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మ ుందు మాట 

 

యోనిత్యమచ్ుయత్ పద ుంబ జ య గ్మరుక్మ వ్యయమోహత్ః త్దిత్రయణి త్ృణ యమేనే  

అస్మత్ గ్ ర ః భగ్వత్ః అస్య దయ ైక్స ుంధ ః  

రయమానుజస్య చ్రణౌ శరణమ్ పరపదయయ  

 

కయశయపయనవయ స్ుంజాత్మ్ శరణ యరయ పద శ్రతి్మ్ 

వ్ ైరయగ్యజలధిమ్ వుందయ రుంగ్రయమానుజమ్ మ నిమ్ 

 

వ్యధూల వుంశ స్ుంజాత్మ్ కోదుండరయమ స్ుపరజమ్  

వ్ేద ుంత్ సయగ్రమ్ వుందయ 

శ్రవి్ేుంక్టేశ దయశ్రక్మ్  

 

ాయమాయణ రహస్యజఞమ్ రమయవ్యక్య విశయరదమ్ 

అనుంత్ గ్ ణస్ుంఘాత్మ్ అపపలారయమహమ్ భజే 

 

శ్రవి్యత్్య వరద చ రయ పౌత్రమ్ త్త్పద స్ుంశయిమ్ 

త త రయ త్నయమ్ వుందయ రఘ న థ హవయమ్ గ్ రుమ్ 

 

క ుండిన యనవయ స్ుంభూత్మ్ అపపలారయ పద శ్రతి్మ్  

వ్ేద ుంత్దవయ త్త్్వజఞమ్ శ్రినివ్యస్ గ్ రుమ్ భజే  
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దర్శనములు - మతములు 

మనముందరమూ దుఃఖాలు పో య స్ుఖుంగయ ఎలా ఉుండడుం అని ద రులు వ్ త్ుక్ుత్ ుంటామ  క్ద ! వీటినే 
అనిష్ట నివృత్్త, ఇష్ట పయర ప్ ్  అని మన ప్ెదదలుంటారు. అయతయ ఈ ద రులు వ్ దిక ేపరయత్నమ  ఈన టిది కయదు. 
మన జీవులుందరమ  బరత్ుక్ు తెఱవు మొదలు ప్ెటిటన న టి నుుండ ిఈ పరయత్నమ  మొదలయుంద.ి ఇలా ఒక్ 

ముంచి బరత్ుక్ు కోస్ుం ద రి చ్ూప్ ుంచయ జాఞ న నిన దరశన జాఞ నమని అలా చ్ూప్ ుంచయవ్యటిని దరశన లనీ అుంటారు.  

మన భారత వని అదృష్ట మేమిటుంటే మన మహరుు లు త్ప్ ుంచి, దరిశుంచి మనక్ుందిచిిన అనుంత్మ ైన వ్ేదరయశ్ర.  

కయని ఈ వ్ేద లను నమమక్ స్వత్ుంత్రుంగయ పుటిట, నిల్చిన దరశన లు కొనిన ఉన నయ. దరశన లలో త్రయానికీ, 
జాఞ న నికీ, హేత్ు బదధత్క్ూ పయర ధ నయత్ ఉుంట ుంద.ి అయతయ అలాకయక్ుుండ  కొుందరు మహానుభావుల అనుభవ 

జాఞ న ల ఆధ రుంగయ బయలుదయరి విశయవస్ పయర త్తపదిక్తో అనుష్యా న నికీ, ఆచ్రణక్ు ప్ెదద  ప్ీట వ్ేసత్  వ్యటిని 

మత లుంటామ . కొనిన అుంటే విశ్రష్యట దెైవత్ుం లాుంటివి మత లు, దరశన లూ క్ూడ  అవవచ్ుి ననుకోుండి.  
వ్ేద లను అుంగీక్రిసత్  ఆస ్క్ దరశన లూ, ఆస ్క్ మత లూ అని, అలాకయక్ుుండ  అుంగీక్రిుంచ్క్ పో తయ న స ్ క్ 

దరశన లూ, న స ్ క్ మత లూ అని అుంటారు.  

ప్ెైన అనుక్ుననట ు  వ్ేదమ లను నమమక్ుుండ  త  మ నిగిుంది గ్ుంగ్, త  వలచిుంది రుంభ అనన వ్యళ్ళు 
కొుంత్ముంద.ి అుంటే పయర పుంచిక్ ఇుందిరయ భోగయలను అనుభవిుంచ్డమే జీవిత్ లక్ష్యమని, అది త్పప మఱేమీ 

పటిటుంచ్ు కొననక్ారలేదని అనుక్ుననవ్యరూ ఉన నరు. వీరిలో మ ఖయమ ైనవ్యరు ఱ ుండు రకయలు. పయష్ుండులు, 
చ రయవక్ులు అని. వీరిని లోకయయత్ులని క్ూడ  అుంటారు. వీరిలో ఒక్రు స్వుంత్ స్ుఖాలక్ు మాత్రమే గ్ రి్ుంపు 
నిసత్  మఱ ియొక్రు స్ుఖుంగయ క్లస  మ లస  ముంచిగయ మాటలాడుక్ుుంటూ బత్ుక్ుద మననవ్యరు. బృహస్పత్త 

ఈ దరశన నిన పరత్త పయదిుంచయడుంటారు. వీరు త్మ ఇుందిరయాలక్ు తెల్చయబడయ జాఞ న నికే పయర ధ నయత్ ఇసయ్ రు.  

 

ఇుందిరయాల నుుండయ కయక్ుుండ  జాఞ నమ  తెలుస్ుక్ుుందిక ిమఱి కొనిన సయధన లు, విధ న లు క్ూడ  ఉన నయని 

ప్ెదదలుంటారు. లోక్ుంలో ఏ వస్ు్ వుకి ఎటిట వయవహారమ ననద  అటిట వయవహారమ ను స్ముంగయ తెల్చప్త జాఞ న నిన 

యథ వస ిత్ వయవహారయనుగ్ ణ జాఞ నమ  అని అుంటారు. దీనని తెలుస్ుకొనుటక్ు సయధనమ లు పరమాణమ లు.  
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ల ైుంగిక్త్వ శయబ్త్వ స్మృత్తత్వ రహిత్మ ైన సయక్షాత ార పరమాపణమ  పరత్యక్ష్మ  అనే పరమాణమ . స్ులభుంగయ 
చెపయపలుంటే ఇుందిరయ గయిహయమ  అని అనుకోవచ్ుి. క్నబడుత్ునన నిపుపను చ్ూస  ఇది నిపుప అని 

తెలుస్ుకోవడుం.  

అలా కయక్ ఒక్ హేత్ువుచయ ఒక్ సయధయమ ను తెలుస్ుక్ుుంటే అుంటే కొుండప్ెై పొ గ్ ఉననది క్నుక్ పొ గ్ ఉనన చ ట 

నిపుపుంట ుంది క్నుక్ కొుండప్ెై నిపుప  ఉననది అని అనుకోవడుం అనుమిత్త లేద  అనుమానమ  అనే 
పరమాణమ .  

పరమ పురుష్ుల ైన ఒక్రి ఆప్ వ్యక్యమ  వలన, లేద  అపౌరుషతయాలయన వ్ేద ల వలన తెలుస్ుక్ుుంటే అద ి

శబద  పరమాణమ . 

ఇవ్ే కయక్ుుండ  ఉపమానమనీ, అరయి పత్్త అనీ, అనుపలబ్ధధ  అనీ ఇలా మఱికొనిన పరమాణ లు వివిధ 

దరశనకయరులు ప్తర్ాుంట ుంటారు. కయని మ ఖయమ ైన పరమాణ లు పరత్యక్ష్, అనుమాన, శబద  పరమాణ లే.  

ఇదుంత  ఎుందుక్ు వచిిుందుంటే లోకయయత్ులు పరత్యక్ష్ుం త్పప మఱియొక్ పరమాణమ  లేదుంటారు క్నుక్ 

వ్యరిక ిదయవుడు, ప్ెై లోకయలూ, చ్ని పో యన త్రువ్యత్ మోక్ష్మూ ఇవ్ేమీ ఉుండవు.  

కయని మిగిల్చన దరశన లూ, ఇుంకయ మత లూ క్ూడ  స్ుమారుగయ ఇుందిరయ విష్యానుభవమ  ఎపుపడూ 

పూర్ిగయ అనిష్ట నివృత్్త క్ల్చగుంచి శయశవత్మ ైన ఆనుందమ ను ఈయదని నమిమనవ్యరే. అలా దుఃఖాలు లేక్ుుండ  
ఉుండయ స ిత్త లేద  గ్పప ఆనుందమ  క్ల్చగే స ిత్త ఒక్ట ుంట ుందని ద నిని మోక్ష్ముంటారని మిగిల్చన వ్యళ్ళు 
చ లావరక్ు ఒపుపక్ుుంటారు, కయని ఇలాుంటి స ిత్త ఎలా పొ ుందడుం అనన విష్యుంలో మాత్రుం విభేద లున నయ.  

ఇలాుంటివి ప్ెైన అనుక్ుననట ు  కొనిన వ్ేద లను అుంగీక్రిుంచినవి, కొనిన అుంగీక్రిుంచ్నివి.  

వ్ేద లను అుంగీక్రిుంచ్ని, మనదయశుంలో పరచ రుం పొ ుందిన మత లూ ఉన నయ. వ్యనిలో బౌదధమూ, జ ైనమూ 

మ ఖయమ ైనవి.  

అుందులో బౌదధమ  మన దుఃఖాలక్ు కయరణుం పయర పుంచిక్ విష్యానుభవమ  అని, అుందు వలన ఈ 

విష్యానుభవ్యనిన క్మిక్ిముంగయ త్గిగుంచ్ుక్ుుంటూ చివరక్ు దుఃఖ శూనయమ ైన స ిత్తకి చయరుకోవడమే మోక్ష్మని 

చెబ త రు. వీరి పరకయరమ  ఈ క్నపడయదుంత  క్ష్ణిక్మ , ఆత్మ క్ష్ణిక్మే, పునరజనమలుుంటాయ. కయని స్రవమూ 

చివరక్ు శూనయమ . అుందుచయత్ ఆత్మ, పరమాత్మ క్ూడ ఉుండడు వీరి మత్ుంలో మనుం చయయవలస నది  దుఃఖ 

నిర ధమే. వీరికి పరత్యక్ష్మ , అనుమానమూ క్ూడ  పరమాణ లే. ఈ మత్ పరవక్్ గ త్మ బ దుధ డు 
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ఇుంక్ జ ైన మత్ుం ఆత్మను నిత్యమని ఒపుపక్ుుంట ుంది. కయని పరమాత్మనుకయదు. మనుం పుణయ చయస్ూ్  

అలోకయకయశమ  అుంటే మోక్ష్మారగమ  నుందు పయనిుంచి పరకయశస ిత్తని పొ ుందడమే లక్ష్యమ . వీరి మత్ుంలో 
జీవుం, అజీవుం అని ఱ ుండున నయ. ఇవి మామూలుగయ క్లస  ఉుంటాయ. ఎపుపడు అజీవుంనుుండి జీవుం 

విడివడుత్ుుంద  అపుపడయ ఆత్మ క్ు మోక్ష్మ  అననమాట. అలాకయక్ుుండ  పయప క్రమలు చయసతవ్యరు ఈ 

స్ుంసయరుంలో ఇుంకయ దిగ్ వక్ు పో త్  ఇుంకయ దుఃఖాలను అనుభవిస్ూ్ ుంటారు. ఈ మత నిన ఆవిష్ారిుంచినది 
ఋష్భ డుంటారు.  

ఇుంక్ ఆస ్క్ దరశన లలో మ ఖయమ ైనవి సయుంఖయమ , యోగ్మ , న యయమ , వ్ ైశేష క్మ , పూరవ మీమాుంస్, 

ఉత్్ర మీమాుంస్ 

సయుంఖయదరశనమ ను అుందిచిినది క్ప్ ల మహరిు. ఈయన మొత్్మ  24 పరక్ృత్త త్త ్ వలు నిరవచిుంచి 25 వ 

త్త్్వమ  పురుష్ునిగయ చెప్తపరు. పరమాత్మను అుంగీక్రిుంచ్లేదు వీరు. ఇది వ్ ైదిక్ దరశనమే అయన  వ్ేద ల 

పటు  మ భావుంగయనే ఉుంట ుంది, అుంటే వ్ేద నిన పూరి్గయ సీవక్రిుంచినట ు  క్నపడదు. జాఞ నమ  అుంట ేసయుంఖయమ  
వలన పురుష్ుడు త ను పరక్ృత్తకి భిననమని తెలుస్ుకొని క ైవలయస ిత్త (శయశవత్ ఆనుంద స ిత్త) పొ ుందడుం మోక్ష్ుం 

వీరి ఉదయదశయుంలో.  

యోగ్ దరశనుం పత్ుంజల్చ మహరిు పరవచిుంచిుంది. అష్యట ుంగ్ యోగ్మ (యమ, నియమ, ఆస్న, పయర ణ యామ, 

పరత యహార, ధ రణ,ధ యన, స్మాధులు) ద వరయ ఆత్మ క ైవలయస ిత్త పొ ుందుత్ుుంది అని వీరు చెబ త రు.  

న యయ దరశనమ  చెప్ పుంది అక్ష్పయద గ త్మ డు. ఈ క్నబడయ జగ్త్్ుంత  కయరయమనీ, దీనికొక్ 

కయరణమ ుంట ుందనీ వీరు నమ మత రు. త్త్్వ జాఞ నుం వలన మిథ య జాఞ నుం నశ్రస్ు్ ుంది. అుందువలన రయగ్ 

దయవష్యలు పో త య. అపుపడు క్రమ పరవృత్్త పో య, జనమన శుం వలన మోక్ష్ుం లభిస్ు్ ుందని వీరు అుంటారు. 
మనక్ు త్రామ , హేత్ువ్యదమ  అుందిచిినది ఈ న యయ దరశనమ . వీరు పరత్యక్ష్, అనుమాన, శబద  
పరమాణ లతో బాట  ఉపమాన నిన క్ూడ  పరమాణుంగయ అుంగీక్రిసయ్ రు. ఎుందుక్ుంటే హేత్ువ్యదమ  న యయమ  
ఈ ఉపమానుం మీద ఎక్ుావ ఆధ రపడి ఉుంట ుంద.ి ఆత్మ, శరీరమ , ఇుందిరయాలు,విష్యాలు, బ దిధ , 
మనస్ు్, అహుంకయరుం, క్రమ, ద ష్ుం, జనమ,ఫలుం, దుఃఖానుభూత్త, మోక్ష్ుం వీటి గ్ రిుంచి చెప్ ప ఇవి స్రి అయన 

జాఞ నమ నక్ు మూలమని చెబ త రు. 

క్ణ దుడు పద రయి లనీన పరమాణ  నిరిమత లనీ ఆపరమాణ వులు అవిచిిన నలనీ, క్ళ్ుక్ు క్నపడనివనీ ఈ 

పరపుంచ్ముంత  ఆయా పరమాణ వుల స్ుంయోగ్మ  వలన త్యారయనదనీ చెబ త డు. ఈయనది వ్ ైశేష క్ 

దరశనమ . 4 పద రయి లనీ (భూమి, నీరు, గయల్చ, నిపుప) వ్యటి వలన మిగిల్చన వస్ు్ వులనీన త్యారయాయని 
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ఆయన స ద ధ ుంత్మ . దుఃఖ నివృత్్త ఈశవరుని వలన అది శవిణ, మనన, నిది ధ యస్న ల వలన పద రి వివ్ేక్ 

జాఞ నుం వలన క్లుగ్ త్ుుంది వీరి పరకయరమ . 

పూరవ మీమాుంస్ చెప్ పనది జ ైమిని. ఇది వ్ేద లలో పూరవభాగ్మ ైన క్రమకయుండను ఆధ రమ  చయస్ుకొని 

ఉుంట ుంద.ి 

వ్ేద లలో పూరవ భాగయనిన క్రమ కయుండ అనీ ఉత్్ర భాగయనిన బరహమ కయుండ లేద  ఉపనిష్త్ు్ లు అని అుంటారు. 
వ్ ైదిక్ క్రమల యజాఞ ల విధి, విధ న లు చెప్తపది వ్యటి ఫల్చత లు తెల్చప్తది మీమాుంసయ దరశనమ . మీమాుంస్ 

అుంట ేవిచికిత్్, విశేుష్ణ అని అనుకోవచ్ుి. మీమాుంసయ దరశన నికి భాష్య జాఞ నమ  ఎక్ుావ అవస్రమయుంద.ి 

ధరముం, ముంచి క్రమలు చయయడుం మ ఖయమ . వీరి పరకయరమ  క్రమ వలననే ఫల్చత్మ  వస్ు్ ుంది క్నుక్ 

పరమాత్మతో పనిలేదు. వీరిలో క్ూడ  మ ఖయుంగయ పయర భాక్రులు భాట ట లు అని ఱ ుండు వరయగ లున నరు.  
పయర భాక్రులు పరత్యక్ష్, అనుమాన, శబద  పరమాణ లతో బాట  ఉపమానమ , అరయి పత్ు్ లను నమిమతయ భాట ట లు 
అనుపలబ్ధధని క్ూడ  పరిగ్ణిసయ్ రు. ( రయమ డు స్ూి లుంగయ ఉుంటాడు పగ్లు త్తనడు అనన ద నిని బటిట రయత్తర 
త్తుంటాడు అని తెలుస్ుకోవడుం అరయి పత్్త, ఒక్ వస్ు్ వు అభావమ ను అుంట ేలేక్ పో వడుం తెలుస్ు కోవడుం 

అనుప లబ్ధధ ) . ఒక్ యజఞుం చయసత్  ద ని వలన అపూరవుం అని ఒక్టి బేుంక్ులో ఎక ుంట్ లా పుడుత్ుుంది. ఆ 

అపూరవుం ఖరివుత్ ుంటే మనక్ు క్రమ ఫలుం వస్ు్ ుంది.  ఆ అపూరవుం క్ూడ  ఖరియ పో గయనే క్రమ ఫలుం 

పూర్యపో త్ుుంది. క్నుక్ పరమాత్మ వలన ఇష్టపయర ప్ ్  క్లుగ్దుక్నుక్ పరమాత్మ తో పని లేదు. నిష్యామ 

క్రమలు చయస నపుపడు పుటేట నిత యపూరవుం మాత్రుం స్ుంసయర బుంధుం నుుండి విడ ివడయట ు  చయస  ఆత్మ స్వరూప 

జాఞ నుం క్ల్చగేటట ు  చయస్ు్ ుంద.ి అదయ మోక్ష్ుం.  

ఉత్్ర మీమాుంస్ వ్ేద లలో బరహమ అుంటే పరమాత్మ గ్ూరిి, ఆయనతో మనక్ు స్ుంబుంధమ  గ్ూరిి,  

మోక్షావసి్ గ్ూరిి వివరుంగయ తెల్చప్త ఉత్్ర భాగ్మ ల ైన ఉపనిష్త్ లక్ు పయర ధ నయత్ నిచయి దరశనమ . 
దీనిలోక్ూడ  చ లా వరయగ లున నయ. అుందులో మ ఖయమ ైనవి అదెైవత్మ , విశ్రష్యట దెైవత్మ , దెైవత్మ .  

అదెైవత నిన అుందిచిినది శుంక్ర భగ్వత పదులు. వీరి పరకయరమ  ఉనన త్త్్వమ  ఒక్ాటే. అదయ బరహమ. ఆ బరహమ 

స్రవ విశేష్ శూనయమ ైన చిన మత్రమ .  

ఈ క్నపడయ స్రవ పరపుంచ్మ  మిథ య భూత్మ ైనది. మిథ్య అుంటే మొదట త నుననట ు  భాస ుంచి వస్ు్  జాఞ న నిన 

త్పుపగయ ఇచయిది, ప్ దప యథ వస ిత్ వస్ు్  జాఞ నమ చయ అుంటే నిజమ ైన జాఞ నుంవలన నివర్మ  అనగయ తొలగి 
పో యేద ిఅని అరిమ . ఉద హరణక్ు ఒక్ త ర డు పయమ లా మ ుందు క్నపడి త ర డు అని తెల్చస న త్రువ్యత్ ఆ 

పయమ  అనే జాఞ నమ  తొలగి పో త్ుుంది క్ద ! అదయ మిథ్య.  
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ఈ క్నపడయదుంత  మఱిలా భాస ుంచ్డ నికి కయరణమ  అవిదయ. స్వరూప త్తర ధ నమ  చయస  విచిత్రమ ల ైన, 

వివిధమ ల ైన వస్ు్  భరమ క్ల్చగిుంచ్ునది అవిదయ. అనగయ ఉనన త ర డు స్వరూపమ ను మఱుగ్  పరచి అచ్ిట 

పయమ ను క్ల్చపుంచి చ్ూప్ ుంచయది అవిదయ. 

సయధన  చ్త్ుష్టయమ  వలన (నిత య నిత్య వివ్ేక్ జాఞ నమ , ఇహామ త్ర ఫలభోగ్ విరయగ్మ , శమ దమాది 
సయధన స్ుంపత్్త, మ మ క్షుత్వమ  అుంటే మనక ీక్నపడయ పరపుంచ్ముంత  అనిత్యమని, బరహమ ఒక్ాటే నిత్యమనీ, 

స్త్యమనీ తెలుస్ుకొని, ఈ లోక్ుంలో కయని యజఞ యాగయదుల వలన క్ల్చగే పరలోక్ుంలోగయనీ పొ ుందయ 
విష్యస్ుఖానుభవ్యలు త త ాల్చక్మ లవడుం వలన వ్యటిప్ెై వ్ ైరయగ్యమ  క్ల్చగి, బాహయ, అుంత్ర ఇుందిరయ 

నిగ్హి సయధనతో మోక్షేచ్ఛక్ల్చగి బరహమ అుంటే ఏమో తెలుస్ుకొని ఆ బరహమ, నేను ఒక్టే నేను వ్ేరు కయదు అనన 

విష్యానిన ధ యనిస్ూ్  బరహామనుభవ స ిత్తని పొ ుందడమే మోక్ష్మ . క్నపడయదుంత  అస్త్యమ  క్నుక్ బరహమ ఇది 
కయదు, ఇదికయదు అని తెలుస్ుక్ుుంటూ (నేత్త, నేత్త అని) చివరక్ు బరహ్మమక్యమ ను సయధిుంచ ల్చ. 

ఇుందులో బరహమ చిుంత్న పయర రుంభిుంచిన త్రువ్యత్ క్రమలతో పని లేదు. అుందు వలన వ్ేద లలో క్రమకయుండ 

అవస్రమ  లేదు. 

అలాగే వ్ేద లలో ఉుండయ అభేద శి్రత్ులు అుంట ేబరహమ, జీవుడు ఒక్ాట ేఅనే శి్రత్ులు మాత్రుం పరిగ్ణిస్ూ్  భేద 

శి్రత్ులు అుంటే బరహమ, జీవుడు వ్ేరు అని చెప్తప శి్రత్ులు, ఘటక్ శి్రత్ులు అుంట ేబరహమ, జీవుడు క్లస  
ఉుంటారని చెప్తప శి్రత్ులు పరిగ్ణనలోనికి తీస్ుకోరు.  

బరహమ నిరివశేష్ చిన మత్రమ  క్నుక్ బరహమక్ు ఏ విశేష్ణమ లు కయని, లక్ష్ణమ లు కయని, ఆకయరమ  కయని ఏమీ 

ఉుండవు. మనమ  జీవిుంచి ఉననపుపడయ ఈ బరహామవసి్ను పొ ుందు స ిత్తని జీవనుమకయ్ వసి్ అుంటారు.  

 

 

 

విశ్రష్యట దెైవత్ుంలో త్త ్ వలు మూడు. బరహమ, జీవుళ్ళు, పరక్ృత్త. ఈ మూడు త్త ్ వలూ స్త యలే. క్నపడయదుంత , 
చివరక్ు స్వపనుంలో క్నపడయది క్ూడ  స్త్యమే. (అనిన పద రిమ లు పరమాత్మ చయ ఏద  ఒక్ పరయోజనమ క ై 
స్ృజుంపబడినవి క్నుక్ అవి అస్త్యమ లు కయవు) బరహమ క్ళ్యయణ గ్ ణ పూరుు డు, హేయగ్ ణ పరత్యనీక్ుడు. జాఞ న 

ఆనుంద స్వరూపుడు, జాఞ న ఆనుందమ లు గ్ ణమ లుగయ నుననవ్యడు. 
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ఈ క్నపడయ జగ్త్ు్  స్త్యమ ైనది. పరమాత్మ స్ుంక్లపమ  చయత్ జీవుళ్ు క్రమ క్ష్యానికి స్ృష టుంపబడినది. 
ఆయనను చయర ిఆయన స్హవ్యస్మ లో క ైుంక్రయయనుందమ  ఎలుపుపడూ అనుభవిస్ూ్ ుండడుం మోక్ష్మ .  

క్రమలు అవస్రమ . క్రమలు అనుంత్మ ైన, కయల పరిచయఛదమ  లేని ఫలాలు ఈయలేవు క్నుక్ ద ని కోస్ుం 

బరహమ జజాఞ స్ ను ఆరుంభుంచి బరహమ స్వరూపయనిన, మన స్వరూపయనిన, మన మాయనక్ు శేష్ులమని, 

పరత్ుంత్ుర లమని తెలుస్ుకొని, భకి్తో ఆయనక్ు లక్షమమ పురస్్రుంగయ శరణ గ్త్త చయస , ఆయన ఆనుందుంకోస్ుం 

శయసయ్ ా నుసయరుం వరయు శమి విహిత్మ ైన క్రమలు చయయాల్చ. ఆయన మనప్ెై క్రుణిుంచినపుపడు ఆయన మనక్ు 
మోక్షానిన ఇసయ్ డు. అుంటే మిగిల్చన దరశన లలో మనుం మన క్రమ వలననో జాఞ నమ  వలననో పొ ుందుత మనే 
మోక్ష్ుం వీరి పరకయరుం అద ిపొ ుందడుం మన చయత్ులలో లేదు ఆయన క్రుణిుంచి క్టాక్షిసత్  త్పప.  

వీరు వ్ేద లలో అభేద శి్రత్ులు, భేద శి్రత్ులు, ఘటక్ శి్రత్ులు అనినటినీ పరిగ్ణనలోనికి తీస్ుకొుంటారు. 
జీవ, పరక్ృత్త త్త ్ వలు పరమాత్మతో ఎపుపడూ క్లస  ఉుంటాయని, వ్యటి స్ుంబుంధమ  శరీర, శరీర ిస్ుంబుంధుంతో 
ఉుంటాయనీ అుంటారు. అుంట ేఆత్మ లేక్ుుండ  శరీరుం ఉుండలేనట ు  జీవ, పరక్ృత్ులు పరమాత్మ లేక్ుుండ  
ఉుండలేవు. పరమాత్మ వ్యటిలోు  అుంత్రయయమిగయ ఎపుపడూ ఉుంటాడు.  

మోక్ష్మ  ఈ లోకయలలో క్ుదరదు. మోక్ష్మ  పొ ుందయది పరమపదమ  అనే పరమాత్మ వ్ేుంచయస  య ుండెడి నిత్య 
విభూత్త లోనే. 

శ్రమిన నరయయణ డు.  ఆయన పర, వూయహ, విభవ, అుంత్రయయమి, అరయిరూపయలతో త్న భక్ు్ లను ఆనుందిుంప 

చయసయ్ డు. ఆయనను నవవిధ స్ుంబుంధ లతో అనభవిుంచి ఆనుందిుంచిన ఆళ్యవరుు  మారగదరశక్ులు. ఈ 

విశ్రష్యట దెైవత నిన వ్ ల్చకి తెచిిన వ్యరు భగ్వద ర మానుజులు.  

దెైవత్ుంలో క్ూడ  మూడు త్త ్ వలు. బరహమ, జీవుళ్ళు, పరక్ృత్త అని. అయతయ విశ్రష్యట దెైవత్ుంలో జీవుళ్ు లక్ష్ణ లు 
ఒక్ాలాగ ేఉుంట ేదెైవత్ుంలో జీవుళ్ుుందరూ ఒక్ాలా ఉుండరు. వ్యళ్ులో వ్యరి పూరవ క్రయమనుభవ్యల బటిట  
హ్చ్ుిత్గ్ గ లుుంటాయ. అుందుకే కొుందరు దయవుళ్ళు, కొుందరు మనుష్ుయలు, కొుందరు కిమిి కీటకయలు ఇలా 
రక్రకయలుగయ ఉుంటారు. అలాగే జగ్త్ు్ లో వస్ు్ వులలో క్ూడ  తయడ లుుంటాయ. 

అనగయ బరహమ, జీవుడు వ్ేరు, జీవుడు, జీవుడు వ్ేరు, జీవుడు పరక్ృత్త వ్ేరు, పరక్ృత్త బరహమ వ్ేరు, పరక్ృత్త లో 
వస్ు్ వులూ వ్ేరు వ్ేరు అుంటూ వ్ ైవిధ యనిన నిరేదశ్రుంచయది దెైవత్మ . పరమాత్మ దెైవత్ుంలో విష్ుు వని అుంటారు. భకి్ 
పరధ నుంగయ భగ్వుంత్ుని చయరుకోవడమే మోక్ష్మ . శరణ గ్త్త పరస్ుంగ్ుంలేదు. వీరి పరకయరమూ కొుందరు పరమ 

పయత్క్ులు నీచ్ లోకయలలో మగ్ గ  త్ ుంటారు కయని వ్యరికి మఱి మోక్ష్మ  క్లుగ్దు.  
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ఈ అదెైవత్ుం లోను, విశ్రష్యట దెైవత్ుంలోను, దెైవత్ుంలోని క్ూడ  చ లా చ లా వరయగ లు వచయియ. ఉద హరణక్ు బరహమ 

స్త్యుం అని ధ యనుం చయసత్  శరీరుం పో యన త్రువ్యత్ మోక్ష్మ  వస్ు్ ుందనే వ్యరు ధ యన నియోగ్వ్యదులు. 
పరపుంచ నిన మన భావన ద వరయ లేదని గ్ రి్ుంచ్ గ్లగ్డుం ద వరయ మోక్ష్ుం పొ ుందుత ుం అని చెప్తపవ్యరు 
నిష్్రపుంచీక్రణ నియోగ్వ్యదులు. శయుంక్రయదైెవత్ులు త్త్్వమస  లాుంటి వ్యకయయరిజాఞ నమ  వలన ఈ 

జనమలోక్ూడ  మోక్ష్ుం పొ ుందవచ్ుినుంటారు.  

ఇలాగే చెైత్నయ మహాపరభ  పరచ రుంచయస న అచిుంత్య భేద అభేద వ్యదమ  క్ూడ మరియొక్టి. వలుభాచ రుయలు 
శ్రద ధ దెైవత్ుం పరవచిుంచయరు. నిుంబారుాలు చెప్ పన దెైవత దెైవత్మ  వ్ేర్క్ట.ి  

ఇలా ఎన ననోన త్రువ్యత్త కయలాలలో మత లరూపయలలో రూపు దిదుద కొని నలుదిక్ుాలా వ్యయప్ ుంచయయ. 

ఉద హరణక్ు భగ్వద ర మానుజులు ఉపదయశ్రుంచినది శ్రవి్ ైష్ువమ  అయతయ దీనిని శ్ర ిస్ుంపరద యమని అుంటారు. 
అుంట ేన రయయణ డు లక్షమమదయవికి ఉపదయశ్రుంచినది, ఇలాగే బరహమ స్ుంపరద యమనీ, రుదర స్ుంపరద యమనీ, స్నక్ 

స్ుంపరద యమనీ వ్ేరేవరు వ్ ైష్ువ మత లున నయ.  

మనకిపుపడు ఇబబుంది ఏమిటుంటే ఇపుపడు ఈ మత లూ, స్ుంపరద యాలు కొనిన క్లగ్లస  పో య విష్య 

వ్ ైశదయమ , స్ుంపరద య వివ్ేక్మ  త్గిగ పో త్ుననది. శ ైవ్యనిన అదెైవత నిన పరయయయపద లుగయ వ్యడయవ్యళ్ళు 
కొుందర ైతయ, విశ్రష్యటాదైెవత్ుంలో క్ూడ  పరమాత్మక్ు రూపుం లేదనే వ్యరు కొుందరు, క్రమలు చయయనక్ార లేదనేవ్యరు 
మఱ ికొుందరు, అుందరు దయవుళ్ళు ఒక్ాట ేమనుం ఎవరిని కయవ్యలుంటే వ్యరిని ఆరయధిుంచ్ుకోవచ్ుి, అస్లు 
దయవుడిక ిరూపుం లేదనేవ్యరు ఇుంకొుందరు, ఇలా వివిధ రకయల ైన స్ుంక్ర పరవృత్ు్ లు త్ల త్ు్ త్ున నయ. శ్రశి్రశి్రి 
త్తరదుండ శ్రరిుంగ్ రయమానుజ జీయర్ సయవమి వ్యరు ఇట వుంటి స్ుందయహాలు తీరిటానికి అత్యుంత్ స్రళ్ుంగయ 
క్థ రూపయలలో పరమాత్మ దయవుళ్ళు మనమ  అనీ ద ని క్మిుం లోనే ఆయన వరు నేన వరు అదయమిటి అని 

ఱ ుండు గ్ుింథ లు అనుగ్హిిుంచయరు. జజాఞ స్ువులు ఆ గ్ుింథ లను త్పపక్ అధయయనమ  చయయవల ను.  

భగ్వద ర మానుజులు త్న శ్రిభాష్యమనే గ్ుింథ్ుంలో చ లా వివరుంగయ అపపటి కయలుంలో పరచ రుంలో ఉనన వ్ేరు వ్ేరు 
దరశన లను, వ్యటి లోట  పయటును విశ్రష్యట దెైవత్ుం యొక్ా గ్పపదన నిన అనుగ్హిిుంచయరు. అది 545 

స్ూత్రమ లక్ు భాష్యమనుగ్ిహిుంచిన మహదగ ుాంథ్మ . ద నిలో మొదట ిన లుగ్  స్ూత ర లను చ్త్ుస్ూ్త్తర అని 

అుంటారు. 

కొుందరు మిత్ుర ల కోరిక్ మేరక్ు ద స్ుడు భగ్వద ర మానుజులు క్టాక్షిుంచిన శ్రభిాష్యమ్ చ్త్ుస్ూ్త్తర లో కొనిన 

విష్యాలను శ్రశి్రిశ్ర ిత్తరదుండి శ్రరిుంగ్ రయమానుజజీయరు సయవమివ్యరనుగ్హిిుంచిన గ్ుింథ లు మూలమ గయ, 
స్ూూర్ిగయ ద స్ుడి అమమగయరికీ ద స్ుడికీ జరిగ ేచ్రయిరూపుంగయ అుందిుంచ్డ నికి పరయత్తనస్ు్ న నడు.  



9 
 

ద స్ుడు పూరవ పక్ష్మ ను, అమమగయరు స ద ధ ుంత్మ ను అుందిుంచ్ుత్ుననట ు  ఉుంట ుంది. ద స్ుడ ిసయమరియపు 
అభావమ  వలన శయస్్రపు లోత్ులక్ు వ్ ళ్ు క్ుుండ  ప్ెైప్ెైన కొనిన త్రాుం చ్రిల అుంద లు మాత్రుం కొలదిమాత్రుం 

అుందిుంచయ పరయత్నమిది. ప్ెదదలు త్పుపలు స్రిదిదదమని  స్వినయ విననపమ లు 

అఖిల భ వనజనమసతిమభుంగయదిలీలే 

వినత్ వివిధ భూత్ వ్యర త్ రక్ష ైక్ దీక్షే 

శి్రత్త శ్రరస  విదీప్త్  బరహమణి శ్రినివ్యసత 

భవత్ు మమ పరస మన్ శేమ షీ భకి్రూపయ 

Chatussutri (Brahmasutra) by 
SrimanRamacharyulu, New Delhi 

 
"అమమా! ఆక్ల్చగయ ఉుంది ఏదయన  త్తనడని పె్ట ట " ఒక్ ర జు సయయుంత్రుం college నుుండి వస్ూ్  ఏద  పుస్్క్ుం 
చ్దువుత్ునన మా అమమ తో అన నను. " అయన కయనీ ఎపుపడూ అద  అలా భగ్వుంత్ుడి పుస్్కయలు 
చ్దువుత్  క్ూరుిుంటే ఏమొస్ు్ ుంది నీక్ు" అని అడిగయను మా అమమను.  
 

అమా: ఏుం ప్ెటటమన నవు, పొర దుద ననది చ్క ార పొ ుంగ్ల్చ ఉుంది త్తుంటావ్య. 
 

నేను: మళ్ళు చ్క ార పొ ుంగ్లేన , విస్ుగ్  వ్ేస్ో ుందమామ చ్క ార పొ ుంగ్ల్చ అుంటే, మరేదెైన  ప్ెట ట  

 

అమా: నీక్ు చ్క ార పొ ుంగ్ల్చ అుంటే ఇష్టుం క్దురయ, వదదుంటావ్ేుం? 

 

నేను: అయన  అదయ మళ్ళు మళ్ళు ఏుం త్తనగ్లుం? 

 

అమా: అుంటే నీకొక్ విష్యుం తెల్చస  ఉుండ ల్చ. ఏ లౌకిక్ క్రమల ైన , విష్యమ ైన  ఎపుపడూ ఆనుందమ  
ఇవవలేదు. అుందుకే ఇలా భగ్వుంత్ుని గ్ రిుంచిన విష్యాలు తెలుస్ుకోవ్యల్చ. అవయతయ అలాకయదు.  
 

నేను: లౌకిక్ క్రమలు, విష్యాలుంట న నవు, యజఞ, యాగయదులు చయస  పొ ుందయ స్వరగ ఫలాలో.  
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అమా: అవీ అుంతయ క్ద , ఆ ఫల్చత్ుం పూర్యన త్రువ్యత్ మళ్ళు ఇక్ాడ ఏద  జనమ పొ ుంది జీవిత్మ  గ్డప 
వలస నదయ క్ద , అలా కయక్ుుండ  భగ్వుంత్ుని తెలుస్ుకొని భకి్తో ధ యన దులు చయసత్  ఆయన క్రుణిసత్  
అపరిమిత్మ ైనది, కయల పరిచయఛదమ  లేనిది అయన ఆనుందుం పొ ుందవచ్ుి.  
 

నేను: భగ్వుంత్ుడిని నమ మకొని పని మానేస  క్ూర ివచ ి?  

 

అమా: అలా అని ఎవరన నరు. మనక్ు విహిత్మ ైన క్రమలు జీవిత ుంత్ుం చయయాల్చ్ుందయ. భగ్వుంత్ుడిని 
పట ట కొని నేను మీక్ు వుంటా, వ్యరూప మానీలేదుక్ద ! 
 

నేను: అమామ! కియిానివత్ుం కయని పద లనుుండి జాఞ నమ  క్లుగ్దు, లాభమ  ఉుండదు. ఒక్ పని జరిగితయ ద ని 
వలన ఫల్చత్ుం ఉుంట ుంది. ఆ భగ్వుంత్ుడు గ్పపవ్యడు అని  న క్ు తెల్చసత్  ఫల్చత్ుం ఎలా వస్ు్ ుంది? 

అలాుంటపుపడు ఈ పుస్్కయలు పట ట కొని భగ్వుంత్ుడి గ్ రిుంచి ఆరయటుం ఎుందుక్ు? 

 

అమా: అలాకయదురయ, కియి లేని వ్యకయయలు క్ూడ  పరయోజన నిన ఇసయ్ య. మీ న ననగయరిని చ్ూప్ ుంచి ఆయన 
మీ న ననగయరు అుంటే అక్ాడ కియి లేక్పో యన  పరయోజనుం క్లుగ్ తోుంది క్ద . అస్లు భగ్వుంత్ుడి గ్ రిుంచి 
తెలుస్ుకోవడుంలో కియిాకయరిత్వుం లేదని నువువ ఎుందుక్నుక్ుుంట న నవు. భగ్వుంత్ుడు మనలను, ఈ 
జగ్త్ు్ లను స్ృష టస్ు్ న నడు, రక్షిస్ు్ న నడు, మోక్ష్మిచిి మనక్ు అపరిమిత్ ఆనుంద పదమ ైన 
మోక్ష్మిస్ు్ న నడు అుంటూ ఉుంటే కియి లేదుంటావ్ేమిటి? ఆయనక్ు మనక్ు స్ుంబుంధమ  తెలుస్ూ్ ుందిక్ద , 
అుంటే పరయోజనుం క్లుగ్ తోుంది. అుందుచయత్ మనుం భగ్వుంత్ుడి గ్ రిుంచి తెలుస్ుకోవడుం అవస్రమే! 
 

నేను: అయతయ ఈ లౌకిక్ జగ్త్్ుంత  అుంత  త త ాల్చక్మే క్నుక్ హుళ్కేాన ! అలాగ్యతయ అదయద  సయవమీజీ 
అననట ు  ఆ భగ్వుంత్ుడొక్ాడయ నిజమ . మిగిల్చనదుంత  అబదధమ , అనిత్యమేన ? నేను క్ూరుినన క్ురీి 
విరిగిపో తయ క్ర ిమ క్ాల ైపో త్ుుంది. ద నిని కయలేిసత్  బూడిద అయపో త్ుుంది. ఆబూడిదతో ఇట క్ చయసత్  ఇట క్ 
అయపో త్ుుంది. ఇలా నిడివి, నిలక్డ లేనిది క్ద  ఈ జగ్త్ు్  కయని ఈ శరీరమ కయని, అుంటే త డుని చ్ూస  
పయమ  అనుక్ుుంట నన వ్యడు ఇది పయమ కయదు త డు అని తెలుస్ుక్ుననట ు  ఈ జగ్త్ు్  అనిత్యమ , 
అస్త్యమ  అని తెలుస్ుకోవడమేన , భగ్వుంత్ుడిని తెలుస్ుకోవడుం అుంటే 
 

అమా: ఈ క్నపడయ జగ్త్ు్  మారుతోుండవచ్ుి, అుంటే పరవ్యహతో నిత్యమనుకోవచ్ుి. కయని అస్త్యమని ఎలా 
చెపయ్ వు పరత్యక్ష్ుంగయ క్నపడుత్ుననద నిన పట ట కొని.  
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నేను: అజాఞ నుం వలు , అవిదయ వలు , నీరు లేని చ ట ఎుండమావి వలన నీరు క్నపడడుం లేదూ, fan 

త్తరుగ్ త్ుననపుపడు ఆ ఱ క్ాలు క్నపడక్ ఒక్ చ్క్ుిం లా క్నపడడుంలేదూ, అలాగే 
 

అమా: ఈ అవిదయ ఎక్ాడిద,ి ఎక్ాడుుంట ుంది. 
 

నేను: ఈ అవిదయ మనలను క్ప్తపస  మనమూ, ఈ జగ్త్ు్  ఇదుంత  ఉననటునిప్ ుంపచయస్ు్ ుంది. ఇదుంత  మాయ 
అని తెల్చసత్  ఇదయమీ లేదనీ ఉననది ఒక్ా పరమాతయమనని తెలుస్ు్ ుంది. అదయ మోక్ష్ుం అన నరు సయవమీజీ.  
 

అమా: ఈ అవిదయ అనేది నువువ చెప్ పనట ు  ఉుండడ నికి అవకయశమ లేదు అని అనేక్ రకయలుగయ నిరూప్ ుంచ్ 
వచ్ుి. ఉద హరణక్ు ఎక్ాడుుందని చెపయ్ వు. జీవుడిని ఆశయిుంచిుందని చెపపడ నికి అవిదయ ఆశయిుంచిన 
త్రువ్యత్నే క్ద  జీవుడు జగ్త్ ్  అుంటే మనమ  ఈ పరపుంచ్మూ వచిినది, అలాకయదు, పరమాత్మని 
ఆశయిుంచినదుంటే వ్ లుగ్  చీక్టి ఒక్ చ ట ఉుండనట ు  స్వయుంపరకయశక్మూ, జాఞ నస్వరూపమూ అయన 
పరమాత్మని చయరి అవిదయ ఎలాగ్ ుంట ుంది. పో నీ అవిద య, పరమాత్మ ఒక్ాటే అుంటే వ్ లుగ్  చీక్టి ఒక్ాటి 
ఎలాగ్వుత య. అస్లు మనముందరమ  న శనమయ పో వడమ  మోక్ష్మని అుంటే అలాుంటి మోక్ష్మ  
ఎవడికి కయవ్యల్చ. ఎుండమావిలో నీరు క్నిపుంచ్డ నికి, త్తరుగ్ త్ునన పుంకయ లో ఱ క్ాలుకయక్, చ్క్మి ల 
క్నపడడ నికి నిజమ ైన కయరణ లున నయ కయని అస్త్యమవడుంవలు  కయదు. అయన  త డు పయమ లా క్నపడి 
ఎవర ైన  నిజుం చెప్ పనపుపడు అది త డు అయ పో యనట ు గయ అుంట న నవు, అది పయమ లా చ్ూస  నపుపడు 
నీక్ు చెమటలు పో స ుంది నిజమేక్ద , అుంటే ఆ స్మయుంలో అది స్త్యమే, అయన  అస్లు పరమాత్మ 
అయన మనమ  మనుష్ుయలుగయ చ్ూచ్ుకోవడుం అుంటే ఎలాుంటిదుంటే త డు త్నను పయమ గయ చ్ూచ్ుకోవడుం , 
ఇదెలా స్ుంభవుం. అస్లు మాయ అుంటే ఊహిుంచ్రయని విచిత్ర శకి్ కయరయమని కయని, అస్లు లేనిది అని కయదు. 
అుందుచయత్ ఈ అవిదయ, జీవ బరహ్మమక్వ్యదమ  అుంత  క్ట ట క్థయ 
 

నేను: ప్ెదద  ఉపన యస్మే ఇచ ివు, స్రే క్రమలు అస ిర ఫలానిన ఇసయ్ యక్నుక్ అనుంత్ ఫలపరదమ ైన 
పరమాత్మ గ్ రిుంచి తెలుస్ుకోవలస నదయనని ఒపుపక్ుుంటాను, ఇుంత్కీ ఈ పరమాత్మ ఎవడు?  

 

అమా: ఏుం అలా అడుగ్ త్ున నవు.  
 

నేను: ఆ సయవమీజీ పరమాత్మ నిరివశేష్ చిన మత్రుం అని అన నరు. అుంటే ఏ విశేష్యలు, లక్ష్ణ లు, గ్ ణ లు లేని 
చెైత్నయమననమాట. నువ్ేవమో విగ్హిాలూ అవీ ప్ెటిట  పూజా అదీ చయస్ూ్ ుంటావు.  
 

అమా: ఆయననే అడక్ా పో యన వ్య? 
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నేను: నేను అడగ్లేదులే, కయని మర వర  అడిగేరు. మనముందరుం సో్ త ర లూ అవీ చ్దువుత్  విగ్హిాలక్ు 
పూజలూ అవీ చయస్ూ్ ుంటాుం క్ద , అదుంత  శయస్్ర విరుదధమా? అని. అుంటే సయవమీజీ "వ్ేద లలో మ ుందు స్గ్ ణ 
శి్రత్ులు ఉన నయ. త్రువ్యత్ నిరుగ ణ శి్రత్ులు ఉన నయ. అదయద  న యయుం పరకయరుం అపచయఛద న యయుం 
అనుక్ుుంటాను, ఒక్ శయస్్రుంలో మ ుందు చెపపబడినవి త్రువ్యత్ చెపపబడిన వ్యటిచయత్ supersede 

అయపో త య. అుందుచయత్ కొుంచెుం త్క్ుావ సయి య వ్యళ్ళు స్గ్ ణమ ైన పరబరహమను ఆరయధిుంచిన , ఆఖరికి 
తెలుస్ుకొన వలస నది త ను నిరివశేష్ చిన మత్రమనే "  అన నరు.  
 

అమా: నిరివశేష్మ  అుంటే ఏమిటరా ? 

 

నేను: చెప్తపనుగయ ఏ విశేష్యలు లేనిది 
 

అమా: అుంటే ఒక్ ఉద హరణ చెపపగ్లవ్య 
 

నేను: ఈ క్నబడుత్ుననదుంత  భరమ అని క్దమామ తెలుస్ుకోవలస ుంది. ఈ క్ురీి ఉననది, ఈ పుస్్క్ుం 
ఉననది అుంట ననపుపడు ఈ విశేష్ణ లు అనీన ఈ క్ురీికో పుస్్కయనికో. ఇవనీన త త ాల్చక్మయనవి. అుంటే 
న శనమ ై పో యేవి. ఇలా న శనుం కయక్ుుండ  ఎపుపడూ ఉుండయదయ పరబరహమమ . అుంటే ఈ క్ురీి ఉననది, ఈ 
పుస్్క్ుం ఉననది అుంట ననపుపడు ఈ క్ురీి, పుస్్క్ుం న శనుం అయపో యన  ఈ "ఉననది" అుంట న నమే 
స్త్ అదయ నననమాట నిరివశేష్ చిన మత్రుం. 
 

అమా: అస్లు నువువ శి్రత్ులలో కొుంత్భాగ్ుం పరిగ్ణిుంచి కొుంత్భాగ్ుం వదిలేయాలన నవ్ే అదయత్పుప. దీని 
స్ుంగ్త్తకి త్రువ్యత్ వద ద ుం. ఇుంత్క్ుమ ుందు క్ూడ  క్రమలను వదిలేస  అుంటే వే్ద లలో క్రమవిభాగయనిన 
వదిలేస , పరమాత్మను గ్ రిుంచి తెల్చప్త జాఞ న విభాగయనిన మాత్రమ  పరిగ్ణనలో తీస్ుక్ుుంటే చ లేమో 
అన నవు. అదెలాక్ుదురుత్ుుంది చెపుప. 
 

నేను: వీటిలో విష్యుం వ్ేరు, వ్యటిలో విష్యుం వ్ేరు, క్రమ కయుండ పరయోజన లు వే్రు అవి త త ాల్చక్ 
స్ుఖాలు, జాఞ నకయుండ పరయోజనుం శయశవత్ బరహామనుందమ , క్రమ కయుండ తెలుస్ు కొనేవ్యళ్ళు త త ాల్చక్ 
స్ుఖాలు కోరుకొనే వ్యళ్ళు, జాఞ నకయుండ తెలుస్ుకొనేవ్యళ్ళు శయశవత్ ఆనుందుం కయవలస న వ్యళ్ళు, ఉద హరణక్ు 
మీమాుంసయ శయస్్రుంలో  జ ైమిని ధరమ స్ూత ర లు వ్యర సత్  బాదరయయణ డు బరహమ స్ూత ర లు వ్యర సతడు. అుంటే ఇవి 
ఱ ుండూ వ్ేరేవరనీ ఇది కయవ్యలుంటే ఇది, అది కయవ్యలుంటే అది మనమ  తెలుస్ుకోవ్యలని న  అభిపయర యమ . 
 



13 
 

అమా: అదెలాగ్ రయ, వ్ేదుంలో మొదటిభాగ్ుంలో భగ్వద రయధన రూపమ ైన క్రమలు వివరిుంపబడగయ, ఉత్్ర 
భాగ్ుంలో త్ద రయధుయడైెన పరమాత్మ నిరూప్ ుంప బడ ా డు. ఒక్ద నికొక్టి స్ుంపూరక్ుం కయద . వ్యటి పరయోజనుం 
వ్ేరు అన నవు, క్రమలు చయయడుం వలన చిత్్ శ్రదిధ  క్ల్చగి మోక్ష్ుం సయధిత్మవుత్ుుంది క్ద . నువువ చెప్తపది 
చయత్ులు క్డుగ్  కొని భోజనుం చయయరయ అుంటే చయత్ులు క్డుగ్ కోవడుం వ్ేరు, భోజనుం చయయడుం వ్ేరు క్నుక్ 
న క్ు భోజనుం చయయాలని అనిప్ ుంచినపుపడు చయత్ుల ుందుక్ు క్డుగ్  కోవడుం అననట ు ుంది. క్వి త్రయుం 
మ గ్ గ రు వ్యర సతరు ఒకే భారత నిన, బాణభట ట డు, ఆయన క్ుమారుడు వ్యర సతరు కయదుంబరిని. అలాగ్ని ఆ 
గ్ుింథ లు వ్ేరేవరని ఎలాగ్ుంటావు. అుందుచయత్ వ్ేదుంలో క్రమ కయుండ, జాఞ న కయుండ ఱ ుండూ పరిగ్ణనలోకి 
తీస్ుకోవలస నవ్ే.  
 

నేను: అలాగే స్గ్ ణ శి్రత్ులు, నిరుగ ణ శి్రత్ులూ అని అుంటావ్య? అదెలా క్ుదురుత్ుుంది. ఒక్ చ ట నిరుగ ణుం, 

నిష రరయుం, అని స్త్యమ్, జాఞ నమ్ అనుంత్మ్ బరహామ అని... 
 

అమా: ఆగయగ్  స్త్యమ్, జాఞ నమ్, అనుంత్మ్ బరహామ అననద నికి నిరుగ ణుం అని ఎలా చెబ త వు 
 

నేను: ఏమ ుంది, అస్త్యమ  కయనిది, అజాఞ నమ  కయనిది .... అని ఇలా అరిమ  చెపుపక్ుుంటే స్రి, 
పుస్్క్మ నన క్ురీి అుంటే పుస్్క్ుం క్ురీికి విశేష్ణమవుత్ుుంది కయని అపుస్్క్మ ైన క్ురీి అుంటే 
అపుస్్క్త్వమ  క్ురీికి విశేష్ణుంగయ తీస్ుకోుం క్ద , అయన  ఈ స్త్యుం, జాఞ నమ్, అనుంత్మ్ బరహమ లో అవనీన 
బరహమ క్ు విశేష్ణ లయతయ స్త్యమ ైన బరహమ, జాఞ నమ  క్ల బరహమ....ఇలా అనేక్ుల ైన బరహమలు వచిి 
క్ూర ిరూ. అుందుచయత్.... 
 

అమా: నీ మ క్ుా పట ట  కోముంటే త్ల చ్ుటూట  త్తప్ ప పట ట క్ుననట ట  త్తననగయ అరిుం స్త్యుం, జాఞ నుం... అుంటే 
స్త్యమ ైనద,ి జాఞ నమ  క్లది అని తెలుస్ూ్ ుంటే అలా ప్ెడరయి లు పరబరహమని నిరివశేష్మని చెపపడ నికి 
చెపపడుంత్పుప. పరస్పరుం వయత్తరేక్ుంకయని అుంటే నలుని, బల్చష్ుా డెైన దయవదత్ు్ డు అుంటే దయవదత్ు్ లు 
ఇదదరుుండక్ారలేదు. అలాగే పరస్పర విరుదధుం కయని స్త్యుం జాఞ నుం అనుంత్ుం అనే విశేష్ణ లు ఒకే పరబరహామనికి 
వరి్సయ్ య. అయన  నిరుగ ణ శి్రత్ులు ఏుం చెబ త య, పరమాత్మ హేయగ్ ణ పరత్యనీక్ుడనీ, పయర క్ృత్తక్గ్ ణ లు 
లేవని చెబ త య త్పప అస్లు గ్ ణ లే లేవని కయదు. నిరివశేష్మయన పద రిమ  చ్ూడక్ పో వడమే కయదు, 
తెలుస్ుకోలేవు, ఊహిుంచ్నూ క్ూడ  లేవు. ఏ పరమాణుంచయత  నిరూప్ ుంచ్లేవు. వివరిుంచ్డుం అస్లు క్ుదరదు. 
అయన  పరమాత్మ జాఞ న, బల, ఐశవరయ, వీరయయది గ్ ణస్ుంపనునడని శి్రత్ులు ఘోష స్ూ్ ుంటే ఈ నిరివశేష్మ  
ఎలా అుంటగ్డత వు పరబరహామనికి.  
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నేను: స్రేనమామ పరబరహమ నిరివశేష్మ  కయదని క్లాయణ గ్ ణపూరుు డనీ ఒపుపక్ుుంటాను. అయన  పరమాత్మ 
అుంటే ఏమిటి అని నిరవచిుంచ్ముంటే మళ్ళు ఉపన యస్ుం మొదలు పె్టేటమేమిటి. ఒక్ా మ క్ాలో చెపుప, 

పరమాత్మ అుంటే ఏమిటో? 

 

అమా: అదయద  ఒక్ా మ క్ాలో నువ్ేవ చెపుప 

 

నేను: "త్త్్వమస " అుంటే "త్వమ్" అుంటే నేనే అనే ఈ జీవుడయ "త్త్ " అుంటే ఆ పరబరహమమ  "అస " అుంటే 
అయ ఉన నను" అుంటే ఈ జీవుడయ అవిదయ తొలగి పో తయ పరబరహమమననమాట.  
 

అమా: ఊ, నీకీ వ్యదమ  బాగయ ఒుంటబటిటనట ు ుంది. స్రే ఈ వ్యక్యమ  ఏ స్ుందరభుం లోద  చెబ త వ్య.  
 

నేను: ఇది ఛ ుంద గ యపనిష్త్ లోది, నేను ఎక్ాడి నుుండ  క్ల్చపుంచినది కయదు. ద నిలో ఉద ద లక్ుడు అనే మ ని 
త్న కొడుక ైన శేవత్కేత్ుని చ్దువుకి పుంప్ సయ్ డు. అత్ను 12 స్ుంవత్్రయల త్రువ్యత్ గ్ రువుగయరి దగ్గర 
చ్దువుకొని త్తరిగి వసయ్ డు. త్న క్ుమారునక్ు చ్దువుక్ునన త్రువ్యత్ కొుంచెుం గ్రవుం వచిిుందని గ్హిిుంచిన 
త్ుండిర కొడుక్ును " దయని గ్ రిుంచి తెలుస్ు క్ుుంటే స్రవుం తెలుస్ు్ ుంద  అది నేరుిక్ున నవ్య" అని అడుగ్ త డు. 
కొడుక్ు ఆపరశనక్ు ఒక్ విష్యుం తెల్చసత్  అుంత  ఎలా తెలుస్ు్ ుంద  (నిపుప తెల్చసత్  నీరు తెల్చయదుక్ద )తెల్చయక్ 
తెలు  పో గయ అత్నిని తీస కొని త్ుండిర ఒక్ క్ుమమరి దగ్గరక్ు తీస్ుకొని పో య అక్ాడ మనున చ్ూప్ ుంచి, అలాగే 
ఒక్ బుంగయరపు పనివ్యడి దగ్గరక్ు తీస్ుకొనిపో య వ్యడి దగ్గర బుంగయరమ , క్మమరి వ్యడి వదదక్ు తీస్ుకొని వ్ ళ్ళు 
ఇనుపమ దదను చ్ూప్ ుంచి త్రువ్యత్ వ్యటినుుండి త్యారయన మటిట  క్ుుండలు, పరమిదలూ, అలాగే బుంగయరపు 
ఆభరణ లు, అలాగే ఇనుప సయమానులు ఇలాుంటి వ్యటిని చ్ూప్ ుంచి "చ్ూసతవ్య మనున గ్ రిుంచి తెల్చసత్  ద ని 
వలన త్యారయే వస్ు్ వులనినటి గ్ రిుంచి తెలుస్ు్ ుంది, అుంటూ "ఏకేన మృత్తపుండయన స్రవమ్ మృణమయమ్ 
యథ  విజాఞ త్మ్ సయయత్" అుంటే "ఒకే మటిట  మ దద చయత్ మటిట  తో చయయ బడా పద రయి లనీన ఎలా తెలుసయ్ యో " 
అని  "వ్యచ రుంభణమ్ వికయర  న మధయయమ్ మృత్్తకయ ఇత్త ఏవ స్త్యమ్ " అుంటే  ప్తరుకి వచిిన వికయరుంతోటే 
ఇది క్ుుండ ఇది పయల్చక్ అుంట న నుం త్పప ఇదుంత  మనేన అుంటే మనున మాత్రమే స్త్యమ ైనది,  అలాగే "స్త్ 
ఏవ సో మయ ఇదమగ్ ిఆసీత్, ఏక్మ్ ఏవ అదివతీయమ్" అని అుంటే స్త్ ఒక్ాటే దీనికి(అుంటే ఈ క్నపడయ 
ద నిక్ుంత్టికీ) మ ుందు ఉననది, అది ఒక్ాటే ఉననది, వ్ేర్క్టి లేదు అని త త్్తవక్ బో ధ చయసతడు. అుంటే ఆ స్త్ 
లాుంటివి కయని, స్త్ క్ు వే్రయనవి కయని స్త్ లోనే వ్ేరే వ్ేరే ఏమయన  గయని లేక్ స్త్ ఒక్ాటే ఉననదనన 
మాట. ఇవనీన అుంటే ఈ జగ్త్ు్ , జీవుళ్ళు ఏమీ లేవననమాట, ఈ విష్యుం నిరయధ రిస్ూ్  "త్త్ త్వమ్ అస " 
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అని అుంటే నువువ అుంటూ వ్ేఱుగయ లేవు న యన  నువవుంటే ఆ పరబరహమమే అని తయటతెలుమ  
చయసతడననమాట మహరిు ఉద ద లక్ుడు.  
 

అమా: బాగయనే ఉుంది కయని మనున మాత్రుం స్త్యుం అని చెపపడ నికి మృత్్తకయ ఏవ స్త్యమ్ అన ల్చ కయని 
మృత్్తకయ ఇత్త ఏవ స్త్యమ్ అని ఎుందుక్న నరుంటావు 
 

నేను: ఱ ుండూ ఒక్టే క్దమామ 

 

అమా: కయదు, ద నిక్రిుం ఈ క్ుుండలూ అవీ ఆ మటిట  క్ుంటే వ్ేఱు కయవు అని మాత్రమే. అస్లు మనున 
మాత్రమే స్త్యుం అని చెపయపలుంటే మూడు ఉద హరణలు చ్ూప్ ుంచ్నక్ారలేదు. ఒక్ాటి చ్ూప్ సత్  స్రిపో యేది. 
మూడు ఉద హరణలు చ్ూపడ నికి కయరణుం ద ని నుుండి ఇవి వచయియ. అుంటే మనున కయరణుంగయ ఈ 
క్ుుండలూ అవీ వచయియ అని అరిుం. అలాగే ఆ పరబరహమ కయరణుంగయ ఈ జగ్త్ు్ , జీవుళ్ళు వచయిరనన మాట 

 

నేను: మఱి స్త్ ఏవ, ఏక్మ్ ఏవ, అదివతీయమ్ అని ఎుందుక్న నరు. ద నిక్రిుం స్త్ త్పప మరేమీ లేదనే 
క్ద ! 
 

అమా: కయదు. ఒక్ క్ుుండ త్యారవడ నికి మనున ఉుండ ల్చ క్ద, ద నిని ఉపయద నమ  అుంటారు.  అలాగే 
క్ుమమరి కయవ్యల్చ క్ద, ద నిని నిమిత్్కయరణముంటారు. చ్క్ిమ , క్ర ిలాుంటివి స్హకయరి కయరణ లు. పరబరహమ 
విష్యుంలో ఇలా మూడు కయరణ లూ ఆయనే, ఆయన త్పప వ్ేఱుగయ మఱొ క్ కయరణుంలేదు అని చెపపడ నికి 
స్త్ ఏవ, ఏక్మ్ ఏవ, అదివతీయమ్ అని మూడు సయరుు  వ్యడయరు. అయన  ఈ రయజు అదివతీయ డు అుంటే 
అలాుంటి రయజు మఱొ క్డు లేడని కయని, ఈ రయజు పరజా, పరివ్యరమూ లేని ఒుంటరి వ్యడన ? అలాగే పరబరహమ 
అదివతీయ డు అుంటే ఆయన వుంటిది కయని, ఆయన క్ుంటె గ్పపదెైనది కయని వే్ఱొ క్టి లేదు అని. అుందుకే 
ఆయనను తెలుస్ుకొని పూజుంచ ల్చ, ధ యనిుంచ ల్చ. ధ యనమ  అుంటే తెలుస్ు క్ద  ఆయన గ్ రిుంచి నూన  
ధ రలా విచిఛననమ  లేని స్మృత్త.  
 

నేను: మఱి "త్త్్వమస " అనే వ్యకయయనికేుం చెబత వు. ద నికి అరిమ  కిుయర్ గయనే ఉుందిక్ద ! సయవమీజీ 
వ్యళ్ళు వ్యళ్ు స ద ధ ుంత్ుంలో న లుగ్  మహా వ్యకయయలలో ఇది చ లా గ్పపదనీ, ఈ వ్యకయయరి జాఞ నమ  వలననే 
అుంటే ఈ వ్యక్యమ  అరిమ  తెలుస్ుకొని చిుంత్న చయయడుంవలననే మోక్ష్మ  వచయిస్ు్ ుందనీ అన నరు.  
 

అమా: ఆ వ్యకయయనికి అరిమ  నువువ చెప్ పుంది కయదు 
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నేను: మఱేమిటిట ద నికి అరిుం 

అది స్రే: ఆ వ్యక్యుంలో త్త్ త్వమ్ అుంటే అరిుం ఏమిటన నవు 
 

నేను: చెప్తపనుగయ, త్వమ్ అుంటే అవిదయ ఆవరిుంచ్డుం చయత్ నేను వ్ేరు అనుక్ుుంట నన నువువ త్త్ అుంటే ఏ 
అవిద య, అజాఞ నమూ లేని ఆ నిరివశేష్ చిన మత ర నివ్ే, పరబరహామనివ్ే అని 

 

అమా: అుంటే ఆ త్త్, త్వమ్ నుుండి మనుం మఱియొక్ అుంత్రయరయి నిన  తీస్ుకోవ్యల్చ అననమాట. అుంటే త్త్, 

త్వమ్ క్ూడ  స్రవన మాలూ, లాక్ష్ణిక్ పద లూ  అననమాట 

 

నేను: లాక్ష్ణిక్ పద లుంటే? 

 

అమా: పుస్్క్ుం, క్ురీి ఇలాుంటివి direct గయ అరిుం ఇసయ్ య. అలాకయక్ మీ ప్ లుడు స ుంహుంరయ, మా ప్ లుడు ప్ ల్చు 
కయని అన నను అనుకో అక్ాడ స ుంహుం, ప్ ల్చు అనే పద లు లక్ష్ణ వృత్్త పద లు. అుంటే ఆ పద ల నుుండి 
implied అుంటే indirect అరిుం తీస్ుకోవ్యల్చ త్పప మీక్ు స ుంహుం పుటిటుంది, న క్ు ప్ ల్చు ప్ లు  పుటిటుంది అని 
తీస్ుకోక్ూడదు.  
 

నేను: తెల్చస ుంది. అక్ాడ స ుంహుం అనన లక్ష్ణ వృత్్త పదుం మీ క్ురయిడు అనే పద నిన వివరిస్ో ుంది.  
 

అమా: క్ద ! అలాకయక్ుుండ  ఒక్ లక్ష్ణ వృత్్త పదుం మఱియొక్ లక్ష్ణ వృత్్త పద నిన వివరిుంచ్ గ్లద ? 

 

నేను: క్ుదరదు, ఏద  ఒక్టెైన  direct అరిుం ఇచయి పదుం ఉుండ ల్చ.  
 

అమా: అలాగ్యతయ నువువ చెబ త్ునన ద నిలో ఱ ుండూ లాక్ష్ణికయలే ఎుందు క్ుంటే ఱ ుండిుంటి నుుండి మనుం 
మర్క్ అరిుం తీస్ుకోవ్యల్చ.అుంటే త్త్, త్వమ్ కి  అది క్ుదరదనన మాట. అదలా ఉుంచ్ు, త్త్ అననది స్రవ 
న మమ  అుంట న నవు క్ద , స్రవన మమ  దయనికి ఉుంట ుంది 
 

నేను: ఏమిటమామ మరీను, న మవ్యచ్కయలక్ుుంట ుంది.  
 

అమా: న మ వ్యచ్క్ుం అుంటే న ముం, రూపుం ఉననదయ క్ద  
 

నేను: అవును 
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అమా: మఱి నువువ పరబరహమక్ు రూపమ , విశేష్ణుం లేవుంట న నవు, ఎలా క్ుదురుత్ుుంది. ఇుంక్, నువువ 
అవిదయ లేని పరబరహమ, అవిదయతో ఉనన నువువ అుంటే జీవుడు ఒక్ాటే అుంట న నవు. అుంటే విరుదధమ ైన 
లక్ష్ణ లునన ఱ ుండూ ఒక్ాటే అుంట న నవు. ఇదెలా క్ుదురుత్ుుంది 
 

నేను: ఎుందుక్ు క్ుదరదు. మామయయ అుంత్క్ు మ ుందు విశయఖ పటటణుం లోఉుండి త్రువ్యత్ హ్మదరయబాదు 
వ్ ళ్ళతయ విశయఖ పటటణుం మామయయ, హ్మదరయబాదు మామయయ ఒక్ారే అుంట న నను క్ద ! అక్ాడ క్ూడ  
లక్ష్ణ లు అుంటే విశేష్ణ లు వ్ేరయన  మామయయ ఒక్ారే క్ద ! 
 

అమా: అలా అనవచ్ుి ఒకే కయలుం కయదు క్నుక్. ఇక్ాడ అలా కయదు క్ద , స్ర,ే నువివుంద కయ అవిదయ 
ఆవరిుంచ్డుం అన నవు, అవిదయ దయనిని ఆవరిస్ు్ ుంది 
 

నేను: బరహమనే. బరహమనే అవిదయ ఆవరిుంచ్డుం చయత్ అది జీవుడినని భరమిస్ు్ ుంది. "త్త్్వమస " అనే జాఞ నమ  
వలన ఆ భరమ, ఆ అవిదయ నివర్క్మయపో త్ుుంది.  
 

అమా: బరహమని ఆవరిుంచ్డుం, అదయ క్పపడుం అుంటే క్పపబడయ base అదయ ధరయమలునన ఒక్ పద రిమ  ఉుండ ల్చ 
క్ద ! మఱి నువువ పరబరహమ క్ు ధరయమలేమీ లేవుంట న నవు. ఆ అవిదయ ధరయమలేమీ లేని పద రయి నిన అస్లు 
base లేనిద నిన ఎలా క్పుపత్ుుంది 
 

నేను: పో నీ ఆశయిుంచిుందుంటే 
 

అమా: అదీ అుంతయ. ఇుంత్క్ు మ ుందయ అనుక్ున నమ . అదీ క్ుదరదు 
 

నేను: నువువ చెప్ పనదయమిటో మఱి కొుంచెుం వివరుంగయ చెపుప. 
 

అమా: భరమ పో త్ుుంది అుంట న నవు క్ద , అుంటే మ ుందు భరమ ఎలా క్లుగ్ త్ుుంది. నేనూ ప్ెదద  ద నినే, 
అడాక్చ్ి చీర క్ట ట క్ునన ద నినే, మామామ పె్దదవ్యరే, అడా క్చ్ి చీర క్ట ట  క్ున నరు. ఆవిడని చ్ూస  నువువ 
నేననుకొని భరమ పడ ా వు. త్రువ్యత్ దగ్గరయ చ్ూసత్  ఆవిడ, బొ ట ట , త్లక్ట ట  అవీ చ్ూస  మామమ అని తెల్చస ుంది. 
అుంటే మ ుందు కొనిన ధరయమల వలన భరమ క్లగయల్చ, త్రువ్యత్ మరి కొనిన ధరయమల వలన ఆ భరమ పో వ్యల్చ. 
స్ననగయ, పొ డుగయగ  ఉనన త డుని పయమ  అని అనుక్ుననపుపడు త్రువ్యత్ అది క్రవదు, క్దలదు అని 
తెల్చస న త్రువ్యత్ ఆ భరమ పో త్ుుంది. కయని నువువ ధరమమే లేదుంట న నవు, మర లా ఆ భరమ పో త్ుుంది. 
అస్లు నువివుంద కయ క్థ్ చెబ త్ుననపుపడు మధయలో కొుంత్ వదిల్చ వ్ేసతవు. "త్దెైక్ష్త్ బహుసయయమ్ 
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పరజాయేయ" అుంటే "త్త్ అుంటే ఆ పరబరహమ స్ుంక్ల్చపుంచెను అనేక్మ గయ అగ్ దును గయక్ " అని. అుంటే 
పరబరహమ క్ు స్రవజఞత్వుం, స్త్య స్ుంక్లపత్వుం ఉన నయననమాటే! లేక్ పో తయ స్ృష ట  ఎలా జరగ్ త్ుుంది. అదుగ  
అలాుంటి పరబరహామత్మక్ుడవు నువువ అని చెపపడ నికి "త్త్ త్వమ్ అస " అని వ్యడయరు. అుంటే ఆ పరబరహమమే 
నీక్ు అుంత్రయయమిగయ ఉననది అని చెబ త్ున నరు ఇక్ాడ.  
 

నేను: త్వమ్ అుంటే నువువ అని clear గయ ఆత్మ అని చెబ త్ ుంటే అది ఆత్మ క్ు ఆ నువువ అనే పదమ  
అుంత్రయయమి ని ఎలా address చయస్ు్ ుంది.  
 

అమా: నేను మనష్ుయడను అుంటే ఎవరు మనుష్ుయడు 
 

నేను: ఆత్మ, ఆ sorry, మనుష్యత్వమ  శరీరయనికే, ఆత్మక్ు కయదు. కయని శరీరమూ ఆత్మ క్లస  ఉుండడుం 
వలన అలా పరిగ్ణిసయ్ ుం.I mean వ్యడుత ుం 

 

అమా: పరమాత్మ, ఆత్మ ఎపుపడూ క్లస  ఉుంటారు క్ద , అుందుచయత్ మనమ  శరీరయనికి చెప్ పనది ఆత్మక్ు 
పరయవస ుంచినట ు  ఆత్మక్ు చెప్ పుంది పరమాత్మ ద కయ పరయవస స్ు్ ుందననమాట. రయమాయణుం 
చ్దువుత్ ుంటావుక్ద , ద నిలో రయవణ స్ుంహారమ  అయన త్రువ్యత్ బరహామదులు వచిి రయమ డిని 
కీరి్ుంచినపుపడు "జగ్త్్రవమ్ శరీరమ్ తయ" అుంటాడు బరహమ రయమ డిని. అుంటే ఈ జగ్జీజవ్యలనీన ఆయన 
శరీరమననమాట. అస్లు శరీరముంటే ఏమిటి. 1. త్దయక్ ఆశయిత్వమ  అుంటే ఆత్మనే ఆశయిుంచి ఆత్మ 
లేక్పో తయ పడిపో యేది 2. త్దయక్ పరయోజనత్వమ  అుంటే ఆత్మ పరయోజనమ నక్ు మాత్రమే ఉననది 3. 

నియత్ విశేష్ణత్వమ  అుంటే శరీర వ్యచ్క్ విశేష్ణ లు ఆత్మక్ూ చెుందుత య. ఇలాగ్యతయ శరీరముంటారు. 
 

నేను: అలాగ్యతయ నరకయది లోకయలలో శరీరుం బాధలు పడడుం ఆత్మకోస్మేన  
 

అమా: అవును, పయప క్రమ క్ష్యమ  క్ూడ  ఆత్మ పరయోజనమే క్ద  
 

నేను: ఒక్ సతవక్ుని శరీరుం అత్ని సయవమికే ఎపుపడూ సతవ చయస్ో ుందనుకో త్నకోస్ుం కయక్ుుండ , అపుపడ  ? 

