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మామయ్ు: రండమ్మా, చాలమరోజులతరువాతవచచేరు. క్షమే్ంగాఉన్ాారా? 

అమా: ఆపరెుమ్మళ్ళదయవలన, మీలమంటభిాగవతులమ్ంగళాశాసనమ్ులవలనబాగాన్ఉేన్ాామ్ుమ్మమ్యమా, 
అంతకుమ్ుందుశీ్రభాష్ామ్ుమొదటఅిధ్ాాయమ్ుఱ ండవపాదమ్ువదదనిలిపివసేేమ్ుకదా, 
ఇప్పుడుమ్ూడవపాదమ్ుకొనసాగథంచమ్నిపాారథిదాద మ్నివచచేమ్ుమ్మమ్యమా! 

మామయ్ు: అలమగనేమ్మా, రామ్ం, నీకేమ్యిన్ాజ్ఞా ప్కమ్ుఉన్ాాయమ, మ్నమ్ుఇంతకుమ్ుందుచపె్పుకునావి! 

నేనయ: వచచే మ్ుందున్ేనుఇంతకుమ్ుందువాాసుకునాదిమ్రొకకసారథచూసుకునివచచేనుమ్మమ్యమా, 
కానిఎనిాసారుు చూసుకున్ాాఅప్ుటికబిాగాన్ేఉంట ంది. తరువాతమ్ళ్ళళసందచహాలువసూత ంటాయి. 

మామయ్ు: అదతిప్ుదు. భగవదాామ్మనుజులదయవలనమ్నమ్ుఇలమచదువపకున్బేుదిిప్పటిటంది. 
దానికేఆయనకుఎంతోఋణప్డఉింటామ్ు. "అనగననగరాగమ్తిశయిలుు చునుండు" 

అనాట ు ప్పనశేరణచచసూత ఉంటఅేలమఅవగాహనలోకివసుత ంది. 

నాననగారు: మ్మపలిులకుచబెుత ంటాను, 
పాాథమికమ నైశాసత రవిష్యమలుసాకలాంగాఅరిమ్యితచతరువాతవిష్యమలుసులభమ్ుఅవపతాయిఅని.  

పాాథమికమ నైవిష్యమలుకొంతవరకూతెలిసేయికనుకతరువాతనువపుచపెేువికొంచెంఅవగతమ్ుఅవపతాయిేమో. 

మామయ్ు: నిజ్మే. మొదటిఅధ్ాాయమ్ుసమ్నుయమధ్ాాయమ్ుకదా. 
దీనిలోమొదటిఱ ండుపాదాలనూఅసుష్టతరజీవాదలిింగకపాదమ్ు, అసుష్టజీవాదలిింగకపాదమ్ుఅనిఅనుకున్ాామ్ు. 
అంటవేివిధఉప్నిష్దాుకాాలలోఎకకడకెకడజీవపడిగురథంచిచబెుతున్ాారా, 
బహాాగురథంచిచెబుతున్ాారాఅనాసుష్టతగురథంచిసంశయమ్ురావచుేన్ోఆవాకాాలననిాటినీన్ాలుగువిధ్ాలుగావరగీకరథంచచ
రు. అందులోమొదటిద ి

అసుష్టతరజీవాదలిింగకపాదమ్ు: అంటఈేవాకాాలలోచపె్ుబడుతునాదజిీవపడా, 
బహాామ్మఅనునదిఅసుష్టతరమ్ుగాఅంటమేికికలిఅసుష్టమ్ుగాఉంట ంది. ఇలమంటవిాకాాలుచెపుినదమిొదటిపాదమ్ు. 

అసుష్టజీవాదిలింగకపాదమ్ు: ఇదిఱ ండవపాదమ్ు. ఈపాదమ్ులోఅసుష్టమ్ుగాఉనావాకాాలనుగురథంచిచబెుతారు. 

సుష్టజీవాదలిింగకపాదమ్ు:ఇదమి్ూడవపాదమ్ు. దీనిలోసుష్టమ్ుగానునావాకాాలగురథంచిచబెుతారు. 
అంటచేెప్ుబడుతునాదఎివరోసుష్టతఉనావాకాాలనుఈపాదమ్ులోచెబుతారు. 

సుష్టతరజీవాదలిింగకపాదమ్ు: ఇదమిొదటఅిధ్ాాయమ్ులోన్ాలీవపాదమ్ు. దీనిలోజీవ, 

బహాావ లైక్షణామ్ుగురథంచిఎకుకవసుష్టతఉనావాకాాలనుగురథంచిచబెుతారు. 
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మ్నమ్ుమ్ూడవపాదమ్ుఅంటేసుష్టజీవాదలిింగకపాదమ్ుపాారంభంచాలిఅనామ్మట. 

అందువలనదీనిలోచపె్ుబడచఉప్నిష్దాుకాాలుజీవ, 

బహాామ్ులవ లైక్షణామ్ువిష్యమ్ులోసుష్టతఉనావాకాాలేకనుకఇంతకుమ్ుందుకంటేవీటనిిఅరించచసుకోవడంకొంతసుల
భమ్ుకావచుేను. 

అమా: దీనిలోఎనిాఅధ్ికరణాలుఉన్ాాయిమ్మమ్యమా! 

మామయ్ు: దీనిలో 10 అధ్కిరణాలుఉన్ాాయి. అవి 

1. దుాభాుదాధ్ికరణమ్ు 

2. భూమ్మధ్ికరణమ్ు 

3. అక్షరాధ్కిరణమ్ు 

4. ఈక్షతికరాాధ్కిరణమ్ు 

5. దహరాధ్కిరణమ్ు 

6. ప్మాితాధ్కిరణమ్ు 

7. దచవతాధ్కిరణమ్ు 

8. మ్ధుధ్కిరణమ్ు 

9. అప్శూదాాధ్ికరణమ్ు 

10.అరాి ంతరతాుదవిాప్దచశాధ్కిరణమ్ు 

ఈపాదమ్ులోమొతతమ్ుసూతాాలసంఖ్ా 44. 

1.ద్యుభ్వాద్ుధికరణము: 
నేనయ: ఈదుాభాుదాధ్కిరణమ్ుపేరుచాలమకష్టంగాను, కొీ తత గానుఉనాదికదా! 

మామయ్ు: దనీినిదుా+భూ+ఆద+ిఅధ్ికరణమ్ుఅనివిడదసీుకోవాలి. దుాలోకమ్ు, 
భూలోకమ్ుఅనాపరేుు విన్ాావపకదా! 
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"యసిా న్దద యౌఃప్ృథవిీచఅంతరథక్షమ్.." అనిమ్ుండకోప్నిష్తోు ఒకమ్ంతమా్ునాది. దానిలో "ఆతాానమ్మా నథ" అనివసుత ంది. 
ఇకకడ "ఆతాానమ్" అంటజేీవపడా, ప్రమ్మతాాఅనివచచే సందచహానిానివృతితసుత ందనామ్మటఈసూతమా్ు. 

నేనయ: మ్ుండకోప్నిష్తుత అంటఅేధరుణవదేమ్ులోనిది, చతురుాఖ్బహాాఅధరుమ్హరథికి, 
దానినితరువాతతరువాతభరదాుజ్వంశోదభవపడెనైసతావాహుడుతనశిష్ుాడెనై "అంగథరస్" 

అనుశిష్ుానకుప్దచశించచడుఅనిఇంతకుమ్ుందుచపెుేరు. 
"ఏఒకకప్దారిమ్ునుతలెిసికొంటేఈచిదచినిాశీితమ ైనవిశుమ్ంతాతలెియబడుతుందోఅటిటఅక్షరప్రబహాామ్ునుగురథంచిచె
పేురు" అదచన్ా. 

మామయ్ు: అవపను, ఆమ్ుండకోప్నిష్తోు న్వేసుత ందపిెనైచపె్పుకునామ్ంతమా్ు. 

నేనయ: కొంచెంవివరంగాచెప్ుండిమ్మమ్యమా, దానికసింబంధ్ంిచినఉప్నిష్నాంతాాలనుకూడాచెప్ుండి, 
లేకపో తచప్ూరాుప్రాలుప్ూరథతగాఅరింకావప. 

మామయ్ు: అలమగే, అసలుచాలమమ్ుఖ్ామ ైనమ్ంతాాలుఅవితప్ుకుండాన్రేుేకొనవలసినవి. 

మ్నమ్ుమ్ుండకోప్నిష్తేతురిమ్ుండకమ్ులో 3 వమ్ంతమా్ునుండిపాారంభదాద మ్ు. 
చకకనిరూప్కాలంకారమ్ుతోభగవంతునిప ందచవిధ్ానమ్ుఏమిటోతలెియచచసుత న్ాారుఈమ్ంతమా్ులో. 

"ధ్నయుఃగృహీతాాఔప్నిషద్మాహాస్్తరమ్ 

శరంహయుపాసానిశితమసంద్ధతీ 

ఆయ్ముతదాావగతేనచేతసా 

లక్షుమ్దవేాక్షరమ్ససము! విదిి" 

ఉప్నిష్తుత లలోప్సాదిిమ ైనగొప్ుఅసత రమ్ువంటిదయిగు (ప్ణావమ్ను) ధనుసుునుగీహ ంచి, 

ఉపాసనమ్ుచచతప్దునుపటెటబడిన (ఆతాయను) బాణమ్ునుజ్ోడించవలయును. 
ఆప్రబహాానుదచదశించినభావనగలమ్నసుుతో (ఆబాణమ్ును) 
సరథచూచుకొనిఆఅక్షరబహాామ్నులక్షామ్ుతోకొటటవలయుననిఓసో మ్ా! తెలిసికొనుమ్ు. 

నేనయ: ప్ణావమ్నుధనుసుుధరథంచడమ్ంటే? 

మామయ్ు: అంటే "అ" కారవాచుాడెైనప్రమ్మతాకు "మ్" 

కారవాచుాడెనైజీవపడుశషే్భూతుడుఅనితెలుసుకొనితదాి యనమ్ుచచయడంఅనామ్మట.బాణమ్ునుప్దునుపటెటడంఅంటేజ్ఞా
నయోగమ్ుచచతసూి ల, సూక్షాశరగరేందియామ్ులకంటెఆతాభనామ్ుఅనినితామ్నీ, జ్ఞా నరూప్మ్నీతలెుసుకోవడం. 
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బహాామ్నులక్షామ్ుతోకొటటడంఅంటఆేప్రబహాానుధ్ాానించి, దరశనసమ్మకారసిితినిప ందడం, 

అంటలేక్షయానిాదరథశంచకుండాదానినిచచరలేమ్ుకదా. 

ఈవిష్యమనిాఇంకావివరంగాతరువాతమ్ంతమా్ులోచబెుతున్ాారుచూడు. 

"ప్రణవోధ్నయుఃశరోహాుతాా 

బ్రహాతలలక్షుమ్ఉచ్ుత ే

అప్రమతే్నవదిే్వుమ్ 

శరవత్నాయోభవతే్" 

ఓంకారమ్ుధనుసుు, జీవాతాయిేబాణమ్ు, అక్షరప్రబహాామేబాణమ్ునకులక్షామ్ు. 
సావధ్ానమ్గుమ్నసుుకలిగథనవానిచచతఅదికొటటబడవలెను. 
ఆబాణమ్ువలెన్జేీవపడుప్రబహాానుచచరథప్రమ్సామ్ామ్ునందును. 

అంటబేాణమ్న్ డుఆతాప్రబహాామ్నులక్షామ్ునుచచరథవేఱుగాకనబడకలక్షామ్ుఅయినప్రబహాామ్ుతోప్రమ్సామ్ామ్ు
ప ందును. 
అంతచకానిబాణమ్ున్ాశనమ్యిపో వడమ్ుఅంటేఅలమకలసినతరువాతజీవాతాన్ాశనమ్ుఅయిపో యిప్రమ్మతాయిఉేం
ట ందిఅనిఅరిమ్ుచచసుకొనకూడదు. 

నేనయ: ప్రమ్సామ్ామ్ుఅంటే! 

మామయ్ు: దీనినివేరొకమ్ంతమా్ులోవివరథంచచరు 5 వమ్ుండకమ్ులో. అయిన్ాఅడగిేవపకనుకచబెుతాను. 

"య్దాప్శుుఃప్శుతేరుకావరణమ్ 

కరా్ రమీశముురుషమ ర్హాయోనిమ్ 

తదావిదాానయుణుపాపవేిధ్ూయ్ 

నిరంజనుఃప్రమమాసముమ్ఉప తైి" 

ఎప్పుడెతైచబహాాజ్ఞా నమ్ుకలవాడుసువరణమ్ువంటదిచహచాాయకలవాడును, లోకమ్ులకలెు నియమమ్కుడును, 
సృష్ిటకరతయును, ప్కాృతికఉిపాదానకారణభూతుడును( కుండకుమ్టిటవలెఅనామ్మట) 

అయినప్పరుష్శబదవాచుాడెనైవాసుదచవపని, సాక్షయతకరథంచుకోగలుగున్ోఅప్పడుఆబహాాజాుడుప్పణామ్ును, 
పాప్మ్ునుతొలగథంచుకొనిప్కాృతిసంసరీమ్ుపో గొట ట కొనిప్రమ్మతాతోఅతాంతసామ్ాతఅనగా "అప్హతపాప్ా, విజ్రో, 
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విమ్ృతుాౌః, విశోకో, విజిఘతుౌః, అపిపాసౌః, సతాకామ్, 

సతాసంకలుఅన్ డుఎనిమిదగిుణాలుకలవాడెపై్రమ్మతాతోఅతిసామ్ారూప్మ్గుగుణాష్టకావిరాభవమ్ునుప ందగలడు. 

ఇకకడరుకావరణమ్అనడంవలన "ఆదతిావరణమ్త మ్సౌఃప్రసాత త్" అనినీా, "హ రణాశాశీ్ౌఃహ రణాకేశౌః" అనినీా 

"ఆప్ణాఖ్మతురుఏవసుప్రణౌః" 
అనినీాచపెేుశీ్తివాకాాలలోప్రమ్మతాదవిామ్ంగళ్విగీహమ్ుసువరణసమ్మనఛాయమవిశిష్టమ్నిచపె్ుబడినట ు ప్రమ్మతా
సువరణసదృశవరణమ్ుకలవాడుగావరథణంచబడుతున్ాాడు. 
న్ మ్లిమ డనీలమ్ుగానునానుబంగారమ్ువంటిమ ఱుగుఉనాట ు ప్రమ్మతానీలవరణమ్ుకలవాడెైనను, 
సువరణచాాయవంటని్ ైగనిగామ్ుకూడకలిగథయుండుననామ్మట. 

అష్టగుణావిరాభవమ్ువలనజీవపడుప్రమ్మతాతోసమ్మనమ్ుగాఈఅష్టగుణాలుకలిగథయుంటాడుఅనిచపె్ుబడనిందువలనప్
రమ్మతాగుణరహ తుడుఅనువాదమ్ుఇకకడఖ్ండించినటుయింది. 
అందువలనఎకకడెైన్ాప్రమ్మతాకునిరుీ ణశబదప్యాోగమ్ువచిేనప్పుడు "పాాకృతమ ైనసతత వ, రజ్, 

సతమోగుణాలువరథతంచనివాడు" అనిఅరించచసుకోవాలితప్ుఏకలమాణగుణాలూలేనివాడనిఅనుకోకూడదు. 

ఇంతకుమ్ుందుబాణమ్ులక్షయానిాప ందినప్పుడు, బాణమ్ున్ాశనమ ైపో యిలక్షామొకకటమేిగలనట ు , 

జీవపడుప్రమ్మతానుప ందనిప్పుడుకూడాజీవపడున్ాశనమ ైపో యిప్రమ్మతాతోఐకామ్యిపో యినట ు అరిమ్ుచచసుకొనకూ
డదుఅనావిష్యమ్ుఇంతకుమ్ుందుచపె్పుకున్ాామ్ు. 

నేనయ: ఇందాకాబాణానికపి్దునుపటెిటఅనిఅన్ాారుకదా, అంటజే్ఞా నయోగమ్ుచచతఆతా, 

శరగరేందియామలకంటవెేఱుఅనితలెిసఉిండాలిఅన్ాారు. ఇదలెమగ! 

మామయ్ు: ఈవివరాలకుతరువాతమ్ంతమా్ుచూడు. 

"ఆతాానమ్అరణమికృతాా 

ప్రణవమచఉత్రారణిమ్ 

ధాుననిరాథనాభ్వుసాత్ 

దేవముశేుతినగూఢవత్" 

"తనమ్నసుునుకిీందనుండుమ్ంథనదారువపగాచచసుకొని, 

ఓంకారమ్ునుపెనైుండుమ్ంథనదారువపగాచచసకిొనిఅవిచిానామ ైనధ్ాాన్ాభాాసమ్ువలనప్రమ్మతానుదరథశంచవలెను" 

నేనయ: ఈమ్ంథనదారువపలంటే? 
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మామయ్ు: యజ్ఞా లలోఅగథా హో తాానిాఎలమసంకలిుసాత రోచూసవేా! 
ఱ ండుకఱఱలతోచచయబడనివసుత వపలనుఒకటకిిీందనుంచి, 

ఱ ండవదపిెైనుండచిాలమవేగంగారాపడిచిచయడంవలనఅగథాప్పటిటసాత రు. ఆకఱఱలకు, (జ్మిా, 

చండకాఱఱలనువీటికఉిప్యోగథసాత రు) అరణఅింటారు. మ్నసుులోప్గాాఢమ నైప్ూనికతో "న్నేు" 
అన్ డుఈజీవాతాప్రమ్మతాకశేషే్భూతుడుఅనుసతాానిాధ్ాానమ్ుచచయడంవలనఈజీవపడుఈశరగరేందియామలకంటెభనుా
డుఅని, ప్రమ్మతాకచేెందనివాడన్వేిష్యమ్ుఆకళంప్పచచసుకొనిఅనుభవమ్ులోనికితచెుేకోవాలి. 

నేనయ: అంటేఈధ్ాానమ్ుమ్నలనుప్రమ్మతానుప ందసుత ందనామ్మట. 

మామయ్ు: ధ్ాానమ్ుకాదు, ప్రమ్మతాయిేప ందించచవాడు. ఈవిష్యమతేరువాతమ్ంతమా్ులోచబెుతున్ాారు. 

"య్స్మానద్ యుఃప్ృథవిీచ్అంతరిక్షమ్ 

ఓతమానుఃస్తహపరా ణ ైుఃచ్స్తర ్ాుః 

తమేవ ైకమాా నథఆతాానమ్అనాువాచోవిముంచ్థ 

అమృతస్ ుైషస్ేత ుః" 

దచనియందుదుాలోకమ్ును, భూమియు, ఆకాశమ్ును, 
సరేుందియామ్ులతోబాట మ్నసుునుఆధ్ారప్డయిునాదోదానినిఒకకదానిన్ఆేతాగాతలెిసికొనుమ్ు. 
మిగథలినవాకుకలువిడువపమ్ు. మోక్షమ్ునకుఈతడచసతేువప, అనగావంతనెవలెచచరుేవాడు. 

నేనయ: ఇందాకాఈమ్ంతమా్ుగురథంచచకదాఅన్ాారు, దుాభాుదాధ్ికరణమ్ుఈమ్ంతమా్ులో "ఆతా" 

అన్పే్దానికఅిరిమ్ుజీవాతాయమ, ప్రబహాాయమఅనాసందచహానిాతీరేడానికివచిేందిఅని. 

నిజ్మఆేతాఅంటజేీవాతాకాదా. ఇందియామలు, మ్నసుుఅవీజీవాతామీదన్ేకదాఆధ్ారప్డఉింటాయి. 

మామయ్ు: దనీితరువాతమ్ంతమా్ుకూడావిను. 

"అరాఇవరథనాభ్ౌస్తంహతాయ్తరనాడ్ుుః 

స్తఏషుఃఅంతశచరతోబ్హయధాజాయ్మానుః 

ఓమ్ఇతిఏవమాి యయ్థాతాానమ్ 

స్తాస్మ్వుఃపారాయ్తమస్తుఃప్రసా్ త్" 
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ఎకకడరథమ్ుయొకకన్ాభయందుఅరలవలెశరగరమ్ందలిన్ాడులనిాయుకూడయిుండున్ో, 
ఆలోప్లఅన్కేజ్నామ్ులుప ందువాడగుఅతడునివసించును. చీకటి (ప్కాృతి) 

మ్ండలమ్ునకుఆవలిదగుమోక్షమ్ునుప ందుటకుఓంకారమ్ుతోఆఆతానుధ్ాానింప్పడు. మీకుశ్భమ్గుగాక. 

నేనయ: దనీిలోకూడాఅలమగేఅనిపిసోత ందికదా,  ఇంతకుమ్ుందుమ్ంతమా్ులోదచనిమీదఇందియామలు, 
మ్నసుుఆధ్ారప్డియునావోఅన్ాారు, ఇప్పుడుశరగరమ్ులోఉనాన్ాడులనీాఎకకడకలసిఉంటాయోఅంట న్ాారు, 
ఆఆతానుధ్ాానింప్పడుఅంట న్ాారుకనుకజీవాతాఅనుకోవడంలోతపేుమీలేదనిపిసోత ంది. 
అంతచకాకఅన్కేజ్నాలెతతడంఅనాదకిూడాజీవాతాకేకదావరథతసుత ంది. 

మామయ్ు: నీసంశయమలనీాభగవదాామ్మనుజులుతరువాతతీరుసాత రులే. తరువాతమ్ంతమా్ుకూడాచూదాద మ్ు. 

"య్ుఃస్తరాజఞుఃస్తరావితుస్ ైుష 

మహమిాభువి 

దివుేబ్రహాప్ురేహయుష 

వోుమనిఆతాాప్రతిష్మి తుః" 

"ఎవరుసరు( వసుత  )సురూప్మ్ును, వాటయిందలివిశషే్మ్ులనుఎఱిగథనవాడో , 
ఈభూమియందుఈసరుప్దారిమ్ులనుతమ్తమ్కారామ్ులలోప్వారథతంప్జ్ేయుగొప్ుదనమ్ుఎవరథకచిెందనిదోఈఆతాప్ర
మ్మకాశమ్ునందుదవిామ నైబహాాప్పరమ్ునందుప్తాిష్ుు డెయైున్ాాడు. 

నేనయ: అనిామ్ంతాాలలోను "ఆతాా" అన్ేవాడుతున్ాారు. సరుజా్ౌః, 
సరువితాు ంటవిిశషే్ణాలుకూడాజ్ఞా నసురూప్మ నైజీవాతాకువరథతసాత యి. అందువలనజీవాతాఅనుకోవడంసబబనే్ేమో! 

