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Foreword 

 

అస్మ దుగ్భై్య నమిః 

 

యసోహమ్! 

 

మా ఆచా్ై లు “అధికరణసారావళ” అన్య వేయగతదేశికుల త్పభగథానికి త్పపతిపయర,ే తాతర రై , 

వివరణాలను భ్యభవతోతమిులకు అగదీయ్డానికి , ఇగతకు ముగదు స్గకలిర గచి, కారణాగతరాల 

వలన ఆ పనిని నిరవ ర్వగిచలేకపోయిన్య్. ఈ మధై  వార్వతో మాటల్పడుతునీ పుర డు, తనకు 

ఇపర ట్లల  యనిని పూనుకొని, పూర్వచిేయ్డగ కుదరక పోవచ్యచ నని చెబుతూ, యసునికి ఆ 

మహతాక రైా నిీ  అపర చెపేర ్.  యసునికి అది అసాధై ము అని వెనుకగజవేస్త ితాను అవస్రమైన 

స్హాయానీి  చేయ్భలనని ధైరైా నిీ  ఇచిచ  త్పపోతస హిగచే్. సావ మివార్వకునీ  శకి,ి స్మరైేా లుకాని, 

ధృతి, మతులు గాని యసునికి శతాగశమైన్య లేకపోయిన్య, ఆచారైా దేశముగా వచేచ  

రభవత్పయమానుజుల తి్నక్షత్పతమునుగడీ ఈ త్పపయ్తీా నిీ  త్పారగభిగచవలెనని ఉదిేశై ము.  

వేదవైా సులవార్వ త్పరహమ సూత్పతాల భ్యషై్ ముగా రభవత్పయమానుజవిరచితమైన “అవిస్ృితాిః 

సుభగభీరాిః” అనినట్లల అతై గతభగభీరమైన రీతిలో శారీరకమ్భమాగసాశాక్త్సిానీి  అగదిగచే 
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“శ్ర రభ్యషై్ ము” నగదలి 156 అధికరణముల సారాగశానిీ  శ్ర రమాన్ వేయగతదేశికులు తనద్వన శలిలో ఈ 

త్పభగథములో 562 త్పస్భ ధరా వృతమిులలో త్పపసాదిగచే్.  

 

వా్ త్పపసాదిగచిన తతివ ముకిాకల్పపము, అధికరణసారావళ కూడా  ఆయ్న పయలలో  

“అనై్న నై హస్తి్పపదమ్” అగశ రగడు హస్మిుల వగటివి.  

 

యసోహానికి రగడు చేతులూ కావలెను కయ. అగదులో ఒకటి తరక  త్పాధ్యనై మైత్వ, మరొకటి 

శాక్త్స్తి్పాధ్యనై మైనది అని పెదలిు చెబుతా్. ఇటి ్మహాత్పభగథానికి ఇపర టికి యసునికి ఎఱుకలో 

మన త్తలుగుభ్యష్లో అరవేివరణము అగదుబాట్లలో ఉనీ ట్లల లేదు. అగదువలన 

ఆచారైా నుదేశముతో ఈ సాహసానికి త్పపయ్తీ ము జ్గుతోగది. సావ మి వార్వ స్హాయ్ముతో, 

రభవత్పయమానుజుల కృప వలన దీనిని పూర్వ ి చేయ్భలిగిత్వ, యసునికి తదగతరగతములైన 

భహన్యరమేులను  త్తలుసుకొనుటకు అవకాశము కలుగటతో బాట్ల, మఱి నలుగు్ భ్యభవతోతమిులతో 

యనిని పగచ్యకొని ఆసావ దిగచవచ్యచ నని ఆశ, ఆశయ్ము. శ్ర రమాన్ శ్ర రభ్యషై్ మ్ అపర ల్పచారై  సావ మి 

వా్ జనిమ గచి నూఱు స్గవతస రములవ్యతునీ  ఈ శ్రప లవ న్యమ స్గవతస రమున త్పారగభిగచి ఈ 

విష్యానిీ  అనుస్గధిగచ్యకొనడగ యసుని సుకృతము. భహనమైన విష్యానిీ , అలర జుడాైన 

యసుడు త్పపయ్తిీ గచడగ దుసాస హస్మే అయిన్య పెదలిు క్షమిగచి మగభళ్యశాస్నములు 

కృప(జ్గయ్, యసుడు శత, స్హత్పస్ దగడత్పపణామములు గావిగచి వినీ పిగచ్యకొను చ్యనీ్య డు.  

 

అడియేన్ 

 

About Sri Vedanta Desika 

 

శ్ర రమత్వ రామానుజాయ్నమిః 

శ్ర రమత్వ వేయగతదేశికాయ్నమిః 

అస్మ దుగ్భై్య నమిః 

 

ఈ “అధికరణసారావళీ” అను త్పభగథమునగదు త్పపవేశిగచ్యటకు ముగదు, ఆ త్పభగథానీి  

మనకనుత్పభహిగచిన శ్ర రమాన్ వేయగతదేశికుల వైరవానిీ , ఆ త్పభగథత్పాశసైిా నీి  కొగతవరకూ 

త్తలిస్తకొన్య త్పపయ్తీ ము చేయిము. “మగత్పతతిుకుక  ఉళీీ యన వసిువిలుమ్ మగత్పతత్పపదన్యన 

ఆచారై పకక లిలుమ్ త్పపేమమ్ కళకక  వ్యగడాన్యల్ కారై కరమావతు” అని కయ పిళీ్ళ లోకాచా్ై లవార్వ 

సూకి.ి అగశ ఏదయిన్య మగత్పతము న్య్చ కొనునపుర డు ఆ విష్య్ము పైనను, యనిని త్పపసాదిగచిన 

ఆచా్ై ల పైనను త్పపేమ, గౌరవము ఉగడాలనీ మాట. అదే విధముగా “అధికరణసారావళ” మనకు 

కటాక్షిగచిన వేయగతదేశికులవార్వ గుర్వగచి త్తలుసుక్త్వడగ వార్వపై రకి,ి త్పపపతిులు కలిగి 

యుగడడగ ఆవశై కము కయ.  

 

రభవత్పయమానుజుల త్వాత విశిష్్టద్వవ త స్గత్పపయయానికి, ఆ స్తయధ గతత్పాచ్యరైా నికి అవిరళ కృషి 

యొనర్వచ న మహానుభ్యవ్యలలో శ్ర రమాన్ వేయగతదేశికులు అత్పభభణ్యై లు 

 

వీర్వ అస్లు పే్ “వేగకటన్యథుడు”. శ్ర రవేగకశశవ ్ని కృాకటాక్షము వలన వార్వ ఆలయ్మున 

వ్యగడెడి “వాగట” యొకక  అవతారముగా వార్వ తలిల, తగత్పడులైన “తోతరగర”, “అనగతసూర్వ” అను 

మహానుభ్యవ్యలకు “తూపుర ల్” త్పగామములో త్పీ.శ. 1268 లో వీ్ జనిమ గచే్. వీర్వ మేనమామ మఱియు 

ఆచా్ై లు అయిన “అపుర ళీ్య న్” వీర్వని శ్ర రమాన్ నడాదూర్ అమామ ళ్ అను ఆచా్ై ల స్నీి థికి 
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వీర్వకి ఐదు స్గవతస రముల త్పాయ్మున కొని పోయారట. శ్ర రమాన్ నడాదూర్ అమామ ళ్ 

రభవత్పయమానుజ విరచితమైన శ్ర రభ్యషై్ మునకు “త్పశుతత్పపకాశిక” అను అస్మానమైన 

వివరణత్పభగథమును చెపిర నవా్. అనగా వా్ చెపుర చ్యగడగా “సుదరి నసూర్వ” అను వా్ యనిని 

త్పభగథస్మేు చేస్తరనీ మాట. శ్ర రభ్యషై్ ము”ను స్గపూరణముగా అధికర్వగచడానికి “త్పశుతత్పపకాశిక”కు 

స్మానమైన త్పభగథము మఱియొకటి లేదని పెదలిు చెబుతా్. నడాదూర్ అమామ ళ్ అస్లు పే్ 

శ్ర రవాతస ై వరయచా్ై లవా్. వేయగతదేశికులు వార్వ వదకిు వెళీ నపుర డు వా్ “శ్ర రభ్యషై్ ము” 

కాలక్షేపము తమ శిష్యై లకనుత్పభహిగచ్యచ్యగడిరట. వీర్వని పలుకర్వగచిన పిమమ ట, తాము ఎచచ ట 

ఆపిరో త్తలుపమని అని తమ శిష్యై లను త్పపశీి గచగా, వేయగతదేశికులు యనికి స్ర్వ అయిన 

స్మాధ్యనమిచిచ రట. అగతట శ్ర రమాన్ నడాదూర్ అమామ ళ్” వీర్వని స్గత్పపయయ్పర్వరక్షణకు 

రామానుజుల త్వాత అగతటి వాడవ్య కమమ ని ఆీరవ దిగచిరట. 

 

శ్ర రమాన్ వేగకటన్యథుడు తన 21 ఏటన్య, ీత్పవమైన తమ తపము చేత హయ్త్పీవపె్మాళీ ను 

సాక్ష్యతక ర్వగప(జ్గసుకొని ఆయ్న కటాక్షమును పగదినవా్. ఎగతమగది రాజులును, చత్పకవ్ిలును 

ఆహావ నములు పగపిననూ, తిరస్క ర్వగచి క్తవలము భిక్షవృతితిో జీవిగచిన నిరాడగర్లు. 

శ్ర రరగభమున ముష్క ్లు దగడయాత్పత చేస్త, వేలకొలది వైష్ణవోతమిులను ఊచక్త్త క్త్స్త 

స్గహర్వగచినపుర డు, తనకు సుదరి నసూర్వ కాాడుమని అపర (జపిర న “త్పశుతత్పపకాశికా”త్పభగథమును, 

వార్వ పుత్పతులను, తనతోబాట్లగా నుగచ్యకొని, రహస్ై ముగా, ఒక గోయిలో కొనిీ  రోజులు 

శవములత్పకిగద నిత్పయహారములు లేక యగి యుగడి పిదప కరాణటక య్గదలి “స్తై కాలమ్” అను 

చోటికి చేర్వ తమ స్గత్పపయయ్ పర్వరక్షణక్ ాట్లపడినవా్ వీ్. స్వ య్ముగా “శ్ర రరగభన్యథుే” వీర్వకి 

వేయగతదేశికు”లను బ్్దమునిచిచ  గౌరవిగచిన్యడట. 

తనను ఆత్పశయిగచినవార్వకి స్కల సౌభ్యభై ములను త్పపసాదిగచియూ, తాము మాత్పతము కడు పేదగా 

జీవనము సాగిగచినవా్ వేయగతదేశికులు. వీర్వకి రాని విదై  లేదు. అగదువలనన్య వీర్వని 

“స్రవ తగత్పతస్వ తగత్పతుల”ను బ్్దముతో పిలుసిా్. స్మత్పపమాణములో లేని ఇట్లకలతో తమ 

ఇగటిలో మేక్త్ర ి నూతిని కటల్ేకపోత్వ, తాన్య యనిని స్వ హసిాలతో నిర్వమ గచే్. 

తి్వహీగత్పదపురములో ఇపర టిీ ఆ నూతిని మనము చూడవచ్యచ ను. ాదరక్షలను చేసుకొనడగ 

నుగడి పె్మాళీ  మూర్వనిి తయా్ చేసుకొనడగ వరకూ అనిీ  కళలనూ, విదై లనూ తమ సొతిుగా 

భలిగినవా్.  

 

ఇక వీ్ రచిగచిననిీ  త్పభగథములు రచిగచిన వా్ మన స్గత్పపయయ్ములో లేరనియే 

చెపర వలెను. కవితవ ములో కాని తరాక ది శాక్త్స్మిులలో గాని ఆయ్నకు స్మానమైన వా్ ఆ 

కాలములో లే్. అగదువలనన్య ఆయ్నకు “కవితార్వక కస్తగహము” అనిపే్. 

 

వీ్ శ్ర రభ్యషై్ మును అన్యక పరైా య్ములు తమ శిషై్య లకు కాలక్షేపరూపమున కృప(జ్గయుటయే కాక, 

వార్వచే శ్ర రభ్యషై్ , త్పశుతత్పపకాశికాది త్పభగథాలను మరల తిర్వగి త్పవాయిగచి, తాను చావ్యనకదురొడిడ 

రక్షిగచ్యకొనీ  అమూలై ములైన సాగత్పపయయికత్పభగథాలను త్వాతి తరముల వార్వకి 

అగదుబాట్లలో ఉగడడానికి స్గత్పపయయ్స్గరక్షణకు అస్మానమైన  స్తవ చేస్త్. ఆయ్న 

స్గస్క ృత, త్పయవిడ భ్యష్లలో సుమా్ 128 త్పభగథములను మిగచి రచనలు చేస్త్. వాటిలో మన 

దురదృష్మ్ు వలన కొనిీ  అలరై ములు. ఆయ్న స్గస్క ృతములో రచిగచిన శ్రసిోత్పతములు 29, 

కావై ములు 5, రహస్ై త్పభగథములు 32, వేయగతత్పభగథములు 11, వాై ఖై్య నత్పభగథాలు 10, 

అనుష్టఠనత్పభగథాలు 4, ఇతర గగథాలు 13, తమిళత్పపరగధ్యలు 24. అగదు వేయగతత్పభగథములలో 

ముఖై్ మైనవి “తతివ ముకిాకల్పపము”, “స్రావ రసే్తదిధ”, “అధికరణసారావళ”,”శతదూష్ణి”, 

పరమతరగభము”. ఇవి కాక “నై్య య్పర్వశుదిధ”, నై్య య్స్తయధ గజనము” కూడ వేయగత దరి న 

త్పభగథములే. అవి న్యై య్, మ్భమాగసాదిశాక్త్స్మిులను  వేయగతశాక్త్స్మిునధికర్వగచ్యటకు తగినట్లల 

పర్వష్క ర్వగచ్యటకుపకర్వగచ్య త్పభగథములు. “పరమతరగభము” “మణిత్పపవాళ”(త్పయవిడ, స్గస్క ృత 



10 
 

భ్యష్ల కలన్యత) భ్యష్లో ఇతరమతములను తిరస్క ర్వగచి, రామానుజస్తయధ గతమును త్పపతిాదిగచ్య 

త్పభగథము. అద్వవ తమును త్పపతిాదిగచ్య శ్ర రహ న్ని “ఖ్గడనఖ్గడఖ్యదై ”, ఆనగదజాానుని 

“తరక స్గత్పభహ”, చితుస ఖ్ని “తతివ త్పపదీపిక” మొదలైన త్పభగథములను నిరాకర్వసిూ విశిష్్టద్వవ త 

స్తయధ గతానీి  త్పపతిాదిగచే  త్పభగథము “శతదూష్ణి”. 

 

ఇక “తతివ ముకిాకల్పపము””, అధికరణసారావళీ” అను త్పభగథములు రభవత్పయమానుజుల 

“శ్ర రభ్యషై్ ము”నకు స్మత్పభమైన సారాగశత్పభగథములు. ఇవి రగడును త్పస్భ ధరా వృతమిులతో 

రచిగచరడినవియే. “తతివ ముకిాకల్పపము”నకు భ్యవ, భ్యష్ట త్పపౌఢిమను అరమేు చేస్తకొనుట 

సామానైు లక్త కాక, పగడితులకు కూడ చాల కష్మ్ని పెదలిు చెపుర దు్. తతాక రణముగా, 

దేశికులు తామే “స్రావ రసే్తదిధ” అను వివరణ త్పభగథమును యనికి కటాక్షిగచే్. ఈ త్పభగథములో 

తతాక లీనములైన అనై  మతములను, దరి నములను(బౌదధము, సాగఖై్ ము, న్యై య్, 

వైశేషికములు, అద్వవ తము మొదలైనవి) తరక వాదములతో తిరస్క ర్వగచి, 

రభవత్పయమానుజస్తయధ గతానీి  శ్ర రభ్యషై్ట నుసారముగా నిరివ గదవ ముగా త్పపతిాదిగచే్. 

ఇక త్పపకృతత్పభగథమైన “అధికరణసారావళ” య్గదు “శ్ర రభ్యషై్ మ్” నగదలి 156 అధికరణముల 

సారాగశమును 562 శ్ర లకములలో శాక్త్స్ ి త్పామాణై ముతో నిష్క ర్వ నగచే్ దేశికులు. ఈ త్పభగథమును 

అరై స్తగచ్యటకు ముగదు అనై  మత, దరి నముల గూర్వచ యు, రభవత్పయమానుస్తయధ గతమును 

గూర్వచ యు కొగతవరక్నను అవగాహనము కలిగయుగడుట అభిలష్ణీయ్ము. ఆవశై కమును 

కావచ్యచ ను. ఇది సారాగశత్పభగథమైనగదున, వేయగతవిష్య్ములను, స్గత్పపయయ్రహస్ై ములను 

స్గపూరణ వివరములతో ఇచట నుటగ్కిగచ్యట అగత సులరము కాకపోవచ్యచ ను. ఈ విష్య్మున 

ాఠకులు స్హకర్వగచభలరని యసుని వినీ పము. 

 

Darshanamulu, Matamulu 

 

మన స్గత్పపయయ్మునకు, క్ణామయులైన మన ఋష్యలు దరి్వ గచి, అగదిచిచ న వేదములు 

పున్యది. ఈ వేదములు అపౌ్షేయ్ములు. అనగా, ఒక వై కిచిే త్పవాయ్రడినవి కావ్య. ఆ పరమాతమ  

ఉచావ వ స్, నిశావ స్ రూపములై ఆ పరమాతమ  చే అనత్పభహిగరడిన ఈ వేదములను, మన ఋష్యలు 

తమ తపశి కి ివలన దరి్వ గచి అగదిగచిన్య్. వేదవిజాానము మనకు ఇష్త్్పాపికిి, అనిష్ ్నివృతికిి 

(ఇహ, పర లోకాలలో కూడా) అవస్రమైన మారగమును దరి్వ గప(జ్గసిాయి. మన పూరవ కాలములలో 

కొగద్ మహానుభ్యవ్యలు ఎగతో త్పశమిగచి, తపిగచి మన త్పరతుకు త్తఱవ్య కొఱక్ తమ తమ 

శ్రజాానపర్వధి, ఆలోచన్యవిధ్యనములను రటి,్ ఆ వేదములలో కొగత భ్యభమును కాని, స్గపూరణముగా కాని 

ఆధ్యరముగా చేస్తకొని ఈ మానవాళ మనుభడ బాగుపడడానికి మారగదరి కాలను ఏరర ర్వచే్. వీటిన్య 

“దరి న్యలు” అగటా్. వేదత్పామాణైా నీి  అగీకర్వగచిన దరి న్యలను “ఆస్తకి దరి నములు” అని 

అగటా్. అయిత్వ వేయలను లెకక (జ్గయ్క, “తా వలచినదే రగర” అనినట్లల స్వ తగత్పతముగా 

కొగతమగది మహానుభ్యవ్యల బుదిధవిశేష్ముచే పుటి,్ ాదుకొనీ  దరి న్యలు కూడా లేకపోలేదు. వీటిని 

“న్యస్తకిదరి నములు” అని అగటా్. సాధ్యరణముగా ఈ దరి న్యలలో తరాక నిీ, శ్రజాాన్యనికి, 

హేతురదధతకూ త్పాధ్యనై త ఉగట్లగది. అయిత్వ అల్ప కాకుగడా, కొగద్ మహానుభ్యవ్యల 

అనురవజాాన్యల ఆధ్యరగగా రయ్లుదేర్వ “విశావ స్ము” త్పాతిపదికగా “అనుష్టఠనము”, “ఆచరణ” లకు 

త్పాధ్యనై త నిచెచ డి వాటిని “మతములు” అగటా్.వీటిలో కూడా వేదత్పామాణై తను 

అగీకర్వగచినవి “ఆస్తకిమతాలు”. అగీకర్వగచనివి “న్యస్తకిమతాలు”. 

వీటిలో కొనీి , అగశ “విశిష్్టద్వవ తము” వగటివి దరి నములు, మతములు కూడ కావచ్యచ ను.  
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క్తవలము త్పాపగచిక భ్యగానురవమునక్త జీవనమనుకొను వార్వని “లోకాయ్తులు” అని అగటా్. 

వీర్వక్త “చారావ కులు” మఱియు “ాష్గడులు” అని పే్. వీ్  “త్పపతై క్షము”గా ఇగత్పదియ్ములకు 

అనురవమైనయనిన్య య్థారమేని  విశవ స్తసిా్. ఇల్ప “ఇగత్పదియ్త్పగాహై ము”ను మాత్పతమే 

య్థారజాేానముగా రవ కర్వగచడానిీ  “త్పపతై క్ష త్పపమాణము” అని అగటా్. అగశ “కుగడ”ను చూచి 

కుగడ అని త్తలుసుక్త్వడగ.  

(ఏ వసిువ్యక్న్య ఎటి ్ వై వహారమునీ న్ అటి ్ వై వహారానిీ  స్మగగా త్తలిపే శ్రజాాన్యనీి  ఇచేచ  

సాధన్యనిీ  “త్పపమాణము” అని అగటా్).  

 

అట్లల కాక, ఒక హేతువ్యచేత, ఒక సాధై్య నిీ  త్తలుసుకుగశ, అగశ ఉయహరణమునకు “కొగడ మ్భద 

పభ ఉనీ ది కనుక, మన ఇగట్లల  పభ నిపుర నుగడి రావడగ మనకు త్తలుసును కనుక, కొగడ మ్భద 

నిపుర  ఉగది” అని త్తలుసుక్త్వడగ అనీ మాట. దీనికి “అనుమితి” లేయ “అనుమానత్పపమాణము” 

అని పే్.  

 

ఆపిులైన పరమపు్ష్యల వాకై ముల వలన లేయ అపౌ్షేయ్ములై, సాక్ష్యతిూ ఆ పరమాతమ  చేత 

అనుత్పభహిగపరడిన వేదముల వలన త్తలుసుక్త్వడానిీ  “శరతి్పపమాణము” అని అగటా్.  

 

ఇవి కాక అరేాపతి,ి అనుపలబ్ధ మొదలైన మఱి కొనీి  రకాల త్పపమాణాలను కూడా పెదలిు చెబుతా్, 

కాని వాటిలో ముఖై్ మైనవి ఈ త్పపతై క్ష, అనుమాన, శర ిత్పపమాణాలే. 

అగశ ఈ చారావ కులు, ాష్గడులు స్వ ర గ, నరకముల వగటి ఇతర లోకములను, పరమాతమ ను 

విశవ స్తగచరనీ మాట.    

 

ఇక, వేదములను విశవ స్తగచని వార్వలో బౌదుధలు, జైనులు కూడా ఉన్యీ ్. ఇగదులో బౌదుధలు మన 

దుిఃఖ్యలకు కారణము త్పాపగచికానురవాలే కనుక ఈ విష్యానురవానిీ  త్పకమగగా తగి గగచ్యకుగటూ 

చివరకు దుిఃఖ్శూనై స్తతేికి చేరడమే మనము చేయ్వలస్తనది అని చెబుతా్. వీర్వ త్పపకారము ఈ 

కనరే త్పపకృతి, కనరడని ఆతమ  కూడా క్షణికము/ శూనై ము. వీర్వలో కూడా వివిధ వరాగలు, వాయలు 

ఉన్యీ యి. వాటి గుర్వగచి అవస్రమైనపుర డు త్తలిస్తకొనవచ్యచ ను.  

 

ఇగక జైనమతము ఆతమ  నితై మని అనగా ఎలలపుర డు ఉగట్లగదని అగీకర్వసిుగది కాని 

పరమాతమ ను కాదు. స్తక రామ  చరణము వలన అలోకాకాశ మారగములో పయ్నిగచి త్పపకాశస్తతేిని 

పగదుటయే లక్షై మనునది వీర్వ స్తయధ గతము. 

ఇక ఆస్తకి దరి నములలో ముఖై్ మైనవి సాగఖై్ ము, యోభము, న్యై య్ము, వైశేషికము, 

పూరవ మ్భమాగస్, ఉతరిమ్భమాగస్ అనునవి.  

 

సాగఖై్  దరి నములో త్పపకృతి య్గదు 24 తతివ ములుగడునని నిరవ చిగచి, 25 వ తతివ ము 

పు్ష్యనిగా చెపేర ్. పు్ష్యడు తాను త్పపకృతి నుగడి భినీ మని త్తలిస్తకొని శాశవ త ఆనగదస్తతేిని 

పగదుటయే పరమారమేు వీర్వ ఉదిేశై ములో. 

 

యోభదరి నములో అష్్టగభయోభత్పపత్పకియ్ల యవ రా క్వలై స్తతేిని పగదుటయే జీవన లక్షై ము.  

 

న్యై య్దరి నము ఈ జభతగితా కారై మనీ, దీనికొక కారణణముగట్లగదనీ చెబుతుగది. అనగా, కారై , 

కారణ స్గరగధ్యనిీ  తార్వక కగగా త్పపతిాదిసిుగదనీ మాట. వీర్వ త్పపకారము, తతివ జాానము వలన 

మిథాై జాానము నశిగచి, రాభదేవ ష్ములు పోయి, కరమ త్పపవృతి ి నివృతి ిఅయి, జనమ న్యశము వలన 

మోక్షము లభిసిుగది.  
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“వైశేషికము” త్పపకారము పయరేాలనీీ  పరమాణ్య నిర్వమ తాలు. “భూమి, గాలి, నీ్, నిపుర ల యొకక  

స్గయోగాలవలన మిగిలిన జభతగితా తయారయిగది” అని అగటా్ వీ్. త్పశవణ, మనన, 

నిదిధై్య స్నముల వలన పయరవేివేక శ్రజాానము కలుగుతుగది, దుిఃఖ్నివృతి ి ఈశవ ్ని వలన 

కలుగుతుగది అని అగటా్ వీ్.  

 

“పూరవ మ్భమాగస్” వేదములలో పూరవ భ్యభము నగదలి కరమ కాగడను ఆధ్యరము చేస్తకొని ఉగట్లగది. 

“మగచి కరమ లు చేయుట వలన ఉతమిభతులు పగదుతాము” అని వీర్వ అభిత్పాయ్ము. కరమ  

వలనన్య ఫలము లభిసిుగది కనుక పరమాతమ  తో పనిలేదు. వీర్వ త్పపకారము “నిష్టక మకరమ  వలన 

స్గసారరగధము నుగడి విడివడి మోక్షమును పగదుతాము”. 

 

ఇక “ఉతరిమ్భమాగస్” వేదముల ఉతరిభ్యభములైన “ఉపనిష్తిులకు” త్పాధ్యనై త నిశ్రసిుగది. యనిలో 

కూడా చాల్ప వరాగలు ఉనీ్య యి. అగదులో ముఖై్ మైనవి-అద్వవ తము, విశిష్్టద్వవ తము, ద్వవ తము.  

 

అద్వవ తము త్పపకారము, ఉనీ  తతివ ము ఒకక శ. అదే త్పరహమ . అది స్రవ విశేష్ రహితమైన 

చిన్యమ త్పతము.  

ఈ కన(రే జభతగితా మిథాై భూతమైనది. “మిథై ” అగశ “మొదట తానునీ ట్లల భ్యస్తగచి, వసిు 

శ్రజాాన్యనీి  తపుర గా తోపిగపచేస్తది, పిదప నిజమైన శ్రజాానము వలన తొలగి పోయేది” అని అరమేు. 

ఉయహరణకు, ఒక త్పతాడు, ముగదు ాముల్ప కన(రడి, అది త్పతాడు అని త్తలిస్తన త్వాత “అది 

ాము” అన్తడు అయ్థార ేశ్రజాానము తొలగి పోతుగది కయ. అదే మిథై .  

దీనికి కారణము “అవిదై ”. అనగా, స్వ రూపతిరోధ్యనము చేస్త, విచిత్పతములైన, వివిధములైన త్పరమను 

కలిగిగచ్యనది అవిదై . అదే త్పతాడు, ాముగా త్తలుసుకొనుటకు కారణమనీ మాట.  

 

సాధన్యచతుష్య్్ము అనగా నితైా నితై వివేకము(త్పరహమ  ఒకక శ స్తై ము, మిగిలినది అగతా మిథై  

అను వివేకము), ఇహ అముత్పత ఫలభ్యభ విరాభము(ఈ లోకగలో గాని, పైలోకగలో గాని పగదే 

విష్యానురవాలు తాతాక లికములగుటచే వాటి య్గదు వైరాభై ము కలిగ యుగడుట), శమదమాది 

సాధనస్గపతి(ిబాహై , అగతర ఇగత్పదియ్ నిత్పభహము), ముముక్షతవ ము(మోక్షేచవ ) వలన త్పరహమ  

అగశ ఏమియో త్తలిస్తకొని, న్యను, త్పరహమ యు వేఱు కాదు, ఒకక శ అని త్తలిస్తకొని త్పరహామ నురవస్తతేి 

పగదడమే మోక్షము వీర్వ త్పపకారము.  

ఇగదులో త్పరహమ  చిగతన త్పారగరమయిన త్వాత కరమ లతో పనిలేదు. అగదువలన, వేదములలో 

కరమ కాగడ భ్యభముతో వార్వకి స్గరగధము లేదు. 

 

విశిష్్టద్వవ తము త్పపకారము తతిావ లు మూడు- త్పరహమ , జీవ్యళ్ళీ , త్పపకృతి. ఈ మూడూ స్తైా లే, 

అన్యదులే. పరత్పరహమ  కళై్య ణగుణపూ ణ్డు. హేయ్గుణములు లేనివాడు. 

 

పరమాతమ  శ్రజాాన్యనగదస్వ రూపుడు. ఈ స్ృషిక్ి  కారణము పరమాతమ యే. స్ృషిక్ి ముగదు 

పరమాతమ లో సూక్షమ  రూపములో నునీ  జభతిు, జీవ్యళ్ళీ , పరమాతమ  స్గకలర ము చేత శ్రసేూల 

రూపమును కలుగునట్లల స్ృషిగ్చరడగా, ఆ పరమాతమ  వాటిలో అగతరైా మిగా యుగటాడు. 

త్పపళయ్స్మయ్ములో ఆ జీవ్యళ్ళీ , జభతిు కూడా మరల ఆ పరమాతమ లో లయ్మవ్యతాయి. 

 

అనగా, జీవ్యళ్ళీ , త్పపకృతి కూడా ఎలులపుర డూ పరమాతమ తో కలిస్త ఉగటాయి తపర  విడిగా ఉగడవ్య. 

దీనిన్య “శరీర శరీర్వ భ్యవము” అని అగటా్. అగశ శరీరము, ఆతమ ను ఎల్ప ఎపుర డూ విడిచి 

ఉగడలేన్, శరీరము, ఆతమ కు చెగదినద్వ, విధేయ్మై ఉగట్లగన్ ఆ విధముగా అనీ మాట. “విశిష్”్ 

అనగా కూడి యుగడుట. పరమాతమ తో జీవ్యళ్ళీ , జభతిు ఎలలపుర డు కూడియే ఉగటాయి కనుక ఈ 

దరి న్యనికి విశిష్్టద్వవ తమని పే్.  
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ఈ కన(రే త్పపకృతితో రగధ్యనిీ  పరమాతమ  అనుత్పభహము చేత పోగొట్్ల కొని, ఆయ్న స్హవాస్ములో 

పరమపదములో ఆయ్న క్గకరైా నగదమును, గుణానురవమును పగదుటయే మోక్షము” అని వీర్వ 

స్తయధ గతము.  

వీర్వ స్తయధ గతమున కరమ లు అవస్రమే. కాని కరమ లు ఇచేచ  ఫల్పలు పర్వమితములు, అస్తరేములు 

కనుక, అనగతము, నితై ము అయిన ఫలము కొఱకు త్పరహమ  జిజాాస్ను స్త్పకమముగా (అనగా 

సాధన్యస్పకిమి ననుస్ర్వగచి- ఈ వివరాలు త్వాత త్తలుసుకుగయము) ఆరగభిగచి, పరమాతమ  

ముఖ్వికాస్మునక్ ఆయ్న శాక్త్స్మిున విధిగచిన కరమ లను ఆచర్వగచాలి.  

ఈ విశిష్్టద్వవ తస్తయధ గతానీ్య  వెలికి త్తచిచ న వా్ రభవత్పయమానుజులు. 

 

వీర్వ త్వాత వచిచ న “ద్వవ తము” నగదు పరమాతమ  “స్వ తగత్పత తతివ ము”, జీవ్యళ్ళీ , త్పపకృతి 

అస్వ తగత్పతులు. జీవ్యళీ లో కూడా వార్వ వార్వ కరామ నురవాల ననుస్ర్వగచి, భేయలుగటాయి. అనగా 

త్పరహమ , జీవ్యడు వేఱు, జీవ్యడు, జీవ్యడు వేఱు, జీవ్యడు, త్పపకృతి వేఱు, త్పపకృతి, త్పరహమ  వేఱు.  

 

పైన పేరొక నరడిన స్తయధ గతాలలో అన్యక వరాగలు, ఉపవరాగలు కూడా వచేచ యి. 

అవస్రమయినపుర డు వాటిని గుర్వగచి త్తలుసుకొనవచ్యచ ను. 

 

చర్వత్పతపరముగా చూస్త,ి మన స్గత్పపయయ్ము స్న్యతనమైన వేదములను త్పాతిపదికగా కలిగనదే. 

వేదములలో పూరవ భ్యభమును కరమ కాగడ అనీ, ఉతరిభ్యభమును అనగా ఉపనిష్తిులను 

త్పరహమ కాగడ లేయ శ్రజాానకాగడ అనీ వై వహర్వసిా్. అనగతములైన ఈ వేదములను సౌకరై మునక్ 

విభ్యజనము చేస్తన వేదవైా స్రభవానులు, వాటి అరమేులను త్తలుపుటకు సూత్పతరూపమున నిర్వమ గప 

స్గకలిర గచిరట.  ఆ విధముగా, మ్భమాగసాశాక్త్స్ ి కరమ కాగడభ్యగానికి వేదవైా సులవా్ తమ 

శిష్యై లైన జైమినిమహర్వనచే మ్భమాగసాసూత్పతములను తమ అగీకారముచే రచిగప(జ్గస్త, తామే 

స్వ య్ముగా ఉతరిభ్యభమైన  త్పరహమ  కాగడభ్యగానికి “త్పరహమ సూత్పతాలను” త్పపసాదిగచే్. ఇట్లల “ఓమ్ 

అథాతో ధరమ జిజాాసా” అని మొదటిఅధై్య య్ములో త్పారగరమైన మ్భమాగసాశాక్త్స్ ిసూత్పతములు, 20 

వ అధ్యై య్మున చివర్వ సూత్పతమైన “అన్యవృతిిిః శబిాత్ అన్యవృతిిిః శబిాత్” అను సూత్పతముతో 

ముగుసిాయి. 

 

త్పరహమ సూత్పతములకు మొదట వేదవైా సులవార్వ శిష్యై లు, ఆయ్న హృదయ్మును త్తలిస్తనవా్ 

అయిన “బోధ్యయ్నమహర్వన” విపులమైన “వృతి”ి (వాై ఖై్య నత్పభగథము)ను త్పపసాదిగచేరట. వార్వ 

త్వాత యనిని సులరత్పగాహై ము నొన్చ టక్ “శ్ర రత్పదమిడాచా్ై లవా్” “త్పదమిడభ్యషై్ ము”ను, 

యనిని మనసున నిలుపుకొనుటక్ “శ్ర రటగకాచా్ై లవా్” కొనిీ  కార్వకలను కృప(జ్గస్త్. వీరే కాక 

“గుహదేవ్యలు”, “కపర్వ”ి, “భ్య్చి” మొదలైన వార్వ పే ల్ కూడా త్పరహమ సూత్పత వివరణములను 

త్పపసాదిగచినట్లల మన స్గత్పపయయ్త్పభగథాల వలన  త్తలుసిుగది. 

 

జైమిని మహర్వన రచిగచిన కరమ మ్భమాగసాసూత్పతములకు  వివరణలను “శరరసావ మి” కృప(జ్గయ్గా, 

తయవ ై ఖై్య న్యలను “కుమర్వలరట్్ల”, త్పపభ్యక్లు” మునీ గువా్ త్పపసాదిగచిరట. 

 

కాని, అన్యక కారణాల వలన, ఈ త్పరహమ సూత్పతములు, వేదములు మ్గున పడి, త్పీసిు 

శకారగరకాలములో మన దేశములో బౌదధము, జైనము చోట్ల చేసుకొని విస్రి్వగచేయి. న్యగా ు్నుడు, 

వసురగధ్యడు, దీన్యగగుడు, ధరమ ీర్వ ి మొదలైన బౌదధ యరి నికులు పటిష్మ్ైన తమ 

తరక వాదనములతో బౌదధమునకు త్పాచ్యరై ము త్తచేచ ్. వీర్వని నిరస్తగచ్యటలో 

పూరవ మ్భమాగసాపగడితులైన మగడనమిత్పశాదులు అవిరళకృషి చేస్త్. కాని వా్ కూడా 

వేదములలో కరమ కాగడకు మాత్పతము త్పాధ్యనై త నిచిచ , త్పరహమ కాగడ అన(రడు ఉపనిష్యా గానీి  
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ఉపేక్షిగచే్. త్వాత వచిచ న “శగకరరభవతార దులు” ఆ ఉపనిష్యా గానికి త్పాధ్యనై త నిచిచ , 

“త్పరహమ  జిజాాస్”కున బాదరాయ్ణ్యడు రచిగచిన త్పరహమ  సూత్పతములకు భ్యషై్ట నిీ  తాను 

బుదిధవిశేష్ముతో రచిగచే్. వీ్ త్పశుతులలో త్పరహమ  ని గ్ణ్యడు అనునట్లల తోపిగపచేయు 

త్పశుతివాకై ములను మాత్పతము పర్వభణనలోనికి ీస్తకొని, పరత్పరహమ  స్గుణ్యడను నిరాధ ర్వగచే 

త్పశుతివాకాై లను తిరస్క ర్వగచే్. అగత్వకాక, పూరవ మ్భమాగస్ య్గదుగే కరమ ల త్పాధ్యనై తను 

కూడా వీ్ ఉపేక్షిగచడగ జర్వగిగది. ఇట్లల వార్వ భ్యషై్ ములో స్కల త్పశుతివాకై ముల అర ే

స్మనవ య్ము కొఱవడినది. అగదుచే వార్వ మతము వారే అయిన భ్యస్క ్లు, యాదవత్పపకాశులు 

మునీ గువా్ శగకరరభవతార దుల మతానిీ  తిరస్క ర్వగచి, యనిని స్గస్క ర్వసిూ తమ స్తయధ తాలను 

త్పపవచిగప త్పపయ్తిీ గచే్. కాని వా్ కూడా తమ త్పపయ్తీా లలో స్గపూరణముగా స్ఫలీకృతులు 

కాలేకపోయిన్య్.  

 

అగదువలన, స్గుణ, ని గ్ణ త్పరహమ లను నిష్క ర్వ నగచే, ఆ వేరేవ ్ త్పశుతివాకాై లను స్మనవ యిగచి, 

అశల వేదములయ్గదలి కరమ కాగడను, త్పరహమ కాగడను కూడా పర్వభణన లోనికి ీసుకొగటూ, 

త్పశుతులనిీ టినీ పర్వభణనలోనికి ీస్తకొని వేయగతసూత్పతాలకు స్మత్పభమైన వాై ఖై్య న త్పభగథానిీ  

రభవన్ో ధ్యయ్న్యది పూరావ చా్ై ల మతానుసారముగా పున్దధర్వగచి, త్పపసాదిగచే మహతాక రై ము 

రభవత్పయమానుజులకు ఆవశై కమైనది. తత్పతర కారముగా రభవత్పయమానుజులు తమ 

త్పరహమ సూత్పతభ్యషై్ మైన “శ్ర రభ్యషై్ ము”లో అస్మాన త్పపతిరతో నిరవ హిగచే్. తమ శ్ర రభ్యషై్ ము 

త్పారగరమునగదునన్య,  తాను రభవన్ో ధ్యయ్నుల వృతినిి ఆధ్యరముగా ీసుకొని 

త్పరహమ సూత్పతభ్యషై్ట నిీ  అగదిగచినట్లలగా కటాక్షిగచే్ రభవత్పయమానుజులు. 

 

అయిత్వ, రభవత్పయమానుజులు వెలికిత్తచిచ న లేయ పున్దధర్వగచిన ఈ విశిష్్టద్వవ తస్గత్పపయయ్ము 

కొతగిా కనుగొనరడినది కాదు. వేదములలో స్తయధ గీకర్వగచరడినదే. త్పదవిడ స్గత్పపయయ్ములో 

ఆళ్యవ రాదులు తమ త్పపరగధములలో ఉటగ్కిగచినదే. అగత్వకాక, రభవత్పయమానుజుల కనీ  

ముగదుగా, న్యథమునులు “నై్య య్తతివ ము”,  అను స్గత్పపయయ్త్పభగథమును త్పభగథమును 

అనుత్పభహిగచిరట. అట్లలన్య యామునమునులు “స్తదిధత్పతయ్ము” అను త్పభగథమును కూడ 

త్పపసాదిగచిరట. కాని రభవత్పయమునుజులు తమ వేయగతసూత్పతభ్యషై్ ము వలననూ, ఇతర 

త్పభగథముల వలననూ విశిష్్టద్వవ త స్తయధ గతానికి ఒక స్మత్పభమైన రూానిీ  పటిష్మ్ైన త్పాతిపదికను 

నిర్వమ గచే్.  

 

రభవత్పయమానుజుల త్వాత, శ్ర రమాన్ పరాశరరటర్్, నగజీయ్ర్, నగరళ్ళీ , పెర్వయ్వాచాచ న్ పిళ్ళీ , 

త్పశవాతస ై వరయచా్ై లు, సుదరి నసూర్వ, ఆత్పత్వయ్రామానుజులు, పిళీ్ళ లోకాచా్ై లు  మునీ గు 

ఆచారై వ్ై లు స్గత్పపయయ్ పర్వరక్షణక్ ఎనలేని స్తవ చేస్తయునీ్య ్. 

శ్ర రవాతస ై వరయచా్ై లవా్ శ్ర రభ్యషై్ కాలక్షేపము అనుత్పభహిగచ్యచ్యగడగా, యనిని “త్పశుతత్పపకాశికా” 

రూపమున త్పభగథస్మేు చేస్తనవా్ శ్ర రమాన్ సుదరి నసూర్వవ్ై లు.  

 

కాని, స్మాజమున వేదబాహై లను, కుదృష్్యలను శాక్త్స్తి్పామాణై ములతో, నై్య య్, 

తరక యుకమిుగా నిరస్తగచి, రభవత్పయమానుజ స్తయధ గతమును పటిష్మ్ుగా తమ త్పభగథరచనచేతను, 

వాద పటిమ చేతను నిరివ గదవ ముగా శ్రసేాపిగప(జ్గయుటలో “శ్ర రమాన్ వేయగతదేశికుల” కృషి 

అసామానై మైనది. ఆ త్పపయ్తీ ములోన్య త్పపకృతత్పభగథమైన “అధికరణసారావళ” శ్ర రభ్యషై్ మునగదలి 

అధికరణములపై స్మత్పభమైన సారాగశత్పభగథముగా అవతర్వగచినదని పెదలిు చెపుర దు్. 
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Introduction to Adhikarana Saravali 

 

”అధికరణ సారావళీ” త్పభగథము “శ్ర రభ్యషై్ ము” నగదలి అధికరణముల సారాగశము అని 

అనుకునీ్య ము కయ. అయిత్వ, ఈ “శ్ర రభ్యషై్ ము” గుర్వగచి, ఆ అధికరణముల గుర్వగచి 

స్వ లర మాత్పతముగా పర్వచయ్ము చేస్తకొని, అస్లు త్పభగథమున త్పపవేశిగచిన, అనుకూలమగును 

కనుక, మునుమ గదుగా శ్ర రభ్యషై్  త్పభగథపర్వచయ్ము ఒకిగత చేస్తకొగదము. 

 

“శ్ర రభ్యషై్ ము”ను రభవత్పయమానుజులు తాన్య “రభవన్ో ధ్యయ్నకృతామ్ విరరిాణమ్ త్పరహమ సూత్పతవృతిమి్ 

.....తనమ తానుసారేణ సూత్పతాక్షరాణి వాై ఖై్య సై్ గత్వ”  అని శ్ర రభ్యషై్ త్పభగథ త్పారగరములో 

రభవన్ో ధ్యయ్న్యది పూరావ చా్ై ల మతముననుస్ర్వగచి వాై ఖై్య నిగచ్యచ్యగటిని” అని చెపుర కొని 

యునీ్య ్. అయిత్వ ఈ బోధ్యయ్నవృతి ి త్పభగథమును స్గాదిగచ్యటకు రభవత్పయమానుజులు ఆ 

కాలములో మికిక లి త్పపయాస్కు ఓర్వచ , కా మీ రదేశమునకు పోయి, అచచ ట శారయీఠము వార్వ వద ి

నునీ  ఆ వృతి ి త్పభగథమును కొగతకాలమునకు మాత్పతము ీసుకొని, యనిని అనుస్ర్వగచి తమ 

అగత్వ వాస్త అయిన “కూరతిాళ్యవ న్” స్హకారముతో తమ త్పభగథానిీ  పూర్వచిేస్త్. ఈ శ్ర రభ్యషై్  

త్పభగథత్పాశసైిా నీి  స్వ య్ముగా ఆ శారయదేవియే అభినగదిగచి, తన శిరసుస న యలిచ , యనికి 

“శ్ర రభ్యషై్ ము” ఆని న్యమకరణము చేసెనట.  

శ్ర రభ్యషై్ మున 545 సూత్పతములును, 156 అధికరణములును భలవ్య. త్పరహమ సూత్పత, అధికరణముల 

స్గఖై్ లలో వివిధ భ్యషై్ కా్లలో భేయభిత్పాయ్ములునీ వి. ఆ యా భ్యషై్ కా్లు తమ తమ 

భ్యషై్ ములలో కొనిీ  సూత్పతములను కలిపి, కొనిీ టిని విరజిగచి రవ కర్వగచ్యటవలన ఈ భేదములు 

ఏరర డినవి. ఉయహరణమునకు శగకరభ్యషై్ ములో 196 అధికరణములును, మధ్యవ చా్ై లవార్వ 

భ్యషై్ ములో 222 అధికరణములును భలవ్య. కాని అగద్నూ అనుస్ర్వగచినది వేదవైా సులవా్ 

అనుత్పభహిగచిన ఆ త్పరహమ సూత్పతములే. 

 

 “శ్ర రభ్యషై్ ము” న్యలుగు అధ్యై య్ములుగా విరజిగచరడినది. త్పపతి అధై్య య్మునగదు న్యలుగు 

ాదములు కలవ్య.  

 

ాఠక సౌకరై మునక్  ఆయా ాదములలో చర్వచ గపరడిన అధికరణముల స్గఖై్ , సూత్పతముల 

స్గఖై్   త్పకిగద నీయ్రడినవి.  

 

పాదము. | అధికరణము | సూత్రము 

 

1-1.            1-11.        1-32 

 

1-2.           12-17.      33-65 

 

1-3.           18-27.      66-109 

 

1-4.           28-35.     110-138 

 

2-1.           36-46.     139-174 

 

2-2.           47-53.     175-216 
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2-3.           54-60.     217-268 

 

2-4.             61-68.    269-287 

 

3-1.             69-74.    288-314 

 

3-2.            75-82.    315-354 

 

3-3.           83-108.   355-418 

 

3-4.           109-123.  419-469 

 

4-1.          124-134.   470-488 

 

4-2.         135-145.   489-508 

 

4-3.        146-150.   509-523 

 

4-4.        151-156.    524-545 

 

సూత్పతములగశ శ్రకులపమిుగా “అల్పర క్షరములతో ఒక విష్య్మును లేయ స్తయధ గతమును సూచిగచ్య 

వాకై ము లేయ వాకై ఖ్గడము” అని భ్యవిగచవచ్యచ ను. ఇటి ్ సూత్పతములు సులరముగా 

గు్ిగచ్యకొనపటకు అనుకూలముగా నుగడును కాని, సూత్పతము యొకక   స్గపూరణమైన వివరణకు 

మిగిలిన వాై ఖై్య న త్పభగథములు ఆవశై కము కావచ్యచ ను.  

 

ఉయహరణమునకు “అథాతో త్పరహమ  జిజాాసా” అనునది త్పరహమ  సూత్పతములలో మొదటి సూత్పతము. 

అనగా “అనగతరము ఇగదువలన త్పరహమ విచారము(చేయ్దగినది) “ అని అరమేు. దేని 

అనగతరము, ఎగదువలన, త్పరహమ జిజాాస్ అగశ ఏమి? మొదలైన త్పపశీ లకు స్మాధ్యనముగా 

భ్యషై్ రచన సాగుతుగది.  

 

ఇక “అధికరణము” అగశ ఒక విష్య్పు విశదీకరణమునక్ చేయ్రడిన ఒక విభ్యభమనీ మాట. ఒక 

అధికరణములో ఒకటి, అగతకనీ  ఎకుక వగాని సూత్పతములు ఉగడవచ్యచ ను. త్పపతి సూత్పతమునకు 

లేయ అధికరణమునకు ఈయ్రే వివరణ మ్భమాగసాశాక్త్స్నిియ్మముల త్పపకారము సాగుతుగది. 

అనగా త్పపతి అధికరణభ్యషై్ ములో శ్రసేూలముగా అయిదు భ్యగాలు ఉగడవచ్యచ ను. అవి                     

1. విష్య్ము,  

2. స్గశయ్ము,      

3. పూరవ పక్షము,             

4. ఉతరిము(స్తయధ గతము),  

5. త్పపయోజనము. 

 

వీటి వివరాలు ముగదు ముగదు స్గదరాా నుసారముగా చర్వచ గచ్యకుగటాము. కాని, ఒక అవగాహన 

కలుగటకు ఒక ఉయహరణ చూయిము.  

 

విష్య్ము: పిలలవాడు రడికి వెళీ  చదువ్యకొనుట 
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స్గశయ్ము: పిలలవాడు చదువ్యకొనవలెన్య,  వలయ ? 

 

పూరవ పక్షము: (అగతకు ముగదు ఉగడెడు అభిత్పాయ్ము/ వాదము) త్పపపగచములో మిగిలిన జీవ 

జగతుజాలములు ఏమియూ రడికి పోయి చదువ్యకొనుట ఎపుర డూ చూడము. కాని అవి అనిీ యు 

సామానై ముగా సుఖ్ జీవనము చేయుచ్యనీ వి. సావ నురవము, స్వ య్గకృషి వలన కలుగు శ్రజాానము 

సుఖ్జీవనమునకు స్ర్వపోవ్యను. అగత్వకాక రడికి వెళీ్ళ ట వలన ధననష్మ్ేకాక పిలలవానికి చెడు 

అలవాట్లల అబుో లుక అవకాశమునీ ది. కనుక పిలలవాడు కూడా రడికి పోయి చదువ్యకొను 

అవస్రము లేదు.  

 

ఉతరిము/ స్తయధ గతము: మిగిలిన జీవ జగతు జాలముల కనీ  మనిషి తన బుదిధ విశేష్ము చేత 

భినుీ డు. తానునీ  శ్రస్తతేి కనీ  ఎలలపుర డు అభివృదిధని, ఉచవ స్తతేిని, ఆనగదమును ఆశిగచి, 

త్పపయ్తిీ గచ్యవాడు. రడికి వెళీ న పిలలలు అభివృదిధని సాధిగచి ఉతక ృష్మ్ైనస్తతేిలో ఉగడుట 

చూచ్యచ్యనీ్య ము. కనుక, అగదులక్ మనిషికి సావ నురవజనితమైన శ్రజాానమే కాక, గు్వ్యల వద ి

అధై య్నము చేయ్రడు విదై  కూడ అటి ్అభివృదిధకి అవస్రము. కనుక పిలలవాడు రడికి పోయి 

చదువ్యకొనవలెను.  

 

త్పపయోజనము: దీనివలన పిలలవానికి చదువ్య ఆవశై కమనీ, అగదుకు రడికి వెళీ  

చదువ్యకొనవలెననీ త్తలిస్తగది.  

 

పై విధముగా, త్పపతి సూత్పతమున/ అధికరణముననూ త్పరహమ సూత్పత చరచ  తరక , శాక్త్స్తి్పపమాణములతో 

అతై దుా తముగా సాగుతుగది. ఇగదు పూరవ పక్షము ఆ కాలమున త్పపచారమున నునీ  ఇతర 

దరి నములు/ మతములు కాగా స్తయధ గతభ్యభము రామానుజదరి నముగా త్పపతిాదిగచరడుతుగది. 

 

ఇగక ఈ న్యలుగు అధ్యై యాలలో చర్వచ గచ రడిన విష్య్ములను శ్రసేూలముగా త్తలిస్తకొన్య 

త్పపయ్తీ ము చేయుదము. 

 

వీటిలో మొదటి అధ్యై యానిీ  స్మనవ యాధ్యై య్ము అని, రగడవ అధ్యై యానిీ  

అవిరోధ్యధ్యై య్మనీ, మూడవయనీి  సాధన్యధై్య య్మనీ, న్యలగవయనీి  ఫల్పధ్యై య్మనీ అగటా్.  

 

అగశ, మొదటి అధ్యై య్ములో జభతాక రణము త్పరహమ ము అనీ  విష్యానిీ  త్పపతిాదిగచి, 

తతస గరగధమైన వివిధ త్పశుతి వాకై ములను స్మనవ యిగచి, ఆ త్పరహమ ము, చిత్(చైతనై ము 

కలది),అచిత్ (చైతనై ము లేనిది) అన(రే జీవాతమ , జభతిుల కగశ విలక్షణమైనదనీ, అదియే 

స్ృషై్్ట దులకు మూలకారణమనీ, వివిధ వేయగతవాకై ములను స్మనవ యిగచి నిష్క ర్వ నగచేది 

స్మనవ యాధికరణము. 

 

ఇగదులో మొదటి ాదము త్పరహామ నికి జభతాక రణతవ ము లేకపోవడగ లేదు అని శ్రసేాపిస్త,ి పరత్పరహమ  

కగశ వేఱయినవాటికి జభతాక రణతవ ము లేదు అని చెపేర వి మిగిలిన మూడు ాయలు.  వీటిలో 

అస్ర ష్,్ స్ర ష్,్ స్ర ష్్టస్ర ష్ ్ వేయగతవాకాై లను త్పకమముగా వివర్వగచ్యట యవ రా త్పరహమ  

త్పపతిాదనము జ్గుతుగది.  

 

మొదటి అధ్యై య్ములో పరత్పరహమ  కారణతావ నీి  చెపిర న త్వాత, ఱగడవ అధ్యై య్ములో 

జభతిు యొకక  కారై తావ నిీ  చెపిర , మిగిలిన దరి న్యల లేయ మతాల త్పపతిాదనలు, వాదములు 
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ఎల్ప కుదరవో వివర్వసిా్. అదేవిధముగా “ాగచరాత్పతము” వేదవి్దధము” అను శగకయును 

నిరాకర్వగపరడుతుగది. ఇత్ల ఆక్షేపములు పర్వీలిగచరడి స్మాధ్యనమ్భయ్రడుతుగది. 

 

 “పరత్పరహమ మే ఈ స్కల చేతన్యచేతన జభతిునకు కారణము అనీ  విష్య్ములో వివిధ త్పశుతి 

వాకాై లలో విరోధమేమియునూ లేదు” అని శ్రసేాపిగచడగ వలన దీనికి అవిరోధ్యధ్యై య్మని పే్.  

 

తృీయ్ అధ్యై య్ములో ఉాస్న్యవిధ్యన్యనిీ  విశదీకర్వగచి, యనికి అనుగుణముగా, 

ఇతరవైరాభై ము విష్య్ములో జీవన్ష్టలను, పరత్పరహమ  గుణాలనూ వివర్వగచి, త్పరహమ విదై లనూ, 

తదగభమైన కరమ లనూ త్పపసిావిసిా్.  

 

ఫల్పధ్యై య్మైన న్యలగవ అధ్యై య్ములో మన జనమ , జనమ ల కరమ ఫల్పలు ఎల్ప నశిసిాయో, 

తదనగతరము, ఈ జీవ్యడు, ఈ శ్రసేూలదేహానీి  విడచి, అర్వచ రాదిమారగములో త్పపయాణిగచి 

పరత్పరహమ మును ఎల్ప చే్కుని, శాశవ తమైన, అనగతమైన ఆనగయనిీ  ఎల్ప అనురవిసిాడో, అల్ప 

పరత్పరహమ మును చేర్వన జీవ్యడు మఱి ఎల్ప తిర్వగి ఈ త్పపకృతి మగడలమునకు వెనుకకు రాడో 

“అన్యవృతిిిః శబిాత్ అన్యవృతిిిః శబిాత్” అను చివర్వ సూత్పతము వరకు  వివర్వగచి పూర్వచిేసిా్. ఈ 

విధముగా మొదటి న్యలుగ అధికరణములలో ఉపోయాతము, త్వాత 125 అధికరణాలలో పరత్పరహమ  

నిరణయ్ము/ త్పపతిాదనము, త్పరహమ విదై ల వివరణము, త్వాత 27 అధికరణాలలో 

త్పరహమ వియై ఫలమును ...ఈ విధముగా 156 అధికరణములుగా మొతమిు త్పరహమ సూత్పతభ్యషై్ ము 

విరజిగచరడినది. త్పరహమ సూత్పతములనరడు ఈ “శారీరకమ్భమాగసా శాక్త్స్మిు” న పరత్పరహమ  స్వ రూప, 

రూప, గుణ, విభూతి, ఐశవ రై ములను వివర్వగచి మహోపకారమొనర్వచ నవా్ సూత్పత/ భ్యషై్ కరలిు.  

 

ఇగదులో మొదటి రగడు అధ్యై యాలను కలిపి “స్తదిధదివ కము” అనీ త్వాత రగడు 

అధ్యై యాలనూ కలిపి “సాధై దివ కము” అనీ అగటా్.  

 

అగశ మొదటి రగడు అధ్యై యాలు పగదవలస్తన పరత్పరహమ మును త్పపతిాదిగచి, అనిీ  త్పశుతి 

వాకాై లు ఆ పరత్పరహమ ము యొకక  జభతాక రణతావ నిీ , వైా పకతావ నిీ  చెబుతూ, ఆ పరత్పరహమ ము 

కళై్య ణగుణాలు కలవాడనీ, హేయ్గుణత్పపతై నీకుడనీ చెబుతాయ్నీ, ఆ విష్య్ములో ఆయా త్పశుతి 

వాకై ములలో పరస్ర ర విరోధము లేదనీ  విష్యానిీ  ఉటగ్కిసిాయి. 

 

త్వాత రగడు అధ్యై యాలు సాధన, ఫలము గుర్వగచి చెపుర ట వలన వాటికి “సాధై దివ కము” అని 

అగటారనీ మాట.  

 

ఇదే విధముగా, ఆయా అధ్యై య్ములయ్గదలి ాదములు, వాటి య్గదు త్పపసిావిగచరడిన 

విష్య్మును అనుస్ర్వగచి,  వేఱ్వవ ఱు న్యమములతో కొనిీ  వాై ఖై్య నత్పభగథములయ్గదు 

వై వహర్వగచరడినవి. ఆ న్యమములు స్తదధసూచకములుగా దిగువ నీయ్రడినవి.  

 

1-1.   అయోభవై వచేవ దకాదము 

 

1-2 అనై యోభవై వచేవ దకాదము 

 

1-3 స్ర ష్జ్ీవాదిలిగభకాదము 

 

1-4 స్ర ష్త్రజీవాదిలిగభకాదము 
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2-1. స్మ ృతిాదము 

 

2-2. తరక ాదము 

 

2-3. వియ్తార దము 

 

2-4. త్పాణాదము 

 

3-1. జీవన్ష్ాదము 

 

3-2. ఉరయ్లిగభాదము 

 

3-3. గుణోపస్గహారాదము 

 

3-4. అగభాదము 

 

4-1. ఆవృతిిా దము 

 

4-2. ఉత్పతాక గతిాదము 

 

4-3. భతిాదము 

 

4-4. ముకి ిా దము 

 

ఈ విధముగా రభవత్పయమానుజస్తయధ గతము త్పశతులలో ఏ భ్యభమును ఉపేక్షిగచి, పర్వహర్వగచకుగడా 

అనిీ  త్పశుతి వాకై ములను స్మనవ య్పరచి, కరమ కాగడ, త్పరహమ కాగడలను రగటినీ పర్వభణనకు 

ీస్తకొని, స్మస్తి్పశుతిశతస్మధిభమై మై యుగడి, శిష్ప్ర్వత్పభహములైన స్మ ృతి, పురాణాదులకు కూడ 

అగీకారయోభై ముగా, యుకి ి యుకమిుగా, తరక రదధముగా,  ఆచరణయోభై ముగా, 

త్పపతిాదిగచరడినది. 

 

మిగిలిన స్తయధ గత వివరములు ముగదు ముగదు స్గదరాా నుసారముగా త్తలిస్తకొనవచ్యచ ను.  

 

ఇక, మొదటి అధ్యై య్మున నునీ  అధికరణములకు, స్గత్పభహముగా విష్య్ములను 

త్తలిస్తకొగదము. ఇతర అధ్యై య్ములగదలి అధికరణముల పర్వచయ్ము ఆయా 

స్గదరా ములయ్గదు చేస్తకొనవచ్యచ ను 

 

1. జిజాాసాధికరణము: మనము చేయు కరమ లు అస్తరే, పర్వమిత ఫల్పలను ఇసిాయి కనుక, అనగత, 

శాశవ త ఫలత్పపదమైన త్పరహమ  విచారము ఆవశై కము. వేయగతవాకై ములకు స్తదధరూపమైన త్పరహమ  

య్గదు త్పామాణై మునీ ది కనుక, త్పరహమ  విచారమైన శాక్త్స్మిును ఆరగభిగచవలెను. 

 

2. జన్యమ దై ధికరణము: జన్యమ దులు, అనగా స్ృషి,్ శ్రస్తతేి, లయ్, మోక్షత్పపయన్యది కారై ములు 

విశేష్ములుగా, ఉపలక్షణములుగా త్పరహమ  లక్షణతవ ము స్గరవముకావ్యన, త్పరహమ ము  

వేయగతవాకై ములచే త్తలియ్నగును.  
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3. శాక్త్స్యిోనితావ ధికరణము:  త్పరహమ ము త్పపమాణాగతరములచే త్తలియ్రడడు. వేయగతములు 

త్పరహమ మును త్తలియ్(జ్గయును 

 

4. స్మనవ యాధికరణము: త్పరహమ ము అనవధికాతిశయానగదరూపము. కావ్యన నిరతిశయ్ 

పు్ష్టరమేు. త్పశుతి వాకై  స్మనవ య్ము వలన త్పరహమ మును త్తలుసుకొననగును. కనుక 

త్పరహమ మునకు శాక్త్స్తి్పపమాణము కుదు్తుగది.. 

ఈ పైన చెపర రడిన న్యలుగ అధికరణములను, లేయ న్యలుగ సూత్పతములను “చతుసూస త్పతి” అని 

వై వహర్వసిా్. ఈ న్యలుగ సూత్పతములు త్వాతభ్యభమునకు పున్యది వగటివని పెదలిు చెపెర ద్.  

 

5. ఈక్షతై ధికరణము: “ఈక్షతి” అనగా స్గకలర ము అనునది అచేతనమునకు అస్గరవము కావ్యన, 

“స్దేవ ...ఇదమత్పభ ఆరత్” అను త్పశుతి వాకై మున “స్త్” శర ి వాచై్య డు స్రవ జుడాు అయిన 

పరత్పరహమ మే. కాని త్పపకృతి కాదు.  

 

6. ఆనగదమయాధికరణము: “తసామ యవ ...ఆనగదమయ్ిః” అను చోట చెపర రడిన ఆనగదమయుడు 

జీవ్యనికగటె విలక్షణమైన పరత్పరహమ మే. ఆయ్న్య స్ృషై్్ట దులకు కారణము.  

 

7. అగతరధికరణము: అగతరాదితై విదై లోను, అక్షివిదై లోను చెపర రడిన అపహతాపుమ డైన 

పు్ష్యడు పరత్పరహమ మే. ఆదితై మగడల్పగతరవ ర్వగిా చెపర రడినదియును పరత్పరహమ మే, అతే 

ఆనగదమయుడు. 

 

8. ఆకాశాధికరణము: “స్రావ ణిహవా ఇమాని భూతాని ఆకాశాదేవ స్ముపదై గత్వ” అను త్పశుతి 

వాకై మున ఆకాశశరవిాచై్య డు పరత్పరహమ మే. 

9. త్పాణాధికరణము: స్కలజభత్పతర వేశ నిత్పష్క మణము, జభదగతరైా మితవ ము మునీ గు లక్షణముల 

చేత త్పరహమ విదై  అయిన “త్పాణవిదై ” య్గదు చెపర రడిన త్పాణశరవిాచై్య డు పరత్పరహమ మే.  

 

10. జై్య తిరధికరణము: “అథయ్దతిః పరోదివోజై్య తిరీపిై త్వ” అను వాకై మున జై్య తిశరవిాచై్య డు, 

గాయ్త్పతి విదై లో గాయ్త్పతి శరవిాచై్య డు రక్షకతవ , స్రావ తమ కతావ ది గుణములు భల పరత్పరహమ మే.  

 

11. ఇగత్పదత్పాణాధికరణము: త్పపతరనివిదై ” లో “త్పపతరని్న హవై ద్వవో యస్తిః” అను వాకై మున 

“మాముాస్స వ ” అని త్పపసిావిగచరడిన ఇగత్పదశరనిిర్వష్ి్యడు ఇగత్పదశరీరకుడైన పరత్పరహమ మే. అశల 

త్పాణశరవిాచై్య డు కూడ పరత్పరహమ మే.  

 

(రగడవాదము) 

 

12. స్రవ త్పతత్పపస్తదధై ధికరణము: “స్రవ మ్ ఖ్లివ దమ్ త్పరహమ ” అను త్పశుతి వాకై మున “త్పరహమ ” 

శరవిాచై్య డు పరత్పరహమ మే కాని జీవ్యడు కాడు. శాగడిలై విదై లో చెపర రడిన జభతాక రణతవ , 

మన్నమయ్తావ ది గుణాలు పరత్పరహామ నిక్త వర్వగిచ్యట వలన ఈ విదై లో ఉాసైు నిగా చెపర రడినది 

పరత్పరహమ మే, జీవ్యడు కాడు.  

 

13. అక్త్తధిికరణము: “య్స్ై  త్పరహమ  చ...ఉభే రవతి ఓదనిః” ఇతైా ది వాకై ములలో 

“అతిా”(భుజిగచ్యవాడు) అని చెపర రడినవాడు పరత్పరహమ మే. అనగా కఠోపనిష్త్ లో చెపర రడిన 

శ్రసేావర, జగభములకు ఉపస్గహారము చేయునది పరత్పరహమ మే.  

 

14. అగతరాధికరణము:  
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ఛగన్గైో పనిష్త్ య్గదలి “య్ఏషోక్షిణిపుకుషోదృశై త్వ” ఇతైా ది వాకైా లలో ఉపక్త్స్ల విదై  

స్గదరా మున చెపర రడిన “అక్షిపు్ష్యడు” పరత్పరహమ మే. 

15. అగతరైా మై ధికరణము: “య్ిః పృథివైా మ్ తిష్ఠన్....” ఇతైా ది రృహయరణై క ఉపనిష్త్ 

వాకై ములలో చెపర రడిన అగతరైా మి పరత్పరహమ మే.  

 

16. అదృశై తావ ది గుణకాధికరణము: “అథపరాయ్యా తదక్షరమధిభమై త్వ” ఇతైా ది వాకై ముల, 

“అక్షరాతర రతిఃపరిః” అనగా అవై కమిు కగటె ప్డైన జీవ్యనికగటె ప్డైన పరత్పరహమ మే 

చెపర రడినది. ముగడక్త్పనిష్త్ లో అదృశై తావ ది గుణాలు పరత్పరహమ మునక్త చెగదుటవలన, 

అచట చెపర రడిన అక్షరపరత్పరహమ ము పరత్పరహమ మే.  

 

17. వైశావ నరాధికరణము: ఛగన్గైో పనిష్త్ లో వైశావ నరవిదై  స్గదరా మున, “ఆతామ నమేవేమమ్ 

వైశావ నరమ్” ఇతైా ది వాకై మున వైశావ నరశరవిాచై్య డు పరత్పరహమ మే.  

 

(మూడవాదము) 

 

18. దైు భ్యవ ధై ధికరణము: 

 

“య్స్తమ న్ దౌై ిః”. ఇతైా ది వాకై ముల భూమైా కాశములకు ఆధ్యరముగా చెపర రడినది పరత్పరహమ మే.  

 

19. భూమాధికరణము:”అస్త ిరభవిః త్పాణాదూా య్ిః” మొదలైన వాకై ములలో, త్పాణశరనిిర్వషి్మ్ైన 

జీవాతమ  కగటె స్తై శరవిాచై మైన “భూమా” అధికునిగా నిరేశిిగచ్యటచే “భూమా” అని చెపర రడినది 

స్మస్ ిచేతన్యచేతనములకు అగతరైా మిగా నుగడు పరత్పరహమ మే. 

అక్షరాధికరణము: రృహయరణై క ఉపనిష్త్ లో “గార్వగ అక్షరత్పరహమ విదై ” లో స్గదరా ములోని, 

“ఏతద్వవ  తదక్షరమ్” ఇతైా ది వాకాై లలో “అక్షరము” అనగా పరత్పరహమ మే. 

 

21. ఈక్షతికరామ ధికరణము: “ స్ ఏతస్తమ న్ జీవ వాన్యత్ ...ఈక్షత్వ” అని త్పపోీ పనిష్త్ లో “త్పతిమాత్పత 

త్పపణవపు్ష్విదై ” స్గదరా ముగా చెపర రడిన, అజరము, అమరము మునీ గు పదములు 

పరత్పరహమ మునక్త వర్వసిిాయి. (“య్తచిావ గతమజరమమృతమ్)ధై్య నిగచదగినది పరత్పరహమ ముగా 

చెపర రడుటచే, అగతర్వక్షమునకగటె పరమవైో మ పరమపదము ఉతక ృష్మ్యినది కనుక 

అగతర్వక్షవిదై య్గదు పు్ష్శరవిాచై్య డు పరమాతమ యే గాని జీవ్యడు కాడు.  

 

22. దహరాధికరణము: ఛగన్గైో పనిష్త్ లో దహరవిదై  స్గదరా మున “దహరోస్మ నీ గతర ఆకాశిః” 

అను వాకై మున దహరాకాశశరమిుచే త్తలుపరడునది పరత్పరహమ మే. 

 

23. త్పపమితాధికరణము: “అగగుష్ఠమాత్పతిః” ఇతైా ది వాకై ములయ్గదు, అగగుష్ఠత్పపమితవిదై  

య్గదు ఉాసైు నిగా చెపర రడినది పరత్పరహమ మే. ఇది ఉాస్న్యసామరేై ము లేని పశు, పకై్ష్య దులకు 

వర్వగిచదు.  

 

24. దేవతాధికరణము: అర్వతేవ ము, సామరధై ము కల దేవతలకు కూడ త్పరహమ విదై లయ్గదు 

అధికారము కలదు.  

 

25. మధవ ధికరణము: మధ్యవిదై  య్గదు వసావ దులకు అధికారము కలదు. ఆ విదై  య్గదు 

ఉాసైు డు కూడ పరత్పరహమ మే. 
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26. అపశూత్పయధికరణము: 

శూత్పదులకు త్పరహమ విదై లయ్గదు అధికారము లేదు. 

 

27. అరాధగతరతావ ది వై పదేశాధికరణము:  “ఆకాోహవ 

వై న్యమరూపయోిః నిరవ హితా” ఇతైా ది వాకై ముల ఆకాశశరవిాచై్య డు (న్యమ, రూపనిరావ హకతవ ము 

చెపర రడుటచేత) పరత్పరహమ మే.  

 

 

(న్యలగవాదము) 

 

28. ఆనుమానికాధికరణము: కఠోపనిష్త్ లో “ఇగత్పదియేరై ిః పరాహాై రేాిః అరేరైే శచ  పరమ్ మనిః” 

అను వాకై మున “మహతిః పరమవై కమి్ అవై కిాత్ పు్ష్ిః పరిః” అను వాకై మున “అవై క ిశరమిు” 

చే త్పభహిగపరడునది త్పపధ్యనము. అది జభతాక రణము కాదు.  

 

29.చమసాధికరణము: “అజామేకామ్...”అను త్పశుతివాకై మున త్పరహామ తమ క త్పపకృతియే 

“అజా”శరవిాచై ము. 

 

30. స్గఖై్య పస్గత్పభహాధికరణము:  

“య్స్తమ న్ పగచ పగచజన్యిః...” ఇతైా ది త్పశుతి వాకై ములో య్చవ రనిిర్వ ధష్ ్ త్పరహామ త్పశయ్ముగా 

త్తలియ్రడుచ్యనీ  పగచజనములు తగత్పతస్తదధత్పపతిాదకములు కావ్య. అగశ అవి సూచిగచే పగచ 

శ్రజాాన్యగత్పదియాలనీ, వాటి లోపల శకిగిా ఉగడి, వాటిచే కారై నిరవ హణ చేయిగచ్యనది పరత్పరహమ ము 

అనియూ, ఆయా ఇగత్పదియాలకు, పగచమహాభూతాలకు ఆత్పశయ్ముగా నుగడునది పరత్పరహమ మే 

అనియూ ఈ మగత్పతములయ్గదు చెపర రడును.  

 

31. కారణతావ ధికరణము: “స్దేవ సోమై  ఇదమత్పభ ఆరత్”, “అస్యవ  ఇదమత్పభ ఆరత్” మొదలగు 

వాకై ములలో “స్త్”, “అస్త్” మొదలగు పదములు కూడ పరత్పరహమ మున్య త్పపతిాదిగచ్యట వలన 

పరత్పరహమ మే జభతిుకు కారణము. 

 

32. జభయవ చితావ ధికరణము: కషీతీ ఉపనిష్త్ య్గదు చెపర రడిన “యోవైబాల్పక ఏత్వష్టమ్ 

పు్ష్టణామ్ కరిా” ఇతైా ది వాకై మున, జభతిుకు కారణభూతుడైన పరత్పరహమ మే ఉాసైు డు అని 

స్తయధ గతము.  

 

33. వాకైా నవ యాధికరణము: 

“నవా అరే పతుై ిః కామాయ్ పతిిః త్పపియో రవతి” ఇతైా ది వాకై ములో “ఆతామ వా అరే త్పదష్వ్ై ిః..” అని 

త్పదష్వ్్యై నిగా చెపర రడినది పరత్పరహమ మే. 

34. త్పపకృతై ధికరణము: పరత్పరహమ మును త్తలుసుకొనిన స్మస్మిు త్తలియునని చెపర రడి 

యుగడుట వలన,  

స్రవ శకి ిఅయిన పరత్పరహమ మునకు నిమిత,ి ఉాయన కారణతవ ములు స్గరవము.  

 

35. స్రవ వాై ఖై్య న్యధికరణము: 

 

పూరావ ధికరణములయ్గదు, కొనిీ టిలో జభతాక రణతవ ము మాత్పతము చెపర రడిననూ, 

చిదచిదవ సిువిలక్షణమైన స్రవ విధకారణభూతమైన పరత్పరహమ వాచై మైన పరత్పరహమ మనరడు 

దేవతను త్తలుపు  సాధనమని ఆయా వాకై ములయ్గదు పరత్పరహమ మే త్పపతిాదిగపరడెను. 
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ఇచచ ట మొదటి అధ్యై య్మున నునీ  అధికరణములకు విహగభవీక్షణమాత్పత పర్వచయ్ము 

చేయ్రడినది. త్వాత, త్పభగథాధై య్న స్మయ్మున, అవకాశానుసారముగా మర్వ కొనీి  

వివరములను త్తలిస్తకొను త్పపయ్తీ ము చేయుదము. 

 

ఇక త్పపకృత అధై య్న్యగశమైన “అధికరణ సారావళీ” త్పభగథము గుర్వగచి పర్వచయ్ము 

చేస్తకొగదము.  

 

ఈ త్పభగథమును, వేయగతదేశికులు రభవత్పయమానుజుల శ్ర రభ్యషై్  త్పభగథాధై య్న, అధై్య పనముల 

స్హాయ్మునక్, మేధ్యవ్యలైన తమ శిషై్ భణములకు అనుత్పభహిగచిరట.  

 

(త్పరహమ సూత్పతముల య్గదు నిరూపిగచరడిన విష్య్ములకు అనుగుణముగా 

అధికరణవిభ్యజనము చేయ్రడినది. ఆ అధికరణముల న్యమములు కూడ ఆయా అధికరణముల 

య్గదలి మొదటి సూత్పతము ననుస్ర్వగచియో, లేక తదధికరణవిష్య్ములను అనుస్ర్వగచియో 

అధై య్న సౌలరై మునక్ ఈయ్రడినవి. ఉయహరణమునకు “అథాతో త్పరహమ  జిజాాసా” అను 

మొదటి సూత్పతము భల మొదటి అధికరణమునకు “జిజాాసాధికరణము” అని పే్. ) 

 

అయిత్వ, ఈ శ్ర రభ్యషై్ ము అతై గత త్పపౌఢమైన త్పభగథము. అగదు త్పపతిాదిగచరడిన పూరవ పక్ష, 

స్తయధ గతములను అరమేు చేస్తకొనుట చాల కష్మ్ు. ఇక, అరమేు చేస్తకొనిన అనగతరము ఆ 

విష్య్ములను అధై్య పనము చేయుటకు స్మ ృతిపథమున ఉగచ్యకొని బోధిగచ్యట అగతకగటె 

కష్మ్ు. శ్ర రమాన్ వేయగతదేశికులే తాను ముపర ది వరనములు ఈ త్పభగథమును అధై య్నము 

చేస్తనట్లల “త్పతిగశయవ రమ్ త్పశావిత శారీరకభ్యషై్ ిః” అని చెపుర కొనిన్య్. 

 

తమ ఆచా్ై ల వద ి అన్యక పరైా య్ములు ఈ త్పభగథమును స్తవిగచి, తదివ ష్య్ములను 

“త్పశుతత్పపకాశికా” వాై ఖై్య నముగా వెలువర్వగచిన త్పశుతత్పపకాశికాచా్ై లవారే ఇగకను న్యను ఆచా్ై ల 

వద ిపునిః పునిః విని గాని నిగూఢారమేులను త్తలుసుకొనుటకు వీలు కాదు అని తమ త్పభగథములో 

త్పపసిావిగచ్యకొనిర్వ. వేయగతదేశికులు ఇటి ్ భహనమైన విష్య్ములను “స్దోు దిధిః సాధ్యస్తవీ 

స్ముచితచర్వతిః” అనీ ట్లల ఆతమ గుణ స్గపనీు లైన తమ శిష్యై లకు స్తాక లక్షేపరూపముగా 

అధై్య పన చేయుటలో “త్పపతి అధికరణమునను విష్య్మేమి?”, “అగదలి పూరవ పక్షమేమి?”, “యనికి 

స్తయధ గతమేమి?”, మునీ గు విష్య్ములు ని్ిష్మ్ుగా త్తలుసుకొనుటలో ఉపకర్వగచ్యటక్ ఈ 

త్పభగథరచన కావిగచిరట. 

 

వీ్ ఈ త్పభగథత్పారగరమునగదలి మగభళ లోకములో “శ్ర రరగభన్యథుని” ఆదేశముతో ఈ త్పభగథరచన 

గావిగచినని చెపుర కొనిన్య్. “ఆ రగభన్యథుడు తనకు త్పపసాదిగచిన “వేయగతాచారై ” న్యమధేయ్ము 

విదవ దగణముల ముగదు శ్రసేాపిగచ్యటకును ఈ త్పభగథరచన చేసిునీ్య ను” అని తన 

త్పభగథత్పారగరములో నిరేశిిగచే్ దేశికులు.  

 

ఒక విష్య్మును ధ్యరణ చేస్త, గు్ిగచ్యకొనుటకు పదై మునకు , భదై ము కనీ  సౌలరై ము 

మగడు అనుటలో స్గదేహము లేదు. కాని, శాక్త్స్విిష్య్ములు చెపుర టకు, అగదులో, అతై గత 

భగభీరములు, భహనగోచరములైన వేయగత రహస్ై ములు చెపుర టకు పదై రచన మిగుల 

శ్రకి లష్త్రము. దేశికులు శ్ర రభ్యషై్ ముపై తాము త్పవాస్తన “అధికరణసారావళీ”, “తతివ ముకిాకల్పపము” 

అను రగడు త్పభగథములు కూడ, “త్పస్భ ధరాదుభ ధరాశిిః” అని తాము చెపుర కొనినట్లల స్గకి లష్మ్ైన త్పస్భ ధరా 

వృతిాలలో రచిగచే్. అది వార్వ అసామానై త్పపతిర.  
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వీ్ తమ ఈ త్పభగథములో మొదటి 26 శ్ర లకములను “శాక్త్సిావతారము” అను పే్తో 

ఉపోయాతమును, చివర్వ 12 శ్ర లకములు ఉపస్గహారమును త్పపసాదిగచే్. మిగిలిన శ్ర లకములలో, 

ఆయా అధికరణములను వివర్వగచే్. ఇగదులో, వేఱ్వవ ఱు సూత్పతముల మధై ను, అధికరణముల 

మధై ను, ాదముల మధై ను భల   

స్గభతి(స్గరగధము), వాటి విరజన్య విధ్యన్యనిీ  వివర్వసిూ,  అనిీ యూ ఎట్లల ఒక త్పకమ పదధతిలో 

నిర్వమ గచరడి, కూరచ రడినవో కూడా త్పపసిావిగచే్. 

 

తామే ఈ త్పభగథము లో మూడవ శ్ర లకములో కొగద్ అలర బుదుధలు “పౌన్కి,ి ఉకబిాధ(తమచే 

ముగదు చెపర రడిన విష్యానిీ  మరల త్వాత ఖ్గడిగచిచెపర డగ), 

మగదతవ ము(దురో లోకిులు చెపుర ట), మానబాధ(శాక్త్స్మిుచే అగీకర్వగపరడిన త్పపమాణములను 

త్పతోస్తరాజనుట), అస్గభతతవ ము(ముగదు చెపిర నయనికి త్వాత చెపిర న యనికి స్గరగధము 

లేకపోవ్యట), అఫలత, విశయ్ము(రగడు త్పపమాణాలలో ఒకటి త్పపమాణము కాదేమో నను స్గదేహము) 

మునీ గు న్ష్టలు శారీరకమ్భమాగసాశాక్త్స్మిులో ఉనీ వని చేయు ఆక్షేపణలను నిరస్తగచి, తన 

త్పభగథము వియవ గసులకు ఆనగదయయ్కముగా ఉగడునని నిరాధ ర్వగచే్.  

 

561 వ లోకములో 

“ాగచజనై ము” ఎట్లల తన ధవ నిచే శత్పతు పక్షములను నిరూధ తమొన్చ న్న, అశల తమ త్పభగథము 

త్పపతిపక్షనిరస్నము చేయునని పలుకుతూ, తాము పరమాతమ కు ఒక సాధనము మాత్పతమే అనియు, 

తమచే పలిక గచెడు వాడు ఆ శ్ర రరగభన్యథుే అనియు చెపిర  తమ  వినయ్మును చాట్లకొన్యీ ్.  

 

ఈ విధముగా శ్ర రభ్యషై్ త్పభగథమునకు అనురగధముగా ఉపకర్వగచభల ఈ దేశికత్పభగథమును 

అయినగతలో అరమేు చేసుకొను త్పపయ్తీ ము చేయుదము. 

 

అధికరణసారావళిిః 

 

శ్ర రమత్వ రామానుజాయ్నమిః 

శ్ర రమత్వ నిభమాగత మహాదేశికాయ్ నమిః 

అస్మ దుగ్భై్య  నమిః 

 

SLOKAM-1: స్వ స్త ిత్ీరంగభరి్ిః కిమపి దధదహమ్ శాస్నమ్ రత్రర స్తైి్్త  

1. స్వ స్త ిత్ీరంగభరి్ిః కిమపి దధదహమ్ శాస్నమ్ రత్రర స్త్్తిై  

స్త్యై కాలమ్బి భాష్ై మ్ యతిపతికథిరమ్ శశవ దధై్య పై యుకిాన్। 

విశవ స్తి న్ నామరూపాణై నువిహిరవతా తేన దేవేన దతిామ్ 

వేదంతాచారై స్ంజా్ఞమవహిర  బహువితాా రథమనవ ర థయామ్బ।। 
 

స్వ స్త-ి స్రవ విధములైన మగభళత్పాపి ిఅగుగాక 

శ్ర రరగభర్ిిః- శ్ర రరగభన్యథునియొకక  

కిమపి- ఆశచ రై ము కలిగిగచ్య(దివై మైన) 

శాస్నమ్- ఆజనాు 
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దధతిః- (శిరసున) ధర్వగచియే 

అహమ్- న్యను 

తత్పతర స్త్్తిై - ఆ శ్ర రరగభన్యథుని ముఖ్వికాస్ము కొఱకు 

య్తిపతికథితమ్- రభవత్పయమానుజులచే చెపర రడిన 

స్త్యై కాలగబ్- స్తై మును ఒకక యనిని గుర్వగచిన 

భ్యషై్ మ్- కీ భ్యషై్ త్పభగథానిీ  

యుకిాన్- యుకిులైన వార్వకి(శిషై్య లకు) 

శశవ త్- అన్యకపరైా య్ములు 

అధై్య పై - బోధిగచి(కాలక్షేపరూపముగా) 

విశవ స్తమ న్- విశవ మున(స్ృషి ్చేయునపుడు) 

న్యమరూాణి- న్యమరూపవిభ్యభమును  

అనువిహితవతా- తాను అనుత్పపవేశమొనర్వచ  కావిగచిన 

త్వన దేవేన- ఆ శ్ర రరగభన్యథునిచే 

దతిామ్- ఈయ్రడిన 

వేయగతాచారై స్గజాామ్- వేయగతాచా్ై లు అను న్యమమును(బ్్దమును) 

అవహిత- ఊనిక యునీ  

రహవిత్ సారమే్- అన్యకవిధముల భగభీరమైన శ్రజాానము కల వియవ గసుల మూలకముగా 

అనవ రయేామి- శ్రసేాపిగచ్యచ్యనీ్య ను(సారకేపరచ్యచ్యనీ్య ను) 

 

శ్ర రమాన్ వేయగతదేశికపలు తన త్పభగథమును మగభళవాచకముతో త్పారగభిగచ్యచ్యనీ్య ్. (స్వ స్తిిః 

ఆీిః క్షేమ పుణాై దౌ- అనగా స్వ స్త ిఅనరడు ఆీరవ చనము క్షేమము, పుణై ము మునీ గువాటిని 

త్తలుపు పదము).  

 

సాధ్యరణముగా త్పభగథ త్పారగరమున మగభళ లోకములో, ఇష్ద్్వవత్పారనేము, 

త్పభగథవిష్య్త్పపసిావనము చేయుట ఒక ఆచారము. శ్ర రభ్యషై్ మున కూడ, భ్యషై్ కా్లు, ఈ 

విధముభన్య, శ్ర రనివాసుని స్మ ర్వసిూ, తమ త్పభగథమునగదలి విష్య్మును స్గత్పభహముగా త్పపసిావిగచిర్వ. 

శ్ర రమాన్ దేశికులు కూడ ఈ మొదటి శ్ర లకములో, శ్ర రరగభన్యథుని స్మ ర్వసిూ, తమ త్పభగథవిష్య్మును 

త్పపసిావిగచ్యచ్యనీ్య ్.  

 

శ్ర రరగభన్యథుల దివాై జ ావలన పగదరడిన “వేయగతాచా్ై లు” అన్య త్పపశస్త ి శ్రసేాపిగచ్యటకు, స్మస్ ి

విశవ మును స్ృషిగ్చి, తదనుత్పపవేశము చేస్త, న్యమరూపవిభ్యభము చేస్తన ఆ శ్ర రరగభన్యథుని 

ముఖ్వికాస్ము కొఱకు, స్తై ము మాత్పతమే ఆలగరనముగా భల శ్ర రభ్యషై్  త్పభగథమును అన్యక 

పరైా య్ములు,  త్పశయధ ళ్ళరన తమ శిషై్ భణములకు బోధిగచి, రహముఖ్త్పపజాావగతులైన 

వియవ గసుల మూలకముగా ఈ త్పభగథానీి  త్పారగభిగచ్యచ్యగటినని మగభళ లోకానీి  

అనుత్పభహిసిునీ్య ్ దేశికులు. 

 

ఇచచ ట “స్తై ” శరమిు స్తై ము, త్పరహమ ము అను రగడు అరేాలనిసిుగది. “చిత్, అచిత్, ఈశవ ్డు 

అన్తడు మూడు తతివ ములును స్తై ములే అను రభవత్పయమానుజుల స్తయధ గతముననుస్ర్వగచి” 

అని మొదటి అరమేు. ఇటలనుటచే, అచిత్, చిత్ లను మిథై  అను అద్వవ తము, శూనై ము/ క్షణికము 

అను బౌదధము మొదలైన ఇతర దరి నములు నిరస్తగచరడినవి. అగత్వకాక, చిదచితిులు 

పరత్పరహామ తమ కములే అను విశిష్్టద్వవ త స్తయధ గతము కూడ చెపిర నట్ెలనది. అనగా త్పరహమ  శేషి, 

చిదచితిులు శేష్భూతములు, దీనిన్య శరీర్వ, శరీర స్గరగధమని అగదు్. ఇదియే 

రభవత్పయమానుజస్తయధ గతమునకు మూలము. అగత్వ కాక, తమ స్తయధ గతము స్తై ముపై 
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ఆధ్యరపడినదే తపర  అనృతము కాదు అను విష్య్ము కూడ సూచిసిునీ్య ్ దేశికులు, ఈ 

వాకై ములో.  

 

త్పరహమ  అను అరమేున, ఆ పరత్పరహమ యే చిదచితిులకు ఆధ్యరము అని తాతర రై ము. ఆ 

విష్య్మున్య “న్యమరూాణి అనువిహితవతా” అనగా పరమాతమ  అనుత్పపవేశము చేస్త 

న్యమరూపవిభ్యభము చేసెను” అని చెపుర టలో విశదపరచినటలయినది. 

“తదనుత్పావిశత్....న్యమరూపే వాై కరవాణి” అని కయ త్పశుతి వాకై ము. (ఈ కనరడు జభతిు 

త్పపళయ్కాలములో న్యమరూాలు లేక త్పరహమ మున యుగడెను. ఆ త్పరహమ మే ఈ జీవ్యళీ కు దేవ, 

మనుషై్ట ది రూపములనిచిచ , వాటిని స్ృషిగ్చి, న్యమరూపవిభ్యభము చేసెను. స్ృషిక్ి ముగదు, స్ృషి ్

త్వాత కూడా చిదచితిులకు త్పరహమ మే ఆధ్యరమును, శరీర్వయు కూడ. చిదచితిులు ఆయ్నకు 

శరీరములు).  

 

అగత్వకాక, ఆ పరమాతమ యే తన త్పభగథమునకు ఆధ్యరము, తాను నిమితమిాత్పతుడను అను 

విష్య్ము కూడ చెపుర చ్య, తాము  ఆ శ్ర రరగభన్యథుని ముఖ్వికాస్మునక్త ఈ త్పపయ్తీ ము 

చేయుచ్యగటినని తమ వినయ్మును, రభవచేవ ష్తవ భ్యవనయు త్పపకటిగచ్యకొనుచ్యనీ్య ్ 

దేశికులు. 

 

SLOKAM-2: త్ీమదయ ై మ్ సైా దసావిరై నుపధివరదచారై  

రామానుజ్ఞభైా మ్ 

2.. త్ీమదయ ై మ్ సైా దసావిరై నుపధివరదచారై  

రామానుజ్ఞభైా మ్ 

స్మై గ దృష్టనే స్రవ ంస్హనిశిరధియా వేంకటేశేన క్లుపపిిః। 

సేవ్యై ఽసౌ శాంరచిత్్తిిః త్శవణరస్నయా శాంతిలాభార్థథభిరావ  

స్తదధం శారీరకార్థథ స్హజబహుగుణిః త్స్గ ధరాదుగ ధరాశిిః।। 
 

శ్ర రమయా ై మ్- శ్రజాాన, వైరాభై , రభవత్యక గకరైా ది స్గపదల స్మృదిధ కలిగిన 

శ్ర రవరయచారై  రామానుజాభై్య మ్- నడాదూర్ అమామ ళ్, ఆత్పత్వయ్రామానుజుల చేత 

అనుపధి- ఎటి ్బాహై  నిమితమిును లేక రభవత్పత్వర రణ చేతన్య 

అసౌ సైా త్ ఇతి- ఈ కుమా్డు భ్యషై్ కార స్తయధ గత స్గవర ధకుడగుగాక అని 

స్మై క్ దృషేన్- బాగుగా కటాక్షిగపరడిన 

స్రవ మ్ స్హ- శ్రసిుతి, నిగయదులను, కష్,్ సుఖ్ములను స్హిగచ్య గుణము భల 

నిశితధియా- సూక్షమ బుదిధ కలిగిన 

వేగకశశేన- వేగకశశ న్యమధేయుడనన న్య చేత 

శ్రకులపిిః- రచిగపరడినదియూ 

స్తవై ిః అసౌ- నమస్క ర్వగచదగినదియూ అయిన ఈ త్పభగథము 

శాగతచిత్్తిిః- శాగతమైన మనసుస  భలవార్వచేత 

త్పశవణరస్నయాిః- చెవియైన న్యలుకచే 

శాగతిల్పర అర్వభేిరావ - శాగతిని క్త్రడు వార్వచేతననను 

(త్పశవణరస్నయాిః) 

స్తదధిః- శ్రస్తరేమైన 

శారీరకారిేః- పరమాతమ ను త్తలుపు  
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(శారీరకారిేః స్తదధిః- శారీరక శాక్త్సిారమేున పూరణత్పపతిపతి ియుగడునట్లల) 

స్హజరహగుణిః- స్హజముగా అన్యక గుణములు కలిగన 

త్పస్భ ధరాదుభ ధరాశిిః- త్పస్భ ధరా వృతమిులలో రచిగపరడిన ఈ త్పభగథము క్ష్మరసాభరము(వగటిది) 

(స్హజరహగుణిః-) 

 

మొదటి శ్ర లకములో ఇష్ద్్వవస్మ రణము అయిన పిమమ ట, రగడవ శ్ర లకములో తమ 

ఆచారై స్మ రణమును, త్పభగథత్పపశస్తనిి త్పపసిావనము చేసిునీ్య ్ దేశికులు.  