 

అమా: అపుపడూ అుంతయ ఆ సతవక్ుని శరీరుం సయవమికి సతవచయయడ నికి కయరణుం చివరక్ు ఏద  జీత నికో, 
అవస్రయలకో క్ద , అుంటే అక్ాడ  శరీరమ  ఆత్మ పరయోజనుం కోస్మే. ఇలాుంటి శరీరయత్మ భావ్యనిన అుంటే వే్రు 
వ్ేరుగయ ఉుండక్ ఎపుపడూ ప్ెైన చెప్ పన లక్ష్ణ లతో క్లస  ఉుండయ త్త్్వమే ఆత్మ పరమాత్మలది అని మనమ  
అరిమ  చయస్ుకోవ్యల్చ.  
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నేను: ఇదయద  కొత్్ concept య కి్తో కిటిటుంచి నట ట గయ ఉుంది. ఇది ఎక్ాడ నుుండి చెబ త్ున నవమామ, ఇలా 
ఎక్ాడుుంద?ి 

 

అమా: అయతయ విను, "అుంత్ః పరవిష్ట ః శయసయ్  జన న మ్" అుంటే పరమాత్మ జనుల లోపల పరవ్ేశ్రుంచి 
జనమ లను నియమిస్ు్ న నడు, "యః పృథివ్యయమ్ త్తషా్న్, పృథివ్యయ అుంత్రః, యమ్ పృథీవ నవ్ేద, యస్య 
పృథీవ శరీరమ్, యః పృథీవమ్ అుంత్రః యమయత్త స్త్ ఆత మ అుంత్రయయమృత్ః" అుంటే ఎవరు పృథివి 
యుందుుండి పృథివి చయత్ తెలుస్ుకొన బడక్ పృథివిని శరీరమ గయ క్లవ్యడ , వ్యడు ఈ ఆత్మ అుంత్రయయమియ  
మరియ  జనన మరణమ లు లేని వ్యడు 
"య ఆత్మని త్తషా్న్ ఆత్మనో అుంత్ర  యమాత మ నవ్ేద....." అుంటే ఎవడు ఆత్మచయ తెల్చస కొన బడక్ ఆత్మను 
లోపల్చ నుుండి నియమిుంచ్ు చ్ున నడ   
"యః పృథివీమ్ అుంత్రే స్ుంచ్రన్ .....అపహత్ పయపయమ దివ్యయ దయవ ఏక్ః న రయయణః" అని ఆయనే పరక్ృత్త 
స్ుంబుంధమ  లేని వ్యడు, ఒక్ాడు న రయయణ డు.  
"త్త్ స్ృష్యట వ, త్దయవ అనుపయర విశత్, త్దను పరవిశయ స్త్ చ్ త్యత్ చ్ అభవత్" ద నిని స్ృజుంచి ద నియుందు 
పరవ్ేశ్రుంచి చయత్నమ , అచయత్నమ  ఆయ ను.  
"అనేన జీవ్ేన ఆత్మన  అనుపరవిశయ న మరూప్త వ్యయక్రవ్యణి" అనగయ జీవునితోబాట  
చయత్న చయత్నమ లయుందు త నుగ్ూడ అనుపరవ్ేశమ  చయస  వ్యటికి న మరూపమ లు క్ల్చపుంచి వయవహార 
యోగ్యమ లుగయ చయస  ఈ జగ్జీజవ్యలక్ు ఆత్మగయ అయన డు.  
ఇలా ఎనోన శి్రత్ులు పరమాత్మ చయత్న చయత్న లక్ు అుంత్రయయమి య ై ఉన నడని తెలుపుత్ున నయ. 
అుందుచయత్ ఆత్మక్ు పరమాత్మక్ు విడివడని స్ుంబుంధమ  ఉుంట ుంది. 
 

నేను: ఒక్ దరవయమ  మీద జాత్త, గ్ ణమ , రుచి, కియి ఆధ ర పడి ఆ దరవయమ  address అయనపుపడు 
వ్యటికి క్ూడ  అది apply అవుత్ుుందనుకోవచ్ుి. పుండు చెప్ ప నపుపడు ద ని రుంగ్ , రుచీ అవీ ద నితో పయటే 
address అయనట ు  అుంటే స్ుూరిుంచి నట ు . కయని నువువ ర ుండు దరవ్యయలు అుంటే ఆత్మ, పరమాత్మ 
విష్యుంలో  ఆత్మను స్ుంబో ధిసత్  ఆ అుంత్రయయమి కి క్ూడ  apply అవుత్ుుంది అుంట న నవు, ఇదెలాగ్ 

 

అమా: ఎుందుక్ు కయదు, దుండి, క్ుుండల్చ అననపుపడు క్ూడ  ర ుండు దరవ్యయలు క్ల్చస  అుంటే దుండమ , అది 
క్లవ్యడు అలాగే క్ుుండలమ లు, అది క్లవ్యడు ఇలా క్లస  ఉుండవచ్ుిను. ఎటొచీి ఆ దుండమ  క్లవ్యడు 
దుండమ  లేక్ుుండ  వ్ేఱుగయ  క్ూడ  ఉుండగ్ల స ిత్త వీలవుత్ుుంది.  
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కయని శరీరయత్మల విష్యుంలో, లేద  ఆత్మ, పరమాత్మల విష్యుంలో ఆ దరవ్యయలు వే్ఱుగయ ఉుండక్ ఇుంత్క్ు 
మ ుందు చెప్ పనట ు  క్లస  ఉుంటాయ. మనుష్ుయడు దయవుడెైన డు అుంటే మనుష్యశరీరుం దయవ శరీరుం అయన  ఆ 
స్ుంబో ధన ఆత్మ ద కయ పరయవస స్ు్ ుంది.  
 

నేను: ఒక్ పుండు, ద ని రుంగ్  చెప్ పనపుపడు రుంగ్  పుండుకి విశేష్మ ై ద నిని వరిుసో్ ుంది. అలాగే దుండి 
అననపుపడు దుండమ  అది క్లవ్యడికి విశేష్ణమవుత్ుుంది, క్నపడుత్ుుంది. క్నపడక్, వరిుుంచ్క్ుుండ  
 ఉుంటే ఆత్మ అుంటే పరమాత్మ పరయుంత్మూ ఎలా వరి్స్ు్ ుంది.  
 

అమా: అలా అనుకోక్ూడదు. మనున క్న పడుత్ుుంది, ద ని వ్యస్న క్నపడదు, అలాగ్ని మనున 
అననపుపడు అది ద ని వ్యస్నక్ు వరి్ుంచ్దు అనగ్లమా, ఆత్మ క్ుంటికి క్నపడక్పో యన  అుంత్రిుందిరయమ ైన 
మనస్ు్కి తెలుస్ు్ ుంది క్ద ! అక్ాడ ఇుంత్క్ు మ ుందు చెప్ పనట ు  శరీర, ఆత్మ స్ుంబుంధమే మ ఖయమ . 
 

నేను: ఇలా కయక్,  జీవ పరబరహమలు క్ుుండలో ఆకయశుం, మహాకయశుం లాగయ ఉుండి క్ుుండ పగిల్చ పో యనపుపడు 
అుంటే ఈ శరీరుం పో యనపుపడు జీవ బరహమలు క్ల్చస  పో త రు అపుపడు జీవబరహమలు ఒక్ాటెైపో త రు అుంటే 
 

అమా: అదీ క్ుదరదు. పరబరహమక్ు ఉపయధి వలన వచయియ అుంటూ ద ష్యల లా అుంటగ్డత మ  
 

నేను: పో నీ, స్మ దరమ  నుుండి క రటమ  వచిి మళ్ళు స్మ దరమ లో క్లస  పో యనట ు   పరబరహమ నుుండి 
జీవుడు పరణ ముం చెుంది మళ్ళు క్ల్చస  పో యాడుంటేనో.  
 

అమా: అదీ క్ుదరదు. అపుపడూ పరమాత్మ జీవుడవడ ని ఆయనలో ద ష్యలు పరవ్ేశ్రుంచ్డుం, మళ్ళు ఆయన 
పరమాత్మగయ మారినపుడు మాయమవడుం ఇదుంత  అస్లు క్ుదరదు. 
 

నేను: అయతయ పరమాత్మ, జీవుడు పూరి్గయ వే్రే అుంటే 
 

అమా: అపుపడు నువువ పయర రుంభుంచిన "త్త్్వమస " లాుంటి జీవుడు, పరబరహమ ఒక్టే అనిప్ ుంచయ శి్రత్త 
వ్యకయయలక్ు ఎలా అరిుం చెబ త వు. అుంతయకయదు, "వ్ేద హమేత్మ్ పురుష్మ్ మహాన్మ్" అుంటే ఆ గ్పప 
పురుష్ుడిని నేను ఉపయస స్ు్ న నను, అుంటే నేను అనే జీవుడు వ్ేరు, ఆ పురుష్ుడనే పరమాత్మ వ్ేరు అని 
చెప్తపశి్రత్ులు( భేద శి్రత్ులు), నువువ చెప్ పన జీవుడు, పరమాత్మల ఐక్యత్ చెప్తప శి్రత్ులు(అభేద 
శి్రత్ులు), ఇుంత్క్ుమ ుందు నేను ఉద హరిుంచిన ఘటక్ శి్రత్ులు ఇవనీన స్మనవయ పరిచయది ఈ ఆత్మ, 

పరమాత్మల శరీర, శరీరి స్ుంబుంధమ . నువువ చెప్ పన వ్యక్యమ  "త్త్్వమస " ఈ విష్యమే చెబ తోుంది, 
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అుంటే "స్రవజుఞ డు, స్త్య స్ుంక్లుపడు, ద ష్మ లు లేని వ్యడు అయన పరమాతయమ నీలో ఉన నడు" అనే అరిుం 
చెపుపకోవ్యల్చ. 
 

నేను: ఈ శరీర,ి శరీర స్ుంబుంధుం ఏద  తెల్చసీ తెల్చయనట ు గయ ఉననది. శరీరముంటే చయష్టలు చయయడ నికి 
కయవల్చస నది, ఇుందిరయాలుననది, అనుభవిుంచ్డ నికి పనికి వచయిది, చయత్ులు, కయళ్ళు ఇలాుంటివి ఉననది అని 
నేను అనుక్ుుంట న నను ఇుంత్వరక్ూ 

 

అమా: చయష్టలు చయయడ నికి అుంటే పనులు చయయడ నికి పనికి వచయిది అుంటే మన వుంటపయత్రలు, పనిమ ట ు  
అవనీన శరీరయలే అవుత య. ఇుంక్ ఇుందిరయాలుననది అుంటే ఇుందిరయాలుంటే ఏమిటో తెల్చయాల్చ మ ుందు. 
ఇుందిరయముంటే ఉద హరణక్ు మనక్ు పైె్న క్నపడయ గ్ డుా , ఱ పప లతో ఉనన క్నిప్ ుంచయది ఇుందిరయుం కయదు. 
అది కేవలుం అవయవుం మాత్రమే. లోపల క్నపడక్ుుండ  ఉుండి మనక్ు ఈ దృష ట  జాఞ నుం క్ల్చగిుంచయది 
ఇుందిరయమ . అది ఉుండడ నికి స్హక్రిుంచయది, మనక్ు క్నపడుత్ునన క్నున అవయవుం. అుందువలన 
ఇుందిరయాలుననది అుంటే ఆయా అవయవ్యలనీన శరీరయలయపో త య. అలా కయదు క్ద .  
అలాకయక్ మనుం అనుభవిుంచ్డ నికి పనికి వచయిది అుంటే మన ఇళ్ళు, బుంగయరయలు ఇుంత్క్ుమ ుందు 
అనుక్ునన క్ుుండలాలు ఇలాుంటివనీన భోగయనికి పనికివచయివ్ే, కయని ఇవి క్ూడ  శరీరయలు కయవు.  
చయత్ులూ, కయళ్ళు ఇలాుంటివి ఉననది అుంటే చెల్చు ఆడుకొనే బొ మమను క్ూడ  శరీరమన ల్చ. అుందుచయత్ 
శరీరముంటే వ్ేఱుగయ ఉుండక్ుుండ  ఎపుపడూ క్ూడి ఉుండి  నియమిుంపబడి, ఎలుపుపడూ ఆశయిుంచి ఉుండి, 
ఎవరితో ఉననద  వ్యరు అలా ఉననుంత్కయలమూ వ్యరి కొఱక్ు మాత్రమే పరవరి్సత్  ద నిని శరీరమనవచ్ుిను.  
 

నేను: మఱి చ్ని పో యనపుపడు శరీరుం పో త్ుుంది క్ద !  
 

అమా: అవును. అుందుకే "ఎవరితో ఉననద  వ్యరు అలా ఉననుంత్కయలమూ" అని అన నను. పో యన 
త్రువ్యత్ స్ూక్ష్మ శరీరమ  వస్ు్ ుందనుకో, అది వ్ేఱే విష్యమ .  
 

నేను: అలా అుంటే గ్ రు్ క్ు వచిిుంది, పో యన త్రువ్యత్ క్ూడ  ఆత్మలో పరమాత్మ ఉుంటాడ , అలాగే పరమ 
పదమ  లోకి వ్ ళ్ళున త్రువ్యత్ క్ూడ .  
 

అమా: మన స ద ధ ుంత్మ లో ఆత్మ మారదు. అుందుచయత్ ఆత్మతో బాట  అుంత్రయయమి గయ పరమాత్మ ఇక్ాడెైన , 
స్వరగ, నరకయలలోన ైన , పరమపదమ లోన ైన  ఆత్మతోటే ఉుంటాడు.  
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నేను: అలాగ్యతయ ఈ స్ుఖ దుఃఖానుభూత్త పరమాత్మక్ు క్ూడ న .ఇుంద కయ ఘటక్శి్రత్ులు అన నవు. 
అవ్ేమిటో మర్క్సయరి చెపుప 

 

అమా: అుంటే పరమాత్మ ఆత్మ క్ల్చస  ఉుంటాయని చెప్తప శి్రత్తవ్యకయయలు. ఇుంత్క్ుమ ుందు అనుక్ున నమే, 

అుంత్ః పరవిష్ట ః శయసయ్  జన న మ్ మొదల ైన శి్రత్త వ్యకయయలు.  అలాగే ద వ స్ుపరయు  స్య జా.......అనే 
మ ుండకోపనిష్త్ు్  లోని వ్యక్యుం స్మానమ ైన గ్ ణమ లునన ఱ ుండు పక్షులు ఒకే చెట ట ను ఆశయిుంచి 
ఉన నయ. ఒక్టి ఆ చెట ట  పళ్ళు అనుభవిుంచ్ుచ్ుుండగయ ఱ ుండవది అనుభవిుంచ్క్ుుండ  పరకయశ్రస్ో ుంది అని ఆత్మ, 

పరమాత్మలు క్లస  ఉుంటాయని, ఒక్టి క్రయమనుభవమ  అనుభవిసో్ ుంటే ఱ ుండవది అనుభవిుంచ్క్ుుండ  
పరకయశ్రసో్ ుందని చెబ త్ుుంది. ఇట వుంటి శి్రత్ులను ఘటక్ శి్రత్ులుంటారు. ఈ శి్రత్తలో తెలుస్ో ుంది క్ద  
క్రయమనుభవమ  ఆత్మక్ుకయని పరమాత్మక్ు కయదని.  
 

నేను: "స్రవమ్ ఖలు ఇదమ్ బరహమ" అని క్దమామ శి్రత్త వ్యక్యమ , అుంటే ఈ క్నపడయదుంత  బరహమమే 
ననిక్ద ? 

 

అమా: అక్ాడి ఆపక్ త్రువ్యత్ వ్యకయయనిన క్ూడ  క్ల్చప్  చ్దువు. "త్త్ జలాన్ ఇత్త శయుంత్ ఉపయసీత్" అుంటే 
త్త్ జలాన్ ను త్త్ జమ్, త్త్ లమ్, త్త్ అన్ అని అరిుం చయస్ుకోవ్యల్చ. అుంటే ద ని యుందయ పుటిట , ద ని 
యుందయ రక్షిుంపబడ,ి ద ని యుందయ లయమవుత్ుుంది. అలాుంటి బరహమని శయుంత్ చిత్్మ తో ఉపయస ుంచ ల్చ. 
ఉపయస ుంచ ల్చ అుంటూుంటే ఉపయస ుంచయవ్యడూ, ఉపయస ుంపబడయదీ అని ఱ ుండు ఉుండ ల్చ క్ద . అుంటే ఱ ుండూ ఒక్టనే 
అరిుం రయదుక్ద ! ఈ చ్రయచ్ర జగ్త్్ుంత  ఆయన యుందయ జనమ, స ిత్త, లయాలు పొ ుందుత్  ఉుంట ుంది క్నుక్ 
ఆయనను ఉపయస ుంచ ల్చ అని ఆ శి్రత్త వ్యకయయనికి అరిమ . అుంటే అక్ాడ క్ూడ  ఆత్మ, పరమాత్మలక్ు శరీర, 

శరీరి భావమే చెబ త్ున నరు.  
 

నేను: మఱి భగ్వదీగ త్లో పదమూడవ అధ యయుంలో "క్షేత్రజఞమ్ చ ప్  మామ్ విదిధ" అుంటూ క్షేత్రజుఞ డను నేనే 
అని క్ృష్ుు డు చెప్తపడు క్ద ! 
 

అమా: అదయ గీత్ లో అనేక్ సయరుు  నువువ, నేను అుంటూ, "అహమ్ క్ృత్్నస్య జగ్త్ః పరభవః పరలయః" అని ఈ 
జగ్త్ు్  పుట ట క్, లయమ  అనీన న  వలననే, అనినీన, "మయాధయక్షేణ పరక్ృత్తః స్ూయతయ స్చ్రయచ్రమ్" 
అనినీన ఇలా ఎనోనచ టు  పరక్ృత్త, జీవుళ్ళు పరమాత్మ ఒక్ాటి కయదని చెప్తపడు క్ద ! ఆ క్షేత్ర, క్షేత్రజఞ విభాగ్ 
యోగ్ుం లో క్ూడ  ద నిక్రిుం ఆత్మక్ు అుంత్రయయమి గయ ఉనన పరమాత్మ ను నేను అనే అరిుం తీస్ుకోవ్యల్చ.  
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నేను: అదయ భగ్వదీగ త్లో "మాయాుంత్ు పరక్ృత్తమ్" అని ఈ పరక్ృత్త అుంత  మాయయే అని అననట ు  ఉుంది 
క్ద , నువ్ేవమో మాయ అుంటే అనూహయమ ై విచిత్రమ ైనది అని అనుకోముంటావు. మఱి మనుం గయరడమవ్యడు 
మాయ చయస  లేని వస్ు్ వు స్ృష టుంచయడు అని అుంటామ . ఏమిటో చ లా confusing గయ ఉుంది.  
 

అమా: స్ర,ే ఈ మాయ అుంటే ఏమిటని నీ ఉదయదశయమ ? 

 

నేను: మొదట ఒక్ రక్ుంగయ ఉననట ు  అనిప్ ుంప లేద  క్నిప్ ుంప జేస  ప్ దప అస్లు విష్యమ  లేద  వస్ు్ వు 
స్ముంగయ తెల్చస నపుపడు తొలగి పో యేది మాయ అనుకోవచయిమో నమామ! అుంటే మ ుందు అక్ాడ పయమ  
ఉుందని అనుక్ున నమ . త్రువ్యత్ అది పయమ  కయదు త డు అని న ననగయర  ఎవళ్ళు చెప్ పన త్రువ్యత్ అది 
పయమ  అనే జాఞ నమ  పో త్ుుంది క్ద , అలా మ ుందు ఉుండి త్రువ్యత్ పో యే ద నినే మాయ లేద  మిథ్య 
అనవచ్ుిను. ఉద హరణక్ు కోరుట  లో ఒక్ సయక్షిని లాయర్ హత్య చయస న వ్యడు ఎలాగ్ ుంటాడు అని అడిగితయ 
మొదట ఆ సయక్షి వ్యడికి త్లప్ెై బొ దుద గయ నలు గయ జుత్ు్  ఉుంట ుందని చెప్ ప మళ్ళు మర్క్ ఘడియలో లేదుండమ 
నలు గయ కయదు తెలు గయ ఉుంట ుందని, మర్క్ మాట  అస్లు జుతయ్  లేదుండమ అుంటే ఆ లాయరు వీడు చెప్తపది 
స్త్యమ గయ తీస్ుకోలేమని అుంటాడు క్ద , అలాగే క్ష్ణ క్ష్ణ నికి మారి పో యే ఈ క్నపడుత్ుననదుంత  
స్త్యమని ఎలాగ్ుంటావు మిథ్య అనే అన ల్చ క్ద .  
 

అమా: ఈ మిథ్య క్లగ్డ నికి కయరణుం? 

 

నేను: అవిదయ. అుంటే అస్లు స్వరూపయనిన తెల్చయక్ుుండ  చయస  రక్రకయలుగయ, విచిత్రుంగయ తోప్ స్ూ్  అస్లు 
ఉననద , లేద  తెల్చయనిది అవిదయ అనవచ్ుిను అనుక్ుుంటాను. అుంటే అక్ాడ లేని పయమ  ఉననదని తెల్చప్త 
తెల్చవి లేద  జాఞ నమ  అననమాట. ఈ అవిదయ ఎపపటినుుండ  ఉననది, అుంటే ద నికి పుట ట క్ లేదనన మాట. 
అలాగే ఈ అవిదయ వలననే బరహమ అయన నేను ఆ విష్యుం తెలుస్ుకోలేక్ రయమానిన అనో మరేద  అనో 
భరమిుంచి వయవహరిస్ు్ న నను. అస్లు విష్యుం అుంటే నేను బరహమ అనే విష్యుం తెల్చస  పో తయ అదయ ధ యస్లో 
ఉుండి బరహమత్వుం వచయిస్ు్ ుందనన మాట. 
 

అమా: బాగ్ ుంది. ఎపుపడు మనుం ఇలా బరహమ గ్ రిుంచి ధ యనిస్ూ్  క్ూర ివ్యల్చ అుంటావు. ఎవర ైన  అలా 
క్ూర ివచ ి? 

 

నేను: దీనికే మ ఖయుంగయ న లుగ్  prerequisites, అుంటే కయవల్చస న సో పయన లు అనుకో, అుంటారమామ 
సయవమీజీ. 1. బరహమ ఒక్ాటే నిత్యమని మిగిల్చనవనీన నిత్యమ  కయదనీ తెలుస్ుకోవడుం 2. బాహయ 
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అుంత్రిుందిరయాలమీద నియుంత్రణ సయధిుంచ్డుం. 3. ఈ లోక్ుంలోను అుంతయ కయక్ుుండ  స్వరయగ ది లోకయలలోను 
క్ూడ  అనుభవ్యలమీద విరకి్ క్ల్చగి ఉుండడుం 4. మోక్ష్ుం అుంటే ఈ మిథ యభూత్మ ైన పరపుంచ్జాఞ న నిన ద టి 
బరహమత వనిన పొ ుందడ నికి కోరిక్ గ్లగి య ుండడుం.  
 

అమా: అలాగ్యతయ మోక్ష్ుం మనుంత్ట మనుం పొ ుందీడమేన , మర్క్రి అనుగ్హిమ  వలన క్ల్చగేది కయద ? 

 

నేను: న క్ని ప్ ుంచయది మనక్ు ఆత్మ విశయవస్ుం లేనపుపడు ఏదయన  మర్క్ళ్ళు ఇవ్యవల్చ త్పప మనముంత్ట 
మనుం సయధిుంచ్లేమ , పొ ుందలేమ  అనుక్ుుంటామమామ. అయన  ఇవవడ నికి వ్ేఱే ఎవర ైన  ఉుంటే క్ద , 
అుంత  బరహేమ అయనపుపడు, ఇచయిదెవరు, పుచ్ుికొనేదవెరు? 

 

అమా: కయని, ఉపనిష్త్ు్ లు అలా చెపపలేదు న న న. శయసయ్ ా నిన వదిలేస  అహుంకయరుంతో మోక్ష్ుం న క్ు నేను 
పొ ుందయసయ్ ను అనక్ూడదు.  
 

నేను: మఱ,ి 

 

అమా: శయస్్రుం వివ్ేక్ుం అుంటే ఆహారయదులలో ఏవి సీవక్రిుంచ లో, ఏవి క్ూడద  తెలుస్ుకొని వయవహరిుంచ్డుం, 

త్రువ్యత్ విష్యాస్కి్ త్గిగుంచ్ుకోవడుం, అలా అభాయస్ుం చయస్ూ్ ుండడుం, త్రువ్యత్ పుంచ్ మహా యజాఞ లు 
నిరవరి్ుంచ్డుం, త్రువ్యత్ స్త్యుం పలక్డుం, త్తరక్రణ శ్రదిధగయ ఉుండడుం అహిుంసయలాుంటివి క్ల్చగి ఉుండడుం, దెైనయుం 
లేక్ుుండ  మనస్ు్ స ిరుంగయ ఉుంచ్ుకోవడుం, క్ుిుంగి పో క్ుుండ , పొ ుంగి పో క్ుుండ  ఉుంటూ విహిత్ క్రమలు చయస్ూ్  
పరమాత్మక్ూ మనక్ూ ఉనన స్ుంబుంధ నిన తెలుస్ుకొని ఆయనను భకి్తో ఉపయస్న చయయడుం చయసత్  ఆయన 
ప్ీరత్త చెుంది నిరవధిక్మ ైన, అఖుండమ ైన ఆనుందమ తో ఆయన సయనినధయ, క ైుంక్రయయలను అనుభవిుంచయ  స ిత్త 
అయన మోక్షానిన ఆయన పరసయదిసయ్ డు.  
 

నేను: నేను బరహమ ఒక్ాటే నిత్యమని మిగిల్చనది కయదనీ తెలుస్ుకొని అుంటూ కొనిన క్ుండిష్నుు  చెబ్ధతయ నువువ 
మరేవ్య చెప్తపవు. నీ క్ుడి చయయ తీయ న  దక్షిణ హస్్మ  ప్ెడత ను అననట ు .  
 

అమా: అది కయదు న న న, బాహయ, అుంత్ర ఇుందిరయ నిగ్హిమ  అవీ క్ల్చగిన త్రువ్యత్ అుంటే అలాుంటి పరిస ిత్త 
అస్ుంభవమనే చెపయపల్చ. అస్లు మ ఖయమ ైన తయడ  నువువ చెప్ పన ద నికీ నేను చెప్ పన ద నికీ బరహమ గ్ రిుంచి 
ధ యస్ మొదలు పె్టిటన త్రువ్యత్ మరేమీ అక్ారలేదు అుంట న నవు, మర్క్టి న క్ు నేనే మోక్ష్మ  
సయధిుంచయసయ్ ను అుంట న నవు. నేను విహిత్ క్రమలు వదలక్ూడదు అుంట న నను, మోక్ష్ుం పరమాత్మ ఇవ్యవల్చ 
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త్పప మనుంత్ట మనుం పొ ుందలేమ  అని అుంట న నను. ఈ తయడ లను గ్మనిుంచ్ు. ఇుంక్ ఇుంత్కీ మనకి త ర డు 
పయమ లా ఎుందుక్ు క్నపడుతోుంది అుంటావు మన అనుభవుంలో.  
 

నేను: ఱ ుండు మ ఖయమ ైన కయరణ లు ఉుండవచ్ుిను. ఒక్టి, న లో ద ష్ుం అుంటే న క్ు క్ళ్ళు స్ముంగయ 
క్నపడక్పో వడుం లేద  నేను స్ముంగయ చ్ూడక్ పో వడుం, మర్క్ కయరణుం అక్ాడ ద ష్ుం అుంటే స్ముంగయ 
వ్ లుత్ురూ అదీ లేక్పో వడుం వలన.  
 

అమా: అుంటే నువువ ఇుంద కయ చెప్ పనట ు  మనుం బరహమ అని తెలుస్ుకోలేక్పో వడ నికి కయరణుం ద ష్ుం బరహమ 
లోనేన  ఉుండచ్ుి. మిథ యవస్ు్ వు లోన ైన  ఉుండవచ్ుిను. మనమ  ఇుంత్క్ు మ ుందు అనుక్ుననట ు  ఈ 
ర ుండూ సయధయుం కయదు. (బరహమలో ద ష్ుం ఉుండలేదు, ఎుందుక్ుంటే బరహమక్ు విశేష్ణుం ఉుండలేదు, ద ష్ుం ఉుంటే 
వ్యడు బరహమ కయదు. అలాకయక్ మిథ య వస్ు్ వు లో ఉుంది అనుక్ుుంటే ద నికి కయరణుం ఏమిటి అని పరశ్రనస్ూ్  పో తయ 
అదొక్ అుంత్ులేని క్థ్ అయ క్ూరుిుంట ుంది, అుందుచయత్ అదీ క్ుదరదు.) 

 

నేను: అుంత్ులేని క్థ్ అుంటే 
 

అమా: ఇుంద కయ వ్ లుత్ురు లేక్ పో వడుం వలన అన నవు, ఆ వ్ లుత్ురు ఎుందుక్ు లేదు 
 

నేను: చీక్టి అయ పో యుంది. ల ైట  లేదు 
 

అమా: ల ైట  ఎుందుక్ు లేదు 
 

నేను: క్ర ుంట  పో యుంది అనుకో 
 

అమా: క్ర ుంట  ఎుందుక్ు పో యుంది.  
 

నేను: టరా న్ఫయరమర్ పో యుందనుకో 
 

అమా: టరా న్ఫయరమర్ ఎుందుక్ు పో యుంది 
 

నేను: లోడు ఎక్ుావయపో యుందనుకో 
 

అమా: ఎుందుక్ు ఎక్ుావయ పో యుంది 
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నేను: మ ుందు ఒక్ లోడుక్ు టరా న్ఫయరమర్ ప్ెటేటరు. త్రువ్యత్ ఎక్ుావ ఇళ్ళువచీిసతయ. ద నితో లోడు ప్ెరిగి 
పో యుంది  
 

అమా: మరి టరా న్ఫయరమర్ ఎుందుక్ు మారిలేదు. 
 

నేను: వ్యళ్ు దగ్గర డబ బలు లేవ్య, అశది ధ  న క్ు తెల్చయదమామ, పరత్త ద నికి ఏద  పరశన వే్స్ు్ న నవు 
 

అమా: క్ద , దీనినే అుంత్ులేని క్థ్ అన నను. అుందువలననే ఇలా క్ుదరదు అని అుంట న నను. అుంటే ద ష్ుం 
ఆ మిథ య వస్ు్ వులోనూ ఉుండలేదు. ఇుంద కయ ఈ ద ష్యనేన అవిదయ అన నవు. దీనిని బటిట  అవిదయ ఉుండడ నికి 
అవకయశమ  లేదననమాట.  
మర్క్ విష్యుం త ర డు పయమ  లాగే ఎుందుక్ు క్నపడుతోుంది. ఏనుగ్ లా ఎుందుక్ు క్నపడడుం లేదు?  

 

నేను: త ర డు లో కొనిన గ్ ణ లు అుంటే పొ డుగయగ , స్ననగయ ఉుండడుం పయమ లో ఉుండడుం వలన. 
 

అమా: అుంటే పయమ  అనేది ఒక్టి ఉననదనీ ద నికి కొనిన గ్ ణ లు ఉన నయని ఒపుపక్ుుంట న నవు క్ద, 

మఱి పయమ  మిథ్య అనీ అస్లు గ్ ణ లుుండవనీ ఎలాగ్ుంట న నవు.  
 

నేను: ఈ పయమ  అనేది అక్ాడ లేదు క్దమామ, న  బ రిలో అదయ న మవస్ులో ఉుంది. అస్లు ఏ వస్ు్ వు 
ఉనిక ైన  ఆయా విష్య వ్యస్నల బటేట  పూరవ జాఞ పకయల బటిట  క్ద  తెలుస్ుకొనేది. అుంటే ఆ వస్ు్ వు మన 
మనస్ు్లో ఉననది, నిజుంగయ కయదు. చినన ప్ లుడికి ఆవుని చ్ూప్ ుంచి ఇది ఆవు అని చెబ్ధతయ ఆవు అుంటాడు, 
లేక్ పో తయ లేదు. అుందు చయత్ ఈ వస్ు్  జాఞ నముంత  మన మనస్ు్లో పుటిటుందయ త్పప నిజుంగయ 
లేదనిప్ స్ు్ ుందమామ।మర్క్టి, ఇపుపడు ఇక్ాడ ఆవు ఉననది, ఆ త్రువ్యత్ లేదు అనుకో ఆ ఆవు ఉుండడుం 
నిజమని ఎలా చెబ త మ . వస్ు్ వుకీ వస్ు్ వుకీ తయడ  అుంటూ ఒక్టి ఉుంటేనే క్ద  ఇలా రక్రకయల వస్ు్ వులు. 
ఉద హరణక్ు నీక్ూ న క్ూ తయడ  ఉుందనుకో. అలాగే న క్ూ త్మ మడికీ తయడ  ఉుంది. ఈ తయడ  ఆ తయడ  ఒక్టేన  
అుంటే ఒక్టి కయదు. అదెలా క్ుదురుత్ుుంది. అస్లు ఈ తయడ  అననది వస్ు్ వ్య, ధరమమా అుంటే ఏదీ కయదు. ఇలా 
చ్ూస్ూ్ ుంటే పో తయ ఈ తయడ  అనేది లేదనే అనిప్ స్ు్ ుంది. ఇదుంత  మనుం మనస్ు్తో క్ల్చపుంచ్ుకొననదయ త్పప 
నిజుంగయలేవు. మనుం శయస్రుం క్ూడ  అలాగే అరిుం చయస్ుకోవ్యలని అనిప్ స్ు్ ుంది. అుందుకే ఇుంత్క్ు మ ుందు 
అననట ు  మనుం ఒక్ ద నిని చ్ూస నపుపడు మొదట తెల్చసతది ఒక్టి ఉననది అని, త్రువ్యత్ ద ని ధరయమలో, 
గ్ ణ లో అవి మన మనస్ు్లో అుంత్క్ు మ ుందు వ్యస్న  జాఞ నుం వలన అనిప్ ుంచయవి. అుంటే అుంత్క్ుమ ుందు 
న  మనస్ు్లో త్పుపగయనో, స్ముంగయనో ద చ్బడిన జాఞ నుం. ఉద హరణక్ు తొుండమ  ఉుంటే ఏనుగ్  



27 
 

అననట ు గయ. ఈ జాఞ నుం క్ల్చపత్మే క్ద ! అుందుచయత్ ఆ "ఉననది" అుంటే స్త్ యే స్త్యమ , మిగిల్చనదుంత  
మిథయయ అని న క్ు అనిప్ స్ు్ ుంది. 
అుంటే క్నపడి ఇుందిరయ గయిహయమ ై మనుం గ్ ర్ిుంచయమనుక్ుుంట ననవనీన నిజాలు కయదననమాట.  
 

అమా: అలాగ్యతయ వస్ు్ వులకి గ్ ణ లూ, విశేష్ణ లూ లేవుంటావు, అలాగ్యతయ మరి బరహమక్ు క్ూడ  జాఞ నుం 
లేదుంటావ్య, జాఞ నమూ విశేష్ణమే క్ద ? 

 

నేను: బరహమ, జాఞ నమూ వే్ఱు కయదు క్దమామ, స్త్ అన న జాఞ నమన న బరహమయే క్ద ! ఇది 
స్వయుంపరకయశక్ుం, చిన మత్రుం కయబటిట , దీనిని తెలుస్ుక్ుుందికి మర్క్ జాఞ నమ  అక్ారలేదు. ( ఇలాుంటి దరవ్యయనిన 
అజడమ  అుంటారు. ) 

 

అమా: జాఞ నుం, పరకయశుం అనేవి గ్ ణ లు క్ద , అవి వ్ేటికో వ్యటికి అప్ెలు  అవ్యల్చ క్ద , అుంటే నలుదనమ  అుంటే 
అది వ్ేరుగయ ఉుండదు క్ద , క్ుుండయో, బుండియో ఏద  ఒక్టి ద నికి ఆశయిుం అుంటే దయనికో ఒక్ ద నికి అప్ెలు  
అవ్యల్చ క్ద . అుంతయ కయక్ క్ర్, క్రమ అుంటే తెలుస్ుకొనేవ్యడు, తెలుస్ుకొనేది ఒక్టి కయలేవు క్ద .  
 

నేను: అలా అస్లు వే్ఱు వ్ేఱుగయ ఉుండవమామ, ఉననది ఒక్ా బరహమయే. అది తెలుస్ుకోవడమే మోక్ష్మ . 
దీపుం గ్ రి్ుంచ్డ నికి వ్ేర్క్ దీపుం అక్ారలేదు క్ద . ఆ బరహమక్ు జాఞ త్, జేఞయమ  ఇలా ఉుండవు. అుంతయకయక్ 
విశేష్ణ లు ఏమీ ఉుండవు. ఇలా ఒక్ విశేష్ణుం ఉుందనుక్ుుంటే ఆ విశేష్ణ నికి మర్క్ విశేష్ణుం ఉుండ ల్చ. అలా 
చ్ూస్ూ్ పో తయ అదీ అుంత్ు లేని క్థయ. అుంటే నలు క్ుుండ అుంటే ఎుంత్ నలుదనమ  అని పరశన వస్ు్ ుంది. ముంచి నలు  
దనమ  అుంటే ఎుంత్ ముంచి....ఇలాగ్. 
 

అమా: అలా కయదు న న న, ఒక్ వస్ు్ వు తెలుస్ు కోవ్యలుంటే ద ని అసయధ రణ ధరయమనిన బటిట  
తెలుస్ుక్ుుంటామ . అుంటే ఆవు అుంటే గ్ుంగ్డ లు ఉననది. ఏనుగ్  అుంటే తొుండమ  ఉననది, ఇలాగ్. ఈ 
అసయధ రణ ధరమమ  ఆ వస్ు్ వు తోటే ఎపుపడూ ఉుండి ఆ వస్ు్ వూ, ఆ ధరమమూ ఒకేసయరి తెలుసయ్ య. 
ఒక్ద ని త్రువ్యత్ ఒక్టి కయదు. ఈ ధరమమే ఆ వస్ు్  జాత్తకి మూలమ . అదయ భేదమ . అుందు వలన మ ుందు 
ఏదయన  వస్ు్ వు ఉననదని మాత్రమే తెలుస్ు్ ుంది. త్రువ్యత్ ఆ వస్ు్ వు ధరయమలూ అవీ ఏమిటో మన 
మనస్ు్లో ఉనన వ్యస్నల వలన తెలుస్ు్ ుంది, అనేది స్రి కయదు. ఆ వస్ు్ వు తో ఉుండయ అసయధ రణ ధరమమ , 
ఆ వస్ు్ వు ఒకే సయరి తెలుసయ్ య. అస్లు వస్ు్ వులలో భేద లే లేక్పో తయ ఇనిన పద ల ుందుక్ు, గ్ ఱఱమ  
తెమముంటే గయడిదను తెచిి భేదుం లేదు క్దుండమ అుంటే ఊరుక్ుుంటావ్య? ఈ వస్ు్  ధరమమ  ఆ వస్ు్ వు ప్ెై 
ఆధ రపడి ఉుంట ుంది, ద ని తోనే క్లస  ఉుంట ుంది కయని ఆ ధరమమే ఆ వస్ు్ వు కయదు. అుంటే నలుని క్ుుండలో 
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నలుపుదనమ , క్ుుండ ఆ ఱ ుండూ వ్ేఱే కయని నలుపుదనమ  క్ుుండను ఆశయిుంచి ఉుంట ుంది అుంటే అవి 
ఱ ుండూ క్ల్చసత ఉుంటాయ. అస్లు భేదమే లేదుంటే బరహమ కి మిథ్యకీ భేదుం లేదుంటావ్య? 

 

నేను: పూవుక్ు వ్యస్న ద నినే ఆశయిుంచి ఉుంటే మఱి దూరుంగయ ఉనన న కయ వ్యస్న ఎలా తెలుస్ు్ ుంది.  
 

అమా: అక్ాడక్ూడ  వ్యస్న క్ణ లద వరయ వ్యయప్ ుంచి మన దగ్గరక్ు వస్ు్ ుంది. అుంటే ఆ వ్యస్నక్ు క్ణ లు 
ఆశయిమననమాట 

 

నేను:  అయతయ మహాత్ుమలు భేద నిన చ్ూప్ ుంచ్రు అుంటాుం క్ద ? 

 

అమా: అవును. వ్యరు అనినటిలోను ఆ పరమాతయమ ఉన నడని మనలో భేద లను పరిగ్ణిుంచ్డ నికి 
ఇష్టపడరు. ద నిక్రిుం అస్లు భేదమే లేదని కయదు. భేద లే లేక్ుుంటే చెప్తపవ్యడికీ వినీ వ్యడికి తయడ  ఉుండదు. 
నువువ చెప్ పన త ర డు, పయమ  ఉద హరణలో అది పయమ  కయదు త ర డు అుంటే అస్లు పయమ  ఉుండదని, పయమ  
అనేది మిథ్య అనీ కయదు. పయమ  అక్ాడ అపుపడు లేదు, అని మాత్రమే. పయమ  అనేది మిథయయ అయతయ మఱి 
యొక్ చ ట పయమ ను చ్ూస్ు్ న నమ  క్ద ! అది కయట  వ్ేసత్  నొప్ ప క్లగ్డుం, ముందు పుచ్ుి కోవడుం అుంత  
అవుతోుంది క్ద , అుంటే ద ని వలన ఏద  పనో, పరయోజనమో జరుగ్ తోుంది. అుందు చయత్ ఈ క్నపడయ 
వస్ు్ వులనీన మిథ్య కయదు, స్త యలే. అలాకయదు వస్ు్ వులు స్త యలు కయదు స్త్ ఒక్ాటే స్త్యమ . మనుం 
వస్ు్ వు చ్ూస నపుపడు ఉననది అని మాత్రమే తెలుస్ు్ ుంది, అన నవనుకో, అపుపడు ఆ స్త్ క్ూడ  ఇుందిరయ 
గయిహయమ , అుంత్రిుందిరయానిక ైన , అవడుం వలన అదీ మిథయయ అయపో వ్యల్చ, నీ పరకయరమ . అలాకయదు క్ద ! 
అుందుచయత్ బరహమ నిరివశేష్మ  అనే వ్యదన నిలపడదు. ఒక్ ఊరిలో ఒకయయన "నేను మాటలాడనుండమ" అని 
చెబ త్ ుండయ వ్యడట. అలాగ్ ుంట ుంది అుంటే బరహమ నిరివశేష్మ  అుంటే ఆ నిరివశేష్మే విశేష్ణమ ై 
క్ూరుిుంట ుంది బరహమక్ు. అుందుచయత్ బరహమక్ు ధరయమలు, గ్ ణ లు ఉన నయని ఒపుపకోక్ త్పపదు. 
 

నేను: అుంటే నిరివశేష్మననది పరత్యక్ష్ుంగయ నిరూప్ ుంచ్లేముంటావు. అనుమిత్త లేద  అనుమాన పరమాణుంతో 
నిరూప్ ుంచ్చ్ుినేమో! 
 

అమా: క్ుదరదు న న న! ఎుందుక్ుంటే అనుమాన పరమాణమ  క్ూడ  మ ుందు పరత్యక్ష్ పరమాణ నిన 
అనుస్రిుంచయ  నిరూప్ ుంచ్బడుత్ుుంది. ఉద హరణక్ు పొ గ్ ఉుంది క్నుక్ అక్ాడ నిపుప ఉననది అన నవనుకో . 
పొ గ్ అనేది పరత్యక్ష్ుంగయ క్నబడిన త్రువ్యత్నే క్ద , నిపుప ఉనికిని ఊహిస్ు్ న నవు. అుందువలన పరత్యక్షానికి 
అస్లు చిక్ాని నిరివశేష్ వస్ు్ వును అనుమాన పరమాణుంతో క్ూడ  సయధిుంచ్లేవు.  
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నేను: మఱి శబద పరమాణుంతోనో.   
 

అమా: నిరివశేష్ మని శబద  పరమాణుం చెపప లేదు. ఒక్ వ్ేళ్ ఏద  ఒక్ చ ట అలా ఉన న ద ని అరిుం అస్లు 
ఏమీ విశేష్యలు లేనట ు  కయదు. 
 

నేను: మఱి..., 
 

అమా: నువువ న కొక్ ఱాయని ఇచయివనుకో. ఏమిటి ఆ ఱాత్తలో విశేష్ుం అని నేను అడిగితయ నువువ ఏమీ 
లేదమామ, అన నవనుకో, అుంటే ఏమిటి అరిుం?  

 

నేను: ఆ ఱాత్తలో ఏమీ specialityలేదని, 

 

అమా: క్ద , అుంతయ కయని ఆ ఱాయకి రుంగ్ , స్వభావమ , స్వరూపమ  ఏమీ లేవని కయదు క్ద . అుందువలన 
ఎపుపడయన  నిరివశేష్మని పదమ  వచిి నపుపడు అలా అరిుం చయస్ుకోవ్యల్చ. లేద  అలాుంటి జాఞ నమ  భరమ 
జాఞ నమ ైన  అయ ఉుండ ల్చ.  
 

నేను: నువువ అననట ు గయ మ ుందు భేదుం ఉుండి త్రువ్యత్ భేదుం పో త్ుుందని అనుక్ుుంటేనో, ఉద హరణక్ు 
స్మ దరుంలోుంచి క రటాలు, వ్యటినుుండి నురుగ్  వచిి త్రువ్యత్ అుంత  స్మ దరపు నీరు అయపో యనట ు .  
 

అమా: నలు  క్ుుండ అననపుపడు నలు  త్నమ  వ్ేఱు, క్ుుండ త్నమ  వ్ేఱు, వ్యటి గ్ ణ లు వే్ఱు, ఉద హరణక్ు 
నలుత్నుం స్పృశ్రుంచ్ బడలేదు. అవి ఱ ుండూ ఎపుపడూ క్లస  ఉన న అవి వ్ేఱు వే్ఱే.  
 

నేను: పో నే, ఒక్ ఉపయధి వలన వ్ేఱుగయ ఉననట ు ుండి ఆ ఉపయధి పో యన త్రువ్యత్ ఆ భేదమ  పో త్ుుందుంటేనో. 
క్ుుండలో గయల్చ, ప్ెైన గయల్చ క్ుుండ ఉననుంత్కయలమూ వే్ఱు, క్ుుండ పగిల్చ పో తయ ఒక్ాటే క్ద !  
 

అమా: అదీ క్ుదరదు. క్ుుండలో గయల్చ పరిమాణమ  కయని, ద నిలో ఉుండయ ధూళ్ళ క్ణ లు కయని, ప్ెైనునన గయల్చ 
పరిమాణ నికి ధూళ్ళ క్ణ లక్ు వే్ఱుగయ ఉుండవూ! అుందువలన భేదమనేది తీస  పయరేయ లేవు. అస్లు నీ 
పరకయరుం ఈ జాఞ నుం అుంటే ఏమిటి? 

 

నేను: నిత్యమ , స్త్యమ , స్వయుం పరకయశక్మ , నిరివకయరమూ, పయర గ్భావమ  అుంటే అుంత్క్ు మ ుందయదీ 
లేనిది. దృశయత్వమ  కయనిది. ... 
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అమా: నువువ నిత్యమ  అన న స్త్యమ  అన న ఒక్ాటే అనుక్ుుంట న నవులా ఉుంది. నిత్యమ  అుంటే 
ఎపుపడూ ఉుండయది. ఇది ఱ ుండు రకయలు. స్వరూపతో నిత్యమ , పరవ్యహతో నిత్యమ  అని. ఉద హరణక్ు ఆత్మ 
ఉుందనుకో. ద ని  స్వరూపుం ఎపుపడూ మారక్ుుండ  ఎపుపడూ ఒక్ాలా ఉుంట ుంది. అుంటే స్వరూపత్ః నిత్యుం 
అననమాట. లేక్పో తయ ఒక్ క్ుుండ ఉుందనుకో. అది ఇపుపడు క్ుుండ రూపుంలో ఉుండ వచ్ుిను, కొుంత్ కయలమ  
త్రువ్యత్ పగిల్చ పో య ప్ెుంక్ుల రూపుంలో ఉుండ వచ్ుిను, మరి కొుంత్ కయలమ  త్రువ్యత్ మటిట  రూపయనికి 
మార వచ్ుిను. ఆ మటిట  మళ్ళశ క్ుుండ రూపయనిన పొ ుంద వచ్ుిను. అుంటే ఉుంట ుంది కయని ద ని స్వరూపుం 
మారుత్ ుంట ుంది. అుంటే క్ుుండ స్వరూపత్ః అనిత్యమ , పరవ్యహతో నిత్యమ . అుంటే అనిత్యమ  అుంటే 
ఒక్పుపడు ఉుండి మర్క్పుపడు లేక్ుుండనివి. ఇుంక్ స్త్యమ లు అుంటే అరికిియా కయరిత్వమ  అుంటే ఒక్ 
పరయోజనమ  క్ల్చగినవి అని అనుకో. పరమాత్మ ఈ స్ృష ట  అుంత  ఏద  ఒక్ పరయోజన నికే క్ద  చయస నది. 
ఇుంద కయ పయమ , త ర డు ఉద హరణలో పయమ  అస్త్యమ  అన నవు, కయని ఆ పయమ  లా క్నపడి నపుపడు 
భయమ  క్లగ్డమో , జాగ్ిత్్ పడడమో ఏద  జరిగిుంది క్ద , అుంటే ఆ పయమ  అనే భావన క్ూడ  అస్త్యమ  
కయదనన మాట. అలాుంటపుపడు క్ుుండతో ఇపుపడు నీళ్ళు పట ట  క్ుుంట న నమ  క్ద , అుందు వలన అదీ 
స్త్యమే. ఇలా ఈ జగ్త్్ుంత  స్త్యమే అవుత్ుుంది.  
 

నేను: మఱి అస్త్యమననది లేనే లేద !  
 

అమా: క్ుుందయటి కొమ మ అన నమనుకో. అలాుంటిది ఉుండదు క్నుక్ అది అస్త్యమ . ఇదుంత  ఎుందుక్ు 
చెబ త్ున ననుంటే ఇుంద కయ నువువ జాఞ నమ  నిత్యమ , స్త్యమ , నిరివకయరమ , పయర గ్భావమ  లేనిది, 
దృశయత్వమ  లేనిది, అన నవుక్ద !  
 

నేను: అవును. పయర గ్భావమ  ఉుంటే నిత్యమ  అవదు క్ద ! అలాగే దృశయత్వమ  ఉుంటే ద నిని తెల్చస  కొనే 
జాఞ నమ  ఇుంకొక్ట,ి ద నిని తెల్చస  కొనే జాఞ నమ  ఇుంకొక్టి ....ఇలా మళ్ళు అుంత్ులేని క్థ్ అయ పో దూ! 
 

అమా: జాఞ నమ  స్త్యమే మనమ  ఇుంద కయ అనుక్ుననట ు . కయని స్వరూపత్ః నిత్యమ , నిరివకయరమ , 
పయర గ్భావమ  లేనిది, దృశయత్వమ  లేనిది, భేదమ లు లేనిది, స్వయుం పరకయశక్మ  అనన విష్యాలు మరి 
కొుంచెుం చ్రిిుంచ ల్చ. నిదర పో త్ుననపుపడు ఈ జాఞ నమ  ఉుంట ుంద !  
 

నేను: ఉుంట ుంది 
 

అమా: నిదరపో త్ుననపుపడు న కేమీ తెల్చయలేదు అుంటాుం క్ద !  
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నేను: జాఞ నుం ఉుంట ుంది. కయని తెల్చయబడదు.  
 

అమా: మఱి స్వయుం పరకయశక్ుం అుంట న నవు క్ద , అుంటే త ను వ్ేర్క్ ఆధ రమ  లేక్ుుండ  పరకయశ్రస్ూ్  
ఇత్రులను పరకయశ్రుంప చయసతదని క్ద  అరిమ ? 

 

నేను: అవును 
అుందు చయత్ ఈ జాఞ నుం ధరిమ జాఞ నమ , ధరమ భూత్ జాఞ నమ  అని ఱ ుండుగయ అరిుం చయస్ుకోవ్యల్చ. ధరిమ జాఞ నమ  
ఆత్మను ఆశయిుంచి ఉుండయది. ధరమభూత్జాఞ నమ  ఆత్మనుుండి పరస్రిుంచి మిగిల్చన జడ పద రిమ లు 
తెల్చయడ నికి ఉపయోగిుంచయది. ఈ ధరమ భూత్ జాఞ నమ  ఆత్మ నుుండి మనస్ు్ మరియ  ఇుందిరయాల ద వరయ 
పరస్రిుంచి ఇత్రమ ల ైవ జడ పద రిమ లను, అుంటే అచయత్న పద రయి లను తెలుస్ుకొనడ నకి ఉపయోగిస్ు్ ుంది. 
నిదర పో యనపుపడు ఈ ధరమ భూత్ జాఞ నమ  అుంత్ః క్రణమ నుందు, త్ద వరయ బయటక్ు పరస్రిుంచ్ 
నుందువలన మనక్ు మనుం "న కేమీ తెల్చయ లేదు" అని అుంటామ . ఈ ధరమ భూత్ జాఞ నుం పరసయరుం ప్ చిి 
వ్యడికి ఒక్లా, మాదక్ పద రిమ లు సతవిుంచిన వ్యనికి వ్ేర్క్లా, స్త్ుపరుష్ునికి ఒక్లా, దుష్ుట నికి వ్ేర్క్లా, 
క్లలు క్ుంట ననపుపడు ఇుంకొక్లా ఇలా అనేక్ రకయలుగయ ఉుంట ుంది. దీని గ్ రిుంచి ఇుంకొక్ సయరి చెపుపక్ుుంద ుం.  
 

నేను: ఇుంత్కీ జాఞ న నికి, పయర గ్భావమ , వికయరయలూ, దృశయత్వమ  అవీ ఉుంటాయుంటావ్య.  
 

అమా: మనుం ఇలా మాటలాడుక్ుుంట ుంటే స్ుఖుంగయ ఉుంది. అుంటే స్ుఖజాఞ నుం ఉుంది. వ్ ళ్ళు చ్దువు కోముంటే 
ఆ స్ుఖ జాఞ నుం పో య, అుంత్క్ు మ ుందు లేని దుఃఖ జాఞ నుం వస్ు్ ుంది. అుంటే వికయరయలూ, పయర గ్భావమ  ఉననటేు  
క్ద ! స్వరూపత్ః నిత్యమ  కయదని క్ూడ  అుందు వలన తెలుస్ో ుంది క్ద ! ఆత మ అరే దరష్టవయః ...అని అుంట ుంది 
ఉపనిష్త్ు్ . అుంటే ఆత్మ, అదయ నీ స ద ధ ుంత్ుంలో జాఞ నుం దృశయత్వమ  క్లది అనే క్ద ! అుంతయ కయక్ కొుంత్ముంది 
మహాను భావులు మానస క్ుంగయ ఆత మనుభవ్యనిన సయధిసయ్ రని వినడుం, క్నడుం జరుగ్ తోుందిక్ద ! 
అుందువలన మారుతోుంది కయబటిట  స్త్యుం కయదు మిథ్య అని చెపపడుం క్ుదరదు. అస్లు మిథ్య 
స్త్యమా,అస్త్యమా!  
 

నేను: అస్త్యమే 

 

అమా: అుంటే double negative positive అననమాట! 
 

నేను: కయదు, స్త్యమే అుంటే 
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అమా: నీ స ద ధ ుంత్ుంలో ఉుండయది ఒక్టే స్త్యుం క్ద , ఈ ఱ ుండవ స్త యనిన ఎక్ాడనుుండి తీస్ుక్ు వసయ్ వు. 
అలాగ్యతయ మొదటికే మ పుప క్ద ! అుందువలన స్త్యత్వుం స్త్యత్వుం స్త్యమే, మిథ యత్వుం మిథ యత్వుం 
క్ూడ  స్త్యమే. అుందువలన క్ుుండ ఇపుపడు ఉుంది. త్రువ్యత్ లేదు క్నుక్ అది అస్త్యమ  అనే వ్యదమ  
చెలుదు. ఎుందుక్ుంటే పరదయశమ , కయలమ , పరిస ిత్ులు మారిపో యనపుపడు conditions మారి పో త య క్ద, 

అలాుంటపుపడు నీ ఉపపత్్త, వ్యదమ  పనికిరయదు. ఇుంక్ నువువ చెప్ పన లక్ష్ణ లనీన విశేష్ణ లే, అుందుచయత్ 
"నిరివశేష్"అని బరహమను నిరవచిుంచ్లేవు. 
 

నేను: ఇుంద కయ జాఞ న నికి పయర గయభవమ  అుంటే ద నికి మ ుందుుండయ స ిత్త ఉుంట ుందన నవు. అదెలా? 

 

అమా: జాఞ న నికి మ ుందయమీ లేదు, అుంటే అది అన ది అని చెప్ ప అుందువలన ద నికి న శమ  క్ూడ  లేదు 
అుందువలన అది నిత్యమ  అని సయధిుంచ్డ నికి పరయత్తనస్ు్ న నవు నువువ. దీనికి కయరణుం ధరిమ జాఞ నమ , 
ధరమ భూత్ జాఞ నమ ల గ్ రిుంచి పూరి్ అవగయహన లేక్.  
జాఞ న నికి మ ుందు, అుంటే పయర గయభవమ  ఉుందని అుంటే పయర గ్భావమ  అుంటే మ ుందు లేక్పో వడుం లేదని 
అుంట న నను నేను ధరమ భూత్ జాఞ నమ  విష్యుంలో. అుందుకే ఇపుపడు ఉనన స్ుఖ జాఞ నమ  త్రువ్యత్ 
ఉుండక్ పో వచ్ుి, ఇపుపడు లేని దుఃఖ జాఞ నమ  కొత్్గయ రయవచ్ుి. ఇపుపడు చెలాు యకి ఆము జనికి 
స్ుంబుంధిుంచిన జాఞ నమ  లేదు. ఱేపు నువ్యవ, వ్యళ్ు మేష్యట ర  చెప్తపరనుకో ద నికి ఆము  జని స్ుంబుంధ జాఞ నమ  
క్లుగ్ వచ్ుి. అుందువలన జాఞ న నికి పయర గ్భావమ  లేదని చెపపలేమ .  
 

నేను: జాఞ నమ  ఒక్ాటి కయద ! ఇలా ఆము  జని జాఞ నమ , నత్ర జని జాఞ నమ  అని న న  భేద లు క్ల్చగి 
ఉుంట ుంద !  
 

అమా: ఉుండద ! ఆము  జని తెల్చసత్  నత్రజని తెల్చయాలని ఏమ ుంది. క్ుుండ చయయడుం వసత్  వుంట చయయడుం 
వస్ు్ ుందని చెపపలేమ  క్ద ! ఇదుంత  ధరమభూత్జాఞ నమ  పైె్ బాహయ పరభావ్యలవలన వ్యయకోచ్, స్ుంకోచ ల 
వలన మారుపలక్ు లోనవడమే. అుందుచయత్ జాఞ న లలో న న త్వమూ ఉుంట ుంది. అుంతయ కయదు. జాఞ న పరసయరమ  
క్ూడ  ఒక్ జాఞ న పద రిమ  నుుండి మర్క్ ద నికి, అది మర్క్ మనిష లా చయత్నమవనీ, క్ుుండలాగ  బుండలాగ  
అచయత్నమవనీ, పరస్రిస్ు్ ుంది క్ూడ . ఱ ుండు జాఞ న లు మూడవ జాఞ నమ  క్ూడ  అవవచ్ుి. ఇుందుకే జాఞ న నికి 
ఆశయిమ ుండడుం త్పపని స్రి.  
 

నేను: జాఞ నుం స్వయుంపరకయశక్ుం క్ూడ  కయదుంటావ్య! 
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అమా: నువ్ేవ చెపుప. స్వయుం పరకయశక్ుం అుంటే త్నను త ను పరకయశ్రుంప చయస్ుక్ుుంటూ మిగిల్చన వ్యటిని క్ూడ  
పరకయశ్రుంప చయయాల్చ, అుంటే తెల్చయ చయయాల్చ ఎపుపడూ. నేనేమనుక్ుుంట న ననో నీక్ునన జాఞ న నికి తెల్చయక్ 
పో వచ్ుి క్ద , అలాుంటపుపడు జాఞ న లనీన స్వయుం పరకయశకయలని చెపపలేమ .  
 

నేను: అలా కయక్ుుండ  త్న కోస్మే పరకయశ్రుంచయది అుంటేనో 
 

అమా: స్వయుం పరకయశక్ముంటే అరిుం అది కయదు. అయన  త్నకోస్ుం జాఞ నుం ఎపుపడూ పరకయశ్రుంచ్దు, 
మర్క్ళ్ుక్ు క్ూడ  పరకయశ్రుంచ ల్చ, పద రయి లను పరకయశ్రుంప చయయాల్చ దీపజావలలా.  
 

నేను: దీపయనికి జావల, కయుంత్త అని ఱ ుండుుంటాయ క్ద !  
 

అమా: ధరిమ జాఞ నమ  దీప జావల అనుక్ుుంటే, ధరమ భూత్ జాఞ నమ  దీప కయుంత్త లా అననమాట. ఆ ఱ ుండిటికీ 
ఆశయిమ ైన ఆత్మను దీపుంలా అనుకోవచ్ుి.  
 

నేను: అలాగ్యతయ జాఞ నుం దరవయముంటావ్య, ధరమముంటావ్య? 

 

అమా: ఱ ుండూను.  
 

నేను: అదెలా క్ుదురుత్ుుంది?  

 

అమా: ఎుందుక్ు క్ుదరదు? కయుంత్త దీపుం ధరముం, అుంతయ కయక్ photons అని క్ణ ల స్మ ద యమ  అుంటే 
దరవయమ  క్ూడ . అలాగే క్రూపరుం తీస్ుక్ుుంటే వ్యస్న ద ని ధరముం, ఆ వ్యస్న ఎలా వస్ు్ ుంది, క్రూపర క్ణ లు 
వ్యయ రూపుంగయ పరస్రిుంచ్డుం వలన అుంటే అది దరవయమ  క్ూడ . అనుమానుం ఉుంటే క్రూపరయనికి త్ క్ుం వ్ేస  
చ్ూడు ఒక్ గ్ుంట మ ుందు, ఆ త్రువ్యత్. క్రూపరుం బరువు త్గిగనట ు  తెలుస్ు్ ుంది. అుంటే ఆ దరవయుం క్ణ లు 
పరస్రిస్ు్ ననటేు  క్ద ! అుంటే అది దరవయమూ, ధరమమూ ఱ ుండూ అవడుం లేదూ! 
 

నేను: అలా కయదమామ! జాఞ నుం అజడుం క్ద , నువవుంట నన ఆత్మ క్ూడ  అజడమ  క్ద , అుంటే ఆత మ, 

జాఞ నమూ ఒక్టేననన మాట.  
 

అమా: బాగ్ ుందిరయ, ఎఱఱ  చీర క్ట ట క్ునన ఆడుది మా ఆవిడ అన నడుట, వ్ నక్టికి ఒక్డు. అుంటే ఎఱఱ  చీర 
క్ట ట క్ుననదెవర ైన  వ్యడి పె్ళ్యుమననట ు . ఒక్ా ధరయమనిన పట ట కొని ఆత మ, జాఞ నమూ ఒక్ాటే అుంటే ఎలా. 
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అలాగ్యతయ ఆత మ స్వయుం పరకయశక్మే, దీపమూ స్వయుం పరకయశక్మే క్నుక్ ఆత మ, దీపమూ ఒక్ాటే అని 
చెపపలేమ  క్ద !  
 

నేను: అది కయదమామ, జాఞ నుంతో బాట  జాఞ త్ృత్వమ  క్ూడ  జత్ చయసత్  అుంటే జాఞ త్ను క్ూడ  జత్ క్ల్చప్ తయ ఆ 
తెలుస్ుకోవడుం అనేది ఒక్ కిియ, ఏ పనిక ైన  మ ుందు, వ్ నుక్ ఉుంటాయ క్నుక్ మఱి జాఞ నుం అనిత్యమయ 
పో త్ుుంది. అుంటే న శుం పొ ుందుత్ుుంది. అుందుకే జాఞ నుం జాఞ త్తో ఉుండడ నికి అవకయశమ  లేదు. 
 

అమా: నేనుంట ననదీ ధరమభూత్జాఞ న నికి స్ుంకోచ్, వికయసయలుుంటాయనేక్ద ! ఎటొచీి ఆ జాఞ న నికి 
ఆశయిమ ైన చెైత్న యనికి, అదయ చిత్ు్ కి, అుంటే ఆత్మక్ు నిత్యత్వుం ఉుంట ుంది.  
 

నేను: అదెలా? 

 

అమా: నువువ జాఞ న కియిాశయిమనుకొని confuse అవుత్ున నవు. జాఞ న శయిమనే తీస్ుకో. Confusion 

ఉుండదు.  
 

నేను: మఱి క్ర్ ఎవరుంటావు, జాఞ నమా కయద ! 
 

అమా: జఞఞ త్ ఏవ అని క్ద  ఉపనిష్త్ు్ . బరహమ స్ూత ర లలో క్ూడ  క్రయ్  శయసయ్ ా రిక్త వత్ అని క్ర్ ఆత్మ అనే 
నిరుయుంచిుంది. కయని ఆ పని అనిత్యమయనుంత్ మాత ర న ఆత్మ అనిత్యమ  అని కయదు.  
 

నేను: జాఞ నమ  లేక్ుుండ  పని ఎలా జరుగ్ త్ుుంది, అుందు చయత్ జాఞ నమే క్ర్, మళ్ళు ఆత్మ అని 
ఎుందుక్ుంట న నవు. ఉద హరణక్ు నేను క్ుుండను తెలుస్ుక్ున నను అుంటే తెలుకొనేది జాఞ నమ  ఒక్ాటే, 
నేను, క్ుుండ  ఱ ుండూ external to జాఞ నమే.  
 

అమా: నువువ డబ బలు తీస్ుక ళ్ళు పుస్్కయలు కొన నవు. పుస్్కయలు ఎవరు కొన నరు, నువ్యవ, డబ బలా? 

 

నేను: నేన,ే డబ బలతో కొన నను.  
 

అమా: అలాగే నువ్ేవ తెలుస్ు క్ుుంటావు జాఞ నమ తో. జాఞ నమ  తెలుస్ుకోదు. అుందు వలన క్ర్ నువువ అుంటే 
ఆత్మ. 
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నేను: ఈ జాఞ త్ృత్వమ  అుంత్ః క్రణుంలో ఉుందనుక్ుుంటేనో, అపుపడు ఈ జాఞ న నికి నిత్యత్వుం పో త్ుుందనన 
స్మస్య ఉుండదు క్ద !  
అుంత్ః క్రణమ  అుంటే మనస్ు్ క్ూడ  అచయత్నమ , శరీరుంలా పయుంచ్ భౌత్తక్ుం కయక్ పో వచ్ుి కయని. 
అుందువలన జాఞ త్ అవదు, జాఞ న శయిమూ అవదు.  
 

నేను: మనస్ు్ లక్ష్ణ లూ, శరీరుం లక్ష్ణ లూ వ్ేఱుక్ద , అుందువలన జాఞ త్ృత్వమ  మనస్ు్లో 
ఉుండవచ్ుిను క్ద ! 
 

అమా: జాఞ త్ృత్వమ  మనస్ు్క్ుుంటే క్ుుండలలాుంటి మిగిల్చన అచయత్న పద రయి లక్ూ ఉుండ ల్చ. అలా కయదు క్ద ! 
మనస్ు్ తెలుస్ుకోవచ్ుి, అుంటే నీపరకయరుం దృశయత్వ స్వభావుం వలన జాఞ త్ృత్వమ  ఉుండదు. అయన  నీ 
దగ్గర డబ బలుుంటేనే నువువ పుస్్కయలు కొుంటావు. డబ బలు మర్క్రి దగ్గర ప్ెటిట  వ్ ళ్ళతయ పుస్్కయలు కొనడుం 
అవదుక్ద , అలాగే ఈ జాఞ నుం క్ూడ  క్ర్ అయన ఆత్మ తోటే ఉుండ ల్చ త్పప వే్ర్క్ చ ట ఉుండడ నికి 
అవకయశమ  లేదు. మనస్ు్ జాఞ న పరసయర మాధయమ  మాత్రమే.  
 

నేను: ఈ జాఞ న పరసయరుం convectionఅుంటే స్ుంపరాుం వలున , conduction అుంటే వ్యహక్త్వుం వలున  లేక్ 
reflection వలనన ? 

 

అమా: అుంటే  
 

నేను: బ రద నేలలో ఒక్ క్టిక్ పులు  పయతయమనుకో. ఆ బ రద నీటి క్ణ లు ఈ క్టిక్ పులు  లో చయరి 
క్టిక్పులులో బ రద నీటి లక్ష్ణ లు చయరత య. ఇది convection. అలాకయక్ుుండ  ఒక్ లోహపు గ్టటమ  ఒక్ 
పక్ా నిపుపలో ప్ెటిట  ఱ ుండవ పక్ా పట ట క్ుుంటే కొుంత్ సతపటికి చెయయ కయలుత్ుుంది. ఇక్ాడ ఆ క్ణ లు 
పరస్రిుంచ్వు, క్దలవు. ఇళ్ు పనులలో క్ూలీలు త మ  క్దలక్ుుండ  ఇట క్లు ఒక్రికొక్రు అుందిచ్ుిక్ుుంటూ 
చివరక్ు గ డ క్డుత్ునన త ప్ీ మేసీ్ రకి అుందిచిినట ు , లోహపు క్ణ లు త మ  క్దలక్ుుండ  వే్డిని మాత్రమ  
ఒక్ చివరనుుండి మర్క్ చివరక్ు పుంపుత య. ఇది conduction. అలాకయక్ వస్ు్ వు ప్ెై పడిన స్ూరయకయుంత్త 
దరపణమ  పైె్ బడి పరయవర్నుం చెుంది మనక్ు చయరడుం వలన మనక్ు వస్ు్ వు క్నపడుత్ుుంది. దీనిని 
reflection అుంటే పరయవర్నుం అుంటారు.  
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అమా: ఇవ్ేమీ కయదు. Convection క్ూ conduction క్ూ త్గిన మాధయమమ  ఉుండ ల్చ క్ద ! అచయత్నమ ైన 
మనస్ు్ జాఞ న నికి అలా ఉుండలేదు. ఇుంక్ పరయవర్నముంటావ్య,  జాఞ త్ృత్వమ  మనస్ు్ప్ెై పరయవర్నుం 
చెుందుత్ుుంద , మనస్ు్ జాఞ త్ృత్వమ ప్ెై పరయవర్నుం చెుందుత్ుుంద !  
 

నేను: జాఞ త్ృత్వమే పరయవర్నుం చెుందత్ుుంది 
 

అమా: నీ పరకయరుం జాఞ త్ృత్వమ  మనస్ు్లోనే ఉుంటే ఇుంక్ పరయవర్నుం ఏుం చెుందుత్ుుంది.? 

 

నేను: మనస్ు్ జాఞ త్ృత్వమ ప్ెై పరయవర్నమ లచెుందుత్ుుంది అుంటే 
 

అమా: మనస్ు్ అచయత్నమ . ద నికి పరసయరమూ, పరయవర్నమూ ఏమిటి, క్ుుండతో దీపయనికి కయుంత్త 
చ్ూప్ ుంచినట ు  అది  క్ుదరని విష్యమ  క్ద . అుందుచయత్ మనస్ు్ ఒక్ గయజ బ డమాలా ఉుండి దీపుం కయుంత్త 
పరసయర మాధయమమ గయ ఉుంట ుంది. ఆ మనస్ు్లో ఉుండయ పూరవ వ్యస్నల వలన కొత్్ చయరిక్ల వలన ఆ జాఞ న 
పరసయరుం స్ుంకోచ్ వ్యయకోచ లక్ూ, మారుపలూ, చయరుపలక్ు లోనవుత్ుుంది. అుందుకే ధరమ భూత్ జాఞ నమ  
మారుత్ ుండడుం, ఉుండడుం, పో వడుం అదీ అవుత్ ుంట ుంది. అయతయ ఆత్మను ఆశయిుంచి య నన ధరిమ 
జాఞ నమ  మాత్రమ  మారుపలు లేక్ుుండ  ఉుంట ుంది. 
 

నేను: అుంటే ధరిమజాఞ నమ  ఆత్మతో ఎపుపడూ ఉుంట ుందుంటావ్య! 
 

అమా: దీపమ , జావల ఎపుపడూ క్లస  ఉుంటాయక్ద ! అయతయ దీపయనికి ప్ెైన నువువ ప్ెటిటన బ డమా  బాగయ 
మస  పూస్ుక్ు పో వడుం, పో క్ పో వడుం...అలాుంటి పరిస ిత్ుల బటిట  ఆ దీపపు కయుంత్త పరసయరుంలో భేదుం 
క్నబడుత్ుుంది. అలాగే ధరిమ జాఞ నమూ, ధరమ భూత్ జాఞ నమూ క్ూడ . అవి ఱ ుండూ ఆత్మను ఆశయిుంచయ 
ఉుంటాయ. నువువ ఈ ధరమ భూత్ జాఞ న స్ుంకోచ్, వికయసయలను క్ప్ ప పుచ్ిడ నికి జాఞ త్నో, జాఞ త్ృత వనోన 
శూనయమ  చయయడమో, లేక్ మనస్ు్లోనో మర్క్చ టో ద చి పుచ్ిడ నికి పరయత్నమ  చయయడమో 
అవస్రమ  లేదు. ధరమభూత్ జాఞ న స్ుంకోచ్, వికయసయల వలన ఆత్మయొక్ా నిత్యత వనికీ భుంగ్మ  లేదు. 
ఆత మ, జాఞ న ల స్త్యత వనికీ పరమాదుం లేదు.  
 

నేను: మ త్యపు చిపపలో క్నపడయ వ్ ుండి పయర త్త భాస క్ుం, అుంటే మిథ్య కయదుంటావ్య? 

 

అమా: ఇుంత్క్ుమ ుందు అనుక్ుననట ు  మ త్యపు చిపపలో అపుపడు వ్ ుండి ఉుండక్ పో వచ్ుిను. కయని భరమ 
వలన వ్ ుండి గ్ ణ లు కొనిన ఉుండడుం వలన ఒక్పుపడు వ్ ుండిలా తోచి ఉుండవచ్ుిను. కయని వ్ ుండి అుంటూ ఒక్ 
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పద రిమ  ఉుంది క్ద ! ద నితో గిన నలు, గయు స్ులూ చయయుంచ్ుక్ుుంటామ  క్ద ! అుందు వలన వ్ ుండి అపుపడు 
అక్ాడ లేక్పో వచ్ుినని మాత్రమే చెపయపల్చ. అస్లు వ్ ుండి అనేదయ మిథ్య అనడుం త్పుప. దీనినే సయగ్దీస  
క్నపడయ పరత్త వస్ు్ వూ మిథ్య అనుకొనడమూ స్బబ  కయదు. 
 

నేను: మనుం క్ుుండ క్నపడుతోుంది అుంటామ  క్ద ! అుంటే క్ుుండ తెల్చయబడడుం క్ుుండ త ను పరక్టిత్మవడుం 
వలనన , లేక్ నువివుంద కయ చెప్ పనట ు   మనస్ు్ ద వరయ పరస్రిుంచిన జాఞ నమ  వలనన ? 

 

అమా: క్ుుండ అచెైత్నయమ  క్ద , స్వయుం పరకయశక్ుం కయదు. అుందువలన త్నుంత్ త ను క్నబడలేదు క్ద , 
అుంటే తెల్చయబడ లేదు క్ద ! అుందుచయత్ క్ుుండ క్నబడడ నికి కయరణుం ఒక్ చిత్పద రిమ నుుండి పరస్రిుంచిన 
జాఞ నమ  వలననే. ఒక్ వ్ేళ్ క్ుుండ త్నుంత్ త ను తెల్చయ బడుత్ుుంది అుంటే మర్క్ అచిత్పద రిమ నక్ు 
క్ూడ  అుంటే ఒక్ క్టెటకో బటటకో క్ూడ  తెల్చయబడ ల్చ క్ద !అలా అవదు క్ద . కయని మాట వరుస్క్ు క్ుుండ 
క్నబడుతోుంద ిఅుంటాుం అుంతయ. అలా అనడ నికి ఇుంకొక్ కయరణుం స్ూరయ కిరణ లు లేద  ఏవ్ ైన  కయుంత్త కిరణ లు 
క్ుుండ మీదపడి అక్ాడి నుుండి మన క్ళ్ుక్ు చయరడుం అనే physical activity. కయని క్ుుండ తెల్చయ బడుతోుంది 
అని మనుం ఎపుపడూ అనుం క్ద , నేను క్ుుండను తెలుస్ుక్ున నను అనే అుంటామ .  
 

నేను: ఈ తెలుస్ుకోవడుంలో తయడ లు ఉుంటాయుంట న నవు క్ద , అుంటే జాఞ న లలో తయడ లు. ఈ భేద లు, లేద  
ద ష్యలు ధరమ భూత్ జాఞ నుం మనస్ు్ ద వరయ పరస్రిుంచి నపుపడు మనస్ు్లో మాల్చన యలు అవ్ే నువివుంద కయ 
చెప్తపవే్ పయత్ వ్యస్నలు, కొత్్ చయరిక్లూ అని వ్యటి వలననేన ? 

 

అమా: అవును. దీపుం చ్ుటూట  ఉుండయ గయజు బ డమా  కి ఉనన మఱక్ల బటోట , రుంగ్ ల బటోట  బయటక్ు వచయి ఆ 
కయుంత్త పరభావిత్ుం అవుత్ుుంది క్ద ! అలాగే నననమాట.  
 

నేను: ఈ మాల్చనయమ  ఆత్మకే ఉుందని ఎుందుక్ు అనుకో క్ూడదు.  
 

అమా: అలా శయస్రుం చెపపలేదు. భగ్వదీగ త్ చ్దవలేదూ! అుంతయ కయక్ ఆత్మ కే మాల్చనయమ ుంటే ఆ మాల్చనయుం 
ఎలా పో త్ుుంది.  
 

