ-త్రహ్మ ములకు వాసువమైన భేదమున్న 

చెప్పప డు “ప్ర్మమ్ సమా ముపైతి” అను త్ుతి యంద్గనూ కూడ ఉపాధియుక ుమైన త్రహ్మ ము 

జీవుడను వాదము అయుక ుమే అగును. జీవుడు, త్రహ్మ మునకు సముడగుననిన, 

అషగేుణావిరాా వకార్ణముగా, సమానమైన గుణములను పంద్గను అనియే భావము, తప్ప , 

సి రూప్నాశనము కలుుననియూ, జీవుడే ప్ర్త్రహ్మ మగుననియూ అర్మాు కాద్గ. కనుక, 

ఔపాధికాత్ప్యుక ు జీవత్రహ్మ  సంరంధమును త్ప్తిపాద్వంర భేద్యభేదవాదము కూడ అసంగతమే 

యగును. 

247. మాయోదని తా పారే త్ప్తిఫలతి మృష్రీి చిషు త్రహ్మ చ్ంత్దః 

247. మాయోదని తా పారే త్ప్తిఫలతి మృష్రిీ చిషు 

త్రహ్మ చ్ంత్దః 

ఛాయాంశ్వసుసా  జీవా ఇతి కతిచిదుశనేుా తద్యలోచ్న్తయమ్। 

న త్రహ్మ  త్దషృి త్యష్మచిదపి హి తథా సి్థ న కలోప ా  న జీవః 

 క లృపేుఃత్పాక్ సిా తమ  హానేద్దస్తుతయ సమధికః- కలప కసుి త్త మృగా ః।। 

భాసా ర్ర్క్షమును నిరాకరించిన పిదప్ మృషావాద్వ ప్క్షమును ఈ శోలకమున నిరాకరింరరనాా రు.  

అపారే మాయదని తి- అపార్మైన అవిదా  యను మహాసగర్ము నంద్గ  

మృషావీచిషు- మిథాా భూతమైన కెర్టముల సానమునంద్గనా  బుద్గధలయంద్గ 

త్రహ్మ చ్ంత్దేః- చ్ంత్దబ్ధంర సదృశమైన త్రహ్మ ము 

ఛాయాంశ్వేః- త్ప్తిబ్ధంబ్దశములు 

జీవాేః- జీవులు వస్తుతేః త్రహ్మ ము కనా  వేరుగా లేరు. (ఇచ్చ ట త్ప్తిబ్ధంర భావమును 

త్గహించ్వలెను. ) 

ఇతి కతి చిత్ ఉశంతి- ఇట్లల కొందరు ద్యర్శ నికులు అనగా “అది్ తులు” త్ప్తిపాద్వంచెదరు.  
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ఏతద్యలోచ్నీయమ్- ఈ వాదమును సూక్షమ దృషితేో విచారించ్వలెను. లోకమున 

చ్ంత్దత్ప్తిబ్ధంరముల దర్శ నము ద్యనిని చూరవారిి గోచ్రింరను. ఇచ్చ ట చూచెడు వారు 

ఎవరు? త్రహ్మ మా! త్రహ్మ వా తిరిక ుమైన అచిర్తతవాా మా! అథవా జీవుడా! అథవా ఈ మూడింటి కనా  

వేర్వనద్వయా!  

తషాం త్రహ్మ న త్దషృే- అది్ తుల ప్క్షమున త్రహ్మ మునకు త్దషృేతి ము లేద్గ. అథవా 

తషామ్-త్రహ్మ  త్ప్తిబ్ధంరమైన జీవులకూ త్దషృేతి ము లేద్గ. బ్ధంరమైన త్రహ్మ మే త్దష ేకాజ్ఞలద్గ. 

ఏలనన, వారి మతమునంద్గ త్రహ్మ ము నిరిి శేషుదధ చ్చతనా ము.  

అచిదపి హి తథాన- అచేతనమునకు కూడ త్దషృేతి ము లేద్గ. ఏలననగా త్దషృేతి ము చేతనుని 

ధర్మ మే అగును 

స్థి న కలప ా ేః జీవేః న- త్ప్తిబ్ధంరభూతమైన జీవుని చేత కూడ తనన్న కల్ప ంరకొనుట 

అసంభవము. త్దష ేఅయిన జీవుడు ాన్న తనను కలప న చేస్తకొనుట యుక ుము కాద్గ.  

 క లృపేుేః- త్పాక్-సి తమ హాన్నేః- కలప న చేస్తకొనుటకు మొదలు కలప న చేయువాడు ఉండవలస్త 

యుండును. ఎవరిని కలప న చేస్తకొనుఽ అతడే కాలప నికుడైనచో ఆ కాలప నికుని హానియు మొదలు 

కావలెను. కాలప నిక సి రూప్ము స్తద్వధంచ్ని కార్ణమున దృషృేతి ము స్తద్వధంచ్ద్గ.  

త్తితయ సమధికేః కలప కస్తు అత్త మృగా ేః- ఈ మూడింటి కనా  వేర్వన కాలప నికుని ఒకనిని వారి 

మతమున అన్ని షించ్వలెను. అనగా, అవిద్యా -జీవుడు-త్రహ్మ ము వీటి కనా  వేర్వన 

జీవతి కాల్ప నికుడు మృషావాద్వ ప్క్షమున లేడు అని అభిత్పాయము. భాసా ర్ర్క్షమును 

నిరాకరించిన పిదప్ మృషావాద్వ ప్క్షమును ఈ శోలకమున తిర్సా ర్భావమున నిరాకరింరరనాా రు.  

“అపార్మైన అవిదా  యను మహాసగర్ము నంద్గ మిథాా భూతమైన కెర్టముల వంటి 

బుద్గధలయంద్గ చ్ంత్దబ్ధంర సదృశమైన త్రహ్మ ము యొకా  త్ప్తిబ్ధంబ్దశములు జీవులు, 

అంతియ(గాని జీవులు వస్తుతేః త్రహ్మ ము కనా  వేరుగా లేరు. (ఇచ్చ ట త్ప్తిబ్ధంర భావమును 

త్గహించ్వలెను. )” 

ఇట్లల కొందరు ద్యర్శ నికులు అనగా “అది్ తులు” త్ప్తిపాద్వంచెదరు. ఈ వాదమును సూక్షమ దృషితేో 

విచారించ్వలెను. లోకమున చ్ంత్దత్ప్తిబ్ధంరపు దర్శ నము,  ద్యనిని చూరవారిి గోచ్రింరను. 

ఇచ్చ ట చూచెడు వారు ఎవరు? త్రహ్మ మా! త్రహ్మ వా తిరిక ుమైన అచిర్తదవాా మా! అథవా జీవుడా! 

అథవా ఈ మూడింటి కనా  వేర్వనద్వయా!  

అది్ తుల ప్క్షమున త్రహ్మ మునకు త్దషృేతి ము లేద్గ. అథవా 

త్రహ్మ  త్ప్తిబ్ధంరమైన జీవులకూ త్దషృేతి ము లేద్గ. బ్ధంరమైన త్రహ్మ మే త్దష ేకాజ్ఞలద్గ. ఏలనన, 

వారి మతమునంద్గ త్రహ్మ ము నిరిి శేషుదధ చ్చతనా ము.  

అచేతనమునకు కూడ త్దషృేతి ము లేద్గ. ఏలననగా త్దషృేతి ము చేతనుని ధర్మ మే అగును. 

త్ప్తిబ్ధంరభూతమైన జీవుని చేత కూడ తనన్న కల్ప ంరకొనుట అసంభవము. త్దష ేఅయిన జీవుడు 

ాన్న తనను కలప న చేస్తకొనుట యుక ుము కాద్గ.  
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కలప న చేస్తకొనుటకు మొదలు కలప న చేయువాడు ఉండవలస్త యుండును. ఎవరిని కలప న 

చేస్తకొనుఽ అతడే కాలప నికుడైనచో మొదటగా ఆ కాలప నికుని హానియు కావలెను. కాలప నిక 

సి రూప్ము స్తద్వధంచ్ని కార్ణమున దృషృేతి ము స్తద్వధంచ్ద్గ.  

ఈ మూడింటి కనా  వేర్వన కాలప నికుని ఒకనిని వారి మతమున అన్ని షించ్వలెను. అనగా, అవిద్యా -

జీవుడు-త్రహ్మ ము వీటి కనా  వేర్వన జీవతి కాల్ప నికుడు మృషావాద్వ ప్క్షమున లేడు అని 

అభిత్పాయము. 

248. సనామ త్తం త్రహ్మ  సరిా నుగతమిహ్ పునరిి తా స్తద్యధ ద్దసుయోంశ్వః 

248. సనామ త్తం త్రహ్మ  సరిా నుగతమిహ్ 

పునరిి తా స్తద్యధ ద్దసుయోంశ్వః 

జీవేశ్వచిద్దతుప భేద్యద్వతి చ్ కతిచ్నేదం చ్ నోదంచ్న్తయమ్। 

సత్యు మాత్త్యనువృత్యు సుదధికవపుషః శ్వస్తత్యత్రహ్మ తోకే ుః 

త్రహ్మ ద్దత్యవిధా వాకా ం నిరవయవతయా నిశ్చచ త్యనాా శయం సాా త్।। 

ఈ శోలకమున యాదవత్ప్కాుల మతమును తెల్పి ద్యనిని నిరాకరింరరనాా రు.  

సనామ త్తమ్ త్రహ్మ - త్ుతుల యంద్గ “సత్” అని ఒకా ట్ల ఆకార్మును కల్ున త్రహ్మ  తతుి ము 

సరిా నుగతమ్- సమసు తతుి ముల యంద్గనూ అనువరిుంరకొని త్ప్కాశమానమై యుండును 

ఇహ్పునేః- సనామ తమ మైన ఈ త్రహ్మ తతుి మున్ననూ 

జీవేశ్వచిత్ త్ప్భేద్యత్- జీవ-ఈశి ర్-అచేతనములను ప్ర్సప ర్ విలక్షణమైన రూప్మును ఆత్శయించి 

త్తయ అంశ్వేః- మూడు భాగములు 

నితా  స్తద్యధ ేః- కార్ణమేద్నను, ఎవరి కలప న యైనను అపేక్షించ్క అనాద్వ కాలమునుండి స్తదధమైనవి.  

ఇతిచ్ కతిచ్న- ఇట్లల కొందరు అది్ తులు అభిత్పాయప్డెదరు 

ఇదం చ్- ఈ అభిత్పాయమునూ 

న ఉదంచ్నీయమ్- త్గాహా్ మైనద్వ కాద్గ 

స ుామాత్ానువృతుేః- “అస్తు” అను వా వహార్మునకు విషయమగు రూప్మున ఒక ధర్మ ము ఎట్లల  అట్లల 

ఈ మూడు వస్తువులంద్గనూ అనుగతమైనద్వ యుక ుమగుట చేత 

తదధికవపుషేః శ్వస్తతుేః- త్రహ్మ తోకే ుేః- “సత్” కనా నూ అతిరిక ుమైన సరి్ నియాకమైన ఆతమ  

విశేషమునకు “త్రహ్మ ” అను ప్దము యొకా  అని యము త్ుతి యంద్గ త్ప్తిపాద్వంరట వలన 
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త్రహ్మ ర్తత్యవిదధా  వాకా మ్- “త్తివిధమ్ త్రహ్మ మేతత్” అని త్రహ్మ ర్తత్యవిధా మును చెపుప  వాకా ము 

నిర్వయవతయా నిశ్చచ త- త్ప్రలమైన త్ప్మాణములచే నిర్వయవమని నిశ్చచ తమైన త్రహ్మ  

విషయమున 

అనాా శయంసా త్- చేతనాచేతన విశ్చషమేైన త్రహ్మ ము విశేషణ-విశేషా  భేదము యొకా  కార్ణమున 

మూడు విధములు అని అర్మాును పంద్వనద్వ. నిర్వయవమైన త్రహ్మ మునంద్గ సి రూప్ 

భేదమును చెపుప ట సంభవించ్ద్గ అని భావము. 

ఈ శోలకమున యాదవత్ప్కాుల మతమును తెల్పి ద్యనిని నిరాకరింరరనాా రు.  

త్ుతుల యంద్గ “సత్” అని ఒకా ట్ల ఆకార్మును కల్ున త్రహ్మ  తతుి ము సమసు తతుి ముల 

యంద్గనూ అనువరిుంరకొని త్ప్కాశమానమై యుండును. సనామ త్తమైన ఈ 

త్రహ్మ తతుి మున్ననూ 

జీవ-ఈశి ర్-అచేతనములను ప్ర్సప ర్ విలక్షణమైన రూప్మును ఆత్శయించి మూడు భాగములు 

కార్ణమేద్నను, ఎవరి కలప న యైనను అపేక్షించ్క అనాద్వ కాలమునుండి స్తదధమైనవి. ఇట్లల 

కొందరు అది్ తులు అభిత్పాయప్డెదరు. ఈ అభిత్పాయమునూ ఆమోదయగా ము కాద్గ.  

“అస్తు” అను వా వహార్మునకు విషయమగు రూప్మున ఒక ధర్మ ము ఎట్లల  అట్లల ఈ మూడు 

వస్తువులంద్గనూ అనుగతమైనద్వ యుక ుమగుట చేత “సత్” కనా నూ అతిరి క ుమైన సర్ి నియాకమైన 

ఆతమ  విశేషమునకు “త్రహ్మ ” అను ప్దము యొకా  అని యము త్ుతి యంద్గ త్ప్తిపాద్వంరట 

వలన 

“త్తివిధమ్ త్రహ్మ మేతత్” అని త్రహ్మ ర్తత్యవిధా మును చెపుప  వాకా ము త్ప్రలమైన త్ప్మాణములచే 

నిర్వయవమని నిశ్చచ తమైన త్రహ్మ  విషయమున చేతనాచేతన విశ్చషమేైన త్రహ్మ ము విశేషణ-విశేషా  

భేదము యొకా  కార్ణమున మూడు విధములు అని అర్మాును పంద్వనద్వ. నిర్వయవమైన 

త్రహ్మ మునంద్గ సి రూప్ భేదమును చెపుప ట సంభవించ్ద్గ అని భావము. 

249. మేరోరంశః క్తరీటత్ప్భృతిరితి నయానిి తా భినేి ఽంంశతోక్త ు 

249. మేరోరంశః క్తరీటత్ప్భృతిరితి నయానిి తా భినేి ఽంంశతోక్త ు 

సాజ్యత్యా లప తి మూల్య గమయిత్యముచిత్యతా్య గమాసని  ప్క్షే। 

అంశోక్త ుః సాా దముఖా్య  సహి నిపుణధియామేక వస్థుి కదేశః 

తసామ జీజవ్య విశ్చష్ట ిభగవతి గుణవత్ తత్తప కారాంశ ఉక ుః।। 

ిర్వట త్ప్భృతిేః- రంగరు ిర్వటము మొదలైన ప్ద్యర్మాులు  

మేరోర్ంశేః- సి ర్మాయమైన మేరు ప్రి్ తపు అంశ 
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ఇతినయాత్- ఈ విధమైన వా వహార్మును అనుసరించి ఆలోచించినచో 

నితా భిన్నా - ప్ర్మాతమ  కనా  సి భావము నంద్గ నితా మూ, విలక్షణమై వేర్వనద్వగా నుండు జీవాతమ  

గూరిచ  

అంశతోి ుేః- ప్ర్మాతమ  అంశ యని చెపుప ట 

సజ్ఞాా లప తి మూలా- ద్యనిి సమమైన జ్ఞతిి చేరిన జా్ఞనానందమయమగుట చేతను, 

సి యముగా అలప మగుట చేతను ప్రిగణించి అంశమని త్ప్వృతుమైనద్వ యని 

గమయితుముచిా- అంశతి వచ్నమును చెపుప ట ఉచితమైనద్వ. 

ఇతి ఆగమాసనా ప్క్షే- ఈ విధముగా భగవద్గుణ చింతనము యొకా  కార్ణము త్ుతినికటమైన 

మతమున 

అంశతోి ుేః- జీవాతమ , ప్ర్మాతమ  యొకా  అంశ అను వచ్నము 

అముఖా్య  సా త్- ఔప్చారికమై గౌణమై యుండును. ఎట్లల ిర్వటాద్గలు మేరువు యొకా  

అంశమనినపుప డు ఆ వచ్నము గౌణమగుఽ అట్లల ఇద్వ కూడ. అటెలలన అంశ శరమాునకు 

ముఖా్య ర్మాు ఏమి యని త్ప్శా్చ ంచిన, అద్వ ముంద్గ నిరూపించ్రడును.  

సహి- ఆ అంశమను ప్ద్యర్మాు 

నిపుణధియామ్- సూక్షమ మైన బుద్వధ కల్ున వారి మతమున 

ఏకవస్థుి కదేశేః- ఒకే వస్తువు యొకా  ఒక భాగము. 

ఏలననగా, విశేషణ విశ్చషమేైన ఒక వస్తువు యొకా  వాసువమైన ఒక భాగము అనగా విశేషణాంశమే.  

తసమ త్- ఇట్లల ఉప్పాదనము చేయుటచేత 

విశ్చష్ట ేభగవతి- చేతనాచేతన రూప్మైన అప్ృథ సి దధ విశేషణముల చేత కూడిన ప్ర్మాతమ  యంద్గ 

గుణవత్- వేరుగానుండలేని గుణముల యంద్గ 

తత్తప కార్ేః- నియతమైన వానిి త్ప్కార్మై యునా   

జీవేః- జీవాతమ  

అంశేః ఉక ుేః- ప్ర్మాతమ  అంశమని చెప్ప రడినద్వ. 

ఈ శోలకమున జీవాతమ  ప్ర్మాతమ  అంశము అనగా న్నమియ వివరింరరనాా రు.  

1. జీవాతమ  ప్ర్మాతమ  కనా  విలక్షణమైనద్నను, జీవాతమ  కూడ ప్ర్మాతమ  వలె సి భావికముగా 

 జా్ఞనానందమయమగుట వలన ప్ర్మాతమ  అంశముగా తెలప రడురనా ద్వ. దీనిి దృషేాంతముగా 

రంగరు ిర్వటము వంటి రంగరు వస్తువులు సి ర్మాయమైన మేరు ప్రి్ తము కనా  ప్రిమాణమున 
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మిిా ల్ చినా వైనను, “సి ర్మాయమగుట” అను ధర్మ ము సమానా మగుట వలన ఆ సి ర్కార్వటము 

వంటి వస్తువులు మేరుప్రి్ తపు అంశ యని చెప్ప వరచ ను.  

2. సి ర్ ాి ర్వటాద్గల ధర్మ ములు సి ర్మాయమైన మేరు ప్రి్ తము ధర్మ ములను కల్ు యుండును 

కనుక వాటిని తదంశముగా చెప్ప నగును.  

3. ఒక విశేషణము, విశేషా మును విడచి వేఱుగా ఎట్లలండలేదో, అనగా “నీలోతప లము”న నీల వర్మాు 

నీలోతప లముతో ఎట్లల అప్ృథిస దధస్తతాిలో నుండుఽ అదే విధముగా జీవాతమ , ప్ర్మాతమ తో 

అప్ృథిస దధ స్తతాిలో నుండుట వలన జీవాతమ  ప్ర్మాతమ  అంశమని చెప్ప గలము.  

ఇట్లల జీవాతమ  ప్ర్మాతమ  అంశమని తెల్యురనా ద్వ. 

250. ఉక ుం నితాో ప్లబ్ధధత్ప్భృతి ప్రమత్య పూరి మేవ హా్ నిషమి్ 

250. ఉక ుం నితాో ప్లబ్ధధత్ప్భృతి ప్రమత్య పూరి మేవ హా్ నిషమి్ 

భూయసాు దృక్ త్ప్సంగః త్ప్కథిత ఇహ్ క్తం భోగసంకీరతా్యద్వః।  

మైవం పూరి ం హి బ్దహ్ా త్ప్సృతిమశమయత్ సాంత్ప్తం 

త్రహ్మ వాద 

వాా జోతిస కాున్ కుదృష్టని్ ప్రిహ్ృతిరితి చ్ సాా త్ 

భవిషా ని యేషు।। 

ప్ర్మత- ప్ర్మతమున ఆతమ ను విభ్యవు అని చెప్పప డు వాద్గలు అనగా శ్వంకరాది్ తుల 

మతమునంద్గ 

నితాో ప్ల బ్ధధత్ప్భృతి- “అహ్మ్” అనగా ఎలలపుప డూ, ఎలెలడలా త్ప్కాశమై యుండుట వలన కలుగు  

అనిషమే్- దోషము  

పూరి్ మేవ ఉక ుమ్- “ జా్ఞ”ధికర్ణమున మొదటన్న చెప్ప రడినద్వ 

భూయేః- పునేః 

ఇహ్- ఈ అంశ్వధికర్ణము నంద్గన 

ాదృక్ భగసంకీర్ ాా ద్వత్ప్సంగేః- భగ సంకరా్ ము యొకా  ఆపాదన యొకా  రూప్మైన దూషణము 

ిమ్ త్ప్కథితేః- ఎంద్గలకు త్ప్కటితమగును. ఇంద్గవలన పునరుి ు దోషము వరచ ను కద్య! అని 

శంించిన 

మైవమ్- ఇట్లల సందేహింరట అయుక ుము. ఏలననగా 
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పూరి్ మ్-  జా్ఞధికర్ణమున  

బ్దహ్ా  త్ప్సృతిమ్- త్ుతిి అనుగుణము కాని సంఖా్య ద్వ దర్శ నముల త్ప్సంగమును  

అశమయత్- ఖండించిరి 

సంత్ప్తమ్- ఈ అధికర్ణమున 

త్రహ్మ వాదవాా జోతిస కాున్- ఉప్నిషత్దప తిపాదా మైన త్రహ్మ వాదమునవలంబ్ధంచి ఆ వాా జముచే 

“మేము వేద్యంతులము” అను గరి్ ము కల్ున 

కుదృషీనే్- త్ుతి విరుదధమైన అభిత్పాయమును చెప్పప డు అది్ తమతసా్తలను  

 అశమయత్- ఖండించిరి. అంద్గవలన ఇచ్ట పునరుి ు దోషము లేద్గ 

ఇతి- ఇట్లల 

ప్రిహ్ృతిశచ - పునరి్ చ్నము అను దోషము యెకా  ప్రిహార్ము  

భవిషా నా యేషు చ్ సా త్- తరువాత వచెచ డు అధికర్ణములంద్గను అని యింరకొన వలెను 

ఇతర్ మతముల ఆతమ ను విభ్యవు అని చెప్పప డు వాద్గలు అనగా శ్వంకరాది్ తుల మతమునంద్గ 

“అహ్మ్” అనగా ఎలలపుప డూ, ఎలెలడలా త్ప్కాశమై యుండును  అని చెపుప ట వలన కలుగు దోషము 

వెనుక “ జా్ఞ”ధికర్ణమున  చెప్ప రడినద్వ. మర్ల ఈ అంశ్వధికర్ణము నంద్గన 

భగ సంకరా్ ము యొకా  ఆపాదనా రూప్మైన దూషణము 

ఎంద్గలకు చేయవలెను. ఇంద్గవలన పునరుి ు దోషము వరచ ను కద్య! అని శంించిన, ఇట్లల 

సందేహించ్నవసర్ము లేద్గ. ఏలననగా 

 జా్ఞధికర్ణమున త్ుతిి అనుగుణము కాని సంఖా్య ద్వ దర్శ నముల త్ప్సంగమును ఖండించిరి. ఈ 

అధికర్ణమున 

ఉప్నిషత్దప తిపాదా మైన త్రహ్మ వాదమునవలంబ్ధంచి ఆ వాా జముచే “మేము వేద్యంతులము” అను 

గరి్ ము కల్ున త్ుతి విరుదధమైన అభిత్పాయమును చెప్పప డు అది్ తమతసా్తలను 

ఖండింరరనాా రు. అంద్గవలన ఇచ్ట పునరుి ు దోషము లేద్గ. 

ఇట్లల పునరి్ చ్నము అను దోషపు ప్రిహార్ము తరువాత వచెచ డు అధికర్ణములంద్గను కూడ 

అని యింరకొనుటకు తగినవియే అగును. 

251. మిథాా జా్యనాద్వ చ్త్కే మరుతి భగణవత్ పణమానసా  జనోు ః 

251. మిథాా జా్యనాద్వ చ్త్కే మరుతి భగణవత్ పణమానసా  జనోు ః 

త్ప్తా క ుత్యు ి వబ్దధ్యత్ భవప్రిహ్రణే సరి తంత్త్యవిగత్య। 
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ుద్యధ తమ జా్యనగరాా ం ప్రభజనభిద్యమంగభేద్యంశచ  వక్షా న్ 

మీమాంసారంభ స్తదధా ది పుషమపి పునః శోధయామాస జీవమ్।। 

మిథాా జా్ఞనాద్వ చ్త్కే- అవిద్యా , కర్మ , వాసనా, రుచి, త్ప్కృతి సంరంధములు అనునవి ప్రివర్ ున 

పందెడు చ్త్కమున 

మరుతి భగణవత్- వాయుచ్త్కమున త్గహ్, నక్షత్ాద్వ జాో తిర్మ ండలములు ఎట్లల  అట్లల  

ఘూర్మాానసా - త్భమించి రటే్లతిరుగెడు 

జంతోేః- సంసరి జీవనము 

త్ప్తా క ుా ు ి వబ్దధ్యత్- సి సి రూప్ము యొకా  యాథాతమ ా ము యొకా  అవగాహ్నకు కార్ణము 

భవప్రిహ్ర్ణ్య- సంసర్మును ప్రిహ్రింరకొనుట గురించి 

సర్ి సి తంత్ావిగీత- సరి్ స్తద్యధ ంతముల యంద్గ సమమ తి యునా నూ 

ుద్యధ తమ జా్ఞన గరాా మ్ ప్ర్భజనభిద్యమ్- ప్ర్మాతమ కు శర్వర్మైనవాడైన తన ఆతోమ పాసనారూప్ము 

నంద్గ కాని, సి తమ శర్వర్కప్ర్మాతోమ పాసనారూప్మునంద్గ గాని, దేహాతిరిక ుమైన ప్రిుదధ 

ఆతమ జా్ఞనము కల్ున ప్ర్మాతమ  భి ురూప్మున కాని, చేసెడు ప్ర్మాతోమ పాసనమునూ 

అంగభేద్యంశచ - అటి ేప్ర్మభి ుి , అంగమైన కర్మ , శమము, దమము మొదలైనవాటిని  

వక్షా న్- మూడవ అధ్యా యము యొకా  మూడు మఱియు నాలువ పాదములంద్గ త్ప్తిపాద్వంర 

ఉదాేశా మున సూత్తకారులు  

మీమాంసర్ంభస్తదధా త్ వపుషం అపిజీవమ్- పూరి్ మీమాంసర్ంభమునన్న కర్మ ను అనుషాఠనము 

చేయు జీవన విషయమున యజా్ఞద్వ కర్మ ల ఫలములను అనుభవింరటకు దేహ్ము కనా  

విలక్షణముగా వేఱైనవాడని జీవాతమ  యొకా  సి రూప్మును నిరూప్ణము చేస్తననూ 

పునేః శోధయామాస- ఈ శ్వర్వర్క శ్వర్తసుమునంద్గనూ మోక్షమును పంద్గటకు అరుహడను 

విషయమును సమరింారటకు పునేఃప్రిశ్రలనము చేస్త, నిశచ యింరరనాా రు. 