 

శ్ర రభ్యషై్ ములో కూడా భ్యషై్ కా్లు తమ త్పభగథమున రగడవ శ్ర లకములో “ారాశరై  వచసుస ధ్యమ్  

ఉపనిష్త్ దుగాధబ్ధ మధైో ధృతామ్ పూరావ చారై సురక్షితామ్...” అనుచ్య తమ ఆచారై స్మ రణమును, 

త్పభగథత్పపశస్తనిి త్పపసిావిగచే్. య్తిపతిత్పపవీణ్యలైన దేశికులు కూడ ఆ భ్యషై్ కా్లన్య తమ 

త్పభగథత్పారగరమున అనుస్ర్వగచే్.  

 

వేయగతదేశికుల మేనమామగారయిన ఆత్పత్వయ్రామానుజులు ఆయ్నకు ఆచా్ై లు. వేయగత 

దేశికులకు అయిదేళీ  త్పాయ్ములో, ఆత్పత్వయ్రామానుజులు దేశికులను నడాదూర్ వరయచా్ై ల 

(అమామ ళ్) వార్వ వదకిు కొనిపోయిరట. వా్ దేశికుల త్వజసుస నూ, త్పపతిరనూ చూస్త “త్పపతిష్టఠ పిత 

వేయగతిః త్పపతిక్షిప ిరహిరమ తిః 

భూయాిః క్త్త్యవిదై మానిః తవ మూా ర్వకల్పై ణభ్యజనమ్” అని దేశికులు రహిరమ తములను ారత్పన్లి, 

తమ వేయగతమత శ్రసేాపకుడు కావలెనని ఆీరవ దిగచిరట. ఇచట ఆ వరయచారై , రామానుజాచారై  

ఆచారై దవ య్మును స్గస్మ ర్వగచ్యకొను చ్యనీ్య ్ దేశికులు. వరద, రామానుజ పదములకు 

నడుమ వాడరడిన ఆచారై పదము “దేహలీదతనైి్య య్ము” న ఇది్  ఆచా్ై లకు వర్వగిచ్యను. 

భడపపై పెటర్డిన దీపము ఇ్త్పపకక లను వెలుగునిచ్యచ ను కయ!ఈ శ్ర లకములో “త్పశవణరస్నయా” 

అను పదము కూడ శాగతచిత్్తిిః, “శాగతిల్పభ్యర్వభేిిః” అను పదముల మధై  వాడ రడి ఇ్త్పపకక ల్ప 

వర్వగిచ్యను. “స్హజరహగుణిః” అనుపదము  కూడ “శారీరకారిేః”, “దుభ ధరాశిిః” అను పదముల మధై  

ఉపయోగిగపరడి, రగటికి వర్వగిచ్యను. అనగా ఆ రగటికిని కూడ స్హజమైన గుణబాహళై ము 

కలదని అరమేు. 

 

“అసౌ సైా త్” అని అనుట వలన ఆచారై దవ య్ము యొకక  ఆీరవ చనములను (వేయగతజాానము 

పగదరడుగాక అని) చెపిర నటలయినది. “అనుపధి” అను పదము చేత తనకు హయ్త్పీవరభవానుని 

కటాక్షము కలిగినట్లల త్తలిపినటలయినది. ఈ త్పభగథము “శాగతచితిులకు, శాగతికాముకులకు” కూడ 

పరమాతమ ను గుర్వగచి త్తలుపునట. ఏలనన అది స్హజరహగుణతవ ము భల దుభ ధరాశి. ాలు 

రోభము లేని ఆరోభై వగతునిీ, రోభము ఉనీ వానికి కూడా త్పపియానిీ , హితానిీ  స్మగగా ఇసిుగది 

కయ. అగత్వకాదు, ఈ త్పభగథము ఆ క్ష్మరసాభరమున యునీ  పరమాతమ నూ దరి్వ గప(జ్గసిుగది. 

ఎగదుకగశ ఆ త్పభగథారమేు శారీరకారమేు. “తస్తమ న్ శారీరకారే”ే అను పదమునకు “స్తదధిః” అను 

పదముతో అనవ య్ము. ఈ చేతన్యచేతన జభతిును శరీరముగా కలవాడు పరమాతమ  అనగా “శరీర్వ”. 

“జభతస రవ మ్ శరీరమ్ త్వ” అని కయ శ్ర రరాముని చతు్మ ఖ్డు శ్ర రమత్పయమాయ్ణములో శ్రసిుతిశ్రసిాడు. 

అగదువలన ఆ పరమాతమ  గుర్వగచిన త్పభగథము “శారీరకము”. ఆ త్పభగథారమేు “శారీరకారమేు”. 

అదెల్పగటిది అగశ “స్హజరహగుణిః” మఱి పరమాతమ  ని్ాధికమైన కలై్ప ణగుణాక్డు కయ. 

అగదువలన ఆయ్న గుర్వగచి చెపేర  త్పభగథము కూడా “స్హజగుణములను” కలిగి ఉగట్లగది. 

యనికి తన వగతు త్పశమ, ఏమ్భ లేదగట్లన్యీ ్ దేశికులు. ాలు స్హజముగాన్య మాధ్యరై ము కలిగి 

యుగడి హితము చేసిాయి. యనిని మనము చేయాలిస గదల్పల  ీస్తకొని త్పతాభడమే. 

 

రభవత్పయమానుజులు, తమ శ్ర రభ్యషై్ ము రగడవ మగభళ లోకములో “ారాశరై వచసుస ధ్యమ్ ఉపనిష్త్ 

దుగిాబ్ధమధైే ..” అనీ ట్లల ఇకక డ  తాము కూడా రగడవ మగభళ లోకములో “దుభ ధరాశిిః” అగట్లన్యీ ్ 
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దేశికులు. “దుభ ధము” అనగా “అమృతము” అని కూడా అరమేు. అనగా ఈ త్పభగథము (“అన్యవృతిిిః 

శబిాత్ అన్యవృతిిిః శబిాత్” అను శ్ర రభ్యషై్ ము చివర్వ సూత్పతములో చెపర రడినట్లల) ఈ లీల్పవిభూతి 

లోనికి పునరావృతి ిలేని అమృతతావ నీి  త్పపసాదిసిుగదిట.  

 

ఈ త్పభగథము అగతా “త్పస్భ ధరా” వృతమిులతో రచిగపరడినది. కఠిన వృతిాలలో (త్పమక్త్రిః యాన్యమ్ 

త్పతయేణ త్పతిముని య్తియుతా త్పస్భ ధరా ీర్వతి్వయ్మ్) త్పస్భ ధరా వృతమిు ఒకటి. మఱి ఇకక డ చెపర రే 

విష్య్ము కూడా కఠినమైనద కయ. అగదుక్త దేశికులు ఈ ఛగదసుస ను అనుస్ర్వగచి 

యుగడవచ్యచ ను. 

 

SLOKAM-3: త్రయై నసిావ ంరవాదిని అధికరణగణే పౌనర్కైి్త్ కబిాధౌ 

3. త్రయై నసిావ ంరవాదిని అధికరణగణే పౌనర్కైి్త్ కబిాధౌ 

మందతావ స్ంగరతేవ  విశయమఫలతామ్ మానబాధమ్ చ మంత్ూన్। 

దిజి్మ హక్షోభదీనానిదనకరకిరణ త్శేణికేవ్యజ్జిహానా 

హృదై పదై వళీయమ్ హృదయమధిగతా సావధ్యనాన్ ధినోతు।। 
 

త్పతయ్ై న-ి (పరత్పరహమ ను త్పపతిాదిగచ్య)ఉపనిష్తిుల 

సావ గత భ్యవిని- భ్యవమును త్తలియ్(జ్గయుచ్యనీ  

అధికరణభణే- అధికరణస్మూహాతమ కమైన శారీరకశాక్త్స్మిునగదు 

పౌన్క-ి పున్కి ి

ఉకబిాధౌ- ఒకసార్వ చెపిర నయనికి, త్వాత తదివ ్దధముగా చెపర డగ మొదలగునవి 

మనతివ - దురో లోకిులను చెపుర ట 

అస్గభతత్వివ - ముగదు చెపిర న యనితో త్వాత చెపిర నయనికి స్గరగధము లేకపోవ్యట 

విశయ్మ్- రగడు త్పపమాణాలలో ఒకటి త్పపమాణము కాదేమో అను (మునీ గు)స్గదేహము 

అఫలతామ్- త్పపయోజనము లేకపోవ్యట 

మానబాధమ్- త్పపతై క్షము మొదలైన త్పపమాణాల వై్దధై మును 

మగత్పతూన్- తలగచెడి అలర జులాను 

దిజ్యమ హక్షోరదీన్యన్- యర్వ త్తలియ్క మోహములో పడి (అగధతమసుస  ఆవర్వగచిన జభతిులో) 

తి్గుతునీ  వార్వ గుర్వగచి,  

ఉజిుహాన్య దినకరకిరణత్పశేణికా ఇవ- త్పపభ్యతస్మయ్మున పైపైకి వాై పిగచ్య సూరై కిరణస్మూహము 

వగటిదియును 

హృయై - వియవ గసుల మనసుస ను ఆనగదపరచెడిదియును (అయిన) 

ఇయ్మ్ పయై వళీ- ఈ శ్ర లకస్మూహము 

హృదయ్మ్ అధిభతా- మనసుస ను స్ర రి్వ గచి(ఆత్పకమిగచి) 

సావధ్యన్యన్- సావధ్యనము భలవార్వకి(అత్పపమతిులగువార్వకి, త్పశయధ ళ్ళవ్యలకు) 

ధిన్నతు- ఆనగదమునిచ్యచ గాక! 

 

శారీరకశాక్త్సిాధై య్నము వలన త్పపయోజనమేమియును లేదని, ఇగదు పున్కి,ి దురో లోకిులు 

చెపుర ట, ఒక విష్యానికి, మఱొక విష్యానికి స్గరగధము లేకుగడా చెపుర ట, చెపిర న 

త్పపమాణములయ్గదు స్గశయ్ము, నిత్పష్ర యోజనతవ ము, త్పపతై క్ష్యది త్పపమాణములను 

అగీకర్వగచకుగడుట మొదలగు న్ష్ములునీ వని కొగద్ అలర జులాు తలగచ్యచ్యగదు్. ఆ 

విష్య్ము ఇకక డ ఖ్గడిగచరడుతోగది. అనగా పూరవ మ్భమాగస్లో చెపిర న న్యై యాలవలనన్య 

వేయగతవాకాై ల అరమేు కూడా నిరణయిగచరడభలదు, కనుక మళీీ  ఆ న్యై యాలను 
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శారీరకశాక్త్స్మిులో చెపర డగ వలన త్పపయోజనము లేకపోవ్యటయే కాక, అది పున్కి ిన్ష్మవ్యతుగది 

అని కొగదర్వ అభిత్పాయ్ము. కాని ఇది స్ర్వ కాదు. వేయగతశాక్త్స్మిు, పూరవ కాగడలో చెపర రడిన 

న్యై య్ములను కొనిీ  కొనిీ  చోటల అనుస్ర్వసిునీ్య , కొనిీ  త్పపశీ లకు స్మాధ్యన్యలు శ్రస్తరేపరచడానికి, 

ఆయా న్యై యాలను ఉపయోగిగచ్యకొనుట న్ష్ము కాదు. అల్ప చెపుర క్త్వాలగశ, 

పూరవ కాగడ(పూరవ మ్భమాగస్) లో కూడ ఈ న్ష్ము వసిుగది. ఏలననగా మొదటి ఆ్ 

అధ్యై యాలలో చెపర రడిన న్యై యాలు త్వాత ఆ్ అధ్యై యాలలో అనుస్ర్వగచరడిన్యయి. 

అగదువలన ఇది న్ష్ము కాదు. 

 

ఇక “ఉకబిాధ” అన్య న్ష్ము గుర్వగచి-  

పూరవ కాగడలో “ఆమీా య్సై్  త్పకియారతేావ త్ ఆనరకేై మ్ అతరేాన్యమ్ తసామ త్ అనితై మ్ ఉచై త్వ” 

అను సూత్పతములో వేదము పూర్వగిా “విధి(త్పకియ్)” కు అగభము అని చెపిర  అట్లల విధి వాకాై లతో 

చేరని వాకాై లు స్వ తగత్పతముగా త్పపమాణాలు కావ్య అని “పూరవ మ్భమాగస్” లో చెపర రడినది. కాని, 

శారీరకమ్భమాగసాశాక్త్స్మిులో “విధి” నిరేశిిగచని వాకాై లు కూడా త్పపమాణాలే” అని చెపర డగ వలన 

“ఉకబిాధము” అను న్ష్ము కలుగుతునీ ట్లల కొగద్ అలర జులాు చెబుతా్. (ఉయహరణకు 

“త్తలలని ఆవ్యను ీసుకొని రముమ ” అను వాకై ము విధి వాకై ము. యనికి త్పపయోజనము కనరడుతోగది, 

కాని “ఆవ్య త్తలలనిది” అను వాకై మున విధి లేకపోవ్యట వలన త్పపయోజనము, త్పాధ్యనై త లేదని 

పూరవ మ్భమాగస్లో (అశ్రర ధవాదత్పపకరణము) ఒక న్యై య్ము. కాని విధి లేకునీ నూ వాకై ములు 

త్పపయోజన్యనిీ  ఇసిాయి అన్యది శారీరకమ్భమాగస్లో చెబుతా్. ఉయ. అతడు నీ తగత్పడి అను 

వాకై ము వలన త్పపయోజనము కలిగి, యనిని వినీ  వై కిలిో ఆనగదము కలుగును కయ. ఇది న్ష్ము 

కాదు అని నిష్క ర్వ నసిునీ్య ్ ఈ శ్ర లకములో. (ఈ విష్య్ము ముగదు వివరముగా 

చర్వచ గచరడుతుగది).  

 

ఇదే విధముగా కొగద్ అలర జులాు శారీరక శాక్త్స్మిులో కొనీి చోటల దురో లోకిులు అనియూ, 

నిత్పష్ర యోజనములు అనియూ, త్పపతై క్ష్యది త్పపమాణములకు వై్దధై మును(ఉయహరణమునకు 

త్పపతై క్షము పూరవ మ్భన్యగసాశాక్త్స్మిు త్పపకారము ముఖై్ మైన త్పపమాణము, కాని పరత్పరహమ  

త్పపతై క్షముచే త్తలుసుకొనరడలేడు అనీ ది శారీరకశాక్త్స్ ి త్పపతిాదనము) మొదలైన న్ష్ములు 

భలవని చెపెర ద్. ఈ అభిత్పాయ్ములకు అటివ్ార్వ అజాాన్యగధకారమే కారణమనియూ, ఈ 

త్పభగథము అటి ్ వార్వకి త్పఫకాశమును కలుభ(జ్గస్త, వియవ గసుల మనసుస లను ఆత్పకమిగచి 

ఆనగదపరచ్యను అని త్పపతిజ ాచేసిునీ్య ్ సావ మి దేశికులు. 

 

SLOKAM-4: గమ్భయ ర్థ త్బహి భాగే గణయితుమఖిలమ్ కిః త్పవీణిః త్పమేయమ్ 

4. గమ్భయ ర్థ త్బహి భాగే గణయితుమఖిలమ్ కిః త్పవీణిః త్పమేయమ్ 

దిజ్ఞి త్రమ్ దరశ యనన పై హమ్బహ నిపుణిః త్పాధవ మధై క్షణీయిః। 

మాభూత్ నిశేశ ష్స్తదిధిః రదపిగుణవిదిః స్ఫీ రనిస్ఫా మరతేన  

మధై్య హారమ్ నిధ్యయమ్ మహతి జహతి కిమ్ మౌకికిమ్ లబధమబ్ధధ ।। 
 

భమా్భ రే- లోత్యన(భ్యవమును సులరముగా త్తలిస్తకొనలేని) 

త్పరహమ భ్యగే- వేయగతభ్యభమునగదు 

అఖిలమ్- స్మస్మిైన 

త్పపమేయ్మ్- త్తలుసుకొనవలస్తన అరసే్మూహమును 

భణయితుమ్- త్తలుసుకొనుటకు 
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కిః- ఎవ్(చతు మ్ ఖ్డు) 

త్పపవీణిః- స్మ్ేడు(ఎవ్ను లే్) 

కనుక 

దిజామ త్పతమ్- అతివిస్ృితమైన వేయగతభ్యవానీి  

దరి య్న్- త్తలియ్(జ్గసిునీ  

ఇహ- ఈ శారీరకారవేిష్య్మున స్వ లర మాత్పతమును సూచిగచి(పర్వమిత వయోజాాన్యదులుగడెడి ఈ 

కాలమున) 

అహమ్ అపి- (అలర జుడాన రభవయజాాత్పపవృతిుడైన) న్యను కూడ 

నిపుణిః- కుశలమతులైన శ్రజాానులచేత 

త్పాధవ మ్- ఇతడు ఉపకారకుడు అను భ్యవిగచ్య అనుకూలదృషి ్చేత 

అధై క్షణీయ్ిః- చూడరడుదును గాక! 

రు తనిరస మరత్వీ - విశాలముగానుగడి, అనరమాులును, అస్గఖ్యై కములును అయిన 

రతీ ములును(అశేష్ స్గపదయును) కలిగన 

మహతి అబౌధ - గొపర  స్ముత్పదమునగదు 

నిశేి ష్స్తదిధిః-  స్గపూరణమైన ల్పరము  

మా భూత్- లరై ము కాకునీ  పోవచ్యచ గాక! 

తదపి- అయిననూ 

గుణవిదిః- (ఆ) గుణములను త్తలిస్తనవా్ 

లరధమ్- తమకు లభిగచిన 

మధైే హారమ్ నిధేయ్మ్- ఉతమిమైన హారమునగదు, ఉగచదగిన 

మౌకికిమ్- ముతై మును 

జహతి కిమ్- పర్వతై జిగచెదరా! 

 

“మ్భ్ 500 శ్ర లకాల త్పభగథము త్పవాస్త్. బోధ్యయ్నులు వేయగతసూత్పతాలకు పదిలక్షల శ్ర లకాలునీ  

వృతి ి త్పభగథము త్పవాస్త్. అదేవిధముగా కరమ కాగడ కూడా యనికి రగడిగతలుభ వివర్వగపరడినది. 

అగత విస్ృితమైన వేదవిజాాన్యనీి  ఈ చినిీ  త్పభగథము అగదీయ్లేదు, శిష్యై ల త్పపశీ లకు 

స్మాధ్యనముల నగదిగచలేదు. కనుక దీనివలన త్పపయోజనము లేదు” అను కొగద్ 

రగత్పధ్యన్యవ ష్కుల త్పపశీ కు దేశికులు ఈ శ్ర లకములో స్మాధ్యనము చెపుర చ్యనీ్య ్.  

 

“శ్ర రమనీ్య రాయ్ణ్యడు వేదవిజాాన్యనీి  స్ృషిత్్పారగరములో చతు్మ ఖ్నికి త్పపసాదిగచేడు. అయిత్వ 

ఆ చతు్మ ఖ్నికు ఆ వేదవిజాానము అగతా అబో్ గయ! అగశ అది త్పపశీా రకేమే! ఇగక త్వాత 

వచిచ న వార్వ స్గభతి ఏమవి చె రా లి! త్పశుతత్పపకాశికాచా్ై లవా్ “కిః కృతస ీ మ్ వేతి ిభ్యషై్ట రేాన్” 

అని వేయగతారమేులను, రభవత్పయమానుజవిరచిత శ్ర రభ్యషై్ట రమేును స్మత్పభముగా త్తలిస్తకొనుట 

దుశి కై ము అన్యీ ్. శ్రజాాన, శకిాై యుసుస లు పర్వమితమైన ఈ కాలమున, స్గపూరణముగా 

వేయగతారమేులను, తయవ రా ఆ పరమాతమ ను త్తలిస్తకొనుట దురలరము. ాలకడలిని చిలికి 

నపుర డు మహాలక్షిమ  మొదలు, అన్యక స్గపదలు లభిగచేయి. అట్లల ఒక మహా స్ముత్పదమున నుగడు 

స్మస్ ిస్గపదలను స్గత్పభహిగచ్యట ఏ ఒకక ర్వక్నను స్గరవము కాదు కయ. కాని అగదువలన చేతికి 

చికిక న ఒక ముతై మును పర్వతై జిగచక బుదిమిగతుడు తన హారమున వేస్తకొని కగఠమున 

ధర్వగచ్యను. అదే విధముగా, తన ఈ త్పభగథము కూడ వేయగతారమేులను స్గపూరణముగా 

అగదీయ్కపోవచ్యచ  గాక. అయినను, యనిని పర్వతై జిగచక, బుదిధకుశలత భలవా్, దీనిని 

అనుకూలదృషిత్ో రవ కర్వగచెద్ గాక(ధ్యరణ చేయుదు్ గాక).” అని ఆశాస్తసిునీ్య ్ దేశికులు 
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SLOKAM-5: వేదర్థథ నాై యచిని్్తై  త్పథమమధిగరిః కరి వరగిః త్పమాణిః 

5. వేదర్థథ నాై యచినైి్్త  త్పథమమధిగరిః కరి వరగిః త్పమాణిః 

భేదై్ ిః అజ్గిః త్పయుకిాై  త్కమవిరచనయాఽథాదికృతైా ఽతిదిషే్ట్ై । 

రత్తాశేషైర్థవ శేషైిః రదను రదనువరైిూ హరిః త్పాపబిాధిః 

రన్త్రిణాథత్పస్కిాై  రర ఉపర్థ చతురపక్షణీ దేవతారాథ ।। 
 

నై్య య్చిన్యిై - వివిధ న్యై య్ములతో పర్వపుష్మ్ైన మ్భమాగసాశాక్త్స్మిు 

వలన(విచార్వగపరడునపుడు) 

వేయరే ే- వేదత్పపతిాదై మైన కరమ  , దేవతా మఱియు త్పరహమ  అను మూడు అరమేులయ్గదు 

త్పపథమమ్- త్పపథమముగా 

కరమ వర గిః- యాగాది కరమ స్మూహములు 

త్పపమాణిః- స్మ ృతి, ఆచారము మునీ గు వాటితో మొదటి అధై్య య్ములో 

వివర్వగచరడిన(అరవేాదములతోనునీ ) విధివాకై రూపములైన త్పపమాణముల వలనను 

భేద్విః- రగడవ అధ్యై య్మున శబిాగతరము మునీ గు వాటి వలన కరమ ల భేయల వలనను,  

అజ్గిః- మూడవ అధ్యై య్ములో త్పశుతి, లిగభము మునీ గు వాటివలన త్తలియ్(జ్గయ్రడిన 

అగభముల వలననూ 

త్పపయుకిాై - న్యలగవ అధ్యై య్మునగదు త్తలియ్(జ్గయ్రడిన కరమ ల త్పపయోజై , త్పపయోజక 

స్వ భ్యవాలవలనను,  

త్పకమవిరచనయా - ఐదవ అధ్యై య్ములో చెపర రడిన త్పశుతి అరమేు మునీ గు వాటి వలనను 

అథ- త్వాతి ఆరవ అధ్యై య్మున  

అధికృతై - నితై , నమితికి కరమ లకు స్గరగధిగచిన అధికారమునువిచార్వగచ్యట వలననూ,  

అతిదిషై్్ట - ఏడవ అధ్యై య్మున సామానై్య తిదేశము చేతను, ఎనిమిదవ అధ్యై య్ములో 

విశేష్టతిదేశము చేతను 

తత్పత- ఆ అతిదేశములో 

అశేషిః విశేషిః- త్పశుతి మునీ గు కారణములనిీ టి తో 

తదను- త్వాతి తొమిమ దవ అధ్యై య్ములో 

తదనువర్వ ిఊహతిః- అతిదేశానిీ  అనుస్ర్వగచిన ఊహ వలననూ 

 

ఆయాకరమ లకు తగినట్లలగా వేరేవ ్ పదములను చేరచ డగ, (ఉయ. అభీ యే తావ  జుష్మ్్ నిర్వవ ామి” 

అని ఆగీే య్ నిరావ పకమగత్పతము. సూరై యాభము చేస్తనపుర డు “సూరైా య్ తావ  జుష్మ్్ 

నిరవ ామి” అని “అభీ యే” రదులు “సూరైా య్” అని అనుస్గధిగపరడుతుగది) 

త్పాపబిాధైిః తక్త్న్యణి- 11 వ అధ్యై య్ములో విచార్వగచరడిన తగత్పతము (దేశము, కాలము, కర ిఇవి 

ఒకటిగా ఉగశ ఒకయనికి అగభముగా అనుషిఠగచ్యట వలన మరొకయనికి ఉపకారముగా ఉగడుట 

తగత్పతము)  

అథ- పనీ్త గడవ అధ్యై య్మున 

త్పపస్కైిా - త్పపస్గభము వలనను(ఒకయనికి తపర కుగడా చేయ్వలస్తన యనిని తపర కుగడా చేయుట 

వలన మరొకయనికి కూడా ఫలము లభిగచ్యట, ఉయహరణమునకు.   భదిలో చీకటిని పోగొట్్లటకు 

వెలిగగచిన దీపము వీధిలో చీకటిని కూడా పోగొటిన్ట్లల) 

అధిభతిః- విచార్వగచరడినది 

తత ఉపర్వ- త్వాత 

చతురలక్షణే - న్యలుగ అధ్యై య్ములు కల 
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దేవతారేా- దేవతాకాగడ,  దేవతా స్వ రూప, తదోే ధక, తదుాస్న, తతు ల్పది విష్య్ముల 

నిరణయ్మునకు ఉపయోభపడును 

 

శ్ర రమాన్ దేశికులు ఈ శ్ర లకములో మ్భమాగసాశాక్త్స్ ి విభ్యభమును, అగదులో పూరవ భ్యభము నగదలి 

విష్యాలను చెబుతునీ్య ్. మ్భమాగసాశాక్త్స్మిు కరమ కాగడ, దేవతాకాగడ, త్పరహమ కాగడ అని మూడు 

భ్యగాలు. త్పరహమ సూత్పతాలునీ  త్పరహమ కాగడ న్యలుగు అధ్యై యాలు. యనికి ముగదు రగడు భ్యగాలలో 

16 అధ్యై యాలున్యీ యి. అనగా కరమ కాగడ య్గదు 12 అధ్యై య్ములు, దేవతాకాగడ య్గదు 4 

అధ్యై యాలు ఉన్యీ యి. మొతమిు మూడిగటినీ కలిపి మ్భమాగస్శాక్త్స్మిు అని అగటా్. ఈ 

మూడూ కలిపి త్పపయోజనము, త్పపవృతి ి త్పపకారము ఒక్త శాక్త్స్మిు అవ్యతుగది. అదియే 

రామానుజస్తయధ గతము. ఈ మ్భమాగసాశాక్త్స్మిు “అథాతో ధరమ జిజణృఞాసా” అను మొదటి 

అధ్యై య్ము మొదటి సూత్పతముతో త్పారగరమై, “అన్యవృతిిిఃశబిాత్ అన్యవృతిిిః శబిాత్“ అను 20 వ 

అధ్యై య్మునగదలి చివర్వ సూత్పతముతో ముగుసిుగది. చతురశివియై సేానములగదు 

మ్భమాగసాశాక్త్స్మిు ఒకటి. ఈ శ్ర లకములో కరమ కాగడ, దేవతాకాగడలలో విష్యాలను 

త్తలియ్(జ్గసిునీ్య ్.  

 

“ధరమ  ధీరిః మాన భేయగభ  

త్పపయుకి ిత్పకమ కరృిభిిః। 

సాతిదేశ విశేషోఽహ 

బాధ తగత్పత త్పపస్కిభిిిః।। 

 

అనీ వి కరమ కాగడ నగదలి 12 అధ్యై య్ముల పే ల్. అశల 

 

“స్వ రూపమాదౌ తదాే ద  

తదుాస్న పూరవ కమ్। 

ఫలమ్ చ దేవతా కాగే 

దేవతాన్యమ్ తు కథై త్వ।। 

 

అని దేవతాకాగడ లోని అధ్యై య్ములకు పే ల్. 

ఆయా వివరాలు అతై గత స్గత్పభహముగా త్పకిగదనీయ్రడుతున్యీ యి. 

 

1. ధరమ ిః- “ోధన్య లక్షణోఽరిేః ధరమ ిః” అనగా కటడ్ిని త్తలియ్(జ్గయు లిజ్ మొదలైన వాటితో ఉనీ  

వాకాై లు ోధనవాకాై లు. యనిని త్పపమాణముగా భలది ధరమ ము. ఇది మొదటి అధ్యై య్ము. వేదమే 

ధరామ నికి త్పపమాణము 

 

భేదము- కరమ ల భేదము రగడవ అధ్యై య్ములో త్పపతిాదిగపరడినది.  

 

3. అగభము- అగభము, అగగి, వాని విచారము, త్పశుతి, లిగభము, వాకై ము, త్పపకరణము, శ్రసేానము, 

స్మాఖై్ గ అన్య త్పపమాణాల వలన విచార్వగపరడుతుగది మూడవ అధ్యై య్ములో. 

అగగాగీభ్యవము అగశ శేష్, శేషి భ్యవము వలెన్య భ్యవిగచవచ్యచ ను 

 

4. త్పపయుకి-ి ఇగదులో త్పకియ్లు త్పకతువ్య కొఱకా, పు్ష్యని కొఱకా అను విష్య్ము 

విచార్వగచరడును. మొదట త్పకతవ రమేును, పు్ష్టరమేును వాటి లక్షణములను త్తలిస్తకొనవలెను. 

ఈ విష్యాలు న్యలగవ అధ్యై య్ము 
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5. త్పకమము- ఇగదు త్పకమానిీ  త్తలియ్జ్గయు త్పపమాణములు ఈయ్రడినవి. 

6. కర-ి ఈ అధ్యై య్ము అధికార్వల గుర్వగచి చెపర రడుతోగది. ఫల్పనిీ  అనురవిగచ్య య్జమాని 

అధికార్వ అవ్యతాడు. అధికా్లు స్వ ర గ, సావ రాజై , పశు, పుత్పత మొదలైన క్త్రక లవలన 

విశిష్క్ామైా ధికా్లు నితై , నమితికిములకు ఆయా నిమితమిుల వలన విశిష్్యలై యుగదు్.  

 

7. సామానై్య తిశయ్ము- ఈ అధ్యై య్ము. ఒకచోట స్తదధమగు అరమేు వేరొకచోట 

త్పపయోజనరూపమున రవ కర్వగచ్యట. ఈ అధై్య య్ము 

సామానై్య తిశయ్ము గుర్వగచి చెపుర ను.  

 

8. విశేష్టతిశయ్ము- ఈ అధ్యై య్ములో  విశేష్టతిశయ్ము విచార్వగరడుతోగది.  

 

9. ఊహము- అతిదేశము చెయై్ రడిన మగత్పతము, సామము, స్గసాక రము వీటి వేరార ట్లను 

ఊహము అగటా్ 

 

10. ాదము- పయర ేఅభ్యవమును ాదము అగటా్.  

 

11. తగత్పతము- ఇగదు దేశ, కాల, కరృి ఐకై మువలన ఒక్త అనుష్టఠనము వలన ఉరయ్స్తదిధరూపము 

నిరూపితమగును. “తగత్పతయ్త్వ విసిారై త్వ రహూన్యమ్ ఉపకారిః యేన స్కృత్ త్పపవర్వతి్వన తత్ 

తగత్పతిః” అని తగత్పతమునకు నిరవ చనము.  

 

12. త్పపస్గభము- అగిీ హోత్పత, దరి పూరణమాసాది కరమ స్ముయయ్ము త్పపసిుతమైనది 

 

దేవతాకాగడ య్గదు దేవతాస్వ రూపము, దేవతాభేదములు, ఉాస్నము, ఫలము త్పకమముగా న్యలుగ 

(13,14,15,16) అధై్య య్ములయ్గదు చెపర రడినవి.  

 

ఈ విధముగా ఈ శ్ర లకములో ఆయా అధ్యై య్ములయ్గదు త్పపసిుతిగచరడిన విష్య్ములను 

త్తలిపి, ఈ కరమ , దేవతా మఱియు త్పరహమ కాగడలు మూడును ఒక్త మ్భమాగసాశాక్త్స్మిు నగదలి మూడు 

భ్యభములు అని నిష్క ర్వ నసిునీ్య ్ సావ మి దేశికులు. 

 

SLOKAM-6: త్పాగ ధర్థి ఽలార స్తథరార్థథ త్పశనిరవిశయే తాదృశారాధై యుకే ి

6. త్పాగ ధరి్థ ఽలార స్తథరార్థథ త్పశనిరవిశయే తాదృశారాధై యుకే ి

ఽథారిః శారీరకాంశే బహువిధమహిమ త్బహి మ్భమాంస్తరవై మ్। 

కృరా న సావ ధ్యై యసాజ్ఞగ ధై యనస్ముదితాపారబుద్్ధధై వ కరి  

రై కిావ దౌ త్బహి చింతామ్ కిమ్బతి నుర్తామ్ రనన  

తులై్య క ిై బాధ్యత్।। 

 
త్పాక్- యవ దశాధ్యై య్రూపమైన మొదటి కాగడలో 

అల్పర స్తరేారే-ే అలర ము, అస్తరేము అయిన ఫలము భల 

తాదృశారాధై యుక్త-ి అవివ ధముభన్య అలర మూ, అస్తరేము అయిన ఫలమునిచెచ డు 

దేవతారాధనరూపమైన 

ధరేమ - యాగాది కరమ స్గఘాతము అనునది 
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త్పపశమితవిశయే- అనగతము, శాశవ తము అయిన ఫలము భలదియా అన్తడు స్గశయ్ము 

ీర్వనపుర డు 

అథ- కరమ విచారానికి త్వాత 

అతిః- ఆ కారణము చేతన్య 

శారీరకాగశే- శారీరకము అను మ్భమాగసాశాక్త్స్మిు ఉతరిభ్యభమున 

రహవిధమహిమ- స్వ రూప, రూప, గుణ, విభూతులచే అపర్వచివ నీ మైన(అనగత, శ్రస్తరేములైన 

ఫలములను పగదుటకు కారణమైన) 

త్పరహమ - పరత్పరహమ  స్వ రూపము 

మ్భమాగస్తతవై మ్- న్యై య్ములతో విచార్వగచదగినది.  

కృతస ీ సావ ధ్యై య్సాజాగ ధై య్న స్ముదితాాత బుద్ెధై వ- శిక్ష, వాై కరణము, ఛగదసుస , ని్కమిు, 

జై్య తిష్ము, కలర ము అను వేయగభములతో నునీ  స్మస్విేదములను అధై య్నము 

చేయుటవలన కలిగన స్గశయ్విపరై య్ములతో ఫలమును భలది అను ఆాతత్పపీతి చేత 

కరమ - పూరవ కాగడలో చెపర రడిన కరమ విచారానిీ   

తై కిావ - తానుక్త్ర్వనది ఈ కరమ  ఈయ్లేదు అని వైరాభై పూరవ కముగా తై జిగచి 

ఆదౌ- కరమ విచారమునకు ముగదుభన్య 

త్పరహమ చిని్యమ్- త్పరహమ విచారానిీ   

కిమితి న కు్తామ్- ఎగదుకు చేయ్కూడదు అగశ 

తులైో క ిై బాధ్యత్- మ్భ్ అడిగిన త్పపశీ కు తగిన స్మాధ్యనము మ్భ త్పపశీ  వలె మావద ికూడ ఉగడుట 

వలన 

 

(త్పరహమ విచారానికి ముగదు చెపిర న ఆాతబుదిధయే స్ర్వపోవ్యను కయ! మఱి కరమ  విచారము 

అవస్రము లేదు కయ అని అగశ త్పరహమ  విచారము మాత్పతము ఎగదుకు చెయైా లి, 

సాగగాధై య్నము వలన స్మస్ ి శ్రజాానము వచ్యచ ట వలన విచారము చేయుటకు ఏమియు 

ఉగడదు. అయిన్య స్గశయ్, విపరై య్ములు నశిగచకుగడుట వలన తనీి వారణక్ వేయగతవాకై  

విచారణ చేయ్వలెననీ , అదే కారణముగా కరమ విచారము కూడ చేయ్వలస్త ఉగట్లగది అని 

నిశచ య్మగుచ్యనీ ది కయ!) 

తత్ న- (కనుక) ఆ విధముగా త్పపశీి గచ్యట స్ర్వ కాదు 

 

ఈ శ్ర లకములో “అథాతో త్పరహమ జిజాాసా” అను మొదటి త్పరహమ  సూత్పతమలో శ్ర రభ్యషై్ మునగదలి 

లఘుపూరవ పక్ష, లఘుస్తయధ గతములలో నునీ  విష్య్భ్యభము స్గత్పభహముగా 

త్పపసిావిగచరడుతోగది.  “అథ అతిః త్పరహమ జిజాాసా” అగశ “అనగతరము అగదువలన త్పరహమ  

విచారము చేయ్వలయును” అని ఈ సూత్పతమునకు స్గత్పభహారమేు. ఇపుర డు “దేని అనగతరము”, 

“ఎగదువలన” అని త్పపశీ లు ఉదయిసిాయి.  

 

శిక్ష, వాై కరణము, ఛగదసుస , ని్కమిు, జై్య తిష్ము, కలర ము అను ఆ్ అగభములతో 

వేయధై య్నము చేస్తనవాడు, పూరవ కాగడలో చెపర రడిన కరమ లనిీ యు అలర ములు, అస్తరేములు 

అయిన ఫలములన్య ఇచ్యచ నని త్తలిస్తకొని, అనగతము, శాశవ తము అయిన ఫలము కొఱకు త్పరహమ  

విచారమును త్పారగభిగచ్యను. మఱి అటిచ్ో కరమ విచారము, కరామ నుష్టఠనము అవస్రము లేదు కయ 

అనునది పూరవ పక్షము. దీనిని నిరస్తసిునీ్య ్ ఈ శ్ర లకములో.  

 

ఎవరన్య, మొదట్లల  పూరవ భ్యగానిీ , త్వాత ఉతరిభ్యభమైన వేయగతానిీ  అధై య్నము చేసిా్. 

 

అపుర డు రగడు భ్యభములయ్గదును ఆాతత్పపీతియే కలుగుతుగది. (ఆాతత్పరీతి అగశ 

స్గశయ్, విపరై య్ములతో ఉనీ  శ్రజాానము. నరకరడిన ఒక చెట్్లను మస్కవెలుగులో 
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చూచినపుర డు ఇది మనిషియా, చెట్ా అని స్గదేహము కలభడానిీ  స్గశయ్ము అగటా్. 

దూరములో ఉనీ  త్పతాడుని చూచి యనిని ాము అనుకొనడగ విపరై య్ము. ఆాతత్పపీతిలో ఈ 

రగడూ ఉగడవచ్యచ ను). అగదువలన నిశచ య్ము కలుగుటలేదు. అగదులక్, జిజాాసువ్య మొదట 

కరమ కాగడ విచార్వగచ్యటక్ పూరవ మ్భమాగస్లో దిగేడు. అల్ప విచార్వగచిన త్వాత, కరమ లు 

అలర ములు, అస్తరేములు అయిన ఫల్పలను ఇసిాయ్ని త్తలిస్తగది. త్వాత వేయగతవిచారానికి, 

త్పరహమ  మ్భమాగస్ త్పారగభిగచేడు. త్పరహమ ము అనగతమైన, శాశవ తమైన ఫలము ఇచ్యచ నని త్తలిస్త 

యనిని మనసుస లో ఉగచ్యకుగటాడు. ఈ రగడు మ్భమాగస్లూ న్యై య్రూపములో ఉనీ వే.  

 

అగశ మొదట్లల  ఆ్ అగగాలతో ఉనీ  వేయలను ఆచా్ై ని వద ిఅధై య్నము చేస్తన త్వాత, 

ఆాతత్పపీతి వలన స్గదేహము వసిుగది. కరమ కాగడలో “అామ సోమమ అమృతా 

అభూమ(సోమానము వలన మనము అమృతులము అయిన్యము). “అక్షయ్ై మ్ హ వై చాతురామ స్ై  

యాజినిః సుకృతమ్ రవతి(చాతురామ స్ై  యాభము చేస్తనవార్వకి అక్షయ్మైన పుణై ము లభిసిోగది).” 

మొదలైన వాకాై ల వలన కరమ లే అనగతమైన ఫల్పనిీ  ఇసిాయి అని అనుకుగటాము. ఆ త్వాత 

కరమ విచారము చేసిాము. 

 

“వస్వే ివస్న్య ి జై్య తిష్ట య్జ్గత” (త్పపతి వస్గతఋతువ్యలోను జై్య తిషోఠమ యాగానిీ  చేయ్వలెను.) 

మొదలైన వాకాై ల వలన, ఈ కరమ ల వలన ఫలము అస్తరేము, అలర ము అనీ  విష్య్ము 

త్తలుసిుగది. తతాక రణముగా, త్వాత త్పరహమ  విచారము చేసిునీ్య డు అని సూత్పతమునగదలి 

“అతిః అథ” అను పయల స్గత్పభహారమేు చెబుతున్యీ ్ ఈ శ్ర లకములో. మఱి అల్పగటపుర డు కరమ  

విచారము చేయ్డగ ఎగదుకు, న్య్గా త్పరహమ విచారమే త్పారగరగచవచ్యచ ను కయ అనీ  త్పపశీ కు 

స్మాధ్యనము చెబుతునీ్య ్. 

 

“క్తవలము సాగగాధై య్నము వలన వచేచ  ఆాతత్పపీతి వలన కరమ విచారము అవస్రము లేదని 

చెపిర నపుర డు, అదే సాగగాధై య్నము వలన త్పరహమ  గుర్వగచి కూడా ఆాతత్పపీతి కలుగుతుగది. 

అటిచ్ో త్పరహమ విచారము కూడా అనవస్రమే. అగదువలన ఈ వాదము స్ర్వకాదు. క్తవలము 

ఆాతత్పపీతి వలన నిశచ య్ము కలుభదు. యనికొఱకు అన్యక పూరవ మ్భమాగసాన్యై యాలతో ఉగే 

కరమ విచారము చేయాలి, యని త్వాత శారీరకమ్భమాగస్ వలన త్పరహమ విచారము చేయాలి” అని ఈ 

శ్ర లకమునకు భ్యవము. 

 

(అనగా కరమ లు అల్పర స్తరే ఫల్పలు ఇసిాయి కనుక కరమ  విచారము విడచి న్య్గా త్పరహమ విచారమే 

చేయ్వచ్యచ ను కయ అనునది పూరవ పక్షము. క్తవలము స్గశయ్, విపరై య్ పూరవ క శ్రజాానము వలన 

కరమ ల విష్య్ము త్తలిస్తకొని, కరమ విచారము విడువవలెననినచో,  అదే విధముగా త్పరహమ  విచారము 

కూడ విడువ వచ్యచ ను కయ, అగదువలన ఆ వాదము స్ర్వకాదు అని ఇచచ ట స్మాధ్యనము. 

ఎగదుకగశ శాశవ త, అనగత ఫలమైన మోక్షమునకు ఉాస్నము ముఖై్ సాధనము. కరమ లు ఆ 

ఉాస్నకు అగభము అవ్యతాయి. చేతులు కడుగుకొని, భ్యజనము చేయ్మని నపుర డు, చేతులు 

కడుగుకొనుట, భ్యజన్యనికి అగభము. చేతులు కడుగుకొనకుగడా భ్యజనము చేయుట ఆశిగచిన 

త్పపయోజనమునీయ్కపోగా, హానికరము కావచ్యచ ను. అదే విధముగా, కరమ  విచారము, 

త్పరహమ విచారమునకు ఆవశై కమే. ఈ విష్య్ము, ముగదు ముగదు ఇగకా చర్వచ గచరడుతుగది). 

 

SLOKAM-7: త్పావణై మ్ త్పాన్త్కివిర్థగ స్ఫలయరనతోపాస్నాంగరవ తోఽపి 

7. త్పావణై మ్ త్పాన్త్కివిర్థగ స్ఫలయరనతోపాస్నాంగరవ తోఽపి 
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వాై ఖై్య రూపేఽత్ర శాన్త్సే ిత్కమనియతి రసౌ సాై చచ  ముఖ్ై త్కమేణ। 

మానతావ దిర్థవ చారై ిః పురరఇహరథా వాకై వేదత్ పదర్థథ 

దృషే్ట్నశి్చచ పమేయాదై దిమధుస్విధ్య యాతు చాత్దిమ్ కిమరథమ్।। 
 

త్పాక్- పూరవ ము 

త్పతివరే గ- ధరమ , అర,ే కామాలు మూడిగటిలో  

త్పావణై మ్- స్హజమైన త్పపవృతియిుతమైన ఆస్కి(ికనరడుచ్యనీ ది) 

ఉాస్న్యజగతవ తోఽపి - కరమ  ఉాస్న్యగభము అని అనిపిగచడము వలన  

స్ఫలయ్తనతిః- మొదట్లలన్య కరమ విచారము స్ఫలవైా ారము అయినది(మొదట్లల  త్పతివర గముల 

త్పపవృతిులైనవా్ అగదలి న్ష్ములు త్తలుసుకొనినవార, మోక్షమును పగదు త్పపయ్తీ ములో 

ఉదైు కిులవ్యతా్. న్ష్ములనిీ యూ కరామ నుష్టఠనమునుగడి తొలగిన పిదప శ్రజాానము కలుగును. ఈ 

విధముభ కరమ లు ఉాస్నకు అగభముగా ఉగడుట చేత కరమ , శ్రజాానములగధ్య పౌరావ పరై ము 

నిశచ య్మగుటచే, మొదట్లల  కరమ విచారము చేయుట యుకమిైనది. 

 

వాై ఖై్య రూపే- వేదమునకు వాై ఖై్య రూపమైన 

అత్పత శాక్త్స్త-ి ఈ పూరోవ తరి మ్భమాగసాశాక్త్స్మిున 

అసౌత్పకమనియ్తిిః- పౌరావ పరై నియ్మము(అనగా కరమ  విచారము ముగదు గావిగచి, పిదప 

త్పరహమ విచారము చేయ్వలెను ఒరను నియ్మము) 

ముఖై్ త్పకమేణ చ సైా త్- ముఖై్ మైన పౌరావ పరై త్పకమము వలనన్య కలుభవలెను 

ఇహ- ఈ మ్భమాగసాశాక్త్స్మిునగదు 

మానతావ దిిః- త్పపమాణము, కరమ భేదము మొదలగునవి  

పురతో హి- ముగదుగా కయ 

విచారై ిః- విచార్వగపదగినది 

తథా- ఆ విధముగా 

వాకై వేయై త్- వాకాై రమేును పూరవ ము 

పయరిేః- పదముల అరమేులు విచారము చేయ్రడవలెను 

ఉపమేయాత్- యరాన టగతికానికి ముగదు  

దృష్్టగతశచ - ఉపమానమైన వసిువ్య కూడ 

(చగత్పదుని వగటి ముఖ్ము అనినపుర డు ముఖ్ము యరాన టగతికము, చగత్పదుడు దృష్్టగతము లేయ 

ఉపమానము) 

విచారై ిః- విచార్వగపదగినది(ఇది అరతే్పకమము) 

స్విధే- స్మ్భపములో 

య్ది మధ్య- త్వన్త లరై మైన 

అత్పదిమ్- కొగడవదకిు 

కిమరమే్ యాతు- ఎగదుకు వెళ్ళీ ను(బుదిధమగతుడు) 

 

ఈ శ్ర లకములో త్పరహమ  విచారము కనీ  ముగదు కరమ  విచారము కావలెననుటకు కొనిీ  

నిదరి నములను ఇసిునీ్య ్.  

 

ఈ లోకమున జనిమ గచినవా్, అన్యదియైన జనమ వాస్నల కారణముగా ముగదుగా ధరమ , అర,ే 

కామాలన్య అనుస్ర్వగచి, అవి అశాశవ తమని త్తలిస్తకొని, మోక్షత్పపయ్తీ ములో ఉదైు కిులయ్యై ద్. 

వరాణ త్పశమధరమ ములు ఉాస్నకు అ గభమగుటచేత, కరమ విచారము ముగదుగా ఆవశై కమవ్యతుగది. 

ఈ విధముగా కరమ , త్పరహమ  మ్భమాగస్ల య్గదు, అగభమైన కరమ మ్భమాగస్  ముగదుగా మొదలయి, 
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అనగతరము త్పరహమ మ్భమాగస్ అవస్రమవ్యతుగది. ఉతరికాగడను అరమేు చేస్తకొనుటకు, 

మొటమ్ొదలుగా పూరవ మ్భమాగస్ య్గదు చెపర రడిన త్పపమాణము, భేదము మొదలైన 

విష్య్ములయ్గదు విచారము కావలెను. “త్పరహమ కాగడ య్గదలి వాకై ముల అరజాేానము అగతకు 

ముగదు చెపర రడిన కరమ కాగడ య్గదలి పదముల మూలకముగా త్తలియ్వలస్త ఉగట్లగది. 

పూరవ కాగడ య్గదలి సులరములైన, శ్రజాానరహితమైన కరమ లవలనన్య, ఆయా ఫలముల ల్పరము 

చెపర రడినది. ఉతరికాగడ య్గదు ఆ కరమ  పర్వకలిర తమైన శ్రజాానముచే ఫలత్పాపి ిచెపర రడినది. 

“హతమ్ శ్రజాానమ్ త్పకియా హీనమ్ హతా చ అజాానిన్యమ్ త్పకియా” అనగా కరమ యు, శ్రజాానమును కూడ 

ఆవశై కమే అవ్యతాయి. “కష్టయ్ిః కరమ భిిః పక్తవ  తతో శ్రజాానమ్ త్పపవరతి్వ” అనుట వలన శ్రజాాన్యనికి కరమ  

ఉాస్న అవ్యతుగది. ఉయహరణమునకు “ఆకలి ఉనీ వాడు చేతులు, కాళ్ళీ  కడుగుకొని భ్యజనము 

చేయ్వలెను” అనీ పుర డు చేతులు, కాళ్ళీ  కడుగుక్త్వడగ భ్యజనము చేయ్డానికి అగభము 

అవ్యతుగది. అగదువలన చేతులు, కాళ్ళీ  కడుగుక్త్కుగడా భ్యజనము చేయ్డగ తపర వ్యతుగది”. 

లఘూాయ్ము వలన ఫలత్పాపి ిఅయిత్వ, గురూాయ్మును ఎవ్ ఆత్పశయిసిా్? అగదువలన  

కరమ విచారమును ముగదు చేస్త, తదనగతరము త్పరహమ విచారము చేయ్వలస్త ఉగట్లగది. 

 

SLOKAM-8: వాై చఖ్ై ిః కేఽపి తాపత్రయహతిమ్బరర్థ సాధనానామ్ 

చతుష్క మ్ 

8. వాై చఖ్ై ిః కేఽపి తాపత్రయహతిమ్బరర్థ సాధనానామ్ 

చతుష్క మ్ 

కాణేేఽసి్త న్ పూరవ వృరిమ్ కథయతి నిగమిః కరి చింతాఫలమ్ 

రత్। 

స్జ్ఞగ ధీతిర్థ ిసూతే విశయమవస్రిః కావ త్రరత్తాంరరాదేిః 

ఔచిరై సాథ పితోఽయమ్ త్కమ ఇహ న పునశ్చచ దనాస్ంత్పయుకిిః।। 
 

క్తఽపి- యాదవత్పపకాశుల వరగమునకు చెగదినవా్ 

తాపత్పతయ్హతి- ఆధై్య తిమ కాది మూడు తాపముల న్యశమును 

అస్తమ న్ కాణేడ- ఈ త్పరహమ కాగడలో 

పూరవ వృతమి్- ముగదు వచెచ డి 

వాై చఖ్ై ిః- (అథ అను శరమిునకు) అరమేు చెపిర ర్వ 

ఇతరే- శగకరమతానికి చెగదినవా్ 

సాధన్యన్యమ్ చతుష్క మ్- సాధన చతుష్య్్మును(నితైా నితై వివేకము, శమ దమాది సాధన 

స్గపతి,ి ఇహాముత్పత చ ఫలభ్యభ విరాభము, ముముక్షుతవ ము) పూరవ వృతమిుగా చెపేర ్. 

తత్- ఆ రగడును 

నిభమిః- “పరీక్షన ై  లోకాన్ కరమ చితాన్ త్పబాహమ ణో నిరేవ దమాయాత్” మొదలైన వాకై ముల వలన 

త్పశుతియూ 

కరమ చిని్యఫలమ్ కథయ్తి- కరమ విచారానికి ఫలముగా చెబుతుగది. 

సాజాగధీతిిః- అగభస్హితముగా చేయ్రడిన వేయధై య్నము 

విశయ్మ్ హి సూత్వ- స్గదేహమున్య తోపిసిుగది(నితైా నితై వివేకమును ఎటలయినను 

కలిగియునీ నూ, అదినిశచ యాతమ కముగా కలుభదు) 

అత్పత- ఇట్లల స్గశయ్ము భల మనుష్యై ని విష్య్మున 

తత్పతానరిాదేిః- సాగఖై్య ది ఇతర శాక్త్సిాలకు 
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కవ  అవస్రిః- అవకాశమకక డ? 

ఇహ- ఈ మ్భమాగసాశాక్త్స్భి్యగాలు రగడిగటిలో 

అయ్మ్ త్పకమిః- ఈ త్పకమము(కరమ , త్పరహమ  మ్భమాగసాశాక్త్స్మిుల పౌరావ పరై ము) 

ఔచితై సేాపితిః- ఔచితై ము కారణముగా నిశచ యిగచరడినది 

న పునిః చోదన్య స్గత్పపయుకిిః- త్పశుతి వలన న్య్గా విధిగపరడలేదు 

 

ఈ శ్ర లకములో “అథాతో త్పరహమ  జిజాాసా” అను మొదటి త్పరహమ సూత్పతమునగదలి “అథ” అను 

పదమును మఱి కొగత 

 వివర్వసిునీ్య ్. “అథ” అను పదము “అనగతరము” అను అరమేున త్పపయుకమిైనది. దేని 

అనగతరము అని త్పపశీ  కయ! “దుిఃఖ్త్పతయాభి ఘాతాత్ జిజాాసా” అని సాగఖ్ై లు చెబుతా్. 

(అనగా తాపత్పతయ్ములు నశిగచిన పిదప) యాదవత్పపకాశకులు కూడ తదనుగుణముగా 

త్పపతిాదిగచ్యతా్. శగకరస్తయధ గతమును అనుస్ర్వగచ్యవా్ సాధన్యచతుష్య్్మును 

త్పరహమ విచారానికి అవస్రమైనదిగా చెబుతా్. త్పరహమ  గుర్వగచిన శ్రజాానము అనునది శ్రజాానరూపమైనది 

కనుక, (“తతివ మస్త” అను వాకై ము వలన జీవ, త్పరహమ లు రగడూ ఒకశ  అని త్తలియుట వలన, 

తదవరోధమైన అజాాననివృతికిి సాధన్యచతుష్య్్ము తగినదవ్యతుగది అని వార్వ అభిత్పాయ్ము.). 

కరమ లను పూరవ వృతమిుగా పర్వభణిస్త ికరమ లు ఎనీ్న  విధ్యలుగా ఆటగకాలే అవ్యతాయి(అనగా కరమ లు 

స్గసార లగపటానిీ  పెగచ్యతాయి కయ!).అని వార్వ మతము 

 

వేయధై య్నము చేస్తన త్వాత, మ్భమాగసాశాక్త్స్మిు త్పాపమివ్యతుగది. సాగఖ్ై ల త్పపకారము 

త్పరహమ  మ్భమాగస్ స్గరవిగచన్య స్గరవిగచదు.  

 

శాగకరాద్వవ తుల మతమున, సాధన్యచతుష్య్్ విష్య్ము శారీరక శాక్త్స్మిు త్పశవణము చేయ్క, 

సాధై ము కాదు. సాధన్యచతుష్య్్ము లేక త్పరహమ  మ్భమాగస్ స్గరవము కాదు. ఈ విధముగా ఈ 

“అనై్న నై్య త్పశయ్న్ష్ము” వచ్యచ ను(రాముని ఇలుల ఎకక డ అగశ, రమ ఇగటి పకక న, రమ ఇలుల 

ఎకక డ అగశ రాముని ఇగటి పకక న అగశ యనిని అనై్న న్యై త్పశయ్న్ష్ము అగటా్. ). 

 

త్పశుతి కూడ “పరీకై్ష లోకాన్....నిరేవ దమాయాత్” అనగా “కరమ లవలన స్గాదిగపరడిన ఫలములను 

పర్వీలిగచి అవి నశవ రములు అని త్తలిస్తకొని త్పబాహమ ణ్యడు నిరేవ యనిీ  పగయలి” అని చెబుతుగది. 

ఇచచ ట పౌరావ పరై ము త్పశుతి చే విధిగచరడక, న్యై య్ముల ననుస్ర్వగచి విశదప్సిోగది. 

అగదుచేత కరమ విచారము అన్తడు పూరవ మ్భమాగస్న్య త్పరహమ విచారానికి ముగదు అధికర్వగచవలెను 

అనీ  విష్య్ము న్యై య్ములను రటి ్త్తలుసిోగది. 

 

SLOKAM-9: నిరై త్పాపసి్ై  కణఠస్తథరకనకనయాత్ నిర్థవ శేష్స్ై  లబ్ధిః 

9. నిరై త్పాపసి్ై  కణఠస్తథరకనకనయాత్ నిర్థవ శేష్స్ై  లబ్ధిః 

మ్బథాై భూరమ్ నివరిై మ్ త్ుతిశకలభువిః త్పేక్షణాత్ రనిన వృతిిిః। 

కర్మి వమ్ క్త్పయుకమి్ త్పతిభటమపి రత్ వృరితోకిరిి దుకే ి

త్పాపిాఽత్తేతి త్పలాపే త్పతివచనగతిరాయ షితా విస్రి్థణ।। 
 

నితై త్పాపసి్ై - ఎపుర డూ త్తలియ్రడుతునీ  

నిర్వవ శేష్స్ై - విశేష్ము లేని చిన్యమ త్పతమైన ఆతమ తతిావ నికి 
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కణఠస్తతేకనకనయాత్- తన కగఠమున నునీ  స్రావ రరణములు అపహృతమైనవని స్గత్పరమముతో 

వెదకుచ్యనీ పుర డు నీ స్వ రాణ రరణము నీ కగఠమునక్త ఉనీ దికయ  అని త్తలిపినపుర డు, యనిని 

చూచి అదియే ల్పరమైనదని భ్యవిగచ్య రీతి(న్యై య్మున) అనగా ఇచచ ట కొతగిా ల్పరమేమియును 

లేదు,  

నివరిై మ్- నివర్వగిప(రడదగిన అవిదై  అను రగధము 

మిథాై భూతమ్- త్పరహమ  కగటె భినీ మైనది ఏదియూ స్తై ము కాదు, త్పరహమ  ఒకక శ స్తై మైనది 

త్పశుతిశకలభువిః- కరమ ల ఆవశై కత లేని) తతివ మస్త మొదలైన త్పశుతివాకై భ్యభము వలన కలిగిన 

త్పపేక్షణాత్- అపరోక్షజాానము వలన 

తనీి వృతిిిః లబ్ధిః- అస్తై మైన అవియై రూపమైన రగధము యొకక  నివృతి ికలుగుతోగది 

ఏవమ్- ఈ విధముగా(ఇగదువలన) 

కరమ - పూరవ కాగడలో విచార్వగపరడు కరమ  

కవ  ఉపయుకమి్- ఏ అగశమున ఉపయోభపడును (ఉపయోభపడుటలేదు) 

త్పపతిరటమపి- విరోధిసిునీ ది కూడ 

తత్- ఆ కారణము చేత 

వృతతిోకిిిః- త్పరహమ విచారానికి కరమ విచారము పూరవ వృతమిు అని చెపుర ట 

అత్పత- నివృతి ిరూపములోనునీ  శ్రజాానమునకు ఉపయోభపడు అరహత భల 

మదుక్త-ి న్యచే చెపర రడిన నితైా నితై వివేకాదులలో 

త్పాాి- యుకమిైనది 

ఇతి- అను (త్పపతిపక్షవాదములకు) 

త్పపల్పపే- (పూరవ పక్షుల) త్పపల్పపమునకు/ వాదమునకు 

త్పపతివచనభతిిః- స్మాధ్యనము చెపుర  విష్య్ము 

భ్యషితా విస్రిేణ- శ్ర రభ్యషై్ మున వివరముగా చెపర రడినది 

 

ఈ శ్ర లకములో “ఇతి త్పపల్పపే” అను వరకు అద్వవ తుల అభిత్పాయ్ము త్పవాయ్రడినది(త్పపల్పపే అను 

పదము యొకక  శ్రశే లష్ భమనిగచభల్). 

 

ఒకడు తనమడలో పెట్్లకునీ  రగగా్ ఆరరణమును త్తలిస్తకొనకుగడా ఎవరో దగభలిగచేరని 

వెదకి నపుర డు, “నీ కగఠారరణము నీ వదని్య ఉనీ దయైా ! “ అని ఇగకొక్ చెపర గా అపుర డు ఆ 

నభను చూస్త అతడు యనిని ీసుకొనడానిీ  “కగఠస్తతేకనకనై్య య్ము” అని అగటా్. 

 

“కగఠమునగదలి ఆరరణము తనకు త్తలియ్నశల, ఆతమ కు నివర్వగిచరడవలస్తన అవిదై  వలన 

మిథాై భూతమైన జభతిును నిజమనుకొని, నిర్వవ శేష్మైన త్పరహమ యే తాను అను అనురవము ఆతమ కు 

కలుగట లేదు. కరమ ల ఆవశై కత లేక “తతివ మస్త” మునీ గు త్పశుతి వాకై ముల వలన, అస్తై మైన 

అవిదై  నివృతి ి కలుగతుగది. అగతట త్పరహామ నురవము కలుగుతుగది. అటిచ్ో పూరవ కాగడలో 

విచార్వగపరడు కరమ ల వలన ఏమి త్పపయోజనము. త్పపయోజనము ఉగడదు స్ర్వకయ, కరమ లు 

స్గసారలగపటములను వృదిధ చేస్త, త్పరహామ నురవస్తతేికి దూరము చేసిాయి. ఆ కారణము చేత 

త్పరహమ విచారానికి కరమ  విచారము పూరవ వృతమిు అని చెపుర ట స్ర్వకాదు. నివృతి ి రూపములో 

ఉగడడగ వలన నితైా నితై  వివేకాదులే త్పరహమ  శ్రజాానమునకు యుకమిైనవి ఆవశై కమైనవి” అనునది 

పూరవ పక్షము. దీనికి శ్ర రభ్యషై్ ము నగదు వివరముగా స్మాధ్యనము చెపర రడినది. (కనుక ఈ 

విష్య్ము ఇచచ ట త్పపసిావిగచ్యట లేదు). అని శ్ర లకమునకు అరమేు. 

(దీనికి స్గత్పభహమైన స్మాధ్యనము- చిదచిత్ విశిష్మ్ైన పరత్పరహమ మే త్పాపమిు. ఉాస్నము 

త్పాపకము. ఆ ఉాస్నము అనభిస్గహితఫలమైన కరామ నుష్టఠనము వలనన్య సాధై ము. అటి ్

కరామ నుష్టఠనము కరమ లయొకక  పర్వజాానము వలనన్య శకై ము. ఆ కరమ పర్వజాానము 
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కరమ మ్భమాగసాత్పశవణము వలనన్య కలుభభలదు. అగదువలన కరమ  విచారమే త్పరహమ  విచారమునకు 

పూరవ వృతమిు.) 

 

SLOKAM-10: మ్భమాంసాయాిః కబనధమ్ కతిచన జగృహుిః రాహుకలర మ్ 

శిర్థఽరై  

10. మ్భమాంసాయాిః కబనధమ్ కతిచన జగృహుిః రాహుకలర మ్ 

శిర్థఽరై  

కిమ్ త్యరంరర్థవ ర్థధత్పముషిరమతిభిిః బాహై కల్పర త్రయ మదియ ిః। 

సావ ధ్యై యాధై కార్థిా న  స్వ విధిపరవిధిత్పేరణా తావదసిామ్ 

కృతాా న పారత్పతీతౌ కిమ్బతి కృరధియిః కృరా న  చినిామ్ న 

ుర్ై ిః॥ 
 

కతిచన- కొగతమగది నిరీశవ రమ్భమాగస్కులు 

మ్భమాగసాయాిః- వేదవాకైా రనేిర ణయ్మును ఫలముగాభల కరమ , త్పరహమ  మ్భమాగసాశాక్త్స్మిు యొకక  

కరగధమ్- తలలేని శరీరానిీ  

జభృహిః- విచార్వగచదగినదిగా పర్వత్పభహిగచే్ 

అన్యై - నిర్వవ శేష్త్పరహమ వాదులైన శగకరమతానుయాయులు 

రాహకలర మ్ శిరిః- రాహవ్య వగటి శిరోభ్యభమైన త్పరహమ మ్భమాగసాభ్యభమును 

జభృహిః- పర్వత్పభహిగచే్ 

అగతర్వవ రోధత్పపముషితమతిభిిః- వార్వలో వార్వకి ఉగే వై తిరేకత వలన చెడిపోయిన బుదిధభల 

త్పరమదాి ిః అనై థా- అనిీ  అరతేతివ ములను విపరీతముగా తలగచెడు 

బాహై కలైర ిః- వేదబాహై  స్ముల వగటి 

త్యిః- ఆ శారర, శగకరాదులవలన  

కిమ్- జభతిునకు ఏమి అనుకూలము ఉగడును? 

(ఉగడదు, కనుక వార్వ అభిత్పాయ్ములు ఉపేక్షణీయ్ములు) 

సావ ధ్యై యాధ్యై య్కారేస ీ - స్శిరస్క మైన వేదముల అధై య్నము స్మత్పభముగా శిరిఃపకై గతమును 

చేయ్వలస్తనది అని స్తదిధగచినపుడు 

స్వ విధిపరవిధిత్పపేరణాతావయసిామ్- అధై య్నము అధై్య పన విధికి అనుగుణముభన్న లేయ 

అధై య్నవిధికి అనుగుణముభన్న ఎటలయినను ఉగడవచ్యచ ను 

కృతాస ీ ాతత్పపీతౌ- స్మత్పభమైన వేయరమేుల ఆాతత్పపీతి ఉనీ పుర డు 

కృతస ీ  చిశ్రని్యమ్- పూరోవ తరి వేదభ్యభముల అరమేుల పూర్వ ిఅరేానీి  విచారము చేయ్డగ 

కిమితి నకు్ై ిః- ఎగదుకు చెయ్ై ్(పూర్వ ిఅరేానీి  ఎగదుకు ఆలోచిగచ్) 

 

వేదపు్ష్యని శిరోభ్యభము ఉపనిష్తిులైత్వ, శరీరభ్యభము కరమ కాగడ. అనగా త్పరహమ కాగడ అయిన 

శారీరకమ్భమాగసాశాక్త్స్మిు వేదముల శిరసుస  అయిత్వ, కరమ మ్భమాగసాశాక్త్స్మిు వేదముల 

శరీరభ్యభము వగటివి. అనగా కరమ , త్పరహమ  మ్భమాగసాలు ఒక్త మ్భమాగసాశాక్త్సిానికి చెగదిన, 

రగడుభ్యభములు. మొతమిు మ్భమాగసాశాక్త్స్మిు అగతా ఒక వియై సేానము, ఒకశ శాక్త్స్మిు 

అగుటచేత, అధై య్న, అధై్య పనవిధ్యలను అనిీ టినీ స్మత్పభముగా స్గపూరణ 

మ్భమాగసాశాక్త్స్పిరముగా చేయ్వలస్త ఉగట్లగది. అయిత్వ, నిరీశవ రమ్భమాగసావాదులు క్తవలము 

కరమ  భ్యగానిీ , శాగకరాద్వవ తులు క్తవలము త్పరహమ కాగడ భ్యగానిీ  పర్వభణిసిునీ్య ్. ఇది, కొగద్ వేద 
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పు్ష్యని శరీరభ్యగానిీ  విచార్వగచేవారయిత్వ, కొగద్ శరీరములేని శిరసుస  గుర్వగచి విచార్వగచే 

వాళ్ళల అనినట్లల ఉగట్లగది. అగదువలన ఈ శ్ర లకములో “అటి ్వా్ ఎగదుకు మ్భమాగసాశాక్త్సిారేానీి  

స్గపూరణముగా, స్మత్పభముగా ఎగదులకు విచార్వగచ్? “అగట్లన్యీ ్ దేశికులు. 

 

ఈ శ్ర లకములో “స్వ విధి, పరవిధి” అన న్యమియో చూతము.  

తనకు విహితమైన  వేదభ్యభము అగతటిీ సావ ధ్యై య్ము అని పే్. యనిీ  అధై య్నము 

చెయైా లి. దీనికి స్వ విధి, అధై య్నవిధి అని వే్ పే ల్ ఉన్యీ యి. విధి అనీ యనికి కటడ్ి అని 

అరమేు. ఇకక డ స్వ శరమిు అధై య్న్యనిీ  సూచిసిోగది. అగదువలన “సావ ధ్యై య్ిః అధైే తవై ిః” 

అను కటడ్ి స్వ విధి అయినది. (భ్యట్్లల అభిత్పాయ్ము).  

అధై య్నము అగశ ఆచా్ై డు చెపిర న వేదవాకై ము ఆయ్న చెపిర నట్లల త్వాత చెపర డగ 

అవ్యతుగది.  

 

పరవిధి అగశ “అష్్టవర నమ్ త్పబాహమ ణమ్ ఉపనయీత తమధై్య పయేత్” అని మరొక విధివాకై ము 

ఉనీ ది. అకక డ పరశరమిు అధై్య పన్యనిీ  సూచిసిుగది. (అధై య్నము అధై్య పన్యత్పపయుకమిైనది 

అని కొగదర్వ అభిత్పాయ్ము). అధై య్నము కగశ అధై్య పనము వేరనది కనుక దేశికులు యనిని 

పరశరమిు చేత వై పదేశిసిునీ్య ్. అగదువలన అది పరవిధి అయినది. రగడు విధ్యలవలననూ 

ఉపనయ్నము చేయ్రడిన వియై ర్వ ేఅధై య్నము చేయాలి అనీ ది నిశచ య్మే. 

 

కాని అధై య్నము”సావ ధ్యై యోఽధైే తవై ిః” అను అధై్య పనవిధి వలన కలుగుతోగది అని 

భ్యట్్లలను, “అధై్య పయేత్” అను అధై్య పనవిధి వలన స్తదిధసిోగది అని కొగద్ను చెపుర చ్యనీ్య ్. 

రగడు పక్ష్యలలోను సాగభవేయధై య్నము వలన విచారము చేయుటలో అభినివేశానిీ  కలవా్, 

ఆాతత్పపీతి కలిగి పూరోవ తరినీమాగస్లను ఎగదుకు అధికర్వగచ్యట లేదు, అవశై ము 

అధికర్వసుచ న్యీ ్, వాై ఖైే య్ములైన వేదభ్యభములను, వాై ఖై్య నములైన మ్భమాగసాశాక్త్స్మిులను 

కూడా పూరావ పరభ్యవముతో న్య్చ క్త్వడగ, అనగా పౌరావ పరై త్పకమములో విచార్వగచి ఫలమును 

పగదుతున్యీ ్ కయ” అని దీని భ్యవము. ఇది స్వ విధి అని మొదలై న కు్ై ిః” అనునగతవరకూ 

ఉనీ  శ్ర లకభ్యభము యొకక  స్గత్పభహారమేు. 

 

SLOKAM-11: త్పాధీరస్యై కరూపత్పయరననియతాదేకరూపోపకారాత్ 

11. త్పాధీరసై్య కరూపత్పయరననియతాదేకరూపోపకారాత్ 

విదై సాథ నైకై స్తదౌధ  త్కమనియతియుతాకాంక్షయైకత్పబనధమ్। 

అధ్యై యాదిషివ వాంరరవిష్యఫలాదై నై తాత్తాపై భేత్తీ 

రతిులై ిః కరృిభేదిః కలిబలకలుషైిః కలిర తోఽర్థథ విర్థధిః।। 
 

త్పాధీతస్ై - సాగభశిరస్క ముగా అధై య్నము చేయ్రడిన వేదము గుర్వగచి 

ఏకరూపత్పపయ్తననియ్తాత్- ఏకరూపమైన, స్మానమగు త్పపయ్తీ ము నియ్తమగుటచేత 

ఏకరూపఉపకారాత్- స్గదిభ ధమైన అరమేులను నిరణయిగచ్య న్యై య్ములను 

అనవ యిగచ్యటయ్గదు స్మానమైన విశేషోపకారము చేత 

వియై సేానకై స్తదౌధ - “మ్భమాగసానై్య య్విస్రిిః” అనరడు మ్భమాగస్ అన్య వియై సేానము ఒకటి అని 

త్తలియ్రడినపుర డు 

త్పకమనియ్తియుత- పూరవ , మఱియు అపర అనరడు త్పకమవిశేష్ముతోనునీ  

ఆకాగక్ష్యై - అపేక్ష వలన 
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ఏకత్పపరగధమ్- త్పభగథము ఒకటిగా 

(పర్వకలర ై త్వ)- అబాధితముగా కలిర గచరడుతోగది.  

అవాగతరవిష్య్ఫల్పదనై తాపి- కరమ , త్పరహమ  అనరడు, వేఱ్వవ ఱు విష్య్ముల మఱియు 

ఫలములను కలిగిన 

అధ్యై యాదిష్య ఇవ అత్పతాపి అభేత్పీ- పూరవ మ్భమాగస్లో అధ్యై య్ము, ష్టక ము, దివ కము, 

ాదము, పేటికా, అధికరణము మొదలైన వాటిలో భేదములునీ నూ అవి త్పపరగధము ఒకటి 

అనడానికి అవకాశము కలిర గచనట్లల త్పరహమ మ్భమాగస్లో కూడా అవాగతరమైన అరమేు, 

త్పపయోజనము మొదలైనవాటి భేదము ఒక త్పభగథము అనడానికి ఇరో గది లేదు 

తతిులై కరృిభేదిః- అదేవిధముగా ఒక్త త్పభగథములో వే్వే్ కరలిు రచిగచినదిగా కనిపిగచిన్య అది 

ఒక్త త్పభగథము అను విష్యానిీ  అడుడక్త్దు. 

అరేవేిరోధిః- జైమిని, వైా సుడు చెపిర న అరమేులో వై తిరేకత అనునది  

కలిరలకలుషిః కలిర తిః- కలియుభరలము వలన కళగకితమైన శ్రజాానముతో కలిర గచరడినది, 

వాస్విమునకు అటి ్వై తిరేకత లేదు 

 

ఈ శ్ర లకములో “పూరోవ తరిమ్భమాగస్లు ఏకశాక్త్స్మిు అని పర్వభణిగచి, అగీకర్వగచ్యటకు ఏ 

త్పపతిరగధకము లేదు” అని స్మర్వసిేునీ్య ్. “విష్యైకై త, కారణము, త్పపయోజనము, త్పపవృతి ి

త్పపకారమూ ఒకశ అగుటచేత శాక్త్స్మిు ఒకశ అయిన్య త్పకమము అగీకర్వగచ్యటకు సాధై ము కాదు” 

అను ఆక్షేపణకు స్మాధ్యనమును ఈ శ్ర లకమున అనుత్పభహిసిునీ్య ్ దేశికులు. వేదరాశి ఒకక శ. 

యనికి ఆాదచూడపరై గతమైన వాై ఖై్య నమైన మ్భమాగసాశాక్త్స్మిు కూడ ఒకక శ. పౌరావ పరై మును 

చెపర కునీ  నిరగధనకై మును చెపుర ట జ్భదు. అగదువలన ఇచచ ట త్పకమము 

ఉపయుకమివ్యతోగది.  

అనగా, శ్ర లకములో, “త్పాధీతస్ై ” మొదలు “స్తదౌధ ” వరకు కరమ భ్యగాలకు త్పకమము చెపుర టకు సాధై ము 

కాయ అను త్పపశీ కు స్మాధ్యనము. మ్భమాగసాశాక్త్స్మిు ఒకక శ “వియై సేానము” అనీ ది 

స్గదేహిగచరడిన వాకాై రేానీి  స్ర ష్మ్ు చేసిుగది. 

 

పూరోవ తరి మ్భమాగస్లు రగడిటిీ ఒక్త వియై సేానము అని నిరణయిగచరడినది. కాని సూత్పత, 

భ్యషై్ట దులకు కూడా త్పకమనియ్మము లేదుకయ అను త్పపశీ కు “అకక డ విశే లష్ విశేష్టరమేు 

చెపర రడకపోవ్యట వలన అకక డ త్పకమము యొకక  ఆవశై కత లేదు, ఇకక డ మ్భమాగస్ రగడుభ్యగాల 

అరేానీి  త్పపతిాదిగచ్యట వలన త్పకమము తపర కుగడా అవశై ము అవ్యతుగది. అగదుచే రగడు 

మ్భమాగస్లూ ఒకశ త్పభగథము” 

 

“ఆ రగడు త్పభగథాల అగతరారమేు వేఱు కయ” అనీ  ఆక్షేపణకు, “పూరవ మ్భమాగస్లో ష్టక , దివ క, 

అధ్యై య్, ాద, పేటికా, అధికరణాలు ీసుకుగశ, వాటిలో కూడా అగతరారేాలు వేరేవ ్ గాన్య 

ఉగటాయి. అగదుకని మ్భ త్పపకారము చూస్త ిఅవి ఒకొక కక టీ ఒకొక కక  శాక్త్స్మిు అని చెపుర క్త్వలస్త 

వసిుగది. ఇది అస్మగజస్ము కయ” అని స్మాధ్యనము. 

 

“కరమ కాగడను జైమిని మహర్వన రచిగచే్. దేవతాకాగడను కాశకృతుస ీ లు రచిగచే్, 

త్పరహమ సూత్పతాలను “వైా స్మహర్వన” రచిగచే్. ఈ విధముగా రచయితలు వే్ కనుక ఏకశాక్త్స్మిు 

అని ఎట్లల పర్వభణిసిాము” అను ఆక్షేపణకు “ఆపస్గిరసూత్పతాల వాై ఖై్య న్యలుగా పూరవ వృతి,ి 

ఉతరివృతి ిఅని ఉన్యీ యి. వాటిని ధూరసిావ మి, కపర్వసిావ మి రచిగచే్, అయిన్య వాటిని ఒకశ 

త్పభగథముగా పర్వభణిసిా్ కయ.  

(త్తలగులో కూడా కవిత్పతయ్భ్యరతము ఒకశ త్పభగథము). అగదువలన మొతమిు మ్భమాగసాశాక్త్స్మిు 

ఏక శాక్త్స్మిు అని పర్వభణిగచ్యటకు అరై గతరము లేదు 
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దీని త్వాత అరవేిరోధ్యల వలన అవి వే్ శాక్త్సిాలు అను వాదనను ఖ్గడిసిునీ్య ్. 

“జైమినిమహర్వన వైా స్రభవానుని శిష్యై లు. ఇదరిూ మగచి తరక , శాక్త్స్తి్పాతిపదికతో వేయరేాలను 

వివర్వగచినవా్. అనగా వా్ వై తిరేకముగా ఉనీ భ్యవాలను చెపుర టకు అవకాశము లేదు. వార్వకి 

విరోధము  కలియుభత్పపభ్యవము వలన కళగకితజాానముతో కలిర గచరడినదే” అని స్మాధ్యనము. 

 

SLOKAM-12: రరిద్వ శిష్ేై భేదదై దగణి భిదుర్థ దేవతాపూరవ భాగే 

12. రరిద్వ శిష్ేై భేదదై దగణి భిదుర్థ దేవతాపూరవ భాగే 

స్ంజా్ఞవైష్మై మాత్తాదపి కథమ్బయతాఽధీరయష్వైే భజగిః। 

ఉదేదశాై కారభేదోహై యమ్బహ హవిష్ట్ముకిభిిరన  త్పయోగే 

దౌరి లై మ్ రవ క్షవేదై నిి తివరమరయా త్దవై తో దేవతాయాిః।। 
 

పూరవ భ్యగే- పూరవ కాగడలో 

తతతి్యవ శిష్్ై భేయత్- ఆ యా విశేష్ణములునీ  భేదమువలన 

దేవతా- యాభమునగదు ఉదిేశిగచరడిన ఇగత్పయది దేవతయు 

భిదురా అభణి ఇతి య్త్- భినీ మైనదిగా నిరణయిగపరడినది అని 

స్గజాావైష్మై మాత్పతాదపి- ఇగత్పదుడు, మహేగత్పదుడు మొదలైన పేరల య్గదలి భినీ తవ ము వలన 

కూడా 

దేవతా భిదురా అపి- దేవత వేఱు అను 

ఇయ్తా- ఈ వచనము వలన 

అధీతయ్ష్వ్ై రజగిః-త్పశుతిత్పపతిపనీ మైన దేవతా నిరాకరణయు 

కథమ్- ఎట్లల 

అయ్మ్- ఇట్లల చెపర రడిన స్గజాాభేదము 

ఇహ- త్పశుతి య్గదు 

ఉకిభిినీ్య - విశేష్ణభేదము, న్యమధేయ్భేదము మొదలైన ఉకిులవలన వేఱు చేయ్రడి యుగడు 

హవిష్టమ్ త్పపయోగే- హవిసుస  స్మర్వర గచెడు కారై మున 

ఉదిేశైా కారభేన్ఽపి- హవిసుస నకు ఉదిేశిగచరడిన దేవత లక్షణముగా ఆ దేవతకు స్గరగధిగచిన 

న్యమ, రూపభేదమే కాని స్వ రూపభేదము కాదు 

అక్షవేయై త్ త్పదవై తిః- ఇగత్పదియ్గోచరమైన 

త్పదవై ముల కగటె 

దేవతాయాిః దౌరో లై మ్- దేవతలకు చెపర రడు దౌరో లై ము 

మితిచరమతయా- త్పపీతి వలన (గాని స్వ రూపము లేకపోవ్యట వలన కాదు) 

ఈ శ్ర లకములో మ్భమాగస్కులు చేయు దేవతానిరాకరణము త్పభ్యగతి మూలకము అని నిరూపిసిునీ్య ్ 

దేశికులు.  

 

“య్జమాు చేయునపుడు, “ఇగత్పయయ్ అధిరాజాయ్ సావ హా” అనియు “ఇగత్పయయ్ వత్పజిణే” అని వే్ 

వే్ న్యమములతో హవిసుస  స్మర్వర సిా్. అయిత్వ, ఇకక డ వేఱు వేఱు విశేష్ణాలవలన ఒక్త 

ఇగత్పదుడు వే్గా చెపర రడుతునీ్య డు. అగత్వకాక ఇగత్పదుడు, మహేగత్పదుడు అను న్యమభేదము 

వలన కూడా దేవతాభేయనిీ  చెబుతునీ్య ్. కనుక య్థారమేైన దేవత ఒకటి కాదు” అనునది 

జైమిని మతము. వైా సులవా్, ఆస్తకిాత్పగేస్్లవడగ వలన య్థారమేైన దేవతను అగీకర్వగచే్. 

అగదువలన ఇ్వ్యర్వీ భేదము ఉనీ దనీ ది పూరవ పక్షము.  
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యనికి స్మాధ్యనము “ఒక్త రాజు, పగడుక్త్వడగ, కూరొచ నడగ అవీ చేసిునీ పుర డు,ఆ రాజు వివిధ 

అవస్లేలో ఉన్యీ  ఆతనిలో భినీ తవ ము లేనట్లల, పై మగత్పతములలో ఇగత్పదుడు భినీ తావ నిీ  

పగదడగ లేదు. అనగా ఆయ్న స్వ రూపము ఒకక శ.  

 

“త్పదవై  దేవతా సామేై  త్పదవై మ్ రలీయ్ిః” అనునది జైమిని సూత్పతము. ఈ సూత్పతము త్పపకారము 

“త్పదవై ము రలీయ్ము” అనగా దేవత అన్యది ఒకటి ఉగడదు అను అరమేు సూచిగచరడుతోగది. 

వైా సులవా్ దేవతను బాగుగా అగీకర్వగచిన వా్ కనుక ఇదరి్వీ వై్దధై ము ఉనీ ది” అనునది 

పూరవ పక్షము(త్పపశీ ) 

 

అయిత్వ “త్పదవై ము త్పపతై క్షత్పపమాణము వలన త్తలియ్రేది, దేవత ఆభమము వలన 

త్తలియ్దగినది. అగదువలన మొదటి త్పపమాణమైన త్పపతై క్షము వలన త్తలియ్రడు త్పదవై ము 

త్పపమాణదృషై్్ట  త్పపరలము అని మాత్పతమే ఈ సూత్పతము యొకక  అరమేు. అగదువలన ఈ 

దౌరో లై ము, త్పపీతి వలన కలుగును తపర  వసిుస్వ రూపము లేకపోవ్యట వలన కాదు “. అని 

స్మాధ్యనము. 

 

SLOKAM-13: జైమ్బనుై కమి్ విర్దధమ్ యదిహబహువిధమ్ దర్థశ రమ్ 

సూత్రకార్మిః 

13. జైమ్బనుై కమి్ విర్దధమ్ యదిహబహువిధమ్ దర్థశ రమ్ 

సూత్రకార్మిః 

రసిా దన్త్త్యకశాన్త్స్ిై మ్ హఠకృరమ్బతి న త్బహి స్ంవాదదరాయ ై త్। 

రరితిారర రై భేద్ిః విహిరపర్థహృతిిః కాణేవత్ కాణేయోిః సైా త్ 

బాహై క్షేపారథగూఢాశయవచనభవత్ త్భానిశిానైిా ది స్తదేధిః।। 
 

ఇహ- ఈ శారీరకశాక్త్స్మిులో 

సూత్పతకారిః - సూత్పతములు రచిగచిన వైా సుల వార్వ చేతన్య 

జైమిని ఉకమి్- జైమినిమహర్వన చెపిర న 

రహవిధమ్ వి్దధమ్ దరి్వ తమ్- అన్యకవిధములైన అరమేులు వి్దధభ్యవమును 

త్తలియ్(జ్గయునవిగా త్పపదరి్వ తము అయినది 

తసామ త్- ఆ కారణము వలన 

అత్పత- కరమ , త్పరహమ  మ్భమాగస్భ్యగాలలో 

ఐకశాక్త్స్ిై మ్- ఒక్త శాక్త్స్ ిము అను వాదము 

హఠకృతమ్- నిరాకృతము అయినది 

ఇతి నిః- అని చెపుర ట యుకమిు కాదు(ఏమనగా) 

త్పరహమ స్గవాదయరాయ ై త్- శారీరకశాక్త్స్మిు యొకక  త్పపధ్యనత్పపతిాదై  వసిువైన త్పరహమ తతివ మును 

అగీకర్వగచెడు అరమేును అదే సూత్పతకా్లు దృఢప్సిునీ్య ్. అటలయినచో ఈ విరోధ్యభ్యస్కు 

పర్వహారము ఏమనగా 

తతతిిాతర రై భేద్విః- ఆయా తాతర రైా లకు భ్యవభినీ తావ ల వలన 

విహతిపర్వహృతిిః- వై్ధై్య నిీ  ీరచ డగ 

కాణడవత్ కాణడయోిః సైా త్- కరమ కాగడ య్గదు అగతరగతమై యుగడు ష్టక , అధ్యై య్ముల య్గదు 

ఎట్లల  అశల కరమ , త్పరహమ  కాగడలయ్గదు కూడ విరోధ్యభ్యస్ పర్వహారము శకై మవ్యతుగది.  

బాహై క్షేార-ే వేదబాహై లను నిరస్తగచ్యట 
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గూఢాశయ్వచన- అగతరారమేు భల పదములనుగడి 

రవత్- కలిగిన 

త్పభ్యనిశిాని-ి (దేవతలేదు అను) త్పరమను పోగొటడ్గ  

ఆదిస్తదేధిః- స్గశయ్ము పోగొటడ్గ కొఱక్త అవ్యతుగది. (దేవతను అగీకర్వగచడానిక్త కరమ  ముఖై్ ము 

అన్యీ ్ జైమిని. అగత్వతపర  దేవతను నిరస్తగచలేదు) 

ఈ శ్ర లకములో “బాదరాయ్ణ్యలు,  జైమిని అభిత్పాయ్ములను అచచ టచచ ట ఖ్గడిగచ్యట చేత, 

పూరవ , ఉతరి మ్భమాగస్లు ఎట్లల ఒక్త శాక్త్స్మిగును? “అనీ  త్పపశీ కు స్మాధ్యనము చెపుర చ్యనీ్య ్.  

 

ఒక్తకాగడలో ష్టాక లలో, అధ్యై యాలలో భేదము కనరడినపుర డు వియవ గసులు తాతర రై భేదము 

వలన వై్ధై్య నిీ  ీ్చ కునీ ట్లలగా ఇకక డ కూడా అవివ ధముగా చేయ్వలస్త ఉగట్లగది.  

 

“త్పబాహమ ణే జైమినిిః ఉపనై్య సాదిరై ిః”, “భ్యవమ్ జైమినిిః వికల్పర ఽమనన్యత్”, ధరమ మ్ జైమినిరతఏవ”, 

“శేష్తావ త్ పు్ష్టరవేాదిః య్థా అనై్య ష్య ఇతి జైమినిిః” మొదలైన సూత్పతములగదు జైమిని చెపుర  

అరవేిశేష్ములు వి్దధముగా ఉన్యీ యి” అని బాదరాయ్ణ్యలు చెపేర ్ అని కొగద్ చేయు 

“ఆక్షేపణ” కు అదే సూత్పతకా్లు “పరమ్ జైమినిిః ముఖై్ తావ త్” అను సూత్పతములో జైమినియు 

పరత్పరహమ  స్వ రూపమును అగీకర్వగచినట్లల చెపిర , విరోధపర్వహారము చేస్త్.  

దేవతాపేక్ష కగటె కరమ కు త్పాధ్యనై తను చెపిర న జైమిని అభిత్పాయ్మున దేవతయే లేదని 

నిరస్తగచలేదు. అదే జైమినిమహర్వన “మధ్యవ దిష్య అస్గరవాత్ అనధికారమ్ జైమినిిః” అను 

సూత్పతమున స్ర ష్మ్ుగా దేవతాస్వ రూానీి  అగీకర్వగచే్. బాహై మత నిరస్నక్ ఆయ్న 

కరమ త్పాధ్యనై త త్పపతిాదిగచే్. అగదువలన జైమిని, వైా సులమధై  పరస్ర రవిరోధమును చెపుర ట 

చెలలదు. 

 

SLOKAM-14: అక్షిపై సాథ పనీయాిః కతిచిదిహ నయాిః పూరవ కాణేత్పణీతాిః 

14. అక్షిపై సాథ పనీయాిః కతిచిదిహ నయాిః పూరవ కాణేత్పణీతాిః 

కేచిత్ వ్యై తార దనీయాిః కవ చిదపవదనమ్ ఖై్య పై మౌరా ర్థ గకస్ై । 

ఇరథమ్ స్రవ త్ర చినిా త్కమ ఇతి స్మతామ్ వీక్షై  మధై స్థదృషే్ట్ై  

శాన్త్స్యకేై  పౌనర్క ిై త్పభృతిపర్థహృతిిః సావధ్యనైిః విభావాై ।। 
 

ఇహ- ఈ శారీరకకాగడలో 

పూరవ కాణడత్పపణీతాిః- కరమ కాగడలో చెపర రడిన 

కతిచిత్ కునయాిః- “త్పశుతికి వి్దధమైన అరమేుభల స్మ ృతులు ఆదర్వగపతగినవి కాదు” మొదలైన 

న్యై య్ములు 

అక్షిపై సేాపనీయాిః- ఉచితములు కావని ఆక్షేపణ చేస్త ఏ బాధయును  (అరై గతరము) లేకుగడా 

ఉగడునట్లల శ్రసేాపిగచరడవలెను 

క్తచిత్- తత్పతక తునై్య య్ము మొదలైనవి 

వ్యై తార దనీయాిః- శారీరకకాగడలోన్య స్మర్వగేపరడవలెను 

కవ చిత్- స్మనవ యాధికరణము మొదలైన వాటిలో 

ఔతస ర్వ గకస్ై - సామానై ముగా భ్యవమునకు 

అపవదనమ్ ఖై్య పై మ్- విరోధము త్తలియ్(జ్గయ్వలెను 

ఇతమే్- ఈ విధముగా 

స్రవ త్పత- అనిీ  చోటల 
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చిని్యత్పకమిః ఇతి- నై్య యాలను అనుస్ర్వగచవలననీ  పదధతి 

స్మతామ్ వీకై్ష - ఇతర కాగడలలో కూడ స్మముగా అనుస్ర్వగచరడవలెను అని 

మధై స్దేృషై్్ట - పక్షాతరహితముగా 

శాక్త్స్యక్తై - మూడు కాగడలు విచారము చేస్త ఐకశాక్త్స్తి్పపతిాదన చేస్తనపుడు 

సావధ్యనిః- శ్రస్తమేితమైన మన్నవృతి ిభల వియవ గసుల చేత 

పౌన్క ిై త్పపరృతిపర్వహృతిః- పున్కి ిమొదలగు న్ష్ములను పర్వహర్వగచ్యట 

విభ్యవాై - ఆలోచిగచరడవలస్తనది అవ్యతుగది 

 

“వైా సులవా్ ఆచా్ై లు, జైమిని వైా సులవార్వ శిష్యై లు అని అగదరూ అగీకర్వగచినదే. అయిన్య, 

పున్కి ిన్ష్ము వలన ఈ రగడు కాగడలును ఒక్త శాక్త్స్మిు అవడానికి లేదు. పూరవ కాగడలో త్పశుతిీ, 

స్మ ృతికి వై తిరేకత ఉగశ స్మ ృతిలో చెపిర నయనిని పర్వహర్వగచవలెనని చెపర రడినది. అదే 

విధముగా త్పరహమ కాగడలో “స్మ ృతై నవకాశన్ష్త్పపస్గభ ఇతి చేత్ న అనై  

స్మ ృతై నవకాశన్ష్త్పపస్గగాత్” అను సూత్పతములోను అదే భ్యవము వసిోగది. అగదుచేత పున్కి ి

న్ష్ము కలుగుతోగది. కనుక పూరవ , ఉతరిమ్భమాగస్లు రగడూ ఒక్త శాక్త్స్మిు అనుట కుదరదు” 

అను ఆక్షేపణకు స్మాధ్యనము ఈ శ్ర లకములో ఈయ్రడినది 

 

కరమ కాగడలో ఉనీ  స్మ ృతై ధికరణము వలన త్పశుతికి వి్దధముగా ఉనీ  స్మ ృతిని ఉపేక్షిగచాలి అని 

ఉన్యీ , త్పరహమ కాగడలో “స్మ ృతై నవకాశ న్ష్త్పపస్గభ....” ఇతైా ది అధికరణములలో, 

ముఖై్ మైనకారణము చూపి వేదవిహితమైన స్మ ృతుల స్మరనేమును చేయ్వలస్త వచ్యచ ను. 