మామయ్ు: తరువాతిమ్ంతమా్ుచూదాద మ్ు.  

"మనోమయ్ుఃపరా ణశరీరనతేా 

ప్రతిషితోనేనహృద్య్మసనినధాయ్ 

తదిాజాఞ ననేప్రిప్శుంతిధీరాుః 

ఆనంద్రూప్మ్అమృతముదిాభ్వతి" 
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"మ్నసుుచచతగీహ ంప్బడువాడును, పాాణమ్ుశరగరమ్ుగాకలవాడును, నడిపించువాడును, 
అనాప్రథణామ్రూప్మ్గుశరగరమ్ునందుప్తాిష్ిు తుడెనైవాడునుఅయినఅతనియందుఏకాగీతకలీినధ్ీరులుఅమ్ృతానంద
సురూప్మ్ుతోప్కాాశించుదానినిఉపాసన్ాతాకమ్గుజ్ఞా నమ్ుచచతసాక్షయతకరథంచుకొనగలుీ దురు." 

నేనయ: దనీిలోకూడామ్న్ోమ్యమ్ుఅనీ, పాాణశరగరమ్ుఅనీ, 

అనాప్రథణామ్రూప్మ్గుశరగరమ్ునందుప్తాిష్ిు తమ నైవాడనీ, న్ేతాఅనీ, 

అమ్ృతానందరూప్పడనీ...ఈవిశేష్ణాలనీాజీవాతాకుకూడావరథతసాత యికదా! ఎందుకంటఅేనామ్య, మ్న్ోమ్య, 

పాాణమ్యశరగరమ్ులయందుప్తాిష్ిు తుడెనైవాడుఅమ్ృతఆనందసురూప్పడెనైజీవాతాయిేకదా! 

అమా: న్ాన్ాా, నువపుఅలమఅడుు ప్డకు. మ్మమ్యానుప్ూరథతగాచపె్ుకుండా. 

మామయ్ు: నీసందచహాలనీాతరువాతచూదాద మ్ు. మ్ుందుమ్ంతాాలనీాఒకసారథచదువపకుందామ్ు. 
తరువాతమ్నమ్ుసూతాాలూ, వాటివివరణాచదువపకునాప్పుడుభగవదాామ్మనుజులవివరణమ్ు, 
వారుసిదాి ంతీకరథంచినవిధ్ానమ్ూచూడవచుేను. 

తరువాతమ్ంతమా్ు 

"భిద్ుతేహృద్య్గరంధిుః 

ఛిద్ుంతసే్తరాస్తంశయ్ాుః 

క్షీయ్ంతచేాస్తుకరాాణ ి

తస్మాన్ృష్ేేప్రావరే" 

ఆసరోుతకృష్ుట డినిఉపాసనచచతదరథశంచినఆఉపాసకునిహృదయమ్ునుప్టిటయునారాగదచుషాదకిమ్ునశించును. 
అనిాసంశయమలుతొలగథపో వపను.  కరామ్ులువాటఫిలదానశకితనికోలోువపను. 

ప్రావరేఅంటే "ప్రులు" అనగాఅధ్కిులుగాకానిుంచుచతురుాఖ్మదులుఅందరుఎవరథకంటే "అవరులో" 
అంటతేకుకవవారోఅటిటప్రమ్మతాఅనామ్మట. నువపుదీనికకిూడాజీవపడుఅంటావేమోననిమ్ుందచచబెుతున్ాాను. 

నేనయ: "దృష్ేట" అంటేదరథశంచినతరువాతఅనిఅరిమ్మ! అంటఇేదఫిలమనుభవదశగావివరథసుత న్ాారా! 

మామయ్ు: 
ఇకకడదరశనమ్ుఅంటఫేలమనుభవదశఅనికాకఉపాసనదశలోదరశనసమ్మన్ాకారమ్గుధ్ాానమ్ునందుప్రమ్మతాసాక్షయతక
రథంచుసిితిఅనిఅరించచసుకోవాలి. 
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నేనయ: ఇకకడధ్ాానమ్ు, దరశనమ్ు, ఉపాసనమ్ుఈప్దాలఅరిభదేాలనుకొంచెంచెప్ుండమి్మమ్యమా! 

మామయ్ు: ఇకకడదరశనమ్ుఅంటే "ఉపాసన్ామ్హ మ్వలనకలిగథన "దరశనసమ్మన్ాకారసిితి". 

"సదాప్శాంతిసూరయౌః" 
అనాట ు నితాసూరులుప్రమ్ప్దమ్ులోభగవానునిదివామ్ంగళ్విగీహానిాదరథశంచడెువిశిష్టసిితికాదు. ఎందుకంటే 
"కఠోప్నిష్త్" లోచపెుినట ు  "సో ధునౌఃప్రమ్మపో ాతితదిుషోణ ౌఃప్రమ్మ్ుదమ్" 

అనిఆప్రమ్ప్దమ్ులోన్ేఅటిటఅనుభవమ్ుకలుగుతుందికదా! 

ఇంక "ఉపాసనమ్ు" అన్ాా "ధ్ాానమ్ు" అన్ాాఇకకడఒకకటేఅరిమ్ు. అవిచిానామ్గుసాృతిప్రంప్రకుధ్ాానమ్నిపేరు. 
ఈవిష్యమ్ుమ్నమ్ు "తెలైధ్ారవలె" అనిఇంతకుమ్ుందుచపె్పుకున్ాామ్ు. గురుత ండచఉంట ంది. 

అరణామ్ులోమ్మరగచుడుశీ్రరామ్ునిభయమ్ుతోసంతతమ్ుతలచుచుండడమ్ువలన "వృక్షవేృక్షేచప్శాామి" 

అనిప్తాిచటె ట యందుశీ్రరామ్ునిదరథశంచుచుండడెువాడట. 

అంటఆేవృక్షమ్ులయందుశీ్రరామ్ుడువసించియునావాడనిఅరిమ్ుకాదు. 
మ్మరగచునకువానిసంతతరామ్చందమా్ూరథతధ్ాానమ్ువలనఆయన్కేనబడుతున్ాాడనిఅరిమ్ు. 
అలమగఇేకకడకూడానిరంతరధ్ాానమ్ువలనప్రమ్మతాయొకకదరశనసమ్మకారసిితికలుగుతుంది. 
ఇదఉిపాయదశయిేకానిఫలపాాపితదశలేదామోక్షదశఅనిఅనుకోకూడదు. 

నేనయ: కరాఫలమలలనీాక్షయమ్ుఅంటేఒకసారథపో తాయనికదాచెబుతున్ాారు. అంటే? 

మామయ్ు: కరాఫలమలుఅంటేప్పణా, పాపాలవలనవచచే ఫలితాలు. కూరశే్లుతనఅతిమ్మనుష్సతవమ్ులో 

"య్త్వతిరియ్మ్దహిప్ుణుమ్ 

అప్ుణుమనుత్ "అనిఅనుగీహ సాత రు. 

అంటభేగవతీరీతికరమ ైనదపి్పణామ్ు, తదుయతిరకేమ నైదిపాప్మ్ుఅనామ్మట. 

ఈప్పణా, పాపాలవలనఫలితమ్ుఎలమసంకీమిసుత ందిఅనావిష్యమ్ుపెజై్ెైమినిమ్హరథివీటివలన "అప్ూరుమ్ు" 
అన్ఒేకశకితవిశేష్మ్ుఉతునామ్వపతుందనీ, 

ఆయమఫలితమ్ులనుఅనుభవించినతరువాతఆఅప్ూరుమ్ునశిసుత ందనీచబెుతారు. 
అంటసేుమ్మరుగాబేంకులోవేయబడనిడబుులమఅనుకో. కాని, వాాసమ్హరథిదీనినంగగకరథంచలేదు. 
అచచతనమ్గుకరాసాక్షయతఫలప్దామ్ుకాలేదనీ, అందువలనఅట ు కలీించునదిభగవానునిఅనుగీహ, 

నిగీహమ్ులేయనివాాసమ్తమ్ుగాభగవదాామ్మనుజులు "ప్ూరుంతుబాదరాయణోహేతువాప్దచశాత్" 

మ్ునాగుసూతాాలలోనిరూపిసాత రు. ఆవిష్యమలుతరువాతచూదాద మ్ు. 
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నేనయ: అంటేఈకరాక్షయమ్ుఈదరశనసమ్మకారభగవదుపాసన్ాసమ్యమ్ునందచకలుగుతుందా, 
లేకశరగరమ్ుపో యినప్పుడా, ఎందుకంటేశరగరమ్ుపో యినప్పుడుఅనిఇంతకుమ్ుందువిన్ాాను. 

మామయ్ు: భకుత నిఉపాసనమ్ువలనభగవానుడనిిగీహమ్ుపో యిఅనుగీహమ్ుకలుగుతుంది. 
అదయిిేఇకకడచపె్ుబడినకరాక్షయమ్ు. 
ఇంకదచహావసానసమ్యమ్ులోఆతాంతికకరాక్షయమ భైకుత డుప్రమ్మతానుప ందుతాడు. 

ఇంకతరువాతమ్ంతమా్ుచూదాద మ్ు. 

"హిరణాయపే్రేకోశ ే

విరజమ ర్హానిషకలమ్ 

తత ుభరమా్సయతిషామా్సయతిుః 

తద్ుదాతావిదోవిద్యుః" 

బంగారమ్ువలెఉజా్వలమ నైస ందరామ్ుగలదయిును, 
ప్రమ్మనందమ్ునకుకోశమ్ువంటిదయిునుఅయినప్రమ్ప్దమ్ునసతత వ, రజ్, సతమోగుణాతీతమ్ును, 
నిరవయవమ్ును, నిరోద ష్మ్ును, 
సూరాాదజి్ోాతిసువరూప్మ్ులకుప్కాాశమ్ుకలీించునదియుఅయినఅక్షరప్రబహాామ్ుకలదు. 

ఆతాజ్ఞా నసంప్నుాలుఅగుఋష్ులుఏప్రబహాామ్ునుతలెిసకిొందురోఅదయిిేఆఅక్షరప్రబహాామ్ు. 

అంటఆేఅక్షరప్రబహాామ్ునుమ్హాతుాలెైనఋష్ులుతమ్యోగమ్హ మ్వలనతెలిసకిొనగలరనామ్మట. 

తరువాతమ్ంతమా్ు 

"నతతరస్తూరోుభ్వతి 

నచ్ంద్రతారకమ్ 

తమేవభ్వంతమనయభ్వతిస్తరామ్ 

తస్తుభ్వసాస్తరామిద్మిాభ్వతి" 

ఆప్రబహాామ్ుయొకకతచజ్సుువదదసూరా, చంద,ా నక్షతమా్ులకును, విదుాతుక(మ రుప్పలకు)  ప్కాాశమ్ులేదు. 
అగథాకికూడాఅంతచ. ఆప్రబహాామ్ుననుసరథంచియిఆేతచజ్ోవరీమ్ంతయుప్కాాశించును. 

తరువాత 
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"బ్రహ్మావేద్మ్అమృతముురసా్ త్ 

బ్రహాప్శాచత ర్హాద్క్షణితుఃచ్ఉత్రేణ 

అధ్శచఊరివమచప్రస్తృతమ ర్హ్మా వదే్మ్ 

విశామిద్మారిషిమ్" 

ఎదురుగను, వ నుకను, అనిాదికుకలయందును, కిీందను, పెనైనువాాపించియునాఈప్దారిమ్ంతయునితామ్ును, 
అమ్ృతమ్ువలెభోగాభూతమ్ునుసరాుశీణయీమ్ునుఅగుఆప్రబహాాాతాకమే. 

"ప్ద్ాకోశప్రతీకాశమ్ 

స్తయష్మరమచఅపమఅధోముఖమ్ 

హృద్య్మ్తిాజానీయ్ాత్ 

విశాస్తుఆయ్తనమాహత్" 

తలకిీందుగానునాతామ్రమొగీవలెనుండి, 
చివరథభాగమ్ునరంధమా్ుకలిగథనఉపాసకునిహృదయకోశమ్ుజ్గతువరూప్పడగుప్రమ్మతాగొప్ుసాి నమ్ుగాతలెుసుకొనవ
లెను. 

ఇంకామ్ుఖ్ామ నైమ్ంతాాలుఈమ్ుండకోప్నిష్తోు చాలమఉన్ాాయి. 

ఈఉప్నిష్తిువరాలనీాచదువపకున్ేందుకుమ్రొకరోజుకూరొేనవచుే. 

అందుచచతమ్నమ్ుఇకకడకిిమ్ుండకోప్నిష్తిాలిపబిహాాసూతాాలలోకివదాద మ్ు. 

ఇందులోసుష్టమ్ుగా "శోచతి", "మ్ుహామ్మనౌః", "వీతశోకౌః" అనుప్దాలకుఅచచతనమ నై 

"అంతౌఃకరణానిాఅరిమ్ుచపె్ులేమ్ుకదా. అంతచకాకఱ ండవప్క్షగిురథంచి "అనామ్ఈశమ్" 

అనిచపె్ుడంవలనఅదఈిశురునిగురథంచచఅవాలికదా! 

అందువలనఇకకడచెప్ుబడుతునావారుజీవశేురులే. 

ఈమ్ంతాాలుశేుతాశుతరఉప్నిష్తోు కూడావసాత యి(4-6, 4-7). అందువలనజీవేశురులభదేానిాగురథంచి, 

ప్రమ్మతాఅంతరాామితాునిా, ప్రమ్మతాకరాఫలసాంగతారాహ తాానిా, 

జీవపనికమి్ుకితమ్మరాీ నిావివరథంచచమ్ుఖ్ామ నైమ్ంతాాలనామ్మటఇవి. 

ఇంకామ్ుఖ్ామ నైమ్ంతాాలుఈమ్ుండకోప్నిష్తోు చాలమఉన్ాాయి. 

ఈఉప్నిష్తిువరాలనీాచదువపకున్ేందుకుమ్రొకరోజుకూరొేనవచుే. 

అందుచచతమ్నమ్ుఇకకడకిిమ్ుండకోప్నిష్తిాలిపబిహాాసూతాాలలోకివదాద మ్ు. 
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అమా: అలమగమే్మమ్యమా, మొదటసిూతమా్ుపాారంభంచండ ి

మామయ్ు: 

"ద్యుభ్వాదాుయ్తనమసవశబ్వ్ త్...1-3-1" 

అంట ే

దుా: అంతరథక్షమ్ునకు 

భు: భూమిక ి

ఆది: మొదలగువానిక ి

ఆయతనమ్: ఆధ్ారమ్ు 

సుశబాద త్: (ఆతాయనుశబదమ్ు) తనకుసహజ్మ్ుగావరథతంచువలన 

అనగా 

భూమ్ాంతరథక్షయదులకుఆధ్ారమ ైనవాడు (జీవపడుకాడుప్రమ్మతాయిే) 
ఆతాయనుశబదమ్ుప్రమ్మతాకసేహజ్మ్ుగావరథతంచుటవలన. 

అమా: 
అంటఇేంతకుమ్ుందుచపెుినమ్ుండకోప్నిష్తాంతాాలలోఆతాఅనిచెప్ుబడనిప్పుడుఅకకడఆతాఅంటజేీవాతాకాదుప్ర
మ్మతాయిేఅనిచబెుతున్ాారా! 

మామయ్ు: అవపను. ఇంతకుమ్ుందుఅనుకునాట ు  

"య్స్మానద్ యుః ..." అననమంతరములోమనస్తయస, ఇందిరయ్ాలూజీవాతాప ైఆధారప్డఉిండ్ుటవలననూ, 

"ఆరావివఏవనాభ్ౌస్తంహతాయ్తరనాడ్ుుః 

స్తఏషుఃఅంతుఃచ్రతబే్హయధాజాయ్మానుః" 

అనామ్ంతమా్ులోమ్నశరగరమ్ునందున్ాడులుజీవాతాకసేంబంధ్ించినవికనుకనూ, జీవాతాయిేఈజ్నన, 

మ్రణచకీమ్ునఅన్కేజ్నాలుఎతుత చుండుటవలననూ, 

"ఓతమ్ానసుహపాాణ శైేసరె్ుౌః" అనుమ్ంతమా్ునకూడమ్న్ోమ్య, 

పాాణమ్యకోశమ్ులనుధరథంచుటచచతనూజీవాతాయిేచపె్ుబడుతున్ాాడనియుఈకారణాలవలనఈమ్ంతమా్ులలోచపె్ు
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బడుచునాదిజీవాతాయిేకనుకభూమ్ాంతరథక్షయదులకుఆధ్ారమ్ుగాచపె్ుబడుచునాదకిూడ "జీవాతా" 

యిేఅనిప్ూరుప్క్షప్పవాదమ్నామ్మట. 

అమా: మ్ఱిభగవదాామ్మనుజులతనసదిాి ంతానిాఎలమనిరూపించచరు? 

మామయ్ు: అసలు "ఆతా" 
శబదమ్ుసహజ్మ్ుగావరథతంచచదపి్రమ్మతాకకేానిజీవపనకుకాదుఅంటారుభగవదాామ్మనుజులు. 

అమా: కానిమ్నమ్ందరమ్ు "ఆతా" అన్ేప్దానిాజీవాతాకసేాధ్ారణమ్ుగావాడుతామ్ుకదా, 
ప్రమ్మతానుప్రమ్మతాఅనిఅంటామ్ు. 

మామయ్ు: "ఆతా" అంటేఏమిటి. "ఆపో ాతిఇతిఆతాా" అనికదా, అంటవేాాపించునదఅినిఅరిమ్ు. 
అనిాప్దారిమ్ులయందువాాపంిచి, నియమించుసామ్రియమ్ుప్రమ్మతాకేవరథతసుత ందతిప్ువేఱొ కకరథకికాదుకదా. 
అలమకాకఒకకశరగరమ్ులోయుంట ందికనుకజీవాతానుఆతాఅనిచెపాులనుకున్ాా, ఆవాాపిత , సిితినిరుపాధ్ికమ్ుకాదు. 
అంటపే్రమ్మతాలేకుండాజీవాతాకుఅసిితుమలేేదు. ఇంకవాాపితమ్మటవేఱేచెపాులమ! 

ఇంకఆమ్ంతాాలుఏంచబెుతున్ాాయోమ్ఱొ కకసారథచూడండి. 

"ధనుౌఃగృహతీు.." 

అనుమ్ంతమా్ుఅక్షరబహాామ్ునులక్షామ్ుగాప్ణావమ్నుధనుసుుతోఆతాయనుశరమ్ునుసంధ్ించికొటటమ్నిచబెుతోంది. 
అంటేప ందునదిఆతా, ప ందబడునదపి్రమ్మతాఅనిసుష్టమ్ుగాతలెుసోత ందికదా. 
ఆఆతానుప్ణావమ్నుధనుసుుతోసంధ్ించడంఏమిటోతరువాతమ్ంతమా్ులోచెబుత  

"ఆతాానమ్అరణమి్కృతాుప్ణావమ్ేఉతతరారణిమ్" 

అంటూతనమ్నసుుయందుప్ణావారాి నిాధ్ాానమ్ుచచయమలిఅనిచబెుతునాదతిరువాతమ్ంతమా్ు. 
ఇంకలక్షామ్ుఅయినఅక్షరప్రబహాామ్ునుగురథంచి, దానినిప ందించచసాధనమ్ుగురథంచిచెబుతునాది 
"యసిా న్దద యౌఃప్ృథవిీచ.." అనామ్ంతమా్ు. ఇందులోమ్నమ్ుప్ధా్ానమ్ుగాగురథతంచవలసినది "అమ్ృతసెైాష్సతేుౌః" 
అనామ్ంతభాాగమ్ు. "సని్ోతి" అనుధ్ాతువపనుండిప్పటిటనదిసతేువపఅనాశబదమ్ు. అనగాబంధ్ించునది, 
కలుప్పనదిఅంటసేేతువనగావంతెనయనిఅరిమ్ు. 
అంటేమోక్షమ్ునకువంతనెఅయినవాడులేదాప్కాృతిసంసారమ్ునుండిమోక్షపాాపిత కిసాధనభూతుడుఅనిఅరిమ్ు. 
ఇదపి్రమ్మతాయికేదా. తరువాతవచచే  "యమవే షై్వృణుతచతచనలభాౌః" 
మొదలెైనమ్ంతాాలుఆయనయిమేోక్షసాధనమ్ుఅనావిష్యమన్ేాతెలుప్పతాయి. 

"తమ్ఏవమిుదాున్అమ్ృతఇహభవతిన్ానాప్ంథాఅయన్ాయవిదాతచ" 
అనాశీ్తివాకామ్ుప్రమ్మతానుఈవిధమ్ుగాఉపాసించువాడు "అమ్ృతుడు" అనగాజ్నన, 
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మ్రణాదరిూప్మ్గుసంసారచకీమ్ునుండవిిమ్ుకుత డగుచున్ాాడు. అందులకె్ (ఆయనతప్ు) 

వేఱొ కమ్మరీమ్ులేదుఅనిచబెుతోంది. 

భగవదీీ తలోశీ్రకృష్ణభగవానుడు "మ్యిసరుమిదమోరోతమ్ూుతచమా్ణిగణాఇవ" (భ.గగ. 7.7) అనుచు 
"దారమ్ుతోకూరేబడనిమ్ణులనీాదానిపెనైన్ఆేధ్ారప్డినట ు ఈసమ్సతవిశుమ్ుఅంతరాామిన్ ైనన్ాపెనైన్ేఆధ్ారప్డఉిం
ట ంది" అనిచపెిునట ు , ఇకకడకూడాఈసమ్సతవిశాునికఆిధ్ారమ్ుఆప్రమ్మతాయిేఅనావిష్యమనిాచెబుతున్ాారు. 