అవిద్యా , కర్మ , వాసనా, రుచి, త్ప్కృతి సంరంధములు అనునవి ప్రివర్ ున పందెడు చ్త్కమున 

వాయుచ్త్కమున త్గహ్, నక్షత్ాద్వ జాో తిర్మ ండలములు ఎట్లల  అట్లల  

ఘూర్మాానసా - త్భమించి రటే్లతిరుగెడు సంసరి జీవనము సి సి రూప్ము యొకా  యాథాతమ ా ము 

యొకా  అవగాహ్నకు కార్ణము సంసర్మును ప్రిహ్రింరకొనుట గురించి 
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సరి్ స్తద్యధ ంతముల యంద్గ సమమ తి యునా నూ ప్ర్మాతమ కు శర్వర్మైన తన ఆతోమ పాసనారూప్ము 

నంద్గ కాని, సి తమ శర్వర్కప్ర్మాతోమ పాసనారూప్మునంద్గ గాని, దేహాతిరిక ుమైన ప్రిుదధ 

ఆతమ జా్ఞనము కల్ున ప్ర్మాతమ  భి ురూప్మున కాని, చేసెడు ప్ర్మాతోమ పాసనమునూ 

అటి ేప్ర్మభి ుి , అంగమైన కర్మ , శమము, దమము మొదలైనవాటిని మూడవ అధ్యా యము యొకా  

మూడు మఱియు నాలువ పాదములంద్గ త్ప్తిపాద్వంర ఉదాేశా మున సూత్తకారులు 

పూరి్ మీమాంసర్ంభమునన్న కర్మ ను అనుషాఠనము చేయు జీవన విషయమున యజా్ఞద్వ కర్మ ల 

ఫలములను అనుభవింరటకు దేహ్ము కనా  విలక్షణముగా వేఱైనవాడని జీవాతమ  యొకా  

సి రూప్మును నిరూప్ణము చేస్తయునా నూ,  

ఈ శ్వర్వర్క శ్వర్తసుమునంద్గ కూడ మోక్షమును పంద్గటకు అరుహడను విషయమును సమరింారటకు 

పునేఃప్రిశ్రలనము చేస్త, నిశచ యింరరనాా రు. 

ఇంతటితో అంశ్వధికర్ణము ముగిస్తనద్వ 

252.  క లృపిురిో ా మాద్వకేఽపి త్కమభ్యవి చ్ విభోః త్పాచ్ా తత్యుి రిి శ్చషి్త్ 

252.  క లృపిురిో ా మాద్వకేఽపి త్కమభ్యవి చ్ విభోః త్పాచ్ా తత్యుి రిి శ్చషి్త్ 

జీవసాౌ పాధిక్త త్య త్ప్జనన విలయౌ చిదధన జా్యతృత్యఽసా । 

కరుృతి ం పారతంత్తా ం గుణతను నయతో విశి రూపాంశత్య చే 

తా్య మాి యానోా ఽనా  బ్దధవా ప్నయన వియత్యప ద సాధా్య ని 

సప్ు।। 

ఈ పాదమున త్ప్తిపాద్వంచ్రడిన ఏడు అధికర్ణముల అర్మాును  విభజించి సంత్గహ్ముగా ఈ 

 శోలకమున శ్రమీాన్ దేశ్చకులు కటాక్షింరరనాా రు.  

వా్య మాద్వకేఽపి- ఇతర్ ద్యర్శ నికులు నితా మని చెప్పప డు ఆకాశ్వద్గల 

 క లృపిుేః- సృషియేు “న వియత్” అని ఆర్ంభమగు అధికర్ణమునంద్గనూ,  

త్కమభ్యవిచ్- “ఆకాశ్వద్యి యుేః వాయర్గిా ేః, అగేా రాప్ేః” అని చెప్ప రడిన అనుత్కమాగత ప్ర్ంప్ర్గా 

సృషింేచ్రడిన వస్తువులంద్గనూ  

త్పాచా్ తతెలుి ేః విశ్చషేాత్ విభేః క లృపిుేః- “మునుప్టి తతుి ములను శర్వర్ముగా పంద్వ వాటిచే విశ్చషమేైన 

ప్ర్మాతమ  చేతన్న సృషియేును” అను అర్మాును “తజోఽత  సుథాహాా హ్” అని ఆర్ంభమగు సూత్తము 

వలన రండవ అధికర్ణమున త్ప్తిపాద్వంచియూ 

జీవసా - జీవాతమ  యొకా  



100 
 

త్ప్జనన విలయౌ తు ఔపాధిక్త- ఉతప తిు మఱియు నాశములు దేహ్మను ఉపాధి 

త్ప్యుక ుమైనదనియూ, అతడు నితాు డనియూ “నా మా త్ుతేః” అను సూత్తముతో ఆర్ంభమగు 

మూడవ అధికర్ణమునంద్గనూ, 

అసా  చిదధన జా్ఞతృా- ఈ జీవాతమ  యొకా   జా్ఞన సి రూప్ముతో కూడిన  జా్ఞతృతి ము “ జేాః అత ఏవ” 

అని ఆర్ంభమగు నాలువ అధికర్ణమునంద్గ త్ప్తిపాద్వంచియూ 

కర్ ుృతి మ్- జీవాతమ కు కర్ ుృతి ముండునని “కరాు  శ్వర్తసు ర్ ా వాి త్” అని ఆర్ంభమగు ఐదవ  

అధికర్ణమునంద్గను 

పార్తంత్తా మ్- జీవాతమ  యొకా  కర్ ుృతి ము ప్ర్మా మా ధీనమైనదని “ప్రాతుు తత్రఛ తేః” అను 

సూత్తముతో ఆర్ంభమగు ఆర్వ అధికర్ణమున త్ప్తిపాద్వంచియూ 

గుణతను నయతేః- త్దవా ముతో గుణము ఎట్లల  ఆతమ తో దేహ్ము అట్లల అప్ృథిస దధవిశేషమై  

విశి రూపాంశా చ్- విశి శర్వరుడైన ప్ర్మాతమ కు జీవాతమ  అంశముగా నుండును అని “అంశో 

నానావా ప్దేశ్వత్” అని ఆర్ంభమగు ఏడవ అధికర్ణమున త్ప్తిపాద్వంచియు  

ఇతి- ఇట్లల 

సప్ు- ఏడు విషయములు 

ఆమాా యాఽా ఽనా  బ్దధ వా ప్నయన వియ పా ద సధా్య ని- వేద్యంతవాకా ములంద్గ ఆపాతతేః 

కానప డు విరోధములు ప్రిహ్రించి ఈ “వియ పా దము”న విషయములను శ్రమీాన్ దేశ్చకులు 

స్తద్యధ తసాప్నము కావించిరి. 

ఈ పాదమున త్ప్తిపాద్వంచ్రడిన ఏడు అధికర్ణముల అర్మాును  విభజించి సంత్గహ్ముగా ఈ 

 శోలకమున శ్రమీాన్ దేశ్చకులు కటాక్షింరరనాా రు.  

ఇతర్ ద్యర్శ నికులు నితా మని చెప్పప డు ఆకాశ్వద్గల సృషియేు “న వియత్” అని ఆర్ంభమగు 

అధికర్ణమునంద్గనూ,  

“ఆకాశ్వద్యి యుేః వాయర్గిా ేః, అగేా రాప్ేః” అని చెప్ప రడిన అనుత్కమాగత ప్ర్ంప్ర్గా 

సృషింేచ్రడిన వస్తువులంద్గ  

“మునుప్టి తతుి ములను శర్వర్ముగా పంద్వ వాటిచే విశ్చషమేైన ప్ర్మాతమ  చేతన్న సృషి ే

సంభవింరను” అను అర్మాును “తజోఽత  సుథాహాా హ్” అని ఆర్ంభమగు సూత్తము వలన రండవ 

అధికర్ణమున త్ప్తిపాద్వంచియూ, జీవాతమ  యొకా  

ఉతప తిు మఱియు నాశములు దేహ్మను ఉపాధి త్ప్యుక ుమైనదనియూ, అతడు నితాు డనియూ 

“నా మా త్ుతేః” అను సూత్తముతో ఆర్ంభమగు మూడవ అధికర్ణమునంద్గనూ, 

ఈ జీవాతమ  యొకా  జా్ఞన సి రూప్ముతో కూడిన జా్ఞతృతి మును “ జేాః అత ఏవ” అని ఆర్ంభమగు 

నాలువ అధికర్ణమునంద్గ త్ప్తిపాద్వంచియూ, జీవాతమ కు కర్ ుృతి ముండునని “కరాు  శ్వర్తసు ర్ ా
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వాి త్” అని ఆర్ంభమగు ఐదవ  అధికర్ణమునంద్గనను, జీవాతమ  యొకా  కర్ ుృతి ము 

ప్ర్మా మా ధీనమైనదని “ప్రాతుు తత్రఛ తేః” అను సూత్తముతో ఆర్ంభమగు ఆర్వ అధికర్ణమున 

త్ప్తిపాద్వంచియూ, 

త్దవా ముతో గుణము ఎట్లల  ఆతమ తో దేహ్ము అట్లల అప్ృథ సి దధవిశేషమై యుండి,   విశి శర్వరుడైన 

ప్ర్మాతమ కు జీవాతమ  అంశముగా నుండును అని “అంశో నానావా ప్దేశ్వత్” అని ఆర్ంభమగు ఏడవ 

అధికర్ణమున త్ప్తిపాద్వంచియు,  

ఇట్లల ఏడు విషయముల సంరంధితమైన వేద్యంతవాకా ములంద్గ ఆపాతతేః కానప డు విరోధములు 

ప్రిహ్రించి ఈ “వియ పా దము”న  శ్రమీాన్ వేద్యంతదేశ్చకులు స్తద్యధ ంతసాప్నము కావించిరి. 

ఇంతటితో అధికర్ణసరావళి యంద్గ రండవ అధ్యా యపు మూడవ పాదము ముగిస్తనద్వ. 

రండవ అధ్యా యము నాలేవ పాదము 

253. అక్షాదుా తప తుా నోక్తు  నహి ఫలమధికాశంకనం తి త్తమందమ్ 

253. అక్షాదుా తప తుా నోక్తు  నహి ఫలమధికాశంకనం తి త్తమందమ్ 

తతస ంఖా్య దేః ప్రీక్షాపా్ నుకృత రల్భ్యగనాు చినేుతిచేని । 

ఏత్యషి త్రహ్మ కారా ం క్తమపి కథయత్యం బ్దధనేనారథవత్యు ి త్ 

తత్యస క్షాతస ంగతిః సాా త్ త్ప్థమ చ్రమయోరమ ధా మానాం 

త్ప్సంగాత్।। 

అక్షాదా్గ తప తా ఽక్తు- వెనుక పాదమునుండి తెల్స్తవచిచ న అచిద్వి శేషములైన ఇంత్ద్వయముల 

ఉతప తిుని చెపుప ట యంద్గ 

ఫలం నహి- ఏ త్ప్యజనమునూ కలుగద్గ 

అత్త- ఇంత్ద్వయాద్గల ఉతప తిు విషయమున 

అధికాశంకనం తు మందమ్- ఏద్న అధికమైన అనగా వేఱుగా సందేహించి ద్యనిని 

ప్రిహ్రింరటకు అధికర్ణమును ఆర్ంభించ్వలెనని చెపిప న అట్లల కానప డకుండుట వలన అద్వ 

అయుక ుము.  

తతస ంఖా్య దేేః- ఇంత్ద్వయముల సంఖా్య విచార్మున కూడ 

ప్ర్వక్షాపి- విచార్పూరి్ కముగా ప్ర్వక్షింరట 
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అనుకృత రల్భ్యక్ దంత చింా- కాకదంత ప్ర్వక్ష ఎట్లల విఫలమో తతస దృశమే అగును. అనగా 

విఫలమే అగును 

ఇతి చేత్ న- ఇట్లల సందేహించిన అద్వ అయుక ుము 

ఏతషు- ఇంత్ద్వయాద్వ అచితప ద్యర్మాుల యంద్గ 

ిమపి- ఏద్వయ ఒక వస్తువు 

అత్రహ్మ కారా్ ం కథయామ్- ప్ర్మాతమ  వలన ఉతప నా ము కానిద్వ అని చెపుప  వాద్గల 

బ్దధన్నన- నిరాకర్ణము చేత 

అర్వా ుా ి త్- ఇంత్ద్వయాద్గల ఉతప తిు విచార్ము చేయు ఈ పాదమునకు త్ప్యజనముండుట 

వలన ఈ విచార్మును చేయుట యుక ుమే అగును.  

తత్- ఆ కార్ణము వలన 

త్ప్థమ చ్ర్మయేః- ఈ పాదము యొకా  త్పార్ంభమున త్పాణోతప తుా ధితర్ణము మఱియు ఈ 

పాదమున చివర్గా వరచ  “సంజా్ఞమూరిు  క లృప్ుా ధికర్ణము”అను అధికర్ణమునంద్గనూ  

సక్షాత్- సంగతిేః సా త్- ఆయా తతుి ములను శర్వర్ముగా పంద్వన మఱియూ చ్తురుమ ఖ్యని 

శర్వర్ముగా పంద్వన ప్ర్మాతమ  వలనన్న వీటి సృషి ేఅని త్ప్తిపాద్వంప్రడుట చేత 

సక్షాత్ సంగతిేఃసా త్- న్నరుగా ఈ పాదము యొకా  సంగతియును స్తద్వధంరరనా ద్వ.  

మధా మానామ్- ఈ రండు అధికర్ణముల మధా నునా  అధికర్ణములకైననూ 

త్ప్సంగాత్ సంగతిేః- త్పాసంగికమైన సంగతి యుండినటెలలనద్వ. 

వెనుక పాదమునుండి తెల్స్తవచిచ న అచిది్వ శేషములైన ఇంత్ద్వయముల ఉతప తిుని చెపుప ట 

యంద్గ ఏ త్ప్యజనమునూ కలుగద్గ. ఇంత్ద్వయాద్గల ఉతప తిు విషయమున వేఱుగా సందేహించి 

ద్యనిని ప్రిహ్రింరటకు అధికర్ణమును ఆర్ంభించ్వలెనని చెపిప న అటి ే ఆవశా కత 

కానప డకుండుట వలన అద్వ అయుక ుము. ఇంత్ద్వయముల సంఖా్య విచార్మున కూడ 

విచార్పూరి్ కముగా ప్ర్వక్షింరట కాకదంత ప్ర్వక్ష ఎట్లల విఫలమో తతస దృశమే అగును. అనగా 

విఫలమే అగును. 

ఇట్లల సందేహించిన అద్వ అయుక ుము. ఇంత్ద్వయాద్వ అచితప ద్యర్మాుల యంద్గ ఏద్వయ ఒక వస్తువు 

ప్ర్మాతమ  వలన ఉతప నా ము కానిద్వ అని చెపుప  వాద్గల నిరాకర్ణము చేత ఇంత్ద్వయాద్గల 

ఉతప తిు విచార్ము చేయు ఈ పాదమునకు త్ప్యజనముండుట వలన ఈ విచార్మును చేయుట 

యుక ుమే అగును. ఆ కార్ణము వలన ఈ పాదము యొకా  త్పార్ంభమున 

త్పాణోతప తుా ధితర్ణముననూ మఱియు ఈ పాదమున చివర్గా వరచ  “సంజా్ఞమూరిు 

 క లృప్ుా ధికర్ణము”అను అధికర్ణమునంద్గనూ  
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ఆయా తతుి ములను శర్వర్ముగా పంద్వన మఱియూ చ్తురుమ ఖ్యని శర్వర్ముగా పంద్వన ప్ర్మాతమ  

వలనన్న వీటి సృషి ే అని త్ప్తిపాద్వంప్రడుట చేత న్నరుగా ఈ పాదము యొకా  సంగతియును 

స్తద్వధంరరనా ద్వ.  

ఇట్లల ఈ రండు అధికర్ణముల మధా నునా  అధికర్ణములకు కూడ త్పాసంగికమైన సంగతి 

యుండినటెలలనద్వ. 

254. అషి్వత్త్యధికారా త్ప్థమ ఇహ్ వియన్తి తిరుకే ుంత్ద్వయాామ్ 

254. అషి్వత్త్యధికారా త్ప్థమ ఇహ్ వియని్త తిరుకే ుంత్ద్వయాామ్ 

త్యజోఽరనిో క ున్తతిం త్దఢయతి చ్రమే వా షిభిేదసా సృషి్ట। 

సంఖా్య మానాద్వ చింత్యసి పి తదుప్హితోపాసనాద్యా ః ఫలం సాా త్ 

త్పాాద్వభా ః త్ప్మాత్య ప్ృథగితి విశదీకరుుమపాే ష పాదః।। 

అత్త- ఈ రండవ అధ్యా యపు నాలువ పాదము నంద్గ  

అషే్ట అధికారాేః- ఎనిమిద్వ అధికర్ణములునా వి.  

ఇహ్ త్ప్థమే- వీటి యంద్గ మొదటి అధికర్ణమునంద్గ 

ఇంత్ద్వయాణామ్- సతిుి కాహ్ంకార్ మును ఉపాద్యనముగా కల్ున కరేమ ంత్ద్వయములు, 

 జా్ఞన్నంత్ద్వయములు అను ఇంత్ద్వయముల గూరిచ  

వియనాీ తిేః ఉకాు- వియదధికర్ణమున ఎట్లల ఆకాశము ప్ర్త్రహ్మ  కారా్ మని చెప్ప రడినద్వయ, అదే 

విధముగా ప్ర్మాతమ  నుండియే ఈ ఇంత్ద్వయముల ఉతప తిు కలెునని చెప్ప రడినద్వ. ఇంద్గవలన 

మనస్తస  నితా మని త్ప్తిపాద్వంర వైశేషికులు మొదలైన వారి నిరాకర్ణము జరిగినద్వ.  

చ్ర్మే- చివర్లో “సంజా్ఞమూరిు  క లృప్ుా ధికర్ణమున”  

వా షి ేభేదసా  సృషే్ట-దేవ మనుషాా ద్వ వా షి ేసృషియేొకా  విశేషోతప తిు విషయమున 

తజోరఽా క ు నీతిమ్- తజస్తస , జలము, ప్ృథివి ఇాా ద్గల సృషియేు వాటి పూరి్ తతుి మును 

శర్వర్ముగా పంద్వన ప్ర్మాతమ  నుండియే అగునని చెప్ప రడు విధమున చ్తురుమ ఖ శర్వరుడైన 

ప్ర్మాతమ  వలనన్న అగునని దృఢముగా త్ప్తిపాద్వంచ్రడినద్వ.  

సంఖా్య మానాద్వ చింాసి పి- ఇంత్ద్వయాద్గల సంఖా్య విచార్మున అనగా ఏడు లేద్య ఆరు అథవా 

ప్దకొండు అను విషయమున అట్లల ఇంత్ద్వయముల ప్రిమాణవిషయమున అనగా అవి 

అణుసి రూప్మా అథవా మహ్తి  సి రూప్ము పంద్వనవియా అను విషయమున 

మరియు త్పాణములు ఇంత్ద్వయములే కద్య! అను విషయమున వివేచ్నము చేయుటయంద్గనూ 
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తద్గప్హితోపాసనాద్ా ేః ఫలం సా త్- ఆయా సంఖా , ప్రిమాణము ఇాా ద్గల వాటివలన కూడిన 

ఇంత్ద్వయములే మొదలైనవాటి వలన విశ్చషేుడైన ప్ర్మాతమ  యొకా  ఉపాసనాద్గలే 

త్ప్యజనమగును 

ఏషపాదేః- ఈ నాలువ త్పాణపాదము  

త్ప్మాా- ధర్మ భూత జా్ఞనమునకు ఆత్శయమైన జీవుడు 

త్పాణాద్వభా ేః ప్ృథక్ ఇతి- త్పాణము, ఇంత్ద్వయములు ఇాా ద్గల కనా  అతిరికుుడైనవాడు అని 

విశదీకరుుమపి- సప షమేుగా త్ప్తిపాద్వంరటకును త్ప్వృతుమైనద్వ. 

ఈ రండవ అధ్యా యపు నాలువ పాదము నంద్గ ఎనిమిద్వ అధికర్ణములునా వి.  

వీటి యంద్గ మొదటి అధికర్ణమునంద్గ సతిుి కాహ్ంకార్ మును ఉపాద్యనముగా కల్ున 

కరేమ ంత్ద్వయములు,  జా్ఞన్నంత్ద్వయములు అను ఇంత్ద్వయముల గూరిచ  వియదధికర్ణమున ఎట్లల 

ఆకాశము ప్ర్త్రహ్మ  కారా్ మని చెప్ప రడినద్వయ, అదే విధముగా ప్ర్మాతమ  నుండియే ఈ 

ఇంత్ద్వయముల ఉతప తిు కలెునని చెప్ప రడినద్వ. ఇంద్గవలన మనస్తస  నితా మని త్ప్తిపాద్వంర 

వైశేషికులు మొదలైన వారి నిరాకర్ణము జరిగినద్వ.  

చివర్లో “సంజా్ఞమూరిు  క లృప్ుా ధికర్ణమున”  

వా షి ేభేదసా  సృషే్ట-దేవ మనుషాా ద్వ వా షి ేసృషియేొకా  విశేషోతప తిు విషయమున 

తజస్తస , జలము, ప్ృథివి ఇాా ద్గల సృషియేు వాటి పూరి్ తతుి మును శర్వర్ముగా పంద్వన 

ప్ర్మాతమ  నుండియే అగునని చెప్ప రడు విధమున చ్తురుమ ఖ శర్వరుడైన ప్ర్మాతమ  వలనన్న 

అగునని దృఢముగా త్ప్తిపాద్వంచ్రడినద్వ. ఇంత్ద్వయాద్గల సంఖా్య విచార్మున అనగా ఏడు లేద్య 

ఆరు అథవా ప్దకొండు అను విషయమున అట్లల ఇంత్ద్వయముల ప్రిమాణవిషయమున అనగా అవి 

అణుసి రూప్మా అథవా మహ్తి  సి రూప్ము పంద్వనవియా అను విషయమున 

మరియు త్పాణములు ఇంత్ద్వయములే కద్య! అను విషయమున వివేచ్నము చేయుటయంద్గనూ 

ఆయా సంఖా , ప్రిమాణము ఇాా ద్గల వాటితో కూడిన ఇంత్ద్వయములు మొదలైనవాటిి 

విశ్చషేుడైన ప్ర్మాతమ  యొకా  ఉపాసనాద్గలే త్ప్యజనమగును. ఈ నాలువ త్పాణపాదము 

ధర్మ భూతజా్ఞనమునకు ఆత్శయమైన జీవుడు,  

త్పాణము, ఇంత్ద్వయములు ఇాా ద్గల కనా  అతిరికుుడైనవాడు అని సప షమేుగా 

త్ప్తిపాద్వంరటకును త్ప్వృతుమైనద్వ. 
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।।త్పాణోతప తుా ధికరణము।।2-4-1।। 

।।సూ.।।తథా త్పాాః।।2-4-1।। 

తథా- ఆకాశ్వద్గల వలెన్న 

త్పాణాేః- ఇంత్ద్వయములు 

(ఉతప దా ంత- పుటే్లరనా వి) 

ఇంత్ద్వయములు కూడ ఆకాశ్వద్గల వలెన్న ఉతప నా మగురనా వి.  

।।సూ.।।గౌణా సంభవాతుత్త్యప త్కుఛ త్యశచ ।।2-4-2।। 

అసంభవాత్- (అంతయు నశ్చంచిన పిదప్ అన్నకప్ద్యర్మాులు) ఉండుట అసంభవము కనుక 

తత్ పా క్- సృషిేి  పూరి్ ము 

త్ుతశచ - (ప్ర్మాతమ  యొకా డే యుండెనని) త్ుతి చెపుప ట చేత 

గౌణీ- రహువచ్న త్ుతి గౌణము అనగా అముఖా ము 

(సా త్- అగును) 

।।సూ.।।తతూప రి కత్యి ద్యి చ్ః।।2-4-3।। 

వాచ్ేః- (ప్ర్మాతమ  తప్ప  ఇతర్ వస్తువుల) నామధేయముల 

తత్పప రి్ కాి త్-  కనా  ముంద్గ సృషి ేజరిగినద్వ కనుక 

(త్ప్ళయకాలమున ఇంత్ద్వయములు లేవు) 

ప్ర్మాతమ  తప్ప  ఇతర్ వస్తువుల నామధేయములు తరువాతవి అగుట వలన త్ప్ళయకాలమున 

ఇంత్ద్వయములు లేవు. అనగా త్పాణశరమాు ప్ర్మాతమ  ప్ర్మే అగును. 

వెనుకటి పాదమున త్రహ్మ వా తిరిక ుమైన ఆకాశ్వద్గలనాి యూ త్రహ్మ  కారా్ ములే కనుక అవి 

యనాి యూ సృషింేప్రడురనా వే అని “అసంభవస్తు సతో అనుప్ప్తుేః”(2-3-9) అను సూత్తమున 

నిరాధ రించ్రడినద్వ. దీని వలన జీవాతమ కు కారా్ తి ము స్తదధమైనను, ఆ మా ధికర్ణమున జీవునిి 

ఆకాశ్వద్గల వలె సి రూప్మున మారుప నొంద్గట యను జనమ  కలవాడు కాడని చెప్ప రడినద్వ.  

అటెలలన, ఇంత్ద్వయములు జీవుని వంటి త్రహ్మ  కారా్ ములా, లేక ఆకాశ్వద్గల వంటి (అనగా 

సి రూప్మున మారుప  చెంద్గ ఉతప తిు కల్ున) త్రహ్మ  కారా్ ములా అని సంశయము కలుగ వరచ ను. 

ఈ అధికర్ణమున ఆ సంశయనివృతిు చేయరడురనా ద్వ. 
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పూరి్ ప్క్షము- 

1. వేదవాకా ముల వలన జీవుడు సృషింేప్రడనట్లల తెల్యరడినట్లల ఇంత్ద్వయములు కూడ 

సృషింేప్రడనట్లల తెల్యురనా ద్వ. అనగా “అసద్యి  ఇదమత్గ ఆసీత్.....ఋషయ వావ త అత్గే 

అసద్యసీత్। తద్యహుేః కే త ఋషయ ఇతి। త్పాణా వావ ఋషయేః।(శతప్థ త్బ్దహ్మ ణము 6-1-1)( 

అనగా “ఈ లోకము మొదట అసతుుగన్న (లేనిద్వగన్న) ఉండెను. అపుప డు ఏమి ఉండెను. అని 

(శ్చషుా లు) అడిగిరి. అసతుయిన ఇద్వ ఋషులుగన్న యుండెను. ఆ ఋషులు ఎవరు? త్పాణములే 

ఋషులు. “). ఇచ్చ ట “త్పాణాేః “ అని రహువచ్నత్ప్యగము వలన, ఇంత్ద్వయములు అని 

తెల్యురనా ద్వ. అనగా ఇంత్ద్వయములు కూడ ఉతప తిు లేనివని తెల్యురనా ద్వ.  

అట్లల కాక, ఆకాశ్వద్గల వలె ఇంత్ద్వయములు కూడ ఎకాు వ కాలముండుట వలన ఇట్లల గౌణ 

త్ప్యగముతో నితా మని చెప్ప రడినవియా అనిన, “అసద్యి  ఇదమత్గ ఆసీత్” అని చెప్ప రడుట 

వలన, త్ప్ళయకాలమున సమసుమును నశ్చంచినను, ఇంత్ద్వయములునా ట్లల చెప్ప రడుట వలన, 

అటి ేవివర్ణమునకు అవకాశము లేద్గ. కనుక ఇంత్ద్వయములకు కూడ ఉతప తిు లేద్గ. 

స్తద్యధ ంతము- 

1. “సదేవ స్వమా  ఇదమత్గ ఆసీత్”, (ఛాం. 6-2-1), “ఆామ  వా ఇదమేక ఏవాత్త ఆసీత్”(ఐతరేయ 1-1-

4) మునా గు త్ుతి వాకా ములు ప్ర్మాతమ యే త్ప్ళయానంతర్ము ఉనా ట్లల చెపుప ట వలన, 

ఆకాశ్వద్గల వలెన్న ఇంత్ద్వయములు కూడ ఉతప తిు కల్ునవేనని తెల్యురనా ద్వ.  