“య్థా త్పకతురస్తమ న్ లోక్త పు్షో రవతి తథా ఇతిః త్పపేతై  రవతి” (అనగా ఉాస్కుడు ఏ గుణాలతో 

కూడిన రభవానుని ఉాస్తసిునీ్య డో వాడు చనిపోయిన పిదప మోక్షములో కూడా ఆ గుణములతో 

ఉనీ  రభవానుని ఉాస్తసిునీ్య డు అనునది “తత్పతక తునై్య య్ము”. ఈ న్యై య్ము 

శారీరకశాక్త్స్మిునగదే వివర్వగచరడినది. కొనిీ  చోటల (స్మనవ యాధికరణమున) కరమ కాగడ య్గదు 

ఉతస ర గ, అపవాదన్యై య్మున విరోధపర్వహారము చేయ్రడుతుగది. (అరవేాదసామానై ము 

విధిశేష్ముగాన్య త్పపమాణము అవ్యతుగది అనునది ఉతస ర గము. స్వ తిః పు్ష్టరమేైన త్పరహమ మును 

త్తలియ్(జ్గస్త వాకైా లైత్వ విధిశేష్వాకై ము లేకుగడాన్య త్పపమాణము కాభలవ్య అనునది అపవాదము. 

 

కరమ కాగడలో ఉనీ  స్మ ృతై ధికరణము వలన త్పశుతికి వి్దధముగా ఉనీ  స్మ ృతిని ఉపేక్షిగచాలి అని 

ఉన్యీ , త్పరహమ కాగడలో “స్మ ృతై నవకాశ న్ష్త్పపస్గభ....” అరవేాయధికరణారమేు పూరవ మ్భమాగస్ 

య్గదు చెపర రడినది. స్మనవ యాధికరణారమేు ఉతరిమ్భమాగస్ నగదు చెపర రడినది. ఈ 

విధముగా పూరవ మ్భమాగస్ కగటె ఉతరిమ్భమాగస్లో భినీ  కారణములను, న్యై య్ములను చూపి 

ఆక్షేపణకు స్మాధ్యనము చెపుర ట వలన పున్కైిా ది పర్వహారమును వియవ గసులు వివేకముతో 

త్తలుసుకొనవలస్త ఉగట్లగది( త్తలుసుకొనలేని వా్ వియవ గసులు కా్ అని భ్యవము) 

(ఉతస ర గము అనగా సామానై నియ్మము అపవాదము అనగా త్పపత్వై కనియ్మము. 

ఉయహరణమునకు కఫజరోభములకు స్తవ దము కలుగును. ఇది ఉతస ర గము(general rule) కాని 

కఫజతిమిరరోభమునకు స్తవ దము కలుభదు. ఇది అపవాదము.(exception/ special) 

 

“గోవ్య న్యలుగు కాళీ ది” అనీ  వాకై ము వలన గోవ్య న్యలుగు కాళ్ళీ  కలది అని మాత్పతమే త్తలుసిుగది. 

గోవ్యను ధై్య నము చేయుము అనీ పుర డు గోవ్య స్వ రూపము త్తలియ్దు. న్యలుగు కాళీ  జగతువ్యను 

గోవ్యను ధై్య నము చేయుము అనీ పుర డు వాకై భేదము ఉనీ దని వైయాకరణ్యలు చెబుతా్. అనగా 

ధై్య నము చేయ్వలస్తనది న్యలుగు కాళీ  జగతువా, గోవ్యయా అనీ  విష్య్ములో స్గదిభ ధత 

కలుగుతుగది. ఇటి ్విష్యాలు పూరవ మ్భమాగస్ చెబుతుగది. ఇది సాధ్యరణన్యై య్ము.  
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ఉతరిమ్భమాగస్లో “కొనీి  వాకాై లు త్పరహమ  స్వ రూపమును నిరణయిస్త ి అనగా “అతడు స్మస్ ి

కలై్ప ణగుణాక్డు అని, స్రవ జభత్పదతనకుడని చెబ్త్వ, “త్పరహమ వియపీో తి పరమ్” అనగా ఆయ్నను 

పగదుటకు ఆయ్నను ఉాస్తగచాలి అని కొనిీ  వాకాై లు చెబుతాయి. అట్లల ఉాస్తగచ్యట ఎటలనిన 

“ఆతామ నమేవ లోకముారత” అని ఆయ్న్య త్పాపకము, త్పాపై ము అని త్తలుసుకొని ఉాస్తగచాలి 

అనీ మర్వ కొనిీ  త్పశుతి వాకాై లు చెబుతాయి. ఈ విధముగా త్పశుతి వాకై ములనిీ యూ త్పపమాణములే, 

కనుక వాటిని స్త్పకమముగా స్మనవ య్ము చేస్తకొని త్పరహమ త్పపతిాదనము త్తలిస్తకొనరడుతుగది 

అని ఉతరిమ్భమాగస్లో చెపర రడుతుగది. దీనిన్య అపవాదము అని అగటా్.  

 

ఈ విధముగా పూరోవ తరి, మ్భమాగస్లలో పున్కి ిలేదని త్తలుసిోగది. 

 

SLOKAM-15: వృతిిత్గరథ  తు జైమ్బనుై పరచిరరయా షోడశాధై్య యైు పాతిా 

15. వృతిిత్గరథ తు జైమ్బనుై పరచిరరయా షోడశాధ్యై యుై పాతిా 

స్జక ర షిః కాశకృరా న త్పభవ ఇతి రరివ రతాన కర్థకిిిః। 

అత్ర త్ూమిః స్దుకి్త న వయమ్బహ ముధ్య బాధితుమ్ కిఞ్చచ దరిాిః 

నిరావ హసిూపచారాత్ కవ చిదపి ఘటతే హ్యై కతారర రై యోగిః।। 
 

వృతితి్పభనే్య తు- బోధ్యయ్నమహర్వన త్పవాస్తన త్పరహమ కాగడ వృతి ిత్పభగథములో  

షోడశాధ్యై యీ- పదహా్ అధ్యై య్ముల త్పభగథము 

జైమిని ఉపరచితతయా- జైమిని మహర్వన చేత రచిగచరడినది(అని చెపర రడినది)  

స్జక ర నిః- స్గకర నకాగడ అనునది 

కాశకృతస ీ త్పపరవిః- కాశకృతస ీ ఋషి చే చేయ్రడినది  

ఇతి- అని 

తతివ రతాీ కరోకిిిః- తతివ రతాీ కరము అను త్పభగథములో ఉనీ  వాకై ము 

కథమ్- ఎట్లల కుదు్తుగది(అగశ) 

అత్పత త్పూమిః- ఈ ఆక్షేపణ విష్య్ములో (స్మాధ్యనము) చెపుర చ్యనీ్య ము 

ఇహ- ఈ స్గకర నకాగడ విష్య్ములో 

వయ్మ్- ఇ్వ్యర్వయ్గదు విశావ స్ము భల మేము 

స్దుకి- ఇ్వ్యర్వ వచనములలోను 

కిఞ్చచ త్- ఒకర్వ వచన్యనిీ  కూడా 

ముధ్య- త్పపమాణము కాదని 

బాధితుమ్- ఆ రగటిలోను ఒక యనిని బాధిగచ్యట(అరై గతరము చెపుర ట) 

న అరాహ ిః- తగినవారము కాము 

నిరావ హసిు- ఇ్వ్యర్వ వచనములకూ త్పపమాణమును శ్రసేాపిగచ్యవిధముగా 

కవ చిత్- ఒక చోట  

ఉపచారాత్- లక్షణావృతి ిచేత(గౌణారకేతవ ము పగదుటచే) 

ఏకతాతర రై యోభిః ఇతి వాటత్వ- విరోధము లేకుగడా ఇ్వ్యర్వ భ్యవము ఒకక శ అని చెపర భలము 

కయ! 

 

బోధ్యయ్నమహర్వన త్పరహమ సూత్పతములకు వృతితి్పభగథము(వాై ఖై్య నము) త్పవాస్త్. యనిలో 

“స్గహితమేతత్ శారీరకమ్ జైమినై్య న షోడశలక్షణేన్యతిశాక్త్సె్కితవ చితిిేః” అని జైమిని చేత పదహా్ 

అధ్యై యాలు రచిగపరడినట్లల త్తలియ్(జ్గస్త్.  
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రటప్రాశ్లు రచిగచిన “తతివ రతాీ కరత్పభగథము” లో “షోడశాధ్యై యాతమ క్త శాక్త్స్త ి

యవ దశాధ్యై యేరై  ఉపర్వ చతావ రిః అధ్యై యాిః స్జక ర నస్గజాాిః సోఽయ్మ్ స్జక రష్టఖై్ ిః త్పపరనధిః 

కాశకృతాస ీ ఖై్ మహర్వనత్పపణీతిః” అనుట యవ రా మొదటి 12 అధై్య యాలు జైమిని వా్, త్వాత 4 

అధ్యై యాలు కాశకృతుస ీ లవా్ రచిగచే్ అని చెపేర ్.  

 

అగదువలన ఒక్త “స్గకర నకాగడము(దేవతాకాగడము) ఇ్వ్యర్వ చే రచిగపరడుట ఎల్ప 

కుదు్తుగది అని త్పపశీ .  

 

యనికి స్మాధ్యనముగా దేశికులు “ఇది్  పెదలిు చెపిర న వచన్యలలో ఏ ఒకక  యనిని 

నిరాకర్వగచ్యటకు మనము స్మ్ేలము కాము. కాని, ఆ రగటిని స్మనవ య్పరచి, వార్వలో ఒకర్వకి 

త్పపణీతృతవ మును(రచిగచ్యటను)ఇగకొకర్వకి త్పపవకృితవ మును(త్పపవచిగచ్యటను) చెపర వచ్యచ ను. ఆ 

విధముగా ఆ ఇ్వ్యర్వ అభిత్పాయ్ములను వై తిరేకత లేకన్య వివర్వగచ్యకొనవచ్యచ ను”అని ఈ 

శ్ర లకములో అనుత్పభహిసిునీ్య ్. 

 

SLOKAM-16: సౌత్తీస్ంఖై్య  ుభాీరధికృతిగణనా చిని యీ త్బహి కాణేే 

16. సౌత్తీస్ంఖై్య  ుభాీరధికృతిగణనా చిని యీ త్బహి కాణేే 

తాదర్థథై ఽననరితేవ ఽపై ధికరణభిద నాలర సార్మిః త్పకలార ై । 

అక్షోరిా ై శాఽహికాష్ట్ఠ దివ రదమునివసూరి ై త్దిరతిావ తిశకవ  

రై క్షిః అక్షిః త్పయాజైర్థహ భవతి రస్యిః పాదనీతిత్పబనధిః।। 
 

త్పరహమ కాణేడ సౌత్పీ- త్పరహమ కాగడ లో సూత్పతస్గరగధమునీ   

స్గఖై్య - లెకక  

శుభ్యీిః- ఆీరవ చనము అవ్యతుగది. (545 అవ్యతుగది) 

అధికృతి భణన్య- అధికరణముల లెకక  చినమ యి (156) అవ్యతుగది 

తాదరేేై - వెనుకటి అధికరణారమేలయ్గదు ఉపయుకమిైనది 

అనగతరత్వవ ఽపి- త్వాతది అయిన్య 

అలర సారిః- వే్ అధికరణముగా చేయుటకు కారణము, త్పపయోజనము తకుక వైనపుర డు, వాటి 

వలన 

అధకరణభియ- వెనుకటి అధికరణము కగటె త్వాతి సూత్పతము వేఱు అధికరణము అని 

న త్పపకల్పర ై - కలిర గచరాదు 

 

అక్ష, ఊర్వమ , ఆశా, అహి, కాష్టఠ , దివ రద, ముని, వసు, ఊర్వమ , అత్పది, తతివ , అతిశకవ రీ, అక్షైిః, అక్షైిః, 

త్పపయాజైిః రవతి- అక్ష(ఇగత్పదియాలు) 11, ఊర్వమ (కామ, త్పక్త్ధ, లోర, మోహ, మద, మాతస రైా లు) 6, 

ఆశా(దికుక లు) 10, అహి(స్రర ములు - తక్షక, గుళక, అనగత, వాసుకి, కరోక టక, పదమ ిః, మహాపదమ ిః, 

శగఖ్ిః) 8, కాష్టఠ (దికుక లు) 10, దివ రద(దిభ గజములు- ఐరావతము, పుగడరీకము, వామనము, 

కుముదము, అగజనము, పుష్ర దగతము, సారవ భౌమము, సుత్పపీకము )8, ముని(ఋష్యలు-మరీచి, 

అగగిరసుడు, అత్పతి, పులసైిు డు, పులహడు, త్పకతువ్య, వశిష్్యడు) 7, వసు(వసువ్యలు- ధర, ధృవ, 

సోమ, అహ, అనిల, అనల, త్పపతుై ష్, త్పపభ్యస్)8, ఊర్వమ  6, అత్పది(పరవ తాలు) 8, తతివ (తతివ ములు)26, 

అతిశకవ రీ(ాయనికి 15 అక్షరాలు ఉగడు ఛగదసుస ), అక్షైిః 11, త్పపయాజైిః (స్మిత్, తనూనాత్, 
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ఇట్, ఖ్ర్వహ, సావ హాకారము) 5, రసాిః (మధ్యర, ఆమల, లవణ, కట్ల, కష్టయ్, తిక ి )6, ాదనీతి త్పపరగధిః: 

16 ాదములలోనునీ   (శారీరకశాక్త్స్మిులో) అధికరణముల స్గఖై్  

రవతి- అయి ఉనీ ది 

 

ఈ శ్ర లకములో శారీరకశాక్త్స్మిులో సూత్పతముల స్గఖై్  రామానుజ భ్యషై్ ము త్పపకారము 

సూచిగచ్యచ్యన్యీ ్. స్గస్క ృతమున స్గఖై్  చెపుర టకు క, ట, ప, యాది అని శాక్త్స్కిా్లు 

చెపేర ్. అగశ “క” నుగడి “ఞ” వరకూ అక్షరాలు ఒక వరగము గాను, (దీనిని కాదినవ అగటా్), ట” 

నుగడి “న” వరకూ ఉనీ  తొమమ ది అక్షరాలు ఒక వరగము (దీనిని టాదినవ అగటా్), గాను, “ప” 

నుగడి “మ” వరకూ ఒక వరగము గాను(దీనిని ాది పగచ అని అగటా్), “య్” నుగడి “హ” వరకూ 

ఉనీ  అక్షరాలను ఒక వరగము గాను (దీనిని యాదై ష్్టఅని అగటా్) వరీగకర్వసిా్.  

ఇగదులో స్గఖై్  చెపుర నపుర డు 1. ఎడమ త్పపకక నుగడి కుడి త్పపకక కు లెకక పెట్ాలి.                                 

2. స్గయుకిాక్షరాలుగశ చివర్వ అక్షరానిీ  లెకక లోనికి ీసుకొనవలెను.  

3. అచ్యచ లను చే్చ కొనకూడదు.  

 

ఇగక ఇకక డ దేశికులు సూత్పతముల స్గఖై్  “శుభ్యీిః” అనీ పుర డు 

ీిః-    5 

భ్య-   4 

శు-    5 

కనుక సూత్పతముల స్గఖై్  545 

 

అధికరణములను “చినమ యీ” అని సూచిగచే్. అనగా 

 

యీ-     1 

నమ -       5 

చి-        6 

 

కనుక అధికరణముల స్గఖై్  156. 

 

ఇగక త్వాతి సూత్పతము వెనుకటి అధికరణానికి అగభముగా త్వాత ఉనీ పర టిీ, అధికరణము 

వేరవడానికి కారణమైన త్పపధ్యనత్పపయోజనము అలర మై ఉగశ వే్ అధికరణముగా విడదీయ్రాదు 

అని శాక్త్స్నిిర ణయ్ము. ఉయహరణమునకు “అక్త్తధిికరణము” నుగడి వే్గా “గుహాధికరణము” 

శాగకరమతసేులు మునీ గువా్ విడదీయ్డము అశాక్త్రయి్మని రామానుజ స్తయధ గతము. (ఈ 

కారణముగా ఈ స్గఖై్ లు అద్వవ త, ద్వవ త, విశిష్్టద్వవ తాలలో భినీ ముగా ఉగటాయి).  

ఇగక న్యలుగ అధ్యై యాలలో, న్యలుగ ాయలలో ఉనీ  , అగశ 16 ాయలలో ఉనీ  అధికరణాల 

స్గఖై్ ను వ్స్గా సూచిసిునీ్య ్ దేశికులు. 

 

ఇగత్పదియ్ములు -   11 

ఊ్మ లు. - 6 

దికుక లు  - 10 

స్రర ములు. - 8 

దికుక లు. - 10 

దిభ గజములు. - 8 

స్పి్ నలు. - 7 

వసువ్యలు. - 8 
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ఊ్మ లు. - 6 

పరవ తములు. - 8 

తతివ ములు. - 26 

అతిశకవ రీ. - 15 

ఇగత్పదియ్ములు. - 11 

ఇగత్పదియ్ములు. - 11 

త్పపయాజములు. - 5 

రస్ములు. - 6 

మొతమిు  - 156 

మొతమిు ాదములు.- 16 

SLOKAM-17: శాన్త్స్ంితేవ రరా మనివ రై విహతికరణత్పాపిచిినిాత్పధ్యనైిః 

17. శాన్త్స్ంితేవ రరా మనివ రై విహతికరణత్పాపిచిినిాత్పధ్యనైిః 

అధ్యై యైిః షోడశాన్త్జి్జదివ కయుగభిదరమ్ ష్టక భేదదినీతాై । 

రత్తాదై మవ కిసి్తదధమ్ విష్యమపిపరమ్ రత్రర తిదవ నిదవ యుగి మ్ 

స్వ త్పాపేసాిా ధనమ్ చ స్వ యమ్బతిహి పరంత్బహి  

రత్తాపిచినిై మ్।। 
 

ఏతత్ శాక్త్స్గి - ఈ శారీరకశాక్త్స్మిు 

స్మనివ తి అవిహతి కరణత్పాపిచిిని్యత్పపధ్యనిః- స్మనవ య్ము, అవిరోధము, సాధనము, ఫలము 

అన్తడు విచారముల త్పాముఖై్ త భల 

అధ్యై యైిః- న్యలుగు అధై్య య్ములవలననూ 

షోడశాక్త్జిగ- 16 ాదములు కలదిగాను 

దివ కయుభభిదురమ్- రగడు, రగడు అధ్యై య్ముల రూపములో రగడు దివ కముల వలన 

అవాగతరభేదమును కలిగియునీ ది 

ష్టక భేయదినీతై - ష్టక భేదనై్య య్ము చేత 

తత్పత- ఆ రగడు దివ కములలోను 

ఆదై మ్- మొదటి దివ కము 

స్తదధమ్ విష్య్మ్ వకి-ి స్తదధవిష్య్మైన త్పరహమ మును ముఖై్ ముగా చెపుర చ్యనీ ది 

పరమపి- త్వాతది, రగడవదీ అయిన దివ కము కూడ 

తత్పతర తిదవ నియిుభమ మ్- ఆ స్తదధవిష్యాలకు త్పపతిదవ గదము అయిన సాధై విష్యాలను అనగా 

ఉాస్నము, ఫలరూపమైన త్పరహమ త్పాపి ిస్వ రూపమును  

వకి-ి చెపుర చ్యనీ ది 

తత్పతాపి- ఉతరిదివ కము లో కూడ 

స్వ త్పాపేసిాస ధనమ్ చ- తనను రభవానుడు పగదడానికి ఉాయ్మును 

స్వ య్మితి- తాన్య అని చెపర రడినది 

పరగత్పరహమ - పూరవ దివ కములో పరత్పరహమ ము త్పపతిాదిగపరడుచ్యనీ ది 

త్పరహమ చినిై మ్ హి- అదే త్పరహమ విచారము చేయ్వలెను కయ 

 

వెనుకటి శ్ర లకములో ాదములు, అధికరణములు, సూత్పతాలు అను వాటి విభ్యభమును త్తలియ్(జ్గస్త 

ఈ శ్ర లకములో ఈ శాక్త్స్మిు రగడు దివ కములుగా నునీ దని దివ కవిభ్యగానిీ  కూడా 

త్తలియ్(జ్గసిునీ్య ్.  
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స్మనివ తి(స్మనవ యాధై్య య్ము), అవిహతి(అవిరోధ్యధై్య ము), కరణమ్(సాధన్యధ్యై య్ము), 

త్పాపి(ిఫల్పధ్యై య్ము) అని ఈ శారీరక శాక్త్స్మిు 4 అధ్యై యాలు. దీనిలో స్మనవ య్, 

అవిరోధ్యధ్యై యాలను స్తదధదివ కము అని, త్వాత రగడు అధై్య యాలను సాధై దివ కము అనీ 

అగటా్.  

 

ఉపనిష్యవ కైా లనీీ  జభతాక రణమైన త్పరహామ నిీ  త్తలిపేవాకాై లుగా స్మనవ య్పరచి త్తలుర నది 

స్మనవ యాధ్యై య్ము.  

అవిరోధ్యధ్యై య్ములో ఇతరమతసేులు చెపేర  ఆక్షేపణలను నిరస్తగచి, తమ మతములో 

విరోధములు లేవని శ్రసేాపిగచి, ాగచరాత్పతాధికరణములో ాగచరాత్పతాభమానికి త్పామాణై మును 

నియ్మిగచే్.  

 

మూడవద్వన సాధన్యధ్యై య్ములో మోక్ష్యనికి ఉాయ్మైన రకియిోగానీి , యని భేయలను, న్యలగవ 

ఫల్పధ్యై య్ములో పరత్పరహమ త్పాపి ిస్వ రూానిీ  త్పపతిాదిగచే్. 

 

పూరవ మ్భమాగసాశాక్త్స్మిు రగడు ష్టక ములు కలది. మొదటి ష్టాక నికి ఉపదేశష్టక ము అని, 

రగడవ ష్టాక నికి అతిదేశష్టక ము అని అగటా్. అశల త్పరహమ కాగడ రగడు దివ కములుగా 

చెపర రడినది.  

 

అయిత్వ రగడవ దివ కములో త్పరహమ ను గుర్వగచి త్తలియ్(జ్గయ్క సాధనము, ఫలము 

త్పపసిుతిగచరడుతునీ్య యి కయ, దీనిని త్పరహమ కాగడ అనుట స్మరనేీయ్మేన్య! అను త్పపశీ కు 

ఉాస్నము, మోక్షము(ఫలము) అధై్య యాలలో కూడా పరోక్షముగా త్పరహమ విచారమే కొనసాగుతుగది. 

త్పరహమ ను పగదుటకు సాధనము, తతు లములే కయ ఇగదు విచార్వగపరడునవి. అగదువలన ఈ 

శారీరకశాక్త్స్మిు మొతమిు రక హమ విచారమనుటలో ఆక్షేపణము లేదు 

SLOKAM-18: తత్పతాదైే తై నగిూఢావిశదవిశదసుస్ర ష్చ జీవాదివాచిః 

18. రత్తాదైే రై క్లనగిూఢావిశదవిశదస్స్ర ష్చ వావాదివాచిః 

పశాచ త్ స్ి ృతైా దికిః అక్షతిిః అహిరహతిిః కారై తాత్భేన్త్నిదయాదేిః। 

దోష్ట్దోషౌ రృతీయే భవభృదిరరయోిః భకిరిజ్ఞగ ని చాథో 

పాసార్థహత్పభావ్యత్రక మస్రణిఫలాని అనిమిే చినితిాని।। 
 

తత్పత- ఆ శారీరకశాక్త్స్మిులో 

ఆదేై - మొదటి అధ్యై య్ములో 

అతై నగిూఢ అవిశద విశద సుస్ర ష్ ్ జీవాది వాచిః- న్యలుగు ాదములలో త్పకమముగా మికిక లి 

అస్ర ష్మ్ుగా చేతన్యచేతనముల ధరమ ములను త్పపతిాదిగచ్య త్పశుతి వాకై ములు మొదటి 

ాదమునగదును, అస్ర ష్మ్ుగా చేతన్యచేతన ధరమ ములను త్పపతిాదిగచ్య త్పశుతివాకై ముల 

ధరమ ములు రగడవ ాదమునగదును, స్ర ష్జ్ీవలిగభకములైన వాకై ములు మూడవ 

ాదమునగదును, స్ర ష్త్రముగా చేతన్యచేతనధరమ ములను త్పపతిాదిగచ్య త్పశుతివాకై ములు 

న్యలగవాదమునగదును చినితిాని- విచార్వగచరడినవి 

 

పశాచ త్- త్వాత రగడవ  అధ్యై య్మైన  అవిరోధ్యధ్యై య్ములో 

స్మ ృతైా దిక్ిః- సాగఖై్య ది స్మ ృతులను, పురాణాదులను వాటియ్గదు ఉనీ ట్లల 

అక్షతిిః- చెపర రడిన విరోధ్యలను పర్వహర్వగచ్యట మొదటి ాదము నగదును 
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అహితహతిిః- అహితులైన జైన, బౌయధ ది పక్షముల నిరాకరణ రగడవ అధ్యై య్మునగదును 

అత్పర ఇగత్పదియాదేిః కారై తా- ఆకాశ, ఇగత్పదియాదులు త్పరహమ మునకు కారై మవ్యతునీ వను 

విష్య్ము మూడు, న్యలుగ ాదములలో (విచార్వగచరడినది). 

తృీయే- మూడవ అధ్యై య్మునగదు 

రవరృదితరయోిః దేష్టన్ష్ట-రదధచేతనుని న్ష్పూరణత,  

పరత్పరహమ  యొకక  న్ష్రాహితై ము మొదటి ాదములోను, 

రకిిిః- ముకికిి సాధనమైన ఉాస్నము మూడవ ాదమునగదును 

అగగాని చ- ఉాస్నకు అగభములైన వరాణ త్పశమ ధరమ ములు న్యలగవ ాదమునగదును 

విచార్వగచరడినవి 

 

అథ అనిమిే- న్యలగవ అధ్యై య్ము నగదు 

ఉాసారోహత్పపభ్యవ ఉత్పతక మ స్రణి ఫల్పని- ఉాస్న్యనుష్టఠనము, తత్పతర భ్యవమున పూరోవ తరి 

కరమ ఫలాపముల స్గరగధము లేక పోవ్యటయు, శరీరము నుగడి జీవ్యని ఉత్పతాక గతియును, 

అర్వచ రాది భతియును, పర్వపూరణత్పరహామ నురవరూపమైన ఫలమును త్పకమముగా న్యలుగ 

ాదములగదును  

చినితిాని- విచార్వగచరడినవి 

 

ఈ శ్ర లకములో శారీరకశాక్త్స్మిులోని పదహా్ ాయల అరవేిభ్యగానీి  సావ మి దేశికులు 

కటాక్షిసిునీ్య ్.  

 

మొదటి అధ్యై య్ము మొదటి ాదములో అస్ర ష్త్ర జీవ, త్పపధ్యనలిగగాలునీ  వాకై ములునీ వి. 

లిగభము అనగా చిహీ ము అని అరమేు. రగడవ ాదములో అస్ర ష్జ్ీవాదిలిగభములునీ  

వాకై ములు కలవ్య. మూడవ ాదములో జీవ్యడు, త్పపధ్యనము త్తలుసుకొనుటకు తగిన చిహాీ లు 

స్ర ష్మ్ుగా ఉనీ వాకై ములును, న్యలగవ ాదములో స్ర ష్త్రములైన వాకై ములు ఉనీ వి. ఇవనీీ  

త్పరహమ కు స్ర్వపోయి, తత్పతర తిాదనకు తగినట్లలగా ఉగటాయి అనునది స్మనవ యాధ్యై య్మను 

మొదటి అధై్య య్పు సారము 

 

రగడవ అధ్యై య్ములో ఉనీ  న్యలుగు ాయలలో, మొదటిాదము స్మ ృతి ాదము. అగదు 

కపిలుడు రచిగచిన కపిలస్మ ృతి, హిరణై భ్ా డు రచిగచిన యోభస్మ ృతి, త్పపమాణములు కాలేవ్య 

అని చెపర రడినది. రగడవ ాదము తరక ాదము. అగదులో యుకిుల చేత సాగఖై్ ము, 

వైశేషికము, బౌదధము, జైనము, ాశుపతము అను మతములను నిరస్తగచరడి, 

శ్ర రా గచరాత్పతాభమము త్పపమాణము అని శ్రసేాపిగచరడినది 

రగడవ అధ్యై య్ము మూడు, న్యలుగ ాయలలో త్పరహమ ము వలనన్య స్మస్మిూ స్ృషిగ్పరడుట 

వలన అవి కారై ములయినపుడు, వాటి స్వ రూపములు మా్ చ్యనీ వా, లేక స్వ భ్యవముల్ప? అను 

విష్య్ము వివర్వగపరడినది. దీనికి వియ్తార దమని పే్. ఈ అధ్యై య్పు న్యలగవ ాదములో 

ఇగత్పదియ్ముల ఉతర తి ివిచార్వగచరడినది. 

 

మూడవ అధ్యై య్ము మొదటి ాదములో జాత్పభయవస్,ే సుష్యపిై వస్,ే స్వ ాీ వస్,ే మూరావ వస్ ేఅను 

శ్రస్తతేులలో కలిగే న్ష్ములను చూపి, వైరాభై మును జీవ్యనికి కలిగగచ్యట చేత దీనికి వైరాభై ాదమని 

పే్.  

మూడవ అధ్యై య్ము రగడవ ాదము ఉరయ్లిగభాదము అనరడుతుగది. రభవానుని 

కలై్ప ణగుణాకరతవ ము, హేయ్గుణత్పపతై నీకతవ ము అనునవి ఆయ్న ఉరయ్ చిహీ ములు లేయ 

లక్షణములు. వీటిని వివర్వగచేది ఈ ాదము. మూడవ అధ్యై య్ము మూడవ ాయనికి 

గుణోపస్గహారాదము అని పే్. రకి ియోభములో ఉాస్తగచవలస్తన గుణములు చెపర రడినవి. 
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ఇచట ఒక్త త్పరహమ  విదై  ఎనీ్న  చోటల చెపర రడినటలయిత్వ ఆయా త్పరహమ  విదై లు ఒకశన్య, లేక 

వేరయినవా అను వియై భేద, అభేద చిగతన చేయ్రడినది. న్యలగవ ాదములో రకి ియోగాగభములు 

విచార్వగచరడినవి కనుక యనికి అగభాదమని పే్. 

 

న్యలగవ అధ్యై య్ములో మొదటి ాయనికి ఆవృతి ి ాదమని పే్. అగశ త్పరహమ ను 

త్తలుసుక్త్వడము మళీీ , మళీీ  చెయైా లి. దీనిక్త ఉాస్నము అని పే్. అదే మోక్ష్యనికి కారణము 

అని చెపర రడినది. రగడవ ాదమైన ఉత్పతాక గతి ాదములో ఈ శరీరములో ఉనీ  జీవ్యడు శరీరానీి  

వదలి త్పపయాణిగచే త్పకమము చెపర రడినది. మూడవ ాదమైన భతి ాదములో వైకుగఠము 

చే్టకు తగిన అర్వచ రాది మారగము, న్యలగవాదమైన ఫలాదములో శ్ర రవైకుగఠములో ముకిాతమ కు 

కలిగే పర్వపూరణత్పరహామ నురవమూ, తాను లక్ష్మమ విశిష్్యడైన పరత్పరహమ కు చేస్త క్గకరై ము చెపర రడినవి.  

 

ఈ విధముగా శారీరక శాక్త్స్మిున పదహా్ ాదముల విష్య్ము ఈ శ్ర లకమున వివర్వగపరడినది. 

SLOKAM-19: త్స్షే్ట్ దేహీ స్వ నిషోఠ  నిరవధిమహిమాఽపాస్ ిబాధిః త్శితాపిిః 

19. త్స్షే్ట్ దేహీ స్వ నిషోఠ  నిరవధిమహిమాఽపాస్ ిబాధిః త్శితాపిిః 

ఖ్యతిా దేర్థన్త్నిదయాదేర్చిర జననకృత్ స్ంస్క ృతౌ రన్త్నవిాహీ। 

నిర్థదష్తావ దిరమై్య  బహుభజనపదమ్ సావ ర ికరి త్పసాదై ిః 

పాపచిి ద్ త్బహి నాడీగతి కృదతివహన్ సామై దశాచ త్ర వేదై ిః।। 
 

అత్పత- ఈ పదహా్ ాదములునీ  శారీరకశాక్త్స్మిున(త్పరహమ ము) 

త్పస్ష్్ట- లోకములను స్ృషిగ్చినవాడుగా 

దేహీ- స్మస్మిును తనకు శరీరముగా కలిగనవాడుగా(వేదై ిః- త్తలియ్దగినవాడు) 

(ఇది రగడవ ాదమునకు అరమేు) 

స్వ నిష్ి్ః- ఆ రభవానుడు తనన్య ఆత్పశయ్ముగా కలవాడు 

(ఇది మూడవ ాదమునకు అరమేు) 

నిరవధిమహిమా- (అతడు) నిరవధికమైన మహతిు భలవాడు 

(ఇది న్యలగవాదమునకు అరమేు) 

అాస్విాధిః- అతడు సాగఖై్య ది స్మ ృతులవలన బాధిగపరడని వాడు 

త్పశితాపిిః- ఆయ్నను ఆత్పశయిగచిన వాళీ కు ఆపిుడు 

ఖ్యతామ దేిః- ఆకాశము, ఆతమ  మొదలైన వాటి ననిీ టినీ 

ఇగత్పదియాదేిః- ఇగత్పదియాలు మొదలైనవనీీ  

ఉచితజననకృత్(వేదై ిః) - వాటి వాటికి తగినవిధముగా స్ృషిగ్చ్యవాడుగా త్తలియ్రడు వాడు 

స్గస్ృతౌ- స్గసారములో  

తక్త్నీవిాహీ- తగత్పతము జాత్పభత్, సుష్యపి,ి స్వ పీ , మూరవ , మరణాలను నిరవ హిగచ్యవానిగా 

వేదై ిః- త్తలియ్రడువాడు 

నిరోిషితావ దిరమై ిః- హేయ్గుణరహితుడైన రమై మైనవాడుగా 

వేదై ిః- త్తలియ్రడువాడు 

రహరజనపదమ్- అన్యకములైన ఉాస్నములకు శ్రసేానమైనవాడుగా త్తలియ్రడు వాడు 

సావ ర హకరమ త్పపసాదై ిః- జీవ్యలు తమ తమ ఆత్పశమోచిత కరమ లను అనుషిగ్చ్యట చేత స్గతోషిగచ్య 

వాడును 

ాపచివ త్- ాపములను తొలగిగచ్యన్యడు 

త్పరహీ న్యడీభతికృత్- త్పరహమ న్యడి యవ రా మోక్షమును త్పపసాదిగచ్యవాడు 
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అతివహన్- పిలిచి నడిపిగచేవాడును 

సామై తిః- తనతో స్మానమైన యోభమును త్పపసాదిగచ్యవానిగా  

వేదై ిః- త్తలియ్రడు వాడుగా 

వేదై ిః- త్తలియ్రడు వాడు 

(ఈ విధముగా 16 ాదములకు 16 వేఱ్వవ ఱు అరమేులను చూపి అనుత్పభహిగచే్ ఈ శ్ర లకములో 

దేశికులు. 

 

ఈ శారీరకశాక్త్స్మిు “త్పరహమ కాగడ” అనుటకు తగినట్లల త్పరహమ మున్య చెబుతునీ య, అనీ  త్పపశీ కు 

స్మాధ్యనము చెబుతునీ్య ్ ఈ శ్ర లకములో. 16 ాదముల య్గదును త్పరహమ యే త్తలియ్రడుట 

వలన దీనిని “త్పరహమ కాగడ” అనియూ, మొదటిద్వన  “అథాతో త్పరహమ జిజాాసా” అను సూత్పతమును 

అనవ రేాఖై్ మే అనియూ దీని భ్యవము 

 

“జన్యమ దై ధికరణములో “య్తో వా ఇమాని భూతాని జాయ్గత్వ” అను వాకై ము వలననూ, 

ఈక్షతై ధికరణములో “రహసైా మ్” “ఇదమ్ స్రవ మ్ అస్ృజత” అను వాకై ముల వలననూ 

త్పరహమ ము జభతాక రణతవ ము మొదటి అధ్యై య్ము మొదటి ాదమున చెపర రడినది.  

రగడవాదములో అగతరైా మై ధికరణములో  

“దేహీ” అని స్మస్పియరేాలు ఆయ్నకు దేహము గా చెపర రడినది 

 

మూడవ ాదము భూమాధికరణములో త్పరహమ  అనన్యై ధ్య్డని చెపర రడినది.  

 

న్యలగవాదము ఆనుమానికాధికరణములో “పు్ష్టత్ నపరమ్ కిఞ్చచ త్ సా కాష్టఠ  సా పరాభతిిః” 

అనుట వలన ఆ త్పరహమ  మహిమ చెపర రడినది. అదేవిధముగా, త్పపకృతై ధికరణమున ఆ త్పరహమ మే 

ఈ స్మస్మిునకూ నిమిత,ి ఉాయనకారణములని చెపర రడినది.  

రగడవ అధ్యై య్ము మొదటి ాదములో మిగిలిన మతములు నిరస్తగచరడుట వలన 

“అాస్బిాధ్య”డైన్యడు.  

 

రగడవ అధ్యై య్ము రగడవ ాదములో  పగచకాల్పనుష్టఠనకరమ లను అనుషిఠగచ్యవారలకు 

సుహృత్ అని చెపర రడుట వలన “త్పశితాపిు” డని చెపర రడిన్యడు.  

 

రగడవ అధ్యై య్ము మూడవ ాదములో త్పరహమ మే ఆతమ యొకక  ధరమ భూతజాానము యొకక  

స్గక్త్చ, వికాసాలను కలిగగచేదిగా త్తలుసిోగది.  

 

రగడవ అధ్యై య్ము, న్యలగవ ాదములో ఇగత్పదియ్ము, త్పాణము మునీ గువాని ఉతర తి ి

చెపర రడినది. దీనిలో త్పరహమ మే ఈ స్గసారానిీ  నడిపిగచే వాడని త్తలుసిోగది. 

 

ఇదే విధముగా, ఆ త్పరహమ  న్ష్రహితుడై, స్కల కల్పై ణగుణాలు కలవాడనీ, వేదవేదుై డనీ, 

ఆత్పశమధరామ లను అనుషిఠగచ్య వార్వచే ఉాస్నము చేయ్రడుననియూ,ాపములను 

పోగొట్్లననియూ, అతనిచే నియ్మిగపరడిన అర్వచ సుస  మొదలైన దేవతలచే జీవ్యడు వహిగపరడి 

పరమపదమును చేర్వ ఆయ్నతో పరమ సామై మును పగదుననీ —ఈ విధముగా అనిీ  ాదముల 

య్గదును త్పరహమ కాగడ య్గదు త్పరహమ  విచారము చేయ్రడినది 

SLOKAM-20: విధుై కైిా ధీరై  వేదన్ విధిబలవిరతౌ అనై జ్ఞదేవరాగాత్ 

20. విధుై కైిా ధీరై  వేదన్ విధిబలవిరతౌ అనై జ్ఞదేవరాగాత్ 
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కృరా న మ్ మ్భమాంస్మానాిః త్కమశఇతి పరత్బహి చివిామ్ రరని।ి 

త్పాపే ితురై్థ  యుగేఽసి్త న్ పర్థమ్బరబలధీత్పాణరదివ ఘన  దృషైే్ట్  

కాలక్షేపాక్షమతావ త్ కతిచనకృతినిః ీత్ఘమరి రమరి।। 
 

అస్తమ న్ (లోక్త)- ఈ లోకములో (కొగతమగది) 

విధి ఉకిాై - నియోభరూపమైన నియ్మనస్గరగధము కల వాకై ము చేత నియ్మిగచ్యవా్గా  

వేయన్- న్యలుగ వేదములను 

అధీతై - (ఆచా్ై ల వద)ి న్య్చ కొని 

విధిరలవిరతౌ- అక్షరరాశిని త్పభహిగచినగదున నియ్మనము పూర్వ ిఅయినను 

అనై జాత్ రాగాత్ ఏవ- ఆాతత్పపీతి చేత నిరణయ్ము కలుభవలెనను క్త్ర్వక చేత 

కృతస ీ మ్- పూర్వగిా(మూడు కాగడలను) 

మ్భమాగస్మాన్యిః- విచార్వగచ్యటకు త్పారగభిగచి 

త్పకమశిః- అధై య్నము చేస్తన త్పకమము త్పపకారము 

పరత్పరహమ చిని్యమ్ తరగతి- వేయగతశాక్త్సిానీి  అరై స్తసిునీ్య ్ 

అస్తమ న్ తురై యుగే- ఈ న్యలగవద్వన కలియుభము 

త్పాపే ిస్తి- త్పపవృతమిు అయినపుర డు  

కతిచనకృతినిః- కొగత మగది పుణై ము చేస్తనవా్ 

పర్వమితరలధీత్పాణతదివ వీా దృషై్్ట - పర్వమితి భల రలము, శ్రజాానము, శకి,ి త్పాణములు వాటి 

వివీా ము మొదలైన వాటిని పర్వీలిగచి 

కాలక్షేాక్షమతావ త్- దీరకాాలము ఆలస్ై మును రర్వగచలేక  

ీత్పవామ్- తొగదరగా(కరమ కాగడను విచార్వగచకన్య) 

అన్య-ి ముఖై్ మైన వేయగతవిచారరూపమైన మ్భమాగస్ యొకక  అగతిమభ్యభమున 

రమన్య-ి అభినివేశానిీ  కలవా్ అవ్యతున్యీ ్ 

 

కొగతమగది “మ్భ్ కరమ విచారానిీ , త్పరహమ విచారానికి ముగదు చేయ్వలెనగట్లన్యీ ్. కాని కరమ  

విచారము చేయ్కుగడా మ్భలో కొగతమగది త్పరహమ విచారము చేసిునీ్య ్. ఇది స్రబు కాదు కయ! “ 

అను త్పపశీ కు స్మాధ్యనము దేశికులు ఈ శ్ర లకములో త్పపసాదిసిునీ్య ్.  

 

కృతయుభము మొదలైన యుభములలో, అధై య్నము చేయువా్ మగచి, శకి,ి శ్రజాానము, 

ఆయుసుస  కలిగినవాళ్ళీ  అయి ఉగడుటవలన త్పకమముగా అధై య్నము చేస్త మూడు కాగడలను 

విచార్వగచెడు వా్. కలియుభము లో మాత్పతము శకి,ి శ్రజాానము, ఆయుసుస  మొదలైనవి (బాగుగా) 

తగి గపోవ్యట చేత, పూరవ మ్భమాగసాశాక్త్స్ధైి య్నము కాకునీ ను, తొగదరగా త్పరహమ మ్భమాగస్లో 

అభినివేశగ కలిగన వా్ అవ్యతున్యీ ్ 

 

ఇట్లల కరమ భేయలను త్తలియ్(జ్గస్త శబిాగతరగ మొదలైన త్పపమాణములు కలిగన 

పూరవ మ్భమాగసావిచారము చెయ్ై కుగడా, త్తలుసుకొనుటకు ఒకసార్వ సాధై మవ్యతుగది? వాటిని 

త్తలుసుకొనకుగడా శాగడిలై విదై  మొదలైన త్పరహమ విదై లకు భేయభేదవిచారము ఎల్ప స్గరవము? 

అని త్పపశీ .  

 

తతివ వేతలి చేత రచిగచరడిన త్పపకరణత్పభగథాల వలన కరమ కాగడ యొకక  అరమేును స్గత్పభహముగా 

త్తలుసుకొని శారీరకశాక్త్స్మిైన వేయగతశాక్త్స్మిును త్తలుసుకొనుటలో న్ష్ము ఏమియును లేదు. 

లేయ త్పపతిభ్యవగతులైన శిష్యై లు ఆచా్ై ని వద ి కరమ కాగడ అరమేును స్గత్పభహముగా త్పభహిగచి 
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శారీరకమ్భమాగస్ను ఆచా్ై ని వద ి న్య్చ కునీ పుర డు మగచి త్పపతిభ్యవగతుల వలన తమకు 

కావలస్తన విష్య్ములననిీ టినీ ీత్పవాముగా న్య్చ కొనవచ్యచ ను.  

ఈ విష్యాలే ఈ శ్ర లకములో వివర్వగచరడిన్యయి. 

SLOKAM-21: రాగానీన మాంస్తే చేత్ స్వ యమ్బహ యరతామ్ కిమ్ గురూకైిా ది 

చేనన  

21. రాగానీీ మాగస్త్వ చేత్ స్వ య్మిహ య్తతామ్ కిమ్ గురూకైిా ది చేనీ  

త్పరహమ జాాన్యపయిే గురవ భిభమనవిధేిః త్వన తతిోవ పదేశాత్। 

స్దివ యై చారై వత్వివ  త్పపథయ్తి చ పరత్పరహమ వితిమి్ తథాఽనై్య  

ాై చారైా దితై ధీత్వ నియ్మివిధిరసౌ నిశిచ తో నీతివిదాి ిః।। 

 

రాగాత్- ఇచవ  చేతను 

మ్భమాగస్త్వ చేత్- విచారము చెయైా లని క్త్ర్వనటలయిత్వ 

స్వ య్మ్ య్తతామ్- గురూపదేశము లేకుగడా తాన్య(మ్భమాగసాజాానమును స్గాదిగచవచ్యచ ను) 

గు్కిాై  కిమ్- గురూపదేశము వలన ఏమి త్పపయోజనము 

ఇతి చేత్ న- అని చెపుర ట యుకమిు కాదు 

త్పరహమ జాాన్యపయిే- త్పరహమ ను త్తలుసుకొనుటకు 

గురవ భిభమనవిధేిః- ఆచా్ై ని ఆత్పశయిగచాలి అను విధి యుగడుట వలన 

త్వన తతిోవ పదేశాత్- ఆచా్ై ని వలనన్య తతిోవ పదేశము త్తలియుట వలననూ 

కిమ్ చ- ఇగకనూ 

స్దివ యై - స్దివ దై  అన్తడు త్పరహమ విదై  

ఆచారై వత్వివ - ఆచా్ై ని పగదు విష్య్ములో 

పరత్పరహమ వితిమి్- పరత్పరహమ ను త్తలుసుకొనుటను 

త్పపథయ్తి- త్తలుపుతోగది 

తథా- అదే విధముగా 

అన్యై  త్పశుతిరపి- ఇతర త్పశుతి కూడా 

ఆచారైా త్ ఇతి అధీత్వ- ఆచా్ై ని నుగడి న్యర్వచ న విదై యే ఫలమును పగదిసిుగది అని 

చెబుతుగది 

అసౌ- ఈ త్పశుతై క్షరరాశి  

నీతివదాి ిః- న్యై య్మును త్తలిస్తన పెదలి చేత 

నియ్మివిధిిః- నియ్మవిధి అని 

నిశిచ తా- నిశచ యిగచరడినది 

 

ఈ శ్ర లకములో, ఇల్ప త్పరహమ విచారానిీ  తమగత తాముగా త్పారగభిగచి, శారీరకశాక్త్సిాధై య్నము 

చేయ్వచ్యచ న్య అను త్పపశీ కు స్మాధ్యనముగా, అట్లల కాక ఆచా్ై లవదని్య అధై య్నము 

చేయ్వలెనగట్లన్యీ ్ దేశికులు  

 

ఆాతత్పపీతికారణముగా చేస్తన నిశచ య్ము వలనన్య త్పరహమ విచారములో త్పపవేశిస్త ి (అనగా 

అధై య్నము చేస్తన త్వాత మ్భమాగసాశాక్త్స్మిు రగడు భ్యగాలలోను ఆాతత్పపీతి 

కలుగుతుగది,  తయవ రా స్గశయ్, విపరై య్ నివృతికి్ కరమ త్పరహమ విచారాలలో త్పపవేశిగచ్యట వలన), 

త్పరహమ జాానమును పగదుటక్ “తదివ జాాన్యరమే్ గు్మేవ అభిభచేవ త్” అను వాకై ము త్పపకారము 

ఆచా్ై ని ఆత్పశయిగచవలస్త ఉగట్లగది. “ఆచారై వాన్ పు్షో వేద” అను స్దివ యై  త్పపకరణములో 

త్పశుతివాకై ము వలన  “ఆచా్ై డు కలవాే పరత్పరహమ మును త్తలుసుకొనభలడు” అని 
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విదితమవ్యతోగది. “ఆచారైా ది్ెవ వియై వితిహాసాధిష్మ్్ త్పాపత్” అని “ఆచా్ై ని ఉపదేశము వలన 

న్య్చ కొనిన విదై  స్తు లితానిీ  ఇసిుగది” అని వేఱొక త్పశుతివాకై ము కూడ ఉనీ ది. తదివ జాాన్యరమే్ 

స్ గు్ మేవాభిభచేవ త్” అను విధి వాకై ము “నియ్మవిధి” గా శాక్త్స్జిులాచే నిరణయిగపరడినది. 

SLOKAM-22: స్తదేధవ్యై రర తిిరాదై  న భవతి న చ ధీరపక్షణాదుై జై  తేఽస్తి న్ 

22. స్తదేధవై్య రర తిిరాదై  న భవతి న చ ధీరపక్షణాదైు జై  తేఽసి్త న్ 

కిం శాన్త్సేఽిణానై స్తదేధ న చ నిశమయితుసా్త దధబోధ్య ఫలం సైా త్। 

త్బహి ణేై వమ్ న మానానుై పనిష్ద ఇతి క్లస్మి్బి తే రదివ చార్థ 

శాన్త్సిారంభం చతుసూా త్రై  ఘటయదుచిత్యరాన ై య 

భేద్శచ తుర్థయ ిః।। 
 

ఆయై వ్యై తర తిిిః-త్పాథమికమైన శబిార ేస్గరగధజాానము 

స్తదేధ న రవతి- వృదధవై వహారమున కగటె ఇతరత్పత వ్యై తర తి ిస్గరవిగచదు. కావ్యన స్కల శరమిులు 

కారైా రమేునగదే ఉగడుటచేత స్తదధమైన వసిువ్యను  అనగా నితై మైన వసిువ్యను శరమిు 

బోధిగచలేదు. (కావ్యన స్తదధరూపమైన త్పరహమ ము నగదు వేయగత శాక్త్స్మిులకు త్పామాణై ము లేదు. 

కనుక ఆరగభిగచ వలస్తన పనిలేదు). —1 

అస్తమ న్ ధీిః- పరత్పరహమ  విష్య్మునగదు బుదిధయు 

లక్షణాత్- విశేష్ణము యొకక  రూపమునగదు కాని ఉపలక్షణము యొకక  రూపమునగదు కాని వాటి 

అసాధ్యరణమైన లక్షణమును చెపుర ట యవ రా 

న చ యుజై త్వ- స్గరవిగచదు. —2 

అనై  స్తదేధ- అనుమాన త్పపమాణము చేత త్పరహమ ము స్తదధమగునపుడు 

శాక్త్స్తణి కిమ్- శాక్త్స్మిుతో విచారము చేస్త నిరాధ ర్వగచవలస్తనది ఏమునీ ది? అగదుచేత శాక్త్స్మిుతో  

త్పరహమ మును శ్రసేాపిగచనకక రలేదు. —3 

 

నిశమయితుిః- శాక్త్స్తి్పశవణమునగదుత్పపవృతిుడైన పు్ష్యనికి 

 

స్తదధబోధే- పర్వనిష్ర నీ మైన (స్తదిధగచిన) త్పరహమ మును గుర్వగచి శ్రజాానము యునీ నూ 

ఫలమ్ చ న సైా త్- అగదువలన ఏమి త్పపయోజనము ఉగడదు. ఏలననగా త్పపవృతి,ి నివృతిులలో 

ఆ శ్రజాానము పనికిరాదు—4 

 

ఏవమ్- ఈ రీతిగా న్యలుగ పూరవ పక్షముల యుకి ిచేత విరోధమును చూపిన కారణము 

ఉపనిష్దిః- వేయగతవాకై ములు 

త్పరహమ ణి న మాన్యని- త్పరహమ మును స్మరనే చేయుటయ్గదు త్పపమాణములు కావ్య 

ఇతి- ఈ విధముగా 

తదివ చారస్గిబ్త- త్పరహమ విచారమైన మ్భమాగసావిష్య్మున త్పపతిరగధకములను ఎదిర్వగచ్య 

నపుడు 

చతుసూస త్పీ- మొదటి న్యలుగు సూత్పతములు 

ఉచిత్యిః- ఆయా అక్షేపములను నివార్వగచ భల 

చతురా్వ ిః న్యై య్ భేద్విః- న్యలుగ న్యై య్విశేష్ములచేత 

శాక్త్సిారగరమ్- వేయగతశాక్త్స్తి్పశవణ త్పపవృతినిి 

అవాటయ్త్- స్కారణముగా శ్రసేాపిగచ్యను 
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ఈ శ్ర లకమునగదు శారీరకమ్భమాగసాశాక్త్స్మిును ఆరగభిగచ్యటకు, కొనిీ  విరోధములను చూపి, 

వాటిని తోస్తపుచిచ , “శాక్త్స్మిును ఆరగభిగచవలెను” అను నిరణయ్మును సూత్పతకా్లు మొదటి 

న్యలుగ సూత్పతములచే శ్రసేాపిగచ్యచ్యనీ్య ్. శాక్త్సిారగరస్మరనేము చేయు ఈ ఈ న్యలుగ సూత్పతములు 

కలిపి ఈ శాక్త్స్మిు యొకక  “ఆరగరపేటిక” (చతుసూస త్పతి)గా పిలువరడుతుగది.  

ఈ న్యలుగ సూత్పతములయ్గదు మొదటి రగడు సూత్పతములు ఒక రాశిభనూ, 3,4 సూత్పతములు ఇగకొక 

రాశిభనూ పర్వభణిగచరడును. 

 

శారీరకమ్భమాగసాశాక్త్స్మిు మదటి సూత్పతమునగదు, మొదట వృదధవై వహారమున కగటె ఇతరత్పత 

శరమిులకు వ్యై తర తి ిస్గరవిగచదు, కావ్యన వై వహారము కారై పరముభన్య వ్యై తర తినిి కలిగగచ్యను. 

కావ్యన స్కల శరమిులు కారైా రమేున్య బోధిగచ్యను. కనుక స్తదధవసిువ్యలను అనగా నితై మైన 

వసిువ్యలను బోధిగచ్యట స్గరవిగచదు. అగదుచేత స్తదధరూపమైన త్పరహమ ము నగదు, 

వేయగతశాక్త్స్మిులకు త్పామాణై త లేదు. కావ్యన త్పరహమ విచార రూపమైన ఈ శాక్త్స్మిు 

అత్పామాణికము. కనుక ఆరగభిగపపనిలేదు అనునది పూరవ పక్షము. 

 

“అగబాది శరమిులకు అగగుళ నిరేశిపూరవ కముగా అనగా త్పవేలుతో చూపి ఈమ అమమ  అని చెపుర ట 

వలన త్పపయోజనము అనగా స్గతోష్ము కలుగట లోకమున కనరడుచ్యనీ ది. కావ్యన స్తదధ శర ి

వ్యై తర తి ిస్గరవిగచ్యను. వృదధవై వహారము కాని చోట కూడా శరమిులకు అనై వ్యై తర తి ిస్గరవమే. 

“పితా త్వ సుఖ్మాస్త”ి “నీ తగత్పడి సుఖ్ముగా నునీ్య డు” ఇతైా ది వృదధవై వహారమున కూడా 

స్తదధవ్యై తర తి ి స్గరవిగచ్యను. కావ్యన శరమిులకు స్తదధవసిుబోధనసామరేై ము కలదు. కావ్యన 

వేయగత వాకై ములకు స్తదధరూపమైన త్పరహమ ము నగదు త్పామాణై ము ఉనీ ది. కావ్యన ఆ త్పరహమ  

విచారమైన శాక్త్స్మిును ఆరగరవలస్తనదే” అని స్మాధ్యనము. 

ఇది మొదటి సూత్పతమున చెపర రడినది. 

 

“శరమిులకు పర్వనిష్ర నీ మైన(స్తదధమైన) వసిువ్యను బోధిగచ్య శకి ి యునీ నూ, లక్షణముతో 

త్పపతిపనీ మైన వసిువ్యను మాత్పతమే శరమిు బోధిగచ్యను. విశేష్ణములు, విశేషై్ ములను 

బోధిగచ్యను. జభజున్యమ దులు విభినీ  విశేష్ణములు కావ్యన అవి త్పరహమ  లక్షణములు అనుట 

స్గరవిగచదు. పూరవ మే త్పపతిపనీ మైన ఇగకొక ఆకారము స్గరవిగచదు. కావ్యన,జన్యమ దులకు 

ఉపలక్షణతవ ము కూడా చెపుర ట కుదరదు. పూరవ ము ఒక ఆకారము త్పపతిపనీ మైనపుడు అది 

త్తలియ్నివార్వకి తాతాక లికముగా ఇగకొక ఆకారమును ఉపలక్షణమని అగదు్. ఇకక డ ఆ 

ఉపలక్షణమును స్గరవిగచదు. కావ్యన త్పరహమ  వేయగతవేదై ము కాదు” అనునది రగడవ 

సూత్పతమున పూరవ పక్షము. 

 

“అవి్దధములైన విశేష్ణములు విశేషై్ భేదములు కావ్య. కావ్యన స్రవ జతావ , స్తై స్గకల్పర దులు 

పూరవ త్పపతిపనీ్య కారానరిము స్గరవమే కావ్యన జన్యమ దులు విశేష్ములుగా,  ఉపలక్షణములుగా 

త్పరహమ  లక్షణతవ ము స్గరవమే. కావ్యన త్పరహమ ము వేయగతవేదై మే” అని స్మాధ్యనము. 

 

“త్పరహమ  లక్షణము యవ రా త్తలియ్శకై మే అయిన్య కారణభూతమైన త్పరహమ  అనుమానము చే 

త్తలియ్రడును. కనుక ఇతర త్పపమాణముల అనగా శాక్త్స్మిు యొకక  ఆవశై కత లేదు” అనునది 

మూడవ సూత్పతమున పూరవ పక్షము.  

 

“సామానై ముగా త్తలియ్రడు అనుమానము జీవవిలక్షణము కాజాలదు. కావ్యన త్పరహమ  

త్పపమాణాగతరములచే త్తలియ్శకై ము కాదు. కావ్యన త్పరహమ  వేయగతవేదై మే” అనునది 

స్మాధ్యనము. 
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“త్పరహమ  ఇతర త్పపమాణములచే త్తలియ్రడకునీ నూ త్పరహమ  త్పపవృతి ినివృతి ిరూపుడు కాదు. కావ్యన 

త్పపయోజనరూపతావ భ్యవము వలన (అనగా త్పపవృతియిో నివృతియిో ఉనీ పుే 

త్పపయోజనముగడును కయ. అవి లేనపుర డు) నిత్పష్ర యోజనము. శాక్త్స్మిు కూడ త్పపయోజనము 

ఉనీ యనిన్య త్తలుపును, కావ్యన త్పరహమ  విష్య్ములో శాక్త్స్తి్పపమాణతవ ము స్గరవిగచదు. “ 

అనునది న్యలగవ సూత్పత పూరవ పక్షము 

 

“స్తదధరూపమైననూ త్పరహమ ము అనవధికాశియాననసి్వ రూపము. కావ్యన అది నిరతిశయ్ పు్ష్టరమేు. 

కావ్యన త్పరహమ కు శాక్త్స్తి్పామాణై త స్గరవిగచ్యను” అనునది స్మాధ్యనము.  

 

ఇట్లల “చతుసూస త్పతి” య్గదు వేయగత వాకై ములకు త్పరహమ య్గదు త్పామాణై ము ఉపపనీ మే అని 

స్మరనే్యరూపముభ పరీక్షిగచి శ్రసేాపనము చేయ్రడినది.  

 

ఈ వివరములు త్వాత శ్ర లకారమేులలో కూడ విశదీకర్వగచరడుతాయి. 

(ఇచచ ట త్పపసిావిగచరడిన కొనిీ  పయలకు/ విష్య్ములకు  అరమేులు/ వివరణములు 

త్పకిగదనీయ్రడినవి.  

 

1. వై్య తర తి-ి ఒక పయనిీ, యని చేత చెపర రే వసిువ్యీ ఉనీ  స్గరగధము మొటమ్ొదట 

త్తలుసుకొనడానిీ  వ్యై తర తి ిఅని అగటా్.  

 

శ్రజాానవృదుధలకు వై్య తర తి ి ఉగట్లగది. ఉయహరణమునకు, ఒక శ్రజాానవృదుధడు మరొకనికి “గోవ్యను 

ీస్తకొనిరమమ ని” చెబుతాడు. వాడు గోవ్యను ీస్తకొని రాగా , రగడు కొముమ లతో, భగభడోలుతో వచిచ న 

జగతువ్యను చూచి అకక డ ఉనీ  పిలలవాడు ఆ త్పాణిని “ గోవ్య “ అని త్పభహిసిాడు. యనిని కటమ్ని 

చెపిర నపుర డు అతడు యనిని కడిత్వ “కటడ్గ” అగశ ఏమిట్ల త్తలుసిుగది ఆ పిలలవానికి. ఈ 

విధముగా ఒక వసిువ్యనకు, పయనికి స్గరగధము ఒక పిలలవానికి పెదవిార్వ మాటల వలన 

త్తలుసిోగది కయ. దీనిన్య వృదధవై వహారము వలన వ్యై తర తి ిస్గరవిగచ్యట అని అగటా్.  

ఈ వృదధవై వహారము కారైా రమేులన్య బోధిసిుగది, కాని, త్పరహమ  విష్య్ములో, అది కారై ము కాదు, 

అగశ ఒకడిచే చెయ్ై రడినది కాదు. స్తదధగగా ఉనీ ది. అగదువలన వేయగత వాకాై లు యనిని 

త్తలుపలేవ్య అనీ ది మొదటి సూత్పతములో పూరవ పక్షము. 

 

ఈ పూరవ పక్షవాదము, తదుపర్వ స్తయధ గతములో ఖ్గడిగచరడి వేయగతవాకై ములలో స్తదధవసిువైన 

త్పరహమ ము విష్య్ములో శ్రజాానము కలుభవచ్యచ ను, కనుక త్పరహమ  విచారము తగినదే అని 

నిరూపిగచరడుతుగది. 

2. ఒక వాకై ము ఒక వసిువ్యనకు లక్షణము చెపిర నపుర డు రగడు విధ్యలుగా చెపర వచ్యచ ను. 1. 

విశేష్లక్షణముతో చెపుర ట ఉయ.  భగభడోలు ఉనీ ది ఆవ్య. భగభడోలు ఆవ్యకి అసాధ్యరణ విశేష్ము.  

అట్లలకాక, ఉపలక్షణముతో కూడా చెపర వచ్యచ ను. ఉయ. పక్షివాలినది దేవదతిుని పలము.  

 

అయిత్వ స్భగ కొముమ లునీ , కొముమ లు లేని, పూర్వ ి కొముమ లునీ  పశువ్య అనీ పుర డు, ఇకక డ 

చెపర రడిన విశేష్ణములు ఆవ్యని వివర్వగచలేవ్య. (అకక డ విభినీ మైన విశేష్ణములు ఉనీ వి 

కనుక) అదే విధముగా, ఈ జభతిును స్ృషిగ్చ్య, లయ్ము చేయు, స్గరక్షిగచ్య నది త్పరహమ ము అని 

చెపిర నపుర డు కూడా ఆ విశేష్ణములు త్పరహమ ము స్తదిధగచదు అనునది పూరవ పక్షము.  

 

కాని ఈ విశేష్ణములు అనగా జభతస ృషై్్ట దులు అవి్దధములైన విశేష్ణములు కనుక త్పరహమ  

స్తదిధసిుగది అని స్మాధ్యనము.  
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3. అనుమానము వలన ఈ జభతాక రణతతివ ము, త్పరహమ ము అని స్తదిధసిునీ య అనీ  యనికి, (ఒక 

కుగడ కు కారణము కుమమ ర్వ అనీ ట్లల), అనుమానత్పపమాణము వలన ఆ కారణ్యడు జీవవిలక్షణ్యడు 

(అగశ ఆ కారణ్యడు కూడా మరొక జీవ్యేన్య, కాయ అనీ  యనికి స్మాధ్యనము అనుమాన 

త్పపమాణము వలన స్తదిధగచదు) అని స్తదిధగచదు కనుక, త్పరహమ విచారానికి శాక్త్స్తి్పపమాణము 

ఆవశై కము అని మూడవ సూత్పతస్తయధ గతము 

 

4. స్తదధమైన త్పరహమ మును త్తలుసుక్త్వడగ అగశ త్పపవృతి,ి నివృతిులు లేక నిత్పష్ర యోజనము 

అవ్యతుగది. త్పరహమ  విచారము నిత్పష్ర యోజనము, ఆవశై కత లేదు అనునది పూరవ పక్షము.  

 

త్పరహమ ము స్వ య్గత్పపయోజనకార్వ అగుటచేత త్పరహమ  విష్య్ములో శాక్త్స్తి్పపమాణము 

స్గరవిగచ్యనని న్యలగవ సూత్పతము 

SLOKAM-23: స్తదేధవై్య తర తిభి్యవే స్వ ర్వవ ఫలతయా లక్షమ రజ్గగ చ లరై మ్ 

23. స్తదేధవై్య రర తిిభావే స్వ ర్థవ ఫలరయా లక్షి భజ్గగ చ లభై మ్ 

త్బహిా ఽనైో ఽకిాై ఽనుమాన త్పమ్బరమపి భవరవ ంశరిః 

శాన్త్స్విేదై మ్। 

విధై ర థతేవ ఽష్ై బాధ్యత్ పరవిష్యవచిః సావ రథమానం భవేది 

రై నావ ర్హ్యై కి ి ద్నై మ్ న హి స్హర ఋజిః 

సూత్రకృదవ వదూకిః।। 
 

స్తదేధ- పర్వవిష్ర నీ మైన వసిువ్య నగదు 

వ్యై తర తిభి్యవే- ఆదై వ్యై తర తి ిఒక వేళ స్తదిధగచిననూ 

త్పరహమ - పరత్పరహమ  వసిువ్య 

ఫలతయా స్వ ర్వవ- యాభము మొదలైన త్పకియ్లకు ఫలరూపముభ స్తదిధగచ్య స్వ ర గము వలె 

ఫలతయా- “త్పరహమ వియపీో తి పరగ” అను త్పశుతి వాకై మున విధిగచరడిన ఉాస్నకు ఫలమైన 

త్పరహమ ము 

లరై మ్- లరై మగును 

లక్షమ రగగే చ- త్పరహమ కు లక్షణము స్గరవిగచకునీ నూ 

అనై్న కిాై - త్పాచీనులైన పురాణకరలి చేత త్పపోకమిైన ఇతిహాస్, పురాణముల నుగడి లరై మవ్యతుగది 

అనుమానత్పపమితమపి- శాక్త్స్మిు కగటె వేఱయిన అనుమాన త్పపమాణము చేత త్పరహమ ము 

స్తదధమయిననూ,  

అగశతిః- నిరతిశయానగదరూపమును, అనగతగుణవిశిష్మ్ునన రూపముచే 

శాక్త్స్విేదై మ్ రవతు- శాక్త్స్మిు చే తపర క త్తలియ్నగును.  

పరవిష్య్వచిః- త్పరహమ త్పపతిాదకమైన వేయగతవాకై  స్మూహము 

 

విధై రతే్వవ ఽపి- విధివాకై ముల శేష్మైన అరవేాదరూపములో త్పామాణై  స్వ భ్యవమును పగదిననూ 

అబాధ్యత్- బాధ(ఇరో గది) లేని కారణముగా 

సావ రమేానగ రవేత్- సావ రతే్పపమాణముగా అయే ీ్తుగది 

ఇతి అన్యవ ్హోై కి ి ద్వనై మ్- ఈ విధముగా పరపక్షమును అగీకర్వగచి, సాగతవ రీతిని 

స్మమ తినిచ్యచ  దీన కృతై మును 

ావన్కిః- తతిావ రబేోధన చేయు మహావాగిమ  అయిన 

ఋజుిః- మన్నవాకాక య్ముల ఏకరూపత కలిగనవారన సూత్పతకా్లు బాదరాయ్ణ్యలు 
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న స్హత్వ- మనసుస నగదు ఒకటి మాట య్గదు ఇగకొకటి అనీ ట్లల దవ గదవ విధ్యనము 

అనుస్ర్వగచ్ 

 

వెనుక చెపిర నట్లల పూరవ పక్షమును ఖ్గడిగచక, పూరవ పక్షమును అగీకర్వసిూ, పూరవ పక్షమును, 

స్తయధ గతవిష్య్మును రగడూ సాధై మే అని చెపర వచ్యచ ను కయ అనిన, మన్నవాకాక య్కరమ ల 

ఋజుత్పపవరకిులైన రభవాన్ వైా స్మహర్వన అటి ్ దవ గదవ  విధ్యనముననుస్ర్వగచ్ అని 

చెబుతునీ్య ్ ఈ శ్ర లకములో. 

SLOKAM-24: దవ భైా మాదౌ త్పతీతిత్పజననముదిరమ్ స్తదధరూపే పరస్తి న్ 

24. యవ భై్య మాదౌ త్పపీతిత్పపజననముదితమ్ స్తదధరూపే పరస్తమ న్ 

యవ భై్య మ్ వైఫలై శగకా తదనుపర్వహృతా శాక్త్స్తిజునై బున్ధ ై ిః। 

ఔచితైా న్యక భ్యషై్ స్వ రస్భతిమీ త్పాకనిీ వరనిీయ్మ్ 

శాక్త్సిారగభ్యరమేేకమ్ త్పతితయ్మిహ పరమ్ శాక్త్స్మిితైా హరేక్త।। 

 

ఆదౌ- శారీరకశాక్త్సిారగరమున 

యవ భై్య మ్- “అథాతో త్పరహమ  జిజాాసా”, జన్యమ దై స్ై  య్తిః” అను రగడు అధికరణములచే 

స్తదధరూపే పరస్తమ న్- పర్వనిష్ర నీ మైన పరత్పరహమ  విష్య్మున 

త్పపీత త్పపజననగ ఉదితమ్- శరవి్యై తర తి ిచేతను, లక్షణము చేతను త్పపతిపతినిి స్మరనే చేయుట 

అయినది 

తదను- తదనగతరము 

యవ భై్య మ్- “శాక్త్స్యిోనితావ త్”, “తతిుస్మనవ యాత్” అను రగడు  అధికరణములచేత  

శాక్త్స్ ితజునై బున్ధ ై ిః- త్పపీతికారణభూతమైన శాక్త్స్మిు, తదగతరగతమైన త్పరహమ జాానము 

వైఫలై  శగకా పర్వహృతా- నిష్ు లమను త్పభ్యగతి పర్వహర్వగచరడినది 

ఔచితైా న్యకభ్యషై్  స్వ రస్భతిమీ- ఉపోయాతలక్షణరూపమైన 

ఔచితై ము చేతనూ చెపర రడిన స్రణి య్గదలి 

ఇయ్మ్ వరనిీ త్పాకనిీ- చతుసూస త్పతి ఉపోయాతమును నిరవ హిగచ్య త్పాచీన స్రణియూ 

శ్ర రభ్యషై్ కా్లును, వార్వ శిషై్ వర గమును అనుస్ర్వగచ్య మారగమైనది. 

ఏక్త-మేవాన్యయర్వసూర్వ మొదలైనవా్  

ఇహగ- శారీరక శాక్త్స్మిున 

ఏకమ్- జిజాాసాధితరణము నొకక యనిన్య 

శాక్త్సిారగభ్యరమే్- శాక్త్స్మిునకు ఉపోయాతముగా 

పరమ్- మిగిలిన 

త్పతితయ్మ్- మూడు అధికరణములు  

శాక్త్స్మిితైా హిః- శారీరకశాక్త్స్మిే, ఉపోయాతము కాదు అని త్పపతిాదిగచే్ 

 

ఈ శ్ర లకములో దేశికులు త్పరహమ సూత్పతముల మొదటి న్యలుగ సూత్పతములు శాక్త్స్మిునకు 

ఉపోయాతరూపమను తమ అభిత్పాయ్మును స్ర ష్ప్్సిునీ్య ్.  

 

ఇత్లు కొగద్ “మొదటి సూత్పతము మాత్పతము ఉపోయాతము, మిగిలినదగతయు శాక్త్స్మిే” అని 

చెపెర డువా్ కల్. కాని త్పపధ్యనభూతమైన స్కల వేయగతవిచారమునకు ఈ న్యలుగ సూత్పతములు 

సామానై మై, శారీరక శాక్త్స్మిునకు ఉపోయాతరూపమైనవి. అగదు మొదటి రగడు 

అధికరణములయ్గదు స్తదధరూపమైన త్పరహమ  విష్య్మున శరవైి్య తర తి ిచేతను, లక్షణము చేతను 

త్పరహమ త్పపతిపతి ిస్మర్వగేచరడినది.  
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త్వాత రగడు అధికరణములగదు స్తదధమైన పరత్పరహమ ము యొకక  శ్రజాానమును త్తలిర  ఆ 

త్పరహమ మును త్తలుర  శాక్త్స్మిు యొకక  సాఫలై త స్మర్వగేచరడినది. కావ్యన, ఈ న్యలుగ సూత్పతములు/ 

అధికరణములు శాక్త్సిారగరమునకు ఉపోయాతమే య్గునని రభవత్పయమానుజులును, వార్వ 

శిషై్ పరగపరయును కూడ నిరణయిగచి, అనుస్ర్వగచే్. 

SLOKAM-25: యరితాే రశవ రార్మై రగణి వులభృతిక జక ర్మరజగై కార్థ 

25. య్తతి్వస న్యశవ రారై రభణి వకులరృతిక జక రరజగై కార్వ 

వైా సారై రీా ై స్తతత్ దివ ిః త్పశుతమితి విశదమ్ విష్యణ చిత్్తరి్వవ వత్పవే। 

అత్పౌష్గ శేష్కల్పర దహమపి విదుషో వాదిహగసాగబువాహాత్ 

అయధ నిరాధ రై త్వతశచ తురధికరణీ త్పరహమ చిని్నదై మారేా।। 

య్త్- ఏ కారణము చేత 

తత్- ఆ చతుసూస త్పతి మొతమిు శాక్త్సిోపయాతమే అనునది 

స్తన్యశవ రారై ిః- స్తన్యశవ రా్ై లచేత 

అభణిిః- తమ త్పభగథములో నిశచ యిగపరడినది 

వకులరృతిక జక రిః- వరదన్యరాయ్ణరట్ారకులచేత 

అజగై కార్వ- అగీకర్వగచరడినది 

వైా సారై ిః- ఈ శ్ర రన్యమము పగదిన సుదరి నగు్వ్యల చేత  

తత్- ఆ ఉపోయాతము 

త్పశుతమితి- ఆచా్ై లవలన చెపర రడినదని 

దివ ిః- రగడు సా్లు 

న్యై స్త- త్పశుతత్పపకాశిక, త్పశుతదీపికలలో వాై ఖై్య నము చేయ్రడినది 

తత్- ఆ ఉపోయాతము 

విష్యణ చిత్్తిిః- విష్యణ చితిులవార్వ చేత 

విశదమ్- వివరముగా 

వివత్పవే- వివరణము చేయ్రడినది 

అహమపి- 

(ఆచారైా నుత్పభహాత్పతుడనన) న్యను కూడ 

శేష్కల్పర త్- ఆది శేష్యని వగటి 

వాదిహగసాగబువాహాత్- “వాదిహగసాగబువాహ” అను బ్్దు భల ఆత్పత్వయ్రామానుజులనుగడి 

య్త్- దేని వలన 

ఇదమ్- ఇది 

అత్పౌష్మ్- వినియునీ్య న్న 

అతిః- అగదువలన 

చతురధికరణీ- న్యలుగ అధికరణములును 

త్పరహమ చిని్నదై మారేా- త్పరహమ  విచారారగరమును నిరవ హిగప శాక్త్సిోపోయాతరూపమని 

అయధ - య్థారమేుగా(దృఢముగా) 

నిరాధ రై త్వ- నిశచ యిగచరడినవి 

 

వెనుక శ్ర లకములో చెపర రడినట్లల, మొదటి న్యలుగ సూత్పతములను ఉపోయాతముగా పర్వభణిగచిన 

రభవత్పయమానుజుల శిషై్ పరగపరలో కొగతమగది ముఖ్ై లను త్పపసిావిసిునీ్య ్.  

 

ఈ శ్ర లకములో చెపర రడిన “స్తన్యశవ రా్ై లు” శ్ర రరగభన్యథ అగతరగభపర్వకరత్పశేష్యఠలు. వీ్ శారీరక 

అధికరణారేానీి  స్గత్పభహముగా శ్ర లకరూపముగా రచిగచే్. వకుళరృతిక గక్లు 

న్యై య్సుదరి నము రచిగచిన వరదన్యరాయ్ణరట్ారకులు. వైా సా్ై లు అనగా 
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సుదరి నసూర్వవ్లు. విష్యణ చితిులు అనగా త్పపమేయ్స్గత్పభహము మొదలైన త్పభగథములను 

రచిగచిన విష్యణ చితిులు. వాదిహగసాబువాహలు అనగా దేశికుల ఆచా్ై లైన 

ఆత్పత్వయ్రామానుజులు. ఈ అగద్ పూరావ చా్ై లును, “చతుసూస త్పతి” శారీరకశాక్త్స్మిునకు 

ఉపోయాతము” అని నిరణయిగచభ, తను కూడ అదేవిధముగా “చతుసూస త్పతి” శారీరకశాక్త్స్మిునకు 

ఉపోయాతముగా నిరాధ ర్వగచితిమని ఈ శ్ర లకమున దేశికులు ఉటగ్కిసిునీ్య ్. 

SLOKAM-26: వ్యై త్రక మాై త్తాదై తుర్యై  అభిదధతి నయౌ కేచిదత్పాపమిేరత్ 

26. వ్యై త్రక మాై త్తాదై తురై్య  అభిదధతి నయౌ కేచిదత్పాపమిేరత్ 

బోధ్యస్తదౌధ  కథం రరీ లమ్బహ విమృశేత్ స్తదధవతాక రై మానాద ై త్। 

మధౌై  దౌవ  రూపనామత్పజననవిష్యౌ యదివ దుస్చిచ  మనదమ్ 

స్తైు కేఽిపేక్షితేఽర్థథ విఫలవిభజనం నోచిరమ్ నీతిసూత్తే।। 
 

క్తచిత్- ఇతర దరి నములననుస్ర్వగచిన కొగద్ 

అత్పత- ఈ శారీరకశాక్త్స్మిులో 

ఆదై తురై్య నయౌ- మొదటి మఱియు న్యలగవ అధికరణములగదు 

వ్యై త్పతక మ- మార్వచ , అనగా స్మనవ య్సూత్పతమును ముగదుభను, జిజాాసాసూత్పతమును త్వాతను 

అభిదధతి- చెపుర చ్యనీ్య ్ 

ఏతత్- ఈ విధముగా కలిర గచ్యట 

అత్పాపమి్- అయుకమిు 

బోధ్యస్తదౌధ - కారణమై  త్పరహమ జాానమును త్పపయోజనముగా భల  

ఇహ- మొదటనునీ  జిజాాసాసూత్పతములో 

కథగ విమృశేత్- ఎట్లల త్పపతిాదిగచ్యట సాధై ము 

స్తదధవతాక రమానైి్య త్- ఉనీ దిగా భ్యవిగచి విమరి నము చేయుట “అన్యభతావేక్షణ న్యై య్ము చేత 

అనగా ఒక విష్య్ము స్గరవిగచ్యటకు ముగదే యనిని చూడడగ కుదరదు అని అరమేు) 

అయుకమిు కనుక 

మగదభతౌ- మగదబుదిధని చూపినటలగును 

మధౌై  దౌవ - మధై నునీ  రగడు అధికరణములు  

రూపన్యమత్పపజననవిష్యౌ- రూపత్పపపగచ, న్యమత్పపపగచనిరామ ణము విష్య్ముగా భలవి 

య్దివ దుస్చిచ  మనమి్- అని వా్ భ్యవిగచ్యట కూడ తభనిదే 

అరే-ే న్యమరూపత్పపపగచములకు జనమ రూపమైన అరమేు 

ఉక్త ిస్తి- చెపర రడునపుడు 

అపేక్షిత్వ- అది ఇచట అవస్రమైనపుడు 

నీతిసూత్పత్వ- న్యై య్ములు నిగడుగానునీ  సూత్పతములో 

విఫలవిరజనమ్- త్పపయోజనము లేకుగడా విరజిగచి చెపుర ట(వై రమేుగా విడివిడిగా చెపుర ట) 

న్నచితమ్- స్ర్వయైనది కాదు 

 

వెనుక శ్ర లకములో “చతుసూస త్పతి” “శారీరకశాక్త్స్మిునకు ఉపోయాతరూపమైనది” అను తమ 

అభిత్పాయ్ము యవ రా  దేశికులు శ్రసేాపిగచే్. ఈ శ్ర లకమున కొగద్ ఇతర యరి నికులు 

చతుసూస త్పతి య్గదు త్తలుపు త్పపత్పకియ్ త్పకమమును అది న్యై య్మూలకము కాదని 

నిరాకర్వసిునీ్య ్. 
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“అథాతో త్పరహమ  జిజాాసా” అను మొదటి సూత్పతములో శ్రజాానము యొకక  త్పపయోజకతవ మును, “తతిు 

స్మనవ యాత్” అను న్యలగవ సూత్పతము త్పపీతి ఉతర తినిి త్తలుర నను అరతే్పకమము చేత 

బాదరాయ్ణ్యలు త్పపతిాదిగచే్. కాని, కొగద్ త్వాతనునీ  స్మనవ య్సూత్పతారమేును 

ముగదు చెపిర , మొదటి సూత్పతపు అరేానీి  త్వాత చెపిర  వాై ఖై్య నము చేస్త్. త్పరహమ జాానము 

స్మనవ య్ సూత్పతము వలన స్తదిధసిుగది, త్పరహమ జాానము కలుభకుగడా ఎల్ప విచారము చేయ్డగ ? 

అగదుచేత స్మనవ య్సూత్పతానిీ  ముగదు చెపుర  కొనవలెనని, త్పరహమ  విచారము చేయ్వలెనను 

మొదటి సూత్పతారేానీి  త్వాత చెపుర కొనవలెనని వార్వ అభిత్పాయ్ము. రూప త్పపపగచవిరామ ణము 

జన్యమ దై ధికరణములోను, న్యమ త్పపపగచనిరామ ణము శాక్త్స్యిోనితావ ధికరణములోను 

త్పపతిాదిగచరడినవి అని వార్వ ఉదిేశై ము.  

 

కాని, ఒక విష్య్ము స్గరవిగచకముగదే యనిని వీక్షిగచ్యట, విమరి్వ గచ్యట జరభని పని కయ. 

ఇకక డ కూడ ముగదు స్తదధవసిువైన త్పరహమ మును స్మరనే చేయుటలో వేయగతవాకై ముల 

త్పామాణై త నిరాధ ర్వగచి, త్పరహమ విచారము త్పారగభిగచిన త్వాత తత్పతర యోజన్యనిీ  

నిరూపిగచవలెను కనుక రభవత్పయమానుజులు ఈ అభిత్పాయ్మును అగీకర్వగచలేదు.  

 

అదేవిధముగా “జన్యమ ది” సూత్పతానికి రూపత్పపపగచనిరామ ణము, “శాక్త్స్యిోనితవ ” సూత్పతానికి 

న్యమత్పపపగచనిరామ ణమును అరమేు గా కలవి అని చెపుర ట కూడ యుకమిు కాదు. కావై , 

పురాణములలో కూడా సామానై ముగా ఒకసార్వ ముగదు చెపర రడి త్వాత విరజిగచి 

చెపర రడుతుగది. ఇచచ ట కూడ మొదట మామూలుగా చెపిర  త్వాత విరజిగచి చెపర రడినదని 

తమ అభిత్పాయ్మని, అగదువలన పూరోవ కమిైన త్పకమమే స్ర్వయైనదని దేశికులు ఈ శ్ర లకములో 

త్పపతిాదిసిునీ్య ్.  

 

ఇతి శాన్త్సిావతారిః 

ఇంరవరు శాన్త్సిావతారము 

 

ఇకక డితో మొదటి అగకము అనగా ఉపోయాతము ముగిస్తగది. ఇక ముగదు సూత్పతములను, వాటికి 

స్గరగధిగచిన శ్ర లకములను చూస్త త్పపయ్తీ ము త్పకమముగా చేయిము 

 

ఇగత వరకూ, ఉపోయాతము అయినది కయ, ఇక ముగదు శాక్త్సిానీి , అగశ త్పరహమ సూత్పతాలను 

శ్ర రభ్యషై్ట నీి  అనుస్ర్వగచి వివర్వసిునీ్య ్ దేశికులు. స్గత్పభహముగా మొదటి సూత్పతము యొకక  

అరమేు, “కరమ లు అలర , అస్తరేఫల్పలను ఇచ్యచ ను కనుక, అనగత, శాశవ తఫలత్పపదమైన 

త్పరహమ విచారము చేయ్వలెను”అని వెనుక త్తలిస్తకొని యునీ్య ము. దీనికి ముఖై్ మైన పూరవ పక్షమైన 

త్పాభ్యకరమ్భమాగస్కుల అభిత్పాయ్ము దీనిలో స్గస్క ర్వగచరడుతుగది.  

 

“అచట ఆవ్య ఉనీ ది”, రాముడు ఒక వియై ర్వ”ే మొదలైన వాకైా లు ఒక త్పపయోజన్యనిీ  ఈయ్లేవ్య. 

ఎగదుకగశ ఈ వాకైా లు ఒక పనిని బోధిగచవ్య. అచట అగతకు ముగదు ఉనీ  వసిువ్యను గుర్వగచి 

త్తలుపుతాయి. అట్లల కాక “స్వ ర గము పగదుటకు య్జమాును చేయుము” మొదలైన వాకైా లు ఒక 

కారైా నిీ  నిరేశిిసిాయి. కనుక, అటి ్ వాకైా లే త్పపయోజనము కలిగి, అధై య్న్యనికి అయిన్య, 

అధై్య పన్యనికి అయిన్య త్పపమాణములు అవ్యతాయి” . ఇచచ ట త్పరహమ ము “స్తదధము” గా ఉనీ ది. యని 

విచారము చేయ్డగ అగశ “రాముడు ఒక వియై ర్వ”ే అని త్తలుసుకొనిన త్పపయోజనము లేనట్లల 

నిత్పష్ర యోజనగ అవ్యతుగది. కనుక త్పరహమ  విచారము చేయ్నకక రలేదు. “ అనునది ఇచట 

పూరవ పక్షము.  
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“అట్లల కారైా నిీ  చెపేర వాకాై లు, శబిాలే కాక, ఇతర వాకాై లు, శబిాలు కూడా త్పపయోజనము కలిగి 

ఉగటాయి. అగత్వ కాక, ఒక విష్యానిీ  లేక విశేష్టనిీ  చేష్ల్తో గాని స్గక్తతములతో గాని కూడ 

చెపిర నపుర డు అవి కూడా త్పపయోజనము కలిగి యుగటాయి. ఒకడు ఒకక  త్పతాడును ాము 

అనుకుగట్లనీ పుర డు “అది ాము కాదు, త్పతాడు” అని చెపుర ట వలన త్పపయోజనము 

ఉగట్లగది.కనుక, శరమిునకు స్తదధవసిువ్యను బోధిగచ్యట వలన త్పపయోజనము ఉగట్లగది. కనుక 

త్పరహమ  విచారము అవస్రమే” అనీ  విష్యానిీ  స్తయధ గతముగా వివర్వసిా్ మొదటి సూత్పతములో.  

ముగదు ముగదు కూడా, ఇదే విధముగా పూరవ పక్షము, స్తయధ గతము త్పపతి అధికరణము నగదును 

వివర్వగచరడతాయి.  

అనురవిగచి, ఆనగదియిము 

 

జ్జజా్ఞసాధికరణము 

 

సూ ।।అథాతో త్బహి జ్జజా్ఞసా।।1-1-1।। 

 

అథ- (కరమ విచారము) త్వాత 

అతిః- ఆ విచారము కారణముభ 

త్పరహమ జిజాాసా- త్పరహమ మును త్తలుసుకొనగో్ట(చేయ్వలెను) 

 

ఇక మొదటి అధికరణమైన జిజాాసాధికరణము త్పారగరమవ్యతోగది. ఈ అధికరణము 27 వ శ్ర లకము 

నుగడి 34 వ శ్ర లకము వరకు వివర్వగచరడుతుగది.  

 

త్పరహమ కాగడకు ముగదునునీ  దేవతాకాగడ చివర్వ సూత్పతము “అగత్వ హర్య తదరిి న్యత్ స్ విష్యణ రాహ 

హితమ్ త్పరహేమ తి ఆచక్షత్వ తమ్ త్పరహేమ తి ఆచక్షత్వ” అని అగతరైా మి అయిన విష్యణ వ్యను 

త్పపతిాదిగచి, అతే త్పరహమ మని చెపిర న త్వాత, తదనగతరము వచేచ  త్పరహమ కాగడలో ఆ 

త్పరహమ ము గుర్వగచి విచారము త్పారగరమవ్యతుగది. ఇట్లల వెనుక చెపర రడిన విష్యానికి, త్వాత 

చెపర రడు విష్యానికి భల స్గరగధ్యనిీ  స్గభతి అని అగటా్. ఇదే విధముగా త్వాత 

అధికరణాలలో  కూడ ఈ స్గభతిని ఆయా అధికరణములు త్పపసిావిగచరడినపుడు 

త్తలుసుకొనవచ్యచ ను. ఇక ఈ అధికరణములో విష్యాలను స్గత్పభహముగా చూయిము 

 

మొదట స్గశయ్, స్గశయోతేానకారణ, తత్పతర కార, తదరవేిచారాలను చూయిము.  

 

“త్పరహమ జిజాాసారూపమైన శాక్త్స్మిు ఆరగభిగచవసెన్య, అకక రలేయ ? 

 

కారై రూపమైన వృదధవై వహారమునకు కాక తదనై ములకు మొదటి వ్యై తర తి ిఉనీ య, లేయ? 

 

కారై ము లోన్య వ్యై తర తినిియ్మము ఉనీ నూ, స్తదధమైన త్పరహమ ము మొదలైన వాటిలో తాతర రై ము 

ఉనీ య? 

 

పూరవ పక్షము త్పపకారము “స్తదధమైన త్పరహమ ము లో వ్యై తర తి ి లేకపోవ్యట వలన, ఉనీ పర టిీ 

వృదధవై వహారము కనీ  భినీ మైన వే్ యనిలో త్పపథమవ్యై తర తి ి లేకపోవ్యట వలన 

వేయగతవాకాై లు త్పరహమ ము విష్య్ములో త్పపమాణాలు అని చెపుర టకు సాధై ము కాకపోవ్యట 
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వలననూ, త్పపమాణారహత లేని వేయగతవాకైా రవేిచారరూపమైన త్పరహమ విచారము చేయ్రాదు. “ అని 

చెబుతా్.  

 

స్తయధ గతములో, దీనికి రదులుగా, “స్తదధమైన త్పరహమ మును త్తలిపే వేయగతవాకాై ల వలన శ్రజాానము 

కలుభ వచ్యచ ను కనుక అవి త్పపమాణములే. కావ్యన త్పరహమ విచారమును ఆరగభిగచవలెను” అని 

నిష్క ర్వ నసిునీ్య ్. 

SLOKAM-27: కార్థై  వ్యై రర తిిరాదై  నియరమ్బతి గిరిః రరర రా ఏవ స్రావ ిః 

27. కార్థై  వై్య రర తిిరాదై  నియరమ్బతి గిరిః రరర రా ఏవ స్రావ ిః 

నానాై  వేదేఽపి నీతిస్రి ఉపనిష్దమూష్రత్పాయత్యవ। 

నారస్దిేవ దై మ్భమాంస్నముచిరమ్బతిత్పరై వస్ఫథయమార 

స్తదేధ వై్య రర తిిమాదై మ్ బహుముఖ్మవయన్ 

త్బహి జ్జజా్ఞసై్ మేవ।। 
 

ఆయై వ్యై తర తిిిః- మొదటి శరశికి ిత్పభహణము 

కారేై - కారై మునగదున్య 

ఇతి నియ్తిమ్- అని నిశచ యిగపరడినది 

అతిః స్రావ ిః గిరిః- అగదువలన అనిీ  శరమిులును 

తతర రా ఏవ- కారై పరములే అగును (కావ్యన) 

వేదేపి- వేదము నగదు కూడ 

అనై్య నీతిిః న- వేఱు న్యై య్ము లేదు 

తతిః- అగదుచేత(త్పరహమ విచారస్గరగధమైన) 

ఉపనిష్యమ్- ఉపనిష్తిులు 

ఊష్రత్పాయ్త్యవ- ఉపుర  న్యలల వలె త్పపయోజనము లేనివి అవ్యతాయి. 

అతిః- అగదుచేత 

తదేవ దై మ్భమాగస్నమ్- ఆ ఉపనిష్తిుల చేత త్తలుసుకొనదగిన త్పరహమ విచారము 

న ఉచితమ్- తగినది కాదు 

ఇతి త్పపతై వరయే్మాన్య స్తి- అని శాక్త్సిారగరము చేయుటకు (త్పాభ్యకర మ్భమాగస్కులచే) 

త్పపతిక్షేపణ చేయ్రడినపుర డు 

అయై మ్ ఏవ వ్యై తర తిమి్- మొదటి శరశికినిి 

స్తదేధ- స్తదధమైన త్పరహమ ము నగదు 

రహముఖ్మ్ అవయ్న్- అన్యక విధములుగా నిశచ యిగచ 

త్పరహమ జిజాాస్ై మ్ ఆహ- త్పరహమ మును తపర క విచార్వగచవలెను అని సూత్పతకా్లు(భ్యషై్ కా్లు) 

చెపిర ర్వ 

 

ఈ శ్ర లకములో జిజాాసాధికరణము యొకక  విచారము చేసిునీ్య ్ దేశికులు.  