"మ్నౌః, పాాణ ౌైఃచసహ" అనిచెప్ుడంవలన 

"హృష్కీాణామ్ఈశౌఃహృశ్రకేశౌఃఅనువపాతుతితఅరిమ్ునుచెపుినప్పుడుఈఇందియామ్ులకనిాటకిీనియమమ్కుడుప్రమ్మతాఅ
నిచపెిునటుయినద.ి 

తరువాతమ్ంతమా్ులో "సంహతాయతనా్ాడాౌః" అంటేరకతన్ాడులుఅయినసిరలు, ధమ్నులుకాదు. తెైతితరగయోప్నిష్తుత లో 
"సంతతమిురాభౌఃతులంబతాాకోశసనిాభమ్" 

అనిచపెుినట ు ఉపాసకునిహృదయకోశమ్ునప్రమ్మతావేంచచసయిుండుననియు, 
తిరగబడయిునాప్దాప్పమొగీఆకారమ్ులోఉనాఆహృదయకోశమ్ునుండిఅన్కేమ నైజ్ఞా నన్ాడులువాాపించియుంటాయ
ని, వాటలిో 101 న్ాడులుమ్ుఖ్ామ నైవిఅనీ, అందులోనూఇడ, పింగళ్అనాన్ాడులువాటమి్ధాగానుండు "సుష్ుమ్ా" 

న్ాడయిునుఅతాంతప్ధా్ానమ నైవిఅనియు, 
పాాణోతరమ్ణసమ్యమ్ులోపెైకవిాాపించినన్ాడులదాురాజీవాతాబహ రీతుడయితచఊరివలోకాలకు, 
అట ు కాకకిీందకువాాపించున్ాడులదాురాబహ రీతమ తైచఅధ్ోలోకాలకుజీవాతాప్యామణిసాత డనీ, 

ప్రమ్ప్దమ్ునుప ందుఉపాసకునికి "సుష్ుమ్ా" న్ాడదిాురాజీవాతాప్యామణమ్ుసదిిిసుత ందనీ, 

మ్నమ్ుఇంతకుమ్ుందుతలెుసుకున్ాామ్ు. ఇందువలనఇకకడఈమ్ంతాానికికూడాఅరింఈవిష్యమ్ుగురథంచచ. 

"బహుథాజ్ఞయమ్మనౌః" అంట ే

"ప్రథతాాణాయసాధూన్ామ్ ..సంభవామియుగయేుగే" 
అనికృష్ణభగవానుడుభగవదీీ తలోచపె్పుకొనినట ు ఆభగవానుడచసేుచాగాకరావశమ్ునగాకజ్నాలనుదచవమ్నుషాాదులుత
నన్ాశీయించిఉజాీవించుటకె్వారథవారథజ్ఞతులలో, ఆకారమ్ులలో, తనభకుత లనురక్షించుటకు, దుష్ుట లనుశిక్షించుటకు, 
ధరాసంసాి ప్నమ్ునకుసీుకరథసాత డు. "సంభవామిఆతామ్మయయమ"(భ.గగ. 4-6) 

అనికదాభగవదీీ తలోఅనుగీహ ంచచడుఆయన. తనసంకలుమ్ుచచజ్నానందగలవాడుఆయనమ్మతమాే, 
మిగథలినజీవాతాలుతమ్సంకలుమ్ుచచజ్నిాంచలేరు. 

తరువాతమ్ంతమా్ులోసరుజా్ౌఃసరువిత్అనువిశషే్ణమ్ులుకూడాప్రమ్మతాకవేరథతసాత యి. 

నిరుపాధ్కిమ నైజ్ఞా న్ాదికలమాణగుణాలుకలవాడుప్రమ్మతాయిేకదా! 

నేనయ: "మ్న్ోమ్యౌః" అంటేజీవాతాకాదా! 
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మామయ్ు: ప్రథశ్దిమ ైనమ్నసుుతోఉపాసనవలనతలెుసుకొనబడువాడుప్రమ్మతాయిే. 
ఆఉపాసనఎలమంటదిోఇంతకుమ్ుందుమ్నమ్ుచదువపకున్ాామ్ు. 

వివకేమ్ు(జ్ఞతాాశీయ, నిమితతదూష్తిమ్ుకానిఆహారసవేనమ్ు), 

విమోకమ్ు(భోగవిష్యమ్ులయందుఆసకితలేకుండుట) 

అభాాసమ్ు(సంతతభగదిదవామ్ంగళ్విగీహప్రథశ్రలనమ్ు) 

కిీయ(ప్ంచమ్హాయజ్ఞా నుషాు నమ్ు) 

కలమాణమ్ు(సతా, ఆరావ, దయమ, దాన, అహ ంసా, ప్రదవాాానపేక్షతుమ్ు) 

అనవసాదమ్ు(మ్మనసకినిరుతాుహమ్ులేకుండుట) 

అనుదిరిమ్ు(మితిమీరథనసంతోష్మ్ులేకుండుట) 

ఇటిటమ్నసుుతోప్రమ్మతానుఉపాసనచచయవలెననిదీనికఅిరిమ్ు. 
ఈవిష్యమలునువపుచతుసూుతిాచదువపకునాప్పుడుతెలుసుకున్ాావపకనుకఇంకావివరాలలోనికఇిప్పుడువ ళ్ళడంలే
దు. 

నేనయ: ఈజీవాతాలలోను, సమ్సతవిశుమ్ులోనుఅంతరాామిగాఆధ్ారభూతుడుగాఉండినియమించచవాడు, 
మ్ుకితకిసాధనమ ైనవాడుప్రమ్మతాఅనిచపెేురు. కాని, 

మ్ుకితప ందనితరువాతఆమోక్షసిితిలోప ందబడచవాడుకూడాఈయన్నే్ా, లేక.. 

మామయ్ు: ఆవిష్యమ్ుతరువాతసూతమా్ులోవివరథసుత న్ాారు. 

అమా: ఏమిటఆిసూతమా్ుమ్మమ్యమా! 

మామయ్ు: 

"ముకో్ ప్నృప్ువుప్దేశాతచ...1-3-2" 

అంట ే

మ్ుకత: మ్ుకుత లచచత 

ఉప్నృప్ావాప్దచశాతే: ప ందబడువాడుగచపె్ుబడియునాందునను. 

అనగా 
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ఇంతకుమ్ుందుసూతమా్ులోదుాలోకాదులకుఆధ్ారభూతుడుగాచపె్ుబడనివాడుమ్ుకుత లచచప ందబడువానిగ 

(శీ్తులయందు) చపె్ుబడియునాందునఅతడుప్రమ్మతాయిే. 

నేనయ: "దుాలోకాదులకుఆధ్ారమ నైవాడచమ్ుకుత లచచతప ందబడువాడు" అనిమీరుచపెిునమ్ంతాాలలోసుష్టమ్వపతోందా! 
"యసిా న్దద యౌః ...అనుమ్ంతమా్ులోచచరుేవాడుఅనికదాఉనాది. 

మామయ్ు: 5వమ్ుండకమ్ులో "యదాప్శాౌఃప్శాతచరుకావరణమ్..." అనామ్ంతమా్ులోసురణవరుణ డును, 
సరులోకనియమమ్కుడును, సృష్ిటకరతయును, 
బహాాాండకారణభూతుడునుఅయినప్రమ్మతానుఉపాసకుడుసాక్షయతకరథంచుకొనుచున్ాాడోఅప్పుడుఅతడుప్పణా, 
పాప్మ్ులనుపో గొట ట కొనిప్రమ్మతాతోప్రమ్సామ్ామ్ునుప ందుచున్ాాడుఅనికదాచపెేురు. " ప్ణావోధనుౌః .." 
అనామ్ంతమా్ులోకూడా "తనాయోభవతే్" అనిఆవిష్యమచేెపుేరు. ఇలమగే 6వమ్ుండకమ్ులో 

"య్థానద్ుుఃస్తుంద్మానాుఃస్తముదేర 

అస్్తమగ చ్ఛంతినామరూపేవిహాయ్ 

తథావిదాానానమరూపాతిాముక్ుః 

ప్రాతురముురుషమ్ఉప తైిదవిుమ్" 

అనగానదులుతమ్తమ్పేరులనురూప్మ్ులనువిడచిసమ్ుదమా్ునందుఎట ు ఏకాకారమ్ులెైకలసిపో వపన్ోఅటేు ఉపాసకు
డుప్రాతురునిప ందుచున్ాాడు". 

అనగా 

న్ామ్, రూప్మ్ులనువిడచిఅంటేశరగరసంబంధమ్ునువిడచిసంసారవిమ్ుకుత లవడంఅనామ్మట. ధనుసుు, 

బాణమ్ుఉదాహరణమ్ులోబాణమ్ులక్షయానిాచచరథనతరువాతఆమ్ులుకుమ్మతమా్ుఆలక్షామ్ుతోకలసయిుండి, 
బాణమ్ుప్డిపో తుందకిదా, అలమగేజీవాతా, 

ప్రమ్మతానుప ందనిప్పుడుఈప్కాృతిసంబంధమ నైశరగరమ్ువదలివయేబడుతుందిఅనామ్మట. 

నేనయ: తమ్తమ్న్ామ్, రూపాలువిడచినదులుసమ్ుదమా్ులోకలవడంఅంటేమ్రథఆనదజీ్లమలకుఅసితతుమ్ుఉండదా? 

మామయ్ు: 
ఆనదులనీళ్ళళభదేమ్ుచూప్పటకుసాధామ్ుకానట ు ఉంటాయనిఅరిమ్ుతప్ుఆనీళ్ళళన్ాశనమ పైో తాయనికాదు. 
ఆనీళ్ళళసమ్ుదమా్ులోకలసనిప్పుడుఆసమ్ుదపా్పనీటపి్రథమ్మణమ్ులోభదేమ్ుంట ందికదా, అంటఅేవిన్ాశనమ్ుకానటేు . 
అందువలనజీవాతాప్రమ్మతాతోప్రమ్సామ్ామ్ుప ందుతాడనిఇంతకుమ్ుందుఅనుకునాట ు అరిమ్ుచచసుకోవాలితప్ు
న్ాశనమ్ుఅయిపో తాడుఅనికాదు. 
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వాడుఅనిఈవాకాాలవలనసుష్టమ్వపతోంది. 
ఇంకమ్ుకుత లచచతప ందబడుప్రమ్మతాయిేఅనిమ్నమ్ుఇంతకుమ్ుందుఅన్కేమ్ులెైనశీ్తివాకాాలలోతలెుసుకున్ాామ్ు. 
అందువలనఇకకడ "దుాలోకాదులకాధ్ారభూతుడుగాచెప్ుబడినవాడుకూడాప్రమ్మతాయిఅేనావిష్యమ్ుతెలుసోత ంది. 

నేనయ: అంటఇేకకడ "ఆతా" అంటేజీవాతాగానిప్కాృతికానికాదంటారు. 

మామయ్ు: ఇప్ుటిదాకా "ఆతా" అంటపే్రమ్మతాయిఅేనిచెపుేరు. దీనికి "సాధకయుకిత" అనిఅంటారు. 
తరువాతసూతమా్ులలోఇకకడ "ఆతా" అంటజేీవాతాకానిప్కాృతికానికాదుఅనినిరూపిసాత రు. దీనిని "బాధకయుకిత" 
అనిఅంటారు. 

అమా: ఏమిటఆిసూతమా్ుమ్మమ్యమా! 

మామయ్ు: 

"నానయమానమతచ్ఛబ్వ్ తారిణభృతచ...1-3-3" 

అంట ే

అతచాబాద త్: ప్కాృతినిగాని, 

జీవపనిగానితలెుునటిటశబదమదేయిునుఈప్కారణమ్ునందులేనందున(ఇచటప్తాిపాదింప్బడునద)ి 

అనుమ్మనమ్: ప్కాృతియు 

పాాణభృత్: జీవాతాయు 

న: కాదు 

అనగా 

ప్కాృతిగాని, జీవాతానుగానితలెుప్పశబదమ్ులుఈప్కారణమ్ునందులేనందునఇచటప్తాిపాదింప్బడునదిప్కాృతికాని, 

జీవాతాకానికాదు. 

అమా: కొంచెంవివరథంచండిమ్మమ్యమా! 

మామయ్ు: అసలుఈఉప్నిష్తుత విష్యమే "అక్షరబహాామ్ు" గురథంచి. శౌనకుడుఅంగగరసుని 

"ఏప్దారిమ్ునుతలెిసకిొనాచోఈసమ్సతమ్ూతలెిసకిొనబడుతుందోదానినితెలుప్పమ్ు" అనిపాారథించడంతోఆ 

"అక్షరబహాామ్ు" నుగురథంచిచపె్ుడానికిపాారంభమ్వపతుందకిదా. 
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ఇంకప్సాుత తప్కారణాలలోఆఅక్షరబహాామ్ునుప ందువిధమ్ుచబెుతున్ాారు. 
అక్షరబహాామ్ుఅంటజేీవాతాకానిప్కాృతికానికాదుఅనావిష్యమ్ుమ్నమ్ుఇంతకుమ్ుందు 
"అదృశాతాుదిగుణకాధ్కిరణమ్ు" లోవివరంగాచెప్పుకున్ాామ్ు. 

ఇకకడప్కాృతినిగాని, జీవాతానుగానిఉదచదశించిఅదచఅక్షరబహాామ్ుఅనిచపెేుశబదప్యాోగమ్ుగాని, సందరభమ్ుగానిలేవప. 
అందువలనఇకకడ "ఆతా" అంటేజీవాతాకానిప్కాృతికానికాదు. 

అమా: అనుమ్మనమ్ుఅంటఅేనుమ్మనప్మా్మణమ్ుఅనికాదా! 

మామయ్ు :ఇకకడ "అనుమ్మనశబదమ్ు" "అనుమీయతఇతిఅనుమ్మనమ్" 

అనువపాతుతితనిబటిటసాంఖ్ాసాృతిలోచపె్ుబడచ "ప్ధా్ానమ్ు" అనగా "ప్కాృతి" యిచేెప్ుబడుతుంది. అలమకాక 

"అనుమ్మనప్మాితతాుత్అనుమ్మనమ్" 

అనిఅనుమ్మనప్మా్మణమ్ుచచతలెియబడునదిఅనువపాతుతితనుండికూడాఅరిమ్ుచచసుకొనవచుేను. 

ఇకకడ "ప్మాితతాుత్" అంటే "ప్మా్మణమ్ుగాసీుకరథంచుటవలన" అనిఅరిమ్ు. 

< clarification start 

ఇకకడ "అనుమ్మనమ్"  అనాప్పుడుఅనుమ్మనమ్ురావడంఅసహజ్ంకాదమ్మా, రాకపో వడమేఅసహజ్మ్ు. 

"అనుమ్మనమ్" అంటపే్కాృతిఅనిసూతభాాష్ామ్ు 

"అనుమ్మనమ్" అంటఅేనుమ్మనప్మా్మణమ్ుకదా, ప్కాృతిఅనిఎలమగంటామ్ుఅని (అమ్ాగారథ) ప్శాా 

"అనుమ్మనమ్" అంటపే్కాృతిఅనిచపె్ుడానికిప్కాృతిఅనునదఅినుమ్మనప్మా్మణమ్ువలనతెలుసుకొనబడునది 
(సాంఖ్ాసాృతిప్కాారమ్ు) అనగా "అనుమీయతఇతి" 

అనుమ్మనించదగథనదిఅనగాఊహ ంచదగథనదఅినగాఅనుమ్మనప్మా్మణమ్ువలనతలెియబడునదపి్కాృతిఅనిఒకఅరిమ్ు 

అనుమ్మనప్మా్మణమ్ుప్మా్మణమ్ుగాసీుకరథంచుటవలనఅనాదిమ్ఱియొకవపాతుతిత . 
ఏతావతాఅనుమ్మనమ్అంటేప్కాృతియిేఅని (మ్మమ్యాగారథ) సమ్మధ్ానమ్ు. 

కొనిాదరశనమ్ులలోప్కాృతినిప్ధా్ానమ్ు,అవాకతమ్ు, అనుమ్మనమ్ు 

మొదలెైనపరేుతోపిలుసాత రు. ఇందులో "అనుమ్మనమ్ు" 
అనిపలిువడానికికారణమ్ుఅదఅినుమ్మనప్మా్మణమ్ుచచతతలెిసికొనబడుతుందికనుకఅనిచబెుతారు. 
మ్నకుకనబడుతునాప్కాృతితలెుసుకొనుటకుఅనుమ్మనప్మా్మణమ్ుఎందుకుఅంటేమ్నమ్ుఈప్కాృతిఎలమపాారంభమ్
యిందో , దానిలోసతత వ, రజ్,సతమోగుణాలుఎలమఉన్ాాయో, ఈప్కాృతిఎంతఉనాదో , 

ఎంతవరకూఉంట ందోమొదలెైనవిష్యమలనుతలెియుటకుఅనుమ్మనప్మా్మణమ్ుఅవసరమ్ుఅనివారథఅభపాాయమ్ు. 
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ఎందుకంటేఆదరశనమ్ులలోప్కాృతినిఈశురునిసృష్ిటగాఅంగగకరథంచరు. 
ఈవివరాలుచతుసూుతిాలోచెప్పుకున్ాామ్ుకనుకమ్ళ్ళళఇకకడవివరథంచడంజ్రగలేదు. 

అడయిిేన్., 

> Clarigfication end 

నేనయ: అలమకాకుండాఇకకడ "ఆతా" అనిచపె్ుబడనిదజిీవాతా, ప్రమ్మతాకూడాఅనుకుంటే. 

మామయ్ు: కుదరదు. ఎందుకంటేఱ ండుప్క్షులుఅనిజీవాతానూ, ప్రమ్మతానూవేఱుగాచబెుతున్ాారుకదా, 
ఆవిష్యమేతరువాతసూతమా్ులోచబెుతున్ాారు. 

అమా: ఏమిటఆిసూతమా్ుమ్మమ్యమా! 

మ్మమ్యా: 

"భ్ేద్వుప్దేశాతచ....1-3-4" 

అంట ే

భేద: భదేమ్ును 

వాప్దచశాతే: చపెిుయుండుటవలనకూడ (అక్షరబహాామ్ుజీవపడుకాడు) 

అనగా 

భేదమ్ునుచెప్పుటచచతకూడాఇకకడచెప్ుబడనిఅక్షరబహాామ్ుజీవపడుకాదు. 

అమా: వివరథంచండిమ్మమ్యా! 

మామయ్ు: 

"దాుసుప్రాణ సయుజ్ఞసఖ్మయమ" అనిఱ ండుప్క్షులుఅనగాజీవాతా, ప్రమ్మతాఒకశేరగరమ్ులోఉనాట ు చెపుి, 

అందులోఒకరథకికరాఫలమ్ులువరథతసాత యి, వేరొకరథకవిరథతంచకసతతమ్ూప్కాాశిసూత ఉంట ందఅినివాటభిేదమ్ునుచపెుి, 

అందులో "ప్పరుష్ౌఃశోచతిఅనామ్ఈశమ్" అనిజీవాతాదుౌఃఖంచుచుండును,  వానికంటెభనుాడెనైవాడుఈశురుడు, 
ఎప్పుడుజీవపడుతనకంటవెరేయినవాడును, 
పేామింప్బడువాడునగుజ్గనిాయమ్నరూప్పడునుఅగుఆప్రమ్మతామ్హ మ్నుకనుగొనున్ోఅప్పుడుజీవపడుతనదుౌఃఖ్
మ్ులనుపో యినవాడుఅవపతాడుఅనిసుష్టంగావారథరువపరథభదేానిాచబెుతున్ాారుకదాఆమ్ంతాాలలో. 
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మ్ుండకోప్నిష్తోు న్ేకాకఈమ్ంతాాలు"శేుతాశుతరఉప్నిష్త్" లోకూడాఉన్ాాయనిచపె్పుకున్ాామ్ుకదా. 
అందువలనజీవ, అక్షరబహాామ్ులభదేమ్ుసుష్టమ్వపతోందఈిమ్ంతమా్ులలో. 

అంతచకాకఈప్కారణవిష్యమ్ునుబటిటకూడాఅలమగతేెలుసోత ందఅినీచబెుతున్ాారుతరువాతసూతమా్ులో. 

అమా: ఏమిటఆిసూతమా్ుమ్మమ్యమా! 

మామయ్ు: 

"ప్రకరణాత్...1-3-5" 

అంట ే

ప్కారణాత్: ప్కారణమ్ుబటిటయు (అటేు తలెియుచునాది) 

అనగా 

ప్కారణమ్ునుబటిటకూడఇకకడచెప్ుబడునదిప్రమ్మతాయిఅేనితలెుసోత ంది. 

ఇంతకుమ్ుందు "అదృశాతాుదగిుణకాధ్ికరణమ్ు" 
నందుఈఉప్నిష్దాుకామ్ులలోచెప్ుబడుతునావాడుప్రమ్మతాయిఅేనావిష్యమ్ుసాి పించడమ్ుఅయినది. 
ఎందుకంటేఈసందరభమ్ులోఅదృశాతాుదిగుణమ్ులునావానిగాచపె్ుబడుతునావాడు, 
ప్కాృతిజీవపలకంటేభనుాడగిాచపె్ుబడినవాడుఅయినప్రమ్మతాయిఅేనిమ్నమ్ుచెప్పుకున్ాామ్ు. 
కానిమ్ఱకిొనిామ్ంతాాలలోన్ాడులతోసంబంధ్ించియుండుట, మ్నౌఃపాాణమ్ులకుఆధ్ారమ్గుట, 

బహువిధమ్ులుగాజ్నామ తుత టమొదలెైనవిష్యమలుప్సాాత వనకువచిేనప్పుడుమ్నకుసంశయమ్ుకలిగథన్ా, 
ఈమొతతమ్ుఉప్నిష్దిుష్యమ్ుప్రమ్మతాగురథంచచకనుకఇకకడచెప్ుబడుతునాదపి్రమ్మతాయిఅేనిఅరిమ్ుచచసకిొనిఅ
నుయించుకోవాలిఅనిచెబుతోందిఈసూతమా్ు. 

మ్ఱియొకవిష్యమ్ు. "దాుసుప్రాణ ..." అనుమ్ంతమా్ులోజీవపనికరాబదుి నిగా, 
కరాఫలమ్ునుభుజిసూత దుౌఃఖంచుచునావానిగావరథణంచి, ఱ ండవప్క్షిఅట ు భుజింప్కయునాట ు చపె్ుబడనిదకిదా! 
అందువలనకూడాఇకకడచపె్ుబడనిదపి్రమ్మతాయిేఅంట న్ాారుతరువాతసూతమా్ులో. 

అమా: ఏమిటఆిసూతమా్ుమ్మమ్యమా! 

మామయ్ు: 

"స్మథతుద్నాభ్వుమచ.....1-3-6" 
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అంట ే

సిితాదన్ాభాామ్: ఉనికయిును, భక్షణమ్ునుచపెిుయుండుటచచత 

అనగా 

ఇకకడచపె్ుబడనివాడుకరాఫలమ్ులుభుజింప్నితటసుి నిగాను, జీవపనికరాఫలభోకతగానుఆ "దాుసుప్రాణ ..." 
అనుమ్ంతమా్ులోవరథణంచియుండుటచచతఆతడుప్రమ్మతాయిే. 