2. “ఏతసమ త్ జ్ఞయత త్పాణా మనేః సరేి ంత్ద్వయాణి చ్” (ముం. 2-1-3) అనగా “ప్ర్మాతమ  నుండియే 

త్పాణములు, మనస్తస , సరేి ంత్ద్వయములు సృషింేప్రడినవి” అని చెప్ప రడుట వలన 

ఇంత్ద్వయములు ప్ర్మాతమ చే సృషింేప్రడినట్లల తెల్యురనా ద్వ.  

3. పూరి్ ప్క్షమున ఉద్యహ్రింప్రడిన త్ుతి వాకా మున త్పాణశరమాుతో చెప్ప రడినవానిి 

సరి్ జతాి ము కూడ చెప్ప రడి యుండుట వలన, అచేతనములైన ఇంత్ద్వయములకు 

సరి్ జతాి ము కుదర్ద్గ కనుక, అచ్చ ట త్పాణశరవాారా డు ప్ర్మాతమ యేనని తెల్యవలెను.  

4. సమసు లోకమును నశ్చంచిన పిదప్, ఇంత్ద్వయములు అని అన్నకప్ద్యర్మాులుండుటకు సధా ము 

కాద్గ. ఏలనన త్ుతి వాకా ములు “సదేవ”, “ఏకమేవ” అని ప్ర్మాతమ  ఒకా డే సృషిేి  పూరి్ మునా ట్లల 

తెలుపురనా వి. 

5. ప్ర్మాతమ  తప్ప  ఇతర్ప్ద్యర్మాులను చెప్పప డు నామధేయములనిా యూ, ఆకాశ్వద్గల 

సృషేా నంతర్మే కలుుట వలన వెనుక త్ుతిలో “త్పాణాేః” అను శరమాుచే చెప్ప రడునద్వ కూడ 

ప్ర్మాతమ యే కావలెను తప్ప  ఇంత్ద్వయములు కావు. 

255. అత్గే సత్యు మృష్టాం త్ుతిరభిదధతి త్పాణత్యం వక్త ు త్యష్మ్ 

255. అత్గే సత్యు మృష్టాం త్ుతిరభిదధతి త్పాణత్యం వక్త ు త్యష్మ్ 

నాత్త త్రహ్మమ వ వాచ్ా ం రహువచ్నహ్త్యః త్యన నిత్యా క్షస్తద్వధః। 
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మైవం తతస ృషిది్యరాయ ా త్ రహువచ్నమిదం పాశనిత్యా వ నేయమ్ 

త్పాణరితా్యి  ప్రాతమ నా పి హి స్తఘటిత్య తనిి రుకాు ా ద్వ సామాా త్।। 

అత్గే- సృషికేాలమునకు ముంద్గ 

త్ుతిేః- “అసద్యి  ఇదమత్గ ఆసీత్...త్పాణావావ ఋషయేః” అను శతప్థ త్ుతియంద్గ “ఋషీణామ్” 

అను ఋషి ప్దముచే బ్దధుా డైనవాడు 

త్పాణాం వి ు- “త్పాణావావ ఋషయేః” అని త్పాణశరవాాచా్ మని చెప్ప రడినద్వ.  

అత్త- ఈ త్ప్కర్ణమున  

వాచ్ా మ్- ఋషి, త్పాణము అను శరమాులచే చెప్ప రడిన విషయము 

త్రహ్మ ్వ- ప్ర్త్రహ్మ మగుటకు తగినద్వ కాద్గ. ఏలననగా 

రహువచ్న హ్తేః- “త్పాణాేః ఋషయేః” అను రహువచ్న త్ప్యగమునకు విరోధమగును. త్రహ్మ ము 

ఒకా ట్ల, అన్నకము కాద్గ, కనుక 

తన- త్పాణము, ఋషి అను శరమాులచే చెప్ప రడు ఇంత్ద్వయములు సృషి ేకాలమునకు ముంద్గ 

నుండియూ యునా వి అనుట చేత 

నిాా క్షస్తద్వధేః- ఇంత్ద్వయములకు నితా తి ము స్తద్వధంరను. ఇట్లల శంించిన  

మైవమ్- అద్వ అయుక ుము 

ఏలననగా 

తతస ృషిదే్యరాయ ా త్- “ఏతసమ జ్ఞజయత త్పాణ-మనసస రేి ంత్ద్వయాణి చ్” మొదలైన త్ుతి వాకా ముల 

వలన ఇంత్ద్వయములు ప్ర్త్రహ్మ ముచే సృజింప్రడునని నిసస ంశయముగా నిరూపించ్రడుట 

వలన ఇంత్ద్వయములు నితా ములనుట అయుక ుము. అటెలలన రహువచ్నత్ప్యగమునకు 

కార్ణమేమి అనిన 

ఇదం రహువచ్నమ్- “త్పాణాేః ఋషయేః” అని చెప్ప రడిన రహువచ్నము 

పాశనిాా  ఏవన్నయమ్- పూరి్ మీమాంసలో “పాశ్వధికర్ణము” ర్వతిలో లక్షణార్మాున 

నిరి్ హించ్వలయును. “అద్వతిేః పాశ్వనుమ ంచ్తు” అను వాకా మున పాశప్దము రహువచ్నమున 

చెప్ప రడుట ఔప్చారికము. ఏలననగా, అచ్చ ట పాశము ఒకా ట్ల అనునద్వ త్పామాణికముగా తెల్స్తన 

విషయము. కాని, ఔప్చారికముగా “పాశ్వన్” అను త్ప్యగము త్ుతి యంద్గ గలద్గ. అట్లల ఇచ్చ ట 

కూడ రహువచ్నము యొకా  త్ప్యగము గౌణము అని భావము 

త్పాణరిషతి మ్- త్పాణతి ము మఱియు ఋషితి ము అను ఇవి రండునూ  
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తనాి రుకాుా ద్వ సమాా త్- “సర్ి త్పాణి త్పాణన హేతుతి ము” మరియు “ జా్ఞనవృదధతి ము” అను 

అవయవార్నాిరి్ చ్నము వలన ప్ర్మాతమ కు న్నరుగా అని యింరట వలన  

ప్ర్మాతమ నా పి- ప్ర్మాతమ  విషయమునంద్గను సహ్ 

స్తఘటిత- బ్దగుగా సంగతమగురనా ద్వ. 

ఈ శోలకమున, ఇంత్ద్వయములు కూడ ప్ర్మాతమ చే సృజింప్రడినవేనని నిషా రి షంచ్రడురనా ద్వ.  

అటెలలన, సృషికేాలమునకు ముంద్గ “అసద్యి  ఇదమత్గ ఆసీత్...త్పాణావావ ఋషయేః” అను శతప్థ 

త్ుతియంద్గ “ఋషీణామ్” అను ఋషి ప్దముచే బ్దధుా డైనద్వ 

“త్పాణావావ ఋషయేః” అని త్పాణశరవాాచా్ మని చెప్ప రడినద్వ. అనగా ఇట్లల త్పాణశరవాాచా్ మైన 

ఇంత్ద్వయములు సృషిేి  ముంద్గ ఉనా వని చెప్ప రడుట చేత, ఇంత్ద్వయములు నితా ములనియూ, 

ఉతప తిు లేనివనియూ తెల్యురనా ద్వ.  

అట్లలకాక, ఇచ్చ ట త్పాణశరమాుచే చెప్ప రడినద్వ ప్ర్మాతమ యా యని సందేహింరటకు కూడ,  

ఇట్లల, ఋషి, త్పాణము అను శరమాు “త్పాణాేః ఋషయేః” అను రహువచ్న త్ప్యగమునకు 

విరోధమగును. ప్ర్త్రహ్మ ము ఒకా ట్ల, అన్నకము కాద్గ, కనుక “ఇచ్చ ట త్పాణము, ఋషి అను 

శరమాులచే చెప్ప రడునద్వ ప్ర్త్రహ్మ ము కాన్నర్ద్గ.” ఇట్లల శంించిన అద్వ అయుక ుము. 

ఏలననగా 

“ఏతసమ జ్ఞజయత త్పాణ-మనసస రేి ంత్ద్వయాణి చ్” మొదలైన త్ుతి వాకా ముల వలన 

ఇంత్ద్వయములు ప్ర్త్రహ్మ ముచే సృజింప్రడునని నిసస ంశయముగా నిరూపించ్రడి యునా ద్వ. 

కనుక, ఇంత్ద్వయములు నితా ములనుట అయుక ుము. అటెలలన రహువచ్నత్ప్యగమునకు 

కార్ణమేమి అనిన “త్పాణాేః ఋషయేః” అని చెప్ప రడిన రహువచ్నము పూరి్ మీమాంసలో 

“పాశ్వధికర్ణము” ర్వతిలో లక్షణార్మాున నిరి్ హించ్వలయును. “అద్వతిేః పాశ్వనుమ ంచ్తు” అను 

వాకా మున పాశప్దము రహువచ్నమున చెప్ప రడుట ఔప్చారికము. ఏలననగా, అచ్చ ట పాశము 

ఒకా ట్ల అనునద్వ త్పామాణికముగా తెల్స్తన విషయము. కాని, ఔప్చారికముగా “పాశ్వన్” అను 

త్ప్యగము త్ుతి యంద్గ గలద్గ. అట్లల ఇచ్చ ట కూడ రహువచ్నము యొకా  త్ప్యగము గౌణము 

అని భావము. త్పాణతి ము మఱియు ఋషితి ము అను ఇవి రండునూ  

“సర్ి త్పాణి త్పాణన హేతుతి ము” మరియు “ జా్ఞనవృదధతి ము” అను అవయవార్నాిరి్ చ్నముచే 

ప్ర్మాతమ కు న్నరుగా అని యింరట వలన ప్ర్మాతమ  విషయమునంద్గ బ్దగుగా 

సంగతమగురనా ద్వ. కనుక, ఇంత్ద్వయములకు ఉతప తిు యునా ట్లల ఈ శోలకమున 

సధించ్రడురనా ద్వ. 

ఇంతటితో “త్పాణోతప తుా ధికర్ణము” ముగిస్తనద్వ. 
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।।సప్ుగతా ధికరణము।।2-4-2।। 

।।సూ.।।సప్ుగత్యరిి శేషితతి్య చ్చ ।।2-4-4।। 

సప్ు- ఇంత్ద్వయములు ఏడు 

గతేః- (జీవునితో కూడ ) గమనము ఏడింటిి మాత్తమే త్ుతి యంద్గ వినరడుటచే 

విశేషితాి చ్చ - వాటిి మాత్తమే విశేష నిరేశాముండుట వలన 

ఇద్వ పూరి్ ప్క్షసూత్తము.  

జనన, మర్ణ సమయములంద్గ జీవుని వెంరడించి లోకాంతర్గమనము త్ుతులయంద్గ ఏడు 

ఇంత్ద్వయములకే చెప్ప రడి యుండుట చేత, చ్క్షురాద్వ ఇంత్ద్వయములు ఏడింటితో మాత్తమే 

జీవుని గమనము విశేషింప్రడుట చేత ఇంత్ద్వయములు ఏడే అని తెల్యురనా ద్వ.  

।।సూ.।।హ్సాు దయస్తు స్తథత్యఽతో న్వమ్।।2-4-5।। 

తు- పూరి్ ప్క్షమయుక ుము.  

హ్సుదయేః- హ్సుద్గలు 

 స్తతా- జీవుని విషయమై భగోప్కర్ణములుగ నుండగా  

అతేః- ఇంద్గ వలన 

ఏవమ్- ఇంత్ద్వయములు ఏడే నని  

న-తలప్రాద్గ. 

జీవునిి భగోప్కర్ణములగుటచే హ్సుద్గలును (కరేమ ంత్ద్వయములును) జీవునిి ఇంత్ద్వయములుగ 

నగును, కావున ఏడే ఇంత్ద్వయములని తలప్రాద్గ. 

వెనుక అధికర్ణములో ఇంత్ద్వయముల ఉతప తిు నిషా రి షంచిన పిదప్, ఈ అధికర్ణమున 

ఇంత్ద్వయముల సంఖా  నిరేశా్చంచ్రడురనా ద్వ.  

పూరి్ ప్క్షము-  

1. “సప్ు ఇమే లోకాయేషు చ్ర్నిు త్పాణా గుహాశయాేః నిహిాేః సప్ు సప్ు”(ము. 2-1-8) అనగా “ఈ ఏడు 

లోకములను సంచ్రింర ఏడు ఇంత్ద్వయములు....” అని ఇంత్ద్వయములు ఏడు అని త్ుతి యంద్గ 

చెప్ప రడురనా ద్వ. కఠోప్నిషత్ యంద్గ కూడ “యథా ప్ంచావతిషఠన్ను  జా్ఞనాని మనస సహ్। 

బుద్వధశచ  ..” అని ప్ంచ్  జా్ఞన్నంత్ద్వయములును, మనస్తస , బుద్వధ కలుపుకొని మొతుము ఏడు 

ఇంత్ద్వయములుగన్న చెప్ప రడినద్వ. వాక్, పాణి, పాదము, పాయువు, ఉప్స ా అనరడు 
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కరేమ ంత్ద్వయములు ఆతమ తో బ్దట్ల జనన, మర్ణముల అనంతర్ము త్ప్యాణింరనట్లల త్ుతుల 

యంద్గ చెప్ప రడక పోవుట వలన వాటిని ఇంత్ద్వయములుగా ప్రిగణించ్నవసర్ము లేద్గ. 

స్తద్యధ ంతము- జీవుడు శర్వర్మంద్గనా పుడు వాగాద్వ కరేమ ంత్ద్వయములు కూడ జీవునిి 

ఉప్కరింరరనా వి. అట్లల కాక, కరేమ ంత్ద్వయములను ప్రిగణనలోనిి తీస్తకొనకునా చో, 5 

 జా్ఞన్నంత్ద్వయములును, మనస్తస ను కల్పి మొతుము ఆరు ఇంత్ద్వయములే అగును. మనస్థస  బుద్వధ, 

అహ్ంకార్ము అని వా వహ్రింప్రడుట వలన అవి వేరుగా ఇంత్ద్వయములని ప్రిగణించ్రాద్గ. 

కనుక, “దశమే పురుష్ట త్పాణాేః ఆామ  ఏకాదశేః”(రృ. 5-9-4) (10 ఇంత్ద్వయములు, 11వ 

ఇంత్ద్వయముగా మనస్తస  మొతుము 11 ఇంత్ద్వయములు) అనియూ “ఇంత్ద్వయాణి దశైకం చ్”(భ.గీ. 

13-5)(11 ఇంత్ద్వయములు ), అని 11 ఇంత్ద్వయములేనని త్ుతుల యంద్గను, సమ ృతుల యంద్గను 

నిషా రి షంచ్రడురనా ద్వ. యధ్యర్మాుగా కరేమ ంత్ద్వయములు కూడ జా్ఞన్నంత్ద్వయములతో 

సృషికేాలమున సృషింేప్రడి, మహాత్ప్ళయకాలము వర్కూ జీవాతమ తో కలస్త యుండి, 

త్ప్యాణింరననియే త్ుతి త్పోక ుము. కఠోప్నిషత్ లో “యద్య ప్ంచూప్తిషఠంత  జా్ఞనాని” అని 5 

 జా్ఞన్నంత్ద్వయములను మాత్తమే చెపుప టకు కార్ణము వాటి త్పాధ్యనా తకు తెలుపుటకు మాత్తమే కాని, 

కరేమ ంత్ద్వయములు ఇంత్ద్వయములు కావు అని నిరాధరింరటకు కాద్గ.  

కనుక, ఇంత్ద్వయములు 11 అనియే తెల్యురనా ద్వ. 

256. సప్ుత్పాాశచ రన్తుత్యా ద్వతమభిహిత్యస్థు విశ్చషా్ పి యోగే 

256. సప్ుత్పాాశచ రన్తుత్యా ద్వతమభిహిత్యస్థు విశ్చష్ా పి యోగే 

తసామ త్ సపేుంత్ద్వయాణీతా సదధికవచోదృషితిోత్త్యనా  ప్రాా త్। 

లక్ష్మమ ష్ం సాతిి కాహ్ంకరణప్రిణతి త్దవా త్య చావిశ్చషి్ 

భేదేనోక్త ుః త్ప్ధ్యనే మనస్త ఫలవతీ కరమ బ్దధద్దనాియేభా ః।। 

ఇంత్ద్వయములు ఉతప నా మగుటచేత, వాటిి కారా్ తి ము, వెనుక అధికర్ణమున 

నిశచ యించ్రడినద్వ. ఈ అధికర్ణమున వాటి సంఖా  తెల్య(జేయరడురనా ద్వ.  

త్పాణాేః- “త్పాణ” అను శరమాు చేత చెప్ప రడు ఇంత్ద్వయములు 

సప్ు చ్ర్ంతి ఇతి- ఏడు సంఖా  కలవి అనియు, జీవునితో సంచ్రింరననియూ “సప్ు ఇమే లోకాేః 

యేషు చ్ర్ంతి త్పాణాేః గుహాశయా నిహిాేః స ప్ు సప్ు” అను త్ుతి వాకా మున చెప్ప రడినద్వ.  

త- ఆ ఏడు ఇంత్ద్వయములును 

యగే- చితువృతిుని నిరోధింర, మఱియు సమాధిని త్ప్తిపాద్వంర త్ుతి వాకా మున “యద్య 

ప్ంచావతిషఠంత  జా్ఞనాని మనస సహ్। బుద్వధశచ  నవిచేష్టతే ామాహుేః ప్ర్మాంగతిమ్।।” అనగా 

త్శోత్త, తి క్, చ్క్షుస్, జిహిా , త్ఘాణ, బుద్వధ, మనస్తస  అని 
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విశ్చషాా పి అపిహిాేః- విశేష రూప్మున సప షమేుగా తెల్య(జేయరడినవి.  

తసమ త్- ఇట్లల జీవఽప్కర్ణములైన ఇంత్ద్వయములు ఏడు అనునద్వ సప షమేుగా తెల్యవరచ ట 

చేత  

ఇంత్ద్వయాణి సప్ు ఏవ- ఇంత్ద్వయములు ఏడే, అంత కనా  ఎకాు వ కావు 

ఇతి అసత్- అని ఇట్లల శంింరట అయుక ుము 

అత్త- ఈ ఇంత్ద్వయముల గూరిచ  

అధిక వచోదృషితేేః- ఏడు ఇంత్ద్వయముల కనా  అధికమైన సంఖా ను చెపుప ట కానప డుట వలన 

అనగా “దశమే పురుష్ట త్పాణా ఆత్యమ కాదశేః” , “ఇంత్ద్వయాణి దశైకంచ్” ఇాా ద్వ త్ప్మాణములు 

కానప డుట వలననూ  

అనా ప్రాా త్- సప్ుతి  వచ్నము భినాా ర్మాును చెప్పప డు ాతప రా్ మును అనగా “సప్ులోకముల 

యంద్గ సంచ్రింరట” అని త్ప్యుక ుమైనంద్గవలననూ,  

(ఇంత్ద్వయములు ఏడే అను అభిత్పాయము అయుక ుము).  

ఏషామ్ లక్షమ - ఈ ఇంత్ద్వయముల అసధ్యర్ణ ధర్మ మైన సతిి కాహ్ంకార్ము నుండి ప్రిణమించిన 

త్దవా తి ము 

అవిశ్చష-ే సమానమే అయినద్వ. అనగా ఇవి యనిా యూ సతిి కాహ్ంకార్ము నుండి 

ఉతప నా మగుటకు తగినవి అనుటకు సమానమే అయినవి.  

త్ప్ధ్యన్న మనస్త- వీటికనిా ంటిినీ, ముఖా మైన అంతేఃకర్ణము అథవా మనస్తస  విషయమున  

కర్మ  బ్దధేంత్ద్వయేభా ేః- భేదేన ఉి ుేః- వాకాు  మొదలైన కరేమ ంత్ద్వయముల కనా  త్శోత్తము మొదలైన 

 జా్ఞన్నంత్ద్వయములు భినా మై  గొప్ప వని త్ప్తిపాద్వంరట 

ఫలవతీ- ద్యని త్పాధ్యనా మును తెలుప ట యంద్గ సఫలమైనద్వ. 

ఇంత్ద్వయములు ఉతప నా మగుటచేత, వాటిి కారా్ తి ము, వెనుక అధికర్ణమున 

నిశచ యించ్రడినద్వ. ఈ అధికర్ణమున వాటి సంఖా  తెల్య(జేయరడురనా ద్వ.  

“త్పాణ” అను శరమాు చేత చెప్ప రడు ఇంత్ద్వయములు 

ఏడు సంఖా  కలవి అనియు, జీవునితో సంచ్రింరననియూ “సప్ు ఇమే లోకాేః యేషు చ్ర్ంతి త్పాణాేః 

గుహాశయా నిహిాేః సప్ు సప్ు” అను త్ుతి వాకా మున చెప్ప రడినద్వ. ఆ ఏడు ఇంత్ద్వయములును 

చితువృతిుని నిరోధింర, మఱియు సమాధిని త్ప్తిపాద్వంర త్ుతి వాకా మున “యద్య 

ప్ంచావతిషఠంత  జా్ఞనాని మనస సహ్। బుద్వధశచ  నవిచేష్టతే ామాహుేః ప్ర్మాంగతిమ్।।” అనగా 

“త్శోత్త, తి క్, చ్క్షుస్, జిహాి , త్ఘాణ, బుద్వధ, మనస్తస  అని విశేష రూప్మున సప షమేుగా 

తెల్య(జేయరడినవి. ఇట్లల జీవఽప్కర్ణములైన ఇంత్ద్వయములు ఏడు అనునద్వ సప షమేుగా 
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తెల్యవరచ ట చేత ఇంత్ద్వయములు ఏడే, అంత కనా  ఎకాు వ కావు” అని ఇట్లల శంింరట 

అయుక ుము. (ఇంతవర్కూ పూరి్ ప్క్షము చెప్ప రడినద్వ). 

ఈ ఇంత్ద్వయముల గూరిచ  ఏడు ఇంత్ద్వయముల కనా  అధికమైన సంఖా ను త్ుతుల యంద్గ 

చెపుప ట కానప డుట వలన, అనగా “దశమే పురుష్ట త్పాణా ఆత్యమ కాదశేః” , “ఇంత్ద్వయాణి దశైకంచ్” 

ఇాా ద్వ త్ప్మాణములు కానప డుట వలననూ, సప్ుతి  వచ్నము భినాా ర్మాును చెప్పప డు 

ాతప రా్ మును అనగా “సప్ులోకముల యంద్గ సంచ్రింరట” అని త్ప్యుక ుమైనంద్గవలననూ, 

(ఇంత్ద్వయములు ఏడే అను అభిత్పాయము అయుక ుము).  

ఈ ఇంత్ద్వయముల అసధ్యర్ణ ధర్మ మైన సతిి కాహ్ంకార్ము నుండి ప్రిణమింరట 

 జా్ఞన్నంత్ద్వయములకు, కరేమ ంత్ద్వయములకు కూడ సమానమే అయినద్వ. అనగా ఇవి యనాి యూ 

సతిి కాహ్ంకార్ము నుండి ఉతప నా మైనవి. వీటికనిా ంటిినీ, ముఖా మైన అంతేఃకర్ణము అథవా 

మనస్తస  విషయము చెపిప నపుప డు, వాకాు  మొదలైన కరేమ ంత్ద్వయముల కనా  త్శోత్తము మొదలైన 

 జా్ఞన్నంత్ద్వయములు భినా మై  గొప్ప వని త్ప్తిపాద్వంరట ద్యని త్పాధ్యనా మును తెలుప టకు మాత్తమే 

తప్ప , కరేమ ంత్ద్వయములు ఇంత్ద్వయములు కావని త్ప్తిపాద్వంరటకు కాద్గ. కనుక, ఇంత్ద్వయములు 

అనగా 5  జా్ఞన్నంత్ద్వయములు, 5 కరేమ ంత్ద్వయములు, 1 మనస్తస  మొతుము 11 ఇంత్ద్వయములేనని 

తెల్యురనా ద్వ. 

257. దేహ్వాా పేకమక్షం కతిచ్దకథయన్ భాగతో భిని కృతా మ్ 

257. దేహ్వాా పేకమక్షం కతిచ్దకథయన్ భాగతో భిని కృతా మ్ 

కేచితా రేమ ంత్ద్వయాణి త్ుతిప్థవిముఖ్యసుతా జః క్షుత్దతవా ః। 

క్షేత్తజసాాా హురేకే సహ్ కరణగణం బుదధా హ్ంకారచిత్ుః 

అనాే  తం చితువరజం నిజగదురితి త్యనరథతోత్త వా్య ద్యసః।। 

కతిచిత్- కొందరు ద్యర్శ నికులు  

దేహ్వాా పి- దేహ్మునందంతను సమత్గముగా వాా పించి యునా నూ 

భాగతేః భినా కృతా మ్- త్శోత్తము మొదలైన సానముల భేదము వలన భినా  భినా మైన 

కారా్ ములను చేయునని 

అకథయన్- త్ప్తిపాద్వంచిరి 

త్ుతిప్థ విముఖ్యేః- వేదమును అవలంబ్ధంచ్ని 

కేచిత్- వైశేషికాద్గలు 

క్షుత్దతర్వా ేః- అలప మైన వాా పిు శూనా మైన తరాా భాసముల చేత 
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కరేమ ంత్ద్వయాణి- వాకాు  మొదలైన ఐద్గ కరేమ ంత్ద్వయములను నిరాకరించిరి. 

ఏకే- కొందరు పౌరాణికులు  

క్షేత్తజసాా - జీవాతమ  యొకా  

కర్ణగణమ్- ఉప్కర్ణభూతమైన ఇంత్ద్వయవర్ుమును 

బుదధా హ్ంకార్ చితెలుేః సహ్- బుద్వధ, చితుము, అహ్ంకార్ము- వీటిని చేరిచ  మొతుము 14 ఉనా ట్లల  

ఆహుేః- చెప్పప దరు 

అన్నా - మరి కొందరు అనగా సంఖ్యా లు 

తమ్- ఆ ఇంత్ద్వయస్వుమమును 

చితువర్ జంనిజగద్గేః- చితుమును వదల్ మనస్తస , బుద్వధ, అహ్ంకార్ము, ఐద్గ కరేమ ంత్ద్వయములు, 

ఐద్గ జా్ఞన్నంత్ద్వయములు మొతుము 13 అని త్ప్తిపాద్వంచిరి.  

ాన్- ఈ విధమున త్ుతి విరుదధముగా త్ప్తిపాద్వంర వారినందర్నూ 

అత్త- ఈ అధికర్ణమున 

అర్తాేః- ఇంత్ద్వయములు 11 అని త ుా ి ర్మాును తెల్య(జేయు మూలకముగా  

వుా ద్యసేః- ద్యనికనా  తకాు వగా అయిననూ, అధికముగా అయిననూ ఇంత్ద్వయ సంఖా ను చెప్పప డు 

వారు ఈ అధికర్ణమున నిర్స్తంప్రడురనాా రు. 

వివిధ ద్యర్శ నికులు ఈ ఇంత్ద్వయముల సంఖా  గూరిచ యు, వాా పిు గూరిచ యు తమ తమ 

దర్శ నములలో వేఱ్వి ఱు అభిత్పాయములను త్ప్తిపాద్వంచి యునాా రు. కాని అటి ే

త్ప్తిపాదనములు త్ుతి విరుదధములు కావున, ఆదర్ణీయములు కావని ఈ శోలకమున శ్రమీాన్ 

దేశ్చకులు నిషా రి షంరరనాా రు.  

కొందరు ద్యర్శ నికులు దేహ్మునందంతను ఇంత్ద్వయములు సమత్గముగా వాా పించి యునా నూ 

త్శోత్తము మొదలైన సానముల భేదము వలన భినా  భినా మైన కారా్ ములను చేయునని 

త్ప్తిపాద్వంచిరి.  