 

పూరవ మ్భమాగస్లో “లోకవేయధికరణమ్” అని అధికరణము ఉనీ ది. యనిలో లోకములో 

వై పహర్వగపరడు పదములు, వేదములలో వై వహర్వగపరడు పదములు ఒకక శ అని 

చెపర రడినది. లోకములో “కారేై  వ్యై తర తి”ి అని సుత్పపస్తదధము, అనగా “వృదధవృవహారము ఎనీ్న  

కారైా లను గుర్వగచిన శ్రజాానము కలిగ యుగడుట చేత, వ్యై తర తినిి (వసిువ్యీ, పయనిీ భల త్పాథమిక 

స్గరగధము) కలిగసిునీ ది అనీ ది సుస్ర ష్చ ము. పైన చెపర రడిన న్యై య్ము చేత, వేదములో 
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కూడా అదే విధముగా అగీకర్వగచవలెను కనుక, కారైా రవేిష్య్కములు కాకపోత్వ అటి ్

ఉపనిష్యవ కైా ల విచారము ఊష్రక్షేత్పతములో వితనిముల వేస్తనట్లల త్పపయోజనరహితములు 

అవ్యతాయి.  

ఇట్లల చెపర రడిన పూరవ పక్షమునకు సూత్పతకా్లైన వైా సులవా్, భ్యషై్ కా్లైన రామానుజులు 

కూడ, అన్యకత్పపకారములుగా శరమిునకు స్తదధవసిువైన త్పరహమ మును త్తలుర  శకి ి కలదని, 

త్పరహమ విచారము వలన త్పపయోజనము కలదని కనుక త్పరహమ మును తపర క విచార్వగచవలెను అని 

త్తలియ్వలెను. తతాక రణముగా భ్యషై్ కా్లు, సూత్పతకా్లు కూడ శాక్త్సిారగరమును 

నిరేశిిసిునీ్య ్. 

SLOKAM-28: అంగుళై్య నిర్థదశనిిః కిమపికిమపి రదవ చకాంశిః త్పయుక్ిిః 

28. అంగుళై్య నిర్థదశనిిః కిమపికిమపి రదవ చకాంశిః త్పయుక్ిిః 

బాలాన్ వ్యై తార దయంతి త్కమభవమ్బళిరజా్ఞపకరవ మ్ విదనిిః। 

స్జి్ఞతాసే ిపదనామ్ విదధతి చ ధియమ్ కావ పి స్తదేధ విశిష్ట ే

కరవైిే  కావ పి చేతి కవ చిదిహ నియతిిః శబదశకే ిన కలార ై ।। 
 

పయన్యమ్- త్పపకృతి, త్పపతై య్ములను పగదిన పదభ్యభముల 

త్పకమమిళతజాాపకతవ మ్ విదగతిః- చాల్ప కాలము అనురవము చేతను, పదములను చేర్వచ  

త్పపయోగిగచ్యట చేతను, పిలలలకు చెగదిన వసిువ్యలను త్తలుసుకొను విధముగా శ్రజాానులైన 

తలిలతగత్పడులు 

కిమపి కిమపి- అమమ , ఆవ్య మొదలైన ఒకొక కక  వసిువ్యను  

అగగుళై్య  నిర్వశిగతిః- త్పవేలుతో చూపుచ్యనీ వా్ను 

త్పపయుక ్ిిః- త్పవేలుతో చూపెడు స్మయ్ములో ఉచచ ర్వగచరడుతునీ  

తయవ చకాగశిః-అమమ , ఆవ్య  మొదలైన వసిువ్యలను త్తలుర  పదముల చేత 

బాల్పన్- విష్య్ములను త్పభహిగచి మనసుస లో చకక గా నిలుపుకొను వియై ్ేలకు 

వ్యై తార దయ్ని-ి పదముల అరమేులను త్తలుపు శకి ికలవి అని త్తలియ్చేసిునీ్య ్ 

త్వ పయన్యమ్ స్జాాతాిః- వై్య తార దకులచే త్పపయోగిగపరడిన 

పదస్ముయయ్ములును 

కావ పి- ఒక చోట 

విశిషేస్్తదేధధియ్మ్ విదధతి- జాతి, గుణ త్పకియ్లతో కూడిన స్తదధమైన వసిువ్యల శ్రజాానమును 

కలిగగచ్యచ్యనీ వి.  

కావ పి- మర్వకొనిీ  చోటల 

కరవిేై  విశిషే ్చ- రపిర గచ్యట మొదలైన త్పకియ్లతో నునీ  వసిువ్యల శ్రజాానము కలిగగచ్యచ్యనీ వి.  

కావ పి- ఈ కారణము చేత  

శరశిక్తిిః- పదముల త్తలియ్చేయు శకికిి 

ఇహ కవ చిత్ నియ్తిిః న కల్పర ై - స్తదధరూారమేునగదునన్య లేక కారై రూారమేు నగదునన్య శరమిు 

యొకక  శకి ియుగడును అను నిరో గధము లేదు 

 

ఈ శ్ర లకమున ఎట్లల అన్యక త్పపకారములుగా శరమిునకు స్తదధమైన వసిువ్యను బోధిగచ్య సామరేై ము 

కలన్ త్తలుర తున్యీ ్ దేశికులు.  

 

తలిలతగత్పడులు మొదలైన వాళ్ళీ  పిలలలకు త్పవేలుతో వసిువ్యలను చూపి ఇది అమమ , ఇది ఆవ్య అని 

ఆయా వసిువ్యలకు తగిన పయలను ఉచచ ర్వగచి ఆ వసిువ్యను త్తలియ్చేసిునీ్య ్. త్పవేలితో చూపుట 
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త్పపతై క్షముగా ఉనీ  యనిని త్తలియ్చేయుట కొరకు మాత్పతమే. పిలలలు కూడ అన్యది అయిన 

జనమ పరగపరలో కలిగన స్గసాక రవిశేష్ము చేత త్పపయోగిగచ్యవార్వ అభిత్పాయానిీ  భమనిగచి ఆయా 

వసిువ్యల పయలు, అరేాలు త్తలుసుకొగట్లనీ్య ్. అగత్వ కాక, శరమిు, అరమేు వీటి స్గరగధము 

చేత మనము పదముల అరమేులను త్తలుసుకొగట్లనీ్య ము. 

 

మనకు ఈ అరమేు త్తలియుటకు కారణము బోధై , బోధక భ్యవమన్య స్గరగధము(బోధై మనగా 

త్తలియ్రడు వసిువ్య, బోధకము అనగా వసిువ్యను త్తలియ్చేయు పదము. ) ఒకొక కక  పయనికి ఈ 

విధముగా అరమేు ఏరర డిన్య అన్యక పదములతో కూడిన వాకై మునకు అరమేు వచ్యచ న్య అను 

త్పపశీ కు చాల్పకాలము అనురవము చేత పదములను చేర్వచ  త్పపయోగిగచ్యట చేత ఆ వాకాై రమేు 

త్తలుసుకొనుట జ్గుతుగది.  

 

ఇచట శరమిునకు కారైా రమేునన్య బోధకతవ  శకి ియుగడును అనునది అనవ యిగచదు. స్గజ ాచేస్త 

కూడ ఒక్ తమ అభిత్పాయ్మును ఇగకొకర్వకి త్తలుపవచ్యచ ను.  

 

“నీకు కుమా్డు జనిమ గచెను”, మొదలైన వాకై ములను చెపుర నపుడు కూడ ఆ శరమిులు 

విశిష్మ్ైన అరమేును బోధిగచవచ్యచ ను. కనుక మనము క్తవలము కారైా రమేులలోన్య వై్య తర తి ి

ఉగడునని కాని, స్తదధరూపమైన అరమేులలోన్య బోధకతవ  శకి ి ఉగడునని కాని ఏక పక్షములో 

పిడివాదము చేయ్ము. రగడు పక్షములను అగీకర్వగచెదము. 

SLOKAM-29:క్ల స్ంసార్థఽనాదిస్తదేధక్లముహురనుభవరిఃక్ల స్ఞ్చచ తాిఃక్ల స్ంత్స్తక యాిఃక్ల

స్ై ిః 

29. స్ంసార్థఽనాదిస్తదేధక్లముహురనుభవరిఃక్లస్ఞ్చచ తాిఃక్లస్ంత్స్తక యాిఃక్ల

స్ై ిః 

స్ంసాక ర్థదబోధకాశచ క్లస్వ యముపనిరనిై త్పకమార ై త్క్లత్పవాహాత్। 

రరిజి్ఞతీయభేదత్గహణస్ముచితాిఃక్లవృరియస్ై స్నిిన దనాిః 

రదవ త్క్లసైా తిశ క్షకాదివై హృతిషుక్లశిశ్చిఃక్లఐదమరాథ ై దిబోధిః।। 
 

అన్యదిస్తదేధశ్రస్గసారే-అన్యదిగాశ్రఅగీకర్వగపరడినశ్రస్గసారశ్రస్గరగధముశ్రచేత 

ముహిఃశ్రఅనురవతిః-శ్రఆయాశ్రవసిువ్యలనుశ్రమళీీ శ్రమళీలశ్రఅనురవిగచ్యటశ్రచేత 

స్గత్పస్తక యాిః-శ్రస్గసాక రములు 

స్ఞ్చచ తాిఃశ్రసైు ిః-శ్రచేరచ రడును 

అత్పపకమార ై త్-శ్రదురీ్వ వారమైన 

త్పపవాహాత్-శ్రస్గరగధముశ్రచేత 

స్గసాక రోనో్ ధకాిఃశ్రచ-శ్రస్గసాక రములనుశ్రకలిగగచ్యశ్రవసిువ్యలునుశ్రకూడ 

స్వ య్మ్-శ్రత్తలుసుకొనుశ్రవానిశ్రత్పపయ్తీ ముశ్రలేకన్యశ్ర 

ఉపనిపతని-ిశ్రఇగత్పదియ్ములతోశ్రకలియుచ్యనీ వి(ఇగత్పదియ్స్గత్పపవృతమిులైశ్రయునీ వి) 

తతజిాు ీయ్భేదత్పభహణస్ముచితాిః-శ్ర ఆయాశ్ర పయరమేులనుశ్ర త్తలుసుకొనదగినశ్ర ధరమ ములనుశ్ర

సూచిగచ్యశ్రఅరహతలుశ్రభల 

వృతయి్ిః-శ్రబుదిధవైా ారములుశ్ర 

తనిీ యన్యిః-శ్ర (వెనుకశ్రచెపిర నశ్ర )శ్ర ధరమ ములతోశ్రనునీ శ్రఉనో్ ధములైనశ్రస్గసాక రములుశ్రకారణముగాశ్ర

భలవైశ్రఉనీ వి 
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శిక్షకాదివై హృతిష్య-శ్రఉాధ్యై యులు, తలిల, తగత్పడిశ్రమొదలగుశ్రవా్శ్రతమశ్రత్పవేలితోశ్రచూపిగచిశ్రఆయాశ్ర

శరమిులుశ్రత్పపయోగిగచ్యటశ్రయ్గదు 

శిోిః-శ్రపిలలవానికి 

ఐదమరైేా దిబోధిః-శ్రఇదిశ్రత్పకియ్, ఇదిశ్రశరతి్పపయోభముశ్రఅనిశ్రత్తలుర ట(ఇదిశ్రఈశ్రత్పపయోజనమునక్శ్రచేయుశ్ర

వై వహారముశ్రఅని) 

తదవ త్శ్ర సైా త్-శ్ర అపుర ేశ్ర పుటిన్శ్ర పిలలలుశ్ర ాలుశ్ర త్పతాగుటశ్ర య్గదుశ్ర కలుగుశ్ర త్పపవృతిశి్ర వగటిదిశ్ర గాశ్ర

ఉగడును. 

 

పూరవ శ్ర స్గసాక రములశ్ర చేతశ్ర శరవి్యై తర తిశి్ర కలిగిన్య, త్పపళయ్కాలములోశ్ర స్గసాక రములనీీ శ్ర కూడాశ్ర

నశిగచిపోయినగదువలనశ్ర ఆదై శ్ర జనమ లోశ్ర ఏశ్ర విధముగాశ్ర వ్యై తర తిశి్ర కలుగుతుగది? ఈశ్ర విధముగాశ్ర

ఒకొక కక శ్రజనమ శ్రలోనుశ్రఎల్పశ్రవై వహారముశ్రనడుసిుగది? ఇటిశ్్రత్పపశీ లకుశ్రఈశ్రశే లకములోశ్రసావ మిశ్రదేశికులుశ్ర

స్మాధ్యనముశ్రఇసిునీ్య ్. 

 

స్గసారముశ్రఅన్యదిశ్రఅగుటశ్రచేతశ్రత్పపళయ్కాలములోశ్రస్గసాక రాలు, వాటినిశ్రకలిగిగచేశ్రఅన్యకవసిువ్యలూశ్ర

నశిగచిపోయిన్యశ్ర పునస్స ృషిశ్్ర త్పారగరమైనశ్ర త్వాతశ్ర వచేచ శ్ర జనమ లలోశ్ర మళీీ శ్ర వాటగతటశ్ర అవిశ్ర

కలుగుతునీ్య యి.శ్ర అనగాశ్ర పూరవ జనమ లోశ్ర శిశువ్యనకు, తలిలశ్ర స్నిముతోశ్ర భలశ్ర స్గరగధముశ్ర శిశువ్యశ్ర

జనిమ గచినశ్రవెగటన్యశ్రఉనో్ ధితమవ్యతుగది.శ్రఈశ్రస్గసాక రాలు, ఈశ్రలీల్పవిభూతిలోశ్రఉనీ గతశ్రకాలముశ్ర

జీవ్యడితోన్యశ్రఉగటాయి.శ్ర త్పపళయానగతరముశ్రపునస్స ృషిశ్్ర అయిత్వ, మళీీ శ్ర ఆయాశ్రజీవ్యళీ శ్ర ఇగత్పదియ్శ్ర

స్గత్పపవృతమిులవ్యతాయి.శ్ర “అగదుచేత, పైనశ్ర చెపర రడినశ్ర న్ష్ములు, అనగాశ్ర త్పపళయానగతరముశ్ర

స్గసాక రములుశ్రనశిగచిపోవ్యటశ్రఇతైా దులుశ్రవర్వగిచవ్య” అనియేశ్రఆశ్రత్పపశీ లకుశ్రస్మాధ్యనము. 

SLOKAM-30:క్లదక్షరాధోరణాదై్ ిఃక్లఅనుమ్బరవివిధస్వ త్పయాసోపయోగిః 

30. దక్షరాధోరణాదై్ ిఃక్లఅనుమ్బరవివిధస్వ త్పయాసోపయోగిః 

శిక్షాభేదవిచిత్తాిఃక్లగజవిహగముఖ్యన్క్లత్గాహయదియ ిఃక్లత్పయుకిా। 

రసిా త్క్లసార్థథక్లమనుష్ై త్పభృతిషుక్లచక్లరథాభూరశిక్షావిశేష్ిః 

కల్యర క్లభాషైో దితోయమ్క్లనక్లయదికథమసౌక్లకలర తేనైో పిక్లమారగిః।। 
 

దక్షైిః-శ్రశిక్ష్యత్పపయోభమునగదుశ్రదక్షులైనవా్ను 

అనుమిత-శ్ర మళీీ శ్ర మళీీ శ్ర చూచ్యటశ్ర వలన, త్తలియ్రడినశ్ర వైా పిశి్ర భలశ్ర కారణముచేశ్ర

నిశచ యిగచరడినటివ్ియూ 

వివిధస్వ త్పపయాసోపయోగిః-శ్రఅన్యకములైనశ్రశిక్ష్యత్పపయోజనములుశ్రకల 

భజవిహభముఖ్యన్శ్రత్పగాహయ్దాి ిః-శ్రఏనుగు, పక్షి, గుఱఱము, మొదలగుశ్రవాటినిశ్రత్పభహిగపశ్రభల 

అధోరణాద్వై ిః-శ్రమావటివాడుశ్రమొదలైనవాళీ శ్రచే 

త్పపయుకిాిఃశ్ర-శ్రత్పపయోగిగచరడినశ్ర 

విచిత్పతాిః-శ్రవివిధములైన 

శిక్ష్యభేయిః-శ్రశరశికినిిశ్రత్తలుసుకొనుటకుశ్రతగినశ్రమారగములు 

దృశై న్య-ిశ్రకనరడుతున్యీ యి 

తసామ త్-శ్రఅగదుచేత 

మనుషై్ త్పపరృతిష్యశ్రచ-శ్రమనుష్యై లుశ్రమునీ గువార్వశ్రయ్గదును 

తథాభూతశిక్ష్యవిశేష్ిః-శ్రఅటిశ్్రశరశికినిిశ్రత్పభహిగచ్యటకుశ్రతగినశ్రఉాయ్మునుశ్ర 

సారిేః-శ్రఅరసే్హితమైనదే! 

భ్యషైో దితిః-శ్రభ్యషై్ మునగదుశ్రచెపర రడిన 
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అయ్మ్శ్రకలర ిః-శ్రశబిారమేునుశ్రత్తలియ్చేయుశ్రఈశ్రవిధము 

నశ్రయ్ది-శ్రలేకపోయిన 

అసౌ-శ్రఈ 

అనై ిఃశ్రమారగిఃశ్రఅపి-శ్రవే్శ్రమారగము(కారైా రశేకివి్యై తార దనపదధతి)శ్రకూడా 

కథమ్శ్రకలర త్వ-శ్రఎట్లలశ్రస్తదిధగచ్యను(స్తదిధగచదు) 

 

ఈశ్ర లోకములోశ్ర“స్మ్ేలైనవా్శ్రఎట్లలశ్రశరమిులశ్రఅరసే్వ రూపమునుశ్రఅజులాకుశ్రఆయాయాశ్రపే ల్శ్రచెపిర శ్ర

త్పవేలుతోశ్రఆశ్రవసిువ్యనుశ్రచూపిశ్రశరమిులశ్రఅరమేునుశ్రత్తలెర ద్” అనిశ్రశ్రస్మర్వసిేునీ్య ్.శ్ర 

 

ఉయహరణమునకుశ్ర లోకములోశ్ర మావటీడుశ్ర కొనీి శ్ర శరమిులతోశ్ర లేయశ్ర స్గక్తతాలతోశ్ర ఏనుగునుశ్ర

నడిపిసిునీ్య డు.శ్ర అదికూడాశ్ర అతనిశ్ర ఆజలానుశ్ర అనుస్ర్వసిునీ ది.శ్ర ఈశ్ర విష్య్ముశ్ర మనమగదరకుశ్ర

త్తలిస్తనదే.శ్ర తమోగుణత్పపచ్యరమైనశ్ర ఏనుగుశ్రమొదలైనశ్ర జగతువ్యలేశ్ర ఈశ్ర విధముగాశ్ర శరమిులశ్ర వలన, 

స్గక్తతములశ్రవలనశ్రత్తలుసుకొనుచ్యనీ పుర డుశ్రమనుష్యై లుశ్రత్తలుసుకొనుటశ్రగుర్వగచిశ్రచెపర వలస్తనశ్ర

ఆవశై కతశ్ర లేదుశ్ర కయ!శ్ర మనుష్యై లలోశ్ర ఆయాయాశ్ర వసిువ్యలనుశ్ర చేతితోశ్ర చూపిశ్ర వాటిశ్ర పే ల్శ్ర చెపిర శ్ర

శరమిులకూ, వాటిశ్ర అరమేులకూశ్ర భలశ్ర స్గరగధమునుశ్ర పెదలిుశ్ర చెపుర టశ్ర కూడశ్ర త్తలిస్తనదే.శ్ర కనుకశ్ర

శ్ర రభ్యషై్ ములోశ్రచెపర రడినశ్రత్పకమమునుశ్రత్పతోస్తపుచ్యచ టకుశ్రవీలుకాదు.శ్ర 

 

కనుకశ్ర ఈశ్ర మతమునుశ్ర దూషిగచ్యటశ్ర వలనశ్ర కారైా రమేులోశ్ర శకినిిశ్ర చెపుర శ్ర ఇతరశ్ర పక్షముశ్ర కూడశ్ర

దూషిగపరేదేశ్రఅవ్యతుగదిశ్రఅనిశ్రఈశ్ర లోకతాతర రై ము 

SLOKAM-31:క్లకస్యి చితాి దధమరథమ్క్లకమపిక్లకథయితుమ్క్లచేష్ేయాక్లచోదై మానిః 

31. కసి్య చితిా దధమరథమ్క్లకమపిక్లకథయితుమ్క్లచేష్యేాక్లచోదై మానిః 

రసి్య క్లరంక్లవకికి్లరదీధస్మవిష్యరయాక్లశిక్షతేక్లరదవ చోనై ిః। 

ఆదిషేోక్లబోధనారథమ్క్లయదిహవిరనుతేక్లరరిదరథమ్క్లహిక్లయుకమి్ 

రదవ కైా త్క్లస్తదధవేదీక్లత్పయరరక్లఇతిక్లచేదస్ివ నాదేశికమ్క్లరత్।। 
 

కస్యమ శ్రచిత్-శ్రమరొకచోటనునీ వానికి(దేవదతిునికి) 

కమపిశ్రఅరమే్శ్రస్తదధమ్-శ్ర(నీకు)శ్రకుమా్డుశ్రజనిమ గచెనుశ్రఅనుశ్రఅరమేును 

కథయితుమ్-శ్రచెపుర టకు 

చేష్య్ా-శ్రహస్వైిా ారముశ్రచేత(చేష్శ్్రచేత) 

చోదై మానిః-శ్ర(ఒకనిచే)శ్రఆజాాపిగచరడినవాడై 

తస్యమ -శ్ర(ఒకశ్రశిష్యై డు)శ్రదేవదతిునికి 

తమశ్రపగకి-ిశ్రఆశ్రఅరమేునుశ్రభలశ్రశరమిునుశ్ర 

వాచాశ్రవదతి-శ్ర(తన)శ్రన్నటితోశ్రచెపుర చ్యనీ్య డు 

అనై ిః-శ్రరగడుశ్రచోటలనుశ్రకూడాశ్రఉనీ శ్రమర్వయొకశ్రపిలలవాడు(చేష్న్ుశ్రత్తలిస్తకొనినశ్రవాడు) 

తదీధస్మవిష్య్తయా-శ్రచెపుర చ్యనీ వానిశ్రచేష్శ్్రచేతశ్రచెపర రడినవానికిశ్రకలిగినశ్రజాానమునుశ్రస్మముగాశ్ర

దేవదతిునికిశ్రచెపర రడుశ్రవాకై ముశ్రఇదిశ్రఅనిశ్ర 

తదవ చిఃశ్రశిక్షత్వ-శ్రఆశ్రవాకై మునుశ్రత్తలుసుకొనుశ్రచ్యనీ్య డు 

బోధన్యరమే్-శ్రపుత్పతుడుశ్రపుటెన్నిశ్రత్తలుర టకుశ్ర 

ఆదిష్ి్ః-శ్రఆజాాపిగచరడినశ్రశిష్యై డు 

య్దిహవితనుత్వ-శ్రఏశ్రవాకై ముశ్రచెపుర చ్యనీ్య డో 

తతదిరమే్-శ్రఆశ్రవాకై ముశ్రపుత్పతుడుశ్రపుట్్లకనుశ్రత్తలియ్చేయుటక్శ్రవచిచ నది.శ్ర 



71 
 

ఇతిశ్రహిశ్రయుకమి్-శ్రఅనునదిశ్రస్ర్వయైనదేశ్రకయ! 

తయవ కైా త్-శ్రపుత్పతజననశ్రవాకై ముశ్రవినినశ్రపిదప 

స్తదధవేదీ-శ్రస్తదిధగచినశ్రవిష్యారమేునుశ్రత్తలుసుకొనినశ్రదేవదతిుడు 

త్పపయ్తత్వశ్రఇతిశ్రచేత్-శ్రజాతకరమ శ్రమొదలైనవిశ్రచేయుటకుశ్రత్పారగభిగచేడుశ్రఅనినచో 

తత్శ్రఅన్యదేశికమ్-శ్రజాతకరమ శ్రత్పపవృతిశి్రశ్రమునీ గుశ్రకారై ములుశ్రఐచివ కములుశ్రకానిశ్రవాకై్త్ పదేశారమేులుశ్ర

కాదు 

 

త్పపకారాగతరముగాశ్ర కూడశ్ర వ్యై తర తి,ి  స్తదధమైనశ్ర వసిువ్యశ్ర విష్య్ములోశ్ర కలుభవచ్యచ నుశ్ర అనుశ్ర

విష్య్మునుశ్రఈశ్ర లోకములోశ్రఒకశ్రదృష్్టగతముశ్రయవ రాశ్రదేశికులుశ్రనిరూపిసిునీ్య ్. 

 

ఉయహరణమునకుశ్ర దేశాగతరమునగదునీ శ్ర ఒకశ్ర వై కికిి(దేవదతిునికి)శ్ర కుమా్డుశ్ర జనిమ గచిన, ఆశ్ర

దభ గరలోనునీ (జనిమ గచినశ్రస్లేమున)శ్రఒకశ్రమౌనశ్రమయినశ్రవై కిశి్ర శ్ర“నీకుశ్రకుమా్డుశ్రజనిమ గచేడు” అనిశ్ర

ఆశ్ర దేవదతిునికిశ్ర త్తలుర ముశ్ర అనిశ్ర తనశ్ర శిష్యై డికిశ్ర స్గజాా, స్గక్తతములశ్ర యవ రాశ్ర త్తలియ్చేసెను.శ్ర ఆశ్ర

శిష్యై డుశ్రతక్షణముశ్రఆశ్రదేవదతిునిశ్రవదకిుశ్రపోయిశ్రఅశలశ్రత్తలియ్చేస్తడు.శ్రఈశ్రఇ్వ్యర్వశ్రతోశ్రఉనీ శ్రఒకశ్ర

బాలుడుశ్రమూభవానిశ్రవలెశ్రఆశ్రవై కిశి్రస్గక్తతములశ్రచేతశ్రలత్తలియ్చేయుటయు, తదనగతరముశ్రఆశ్రవై కిశి్ర

విష్య్ముశ్ర త్తలుపుటకుశ్ర వెళ్ళీ చ్యనీ్య డనియుశ్ర శ్ర త్తలుసుకొనుచ్యనీ్య డు.అశలశ్ర అతడుశ్ర చెపిర నశ్ర

వాకై మునుశ్ర పుత్పతజననశ్ర బోధకమైనశ్ర వాకై మనిశ్ర కూడశ్ర శ్ర త్తలిస్తకొనును.శ్ర “పుత్పతజననము” అనునదిశ్ర

స్తదధమైనశ్ర విచారము.శ్ర యనినిశ్ర స్గక్తతములచేశ్ర త్తలుపరడినశ్ర వై కిశి్ర ఆశ్ర స్గక్తతములనుశ్ర త్తలిస్తశ్ర శ్ర ఆశ్ర

విష్య్ముశ్ర త్తలిస్తకొన్తను.శ్ర అగదువలనశ్ర స్తదధరూపమైనశ్ర వసిువ్యనుశ్ర వేరేశ్ర విధముగాశ్ర కూడశ్ర

బోధిగచభలమనుశ్రవిష్య్ముశ్రనిరాధ ర్వగచరడినది.శ్ర 

ఆశ్ర శిష్యై డుశ్ర దవ దతిునికిశ్ర ఆశ్ర విష్య్ముశ్ర శరమిుశ్ర యవ రాశ్ర త్తలిపినపుర డుశ్ర దేవదతిుడుశ్ర విష్య్ముశ్ర

త్తలిస్తశ్రస్గతోషిగచ్యను.శ్రకనుకశ్రస్తదధవిష్య్మునుశ్రత్తలుర శ్రశరమిుశ్రకూడశ్రత్పపయోజనకార్వయే.శ్ర 

  

కనుకశ్ర రగడుశ్ర త్పపదేశములలోశ్ర నునీ శ్ర పిలలవాడుశ్ర హస్సి్గక్తతములను, దేవదతిునికిశ్ర చెపర రడినశ్ర

వాకాై రమేునుశ్రకూడశ్రత్తలుసుకొనుచ్యనీ్య డు.శ్ర 

 

ఇగక, ఈశ్ర విష్య్ముశ్ర త్తలిస్తనశ్ర దేవదతిుడుశ్ర జాతకరామ దిశ్ర కారై ములుశ్ర జ్పుటశ్ర య్గదుశ్ర

త్పపవృతిుడగుటశ్ర కారైా రమేుశ్ర కనుకశ్ర కారై వ్యై తర తిశి్ర అయినదిశ్ర కయశ్ర అనిశ్ర అనిన, అట్లలశ్ర కాదుశ్ర

అగట్లన్యీ ్శ్రదేశికులు. 

ఉతరిోతరిశ్రకారై మునుశ్రచేయుటశ్రఅతడిశ్రస్వ బుదిధశ్రచేతశ్రఐచివ కముగాశ్రచేస్తనది.శ్రఅశలశ్రఆశ్రస్గతోష్ములోశ్ర

భృహాలగకరణముశ్ర చేయుట, యనధరామ దులుశ్ర చేయుటశ్రమొదలైనవిశ్ర అనీీ శ్ర “పుత్పతజనమ శ్ర వాకై ము” 

కాదుశ్రకయ.శ్రఅగదువలనశ్రవ్యై తర తియిూశ్రకారైా రమేుశ్రకగటెశ్రవేరయినశ్రవిధముగాశ్రస్తదధవసిువిష్య్ములోశ్ర

స్గరవముశ్రఅనిశ్రత్తలియుచ్యనీ ది 

SLOKAM-32:క్లపుత్రసేఽిభూనన క్లస్ర్థర యమ్బతిక్లవచనరిఃక్లత్ీరై భీతైా దిలిజ్గిః 

32. పుత్రసేఽిభూనన క్లస్ర్థర యమ్బతిక్లవచనరిఃక్లత్ీరై భీతైా దిలిజ్గిః 

రదోై గాై ర థమ్క్ల రదూహై మ్క్ల విష్యనియతిరాస్తిిపూర్మవ ిఃక్ల కవ చిత్క్ల

సైా త్। 

ఆవాపోదవ పభేదత్క్లత్పతిపదనియతాక్లశకిరిపై త్రక్లస్తధై్య త్ 

భూయోదృషైే్ట్ దిసాహాయకమ్బహక్లవచస్ిఃక్లకారై పక్షావిశిష్మే్।। 
 

పుత్పతస్తభిూత్-శ్ర(దేవదతిా)శ్రనీకుశ్రకుమా్డుశ్రకలెగను 
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అయ్మ్శ్రనశ్రస్రర ిః-శ్రఇదిశ్రాముశ్రకాదు 

ఇతిశ్రవచనతిః-శ్రఅనుశ్రపదములచే 

త్పీతిశ్రఅభీతైా దిలిజ్గిః-శ్రత్పీతి, రయ్ముశ్రలేకపోవ్యటశ్రమొదలైనశ్రచిహీ ములు 

తత్-శ్రఆశ్రవాకై ము 

తన్ై గాై రమే్-శ్రఅటిశ్్రపుత్పతజననము, స్రార భ్యవములనుశ్రచెపుర చ్యనీ వి/ది 

ఇతి-శ్రఅనిశ్ర 

ఊహై మ్-శ్రఊహిగచరడదగినది 

విష్య్నియ్తిిః-శ్రవిష్య్ముశ్రయొకక శ్రనియ్మము 

కవ చిత్-శ్రకొనీి శ్రస్లేములలో 

అస్తిపిూరవ ిఃశ్రసైా త్-శ్రవిష్య్, విశేష్టలశ్రసానిీ ధై ముశ్రవలనశ్రఉగట్లగది 

అత్పత-శ్రస్తదధవ్యై తర తిశి్రచెపుర నపుర డు 

ఆవాపఉదేవ పభేయత్-శ్ర వే్శ్ర పదములనుశ్ర చే్చ ట, కొనిీ శ్ర పదములనుశ్ర తొలగిగచ్యటశ్ర మొదలైనశ్ర

భేయలశ్రవలన 

త్పపతిపదనియ్తా-శ్రఒకొక కక శ్రపయనికిశ్రవై వస్తతేమైనశ్ర 

శకిరిపిశ్రస్తదేధై త్-శ్రవాచకతవ శ్రశకియిూశ్రస్తదిధసిుగది.శ్ర 

ఇహశ్ర వచనిఃశ్ర భూయోదృషై్్ట దిసాహాయ్కమ్శ్ర కారై పక్ష్యవిశిష్మ్్-శ్ర స్తయధ గతవ్యై తర తిలిోశ్ర కూడాశ్ర

భూయోదరి న్యదులశ్రస్హాయ్ము, కారైా రశే్రవై్య తర తిశి్రలోశ్రవలెశ్రయుకమిేశ్రఅవ్యతుగది 

 

ఈశ్ర లోకమునగదుశ్ర స్తదధమైనశ్ర వసిువ్యనుశ్ర శరమిుశ్ర బోధిగచ్యశ్ర విచారముశ్ర దృష్్టగతములతోశ్ర

త్పపసిావిగచరడినది.శ్ర 

 

ఒకనిశ్ర వదకిుశ్ర ఇగకొక్శ్ర వచిచ శ్ర “నీకుశ్ర కుమా్డుశ్ర జనిమ గచేడు” అనిశ్ర పలికినపుర డుశ్ర అతనిశ్ర

ముఖ్మునగదుశ్ర వికాస్ముశ్ర కలుగతుగది.శ్ర అదేశ్ర విధముగాశ్ర త్పతాడునుశ్ర చూస్తశ్ర ాముశ్ర అనుకొనిశ్ర

రయ్పడుతునీ శ్రవానినిశ్రచూచిశ్రమఱిశ్రయొకడుశ్ర “ఇదిశ్రాముశ్రకాదు” అనిశ్ర పలిక త్వశ్రవానికిశ్ర రయ్ముశ్ర

పోతుగది.శ్రఅగశశ్రఇకక డశ్రముఖ్వికాస్ము, రయ్ముశ్రపోవడముశ్రఅనుశ్రచిహాీ లవలనశ్రపుత్పతజనన్యనిీ , 

స్రార భ్యవానీి శ్రత్తలుసుకొనుటశ్రస్తదేధవ్యై తర తికిిశ్రఉయహరణములవ్యతునీ్య యి.శ్ర 

 

ఇకక డశ్ర పయలశ్ర చేర్వకశ్ర వలన, పయలుశ్ర తొలగిగచ్యటశ్ర వలనశ్ర వేఱ్వవ ఱుశ్ర శరశికిులుశ్ర కలుగుతాయి.శ్ర

ఉయహరణకుశ్ర నీకుశ్ర కుమా్డుశ్ర జనిమ గచేడు(పుత్పతస్తశి్ర జాతిః)శ్ర రదులుగాశ్ర “నీశ్ర పుత్పతుడుశ్ర

మరణిగచేడు”(పుత్పతస్తశి్ర మృతిః)శ్ర అనిశ్ర పలుకుటశ్ర వలనశ్ర ముఖ్వికాసానికిశ్ర రదులుశ్ర విచారముశ్ర

కలుగుతుగది.శ్రదీనిక్తశ్రదేశికులుశ్రతమశ్ర లోకములోశ్ర“ఒకొక కక శ్రపదవ్యై తర తిలిోశ్రకలిగేశ్రఆవాపశ్రఉయవ ాలేశ్రఆశ్ర

యాశ్రత్పపయోజనములకుశ్రకారణము” అనిశ్రచెబుతున్యీ ్.శ్ర 

అనగాశ్రస్తదధవస్ివ శ్రరమేునుశ్రశరమిుశ్రబోధిగచభలదుశ్రఅనుటకుశ్రపైనశ్రచెపర రడినవిశ్రఉయహరణములు 

 

 (ఇచటశ్రకరవిై బోధకములు, విధి, నిషేధములుశ్రకానిశ్రవిష్య్ములకుశ్రత్పాధ్యనై తశ్రలేదుశ్రకనుక, త్పరహమ శ్ర

విచారమునగదుశ్ర త్పరహమ శ్ర గుణ, రూప, విశేష్ణములుశ్రత్తలుసుకొనుటశ్ర వలనశ్ర త్పపయోజనముశ్రలేదనుశ్ర

వా్శ్రపూరవ మ్భమాగస్నుశ్రఅనుస్ర్వగచ్యశ్రత్పాభ్యక్లు. 

 

భ్యటశ్్రమతముశ్రవా్, “నీకుశ్రకుమా్డుశ్రకలెగను” వగటిశ్రవాకై ములుశ్రవిధి, నిషేధములుశ్రకాకునీ నూశ్ర

కూడశ్రత్పపయోజనశ్రకరములేశ్రఅగటా్.శ్రఎగదుకగశశ్ర“అదిశ్రవినినశ్రవానికిశ్రముఖ్వికాస్ముశ్రకలుగుతుగది” 

అనిశ్రవార్వశ్రఅభిత్పాయ్ము.శ్ర 
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రభవత్పయమానుజులశ్ర స్తయధ గతముననుస్ర్వగచిశ్ర దేశికులుశ్ర శ్ర “రగడుశ్ర రకాలశ్రవాకాై లకుశ్ర త్పపయోజనముశ్ర

ఉనీ దనిశ్ర అగీకర్వసిూ, హస్సి్గక్తతములశ్ర వలనశ్ర కూడశ్ర త్పపయోజనముశ్ర ఉగట్లగది” అనిశ్ర

విశదీకర్వసిునీ్య ్.శ్ర) 

SLOKAM-33:క్లకారై్థ క్లవ్యై రర తిిరాదై క్లభవతుక్లరదపిక్లకిమ్క్లశకితిారర రై స్తదేధిః 

33. కారై్థ క్లవై్య రర తిిరాదై క్లభవతుక్లరదపిక్లకిమ్క్లశకితిారర రై స్తదేధిః 

త్పాక్క్ల వై్య రర తిిిఃక్ల త్కియాయామ్క్ల నృవచస్తక్ల నిగమేక్ల

రవ నై థేరై భైు పైషి। 

క్లసాథ పైా తోననై థాస్తదధై నుగమక్లనియత్యిఃక్లస్త్రర యోగర్థశికిిిః 

క్త్సౌక్లపాఞ్చచ లక్లఇతైా దుై చిరవిరతికమ్క్లస్తదధమాత్తేపిక్లవాకై మ్।। 
 

ఆయై వ్యై తర తిిిః-శ్రమొదటిశ్రశకిజాిానము(పదముశ్రసూచిగచ్యశ్రశకితి్పభహణము) 

కారేై రవతు-శ్రకారై రూపమైనశ్రఅరమేునగదుశ్రఉగడుగాక.శ్ర 

తదపి-శ్రఅట్లలైనను 

శకిశి్ర తాతర రై స్తదేధిఃశ్ర కిమ్-శ్ర ఆశ్ర పదముశ్ర యొకక శ్ర అరమేు, అదిశ్ర బోధిగచ్యశ్ర శకియిు, కారై మునకుశ్ర

అనవ యిగచ్యశ్రవిష్య్ముననుశ్రఏశ్రకారణమునశ్రపూరణతవ మునకుశ్రలోట్లశ్రకలిగనట్లలశ్రచెపర భలము? 

త్పాక్-శ్రముగదుగా 

నృవచస్త-శ్రసామానై మైనశ్రవాకుక లో 

త్పకియాయామ్శ్రవ్యై తర శ్రతిిిః-శ్రకారై మగదుశ్రశకిజాిానముశ్ర(ఉగట్లనీ ది) 

నిభమేశ్రతు-శ్రవేదమునగదు(వైదికత్పపయోభములగదు) 

అనై థా-శ్రవే్శ్రవిధముగానునీ ది 

ఇతిశ్ర అభైు పైషి-శ్ర అనిశ్ర నీవ్యశ్ర (త్పాభ్యకరమ్భమాగస్కుడు)శ్ర అగీకర్వగచ్యచ్యనీ్య వ్య(ఇట్లలశ్ర కొనీి శ్ర

త్పకియ్లయ్గదునుశ్ర మఱియుశ్ర అపూరవ శ్ర శరమిుశ్ర చేతశ్ర చెపర రడుశ్ర కారై మునగదునుశ్ర శరశికినిిశ్ర

త్పాభ్యక్లుశ్ర చెబుతా్.శ్ర కనుకశ్ర శరమిునకుశ్ర ఉగడుశ్ర అరబేోధకతవ శకితి్పభహణముశ్ర ఒకశ్ర స్తరేమైనశ్ర

రూపముగాశ్రవార్వచేశ్రచెపర రడలేదు).శ్ర 

అతిః-శ్రకనుక 

అననై థాస్తదిధశ్రఅనుభమనియ్త్యిః-శ్ర 

స్రవ త్పపయోభశ్రస్గరగధమునుశ్రపగదిన 

అనుభమేన-శ్రఅనుభమముశ్రచేతశ్రయుకమిైన 

స్త్పతర యోగిః-శ్రమగచిశ్ర(శర)ిశ్రత్పపయోభములచే 

శకిిిః-శ్రపదములకుశ్రఅరమేునిచ్యచ శ్రశకి ి

శ్రసేాాై -శ్రశ్రసేాపిగపదగినది 

కిఃశ్రఅసౌ-శ్రఈశ్రపు్ష్యడుశ్రఎవ్శ్రఅనిశ్రత్పపశీి గచినచో 

ాఞాచ లశ్రఇతి-శ్రఇతడుశ్రాగచాలదేశవాస్తశ్రఅను 

ఇతైా దిశ్రరూపమ్-శ్రఇటిశ్్ర 

ఉచితశ్రవిరతికమ్-శ్రయ్థోచితనిరే ధశార హమైన 

వాకై మ్-శ్రవాకై మనునది 

స్తదధమాత్పత్వపి-శ్రస్తదధరూారమేునగదుశ్రత్పపయోగిగపరడుటశ్రకనరడుచ్యనీ ది. 

 

త్పాభ్యకరమ్భమాగస్కులుశ్ర త్పపథమవ్యై తర తినిిశ్ర త్పకియ్శ్ర య్గదేశ్ర చెపెర ద్.శ్ర అనగాశ్ర త్పపథమవ్యై తర తిశి్ర

కారై విష్య్ములోన్యశ్ర కలుగుతుగదిశ్ర అనిశ్ర వార్వశ్ర అభిత్పాయ్ము.శ్ర అగత్వకాకశ్ర త్పకియాతిర్వకమిైనశ్ర

“అపూరవ ము” అనిశ్రచెపర రడుశ్ర శ్ర శరశికిశి్రయ్గదుశ్రకూడాశ్రచెపెర ద్.శ్ర (త్పాభ్యక్లుశ్రయ్జాాదిశ్ర కరమ లశ్ర
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వలనశ్ర అపూరవ ముశ్రఅనుశ్ర ఒకశ్ర పయరమేుశ్ర ఉతర తిశి్ర చెగది, ఆశ్ర అపూరవ ముశ్ర త్వాతిశ్ర కాలమునశ్రఆశ్ర

య్జమాుశ్ర చేస్తనశ్ర వార్వకిశ్ర తతు లమునుశ్ర ఇచ్యచ నుశ్ర అనిశ్ర చెబుతా్.శ్ర అనగాశ్ర శరశికిశి్ర ఈశ్ర అపూరవ ముశ్ర

నగదుశ్ర కూడశ్ర పరై వస్తసిునీ ట్లలశ్ర చెపిర నటలయినది.శ్ర అగదుచేతశ్ర వార్వశ్ర త్పపకారముశ్ర

శబిారబేోధకతవ శకితి్పభహణమునకుశ్రఒకశ్రస్తరేతవ శ్రరూపముశ్రచెపర నటలయినది.శ్ర) 

 

అగత్వశ్రకాక, ఇట్లలశ్రచెపిర నపుడుశ్రనియ్తమైనశ్రశరమిులకుశ్రశకినిిశ్రచెపిర ననూ, వృదధవై వహారముశ్రచేతశ్ర

శబిారశే్ర బోధకశకినిిశ్ర శ్ర స్తదధవసిువ్యలశ్ర విష్య్మునశ్ర అగీకర్వగచవలెను.శ్ర “ఇతడెవ్? “  అనిశ్ర

త్పపశీి గచినపుడుశ్ర “అతడుశ్ర “ాగచాలదేశశ్ర నివాస్త” అనిశ్రస్మాధ్యనముశ్రచెపిర నశ్ర స్గదరా మునశ్రఅటిశ్్ర

వాకై ముశ్ర స్తదధవిష్యారమేునన్యశ్ర చెపిర నటలయినది.శ్ర (అయిననూశ్ర అరబేోధకతవ ముశ్ర కలిగయునీ దిశ్ర

కయ!)శ్ర అగదువలనశ్ర అరబేోధకతవ ముశ్ర త్పకియ్య్గదేశ్ర అనవ యిగచవలెననుశ్ర నియ్మముశ్ర లేదనుశ్ర

విష్య్ముశ్రఇచటశ్రసేాపిగచరడినది. 

 

అటలయినచోశ్రశరమిులకుశ్రశకిశి్రనియ్మముశ్రఎట్లలశ్రఅనగా,  శకినిిశ్ర కలిర గచ్యటకుశ్రమూడుశ్రమారగములుశ్ర

ఉనీ వి.శ్ర1. అననై థాస్తదిధ. 

2. అనుభమముశ్ర3. పెదలిత్పపయోభములు 

 

“లక్షణ” మునీ గుశ్రవాటిచేశ్ర వివర్వగపరడినశ్ర అనై థాస్తదిధశ్రయ్గును.శ్ర అదిశ్ర లేకునీ శ్ర “అననై థాస్తదిధ” 

య్గును.శ్ర ఉయహరణమునకుశ్ర “భగభలోశ్ర చేపలు” అనీ పుర డుశ్ర ఒకొక కక శ్ర పదముశ్ర యనిశ్ర అరేానీి శ్ర

వివర్వగచభలవ్య.శ్రఇచచ టశ్ర“భగభ” అనుశ్రపదముశ్రనీటిత్పపవాహానిీ శ్రగుర్వగచిశ్రచెబుతుగది.శ్రఈశ్రఅరమేుశ్రశరశి్ర

శకిశి్రవలనశ్రలభిసిోగదిశ్రఅనిశ్రచెపెర ద్.శ్రఅట్లలశ్రకాకశ్ర“భగభశ్రలోశ్రపలెల” అనీ పుర డుశ్రఇకక డశ్రభగభలోశ్రపలెలశ్ర

ఉగడదుశ్రకనుకశ్రభగభశ్రఒడుడనశ్రపలెలశ్రఅనిశ్రఅరమేుశ్రచేసుకొనవలెను.శ్రఇకక డశ్ర “లక్షణ” త్పపయోభముశ్రచేతశ్ర

శబిారమేుశ్రవివర్వగపరడుతోగది.శ్రఈశ్రవిధముగాశ్రశకిశి్రవలనశ్రలభిగచేశ్రఅరేానీి శ్రశక ిై రమేుశ్రఅనీ, “లక్షణ” 

వలనశ్రత్తలిస్తశ్రఅరేానీి శ్ర“లక్షణారమేు” అనీశ్రచెబుతా్.శ్ర 

 

పైశ్ర లోకములోశ్ర దేశికులుశ్ర అరబేోధకతవ ముశ్ర స్తదధవసిువ్యలకుశ్రకూడాశ్ర వర్వసిిుగదని, కారై విష్యాలకుశ్ర

మాత్పతమేశ్రకాదనిశ్రనిరేశిిసిునీ్య ్. 

SLOKAM-34:క్లదుిఃఖ్యస్ంభినన దేశత్పభృతిక్లఫలరయాక్లచేదనసేవ వక్లస్తదధమ్ 

34. దుిఃఖ్యస్ంభినన దేశత్పభృతిక్లఫలరయాక్లచేదనసేవ వక్లస్తదధమ్ 

త్ౌరతావ దరథవాదికై పిక్లభవతిక్లఫలమ్క్లరాత్తిస్త్తేక్లత్పతిష్ట్ఠ । 

అవాగురి్థ క్లనిష్టధ్యనుగుణమ్బతిక్లరథానరథకృరివ మ్క్లనిష్టధ్యై  

విధై ర్థథరపై రిఃక్లసైా దవిరథవిష్యాక్లత్బహి ధీరరథవాద్ిః।। 
 

చోదన్యస్తవ వ-శ్ర(“య్జ్గతశ్రస్వ ర గకామిః” ఇతైా ది)శ్రవిధివాకాై లతోన్య 

దుిఃఖ్యస్గభినీ దేశత్పపరృతి-శ్రదుిఃఖ్స్గపరక ముశ్రలేనిశ్రస్వ రాగదులు 

ఫలతయా-శ్రకారై ముతోశ్రకూడినశ్రఫలముగా 

స్తదధమ్-శ్రశాక్త్స్జిులాచేతశ్రఅగీకృతమైశ్రత్పపస్తదధమైనది 

రాత్పతిస్త్పత్వ-శ్ర(రాత్పతి్పేయాత్శ్రఅనిశ్రచెపర రడినశ్రరాత్పతశరమిుశ్రకలశ్రయాభవిశేష్ములో(“రాత్పీ్పేయాత్” 

అనుశ్రత్పశుతిశ్రవాకై మున) 

అరవేాదిీశ్రఅపిశ్ర-శ్రఅరవేాదవాకై ముశ్రచేతశ్ర(త్తలియ్రడు) 

త్పపతిష్టఠ -శ్రఐశవ రై ముశ్రమొదలగుశ్రవానిశ్రసె్రైే ము 

త్పౌతతావ త్-శ్రత్పశుతులశ్రయ్గదుశ్రత్పపతిాదితమగుటశ్రచేతశ్ర 
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ఫలమ్శ్రరవతి-శ్రఫలముగాశ్రరవ కర్వగచరడుతునీ ది. 

తథా-శ్రఅశల 

నిషేధైే -శ్ర నిషిదధములైనశ్ర త్పబాహమ ణోదిేశితములైనశ్రహిగస్శ్రమొదలైనశ్రవాటిలో(“తసామ త్శ్ర త్పబాహమ ణాయ్శ్ర

న్యపగురేత”, నశ్రవిహనై్య త్” మొదలైనశ్రవాకై ములలో) 

నిషేధ్యనుగుణమితి-శ్రనిషేధవిధికిశ్రఅనుకూలమనుశ్రకారణముశ్రచేత 

అనరకేృతివ మ్-శ్రఅరవేాదముశ్రచేతశ్రకలుగుశ్రశతయాతనశ్రమొదలగుశ్రవాటినిశ్రకూడశ్ర 

ఫలమ్శ్రఅజీగకురమ ిః-శ్రఫలముగాశ్రఅగీకర్వగచ్యచ్యనీ్య ము 

అతిః-శ్రఇట్లలశ్రఉపాదనముశ్రచేస్తనచో 

విధై ర్రేపిశ్రఅరవేాద్విః-శ్రవిధికిశ్రశేష్భూతములైనశ్రఅరవేాదవాకై ములశ్రచేత 

అవితథవిష్యా-శ్రబాధిగపరడనిశ్రఫలములనుశ్రవిష్య్ములుగాభల 

త్పరహమ ధీిః-శ్రత్పరహమ జాానము 

సైా త్-శ్రస్తదిధగచ్యను 

 

త్పపకారశ్ర భేదములచేతశ్ర శరమిులకుశ్ర స్తదధవసిువ్యనుశ్ర బోధిగచ్యటశ్ర య్గదుశ్ర దృష్్టగతమూలకముగాశ్ర

త్పామాణై మునుశ్ర సేాపిగచినశ్ర పిదప, పూరవ పక్షముశ్రవా్శ్ర అగీకర్వగచ్యశ్ర త్పపకారశ్ర భేదములశ్ర చేతనూశ్ర

దృష్్టగతములశ్రచేతనుశ్రవ్యై తర తియిుశ్రస్తదిధసిుగదనిశ్రఇచటశ్రనిరూపిగచ్యచ్యనీ్య ్.శ్ర 

 

ఉపనిష్తిులుశ్ర త్పరహమ జాాన్నతర తికిిశ్ర విధివాకై ములశ్ర చేతనూ, అరవేాదములశ్ర వాకై ములశ్ర చేతనుశ్ర

యుకియిుకమిైనశ్రకారణమైనట్లలశ్రనిరాధ ర్వసిునీ్య ్.శ్ర “త్పరహమ వియపీో తిశ్రపరమ్” అనునదిశ్రవిధివాకై ము.శ్ర

“తదేష్టభైు కిా”, “స్తై మ్శ్ర జాానమనగతమ్శ్ర త్పరహమ ” అనునవిశ్ర అరవేాకై ములు.శ్ర మ్భమాగస్కులుశ్ర

“స్వ ర గకామోశ్రయ్జ్గత”, అనుశ్రచోటశ్రస్వ ర గమునకుశ్రసాధనముగాశ్రఎట్లలశ్ర చేయ్వలెన్నశ్రచెపర రడినది.శ్ర ఆశ్ర

స్వ ర గరూపమైనశ్ర స్వ ర గజాానముశ్ర “య్నీ శ్ర దుిఃఖేనశ్ర స్గభినీ మ్” మొదలైనశ్ర అరవేాదశ్ర వాకై ములచేశ్ర

త్తలుసిుగది.శ్రవిధివాకై ముశ్రచేతశ్రత్తలిస్తనశ్రపరత్పరహమ వసిువ్యశ్రగుర్వగచిశ్ర “పరత్పాపిశి్రకామోశ్రత్పరహమ వియై త్” 

అనగాశ్ర“త్పరహమ విదై శ్రచేతశ్రత్పరహమ శ్రత్పాపిశి్రకలుగును” అనిశ్రచెపుర టశ్రయ్గదుశ్రఎటిశ్్రవిరోధమునుశ్రలేదు.శ్ర 

 

ఈశ్ర మొదటిశ్ర అధికరణమునగదుశ్ర శరతి్పామాణై ముశ్ర వ్యై తర తికిిశ్ర అధీనమైశ్ర యునీ నూ, 

ఆదై వ్యై తర తియిుశ్ర స్తదధమైనశ్ర వసిువ్యశ్ర నగదుశ్ర కూడశ్ర స్గరవిగచ్యనుశ్ర అనీ శ్ర విష్య్ముశ్ర

నిష్క ర్వ నసిునీ్య ్. 

 

అగత్వశ్ర కాక, శ్ర రభ్యషై్ మునగదుశ్ర చెపర రడినట్లలశ్ర చేతితోశ్ర స్గక్తతములుశ్ర చూపిశ్ర వ్యై తర తిశి్ర కలుగనట్లలశ్ర

చేయుటశ్రకూడశ్రఒకశ్రపదధతి.శ్రఉయహరణమునకుశ్ర 

“నీకుశ్ర పుత్పతుడుశ్ర జనిగచెను” అనుశ్ర ఒకశ్ర వాకై ముశ్ర త్పపయోగిగచినపుర డుశ్ర యనినిశ్ర వినువానికిశ్ర

ముఖ్వికాస్ముశ్రకలుగును.శ్రయనినిశ్రచూచినశ్రమఱియొకడుశ్రఆశ్రవాకై పుశ్రఅరమేునుశ్రత్పభహిగచ్యను.శ్ర 

 

కనుక, విధి, నిషేధశ్ర వాకైా లుశ్ర ఉపనిష్యా భములోశ్ర కూడాశ్ర ఉనీ వి.శ్ర ఉయహరణమునకుశ్ర “విజాాయ్శ్ర

త్పపజాామ్శ్ర కురీవ త” (త్తలిస్తశ్ర కొనిశ్ర ఉాస్తగచ్య), ఆతామ ....నిదిధ్యై స్తతవై ిః” (త్పరహమ ముశ్ర ....ధై్య నముశ్ర

చేయ్దగినవాడు).శ్ర అట్లలశ్ర ఉాస్తగచినశ్ర “త్పరహమ వియపీో తిశ్ర పరమ్”(త్పరహమ మునుశ్ర త్తలిస్తనవాడుశ్ర

త్పరహమ మునుశ్రపగదును).శ్ర 

 

పూరవ మ్భమాగసాభ్యభములోశ్రకూడాశ్ర“స్వ ర గకామోశ్రయ్జ్గత” అనిశ్రచెపిర శ్రఆశ్రస్వ ర గముశ్రగుర్వగచిశ్ర“య్స్తమ న్శ్రనశ్ర

ఉష్ణమ్శ్ర నశ్ర ీతమ్...” అనిశ్ర స్వ ర గముశ్రలోశ్ర వేడి, చలిశ్ర ఉగడవ్యశ్ర అనిశ్ర చెపర రడినది.శ్ర ఇవిశ్రకూడాశ్ర విధి, 

నిషేధ్యలుశ్రకావ్య.శ్ర 
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ఈశ్ర విధముగాశ్ర పూరవ మ్భమాగసాభ్యభమునగదుశ్ర ఉనీ శలశ్ర ఉతరిమ్భమాగసాభ్యభములోశ్ర కూడాశ్ర అనీి శ్ర

రకాలశ్ర వాకాై లుశ్ర ఉనీ్య యి.శ్ర అటిశ్్ర వాకాై లశ్ర ఆధ్యరముగాశ్ర పూరవ మ్భమాగస్లోశ్ర కరమ విచారమునకుశ్ర

అరై గతరముశ్రలేనపుడు, అటిశ్్రవాకాై లశ్రఆధ్యరముగాశ్ర త్పరహమ శ్ర విచారమునకుశ్రకూడాశ్ర త్పరహమ కాగడలోశ్ర

అరై గతరముశ్రఉగడరాదు.శ్ర 

 

శరమిునకుశ్రవిధినిషేధ్యదులశ్రయ్గదేశ్రకాక, స్తదధవసిువ్యనుశ్రకూడశ్రబోధిగచ్యటశ్రయ్గదుశ్రకూడశ్రశకిశి్రకలదుశ్ర

అనిశ్రఈశ్రఅధికరణమునశ్రసేాపిగచ్యటశ్రఅయినది. 

 

జిజాాసాధికరణవిష్య్శ్రసారాగశము- 

 

1. క్తవలముశ్ర విధి, నిషేధవాకై ములక్తశ్ర త్పపయోజనమునీ దనుటశ్ర స్మగజస్ముశ్ర కాదు.శ్ర అట్లలశ్ర కానిశ్ర

వాకై ములుశ్రకూడశ్రత్పపయోజనమునుశ్రసాధిగచభలవ్య.శ్ర 

 

2. శబిారపేర్వజాానవ్యై తర తిశి్ర హస్చిేష్ల్తో, స్గక్తతములతోశ్ర కూడశ్ర త్పభహిగచ్యటకును, త్పపయోజనముశ్ర

స్తదిధగచ్యటకునుశ్రసాధై ము. 

 

3. “జై్య తిష్ోమేనశ్ర స్వ ర గకామోశ్ర య్జ్గత” అనీ పుర డుశ్ర చెపర రడినశ్ర స్వ ర గముశ్ర నిరవధిక, 

శాశవ తానగదమునొస్గుశ్ర పరమపదముశ్రకాదు.శ్ర కరమ లశ్ర వలనశ్రఅమితమైన, శాశవ తమైనశ్రఆనగదముశ్ర

లభిగచదు.శ్ర 

 

4. య్జయాాగాదులశ్ర వలనన్యశ్ర ఫలముశ్ర స్తదిధసిుగదని, ఆశ్ర యాశ్ర కరమ లశ్ర కారణముగాశ్ర “అపూరవ ము” 

అనునదిశ్రఉతర తిశి్ర చెగదిశ్రయనిశ్ర వలనశ్ర ఫలముశ్ర కలుగుతుగదనిశ్రచెపుర టశ్రకూడశ్రస్ర్వశ్ర కాదు.శ్ర ఆశ్రయాశ్ర

ఫల్పలకుశ్రహేతువ్యశ్రపరమాతామ నుత్పభహము, రభవనుమ ఖ్వికాస్ములే.శ్ర 

 

5. కారణముశ్ర లేకశ్ర కారై ముశ్ర సాధై ముశ్ర కాదు.శ్ర ఈశ్ర జభతిునకుశ్ర కారణముశ్ర పరత్పరహమ ము.శ్ర ఈశ్ర స్మస్శి్ర

జభయవ ై ారములకుశ్ర కారణభూతమైనశ్ర ఆశ్ర త్పరహమ ముశ్ర యొకక శ్ర విచారముశ్ర అమిత, శాశవ తశ్ర

శాశవ తానగదముశ్రకొఱకుశ్రఆవశై కమే. 

 

(జిజాాసాధికరణముశ్రముగిస్తనది) 

జనిా దై ధికరణమ్క్ల।।1-1-2।। 

సూ:క్ల।।జనిా దై స్ై యరిః।।1-1-2।। 

 

అస్ై -శ్ర(కారై రూపమైన)శ్రఈశ్రలోకమునకు 

జన్యమ ది-శ్రస్ృషి,్ శ్రస్తతేి, లయాదులు 

య్తిః-శ్రదేనిశ్రవలనశ్రకలుగుతునీ్య యో(అదియేశ్రత్పరహమ ము) 

 

మొదటిశ్ర సూత్పతములోశ్ర త్తలిస్తకొనవలస్తనయనిగాశ్ర త్పరహమ మునుశ్ర చెపిర నశ్ర త్వాత, ఆశ్ర త్పరహమ ముశ్ర

త్తలుసుకొనుటకుశ్రఉపకర్వగచ్యశ్రలక్షణమునుశ్రఈశ్రసూత్పతముశ్రచెబుతోగది. 

 

(స్ృషై్్ట దులుశ్రదేనిశ్రనుగడిశ్రకలుగతునీ్య యోశ్రఅదిశ్ర త్పరహమ ముశ్రఅనిశ్రకయశ్రఈశ్రసూత్పతము.శ్రఅయిత్వ, ఇల్పశ్ర

చెపుర టశ్ర వలనశ్ర లక్షణముశ్ర చెపిర నటలయినయశ్ర అనిన, ఇట్లలశ్ర స్ృషి,్ శ్రస్తతేి, లయ్ముశ్ర అనిశ్ర వేఱ్వవ ఱుశ్ర
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కారైా లుశ్ర చేయునదిశ్ర అనిశ్ర లక్షణముశ్ర చెపుర నపుర డుశ్ర ఆశ్ర లక్షణములుశ్ర శ్ర వేఱ్వవ ఱుశ్ర త్పరహమ ములకుశ్ర

వర్వగిచవలెనుశ్రకయ.శ్రఅట్లలశ్రకాక, దీనినిశ్రఉపలక్షణముశ్రఅనుకుగశశ్ర(ఒకశ్రవసిువ్యశ్రత్తలిస్తనశ్రపిదపశ్రఅట్లలశ్ర

ముగదుగాశ్ర త్తలిస్తనశ్ర అగశముశ్ర ఉనీ శ్ర అటిశ్్ర యనికిశ్ర వేఱొకశ్ర స్గరగధ్యనీి శ్ర లేయశ్ర విశేష్ణానీి శ్ర

త్తలియ్(నపుర డుశ్రయనినిశ్రఉపలక్షణముశ్రఅనిశ్రఅగటా్.శ్రఉయహరణమునకుశ్ర “ఆశ్రపక్షిశ్రవాలిశ్రయునీ శ్ర

పలముశ్ర దేవదతిునిది” అనిశ్ర అనీ పుర డు, ఈశ్ర స్లేముశ్ర దేవదతిునికిశ్ర చెగదినదిశ్ర అనిశ్ర త్తలిస్తనశ్ర

త్వాతశ్ర చెపర రడినశ్ర ఉపలక్షణముశ్ర యనికిశ్ర పక్షితోశ్ర స్గరగధము.శ్ర త్పరహమ ముశ్ర విష్య్ములోశ్ర ఈశ్ర

స్ృషై్్ట దులుశ్రఉపలక్షణముశ్రకూడాశ్రకాలేవ్య, ఎగదుశ్రచేతనగశ, త్పరహమ ముశ్రఅగశశ్రఏమియోశ్రత్తలిస్తనశ్ర

పిదపన్యశ్ర ఇటిశ్్ర ఉపలక్షణముశ్ర ఉపయోగిసిుగదు.శ్ర త్పరహమ ముశ్ర అనగాశ్ర ముగదుభన్యశ్ర త్తలిస్తనశ్ర

ఆకారమేమియునూశ్రలేనపుర డుశ్రఇట్లలశ్రఉపలక్షణముగాశ్రచెపర డగశ్రకూడాశ్రఅస్గభతమేశ్రఅనుశ్రశగకనుశ్ర

పర్వహర్వసిునీ్య ్శ్రఈశ్రసూత్పతవివరణములో. 

SLOKAM-35:క్ల జనాి దై్ శేచ దివ శేష్ై మ్క్ల విహతిక్ల బహులతాఽథోఽపలక్షై మ్క్ల

త్బవీషి 

35. జనాి దై్ శేచ దివ శేష్ై మ్క్ల విహతిక్ల బహులతాఽథోఽపలక్షై మ్క్ల

త్బవీషి 

క్లజా్ఞతాజా్ఞతాదిదౌిఃస్థై మ్క్లవై తిష్జతిక్లనక్లచాలక్షితేక్లసైా రర రీక్షా। 

ఉదిదష్తే్బహి చింతాక్లరరక్లఇహక్లకథమ్బరై త్రక్లహ్యతురవ లక్షై ిః 

పుంసూకిాదిత్పస్తదోధక్లగుణనిధిరఘజ్జత్ది హి శబాద ర థక్లఉకిిః।। 
 

 (శారీరకశాక్త్స్మిునశ్రజిజాాస్శ్రచేయ్వలస్తనశ్రత్పరహమ ము) 

 

జన్యమ ద్వై ిఃశ్రవిశేష్ై మ్శ్రరవతిశ్రచేత్-శ్రజభజున్యమ దులైన, స్ృషి,్ శ్రస్తతేి, లయాదులన్తడుశ్రవిశేష్ణములశ్రచేతశ్ర

చెపర రడుశ్రవిశేషై్ ముగాశ్రఅనగాశ్రజభజున్యమ దులుశ్రవిశేష్ణములుగాశ్రత్పరహమ లక్షణముశ్రచెబ్త్వ 

విహతిశ్రరహలతా-శ్ర విశేష్ణశ్రరహతవ ముశ్రచేతశ్రవిశేషై్ రహతవ ముశ్రఅనగాశ్రఅన్యకశ్ర త్పరహమ ములన్తడుశ్ర

విరోధబాహళై ము 

వై తిష్జతి-శ్రకలుగును 

అథ-శ్రఅట్లలశ్రకాక 

ఉపలక్షై మ్శ్రత్పరవీషి-శ్రజనమ , శ్రస్తతేి, లయాదులనుశ్రఉపలక్షణముగాశ్రత్పరహమ మునుశ్రత్తలియ్రడునుశ్రఅనిశ్ర

నీవ్యశ్రచెబ్త్వశ్ర 

శ్రజాాతాజాాతాదిశ్ర దౌస్ేై మ్శ్ర వై తిష్జతి-శ్ర ఉపలక్షణమునశ్ర మొదటగాశ్ర త్తలుసుకొనరడినశ్ర విష్య్ము, 

అగదలిశ్రత్తలియ్రడనిశ్రవిష్య్ముశ్రఅన్తడుశ్రఈశ్రరగడిగటిశ్రగుర్వగచిశ్రఆకారములశ్రనిరూపణశ్రచేయుటశ్ర

సాధై ముశ్రకాదు 

అలక్షిత్వశ్ర చశ్ర పరీక్ష్యశ్ర నశ్ర సైా త్-శ్ర త్పరహమ ముశ్ర లక్షణమునుశ్ర చెపిర శ్ర ఇతరశ్ర వసిువ్యలనుగడిశ్ర అదిశ్ర

వైా వృతమిైనదగుటశ్రత్తలియ్కుగడినశ్రఆశ్రవిష్య్మునశ్రవిచారముశ్రచేయుటకుశ్రఅవకాశముశ్రఉగడదు 

ఇహ-శ్రఈశ్రశాక్త్స్మిున 

ఉదిషి్శ్్ర త్పరహమ చిగతాశ్ర కథమ్శ్ర ఇతి-శ్ర జిజాాస్కుశ్ర నిర్వషి్మ్ైనశ్ర త్పరహమ స్వ రూపముశ్ర ఎట్లలశ్ర విచారముశ్ర

చేయ్భలము 

అత్పత-శ్రఇట్లలశ్రఆక్షేపముశ్రచేస్తనశ్రయనినిశ్రపర్వహర్వగచ్యటకుశ్ర 

పుగసూకిాదిశ్ర త్పపస్తదధిః-శ్ర జభతస ృషై్్ట దులనుశ్ర త్పపతిాదనశ్ర చేయుశ్ర స్రవ వేదశ్ర సారభూతమైనశ్ర

పు్ష్సూశ్రకిాదులశ్ర య్గదుశ్ర స్కలకళై్య ణగుణాక్డైనశ్ర త్పరహమ ముశ్ర పు్ష్శరవిాచై ముగాశ్ర

త్పపస్తదధమైనది 
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గుణనిధిిః-శ్ర కళై్య ణశ్రగుణమలకుశ్రమహానిధిశ్రఅయినవాడు, స్వ రూపగుణభణములచేశ్రరృహతవ మునుశ్ర

కలిగినవాడు 

అవాజిత్-శ్రహేయ్త్పపతిరట్లడు 

త్పరహమ శ్రశబిారిేఃశ్రఉకిిః-శ్రరృగువలిలశ్రయ్గదుశ్రఇశలశ్రత్పరహమ శ్రశరమిుశ్రయొకక శ్రఅరమేుశ్రవ్ణ్యడుశ్ర“య్తోఽవాశ్ర

“ఇమానిశ్రభూతాని” అనిశ్రచెపేర డు.శ్ర 

హేతు....ఉపలక్షై ిః-జభతాక రణతవ లక్షణముశ్రఉపలక్షణముగాశ్రఇట్లలశ్రత్పరహమ ముశ్రత్పపతిాదిగపరడినది 

 

ఈశ్ర లోకమునశ్రమొదటగాశ్రసూత్పతమునగదలిశ్ర త్పరహమ ముగాశ్ర నిర్వషి్మ్ైనశ్ర తతివ ముశ్రయొకక శ్ర లక్షణముశ్ర

చెపర రడినది.శ్ర“య్తోఽవాశ్రఇమానిశ్రభూతానిశ్రజాయ్గత్వ..” అనుశ్రవాకై ములుశ్రత్పరహమ మునుశ్రలక్షణతయాశ్ర

త్పపతిాదిగచ్యచ్యనీ వా, లేయశ్ర అనుశ్ర విచారముశ్ర చేయ్రడుచ్యనీ ది.శ్ర జన్యమ దులుశ్ర ఉపలక్షణముగాశ్ర

త్పరహమ మునుశ్ర చెపుర చ్యనీ వా, లేకశ్ర లక్షణముగాశ్ర చెపుర చ్యనీ వాశ్ర అనిశ్ర విచారము.శ్ర ఉపలక్షణముగాశ్ర

చెపిర నశ్రపక్షములోశ్రమొదటగాశ్రత్పపతిపనీ మైనశ్రఆకారమొకటిశ్రత్తలిస్తశ్రఉగడవలెను.శ్రఅగదుశ్రత్తలియ్నిశ్ర

ఆకారమునుశ్ర ఉగడవలెను.శ్ర శ్ర ఉపలక్షణమైనశ్ర ఆకారమగదుశ్ర శ్ర ఉగడవలెను.శ్ర అదిశ్ర ఇచచ టశ్ర

స్గరవిసిుగయశ్రఅనిశ్రపరీక్షశ్రచేయ్రడుతోగది.శ్ర 

 

జభజున్యమ దులనుశ్రవిశేష్ణములుగాశ్రీసుకొనిన, ఒకొక కక శ్రవిశేష్ణముశ్రవిశేషై్ భేదమునుశ్రచెపుర టశ్రచేతశ్ర

త్పరహమ రహతవ ముశ్ర స్గరవిగచ్యను.శ్ర అగదువలనశ్ర జభజున్యమ దులనుశ్ర త్పరహమ లక్షణముగాశ్ర చెపర టకుశ్ర

కాదు. 

 

అదేశ్ర విధముగాశ్ర ఉపలక్షణమునూశ్ర కాదు.శ్ర ఏగదుకగశశ్ర నిర్వవ శేష్మైనశ్ర త్పరహమ ముశ్ర ముగదుశ్ర

త్తలుసుకొనరడి,  పిదపశ్రత్తలుసుకొనరడకశ్రఉగడుశ్రఉపలక్షణమైనశ్రఅగశమునుశ్రచెపుర టకుశ్రసాధై ముశ్ర

కాదు.శ్ర 

(ఇగతవరకుశ్రపూరవ పక్షము).శ్ర 

 

ఇట్లలశ్ర ఆక్షేపణముశ్ర వచిచ న, ఇచచ టశ్ర యనినిశ్ర పర్వహర్వసిునీ్య ్.శ్ర “య్త్పతశ్ర అయ్గశ్ర స్ిఃశ్ర సారస్ిఃశ్ర స్ిఃశ్ర

దేవదతకి్తయరిః”  అనునదిశ్ర ఉపలక్షణమునకుశ్ర ఉయహరణము.శ్ర అనగాశ్ర “ఆశ్ర సారస్శ్ర పక్షిశ్ర వాలిశ్ర

యునీ దిశ్ర దేవదతిునిశ్ర పలము” అనిశ్ర అరమేు.శ్ర ఇచచ టశ్ర పలముశ్ర దేవదతిునికిశ్ర చెగదియుగడుటశ్ర

ముగదుగాన్యశ్ర త్తలిస్తనశ్ర విష్య్ము.శ్ర అపుర డు, ఆశ్ర పలమునకుశ్ర భలశ్ర సారస్పక్షిశ్ర స్గరగధముశ్ర

ఉపలక్షణముశ్రఅవ్యతుగది.శ్రఈశ్ర లోకమునశ్రముగదుగాశ్రఉపలక్షణమునుశ్రస్మర్వసిేునీ్య ్.శ్ర 

 

త్పరహమ ముశ్ర విష్య్మున, పు్ష్సూకమిులోశ్ర త్పరహమ ముశ్ర త్తలియ్రడినది.శ్ర (త్పహీశచ త్వశ్ర లక్ష్మమ శచ పతౌీ ై శ్ర

మొదలగుశ్రవాకై ములచేత)శ్ర.శ్రఅగదువలనశ్రత్పరహమ ముశ్రముగదుశ్రత్తలియ్రడినది.శ్రఅటిశ్్రత్పరహమ మునకు, 

జభతాక రణతావ దులుశ్ర ఆశ్ర త్పరహమ ముశ్ర గుణభణములుగాశ్ర ఉపలక్షణములుగాశ్ర పర్వభణిగచరడభలవ్య.శ్ర

కనుక, జభజున్యమ దులుశ్రత్పరహమ మునుశ్రవిశేషై్ ముగాశ్రచెపుర చ్యనీ వి. 

SLOKAM-36:క్లనానాచేలపక్షణానిక్లస్వ రస్భిదురతాక్లత్బహి ణిక్లసైా దివ శేష్ై ిః 

36. నానాచేలపక్షణానిక్లస్వ రస్భిదురతాక్లత్బహి ణిక్లసైా దివ శేష్ై ిః 

ఖ్ండోక్లముండశచ క్లగౌర్థరై భిలపనస్మాక్లధరి్థ శబ్్దదై కతాఽత్ర। 

తేఽష్టఽేకమ్క్ల చేదవ ృథాఽనై త్క్ల స్ముదిరమఫలమ్క్ల

సాై ద్వ ై వదై హారిః 

ఖ్ండతీవ దిత్కమాచేచ ఽరై స్హవితిరిఃక్లఖ్ండతాదేర్థవ శేష్ట్త్।। 
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లక్షణాని-శ్రత్పరహమ శ్రలక్షణములుగాశ్రఅభిత్పాయ్పడినశ్రజభజున్యమ దులుశ్రకారణమనునది 

న్యన్యచేత్-శ్రవేఱువేఱుగాశ్రతమశ్రతమశ్రవిశేషై్ ములనుశ్రఅనవ యిసిూశ్రచెపిర యుగడినటలయిత్వ 

విశేష్ై శ్ర త్పరహమ ణి-శ్రలక్షణములుశ్రఒకటికకటిశ్రవేఱుగాశ్రఉగడుటశ్రచేతశ్రఅవిశ్రత్తలుపుశ్ర త్పరహమ ములుశ్రవేఱుశ్ర

వేఱుగాశ్ర(మూడుగా)శ్రఉగడవచ్యచ ను.శ్ర 

అత్పత-శ్రఅన్యకశ్రవిశేష్ణములుశ్రకూడిశ్రయునీ శ్రత్పరహమ మునగదు 

ధర్వమ శబ్్కితా-శ్రత్పరహమ ముశ్రఅనునదిశ్రఒకక శశ్రశబ్దకితవ ముశ్రచేశ్రసూచిగపరడినది.శ్ర 

గౌిఃశ్ర ఖ్గడిఃశ్ర ముగడతవ శ్ర ఇతై రలపనస్మా-శ్ర కొముమ లుశ్ర విర్వగినశ్ర ఆవ్య, కొముమ లుశ్ర లేనిశ్ర ఆవ్య, పూర్వశి్ర

కొముమ లునీ శ్రఆవ్యశ్రఅనిశ్రచెపర రడినశ్రఆవ్యశ్రవిశేష్ణభేదముశ్రచేతశ్రవేఱుశ్రవేఱుశ్రగోవ్యలుగాశ్రత్తలియ్రడును.శ్ర

అటిచ్ోశ్రత్పరహమ రహతవ మునుశ్రచెపర కశ్రతపర దు 

త్వష్య-శ్రఆశ్రజన్యమ దిశ్రమూడుశ్రవిశేష్ణములలో 

ఏకమ్శ్రచేత్-శ్రఒకశశ్రత్పరహమ లక్షణమనుశ్రఅభిత్పాయ్మైనపుర డు 

అనై తవ ృథా-శ్రత్పశుతిశ్రయ్గదు, చెపర రడినదగతయూశ్రవై రమేవ్యతుగది 

స్ముదితమ్శ్రచేత్-శ్రమూడునుశ్రకూడినశ్రలక్షణమునుశ్రచెపిర నపుర డు 

వై వచేవ దహాన్యిఃశ్రఅఫలమ్శ్రసైా త్-శ్రభినీ తావ భ్యవముశ్రచేతశ్రఇతరశ్రవిశేష్ణములుశ్రవై రమేవ్యతాయి.శ్ర 

ఖ్గడతావ దిశ్ర త్పకమాత్శ్ర చ-“ఖ్గడోశ్ర ముగడోశ్ర పూరణశృగగోశ్ర గౌిః” అనిశ్ర చెపుర టశ్ర అస్గభతమై, 

నిత్పష్ర యోజనమవ్యతుగది 

ఇతిశ్రఅస్త్-శ్రఇట్లలశ్రఆక్షేపణశ్రచేయుటశ్రస్ర్వకాదు 

అవిహతితిః-శ్ర త్పరహమ ముశ్ర నిరవ హిగచ్యశ్ర జభతస ృషై్్ట దులుఅవి్దధములగుటశ్ర చేతశ్ర అనగాశ్ర విరోధముశ్ర

లేకయేశ్రఉగడుటశ్రచేత 

ఖ్గడతాదేిఃశ్ర విశేష్టత్-శ్ర గోవిశేష్ణములలోశ్ర పరస్ర రశ్ర వి్దధములైనశ్ర ఖ్గడతవ , ముగడతావ దులశ్ర

నిదరి నమునకుశ్రఇదిశ్రవిలక్షణమగుటశ్రచేతశ్రఇచటశ్రవిరోధముశ్రలేదు 

 

ఈశ్ర లోకమున, విశేష్ణపక్షమునుశ్ర (అనగాశ్ర స్ృషై్్ట దులుశ్ర త్పరహమ మునకుశ్ర లక్షణముశ్ర అని)శ్ర

వివర్వగచ్యనపుడు, ముగదుశ్ర పూరవ పక్షమునుశ్ర చెపిర , తదుపర్వశ్ర తనీి రాకరణముశ్ర చేసిునీ్య ్.శ్ర

పూరవ పక్షమునశ్రజభతస ృషై్్ట దులుశ్ర వైా వరకిముశ్ర (వేఱుగాశ్రఉగడుట)శ్రఅగుటశ్రచేతశ్ర త్పరహమ ముశ్రనగదుశ్ర

రహతవ ముశ్రస్గరవిగచ్యననుశ్రవిష్య్ముశ్రచెపిర , “ఖ్గడోశ్రముగడోశ్రపూరణశృగగోశ్రగౌిః” అనుశ్రఉయహరణశ్ర

చెబుతునీ్య ్.శ్రఈశ్ర ఉయహరణములోశ్రపరస్ర రశ్ర వి్దధములైనశ్రలక్షణములనుశ్రచెపుర టశ్ర చేతశ్రఅవిశ్ర

అనిీ యుశ్రఒక్తశ్రఆవ్యనకుశ్రస్గరవిగచవ్య.శ్ర 

 

కాని, పరస్ర రవిరోధముశ్రలేనిశ్రవిశేష్ణములుశ్రఒక్తశ్రవిశేష్ై మునుశ్రబోధిగచ్యటశ్రయ్గదుశ్రన్ష్ముశ్రలేదు.శ్ర

“శైా మాశ్రయువాశ్ర పుష్క రాక్షోశ్ర దేవదతిిః” (నశ్రలలని, యువకుడైన, పుష్క రాక్షుడైనశ్ర దేవదతిుడు)శ్ర అనుశ్ర

ఉయహరణమునశ్ర విశేష్ణములుశ్ర ఒక్తశ్ర వై కినిిశ్ర చెపర భలవనుటకుశ్ర అరై గతరముశ్ర లేదు.శ్ర అన్యకశ్ర

అవి్దధములైనశ్ర విశేష్ణములుశ్ర ఒక్తశ్ర విశేషై్ మునుశ్ర త్తలుర టశ్రయుకమిేశ్ర అవ్యతుగది.శ్ర అగదువలనశ్ర

ఇచటశ్రజభతస ృషై్్ట దులుశ్రఒక్తశ్రత్పరహమ మునకుశ్రలక్షణముగాశ్రఉగడుననునదిశ్రస్తయధ గతము 

SLOKAM-37:క్లరరిరా వ త్పరై నీకపైు దస్ననియరమ్క్లభేదకమ్క్లనానై బాధి 

37. రరిరా వ త్పరై నీకపుై దస్ననియరమ్క్లభేదకమ్క్లనానై బాధి 

వైా ఘారంక్లకాలభేదనన క్లభవతిక్లజననక్లసాథ పనక్లధవ ంస్నానామ్। 

త్పతేై కమ్క్లలక్షణరవ మ్క్లస్వచమ్బహక్లబహూదహృతిరీధమహిమాన  

స్ంభూయాపైా హుర్థకేక్లఫలమపిక్లచక్లరదక్లశంకితారథక్లవై్య దస్ిః।। 
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తతతి్శ్ర భేదకమ్శ్ర స్వ త్పపతై నీకవ్యై దస్నశ్ర నియ్తమ్-శ్ర నీలతవ , ఉతర లతవ , సుభగధితవ ములుశ్ర

మొదలైనశ్రవిశేష్ణములుశ్రఒకశ్రఆకారమునశ్రపరై వస్తగచభలుగటశ్రచేత 

అనై శ్రబాధీశ్రన-శ్రఅవి్దధములైనశ్రఆకారమునుశ్రత్పతోస్తశ్రపుచచ వ్య. 

జననశ్రసేాపనశ్రధవ గస్న్యన్యమ్-శ్రస్ృషి,్ రక్షణశ్రమఱియుశ్రస్గహారములకు 

కాలభేయత్శ్రవైా ఘాతోశ్రనశ్రరవతి-శ్రఈశ్రమూడిగటికిశ్రఏకశ్రకాలమగదుశ్రవి్దధతవ ముశ్రఉనీ నూశ్రవేరేవ ్శ్ర

కాలములకుశ్రఅనవ యిగచ్యటశ్రస్గరవమగుటశ్రచేతశ్రవిరోధముశ్రలేదు 

ఇహ-ఈశ్రజభతిుశ్రజన్యమ దులశ్రయ్గదు 

త్పపత్వై కమ్శ్ర లక్షణతవ మ్శ్రసువచమ్-శ్ర ఒకక టొకక శశ్ర వేఱ్వవ ఱుగాశ్ర త్పరహమ ముశ్ర లక్షణముగాశ్ర చెపుర టయుశ్ర

ఉచితము 

రహయహృతిిః-శ్రమూడుశ్రధరమ ములునుశ్రలక్షణముగాశ్రచే్చ ట 

ధీమహిమేీ -శ్రశిష్యై నిశ్రబుదిధశ్రయర యై తకుశ్రఅయినది 

ఏక్త-శ్రకొగతమగది 

స్గభూయాపిశ్రఆహిః-శ్రజభజున్యమ దిశ్రలక్షణములుశ్రపరస్ర రముశ్రకలిపియేశ్రలక్షణముగాశ్రశ్రచెపుర దు్ 

తయశ్రచ-శ్రఆశ్రపక్షమునశ్ర 

ఫలమపి-శ్రఅన్యకశ్రవిశేష్ణములనుశ్రచెపెర డుశ్రఫలముశ్రకూడ 

శగకితారవే్యై యస్ిః-శ్రముగుగ్ శ్రత్పరహమ ములుశ్రఅనగాశ్రస్ృషిక్ి, శ్రస్తతేికి, లయ్కునుశ్రకారణములైనశ్రముగుగ్శ్రశ్ర

త్పరహమ ములుశ్రఉగదు్శ్రఅనుశ్రశగకశ్రపర్వహారమైనది 

 

విశేష్ణభేదములచేతశ్ర వేఱ్వవ ఱుశ్ర విశేషై్ మగుటశ్ర య్గదలిశ్ర ఆశగకనుశ్ర ఈశ్ర లోకమునగదుశ్ర

పర్వహర్వసిునీ్య ్.శ్ర 

ఒకొక కక శ్రవిశేష్ణముశ్రఆశ్రయాశ్రవిశేష్ణములకుశ్రవి్దధమైనశ్రఆకారనివరనిమునుశ్రకలిగగచ్యను.శ్రపరస్ర రశ్ర

వి్దధతశ్రలేకశ్రయునీ శ్రవిశేష్ణములుశ్రసామాన్యధికరణై ముశ్రచేతశ్రఒక్తశ్రవసిువ్యనుశ్రనిరూపిగచవచ్యచ ను.శ్ర

అనగాశ్ర నీలమైన, సుభగధరర్వతమైనశ్ర ఉతర లముశ్ర అనీ పుర డుశ్ర నీలతవ ము, సుభగధపర్వమళము, 

ఉతర లతవ ముశ్రఒక్తశ్రవసిువ్యనకుశ్రవిశేష్ణములైశ్రఒక్తశ్రవసిువ్యనగదుశ్రపరై వస్తసిునీ్య యి.శ్రఇదిశ్రన్ష్ముశ్ర

కాదు.శ్రఇదేశ్రవిధముగా, స్ృషి,్ శ్రస్తతేి, స్గహారములుశ్రఈశ్రవిధముగాశ్రఒకక నిక్తశ్రఎట్లలశ్రవర్వగిచ్యనుశ్రయ్నిన, 

ఈశ్ర మూడుశ్ర కారై ములుశ్ర నిరవ హిగచ్యనదిశ్ర ఒకక ేశ్ర అయినను, ఈశ్ర మూడుశ్ర కారై ములుశ్ర పరస్ర రశ్ర

భినీ ములుశ్రఅయినను, ఇవిశ్రవేఱ్వవ ఱుశ్రకాలములయ్గదుశ్రనిరవ హిగపరడుటశ్రవలనశ్రవిరోధములేదు.శ్ర

ఈశ్ర మూడుశ్ర లక్షణములుశ్ర త్పపత్వై క, త్పపతై్వ కముగాశ్ర త్పరహమ మునకుశ్ర లక్షణముశ్ర కాభలదు.శ్ర ఒకొక కక టిశ్ర

త్పపత్వై కలక్షణమనిననుశ్ర చాలును.శ్ర మూడిగటినిశ్ర చెపుర టశ్ర ఏలననిన,  ఈశ్ర మూడుశ్ర కారై ములనుశ్ర

నిరవ హిగచ్యశ్ర త్పరహమ ముశ్ర ఒకక శశ్ర అనిశ్ర నిరాధ ర్వగచి, మువ్యవ ్శ్ర త్పరహమ ములుశ్ర లేవనిశ్ర నిరాకర్వగచ్యటక్శ్ర

ఇట్లలశ్ర మూడుశ్ర కారై ములుశ్ర ఇచచ టశ్ర చెపర రడినవి.శ్ర ఈశ్ర మూడుశ్ర కారై ములుశ్ర కాలభేదముశ్ర చేతశ్ర

నిరవ హిగచ్యనదిశ్రఒకక శ్రత్పరహమ మే. 

 

 (భినీ శ్ర త్పపవృతినిిమితిాన్యమ్శ్ర ఏకస్తమ న్శ్ర అరేశే్ర వృతిిిఃశ్రసామాన్యధికరణై మ్” అనిశ్రసామాన్యధికరణై ముశ్ర

నిరవ చనము.శ్ర అనగాశ్ర ఒకశ్ర వాకై ములోనిశ్ర పదశ్ర స్ముయయ్ములలోశ్ర పయలనీి టిీశ్ర ఒక్తశ్ర అరమేునుశ్ర

పరై వస్తగచేటట్లలశ్రచేయుట.శ్రఇకక డశ్రఉయహరణములోశ్రనీలతవ ము, సుభగధముశ్రఇతైా దులనీీ శ్రఒక్తశ్ర

వసిువ్యశ్రయ్గదుశ్రపరై వస్తసిునీ్య యిశ్రకనుకశ్రఇచచ టశ్రసామాన్యధికరణై ముశ్రచెపర రడినది). 