నేను: మర్క్ ఆత్మ వలన  
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అమా: ఱ ుండు ఆత్మలు అదయ అజడ లు లేవుక్ద  నీ పరకయరుం. అుంతయ కయదు ఆ ఆత్మక్ు ఉనన మాల్చనయమ  
మర్క్ ఆత్మ వలన అుంటే ద ని మాల్చనయమ  ఎలా పో త్ుుంది, ద ని కోస్ుం మర్క్ ఆత్మ అుంటావ్య! అలా అది 
అుంత్ులేని క్థ్. అుందు వలన అలాుంటి మాల్చనయమ  మఱి పో నే పో దు.  
 

నేను: మఱి మనస్ు్క్ు మాత్రుం ఎలా పో త్ుుంది.  
 

అమా: భగ్వదీగ త్ ఱ ుండవ అధ యయుం చ్దువు. ద నిలో 59 వ శలు క్ుంలో "రస్ వరజమ్ రసో పయస్య పరమ్ దృష్యట వ 
నివర్తయ" అన నడు, క్ృష్ు  భగ్వ్యనుడు. స్ూక్ష్ముంగయ చెపయపలుంటే ఆత్మ త్న స్వరూపయనిన తెలుస్ు కొని పరవరి్సత్  
ఈ వ్యస్నలు పో త యనన మాట. దీని గ్ రిుంచి మిగిల్చన శయసయ్ ా లలో క్ూడ  వివరుంగయ ఉననదనుకో. ఈ 
తెలుకోవడుం, పరవరి్ుంచ్డుం గ్ రిుంచి మర్క్సయరి చ్రిిద ద ుంలే. 
 

నేను: స్ూరయకయుంత్త కిరణ లక్ు చయయ అడుా  పె్టిట  నపుపడు, ఆ చయత్త స్ుందుల లోుంచి వ్ లుత్ురు వస్ు్ ుంది క్ద , 
అలా మనస్ు్ నుుండి క్ూడ  స్వత్ః జాఞ న పరసయరుం అవుత్ుుంద ! 
 

అమా: అలా కయుంత్త కిరణ లక్ు చయయ అడాుం ప్ెటిట  నపుపడు చయత్త స్ుందులలోుంచి వకీ ిభవనమో, మరేద  అయ 
వచయిది క్ూడ  స్ూరయ కయుంతయ. చయత్త లోుంచి కొత్్గయ పుట ట కొచయి కయుంత్త ఏదీ లేదు. అలాగే మనస్ు్ నుుండి జాఞ నుం 
ఉత్పత్్త అవదు, అభివయక్్మూ , అుంటే పరకయశమ  కయని వస్ు్ వును పరకయశ్రత్ుం చయయడుం , అవదు, మనస్ు్ 
అచెైత్నయమ  అవడుం వలన. అుంతయకయదు, అభివయక్్మ  చయయడ నికి ద నలో సయధన స్ుంపత్్త క్ూడ  లేదు. 
 

నేను: క్ర్ అుంటే ఆత్మ అననక్ుంటే ఆత్మను సయక్షి అుంటే బాగ్ ుంట ుందయమో, అలాగ్యతయ కియికి ఉుండయ 
అనిత్యత్వుం బాధ ఆత్మక్ు ఉుండదు.  
 

అమా: నీక్ు బాగ్ ుండడుం పరకయరుం నిరుయుంచ్ క్ూడదు. శయస్్రుం ఎలా చెబ్ధతయ అలా తెలుస్ుకోవ్యల్చ. ఇుంత్క్ు 
మ ుందు అనుక్ుననట ు  శయస్్రుం ఆత్మయే క్ర్ అని చెప్ పుంది. అయన  ఆత్మ సయక్షి అుంటే మఱి క్ర్ ఎవరుంటావు. 
అచయత్నమ ైన మనస్ు్ కయదు. శరీరమూ అచయత్నమే క్నుక్ శరీరమూ కయదు. జాఞ నమ  ఏద  ఒక్ ఆశయిానిన 
విడచి ఉుండలేదు క్నుక్ జాఞ నమ  క్ూడ  స్వత్స ్దధుంగయ క్ర్ కయలేదు. అుందు వలన ఆత్మయే క్ర్ అవుత్ుుంది. 
అుంతయకయదు, జాఞ న శయిమ  ఏద  అదయ క్ర్ అవ్యల్చ త్పప వ్ేర్క్టి క్ర్ అవడ నికి అవకయశుం లేదు. ఆత్మ క్ర్ 
అవడుం వలన ద ని నిత్యత వనికీ ఇుంత్క్ు మ ుందు చెపుపక్ుననట ు  భుంగ్ుం రయదు.  
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నేను: మఱి నిదర పో య నపుపడు జాఞ న పరసయరుం ఉుండదు క్ద ! అుంటే ఆత్మ ఉుండద ! అపుపడు ఆత్మ 
నశ్రస్ు్ ుంద ! ముంచి నిదర నుుండి లేచి నపుపడు గ్పప స్ుఖుంగయ ఉుంది, పూర్ిగయ ననున నేను  
మరచిపో యన ను అుంటాుం క్ద !  
 

అమా: నేను నిదర పో యాను అననపుపడు, నేను అదయ ఆత్మ ఉుంటూనే ఉుంది క్ద ! అుందుచయత్ ఆత్మ 
నశ్రుంచ్డుం, మళ్ళు పుటటడుం జరగ్దు. ఎటొచీి ముంచి నిదర పటిట  ఇుందిరయాలతో బాట  మనస్ు్ క్ూడ  పూరి్గయ 
మూస్ుక్ు పో తయ ధరమ భూత్ జాఞ న పరసయరుం జరగ్దు. ఒక్ వ్ేళ్ మనస్ు్ పూరి్గయ విశయిుంత్త తీస్ుకోక్ పో తయ ఈ 
జాఞ నమ  మనస్ు్లో పరవ్ేశ్రుంచి అుందులో పయత్ వ్యస్నలచయ పరభావిత్మ ై ఇుందిరయాలు ఇుంకయ మూస్ుకొని 
ఉుండడుం వలన బయటక్ు పో క్ వ్ నుక్క్ు మరలడుం చయత్ క్లలు వసయ్ య. ఆ వ్యస్నలు ముంచివయతయ ముంచి 
క్లలు, చెడువయతయ చెడు క్లలు. ఈ క్లల వలన మనక్ు ఆ స్మయుంలో ఏద  ఒక్ భావన, ముంచ , చెడ , 
ఆనుందమో, దుఃఖమో క్లుగ్ త్ుుంది క్నుక్ ఇుంత్క్ు మ ుందు చెపుప క్ుననట ు  ఇవి క్ూడ  స్త యలే, మిథ్యలు 
కయదు. నిజానికి మర్క్రి పరమేయుం లేక్ుుండ  మనుం మాత్రమే అనుభవిుంచ్ వలస న క్రమ ఫలాలను 
పరమాత్మ ఈ క్లల ద వరయ మనలను అనుభవిుంప చయసయ్ డనన మాట. వీటికి మర్క్ కయరణుం, పరమాత్మక్ు 
మనప్ెై అనుగ్హిుం క్ల్చగి నపుపడు మన క్రమ ఫలాలను ఈ రక్ుంగయ అనుభవిుంప చయయాలని స్ుంక్ల్చపుంచ్ 
వచ్ుి. ఏదయమయన  నిదరలో క్ూడ  ఆత్మ ఉుంట ుంది, నశ్రుంచ్దు.  
 

నేను: ననున నేను నిదరలో తెలుస్ుకోలేదుంటే! 
 

అమా: ఆ స ిత్తలో న  శయరీరక్ స ిత్త, న  జాత యశమిధరమ విశేష్యలు తెలుస్ుకోలేక్ పో యాను అని, జాఞ న పరసయరుం 
ఉుండదు క్ద  మరి.  
 

నేను: మోక్ష్ దశలో క్ూడ  ఈ ఆత్మ వే్ఱుగయ ఉుంట ుంద ! బరహమలో ఐక్యుం అయపో దూ!  
 

అమా: మోక్ష్ుం అుంటే ఏమిటి? "మ కి్ర మక్షో మహానుందః " అని క్ద ! మోక్ష్ దశలో ఆత్మ న శనమయపో తయ ఆ 
మహానుందుం ఎవరికి. మ క్ు్ లు అహమననమ్, అహమననమ్, అని నేను అనుభవిస్ు్ న నను అని అుంటారు 
అుంట ుంది శి్రత్త. ఆ "నేను" లేక్ పో తయ మఱి అనుభవుం ఎవరికి. అస్లు ఇనిన సయధనలూ, పరయత నలూ 
చివరికి న శనమయ పో వడ నిక్ుంటే ఎవడిక్యన  అలాుంటి మోక్ష్ుం కయవ్యలా, ఆ ప్తరు వినగయనే ఆమడ దూరుం 
పరుగ త్్డూ? అుందుచయత్ మోక్ష్ దశలో క్ూడ  ఆత్మ ఉుంట ుంది, మహానుంద నిన అనుభవిస్ూ్ . అస్లు అక్ాడ 
ఐక్యుం అుంటే అరిుం తెలుస్ుకోవ్యల్చ. స్ుుందర కయుండ చ్దువుత్ ుంటావు క్ద . ఆుంజనేయ సయవమి "రయమ 
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స్ుగీవియోర ైక్యమ్ దయవ్ేయనమ్ స్మజాయత్" అుంటే రయమ, స్ుగీవిులలో ఒక్రు న శనమ ై పో యన రని కయదు 
క్ద !  
 

నేను: బరహమవిత్ బరహ్మమవ భవత్త అని క్దమామ శి్రత్త. 
 

అమా: దీనికి క్ూడ  అరిుం బరహమ ఏవ అుంటే బరహమ యే అని కయక్ బరహమ ఇవ అుంటే బరహమ వల  అని చెపుపకొన 
వచ్ుిను. బరహమ అుంటే వుయత్పత్్త అరయి నిన బటిట  తీస్ుక్ుుంటే బృహత్ ధ త్ువును బటిట  బరహమ ను 
తెలుస్ుక్ుననవ్యడు గ్పప వ్యడు అవుత డు అని చెపుపకొన వచ్ుిను. ఇుంకయ లాక్ష్ణిక్ అుంటే indirect అరిుం 
తీస్ుకొని క్ూడ  దీనిని వివరిుంచ్ వచ్ుి. అుందు వలన ఆత్మ న శనుం ఎపుపడూ స్ుంభవుం కయదు. 
 

నేను: మఱి అపుపడు క్ూడ  రయగ్ దయవష్యలూ అవీ ఉుంటాయా ఆత్మక్ు! 
 

అమా: అుందుకే భగ్వదీగ త్ స్ముంగయ చ్దువమని చెప్తపది. ఈ రయగ్ దయవష్యలూ అవీ ఎలా వచయియ. స్త్్వ 
రజస్్మో గ్ ణ ల వలన, పూరవ వ్యస్నల వలన. ఈ వ్యస్నలక్ు, గ్ ణ లక్ు ఆశయిుం ఏది.? మనస్ు్. మోక్ష్ 
దశలో ఈ మనస్ు్ ఆత్మ నుుండి విడి పో త్ుుంది. అపుపడు ఆత్మ త్తరగ్ ణ తీత్మ ై ఉుండడుం వలన అజాఞ నుంకయనీ, 

రయగ్ దయవష్యలు కయనీ ద నికి ఉుండవు.  
 

నేను: భగ్వదీగ త్ స్ముంగయ చ్దువు అుంట న నవు. ద నిలోనే ఏడవ అధ యయుంలో "భూమిరయపో నలో వ్యయ ః 
....అహుంకయర ఇతీయుం మే భిన నపరక్ృత్తః " అని ఉుంది. అుంటే ఈ అహుంకయరుం అదయ అహమ్ అుంటే ఆతయమ క్ద  
ఇది క్ూడ  పరక్ృత్త భాగ్మేనననమాట. మరి నువ్ేవమో దీనిన స్వయుం పరకయశక్మనీ, చెైత్నయమనీ 
అుంట న నవు. 
 

అమా: అక్ాడ అహుంకయరుం అుంటే అరిుం వ్ేఱు. స్ృష ట  జరిగి నపుపడు అవయక్్మూ అవీ వచిి వ్యటినుుండి 
అహుంకయరుం ద ని నుుండి మనస్ు్ ఇలా అనీన వచయియ అని చెబ త్ుుంది శి్రత్త. అది పరక్ృత్త త్త్్వుం, 

అచెైత్నయమ . త్త్్వత్రయుం చ్దువుక్ుననపుపడు ఆ విష్యాలు వివరుంగయ చెబ త ను. కయని ద నిని ఆత్మ 
అనుకోక్ూడదు.  
 

నేను: అదయ గీత్లో "అహుంకయర విమూఢ త మ" అని ఉుందయ! 
 

అమా: అక్ాడ అహుంకయరుం అుంటే దయహాత మభిమానమ , గ్రవమ  అని అరిమ . అహమ్ అుంటే ఆత్మ క్ద , 
అనహమి అహమ్ క్ర తీత్త అహుంకయరః అని వుయత్పత్్త. అుంటే నేను అుంటే ఆత్మ కయని ద నిని అుంటే శరీరుం, 
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జాత్త, వరయు శ్రతి లూ అవీ ఆత్మ అనుకొనడుం అననమాట. "అట వుంటి అజాఞ నుం క్ల్చగిన ఆత్మ " అని అక్ాడ 
అరిుం. హరి అుంటే శ్రమిన నరయయణ డు అని అరిుం ఉుంది, కోత్త, క్పప అని క్ూడ  అరిుం ఉుంది, 
శ్రమిన నరయయణ డూ, కోతీ, క్పప ఒక్ాటే అుంటే ఎటాు రయ? స్ుందరయభనిన బటిట  స్మనవయుం చయస్ుకొని పె్దదల 
స్హాయుంతో అరిుం స్ముంగయ చయస్ుకోవ్యల్చ. ఆత్మ అుంటే స్వయుంపరకయశక్మవ్యల్చ, జాఞ న శయిమవ్యల్చ, అుంత్ః 
పరవ్ేశమ  చయస , జాఞ న పరసయర వ్యయప్ ్ని క్ల్చగి ఉుండ ల్చ క్ద . 
 

నేను: అది కయదమామ, ఆకయశయనికి నిజానికి ఏ రుంగ్ూ ఉుండదు క్ద , కయని మనక్ు పొ ర దుద నన ఒక్ రుంగ్  లోను, 
మధ యహనుం ఇుంకొక్ రుంగ్ లోను, అలాగే ఈర జు ఒక్ రుంగ్  లోను, మర్క్ ర జు మర్క్ రుంగ్  లోను క్న 
బడుత్ ుంట ుంది. అలాగే నిజానికి లేక్ పో యన  మన భేద వ్యస్న వలన ఈ పరక్ృత్త వివిధ రకయలుగయ 
క్నబడుత్ ుంట ుంది.  
 

అమా: ఆకయశుం పొర దుద నన ఒక్రుంగ్ లో, మధ యహనుం ఒక్ రుంగ్ లో ....ఇలా ఎుందుక్ు క్నబడు త్ుుంద  
తెలుస్ును క్ద . తెలుని కయుంత్తలో ఉనన వివిధమ ల ైన రుంగ్  కిరణ లు వ్ేఱు వ్ేఱుగయ వకీభివనుం చెుందడుం 
మధయలో ఉనన ధూళ్ళ క్ణ ల వలన ఇలా జరుగ్ త్ుుంది. మన భేద వ్యస్న వలన కయదు. స్త్యమ ైన కయరణుం 
క్నబడుత్ ుండగయ దీననుంత్టినీ మిథ్య అని ఎలాగ్ుంటావు.  
 

నేను: నేననేద,ి మన ఇుందిరయాలక్ు పరిమిత్ులున నయ. ఉద హరణక్ు పొ ర దుద నన వ్ ల్చగిుంచిన దీపమ  
సయయుంత్రమ  ద కయ వ్ లుగ్ త్ుననదనుకో. అపుపడు మనమ  పొర దుద నన మనుం వ్ ల్చగిుంచిన జావలయే 
సయయుంత్రుం క్ూడ  ఉుందను క్ుుంటామ . కయని నిజానికి పొ ర దుద నన వ్ ల్చగిుంచిన జావల క్ష్ణ క్ష్ణ నికీ మారి 
పో త్ ుంట ుంది, మొదటి జావల అుంటే ఆ నూన  బొ ట ట , వత్్త మ కయా కయల్చపో య, త్రువ్యత్ నూన  బొ టూట , 

త్రువ్యత్ వత్్త మ కయా త్రువ్యత్ క్ష్ణుంలో జావలక్ు కయరణమవుత య. అయతయ ముంట ఆరడుం, మళ్ళు 
వ్ లగ్డుం కయక్ుుండ , మొదటిది ఆరిపో యే స్రికి త్రువ్యత్ది వ్ లగ్డుం వలన మనుం ఈ విష్యుం గ్ రి్ుంచ్లేక్ 
పొర దుద నన జావలయే సయయుంత్రుం క్ూడ  ఉుందను క్ుుంటామ . అుందు చయత్ నేను చెప్తపదయమి టుంటే మన 
ఇుందిరయాల పరిమిత్ుల వలన పరత్యక్ష్ుం స్రి అయన జాఞ నుం ఈయదు క్నుక్ పరత్యక్ష్ుం మీద ఆధ ర పడక్ 
శయసయ్ ా నిన ఆశయిుంచ ల్చ. అపుపడు శయస్్ర పరకయరుం "నేహ న న స ్  కిుంచ్న" అని అనేక్మ ల ైన శి్రత్ుల వలన 
ఇలా క్నపడుత్ునన అనేక్మ లు అనీన పయర త్త భాస క్మ లే, నిజానికి ఉననది బరహమ ఒక్ాటే అని తెలుస్ు్ ుంది.  
 

అమా: నువువ చెప్ పన ఉద హరణమ లో పొర దుద నన దీపుం వ్ ల్చగిుంచినపుపడు జావల, సయయుంత్రుం మనుం 
చ్ూస్ు్ నన జావల ఒక్టి కయదని పరత్యక్ష్ పరమాణుంలో తెల్చయదుంట న నవు, కయని కొుంచెుం దగ్గరక్ు వ్ ళ్ళు 
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నిశ్రత్ుంగయ పరిశ్రల్చసత్  పొ ర దుద నన మనుంపో స న నూన  త్రగ్డుం, వ్ేస న వత్్త కయల్చ పో య చిననదయ పో వడుం 
క్నబడుత్ుుంది. అుంటే ద నిన బటిట  నీక్ు తెల్చయదూ, పొర దుద నన జావల, సయయుంత్రుం జావల పూరి్గయ ఒక్ాటే 
కయదని.  
 

నేను: అపుపడు క్ూడ  నూన  త్రిగిుంది, వత్్త పొ డుగ్  త్గిగుంది, క్నుక్ ఈ జావల పొర దుద నన జావల కయదు అని 
అను మాన పరమాణుం తో గ్ిహిుంచ ల్చ త్పప పరత్యక్ష్ పరమాణుం తో మనక్ు తెల్చయదు.  
 

అమా: అదయ, పరత్యక్ష్ పరమాణ నికి అనుమాన పరమాణమ  జఞడిుంచి ర ుండిుంటి వలన  తెలుస్ుక్ుుంట న నవు 
అస్లు విష్యుం. అుంతయ కయని పరత్యక్ష్ పరమాణ నిన, చెత్్ బ టటలో పడవ్ేస  కయదు. అుంటే ఱ ుండు పరమాణ లను 
స్మనవయుంచ్ుకొని అస్లు విష్యుం తెలుస్ుకోవ్యల్చ. కయని నువువ చెప్ ప నట ు  పరత్యక్షానికి 
పరిమిత్ులుుంటాయ కయబటిట  పరత్యక్ష్ుం పూరి్గయ విస్మరిుంచ లని కయదు. పరత్యక్ష్ుం లో ద ష్ుం ఉుంటే అుందరికీ ఒకే 
రక్మ ైన ద ష్ుం అుందరికీ అదయ పయళ్ులో, పరిమాణుంలో ఉుండడుం ఎుంత్వరక్ు స్ుంభవమ . ఒక్ వ్ేళ్ అుందరికీ ఒకే 
రక్మ ైన ద ష్ుం ఒక్ాలాగే ఉుందను క్ుుంటే, అదయ నువువ చెప్తప భేద వ్యస్నల వలన, ఈ క్నబడయదుంత  మిథ్య 
అని చెపప గ్లచిన మహానుభావుడికీ ఆ భేద వ్యస్న ఉుండ ల్చ క్ద , ఆయనక్ు మాత్రుం భేద వ్యస్న లేదని 
ఎలా తెలుస్ు్ ుంది. అస్లు ఆయనక్ు భేద వ్యస్నే లేక్ుుంటే నిరివశేష్మ ైన బరహేమ అయపో క్ ఇుంకయ ఇక్ాడ ఎలా 
ఉుంటాడు. ఆయన చెప్ పనది మాత్రుం స్త్యుం అని ఎలా చెబ త మ . అయన  శయస్్రుం క్ూడ  బరహమ త్పప 
మిగలి్చన ఈ క్నబడుత్ుననదుంత  మిథ్య అని ఎక్ాడ చెప్ పుంది. నువువ చెప్ పన "నేహ న న స ్  కిుంచ్న" అుంటే 
" ఇక్ాడ అనినటి లోనూ పరమాత్మ అుంత్రయయమి గయ ఉన నడు క్నుక్ ఈ విష్యుంలో ఇవనీన వ్ేఱు కయదు" 
అని అరిమ . ఒక్వ్ేళ్ బరహమ త్పప మరేమీ లేదు అుంటే ఇుంత్క్ు మ ుందు చెపుపక్ుననట ు  పరమాత్మ, 

జీవుళ్ళు, పరక్ృత్త ఉన నరని చెప్తప అనేక్మ లయన భేద శి్రత్ులు, జీవుళ్ళు, పరక్ృత్త పరమాత్మతోనే 
ఉుంటాయని చెప్తప ఘటక్ శి్రత్ులు ఎలా విస్మరిసయ్ వు. 
 

నేను: చెప్తపను క్దమామ, త్రువ్యత్ వచిిన శి్రత్ులు, మ ుందు వచిిన వ్యటిని supercedeచయసయ్ య. 
అుందువలన వ్యటిని పరిగ్ణన లోనికి తీస్ుకొననక్ారలేదు.  
 

అమా: అది స్రికయదు. ఎుందుక్ుంటే పరత్యక్ష్ పరమాణ నికి పూర్ిగయ విరుదధుంగయ శయస్్రుం చెపపదు. ఎటొచీి 
పరత్యక్షానికి ఉుండయ పరిమిత్ుల వలన క్ల్చగే స్ుందయహాలను శయస్్రుం నివృత్్త చయయవచ్ుిను. ఆ పరిమిత్ులను 
తొలగిుంచ్ వచ్ుిను. "సయ విద య యా నివృత్్యే" అనిక్ద ! ఒక్ వ్ేళ్ అలా మనుం శయసయ్ ా నిన అరిుం చయస్ుక్ుుంటే 
త్ప్తప. అయన  నువువ చెప్ పన భేద వ్యస్న తో పరక్ృత్తని చ్ూస్ూ్  త్పుపగయ అుంత్ముందీ అరిుం 



43 
 

చయస్ుక్ుుంట ననపుపడు మరి శయసయ్ ా నిన మాత్రుం స్ముంగయ ఎలా అరిుం చయస్ుక్ుుంటాుం. ఒక్ గ్ హ లో ఉనన 
వ్యళ్ుుందరూ గ్ డిా  వ్యళ్ళు అయతయ వ్యళ్ులోు  ఎవరికీ చ్ుందుర డెలా ఉుంటాడు తెల్చయదు. అుందువలన చ్ుందుర డి 
నిజ స్వరూపుం ఎవడూ చెపపలేడు. చెప్ పన  అది స్రి కయదు. అలాుంటపుపడు ఆ శయసయ్ ా నికీ భేద వ్యస్న లేక్ 
ద ష్మ  ఉుంట ుంది. అుంటే ఆ శయస్్రమ  అస్త్యమే. అస్త్యమననది శయస్్రుంతో స్త్యుం ఎలా అనుభవమవుత్ుుంది. 
ఒక్ వ్ేళ్ అలా బరహమ గ్ రిుంచి ఏ మహాను భావుడయన  లేద  ఏ శయస్్రమేన  తెల్చయ చెప్ పతయ, ఆ బరహమ గ చ్రమ ై 
పో తయ, నీభాష్లో ఆ బరహమ క్ూడ  మిథయయ. ఒక్ విష్యుం చెపుప,  ఆ శయస్్రుం స్త్యమా, మిథ య? 

 

నేను: స్త్యమే,  

 

అమా: బరహమ, శయస్్రుం ఱ ుండు స్త యలనన మాట. బరహమ ఒక్ాటే స్త్యుం కయదనన మాట, నువ్వవపుపక్ుుంటావ్య 
ఇలా! 
 

నేను: కయదు మిథ్య అుంటే 
 

అమా: మిథ్య అయన శయసయ్ ా నిన పట ట కొని మోక్షానిన ఏుం సయధిసయ్ వు, క్ుక్ా తోక్ పట ట కొని గ ద వరి ఈదినట ు . 
 

నేను: అలా కయదు. నిచెిన పట ట కొని గ డ ఎక్ుాత ుం, ఎకిాన త్రువ్యత్ నిచెిన వదిలేసయ్ ుం, అుంటే మరి నిచెిన 
ఉుండదననమాట. అలాగే బరహామనుభవమ  క్ల్చగే ద కయ శయస్్రమ . త్రువ్యత్ అదీ లేనటేు . లేక్ పో తయ శయస్్రమూ, 

బరహమ ఱ ుండయపో త య క్ద . అుందుచయత్ అపుపడు ఉుండయది ఒక్ా బరహేమ. శయస్్రమూ ఉుండదు.  
 

అమా: నిచెిన అక్ాడయ ఉుంట ుంది, ఎక్ాడక్ు పో త్ుుంది. అలాగే శయస్్రమూ ఉుంట ుంది. ఒక్ వ్ేళ్ ఆ నిచెిన 
అస్త్యమ ైతయ గ డ ఎక్ాలేవు. స్త్యమ ైతయ బరహమతో బాట  మర్క్ స్త్యుం వచిి క్ూరుిుంట ుంది. అలాకయదు ఎకీా 
ద కయ నిచెిన స్త్యమే కయని ఎకిాపో యన త్రువ్యత్ అది అస్త్యమ  అుంటే అట వుంటి స ిత్త అస్ుంభవమ . 
అలాకయదు నిచెిన ఎపుపడూ అదయ ఆ శయస్్రుం ఎపుపడూ మిథ్యయే అయతయ మిథ్య అయన శయస్్రుం నుుండి 
స్త యనిన ఎలా సయధిసయ్ వు.  
 

నేను: అలా ఎుందుక్ు క్ుదరదు. మనక్ు క్లలు వచిి నపుపడు క్లలు మిథ్య అయన  యద రిమ ైన 
ఫల్చత లు చ్ూస్ు్ న నమ  క్ద !  
 

అమా: క్లలు మిథ్య కయదు క్లలు క్ల్చగే కయరయ క్మిముంత  యద రిమే.  
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నేను: క్లలు క్ల్చగే కయరయక్ిమమ  పక్ాక్ు పె్ట ట , ఆ క్లలో ఏనుగ్  క్నబడినదనుకో, అది యద రిమ  కయదు 
క్ద , కయని ద ని వలన ముంచి జరుగ్ త్ుుంది క్ద , అుంటే ఈ ముంచి యద రిమే క్ద ! ద ని వలన 
అయద రిమ  నుుండి యద రిమ  సయధిుంచ్వచ్ుి. 
 

అమా: ఇుంత్క్ు మ ుందు చెప్తపను క్ద , క్లలో క్నపడయ విష్యాలు, వస్ు్ వులు క్ూడ  యద రయి లే, మిథ్యలు 
కయదు. వ్యటి వలన ఆనుందమో, దుఃఖమో ఆ స్మయుంలో క్లుగ్  తోుంది క్ద ! అుందు వలన యద రిమ ైన 
కయరణుం వలననే యద రిమ ైన ఫల్చత లు క్లుగ్ త్ున నయ. అయద రిమ ైన కయరణుం వలన కయదు. 
 

నేను: అుంటే క్లలో క్నబడయవి క్ూడ  యద రయి లే నుంటావ్య? 

 

అమా: అవును న న న, ఇుంత్క్ు మ ుందు అనుక్ుననట ు  యద రయి లు అుంటే అదయ స్త్యమ ైనవి,అనగయ 
అరికియిా కయరిత్వమ  గ్లవి, అుంటే అవి ఉననపుపడు ఏదయన  ఒక్ పరయోజనుం స దిధసత్  అవి యద రయి లే, 
అుంటే స్త యలే. ఇపుపడు క్ల వచిిన స్ుందరభుంలో ఆ క్ల వచిిన వ్యరికి ఆ క్లలో క్నబడిన వ్యటివలన ఏద  
ఒక్ అనుభవమ , స్ుఖమో, దుఃఖమో, భయమో, ఆనుందమో ఏద  ఒక్టి, క్లుగ్ త్ుుంది క్ద ! అుంటే ఆ 
క్లలలో క్నబడయవీ యద రయి లే నననమాట. అుందుకే క్లల పరభావుం వలన జరిగినవి క్ూడ  యద రిమ ైన 
కయరణమ  వలన స్ుంభవిుంచినవ్ే. క్లలో క్నబడిన ఏనుగ్  యద రిమే, అలా క్నబడడుం వలన  త్రువ్యత్ 
జీవిత్ుంలో జరిగిన ముంచి విష్యమూ యద రిమే.  
 

నేను: స్ర,ే అదదుంలో పరత్తబ్ధుంబుం మిథ యబ్ధుంబమని ఒపుపక్ుుంటావు క్ద ! ఆ మిథ య పరత్త బ్ధుంబానిన చ్ూస  
చ్క్ాగయ మ సయ్ బ  చయస్ుక్ుుంటావు క్ద ! అుంటే యద రిమ ైన కయరయమ  మిథ య కయరణుం వలన జరుగ్  తోుంది 
క్ద ! అలాగే అయద రిమ ైన శయస్్ర పరమాణుంతో యద రిమ ైన బరహామనుభవ్యనిన పొ ుందవచ్ుిననన మాట.  
 

అమా: నేను ఇుంత్క్ు మ ుందు చెప్ పనదయ  ద నికీ apply అవుత్ుుంది. ఇక్ాడ క్ూడ  కయుంత్త కిరణ లు పడడుం, 

పరయవర్నుం చెుందడుం, అవి క్ళ్ులో ర టీన  మీద పడడుం, త్ద వరయ మనక్ు పరత్తబ్ధుంబుం క్నబడడుం ఇదుంత  
యద రిమ ైన కయరయక్మిుం. అుందు వలన యద రిమ ైన కయరణుం వలననే యద రిమ ైన కయరయుం జరుగ్ తోుంది 
ఇక్ాడ క్ూడ .  
 

నేను: ఇుందర జాలమ  చయసతవ్యడు అదయ Magic చయసతవ్యడు ఏమీ లేక్ుుండ  ఒక్ వస్ు్ వును క్ళ్ుక్ు క్నిప్ ుంప 
చయసయ్ డు, క్నపడక్ుుండ నూ చయసయ్ డు. అపుపడు మనుం చ్పపట ు  కొడత ుం, అుంటే ఆనుందిసయ్ ుం. లేక్పో తయ ఎవరినో 
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క్త్్తతో కోసతసయ్ డు, కోస వ్ేస నట ు  పరవరి్సయ్ డు. అపుపడు భయపడడమో బాధపడడమో చయసయ్ ుం. అుంటే 
అయద రిమ ైన కయరణుం నుుండి యద రిమ ైన ఫల్చత్ుం క్లుగ్ తోుంది క్ద !  
 

అమా: అక్ాడ క్ూడ  ఒక్ పరయోజనుం క్లుగ్ తోుంది అుంటే అదయ, ఆనుందమో, దుఃఖమో, భయమో, బాధ  
క్లుగ్ తోుందుంటే ఆ కయరణుం యద రిమనే తీస్ుకోవ్యల్చ. ఇుందరజాల్చక్ుడు ఏదయన  ఇుందర జాలుం చయస్ు్ న నడుంటే 
అలా చయయడ నిక ివ్యడు ఏద  పదధత్త అనుస్రిస్ూ్  ఉుంటాడు, పరతయయక్ పరిక్రయలో, చ క్చ్క్యమ తో క్ూడిన 
technique లో, ముంత ర లో ఏవ్య...అవి క్ూడ  యద రయి లే క్ద ! అుందు చయత్ ఇక్ాడ క్ూడ  నీ వ్యదమ  
చెలుదు.  
 

నేను: మనుం గీత్లు గీయడమో, బొ మమలు వే్యడమో చయసతమనుకో. ఆ అచయత్నమ ైన, అయద రిమ ైన గీత్ల 
వలననో, బొ మమల వలననో యద రిమ ైన వస్ు్ వులనో, మనుష్ులనో మనుం గ్హిిస్ు్ న నమ  క్ద , మఱి 
అపుపడ ,  
 

అమా: అపుపడూ అుంతయ. నువువ అచయత్నమ  అుంటే అయద రిమ  అనుక్ుుంట న నవులా ఉుంది. గీత్ కయని 
బొ మమ కయని అచయత్నమ  కయవచ్ుి కయని, అయద రిమ  కయదు. అుందు వలన అక్ాడ క్ూడ  యద రి కయరణుం 
నుుండయ యద రి కయరయుం జరుగ్ తోుంది. 
 

నేను: మన చ్ుటూట  ఈ వస్ు్ వులు అదయ ఈ పరక్ృత్త పద రిమ లు అనీన ఎలా వచయియో తెలుసయ!  
 

అమా: నువువ చెపుప, విుంటాను.  
 

నేను: ఈ మొత్్ముంత  చ్ూడడ నికి క్ూడ  క్నబడక్ుుండ , అదయ black hole అని విపరీత్మ ైన mass, 

Gravity వలన పూర్ిగయ క్ుదిుంచ్ుక్ు పో య చివరక్ు ఆ mass విపరీత్మ ై పో వడుం వలన ప్తల్చపో య 
చెలాు చెదురు గయ పడి, వ్యటి వ్యటి ఆక్రుణ బలాల వలన త్తరుగ్ త్ున నయ ఈ గ్హిాలూ, నక్ష్త ర లూ అవీని.  
 

అమా: అయతయ? 

 

నేను: శబదుం క్ూడ  అలాగే పుటిటుంది. అుంటే మ ుందు ఒకే శబదుం అదయ ఓుంకయరమనుకో, ఉుండ,ి ఉన న, త్గిన 
మాధయమమ  అదయ medium , అలాగే చెవులక్ు వినబడడ నికి త్గిన పౌనఃపునయమ  అుంటే frequency కయక్ 
అగయిహయుంగయ  ఉుండయది. అది ఒక్ా సయరి ప్ెదదగయ శబ్ధద ుంచి, శలిత్ర గయిహయమ ైనది. దీనినే సో ూటమని అుంటారు. 
త్రువ్యత్ వచిిన శబాద లక్ు అనినటికీ అదయ మూలమ . ఆశబాద లనుుండి, వరయు లు, అదయ అక్ష్రయలు, పద లు 
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పుటిట, పద ల నుుండి వ్యకయయలు....ఇలా అనీన పుటేటయ.  నువువ ఒక్ వ్యక్యుం మాటలాడయవనుకో, ఉద హరణక్ు 
"రయమ డు అడవికి వ్ ళ్ళును" అని మనుం మాటలాడుత్ుననపుపడు చ్ూడు, త్రువ్యత్ అక్ష్రమ  పల్చకే స్రికి 
అుంత్క్ు మ ుందు అక్ష్రమ  క్నబడక్ుుండ  పో త్ుుంది. అుంటే న శనమ ై పో త్ుుందనన మాట. అుంటే మ  అనే 
స్రిక,ి రయ పో త్ుుంది, డు అనే స్రికి రయ, మ  ఱ ుండూ ఉుండవు. ఇలా పల్చకిన త్రువ్యత్ పరత్త అక్ష్రుం, అలాగే 
పరత్త శబదుం, పరత్త పదుం క్నబడక్ుుండ  అయపో తయ ఆ పద లు చెప్తప వస్ు్ వులూ, మనష్ులూ స్ుంగ్త్త అుంతయ 
క్ద , రయమ డెైన  అుంతయ, అడవి అయన  అుంతయ, అనీన లేక్ుుండ  పో యేవ్ే. చివరక్ు మిగిల్చనది ఆ సో ూటమ  
ఒక్ాటే. అదొక్ాటే స్త్యమ , అదయ యద రిమ . మిగిల్చనవనీన అయద రయి లే. అడవి అనే పదమే  లేక్ుుండ  
పో యనపుపడు, మరి అడవి ఎక్ాడుుంట ుంది. అుందు చయత్ ఈ క్నబడుత్ుననవనీన అయద రయి లే. 
 

అమా: "రయమ డు అడవికి వ్ ళ్ళును" అని అుంట ననపుపడు అడవి అని అనే స్రికి రయమ డు అనే పదమ  
లేక్ుుండ  పో తోుంది క్నుక్ ఈ ల క్ాలో అనిన పద లు, ఆ పద లు చెప్తపవి అనీన క్ూడ  లేనివ్ే అుంటావు, 
అుంతయన ! కయని నిజానికి ఇలా జరగ్డుం లేదు. రయమ డు అనన త్రువ్యత్ "అడవికి" అుంటే "రయమ డు" అనన 
పదుం మన బ ర ిలోనే నిలచి ఉుంట ుంది. అడవికి అననపుపడు, ఆ అడవి అుంత్క్ు మ ుందు పల్చకిన రయమ డు 
అనన పదమ  తో మన బ రలిో స్మనవయమవుత్ుుంది. ఇలాగే, వ్యక్యుంలో అనిన పద లు, వ్ేరు వే్రు 
వ్యకయయలు .....అనీన వ్యయక్రణ పూరవక్ుంగయ క్లస  అరివుంత్మ ైన విష్యుం తెలుస్ు్ ుంది. అుంతయ కయని అడవి అనే 
స్రికి రయమ డు అనే పదమ  నశ్రుంచి పో దు. అలా గ్యతయ వినీవ్యడికి ప్ చెికిా పో త్ుుంది, త్పప ఒక్ా మ కయా 
అరిుం కయదు. అలాగ్యతయ "మ " అనే స్రికి "రయ" అనన అక్ష్రుం నశ్రుంచి పో వ్యల్చ. అలా అయతయ ఆ చెప్ పన 
వ్యడు ఏుం చెప్ పనట ట , విననవ్యడు ఏుం విననట ట , ఏుం అరిుం చయస్ుక్ుననట ు . మొత్్ుం పద ల, లేద  వ్యకయయల 
స్మనవయుం వలననే విష్యగయిహయత్ స దిధస్ు్ ుంది.  
 

నేను: ఒక్ తోటలోనో అడవిలోనో మొక్ాలనీన ఒక్ద ని త్రువ్యత్ ఒక్టి పడిపో త్ ుంటే వ్యటిని మొక్ాల 
స్మూహమ  అని అనమ  క్ద .?అలాగే ఒక్ అక్ష్రుం త్రువ్యత్ ఒక్టి పడిపో త్ ుంటే అక్ష్రయల స్మూహమ , 
స్మ ద యమ  అని ఎలా అుంటామ .  
 

అమా: ఆ అక్ష్రయలు పడి పో వడుం, న శనమవడుం జరగ్డుం లేదు న న న, అవనీన ఒక్ చ ట కొలుస్ు్ న నయ, 

బ ర ిలోనో మర్క్ చ టో క్లస , అరివుంత్మయన విష్యానిన తెల్చయ జేస్ు్ న నయ. అుందు వలన ఆ 
అక్ష్రయలు, పద లు, వ్యకయయలూ అనీన యద రయి లూ, యద రి బో ధకయలూనూ. ఏత వత్ః ఆయా పద 
బో ధకయలయన స్మస్్ వస్ు్ వులూ క్ూడ  యద రయి లే. అుందు వలన సో ూట మొక్ాటే యద రిమ  అననది 
స్రి కయదు.  
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నేను: ఆకయశమ  ఒక్ాటే. అదయ క్ుుండలోనూ, పయల్చక్ లోనూ, పరమిదలోనూ భాస స్ు్ ుంది. అలాగే... 
 

అమా: ఈ విష్యుం మనుం ఇుంత్క్ు మ ుందు అనుక్ున నుం. క్ుుండలో ఆకయశుం పరిమాణుం, పయల్చక్లో ఆకయశుం 
పరిమాణుం, మహద కయశుం పరిమాణుం అనీన ఒక్టి కయదు. వ్యటి అస ్త వలు వే్రు. అుందు చయత్ వ్యటులోు  ఒక్ాటే 
స్త్యుం మిగిల్చనవనీన అవిదయ వలన క్నబడత య త్పప నిజానికి లేవు అననది స్బబ  కయదు.  
 

నేను: అుంటే అవిదయ లేదుంటావ్య? 

 

అమా: పొ గ్ ఉుంటే నిపుపఉుంట ుందని అనుమాన పరమాణుం పట ట కొని, ఆవిరినో, పొ గ్ ముంచ్ునో చ్ూస  అక్ాడ 
నిపుపుందను కోవడుం త్పుపక్ద ! అక్ాడికి వ్ ళ్ళు చ్ూసత్  నిపుపుండదు. అలాగే ఆదితోయ యూపః అననశి్రత్త 
వ్యకయయనికి యూప సి్ుంభుం ఆదిత్ుయడిలా ఉుండ లుంటే ఆ యూప సి్ుంభుం వృత ్ కయరుంలో ఉుండ లని కయదు, 
ఆదిత్ుయని వల  పరకయశవుంత్ుంగయ ఉుండ లని అరిమ . సి్ుంభుం వృత ్ కయరుంలోఎపుపడూ ఉుండదు క్ద !  ఎుందుక్ు 
చెబ త్ున ననుంటే పరత్యక్ష్పరమాణుంలో పరిమిత్ులున నయని, ఏవ్ేవ్య అనుమాన పరమాణ లు, శబద పరమాణ లు 
త్పుపగయ apply చయస  అరిుం చయస్ుకోవ్యలని పరయత్తనసత్  మనుం స్త యనిన తెలుస్ుకోలేమ . ఒక్ పరమాణ నికి 
మర్క్ పరమాణుం స్ముంగయ స్మనవయుం చయస్ుకొని అరిుం చయస్ుకోవ్యల్చ త్పప క్నబడుత్ుననదుంత  మిథ్య,  
ఎుందుక్ుంటే శయస్్రుం పరత్యక్షానికి విరుదధుంగయ చెప్ పుంది, అుందు వలన అుంత్ముందికీ అవిదయ వలన అుంత  త్పుపగయ 
క్నబడుతోుంద,ి త్పుపగయ భాస స్ో ుంది, అుంటే మనుం శయసయర నిన స్ముంగయ అరిుం చయస్ుకోవడుం లేదననమాట, 

ఆదితోయ యూపః అుంటే యూప సి్ుంభుం వృత ్ కయరుంగయ ఉుండ లని చెప్ పనట ు .  
 

నేను: మరి "అనృతయన హి పరత్ యఢ ః " అని క్ద  ఛ ుంద గ యపనిష్త్ చెప్ పుంది. అుంటే  
అనృత్ుం అుంటే అజాఞ నుం చయత్ అదయ అవిదయ చయత్  
పరత్ యఢ ః అుంటే అపహరిుంచ్ బడి పో యన రు  
హి అుంటే ఈ విష్యుం పరస దధమే అుంటే మిగిల్చన శి్రత్ులలోనూ చెపపబడినదయ క్ద!  
అన ేక్ద  అరిమ . అుంటే దీని వలన మనక్ు తెలుస్ు్ ననది, మనముందరమూ అవిదయ చయత్ క్పపబడి పో య 
ఉన నమ  అనే క్ద ! 
 

అమా: ఇక్ాడ అనృత్మ్ అస్త్యుం, అజాఞ నుం అని కయదు అరిుం. అదయ నేను చెబ త్ుననది, పరత్యక్షానికి పూరి్గయ 
విరుదధుంగయ శయస్్రుం అరిుం చయస్కోక్ూడదు. ఇక్ాడ ఋత్మ్ అుంటే భగ్వద రయధన  రూపుంగయ క్రమలు చయయడుం, 

క్ఠ పనిష్త్ లో "ఋత్మ్ ప్ బుంతౌ అమృత్స్య లోకే" అని ఉుంది క్ద , అుంటే అక్ాడ ఋత్మ్ అుంటే 
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నిష్యామమ ైన భగ్వద రయధన  రూపమ ైన క్రమలే క్ద ! ఇక్ాడ  అుంతయ! అనృత్మ్ అుంటే ద నికి వయత్తరేక్ుం, 

భగ్వద రయధన  రూపుంగయ క్రమలు చయయక్ పో వడుం. నువువ పూర్ి వ్యక్యుం చ్దువు "ఏత్మ్ బరహమలోక్మ్ న 
విుందుంత్త అనృతయన హి పరత్ యఢ ః" అుంటే "మీరు బరహమ లోకయనిన పొ ుందక్పో వడ నికి కయరణుం భగ్వద రయధన  
రూపుంగయ క్రమలు చయయక్ పో వడమే". అని అరిమ . ఈ రక్ుంగయ వివిధమ ల ైన శి్రత్త వ్యకయయలను, 
పరమాణ లను స్మనవయ పరచ్ుకొని ఆచ రుయల వదద శి్రత్త, పురయణేత్తహాసయలక్ు స్ముంగయ అరిుం చయస్ు కోవ్యల్చ. 
అది స్ర,ే నువువ ఈ అవిదయ అుంట న నవుక్ద , అదెక్ాడ ఉుంట ుందుంటావు? 

 

నేను: అుంటే!  
 

అమా: అవిదయ అుంటూ ఉుంటే అది ఎవరినో ఆశయిుంచి ఉుండ ల్చ క్ద ! ఆ అవిదయ బరహమ ని ఆశయిుంచి 
ఉుంట ుంద , జీవుడిని ఆశయిుంచి ఉుంట ుంద !  
 

నేను: జీవుడినే ఆశయిుంచి ఉుంట ుంది.  
 

అమా: ఎపపటినుుండి? 

 

నేను: వ్యటికి పుట ట క్ లేదు క్దమామ, అుందువలన అన ది నుుండి 
 

అమా: జీవుడూ, అవిద య ఱ ుండూ అన దులయతయ,  అవిదయ ఆశయిుంచ్క్ుుండ , జీవుడెలా వసయ్ డు, లేద  
జీవుడుననపుపడు అవిదయ ఎలా ఆశయిస్ు్ ుంది. మీ ఇలుు  ఎక్ాడ అుంటే ప్ెదదన నన గయరిుంటి పక్ాన, ప్ెదదన నన 
గయరిలుు  ఎక్ాడ అుంటే మా ఇుంటి పక్ాన అననట ు  ఇలాుంటి నిరవచ్నుం అస్ుంబదధమ ైనది.  
 

నేను: చెట ట  మ ుంద , విత్ు్  మ ుంద  అననటాు , అలాుంటపుపడు చెట ట , విత్ు్  పరుంపర అదయ అనోయనయ క్మిమ గయ 
అరిుం చయస్ుకోవ్యల్చ త్పప చెట ట  మ ుంద , విత్ు్  మ ుంద  అని పరశన వే్యక్ూడదు.  
 

అమా: నువువ చెప్ పన ఉద హరణమ  ఇక్ాడ క్ుదరదు. నీ ఉద హరణమ లో చెట ట  త్రువ్యత్ విత్ు్  
వస్ు్ ుంద,ి విత్ు్  త్రువ్యత్ చెట ట  వస్ు్ ుంది ఒక్ద ని త్రువ్యత్ ఒక్టి. అుంతయ త్పప ఱ ుండూ మొదటినుుండమ క్ల్చస  
ఒక్ాసయరే ఉుండవు. అుందువలన వ్యటిని పరుంపరగయ పరిగ్ణిుంచ్వచ్ుి. కయని, అవిద య, జీవుడూ విష్యుంలో 
ఇవి ఱ ుండూ మొదటినుుండమ ఉన నయుంటే మరి పయరుంపరిక్ స్త్యమని ఎలా చెబ త వు. ఇలాుంటి ద ష్యనిన 
అనోయన యశయి ద ష్మ  అని అుంటారు.  
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నేను: పో నీ, బరహమనే ఆశయిుంచి ఉుందని అుంటే! 
 

అమా: చీక్ట,ి స్ూరుయడు క్లస  ఉననట ు  బరహమ, అవిదయ క్లస  ఎలాఉుంటాయ. ఒక్ వ్ేళ్ బరహమనే అవిదయ 
ఆశయిసత్  వ్యడు బరహేమ కయడు. 
 

నేను: ఎుందు వలన?  

 

అమా: పరిపూరు జాఞ న స్వరూపమ ైన బరహమను అవిదయ, అజాఞ నుం ఎలా ఆశయిస్ు్ ుంది. ఆశయిసత్  జాఞ న 
స్వరూపుం అజాఞ న వుంత్మ ైపో దూ. అుంతయకయదు, నీ పరకయరుం బరహమ నిరివశేష్ చిన మత్రుం. ఈ అవిదయ ఆశయిసత్  
నిరివశేష్మ  కయదు, స్విశేష్మ ైపో త్ుుంది, అవిదయ ఒక్ విశేష్ుం క్ద  అలాుంటపుపడు అది బరహమక్ు విశేష్ుం 
అయపో త్ుుంది క్ద ! స్రే ఆ అవిదయ ఎలా పో త్ుుంది? 

 

నేను: మనుం అనుక్ున నమ  క్ద , త్త్్వమస  లాుంటి వ్యకయయరి జాఞ నమ  వలన 

 

అమా: అుంటే బరహమక్ు బాహయుంగయ అదయ external గయ మర్క్ జాఞ నుం ఉుంటే, బరహమ ఒక్ జాఞ న స్వరూపుం, 

వ్యకయయరి జాఞ నమ  ఇుంకొక్ జాఞ నుం మొత్్ుం ఱ ుండు జాఞ న లు, ఇది క్ూడ  నీ పరకయరుం క్ుదరదు క్ద ! అస్లు ఆ 
వ్యకయయరి జాఞ నమ  ఏుం చయస్ు్ ుంది? 

 

నేను: త్త్్వమస  అుంటే నీవ్ే బరహమ అయ ఉన నవు అని బరహమ స్వరూపయనిన తెల్చయ చయస్ు్ ుంది .  
 

అమా: అుంటే బరహమ వ్ేర్క్ external జాఞ న నికి గ చ్రమవుత డననమాట. బాహయ జాఞ న నికి గ చ్రమయతయ  ఆ 
బరహమ మరి బరహమ కయడు. గ చ్రమయతయ జడమ  అని క్ద నీ స ద ధ ుంత్మ . అస్లు బరహమ యే  త్నక్ునన 
అజాఞ న నిన  తొలగిుంచ్ులేక్ పో తయ ఆ బరహమ పరిపూరు జాఞ న స్వరూపుం అని ఎలా చెబ త మ . 
అుంతయ కయక్ుుండ  బరహమ గ చ్రిసత్  అది పరమేయమ ైపో త్ుుంది. అుంటే తెలుస్ుకొనబడయది అవుత్ుుంది. ఇదీ క్ుదరదు 
నీ పరకయరుం.  
 

నేను: అవిదయ ఆశయిుంచిుంది అుంటే అది విశేష్మ ైపో త్ుుందని క్ద  నువవుంట న నవు, కయదు అవిదయ బరహమ 
స్వరూపమే అుంటే 
 

అమా: ఆ అవిదయ మర పుపడూ పో దు. అపుపడు ఆ బరహమ బరహేమ కయదు.  
 

నేను: అవిదయ తొలగి పో యన త్రువ్యత్ బరహమ అయపో త డు క్దమామ!  
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అమా: చ్దరుంగ్ుంలో రయజుక్ు చెక్ చెప్తపసత్ , అుంటే య దధమ లో రయజును బుందీ చయసతసత్  మరి విడిప్ ుంచీ వ్యర వరు. 
క్ుదరదు క్ద !  
 

నేను: ఇుంత్క్ు మ ుందు అనుక్ుననట ు  గయరడమవ్యడు చయసీపనులక్ు త్రాుం అదయ logic ఉుండదమామ, అనినటికీ 
త్రాుం అుంటే ఎలాగ్. ఒక్ దివిటీ జఞరుగయ త్తరప్ పతయ చ్క్ుింలా క్నపడుత్ుుంది. అుంటే ద నిన నిపుప చ్క్ుిం అనుం 
క్ద ! 
 

అమా: దయనిక ైన  త్రాుంతో విశేుష్ణ చయయడుం స్ముంగయ చయసత్  స్మాధ నుం దొరుక్ు త్ుుంది. గయరడమవ్యడు చయసత 
పనులక్ు యద రిమ ైన కయరణుం, ముంత్రమవనీ, పరతయయక్ మయన పరిక్రయలవనీ, మోస్మవనీ... ఏద  ఒక్ 
కయరణుం ఉుండ ితీరుత్ుుంది. అలాగే దివిటీని జఞరుగయ త్తరప్ ప నపుపడు చ్క్ుింలా క్నబడడ నికి కయరణుం 
వరు్ లాకయరుంలో వ్ేగ్ుంగయ త్తరుగ్ త్ునన ఆ దివిటీ యొక్ా వ్ేఱు వ్ేఱు సయి న లను క్నున గ్హిిుంచ్లేక్ 
వృత ్ కయరుంగయ పరిగ్ణిుంచ్డుం, అుందు వలన స్ృష టలో పరత్త ద నికీ అరిుం అదయ కయరణుం చెపపలేమనీ, త్రా 
రయహిత్యుం ఆదరణీయమని చెప్ ప త్ప్ పుంచ్ుకోలేవు.  
 

నేను: బరహమ లో ఆ అవిద య నివృత్్త జాఞ నమ  చెలాు  చెదురుగయ, అుంటే అవిశదమ గయ ఉుండి ఉుండ వచ్ుి. 
వ్యకయయరి జాఞ నమ  వలన అది స్మనవయమ  చెుంది బరహమ స్వరూపయవిష్ారణ అయ ఉుండ వచ్ుి. అుంటే 
ఆజాఞ నమ  బాహయమ ైనది అదయ external అవక్ పో వచ్ుి ఉద హరణక్ు స్ూరయ కిరణ లు మామూలుగయ 
దూదిని కయలిలేవు. కయని ఒక్ క్టక్ుం అదయ lens భూత్దదుం అుంటామే ద ని ద వరయ దూదిని త కితయ ఆ దూది 
కయల్చపో త్ుుంది. 
 

అమా: బరహమ నిరివశేష్మ  అవడుం వలన అవయవ్యలు ఉుండవని క్ద  నువువ అుంటావు. అపుపడు కొుంత్ 
జాఞ నమ  విడిగయనో, చెలాు  చెదురుగయనో ఉుండడుం క్ుదరదు. అపుపడు అవయవి అయపో దూ. 
 

నేను: అలా కయదు, బరహమక్ు వ్యకయయరి జాఞ నమ  ఉననది, కయని స్ుూరణలో లేదు. External input ఆ జాఞ న నిన 
స్ుూరణక్ు తెచయియ అుంటే. మర లా చెబ త ను విను, పటనుం మామయయ ను న క్ు తెలుస్ును. కయని చ లా 
ర జులుగయ చ్ూడలేదు. ఈ ర జు ఆయన వసత్  నేను కొుంచెుం స్ుందిగ్ధుంలో ఉుంటే నువువ చెప్తపవు, పటనుం 
మామయయరయ అని, అుంటే వ్ ుంటనే గ్ రి్ుంచయను. ఇలా క్ూడ  కయవచ్ుి క్ద  బరహమ, వ్యకయయరి జాఞ న  విష్యుంలో.  
 

అమా: ఏమిటి గ్ రు్ క్ు వచిిుంది, లేద  నేను ఏమిటి గ్ రు్  చయసతను అని అుంటావు. ఆయన లక్ష్ణ లా, ఏద  
ఒక్టి చెప్ ప గ్ రు్  చయయాల్చ క్ద , అలాగ్యతయ మళ్ళు ఆ బరహమ స్విశేష్మ ైపో త్ుుంది. అయన  బరహమ అుంటే 
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పరిపూరు జాఞ నమ  క్ద , ద నికి మళ్ళు గ్ రు్  చయయడుం ఏమిటి, అలా చయయవలస న అవస్రుం వసత్  అది 
పరిపూరు జాఞ నమ , బరహమ ఎలా?  

 

నేను: త ర డు మీద పయమ  భాస ుంచినట ు  అవిదయ భాస స్ు్ ుంది.?అది పయమ  కయదు త ర డు అని చెప్ పన వ్ ుంటనే 
అదయ నువువ బరహమ ను అని తెల్చస న వ్ ుంటనే ఆ అవిదయ అనే అభాస్ పో త్ుుంది 
 

అమా: నీ ఉద హరణుంలో అది పయమ కయదు త ర డు అని నీక్ు చెప్ పనపుపడు అది త ర డు అనన జాఞ నమ  నీక్ు 
క్ల్చగిుంది. త ర డుకి కయదు. బరహమ విష్యుంలో అలా కయదు, నువువ బరహమవు అను జాఞ నమ  అవిదయ ఆవరిుంచిన 
బరహమ క్ు బాహయ జాఞ నమ  వలన క్ల్చగిుంది.? అుంటే త ర డుకి త ను పయమ  కయదు త ర డు అను జాఞ నమ  
క్ల్చగిుంది. ఇదెలా స్ుంభవుం.  
అస్లు త ర డు మీద పయమ  అభాస్ ఎుందుక్ు క్ల్చగిుందుంటావు. కొనిన లక్ష్ణ లు, అదయ స్ననుంగయ, పొ డుగయగ  
ఉుండడుం లాుంటివి చ్ూస  క్ద  పొ రబడత ుం. నీ భాష్లో అవిదయ చయత్ ఆవరిుంచ్బడత ుం. అుంటే స్ననుంగయ, 
పొ డుగయగ  అుంటూ లక్ష్ణ లు వచయిసత్  ఆ బరహమ స్విశేష్మ ైపో త్ుుంది క్ద .  
 

నేను: బరహమను వదల్చ వే్య అమామ, ఈ అవిదయ ఈ పరపుంచ ననుంత  ఆవరిుంచి భేద భావ్యనిన క్ల్చగిస్ు్ ుందుంటే? 

 

అమా: అుంటే పరపుంచ నిన ఆశయిుంచి ఈ పరపుంచ నిన వివిధరకయలుగయ విచిత్రుంగయ చ్ూప్ స్ూ్ ననదుంటావు. స్రే 
ద ని వలన బరహమ స్త్యుం అని ఎలా అనగ్లమ . క్నబడుత్ునన జగ్త్ు్  మిథ్య అుంటే బరహమ స్త్యుం అని 
చెపపలేమ . ఈ జగ్త్ు్  స్త్యుం కయదు అని చెపపగ్లవ్ేమో, అుంతయ.  
 

నేను: వ్యకయయరి జాఞ నుం వలన బరహమ త్పప త్కిాన దుంత  మిథ్య అని త్న స్వరూపయనుభవుం బరహమక్ు 
క్లుగ్ త్ుుంది.  
 

అమా: మ ుందయ నువువబరహమ గ్ రిుంచి  స్త్ ఏవ  ....అదివతీయమ్ అని ద ని స్వరూపమ  అదివతీయమ  
అని అనుక్ున నమ  క్ద ! 
అలాుంటపుపడు బరహమక్ు కొత్్గయ తెల్చసతది ఏమిటి! అస్లు అదివతీయమ్ అుంటేనే బరహమక్ు లక్ష్ణుం ఉననట ు  
తెలుస్ో ుంది. అుందువలన అవిదయ దయనిని ఆశయిుంచి ఉుంట ుంది అననది చెపపలేవు.  
 

నేను: బరహమను అవిదయ క్ప్ పవ్ేస్ు్ ుంది అుంటేనో, దీపయనిన ఒక్ మూక్ుడ  ఏద  క్ప్ పవ్ేస నట ు . 
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అమా: నీ పరకయరుం బరహమ విష్యుంలో బరహమ, జాఞ న పరకయశమ  అదయ ఉద హరణలో దీపుం, ద ని కయుంత్త లాగ్ అవి 
ఒక్ాట,ే వ్ేరు కయదు. ఎుందుక్ుంటే బరహమ నిరివశేష్ుం క్ద , అుందువలన పరకయశుం వ్ేరుగయ ఉుండదు, అది బరహమ 
స్వరూపమే.  
 

నేను: అవును అయతయ 
 

అమా: కయుంత్తని మూయడుం అదయ లేక్ుుండ  చయయడుం చయసత్  కయుంత్త తో బాట  దీపుం క్ూడ  ఉుండదు. అుంటే 
పరకయశుంతోపయట  బరహమ క్ూడ  న శనుం అయపో త్ుుంది, అలా క్ుదరదు క్ద ! అది స్రే, మూసతస్ు్ ుంది అుంటే 
బరహమను పుటటనివవక్ుుండ  చయస్ు్ ుంద , ఆ బరహమ ను మూస వ్ేస  స్వయుం పరకయశక్త్వ భుంగ్ుం చయస్ు్ ుంద !  
 

నేను: మూస వ్ేస్ు్ ుంది.  
 

అమా: అుంటే ఇుంత్క్ుమ ుందు అనుక్ుననట ు  బరహమ పరకయశన శనుం అుంటే బరహమ క్ూడ  న శనుం 
అయపో త్ుుంది అననమాట. కయని బరహమక్ు న శనుం ఉుండదు క్ద ?  

 

నేను: బరహమను పుటటనివవక్ుుండ  చయస్ు్ ుంది. 
 

అమా: అలాగ్యతయ బరహమక్ు అస ్త్వమే ఉుండదు.  
ఏ విధుంగయ చ్ూచిన  మూయడుం అుంటే బరహమ న శనమవుత్ుుంది అని చెబ త్ున నవననమాట, అలా 
క్ుదరదు క్ద ! అుందువలన బరహమను అవిదయ మూసతస్ు్ ుంది అని చెపపలేమ . 
అది అలా ఉుంచ్ు, ఇుంత్కీ ఆ అవిదయ స్త్ అుంటావ్య, అస్త్ అుంటావ్య?  

 

నేను: స్త్ అుంటే 
 

అమా: బరహమ ఒక్ స్త్, అవిదయ క్ూడ  స్త్ అయతయ ఱ ుండు స్త్ లు అయపో వూ. నీ పరకయరుం స్త్ ఒక్ాటే 
క్ద ! ఈ ఱ ుండవ స్త్ ను ఏుం చయసయ్ వు? 

 

నేను: పో నీ అస్త్ అుంటే!  
 

అమా: అుంటే అది జాఞ నమా, జాఞ నమ  చయత్ తెలుస్ు కొన బడయ జేఞయమా, తెలుస్ుకొనే జాఞ త ? 

 

నేను: జాఞ నమే!  
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అమా: అుంటే బరహమ లాగేన ? బరహమ అన న జాఞ నమన న ఒక్ాటే క్ద ! అలాగ్యతయ బరహమ క్ూడ  అస్త్ యే 
అవ్యల్చ,  

 

నేను: కయదు, బరహమలా కయదు,  
 

అమా: అుంటే అనుంత్మ ైన జాఞ నమా! అలాగ్యతయ మఱి ఈ అవిదయ పో నే పో దు. 
 

నేను: కయదు, అనుంత్మ ైనది కయదు 
 

అమా: అుంటే విచిఛననమ ైన జాఞ నమ  అననమాట. నీ పరకయరుం జాఞ నుంలో ఎట వుంటి భేద లూ ఉుండక్ూడదు 
క్ద ! విచిఛననమ  కయని జాఞ నమ , విచిఛననమయే జాఞ నమ  ఇలా ఎనిన రకయల జాఞ న లుుంటాయ. ఇలా 
ఉుండడుం ఎలా ఒపుపక్ుుంటావు! 
 

నేను: పో నే జేఞయమో, జాఞ తో అనుకో.  
 

అమా: ఆ జాఞ త్క్ు భరమ ఎలా క్ల్చగిుంది. ఇుంకొక్ అవిదయ అుంటావ్య, ఇలా ఆ అవిదయక్ు కయరణుం ఇుంకొక్ అవిదయ, 
ద నికి కయరణుం మర్క్ అవిదయ అనుక్ుుంటూ అదొక్ అుంత్ులేని క్థ్ అయపో దూ? అలా క్ుదరదయ! 
 

నేను: స్త్ కయదు, అస్త్ క్ూడ  కయదుఅుంటే  
 

అమా: ఏదయన  స్త్ యేన  అవ్యల్చ, లేద  అస్త్ యేన  అవ్యల్చ. ఆ ఱ ుండూ కయనిదయమిటి? అలాుంటిది 
ఉుండదు క్ద ! 
 

నేను: ఉుంట ుందనుకో 
 

అమా: ఉుండదు. ఒక్వ్ేళ్ నువవననట ు  మాట వరస్క్ు ఉుంట ుందుంటే ఉననది కయబటిట  అదీ స్త్ యే. 
 

నేను: మ ుందు ఉుంట ుంది, అది బరహమను క్పుపత్ుుంది. వ్యకయయరి జాఞ నుంతో పో త్ుుంది.  
 

అమా: అలా పో యనది మళ్ళు రయవచ ి! అలా వస్ూ్  పో త్  ఉుంట ుంద , అలాగ్యతయ మళ్ళు, మళ్ళు వ్యకయయరి 
జాఞ నమ  బరహమక్ు అవస్రమవుత్ుుంట ుంద , ఇదొక్ అుంత్ు లేని క్థ్ మళ్ళు. ఇలా క్ుదరదని చెల్చునడిగిన  
చెప్తపస్ు్ ుంది. 
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నేను: పో నే బరహమతో ఉననది అవిదయ అనక్ుుండ  బరహమనే అవిదయ అుంటే! 
 

అమా: బరహమ, అవిదయ ఒక్ాటే అుంటే బరహమ క్ూడ  అస్త్ అవ్యల్చ ఎపపటికీ, ఇదయద  స్రవమ్ శూనయమ్ బరహమ 
యేలేదు అనే బౌద ధ నికి ద రి తీస్ు్ ుంది. మరి నీక్ు శయస్్రుం ఎుందుక్ు! అుంతయ కయదు బరహమ వలననే ఈ మిథ య 
పరపుంచ్ముంత  గ చ్రిసో్ ుందని అుంటే మరి అవిదయ ఎుందుక్ు. ద ని అవస్రమే లేదు. నువువ చెప్ పనది 
క్ుదరదు. అది స్రే  ఈ అవిదయ ఏుం చయస్ు్ ుంది, ఎలా పో త్ుుంది, మర్క్ సయరి చెపుప.  
 

నేను: అవిదయ వలన ఈ మిథ య పరపుంచ్ముంత  క్నబడుతోుంది. వ్యకయయరి జాఞ నమ  వలన ఆ అవిదయ పో య 
బరహమ త్న స్వరూపజాఞ న నుభవమ  పొ ుందుత్ుుంది.  
 

అమా: జగ్త్ు్  మిథ్య అయనుంత్ మాత ర న బరహమ స్త్యమని తెల్చయదయ, నేను చెడుద నిని అుంటే ద ని అరిమ  
నువువ ముంచి వ్యడవని కయదు క్ద ! అుంతయ కయదు వ్యకయయరి జాఞ న నికి పద రి త్త ్ వనిన మారేి సయమరియమ  
ఉుండదు. అుంటే ఎవర ైన  నీ దగ్గరక్ు వచిి నువువ కొుండవు అుంటే నువువ కొుండ ఎలా అయపో వ్య అలాగే 
నువువ బరహమవు అుంటే బరహమవూ అయపో వు. 
 
 

నేను: అది కయదమామ! ఈ అవిదయ స్త్ కయని అస్త్ కయని అనిరవచ్నీయుం. అుంటే బటట , బ టట లా స్దవస్ు్ వూ 
అుంటే ఉననదని చెపపడ నికీ, క్ుుందయటి కొమ మ లాగ  పుల్చ తొుండమ  లాగ  అస్దవస్ు్ వు అుంటే లేనిది అని 
చెపపడ నికీ క్ుదరనిది, అుంటే అనిరవచ్నీయమ ైనది. నువువ క్ుదరదని చెబ త్ునన త్రాముంత  అది 
స్దవస్ు్ వ్య, అస్దవస్ు్ వ్య అయతయ క్ద . ఈ అవిదయ ఆ ఱ ుండూ కయక్ుుండ  అనిరవచ్నీయమ ైనది. 
 

అమా: అలాుంటి వస్ు్ వు ఏదీ ఉుండదని చెప్తపను క్ద ! ఏదయన  స్త్, అస్త్ లలో ఏద  ఒక్టి అయ తీరయల్చ.  
 

నేను: ఎుందుక్ు క్ుదరదు. ఉద హరణక్ు మనక్ు ఇుంత్క్ు మ ుందు అనుక్ునన త ర డు, పయమ  దృష్యట ుంత్మే 
తీస్ుకో. పయమ  క్నబడుతోుంది క్నుక్ అది స్త్ యే. అది పుల్చ లాగ  స ుంహమ  లాగ  క్నబడలేదు క్ద . 
పయమ  లా ఇపుపడు క్నబడుతోుంది. కయని త్రువ్యత్ అది లేదు క్నుక్ (అుంటే త ర డయ ఉననది క్నుక్) అది 
అస్త్. అలాగే అవిదయ వలన జరుగ్ త్ునన ఫల్చత లను చ్ూస్ు్ న నమ , అదయ రక్ రకయలుగయ ఈ జగ్త్ు్ ను 
క్నిప్ ుంప చయస్ూ్  భరమ జాఞ నమ ను క్ల్చగిసో్ ుంది, అుంటే స్త్ అన ల్చ. కయని ఉపనిష్త్ " స్త్ ఏవ ఆసీత్ ఏక్మేవ 
అదివతీయమ్" అని స్త్ ఒక్ాటే ఉుందని చెప్ పుంది, అుంటే అవిదయ లేదననమాటే క్ద . అుంటే అవిదయను అస్త్ 
అన ల్చ. క్నుక్ అవిదయ స్త్ కయక్ుుండ  అస్త్ కయక్ుుండ  అనిరవచ్నీయమ ై పరతయయక్ మ ైనదననమాట.  
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అమా: నీ త ర డు పయమ  దృష్యట ుంత్మ  వలన పయమ ను స్త్ కయని అస్త్ కయని అనిరవచ్నీయమ ైన పరతయయక్ 
వస్ు్ వు అని చెపపడుం క్ుదరదు. అలాుంటి వస్ు్ వు ఏదీ ఉుండదు. అలాుంటిది ఉుంట ుందని నిరూప్ ుంచయ ఏ 
పరమాణమూ, పరత్యక్ష్మ  గయని అనుమానమ  గయని, శబద పరమాణమ  గయని, ఉుండదు.  
 

నేను: అవిదయను నిరూప్ ుంచ్డ నికి పరత్యక్ష్ పరమాణమ , అనుమాన పరమాణమ , శబద పరమాణమ  మూడూ 
క్ూడ  చెపప వచ్ుిను. అస్లు నువువ అవిదయ అుంటే విదయ కయనిది అదయ జాఞ నమ  కయనిది అనన నిరవచ్నుం 
స్ముంగయ అరిుం చయస్ుకోలేదు.  
 

అమా: చెపుప అదయద , 
 

నేను: అవిదయ అనేది అభావరూపమ  అని తీస్ుకోక్ూడదు. అది భావరూపమ  అుంటే positive entity అని 
అరిుం చయస్ుకోవ్యల్చ. అపుపడు జాఞ నమ , అవిదయ క్లస  ఉుండడ నికి అభయుంత్రమ  లేదు. నువువ వ్ లుత్ురు, 
వ్ లుత్ురు లేక్పో వడుం క్లస  ఉుండవననటునుకొని స్ుందయహిుంచ్నక్ారలేదు.  
 

అమా: అుంటే జాఞ నమ , అవిదయ క్లస  ఉుండవచ్ుినుంటావు. అది కొుంచెుం వివరుంగయ చెపుప.  
 

నేను: నఞ్ కయరయనికి ఆఱు రకయల ైన అరయి లున నయ క్దమామ! 
 

త్త ్దృశయమ్ అభావశి త్దనయత్వమ్ త్దలపత  
అపయర శస్్యమ్ విర ధశి నఞ్అరయి ః ష్ట్ పరకీరి్త ః  
 

అని క్ద . అుంటే న కయరమ  "పో ల్చఉుండి వ్ేఱుగయ ఉనన  వస్ు్ వునక్ూ " వ్యడవచ్ుి అబరా హమణ అుంటే 
బరా హమణ డు కయని మనుష్ుయడు. అలాుంటపుపడు బరా హమణ డు, అబరా హమణ డు క్ల్చస  ఒక్ చ ట ఉుండవచ్ుి. 
ఇబబుందయమీ లేదు. మర్క్లా చెబ త ను విను. గ్జాభావమ  అుంటే ఏమిటి.  
 

అమా: గ్జమ  అదయ ఏనుగ్  లేక్ పో వడుం.  
 

నేను: ఇక్ాడ ఏనుగ్  లేక్ుుండ  లొటిటప్ టట ఉననదనుకో. ఆ పరిస ిత్త గ్జాభావమేన .  
 

అమా: అవును 
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నేను: అుంటే ఏనుగ్ , లొటిట  ప్ టట ఇక్ాడ ఉన నయనుకో. గ్జమ , గ్జాభావమ  క్లస  ఉన నయ అనడుం లో 
త్పుప లేదు క్ద . అుంటే జాఞ నమ , అవిదయ అదయ జాఞ న భావమ  క్లస  ఉుండడ నికి అభయుంత్రమ  ఏమ ుంది. 
ఇుంద కయ వ్ లుత్ురు, వ్ లుత్ురు లేక్పో వడుం క్లస  స్ుంభవిుంచ్వు అని అన నవు. అస్లు వ్ లుత్ురు 
లేక్పో వడుం అుంటే చీక్టే క్ద !  
 

అమా: అవును.  
 

నేను: చీక్టి క్ూడ  వ్ లుత్ురు లేక్పో వడుం అని కయక్ చీక్టి అని తీస్ుకో. చీక్టి అదయ త్మస్ు్ positive 

item క్ద .  
 

అమా: అదెలా. 
 

నేను: నలుటి చీక్టి, దటటమ ైన చీక్టి అని అుంటాుం క్ద . చీక్టిని చ్ూస్ు్ న నుం, అనుభవిస్ు్ న నుం, 

వరిుస్ు్ న నుం. అది positive item కయక్పో తయ అలా క్ుదరదు క్ద . అలాగే నేను అజాఞ నిని, లేద  నేను 
అజాఞ నమ తో ఉన నను అని మనుం అుంటూుంటామ  క్ద !  
 

అమా: అవును 
 

నేను: అుంటే అజాఞ నమ  positive item కయక్పో తయ అజాఞ నమ తో ఉన నను అని ఎలా చెబ త మ . అుంతయకయదు, 
నేను అుంటే జాఞ నమ  అజాఞ నమ  క్లస  ఉననట ు  పరత్యక్ష్ుంగయ గ్ రి్స్ు్ న నమ  క్ద . అుంటే ఈ అవిదయ అదయ 
అజాఞ న నిన పరత్యక్ష్ పరమాణుంతో గ్ రి్ుంచ్డుం, నిరూప్ ుంచ్డుం జరుగ్ తోుంది. మనుం నిదుర పో య లేచి నపుపడు 
ముంచి నిదుర పటిటుంద,ి అస్లు తెల్చవ్ే లేదు అుంటామ  క్ద . అుంటే ముంచి నిదరలో జాఞ న భావమ  న తో 
ఉననటేు  క్ద . అపుపడు క్ూడ  మన పరత్యక్షానుభవమ తో జాఞ నమ , జాఞ న భావమ  క్లస  ఉననట ు  అుంటే 
మనలో అవిదయ ఉననట ు  తెలుస్ుక్ుుంట న నమ  క్ద . అుందు వలన నీవననట ు  అవిదయ జాఞ నుంతో ఉుండదు, 
అుందు వలన అవిదయ లేదు అని చెపపడుం స్రి కయదు. పైె్న చెప్ ప నట ు  పరత్యక్ష్ పరమాణుంలో అవిదయ ఉననట ు  
చ్క్ాగయ తెలుస్ో ుంది. 
 
 

అమా: గ్జుం అదయ ఏనుగ్  తెల్చయక్ పో తయ ఏనుగ్  అభావుం అదయ ఏనుగ్  లేక్పో వడుం తెలుస్ు్ ుంద ! 
 

నేను: ఏనుగ్  తెల్చస నపుపడయ ఏనుగ్  లేక్పో వడుం తెలుస్ు్ ుంది 
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అమా: అుంటే జాఞ నమ  జాఞ నమ ను తెలుస్ుక్ుుంట ననపుపడయ అజాఞ నమ ను తెలుస్ుకొనగ్లదు. అుంటే 
జాఞ నమ  త్న జాఞ న స్వరూపమ ను తెలుస్ుక్ుుంట ననపుపడు నేను అజాఞ నిని అని అనడుం కయని, అజాఞ నుం 
జాఞ నుంతో బాట  క్ల్చస  ఉుండడుం గయని ఎలా స్ుంభవమ .  
 