వేదమును అవలంబ్ధంచ్ని వైశేషికాద్గలు ఇంత్ద్వయములకు అలప మైన వాా పిుని తమ  

తరాా భాసముల చేత త్ప్తిపాద్వంచి, వాగాద్వ కరేమ ంత్ద్వయములను ఐద్వంటిని ఇంత్ద్వయములుగా 

నంగీకరింరటకు నిరాకరించిరి. 

కొందరు పౌరాణికులు జీవాతమ  యొకా  ఉప్కర్ణభూతమైన ఇంత్ద్వయవర్ుమును బుద్వధ, చితుము, 

అహ్ంకార్ము- వీటిని చేరిచ  మొతుము 14 ఉనా ట్లల చెప్పప దరు. మరి కొందరు అనగా సంఖా్య లు ఆ 

ఇంత్ద్వయస్వుమమును చితుమును వదల్ మనస్తస , బుద్వధ, అహ్ంకార్ము, ఐద్గ కరేమ ంత్ద్వయములు, 

ఐద్గ జా్ఞన్నంత్ద్వయములు మొతుము 13 అని త్ప్తిపాద్వంచెదరు.  
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ఈ విధమున త్ుతి విరుదధముగా త్ప్తిపాద్వంర వారినందర్నూ ఈ అధికర్ణమున 

ఇంత్ద్వయములు 11 అని త ుా ి ర్మాును తెల్య(జేయు మూలకముగా ద్యనికనా  తకాు వగను, 

అధికముగను ఇంత్ద్వయముల సంఖా ను చెప్పప డు వారు అందరును ఈ అధికర్ణమున 

నిర్స్తంప్రడురనాా రు. 

ఇంతటితో సప్ుగతా ధికర్ణము ముగిస్తనద్వ 

।।త్పాాణుతి్య ధికరణము।।2-4-3।। 

।।సూ.।।అణవశచ ।।2-4-6।। 

అణవేః చ్- (ఇంత్ద్వయములు) కూడ అణుప్రిమాణము గలవి 

ఇంత్ద్వయములు కూడ అణుప్రిమాణము గలవి.  

।।సూ.।। త్శేషశిచ ।।2-4-7।। 

త్శేషఠేః చ్- ముఖా త్పాణము కూడ ఉతప తిు కలద్వయే అగును.  

ముఖా త్పాణము కూడ ఉతప తిు కలద్వయే అగును 

వెనుక అధికర్ణమున సత్ప్మాణముగా ఇంత్ద్వయముల సంఖా ను నిర్యాింరట జరిగినద్వ. ఈ 

అధికర్ణమున వీటి ప్రిమాణము నిర్యాించ్రడురనా ద్వ.  

పూరి్ ప్క్షము- “ఏత సర్ి  ఏవ సమాేః సరేి ఽనంాేః” (రృ. 3-5-13) అనగా “ఈ 

ఇంత్ద్వయములనిా యూ సమ ప్రిమాణములుగను, అనంతమైనవిగను యునా వి.” అను త్ుతి 

వాకా మున ఇంత్ద్వయములు విభ్యప్రిమాణము కలవిగా చెప్ప రడినద్వ. అంద్గవలన, ఇవి 

అనంతములని అని విభ్యవులని సప షమేగురనా ద్వ.  

2. ముఖా త్పాణము కూడ ఇంత్ద్వయములైన త్పాణములకు చెంద్వనవే యని “అనాదవాతం 

సి ధయతదేకం తసమ ద్యధ నా న్ న ప్ర్ేః ించినాస”(ఋక్. అషకేము 8-7-17) అనగా “త్ప్ళయ 

కాలమున వాయువు లేనిద్ తన శి ు కలద్వ అయిన ముఖా త్పాణము అనునద్వ ఊపిరిగా నునా ద్వ. 

ద్యని కనా  వేర్వనద్వ లేద్గ. “అని మహా త్ప్ళయ కాలమున ఆసనము, త్పాణనము అనరడు తన 

కారా్ మైన ఉచాఛ ి స, నిశ్వశ ి సములను చేయునద్వగ ఋగిే దములో చెప్ప రడుట చేత కూడ 

ఇంత్ద్వయములకు ఉతప తిు లేనట్లల సప షమేగురనా ద్వ.  

అయినచో “ఏతసమ త్ జ్ఞయత త్పాణేః” (ముం. 2-1-3) అను త్ుతిలో ద్యనిి ఉతప తిు చెప్ప రడు 

రనా ద్వ కద్య యనిన, జీవునిి చెప్ప రడు ఉతప తిు వలెన్న ఇచ్చ ట కూడా చెప్ప రడిన ఉతప తిు 

గౌణమనియే చెపుప కొనవలెను. కనుక ముఖా త్పాణమునకు ఉతప తిు లేద్గ. 

స్తద్యధ ంతము-  
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1. త్పాణమనుత్ాా ంతమంతమ్ సరేి  త్పాణాేః అనుత్ాా ంతమంతి”(రృ. 6-4-2) “రయటకు 

వెళిు పోవు జీవునితో బ్దట్ల సమసు త్పాణములు, ఇంత్ద్వయములు కూడ రయటకు వెళ్ళు రనా వి” 

అని ఈ ఇంత్ద్వయములకు “గతి” (రయటకు వెళ్ళు ట) చెప్ప రడి యుండుట వలన ఇవి విభ్యవై 

యుండుట కుదర్దనియూ, అలప ప్రిమాణము కల్ునవనియూ త్గహించ్వలెను. ఇవి రయటకు 

వెళ్ళు నపుడు దగ ురునా వారి కంటిి కనరడక పోవుటచే ఇవి సూక్షమ ములైన అణు ప్రిమాణము 

కల్ునవిగా సప షమేగురనా ద్వ. “సరేి ఽనంాేః”(రృ. 3-5-13) అని వీటిని అనంతములని 

చెపిప నపుప డు, “అథ య హ్మాన్ అనంానుపాస్థు”(రృ. 3-5-13) అనగా “ఎవడు ఈ 

ఇంత్ద్వయములను అనంతములని ఉపాస్తంరరనాా డో” అని వీటిని అనంతములుగా 

ఉపాస్తంచ్వలెనని మాత్తమే చెపిప యుండుట చేత ఉపాస్తంప్రడు వాటి కారా్ ములను అవి 

లెకా కు మించినవని చెపిప  వాటిని అనంతములని చెపుప ట జరిగినద్వ. కనుక, ఇచ్చ ట “అనంత” 

శరమాు విభ్యప్రిమాణమును ఉదాేశ్చంచి చెప్ప రడకుండుట వలన విరోధము లేద్గ. అంద్గచే 

ఇంత్ద్వయములు అణుప్రిమాణము కలవియేనని సప షమేగురనా ద్వ. 

2. ఇంత్ద్వయముల వలెన్న ముఖా త్పాణము కూడ ఉతప తిు కలద్వగన్న త్గహించ్వలెను. 

“ఏతసమ జ్ఞజయత త్పాణేః మనేః సరేి ంత్ద్వయాణి చ్ (ముం. 2-1-3)” అను వేద వాకా మున 

ముఖా త్పాణమునకు ఇతర్ ఇంత్ద్వయములతో బ్దట్ల ఉతప తిు చెప్ప రడినద్వ. జీవునిి “న జ్ఞయత” 

(కఠ. 1-2-18) అని ఉతప తిు లేనట్లల చెప్ప రడినట్లల ఏ ఉప్నిషతుునంద్గనూ ముఖా త్పాణమునకు 

ఉతప తిు లేనట్లల చెప్ప రడలేద్గ. “సదేవ”, “త్రహ్మ  వా”, “ఆామ  వా”, “ఏకో హ్ వై నారాయణ ఆసీత్” 

అను త్ుతులలో త్ప్ళయ కాలమున ప్ర్త్రహ్మ మైన నారాయణుడొకా డే ఉనా ట్లలను, వేఱొకటి 

లేనట్లలను చెప్ప రడుటను అనుసరించి “ఆనీద వాతమ్” అను త్ుతి యంద్గ కూడ తన శి ుతో 

నునా  నారాయణుడే చెప్ప రడినట్లల త్గహించ్వలెను. కనుక, ఆ త్ుతిచే త్పాణము వలన కలుగు 

ఉచాఛ ి స, నిశ్వశ ి సములు చెప్ప రడుట అయుక ుము. “అవాతము” (వాయువు లేనిద్వ) అని అచ్చ టన్న 

వాయువు లేదని చెపుప ట వలన వాయువిశేషమైన త్పాణము కూడ త్ప్ళయ కాలమున లేదని 

స్తద్వధంరరనా ద్వ. కనుక, ముఖా త్పాణము కూడ ఉతప తిు కల్ునద్వయేనని సప షమేగురనా ద్వ. 

258. సరేి షి్ నంతా వాద్యత్ ప్రిమితి నియమానుక్త ు తశేచ ంత్ద్వయాామ్ 

258. సరిే షి్ నంతా వాద్యత్ ప్రిమితి నియమానుక్త ు 

తశేచ ంత్ద్వయాామ్ 

వాా పిుః స్తదేధతి చేని  త్ప్యదఖిలతనూత్తా్య ంతిగతా్య  గతిభా ః। 

వృత్యు ా  దూరసథధీః సాా త్ భజనవిధిప్రేఽనంతతోక్త ుః సి కావా ః 

కందసాథ నామ్ చ్ తతుతునుషు వికృతిమద్దదావా భావాత్ 

ప్ృథుతి మ్।। 

ఇంత్ద్వయముల సంఖా  వెనుక అధికర్ణమున నిరాధ రించ్రడినద్వ. ఇక ఆ ఇంత్ద్వయముల సి రూప్, 

ప్రిమాణములు ఈ అధికర్ణమున నిరాధ రించ్రడి, నిరూపించ్రడురనా వి.  
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సరేి షు- సమసు ఇంత్ద్వయముల విషయమున 

అనంతా వాద్యత్- “కే ఏత సర్ి  ఏవ సమాేః సరేి  అనంాేః” అని అవి అనంతములని చెప్ప రడుట 

వలన మరియును 

ప్రిమితి నియమ అనుి ుతశచ -ఆయా ఇంత్ద్వయములకు ఇంత ప్రిమాణమని విశేషముగా ప్రిమితిని 

తెలుపు త్ుతి వచ్నము లేకుండుట వలననూ  

ఇంత్ద్వయాణామ్- అనిా  ఇంత్ద్వయముల విషయమున  

వాా పిుేః స్తద్యధ -అప్రిచిఛ నా మైన ప్ర్మాణుసి రూప్మును అవి పంద్వయుండునని త్ప్మాణతేః 

స్తదధమగును.  

ఇతి చేత్ న- ఇట్లల శంించిన అద్వ సరి కాద్గ. 

త్ప్యదఖిలతనూత్ాా ంతి -గాా గతిభా ేః- మర్ణింర జీవుల శర్వర్ముల నుండి జీవుల ఉత్ాా ంతి 

సమయమున వారితో ఇంత్ద్వయముల గమనమును, అట్లల జీవులు శర్వర్మును పంద్గనపుప డు 

మర్ల జీవులతో ఆగమనమును కలుునని త్ుతిస్తదధమగుటచేత ఇంత్ద్వయములు “విభ్యవు” అను 

వాదము బ్దధించ్రడును 

వృ ుా ా - ఆపాా యకభూతమైన త్ప్సర్ణరూప్మైన వాా పార్ముచే  

దూర్స ాధీేః సా త్- దూర్మునంద్గనా  ప్ద్యర్మాుల విషయమున ఐంత్ద్వకమైన జా్ఞనముండును. ఈ 

వాా పార్ముల సి భావముచే ఇంత్ద్వయములు విభ్యతి మును పందకునా నూ అవి అవగాహ్న కల్ు 

యుండును. 

భజనవిధిప్రే- ఇంత్ద్వయపాసనమును విధింర త్ప్కర్ణమున అనగా “సర్ి  ఏవ సమాేః సరిే  

అనంాేః” అను వాకా మున 

అనంతోి ుేః- అణుప్రిమాణమును పంద్వననూ ఇంత్ద్వయములు అప్రిచిఛ నా ములని చెప్పప డు 

వాకా ములును 

సి కార్వా ేః- వాటి వలన సధించ్రడు అప్రిమితమూ, అసంఖ్యా కమూ అయిన 

విషయత్గహ్ణబ్దహుళా కార్ణము కానవరచ ను 

తతుతునుషు- ఆయా దేహ్ముల యంద్గ 

కందసానాం చ్- ఆయా దేహ్ము యొకా  హ్ృదయమను నాడీమూలసానవరుులైన 

వికృతిమత్ త్దవా భావాత్- త్ప్సర్ణమను వికార్మునకు తగిన త్దవా సి రూప్ము యొకా  కార్ణము 

ప్ృథుతి మ్- మహ్తుి ము యుక ుమైనద్వయే అగును. 

ఇంత్ద్వయముల సంఖా  వెనుక అధికర్ణమున నిరాధ రించ్రడినద్వ. ఇక ఆ ఇంత్ద్వయముల సి రూప్, 

ప్రిమాణములు ఈ అధికర్ణమున నిరాధ రించ్రడి, నిరూపించ్రడురనా వి.  
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“సమసు ఇంత్ద్వయముల విషయమున “కే ఏత సర్ి  ఏవ సమాేః సరేి  అనంాేః” అని అవి 

అనంతములని చెప్ప రడుట వలన మరియును, ఆయా ఇంత్ద్వయములకు ఇంత ప్రిమాణమని 

విశేషముగా ప్రిమితిని తెలుపు త్ుతి వచ్నము లేకుండుట వలననూ అనిా  ఇంత్ద్వయముల 

విషయమున అప్రిచిఛ నా మైన ప్ర్మాణుసి రూప్మును అవి పంద్వయుండునని త్ప్మాణతేః 

స్తదధమగును.” అని ఇట్లల శంించిన అద్వ సరి కాద్గ. 

మర్ణింర జీవుల శర్వర్ముల నుండి జీవుల ఉత్ాా ంతి సమయమున వారితో ఇంత్ద్వయముల 

గమనమును, అట్లల జీవులు శర్వర్మును పంద్గనపుప డు మర్ల జీవులతో ఆగమనమును కలుునని 

త్ుతిస్తదధమగుటచేత ఇంత్ద్వయములు “విభ్యవు” అను వాదము బ్దధించ్రడును అనగా కుదర్ద్గ.  

ఆపాా యకభూతమైన త్ప్సర్ణరూప్మైన వాా పార్ముచే  

దూర్మునంద్గనా  ప్ద్యర్మాుల విషయమున ఐంత్ద్వకమైన జా్ఞనముండును. ఈ వాా పార్ముల 

సి భావముచే ఇంత్ద్వయములు విభ్యతి మును పందకునా నూ అవి అవగాహ్నాజా్ఞనము కల్ు 

యుండును. 

ఇంత్ద్వయపాసనమును విధింర త్ప్కర్ణమున అనగా “సర్ి  ఏవ సమాేః సరేి  అనంాేః” అను 

వాకా మున అణుప్రిమాణమును పంద్వననూ ఇంత్ద్వయములు అప్రిచిఛ నా ములని చెప్పప డు 

వాకా ములును వాటి వలన సధించ్రడు అప్రిమితమూ, అసంఖ్యా కమూ అయిన 

విషయత్గహ్ణబ్దహుళా కార్ణము కానవరచ ను. అంతియ కాని, ఆ వాకా ములు ఇంత్ద్వయముల 

విభ్యతి మును నిర్యాించ్వు.  

ఆయా దేహ్ముల యంద్గ ఆయా దేహ్ముల హ్ృదయమను నాడీమూలసానవరుులై, 

ఇంత్ద్వయములు, త్ప్సర్ణమను వికార్మునకు తగిన మహ్తుి యుక ుమైనవియే అగును. ఆ విధముగా 

విభ్యతి ము లేకునా నూ వాటి ద్యి రా దూర్త్పాంతవిషయములయంద్గ అవగాహ్నాజా్ఞనము 

కలుుటకు అభా ంతర్ము లేద్గ. 

ఇంతటితో “త్పాణాణుాి ధికర్ణము” ముగిస్తనద్వ. 

।।వాయుత్క్తయాధికరణము।।2-4-4।। 

।।సూ.।।న వాయుత్క్తయే ప్ృథగుప్దేశ్వత్।।2-4-8।। 

ప్ృథగుప్దేశ్వత్- వాటికనా  వేఱైనద్వగా చెప్ప రడుట వలన 

వాయుత్ియే న- (త్పాణము) వాయువు కాని, ద్యని త్ియ కాని కాన్నర్ద్గ 

త్పాణము వాయువు , ద్యని త్ియ కనా  వేఱైనద్వగా చెప్ప రడుట వలన అద్వ వాయువు కాని, ద్యని త్ియ 

కాని కాద్గ.  
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।।సూ.।।చ్క్షురాద్వవత్యు తతస హ్శ్చషాి్ ద్వభా ః।।2-4-9।। 

చ్క్షురాద్వవత్ తు- న్నత్ాద్గల వలె (ఇద్వ ఒక ఉప్కర్ణము తప్ప  ప్ంచ్ భూతముల వలె భూతము 

కాద్గ) 

తతస హ్శ్చషాేా ద్వభా ేః- (ఉప్కర్ణములైన) న్నత్ాద్గలతో బ్దట్ల చెప్ప రడి యుండిన కార్ణముల వలన 

త్పాణము కూడ న్నత్ాద్గలతో బ్దట్ల చెప్ప రడి యుండిన కార్ణము వలన అద్వయును న్నత్ాద్గల 

వలె ఉప్కర్ణమే తప్ప  ప్ంచ్భూతముల వలె భూతము కాద్గ. 

।।సూ.।।అకరణతి్య చ్చ  న దోషసుథా హి దరశ యతి।।2-4-10।। 

అకర్ షణాి చ్చ  దోషేః- (న్నత్ాద్గల వలె త్పాణము వలన జీవునిి ) ఉప్కార్త్ియ లేదే యను దోషము 

కూడ లేద్గ.  

తథా హి దర్శ యతి- (శర్వరేంత్ద్వయములను నిలుపుట అను ఉప్కార్మును త్పాణము 

చేయురనా దని త్ుతి ) చూపురనా ద్వ కద్య! 

 

న్నత్ాద్గల వలె త్పాణము వలన జీవునిి ఉప్కార్త్ియ లేదను దోషము త్పాణమునకు లేద్గ. 

శర్వరేంత్ద్వయములను నిలుపు కారా్ మును త్పాణము చేయురనా ట్లల త్ుతియే చెపుప రనా ద్వ కద్య! 

।।సూ.।।ప్ంచ్వృతిురమ నోవది ా ప్ద్వశా త్య।।2-4-11।। 

ప్ంచ్వృతిుేః- ఐద్గ కారా్ ములను నిరి్ హింర త్పాణమే 

మఽవత్- ఎనిా య విధముల కార్ా ముల నిరి్ హింర మనస్తస  వలె 

వా ప్ద్వశా త- త్పాణ, అపాన, వాా న, ఉద్యన, సమానములను ఐద్గ నామములచే 

సూచింప్రడురనా ద్వ.  

మనస్తస  అన్నక కారా్ ములను నిరి్ హింరనట్లల, త్పాణము కూడ ఐద్గ త్ియలు నిరి్ హింరట 

వలన ఐద్గ నామములచే, అనగా త్పాణము, అపానము, వాా నము, ఉద్యనము, సమానము అను 

నామములచే, సూచింప్రడురనా ద్వ. అట్లల ఆయా త్ియలు వేఱైనను, త్పాణము ఒకా ట్ల యగును. 

వెనుక అధికర్ణములో  ముఖా త్పాణము కూడ ఇంత్ద్వయముల వలె సృజింప్రడినద్వయేనని 

నిరూపించ్రడినద్వ. ఈ అధికర్ణమున ముఖా త్పాణము అనరడునద్వ ఏద్వ! అను విషయము 

విచారించ్రడురనా ద్వ.  

పూరి్ ప్క్షము-  
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1. “యేః త్పాణేః స వాయుేః” (“ఏద్వ త్పాణమో అద్వ వాయువు”) అని త్ుతిలో చెప్ప రడినట్లల 

ముఖా త్పాణము వాయువే అగును.ప్ంచ్భూతములలో రండవద్న వాయువున్న లోక వా వహార్మున 

“త్పాణము అనియు, అనగా ఉచాఛ ి స, నిశ్వశ ి సద్వ వాయుత్ియలే త్పాణమని త్గహించ్వలెను. 

2. వాయువు యొకా  ఒక త్ప్తా క స్తతాియే త్పాణము కనుక, వాయువు నుండి ఉతప నా మైన అగిా  ఎట్లల , 

(“వాయర్గిా ేః”) అట్లల త్పాణము కూడ ప్ంచ్భూతముల వలె భూతసదృశమే యగును.  

3. ఇంత్ద్వయములు జీవునిి ఉప్కర్ణములై ఉప్యగప్డునట్లల త్పాణము కూడ ఉప్కర్ణమని 

త్ుతులంద్గ చెప్ప రడలేద్గ. కనుక త్పాణము ఇంత్ద్వయసదృశము కాద్గ. 

4. త్పాణము ఒకా టి కాక ప్ంచ్భూతముల వలె త్పాణాపాఽద్యనాద్వ ప్ంచ్త్పాణములుగా 

వా వహ్రించ్రడురనా ద్వ. కనుక దీనిని ఒక ఇంత్ద్వయముగా ప్రిగణింరట అసంగతమగును. 

స్తద్యధ ంతము- 

1. వాయువ్య, ద్యని త్ియయ త్పాణమనరడురనా దను రండు ప్క్షములును త్పాణములకే తగినవి 

కాకపోవుట వలన, వాయువ్య, ద్యని త్ియయ త్పాణము కాలేవు. “యేః త్పాణేః స వాయుేః” అను 

త్ప్మాణముననుసరించి, దేహేంత్ద్వయాద్గలను ధరింర యగా తను పంద్వన ఒక స్తతాిని కల్ున 

వాయువే త్పాణమనరడును. అద్వ వాయువ్య, త్ియయ కాదనుటకు త్ప్మాణము “అతసమ జ్ఞజయత 

త్పాణో మనసస రేి ంత్ద్వయాణిచ్। ఖం వాయుేః జాో తిరాప్ేః ప్ృథివీ విశి సా  ధ్యరిణీ।। (ముం. 2-1-

3)(“ఈ ప్ర్మాతమ  నుండియే త్పాణము, మనస్తస , సమసు ఇంత్ద్వయములు,  ఆకాశ్వద్వ ప్ంచ్ 

భూతములు సృషింేప్రడినవి 

అను ఈ ఉప్నిషద్యి కా మున వాయువు కనా  వేరుగా త్పాణము చెప్ప రడుట వలన త్పాణమనునద్వ 

వాయువు కాన్నర్ద్గ. అగిా  మొదలైన ఇతర్ భూతముల త్ియను వేరుగా చెప్ప కపోవుట వలనను, 

వాయుత్ియను కూడ చెపుప టకు సధా ము కాక పోవుట వలననూ అద్వయును త్పాణము కాద్గ. కనుక, 

వెనుక చెపిప నట్లల, ఒక స్తతాిని పంద్వన వాయువే త్పాణమగును.  

2. వాగాద్వ ఇంత్ద్వయముల వలెన్న త్పాణము కూడ జీవునిి ఉప్కర్ణముగా భావింప్రడునద్వయే కాని 

వేఱొక భూతముగా భావింప్రడలేద్గ. ఛాందోగా ము మొదలైన ఉప్నిషతుులలో ముఖా త్పాణమునకు, 

కంటిి జరిగిన సంవాదమును తెలుపు త్ప్కర్ణమున త్పాణమనునద్వ జీవ్యప్కర్ణములైన 

న్నత్ాద్గలతో చెపుప టవలన త్పాణము కూడ జీవ్యప్కర్ణమే తప్ప  వేరు భూతము కాదని 

తెల్యురనా ద్వ. అంతియ(గాక, ఉప్కర్ణములైన న్నత్ాద్గలను త్పాణములనియూ, త్పాణమును 

ముఖా త్పాణమనియూ వాటిలో ముఖా మైనవిగా చెపుప ట వలన అద్వ వాటితో చేరిన ఉప్కర్ణమే 

తప్ప  అగాా ా ద్గల వలె వేరొక భూతము కాదని సప షమేగురనా ద్వ. 

. “యస్తమ న్ ఉత్ాా ంత ఇదం శర్వర్ం పాపిషఠతర్మివ దృశా త స వేః త్శేషఠేః”(ఛా. 5-1-7)(“త్పాణములైన 

మీకు ఏ శర్వర్మును వదల్ వెళ్ళు నపుడు ఈ శర్వర్ము చాలా దెరబ  తినినట్లల కానప డుఽ, అద్వయే మీ 

యంద్గ గొప్ప ద్వ.”) అను ఈ వాకా మే ముఖా త్పాణమునకు శర్వరేంత్ద్వయముల ధ్యర్ణమను 

ఉప్కార్త్ియ సప షమేుగా తెలుప రనా ద్వ. ఈ విధముగా శర్వరేంత్ద్వయములను ధరింప్(జేయుట 
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యను ఉప్కార్త్ియ కల్ు యుండుట వలన ముఖా త్పాణమును న్నత్ాద్గల వలె జీవునిి 

ఉప్కర్ణమేనని చెపుప టకు ఎటి ేఆటంకమును లేద్గ.  

4. త్పాణము, అపానము, వాా నము, ఉద్యనము, సమానము అని త్పాణము ఐద్గ నామములతో 

నుండుట వలన వీటిని ఐద్గ తతుి ములని పిలువవరచ ను కద్య యనిన, “కామేః 

సంకలోప విచిి సా త్శద్యధ ఽత్శద్యధ ధృతిేః అధృతిేః త్హీేః ధీేఃభీతిరితా తత్ సరి్ మ్ మన ఏవ (రృ. 3-5-

3)(“కామము, సంకలప ము, సందేహ్ము, తి ర్, తి ర్ లేకపోవుట, ధైరా్ ము, పిరిితనము, లజజ, చింత, 

భయము అను సమసుము మనస్థస ”) అని చెప్ప రడినట్లల మనస్తస నకు అన్నక వృతుులునా నూ అవి 

యనిా యూ వేర్వన తతుి ములు కానట్లల “త్పాణోపాన వాా ఽద్యనేః సమానేః ఇతా తత్ సర్ి మ్ త్పాణ 

ఏవ”(రృ. 3-5-3) (త్పాణము, అపానము, వాా నము, ఉద్యనము, సమానము అనునవి అనిా యూ 

త్పాణమే”) అను వాకా ము వలన ఐద్గ త్ియల వైవిధా ముచే ఐద్గ నామములునా నూ 

త్పాణమొకా ట్ల యని సప షమేు. అవి యనాి యూ త్పాణము కనా  వేరు తతుి ములు కావు అని 

తెల్యురనా ద్వ.  

ఇట్లల ముఖా త్పాణము భూతసదృశము కాదని ఈ అధికర్ణమున నిషా రి షంచ్రడినద్వ. 

259. త్పాణః త్పాగుక ున్తత్యా  ప్రజనిత ఇతి సాథ పిత్య వాయుమాత్తమ్ 

259. త్పాణః త్పాగుక ున్తతా్య  ప్రజనిత ఇతి సాథ పిత్య వాయుమాత్తమ్ 

దేహాంతసుత్తిా యా వా స ఇతి న ప్ృథగుతప తిు వాద్యత్ సహాసా । 

త్దవా తి ం త్దవా వరే ేప్ఠనత ఉచితం న్ష తత్యు ి ంతరం సాా త్ 

త్యజస్థుి  వాయి వసాథ తా జనవద్వహ్ తత్యు ా గహానేః కద్యపి।। 

ముఖా త్పాణమునకు, ఉ పా దా తి మును చెపిప న పిదప్,  ఇక తతస ి రూప్విశేషము ఈ శోలకమున 

విచారించ్రడురనా ద్వ .  