SLOKAM-38:క్ల క్లజా్ఞరంక్ల చేనోన పలక్షై మ్క్ల నక్ల చక్ల యదిక్ల నరరాంక్ల

లక్షి యోఽగోఽత్పతీతే 

38. క్లజా్ఞరంక్ల చేనోన పలక్షై మ్క్ల నక్ల చక్ల యదిక్ల నరరాంక్ల

లక్షి యోఽగోఽత్పతీతే 
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క్లజా్ఞతామ్క్లజా్ఞతాంశభేదస్తివ హక్లదురభిలపోక్లలక్షణర్థవక్లవేదైే । 

త్బహి రవ మ్క్లత్బహి శబాద నివ తిరపిక్లవిదితేక్లహై త్రక్లనోక్లచేనన క్లశంకా 

మైవమ్క్లనానాగమ్యదై దివ శయశమనరిఃత్ీమతిత్బహి తోకిిః।। 
 

శ్రజాాతగశ్రచేత్-శ్రత్పరహమ నుశ్రముగదుభన్యశ్రత్తలిస్తకొనినశ్రపక్షమున 

ఉపలక్షై మ్శ్రన-శ్రయనిశ్రజాానమునకుశ్రఉపలక్షణమునుశ్రవెదుకనవస్రముశ్రలేదు 

య్దిశ్రనశ్రచ-శ్రఅట్లలశ్రకాకుగడిన 

అత్పపీత్వ-శ్రఅజాాతమైనశ్రత్పరహమ శ్రవిష్య్ములోశ్ర 

లక్షమ యోగోనశ్రతరామ్-శ్రలక్షణశ్రస్గరగధముశ్రఉగడుటయేశ్రలేదు 

లక్షణైే రేవవేదైే -శ్రఇట్లలశ్రచెపర రడుశ్రజభజున్యమ దిశ్రలక్షణములశ్రచేతశ్రత్తలుసుకొనవలెననీ  

ఇహ-శ్రత్పరహమ శ్రవిష్య్మునగదు 

శ్రజాాతాజాాతాగశభేదసిు-శ్ర ఒకశ్ర అగశమునగదుశ్ర త్తలియ్రడునద్వ, మఱియొకశ్ర అగశమునగదుశ్ర

త్తలియ్రడకుగడాశ్రఉగడెడుశ్రఆశ్రవిభ్యభము 

దురభిలపిః-శ్ర చెపుర టక్తశ్ర శకై ముశ్ర కాదు.శ్ర (పక్షిశ్ర వాలిశ్ర యునీ శ్ర పలముశ్ర దేవదతిునిదిశ్ర అనుశ్ర

ఉయహరణమునగదు)శ్ర పలముశ్ర అనుశ్ర విష్య్ముశ్ర దేవదతిునికిశ్ర చెగదినదిశ్ర అనుశ్ర అగశమున, 

సారస్పక్షిశ్ర స్గరగధముశ్ర జాాతమైనది.శ్ర కాని, అదిశ్ర దేవదతిునిదిశ్ర అనునదిశ్ర అజాాతమైనది.శ్ర అశల, 

త్పరహమ ముశ్రనగదుశ్రజాాత-అజాాతములైనశ్రఅగశములనుశ్రచెపుర టశ్రకుదరదు 

హి-శ్రఏలననగా 

త్పరహమ తవ మ్-శ్ర త్పరహమ శబిానివ తిరపి-శ్రనిరతిశయ్శ్రత్పరహమ తవ ముశ్రకలశ్రస్వ రూపము, త్పరహమ కుశ్రవాచికమైనశ్ర

త్పరహమ శరమినుశ్రస్గరగధము 

అత్పతవిదిత్వ-శ్రఆశ్రత్పరహమ ముశ్రనగదుశ్రత్తలియ్రడినది 

న్నశ్రచేత్-శ్రఅట్లలశ్రత్తలియ్నిశ్రపక్షమునశ్ర 

శగకాన-శ్ర ఆశ్ర త్పరహమ ముశ్ర ఏది? అనుశ్ర శగకశ్ర ఉగడదు.శ్ర ఇట్లలశ్ర ఆక్షేపణముశ్ర చేస్తనశ్ర స్మాధ్యనముశ్ర ఇకశ్ర

ముగదుశ్రచెపర రడుతుగది 

మైవమ్-శ్రఇట్లలశ్రఆశగకిగచ్యటశ్రయుకమిుశ్రకాదు 

న్యన్యభమేదై దివ శయ్శ్రశమనతిః-శ్రఆాతతిఃశ్రత్పరహమ , ్త్పదశ్రమొదలైనశ్రవార్వనిశ్రచెపెర డుశ్రఅన్యకశ్రత్పశుతులశ్ర

కారణముగాశ్రపరత్పరహమ ముశ్రఏది? అనుశ్రస్గశయ్శ్రనివృతికిి 

శ్ర రమతిశ్ర త్పరహమ తోకిిః-శ్ర త్పశియ్ిఃపతియైనశ్రన్యరాయ్ణ్యనిశ్ర త్పరహమ శరవిాచై్య నిగాశ్రనిర ణయ్ముశ్రచేయుటశ్రచేతశ్ర

ఇదిశ్ర యుకమిైనదియేశ్ర అయినది.శ్ర (“త్పహీశచ శ్ర త్వశ్ర లక్ష్మమ శచ శ్ర పతౌీ ై ”..అనిశ్ర “పు్ష్సూకమిు” లోశ్ర

చెపర రడినది) 

 

ఈశ్ర లోకమునశ్ర జభజున్యమ దులుశ్ర త్పరహమ మునకుశ్ర ఉపలక్షణముశ్ర కాన్యరవ్యశ్ర అనుశ్ర ఆక్షేపణమునుశ్రమరలశ్ర

చేస్త, యనినిశ్రపర్వహర్వసిునీ్య ్.శ్ర 

 

ఉపలక్షణమునుశ్ర చెపుర నపుర డు, త్తలిస్తనశ్ర విష్య్ముశ్ర ఒకటిశ్రయుగడి, త్తలియ్రడనిశ్ర విష్య్ముశ్ర

ఇగకొకటిశ్రఉగడవలయును.శ్ర“సారస్పక్షిశ్రస్గరగధముశ్రకలశ్రపలముశ్రదేవదతిునిది” అనుశ్రవాకై మున, 

పలముశ్రత్పపతై క్షముగాశ్రస్తదధమైశ్రయునీ ది.శ్రఆశ్రపలముశ్రదేవదతిునిదిశ్రఅనునదిశ్రత్తలియ్నిశ్రవిష్య్ము.శ్ర

అగదులక్శ్రఉపలక్షణముగాశ్రసారస్పక్షిశ్రస్గరగధముశ్రచెపర రడినది.శ్ర 

“త్పశుతిస్తదధమైనశ్రలక్షణముశ్రచేతశ్రత్తలియ్శ్రరడశ్రవలస్తనశ్రత్పరహమ వసిువ్యశ్రనగదు, శ్రజాాతమైనశ్రఅగశముశ్రలేన్యశ్ర

లేదు.శ్రఅగదువలన, జభజున్యమ దులుశ్రఉపలక్షణముశ్రకాన్యరవ్య”. అన్తడు 

ఈశ్రఆక్షేపణమునకుశ్రఈశ్ర లోకమునశ్రస్మాధ్యనముశ్రచెబుతునీ్య ్.శ్ర 

 



82 
 

నిరతిశయ్శ్ర రృహతవ ముశ్ర కలదిశ్ర శ్ర త్పరహమ ముశ్ర అనుశ్ర విష్య్ముశ్ర త్తలిస్తయునీ శ్ర విష్య్ము.శ్ర అగదుశ్ర

చతు్మ ఖ్శ్రత్పరహమ , విష్యణ , ్త్పయదులయ్గదుశ్రపరత్పరహమ ముశ్రఏదిశ్రఅనుశ్రవై కిశి్రవిశేష్శ్రపర్వజాానముశ్రలేదు.శ్ర

అగదువలన, త్పరహమ శరశి్ర వాచై్య డైనశ్ర కారణతతివ ముశ్ర ఉపలక్ష్యై కారముభశ్ర త్పశియ్ిఃపతిశ్ర యైనశ్ర

న్యరాయ్ణ్యేశ్ర ఆశ్ర పరత్పరహమ ముశ్ర అనిశ్ర (పు్ష్సూకిాదులయ్గదు)శ్ర సేాపిగచ్యటశ్ర చేతశ్ర ఈశ్ర పైనశ్ర

చెపర రడినశ్రలక్షణములుశ్రఉపలక్షణములుశ్రఅయినవి 

SLOKAM-39:క్లయావలపకై్షా వక్లబోధమ్క్లయదవగతిరతోక్లలక్షణారిదివ శేష్ై మ్ 

39. యావలపకై్షా వక్లబోధమ్క్లయదవగతిరతోక్లలక్షణారిదివ శేష్ై మ్ 

యసైా బోధ్యఽపిక్లక్లపశాచ దై దవగతిర్థదమ్క్లసైా తిుక్లతేనోపలక్షై మ్। 

రసిా త్క్ల దేవ ధ్యఽపిక్ల భాష్టై ఽనుమతిరనుచితేతైా శయాజసా్ై క్ల

చోదై ంక్ల 

మ్యక్షార్థథపాస్ై భేదేక్లహుై భయమపిక్లస్మరవ తిక్లవిదై వికలార త్।। 
 

య్దవభతిిః-శ్రఏశ్రధరమ ములుశ్రలేయశ్రవిశేష్ములుశ్రపగదరడెనుశ్రఅనుశ్రబుదిధ 

యావలకై్ష్య వబోధమ్-శ్రనియ్మముశ్రతోశ్రదేనికిశ్రలక్షణమునుశ్రచెపర వలయున్నశ్రఆశ్రజాానమునుశ్రత్తలిపెడుశ్ర

శ్రజాానము 

అతిఃశ్రలక్షణాత్-శ్రఅటిశ్్రఅసాధ్యరణమైనశ్రధరమ ములచేత 

తత్-శ్రఆశ్రవసిువ్యను(ధర్వమ ని)శ్రవైా వృతిశి్రచూపి 

విశేష్ై మ్-శ్రచెపుర టశ్రచేతశ్రఅదిశ్ర“విశేష్ై మ్” లేయశ్ర“గుణవిశిష్మ్ైనది” అనిశ్రచెపర రడుతుగది.శ్ర 

య్సై్ శ్రఅబోధేఽపి-శ్రఅటిశ్్రధరమ ములుశ్రజాానముశ్రలేకునీ నూశ్ర 

పశాచ త్శ్రఅవభతిిః-శ్రఅనగతరముశ్రఏశ్రజాానముగడున్నశ్రఅది 

ఉపలక్షై మ్శ్ర సైా త్-శ్ర ఉపలక్షణమగును, ఎటలనగా, “శాఖ్యత్పగేశ్ర చగత్పదిః” (కొమమ శ్ర మ్భదశ్ర చగత్పదుడు)శ్ర

అనునపుడు, “శాఖ్యత్పభ” అన్తడుశ్రజాానముశ్రలేకపోయిననుశ్రచగత్పదుడుశ్రత్తలియ్రడతాడు 

తసామ త్-శ్ర ఉపలక్షణతవ ,  విశేష్ణతవ ములుశ్ర పరస్ర రశ్ర వి్దధములైనశ్ర లక్షణమో, ఉపలక్షణమోశ్ర

అగుటశ్రచేత,  

భ్యషేై -శ్రశ్ర రభ్యషై్ గగథములో 

దేవ ధ్యఽపిశ్ర అనుమతిిః-శ్ర జభతాక రణాదులుశ్ర విశేష్ణములుభనూ, ఉపలక్షణములుభనూశ్ర అయినట్లలశ్ర

ఉరయ్ములకూశ్రఅనుమతిశ్రనిచ్యచ ట 

అనుచిత్వతి-శ్రఉచితముశ్రకాదుశ్రఅను 

చోదై మ్-శ్రఆక్షేపణము 

ఆశయాజసా్ై -శ్రశ్ర రభ్యషై్ కా్లశ్రఅభిత్పాయ్మునుశ్రత్తలియ్నిశ్రవా్శ్రచెబుతా్ 

హి-శ్రఏలననగా 

మోక్ష్యరేోాస్ై భేదే-శ్రమోక్షత్పపయోజనమునకుశ్రఉాస్నశ్రచేయ్రడుశ్ర త్పరహమ వసిువ్యనగదుశ్రస్త్, అక్షర, 

దహరశ్రమొదలైనశ్రభినీ శ్రభినీ శ్రఉాస్నములశ్రవికలర ముశ్రఉగడిననూశ్ర 

వియై వికల్పర త్-శ్ర అచచ టచచ టశ్ర చెపర రడినశ్ర ఉాస్నశ్ర స్వ రూపములశ్ర అనుష్టఠనమునకుశ్ర

అనుస్రణీయ్ముగాశ్రఆశ్రవికలర ముశ్రఉగడుటశ్రచేతశ్ర 

ఉరయ్మపి-శ్రవిశేష్ణతవ ము, ఉపలక్షణతవ ముశ్రఅనరడుశ్రరగడునూశ్రకూడ 

స్మన్యవ తి-శ్రవిరోధముశ్రలేకన్యశ్రత్పరహమ శ్రవిష్య్మునశ్రస్మనవ య్మగును 

 

శ్ర రభ్యషై్ మునశ్ర జభజున్యమ దికారణతవ మునుశ్ర త్పరహమ లక్షణముగాశ్ర చెపుర టలోశ్ర విశేష్ణతవ ము, 

ఉపలక్షణతవ ముశ్ర స్మనవ య్మగుననిశ్ర నిరూపిగచరడినది.శ్ర రగడుశ్ర పక్షములును, అనగాశ్ర
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“లక్షణ”మనుశ్రపక్షము, “ఉపలక్షణ”మనుశ్రపక్షమునుశ్రవి్దధమగుటశ్రచేతశ్రఇట్లలశ్రచెపుర టశ్రయుకమిా? 

అనిశ్రకొగద్శ్రఆక్షేపముశ్రచూపిగచెద్. 

 

ఏశ్రగుణభణములుశ్ర త్పరహమ మునుశ్రత్తలియునపుడుశ్రమాత్పతముశ్రఅనవ యిసిూ,  ఉాస్నశ్రచేయునపుడుశ్ర

నియ్తముగాశ్ర అనువర్వగిచవోశ్ర అవిశ్ర ఉపలక్షణములు.శ్ర వేఱ్వవ ఱుశ్ర ఉాస్నములశ్ర మూలకముగాశ్ర

ఉాస్నముశ్ర చేయుశ్ర త్పరహమ స్వ రూపముశ్ర ఒకక శశ్ర అయిననూ, అన్యకములైనశ్ర గుణములశ్ర భేదములశ్ర

వలనశ్ర కొనిీ శ్ర గుణములుశ్ర విి శేష్ణములుభనూ, కొనిీ శ్ర ఉపలక్షణములుభనూశ్ర స్గరవిగచ్యను.శ్ర

వీటియ్గదుశ్ర స్తై తవ , శ్రజాానతవ , అనగతతవ , అమలతావ దిశ్ర గుణములుశ్ర స్వ రూపశ్ర నిరూపకశ్ర

ధరమ ములైనశ్రకారణముశ్రచేతశ్రఅనిీ శ్రఉాస్నములశ్రయ్గదుశ్రస్రవ యశ్రఅనుస్ర్వగచరడును.శ్రఅవిశ్రఆశ్ర

కారణముశ్రచేతశ్రవిశేష్ణములు 

అట్లలశ్ర కాక, ఏశ్ర ధరమ ములుశ్ర అచచ టచచ టశ్ర కొనీి శ్ర ఉాస్నములశ్ర య్గదుశ్ర కానిర గచ్యన్నశ్ర అవిశ్ర

ఉపలక్షణములు.శ్రత్పశియ్ిఃపతితవ ముశ్రకూడశ్రనితైా నుస్గధేయ్మేశ్రఅవ్యతుగది. 

SLOKAM-40:క్లచంత్దేక్లశాఖేవక్లశాంతేక్లమహస్తక్లరటగరమ్క్లలక్షణమ్క్లకారణరవ మ్ 

40. చంత్దేక్లశాఖేవక్లశాంతేక్లమహస్తక్లరటగరమ్క్లలక్షణమ్క్లకారణరవ మ్ 

స్రై జా్ఞనాదివాకేై క్లరపమృదిరగుణమ్క్లరదివ భాతీతిక్లడంభాిః। 

ఏకత్తార్థథక్లవిశేష్టై క్లత్పతిపదనియతావరిై క్లరరినిన మ్బరి 

దవ రాక్ల వృతిిమ్క్ల పదనామ్బహక్ల

విదురర్ణాదుై కివిసాన ై యవృదధ ిః।। 
 

దీనికిశ్ర స్మాధ్యనముశ్ర ఈశ్ర లోకములోశ్ర చెపర రడుతోగది.శ్ర ఏశ్ర విశేష్ణములతోశ్ర కూడినన్శ్ర మొదటగాశ్ర

త్తలియ్రడినశ్ర త్వాతశ్ర విశేషై్ ముశ్ర యొకక శ్ర జాానముశ్ర కలుగతుగది.శ్ర ఏశ్ర లక్షణములుశ్ర త్తలియ్కశ్ర

నునీ నూశ్రఆశ్రలక్షై ముశ్రయొకక శ్రత్పపీతిశ్రకలుగటశ్రఅనునదిశ్రఉపలక్షై ము.శ్రదీనికిశ్రస్మాధ్యనముశ్రచెపుర చూ, 

ఈశ్ర ఆక్షేపణమునుశ్ర ీ రభ్యషై్ కా్లశ్ర అభిత్పాయ్మునుశ్ర త్తలియ్కశ్ర చేస్తనశ్ర ఆక్షేపణముశ్ర అనిశ్ర

త్తలియ్(జ్గసిునీ్య ్శ్ర దేశికులు.శ్ర “త్పరహమ వియపీో తిశ్ర పరమ్” మొదలైనశ్ర త్పశుతిశ్ర వాకై ములశ్ర చేతశ్ర

మోక్షమునుశ్ర అపేక్షిగచ్యవాడుశ్ర త్పరహోమ ాస్నశ్ర చేయ్వలెననిశ్ర చెపర రడినది.శ్ర అటిశ్్ర త్పరహమ శ్ర ఎయై్ దిశ్ర

అనిశ్రవిచారముశ్రచేస్తనపుర డు, “య్తోవాశ్రఇమానిశ్రభూతానిశ్రజాయ్గత్వ” అనుశ్రత్పశుతిశ్రవాకై ముశ్రత్పరహమ ముశ్ర

లక్షణమునుశ్ర విశేష్ణములుగాశ్ర త్తలుపుతుగదిశ్ర లేయశ్ర ఈశ్ర త్పపకరణానుగుణముగాశ్ర అవి్దధముశ్ర గాన్యశ్ర

ఉగట్లగది.శ్ర త్పరహమ వసిువ్యశ్రయొకక శ్రగుణభణములుశ్రఅనగతములు.శ్రవాటిశ్రయ్గదుశ్రఏశ్రయేశ్రగుణములశ్ర

అనుస్గధ్యనముశ్రఏశ్రయేశ్ర(త్పరహమ )విదై లయ్గదుశ్రఅనవ యిగచ్యన్నశ్రఅవిశ్రవిశేష్ణములు. 

చగత్పదశాఖేవ-శ్ర విపులమైనశ్ర ఆకాశమగడలమునశ్ర విరాజమానమైశ్రయునీ శ్ర చగత్పదునిశ్ర త్తలిస్తకొనుటకుశ్ర

“శాఖ్యత్పగేశ్ర చగత్పదిః”(కొమమ చివరనునీ శ్రచగత్పదుడు) మొదలైనశ్రవాకై ములశ్రయ్గదుశ్రచగత్పదునిశ్రనుగడిశ్ర

అతై గతశ్రదూరమునగదుగడుశ్రశాఖ్శ్రఎట్లల శ్రఅశల 

 

శాగత్వశ్రమహస్త-శ్రనిర్వవ శేష్చిన్యమ త్పతభూతమైనశ్రపరత్పరహమ శ్రయ్గదు 

కారణతవ మ్-తటభతగశ్ర లక్షణమ్-శ్ర జభతాక రణతవ ముశ్ర దేనినిశ్ర త్తలియ్శ్ర చేయ్వలెన్నశ్ర యనికిశ్ర

స్గరగధిగచనిశ్రజాాపకముశ్రలేయశ్రత్పపతిబోధకము 

తత్-శ్రఆశ్రపరత్పరహమ ము 

స్తై జాాన్యదివాకై్ ిః-శ్ర స్తై మ్శ్ర “శ్రజాానమనగతమ్శ్ర త్పరహమ ” మొదలైనశ్ర స్వ రూపలక్షణమునుశ్ర త్తలుపుశ్ర

త్పశుతివాకై ములచేతశ్ర 

అపమృదితగుణగశ్రవిభ్యీతి-శ్రస్మస్మిులైనశ్రగుణభణములనుశ్రనిరస్తగచ్యటకుశ్రస్వ రూపమాత్పతమునుశ్ర

త్పపకాశపరచరడినదిశ్రయ్ని 
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డిగభ్యిః-శ్రత్పశుతై రతేతివ చిగతనశ్రయ్గదుశ్రఅకుశలురనశ్రవా్శ్రచెపుర శ్రమాటలుశ్రఅవ్యతాయి 

ఇహ-శ్రఈశ్రవాకై ములశ్రయ్గదు 

నై్య య్వృయధ ిః-శ్రపద, వాకై , త్పపమాణాదులనుశ్రత్తలిస్తనశ్రవా్శ్ర 

పయన్యమ్-శ్రస్తై , శ్రజాాన, అనగత, త్పరహమ ముశ్రమొదలైనశ్రపదముల 

త్పపతిపదనియ్తశ్రఅవరుై శ్రతతనీిి మితయివ రా-శ్రఒకొక కక శ్రపదమునకుశ్రవై వస్తతేములైనశ్రఆవశై కముగాశ్ర

చెపర రడవలస్తనశ్రఏశ్రస్తై తవ , శ్రజాానతవ , అనగతతావ దిశ్రశరమిులశ్రత్పపవృతిశి్రనిమితమిులను 

యవ రీశ్రకృతై -శ్రవాటిశ్రమూలకముగా 

విశేషై్ శ్రఏకత్పతశ్రఅరే-ేశ్రవిశేషై్ మైనశ్రత్పరహమ మనుశ్రఒక్తశ్రధర్వమ శ్రయ్గదు 

వృతిమి్-శ్రబోధకతారూపమైనశ్రస్గరగధమును 

ఆ్ణైా దికివిత్-శ్ర“ఆ్ణయాశ్రఏకశ్రశ్రహాయ్న్యై శ్రశ్రపిగగాక్ష్యై శ్రసోమగత్పీణాతి” అన్తడుశ్రఆ్ణైా దిగుణవిశిష్ ్

మైనశ్రఒకశ్రవర నపుశ్రవయ్సుస శ్రభలశ్రపశువ్యశ్రనగదుశ్రఅనవ యిగచెడుశ్రఅరమేుశ్రవలె 

విదుిః-శ్రఅరనేిశచ య్ముశ్రచేయ్రడుచ్యనీ ది 

 

ఈశ్ర లోకమున, అద్వవ తశ్రస్తయధ గతముశ్రఅనుస్ర్వగచ్యవా్శ్రచెపుర శ్రతటస్శే్రలక్షణముశ్రమఱియుశ్రస్వ రూపశ్ర

లక్షణముశ్ర అనుశ్ర విచారములనుశ్ర విమరి్వ సిునీ్య ్.శ్ర “య్తోశ్ర వాశ్ర ఇమానిశ్ర భూతాని...” అనుశ్ర త్పరహమ శ్ర

లక్షణముశ్రతటస్శే్ర లక్షణముశ్రఅనునదిశ్రఅద్వవ తులశ్రమతము.శ్ర “స్తై మ్శ్ర జాానమ్శ్రఅనగతమ్శ్ర త్పరహమ ” 

అనగాశ్ర అస్తై ము, అజాానము, జడముశ్రఅనుశ్రవాటికగటెశ్ర వేఱయినశ్రఅనగాశ్ర ఎటిశ్్ర విశేష్ణముశ్రలేనిశ్ర

త్పరహమ శ్ర వసిువ్యశ్రఅనిశ్రవా్శ్ర త్పరహమ శ్ర స్వ రూపమునుశ్రచెపెర ద్.శ్రఅనగా, స్తై మ్, శ్రజాానమ్, అనగతమ్శ్ర

అనుశ్ర పదములుశ్ర త్పరహమ మునకుశ్ర విశేష్ణములుశ్ర కావనిశ్ర వార్వశ్ర మతము.శ్ర ఇట్లలశ్ర

చెపుర వా్(నిరీశవ రమ్భమాగస్కులు)శ్ర శ్ర బుదిధశ్ర కుశలతశ్ర లేనిశ్ర వారనియూ, త్పపమాణజులాైనశ్ర

నై్య య్వృదుధలుశ్ర (స్తశవ రమ్భమాగస్కులు)శ్ర అట్లలశ్ర చెపర రనియూశ్ర విశదీకర్వసిునీ్య ్శ్ర దేశికులుశ్ర ఈశ్ర

శ్ర లకములో.శ్ర 

 

సామాన్యధికరణై ముశ్రచేత, “స్తై మ్శ్ర జాానమ్శ్రఅనగతమ్శ్ర త్పరహమ ” అనుశ్ర త్పశుతిశ్రవాకై మున, స్తై మ్, 

శ్రజాానమ్, అనగతమ్శ్ర అనుశ్ర పదములుశ్ర త్పరహమ మునకుశ్ర విశేష్ణములేశ్ర

అవ్యతాయి(సామాన్యధికరణై ముచేతశ్రవిశేష్ణములుశ్రఅనీి యుశ్రవిశేషై్ మునగదుశ్రపరై వస్తసిాయి.శ్రఈశ్ర

సామాన్యధికరణై ముశ్ర గుర్వగచిశ్ర వెనుకశ్ర చెపర రడినది).శ్ర ఇచటశ్ర పరస్ర రశ్ర అవిరోధములైనశ్ర భినీ శ్ర

విశేష్ణములుశ్ర అనగాశ్ర స్తై ము, శ్రజాానము, అనగతముశ్ర అనునవిశ్ర ఒక్తశ్ర విశేషై్ మైనశ్ర త్పరహమ మునుశ్ర

త్తలుపుతాయి. 

 

ఇచటశ్ర లోకములోశ్ర శ్ర “అ్ణాదైు కి”ి అనగాశ్ర “అ్ణాధికరణన్యై య్ము” చెపర రడి, తత్పతర కారముశ్ర

అరనేిశచ య్ముశ్రచేయ్వలెననిశ్ర త్పపసిావిగచరడినది.శ్ర “అ్ణయాశ్రఏకశ్రహాయ్న్యై శ్ర పిగగాక్ష్యై శ్ర సోమమ్శ్ర

త్పీణాతి” అనునదిశ్ర య్జురేవ దముశ్ర నగదలిశ్ర వాకై ము.శ్ర అనగా, ఎఱఱనిశ్ర వర ణముశ్ర కలిగి, పచచ నిశ్ర

కనీు లునీ శ్ర ఒకశ్ర వర నపుశ్ర వయ్సుస శ్ర భలశ్ర గోవ్యతోశ్రసోమమునుశ్ర త్పకయ్ముశ్రచేయ్వలెను” అనిశ్రఅరమేు.శ్ర

ఇచటశ్ర త్పాభ్యకరశ్ర మ్భమాగస్కులుశ్ర “ఆ్ణయా” అన్యశ్ర పదగశ్ర క్తవలగశ్ర విశేష్టనిీ ,  అగశ, ఎత్పరనిశ్ర

రగగునుశ్రమాత్పతమేశ్రత్తలుపడగతోశ్రనిలిచిపోతుగది.శ్రవిశేష్ై గశ్రవరకుశ్రపరై వస్తగచదు” అనిశ్రఅగటా్.శ్ర

కానీశ్ర క్తవలగశ్ర విశేష్ణగశ్ర వరక్తశ్రఅనవ యిస్తశి్రఅరగేశ్రపూర్వశి్ర కాదుశ్ర కయ.శ్ర విశేషై్ గవరకుశ్ర పరై వస్తస్తశి్రతపర శ్ర

పూర్వగిాశ్రబోధశ్రపడదుశ్రకయ, అనుశ్రఆక్షేపణమునకుశ్రవార్వశ్రస్మాధ్యనముశ్ర “నష్్టశవ శ్రదభ ధరథశ్ర నై్య య్గతోశ్ర

(అనగాశ్ర అశవ మునకు, రథమునకుశ్ర పరస్ర రశ్ర సాపేక్షశ్ర స్గరగధముశ్ర ఉగట్లగది, అనగాశ్ర రథముశ్ర

దభ ధమయినపుర డు, అశవ ముశ్రకూడశ్రపోతుగది, కానిశ్రదభ ధముశ్రఅయినదిశ్రరథముశ్రమాత్పతమే, అశలశ్ర “భవాశ్ర

త్పీణాతి”  అనిశ్ర గోస్వ రూపముశ్ర ముగదేశ్ర త్తలర రడుటశ్ర చేత, అ్ణాదిశ్ర శరమిులుశ్ర అ్ణాదిశ్ర

ధరమ మాత్పతవాచకములుశ్ర మాత్పతమేననియు, పరస్ర రశ్ర సాకాగక్షశ్ర చేతశ్ర విశిష్ధ్ర్వమ శ్ర

స్వ రూపత్పపీతమనియుశ్రవార్వశ్ర అభిత్పాయ్ము).శ్ర అగదువలన, అరధశ్ర వశాతిుశ్రమాత్పతమేశ్రఈశ్ర విశేష్ణగశ్ర

పశువ్యవరకుశ్ర అనవ యిసిుగదిశ్ర అనిశ్రవారగటా్.శ్ర కానీశ్ర రభవత్పయమానుజశ్రస్తయధ గతగలోశ్ర విశేష్ణాగశగశ్ర
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విశేషై్ గశ్ర వరకుశ్ర బోధిసిుగది.శ్ర అగదువలలన్యశ్ర ఇచచ టశ్ర శ్ర చెపర రడినశ్ర విశేష్ణాలుశ్ర అనీి శ్ర అవిశ్ర

విశేష్ణములుగాశ్రకలిగినశ్రవిశేషై్ గశ్రఅయినశ్రత్పరహమ ముశ్రవరకుశ్రఅనవ యిసిాయి.శ్రఈశ్రవిష్యాన్యీ శ్ర“ఈడు” 

తి్వాయ్శ్ర మొళశ్ర వాై ఖై్య నత్పభగథములోశ్ర కూడాశ్ర నగబ్ళ్ళీ శ్ర గా్శ్ర 1-1-6శ్ర ాశురవివరణములోశ్ర

విపులీకర్వగచియునీ్య ్.శ్రతత్పతర కారముగా, స్తై , శ్రజాాన్యదిశ్రవిశేష్ణములుశ్రతదివ శేషై్ మైనశ్ర త్పరహమ ముశ్ర

వరకుశ్ర పరై వస్తగచ్యటచే, త్పరహమ మునకుశ్ర విశేష్ణములేశ్ర అవ్యతాయి” అనిశ్ర దేశికులుశ్రఈశ్ర లోకములోశ్ర

నిష్క ర్వ నసిునీ్య ్. 

 

 (ఈశ్రపైనశ్రచెపర రడినశ్రవాకై మున, అ్ణయాశ్రఅనుశ్రపదముశ్రఆశ్రవాకై మునగదలిశ్రతకిక నశ్రపదములతోశ్ర

చేర్వశ్రఒక్తశ్రవాకై మగుచ్యనీ య, లేకశ్రవానితోశ్రచేరనిశ్రత్పపత్వై కశ్రవాకై మాశ్రఅనిశ్రవిచారము.శ్రఅగదుశ్రఅ్ణయాశ్ర

మొదలగుశ్రపదములుశ్రవై ధికరణముల్పశ్ర(త్పపతిపదమునుశ్రత్పపత్వై కమునశ్రఒకశ్రఅరమేునిచ్యచ నది.)శ్రలేకశ్ర

స్మాన్యధికరణముల్ప(అనీి యుశ్రచేర్వశ్రఒక్తశ్రఅరమేునుశ్రత్తలుర నవి)శ్రఅనిశ్రమఱియొకశ్రవిచారము. 

 

అగదులకుశ్రఏదయినశ్రఒకశ్రవసిువ్యశ్రయొకక శ్రజాతిశ్రఆశ్రవసిువ్యనుశ్రవిడచిశ్రత్పపత్వై కముగాశ్రయుగడనట్లలశ్రఒకశ్ర

వసిువ్యశ్రయొకక శ్ర గుణమునుశ్ర ఆశ్ర వసిువ్యనుశ్ర విడచిశ్ర త్పపత్వై కముభశ్రనుగడుటశ్ర అస్గరవముశ్ర కనుక, పైశ్ర

వాకై మునశ్ర “ఒకశ్ర వతస రముశ్ర కలశ్ర గోవ్యనుశ్ర త్పకయ్ముశ్ర చేయుచ్యనీ్య డు” అనియునుశ్ర “ఆశ్ర గోవ్యశ్ర

అ్ణవరణముశ్ర కలది” అనియునుశ్ర ఇట్లలశ్ర రగడరమేులుశ్ర త్పపతిాదిగచ్యటశ్ర అస్గరవముశ్ర అనునదిశ్ర

పూరవ పక్షము.శ్ర 

 

అట్లలశ్ర గాక, అ్ణవరణముశ్ర గోవ్యనకుశ్ర స్గరగధిగచినదేశ్ర అనునదిశ్ర స్మాధ్యనము.శ్ర ఈశ్ర వివరములుశ్ర

త్వాతశ్రఅధికరణములలోశ్రఇగకనుశ్రవిపులీకర్వగచ్యశ్రత్పపయ్తీ ముశ్రచేయ్రడును) 

 

జన్యమ దై ధికరణసారాగశము 

 

1. త్పరహమ మునకుశ్రజభజున్యమ దులతోశ్రస్గరగధముశ్రఅపృథకిస దధము.శ్రకనుకశ్రఆశ్రవిశేష్ణము, విశేష్ై ముశ్ర

వరకూశ్రపరై వస్తసిుగది.శ్రకనుకశ్రజభజున్యమ దిశ్రకారణముశ్రత్పరహమ మునుశ్రనిర ణయిగచిశ్రచెబుతుగది.శ్ర 

 

2.పరస్ర రశ్ర వై తిరేకములుశ్రకాని, లేయశ్రఆశ్ర వై తిరేకతశ్ర ఒక్తశ్ర కాలములోశ్ర స్గరవిగచనిశ్ర స్గదరా మునశ్ర

వేరేవ ్శ్ర విశేష్ణములుశ్ర ఒక్తశ్ర విశేష్ై మునశ్ర పరై వస్తగచ్యటశ్ర స్గరవము.శ్ర కనుకశ్ర స్ృషై్్ట దులుశ్ర

త్పరహమ మునకుశ్రలక్షణములుగాశ్రపరై వస్తసిాయి. 

 

3. త్పరహమ శ్ర శరమిుశ్ర మితిశ్ర లేనిశ్ర అతిశయ్ముశ్ర భలశ్ర గొపర శ్ర శకిశి్ర కలదిశ్ర అనిశ్ర చెపర రడుటశ్ర చేతను, 

త్పరహమ మునుశ్ర “త్పహీశచ శ్ర త్వశ్ర లక్ష్మమ శచ శ్ర పతౌీ ై ” వగటిశ్ర త్పశుతిశ్ర వాకై ములశ్ర వలననూశ్ర త్పరహమ ముశ్ర

త్తలియ్రడినచో, ఈశ్ర జభజున్యమ దిశ్ర కారణతవ ముశ్ర త్పరహమ మునకుశ్ర ఉపశ్ర లక్షణముగాశ్ర

త్తలుసుకొనవచ్యచ ను.శ్ర 

 

4. పైశ్ర విధముభన్యశ్ర “స్తై మ్శ్ర జాానమనగతమ్శ్ర త్పరహమ ” అనుశ్ర వాకై మునశ్ర కూడశ్ర స్తై తవ , శ్రజాానతవ , 

అనగతతవ ములుశ్ర త్పరహమ మునకుశ్ర విశేష్ణములుభశ్ర పర్వభణిగచవలెనుశ్ర తపర శ్ర త్పరహమ మునుశ్ర

నిర్వవ శేష్మనిశ్ర నిరవ చిగచ్యటకుశ్ర అస్తై ముశ్ర కానిదిశ్ర మదలైనశ్ర అరమేులతోశ్ర వివర్వగచడగశ్ర

న్ష్మవ్యతుగది. 

 

జన్యమ దై ధికరణముశ్రముగిస్తనది 
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।।శాన్త్స్యిోనితావ ధికరణము।।1-1-3 

 

।।సూ।।క్లశాన్త్స్యిోనితావ త్।।1-1-3।। 

 

శాక్త్స్యిోనితావ త్-శ్ర శాక్త్స్మిుశ్ర (ఒకక శ)శ్ర (త్పరహమ మునుశ్ర త్తలుసుకొనుటకు)శ్ర కారణమగుటశ్ర

వలన(త్పరహమ ముశ్రవేయగతశ్రవాకై ములచేశ్రవిచార్వగపరడదగినది) 

 

మనముశ్రలోకశ్రవై వహారములోశ్రత్పపతిశ్రకారైా నిీశ్రఒకశ్రకారణము/శ్రకరశి్రఉనీ ట్లలశ్రచూసిునీ్య ము.శ్ర(కుగడశ్రకుశ్ర

కుమమ ర్వశ్రయునీ ట్లల)శ్ర అదేశ్ర విధముగాశ్రఈశ్ర జభతిుశ్ర అన్యశ్ర కారైా నికిశ్రకూడాశ్ర త్పరహమ ముశ్రఅనుశ్ర కారణముశ్ర

ఉగడవలెనుశ్రఅనుశ్రఅనుమానశ్రత్పపమాణముశ్రచేతశ్రత్పరహమ ముశ్రయొకక శ్రఅస్తతిావ నీి శ్రనిర ణయిగచవచ్యచ నుశ్ర

కనుకశ్రశాక్త్స్తి్పపమాణావశై కతశ్రలేదనుటశ్రఇచచ టశ్రపూరవ పక్షము.శ్ర 

 

యనికిశ్ర స్మాధ్యనము-శ్ర అటిశ్్ర అనుమానత్పపమాణముతోశ్రఆశ్ర త్పరహమ ముశ్ర ఒకక శశ్ర అనియూ(అన్యకములుశ్ర

కావిశ్రఅనియూ), అదిశ్రకూడాశ్రమఱిశ్రయొకశ్రజీవ్యడుశ్రకాదనియూశ్రచెపుర టశ్రసాధై ముశ్రకాదు.శ్ర అశలశ్ర అటిశ్్ర

అనుమానత్పపమాణముశ్ర చేత, ఉాయన(ముడిశ్ర పయరమేు), స్హకార్వశ్ర కారణములు(య్గత్పతాదులైనశ్ర

పనిముట్లల)శ్ర ఏవియోశ్ర త్తలియ్లేము.శ్ర అటిశ్్ర అనుమానశ్ర త్పపమాణముశ్ర వలనశ్ర ఆశ్ర కారై మునకుశ్ర

త్పపయోజనముశ్రకూడశ్రత్తలియ్లేము(కుమమ ర్వశ్రనీ్శ్రత్తచ్యచ కొనుటశ్రకొఱకుశ్రకుగడనుశ్రచేస్తనట్లలగా).శ్ర 

 

ఏదయిన్యశ్ర కారై ముశ్రచేయుటకుశ్ర శరీరముశ్ర కావలెనుశ్ర కనుక, అటిశ్్ర శరీరములుశ్ర నశిసిాయిశ్ర కనుక, ఆశ్ర

త్పరహమ ముశ్రకూడాశ్రశరీరముశ్రకలిగశ్రనశిగచేవాడుశ్రగాశ్రఉగశశ్రత్పరహమ శ్రనితై తావ నికిశ్రరగభముశ్రఏరర డుతుగది.శ్ర 

అనుమానశ్రత్పపమాణములతోశ్రఎలలపుర డూశ్రస్తై మునుశ్రనిరూపిగచలేము(ఎగడమావిశ్రవలె) 

ఈశ్ర లోకవై వహారమగతాశ్ర ఒక్తశ్ర త్పరహమ ముశ్ర వివిధశ్ర కాలములలో, దేశములలో, వివిధశ్ర స్తతేులలోశ్ర

కలిర గచినట్లలశ్రకూడశ్రఅనుమానశ్రత్పపమాణముశ్రచెపర లేదు 

 

అనుమానత్పపమాణము, త్పపతై క్షమునకుశ్ర తరక ముశ్ర జ్యడిగచ్యటశ్ర వలనశ్ర నిర ణయ్ముశ్ర చేసిుగది.శ్ర కానిశ్ర

(అత్పాకృతికమైన)శ్ర త్పరహమ ముశ్ర త్పపతై క్షమునకుశ్రసాధై ముశ్ర కాదు, అగత్వకాకశ్ర ఆశ్ర వై కిశి్ర జాానముశ్ర త్పరమ, 

త్పపమాదము, విత్పపలగరము, అశకిశి్రవగటిశ్రన్ష్ములనుశ్రకలిగశ్రయుగడవచ్యచ నుశ్రకనుక, ఆశ్రనిర ణయ్ముశ్ర

న్ష్దూషితమైశ్రయుగడును.శ్రకనుకశ్రఅనుమానశ్రత్పపమాణముశ్రచేశ్ర త్పరహమ ముశ్ర శ్రనిర ణయిగచ్యటశ్రసాధై ముశ్ర

కాదుశ్రకనుక, శాక్త్స్తి్పపమాణముశ్రఆవశై కము. 

SLOKAM-41:క్లవీతావీరక్లత్పయోగత్కమక్లనియతిమతీక్లకారై తాక్లవిశవ మేరత్ 

41. వీతావీరక్లత్పయోగత్కమక్లనియతిమతీక్లకారై తాక్లవిశవ మేరత్ 

స్రవ జ్గనాక్లత్పక పృపమి్క్లగమయతిక్లవిఫలస్ివ త్రక్లశాన్త్స్కి్లశాన్త్్్రి్థవ చారిః। 

ఇతైు నీన తౌక్లలఘుతావ దనుమ్బతివశరిఃక్లకరి చైశవ రై యుకిిిః 

విశావ దిమ్బత్తాదినితాై క్ల స్ీ రతిక్ల

విభుమ్బహాసూత్రయచిా న్త్స్విేదై మ్।। 
 

వీత-శ్రవిశేష్ణముతోశ్రఅనవ య్త్పకమముశ్రనగదును 

అవీత-శ్రఅనవ య్శ్రఅభ్యవముశ్రచేతశ్రవై తిరేకశ్రత్పకమముననను 

త్పపయోభత్పకమ-శ్రత్పపయోభముశ్రయొకక శ్రఅనుమానత్పకమమున 
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నియ్తమీ-శ్ర నియ్తమైనశ్ర వాై పినిిశ్ర పగదినశ్ర అనగాశ్ర అనవ య్శ్ర వైా పిశి్రయ్గదును, వై తిరేకశ్ర వాై పిశి్ర

య్గదునుశ్రనిశచ యిగపరడునటి ్

కారై తా-శ్ర కారై ముశ్ర అయినశ్ర అనగాశ్ర ఏశ్రయేశ్ర కారై మోశ్ర అదిశ్ర ఒకశ్ర కరశి్ర వలనశ్ర శ్ర కలిర గపరడినదిశ్ర అనుశ్ర

త్పకమమునశ్రత్తలియ్వచిచ న 

ఏతదివ శవ మ్-శ్రకళీ కుశ్రగోచర్వగచ్యశ్రభూమి, స్ముత్పదము, పరవ తములుశ్రమొదలైనశ్రరూపములశ్రనుగడుశ్ర

ఈశ్రజభతిు 

స్రవ జ్గనాశ్ర త్పపక లృపమి్శ్ర భమయ్తి-శ్ర జభతిునుశ్ర నిరామ ణముశ్ర చేయుటకుశ్ర కావలస్తనశ్ర ఉాయన, 

ఉపకరణాదులనిీ యుశ్రత్తలిస్తనశ్రఒకశ్రపు్ష్యనిశ్రచేతశ్రనిరామ ణమైనదిశ్రఅనునది 

భమయ్తి-శ్రఅనుమానము(ఊహ)శ్రచేతశ్రత్తలియ్రడుతుగది 

అత్పత-శ్రఇట్లలశ్రఅనుమానముశ్రచేతశ్రత్తలియ్రడుశ్రజభనీి రామ పకవిష్య్మున 

శాక్త్స్యిఃశ్రవిచారిః-శ్రఉపనిష్తిు, శారీరకశాక్త్స్మిుశ్రమొదలైనవాటిచేశ్రవిచారముశ్రచేయుట 

విఫలసిు-శ్రనిష్ు లమేశ్రఅగును 

ఇతైు నీీ తౌ-శ్రఇట్లలశ్రనయాయికులుశ్రఆశగకశ్రచేస్తన 

అనుమితివశతిః-శ్రఅనుమానత్పపమాణరలముశ్రచేత 

విశావ మిత్పతాదిశ్రనీతైా -శ్ర “అనై మిగత్పదమ్శ్రకర్వషై్ట మి” అనుశ్రవిశిష్మ్ైనశ్రత్పపభ్యవముశ్రభలశ్రఋషిశ్రరూపుడైనశ్ర

చేతనుడిశ్రచేతశ్రత్తలియ్రడుశ్రవిధముశ్రననుస్ర్వగచి 

కరమ జైశవ రై శ్రయుక్త-ిశ్ర విశేష్మైనశ్ర తపసుస శ్రమొదలైనశ్ర కరమ శ్ర చేశ్ర కలిగనశ్ర జాాన, శకైిా దులుశ్ర కలిగనశ్ర జీవ్యనిశ్ర

చేతన్య 

సుు రతి-శ్రజభతస ృషై్్ట దులుశ్రస్తదధమైనట్లలశ్రతోచ్యటనుశ్రరటి ్

ఇహ-శ్రఈశ్రశారీరకశ్రశాక్త్స్మిునశ్ర 

విభుమ్-శ్రపరత్పరహమ మును 

శాక్త్స్విేదై మ్-శ్ర (అనుమానత్పపమాణాదులచేశ్ర త్తలియ్రడుటకుశ్ర శకై ముశ్ర కాదు),  శాక్త్స్మిుశ్ర చేతన్యశ్ర

త్తలుసుకొనవలెను(అని)శ్రసూత్పతకా్లైనశ్రబాదరాయ్ణ్యలు 

అసూత్పతయ్త్శ్ర-శ్ర“శాక్త్స్యిోనితావ త్” అనుశ్రఈశ్రసూత్పతమునుశ్రత్పపసాదిగచే్. 

 

నయాయికులుశ్ర అనుమానశ్ర త్పపమాణముశ్ర చేతన్యశ్ర త్పరహమ మునుశ్ర (ఈశవ ్ని)జభతాక రణమనిశ్ర

శ్రసేాపిగచెద్.శ్రఏశ్రకారై మునక్ననూశ్రఒకశ్రకారణముగడవలెను.శ్ర(కుగడకుశ్రకుమమ ర్వశ్రఉనీ ట్లలగా).శ్రజభతిుశ్ర

ఒకశ్ర కారై ము.శ్ర అగదువలనశ్ర యనికిశ్ర ఒకశ్ర కారణముశ్ర ఉగడవలెను.శ్ర ఆశచ రై కరమైనశ్ర జభతిునుశ్ర

అలర జుడాును, అలర శకివిగతుడునుశ్ర కలిర గచ్యటకుశ్ర సాధై ముశ్ర కాదు.శ్ర అగదువలన, స్రవ జుడాు, 

స్రవ శకివిగతుడూశ్ర అయినశ్ర ఈశవ ్డుశ్ర జభతాక రణ్యడుశ్ర అనిశ్ర అనుమానత్పపమాణముశ్ర చేతశ్రశ్ర

త్తలుసుకొనరడుతుగది.శ్ర అగదుశ్ర వలనశ్ర శాక్త్స్మిుశ్ర చేతన్యశ్ర ఈశవ ్నిశ్ర త్తలియ్నకక రలేదు.శ్ర

(అనుమానముశ్ర వలనశ్ర త్తలిస్తకొనవచ్యచ ను).శ్ర ఇట్లలశ్ర నయాయికులుశ్ర త్పపతిాదిసిా్.శ్ర దీనికిశ్ర

త్పపతైు తరిమునుశ్ర ఈశ్ర లోకమునశ్ర ఇచ్యచ చ్యనీ్య ్.శ్ర విశావ మిత్పతుడుశ్ర మొదలైనశ్ర జీవ్యళీ్ళ శ్ర నక్షత్పతాదిశ్ర

జభతర యరమేులనుశ్ర స్ృషిగ్చినశ్ర నిదరి నములుశ్ర మనకుశ్ర త్తలియుటశ్ర చేతశ్ర తపోశకైిా దులచేతశ్ర

శ్రజాాన్యదులనుశ్ర పగదినశ్ర చేతనుేశ్ర స్ృషిక్రశి్ర య్నిశ్ర కూడశ్ర చెపర వచ్యచ నుశ్ర కయ!శ్ర అటిశ్్ర ఈశవ ్డుశ్ర

చేతనవిలక్షణ్యడుశ్ర కానకక రలేదు.శ్ర అటిశ్్ర జభతిునకుశ్ర అన్యకశ్ర చేతనులుశ్ర కారణమనిశ్ర కూడశ్ర

చెపర వచ్యచ ను.శ్ర కారై మగతయూశ్ర ఒకనిశ్ర చేతన్యశ్ర ఏకకాలమగదేశ్ర అయినదనిశ్ర ఎట్లలశ్ర

అనుమానత్పపమాణముశ్ర చేతశ్ర నిర ణయిగచభలము.శ్ర అటిచ్ోశ్ర ఈశవ ్నిశ్ర నిర ణయిగచ్యటెట్లల? ఇట్లలశ్ర

అనుమానత్పపమాణముచేశ్రత్పరహమ నిర ణయ్ముశ్రచేయుటశ్రయ్గదుశ్రఅన్యకశ్రన్ష్ములుగడుటశ్రచేతశ్రశాక్త్స్మిుశ్ర

చేతన్యశ్రత్పరహమ మునుశ్రజభతాక రణముగాశ్రత్తలియ్నగును. 

SLOKAM-42:క్లక్షేత్తాదై మ్క్లకారై తాదై్ ిఃక్లకటకముటవత్క్లకరృిపూరవ మ్క్లస్క్లకరిా 

42. క్షేత్తాదై మ్క్లకారై తాద్ై ిఃక్లకటకముటవత్క్లకరృిపూరవ మ్క్లస్క్లకరిా 
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స్తధై్య దత్తాణవ దృష్తే్పభృతిక్లజనకదృక్క్లస్రవ శకిశిచ క్లమైవమ్। 

త్శ్చత్తాదై్ ిఃక్లసౌరభాదిక్లత్గహణర్చిర్థయంక్లతాదృశవైా పిై భావాత్ 

స్రవ మ్క్ల హ్యతుమ్క్ల నక్ల పశేై త్క్ల ఘటకృదిహక్ల నక్ల చాకరృితాక్ల

తావతాఽస్ై ।। 
 

క్షేత్పతాదై మ్-శ్రభూమి, స్ముత్పదముశ్రమొదలైనశ్రకారై స్మూహము 

కారై తాదై్వ ిః-శ్రసావయ్వతవ , భ్యభై తవ , భ్యభసాధనతావ దిశ్రరూపములునీ శ్రకారణములశ్రచేత 

కటకమకుటవత్-శ్రకిరీట, హసిారరణాదులశ్రవలె 

కరృిపూరవ మ్-శ్రపనిశ్రచేస్తనశ్రఒకశ్రకరశి్రచేతన్యశ్రచేయ్రడినవి 

అత్పత-శ్రఈశ్రఅనుమానముశ్రనగదు 

స్ిఃశ్ర కరిా-శ్ర భూమిశ్ర మొదలైనశ్ర వాటినిశ్ర తయా్చేయుటకుశ్ర అవస్రమైనశ్ర ఉాయన, ఉపకరణ, 

స్గత్పపయన, త్పపయోజనములనీి టినీశ్రత్తలిస్తనశ్రస్మ్ేడైనశ్రకరశి్రఅవ్యతాడు. 

అణవ దృష్త్్పపరృతిశ్ర జనకదృక్-శ్ర అతిసూక్షమ మూ, జభతిునకుశ్ర ఉాయనకారణమూశ్ర అయినశ్ర

పరమాణ్యవ్యలుశ్ర ఏమి!శ్ర అనీి శ్ర జీవాతమ లయ్గదుశ్ర స్మవేతమైనశ్ర అదృష్మ్ులుశ్ర ఏమి!శ్ర

పుణైా పుణరూపమైనశ్రఅదృష్మ్ులుశ్రఏమి!శ్రమొదలైనవాటిననీి టినీశ్రత్తలిస్తకొనినవాడు 

స్రవ శకిశిచ -శ్రఅశలశ్రస్రవ జభతిునుశ్రనిరామ ణముశ్రచేయుటకుశ్రఅనుగుణమైనశ్రస్రవ విధమైనశ్రశకినిిశ్ర కలిగనశ్ర

పు్ష్యడు 

స్తదేధై త్-శ్రస్తదిధగచ్యను 

మైవమ్-శ్రఇట్లలశ్రనయాయికులుశ్రచేయుశ్రనిరూపణముశ్రయుకమిుశ్రకాదు 

ఇయ్మ్-శ్రఈశ్రవిధమైనశ్రచిగతనయు 

త్పశుత్పతాద్వై ిః-శ్రభగధమునుశ్రత్పభహిగచ్యటకుశ్రసాధై ముశ్రకానిశ్రత్పోత్పత్వగత్పదియ్ముశ్రఇతైా దులశ్రచేతశ్ర 

సౌరభ్యదిత్పభహణశ్ర ్చిిః-శ్ర భగధము, రస్ముశ్రమొదలైనవాటిశ్ర త్పభహిగచ్యటకుశ్ర శ్ర అభిల్పష్నుశ్రపోలినది.శ్ర

ఏలననగా 

తాదృశవైా పిై భ్యవాత్-శ్రకారై తవ మునకుశ్రస్రవ జకారృితవ వాై పిశి్రలేకపోవ్యటశ్రచేత 

ఇహ-శ్రఈశ్రలోకమున 

వాటకృత్-శ్రకుమమ ర్వ 

స్రవ గహేతుమ్-శ్రఅనిీ శ్రవిధములశ్రకారై ములనుశ్రచేయ్భలచినశ్రకారకసామానై తను 

నశ్రపశేై త్-శ్రచూడము(అయినను) 

అస్ై -శ్ర(అగతమాత్పతమున)ఈశ్రకుమమ ర్వకి 

అకృరృితాశ్ర నశ్ర చ-శ్ర కుగడనుశ్ర చేయువాడుశ్ర కాదుశ్ర లేయశ్ర వాటకరృితవ ముశ్ర లేదుశ్ర అనిశ్ర చెపుర టకుశ్ర

కుదరదుశ్రకయ! 

 

ఈశ్ర లోకమునశ్ర నయాయికులుశ్ర వాదిగచ్యశ్ర అనుమానత్పపమాణమునుశ్ర నిరాకర్వగచ్యచ్యన్యీ ్.శ్ర

కరృివాదమునుశ్ర అనీి శ్ర కారకములకునుశ్ర చెపర నగున్య!శ్ర లేయ, కొనిీ శ్ర త్తలిస్తకొనినచోశ్ర స్ర్వపోవ్యన్యశ్ర

అన్తడుశ్రవికలర ముశ్రచేస్తశ్రరగడుశ్రవిధములుభనూశ్రన్ష్మునుశ్రచెపుర చ్యనీ్య ్.శ్రఅనిీ శ్ర కారకములనుశ్ర

త్తలిస్తకొనవలెననినశ్ర అదిశ్ర స్ర్వపోదు.శ్ర ఏలననగాశ్ర ఒకశ్ర కుమమ ర్వశ్ర స్మస్శి్ర పయరమేులకుశ్ర కారణముశ్ర

కాలేడు.శ్రఅయినను, అగదుశ్రవలనశ్రవానికిశ్రకరృితవ శ్రహానిశ్రఉగడదు.శ్ర 

 

అదేశ్ర విధముగా, భూమిశ్ర మొదలైనవిశ్ర చేయువానికిశ్ర క్తవలముశ్ర కొనిీ శ్ర కారై ములకుశ్ర మాత్పతమేశ్ర

కారణతవ ముశ్ర శ్రస్తదిధసిుగదిశ్రతపర శ్ర స్మస్మిునకూశ్రకారణతవ ముశ్రస్తదిధగచదు.శ్రయనిశ్రవలనశ్రఈశవ ్నిశ్ర

సాధిగచ్యటశ్రకుదరదు.శ్ర 
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అట్లలకాకశ్ర శ్రకొనీి శ్రకారై ములకుశ్రమాత్పతముశ్రకారణతవ ముశ్రచెపిర న, అటిశ్్రఅనుమానత్పపమాణముశ్రవలనశ్ర

స్మస్జిభతస ృషిన్ిశ్రఊహిగచ్యటకుశ్రకుదరదు.శ్ర 

 

కనుకశ్రశాక్త్స్మిుశ్రచేతన్యశ్రఆశ్రత్పరహమ మునుశ్రత్తలియ్వలెను 

 (ఇచటశ్రఅనుమితి/అనుమానము, వైా పి,ి అనవ య్వాై పి,ి వై తిరేకవాై పిశి్ర అనన్యమియోశ్రస్గత్పభముగాశ్ర

నీయ్రడినది.శ్ర 

అనుమితిశ్ర లేకశ్ర అనుమానత్పపమాణముశ్ర అనగాశ్ర ఒకశ్ర హేతువ్యశ్ర చేతశ్ర ఒకశ్ర సాధై మునుశ్ర ఊహిగచ్యట.శ్ర

ఉయహరణమునకుశ్ర కొగడపైశ్ర పభనుశ్ర చూచి, మనశ్ర వగటిగట్లల శ్ర నిపుర శ్ర ఉనీ చోశ్ర పభశ్ర వచ్యచ ననిశ్ర

త్తలియుటశ్రచేత, ఆశ్ర కొగడపైశ్ర నిపుర శ్రయుగడిశ్రయుగడుననిశ్రఊహిగచ్యటనుశ్రఅనుమానత్పపమాణముశ్ర

వలనశ్రత్తలిస్తకొనుటశ్రయ్గదు్.శ్ర 

 

ఇచటశ్రనిపుర నకు, పభకునుశ్రకలశ్రపరస్ర రశ్రస్గరగధముశ్రవలనశ్రమనము, పభనుశ్రరటిశ్్రనిపుర శ్రఉనికినిశ్ర

ఊహిగచ్యచ్యనీ్య ము.శ్ర 

ఇటిశ్్ర స్గరగధముశ్ర వేరొకశ్ర శ్ర పర్వస్తతేి(ఉాధి)శ్ర పైశ్ర ఆధ్యరపడకశ్ర ఎలలపుర డుశ్ర ఉనీ పుర డుశ్ర అటిశ్్ర

అనుమానత్పపమాణముశ్రకుదు్తుగది.శ్రదీనిన్యశ్రని్ాధికశ్రనియ్తశ్రస్గరగధముశ్రలేయశ్ర “వాై పి”ి అనిశ్ర

అగటా్.శ్ర పైశ్ర ఉయహరణములోశ్ర పచిచ శ్ర కటెల్ుశ్ర మగడిత్వన్యశ్ర పభశ్ర వసిుగదిశ్ర అగశశ్ర అపుర డుశ్ర

ని్ాధికతశ్రలోపిసిుగది.శ్రకనుకశ్రఅటిచ్ోశ్రఅనుమానత్పపమాణముశ్రకుదరదు. 

ఇచచ టశ్రచెపర రడినశ్రవాై పిశి్రరగడుశ్రవిధములుగాశ్రఉగడవచ్యచ ను.శ్ర 

 

1. అనవ య్వైా పి-ిశ్రఉయహరణము-ఎచచ టశ్రధూమముశ్రఉనీ న్శ్రఅటిశ్్రత్పపతిశ్రచోటశ్రనిపుర శ్రఉగట్లగది 

 

2.వై తిరేకవాై పి-ిశ్రఎచచ టశ్రనిపుర శ్రలేన్శ్రఅటిశ్్రత్పపతిచోటశ్రపభశ్రఉగడదు.శ్ర 

 

త్పపకృతశ్రఅధికరణములోశ్రకుగడలశ్రవగటిశ్రసామానై మైనశ్రవసిువ్యలుశ్రఒకశ్రసామానై శ్రమైనశ్రకుమమ ర్వశ్రచేశ్ర

నిర్వమ తమవ్యతునీ్య యిశ్రకనుక, ఈశ్రఅసాధ్యరణమైనశ్రజభతిుశ్రకూడాశ్రఒకశ్రఅసాధ్యరణమైనశ్రజీవ్యనిశ్రచేతశ్ర

నిర్వమ తమైనదిశ్రఅనుశ్రఅనుమానత్పపమాణముశ్రయవ రాశ్రసాధిగచభలచినపుర డు, శాక్త్స్విిచారముశ్రయొకక శ్ర

ఆవశై కతశ్రలేదుశ్రఅనునదిశ్రపూరవ పక్షము.శ్ర 

 

త్పరహమ మునుశ్ర అట్లలశ్ర అనుమానత్పపమాణముతోశ్ర (అనవ య్వాై పితిోశ్ర గాని, వై తిరేకవాై పితిోశ్ర గాని)శ్ర

సాధిగపజాలముశ్రకనుకశ్రశాక్త్స్విిచారముశ్రఆవశై కమేశ్రఅనునదిశ్రస్మాధ్యనము) 

SLOKAM-43:క్ల కారై తావ త్క్ల సావ దివ వాదస్ర దమ్బదమఖిలమ్క్ల స్రవ క్ల

విరక రృిపూరవ మ్ 

43. కారై తావ త్క్ల సావ దివ వాదస్ర దమ్బదమఖిలమ్క్ల స్రవ క్ల

విరక రృిపూరవ మ్ 

యనైన ై వమ్క్లరదిధక్లనైవమ్క్లపుర్ష్వదితిక్లనాననై థాక్లస్తదధై భావాత్। 

హ్యతావేతాదృశారి నై విదురభిదురమ్క్లవైా పిై స్తదధ ై దిక్లదౌిఃస్థై మ్ 

రదయ ంగేక్లలక్షణానామగణిక్లగమనికాక్లరరివ ముకిాకలాపే।। 
 

వివాయస్ర దమ్శ్రఇదమ్శ్రఅఖిలమ్-శ్ర జభతిుశ్ర ఒకశ్ర స్రవ జుడాుశ్ర స్ృషిగ్చెన్యశ్రలేయశ్రఅనుశ్రవివాదమునకుశ్ర

లోనన 

కగటికిశ్రకనరడుశ్రపృథివైా దిశ్రకారై స్మూహముశ్ర 
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స్రవ వితక రృిపూరవ మ్శ్రసైా త్-శ్రస్రవ జునాిశ్రచేతన్యశ్రచేయ్రడినదిశ్రకావలెను.శ్రఏలననగా 

కారై తావ త్-శ్రఅదిశ్రఉతర తిశి్రపగదుటశ్రఒకనిశ్రత్పపయ్తీ ముశ్రచేతన్యశ్రజర్వగినదగుటచేత 

య్నీ ై వమ్-శ్రఏశ్రవసిువ్యశ్రస్రవ జునాిశ్రచేతశ్రచేయ్రడలేన్శ్ర 

తత్-శ్రఅటిశ్్రవసిువ్య 

ఏవమ్శ్రనశ్రహి-శ్రఇట్లలశ్రచెపర రడినశ్రకారై తవ మనుశ్రరూపమునుశ్రపగదినదిశ్రకాలేదు 

పు్ష్వత్-శ్రఆతమ శ్రస్రవ జునాిచేశ్రచేయ్రడినదిశ్రకాలేదు.శ్రఉతర తిశి్రపగదినదియునూశ్రకాదు 

ఇతిశ్రన-శ్రఈశ్రవిధమైనశ్రనయాయికులశ్రఅభిత్పాయ్ముశ్రస్మగజస్ముశ్రకాదు.శ్రఏలననగా 

అననై థాస్తదధై భ్యవాత్-శ్రఅనై థాశ్రవేఱొకశ్రవిధముగాశ్రస్తదిధగచ్యటశ్రచేత. 

కారై తవ ముశ్ర అయినను, స్రవ జకారృితవ ముశ్ర కాకునీ నుశ్ర ఈశ్ర విధముగాశ్ర అనై థాశ్ర స్తదిధకిశ్ర

అవకాశముగడుటశ్రచేత 

ఏతాదృశాతమ నిశ్రహేతౌ-శ్రఈశ్రవిధమైనశ్రక్తవలశ్రవై తిరేకశ్రరూపమైనశ్రకారణమునగదుశ్ర 

వైా పిై స్తయధ ై దిశ్ర దౌిఃస్ేై మ్శ్ర ఆవిదుిః-శ్ర విచక్షణశ్ర కలిగనశ్ర జాానులుశ్ర ఇటిశ్్ర ఆతమ విచారముశ్ర నగదుశ్ర క్తవలశ్ర

వై తిరేకరూపమైనశ్రహేతువ్యనుశ్రచెపుర నపుడుశ్రహేతువ్య, మఱియుశ్రసాధై ములకుశ్రవాై పిశి్రయొకక శ్రఅస్తదిధశ్ర

మొదలైనశ్రన్ష్ములు 

అభిదురమ్-శ్రఅపర్వహారై మని 

అవిదుిః-శ్రనిశచ యిగచిర్వ 

తదా గగే-శ్రక్తవలశ్రవై తిరేకఅనుమానమునుశ్రనిరస్నశ్రచేయునపుడును 

లక్షణాన్యమ్-శ్రలక్షణమనిశ్రఅగీకర్వగచినశ్రఆశ్రయాశ్రఅసాధ్యరణమైనశ్రధరమ ముల 

భమనికా-శ్రత్పపయోజనశ్రనిరూపణముశ్రగూర్వచ  

తతివ ముకిాకల్పపముశ్రఅనుశ్రమాశ్రత్పభగథమునగదుశ్ర 

ఆభణి-శ్ర స్ర ష్మ్ుగాశ్ర నిరూపిగచరడినది(తతివ ముకిాకల్పపముశ్రకూడశ్ర ీ రభ్యషై్ ముపైశ్రసావ మిశ్రదేశికులుశ్ర

అనుత్పభహిగచినశ్రత్పభగథముశ్రఅనిశ్రవెనుకశ్రత్తలిస్తకొనిశ్రయునీ్య ము) 

 

ఈశ్ర లోకమునశ్ర నయాయికులుశ్ర చెపెర డుశ్ర క్తవలశ్ర వై తిరేీనై్య య్మారగమునుశ్ర నిరాకర్వసిునీ్య ్.శ్ర

“పు్ష్వత్” అనిశ్రచెపిర నపుడుశ్రఆతమ కుశ్రశ్రస్రవ జకారృితవ మునుశ్రలేదు, ఉతర తిశి్రపగదుటయూశ్రలేదుశ్ర

అనిశ్ర నిరూపిగచి, ఈశ్ర క్తవలశ్ర వై తిరేకనై్య య్మారగముశ్ర ఆధ్యరముగాశ్ర జభతిుశ్ర స్రవ జునాిచేశ్ర

స్ృషిగ్చరడినదిశ్ర అనిశ్ర సాధిగచశ్ర త్పపయ్తిీ సిా్.శ్ర (స్రవ జుడాుశ్ర అనిశ్ర చెపర రడుశ్ర త్పరహమ ముశ్ర వేరొకశ్ర

జీవ్యడుశ్ర లేయశ్ర ఆతమ శ్ర కావచ్యచ శ్ర కయశ్ర అనుశ్ర అక్షేపమునకు, నయాయికులుశ్ర ఆతమ శ్ర స్రవ జునాిశ్ర వలెశ్ర

కరృితవ ముశ్ర లేదు, ఎగదుకగశశ్ర యనికిశ్ర ఉతర తిశి్ర లేదుశ్ర కనుకశ్ర అనిశ్ర స్మర్వసిేా్.శ్ర )శ్ర ఇచచ టశ్ర వేఱ్వశ్ర

విధముగాశ్రనుగడుశ్ర తరక మునుశ్రచెపర వచ్యచ నుశ్ర అనగాశ్ర నయాయికులుశ్రచెపెర డుశ్ర విధముగాశ్ర కగటెశ్ర

వేఱుశ్ర విధముగాశ్ర చెపర వచ్యచ ను.శ్ర (ఆతమ కుశ్ర ఉతర తిశి్ర లేకునీ , అదిశ్ర స్రవ జుడాైనశ్ర త్పరహమ ముశ్ర చశ్ర

స్ృజిగచరడలేదు.శ్ర అనగాశ్ర త్పరహమ ముశ్ర స్మస్మిునుశ్ర స్ృషిశ్్ర చేయ్లేదు, అనగాశ్ర ఈశ్ర స్మస్మిునకుశ్ర

త్పరహమ మేశ్రకారణముశ్రఅనిశ్రచెపుర టకుశ్రకుదరదు.శ్ర ఇట్లలశ్ర అనుమానత్పపమాణమునగదుశ్రవాై పిశి్రన్ష్ముశ్ర

స్గరవిసిుగది).శ్ర అనగాశ్ర కారై తవ ముశ్రఅయినను, స్రవ జునాిశ్ర చేతశ్ర స్ృషిగ్చరడినదిశ్ర కాకపోవచ్యచ నుశ్ర

అనిశ్ర చెపుర టకుశ్ర అవకాశముశ్ర కలదు.శ్ర శ్ర క్తవలశ్ర వై తిరేకశ్ర అనుమానమునుశ్ర నిరస్నశ్ర చేయునపుడుశ్ర

లక్షణమనిశ్ర అగీకర్వగచినశ్ర ఆశ్రయాశ్ర అసాధ్యరణశ్ర ధరమ ములశ్ర త్పపయోజననిరూపణముశ్ర గుర్వగచిశ్రమాశ్ర

“తతివ ముకిాకల్పపము” అనుశ్రత్పభగథమునశ్రస్ర ష్మ్ుగాశ్రనిరూపిగచితిమి.శ్ర(అగదువలనశ్రఈశ్రవివరణముశ్ర

ఇచచ టశ్రఈయ్రడుటశ్రలేదు) 

 

 (ఇచటశ్ర అనుమానశ్ర త్పపమాణవిష్య్మైశ్ర ాఠకులశ్ర స్దుాయ్మునక్శ్ర చినీ శ్ర వివరణశ్ర

ఈయ్రడుచ్యనీ ది.శ్ర 

 

అనుమానత్పపమాణములుశ్రరగడుశ్రవిధములుగాశ్రఉగడవచ్యచ ను.శ్రఆవ్యశ్రతోకనుశ్రచూచిశ్రఅదిశ్రఆవ్యశ్రఅనిశ్ర

ఊహిగచ్యటనుశ్ర“విశేష్తోదృష్మ్ు” అనిశ్రఅగదు్.శ్ర 



91 
 

అనగాశ్రఇచచ టశ్రవిశేష్ణమునుశ్రరటిశ్్రవిశేషై్ మునుశ్రఊహిగచ్యటశ్రజ్గుచ్యనీ ది.శ్ర 

 

అట్లలశ్రకాక,  

ఒకశ్రస్గదరా మునశ్రరగడుశ్రవసిువ్యలశ్రస్గరగధమునశ్రచూచ్యటవలనశ్రవేరొకశ్రస్గదరా మునశ్రఒకశ్రవసిువ్యశ్ర

అస్తతిావ నీి శ్ర రటిశ్్ర వేరొకశ్ర వసిువ్యశ్ర యొకక శ్ర ఉనికినిశ్ర త్తలుసుకొనుటనుశ్ర “సామానై తోదృష్మ్ు” అనిశ్ర

అగదు్.శ్రవెనుకశ్రచెపర రడినశ్రనిపుర , పభశ్రదృష్్టగతముశ్రఇటిద్ే.) 

SLOKAM-44:క్లయదై పాై తిా నరిాదేరనుమ్బతిరనఘాక్లలింగభేద్స్థిాఽపి 

44.యదై పైా తిా నరిాదేరనుమ్బతిరనఘాక్లలింగభేద్స్థిాఽపి 

త్పరై క్షవైా పిశిలీనఖ్లుశిథిలితాక్లుత్రచిత్క్లపక్షభేదే। 

ఆమాన యేరవ దుయ తోకిిిఃక్లనక్లభవతిక్లవిరథాక్లతాదృశాపిోకికి్లనీతైా  

బాధ్యభావాదిక్లసామైా త్క్లవిహతిక్లమతిక్లభవేల్యప కవదౌగ ణతాది।। 
 

ఆతామ గతరాదేిః-శ్ర వేఱ్వవ ఱుశ్ర దేహములగదుశ్ర ఉనీ శ్ర ఆతమ లశ్ర (జీవ్యల)శ్ర మఱియుశ్ర వాటియొకక శ్ర జాాన, 

శకైిా దుల 

అనుమితిిః-శ్రఅనుమానరూపమైనశ్రత్పపమేయ్ము 

లిగభభేద్విః-శ్రహేతుశ్ర విశేష్ణములచేతశ్ర అనగాశ్ర వేఱయినశ్ర శరీరమును, ఆతమ నుశ్ర పగదినశ్ర ఏలననగాశ్ర

త్పాణముశ్రమొదలైనశ్రహేతువ్యలశ్రచేతశ్ర 

య్దై పిశ్రఅనుమితిిఃశ్రఅనఘా-శ్రఊహిగచ్యటశ్రన్ష్రహితమనిశ్రఅగీకృతముశ్రఅయిననూ 

తథాఽపి-శ్రఅటిశ్్రవేఱుశ్రఆతమ లనుశ్రఅనుమానత్పపమాణముశ్రచేతశ్రత్తలియుటశ్రఅగీకర్వగచిననూ 

పక్షభేదేశ్ర కుత్పతచిత్-శ్ర అటిశ్్ర ఈశవ రానుమితిశ్ర కగటెశ్ర వై తిర్వకమిైనశ్ర అనుమితిశ్ర చేతశ్ర సాధిగచ్యటశ్ర

చేయుటలోశ్ర 

త్పపతై క్షమ్శ్రవాై పిశిలీ-శ్రత్పపతై క్షశ్రస్తదధమైనవాై పియిొకక శ్రమరైా దయు 

నఖ్లుశ్ర శిథిలితా-శ్ర శిథిలముశ్ర కాదుశ్ర కయ!శ్ర అయిత్వ, ఈశవ రానుమానమునశ్ర నితై శ్రజాాన్యదులనుశ్ర

పగదినవాడును, త్పపతై క్షముభశ్రస్తదధముశ్రకాకుగడాశ్రఉగడుటశ్రచేతశ్రఇదిశ్రరగభమగుటశ్రచేతశ్రఉచితముశ్ర

కాదు.శ్రఅగదువలన, ఈశవ రానుమానముశ్రఇతరశ్రఅనుమానములనుశ్రచేయునట్లలశ్రకాదుశ్రఅనిశ్రభ్యవము 

ఆమాీ యేశ్రతు-శ్రవేదములగదుశ్రకూడ 

అదాు తోకిిిః-శ్రఅతై గతాపూరవ మైనశ్రఅరమేులనుశ్రత్పపతిాదనశ్రచేస్తనశ్రఉకియిు 

తాదృశాపిోకినిీతైా -శ్రఅదృష్ప్ూరవ మైనశ్రవేఱుశ్రదేశమునుగడిశ్రవచిచ నశ్రఆపిుడైనశ్రఒకశ్రవకశి్రయుకిశి్రవలె 

బాధ్యభ్యవాదిశ్ర సామైా త్-శ్ర బాధకజాానముశ్రయొకక శ్ర అభ్యవకారణముశ్ర చేతశ్ర న్ష్రహితమగుటశ్రయ్గదుశ్ర

స్మానమగుటశ్రచేత 

వతథాశ్రనశ్రరవతి-శ్రఅత్పపమాణముశ్రకాదు 

విహతిమతి-శ్ర వేఱుశ్ర త్పపమాణమునకుశ్ర వి్దధమైనశ్ర అరవేిశేష్మునగదుశ్ర అనగాశ్ర “ఆదితైోయూపిః” 

మొదలైనశ్రవాకై ములశ్రయ్గదు 

గౌణతాది-శ్రముఖై్య రమేుశ్రబాధిగపరడుటశ్రచేతశ్రఔపచార్వకశ్రఅరమేుశ్రరవ కర్వగచరడును. 

లోకవత్శ్రరవేత్-శ్రలౌకికమైనశ్రవాకై ముశ్రనగదుశ్రఎట్లల శ్రఅశలశ్రఅగును 

 

ఈశవ రానుమానముశ్రఅగీకర్వగచకుగడినశ్రమ్భ్శ్రచేయుశ్రపరాతామ నుమానముశ్రఅనగాశ్రవివాయస్ర దమైనశ్ర

“శరీరముశ్రసాతమ కము, త్పాణాదులనుశ్రకూడిశ్రయుగడునది” అనునదిశ్రరగభమగును.శ్ర 

(జభతిులోశ్ర శరీరముశ్ర లేకుగడశ్ర ఏశ్ర కారై మునుశ్ర చేయుటశ్ర జ్భదు.శ్ర అయిత్వ, శరీరముశ్ర న్యశనముశ్ర

అవ్యతుగదిశ్రకనుక, జభతాక రణమైనశ్రత్పరహమ మునకుశ్రశరీరముశ్రఉగట్లగదనుకుగశశ్రత్పరహమ నితై తావ నికిశ్ర

రగభముశ్రకలుగుతుగది.శ్రఅగత్వకాక, ఆశ్రశరీరానికిశ్రకారణముశ్రఏమిటిశ్రఅనుశ్రత్పపశీ శ్రవసిుగది.శ్రయనికిశ్రకూడాశ్ర
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త్పరహమ మేశ్ర అగశశ్ర ఆశ్ర త్పరహమ ముశ్ర శరీరముశ్ర స్ృషిగ్చకముగదుశ్ర ఎల్పశ్ర ఉనీ దిశ్ర అనిశ్ర త్పపశీ శ్ర వసిుగది.శ్ర

శరీరముశ్రలేకుగడాశ్రఅనిశ్రఅగశ, అనుమానశ్ర త్పపమాణముశ్ర త్పపకారముశ్ర శరీరముశ్రలేనిశ్ర కరశి్ర ఏశ్రకారై ముశ్ర

చేయ్లేదుశ్ర కనుకశ్ర త్పరహమ ముశ్ర ఈశ్ర జభతిునకుశ్ర కారణముశ్ర కాలేదు.శ్ర త్పరహమ ముశ్ర శరీరాదులుశ్ర లేకుగడాశ్ర

క్తవలముశ్ర స్గకలర ముతోశ్ర చేస్తనదిశ్ర అగశ, అటిశ్్ర విష్య్ముశ్ర త్పపతై క్షములోశ్ర జ్భదుశ్ర కనుక, ఆశ్ర

విష్యానిీ శ్రఅనుమానత్పపమాణముతోశ్రనిరూపిగచలేము.శ్ర) 

 

కనుకశ్ర “పరమాతామ నుమానమునుశ్ర శ్ర అగీకర్వగచినశ్రఈశవ రానుమానుమునుశ్రకూడశ్రఅగీకర్వగచ్యము” 

అనిశ్రచెపెర డుశ్రనయాయికులశ్రఅభిత్పాయ్ముశ్రఇచచ టశ్రనిరాకర్వగచరడినది. 

 

పరాతామ నుమానమునశ్ర వైా పియిుశ్ర త్పపతై క్షదృష్మ్ు.శ్ర ఈశవ రానుమానమునశ్ర అదిశ్ర లేదు.శ్ర వేదములశ్ర

య్గదుశ్ర అపూరావ రమేుశ్ర చెపర రడినది.శ్ర “శాక్త్స్మి్శ్ర శరవిిజాాన్యత్శ్ర అస్నీి కృషేశ్్ర అరేశే్ర విజాానమ్” అనిశ్ర

కయ!శ్ర 

 

ఉయహరణమునకు, వేఱొకశ్ర దేశమునశ్ర నునీ శ్ర ఒకనికి, కలిగనశ్ర పుత్పతుడుశ్ర మిగిలినశ్ర పుత్పతులశ్ర వర ణముశ్ర

ననుస్ర్వగచిశ్ర(మిగిలినశ్రపుత్పతులుశ్రనలలగాశ్రఉగడుటశ్రవలన)శ్రనలలగాశ్రఉగటాడుశ్రఅనిశ్రత్తలిపెడుశ్రఅనుమానశ్ర

త్పపమాణముశ్రవలనశ్రనలలగాశ్రఉగటాడుశ్రఅనిశ్రత్పరమిగచిశ్రయునీ పుర డు, ఆశ్రవేఱొకశ్రదేశముశ్రనుగడిశ్రవచిచ నశ్ర

యొకశ్ర ఆపిుడుశ్ర “ఆశ్ర జనిమ గచినశ్ర పుత్పతుడుశ్ర త్తలలగాశ్ర ఉనీ్య డు”  అనిశ్ర చెపిర నపుర డుశ్ర నిజముశ్ర

త్తలుసుకొనుటశ్రజ్గుతుగదిశ్రకయ.శ్ర 

 

అశలశ్ర అపూరవ మైనశ్ర అరమేులనుశ్ర చెపెర డు, పరమాపమిైనశ్ర వేదముశ్ర పరమత్పపమాణమైనది.శ్ర

అగదుచేత, శాక్త్స్మిుశ్రచేతన్యశ్రఈశవ ్నిశ్రమనముశ్రత్తలిస్తకొగదుము.శ్ర 

 

కాని, “ఆదితోై శ్రయూపిః” మొదలైనశ్ర వాకై ములకు, ఆశ్రయూపముశ్ర ఆదితైు నిశ్ర వలెశ్ర గోళ్యకారమునశ్ర

నునీ దనిశ్రకాక, త్పపకాశమానమైశ్రయునీ దనిశ్రముఖై్య రమేునుశ్రవిడచిశ్రగౌణారమేుతోశ్ర శ్రలోకమునశ్రఎట్లలశ్ర

త్తలుసుకుగటామో, అట్లలన్యశ్రత్పశుతిశ్రవాకై ములనుశ్రకూడశ్రయుకియిుకమిుగా, గౌణారమేునుశ్రరవ కర్వగచిశ్ర

త్తలిస్తకొనవలెను 

SLOKAM-45:క్లననావ మాన యక్లత్పధ్యనాిఃక్లకవ చిదనుకథయనిై స్ి దదేరశకై ిః 

45. ననావ మాన యక్లత్పధ్యనాిఃక్లకవ చిదనుకథయనిై స్ి దదేరశకై ిః 

కారై్మ ిఃక్లకరిాఽనుమేయిఃక్లపరక్లఇతిక్లరదభిన్త్పైతిక్లజనిా దివాకై మ్। 

రసిా దీశానుక్లమానరై జనమనుచిరమ్క్లవైదికసేై తిక్లచేనన  

కావ పైౌ చితైో పదేశాదై రక్లఇతిక్లచక్లస్దదుై కికి్లస్తదధ నువాదత్।। 

 
ఆమాీ య్శ్రత్పపధ్యన్యిః-వేదమునుశ్రమాత్పతమేశ్రత్పపమాణముగాశ్రఆదర్వగచినశ్రవైా స్, పరాశరాదులు 

అస్మ యదేిః-శ్రఅలర శకియిు, అలర జాానమునుశ్రభలశ్రజీవసామానైు లైనశ్రమాశ్రచేత 

అశక్ై ిః-శ్రఅశకై ములైన 

కారై ిః-శ్రత్పభహ, నక్షత్పతాదిశ్రకారై ములచేత 

కరిా-శ్రఅటిశ్్రకారై ములనుశ్రస్ృజిగచ్యటకుశ్రస్మరమేైన 

పరిఃశ్ర అనుమేయ్ిః-శ్ర పరత్పరహమ మునుశ్ర ఊహిగచవలెనుశ్ర అటిశ్్ర పరత్పరహమ మునుశ్ర “రభవగతుడు” అనిశ్ర

నిరాధ ర్వగచవలెను.శ్ర 

ఇతి-శ్రఅని 
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కవ చిత్-శ్ర విష్యణ పురాణాదులశ్ర య్గదుశ్ర “మేఘోదయ్ిఃశ్ర సాభరశ్ర స్వీి వృతిిిఃశ్ర ఇగన్ర్వవ భ్యభిఃశ్ర

సుు ర్వతానవాయోిఃశ్ర 

విదైు దివ రగభిఃశ్రభతి్ష్ణరశేమ ిః 

విషోణిఃశ్ర విచిత్పతాిఃశ్ర త్పపరవగతిశ్ర మాయాిః” జభతిులోశ్ర పయరమేులనీి యుశ్ర విష్యణ వ్యశ్ర విచిత్పతస్ృషిశ్్ర య్నిశ్ర

చెపుర చ్యశ్ర 

అనుకథయ్గతి-శ్ర(తమ)శ్రమాటలనుశ్రతార్వక కశ్రమతానుసారముభశ్రచెపెర ద్శ్రఅగత్వ 

జన్యమ దివాకై మ్-శ్ర యనివలనశ్ర “య్తోవాశ్ర ఇమానిశ్ర ...” అనుశ్ర జభజున్యమ దులనుశ్ర త్పపతిాదిగచ్యశ్ర

త్పశుతివాకై ములు 

తదభిక్త్పైతి-శ్రఅనుమానమున్యశ్రతాతర రై ముగాశ్రఅగీకర్వగచ్యను 

తసామ త్-శ్ర మహ న్లచేతశ్ర ఈశవ రానుమానముశ్ర అగీకర్వగచరడుటశ్ర చేతశ్ర వేదమునగదుశ్ర

అనుమానత్పపమాణముశ్రయొకక శ్రఉలేలఖ్నముశ్రఉగడుటశ్రచేతశ్ర 

వైదికస్ై -శ్రవేదత్పామాణై మునుశ్రఅగీకర్వగచ్యశ్రవివేకిశ్రకి 

ఈశానుమానతై జనమ్-శ్రఈశవ రానుమానమునుశ్రతై జిగచ్యట 

అనుచితమ్-శ్రయుకమిుశ్రకాదు 

ఇతిశ్రచేత్-శ్రఇట్లలశ్రచెపిర నచో 

న-శ్రఅదిశ్రయుకమిుశ్రకాదు 

కావ పి-శ్రపురాణములగదుశ్రకూడ 

ఔచితైో పదేశాత్-శ్రత్పశుతియ్గదుశ్రత్పపతిాదితమైనశ్రవిష్యణ వ్యశ్రయొకక శ్రజభతాక రణమునుశ్రతరాక నుమానముశ్ర

చేతశ్రసాధిగచ్యటశ్రశకై ముశ్రఅనుశ్రత్పపతిాదనమునుశ్రఆశ్రఉయహరణమునగదుశ్రచూపిగచ్యటశ్రచేత 

య్తిఃశ్రఇతిశ్రచ-శ్ర“య్తోవాశ్రఇమానిశ్ర..” అనుశ్రవాకై ముశ్రనగదుశ్రయ్తిఃశ్రఅనుశ్రపదముశ్రకూడశ్ర 

స్యదైు కిశి్రస్తయధనువాయత్-శ్ర “స్దేవశ్రసోమై శ్రఇదమత్పభశ్రఆరత్” “ఏక్త్హవైశ్రన్యరాయ్ణశ్రఆరత్”, “స్హత్పస్శ్ర

ీరానపు్ష్ిః” ఇతైా దిశ్ర కారణశ్ర వాకై ములశ్ర య్గదుశ్ర స్తదధమైనశ్ర పరమపు్ష్యడైనశ్ర న్యరాయ్ణ్యేశ్ర

చెపర రడెను.శ్రకాని, అనుమానస్తదధమైనశ్రపరత్పరహమ ముశ్రకాదు. 

 

ఈశ్ర లోకముశ్ర నగదు, పూరవ పక్షత్పపకారముశ్ర మఱియొకశ్ర ఆక్షేపమునుశ్ర చెపుర చ్యన్యీ ్.శ్ర అశకై ములైనశ్ర

కొనీి శ్ర కారై ములనుశ్ర త్తలిపిశ్ర ఆశచ రై కరములైనశ్ర ఆశ్ర కారై ములనుశ్ర స్రవ శకిుడైనశ్ర ీ రవిష్యణ వ్యశ్ర చేతశ్ర

నిరవ హిగచరడినట్లలశ్ర త్తలియ్వలెననిశ్ర ీ రవిష్యణ పురాణమునగదుశ్ర త్తలుర టశ్ర “అనుమానత్పపమాణము” 

అన్తడుశ్ర అభిత్పాయ్ముశ్రపూరవ పక్షిశ్ర చెపుర చ్యనీ్య డు.శ్ర అగదువలనశ్ర జభజున్యమ దులనుశ్ర త్తలుర శ్ర త్పశుతిశ్ర

వాకై ముశ్రకూడశ్రత్పరహమ మునుశ్రసేాపిగచ్యటకుశ్రఅనుమానత్పపమాణముశ్రఅనిశ్రపూరవ పక్షిశ్రఅభిత్పాయ్ము.శ్ర 

 

ఇగదులకుశ్రస్మాధ్యనముగా, స్తయధ గతి(స్తయధ గతముశ్రనిరాధ ర్వగచ్యనతడు)శ్ర “య్తోవా..” అనుశ్రవాకై ముశ్ర

నగదలిశ్ర “య్తిః” అన్తడుశ్ర శరమిుశ్ర అనుమానత్పపమాణమునకుశ్ర అగభముశ్ర కాదు,  “స్దేవశ్ర సోమై శ్ర

ఇదమత్పభశ్ర ఆరత్” అన్తడుశ్ర త్పపస్తదధమైనశ్ర స్దివ నై్ పయనముశ్ర స్రవ వాకై్త్ పలక్షణము.శ్ర “య్తోవాశ్ర

ఇమాని...” ఇతైా దిశ్రవాకై ములుశ్రఅనుమానవాకై ములుశ్రకాదు.” అనిశ్రస్మాధ్యనముశ్రచెపుర చ్యనీ్య డు.శ్ర

ఈశ్రవాకై ములనీి యుశ్రస్వ తిఃస్తదమిైనశ్ర పరత్పరహమ మునుశ్రచెపుర చ్యనీ విశ్ర తపర శ్ర ఇచచ టశ్రచెపర రడినశ్ర

పరత్పరహమ ముశ్రఅనుమానత్పపమాణముశ్రచేతశ్రచెపర రడలేదు. 

 

(శాక్త్స్యిోనితావ ధికరణముశ్రముగిస్తనది) 

 

।।స్మనవ యాధికరణమ్।।1-1-4।। 
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।।సూ।।క్లరతిుక్లస్మనవ యాత్।।1-1-4।। 

 

తు-శ్రశగకశ్రఅయుకమిు 

తతిు-శ్రశాక్త్స్మిుశ్రత్పరహమ మునుశ్రత్పపతిాదిగపదగినది(ఏలననగా) 

స్మనవ యాత్-శాక్త్స్విాకై ములనీి యుశ్ర త్పరహమ మునుశ్ర త్పపతిాదిగచ్యటశ్రయ్గదుశ్ర స్మనవ యిగచ్యటశ్ర

వలన 

 

అనగాశ్రశాక్త్స్విాకై ములనీి యుశ్ర త్పరహమ మునుశ్ర త్పపతిాదిగచ్యటశ్రయ్గదుశ్రస్మనవ యిగచ్యనవిశ్ర కనుకశ్ర

శాక్త్స్మిుశ్ర (స్వ య్గత్పపయోజనకార్వశ్ర అయిన)శ్ర త్పరహమ మునుశ్ర త్పపతిాదిగచదగినది.శ్ర కావ్యనశ్ర శాక్త్స్మిుచేశ్ర

పరత్పరహమ ముశ్రత్పపతిాదిగచరడున్యశ్రఅనుశ్రశగకశ్రఅయుకమిు.వెనుకశ్రఅధికరణములలోశ్రచెపుర కొనిశ్రనట్లలశ్ర

త్పశుతులుశ్ర త్పరహమ స్వ రూపమునుశ్ర స్మత్పభముగాశ్ర నిరవ చిగచి, తదుాస్న్యవిధ్యన్యనిీ , తతు లమునుశ్ర

వివర్వగచినవి.శ్ర త్పశుతిశ్రవాకై ములనిీ యుశ్ర త్పపమాణములేశ్ర కనుకశ్రవాటినిశ్ర స్త్పకమముగాశ్రస్మనవ య్ముశ్ర

చేస్తకొనుటశ్రవలనశ్రత్పరహమ ముశ్రత్తలియ్రడును. 

 

 ( ఈశ్ర అధికరణమునశ్ర పూరవ మ్భమాగస్కులశ్ర వాదము, అద్వవ తమతమునశ్ర వివిధశ్ర శాఖ్లైన, 

నిత్పష్ర పగచీకరణశ్ర నియోభవాదము, ధై్య ననియోభవాదము, శాగకరాద్వవ తములును, మఱియుశ్ర

భేయభేదవాదముశ్ర అనునవిశ్ర పూరవ పక్షముభశ్ర చెపిర , యుకియిుకమిుగాశ్ర వాటినిశ్ర ఒకయనితోశ్ర మరొకటిశ్ర

ఖ్గడిగచి, చివరకుశ్రరభవత్పయమానుజులుశ్రతమశ్రస్తయధ గతమునుశ్రశ్ర రభ్యషై్ ములోశ్రత్తలియ్(జ్గసిా్.శ్ర 

 

ాఠకసౌకరై మునక్శ్ర ఆశ్ర యాశ్ర మతములశ్ర అభిత్పాయ్ములుశ్ర స్గత్పభహముగాశ్ర ఇచచ టశ్ర ఈయ్శ్ర

రడుచ్యనీ వి. 

 

నిత్పష్ర పగచీకరణనియోభవాదము:శ్రఈశ్రత్పపపగచముశ్రఅయ్థారమేు.శ్రత్పరహమ ముశ్రఅన్యదిగాశ్రనునీ శ్రఅవిదై శ్ర

వశమగుటశ్రచేతశ్రఈశ్రత్పపపగచముశ్రతోసిునీ ది.శ్రసాధనశ్రయవ రాశ్రదీనినిశ్రతొలగిగచ్యకొనవలెను. 

 

పైవాదమునకుశ్ర పూరవ మ్భమాగస్కులశ్ర స్మాధ్యనము:శ్ర పైనశ్ర చెపర రడినదిశ్ర శ్ర వేదములలోశ్ర

చెపర రడలేదు.శ్ర యనిశ్ర వలన, అనగాశ్ర నిత్పష్ర పగచీకరణముశ్ర వలనశ్ర కలుగుశ్ర ఫలముశ్ర కూడాశ్ర

నిత్పష్ర పగచీకరణముశ్ర అగశశ్ర త్పపయ్తీ ము, ఫలముశ్ర ఒకక శశ్ర అగుటశ్ర చేతశ్ర అదిశ్ర అస్గభతముశ్ర

అవ్యతుగది.శ్ర 

 

ధై్య నశ్ర నియోభవాదులశ్ర స్మాధ్యనము:శ్ర త్పశుతిశ్ర వాకై ములుశ్ర త్పరహమ ముశ్ర స్తై మని, తదితరమగతయుశ్ర

మిథై శ్ర య్నిశ్ర చెబుతాయి.శ్ర అగదువలనశ్ర ఆశ్ర విష్య్మైశ్ర ధై్య నముశ్ర చేయ్వలెను.శ్ర అట్లలశ్ర ధై్య నముశ్ర

చేయుటశ్ర వలనశ్ర నియోభముశ్ర అనుశ్ర స్తతేిశ్ర ముగదుశ్ర కలిగి, తదనగతరముశ్ర ఆతామ పరోక్షజాానముశ్ర

కలుగుతుగది.శ్రయనిశ్రవలనశ్రమోక్షముశ్రఅనగాశ్రత్పరహామ నురవముశ్రకలుగుతుగది. 

 

శాగకరాద్వవ తవాదము:శ్ర ధై్య నమనుశ్ర ఒకశ్ర విధిశ్ర కలిర గచ్యశ్ర కొనిశ్ర యనిశ్ర యవ రాశ్ర మోక్షముశ్ర

సాధిగచ్యకొనభలమనుటశ్ర స్ర్వశ్ర కాదు.శ్ర మోక్షమనగాశ్ర ఆతమ స్వ రూపమే.శ్ర మోక్షముశ్ర “తతివ మస్త” వగటిశ్ర

వాకాై రజాేానముశ్ర వలనశ్ర కలుగుతుగది.శ్ర ఇటిశ్్ర స్తతేిశ్ర శరీరముతోశ్రఉనీ పుర డుశ్రకూడాశ్ర కలుభశ్ర వచ్యచ ను.శ్ర

దీనిన్యశ్ర“జీవనుమ కి”ి అవస్శే్రఅనిశ్రఅగదు్.శ్ర 

 

శాగకరాద్వవ తులకుశ్ర ధై్య ననియోభవాదులశ్ర స్మాధ్యనము:శ్ర “తతివ మస్త” వగటిశ్ర వాకాై లశ్ర అరమేుశ్ర

త్తలిస్తనశ్రవెగటన్యశ్రమోక్షముశ్రకలుగుటశ్రఅస్గరవము.శ్ర 
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శాగకరాద్వవ తులశ్రస్మరనేము:శ్రరగధ, భేదములశ్ర త్పభ్యగతిశ్రతొలగుటయేశ్రమోక్షము.శ్రఅగదులక్,  లేనిశ్ర

త్పపపగచమునుశ్రన్యశముశ్రచేయ్నకక రలేదు.శ్ర ధై్య నముశ్రవలనశ్రకూడాశ్రమోక్ష్యరజాేానముశ్రకలిగిశ్రమోక్షముశ్ర

స్తదిధగచశ్రవచ్యచ ను.శ్ర 

 

ధై్య ననియోభవాదులశ్రశ్రస్మాధ్యనము:శ్ర 

వాకాై రజాేానముశ్రవలనశ్రమోక్షముశ్రస్తదిధగచదు.శ్రధై్య నముశ్రలేకుగడాశ్రమోక్ష్యరజాేానముశ్రకలుభదు.శ్ర 

మోక్ష్యరజాేానముశ్రలేకశ్రధై్య నముశ్రకుదరదు.శ్రకనుకశ్రఇటిశ్్రవాదముశ్రఅగీకృతముశ్రకాన్యరదు.శ్ర 

 

ధై్య నముశ్ర వలనశ్రమనసుస శ్ర నిరమ లమవ్యతుగది.శ్రయనిశ్ర వలనశ్రమోక్షముశ్రస్తదిధగచడగశ్ర స్గరవిసిుగది.శ్ర

కనుకశ్రధై్య నముశ్రఆవశై కము.శ్ర 

 

భేయభేదవాదము:శ్ర పయరమేులనీి యుశ్ర భినీ ములుభను, అభినీ ములుభనుశ్ర ఉగడును.శ్ర

ఉయహరణమునకుశ్ర మటి,్ కుగడలశ్ర విష్య్ములోశ్ర వాటిలోశ్ర పయరమేుశ్ర ఒకక శశ్ర అగుటశ్ర చేతశ్ర

అభేదమునీ నూ, వాటిశ్ర ఆకార, త్పపయోజన్యదులలోశ్ర భేదముశ్ర ఉగట్లగది.శ్ర ఈశ్ర భేదముశ్రకుగడశ్ర అన్యశ్ర

ఉాధిశ్రవలనశ్రత్తలుసిోగది.శ్రఆశ్రఉాధిశ్రపోయినపుడుశ్రఅభేదముశ్రకలిగిశ్రమోక్షముశ్రస్తదిధసిుగది. 