నేను: అుందుకే అజాఞ నమ ను ఒక్ positive item గయ తీస్ుకోవ్యల్చ. నేను స్ుఖమ తో ఉన నను, అననటేు  నేను 
అజాఞ నమ తో ఉన నను అననమాట. అపుపడు నేను, స్ుఖమ  వ్ేరయన  క్లస  ఉుండినట ు  నేను అజాఞ నమ  
వ్ేరు అయన  క్లస  ఉుంటాయ.  
 

అమా: బరహమ అుంటే స్వయుం పరకయశక్ుం, అుంటే ఇది అవిదయ, భరమ అని గ్హిిుంచ ల్చ క్ద !  
 

నేను: జాఞ నుం అవిదయను తెలుస్ు కోవడుం వలన నేను అజాఞ నిని అనన విష్యుం తెలుస్ో ుంది. కయని ద నిని 
నశ్రుంప చయయ లేదు.  
 

అమా: జాఞ నుం త్నను తెలుస్ుక్ుుంటూ అవిదయను క్ూడ  త్న స్వరూపమ గయ తెలుస్ుక్ుుంట ుందననమాట. 
అవిదయను  ఆ జాఞ నమ  తెలుస్ుకొనే వస్ు్ వుగయ ఎలా విడదీయగ్లమ .  
 

నేను: జాఞ నమ  అదయ బరహమ స్వయుంపరకయశక్మ . ద నిని తెలుస్ుక్ునేుందుక్ు వే్రే పరమాణుం అక్ారలేదు. 
అుందుచయత్ అవిదయ క్ుంటే వ్ేరుగయ అది ఉుండగ్లదు. నేను అజాఞ నిని అననపుపడు అవిదయ పరత్యక్ష్ుంగయ గ్హిిుంప 
బడుతోుంది. అుంటే పరత్యక్ష్ పరమాణుం క్ుదురుతోుందననమాట.  
 

అమా: బరహమ స్వయుం పరకయశక్ుం అుంటూనే అవిదయను అనుభవిస్ు్ న నడని ఎలా చెబ త వు. బరహమ జాఞ న నిన 
అనుభవిుంచ్డుం, అజాఞ న నిన అనుభవిుంచ్డుం ఒకే సయరి ఎలా? అస్లు ఈ అవిదయ positive item 

అుంట న నవు క్ద ! ద నిన నిరవచిుంచ్ గ్లవ్య.  
 

నేను: అవిదయ అనిరవచ్నీయమ  అని చెప్తపను క్దమామ, ఒక్ తెలు  కయగిత్ుం బరహమ అనుక్ుుంటే ద నిప్ెై అవిదయ 
అనే జగ్ రు అలమి రుంగ్ లు జల్చుతయ ఎలాగ్  అధ యస్లు అవ్ే త ర డు మీద పయమ  క్నబడినట ు , మిథ య 
పరపుంచ్ముంత  క్నబడుతోుంది. ఈ అవిదయ బరహమనూ ఆవరిస్ు్ ుంది. అుందువలన బరహమ నిరివశేష్ుం కయక్ విశేష్ 
పూరుు డుగయ భాస సయ్ డు. అలాగే పరపుంచ్ుం మీద  ఆవరిస్ు్ ుంది, అుందుకే  ఇలా రక్రకయలుగయ, బో ల డనిన 
జీవుళ్ులా భాస స్ు్ ుంది. ఆ అవిదయ పరిమాణుంలో తయడ ల వలన మనలో భరమజాఞ నమ  క్ూడ  వ్ేఱు వ్ేఱుగయ 
ఉననటటనిప్ స్ు్ ుంది.  
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అమా: అవిదయ ద ష్మా కయద !  
 

నేను: ద ష్మే 

 

అమా: అుంటే అది బరహమలో ఉుండడ నికి అవకయశుం లేదు. బరహమ నిరివశేష్ుం, నిరవదయుం క్ద  
 

నేను: ద ష్మ  కయక్పో తయ 
 

అమా: అలాగ్యతయ బరహమక్ు జీవభావమ , ఇత్ర అపరమారిిక్ భావ్యలు నువువ చెప్ ప నట ు  ఎలా వసయ్ య.  
అుంతయకయదు. నిదరలో అవిదయ ఉుంది బరహమతో అనడుం క్ూడ  త్పుప. అక్ాడ అజాఞ నిని అననపుపడు ధరమభూత్ 
జాఞ న పరసయరుం మనస్ు్, ఇుందిరయాల ద వరయ స్ముంగయ జరగ్లేదు అని. అలాగే మూరఛ లాుంటి స ిత్ులలో 
క్ూడ . అపుపడు బరహమక్ు కయని ధరిమ జాఞ నమ నక్ు కయని ఏమీ అవదు. నువువ చెబ త్ునన ఈ భావరూప 
అవిదయ జాఞ న వయత్తరేక్మ ైన  అవ్యల్చ, జాఞ నమ  క్ుంటే వ్ేర ైనదయన  అవ్యల్చ, లేద  జాఞ నమ  లేక్ పో వడమేన  
అవ్యల్చ. జాఞ నమ  జాఞ న వయత్తరేక్మూ క్లస  ఉుండవు, జాఞ నమూ, వ్ేర్క్ జాఞ నమూ అుంటే ఱ ుండు జాఞ న లు 
అయపో య అదెైవత్ భుంగ్మవుత్ుుంది. జాఞ నమ  లేక్పో వడమూ జాఞ నమ ుండడమూ క్లస  ఉుండవు 
అుందువలన నువువ చెప్ పనది క్ుదరదు. 
అది స్రే ఈ అవిదయను బరహమ గ్హిిస్ు్ ుందుంటే గ్హిిుంచిన త్రువ్యత్ క్పుపత్ుుంద , క్ప్ పన త్రువ్యత్ 
గ్హిిస్ు్ ుంద ? 

 

నేను: గ్హిిుంచిన త్రువ్యత్ క్పుపత్ుుంది 
 

అమా: బరహమ అవిదయను ఆవరిుంచ్క్మ ుందయ గ్హిిుంచయసత్  మర ుందుక్ు క్పపడుం.  
బరహమ అవిదయను అనుభవిుంచ్డుం ఇుంకొక్ ద ని ద వరయన , లేక్ నేరుగయన  
 

నేను: ఇుంకొక్ ద ని ద వరయ 
 

అమా: అుంటే అదొక్ అవిద య, ద ని కోస్ుం మర్క్ అవిదయ ....ఇలా అదొక్ అుంత్ులేని క్థ్ అయపో దూ  
 

నేను: నేరుగయనే అుంటే 
 

అమా: అుంటే అది బరహమ స్వరూపమే. అలాగ్యతయ అదెపపటికీ పో దు. పో తయ బరహమ న శనమయపో వ్యల్చ. 
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నేను: బరహమని అవిదయ క్ప్ పన త్రువ్యతయ అనుభవిస్ు్ ుందుంటే? 

 

అమా: అలాగ్యతయ అది జాఞ నుం వలన పో దు. నీక్ు పచ్ి కయమ రుు  వచిిన త్రువ్యత్ నేను వచిి నీక్ు పచ్ి 
కయమ రుు  లేవు అని చెబ్ధతయ ఆ పచ్ి కయమ రుు  పో వుక్ద !  
 

నేను: బరహమని క్పపడుం, అనుభవిుంపచయయడుం ఒకే సయరి అుంటే 
 

అమా: బరహమ స్వయుం పరకయశక్ుం క్ద , క్పపబడక్ుుండ  అవిద యనుభవుం సయధయుం కయదు.  
 

నేను: అవిదయ కయక్ుుండ  ఇుంకేద  క్పపడుం వలనఅవిదయ ను బరహమ అనుభవిుంచ్డుం పయర రుంభిుంచిుంది, అపుపడు 
అవిదయ వచీిస ుంది అుంటే 
 

అమా: అుంటే అది మర్క్ అవిదయ లాుంటిది, ఏఱాయ అయతయనేుం త్ల పగ్లగ్ట ట క్ుుందిక్ననట ు  ఏ అవిదయ 
అయతయనేుం. ఇలా అవిదయలు ప్ెుంచ్ుక్ుుంటూ పో తయ అదొక్ అుంత్ులేని క్థ్.  
 

నేను: బరహమను అవిదయ క్ప్ పనపుపడు బరహమ కొుంత్ వరకే పరకయశ్రసో్ ుందుంటే 
 

అమా: బరహమ లో భాగయలు ఉుండవుక్ద ! అలాుంటపుపడు కొుంత్ భాగ్ుం పరకయశ్రుంచ్డుం, కొుంత్ పరకయశ్రుంచ్క్పో వడుం 
ఎలాక్ుదురుత్ుుంది. స్వయుం పరకయశక్ుం అననపుపడు ఇలా చెపపలేుం. ఒక్ వే్ళ్ బరహమ లో ఈ అపరకయశత్ 
ఉుందుంటే అది ఎలా వస్ు్ ుంది. అలాగ్యతయ మరి అవిదయ ఎుందుక్ు. ద ని అవస్రమే లేదు. అలాుంటపుపడు 
బరహమ క్ూ మిగిల్చన మిథ య పరక్ృత్తకీ తయడ  ఏమిటి.  
 

నేను: అవిదయ ద ష్ుం క్ద !  
 

అమా: అవిదయ ద ష్ుం, ద ని వలన జగ్త్ ్  ద ష్మే. బరహమను ఆవరిుంచ్డుం వలన అదీ ద ష్మే. మరి బరహమ 
స్త్యుం అని అననక్ారలేదు. అుంత  శూనయమే అని అనేస్ుకోవచ్ుి.  
నేను: నువువ పరత్యక్ష్ పరమాణ నిన నేనేమి చెప్ పన  ఒపుపకోవడుం లేదు. అనుమాన పరమాణుంలో 
నిరూప్ సయ్ ను, చ్ూడు 
 

అమా: అలాగే నిరూప్ ుంచ్ు, చ్ూసయ్ ను 
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నేను: ఇుంద కయ చెప్ పనట ు  చీక్టి వ్ లుత్ురు లేక్పో వడుం అనికయక్ ఒక్ భావ రూపమ  అుంటే positive entity 

అని ఒపుపక్ుుంటావ్య! ఎుందుక్ుంటే దటటమ ైన చీక్టి, నలుని చీక్టి అని చీక్టిని చ్ూస  వరిుస్ు్ న నమ  క్ద . 
Positive entity కయక్ పో తయ ఇలా చ్ూడడుం, వరిుుంచ్డుం క్ుదరదు క్ద . ఇపుపడు దీపుం వ్ ల్చగిసత్  వస్ు్ వులు 
క్నబడుత్ున నయ, ఎలాగ్ ఆ చీక్టి పో వడుం వలన. ఉద హరణక్ు కొుండమీద పొ గ్ క్నబడుత్ ుంది, మన 
ఇుంటిలో క్టెటల పొ యయ తో నిపుప రయజేస  నపుపడు పొ గ్ క్నబడుతోుంది, అుందువలన కొుండ మీదక్ూడ  నిపుప 
ఉుండి ఉుండ ల్చ. అలాగే త్త్్వమస  లాుంటి వ్యకయయరి జాఞ నమ  వలన బరహమ స్వయుంపరకయశక్మ ైనది. అుంత్క్ు 
మ ుందు బరహమ అపరకయశమ ై ఉననది. ఇలా మ ుందు అపరకయశమ ై ఉుండడ నికి కయరణుం, ఇుంత్క్ు మ ుందు దీపుం 
వ్ ల్చగిుంచిన త్రువ్యత్ పో యన చీక్టి లాగ్, వ్యకయయరి జాఞ నమ  వలన పో యే అవిదయ అననమాట. అరిుం 
అయుంద .  
 

అమా: నువువ చీక్టిని positive item అుంట న నవు. అది త్పుప. చీక్టి అుంటూ వ్ేఱే పద రిమ  ఏమీ 
లేదు. ఇపపటి విజాఞ న శయస్్రమ  క్ూడ  చీక్టిని positive item అని చెపపదు, చీక్టి అుంటే వ్ లుత్ురు 
లేక్పో వడుం అనేచెబ త్ుుంది. స్రే, అదలా ఉుంచ్ు. నువువ చెబ త్ునన అనుమాన పరమాణుం ఎుంత్ అరి 
రహిత్ుంగయ ఉననద  చ్ూడు. వ్యకయయరి జాఞ నమ  వలన బరహమ స్వయుం పరకయశక్మ ైనదని, అుంత్క్ు మ ుందు అలా 
కయదని ద నికి కయరణుం అవిదయ అనీ అుంట న నవు, వస్ు్ వులు తెల్చయక్ుుండ  చయసత చీక్టి లా. అయతయ ఇలా 
చయసతది అవిదయయ అని ఎలా చెబ త వు, ద నికి నీ దగ్గర ఏమీ ఋజువు లేదు. అది అవిదయయన  అవచ్ుి, మర్క్ 
అజాఞ నమేన  అవచ్ుి, అదీ ఒక్ వ్ేళ్ అుంత్క్ు మ ుందు బరహమ స్వయుంపరకయశుంగయ నువువ చెప్ పనట ు  ఉుండక్ 
పో తయ. అుందు చయత్ అది క్ుదరదు. మర్క్టి, నువువ అదయ నోటితో  జగ్త్ు్ లో వస్ు్  పరకయశకయనికి కయరణుం క్ూడ  
అవిదయ అుంట న నవు. చీక్టి పుస్్కయనిన క్నబడక్ుుండ  చయస , బుంత్తని క్నబడమటట ు  చయయదు. అది పుస్్కయనీన, 

బుంత్తనీ క్ూడ  క్నబడనటేు  చయస్ు్ ుంది. కయని నీ అవిదయ విష్యుంలో అది బరహమ పరకయశయనిన పో గ్డుత్ుుంది, 
జగ్త్ు్ లో వస్ు్  పరకయశయనిన క్ల్చగిస్ు్ ుంది. ఇదెలా. అయన  ఆ అవిద య, ఈ అవిద య ఒక్ాటే అని చెపపడ నికి 
క్ూడ  నీ దగ్గర ఋజువు లేదు. అస్లు దీపుం ప్ెటిటన  నీక్ు క్ళ్ళు లేక్ పో తయ వస్ు్ వులు క్నబడత యా.  
 

నేను: క్నబడవు  
 

అమా: అుంటే దీపుం క్నబడడ నికి స్హకయరి మాత్రమే. అస్లు కయరణుం కయదు. నీ ఇుందిరయాలు అస్లు కయరణుం.  
 

నేను: నేనననద,ి దీపుం చీక్టిని పో గ్టిటనది అని 
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అమా: అుంటే పద రి పరకయశయనికి విర ధిని పో గ్టిటనది అని క్ద , కయని విర ధి పో యనుంత్ మాత ర న పరకయశుం 
రయదు. నువువ పరకయశమ  క్ల్చగిుంచిుంది అని అుంట న నవు. అదెలా. 
అదలా ఉుంచ్ు. ఈ అవిదయ ఎక్ాడుుందుంటావు.  
 

నేను: బరహమ లో. అుందు వలననే బరహమ స్వస్వరూపజాఞ న భరమ తో ఉుంది.  
 

అమా: అవిదయ బరహమ లో ఉుండదు. ఎుందుక్ుంటే నీ పరకయరుం, బరహమ జాఞ న శయిుం కయదు. త ర డు, పయమ ల జాఞ నుం 
త ర డు లో ఉుండదు. జాఞ న శయిుం అయన నీలో ఉుంట ుంది. అవిదయ దయనిని ఆచ ఛదిుంచిుంది అదయ ఆవరిుంచిుంది 
 

నేను: చెప్తపను క్ద , బరహమనే.  
 

అమా: క్ుదరదు. త ర డు, పయమ ల జాఞ నుం త ర డుని ఇక్ాడ మన విష్యుంలో బరహమను ఆవరిుంచ్దు, 
జాఞ న శయిమ ైన నినున ఆవరిస్ు్ ుంది. నీ పరకయరుం బరహమ జాఞ న శయిుం కయద య .  
మరి ఆ అవిదయ ఎలా తొలగ్ త్ుుంది. 
 

నేను: నివర్క్ జాఞ నమ  వలన 

 

అమా: అవిదయ నివర్క్జాఞ నుం వలన ఎలా తొలగ్  త్ుుంది, త ర డు దగ్గరక్ు వ్ ళ్ళు చెప్ ప చ్ూడు నువువ త ర డువి 
పయమ వి కయదు అని, అది జాఞ త్ అయతయక్ద  తెలుస్ుక్ుుందికి, అవిదయ నివర్క్ుం అవడ నికి  
అస్లు ఆ అజాఞ న నికి ఆధ రుం ఎక్ాడ నేను: బరహేమ.  
 

అమా: అస్లు అది జాఞ న శయిమ  కయనపుపడు అజాఞ నమ  నక్ు ఆధ రమ  కయదు. క్ుుండ, బుండ లాగ్.  
స్ర,ే అవిదయ ఎవరిని మూసతస్ు్ ుంది 
 

నేను: బరహమనే 
 

అమా: బరహమ అవిదయ చయత్ మూయబడలేదు, ఎుందుక్ుంటే అది జాఞ నమ నక్ు విష్యుం కయదు, త ర డు లాగే. ఏది 
అవిదయ చయత్ మూయబడుత్ుుంద  అదయ క్ద  అస్లు జాఞ నమ  వలన తెల్చయాల్చ. త ర డు బదులుగయ పయమ  
క్నిప్ ుంచిుందుంటే త ర డు అవిదయ చయత్ మూయబడినదుంట న నవు. అస్లు జాఞ నమ  వలన అదయ క్ద  తెల్చయాల్చ, 

కయని నీ పరకయరుం బరహమ గ చ్రమయతయ జడమ , అుంటే బరహేమ కయదు మర లా?  

బరహమక్ునన అవిదయ అస్లు జాఞ నుం వలన పో త్ుుంద  
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నేను: పో వ్యల్చ మరి 
అమమ: బరహమ జాఞ నవిష్యుం, అవిదయ అస్లు జాఞ నుం వలన పో యుందని ఎలా చెబ త వు, అది గ చ్రమ ైతయ, 
అపుపడు మొదటికే మోస్ుం. అలా గ చ్రమ ైతయ బరహమ బరహేమ కయదు.  
అవిదయక్ు మ ుందు ఏమిటి ఉుంది 
 

నేను: అవిదయక్ు మ ుందు ఏమీ లేదు 
 

అమా: నువువ అవిదయను అనుమాన పరమాణుంతో ఋజువు చయసయ్ నుంట న నవు. ఏదెైన  అనుమాన పరమాణుం 
తో ఋజువు అవుత్ుుందుంటే ద నికి త్రాుం, కయరణుం ఉుంది. అుంటే ద నికి పుట ట క్ ఉుంది. అుంటే అవిదయక్ు 
మ ుందు అవిదయ లేదు. అవిదయ అన ది కయదు. అుంతయకయదు అవిదయ న శనమవుత్ుుంది క్నుక్ అన ది 
కయవడ నిక్వకయశమ  లేదు. 
ఇుంత్కీ ఈ అవిదయ ఎలా నశ్రస్ో ుంది? 

 

నేను: వ్యకయయరి జాఞ నమ  వలన 

 

అమా: అవిదయ positive item అుంట న నవు క్ద . ఏదయన  positive item నశ్రుంచ్డుం ఎలా? యోగ్ శకి్ 
వలననో మర్క్ శకి్ వలననో అది రూపయుంత్రుం చెుందవచ్ుిను, లేద  కొుంత్ శకి్ రూపయనిన పొ ుందవచ్ుిను. 
కయని జాఞ నమ  వలన న శనుం అయపో వడుం అస్ుంభవుం క్ద .  
భావరూపమ ైన అజాఞ నుం మర్క్ జాఞ నుం వలన నశ్రుంచ్దు. ఒక్ క్ుుండ ను ఱాయ ప్ెటిట  కొడితయ పగ్ ల వచ్ుిను. 
క్ుుండ గ్ రిుంచి తెలుస్ుక్ుుంటే అది న శనమ లా అవుత్ుుంది.  
 

నేను: పయమ , లేద  ద ని వలన క్ల్చగిన భయమ  అది పయమ  కయదు త ర డు అని చెపపడుం వలన పో యుంది 
క్ద .  
 

అమా: అలా చెపపడుం వలన కయదు, ఆ పయమ  త్రువ్యత్ క్నబడక్ పో తయనే అుంటే ద ని దగ్గరక్ు వ్ ళ్ళు చ్ూడడుం 
వలననో, దీపుం వ్ ల్చగిుంచ్ు కోవడుం వలననో అలా ఏద  చయయడుం వలన ఆ పయమ  క్నబడక్ త ర డు క్నబడడుం 
అయతయ అపుపడు భయుం పో త్ుుంది. అుందు వలన ఎవరివలననో వినన జాఞ నుం చయత్ కయదు భయుం పో వడుం. 
అుంటే ఆభయానికి కయరణుం పో యన త్రువ్యత్ ఆ భయుం పో త్ుుంది. అుందు చయత్ అవిదయ నువువ positive 

item అుంటే అది జాఞ నుం వలన న శనుం అవదు.  
 

నేను: పరపుంచ్ుం అుంత  మిథ్య క్ద , ఈ భరమక్ు కయరణుం ఉుండ ల్చ క్ద . అుంటే అవిదయ లేక్ుుంటే ఎలా? 
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అమా: ఈ పరపుంచ్ుం అుంత  మిథ్య అని ఎలా చెబ త వు? 

 

నేను: జరిగే ఒక్ కయరయయనికి, ద నికి కయరణ నికి సయరూపయత్, అదయ, ఒక్లాుంటివి కయవ్యల్చ క్ద ! ఉద హరణక్ు మటిట  
నుుండి క్ుుండ వచిినదుంటే మటీట ,  క్ుుండ  ఒక్ా లాుంటివ్ే క్ద . అలాగే ఈ క్నబడుత్ునన పరపుంచ్ుం అుంత  
మిథ్య అయనపుపడు ద నికి ఒక్ మిథ్య  అుంటే అస్త్పద రిమ  అదయ అవిదయ కయరణమవ్యల్చ. ఈ పరపుంచ్ుం 
అుంత  మిథ్య అని శబద పరమాణుం నిస్్ుంకోచ్ుంగయ ఘోష స్ో ుంది. అుందుచయత్ మిథ్య అయన పరపుంచ నికి కయరణుంగయ 
మిథ యభూత్మ ైన అవిదయ భాస ుంచ ల్చ క్ద ! 
 

అమా: ఈ పరపుంచ్ముంత  మిథ్య అని ద నికి కయరణుంగయ మర్క్ మిథ యభూత్మ ైన అవిదయ భాస స్ు్ ుందని ఏ శబద 
పరమాణుం ఘోష ుంచ్లేదు. త్రువ్యత్ మిథ్య నుుండి మిథ్య వస్ు్ ుంది అనేది క్ుదరదని వివరిసయ్ ను. ఒక్ 
వస్ు్ వును మ ుందు త్పుపగయ తెలుస్ుకొని త్రువ్యత్ ఆ త్పుప తెలుస్ుక్ుననుంత్ మాత ర న మిథ్య, అవిదయ 
అనుక్ుుంటూ గయభరయ పడనక్ారలేదు. ఇలాగే భరా ుంత్త సి్లుంలో ఒక్ వస్ు్ వు వ్ేర్క్ ద నిలా తోచ్డ నిన వ్ేరు 
వ్ేరు దరశన కయరులు వే్రువ్ేరుగయ భావిుంచి గయభరయ పడిన వ్యరే. కయని అస్లు జాఞ నముంత  క్ూడ  యథ రిమే.  
 

నేను: వ్ేరు వే్రు దరశన ల వ్యళ్ళు వే్రు వే్రు గయ అరిుం చయస్ుక్ున నరన నవు. అవ్ేవ్య కొుంచెుం చెపుప 

 

అమా: నువువ చెప్తప త ర డు, పయమ  ఉద హరణమ  తీస్ుకొనే ఎవళ్ళువళ్ళు ఎలా అరిుం చయస్ుక్ున నర  
చ్ూద ద ుం. వీటిని ఖాయత్ులుంటారు. ఖాయత్త అుంటే భరా ుంత్త జాఞ నుం, erroneous perception అనుకో.  
యోగయచ రులు అనే బౌదుధ లు పయమ , త ర డు క్నబడడ నికి కయరణుం మనలో ఉుండయ జాఞ నమే, అదయ ఆతయమ 
అుంటారు. వీరిది ఆత్మ ఖాయత్త.  
ఆ బౌదుధ లలోనే శూనయవ్యదులు అుంత  అస్త్ అని అుంటారు. అది అస్త య యత్త.  
మీమాుంస్క్ులు త ర డు జాఞ నుం, పయమ  జాఞ నుం ఱ ుండూ యథ రిమే అుంటారు. పయమ  లక్ష్ణ లు గ్ రి్ుంచ్క్ త ర డని 
త ర డు లక్ష్ణ లు గ్ రి్ుంచ్క్ పయమని అనుక్ుుంటామని అనే వీరిది అఖాయత్త.  
అలా కయక్ుుండ  త ర డు బదులుగయ పయమ ను తెలుస్ుక్ుుంట న నమ  కయబటిట  త రిాక్ులు అనయథ  ఖాయత్త అని 
అుంటారు.  
మీ సయవమీజీ వ్యళ్ళు అదయ శయుంక్రయదెైవత్ులు అనిరవచ్నీయ ఖాయత్త అుంటారు, త ర డు మీద క్నబడుత్ునన 
పయమ  స్త్ యో అస్త్ యో నిరవచిుంచ్లేమని అుంట న నవు క్ద , అుందువలన. జాఞ న లనీన యథ రయి లే అని 
చెప్తప రయమానుజీయ లది యథ రి ఖాయత్త. 
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నేను: త ర డూ, పయమూ ఱ ుండూ లేవనన వ్యరిని, ఱ ుండూ గ్ రి్ుంచ్లేమనన వ్యరినీ వదలేయ. అస్ుంబదధమ ైన 
వ్యద లు, అవి. అనయథ  ఖాయత్తని తీస్ుకో. పయమ  ధరయమలక్ు, త ర డు ధరయమలక్ు తయడ  తెల్చయక్ పో వడమేగయ 
అనయథ  ఖాయత్త అుంటే. అుందుకే త ర డును బదులుగయ పయమనుక్ుుంట న నమని క్ద ! ఇదెలా క్ుదురుత్ుుంది.  
ఇుంక్, పయమ లా ఉనన వస్ు్ వు త ర డు జాత్తకి చెుందదు క్ద , త ర డును పయమ  అనుకోవడ నికి, అనయథ  ఖాయత్త 
పరకయరుం . ఇదీ క్ుదరదు.  
ఒక్చ ట ఉనన వస్ు్ వు మర్క్ చ ట ఉననట ు  భాస సత్  అనయథ  ఖాయత్త అనవచ్ుిను. ఇదీ క్ుదరదు. కొమ మలు 
విరిగిన ఆవు లో ఉుండయ ఆవు లక్ష్ణ లు కొమ మలు లేని ఆవులో ఉుంటే, అుంటే ర ుండిుంటిలోనూ గ త్వమ ుండడుం 
వ్యస్్వమే క్ద . భరమ కయదయ! 
అలా కయక్ుుండ  ఒక్చ టనే ఉననది మర్క్చ ట నుననట ు  భాస ుంచ్డుం అనయథ  ఖాయత్త అుంటే ముందు వలననో 
ముంత్రుం వలననో పయమ  క్రవక్పో తయ అక్ాడ పయమే లేదని అనలేమ  క్ద !  
పయమ కి, త ర డుకి కొనిన సయమానయ అసయధ రణ ధరయమలుుండడుం వలన అవ్ే స్ననగయ, పొ డుగయగ  ఉుండడుం 
లాుంటివి, త ర డుని పయమనుకోవచ్ుి. కయని ఆ పయమ  క్దలదు, క్రవదు అని తెల్చస నపుపడు ఆ భరమ ఉుండదు 
క్ద . అలాుంటపుపడు త ర డు మీద క్నపడిుంది, పయమ  కయదు పయమ  లాుంటిది. పయమ  జాత్తదయద  అనుకో. 
అుందుచయత్ అనయథ  ఖాయత్త ఎలా చ్ూస న  పని చయయదు.  
 

అమా: ఆ జాత్త స్త్యమా, కయద  
 

నేను: స్త్యమే,  

 

అమా: స్త్యుం అయన జాత్త అస్త్యుం అయన వస్ు్ వులను ఆశయిుంచి ఉుంట ుంద !  
 

నేను: పో నే జాత్తని అస్త్యమే అుంటే 
 

అమా: అస్త్యమ ైన జాత్తలో స్త్యమ ైన త ర డుక్ు స్ుంబుంధమ  ఎలా చెబ త వు.  
 

నేను: అుందుకే క్దమామ స్త్ కయక్ అస్త్ కయక్ అనిరవచ్నీయమ ైనది అని ఆ పయమ ను చెబ త్ున నమ  
 

అమా: అుంటే అదొక్ కొత్్ ఆకయరుంతో ఉుంట ుంద ! అదయమీ కయదు. జాఞ నముంత  యథ రిమే. శి్రత్ులనీన యథ రి 
ఖాయత్తనే ధృవీక్రిసయ్ య. "బహుసయయమ్ పరజాయేయ" అని పరమాత్మ స్ుంక్ల్చపుంచిన త్రువ్యత్ జరిగిన 
త్తరవృత్ారణమో, పుంచీక్రణమో, అుంటే పుంచ్ భూత లూ క్లస  త్యారయన ఈ పద రయి లనీన.  ద ని వలన 
కొనిన మూలకయలు కొనిన పద రయి లలో సయమానయమ గయ ఉుండడుం వలన ఈ పద రయి లలో పో ల్చక్లూ, ఈ భరమ 
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జాఞ న లూ. అుందు వలన జాఞ న లనీన యథ రయి లు. మనక్ు ఏదయన  ఒక్ రక్ుంగయ తోచిుందీ, లేద  క్నపడిుందీ 
అుంటే అది యథ రిమ ైనదయ. అది, స్త్ కయదు, అస్త్ కయదు అనుక్ుుంటూ గయభరయ పడనక్ారలేదు.  
 

నేను: చ్ుందుర డిని క్ుంటితో చ్ూస్ు్ ననపుపడు క్ుంటిని నొక్ాడుం వలన ఇదదరు చ్ుందుర లను చ్ూడవచ్ుిను. అుంటే 
ఇదదరు చ్ుందుర ళ్ళు స్త యలేన . 
 

అమా: ఇదదరు చ్ుందుర లు క్నున నొకిానపుపడు ఎుందుక్ు క్నబడుత్ున నర  ఆలోచిుంచిుంచ్ు. చ్ుందుర డి 
పరత్తబ్ధుంబమ  క్ుంటిలో ఏరపడి ద నిని మన బ దిధ  గ్ రి్ుంచ్డుం వలన క్ద  మనక్ు చ్ుందుర డు క్నబడయద,ి కయని 
క్నున చయత్తతో నొకిానపుపడు క్ుంటిలో పరత్తబ్ధుంబమ  ఏరపడడ నికి స్హక్రిుంచయ (దరవ) పద రిమ  భాగిుంపబడి 
ఱ ుండు పరత్తబ్ధుంబాలు ఏరపడడ నికి ద హద మవుత్ుుంది, అపుపడు మనుం ఇదదరు చ్ుందుర లను చ్ూసయ్ మ .ఈ 
విధ నముంత  యథ రిమే క్ద .  
 

నేను: మఱి మ త్యపు చిపప వ్ ుండిలా క్నబడడుం? 

 

అమా: ఇుంద కయ అనుక్ుననట ు  ఈ పద రయి లనీన పయుంచ్ భౌత్తకయలు అవడుంవలన, ఒక్ పద రిపు కొనిన 
లక్ష్ణ లు మఱియొక్ పద రయి నికి ఉుండవచ్ుిను. మ త్యపు చిపప, వ్ ుండి ఉద హరణుంలో వ్ ుండి లక్ష్ణ లు 
అవ్ే తెలు గయ ఉుండడుం, మ రవడుం లాుంటివి మ త్యపుచిపపలో ఉుంటాయ. మనమ  ఆ లక్ష్ణ లు మాత్రమే 
గ్ రి్ుంచి నపుపడు మనక్ు మ త్యపు చిపప వ్ ుండిలా గ చ్రిస్ు్ ుంది. అలపమ గయ నునన రజత్త్వ భావమ ను 
మాత్రమే మనుం మ త్యపుచిపపలో గ్హిిస్ు్ న నమననమాట. అలాకయక్ుుండ  త్రువ్యత్ ప్ెళ్ళస్ుత్నమ , గ్టిట  
త్నమ  లాుంటి లక్ష్ణ లు గ్ిహిసత్  అది వ్ ుండి కయదు మ త్యపు చిపప అని తెలుస్ు్ ుంది. పయమ , త ర డు 
విష్యుంలో క్ూడ  జరిగేది ఇదయ. అుందుచయత్ స్జాతీయ అుంశమ లు మాత్రమే గ్హిిుంపబడడుం విజాతీయ 
అుంశమ లు గ్హిిుంప బడక్ పో వడుం వలన క్ల్చగే ఇలాుంటి పరిస ిత్త ని యథ రి ఖాయత్త అనడ నికి ఆక్షేపుం లేదు. 
ఎుందుక్ుంటే ఇలా జరుగ్ తోుంది క్ద .  
 

నేను: మఱి క్లలో క్నపడయ పద రయి ల విష్యుంలో.  
 

అమా: మనమ  ఇుంత్క్ుమ ుందు అనుక్ుననట ు  మనక్ు క్ల్చగే క్లలు యథ రయి లే. మనమ  మాత్రమే 
అనుభవిుంచ్వలస న క్రమ ఫలాలను పరమాత్మ క్లల ద వరయ అనుభవిుంప చయసయ్ డు. "న త్త్ర రథ  రథ్యోగయ 
న పుంథ నః భవుంత్త, ....అథ్ వ్ేశయన ్ న్ పుష్ారిణయః స్రవన్యః భవన్ి, స్ హి క్రయ్ " అని బృహద రణయకోపనిష్త్ు్  
"ఆ క్లలో క్నబడు రథ్మ లు గయని, ....ఆ గ్ృహాదులను పరమాత్మయే స్ృష టుంచ్ును. ఆయన స్రవ స్ృష ట  క్ర్ 
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క్ద " అని ఆ పరమాత్మ క్లలో పద రయి లను స్ృష టసయ్ డని స్పష్టుంగయ చెప్ పుంది క్ద ! అుందువలన క్లలో 
పద రయి లు క్ూడ  యథ రయి లే.  
 

నేను: పచ్ి కయమ రుు  వుంటి దృష ట  ద ష్మ  వచిిన వ్యడికి తెలుని శుంఖమ  క్ూడ  పచ్ిగయ క్నబడుత్ుుంది. 
ద నికేుం చెపయ్ వు.  
 

అమా : శుంఖాదుల నుుండి వచిిన కిరణ లు క్ుంటిలో ప్ త్్దరవయుంతో క్లవడుంవలన అలా పచ్ిగయ 
క్నబడుతోుంది క్ద . అుందుచయత్ కిరణమ లతో బాట  ఈ స్ూక్ష్మ ప్ీత్ దరవయమ  గ్హిిుంచ్డుం వలన క్ల్చగే ఈ 
దృష ట  జాఞ నమ  ఆ స్ుందరభమ లో స్హజమే! 
 

నేను: స్ూటిక్మ  జపయ పుష్పమ  వుంటి ఎఱఱని పూవు దగ్గర ప్ెడితయ ఎఱఱగయ క్నబడుత్ుుంది క్ద ! 
 

అమా: స్ూటిక్మ  మాత్రమే ఎఱఱగయ క్నబడుత్ుుంది. అక్ాడొక్ ఱాయ ప్ెటేటవనుకో. ఎఱఱగయ క్నబడదు క్ద ! 
స్ూటిక్మ  యొక్ా పరత్త ఫల్చుంచయ గ్ ణమ  వలన జపయపుష్పమ  రుంగ్  ఆ స్ూటిక్ుంలో క్నబడుతోుంది. దీనిలో 
భరమ, భరా ుంత్త ఏమిట ుంది, పరక్ృత్త స్హజమ ైన విష్యమే క్ద !  
 

నేను: ఎుండమావి లో నీళ్ళు లేని చ ట నీళ్ళు ఉననట ు  తోస్ు్ ుంది. ఇదీ భరమ కయద .  
 

అమా: ఇుంత్క్ు మ ుందు అను క్ుననట ు  పద రయి లనీన పయుంచ్భౌత్తకయలవడుం వలన ఒక్ పద రిమ లో 
మఱియొక్ పద రిపు లక్ష్ణ లు క్నిప్ సయ్ య. కయుంత్త కిరణ పరసయరమ లలో జరిగే తయడ ల వలన ఇలా 
జరుగ్ త్ుుంది. ఇదీ స్హజమే. ఎుందుక్ుంటే అలాుంటి పరిస ిత్త వచిినపుపడు ఎుండమావి ఎడ రిలోనే కయదు, 
మన ఊరిలోనూ చ్ూసయ్ మ .  
 

నేను: కొఱివి క్రి వే్గ్ుంగయ త్తప్ ప నపుపడ , అదొక్ నిపుప చ్క్ుింలా క్నబడుత్ుుంది క్ద !  
 

అమా: ఇది క్ూడ  మనుం ఇుంత్క్ు మ ుందు చెపుపక్ున నమ .  
కొఱివి క్ర ివే్గ్ుంగయ సయి న భరుంశమ  చెుందుత్ుననపుపడు అదయ త్తరుగ్ త్ుననపుపడు, ఆ వే్గ్ుం మన క్నున 
గ్హిిుంచ్ లేక్ పో తయ అలా నిపుప చ్క్ుిం లా క్నబడుత్ుుంది. ఇదీ పరక్ృత్తలో స్హజమే! 
 

నేను: అదదుంలో పరత్తబ్ధుంబమో! 
 



67 
 

అమా: కయుంత్త కిరణ ల పరయవర్నమనే ధరముం వలన అదదమ  ప్ెై పడిన కిరణ లు పరయవర్నుం చెుంది, మన 
క్ుంటిని చయరి అదదమ లో మన మ ఖమ ననట ు  క్నిప్ స్ు్ ుంది. మన మ ఖమ , అదదమ  ఱ ుండూ ఉన నయ 
క్ద  నిజుంగయ వే్రు వే్రుగయనే. అుందుచయత్ దీనిలో అయథ రిత్ లేదు.  
 

నేను: నువువ న గ్పూరు లో ఉుంటే హ్మదరయబాదును దక్షిణుంగయ ఉననదుంటావు. బ ుంగ్ ళ్ళరులో ఉుంటే అదయ 
హ్మదరయబాదు ఉత్్రదిక్ుాగయ ఉుంట ుంది. అస్లు అనుంత కయశమ  లో ఒక్ాటే దిక్ుా అని అనుకోవచ ి.  ఈ 
దిక్ుాల స్ుంగ్త్త ఏమిటి! 
 

అమా: శి్రత్త "న భాయత్ ఆసీత్ అుంత్రిక్ష్మ్, .....దిశః శలిత ర త్ " అని ఆకయశయనికి, దిక్ుాలక్ు వే్ఱేవఱు ఉత్పత్్త 
సయి న లను చెప్ పుంది క్ద ! అుంతయ కయదు దిశః అని బహు వచ్నుం వలన దిక్ుా ఒక్ాటి కయదు అని క్ూడ  
తెలుస్ో ుంది. అయతయ ఒక్ దిక్ుాను వ్ేఱొ క్ దిక్ుాగయ గ్హిిుంచ్డుం క్ూడ  యథ రి ఖాయత్తయే, ఎుందు క్ుంటే ఇటిట  
వయవహార భేదమ  ద నికి కయరణ ల ైన పద రి సయప్తక్ష్త్ వలన వచిినది.  
నువివలా ఎనిన ఉద హరణలు చ్ూప్ ుంచిన  ఆ పద రయి లనీన యథ రయి లేనని నిరూప్ ుంచ్వచ్ుి. పరమాత్మ 
స్ృష టలో ఏ పద రిమూ యథ రిమే కయని మిథ య పద రిమ లు కయవు. 
 

నేను: అవిదయ ఉుందని చెపపడ నికి నేను చెబ త్ునన పరత్యక్ష్, అనుమాన పరమాణ లు నువువ ఒపుపకోవడుం 
లేదు. కయని, ఎనోన శబద పరమాణ లున నయ క్ద ! వ్యటికేుం చెబ త వు 
 

అమా: ఏమిటవి? 

 

నేను: తెైత్్తరీయ బరా హమణుం లో "న స్ద సీత్ నోస్ద సీత్ త్మ ఆసీత్ త్మసయ గ్ూఢమగే ిపరకేత్మ్ అని 
ఉుందట. అుంటే " స్ృష టకి మ ుందు స్త్, అస్త్ లేవు, త్మస్ు్ ఉుండి జాఞ నుం ద నిచయ క్పపబడి ఉుంది. " అని. 
త్మస్్ుంటే అవిదయ అననమాట.  
 

అమా: అలాకయదు ద ని అరిుం. పరళ్య స్మయుంలో "అవయక్్మ్ అక్ష్రమ్ లీయతయ అక్ష్రమ్ త్మస  లీయతయ 
త్మః పరేదయవ్ే ఏకీ భవత్త" అని చెబ త్  ఉనన స్ుందరభుం లోది. అుంటే అవయక్్మ్ అక్ష్రుం లోనూ, అక్ష్రుం 
త్మస్ు్ లోనూ  త్మస్ు్ పరమాత్మ లోనూ లీనమవుత్ుుంది అని. అపుపడు స్త్ అుంటే విడి విడిగయ నునన 
అదయ వయష ట  రూపుంలో నునన ఆత్మలు, అస్త్ అుంటే వయష ట  రూపుంలో నునన అచిత్పద రిమ లు. పరళ్య 
స్మయుంలో ఇవనీన చివరక్ు పరమాత్మలో లీనమవుత య అని అుంతయ త్పప అవిదయ క్పపడుం పరస్కే్ లేదు 
దీనిలో.  
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నేను: జఞయతీుంష  విష్ుు ః భ వన ని విష్ుు ః వన ని విష్ుు ః ...యదస ్  యన నస ్చ్ స్ూరయ చ్ుందుర లు, లోకయలు, 
....ఇలా ఉననవీ లేనివీ క్ూడ  బరహమమే అని క్ద   విష్ుు  పురయణుం.  
అలాగే "జాఞ న స్వరూపః భగ్వ్యన్ " అుంటే జాఞ నమే స్వరూపమ గయ క్లవ్యడు, అుంటే జాఞ నమ  గ్ ణమని కయదు.  
"యద త్ు శ్రదధుం...జాఞ నమపయస్్ ద ష్మ్" అుంటే అవిదయ అనే ద ష్మ  పో య జాఞ నమ  త్న సయవభావిక్ 
రూపుంలోకి వస్ు్ ుంది. అని, అుంటే అవిదయ ఉననదనే క్ద ! 
"త్సయమత్ న విజాఞ న మృతయస ్  కిుంచిత్ ..." అుంటే విజాఞ నుం అదయ బరహమ త్పప మరే వస్ు్ వులు లేవు అనీ 

"జాఞ నమ్ యథ  స్త్యమ్ అస్త్యమ్ అనయత్" అని బరహమమొక్ాటే స్త్యమ , మిగిల్చనదుంత  లేనిదయ అని 

ఇలా ఎనోన పరమాణ లు మనక్ు క్నబడుత్ున నయ.  
 

అమా: నువవనన" జఞయతీుంష  "శలు క్ుంలో యదస ్  యత్ న స ్  అుంటే ఆత్మలు, పరక్ృత్త. అనినుంటా అుంత్రయయమిగయ 
పరమాత్మ ఉన నడని ద ని అరిుం.  
"జాఞ న స్వరూపుం..." అనన చ ట భగ్వుంత్ుని స్ృష ట  స్ుంక్లప జాఞ నమ  చయత్ స్ృష టుంపబడి ఆయననే అుంత్రయయమి 
గయ  జీవుళ్ళు క్ల్చగి ఉుంటారని అరిమ .  
"యద త్ు శ్రదధమ్" అనన శలు క్ుంలో పరమాత్మ చయత్ స్ృష టుంచ్బడిన జీవుళ్ు గ్ రిుంచి వరిుస్ు్ న నరు. 
ఆత్మలనీన జాఞ న రూపయలు అని చెప్ పనుంత్ మాత ర న వ్యటికి వ్యటికి జాఞ నమ  గ్ ణమ  కయదని కయదు క్ద ! 
మనమ  అది జాఞ న స్వరూపమ , జాఞ నగ్ ణక్మూ క్ూడ  అని ఇుంత్క్ుమ ుందు చెపుపక్ున నుం క్ద ! 
"త్సయమత్ న విజాఞ న అమృతయస ్  కిుంచిత్" అనన శలు క్ుంలో పరక్ృత్త మారుత్ ుంట ుంది క్నుక్ అచిత్ పద రయి నిన 
ఎపుపడూ ఒక్చ ట అస ్  అని చెపపుం అనన విష్యుం చెప్తపరు.  
అలాగే వివిధ క్రమలవలన వివిధ శరీరయలలో పరవ్ేశ్రస్ు్ న న త్నక్ు అుంటే ఆత్మక్ు మాత్రుం ఈ వివిధ ఆకయరయల 
తయడ లుుండవనన విష్యుం తెల్చస  ఉుంటాడు పయర జుఞ డు అని చెబ త్ుుంది " విజాఞ నమ్ ఏక్మ్" అనన శలు క్మ .  
 

అస ్ , న స ్  అని అుంటే ప్ెై శలు కయలలో చిత్, అచిత్ పద రయి లు, అుంటే ఆత్మలు, పరక్ృత్త. జగ్త్్ుంత  వ్యటితో నిుండి 
ఉుందనీ, వ్యటికి అుంత్రయయమి గయ పరమాత్మ ఉన నడనీ పైె్శలు కయలలో అరిుం చయస్ుకోవ్యల్చ.  
 

ఈ శలు కయలనీన విష్ుు  పురయణుంలో ఏ స్ుందరభుంలో వచయియో చ్ూడు. మ ైతయరయ డికి ఈ స్ృష ట  గ్ రిుంచి 
చెబ త్ునన స్ుందరభుంలో వచిిన శలు కయలు. మొత్్ుం అుంత  చెప్ ప అబేబ ఇదుంత  ఉత్ు్ త్్తదయ అుంత  మిథయయ అని 
ఎవర ైన  వ్యర సయ్ రయ. ఆ త్రువ్యత్ శలు కయలలో " విష్యు వధ రమ్...." అుంటే ఈ మూడు లోకయలూ విష్ుు వు ఆధ రుంగయ 
ఎలా ఉన నయో జాఞ నుం పరధ నుంగయ ఎలా పరమారిమో, అది చెపపబడిుంది అని ఉుంది. అుంటే జాఞ నుం సయవభావిక్ 
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స్వరూపుం అనీ అచిత్ు్  క్రమ నిమిత్్ుంగయ మారుత్ ట ుందనీ అరిుం. అుందుచయత్ అవిదయ ను  శబద పరమాణుం తో 
నిరూప్ ుంచ్లేవు. 
 

నేను: అుంటే "త్త్్వమస " లాుంటి వ్యకయయరి జాఞ నమ  వలన ఈ అవిదయ పో త్ుుందని చెప్తపరే సయవమీజీ! 
 

అమా: మనమ  ఇుంత్క్ుమ ుందు "త్త్్వమస " అుంటే అరిుం "పరమాత్మ నీ శరీరుం లోపల అదయ జీవుని లోపల 
ఉన నడు " అని త్పప "జీవుడు, పరమాత్మ ఒక్ాటే" అని అరిుం కయదనన విష్యుం తెలుస్ుక్ున నుం. దీని 
వలన అవిదయ పో వడుం ఎలా క్ుదురుత్ుుంది. అది స్రే, నువువ చెప్తప భేద జాఞ న నిన అదయ అవిదయను పో గ్టిటన 
త్రువ్యత్ ఈ వ్యకయయరి నివర్క్ జాఞ నమ  ఎక్ాడ ఉుంట ుంది. బరహమలో ఉుంట ుందుంటావ్య! బరహేమ ఒక్ జాఞ నమ  నీ 
పరకయరుం, ద నిలో మర్క్ జాఞ నమ  ఉుండ క్ూడదు క్ద , ఉుంటే ఱ ుండు జాఞ న లూ, అదెైవత్ భుంగ్మూను.  
 

నేను: అలా కయదమామ, కయరిిచ్ుి అని చెపుపక్ున నమ  క్ద , కయరిిచ్ుి అడవిని కయలీిస  త నూ 
ఆరిప్తయనట ు  ఈ నివర్క్  వ్యకయయరి జాఞ నమ  అవిదయ ను నివరి్ుంచిన త్రువ్యత్ త నూ న శనమ ైపో త్ుుంది.  
 

అమా: కయరిిచ్ుి న శనుం కయదు, ఆరి పో త్ుుంది, ద నికి కయరణుం గయల్చ, వ్యన లాుంటివ్య, లేక్ మఱి ఆ నిపుప 
నిలబడడ నికి త్గిన ఇుంధనుం లేక్ పో వడమో అవుత్ుుంది. నీ నివర్క్ జాఞ నమ  విష్యుం అలాకయదు. అయన  
నిజమ ైనదవడుం వలన కయరిిచ్ుి అడవిని త్గ్ లబ టిటుంది. కయని నీ విష్యుంలో ఆ నివర్క్ జాఞ నుం 
అయథ రిమ  క్ద ! అది నిజమ ైన భరమ జాఞ న నిన ఎలా నివరి్స్ు్ ుంది. ఒక్ వ్ేళ్ అయథ రిమ  కయదు, 
యథ రిమే అుంటే అది మర క్ాడికీ పో దు. అపుపడు మళ్ళు అదెైవత్ భుంగ్మ .  
 

నేను: అది మర్క్ ద ని వలన పో త్ుుందుంటే 
 

అమా: అుంటే మర్క్ జాఞ నమా, ద నిని పో గ్టట డ నికి మర్క్ జాఞ న నిన తెచ్ుికోవ్యల్చ. ఇదొక్ అుంత్ులేని క్థ్ 
అయపో దూ! 
అయన  "త్త్్వ మస " లాుంటి వ్యకయయల వలన మోక్ష్మ  వస్ు్ ుంది అని కయదు, శి్రత్ులు చెప్ పనది, "వ్ేద హమ్ 
ఏత్మ్ పురుష్మ్ మహాన్మ్ ఆదిత్య వరుమ్ .....న నయః పుంథ  అయన య విదయతయ" అని పరమాత్మ ఆదిత్య 
వరుమ  లాుంటి దివయ గ్ ణ విశేష్మ లు గ్లవ్యడని, వ్యనిని తెలుస్ుకొుంటే మోక్ష్మ  స దిధస్ు్ ుందని ఇలా అనేక్ 
శి్రత్ులలో చెప్ పుంది. బరహమ గ్ రిుంచి శలధక్ వ్యకయయలనీన ఆయన క్ళ్యయణ గ్ ణ విశ్రష్ుట డు అనీ హేయ 
పరత్యనీక్ుడనీ చెబ త య. అటిట  పరమాత్మ, అనేక్ ద ష్మ లతో పుణయ, పయపక్రమలను చయస  వ్యటి 
ఫల్చత్మ లను అనుభవిుంచ్డ నికి పుటిటన మనమ  ఎలా ఒక్ాటి అవుత మ .  
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నేను: శలధక్ వ్యకయయలుంటే 
 

అమా: ఏదయన  ఒక్ పద రిమ  నిరవచిుంచ్డ నికి, వరిుుంచ్డ నికి ఱ ుండు రకయలుగయ వ్యడుత్ ుంటామ  
ఒక్రకయనిన స్వరూప నిరూపక్  ధరయమలుంటారు. గ్ుంగ్డ లు ఉననది అవు, తొుండమ ననది ఏనుగ్  లాగ్. 
వీటివలన ఆ వస్ు్ వు ఏమిటో మనక్ు నిరయధ రణగయ తెలుస్ు్ ుంది. ఱ ుండవ రక్ుం నిరూప్ త్ స్వరూప ధరయమలు. 
అుంటే ఆవుక్ు, న లుగ్  కయళ్ళు, ఱ ుండు క్ళ్ళు, ఱ ుండు చెవులూ అవీ ఉుంటాయ అుంటే ఇలాుంటి జుంత్ువులు 
గ్ ఱఱమో, గయడిద  ఇలా మిగిల్చన జుంత్ువులు క్ూడ  ఉుండ వచ్ుి. ఉద హరణక్ు "స్త్యమ్, జాఞ నమ్, 

అనుంత్మ్ బరహమ" అననది పరమాత్మ స్వరూప నిరూపక్ ధరయమలు చెప్తప శలధక్ వ్యక్యమ . ఇలాుంటి 
వ్యకయయలనీన పరమాత్మ క్ళ్యయణ గ్ ణ పూరుు డనీ... 
 

నేను: ఇుంత్క్ు మ ుందు అనుక్ుననట ు  అస్త్యమ  కయనిదీ....అుంటూ దీనికి అరిుం చెపపక్ూడద .  
 

అమా: నేరుగయ అరిుం తెలుస్ూ్ ుంటే అలా వ్ేఱుగయ అరిుం చెపపడుం అుందున  అనిన పద లక్ూ హాసయయస్పదుం 
అవుత్ుుంది. అది స్రే అస్త్యుం కయనిది అననపుపడు అస్త్యుం అుంటే ఏమిటి చెబ త వు. 
 

నేను: స్త్యమ  క్ుంటే భిననమ ైనది 
 

అమా: మీ ఇలుు  ప్ెదదన నన గయరిుంటి పక్ాన, ప్ెదదన నన గయరిలుు  మీ ఇుంటి పక్ాన. బాగయనే ఉుంది, నీ 
నిరవచ్నుం. ఇలా ఎవవరూ ఒపుపకోరు.  
 

నేను: స్త్యుం అననపుపడు స్త్యమని కయక్ుుండ  స్త్యమను గ్ ణమ న కయశయిమ ైనవ్యడు అని క్ద  నువువ 
చెబ త్ున నవు. ఇదెలాగ్. 
 

అమా: వ్యయక్రణుం పరకయరుం గ్ ణ వ్యచ్కయలక్ు మత్్రత్యయమ  అక్ారలేదు. నలు క్ుుండ అని అుంట న నవు క్ద  
నలుదనమ  క్ల క్ుుండ లేద  నలుదనమ  ఆశయిమ గయ క్ల క్ుుండ అని చెపపనక్ారలేదు క్ద . 
స్త్యమ్....బరహమ అుంటే స్త్యత్వమ నక్ు ఆశయిమ ైన బరహమ అనే అరిమ .  
 

నేను: మఱి మూడు విశేష్ణ లకీన , ఒక్ద నికొక్టి విశషే్ణుం కయద  
 

అమా: ఈ విష్యుం క్ూడ  ఇుంత్క్ు మ ుందు చెపుపక్ున నుం. నలు , ప్ెదద , నుననని క్ుుండ అుంటే త్ప్తపమ ుంది, 
ఆ విశేష్ణ లనీన క్ుుండకే క్ద .  
 



71 
 

నేను: అుంటే వ్యకయయరి జాఞ నమ  అవిదయని నివరి్ుంచ్ లేదు అుంటావు. మఱి అవిదయ నివృత్్త అవుతోుంది క్ద , 
మనక్ు బరహమ జాఞ నమ  క్లగ్ గయనే ఈ స్ుంసయర బుంధ లనీన పో త య క్ద ! 
 

అమా: స్ుంసయర బుంధ లు పో వడుం నువవనుక్ుుంట నన బరహమ జాఞ నమ  వలన కయదు. ఇుంత్కీ ఈ బుంధ లు 
యథ రయి లా, భరమా అుంటే అయథ రయి లా 
 

నేను: అయథ రయి లే 
 

అమా: అయథ రయి లయతయ యథ రిమ ైన బరహమను ఎలా బుంధిసయ్ య.  
 

నేను: యథ రయి లుంటే 
 

అమా: అలాగ్యతయ అవి ఎననటికీ పో వు. అస్లు బరహమతో బాట  మర్క్ యథ రి పద రిమ  ఉుండడ నికి 
అవకయశమూ లేదు. ఈ స్ుంసయర బుంధ లనీన ఎలా వచయియుంటావు 
 

నేను: పయత్ పుణయ పయపయల వలన 

 

అమా: క్ద , పయప పుణయ రూపక్రమల వలన వచిిన బుంధ లు ఆ క్రయమనుభవమ  వలననే పో త య కయని, 

నువువ బరహమవి, నువువ స్న యస వి అని ఎవడ  చెపపడుం వలన పో వు. జాఞ నుం వలన ఒక్ పద రిమ  గయని real 

entity గయని న శనమవదని ఇుంత్క్ుమ ుందు చెపుపక్ున నమ  క్ద  
 

నేను: మఱి .. 
 

అమా: అస్లు ఇుంత్ ముంది జీవుళ్ళు ఒక్టి కయదనడ నికి, ఒక్టిగయ అవరనడ నికి ఈ పుణయ, పయపక్రమలే 
నిదరశనుం. ఇవి ఒకొాక్ాళ్ుక్ూ ఒకొాక్ాలా ఉుంటాయ. అుందువలననే మనుందరి జనన, మరణ లూ, మనుం 
చయసత పనులూ, మన మన స్త్్వ, రజ, స్్మో గ్ ణ లూ ఇవనీన వ్ేరుగయ ఉుంటాయ. శి్రత్ులు క్ూడ  "నితోయ 
నిత యన మ్, చయత్నశేిత్న న మ్" అుంటూ ఈ జీవుళ్ుుందరూ అనేకయలు అని చెప్ పుంది. ఆ అుందరూ మొత్్ుం 
బుంధ లు న శనమయపో య న శనుం ఎలా అయపో త రు.  
అుంతయకయదు, ఈ బుంధుం పో గ్టేట  జాఞ నుం మళ్ళు ఎలా పో త్ుుంది  
 
 

నేను: త్నుంత్ త నే 
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అమా: అది యథ రిమే అయతయ ఉుండక్ త్పపదు . కయక్ుుంటే ఇుంద కయ అనుక్ుననట ు  అవిదయను నివరి్ుంచ్ 
లేదు. అస్లు ఈ బరహమ, జీవుడు ఒక్టే అనే జాఞ న నిన అస్లు తెలుస్ుక్ునేదెవడు.  
 

నేను: అలా తెలుస్ుక్ునే వ్యడు అధ యస్ రూపుడు. అుంటే బరహమ మీద పరపుంచ్ుం ఎలా ఆర ప్ ుంచ్బడిుంద  అలాగే 
నేను అనే భావనతో ఆర ప్ ుంచ్బడినవ్యడు.  
 

అమా: వ్యడెవడు. బరహమ త్పప మర్క్ పద రిమ  ఉుండదు క్ద ! అలాుంటపుపడు ఒక్ జాఞ నమ , ద నికొక్ 
క్రయ్ , ఇదెలా.  
 

నేను: అదయ బరహమ స్వరూపమ  నేను మిథ్య అని తెలుస్ుకోవడుం అననమాట. అమమ: తెలుస్ుక్ుుంట న నడు 
అుంటే వ్యడు జాఞ త్ కయవ్యల్చ. ఇది క్ుదరదుగయ నీ పరకయరమ .  
 

నేను: అదుంత  భరా ుంత్త జాఞ నమ  వలననే క్దమామ,  

 

అమా: ఇలా అవిదయ క్లగ్డ నికి మర్క్ భరా ుంత్త జాఞ నమ , శభాష్, అదొక్ అుంత్ులేని క్థ్.  
 

నేను: అలా కయదు, జీవ బరహమలు ఒక్టే అనే జాఞ నుంలోనే జాఞ త్, జాఞ న స్వరూపుం క్ూడ  ఉుంటారు. అవిదయ పో తయ 
బరహమ ఒక్ాడయ.  
 

అమా: చినన త్మ మడు త్లుపు వ్ నక్ ద కొాని నేను లేను అననట ు ుంది నువువ చెప్ పుంది. నేను అుందరినీ 
చ్ుంప్తసయ్ ను అుంటే ఆ అుందరిలో నువూవ ఉుంటావ్య, ఉుండవ్య? నువువ క్ూడ  న శనమయపో తయ ఇుంక్ 
సయధిుంచయదయమ ుంది, నేనుంటూ లేనపుపడు వచయి మోక్ష్మ  అదయమి మోక్ష్మ , అదెవడికి కయవ్యల్చ. అుందుచయత్ ఈ 
అవిదయ నివృత్్త అనేది నీ అపో హ మాత్రమే. 
 

నేను: క్త్్తతో అుందరినీ చ్ుంప్ వ్ేస న త్రువ్యత్ ఒక్డు త్నను త ను చ్ుంపుకోలేడుంటావ్య? 

 

అమా:మనమనుక్ుుంట నన విష్యుంలో త్నను త ను క్త్్తతో చ్ుంపుక్ునన త్రువ్యత్ ఆ క్త్్త క్ూడ  
న శనమవ్యల్చ, అుంటే ఆ జీవుడికి త ను న శనుం చయస్ుక్ుుందికి పనికివచిిన నివర్క్ జాఞ నుం త నూ త్రువ్యత్ 
న శనమ ైపో వ్యల్చ. నువ్ వపుపడెైన  అలా ఊహిుంచ్న ైన  ఊహిుంచ్గ్లవ్య. అయన  ఇుంత్క్ుమ ుందు 
చెపుపక్ుననట ు  త్న న శనమే మోక్ష్మ  అుంటే, సయధన  చ్త్ుష్టయమ  మాట పక్ానుుంచ్ు, అలాుంటి మోక్ష్ుం 
దరిద పులక్ు వ్యస్న చ్ూడడ నిక ైన  ఎవడెైన  వసయ్ డుంటావ్య? అలా త్నను త ను న శనుం చయస్ుకొనేది 
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మోక్ష్మూ కయదు, ద నిక్ుపక్రిుంచి త్రువ్యత్ త్నక్ు త నుగయ న శనమయపో యే నివర్క్జాఞ నమూ ఉుండదు, 
అలా ఎవడ  చెప్ పనుంత్ మాత ర న న శనమయపో యే అవిదయ అనే అస్ుంబదధమ ైన జాఞ నమూ ఉుండదు. అలా ఏ 
శి్రత్ులూ, శయసయ్ ా లు చెపపనూలేదు.  
 

నేను: పో నే శయసయ్ ా లు పరమాత్మ త్పప మిగిల్చనదుంత  మిథ్య అనీ ఆ పరమాత్మ క్ూడ  నిరివశేష్మ ైనదనీ 
చెప్తపయని ఒపుపక్ుుంటావ్య.  
 

అమా: మనమ  ఇుంత్క్ుమ ుందు ఛ ుంద గ యపనిష్త్ లో "స్దివద య పరక్రణుంలో "స్దయవ సో మయ ఇదమగ్ ిఆసీత్ 
ఏక్మేవ అదివతీయమ్" అుంటే అరిమ  బరహమ ఒక్ాడయ ఉన నడు, మరేమీ లేవు, ఆబరహమ విశేష్యలు ఏమీ 
లేక్ుుండ  నిరివశేష్మ ై ఉుంటాడని అరిుం కయదని చెపుపక్ున నుం. అలాగే "స్త్యుం జాఞ నమ్ అనుంత్ుం బరహమ" అుంటే 
అస్త్యమ  కయనిది అుంటూ అపస్వయమ ైన అరిుం చెపుపకోక్ుుండ  స్త్యగ్ ణ శయి డు, స్త్యస్వభావుడు 
పరమాత్మ అుంటూ పరమాత్మ జాఞ న దుల కయశయిమ ైనవ్యడు, జాఞ నస్వరూపుడు క్ూడ అని 
తెలుస్ుకోవ్యలనుక్ున నమ . ఇుంతయకయక్ుుండ  స్గ్ ణ శి్రత్ులు, ఘటక్ శి్రత్ులతో బాట  నిరుగ ణ శి్రత్ులను 
క్ూడ స్మనవయుం చయస్ుకొని పరమాత్మ క్ళ్యయణ గ్ ణ త్మక్ుడు, హేయగ్ ణ పరత్యనీక్ుడు అని అరిుం 
చయస్ుకోవ్యలని క్ూడ  అనుక్ున నుం.  
 

నేను: మఱి సయవమీజీ అపచయఛద న యయుం పరకయరుం నిరుగ ణ శి్రత్ులే పరిగ్ణిుంచ లన నరు క్ద .  
 

అమా: దీనిగ్ రిుంచి ఇుంత్క్ుమ ుందు అనుక్ున నుం. ఇుంత్క్ూ అపచయఛద న యయుం అుంటే ఏమిటి! 
 

నేను: శి్రత్ులలో ఒకే విష్యానిన ఱ ుండు చ టు  వే్ఱేవఱు గయ చెప్ పనపుపడు త్రువ్యత్ చెప్ పనద నిని 
పరిగ్ణిుంచి మ ుందు చెప్ పన ద నిని పరిహరిుంచ ల్చ. అుంటే త్రువ్యత్ చెప్ పుంది మ ుందు చెప్ పనద నిని 
supercede చయస్ు్ ుందననమాట.  
 

అమా: యజఞుంలో యజమాని, ఋత్్తవక్ుాలూ పరస్పర స్ుంబుంధుంతో అగినహో త్ర పరదక్షిణ చయయాల్చ. ఆ 
స్ుంబుంధుం త్ప్ ప పో తయ పయర యశ్రిత్్ుం చయస్ుకోవ్యల్చ. ఈ స్ుంబుంధుం త్ప్ పపో డ నిన అపచయఛదమని అుంటారు. ఈ 
పయర యశ్రిత ్ లు క్ూడ  ఉద గ త్క్ు అపచయఛదమ ైతయ ఒక్లా, మర్క్రికి అపచయఛదమ ైతయ మర్క్లా ఉుంటాయ. 
యాదృచిఛక్ుంగయ ఇదదరికి  అపచయఛదమ ైతయ త్రువ్యత్ అుంటే ఱ ుండవ అపచయఛద నికి పయర యశ్రిత్్మ  చయయాల్చ 
అననది అపచయఛదన యయమ . ఇక్ాడ యాదృచిఛక్ుంగయ జరిగినపుపడు ఈ న యయమ  వరి్స్ు్ ుంది. కయని 
నియత్మ గయ అుంటే బ దిధ  పూరవక్ుంగయ చయస న వ్యటికి అపచయఛద న యయమ  వరి్ుంచ్దు. నేను ఒక్రిని బ దిధ  
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పూరవక్మ గయ చ్ుంప్తస , త్రువ్యత్ వ్యరి ఇుంటిలో ఒక్ రూపయయ దొుంగ్త్నుం చయసతననుకో. అపచయఛద న యయుం 
పరకయరుం న క్ు చ్ుంపడ నికి శ్రక్ష్ పడక్ుుండ  రూపయయ దొుంగ్ల్చుంచినుందుక్ు మాత్రమే శ్రక్ష్ పడ ల్చ. కయని అలా 
కయదు క్ద . అలాుంటి చ టు  అనుస్రిుంచ్డ నికి వ్ేఱేవఱు న యయాలు అదయ విధ న లు ఉన నయ. స్గ్ ణ, నిరుగ ణ 
శి్రత్ులు యాదృచిఛక్ుంగయ వచిినవి కయదు. అవి ఱ ుండూ క్ూడ  స్వరూప పరయ కయ్ లే, త్పపని స్రే. 
అుందువలన నీ అపచయఛద న యయమ  అక్ాడ పని చయయదు. మవ దయశయనిన మ స ుమ లు పరి పయల్చుంచయరు అని 
మ ుందు అధ యయుంలో ఉుండి, త్రువ్యత్ అధ యయుంలో ఆుంగేుయ లు పరి పయల్చుంచయరు అని ఉుంటే నీ పరకయరుం  
మ స ుమ లు పరిపయల్చుంచయరు అనన విష్యుం పరిహరిుంచి ఆుంగేుయ లు పరిపయల్చుంచయరు అనన విష్యానిన 
మాత్రమే తీస్ుకోవ్యల్చ, అదెలా క్ుదుక్ుత్ుుంది.  మీమాుంసయ శయస్్రుంలో బో ల డు న యయాలు చెప్తపరు. ఉపక్ిముం, 

ఉపస్ుంహారమ లక్ు విర ధుం వసత్  ఉపక్మిుం విష్యమే తీస్ుకోవ్యలట. దీనిని ఉపక్ిమాధిక్రణుం అుంటారు. 
దీని పరకయరుం స్గ్ ణ శి్రత్ులనే తీస్ుకోవ్యల్చ.  
విష్య పయర బలాయనిన బటిట  క్ూడ  ఏ విష్యుం పరబలమో అుంటే స్మరినీయమో ద నినే తీస్ుకొని దురబలమ ైన 
విష్యుం విడచి పె్టాట లని విర ధ ధివక్రణమ  చెబ త్ుుంది. ఇక్ాడ సయప్తక్ష్మ ైన విష్యుం క్ుంటే నిరప్తక్ష్మ ైనది, 
సో పయధిక్మ ైనద నిక్ుంటే స్వత్ుంత్ర పరత్తపత్్త గ్లది పరబలమ ైనది అని గ్హిిుంచ ల్చ. అుంటే నిపుపుంటే పొ గ్ వస్ు్ ుంది 
అననపుపడు ఆ ఇుంధనుం ఆరదర స్హిత్మ ైనపుపడయ పొ గ్ వస్ు్ ుంది అన నవనుకో. అుంటే మన ఇుంటిలో gas 

పొ యయ ముంట నుుండి పొ గ్ రయదు. అుంటే నిపుప నుుండి అనిన స్ుందరయభలనుుండమ పొ గ్ రయదు. అుంటే ఆ విష్యుం 
సో పయధిక్మ , అట వుంటి ఉపపత్్త బలహీనమ ైనది.  పరమాత్మ విష్యుంలో ఆయన గ్ ణ లు సయవభావికయలు, 
నిరుపయధికయలూను. అుందువలన స్గ్ ణత్వమనేది ఆయన విష్యుంలో పరబలమ ైనది.  
ఇలాగే సయమానయ, విశేష్ స్ుందరయభలలో సయమానయ విశేష్ న యయమని ఉుంది. బస్ు్లో ఎకిాన వ్యళ్ళు టిక ాట ట   
పూర్ి వ్ లక్ు తీస్ుకోవ్యల్చ. అననది సయమానయ నియమమ . 65 ఏళ్ళు ద టిన వ్యళ్ుక్ు  స్గ్మ  ఖరీదు 
మాత్రమే అననది విశేష్ నియమమ . మనమ  ఆ ఱ ుండూ స్మనవయుం చయస్ుకోవడుం లేదూ. పరమాత్మ 
విష్యుంలోనూ నిరుంజనః అుంటే పరక్ృత్త స్ుంబుంధ రహిత్ుడని, నిరుగ ణః అుంటే త్తరగ్ ణ తీత్ుడనీ స్మనవయుం 
చయస్ుకొని చెపుపకోవచ్ుి.  
 

ఇలా చెపుపక్ుుంటూ పో తయ బో ల డనిన న యయాలున నయ. నువువ చెప్ పన న యయుం మాత్రుం ఇక్ాడ పని 
చయయదు. అస్లు ద ని అవస్రమూ లేదు. స్గ్ ణ శి్రత్ులతో బరహమ క్ళ్యయణ గ్ ణ క్రుడనీ, నిరుగ ణ శి్రత్ులతో 
బరహమ స్త్్వ, రజస్్మో గ్ ణ తీత్ుడనీ హేయ గ్ ణ పరత్యనీక్ుడనీ అుంటే చెడు గ్ ణ లక్ు ఎదిరి అవి ఆయన 
దగ్గరక్ు క్ూడ  దరి చయరక్ుుండ  వ్యటికి విర ధి అయన వ్యడని చ్క్ాగయ స్మనవయుం చయస్ుకోవచ్ుి. 
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పరమాత్మ స్వయుం పరకయశక్మనీ, స్త్యమ్ జాఞ నమ్ అనుంత్మ్ అనీ చెబ త్  గ్ ణ లేవీ లేవని 
ఎలాచెబ త వు. నిరుగ ణమ్ అని వచిినపుపడు పయర క్ృత్తక్మ ైన స్త్్వ రజస్్మో గ్ ణ లక్తీత్ుడు, హేయ 
గ్ ణమ లక్ు పరత్యనీక్ుడు అని అరిుం చెపుపకోవ్యల్చ కయని. స్రవజఞః అుంటే అనీన తెల్చస న వ్యడు, స్రవవిత్ అుంటే 
వ్యటి వ్యటి స్వరూప స్వభావమ లు గ్ రి్ుంచి నియమిుంచ్ువ్యడు, స్త్యకయమః, స్త్యస్ుంక్లపః, .....అపహత్ 
పయపయమ అుంటూ శి్రత్త బరహమ స్గ్ ణత వనేన నిరవచిస్ు్ ుంది.  
 

నేను: నువువ చెప్ పనది స్ముంగయ అరిుం కయలేదు. 
 

అమా: మర్క్లా చెబ త ను విను. నువువ పుస్్క్మ  ఉుంటే పయఠమ  చ్దువ గ్లవు, పుస్్క్మ  లేక్పో తయ 
 

నేను: చ్దువ లేను 
 

అమా: అుంటే నీవు చ్దవడుం పుస్్క్ుం మీద ఆధ ర పడి ఉుంది. త త్గయరికి పుస్్క్ుం అక్ారలేదు ఆయన 
చ్దివ్ేవ్యటికి వ్ేటిక్యన , అుంటే పుస్్క్ుం నీకొక్ ఉపయధి అుంటే సయధనమ . ఆ ఉపయధి పో తయ నీకయ చ్దవగ్లచిన 
గ్ ణుం ఉుండదు. అలాగే నేను చిననపుపడు బో ల డుంత్ పని చయసతద నిన. ఇపుపడు శకి్ త్గిగ పో య చయయలేను. 
అలా కయక్ుుండ  పరమాత్మక్ు క్ళ్యయణగ్ ణ లనీన సయవభావిక్ మ ైనవి. అుంటే ఆయనక్ు ఇలాుంటి పరిమిత్ులూ, 

ఉపయధులూ ఉుండవననమాట. "సయవభావికీ జాఞ న బలా కిియాచ్" అనిక్ద  శి్రత్త. అుంతయకయదు "న నయః హేత్ుః 
విదయతయ ఈశన య" అుంటే బరహమ నియుంత్ృత్వమ నక్ు మరేమీ కయరణమ  ఆధ రమ  అక్ారలేదని క్ూడ  
శి్రత్త చెబ త్ుుంది. అుందువలన పరమాత్మ గ్ ణ లు క్ల్చపత లు, సో పయధికయలు కయక్పో డుం వలన ఎపుపడూ 
ఉుంటాయ.  
 

నేను: ఎనిన గ్ ణ లున నయుంటావు పరమాత్మక్ు. "తయయే శత్మ్ తయయే శత్మ్" అుంటారు, అుంటే వుంద  
ఎనోనన  
 

అమా: అక్ాడ శత్మ్ అుంటే వుంద అని కయదు, అస్ుంఖాయక్మ  అని. ఒక్ వే్ళ్ వుంద అని తీస్ుక్ున న, అది 
అవధికి వరి్స్ు్ ుంది త్పప ఆయనక్ు కయదు. తెైత్్తరీయోపనిష్త్ు్  ఆయన యొక్ా  ఆనుందమనే ఒక్ా గ్ ణుం 
వరిుుంచ్డ నికే పరయత్తనుంచి ఆయ రయర గ్య ఐశవరయయలతో నునన య వక్ుడి ఆనుంద నిన base గయ తీస్ుకొని 
ద నికి వుందల, వుందల ర ట ు  అుంటూ ల కిాుంచి యతో వ్యచ  నివర్ుంతయ....మనసయప్  స్హ అని వ్యక్ుాకీ  
మనస్ు్కి అుందనుంత్ అని తయల్చిుంది  
 

నేను: వ్యక్ుాక,ీ మనస్ు్కీ అుందనుంత్ అుంటే శూనయమని క్ూడ అనుకోవచ ి 
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అమా: పరమాత్మవి అపయర క్ృత్తక్మ ైన దివయమ ైన క్ళ్యయణ గ్ ణ లు. మన ఇుందిరయాలు, మనస్ు్ పయర క్ృత్తక్ 
మ ైనవి. క్నబడయ ఏడు కిరణ ల క్ట పకయా, ఇట పకయా ఉనన పరక్ృత్తలో ర జూ చ్ూస్ు్ నన కయుంత్త కిరణ లనే 
చ్ూడలేమ . పరమాత్మను ఎలా తెలుస్ుక్ుుంటామ , ఆయన అనుక్ుుంటే త్పప 

 

నేను: పో నే, ఉపయస్న  స ిత్తలో మాత్రమ  ఆయన స్గ్ ణ డు, ఉపయస్న తీత్ అనుభవ స ిత్తలో అదయ 
మోక్ష్స ిత్తలో నిరుగ ణ డు అనుకోవచ ి. అపుపడూ మనుం స్గ్ ణ, నిరుగ ణ వ్యకయయలను స్మనవయుం చయస్ు్ ననటేు  
క్ద ! 
 