ఈమ్ంతమా్ులోఆప్క్షులుఱ ండూఒకేవృక్షమ్ున (శరగరమ్ున) ఎప్పుడూకలసిఉంటాయని, 

వాటిలోఒకటికరాఫలమ్ులనుఅనుభవిసూత , దుౌఃఖసూత ండగా, ఱ ండవదిఅట ు భుజింప్కప్కాాశిసూత ఉంట ందనీ, 

వారథలోఅలమకరాఫలమ్ులనుఅనుభవింప్కప్కాాశించువాడచసరుజాుడును, 
అమ్ృతతుమ్ుఅనగామోక్షమ్ుకలుగచచయువాడు, దుాభాుదిలోకమ్ులకుఆధ్ారభూతుడు, 
అనిాటిలోఅంతరాామిగానుండవిాడునుఅయినప్రమ్మతాయిఅేనికదాఈవాకాాలకుఅరిమ్ు. 
అందువలనఇకకడదుాభాుదలిోకాలకుఆధ్ారభూతుడుగచపె్ుబడనిదపి్రమ్మతాఅనుటకుఏసంశయమ్ునకుఅవకాశమ్ు
లేదు. 

దీనితోదుాభాుధ్కిరణమ్ుప్ూరథతఅయినద.ి తరువాతిఅధ్కిరణమ్ుమ్రొకసారథచూదాద మ్ు. 

అమా: అలమగమే్మమ్యమా! 

అందరూ: యోనితామ్చుాతప్దాంబుజ్... 

2.భూమాధికరణము: 
మామయ్ు: రండమ్మా! ఈరోజుకొంచెంవగేంవచిేనట ు న్ాారు? 

అమ్ా: అవపనుమ్మమ్యమా, అలమగయితచకొంచెంతీరథకగాచపెిుంచుకోవచేని, 

మ్మమ్యా: మ్ంచిప్నిచచసరేు. 

న్ానాగారు: ఈరోజుచపె్పుకొనవలసనిది "భూమ్మధ్ికరణమ్ు" కదా! దీనిలోఎనిాసూతాాలున్ాాయి. 

మామయ్ు: ఱ ండుసూతాాలు. ఈసూతాాలు "ఛాందోగోాప్నిష్త్" లో "భూమ్విదా" 
అన్సేందరభమ్ులోవచిేనఉప్నిష్తాుకాాలగురథంచిచెబుతాయి. 
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అమ్ా: ఆఉప్నిష్తోు వివరాలుకూడాకొంచెంచెప్ుండమి్మమ్యమా! తరువాతసూతభాాష్ామ్ుచపె్పుకోవచుే. 

మ్మమ్యా: అలమగేనమ్మా, 

మ్నమ్ుఇంతకుమ్ుందుఛాందోగోాప్నిష్తుీ రథంచిదానిలోచపె్ుబడినబహాావిదాలగురథంచికొంతవరకూచూసమే్ుకదా, 
ఇప్పుడుఈ "భూమ్విదా" గురథంచికూడాచూదాద మ్ు. 

ఈభూమ్విదాఛాందోగోాప్నిష్తోు సప్తమ్అధ్ాాయమ్ులోవసుత ంది. ఇదని్ారద, సనతుకమ్మరులసంవాదమ్ు. 
దీనిలోన్ారదుడుసనతుకమ్మరునివదదకువచిే 

"అధీహిభగవఇతిహో ప్స్తసాద్స్తనత కమారమానరద్స్్త 

హో వాచ్య్దేాతథతేనమ్సప్స్దీ్ 

తతస్్తఊరివమాక్షయుమిఇతి 

స్తహో వాచ్ 

న్ారదుడుసనతుకమ్మరునిఆశయీించి"సాుమీన్ాకుఉప్దచశమ్ుచచయుమ్ు" అనిపాారథించచడు. 

అప్పుడుసనతుకమ్మరుడు "నీకుతెలిసనిదిఏదయిోచపె్పుమ్ు. అప్పుడున్నేుఆతరువాతవిష్యమ్ుచబెుతాను" 
అనిచపెుేడు. 

అప్పుడున్ారదుడు 

"ఋగేుదమ్భగవౌఃఅధ్చామి 

యజురేుదమ్ముమ్వదేమ్, 

ఆధరుణమ్ేతురిమ్ఇతిహాసప్పరాణమ్ుంచమ్మేుదాన్ామేుదమిుతయారాశిమ దద వమిాథిమ్ముకోావాకామేకాయనమేద వవి
దాామ్్రహావిదాామ్ూభతవిదాామ్క్షతవాిదాామ్ాక్షతవాిదాామ్ురుదచవజ్నవిదాామ్ఏతతభగవౌఃఅధ్చామి....." 

న్ేను: న్ారదుడుఅనిాశాసాత ా లూతలెిసనివాడుకదా, వాాస, వాల్మాకులకుఉప్దచశించినవాడు, 
ఆయనవ ళళసనతుకమ్మరుడనిిఎందుకుఅడగిేడో ! 

మామయ్ు: న్ారదునికిఅనీాతలెిసని్ా "బో ధయంతప్రసురమ్" 

అనిఅనాట ు గామ్ఱియొకమ్హానుభావపనివదదతలెుసుకొనకోరడంవిశషే్మ్ులేదు. 
అందువలనన్ేకదామ్నలమంటవిాళ్ళకుఅలమంటగిొప్ువిష్యమలుతెలిసదేి. 

ఇంకఆన్ారదుడుచపెేుడుట, 
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"సాుమీ, న్నేుఋగేుదమ్ు, యజురేుదమ్ు, సామ్వదేమ్ు, అథరువదేమ్ు, ప్పరాణమ్ులు, ఇతిహాసమ్ులు, 
వాాకరణమ్ు, యజా్విధులు, గణితశాసత రమ్ు, కాలజ్ఞా నమ్ు, తరకమ్ు, న్ాాయమ్ు, బహాావిదా, భూతవిదాలు, 
దచవవిదాలు, యుదివిదాలు, నక్షతవాిదా, సరాుదవిిదాలు, కళ్లుఇవిఅనిాయూన్ేరుేకున్ాాను, 
కానిన్ేనుఆవిదాలయందుప్దమ్ులుమ్మతమానే్ేరుేకున్ాానుకానిమీవంటివారుశోకమ్ునకుఅతీతమ్ుగానుండెదరు. 
కనుకన్ాకుకూడాఅట లన్శేోకమ్ునకుఅతీతమ ైనసిితికలుగునట ు సహాయమ్ుచచయుడు" అనిపాారథించచడుట. 

ఉప్నిష్తాంతాాలుఅనీాచపె్ుడానికిజ్ఞప్ామ్ుఅవపతుందకినుకవాటితాతురామ్ుమ్మతమా్ూచబెుతాను. 
అవసరమ ైనప్పుడుఉప్నిష్నాంతాాలనుకూడాచూదాద మ్ు. 

అప్పుడుసనతుకమ్మరుడు "నీవపపరేుు మ్మతమాేతలెుసుకున్ాావప. ఋగేుదమ్ు, యజురేుదమ్ు, సామ్వదేమ్ు, 
అథరువదేమ్ు, ప్పరాణమ్ులు, ఇతిహాసమ్ులు, వాాకరణమ్ు, యజా్విధులు, గణతిశాసత రమ్ు, కాలజ్ఞా నమ్ు, తరకమ్ు, 
న్ాాయమ్ు, బహాావిదా, భూతవిదాలు, దచవవిదాలు, యుదివిదాలు, నక్షతవాిదా, సరాుదవిిదాలు, కళ్లు 
...ఈన్ామ్మ్ులనుధ్ాానింప్పమ్ు. ఎవరుఆన్ామ్మనిా "ప్రబహాామ్ు" 
గాధ్ాానిసాత రోవారుఆన్ామ్మ్ుఎంతవరకూప్యామణించగలదోఅంతవరకూచచరగలరు" అనిచపెుేడు. 

అప్పుడున్ారదుడు "ఈన్ామ్మలకంటేగొప్ుదిఏమ్యిన్ాఉనాదా" అనిప్శాిాంచచడు. 

అంతసనతుకమ్మరుడు "తప్ుకన్ామ్మ్ుకంటగేొప్ుదియునాది" అనిప్లికడేు. 

అంతటన్ారదుడు "దయచచసదిానినిన్ాకుతలెప్ండి" అనిపాారథించచడు 

అంతటసనతుకమ్మరుడు "వాకుక" న్ామ్మ్ుకంటగెొప్ుదిఅనిప్లికడేు. 

నేనయ: ఎందుకని 

మామయ్ు: వాకుకవలనన్ఋేక్, యజు, సామ్, అథరువదేమ్ులును, ఇతిహాసప్పరాణమ్ులును, వాాకరణమ్ు, 
తరకమ్ు, న్ాాయమ్ు, బహాావిదాలు, యుదివిదాలు, నక్షతవాిదాలు, సరాుదవిిదాలు, కళ్లు, సురాీ దలిోకమ్ులు, 
ప్ంచభూతమ్ులు, దచవ, తిరాక్, మ్నుష్ా, సాి వరమ్ులు, సతామ్ు,అసతామ్ు, ప్థామ్ు, అప్థామ్ు, సుఖ్మ్ు, 
దుౌఃఖ్మ్ు ...ఇలమఎన్ోావిష్యమలుతలెుసుకున్ేందుకుసాధ్ితమ్వపతుంది. 
కనుకవాకుకపెధై్ాానమ్ుచచసనివారువాకుకలుచచరగలవిష్యమ్ులనులభంప్చచసుకొనగలరు" 
అనిచపెుేడుసనతుకమ్మరుడు. 

అప్పుడున్ారదుడుఈవాకుకకంటేగొప్ుదిఏమ్యిన్ాఉనాదాఅనిఅడగిడేు 

సనతుకమ్మరుడు "మ్నసుు" వాకుకకంటేగొప్ుదఅినిచపెేుడు. 

న్ారదుడు "అయితచదానిగురథంచిచపె్పుమ్"నిఅడగిేడు. 
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సనతుకమ్మరుడు "మ్నసుుప్నిచచయకపో తచవాకుకఉండదు, మ్నందచనినీన్ేరుేకోవడంకూడాసాధాప్డదు. 
మ్నసేువాకుకనునియంతణాచచసుత ంది, మ్నమ్నసుుకుతోచినదచకదావాగూీ ప్మ్ులోవచచే ది. 

మ్నమ్ుఏదయిన్ాప్నిచచయడానికయిన్ామ్నసేుకారణమ్ు. కనుకమ్నసుుగూరథేధ్ాానమ్ుచచయుమ్ు, 
అట ు చచయువాడుమ్నసుుచచరువరకుచచరగలడుఅనిచెపుేడు. 

అప్పుడున్ారదుడు "ఆమ్నసుుకంటేగొప్ుదచమ ైన్ాఉనాదా" అనిఅడగిడేు. 

సనతుకమ్మరుడు "సంకలుమ్ు" మ్నసుుకనాగొప్ుది. సంకలమునిాఅనుసరథంచచమ్నసుుప్నిచచసుత ంది. 
చినాపలిువాడుకూడాసంకలుమ్ులేకపో తచపాలయిన్ాతాాగడు, ప్లుకయిన్ాప్లుకడు. 
కనుకసంకలుమ్ుపెధై్ాానమ్ుచచయుమ్ు. అట ు చచసనివారుసంకలుమ్ుచచరుమరేకుచచరగలరుఅనిచపెుేడు. 

అంతటన్ారదుడు "ఈసంకలుమ్ుకంటేగొప్ుదచమ ైన్ాఉనాదా" అనిఅడిగడేు. 

అప్పుడుసనతుకమ్మరుడు "చితతమ్ుసంకలుమ్ుకనాగొప్ుది, 
చితతమ్ువలనమ్నమ్ువిష్యమ్ులనుజా్పితలోఉంచుకోవడం, ప్వారథతంచడంజ్రుగుతుంది, 
కనుకఈచితతమ్ుపెైధ్ాానమ్ుచచయుమ్ు, అట ు చచసినవారుఆచితతమ్ుచచరువరకుచచరగలరు" అనిచపెేుడు. 

అంతటన్ారదుడుఆచితతమ్ుకంటేగొప్ుదిఏమ్యిన్ాఉనాదాఅనిఅడగిడేు. 

అప్పుడుసనతుకమ్మరుడు "ధ్ాానమ్ు" చితతమ్ుకనాగొప్ుది. చితాత నిానియంతిాంచచద,ి 

చితతమ్ువిధ్ినిరుహణమ్ునకుఉప్కరథంచచదీధ్ాానమ్ు, కనుకధ్ాానమ్ునుధ్ాానించుమ్ు. 
ఎవరుధ్ాానమ్ునందుధ్ాానిసాత రోవారుఆధ్ాానమ్ుచచరువరకుచచరగలరు" అనిచపెేుడు. 

న్ారదుడు "ఆధ్ాానమ్ుకనాగొప్ుదిఏమ్యిన్ాఉనాదా" అనిఅడగిేడు. 

సనతుకమ్మరుడు "విజ్ఞా నమ్ు" ధ్ాానమ్ుకనాగొప్ుది. ఎవరు, ఎప్పుడు, దచనిపెై, 
ఎలమధ్ాానించాలోతెలిసదేివిజ్ఞా నమ్ువలన. ఎవరువిజ్ఞా నమ్ుపెధై్ాానమ్ుచచసాత రోవారువిజ్ఞా నమ్ుచచరువరకుచచరగలరు" 
అనిచపెుేడు. 

న్ారదుడుఆవిజ్ఞా నమ్ుకనాగొప్ుదిఏదిఅనిప్శాిాంచచడు! 

సనతుకమ్మరుడు "బలమ్ు" విజ్ఞా నమ్ుకంటెగొప్ుద.ి ఎందుకంటేకిీయమశ్రలతలేనివిజ్ఞా నమ్ునిరుప్యోగమ్ు, 
అందుకోసంబలమ్ుకావాలి. ఆబలమ్ుపెైధ్ాానమ్ుచచయుమ్ు. 
అట ు చచసనివారుఆబలమ్ుచచరువరకుచచరగలరుఅనిచపెేుడు. 

ఆబలమ్ుకనాగొప్ుదిఏదఅినిన్ారదుడుఅడిగడేు. 
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సనతుకమ్మరుడుఆబలమ్ుకావాలంటే "అనామ్ు" (ఆహారమ్ు) అవసరమ్ు. అందువలనఅనామ్ుపెధై్ాానించుమ్ు. 
అట ు ధ్ాానించువారుఅనామ్ుచచరువరకుచచరగలరుఅనిచపెేుడు. 

న్ారదుడుఆఅనామ్ుకనాగొప్ుదిఏదిఅనిప్శాిాంచచడు. 

సనతుకమ్మరుడు "జ్లమ్ు" అనామ్ుకంటెగొప్ుది, జ్లమ్ులులేకజీవనమ్ుండలేదు. 
కనుకఆజ్లమ్ునుధ్ాానించుమ్ు. అట ు ధ్ాానించినవారుఆజ్లమ్ుచచరువరకుచచరగలరుఅనిప్లికడేు. 

న్ారదుడుఆజ్లమ్ుకంటగెొప్ుదిఏదఅినిఅడగిడేు. 

సనతుకమ్మరుడు "తచజ్సుు" జ్లమ్ుకంటగెొప్ుది. 
ఆతచజ్సుువలనన్మే్నకునీరులభంచును(సూరాతచజ్సుువలనవరిమ్ులుకలుగునుకదా), 
కనుకతచజ్సుునుధ్ాానించుమ్ు. అట ు తచజ్సుునుధ్ాానించువారుఆతచజ్సుుచచరువరకుచచరగలరుఅనిచెపుేడు. 

న్ారదుడుఆతచజ్సుుకంటెఏదిగొప్ుదిఅనిఅడిగడేు. 

సనతుకమ్మరుడు "ఆకాశమ్ు" తచజ్సుుకనాగొప్ుది. తచజ్ౌఃప్దారిమ్ులెైనసూరా, చంద,ానక్షత,ా విదుాదాదులసాి నమ్ు, 
ఆధ్ారమ్ుఆకాశమ్ు. కనుకఆకాశమ్ునుధ్ాానించుమ్ు. 
ఆఆకాశమ్ుధ్ాానించువారుఆఆకాశమ్ుచచరువరకుచచరగలరుఅనిప్లికేడు 

న్ారదుడుఆఆకాశమ్ుకనాగొప్ుదిఏదిఅనిఅడిగడేు. 

సనతుకమ్మరుడు "సార" అనగాచచతన్ాప్ూరుకమ నైసాృతిఆకాశమ్ుకనాగొప్ుది" అనిచపెేుడు. 

న్ారదుడు "అంతకంటెగొప్ుదిఏది " అనిఅడగిడేు. 

సనతుకమ్మరుడు "ఆశ" అంతకంటగెొప్ుదిఅనిచపెేుడు. 

న్ారదుడుదానికంటెగొప్ుదిఏదఅినిఅడిగడేు. 

సనతుకమ్మరుడు "పాాణమ్ు" ఆశకంటగెొప్ుదిఅనిబదులిచచేడు. 

పాాణమ్ులేనివారథనివారుతలిు , తండుాలెైన్ాఒకకరీతోనిప్పులోతోససేాత మ్ుకదా! 

కానిఈపాాణమ్ునుతలెిసికొని, ధ్ాానించి, గీహ ంచినటిట  "అతివాద"ి గొప్ువారు. 

ఈవిష్యమ్ునువినినన్ారదుడుఅటిట  "అతివాద"ి న్నేుకాగోరుదును. అదిఎట ు అనిప్శాిాంచనెు. 

సనతుకమ్మరుడు "అందులకుసతామ్ుతలెిసకిొనవలెను." అనిప్లికనెు 

"స్తయ్దపిమతరమాామాతరమాాభ్వర తరమాాస్తాసారమాాచారుమాాబ్వర హాణమాాక ంచితాృశమివప్రతాుహ 
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ధికా్ వస్మ్ వఅతేువ నైమాహయుఃపమతృహావ ైతామస్మభ్వర తృహావ ైతామస్మస్తాస్తృహావ ైతామస్తుచారుహా 

వ ైతామస్మబ్వర హాణహావ ైతామస్తీి 

 

 

అథయ్ద్ుపమఏనానయత్క్ాంతపరా ణానూరిలేనస్తమాస్తమ్ 

వుతిషంద్హయత్ైనవ నైమూ్ియ్ుఃపమతృహాస్తీినమాతృహాస్తీి 

నభ్వర తృహాస్తీినస్తాస్తృహాస్ీతినాచారుహాస్తీినబ్వర హాణహాస్తీి 

 

పరా ణోహయువ ైతానిస్తరాాణభివతిస్తవాఏషఏవముశునేనవ 

మనాానఏవమిాజానన్అతివాదీభవతితమ 

చేత్్ియ్ుుఃఅతివాద్ుస్తీ్అతివాద్ుస్ీాతిబ్ూర య్ాతానప్హనయవీత 

అనిఆప్ూరథతమ్ంతమా్ు. అంటఇేకకడపాాణమ్ుపో యినతరువాతతలిున్ నై్ా, తండినా్ ైన్ా, సో దరుడనిిఅయిన్ా, సో దరథన్ ైన్ా, 
ఆచారుాలన్ నై్ా, బాాహాణుడన్ నై్ానిప్పులోతోసవిసేేతఆతోసవిసేనివాడనిిహంతకుడనిఅనమ్ుకదా. 
ఇదగీిహ ంచినిశేలమ్ుగానునావాడు "అతివాది" అనిసనతుకమ్మరుడుచపెుేడు. న్ారదుడుతాను "అతివాది"  
కావాలంటేఎలమఅనిఅడిగథతచదానికి "సతామ్ు" తలెుసుకోవాలి. అనిసనతుకమ్మరుడుబదులిచచే డనామ్మట. 

అప్పుడున్ారదుడు "ఆసతామ్ుగురథంచితెలిసికొనగోరుదును" అనిప్లికేడు. 

సనతుకమ్మరుడు 

"య్దావ వైిజానాతుథస్తతుమాద్తినావిజానానసతుమాద్తి 

విజానన్ఏవస్తతుమాద్తివిజాఞ నము్ ఏవవిజిజాఞ స్తతవుమ్ఇతి 

విజాఞ నమాగవుఃవిజిజాఞ స్తఇతి" 

అనిసతామ్ునుఅరిమ్ుచచసికొనినప్పుడచఅదిసాధామ్ు" అనిప్లికేడు. 

అంతటన్ారదుడు "ఆసతామ్ునుఅరిమ్ుచచసికొనగోరదెను" అనిపాారథించచడు. 

దానికిసిిమితమ ైనమ్తితోవిచారణావిధ్ానమ్ుఅవసరమ్ు." అనిచపెేుడు. 

న్ారదుడు "న్నేుదానినితలెుసుకొనగోరెదను" అనిప్లికెను. 
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సనతుకమ్మరుడు "అందులకుశీదిఅవసరమ్ు. శీదిలేకునాఏదయిన్ాఫలించదు" అనిప్లికనెు. 

న్ారదుడు "ఆశీదిఅనగాతెలిసకిొనగోరుచున్ాాను" అనిప్లికనెు. 

సనతుకమ్మరుడు " నిష్ు లేకశీదికలుగదు. కనుకఅందులకె్నిష్ు అవసరమ్ు" అనిప్లికేడు. 

న్ారదుడు "సాుమీ, ఆనిష్ు గురథంచితలెిసకిొనగోరుదును" అనిప్లికడేు. 

సనతుకమ్మరుడు "ఈనిష్ు తననుతానునియంతిాంచుకొనితకికనకిీయమకలమపాలకుదూరమ ై, 
బాహావిష్యమ్ులనుండిమ్నసుునువ నుకకుమ్రలుేకొనియుండుటఅనగా "కృతి" వలనవసుత ంది. 
(ఈప్యాతాానిాకృతిఅంటారనామ్మట). " అనిప్లికడేు. 

న్ారదుడుదనీినిన్నే్ ట ు ప ందగలను" అనిఅడగిడేు. 

సనతుకమ్మరుడు "అందుకు "సుఖ్మ్ు" ప ందియుండాలి. "సుఖ్మ్ు" లేకునాఈసిితిసంభవమ్ుకాదు" అనిప్లికేడు. 

న్ారదుడు "దానినిన్నే్ ట ు ప ందగలను" అనిఅడిగడేు. 

సనతుకమ్మరుడు "సుఖ్మ్ుఅనంతమ ైనది, గొప్ుది, సంప్ూరణమ ైనది, అందువలననీవపఆ "సంప్ూరణత" 

అంటతేెలుసుకోవాలి" అనిఅన్ాాడు. 

న్ారదుడు "సాుమీ, దానిగురథంచితలెియజ్యేండి. ఆ "సంప్ూరణత" అంటేఏమిటోవివరథంచండి" అనికోరడేు. 