 

భేయభేదవాదులకుశ్రపూరవ మ్భమాగస్కులశ్రస్మాధ్యనము: 

త్పరహమ ముశ్ర చెపెర డుశ్ర వాకై ములుశ్ర విధి, నిషేధశ్ర వాకై ములుశ్ర కావ్యశ్ర కనుకశ్ర అటిశ్్ర వాకై ములశ్ర వలనశ్ర

త్పపయోజనముశ్రఉగడదు.శ్ర త్పరహమ శ్రఅస్తతివ ముశ్ర త్పపతిాదై ముశ్రకాదు.శ్రకనుకశ్ర త్పరహమ శ్రశాక్త్స్తి్పపమాణముచేశ్ర

త్తలిస్తకొనుటశ్రకుదరదు.శ్ర 

 

రభవత్పయమానుజశ్రస్తయధ గతము:శ్ర 

 

విధిశ్ర వాకై మైనశ్ర “స్వ ర గకామోశ్రయ్జ్గత” అనుశ్రవాకై మున, స్వ ర గముశ్ర గుర్వగచిశ్ర త్తలియ్కశ్ర పోత్వ, అనగాశ్ర

స్వ ర గముశ్ర మగచిన్, కాన్శ్ర త్తలియ్కపోత్వశ్ర యనిశ్ర వలనశ్ర త్పపయోజనముగడదు.శ్ర కనుకశ్ర అటిశ్్ర స్వ ర గముశ్ర

ఎటిన్్శ్ర చెపెర డుశ్ర వాకై ములుశ్రకూడశ్ర త్పపయోజనముశ్ర కలిగిశ్రయుగటాయి.శ్ర అదేశ్ర విధముగా, వేయగతశ్ర

వాకై ములుశ్రకొనీి శ్ర త్పరహమ శ్రస్వ రూపనిరణయ్ముశ్రచేస్త,ి కొనిీ శ్రయనినిశ్రపగదుశ్రవిధి, విధ్యన్యలను, మఱిశ్ర

కొనిీ శ్ర వాటికిశ్ర విరోధ్యలను, మఱిశ్ర కొనిీ శ్ర త్పరహమ నుశ్ర పగదుటశ్ర వలనశ్ర తత్పతర యోజన్యనిీ శ్ర చెబుతాయి.శ్ర

అగదువలనశ్ర త్పశుతిశ్ర వాకై ములనిీ టినీశ్ర స్త్పకమముగాశ్ర స్మనవ య్ముశ్ర చేస్తకొనుటశ్ర వలనశ్ర

త్పరహమ త్పపతిాదన్యత్పపయోజన్యదులుశ్రస్తదిధసిాయి.) 

SLOKAM-46:క్లకర్తవే్య హ్ే ర్ థ ఉక్త త నిశమయితృఫలమ్ సిద్ధరూపే తు న సే్య త్ 

46. కర్తవే్య హే్ ర్ థ ఉక్త త నిశమయితృఫలమ్ సిద్ధరూపే తు న సే్య త్ 

ప్రీత్యే  స్యఫలే  క్క ృృతత  వితథమపి వచః కిమ్ న ద్ృష్టమ్ తద్ర్థమ్। 

విద్యే ర్ థత్వే ఽనే ద్ృష్టటరే్వ ష్యవద్నృతమ్ తతప రీక్షమ్ న భావీ 

త్యే క్షేపేఽననే శేష్మ్ నిర్వధికసుఖే శాస్త్త త్యతప రే్ మాహ్।। 
 

కర్ తవ్యే  అరే థ- “స్ే ర్కాామో యజేత” మొద్లన విధ్ఖన పురు్వేా ార్ఖ చేత స్ంాదించవలసిన 

వి్యఖను 

ఉక్త త- చెతప నపుడు 

నిశమయితఫలమ్- ఆ వాకే ఖను వినిన వానిక బ్శవణబ్ప్యోగఫలఖ లభిుతంది.  
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సిద్ధరూపేతు నసే్య త్- “అషా్ట కాకద్ంతాః స్ంతి” (కాకఖనకు ఎనిమిది ద్ంతఖలు కలవు) అను 

విధ్ఖగా సిద్ధరూప్మైన వి్యఖను బ్ప్తిాద్న చేయునపుడు 

నసే్య త్- బ్ప్యోజనమేమియూ సిదిధంచదు 

బ్ీతేా స్యఫలే క లృప్తత - సిద్ధమైన వుతవు వి్యఖననూ అనగా “మీ గృహ్ఖన నిధి యుని ది”, “మీ 

తంబ్డి ు ఖగానునిా డు” మొద్లన వాకే ఖలు తాతాా ల్కమైన బ్ీతిని కల్ంాచుటలో 

స్యఫలే ఖ అయిననూ 

తద్ర్థమ్- అటి ాబ్ీతి కల్ంాచు మ్నటలు 

వితథమతవచః/ అస్తే ఖలన వాకే ఖలు, అయథారర్ థమైన వాకే ఖలు కూడ 

కంనద్ృ్మా్-లోకఖనందు అనాపుతలు చెపుప నది చూచుట లేదా! అందువలన అటి ావాకే ఖనకు 

బ్ామ్నణే త లేదు కదా! 

విదాే ర్ థత్వే - “ప్ర్బ్ాతతకామః బ్రహ్మ విదేా త్” మొద్లన విధివాకే ఖలకు శ్చ్మైన ఉాస్న 

చేయుటకు కార్ణభూతఖలన “స్తే ” మొద్లన వాకే ఖలకు బ్ామ్నణే ఖ కలదు అనిన 

అదియునూ స్ర్ణ కాదు 

అనే ద్ృషేవాి్యవత్- “మనోబ్రహ్మ ” మొద్లనవాకే ఖల యందు చెప్ప రడునట్లల 

వ్యఱొకవి్యఖనందు మఱియొక ద్ృష్టనాిడ చెప్పప డు విధ్యనఖన అచట ఆర్థతంచరడు 

వ్యఱొకటి ఎట్లల అనృతమగునో అట్లల మిథాే భూతమగును.  

తత్- ఆ కార్ణఖ చేత 

ప్ర్జక్షే మ్ న భ్యవీ- “స్తే జా్ఞన..” మొద్లన వాకే ఖల చేత నిరూతంచరడు వుతవైన బ్రహ్మ ఖ 

విచ్ఛర్ణీయమైనది కాదు. అందువలన బ్రహ్మ  విచ్ఛర్రూప్మైన ఈ శాస్త్స్తఖ అనార్ంభణీయఖ” 

ఇతాే క్షేపే- ఇట్లల ఆక్షేప్ఖ బ్ాప్తమైనచో 

నిర్వధిక ుఖ్య- అప్ర్ణమితమైన ఆనందాతమ కమైన బ్రహ్మ వుతవు నందు 

 

అననే శ్చ్మ్- వ్యఱొక వాకే ఖనకు  అధీనఖ కాక స్ే తంబ్తఖగా బ్ప్వృతతమైన  

శాస్త్స్త తాతప రే్ మ్- వ్యదాంతశాస్త్స్తఖ యొకా  ప్ర్మబ్ప్తిాదే్ మైన అర్థప్రే్ వస్యనఖను అనగా 

ఉప్నిషాతమ కమైన శాస్త్స్తబోధ్కతే ఖ యొకా  ప్రే్ వస్యనఖను 

ఆహ్- సూబ్తకారులు స్మనే యాధికర్ణఖనందు చెపుప చునిా రు. 

 

ఈ రశోలకఖన, బ్ప్వృతిత, నివృతుతల యందు వ్యదాంతవాకే ఖలు అనే యించక పోవుట వలన వాటి 

వలన బ్ప్యోజనఖ లేదు అను ఆక్షేప్ఖనకు స్మ్నధ్యనఖ చెపుప చునిా రు.  

 

“సిద్ధరూప్మైన వుతవు యందు బ్ప్వృతిత, నివృతుతల స్ంరంధ్ఖ లేదు, కనుక 

“కాకద్ంతనిరూప్ణఖ” వలె అనగా ఈ కాకఖనకు ఇనిి  ద్ంతఖలు కలవు అని చెపుప  వాకే ఖ 

వలె నిర్ర్ థకఖ” అనునది పూరే్ ప్క్షఖ. తాతాా ల్కమైన స్ంతో్ఖ కలెడాు “మీ గృహ్ఖ నందు 

నిధి కలదు” మొద్లన వాకే ఖలందునూ, వాస్తవఖగ అటి ా వుతవు లేకుని ను బ్ప్యోజనఖ 

కలుగవచుే ను. కాని అటి ాబ్ప్యోజనఖ తాతాా ల్కమై మిథాే భూతమగును. కనుక ఆపుతడు కానివాడు 

లేని వి్యఖను చెప్ప వచుే ను. అందువలన స్తే మ్, రజా్ఞనమ్..” మొద్లన వాకే ఖలు 

బ్ప్మ్నణఖ కావు.వాటి అర్థఖను విచ్ఛర్ఖ చేయు శాస్త్స్తవిచ్ఛర్ఖ అనార్ంభణీయఖ. “ అనునది 

పూరే్ ప్క్షఖ.  

 

దీనిక స్మ్నధ్యనఖగా, “అనవచాి ని మైన బ్రహ్మ  వుతవునందు ఇతర్వాకే ఖల శ్చ్ఖ కాక 

స్ే తంబ్తబ్ప్వృతతమైన  వ్యదాంతవాకే ఖ యొకా  ప్ర్మబ్ప్తిాదే్ మైన అర్థప్రే్ వస్యనఖను 

అనగా ఉప్నిషాతమ మైన శాస్త్స్తబోధ్కతే ఖనను, తదేి ్యఖనందును బ్ామ్నణే ఖ కలదు” అని 

ఈ సూబ్తాభిబ్ాయఖను దేశికులు చెపుప చునిా రు. 
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SLOKAM-47:క్లత్యతప ర్ే మ్ ప్రరహ్మ తత్వే ఽప్ే విహ్తి విధినాపేే కవాకే తే ప్క్షే 

47. త్యతప రే్ మ్ ప్రరహ్మ తత్వే ఽప్ే విహ్తి విధినాపేే కవాకే తే ప్క్షే 

భేదేఽపి సే్య ద్సిదేధర్న భవతి రలిభుగ్ దనత ్ంఖే్య కి త స్యమే మ్। 

సే్య ద్యర్థతే మ్ మృషాతే క్షమమితి న మృష్టతే్య హ్నే 

ప్రీతే యోగాత్ 

బాలోప్చఛ నదనాదిష్టపి విష్యతథాభావ బుద్్ధధే వ హ్ర్షః।। 
 

విధినా- వ్యద్ఖనందు వచుే  విధ్యయక వాకే ఖల తో బ్దట్ల 

ఏకవాకే తే ప్క్షేత- అర్థవాద్వాకే ఖలు చేర్ణ ఒక్త వాకే ఖగా అయి అర్థఖను బోధించు ప్క్షఖన 

కూడా 

బ్రహ్మ తత్వే ఽత- బ్రహ్మ సే్ రూప్ఖనందునూ 

అవిహ్తి- విర్థధ్ఖ లేకయే 

తాతప రే్ మ్- బ్ప్తిాదే్ మైన ఎఱుకయు ప్రే్ వస్యనఖ కావచుే ను 

భేదేఽత- విధి, అర్థవాద్ఖలు భిని భిని ఖలన వాకే ఖల యందు బ్గహించరడిననూ 

సే్య ద్సిదేధః- బ్ీతిరూప్మైన ఫలబ్ాతత సిదిధంచుట చేత అనగా నిర్ర్ థకఖలు కాకపోవుట చేత 

రల్భుక్ ద్ంత స్ంఖే్య క త మ్నబ్తమ్- కాక ప్ళ్ళు  లెకా ప్పటా్లటకు స్మ్ననఖగా 

నభవతి- కాదు 

 

సే్య దార్థతే మ్- బ్ీతి యుండునట్లల చేయుటనుబ్ప్యోజనఖగా పందుటక్త 

మృషాతే క్షమమ్ ఇతి- మిథే  అయిన వి్యఖ గుర్ణంచి అది అట్లలన్య అవవచేు ను, 

స్తే మగుటక్త అనే యించనకా ర్లేదు అనెడు అభిబ్ాయఖ 

ఇతి న- స్మంజస్ఖ కాదు 

మృషేతి....ఊహ్న్య- అటి ావచనఖ మిథే  యగుట త్తల్యవచుే ట యనెడు చింతనయు 

బ్ీతే యోగాత్- బ్ీతిని ఉండునట్లల చేయుట కాకపోవుట చేత 

బ్దలోప్చా ంద్నాది్ే త- తలలలకు మృదువచనఖలచేత ఆశ చూతంచి వశప్ర్చుకొను 

వి్యఖ నందునూ 

వి్య తథాభ్యవబుద్ధథధే వ- చెప్ప రడిన వి్యఖ (కూడ) స్తే మైనది, వాస్తవమైనది అను రజా్ఞనఖ 

చేతన్య 

హ్రర్ షః- బ్ీతి కలుగును 

 

వెనుక రశోలకఖన బ్రహ్మ స్ే రూప్ఖను చెప్పప డు వాకే ఖ స్ే తంబ్తమైననూ అర్థవతే ఖను 

పందినది అని చెపుప ట అయినది.  

ఈ రశోలకఖన విధివాకే ఖనకు శ్చ్ఖగా వచుే  “స్తే మ్...” మొద్లన వాకే ఖలు అట్లల 

అంగీకర్ణంచిననూఎటి ాద్య్మూ లేదు అని చెతప , ఉభయప్క్షఖల యందునూ మనకు అభీ్సాిదిధ 

యుండును అని స్మర్థన చేయుచునాి రు. బ్రహ్మ  వుతవునకు విధి శ్చ్తే ఖ చేత కూడ 

బ్ామ్నణే త యుండును. “నీ ఇంటిలో ధ్నఖని ది”, “నీ తంబ్డి ు ఖగా నునిా డు” అనెడు 

వాకే ఖలందు ఒక వ్యళ వి్యఖ స్తే ఖగా లేకుండిననూ, ఆ స్మయఖన దానిని, 

వినినపుప డు వినినవానిక అది స్తే మనియే తోచుట చేత అపుప డు బ్ీతి కలుగును. అందువలన ఆ 

వాకే ఖలు బ్ప్యోజనఖ కల్ంాచును. (అతడు చెతప న ప్లుకులు స్తే ఖ అని త్తల్సిన తద్ప్ ఆ 

స్ంతో్ఖ  రసిథర్ఖగా నుండును. లేకుని  స్ంతో్ఖ నిలువక పోవచుే ను. ) 
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అదే విధ్ఖగా తలలలకు ఆశ చూతన వి్యఖల యందు కూడా వి్యఖ యొకా  

స్తే తే బుదిధ చేత తలలలకు స్ంతో్ఖ కలుగును. అందువలన బ్రహ్మ స్ే రూప్ఖను చెప్పప డు 

వాకే ఖ, విధివాకే ఖనకు శ్చ్మైనను, కాకుని నూ అర్థయుక తమైనదియే. 

SLOKAM-48:క్ల యప్రరప తే ర్ థమ్ వచ్తనిన ఖిలమనృత మితే ర్భ క 

ప్రాయవాకే మ్ 

48. యప్రరప తే ర్ థమ్ వచ్తనిన ఖిలమనృత మితే ర్భ క 

ప్రాయవాకే మ్ 

్తే్య క్త్త ే ఽఽనంద్ ద్ృష్టటః న చ విప్తిర్వహాఽధ్ే క్షతః శాస్త్తత్యవా। 

త్వ నాఽననాే ర్థ సిద్ధధక తే నృతవిష్యత్య శంకన క్ తంభనేన 

ప్రతయే నాత ః ్తే నితే్య ద్భభ త సుఖ ప్ర్మప్రరహ్మ  నిషాఠ ః 

ప్రప్మాణమ్।। 
 

యత్ వచః బ్ీతే ర్ థమ్- బ్ీతిని కల్ంాచునట్లల చేయుటను బ్ప్యోజనఖగా యుని  ఏ 

వాకే ఖని ద్య 

తత్ నిఖిలమ్ అనృతమ్- ఆ వాకే ఖలనిి యూ అనృతఖలు 

ఇతి అర్భ కబ్ాయ వాకే మ్- ఇట్లల చెప్పప డు మ్నటలను ప్ర్జక్షంచినచో ప్సి తలలలు చెప్పప డు 

మ్నటలు 

స్తోే కాత ే - స్తే మైన అర్థఖను త్తలెప డు మ్నటల చేత 

ఆనంద్ద్ృషేఃా- బ్ీతి యొకా  అనుభవఖ కలాునట్లల చెప్పప డు మ్నటలనిి యు అనృతఖలు కావు 

ఇహ్- “స్తే మ్ రజా్ఞనమ్ అనంతమ్ బ్రహ్మ ” మొద్లన వాకే ఖల చేత త్తల్యరడు 

బ్రహ్మ స్ే రూప్వి్యఖన  

అధే్ క్షతః శాస్త్స్తతోవా- బ్ప్తే క్షఖ చేత గాని, శాస్త్స్తఖ చేత గాని  

నచవిహ్తిః- ఏ విర్థధ్ఖను లేదు 

త్వన- పైన చెప్ప రడిన బ్ప్కార్ఖ 

అననేా ర్ థ-విధివాకే ఖనకు శ్చ్ఖగా నుండక బ్ప్వృతతమైన 

సిద్యధే క త- పురు్బ్ప్వృతిత చేత స్యధించరడని బ్రహ్మ  తతతే స్ే రూప్ఖ గుర్ణంచి చెప్పప డు 

వచనఖలు 

అనృతవి్యాశంకన- స్తే ఖ కాని వి్యఖల గుర్ణంచి త్తలుప  స్ంశయపు 

రస్తంభన్యన- నిర్స్నఖ చేయుట చేత 

బ్తయే ంతాః- ఉప్ని్తుతలు 

స్తే , నితే , అదుభ తు , ప్ర్మబ్రహ్మ నిషాఠ ః- అనగా (స్తే ఖ) సే్ రూప్, స్ే భ్యవ, వికార్ 

ర్హితమైన 

(నితే మ్) కాలప్ర్ణచాే ద్ఖ లేకుండా ఉండెడు 

(అదుభ తమ్) చేతనాచేతనఖల కంటె విలక్షణమైనస్ే రూప్, స్ే భ్యవఖలు కల్నానూ  

ు మ్- ఆనంద్స్ే రూప్మైన 

ప్ర్మమ్- తనకని  గొప్ప ది వ్యఱేమియూ లేని 

బ్రహ్మ నిషాఠ ః- ప్ర్బ్రహ్మ ఖను ప్ర్మతాతప రే్ ఖగా బ్ప్తిాదించుచు 

బ్ప్మ్నణమ్- అబ్దధితమైన అర్థఖను త్తలెప డు బ్ప్మ్నణఖలనవి 
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బ్ీతిని కల్ంాచు వాకే ఖలును, తలలలకు చెప్పప డు వాకే ఖలును అనిి యూ అనృతఖలు కావు. 

“స్తే మ్ రజా్ఞనమ్ అనంతమ్ బ్రహ్మ ” మొద్లన వాకే ఖల చేత త్తల్యరడు 

బ్రహ్మ స్ే రూప్వి్యఖన బ్ప్తే క్షఖ చేత గాని, శాస్త్స్తఖ చేతగాని ఎటి ావిర్థధ్ఖను లేదు. ఇట్లల 

పురు్బ్ప్వృతిత చేత స్యధింరడజ్ఞలని బ్రహ్మ తతతే స్ే రూప్ఖ గుర్ణంచి శాస్త్స్తఖ నందు చెప్ప రడు 

వాకే ఖలు అనృతఖలు కావు. ఈ వి్యఖన స్ంశయింప్నవస్ర్ఖ లేదు. అందువలన, 

ఉప్ని్తుతలు, స్ే రూప్, స్ే భ్యవ వికార్ర్హితఖను, దేశ, కాల, వుత ప్ర్ణచాే ద్ఖను, 

చేతనాచేతనవిలక్షణతే ఖను కల్,ా ఆనంద్స్ే రూప్మైన, తనకు స్మ్ననమైనది కాని, తనకంటె 

గొప్ప ది కాని వ్యఱొకటి లేని ప్ర్బ్రహ్మ ఖను త్తలుప టకు బ్ప్మ్నణఖలనవి 

SLOKAM-49:క్లప్రరహ్మమ క్త నిప్రష్ప ప్ంచీకర్ణ విధిప్ద్మ్ ధే్య న విధ్ే ర్ థమనేే  

49. ప్రరహ్మమ క్త నిప్రష్ప ప్ంచీకర్ణ విధిప్ద్మ్ ధే్య న విధ్ే ర్ థమనేే  

నిర్ధర్మమ దే్వ తవాకే్య ప్చర్వతమప్రే సిధ్ే రతి ప్రబువనిత। 

త్వషామేషామ్ ్ే ప్క్ష ్ే వచన విహ్తి వాే కులానేక జలప ః 

కలోప యమ్ బాహ్ే కలప ః కృతమతిప్ర్వష్రప ఠమర్్దర్మర్వద।। 
 

ఏక్త- జర్నామ యావాదులన కొంద్రు 

బ్రహ్మ - స్బ్ప్ప్ంచమైన బ్రహ్మ ఖ 

నిబ్ ప్ ప్ంచీకర్ణ విధిప్ద్మ్- నిబ్ ప్ ప్ంచఖగా చేయవలెనని చెప్పప డు “నద్ృషేఃాబ్ద్షాార్మ్ ప్శ్చే ః” 

మొద్లన నిబ్ ప్ ప్ంచీకర్ణ విధివాకే ఖలకు వి్యఖగా చేయవలెననియూ, బ్రహ్మ ఖ అట్లల 

సిదిధంచుననియూ  

బ్బువంతి- చెప్పప ద్రు 

అన్యే - మఱికొంద్రు, “ధే్య న నియోగివాదులన” అదే తులు  

ధే్య నవిధే్ ర్ థమ్- (“ఓమ్ ఇతేా తామ నమ్ ధ్యే యీత” మొద్లన వాకే ఖలను చెతప ) ధే్య న 

నియోగఖనకు బ్రహ్మ ఖ వి్యఖగా సిదిధుతంది అను చెప్పప ద్రు 

అప్రే- శాంకర్నదే తులు  

నిర్ధమ్నదే తవాకే - ఉప్ర్ణచితమ్- సిద్ధే తి- “తతతే మసి” మొద్లన వాకే ఖల చేత త్తల్యరడి 

నిరే్ణ శ్చ్మైన బ్రహ్మ తతతే ఖ సిదిధంచును అని 

బ్బువంతి- చెప్పప ద్రు. (అనగా ఏ విశ్చ్ణఖను లేక క్తవల చినమ యమైన బ్రహ్మ ఖ “తతతే మసి” 

అను వాకే ఖ చేత సిదిధంచునని అంటారు). 

త్వషామ్ ఏషామ్- ఇట్లల మూడు విధ్ఖలన అదే తవాదుల యందు 

స్ే ప్క్ష స్ే వచన విహ్తి వాే కుల అన్యక జలప ః- తమ తమ ప్క్షఖలయందే విరుద్ధఖలన 

అప్సిదాధ ంతఖలను చెపుప ట 

స్ే వచన విహ్తి- తాఖ చెతప న బ్ప్తిజా్ఞ వాకే ఖనకు విర్థధ్ఖగా నుండుట ఖని గు ద్య్ఖల 

చేత 

వాే కులా- నిర్ర్ థకఖగా బ్భమను కలుగ(జేయు వాకే స్మూహ్ఖను కల్ ాఅవి అనిి యూ 

బ్దహ్ే కలప ః- వ్యద్విరుద్ధమైన బౌద్ధప్క్షఖనకు స్మ్ననమైనవి 

అయమ్ కలప ః- స్ంబ్గహ్ఖగా ఈ పైన నిరూప్ణ చేసిన బ్ప్కార్ఖలు 

కృతిమతి ప్ర్ణ్త్- ుశిక్షతమైన బుదిధగలవార్ణ గోష్టఠ యందు 

ీఠమర్థ దః- నియుకుతలన కారే్ కర్ తల చేత 

అమర్ణద- నిరూమ లనఖ చేయరడినది 

మీమ్నంస్కులు బ్రహ్మ ఖ బ్ప్వృతిత, నివృతుతలను అనువర్ణతంచకపోవుట చేత బ్రహ్మ జిజా్ఞస్ 

నిర్ర్ థకఖ అని చెప్పప డు వాద్ఖనకు విర్థధ్ఖగా వ్యదాంతులు వాదించెద్రు. ఈ 
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బ్ప్కర్ణఖనందు, మ్నయావాదుల మూడు ప్క్షఖల అభిబ్ాయఖలను నిరూతంచి, 

నిర్సిుతనిా రు. జర్నామ యావాదులు ర్ండు విధ్ఖలు. వారు 1. నిబ్ ప్ ప్ంచీకర్ణ నియోగవాదులు 

2. ధే్య న నియోగవాదులు. మూడవవారు ఆధునికులు అనగా శాంకర్నదే తులు. ఈ మూడు 

ప్క్షఖలును రీ భాభ్య్ే ఖన భ్య్ే కారులు విశదీకర్ణంచి,  ండించుట చేత, వీటిని గూరే్ణ  ఇచే ట 

ఎకాు వ నిరూప్ణ చేయరడలేదు. “బ్రహ్మ ఖ యొకా ట్ల యథార్థఖ అని గుర్ణతంచి, కనప టా్ల చుని  

బ్ప్ప్ంచఖను తొలగించుకొను బ్ప్యతిా నిి  చేయవలెను” అనునది నిబ్ ప్ ప్ంచీకర్ణవాదుల 

అభిబ్ాయఖ. ధే్య ననియోగివాదులు అదే తవాకే ఖను ధే్య నఖ చేసి అదే తఖను 

స్యధించవలెనని అందురు. మూడవ ప్క్షమైన శాంకర్నదే తులు “”తతతే మసి” మొద్లన వాకే ఖల 

చేత బ్రహ్మ ఖ సిదిధుతంది” అని చెపుప తారు.  ఈ మూడు ప్క్షఖలు అన్యక దే్ఖలు కల్ ా

యుని వి. అప్సిదాధ ంతఖ, బ్ప్తిజా్ఞవిర్థధ్ఖ మొద్లన ద్య్ఖల చేత దూష్టతమైనది. పై 

మెరుగులకు వీరు వ్యదాంతకవచఖను తొడిగిననూ, ఈ ప్క్షఖలు అనిి యూ బ్దహే్ మతఖలే 

అయినవి. ుశిక్షతులన వ్యదాంతుల ప్ర్ణ్తుతనందు వివ్యకజ్ఞలాన తతతే వ్యతతలు వీటిని 

నిర్నకర్ణంచెద్రు 

(ఈ వాద్ఖలు స్ంబ్గఖగా ఈ అధికర్ణఖ బ్ార్ంభఖనందు ఈయరడినవి). 

SLOKAM-50:క్లఅనాే ర్థథహ్ే ర్ థవాద్ః క్సుతతిఖఖ ఖఖతః క్స్యథ పితః ప్రాగిద్యనీమ్ 

50. అనాే ర్థథహే్ ర్ థవాద్ః క్సుతతిఖఖ ఖఖతః క్స్యథ పితః ప్రాగిద్యనీమ్ 

సే్య తంత్యే ణ ప్రప్మాణే ప్రియత ఇతి తతః క్త్ండయోః 

సే్య దిే ర్థధ్ః। 

న సే్య త్ స్యమానే త్యహి ప్రప్థఖమభిద్ధే మానత్యస్యథ ప్నార్థమ్ 

క్తషాంచిత్ స్యర్థత్యక్త్త  ్ే త ఇహ్ సుభగే బోధ్మాప్రత్యత్ పుమరేథ।। 
 

బ్ాక్- పూరే్ కాండ అయిన పూర్మ మీమ్నంస్ యందు 

అర్థవాద్ః- అర్థవాద్ఖ అను స్ంజ ాయందు గల వ్యద్భ్యగఖ 

రుతతి ఖ  ఖ తః- అర్థబ్ప్శంస్ ను చేయు రూప్ఖన అనగా “వాయురైే  క్షేతషాఠ  దేవతా” , 

“వాయుమేవ స్వే నభ్యగధేయేన ఉప్ధ్యవతి స్ ఏవ ఏనమ్ భూతిమ్ గమయతి” మొద్లన 

బ్ప్శంస్యవాకే ఖలు  

అనేా ర్నథ ః- “వాయవే మ్ శ్చే తమ్నలభేత భూతికామః” మొద్లన విధివాకే ఖలకు శ్చ్భూతఖలు 

అని  

రస్యథ తతః- స్ప ్ఖాగా బ్ప్తిాదించరడినది 

ఇదానీమ్- శార్జర్క స్మనే యాధికర్ణఖన  

అర్థవాద్ః- ఉప్ని్దాతమ కమైన వాద్ఖ 

సే్య తంత్రేే ణ- విధివాకే ఖనకు శ్చ్ఖ కాక స్ే తంబ్తమై 

బ్ప్మ్నణీబ్కయత్వ- బ్ప్మేయమైన బ్రహ్మ వుతవును బోధించుటకు బ్ప్మ్నణఖ అని 

అంగీకర్ణంచరడినది 

తతః- ఈ కార్ణఖ చేత 

కాండయోః- పూరే్ -ఉతతర్ కాండలన కర్మ , బ్రహ్మ  మీమ్నంస్లకు ప్ర్స్ప ర్ఖ 

విర్థధ్ః సే్య త్- ఏకశాస్త్స్తమనుటకు విర్థధ్ఖ ఉండును అని  చెతప నచో 

న సే్య త్- ఏక శాస్త్స్తమనుటకు అభే ంతర్ఖ లేదు అని చెప్పప ద్ఖ(ఈ విధ్ఖగా) 

బ్ప్థమమ్- పూరే్ కాండ బ్ప్బ్కయ యందు 

మ్ననతాస్యథప్నార్థమ్- బ్కయార్థఖ కాకపోవుట చేత అనర్థకమై, అబ్ప్మ్నణమని ప్ర్ణహ్ర్ణంచి వాటి 

బ్ామ్నణే ఖ ద్ృఢీకర్ణంచుటకు 



101 
 

స్యమ్ననే తో అభిద్ధే- అర్థవాద్ఖ అను స్యమ్ననేా కార్ఖ చేత విధివాకే ఖలకు శ్చ్మగును అని 

చెపుప ట అయినది. 

ఇహ్- ఈ శార్జర్క శాస్త్స్తఖన  

క్తషాంచిత్- “స్హ్బ్స్ీర్ షమ్ దేవమ్” మొద్లన కొనిి  ఉప్ని్బ్దూప్ఖలన అర్థవాద్విశ్చ్ణఖల 

స్ే తః ుభగే- నిరుాధికమైన ఆనంద్స్ే రూప్మైన 

బోధ్మ్నబ్తాత్- క్తవల వుత స్ే రూప్, స్ే భ్యవఖల రజా్ఞనమ్నబ్తఖ చేత పురుషార్థరూప్మైన 

బ్రహ్మ వుతవు నందు  

స్ే తః పుమరేథ- విధిక శ్చ్ఖ కాక స్ే తంబ్తమైన పురుషార్థవి్యఖనందు 

స్యర్థక్యకాత- స్ే యంబ్ప్యోజనాతమ కఖగా బ్ప్తిాదించరడినది. 

 

ఈ రశోలకఖన “పూరే్థ తతర్ మీమ్నంస్యశాస్త్స్తఖలకు ప్ర్స్ప ర్విర్థధ్ఖ ఉండుట చేత అవి ర్ండును 

కూడి ఏకశాస్త్స్తఖ అని చెపుప టకు కుద్ర్దు” అను ఆక్షేప్ఖనకు స్మ్నధ్యనఖ చెపుప చునిా రు. 

పూరే్ కాండఖన స్యమ్ననే ఖగ వ్యద్బ్ామ్నణే త రస్యథ ప్న చేయు స్ంద్ర్భ ఖన అర్థవాద్ఖలు 

విధిక శ్చ్మై యుండుట చేత బ్ప్మ్నణఖలుగా రస్యథ తంచరడినవి. ఉతతర్కాండఖ యొకా   

స్మనే యాధికర్ణఖన అర్థవాద్ వాకే ఖలు విధిక శ్చ్ఖ కాక స్ే తంబ్తఖగా బ్రహ్మ ఖను 

త్తలుపుట యందు బ్ప్మ్నణఖలు అని రస్యథ తంచరడినవి. “స్హ్బ్స్ీర్ షమ్ దేవమ్..” మొద్లన 

వాకే ఖలు విధివాకే ఖలకు అధీనఖ కాక, స్ే యంబ్ప్యోజనాతమ కఖల ప్ర్తతతే ఖను 

బ్ప్తిాద్నఖ చేయుటలో స్మర్థమై యుని వి. ఇందు ఎవిే ధ్మైన అభే ంతర్ఖనూ లేదు. 

SLOKAM-51:క్లప్రత్వధ్య ్ర్ే ప్రతవ్యదే నియతవిభజనే చోద్నాద్ే ంశ భేద్వః 

51. ప్రత్వధ్య ్రే్ ప్రతవ్యదే నియతవిభజనే చోద్నాద్ే ంశ భేద్వః 

చతే్య ర్థఽపే్ ర్థవాద్య ఖనిభిర్భిహిత్య ప్రబాహ్మ ణంశ్ే  శేషాః। 

అప్రత్యఽత చ్ఛఛ ష్త్యక్తత  ్మ ృతిహ్తిర్వతి చ్ఛత్ తదిధ ద్త్యతతతర్మ్ తత్ 

స్యమానే్య కి తర్వ ిసేయమ్ తత ఉప్ర్వ యథా మస్తనత విధే్ నే త్యకి తః।। 
 

చోద్నాదే్ ంతభేదః- విధి, మంబ్త, నామధేయాది భ్యగవిశ్చ్ఖల చేత  

బ్త్వధ్య నియత విభజన్య- మూడు విధ్ఖలుగా నియతమై విభ్యగఖ చేయరడినపుప డు 

స్ర్ే బ్తవ్యదే- ఋగే జ్ఞసీ్య మ్నది స్మబ్గమైన వ్యద్ఖనందు  

చతేా ర్థ అర్థవాదాః అత- నిందా, బ్ప్శంస్య, ప్ర్కృతి, పుర్నకలప ఖ మొద్లన నాలాు విధ్ఖల 

అర్థవాద్ఖలును కూడ 

బ్బ్దహ్మ ణాంశస్ే  శ్చషాః-బ్బ్దహ్మ ణభ్యగఖలతో కలసి ఏకవాకే తను పంది వాటిక శ్చ్మగును అని 

ఖనిభిర్భిహితాః- ఆప్స్తంబ్దది ఖనుల చేత చెప్ప రడినది.  

అబ్త- ఈ శార్జర్కశాస్త్స్తఖనందు 

అతచాే ్తోకౌత- అర్థవాద్ఖలు విధివాకే ఖలకు శ్చ్ఖ కాక స్ే తంబ్తఖగా బ్ామ్నణే తను కల్గి 

యుని వి అని చెపుప ట చేత 

స్మ ృతిహ్తిః- స్మ ృతిక విర్థధ్ఖండును 

ఇతి చేత్- అని శంకంచినచో, 

తత్ ద్తోతతతర్మ్ హి- ఆ ఆశంకకు మొద్టన్య స్మ్నధ్యనఖ ఈయరడినది 

స్వయమ్- “తచాే షో అర్థవాద్ః” అను అర్థవాద్ఖలు నాలాు విధ్ఖలూ బ్బ్దహ్మ ణశ్చ్ఖలన స్మ ృతి 

వాకే ఖలు 

స్యమ్ననేో క తర్ణ-ి అర్థవాద్స్యమ్ననే ఖ విధిక శ్చ్మనునది స్యమ్ననే  నియమఖ అయినది.  

తత ఉప్ర్ణ- అర్థవాద్ఖలు బ్బ్దహ్మ ణ శ్చ్మను వచనపుటనంతర్ఖ 
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మంబ్తవిధే్ నే తోక తః- విధి, అర్థవాద్ఖల కంటె మంబ్తఖలు 

వ్యఱు అనెడు అర్థఖ గల 

 “తతః అన్యే  మంబ్తాః” అని చెప్పప డు వి్యఖ, మంబ్తఖ మఱియు విధులకు 

ప్ర్స్ప ర్భేద్ఖను చెపుప టకు  

యథా- ఎట్లల అచే ట మంబ్తస్యమ్ననే ఖ విధి కని  వ్యఱు అని అంగీకృతమైనదియో అట్లల ఇచే ట 

చెపుప ట స్యమ్ననే  నియమమైనది 

 

ఈ రశోలకఖనందు స్మ ృతులలో చెప్ప రడిన అర్థవాద్ఖల స్ే రూప్ఖనకూ, శార్జర్కశాస్త్స్తఖన, 

అర్థవాద్ఖలు స్ే తంబ్తఖగా అర్థబోధ్కఖలను వాకే ఖనకూ, విర్థధ్ఖ వచుే నను 

స్ంశయఖనకు ప్ర్ణహార్ఖను చెపుప చునిా రు. ఒకటి స్యమ్ననే మైనది, (general) మఱియొకటి 

దానిక అప్వాద్మైనది (exception/ special) అనెడు ఉతీ ర్-ాఅప్వాద్ నేా యఖ చేత ఇచే ట 

విర్థధ్ప్ర్ణహార్ఖ చెప్ప రడినది.”న హింసే్య త్ స్ర్ే భూతాని” (స్మస్తభూతఖలను హింసించర్నదు) 

అనునది స్యమ్ననే వాద్ఖ. “అగిీ షోమీయమ్ ప్ుమ్నలభేత” (అగిి షాోమయాగఖనకు ప్ువును 

ఆలభించవలెను) అనునది విశ్చషోక త. అందు వలన ఆ ర్ంటికని విర్థధ్ఖ లేదు. యజఖాన 

“ఆలంభనఖ” హింస్ కాదు. (తదాే ర్న దానిక ఉతతమగతి బ్ాతతంచును కనుక) 

మంబ్తస్యమ్ననే మైనది విధి కని  భిని మగుట చేత ఎట్లల స్సే కర్ణంచరడునో, అట్లల ఇచే ట కూడా 

బ్బ్దహ్మ ణవాకే ఖల యందు అర్థవాద్ఖలు అర్థబోధ్కతే ఖను పందును అనునది అప్వాద్ఖ 

లేదా విశ్చ్వచనఖ. అందు వలన ఈ ర్ంటికీ విర్థధ్ఖ లేదు. 

SLOKAM-52:క్లఆమాన తైయహిత్యర్్థర్విగుణ్ఫలః శాకునదే్ధ తిషాదే్వ ః 

52. ఆమాన తైయహిత్యర్్థర్విగుణ్ఫలః శాకునదే్ధ తిషాదే్వ ః 

తర్ప్రతిక్త్ే ప్రప్వృత్యే ఽప్ే తి నిపుణధియామాగ్మాశేా ్ సిద్ధధ । 

శబ్దద తస్యమ చచ  బోధే ్తి ప్ర్విష్యే ద్ధష్ బాధ్వే పేత్వ 

మానమ్ తప్రత ్ే త్యసౌ న కథమితర్థా నైగ్మాధే్య ప్లాప్ః।। 
 

ఆమ్ని తైః- వ్యద్ఖలచే త్తల్య వచిే న 

అవగుణస్ఫలః- కర్ తృ, కర్మ , స్యధ్నఖల యందు వైగుణే ఖ లేనందున ఫలబ్ప్ద్మగును 

ఐహికార్థ థః- ఈ లోకఖన అనుభవించరడు ఫలబ్ాతతని బ్ప్తిాదించు (ఉదాహ్ర్ణఖలు) 

శాకునజే్య తిషాదే ః- ప్కే్షా దుల గతి, ధే్ ని మొద్లన శకునఖల చేతను, బ్గహ్ఖల 

రస్యథ నవిశ్చషాదుల చేతను 

అతినిపుణధియాం- అతే ంతకుశలమైన బుదిధ విశ్చ్ఖ గల శిష్యే లు 

ార్బ్తికాే  బ్ప్వృతేా త- ప్ర్లోక బ్ాతత స్యధ్నానుషాఠనరూప్మైన వేా ార్ఖల యందును కూడ  

ఆగమ్నశేా స్సిద్ధధ - వ్యద్బ్ామ్నణే ఖ నిశే యఖగా త్తల్యుట యందు 

ప్ర్వి్యే శబ్దద- ప్ర్మ్నతమ  వి్యకమైన శరదస్మూహ్ఖనందు 

ద్య్బ్దధ్వే పేత్వ- ఏ కార్ణఖ చేతన్యననూ ద్య్ఖ లేని మఱియు బ్దధ్కమైన బ్ప్మ్నణఖలేనటి ా

తస్యమ త్ బోధే చ- అటి ా

వ్యద్ఖన యుండు ప్ర్బ్రహ్మ వి్యకమైన రజా్ఞనఖ నందును 

అసౌ- ఉప్నిషాతమ కమైన అర్థవాద్ఖను 

తబ్త- బ్రహ్మ ఖను బ్ప్తిాదించెడు వి్యఖన 

స్ే తోమ్ననమ్- స్ే యఖగా బ్ప్మ్నణమగుట 

కథమ్ న- ఎట్లల కాదు. (బ్ప్మ్నణమే అగును అని భ్యవఖ) 

ఇతర్థా- ఏ కార్ణఖను చెప్ప క వ్యదాంతవాకే ఖలు బ్ప్మ్నణఖలు కావు అని చెపుప ట  
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న్యగమ్నధే్య ప్లాప్ః- వ్యద్మ్నర్ఖాను అప్లాప్నఖ చేసినటలగును 

 

ఈ రశోలకఖలో దేశికులు అన్యక బ్ప్మ్నణికమైన కార్ణఖలు ఉండగా ఉప్ని్దాే కే ఖలను 

దూష్టంచి, అవి బ్ప్మ్నణఖలు కావు అని చెప్పప డు నిర్జశే ర్ మీమ్నంస్కుల వే వహార్ఖ ఒక 

స్యహ్స్మే అని చెపుప చునాి రు. ఐహికమైన బ్ప్యోజనఖలను పందుటకు “కార్జర్ణ” మొద్లన 

ఇషా్యలను నిరే్ హించి వర్షఖను అపేక్షంచునపుడు, లోప్ఖ లేకుండా కర్మ నిరే్ హ్ణఖ 

జర్ణతనపుప డు ఫలఖ తప్ప క లభిుతంది. ఇట్లల కనరడు(ద్ృ్మాైన) ఫలఖలను పందుటను  

రటి ా “స్ే ర్కాామో యజేత” మొద్లగు అద్ృ్ఫాలబ్ప్ద్ఖలన వాకే ఖలకూ బ్ామ్నణే ఖను 

అంగీకర్ణంచెద్రు. కొనిి  కర్మ లు చేసిననూ, ఫలఖ లభించకుండిన అది కర్మ , కర్ తృ, స్యధ్నాదుల 

వైగుణే ఖ చేతన్య అవుతుంది. ప్క్షశకునఖ, జే్య తి్ఖ మొద్లన వాటి నుండి కూడా ఫలసిదిధ 

చెప్ప రడుతుంది. ఎట్లల ద్ృ్ే ఫలఖ చేత వ్యద్బ్ామ్నణే ఖ సిద్ధమవుతుంద్య, అట్లల 

అద్ృ్వాి్యఖన కూడా వ్యద్ బ్ామ్నణే ఖ నిశే యమగును. ఇట్లల అన్యక కార్ణఖల చేత 

వ్యద్బ్ామ్నణే ఖ ద్ృఢఖగా నిశే యమగుట చేత, ఈశే రుని బ్ప్తిాదించు ఉప్ని్దాే కే ఖల 

బ్ామ్నణే ఖను  ండించుటకు అవకాశఖ లేదు. ఉప్ని్దాే కే ఖలు స్ే తఃబ్ప్మ్నణఖలు. 

అనగా స్ే యఖగా బ్ప్మ్నణఖలు. వ్యదాంతవాకే ఖలు అబ్ప్మ్నణఖలు అని చెతప నచో,  

పూరే్ భ్యగఖ కూడ అబ్ప్మ్నణఖ అని వ్యద్బ్ామ్నణే ఖన్య అప్లాప్ఖ చేసినటలగును. 

SLOKAM-53:క్లశాస్తస్యత ర్ంభోప్ప్త్్తతే  చతుర్ధికర్ణే పేటిక్తయమ్ ప్రప్వృత్యత  

53. శాస్తస్యత ర్ంభోప్ప్త్్తతే  చతుర్ధికర్ణే పేటిక్తయమ్ ప్రప్వృత్యత  

లక్షే సే్య క తమ్ విశేష్ద్ే యమిహ్ ఘటత్వ వక్షే మాణోప్జీవి। 

్ప్రద్ర హామ ద్భే కి తవ్యద్ే ః ప్ర్ ఇతి హి వదేత్ క్త్ర్ణతే్య ధిక్త్రే 

వక్షే తే ్ే  దిే లింగాద్ే ధికృతిషు పునస్యత ద్ే శానంద్త్యదీన్।। 
 

చతుర్ధికర్ణే- నాలాు అధికర్ణఖలను కల్నా 

ఇయమ్ పేటికా- ఈ ఉపోదాాత ీఠికయు 

శాస్త్స్యత ర్ంభోప్ప్త్తథతే - శార్జర్క శాస్త్స్తఖను ఆర్ంభఖ చేయుటకు యుక తతను స్మర్ణథంచుటకు 

బ్ప్వృతాత - ఉప్బ్కాంతమైనది 

లక్షే స్ే - జగతుతన జనమ , రసిథతి, లయాదులకు కార్ణమనెడు లక్షణఖలను బ్ప్తిాదించరడిన 

ప్ర్బ్రహ్మ ఖను  

ఉక తమ్ విశ్చ్దే్ యమ్- ర్ండవ మఱియు నాలవా అధికర్ణఖలందు బ్ప్తిాదితమైన 

జగతాా ర్ణతే ఖ, స్ే తఃపురుషార్థతే ఖ- అను ఈ ర్ండు విశ్చ్ఖలు 

ప్క్షే మ్నణ్యప్జీవి- కార్ణతేా ధికర్ణఖలలోను, ఉభయల్ంగాధికర్ణఖననూ బ్ప్తిాదించు 

అర్థఖను అవలంబంచి, బ్ప్వృతతమగుట చేత 

ఇహ్ ఘటత్వ- ఈ ఉపోదాాతీఠిక యందు బ్ప్ద్ర్ణశ తమైనది యుక తమైనది. అందువలన అచే ట 

పునరుక త స్ంశయఖ లేదు 

కార్ణతేా ధికారే- “కార్ణత్వే న చ ఆకాశాదిష్య యథా వై్దిషోే క తః” (వ్యదాంతసూబ్తఖ 1-4-16) అను 

అధికర్ణఖనందు  

స్బ్ద్ు హామ దేు క తవ్యదే్ ః- “స్త్” “బ్రహ్మ ” “ఆతామ ” ఇతేా ది శరదఖల చేత బ్ుతి యందు 

బ్ప్తిాదించరడినది 

ప్ర్ ఇతి- “ఏక్యహ్వై నార్నయణ ఆస్సత్” అని చెప్ప రడు విశ్చ్శరదమైన “నార్నయణుని” యందు 

ప్రే్ వస్యనమగు ప్ర్మ్నతమ యే అనెడు 

వదేత్ హి- చెప్పప ద్రు కదా! 



104 
 

అస్ే  పునః- స్మనే యాధికర్ణఖన ప్ర్మపురుషార్థమని బ్ప్తిాదితమైన ప్ర్బ్రహ్మ  వుతవు 

యొకా  

దేి ల్ంగాదే్ ధికృతిష్య- న రస్యథ నతోఽత ప్ర్స్ే  ఉభయల్ంగమ్ స్ర్ే బ్తహి” (వ్యదాంతసూబ్తఖ 3-2-

11) అనెడు ఉభయల్ంగాధికర్ణఖనందు  

తాద్ృశానంద్తాదీన్- నిర్వధికమైన ఆనంద్తేా దులు 

వక్షే తి- బ్ప్తిాదితమైనవి 

ఇట్లల నాలాు అధికర్ణఖల అర్థఖలను విభ్యగఖ చేసి చెతప న తరువాత స్యమ్ననే మైన 

అర్థఖలను వివర్ణంచుచూ జనామ ధికర్ణఖ నందునూ, స్మనే యాధికర్ణఖ నందును 

చెప్ప రడిన వి్యఖలను కార్ణతేా ధికర్ణఖనందునూ, ఉభయల్ంగాధికర్ణఖ నందునూ 

మర్ల చెపుప ట చేత పునరుక త యుని దా అను స్ంశయఖను ఈ రశోలకఖలో ప్ర్ణహ్ర్ణంచుచునాి రు. 

“బ్రహ్మ ”, “స్త్”, “ఆతామ ” మొద్లన శరదఖలు నార్నయణ శరదవాచేు డైన “రీ భానివాుని” యందే 

ప్రే్ వస్యనమగునని ర్ండవ అధికర్ణఖనందును, వ్యదాంతవ్యదే్ మైన బ్రహ్మ ఖ  

నిర్తిశయానంద్ స్ే రూప్ఖ కల్నాది అని నాలవా అధికర్ణఖ నందును చెప్ప రడినది. 

కార్ణతేా ధికర్ణఖ ర్ండవ అధికర్ణఖను ఆబ్శయించినది. ఉభయ ల్ంగాధికర్ణఖ నాలవా 

అధికర్ణఖను ఆబ్శయించినది. అందువలన ఇచే ట పునరుక త లేద్ని నిరూప్ణమైనది.  

 

(ఇంతవర్కు “ఆర్ంభీఠిక”. 

 

దీనిన్య చతుసీూ బ్తి అని అందురు). 

 

।।ఈక్షతే ధికర్ణమ్।। 

 

(ఈ అధికర్ణఖనంద్ల్ సూబ్తఖలు బ్కంద్నీయ రడినవి) 

 

।।సూ.।।ఈక్షత్వర్మన శరదమ్।।1-1-5।। 

అశరదమ్- బ్ుతి చే త్తలప ద్గునది కాని బ్ప్కృతి  

న- జగతాా ర్ణఖగ వ్యద్ఖన చెప్ప రడినది కాదు ఏలననగ 

ఈక్షత్వః- బ్ుతి యందు జగతాా ర్ణఖనకు ఈక్షణఖ(స్ంకల్ప ంచుట) చెప్ప రడినది కనుక 

 

।।సూ.।।గౌణశేచ నాన తమ  శబాద త్।। 1-1-6।। 

గౌణశ్చే త్- (బ్ుతి వాకే ఖలో “స్త్” క చెప్ప రడు స్ంకలప ఖ) గౌణమని చో 

న- అది స్ంభవఖ కాదు, ఏలననగా 

ఆతమ శబ్దద త్- (“స్త్” గుర్ణంచి) ఆతమ  శరదఖ బ్ప్యోగింప్రడుట వలన 

 

।।సూ.।।తనిన ష్ఠ్ ే  మోక్షోప్దేశాత్।। 1-1-7।। 

తనిి ్ఠస్ే - ఆ “స్త్” ను ధే్య నించు వానిక,  

మోక్షోప్దేశాత్- మోక్షబ్ాతతని ఉప్దేశించుట చేత 
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।।సూ.।।హేయతే్య వచనాచచ ।। 1-1-8।। 

హేయతేా వచనాత్ చ- స్చథరద వాచే ఖ తేా జే ఖగా చెప్ప రడక పోవుట వలన (అది బ్ప్కృతి కాదు) 

 

।।సూ.।।ప్రప్తిజా్ఞవిర్థధ్యత్।।1-1-9।। 

బ్ప్తిజా్ఞవిర్థధ్యత్- బ్ప్కృతితో విర్థధించుట వలన 

 

।।సూ.।।సే్య ప్ే యాత్।।1-1-10।। 

స్ే - “స్త్” శరద స్మ్ననార్థకమైన ఆతమ  యందు  

ఆప్ే యాత్- జీవుడు లీనమగుట వలన 

 

।।సూ.।।గ్తిస్యమానేా త్।।1-1-11।। 

గతిస్యమ్ననేా త్- జగతాా ర్ణఖను త్తలుపునటి ా బ్ళ్ళతుల యొకా  తాతప రే్ ఖనకు స్మ్ననభ్యవఖ 

కల్యాుండుట వలనను 

 

।।సూ.।।ప్రుతత్యే చచ ।।1-1-12।। 

బ్ుతతేా చే - స్చా రదవాచేు డు స్రే్ జతాే ఖ మొద్లనవి కలవాడని బ్ుతుల యందు ఉప్దేశించి 

యుండుట చేత 

 

ఈ అధికర్ణఖలో స్ృష్ట ాస్ంకలప ఖ చేయగలవాడు ప్ర్బ్రహ్మ మే నని తతీ ంరంధ్మైన బ్ుతి 

వాకేా ఖలు బ్రహ్మ ఖన్య చెబుతాయనీ స్హేతుకఖగా బ్ప్తిాదిుతనిా రు. ఎందుకంట్ల స్రే్ జ్ఞడాు, 

ప్ర్మచేతనుడు, స్చే రదవాచేు డు అయిన ప్ర్బ్రహ్మ ఖనక్త బ్ుతి వాకే ఖలో చెప్ప రడిన 

“ఈక్షత(స్ంకల్ప ంచుట) “ అను శరదఖ అనువర్ణతంచగలద్ని, జగతాా ర్ణతే ఖ త్తలెప డు 

బ్ుతులనిి యూ ఈ విధ్ఖగా ఒక్త ర్కఖగా చెబుతాయి” అని నిర్నధ ర్ణస్యతరు ఈ అధికర్ణఖలో. 

SLOKAM-54:క్లఆతమ నేై వమ్ ప్ర్సిమ న్ నకృత ఇతిమత్వ విశే హేతుతే లక్షేే  

54. ఆతమ నేై వమ్ ప్ర్సిమ న్ నకృత ఇతిమత్వ విశే హేతుతే లక్షేే  

శాస్త్్తకస్యథ ప్నీయే నిర్వధి ప్ర్మప్రపేమయోగేే  ప్రప్్క్త త। 

ఈద్ృక తే మ్ సే్య ద్ే థార్మి్ ప్రప్కృతి 

పురుష్యోర్నానుమానాద్ే యోగౌే  

ద్భఃఖా్ప ృష్టట  చ త్యవితే థ ప్ర్కథనమ్ ద్ధధ్వీతి ప్రకమేణ।। 
 

ఏవమ్- ఉపోదాాత ీఠిక వలన త్తల్యవచిే న 

ఆకృత ఇతి మత్వ- “నాస్తే కృతః కృత్వన” అను వి్యవాకే ఖనందు “ఆకృతః” అనగా సిద్ధమైనది 

అను 

విశే హేతుతే  లక్షేే - జగతాా ర్ణతే  లక్షణఖనకు ఆబ్శయమని నిశే యమైననూ 

శాస్త్్థతక రస్యథ ప్నీయే- శాస్త్స్తఖ చేతన్య త్తల్యరడవలసినది అని నిశే యమగుటకు 
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నిర్వధి ప్ర్మబ్పేమయోగేే - అనవధికాతిశయమైన ఆనంద్స్ే రూప్మగుటచేత అది 

ప్ర్మబ్పేమరూప్మైన భక తక యోగే మైనది అని నిశే యమగుటకు అట్లవంటి 

ప్ర్సిమ న్ ఆతమ ని- స్రే్న ధికఖ, స్రే్న తిమ కఖ అయిన ప్ర్మ్నతమ  యందు 

ఏవమ్- ఇట్లల ఆక్షేప్ణఖలను నిర్స్న చేయు ర్జతి యందు 

బ్ప్స్క్త త- అటి ాబ్రహ్మ వుతవును విచ్ఛర్ఖ చేయవలెనను రస్యథ ప్నఖనకు 

ఈద్ృక తే మ్- ఇట్లల మొద్టి ీఠిక యందు సిద్ధమైన జగతాా ర్ణతేా దులు 

యథార్మి్- బ్ప్కృతి పురుష్యల స్ే భ్యవఖనకు అనుగుణఖగా 

బ్ప్కృతి పురు్యోః సే్య త్- స్యంఖ్యే లు బ్ప్తిాదించు “బ్ప్ధ్యన” మఱియు “పురు్” అను 

తతతే ఖలకు ఏ బ్దధ్ఖ లేకుండా అనే యించుట కొఱకై 

ఇతి ప్ర్కథనమ్- ఇట్లల చెప్ప రడు పూరే్ ప్క్షవాద్ఖ 

తౌ- ఆ బ్ప్కృతి పురుష్యలు 

ఆనుమ్ననాదే్ యోగౌే  న- అనుమ్ననఖ మొద్లన బ్ప్మ్నణఖలకు అనే యించెడు శాస్త్్థతక 

స్మధిగఖే లు కాకుండుట చేత కార్ణఖ కాన్యర్దు 

దుఃఖ్యస్ప ృషా్ట చ న- దుః  స్ంరంధ్ఖనకు అనరిులు కాకుండా ఉండుట చేత వారు 

జిజా్ఞుే వులు కారు 

ఇతి బ్కమేణ- ఇట్లల సిదాధ ంత బ్ప్తిాద్నబ్కమఖ చేత 

అథ- ఈక్షతే ధికర్ణ, ఆనంద్మయాధికర్ణఖల యందు పూరే్ ప్క్ష వచనఖను 

ద్యధ్వీతి- ప్ర్ణహ్ర్ణంచుచునాి రు 

 

ఈ రశోలకఖన జిజా్ఞసే్ మైన ప్ర్తతతే ఖ స్యఖ్యే లు చెప్పప డు బ్ప్కృతి కాని, లేదా పురుష్యడు కాని కాదు 

అని నిరూతంచుచునాి రు. జగతాా ర్ణమనునది శాస్త్స్తఖ చేతన్య సిద్ధమగును. అనుమ్ననాది  

బ్ప్మ్నణఖలకు అది వి్యఖ కాన్యర్దు. ఆ జగతాా ర్ణఖ నిర్వధికమైన ఆనంద్స్ే రూతయై, 

దుః స్ప ర్శ  కూడ లేక యుండును. ఈ ర్ండు లక్షణఖలును బ్ప్కృతికైనను, పురుష్యనికైనను 

అనే యించవు. అందువలన స్యంఖ్యే లు చెప్పప డు బ్ప్ధ్యనమైనను, పురుష్యడైనను జిజా్ఞసే్ మైన 

ప్ర్తతతే ఖ కాదు. 

 

ఈ రశోలకార్ంభఖనందు మొద్టి నాలాు అధికర్ణఖల సిదాధ ంతఖలను స్ప షీకార్ణంచుచునిా రు. 

ప్ర్మ్నతమ  సిద్ధవుతవై “ఆకృతి” కల్ ా యుండి, జిజా్ఞస్యోగే మై యుండును అని ఖందుగా 

బ్ప్స్యతవించిర్ణ. తరువాత ర్ండవ అధికర్ణఖన బ్ప్ప్ంచఖనకు కార్ణమైనది ఆ ప్ర్మ్నతమ యే అని 

నిశే యమైనది. మూడవ అధికర్ణఖనందు శాస్త్స్తమొకా దాని వలనన్య అతడు 

త్తల్యరడుననియూ, నాలవా అధికర్ణఖనందు అనవధికాతిశయ, ఆనంద్స్ే రూప్ఖ గల 

ఆతడు ప్ర్మభక తక యోగుే డు అని నిరూతంచి “ఈ నాలాు అంశఖలను బ్ప్కృతికనీ పురుష్యనికనీ 

అనే యించును” అని చెప్పప డు పూరే్ ప్క్ష అభిబ్ాయఖను బ్ప్స్యతవించి దానిని 

నిర్నకర్ణంచుచునాి రు. 

SLOKAM-55:క్లగౌణేక్షాస్యహ్చరే్మ త్ ్తి రహుభజన ప్రపేక్షణమ్ నైవ ఖఖే మ్ 

55. గౌణేక్షాస్యహ్చరే్న త్ స్తి రహుభజన బ్పేక్షణమ్ న్యవ ఖ ే మ్  

ద్ృషాానాత దే ర్ణహాఽభ్యతే నుమితర్చితః తాద్ృశాజనీమ  యుక తమ్। 

స్చా రదస్వతన మూల బ్ప్కృతిమవికృతిమ్ వేా హ్రేదితే యుక తమ్ 

బ్ుతేా ఽనే్య షామ్ నిర్థధ్యత్ తే ద్భిమతతిర్సా్య ర్ణ ల్ంగాదిభిశే ।। 

 

గౌణేక్షా స్యహ్చరే్న త్- (ఛంద్యగే  ఉప్ని్తుతలో) స్దిే దాే బ్ప్కర్ణఖనందు “తత్వతజ ఐక్షత” , తాః 

ఆప్ః ఐక్షంత” మొద్లన గౌణఖగా స్ంకల్ప ంచిన స్యహ్చరే్ ఖండుట చేత  

స్తి- స్త్ శరదఖ చేత బోధితమైన వుతవు యొకా  విచ్ఛర్ఖనందు,  
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రహుభవన బ్పేక్షణమ్- “రహుసే్య మ్ బ్ప్జ్ఞయేయ” అని “అన్యకఖగా అగుదును గాక!” అను 

స్ంకలప రూప్జా్ఞనఖ  

ఖ ే మ్ న్యవ- ఖఖే్య ర్థఖనందు స్ంభవించదు. కాని గౌణార్థఖనందు స్ంభవించ వచుే ను.  

కంచ ఇహ్- ఈ స్దిే దాే బ్ప్కర్ణఖన 

ద్ృషాాంతాదే ః- “యథాసౌమే  ఏక్తన మృతిప ండేన” మొద్లన ద్ృషాాంతఖల చేత (మటి ాఖద్ద 

నుండి కుండలు మొద్లనవి తయార్గుట మొద్లన ద్ృషాాంతఖలు) 

అచితః అనుమితిః ఆభ్యతి- స్యంఖ్యే లు చెప్పప డు అచితుత అయిన బ్ప్ధ్యనఖ యొకా  

అనుమ్ననబ్ప్మ్నణఖ అని తోచును. అందువలన 

తాదే్ శాత్ జనమ యుక తమ్- అటి ాఅచేతన రూప్మైన కారే్ ఖనకు అచేతన రూప్మైన బ్ప్కృతి లోనన్య 

జనమ ఖ యుక తమైనది 

త్వన- ఈ పైన చెప్ప రడిన కార్ణఖ చేత 

స్చా రదః- “స్దేవ సౌమే ” అను బ్ుతి వాకే ఖన చెప్ప రడిన స్చా రదఖ 

అవికృతిమ్- మూలబ్ప్కృతిమ్ వేా హ్రేత్- వికార్ర్హితమైన. స్చా రద అర్థఖనకు యోగే మైన 

మూలబ్ప్కృతిని బ్ప్తిాదించవలెను. చేతన వుతవును కాదు 

ఇతి అయుక తమ్- ఇట్లల శంకంచుట యుక తఖ కాదు 

బ్ుతేా - “ఐతదాతమ ే మిద్మ్ స్ర్ే మ్ తతీ తే మ్ స్ ఆత అను నపుడు చేతనునకు అనే యించు 

ఆతమ శరదఖ బ్ుతి యందు కనరడుట చేత 

అనే్య షామ్- బ్ప్కృతి మొద్లనవి 

నిర్థధ్యత్- నిర్నకర్ణంప్రడుట చేత 

తే ద్భిమత తిర్సా్య ర్జ- మీకు అభిమతమైన “బ్ప్కృతి” కార్ణఖను తిర్స్ా ర్ణంచెడు 

ల్ంగాదిభిశే - “స్ంకల్ప ంచుట” మొద్లన కార్ణఖ చేత  (“స్ంకల్ప ంచుట” చేతన కారే్ ఖ తప్ప  

అచేతనఖ “స్ంకల్ప ంచుట” చేయలేదు కదా) మీ వాద్ఖ యుక తఖ కాదు. 

 

ఈ రశోలకఖన జగతాా ర్ణ వుతవు స్యంఖ్యే లు బ్ప్తిాదించెడు అచేతనమైన బ్ప్కృతి కాదు అని 

విర్నధ ర్ణంచుచునిా రు. ఈ బ్ప్కర్ణఖన త్వజుీ , జలఖ స్ంకల్ప ంచరడినట్లల చెప్ప రడుట చేత 

“ఈక్షణ” లేదా స్ంకల్ప ంచెడు “స్త్” అను శరదఖల యందు చెప్ప రడిన బ్ప్కృతిక 

అనే యించగలవని స్యంఖ్యే ల అభిబ్ాయఖ. కాని స్ంకలప ఖ చేయుట చేతన కారే్ ఖ కాని, 

అచేతనమైన బ్ప్కృతి చే స్ంభవఖ కాదు” అని సిదాధ ంతఖ.  

 

దానిక స్మ్నధ్యనఖగా పూరే్ ప్క్షులు “గౌణఖగా అచేతన స్ంకలప ఖను “కూలమ్ తప్తి్తి”, 

“వృష్ట ా బ్ప్రక్షా శాలయః” మొద్లన ఉదాహ్ర్ణఖలందు చూడవచుే ను.  ఈ బ్ప్కర్ణఖ నందు 

వచేె డు ద్ృషాాంతఖలు అచేతనఖన్య ఉదేదశఖగా కల్నావి. మృతిప ండఖ, 

లోహ్మణి(రంగార్ఖ) మొద్లనవి అచేతనఖలు అగుట చేత ఛంద్యగే ఖన వచేె డు 

స్దిే దాే బ్ప్కర్ణఖనందు జగతాా ర్ణమని చెప్ప రడు “స్త్” అచేతనమైన బ్ప్ధ్యనఖ” అని  తమ 

పూరే్ ప్క్ష వాద్ఖ చెప్పప ద్రు.(స్దిే దాే బ్ప్కర్ణఖలో మటి ా నుండి భ్యండాదులు, రంగార్ఖ 

నుండి ఆభర్ణఖలు వస్యతయి అని ద్ృషాాంతఖలుగా చెబుతారు).  

 

పూరే్ ప్క్షఖ ఇట్లల చెపుప ట అయుక తఖ. బ్ుతి స్చా రదవాచే ఖను “ఆతామ ” అని నిరే దశించినది. ఆ 

అచేతనఖలు స్ంకల్ప ంచుట అనగా  అర్థఖ “త్వజస్” శర్జర్కమైన, “అప్” శర్జర్కమైన 

ప్ర్బ్రహ్మ మే స్ంకల్ప ంచెనను అర్థఖ సిదిధుతంది. అందువలన బ్ప్ధ్యనఖ జగతాా ర్ణఖ కాదు 

అని సిదాధ ంతఖ నిర్నధ ర్ణుతనిా రు భగవబ్దామ్ననుజ్ఞలు. 
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SLOKAM-56:క్లక్జా్ఞత్వ హేే కప్రత ్ర్ే మ్ విదితమితి భవతైే కే  సిద్్ధధ ే  ప్రప్తిజా్ఞ 

56. క్జా్ఞత్వ హేే కప్రత ్రే్ మ్ విదితమితి భవతైే కే  సిద్్ధధ ే  ప్రప్తిజా్ఞ 

మృతతతా్య రే్మ ద్యశచ  ప్రతయ ఇహ్ కథిత్య్త్ ే  ద్ృషాటనత భేద్యః। 

త్వనావే క్త్తనుమానమ్ కథితమితి వృథోతా ంఠితమ్ హేతే నుక్త తః 

స్యరూాే దేశచ  హేత్యరుప్ర్వ ప్ర్వహ్ృత్వర్ప్రత ్ంభావన్యక్త తః।। 
 

ఏకబ్త రజా్ఞత్వ- ఒక వుతవును త్తల్సికొనిన  

స్ర్ే మ్ విదితమ్ భవతి ఇతి బ్ప్తిజా్ఞ- జగతుత యందు స్ర్ే మూ త్తల్యును అను “ఏక విజా్ఞన్యన 

స్రే్ విజా్ఞనమ్” అనరడు బ్ప్తిజా్ఞ వాకే ఖ 

ఐకే సిద్ధథధే - కారే్ , కార్ణఖలు వ్యఱేే ఱు కాదు, వాటిక ఐకే ఖ కలదు అని స్యధించుటకు 

హి భవతి- ఉని ది  

తస్ే - ఈ కారే్ కార్ణఖల అభేద్ఖను స్యధించుటకు మఱియు ఏక విజా్ఞనఖ చేత 

స్రే్ విజా్ఞనఖను చూపుటకు 

మృతతతాా రే్న ద్యశే - మటి ామఱియు దానిచే తయార్గు ఘటాదుల 

బ్తయోద్ృషాాంతభేదాః- మటి ా దానిచే తయార్గు ఘటాదులు, లోహ్ఖ దానిచే తయార్గు 

ాబ్తాదులు, రంగార్ఖ దానిచే తయారుచేయరడు ఆభర్ణఖలు అను మూడు ద్ృషాాంతఖల 

భేద్ఖలను 

ఇహ్ కథితాః- ఇచే ట  బ్ప్తిాదితమైనవి 

త్వన- ఈ అనుమ్ననబ్ప్మ్నణఖ నందు చెప్ప రడిన బ్ప్తిజా్ఞద్ృషాాంతఖల కథనఖ చేత 

అవే కాతనుమ్ననమ్- స్యంఖ్యే లు చెప్పప డు బ్ప్ధ్యనమే జగతాా ర్ణఖ అను అనుమ్ననబ్ప్మ్నణమే 

కథితమ్ ఇతి- ఇచే ట బ్ప్తిాదితమైనది అని చెప్పప డు వాద్ఖ 

వృథోతా ంఠితమ్- ని ఫ్ లఖ 

హేతే నుక్త తః- ఏలననగా అనుమ్ననబ్ప్మ్నణఖ నందు ఆవశే కఖగా చెప్ప వలసిన “హేతువు” 

ఇచే ట చెప్ప రడలేదు 

స్యరూాే దేశశే  హేతోః- బ్ప్ప్ంచఖనకూ, బ్ప్ధ్యనఖనకూ ు , దుః , మోహాతమ కమైన స్మ్నన 

రూప్తే ఖని ది అని చెప్పప డు హేతువును 

ఉప్ర్ణప్ర్ణహ్ృతః- తరువాత వచేు  స్యంఖే్య దికర్ణఖన నిర్నకర్ణఖ చేయరడినది.  

అబ్త- ఈ అధికర్ణఖనందు 

స్ంభ్యవనోక్త తః- బ్ప్ధ్యనకార్ణతే ఖను ఊహించు స్ంభవతే ఖ మ్నబ్తఖ ఇచట 

ప్ర్ణహ్ర్ణంచరడినది. 

 

స్యంఖ్యే లు ఈ అధికర్ణఖనందు తాఖ  చెపుప టకు అవకాశఖని  ఒక ఆక్షేప్ణఖను సూచించి 

దానిని ప్ర్ణహ్ర్ణంచుచునిా రు.  

 

స్దిే దాే బ్ప్కర్ణఖ “అనుమ్ననబ్ప్కర్ణఖ” అని స్యంఖ్యే లు అని చెపుప టకు బ్ప్యతిి ంచుచూ, 

“ఏక విజా్ఞన్యన స్రే్ విజా్ఞనమ్” అనునది ఆధ్యర్ఖగా రుకొని కారే్ కార్ణఖలకు ఐకే తను చెతప  

“దానిక ద్ృషాాంతఖలను ఇచేు నపుడు మృతితక, లోహ్, ువర్ఖిలనుండి కారే్ ఖలుగా ఘట, 

ాబ్తాభర్ణాదులు తయార్గుట ద్ృషాాంతఖగా చెప్ప రడినది కదా” అని వాదించెద్రు.  

 

అనుమ్ననబ్ప్మ్నణఖనకు అంగమైన బ్ప్తిజ(ాస్యధే్ ఖ కలదిగా చెపుప  వాకే ఖ ఉదా. కొండ వద్ద 

నిపుప  కలదు), ద్ృషాాంతఖలు ఇచే ట ఉని వి కదా! అని చెప్ప  బ్ప్యతిి ంచెద్రు.  
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సే్య మి దేశికులు ఈ రశోలకఖన ఇట్లల చెపుప టను నిర్నకర్ణంచుచునాి రు. ఇచే ట చెప్ప రడినది 

అనుమ్ననబ్ప్మ్నణమైనచో హేతువు (కొండ యందు నిపుప  ఉదాహ్ర్ణఖలో “పగ కలది కనుక” అని 

చెపుప ట హేతునిరేదశఖ) చెప్ప వలసి యుండును. ఇచే ట అటి ాహేతువు యొకా  ఉలేల నమే  లేదు. 

కారే్ , కార్ణఖలకు స్యమే ఖను చెపుప  ఉదేదశఖ మ్నబ్తఖ ఇచే ట యుని ది. (స్యం ే  

సిదాధ ంతఖ యొకా  నిర్నకర్ణఖ తరువాత స్యంఖే్య ధికర్ణఖన చేయరడును. ) అందువలన 

స్దిే దాే బ్ప్కర్ణఖన అనుమ్ననబ్ప్యోగఖ లేదు. 

SLOKAM-57:క్లఆదేశాతమ  ్ే శబ్్దదే ర్నితర్శర్ణై్తే నతద్వకే్య ప్దేశాత్ 

57. ఆదేశాతమ  స్ే శబ్దథదే ర్నితర్శర్ణైస్తే నతదకే్య ప్దేశాత్ 

జీవ్యనస్వే న స్యహ్ంకర్ణ మనహ్మోఽచిద్ణాస్ే  బ్ప్వ్యశాత్। 

ఏకజా్ఞన్యన స్ర్ే మ్ విదితమితి గిర్న స్ర్ే తాదాతమ ే వాచ్ఛ 

శాఖ్యవిదేా నత ర్నదేర్త రహుభవితా విశే విదేి శే  మూర్ణతః।। 

అనితర్ శర్ణైః- ఇచే ట బ్ప్తిాదింప్రడుట కంటె వ్యఱు విచ్ఛర్ఖ నందు అనే యించుటకు 

అశకే మైన అనగా అనే థాసిద్ధమైన 

ఆదేశాతమ  స్ే శబ్దథదే ః- “తమ్ ఆదేశమ్” , “స్ ఆతామ ”, స్ే మ్ అతతో భవతి”- మొద్లన వాకే ఖల 

యందు వినరడెడి 

తే మ్-తదకే్య ప్దేశాత్- “తతతే మసి” అను వాకే ఖన “తే మ్” అను శరదఖనకు అర్థమైన 

జీవాతమ కు “తత్” అనెడు ప్ద్ఖనకు అర్థమైన ప్ర్మ్నతమ  తో అభేద్ఖను ఉప్దేశించు 

కార్ణఖగా 

స్వే న- తనను ఆతమ గా పందిన 

జీవ్యన- జీవాతమ  తో 

స్యహ్ంకర్ణమ్- “అన్యన జీవ్యన ఆతమ నా అనుబ్ప్విశే  నామరూపే వాే కర్వాణి” అను వాకే ఖన 

ఉతతమపురు్బ్ప్యోగఖ చేత సిదిధంచెడు “అహ్మ్” శరదఖ యొకా  ఉలేల నఖ వలన 

అనహ్మః- “అహ్మ్” కంటె వే తిర్ణక తమైన  

అచిదాుణస్ే - అచేతనమైన మహ్తుత మొద్లన స్ృజే వర్ఖా యొకా  

బ్ప్వ్యశాత్- “లోప్ల అనుబ్ప్వ్యశఖ చే్ను” అను వాకే ఖ చేత 

ఏకజా్ఞన్యన స్ర్ే మ్ విదితమితి- కార్ణమైన “స్త్” అనెడు ఒక ప్దార్థఖ యొకా  రజా్ఞనఖ చేత దాని 

కంటె వే తిర్ణక తమైన స్మస్తచేతనాచేతనరూప్మైన కారే్ స్మూహ్ఖ త్తల్యవచుే ను” అనెడు 

“యేన అబ్ుతమ్ బ్ుతమ్ భవతి అమతమ్ మతమ్” మొద్లన బ్ుతివాకే ఖల చేత 

స్ర్ే దాతామ ే వాచ్ఛ- “ఐతదాతమ ే మిద్మ్ స్ర్ే మ్” అని బ్రహ్మ ఖ తాను లోననుండుట చేత 

స్మస్తఖనకూ “ఆతమ ” అగును అని బ్ప్తిాదించు బ్ుతివాకే ఖల చేతనూ  

శాఖ్యవిదాే ంతర్నదేర్త- తైతితర్జయఖ మొద్లన “ఇతర్ వ్యద్శా ల యందునూ, స్మ ృతి, 

పుర్నణాదులయందునూ కూడ ుస్ప ్ఖాగా బ్రహ్మ ఖ యొకా  కార్ణతే ఖను చెపుప ట చేతనూ 

విశే విత్- స్రే్ జతేాా ది గుణ స్మూహ్ఖల గల్గినటి ా

విశే మూర్ణతః- స్ర్ే శర్జర్కుడైన ప్ర్మ్నతమ  యే 

రహుభవితా- “రహుసే్య మ్” అను స్ంకలప పూరే్ కఖగా జగతుతను స్ృష్టంాచెను. అందువలన 

స్యంఖ్యే లకు అభిమతమైనట్లలగా “బ్ప్ధ్యనఖ” కార్ణఖ కాన్యర్దు. 

ఈ రశోలకఖన ప్ంచమీ విభక త యందు చెప్ప రడినది అంతయూ కార్ణఖల ఆ కార్ణఖల 

నిరూప్ణఖ బ్ుతి యందు ఉండుట చేత స్యంఖ్యే లు చెప్పప డు “బ్ప్ధ్యనఖ జగతాా ర్ణఖ” అను 

వి్యఖ నిర్నకర్ణంచరడినది. ఆదేశ, ఆతామ  మొద్లన శరదఖలు వ్యర్వే ర్ణకీ అనే యించవు. 

తతతే మసి అనెడు అభేద్యప్దేశఖ బ్ప్కృతి కార్ణమను వాద్ఖను బ్తోసిపుచుే ను. “ఏకవిజా్ఞన్యన 

స్ర్ే  విజా్ఞనమ్” అను వాకే ఖ బ్ప్కృతి జగతాా ర్ణతే ఖనకు విర్థధి యగును. జీవాతమ  యందు 

అంతరే్న మియై అచిబ్తప వ్యశఖను చేసి నామరూప్విభ్యగఖను చేసినట్లల చెపుప ట 
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“బ్ప్ధ్యనఖనకు” అనే యించదు. అందువలన స్యంఖ్యే లు చెపుప నట్లల బ్ప్ధ్యనఖ జగతాా ర్ణఖ 

కాదు.  

 

“ఐతదాతమ ే మిద్మ్ స్రే్ మ్” అని బ్రహ్మ ఖ తాను లోననుండుట చేత స్మస్తఖనకూ ఆతమ  

యగును మొద్లన బ్ుతి వాకే ఖల చేతనూ, తైతితర్జయఖ మొద్లన ఇతర్ వ్యద్శా ల 

యందునూ, పుర్నణాదులలోను కూడా ుస్ప ్ఖాగా బ్రహ్మ ఖ యొకా  కార్ణతే ఖ చెపుప ట 

చేతనూ, స్రే్ జతేాా ది కళే్య ణగుణ స్మూహ్ఖలను కల్గినటి,ా స్ర్ే  శర్జరుడైన ప్ర్బ్రహ్మ మే 

“రహుసే్య మ్” అను “స్ంకలప పూరే్ కఖ” గా జగతుతను స్ృష్టంాచెను అని చెప్ప రడుట వలన, 

స్యంఖ్యే లు చెప్పప డు “బ్ప్ధ్యనఖ” జగతాా ర్ణఖ కాన్యర్దు. 

 

ఇంతటితో “ఈక్షతే ధికర్ణఖ ఖగిసినది) 

 

(ఈ విధ్ఖగా ఛంద్యగేో ప్ని్త్ లో స్దేి దాే బ్ప్కర్ణఖలో “స్త్” అని చెప్ప రడు 

జగతాా ర్ణవుతవు దానిక స్ంకలప ఖ చెప్ప రడడం (“తదక్షత” అనుట చే) వలన అచేతనమైన 

బ్ప్ధ్యనఖ లేదా బ్ప్కృతి కాలేదు. ప్ర్మచైతనే ఖ గల బ్రహ్మ మే కావలెను. జగతాా ర్ణఖ 

త్తల్ప్పడు బ్ుతి వాకే ఖలనిి యూ ఆ విధ్ఖగాన్య చెబుతాయి అని నిర్నధ ర్ణుతనిా రు ఈ 

అధికర్ణఖలో) 

 

ఈక్షతే ధికర్ణఖ ఖగిసినది. 

 

।।ఆనంద్మయాధికర్ణమ్।।1-1-6 

(ఈ అధికర్ణమంద్ల్ సూబ్తఖలు బ్కంద్నీయరడినవి) 

 

।।సూ. ।।ఆనంద్మయోఽభేా స్యత్।।1-1-13।। 

ఆనంద్మయః- ఆనంద్మయవాచుే డు(ప్ర్మ్నతమ యే, ఏలననగా) 

అభే్య స్యత్- బ్ుతులయందు ఆనంద్ఖను నూరు ర్ట్లలగా గుణించి చెపుప టవలన) 

 

।।సూ,।।విక్త్ర్శబాద నేన తి చ్ఛనన  ప్రాచురే్మ త్।।1-1-14।। 

వికార్శబ్దద త్- వికార్నర్థఖ నిచేు  మయట్ బ్ప్తే యఖ యొకా  బ్ప్యోగఖండుట చేత 

న- ఆనంద్మయుడు ప్ర్మ్నతమ  కాడు  

ఇతి చేత్- ఇటలని చో  

న- అది స్ర్ణ కాదు, ఏలనన 

బ్ాచురే్న త్- మయట్ బ్ప్తే యఖ బ్ాచురే్న ర్ థఖనను బ్ప్యోగింప్రడినది కనుక 

 

।।సూ.।।తదేధతువే ప్దేశాచచ ।। 1-1-15।। 

తదేధతువే ప్దేశాచే - జీవులు ఆనంద్ఖనకు హేతువుగ చెప్ప రడుట చేత 
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।।సూ.।। మాంప్రతవర్వకిమేవ గీయత్వ।।1-1-16।। 

మ్నంబ్తవర్ణకిమేవ చ- మంబ్తవర్ఖిన చెప్ప రడిన బ్రహ్మ మే (ఆనంద్మయుడని) 

గీయత్వ- చెప్ప రడుచునిా డు 

 

।।సూ.।।నేతరేఽనుప్ప్త్వతః।।1-1-17।। 

ఇతర్ః- బ్రహేమ తరుడగు ఖక తజీవుడును 

న- ఆనంద్మయుడు కాదు(ఏలనన) 

అనుప్ప్త్వతః- ఖకుతనిక నిరుాధికమగు విప్శేి తతే ఖ(గొప్ప జా్ఞనఖ కల్ ా యుండుట) ఉండుట 

అస్ంభవఖ అగుట వలన 

 

।।సూ.।।భేద్వప దేశాచచ ।।1-1-18।। 

భేద్వే ప్దేశాచే - జీవుడు ఆనంద్మయుని కంటె భినుి డని చెప్ప రడుట వలన(ఆనంద్మయుడు 

జీవుడు కాదు) 

 

।।సూ.।। క్త్మాచచ  నానుమానాపేక్షా।। 1-1-19।। 

కామ్నచే - తన క్యర్ణక చేతన్య జగతుతను స్ృజించినట్లల వ్యద్ఖన చెతప యుని ందున 

అనుమ్ననాపేక్షా- జగతీ ృష్ట ావి్యఖన అచితీ ంయోగఖ యొకా  అపేక్ష 

న- అవశే కఖ కాదు(దీని వలన కూడా ఆనంద్మయుడు జీవుని కంటె భినిు డు). 

 

।।సూ.।।అసిమ నన ్ే  చ తదే్ధ గ్మ్ శాసిత।।1-1-20।। 

అసిమ న్- ఈ ఆనంద్మయుని యందు 

అస్ే - ఈ జీవునిక 

తత్ యోగమ్- ఆ ఆనంద్మయుని కూడి ఉండడఖ 

శాసిత చ- శాస్త్స్తఖ త్తలుపుచుని దియును 

(వెనుక అధికర్ణఖలో అచైతనే మైన బ్ప్ధ్యనఖ లేదా బ్ప్కృతి స్ృషేాా దులకు కార్ణఖ కాన్యర్దు 

అని నిర్నధ ర్ణంచేరు. ఈ అధికర్ణఖలో “చైతనే ఖ కల జీవుడు కూడ జగతాా ర్ణఖ కాదు”  అను 

వి్యఖ నిరూతుతనిా రు. ఈ అధికర్ణఖలో తైతితర్జయోప్ని్త్ యంద్ల్ బ్రహామ నంద్వల్లలో 

“ఆనంద్మయ” శరదఖ ప్ర్ర్బ్రహ్మ ఖన్య చెపుప ననీ, ఛంద్యగేో ప్ని్త్ లో “తతతే మసి” అను 

వాకే ఖ జీవ, బ్రహ్మ ఖల భేద్ఖన్య నిర్నధ ర్ణుతంద్నీ, “స్తే మ్ రజా్ఞనమ్ అనంతమ్ బ్రహ్మ ” అను 

వాకే ఖలో స్తే , రజా్ఞన, అనంత శరదఖలు ప్ర్బ్రహ్మ ఖ విశ్చ్ణాలే అవుతాయనీ ఇట్లల అన్యక 

వి్యఖలు  బ్ప్స్యతవించరడుచుని వి.  

 

బ్రహామ నంద్వల్లలో “బ్రహ్మ విత్ ఆపిో తి ప్ర్మ్” అని బ్రహ్మ ఖను త్తల్సినవాడు ప్ర్మప్ద్ఖను 

పందుతాడు అని చెతప , ఆ బ్రహ్మ ఖ అనగా ఏమి అను బ్ప్శి కు “స్తే మ్ రజా్ఞనమ్ అనంతమ్ 

బ్రహ్మ ” అని ప్ర్బ్రహ్మ  లక్షణఖలను త్తలుపుతారు. అట్లల ఆ బ్రహ్మ ఖను త్తలుుకుని వాడు 

“సోుి త్వ స్రే్న న్ కామ్నన్ విప్శేి తా” అని ఆ బ్రహ్మ ఖతో బ్దట్ల ఆ బ్రహ్మ ఖ యొకా  

కళే్య ణగుణఖలను అనుభవిస్యతడు” అని చెబుతారు. బ్ుతి ఆయన గుణఖలను వివర్ణంచే 

బ్ప్యతిా నిి  బ్ార్ంభించి, అందులో ఆనంద్మను గుణఖను రసికొని, దానిని కొలవడానిక 

బ్ప్మ్నణఖగా ఒక ఆర్థగే వంతుడైన, సౌంద్రే్ వంతుడైన, స్కలశే రే్న దులు గల యువకుడి 
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ఆనంద్ఖ అనెడు మ్నను్ ఆనంద్ఖ తో బ్ార్ంభించి, దానిక నూఱు ర్ట్లల మ్నను్గంధ్రే్  

ఆనంద్మనీ, ఇట్లల అన్యకవిధ్ఖలన ఆనంద్ఖలను నిరే్ చించి చివర్కు ప్ర్బ్రహామ నంద్ఖను 

నిరే్ చింప్జ్ఞలక “యతో వాచో నివర్తంత్వ” అని చెప్ప రడినట్లల వెను తిర్ణగింద్ట. 

 

బ్ుతి ఇటి ా అవాజ్ఞమ నస్గోచర్మైన ప్ర్బ్రహ్మ ఖను గుర్ణంచి త్తలుపుతూ, ఆ స్ంద్ర్భ ఖలో 

ఆనంద్మయక్యశఖ “తస్యే వ ఏవ శార్జర్ ఆతామ  యః పూరే్ స్ే  తస్యమ త్ వా ఏతస్యమ త్ 

విజా్ఞనమయాత్ అనే ః అంతర్ః ఆతామ  ఆనంద్మయః త్వన్య్ పూర్ఃి...” అని వర్ణుితంది. ఈ 

ఆనంద్మయక్యశఖ, అని మయ, బ్ాణమయ, మనోమయ క్యశఖల తరువాత నుని  

విజా్ఞనమయునిక అనగా జీవాతమ కు అంతరే్న మి గా యుండుట వలన జీవాతమ  కని  భిని మై 

యుండుట వలన, ఈ ఆనంద్మయుడు జీవాతమ  కాక తద్ంతరే్న మి అయిన ప్ర్బ్రహ్మ మే అని 

బ్ుతే ర్ థఖ. ఈ ఆనంద్మయ క్యశఖను కూడా మిగిల్న క్యశఖలను వర్ణంాచిన విధ్ఖగన్య, ఒక ప్క్ష 

ఆకార్ఖలో వర్ణసిూత , దానిక బ్తయమే శిర్ుీ , మోద్, బ్ప్మోద్ఖలు ప్క్షఖలు(ఱెకా లు), 

ఆనంద్ఖ ఆతమ , పుచా ఖ బ్రహ్మ  అని వర్ణసి్యత రు. ఇచే ట ఇట్లల అవయవఖలు వర్ణంిచరడుట 

చేత అటి ాఆనంద్మయునిక శాశే తతే ఖ సిదిధంచదు కదా అని ఒక స్ంశయఖ ర్నవచుే ను. 

(అవయవఖలు కలది అశాశే తఖ అని పూరే్ ప్క్షఖ). కాని ఇచే ట చెప్ప రడిన శిర్ఃప్క్షాదులు 

భౌతిక శర్జర్ఖ యొకా  అవయవఖలు కావు. అచే ట పుచా ఖ అనగా ఆధ్యర్ఖ అని అర్థఖ. 

కనుక, బ్రహ్మ ఖ అశాశే తఖ కాదు అని అందుకు స్మ్నధ్యనఖ  

 

అట్లల, “ఆనంద్మయ” శరదఖలో “మయట్” బ్ప్తే యఖ వికార్నర్థఖగా (అనగా అని మయమ్ 

శర్జర్మ్ అను స్ంద్ర్భ ఖన అని ఖ శర్జర్ఖగా మ్నరుప  చెందినట్లల) వాడరడినదా అని ఒక 

స్ంశయఖ. దానిక స్మ్నధ్యనఖ ఈ ఆనంద్మయ శరదఖలో “మయట్” బ్ప్తే యఖ 

బ్ాచురే్న నిి  చెబుతుంది. (అనగా “అని మ్ లవణమయమ్” అని నపుప డు అని ఖ నిండా ఉపుప  

బ్దగా ఎకాు వగా ఉని ద్ని చెతప నట్లల). ఆ విధ్ఖగా స్కలకళే్య ణగుణాకరుడైన ప్ర్బ్రహ్మ ఖన్య 

“ఆనంద్మయ” శరదఖ చెపుప చుని ది అని భగవబ్దామ్ననుజ సిదాధ ంతఖ. ఆనంద్ఖ ఎకాు వ 

అనినపుప డు దుః ఖ స్ే లప ఖగా యుండునా అని ఒక స్ంశయఖ కలుగవచుే ను. కాని 

ప్ర్బ్రహ్మ ఖను బ్ుతులు హేయగుణబ్ప్తే నీకుడు అని నిరే్ చించిన వి్యఖ ఇచే ట 

స్మ ర్ణీయఖ. ఈ వివర్ఖలు తరువాతి అధికర్ణఖలలో ఇంకను వివర్ణంచరడును). 

ఈ విధ్ఖగా తైతితర్జయ ఉప్ని్త్ ఆనంద్వల్ల లో ఆనంద్మయవాచుే డు అయిన ప్ర్బ్రహ్మ  

విజా్ఞనమయ వాచుే డైన జీవుని కంటె వ్యర్నీ, అందులో మయట్ బ్ప్తే యఖ బ్ాచురే్న న్యి  

చెబుతుంద్నీ, ఆ జీవుల ఆనందానిక కార్ణఖ ప్ర్బ్రహేమ  కనుక జీవ, బ్రహ్మ ఖలు ఒకా టి కాద్నీ, 

“స్తే మ్ రజా్ఞనమ్ అనంతమ్ బ్రహ్మ ” మొద్లన బ్ుతి వాకే ఖలలో చెప్ప రడిన ప్ర్బ్రహ్మ మే 

ఆనంద్మయవాచుే డనీ, స్తే స్ంకలాప ది గుణఖలు సే్య భ్యవికఖ కాకపోవడం వలన “విప్శేి త్” 

అను ప్ద్ఖ ఖక తజీవునిక వర్ణతంచదు కనుక ఖక తజీవుడు కూడ బ్రహ్మ ఖ కంటె భినుి డనీ,  

బ్ుతులు కూడా జీవుడు ఆనంద్మయుడైన ప్ర్బ్రహ్మ ఖ కంటె భినిు డని చెపుప చుని వనీ, 

ప్ర్బ్రహ్మ ఖ జగతీ ృషేాా దులను క్తవలఖ తన స్ంకలప ఖతో చేయుననీ, కనుక అలప జ్ఞడాై, 

అలప శక త గల జీవునిక వలె వ్యఱుగా ప్ర్బ్రహ్మ ఖనకు అచితప దార్నథల ఆవశే కత ఉండద్నీ, జీవునిక 

ఆనంద్యోగఖ కల్గేది ఈ ఆనంద్మయుడైన ప్ర్బ్రహ్మ ఖ యందే అగుట వలన పందునదీ, 

పంద్రడునదీ ఒకటి కావు కనుక ప్ర్బ్రహ్మ ఖ జీవుని కంటె భిని ఖ. ఆ ప్ర్బ్రహ్మ మే 

స్ృషేాా దులకు కార్ణఖ అని  వి్యఖ ఈ అధికర్ణఖలో నిర్నధ ర్ణంచరడుతుంది.) 

SLOKAM-58:క్లఖఖేే క్షా యద్ే భీషాట  భవతు తద్భచిత్వ స్య పునరీవీ తత్వతే  

58. ఖఖేే క్షా యద్ే భీషాట  భవతు తద్భచిత్వ స్య పునరీవీ తత్వతే  

్దిే ద్యే యామ్ హి శబ్్దదే ః ప్రతిభిరుప్ర్వ ్త్త్ ే  జీవైకే ఖక తమ్। 
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ఇతే్య హాద్భజీ్జహానమ్ ప్రప్శమయితుమథప్రప్సుతత్య విశే కర్మత  

జీవసే్య పే్ నతర్మత్యమ  నిరుప్ధికమహాననదథః క్స్యథ పే్ త్వఽప్రత।। 
 

ఖఖ్యే క్షా- “తదక్షత” అని “తాను అన్యకఖగా అగుదును గాక” అని చేసిన స్ంకలప ఖ  

ఖఖే్య - గౌణఖ కాక ఒక చేతనుడు చే్డు స్ంకలప ఖ కావలెనని  

అభీషాాయది- అభిమతమైనచో 

స్య- ఆ ఖ ే మైన స్ంకలప బ్కయయు 

తదుచిత్వ- చేతనునిగా ఉండుట చేత అట్లల స్ంకల్ప ంచుటకు అరిుడైన 

జీవతత్వతే  పునః- జీవాతమ కు స్ంరంధించినంతయే అగు గాక!  