అమా: అుంటే నీక్ు ఆక్ల్చ వే్స  అపపచిి కయవలస నపుపడు నేను గ్పపద నిన, త్రువ్యత్ ఏమీ గ్ ణ లు 
లేనిద నిని అన . అమమ ఎపుపడూ అలా ఉుండదు న న న. "అమమ త్నమ " అమమక్ు సయవభావిక్మ ైనది. ఈ 
జగ్త్ు్ లక్ుంత  అమామ, న న న...అనీన అయన ఆయన క్ళ్యయణ గ్ ణ లు క్ూడ  ఇవ్ేవళ్ ఉుండి ఱేపు పో యేవి 
కయవు. ఆయన స్వరూప, స్వభావ్యలలో అుంత్రయభగ్మే. అయన  మోక్ష్ుం స్మయుంలో నిరుగ ణ డెైపో త డని 
చెపపడ నికి శి్రత్త అలా చెపపలేదు . "సో శ్రనతయ స్రయవన్ కయమాన్ స్హ బరహమణ  విపశ్రిత " అని మోక్ష్ 
స ిత్తలో ఆ జీవ్యత్మ బరహమను ఆయన గ్ ణమ లతో క్ూడ  అనుభవిుంచి, ఆనుందిస్ూ్ ుంటాడు, అని. లేద  ఆ 
జీవ్యత్మ ఆ బరహమ గ్ ణమ లను బరహమతో క్ూడ  అనుభవిుంచి ఆనుందిస్ూ్ ుంటాడు అని అరిమ . అుందువలన 
మోక్ష్ దశలో క్ూడ  బరహమ గ్ ణ లతోటే ఉుంటాడు, జీవ్యత్మ వ్యటిని అనుభవిుంచ్డుం, ఆనుందిుంచ్డుం 
జరుగ్ త్ుుంది. అయన  బరహమ గ్ ణ లు లేని మ దద  అయతయ మరి ఆనుందమూ, అనుభవమూ ఎక్ాడిది. 
అుంతయకయదు ఛ ుంద గ్యుంలో దహరవిద యపయస్న స్ుందరభుంలో "దహర స మన్ అుంత్రః ఆకయశః త్స మన్ యదన్ః 
త్దనేవష్ుట మ్" అుంటూ బరహమయుందునన గ్ ణ లతోటే ఉపయస ుంచ లని చెప్ పుంది. అుందుచయత్ బరహమ జీవుని 
ఉపయస్న స ిత్త లోను, మోక్ష్ స ిత్తలోను క్ూడ  స్గ్ ణమే. నిరుగ ణమ  కయదు. 
 

నేను: "సో శ్రనతయ స్రయవన్ కయమాన్" అననపుపడు కయమాన్ అుంటే కోరిక్లు కయద ! 
 

అమా: కయమయన్ ఇత్త కయమాః అని వుయత్పత్్త. అుంటే కోరదగినవి అనగయ ఆయన గ్ ణమ లననమాట. 
దివయమ ల ైన ఆయన క్ళ్యయణ గ్ ణ లనే క్ద  మనుం కోరుక్ునేది.  
 

నేను: కయమాన్ అుంటే కోరిక్లు అని క్ూడ  అరిుం ఉుంది క్ద , మఱి అలా ఎుందుక్నుకోక్ూడదూ? 

 

అమా: ఇుంద కయ అనుక్ునన దహర విదయలో బరహమని గ్ ణ లతో ఉపయస ుంచ లని చెప్ పుంది క్ద. మర్క్ 
General నియముం ఏమిటుంటే "యథ క్తి్ుః అస మన్ లోకే పురుష్ో  భవత్త త్థయత్ః ప్తరత్య భవత్త" అుంటే 
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జీవుడు ఈ లోక్ుంలో ఎలా ఉపయస్న చయసయ్ డ  చ్నిపో యన త్రువ్యత్ ద నినే పొ ుందుత డు అని. అుందువలన 
పరమాత్మ క్ళ్యయణగ్ ణ లనీన ఈ లోక్ుంలో ఉపయస ుంచి, మోక్ష్ దశలో వ్యటిని అనుభవిసయ్ మననమాట. 
 
 

నేను: "విజాఞ న ఘన ఏవ" అుంటే బరహమ స్వరూపుం అుంటే బరహమ జాఞ నమే అని  క్ద  
 

అమా: బరహమ జాఞ న స్వరూపుం అయన  జాఞ నగ్ ణక్ుడు క్ూడ . ధరిమ జాఞ నుం, ధరమభూత్ జాఞ నుం వివరయలు 
తెలుస్ుక్ున నుం క్ద . నువువ లోక్ దృష ట  తో చ్ూస్ు్ న నవ్య, లేక్ శి్రత్త పరమాణమ  బటిట  చ్ూస్ు్ న నవ్య అని 
ఆలోచిుంచ్ు. లోక్ దృష టతో అుంటే "నేను తెలుస్ు క్ుుంట న నను", లేద  "బరహమక్ు అనీన తెలుస్ును" అని 
అననపుపడు ధరమభూత్ జాఞ న నేన చెపుపకోవ్యల్చ. లేద  శి్రత్త పరమాణుం పరకయరుం చ్ూసత్  నేను ఇుంత్క్ుమ ుందు 
చెప్ పనట ు  బరహమ సయవభావిక్ జాఞ న, బలాది గ్ ణ శయిమని ఒపుపకోవ్యల్చ. అయన  ధరిమ జాఞ నమ , ధరమ భూత్ 
జాఞ నమ  ఱ ుండిుంటినీ అరిుం చయస్ుక్ుుంటే నీకయ స్ుందయహుం రయదు. "త్దెైక్ష్త్" అననట ు  త్న స్ుంక్లపుంతో 
లోకయలనీన స్ృష టుంచిన వ్యడికి ఏ గ్ ణుం లేదని ఎలా అుంటావు? 

 

నేను: కేవ్యపనిష్త్ లో "యసయయమత్మ్ త్స్య మత్మ్ అవిజాఞ త్మ్ విజానత మ్" అని ఉననదట. అుంటే 
"ఎవరు బరహమను తెలుస్ుకొనుటక్ు సయధయుం కయదని భావిసయ్ ర , వ్యరే యథ రిుం తెల్చస న వ్యరు. ఎవరు 
తెలుస్ునని అనుక్ుుంటార  వ్యరికి బరహమ యథ రిుం తెల్చయదు" అని. అుంటే బరహమ ఇుంకొక్రికి గ చ్రమవదు 
అని క్ద .  అుంటే నిరుగ ణమ  అనే క్ద . కయని మోక్ష్దశలో ఆయన గ్ ణ లను అనుభవిుంచ్డుం ఎలా.  
 

అమా: త త్గయరు వ్యయక్రణ శ్రర మణి క్ద , ఆయనక్ు ఎుంత్ జాఞ నమ ననద  నీక్ు తెలుస్ున ! 
 

నేను: పూర్ిగయ తెల్చయదు  
 

అమా: అుందుచయత్ ఆయనక్ు జాఞ నమ  లేదని చెపపగ్లవ్య!  
 

నేను: లేదు. న క్ు ద ని గ్ రిుంచి పూరి్గయ తెల్చయదని మాత్రమే చెపపగ్లను.  
 

అమా: అలాగే నువువ ఇక్ాడ  అక్ాడ  వినన జాఞ నుంతో న క్ు బరహమ స్ూత ర లూ ఉపనిష్త్ు్ లు అనీన పూర్ిగయ 
వచీిస్ునుండమ అన నవనుకో, ఎవళ్ుయన  ఏమిటుంటారు, వీడికేమీ తెల్చయదు అని అనరూ. అలా కయక్ుుండ  
న క్ు పూరి్గయ వ్యటి గ్ రిుంచి తెల్చయదన నవనుకో, వీడు పరవ్యలేదు, జాఞ నుం ఉననవ్యడయ అని అుంటారు. అలాగే 
నువువ చెప్ పన శి్రత్తకి అరిమ  "బరహమను పూర్ిగయ తెలుస్ుకోవడుం ఎవరికీ సయధయుం కయదు, ఎుందుక్ుంటే ఆయన 
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క్ళ్యయణ గ్ ణ లు అస్ుంఖాయకయలు క్ద ! " అని. అయన  నువువ చెప్ పన శి్రత్తలోనే "మత్మ్, విజానత మ్" 
అుంటూ బరహమ తెలుస్ుకోబడడుం  ఉుంది క్ద , అుంటే నువువ బరహమను తెలుస్ుకోలేమ  క్నుక్ నిరుగ ణమ  అని 
ఎలా చెబ త్ున నవు. అస్ుంఖేయయ క్ళ్యయణ గ్ ణ క్రుడెైన బరహమను పూర్ిగయ తెలుస్ుకోవడుం క్ుదరదని 
మాత్రమే చెపయపల్చ.  
 

నేను: కయని బృహద రణయకోపనిష్త్ు్  లో "నదృషతట ః దరష్యట రమ్ నమతయః మన ్ రమ్...." అని ఉుందట. అుంటే దృష ట  
అదయ జాఞ నమ  క్ుంటె (వ్ేఱుగయ) జాఞ త్ లేడు, మననమ  క్ుంటే(వ్ేఱుగయ) మననుం చయసతవ్యడు లేడు అని క్ద . 
అుంటే బరహమక్ు దరష్టత్వుం, ముంత్ృత్వుం లేవని క్ద  
 

అమా: అలాకయదు. కొుంత్ముంది ఆత్మ జడపద రిమనీ, చిత్పద రిుం కయదనీ, దయహేుందిరయాల వలన చెైత్నయుం 
వస్ు్ ుందనీ అుంటారు. ఈ శి్రత్త ఆ పరత్తపయదనను ఖుండిస్ో ుంది. ఆత్మను జడమ గయ కయక్ జాఞ న స్వరూపుడుగయ 
గ్ రి్ుంచ్మని తెల్చయచయడ నికే ఈ శి్రత్త. జాఞ నుం గ్ ణుంగయ ఉనన ఆత్మ జాఞ న స్వరూపుడయ అని దీని అరిుం. అుంటే 
ఇుంత్క్ుమ ుందు అనుక్ుననట ు  జాఞ న శయి డు, జాఞ న గ్ ణక్ుడూ క్ూడ  అననమాట. అుంతయకయక్ ఇుందిరయాలతో 
చ్ూచయవ్యడు, అుంత్రిుందిరయమ ైన మనస్ు్ తో మననుం చయసతవ్యడూ అయన జీవుని ఉపయస ుంచ్వదుద . అుంటే 
ఆతోమపయస్న చయయరయదు, పరమాతోమపయస్నే చయయాల్చ అని క్ూడ  దీని అరిుం.  
 

నేను: ఆనుంద  బరహమ అుంటేనో. బరహమ అుంటే ఆనుంద స్వరూపుడనే క్ద . ఆనుందమ  క్లవ్యడు అనికయదు 
క్ద !  
 

అమా: ఇుంత్క్ుమ ుందు స్త్యమ్ జాఞ నమ్....అనన శి్రత్తకి చెపుపక్ుననటేు  ఇక్ాడ క్ూడ  ఆనుంద స్వరూపుడు, 
ఆనుందమ  గ్ ణమ గయ క్లవ్యడు అని అరిమ  చెపుపకోవ్యల్చ. లేక్ పో తయ "ఆనుందమ్ బరహమణః విద వన్" అనీ 
"ఏక్ః బరహమణః ఆనుందః" అుంటూ బరహమ యొక్ా ఆనుందమ  అని అుంటూ క్ూడ  చ లా శి్రత్ులు ఉన నయ 
క్ద . 
వ్యటికి క్ూడ  స్మనవయుం క్ుదరదూద . 
 

నేను: "యత్ర హి దెైవత్మ్ ఇవ భవత్త త్దిత్ర ఇత్రమ్ పశయత్త యత్రత్వస్య స్రవమాతెైవవ్యభూత్ త్తయాన క్ుం 
పశేయత్ క్ుంవిజానీయాత్" ..... అుంటే " ఎపుపడు భేదమ ననట ు  క్నబడుత్ుుంద  అపుపడయ ఒక్డు 
మఱియొక్నిని తెలుస్ుకొుంట న నడు. ఎపుపడు అుంత  ఆతయమ అని తెలుస్ుకొుంటే ఎవడు మఱియొక్ద నిని 
ఎలా తెలుస్ుక్ుుంటాడు. " అని క్ద  అరిుం. అుంటే ఈ భేద లేమీ లేవనే క్ద . 
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అమా: బరహమ స్ృష ట  చయస , ద నికయశయిమ ై ద నిక్ుంత్రయయమి గయ ఉుంటాడని చెప్ పన శి్రత్త చివరక్ు ఆ జగ్తయ్మీ 
లేదని చెపపదు క్ద . అుందు చయత్ ద నక్రిమ  ఆయనచయ స్ృష టుంపబడనిదియ , వ్యయప్మవనిదియ  ఏమీ 
లేదని. "నేహ న న స ్  " అన న ఇుంత్క్ుమ ుందనుక్ుననట ు  అుంత  పరబరహమ వ్యయప్మే, ఆయన లేనిది ఏమీ 
లేదు అని చెపపడుం.  
 

నేను: "యద హేయవ్ ైష్ ఏత్స మన్ అుంత్రమ్ క్ురుతయ అథ్ త్స్య భయమ్ భవత్త" అుంటే "బరహమమ  నుందు 
భేదమ ుందనువ్యనికి స్ుంసయర భయుం క్లుగ్ త్ుుంది " అని కయద  అరిుం? 

 

అమా: "బరహమక్ు భిననుంగయ అదయ దూరుంగయ, ఆయనను తెలుస్ుకొనక్, ఉపయస ుంచ్క్ుుండ  ఉుంటే వ్యరు భయుం 
పొ ుందుత రు" అని దీని అరిుం. అుందుకే "త్జజలాన్ శయుంత్ ఉపయసీత్" అని ఆ స్ృష ట , స ిత్త, లయ కయరక్ుడెై 
అుంత్రయయమిఅయన పరబరహమమ ను శయుంత్ుడెై ఉపయస ుంచ ల్చ అని శి్రత్త చెబ తోుంది. ఉపయస్న అుంటే ఉపయస్న 
చయసతవ్యడు, చయయబడయది అని ఱ ుండు ఉుండక్ త్పపదు క్ద ! స్ృష ట  చయస న బరహమ, చయయబడిన జీవుడు ఒక్ాటే 
అని చెపపడుం త్పుప. ఇుంత్క్ుమ ుందు అనుక్ుననట ు  " ద వవిమౌ పురుష్ౌ లోకే" మొదల ైన శి్రత్ులు క్ూడ  
జీవ, బరహమలు వే్ఱు అనే విష్యమే చెబ త య.  
 

నేను: మనక్ు పరత్యక్ష్ుంగయ తెల్చయనిది చెపపడ నికి శయస్్రుం కయనీ, పరత్యక్ష్ుంగయ గ్హిిస్ు్ నన ఈ భేద వ్యస్న 
చెపపడ నికి శయస్్రమ ుందుక్మామ!  
 

అమా: పరత్యక్ష్ుం గయ తెల్చస ుంది గ్హిిుంచ్డ నకి మాత్రమే శయస్్రుం కయదు అుంటే ఒపుపక్ుుంటాను. కయని పరత్యక్ష్ుంగయ 
గ్హిిుంచినదుంత  చెత్్ బ టటలో వ్ేయడ నికి శయస్్రుం అననది స్రికయదు. ఆప్ ల్ పుండు నేల మీద పడడుం 
పరత్యక్ష్ుంగయ గ చ్రిస్ో ుంది. అది మిథ్య కయదు. కయని, ఎుందుక్ు పడుతోుంద , ఎుంత్ వ్ేగ్ుంతో పడుతోుంద , 
ఎక్ాడయన  అలాగే పడుత్ుుంద , .....ఇలాుంటి విష్యాలు తెలుస్ుకోవ్యలుంటే శయస్్రుం కయవ్యల్చ. ఆ విష్యాలు 
భౌత్తకయలయతయ భౌత్తక్ శయస్్రుం స్రిపో వచ్ుి. కయక్ అలౌకిక్ విష్యాలయతయ వ్ేద ుంత్ శయస్్రుం అవస్రుం 
పడుత్ుుంది. మనక్ు శి్రత్ులు క్నపడుత్ునన వస్ు్  భేద నేన కయదు, క్నపడని త్త్్వ త్రయ భేద లనూ 
నిరవచిుంచిుంది. ద నికి మూలాలు చెప్ పుంది. ఆ పరమాత్మ అుంత్రయయమిత్వమ  నువువ పరత్యక్ష్ుంగయ 
చ్ూడలేవుక్ద  శయసయ్ ా ల ద వరయనే తెలుస్ుకోవ్యల్చ. అుందుకే శయసయ్ ా ధయయనమ . 
 

నేను: కేవలుం విధి వ్యకయయలు అుంటే శలిత్వయః, మన్వయః, నిదిధ యస త్వయః దరష్టవయః ఉపయసీత్ అుంటూ చెప్తప 
శి్రత్ులు సయమానుయలక్ు, త్త్్వ పరత్తపయదిత ల ైన శి్రత్ులు నిరుగ ణుం, నిష రరయుం లాుంటి శి్రత్ులు జాఞ నులక్ు 
అని అుంటారమామ! 
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అమా: అది స్రి కయదు. ఎుందుక్ుంటే "శలిత్వయః మన్వయః....దరష్టవయః"  క్ద , శవిణ మనన దులు చయయక్ుుండ  
బరహమను తెలుస్ుకోలేమ . అలాగే "క్ష్రమ్ పరధ నమ్ ....క్ష్రయత మనౌ ఈశతయ దయవః ఏక్ః" అనన వ్యక్యమ  
చిదచిదీశవరులను త్త్్వ త్రయానిన నిరవచిస్ు్ ుంది. ద నివలన మనక్ు, ఈ విశయవనికి ఈశవరుడు, అుంటే 
నియమనుం చయసతవ్యడు పరమాత్మ అని మనతో ఆయన స్ుంబుంధుం తెలుస్ు్ ుంది, "త్జజలాన్ శయుంత్ ఉపయసీత్" 
అని స్ృష ట, స ిత్త, లయ కయరక్ుడెైన బరహమను శయుంత్ చిత్ు్ డెై ఉపయస ుంచ ల్చ అనే విధి వ్యక్యమ  వలన ఆయన 
శయుంత్ చిత్తత్ులమ ై ఉపయస ుంచ లని తెలుస్ు్ ుంది. మనక్ు ఆయనక్ు స్ుంబుంధుం తెల్చయక్ పో తయ మఱి ఉపయస్న 
ఎుందుక్ు చయయాల్చ. చయసత్  ఫలమ  ఏమిటి, అుంటే "బరహమ విత్ బరహ్మమవ భవత్త" అుంటే బరహమ ను తెలుస్ుకొని 
బరహమ సయనినధ యనిన, సయయ జాయనిన పొ ుందుత ుం.  అపుపడు "సో శ్రనతయ స్రయవన్ కయమాన్ " అని ఆయన 
క్ళ్యయణ గ్ ణ లను అనుభవిసయ్ మ . ఇలా శి్రత్త వ్యకయయలు క్ల్చప్  చ్దువుకొని స్మనవయమ  
చయస్ుకోవవలస నదయ. అుందులో కొనిన విధి వ్యకయయలు అక్ారలేదు అుంటే క్ుదరదు. 
 

నేను: మఱి భగ్వదీగ త్లో "క్షేత్రజఞమ్ చ ప్  మామ్ విదిధ" అుంటే ఆత్మ, పరమాత్మ ఒక్ాటే అని కయద ! 
 

అమా: మనుం ఇుంత్క్ుమ ుందు అనుక్ుననట ు  భగ్వదీగ త్ ఎనోన చ టు  అలా చెపపలేదు. ఉద హరణక్ు "యో 
మామజ మన దిమ్ చ్ వే్త్్త లోక్ మహేశవరమ్" అుంటే ఎవరు ననున ఆది, పుట ట క్ లేని వ్యడుగయ 
జగ్నినయమనుం చయసతవ్యడిగయ ఎరుగ్ దుర  అననపుపడు పరమాత్మ  మనలను, ఈ లోక్మ లను 
నియమిస్ు్ ననటేు  క్ద , 
"మత థనాి స్రవ భూత ని నచ హమ్ తయష్ు అవస ిత్ః" అుంటే అనిన భూత్మ ల ఉనికి న ప్ెై ఆధ రపడి ఉుంది 
అుంత్రయయమిని క్నుక్, కయని నేను వ్యటిప్ెై ఆధ రపడి లేను అనగయ జీవులక్ు త ను ఆధ రమ  అని క్ద  
"నచ్ మత థాని భూత ని పశయమే యోగ్మ ైశవరమ్ భూత్ భృత్ నచ్ భూత్సి్ః మమాత మ భూత్భావనః" అుంటే 
ఈ స్మస్్ జగ్త్ు్  ధరిుంచి య న నను, ...వ్యటివలన న కేమీ ఉపకయరుం లేదు,?వ్యటిమీద నేన ధ రపడి లేను. 
అుంటే ఈ విశయవలక్ు ఆయనే ఆధ రుం, 

"అహమ్ క్ృత్్నస్య జగ్త్ః పరభవః పరలయః త్థ " అుంటే ఈ స్మస్్ జగ్త్ు్ క్ూ నేనే ఉత్పత్్త సయి న నిన, పరళ్య 
సయి న నిన క్ూడ 

"మయ స్రవమిదమ్ పోర త్మ్ స్ూతయర మణి గ్ణ  ఇవ" ఈ స్మస్్ జగ్త్ ్  ద రుంలో మణ లలా న యుందు 
గ్ చ్ిబడి య ననది.  
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"ఉత్్మః పురుష్ః త్ు అనయః పరమాతయమత్త ఉద హృత్ః యః లోక్త్రయమ్ ఆదిశయ భిభరి్ అవయయః ఈశవరః" 
బదుధ డు(ఈ లోకయలలో జీవుళ్ళు), మ క్ు్ డు (మోక్ష్మ  పొ ుంది పరమపదమ  లోనువన జీవుళ్ళు) కయని 
పురషో్ త్్మ డెైన పరమాత్మ అుందరిలో అుంత్రయయమిగయ పరవ్ేశ్రుంచి పో ష స్ు్ న నడు. నియమిస్ు్ న నడు 
"యసయమత్ క్ష్రమ్ అతీతోహమ్ అక్ష్రయదప్  చ్ ఉత్్మః అతోస మ లోకే వ్ేదయద పరధిత్ః పురుష్ో త్్మః " బదధ , మ క్్ 
జీవులను ద టి ఉనన వ్యడను క్నుక్ ననున వే్దుంలో లోక్ుంలో పురుష్ో త్్మ డని ప్ లుసయ్ రు. అుంటే ఆయన 
మిగిల్చన జీవుళ్ుుందరికీ అతీత్ుడెై, వ్యరి స్ుంరక్ష్ణ, నియమన దులు చయసతవ్యడు 
 

ఇలా ఎనోనచ టు  త్న అుంత్రయయమిత్వమ , ఈశవరత్వమ  క్ుంఠరవ్ేణ  చెపుపక్ున నడు పరమాత్మ భగ్వదీగ త్లో. 
నువువ చెప్ పన క్షేత్రజఞమ్ చ్ మామ్ విదిధ  అుంటే మనుం అరిుం చయస్ుకోవలస నది పరమాత్మ 
అుంత్రయయమిత్వమే.అుంటే నేను అననపుపడు ఆత్మ ఈ శరీరుంతో బాట  address అయనట ు , జీవ్యత్మక్ు 
అుంత్రయయమి అయన పరమాత్మ జీవ్యత్మతో బాట  address అవుత డు క్ద . 
 
నేను: వేదాలలోనూ, భగవద్గతీ లోనూ పరబ్రహ్మ  కళ్యా ణ గుణ పూర్ణుడనీ, హేయ 

బ్పతా నీకుడనీ ఈ సమసత చరాచర జగత్తతకీ ఈశ్వ ర్ణడూ, అంతరాా మీ అనీ చెపే్ప యంటావు, 

మఱి పురాణాలో.  

 

అమ్మ : పురాణాలు కూడా అంతే. విష్ణు  పురాణంలో "స సరవ  భూత బ్పకృతిమ్ వికారాన్ 

గుణాది దోషాన్ చ మునేః వా తీతేః అతీత సరావ వరణో అఖిలాత్మమ  తే నాసతృతమ్ యత్ 

భువనాంతరాళే" అనీ,  

అంటే "సర్వవ శ్వ ర్ణడు అన్ని  భూత్మలకు కారణమయిన బ్పకృతిన్న, మహ్తతతతవ ం వంటి 

వికారాలనీ, బ్తిగుణాలనీ ....ఇలాంటి దోషాలూ అతిబ్కమంచిన వాడు,  

అన్ని టికీ అంతరాా మ అనీ లోకాలమధ్ా  ఉండే అంతరాళం కూడా ఆయన చేత వాా పంచ 

రడందనీ చెబుత్తంది.  

అటాాగే "తేజో రలైశ్వ రా  మహావబోధ్ సువీరా  శ్కాత ా ది గుణైకరాశేః పరేః పరాణామ్ 

సకలానయబ్త క్ల దాదయేః సంతి పరావర్వశే" అంటూ "ఆయన తేజసుు , రలము, 

ఐశ్వ రా మూ, వీరా మూ, శ్క్త త మొదలైన గుణాల రాశ. గొపే వాడకైనా, తకుు వ వాడకైనా ఆతమ గా 

ఉండేవాడు. ఆయన యందు దోషములు ఏమీ లేవు " అనీ, "సమసత కళ్యా ణ గుణాతమ కోసౌ 

సవ శ్క్త త వేదత్ ధ్ృతభూతసరేీః ఇచ్ఛా గృహిత్మభిమతోర్ణదేహ్ేః సంసాధిత్మశేష జగదితిోసౌ" 
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అంటే "ఆయన సమసత కళ్యా ణ గుణాలూ సవ భావముగా కలవాడు, తన శ్క్త తలోన్న సవ లే  

అంశ్ం చేత తన ఇచచ వచిచ న దేహ్మును ధ్రంచువాడు, అన్ని  లోకాలకూ మంచి 

చేసేవాడూ" అనీ 

" స ఈశ్వ రో వా ష్ట ిసమష్ట ిరూపేః ....పరమేశ్వ రాఖ్ా ేః" అన్న అంటే సృష్టంిచరడన దశ్లో 

ఉని  జీవులనూ, సృష్టంిచరడన్న దశ్లో ఉని  జీవులనూ కూడ శ్రీరముగా కలవాడు. 

తెలియరడన్న రూపంతో ఉంటూన సుు టంగా కనుపంచేవాడు, అనీి  తెలిసిన వాడు, అన్ని  

శ్కుతలు కలిగిన వాడు, పరమేశ్వ రాఖ్యా డు" అనీ 

"సంజా్ఞయతే యేన తదసత దోషమ్ శుదమి్ పరమ్ న్నరమ లమ్ ఏకరూపమ్ సందృశ్ా తే నాపా ధి 

గమా తే వా తత్ క్లజా్ఞనమ్ అజా్ఞనమ్ అతోనా దుక తమ్" అంటే దోషములు లేన్నది, 

పరమారథమైనది, న్నరమ లమైనది అయిన ఆయనను  క్లజా్ఞనం తోన చూడగలము. అనీ 

"ఏవమేష మహాశ్బోో మైబ్తేయ భగవాన్నతి పరమబ్రహ్మ  భూతవా  వాసుదేవసా  నానా గేః" 

అంటే క్లజా్ఞన, రల, ఐశ్వ రా , వీరా , శ్క్త త, తేజసుు లు గల హేయ గుణాలు లేన్న భగవానుడను 

శ్రమోు పరబ్రహ్మ  అయిన వాసుదేవున్నే చెలాుత్తందనీ  

 

సమసాత ేః శ్క తయేః చ ఏత్మ నయపథాలంబ్క్తయా యబ్త బ్పవర తత్మేః తత్ విశ్వ రూప వైరూపా మ్ 

రూపమ్ అనా త్ హ్ర్వేః మహ్త్ " అంటే "ఈ శ్కుతలనీి  దేన్న యందు న్నలచి యునాి యో 

జగత్తతకంటే విలక్షణమైనది ఏదో అది విష్ణు వు సవ రూపము." 

అనీ "జగత్మముపకారాయ ..వాా హ్త్మతిమ కా"  అంటే "ఈ రూపం, ఈ పనులు జగత్తత ఉపకారం 

కోసమే కాన్న కరమ  వలన కలిగినది కాదు "అనీ 

"ఏవమ్ బ్పకరమ్ అమలమ్ న్నతా మ్ వాా పకమ్ అక్షయమ్ సమసత హేయ రహితమ్ 

విషాు వ ఖ్ా మ్ పరమమ్ పదమ్" అంటే "ఇలా న్నతా ంగా, న్నరోోషంగా సరవ బ్త్మ వాా పంచి 

ఉంటూ హేయ గుణాలు లేన్నదే విష్ణు వు అనరడు పరమపదము. "  అనీ 

"పరేః పరాణామ్ పరమేః...." అంటూ "పరమాతమ  గొపే వాళళ  కంటే గొపే వాడు, తన ఉన్నక్తక్త 

మరొక ఆప్పక్ష లేన్నవాడు, " అనీ 

"అపక్షయ వినాదభాా మ్ పరణామరథ జనమ భిేః వరతిేః శ్కా తే వకుతమ్ యేః సదాస్తతతి ేవలమ్" 

అంటే "ఆ భగవానుడు ఎపుే డూ ఉంటాడు, క్షీణంచడం, నశంచడం, వికారం పందడం, 

వృది ిపందడం లేన్నవాడు" అనీ 
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"సరవ బ్త్మసౌ సమసతమ్ చ వస్తత తే తిత వైయతేః ...." అంటే "ఆయన అంతటా ఉంటాడు, 

ఆయనలో అంత్మ ఉని ది, అందుే ఆయనను వాసుదేవుడన్న అంటార్ణ " అనీ 

"తత్ బ్రహ్మ  పరమమ్ న్నతా మ్ ...." అంటూ "పుటి్టక లేన్నది, నాశ్నం లేన్నది, వికారం లేన్నది, 

హేయములు లేన్నది అయిన పరబ్రహ్మ  న్నరమ లమైనది" అనీ 

"తదేవ సరవ మేవైతత్ వా కాత వా క త సవ రూపవత్ తథాపుర్ణష రూపవత్..." అంటూ వా క తమనీ 

అవా క తమనీ చెపే రడన బ్పకృతి, పుర్ణష్ణడు- ఈ ఱండూ పరమాతమ  యందే 

లయమవుత్తనాి యి అన్ననీి   

"పరమాత్మమ చ సర్వవ షామ్ ఆధారేః..." అంటే పరమాతమ యే అన్ని ంటికీ ఆధారము" అనీ 

"దేవ రూప్ప బ్రహ్మ ణేః తసా ...." అన్న ఆ పరబ్రహ్మ కు మూరతం, అమూరతం అన్న ఱండు 

రూపాలు, క్షరం, అక్షరం అన సవ రూపాలతో ఉంటాయనీ  

"విష్ణు  శ్క్త త పరా బ్ోకాత..." అంటూ ఆయనకు పరశ్క్త త యే కాక కరమ రూపమైన శ్కుతలునాి యనీ 

"యయా క్షేబ్తజ ాశ్క్త తేః..." అంటూ క్షేబ్తజ ాశ్క్త త అవిదాా  శ్క్త త చేత వాా పంచరడ సంసారమన 

దుేఃఖ్ం పందుత్తందనీ 

"బ్పధానమ్ చ పుమాన్ చ ఏవ సరవ భూత్మతమ  భూతయా..." అంటూ బ్పకృతి, పుర్ణష్ణడు 

విష్ణు శ్క్త త చేత వాా పంచరడాాయనీ 

"తదేతత్ అక్షయమ్ న్నతా మ్ జగనుమ న్న వరాఖిలమ్ ...." అంటూ జగమంత్మ క్షయం లేన్నది, 

న్నతా ం అయినది, కనుపంచడం, కనుపంచకోవడం అనవే ద్గన్నక్త జనమ  నాదలు" అనీ  

ఇలా అనక చోట ావిష్ణు పురాణంలో పరబ్రహ్మ  తత్మత వ న్ని , ఆయనతో ఈ బ్పకృతి, జీవుళళ  

సంరంధాన్ని  వివరంచేర్ణ, పరాశ్ర మహ్ర.ి  

 

నేను: నువువ  చెబుత్తని వాటిలో కొన్ని  పదాలు అరథమయీ అవనటా్టనాి యి. ముఖ్ా ంగా 

మూరతము, అమూరతము, క్షరము, అక్షరము, క్షేబ్తజ ాశ్క్త త, అవిదాా  శ్క్త త ఇలాంటివి.  

 

అమ్మ : ఏం లేదు నానిా , అకు డ పరబ్రహ్మ కు ఱండు రూపాలునాి యన్న చెబుత్తనాి ర్ణ. 

మూరతమనాి  క్షరమనాి  ఒకు టే. మనమందరమూ అని మాట, అంటే రద ిజీవుల 

సముదాయము. అమూరతము లేదా అక్షరము అంటే ముక తపుర్ణష సముదాయము. మలిన 

క్లజా్ఞన సవ రూపులైన రదిులైనా, శుద ిక్లజా్ఞన సవ రూపులైన ముకుతలైనా ఆ పరమాతమ  



84 
 

అంశ్భూత్తలేకదా, ఆపరమాతమ  అంతరాా మగా కలవార్వ కదా. అందుే ఆ ఇర్ణవురూ 

ఆయన రూపాలే అన్న చెబుత్తనాి ర్ణ.  

 

నేను: క్షరమంటే కారా రూపమైన ఈ జగత్తత, అక్షరమంటే అవినాశ అయిన ఆ పరబ్రహ్మ ము 

కాదా! 

 

అమ్మ : అదెలా, "దేవ రూప్ప బ్రహ్మ ణేః " అన్న బ్రహ్మ  యొకు  ఱండు రూపాలు అన్న 

చెబుత్తనాి ర్ణ, " యొకు  "అన్న అంటే "ఆయన" అన్న కాదు కదా, ఆయన యొకు  రూపాలు 

అంటే ఆయన శ్రీరాలు, ఆయన అంతరాా మ గానుని వి, రదిాతమ లు, ముకాతతమ లు. క్షరం 

అంటే ఇకు డ క్లజా్ఞన సంకోచ్ఛన్ని  తెలియచేసుతంది. రదిాతమ లు బ్పకృతి సంరంధ్ం 

వలనసంకుచితమైన క్లజా్ఞనము కలవార్ణ. ముకాతతమ లు సంకుచితము కాన్న క్లజా్ఞనము 

కలవారని మాట. వారక్త బ్పాకృతిక గుణాల వలన ఉపాధి వలన అంటే ఈ శ్రీరమూ అద్గ 

అనుకో, కలిగే సంకోచము ఉండదు కదా.  

 

నేను: మఱి క్షేబ్తజ ాశ్క్త త, అవిదాా  శ్క్త త అనిా వు, అవేమటి? 

 

అమ్మ : క్షేబ్తజ ాశ్క్త త అంటే జీవ సముదాయము. అవిదాా  శ్క్త త అంటే పుణా , పాపాది కరమ ల 

హేత్తవైన కరమ  శ్క్త త. ఈ జీవరాశ అంత్మ పుణా , పాప కరమ లచే ఆవరంచరడ, అంటే 

చుటి్టకోరడ కొటి్టమటిాడుతంట్టంది కదా, ఆ విషయమే చెబుత్తత్తనాి రకు డ. ఈ 

రండంటినీ న్నయమంచే విష్ణు వుయొకు  చిచా క్త త సరావ ధికమైనది అన్న.  

 

నేను: అది సర్వ, నీ కనుకూలంగా ఉని దన్న విష్ణు పురాణం ఉటంిక్తసుతనిా వు, మఱి మగిలిన 

పురాణాలు ఎందుకు తీసుకోవూ, వేద వాా సుడు బ్వాసిన 18 పురాణాలు, ఇంకా ఉప 

పురాణాలూ అవీ ఉనాి యి కదా! 

 

అమ్మ : అలాకాదు, విష్ణు పురాణం మగిలిన వాటికంటే విశషఠమైనది 
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నేను: ఏమటి ఆ విశషఠత? 

 

అమ్మ : దేన్నకైనా విశషఠత అదే గొపే దనము ఎలా వసుతంది? 

 

నేను: చెపే న వార గొపే దనము రటి,ి చెపే న విషయాన్ని  రటి,ి చెపే రడన సందరాా న్ని  

రటి,ి దాన్ని  గురంచి మగిలినవార్ణ కీర తంచడం రటి,ి ఇలా విషయం గొపే దనం తెలుసుతంది.  

 

అమ్మ : విష్ణు  పురాణం అలాగే పరాశ్ర మహ్ర ిపులసతా  బ్రహ్మ , వశషమిహ్రి్ణల వర బ్పభావం 

వలన దివా జా్ఞనాన్ని  పంది బ్వాసే విషయం దరశ న సమాకారం కాగా బ్వాసిన పురాణం. ఇది 

వాా కరణమునందు పాణనీయం లాగా అందర చేత అంగీకరంపరడ, బ్పసిది ిపందింది. 

పరాశ్ర పుబ్త్తడైన వాా సుడు బ్వాసిన మగిలిన పురాణాలకు మూలము, మాతృక విష్ణు  

పురాణమే. అంతెందుకు, వేరొక భాషలో వచిచ న గాథా సపత శ్తిలో కూడా విష్ణు  పురాణ బ్పసక్త త 

కనరడుత్తంది. పురాణాలను సాతితవ క, రాజసిక, త్మమస పురాణాలన్న విభజంచినపుే డు 

"సాతితవ ేష్ణ అథ కలేే ష్ణ మాహాతమ ా మ్ అధికమ్ హ్ర్వేః" అన్న విష్ణు వు గూరచ  చెపే న 

పురాణాలు ఉతు ృషమిైన సాతితవ క పురాణాలు అన్న కదా చెబుత్మర్ణ. అంతెందుకు 

త్మమసపురాణమైన మతు ా  పురాణం కూడా విష్ణు పురాణాన్ని  క్లదాస్సుతంది. మహా భారతంలో 

కూడా "జ్ఞయమానమ్ హి పుర్ణషమ్ యమ్ పశాే త్ మధుస్తదనేః సాతితవ కేః సత్త విజ్ఞయాేః 

సవై మోక్షారథ చింతకేః" అన్న విష్ణు వు దృష్ట ిజనమ కాలమున ఏపుర్ణష్ణన్నపై పడునో అతడు 

మోక్ష చింతకుడవుత్మడన్న, అలాగే బ్రహ్మ  ర్ణబ్దాదుల దృష్ట ిపడతే రజసతమో గుణాలతో 

సంసారంలోన పడ ఉంటారన్న " ఉని ది. ఆ బ్రహ్మ , ర్ణబ్దాదుల జనమ , క్లసిథతి, గత్తలకు 

కారణమైన విష్ణు  సంరంధ్మైన పురాణమది. మగిలిన పురాణాలలో శౌనకాది మునులు ఒక 

దేవత గురంచో ఉదాహ్రణకు అగిి  గురంచో, సు ంధుడ గురంచో అలా అడగినపుే డు 

స్తత్తడు ఆ విషయమై చెపే గా వచిచ న పురాణాలు, అంటే ఆ బ్పశ్ి లోనూ, ఆ విషయం 

లోనూ పక్షపాత బుది ిఉంట్టంది, "కర్ణుడు " సినమాలో కర్ణుడు నాయకుడైతే వాడ దోషాలేమీ 

కనపడకుండా గుణాలే కనపడేటటా్ట. కాన్న విష్ణు  పురాణంలో మైబ్తేయున్న " యతశ్చ  

ఏతచచ రాచరమ్ యనమ యంచ జగతు రవ మ్" అన్న పక్షపాత రహితంగా ేవలము జజా్ఞసతో " 

ఈ చరాచర జగతతంత్మ ఎకు డనుండ వచిచ ంది, ద్గన్నక్త కారణ భూత్తడెవర్ణ, ఇది దేన్నతో 
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న్నండ ఉంది" అన బ్పశి్ తో బ్పారంభమవుత్తంది. ఈ పురాణం మరీ సు ంధ్ పురాణం, మహా 

భారతం వాటలాా మరీ పెదదో్గ, అలా అన్న మరీ చిని ద్గ కాకుండా సుమార్ణగా 7,000 క్ల ాకాలు 

కలిగి, మనదేశ్ం అంతటా బ్పాచురా ం పంది, దాన్నలో ఏ భాగం శథిల మవకుండా  

అసంపూరుత లేక మన అదృషంి కొద్గ ోపూరతగా లభా మవుత్తని  పురాణ రతి ము. వాా స 

మహ్ర ిబ్వాసిన పురాణాలు కొన్ని  రాజసిక, త్మమస గుణ బ్పభావమునకు లోరడనవి. విష్ణు  

పురాణము అటా్ట కాదు. అది పరమ సాతితవ కమైనది. అందుే దాన్నన్న పెదలోూ, 

వేదాంత్మచ్ఛర్ణా లూ బ్పమాణంగా అంగీకరంచేర్ణ. 

 

నేను: మతు ా పురాణం త్మమస పురాణం అన్న చెబుత మతు ా పురాణాన్ని  reference గా 

తీసుకొన్న విష్ణు  పురాణాన్ని  బ్పమాణం అన్న చెపే డం అజా్ఞన్న సాకా్ష ం లాగా లేదూ.  

 

అమ్మ : క్లజా్ఞనులూ, అజా్ఞనులూ కూడా ఒపుే కుంటేన కదా గొపే దనము. అందుే 

విష్ణు పురాణం గొపే దన్న అంట్టనిా ను.  

 

నేను: అసలు ఈ పురాణాలను బ్పమాణంగా తీసుకోవాలంటావా? ఇవి వేదాలలాగా 

అపౌర్ణషేయాలు కాదు, విదాా విదా ల సమమ ళితమైన క్లజా్ఞనముని  జీవుడ చేత 

బ్వాయరడనవి.  మనం ఒకు  వేదాలన బ్పమాణంగా తీసుకోవడం సర అయిన పదతిేమో!  

 

అమ్మ : కాదు. వేదాలు అరథం చేసుకోవడం ఇతిహాస, పురాణాల సహాయం లేకుండా 

కుదరదు. "ఇతిహాస పురాణాభాా మ్ వేదమ్ సముపరృంహ్యేత్ బిభేతి అలే  బ్శుత్మత్ వేదో 

మామయమ్ బ్పతరషా తి" అన్న భారతంలో ఉంది. అంటే వేదాన్ని  ఇతిహాస, పురాణాల 

సహాయంతో వివరంచుకొన్న అరథం చేసుకోవాలి. అలే జా్ఞనం కలవాడంటే వేదం 

భయపడుత్తందట.  

 

నేను: మహాభారతం ఒక ఇతిహాసం. దాన్న గొపే దనం న్నలరడడాన్నక్త అలా దాన్నలో 

బ్వాసేర్వమో వాా స మహ్ర.ి  
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అమ్మ : కాదు, వేదాలను విభజంచి, అందిచిచ న వార్ణ వేద వాా సులవార్ణ. వార్ణ వేదాలను 

ఎలా అరథం చేసుకోవాలో చెపే న వాకా మది. ఎందుకంటే పూరతగా వేదాలనీి  అరథం 

చేసుకొన్న, ఆోశ్న పటడిం ఎవవ రకైనా కుదరన్న పన్న. అసలు అన్ని  వేదాలూ ఎకు డ 

లభా మవుత్తనాి యి కనుక. కొదిపోాటి వేదాధ్ా యనంతో సమబ్గ వేద బ్పతిపాదిత ధ్రమ  

బ్రహ్మ  రూప వేదారథ న్నర ుయము సాధా్ ము కాదు కదా. మడమడ క్లజా్ఞనముతో ధ్రమ  న్నర ుయము 

అసంభవమే కాదు బ్పమాదకార కూడా. అందుే మైబ్తేయుడు పరాశ్ర్ణన్న వదకోు వచిచ  

తత్మత వ ర థ న్నర ుయమునకై పరాశ్ర్ణడన్న బ్పార థంచేడు. తదావ రా విష్ణు పురాణం వచిచ ంది. ఆ 

మైబ్తేయుడే కాన్న పన్న అలే  క్లజా్ఞనులమైన మన వశ్మా! అందుే వాా స మహ్ర ిఇతిహాస, 

పురాణాల సహాయంతోటే వేదాలను వివరంచుకోవాలన్న చెపే్ప ర్ణ.  

 

నేను: అంటే బ్శుత్తలొకు టే అనుసరసేత చ్ఛలదంటావా? 

 

అమ్మ : అనుసరంచడం కుదరదంట్టనిా ను. ఉదాహ్రణకు వేదంలో "అహ్రహ్మ్ 

సంధాా మ్ ఉపాస్తత" అన్న ఉంట్టంది. ఆ సంధా్య పాసన ఎలా చేయాలి, దాన్నక్త పూరవ ము 

ఏమ చేయాలి, దాన్న తర్ణవాత ఏమ చేయాలి, దాన్నక్త అంగాలేమటి, ఇలాంటివనీి  బ్శుతి 

వలన మాబ్తమే తెలియదు, అందుకోసం ఉపరృంహ్ణాలు కూడా అవసరమైన 

బ్పమాణాలే.  

 

నేను: "నువువ  చెపే న ఇతిహాస పురాణాభాా మ్ ...." అని  విషయం ఇతిహాసమైన  

మహాభారతంలో ఉంది. ఈ విషయం వేదాలలో ఉంటే అపుే డు వేదాలు చదువుకుంట్టని  

వాళ్ళళ  ఇతిహాస, పురాణాలు కూడా చదువుకొన్న వేదాలను పూరతగా అరథం చేసుకొనందుకు 

అవకాశ్ం ఉంట్టంది. లేకోతే "వంట ఇంటిలో భోజనము వడంాచెదర్ణ" అన్న బోరా్ణ 

వంటింటా్ల పెడతే పైనుని  వాళళ క్త తెలియనటా్ట ఇతిహాసాలు చదువుకోవాలని  విషయం 

వేదాలు చదువుకొన వాళళ క్త ఇతిహాస పురాణాలు చదువుకొనక ముందు తెలియన 

తెలియదు కదా!  
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అమ్మ : వేదాలలో"సావ ధాా యో అధా్య తవా ేః" అన్న ఉంట్టంది. అంటే వేదాధ్ా యనము 

చేయవలెను. అన్న కదా. వేదం చదువుకోకుండా వేదము చదువుకోవాలన్న ఎలా 

తెలుసుతందన్న కూడా ననూ బ్పశి ంచ వచుచ . ద్గన్నక్త సమాధానము వేదవిదా  నీకు నువువ  

నర్వచ సుకొనది కాదు. ఆచ్ఛరా ముఖ్ంగా అభా సించేది, అపుే డు ఆ ఆచ్ఛర్ణా లే చెబుత్మర్ణ, 

వేదాలను ఉపరృంహ్ణాల సహాయంతో ఎలా అరథం చేసుకోవాలో. లేకోతే తపుే గా అరథం 

చేసుకోవడాన్నక్త విపరీతంగా అనసరంచడానకీ అవకాశ్ముంట్టంది.  

 

నేను: సర్వనమామ , నువువ  చెపే నటే ావిష్ణు  పురాణమే తీసుకో. దాన్నలో ఎనోి  చోట ా"న్నరీ్ణణ 

పరబ్రహ్మ  మాబ్తమే  ఉంది." అన ఉంట్టంది. అసలు బ్పారంభంలోన మైబ్తేయుడు 

"యనమ యమ్ చ జగతు రవ మ్" అన్న ఈ జగతతంత్మ దేన్న మయమో అంటే ఏదో అంటూ 

పరబ్రహ్మ  తపే  మర్వమీ లేదన్న చెపే కన చెపాతడు కదా.  

 

అమ్మ : జగతతంత్మ దేన్న మయమో అంటే ఈ జగతతంత్మ ఏదో అన్న నువువ  అరథం ఎలా 

చెబుత్తనిా వు 

నేను: "బ్పాణమయము" అంటే బ్పాణమన కదా! అలాగే మయట్ అన బ్పతా యం ఇకు డ 

సావ ర థ బోధ్కంగా తీసుకోవాలికదా. 

 

అమ్మ : అది సర కాదు 

 

నేను: ోన " గోమయము " అని టా్ట వికారార థములో తీసుకొనాి  ఈ జగతతంత్మ పరబ్రహ్మ  

వికార సవ రూపము అనగా పరబ్రహ్మ  తపే  మర్వమీ లేదన్న తెలుస్తంది కదా! 

 

అమ్మ :  "మయట్ " అన సంసు ృత బ్పతా యం  అదే మన వాడే పదాలలో "మయము" అన్న 

వసుతంది కదా, ద్గన్నక్త నువువ  చెపే  నటే ాకొన్ని  చోట ాబ్పాణ మయము, అని మయము లాంటి 

పదాలలో బ్పాణమయము అంటే బ్పాణము అన్న అరథము వచేచ టటా్ట వాడవచుచ ను. అకు డ 

మయము అంటే ఆ పదము యొకు  అరాథ ని  తెలుపుత్తంది. అలాగే "గోమయము" లాంటి 

పదాలలో "మయము" అంటే ఆ గోవు వికారము అని  అరథంలోనూ వాడవచుచ ను. కాన్న 
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మైబ్తేయుడు అడగిన     " యనమ యమ్ చ జగత్ బ్రహ్మ న్ యతేః చ ఏతత్ చరాచరమ్ 

లీనమాస్తత్ యధా యబ్త లయమేషా తి యబ్త చ" అని  బ్పశ్ి లో యత్ మయమ్ లో 

మయమ్ కు ఆ ఱండు అరాథలూ కూడా కుదరవు. ఇకు డ మయము అనది వాా పతన్న అంటే 

బ్పాచురాా న్ని  తెలియజ్ఞసుతంది. ఉదాహ్రణకు రోడాు కార ామయము అనిా మనుకో, దాన్న 

అరథము రోడాూ, కారాూ ఒకు టే అన్న కాన్న, రోడాే కార్ణగా అవుత్తందన్న అంటే రోడాు వికారమే కార్ణ 

అన్న గాన్న అరథము కాదు. రోడాు మీద కారా్ణ బాగా ఎకుు వగా ఉనాి యన్న అరథం. బియా ం 

రాళళ మయం అంటే బియా ం రాళళ తో న్నండోయి ఉని దన్న అరథము. " "మయము" అనది 

ఎకుు వగా వాడేది ఇలా బ్పాచురాా న్నే. సావ రాథన్నకో, వికారాన్నకో అర్ణదుగా వాడుత్మర్ణ. 

మైబ్తేయుడడగిన పై బ్పశ్ి  సందరా ం, దాన్న పూరత అరథం ఒకసార పరశీలిదోాం. మైబ్తేయుడు 

అన మహ్ర ివేదాధ్ా యనం అయిన తర్ణవాత త్మను చదువుకుని  దాన్న విశ్ద్గకరణకోసం 

పరాశ్ర మహ్ర ివదకోు వసాతడు. ఆయనతో                  " స్హ్మచా్ఛ మ ధ్రమ జ ాబ్ోత్తమ్ 

తవ తోతయథా జగత్ రభూవ భూయశ్చ  యథా మహాభాగ భవిషా తి" అన్న అడుగుత్మడు. అంటే 

"ఓ ధ్రమ జ్ఞడాా! ఈ జగత్తత ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేది, ఇక మీదట ఎలా ఉండ బోతోంది, 

ఇది మీనుండ వినాలన్న కోర్ణకుంట్టనిా ను. ఇంకా "యనమ యమ్..." అంటూ 

ఇంతకుముందు అనుకుని  వాకా ంతో కూడా బ్పశి సాతడు. ఈ వాకాా న్నక్త " ఈ చరాచర జగత్తత 

దేన్నతో అంతటా వాా పంచి యుని ది, దేన్న వలన కలుగుతోంది, దేన్నయందు 

లీనమవుతోంది, ఏవిధ్ంగా అవుతోంది? ఈ వివరాలు కూడా చెపే వలసినది" అన్న అరథము. 

ఇందులో యనమ యమ్ చ యతేః చ యథా యబ్త చ అన్న వేర్ణ వేర్ణ బ్పశ్ి లతో అడుగు 

త్తనిా డు మైబ్తేయుడు. నువువ  చెపే  నటా్ట మయము అంటే సావ ర థమో, వికారమో అన్న 

అరథం తీసుకుంటే ఇలా "యతేః రభూవ" అన్న "దేన్న వలన కలుగుతోంది" అన్న వేర్వ బ్పశ్ి యే 

అకు రలేదు. "యథా " అన పదము వలన ఆ బ్రహ్మ ము నుండ ఈ జగత్తత ఎలా 

ఆవిరా వించింది అంటూ బ్రహ్మ ము జగత్తతనకు కారణమెలా అయిందో అడుగుత్తనిా డు. 

అంటే  మటి,ి  కుండ అయినటా్ట బ్రహ్మ  త్మన మారజగతతవుత్మడా,  లేక జగత్తతన్న తయార్ణ 

చేసాతడా లేక బ్రహ్మ  లో ఒక శ్రీరాంశ్ం మార జగతతవుత్తందా, అన్న బ్పశి్ . ఇలా బ్పశ్ి లు 

వేస్తత  "యనమ యమ్"  అంటూ  "ఇలా వచిచ న జగత్తత దేన్నతో న్నండ, వాా పంచి ఉంది(లోపల, 

రయట కూడ). " అన్న కూడా అడుగు త్తనిా డు మైబ్తేయుడు. అందువలన బ్రహేమ  తపే  

జగత్తత లేదు అన అరథం రావడాన్నక్త ద్గన్నలో అవకాశ్మే లేదు 
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నేను: మర సమాధానంలో "జగచచ సేః" అంటూ జగతేత పరమాతమ  అన్న వచిచ ంది కదా! అంటే 

బ్రహేమ  తపే  మర జగత్తత వేర్ణగా లేదన కదా దాన్న అరథము.  

 

అమ్మ : బ్పశ్ి లో "యనమ యమ్ " అంటూ ఈ జగతతంత్మ దేన్నతో న్నండ ఉంది అన్న అడగేడు 

మైబ్తేయుడు. దాన్నక్త సమాధానం "జగచచ సేః" అంటే ఈ జగత్తత లోపల, రయట కూడా 

ఆయనతోటే అనగా ఆ పరబ్రహ్మ  తోటే న్నండ ఉని ది అన్న సమాధానము. నువవ ని టా్ట ఈ 

జగతతంత్మ "మథా " అదే "లేన్నది" అయితే ఆ లేన్న దాన్న గురంచి ఇన్ని  బ్పశి్ లూ, ఇంతింత 

సమాధానాలూ, సృష్ట ివర ునాలూ, వివరణలూ....ఇవనీి  ఎందుకు.  

 

నేను: "జగచచ సేః" అంటే బ్రహామ , జగతత  ఒకు టే అన్న కాదా? 

 

అమ్మ : "తముమ డేడ" అంటే నువువ  తముమ డ శ్రీరాన్ని  చూపంచవూ. అలా 

చూపంచినపుే డు వాడ శ్రీరం, వాడ జీవాతమ  కూడా కలిప address అవుత్మయి అన్న 

ఇంతకుముందు అనుకునిా ము కదా! ఇకు డ కూడా జగత్తత శ్రీరం, బ్రహ్మ  ఆతమ .  

 

నేను: పై వాకాా లలో "జగత్ లీనమాస్తత్" అన్న జగత్తత లీనమై యుని ది అని పుే డు జగతేత 

కదా కర త, మర బ్రహ్మ  role వటి ిసాక్షి లాగా! 

 

అమ్మ : చెయాి  కొటింిది అంటే ఈ శ్రీరాన్నక్త లోపలుండ సంకలే ం చేసే జీవాతేమ  కదా 

కొటేదిి. అలాగే బ్రహామ తమ కమైన జగత్తత లీనమై ఉందంటే అది ఆయన సంకలే  బ్పకారమే! 

 

అందు చేతన "విష్ుేః సకాదత్ ఉదాూ తమ్ జగచచ సేః" అన్న విష్ణు వు నుండే ఈ చరాచర 

సృష్ట ిఅంత్మ కలిగినటా్ట పరాశ్ర్ణడు సమాధానాన్ని చేచ డు.  

 

నేను: అలాగే మొదటా్ల క్ల ాకాలలో "అవికారాయ శుదిాయన్నతా్మ య పరమాతమ న సదైక 

రూపరూపాయ విషువే సరవ  జషువే" అన్న ఆ పరబ్రహ్మ  వికారాలు లేన్నవాడు అన్న చెబుత 
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ఉంటే మళ్ళళ  తన నుండే వేఱుగా బ్రహ్మ  జగత్తతనంత్మ సృష్టంిచేడంట్టనిా వుకదా! ఆ బ్రహ్మ   

నుండ జగత్తత వసేత ఆ బ్రహ్మ  కు వికారము అదే మార్ణే  కలిగినటే ాకదా! ఉదాహ్రణకు మటి ి

నుండ కుండ వసేత మటి ివికారము అదే మారే్ణ  చెంది కుండ అయినటా్ట కాదా, కాదూ, ఆ 

మటి ిలో కొలది భాగం మాబ్తమే కుండగా అవుత్తందంటే అపుే డు కూడా మటి ివికారము 

అదే మార్ణే  చెందినటే ాకదా! 

 

అంతే కాదు, శుదిాయన్నతా్మ య పరమాతమ న అంట్టని పుే డు కూడా పరబ్రహ్మ  సవ రూపం 

న్నరీ్ణణం అన అరథం అవుత్తంది. ఆ క్ల ాకాలలోన ఉని  "క్లజా్ఞన సవ రూపమ్..." 

 

అమ్మ : కొంచెం ఆగు. ముందు విష్ణు  పురాణం ఎలా బ్పారంభమైనదో పూరతగా తెలుసా? 

 

నేను: నను నాని గార్ణ బ్గంథాలయం నుండ ఇంతకుముందు ఎపుే డో తెచిచ నపుే డు 

చదివిందే, పూరతగాగుర్ణత ఉండ ఉండక ోవచుచ , కాన్న కొన్ని  విషయాలు మాబ్తం బాగా 

గుర్ణతనాి యి. ోనీ, నువువ  దాన్ని  మొదలు గురంచి కొంచెం చెపుే  గుర్ణతకు వసుతంది.  

 

అమ్మ : విష్ణు పురాణ కర త పరాశ్ర్ణడు వశష ిపుబ్త్తడైన శ్క్త త కుమార్ణడు. వశషి్ణన్నపై ఈరిాా , 

దేవ షాలతో శ్క్త తన్న విదవ మబ్త్తడు పరాశ్ర్ణడు పుటకిముందే రాక్షస బ్పయోగముతో 

చంపంచుత్మడు. ఆ విషయం తర్ణవాత తెలిసికొని  పరాశ్ర్ణడు సరవ  రాక్షస వినాదన్నక్త 

యాగం తలపెటగిా వశషమిహ్ర ిఆయనకు నచచ చెపే  బ్పసాదించిన వరములవలన 

పరాశ్ర్ణడు విష్ణు తతతవ మును గురతంచగలిగేడు. మైబ్తేయుడు ఆయన వదకోు వచిచ  ఇంతకు 

ముందు అనుకుని టి్టగా సృష్ట ిమూలము, ఆ రహ్సాా లు తెలుసుకోగోరతే వచిచ నది 

విష్ణు పురాణము. దాన్నలో 2వ అధాా యంలో మంగళ క్ల ాకాలలో వాటిన్న నువువ  చెపుతనిా వు. 

ఇదంత్మ ఎందుకంటే పూరావ పరాలు పూరతగా తెలియక ోతే తపుే గా అరథం చేసుకోవడాన్నక్త 

అవకాశ్ం ఉంది. "అవికారాయ శుదిాయన్నతా్మ య ..." అనది పరబ్రహ్మ  అయిన విష్ణు వు 

యొకు  క్లజా్ఞనానందమయ విశేషా  సవ రూపాన్ని  తెలియచేస్తంది. ఇకు డ అవికార శ్రమోు 

పరమాతమ  బ్పకృతి వలె పరణామభూత పదారథములవంటి వాడు కాడన్న తెలుపుతోంది. 
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అంటే పరణామం బ్పకృతిే తపే  పరమాతమ కు కాదు. అందువలనన "శుదిాయన్నతా్మ య " 

అన్న "న్నతా మగు శుది ికలవాడు " అన్న కీర తసుతనిా ర్ణ.  

"పరమాతమ న" అంటే సరావ ధికుడన్న, "సదైక రూపరూపాయ" అని పుే డు  మొదటి రూప 

శ్రమోు ఆయన సవ భావాన్ని , ఱండవ రూప శ్రమోు ఆయన దివా మంగళ విబ్గహాన్ని  

చెబుత్తంది. "విషువే" అన్న ఆయన వాా పతన్న, "సరవ  జషువే" అన్న ఆయన న్నయామకత్మవ న్ని  

చెబుత్తనాి ర్ణ. మంగళోాకంలో పరమాతమ కు నమసు రస్తత  , నీకు ఏమీ రూపంలేదు, గుణం 

లేదు అంటే మర దేన్నక్త నమసాు రము. దాన్న తర్ణవాత క్ల ాకంలో "నమో హిరణా  గరాా య 

హ్రయే శ్ంకరాయచ వాసుదేవాయ త్మరాయ సరసీిథతా ంతకారణే" అంటూ బ్రహ్మ ర్ణబ్దులు 

సృష్ట,ి సంహారాలు చేసాతర్ణ కదా అని దాన్నక్త సమాధానముగా విష్ణు వొకు డే బ్తిమూరత 

శ్రీరకుడై సరవ కారణ భూత్తడుగా ఉంటాడన్న వివరసుతనాి ర్ణ. అందు చేత ద్గన్నలో 

న్నరీ్ణణతవ ము లేదు. 

 

నేను: మఱి తర్ణవాత వచేచ  క్ల ాకాలలోనుని  "క్లజా్ఞన సవ రూపమ్ అతా ంతన్నరమ లమ్ 

పరమారథతేః 

తమేవారథ సవ రూప్పణ బ్భాంతి దరశ నతేః క్లసిథతమ్" అంటే " బ్పపంచమంత్మ క్లజా్ఞన సవ రూపం, 

అంటే బ్రహేమ . అతా ంత న్నరమ లమైనది. అదే జగత్తతగా బ్భాంతి వలన దరశ ంచరడుతోంది " 

అన్న అరథంకాదా? 

 

అమ్మ : కాదు, క్లజా్ఞన సవ రూపుడైన పరమాతమ  ఈ దేవ, మనుషాా ది ఆకారములలో వాా పంచి 

యుని ంత మాబ్తమున ఈ దేవ, మనుషాా ది రూపములను ఆ పరబ్రహ్మ గా భావించుట 

బ్భాంతి అన్న దాన్న అరథము. మన శ్రీరమున ఆతమ  అనుకొనుట ఎంత అనాలోచితమో అలాగే 

ఈ మనుషాా దులను పరబ్రహ్మ గా అనుకోవడం కూడా.  

నను: మఱి మూడవ అధాా యంలో మైబ్తేయుడు "న్నరీ్ణణసా  అప అమేయసా  శుదసిా  అప 

అమలాతమ నేః" అంటాడు కదా? అంటే పరబ్రహ్మ  న్నరీ్ణణుడూ, .... 

 

అమ్మ : నువవ లా మధా్ లో ఒక వాకా భాగం తీసుకొన్న తపే ర థం చేసుకోకూడదు. అకు డ 

మైబ్తేయుడు అలాంటి పరమాతమ  సృషాిా దులు ఎలా చేసుతనిా డు అన్న అడగితే "శ్క తయేః 
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సరవ భూత్మనామ్ అచింతా  క్లజా్ఞన గోచరాేః ..." అంటూ "పరమాతమ యందు విశేష శ్కుతలు ఎనోి  

ఉనాి యి. అవి మనవంటి అజా్ఞనులకు అందవు. ఆ అచింతా మైన శ్కుతల వలన ఆయన 

సృష్ట ికారాా లు నరవ హిసుతనిా డు. న్నపేు ను చూసేత దాన్న దహ్నశ్క్త త తెలియదు కదా" అన్న 

పరాశ్ర్ణడు సమాధానము చెబుత్మడు. అంటే అలాంటి శ్కుతలు కలవాడు అని పుే డు 

న్నరీ్ణణుడు కాదు కదా పరమాతమ . 

 

నేను: మఱి "బ్పతా సతమత భేదమ్ యేః సత్మతమాబ్తమ్ అగోచరమ్ వచసామ్ ఆతమ  

సంవేదా మ్ తత్ క్లజా్ఞనమ్ బ్రహ్మ  సంజతామ్" అని  క్ల ాకంలో ఎంత సే షంిగా ఉందో చూడు.  

బ్పతా సతమత భేదమ్: భేదాలేమీ లేకుండా 

యేః: ఏదయితే 

సత్మతమాబ్తమ్: ఉని ది అన్న మాబ్తమే అన్నపంచేది 

అగోచరమ్ వచసామ్: ఇంబ్దియ గోచరమ్ కాన్నది, అంటే గుణ రూపాలు లేన్నది, (కాకోతే 

ఇంబ్దియ గోచరమవావ లి కదా) 

ఆతమ  సంవేదా మ్: తనంత త్మన తెలుసుకొనరడేది, అంటే సవ యం బ్పకాశ్కమైనది 

తత్ క్లజా్ఞనమ్: ఆ క్లజా్ఞనము 

బ్రహ్మ  సంజతామ్: బ్రహ్మ  అనరడుత్తంది 

ఇంత సే షంిగా న్నరవ శేష బ్రహ్మ ను బ్పతిపాదించి కదమామ  విష్ణు పురాణం. 

 

అమ్మ : పూరతగా అరథం చేసుకోకుండా సందరా ం మధ్ా  నుండ తీసుకుంటే వచేచ  బ్పమాదమే 

ఇది. ఈ క్ల ాకం ఖండకా , ేశధ్వ జ సంవాదం లోది. ఖండకుా డు, ేశధ్వ జ్ఞడు అని వార్ణ 

న్నమ వంశ్ంలో జన్నమ ంచిన క్షబ్తియులు. క్లజా్ఞత్తలు. ఒకపుే డు రాజ్ఞా ల విషయమై 

ోటాాడుకుని వార్ణ కూడ. అందులో ఖండకుా డు కరమ  న్నష్ణఠడు. ేశధ్వ జ్ఞడు బ్రహ్మ  క్లజా్ఞన్న. 

ఒక కరామ చరణ బ్పాయశచ తత న్నమతతమై సమాధానాన్నక్త ేశధ్వ జ్ఞడు ఖండకుా న్న బ్పార థసాతడు. 

ఆ బ్పాయశచ తతమును తెలిపన ఖండకుా డు తబ్తే తిఫలంగా గుర్ణదక్షిణ రూపంగా బ్రహ్మ  

క్లజా్ఞనమును ఉపదేశంప గోర్ణత్మడు. అపుే డు ేశధ్వ జ్ఞడు ఖండకుా న్నక్త అషిాంగ భక్త త 

యోగాన్ని  వివరసాతడు. తెలుసుకదా అషిాంగ యోగమంటే ఏమట్ల! 
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నేను: తెలుసు. యమ, న్నయమ, ఆసన, బ్పాణాయామ, బ్పతా్మ హార, ధారణ, ధాా న, 

సమాధులు.  

 

అమ్మ : అవును. అందులో యమ, న్నయమాదులనీి  చెపే న తర్ణవాత ధారణ దగరీకు 

వచిచ  నపుే డు చెపే న క్ల ాకం ఇది. ధారణ అంటే ఏమటి? 

 

నేను: ఒక వసుతవు పై దృష్ట ిేంబ్ద్గకరంచి, ఇతర విషయాలపై ోకుండా న్నలపడం.  

 

అమ్మ : దేన్నమీద ేంబ్ద్గకరంచ్ఛలి దృష్టని్న? 

 

నేను: పతంజలి ముకుు  కొన మీదన, నాభి మీదనో, హ్ృదయంలోనో 

ేంబ్ద్గకరంచ్ఛలంటాడు.  

 

అమ్మ : కాన్న విష్ణు  పురాణం "అలా ఏవో ఇంబ్దియాలమీదో, శుభాబ్శ్యాలు కాన్న హేయ మైన 

పదారాథలమీదనో కంటే శుభాబ్శ్యమైనదాన్నపై ేంబ్ద్గకరంచడం మంచిది" అన్న 

చెబుత్తంది.  

 

నేను: ఏమటి ఆ శుభాబ్శ్యమైన పదారథము? 

 

అమ్మ : అదే చెబుత్తనిా ను. అది అవిదాా దోషముచేత కరమ  సంరంధ్ముతో నుని  ఈ 

రదిాతమ  అంటే ఈ లోకాలలో ఉండే జీవాతమ  కాలేదు కదా!  

 

నేను: అవును. 

 

అమ్మ : అలాగే ఇపేు డు మాలినా ము కరమ  సంరంధ్ము తొలగి ోయినా, సావ భావికమైన 

పరశుదతి లేన్నదవడం వలన ఆ పరమపదములో ఉండే ముకాతతమ  కూడా శుభాబ్శ్యము 

కాదు, అందుచే ఉపాసా ము కాదు. అందువలన సావ భావిక క్లజా్ఞనానందైక సవ రూపుడు, 
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కళ్యా ణ గుణాకర్ణడు, హేయగుణ బ్పతా నీకుడు అయిన పరమాతమ  యే ఉపాసా ము, 

ధారణకు తగియుండునది అంట్టంది, విష్ణు పురాణం.ఈ సందరా ంలో ముకాతతమ  ను 

వివరంచు క్ల ాకం నువువ  ఇంతకుముందు చెపే నది.  

 

నేను: అదెలా, "బ్రహ్మ  సంజతామ్" అంటే బ్రహ్మ  అన్న కదా అరథం.  

 

అమ్మ : సర్వ, ఇపేు డు ద్గన్న అరథం చూదోాం.  

బ్పతా సతమత భేదమ్: రదజిీవులలో కరమ  సంరంధ్ముచే కలిగిన దేవ, మనుషా , పశు, 

పకా్షా ది శ్రీర రూప భేదములు తొలగిన వాడైన 

 

నేను: తొలగిన వాడు అన్న ఎందుకంట్టనిా వు.  

 

అమ్మ : స్తర్ణా డు అసతమంచేడు అంటే ఒకపుే డు ఉని వాడు ఇపేు డు లేకుండా 

అయినాడు అనకదా, అలాగే ఆ ముకాతతమ కు భగవతు టాక్షముతో ముక్త త కలుగకముందు ఆ 

భేద రూపానుభవము కలవాడే, ముకాతతమ  అవడంతో అది తొలగిోయింది, అంతే తపే  

సావ భావికంగా భేదరూపానుభవము లేన్నవాడు కాదు అన్న చెపే డాన్నక్త అలా "అసతమత" 

వాడేర్ణ 

యేః: ఏదయితే 

సత్మత  మాబ్తమ్: అంటే అసిత అంటే ఏ వికార, పరణామాలూ లేకుండా అంటే మనకుండే 

పుటి్టట, నశంచుట, పెర్ణగుట, తగీుట, మార్ణట లాంటివి లేకుండా ఉని దో 

అగోచరమ్ వచసామ్: బ్పాకృతిక ఇంబ్దియాలకు గోచరముకాన్నదై, దేవ మనుషాా ది భిని  శ్ర ో

రూపములకు అందన్నదై 

ఆతమ  సంవేదా మ్: సవ యంబ్పకాశ్కమైనది 

తత్: ఆ ముకాతతమ  

క్లజా్ఞనమ్: అజడమైనది, క్లజా్ఞనసవ రూపము 

బ్రహ్మ  సంజతామ్: పరబ్రహ్మ తో పరమ సామా మును పంది యుని ది 
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నేను: "బ్రహ్మ  సంజతామ్ " అని ది న్నరవ శేష చినామ బ్త్మన్ని  స్తచించడం లేదా? 

 

అమ్మ :  అఖిల హేయ బ్పతా నీకుడు, కరమ వాసనా రహిత్తడు అయిన పరమాతమ కు, 

ఒకపుే డు ఉండ తర్ణవాత తొలగిోయిన కరమ  సంరంధిత రూపభేద దోషములు, అదే 

"బ్పతా సతమత భేదమ్" లో చెపే నటా్ట సరకాదు కదా. ముకాతతమ  కు బ్పయోగింపరడన ఈ 

బ్రహ్మ  శ్రమోు గౌణముగా అంటే బ్రహ్మ  గుణ సామాా ని  వివరసుతంది. "న్నరంజనేః పరమమ్ 

సామా ముపైతి" అన్న కదా బ్శుతి. దాన్నన ఇకు డా చెపే్ప ర్ణ. 

 

నేను: "పరమారథేః తవ మ్ ఏవ ఏకేః న అనా ేః అసిత జగతేః పతే" అని  క్ల ాకమో? దాన్నక్త అరథము 

జగతేః పతే: ఓ జగతే తీ! 

తవ మ్: నీవు 

ఏవ ఏకేః: ఒకు డవే 

పరమారథేః: పరమారథము 

అనా ేః: వేఱొకటి (ఏమయు) 

న: లేదు 

అంటే పరబ్రహ్మ  తపే  మర్వమీ లేదు అంటే మగిలినదంత్మ మథా  అన కదా! 

 

అమ్మ : మళ్ళళ  నువువ  సందరాా న్ని  వదిలేసి సగం పాదం క్ల ాకంలో తీసుకొన్న సాగద్గసుతనిా వు. 

ఈ సందరా ం ఏమట్ల తెలుసునా!  

 

నేను: తెలుసు. యజ ావరాహ్ మూరత క్లసుతతి కదా! 

 

అమ్మ : అవును. ఇకు డ యజ ావరాహ్ మూరతన్న కీర తసుతనాి ర్ణ. ఓ జగతే తీ! అంటూ 

సంబోధించి నువువ  పతి గా ఉని  జగతతంత్మ హుళక్తు  సుమా అన్న ఎవవ రనైనా కీర తసాత రా? 

ఒకసార ఈ క్ల ాకం పూరతగా చూడు.  

"పరమారథేః తవ మేవ ఏకేః నానోా సిత జగతేః పతే! 

తవ ఏష మహిమా యేన వాా పతమ్ ఏతత్ చరాచరమ్"  
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ద్గన్నక్త అరథము  

జగతేః పతే: ఓజగతే తీ, యజ ావరాహ్ సావ మీ 

తవ మేవ ఏకేః పరమారథేః: నీవొకు డవే పరమారథము.  

నానా ేః అసిత: వేరొక పరమారథము లేదు 

ఏతత్ చరాచరమ్: ఈ చరాచరబ్పపంచము 

యేన వాా పతమ్: దేన్నచే ఈ బ్పపంచమంతయూ వాా పంచ రడ యుని దో 

తవ ఏష మహిమా: (అది) నీ ఈ మహిమయే, బ్పభావమే 

అంటే "ఓ యజ ావరాహ్ సావ మీ నీ బ్పభావమెంతో గొపే ది. నీవు ఈ చరాచర 

బ్పపంచమంతటను వాా పంచి ఉనిా వు. " అన్న అరథము.  

ఒక వేళ జగతతంత్మ మథ్యా  అన్న చెపేా లంటే "తవ ఏష మహిమా" అనకుండా "తవ ఏష 

బ్భాంతిేః" అన్న ఉండాలిు ంది కదా! సరవ  జగత్తతనందు వాా పంచి ఉనిా వు అన్న 

చెబుత్తనాి ర్ణ, ఆ జగత్తత చరములు, అచరములు అను ఱండు విభాగములతోనుని టా్ట 

కూడా చెబుత్తనాి ర్ణ. ఏతత్ అంటూ సంబోధిసుతనాి ర్ణ, దాన్నక్త నీవు సావ మ అన్న 

బ్పతిపాదిసుతనాి ర్ణ, ఇంత్మ చెపే్ప ది అది లేన్నది అనడాన్నకా. నీకు ఉని  సందేహ్మంత్మ 

"నానా ేః అసిత" అనడం వలన కదా, మర్వమీ లేదంట్టనాి ర్ణ కనుక తక్తు న దంత్మ లేన్నదేమో 

అన్నకదా! "ఇపుే డు బ్పభుతవ ం అంత్మ ఇందిరా గాంధీయే నండీ" అనిా మనుకో. 

ఇందిరాగాంధీ తపే  బ్పభుతవ ం లో మర్వమీ యంబ్త్మంగం అదే అచర జగత్తత, ఉదాో గులు, 

అధికార్ణలు, పరపాలకులు, మన సందరా ంలో చర జగత్తత లేవన్న కాదు కదా! 