సనతుకమ్మరుడు 

య్తరనానుతుశుతినానుత రిణోతినానుతిాజానాతిస్తభూమా 

అథయ్తరఅనుతుశుతిఅనుత రిణోతిఅనుతిాజానాతితద్లుముుఃవ ైభూమాతద్మృతమ్అథయ్ద్లుమ్నార్యమసభగవుఃక
స్మానరరతిష్మి తఇతిస్ేామహిమినయ్దవిానమహిమీనతి 

గోఅశామిహమహిమేతాుచ్క్షతహేస్మ్ హిరణుమా్ స్తభ్వరుమ్ 

క్షేతార ణఆియ్తనానీతినాహమేవమ్ 

బ్రవీమిఇతి 

హో వాచ్అనోుహయ్నుస్మానరరతిష్మి తఇతి।। 

ఎకకడవేఱొ కకటచిూడడం, వినడం, తలెుసుకొనడంలేకుండాఉంట ందోఅదిఅనిాటికనాగొప్ుదిఅయిన "భూమ్". 

అట ు కాకఎకకడవేఱొ కటచిూడడం, వినడం, తలెుసుకొనడంఅవపతుందోఅది "అలుమ్ు". 

ఆ "భూమ్" అనునదిఅమ్ృతమ్ు, అట ు కాకఏదని్ాశమ్ుకలదోఅదిఅలుమ్ు. 
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అంతటన్ారదుడు "ఆభూమ్ఎకకడప్తాిష్ిు తమ యైునాది" అనిఅడగినెు. 

సనతుకమ్మరుడు "అదితనయొకకమ్హ మ్యందచప్తాిష్ిు తమ ైయునాది. 
అనగాతనమ్హ మ్యిేఆధ్ారభూతమ ైయుండునది. దానికవిేఱొ కటఆిధ్ారమ్ుకాదు. 

ఈవిశుమ్ునందుగోవపలు, అశుమ్ులు, గజ్మ్ులు, బంగారమ్ు, సవేకులు, ప్రథచారవరీమ్ు, భవనమ్ులు, 
అన్కేమ్ులెైనసంప్దలు, అందమ ైనగృహమ్ులుమ్ునాగునవిఆధ్ారమ్ుగాభావింతురు. కానిఈ "భూమ్" 

కుఇవిఏవియునుఆధ్ారమ్ుకావప. అదినిరపకే్షమ నైది, సరుసుతంతమా నైది. 

ఇదయిిసేమ్సతమ్ునకుఆధ్ారభూతమ నైది. 

ఆధ్ారమ్గుటవలనఇదఅినిాటకిీకిీందనుమ్మతమాేఉండదు. 

"స్తఏవఅధ్సా్ తసఉప్రిషాే తసప్శాచతసప్ురసా్ తసద్క్షణితుఃస్తఉత్రతుఃస్తఏవదే్స్తరామ్ఇతుథాతుఃఅహంకారాదశే 

ఏవాహమ్ఏవఅధ్సా్ త్అహమ్ఉప్రిషాే త్అహమ్క్షణితుఃఅహమ్ఉత్రతుఃఅహమ్ఏవేద్స్తరామితి।। 

ఆ "భూమ్" అధ్ోభాగమ్ునను, ఊరివమ్ునను, మ్ుందుభాగమ్ునను, వ నుకభాగమ్ునను, దక్షణిమ్ునను, 
ఉతతరమ్ుననుఅంతటనూకలదు. 

అనగాఈ "అహమ్" అధ్ోభాగమ్ునను, ఊరివభాగమ్ునను, వ నుకను, మ్ుందుభాగమ్ునను, దక్షణిమ్ునను, 
ఉతతరమ్ుననుఅంతయునుఅయిఉనాది. 

అథఅతఆతాాదశేఏవఆత్ైావఅధ్సా్ త్ఆతాఉప్రిషాే త్ఆతాాప్శాచత్ఆతాాప్ురసా్ త్ఆతాాద్క్షణితుఃఆతాాఉత్రతుఃఆత్ైా వదే్ 

స్తరామ్ఇతిస్తవాఏషఏవముశునేనవమానాానఏవమ్ 

విజానన్ఆతారతిఆతాకరరడ్ఆతాామిథయనఆతాానంద్ుఃస్తస్తారాటావతితస్తుస్తరేాష లోకషే కామచారుఃభవతి 

అథయ్ుఃఅనుథాతోవిద్యుఃఅనురాజానుఃతకే్షయ్ులోకాభవంతి 

తేషాస్తరేాష లోకేష అకామచారోభవతి।। 

ఆఆతాకిీందను, ఊరివమ్ునను, మ్ుందువ నుకలను, ఉతతర, దక్షిణమ్ులనుఇట ు ఎలెు డలయునాట ు తలెిసకిొనుమ్ు. 

ఇట ు తెలిసకిొని, తనాననమ్ుచచసి, తదిుజ్ఞా నమ్ుకలిగథనవాడుఆతాకీీడను, ఆతామ థైునమ్ును, ఆతాానందమ్ునుప ంది 
" సురాట్" అగును. అతడుసమ్సతలోకమ్ులయందుతనఇష్టప్కాారమ్ుసంచారమ్ుచచయగలడు. 

ఇట ు తలంచనివారుప్రతంతుాలెై, మ్రతయలోకమ్ులయందుఅనగాక్షణీించులోకమ్ులయందుండదెరు. 
వారుతకికనలోకమ్ులయందుతమ్ఇష్టప్కాారమ్ుసంచారమ్ుచచయలేరు. 
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తస్తుహవాఏతస్ ుైవముశుతఏవమానాానస్ ుైవమిాజానత 

ఆతాతుఃపరా ణఆతాతఆశాతాతుఃస్తారఆతాతఆకాశఆతాతుఃతేజఆతాతఆప్ఆతాత 

ఆవిరాావతిరోభ్వవఆతాతుఃఅననమ్ఆతాతుఃబ్లమాతాతుః 

విజాఞ నమాతాతుఃధాునమాతాతుఃచిత్మాతాతుః 

స్తంకలుఆతాతుఃమనఆతాతుఃవాగాతాతుఃనామమ్ఆతాతుఃమంతార  

ఆతాతుఃకరాణిఆతాతఏవదే్స్తరామితి।। 

అటిటవానికసిమ్సతమ్ూతనకుతానుగాచూడబడుతుంది, మ్ననమ్ుచచయబడుతుంది, తలెియబడుతుంది. 
ఆతానుండియిేపాాణమ్ును, ఆతానుండయిిేఆశయును, ఆతానుండయిిసేారయును, ఆతానుండియిఆేకాశమ్ును, 
ఆతానుండియితేచజ్సుును, ఆతానుండయిిజే్లమ్ును, ఆతానుండయిిేఅనామ్ును, ఆతానుండియిబేలమ్ును, 
ఆతానుండియివేిజ్ఞా నమ్ును, ఆతానుండియిధే్ాానమ్ును, ఆతానుండయిిేచితతమ్ును, ఆతానుండయిిసేంకలుమ్ును, 
ఆతానుండియిమే్నసుును, ఆతానుండయిివేాకుకయు, ఆతానుండయిినే్ామ్మ్ును, ఆతానుండియిమే్ంతమా్ును, 
ఆతానుండియికేరామ్ునుఆవిరాభవ, తిరోభావమ్ులుసంభవించును. ఆతానుండయిిసేమ్సతమ్ూఅనితెలియునద.ి 

"తదేషశలల కుఃనప్శుుఃమృత ుముశుతినరోగమ్సనతద్యుఃఖతా 

స్తరాాహప్శుుఃప్శుతిస్తరామాపన నతిస్తరాశాఇతి 

స్తఏకధాభవతి, తిరధాభవతిప్ంచ్ధా 

స్తప్్ధానవధాచ్వైప్ునుఃచ్ఏకాద్శుఃస్తాృతుః 

శతమచద్శచ్ఏకశచస్తహస్తరణచి్ 

వింశతిుఃఆహారశుదధి స్తత్వశుదధి ధ్ృవాస్తాృతిుః 

స్తాృతిలంభ్సే్తరాగరంధీనామిాప్రమ్సక్షుఃతస్ ైా  

మృదితకషాయ్ాయ్తమస్తుఃపారమ్రుయ్తి 

భగవానసనత కమారుఃతస్తకంద్ఇతిఆచ్క్షతే  తస్తకంద్ఇతిఆచ్క్షతే।। 

ఈవిధంగాఈ "భూమ్విదా" మ్ంతమా్ులఉప్సంహారమ్ుచపె్ుబడుచునాది. 

అటిటవాడు (భౌతిక, దెైవిక, ఆతాసంబంధమ్ులెైన) బాధలనులేకయుండిమ్రణమ్ు, రోగమ్ు, 
దుౌఃఖ్మ్ుమొదలెైనవాటకిిదూరమ ైసమ్సతవసుత జ్ఞా నమ్ుకలీిసదాసరుమ్ునుప ందును. 
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అతడుఒకకడె,ై మ్ుగుీ రె,్ ఐదుగురె్, ఏడుగురె్, తొమిాదిమ్ందయిి ైప్దన్ొకండుగానయి, నూరుీ రె్, అంతకుప్దింతలెై, 
సహసమా్ులెై, అంతకుఇఱువదరిెటుయియుండగలడు. 

(ఇందియాగాీ హామ నై) ఆహారమ్ుయొకకశ్దిివలనసతతవశ్దిికలుీ ను. 
సతతవశ్దిిఅనగారజ్సతమోగుణదూరమ సైతత వమ్యమ నైమ్నసుుకలీిసతత వబదిమ నైఆలోచనలుకలీియుండుట. 

అటిటసతత వశ్దిివలన "ధృవాసాృతి" 

అనగామ్నమ్ుఇంతకుమ్ుందుఅనుకొనినట ు తెలైధ్ారవలెనిరంతరాయమ నైధ్ాానసిితిసంభవించును. అటిటసిితివలన 

"భదాతచహృదయగీంధ్ిౌః" అనినట ు సరుగీంధులనుండిఅనగామ్ుడులునుతెగథవడ,ి విష్య, 

రాగవిరకుత డెనైవాడుఈతమోమ్యమ నైప్కాృతినుండబియలెుడలిమ్ుకాత తుాడగును. 

మ్హ మ్మనిుతుడెనైసనతుకమ్మరుడున్ారదునికిఈవిధమ్ుగాఅమ్ృతోప్మ్మనమ్గువాకుకలనున్ారదునికిఉప్దచశించెను. 

నేనయ: కొంచెంఅరిమ్యిా, అరిమ్వనట ు ఉనాదిమ్మమ్యమా! ఈఉప్నిష్దాభగమ్ుసంగీహమ్ుగాఒకసారథచెబితచ, 
మ్ూలమ్ుఅకకరలేదు, తాతురామ్ుమ్మతమా్ుసంగీహమ్ుగాచబెితచమ్ఱికొంచెంఅరిమ్వపతుందచమో. 

మ్మమ్యా: ఎకకడనీకుఅరిమ్ుకాలేదు 

న్ేను: న్ారదుడుసనతుకమ్మరుడిని "దుౌఃఖ్మనిా" దాటఉేపాయమ్ుచపె్పుమ్నికదాఅడగిేడు. 

మ్మమ్యా: అవపను, " శోకసాపారమ్మత రయతిుతి" అనిశోకానిాదాటడమ లమగోచపె్పుమ్నిఅడగిేడు. 

న్ేను: దానికసినతుకమ్మరుడు 
"నీకేమిటతిెలియున్ోమ్ుందుచపె్పుఅనిఅడగిథఆతరువాతఒకదానితరువాతఒకటిగొప్ుదఅినిచపె్పుకుంటూవచిేమొతతంకల
గుండుప్రచచప్యాతామ్ుచచసనిటునిపిసోత ంది, తినాగాసమ్మధ్ానమ్ుచపె్ుకుండా. 
చివరకుఆసమ్మధ్ానమ్ుమ్మఅమ్ాచపెుినట ు  "సాపాట సమ్ంగాచచయమలి" అనిచెపుినట ు మ్మతమా్ుఅరిమ్యింది. 
అంతచన్ా! 

మ్మమ్యా: "బహాావిదా" అంటఅేంతసులభంగాతీసిపారయేకూడదు. 
న్ారదుడుసనతుకమ్మరుడనిిఉప్దచశించమ్నాప్పుడు, నీకుఏమితలెియున్ోమ్ుందుచెప్పుమ్న్ాాడు. 
మ్ంచిఆచారుానిలక్షణమిది. శిష్ుానిసిితి, గతులు, లక్షామ్ు, 
గమ్ామ్ుతెలియకుండాతనకుతెలిసనిదంతాచెప్ుడంప్దితికాదు. 

అప్పుడున్ారదుడుతనకుతలెిసనివిదాలనీావలెు వసేడేు. వీటలిో, నువపుగీహ ంచచఉంటావప, ఆధ్ాాతిాక, 

ఆమ్ుష్ిాకవిదాలేకాక, లౌకకివావహారాలకుకావలసినకళ్లూ, శసత రవిదాలూ, గణతి, తరక, 
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మీమ్మంసాదశిాసాత ా లూ....అనీాఉన్ాాయి. వీటిన్ే "విదా", "అవిదా" అనిమ్ుండకోప్నిష్తోు మ్నమ్ుచదువపకున్ాామ్ు. 
అంటేమ్నశాసాత ా లలోలేనివిష్యమ్ులేదనామ్మట. 

ఇంకమ్నమ్ందరమ్ూపో టపీ్డవిిష్ుణ సహసనా్ామ్మ్ుచదవిేసి "విమ్ుకతదుౌఃఖ్మౌఃసుఖన్ోభవంతు" 

అనిఎందుకుదుౌఃఖ్మలనీాపో వడంలేదోఅనిఅనుకుంటామ్ుకదా, అలమగనే్ారదుడుకసీంశయమ్ువచిేంది, 
ఇవనీాతెలిసని్ాదుౌఃఖ్మ్ుపో వడంలేదు, అసలుదుౌఃఖ్మ్ుపో వాలంటేఏమిచచయమలిఅని. 

అందుకేసనతుకమ్మరుడనిిఅడగిేడు. 

అప్పుడుసనతుకమ్మరుడుఊరథకేపరేుు తలెిసనింతమ్మతాానఅంటే "శబదజ్ఞా నమ్ు" ఉంటసేరథపో దు, మ్ుందుఆన్ామ్మలమీద 

"ధ్ాానమ్ు" చచయమలిఅనిచపెుేడు. 
అంటేమీన్ాన్ాావాళ్ళళపాఠంచపెిునప్పుడుతలెిసినవిష్యమనిానీచచతచెపుించిఅంటఉేదాహరణకుగురుతాుకరిణశకితగురథం
చిచెపాులంటదేానినిరుచనమ్ుమ్ుందుచపె్ుకుండానీకుతలెిసనిప్ండుకిీందప్డడానిామ్ుందుచెపుినట ు , 

తరువాతఅసలువిష్యమనిాచపెిునట ు , మ్ుందుగాతలెిసనివిష్యమలనుండిఅంటనే్ామ్మ్ు, 
వాకుకఅంటూపాారంభంచితరువాతసో పానప్దితిలోఒకొకకకటీకీమ్ంగాచెబుత దానిగొప్ుదన్ానిాఉప్దచశించచడనామ్మట. 

లేకపో తచఅసలువిష్యమ్ుగొప్ుదనమ్ుతలెియకపో వడమకేాకఅవగాహనకూడాకష్టమ్ు. 

న్ేను: కానిఇలమపాాణమ్ుదాకాఒకదానికంటఒేకటగిొప్ుదిఅనిచెపుినవాడు, 
పాాణమ్ుతరువాతమ్ఱిఅంతకంటేగొప్ుదఅినిచెప్ుకుండా, దానికిదకిావాలి, 

దీనినితలెుసుకోవాలిఅంటూదారథమ్మరగే సడేుకదా, అంతచకాక "పాాణోహపితాపాాణోహమ్మతా" అనిచపె్ుడంవలన "పాాణమ్ు" 
నకుచెైతనామ్ునాట ు కూడాచపె్ుబడినది. 
అంతచకాకపాాణమ్ులేకుండనిఅటిటవానినిఎటిటహ ంసకుగురథచచసిన్ాతప్పుకాదనిచపె్ుడంవలనపాాణమ్ుఅంటఆేతరువాతచపె్ు
బడని "ఆతా" అంటజేీవపడచఅనిఅరిమ్వపతోంది. 

అమ్ా: "పాాణమ్ు" అంటేపాాణమ్ు, అపానమ్ు...అంటూమ్నమ్ుచపె్పుకొన్పే్ంచపాాణాలలోఒకటకిాదా, 
అలమగయితచఅదీజీవపడూఒకటఎిలమగవపతారు! 

న్ేను: అలమకాదమ్మా, చెట ట కుప్ంచపాాణాలుఉండవపకదా, అయిన్ాబతాికఉినాచెట ట నునరథకతిచఅదిహ ంస, 

ఎండుకటెటనుగొడులితోకొడతిచఅదహి ంసకాదుఅనిఅంటామ్ుకదా, అంటేపాాణమ్ుఅంటేజీవమ్ుఉండడం, 

అంటజేీవాతాఅనిన్ాఉదచదశామ్ు. 

అందువలనతరువాతచపె్ుబడని "భూమ్" అంటేకూడాఈపాాణమ్ు" అనిచపె్ుబడిన "ఆతా" అంటే "జీవాతా" .అందుకే 
"ఏష్తువాఅతివదతి" అనిఆపాాణోపాసకున్అేతివాదగిాచెపుి, "యౌఃసతచానఅతివదతి" 

అనుచోటసతావచనమ్ునుపాాణోపాసనకుఅంగమ్ుగాచపెిు, సతావచనమ్ునకుఅంగథగను, 
అంతకుమ్ుందుచపెిునపాాణయమధ్ాతాయజ్ఞా నమ్ును "యధ్ావ ైవిజ్ఞన్ాతిఅథసతామ్ుదతి" 
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అనువాకామ్ునఉప్దచశించిదానినికలుగచచయునటిటప్యాతామ్ులగుమ్నన, శదీాి , 
నిష్ు లనుఉప్దచశించిదానినిఆరంభంచడానికిపాాప్ాభూతుడును, 
పాాణమ్నబడువాడునుఅయినజీవపనిసుభావమ్ుసుఖ్రూప్మ్నితలెిపి, అటిటసుఖ్మ్ువిప్పలమ నైదని 

"భూమ్మతుఏవవిజిజ్ఞా సితవామ్" అనువాకామ్ులోచబెుతున్ాారు. 
ఇట ు జీవాతాకఅేవిదాాయుకతరూప్మ్గువిప్పలమ నైసుఖ్మ్ుకలదనితెలిపి, కావపన "తరతిశోకమ్ఆతావిత్" 

ఆఆతానుతలెుసుకొనినవాడుశోకమ్ునుదాటగలడుఅనిచెపుినట ు గాన్ాకుఅరిమ్యింది. 
న్ారదుడుమొదటోు సనతుకమ్మరుడినిఅడగిథనప్శాాకుచుట ట తిపాుిచపెిునసమ్మధ్ానమ్ుఇదచననిన్ాఉదచదశామ్ు. అందువలన 

"భూమ్" అనాదానికఇికకడ "జీవాతా" అన్ేఅరిమ్వపతోందిన్ాకు. ఇంకతరువాత "యతనా్ానాతుశాతి..।" 

అనిఆజీవాతాగొప్ుదన్ాలను, లక్షణాలనువరథణంచిఆసిితినిప ందడానికిఏమిచచయమలో "ఆహారశ్దధి  ..." 
అంటూనిరంతరాయమ నైధ్ాానమ్ుచచయమలనిచపెేురు. అందువలనఈఉప్నిష్దాభగమ్ులో "భూమ్" 

అనిచపె్ుబడనిదజిీవాతాగురథంచచ. 

అటిటజీవాతాఒకకటేఅయిన్ాప్లువిధమ్ులుగాకనబడుత ంట ందిఅని "ఏకధ్ాభవతి, తిధా్ాభవతి .." 

అంటూవివరథంచచరుఆజీవాతాగురథంచచ. 

అంతచన్ామ్మమ్యమా! 

మ్మమ్యా: న్నేుకొీ తతగాచపెుేదచమ్ుంది, 
భగవదాభష్ాకారులుతమ్సూతభాాష్ామ్ులోఈవిష్యమనిావిశదంగావివరథంచచరు. 
దానినిచదువపకోవడంతప్ుకొీ తతగాచపె్ుడానికమి్నమ ంత? 

అమా: ఏమిటిసూతమా్ుమ్మమ్యమా! 

మ్మమ్యా: 

"భూమాస్తమరరసాదాత్అధ్యుప్దేశాత్....1-3-7" 

అంట ే

సమ్రరసాదాత్: జీవపనికంట ె

అధుాప్దచశాత్: అధ్ికునిగాచపె్ుబడుటవలన 

భూమ్మ: (శీ్తియందు) భూమ్మయనిచపె్ుబడినది (ప్రబహాాయిే) 

అనగా 
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"భూమ్మ" అనబడునదజిీవపనికంటఅెధ్కిునిగాచపె్ుబడుటవలనప్రబహాాయిే 

అమ్ా: కొంచెంవివరథంచండమి్మమ్యమా! 

నాననగారు:అసలు "భూమ్మ" అంటేఅరిమ్ుఏమిటి? 

మామయ్ు: "భూమ్మ" శబదమ్ుభావప్తాాయమంతమ్ు. సంసకృతవాాకరణమ్ులో "బహు" 

శబాద నికపి్ృథాుదగిణమ్ులుప్రమ్యినప్పుడు "బహురోు పో భూచబహో ౌః" అనుసూతమా్ుప్కాారమ్ు "భూమ్మ" 
అనుప్దమ్ువసుత ంది. అంటవేిశాలమ నైది, విప్పలమ నైది, గొప్ువాటికన్ాాగొప్ుదిఇలమఅరిమ్ుచచసుకోవాలి. 

ఆఉప్నిష్దాుకాాలలోన్ే "యతనాఅనాతుశాతి....సభూమ్మ, అథయతఅానాతుశాతితత్అలుమ్" అనికదాచపెేురు. 
అంటఅేలుమ్ుకానిది, అంటఅేనంతమ ైనదఅినిఅనుకో. 

నాననగారు: అంటదేానిఅరిమ్ువేఱొ కటిచూడకుండా, వినకుండా, తలెియకుండాఉంటేఅద ి"భూమ్మ" అనికదా. 
అంటఅేదతిప్ువేఱొ కటలిేదనిఅరిమ్మ, లేక... 

మామయ్ు: అదిలేకుండావఱొే కటలిేదనిఅరిమ్ు. 