హి- ఏలననగా 

స్దిే దాే యామ్- స్దిే దే్ ను బ్ప్తిాదించెడు బ్ప్కర్ణఖ నందు 

బ్తిభిః ప్దః- “తత్ తే మ్ అసి” అను ఈ మూడు ప్ద్ఖలకు 

ఉప్ర్ణ- తరువాత 9 ప్రే్న యఖలు(వచేె డు వాకే ఖ) 

తస్ే  స్తః- “స్దేవ సౌమే ” అను స్ంద్ర్భ ఖన “స్త్” అను శరదఖ చేత చెపుప ట 

జీవైకే మ్- జీవాతమ  అయిన “తే మ్” అను ప్ద్ఖ వ్యరేమియును కాదు అని 

ఉక తమ్- పునఃపునః బ్ప్తిాదించరడినది. అందువలన జీవాతమ  ఖఖే్య ర్థఖనందు స్ంకలప ఖ 

చే్ననుట త్తల్యరడుతోంది 

ఇతి- ఈ విధ్ఖగా  

ఊహాత్- ఔచితే పూరే్ కమైన ఆలోచనఖ చేసి 

ఉజిహీానమ్- తల ఎత్తతడు పూరే్ ప్క్షఖను 

బ్ప్శమయితుమ్- నిర్నకర్ణంచుటకు 

అబ్త- ఈ శార్జర్క శాస్త్స్తఖన  

అథ- ఆనంద్మయాధికర్ణఖన 

బ్ప్ుతతః విశే కర్నత - జగతాా ర్ణమను మొద్టగా బ్ప్తిాదించరడిన జగబ్తీ ్ ాఅయిన ప్ర్బ్రహ్మ ఖ  

జీవసే్య త అంతర్నతామ - “తస్యమ దాే  ఏతస్యమ త్ విజా్ఞన మయాత్, అనే ః అంతర్ః ఆతామ  

ఆనంద్మయః” అని చెప్ప రడిన జీవునిక అంతరే్న మియూ, ధ్యర్కఖనూ, నియామకమూ అయిన 

నిరుప్ధిక మహానంద్ధుః- సే్య భ్యవికమైన ప్ర్మ్ననంద్మహోద్ధి అయ్యే ను అని 

రస్యథ ప్ే త్వ- ఆనంద్మయాధికర్ణఖనందు రస్యథ తంచరడుచుని ది 

 

“(స్ంకలప మ్నబ్తఖ చేత జగతీ ృషేాా దులు చేయుట వలన) జగతాా ర్ణమగునది ఎట్లల 

అచేతనమైన బ్ప్ధ్యనఖ కాజ్ఞలద్య, అట్లల అశకుతడు, అలప జ్ఞడాు అయిన జీవాతమ  కూడ 

జగతాా ర్ణఖ కాజ్ఞలడు.” అను వి్యఖ  “ఆనంద్మయాధికర్ణఖ” నందు రస్యథ తంచరడినది 

అని ఈ రశోలకఖనందుచెపుప చునిా రు.  

 

“తతతే మసి” అను వాకే ఖ జీవ-బ్రహ్మమ కే ఖను “అనగా ఆ ప్ర్బ్రహ్మ ఖ జీవాతమ యే” అని 

త్తలుపునని పూరే్ ప్క్షఖ యొకా  అభిబ్ాయఖ. కాని ఈ అభిబ్ాయఖ స్ర్ణ కాదు. (“తత్ అనగా 

ప్ర్బ్రహ్మ ఖ తే మ్ అనగా జీవాతమ  అయి యుని ది” అనగా బ్రహ్మ మే జీవాతమ  అని పూరే్ ప్క్షఖ 

చెతప నపుప డు వాటి ర్ండింటి లక్షణఖలు ఒకా ట్ల అవాల్. కాని అవిదేా ది ద్య్ఖలు గల 

జీవాతమ ను అవిదాే గంధ్ర్హితమైన బ్రహ్మ ఖ అని చెప్ప లేఖ. అంత్వ కాక, అవి ర్ండూ ఇచే ట 

స్ర్ే నామఖలుగా చెప్ప రడుట చేత కూడా, వాటి స్ంరంధ్స్యమే ఖను చెపుప టకు వాటిలో 

ఒకా దానికైనా ఖఖే్య ర్నథనిి  బోధించే ప్ద్ఖ ఉండి యుండాల్. ఇచే ట ర్ండు ప్దాలు 

ఖఖే్య ర్థఖలు కాక లక్షణార్థఖలను బోధించు ప్ద్ఖలు. ఇంకను అన్యక కార్ణఖల వలన ఈ 

వాకే ఖ జీవ, బ్రహ్మ ఖలు ఒకా ట్ల అని బోధించదు).  
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చేతనుడు రజా్ఞనస్ే రూత అగుట చేత అతడు స్ంకలప ఖ చేయవచుే ను. (కాని క్తవల 

స్ంకలప మ్నబ్తఖ చేత అలప జ్ఞడాైన జీవుడు స్ృషేాా దులు చేయలేడు కదా).   

 

తైతితర్ణయ ఉప్ని్తుత నందు “త్వ యే శతమ్” (దానిక నూరు ర్ట్లల) అని చెప్ప రడు నిర్తిశయమైన 

ఆనంద్నిధి ప్ర్మ్నతమ  అని చెప్ప రడినది.(మ్ననుషేా నంద్ఖను నిరే్ చించి, దానిక చెప్ప లేననిి  

ర్ట్లల అని ప్ర్బ్రహామ నంద్ఖ నిరే్ చింప్ బ్ప్యతిి ంచి నిరే్ చింప్ లేక బ్ుతి వెను తిరుగుట వలన, 

జీవాతమ , ప్ర్బ్రహ్మ ఖలు ఒకా టి కాదు అని త్తల్యుచుని ది).  

 

అట్లల విజా్ఞనమయుడైన జీవునిక ఆనంద్మయుడైన ప్ర్బ్రహ్మ ఖ అంతర్నతమ  అని చెప్ప రడినది. 

కనుక జీవ, బ్రహ్మ ఖల ఒకా టి కాక, శర్జర్, శర్జర్ణ స్ంరంధ్ఖ కల్గి యుని వి.  

అందువలన జీవాతమ  జగతాా ర్ణఖ కాజ్ఞలడు. 

SLOKAM-59:క్ల ద్ృష్టః పూర్ే మ్ విక్త్రే మయడితి చర్మేఽపేే వ 

మసితే తే యుక తమ్ 

59. ద్ృష్టః పూరే్ మ్ విక్త్రే మయడితి చర్మేఽపేే వ 

మసితే తే యుక తమ్ 

మధేే తద్భ ంగ్ద్ృష్టటః ప్రప్చుర్మిహ్వదేత్ ప్రప్తే యానే ్ే  

బాధ్యత్। 

ఆనంద్ ప్రాచురీ చ ప్రప్కృత ప్ర్సుఖాలప తే  లబాధ వధితే్య త్ 

ద్భఃఖాలప తే్య నపేక్షా ప్ర్ద్భర్వతభిద్ః శాసితు్తదిే ర్థధ్యత్।। 
 

పూరే్ మ్- ఆనంద్మయ బ్ప్కర్ణఖను బ్ప్తిాదించునపుడు “అని ర్స్మయ” అను 

శరదఖనందు “మయట్” అను బ్ప్తే యఖ  

వికార్ద్ృ్ఃా- వికార్నర్థఖను బోధించు పురు్శరద వాచే మైన శర్జర్ఖ అని ఖ యొకా  వికార్ఖ 

అని 

ద్ృ్ఃా ఇతి-త్తల్యరడినది అను కార్ణఖ చేత 

చర్మేఽత- చివర్లో వచేు  “ఆతామ  ఆనంద్మయః” అనునపుప డునూ 

ఏవముత- వికార్నర్థమే అగును 

ఇతి అయుక తమ్- ఇట్లల చెపుప ట యుక తఖ కాదు 

మధేే  తద్భ ంగ ద్ృషేఃా- బ్ాణమయాది శరదఖలందే “మయట్”బ్ప్తే యఖ వికార్నర్థఖ 

విచాే ద్మగుట కానవచుే ట చేత 

ఇహ్- ఆనంద్మయ శరదఖనందు 

బ్ప్తే యః-మయట్ బ్ప్తే యఖ  

అనే స్ే  బ్దధ్యత్- బ్ాచురే్న ర్ థఖ కంటె వ్యఱొక అర్థఖను బ్దధించు కార్ణఖగా (కుద్ర్క పోవుట 

వలన)  

బ్ప్చుర్మ్ వదేత్- నిరే్ణ కార్మైన బ్రహ్మ ఖ యందు వికార్ఖనకు అవకాశఖ లేని కార్ణఖన 

(ఇచట మయట్ బ్ప్తే యఖ) ఆనంద్ఖ యొకా  బ్ాచురే్ ఖన్య నిరూతంచును.  

ఆనంద్బ్ాచుర్జచ- అతే తిశయమైన ఆనంద్ఖ యొకా  బ్ాచురే్ మైననూ  

దుఃఖ్యలప తేా నపేక్షా- స్ే లప  దుః ఖ యొకా  స్ంరంధ్ఖను పంద్కుండా ఉండుట వలన 

అనగా ప్ర్ణపూర్మిైన ఆనంద్ఖ యొకా  స్ే రూప్ఖ కల్ ాయుండుట చేత 
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బ్ప్కృతప్ర్ ుఖ్యలప తే  లబ్దధవధితేా త్- బ్ప్ుతతమైన మనుష్యే ని చేత మొద్లుకొని బ్ప్జ్ఞప్తి 

వర్కు ప్ర్బ్రహ్మ ఖ కని  ఎవర్వరు వ్యరుగా యునిా ర్థ వార్ణ వార్ణ ఆనంద్ఖ నేూ నమై యుండుట 

చేత, (బ్రహ్మ ఖ) అనిి టి కంటె అతే ధికమైన నిర్అవధికమైన ఆనంద్ఖ కల్ ాయుండుట చేత 

ప్ర్దుర్ణతభిదుః- ఇతరుల దుః ఖనకు కార్ణమైన ాప్ఖలను నిరూమ లనఖ చేయు 

శాసితుః- స్ర్ే నియామకుడైన పురుషోతతఖనందు 

తదేి ర్థధ్యత్- అతే లప  దుః ఖ యొకా  స్ంరంధ్ఖనకూ విర్థధి యగుటచేత ఎచే టనూ 

దుః స్ంరంధ్ఖ ఆ ప్ర్బ్రహ్మ కు ఉండదు. 

 

“మయట్ బ్ప్తే యఖ వికార్నర్థఖ అగును” అను  పూరే్ ప్క్ష వాద్ఖను ఈ రశోలకఖనందు 

నిర్నకర్ణుతనిా రు.”అని మయ” అను నపుప డు వర్ణతంచెడు వికార్నర్థఖ “బ్ాణమయ” అనరడు 

తరువాత క్యశఖనకు చెపుప ట యందే భంగమైనది. (అనగా అచే ట కూడ వికార్నర్థఖ తో 

“మయట్” బ్ప్తే యఖనకు అర్థఖ చెప్ప లేఖ. అచే ట కూడ బ్ాచురే్ ఖ అనగా అధికఖగా 

నుని ది అను అర్థఖన్య “మయట్” బ్ప్తే యఖ బోధిుతంది). కనుక “ఆనంద్మయ” అనునపుప డు 

బ్ాచురే్న ర్ థమే వర్ణతుతంది. అటలయిన ఆనంద్ఖ బ్ప్చుర్ఖ (అధికఖ) గానుని ది అనినచో, 

అతే లప మైన దుః ఖ ఉండునా  అను స్ంశయఖను నిర్నకర్ణంచుచునాి రు. ఏలననగా 

ప్ర్బ్రహ్మ ఖ యొకా  “అప్హ్తాప్మ తే ఖ”(ాప్ఖలకు ఎదిర్ణ అయినవాడు) అను గుణఖ 

యొకా  అర్థఖ వలన, ప్ర్బ్రహ్మ ఖ ఎటి ాహేయగుణఖలకు ఆబ్శయఖ కాదు అని ఈ రశోలకఖలో 

వివర్ణంచుచునాి రు. కనుక ఆ ప్ర్బ్రహ్మ ఖ ఆనంద్ఖనకు మ్నబ్తమే ఆబ్శయఖ కాని 

దుః ఖనకు కాదు అని భ్యవఖ. 

SLOKAM-60:క్లఆత్యమ తస్యే ష్ ఏవ్యతుే దితమనితర్మతమ మస్యే వ వకుతమ్ 

60. ఆతామ తసే్య ్ ఏవ్యతుే దితమనితర్నతమ మస్యే వ వకుతమ్ 

శార్జర్థక తశే  తసిమ ని ఖిలతనుతయా సే్య ద్స్ంక్యచ వృతితః। 

శోధే్ తే మ్ తతతద్ర్నథనుగుణమితి విభోస్తబ్తప స్యదే్ తే  మ్నబ్తమ్ 

బ్ాషేే సిమ న్ బ్ాతతరూా ప్ర్విద్ ఉప్స్ంబ్కాంతిర్ననంద్ సింధౌ।। 

 

అస్ే - “ఆనంద్మయ” అను చెప్ప రడు ఈ ప్ర్బ్రహ్మ ఖనకు  

అనితర్నతమ తే మ్- అని మయాది క్యశఖల నుండి విజా్ఞనమయ క్యశఖ వర్కూ చెప్ప రడినట్లల 

వ్యఱుగా అంతర్నతమ ను చెప్ప కుండా యుని  ఆ ఆనంద్మయుని 

తస్యే ్ ఏవ ఆతామ  ఇతి- “స్ే యమేవ ఆతామ ” అని “తస్యే ్ ఏవ శార్జర్ ఆతామ ” అను బ్ుతి యందు 

ఉదితమ్- నిరూతతమైనది 

తనకు తాను ఆతమ  యను ఉక త యు ఇచే ట చెపుప ట చేత వ్యఱొక ఆతమ ను ఆనంద్మయునిగ 

ఉండుట నిషేధించుట అయినది. 

తసిమ న్- ఆ ప్ర్బ్రహ్మ ఖ నందు 

శార్జర్థక తః చ- “శార్జర్ ఆతామ ” అను శర్జర్ఖనకు స్ంరంధించినట్లల వర్ణంిచరడిన 

అఖిలతనుతయా- “స్రే్న తామ ” అను బ్ుతి చే బ్ప్తిాదితమైన అఖిలజగతుతను శర్జర్ఖగా కల్ ా

స్మస్తఖనకూ ఆతమ  అగుట వలన 

అస్ంక్యచవృతితః- గౌణఖగా కాక ఖఖే్య ర్థఖగా చెప్ప రడినది 

శోధే్ తే మ్- “అని మయ బ్ాణమయ మనోమయ విజా్ఞనమయ ఆనంద్మయామే ుద్ధే ంతామ్” 

అను విర్జ్ఞమంబ్తఖన చెప్ప రడిన శోధే్ తే ఖ  

తతతద్ర్నథనుగుణమితి- ఆయా వుతవుల స్ే రూప్ఖనకు అనుగుణమగుటయే తప్ప  అంతటా 

ఏకవిధ్ఖగా యుండని కార్ణఖ చేత 

విభోఃతత్- స్ర్ే నియామకుడునూ, స్ర్ే ావనుడునూ, ఆనంద్మయుడునూ అయిన ప్ర్బ్రహ్మ  

వుతవునకు స్ంరంధించిన శోధ్నార్తిే ఖనూ 
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బ్ప్స్యదే్ తే మ్నబ్తమ్- భక త చేత శాంతమైన నిబ్గహ్ స్ంకలప ఖ కల్ ా బ్ప్స్ని తను పందుట 

అయినది. కాని, చేతనాచేతనఖల యందు స్ంరంధించిన మ్నల్నే ఖ యొకా  దూర్జకర్ణఖ 

కాదు 

బ్ాపేే - ఖకుతడు పందును అని అతనిని బ్ాపుే నిగా చెప్ప రడిన 

ఆనంద్సింధౌ- అనవధికమైన ఆనంద్స్యగర్మైన  

అసిమ న్- ఈ ప్ర్బ్రహ్మ ఖ నందు 

ప్ర్విద్ః- ప్ర్మోతామ ాస్కుని 

ఉప్స్ంబ్కాంతిః- “ఏతమ్ననంద్మయమ్ ఆతామ నఖప్స్ంబ్కామతి” అను బ్ుతి యందు చెప్ప రడిన 

ఉప్స్ంబ్కమణమైననూ 

బ్ాతతరూా- ప్ర్బ్రహ్మ ఖను పందుటయే అగును. అందువలన ఇచే ట ఎటి ా

లక్షణార్థఖనందునూ చెప్ప రడ లేదు. 

 

ఈ రశోలకఖన, ఆనంద్మయుని గుర్ణంచి బ్ుతి యందు చెప్ప రడిన కొనిి  వాకే ఖలకు యుక తమైన 

అర్థనిరూప్ణఖను చేయుచునాి రు. “తసే్య ్ ఏవ శార్జర్ ఆతామ ” అను బ్ుతి అర్థఖను (ఆ 

ఆనంద్మయుడే స్ే యఖగా ఆతమ  అనగా దానిక వ్యఱుగా ఆతమ / అంతరే్న మి లేదు) నిర్నధ ర్ణంచి, 

ఆనంద్మయునిక వ్యఱొకడు ఆతమ  కాదు అని నిరూతంచుచునాి రు. ఇటిదాే “శార్జర్ ఆతామ ” అను 

ఇంకొక బ్ుతి వాకే ఖ “శార్జరుడు” అనగా జీవాతమ  కాదు, అఖిల జగతుతను శర్జర్ఖగా కల యుని  

ప్ర్బ్రహ్మ ఖ (“జగతీ రే్ మ్ శర్జర్మ్ త్వ” అని రీ భామబ్దామ్నయణఖలో చతురుమ   బ్రహ్మ  

రీ భార్నమచంబ్దునితో చెబుతూ ఆయన్య ప్ర్మ్నతమ  అయిన రీ భామనిా ర్నయణుడు అని చెబుతూ  స్మస్త 

జగతుత ఆయనకు శర్జర్ఖ అని ఉటంాకస్యతడు కదా!).  

 

“ఆనంద్మయామే ుద్ధే ంతామ్” అను వాకే ఖన “ుద్ధే ంతామ్” - బ్ప్స్నుి డగుగాక!  అను అర్థఖ 

నందు వచిే నది. అనగా ఆయా వుతవుల స్ే రూప్ఖనకు అనుగుణమగుటయే తప్ప  అంతటనూ 

ఏకవిధ్ఖగా నుండని కార్ణఖ చేత స్ర్ే  నియామకుడునూ, స్ర్ే ావనుడునూ, 

ఆనంద్మయుడునూ అయిన ప్ర్బ్రహ్మ ఖ ఆయా చేతనఖల భక త చేత బ్ప్స్ని త పందును 

తప్ప  ఆయా చేతనాచేతనఖల యందు స్ంరంధించిన మ్నల్నే ఖను తొలగించుటకు కాదు. 

(ఆయా మ్నల్నే ఖలు మ్నబ్తఖ ఆ ప్ర్బ్రహ్మ ఖనకు చెంద్వు). “ఆనంద్మయమ్ 

ఉప్స్ంబ్కామతి” అనునపుప డు ఖక త ద్శయందు అనవధిక ఆనంద్స్యగర్మైన ప్ర్బ్రహ్మ ఖనందు 

ప్ర్బ్రహోమ ాస్కుడు ఆనంద్మయుని పందును అను అర్థఖను ఉప్యోగించవలెను. ఇచే ట 

ఆనంద్మయుడు అనగా ప్ర్బ్రహ్మ మే. ఇచే ట చెప్ప రడినది ఖఖే్య ర్థమే తప్ప  లక్షణావృతిత కాదు.  

(ఖఖే్య ర్థఖ, లక్షణావృతిత అను ప్ద్ఖలకు ఉదాహ్ర్ణఖలు దిగువ ఈయరడినవి.  

 

ఒకడు అడవిలో సింహ్ఖను చూచి అది సింహ్ఖ అని చెతప నచో అచే ట “సింహ్ఖ” అను 

ప్ద్ఖ ఖఖే్య ర్థఖ గా ఉప్యోగించరడినది.  

 

అట్లల గాక, ధైరే్ వంతుడైన ఒక బ్దలుని చూచి “అతడు సింహ్ఖ త్తలుునా” అని పుప డు 

“సింహ్ఖ” అను ప్ద్ఖ లక్షణావృతితలో ఉప్యోగించరడినది) 

SLOKAM-61:క్లనిరేదహేసిమ నిన ర్ంశే నహి భవతి ిర్ః ప్క్ష-పుచ్ఛఛ ది కించిత్ 

61. నిరేదహేసిమ నిన ర్ంశే నహి భవతి ిర్ః ప్క్ష-పుచ్ఛఛ ది కించిత్ 

తస్యమ త్ “పుచఛ మ్ ప్రప్తిష్టఠతేు దితమిహ్ ప్ర్ప్రరహ్మ భావీతి చ్ఛనన ।। 

స్యఢా పుచఛ తే  క్క ృృపితమ్ యది కథమితర్నాన నుమనేే త కలప ే మ్ 
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ప్రరహ్మ ణే తమ ప్రప్తిషాఠ  వచనమనితర్మధ్యర్త్యఖేా ప్నాయ।। 
 

నిరే దహే- “అశర్జర్మ్” అను బ్ుతి వలన శర్జర్ ర్హితుడు అని సిద్ధమైన 

నిర్ంశ్చ- “ని్ా లమ్” మొద్లన బ్ుతి వాకే ఖల వలన అవయవ ర్హితుడు అను బ్ుతిసిద్ధమగుట 

చేత  

అసిమ న్- ఈ ప్ర్బ్రహ్మ ఖ నందు 

శిర్ః ప్క్ష పుచా్ఛ ది కంచిత్ నభవతి- “తస్ే  బ్తయమేవ శిర్ః, మోద్య ద్క్షణః ప్క్షః”  అని చెప్ప రడినట్లల 

తల, ప్క్షఖలు, ఆధ్యర్ఖ- ఇవి యనిి యూ స్ంగతమై యుండవు.  

తస్యమ త్- అందువలన 

ఇహ్- ఈ బ్ప్కర్ణఖన 

పుచా మ్ బ్ప్తిషాఠ  ఇతేు దితమ్- “బ్రహ్మ  పుచా మ్ బ్ప్తిషాఠ ” అని బ్ుతి యందు చెప్ప రడినట్లల 

స్ర్ే భూత అధిషాఠనమైన విశే బ్ప్తిషాఠరూప్మైన పుచా మే 

ప్ర్బ్రహ్మ భ్యవీ- ప్ర్బ్రహ్మ శరదవాచే ఖగా యగును 

ఇతి చేత్- ఇట్లల శంకంచిన 

న- అట్లల చెపుప ట అయుక తఖ 

పుచా తే క లృతతమ్- నిర్వయమైన వుతవు నందు పుచా రూప్మైన కలప నయూ  

యది సోఢా- యుక త హీనమైననూ మీరు అంగీకర్ణంచిన 

ఇతర్త్- పుచా ఖ కంటె వ్యఱయిన శిర్ుీ , ప్క్షఖ మొద్లనవి 

కథమ్- ఎట్లల 

కలప ే మ్ న అనుమనే్య త- కలప నీయమైనదానిని అంగీకర్ణంచక యుండుట శకే ఖ కాదు. అనగా 

అంగీకృతమే కావలయును 

బ్రహ్మ ణి- ఆనంద్మయమైన ప్ర్మ్నతమ  యందు 

ఆతమ బ్ప్తిషాఠవచనమ్- “బ్రహ్మ పుచా మ్ బ్ప్తిషాఠ ” అని తనకు తానె ఆధ్యర్ఖ అని చెప్పప డు 

వచనఖ  

అనితర్ ఆధ్యర్తా ఖే్య ప్నాయ- వ్యరొకా  బ్ుతి యందు “స్వే  మహిమిి  బ్ప్తిష్టఠతః” అని చెతప నట్లల 

దానికంటె భిని మై, దానిక ఆధ్యర్మైన వ్యరొకా టి లేదు అని ద్ృఢప్ర్చు చుని ది. 

 

ఈ రశోలకఖన కొంద్రు చెప్పప డు పుచా బ్రహ్మ వాద్ఖ అస్ంగతమని నిరూప్ణఖ చేయుచునాి రు.  

శర్జర్ఖ, అవయవఖలునూ నశే ఖలు కనుక, ప్ర్బ్రహ్మ ఖనకు శర్జర్నవయవాదులు ఉండవనీ, 

“అశర్జర్మ్”, ని్ా లమ్” అని ప్ర్బ్రహ్మ ఖను వర్ణంిచు బ్ుతి వాకే ఖలు ఈ వి్యాన్యి  

చెబుతాయనీ పూరే్ ప్క్షులు చెబుతారు. కనుక, ఈ ఉప్ని్తుతలో చెప్ప రడినట్లల “తస్ే  బ్తయమేవ 

శిర్ః...బ్రహ్మ పుచా మ్ బ్ప్తిషాఠ ..”  అని చెప్ప రడుట చేత శిర్ఖ, ప్క్షఖలు, పుచా ఖ మొద్లనవి 

ఆనంద్మయునిక అవయవఖలుగా చెప్ప రడుట చేత, ఆనంద్మయశరదఖ ప్ర్బ్రహ్మ ఖను 

చెప్ప ద్నీ పూరే్ ప్క్షుల అభిబ్ాయఖ.  

 

కాని ఈ బ్ుతిలో బుదిధక ఆరూఢమగుటకు శిర్ుీ , ప్క్షఖ, పుచా ఖ అని ఒకాొ కా  వి్యఖ 

చెప్ప రడినవి. బ్ాణ, మనో, విజా్ఞనమయాదులు చెతప నట్లల (బ్ప్తి క్యశఖ గుర్ణంచి కూడా ఇదే 

విధ్ఖగా ఈ బ్ుతిలో చెపేప రు). బ్రహ్మ ఖ పూర్ఖిగా ఆనంద్స్ే రూప్మే అగునని సూచించుటకు 

శిర్ుీ , ప్క్షఖ మొద్లనవి కలప నఖ చేసి అచే ట చెప్ప రడినది. “బ్రహ్మ పుచా మ్ బ్ప్తిషాఠ ” అను 

బ్ుతి వాకే ఖ నందు “బ్రహ్మ  పుచా మై ఆధ్యర్మైనది, మిగిల్నద్ంతయూ కల్ప తఖ” అను 

పూరే్ ప్క్షవాద్ఖను ఇచే ట బ్తోసిపుచేు చునిా రు. పుచా ఖను అంగీకర్ణంచినచో, మిగిల్న 

వాటిని కూడ అంగీకర్ణంచవలసి వచుే ను. కనుక,  “బ్రహ్మ ఖ మఱియొక వుతవును తనకు 

ఆధ్యర్ఖగా పంద్లేదు” అను భ్యవఖ మ్నబ్తమే ఇచే ట చెప్ప రడినది. అంత్వ తప్ప , ఈ 
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పుచా్ఛ దులుగా చెప్ప రడినవి బ్రహ్మ మని గాని, బ్రహ్మ ఖనకు అవయవఖలు ఉని వి అని గాని 

ఇచే ట భ్యవఖ కాదు అని దేశికులు త్తల్య(జేుతనిా రు. 

 

(ఇంతటితో ఆనంద్మయాధికర్ణఖ ఖగిసినది) 

 

।।అంతర్ధికర్ణమ్।।1-1-7।। 

 

।।సూ. ।।అనత్ తద్ధర్థమ ప్దేశాత్।।1-1-21।। 

అనతః- (ఆదితేు డికీ, కంటికీ) లోన యుని వాడు ప్ర్బ్రహ్మ మే 

తద్ధర్థమ ప్దేశాత్- ప్ర్బ్రహ్మ ఖనక్త తగిన ధ్ర్మ ఖలను అతనిక ఉని ట్లల చెపుప ట వలన 

 

।।సూ.।। భేద్వే ప్దేశాచ్ఛచ నే ః।।1-1-22।। 

భేద్వే ప్దాశాత్ చ- (ఆదితుే డూ మొద్లన జీవుల కంటె) ప్ర్బ్రహ్మ ఖ వ్యఱయినది అని బ్ుతులు 

చెతప నందు వలన  

అనే ః- ప్ర్బ్రహ్మ ఖ జీవుల కంటె భిని ఖ 

 

(వెనుక అధికర్ణఖలలో బ్ప్కృతి, జీవుళ్ళు  జగతీ ృషేాా దులకు కార్ణఖ కావనీ, ప్ర్బ్రహ్మ మే 

జగతీ ృషేాా దులకు కార్ణమనీ, ఆ ప్ర్బ్రహ్మ ఖ జీవ, బ్ప్కృతి విలక్షణుడనీ నిర్నధ ర్ణంచుట 

అయినది.  

 

ఈ అధికర్ణఖలో ఛంద్యగేో ప్ని్త్ లో ప్ర్బ్రహోమ ాస్నా వివర్ఖలు చెప్ప రడునపుప డు, 

చెప్ప రడిన అంతర్నదితే  విదే్ , అంతర్క్ష విదే్  ల స్ంద్ర్భ ఖన కానప డు బ్ుతి వాకే ఖలు కూడా 

ప్ర్బ్రహ్మ ఖన్య బ్ప్స్యతవిస్యతయి అని చెబుతునాి రు. ప్ర్బ్రహ్మ ఖను ఉాస్న చేయుటకు ఒక 

ుభ్యబ్శయమైన రూప్ఖ కావలసి ఉంట్లంది. ఆ ప్ర్బ్రహ్మ  స్ే రూానిి  ఆదితే మండలాంతరే్ ర్ణ త 

గా గుర్ణతంచి ఉాస్న చేయు విదే్ కు “అంతర్నదితే  విదే్ ” అని పేరు. ఆ పురుష్యని 

అంతర్నదితే విదే్  స్ంద్ర్భ ఖలో  “కాే స్మ్ పుండర్జకమేవమక్షణీ” (గంభీర్ననభ సీ్ ఖదూభ త 

ుమృ్నాాళ ర్వికర్వికసిత పుండర్జక ద్ళ్యమలాయత్వక్షణుడు అనగా లోతైన జలఖల యందు 

నీటిని బ్దగుగా ీల్ే  ద్ృఢఖగా నుని  తామర్కాడపైనుని టి,ా సూరే్ కర్ణఖలచే వికసించిన 

విశాలమైన పుండర్జక ద్ళఖల వంటి న్యబ్తదే్ యఖ కలవాడు) అనియును, మేల్మి రంగారు 

ఛయతో, రంగారు మీస్ఖలతో, క్తశఖలతో స్రే్ ాప్ర్హితుడైన నాతని ప్ర్బ్రహ్మ ఖగా బ్ుతి 

వర్ణుితంది.  

 

అదే విధ్ఖగా అంతర్ అక్ష విదే్  స్ంద్ర్భ ఖన “య ఏతసిమ న్ పురుషో యశాే యమ్ ద్క్షణే అక్షన్ 

ఇతి...” అని కుడి న్యబ్తఖ మధే్ లో ఏ పురుష్యడు కనరడుచునిా డో, ఆయన్య ప్ర్బ్రహ్మ ఖ అని 

చెబుతుంది బ్ుతి. 

 

అట్లల ఆ ప్ర్బ్రహ్మ  ఆదితుే ని యందుని ను వానిచే త్తల్యరడడు అని(“ య ఆదితే  తి్ఠన్ న 

ఆదితేా ద్ంతర్థ  యమ్ ఆదితే ః న వ్యద్, యస్ే  ఆదితే ః శర్జర్మ్ య ఆదితే మ్ అంతర్థ 

యమయతి”..) ఆయనకు ఆదితేు డు శర్జర్మనీ, ఆతడే ఆదితేు ని నియమించుచునిా డనీ, ఈ 

విధ్ఖగా స్మస్త చేతనాచేతనఖలకు అంతరే్న మియై వాటిని నియమించు వాడు ప్ర్బ్రహ్మ ఖ 
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అని, అటి ాప్ర్బ్రహ్మ ఖ ఒకా ట్ల ననీ, అది జీవ, బ్ప్కృతి విలక్షణమనీ విశదీకర్ణుతంది బ్ుతి . కనుక 

ఆ అంతర్నదితే  విదే్ , అక్షవిదే్ లలో చెప్ప రడినది జగతాా ర్ణుడైన ప్ర్బ్రహ్మ మే అని  

వి్యఖ ఈ అధికర్ణఖలో విర్నధ ర్ణంచరడినది). 

SLOKAM-62:క్ల భూయిషాఠననత  పుణేో ప్చయరల్ఖద్భర ద్ధ పూరే్థ క త 

భూమాన మ్ 

62. భూయిషాఠననత  పుణేో ప్చయరల్ఖద్భర ద్ధ పూరే్థ క త 

భూమాన మ్ 

శప్రక్త్దినాే యతః సే్య త్ ప్రతిగుణతనుభృత్యమీశే ర్మణమ్ ప్రప్వాహ్ః। 

తనాన కర్థమ తథ దివాే కృతిజనిమహిమా శాసిత్య ్రే్ పుంస్యమ్ 

నితే ప్రీప్రర్ర ధ్న బంబ్ద ప్రుత ఇతి ్ య ఇతేు క త ఏవైష్ ఏకః।। 
 

భూయిషాఠనామ్- అతే ంత అతిశయఖను పందిన 

అనంతానామ్- గణింప్జ్ఞలని 

పుణేా నామ్- ుకృతవిశ్చ్ఖల 

ఉప్చయరలేన- ఆధికే ఖ వలన నుండెడు శక త విశ్చ్ఖ చేత 

స్ఖదుు ద్ధః- ఆవిరూభ తమైన  

పూరే్థ క తభూమి్న మ్- ఆనంద్మయాధికర్ణఖ నంద్ల్ “తస్వే యమ్ ప్ృథివీ స్రే్న వితతస్ే  

పూరి్నసే్య త్” అని మొద్లయి, “స్ ఏకః బ్ప్జ్ఞప్త్వర్ననంద్ః “ అను వర్కు బ్ప్తిాదితమైన  

భూమి్న మ్- ఐశే రే్న తిశయఖ గల 

బ్తిగుణతనుభృతామ్- స్తే , ర్జ,రస్తమో గుణాదులు గల విశి్ ాదేహ్ధ్యరులన 

ఈశే ర్నణామ్- జగతీ ృష్ట ామొద్లన వాటిక కార్ణభూతులన  జీవుల 

బ్ప్వాహ్ః- నిర్ంతర్ఖగా అనువర్ణతంచు ప్ర్ంప్ర్యు 

శబ్కాదినాే యతః- బ్ప్తిమనే ంతర్ఖనందును స్మ్ననఖగా ఐశే రే్ ఖ గల వ్యఱేే ఱు జీవుళ్ళు  

ఇంబ్ద్ప్ద్విని పంద్ధడు నాే యఖననుస్ర్ణంచి 

సే్య త్- సిదిధంచును. అందువలన స్యరే్ కాల్కుడైన ఒకా  ఈశే రుడు అనునది అంగీకార్నర్ఖి కాదు. 

ఇట్లల స్ంశయఖ కల్నా 

న- అది యుక తఖ కాదు 

అకర్థమ తథ దివాే కృతి జనిమహిమ్న- కర్మ కు అధీనఖ కాని అబ్ాకృతమైన త్వజ్యమయమైన మంగళ 

విబ్గహ్ఖ యొకా  ఆవిర్నభ వఖ గల ఐశే రే్ విశ్చ్ఖ కల్నా 

స్ర్ే పుంస్యమ్ శాసితా- స్మస్త చేతనులకు సే్య భ్యవికఖగన్య నియమించునదియును 

నితే ీ భాః- అనిి  కాలఖల లోను అనాయి అయిన మహాలక్ష్మమ స్హితుడును అయిన ప్ర్మ 

పురుష్యడు 

బ్రధి్ బంబ్ద- ఆదితే  మండలఖ నందు 

బ్ుత ఇతి- “య ఏ్ అంతర్నదిత్వే  పురు్ః” అని బ్ుతి యందు చెప్ప రడిన ప్ర్మపురుష్యడు 

ఏక ఏవ- స్రే్ దేశ, స్ర్ే కాల, స్రే్న వస్థల యందును ఒకడే ఈశే రుడై అనగా ప్ర్బ్రహ్మ మై 

యుండును. అందు వలన ఈశే ర్ ప్ర్ంప్ర్ అనుట యుక తఖ కాదు. 

 

అంతర్నదితే విదే్  యందు ఆదితే మండలఖ నందుండు హిర్ణమ య పురుష్యని ధే్య నఖ 

చేయుటకు బ్ుతి నియమిుతంది. ఆదితే మండలఖ నందుండు పురుష్యడు గొప్ప  పుణే ఖను 

పందిన జీవాతమ  అగునా లేదా అతే ంత శక త స్యమర్థే ఖలు గల చేతనుల లోన్య ఒకడైన 

ఈశే ర్ప్ర్ంప్ర్ యగునా అను స్ంశయఖనకు ప్ర్ణహార్ఖను ఈ రశోలకఖన చెబ్పుచునాి రు. 
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అనగా, గొప్ప  ుకృతఖ చేసికొనిన జీవుళ్ళు , వార్ణ వార్ణ ుకృతఖలను రటి ాఇంబ్దాది ప్ద్వులను 

అధిష్టంాచి యుందురు. కాని ఆ యా ప్ద్వులు పూర్ణతగా శాశే తఖలు కావు. బ్ప్తి కలాప ంతఖనను ఆ 

యా ఇంబ్దాది ప్ద్వులలో నుని  జీవుళ్ళు  లయఖ నంది, నవకలాప ర్ంభఖన స్ృష్ట ాజర్ణగినపుడు 

వ్యఱొక జీవ ప్ర్ంప్ర్ ఆ యా ఇంబ్దాది ప్ద్వులను అధిష్టంాచెద్రు. ఇదే విధ్ఖగా ఈ ప్ర్బ్రహ్మ ఖ 

కూడా తన పూరే్ జనమ  ుకృతఖ చేత ప్ర్బ్రహ్మ ప్ద్ఖను పంది, కలాప ంతఖన లయఖ 

చెందు ఒక  జీవుడా, అట్లల కలాప ర్ంభఖన అట్లల వ్యఱొక జీవుడు ఈ ప్ర్బ్రహ్మ  ాబ్తలో బ్ప్వ్యశించునా 

అని ఒక స్ంశయఖ.  

 

దానిక స్మ్నధ్యనఖ, ప్ర్బ్రహ్మ  శర్జర్ఖ కర్నమ ధీనఖ కాక, అబ్ాకృతమై, సే్య భ్యవికమైన త్వజ్యమయ 

దివే మంగళ విబ్గహ్ఖ. ప్ర్మ్నతమ  నితేు డు, స్ంతత మహాలక్ష్మమ స్హితుడు. స్రే్ దేశ, స్ర్ే కాల, 

స్రే్న వస్థల యందును జీవ, బ్ప్కృతులకు విలక్షణమైన ఒక్త ప్ర్బ్రహ్మ ఖండును. ఆ ప్ర్మ్నతమ యే 

“య ఏ్ అంతర్నదిత్వే  పురు్ః” అను బ్ుతి వాకే ఖన ఆదితే మండలాంతరే్ ర్ణ తగా చెప్ప రడినది. 

కనుక ఈ ప్ర్బ్రహ్మ ఖను వ్యఱొక జీవుడని బ్భమించుట యుక తఖ కాదు. 

SLOKAM-63:క్ల్రేే భే ః కలమ ష్టభోే  హుే దిత ఇతివద్తే నతర్మదితే  విదే్య  

63. ్రేే భే ః కలమ ష్టభోే  హుే దిత ఇతివద్తే నతర్మదితే  విద్యే  

తస్యమ చ్ఛఛ షాభే నుజా్ఞనయత “ఇహ్విభౌ పుణే యోగోసిత మైవమ్। 

ఆమాన త్యననే శా్ే ః ్ే వశప్ర్ఫలః స్యధునా నైష్ భూయాన్ 

సే్య త్ పుణేే  లక్షమ యోగాద్పి న సుకృతమితే్య దినా ాప్మ శరదః।। 
అంతర్నదితే విదాే - “అథ య ఏ్ః అంతర్నదిత్వే  హిర్ణమ యః పురు్ః” అని ఆర్ంభమగు 

అంతర్నదితే  పురుష్యని ఉాస్నఖను విధించు బ్ుతియు  

స్రేే భే ః కలమ షేభే ః ఉదితః ఇతి వద్తి హి- స్మస్తా ప్ఖల నుండియూ అతడు రహిరూభ తుడు 

అని మ్నబ్తమే బ్ప్తిాదిుతంది.  

తస్యమ త్- పుణే  ాప్ఖలలో ాప్ఖను మ్నబ్తఖ నిషేధించుట వలన 

శ్చషాభే నుజా్ఞ నయతః- ాప్ఖ కంటె భిని మైన పుణే  వి్యఖన అనుజ ాఈయరడెను అను 

కార్ణఖ చేత 

ఇహ్విభౌ- ఈ ఉాస్న యందు ధే్య నఖ చేయవలసిన పురుష్యని వి్యఖన  

పుణే యోగః అసిత- అనిష్టద్ధమైన పుణే స్ంరంధ్ఖ ఉండుట కానప డును. ఇటి ాస్ంశయఖనకు 

(స్మ్నధ్యనఖగా) 

మ్న ఏవమ్- “అట్లల స్ందేహింప్ర్నదు” అని చెపుప చునిా రు 

ఏ్ః- ఈ జగతాా ర్ణభూతుడైన పురుష్యడు 

అననే  శాస్ే ః- ఇతరుల శాస్నఖనకు లోరడి యుండని వాడు 

స్ే వశప్ర్ఫలః- ఇతరులకు వార్ణ వార్ణ కర్మ కు అనుగుణఖగా ఇషాాని్ఫాలఖలను ఇచేు వాడును 

స్యధునా- ుకృతఖ చేత 

ఏ్ః న భూయాన్- ఇతడు ఉతా ృషా్యడు కాడు అను “అమృతః”, నతస్వే శ్చకశే న”, “చతుర్థితార్ః” స్ 

న స్యధు కర్మ ణా భూయాన్” మొద్లన బ్ుతుల చే బ్ప్తిాదితమైన వాడు 

లక్షమ యోగాత్- అని్ఫాలఖను ఇచేు  కార్ణఖ ాప్రూప్మైన లక్షణఖ పుణే ఖనకూ ఉండుట 

చేత 

న ుకృతమితేా దినా- “న ుకృతమ్ నదు్ా ృతమ్ స్రేే  ా మా నః అతః నివర్తంత్వ-  

ఇతేా దినా- మొద్లన బ్ుతి వాకే ఖల చేత 

ాప్మ  శరదః- బ్ప్కృతబ్ుతి యందు వచుే  ాప్ శరదఖ 

పుణేే త సే్య త్- పుణే వి్యఖనకు కూడ అనే యించును 
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ఆదితే మండలఖ నందుని  పురుష్యడు స్మస్తా ప్దూరుడు అని చెపుప ట యందు ఆతనిక పుణే  

స్ంరంధ్ఖ గలదా, లేదా అను విచ్ఛర్ఖ ఈ రశోలకఖ నందు చేయరడుచుని ది. అనిష్టద్ధమైనది 

(అయిన పుణే  స్ంరంధ్ఖ) యుండవచుే ను(వర్ణతంచవచేు ను) అను స్ంశయఖనకు 

స్మ్నధ్యనఖ ఇచే ట చెపుప చునిా రు.  

 

“నతస్వే శ్చకశే న” మొద్లన బ్ుతుల యందు భగవంతుని కని  మఱియొక గొప్ప  శాస్కుడు లేడు, 

ఎవే రైననూ చేయ స్మస్త కర్మ లకూ ఫలబ్ప్దానఖ చేయునది భగవంతుడు ఒకా డే అని త్తల్యు 

చుని ది. 

 

ఇచే ట ాప్శరదఖ, పుణే  కర్మ కు కూడ అనే యించును. (ాప్ఖ అనగా కర్మ ఫలమని అర్థఖ). 

ఏలననగా అని్మాైన ఫలమైన  “స్యంస్యర్ణక స్ంరంధ్ఖ” పుణే  కర్మ  ఫలఖ కావచుే ను. 

అందువలన ఇచే ట “ాప్” అను శరదఖనకు ాప్, పుణే ఖలు ర్ండూ అనే యించును. (ాప్, 

పుణే ఖలు ర్ండును ఇనుప్, రంగారు స్ంకెలల వలె రంధ్ఖనకు ద్యహ్ద్ఖ చేయునవియే అని 

ప్పద్దలు చెపుప దురు. ప్ర్బ్రహ్మ ఖ రంధ్యరతుడై, కర్మ ఫలర్హితుడైన వాడు). అందువలన 

“స్రేే భే ః ాపేమ భే ః” అను చోట ాప్, పుణే ఖలకు ర్ంటికీ అరతుడు అని అర్థఖ. కనుక ఈ 

విధ్ఖగా ప్ర్మ్నతమ  స్మస్త కర్మ ఫలదూరుడు అను వి్యఖ ఇచే ట స్ప ్మాగుచుని ది. 

SLOKAM-64:క్ల ప్రప్ఖేా తమ్ ుద్ధ్తతే మ్ కిమపి తద్నఘమ్ ప్రద్వే మవే క త 

త్యనే త్ 

64. బ్ప్ఖే్య తమ్ ుద్ధస్తతే మ్ కమత తద్నఘమ్ బ్ద్వే మవే క త తోనే త్ 

తబ్దూప్మ్ రూప్మైశమ్ దివి కనతి తథా శ్చ్ శ్చషాశనాదేః। 

నితే మ్ తత్ సూర్ణస్వవే మ్ ప్ర్తర్మజహ్తీ ే స్ే భ్యవః స్ దేవః 

పుంస్యమ్ స్ంస్యర్తానెథతే  విప్ర్ణణమయతి వే్య హ్పూరైే రే్ణ భ్యగే ః।। 

బ్ప్ఖే్య తమ్- “బ్తిాద్స్ే  అమృతమ్ దివి” అనియూ “తమస్ః ప్ర్మోధ్యతా” అనియూ “స్ే  

స్తాతభ్యస్కమ్ స్తతే మ్” అనియూ ఇతేా ది బ్ుతి, స్మ ృతి బ్ప్కర్ణఖలందు బ్ప్సిద్ధమైన  

ుద్ధస్తతే మ్- ర్జుీ , తముీ ల నుండి విడివడి ుద్ధస్తతే ఖనకు ఆబ్శయమైన 

కమత తద్నఘమ్- స్ంస్యర్ బ్ప్వర్ తనకు ఉప్కర్ణఖ కాక ుద్ధమైన 

అవే క తతో అనే త్- అవే క తమని చెప్ప రడు బ్తిగుణ బ్ద్వే ఖ కంటె వ్యఱైనది 

కమత తత్- బ్ద్వే మ్- అనిరే్ చనీయమైన, రీ భామతాప ంచర్నబ్తఖన బ్ప్సిద్ధమైన, అబ్ాకృతమైన 

బ్ద్వే మే  

తబ్దూప్మ్- అటి ాుద్ధస్తతే  బ్ద్వేా తమ కమే  

ఐశమ్ రూప్మ్- ఈశే ర్ స్ంరంధితమైన శర్జర్ఖ 

దివి- ప్ర్మవే్య మఖ నందు 

కనతి- బ్ప్కాశించును 

తథా- అట్లల  

శ్చ్శ్చషాశనాదేః- ఆదిశ్చ్, వి్ే క్తీ న, గరుడాదుల రూప్ఖ అటిదాే అగును 

స్దేవః- స్ర్ే బ్ప్మ్నణఖల చేతను బ్ప్సిదుదడైన పురుష్యడు 

అజహ్తీ ే స్ే భ్యవః- రజా్ఞన, రల, ఐశే రే్న దులు తనకు అస్యధ్యర్ణమైన స్ే భ్యవఖ  వద్లక 

నితే మ్- నాశర్హితమైనదియూ 

సూర్ణస్వవే మ్- వితే సూర్ణప్ర్ణ్తుత చేత స్వవించరడతగినదియూ 

ప్ర్తర్మ్- వే్య హ్, విభవ, అంతరే్న మి, అరే్న  అను రూప్ఖల కంటె బ్శ్చ్ఠతమమైనదియూ 

తత్- ఖందు చెప్ప రడినట్లల ుద్ధ స్తతే మయమైన దివే మంగళ విబ్గహ్మే అయినది 
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పుంస్యమ్ స్ంస్యర్ శాంతైే - ఈ లోకఖ నందుని  చేతనఖల స్ంస్యర్నివృతితకై  

వే్య  హ్ప్రైే ః- వే్య హ్ఖ మొద్లన 

విభ్యగః- తన రూప్ఖల భేద్ఖల చేత 

విప్ర్ణణమయతి- తన అభిమతానుస్యర్ఖగా వివిధ్ఖలుగా ప్ర్ణణామఖ పందును. అందువలన 

భగవబ్దూప్ఖలు అనిి యూ ుద్ధ స్తతే స్ే రూప్మగుట, అబ్ాకృతమగుట అను అంశఖ 

సిద్ధమగును. అటి ా శర్జర్ఖను ప్ర్ణబ్గహించుటకు ఫలఖ స్ంస్యరులకు మోక్షఖను పందించి 

ఇచేు నట్లల అగును 

 

ప్ర్బ్రహ్మ  వుతవైన ప్ర్మ్నతమ కు దివే మంగళ విబ్గహ్ఖ ఉని ద్ని  వి్యఖ రస్యథ తంచుట 

అయినది. ఆ రూప్ఖ బ్ాకృతమో, అబ్ాకృతమో అది భగవతీ ే రూప్మో లేదా ఇంకనూ 

వ్యఱైనదియో అని స్ంశయించి, భగవంతుడు విబ్గహ్స్ే రూప్ఖ కాదు. ఏలననగా దానిక 

ప్ర్ణణామఖ పందు రసిథతి కలాును. అది తతాత ే ంతర్ఖ కాదు. ఏలననగా బ్ప్కృతి, పురుష్యడు 

ఈశే రుని కంటె వ్యఱు తతతే ఖలు కావు అని పూరే్ ప్క్షఖ ఆక్షేప్ఖ చేయుదురు.  

 

ఈ ఆక్షేప్ఖను ఈ రశోలకఖన నిర్సించుచునాి రు.  

ఆ ప్ర్బ్రహ్మ ఖ అనిరే్ చనీయమైన అచేతనమైన ుద్ధస్తతే బ్ద్వే మయఖ కాదు. నితే , 

ఖకుతలకూ ుద్ధస్తతే మే శర్జర్మగును. కాని ప్ర్మ్నతమ  దివే మంగళ విబ్గహ్ఖ ఆయా 

ఖకుతలచేతనూ, ఖకుతల చేతనూ స్వవించరడ తగినదియూ, నితే మైనదియూ, 

అబ్ాకృతమైనదియూ అయిన దివే  త్వజ్యమయ శర్జర్ఖ. ఆ ప్ర్మ్నతమ  తన వే్య హాది రస్యథ నఖల 

యందునూ ుద్ధ స్తతే మయమైన విబ్గహ్ఖ కలవాడు. ఈ రూప్ఖలను భగవంతుడు తన 

అభిమతానుస్యర్ఖ ధ్ర్ణంచుటకు ఉదేదశే ఖ స్ంస్యరుల జీవుళు ను ఉద్ధర్ణంచుటక్త తప్ప  కర్మ  

వలన పంద్రడినది కాదు. 

SLOKAM-65:క్ల దేహ్తే్య త్ ్ప్తధ్యతు ప్రతిమలమఘభవమ్ 

ద్భఃఖకృనాన శయుక తమ్ 

65. దేహ్తేా త్ స్ప్తధ్యతు బ్తిమలమఘభవమ్ దుః కృనిా శయుక తమ్ 

స్యంశతేా దేశే  హేతోర్ణతియది తద్స్ద్ధర్ణమ  మ్ననోప్ ర్థధ్యత్। 

బ్దధ్ః శాస్త్్థతక వ్యదేే  కే చిద్త న భవ్యద్నే థాఽతిబ్ప్స్ంగాత్ 

యతుత స్వే చా్ఛ వతారే్ే భినయతి తద్ాే ుర్థప్ప్లవార్ థమ్।। 

 

స్ప్తధ్యతు- (భగవంతుని శర్జర్ఖ ) తే క్, చర్మ , మ్నంస్, రుధిర్, మేధ్ుీ , అసిథ, మజ ీఅనెడు ఏడు 

ధ్యతుయుక తఖగను 

బ్తిమలమ్- మలబ్తయఖను పంది 

అఘభవమ్- కర్మ మూలకమైన  

దుః కృత్- దుః ఖనకు కార్ణభూతమైన 

దేహ్తేా త్- దేహ్మగుట చేత అట్లల 

స్యంశతాప దేః హేతోః- అవయవఖలను పందిన కార్ణఖ చేత 

నాశయుక తం చ- నాశమయినద్ని 

ఇతి యది- ప్ర్మ్నతమ  యొకా  శర్జర్ఖ గుర్ణంచి ఆశకంచవలెనని  

తద్స్త్- అది యుక తఖ కాదు. ఏలననగా 

ధ్ర్ణమ మ్నన ఉప్ర్థధ్యత్- భగవంతుని దివే మంగళవిబ్గహ్ఖ యొకా  సే్ రూప్ఖను చెప్పప డు 

బ్ప్మ్నణఖలకు విరుద్ధమై యుండుట చేత 

కే చిద్త- ఎలలపుప డూ, ఎలెలడనూ 
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బ్దధ్ః న భవ్యత్- బ్దధించ రడదు 

అనే థా- శాస్త్స్తఖ చేతన్య త్తల్యరడు అర్థఖల బ్దధ్ను (కుద్ర్కపోవుటను) బ్ప్తే క్షాది 

బ్ప్మ్నణఖల చేత అంగీకర్ణంచవలెననినచో 

అతి బ్ప్స్ంగాత్- అది బ్ప్స్ంగఖను అతిబ్కమించి శాస్త్స్తఖనకు విర్థధ్ఖగా నిశే యించుట 

అగును. అటిచాో “అగీి షాోమీయఖ” మొద్లనవి బ్దధితమగును 

స్వే చా్ఛ వతారేష్య- తన స్ంకలప ఖ చేత ధ్ర్ణంచిన ర్నమ, కృషిాదే్ వతార్ఖల యందు 

యతే భినయతి- ఏ అభినయఖను చేయునో 

తద్త- ఆ దుః నటన కూడా 

అుర్థప్ప్లవార్ థమ్- అుర్ భ్యవఖనందుని  వార్ణ వినాశఖ కొఱక్త అగును. 

 

ఆదితే మండలఖ నందుని  పురుష్యని దివే మంగళ విబ్గహ్ఖ “ఆబ్ప్ణఖ్యత్ స్రే్ ువర్ఃి” అని 

ువర్మియమై యుని ట్లల బ్ుతి చెపుప చుని ది. “భగవంతునిక ఒక శర్జర్ఖ కలదు అని 

అంగీకర్ణంచిన, అది దుః ఖనకు కార్ణమగును. ఏలననగా దేహ్ఖ యొకా  స్ే రూప్మే అట్లల 

కర్మ మూలమై, మలబ్తయఖను కల్గి స్ప్తధ్యతువులను కల్ ా యుండును. అటి ా దేహ్ఖ 

అవయవఖలను కల్ ాయుండిన కార్ణఖగ వినాశఖ చెందును”. ఇట్లల పూరే్ ప్క్షులు నాే య 

విచ్ఛర్ఖ చేసిన అది స్ర్ణ కాదు అని రశోలకఖన చెపుప చునిా రు.  

 

భగవంతుని దేహ్ఖను గుర్ణంచి యుని  బ్ప్మ్నణఖలు దీనిక విరుద్ధఖలనవి. “నభూత 

స్ంఘస్ంస్యథ నః దేహోఽస్ే  ప్ర్మ్నతమ నః” , “న తస్ే  బ్ాకృతామూర్ణతః మ్నంస్ మేధోఽసిథ స్ంభవా” 

మొద్లన బ్ప్మ్నణఖలు భగవంతుని దివే మంగళవిబ్గహ్ఖ బ్ాకృతదేహ్ఖల వలె అసిథ, 

మ్నంస్యదులతో కూడి యుండి నశే మగునది కాద్నీ, ఇతర్ దేహ్ఖల కంటె విలక్షణమనీ 

నిర్నధ ర్ణంచు చుని వి. శాస్త్స్తఖ చేత త్తల్యరడ వలసిన విచ్ఛర్ఖలందు స్యమ్ననే  లోక నాే యఖ 

అనే యించదు. భగవద్వతార్ఖల యందు చేయ రడు దుః  సూచకమైన కారే్ ఖలు కూడ 

అభినయమ్నబ్తఖల, అుర్ వినాశబ్ప్యుక తఖల యుండును. అందుచేత “ప్ర్బ్రహ్మ  

శర్జర్ఖనకు అవయవఖలు ఉండును కనుక అది నాశనఖ చెందును” అని చెపుప ట యుక తఖ 

కాదు. 

 

(ఇంతటితో “అంతర్ధికర్ణమ్” ఖగిసినది). 

 

।।ఆక్త్శాధికర్ణమ్।।1-1-8।। 

 

।।సూ. ఆక్త్శ్తలిృంగాత్।।1-1-23।। 

ఆకాశః- ఛంద్యగేో ప్ని్త్ యందు జగదాధ్యర్ఖగ చెప్ప రడిన ఆకాశఖ ప్ర్బ్రహ్మ మే(ఏలననగా) 

తల్లంగాత్- ప్ర్బ్రహ్మ ఖ యొకా  ధ్ర్మ ఖలు అచట చెప్ప రడుట వలన 

 

(ఇప్ప టిక వర్కూ రీ భాభ్య్ే కారుల చేత స్ంశయనివృతిత చేయడం అవుతోంది. అంట్ల త్తల్సిన దానిపై 

పూర్ణత నమమ కఖ కలుగక లేదా అర్థఖ కాకపోవుట వలన వచేే  శంకానివృతిత అని మ్నట. ఇక 

ఖందు విప్రే్ యనివృతిత కూడా చేస్యతరు. అనగా పూర్ణతగా రజా్ఞనఖ లేక పోవుట వలన వచేే  

ఇరు ందుల ప్ర్ణషాా ర్మని మ్నట. వెనుక అధికర్ణఖలో ప్ర్మ్నతమ  అంతరే్న మితేా నిి  

“అంతర్నదితే విదే్ ”, “అక్షవిదే్ ” లలో నిర్నధ ర్ణంచేరు. ఇక ఖందు వచేే  ఆకాశాధికర్ణాదులలో 

ఆకాశమంట్ల ప్ర్మ్నతమ , బ్ాణమంట్ల ప్ర్మ్నతమ , జే్య తి అంట్ల ప్ర్మ్నతమ  ...ఇట్లల ఆ యా బ్ుతి 
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వాకే ఖలలో ఆకాశాది శరదఖలు తద్ంతరే్న మి యైన ప్ర్మ్నతమ న్య చెబుతాయి అని  వి్యానిి  

నిర్నధ ర్ణస్యతరు. 

 

ఛంద్యగేో ప్ని్త్ లో   “....ఇమ్నని భూతాని ఆకాశాదేవ స్ఖప్దే్ ంత్వ .....ఆకాశః ప్ర్నయణమ్ ఇతి” 

అని ఆకాశఖ నుండియే స్మస్తమూ స్ఖతప ని మవుతుని ద్నీ, అదియే స్ర్నే ధ్యర్మనీ 

చెప్పప డు బ్ుతి వాకే ఖలు ఉనాి యి. ఇచే ట “ఆకాశ” శరదఖ భూతాకాశఖను కాక, 

ప్ర్బ్రహ్మ ఖన్య చెబుతుంది అని  వి్యానిి  ఈ అధికర్ణఖలో వివర్ణుతనిా రు. ఈ బ్ుతి 

వాకే ఖలలో చెప్ప రడిన జగతీ ృషేాా ది కారే్ ఖలు అచేతనమైన భూతాకాశఖనకు వర్ణతంచవు 

కదా. అచే ట చెప్ప రడిన లక్షణఖలనిి యు ప్ర్బ్రహామ నిక్త వర్ణతస్యతయి. “ఆ స్మంతాత్ కాశత్వ” అను 

వుే తప తిత అర్థఖను అనుస్ర్ణంచి ఇచే ట ఆకాశమనగా “అంతటనూ స్ంపూర్ఖిగా బ్ప్కాశించునది, 

స్ంపూర్ఖిగా బ్ప్కాశింప్(జేయునది” అని అర్థఖ. ఉభయ విభూతి నాథుడైన ప్ర్బ్రహ్మ ఖనక్త ఈ 

అర్థఖ స్మబ్గఖగా వర్ణతుతంది. కనుక ఈ బ్ుతి వాకే ఖలో “ఆకాశ” శరదఖ చే చెప్ప రడినది 

ప్ర్బ్రహ్మ మే అని ఈ అధికర్ణ స్యర్నంశఖ. 

SLOKAM-66:క్లఇతథమ్ విదే్య ప్రతయేణ క్సిథర్చర్ చిద్చిదేదహినః ్రే్ హేత్యః 

66. ఇతథమ్ విదాే బ్తయేణ రసిథర్చర్ చిద్చిదేదహినః స్రే్ హేతోః 

అవే కాతజీవీవరా్నద్త స్మధికతయా యదే్ త సే్య త్ తథాత। 

ఉతాథనదాే ర్భేదాత్ బ్కమత ఇహ్ మృదూప్బ్కమ బ్కూర్ నిషాఠన్ 

అధ్యే యేఽసిమ నిి రునధని ధికర్ణగణైస్తదాుణానుద్ృాణాతి।। 

 

ఇతథమ్ విదాే  బ్తయేణ- ఈ విధ్ఖగా స్దిే దే్ , ఆనంద్మయవిదే్ , అంతర్నదితే  విదే్  యను 

మూడు విదే్ లను చెపుప ట చేత 

రసిథర్చర్ చిద్చిదేదహినః- రస్యథ వర్ జంగమ్నతమ కమైనదియూ, నిఖిల చేతనాచేతనఖలను శర్జర్ఖగా 

గల్నాదియూ అయిన  

స్రే్ హేతోః- స్మస్త జగతుతనకూ నిమితత, ఉాదాన కార్ణమైన ప్ర్బ్రహ్మ ఖ 

అవే కాతత్- బ్ప్ధ్యనఖ(బ్ప్కృతి) కంటెను 

జీవవరా్నద్త- స్మస్త చేతనుల కంటెను 

స్మధికతా- విలక్షణుడైన అధికుడును 

యదే్ తసే్య త్- అయిననూ 

తథాత- ప్ర్మ్నతమ  స్రే్న ధికతే ఖ సిద్ధమే అయిననూ,  

ఇహ్- ఈ శార్జర్క శాస్త్స్తఖన  

అసిమ న్ అధ్యే యే- ఈ మొద్టి అధ్యే యమైన “స్మనే యాధ్యే యఖ” నందు 

బ్కమతః- బ్కమఖగా మొద్టి నుండి నాలవా ాద్ఖల బ్కమఖన  

ఉతాథనదాే ర్భేదాత్- అస్ప ్తార్మైనవియూ, అస్ప ్మాైనవియూ, స్ప ్మాైనవియూ, 

స్ప ్తార్మైనవియూ అయి, జీవ, బ్ప్కృతులకు కార్ణఖగా చెప్ప రడు స్ందేహాస్ప ద్ బ్ుతి 

వాకే ఖల గుర్ణంచి  

మృదూప్బ్కమ బ్కూర్నిషాఠన్- బ్ప్థమఖన బ్ప్మ్నణ-బ్ప్మేయఖలను అంగీకర్ణంప్ నార్ంంభించి 

చివర్కు స్ర్ే శూనే వాద్ఖ నందు ప్ర్ణణమించు పూరే్ ప్క్షఖను 

నిరుంధ్న్- నిర్నకర్ణఖ చేయుచూ 

అధికర్ణగణైః- ఈ అధ్యే యఖన వచుే  మిగిల్న అనిి  అధికర్ణఖల చేత 

తదాుణాన్- ఆ యా అధికర్ణఖల యందు నిర్ణద్ ఖాగా త్తల్యరడు భగవదాుణఖలను 

ఉద్ృాణాతి- సూబ్తకారులన భగవదాు ద్ర్నయణులు బ్ప్తిాదించుచునాి రు. 
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ఈక్షతే ధికర్ణఖనందు, భగవంతుడు తన స్ంకలప ఖ చేత జగతీ ృష్టనాి చేయునని  వి్యఖ 

బ్ప్తిాదించి, అచేతనమైన బ్ప్కృతి జగతాా ర్ణఖ కాన్యర్ద్ని రస్యథ తంచేరు. 

ఆనంద్మయాధికర్ణఖన చేతన స్యమ్ననేు డు జగతాా ర్ణఖ కాదు అని నిర్నధ ర్ణంచి, 

అంతర్ధికర్ణఖన జగతాా ర్ణఖ విశ్చ్మైన జీవుని వలన కూడ జరుగదు అని జగతాా ర్ణకర్ త 

తదిభ ని మనీ రస్యథ తంచేరు. ఇంతటి వర్కూ చెతప న వి్యఖతో బ్ాథమిక శాస్త్స్త కృతే ఖ పూర్ణత 

అయినది.  

 

కాని, ఈ నిశే యఖను రసిథర్జకర్ణ చేయుటకు ఇక ఖందు వచేె డు ఒకాొ కా  అధికర్ణఖన 

బ్ప్కృతినీ, జీవునీ జగతాా ర్ణమని చెపుప నట్లలండు బ్ుతి వాకే ఖలను ప్ర్ణీల్ంచి బ్ప్తి 

అధికర్ణఖనందునూ, నిర్ణద్ మాైన భగవదాుణఖలను భగవద్భ క త వర్ధనఖనకై బ్ప్తిాదించి, 

తదాే ర్న స్ర్ే శూనే వాద్ఖగా ప్ర్ణణమించు పూరే్ ప్క్షఖలను నిర్సించి, ప్ర్మ్నతమ  యొకా  

స్ర్ే కార్ణతే ఖను స్మనే యాధ్యే యఖన సూబ్తకారులు రస్యథ తంచుచునిా రు. ఇట్లల, 

అస్ప ్తార్, అస్ప ్,ా స్ప ్,ా స్ప ్తార్ మైన బ్ుతి వాకే ఖల గుర్ణంచి బ్కమఖగా ఈ అధ్యే యఖలో 

వివర్ణుతనిా రు. 

SLOKAM-67:క్లశబ్్దదః ్ప్రద్ర హ్మ  ఖఖ్ే ః ప్రుతిిర్సి మితమ్ క్త్ర్ణమ్ కించిదేకమ్ 

67. శబ్్దదః ్ప్రద్ర హ్మ  ఖఖ్ే ః ప్రుతిిర్సి మితమ్ క్త్ర్ణమ్ 

కించిదేకమ్ 

్ంకలాప భేా ్ రూపైర్తద్ననుగుణై చి ంతిత్తదిే శేష్ః। 

భూత్యక్త్శాది శంక్త్ జనన ్ఖచితైర్మన మభిః క్త్ర్ణ్్థః 

క్షి తా ే  తత్యప ద్ శేష్ట ప్రుతి ్ఖద్యనా్ంభవోక్త్త ే భునకి త।। 
 

బ్ుతిశిర్సి- “స్దేవ సౌమే  ఇద్మబ్గ ఆస్సత్”, “ఆతామ వా ఇద్మ్”, “బ్రహ్మ  వా ఇద్మ్”, “యతోవా 

ఇమ్నని భూతాని” మొద్లన ఉప్ని్దాే కే ఖల యందు 

స్బ్ద్ు హ్మ ఖఖ్ే ః శబ్దథదః- “స్త్”, “బ్రహ్మ ” మొద్లన స్యమ్ననే  శరదఖలచేత  

కంచిత్- విశ్చ్రూప్ఖ చేత నిశే యించరడు 

ఏకమ్ కార్ణమ్- ఒక్త కార్ణవుతవు స్మస్త జగతుతనకూ నిమితత, ఉాదాన కార్ణమను వి్యఖ 

మితమ్- జిజా్ఞసే్ మని చెప్ప రడినది. అందువలన  

అతద్ననుగుణైః- ప్ర్మ్నతమ  కంటె వ్యఱైన బ్ప్కృతి అయినను, చేతనఖలనను వాటిక అనుగుణఖ 

కాక 

స్ంకలప  అభే్య స్ రూపైః- “రహుసే్య మ్” మొద్లన బ్ుతి వాకే ఖల వలన జగతీ ృష్ట ా చేయు 

స్ంకలప మైనను, నిర్తిశయమైన ఆనంద్ఖను “త్వ యే శతమ్” అని పైపైన చెపుప ట అయినను 

మఱియు అబ్ాకృతమైన దివే మంగళ విబ్గహ్విశ్చ్మైనను వీటి చేత 

తదేి శ్చ్ః- బ్ప్ధ్యనమన న్యమి, జీవ స్యమ్ననే మన న్యమి, విశి్పాుణే ఖను పందిన జీవుడు అనన్యమి,  

వీర్ణ కంటె విలక్షణమైన ప్ర్బ్రహ్మ ఖ అనరడు ప్ర్మచేతనుడు  

చింతితః- వెనుక చెప్ప రడిన మూడు అధికర్ణఖలలో విచ్ఛర్ఖ చేసి నిర్యిించరడినది.  

ాద్శ్చషే- ఈ మొద్టి ాద్ఖ నంద్ల్ వచుే  ఇతర్ అధికర్ణఖ ల యందు 

భూతాకాశాది శంకాజనన స్ఖచితైః- భౌతికమైన ఆకాశఖ అనన్యమి, భౌతికమైన బ్ాణఖ 

అనన్యమి, 

ఆదితేు డు, జే్య తి అనగా ఏమి, బ్తిలోకాధిప్తి అయిన ఇంబ్దుడు ఎవరు—మొద్లన 

స్ంశయఖలను పందుటకు అర్మిైన 

కార్ణ్థథః- జగతాా ర్ణఖను బ్ప్తిాదించు వాకే ఖల యందు కానప డు 
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నామభిః- ఆకాశ, బ్ాణ, జే్య తి, ఇంబ్ద్ —మొద్లన రూఢఖలన నామధేయఖల వలన 

తత్- ఖందు చెప్ప రడిన ప్ర్మ్నతమ  యొకా  అస్యధ్యర్ణమైన లక్షణఖను  

క్ష తా ే - ఆక్షేతంచి, పూరే్ ప్క్షఖను నిర్సించి 

తత్- ప్ర్మ్నతమ కు అస్యధ్యర్నణమైన లక్షణఖన్య 

బ్ుతి స్ఖద్యన అస్ంభవ్యకాత- బ్ప్మ్నణఖల చేత,  కల్ప తమైన యోగరలఖ చేత 

బ్దధితమగుట చేత క్తవల రూఢియుక తమైన బ్ుతివాకే ఖల స్ఖతాథనఖ స్ంభవించదు అని 

భునక త- ప్ర్మ్నతమ  లక్షణఖన్య వాటిక అనే యించి, స్ంర్క్షుతనిా రు.(ని్ా ర్ణ షుతనిా రు) 

 

(స్ంసా్ ృతాది భ్య్ల యందు రూఢి శరదఖలని, యౌగిక శరదఖలని శరదఖలు ర్ండు విధ్ఖలుగా 

ఉంటాయి. కొనిి  శరదఖలు ప్ర్ంప్ర్ననుగతఖగా బ్ప్యోగించరడుతూ, బ్ాచురే్ భ్యవఖతో 

ుఫ ర్ణంచి, ఒక వుతవును నిశేి తరూప్ఖన త్తలుపుతాయో వాటిని రూఢి శరదఖలని అంటారు. 

ఉదా. కమలఖ, జలఖ 

 

అట్లల కాక, కొనిి  శరదఖల కలయిక వలన ఏర్ప డి, ఆ యా శరదఖల అర్థఖలను అనుస్ర్ణంచి 

వుే తప ని మగు అర్థఖచే వుతవు సూచింప్రడిన అటి ాశరదఖలను యౌగిక శరదఖలని అంటారు. 

ఉదా. దేవాలయఖ(దేవుని యొకా  ఆలయఖ) 

 

కొనిి  శరదఖలు యోగారూఢఖలు కూడ కావచేు ను.  

ఉదా. ప్ంకజఖ(ప్ంకఖ నుండి జనించినది. అనగా కమలఖ) 

“రూఢిః యోగాద్ు లీయస్స” అని ఒక స్యమ్ననే ఖగా అంటారు. అనగా స్యమ్ననే  స్ంద్ర్భ ఖలలో 

రూఢి అర్థఖ యౌగిక అర్థఖ కంట్ల రలమైనది అని అర్థఖ. ప్ంకజఖ అను ప్ద్ఖనకు 

కమలఖ అని చెప్ప క ప్ంకఖ నుండి జనించినది కనుక నాచు అని అర్థఖ చెప్ప ఖ కదా. కాని, 

ఒక బ్ప్తే్వ క కార్ణఖ తో చెప్ప రడినపుప డు “రూఢేా త్ యోగః రలీయసి” అని నియమఖ. 

అట్లవంటి స్ంద్ర్భ ఖలయందు ఆ ప్ద్ఖ యొకా  వుే తప తితని అనుస్ర్ణంచి అర్థఖ చేసికొన 

వలసి వుతంది.  

 

స్యమ్ననే ఖగా “ఆకాశ” శరదఖనకు మనకు కానప డు భూతాకాశఖ అననుది రూఢి అర్థఖ. కాని “ఆ 

స్మంతాత్ కాశత్వ “ అను వుే తప తిత వలన స్ంపూర్ఖిగా అంతటా బ్ప్కాశించునది, 

బ్ప్కాశింప్(జేయునది” అను అర్థఖన ప్ర్మ్నతమ  యే “ఆకాశ” శరదఖ చేత చెప్ప రడు చునిా డు 

అని “ఇమ్నని భూతాని ఆకాశాదేవ స్ఖప్దే్ ంత్వ..” అనెడు బ్ుతి వాకే ఖలో త్తల్సి కొనవలసి 

యుంట్లంది. ) 

 

“స్దేవ సోమే  ఇద్మబ్గ ఆస్సత్”, “ఆతామ వా ఇద్మ్”, “బ్రహ్మ  వా ఇద్మ్”, “యతోవా ఇమ్నని..”, 

మొద్లన ఉప్ని్దాే కే ఖల యందు స్త్, బ్రహ్మ , ఆతామ  మొద్లన స్యమ్ననే  శరదఖల చేత 

స్మస్త జగతాా ర్ణఖను, అదేి రయఖను అయిన  ప్ర్బ్రహ్మ ఖ చెప్ప రడు చుని ది. 

అందువలన, ప్ర్బ్రహ్మ ఖ కంటె వ్యఱయిన బ్ప్కృతి, జీవాదులు ఇచట ఆ యా శరదఖల చేత 

చెప్ప రడుట లేదు. “తన స్ంకలప మ్నబ్తఖ చేత జగతీ ృషేాా దులు నిరే్ హించునటియాూ, 

అనవధికాతిశయ ఆనంద్స్ే రూపుడును, అబ్ాకృతమైన దివే మంగళ విబ్గహుడును అయిన 

ప్ర్బ్రహ్మ మే జగతాా ర్ణఖ కనుక, ఖందు వచుే  అధికర్ణఖల యందు ఆకాశఖ, బ్ాణఖ, 

జే్య తి, ఇంబ్దుడు మొద్లన ప్ద్ఖలచే చెప్ప రడునది స్యమ్ననే ఖగా ఆ ప్ద్ఖలచే చెప్ప రడు 

రూఢి అర్థఖలతో కాక ఆ యా ప్ద్ఖలను యౌగిక ర్జతిలో అర్థఖ చేసికొనవలెను. అట్లల కాక ఆ 

ప్ద్ఖలకు రూఢే ర్థఖలను గకొనవలెనని పూరే్  ప్క్షులు చెబుతారు. కాని ఆ యా బ్ుతి 

వాకే ఖలలో చెప్ప రడిన జగతాా ర్ణాది అస్యధ్యర్ణ లక్షణఖల చేత ఈ విధ్ఖగా చెపుప ట 

కుద్ర్దు. అందువలన ఆ యా బ్ుతి వాకే ఖలలో చెప్ప రడిన ఆకాశాది శరదఖలు యౌగికార్థఖను 
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రటి ా ప్ర్బ్రహ్మ ఖన్య బ్ప్తిాదిస్యతయి అను వి్యానిి  ఈ అధికర్ణఖలలో రీ భాభ్య్ే కారులు 

నిరే దశించుచునిా రు. 

SLOKAM-68:క్లఆక్త్శప్రాణశబాద  వనితర్గ్తిక్త రూఢి భంగేన నేయౌ 

68. ఆక్త్శప్రాణశబాద  వనితర్గ్తిక్త రూఢి భంగేన నేయౌ 

జే్య తిశశ రదసుత రూఢాే  ప్రప్థయతి పురుష్మ్ దివే త్వజ్యవిిష్టమ్। 

ప్రప్ఖేా త్వంప్రద్యది శరద్ తద్ను నియమిత క్ తదిే ిష్టప్రప్వృత్వే  

త్వే వమ్ సే్య త్ పేటికైషా దిే కయుగ్లవర శరద-వృతితప్రకమేణ।। 
 

అనితర్గతికౌ- బ్ప్సిద్ధమైన ఆకాశ, బ్ాణ శరదఖలను బ్ప్తిాదించుటకు అనర్మిైన 

ఆకాశ బ్ాణ శబౌద - “ఆకాశాదేవ స్ఖతప దే్ ంత్వ”, “బ్ాణమేవ అభిస్ంవిశంతి” మొద్లన బ్ుతి 

వాకే ఖల యందు చెప్ప రడిన ఆకాశఖ, బ్ాణఖ అను శరదఖలు 

రూఢిభంగేన న్యయౌ- లోకసిద్ధమై బ్ప్సిద్ధమైన ఆకాశ, బ్ాణ మొద్లన అర్థఖలను విడచి ప్ర్మ్నతమ  

వాచకఖగా అర్థఖ చేసికొనవలయును 

జే్య తిశశ రదుత- “అథయద్తః ప్ర్ః దివ్య జే్య తిః”- అను బ్ుతి వాకే ఖ నందుని  “జే్య తి” అను 

శరదఖ 

దివే త్వజ్యవిశి్మా్- అబ్ాకృతమైన త్వజ్యమయమైన దివే మంగళవిబ్గహ్ విశి్మాైన 

పురు్మ్- ప్ర్మ్నతమ ను 

రూఢాే - రూఢి శక త చేత 

బ్ప్థయతి- స్ప ్ఖాగా బ్ప్తిాద్నఖ చేయును 

తద్ను- ఖందు అధికర్ణఖనందు వచేె డు 

బ్ప్ఖే్య త్వంబ్దాది శరదః- బ్ప్సిద్ధమైన ఇంబ్దుడు మొద్లన వార్ణని బోధించు శరదఖ 

తదేి శి్బా్ప్వృతేా - ఇంబ్ద్, బ్ాణఖలకు రూఢిచే తోచెడు ఇంబ్ద్, బ్ాణఖలకు విశి్మాైన 

ప్ర్మ్నతమ ను బోధించును అని 

నియమితః- నిశే యమైనది 

ఇతి- ఇచే ట ఉప్ాద్నఖ చేయరడిన విధ్ఖగ ఇట్లల 

శరదవృతితబ్కమేణ- మొద్టి ర్ండు అధికర్ణఖల యందు యోగశక తయూ, మూడవ 

అధికర్ణఖనందు విశ్చ్ణమ్నబ్తఖన ప్రే్ వసించెడు రూఢి శక త అను శరదబ్ప్వృతిత యొకా  

అర్థబోధ్నఖను కూడా అనుస్ర్ణంచి(అనగా ఆ ఇంబ్ద్, బ్ాణవిశిషా్యడైన ప్ర్మ్నతమ  అని చెపుప టను 

అనుస్ర్ణంచి) 

ఏషా పేటికా- ఈ నాలాు అధికర్ణఖలు గల పేటికయును 

దేి కయుగలవర- ర్ండు, ర్ండు అధికర్ణఖలు కల ర్ండు పేటికలుగా  

సే్య త్- అగును 

 

ఈ రశోలకఖనందు మొద్టి అధ్యే యఖ మొద్టి ాద్ఖ నందు వచుే  చివర్ణ నాలాు 

అధికర్ణఖలు ర్ండు, ర్ండు అధికర్ణఖలను ర్ండు పేటికలుగా విభజించి చెపుప చునిా రు.  

 

ఆకాశాధికర్ణఖ నందునూ బ్ాణాధికర్ణఖ నందునూ ఆకాశ, బ్ాణ అను శరదఖలకు రూఢి  

అర్థఖలు బ్ప్రలఖలను పూరే్ ప్క్ష వాద్ఖ తిర్సా్ ర్ణంచి వాటి యౌగిక అర్థఖ స్సే కర్ణంచుట 

జర్ణగింది. జే్య తి అధికర్ణఖన రూఢిక భంగఖ లేక జే్య తిశశ రదఖ నిర్తిశయ త్వజుీ  గల  

ప్ర్మ్నతమ ను బోధించును.  
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తరువాత పేటికగా(పేటిక అనగా చిని  group  అను అనుకొనవచుే ను) 

ఇంబ్ద్బ్ాణాధికర్ణఖనందు ఇంబ్ద్, బ్ాణఖలను వాటి రూఢే ర్థఖ కాక తదేి శి్మాైన 

ప్ర్మ్నతమ ను బోధించును అని  వివర్ణుతనిా రు. ఇట్లల అర్థబోధ్నానుస్యర్ఖగా నాలాు 

అధికర్ణఖలును ర్ండు పేటికలుగా కల్ప ంప్రడినవి. 

 

SLOKAM-69:క్లఅప్రత్యక్త్శ్తే శేష్ ప్రప్్వ విలయభూః స్యమిన  ద్ృష్టః ్ే నామాన  

69. అప్రత్యక్త్శ్తే శేష్ ప్రప్్వ విలయభూః స్యమిన  ద్ృష్టః ్ే నామాన  

నిర్వదష్ట్ ్ తతితరీయే ఽప్ే నితర్ జనితః సే్య తమ నః ్ంభవోక్త్త ే । 

మైవమ్, సిద్యధ నువాద్ధహే్ యమథ చ ప్ర్ప్రాప్ే త్యదిర్న  తసిమ న్ 

తతా ర్మతత్యమ  విప్ చి త్ ప్రుత ఇతి విహ్త్య సే్య తమ నః తప్రతప సూతిః।। 
 

అబ్త- ఛంద్యగే  మొద్లన బ్ప్ాఠకఖలందు 

స్యమిి - స్యమ వి్యఖ విచ్ఛర్ఖ చేయునపుడు 

ఆకాశుత- ఆకాశఖను 

స్ే నామి్న - రూఢి అర్థఖను రటి ాభూతాకాశఖను బోధించు “ఆకాశ” అను శరదఖచేత 

నిర్ణద్ ఃా- బ్ుతి యందు ప్ర్ప్ఠితమై 

అశ్చ్ బ్ప్స్వ విలయభూః- స్మస్తజగతుత యొకా  స్ృష్ట,ా లయఖలకు ఆధ్యర్స్యథ నమై  

ద్ృ్ఃా- “స్ర్నే ణి  హ్ వా ఇమ్నని ...స్ఖప్ద్ే ంత్వ”, “ఆకాశమ్ బ్ప్తే స్తంయంతి” అను ఆనుపూరే్ణ తో 

త్తల్యరడినది 

తైతితర్జయేఽత- యజ్ఞరేే ద్ఖనకు స్ంరంధించిన తైతితర్జయ ఉప్ని్దాే కే ఖననూ  

ఉక తః- చెప్ప రడిన 

ఆకాశః- ఆకాశరూప్మైన అర్థఖ 

సే్య తమ నసీ్ ంభవ్యకాతే - “ఆతమ నః ఆకాశస్ీ ంభూతః” అను ఆకాశఖ తన నుండియే తాను 

ఉతప ని మైనది అను వాకే ఖ వలన  

అనితర్జనితః- వ్యఱొకర్ణ వలన అది జనిమ ంచలేదు అని 

నిర్ణద్ ఃా- బ్ప్తిాదితమైనది. ఇట్లల ఆక్షేప్ఖ చేసినచో (ఇంతవర్కు పూరే్ ప్క్షఖ) 

మైవమ్- ఇట్లల ఆశంక చేయుట యుక తఖ కాదు 

అయమ్- “స్ర్నే ణి హ్ వా ఇమ్నని భూతాని” అను బ్ుతి ాఠఖ  

సిదాధనువాద్యహి- బ్ప్సిద్ధమని సూచింప్రడుట చేత అనే బ్త సిద్ధమైనచో అర్నథనువాద్ రూప్మైనది. 

“స్దేవ సోమే  ఇద్మబ్గ ఆస్సత్” అను వాకే ఖ చేత సిద్ధమగు “స్త్” శరదఖ యొకా  అర్థఖ దానిక 

వర్ణతంచును 

అథ చ- అనంతర్ఖ చెప్ప రడిన 

ప్ర్బ్ాప్ే తాదిః- “ఆకాశోజ్ఞే యాన్”, “ఆకాశః ప్ర్నయణమ్”, మొద్లన వాకే ఖల చేత సిద్ధమైన 

ప్ర్మబ్ాప్ే తే రూప్మైన ప్ర్నయణతే ఖ 

తసిమ న్ న- భూతాకాశఖనందు స్ంభవించదు.  

తతా ర్నత  ఆతామ - ఆకాశఖను ఉతప తిత చేసిన ఆ కర్ తయూ (ఆతామ )- ప్ర్మ్నతమ  యై 

విప్శేి త్ బ్ుతః- “సోుి త్వ స్రే్న న్ కామ్నన్ స్హ్బ్రహ్మ ణా విప్శేి తా” అను పూరే్ వాకే ఖ నందు 

చెప్ప రడిన స్రే్ జతాే రూప్మైన విప్శేి తతే ఖనకు ఆబ్శయమైన ప్ర్మ్నతమ  

ఇతి- ఆ కార్ణఖ చేత  

సే్య తమ నస్తబ్తప సూతిః- ఆకాశఖ తననుండే ఉతప తిత అయినది అనుట 

విహ్తా- అస్ంభవమై బ్దధించరడును. 
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ఈ రశోలకఖన ఆకాశశరదఖ స్రే్ జ్ఞడాైన ప్ర్మ్నతమ న్య బోధించును అని స్మర్ణథంచరడినది.  

 

ఆకాశఖ తన నుండియే ఉతప ని మగును, అది వ్యఱొకర్ణ వలన జనిమ ంచలేదు అను అర్థఖను 

చెపుప  ఉప్ని్దాే కే ఖ భూతాకాశఖనకు వర్ణతంచదు. ఇచే ట ఆకాశ శరదఖనకు “స్దేవ సోమే  

ఇద్మబ్గ ఆస్సత్” అను వాకే ఖలో “స్త్” అని చెప్ప రడిన ప్ర్బ్రహ్మ ఖన్య  బోధించును. అదే 

విధ్ఖగా “ఆకాశః ప్ర్నయణమ్” మొద్లుకొని చెప్ప రడు వివిధ్ వాకే ఖలు “సోుి త్వ స్రే్న న్ 

కామ్నన్ స్హ్ బ్రహ్మ ణా విప్శేి తా” అను వాకే ఖలో  “విప్శేి త్” అను శరదఖ చేత చెప్ప రడిన 

ప్ర్మ్నతమ న్య బోధించును. అటి“ావిప్శేి త్” అయిన ప్ర్మ్నతమ యే స్మస్తఖనకూ కార్ణఖ. 

“స్ర్నే ణి హ్ వా ఇమ్నని భూతాని” అని చెప్ప రడిన స్ర్ే  శరదఖన భూతాకాశఖ కూడ అంతర్తాఖ. 

అనగా భూతాకాశఖనకు కూడా మూలకార్ణఖ ప్ర్మ్నతమ యే. “ఆతమ నః” అను శరదఖనకు 

“విప్శేి త్” అయిన “ప్ర్మ్నతమ  వలన” అను అర్థఖ బ్ప్సిద్ధమగుట చేత “భూతాకాశఖ 

జగతాా ర్ణఖ కాదు” అని ఇచే ట ని్ా ర్ణ షంచడమైనది. 

 

(ఇంతటితో ఆకాశాధికర్ణఖ ఖగిసినది) 

 

।।ప్రాణధికర్ణమ్।।1-1-9।। 

 

।।సూ.।।అత ఏవ ప్రాణః।।1-1-24।। 

అత ఏవ- (ప్ర్బ్రహ్మ ఖనక్త తగిన లక్షణఖలు కనరడుట అను) ఈ కార్ణఖ చేతన్య 

బ్ాణః- బ్ాణశరదవాచేు డు ప్ర్బ్రహ్మ మే. 

 

(ఛంద్యగేో ప్ని్త్ లో “బ్ాణవిదే్ ” అని ఒక బ్రహ్మ విదే్  చెప్ప రడినది. (బ్రహ్మ విదే్  అనగా 

బ్రహోమ ాస్నా విధ్యనఖ అని అనుకొనవచేు ను). ఆ స్ంద్ర్భ ఖలో “స్ర్నే ణి హ్ వా ఇమ్నని 

భూతాని బ్ాణమేవ అభిస్ంవిశంతి బ్ాణమ్ అభుే జిహీ్త్వ...” మొద్లన వాకే ఖలు కలవు. అనగా 

“బ్ప్సిద్ధఖలన స్ర్ే  భూతఖలును బ్ప్ళయఖన బ్ాణఖలో బ్ప్వ్యశించును, స్ృష్ట ాస్మయఖలో 

బ్ాణఖ నుండి రయలేె డలును..” అని అర్థఖ. ఇచే ట బ్ాణఖ అనగా బ్ాచురే్  భ్యవఖతో 

రూఢే ర్థఖతో ుఫ ర్ణంచే “బ్ాణవాయువు” అనునది పూరే్ ప్క్షవాద్న. కాని అచే ట చెప్ప రడిన 

జగతాా ర్ణతే ఖ, స్తే స్ంకలప తే ఖ, స్రే్ జతాే ఖ మొద్లన లక్షణఖలు అచేతనమైన 

బ్ాణవాయువునకు కాక ప్ర్బ్రహ్మ ఖనక్త వర్ణతస్యతయి. కనుక ఇచే ట చెప్ప రడుచుని  

“బ్ాణశరదవాచేు డు” ప్ర్బ్రహ్మ మే అని సిదాధ ంతఖ. ) 

SLOKAM-70:క్లప్రాణయుక తమ్ హి దేహాదికమిహ్ విదితమ్ త్వన తత్యా ర్ణతే మ్ 

70. ప్రాణయుకతమ్ హి దేహాదికమిహ్ విదితమ్ త్వన తత్యా ర్ణతే మ్ 

ప్రుతేు క తమ్ రూఢిశక్త్త ే  సుద్ృఢమితి న తదే్ధ ే మవద్యర ధ్నీయమ్। 

తనన  ప్రాణ్ే  క్త్షాఠ దిషు మహిమహ్త్వః పూరే్ వచ్ఛచ నువాద్యత్ 

ఆశాశోక్త తర్వవోక్త తర్భ గ్వతి నిఖిల ప్రాణనసే్య పి ద్ృష్టటః।। 
 

ఇహ్- ఈ లోకఖన 
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దేహాదికమ్- మన శర్జర్ఖలు, ఇంబ్దియఖలు మొద్లనవి 

బ్ాణాయతతమ్- బ్ాణఖనకు అధీనఖలు అని 

విదితమ్ హి- త్తల్సిన వి్యఖ కదా! 

త్వన- ఇట్లల స్మస్తమూ బ్ాణఖనకు అధీనమై కారే్ ఖలు నిరే్ హించుట వలన  

బ్ుతేు క తమ్- ఛంద్యగే బ్ుతి యందు “ఉ్స్త చ్ఛబ్కాయణ బ్ప్కర్ణఖ” న “స్ర్నే ణి హ్ వా ఇమ్నని 

భూతాని బ్ాణమేవ అభిస్ంవిశంతి”, “బ్ాణమభుే జీహీ్త్వ” అని బ్ుతి చెప్పప డు 

తతాా ర్ణతే మ్- బ్ాణఖ యొకా  స్ర్ే జగతాా ర్ణతే ఖ 

రూఢిశకాత ే - ఖ ే బ్ాణఖనందు “బ్ాణ” అను శరదఖ యొకా  అర్థఖ రూఢి శక త చేత 

ుద్ృఢమితి- బ్దగుగా ద్ృఢమైన కార్ణఖన  

తత్- ఆ బ్ాణఖ యొకా  జగతాా ర్ణతే  లక్షణఖ 

వే్య మవత్- వెనుక చెప్ప రడిన “ఆకాశాధికర్ణఖ” నందు “ఆకాశఖ” యొకా  జగతాా ర్ణతే ఖను 

బ్తోసిపుచిే నట్లల  

న బ్దధ్నీయమ్- ఆక్షేతంచుటకు కుద్ర్దు అని శంకంచిన 

తని - ఆ ఆశంకయు అయుక తఖ 

బ్ాణస్ే - ఖ ే బ్ాణఖ 

కాషాఠదిష్య- కా్ఠఖ, శిల మొద్లన అచేతనఖల యందు 

మహిమహ్త్వః- తనకు అధీనమైన వేా ార్ఖలను చేయగల స్యమర్థే ఖ  పందియుండని 

కార్ణఖ చేత 

 

పూరే్ వత్ అనువాదాచే - ఆకాశ వాకే ఖనందు ఎట్లల , అట్లల ఇచే ట కూడా “హ్”, “వై” అను 

ప్ద్ఖల ఉప్యోగఖతో ఇతఃపూరే్ ఖ త్తల్యరడిన వి్యఖ అని సూచించుట చేత  

ఆకాశోక్త తర్ణవ భగవతేు క్త తః- “యదే్ ఆకాశః ఆనంద్య న సే్య త్”, “ద్హ్ర్థఽసిమ న్ అంతర్ ఆకాశః” 

మొద్లన బ్ుతి వాకే ఖల యందు “ఆకాశ” శరదఖ భగవంతునిక్త అనే యించరడినట్లల “న 

బ్ాణస్ే  బ్ాణః”, బ్ాణస్ే బ్ాణమ్” మొద్లన బ్ుతి వాకే ఖల యందు బ్ాణశరదఖను 

భగవంతుడు అను అర్థఖన బ్ప్యోగించుట చేత 

నిఖిల బ్ాణనస్ే  ద్ృషేరా్త- స్మస్తమైన బ్ాణుల యొకా  బ్ాణఖనకు కార్ణమైనది యని 

“క్యహేే వానేా త్ కః బ్ాణేా త్” మొద్లన వాకే ఖల యందు బ్ప్తిాద్న చేయరడి యుండుట చేత 

ఇచే ట “బ్ాణ” శరదఖనకు “ఖ ే బ్ాణఖ” అను అర్థఖ స్ంభవించదు. 