ఇందిరాగాంధీ ఆజ ామేరే అనీి  జర్ణగుత్మయి బ్పభుతవ ంలో అన్న కదా దాన్నకర థం. ఆమెయే 

అంతటికీ న్నయామకురాలు అన్నకదా. అలాగే ఇకు డ కూడా. అందువలనదానకర థం 

నువవ ని టా్ట బ్రహ్మ  తపే  మర్వమీ లేదు అన్న కాదు. 

 

నేను: అలాగే తర్ణవాత క్ల ాకం కూడా చూడు.  

"యత్ ఏతత్ దృశ్ా తే మూరతమ్ ఏతత్ క్లజా్ఞనాతమ నేః తవ 

బ్భాంతి క్లజా్ఞనన పశా్ ంతి జగత్ రూపమ్ అయోగినేః" 

అంటే 

మూరతమ్ యత్ ఏతత్ దృశ్ా తే : ఆకారవంతముగా ఏది ఇలా కనరడుతోందో 
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ఏతత్ క్లజా్ఞనాతమ నేః తవ: ఇది అంతయు నీ క్లజా్ఞనసవ రూపమే 

(అనగా క్లజా్ఞనము గుణము కాదని మాట) 

అయోగినేః: అజా్ఞనులు, (ఈ విషయం తెలియన్న వార్ణ) 

బ్భాంతి క్లజా్ఞనన: బ్భాంతి క్లజా్ఞనము చేత 

జగబ్దూపమ్: ఈ జగత్తత రూపాన్ని  అంటే రూపము లేన్న జగత్తతను 

పశా్ ంతి: చూచుచునాి ర్ణ 

అంటే గుణ రూపములులేన్న న్నరవ శేష చినామ బ్తమైన పరబ్రహ్మ మును తెలియన్న అజా్ఞనులు 

ఈ కనరడుత్తని  జగత్తత ను మథా  అన్న తెలియక చూచుచునాి ర్ణ.  

అన్న కదా! ద్గన్నలో అదైవ తభావం సే షంిగా తెలియడం లేదూ.  

 

అమ్మ : దాన్న అరథం అలాకాదు 

మూరతమ్ యత్ ఏతత్ దృశ్ా తే: ఆకారవంతము జడమైన ఈ బ్పపంచము ఏది 

కనరడుత్తని దో 

ఏతత్ క్లజా్ఞనాతమ నేః తవ: క్లజా్ఞన సవ రూపుడవైన నీకు చెందినదే అనగా జగతిే తవైన నీకు 

శేషమైనదే 

అయోగినేః: ఇది పరమారథమన్న తెలియన్న అజా్ఞనులు 

బ్భాంతి క్లజా్ఞనన జగబ్దూపమ్ పశా్ ంతి: తమ అజా్ఞనము చేత ేవల దేవ మనుషాా ది జడ 

బ్పపంచరూపముగాన చూసుతనాి ర్ణ.  

అంటే కనపడుత్తని  ఈ బ్పపంచం అంత్మ సరవ వాా ప అయిన నీకు చెందినదే అయినా 

అజా్ఞనులు గురతంచలేకోత్తనాి ర్ణ. బ్భాంతి చేత ఈ బ్పపంచములో నుని వనీి  

సవ తంబ్తములన్న భావించుచునాి ర్ణ. అని మాట. అజా్ఞనులు ఈ శ్రీరాన్ని  జీవాతమ గా ఎలా 

అనుకుంటారో, అలాగే ఈ బ్పపంచములో అంతరాా మ అయిన పరమాతమ ను కూడా 

గురతంచలేకునాి ర్ణ అన్న అరథము.  

 

నేను: ోనీ, తర్ణవాత చూడు 

"క్లజా్ఞన సవ రూపమ్ అఖిలమ్ జగత్ ఏతత్ అబుదయిేః 

అరథ సవ రూపమ్ పశా్ ంతి బ్భామా ంతే మోహ్ సంపవాే" 
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అంటే  

అఖిలమ్: న్నతా మైన 

క్లజా్ఞనసవ రూపమ్: క్లజా్ఞనసవ రూపమైన 

ఏతత్ జగత్: ఈ జగత్తతను 

అబుదయిేః: అజా్ఞనులు 

మోహ్ సంపవాే బ్భామా ంతే: అజా్ఞన బ్భమలో మున్నగి యునాి ర్ణ 

అరథసవ రూపం పశా్ ంతి: గుణవిశేషములతో చూచుచునాి ర్ణ 

అన్నకదా! 

 

అమ్మ : అలా కాదు. 

క్లజా్ఞనసవ రూపమ్ అఖిలమ్ జగదేతత్ : క్లజా్ఞనరూపమగు  ఈ జీవరాశన్న (అంటే చిత్తత, అచిత్తతల 

మబ్శ్మమైన ఈ బ్పపంచంలో చిత్తతల సమూహ్మని మాట. ) 

అబుదయిేః: అజా్ఞనులు 

అరథం రూపమ్ పశా్ ంతి: దేహాదులలా జడ పదారథముగా భావించుచునిా ర్ణ 

బ్భామా ంతి మోహ్సంపవాే: అజా్ఞనబ్భమలో మున్నగి యునాి ర్ణ 

 

నేను: బ్పపంచము చిత్తత, అచిత్తతల మబ్శ్మం అంటూ ేవలం చిత్తతలే అన్న  ఎందుకు 

చెబుత్తనిా వు.  

 

అమ్మ : సందరాా న్ని  రటి.ి భగవద్గతీలో "బ్తిభిరీ్ణణమయేః భావైేః ఏభిేః సరవ మదమ్ జగత్ 

అని పుే డు జగత్ అంటే జీవుళేళ  అనకదా చెపుే కుంట్టనిా ము, ఇకు డా అలాగే 

చెపుే కోవాలి.  

 

నేను: ఇది యజవారాహ్సావ మ క్లస్త బ్తం కదా, ఆయనకనవ యించకుండా జీవాతమ లకెలా 

అనవ యించి చెపాతవు 
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అమ్మ : ముందు క్ల ాకంలో ఆయనకు అనవ యిస్తత  ఈ బ్పపంచం నీకు శేషభూతమన్న 

బ్గహించలేకోత్తనాి ర్ణ కదా! అన్న చెపే్ప ర్ణ. దాన్నన్న ఈ క్ల ాకంలో సమరథసుతనాి ర్ణ 

అని మాట. ఈ జీవుళ్ళళ  తమన త్మము బ్గహించలేక నన దేవుడను, నన మనుష్ణా డను 

అన్న బ్భమంచి బ్పవర తసుతనాి ర్ణ కదా, ఇంక అంతరాా మ అయిన న్నని్న కు డ గురతసాత ర్ణ అన్న 

అని మాట. 

 

నేను: "దేవ  రూప్ప బ్రహ్మ ణేః తసా " అని  క్ల ాకంలో మూరతమ్ అంటే రద ిజీవులు అన్న కదా 

చెపే్ప వు. ఇపేు డు "యదేతత్ దృశ్ా తే మూరతమ్ " అంటే చిదచిన్నమ బ్శ్మైన మొతతం 

బ్పపంచం అంత్మ తీసుకోవాలా! అలా అయితే ముందు  తీసుకుని  అరాథన్నక్త భిని ంగా 

ఉండదూ? 

 

అమ్మ : మూరతమ్ అంటే "గోచరమయే ఆకారము కలది" అన్న కదా! "దేవ  రూప్ప ...." అని  

క్ల ాకంలో ధారణకు శుభాబ్శ్యమైన పదారథము అని పుే డు అది చైతనా ము కలదై ఉండాలి 

కనుక గోచరమయే రూపం గల రద ిజీవులన్న అకు డ అరథం చేసుకునిా ము. ఇకు డ కూడా 

రద ిజీవులన్న అరథం చేసుకునాి  వార ఆకారములు అంటే శ్రీరాలు బ్పాకృతికములు, 

అందుచేత జడములు. ఈ ఆకారాలు దేవ, మనుషాా ది రూపాలలో ఉంటాయి. అజా్ఞనులు 

ేవల దేవ, మనుషాా ది రూపములను మాబ్తము గురతంచి అంతరాా మ గా ఉని  న్ననుి  

అంటే పరమాతమ ను గురతంచలేక ోవుచునాి ర్ణ అన్న కూడా అరథం చేసుకోవచుచ . కాన్న జడ 

బ్పపంచమంతయూ రూపవంతమూ, దృశ్ా మూ కారటి ిపరమాతమ  అన్ని  పదారథములకూ 

అంతరాా మయే కనుక ఇకు డ మూరతము అంటే జడ బ్పపంచమంత్మ పరగణంచడం ఈ 

బ్పపంచమంత్మ భగవతే రతంబ్తమైనదిగా తెలియక ోవుట అజా్ఞనము అన్న అరథం 

చేసుకోవడం ఎకుు వ సందరాో చితంగా ఉంట్టంది.  

 

నేను: తర్ణవాత క్ల ాకము కూడా చూడు 

"యేత్త క్లజా్ఞనవిదేః శుదచిేతసేః తే అఖిలమ్ జగత్ 

క్లజా్ఞనాతమ కమ్ బ్పపశ్ా ంతి తవ బ్దూపమ్ పరమేశ్వ ర" 
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ఇకు డ కూడా "తవ బ్దూపమ్ క్లజా్ఞనాతమ కమ్ బ్పపశ్ా ంతి " అంటూ బ్రహ్మ  సవ రూపము 

క్లజా్ఞనాతమ కమన అంటే క్లజా్ఞనసవ రూపము తపే  క్లజా్ఞనము విశేషముగా, గుణముగా కలది అన్న 

చెపే డం లేదే. క్లజా్ఞనులు, న్నరమ ల మనసుు లు ఈ సమసత జగత్తతనూ నీ రూపంగాన 

చూసుతనాి రన్న కదా ద్గన్నక్త అరథం. ఇది కూడా అదైవ త్మన్ని  చెపే డం లేదంటావా? 

 

అమ్మ : నానాి , జగతేః పతే అన్న పరమేశ్వ ర అన్న సంబోధిస్తత , తవ మహిమా అంటూ 

ఆయన గుణాలు చెబుత, తవ మ్ అన్న ఆయన వేర్ణ అన్న సే షంి చేస్తత , ఉండగా ఈ క్ల ాకాలు 

అదైవ త సిదిాంత్మన్ని  బ్పతిపాదిసిత్తనాి యన్న ఎలాఅంటావు. అదైవ తము అంటే నువువ , 

నను అన పదాలే రావు కదా! సతా మొకు టే అయితే ఇలా వేర్ణ వేర్ణ పదాలే రావు కదా! 

పరబ్రహ్మ  క్లజా్ఞనాతమ కము, క్లజా్ఞనగుణకమూ కూడా అన్న ఇంతకుముందు చెపుే కునిా ము. 

ఇకు డ క్లజా్ఞనాతమ కము అన్న అని ంతో మాబ్త్మన పరబ్రహ్మ  గుణాలు లేన్న వాడంటే అంతకు 

ముందు క్ల ాకంలో నీమహిమ అని పుే డు మహిమ ఆయన గుణమే కదా! యజ ా

వరాహ్మూరతన్న సనక సనందనాది మహ్రి్ణలు క్లసుతతించునపుే డు జీవానీకతవ ము కూడ 

తెలుస్తంది కదా! అందుచేత నువువ  చెబుత్తని  క్ల ాకాలేవీ అదైవ త బ్పతిపాదకాలు కావు. 

అందు వల ాఈ క్ల ాకాన్నక్త అరథం "క్లజా్ఞన సవ రూపమైన ఆతమ ను తెలిసి, సరవ ము 

భగవదాతమ కము అన్న బ్గహించగలిగిన దోషరహితమై పరశుదమిైన మనసుు  కలవార్ణ 

మాబ్తమే సమసత జగత్తత క్లజా్ఞన సవ రూపం అయిన పరబ్రహ్మ న్న ఆతమ గా గలది అన్న 

బ్గహించగలర్ణ " అన్న అరథం చేసుకోవాలి. లేకోతే యజ ావరాహ్ క్లసుతతి సందరాా న్నక్త సరోక 

ోవడమే కాదు, అసలు విషయాన్నక్త వా తిర్వకంగా చెపే డం అవుత్తంది. 

నను: "తసాా తమ  పరదేహేష్ణ సతోపా్ప కమయమ్ హి తత్  

విజా్ఞనమ్ పరమారోథహి దైవ తినేః అతథా  దరశ నేః" అని  క్ల ాకమో.  

ద్గన్నకర థం "తన శ్రీరంలో ఉనాి , ఇతర్ణల శ్రీరంలో ఉనాి  అన్ని  శ్రీరాలలో ఉండేది సత్-

క్లజా్ఞనము మాబ్తమే. భేద క్లజా్ఞనము కలవార్ణ ఈ యథారాథన్ని  తెలుసుకోర్ణ" అన కదా ఈ 

క్ల ాకాన్నకర థం.  

 

అమ్మ : ఈ క్ల ాకం జడభరత్తన్న వృత్మత ంతము లోన్నది. జడ భరత్తన్న కథ తెలుసును కదా! 
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నేను: తెలుసును. లేడ పలపాై వాా మోహ్ము పెంచుకుని  ఒక రాజ్ఞ తర్ణవాత జనమ లో 

లేడరూపంలో పుటడిం, పూరవ  జనమ  సమ రణ వలన కరమ  ఫలముననుభవించి తర్ణవాత 

జనమ లో బ్బాహ్మ ణ కుట్టంబాన భరత్తడన ప్పర్ణతో పుటడిం, ఆయన పూరవ జనమ  

సంసాు రము వలన పరపూరు వైరాగా ముతో మలినమైన శ్రీరముతో జడలు కటిని జ్ఞత్తతతో 

జడ భరత్తడన్న పలువరడుత ఉండగా ఆదేశ్పురాజ్ఞ బ్రహ్మ  క్లజా్ఞనము పందుటకు కపల 

మహ్ర ివదకోు ోవుచుండగా ఆ రాజ్ఞ భట్టలలోనొకడు మార ీమధ్ా ంలో జడలు కటి ిపచిచ  

వాన్నవలెనుని  ఈ భరత్తన్న చూచి రాజ్ఞ పలకాీక్త బోయీగా న్నయోగించడం, జడ భరత్తన్న 

అలవాట్ట లేన్న వాహ్నతవ ము వలన రాజ్ఞనకు ఇరబ ంది కలిగి జడ భరత్తన్న బ్పశి ంచగా 

అతన్నచిచ న సమాధానములను రటి ిఅతడు బ్రహ్మ  క్లజా్ఞన్న అన్న గురతంచి రాజ్ఞ జడ భరత్తన్న 

బ్పార థంచగా జడ భరత్తడు ఆ రాజ్ఞనకు క్లజా్ఞనోపదేశ్ము చేయడం ఇదే కదా. అసలు ఆ 

క్ల ాకాలనీి  అదైవ త్మని  చెపాతయి. 

 

 

అమ్మ : జడ భరత్తడు పలకాీ సమంగా మోయలేదన్నపంచిన రాజ్ఞ "రలము నునిా వు కదా, 

అలసి ోయినావా, పలకాీ మోయలేక ోత్తనాి వే" అన్న అడగేడుట. అపుే డు జడ 

భరత్తడు" రాజ్ఞ ! ఈ పలకాీ మోసేది నను కాదు. నను రలిసిన వాడనూ కాను" అనాి డుట. 

అపుే డు రాజ్ఞ"అదెలా! నీవు దృఢముగా ఉనిా వు. పలకాీ మోసుతనిా వు. కాదన్న ఎలాగంటావు" 

అన్న అడగేడుట. అపుే డు జడ భరత్తడు"నీవు చూక్లసుతని  ఈ దేహ్ము నను కాదు. 

మోసుతని ది, దృఢముగా కనరడుత్తని ది ఈ శ్రీరముకాన్న నను కాదు. అలాగే పలకా్తలో 

కూరొచ న్న ఉని  ఈ శ్రీరము కూడా నువువ  కాదు.నీ పూరవ  కరామ నుభవము చేత నీకు నీ 

శ్రీరము, నా పూరవ  కరామ నుభవము చేత నాకు నా శ్రీరము లభించేయి. పంచ భూత్మలతో 

తయారయిన ఈ శ్రీరాలే క్లజా్ఞన సవ రూపాలమైన మనము అదే ఆతమ లన్న అనుకోకూడదు. 

ఆతమ లు వేర్ణ, శ్రీరాలు వేర్ణ." అన్న చెపే్ప డుట. అపుే డు ఆ రాజ్ఞ జడ భరత్తడన్న బ్రహ్మ  

క్లజా్ఞన్నగా గురతంచి బ్పార థంచగా జడభరత్తడు రాజ్ఞనకు క్లజా్ఞన బోధ్ చేసేడు. అద్గ సందరా ం. 

అంటే ఇకు డ జడ భరత్తడు చెబుత్తని ది, మన పూరవ  జనమ  కరమ ల వలన వచిచ న 

శ్రీరాలు వేరయినా ఆతమ లు ఒకు లాంటివే అన్న. అంతేకాన్న ఒకు టే అన్న కాదు. ఇకు డ నీకొక 

విషయం సే షంిగా తెలియాలి. ఇంతకు ముందు అనుకుని టా్ట న్నరవ శేష మైన తతతవ ము ఏ 
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బ్పమాణం చేత న్నరవ చించ రడలేదు కనుక పరమాతమ  కాన్న, జీవాతమ  కాన్న న్నరవ శేషము కాదు. 

అందులో జీవాతమ లు క్లజా్ఞనైకార సామా త వలన అనీి  ఒకు  లాంటివే కాన్న ఒకు టి కాదు. 

ఆతమ లకూ, పరమాతమ కూ సంరంధ్ము విడద్గయరాన్న సంరంధ్ము. పరబ్రహ్మ  ఒకు డే. 

ఆతమ లు వేర్వవ ర్ణ. నువివ ంతకుముందు చెపుతని  "ఐతదాతమ ా మ్ ఇదమ్ సరవ మ్", "సరవ మ్ 

ఖ్లు ఇదమ్ బ్రహ్మ ", "అయమ్ ఆత్మమ  బ్రహ్మ ", మొదలైన బ్శుతి వాకాా లకు అరథం 

చిదచిత్తతలు పరబ్రహ్మ  తో ఎపుే డూ కూడ ఉండ, విడగా లేన్న క్లసిథతిన్న చెపే డమే. లేక ోతే 

"న్నతాో  న్నతా్మ నామ్ చేతనేః చేతనానామ్ ..." మొదలైన బ్శుతి వాకాా లు చెపే్ప  జీవ 

రహుతవ ము మరొక రకంగా అరథం చేసుకోలేము.  

 

నేను: "న్నతాో  న్నతా్మ నామ్ చేతనేః చేతనానామ్ ఏకేః రహూనామ్ విదధాతి కామాన్" అంటే 

అకు డ అనకరకాలుగా కోర్ణకొన వార కోరకలు తీర్ణచ వాడు ఒకడునిా డన్న కాన్న, 

అనకములైన జీవుళ్ళళ నాి రన్న కాదు కదా! 

 

అమ్మ : అలా కాదు. ఇకు డ జీవుళళ ందరకీ అన్ని  కామాలు తీర్ణచ వాడు పరమాతమ  

అని పుే డు జీవుళళ  రహుతవ ము తెలుస్తంది కదా.  

జీవుళ్ళళ  వేర్ణ వేర్ణ గా ఉండక ోతే ఒకరక్త సుఖ్ము, మరొకరక్త దుేఃఖ్ము కలుగుత్తని  ఈ 

సుఖ్దుేఃఖ్ వా వసథకు వాటిక్త కారణమైన కరమ  సిదిాంత్మన్నక్త అరథము లేదు.  

 

నేను: ఒే జీవుడక్త సుఖ్ము, దుేఃఖ్ము కూడా కలుగ వచుచ  కదా! అందుకోసం జీవుళ్ళళ  

వేర్వవ ర్ణగా ఉండాలా! 

 

అమ్మ : ఒే జీవుడక్త సుఖ్ము, దుేఃఖ్ము వేర్వవ ర్ణ సమయాలలో కలుగవచుచ ను. కాన్న ఒే 

సమయంలో సుఖ్ము, దుేఃఖ్ము కలుగుత్తని ది వేర్వవ ర్ణ జీవుళ్ళళ ండడం వలనన. ననూ, 

నువూవ  ఒకు టే వేర్ణ కాదు అంటే నను చెపే డం నువువ  వినడం అంటూ ఉండేదే కాదు 

కదా! 
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నేను:క్లభగవద్గతీలోక్ల"శున్నక్లచక్లఏవక్లశ్వ పాేక్లచక్లపండత్మేఃక్లసమదరశ నేః"క్లఅని పుే డుక్లకుకు క్లగాన్న,క్ల

దాన్ని క్లకూడాక్లతిని వాడుక్లగాన్నక్లఅందర్ణక్లజీవుళ్ళళ క్లఒకు టేక్లఅన్నక్లకాదా.క్ల 

 

అమ్మ :క్లఅకు డక్ల"పండత్మక్లసమక్లదరశ నేః"క్లఅంటేక్లపండత్తలైనక్లవార్ణ,క్లఅంటేక్లజా్ఞనులుక్లఅన్ని క్ల

శ్రీరాలలోనూక్లఆయాక్లశ్రీరభేదాలనుక్లకాకక్లజా్ఞనైకారములైక్లఒకు లాక్లఉండేక్లఆతమ లనక్లఒేరకంగాక్ల

చూసాతర్ణక్లఅన్న.క్లఅంతేక్లతపే క్లఆతమ లుక్లవేర్వవ ర్ణగాక్లఉండవుక్లఅన్నక్లకాదు. 

 

నేను :క్లఇందాకాక్లచెపే నక్లోాకంలోక్ల"ఆతమ క్లపరక్లదేహేష్ణక్లసత్క్లఏకమయమ్క్లతత్క్లవిజా్ఞనమ్క్ల"క్ల

అంటేక్లనీక్లదేహ్ముక్లలోనుక్లఇంకొకళళ క్లదేహాలలోనుక్లఉండేక్లసత్క్లఒకు టేక్లఅన్నక్లకాదా?క్ల 

 

అమ్మ :క్లననుక్లపాయసంలోను,క్లపంగలిలోనూ,క్లచకెు రక్లపంగలిక్లలోను,క్లపుళిహారలోనుక్లకూడక్ల

వాడనదిక్లఒేక్లబియా మురా,క్లఅనిా ననుకో.క్లనీకెలాక్లఅర థంక్లఅయింది.క్ల 

 

నేను:క్లఒేరకమైనక్లబియా ముక్లఅన్న 

 

అమ్మ : అంతేక్లతపే క్లద్గన్నలోక్లబియా పుక్లగింజ,క్లదాన్నలోక్లబియా పుక్లగింజక్లఒకు టేక్లఅన్నక్లకాదుక్లకదా.క్ల

అలాగేక్లనీక్లశ్రీరములోక్లఉని క్లఆతమ ,క్లనాక్లశ్రీరములోక్లఉని క్లఆతమ క్లఇలాక్లఆతమ లనీి క్లఒేరకంగాక్ల

ఉంటాయి.క్లకాన్నక్లఆతమ లుక్లఅనీి క్లఒకు టేక్లఅన్నక్లకాదు.క్లఇకు డక్లఈక్లోాకాన్నక్తక్లఅదేక్లఅర థం. 

 

నేను: ోనీ తర్ణవాత క్ల ాకం చూడు.  

"యదా నోా సిత పరేః కేః అప మతతేః పారథవ సతతమ 

తదైష్హ్మ్ అయమ్ చ అనా ేః వకుతమ్ ఏవ అపీహా్ తే" 

అంటే "ఓ రాజ సతతమా! ఒకవేళ నాకంటే వేర్ణగా మరొకడు ఉండే పక్షంలో (అంటే 

లేదని మాట) వీడు, నను, వాడు అన్న వేరన్న చెపే వచుచ . " అంటే అలా నను, వాడు 

అంటూ వేర్వవ ర్ణగా ఆతమ లు ఉండవు, అన్నఅర థము కదా.  
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అమ్మ : "నా అంటే నా ఆతమ  కంటే వేర్ణగా అంటే భిని ంగా వేరొక ఆతమ  ఉండదు అంటే 

అన్ని  ఆతమ లు ఒకు లాగే క్లజా్ఞనాకారములై ఉంటాయి " అన్న దాన్న అరథము. "పర" అనీ "అనా " 

అనీ ఱండు సారా్ణ వాడేర్ణ కదా ! నువువ  చెపే  నటా్ట అరథం చెబితే ఆ ఱండంటికీ ఒే అరథం 

చెపేా లి. అందువలన సావ రసా ము చెడడమే కాకుండా పునర్ణక్త త దోషము కూడా వసుతంది. 

అలా కాకుండా "మతతేః పరేః" అని పుే డు "నాకంటే వేరైన ఆతమ " అన్న ధ్రమ  పరంగానూ, 

"అనా ేః" అని పేు డు "నా క్లజా్ఞన సవ రూపం కంటే వేరొక సవ రూపం లేదు" అన్న ధ్రమ  పరము 

గానూ అరథం చేసుకుంటే పునర్ణక్త త దోషము ఉండదు.  అందు చేత ఇకు డ కూడా జడ 

భరత్తడు రాజ్ఞనకు ఆతమ లనీి  ఒకు లాంటివే అన చెబుత్తనిా డు.  

 

నేను: ఇలా అరథం చేసుకుంటారన కాబోలు. తర్ణవాత క్ల ాకంలో ఉదాహ్రణతో కూడా 

చెబుత్తనిా డు చూడు.  

"వేణురంబ్ధ్ విభేదేన భేద షడిాది సంజతాేః 

అభేదవాా పనో వాయోేః తథాసౌ పరమాతమ నేః" 

అంటే వాయువు అభేదముగా వాా పంచి ఉంట్టంది. కాన్న వేణువు రంబ్ధాలలో దూర 

బ్పవహించినపుే డు షడమినీ, ఋషభమనీ వేర్ణ వేర్ణ ప్పరతాో పలువ రడుత్తంది. " 

అలాగే ఆతమ  ఒకు టే. వేర్వవ ర్ణ దేహాలలో వేర్వవ ర్ణగా బ్భాంతి వలన భాసిసుతంది.   

 

అమ్మ : ఇకు డ కూడా ఆతమ లకు బాహా్ గోచరమైన ఆకారము వలన కనరడు భేదము 

సవ భావసిదమిు కాదు. అవి అనీి  ఒకు లాంటివే. కాన్న వేర్ణ వేర్ణ దేహాలలో 

బ్పవేశంచినపుే డు వేర్ణ వేర్ణగా అన్నపసుతంది అన్న దాన్న అరథము 

 

నేను: ఒకు టే గాలి వేర్ణ వేర్ణ రంబ్ధాలలోక్త బ్పవేశంచడం వలన అన్న సే షంిగా తెలుస్తంది 

కదమామ . మళ్ళళ  వేర్ణ వేర్ణ ఆతమ లు అంటావేమటి మొండగా! 

 

అమ్మ : వేణువు వేర్ణ వేర్ణ రంబ్ధాలలో దూరన గాలి అందలు వేర్ణ వేర్వ కదా! మొదటి 

రంబ్ధ్ంలో దూరన గాలి కణాలు వేర్ణ, ఱండవ రంబ్ధ్ములో దూరన గాలి కణాలు వేర్ణ కదా. 

అందు చేత అవి వేర్వ కదా. ఇంతకు ముందు అనుకుని  బియా పు గింజల ఉదాహ్రణలాగే 
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ఇకు డ గాలి కణాలతో సే ష్ట ికరణ చేసుతనాి ర్ణ, ఆతమ  లనీి  ఒకు లాంటివే కాన్న ఒకు టి కాదు 

అన్న. 

 

నేను: తర్ణవాత క్ల ాకమో.  

" స్హ్మ్ సచ తవ మ్ సచ సరవ మేతత్  

ఆతమ  సవ రూపమ్ తా జ భేదమోహ్మ్  

ఇతీరసేతన సరాజవరా ేః  

తతా్మ జ భేదమ్ పరమారథ దృష్టేిః" 

అంటే " నను, నీవు, ఇతడు, ఇదంత్మ ఆతమ  సవ రూపము. అందువలన భేదం అన 

మోహాన్ని  అదే అజా్ఞనాన్ని  విడచి పెటి్ట. (అన్న జడ భరత్తడు ) అనగాన ఆ రాజపుంగవుడు 

పరమారథ దృష్టతిో అంటే అంత్మ ఆతమ  సవ రూపము ఒకు టే అన్న తెలిసిన వాడై నను, నీవు 

....అన భేద క్లజా్ఞనాన్ని  విడచి పెటేడిు" 

అన కదా! 

 

అమ్మ : ఈ క్ల ాకాలలో అన్ని టిలోనూ ఉని  స్తక్షమ  విషయాన్ని  నువువ  గురతంచ లేక 

ోత్తనిా వు. అంతకు ముందు క్ల ాకాలలో జడ భరత్తడు ఈ కనరడుత్తని  శ్రీరము, ఆతమ  

కంటే వేరైనది అంటూ "పండేః పృథగా తేః పుంసేః శరేః పాణాా ది లక్షణేః" అంటే శరసుు , 

చేత్తలు అవీ ఉని  ఈ శ్రీరం ఆతమ  కంటే వేరైనది, అన్న చెపే్ప డు. శ్రీరాలు దేవ, 

మనుషాా ది రూపాలలో ఉనాి  ఆతమ లు మాబ్తమూ ఒకు లాంటివే క్లజా్ఞనాకారాములే అన్న 

చెబుత్తనిా డు. సేః అన్న అంతకు ముందు చెపే న క్లజా్ఞనాకారమైన ఆతమ ను ఉదోేశంచి, 

అహ్మ్, తవ మ్, అంటూ నను గాన్న, నీవుగానీ సరవ మేతత్ ఆతమ సవ రూపమ్ అంటే ఈ 

కనరడుత్తని  శ్రీరాలలోన్న ఆతమ  సవ రూపమంత్మ  క్లజా్ఞనాకారములే. అందు చేత నీవు వేర్ణ, 

నను వేర్ణ అన భేద భావాన్ని  విడువుము అన్న జడ భరత్తన్న భావము. అంత్మ ఒకు టే 

అయితే సేః, సేః, సేః అంటూ విడ విడగా ఎందుకు చెపేా లి. అంత్మ ఒకు టే అన్న చెప్పత 

సరోత్తంది కదా! అందు చేత ఈ క్ల ాకాలనీి  నువువ  చెపే నటి్ట ఆత్మమ కత్మవ న్ని  కాక దేహాతమ  

బ్భమ న్నరాసనాని  చెపుతనాి యి. 
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నేను: అయితే జీవాతమ లనీి  ఒకు లా ఉనాి  వేర్వవ ర్వ అంటావు. అలాగే పరబ్రహ్మ  కూడా 

జీవాతమ  నుండ వేర్వ అంటావా.  

 

అమ్మ : నననడం కాదు వేర్వ కాన్న వేర్ణగా ఉండక కలిసి ఉంటాయి అన్న బ్శుత్తలు 

అంట్టనాి యి. ఇంతకుముందు " దావ  సుపరాు  సయుజ్ఞ సఖయా సమానమ్ వృక్షమ్ 

పరషసవ జ్ఞతే తయోరనా ేః పపే లమ్ సావ దవ తిత అనశ్ి న్ అనా ేః అభిచ్ఛకశీతి" అని  

ముండకోపన్నషత్తత బ్శుతి చెపుే కునిా ము కదా. అంతెందుకు విష్ణు  పురాణంకూడా 

"పరమాతమ నోరాో గేః (పరమాతమ  జీవాతమ  ఒకు టిగా అయిోవడం ) పరమారథేః ఇతీషా తే యది 

(అనదే వాసతవం అయితే) మథా్య తత్ (ఆ భావన యథారథం కాదు) యతేః (ఎందుకనగా) 

అనా త్ బ్దవా మ్ హి నైతి తత్ బ్దవా త్మమ్ (ఒక బ్దవా ము వేరొక బ్దవా ము నందు కలిసేత అది 

పూరతగా దాన్నలో ఐకా మై ోయి త్మను పూరతగా నశంచి ోదు కదా. ) అంటూ పరమాతమ తో 

జీవాతమ  తన అసితతవ ము లేకుండా కలిసిోవడం అసంభవమన చెబుతోంది.  

అలాగే విష్ణు  పురాణంలోన "ఆతమ భావమ్ నయతి ఏనమ్" అను మరొక క్ల ాకంలో అగిి , 

లోహ్మునందలి దోషములను తొలగించి నటా్ట పరబ్రహ్మ  చితతముతో నందు గల జీవుల 

దోషములను తొలగించి పర శుదిున్న చేయును అన్న యుని ది కాన్న జీవున్న నాశ్నము 

చేయును అన్న లేదు. (యథా అగిి ేః ఉదతిేః శఖ్ేః కక్షమ్ దహ్తి స అన్నలేః తథా చితత క్లసిథతో 

విష్ణు ేః యోగినామ్ సరవ  క్తలిబ షమ్) .  

 

నేను: జీవాతమ  పరబ్రహ్మ  తో "పరమమ్ సామా మ్ ఉపైతి" అంటే పూరతగా సమానంగా 

అయిోత్మడు అంటే ఇదరోూ ఒకు టయి ోత్మరన్న కాదా!  

 

అమ్మ : "సమసా  భావమ్ సామా మ్ అన్న కదా. నువూవ , సుబాబ రావూ క్లకాాసులో సమంగా 

ఉనాి ర్ణ అంటే ఒకు టయి ోయినారన్న కాదు కదా, క్లకాాసులో అన్ని  విధాలా ఒకు లా 

ఉనాి రన్న అరంి. ఒక పుసతకం అంటే అరథం వేఱు, ఈ పుసతకాలు సమంగా ఉనాి యి అంటే 

అరథం వేఱూ కదా.  
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నేను: మర జీవాతమ  సాయుజా ము పందడం అంటే  

 

అమ్మ : యుక్ అంటే గుణము. సాయుజా ము అంటే సమానమైన గుణాలు పందడమే. 

బ్శయేఃపతితవ ము, జగత్ము రణతవ ము తపే  మగిలిన పరమాతమ  గుణాలనీి  ముక తపుర్ణష్ణడకీ 

ఉంటాయికదా.  

 

నేను: పరబ్రహ్మ లో లయము పందడం అంటేనో 

 

అమ్మ : "లీజ్ క్లశేషాణే " అన్న ధాత్తవు. అంటే తన మూలకారణమైన వసుతవునుండ విడోయి 

రూపాంతరమును పందిన కారా వసుతవు తిరగి తన రూపాంతరమును విడచి ఏ 

వసుతవునందు తతు మానాకారముతో సంశేషాము నందినదో, అదే కలిసిందో అది లయము. 

విభాగానర హమైన కలయిక ను లయమంటార్ణ. లయమంటే నాశ్నం కాదు.  

 

నేను: సాధ్రమ ా  మోక్షము తకుు వదన్న, సాక్షానోమ క్షమంటే న్నరీ్ణణ పరమాత్మమ కా మేనన్న 

వినాి న! 

 

అమ్మ : అలా అనడం సరకాదు. మోక్షసిథతిలో జీవుడు పరమాతమ తో సాలోకా (ఒే లోకంలో 

ఉండడం), సారూపా (ఒే రూపంతో ఉండడం), సాయుజ్ఞా లు (ఒే గుణాలతో ఉండడం) 

పందుత్మడు అన్న చెబుత న్నరీ్ణణ బ్రహ్మమ కా ము అన్న కొతత సిదిాంతము ఎలా తీసుకు వసాతవు 

? 

 

నేను: "బ్రహ్మ  వేద బ్రహ్మమ వ భవతి" అంటే బ్రహ్మ ను తెలుసుకుని వాడు బ్రహ్మ యే 

అయిోత్మడన్న కాదా! 

 

అమ్మ : ఈ విషయం ఇంతకుముందు చెపుే కునాి ం. అయసాు ంతం తో ఇనుమును 

అయసాు ంతీకరంచేమనుకో. అద్గ అయసాు ంతమవుత్తంది. అలా బ్రహ్మ ను 

తెలుసుకుని వాడు బ్రహ్మ  లాగే అవుత్మడు అన్న దాన్నకర థం. ఇకు డ బ్రహ్మ  అంటే ఆ పదం 
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యొకు  వుా తే తితన్న రటి ిరృహ్తవ ము కలది అన్న అరథం కూడా చేసుకొన్న, ఆ రకంగా బ్రహ్మ  

గుణాలు జీవాతమ కు కలుగుత్మయి అన్న కూడా అరథం చేసుకోవచుచ . బ్శుత్తలలో కొన్ని  చోట ా

ఏవ కారము సాదృశా్ తను తెలపడాన్నక్త కూడా వాడడం ఉని ది, విష్ణుయాగం చేసిన వాడు 

విష్ణు ర్వవ భూత్మవ  లోకాన్ అభిజయతి" అని టా్టగా. అందుచేత ఈ బ్శుతిక్త అరథము జీవుడు 

పరమాతమ తో పరమ సామా త పందడమే. 

 

నేను: మఱి "విభేద జనేsక్లజా్ఞన  

నాశ్మ్ ఆతా ంతికమ్ గతే 

ఆతమ నేః బ్రహ్మ ణేః భేదమ్  

అసంతమ్ కేః కరషా తి" 

అన క్ల ాకం వలన జీవ, బ్రహ్మ లకు భేదం లేదన్న తెలుస్తంది కదా!  

 

అమ్మ : ఎలా! 

 

నేను: విభేద జనే: భేదభావం, అంటే బ్రహ్మ  వేర్ణ, నను అదే జీవాతమ  వేర్ణ అన్నడు బ్భాంతి 

వలన పుటిని 

అజా్ఞన: అజా్ఞనములు, అవిదా  

ఆతా ంతికమ్ నాశ్మ్ గతే: పూరతగా నాశ్నమై ోతే 

బ్రహ్మ ణేః: పరబ్రహ్మ  కంటె 

ఆతమ నేః: జీవాతమ కు  

అసంతమ్ భేదమ్: వాసతవముగా లేన్న భేదము 

కేః కరషా తి : ఎవడు కలేి ంచును. (అనగా కలేి ంచలేడు అన్న భావము).  

 

ద్గన్ని  రటి ిబ్రహ్మ కంటే జీవాతమ కు వాసతవముగా భేదం లేదన్న, అలా భేదం ఉందను కోవడం 

అవిదా  అనీ ఆ అవిదా  నాశ్నమయి ోతే జీవాతమ , పరబ్రహామ లకు భేదము ఎవరూ చెపే  

లేరన్న సే షంిగా తెలియడం లేదూ ఈ క్ల ాకం నుండ.  
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అమ్మ : ఈ క్ల ాకంలో జీవ, బ్రహ్మ లు ఇదరోూ క్లజా్ఞనైకాకార్ణలే అయినా,  జీవులకు మనుష్ణలు, 

పశువులు మొదలయిన శ్రీర  సంరంధ్మయిన భేదాలు పూరవ  జనమ లలో కరమ ల వలన 

బ్పాపతంచు చుని వనీ, అజా్ఞనమనరడే ఆ కరమ  అతా ంతమూ నశంచి ోతే పరశుదిుడైన ఆ 

ఆతమ కు బ్రహ్మ కు పరమ సామా  క్లసిథతి ఏరే డుత్తందనీ, అపుే డు సమూలముగా తొలగి 

ోయిన దరీరక భేద క్లసిథతి, కరమ  సంరంధ్ము మర మళ్ళళ  కలుగదనీ చెబుత్తనాి ర్ణ. "న చ 

పునరావర తతే" అన బ్శుతి వాకా మైనా, "అనావృతితేః శ్బోాత్ అనావృతితేః శ్బోాత్" అన ఆఖ్రదైన 

బ్రహ్మ  స్తబ్తమైనా కూడా "కరమ రూపాపని  అజా్ఞనము పూరతగాోయి, జీవాతమ , పరమాతమ ల 

అపృథకు ంరంధ్ం తెలిసి ఆయనను చేర, పరమ సామాా వసథ పందిన పదప మర 

వెనుకకు దరీరక సంరంధిత భేద క్లసిథతి, కరమ  సంరంధ్ము మర తిరగి రాదు" అంటూ చెపే్ప  

భావమూ ఇదే.  

ఇపుే డు ద్గన్నక్త అరాథన్ని  మరొక సార చూడు 

విభేద జనే: పూరవ  జనమ  కరమ ల వలన కలిగిన దేవ, మనుషా , తిరా కాు ావరములను వేర్ణ 

వేర్ణ శ్రీర సంరంధ్ కారణముగా పుటిని  

అజా్ఞన: కరమ రూప అజా్ఞనము 

ఆతా ంతికమ్ నాశ్మ్ గతే: అతా ంతము నశంచి ోతే 

ఆతమ నేః: జీవున్నక్తన్న 

బ్రహ్మ ణేః: పరమాతమ కును 

అసంతం భేదమ్: (ఇదరోూ సహ్జముగా క్లజా్ఞనైకాకార్ణలే కనుక) లేన్న భేదమును  

కేః కరషా తి: ఎవడు కలిగించును. 

 

నేను: ఇకు డ అజా్ఞనము అంటే అవిదా  అన్న కాకుండా పుణా , పాపాది కరమ లు అన్న 

అంట్టనిా వు, కరమ లు దరీరకాలు కదా, వాటిక్త అజా్ఞనము అన్న అరథం ఎలా చెబుత్మవు. 

క్లజా్ఞనము శ్రీరాన్నక్త సంరంధించినది కాదు కదా! అమమ : విష్ణు  పురాణం గురంచి 

చెబుత్తనిా వు కదా, "అవిదాా  కరమ  సంజా్ఞనాా ..." అన్న అవిదా  అంటే కరమ రూపము అన్న 

విష్ణు పురాణం చెబుత్తంది. ఇంక ఈదవాసా  ఉపన్నషత్ లో "అవిదా యా మృతా్త మ్ తీరాత వ  

విదా యా అమృతమ్ అశుి తే" అన్న అవిదా  అంటే ఫలాప్పక్షరహిత కరమ గా ప్పరొు ని ది కదా! 

అందుచేత అజా్ఞనమంటే ఇకు డ కరమ  అన అరథం. బ్భాంతి, బ్భమ కాదు. ఒకటి చెపుే  ఇకు డ 
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నువువ  అజా్ఞనము అంటే బ్భమ, బ్భాంతి అన్న కదా అంట్టనిా వు. అంటే మథా , అంటే 

లేన్నది అననా? 

 

నేను: అవును 

 

అమ్మ : "విభేద జనే అజా్ఞన" అని పుే డు ఈ క్లజా్ఞనము "జనే" పుటినిది అన్న అంట్టనాి ర్ణ 

కదా పుటినిది లేన్నది ఎలాగవుత్తంది. ఉని దే అవుత్తంది. అందుచేత అలా కుదరదు.  

అలాగే లేన్నది అంటే అదే క్ల ాకంలో తర్ణవాత "నాశ్మ్" అంట్టనాి ర్ణ కదా లేన్నది నాశ్నము 

ఎలాగవుత్తంది. ఉని దయితేన కదా నాశ్నమయేది. ఏదయినా ఉంటేన కదా 

నాశ్నమయేది. అలాగూ సరోదు. అందువలన ఇకు డ మథా , బ్భాంతి లాంటి అరాథలు 

కుదరవు. 

 

నేను: "బ్రహ్మ ణేః" అంటే అరథము పంచమీ విభక్త తలో నను "బ్రహ్మ  కంటే" (జీవాతమ కు లేన్న 

భేదము) అన్న ననంటే, నువువ  " బ్రహ్మ ణేః " అంటే షష్ట ివిభక్త తలో బ్రహ్మ కు (జీవాతమ కూ లేన్న 

భేదము) అన్న నువువ  అనిా వు. ఎందుకు? 

 

అమ్మ : ఇదరోూ క్లజా్ఞనైకాకార్ణలే కనుక. ఇందులో మరొక స్తక్షమ  విషయం. "బ్రహ్మ ణేః" 

అని పుే డు పరశుద ిజీవాతమ  అన్న తీసుకుంటే, షష్ట ివిభక్త త అయితే, అకు డ అందర్ణ 

జీవుళ్ళళ  క్లజా్ఞనైకాకార్ణలవడం వలన వారలో భేదము గురతంచుట కుదరదు అన్న కూడా అరథం 

చేసుేవచుచ .   

 

నేను: అంటే జీవాతమ , పరమాతమ  ఒకు టే అని ది కుదరదంటావా.  

 

అమ్మ : మనము ఇంతకుముందు అలా కుదరదనడాన్నక్త ఎంతో తరు మూ, ఎనోి  

అనుపపత్తతలూ అవీ చెపుే కునిా ము. నువేవ  చెపుే . ఈ జీవాతమ లు హేయములైన 

గుణాలతో, నీచములైన కరమ లు చేస్తత , సుఖ్, దుేఃఖలననుభవిస్తత  ఉని వి. ఆ పరమాతమ  

హేయగుణ బ్పతా నీకుడు, కళ్యా ణ గుణైకత్మనుడూ ఈ సమసత చిదచిత్తతల సృష్ట,ి క్లసిథతి, 
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లయాలకు కారణ భూత్తడు. అలాంటపుే డు ఆ పరమాతమ , జీవుళ్ళళ  ఒకు టే అంటే, ఒక 

నరసుథడు కారాగారము నుండ శక్షననుభవించిన తర్ణవాత కారాగారములో అతన్న 

సబ్తే వర తనకు కర్ణణ చూపన బ్పభువు అతని్న  విడుదల చేసి రాజ సభలో క్లసాథ నం 

ఇచిచ నంత మాబ్త్మన ఆ నరసుథడు రాజయిోత్మడా. అందుే బ్శుతి "సేః అశుి తే సరావ న్ 

కామాన్ సహ్ బ్రహ్మ ణా విపశచ త్మ" అన్న "ముకుతడు ఆ పరబ్రహ్మ తో బాట్ట అన్ని  భోగాలను 

అనుభవిసాతడు" అన్న చెపే ంది. "బ్రహ్మ తో బాట్ట" అంటే బ్రహ్మ , జీవాతమ  కూడా ఉండాలి 

కదా. ఎవరో ఒకర్ణ నాశ్నం ఎలా అయిోత్మర్ణ? 

 

నేను: "దావ  సుపరాు  ...అని  బ్శుతి వాకా ంలో నువువ  ఆ పక్షులను జీవుడు, పరమాతమ  

అంటూ అరథం చెపే్ప వు. కాన్న అలా కాకుండా "మనసుు , జీవుడు" అన్న చదివేనమామ .  

 

అమ్మ : ఎలా? 

 

నేను: "దావ  సుపరాు  సయుజ్ఞ సఖయా సమానమ్ వృక్షమ్ పరషసవ జ్ఞతే తయోరనా ేః 

పపే లమ్ సావ దవ తిత అనశ్ి న్ అభిచ్ఛకశీతి "  

అని పుే డు "సావ దవ తిత" అంటే కరమ  ఫల భోగ సతతవ ము మనసుు ట. అలాగే "అనశ్ి న్ 

అభిచ్ఛకశీతి" అన్న చెపే రడనది "క్షేబ్తజ్ఞడాు" అంటే జీవాతమ ట. అంటే "ద్వవ  సుపర్ణు " అన్న 

స్తచించ రడనవార్ణ మనసుు , జీవుడు అని మాట. ఇలాగే పైంగ రహ్సా  బ్బాహ్మ ణం లో 

అదే పైంగ మహ్ర ిబ్దషగిా చెపే న బ్బాహ్మ ణంలో ఉని దట.  

 

అమ్మ : నువువ  ఎకు డో ఉని  పైంగ రహ్సా  బ్బాహ్మ ణాన్నక్త ఎందర్ణ వెళళ డం ద్గన్న అరాథన్నక్త. 

ఈ ముండకోపన్నషత్తత లోన తర్ణవాత మంబ్తం చూడు.  

"సమాన వృక్షే పుర్ణషేః న్నమగి ేః  

అనాశ్యా ోచతి ముహా్ మానేః 

జ్ఞషమి్ యదాపశా్ తి అనా మ్ ఈశ్మ్ 

అసా  మహిమానమ్ ఇతి వీత ోకేః" 
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అనగా "ఆ ఱండు పక్షులు ఒే చెటి్ట మీదనునాి  పళ్ళళ  తింట్టని వాడు మోహ్ము కలిగి 

చింత్మబ్కాంత్తడై ఉనిా డు. ఈశ్వ ర్ణడైన మరొకన్న పకు  చూసేత తనమ హిమ వలన ోకము 

ోగొటి్టకుని వాడు అయినాడు. " అన్న కదా. ఇకు డ 

" సమానం వృక్షమ్ పరషసవ జ్ఞతే" అన్న ఆ ఱండు పక్షులు ఒే వృక్షములు ఉనాి యన్న 

చెపే న తర్ణవాత "సమాన వృక్షే పుర్ణషేః న్నమగి ేః" అంట్టనాి ర్ణ. అకు డ పుర్ణష 

అనడాన్ని  రటి,ి "ోచతి ముహా్ మానేః వీత ోకేః " అన పదాలను రటి ిఆ పక్షి కరమ  

ఫలముననుభవించన్న, అచితతయిన మనసుు  కాదు కదా, జీవుడే అవాలి. అలాగే "అనా మ్ 

ఈశ్మ్" అని పుే డు ఆ ఱండవ పక్షి సరవ న్నయామకుడైన పరమాతమ ను స్తచిసుతంది కద! 

అందు వలన అవి జీవ, పరబ్రహ్మ లన స్తచిసాతయి. దాన్నన్న మరొక రకంగా అరథం 

చేసుకోవడం కుదరదు. అందువలన కరమ  ఫలాలను అనుభవించే జీవుడు, జీవున్నతో బాట్ట 

ఎపుే డూ వీడకుండా కలిసి ఉంటూ న్నయామకత్మవ న్ని  కల పరమాతమ  పరమాతమ  వలన 

జీవున్నక్త కలిగే అపరమత న్నతా్మ నంద క్లసిథతి అయిన ముక్త త...ఈ విషయమే ఈ మంబ్త్మలలో 

బ్పసాతవించరడ ఉని ది. అందుచేత జీవాతమ , పరమాతమ  ఎపుే డూ ఉండడం, కలిసి 

ఉండడం కూడా ద్గన్ని  రటి ితెలుస్తంది. 

 

నేను: అంటే విష్ణు  పురాణంలోను, ఇంకా బ్శుత్తలలో, భగవద్గతీలోనూ అన్ని  చోటాా "జీవుళ్ళళ  

అనకములు, వాళళ ందరూ ఒకు లా క్లజా్ఞనైకాకార్ణలే, కాన్న వేర్వవ ర్ణగా అసితతవ ము కలిగి 

ఉంటార్ణ. పరమాతమ , జీవుళ్ళళ  వేర్ణ, మోక్ష క్లసిథతిలో కూడా వాళ్ళళ  అసితతవ ము కోలుోయి 

ఒకు టైోర్ణ. కాన్న ఎపుే డూ కలిసే ఉంటార్ణ. వారక్త శ్రీర, శ్రీరము లాగ శేష్ట, శేష 

సంరంధ్మే ఎపే టికీ ఉంట్టంది. ఈ బ్పకృతి కూడా యథారథమే, పరమాతమ  శేషమే. కాన్న 

పరమాతమ , జీవుళళ లా కాక చైతనా ము లేన్నది. పరమాతమ , బ్పకృతి సంరంధ్ం కూడా శ్రీర, 

శ్రీర సంరంధ్మే. న్నరవ శేషమైనదేమీ ఉండదు. పరమాతమ  కళ్యా ణ గుణ పూర్ణుడు, హేయ 

గుణ బ్పతా నీకుడు. ఇలా అన ఉందా? 

 

అమ్మ : అందులో ఏమీ సందేహ్ం అకు రలేదు.  
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నేను: అలాగయితే ముకుతడ క్లసిథతి, సవ రూపం గురంచి ఏమటంటావు. అమమ : 

విష్ణు పురాణంలోన ధాా న యోగ సవ రూపమును తెలిప్ప ఘటిాన్ని  చూడు.  

"విజా్ఞనమ్ బ్పాపకమ్ బ్పాపా్ప  పర్వ బ్రహ్మ ణ పారథవ! 

బ్పాపణీయేః తథ్యవాత్మమ  బ్పక్షీణ అశేష భావనేః" 

అంటే పరబ్రహ్మ  పందదగినది. దాన్నన్న పందించేది బ్రహ్మ  విజా్ఞనం. పరబ్రహ్మ లా 

భావనలనీి  ోయిన ... 

 

నేను: భావనలనీి  అంటే 

అమ్మ : ఇంతకుముందు అనుకునిా ము కదా, కరమ  భావన, బ్రహ్మ  భావన, ఉభయ భావన 

అన్న. మనమూ, అంటే మనుష్ణా లూ, దేవతలూ కరామ నుషాఠనము వలన పరమాతమ ను 

పందుదామన భావన కలవార్ణ. అంటే కరమ భావన కలవార్ణ. సనక, సనందనాది ఋష్ణలు 

బ్రహ్మమ పాసనతో పరమాతమ ను పందుదామనుకొన బ్రహ్మ  భావనలో ఉంటార్ణ. వాళ్ళళ  

సృష్ట ికారాా న్నక్త, కరమ లకూ విముఖ్యలై బ్రహ్మమ పాసనకై చత్తర్ణమ ఖ్ బ్రహ్మ ను విడచి వెళిళ  

ోయార్ణ కదా! ఇంక చత్తర్ణమ ఖ్ బ్రహ్మ లాంటి వాళ్ళళ  అట్ట కరామ నుషాఠనము, ఇట్ట 

బ్రహ్మమ పాసనా ఱండూ చేసాతర్ణ. ఇది ఉభయ భావన. ఎటొచ్చచ  ఈ భావనా బ్తయము 

ఉని వారవవ రూ ముక్త తకోసం ధాా న్నంచదగర్ణ. వాళేళ  ముకుతలు కానపుే డు వాళేళ ం 

ముక్త తన్నసాత ర్ణ. నీకు రాజా ం కావాలంటే రాజ్ఞన్న బ్పార థంచ్ఛలి కాన్న బెలంా కొటి్టవాడదగరీకో, 

అలంా కొటి్ట వాడదగరీకో వెళిళ తే వాళ్ళళ  రాజా ం ఇవవ లేర్ణ కదా!  

 

నేను: సర్వ, అయితే! 

 

అమ్మ : అలా "బ్పక్షీణ అశేష భావనేః" అన్న భావనాబ్తయాతీతమైన క్లసిథతి ముకాతతమ  క్లసిథతి 

అని మాట. అది మనం పందవలసిన క్లసిథతి.  

 

నేను: అయితే 

 

అమ్మ : అపుే డు  
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"క్షేబ్తజేాః కరణీ క్లజా్ఞనమ్ కరణమ్ న్నషేా దా  ముక్త త కారా మ్ హి న్నవర తయేత్"  

అంటే పరబ్రహ్మ  ధాా నము సాధ్నము. జీవుడు ఆ ధాా నము చేసేవాడు. ఆ ధాా నం మోక్షం 

కలిగే వరకూ అనుష్టఠస్తత  ఉండాలి.  

 

నేను: తర్ణవాత 

 

అమ్మ : "తత్ భావ భావమ్ ఆపని ేః  తదాసౌ పరమాతమ నా  

భవతి అభేదేః భేదేఃచ తసా  అజా్ఞనకృతో భవేత్" 

అపుే డు ఆ జీవాతమ  పరబ్రహ్మ తో గుణసామా త పందిన వాడై ఆ ఇర్ణవురకు భేదము తొలగి 

ముకుతడు పరమాతమ తో అభేదము పందును అన్న చెబుత్తంది విష్ణు పురాణం. 

నేను: మర పరమాతమ తో అభేదసిథతి అంటే ! 

 

అమ్మ : "తదాా వమాపని ేః " అని పుే డు తదాా వమంటే బ్రహ్మ  యొకు  అసాధారణ 

సవ భావము. ఆ ధ్రామ న్ని  ముకుతడు పందుత్మడన్న దాన్న అరథము. అంటే ఈ బ్పాకృతిక 

దేహాదులు, తతు ంరంధితమైన గుణాలూ, వాసనలూ అవీ సమూలంగా ోయి 

పరమాతమ గత సావ భావిక ధ్రామ లనీి  పందుత్మడని మాట ముక త పుర్ణష్ణడు. అంతే తపే  

ముక త పుర్ణష్ణడు పరమాతమ యే అయిోత్మడన్న చెపే లేదు. రండవ భావ శ్రమోు పరమ 

సామాా పతితక్త స్తచకము. "అభేద్గ" అంటే భేదముండదన్న కాన్న  "ఒకు టే" అన్న కాదు కదా! 

భేద హేత్తవైన కరమ  రూప అజా్ఞనము తొలగి ోవడం వలన "అభేద్గ" అవుత్మడని మాట 

ముక త పుర్ణష్ణడు. అందుే 

"ఏకేః సవ రూప భేదేః త్త బాహా్  కరమ  వృతిత బ్పజేః దేవాది భేదే అపధ్వ సేత నాసిత ఏవ ఆవరణోహి 

సేః" 

అన్న అనాి ర్ణ. అంటే  

ముకాతతమ కు, పరమాతమ కు ఏ ఏకవిధ్మైన సవ రూపము అనగా క్లజా్ఞనైకాకారము ఉని దో 

అందులో భేదము "బాహా్  కరమ  వృతిత బ్పజేః" అనగా దేవాది శ్రీరాలు కలగడాన్నక్త హేత్తవైన 

ఏ కరమ  ఉని దో ఆ బాహ్ా కరమ చే కలిగినదే ఈ శ్రీర (ఆవరణ) భేదము. అది ోతే అంటే 
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ఆవరణ వంటి ముసుగు అదే దేవ, మనుషాా ది శ్రీర భేదము తొలగి ోతే అన్ని టికీ కలిగేది 

ఏకాకారమే కదా.  

 

నేను: ఇకు డ "బాహా్  కరమ  వృతిత" అన్న ఎందుకు అనాి ర్ణ. అంతర కరమ  కూడా ఉంట్టందా? 

 

అమ్మ : బాహా్  కరమ  అంటే పైవిషయాలలో బ్పావణా ము. అంతర కరమ  అంటే 

ఆతమ ధాా నరూపం. అంతర, బాహా్  కరమ లు ఱండూ తొలగిోయినపుే డు క్లజా్ఞనైకకారములైన 

ముకాతతమ లు పరమాతమ తో పరమ సామా తను పందుత్మయి. అద్గ మోక్ష సవ రూపం. 

నాశ్నమైోవడమో, అసితతవ మే లేకుండా పరమాతమ తోఒకు టిగా అయిోవడమో కాదు. 

 

నేను: దేవతలవి భోగ శ్రీరాలు అంటార్ణ కదా! మర వారక్త కరమ  భావన వర తసుతందా 

మనుష్ణా లకు లాగే? 

 

అమ్మ : చత్తర్ణమ ఖ్ బ్రహ్మ కు కూడా విహిత కరమ  తపే దు. సృష్ట ికారా ము ఆయనకు విధించ 

రడన కర్వమ  కదా. అలాగే దేవతలందరకూ కూడా. వార్ణ వార కరమ లను అనుష్టఠంచ్ఛలి కదా!  

 

నేను: మఱి భోగశ్రీరాలన్న ఎందుకంటాము? 

 

అమ్మ :  వార్ణ అకు డ భోగాలను అనుభవించడాన్నక్త తగిన శ్రీరాలు పరమాతమ  వారక్త 

బ్పసాదిసాతడు. అంటే ఉదాహ్రణకు నువువ  పాయసం బాగుందన్న పది సారా్ణ పానం చేసేత నీ 

శ్రీరం భరంచక ోవచుచ . వార శ్రీరాలు అలా కాకుండా అకు డ భోగానుభవాన్నక్త తగినటి్టగా 

పాడవకుండా ఉంటాయి. అలాగే, తమతమ కరమ  ఫలాల వలన ఆయా లోకాలలో కొనాి ళ్ళళ  

అనుభవించడాన్నక్త వచిచ న జీవుళళ కు కూడా ఆయా అనుభవాలకు తగిన శ్రీరాలు 

ఆయాలోకాలలో వారక్త లభిసాతయి. 

 

నేను: స్శుి తే కామాన్ ....అని  ఉపన్నషదావ కా ంలో "విపశచ త్మ" అన్న ఎందుకు అనాి ర్ణ.  
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అమ్మ : విపశచ త్మ అంటే అకు డ "న్నర్ణపాధిక అననా  అధీన అసంకుచిత సరవ  విషయక 

క్లజా్ఞనం కలిగి ఉండడం" అని మాట. "మర్వ పరమత్తలు లేకుండా మరొక దాన్న పై 

ఆధారపడకుండా మర దేన్నకీ అధీనముకాకుండా సంకోచములేన్న సమసత 

విషయములయొకు  క్లజా్ఞనము కలిగి ఉండేది పరమాతేమ  కదా! అందుే "విపశచ త్మ" అన్న 

పరమాతమ ను అనాి ర్ణ. ముక తపుర్ణష్ణడు పరమాతమ  గుణాలను పరమాతమ తో కూడా 

అనుభవిసాత డని మాట. "పరమాతమ తో కూడా అని పుే డు పరమాతమ ను "భోక త" గా "నను 

తముమ డతో బాట్ట సాపాట్ట చేసాతను " అన్న అని టా్టగా తీసుకుంటే అకు డ పరమాతమ  కూడా 

ముకుతడతో బాట్ట భోక త అవుత్మడు. అంటే ముకుతడతోబాట్ట ఆనందం 

అనుభవిసాత డని మాట. ఈ రకంగా చెపే నపుే డు పరమాతమ కు బ్పాధానా త తగి ీో త్తందన్న 

అలాకాకుండా "నను పాయసంతో సహా సాపాట్ట చేసేను" అని టా్ట తీసుకుంటే పరమాతమ  

ముకుతడక్త భోగా మవుత్మడు. ఎలా తీసుకునాి  ముకుతడు, పరమాతమ  ఇదరోూ ఉనాి రనకదా! 

 

నేను: మగిలిన చోట ాకూడా అలాగే చెపే్ప రా! 

 

అమ్మ : బ్రహ్మ  స్తబ్త్మలలో వాా సుడు కూడా "జగత్ వాా పార వరమి్ బ్పకరణాత్ 

అసన్ని హితత్మవ చచ " అంటూ "సృష్ట ికర తృత్మవ ది పరమాతమ  అసాధారణ ధ్రమ ములు తపే  

మగిలిన విషయాలలో పరమాతమ , ముకుతల పరమ సామాా ని  చెపే్ప డు. 

"భోగ మాబ్త సామా  లింగాచచ " అను స్తబ్తము వద ో"ఆనందానుభవభోగములందు 

సామా మున చెపే్ప డు తపే  ముక త, పరమాతమ లు ఒకు టే" అన్న చెపే లేదు. "ముక త ఉపసృపా  

వా పదేదత్ చ" అను స్తబ్తము వద ోకూడ "పరమాతమ  ముకుతలచే బ్పాపుా డన " చెపే్ప డు. 

"బ్పాపుా డు అంటే నాశ్నమన్న అరథము కాదు కదా! పందరడు బ్రహ్మ ము వేర్ణ, పందే 

ముకుతడు వేర్ణ"అనకదా అరథము.  

భగవదోబ ధాయనుడు కూడ "జగత్ వాా పార వరమి్ సమానేః " అన్న "జగతు ృష్ట ి, క్లసిథతి, 

లయాది వాా పారాలలో తపే  మగిలినవాటిలో సమానతవ ము అన్న తపే  నాశ్నము అన్న 

చెపే లేదు."  

బ్దమడ భాషా కార్ణడు కూడ "దేవత్మ సాయుజా్ఞ త్ అశ్రీరసా  అప దేవత్మవత్ 

సరావ వసథసిదిసాిా త్" అన్న "ముక త దశ్లో బ్పాకృత శ్రీర రహిత్తడైన ముకుతడు దేవత్మ 
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సాయుజా మును రటి ిఆయనవలె సరవ భోగములను అనుభవించును" అన్న వివరంచేడు. 

బ్శుత్తలు కూడ ఇలాగే చెపే్ప యి. 

ఉదాహ్రణకు ఛందోగాో పన్నషత్     "య ఇహాత్మమ నమ్ అనువిదా  బ్వజంతేా త్మంశ్చ  సతా్మ  

కామాన్ తేషామ్ సర్వవ ష్ణ లోేష్ణ కామచ్ఛరేః భవతి" అనగా "బ్రహ్మమ పాసన చేసి పరమాతమ  

సన్ని ధిన్న చేరన వార్ణ ఆయనవలె సరవ  లోకములయందు ఏమ ఆటంకములు లేకుండా 

సంచరంచెదర్ణ" అన్న ముకుతల బ్పతాే క అసితత్మవ ని  బ్పతిపాదిస్తంది.  

భృగువలిలాో "ఏతమానందమయమ్ ఆత్మమ నమ్ అపసంబ్కమా  ఇమాన్ లోకాన్ కానానీి  

కామరూపా నుసంచరన్" అన్న "ముక తపుర్ణష్ణడు ఆనందమయుడైన పరమాతమ ను చేర 

ఆయనతో కలసి సరవ  లోకములలో యథ్యషంిగా వివిధ్ దివా దేహ్ములను పందుచు 

సరవ కామములను అనుభవించును" అన్న ఉంది.  

ఛందోగా  ఉపన్నషత్ లో "స తబ్త పరా్వ తి" అన్న "ఈ ముక తపుర్ణష్ణడు దివా  లోకములను 

పంది అచచ ట సంచరంచును" అన్న యుని ది.  

త్మతితరీయ ఉపన్నషత్ లో "రస్వై సేః రసమ్ హేా వాయమ్ లబిావ  అనంద్గ భవతి" అన్న 

"పరమాతమ  ఆనందరసమే సవ రూపముగా కలవాడన్న, ఆయనను పందిన ముక తపుర్ణష్ణడు 

త్మనుగూడ సంపూరు ఆనందభరత్తడగు" నన్నయు యుని ది.  

ముండకోపన్నషత్ లో "యథా నదా ేః సా ందమానాేః సముబ్దే అంతమ్ గచా ంతి నామరూప్ప 

విహాయ తథా విదావ న్ నామరూపాత్ విముక తేః పరాతే రమ్ పుర్ణషమ్ ఉపైతి దివా మ్" అన్న 

"సముబ్దములో కలసిన నదులవలె నామ రూప విముకుతలై పరమాతమ తో పరమ 

సామా మును ముకుతలు పందుదుర్ణ. " అన్న ఉని ది.  

అలాగే ముండకోపన్నషత్ లో మరొక చోట "తథా విదావ న్ పుణా పాప్ప విధూయ న్నరంజనేః 

పరమమ్ సామా మ్ ఉపైతి" అన్న బ్రహ్మ వేతత అయినవాడు ముక్త త దశ్లో పుణా పాపాలను 

తొలగించుకొన్న అవిదాా  కరమ  దోష రహిత్తడై పరమాతమ తో అతా ంత సామా మును పందును" 

అన్న ఉని ది.  

కఠోపన్నషత్ లో "ఋతమ్ పరంతౌ సుకృతసా  లోే గుహామ్ బ్పతిషే ిపరమే పరార్వ ోా  ఛయా 

తపౌ బ్రహ్మ విదో వదంతి" అన్న "పరమాతమ , జీవాతమ లు వెలుగు, నీడలలాంటివి" 

అంట్టనాి ర్ణ. 
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రృహ్దారణా కోపన్నషత్తత లో "య ఆతమ న్న తిషఠన్ ఆతమ నోంతరో యమాత్మమ  నవేద యసాా త్మమ  

శ్రీరమ్ య ఆత్మమ నమ్ అంతరో యమయతి" అన్న పరమాతమ  జీవాతమ  అంతరాా మ గా 

ఉంటాడన్న చెబుత్తంది.  

భగవద్గతీలో "ఇదమ్ క్లజా్ఞనమ్ అపాబ్శతా  మమ సాధ్రమ ా మ్ ఆగత్మేః సర్వపీ నోప జ్ఞయంతే 

బ్పళయే నవా ధ్ంతిచ" అంటూ ఈ క్లజా్ఞనాన్ని  అవలంబించి నాకుని  ధ్రామ ల లాంటి 

ధ్రామ లన పందిన ముకుతలు సృష్టలిో జన్నమ ంచర్ణ, బ్పళయంలో నశంచర్ణ అన్న చెపే్ప డు 

పరమాతమ .  

"అంతేః బ్పవిషేిః దసాత  జనానామ్" అని  బ్శుతి వాకా ం కూడా పరమాతమ  లోపల బ్పవేశంచిన 

వాడై అన్ని  ఆతమ లను న్నయమసాత డన్న చెబుత్తంది.  

భగవద్గతీలో కృషు పరమాతమ  కూడా "సరవ సా  చ అహ్మ్ హ్ృది సన్ని విషేిః" అనీ, "ఈశ్వ రేః 

సరవ భూత్మనామ్ హ్ృదోేశే అరి్ణన తిషఠతి" అనీ త్మను అన్ని టికీ అంతరాా మ గా ఉంటానన్న 

చెపే్ప డు.  

బ్రహ్మ  స్తబ్త్మలలో "వికలేో  అవిశష ిఫలత్మవ త్" అన్న అన్ని ంటికీ ఫలము పరమాతమ తో 

పరమ సామా మేనన్న ఉని ది.  

 

అందు చేత బ్శుతి, సమ ృతి, ఇతిహాస, పురాణాలలో న్నరవ శేష బ్రహ్మ  బ్పతిపాదనము కాన్న, 

మోక్ష క్లసిథతిలో జీవ బ్రహ్మ లు ఒకు టే అయి ోత్మరన్న కాన్న, జీవాతమ  అసితతవ మే ోత్తందన్న 

కాన్న లేదు. ఈ అచేతనమైన బ్పపంచము బ్భాంతి అనీ, మథా  అనీ ఇదంత్మ అవిదా  వలన 

కలుగుత్తందనీ, ఆ అవిదా  వాకాా ర థ క్లజా్ఞనం వలన ోయి జీవాతేమ  బ్రహ్మ  అయిోత్మడన్న 

కూడా ఎకు డా లేదు. చిత్, అచిత్ తత్మత వ లకు భేదము లేదన్న కూడా దస్తసతములలో 

న్నషేధింరడలేదు. దస్తసాతలు కంఠరవేణా ఘోష్టంచేది జీవాతమ , బ్పకృతి తతతవ ములు 

సర్వవ శ్వ ర్ణడైన పరమాతమ కు శేషభూతములన్న, పరమాతమ  కటాక్షము వలన జీవాతమ  ఆయన 

సాయుజా మునంది ఆయన చెంత న్నర్ణపాధికానందముననుభవించగలదన చెబుత్తంది. 

 

నేను: అందుచేత కరమ ల వలన పందే ఫలాలు పరమతమైనవి, అసిథరమైనవి అవడం 

వలన అపరమతమూ, అనంతమూ అయిన ఫలం కోసం పరబ్రహ్మ  గురంచి 
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తెలుసుకోవాలంటావు. ఇంతకీ ఆ పరబ్రహ్మ  అంటే ఎలాంటి వాడో, అంటే ఆయన 

లక్షణాలేమట్ల తెలుసుకోవాలంటే! 

 

అమ్మ : త్మతితరీయ ఉపన్నషత్ లో భృగు, వర్ణణ సంవాదము తెలుసునుకదా! 

 

నేను: తెలుసును. భృగువు తన తంబ్డ అయిన వర్ణణుడు వదకోు వెళిళ  బ్రహ్మ  ను గురంచి 

చెపుే మనిా డుట. అంటే ఆయన "అని ం, బ్పాణం, చక్షుేః, బ్ోబ్తమ్, మనేః వాచమ్ ఇతి" 

అన్న అని ం, బ్పాణం, కళ్ళళ , చెవులు, మనసుు , వాకుు  ఇవనీి  బ్రహ్మ ను తెలుసుకుందిక్త 

ఉపయోగిసాతయి. అంటూ "యతోవా ఇమాన్న భూత్మన్న జ్ఞయంతే యేన జ్ఞత్మన్న జీవంతి యత్ 

బ్పయంతి అభిసంవిశ్ంతి తత్ విజజా్ఞనసవ , తత్ బ్రహ్మ  ఇతి" అన్న "దేన్ననుండీ ఈ 

సమసతమైన భూతములు పుడుత్తనాి యో, ఇలా పుటినివి దేన్న సహాయంతో జీవిసుతనాి యో, 

చివరకు దేన్నలో లీనమవుత్తనాి యో అదేనయాా  బ్రహ్మ  అంటే దాన్ని  తెలుసుకుందిక్త 

తపసుు  చెయాి " అనిా డుట. అంటే ఆ భృగువు కొనాి ళ్ళళ  తపసుు  చేసి వితరు ంచి 

"అని ం వలనన కదా ఈ బ్పాణులనీి  పుటడిం, జీవించడం, నశంచడం జర్ణగుత్తందన్న" 

తంబ్డ తో చెబితే తంబ్డ మర కొనాి ళ్ళళ  తపసుు  చేయమనిా డుట. అపుే డు భృగువు మర 

కొనాి ళ్ళళ  తపసుు  చేసి బ్పాణమే బ్రహ్మ ంటే తంబ్డ ఇంకా తృపత పందలేదు. అపుే డు 

మరకొనాి ళళ  తపసుు తో మనసేు  బ్రహ్మ  అనీ, మర కొనాి ళళ  తర్ణవాత ఆతేమ  బ్రహ్మ  అనీ, 

ఆపైన ఆనందమే బ్రహ్మ  అనీ తెలుసుకునిా డుట.  

 

అమ్మ : అందుచేత బ్రహ్మ  అంటే " ఈ విచిబ్తమైన సృష్టనింత్మ తన సంకలే ంతో చేసి, 

దాన్న క్లసిథతి, లయాలకు కారణ భూతమైనవాడే బ్రహ్మ ."  

 

నేను: ఇలా "చేసేడు " అంటే చేసిన వాడు, చేయ రడనది అంటూ ఱండు వచేచ సాతయే, 

అలాగయితే అదైవ త సిదిాంతము ఎలాకుదుర్ణత్తంది. అలా ఱండవది లేదు, ఉని దంత్మ 

ఒకు టే అదే బ్రహ్మ  అన్నకదా అదైవ త సిదిాంతం.  
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అమ్మ : అసలు నువువ  బ్రహ్మ ను గురంచి జజా్ఞసతో అదే తెలుసుకోవాలన్న ఉనిా వంటే 

తెలుసుకొనవాడు అయిన నువువ , చెపే్ప  నను, తెలుసుకొన రడేది అయిన బ్రహ్మ  అంటే 

మర అదైవ తము ఎలా కుదుర్ణత్తంది. అందుే అదైవ తము పునాది లేన్న కటడిం లాంటిది. 

 

నేను: అలా కాదు. బ్రహ్మ  ఇలా సృష్ట,ి సంహారమూ అవీ చేసేవాడంటే ఉపన్నషత్తతలలో 

ఉని  "అకరాత ", "అసంగేః", "అభోకాత" అన్న బ్రహ్మ కు కర తృతవ మూ అద్గ ఉండదన్న చెపే్ప యి 

కదా, దాన్నేమటంటావు. అందుే ఆ బ్శుతిన్న అలా అరథం చేసుకోకూడదంటార్ణ సావ మీజీ.  

 

అమ్మ : మఱి,  

 

నేను: ఇలా చెప్పత బ్రహ్మ  సవ రూపము, ఆకారము లాంటి లక్షణాలేమీ తెలియవు. 

అందువలన ద్గన్న వలన న్నజ్ఞన్నక్త బ్రహ్మ  అంటే ఏమట్ల తెలియదు. ఇలాచెప్పత ద్గన్నన్న 

లక్షణమన్న  అనన లేము.  

 

అమ్మ : ఇంకెలా! 

 

నేను: నువువ  కార్ణలో వెళ్ళళ త్తనిా వు. కార్ణ స్తడైవర్ణకు చెపేా లి కార్ణనాపమన్న ఎకు డాపాలో 

ఏదయినా గుర్ణత చెపేా లి. దూరంగా ఎండమావి వలన తడ ఉని టా్ట కనరడుతోంది. 

అపుే డు స్తడైవర్ణతో అదుగో అకు డ తడ ఉని టా్టంది చూసేవా అకు డ ఆపు అనిా వనుకో. 

అకు డ న్నజంగా తడ ఉందా? 

 

అమ్మ : లేదు.  