ఇకకడఈ "భూమ్మ" అంటేఆతాఅనివాడచరుకనుక "జీవాతా" నుగురథంచిచబెుతున్ాారనిరామ్ంసందచహమ్ు. 
దీనిన్ేప్ూరుప్క్షమ్ుగాతీసుకొని, భగవదాభష్ాకారులువివరథంచచరు, ఈసూతసాదిాి ంతభాగమ్ులో. 

అమ్ా: ఏమిటనిమ్మమ్యమా! 

మామయ్ు: ఇకకడసూతమా్ులోచపె్ుబడని "సంప్సాాద" శబదమ్ునకుజీవపడనిఅరిమ్ు. ఎందుకంటఇేదచ 
"ఛాందోగోాప్నిష్తోు మ్రొకమ్ంతమా్ులో 

"ఏష్సంప్సాాదౌఃఅసాాతశరగరాతుమ్ుతాి యప్రంజ్ోాతిౌఃఉప్సంప్దాసేునరూపేణఅభనిష్ుదాతచ(8-12-2) అనగా 
"ఈజీవపడుఈశరగరమ్ునుండబియలెుడలిప్రంజ్ోాతిసుునుప ందిసుసురూపావిరాభవమ్ుకలవాడగుచున్ాాడు" 
అనిచబెుతారు. 

అంటసేంప్సాాదశబాద నికజిీవపడన్ేకదాఅరిమ్ు. ఇంకఆజీవపనికంటెగొప్ువానిగచెప్ుబడనిది "భూమ్మ". 
రామ్ంచెపుినట ు న్ామ్మ్ునుండిపాాణమ్ువరకూఒకదానికంటవెేరొకటగిొప్ుఅనిచెపుినసనతుకమ్మరుడు, 
"సవాఏష్ఏవమ్ుశాన్ఏవమ్ాన్ాునఏవమిుజ్ఞనన్అతివాదభీవతి" అనుచుఅతడుఇట ు విని, చింతించి, 

సాక్షయతకరథంచుకొనిఆపాాణోపాసకుడు "అతివాది" అగుచున్ాాడుఅనిచపెిు, తరువాత 

"ఏష్తువాఅతివదతియౌఃసతచానఅతివదతి" అనుచుఎవడుసతామ్నబడుదానిని, 

తకికనవాటకింటెమించినఉపాసావసుత వపగాతలంచుచున్ాాడోవాడచ"అతివాది" అనువాకామ్ున "తు" 
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అనుశబీమ్ునప్ూరుమ్ుచపె్ుబడనిఅతివాదనిుండఈి "అతివాది" నివేఱుప్రచిచపె్పుచున్ాాడు. 
అంటేమ్ుందుచపె్ుబడినఅతివాదిపాాణోపాసకుడుఅయితచతరువాతచెప్ుబడనిఅతివాదిసతోాపాసకుడుఅనామ్మట. 

ఇంకఈసతామ్ుఅంటేఏమిటిఅంటే "సతామ్మఞానమ్అనంతమ్్రహా" మ్ునాగుచోటుతలెుప్బడనిట ు సతామ్నగా 
"ప్రబహాామ్ని" తలెుసుకోవాలి. 

నాననగారు: అతివాదిఅంటఏేమిటి? 

మ్మమ్యా: ఒకవిష్యమ్ుసురూప్మ్ునుబాగుగాతలెుసుకొని, 

దానినిప్పరుషారిమ్ుగాతకికనవాటినిఅతికీమించినదిగాతలంచి, దానిన్చేింతించి, సాక్షయతకరథంచుకొనువాడు "అతివాది" 
అనిపలిువబడతాడు. 

అంటేపాాణమ్నబడుజీవాతానుఉపాసించుప్తాివాదగిురథంచిమ్ుందుచపెుేరు. 
న్ారదుడుఅంతటతిోఉప్దచశమ్ుప్ూరథతఅయిందనుకొన్ాాడు. 
అప్పుడుసనతుకమ్మరుడుదానికనాఎకుకవ నైప్రమ్ప్పరుషారిరూప్మ ైనప్రబహాామ్ునుఉప్దచశించతలచి 

"ఏష్తువాఅతివదతియౌఃసతచానఅతివదతి" అనితాన్సేతామ్గుబహాామ్నుదానినిఉపాసించుఅతివాదినితెలియచచసనెు. 
అప్పుడున్ారదుడు "సౌఃఅహమ్భగవౌఃసతచానఅతివదాని" అనిఓప్ూజుాడా! 
న్ేనుఆసతామ్ున్ేఅనిాటికనామినాగాతలచువాడను" అనిప్లికనెు. 
అంతటసనతుకమ్మరుడుప్రబహాాసాక్షయతాకరమ్ూలమ్ుగాకలుీ నదగుసతావాదతిుమ్ునుసిదిింప్జ్యేుటకెఅ్టిటప్రబహాా
సాక్షయతాకరమ్ునుకలుగజ్ేయునటిటఉపాయమ్గుప్రబహాో ాపాసనమ్ును "సతామ్ుత ఏవవిజిజ్ఞా సితవామ్" అనిఉప్దచశించి, 

అందులకుసాధనభూతమ్గుప్రబహాామ్ననమ్ును "మ్తిౌఃతుఏవవిజిజ్ఞా సతివాా" 
అనివినినదానినిసిిరమ్ుగామ్నసుునందుతలచుకొనుటకుగమ్ననమేరుడనిందునమ్ననమ్ును, 
శీవణమ్ునుఉప్దచశించిఅటిటశవీణమ్ునకుఉపాయభూతమ్ునుప్రబహాావిష్యమ ైనదయిగుశదిీనుఅనగాఆసకితతోకూడి
నతురను "శదీాి తుఏవవిజిజ్ఞా సతివాా" అనితలెియజ్సేి, అందులకుఉపాయభూతమ్గు 
"నిష్ు "నుఅనగాతతుంబంధ్తికారానిరుహణాబుదిి  "నిషాు తుఏవవిజిజ్ఞా సతివాా" అనిఉప్దచశించి, 

అందులకుఉపాయభూతమ నైఉదోాగమ్గు "కిీయను" కృతిౌఃతుఏవవిజిజ్ఞా సతివాా" అనిఉప్దచశించి, 

అటిటశీవణాదిఅనుషాు నమ్ునందుఅభలమష్నుకలుగజ్యేుటకె్పాాప్ాభూతుడును, 
సతామ్నువాడునుఅయినప్రబహాామ్ునుసుఖ్రూప్పనిగాతలెియవలెనని "సుఖ్మ్ుత ఏవవిజిజ్ఞా సతివామ్" 

అనువాకామ్ునఉప్దచశించివ పై్పలామ్ునఅంతకుమించినదిఏమియులేనిదగుఅఖ్ండమ నై, 

అనంతమ నైసుఖ్మపే్రమ్ప్పరుషారిమ్ుఅనియు, 
ఆప్రబహాామ్ుయొకకసుఖ్మకారమ్ునుఅంతకుమించినదచదయిునులేనివ పై్పలామ్ుగలదానిగా 
"భూమ్మతుఏవవిజిజ్ఞా సితవాౌః" అనిదానిని "భూమ్మ"అనిఉప్దచశించచడు. 
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అట ు నిరతిశయ, విప్పలసుఖ్రూప్పడగుప్రబహాామ్ుయొకకలక్షణమ్ును 
"యతనా్ానాతుశాతి..."అనువాకామ్ునవివరథసుత న్ాాడు. అనగా, 
అట ు అనవధ్కిాశయసుఖ్రూప్పడగుప్రబహాామ్ుఅనుభవించబడునప్పడువానినిఅనుభవించువాడువరేొకదానినిచూడ
డు, ఏలననసకలవసుత సమ్ూహమ్ుప్రబహాాసురూప్మ్ులోను, అటిటప్రబహాావిభూతిలోనుఅంతరీతమ ైయునాది. 
సమ్సతమ్ుప్రబహాాాతాకమేకదా. కనుకఐశురామ్నిపలిువబడునటిటఈసమ్సతమ్ునువిభూతిగానుండువాడు, 
నిరతిశయసుఖ్రూప్పడునుఅగుప్రబహాామ్ుననుభవించుచుఆబహాామ్ునుండివేఱుగాఏమియులేనట ు తెలిసనివాడువే
రొకదానినిచూచుటమొదలెైనవిచచయడంజ్రగదు. అటిటవాడనుభవించునదంతయుసుఖ్రూప్మే. 
అతడుదుౌఃఖ్మ్ునుతలెుసుకొనడు, అనుభవించడు. 

న్ానాగారు: "భూమ్మ" అంటేప్రబహాామ్నిఎలమచబెుతున్ాారు. 

మ్మమ్యా: "భగవదోుధ్ాయనకృతామ్ ...తనాతానుసారణేసూతాాక్షరాణివాాఖ్మాసాంతచ" 
అనిబో ధ్ాయనవృతితననుసరథంచివాాఖ్మానమ్ుచచసాత ననికదాభాష్ాకారులప్తాిజా్. బో ధ్ాయనులుకూడా 
"భూమ్మతుఏవఇతిభూమ్మబహాాన్ామ్మదపి్రంప్రయమఆతానఊరివమ్సో ాప్దచశాత్" అనగాభూమ్అనినబహాామ్ు, 
ఏలననన్ామ్మ్ుమొదలుగాఆతావరకునుప్రంప్రగాచెపుి, 

ఆతాకుతరువాతభూమ్అనిచపెిుయున్ాారుఅనివివరథంచచరు. 

అంతచకాక "ఆతానౌఃపాాణౌః" అనగాఆతానుండిపాాణమ్ుప్పట ట చునాదిఅనిపెఉైప్నిష్దాుకాాలలోవసుత ంది. 
అంటదేీనికిప్పట ట కఉనాట ు తలెుసోత ంది. తరువాతభూమ్మగురథంచిచపెిునప్పుడు "అమ్ృతమ్" అనిజ్నన, 

మ్రణమ్ులులేనిదిఅనిచపెేురు, కనుకభూమ్మఅనగాప్రబహాామే. 

నేనయ: అంటపే్రబహాామ్ుయొకకవిభూతిఅవడంవలనసుఖ్మనుభవమ్ుకలుగుతుందా! 

మ్మమ్యా: అంతాప్రబహాావిభూతియి.ే ప్రబహాాాతాకమ్ుగాఅనుభవించడంవలనసుఖ్మనుభవమ్ుకలుగుతుంది. 
కరావశ్ాలెైనజీవపలకుఈసకలప్పా్ంచమ్ులునుబహాామ్ునుండివేఱుగాతెలియప్చుేను. 
అప్పుడువారథవారథకరామ్ునుబటిటదుౌఃఖ్మ్ును, ప్రథమితసుఖ్మ్ునుఅనుభవిసాత రు. 
కరారూప్మ్గుఅవిదాపో యినవారథకవిిభూతిగుణవిశిష్ుట డెైనప్రబహాామ్ుతోఅప్ృథకుంబంధమ్ుతలెియవచుేను. 
అప్పుడుఅంతయునుప్రబహాాాతాకమ్ుగావాళ్ళళప్రథగణించడంవలనసుఖ్రూప్మ్వపతుంది. 

అంటరేోగమ్ునావానికహి తమ్ుకానిఆహారమ్ురోగమ్ులేనివానికిహ తమ నైటునామ్మట. 

అమ్ా: అంటేనిరతిశయఆనందసురూప్పడును, 
అనవధ్ికాశయఅసంఖ్ేాయకలమాణగుణాకరుడునుఅగుప్రబహాామ్ుయొకకల్మలమప్రకరమ్ుగానునాఈసమ్సతమ్ందున్ా
అతడుఆతాగాఅంతటనూవాాపంిచియునాట ు తలచువారథకిఅంతాసుఖ్మఅేనామ్మట. 



37 
 

మ్మమ్యా: కనుక, జ్గదెశైురావిశిష్ుట డును, 
అనవధ్ికాతిశయసుఖ్రూప్పడునుఅగుప్రబహాామ్ునుఅనుభవించునటిటవాడువేరేమియుచూడడుఅనిచబెుతున్ాాడుస
నతుకమ్మరుడు. వాడికఅింతాప్రబహాాాతాకమేకదా! 

అప్పుడతడుదుౌఃఖ్మ్ుననుభవించడు, అటిటవానికసికలఅనుభవమ్ులుప్రమ్మతాసంబంధ్ితమ్ులే. అటిటవాడు "సురాట్" 

అనగాకరావశ్ాడుకాడు. ఎవరుదనీికవిిరుదిమ్ుగాతలచి, ప్వారథతంచదెరోవారుకరావశ్ాలు, దుౌఃఖ్భాగులుఅవపతారు. 

న్ేను: సురాట్అంటకేరావశ్ాడుకాడుఅనిఅరిమ్మ, బాగుంది. 
కానిన్ారదునికచిెపుినప్పుడున్ామ్మ్ునుండిపాాణమ్ుదాకాఒకదానికంటేమ్రొకటగిొప్ుదిఅనిఆరోహణకీమ్మ్ులోచపెేు
డుసనతుకమ్మరుడు. చివరలోదానిన్ేఅవరోహణకీమ్మ్ులోచపెేుడుకదా. 

మ్మమ్యా: మొదటచపెిునప్పుడున్ారదుడుతలెుసుకొనవలసనివిధ్ానమ్ుకనుకకిీందనుండిపెకైి. 
చివరలోచెపుినదపి్రమ్మతాఅనిాటకిన్ాాగొప్ువారయిన "భూమ్" శబదవాచుాడపి్రమ్ుగాచపెిునది, 
అందువలనప్రమ్మతాయిేపాాణమ్ునుండని్ామ్మ్ువరకుఅనిాటకిీఆధ్ారమ్ు, అంతరాతా, 

కారణభూతుడుఅనిచపె్ుడానికపిెైనుండకిిీందవరకూచెపుేరున్ారదునికఆివిష్యమ్ుఅరిమ్యిేలమ. అంతచకాదుఆవిరాభవ, 

తిరోభావమ్ులకుఆయన్ేకారణమ్నిచపె్ుడంవలఇకకడప్రమ్మతాసురూప్మ్ువిశదంగావివరథంచడంకూడాజ్రథగథంది. 

ఇంకమ్నమ్ుఇంతకుమ్ుందు "ఆనందమ్యౌఃఅభాాసాత్" 

అనుసూతమా్నందుఅంటఆేనందమ్యమధ్కిరణమ్ులోప్రబహాామ్ుఆనందమ్యతుమ్ువిసత ృతమ్ుగాచదువపకున్ాా
మ్ుకనుక 

ఇంతకంటవెిప్పలంగాఅవసరమ్ులేదనుకుంటాను. 

ఈకారణాలవలనపాాణమ్నుజీవపనికంటవెేఱయినవాడును, సతామ్నబడువాడును, 
సుఖ్రూప్పడునుఅయినప్రబహాామఇేకకడ "భూమ్మ" అనిసనతుకమ్మరునిచచఉప్దచశించబడనిద ి

అంతచకాకఇకకడ "భూమ్" 

అనిచపె్ుబడనివానికవిివరథంప్బడనిలక్షణమ్ులుప్రబహాాానికవేరథతసాత యికనుకకూడాఇకకడచపె్ుబడినదపి్రబహాేాఅనిచె
బుతున్ాారుతరువాతసూతమా్ులో. 

అమ్ా: ఏమిటఆిసూతమా్ుమ్మమ్యమా! 

మామయ్ు: 

"ధ్రోాప్ప్తే్ శచ.....1-3-8" 
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అంట ే

ధరా:ధరామ్ులుఅనగాలక్షణమ్ులు 

ఉప్ప్తచత ౌఃచ: సంభవమ్ుఅగుటవలన 

అనగా 

"భూమ్" యనబడువానియందుఉండునవిగ (శీ్తివాకామ్ులయందు) 
చెప్ుబడనిధరామ్ులుప్రమ్మతాకవేరథతంచుటవలన "భూమ్" యనగాప్రమ్మతాయిే. 

అమా: అంటే "భూమ్"  సందుఏలక్షణమ్ులుచపెుేరోఅవిప్రమ్మతాకసేంభవమ్ుకనుక "భూమ్" 

అంటపే్రమ్మతాయిేఅనికదాచబెుతున్ాారు. ఇకకడఏయిలేక్షణాలనుగురథంచిచెబుతున్ాారు. 

మ్మమ్యా: "ఏతత్అమ్ృతమ్" అనికదాచపెేురు, ఈఅమ్ృతతుమ్ుప్రమ్మతాకేవరథతసుత ంది. 

"కసిా నరరతిష్ిు త" అన్పే్శాాకు "సేుమ్హ మిా" అనిదానికవిేరొకటిఆధ్ారమ్ుకాదు, అదిఅనన్ాాధ్ారమ ైనదఅినిచబెుత  

"సఏవఅధసాత త్" అనిమిగథలినవాటికఅినిాటికఅిదియిఆేధ్ారభూతమ నైదఅినికదాచపెేురు, ఇలమఆధ్ార, 

ఆధ్చయభావమ్ులుప్రమ్మతాకు, జీవ, ప్కాృతులకుఉనాట ు ఇంతకుమ్ుందుచపె్పుకున్ాామ్ు. 
సమ్సతమ్ునకుఆధ్ారమ నైవాడుప్రమ్మతాయిే. 

న్ేను: కాని "అహమ్ఏవఅధసాత త్అహమ్ఉప్రథషాట త్" అంటూ "అహమ్" అనికదాచబెుతున్ాారు. ఇకకడ "అహమ్" 

అన్ాాకూడాప్రమ్మతాయిేన్ా! 

మామయ్ు: అహమ్అంటపే్రమ్మతాఅంతరాామిగాగలజీవాతాలేదాప్తాాగాతాఅనిఅరించచసుకోవాలి. "ప్తాాక్" 

శబదమ్ునకుఅరిమ్ులోప్నుండునదకినుకదానిఅరిమ్ుజీవాతాతోబాట ప్రమ్మతావరకూవరథతసుత ంది. 
అందుచచతప్తాాగాతానుశరగరమ్ుగాగలప్రమ్మతానుఅనుసంధ్ంిచడానికఇికకడ "అహమ్" అనుభావనతోఉప్దచశించచరు. 
ప్రమ్మతాసరుప్దారాి లనుశరగరమ్ుగాకలిగథయుండువాడుకనుకఅతడుప్తాాగాతాకుకూడాఆతాఅయినవాడు. 
ఈవిష్యమే "అథాతోఆతోాప్దచశౌః" అనువాకామ్ుతోమొదలుపటెిట  "ఆతెైావదేమ్ురుమ్" 

అనువాకామ్ువరకునుచపె్ుబడినది. 
"తసాహవాఏతసెైా వమ్ుశాతఏవమ్ాన్ాునౌఃతసెైా వవిజ్ఞనతఆతానౌఃపాాణఆతానఆకాశౌః" 
మొదలెైనవాకామ్ులదాురాచబెుతున్ాారు. 
అంటఉేపాసకునిలోఅంతరాామిగానుండుప్రమ్మతానుండియిసేమ్సతమ్ూసమ్ుతునామ్ుఅవపతుందనామ్మట. 

జీవాతాకుగానిప్కాృతికగిానిప్రమ్మతాలేకుండాసుతసిుదిమ నైఅసితతుమ్ులేదు. 
అందువలనఅవిఅనీాకూడాప్రమ్మతాశరగరాలే, అంటపే్రమ్మతాపెైఆధ్ారమ్ుగాకలవియిే. 
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పెైశీ్తివాకాాలుఆవిష్యమన్ేాచెబుతున్ాాయి. మ్నమ్ుఇంతకుమ్ుందుఅనుకునాట ు  "సతా" 
శబదమ్ుకూడాప్రమ్మతాకవేరథతసుత ంది. 

న్ానాగారు: న్ాకుమ్రొకవిష్యమ్ుకూడాఅరిమ్యింది. 
ఎవరుప్రమ్మతాానుభవమ్ులేదాప్రమ్మతాకుశరగరమ్ుగాయునాఆతాానుభవమ్ుకలిగథఉంటారోవారథకశిోకమ్ుఉండదనా
మ్మట. ప్రమ్మతాానుభవమ్ుకలిగథందనడానికఇిదొక " లిటాసెటస్ట  " అనుకవేచుేన్ేమో. 

మామయ్ు: బాగుందినీకమెిసీట బాుదిి . ప్రమ్మతాానుభవమ్ుఉనాంతకాలమ్ూశోకమ్ుఉండసాధామ్ుకాదు. 
కానిఈప్కాృతిసంబంధమ్ుఉనాంతకాలమ్ూప్రమ్మతాానుభవమ్ునిరంతరాయమ్ుగాకలిగథయుండడంమ్హానుభావపలకె్
న్ాదుసాుధామ్ుకదా! 

అమా: బాగుందిమ్మమ్యమా, ఈభూమ్మధ్కిరణమ్ులో 
"న్ామ్మ్ునుండిపాాణమ్ువరకూకీమ్మ్ుగాఒకదానికంటేఒకటగిొప్ుదనిచపెుినతరువాతఆపాాణశబదవాచుాడెైనజీవపనికం
టేసతాశబదవాచుాడెనైప్రమ్మతాగొప్ువాడనిచపెుియుండుటచచతను, ఈశీ్తివాకామ్ులలో "భూమ్మ" 
ప్దవాచుానికచిపె్ుబడనిఅమ్ృతతుమ్ు, సమ్సతమ్ునకుఆధ్ారభూతమ్గుట, సమ్సతచచతన్ా, 
చచతనమ్ులలోఅంతరాామియి యైుండుటమ్ునాగుగుణాలుప్రమ్మతాకవేరథతసాత యికనుకఈవాకాాలలో "భూమ్మ" 
అనిచపె్ుబడనిదపి్రమ్మతాయి"ే అనిభగవదాామ్మనుజులుసిదాి ంతీకరథంచచరుఅనామ్మట. 

మామయ్ు: అవపనమ్మా, ఇకకడితో "భూమ్మధ్కిరణమ్ు" మ్ుగథసింది. తరువాతఅధ్కిరణానిామ్రొకరోజుచూదాద మ్ు. 

అంద్రూ: "యోనితామ్చుాతప్దాంబుజ్యుగారుకా..." 

3.అక్షరాధికరణము: 
మామయ్ు: రండిరండి, అంతాకుశలమకేదా! 

అమా: బాగాన్ఉేన్ాామ్ుమ్మమ్యమా, మ్మవాడికఒింటోు కొంచంెనలతగాఉండడంవలనఈమ్ధారాలేకపో యిన్ామ్ు. 
మీరుకులమసాగాఉన్ాారా! 

నాననగారు: ఈరోజుచపె్పుకొన్ేఅధ్ికరణమ్ుఏమిటబిావా! 

మామయ్ు: "అక్షరాధ్ికరణమ్ు" అని "అక్షరబహాావిదా" ప్సాాత వనలో.. 