 

బ్ప్సిద్ధమైన ఆకాశఖ జగదుతప తితక కార్ణమగుట బ్ప్తే క్షఖనకు గోచర్ఖ కాదు.కాని బ్ాణఖ 

స్మస్త జీవుల వేా ార్నదులకు కార్ణమగుట మనఖ వాస్తవఖగ చూచెద్ఖ. కనుక ఇచే ట 

చెప్ప రడిన జగతాా ర్ణతే ఖ ఖ ే బ్ాణఖనకు అనే యించుట ద్య్ఖ కాదు. అందువలన ఈ 

వాకే ఖలో చెప్ప రడిన బ్ాణశరదఖ బ్ప్సిద్ధమైన ఖ ే బ్ాణఖన్య బోధించును అని 

పూరే్ ప్క్షఖన వాదించరడును. 

 

ఈ వాద్ఖను నిర్నకర్ణంచుటకు కొనిి  కార్ణఖలను ఈ రశోలకఖన చెపుప చునాి రు.  

 

1. కా్ఠ(కటె)ా, శిల మొద్లన వుతజ్ఞతఖల వేా ార్ఖలు బ్ాణఖనకు అధీనఖ కాదు.  

 

ఆకాశశరదఖ ప్ర్బ్రహ్మ ఖను బోధించుటకు బ్ప్యోగించినట్లల, బ్ాణశరదఖను కూడా 

ప్ర్బ్రహ్మ ఖనకు అనే యించి చెపుప  బ్ుతి వాకే ఖలు ప్పకుా  కలవు.  

 

3. బ్ాణశరదఖనకు నిజమైన అర్థఖ స్మస్తబ్ాణుల బ్ాణ, వేా ార్నియమనఖ చేయుటకు 

కార్ణమైన ప్ర్బ్రహ్మ  శక త యే అని చెప్ప రడినది. 
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కనుక, ఇచే ట బ్ాణశరదఖ ప్ర్బ్రహ్మ వాచకఖ అనునది నిశే యమైనది. 

 

(ఇంతటితో బ్ాణాధికర్ణఖ ఖగిసినది) 

 

ఆకాశాధికర్ణఖలో పేటికాస్ంగతి కటాక్షంచినపుడు, దేశికులు జే్య తిర్ధికర్ణఖ కూడా 

బ్ప్స్యతవించేరు. అనగా, ఆకాశ, బ్ాణ అధికర్ణఖలలో, ఆకాశ, బ్ాణ శరదఖలకు రూఢి భంగఖను 

చేసి ప్ర్బ్రహ్మ  ప్ర్తే ఖ రస్యథ తంచరడునని వివర్ణంచి, జే్య తిర్ణంబ్ద్శరదఖల వి్యఖలో  

“విశి్వా్యషేణ” అని అనుబ్గహించేరు. తతాా ర్ణఖగా, జే్య తిర్ధితర్ణఖను, 

ఇంబ్ద్బ్ాొ ణాధికర్ణఖను ఒక స్మూహ్ఖగా ప్ర్ణగణించి ఆ అధికర్ణఖల స్యర్స్ంబ్గహ్ఖన 

తమ బ్గంథఖలో అనుబ్గహిుతనిా రు. అందువలన, మనఖ ఈ ర్ండు అధికర్ణఖల యంద్ల్ 

సూబ్తఖలను, సూబ్తార్థఖలను ఖందు త్తలుుకొని, తద్నంతర్ఖ తతీ ంరంధ్మైన 

రశోలకఖల ప్ర్ణచయఖ చేసికొంద్ఖ. 

 

।।జే్య తిర్ధికర్ణమ్।।1-1-10।। 

 

।।సూ.।।జే్య తిశచ ర్ణభిధ్యనాత్।।1-1-25।। 

జే్య తిః- జే్య తిశశ రదవాచేు డు ప్ర్బ్రహ్మ ఖ(ఏలననగా) 

చర్ణాభిధ్యనాత్- స్ర్ే భూతఖలును అటి ాప్ర్బ్రహ్మ ఖనకు ఒక ాద్ఖగ చెప్ప రడి యుండుట 

వలన 

 

।।సూ.।।ఛంద్ధఽభిధ్యనానేన తిచ్ఛనన  తథా చ్ఛత్యఽర్ప ణనిగ్మా క్తతథా హి 

ద్ర్శ నమ్।।1-1-26।। 

(జే్య తిశశ రదఖ) గాయబ్తి యనరడు ఛంద్ుీ ను త్తలుప ట చేత  

న- (ాద్యఽస్ే  స్ర్నే  భూతాని అను మంబ్తఖలో చెప్ప రడినది) బ్రహ్మ ఖ కాదు 

ఇతి చేత్- ఇట్లల చెతప నచో 

న- అది యుక తఖ కాదు  

తథాచేతోర్ప ణ నిగమ్నత్- బ్రహ్మ ఖను గాయబ్ర స్ద్ృశఖగా మనులో అనుస్ంధించునట్లల 

ఉప్దేశించుట చేత 

తథా హి ద్ర్శ నమ్- అట్లల (స్యద్ృశే త వలన ఛంద్ుీ ను చెప్పప డు శరదఖ వ్యఱొకటి చెపుప ట) 

వ్యఱొక వ్యద్వాకే ఖ నందు కనప్డును కదా! 

 

।। సూ.।। భూత్యదిాద్వే ప్దేశోప్ప్త్వతశ్చచ వమ్।। 1-1-27।। 

భూతాదిాద్వే ప్దేశోప్ప్త్వతశే - భూతాదులు ాద్ఖలుగా చెప్ప రడుటయు స్ంభవఖ కనుక 

ఏవమ్- ఇట్లల గాయబ్రశరదఖను ప్ర్బ్రహ్మ ప్ర్ఖగాన్య త్తల్యవలెను 
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।।సూ.।।ఉప్దేశభేద్యనేన తి చ్ఛనన  ఉభయసిమ నన ప్ే విర్థధ్యత్।। 1-1-28।। 

ఉప్దేశ భేదాత్- ఉప్దేశఖన భేద్ఖండుట చేత 

న- జే్య తి శరదఖ ప్ర్బ్రహ్మ ఖను త్తలుప నది కాదు  

ఇతిచేత్- ఇటలని చో 

న- అది యుక తఖ కాదు(ఏలనన) 

ఉభయసిమ ని త- ర్ండు ఉప్దేశఖల యందును 

అవిర్థధ్యత్- విర్థధ్ఖ లేకుండుట చేత 

 

(“బ్తిాద్సే్య మృతమ్ దివి” , “ప్రే దివ్య జే్య తిః” అను వాకే ఖలలో దుే లోకఖన అని చెతప ననూ, 

దుే లోకఖ పైన అని చెతప ననూ విర్థధ్ఖ లేకుండుట వలన ఆ వాకే ఖలలో ప్ర్బ్రహ్మ మే 

బ్ప్తిాదించరడుచుని ది) 

 

(ఛంద్యగేో ప్ని్త్ లో మూడవ అధే్య యఖలో ప్నిె ండవ  ండఖలో బ్ప్స్యతవించరడిన 

గాయబ్రవిదాే , జే్య తిరే్ణ దాే  అను బ్రహ్మ విదే్ లలో ఉాుే డు కూడా ప్ర్బ్రహ్మ మే అను 

వి్యఖ ఈ అధికర్ణఖలో నిర్నధ ర్ణంచరడుచుని ది.  

 

గాయబ్రవిదే్  లో “గాయబ్ర వా ఇద్మ్ స్ర్ే  భూతమ్ .... 

తావానసే్  మహిమ్న తతో జ్ఞే యాంగశ ే  పూరు్ః ాద్యఽస్ే  స్ర్నే  భూతాని బ్తిాద్స్ే  అమృతమ్ 

దివి....” అని గాయబ్తి స్మస్తభూతవేా ప్తఖ.....దాని మహిమ అటిదాి. పురుష్యడు అంతకంటె 

గొప్ప వాడు. ఈ భూతమయ లీలావిభూతి ఆయనకు ఒక ాద్ఖ, బ్తిాదేి భూతి అయిన 

ప్ర్మప్ద్ఖ మూడు ాద్ఖలు. ...” అని వర్ణంిచరడుతుంది. ఇచే ట ఇట్లల ఉాసించురడు 

చుని ది ప్ర్బ్రహ్మ మే అనునది ఈ అధికర్ణఖలో ని్ా ర్ణ షుతనిా రు.  

 

అదే విధ్ఖగా జే్య తిరే్ణ దే్  లో కూడా, “...అథ యద్తః ప్ర్థదివ్య జే్య తిః దీపే్ త్వ విశే తః ప్ృషేఠష్య...” 

అని ప్ర్బ్రహ్మ  ఒక మహా భవనఖలో బ్ప్కాశిుతని ట్లల రూప్కలప న చేసి, ఆ వివర్ఖలను  చెబుతూ 

అటి ా అంతరేీ్థ తిని ధే్య నించవలెను” అని చెబుతారు. ఇచే ట కూడా ఉాస్ే ఖగా చెప్ప రడిన 

“జే్య తి” స్యమ్ననే ఖ మనకు రూఢే ర్థఖతో త్తల్యరడు “జే్య తిుీ ” అని కాక ప్ర్బ్రహ్మ ఖ 

అనియే అర్థఖ చేుకొనవలెను.” అనునది యే ఈ అధికర్ణ స్యర్నంశఖ.) 

 

SLOKAM-71:క్ల న్యకి తమ్ వేా హ్ంతి లింగ్మ్ కిమపి భవతి తు ఖేా త 

తత్యత ే నుకూలమ్ 

71. న్యకి తమ్ వేా హ్ంతి లింగ్మ్ కిమపి భవతి తు ఖేా త 

తత్యత ే నుకూలమ్ 

శరదశాచ ననే నిష్ఠః ప్రుత ఇతి న ప్ర్థ జే్య తిర్మద్భే కి త వ్యద్ే ః। 

విశేో తప తుే క తభావ్యపే్ వగ్తమిహ్ తలిృంగ్మిత్యే క్షిప్నతమ్ 

రునేధథాధిప్రకియాభేా మ్ తద్భచిత చిద్చిద్ే ర్ గవైిష్టే యుక్త్త ే ।। 
 

కమత- వెనుక అధికర్ణఖలందు చెప్ప రడిన ఏ విధ్మైన లక్షణమైనను 

ఉక తమ్- విశ్చ్ఖగా చెప్ప రడినదననూ 

న వేా హ్ంతి- విర్థధించుట లేదు. అనగా జగతాా ర్ణాది లక్షణఖలు ఇచే ట ఏమియూ లేవు  
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ఖే్య తతతాత ే నుకూలమ్- పూరే్ ప్క్షఖనందు చెప్ప రడిన బ్ప్సిద్ధమైన జే్య తి మర్ణయు బ్ప్సిద్ధమైన 

“ఇంబ్దుడు” అనెడు అర్థఖలకు అనుకూలమైన వైశేా నర్ జే్య తి మొద్లన లక్షణఖలు కలవు.  

అననే ని్ఃా- మఱి ఎవే ర్కూ అనే యించక నిర్ణద్ మాైన అర్థఖ గల 

శరదశే - జే్య తి, ఇంబ్దుడు అను శరదఖలు 

బ్ుతః- బ్ుతి వాకే ఖల యందు కలవు 

ఇతి- ఈ కార్ణఖ వలన 

ప్ర్ః- ప్ర్బ్రహ్మ ఖ 

జే్య తిర్నదేు క త వ్యదే్ ః- జే్య తిః, ఇంబ్ద్ః అను శరదఖలచే వాచుే డు  

న- కాన్యర్డు 

ఇహ్- “జే్య తిః”, మఱియు “ఇంబ్ద్ః” అను వాకే ఖలయందు 

విశేో తప తేు క త భ్యవ్యఽత- జగతాా ర్ణఖను బ్ప్తిాద్నఖ చేయకుండిననూ  

తల్లంగమ్ అవగతమ్- అటి ా జగతాా ర్ణతే ఖనకు స్ంరంధించిన అవభ్యస్యతమ కమైన 

లక్షణఖలు త్తల్సికొనరడినవి అని చెప్ప రడు అభిబ్ాయఖన 

ఆక్షప్ంతమ్- ఆక్షేప్ఖ చేయు పూరే్ ప్క్షని 

అథాది బ్కయాభే్య మ్- ఖందు వచేె డు జే్య తిర్ధికర్ణఖ మఱియు ఇంబ్ద్బ్ాణాధికర్ణఖల చేత 

తదుచిత చిద్చిదే్ ర్ ావైశి్ాే  యుకాతే - వాటిక ఉచితమైన అచిదే్ ర్రాూప్మైన జ్ఞఠర్నగిి  మఱియు 

చిబ్దూప్మైన ఇంబ్దుడు మొద్లనవాటి స్మూహ్ఖతో 

వైశి్ాే మ్- శర్జర్-శర్జర్ణ భ్యవఖ చేత ఆ ప్ర్బ్రహ్మ ఖను ఆబ్శయించి యుండుట (అను) 

యుకాతే - యుక త చేత 

రుంధే- నిర్నకర్ణంచుచునాి రు 

 

ఇచే ట పూరే్ ప్క్ష తన వాద్న స్మర్థనఖనకు నాలాు యుకుతలను చెబుతునిా డు.  

 

1. వెనుకటి అధికర్ణఖలలో వలె ఇచే ట ప్ర్మ్నతమ  లక్షణఖలు చెప్ప రడలేదు.  

 

అనగా వెనుకటి అధికర్ణఖలో జగతాా ర్ణతే ఖ ప్ర్మబ్ాప్ే తే ఖ, స్ర్ే బ్ాణయితృతే ఖ 

వంటి లక్షణఖలు చెప్ప రడినవి. అవి ప్ర్బ్రహ్మ ఖనకు తప్ప  అచేతనమైన ఆకాశఖనక్య, 

బ్ాణఖనక్య వర్ణతంచవు. కాని ఇచే ట అటి ాలక్షణఖలు చెప్ప రడలేదు.  

 

2. తాఖ చెప్పప డు జే్య తిుీ నకూ, ఇంబ్దునకూ ఇచే ట చెప్ప రడినట్లలగా అనుకూలమైన 

లక్షణఖలు అన్యకఖలు కలవు.  

అనగా ఇచే ట చెప్ప రడిన అచేతనమైన జే్య తిుీ నకూ, చేతనమైన ఇంబ్దునకూ వర్ణతంచగల 

లక్షణఖలు చెప్ప రడినవి.  

 

3. లక్షణఖలతో చేర్ణన రూఢి బ్ుతి జే్య తి, ఇంబ్దుడు అను ర్ండింటి యందును ఉని ది. 

 

4. ఈ విధ్ఖగా ప్ర్మ్నతమ  లక్షణఖలు చెప్ప రడలేదు, బ్ుతి కూడా ప్ర్మ్నతమ  ప్ర్ఖగా 

చెపుప టకు అనుకూలఖగా లేదు, కనుక ఇచే ట జే్య తి, ఇంబ్దుడు అను శరదఖలతో చెప్ప రడినది 

ప్ర్బ్రహ్మ ఖ కాదు అనునది పూరే్ ప్క్షవాద్న.  

 

 ఈ స్మనే యాధ్యే యఖలో జగతాా ర్ణ వాకే ఖలు జగతాా ర్ణవుతవునకు స్మనే యఖ 

చేయరడుచుని వి.   ఇచే ట చెప్ప రడు వాకే ఖలలో జగతాా ర్ణతే ఖ చెప్ప రడలేదు. కనుక 

జే్య తి, ఇంబ్దుడు జగతాా ర్ణఖ అని రస్యథ తంచుట ఎట్లల అని ఒక స్ంశయఖ.  
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దీనిక స్మ్నధ్యనఖగా స్మస్త వుతవులకూ ప్ర్బ్రహ్మ ఖతో యుండెడి శర్జర్-శర్జర్ణ స్ంరంధ్ఖ 

అనగా చిద్చితుతలు ప్ర్బ్రహ్మ ఖతో అప్ృథకీ ితిలో (ఎపుప డూ విడదీయలేని రసిథతి) కూడి యుండు 

లక్షణఖను రీ భాభ్య్ే కారులు బ్ప్స్యతవిుతనిా రు. ఇట్లల ప్ర్బ్రహ్మ ఖ చిద్చిదేి శి్మాై  

యుండుననుట బ్ుతిసిద్ధఖ. కనుక, ఇట్లల స్యధ్యర్ణ శరదఖలో, విశ్చ్ శరదఖలో వచేి నపుడు వాటి 

అర్థఖలు తద్ంతరే్న మి అయిన ప్ర్బ్రహ్మ ఖ వర్కూ  ప్రే్ వసిస్యతయి. 

 

కనుక, ఈ వాకే ఖలలో జే్య తిుీ , ఇంబ్దుడు అని పుప డు, అచే ట జే్య తిుీ , ఇంబ్దుడు 

మొద్లన వాటిక కూడ అంతర్నతమ  అయిన అనగా జే్య తిరే్ణ శి్డాైన, ఇంబ్ద్విశిషా్యడైన ప్ర్బ్రహామ నిక్త 

ఆ శరదఖలు వర్ణతంచును అని విరూతంచి, పూరే్ ప్క్ష నిర్నకర్ణఖ చేయరడినది. 

SLOKAM-72:క్లక్తక్షేయజే్య తిషైకే మ్ కథితమిహ్ ప్ర్జే్య తిష్్త్ ే  విశోే  

72. క్తక్షేయజే్య తిషైకే మ్ కథితమిహ్ ప్ర్జే్య తిష్్త్ ే  విశోే  

ాద్యనతే మ్ చ విదే్య నతర్విదితమతః క్త్ర్ణమ్ వహిన ర్సుత। 

మైవమ్ పుంసూక తవాకే్య దిత ప్ర్పురుష్ ప్రప్తే భిజపా్తే బాధ్యత్ 

గాయత్రుే కి తసుత స్యమేా ద్పిచ నిగ్దిత్య్త్ ే  భూత్యదిాద్యః।। 
 

ఇహ్- ఈ ఛంద్యగేో ప్ని్త్ వాకే ఖలో  

ప్ర్ంజే్య తి్ః- “ప్ర్థ దివ్య జే్య తిః” అని బ్ప్స్యతవించరడిన ప్ర్ంజే్య తి అను శరదఖచే చెప్ప రడినది 

కౌషేయజే్య తిషా- జ్ఞఠర్నగిి తో 

ఐకే మ్- అభేద్ఖను 

కథితమ్- చెప్ప రడినది 

తస్ే - ఆ ప్ర్ంజే్య తిక 

విశేో ాదానతే మ్- జగతుతనకు ఉాదానకార్ణతే ఖ 

విదాే ంతర్విదితమ్ చ- ఇతర్ విదే్ లలో కూడ త్తల్య(జేయ రడినది.  

అతః- అందువలన 

వహిి ః- బ్ప్సిద్ధమైన అగిి యే  

కార్ణముత- జగతాా ర్ణఖ కావలెను 

మైవమ్- ఈ విధ్మైన పూరే్ ప్క్షఖ స్ర్ణ కాదు 

పుంసూక త వాకే్య దితః- పురు్సూక తఖలో ఉని  వాకే ఖలకూ(“ాద్యఽస్ే  విశేా భూతాని 

బ్తిాద్సే్య మృతమ్ దివి” ) 

ప్ర్మపురు్- ప్ర్మ్నతమ  యొకా  

బ్ప్తే భిజపా్ తే భ్యవాత్- (ఛంద్యగేో ప్ని్త్ లో చెప్ప రడిన “ాద్యఽస్ే  స్ర్నే  భూతాని” 

“బ్తిాద్సే్య మృతమ్ దివి” అను వాకే ఖలు అతడే ఇతడు అని గురుత నిర్నధ ర్ణంచుటకు (బ్ప్తే భిజ)ా 

బ్దధ్ (కుద్ర్క పోవుట) లేకపోవుట చేత పూరే్ ప్క్ష అభిబ్ాయఖ అయుక తఖ. కనుక ఇచే ట 

జే్య తిశశ రదఖ ప్ర్మ్నతమ ను తప్ప  లౌకకాగిి ని బోధించదు.  

గాయత్రుే క తుత- “గాయబ్ర వా ఇద్మ్ స్ర్ే మ్ భూతమ్” అను ఈ జే్య తిశశ రదవాచేు డే గాయబ్ర 

శరదఖచేత చెప్ప రడిననూ 

స్యమే్న త్- గాయబ్తిక చెప్ప రడిన నాలాు ాద్ఖల స్యద్ృశే ఖ చేతనూ 

తస్ే - ఆ గాయబ్ర స్యద్ృశే ఖ చేత “గాయబ్ర” అని చెప్ప రడిన ప్ర్బ్రహ్మ ఖ 

భూతాది ాదా అత- భూత శరదఖ చేత చెప్ప రడిన ఆతమ  వర్ఖా ఒక ాద్ఖ, కర్నమ ర్ణతీమైన 

భోగస్యథ నరూప్మైన ప్ృథే్వ లోకఖ ఒక ాద్ఖ, భోగఖనకు ఉప్కర్ణమైన శర్జర్ఖ ఒక ాద్ఖ, 

ఆతమ  యుండుటకు అనుగుణమైన బ్ప్దేశఖ విశ్చ్రూప్మైన హ్ృద్యఖ ఒక ాద్ఖ అని 
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నిగదితాః చ- ఈ బ్ప్కర్ణఖన స్ప ్ఖాగా బ్ప్తిాదించరడినది 

 

ఈ పేటిక లో మొద్ట “ఆకాశఖ” అను శరదఖ భూతాకాశానిి  చెపుప చుని దా లేక ప్ర్మ్నతమ ను 

చెపుప చుని దా అని విచ్ఛర్ఖ చేయరడినది. తరువాత బ్ాణశరదవాచేు డు ఎవరు అని 

వివర్ణంచరడినది. ఇదే బ్కమఖలో “త్వజుీ ” వి్యఖ (“ఆకాశాత్ వాయుః, వాయోర్గిి ః...అను 

బ్ుతి బ్కమఖను అనుస్ర్ణంచి ఆకాశఖ, బ్ాణఖ, జే్య తిుీ ...ఈ బ్కమఖలో విచ్ఛర్ణంప్రడుతోంది.  

 

ఇచే ట “జే్య తిః” అను ప్ద్ఖ చే చెప్ప రడినది జే్య తిసీ్య  లేక తదిభ ని మైన ప్ర్బ్రహ్మ మ్న అని 

స్ంశయఖ.  

 

ఛంద్యగేో ప్ని్త్ లో ఉని  “అథ యద్తః ప్ర్థ దివ్య జే్య తిః దీప్ే త్వ విశే తః ప్ృషేఠష్య అనుతతమేష్య 

ఉతతమేష్య లోక్తష్య ఇద్మ్ వావ తత్ యదిద్మ్ అసిమ న్ అంతః పురుషే జే్య తిః” అనునది వి్య 

వాకే ఖ.  

 

దీని తాతప రే్ ఖ వే ష్ట ాస్మష్ట ాస్ృషా్యల యందు అనిి టి కని ఉతతమమైనదిగా యుండి, తన కంటె 

స్మ్ననమైనది గాని, గొప్ప ది గాని వ్యఱొకటి లేనట్లలగా యుండి ఏ జే్య తి బ్ప్కాశించుచుని ద్య అదియే 

ఈ పురుష్యనిలోని “జే్య తిుీ ” అగును. 

 

పూరే్ ప్క్షఖ- “జే్య తి” అను శరదఖ బ్ాకృతమైన స్మరస్త త్వజుీ లను సూచిుతంది. బ్ప్కృతి 

యంద్ల్ స్మస్త భూతఖలును, వాటి కారే్ ఖలును స్ృజింప్రడినవ్య. “త్వజస్” కూడ 

ప్ంచభూతఖలందు ఒకటి. దాని వికార్ఖలే సూరుే డు, అగిి  మొద్లనవి. అదే విధ్ఖగా 

పురుష్యని కుక్ష యంద్ల్ జ్ఞఠర్నగిి  కూడా అటి ా త్వజ్యవికార్మే. కనుక, ఈ ఉప్ని్దాే కే ఖన 

పురుష్యని లోన యుండు జే్య తిుీ  అనిి టి కని  ఉతతమమైన జే్య తిుీ - ఈ ర్ండును ఒకా ట్ల 

(బ్దహే్ ఖన నుని  బ్ాకృతమైన జే్య తిుీ యు, లోన నుని  జ్ఞఠర్నగిి యు ఒకా ట్ల) అని 

చెప్ప రడినవి. ఇట్లల “స్యమ్ననాధికర్ణే ఖ” గా చెప్ప రడినందు వలన జే్య తిశశ రదవాచే ఖ ఈ అగేి  

అని పూరే్ ప్క్షఖ. కాని అగిి క జగతాా ర్ణతే ఖ కుద్ర్దు కదా అనిన, అది వైశేా నర్విదే్  

యందు చెప్ప రడినది అనియు, ఖండక్యప్ని్త్ యంద్ల్ అక్షర్ విదే్  యందు “అక్షర్మ్” 

జగతాా ర్ణఖ అని చెతప , దానిని ప్ర్ణచాే దించుటకు శకే ఖ గాని “జే్య తిుీ ” కల్ ాయుండునని 

చెప్ప రడినది కనుక ఇకా డ కూడా చెప్ప రడిన “జే్య తిుీ ” జగతాా ర్ణఖ కాగలదు అనియూ, 

అదియే జే్య తిశశ రదవాచే ఖ” అనియూ పూరే్ ప్క్ష వాద్న.  

 

సిదాధ ంతఖ- ఇచే ట వి్యవాకే ఖన “యత్” అని యుని ది. కనుక, ఇంతకు ఖందు ఎకా డో 

బ్ప్సిద్ధమైన దానిని ఇచే ట చెపుప చుని ట్లల త్తలుసోతంది. పురు్సూక తఖన “ాద్యఽస్ే  విశేా  

భూతాని” అని అనియూ, “బ్హీశే  త్వ లక్ష్మమ శే  ప్తౌి ే  “ అనియూ ఆ బ్ప్సిద్ధమైన తతతే ఖను గుర్ణంచి 

లక్ష్మమ ప్తితే  లక్షణఖ చేత నార్నయణప్ర్తే ఖ బ్ప్సిద్ధఖగా బ్ుతి యందు త్తల్య(జేయ 

రడినది. దానిన్య ఇచే ట “ాద్యఽస్ే  స్ర్నే  భూతాని” అను వాకే ఖ త్తల్య(జేయుచుని ది.  

 

అంత్వ కాక పై వి్యవాకే ఖ లో “స్ర్ే తః ప్ృషేషా్య” అనినపుప డు స్ర్ే  శరదఖ స్మష్ట ాస్ృష్టనాి 

చెబుతుంది. 

 

 “విశే తః” అనునపుప డు విశే  శరదఖ చేత వే ష్ట ా స్ృష్ట ా చెప్ప రడుచుని ది. ఈ ర్ండునూ 

బ్ాకృతఖలని పూరే్ ప్క్షఖ నందే చెప్ప రడినది. కాని బ్ప్కృత జే్య తిుీ  బ్ాకృతారతమైనదిగా 

త్తలుసోతంది. కనుక బ్ాకృతమైన కుక్షలోనుని  జే్య తిుీ  అబ్ాకృతమైన దివే జే్య తిుీ  అని 

చెపుప ట కుద్ర్దు. 
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అటెథలన, ర్ండు త్వజుీ లునూ ఒకా ట్ల అని ఎట్లల చెప్ప గలఖ అని మఱియొక స్ంశయఖ 

కలుగవచుే ను. శర్జర్నతమ భ్యవనిరంధ్నఖను అనుస్ర్ణంచి, జగబ్ద్ు హ్మ ఖలకు ఐకే ఖ ఎట్లల 

చెప్ప రడినద్య, అదే విధ్ఖగా కుక్షలో నుండు త్వజుీ  అబ్ాకృతమైన దివే త్వజుీ నకు 

శర్జర్ఖగా నుని ది అని స్సే కర్ణంచి ఉాసించవలెనని ఇచే ట భ్యవఖ.  

 

“గాయబ్ర వా ఇద్మ్ స్రే్ మ్ భూతమ్” అను వాకే ఖన “గాయబ్తియే స్మస్తఖ” అని చెప్ప రడి 

యుండుట వలన గాయబ్తి యే జగతాా ర్ణఖ అని అర్థఖ చేుకొనవలెనా! అని ఒక స్ంశయఖ. 

ఇచే ట గాయబ్తి, జే్య తిుీ లకు ర్ండింటికీ “నాలాు ాద్ఖలు గలవు” అనునది ఒక స్యమ్ననే  

ధ్ర్మ ఖ. అనగా గాయబ్తిక  వలె ప్ర్మ్నతమ కు కూడా భూతఖలు, ప్ృథేి , శర్జర్ఖ, హ్ృద్యఖ 

అనెడు నాలాు ాద్ఖలు కలవు అని అర్థఖ. ఇచే ట భూతఖ అనగా ఆతమ వర్ఖా. అది ఒక 

ాద్ఖ. కర్నమ ర్ణతీమైన భోగఖలకు రస్యథ నరూప్మైన ప్ృథేి  ఒక ాద్ఖ. భోగోప్కర్ణమైన శర్జర్ఖ 

ఒక ాద్ఖ. ఆతమ  యుండుటకు అనుకూలమైన బ్ప్దేశమైన హ్ృద్యఖ నాలవా ాద్ఖ. ఈ 

విధ్ఖగా ప్ర్మ్నతమ కు కూడ నాలాు ాద్ఖలు చెప్ప రడుచుని వి. 

 

ఈ విధ్ఖగా గాయబ్తికీ, (గాయబ్ర ఛంద్ుీ నకూ) ప్ర్మ్నతమ కూ నాలాు ాద్ఖలుని  ఈ 

వి్యఖలో స్యమే ఖ చెప్ప రడుచుని ది తప్ప , స్ే రూపైకే ఖ చెప్ప రడలేదు. అంత్వ కాక, 

గాయబ్ర ఛంద్ుీ నకు ఈ నాలాు విధ్ఖలన ాద్ఖలు స్ంభవించవు. ఛంద్ుీ నకు స్మస్త 

భూతఖలు ాద్మ కాజ్ఞలవు కదా. కనుక ఈ దివే  త్వజుీ  కల పురుష్యడుగా ఇచే ట చెప్ప రడినది 

ప్ర్మ్నతమ యే.  

 

కనుక ఈ దివే త్వజుీ  తో నుని  పురుష్యడు ప్ర్మ్నతమ యే తప్ప  క్తవల జ్ఞఠర్నగిి  కాదు అని 

నిశేి తఖ అయినది. 

SLOKAM-73:క్లఉత్యథనమ్ జే్య తిర్మద్యవధికర్ణయుగే క్త్ర్ణవాే పిత లిజ్ఞగ త్ 

73. ఉత్యథ నమ్ జే్య తిర్మద్యవధికర్ణయుగే క్త్ర్ణవేా పిత లిజ్ఞగ త్ 

ఇతే్య భాషేా నే లిజగమ్ ్ే వచసి విహితమ్ నేతి భాష్ే మ్ కథమ్ 

సే్య త్।  

ఇతథమ్ విశేా తిలిజగమ్ ్దిహ్ న తు ప్ర్మభీష్టలిజగమ్ ్మస్తత 

తుే తప శే న్ పూరే్ ప్క్షీ వే వహ్ర్తి తథా వేా హ్తి్తనన  శజ్ఞా ే ।। 
 

జే్య తిర్నద్ధ- అధికర్ణయుగే- జే్య తిర్ధికర్ణఖ మఱియు ఇంబ్ద్బ్ాణాధికర్ణఖ అను ర్ండు 

అధికర్ణఖల యందు 

కార్ణవాే తతల్జా్ఞత్- జగతాా ర్ణతే ఖనకు నియతమైన ధ్ర్మ ఖలను పందుట వలనని 

ఉతాథనమ్- పూరే్ ప్క్షఖ యొకా  అవతార్ణక యందు  

ఇతి ఆభ్య్ే - ఇట్లల స్ప ్ఖాగా నిరూతంచిన అనంతర్ఖ 

స్ే వచసి- తమ వాకే ఖనందే 

విహితమ్ ల్ంగమ్ న- విధించరడిన అవే భిచర్ణతమైన కార్ణఖ బ్ుతి యందు చెప్ప రడినది.  

ఇతి భ్య్ే మ్- ఇట్లల ప్ర్స్ప ర్ విరుద్ధఖలన అర్థఖలుని  ర్ండు భ్య్ే  వాకే ఖలును  

కథమ్ సే్య త్- ఎట్లల ఉప్ప్ని ఖలగును(అనిన) 

ఇతథమ్- ఈ ర్ండు అభిబ్ాయఖల నిరే్న హ్ఖను ఇట్లల స్మనే యించవలెను 

ఇహ్- ఈ వాకే ఖనందు 
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విశేా దిల్జమా్- “విశే తః ప్ృషేతాు, స్ర్ే తః ప్ృషేషా్య, అనూతతమేష్య, ఉతతమేష్య” మొద్లన 

వాకే ఖలందు అనిి యూ బ్ప్కాశమగు రూప్ఖన విశే కార్ణతే ఖ సూచించు లక్షణఖ 

స్త్- కలదు. అయిననూ 

ప్ర్నభీ్లా్జమా్- ప్ర్మపురుష్యనిక మ్నబ్తఖ యుని  ఉభయల్జతాే ఖ ప్ర్మపురు్తే ఖను 

బ్ప్తిష్టఠంచు లక్షణఖ 

న తు స్మసిత- ఈ వాకే ఖన స్ంభవించదు 

ఇతి-ఉతప శే న్- ఇట్లల ఉబ్త్వప క్షంచి పూరే్ ప్క్షయు 

తథా వే వహ్ర్తి- వెనుక చెతప న విధ్ఖన త్తల్యరర్చును 

తత్- ఆ కార్ణఖ వలన 

వేా హ్తిః- భ్య్ే వాకే ఖల యందు ప్ర్స్ప ర్ విర్థధ్ఖ ఉండెనని 

న శంకాే - స్ందేహించనవస్ర్ఖ లేదు. 

 

ఈ రశోలకఖ నందు జే్య తిర్ధికర్ణఖ యొకా  ఆర్ంభఖన రీ భాభ్య్ే వాకే ఖలకు ఆాతతః 

విర్థధ్ఖని ట్లల తోచిననూ, నిజఖనకు విర్థధ్ఖ లేదు అని  వి్యఖ నిరూతంచుచునాి రు. 

ఈ అధికర్ణానిక అవతార్ణక లో రీ భాభ్య్ే కారులప్ జగతాా ర్ణవేా ప్తమైన లక్షణానిి  చెపుప ట 

ప్ర్ణహ్ర్ణంచి, జే్య తిర్నది శబ్దద ల చేత చెప్ప రడునది ప్ర్బ్రహ్మ మే అని కటాక్షంచేరు. తరువాత, 

పూరే్ ప్క్ష నిరూప్ణ యందు జగతాా ర్ణతే  లక్షణఖ ఈ వాకే ఖన లేనట్లల చెపుప ట వలన ఈ 

ర్ండు వాకే ఖలకు విర్థధ్ఖ కలదా! అను స్ంశయఖ కలుగ వచుే ను. ఈ ర్ండు వాకే ఖలకు 

విర్థధ్ఖ లేదు అని ఇచే ట ని్ా ర్ణ షుతనిా రు.  

 

పూరే్ ప్క్ష అభిబ్ాయఖ బ్ప్కార్ఖ కార్ణతే  వేా ప్త లక్షణఖ ఉని నూ, అది 

ఉభయల్ంగతే ఖతో ప్ర్మ్నతమ ను రస్యథ తంచు లక్షణఖ కాదు.  

 

దానిక స్మ్నధ్యనఖగా, “విశే తః ప్ృషేషా్య”, మొద్లన వాకే ఖలలో స్ర్ే ఖనూ బ్ప్కాశింప్(జేయు 

జే్య తిస్ే రూప్మగుట చేత జగతాా ర్ణతే ఖ ఇదియే అని సూచించరడినది.  కనుక 

ఉభయల్ంగతే  లక్షణఖ(కార్ణతే ఖ, వాే తత) ఆ వాకే ఖన స్ప ్ఖా కాకపోవుట చేత 

జగతాా ర్ణతే  లక్షణఖ లేనట్లల చెపుప  పూరే్ ప్క్ష స్ంశయఖ స్ర్ణ కాదు.  

 

“విశే తః ప్ృషేషా్య స్ర్ే తః ప్ృషేషా్య” వంటి వాకే ఖలలో అబ్ాకృతదివే లోక వాసి అయిన 

దివే త్వజుీ నక్త జగతాా ర్ణతే ఖ ఉప్ప్ని ఖ అవుతుంది. క్తవలఖ కుక్షలో నుండు జ్ఞఠర్నగిి  

మొద్లనవాటిక అది ఉప్ప్ని ఖ కాదు. దానిని చెపుప టకు ర్ండు రీ భాభ్య్ే సూకుతలు ఉని వనుట 

వలన వాటిలో విర్థధ్ఖ లేదు.  

ఈ విధ్ఖగా జే్య తిశశ రదవాచే ఖ బ్ప్సిద్ధమైన అగిి  కాక అచే ట చెప్ప రడినది ప్ర్బ్రహ్మ మే అని 

రస్యథ తంచరడినది. 

 

(ఇంతటితో జే్య తిర్ధికర్ణఖ ఖగిసినది) 

 

।।ఇంప్రద్ప్రాణధికర్ణమ్।।1-1-11।। 

 

।।సూ.।। ప్రాణః తథానుగ్మాత్।।1-1-29।। 

బ్ాణః- బ్ాణశరదవాచేు డు 
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తథా-అట్లల  

అనుగమ్నత్- త్తల్యవచుే ట చేత(ప్ర్బ్రహ్మ మే) 

 

।।సూ.।। నవకుతర్మత్యమ ప్దేశాదితి చ్ఛద్ధ్యే తమ ్ంరంధ్భూమా హ్ే సిమ న్।। 1-1-

30।। 

వకుతః- ఉప్దేశకుడగు ఇంబ్దుడు 

ఆతోమ ప్దేశాత్- సే్య తమ ను (తన యొకా  ఆతమ ను) ఉాసింపుమని ఉప్దేశించుట చేత 

న- బ్ాణ శరదఖ బ్రహ్మ వాచకఖ కాదు 

ఇతి చేత్- ఇట్లల అనినచో(అది అయుక తఖ) 

హి- ఏలననగా 

అసిమ న్- ఈ బ్ప్కర్ణఖ స్ంద్ర్భ ఖన  

అధే్య తమ  స్ంరంధ్ భూమౌ- అధే్య తమ  స్ంరంధ్ఖలు అన్యకఖలు (కలవు కనుక) 

 

(అనగా ఇచే ట వక త, ఉప్దే్ ాఅయిన ఇంబ్దుడు “తన ఆతమ ను ఉాసింపుమని ఉప్దేశించెను” 

అనగా ఇంబ్దుడు తనన్య ఉాసింపుమని చెపుప చునిా డు అని అనుట అయుక తఖ. ఏలననగా 

ఇచే ట ప్ర్బ్రహ్మ ఖనకు స్ంరంధించిన అన్యక విశ్చ్ణఖలు ఇచే ట చెప్ప రడెను.  

 

।।సూ.।।శాస్త్త ద్ృషాట ే  త్యప్దేశో వామదేవవత్।। 1-1-31।। 

తు- పూరే్  ప్క్షఖ అయుక తఖ (ననిు  అను ప్ద్ఖ జీవాతమ కు వర్ణతంచును అనుట) 

శాస్త్స్తద్ృషేాా - శాస్త్స్తప్ద్ధతిని రటి ాచూచిన 

ఉప్దేశః- సే్య తోమ ప్దేశఖ(తనను ఉాస్నఖ చేయుమని చెపుప ట) 

వామదేవవత్- వామదేవుడు చేసినట్లల (చేయరడినది). 

 

(అనగా ఇంబ్దుడు తనను ఉాసింపుమని చెపుప ట ఇతఃపూరే్ ఖ వామదేవమహ్ర్ణష 

ప్ర్బ్రహామ నుభవఖ కల్,ా “న్యను మనువున్యతిని, న్యను సూరుే డన్యతిని” అని చెతప నట్లల, ఇచే ట 

ఇంబ్దుడు కూడ ప్ర్బ్రహామ నుభవసిథతి నుండి చెతప నట్లల త్తలుుకొనవలెను.) 

 

।।సూ.।। జీవఖఖే  ప్రాణలింగానేన తి చ్ఛన్యన ాస్యత్ స్తతైవిధే్య ద్యప్రితతే్య త్  

ఇహ్ తద్ధే గాత్।।1-1-32।। 

జీవఖ ే బ్ాణ ల్ంగాత్- జీవ చిహి్ ఖలును, ఖ ే బ్ాణ చిహి్ ఖలును (బ్ుతి యందు 

కనరడుట చేత ఇచే ట) 

న- (ప్ర్మ్నతమ  ఉప్దేశింప్రడుట) లేదు  

ఇతి చేత్- ఇట్లల అనినచో 

న- అది అయుక తఖ 

ఉాస్యస్త్తైవిధే్య త్- ఉాస్నఖలు మూడు విధ్ఖలనందున 

ఇహ్- ఇచట 

తద్యే గాత్- అటి ాబ్తివిధోాస్న కుదురుట వలన 

 

(అనగా జీవుని చిహి్ ఖుులును, ఖ ే బ్ాణఖ యొకా  చిహి్ ఖలును బ్ప్ుతత బ్ుతి యందు 

కానప డుట వలన ప్ర్మ్నతమ  ఇచట ఉప్దేశింప్రడలేద్ని చెపుప ట అయుక తఖ. ఏలననగా 
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ఉాస్నఖ బ్తివిధ్ఖగా చెప్ప రడినది. అటి ా బ్తివిధోాస్నఖ ఉప్దేశింప్రడుట ఇచే ట 

కుదురుతుంది కనుక.) 

 

(ఉాస్నలు మూడు విధ్ఖలుగా యుండనగును.  

 

1. స్ే రూప్ప్ర్మ్నతోమ ాస్నఖ- అనగా ప్ర్బ్రహ్మ స్ే రూప్ఖను న్యరుగా ఉాస్న చేయుట. మన 

పూరే్న చ్ఛరుే లు చెతప నట్లల, రీ భామనిా ర్నయణుని అరే్న ే మూర్ణతని అరే్ణ ంచుట ఈ క్యవకు 

చెందుతుంది.  

 

2. అచిచా ర్జర్క ప్ర్మ్నతోమ ాస్నఖ- ఇందులో అచిచా ర్జర్ఖలో అంతరే్న మిగా నుని  

ప్ర్బ్రహ్మ ఖను ఉాసించుట జరుగుతుంది.  

 

3. చిచా ర్జర్క ప్ర్మ్నతోమ ాస్నఖ- ఇందులో జీవాతమ కు అంతరే్న మిగా నుని  ప్ర్బ్రహ్మ ఖను 

ఉాస్న చేయుదుఖ.  

 

అంట్ల చిద్చితుతలను ఉాస్న చేయుచుని పుప డు మనఖ ఉాస్న చేయునది ఆ చిద్చితుతలకు 

అంతరే్న మి అయిన ప్ర్బ్రహ్మ ఖన్య అని  వి్యఖ స్ప ్ఖాగా త్తల్సికొని ఉాస్న చేయవలసి 

ఉంట్లంది.  

 

ఇచే ట ఇంబ్ద్బ్ాణాధికర్ణఖలో  

కౌషీతకీ ఉప్ని్త్ లో “బ్ప్తర్ దన విదే్ ” స్ంద్ర్భ ఖన బ్ప్తర్ దనుడిక ఇంబ్దుడు ఉప్దేశఖ 

చేయునపుప డు ఇంబ్దుడు “బ్ాణ్యసిమ , బ్ప్జా్ఞతామ  తమ్ మ్నమ్ ఆయుః అమృతమ్ ఇతి ఉాస్ే ” అని 

చెబుతాడు. అనగా ఇంబ్దుడు బ్ప్తర్ దనుడిక “న్యను బ్ాణస్ే రూపుడను, మఱియు బ్ప్జ ాగల ఆతమ ను, 

ఇటి ా ననిు  ఆయువుగను, అమృతస్ే రూపునిగను ఉాసింపుఖ” అని రసూథ లార్థఖ. ఇకా డ 

ఉాసింప్రడునది ఇంబ్దుడా, లేక ఇంబ్ద్విశిషా్యడైన అనగా ఆ ఇంబ్దుని శర్జర్ఖగా గల 

తద్ంతరే్న మి అయిన ప్ర్బ్రహ్మ మ్న అను ఆశంకకు స్మ్నధ్యనమే ఈ అధికర్ణఖ. ఈ లీలా 

విభూతి లో ఒక జీవుడును, బ్ప్ళయాంతమందు లయఖ చెందువాడును, అయిన  ఇంబ్దుడు అను 

ఒక జీవుడు వ్యఱొక జీవునకు తనకు అందుబ్దట్లలో లేని ఈ లీలావిభూతిక అరతమైన 

అమృతతే ఖను అనగా మోక్షఖను బ్ప్స్యదించుట స్ంభవఖ కాదు. కావున ఇచే ట 

చెప్ప రడుచుని  ఇంబ్ద్ శరదవాచేు డు ప్ర్బ్రహ్మ మే అని రీ భాభ్య్ే కారులు ఈ అధికర్ణఖలో 

వివర్ణంచేరు. ఇచే ట కూడా బ్ప్స్యతవించరడిన “అమృతః” మొద్లన విశ్చ్ణఖలు స్ృష్టకా ఖందు, 

బ్ప్ళయానంతర్ఖ కూడ ఎలలపుప డూ వ్యంచేసి యుండు ప్ర్బ్రహ్మ ఖనక్త వర్ణతంచును తప్ప  

కలాప ంతఖన లయఖ చెందు ఇంబ్దుడను జీవునిక కాదు. 

 

అయిత్వ, ఇంబ్దుడు “తనకు అంతరే్న మి అయిన ప్ర్మ్నతమ ను ఉాసించుఖ” అని చెప్ప కుండా, 

ననిు  ఉాసించు అని ఎందుకు చెపేప డు అని ఒక స్ంశయఖ కలుగ వచుే ను. ఆ 

స్ంద్ర్భ ఖలో ఇంబ్దుడు బ్రహామ నుభవసిథతి నుండి ఉప్దేశఖను చేుతనిా డని మ్నట. దీనిక 

ద్ృషాాంతఖగా సూబ్తకారులు ఇతఃపూరే్ ఖ వామదేవమహ్ర్ణష “న్యను మనువున్యతిని, న్యను 

సూరుే డన్యతిని” అని చెతప న స్ంద్ర్భ ఖను ద్ృషాాంతఖగీ బ్ప్స్యతవిుతనిా రు. అనగా, ఇటి ారసిథతిలో 

నుని వారు “జీవవిశి్సా్యక్షాతాా ర్ణత ప్ర్బ్రహామ నుభవ రసిథతి” లో ఉంటారు అని మ్నట. స్యమ్ననే  

రసిథతిలో నుని  మనఖ, మనకు (జీవాతమ కు) మన శర్జర్ఖనకు భేద్ఖ గుర్ణతంచక “రసూథ లోఽహ్మ్” 

అనగా “న్యను లావుగా ఉనిా ను” , అట్లల “న్యను త్తలలగా ఉనిా ను” అని స్యమ్ననే ఖగా 

వే వహ్ర్ణంచుచుందుమప్. అనగా శర్జర్ఖ లావుగా ఉనాి , న్యను అన్య జీవాతమ కు ఆ రసూథ లతేా నిి  

వర్ణతంప్(జేుతనిా ఖ అని మ్నట. అదే విధ్ఖగా త్తలుపు అన్య శర్జర్వర్ఖిను కూడా ఆతమ కు 
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వర్ణతంప్(జేయుచుని ట్లల “న్యను త్తలలగా నునిా ను” అను వాకే ఖన గోచర్ణుతంది. అపుప డు మన 

శర్జర్ఖనకు, ఆతమ కు గల శర్జర్-శర్జర్ణ స్ంరంధ్ఖ మరుగున ప్డుతుంది. అదేవిధ్ఖగా 

కొంతమంది మహానుభ్యవులకు కొనిి  అరుదన రసిథతులలో వార్ణ జీవాతమ కూ, తద్ంతరే్న మి అయిన 

ప్ర్మ్నతమ కూ గల స్ంరంధ్ఖ మరుగున ప్డి,  “ప్ర్మ్నతామ నుభవ అహ్మ్” రసిథతియందు 

యుండవచుే ను. అనగా “జీవాతమ  తో కూడిన ప్ర్మ్నతమ గా తనను తాను అనుభవఖను పందుట 

“అని మ్నట. బ్ప్కృతఖన ఇంబ్దుడు అట్లవంటి రసిథతి నుండి ఉప్దేశించుట వలన ఈ 

స్ంద్ర్భ ఖలో ఈ విధ్ఖగా “మ్నమ్” అనగా “ననిు  ఉాసించుఖ” అని అంట్లనిా డు. దానిక 

“నా అంతరే్న మి అయిన ప్ర్బ్రహ్మ ఖను ఉాసించుఖ” అనియే అర్థఖ అని వివర్ణుతనిా రు 

భ్య్ే కారులు.  

 

ఈ వాకే ఖలలో “అచేతనమైన ఖ ే బ్ాణ శరదఖ” కూడ కనరడుతుంది. అది కూడ 

ప్ర్బ్రహ్మ వాచకమే అవుతుంది. కనుక, ఇచే ట ఉాసే్ మైనది, చేతన ప్దార్థమైన ఇంబ్దుడు కాని 

అచేతనమైన బ్ాణఖ కాని కాక తదేి శిషా్యడైన ప్ర్బ్రహ్మ మే  అని  వి్యఖ ఈ అధికర్ణఖలో 

వివర్ణంచరడుతుంది. 

 

SLOKAM-74:క్ల విద్యే  ప్రాతర్వదనీ స్య వద్తి హితతమోాసిత 

కరేమ ంప్రద్మేవ 

74. విద్యే  ప్రాతర్వదనీ స్య వద్తి హితతమోాసిత కరేమ ంప్రద్మేవ 

ఖేా తప్రాణేంప్రద్ చిహాన నిే తమపి తద్సౌవిశే కరేతతి చ్ఛనన । 

ప్రరహ్మ  ప్రత్వధ్య హుే ా్ే మ్ రహువిధ్ చిద్చితా ంచుకమ్ 

సే్య తమ నా చ 

ప్రాణేంప్రద్ ప్రప్ప్రకమోఽపి ప్రప్రలతర్ మహావాకే  వైఘటట భగ్న ః।। 
 

స్య- కౌీతకీ బ్బ్దహ్మ ణ్యప్ని్త్ యందు బ్ప్సిద్ధమైన 

బ్ాతర్దనీ విదాే - బ్ప్తర్ దనుడు అను క్షబ్తియునకు హితోప్దేశఖ చేయుటకు బ్ప్వృతతమైన 

ఉాస్నఖను ఉప్దేశించు బ్ుతివాకే ఖలు 

ఇంబ్ద్మేవ- దేవర్నజ్ఞ అయిన ఇంబ్దుని 

ఖే్య తబ్ాణేంబ్ద్ చిహిా నేి తమత- లోకఖన బ్ప్సిద్ధమైన దేహ్ధ్యర్కమైన బ్ాణఖ మఱియు 

దేవర్నజ్ఞ అయిన ఇంబ్దుడు- ఈ ర్ండింటినీ సూచించు చిహి్ ఖలు కూడియుని నూ 

హితతమోాసిత కర్మ - స్ంస్యర్భయఖ వలన తపుతలన జనులకు హితతమమైన ఉాస్నకు 

వి్యఖగా  

వద్తి- “మ్నఖాస్ే ” అను వాకే ఖన బోధించును 

తత్- అందువలన 

అసౌ- ఈ బ్ప్సిద్ధమైన ఇంబ్దుడే 

విశే కర్నత - జగతాా ర్ణుడు  

ఇతి చేత్- అని ఆశంకంచిన 

న- అది అయుక తఖ 

హి- ఏలననగా 

బ్రహ్మ - మోక్షఖనకు ఎవర్ణని ఉాస్నఖ చేయవలెనో ఆ ప్ర్బ్రహ్మ ఖ 
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రహువిధ్ చిద్చితా ంచుకమ్- నానా రూప్మైన చేతనాచేతనఖలను శర్జర్ఖగా పందియుండి 

అట్లల 

సే్య తమ నా చ- న్యరుగా తని  స్ే రూప్ఖ చేతనూ  

బ్త్వధ్య- ఈ మూడు బ్ప్కార్ఖలనూ అనగా చేతనవిశిషా్యనిగా, అచేతనవిశిరషా్యనిగా మఱియు 

స్ే స్ే రూప్ఖ తోడనూ  

బ్ాణేంబ్ద్ బ్ప్బ్కమోఽత- బ్ప్సిద్ధమైన బ్ాణమనన్యమి, అట్లల అస్యధ్యర్ణ ధ్ర్మ ఖలుగల 

ఇంబ్దుడనన్యమి, వీర్ణతో బ్ార్ంభించిననూ 

బ్ప్రలతర్ మహావాకే  వైఘట ా భగి ః- అతే ంత బ్ప్రలమైన బ్ప్కర్ణఖను ఆమూలాబ్గఖ 

ప్ర్ణీల్ంచిన అటి ాఅభిబ్ాయఖనకు విరుద్ధఖగా యుండుట చేత ఉప్బ్కమఖ రలహీనమగును. 

(కుద్ర్దు). ఉప్బ్కమ, మహావాకే ఖల యందు విర్థధ్ఖండిన మహావాకే మే రల్్ఠమగును. 

 

ఈ రశోలకఖన ఇంబ్ద్బ్ాణాధికర్ణఖ యొకా  తాతప రే్ ఖ ని్ా ర్ణ షుతనిా రు. జగబ్తప సిద్ధమైన 

బ్ాణఖ యొకా  బ్ప్స్యతవనఖ “బ్ాణ్యఽసిమ  బ్ప్జతాామ  మ్నఖాస్ే ” అను వాకే ఖల వలన 

బ్ప్ుతతమైనది. “మ్నఖాస్ే ” (ననిు  ఉాసింపుఖ) అను వాకే ఖను రటి ా ఇంబ్దుడే ఇచే ట 

ఉాస్ే ఖ గా చెప్ప రడినట్లల తోచును. ఆ ఇంబ్దుడు”తేా స్త్్మాహ్నమ్” అని తాను తేా స్త్షా్యని 

స్ంహ్ర్ణంచినట్లల కూడ త్తలుపును . ఇచే ట ఉాసే్ మైన తతతే ఖ ఏది? అను స్ందేహ్ఖనకు 

ప్ర్బ్రహ్మ మే ఆ తతతే ఖ అని స్మ్నధ్యనఖ.  

 

ఉాస్న కూడ మూడు విధ్ఖలుగా నుండును. అవి చిదేి శి్ ా బ్రహోమ ాస్న, అచిదేి శి్ ా

బ్రహోమ ాస్న, స్ే స్ే రూప్ బ్రహోమ ాస్న. ఇచే ట ఇంబ్దునిక ఆతమ గానుని టియాూ, బ్ాణఖ 

శర్జర్ఖగానుని టియాూ  ప్ర్బ్రహ్మ మే ఉాస్ే ఖగా చెప్ప రడు చుని ది. “మనుషేా య 

హితతమమ్” అని ఉప్బ్కమఖ చేయుట వలన, ఇచే ట స్ంస్యర్భయతపుతలన మనుష్యే లకు 

హితతమమైన మోక్షఖ కొర్కు ఉాస్నలుధ్యనఖ, ఉాసే్ మైన ప్ర్దేవత చెప్ప రడుచుని ది. 

మోక్షబ్ప్దుడుగా చెప్ప రడునది, అచేతనమైన బ్ాణఖ గాని, చేతనాస్మూహ్ఖ నందొకడైన 

ఇంబ్దుడు కాని కాక, ప్ర్బ్రహ్మ మే కావలెను. కనుక ఇచే ట ప్ర్బ్రహ్మ మే ఉాస్ే ఖగా 

సూచింప్రడుచుని ది. 

 

ఇచే ట బ్ాణఖ అనినపుప డు బ్ాణవిశిషా్యడైన ప్ర్బ్రహ్మ మనియూ, (అనగా బ్ాణఖనకు శర్జర్ణ 

అయిన ప్ర్బ్రహ్మ ఖ అనియూ), ఇంబ్దుడు అనినపుప డు ఇంబ్ద్విశిషా్యడైన (ఇంబ్దునకు శర్జర్ణ 

అయిన) ప్ర్బ్రహ్మ ఖ అనియూ అర్థఖ చేసికొనవలెను. ఈ విధ్ఖగా ఇచే ట 

అచిదేి శి్పా్ర్బ్రహోమ ాస్నఖను, చిదేి శి్పా్ర్బ్రహోమ ాస్నఖను ఉలేలఖించరడినవి. 

SLOKAM-75:క్లయలిృజగమ్ క్త్ర్ణైకసిథతమితి కథితమ్ జే్య తిషీస్తనేద  చ తతుత 

75. యలిృజగమ్ క్త్ర్ణైకసిథతమితి కథితమ్ జే్య తిషీస్తనేద చ తతుత 

ప్రప్ఖేా త్యనేై కనిష్ఠమ్ ప్రప్థమమితమత్తనుమ ఖ్యతిథతే  యోగ్ః। 

అప్రాపేత తదిే మరేశ  ప్రప్కృతిథిలత్య నేతి చ్ఛత్ ్తే మేతత్ 

విషి్ణతప తుతే కి తరీతిప్రభమత ఇహ్ పుర్థవాద్ఖప్రత్వప క్షే  శజ్ఞా ।। 
 

జే్య తిష్ట- జే్య తిర్ధికర్ణఖన వి్యవాకే ఖనందు బ్ప్తిాదితమైన “జే్య తి” అను 

శరదఖనందునూ 

ఇంబ్దే చ- ఇంబ్ద్బ్ాణాధికర్ణఖనందును వచేె డు వి్యవాకే ఖనందు బ్ప్తిాదితమైన 

“ఇంబ్ద్” అను శరదఖనందునూ 
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యల్లంగమ్- “ఉతతమేష్య లోక్తష్య” నిర్తిశయ దీతత యుక తమైనద్నియూ మఱియు హితతమమైన 

ఉాస్నకు వి్యమైనద్నియూ చెప్ప రడిన ఏ జగతాా ర్ణభూతమనెడు లక్షణఖ 

కార్ణైక రసిథతమ్ ఇతి- జగతాా ర్ణఖను త్తల్ప్పడు వి్యఖ అని 

కథితమ్- పూరే్ ప్క్షఖన నిరూతంచునపుప డు చెప్ప రడినద్య 

తతుత- ఆ లక్షణమైననూ 

బ్ప్ఖే్య తానే్య కని్ఠమ్- కార్ణఖ అని బ్ప్ఖే్య తమైన నార్నయణుని యందే యుండునని 

బ్ప్థమమితమ్- మొద్టన్య ఆకాశాధికర్ణఖనందే విచ్ఛర్ఖ చేయరడి ఈ అంశఖ నిర్నధ ర్ణఖ 

చేయరడినది 

అతః- అందువలన అనగా ఖందు అధికర్ణఖల యందు ఈ అంశఖ నిర్నధ ర్ఖ చేసి 

యుండుట వలన  

తనుమ ఖ్యతిథతే యోగః- కార్ణతే  వేా ప్తమైన చిహి్ ఖ చేత బ్ప్ఖే్య తమైన “ఇంబ్ద్” మొద్లన 

శరదఖల వలన జగతాా ర్ణమను వి్యఖను ఆధ్యర్ఖగా చేసికొని పూరే్ ప్క్షఖను  భ్యవించుట 

యుక తఖ కాదు 

తదేి మరేశ  అబ్ాపేత- ఇంతకు ఖందు చెప్ప రడిన లక్షణఖ ప్ర్మ్నతమ యందే కలద్ని 

త్తల్యకపోయిననూ 

బ్ప్కృత శిథిలతా న- బ్ప్కృతఖనందు ప్ర్మపురుష్యడే జగతాా ర్ణఖ అను ప్క్షఖనకు హాని 

ర్నదు 

ఇతి చేత్- ఇట్లల ర్ండు అధికర్ణఖలను ఆర్ంభించవలసిన ఆవశే కత లేద్ని శంకంచినచో 

ఏతత్ స్తే మ్- కొంత వర్కూ ఇది స్రబ్ద. ఈ అధికర్ణఖల వలన అధికబ్ప్యోజనఖ లేద్ని 

అంగీకర్ణంచవలసి వచుే ను 

ఇహ్- ఈ ర్ండు అధికర్ణఖల వి్యఖన  

విషి్ణతప తేు క తనీతిబ్కమతః- ప్ర్మపురుష్యడైన భగవానుని అవతార్బ్ప్తిాద్కఖలన పుర్నణఖల 

యందు నిరూతంచరడిన కర్మ ఖను అనుస్ర్ణంచి 

పుర్థవాద్మ్- మొద్ట బ్ప్వృతతమైన ఆఖ్యే యికారూప్మైన వచనఖను 

ఉబ్త్వప క్షే - ఉపేంబ్దాదిప్ర్ఖగా స్రుదబ్దట్ల చేసి బ్ుతి అర్థఖను నిశే యించవలెను అని  

శంకా- పూరే్ ప్క్షఖనకు స్ంశయఖ కలుగవచుే ను అనిన ఆ ఆశంక ఇచే ట ప్ర్ణహ్ర్ణంచు 

చునిా రు 

 

ఎచే ట స్ందేహ్ఖ వచుే నో, అచే టన్య విచ్ఛర్ఖ చేయవలయును. జే్య తిర్ధికర్ణఖ, 

ఇంబ్ద్బ్ాణాధికర్ణఖలలో, జే్య తిుీ  ప్ర్ఖగనో, ఇంబ్దుని ప్ర్ఖగనో స్ందేహ్ఖ ర్ననందున, 

విచ్ఛర్బ్ప్స్యతవఖ అనావశే కఖ కదా! అని ఒక ఆక్షేప్ఖ. వెనుక ఆకాశాధికర్ణఖన జగతాా ర్ణతే  

లక్షణఖ చేత అచే ట చెప్ప రడిన ఆకాశ శరదఖ ప్ర్బ్రహ్మ ఖన్య బోధించును” అని చెప్ప రడినది.  

 

జే్య తిర్ధికర్ణ వి్యవాకే ఖలందుని  కొనిి  ప్ద్ఖలకు అర్థఖ చెపుప నపుడు అవి స్ప ్ఖాగ 

భగవతప ర్ఖగన్య వచుే ను. ఉదాహ్ర్ణకు “విశే తః ప్ృషేషా్య”, “స్ర్ే తః ప్ృషేషా్య”, “అనుతతమేష్య”, 

“ఉతతమేష్య లోక్తష్య”, “యదేీ్య తిర్జ దప్ే త్వ తత్”, “అసిమ న్ అంతఃపురుషే” ఖని గునవి.  

 

వెనుక ఆకాశాధికర్ణఖలో ప్ర్బ్రహ్మ  జగతాా ర్ణతే  లక్షణఖ నిరూప్ణఖ అయిన తద్ప్, 

ఇంకనూ జే్య తిర్ణంబ్ద్బ్ాణాధికర్ణఖల ఆవశే కత కలదా అని ఒక స్ంశయఖ. 

 

ఇచే ట ఆకాశాధికర్ణఖనకు, జే్య తిర్ణంబ్ద్బ్ాణాధికర్ణఖలకు భేద్ఖ త్తల్యవలెను. 

ఆకాశాధికర్ణఖన స్రే్ వాే తతతే , జగతాా ర్ణతే లక్షణఖలను రటి ా అచే ట చెప్ప రడిన 

ఆకాశశరదవాచేు డు ప్ర్మ్నతమ  యే అని నిరూప్ణమయినది. కాని, ఈ అధికర్ణఖలలో, 

జే్య తిర్ణంబ్ద్బ్ాణఖలు విశి్ఖాగా కల తద్ంతరే్న మి అయిన ప్ర్మ్నతమ  బోధింప్రడుచుని ట్లల 
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త్తలుుకొనవలెను. ఇచే ట ఇంబ్దునిగా చెప్ప రడు జీవాతమ  ప్ర్మ్నతమ  కాదు. ఇంబ్ద్విశిషా్యనిగా 

ఇంబ్దుడనెడు జీవాతమ కు అంతరే్న మి గా నుని  ప్ర్మ్నతమ  వి్యవాకే ఖనందు 

బోధింప్రడుచునిా డు. మన బ్ుతి, స్మ ృతి పుర్నణఖలలో ఇంబ్దుని బ్ప్స్యతవన యో గాక, 

ఉపేంబ్ద్నామఖతో ప్ర్మ్నతమ  అవతర్ణంచి నట్లల కనప్డును. ఇంబ్దునకూ ఉపేంబ్దునకూ భేద్ఖ 

కలదు కదా. అనగా ఇంబ్ద్, ఉపేంబ్దులు ఒకా ట్ల అని వార్ణకువుర్కూ ఐకే త చెప్ప జ్ఞలఖ. కనుక, 

ఇచే ట ఇంబ్ద్శరదఖ, ఇంబ్దాదిశర్జరుడైన ప్ర్మ్నతమ యే ఉాుే డు అని బోధించుచుని ది. 

 

ఇంబ్ద్బ్ాణాధికర్ణఖ నందు కూడ వచేె డు వి్యవాకే ఖ నందు “హితతమమైన ఉాస్నకు 

వి్యమైనద్ని” చెపుప ట వలన ఆకాశాధికర్ణఖన చెప్ప రడిన జగతాా ర్ణతే  లక్షణఖ 

ఇచే టనూ బోధింప్రడుట చేత కొంతవర్కూ ఈ అధికర్ణఖ వలన అధికబ్ప్యోజనఖ లేద్ని 

అంగీకర్ంచవచుే ను.  

 

కాని బ్ప్కృతఖన జగతాా ర్ణుడై జే్య తిర్ణంబ్ద్బ్ాణఖలకు అంతరే్న మిగా నుండి, తదేి శిషా్యడైన 

ప్ర్మ్నతమ  యే ఉాుే డు అని బోధింప్రడుట  వలన ఈ ర్ండు అధికర్ణఖలను 

ఆర్ంభించుటకు ఆటంకఖ లేదు అని స్మ్నధ్యనఖ. 

 

అట్లలన్య జే్య తిరే్ణ ్యఖనందు, స్ర్ే బ్ప్దేశఖలయందు ఏ జే్య తిుీ  బ్ప్కాశించుచుని ద్య, ఆ 

జే్య తిస్వీ  పురుష్యని కుక్షలో నుని దియా ఒక స్ంశయఖ కలుగవచుే ను. ఇటి ా స్ంశయఖను 

ప్ర్ణహ్ర్ణంచుటకు కూడా ఈ అధికర్ణఖల ఆవశే కత కలదు. 

 

అంతియ(గాక, ఇచే ట ధ్ర్మ , ధ్ర్ణమ  స్ంరంధ్ఖననుస్ర్ణంచి కూడా ఈ వి్యఖను 

వివర్ణంచవచుే నని ప్పద్దలు చెప్పప ద్రు.  

 

అనగా ధ్ర్మ ఖలు ఎలలపుప డూ ధ్ర్ణమ ని ఆబ్శయించి బ్ప్కాశితమగును. అట్లల ఒక ఆబ్శయఖ లేక 

ధ్ర్మ ఖలకు స్ే యంబ్ప్తిప్తిత లేదు కదా. వెనుక ఆకాశఖ, జే్య తిుీ  అను ప్ద్ఖలు 

చెతప నపుప డు ఆకాశఖనకు గల స్రే్ వాే తతతే ఖ, జే్య తిుీ నకు గల బ్ప్కాశతే ఖ మొద్లన 

ధ్ర్మ ఖలు ఆకాశఖ, జే్య తిుీ  మొద్లన వాటిక  కార్ణభూతమై ధ్ర్ణమ  అయిన ప్ర్మ్నతమ  వలనన్య 

స్ంబ్కమించి, గోచర్ణంచును. అనగా, కొనిి  ప్ర్మ్నతమ  ధ్ర్మ ఖలే ఆకాశఖ, జే్య తిుీ  మొద్లన 

వాటి  ధ్ర్మ ఖలుగా ప్ర్ణణమించుట చేత , ప్ర్మ్నతమ  తాను ధ్ర్ణమ యై ఆ ఆకాశాదులయందు  ఆ 

ధ్ర్మ ఖలను బ్ప్కాశింప్(జేయుచునిా డని అర్థఖ. కనుక, వాటి ధ్ర్మ ఖలకు కార్ణభూతుడై, 

ధ్ర్ణమ యై యుండు ప్ర్మ్నతమ యే ఇచే ట ఉాుే డు అని భ్యవఖ.  

 

అయినచో, ఇంబ్దుని వి్యఖన ఇంబ్దున్య ప్ర్మ్నతమ గా ప్ర్ణగణించవలెనా అని ఒక స్ంశయఖ. 

ఇచే ట కూడా, ప్ర్మ్నతమ యే ఇంబ్దునిక కూడా కార్ణభూతుడై, తాన్య ధ్ర్ణమ గా తన ధ్ర్మ ఖలను 

కొనిి ంటిని ఇంబ్దుడను జీవాతమ  యందు బ్ప్కాశింప్(జేయుచునిా డు. కనుక ఇచే ట ధ్ర్ణమ  అయిన 

ప్ర్మ్నతమ యే ఉాుే డు అని తాతప రే్ ఖ. కాని పుర్నణాదులలో ఉలేలఖించరడు 

స్యక్షాద్భ గవద్వతార్మైన ఉపేంబ్దుని వి్యఖన అట్లల కాదు. అచే ట ఉపేంబ్దుడే ప్ర్మ్నతమ . 

కాని ఇంబ్దుని వి్యఖన తద్ంతరే్న మియై నియమనఖ చేయు ప్ర్మ్నతమ  ఉాుే డు. కాని 

ఉపేంబ్దుని వి్యఖన ఆయన భగవద్వతార్ఖ కనుక ఉపేంబ్దుడే ఉాుే డు అని 

త్తల్సికొనవలెను. 

 

బ్ప్కృత అధికర్ణఖన ఉపేంబ్దాది భగవద్వతార్ఖల ఉాస్ే తే ఖ కాక, ఇంబ్దాదిశర్జరుడైన 

అనగా తద్ంతరే్న మి యైన ప్ర్మ్నతమ  యొకా  ఉాస్ే తే ఖ నిశే యించరడుచుని ది. ఇట్లల ఈ 

అధికర్ణబ్ప్యోజనఖ ఈ రశోలకఖన నిరూతంచరడినది. 
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SLOKAM-76:క్లజే్య తిఃప్రాణేంప్రద్శబాద ః ప్ర్తర్విష్యాః క్త్ర్ణవేా ప్త ధ్ర్మమ త్ 

76. జే్య తిఃప్రాణేంప్రద్శబాద ః ప్ర్తర్విష్యాః క్త్ర్ణవేా ప్త ధ్ర్మమ త్ 

ఇత్వే తత్ స్యధ్ే మీషామ్ రహువిహ్తిమర ఖేా తమాప్రత్వతు వృతితః। 

తత్ క్తక్షేయానలాత్యమ  కథిత ఇహ్ తథా ధే్య నత్తతఫ లాప్్తతే  

ఖఖే ప్రాణదిలిజగమ్ తద్పి హితప్ర్థా్నాన్యమ క్షణయ।। 
 

జే్య తిఃబ్ాణేంబ్ద్శబ్దద ః- జే్య తిుీ , బ్ాణఖ, ఇంబ్దుడు మొద్లన ప్ద్ఖలు  

కార్ణవేా ప్తధ్ర్నమ త్- జగతాా ర్తే ఖనకు నియతమైన నిర్తిశయదీతతని,  హితతమమైన ఉాసే్ ఖ 

అను ధ్ర్మ ఖను పంద్ధను అని త్తల్యవచుే ట చేత 

ప్ర్తర్వి్యాః- ప్ర్మ్నతమ ను మ్నబ్తఖ బ్ప్తిాదించు వి్యఖలు 

ఇత్వే తత్- అని చెపుప ట  

స్యధు- ఉభయప్క్షఖలకూ స్మమ తమగుట చేత అంగీకార్యోగే మే. 

అమీషామ్- వెనుక చెప్ప రడిన జే్య తి, బ్ాణ, ఇంబ్ద్ - అను శరదఖలు 

ఖే్య తమ్నబ్త్వ- బ్ప్సిద్ధమైన జే్య తి యందు, బ్ప్సిద్ధమైన ఇంబ్దుని యందు బ్ప్సిద్ధమైన బ్ాణఖనందు  

వృతితుత- అర్థఖను చెపుప ట 

రహువిహ్తిమర- అన్యకవిర్థధ్ఖలు కల్నాద్గును 

తత్- అందువలన 

కౌక్షయానలాతామ - జఠర్నగిి  శర్జర్కుడై జఠర్నగిి  విశిషా్యడైన ప్ర్బ్రహ్మ ఖను ఉాస్న చేయుట చేత 

తబ్తప లాప్పథ తే - “చక్షు్ే ః బ్ుతోభవతి, య ఏవమ్ వ్యద్” అను ఉప్ స్ంహార్ఖన చెప్ప రడిన 

ఫలఖను పందునని 

ఇహ్ కథితః- ఇచే ట “యదిద్మసిమ న్ అంతః పురుషే జే్య తిః” అని చెప్ప రడినది.  

ఖ ే బ్ాణాదిల్జమా్- ఇంబ్ద్బ్ాణాధికర్ణఖ యొకా  వాకే ఖనందు “యావత్ హి అసిమ న్ శర్జరే 

బ్ాణ్యవస్తి తావదాయుః” అనియూ “బ్తిీర్నషణమ్ తేా స్త్్మా్ - ఆహ్నమ్” అని బ్ాణఖ (ఎప్ప టి 

వర్కు శర్జర్ఖ నందు బ్ాణఖండునో అంత వర్కు ఆయుుీ  ఉండును అని ఖ ే  బ్ాణఖ 

యొకా  లక్షణఖ) మఱియు ఇంబ్దుల యొకా  లక్షణఖను (బ్తిీరుషడైన తేా స్త్షా్యని న్యను చంతతిని 

అను వాకే ఖలో ఇంబ్దుడను జీవుని యొకా  కారే్ ఖగా) చెప్ప రడిననూ 

తదుప్హిత ప్ర్థాస్నాత్- ఖ ే బ్ాణశర్జర్క ప్ర్మ్నతోమ ాస్నఖ మఱియు ఇంబ్ద్విశి్ ా

ప్ర్మ్నతోమ ాస్నఖ అను స్యధ్నఖల చేత 

మోక్షణాయ- మోక్షమను ప్ర్మపురుషార్థఖ యొకా  బ్ప్యోజనఖ స్ంభవించును అని 

త్తలుప టకైనది. 

 

జే్య తిర్ధికర్ణఖన చెప్ప రడిన జే్య తిశశ రదఖ, ఇంబ్ద్బ్ాణాధికర్ణఖనందు చెప్ప రడిన ఇంబ్ద్, 

బ్ాణ శరఖాలు ప్ర్మ్నతమ న్య బోధించును. అట్లల కాక, బ్ప్సిద్ధమైన అగిి  యనియో, ఇంబ్దుడనియో, 

ఖ ే బ్ాణమనియో చెపుప టకు కుద్ర్దు. అట్లల చెపుప టకు అన్యక విర్థధ్ఖలు గలవు. జఠర్నగిి నీ, 

ఇంబ్దునీ  ప్ర్బ్రహ్మ  శర్జర్మని భ్యవించి తద్ంతరే్న మి అయిన ప్ర్బ్రహ్మ ఖన్య ఉాస్న 

గావించినపుడు మోక్షఫలఖ సిదిధంచును. ఆయా దేవతలను అనగా అగిి , ఇంబ్దుడు మొద్లన 

దేవతలను ఉాస్న చేసిన ఆయుుీ , వీరే్ ఖ మొద్లగు ఫలఖలు సిదిధంచును. ఇచే ట 

హితతమమైన మోక్షఖ ఉాస్నబ్ప్యోజనఖ కనుక ఈ అధికర్ణఖన ఆ బ్ుతి వాకే ఖలలో 

ప్ర్బ్రహ్మ మే ఉాస్ే ఖగా చెప్ప రడినట్లల వివర్ణంచుచునాి రు. అట్లల కాక, ఇంబ్దాదులే 

ఉాుే లన, స్యమ్ననే మైన ఆయురే్జ రే్న ది ఫలఖలు మ్నబ్తమే సిదిధంచును కదా. 
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ఈ రశోలకఖలో, స్యమ్ననే  రసిథతిలో ఖ ే బ్ాణఖ, ఇంబ్దుడు మొద్లన వాటి లక్షణఖలను 

త్తల్య(జేయుచునిా రు. స్యమ్ననేా ర్థఖనందు ఖ ే బ్ాణఖ ఎంతవర్కునుండునో 

అంతవర్కూ ఆయుుీ  నిలుచును.”, “ఇంబ్దుడు బ్తిీరుషడైన తేా స్త్షా్యని స్ంహ్ర్ణంచెను” అను 

వాకే ఖల యందు ఆ ఖ ే బ్ాణఖ, ఇంబ్దుడు మొద్లన వాటి లక్షణఖలు చెప్ప రడినవి. కాని, 

బ్ప్కృతఖన చెప్ప రడిన మోక్షబ్ప్దానతేా ది లక్షణఖలు తద్ంతర్నతమ  అయిన ప్ర్మ్నతమ క్త 

వర్ణతంచుట వలన, ఇచే ట ఆ యా శరదఖలు తద్ంతరే్న మి అయిన ప్ర్మ్నతమ న్య బోధించును. 

SLOKAM-77:క్లక్త్ర్ే మ్ యత్ కర్మ వశే మ్ యద్పి ద్ృఢమితమ్ తనిన ర్థఢే సుత 

శబ్్దదః 

77. క్త్ర్ే మ్ యత్ కర్మ వశే మ్ యద్పి ద్ృఢమితమ్ తనిన ర్థఢే సుత 

శబ్్దదః 

నిర్వదష్టట ప్రరహ్మ ణి సే్య త్ కే చితగ్తి హ్త్య రూఢియస్తనీదనయేన। 

తలిృజ్ఞగ ననే థాసిద్ధే ధిగ్మనరలాత్ తదిే ిష్టట వివక్షా 

సే్య దీశే జే్య తిర్వస్తనాద ద్ే భిలప్నప్రేహ్నతే మాదీర్వత్వ చ।। 
 

యత్ కారే్ మ్ ద్ృఢమితమ్- ఏ వుతవు ద్ృఢమైన రజా్ఞనఖచే కారే్ ఖ అని  చేి తమైన 

బ్ప్మ్నణఖ చేత సిదిధంచినద్య అటి ాఆకాశఖ మొద్లనవి 

యద్త కర్మ వశే మ్ ద్ృఢమితమ్- ఏ (బ్ప్జ్ఞప్తి మొద్లన) చేతన వుతవు కర్మ వశే ఖ అని 

ద్ృఢఖగా బ్ప్మ్నణఖలచే త్తల్యుచుని ద్య 

తనిి రూఢః శబ్దథదః- అటి ాఅచేతన, చేతనాదులగా బ్ప్సిద్ధమైన ఆకాశ, బ్ప్జ్ఞప్తి మొద్లన శరదఖల 

యందు 

బ్రహ్మ ణి నిర్ణ దషే-ా ప్ర్మ్నతమ  నిరే దశింప్రడుచుని పుప డు 

కే చిత్- అటి ామర్ణకొనిి  స్ంద్ర్భ ఖలలో 

రూఢిః- అచేతనమంద్య, చేతనమంద్య రూఢిశక త  యనరడు 

ఐంబ్దీనయేన- ఇంబ్ద్నాే యఖను అనుస్ర్ణంచి అనగా “ఐంబ్దియా గార్పి్తే మ్ ఉప్తి్ఠత్వ” అను 

చోట ఇంబ్ద్శరదఖ గార్పి్తే ఖ అను అర్థఖనందు రూఢిశక త లేకపోవుట చేత (కుద్ర్క పోవుట 

చేత) గౌణవృతితని ఆబ్శయించుటను వలె 

అగతి హ్తాసే్య త్- రూఢే ర్థఖను అనుస్ర్ణంచుటకు స్ంభవఖ కాకపోవుటచేత రూఢే ర్థఖ 

బ్దధితమగును(కుద్ర్దు). కనుక రూఢే ర్థఖను బ్తోసిపుచిే  యౌగికమైన అర్థఖను 

స్సే కర్ణంచవలెనని భ్యవఖ. అందువలన (అదే విధ్ఖగా) ఆకాశ, బ్ాణ అను శరదఖలకు యోగ 

వుే తప తిత చేత ప్ర్బ్రహ్మ  యందు అనే యఖను చెప్ప వలెను 

ఈశ్చ- ప్ర్మ్నతమ కు అనే యించినట్లలగన్య 

జే్య తిర్ణంబ్దాదే్ భిలప్నప్రే- జే్య తి, ఇంబ్దుడు, శివుడు, హిర్ణే గరుభ డు, సూరుే డు మొద్లన 

శరదఖలచేత చెపుప నపుడు 

అహ్మ్ తే మ్ ఆదీర్ణత్వ చ- “అహ్మ్ బ్రహామ సిమ ”, “తతతే మసి” మొద్లన వాకే ఖల యందు 

“అహ్మ్”, “తే మ్” మొద్లన శరదఖల చేత నిరే దశఖ చేసినపుప డు  

తల్లంగాననే థాసిద్ధే ధిగమనరలాత్- చేతనాచేతనఖల చిహి్ ఖల రలఖచే(కారే్ మగుటయు, 

కర్మ వుే డగుటయు మొద్లన అస్యధ్యర్ణలక్షణఖల అనే యబ్కమఖను రటి)ా 

తదేి శిషే ావివక్షాసే్య త్- అటి ాచేతనాచేతన విశి్మాైన ప్ర్మ్నతమ  యందే (అనే యఖగా) 

బ్ుతేా ది- తాతప రే్ వి్యఖ చెప్ప వలెను 
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వెనుక చెప్ప రడిన శరదఖల విశ్చ్బ్ప్యోగ వివర్ణఖను ఈ రశోలకఖలో దేశికులు 

అనుబ్గహించుచునిా రు.  

 

ఆకాశాధికర్ణఖనందును, బ్ాణాధికర్ణఖనందును రూఢిభంగఖ చేయరడి, యౌగికఖగ 

అర్థఖ చెప్ప రడినది. తరువాతి ర్ండు అధికర్ణఖలలో  విశ్చ్, విశ్చ్ే  భ్యవఖతో ప్ర్మ్నతమ  

వి్యమందు జే్య తిర్ణంబ్దాది ప్ద్ఖలకు అర్థఖ చెపుప కొనవలెనని అనుబ్గహించి యునిా రు.  

 

ఇట్లల చెపుప టకు కార్ణఖ ఇచే ట వివర్ణంచుచునాి రు.  

 

ఆకాశః, బ్ప్జ్ఞప్తిః మొద్లగు శరదఖలచే రూఢి బ్ప్కార్ఖ, భూతాకాశఖ, చతురుమ  బ్రహ్మ యే అని 

అర్థఖ సిదిధంచును. ఇవి స్యమ్ననేా ర్థఖలు. ఇచే ట రూఢి బ్దధింప్రడదు.  

 

కాని ప్ర్మ్నతమ ను చెపుప  బ్ప్కర్ణఖనందు, ఈ విధ్ఖగ ఆకాశఖ మొద్లగు ప్ద్ఖలు 

బ్ప్యోగింప్రడినను, అవి తమ రూఢి అర్థఖలు చెప్ప వు. ఎందువలననగా ప్ర్మ్నతమ  జగతుతను 

స్ృష్టంాచును అనునపుడు అనియును స్ృష్టకా వి్యఖలగుచుని వి, అనగా 

స్ృష్టంాప్(రడుచుని వి. అట్లల కారే్ వర్ఖానందు చేర్ణయుండుట చేత స్ృష్టకార్ త అయిన ప్ర్మ్నతమ  

ఈ ప్ద్ఖల రూఢే ర్థఖచే త్తల్యరడడు. కనుక, యోగవుే తప తిత చేతన్య ఇచే ట అర్థఖ 

బ్గహించవలెను. అనగా రూఢిని బ్దధించి యౌగికఖగ ప్ర్మ్నతమ యే చెప్ప రడినట్లల బ్గహించవలెను. 

 

ఈ స్ంద్ర్భ ఖన మీమ్నంస్కులు చెపుప  ఉదాహ్ర్ణఖలు కూడ ఇచే ట కటాక్షుతనిా రు. 

“ఐంద్ర్రే్న గార్పి్తే ఖప్తి్ఠత్వ” అను వాకే ఖ బ్ప్కార్ఖ చూచినచో ఇంబ్దుని చెపుప  ఋకాు చే 

అగిి ని రసోత బ్తఖ చేయవలెనని తోచుచుని ది. కాని, అగిి  యొకా  రసోత బ్తఖనకు, ఇంబ్దుని 

ఋకాు కును స్ంరంధ్మేమియును లేదు. అందువలన ఇచే ట ఇంబ్దుడు అను ప్ద్ఖచే 

ఇంబ్దుడు అను రూఢి అర్థఖను ప్ర్ణగణించక, “ఇతి ప్ర్మైశే రేే ” అను 

వుే తప తతే ర్ థఖననుస్ర్ణంచి, స్మస్తనియామకుడైన ఈశే రుడు అని అర్థఖను బ్గహించవలెనని 

త్తల్యుచుని ది.  

 

మూడు అగుి ల యందు గార్పి్తేా గిి  గొప్ప ది. కనుక, యౌగికార్థఖ దానిక తగి యుండును.  

 

అదే బ్ప్కార్ఖ ఆకాశఖ మొద్లగు వాటి యందు కూడ రూఢే ర్థఖ ప్ర్ణగణించక, యౌగికార్థఖన్య 

ప్ర్ణగణించవలెనని వెనుక త్తల్సికొని యునిా ఖ.  

 

తరువాత, జే్య తి, ఇంబ్దుడు అను స్ంద్ర్భ ఖలలో చేతనఖలు మఱియు అచేతనఖల 

శరదఖలచే ప్ర్మ్నతమ  బోధింప్రడుచునిా డు. అందును, ఆయా చేతనాచేతనఖలక్త తగిన కొనిి  

చిహి్ ఖలను చెతప  ఆ ప్ద్ఖలు ప్ర్మ్నతమ ను ఎట్లల బోధించుచుని వ్య వివర్ణంచుచునాి రు. 

 

బ్కంది ఉదాహ్ర్ణఖల యందు  

 

1. జే్య తిశశ రదఖను క్తవలఖ అచేతనమైన జే్య తిుీ  అని అర్థఖ చెపుప కొనిన, జ్ఞఠర్నగిి క 

ప్ర్మ్నతమ తో ఐకే ఖ చెపుప ట తగదు.  

 

2. అదే విధ్ఖగా చేతనుడైన ఇంబ్దుని వి్యఖన ఇంబ్దుని తేా స్త్్ ా వధ్యదులు, 

ధ్ర్నమ తిబ్కమణఖ మొద్లనవి ప్ర్మ్నతమ కు వర్ణతంచవు.  
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3. “అహ్మ్ బ్రహామ సిమ ” (న్యను బ్రహ్మ ఖను అయి ఉనిా ను), “తతతే మసి” (అది నీవు అయి ఉనిా వు) 

అను వాకే ఖలలో, “అహ్మ్”, “తే మ్” అను ప్ద్ఖలు స్యమ్ననే  రూఢే ర్థఖలు ప్ర్మ్నతమ ను 

సూచించవు.  

 

కనుక వాటిక విశి్మాై యుని  ప్ర్మ్నతమ ను చెపుప నవిగా అర్థఖ చేసికొనవలెను.  

 

అపుప డు, ఇంబ్ద్కృతే ఖలన ధ్ర్నమ తిబ్కమణాదులు ఇంబ్దుడన్య చేతనునిక్త వర్ణతంచును. కాని, 

అధికర్ణఖలో చెప్ప రడిన “మ్నఖాసే్ ” అను చోట “మ్నమ్” అను ప్ద్ఖ ఇంబ్ద్విశిషా్యడైన 

ప్ర్మ్నతమ కు వర్ణతంచును. ఈ విధ్ఖగా స్మనే యఖ చేసికొని అనే యఖ చేసికొనవలెను.  

 

ఇదే విధ్ఖగా “అహ్మ్ బ్రహామ సిమ ”, తతతే మసి” అను వాకే ఖలలో “అహ్మ్”, “తే మ్” అను 

ప్ద్ఖలు కూడ “అహ్మ్”, తే మ్” లకు శర్జర్ణగా, తదేి శిషా్యడైన ప్ర్బ్రహ్మ న్య బోధించుచుని వని 

అర్థఖ. లేకుని , అవిదేా స్హితుడై, కర్మ రదుధడై స్ంస్యర్స్యగర్మగుి డైన జీవునిక స్మస్త 

కళే్య ణగుణాకరుడు, అఖిలహేయబ్ప్తే నీకుడు, బ్శియఃప్తి, మోక్షబ్ప్దాత అయిన ప్ర్మ్నతమ తో 

ఐకే త చెతప , అటి ాజీవుడే ప్ర్బ్రహ్మ మని చెప్ప (జ్ఞలఖ కదా! 

 

ఇంతటితో ఇంబ్ద్బ్ాణాధికర్ణఖ ఖగిసినది. 

SLOKAM-78:క్లసేే చ్ఛఛ తః ్రే్ హేతుః ుభగుణవిభవానంత నిస్తీ మ హ్ర్షః 

78. సేే చ్ఛఛ తః ్రే్ హేతుః ుభగుణవిభవానంత నిస్తీ మ హ్ర్షః 

ుద్యధ కర్థమ తథ దివాే కృతిర్నుప్ధిక్త్క్త్శనాది ్ే భావః। 

్ప్రాణప్రాణభేద్వే తిభిద్భర్ జగ్ప్రత్యప ణన్య దివే దీపితః 

ప్రాణేంప్రద్యద్ే ంతర్మత్యమ  ప్రప్భుర్ధికర్ణైః ్ప్తభిః ప్రప్తే ాది।। 
 

స్ప్తభిః అధికర్ణైః- ఈక్షతి, ఆనంద్మయ, అంతర్ధికర్ణ, ఆకాశాధికర్ణ, బ్ాణాధికర్ణ, 

జే్య తిర్ధికర్ణ, ఇంబ్ద్బ్ాణాధికర్ణ  —అనెడు ఏడు అధికర్ణఖల యందు బ్కమఖగా 

స్వే చా్ఛ తః స్రే్ హేతుః- తన స్ంకలప మ్నబ్తఖ చేత స్కల జగతుత యొకా  జనమ , రసిథతి, 

లయఖలకు కార్ణమైన వాడును, (ఇది ఈక్షతే ధికర్ణఖన వి్యఖ) 

ుభగుణ విభవానంత విసీ్స మ హ్ర్షః- స్ర్ే జగనమ ంగళరూప్మైన గుణగణఖలు, రూప్, విభూతులు -

మొద్లన వాటి వలన నిర్వధికాశయఖ, అప్ర్ణచాి ని ఖ అయిన ఆనంద్స్యగర్మైన 

వాడును(ఇది ఆనంద్మయాధికర్ణఖన వి్యఖ) 

ుద్ధకర్థమ తథదివాే కృతిః- ర్జుీ , తముీ లు లేక, ుద్ధస్తే మయమై కర్మ కు అరతమైన 

దివే మంగళవిబ్గహ్ఖ కలవాడును (ఇది అంతర్ధికర్ణఖన వి్యఖ) 

అనుప్ధికాకాశనాది స్ే భ్యవః- కర్నమ దుే ాధిర్హితుడై, అస్ంకుచితఖను , సే్య భ్యవికఖను 

అయిన బ్ప్కాశఖను, స్ే భ్యవఖను కల్నా వాడును(ఇది ఆకాశాధికర్ణఖన వి్యఖ) 

స్బ్ాణబ్ాణభేద్వే తిభిదుర్జగబ్తాప ణః- స్మస్తచేతనాచేతన ప్దార్థ యుక త జగతుత యొకా  స్తతకు 

కార్ణమైన వాడును (ఇది బ్ాణాధికర్ణఖన వి్యఖ) 

దివే దీతతః- అబ్ాకృతమైన దివే బ్ప్కాశఖ కలవాడును(ఇది జే్య తిర్ధికర్ణఖన వి్యఖ) 

బ్ాణేంబ్దాదే్ నతర్నతామ - బ్ాణఖ, ఇంబ్దుడు మొద్లన చేతనాచేతనఖలకు ననిి ంటిక 

అంతర్నతమ  అయిన వాడును(ఇది ఇంబ్ద్బ్ాణాధికర్ణఖన వి్యఖ) 

బ్ప్భుః- స్రేే శే రుడైన ప్ర్మపురుష్యడు  

బ్ప్తే ాది- బ్ప్తిాదించరడెను. 
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జిజా్ఞస్యధికర్ణఖ, జనామ దే్ ధికర్ణఖ, శాస్త్స్తయోనితేా ధికర్ణఖ, స్మనే యాధికర్ణఖ- అనెడు 

మొద్టి నాలాు అధికర్ణఖలును శాస్త్స్యత ర్ంభస్మర్థనార్ థమై చతుసీూ బ్తి అనరడు 

ఉపోదాాతమగుట చేత ఆ నాలాు అధికర్ణఖలును ఇచే ట పై రశోలకఖలో బ్ప్స్యతవించరడలేదు. 

శార్జర్కశాస్త్స్తఖన  బ్ప్థమ్నధ్యే యఖన, బ్ప్థమాద్ఖన చతుసీూ బ్తి తప్ప  తకా న 

అధికర్ణఖలన ఈక్షతే ధికర్ణఖ మొద్లుకొని, తరువాత ఏడు అధికర్ణఖలందు లరధమగు 

ప్ర్మ్నతమ  దివే కళే్య ణగుణవిశ్చ్ఖలను బ్కమఖగా అవి అనిి యూ ప్ర్మ్నతమ క్త చెందినవని ఈ 

రశోలకఖన నిరూతంచి శార్జర్కమీమ్నంస్యశాస్త్స్తఖన బ్ప్థమ్నధ్యే యఖ, బ్ప్థమాద్ఖ యొకా  

స్యర్ఖను రీ భామ్నన్ వ్యదాంత దేశికులు ఈ రశోలకఖతో అనుబ్గహించి ుస్ంప్ని ఖ చేుతనిా రు. 

 

ఈ విధ్ఖగా శార్జర్కమీమ్నంస్యశాస్త్స్తఖన బ్ప్థమ్నధ్యే యఖ, బ్ప్థమాద్ఖ లో 

ఈక్షతేా దే్ ధికర్ణఖల భ్యవఖను స్ంబ్గహ్ఖగా ఈ ఒకా  రశోలకఖలో రీ భామ్నన్ వ్యదాంతదేశికులు 

అనుబ్గహించేరు. 

 

(ఇంతటితో “అధికర్ణస్యర్నవళి” బ్ప్థమ్నధ్యే యఖ, బ్ప్థమాద్ఖ ఖగిసినది) 

 

 

 