 

నేను: కాన్న గుర్ణత తెలియడం కోసం చెపే్ప వు. అలాగే ఇకు డానూ. "ఎవరచేత ఈ జగత్తతక్త 

సృష్ట,ి సంహారమూ అవీ చేసుతని టా్ట  అన్నపస్తంట్టందో అదే బ్రహ్మ " అన్న ద్గన్నక్త అరథం 

చెపుే కోవాలి. మరొక ఉదాహ్రణము చెబుత్మను చూడు.  ఈ రోజ్ఞ చంబ్దుడు కన్నపంచడం 

లేదురా అనిా వనుకో. నను, లేదు కన్నపసుతనిా డు అంటే నువువ  ఏద్గ చూపంచు 

అనిా వనుకో. నను ఆ చెటి్ట ఉంది చూసేవా, ఆ చెటి్టకు కు కుడపకు   కొమమ  ఉంది 
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కనపడుతోందా, ఆ కొమమ  మీద ఉనిా డు చూడు కనపడత్మడు చంబ్దుడు అంటాను. 

న్నజ్ఞన్నక్త చంబ్దుడు కొమమ  మీద ఉనాి డా! ఉంటాడా! 

 

అమ్మ : ఉండడు. ఇపేు డు అలా కనపడనా మరొక న్నముషాన్నక్త మార ోత్మడు.  

 

నేను: కదా! గుర్ణత తెలియడం కోసం అలా చెపాతమంతే. ఇలా చెపే డాన్నక్త తటసథ లక్షణం 

అంటార్ణ. తటసథ లక్షణం సవ రూప లక్షణం కాదు. సవ రూపాన్ని  సే షంిగా తెలుసుకోవడాన్నక్త 

సవ రూప లక్షణాలతో తెలుసుకోవాలి. 

 

అమ్మ : మర బ్రహ్మ  సర అయిన సవ రూపం గురంచి ఉపన్నషత్తత ఏమటి చెపే ందిట. 

 

నేను: "సతా మ్ క్లజా్ఞనమ్ అనంతమ్ బ్రహ్మ  " అన్నన త్మతితరీయ ఉపన్నషత్ వాకా ము బ్రహ్మ  

సవ రూపాన్ని  న్నరూపసుతంది.  

 

అమ్మ : సతా ము, క్లజా్ఞనము, అనంతతవ ము అన గుణాలు కలవాడు బ్రహ్మ  అనా! 

 

నేను: అలాకాదు, అదైవ తము బ్పకారం బ్రహ్మ  న్నరవ శేషము కనుక బ్రహ్మ కు సతా ము, 

క్లజా్ఞనము, అనంతతవ ము అనవి గుణాలు అన్న చెపుే కోకూడదు. అసతా ము కాన్నవాడు, 

అజా్ఞనము కాన్నవాడు ...అంటూ బ్రహ్మ  సవ రూపాన్ని  న్నరవ చించుకోవాలి. అంతేతపే  వీటిన్న 

గుణాలుగా కాదు. 

 

అమ్మ : మనం ఇంతకుముందు చెపుే కునాి ం, "నీ ముకుు  ఏది" అంటే చేతోత  తలచుటిూ 

తిపే  ముకుు  పటి్టకుని టా్ట తిని గా అరథం సే షంిగా తెలుస్తత ంటే వదిలేసి అలా 

డంకతిర్ణగుడుగా అరాథలు చెపే కూడదు. అలా చెపే డం తపుే .  

 

నేను: "గంగలో పలె"ా అంటే మనము "గంగ ఒడాున పలె"ా అన్న అరథం చేసుకోమా, అలాగే 

ఇకు డానూ, ఇది తపుే కాదే 
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అమ్మ : ఒకవేళ ఏదో అవసరం వచిచ  అలా చెపేా లిు  వచిచ నా, అది తిని గా చెపే డాన్నక్త 

కుదరక ోతే. గంగలో పలె ాఉండలేదు కనుక గంగ ఒడాున పలె ాఅన్న అరథం చేసుకుంటాము. 

ద్గన్నన లక్షణావృతిత అంటార్ణ. కాన్న ఇకు డ మనకు సే షంిగా బ్రహ్మ  సతా ము, క్లజా్ఞనము, 

అనంతతవ ము కలవాడు అన్న తిని గా అరథం అవుత్తని పుే డు ఇలా లక్షణావృతిత అవసరం 

లేదు. అందులోనూ వాకా ంలో ఉని  అన్ని  పదాలకూ లక్షణావృతిత తో అరథం చెపే డం 

ఖ్చిచ తంగా దోషమే. ఈ విషయం ఇంతకుముందు కూడా చరచ ంచేం. అది సర్వ, నువువ  

చెపే న దాన్నతో బాట్ట " సృష్ట,ి క్లసిథతి, సంహారాలూ అవీ న్నరవ హించేవాడు బ్రహ్మ  అంటే 

తప్పే మటి".  

 

నేను: చెపే్ప ను కదమామ , అది తటసథ లక్షణము తపే  బ్రహ్మ  "సవ రూపలక్షణము"  కాదన్న 

అంటే బ్రహ్మ  సవ రూపాన్ని  యథారథంగా తెలియ చేయదన్న. ఒకవేళ  ఈ "సతా మ్ క్లజా్ఞనమ్ 

అనంతమ్ బ్రహ్మ " అని వాకా ం లో తెలుపరడన బ్రహ్మ  ఉప లక్షణం "యతోవా ఇమాన్న 

భూత్మన్న జ్ఞయంతే..." అనీ "యతోవా..." అని  వాకా ంలో చెపే రడన బ్రహ్మ కు "సతా మ్ ... " 

అనది ఉపలక్షణమనీ అనుకుంటే అదేదో నాని గారంటే పెదనోాని గార తముమ డు, 

పెదనోాని గారంటే నాని గార అని యా  అని టా్ట సవ రూప న్నరవ చనం సే షంిగా ఉండదు. 

ఇలా చెబితే అనాో నాా బ్శ్య దోషం అంటారట.  

 

అమ్మ : సర్వ, నువువ  ఇంతకుముందు ఒకు  ముకు లో చెపుే  అంటూండే వాడవి కదా, ఇలా 

"సతా మ్, క్లజా్ఞనమ్, అనంతమ్" అంటూ చెప్పత బ్రహేమ  సతా మా, సతా మే క్లజా్ఞనమా అంటూ 

ఏమీ సందేహాలు లేవు కదా.  

 

నేను:  నువువ  నాకు అమమ వు, నాని గారక్త భారా వు, త్మతగారక్త కోడలివి. ఇలా ఒక వా క్త త 

వేర్వవ ర్ణగా స్తచించరడడం తపుే లేదు. అలాగే బ్రహ్మ  విషయంలో కూడ.  

 

అమ్మ : బాగుంది. ఈ బ్రహ్మ  సవ రూపం బ్శుతి దావ రాన తెలుసుతందా, మర్వదైనా 

మారమీుందా? 
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నేను: బ్రహ్మ  ఇంబ్దియ గోచరము కాదు కద, బ్పతా క్షంగా తెలుసుకునందుకు. బ్పతా క్ష 

బ్పమాణం పన్నచేయన్న చోట అనుమాన బ్పమాణం కూడా పన్నచేయదనీ, ఎందుకంటే 

అనుమాన బ్పమాణం మొదట బ్పతా క్షం నుండే బ్పారంభమవుత్తందనీ ఇంతకుముందు 

నువేవ  చెపే్ప వు.  

 

అమ్మ : తరు ంతోట్ల! 

 

నేను: వేదాంత వాకాా లను వితరు ంచి బ్రహ్మ  సవ రూపం తెలుసుకోవాలి అన్న 

ఇంతకుముందు అనుకునాి ం కదా! బ్శుతి బ్రహ్మ న్న "న ఇతి" "న ఇతి" అన్న ఇది కాదు, ఇది 

కాదు అన్న చెపే ంది తపే  ఇదే అన్న నర్ణగా చెపే లేదు. అందు వలన బ్రహ్మ  సవ రూపాన్ని  

ధాా నము చేసి, న్నదిధాా సంలో తెలుసుకోవాలి. అంతే తపే  "సృష్ట ిఅద్గ చేసేవాడు బ్రహ్మ " 

అన్న చెపే డం సరబు కాదు.  

 

అమ్మ : "మర సృష్ట ిఅద్గ చేసేవాడు బ్రహ్మ  " అన్న బ్శుతి వాకా ం చెబుతోంది కదా! 

 

నేను: చెపే్ప ను కదమామ , అది తటసథ లక్షణమనీ. ోన, సవ రూప లక్షణంగా తీసుకునాి  

ఎవరవలన ఈ జగత్తత సృష్ట ిజర్ణగుతోందో, ఎవరవలన జీవిస్తందో, దేన్నయందు 

లయమవుతోందో అంటే మూడు బ్రహ్మ లు తయారవరూ. అలా కుదరదు కదా. 

 

అమ్మ : ముగీుర్ణ బ్రహ్మ లు ఎలా తయారవరో తర్ణవాత చూదోాం. ముందు "సృష్ట ిఅద్గ చేస్త 

వాడు" అంటే అది తటసథ లక్షణం అంట్టనిా వు కదా, ఆ తటసథ లక్షణం అంటే ఏమట్ల ఆ 

లక్షణం తటసథ లక్షణం అన్న ఎలా అంట్టనిా వో మరొక సార చెపేు .  

 

నేను: తటము అంటే తెలుసును కదమామ , ఒడాు కదా. ఈ ఒడాు  నదిలో నీటిక్త మార 

ోతంట్టంది, కొమమ  మీద చంబ్దుడ లాగ. కొమమ  మీద చంబ్దుడన్న ఈ క్షణంలో 

చూపంచవచుచ  ఆ చంబ్దుడెవరో అపుే డు తెలుసుకోవడాన్నక్త. కాన్న, మరొక క్షణంలో ఆ 

చంబ్దుడు ఆ కొమమ  మీద కనపడడు, మారోత్మడు. అలాంటి లక్షణాన్ని  తటసథ లక్షణం 

అంటారట. సవ రూప లక్షణం అంటే ఎపుే డూ ఉండేది. నువువ  తెలగాా ఉనిా వు 
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అనిా ననుకో ఆ తెలుపు నీ సవ రూపం, మారదు. బ్రహ్మ  సృష్ట ిచేసాతడు, అంటే ఎపుే డూ 

చేస్తత న ఉండడు కదా. ఎపుే డో చేసేదాన్ని  సవ రూప లక్షణంగా చెపే లేము. దాన్నన్న తటసథ 

లక్షణంగాన చెపేా లి. దాన్నవలన బ్రహ్మ  సవ రూపం  

ఎలపాుే డూ తెలియదు.  

 

అమ్మ :సర్వ, బ్రహ్మ  అంటే మతిలేన్న అతిశ్యము కల గొపే దనము గలద్గ, గొపే  శ్క్త త కలది 

అంటూ రృహ్త్ ధాత్తవు వలన తెలుస్తందా.  

 

నేను: ఈ అతిశ్యము, శ్క్త త అవీ బ్రహ్మ  గుణాలు కాబోలు నీ బ్పకారం. సర్వ, ఒపేు కుంటాను. 

అయితే ఏమటిట. 

 

అమ్మ : ఈ చిబ్త, విచిబ్త మైన జగత్తత తన సంకలే  మాబ్తం చేత సృష్టంిచి, ఆ జగత్తత లో 

త్మను సృష్టంిచిన చిదచిత్తతలలో అంతరాా మ గా నుండ న్నయమస్తత , వాటి క్లసిథతి గత్తలను 

న్నర్వశోస్తత , లయమును కూడా చేసుకుంటూ వేరొక సాధ్నము కాన్న, ఉపాదానము కాన్న 

లేకుండా న్నరవ హిసుతని  వాడు అంటే ఆయన రృహ్తు వ రూపం తెలియడం లేదంటావా? 

సృష్ట ిఒకు  క్షణంలో తన సంకలే ం చేత చేసేసేడు కనుక ఆయన సవ రూపం దాన్న వలన 

తెలియదు అనది ఎంత సమంజసం? 

 

నేను: ఆయన ఒకు డే చేసేడు, మర్వమీ   

సాధ్నము, ఉపాదానము లేకుండా అన్న ఎలా చెబుత్తనిా వు.  

 

అమ్మ : మనం ఇంతకు ముందు అనుకునాి ం. ఛందోగా  ఉపన్నషత్ లో "సత్ ఏవ స్మా  

ఇదమ్ అబ్గ ఆస్తత్ ఏకమ్ ఏవ అదివ తీయమ్" అంటే "ఆ పరమాతమ  ఒకు డే ఆ సృష్టకి్త 

పూరవ ం ఉనిా డు, ఉపాదాన, న్నమతత, సహ్కార కారణాలు మర్వమీ లేకుండా త్మనొకు డే ఈ 

జగత్తత సృష్టంిచేడు" అన్న, "అదివ తీయమ్ అనడం వలన మరొక న్నయామకుడు లేడన్న " 

చెపుే కునాి ం కదా.  ద్గన్న వలన పరబ్రహ్మ  యొకు  సరవ జతావ , సతా సంకలే తవ , విచిబ్త 

శ్క్త తమత్మత వ ది గుణాలు తెలియడం లేదంటావా. అంటే బ్రహ్మ  రృహ్తతవ ము,ఆయన 

సవ రూపము "యతోవా ఇమాన్న భూత్మన్న జ్ఞయంతే...." అని  బ్శుతి వాకా ం చెపే డంలేదా?  
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నేను: అది సర్వ, సృష్టకి్త ముందు బ్రహ్మ  ఒకు టే ఉంది సృష్టంిచింది అనుకుందాం. 

తర్ణవాత క్లసిథతిక్త, మరొక బ్రహ్మ , లయాన్నక్త మరొక బ్రహ్మ  ఉండరన్న ఎలా చెబుత్మవు. సృష్ట ి

కారా ం, క్లసిథతి కారా ం, లయం చేయడం మూడూ మూడు వేర్వవ ర్ణ లక్షణాలు, అన్ని టికీ ఒకటే 

బ్రహ్మ ను చెబితే ఎలా. నను కొముమ లుని , కొముమ లు లేన్న, సగం విరగిన కొముమ లుని  

ఆవులను తెమమ నిా నుకో. ఆ మూడూ మూడు రకాల ఆవులు కాన్న ఒకు టే ఆవు అవదు కదా. 

ఎవడైనా ఒకు  ఆవున్న తీసుకొన్న వచిచ  ఇదుగోనండ అన్న చూపంచగలడా? 

 

అమ్మ : అకు డ నువువ  వాడన విశేషణాలు పరసే ర విర్ణదమిైన విశేషణాలు ఒే వసుతవు, 

అవయవాన్నక్త చెందినవి. ఒే ఆవుక్త కొముమ లుండడం, కొముమ లు లేక ోవడం, విరగిన 

కొముమ లుండడం జరగదు. అందువలన అకు డ కుదరదు. కాన్న నీకు నలనా్న జ్ఞత్తత, తెలటాి 

పళ్ళళ , ఎఱ్ఱటి కళ్ళళ  ఉండ వచుచ ను కదా. తపుే  లేదు. అపుే డు నలనా్న జ్ఞత్తత, తెలనా్న 

పళ్ళళ , ఎఱ్ఱటి కళ్ళళ  ఉని రామం నువువ  అంటే తప్పే ముంది. అలాగే ... 

 

నేను: ఇకు డ కూడా సృష్ట,ి లయము పరసే ర విర్ణద ికారాా లే. ఒకు డే న్నరావ హ్కుడు 

అంటే ఎలా? 

 

అమ్మ : పరసే ర విర్ణదమిైన కారాా లయినా వేర్వవ ర్ణ కాలములలో న్నరవ హించరడత్మయి. 

అందువలన అది సంభవమే.  

 

నేను: నీకు నను ఒకు డనన్న తెలుసును కనుక నలనా్న జ్ఞత్తతని  రామం, తెలనా్న పళ్ళళ ని  

రామం, ఎఱ్ఱటి కళ్ళళ ని  రామం అంటే ననొకు డన అన్న ఆ విశేషణాలనీి  నాకు 

చెందినవనీ అనసుకుంట్టనిా వు. ననుి  చూపంచుత్తనిా వు. అలా కాకుండా మరవరేనా 

అలా చెపే్ప వనుకో వాళ్ళళ  ఇలా నలటాి జ్ఞత్తతని  ఒక రామం, తెలటాి పళ్ళళ ని  ఇంకొక 

రామం, ఎఱ్ఱటి కళ్ళళ ని  మరొక రామం ఇలా వేర్ణ వేర్ణ రామాలన్న అనుకో వచుచ  కదా, 

తప్పే ముంద్గ? 

 

అమ్మ : ఆ బ్శుతి వాకా ం సమంగా మరొక సార చదువు. 
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"యతోవా ఇమాన్న భూత్మన్న జ్ఞయంతే, యేన జ్ఞత్మన్న జీవంతి..." అంటే "దేన్న నుండ, దేన్న 

చేత... " అంట్టనాి ర్ణ భృగువు బ్రహ్మ ను తెలుసుకుందిక్త వేసిన బ్పశ్ి  కు సమాధానంగా. 

అంటే ఒక బ్పసిదమిైన వసుతవు గురంచి బ్పశ్ి , దాన్నక్త సమాధానము. ఆ బ్పసిది ిఎలా 

వచిచ ంది. అది వేరొక చోట బ్శుత్తలలో బ్పసిదమిై ఉని దని మాట. అదే "సత్ ఏవ స్మా  

ఇదమబ్గ ఆస్తత్ " అని బ్శుతి. అకు డ బ్రహ్మ ను చెపే  "తత్ ఐక్షత...తత్ తేజో అసృజత..." 

అంటూ అకు డ తత్, తత్ అన్న అకు డ ఇకు డ యత్, యత్ అనీ చెబుత్తనాి ర్ణ ఒక బ్రహ్మ  

గురంచే. అంతే కాకుండా సృష్టకి్త ముందు ఒకు టే ఉంది కనుక సృష్ట ిచేసేది వేరొకర్ణ కార్ణ 

కారటి ిసృష్ట ిచేసింది బ్రహ్మ  అన్న ఎలా చెబుత్తనిా వో, బ్పళయం తరావ త మగిలిోయేది 

ఒకు  బ్రహేమ  అవాలి, ఎందుకంటే మళ్ళళ  సృష్టకి్త ముందుండేది ఆయన కద, కారటి ిఆయన 

బ్పళయ కర త కూడా అవాలి. ఆఱండు సందరాా లలో యత్ అన్న సంబోధింపరడన బ్రహ్మ యే 

మూడవ యత్ కూ వర తసుతంది కనుక  క్లసిథతిక్త కూడా ఆ బ్రహ్మ యే కారణమయి తీరాలి. 

అందువలన సృష్టకి్త ఒక బ్రహ్మ , క్లసిథతిక్త మరొకటి, లయాన్నక్త వేరొకటి ఇలా వేర్వవ ర్ణ 

బ్రహ్మ లుంటారన్న ఈ బ్శుతి వాకాా న్నక్త అరథం కాదు. 

 

నేను: అయితే "సృష్ట ిఅద్గ చేసేవాడు" అని ది సవ రూప లక్షణమేనంటావా? కొంగ వాలిన 

పలము, కాక్త వాలిన ఇలాు అన్న పలాన్నక్త, ఇంటిక్త చెపే నటా్ట త్మత్ము లికమైన గుర్ణత మాబ్తమే 

కాదా? అలాగయితే సతా ం, క్లజా్ఞనమ్, అనంతమ్ బ్రహ్మ  అని ది ద్గన్నక్త ఉపలక్షణం 

అనుకోవాలా?  

 

అమ్మ : ఇందాకా అనుకుని టా్ట "సృష్ట ిఅద్గ చేసేవాడు" అని పుే డు ఆ వాకా ము పరబ్రహ్మ  

యొకు  సరవ జతావ , సతా  సంకలే తవ , సరవ శ్కాత ా దులను తెలుపుతోంది కారటి ిఅది బ్రహ్మ  

సవ రూప లక్షణమే, త్మత్ము లికమైన గుర్ణత కాదు. ద్గన్న వలన పరబ్రహ్మ  సకలేతర వసుతవుల 

కంటె విలక్షణమైనదన్న, జగజనిామ దులకు కారణ భూతమైనదన్న తెలుస్తంది. అలాగే 

"సతా మ్ క్లజా్ఞనమ్ అనంతమ్ బ్రహ్మ " అని పేు డు "సతా మ్" అను పదము ఎటి ిఉపాధిన్న 

అంటే ఏ న్నమత్మతన్ని  అప్పక్షింపన్న సతత కలదన్న, అందుచేత పరబ్రహ్మ  వికారాసే దమైన 

అచేతనము కంటే, దాన్నతో కూడుకొన్న ఉండే రద ిజీవుల కంటే వేఱ్యినదన్న, తెలుస్తంది. 

ఎందుకంటే అవి వేర్ణ వేర్ణ అవసథలు పందుతంటాయి కదా! అంతే కాకుండా వేఱొక 
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ఉపాధి లేకుండా బ్పవర తంచలేవు కూడ. అలాగే "క్లజా్ఞనమ్" అని పుే డు పరబ్రహ్మ  ఎపుే డూ 

సంకోచము లేన్న క్లజా్ఞనము కలిగి యుండడం వలన ముకుతల కంటే విలక్షణమైనదన్న 

తెలుస్తంది. ముకుతలు ఒకపుే డు సంకుచిత మైన క్లజా్ఞనము కలవార్ణ కదా! "అనంతమ్" 

అనడం వలన పరబ్రహ్మ  "దేశ్ కాల వసుత పరచాే దము లేన్న సవ రూపము గలది" గా తదావ రా 

న్నతా్త ల కని  భినుి డుగా తెలుస్తంది. న్నతా్త లు పరమాతమ  వలె చిదచిత్తతలకు 

అంతరాా మ గా ఉండర్ణ కదా! ఈ రకంగా పరబ్రహ్మ  యొకు  సవ రూపాన్ని  "సతా మ్ క్లజా్ఞనమ్ 

అనంతమ్ బ్రహ్మ " అని  వాకా మూ అచిత్తతల కంటే, రద,ి ముక త, న్నతా్త ల కంటే 

విలక్షణుడన్న తెలియ జ్ఞసుతంది. ఈ ఱండూ కూడా సవ రూప లక్షణాలుగాన తీసుకోవచుచ ను. 

తపుే లేదు.,నువువ చెపే న నాని గార్ణ, పెద ోనాని గార్ణ ఉదాహ్రణంలో వారదరోకీ అనాో నా  

సంరంధ్ం ఉంది, అంటే ఒకదాన్నపై ఱండవది ఆధారపడ ఉంది, నాగేశ్వ రరావు ఇలాు 

సుబిబ రామ రడ ాఇంటి పకు న, సుబిబ రామ రడ ాఇలాు నాగేశ్వ రరావు ఇంటి పకు న అని టా్ట. 

కాన్న ఈ ఱండు వాకాా లూ పరసే రం ఒకదాన్న పై మరొకటి ఆధారపడ లేవు. సవ తంబ్త 

బ్పతిపతిత ఉని  వాకాా లే. అందువలన అనాో నాా బ్శ్య దోషము లేదు. జగజనిామ ది 

కారణతవ ము ఒపుే కుంటే ఇంతకుముందు అనుకుని టా్ట అదైవ త సిదిాంత్మన్నక్త భంగం 

అవుత్తందేమోనన్న పరబ్రహ్మ  న్నరవ శేషము అనడాన్నక్త కుదరదన్న కలేి ంచేర్ణ కొంతమంది 

ఇలా  "సృష్ట ిక్లసిథతి లయ కారణత్మవ న్ని "సవ రూప లక్షణం గా కాదన్న.  

 

నేను: మఱి "బ్రహ్మ  అకరాత " అన్న చెపే నపుే డు నువువ  చెపే నది కుదరదు కదమామ ? 

 

అమ్మ : ఆ సందరా ం వేర్ణ. తరావ త తరావ త ఈ విషయం వివరంగా చెబుత్మను. కాన్న నువువ  

చేసే పుణా , పాప కరమ లకు పరబ్రహ్మ  కర త కాదు కదా. వాటిక్త కర త నీవే. 

 

నేను: మర "చ్ఛత్తరవ ర ుమ్ మయా సృషమి్" అన్న భగవద్గతీలో భగవానుడు చెపే నటా్టంది. 

అంటే తను చేసుతని టా్ట కాదా! 

 

అమ్మ : "చ్ఛత్తరవ ర ుమ్ మయా సృషమి్" తో ఆప్పయక పూరతగా చదువు "గుణ కరమ  విభాగశ్ేః" 

అంటే చ్ఛత్తరవ రాులు ఎలా వచేచ యి, మన గుణాల వలన, కరమ ల వలన. ఆ కరమ లు 
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పరబ్రహ్మ  వి కావు. మన కరమ ల వలన మనలో మనకు విభాగము జరగింది, పరబ్రహ్మ ము 

వలన కాదు. "అకరాత " అంటే అద్గ అరథం అకు డ.  

 

నేను: అలా కాదమామ ! నువవ ని టా్ట కాకుండా " దేన్న నుండ జగజనిామ ది రూపమైన బ్భమ 

కలుగుతోందో అది పరబ్రహ్మ  " అంటే అపుే డు పరబ్రహ్మ  సవిశేషమవ నకు రలేదు కదా.  

 

అమ్మ : సర్వ, ఆ బ్భమ దేన్న వలన వచిచ ందంటావు? 

 

నేను: అవిదా , అదే అజా్ఞనము వలన.  

 

అమ్మ : అయితే ఆ అజా్ఞనాన్నక్త సాక్షి పరబ్రహ్మ  అంటావా? 

 

నేను: అంటే  

 

అమ్మ : అవిదా  తెలియాలంటే ఏదో ఒకటి సాక్షి గా ఉండాలి కదా, లేక ోతే అవిదా  

ఉని దన్న ఎలా తెలుసుతంది. అకు డ ఒక పుసతకం ఉందంటే ఉని టా్ట మనకు తెలియడాన్నక్త 

ఒక సాక్షి కావాలి కదా. సాక్షి ఎపుే డు అవుత్తంది ఏదయినా? 

 

నేను: అంటే, ద్గపంలా త్మను బ్పకాశ్మానమై ఉంటే ? 

 

అమ్మ : త్మను బ్పకాశ్మానమై ఉండడం అంటే మగిలిన జడ పదారాథల కంటే భిని ంగా 

ఉంటూ త్మనూ, మగిలిన జడ పదారాథలను ఉని టా్ట తెలియచేసుతందని మాట. అంతేనా.  

 

నేను: అవును 

 

అమ్మ : మగిలిన జడ పదారాథలకంటే భిని ంగా ఉని దంటే దాన్నేదో విశేషం ఉండ తీరాలి 

కదా? అంటే అది న్నరవ శేషం కాదు, పరబ్రహ్మ  సవిశేషమే నని మాట. మర బ్భమ ఎకు డది? 
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నేను: పరబ్రహ్మ  బ్పకాశ్మానం అంటే కదా నువువ  సవిశేషమంట్టనిా వు, అలా బ్పకాశ్మానం 

కాదంటే 

 

అమ్మ : అలా బ్పకాశ్మానం కాకుండా ఉంటే మర అవిదా  కూడా తెలియదు. అయినా 

సవిశేషం కాన్న వసుతవే ఉండదు కుందేటి కొముమ  లాగ. 

 

నేను:క్లఅంటేక్లపరబ్రహ్మ క్లఅంటే...ఏమన్నక్లతెలుసుకోవాలి? 

 

అమ్మ :క్ల"అచింతా క్లవివిధ్క్లవిచిబ్తక్లరచనతోక్లకూడుకొన్ననటి,ిక్లన్నయతములైనక్లదేశ్క్లకాలక్లఫలక్ల

భోగములతోక్లఉండేక్లచత్తర్ణమ ఖ్క్లబ్రహ్మ క్లమొదలుక్లఅణుమాబ్తక్లజీవులతోక్లకూడక్లఉని క్లఈక్లజగత్తతక్ల

యొకు క్లజనమ ,క్లసిథతి,క్లలయాలు,క్ల 

హేయక్లగుణక్లరహిత్తడు,క్లసతా సంకలేు డు,క్లజా్ఞన,క్లఆనందాదిక్లఅనంతక్లకళా్య ణక్లగుణాకర్ణడు,క్ల

సరవ జ్ఞడాును,క్లపరమక్లకార్ణణకుడు,క్లసకలేతరక్లవిలక్షుణుడు,క్లపర్ణడుక్లఅయినక్లఎవన్నచేక్లకలుగుక్ల

చుని వోక్లఆయనక్లపరబ్రహ్మ ము". 

ఇంతలో ఎపే టినుండ వచిచ  కూర్ణచ నాి డో, బావ మధ్ా లో అందుకునిా డు.  

 

బావ: ఈ విషయం, ఈ సృష్ట ిఅద్గ చేసేవాడు ఒక భగవంత్తడు ఉంటాడన్న చెపే డాన్నక్త, 

ఇంత చరచ , చదువులు, దస్తసాతలూ అవసరం లేదు. అవేవీ లేకుండాన తెలుస్తంది. 

 

నేను: నువెవ పేు డు వచ్ఛచ వు బావా, అయితే దస్తసతమూ, ఈ చదువూ లేకుండా పరబ్రహ్మ  

ఉన్నక్తనీ, సవ రూపానీి  తెలుసుకోవచుచ నంటావా? 

 

బావ: మీరదరోూ సుద్గరఘ చరచ  లో ఉండగా ఇందాే వచేచ ను. వింటూంటే 

అపుే డన్నపంచింది. పరబ్రహ్మ  ఉన్నక్తన్న తెలుసుకుందిక్త ఇంత దస్తసాతలూ, బ్శ్మా అవీ 

కావాలా అన్న.  

 

నేను: మరలా తెలుసుకోవచుచ నంటావు. ఏదయినా తెలుసుకుందిక్త, బ్పతా క్షమో, 

అనుమానమో, దస్తసతమో మూడేకదా బ్పమాణాలు.  
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బావ: అవును. బ్పతా క్షమూ, అనుమానమూ కుదరక ోతేన కదా, దస్తసాత ల దగరీక్త వెళ్యళ లి. 

ఎదుర్ణగా ఉని  పాలు బ్త్మగడాన్నక్త పంచ్ఛంగం చూసినటా్ట బ్పతిదాన్నకీ దస్తసతో ధ్న అకు ర 

లేదు కదా.  

 

నేను: సర్వ, చూదోాం. బ్పతా క్షంలో అంటే మన ఇంబ్దియాలకు గోచరమవుత్మడంటావా? 

మన ఇంబ్దియాలతో చూడలేము, తెలుసుకోలేమూ కద. మనకు ఇంబ్దియాలకు కనరడేవి 

దగరీలో ఉని వి, ఇంబ్దియాలవలన తెలిసే పాంచభౌతికమైనవీన్న. పరబ్రహ్మ  అలా కాదు 

కదా! 

 

బావ: మనసుు  ఉంది కదా. మానస గోచరమవచుచ  కదా, నీ సంగతీ, నా సంగతీ వదిలేయి. 

కొంత మంది గొపే  వాళ్ళళ  మనసుు  తో తెలుసుకొన్న అనుభవించవచుచ  కదా.  

 

నేను: నీ మనసుు తో నా మనసుు లో ఏముందో తెలుసుకోలేవు. ఒకవేళ నీ గొపే దనము 

వలన నా మనసుు లో ఏముందో తెలిసినా, ఒకర ఆతమ  సవ రూపం మరొకర మనసుు తో 

తెలుసుకోవడం సంభవమయే పన్న కాదు. అలాంటపుే డు పరమాతమ  సవ రూపం ఎలా 

తెలుసుతంది.  

 

బావ: కొంత మంది యోగులు, మునులు పరబ్రహ్మ  సాక్షాత్ము రాన్ని  పందుత్మరంటార్ణ కదా! 

 

నేను: యోగమంటే దాన్నక్త ముందు ధాా న్నంచ్ఛలి కదా, ముందు అది ఏదో తెలియకుండా, 

చూడకుండా దేన్నన్న ధాా న్నంచగలవు.  

 

బావ: మఱి, నమామ ళ్యవ ర్ ఏమ చదువుకొన్న పరబ్రహ్మ  సాక్షాత్ము రాన్ని  పందడం, 

అనుభవించడం చేసేరంటావు. ఆయన పుటిని దగరీ నుండీ పరబ్రహ్మ  ధాా నం లోన 

ఉనాి ర్ణ కద. పరబ్రహామ న్ని  అనుభవించి మనకు తెలియ చేసేర్ణ కూడా! 

 



132 
 

నేను: నమామ ళ్యవ ర ాలాంటి వార్ణ అవత్మర పుర్ణష్ణలు, శ్ఠగోపులు, అంటే పరమాతమ  కృప 

వలన అజా్ఞన గంధ్ము అంటన్న పరపూరు దస్తసత క్లజా్ఞనము కలవార్ణ. అలా అందరూ ఉండర్ణ 

కదా! అందుే భగవద్గతీలో కృషు పరమాతమ  

 "మనుషాా ణామ్ సహ్బ్సేష్ణ కశచ త్  యతతి సిదయిే  

యతత్మమప సిదిానామ్ కశచ త్ మామ్ వేతిత తతతవ తేః"  

అన్న "వేలమందిలో కొదిమోంది మాబ్తమే ననుి  తెలుసుకుందిక్త బ్పయతిి సాత ర్ణ. ఆ వారలో 

ఎవడో ననుి  వాసతవంగా తెలుసుకుంటాడు అన్న, అంటే మగిలిన వారందరూ 

తెలుసుకునది   అవాసతవంగా" అన కదా. ఇలా అవాసతవంగా తెలుసుకోవడం ఇంకా 

బ్పమాదం, అది తరాు న్నక్త న్నలపడదు కూడ. ఒకొు కు డూ తన అనుభవాన్ని  రటి ిఒకొు కు  

రకంగా తమకు  బ్రహామ నుభవము కలిగిోయిందనుకొన్న రయలుదేరతే. అసంరదంి కాదూ. 

నమామ ళ్యవ ర ాలా త్మను ఇంతకుముందు పరబ్రహామ న్ని  అనుభవించి ఉంటే దాన్నన్న మరల 

తలంచడం యోగం దావ రా కుదుర్ణత్తందేమో. ఇంతకుముందు ఏమీ తెలియన్న దాన్న 

గురంచి యోగ సంభవ బ్పతా క్షము కూడా కుదరదేమో. 

 

బావ: మర ఈ జగతతంత్మ ఉందంటే ద్గన్నక్త కారణం అయిన వాడు ఎవడో, ఏదో ఉండాలి కద. 

అందువలన ఆ విధ్ంగా అనుమాన బ్పమాణం వలన తెలుసుకోవచుచ  కదా! 

 

నేను: అనుమాన బ్పమాణాలలో ఱండు రకాలుంటాయట. అంతకుముందు ఆవున్న దాన్న 

తోకను చూసేత, ఆ తోక ఆవుక్త విశేషణమన్న తెలిసినపుే డు, తర్ణవాత ఎపుే డయినా ఆ తోక 

మాబ్తమే కనపడతే ఆవు ఉని దన్న ఊహించడం ఒక పదతిి. ఇకు డ మనకు పరబ్రహ్మ ను 

గాన్న దాన్న విశేషణములు కాన్న అంతకు ముందు మనమెపుే డూ బ్పతా క్షంగా 

తెలుసుకోనపుే డు, తర్ణవాత ఆయన విశేషణం చూచి గురతంచడం అని  పరసిథతే రాదు 

కద.  

 

బావ: అలా కాదు. కొండ మీద నుండ పగ వస్తంది. మన ఇంటిలో పగ వచిచ ందంటే 

అకు డ దాన్నక్త కారణమైన  న్నపుే ని దన్న తెలుసును. అందుచేత కొండ మీద కూడా న్నపేు  

ఉండ ఉండాలి అన్న అనుమాన బ్పమాణంతో తెలుసుకుంట్టనిా మా లేదా?  
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నేను: అవును, తెలుసుకుంట్టనిా ము 

 

బావ: అలాగే నువువ  ఒక కుండ ను చూసేవనుకో. దాన్నన్న అంటే కుండను చేయడం అని  

పన్న చేసినవాడు ఒకడు ఉనిా డన్న తెలుస్తందా.  

 

నేను: అవును 

 

బావ: అలాగే, ఈ జగతతంత్మ చేయడం అనది కూడా గొపే  కారా ము. దాన్నన్న చేయడాన్నక్త ఒక 

గొపే వాడు ఉండ ఉండాలి కద.  

 

నేను: అయితే 

 

బావ: ఆ గొపే  వాడక్త ఆ కారాా న్నక్త కావలసిన ముడ సర్ణకు, పన్నముటా్ట, అలా ఎవర కోసం 

చేయాలో అనీి  తెలిసి ఉండాలి. అంతే కాక కుమమ ర మటితిో కుండ చేసి నపేు డు ఆ 

మటిని్న ఎలా చేసేత కుండ అవుత్తందో ఆ కుమమ రక్త తెలుసుతంది. అంటే మటి ికాన్న, కుమమ ర 

చబ్కము, కబ్ర లాంటి పన్నముటా్ట కాన్న ఆ కుమమ ర అధీనంలో ఉండ తగినటా్టగా పన్నక్త వచిచ  

మార్ణే  చెందుత్మయి. అంతే కదా, పరబ్రహ్మ  అంటే నువువ  చెపే్ప ది. ఈ జగత్తతకంత్మ కారణ 

భూత్తడు, జగత్తత విషయ, వికారాలనీి  తెలిసిన వాడు, ఈ జగత్తత ఎవర అధీనంలో ఉండ 

ఆయన న్నయమంచినటా్ట మార్ణే లు పందుత్తందో అదే బ్రహ్మ  అన్న కదా. ఇది అనుమాన 

బ్పమాణం వలన తెలుస్తంది కదా, ద్గన్నక్త మళ్ళళ  దస్తసాతలూ, చదువులు కావాలా అన్న.  

 

నేను: నువువ  చెపే నది ఒక జీవుడు చేతిలో అచేతన పదారథము ఎలా అధీనం లో 

ఉంట్లందో, ఆ జీవుడు దాన్నన్న ఎలా మలచు కొంట్టనాి డో, అలాగే ఈ జగతతంత్మ మరొక గొపే  

చేతనుడ అధీనములో, అదే, దాన్న ఉతే తిత, ఉన్నకీ, మారూే  అవీ ఉండవచుచ  కదా 

అంటావు, అంతేనా. 
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బావ: అవును. దాన్నన పరబ్రహ్మ  అన్న కదా అంట్టనిా ము, అది తెలుసుకుందిక్త దస్తసాతలూ, 

చదువులూ ఎందుకు అన్న. 

 

నేను: ఈ జీవుళళ  అదే మన అధీనంలో అచేతనము ఉని టా్ట, అంటే, ఏమటి న్నజంగా మన 

అధీనంలో ఉని ది. ఈ శ్రీరం పుటడిం, మరణంచడం మన అధీనంలో ఉని దా? పుటిని 

శ్రీరం యొకు  రోగాలూ, భోగాలూ, దుేఃఖలూ, సుఖలూ ఇవేమయినా మన అధీనంలో 

ఉనాి యా? శ్రీరం అచేతనమే కదా, మనతోటే ఎపుే డూ ఉని ది. అదే మన మాట వినదు, 

మన అధీనంలో ఉండదు. ద్గన్ని  దృషిాంతంగా తీసికొన్న అనుమాన బ్పమాణం వేసి 

పరబ్రహామ న్ని  న్నరూపంచుదాం అనుకుంటే సరబు కాదేమో.  

ఇంక, ఏదయినా వసుతవు శ్రీరము ఏవో కొన్ని  అవయవాలతో అదే భాగాలతో 

తయారవుత్తంది కదా! 

 

బావ: అంటే 

 

నేను: ఇపుే డు కుండ ఉని దనుకో, అది కుండ పైభాగము, బ్క్తంద భాగము కలవడం వలన 

ఆ కుండ తయారవచుచ , అలాగే మన శ్రీరాలలోనూ వేఱ్వవ ఱు అవయవాలునాి యి కదా. ఆ 

అవయవాలనీి  కలసి ఉంటే ఆ శ్రీరం ఉంట్టంది.  

 

బావ: అవును, అయితే 

 

నేను: ఆ కుండ ఉని దంటే దాన్న భాగాలనీి  కలిసి ఉనాి యని మాట. అవి విడ ోతే ఆ 

కుండ ఉండదు. అలాగే మన శ్రీరమూను. అలాగయి నపుే డు ఈ చేతనుడ అధీనం లో 

ఉందన్న చెపే లేము కదా.  

 

బావ: శ్రీరంతో ఉండడం అంటే బ్పాణంతో ఉండడం కదా!  

 

నేను: మన చుటిూ కనరడే కొండలు, రండలూ అవి అనీి  బ్పాణం లేన్నవే కద.  
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బావ: అయితేనం. ఒక చేతనుడ అధీనం లో ఉండవచుచ ను కద. వాన్న చేత మార్ణే లూ 

పందవచుచ . ఒక ఱాయి చెకు  రడ విబ్గహ్ం అయినటా్ట.  

 

నేను: ఒే చేతనుడన్న చెపే లేము కదా. ఒక ఇలాు తయార్ణ చేయడాన్నక్త అనకమంది 

చేతనులు పన్న చేయాలి. అలాగే ఇంత జగత్తత తయారయిందంటే ఎంతమంది దాన్ని  

కారణమో అంటే ఎందర్ణ పరబ్రహ్మ లు ఉండాలో, చెపే లేము కదా! 

 

బావ: ఒక గొపే  చేతనుడ అధీనంలో ఉందనీ అనుకోవచుచ , తప్పే ముంది ? 

 

నేను: ఒకడైనా కావచుచ , అనకులైనా కావచుచ  అన్న అంటే, న్నశ్చ యంగా ఒకు డే అన్న 

చెపే లేము కదా! సర్వ, యాగాలూ అవీ చేసి దాన్న వలన శ్క్త త పందేవార్ణ లేదా కొన్ని  గొపే  

బ్పతేా క ఫలాలు పందేవాళ్ళళ  ఉంటార్ణ కదా. అలాగే ఈ జగత్తతను కూడా మరొక 

చేతనుడెవడైనా సృష్టంిచి ఉండవచుచ ను కదా.  

అంతేకాక ఎవవ రైనా తనకు తెలిసినదే చేసాతడు. కుమమ ర వాడు కుండను చేయగలడు. 

చేనత వాడు రటనిు నయగలడు, తనకు తెలిసిన దాన్నన్నరటి.ి కుమమ ర వాడు రటనిు 

నయలేడు, చేనత పన్న తెలిసినంత మాబ్త్మన వాడు కుండను చేయలేడు. అలా కాకుండా 

ఇలా కొండలూ, సముబ్దాలూ, గనులూ, మొకు లూ ఇలా అనక విధాలయిన వసుతవులనీి  

కూడా ఒకు డ వలన సంభవమన్న అనుమాన బ్పమాణం వేయగలమా? 

 

బావ: సామానా మైన సామరథా ము, అలే  క్లజా్ఞనము కల జీవుడు సామానా  మైన పదారాథలను 

సృష్టంిచినటా్ట సరవ జ్ఞడాు, సరవ  శ్క్త తమంత్తడు అయిన పరమాతమ  అసామానా మైన ఈ 

జగతు ృష్ట ిచేసాత డంటే తప్పే ముంది ? 

 

నేను: మర వితతనం నుండ మొకు  వసుతంది కదా, దాన్నన్న ఎవడూ తయార్ణ చేయడం లేదే. 

దాన్నేం చెబుత్మవు. అలాగే ఈ జగత్తత కూడా తనంత త్మను ఉదా వించి ఉండవచుచ  కదా.  

 

బావ: మొలకకు జీవం ఉని ది. అచేతనము కాదు. దాన్నలో మార్ణే లు రావడాన్నకీ, 

మొలకెతిత పెదదోవడాన్నకీ కూడా ఏదో ఒక పరమ చేతనుడే కారణం అనుకోవచుచ , తపుే  
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ఏమీ లేదు. అయినా అనీి  వితతనాలు మొలకెతతకుండా కొని  మొకు లవుత్తనాి యంటే 

కూడా కారణం ఆ పరమ చేతనుడ సంకలే మే అనుకోవచుచ . 

 

నేను: మర మన సుఖ్ దుేఃఖలకు కారణం ఏమటి చెపాతవు? ఇవీ మన అధీనంలో ఉండవు 

కదా.  

 

బావ: సుఖ్ దుేఃఖలు కలుగచేసుతని  ఒక పరమ చేతనుడునిా డన్న అనుమాన బ్పమాణం 

వలన తెలుసుకోవచుచ .  

 

నేను: మర సుఖ్ దుేఃఖలననుసరంచి మనం చేసే పనులో? 

 

బావ: మన లోపల భావాలను బాహా్  మయిన బ్క్తయలు గా మార్ణసుతని  గొపే  చేతనుడు 

ఒకడునిా డన్న కూడా అనుమాన బ్పమాణం వలన తెలుసుకోవచుచ .  

 

నేను: అయితే ఆయన ఒకు డే ఇవనీి  చేసుతనాి డంటావా? 

 

బావ: కుమమ ర కుండ చేయాలంటే మటి,ి నీర్ణ, చబ్కము, కబ్ర ఇవనీి  ఉండాలి కదా! 

అలే జ్ఞడాైన కుమమ ర సామానా మైన కుండలు చేసుతనిా డు. అంతకంటే క్లజా్ఞనముని వాడు 

భవనాలూ, వంతెనలూ కటవిచుచ .  అయితే వాడకీ ముడ సరకులు, పరకరాలు అవీ కావాలి 

కదా. కొంచెం ఎకుు వ కావాలి. అలాగే అననా  సామానా మైన క్లజా్ఞన, శ్కాత ా దులుని  పరమ 

చేతనుడకడు ఈ భువనాలనూ, విదవ నీి  సృష్టంిచి ఉండవచుచ , మర కొంచెం ఎకుు వ 

పన్నముటాూ, ముడ సరకులు ఉపయోగించుకొన్న. "ఏదయినా కారా ం అంటూ ఉంటే దాన్నక్త 

కర త ఉండాలి కనుక ఈ జగత్తత కూడా కారా మే కనుక ద్గన్నకీ కర త ఒకడు ఉండాలి. " అన్న 

అనుమాన బ్పమాణం వలన తెలుస్తంది కదా, దాన్నకోసం దస్తసతం, బ్శ్వణం, బ్శుతి, సమ ృతి 

ఇవేమీ అకు రలేదు. అసలు బ్పపంచంలో చ్ఛలామంది క్లజా్ఞనులు తమ క్లజా్ఞనంతో 

సతా్మ నవ షణ చేసి బ్పసిది ిపందినవార్వ.  
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నేను: ఏమటమామ  మాటలాడవు, బావ అంట్టని టా్ట ఈ వేదాలూ, దస్తసాతలూ అకు రలేదా, 

లేక అజా్ఞనులకు మాబ్తమే దస్తసతం. బావ లాంటి తెలివయిన వాళళ క్త దస్తసతం అకు రలేదు 

అన్న అంటావా? 

 

అమ్మ : మీ ఇదరోూ వాదించు కుంటూంటే ననమ మాటాాడను. అయినా, నాకు కొన్ని  

విషయాలు కొంచెం చెపుే . ఇకు డ ఎవళ్ళళ  ఇలాు కడుత్తనాి ర్ణ. అలాగే అమెరకాలో 

మరవళ్ళళ  మరొక ఇలాు కడుత్తనాి ర్ణ. వీరదరోూ ఒకు ళేళ నా.  

 

బావ: కాకోవచుచ ను.  

 

అమ్మ : అలాగే నువువ  చెపే న దాన్న బ్పకారం ఇకు డ సృష్ట ిచేసే బ్రహ్మ , అమెరకాలో సృష్ట ి

చేసే బ్రహ్మ  ఒకర్ణ కాకోవచుచ .  

మరొకటి, ఒే కాలంలో కుమమ ర బోలెడన్ని  కుండలను చేయగలడా? 

 

బావ: చేయలేక ోవచుచ . ఒక క్షణంలో ఒే కుండను చేయగలడేమో.  

 

అమ్మ : మర ఇన్ని న్ని  కారాా లు ఏకకాలంలో అవుతండడం చూసుతనిా ము కద, ఇవనీి  

ఒకడ వలన సంభవమన్న అనుమాన బ్పమాణంతో న్నరూపంచలేము కదా.  

కుండ చేసేవాడు, విమానం చేసేవాడు, పలాన్ని  దుని వాడు ఇలా ఎంతమందో ఎనోి  

పనులు చేస్తత ంటార్ణ కదా, ఇవనీి  ఒకడ వలనన అవుత్మయి అన్న అనుమాన బ్పమాణం 

వలన న్నర ుయించలేము కదా.  

ఇంతకూ ఆ కుమమ ర ఎందుకు చేసాత డంటావు. 

 

బావ: ఆ కుండలను అముమ కొన్న తనకు కావలసినవి కొనుకోు వడాన్నకీ, జీవించడాన్నకీన్న. 

 

అమ్మ : మర పరమాతమ  ఈ సృష్టనింత్మ ఎందుకు చేసుతనాి డో అనుమాన బ్పమాణంతో ఎలా 

న్నర ుయిసాతవు. ఆయన కు కూడా కావలిసినవి, అదే కోరకలు అవీ ఉనిా యా, ఉంటే ఎవళళ  



138 
 

దగరీ తీర్ణచ కుంటాడు, కొనుకుు ంటాడు, ...ఇలాంటి బ్పశ్ి లకు నీ అనుమాన బ్పమాణంతో 

ఏమ సమాధానం చెపే గలవు.  

నీ అనుమాన బ్పమాణం లాంటిదే మరొక అనుమాన బ్పమాణం చూపసాతను చూడు. " ఈ 

కుండలు చేసేవాడు ఒక జీవుడు. అలాగే బోలెడంత విదవ న్ని  చేసినవాడు మరొక జీవుడు 

లేదా జీవుళ్ళళ . " ఇలా అనుకుంటే మర పరబ్రహ్మ ము బ్పసే త అకు రలేదు.  

 

బావ: ననని ద్గ అదేకద అతతయాా , ఆ జీవుడన పరబ్రహ్మ  అనుకోవచుచ  కదా! 

 

అమ్మ : దాన్నక్త పరబ్రహ్మ  అవసరమే లేదు. ఈరోజ్ఞ ఒక జీవుడు చేయవచుచ ను, మరొక రోజ్ఞ 

మరొక జీవుడు చేయ వచుచ ను కద. మర పరబ్రహ్మ  అన్న ఎవరన్న అంటావు. 

 

ఏదయినా పన్న చేయడాన్నక్త, మనకందరకీ మనలోన్న సతతవ , రజ, క్లసతమో గుణాలూ, కరమ  

సంరంధ్మూ కదా కారణం. మర పరబ్రహామ న్నక్త కూడా ఈ గుణాలు ఉంటాయా. అయితే 

మగిలిన జీవుళళ కూ ఆ పరబ్రహామ న్నకీ తేడా ఏమటి. ఇంకొకటి.  

నువువ  చెపే న ఆ పరబ్రహ్మ  కు శ్రీరముందంటావా, లేదంటావా! 

 

బావ: మనకు కనపడుత్తని  బ్పపంచంలో ఎవడైనా పన్న శ్రీరంతోటే చేసుతనిా డు కదా, 

అందువలన ఉని దన అనుకుందాం  

 

అమ్మ : అయితే ఆ శ్రీరం న్నతా మా, అన్నతా మా? 

 

బావ: న్నతా మే అనుకోవాలి.  

 

అమ్మ : శ్రీరం అంటే అవయవాలుని  కదా. అంటే అవయవాలుని  శ్రీరంతోటే ఆయన 

పన్నచేసుతనిా డు, జగత్తతక్త అవయవాలుంటాయి, అవే భాగాలు. అవి మనంచూసుతండగాన 

కనపడకుండా ోత్తనాి యి, అదే నశంచిోత్తనాి యి. అంటే అన్నతా మని మాటే కదా! నీ 

అనుమాన బ్పమాణం బ్పకారం ఆ పరబ్రహ్మ  శ్రీరం లో భాగాలు కూడా అలాగే 

అన్నతా మని మాట. న్నతా మన్న అనలేము.  
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బావ: ోనీ అన్నతా మన్న అనుకుందాం.  

 

అమ్మ : అన్నతా ం అంటే ఈ శ్రీరం ోయి కొతతది వస్తత ండాలి. మనక్త అలా శ్రీరం 

ోవడాన్నకీ కొతతది రావడాన్నకీ కరమ లు కారణం కదా. మర పరబ్రహామ న్నకీ ఏమటి కారణం. 

కరమ లు కావు కదా! 

 

బావ: పరబ్రహ్మ  శ్రీరం కొతతది కూడా తన చేసుకుంటాడనుకుందాం. ఇన్ని  చేసేవాడు తన 

శ్రీరాన్ని  కూడా చేసుకోవచుచ  కదా! 

 

అమ్మ : శ్రీరం ోతే మరొక శ్రీరం చేసుకుంటాడు. అంతేనా. శ్రీరం ోయిన తర్ణవాత కొతత 

శ్రీరం రాక ముందు మర శ్రీరం ఉండదు కదా. ఆ సమయంలో శ్రీరం లేకుండా ఉంటే 

నువువ  ఇందాకా చెపే న దాన్ని  రటి ితనకు శ్రీరమే లేనపుే డు శ్రీరం చేసుకోలేడే.  

 

బావ: ోన, మరొక శ్రీరంలో ఉండ ఈ కొతత శ్రీరం తయార్ణ చేసుకోవచుచ  కదా.  

 

అమ్మ : ఆ శ్రీరం ఎలా వసుతంది. దాన్నకోసం మరొక శ్రీరం అంటూ ఇలా ోతే అదొక 

అంత్తలేన్న కథ.  

 

బావ: లేకుంటే శ్రీరం లేకుండా ఉంటాడనుకుంటే 

 

అమ్మ : నీ అనుమాన బ్పమాణం బ్పకారం శ్రీరం లేన్న చేతనులు ఉండడం కుదరదు కదా. 

ఉనాి  శ్రీరం లేకుండా పన్న ఏమీ జరగదు. అందుచేత పరబ్రహ్మ  సృష్ట ిఅవీ 

చేయడని మాట.  

 

బావ: సంకలేా న్నక్త శ్రీరం అకు ర లేదు కద. అందుచేత సంకలే ం మాబ్తం చేత చేసాతడు. 

అపుే డు సృష్ట ిఅయిోత్తంది.  
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అమ్మ : నీ అనుమాన బ్పమాణం బ్పకారం  నువువ  చూసుతని  దృషిాంత్మలలో సంకలే ం 

వలన ఈ కనపడే జీవులు వసుతవులు సృష్టసిుతనాి రంటే అలాగే పరబ్రహ్మ  సంకలే ం వలన 

జగతు ృష్ట ిచేసుతనిా డనుకోవచుచ . మనకు ఈ కనపడే వసుతవులు సంకలే ం వలన 

సృష్టంిపరడడం లేదు కదా! అలా కుదరదు. అయినా  

ఆ సంకలే ం ఎలా కలిగిందంటావు.  

 

బావ: సంకలే ం కలగడాన్నక్త మనసుు  ఉంటే చ్ఛలును కద. శ్రీరం అకు రలేదు. అందుకన్న 

అనిా ను.  

 

అమ్మ : ఆ మనసుు  ఉండేది శ్రీరంలోన కదా. శ్రీరము కల వాన్నే మనసుు కూడా 

ఉంట్టంది.  

 

బావ: జీవుడు మరణంచిన తర్ణవాత శ్రీరము ోత్తంది, కాన్న మనసుు  మాబ్తం ఉంట్టంది 

కదా.  

 

అమ్మ : దస్తసతము, చదువూ లేకుండా నీకు ఇవనీి  ఎలా తెలిసేయి దస్తసతము అకు ర 

లేదంటే. సర్వ అయితే నీకు తెలిసిన దాన్నలో కొంచెం మరచిోయినావు. చన్నోయిన 

తర్ణవాత కూడా జీవుడక్త స్తక్షమ  శ్రీరం ఉంట్టంది. మనసుు , ఇంబ్దియాలు అవీ దాన్నతోటే 

ఉంటాయి, ముకుతడయీ దాకా. అందుచేత శ్రీరము లేకుండా మనసుు  ఉండలేదు.  

 

బావ: సర్వ, ముక త పుర్ణష్ణడలా ఉండ చేసుతనిా డంటే 

 

అమ్మ : ఆ ముక త పుర్ణష్ణడకీ పంచోపన్నషణమ యమైన శ్రీరం ఉంట్టంది. అయినా ఆ ముక త 

పుర్ణష్ణడు ఈ సృష్ట ిఅవీ చెయా డు.  

నువువ  పరబ్రహ్మ  సృష్ట ిఅవీ చేయడాన్నక్త పరకరాలు, ముడ సర్ణకు కావాలంట్టనిా వు. ఎలా 

చెబుత్తనిా వు. 

 



141 
 

బావ: అనుమాన బ్పమాణముతో. మర కుమమ రక్త, కమమ రక్త ఇలా మనం చూసుతని  

వారందరూ అలాగే కదా చేసుతనాి ర్ణ. దాన్నన్న రటి ిపరబ్రహ్మ  కూడా ముడ సర్ణకు వాటితోటే 

ఈ సృష్ట ికారా మూ అద్గ చేసాతనంట్టనిా ను. 

 

అమ్మ : సృష్టకి్త పూరవ ము అవి ఎకు డ నుండ వచేచ యి.  

 

బావ: ఆకాశ్ం లో అవయవాలేమీ లేవుకదా, అందు చేత అది కారా ం కాదు. సృష్ట ి

చేయరడనకు ర లేదు, అలా 

 

అమ్మ : ఆకాశ్ం అవయవాలూ, భాగాలు  లేకోవడం వలన కారా ం కాదనీ, 

సృష్టంిచరడలేదనీ, అనడం తపుే . ఆకాశ్ం కూడా సృష్టంిచరడనదే. ఈ విషయం తరావ త 

వివరసాతను.  

అయినా అనుమాన బ్పమాణాలతో ఏదయినా విషయం ఖ్చిచ తంగా న్నర ుయించగలమా.  

 

బావ: ఎందుకు న్నర ుయించలేము. ఇంటా్ల న్నపేు ంటే పగ ఉంట్టందని  దాన్ని  రటి ి

కొండమీద పగ కనరడతే న్నపుే  ఉని దన్న తెలుసు కుంట్టనిా ము కదా.  

 

అమ్మ : ఆ కొండ మీద పగ మంచు పగలా కనరడందనుకో. దాన్నన్న రటి ికొండమీద న్నపుే  

ఉని దన్న ధ్ృవీకరంచ గలవా? 

 

బావ: పగ మంచు అంటే పగ కాదు కదా. అకు డ అనుమాన బ్పమాణము తపుే .  

 

అమ్మ : అనుమాన బ్పమాణాలు అనక కారణాల వలన తపే యి ోవచుచ . ఉదాహ్రణకు 

ఒక బాటసారక్త చ్చకటిలో వెలుగు కనరడతే వెలుగు ఉంటే అకు డ ఊర్ణ ఉండాలన 

అనుమానంతో వెళేళ డనుకో. అకు డ ఊర్ణ కాకుండా భాసవ రం మంటలో ఏవో 

ఉండవచుచ ను. నువువ  చెపే న అనుమాన బ్పమాణం ఉదాహ్రణంలో అసలు ఇంధ్నాన్ని  

రటి ిపగ వసుతంది, అది సహ్జ వాయువు లాంటివి అయితే ఇంటిలో నయినా అలాంటి 

న్నపుే కు పగ రాదు. పగ లేకోతే న్నపుే  లేదన్న అనలేము కదా. అలాగే నను మన్నష్టన్న, 
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ఆడదాన్ని  కదా. అలాగే నాని గార్ణ మన్నషే, కాన్న ఆడువార్ణ కాదు. అందుచేత నాని గార్ణ 

ఆడువార్ణ మన్నష్ట కనుక అంటూ అనుమాన బ్పమాణం చెపే్ప వనుకో, అది తప్పే . ఇలా 

అనుమాన బ్పమాణాలు తపే యి ోవడాన్నక్త ఎనోి  కారణాలు ఉండవచుచ ను. బ్పతా క్షంగా 

కన పడన్న, న్నరిారంచు కోలేన్న వాటిన్న వటి ిఅనుమాన బ్పమాణాలతో న్నరిారంచు కోలేము. 

ఇంతకూ అనుమాన బ్పమాణాన్నక్త దనుి , పునాది ఏమటి? 

 

బావ: తరు ం. ఆ తరు ం సాధించేవాడ క్లజా్ఞనం 

 

అమ్మ : ఎపుే డయినా తరు ం దస్తసాతన్ని  అరథం చేసుకునందుకు, దస్తసాతన్ని  సరగీా 

బ్పతిపాదించేందుకు ఉపయోగ పడాలి కాన్న, దస్తసాతన్ని  విడచి నల విడచి సాము చేయడాన్నక్త 

కాదు. అందుచేత దస్తసాతన్ని  అకు రలేదన్న తరు ంతో పరబ్రహ్మ ను సాధించడం కుదరదు.  

అలాగే అనుమాన బ్పమాణాన్నక్త నువువ  చెపే న ఱండవ పునాది ఆ తరాు న్ని  బ్పతిపాదించే 

వాడ క్లజా్ఞనము. ఎపేు డయినా త్మడ తని  వాడుంటే వాడ తల తని  వాడు ఇంకొకడు 

ఉంటాడు, అందుచేత ఒకర తరు ం మరొకర తరు ం వలన వీగి ోవచుచ . అలాగయితే ఈ 

రోజ్ఞ నీ క్లజా్ఞనం, వాద పటిమ వలన ఒక పరబ్రహ్మ  న్నర ుయింపరడతే ఱ్వపు మరొక పరబ్రహ్మ  

మరొక రకంగా న్నర ుయింప రడవచుచ ను. ఇద్గ బ్పమాదకరమే. ఎందుకంటే ఈ జీవుళళ ందరూ 

బ్భమ, బ్పమాదము, విబ్పలంభమూ, అశ్కీ త లాంటి లోపాలు, దోషాలూ ఉని వాళళ వుత్మర్ణ. 

వార క్లజా్ఞనముతో పరబ్రహ్మ  న్నర ుయం చేయకూడదు. పరబ్రహ్మ  మనకు కనరడే ఈ జగత్తతలో 

ఉండే వసుతవులకంటే విలక్షుణుడు కదా! అలాంటపుే డు మన కుని  న్నయమతమైన, 

ఉపాధుల వలన సంకుచితమైన, అనాది జనమ  వాసనా దూష్టతమైన అజా్ఞన పూరతమైన 

క్లజా్ఞనంతో అఖిల హేయ బ్పతా నీకుడూ, సరవ జ్ఞడాూ, సతా  సంకలుే డూ, తనకు సాటిగాన్న, 

తన కంటే గొపే వాడు కానీ లేన్నవాడూ, న్నరవధిక అతిశ్యుడూ, అపరమత కళ్యా ణ 

గుణాకర్ణడూ ఈ బ్పాకృత పరమత్తలకతీత్తడూ అయిన పరమాతమ  సవ రూపాన్ని  ఎలా 

న్నర ుయిసాతము.  

 

బావ, నేను: మఱి ఎలా తెలుసుతంది పరబ్రహ్మ  సవ రూపం? 
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అమ్మ : "జగజనిామ దులకు కారణభూత్తడూ, అఖిలహేయ బ్పతా నీకుడూ, సమసత కళ్యా ణ 

గుణాకర్ణడూ అయిన పరబ్రహ్మ  అపౌర్ణషేయములైన దస్తసతముల బ్పమాణము వలనన 

తెలియ రడునది" 

 

"మేషిార్ణనాి రాండ"  

రయటనుండ ఎవరో అడగడంతో 

 "ఎవరూ?"  

అంటూ చూసేత నాని గార శష్ణా లు నలుగుర్ణ కనరడాార్ణ, భర తృహ్ర(వాళళ నాని గార్ణ 

సంసు ృతం మేషిార్ణ, అందుే ఆప్పర్ణ), మబ్ద, శ్ంకరరావు, యదుభాసు ర్ అన్న.  

"నాని గార్ణ ఇంకారాలేదు, రజ్ఞర్ణకెళిళ  ఉంటార్ణ, వచేచ సాత ర్ణ కాసేు పటా్ల". అనిా ను. 

మా నాని గార శష్ణా లందరూ మా ఇంటా్ల సభుా లు లాగే ఉండడం వలన కొంచెం 

చనవుగాన మాటాాడడం, మాతో కలసి మెలసి ఉండడం అలవాట్ట. ఆ అలవాట్టతోన  

"ఏం చేసుతనాి ర్ణ ఆచ్ఛరీ, అందరూ కూరొచ న్న" అనాి డు భర తృహ్ర.  

 

నేను: "ఏం లేదు. మా అమమ  దగరీ కొంచెం పరమాతమ  గురంచి తెలుసుకుందామన్న,  

కాన్న ఒక విషయంలో మాబ్తం నాక్తంకా పూరతగా మా అమమ  చెపే నదాన్నమీద గుర కుదరలేదు" 

 

భర్తృహరి: అమమ  గార్ణ చెపే నతర్ణవాత గుర కుదరకోవడం ఏమటి? ఇంతకూ ఏ 

విషయంలో నీకు నమమ కం కలగడం లేదు? 

 

నేను: అమమ  పరమాతమ  గురంచి దస్తసాతన్ని  రటి ితెలుసుకోవాలంట్లంది ఆ పరమాతమ  అంటే 

సృష్ట ిఅద్గ చేసేవాడూ, చ్ఛలా గొపే  గుణాలుని వాడూ అంటూ. దస్తసతం అంటే ఏం చేయాలో, 

ఏం చేయకూడదో చెపేా లి, "దసతీతి దస్తసతం" అన్న కదా. అలాంటపుే డు మన పన్నక్త 

అకు రకు రాన్నవని టా్ట ఉండే "ఆ పరమాతమ  ఎవరో ఎలా ఉంటాడో, ఏం చేసాత డో " 

మనకెందుకు. మనమేం చేయాలో, ఏం చేసేత మనకు పన్నక్త వసుతందో, ఏం చేసేత మనకు 

మంచిది కాదో..అది కావాలి గాన్న.  

 

భర్తృహరి: అంటే పరమాతమ , పరబ్రహ్మ  గురంచి మనకెందుకంటావా? 
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నేను: అదికాదు. కావాలంటే చూడండ. మనం చదువుకొన ఏ పుసతకాలలోనయినా మనకు 

పన్నక్తరాన్న విషయం ఉండదు. పన్నక్త రాన్న మాటలు మనం చెబితే మరొకడు పటింిచుకోడు. 

వాడక్త పన్నక్త వసేతన పటింిచుకుంటాడు. ఏవయినా సుఖలు కలగడాన్నకో, దుేఃఖలు 

ోవడాన్నకో, ఇలాగ. డబుబ  కావాలంటే బ్పభువునాబ్శ్యించు, సవ రంీ కావాలంటే ఏదో ఈ 

యజంా చేయి, కొడుకులు కావాలంటే ఈ ఇష్ట ిచేయి, కోపం, ఉబ్దేకమూ తగీాలంటే ఉలి ా

తినకు, ఆకలి కలగాలంటే నీర్ణ ఎకుు వ బ్త్మగకు, ఇలా మనకు ఉపయోగకరమైన 

చేయవలసిన పనులో చేయకూడన్న పనులో మనం దస్తసతం నుండ విధి, న్నషేధ్ రూపంలో 

తెలుసుకోవలసినది. అంతే తపే ... 

 

అమ్మ : కొడుకు పుటేడిు అన్న చెపే నపేు డు తంబ్డక్త సంతోషం కలగడం లేదూ, నీకు 

మంచి మార్ణు లు వచేచ యంటే నాని గారక్త ఆనందించరూ, అలాగే అకు డ పాముందంటే 

భయం వేయదూ, పరీక్ష తప్పే వంటే బాధ్ అన్నపంచదూ, ఇవనీి  ఇది చెయాి , ఇది 

చేయకు లాంటి విధి, న్నషేధ్ వాకాా లు కాదే 

 

నేను: కొడుకు పుటేడిు అని పుే డు న్నజంగా బ్పయోజనం కలుగుత్తంద్గ అంటే న్నజంగా 

కొడుకు పుటని అకు రలేదని మాట. వటి ికొడుకు పుటేడిు అని  మాట అంటే 

చ్ఛలునని మాట. అలా కాదు కదా. న్నజంగా కొడుకు పుటడిం వలనన బ్పయోజనం 

కలుగుత్తంది తపే  కొడుకు పుటేడిు అని మాట వలన కాదు. అదే విధ్ంగా పరబ్రహ్మ  

ఉనిా డు, సృష్ట ిఅద్గ చేసాతడు అని  మాట వలన కూడా బ్పయోజనం కలుగదు. అలాకాదు 

పరబ్రహ్మ  ఉనిా డన్న తెలియడం వలనన కదా మనం ఆ పరబ్రహ్మ  గురంచి 

బ్పయతిి ంచేది, కనుక అలాంటి వాకాా లు అరథరహితములు కాదు అంటావా? కొడుకు 

పుటినిది ఇంబ్దియాలకు తెలుసుతంది, కాన్న పరబ్రహ్మ  ఇంబ్దియాలకు తెలియదే. 

అందుచేత .... 

 

భర్తృహరి: ఆచ్ఛరీ నువువ  చెబుత్తని ది సర కాదు 

 

నేను: ఎలా చెబుత్తనిా వు? 
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భర్తృహరి: మనం తెలుసుకోవలసిన యథారథ క్లజా్ఞనం ఏమటి? 

 

నేను: అదేదో నువేవ  చెపుే .  

 

భర్తృహరి: ఈ కనరడుత్తని  బ్పపంచమంత్మ బ్భాంతి జనా మైనది. బ్రహ్మమ కు టే 

సతా మైనది. మగిలిన ఈ జగతతంత్మ అయథారథమే. అజా్ఞనమువలన చిత్, అచిత్ లతో కూడ 

కనరడుతంది. మన సాధ్నవలన ఈ చిత్, అచిత్ లను తొలగించుకొన్న మనం పరబ్రహ్మ  

సవ రూపాన్ని  అనుభవించ్ఛలి. దస్తసతం ఏం చెబుతోంది. "న దృషేేిః బ్దషిారమ్ పశేా ేః", అంటే 

"క్లజా్ఞనము కంటే వేర్ణగా క్లజా్ఞతను తెలుసుకొనకుము" అనీ "న  మతేేః మంత్మరమ్ మనీవ థాేః" 

అంటే "మననము కంటే వేర్ణగా మననము చేయువాన్నన్న చింతించకుము" అన్న కదా, దాన్న 

వలన బ్రహ్మ  క్లజా్ఞత అన్న క్లజ్ఞయామన్న ఇట్టవంటి భేదమేమేమీ లేదన్న విధిస్తంది కదా. ద్గన్న 

వలన పరమారథ సవ రూపము సత్ అదే బ్రహ్మ  ఒకు టే అన్న తక్తు నదంత్మ అయథారథమనీ 

తెలుస్తంది కదా. ఇందుే మన పెదలోు "స బ్పపంచం బ్రహ్మ న్ న్నబ్షే పంచం కురాా త్" అన్న 

సబ్పపంచంగా కనరడుత్తని  బ్రహ్మ ను న్నబ్షే పంచంగా చేసుకోవాలి అన్నచెబుత్మర్ణ. ఇది 

చేయి, ఇది చేయవదోు అన విధి, న్నషేధ్ వాకాా లు లేవన్న కదా నీ అనుమానము. ఇందాకా 

అనుకునాి  "న దృషేేిః ..." లాంటి వాకాా లు బ్రహ్మ  సవ తసిు దమిే అయినా ఈ కనరడే 

బ్పపంచ్ఛన్ని  తొలగించుకోమన్న సే షంిగా న్నయోగించడంలేదా. ఈ బ్పపంచము 

తొలగించుకుంటే మోక్షం అన్న చెబుత్తని  దస్తసతం బ్పయోజనరహితమెలాగవుత్తంది? 

 

నేను: అలాకాదు. ఒకవేళ విధి అదే న్నయోగం వలనన దస్తసతం బ్పయోజనకార 

అవుతోందంటే ముందుగా ఆ న్నయోగమెలాంటిదో, న్నయోగించరడనదాన్న విశేషణాలేమట్ల 

అంటే ఆ న్నయోగ వాకా ం దేన్నగురంచి చెబుతోందో, దాన్న వివరాలేమట్ల, దాన్నన్న పందడాన్నక్త 

కావలసిన యోగా తలేమట్ల, దాన్నక్త సాధ్నాలేమట్ల, ఆ విధి విధానమేమట్ల, ఆ విధి 

న్నరవ హించేవాడు ఎలాంటివాడో, ...ఇలా అవనీి  ముందు చెపేా లి. ఉదాహ్రణకు ఒక 

యజంా చేయమన్న చెబితే ముందుగా దాన్నక్త సంరంధించిన ఇవనీి  న్నరవ చించకుండా 
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న్నయోగం ఉండదు కదా. ఒక పకు  అంత్మ బ్భాంతి అంటూ మరొక పకు  విధి విధానం అంటే 

కుదరదు కదా!  

 

ఇంక, ఎవరకోసం ఈ న్నయోగం అని ది చెపేా లిు  వసేత ఆ అరహత వాన్నక్త ముందే ఉండాలి, 

ఎందుకంటే ఆ అరహత న్నయోగం వలన కలుగదు.  

 

భర్తృహరి: ఆ కోరక ఉని వాడు న్నయోగం అదే ఆ విధిన్న పాటించ్ఛలి అంటే.  

 

నేను: ఆ కోరక ముందు ఉండాలి కద, అది న్నయోగం వలన వసుతంది అన్న చెపే లేము. ఆ 

కోరక ఎలా కలుగుత్తందో కూడా తెలియాలి కద. లేకోతే ఆ విధి ఎలా పాటిసాతడు. ోన ఇది 

చెపుే , ఈ అరహత న్నమతతమంటావా అంటే ఈ అరహత ఉండడం వలన న్నయోగాన్ని  

పాటిసాతడా, లేక ఆ అరహతే ఫలమంటావా? నువువ  చెపే నటయాితే సాధ్నమూ, ఫలమూ 

ఒకు టే అయిోత్మయి. అదెలా కుదుర్ణత్తంది. ఇంతకీ ఆ న్నయోగం ఏమటంటావు.  

 

భర్తృహరి: చెపే్ప నుగా. బ్రహ్మ కు న్నబ్షే పంచ్చకరణం చేయడమే న్నయోగం అంటే 

చేయవలసిన విధి. 

 

నేను: దాన్నక్త అరహత? 

 

భర్తృహరి: బ్రహ్మ  సవ రూప అనుభవము. 

 

నేను: బాగుంది. బ్రహ్మ  సవ రూప అనుభవము ఉని వాడు ఆబ్రహ్మ ను న్నబ్షే పంచ్చకరణం 

చేయడం వలన బ్రహామ నుభవాన్ని  పందుత్మడు. అంతేగా. ఇదేదో విచిబ్తంగా లేదూ. 

"యావజీవిమ్ అగిి హ్మబ్తమ్ కురాా త్" అనిా మనుకో.అంటే జీవించి ఉని నాి ళ్ళళ  

అగిి హ్మబ్తం చేయాలి. అంటే జీవించి ఉండడం అకు డ అరహత. మర నువువ  

చెబుత్తని ది నీళ్ళళ  కావాలంటే నీళ్ళళ  వేడ చేయాలి అని టా్టంది,  

 

భర్తృహరి: అలాకాకుండా బ్రహ్మ  సవ రూప అనుభవం ఒక న్నమతతమే అనుకుంటే  
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నేను: నువువ  చెబుత్తని ది బ్రహామ నుభవం పంది న్నబ్షే పంచ్చకరణం అనుష్టఠస్తత  ఉంటే 

బ్రహ్మ  సవ రూపానుభవం కలుగుత్తంది. అలాగయితే మర ఈ న్నబ్షే పంచ్చకరణం అని  

న్నయోగంతో ఎందుకొచిచ న పాటా్ట.? 

 

సర్వ, ఆ న్నయోగాన్నక్త సాధ్నాలేమటి, సాధ్న చేయాలనిా వు కదా! 

 

భర్తృహరి : న్నబ్షే పంచ్చకరణం చేసుకోవడమే 

 

నేను: న్నయోగం అదే, సాధ్నమూ అదే, దాన్నక్త ఫలమూ అదే. బాగుంది. ఈ సాధ్నం 

ఉని దన్న చెపే గలమా! 

 

భర్తృహరి: సాధ్నమని  తర్ణవాత లేకుండా ఎలా ఉంట్టంది? ధాా యీత, ఉపాస్తత లాంటి 

వాకాా లు చెపే్ప దదే కదా.  

 

నేను: కంటిక్త కనపడే సాధ్నమా, కనపడన్న సాధ్నమా? 

 

భర్తృహరి: కంటిక్త కనపడదు కనుక కనపడన్నదే 

 

నేను: కనపడన్న సాధ్నంతో సాధ్న ఎలా జర్ణగుత్తంది.  

 

భర్తృహరి: ోనీ ఈ సాధ్నం లేన్నది అయితే.  

 

నేను: లేన్న దాన్నతో నువువ  సాధించేద్గ లేన్నదే అవుత్తంది. మరంక దాన్నక్త బ్పయోజనం 

ఏముంట్టంది? 