త్పాణేః- ముఖా త్పాణము 

త్పాగుక ునీాా - ఇంత్ద్వయవిషయముల వెనుక చెప్ప రడిన నాా యముననుసరించి  

ప్ర్జనిత ఇతి- ప్ర్మాతమ  నుండి ఉతప నా మగునని  

 సాపిత- నిరాధ రింరటకు 

సేః- ప్ర్మాతమ నుండి వచిచ న ఆ త్పాణము 

దేహాంతరిా యుమాత్తమ్- శర్వర్మున సంచ్రింర సి భావముగల కేవల వాయువే అథవా 

తత్తాి యా వా- కేవలము ఉచాఛ ి స నిశ్వశ ి స రూప్మైన వాయు వాా పార్ సి రూప్ము 

ఇతి న- ఇట్లల సందేహింరట ఉచితము కాద్గ. 
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అసా - ఈ త్పాణము యొకా  

సహ్- “ఖం వాయురోజా తిరాప్ేః” అని ఇట్లల చెప్ప రడిన వాయువుతో కూడి 

ప్ృథగుతప తిువాద్యత్- “ఏతసమ జ్ఞజయత త్పాణేః” అను త్ుతి యంద్గ త్ప్తా కముగా ఉతప తిు యొకా  

వచ్నముండుట వలన  

త్దవా వరే ు ప్ఠనతేః- “ఖం వాయురోజా తిరాప్ేః ప్ృథివీ” అను త్దవా వర్ ుమున చెంద్వనట్లల  త్ుతియంద్గ 

చెప్ప రడుట వలన 

త్దవా తి ం ఉచితమ్- ఈ త్పాణమునకూ కూడ త్దవాా కతి మున్న చెపుప ట యుక ుమైనద్వ. అద్వ 

త్ియారూప్మును పందలేద్గ.  

ఏషేః- ఈ ముఖా  త్పాణము  

త ుా ి ంతర్మ్ నసా త్- వాయువు యొకా  కారా్ మైన తజస్తస  ఎట్లల  అట్లల  వాయువు కనా  వేఱైన 

తతుి ము కాలేద్గ. 

తజస్థుి - “వాయర్గిా ేః” అని చెపిప నట్లల తజస్తస  యొకా  అవసనాు పంద్వనటి ే 

వాయి -వసాతా జనవత్- మొదట వాయువు అవసనాు త్పాణమెట్లల  అట్లల 

ఇహ్- ఈ త్పాణము యొకా  విషయమున  

కద్యఽపి- ఎలలపుప డూ 

త ుా ి గ హాన్నేః- వాయుాి వస ా యొకా  ాా గాభావకార్ణమున త్పాణము వాయువు కనా  

భినా తతుి ము కాద్గ. “అనగా అవసా విశేషమును పంద్వన వాయువే త్పాణమని 

పిలువరడురనా ద్వ” అని ఈ  శోలకమున నిషా రి షంచ్రడురనా ద్వ. 

ముఖా త్పాణమునకు, ఉ పా దా తి మును చెపిప న పిదప్,  ఇక తతస ి రూప్విశేషము ఈ శోలకమున 

విచారించ్రడురనా ద్వ .  

ముఖా త్పాణ్యంత్ద్వయముల విషయమున వెనుక చెప్ప రడిన నాా యముననుసరించి ప్ర్మాతమ  

నుండియే ఉతప నా మగునని నిరాధ రించ్రడినద్వ.  ప్ర్మాతమ నుండి వచిచ న ఆ త్పాణము శర్వర్మున 

సంచ్రింర సి భావముగల కేవల వాయువే(అనగా భూతసదృశము) అథవా కేవలము ఉచాఛ ి స 

నిశ్వశ ి స రూప్మైన వాయు వాా పార్ సి రూప్ము అని  

ఇట్లల సందేహింరట ఉచితము కాద్గ. 

“ఖం వాయురోజా తిరాప్ేః” అని ఇట్లల చెప్ప రడిన వాయువుతో కూడి “ఏతసమ జ్ఞజయత త్పాణేః” అని 

త్పాణము విషయమై త్ుతి యంద్గ త్ప్తా కముగా ఉతప తిు యొకా  వచ్నముండుట వలన,   

“ఖం వాయురోజా తిరాప్ేః ప్ృథివీ” అను త్దవా వర్ ుమున చెంద్వనట్లల  త్ుతియంద్గ చెప్ప రడుట వలన 



122 
 

ఈ త్పాణమునకు కూడ త్దవాా తమ కతి మే చెపుప ట యుక ుమైనద్వ. అద్వ త్ియారూప్మును పందలేద్గ. 

ఈ ముఖా  త్పాణము  

వాయువు యొకా  కారా్ మైన తజస్తస  ఎట్లల  ఆ విధముగా వాయువు కనా  వేఱైన తతుి ము కాలేద్గ. 

“వాయర్గాి ేః” అని చెపిప నపుప డు వాయువు భినా మైన తజస్తస  యొకా  అవసనాు పంద్వనట్లల 

చెప్ప రడినద్వ. అట్లల కాక, 

ఈ త్పాణము యొకా  విషయమున ఎలలపుప డూ వాయుాి వస ా యొకా  ాా గాభావకార్ణమున 

త్పాణము వాయువు కనా  భినా తతుి ము కాద్గ. “అనగా అవసా విశేషమును పంద్వన వాయువే 

త్పాణమని పిలువరడురనా ద్వ” అని ఈ  శోలకమున నిషా రి షంచ్రడురనా ద్వ. 

ఇంతటితో వాయుత్ియాధికర్ణము ముగిస్తనద్వ. 

।।త్శేషి్ణుతి్య ధికరణము।।2-4-5।। 

అణుశచ - (ముఖా త్పాణము కూడ) అణువే(అనగా అణుప్రిమాణము కలద్వయే) 

ముఖా త్పాణము కూడ అణు ప్రిమాణము కలద్వయే అగును.  

“ఒక అవసనాు పంద్వన వాయువే ముఖా త్పాణము అనరడుతునా ద్వ”  అని వెనుకటి అధికర్ణములో 

నిరూపించ్రడినద్వ. ఈ అధికర్ణమున ఆ ముఖా త్పాణము యొకా  ప్రిమాణము 

నిషా రి షంచ్రడురనా ద్వ. 

పూరి్ ప్క్షము- “సమ ఏభిేః త్తిభి లోకైేః”(రృ. 3-3-22) (“ముఖా త్పాణము ఈ మూడు లోకముల 

సమమైనద్వ”) మొదలైన త్ుతుల వలన ముఖా త్పాణము గొప్ప  ప్రిమాణము గలద్వ యని 

తెల్యురనా ద్వ.  

స్తద్యధ ంతము-  

1. “తమ్ ఉత్ాా ంతమంతం త్పాణోఽనూత్ాా మితి” (రృ. 6-4-2) “శర్వర్మును వదల్ రయటకు 

వెడలురనా  జీవునితో ముఖా త్పాణము కూడ రయలెి డలురనా ద్వ” అని జీవుని మర్ణ 

సమయమున, ఇంత్ద్వయముల వలెన్న ముఖా త్పాణము రయలెి డలుట త్ుతుల యంద్గ 

చెప్ప రడినద్వ. అటి ే త్పాణము కూడ రయట చూర వారిి కానప డని రూప్మునన్న రయలెి డలుట 

వలన, ముఖా త్పాణము కూడ అణుప్రిమాణము కలద్వగా  త్గహించ్వలెను.  

2. “సమ ఏభిేః త్తిభిేః లోకైేః” అను త్ుతి వాకా మున ముఖా త్పాణము ప్రిమాణము చెప్ప రడుట లేద్గ. 

లోకములో సమసు త్పాణులును త్పాణాధీనమై యునా వని త్పాణమునకునా  గొప్ప దనమే అచ్చ ట 

చెప్ప రడురనా ద్వ. కనుక, ముఖా త్పాణము యొకా  అణుప్రిమాణము నిర్యాింరటకు ఎటి ే

ఆటంకమును లేద్గ. 
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260. ఉక ుః త్పాణః త్తిలోకాా  సమ ఇతి స జగది్య ా ప్కోఽస్తుి తా యుక ుమ్ 

260. ఉక ుః త్పాణః త్తిలోకాా  సమ ఇతి స 

జగది్య ా ప్కోఽస్తుి తా యుక ుమ్ 

జీవాక్షనాా యతసుతస హ్ప్ఠిత తదుత్తా్య నిుగతా్య ద్వ బ్దధ్యత్। 

 స్తుతా రాథ  సరి సామా త్ుతిరిహ్ శరణ క్షేత్తధృతా్య ద్వ హేత్త 

దేహేఽనలోప ప్కారః స్తఫ రతి చ్ దశధ్య వృతిు భేద్యరిి భక ుః।। 

త్పాణేః- ముఖా త్పాణము 

త్తిలోకాా సమ ఇతి ఉక ుేః- మూడు లోకములకు సమమైనదని “సమేః ఏభిేః త్తిలోకైేః” అని త్ుతి 

యంద్గ త్ప్తిపాద్వంచ్రడినటి ే

ఇతి- ఈ కార్ణము వలన 

సేః- ఆ త్పాణము 

జగది్య ా ప్కేః అస్తు- సర్ి గత రూప్మును పంద్వన విభ్యవు అగును 

ఇతా యుక ుమ్- ఇట్లల శంింరట అయుక ుము 

జీవాక్షనాా యతేః- జీవాతమ ల మఱియు వారిి సంరంధించిన ఇంత్ద్వయముల గూరిచ  చెప్ప రడిన 

నియమమును అనుసరించి  

తతస హ్ప్ఠిత తద్గత్ాా ంతి గాా ద్వ బ్దధ్యత్- జీవాతమ  మఱియు ఇంత్ద్వయములతో సహా చెప్ప రడిన 

త్పాణము యొకా  ఉత్ాా ంతి, దేహాంతర్గమనము, పునరాగమనము మొదలైనవాటిి విరోధముండు 

కార్ణమున అనగా “తముత్ాా ంతమంతం త్పాణో అనుత్ాా మతి” అను త్ుతి యంద్గ చెప్ప రడిన 

ద్యనిని విరోధింరనని భావము 

శర్ణ క్షేత్త ధృాా ద్వ హేత్త- ఇంత్ద్వయముల మఱియు శర్వర్ము యొకా  ధ్యర్ణము ఇాా ద్గలను 

వాటి కారా్ త్ప్వృతిుని నడపుటకు కార్ణభూతమైన 

ఇహ్- ఈ త్పాణవిషయమున 

సర్ి సమా త్ుతిేః- “సమేః అన్నన సరేి ణ లోకేన” అని సర్ి లోక సమానతి మును బ్దధింర 

త్ుతియు 

 స్తుతా రాా- శర్వరేంత్ద్వయాద్గలను ధరింరట, మఱియు అన్నక విధముల ఉప్కార్ము చేయు 

త్ప్యుక ుముగా వచెచ డు త్ప్శంసరూప్మైనద్వ. కాని, త్పాణము యొకా  మహాప్రిమాణతి మును 

చెప్పప డు ఉదాేశా మున వచిచ నద్వ కాద్గ 
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దేహే- ఈ శర్వర్మున 

వృతిుభేద్ేః- త్పాణము, అపానము, వాా నము, ఉద్యనము, సమానము, నాగము, కూర్మ ము, కృకర్ము, 

దేవదతుము, ధనంజయము అను అవసాభేదముల వలన 

దశదధ్యవిభక ుేః- ప్ద్వ రూప్ములంద్గ స్తవా వస్తతాముగా నుండుట వలన 

అనలోప ప్కార్ేః స్తు ర్తి- అవర్నాీయమైన మహ్తుర్మైన సమసుపురుషార్మాుల సధనకు 

ఉప్యుక ుమైన త్ప్యజనమును పంద్గటకు త్ప్తా క్షముగా ఉప్లభా మైనద్వ. 

ముఖా త్పాణము మూడు లోకములకు సమమైనదని “సమేః ఏభిేః త్తిలోకైేః” అని త్ుతి యంద్గ 

త్ప్తిపాద్వంచ్రడినటి ే

ఈ కార్ణము వలన “ఆ త్పాణము 

సర్ి గత రూప్మును పంద్వన విభ్యవు అగును” అని ఇట్లల శంింరట అయుక ుము. జీవాతమ ల 

మఱియు వారిి సంరంధించిన ఇంత్ద్వయముల గూరిచ  చెప్ప రడిన నియమమును అనుసరించి  

జీవాతమ  మఱియు ఇంత్ద్వయములతో సహా చెప్ప రడిన త్పాణము యొకా  ఉత్ాా ంతి, 

దేహాంతర్గమనము, పునరాగమనము మొదలైనవాటిి విరోధముండు కార్ణమున ముఖా త్పాణము 

విభ్యవు కాజ్ఞలద్గ. ( అనగా “తముత్ాా ంతమంతం త్పాణో అనుత్ాా మతి” అను త్ుతి యంద్గ 

చెప్ప రడిన ద్యనిని విరోధింరనని భావము ) ఇంత్ద్వయముల మఱియు శర్వర్ము యొకా  ధ్యర్ణము 

ఇాా ద్గలను వాటి కారా్ త్ప్వృతిుని నడపుటకు కార్ణభూతమైన 

ఈ త్పాణవిషయమున 

“సమేః అన్నన సరేి ణ లోకేన” అని సర్ి లోక సమానతి మును బ్దధింర త్ుతియు 

శర్వరేంత్ద్వయాద్గలను ధరింరట, మఱియు అన్నక విధముల ఉప్కార్ము చేయు త్ప్యుక ుమున 

చెప్ప రడు త్ప్శంసరూప్మైనద్వ. కాని, త్పాణము యొకా  మహాప్రిమాణతి మును చెప్పప డు 

ఉదాేశా మున వచిచ నద్వ కాద్గ.  

ఈ ముఖా త్పాణమే ఈ శర్వర్మున 

త్పాణము, అపానము, వాా నము, ఉద్యనము, సమానము, నాగము, కూర్మ ము, కృకర్ము, దేవదతుము, 

ధనంజయము అను అవసాభేదముల వలన 

ప్ద్వ రూప్ములంద్గ స్తవా వస్తతాముగా నుండుట వలన అవర్నాీయమైన మహ్తుర్మైన 

సమసుపురుషార్మాుల సధనకు ఉప్యుక ుమైన త్ప్యజనమును పంద్గటకు ఉప్లభా మైనద్వ. 

ఇంతటితో త్శేషాఠణుాి ధికర్ణము ముగిస్తనద్వ. 
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।।జాో తిరాదా ధిషి్నాధికరణము।।2-4-6।। 

।।సూ.।।జాో తిరాదా ధిషి్నంత్య తద్యమననాత్ త్పాణవత్య శబా్దత్।।2-4-

13।। 

(త్పాణవా సహ్) జాో తిరాదా ధిషాఠనమ్ తు- త్పాణముతో నునా  జీవునితో (త్పాణము), అగిా  మొదలగు 

దేవతలు కూడ అధిషిఠంరట  

తద్యగమనాత్- ప్ర్మాతమ  సంకలప ము వలనన్న(అని) 

శబా్దత్- త్ుతి వలన (తెల్యురనా ద్వ). 

త్పాణముతో నునా  జీవునితో, అగాా ా ద్వ దేవతలు కూడ అధిషిఠంరట ప్ర్మాతమ  సంకలప ము 

వలనన్న కలుునని త్ుతి వలన తెల్యురనా ద్వ.  

।।సూ.।।తసా  చ్ నితా తి్య త్।।2-4-14।। 

తసా - సమసుమును ప్ర్మాతమ యే నియమింరట  

నితా ాి త్ చ్- నితా మై యుండుట వలన కూడ (ప్ర్మాతమ  సంకలప ము వలనన్న అగాా ా ద్వ 

దేవతలు అధిషిఠంరట జరుగురనా ద్వ. ) “సమసుమును ప్ర్మాతమ యే నియమింరట” అనునద్వ 

నితా మై యుండుట వలన  అగాా ా ద్వ దేవతల అధిషాఠనము ప్ర్మాతమ  సంకలప ము వలనన్న 

జరుగునని తెల్యురనా ద్వ. 

వెనుక అధికర్ణములలో ముఖా త్పాణ్యంత్ద్వయముల ఉతప తిు, ప్రిమాణములు నిరూపింప్రడినవి. 

ఈ అధికర్ణములో అగాా ా ద్వదేవతలు కూడా ముఖా త్పాణ్యంత్ద్వయములను, జీవులనూ 

అధిషిఠంచినపుడు ప్ర్మాతమ నిర్పేక్షముగా అధిషిఠంచ్రడును” అను వాదము 

తిర్సా రింప్రడురనా ద్వ. అనగా అద్వ ప్ర్మాతమ  సంకలప ము వలనన్న జరుగురనా దని భావము.  

పూరి్ ప్క్షము-  

“అగిా రిా గూా ాి  ముఖం త్పావిశత్ వాయుేః త్పాణోభూాి నాస్తకో త్పావిశత్” (ఐత. 1-2-4) అనగా 

“అగిా దేవత వాకాు ను అధిషిఠంచి, ముఖములో త్ప్వేశ్చంరరనా ద్వ”. అని ఇట్లల అగిా  మొదలైన 

దేవతలు ఇంత్ద్వయములైన త్పాణములను, ముఖా త్పాణమును అధిషిఠస్తునా ట్లల  త్ుతుల యంద్గ 

చెప్ప రడినద్వ. తన అనుభవమునకు సధనమైన వాటిన్న జీవుడు అధిషిఠంరననునద్వ లోకస్తదధము. 

“ఏవమేవైవ ఏాన్ త్పాణాన్ గృహీాి  స్థి  శర్వరే యథాకామం ప్రివర్ ుత” (రృ. 4-1-48)(ఈ విధముగా 

ఈ జీవుడు ఈ త్పాణ్యంత్ద్వయములను అధిషిఠంచి తన శర్వర్మున ఇషతే్ప్కార్ము సంచ్రింర 

రండును” అను త్ుతి వలన కూడ ఈ విషయము సప షమేగురనా ద్వ. ఈ విధముగా దేవతలును, 

జీవులునూ, త్పాణములను అధిషిఠంరటకు ప్ర్మాతమ  యొకా  సహాయము అవసర్ము లేద్గ కనుక 

ప్ర్మాతమ  నిర్పేక్షముగన్న జీవులనూ దేవతలనూ త్పాణములను అధిషిఠంరరనా ట్లల 

సప షమేగురనా ద్వ. 



126 
 

స్తద్యధ ంతము-  

1. దేవతలు, జీవులు, త్పాణ్యంత్ద్వయములను అధిషిఠంరట ప్ర్మాతమ  సంకలప ము వలనన్న 

జరుగును. “యఽగేా  తిషఠన్ అగాే ర్నుర్ేః, యమగిా ేః న వేద, యసా గిా ేః శర్వర్మ్, యఽగిా మనురో 

యమయతి, స త ఆ మా ఽనురాా మృతేః, (రృ.5-7-5) “ఎవడు అగిా  లోప్ల, రయట యునాా డో, 

ఎవనిని అగిా  తెల్స్తకొనలేదో, ఎవనిి అగిా  శర్వర్మో, ఎవడు ఆ అగిా లోప్ల నుండి 

నియమింరరనాా డో అతడే నీకును ఆతమ గనునా  నాశము లేని అంతరాా మి” అని త్పార్ంభించి, 

“య వాయ తిషఠన్”, “య ఆద్వతా  తిషఠన్”, “యేః ఆతమ ని తిషఠన్” అని త్ప్తి ప్రాా యమునూ ఆ 

దేవతలలో, జీవునితో వారి వలన అధిషిఠంచ్రడు ఇంత్ద్వయ, త్పాణములతో భేదము లేక అనిా టినీ 

ప్ర్మాతమ  అధిషిఠంచి యునా ట్లల చెపుప ట వలననూ, “భీషాసమ ది్య తేః ప్వత...(త్య. ఆ. 8-

1),”ప్ర్మాతమ కు భయప్డి వాయువు వీరరనాా డు, సూరుా డు ఉదయింరరనాా డు...ఇట్లల 

దేవతలందరూ ప్ర్మాతమ కు భయప్డి తమ తమ కారా్ ములను నిరి్ హింరరనాా రు” అని 

చెపుప ట వలననూ, “ఏతసా  వా అక్షర్సా  త్ప్శ్వసనమ్ గారి ు....(రృ. 5-8-9), అని “ఓ గారి ు! ఈ ప్ర్మాతమ  

త్ప్జ ాచేతన్న సూరా్ , చ్ంత్ద్గలు ధరింప్రడి యునాా రు” అను త్ుతి యంద్గ ప్ర్మాతమ  సంకలప ము 

వలనన్న దేవతలు ధరింప్రడి యునా ట్లల చెప్ప రడుట వలననూ, దేవతలు, జీవులు ఇంత్ద్వయ 

త్పాణములను ధరించి యుండుట ప్ర్మాతమ  సంకలప ము వలనన్న జరుగురనా దని సప షమేు.  

ఇట్లల సమసు ప్ద్యర్మాులను అధిషిఠంచి యుండుట ప్ర్మాతమ  గొప్ప దనము. ఈ గొప్ప దనము ఆ 

ప్ర్మాతమ  యొకా  సి రూప్నిరూప్కమగుట వలన ఏ ప్ద్యర్మాైనను ఆతనిచే ధరింప్రడక 

యుండుట సధా ము కాద్గ. కనుక, అధిషిఠంచ్రడిన త్పాణములతో బ్దట్ల వాటిని అధిషిఠంర 

అగాా ా ద్వ దేవతలతో బ్దట్ల సమసుమునూ ప్ర్మాతమ  వలనన్న అధిషిఠంచ్రడురనా వి. 

కనుక, ఆతని సంకలప ము వలనన్న అగాా ా ద్గలు త్పాణములను అధిషిఠంచి యుండునని 

సప షమేగురనా ద్వ.  

2. “తత్ సృషిేా  శర్వర్మనుత్పావిశత్। తదనుత్ప్విశా  సచ్చ  తా చాచ భవత్(త్య. ఆ. 6-2-3)”ప్ర్మాతమ  

లోకమును సృషింేచి ద్యనిి లోన త్ప్వేశ్చంచి వాా పించెను. పిదప్ వికార్ము లేని సతుుగను, వికార్ము 

గల అసతుుగను అయెా ను” అను త్ుతి కూడ “సమసు చేతనాచేతన ప్ద్యర్మాుల నియమింరచూ 

ఎలలపుప డూ వాా పించి యుండెను” అని తెలుప  రనా ద్వ. భగవదీుత యంద్గ కూడ “విషఠభాా హ్మిదం 

కృతస ా ం ఏకాంశేన  స్తతాో జగత్”(భ.గీ. 10-42) “ఈ సమసు లోకమును నా శి ులో ఒక చినా  అంశముచే 

న్నను ధరించి యునాా ను” అని బ్దధింరరనా ద్వ.  

కనుక, దేవతలు, జీవులును ఇంత్ద్వయ, త్పాణములను అధిషిఠంరట ప్ర్మాతమ  సంకలప మునన్న 

జరుగునని తెల్యురనా ద్వ. 

261. భోకూు ృాం దేవత్యనామపి తనుకరాధిషితిిరిే శతంత్త్య 

261. భోకూు ృాం దేవత్యనామపి తనుకరాధిషితిిరిే శతంత్త్య 

తత్యస ి తంత్తా త్ప్ద్యనాద్వతి న తనుభృతసుచ్ఛ రీరం హి సరిే । 
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నిత్యా  తత్యప రతంత్రాే  కి చిదపి న భవేత్ రాజసామను న్తతిః 

త్పాణనాా యాత్తప భ్యతి మ్ తద్వహ్ ప్రవశం చేతనానాం సి శకేా ।। 

ఇంత్ద్వయాద్గలే జీవాతమ కు భగసధనములగుట వలన జీవాతమ  “అధిషాఠా” అని పిలువరడును. 

అట్లల, ఆయా ఇంత్ద్వయములకు అగిా  మొదలైన దేవతలు అధిషాఠతలుగా నునా ట్లల త్ుతివాకా ముల 

వలన తెల్యవరచ రనా ద్వ. వీరిదరాూ ప్ర్మాతమ  సంకలప ముచే ఇంత్ద్వయములకు అధిషాఠతలుగా 

నునా ట్లల ఈ అధికర్ణమున నిశచ యించ్రడినద్వ.  

భకూు ృణామ్- తమ తమ కరామ నుగుణముగా స్తఖ ద్గేఃఖములననుభవింరటకు దేహ్మును 

పంద్వన జీవాతమ లకూ 

దేవానమపి- ఇంత్ద్వయములకభిమానులైన అగాా ా ద్వ దేవతలకును కూడ 

తనుకకణాధిషిఠతిేః- శర్వరేంత్ద్వయాద్గలను త్ప్వరి ుంప్(జేయు అధిషాఠనము(అనగా 

శర్వరేంత్ద్వయములను త్ప్వరి ుంప్(జేయునద్వ జీవాతమ , దేవతలైనను, న్నత్ాద్వ ఇంత్ద్వయములకు 

అధిషాఠనముగా యునాా రు.  

ఈశతంత్ా న- ప్ర్మాతమ కు అధీనమైనద్వ కాద్గ. ఏలననగా 

త సా ి తంత్తా త్ప్ద్యనాత్- ప్ర్మాతమ  నుండి మొదటన్న సి తంత్తా ము జీవులకునూ, దేవతలకునూ 

ఈయరడిన కార్ణము వలన. ప్ర్మాతమ  సమానా ముగా అందరు చేతనులకును జా్ఞనము, చికీర్ ష, 

త్ప్యతా ము అను వాటిని కల్ుయుండుటకు శి ుని కటాక్షించి యుండుట చేత 

సి తంత్తా మిచిచ నటలయినద్వ. ప్ర్మాతమ  వలన ఇట్లల త్ప్సద్వంచ్రడిన సి తంత్తా ము కల్ున 

చేతనులు దేహేంత్ద్వయములను త్ప్వరి ుంప్(జేయుట యంద్గ ాముగాన్న అనగా సి తంత్తముగన్న 

త్ప్వరి ుంచెదర్ని భావము.  

ఇతి న- ఇట్లల శంింరట యుక ుము కాద్గ 

హి- ఏలననగా 

సరేి తనుభృతేః- అందరు జీవాతమ లును 

తచ్ఛ ర్వర్మ్- ప్ర్మాతమ కు శర్వర్భూతులు అనగా అందరు జీవులూ ప్ర్మాతమ  వలన 

నితా నియాముా లై యుంద్గర్ని భావము.  

త పా ర్తంత్రేా  నితా - ఈశి ర్ పార్తంత్తా ము నితా స్తదధమై  

కి చిదపి- ఏ విషయము నంద్నను  

రాజ సమంత నీతిేః న భవేత్- రాజు నుండి ఈయరడిన సి తంత్తా మును పంద్వన సమంత రాజు 

త్ప్వరి ుంరనట్లల ఎలలపుప డునూ సంభావితుడై యుండడు. ఈశి ర్త్పేరితుడై త్ప్వరి ుంర రండునని 

భావము.  



128 
 

తత్- ఆ కార్ణము వలన 

చేతనానామ్- జీవాతమ లకు 

ఇహ్- ఈ జగతుు యంద్గ 

సి శకేా - వారిి శకా మైన విషయమునంద్గనూ కూడ 

త్ప్భ్యతి మ్- త్ప్వృతిు రూప్మైన కర్ ుృతి ము  

త్పాణనాా యాత్- ఉచాఛ ి స, నిశ్వశ ి స రూప్మైన విధముగా అనగా స్తషుపిు మొదలైన అవసలా 

యంద్గ ఉచాఛ ి స-నిశ్వశ ి సద్గలు సి తంత్తబుద్వధచే త్ప్వరి ుంర ప్ర్మాతమ కు అధీనమైన విధమున 

ప్ర్వశమ్- ప్ర్మా మా ధీనమైనవి. 