నేనయ: అవపనుఆమ్ధామ్ుండకోప్నిష్తెే పిునప్పుడుచపెేురే, దానిగురథంచచన్ా! 
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మామయ్ు: కాదు. ఈవిదా "బృహదారణాకోప్నిష్తుత " నకుసంబంధ్ించినది. 
అంతకుమ్ుందుచపె్పుకునామ్ుండకోప్నిష్తుత లోవచచేఅక్షరబహాావిదాకాకుండాఇదవిేఱుఅనిచెప్ుడానికదిీనిని 

"గారథీఅక్షరబహాావిదా" అనికూడాఅంటారు. 

నేనయ: ఈగారథీఎవరు! 

మామయ్ు: ఈమ  "వచకుామ్హరథికుమ్మరెత. మిథలిమనగరచకీవరథత "జ్నకమ్హారాజు" 

ఆసాి నమ్ులోనునాగొప్ువిదాుంసులలోఈమ ఒకరు. 
ఇంతకుమ్ుందుమ్నమ్ుచపె్పుకునాట ు యమజా్వలుకయనిజ్నకమ్హారాజుసభలోఎదిరథంచివిదుదాుదానికసిిదిప్డనివారథలో
గారథీకూడాఒకరు. 

అమా: అంటఉేప్నిష్తుత లలోకూడాసీత రలువదేాంతవిష్యమలచరేలలోపాలగీ నినట ు ఉనాదనామ్మట. 

మ్మమ్యా: అవపనమ్మా, ఇలమగేమ తైచయాిమొదలెైనమ్హ ళావేదాంతులప్సాకితకూడాకనబడుతుందఉిప్నిష్తుత లలో. 
కానివారథసంఖ్ాతకుకవనేనుకో. 

నేనయ: అంటఆే "గారథీ" యమజా్యవలుకనితోవదేాంతచరేచచసిందా, ఇదబిృహదారణాకోప్నిష్తుత లోనిదా, 
ఏవిష్యమ ఆైమ ఈచరేచచసనిదట. 

మామయ్ు: అవపను,  బృహదారణాకోప్నిష్తుత లోని 5వఅధ్ాాయమ్ులో 8వఖ్ండమ్ులోవసుత ందఈిచరే. 

అమ్ా: ఆవివరాలుకొంచెంచపె్ుండిమ్మమ్యమా! 

మామయ్ు: అలమగే, 
మ్ుందుగాఆఉప్నిష్దాభగవివరాలుచెప్పుకొనినతరువాతన్మే్నమ్ుఅధ్ికరణసూతాాలలోనికివ డదామ్ు. 
అలమగయితచసులభంగాఉంట ంది. 

"అథహవాచ్కనవుువాచ్బ్వర హాణాభగవంతుఃహంతాహమిమమ్్ వ 

ప్రశననప్రక్షయుమితధచనేేావక్షుతినవ ైజాత య్ుషాాకమిమమ్ 

కశిచత ర్హో ాద్ుమాేతతేి। 

ప్ృచ్ఛగారిగఇతి।" 
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అంతటవచకుామ్హరథిప్పతిఅాయినగారథీ  "ఓబాాహాణులమరా, న్ేనుఈయమజా్వలుకయనిఱ ండుప్శాాలుఅడుగుతాను. 
అతడున్ాప్శాాలకుసరథఅయినఉతతరమిచిేనచోమీరవెురూఅతనినిబహాాగురథంచినఈచరేలోఓడించలేరు." అనిప్లికనెు. 

అంతటఆబాాహాణులు "అట లన్ేకానిమ్ా" నిప్లికరేు. 

"సాహో వాచ్అహమ్వాతాాయ్ాజఞవలకయయ్థాకాశుుఃవావ ైదహేో వోగరప్ుతరఉజాయమినయరధజిుమకృతాాదధాబ్వణవంతధస్తప్తానతి
వాుధినదహస్ే్  

కృతోాపన త్ిష్ేి దవేమేవాహమా్ వ 

దాాభ్వుమరరశానభ్వుమ్ఉపన ద్సాథ మ్ 

తధమేబ్ూర హిఇతి।" 

గారథీ  "ఓయమజా్యవలకయ, న్నేునినుాఱ ండుప్శాాలుఅడుగుతాను. 

కాశ్రనగరప రుడెైన్ా, విదచహరాజుఅయిన్ా, 
గొప్ువంశచరథతగాలవాడుతనశతుావపనుఱ ండుబాణమ్ులనుతనధనుసుునఎకుకపటెిటనట ు న్ేనుఈఱ ండుప్శాాలనునీపెైసం
ధ్ించుచున్ాాను. న్ాకువీటకిిసమ్మధ్ానమ్ుచపె్ువలెను." అనిప్లుకగా, "అటేు ప్శాిాంచుమ్ని" యమజా్వలుకయడన్ ను. 

"సాహో వాచ్య్ద్ూరివమాుజఞవలకయదివోయ్ద్వాకుృథవిాుయ్ద్ంతరా 

దాువాప్ృథివీఇమేయ్ద్ూాతమచభవచ్చభవిషుతచఇతాుచ్చ్క్షతే 

కస్మాన్త్ఓతంచ్పనర తమచఇతి" 

గారథీ  "ఓయమజా్వలకయ, ఏదఓితమ్ునూ, పో ా తమ్ునుఅనగాప్డుగూ, పేకగాదివికపిెైననూ, భూమికదిిగువభాగమ్ుననూ, 

వాటిమ్ధానూకూడాభూత, భవిష్ాత్, వరతమ్మనకాలమ్ులయందుఉంట ంది" అనిప్శాిాంచనెు. 

(ప్డుగూ, పేకాఅంటమే్గీమ్ుతోబటటనున్సేేటప్పుడునిలువపదారాలకూ, అడుు దారాలకూఉప్యోగథంచబడుకండెలు. 
అనగాఎలెు డలవాాపించి, ఆధ్ారమ ై, ఉపాదానకారణమ ఉైండచదఅినిఅరించపె్పుకోవచుే). 

"స్తహో వాచ్య్ద్ూరివమాగ రిగదవిోయ్ద్వాకుృథవిాుయ్ద్ంతరా 

దాువాప్ృథివీఇమేయ్ద్ూాతమచభవతచభవిషుతచఇతిఆచ్క్షత 

ఆకాశుఃతత్ఓతమచపనర తమచఇతి" 

యమజా్వలుకయడు "ఓగారథీ , దవిికపిెైన, భూమికికిీంద, వాటికమి్ధాఓత, పో ా తమ్ులవలెవాాపించియునాదిఆకాశమ్ు." 
అనిప్లికెను 
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"సాహో వాచ్నమస్ే్స్తయ్ య్ాజఞవలకయయ్ుఃమఏతమాయవోచ్ుఃఅప్రస్ ైాధారయ్స్తాఇతి 

ప్ృచ్ఛగారిగఇతి। 

గారథీ  "ఓయమజా్వలకయ, లెసుగాప్లికతిివి. నీకునమ్సాకరమ్ు. ఇంకతరువాతప్శాాకుసదిిమ్ుకమ్ుా" అనిప్లికనెు. 

యమజా్వలుకయడు "అటేు అడుగుమ్ు" అన్ ను. 

(ఇచేటమొదటపి్శాాకుయమజా్వలుకయడుఆకాశమ్ుఅనిసమ్మధ్ానమ్ుచపె్పుటవలనగారథీయమజా్వలుకయడుతనజ్ఞలమ్ులో
అనగా  trapలోప్డనిట ు తలచివానినిప గడతిప్పుతోావప్టిటంచుటకనినట ు నమ్సకరథంచి, 

తనఆమోదమ్ునుతెలియజ్యేుచునాద)ి. 

"సాహో వాచ్య్ద్ూరివమాుజఞవలకయదివోయ్దాాకుృథవిాుుః 

య్ద్ంతరా 

దాువాప్ృథివీఇమేయ్ద్ూాతమచభవచ్చభవిషుతచఇతిఆచ్క్షత ే

ఆచ్క్షతకేస్మాన్త్ఏతమచపనర తమచఇతి। 

గారథీ  "యమజా్వలకయ !దవిికపిెనై, భూమికకిిీందను, వానిమ్ధానుకూడభూత, భవిష్ాత్, వరతమ్మనకాలమ్ులయందుప్డుగు, 
పేకవలెఎలెు డలవాాపించియుండునదిఏది?" అనిప్శాిాంచనెు. 

"స్తహో వాచ్య్ద్ూరివమాగ రిగదవిోయ్దాాకుృథవిాుుః 

య్ద్ంతరా 

దాువాప్ృథివీఇమేయ్ద్ూాతమచభవచ్చభవిషుతచఇతిఆచ్క్షత 

ఆకాశఏవతత్ఏతమచపనర తమచఇతి।కస్మానయనఖలుఆకాశఓతుఃచ్పనర తుఃచ్ఇతి।" 

యమజా్వలుకయడు "గారథీ  !దవిికపిెనై, భూమికకిిీందను, వానిమ్ధానుకూడభూత, భవిష్ాత్, 

వరతమ్మనకాలమ్ులయందుప్డుగు, పకేవలెఎలెు డలవాాపించియుండునదిఆకాశమ్ు " అనిప్లికనెు. 

ఆఆకాశమ్ునందంతటవాాపించియుండునదిఏదిఅనిన 

స్తహో వాచ్ఏతత్ైాతద్క్షరగారిగబ్వర హాణాఅభివద్ంతిఅస్తూథ లమ్అనణుుఃఅహరస్తామ్అదీరఘమ్అలోహితమ్అస్ేనహమ్అచాఛయ్
మ్అతముఃఅవాయ్ుుఃఅనాకాశమ్అస్తంగమ్అచ్క్షుషుఃఅశలర తరమ్అవాక్అమనుఃఅతజేస్అపరా ణమ్అముఖమ్అమాతరమ్అనం
తరమ్అబ్వహుమనతద్శానతిక మచననతద్శానతికశచన 
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యమజా్వలుకయడు "ఓగారథీ ! బహాావిదులుదానినిఅక్షరమ్నిచపె్పుదురు. అదిసూి లమ నైదకిాదు, 
అణువపవలెసూక్షామ్ునుకాదు, హరసుమ్ును, దీరఘమ్ునుకూడకాదు. ఘనమ్ును, ఆరదరప్దారిమ్ునుకూడకాదు. 
ఛాయకానిచీకటికానికాదు. వాయువపకానిఆకాశమ్ుకానికాదు. అదిఏప్దారిమ్ుతోనుసంగమ్ులేనిది. రుచి, 

వాసనకలదకిాదు, న్ేతమా్ులు, చెవపలునుకలదకిాదు, వాకుక, మ్నసుుకలదికాదు, తచజ్సుుకాదు, 
పాాణమ్ుకలిగథనదికాదు, మ్ుఖ్మ్ుకలిగథనదికాదు, మ్మనమ్ులేనిదిఅనగాఇంతఅనికొలవజ్ఞలనిది, 
అంతరమ్ునగానిబాహామ్ునగానిఉనాదనిచపె్ుజ్ఞలమ్ు, అదతిానుభుజింప్దు, వరేొకరథకఅిదభిోజ్ామ్ునుకాదు. 

"ఏతస్తువాఅక్షరస్తుప్రశాస్తనేగారిగస్తూరుచ్ంద్రమసౌవిధ్ృతధ 

తిషితఏతస్తువాఅక్షరస్తుప్రశాస్తనేగారిగదాువాప్ృథవిదు 

విధ్ృతతేిషితఏతస్తువాఅక్షరస్తుప్రశాస్తనేగారిగ  

నిమేషాముహూరా్ అహో రాతార ణ ి

అరథమాసామాసాఋతవుఃస్తంవతసరాఇతి 

విధ్ృతాుఃతిషింతిఏతస్తువాఅక్షరస్తుప్రశాస్తనేగారిగపరా చ్ుుఃఅనాు 

నద్ుుఃస్తుంద్ంతేశేాతభేుుఃప్రాతభేుుఃప్రతీచ్ుఅనాుయ్ామాుమచ 

దిశమ్అనేాతస్తువాఅక్షరస్తుప్రశాస్తనేగారిగద్ద్తోమనయషాుుః 

ప్రశాస్తంతియ్జమానమ్ేవాద్రీామిుతరుఃఅనాయ్ాతాాుః" 

ఓగారథీ , ఈఅక్షరమ్ుయొకకప్శాాసనమ్ునసూరా, చందుాలువారథవారథసాి నమ్ులయందుఉందురు. దవిియును, 
భువియునుతమ్తమ్సాి నమ్ులయందుఉండును. (కాలమ్ున) నిమ్ుష్మ్ులు, మ్ుహూరతమ్ులు, ఱేయింబవళ్ళళ, 
ప్క్షమ్ులు, మ్మసమ్ులు, ఋతువపలు, 
సంవతురమ్ులుమొదలెైనవనిాయుతమ్నిరగణతమ నైవిధమ్ునందునడచుచుండును. నదీ, 
నదమ్ులుతమ్తమ్నిరగణతమ్ులెైనప్థమ్ులయందుప్వాహ ంచుచుండును. 
ఈఅక్షరప్శాాసనమ్ునమ్మనవపలుదచవతలనుసంప్ూజించి, లబిిప ందుదురు, 
దచవతలనుమ్మనవపలుచచయుయజ్ఞా దికారామ్ులపెతైామ్ుఆధ్ారప్డియుందురు. 

యోవాఏతద్క్షరమాగ రిగఅవిదతిాాఅస్మానోల కేజుహో తియ్జత ే

తప్ుఃతప్ుతబే్హూనివరషస్తహసరా ణిఅంతవదేవాస్తుతద్ావతిలోకుఃభవతి 

యోవాఏతద్క్షరమాగ రిగఅవిదతిాాఅసాాతోల కాత్ైరరతిస్తకృప్ణుఃఅథయ్ 

ఏతద్క్షరమాగ రిగవిదతిాాఅసాాతోల కాత్ైరరతిస్తబ్వర హాణుః 
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ఓగారథీ , 
ఎవరుఈజ్గతుత నందుఈఅక్షరమ్ునుతలెియకతపో యజ్ఞా దులువలేసంవతురమ్ులుచచసనినూఅటిటతపో యజ్ఞా దులుశాశు
తఫలితమ్ునీయవప. ఎవరుఈఅక్షరతతత వమ్ునుతలెియకఈవిశుమ్ునమ్రణించదెరోఅటిటవారుప్యాోజ్నశూనుాలు. కాని, 

ఓగారథీ , ఎవరుఈఅక్షరతతత వమ్ునుతలెిసికొనిమ్రణించదెరోఅటిటవారుబహాావిదులనిపలిువబడదెరు. 

"తదాాఏతద్క్షరమాగ రిగఅద్ృషేమ్రష ే శుర తుఃశలర తరమతమ్ 

మంతరవిజాఞ తమిాజాఞ తృనఅనుద్తుఃఅస్మ్ద్రష ే నఅనుద్తుఃఅస్మ్  

శలర తృనానుద్తుఃఅస్మ్మంతృనానుద్తుఃఅస్మ్విజాఞ తేరతిస్మానయన 

ఖలుఅక్షరేగారిగఆకాశఓతుఃచ్పనర తుఃచ్ఇతి" 

 

ఓగారథీ , ఆఅక్షరమ్ుఎప్పుడునుచూడబడదు, కానిసమ్సతమ్ునుఅదచిూచుచుండును. 
దానినిఎప్పుడునువినుటకుసాధామ్ుకాదు, కానిసమ్సతమ్ునుదానికివినబడుచున్ేయుండును. 
దానినితలెుసుకొనుటసాధామ్ుకాదుకానిదానికసిమ్సతమ్ూతెలియును. దానినిచూచువారుగాని, వినువారుగాని, 

తెలిసకిొనువారుగాని, వేరొకరులేరు. ఓగారథీ ! ఈఆకాశమ్ంతయుఆఅక్షరమ్ుచచవాాపించబడయిుండును. 

"సాహో వాచ్, బ్వర హాణాభగవంతుఃతదేవబ్హయమనేుధ్ామ్ 

య్ద్సాాననమసాకరణేముచేుధ్ామ్ 

నవ జైాత య్ుషాాకమ్ఇమమకశిచత ర్హో ాద్ుమాేతతేితతుఃహవాచ్కునవుుప్రరామ। 

అంతటగారథీ  "ఓబాాహాణోతతమ్ులమరా, మీరుఈతనికనిమ్సాకరమ్ుచచసతిప్పుకొనుటయిఉేతతమ్మ్ు. 
మీరవెురూఈతనినిబహాాగురథంచినచరేలోజ్యించలేరు" అనిప్లికనెు. 

అట ు గారథీశాంతమ్ువహ ంచివాదమ్ునుండిఉప్సంహరథంచుకొన్ ను. 

నాననగారు: అంటే, గారథీఅడగిథనఱ ండుప్శాాలకుసమ్మధ్ానమ్ుగా, ఈభువికికిీందను, దవిికపిెైన, 

వాటిమ్ధానుఉనాదఆికాశమ్నీ, ఈఆకాశమ్ునందంతటనూవాాపించియుండి, 
తిాకాలమ్ులలోఈజ్గతుత నకుసమ్సతమ్ునకుప్డుగు, పకేవలెకారణభూతమ ై, ఈజ్గతుత నుశాససిూత , ప్రావకే్షసిూత ఉండి, 
మ్నకెవురకూచూచుటకుకాని, వినుటకుగాని, తలెుసుకొనుటకుగానిసాధామ్ుకానటిటదిఅక్షరమ్నీ, 

దానినితలెుసుకొనకుండాచచయబడనితపో , యజ్ఞా దులనీాఅశాశుతఫలదాయకమ్ులనీ, 

ఆఅక్షరమ్ునుతలెియనివారునిరరికులనీ, దానిగురథంచితలెిసినవారుబహాావిదులనీకదాయమజా్వలుకయడుచపెేుడు. ఇకకడ 

"అక్షరమ్ు" అంటకే్షరమ్ుకానిదఅినికదా, అదమి్నసదిాి ంతమ్ులోచపె్ుబడినజీవ, ప్కాృతి, 
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ఈశురతతాత వలలోఏదోఒకటికావాలి. అదచమిటఅినాదవిివరథసాత రాఈఅధ్కిరణమ్ులో? 

ఈఅధ్కిరణమ్ులోఎనిాసూతాాలుఉన్ాాయి. 

మామయ్ు: బాగాచపెుేవప, ఈఅధ్కిరణమ్ులో 3 సూతాాలున్ాాయి. 

ఈసూతాాలలోఈగారథీబహాావిదాసందరభమ్ున "అక్షరమ్ు" 
అనిచపె్ుబడనిదపి్రబహాామతేప్ుజీవపడుకానిప్కాృతికానికాదుఅనావిష్యమ్ుసిదాి ంతరగకరథసాత రుభగవదాామ్మనుజులు. 

అమా: బాగుంది, "అక్షరమ్ు" 
అంటజేీవపడుకానిప్కాృతికానికాదుఅనిమ్ుండకోప్నిష్తుందరభమ్ులోకూడాఆసందరాభనిాబటిటచపెుేరు. 
ఇప్పుడుఈసందరభమ్ులోకూడాఆవిష్యనిరూప్ణమ్ుచచసాత రనామ్మట. "అక్షరమ్ు" 
అంటజేీవపడులేదాప్కాృతిఅనిఅనుకొనడానికకిారణాలు "ప్ూరుప్క్షమ్ు" లోచబెుతారుకదా, 
అవికూడావివరథంచండమి్మమ్యమా! 

మామయ్ు: అలమగనేమ్మా, ఇంకమొదటసిూతమా్ుచూదాద మ్ు. 

 

"అక్షరమ్అంబ్రాంతధ్ృతేుః....1-3-9" 

అంట ే

అక్షరమ్: అక్షరశబదవాచుాడు (ప్రబహాామ్ుఏలననగా) 

అంబరాంతధృతచౌః: ఆకాశమ్ునకుఆధ్ారభూతుడుగచపె్ుబడుటవలన 

అనగా 

సూక్షయాకాశమ్ునకుఆధ్ారమ్ుగాచపె్ుబడుటవలనఇచట "అక్షరమ్ు" అనిచపె్ుబడినవాడుప్రబహాామే. 

అయితచ, ఇకకడసంశయమ్ు "అక్షరమ్ు" అంటజేీవపడులేదాప్కాృతిఎందుకుకాకూడదుఅని. ఎందుకంటే, 
యమజా్వలుకయడుగారథీమొదటపి్శాాకు, ఆకాశమ్ుఅనిసమ్మధ్ానమ్ుచపెిునతరువాత, 

"కసిా నుాఖ్లుఆకాశఓతశేపో ా తశేఅనిఆఆకాశమ్ునకుఆధ్ారమ్ు, కారణభూతమ ైనదిఏదిఅనాప్శాాకు "అక్షరమ్" 

అనికదాసమ్మధ్ానమ్ు. ఆఆకాశమ్ుఉండచదపి్కాృతిలోన్కేనుకఇకకడ "అక్షరమ్" 

అంటపే్కాృతిఅనియిఅేరిమ్ుఅంటారుప్ూరుప్క్షమ్ులో. 

ప్కాృతియిేఆకాశమ్ునకుఆధ్ారభూతమ ైనది, సరువికారమ్ులకుకారణభూతమ ైనదకినుకఇకకడ "అక్షరమ్" 

అనిచపె్ుబడనిదపి్కాృతియిఅేనివారథవాదమ్ు. 
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అమా: దానికరిామ్మనుజ్సదిాి ంతమ్ుఏమ్నిసమ్మధ్ానమ్ుచబెుతుంది? 

మ్మమ్యా: ఇకకడఆకాశమ్ుఅంటేమ్నకుకనబడచఆకాశమ్ుకాదు. 
మ్నకుకనబడచఆకాశమ్ుప్ంచీకరణమ్ులేదాతివాృతకరణమ్ుఅనబడచప్కాిీయలవలనతయమరయినది. 
ఇకకడచపె్ుబడనిదసిూక్షయాకాశమ్ు, అనగాభూతసూక్షామ్ు, ఎందుకంట ే

"యదూరివమ్మీ రథీదవిో ...ఆకాశఏవతదోతమ్ే.." అని "ఏదఅింతరథక్షమ్ునకుపెనైను, భూమికిీందను, 
ప్ృథివాంతరథక్షమ్ులమ్ధానుయునాదోమ్రథయుతిాకాలమ్ులయందుదచనినిఉనాట ు చపె్పుచున్ాారో, 
ఇవనిాయునుదచనియందుప్డుగు, పకేలుగప్తాిష్ిు తమ ైయునావోఅదఆికాశమ్ు" 
అనిచపెుినప్పుడుతిాకాలమ్ులనువికారజ్ఞతమ్ునకుఆధ్ారభూతమ నైదసిూక్షయాకాశమ్ు. 
అటిటసూక్షయాకాశమ్ునకుఆధ్ారమ ైనది, ప్డుగు, పేకవలెకారణభూతమ ైనదదిానినిసృష్ిటంచినప్రబహాామకేదా! 
ప్కాృతికాన్ేరదు, అనిసదిాి ంతీకరథంచచరుభగవదాామ్మనుజులు. 