 

అసలు "సబ్పపంచమ్ బ్రహ్మ న్ న్నబ్షే పంచమ్ కురాా త్" అన్న చెబుత్తనిా వు కదా, ఆ 

వాకా ము కానీ, ఆ అరథము వచేచ  వాకాా లు కానీ ఏ బ్శుత్తలలోనైనా చూపంచగలవా. నువువ  
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చెపే నటా్ట ధాా యీత లాంటి వాకాా లకు అరథం న్నబ్షే పంచ్చకరణం చేసుకోమన్న కాదు. అంతే 

కాక బ్శుత్తలు కరామ చరణాన్ని  చెబుత్తనాి యి కదా, అంటే ఈ బ్పపంచం సతా మన కదా, 

అలాంటపుే డు ఈ జగతతంత్మ మథా  అన్న ఎలా చెబుత్మవు. నువువ  నీ వాదం లో అరహత, 

సాధ్నమూ, ఫలమూ అన్ని టికీ ఒకటే సమాధానము చెబుత్తనిా వు. అందువలన నువువ  

చెబుత్తని  "న్నబ్షే పంచ్చకరణ న్నయోగ వాదం" సమరథంచ లేము.  

 

మిశ్రా: భర తృహ్రీ, ఆచ్ఛరీ, మీ వాదనలు  పకు న పెటంిడ. వేదాంత వాకాా లు అలా నర్ణగా 

"పర్ణసవేది" లా బ్పయోజనమవవ వు. వాటంతట అవి న బ్రహ్మ  సవ రూపం చెపే డాన్నక్త 

నర్ణగా బ్పమాణాలూ కావు. వేదాంత వాకాా లు ఏం చెబుత్తనాి యి.  

"ఆత్మమ  అర్వ బ్దషవాి ేః, బ్ోతవా ేః, మంతవా ేః, న్నదిధాా సితవా ేః " అనాి  

"స్నవ షవాి ేః" అనాి  "సవిజజా్ఞసితవా ేః" అనాి  ఆతేమ తి ఇవ ఉపాస్తత " అనాి  "ఆత్మమ నమ్ 

ఏవ లోకమ్ ఉపాస్తత" అనాి  ఈ వాకాా లనీి  చెబుత్తని ది, ధాా నాని ! ఆ ధా్య య వసుతవే 

బ్రహ్మ , దాన్నన్న ధాా నం చేయమన్న చెపే్ప యి బ్శుత్తలు 

 

బావ: అతతయాా , నువేవ  శ్రణు, వీళళ ందరూ ఏం మాటాాడుకుంట్టనాి రో ఏమీ అరథం 

కావడంలేదు. కొంచెం నాకు నువేవ  వివరంచ్ఛలి, లేకోతే అంత్మ అగమా  గోచరమే.  

 

అమ్మ : ఏమీ లేదు, నీ రామం బావ ఏదయినా దస్తసతం నుండ తెలుసుకొన్న అనుష్టఠంచ్ఛలంటే 

అది విధి, న్నషేధ్ పూరవ కంగా అంటే ఇది చేయి, ఇది చేయకు అని టా్ట ఉంటేన 

ఉపయోగం కాన్న అలా కాకుండా "బ్రహ్మ  సవ రూపం ఇలాంటిది " అన్న తెలుసుకుంటే 

మనేమటి ఒరగేది అంట్టనిా డు. అందుచేత మనమేం చెయాా లో, ఏం చెయా కూడదో 

అవే కావాలి అన్న వాడ ఉదోేశా్ ం.  

 

బావ: అవును, అరథమైంది. మర భర తృహ్ర చెపే్ప ది? 

 

అమ్మ : దస్తసతంలో "నదృషేేిః ..." లాంటి వేదాంత వాకాా ల వలన మనము ఈ బ్పపంచం 

అంత్మ అయథారథం అనీ, బ్రహ్మ  ఒకు టే సతా మనీ తెలుసుకోవాలి. అపుే డు ఈ మథా  
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అయిన బ్పపంచం అంత్మ మనం తొలగించుకుంటే బ్రహామ నుభవం కలుగుత్తంది", 

అంట్టనిా డు, భర తృహ్ర. 

 

బావ: అది సర్వ, ఈ చరచ లో న్నబ్షే పంచ్చ కరణం, న్నయోగం అని  పదాలు వాడుత్తనాి ర్ణ. 

వాటికర థం తెలియడం లేదు.  

 

అమమ :సంబ్గహ్ంగా చెబుత్మను విను. బ్పపంచం అంటే తెలుసును కదా, చిత్, అచిత్ కూడ 

ఉని ది. భర తృహ్ర బ్పకారం ఉని ది బ్రహ్మ  ఒకు టే. అందుచేత ముందు చెపే న బ్శుతి 

వాకాా ల వలన ఈ బ్పపంచం మథా  అన్న తెలుసుతంది. అపుే డు "ధాా యీత", "ఉపాస్తత" 

అని టా్ట మన సాధ్నతో మనం న్నబ్షే పంచ్చకరణం చేసుకోవాలి.  

 

బావ: మళ్ళళ  న్నబ్షే పంచ్చ కరణం అంట్టనిా వు! 

 

అమ్మ : అదే చెబుత్తనాి , ఈ బ్పపంచం తొలగించుకోవాలి, బ్రహ్మ  నుండ. అపుే డు మనకు 

బ్రహామ నుభవమే. 

 

బావ: న్నబ్షే పంచకరణం అనాలి కదా, న్నబ్షే పంచ్చకరణం అన్న ఎందుకు.  

 

అమ్మ : భర తృహ్ర సంసు ృతం మేషిార పలడాు కదా! అతన్నక్త బాగా తెలుసుతంది. "శవేః 

చూడామణీ కృతేః విధుేః, వలయీకృతేః వాసుక్తేః " అనిా మనుకో. దాన్నకర థం, చంబ్దుడన్న 

శరోభూషణము గా చేసుకొన్నన, వాసుక్తన్న హ్సత భూషణముగా చేసికొన్నన శవుడు అన్న అరథము. 

అంటే చంబ్దుడు మామూలుగా శరోభూషణము కాదు, అంతకుముందు ఎపుే డూ కాదు 

కూడా. అలాంటి చంబ్దుడన్న శరోభూషణము చేసుకునిా డు శవుడు. ఈ బ్పయోగాన్ని  "చివ " 

బ్పతా యం అంటార్ణ. పాణన్న వాా కరణ స్తబ్తం బ్పకారం కృ, భూ, అస్ ధాత్తవులకు 

ఇంతకు ముందు ఆ రకంగా కాన్నదాన్నన్న అలా చేసేత, ఉపయోగిసేత ఈ బ్పతా యం వసుతంది. 

"అభూత తదాా వైతి వక తవా మ్" అన్న.  
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మన సందరా ంలో మామూలుగా మథాా  బ్పపంచంతో కూడ ఉని టా్టని  బ్రహ్మ ను అలా 

కాకుండా ఆ బ్పపంచం నుండ విముకుతడన్న చేయడం అని మాట. ఎపుే డూ కోపంతో ఉండే 

నీ నుండ కోపం తీసేసినటా్ట. ఈ ఉదాహ్రణ ఇకు డ పూరతగా సరోదనుకో. 

 

బావ: మర న్నయోగం అంటే 

 

అమ్మ : న్నయోజా , న్నయోజక భావం అంటే భృతా , సావ మ సంరంధ్ము. న్నయోగం అంటే 

చెపే నటా్ట చేయడం అంటామే అలాగని మాట. విధి అని టే.ా నను వంట వండాలి అంటే 

అది నా కర తవా ము, మానడాన్నక్త లేదు, అలాగే. వెరసి "న్నబ్షే పంచ్చకరణ న్నయోగం" అంటే 

బ్రహ్మ ను మథాా  బ్పపంచమునుండ తొలగించుకొన విధి. వేదాంత వాకాా లు ఇలా 

న్నయోగాన్ని  న్నర్వశోసుతనిా యి కనుక వేదాంత వాకాా లు అనుష్టఠంచ్ఛలి అంట్టనిా డు 

భర తృహ్ర.  

 

బావ: మర, బ్పపంచం చిత్, అచిత్ రండూ తొలగించుకోవాలంటే, చిత్ అంటే ఆతమ  దాన్నన్న 

తొలగించుకోవడం అంటే ఆతమ  నాశ్ము కాదా, అదెలా. 

 

అమ్మ : వార వాదంలో బ్రహ్మ  తపే  వేర్ణగా ఆత్మమ  లేదు, బ్పకృతీ లేదు. ఇదంత్మ బ్భాంతే 

అంటార్ణ వార్ణ. అందుే ఆ రండూ తొలగి ోవాలన్న అంటార్ణ. 

 

బావ: ఇలా అయితే విధి వాకాా లను కోవచ్ఛచ  వేదాంత వాకాా లను.  

 

అమ్మ : "సవ రకీామేః అగిి హ్మబ్తం జ్ఞహుయాత్" అంటే  

న్నయోగ ఫలం సవ రంీ,  

న్నయోగ సాధ్నమ్ అగిి  హ్మబ్తము, చేసేవాడు, వాడ అరహత సవ రీాన్ని  కోర్ణకోవడం.  

అలాగే ఇకు డ బ్రహామ నుభవం కోసం న్నబ్షే పంచ్చకరణం చేసుకో అంటే న్నయోగం ఉని టే ా

కదా.  

 

బావ: మర దాన్నక్త రామంబావ ఏమంట్టనిా డు, సంబ్గహ్ంగాన చెపుే , పూరతగా వదోులే.  
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అమ్మ : ద్గన్నక్త సమాధానంగా  

 

1."సబ్పపంచమ్ బ్రహ్మ  న్నబ్షే పంచమ్ కురాా త్" అన్న చెబుత్తని  వాకా ం గాన్న, దాన్నన్న 

ోలిన అరథం వచేచ  వాకాా లు కాన్న దస్తసతంలో కనపడవు.  

 

2. బ్పపంచం మథా  అంటే మర చేసేదేముంది, న్నయోగం అంటే ఏదో పన్న చేయాలి కదా, 

అదేం లేదే అంటాడు మీ రామం బావ.  

 

3. న్నబ్షే పంచ్చకరణంతో బ్పారంభించి చివరకు న్నబ్షే పంచ్చకరణాన్ని  సాధిసేత అక్లర హత, సాధ్న, 

ఫలం అనీి  న్నబ్షే పంచ్చకరణమే అంటే అదెలా కుదుర్ణత్తంది అనది మరొకటి.  

 

4. న్నబ్షే పంచం చేసుకోవడమనది ఎపుే డూ చేసుకుంటూ ఉండేదే అయితే మర దాన్న 

వలన ఫలం అనుభవం ఎపుే డు అని ది మరొక బ్పశ్ి . ఆకలి తీరడాన్నక్త అరటి పండు 

తినాలి, కాన్న ఆ అరటి పండు తినడం ఎపుే డూ పూరతవకోతే ఆకలి తీర్వది ఎపుే డు? 

 

5. న్నబ్షే పంచం చేసుకుందిక్త చెపే నవే ధాా యీత, ఉపాస్తత వంటి వేదాంత వాకాా లు 

అంటే, కాదు అంటాడు.  

 

అసలు కనరడుత్తని  జగత్తత నంత్మ లేకుండా చేయడం అసంభవం, అలా కుదరదు అన్న 

వాడ వాదన. 

 

బావ: బాగుదతతయాా , అరథం అయింది. దాన్నక్త మబ్ద ఏమటంట్టనిా డు?  

 

అమ్మ : వేదాంత వాకా  క్లజా్ఞనం తో నువువ  న్నబ్షే పంచ్చకరణమో ఏదో చేసుకొన్న బ్రహామ నుభవం 

పందేసాతను అంటే "ఆత్మమ  అర్వ ...." లాంటి వేదాంత వాకాా లలో మననం, ధాా నం, 

న్నదిధాా సనం అవీ చెపే్ప ర్ణ కదా, మర అవి ఎందుకు. అంటాడు మబ్ద. అందువలన  
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1. పరబ్రహ్మ  సవ రూపాన్ని  గురంచి వేదాంతవాకాా లు వినాలి(బ్ోతవా ేః).  

 

2. వాటి గురంచి తరాు ది విధానాలతో బాగుగా మననం చేయాలి(మంతవా ేః). 

 

3. అపుే డు న్నదిధాా సనం అదే న్నరంతర ధాా నం చేసే బ్పయతి ం చేయాలి. 

 

4. అపుే డు బ్రహామ నుభవము పందుత్మవు.  

 

ఇందులో మొదటి మూడు సాధ్నలో భాగాలు. ఆఖ్రది ఫలం. అందు వలన సాధ్న, ఫలం 

ఒకు టే అని  ఇరబ ంది లేదు ఇందులో.  

 

బావ: మొదటి రండంటినీ చెయా మనీ, మూడోదాన్ని  బ్పయతిి ంచమనీ ఎందుకు 

చెపే్ప ర్ణ.  

 

అమ్మ : మొదటి రండూ నీ చేతిలో ఉంటాయి. కాన్న ధాా నము మనసుు క్త సంరంధించినది, 

నీ చేతిలో ఉండదు, బ్పయతిి ంచడమే నువువ  చేయ గలిగినది.  

  

బావ: బాగుందతతయాా , కొంచెం తెలిసింది. 

 

భర తృహ్ర చెపే న దాన్నన్న న్నబ్షే పంచ న్నయోగ వాదమని టా్ట మబ్ద వాదాన్ని  

ఏమటంటార్ణ? 

 

అమ్మ : దాన్నన్న "ధాా న న్నయోగ వాదము" అంటార్ణ 

 

బావ: అంటే ధాా నము చేయ వలసిన పన్న దాన్నన్న "న్నయోగంగా " బ్పతిపాదించేది అనా.  

 

అమ్మ : అలా అనుకునాి  పెద ోతపుే  కాక ోవచుచ ను కాన్న, అసలు అరథం అలా చెపే ర్ణ, 

పెదలోు.  
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బావ: మర,  

 

అమ్మ : నువువ  ఆకలి తీరడాన్నక్త భోజనం చేసేవనుకో ఆకలి తీరోత్తందా వెంటన.  

 

బావ: ఆ, తీరోత్తంది 

 

అమ్మ : అలాగే సవ రంీ కావాలన్న యజంా చేసేతనో, వెంటన సవ రంీ వసుతందా 

 

బావ: రాదు, తర్ణవాత ఎపుే డో మరణంచిన తర్ణవాత వసుతంది 

 

అమ్మ : ఒక పన్న చేసేత వెంటన ఫలితము కలగకుండా ఉని పుే డు ఆ పన్న బ్పయోజనము 

"అపూరవ ము" లేదా "న్నయోగము" అన ప్పర్ణతో అదృశ్ా ంగా అమూరతంగా ఉండ ఆ ఫలము 

తర్ణవాత కలగడాన్నక్త కారణమవుత్తందన్న కొందర్ణ మీమాంసకులంటార్ణ. అంటే మన 

పన్నకీ, ఫలాన్నక్త మధ్ా ంతర క్లసిథతి న్నయోగమని మాట. "ధాా న న్నయోగ వాద" మని పేు డు 

మనం పరబ్రహ్మ  సవ రూపాన్ని  విన్న తెలుసుకుని  "పన్న " తర్ణవాత "ఫలమైన " 

పరబ్రహామ నుభవాన్ని  పందక ముందు అదృషంిగా, అమూరతంగా ఉండ మనకు ఆ ఫలం 

పందడాన్నక్త ఉపయోగించేది అదే "న్నయోగం" ధాా నమన్న వార అభిబ్పాయము. అందుే 

దాన్నన్న "ధాా న న్నయోగ వాదము" అన్న అంటార్ణ. ఇకు డ వాదము అంటే సిదిాంతము లేదా 

బ్పాతిపదిక అన్న అరథం చేసుకోవాలి. 

 

బావ: బాగుంది అతతయాా , కొంచెం అరథం అయినటా్టంది. మబ్ద ఇపుే డు నీ వాదాన్ని  కొన 

సాగించు. అరథం చేసుకొనందుకు బ్పయతిి సాతను. 

 

శంకర్రావు: అలా ఎలాగంటావు. బ్త్మడును పాము అనుకొన్న ఆ బ్భమతో భయపడుత్తని  

వాడక్త అది పాము కాదు బ్త్మడు అంటే ఆ భయం ోతోంది కదా! అలా కాకుండా అది పాము 

కాదు అంటూ ధాా న్నంచ్ఛలా, అకు రలేదు కదా! అలాగే రంధ్ము కూడా మథాా రూపమే కనుక 

అద్గ యథారథ క్లజా్ఞనం వలన న్నవర తతమవుత్తంది, అంటే తొలగి ోత్తంది. అందువలన ఆ 
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న్నవృతిత క్లజా్ఞనము వలనన బ్రహామ నుభవము కలుగుత్తంది, మళ్ళళ  దాన్నకోసం విధులూ, 

న్నయోగాలూ అకు రలేదు.  

అసలు ఏదయినా పన్న చేయడం వలన కలిగిన బ్పయోజనం త్మత్ము లికమన్న మనం 

అనుభవంలో చూసుతనిా ము. ఉదాహ్రణకు ఒకడు పలము దుని్న  పంట పండసేత వాడ 

సాగురడ పరమతమయే ఉ ంట్టంది కదా, అలాగే యజంా చేసి సవ రీాన్నక్త వెళిళ నవాడ 

ఫలము కూడే పరమతమైనదే, "క్షీణే లోే మరతా  లోే విశ్ంతి" అన్న కదా భగవద్గతీ. 

అందుచేత ఏదయినా పన్న చేసి పందే బ్పయోజనం పరమతమైనది. మోక్షం 

అపరమతమైనది కనుక అది ఏదో ఒక పన్న చేసి పందేసే విషయం కాదు.  

శ్రీర సంరంధ్ం ఉని దంటే సుఖ్ దుేఃఖలు ఉనాి యని మాటే! ఈ శ్రీరంతో కరమ లు 

చేస్తత  ఉంటే వాటిక్త ఫలితంగా ఏవో సుఖ్ దుేఃఖలు కలుగుతండడం జర్ణగుతంట్టంది. 

ఈ సుఖ్ దుేఃఖలేవీ దశ్వ తమైనవి కావు, దశ్వ తమైన మోక్షావసథలో ఈ త్మత్ము లికమైన సుఖ్ 

దుేఃఖలు ఏవీ ఉండవు. ఆ సుఖ్ దుేఃఖలను కలిగించే కరమ లను చేసి మోక్షం పందడాన్నక్త 

అవకాశ్మూ లేదు. అశ్రీరతవ మే కదా మోక్ష క్లసిథతి, అట్టవంటి క్లసిథతి ధ్రామ చరణము, 

కరామ వలంరనము వలన అంటే కుదరదు.  

 

మిశ్రా: నువువ  చెపే నటా్ట పలం దుని్న తే పంట వసుతంది, అలాగే ధాా నం చేయడం వలన 

మోక్షం సిదిసిుతంది, అన ననంట్టని ది. 

 

శంకర్రావు: అశ్రీరతవ ము అంటే శ్రీరసంరంధ్ం ఉండకూడదు కదా, "అశ్రీరమ్ 

శ్రీర్వష్ణ అనవసేథష్ణ అవసిథతమ్ 

మహానతమ్ విభుమ్ ఆత్మమ నమ్ మత్మవ  ధీరేః న ోచతి" అన్న కదా 

అంటే అన్నత్మా లు, అవసిథతి రహిత్మలూ అయిన దేవ మనుషాా ది శ్రీరములందుని ద్గ, 

శ్రీర సంరంధ్ము లేన్నద్గ గొపే దై వాా పంచినద్గ అయిన ఆతమ  సవ రూపమును తెలిసికొంటే 

అటి ిక్లజా్ఞన్న దుేఃఖ్ములను పందడు అన్న కదా! ఇంకా ముండకోపన్నషత్ లో "అబ్పాణోహి 

అమనాేః శుబ్భేః" అంటే నీ ఆతమ  బ్పాణ సంరంధ్ము, మనసు ంరంధ్ము లేన్నవాడు, 

పరశుదిుడుఅన్ననీి , రృహ్దారణా కోపన్నషత్తత లో "అసంగో హా్ యమ్ పుర్ణషేః" అంటే ఈ 

ఆతమ  శ్రీరాదులతో సంరంధ్ములేన్నదన్న, కాఠకం లో "బ్రహ్మ  సవ రూపము ధ్రామ  ధ్రమ  
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సాధ్ా ము కాన్నదన్న, చేయరడన్నదనీ, కాలబ్తయ పరచాి ని ము లేన్నదనీ" చెపే రడనది. 

ద్గన్న వలన బ్రహామ నుభవ క్లసిథతిలోఅని మయ, బ్పాణమయ, మనోమయ దేహాలతో 

సంరంధ్ముండదన్న, ఆ దేహ్ము తో చేయగల ధ్రామ చరణ సాధ్ా ము కాదన్న, ఆ క్లసిథతి 

దశ్వ తమనీ కదా.  

 

మిశ్రా: ఈ బ్పాకృతిక సంరంధ్ము, తబ్దాా ంతి తొలగించుకోవాలన కదా అవనీి  చెపే్ప ది, 

దాన్నే ధాా నం కావాలంట్టనిా ను.  

 

శ్ంకరరావు: మనం ఏదయినా సాధించ్ఛలంటే నాలుగు రకాలుగా సాధించవచుచ ను.  

1. మటి ినుండ కుండ చేసినటా్ట ఉతే తిత చేయడం  

2. సవ రంీ పందడం లా బ్పాపత పందడం 

3. పాలను పెర్ణగు చేసి నటా్ట వికృతి సాధించడం 

4. మురక్త రటనిు శుబ్భం చేసుకోవడంలా సంసు ృతి అదే సంసు రంచుకోవడం 

 

మోక్షం ఈ నాలుగింటిలోఏద్గ కాదు 

 

మిశ్రా: ఆతమ న్న సంసు రంచుకొన్న అవిదా ను తొలగించుకోవడాన్నే ధాా నం 

 

శంకర్రావు: సంసాు రం అంటే దోష న్నవృతితయే కదా. లేదా అతిశ్య బ్పాపత అంటే ఏదో 

గొపే  దనాన్ని  పందడం. పరశుదమిైన బ్రహ్మ కు దోషానీి  తొలగించలేము, పరపూరుమైన 

బ్రహ్మ కు అతిశ్యమూ కలిగించలేము.  

 

మబ్ద: మర అవిదా  ఎలా ోత్తంది? 

 

శంకర్రావు: బ్రహ్మ  అంతరంగా కాన్న బాహా్ ంగా కాన్న ఏ పన్నకీ విషయం కాదు కనుక దుముమ  

దులిపనటా్ల, సిా నం చేయించినటా్ల సంసు రంచడం కుదరదు, కాన్న అవిదా  వలన 

కలేి ంచరడన అహ్ంకారం అంటే "నను" అనుకొన భావము అది అవిదాా  కలేి తం అనీ 

దాన్నకనాి  వేరయినది "ఆతమ  సవ రూపం" అనీ తెలుసుకోవాలి. అంతే తపే  దాన్నకో విధి, 
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ధాా నం అన్న అతిశ్యం కలేి ంచడం అకు రలేదు. మోక్షం అంటే ఆతమ  సవ రూపమే, అది 

సిదమియి ఉని దే. ఏదో కరమ  చేసి కొతతగా ఉతే తిత చేయడమో, మారే్ణ  చేయడమో, శుబ్భం 

చేయడమో...ఇలా ఏమీ అవసరం లేదు.  

 

మిశ్రా: అలాగయితే వాకాా ర థ క్లజా్ఞనము మాబ్తం ఎలా, ఎందుకు.  

 

శంకర్రావు: వాకాా ర థజా్ఞనముతో బ్పతి రంధ్కాలు తొలగుత్మయి, అంతే కొతతగా మర్వమీ 

ఉతే తిత అయేవేమీ ఉండవు.  

 

మిశ్రా: అదే ఎలా అంట్టనిా ను? 

 

శంకర్రావు: ఆ ఆతమ ను గురంచి తెలుసుకోవడం వలన  

"స పరా గాత్ శుకమా్ అకాయమ్ అబ్వణమ్ అసాథ విరమ్ శుదమి్ అపాప విదమి్" 

అంటే ఆతమ  అజా్ఞనము లేన్నద్గ, శ్రీరములు లేన్నద్గ, గాయములు లేన్నద్గ, ముసలితనము 

లేన్నద్గ అన్న తెలుసుకొన్న 

"తవ మ్ హి నేః పత్మయో అసామ కమ్ అవిదాా యాేః పరమ్ పారమ్ త్మరయసి" అన్న అవిదా ను 

తొలగించి రక్షించేవు లాంటి బ్శుతి వాకా ం వలన బ్పతిరంధ్కాలు తొలగుత్మయి  

 

"బ్రహ్మ  వేద బ్రహ్మ  ఏవ భవతి" అంటే "బ్రహ్మ జా్ఞనము కలిగితే మోక్షమే" అన్న కదా బ్శుత్తలు 

చెబుత్తనాి యి. మర అలాంటపుే డు క్లజా్ఞనము కలగడం, వెంటన మోక్షం పందడం, 

అంతే. ధాా నాన్నక్త అవకాశ్మే లేదే. వాకాా ర థజా్ఞనము వలనన మోక్షము కలిగేది.  

 

నేను: మర బ్రహ్మ ను తెలుసుకో అంటే క్లజా్ఞత, క్లజ్ఞయాము ఱండు అయిోవా శ్ంకర్! 

 

శంకర్రావు: ఆ అనుమానం అకు రలేదు.  

"అనా త్ ఏవ తత్ విత్మదధ్య అవిదిత్మ అప" అంటూ బ్రహ్మ  క్లజ్ఞయాం కని  క్లజా్ఞత వేరయినది. 

అనీ 
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"యేనదమ్ సరవ మ్ విజ్ఞనాతి తతేః ేన విజ్ఞనీయాత్" అంటే దేన్న మూలంగా సరవ ం 

తెలియునో దాన్నన్న దేన్న మూలముగా తెలుసుకొన వచుచ నో 

"తత్ ఏవ బ్రహ్మ తవ మ్ విది"ి అదియే బ్రహ్మ గా ఎర్ణగుము .  

అన్న అనక మైన బ్శుత్తలు చెబుత్తనాి యి కదా.  

 

మిశ్రా: మర బ్ోతవా ేః, మంతవా ేః న్నదిధాా సితవా ేః అని  వాకాా లు వా ర థ వాకాా లనా నీ 

ఉదోేశా్ ం 

 

శంకర్రావు: అదంత్మ ఆ వాకాా లను అరథం చేసుకొన బ్పయతి ం చేయమన. లేకోతే బ్శుతి 

వాకాా ర థ క్లజా్ఞనం ఎలాకలుగుత్తంది, మనసుు  అన్ని  చోటకాీ పర్ణగిడుత్తంటే. అందుే 

మంతవా ేః....అద్గన్న. అదొక న్నయోగం అన్న కాదు.  

 

మిశ్రా: మనం బ్పపంచంలో ఇలా బ్శుతి వాకాా లు అరథం చేసుకొన్న, తక్షణం బ్రహ్మ  సవ రూపం 

పందుత్తని  వాళళ ను చూడమే, మర 

 

శంకర్రావు: బ్త్మడున్న పాము అనుకుని వాడక్త అది పాము కాదు అంటే భయం ోత్తంది. 

అంతే కాన్న పాము చన్నోవాలన్న లేకోతే భయం ోదన్న అనం కదా. అలాగే బ్రహ్మ  

కాన్నదంత్మ అసతా ం బ్రహ్మ  మాబ్తమే సతా ము అని  వాకాా ర థజా్ఞనము వలన భేదభావము, 

రంధ్మూ ోత్మయి, అపుే డు శ్రీరమునాి  లేకోయినా వాడు ముకుతడే. శ్రీరముని ది 

కనుక మోక్షము రాలేదు అనుకోకూడదు 

 

మిశ్రా: వేదాంతవాకాా ర థ క్లజా్ఞనము వలన రంధ్ం ోత్తందంటే ఎలా, రంధ్ం మనకు 

తెలుస్తందే. వాకాా ర థ క్లజా్ఞనము ఒకర వలన తెలిసినది, రంధ్ం మనం అనుభవిసుతని ది. 

మనం అనుభవిసుతని ది మరొకర్ణ చెపే డం వలన ోదు. నాకు తలనొపే గా ఉందనుకో. 

నువువ  వచిచ  నీకు తల నొపే  లేదు అన్న చెపే నంత మాబ్త్మన నా తలనొపే  ోదు. అలాగే 

పాములా కనరడుత్తని దాన్నన్న ఎవరో వచిచ  అది బ్త్మడు అనాి  భయం ోదు, అది బ్త్మడే 

అన్న త్మను చూచి తెలుసుకుంటే తపే .  
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శంకర్రావు: అంటే అనుభవ క్లజా్ఞనాన్ని  మరొక అనుభవ క్లజా్ఞనం వలన తొలగించుకోవచుచ  

కదా! అలాంటపుే డు ఆపత వాకాా లూ, అపౌర్ణషేయాలూ, అతా ంత విశ్వ సనీయాలూ అయిన 

మహావాకాా ల వలన కలిగే క్లజా్ఞనము కూడా అనుభవ క్లజా్ఞనం లాంటిదే అన్న ఎందుకు అనుకో 

కూడదూ? అది పాము కాదు బ్త్మడు అన్న మీ అమమ గార్ణ చెబితే చూడక ోయినా నువువ  

నమమ వచుచ  కదా! 

 

మిశ్రా: ఒకర పలుకులెపుే డూ అపరోక్ష క్లజా్ఞనం అంటే మనం ఇంబ్దియాలతో 

బ్గహించినటవాదు, ఎపేు డయినా. 

 

శంకర్రావు: ఎందుకవదు. శ్ర ోబ్పమాణమైనా దాన్నవలన అపరోక్షంగా తెలుసుతంది కద నన 

బ్రహ్మ  అన్న.  

 

మిశ్రా: నువువ  బ్పతా క్ష బ్పమాణమూ శ్ర ోబ్పమాణం లాంటిదే అంటే పూరతగా బ్పమాణ వా వసథ 

ఛినాి  భిని ము అయిోత్తంది. ముందు బ్పమాణాలలో ఏయే సందరాా లలో దేన్నకంటే 

ఏవి గొపే వో, రండు బ్పమాణాలు ఉని పుే డు ఏది రండంటిలో గొపే దో ఎలా న్నర ుయించ్ఛలో 

మనం తెలుసుకోవాలి. ఒక తెలుసుకొన రడే క్లజా్ఞనవిషయం బ్పతా క్షాన్నకీ, అనుమానాన్నకీ 

ఉభయ సామానా ంగా ఉంటే బ్పతా క్షాన్ని  అనుమాన బ్పమాణం కంటే ఉతతమమైనదిగా 

పరగణంచ్ఛలి. అంటే పగ కనరడుతోంది, కాన్న చూసేత న్నపుే  లేదు. అపుే డు న్నపేు  లేదన 

తీసుకోవాలి తపే  పగ ఉంది కారటి ిన్నపుే  ఉందనుకోకూడదు.  

 

మనకు బ్పసుతతం తెలియన్న విషయమైనపేు డు అనుమాన బ్పమాణం బ్పతా క్షం కంటే 

ముఖా్ మైనది.  

 

మనకు ఏవిధ్ంగానూ బ్గాహా్ ము కానపుే డు శ్ర ోబ్పమాణము పరగణంచ్ఛలిు  వసుతంది.  

 

పైన చెపే నవాటిక్త కొన్ని  కొన్ని  మార్ణే లు సందరాా న్ని  రటి ిఉండవచుచ ను కాన్న 

సామానా ంగా నాా య దస్తసతము బ్పకారం బ్పమాణ న్నర ుయాన్నక్త ఇదే పదతిి.  
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ఇందులో బ్పతా క్షము అని పుే డు మనచే నర్ణగా కలిగిన అనుభవము వలన తెలియరడే 

క్లజా్ఞనమైతే, అనుమానము, శ్రమోు అన బ్పమాణాలు అపరోక్షమైనవి. నువువ  శ్ర ోబ్పమాణం 

తీసుకొన్న వెళిళ  అపరోక్షం లో చేర్ణసుతనిా వు. అలా కుదరదు. బ్పతా క్షంగా 

తెలుసుకుంట్టని  క్లజా్ఞనము అపరోక్ష క్లజా్ఞనాన్ని  బ్తోసిరాజంట్టంది కనుక 

బ్పతా క్షముని పుే డు బ్పతా క్షమూ, అపరోక్షము ఒకు టే క్లజా్ఞనం ఇవవ కోతే అపరోక్ష 

బ్పమాణాన్ని  పరగణంచనకు రలేదు. అలాగే బ్పతా క్ష బ్పమాణపు క్లజా్ఞనాన్ని  అపరోక్ష బ్పమాణం 

వలన తీసి పార్వయలేము. అందు వలన కనరడుత్తని  పామును ఎవరో అది బ్త్మడన్న 

చెపే నా  మనం బ్పతా క్షంగా తెలుసుకోకుండా విసమ రంచడం నాా య దస్తసత రీతా్మ  కుదరదు.  

 

బావ: ఒకు  న్నముషం ఆగండ మీరదరోూ, అతతయాా , "శ్ర ోబ్పమాణమూ, అపరోక్షము" అన్న 

వాడుత్తనాి ర్ణ అదేమటి?  

 

అమ్మ : ఒక చిని  కథ చెబుత్మను, నీకు సులభంగా అరథమవడాన్నక్త.  

ఒక గుర్ణవు గారక్త, పరమానందయా  గారనుకో, పదిమంది తెలివి తకుు వ శష్ణా లు 

ఉండేవారట. వాళ్ళళ  ఏటిక్త సిా నాన్నక్త వెళిళ  సిా నం చేసిన తర్ణవాత అంతమంద్గ 

ఉనాి మో లేదోనన్న లెకు  పెటి్టకుంటే, ఎవడు లెకు పెటినిా, తనను మాబ్తం విడచి 

లెకు పెటడిం వలన తొమమ ది మందే లెకు కు వచేచ వార్ణ. వార్ణ విచ్ఛరంగా చెర్ణవు ఒడాున 

కూర్ణచ న్న ఉండగా, ఒక బాటసార వారన్న చూసి ఏమయిందన్న అడగితే "మేము పదిమందిమ 

సిా నాన్నక్త వచేచ ము, ఇపుే డు తొమమ ది మందిమే మగిలేము" అన్న వాళ్ళళ  చెపే్ప ర్ణట. 

విషయం అరథమైన బాటసార అందరనీ వెనుకకు తిరగమన్న ఒకొు కు రకీ నువువ  మొదటి 

వాడవి అన్న ఒక దెరబ  వేసేత, అలాగే రండవ, మూడవ, ....అంటూ పదవ వాడవి అంటే ఆ 

పదవ వాడు కూడా అవునండీ పదవ వాడన అన్న తెలుసుకొన్న అంత మందిమీ ఉనిా మన్న 

ఆనందించేర్ణట.  

ఈ కథలో "నువువ  పదవ వాడవి" అని ది శ్ర ోబ్పమాణమేనా.  

 

బావ: అవును. తమకు మంచి చేయాలన్న వచిచ న బాటసార మాటలు కదా!  
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అమ్మ : ఆ శష్ణా డక్త నను పదవ వాడన్న అన్న తెలిసింది కదా, అంటే అది అపరోక్షం కూడా. 

తనకు తెలుస్తంది కదా ఆ క్లజా్ఞనం.  

 

బావ: అవును 

 

అమ్మ : ఇలా, "నువువ  బ్రహ్మ వు" అన్న ఒక మహానుభావుడు చెపే డం వలన "నను బ్రహ్మ ను" 

అన్న తెలుసుకోవడం దర ోఅపరోక్షం అంట్టనిా డు శ్ంకరరావు. శ్ర ోబ్పమాణం పరోక్షమే 

తపే  అపరోక్షం కాదంట్టనిా డు మబ్ద.  

 

బావ: తెలిసింది. మీర్ణ కొన సాగించండ 

 

మిశ్రా: అందుచేత ేవలం వాకాా ర థ క్లజా్ఞనం వలన బ్రహామ ను భవం సిదింిచదు అంట్టనిా ను.  

 

శంకర్రావు: ఛందోగాో పన్నషత్ లో భూమ విదా  సందరా ంలో నారదుడు సనత్తు మార్ణన్న 

వదకోు వెళిళ  "బ్శుతమ్ హాే వమే భగవత్ దృశేభా ేః తరతి ోకమ్ ఆత్మమ  విదితి స్హ్మ్ భగవేః 

ోచ్ఛమ తమ్ మా భగవన్ ోకసా  పారమ్ త్మరయత్త" అంటూ ఆతమ ను ఎరగినవాడు 

దుేఃఖన్ని  అతిబ్కమసుతనిా డు అన్న మీలాంటి వాళ్ళళ  చెపే్ప ర్ణ, నను చ్ఛలా దుేఃఖ్ంతో 

ఉనిా ను. దుేఃఖన్ని  ోగొటంిడ" అనిా డుట. అపుే డు సనత్తు మార్ణడు "తస్మమ  మృదిత 

కషాయాయ తమసేః పారమ్ దరశ యతి సనత్తు మారేః" అన్న సనత్తు మార్ణడు అవిదా  

కంటె వేరైన పరబ్రహ్మ  తతతవ మును చూపంచేడుట.  

ద్గన్న వలన తెలిసిందేమటంటే అవిదా  ోతే దుేఃఖ్ం ోత్తందని  మాట, "ఏకాంతిక 

ఆతా ంతిక దుేఃఖ్ న్నవృతితేః మోక్షమ్ అన్న కదా" అంటే ఎపే టికీ దుేఃఖ్ం మర రాకుండా ోతే 

అదే కదా మోక్షం. ఏక వింశ్తి దుేఃఖలు అన్న 6 ఇంబ్దియాలు, 6 విషయాలు, 6 బుదిులు, 

సుఖ్ం, దుేఃఖ్ం, శ్రీరం అన్న దుేఃఖ్ం 21 విధాలు అన్న చెబుత శ్రీరముని ంత కాలమూ 

దుేఃఖ్ముంట్టంది అన్న పెదలోు చెబుత్మర్ణ. అందుచేత శ్రీరంతో ధ్రమ మో, ధాా నమో చేసేత 

దుేఃఖ్మే కాన్న దుేఃఖ్ న్నవృతిత కలుగదు. దుేఃఖ్ం ోవాలంటే అవిదా  ోవాలి, అది వాకాా ర థ 

క్లజా్ఞనం తోటే అవుత్తంది.  
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బావ: అతతయాా , శ్ంకరరావు ఏమటి దుఖల చిటిా చెబుత్మనన్న సుఖ్ం కూడా దాన్నలో కలిప 

వేసేడూ 

 

శంకర్రావు: లౌక్తక మైన సుఖలు కూడా పారమారథక దృష్టలిో దుేఃఖలే అవుత్మయి. 

అంతేకాక ఏ సుఖ్మయినా దుేఃఖ్ంతో ఎపుే డో ఒకపుే డు ముడపడ ఉంట్టంది. చకెు ర 

పంగలి తినడం సుఖ్ం, దాన్నవలన చకెు ర వాా ధ్య, అజీర ుమో కలగడం దుఖ్ం. 

అలాగని మాట.  

 

మిశ్రా: అవిదా  ోగొటి్టకోవడం అంట్టనిా వుగా. అది కూడా కరమ  కాదా.  

 

శంకర్రావు: చెపే్ప నుగా. అది బాధిత్మన్నవృతిత మాబ్తమే అన్న. నువువ  కనుి  వేలుతో 

నొకుు కుంటే ఒకు  చంబ్దుడక్త రదులుగా ఇదరో్ణ చంబ్దులు కనరడుత్మర్ణ. మనకు 

తెలుసునుకదా, చంబ్దుడు ఒకు డేనన్న. ఆ వేలు వలన అలా కనరడుతంది. వేలు 

తీసివేసేత ఒకు టే చంబ్దుడు కనరడుత్మడు. ఇద్గ అలాంటిదే. అందువలన అది విధీ, కరమ , 

న్నయోగమూ కాదు. 

 

మిశ్రా: ఎన్ని  బ్పతిరంధ్కాలు ోయినా ఇంబ్దియాలు తమ తమ పరధులనతిబ్కమంచలేవు. 

అందుచేత బ్పపంచం లేన్నది గాను, బ్రహ్మ  మాబ్తమే ఉని ది గాను అవి బ్గహించలేవు.  

 

శంకర్రావు: ోనీ, నువువ  చెపే న ధాా నము వలన వాకాా ర థ క్లజా్ఞనము కలిగి దాన్నవలన 

మోక్షం రావచుచ  కదా! 

 

మిశ్రా: అలాగయితే ధాా నంలో వాకాా ర థ క్లజా్ఞనం ఉండాలి, వాకాా ర థ క్లజా్ఞనం తర్ణవాత ధాా నం 

కుదుర్ణత్తంది. ఇలా చెపే లేము కదా! మా ఇలాు పెదనాని  గారంటి బ్పకు న, 

పెదనాని గారలాు మా ఇంటిబ్పకు న అని టా్ట 

 

శంకర్రావు: ధాా నం వేర్ణ, వాకాా ర థ క్లజా్ఞనం వేర్ణ అనుకో.  
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మిశ్రా: అపుే డు ధాా నం వాకాా ర థ క్లజా్ఞనాన్నక్త సాధ్నము కాదు.  

 

శంకర్రావు: అలా కాదు, ధాా నం బ్రహ్మ  గురంచే. వాకాా ర థ క్లజా్ఞనం ఆ ధాా నంలో గోచరసుతంది.  

 

మిశ్రా: బ్రహ్మ  బ్పతా క్ష బ్పమాణాన్నక్త గోచరంచకోతే బ్రహ్మ న్న ధాా న్నంచ్ఛలంటే వాకాా ర థ 

క్లజా్ఞనమే గతి. అయినా ధాా నాన్నక్త ఒక విషయం, అనుభవాన్నక్త అదే సాక్షాత్ము రాన్నక్త మరొక 

విషయం కుదరదే. ఈ శ్రీరంతో ఉని ంతకాలమూ మోక్షమూ సంభవించదు.  

 

శంకర్రావు: ఏం, ఎందుకన్న. శ్రీరంతోన ఉండగా ముక్త త ఎందుకు కలగకూడదు 

 

మిశ్రా: మా అమమ  గొబ్డాలు అని టా్ట, జీవించి ఉండడం, మోక్షము ఇవి ఱండూ పరసే ర 

వా తిర్వక క్లసిథత్తలు. నువేవ  ఇంతకుముందు చెపే్ప వు కదా, శ్రీరం ఉంటే దుేఃఖ్ం ఉంట్టంది, 

ముక్త త కుదరదు, అసలు ముక్త త అంటేన శ్రీరం నుండ ఆతమ  విడువడడం. అది శ్రీరం 

ఉండగా ఎలా కుదుర్ణత్తంది.  

 

శంకర్రావు: శ్రీరము ఉనాి  శ్రీర భావం, శ్రీరాభిమానం ోతే మోక్షమే కదా. దేవీ 

భాగవతంలో ఉని టా్ట "జీవనుమ క తేః సేః రాజరేిః", అన్న,  

 

మిశ్రా: జీవనుమ కుతడంటే?  

 

శంకర్రావు: సవ సవ రూపమును, భేద శూనా మును, పర శుదమిును అగు బ్రహ్మ జా్ఞనము 

పంది అజా్ఞనము ోయి సకల రంధ్ములు వీడన వాడు"భిదా తే హ్ృదయ బ్గంధిేః...తసిమ న్ 

దృషే ిపరావర్వ" అని టా్ట బ్రహామ నుభవము కలిగిన వాడు శీతోషాుది దవ ందవ  సంరంధాలు 

లేకుండా ఉండేవాడు.  

 

మిశ్రా: అలా కుదరదు. బ్శుతి వాకాా లు చూడు 

"తసా  త్మవదేవ చిరమ్ యావత్ నవిమోక్షేా  అధ్ సంపతేు ా " అంటే బ్రహ్మ  వేతతకు శ్రీర 

వియోగం కలుగు వరకు మాబ్తమే మోక్షమును పందుటకు ఆలసా ము. అనంతరము 
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అతడు పరబ్రహ్మ ను పందుచునిా డు, ద్గన్నన్న రటి ిశ్రీరముని ంత కాలము మోక్షము 

కుదరదు.  

ఆపసతంర స్తబ్త్మలలో 

"వేదాన్నయమ్ లోకమ్ అముంచ పరతా జా  ఆత్మమ నమ్ అన్నవ చాే ద" 

"బుద ిక్షేమ బ్పాపణమ్  

తత్ దస్తత్తేః విబ్పతిష్టదమి్ బుదిేచేత్ క్షేమ బ్పాపణమ్ ఇహ్మవ న దుేఃఖ్మ్ ఉపలభేత్ ఏతేన 

వాా ఖా తమ్" 

 

అనగా "ధ్రామ ర థ కామ సాధ్కములయే కరమ లను, వాటివలన కలిగే ఫలాలను వదలి 

పరబ్రహ్మ ను వెదుకవలెను. వాకాా ర థ క్లజా్ఞనం కలుగగాన మోక్షం కలుగుత్తందనడం 

న్నదిధాా సాన్ని , శ్రీర పాత్మన్ని  మోక్ష మార ీబ్పయాణానీి  చెపే్ప  దస్తసాత లకు విర్ణదమిు. అలా 

వాకాా ర థ క్లజా్ఞనము కలిగిన వెంటన మోక్షం వచేచ సుతందంటే బ్పపంచంలో దుేఃఖలే ఉండేవి 

కాదు కద. అందుచేత జీవించి ఉండగా మోక్షం కుదరదు.  

 

శంకర్రావు: మోక్షం ఒక పన్న చేయడం వలన ఉతే ని మయితే ఉతే తిత ఉంటే 

నాశ్నముండ తీరాలి కద. అంటే మోక్షం కూడా నాశ్నమయేదేనా! 

 

మిశ్రా: కరామ నుషాఠనము వలన మనసుు  న్నరమ లమవుత్తంది. న్నరమ ల మయిన మనసుు  తో 

ధాా నాదుల దావ రా బ్రహామ నుభవం కలుగుత్తంది.  

 

శంకర్రావు: "న ఇదమ్ యదితమ్ ఉపాసతే" అన్న బ్రహ్మమ పాసన న్నషేధించరడనది కదా 

 

మిశ్రా: దాన్న అరథం అది కాదు, జనులు ఏ జగత్తతన్న ఉపాసిసుతనాి రో అది బ్రహ్మ  కాదు, అది 

జగత్తత కంటే విలక్షణమైనది. అన్న చెబుత "తత్ ఏవ బ్రహ్మ  తవ మ్ విది"ి బ్రహ్మ  

సవ రూపాన్ని  చెపే ంది బ్శుతి. దాన్న ధాా నం చేతన రంధ్ం ోవడం, మోక్షం కలిగడం 

జర్ణగుత్తంది. దస్తసతము కూడా అలాగే చెబుత్తంది.  
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బావ: అతతయాా , బాగుంది. వీరందర వాదనలలో ఒక బ్కమం, ఒక పదతిి కనరడుతంది. 

ముందు రామం బావ మనకు పన్నక్త వచేచ టా్టండే దస్తసతం లో చెపే్ప  బ్పవృతీత, న్నవృతీత యే 

ముఖ్ా ం. అందువలన బ్రహ్మ  గురంచి తెలుసుకోనకు ర లేదు అనిా డు.  

భర తృహ్ర అలాకాదు, దస్తసతం నుండ ఈ కన్నపంచే జగత్తత అంత్మ మథా  అన్న తెలుసుకొన్న 

దాన్నన్న తొలగించుకోవాలి, ఆ తొలగించుకోవడం వలన మోక్షం అనాి డు. అంటే భర తృహ్ర 

కూడా దస్తసతమూ, దాన్న బ్పకారమూ చేయవలసిన పనీ చెపే్ప డు మోక్షాన్నక్త. అలా చేయడం 

వలన మోక్షం అనాి డు.  

మబ్ద కూడా దస్తసతము కావాలంటూన దాన్న బ్పకారము బ్రహ్మ ను తెలుసుకొన్న ధాా నం చేసేత 

దాన్నవలన మోక్షం అనిా డు. ద్గన్నలో కూడా దస్తసతమూ ఉంది, అంతే కాక బ్రహ్మ  గురంచి 

ధాా నము చేయడము కూడా ఉంది. ఒక న్నయోగం వలన మోక్షం కనుక ఈ రండంటినీ 

న్నయోగ వాదాలనాి ర్ణ.  

 

ఇంక శ్ంకర రావు ఏదయినా పన్న చేయడం వలన మోక్షం రాదు, ఎందుకంటే ఏదయినా 

పన్న చేసేత వచేచ ది త్మత్ము లికంగాన ఉంట్టంది, అందుచేత మోక్షం వచేచ ది క్లజా్ఞనం వలనన 

అనాి డు. "తతతవ మసి" లాంటి వాకాా ర థ క్లజా్ఞనము వలన మోక్షము అనిా డు శ్ంకరరావు.  

 

అంటే కరమ  అన్న బ్పారంభంచిన వాదం, న్నయోగం దావ రా మోక్షం అన్న ఒకర్ణ అంటే అలా 

కాకుండా క్లజా్ఞనం దావ రా మోక్షం అనీ...ఇలా ఉనాి యి మన భావాలు. ఇంతకూ యదు 

భాసు ర్ ఏమన లేదు, అతనూ నాలాగే బ్ోతేనా, లేక 

 

యదుభాస్క ర్ : లేదండీ, నా అభిబ్పాయము వేర్ణ. 

 

బావ: నీ అభిబ్పాయము కూడా చెపుే . చూదోాం మగిలిన వాళ్ళళ  ఏమటంటారో? 

 

యదు భాస్క ర్: అన్ని  పదారాథలూ భినాి లూ, అభినాి లూ కూడ. ఎందుకంటే కుంటి ఆవు, 

కొముమ లు లేన్న ఆవు అనిా మను కోండ, వాటలాో అవి ఱండూ ఆవులే, అంటే ఒకటే జ్ఞతి, 

అందువలన భేదము లేదు, కాన్న వాటి వాటి ఆకారాలలో భేదము ఉంట్టంది. అలాగే కుండ, 

బ్పమద అంటే అవి ఱండూ మటితిో చేసినవే. అందు వలన భేదము లేదు, కాన్న ఆకారాలు 
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వేఱు అందువలన భేదం ఉంది. అంటే జ్ఞతి, సవ రూపం రటి ిచూసేత భేదం లేక ోవచుచ , 

కాన్న ఆకారము, బ్పయోజనము రటి ిచూసేత భేదము ఉండవచుచ ను. ఇలా బ్పపంచమంత్మ 

భేదము, అభేదములతో ఉని దే.  

 

మిశ్రా: ఎండ, నీడ లాంటి వాటలాో కూడా అభేదం ఉంట్టందంటావా? 

 

యదు భాస్క ర్: వాటలాో పరసే ర విరోధ్ం అవి కలసి ఉండక ోవడం వలన వచిచ ంది.  

 

మిశ్రా: ఈ భేదాలను అభేదం నశంపచేయదంటావా? అంటే ముందు ఉంగరం, ముర్ణగు 

వేరన్న పసుతంది, కాన్న అవి రండూ ఒే రంగారంతో చేసినవన్న తెలిసిన తర్ణవాత అంత్మ 

రంగారమే, భేదము లేదని  విషయం తెలుసుతంది.  

 

యదు భాస్క ర్: రండూ రంగారపు వసుతవులే అయినా, ముర్ణగు తెమమ ంటే ఉంగరం ఇసేత 

ఊర్ణకోవు కదా! అందువలన వాటి మధ్ా  భేదం నశంచదు కదా! 

 

మిశ్రా: నువవ ని టా్ట భేదాభేదాలకు సమాన బ్పాధానా తే ఉందంటే శ్రీరం ఆతమ  

విషయంలోనో. వీటిక్త కూడా భేదం లేదన్న అనలేవు కదా!  

 

యదు భాస్క ర్: శ్రీరం, ఆతమ  ఒకు టే అన్న బ్పతా క్షం లో అన్నపసుతంది. అనుమాన, శ్ర ో

బ్పమాణాల వలన అది తపే న్న తెలుసుతంది. ఈ సందరా ంలో భేదాభేదాలు ఒకు సార 

బ్పవర తంచవు అంతే 

 

మిశ్రా: మర, జీవుడు, బ్రహ్మ  విషయంలోనో 

 

యదు భాస్క ర్: జీవుడు బ్రహ్మ  కంటే భిని మైనా, బ్రహ్మ  అంశ్మే. అందువలన 

అభినుి డు కూడా. సావ భావికంగా అభేదం. ఉపాధి రూపంగా భేదం. అంతే. బ్శుత్తలూ 

అలాగే కదా చెబుత్తనిా యి,  

"తతతవ మసి" 
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"అయమాత్మమ  బ్రహ్మ " 

బ్రహ్మ  వేద బ్రహ్మమ వ భవతి" 

మొదలైన బ్శుత్తలలో అభేదం చెపే రడంది, ఇది సావ భావికం.  

 

"క్లజా్ఞ క్లఞా ద్వవ  అజ్ఞనీశ్నీశౌ" 

"తమ్ ఏవమ్ విదిత్మవ  అతిమృతా్త మేతి"  

 

మొదలైన బ్శుత్తలు భేదాన్ని  చెబుత్తనాి యి.ఇది ఉపాధి వలన. అంటే భేదం, అభేదం 

కూడా తెలుసుతనాి యి కదా! 

 

మిశ్రా: "స్శుి తే సరావ న్ కామాన్ సహ్ బ్రహ్మ ణా విపశచ త్మ"  

అంటే జీవుడు బ్రహ్మ తో కూడ అనుభవిసాతడు అన్నకదా, అంటే ఇదరోూ ఉండాలి, అంటే 

సావ భావిక మోక్ష క్లసిథతిలో కూడా అభేదమననా!  

 

యదు భాస్క ర్: అకు డ "సహ్" అరథము బ్రహ్మ తో కూడా అన్న కాకుండా కామాన్ సహ్ అన్న 

చెపుే కోవాలి. అంటే సమసత గుణములతో సహా బ్రహామ నుభవము పందుత్మడు జీవుడు.  

 

మిశ్రా: మర భేదం ఎలా వస్తంది ? 

 

యదు భాస్క ర్: ఉపాధి వలన. సముబ్దం లోంచి నీళ్ళళ  తీసి కుండలో ోసేవు. ఆ నీళ్ళళ  

ఈ నీళ్ళళ  వేర్ణ. మళ్ళళ  సముబ్దంలో ోస్తసేవు. రండూ ఒకు టే. కుండలో కనపడే ఆకాశ్ం 

వేర్ణ, బ్పమదలో కనపడే ఆకాశ్ం వేర్ణ. ఈ భేదాలు ఉపాధుల వలన. ఆ ఉపాధులు 

లేనపుే డు ఆకాశ్ం అంత్మ ఒకు టే. 

 

మిశ్రా: బ్రహ్మ లో భేదం వలన ఉపాధులు కలుగుత్తనాి యి. ఉపాధుల వలన బ్రహ్మ లో 

భేదాలు కలుగుత్తనాి యి. బాగుందే,  
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యదు భాస్క ర్: అలా కాదు. ఉపాధి కరమ  వలన కలుగుత్తంది. ఈ కరమ  బ్పవాహ్ం అనాది. 

వితతనం, మొలక లాగ. అందువలన తపుే లేదు.  

అసలు ఇలా భేదం కలగడం కూడా సావ భావికమే. ఎందుకంటే ఉపాధి వచిచ న తర్ణవాత 

భేదాలు కలుగుత్మయి కదా!  

 

మిశ్రా: నువువ  చెబుత్తని ది సగం వేదాంతం, సగం నీ తతతవ జా్ఞనం. భేదము, అభేదము 

కలసి ఉంటాయని ది వెలుగు, చ్చకటి కలసి ఉంటాయని టే.ా ఇలాంటి వాదము, న్నర ుయం 

సరబు కాదు. వేదాంతవాకాా లనీి  చెపే్ప ది అభేదాని . భేదం ఆకారంలోనూ, అభేదం జ్ఞతి 

లోనూ అంట్టనిా వు కదా, ఆకారం, జ్ఞతి కలిసి ఉంటాయా? 

 

యదు భాస్క ర్: రండూ ఒక వసుతవు లో ఉంటాయి కదా.  

 

మిశ్రా: అలాగయితే విలక్షణం అయిన వసుతవు, విలక్షణం కాన్న వసుతవు ఒకు టే ఒే 

సమయంలో ఎలాగవుత్తంది. కుదరదు.  

 

యదు భాస్క ర్: భేదం, అభేదం రండూకూడా రండు ఆకారాలుని  ఒే వసుతవు 

అనుకుంటే. అంటే ఆవు ఒకటే, జ్ఞతిన్న రటి ిఅభేదం, ఆకారాన్ని  రటి ిభేదమూను.  

 

మిశ్రా: పరసే ర విలక్షణాలయిన రండు ఆకారాలు అంటే ఒక వసుతవు లో ఉనాి యంటే 

అదే దాన్న లక్షణం వేర్ణగా, అంటే మూడవ లక్షణం అవుత్తంది. అలాగూ కుదరదు. ఇలాగే 

జీవుడు, బ్రహ్మ  వేర్ణ, వేర్ణ కాదు అంటే కుదరదు.  

 

యదు భాస్క ర్: అంటే జీవుడు, బ్రహ్మ  ఒకు టేనంటే జీవుడ అజా్ఞనం బ్రహ్మ కు కూడా 

ఉండాలే? అదెలా? 

 

మిశ్రా: నువువ  చెపే నటా్ట అజా్ఞనం బ్రహ్మ కు కాదు కదా, ఉపాధిది.  
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అసలు నీ బ్పకారం, జీవుడంటే ఎవర్ణ, బ్రహ్మ లో చిని  ముకాు , లేదూ బ్రహ్మ నుండ వేర్ణ 

చేయరడకుండా ఉపాధితోనుని  బ్రహ్మ  బ్పదేశ్మా? లేక ఉపాధితో నుని  బ్రహ్మ  

సవ రూపమా, కాక ఉపాధ్యనా? 

 

యదు భాస్క ర్: బ్రహ్మ లో ఒక చిని  ముకు , అంటే బ్రహ్మ  లో భాగమే 

 

మిశ్రా: బ్రహ్మ ను కూడా ముకు లు చేయగలవా! 

 

యదు భాస్క ర్: ఉపాధి చేత వేర్ణ చేయరడన బ్పదేశ్ం అంటే! 

 

మిశ్రా: ఉపాధి దోషాలు బ్రహ్మ కూ వసాతయి.  

 

యదు భాస్క ర్: ఉపాధి చేత ఆవరంచరడన మరొక చేతనమంటే 

 

మిశ్రా: అంటే జీవుడూ, బ్రహ్మ  వేర్వ. మర అభేదమని  వాదమే లేదు 

 

యదు భాస్క ర్: ఉపాధ్య జీవుడంటే 

 

మిశ్రా: అంటే శ్రీరమూ ఆత్మమ  ఒకు టే అంటావు, కుదరదు.  

అందు చేత ఈ భేదాభేద వాదమనది న్నలవదు. బ్శుతి అభేదం చెబుతంది కనుక భేదం 

అవిదా  వలన వచిచ ందన్న తెలుస్తంది. ధాా న విధి వలన బ్రహ్మ  సవ రూపాన్ని  బ్గహించ్ఛలి. 

అందువలన వేదాంత వాకాా లను బ్పమాణంగా తీసుకొన్న ధాా నం వలన మోక్షము పందాలి 

 

నేను: నువువ  చెపే్ప ది సరకాదు మబ్ద, ఎందుకంటే వేదాంతవాకాా లు ధాా నవిధిక్త అంగము 

కావచుచ ను, కాన్న ధాా నము విధించే వాకాా లు కొన్ని  ఉనాి యి, బ్రహ్మ  సవ రూపాన్ని  తెలిప్ప 

వాకాా లు కొన్ని  ఉనాి యి. కాన్న ఉదాహ్రణకు బ్రహ్మ  సవ రూపాన్ని  తెలిప్ప వాకాా లు ధాా న 

విధి తో కూడా ఏకీభావించి చెబుత్తనాి యా సవ తంబ్తంగా చెబుత్తనాి యా. ఒే వాకా ము 

అంటే వాకా  భేదము, ఏక వాకా తవ ము లాంటి దోషాలు వసాతయి.  
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బావ: ఈ వాకా  భేదము, ఏకవాకా తవ ము అంటే ఏమటి అతతయాా ! 

 

అమ్మ : కొంచెం క్లకాుపతంగా చెబుత్మను. మీమాంసా దస్తసతం బ్పకారం ఒక వాకా ంలో రండు 

విధులు బ్పయోగించడం దోషము.  

"ఏక వాకా తవ మ్ నామ సంభూయకారథ బ్పతిపాదకతవ మ్" అన్న చెబుత్మర్ణ. అంటే ఒక 

నరసుథడక్త శక్షను జడ ిగార్ణ చెపే నపేు డు ఒే వాకా ంలో రండు శక్షలు 

చెపే కూడదని మాట. "ఈ నరం చేసిన వాడక్త జైలు శక్ష, మరణ శక్ష వేసుతనిా ను" 

అనాి రనుకో జడ ిగార్ణ, ఏది ముందు, ఏది వెనుక, దేన్నక్త బ్పాముఖ్ా త, రండు విధులు 

కలిప జరపగలమా....ఇలా అనకమైన ఇరబ ందులుంటాయి. ఏదయినా విధి కారాా న్ని  

ఆజా్ఞపంచి నపుే డు ఆవిధి ఏమాబ్తం సందేహాలకు త్మవీయ కూడదు. నువువ  మీతముమ డక్త 

పరీక్షలొసుతనాి యి, బాగా చదువుకో, పడుకోు  అనిా వనుకో. నీ బ్పకారం చదువుకోవడం, 

పడుకోు వడం రండూ ముఖా్ మే పరీక్షలకు. కాన్న ఆ రండు విధులూ ఒక వాకా ంలో చెబితే 

మీ తముమ డక్త ఏం చేయాలో తెలియదు, తనకు కావలస నటా్ట చేయవచుచ ను కూడ. అందు 

వలన మీమాంసా దస్తసతం రండు విధులను ఒే వాకా ంలో చెపే డం న్నషేధిసుతంది. 

ఉదాహ్రణకు "స్మము, యాగము చేయుము " అనిా వనుకో. స్మము ఒక యాగమే, 

యాగము అంటే ఏ యాగమయినా అవవచుచ . అలాంటపుే డు ఏం చేయాలో సమంగా 

న్నరవ చించరడలేదు, అది దోషమవుత్తంది, ఎందుకంటే స్మ యాగమే చేయాలో, 

మర్వదయినా యాగం చేయవచోచ  తెలియదు కదా. అలాంటపుే డు స్మ అంటే స్మలత 

అన్న అరథం చెపుే కొన్న స్మలతతో యాగము చేయుము అనుకోవాలి. ఇదే "ఏక వాకా తవ ం " 

అంటే.  

రామం బావ అంట్టని ది ధాా నాన్ని  చెపే్ప  వేదాంత వాకాా లు బ్రహ్మ ను కూడా 

చెబుత్తనాి యా. అలా చెబితే మనం ఇందాకా అనుకుని  దోషం వసుతంది. అన్న అరథం.  

 

మిశ్రా: ధాా నం అంటే ఏమటన్న నీ ఉదోేశా్ ం. ఎడతెగన్న సమ ృతి, క్లజా్ఞపకాలూ కదా. 

అలాంటపుే డు అదే వసుతవుక్త అన బ్పశ్ి కు వేదాంతవాకాా లు  
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"ఇదమ్ సరవ మ్ యదయమాత్మమ " "సతా మ్ క్లజా్ఞనమ్ అనంతమ్ బ్రహ్మ " అనీ చెపాతయి 

అని మాట. అంటే బ్రహ్మ  ఉన్నక్తన్న చెబుత్మయని మాట. అందుచేత బ్రహ్మ  ఉన్నక్తన్న 

చెపే డంలో వేదాంత వాకాా లు బ్పమాణాలే.  

 

నేను: ధాా నవిధిక్త ధాా నవసుతవు అవసరమే . కాన్న  

"నామ బ్రహ్మ  ఇతి ఉపాస్తత" అంటే ప్పర్ణను బ్రహ్మ గా ఉపాసించు అన్న కదా 

 

ద్గన్నన్న రటి ిలేన్న వసుతవును కూడా ధాా నం చేయవచుచ ను. అందుచేత వేదాంతవాకాా లు 

ధా్య య వసుతవు విశేషాలన్న చెబుత్మయి. కాన్న దాన్ని  రటి ిదాన్న ఉన్నక్తక్త బ్పమాణంగా 

తీసుకోలేము. చిని పలలాకు వాళళ  ఆనందం కోసం రండు తలల పక్షులు, మూడు తలల 

పాములూ అంటూ ఏవో కథలు చెబుత్మము, కాన్న అంతమాబ్త్మన అవి ఉనాి యన్న కాదు కదా! 

అందు చేత "బ్రహ్మ  దస్తసత బ్పమాణం చేత తెలుపరడత్మడు" అన్న చెపే లేము.  

 

అమ్మ :  బాగుందిరా, చదువ వేసేత ఉని మతీ ోయిందని టా్టంది నీ వాదం. బ్శుత్తలలో 

అకు డక చోట ఉని  వాకాా న్నక్త అకు డక అరథము, మరొకచోట ఉని వాకాా న్నక్త 

మరొకలాగ...ఇలా సమనవ యం, సందరా ం లేకుండా వేదాంత వాకాా లనర థం 

చేసుకోకూడదు. చూడు "యతోవా ఇమాన్న ..." అని  వాకా ంతో సృష్ట ికర త ఎవరో తెలుసుతంది. 

"సదేవ స్మా  ఇదమబ్గ ఆస్తత్..." అనడం వలన ఆ సృష్ట ికర త ఒకు ర్వ అన్న తెలిసింది.  

"ఏకోహ్వై నారాయణ ఆస్తత్" అనడం వలన ఆ సృష్ట ికర త క్లశీ మమనాి రాయణుడన్న తెలిసింది 

"సతా మ్ క్లజా్ఞనమ్ అనంతమ్ బ్రహ్మ " అనడం వలన ఆ బ్రహ్మ  లక్షణాలు తెలిసేయి.  

"ఏకో దేవేః సరవ  భూతేష్ణ గూఢేః.." అనడం వలన ఆ పరబ్రహ్మ మే అన్ని  

భూతములయందు అంతరాా మగా ఉండ న్నయమంచి, రక్షిస్తత ంట్టందన్న తెలిసింది.  

"అర్వ బ్దషవాి ేః, మంతవా ేః..." అని  బ్శుతి వలన ఆ పరబ్రహ్మ ను ధాా నము చేయాలన్న 

తెలిసింది.  

"బ్రహ్మ విదాోి తి పరమ్" అన్న బ్రహ్మ ను ఉపాసించినవాడు బ్రహ్మ ను పందుత్మడన్న 

తెలిసింది. ఎపేు డు అంటే 
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"తసా  త్మవదేవ చిరమ్ ..." అనడం వలన బ్రహ్మ  వేతతకు శ్రీర వియోగానంతరం మోక్షమే 

అన్న 

"స్శుి తే సరావ న్ కామాన్ సహ్ బ్రహ్మ ణా విపశచ త్మ"?అన్న అనడం వలన ముక త జీవుడు 

పరబ్రహ్మ తో కూడ ఆయన గుణానుభవము చేస్తత  ఆనందిసాతడు అన్న తెలిసింది. ఇంత 

సే షంిగా చెబుత్తని  బ్శుతి వాకాా లు, సమనవ యం చేసుకొన్న అరథం చేసుకోవాలి కాన్న 

అకు డక ముకు  పటి్టకొన్న బ్రహ్మ  న్నరవ శేషమన్న ఒకడు, ఇకు డ ముకు న్న పటి్టకొన్న బ్రహ్మ  

ఒకు టే మర ఇంేమీ లేదన్న ఇంకొకడు, అసలు బ్రహ్మ తో నాకు సంరంధ్మే లేదన్న నువూవ  

ఇలా వాదులాడుకోవడం అజా్ఞనమే కాదు హాసాా సే దము కూడా. అసలు నీకు బ్రహ్మ  తో 

పనమటి అంట్టనిా వు, నీకు బ్రహ్మ కు సంరంధ్ం అరథం అయిందా దస్తసతం ఏ చెపే ందో! 

 

నేను: చెపుే .  

 

అమ్మ : ఒక చబ్కవర త కుమార్ణడునిా డు. చిని తనంలోన తపే  ోయాడు. వాడు ఒక 

సబ్దాబ హ్మ ణుడ దగరీ పెరగి సకల దస్తసాతలూ అభా సించి పదహార్ణ సంవతు రాల వాడు 

అయినాడు. అలాంటపేు డు ఒక ఆపుతడు వచిచ  నీ తంబ్డ సరవ  లోకాధిపతి, గాంభీరా ం, 

ఔదారా ం, వాతు లా ం, సౌశీలా ం, శౌరా ం, వీరా ం, పరాబ్కమం...ఇలా అనంతములైన కళ్యా ణ 

గుణాలుని వాడు, హేయ గుణాలు లేన్న వాడు నీ తంబ్డ, ఆయన నీకోసం ఎదుర్ణ 

చూసుతనిా డు, నువువ  ఆయనను చేరతే న్ననుి  అకుు న చేర్ణచ కొన్న రాజ్ఞా భిష్టకుచ డన్న 

చేసాతడుఅన్న చెప్పత ఆ రాజ కుమార్ణడ పరసిథతి ఏమటి? 

 

నేను: సంతోషంతో తలమునకలెయా డూ! 

 

అమ్మ : దస్తసతం చేసేదదే, తపే  ోయి దికుు  తోచన్న నీకు నీ పుటి్ట పూరోవ తతరాలు చెపే  

న్ననుి  ఉదరించి సమసత లోకాధీశ్వ ర్ణడు, అనంత కళ్యా ణ గుణాకర్ణడూ, హేయ 

బ్పతా నీకుడూ అయిన నీ తంబ్డ వదకోు చేర్ణసుతంది. నీ తంబ్డ ఎటి ివాడో తెలిసేత నువువ  

ఆనందంతో తలమునకలవుత్మనన్న నువేవ  అనిా వు. మఱి అలాంటి బ్శుతి వాకాా లు పన్నక్త 

రావన్న ఎలాగంటావు. బ్శుతి వాకాా లు చిని  పలలాకు చెపే్ప  చితతడ కథలు కావు. 
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అపౌర్ణషేయాలు. పరమ యథారాథలు, బ్భమ, బ్పమాదము, విబ్పలంభమూ , అశ్కీ త లాంటి 

దోషాలు లేన్నవి. అందువలన పరమ బ్పమాణాలే. వాటిన్న సమనవ యం చేసుకొన్న అరథం 

చేసుకోవాలి. 

 

నేను: క్షమంచమామ ! నీ వలన చ్ఛలా విషయాలు తెలుసుకునిా ము.  

 

అమ్మ : నాదేముంది నానాి ! భగవబ్దామానుజ్ఞలు ఇదే విషయాలను 1000 

సంవతు రాలబ్క్తతం బాదరాయణులవార వేదాంతస్తబ్త్మలకు బ్వాసిన "క్లశీ మభాషా ం" అన 

ఉస్తదంీథంలో "దస్తసాత రంభ సమరథనమన్న" స్తబ్త భాషాా న్నక్త ఉప్పదాఘ తంలా మొదటి నాలుగు 

స్తబ్త్మలకూ భాషా ం బ్వాసేర్ణ. దాన్నన చత్తస్తు బ్తి అంటార్ణ. దాన్నక్త "బ్శుతబ్పకాశకా" అన్న 

వాా ఖా న బ్గంథం నడాదూర్ అమామ ళ్ చెపే గా సుదరశ న స్తర అందిచేచ ర్ణ. అది 

సంసు ృతం కనుక సామానుా లకు అరథం అవాలన్న "క్లశీ మశీ మశీ మ క్లశీ మరంగరామానుజజీయర్ణ 

సావ మవార్ణ " చరాచ రూపమైన కథలా ఆ "చత్తస్తు బ్తి" న్న కటాక్షించేర్ణ. దాన్నలో విషయాలే 

నాకర థమయినంత మీతో పంచుకునిా ను. 

 

నేను: అయితే అమామ , ఆ చత్తస్తు బ్తి సంబ్గహ్ంగా చెపే వా! 

 

అమ్మ : మనం చేసే కరమ లు అసిథర ఫలాన్ని సాతయి కనుక అనంత ఫలబ్పదమైన బ్రహ్మ  

విచ్ఛరం అవసరమే. ఆ  

బ్రహ్మ  విచ్ఛరాన్నక్త వేదాంతవాకాా ల వలన వీలవుత్తందా అంటే వేదాంతవాకాా ల వలన 

బ్రహ్మ విచ్ఛరము కుదుర్ణత్తంది అన్న చెపే్ప ది, మొదటి స్తబ్తము 

"అథాతో బ్రహ్మ  జజా్ఞసా" అన్న.  

 

అయితే ఆ వేదాంత వాకాా లు బ్రహ్మ న్న న్నరవ చించగలవా అని దాన్నక్త 

"వివిధ్ విచిబ్త రచనతో ఉని  ఈ చేతనాచేతన బ్పపంచము సృష్ట,ి క్లసిథతి, సంహారాది 

కారాా లుచేసే సకల కళ్యా ణ గుణాకర్ణడు, నీచ గుణాలు లేన్న వాడు సరవ జ్ఞడాు, పరమ 

కార్ణణకుడు అయిన వాడు పరబ్రహ్మ  " అన్న బ్రహ్మ ను న్నరవ చించేది రండవ స్తబ్తము. 

"జనామ దా సా  యతేః" అన్న.  
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ఆ బ్రహ్మ విచ్ఛరం కోసం దస్తసతమే కావాలా, లేక అనుమానాది బ్పమాణాలతో కుదుర్ణత్తందా 

అని దాన్నక్త "దస్తసత వాకాా లవలనన బ్రహ్మ  విచ్ఛరము సంభవము " అన్న మూడవ స్తబ్తము.  

"దస్తసత యోన్నత్మవ త్" అన్న.  

 

అయితే బ్శుత్తల వలన బ్రహ్మ ను తెలుసుకోవడం ఎలా, ఎందుకు అని దాన్నక్త 

"బ్శుతి వాకాా లను సమనవ యం చేసుకొన్న బ్రహ్మ ను తెలుసుకొనుటయే పరమ బ్పయోజనము 

" అన్న చెపే్ప ది నాలుగవ స్తబ్తము 

"తత్తత సమనవ యాత్" అన్న. 

ఈ నాలుగు స్తబ్త్మలతో దస్తసాత రంభ సమరథనము చేసి భగవబ్దామానుజ్ఞలు విశ్దంగా 

మొతతం 545 వేదాంత స్తబ్త్మలకు క్లశీ మభాషాా న్ని  కటాక్షించేర్ణ.  

 

అందరూ: ఆ క్లశీ మభాషా ం మాకు కూడా చెపే వా? 

 

అమ్మ : నాకంత సామరథా ము లేదు నానాి , ఏవో అకు డా ఇకు డా విని , చదివిన నాలుగు 

ముకు లు తపే  నాకంత క్లజా్ఞనం లేదు. ఎపుే డయినా మామయా ను బ్పార థదోాములే, 

కటాక్షించమన్న. ఈ రోజ్ఞకు భగవదాబ దరాయణులకూ, భగవదరామానుజ్ఞలకూ, క్లశీ మ క్లశీ మశీ మ 

క్లశీ మరంగరామానుజ జీయర్ సావ మవారకీ బ్పణామాల నరే స్తత  సాపాటకాు లేదోాము. 

 

 

 

"పారాశ్రా  వచసుు ధామ్ ఉపన్నషత్ దుగిాబిి మధా్య ధ్ృత్మమ్ 

సంసారాగిి  విద్గపన వా పగత బ్పాణాతమ  సంజీవనీమ్ 

పూరావ చ్ఛరా  సురక్షిత్మమ్ రహుమతి వాా ఘాత దూర క్లసిథత్మమ్ 

ఆనీత్మంత్త న్నజ్ఞక్షరైేః సుమనస్ భౌమాేః పరంత్త అనవ హ్మ్ 

 

యోన్నతా మచాు త పదాంబుజ యుగమ  ర్ణకమ  

వాా మోహ్తేః తదితరాణ తృణాయమేన 



174 
 

అసమ దీురోేః భగవతోసా  దయకసింధ్యేః 

రామానుజసా  చరణౌ శ్రణమ్ బ్పపదేా  

 

కాశ్ా పానవ య సంజ్ఞతమ్ శ్రణాా రా  పదారచ తమ్ 

వైరాగా  జలధిమ్ వందే రంగ రామానుజమ్ మున్నమ్. 

 