ఇంత్ద్వయాద్గలే జీవాతమ కు భగసధనములగుట వలన జీవాతమ  “అధిషాఠా” అని పిలువరడును. 

అట్లల, ఆయా ఇంత్ద్వయములకు అగిా  మొదలైన దేవతలు అధిషాఠతలుగా నునా ట్లల త్ుతివాకా ముల 

వలన తెల్యవరచ రనా ద్వ. వీరిదరాూ ప్ర్మాతమ  సంకలప ముచే ఇంత్ద్వయములకు అధిషాఠతలుగా 

నునా ట్లల ఈ అధికర్ణమున నిశచ యించ్రడినద్వ.  

తమ తమ కరామ నుగుణముగా స్తఖ ద్గేఃఖములననుభవింరటకు దేహ్మును పంద్వన జీవాతమ లకూ 

ఇంత్ద్వయములకభిమానులైన అగాా ా ద్వ దేవతలకును కూడ శర్వరేంత్ద్వయాద్గలను త్ప్వరి ుంప్(జేయు 

అధిషాఠనము(అనగా శర్వరేంత్ద్వయములను త్ప్వరి ుంప్ జేయునద్వ జీవాతమ , దేవతలును, న్నత్ాద్వ 

ఇంత్ద్వయములను అధిషాఠనముగా పంద్వ యునాా రు, తప్ప  ప్ర్మాతమ కు అధీనమై కాద్గ. ఏలననగా 

ప్ర్మాతమ  నుండి మొదటన్న సి తంత్తా ము జీవులకునూ, దేవతలకునూ ఈయరడిన కార్ణము 

వలన.( అనగా, ప్ర్మాతమ  సమానా ముగా అందరు చేతనులకును జా్ఞనము, చికీర్ ష, త్ప్యతా ము 

అను వాటిని కల్ుయుండుటకు శి ుని కటాక్షించి యుండుట చేత సి తంత్తా మిచిచ నటలయినద్వ. 

ప్ర్మాతమ  వలన ఇట్లల త్ప్సద్వంచ్రడిన సి తంత్తా ము కల్ున చేతనులు దేహేంత్ద్వయములను 

త్ప్వరి ుంప్(జేయుట యంద్గ ాముగాన్న అనగా సి తంత్తముగన్న త్ప్వరి ుంచెదర్ని భావము. ) 

ఇట్లల శంింరట యుక ుము కాద్గ ఏలననగా అందరు జీవాతమ లును ప్ర్మాతమ కు శర్వర్భూతులు 

అనగా అందరు జీవులూ ప్ర్మాతమ  వలన నితా నియామాు లై యుంద్గర్ని భావము. ఇట్లల ఈశి ర్ 

పార్తంత్తా ము నితా స్తదధమై ఏ విషయము నంద్నను  

రాజు నుండి ఈయరడిన సి తంత్తా మును పంద్వన సమంత రాజు త్ప్వరి ుంరనట్లల ఎలలపుప డునూ 

సంభావితుడై యుండడు. అనగా ఈశి ర్త్పేరితుడై త్ప్వరి ుంర రండునని భావము. ఆ కార్ణము 

వలన జీవాతమ లకు ఈ జగతుు యంద్గ వారిి శకా మైన విషయమునంద్గనూ కూడ త్ప్వృతిు 

రూప్మైన కర్ ుృతి ము ఉచాఛ ి స, నిశ్వశ ి స రూప్మైన విధముగా అనగా స్తషుపిు మొదలైన అవసలా 

యంద్గ ఉచాఛ ి స-నిశ్వశ ి సద్గలు సి తంత్తబుద్వధచే త్ప్వరి ుంర ప్ర్మాతమ కు అధీనమైన విధమున 

ప్ర్మా మా ధీనమైనవి. ఇట్లల దేవతలును, జీవులు ప్ర్మాతమ  సంకలాప ధీనమునన్న 

శర్వరేంత్ద్వయముల అధిషిఠంచ్గల్ు యుంద్గర్ని భావము. 
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ఇంతటితో “జాో తిరాదా ధిషాఠనాధికర్ణము” ముగిస్తనద్వ. 

।।ఇంత్ద్వయాధికరణము।।2-4-7।। 

।।సూ.।।త ఇంత్ద్వయాణి తది ా ప్దేశ్వదనా త్త త్శేషి్త్।।2-4-15।। 

త్శేషాఠత్ అనా త్త - ముఖా త్పాణము తప్ప  ఇతర్ త్పాణములైన 

త ఇంత్ద్వయాణి- ఆ ఇంత్ద్వయములు 

తది ా ప్దేశ్వత్- వాటిని సూచింర ఇంత్ద్వయములని వా వహ్రించిరడురనా వి, కనుక 

ముఖా త్పాణము తప్ప  మిగిల్న త్పాణములే ఇంత్ద్వయములగును. ఏలననగా, ఆ న్నత్ాద్గలే 

ఇంత్ద్వయశరుముచే వా వహ్రించ్రడురనా వి.  

।।సూ.।।భేదత్ుత్యవి లక్షాా చ్చ ।।2-4-16।। 

భేదత్ుతేః- ఇంత్ద్వయములను, ముఖా త్పాణమును వేఱు చేస్త చెపుప ట వలన 

వైలక్షణాా త్ చ్- ఇంత్ద్వయముల కనా  ముఖా త్పాణము వేఱు విధముగా ఉండుట వలన(ముఖా  

త్పాణము కాక ఇతర్ త్పాణములే ఇంత్ద్వయములు) 

త్ుతుల యంద్గ ఇంత్ద్వయములను, ముఖా త్పాణమును వేఱు చేస్త చెప్ప రడుట వలన 

ఇంత్ద్వయముల కనా  ముఖా త్పాణము వేఱు విధముగా నుండుట వలన ముఖా త్పాణము తప్ప  

ఇతర్ త్పాణములే ఇంత్ద్వయములు అగును. 

ముఖా త్పాణము కూడ ఇంత్ద్వయమే అగునా! అను సంద్వయము ఈ అధికర్ణమున 

ప్రిషా రింప్రడురనా ద్వ.  

పూరి్ ప్క్షము-  

త్ుతి వాకా ముల యంద్గ ముఖా త్పాణము కూడ త్పాణమనియే చెప్ప రడినద్వ. అట్లల, చ్క్షురాద్వ 

ఇంత్ద్వయములు కూడ త్పాణములనియే పిలువరడురనా ద్వ. అవి రండునూ కూడ జీవునిి 

ఉప్కర్ణములై యునా వి. ఏద్వ జీవునిి ఉప్కర్ణమగుఽ, అద్వ ఇంత్ద్వయమని పిలువరడదగినద్వ. 

కనుక, న్నత్ాద్గలు, ముఖా త్పాణము అను భేదము లేక అవి అనిా యూ ఇంత్ద్వయములే కావలెను. 

స్తద్యధ ంతము- 

1. న్నత్ాద్గలన్న ఇంత్ద్వయ శరమాుతో వా వహ్రింరట లోక స్తదధము. “ఇంత్ద్వయాణి దశైకమ్ చ్”(భ.గీ. 

13-5) మునా గు చోటల తి కాు , ర్సనము, న్నత్తము, నాస్తక, త్శోత్తము అను 5  జా్ఞన్నంత్ద్వయములును, 

వాకాప ణిపాదపాయురుప్సలాను 5 కరేమ ంత్ద్వయములును, అంతరింత్ద్వయమైన మనస్తస ను మొతుము 

11 ఇంత్ద్వయములే చెప్ప రడినవి. కనుక ముఖా త్పాణము ఇంత్ద్వయము కాద్గ.  



130 
 

2. “ఏతసమ జా్ఞయత త్పాణో మనేః సరేి ంత్ద్వయాణి చ్”(ముం. 2-2-3) (ఈ ప్ర్మాతమ  నుండియే 

త్పాణము, మనస్తస , సమసు ఇంత్ద్వయములు సృషింేప్రడినవి.” మొదలైన చోటల ఇంత్ద్వయముల 

కనా  ముఖా త్పాణము భినా ముగా చెప్ప రడినద్వ. కనుక, ముఖా త్పాణము తప్ప  మిగిల్నవియే 

ఇంత్ద్వయములనరడును. “మనేః షషాఠని ఇంత్ద్వయాణి (భ.గీ. 15-7) (“మనస్తస  ఆర్వద్వగా ఐద్గ 

 జా్ఞన్నంత్ద్వయములు”) మొదలైన చోటల మనస్తస  అనునద్వ మిగిల్న ఇంత్ద్వయములను నియమింర 

ఇంత్ద్వయముగా చెప్ప రడి యుండుట చేత అద్వ కూడ ఇంత్ద్వయముగా ప్రిగణించ్రడురనా ద్వ. 

కాని, ముఖా త్పాణము అట్లల చెప్ప రడక పోవుట వలన ముఖా త్పాణము ఇంత్ద్వయముగా 

త్గహించ్రడద్గ. అంతియ(గాక ముఖా త్పాణము, న్నత్ాద్వ ఇంత్ద్వయముల కనా  మిగుల 

త్శేషఠమైనద్వగా తెల్యు రనా ద్వ. ఉద్యహ్ర్ణమునకు, స్తషుప్ుా వస ా యంద్గ న్నత్ాద్వ 

ఇంత్ద్వయములు ప్ని చేయకునా ను, ముఖా త్పాణము ఎలలపుప డు ప్ని చేయురన్న యుండును. 

అటి ే ముఖా త్పాణము వలన ధరింప్రడునవి కనుక, మిగిల్న ఇంత్ద్వయములు కూడ 

త్పాణములనరడురనా వి.  

“న ఏతస్థా న సరేి  రూప్మభవన్ తసమ దేేః ఏతన ఆఖ్యా యంత”(రృ. 3-5-21) “ఆ త్పాణములు 

(ఇంత్ద్వయములు) అనిా యు ఈ ముఖా త్పాణముచే శర్వర్ముగా (ధరింప్రడునవిగా) అయినవి. 

అంద్గవలన, ఇంత్ద్వయములు త్పాణములనరడురనా వి.” అని త్ుతిలో కూడ ఈ విషయమే 

చెప్ప రడినద్వ. కనుక, ముఖా త్పాణము తప్ప  మిగిల్న న్నత్ాద్గలే ఇంత్ద్వయములని 

సప షమేగురనా ద్వ. 

262. త్పాణోఽపి సాా దధృష్టకం భృశముప్కరాత్ త్యషు ముఖా తి  వాద్యత్ 

262. త్పాణోఽపి సాా దధృష్టకం భృశముప్కరాత్ త్యషు ముఖా తి  

వాద్యత్ 

ఉత్తా్య నాు ా దౌ చ్ సాహాా ద్వతి యద్వ న ప్ృథకఛ రనా్సుసా  భేద్యత్। 

కంఠోకాు ద్వంత్ద్వయతి్య నమ నస్త త్య ఘటత్య గోరలీవరనా్తతిః 

నత్పాణే సాతిి కాహ్ంకరణ వికృతిత్య శరసాామాా ద్వ మందమ్।। 

జీవుడు శర్వర్ము నుండి రయలెి డలునపుప డు త్ప్ధ్యనత్పాణముతో చేరి యునా  

సరి్ త్పాణముల(ఇంత్ద్వయముల) ఉత్తా మణము చెప్ప రడినద్వ. ఇంత్ద్వయ శరమాుచేత చెప్ప రడుట 

సమసుత్పాణములకూ అని యింరనద్వయా అథవా ముఖా త్పాణము తప్ప  మిగిల్న త్పాణములకు 

అని యింరనద్వయా అను విచార్ము ఇచ్చ ట నిర్యాింప్రడురనా ద్వ 

త్పాణోఽపి- ముఖా త్పాణము కూడ 

హ్ృషీకమ్ సా త్- జీవాతమ కు ఉప్కర్ణమగుట చేత ఇంత్ద్వయమే అగుటకు తగినద్వ 

భృశముప్కర్ణాత్- అతిశయమైన జీవాతమ కు ఉప్కరింర కార్ణమున 
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తషు ముఖా తి వాద్యత్- ఇంత్ద్వయముల మధా  ద్యనిని ముఖా తి ముతో నిరాధ రించి 

“ముఖా త్పాణము” అను పేరుతో త్ప్వృతుమై యుండుట వలన మఱియు 

ఉత్ాా ంాా దౌ చ్ సహాా త్- దేహ్ము నుండి జీవుని ఉత్ాా ంతి జర్గునపుడు అనగా జీవాతమ  

దేహాంతర్మునకు పోవుట లేద్య దేహ్ములోనిి వరచ ట జరిగినపుడు వానిి సహ్కరింరట వలన 

త్పాణము ఇంత్ద్వయమే యగును అని 

ఇతి యద్వ- ఇట్లల సందేహించిన 

న- అద్వ సరి కాద్గ. 

ప్ృథక్ శరా్ ేః- త్ుతి యంద్గ కానప డు “ఏతసమ జా్ఞయత త్పాణేః మనసస రేి ంత్ద్వయాణి చ్” అను 

వాకా మున ఇంత్ద్వయముల కనా  త్పాణము యొకా  ప్ృథక ుి ము, భేదము కంఠోక ుముగా చెప్ప రడుట 

వలన త్పాణము ఇంత్ద్వయము కాద్గ.  

మనస్త- మనస్తస  విషయము నంద్నను 

కంఠోకాుత్- “మనషషషాఠనీంత్ద్వయాణి” అను సప షమేైన వచ్నముండుట వలన 

ఇంత్ద్వయాి త్- మనస్తస  ఇంత్ద్వయసమూహ్మున చేరుట వలన 

గోరల్లవర్నాీతిేః ఘటత- “గామానయ, గాం రధత” అను వాకా ముల నెట్లల , ఆ విధముగన్న సమానా  

శరమాుయొకా  సంకోచ్ లక్షణమైన సమానా  విశేష శరమాులతో బ్దట్ల త్ప్యగించినపుడు అద్వ 

పునరుక ుము కాద్గ అను నాా యముననుసరించ్వలెను. మఱియు 

సతిి కాహ్ంకర్ణ వికృతికా- సతిి క అహ్ంకార్ము యొకా  ప్రిణామరూప్మైన ఇంత్ద్వయ లక్షణము 

త్పాణ్య న- ముఖా త్పాణమున అని యించ్ద్గ.  

శరసామాా ద్వ- ఇంత్ద్వయ, ముఖా త్పాణముల రండునూ త్పాణ శరమాు చేత ఏకరూప్ముగా చెపిప నట్లల 

గమనింరట 

మందమ్- నిర్ర్కామైనద్వ. అనగా ఇంత్ద్వయములను, ముఖా త్పాణమును కూడ త్పాణశరమాుచే 

వా వహ్రించిననూ, ద్యని అర్మాు ముఖా త్పాణము కూడ ఇంత్ద్వయమని కాక, ఇంత్ద్వయములు కూడ 

ముఖా త్పాణముపై ఆధ్యర్ప్డి యునా వి అని తెల్స్తకొన వలెను. 

జీవుడు శర్వర్ము నుండి రయలెి డలునపుప డు త్ప్ధ్యనత్పాణముతో చేరి యునా  

సర్ి త్పాణముల(ఇంత్ద్వయముల) ఉత్తా మణము చెప్ప రడినద్వ. ఇంత్ద్వయ శరమాుచేత చెప్ప రడుట 

సమసుత్పాణములకూ అని యింరనద్వయా అథవా ముఖా త్పాణము తప్ప  మిగిల్న త్పాణములకు 

అని యింరనద్వయా అను విచార్ము ఇచ్చ ట నిర్యాింప్రడురనా ద్వ 

ముఖా త్పాణము కూడ జీవాతమ కు ఉప్కర్ణమగుట చేత ఇంత్ద్వయమే అగుటకు తగినద్వ 

అతిశయమైన జీవాతమ కు ఉప్కరింర కార్ణమున ఇంత్ద్వయముల మధా  ద్యనిని ముఖా తి ముతో 

నిరాధ రించి “ముఖా త్పాణము” అను పేరుతో త్ప్వృతుమై యుండుట వలన మఱియు దేహ్ము నుండి 
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జీవుని ఉత్ాా ంతి జర్గునపుడు అనగా జీవాతమ  దేహాంతర్మునకు పోవుట లేద్య దేహ్ములోనిి 

వరచ ట జరిగినపుడు వానిి సహ్కరింరట వలన త్పాణము ఇంత్ద్వయమే యగును అని ఇట్లల 

సందేహించిన అద్వ సరి కాద్గ. 

త్ుతి యంద్గ కానప డు “ఏతసమ జా్ఞయత త్పాణేః మనసస రేి ంత్ద్వయాణి చ్” అను వాకా మున 

ఇంత్ద్వయముల కనా  త్పాణము యొకా  ప్ృథక ుి ము, భేదము కంఠోక ుముగా చెప్ప రడుట వలన 

త్పాణము ఇంత్ద్వయము కాద్గ.  మనస్తస  విషయము నంద్గ “మనషషషాఠనీంత్ద్వయాణి” అను 

సప షమేైన వచ్నముండుట వలన మనస్తస  ఇంత్ద్వయసమూహ్మున ప్రిగణింప్రడురనా ద్వ.  

“గోరల్లవర్నాాా యము త్ప్కార్ముననూ, మఱియు సతిి క అహ్ంకార్ము యొకా  ప్రిణామరూప్మైన 

ఇంత్ద్వయ లక్షణము ముఖా త్పాణమున అని యించ్ద్గ.  

ఇంత్ద్వయ, ముఖా త్పాణములు రండునూ త్పాణ శరమాు చేత ఏకరూప్ముగా చెప్ప రడుట వలన 

ముఖా త్పాణమును కూడ ఇంత్ద్వయముగా ప్రిగణించ్వలెనను వాదము నిర్ర్కామైనద్వ. అనగా 

ఇంత్ద్వయములను, ముఖా త్పాణమును కూడ త్పాణశరమాుచే వా వహ్రించిననూ, ద్యని అర్మాు 

ముఖా త్పాణము కూడ ఇంత్ద్వయమని కాక, ఇంత్ద్వయములు కూడ ముఖా త్పాణముపై ఆధ్యర్ప్డి 

యునా వి అని తెల్స్తకొన వలెను. కనుక ముఖా త్పాణము ఇంత్ద్వయము కాద్గ. 

ఇంతటితో “ఇంత్ద్వయాధికర్ణము” ముగిస్తనద్వ. 

।।సంజా్యమూరిుక లృప్ుా ధికరణము।।2-4-8।। 

।।సూ.।।సంజా్యమూరిు క లృపిుస్తు త్తివృత్యా రి త ఉప్దేశ్వత్।।2-4-17।। 

సంజా్ఞమూరిుేః క లృపిుేః- నామ రూప్ వాా కర్ణము 

త్తివృతాు రి్ తేః- త్తివృతా ర్ణము చేయు ప్ర్మాతమ దే యగును 

ఉప్దేశ్వత్- (ఆ ప్ర్మాతమ కే నామ రూప్ వాా కర్ణము) చెప్ప రడుట వలన 

త్తివృతా ర్ణమును చేయు ప్ర్మాతమ కే నామ రూప్ వాా కర్ణము చెప్ప రడుట వలన నామ రూప్ 

వాా కర్ణమనెడు వా షి ేసృషి ేప్ర్మాతమ  చేస్తనదే యగును.  

।।సూ.।।మాంసాద్వభౌమం యథా శరమాితరయోశచ ।।2-4-18।। 

యథాశరమా్- “అనా మశ్చతమ్” అను వేదవాకా ము త్ప్కార్ము 

మాంసద్వ- మాంసము, మలము, మనస్తస  అనరడునవి కూడా 

భౌమమ్- భూవికార్ములే 
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ఇతర్యేః చ్- “అప్ేః పీాేః తజోఽశ్చతమ్” మొదలగు త్ుతి వాకా ముల యంద్గ కూడ 

(త్తివృతా ర్ణము చెప్ప రడలేద్గ.)  

“అనా మశ్చతమ్”, “అప్ేః పీాేః”, “తజోఽశ్చతమ్” మునా గు త్ుతి వాకా ముల యంద్గ కూడ 

త్తివృతా ర్ణము చెప్ప రడలేద్గ.  

।।సూ. ।।వైశేషా్ త్యు తది్య దః తది్య దః।।2-4-19।। 

వైశేషాా త్ తు- త్ప్తి భూతమును భాగము వాా పించి యుండుట వలన 

తది్య దేః- ఒకాొ కా టియూ ఒకాొ కా  భూతముగా చెప్ప రడురనా ద్వ.  

తది్య దేః- (అధ్యా యము యొకా  సమాపిుని సూచింరటకు “తది్య దేః” అను ప్దము రండు 

ప్రాా యములు చెప్ప రడినద్వ.  

త్తివృతా ర్ణపు త్కమముననుసరించి త్ప్తి యొకా  భూతముననూ ఇతర్ భూతములు కలస్త 

యునా ను ఒకాొ కా  భూతమున ఆ భూతము యొకా  భాగము అధికముగా నుండుట వలన ఆ 

భూతము యొకా  నామముతో పిలువరడును 

అండసృషి ేఅయిన సమషి ేసృషి ేఅనునద్వ ప్ర్త్రహ్మ ము వలనన్న అయినద్వ అని ఇంతవర్కును 

చూప్రడినద్వ. కావున, ప్ంచ్భూతములు, ఇంత్ద్వయములు, ముఖా త్పాణము ఇాా ద్గలనాి యూ 

ప్ర్త్రహ్మ  కారా్ వస్తువులేనని నిశచ యింప్రడినద్వ. అటెలలన, దేవాద్గల సృషి ేఅయిన వా షిసేృషి ేఆ 

అండమునంద్గ ప్ర్త్రహ్మ ముచే సృషింేప్రడిన చ్తురుమ ఖత్రహ్మ చే చేయరడినద్య, లేక దేవాద్వ 

సమసు జీవులు కూడ ప్ర్త్రహ్మ  కారా్ ములా యని సంద్వయము ఈ అధికర్ణమునంద్గ 

ప్రిషా రించ్రడురనా ద్వ. 

పూరి్ ప్క్షము- 

1. వా షిసేృషి ేయంద్గ లోకమున సమసు ప్ద్యర్మాులకు నామరూప్విభాగము నిరి్ హించ్రడును. ఈ 

కారా్ ము సమషి ేజీవరూపుడైన చ్తురుమ ఖత్రహ్మ  కారా్ మగును. “అన్నన జీవేన ఆతమ నా అనుత్ప్విశా  

నామరూపే వాా కర్వాణి” (ఛాం. 6-3-2) (“నా అంశమైన చ్తురుమ ఖ్యడన్న జీవునితో లోన త్ప్వేశ్చంచి 

న్నను నామరూప్ములను త్ప్సద్వంరరనాా ను”) అను ఈ ఉప్నిషద్యి కా మున “ఈ జీవునితో  లోన 

త్ప్వేశ్చంచి” అనినపుప డు “జీవ” శరమాుతో తన కనా  భినా మైన చ్తురుమ ఖ్యని చెపుప ట వలన, అతని 

ద్యి రా నామరూప్వాా కర్ణము చేస్తనట్లల త్ుతి చెపుప రనా ద్వ. కనుక “రాజుగారు గూఢచ్రా్ ను 

చేసెను” అనగా “రాజుగారిచే నియమింప్రడిన వేగులవాడు గూఢచ్రా్ ను చేస్తనట్లల సప షమేైనట్లల, 

ఇచ్చ ట కూడ “నామరూపే వాా కర్వాణి” అనగా ాను చ్తురుమ ఖ్యనిచే నిరి్ హింప్(జేసెనని భావము. 

కనుక, నామరూప్వాా కర్ణమను వా షిసేృషినేి చ్తురుమ ఖత్రహ్మ యే నిరి్ హింరనట్లల 

సప షమేగురనా ద్వ. 

2. అండసృషిేి  పూరి్ మే త్తివృతా ర్ణమగుట వలన, ఆ అండమున వా  షిసేృషి ే ప్ర్మాతమ  

చేస్తనద్వగన్న యుండవలెనని చెపుప టకు కుదర్ద్గ. అండసృషి ేపిదప్, తరువాతన్న చ్తురుమ ఖసృషి ే

త్ప్కర్ణమున “అనా మశ్చతమ్ త్తధ్య విధీయత తసా  యేః  సవాిషోఠభాగసత్ పుర్వషం భవతి, య 
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మధా మేః తనామ ంసమ్, యఽణిషఠేః తనమ నేః(ఛాం. 6-5-1,2,3) త్పాణులచే తినరడు అనా ము మూడు 

భాగములుగా విభజింప్రడును. అంద్గ  సాూలభాగము మలమగురనా ద్వ. మధా మ భాగము 

మాంసమగును. అతి సూక్షమ భాగము మనస్తస ను పోషింరను.” అని త్పార్ంభించి త్తివృతా ర్ణము 

చెప్ప రడుట వలన అద్వ కూడ చ్తురుమ ఖ్యడైన జీవుడు చేస్తనద్వయే అగును. 

3. ద్యనిి ముంద్గ ఒక వాకా మున “యదగౌా  రోహితం రూప్ం తజేః తత్దూప్ం యరఛ క లమ్ తదపాం 

యతా ృషంా తదనా సా (ఛాం. 6-4-7)(అగిా  రూప్మున ఎఱుపు వర్మాున నుండు భాగము తజస్తస  

రూప్మగును. శేి తవర్మాున నుండు భాగము నీటిద్వ. నలలగా నుండు భాగము భూమిద్వ అగును.) అని 

త్పార్ంభించి చ్తురుమ ఖ్యడు సృషింేచిన అగిా  మొదలైన వాటి త్తివృతా ర్ణము చూప్రడుట 

చ్తురుమ ఖ్యని వలన చేయరడినదని రలముగ సాపించ్రడురనా ద్వ.  

4. “నామరూపే వాా కరోత్, ాసం త్తివృతం త్తివృతం ఏకైకాం అకరోత్”(ఛాం. 6-3-33) అని 

నామరూప్వాా కర్ణమునకు తరువాతద్వగా త్తివృతా ర్ణము చెప్ప రడుట వలన, 

త్తివృతా ర్ణమునకు తరువాతన్న నామరూప్ వాా కర్ణము అని స్తద్యధ ంతమున చెపుప టకు కుదర్ద్గ.  

కనుక, నామరూప్ వాా కర్ణము నిరి్ హింర జీవుడైన చ్తురుమ ఖ్యడే త్తివృతా ర్ణము 

చేయురనాా డనియు, అండసృషి ే కొఱ్కు ద్యనిి ముంద్గగన్న ప్ర్మాతమ  వలన త్తివృతా ర్ణము 

చేయరడురనా దనియూ చెపుప ట అయుక ుమని సప షమేగు రనా ద్వ. కనుక, జీవుడైన 

చ్తురుమ ఖ్యడే నామరూప్ వాా కర్ణము చేయురనా ట్లల తెల్యురనా ద్వ. 

స్తద్యధ ంతము-  

వెనుక చెప్ప రడిన త్ుతివాకా ము తరువాత “ాసమ్ త్తివృతం త్తివృతం ఏకైకామ్ కర్వాణి(ఛాం. 6-

3-2) అని అగిా , జలము, భూమి అను మూడు భూతములనూ ఒక ద్యనితో నొకటి చేరుచ  త్ప్త్ియ 

అయిన త్తివృతా ర్ణమును చేస్తనట్లల చెప్ప రడిన ప్ర్త్రహ్మ మే నామ రూప్వాా కర్ణమును కూడ 

చేస్తనట్లల, తెల్య(జేయుటతో, నామ రూప్వాా కర్ణమనరడు వా షిసేృషి ే కూడ ప్ర్మాతమ  

చేస్తనదేనని సప షచ మగురనా ద్వ. “నానావీరాా ేః ప్ృథగూా ాేః తతస్థు సంహ్తిం వినా। నాశకాు వన్ 

త్ప్జ్ఞేః త్సషేుం అసగమాగమా కృతస ా శేః।। సమేాా ఽనా  సంయగం ప్ర్సప ర్సమాత్శయాేః। 

మహ్ద్యద్వ విశేషానాు ేః అండము పా దయంతి త।।(వి.పు. 2-2-52, 53)(“మహ్తుు మొదలుగా 

భూతములతో బ్దట్ల సమసుము వేఱ్వి ఱుగా నుండి ఒకటిగా చేర్నంద్గవలన, త్ప్జలను సృషింేరట 

కాలేద్గ. కనుక, ఒకద్యనితో వేఱొకటి చేరుట వలన అండము సృషింేచ్రడినద్వ”. ) “తస్తమ న్ జజే ా

సి యం త్రహ్మ  సర్ి లోక పిామహ్ేః (మను. 1-9) (“ఆ అండములో లోకము అంతటికీ 

పిామహుడైమ త్రహ్మ  సృషింేప్రడినాడు”) అని చెప్ప రడుట వలన “అండసృషి ే అనంతర్మే 

చ్తురుమ ఖ్యడు సృషింేప్రడినాడు” అని సప  షమేగురనా ద్వ. 

కనుక, త్తివృతా ర్ణమును చ్తురుమ ఖ్యడు చేయుట కుదర్ద్గ. ద్యనిని ప్ర్త్రహ్మ మే చేయగలద్గ. 

కనుక, త్తివృతా ర్ణము చేస్తన ప్ర్త్రహ్మ మే నామ రూప్వాా కర్ణము కూడ చేసెననుట సప షమేు. 

అటెలలన “అన్నన జీవేన ...” అను త్ుతి వాకా మున, “ఈ జీవుని వలన” అని చెపుప ట ఎట్లల కుద్గరును 

అను సంద్వయము కలుగవరచ ను. ఇచ్చ ట “ఆతమ నా జీవేన” అని చెప్ప రడుట వలన జీవుడైన 

చ్తురుమ ఖ్యని ప్ర్మాతమ తో బ్దట్ల ఒక వర్ ుముగా చెపుప ట వలన జీవుని శర్వర్ముగా గల ప్ర్త్రహ్మ మే 

జీవ శరమాుచే సూచింప్రడురనా ద్వ” అని సప షమేు. “తత్ తజ ఐక్షత తదపోఽసృజత ాఽప్ 
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ఐక్షంత”(ఛాం. 6-2-3,4) అను త్ుతిలో   “ ....అగిా  అనునద్వ సంకల్ప ంచి జలమును, జలము 

సంకల్ప ంచి భూమిని సృషింేచ్మని చెపిప నద్వ, అనగా, అగిా , జలము, ప్ృథివి ఇాా ద్గలను 

శర్వర్ముగా గల ప్ర్మచేతనమైన ప్ర్త్రహ్మ ము సంకల్ప ంచి సృషింేచెనననియే చెప్ప రడినద్వ. 

కనుక, వెనుక చెప్ప రడినట్లల, జీవసమషిగేానునా  చ్తురుమ ఖ్యని శర్వర్ముగా గల ప్ర్త్రహ్మ మే నామ 

రూప్వాా కర్ణమును చేస్తనట్లల త్గహించ్వలస్త యునా ద్వ. ఇట్లల ప్రిగణించిన “జీవేన ఆతమ నా”(ఛాం. 

6-3-2) (జీవుడైన నా వలన) అని “జీవుడైన చ్తురుమ ఖ్యని, తనను ఒకే వర్ ుములో చెపుప ట, శర్వర్, శర్వరి 

భావమును తెల్య(జెపుప టకేనని త్గహించ్నగును. “అన్నన జీవేన” అని ప్ర్మాతమ  చ్తురుమ ఖ్యని 

తన కనా  వేఱుగా చెపుప ట వలన “ఈ చ్తురుమ ఖ్యని శర్వర్ముగా గల నా వలన” అని అర్మాు 

చెపుప కొనుట వలన దోషర్హితమై, యుి ుయుక ుమై, సర్ి సమమ తమై యుండును. నామ 

రూప్వాా కర్ణమును, అనుత్ప్వేశమును కూడ ప్ర్మాతమ  ఒకా డే చేయురనాా డు అని చెపుప ట 

కూడ అట్లల సరిా ంగీకార్యగా మై యుండును. అంతియ(గాక, “లోన త్ప్వేశ్చంచి, నామ 

రూప్ములనిచెచ దను” అని ప్ర్మాతమ యే చ్తురుమ ఖ్యని సృషి ే చేయు త్ప్కర్ణమున నామ 

రూప్వాా కర్ణము చేయుద్గనని  చెపిప యుండుట వలన అట్లల చెపుప ట త్ప్కర్ణ విరుదధము కద్య 

యనిన, వెనుక చెపుప కొనినట్లల, చ్తురుమ ఖ్యని శర్వర్ముగా గల ప్ర్మాతమ యే సృషింేరట వలన 

త్ప్కర్ణవిరోధమును లేద్గ. కనుక, నామ రూప్వాా కర్ణము ప్ర్మాతమ యే నిరి్ హింరరనా ట్లల 

తెల్యురనా ద్వ. 

2. “అనా మశ్చతమ్”, “అసేః పీాేః”, “తజోఽశ్చతమ్” ఇాా ద్వ వాకా ములంద్గ 

త్తివృతా ర్ణముచెప్ప రడలేద్గ. త్పాణులు తినెడు అనా మును, త్ాగెడు జలము, అగిా యు 

ప్రిణమింర అనగా వాటి ప్రిణామవిధ్యనము చెప్ప రడినద్వ. అనా ము అను ప్ృథివీభూతమగు 

ప్ద్యర్మాున సాూలమైన భాగము మలముగను, మధా భాగము మాంసముగను, అతి సూక్షమ భాగము 

మనస్తస గను ప్రిణమింరనని దీని భావము. ఇదే విధముగా పైన చెప్ప రడిన వాకా ములలో 

మూత్తము, ర్క ుము, త్పాణము అను మూడును నీరు అను భూతము యొకా  ప్రిణామములుగను, 

ఎముకలు, మజజ, వాకాు  అనునవి తజస్తస  యొకా  ప్రిణామములనియూ చెప్ప రడినద్వ. అనగా, ఈ 

వాకా ములలో ఒకాొ కా  వాకా మున అగిా , జలము, భూమి అను భూతముల యొకా  ప్రిణామములు 

చెప్ప రడు రనా వి. ఈ వాకా ముల యంద్గ అగిా , జలము, భూమి అను భూతముల 

త్తివృతా ర్ణము చెపిప  యుండిన అపుడు మొదటి వాకా మున భూవికార్మైన మలము పిదప్ 

మాంసమును జల వికార్ముగా చెప్ప వలస్త యుండును. ఏలనన త్తవృతా ర్ణము చేయుటకు 

ముంద్గ భూమి సాూలమైనద్వగను, జలము ద్యని కనా  సూక్షమ మైనద్వగను, తజస్తస  ద్యని కనా ను 

సూక్షమ మైనద్వగను అంగీకరించ్రడి యునా ద్వ. ఈ కార్ణమునన్న రండవ వాకా మున, మూత్తము 

భూవికార్ముగను, త్పాణము తజోవికార్ముగను మూడవ వాకా మున ఎముకలు భూవికార్ముగను మజజ 

జల వికార్ముగను చెప్ప వలస్త యుండి యుండును. అట్లల కాద్గ కనుక, ఇచ్చ ట వెనుక 

చెప్ప రడినట్లల “త్తివృతా ర్ణము” చెప్ప రడలేద్గ. ఆహార్ప్ద్యర్పా్రిణామత్కమమే ఇచ్చ ట 

చెప్ప రడురనా ద్వ. 

ఏలననగా, “అగిా మశ్చతమ్” అని మొదలగు మొదటి వాకా మున మల, మాంస, మనస్తస లు 

మూడును భూవికార్ములుగా చెప్ప రడుట వలననూ, “అప్ేః పీత్త” అని త్పార్ంభమగు రండవ 

వాకా మున మూత్త, ర్క ు, త్పాణములను మూడింటిని  జల వికార్ముగను, “తజోఽశ్చతమ్” అని 

మొదలగు మూడవ వాకా మున అస్త,ా మజజ, వాకాు లను మూడింటినీ తజో వికార్ముగను చెపిప  
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యుండుట చేత ఈ వాకా ముల త్తివృతా ర్ణము చెప్ప రడలేద్గ. ఈ మూడు వాకా ములను 

వివరింర వాకా శేషమైన తరువాతి వాకా మున “అనా మయం హి స్వమా  మనేః ఆపోమయేః త్పాణేః 

తజో మయావాన్ (ఛాం. 6-5-4) (ఓ స్వమాా ! మనస్తస  అనా ము అనరడు భాగపు వికార్మే, త్పాణము 

నీటి వికార్మే, వాకాు  తజో వికార్మే) అని చెప్ప రడి యుండుట వలన ఈ వివర్ణమే 

రల్లయమగురనా ద్వ.  

3. “నానావీరాా ేః”(వి.పు. 1-2-52, 53) అని మొదలగు విషాు పురాణశోలకములలో త్తివృతా ర్ణము 

చేయరడిన భూతములు ఒకా టిగా కూడి కారా్ ములను సృషింేరట కుదర్దని ఇద్వ వర్కే 

చెప్ప రడినద్వ. కనుక, అండ సృషిేి  పూరి్ ము త్తివృతా ర్ణము చేయరడిన ప్ృథివాా ద్గలు ఆహార్ 

ప్ద్యర్మాులుగా జీవులచే తినరడునపుడు మూడు విధములుగా ప్రిణమింర విధమే ఇచ్చ ట 

చెప్ప రడు రనా ద్వ. కనుక, “వాా కరోత్ ాసమ్ త్తివృతమ్ త్తివృతమ్ ఏకైకాం అకరోత్” (ఛాం. 6-3-4) 

అని నామ రూప్వాా కర్ణమునకు తరువాత త్తివృతా ర్ణము చెప్ప రడిననూ, వెనుక చెపిప న విషాు 

పురాణ శోలకములనుసరించి త్తివృతా ర్ణమునకు యగా ము గాని ప్ద్యర్మాులతో త్తివృతా ర్ణము 

నిరి్ హింప్రడుటకు సధా ము కాద్గ కనుక పాఠత్కమము కనా  అర్తా్కమము రల్లయమను 

నియమముననుసరించి, ఈ ఉప్నిషద్యి కా ముల ప్ఠించ్రడు త్కమమును మారిచ  నామ 

రూప్వాా కర్ణమునకు ముంద్గగన్న త్తివృతా ర్ణము నిరి్ హించ్రడునట్లల త్గహించ్వలెను. 

4. “యదగౌా ేః రోహితం రూప్ం” (ఛాం. 6-4-7) అని త్పార్ంభమగు వాకా మున అగిా , ఆద్వతాు డు 

మొదలైన వాటిలో త్తివృతా ర్ణము చూప్రడుటలో కూడ విరోధము లేద్గ. ఏలనన, ఇచ్చ ట 

త్తివృతా ర్ణము గూరిచ  త్ప్శా్చ ంచిన శ్చషుా డైన “శేి తకేతు” అండమంద్గనా  వాడు. కనుక, 

అండమునకు బ్దహా్ ముగా నునా  వస్తువులలో త్తివృతా ర్ణమును శిే తకేతునకు చూపుట 

అసధా ము. కనుక, వానిి తెల్యునట్లల త్తివృతా ర్ణము చేయరడిన ప్ద్యర్మాులైన ఆ అండము 

లోని అగిా , ఆద్వతాు డు మునా గు వాటిలో త్తివృతా ర్ణము చూప్రడినద్వ. కనుక, నామ 

రూప్వాా కర్ణము ప్ర్మాతమ యే తప్ప  చ్తురుమ ఖ్యడు చేయలేదని తెల్యురనా ద్వ.  

5. పై వివర్ణములలో త్తివృతా ర్ణమన న్నమియ త్గంథవిసుర్ భీతిచే  వివరించ్రడలేద్గ. భూమి, 

జలము, తజస్తస  అను మూడు భూతములు ఒక ద్యనితో నొకటి కల్యుట వలన ఇపుప డు మనకు 

కానప డురనా  భూమి, జలము, అగిా  తెల్యరడురనా వి. తదనంతర్ము వాటిచే అండములు 

సృషింేప్రడి, త్ప్తి అండమునంద్గను చ్తురుమ ఖ త్రహ్మ  సృషింేప్రడి తద్గప్రి వా షిసేృషి ే

నిరి్ హిఎరరడును. అనగా,   త్తివృతా ర్ణ త్కమత్ప్కార్ము త్ప్తి భూతము నంద్గనూ ఇతర్ 

భూతములు కూడ కలస్తయుండును. అనగా భూమి యంద్గ 1/2 భూమియును, అగాి  1/4 జలము 

1/4 భాగములుగను కలస్త యుండును. దీనిన్న త్తివృతా ర్ణమని వా వహ్రించెదము. ఇటి ేత్ప్త్ియ 

ప్ంచ్భూతములతో వివరించ్రడినపుప డు ద్యనిని ప్ంచీకర్ణమని యంద్గరు. అట్లల త్ప్తి 

భూతమునంద్గను, ఇతర్ భూతములు కూడ కలస్తయునా ను, ఉద్యహ్ర్ణమునకు భూమిని భూమి 

అనియే పిలురటకు కార్ణము ద్యని యంద్గ భూమి అను భూతము యొకా  భాగము అధికముగా ( 

1/2 భాగము) నుండును. ఇదే విధముగా ఇతర్ భూతముల విషయముననూ అర్మాు చేస్తకొనవలెను. 

ఇట్లల త్తివృతా ర్ణము జరిగిన పిదప్ ఆ యా భూతములతో అండోతప తిు జరిగి, ఒకాొ కా  చ్తురుమ ఖ 

త్రహ్మ  తద్గప్రి సృషి ే నిరి్ హింరటకై సృషింేచ్రడును. ఆ చ్తురుమ ఖ త్రహ్మ లో అంతరాా మిగా 

నుండి ప్ర్మాతమ  తద్గప్రి వా షిసేృషి ే కారా్ మును చ్తురుమ ఖ్యనిచే నిరి్ హింప్(జేయును. ఇట్లల 
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త్తివృతా ర్ణమైనను, వా షిసేృషి ే అయిననూ నిరి్ హింరనద్వ ప్ర్మాతమ యేనని, వివిధ 

త్ప్మాణములచే ఈ అధికర్ణమున సాపింరట అయినద్వ. 

263. మనాి దా్య ః సమ రా త్యఽసౌ సరస్తజవసతిరి ా షినిామాద్వకరాు  

263. మనాి దా్య ః సమ రా త్యఽసౌ సరస్తజవసతిరి ా షినిామాద్వకరాు  

జీవేనానుత్ప్విశేా తా పి కథితమతః త్పేషా కృతా  త్కమోఽత్త। 

తని్ కోహి త్ప్వేషి్ త్తివృతమకృత చ్ వాా కరోద్వతా ధీతః 

తతుజీజవానురాత్యమ  సృజతి చ్ భగవాం సాు దృశం కారా జ్యతమ్।। 

అసౌ సర్స్తజ వసతిేః- జీవ సమషిభేూతుడైన కమలాసనుడైన చ్తురుమ ఖ్యడు 

వా షినేామాద్వ కరాు - వా షి ేదశ యంద్గ నామరూపాద్గల విభాగమును చేసెనని 

మనాి ద్ా ేః సమ రా్ త- మనువు మొదలైన వారిచే తమ తమ సమ ృతి త్గంథములంద్గ 

త్ప్తిపాద్వంచ్రడినద్వ. వా షి ేయనగా జీవుల శర్వరేంత్ద్వయములతో వారి  సంయగము వలన కలుగు 

సృషి.ే  

జీవేన అనుత్ప్విశా  ఇతా పి కథితమ్- “అన్నన జీవేన ఆతమ నా అనుత్ప్విశా  నామ రూపే వాా కర్వాణి” 

అను త్ుతి యంద్గనూ కూడ ఇద్వ నిరూపించ్రడినద్వ.  

అతేః- అంద్గవలన 

అత్త- ఈ వా షిసేృషి ేవిచార్మున  

త్పేషా  కృతా  త్కమేః- యజమానిచే త్పేరితుడైన భృతాు డు చేయు కారా్  నిరి్ హ్ణ త్కమమే ఇచ్చ ట 

వివక్షితమైనదని శంించిన  

తనా - ఆ విధమైన ఆశంక అయుక ుము, ఏలననగా 

ఏకేః- ఒకా డే అయిన పురుషుడు 

త్ప్వేషేా- అనుత్ప్వేశము చేయునతడు 

త్తివృతమకృత- ప్ృథివీ, అప్, తజస్తస లను ఒకద్యనితో నొకటి మిత్శణము చేయు అనగా 

త్తివృతా ర్ణ కారా్ ము నిరి్ హింర ప్ర్మాతమ యే 

వాా కరోత్ చ్- నామరూప్ములను విశేషతేః యథాయగా ముగా సంకలనము చేయు నతడు 
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ఇతా ధీా- అని త్ుతుల యంద్గ చెప్ప రడినద్వ. నామ, రూప్ వాా కర్ణము, అండ సృషి ే

అనంతర్ము అగుట చేత చ్తురుమ ఖ్యనిచే సంభవింరట జరుగద్గ. ఏలననగా ఎవరు 

త్తివృతా ర్ణమును చేస్తతిరో వారే నామరూప్ వాా కర్ణమును చేస్తనవారు అగుద్గరు. అంద్గవలన  

భగవాన్- ఆద్వకర్ ు అయిన ప్ర్మాతమ యే  

తతుజీజవాంతరా మా - చ్తురుమ ఖ్యద్వ ఆయా జీవులకు అంతరాతమ యై నియామకుడై  

ాదృశం కార్ా జ్ఞతమ్-ఆయా జీవులచే నిరి్ హించ్రడు కారా్ సమూహ్మును  

సృజతి- సృషింేరను. అంద్గవలన సమసుమూ ప్ర్మాతమ  కర్ ుృకమే యగును 

ప్ర్మాతమ  భూతంత్ద్వయ సమషియేైన సృషినేి చేస్తన పిదప్ నామ రూప్ విభాగాతమ కమైన వా షి ేసృషి ే

హిర్ణా గరుా నిచే కల్గెనని చెప్ప రడినద్వ. ఆ హిర్ణా గరుా డు సి తంత్తముగా ాన్న నామ రూప్ 

వాా కర్ణమును చేసెనా లేక త్తివృతా ర్ణమును చేస్తన ప్ర్మాతమ యే ప్ర్మాతమ యే నామ రూప్ 

వాా కర్ణమును చేసెనా అను విచార్ము ఇచ్చ ట నిరాధ రించ్రడురనా ద్వ. ఎవి డు 

త్తివృతా ర్ణము చేసెఽ ఆ ప్ర్మాతమ యే హిర్ణా గరా్ శర్వర్కుడుగా నామ రూప్ వాా కర్ణమును 

చేసెనని ఇచ్చ ట స్తద్యధ ంతీకరించ్రడురనా ద్వ. 

జీవ సమషిభేూతుడైన కమలాసనుడైన చ్తురుమ ఖ్యడు వా షి ే దశ యంద్గ నామరూపాద్గల 

విభాగమును చేసెనని మనువు మొదలైన వారిచే తమ తమ సమ ృతి త్గంథములంద్గ 

త్ప్తిపాద్వంచ్రడినద్వ. వా షి ేయనగా జీవుల శర్వరేంత్ద్వయములతో వారి  సంయగము వలన కలుగు 

సృషి ే “అన్నన జీవేన ఆతమ నా అనుత్ప్విశా  నామ రూపే వాా కర్వాణి” అను త్ుతి యంద్గ కూడ 

నిరూపించ్రడినద్వ. అంద్గవలన ఈ వా షిసేృషి ేవిచార్మున యజమానిచే త్పేరితుడైన భృతాు డు 

చేయు కారా్  నిరి్ హ్ణ త్కమమే ఇచ్చ ట వివక్షితమైనదని శంించిన ఆ విధమైన ఆశంక 

అయుక ుము, ఏలననగా 

ాను ఒకా డే అయిన ప్ర్మ పురుషుడు అనుత్ప్వేశము చేయునతడు. అతడు ప్ృథివీ, అప్, 

తజస్తస లను ఒకద్యనితో నొకటి మిత్శణము చేయు అనగా త్తివృతా ర్ణ కారా్ ము నిరి్ హింర 

ప్ర్మాతమ యే. ఆతడే 

నామరూప్ములను విశేషతేః యథాయగా ముగా సంకలనము చేయును అని త్ుతుల యంద్గ 

చెప్ప రడినద్వ. నామ, రూప్ వాా కర్ణము, అండ సృషిేి   అనంతర్ము అగుట చేత చ్తురుమ ఖ్యనిచే 

సంభవింరట జరుగద్గ. ఏలననగా ఎవరు త్తివృతా ర్ణమును చేస్తతిరో వారే నామరూప్ 

వాా కర్ణమును చేస్తనవారు అగుద్గరు. అంద్గవలన ఆద్వకర్ ు అయిన ప్ర్మాతమ యే 

చ్తురుమ ఖ్యద్గలైన ఆయా జీవులకు అంతరాతమ యై నియామకుడై ఆయా జీవులచే నిరి్ హించ్రడు 

కారా్ సమూహ్మును సృషింేరను. అంద్గవలన సమసుమూ ప్ర్మాతమ  కర్ ుృకమే యగును 

264. యా జీవేనాఽతమ నేతి త్ుతిరియమపి న త్రహ్మ  జీవైకా మాహ్ 

264. యా జీవేనాఽతమ నేతి త్ుతిరియమపి న త్రహ్మ  జీవైకా మాహ్ 
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త్పాగేవైకోనురాత్యమ  వపురితర ఇతి సాథ యి భేద్యభిధ్యనాత్। 

త్యనేశసుద్వి శ్చష ిసి కరణ కతయానుత్ప్వేశేఽపి కరాు  

జీవే కరుృతి త్యయామిహ్ న హి ఘటత్య “ కాు ి ” త్ుతిః కర ుృభేద్యత్।। 

జీవేన ఆతమ న్నతి యా త్ుతిేః- “అన్నన జీవేన ఆతమ నా అనుత్ప్విశా  నామ రూపే వాా కర్వాణి” అను ఏ 

త్ుతి యునా దో 

ఇయమపి- ఇట్లల కంఠోక ుమైన త్ుతి కూడ 

త్రహ్మ  జీవైకా మ్ న ఆహ్- ప్ర్మాతమ కూ, జీవాతమ కూ అభేదమును చెపుప ట లేద్గ.  

త్పాగేవ- ముంద్గగన్న 

ఏకేః అంతరా మా - ఒకా డైన ప్ర్మాతమ , నిరుపాధికముగా సమసు జీవులకూ అంతరాతమ గా నుండును 

ఇతర్ేః- ఆతనికనా  వేఱైన సమసు చేతనాచేతన సమూహ్మును  

వపురితి- ఆ ప్ర్మాతమ కు శర్వర్భూతమైనదని  

 సాయిభేద్యభిద్యనాత్- త్ుతి, సమ ృతి, సూత్తములు మఱియూ ఉప్రృంహ్ణములు ఇాా ద్గల వలన 

నితా స్తదధమైన భేదమును త్ప్తిపాదన చేయుట వలన  

తన- ఆ కార్ణము వలన 

ఈశేః తది్వ శ్చష ేసి కర్ణకతయా- జీవ విశ్చష,ే సి తమ కర్ణకునిగా 

అనుత్ప్వేశే- “అనుత్ప్విశా ” అని చెప్పప డు అనుత్ప్వేశ కారా్ ముననూ 

కరాు - కర్ ు యగురనాా డు. 

“జీవేన” యనగా “జీవ విశ్చష్టనే” మఱియును “ఆతమ నా” అనగా “స్థి న” అని అభిత్పాయము 

జీవే తతా ర్ ుృాయామ్- జీవాతమ కు త్ప్వేశ కర్ ుృతి మును అంగీకరించిన  

ఇహ్- ఈ త్ుతి వాకా మున  

కర్ ుృభేద్యత్- త్ప్వేశత్ియ యొకా  కర్ ుృవైన జీవునికీ నామరూప్ వాా కర్ణమును చేయు ప్ర్మాతమ కూ 

భేదముండుట చేత 

 కాు ి త్ుతిేః- “అనుత్ప్విశా ” అని యునా  “ కాు ి ” అను ఆదేశమును పంద్వన త్ుతియును  

న ఘటతహి- సంగతము కాద్గ. ఇట్లల ఇతరులు చెప్పప డు అర్మాును నిర్స్తంచి, నామ, రూప్, 

వాా కర్ణమును ప్ర్మాతమ యే ఎట్లల చేయువానిగా నుండెఽ అట్లల అనుత్ప్వేశమున కూడ జీవి విశ్చష ే
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వేషమున కర్ ుృతి ము ఇచ్చ ట సాపించ్రడినద్వ. జీవుని తనకు ఉప్కర్ణముగా పంద్వ, తనను 

ఆతమ గా పంద్వన జీవాతమ ను త్ప్వేశ్చంప్(జేయును. నామరూప్ వాా కర్ణమంద్గనూ ప్ర్మాతమ యే జీవ 

విశ్చషేునిగా కర్ ుృవయెా నని సప షమేగురనా ద్వ. 

ఇతర్ ప్క్షముల వారు చెప్పప డు త్ప్త్ియను ఖండించి స్తద్యధ ంతమునంద్గ ఎట్లల 

అని యించ్వలెననుననద్వ ఈ శోలకమున సూచించి,  శ్రమీాన్ దేశ్చకులు ఉప్సంహార్ము 

చేయురనాా రు. 

“అన్నన జీవేన ఆతమ నా అనుత్ప్విశా  నామ రూపే వాా కర్వాణి” అను ఏ త్ుతి యునా దో ఇట్లల 

కంఠోక ుమైన త్ుతి కూడ ప్ర్మాతమ కూ, జీవాతమ కూ అభేదమును చెపుప ట లేద్గ.  

సృషిేి  ముంద్గగా ాను ఒకా డే అయిన ప్ర్మాతమ , సృషేా నంతర్ము నిరుపాధికముగా సమసు 

జీవులకూ అంతరాతమ గా నుండును. ఆతనికనా  వేఱైన సమసు చేతనాచేతన సమూహ్ము ఆ 

ప్ర్మాతమ కు శర్వర్భూతమైనదని త్ుతి, సమ ృతి, సూత్ాద్గలునూ మఱియూ ఉప్రృంహ్ణములు 

ఇాా ద్గలు నితా స్తదధమైన భేదమును త్ప్తిపాదన చేయుట వలన  

జీవ విశ్చష,ే సి తమ కర్ణకునిగా “అనుత్ప్విశా ” అని చెప్పప డు అనుత్ప్వేశ కారా్ ముననూ ఆతడే కర్ ు 

యగురనాా డు. 

“జీవేన” యనగా “జీవ విశ్చష్టనే” మఱియును “ఆతమ నా” అనగా “స్థి న” అని ఇచ్చ ట అభిత్పాయము. 

జీవాతమ కు త్ప్వేశ కర్ ుృతి మును అంగీకరించినచో ఈ త్ుతి వాకా మున, త్ప్వేశత్ియ యొకా  కర్ ుృవైన 

జీవునికీ నామరూప్ వాా కర్ణమును చేయు ప్ర్మాతమ కూ భేదముండుట చేత 

“అనుత్ప్విశా ” అని యునా  “ కాు ి ” అను ఆదేశమును పంద్వన త్ుతియును సంగతము కాద్గ. ఈ 

విధముగా ఇతరులు చెప్పప డు అర్మాును నిర్స్తంచి, నామ, రూప్, వాా కర్ణమును ఎట్లల 

ప్ర్మాతమ యే చేయువానిగా చెప్ప రడెఽ, అట్లల అనుత్ప్వేశమున కూడ జీవవిశ్చష ే వేషమున 

ప్ర్మాతమ  కర్ ుృతి ము ఇచ్చ ట సాపించ్రడినద్వ. జీవుని తనకు ఉప్కర్ణముగా పంద్వ, ప్ర్మాతమ  

తనను ఆతమ గా పంద్వన జీవాతమ ను త్ప్వేశ్చంప్(జేయును. నామరూప్ వాా కర్ణమంద్గనూ 

ప్ర్మాతమ యే జీవ విశ్చషేునిగా ఈ విధముగా కర్ ుృవయెా నని సప షమేగురనా ద్వ. 

265. అగాి ా ద్యవండమధా స్తథతిమతి కథితం రూప్ భేదా ద్దస్తువృతుి మ్ 

265. అగాి ా ద్యవండమధా స్తథతిమతి కథితం రూప్ 

భేదా ద్దస్తువృతుి మ్ 

త్యజోఽరనిా శ్చతోకాువపి విశదమిదం త్యన వేధ్యద్దస్తువృతా ృత్। 

మైవం త్రహామ ండ సృషిరాి వత్య కథమసావత్తివృతా్య ర పూరాి  

భ్యకే ునాి దౌ త్తిధోకాు  ప్రిణతిరితరత్ సంనికరసాా  దృషిఃి।। 

అండమధా స్తతాిమతి- వా షి ేసృషిేి  గోచ్ర్మైన త్రహామ ండములో నునా  
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అగాా ా దౌ- తజస్తస , జలము, ప్ృథివి అను మూడు భూతముల యంద్గ 

రూప్భేద్ేః- యదగేా రోహితం రూప్మ్ తజసుత్దూప్ం యరఛ క లం తదపాం యతా ృషంా తదనా సా ” 

ఇాా ద్వ రోహిత, ుక ల, కృష ాయను  

రూప్భేద్ేః- రూప్విశేషము చేత 

త్తివృతుి మ్- త్తివృతా ర్ణాసప దతి ము 

కథితమ్- ఏమి చెప్ప రడినదో అద్వ 

తోజోఽరనాా శ్చతోక్తు- “తజోశ్చతం, ఆప్ేః పీాేః అనా మశ్చతమ్” అను త్ుతివాకా మున కూడ 

ఇదం విశదమ్- ఈ త్తివృతా ర్ణము సప షమేుగా వా క ుమగురనా ద్వ.  

తన- అండాంతరి్ రి ు అయిన ప్ద్యర్మాులంద్గనూ త్తివృతా ర్ణము కానప డుట చేత 

వేధ్యేః- చ్తురుమ ఖ త్రహ్మ   

త్తివృతా ృత్- త్తివృతా ర్ణమును నిరి్ హింరను 

మైవమ్- ఇట్లల సందేహింరట అయుక ుము 

అసౌ త్రహామ ండ సృషిేేః- ఈ త్రహామ ండమునూ, అందల్ అంతర్ుతములైన వాటి సృషియేూ  

అత్తివృాా ర్ పూరాి కథం భవతు- త్తివృతా ర్ణమగుటకు ముంద్గ ానెటలగును. ముంద్గగా 

తజస్తస , జలము, అనా ము అను వీటి త్తివృతా ర్ణమైన పిదప్ త్రహామ ండము యొకా  సృషి ే

యగుట చేత, ఆ త్రహామ ండము యొకా  సృషి ే అయిన పిదప్ చ్తురుమ ఖ త్రహ్మ  యొకా  సృషి ే

యగుట చేత, అట్లల త్తివృతా ర్ణమగుటకు ముంద్గ అండ సృషియేు సంభవించ్ద్గ.  

భ్యకే ు అనాా దౌ త్తిధ్య ప్రిణతిేః ఉకాు- “అనా మశ్చతమ్” మొదలైన వాకా ముల యంద్గ భ్యజించిన 

అనా ము మొదలైనవి పుర్వషాద్గల రూప్మున మూడు విధములుగా ప్రిణామమును పంద్గనని 

చెప్ప రడినద్వ. ఇద్వ త్తివృతా ర్ణము కాద్గ. ఏలననగా త్తివృతా ర్ణమనునద్వ మూడు ప్ద్యర్మాుల 

ఏకీకర్ణము. అట్లల గాక, మూడు ప్ద్యర్మాులుగా విభాగము కాద్గ.  

ఇతర్త్- అగిా  మొదలైన వాటి యంద్గ రోహిాద్వ రూప్భేద వర్నామును 

సనాి కర్ షసా - వేఱ్యిన ప్ద్యర్మాుల సంరంధము యొకా  

దృషిేేః- త్ప్దర్శ నమైనద్వ. అంద్గవలన త్తివృతా ర్ణము ప్ర్మాతమ  వలనన్న అగును తప్ప  జీవునిచే 

కాదని తెల్యురనా ద్వ. 

వా షి ేసృషిేి  గోచ్ర్మైన త్రహామ ండములో నునా  తజస్తస , జలము, ప్ృథివి అను మూడు భూతముల 

యంద్గ “యదగేా రోహితం రూప్మ్ తజసుత్దూప్ం యరఛ క లం తదపాం యతా ృషంా తదనా సా ” 

ఇాా ద్వ రోహిత, ుక ల, కృష ాయను రూప్విశేషము చేత త్తివృతా ర్ణాసప దతి ము ఏమి చెప్ప రడినదో 
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అద్వయే “తజోశ్చతం, ఆప్ేః పీాేః అనా మశ్చతమ్” అను త్ుతివాకా మున కూడ ఈ త్తివృతా ర్ణము 

సప షమేుగా వా క ుమగురనా ద్వ. అండాంతరి్ రి ు అయిన ప్ద్యర్మాులంద్గనూ త్తివృతా ర్ణము 

కానప డుట చేత 

చ్తురుమ ఖ త్రహ్మ  త్తివృతా ర్ణమును నిరి్ హింరను” ఇట్లల సందేహింరట అయుక ుము. 

ఈ త్రహామ ండమునూ, అందల్ అంతర్ుతములైన వాటి సృషియేూ  

త్తివృతా ర్ణమగుటకు ముంద్గ ానెటలగును. ముంద్గగా తజస్తస , జలము, అనా ము అను వీటి 

త్తివృతా ర్ణమైన పిదప్ త్రహామ ండము యొకా  సృషి ేయగుట చేత, ఆ త్రహామ ండము యొకా  సృషి ే

అయిన పిదప్ చ్తురుమ ఖ త్రహ్మ  యొకా  సృషి ేయగుట చేత, అట్లల త్తివృతా ర్ణమగుటకు ముంద్గ 

అండ సృషియేు సంభవించ్ద్గ.  

భ్యకే ు అనా ట“అనా మశ్చతమ్” మొదలైన వాకా ముల యంద్గ భ్యజించిన అనా ము మొదలైనవి 

పుర్వషాద్గల రూప్మున మూడు విధములుగా ప్రిణామమును పంద్గనని చెప్ప రడినద్వ. ఇద్వ 

త్తివృతా ర్ణము కాద్గ. ఏలననగా త్తివృతా ర్ణమనునద్వ మూడు ప్ద్యర్మాుల ఏకీకర్ణము. అట్లల 

గాక, మూడు ప్ద్యర్మాులుగా విభాగము కాద్గ. అగిా  మొదలైన వాటి యంద్గ రోహిాద్వ రూప్భేద 

వర్నామును వేఱ్యిన ప్ద్యర్మాుల సంరంధము నకై చెప్ప రడినద్వ. (ఈ వివర్ములు వెనుక 

అధికర్ణ సంత్గమునందీయరడినవి. ) అంద్గవలన త్తివృతా ర్ణము ప్ర్మాతమ  వలనన్న అగును 

తప్ప  జీవునిచే కాదని తెల్యురనా ద్వ. 

266. అక్షాాం జనమ సంఖా్య  ప్రిమితయ ఇహ్ త్పాణవాయోః సి రూప్మ్ 

266. అక్షాాం జనమ సంఖ్యా  ప్రిమితయ ఇహ్ త్పాణవాయోః 

సి రూప్మ్ 

తత్తస క్షమ ా మ్ దేవత్యదేః తదుభయ విషయాధిషితి్త 

పారతంత్తా మ్। 

త్పాణసాా నింత్ద్వయతి మ్ రహువిధచిదచిది ా షినిామాద్వ 

చాఽదా్య త్ 

ప్ంచీకరుుః సి నాభిత్ప్భవ కవచిత్యదోచ్రే త్పాణపాదే।। 

రండవ అధా్య యము యొకా  4వ పాదమైన త్పాణపాదమున చెప్ప రడిన, అధికర్ణార్మాులు 

విభాగము చేయరడి ఈ శోలకమున నిం యరడినవి.  

ఇహ్ త్పాణపాదే- రండవ అధ్యా యపు 4వ పాదమైన త్పాణపాదమున  

అక్షాణాం జనమ సంఖా్య  ప్రిమితయేః- ఇంత్ద్వయముల ఉతప తిుయు, వాటి సంఖా  11 అనియు, అవి 

అణురూప్ము గలవనియూ, వాటి ప్రిమితతి మును(ఇవి 1,2,3 అధికర్ణముల అర్మాులు) 
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త్పాణవాయేః సి రూప్మ్- “ముఖా త్పాణము” అను ప్దముచే చెప్ప రడు తతుి సి రూప్మును(ఇద్వ 

4వ అధికర్ణము యొకా  అర్మాు) 

తత్తస క్షమ ా మ్- త్పాణవాయువు యొకా  అణుతి  రూప్మైన సూక్షమ తి మును అనగా 

అణుతి మును(ఇద్వ 5వ అధికర్ణము యొకా  అర్మాు) 

దేవాదేేః- అగిా  మొదలైన దేవతల మఱియు జీవాతమ ల  

తద్గభయ విషయాధిషిఠత్త- ముఖా త్పాణము మఱియు ఇంత్ద్వయములు జీవన ఉప్కర్ణములగు 

విషయమునను మఱియు తమ తమ కారా్ ములను నిరి్ హింరట యంద్గ ప్ర్మాతమ  

సంకలప మునకు అధీనమై యుండుటను(ఇద్వ 6వ అధికర్ణము యొకా  అర్మాు) 

త్పాణసా  అనింత్ద్వయతి మ్- ముఖా త్పాణమునకు ఇంత్ద్వయతి ము లేకుండుటను(ఇద్వ 7వ 

అధికర్ణము యొకా  అర్మాు) 

రహువిధచిదచిది ా షి ే నామాద్వచ్- నానావిధములైన చేతనాచేతనముల వా షి ే విషయకమైన 

నామరూప్వాా కర్ణమును 

సి నాభి త్ప్భవ కవచిాత్- తన నాభి నుండి జనిమ ంచిన చ్తురుమ ఖ త్రహ్మ ను తన శర్వర్ముగా 

పంద్వన  

ఆదా్య త్ ప్ంచీకరుుేః- సమషి ే సృషి ే యంద్గ ప్ంచీకర్ణమునకు కార్ణమైన ప్ర్మపురుషుడైన 

ప్ర్త్రహ్మ  సి రూపుని వలనన్న కలుునని (ఇద్వ 8వ అధికర్ణము యొకా  అర్మాు) 

ఊచిరే- నిరూపించ్రడినద్వ. 

రండవ అధా్య యము యొకా  4వ పాదమైన త్పాణపాదమున చెప్ప రడిన, అధికర్ణార్మాులు 

విభాగము చేయరడి ఈ శోలకమున నీయరడినవి.  

రండవ అధ్యా యపు 4వ పాదమైన త్పాణపాదమున ఇంత్ద్వయముల ఉతప తిుయు, వాటి సంఖా  11 

అనియు, అవి అణురూప్ము గలవనియూ, వాటి ప్రిమితతి మును(ఇవి 1,2,3 అధికర్ణముల 

అర్మాులు) “ముఖా త్పాణము” అను ప్దముచే చెప్ప రడు తతుి సి రూప్మును(ఇద్వ 4వ 

అధికర్ణము యొకా  అర్మాు), త్పాణవాయువు యొకా  అణుతి  రూప్మైన సూక్షమ తి మును అనగా 

అణుతి మును(ఇద్వ 5వ అధికర్ణము యొకా  అర్మాు) 

అగిా  మొదలైన దేవతల మఱియు జీవాతమ ల ముఖా త్పాణము మఱియు ఇంత్ద్వయములు జీవన 

ఉప్కర్ణములగు విషయమునను మఱియు తమ తమ కారా్ ములను నిరి్ హింరట యంద్గ 

ప్ర్మాతమ  సంకలప మునకు అధీనమై యుండుటను(ఇద్వ 6వ అధికర్ణము యొకా  అర్మాు) 

ముఖా త్పాణమునకు ఇంత్ద్వయతి ము లేకుండుటను(ఇద్వ 7వ అధికర్ణము యొకా  అర్మాు) 

నానావిధములైన చేతనాచేతనముల వా షి ే విషయకమైన నామరూప్వాా కర్ణమును తన నాభి 

నుండి జనిమ ంచిన చ్తురుమ ఖ త్రహ్మ ను తన శర్వర్ముగా పంద్వన  
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సమషి ే సృషి ే యంద్గ ప్ంచీకర్ణమునకు కార్ణమైన ప్ర్మపురుషుడైన ప్ర్త్రహ్మ  సి రూపుని 

వలనన్న కలుునని (ఇద్వ 8వ అధికర్ణము యొకా  అర్మాు) నిరూపించ్రడినద్వ. 

ఇంతటితో అధికర్ణ సరావళి రండవ అధ్యా యమున నాలువ పాదము ముగిస్తనద్వ. 

267. నితా తి ం వా్య మిి  వాత్యదా ణుషు చ్ పురుష్టఽపా్ జతా్యదీనపారాథ న్ 

267. నితా తి ం వా్య మిి  వాత్యదా ణుషు చ్ 

పురుష్టఽపా్ జతా్యదీనపారాథ న్ 

త్శోత్త్యదౌ భూతత్యదా ం మనస్త చ్ విభ్యత్యం 

నితా తత్యు ి ంతరతి మ్। 

త్పాణేషి్ త్యమ ద్వభావం సి ప్ద నియమన సిై రిత్యం సి రిరేృందే 

వేధస్తా నుమ క ుయంత్త త్కమమపి వదత్యం పాదయుగేమ ఽత్తభంగః।। 

త్రహ్మ సూత్తముల రండవ అధ్యా యపు మొదటి రండు పాదములతో సంఖా్య ద్వ ఇతర్ ప్క్షములను 

నిరాకర్ణము చేయునపుడు మూడు, నాలుు పాదముల యంద్గ ఇతర్ప్క్షముల ఏ అంశములు 

నిరాకర్ణము చేయరడినవియ శోలకమున నిరూపించ్రడురనా వి.  

వా్య మిా  నితా తి మ్- ఆకాశమును నితా మని చెపుప వారి 

వాాదా ణుషు చ్- వాయువు, తజస్తస , ప్ృథివీ ప్ర్మాణువులకూ నితా తి మును చెప్పప డు వారి 

అనగా వైశేషికుల మతమును  

పురుష్టపి- జీవాతమ కు  

అజాా దీనపారాాన్-  జా్ఞతృతి ము యొకా  అభావమును కర్ ుృతి , భక ుృతి ముల అభావమును 

నిరూప్ణము చేయు వారి మతమును  

త్శోత్ాదౌ- త్శోత్తంత్ద్వయాద్వ ఇంత్ద్వయ సమూహ్మున 

భూతాదా మ్- ఆకాశ సి రూప్తి ము మొదలైన భూత సి రూప్తి మును చెప్పప డు వారి వాదమును 

మనస్త- మఽరూప్మైన, అణు సి రూప్మైన ఇంత్ద్వయ విషయమున 

విభ్యామ్- సర్ి వాా ప్కతి మును  

నితా త ుా ి ంతర్తి ంచ్- నితా తి మును, త ుా ి ంతర్సి రూప్మును చెప్పప డు వారి వాదమును 

త్పాణ్యషు - శర్వర్ధ్యర్ణకు ఉప్యుక ుమైన ముఖా త్పాణవిషయమున 
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ఆ మా ద్వ భావమ్- భక ు అయిన ఆతమ సి రూప్మును, ఇంత్ద్వయ రూప్మును కూడ చెప్పప డు వారి 

వాదమును 

సి రి ురృందే- సి ర్ ుసానమును పంద్వన దేవతల సమూహ్ము గూరిచ  

సి ప్దనియమన స్మి రిామ్- ాము పంద్వన సాననియంత్తణవిషయమున సి తంత్తముగా 

త్ప్వరి ుంరటను అట్లల జీవాతమ లు తమ తమ ఇంత్ద్వయములను సి తంత్తముగా అధిషాఠనముగా 

పంద్వనవని చెప్పప డు వారి వాదమును 

వేధస్త- సృషినేి నిరి్ హింరటకు భగవంతునిచే నియుకుుడైన చ్తురుమ ఖ్యని విషయమున  

ఉనుమ క ు యంత్తత్కమమ్- యంత్తత్ప్యగము చేస్త వదల్న పిదప్ ద్యనిని విడచినవానిి ఆ 

యంత్తము అట్లల ఆధీనము కాదో అట్లల ఒకటి సృజించిన పిదప్ ఆ చ్తురుమ ఖ్యడు సి తంత్తముగా 

నామ, రూప్ వాా కర్ణము చేయునని 

వదామ్ అపి- చెప్పప డు వాదము కూడ 

అత్త పాదయుగేమ - ఈ అధ్యా యపు వియ పా ద, త్పాణపాదముల యంద్గ  

భంగేః- త్ప్తిక్షేపించ్రడినవి 

త్రహ్మ సూత్తముల రండవ అధ్యా యపు మొదటి రండు పాదములతో సంఖా్య ద్వ ఇతర్ ప్క్షములను 

నిరాకర్ణము చేయునపుడు మూడు, నాలుు పాదముల యంద్గ ఇతర్ప్క్షముల ఏ అంశములు 

నిరాకర్ణము చేయరడినవియ శోలకమున నిరూపించ్రడురనా వి.  

ఆకాశమును నితా మని చెపుప వారి, 

వాయువు, తజస్తస , ప్ృథివీ ప్ర్మాణువులకూ నితా తి మును చెప్పప డు వారి అనగా వైశేషికుల 

మతమును, జీవాతమ కు జా్ఞతృతి ము యొకా  అభావమును కర్ ుృతి , భక ుృతి ముల అభావమును 

నిరూప్ణము చేయు వారి మతమును  

త్శోత్తంత్ద్వయాద్వ ఇంత్ద్వయ సమూహ్మున ఆకాశ సి రూప్తి ము మొదలైన భూత 

సి రూప్తి మును చెప్పప డు వారి వాదమును, మఽరూప్మైన, అణు సి రూప్మైన ఇంత్ద్వయ 

విషయమున, సర్ి వాా ప్కతి మును,  

నితా తి మును, త ుా ి ంతర్సి రూప్మును చెప్పప డు వారి వాదమును, 

శర్వర్ధ్యర్ణకు ఉప్యుక ుమైన ముఖా త్పాణవిషయమున భక ు అయిన ఆతమ సి రూప్మును, 

ఇంత్ద్వయ రూప్మును కూడ చెప్పప డు వారి వాదమును, సి ర్ ుసానమును పంద్వన దేవతల 

సమూహ్ము గూరిచ యు, ాము పంద్వన సాననియంత్తణవిషయమునను సి తంత్తముగా 

త్ప్వరి ుంరటను అట్లల జీవాతమ లు తమ తమ ఇంత్ద్వయములను సి తంత్తముగా అధిషాఠనముగా 

పంద్వనవని చెప్పప డు వారి వాదమును, సృషినేి నిరి్ హింరటకు భగవంతునిచే నియుకుుడైన 

చ్తురుమ ఖ్యని విషయమున  
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యంత్తత్ప్యగము చేస్త వదల్న పిదప్ ద్యనిని విడచినవానిి ఆ యంత్తము ఎట్లల ఆధీనము కాక 

ఆ యంత్తమే సి యముగా త్ప్వరి ుంరఽ అట్లల ఒకనిని అనగా చ్తురుమ ఖ్యని  సృజించిన పిదప్ ఆ 

చ్తురుమ ఖ్యడు ాన్న సి తంత్తముగా నామ, రూప్ వాా కర్ణము చేయునని చెప్పప డు వాదము కూడ 

ఈ అధ్యా యపు వియ పా ద, త్పాణపాదముల యంద్గ త్ప్తిక్షేపించ్రడినవి. 

268. తవా రాపాతసతా్య ః అవిహ్తికథనే వాా హ్తిః సాథ పిత్యసాా త్ 

268. తవా రాపాతసత్యా ః అవిహ్తికథనే వాా హ్తిః  సాథ పిత్యసాా త్ 

సమా గిా రి స్తువృత్యు ా  తద్వతి యద్వ తద్య సిా భిమానోప్రోధః। 

త్యనాధ్యా యో విరోధ త్ప్శమన కృదసౌ బౌదధరంధోరిి రుదధః 

సౌత్తీ తరాా త్ప్తిషి్ త్ుతి ప్థవిముఖ సిై రవాదేషు యోజ్యా ।। 

ఈ శోలకమున త్రహ్మ సూత్తముల రండవ అధ్యా యము మాయావాద్గల ప్క్షమునకు విరుదధమైనద్వ 

అని త్ప్తిపాద్వంచ్రడినద్వ.  

ఆపాతసతా్య ేః-  సాూలదృషిచేే చూచినపుప డు వాా వహారికముగా చెప్ప రడు తరా్ ములచే 

అవిహ్తికథన్న- ఈ అధా్య యమున స్తదధమైన అంశములకు విరోధమును సాపింరటలో 

వాా హ్తిేః సాపిాసా త్- వాటిి విరోధమే సాపితమగును. అవిరోధ్యధ్యా యము మృషావాద 

ప్క్షమునకు విరోధమే అగును. ఇచ్చ ట విరోధమును చెపుప ట వాా వహారిక సతా మైన తరా్ ముల 

చేతను అథవా పార్మారిధక సతా ముల చేతనూ అని వినెదము. అంద్గ మొదటిద్వ కుదర్ద్గ. 

ఏలననగా, అవిరోధమును సాపింర తరా్ ములు వాా వహారికముగా సతా మైనచో వాా హ్తియే 

 సాపించ్రడును. ఇక, రండవద్వయును కాద్గ. ఏలననగా, వస్తు వృ ుా ా సమా గిా ేః తరా్వ ేః తత్ ఇతి 

యద్వ- వాసువికమైన అవిరోధ కథనమని సమీచీనమైన తరా్ ములచే ద్యనిని సధించెదమని మీరు 

చెపిప నచో, అపుప డు 

సి భిమాఽప్రోధేః- మీ చేత అంగీకరించ్రడు నిరిి శేష చినామ త్త సతా ము యొకా  త్ప్తిఘాతము 

తప్ప ద్గ. ఏలననగా, చినామ త్త వా తిరిక ుమైన అర్మాు యొకా  పార్మార్ాా మును ఉప్పాదనము 

చేస్తనచో, అపుప డు అద్వ అప్స్తద్యధ ంతమగును. ఇట్లల తదాూషణమును గావించి, తతు ల్ార్మాును 

తరువాత చెపుప రనాా రు.  

తన- పైన చెప్ప రడిన కార్ణము వలన 

విరోధ త్ప్శమన కృత్- వేద్యంతమున చెప్ప రడిన అర్మాులకు తరా్ ము చేతనూ, ఇతర్ ప్దధతుల 

చేతనూ వరచ  విరోధమును నిరూమ ల్ంర  

అసౌ- ఈ రండవ అధ్యా యము 

బౌదధ రంధోేః- జగనిమ థాా వాదముచే బౌద్గధలకు సనాి హితులైన అది్ తులను 
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విరుదధేః- విరోధింరను. 

సౌత్తీ- “తరా్  అత్ప్తిషాఠనాత్” అను సూత్తమున చెప్ప రడిన 

తరాా త్ప్తిషాఠ - తరా్ ముల అనవస్తతాియును 

త్ుతి ప్థ విముఖ స్మి ర్వాదేషు- వేదమార్ుమునకు విరుదధమైన కేవల తరాా వలంరనముతో 

చేయరడు వాదములకు 

యజనీయా- సంరంధించినద్వ. అనగా వేదవిరుదధముగా, కేవల ుషా  తరా్ ములపై ఆధ్యర్ప్డి 

యుండు వాదముల్ట్లల నిర్స్తంచ్రడినవి. 

ఈ శోలకమున త్రహ్మ సూత్తముల రండవ అధ్యా యము మాయావాద్గల ప్క్షమునకు విరుదధమైనద్వ 

అని త్ప్తిపాద్వంచ్రడినద్వ.  

 సాూలదృషిచేే చూచినపుప డు వాా వహారికముగా చెప్ప రడు తరా్ ములచే ఈ అధ్యా యమున స్తదధమైన 

అంశములకు విరోధమును సాపించెదమని చూచిన, వాటిి విరోధమే సాపితమగును. అనగా, ఈ 

అవిరోధ్యధ్యా యమున మృషావాద ప్క్ష నిర్సనము సాపించ్రడినద్వ. ఇచ్చ ట విరోధమును చెపుప ట 

వాా వహారిక సతా మైన తరా్ ముల చేతను అథవా పార్మారిధక సతా ముల చేతనూ అని చెప్పప దరు. 

అంద్గ మొదటిద్వ కుదర్ద్గ. ఏలననగా, అవిరోధమును సాపింర తరా్ ములు వాా వహారికముగా 

సతా మైనచో వాా హ్తియే సాపించ్రడును. ఇక, రండవద్వయును కాద్గ. ఏలననగా,  

వాసువికమైన అవిరోధ కథనమని సమీచీనమైన తరా్ ములచే ద్యనిని సధించెదమని మీరు 

చెపిప నచో, అపుప డు మీ చేత అంగీకరించ్రడు నిరిి శేష చినామ త్త సతా ము యొకా  త్ప్తిఘాతము 

తప్ప ద్గ. ఏలననగా, చినామ త్త వా తిరిక ుమైన అర్మాు యొకా  పార్మార్ాా మును ఉప్పాదనము 

చేస్తనచో, అపుప డు అద్వ అప్స్తద్యధ ంతమగును.  

ఇట్లల తదాూషణమును గావించి, తతు ల్ార్మాును తరువాత శ్రమీాన్ దేశ్చకులు తమ స్తద్యధ ంతమును 

చెపుప రనాా రు. పైన చెప్ప రడిన కార్ణముల వలన। వేద్యంతమున చెప్ప రడిన అర్మాులకు 

తరా్ ము చేతనూ, ఇతర్ ప్దధతుల చేతనూ వరచ  విరోధమును నిరూమ ల్ంర  

ఈ రండవ అధ్యా యము, జగనిమ థాా వాదముచే బౌద్గధలకు సనాి హితులైన అది్ తులను 

విరోధింరను. “తరా్  అత్ప్తిషాఠనాత్” అను సూత్తమున చెప్ప రడినట్లల తరా్ ముల అనవస్తతాిిని, 

వేదమార్ుమునకు విరుదధమైన కేవల తరాా వలంరనముతో చేయరడు వాదములకును 

సంరంధించినద్వ. అనగా వేదవిరుదధముగా, కేవల ుషా  తరా్ ములపై ఆధ్యర్ప్డి యుండు 

వాదములు ఆమోదయగా ములు కాజ్ఞలవని ఇట్లల నిర్స్తంచ్రడినవి. 

 

ఇంతటితో “అధికరణ సారావళి” రండవ అధ్యా యము ముగిస్తనద్వ. 
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