న్ేను: మ్ఱి "అవాకతమ్అక్షరలే్మయతచ.." అంటూసుబాలోప్నిష్తోు  "అక్షరమ్" అంటపే్కాృతిఅన్కేదాచబెుతారు. 

 

న్ానాగారు: అంతచకాకఅదచసుబాలోప్నిష్తోు  "యసాావాకతమ్శరగరమ్ాసాఅక్షరమ్శరగరమ్" 

అంటూఎవనికపి్కాృతిశరగరమో, ఎవనికిజీవపడుశరగరమోఅని "అక్షరమ్" అంటజేీవపడుఅనికూడాచెబుతారు. 

అమ్ా: అవపను, భగవదీీ తలో "క్షరుఃస్తరాాణభిూతానికూటస్తథ ుఃఅక్షరఉచ్ుతే(15-16) 

అంటసేమ్సతభూతమ్ులుక్షరమ్నబడుచునావి, జీవపడు "అక్షరుడు" అని "అక్షర" శబాద నికజిీవాతాఅన్చేెప్ుబడనిది. 

మామయ్ు: ఈసందచహాలుతీరాలంటతేరువాతసూతమా్ుచూడాలి. 

అమా: ఏమిటఆిసూతమా్ుమ్మమ్యమా! 

మామయ్ు: 

"సాచ్ప్రశాస్తనాత్....1-3-10" 

అంట ే

సాచ:సూక్షయాకాశమ్ునుధరథంచియుండుటఅనునది 

ప్శాాసన్ాత్:ప్శాాసనమ్ుఅనగాసమ్సతమ్ునుప్కాృష్టమ్ుగానియమించుటవలన 

(అక్షరశబదమ్ుప్రబహాామ్ునకవేరథతంచును) 
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అనగా 

సూక్షయాకాశమ్ునుధరథంచియుండుటఅనునదసిమ్సతమ్ునుప్కాృష్టమ్ుగానియమించుటయనునదపి్రబహాామ్ునకేవరథతం
చునుకనుక "అక్షరమ్ు" అనగాప్రబహాామే. 

అమా: కొంచెంవివరథంచండిమ్మమ్యమా! 

మామయ్ు: మీరుఇంతకుమ్ుందుఅక్షరశబదమ్ుప్కాృతికో, జీవపనికోఎందుకువరథతంచకూడదుఅనికదాఅన్ాారు, 
ఇందాకటిమ్ంతాాలలో "ఏతసావాఅక్షరసాప్కాాశన్గేారథీసూరాాచందమా్సా....తిష్ు ంతి" 

అనిఈఅక్షరప్శాాసనమ్ువలనన్ేసూరా, చందుాలుతమ్తమ్సాి నమ్ులలోప్వారథతంప్నియమింప్బడయిున్ాారు. 
ఈయనఆజా్వలనన్నేిమ్ుష్, మ్ుహూరత, దవిారాత,ా ప్క్ష, మ్మస, సంవతురాదికాలమ్మనమ్ుప్వారథతంచుచునాది." 
అనికదాచెపుేరు. నియమించునదఅిచచతనమ నైప్కాృతికాలేదు, కనుకరామ్ంచపెుినట ు అదిప్కాృతికాదు. 

ఇంకజీవాతాచెతైనామ్ుకలదికనుకనియమించవచుేనుకదాఅనిఱ ండవప్శాా. జీవాతాలుఅంటేబదుి లుకానిమ్ుకుత లు/ 
నితుాలుకానికదా. అందులోఇందాకటభిగవదీీ తశోు కమ్ులో "క్షరౌఃసరాుణభిూతానికూటసిౌఃఅక్షరఉచాతచ" 
అనాదానికభిగవదాామ్మనుజులుతనభాష్ామ్ులో "తతకా్షరశబదనిరథదష్ట ౌఃప్పరుష్ౌఃజీవశబాద భలప్నీయ - 

బహాాాదసిత ంబప్రాంతక్షరణసుభావఅచితుంసృష్టసరుభూతాని. అతాాచితుంసరీరూపెకైోపాధ్ని్ాప్పరుష్ఇతిఏకతునిరేదశౌః. 
అక్షరశబదనిరథదష్ట ౌఃకూటసిౌఃఅచితుంసరీవిమ్ుకతౌఃసేునరూపేణఅవసిితౌఃమ్ుకాత తాా. 

సతుచితుంసరాీ భావాత్అచితురథణామ్విశేష్బహాాాదదిచవాసాధ్ారణౌఃనభవతీతికూటసిౌఃఇతిఉచాతచ." 
అనిక్షరశబదమ్ువలనచపె్ుబడనిదచితురుాఖ్బహాానుండికిీమికటీకమ్ులవరకుచపె్ుబడుఅచితుంసరీమ్ువలనవికార
మ్ున్ొందుసమ్సతపాాణులు. అట ు అచితుంబంధమ్ునుండబియలుప్డిసుసురూప్మ్ుతోనుండునదమి్ుకాత తాఅక్షరమ్ు." 
అనివిభజించిచెపుేరు. కానిఆవ ంటన్తేరువాతశోు కమ్ులో "ఉతతమ్ౌఃప్పరుష్సుత అనాౌఃప్రమ్మతచాతిఉదాహృతౌః" 
అనిప్రమ్మతానుచపెుేరు. ఇకకడక్షర, అక్షరశబాద లుబదుి లకు, నితుాలకుఅచితుంసరీవిష్యమ ైనవివరణ. 

కానిఈమ్ుకుత లకు, నితుాలకుజ్గనిాయమ్నసామ్రియమ్ులేకపో వడంవలనగారథీఅక్షరవిదాసందరభమ్ులో "అక్షర" 

శబదమ్ుమ్ుకాత తాలకుకూడావరథతంచదు. 

న్ేను: మీరుభగవదీీ తలో "ఉతతమ్ౌఃప్పరుష్సుత అనాౌః" అనిప్రమ్మతానువేఱుగాచపె్ుడంవలనక్షర, అక్షరశబాద లుబదుి లకు, 
మ్ుకుత లకువరథతసాత యనికదాఅన్ాారు. ప్సాుత తమ్ంతమా్ులో "అనా" శబదమ్ుతోప్రమ్మతానువఱేుగాచపె్ులేదుకదా, మ్ఱి... 

మామయ్ు: ఎందుకుచపె్ులేదు, ఆవిష్యమతేరువాతసూతమా్ులోవివరథసుత న్ాారు. 

అమా: ఏమిటఆిసూతమా్ుమ్మమ్యమా! 

మామయ్ు: 
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"అనుభ్వవవాువృతే్ శచ....1-3-11" 

అంట ే

అనాభావ : (ఈఅక్షరశబదవాచుాడుప్రమ్ప్పరుష్ుడెనైప్పరుషో తతమ్ునికంటె) వేఱుఅనుభావమ్ును 

వాావృతచత శే : (శీ్తియందు) వాావరథతంచియుండుటవలన 

అనగా 

ఈఅక్షరశబదవాచుాడుప్రమ్ప్పరుష్ుడెనైప్పరుషో తతమ్ునికంటవెేఱుకాడనిశీ్తియందుచపె్ుబడియుండుటవలనఈఅక్షర
శబదవాచుాడుప్రమ్ప్పరుష్ుడచఅనితలెియుచునాది. 

అమ్ా: కొంచెంవివరథంచండమి్మమ్యమా! 

మ్మమ్యా: పెైమ్ంతాాలలోఈఅక్షరశబదవాచుాడుప్కాృతి, జీవపలకుభనామ నైవాడుఅనితెలుసోత ంది. ఉదాహరణకు, 
"...ఏతదక్షరమ్మీ రథీఅదృష్టమ్ద రష్టశీ్తమోరతోమా్తమ్ ..." అంటూ "ఈఅక్షరమ్ుచూచునది, చూడబడునదకిాదు, వినునది, 
వినబడునదికాదు, ....అటేుదీనికంటెవరేొకటవిినునది, చింతించునద,ి తలెిసకిొనునదిఏమియులేదు. ఓగారగీ , 
దీనియందచఆకాశమ్ుప్డుగు, పేకయందువలెప్తాిష్ిు తమ ై, దనీిన్ేఆధ్ారమ్ుగాకలిగథయునాది." 
అనిఈఅక్షరశబదవాచుాడుఈకనబడుతునాదానికంతాభనుాడని, దనీకంతటకిీకారణభూతుడనీ, 

ఆధ్ారమ్నీచపెిునప్పుడుఆప్పరుషో తతమ్ుడుఅనుాడనిసుష్టతరాలేదా. ఇంకాతరువాతమ్ంతాాలలోచూడు. 
"ఏతసావాఅక్షరసాప్శాాసన్గేారథీమ్నుషాాౌఃప్శాంసంతి. యజ్మ్మనమేద వాౌఃదరగుమిుతరౌఃఅన్ాుయతాత ౌః.." అంటూఓగారగీ , 
ఆఅక్షరునిఆజా్వలనన్ేమ్నుష్ుాలుఅనువశ్లెైతమ్కుదాతలెైనదచవతలనుసుత తిసుత న్ాారు, 
దచవతలుఅనువశ్లెైయజా్కరతలెైనమ్నుష్ుాలనుసారథసుత న్ాారు. పతిరులుదరథునికొనియమడుచున్ాారు, 
...ఈయజా్దాన్ాదకిరాలుఆఅక్షరప్పరుష్ునిఆజా్చచప్వారథతంప్బడుచునావి" 

అనిచపెుినప్పుడుఆప్పరుషో తతమ్ుడుతకికనసుర, నరాదజిీవపళ్ళకంటెవేఱుఅనితలెుసోత ందకిదా. ఇంక 

"ఏతదక్షరమ్మీ రథీఅవిదతిాుఅసిాన్ోు కేజుహో తితప్ౌఃతప్ాతచ ..సకృప్ణౌః ...విదితాుసాాలోు కాతెైరరతిసబాాహాణౌః" అని "ఓగారగీ , 
ఈఅక్షరప్పరుష్ునిఎఱుగకవలేకొలదసింవతురమ్ులుఈలోకమ్ునహో మ్మదులుచచయువారథకివారుచచసనిదంతయున్ాశన
మ్ునందునద,ి ఈఅక్షరప్పరుష్ునిగురథంచిఎఱుగకమ్రణించువానిజీవితమ్ువారిమ్ు, 
ఈఅక్షరప్పరుష్ునితలెుసుకొనిప్రగతినిప ందువాడుబహాావిదుడు, అతడుఅమ్ృతతుమ్ునుప ందును" 
అనిసుష్టమ్ుగాఆఅక్షరశబదవాచుానికిమోక్షప్దాతుధరామ్ుతలెియచచసూత , 

ఆఅక్షరునితెలిసనివాడుబహాావిదుడుఅనిచబెుతునాతరువాతఆఅక్షరప్పరుష్ుడుప్కాృతి, 

జీవతతాత వలకుభనాడెైనప్రబహాామ్ుకాకమ్ుకుత డచ, నితుాడోఅనిఅనుకొనలేమ్ుకదా. వారవెురథకీ, 
జ్గనిాయమ్నసామ్రియమ్ుకాని, మోక్షప్దాతులక్షణమ్ుకాని, యజ్ఞా దికరాభోకతృతుమ్ుకాని ..ఇవేవీలేవప. 
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అందువలనఈమ్ంతాాలలోచపె్ుబడుతునాఅక్షరశబదవాచుాడుప్రబహాామేఅనడంలోఏసంశయమ్ుఅకకరలేదు" 
అనిభగవదాామ్మనుజులుసిదాి ంతరగకరథంచచరు. 

అమా: బాగుందిమ్మమ్యా, బృహదారణాకోప్నిష్తుత లోగారథీ , యమజా్వలకయసంవాదసందరభంలోచపె్ుబడిన 

"గారథీఅక్షరబహాావిదా" లోఅక్షరశబదవాచుాడు, ఆమ్ంతమా్ులలోచెప్ుబడనిట ు సూక్షయాకాశమ్ునకుప్డుగు, 
పేకవలెఆధ్ారమ నైవాడు, కారణభూతుడు, ఈసమ్సతజ్గతుత నకునియమ్నమ్ుచచయువాడు, సూరా, చందాాదులసాి న, 

వరతనమ్ులను, కాలగమ్నమ్ునుశాసించువాడు, సమ్సతమ్ుప్దారిమ్ులను, జీవరాశ్లనుతానుమ్మతమా్ుచూచుచు, 
వినుచూ, ప్రావేక్షసిూత , తలెిసికొనియుంట నానూతానుమ్మతమా్ుచూచుటకు, వినుటకూ, 

తెలియుటకుఅశకామ ైఎలు రకూతననుతలెుసుకొనుటయిపే్రమ్మరిమ్ుగానుండువాడు, 
యజ్ఞా దికరాలనుతనఆజా్చచప్వారథతంప్చచయువాడు, 
తననుతలెుసుకొనినవారథకిమ్రణానంతరమ్ుమోక్షప్దాానమ్ుకలిగథంచువాడునుఅయినఅక్షరశబదవాచుాడు, 
చెైతనామ్ుకానినియమ్నసామ్రియమ్ుగానిలేనిప్కాృతిగాని, సమ్సతజీవాతాలకుభనుాడెై, వారలకుకారణభూతుడెై, 
ఆధ్ారమ ై, నియమించి, 

మోక్షప్దాానమ్ుచచయుటవలనఆయమజీవాతాలుకానికాకప్రమ్ప్పరుష్ుడెైనప్రబహాామఅేనిచకకగాతెలియప్రథచచరు.. 

మామయ్ు: భగవదాామ్మనుజులుఅనిబాగాచెపుేవమ్మా. ఇంతటతిోఈఅధ్ికరణమ్ుప్ూరథతఅయినది, 
తరువాతిఅధ్ికరణమ్ుమ్రొకసారథచూదాద మ్ు. 

అమా: అలమగేమ్మమ్యమా, 

అందరూ: యోనితామ్చుాతప్దాంబుజ్యుగారుకా.. 

4.ఈక్షతికరాాధకిరణము: 
మామయ్ు: రండమ్మా, దసరాప్ండుగదగీరప్డిపో తోంది, ఎలమఉన్ాారు? 

అమా: బాగాన్ఉేన్ాామ్ుమ్మమ్యమా, అప్పుడచఆప్నులుపాారంభంఅయిన్ాయి. 

ఈరోజుతరువాతమ్ళ్ళళప్ండుగలతరువాతచమ్నంసేవించుకోవడంఅవపతుందచమో! 

మ్మమ్యా: ఈరోజుకూడాతొందరగాన్ేప్ూరథతచచసదేాద మ్ులేమ్మా, వేగమవే ళళపో వచుే! 

న్ానాగారు: తొందరేమీలేదుబావా, ఈరోజుఆలసామ్యిన్ాబాధలేదు. 

మ్మమ్యా: అలమగనికాదు, ఈరోజుచపె్పుకొన్ేఅధ్ికరణమ్ులోఉనాదఒికకటేసూతమా్ు. అందుకనిఅన్ాాను. 
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న్ానాగారు: ఏమిటబిావాఆఅధ్కిరణమ్ుపరేు. దీనిలోఏఉప్నిష్తాుకాాలగురథంచివివరణఉంట ందో . 
నీధరామ్మఅనిఉప్నిష్తుత లపేరుయిన్ాకొంచెంతలెుసుత న్ాాయిఇప్పుడు. 

మ్మమ్యా: మ్ఱీచబెుతున్ాావప, కానిఈరకంగాకొంతసతాకలక్షపే్ంఅవపతోందనాదనిిజ్మ్ు. 

ఈరోజుమ్నమ్ుచదువపకొనవలసినది "ఈక్షతికరాాధ్ికరణమ్ు" అని, ఇదపి్శాోాప్నిష్తోు  "తిామ్మతపా్ణావప్పరుష్విదా" 
అని, ఆసందరభమ్ులోమ్ంతమా్ులవివరణమ్ు. 

న్ేను: ఇంతకుమ్ుందు "ఈక్షతాధ్ికరణమ్ు" అనిచపె్పుకున్ాామ్ు, ఇదదిానికంటవేేఱయినదా. 

మ్మమ్యా: ఇది "ఈక్షతికరాాధ్కిరణమ్ు" ప్శాోాప్నిష్తుకసంబంధ్ించినది. ఇదవిేఱు. 

అమ్ా: ఈప్శాోాప్నిష్తాుకాాలనుగురథంచికొంచెంచపెిుతరువాతసూతాాలగురథంచిచపె్ుండిమ్మమ్యమా! 

మ్మమ్యా: అలమగేనమ్మా, ఈప్శాోాప్నిష్త్అథరువదేమ్ులోని "పపి్ులమద" శాఖ్కుచెందనిద.ి దీనిలో 
"పిప్ులమదుడ"న్ేమ్హరథినికొంతమ్ందిశిష్ుాలుఅడగిథన 6 ప్శాాలకుసమ్మధ్ాన్ాలేఈఉప్నిష్త్. 

దానిపాారంభమ్ుఇలమఉంట ంది. 

"....స్తయకేశాచ్భరదాాజుుఃశ బ్్ుశచస్తతుకాముఃసౌరాుయ్ణీచ్గారగయుః 

కౌశలుశచఅశాలాయ్నుఃభ్వరగవుఃవ ైద్రిాుఃకబ్ంధీకాతాుయ్నుఃత ే

హ్మతబే్రహాప్రాుఃబ్రహానిషాి ుఃప్రమ్ 

బ్రహాానేాషమాణాుఃఏషహవ ైతతసరామాక్షుతీతితహేస్తమితాుణయ్ుఃభగవంతమిుప్ులాద్మ్ఉప్స్తనానుః..." 

అంటబేహాాప్రులు, బహాానిష్ుు లు, అయినభరదాుజునిప్పతుాడెైనసుకేశ్ాడు, శిబికుమ్మరుడెనైసతాకామ్ుడు, 
సూరుానిమ్నుమ్డెనైగారుీ యడు, అశులునికుమ్మరుడెనైకౌసలుాడు, విదరభకుచెందనిభారీవపడు, 
కాతాాయనునిప్పతుాడెనైకబంధ్బిహాాజ్ఞా నమ్ునుఅన్ేుష్ిసూత సమితాుణులెైగొప్ువాడెనైపిప్ులమదమ్హరథినిఆశీయించచరు. 

న్ేను: అలమఆశిష్ుాలకువాళ్ళతండుాలపేరుు కూడాచెపుేరు, పపి్ులమదుడినిభగవానుడనీఅన్ాారు. 

మ్మమ్యా: వారందరూసచేరథతుాలు, సదుంశజ్ఞతులుఅనిచెప్ుడానికవిారథప్ూరుులపేరుు చెపుేరు. 
పిప్ులమదమ్హరథిబహాావిదాఅనుగీహ ంచడానికిసామ్రియమ్ునావాడనిచపె్ుడానికి "భగవంతమ్" అనివిశషే్ణమ్ువాడచరు. 

"ఉతుత్ిుఃప్రళయ్శ ్చవభూతానామ్ఆగతిమగ తిమ్ 

వేత్ివిదాుమ్అవిదాుమచస్తవాచ్ుుఃభగవాన్.. 
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అనిజ్గతుృష్ిట , ప్ళా్యమలుఎలమసంభవిసాత యో, సమ్సతభూతమ్ులజ్నన, మ్రణమ్ులుఎలమజ్రుగుతాయో, విదాా, 
అవిదా(కరా)లగురథంచిఎవరుతలెిసకిొనియుంటారోఅటిటవానినిభగవానుడనీఅంటామ్ుకదా. 
పిప్ులమదమ్హరథికూడాఅంతగొప్ువాడనామ్మట. 

మ్నమ్ుఉప్నిష్దధాయనమ్ుచచయడంలేదుకనుకసంగీహంగాఈఉప్నిష్దిుష్యమ్ుఒకసారథతెలుసుకొని, 

మ్నకవసరమ నైవాకాాలుతరువాతచూదాద మ్ు. 

ఇలమతనవదదకుబహాాజ్ఞా నమ్ునకెవ్చిేనశిష్ుాలకుపపి్ులమదుడుఒకసంవతురమ్ుతనవదదతపో , 
శీదిలతోబహాాచరామ్ుననుసరథంచిన, అట పిమ్ాటవారథప్శాాలకుసమ్మధ్ానమీయగలననిప్లికేడు. 

అంటవేారథతపో , శదిీలనుప్రావకే్షించికానివారథకఉిప్దచశమ్ునకుఆచారుాడుఅంగగకరథంచలేదనామ్మట. 

అలమఒకసంవతురమ్ుతరువాత, వారుతమ్తమ్ప్శాాలుఆయనకుతలెుప్గా, 
ఆయనవాటకిసిమ్మధ్ానమ్ులనుప్సాాదించచడు. 

అమ్ా: ఏమిటాప్శాాలుమ్మమ్యమా! 

మ్మమ్యా: మ్నకందరకూకలిగేప్శాాలేనమ్మా, 

ఈసృష్ిటఎప్పుడుజ్రథగథంది? 

ఎంతమ్ందదిచవతలుఈభూతవరీమ్ులనుప్రథరక్షసిూత ఉంటారు. వారథలోఎవరుగొప్ు? 

ఈపాాణమ్ుఎప్పుడుప్పటిటంది, అదిఈశరగరమ్ులోఎప్పుడుఎలమప్వాశేిసుత ంది, ఎలమబహ రీతమ్వపతుంది, దీనికిప్కాృతి, 

ఇందియామలతోసంబంధంఏమిటి, ఆతాతోపాాణమ్ుఎలమకలసిఉంట ంది? 

మ్నిష్లిోఏదనిిదిసాుత ంది, ఏదమిేలగకలుప్పతుంద,ి ఏదచవతసుప్ామ్ులనుచూసాత డు, సుఖ్మ్ుఅంటేఏమిటి, 
ఇదంతాదచనియందుప్తాిష్ిు తమ యైునాది? 

ప్ణావమ్ునుఆజ్న్ాాంతమ్ుధ్ాానమ్ుచచయుటవలనప్యాోజ్నమేమి? 

మ్నిష్లిోనుండడెి 16 భాగమ్ులుఏవి. మ్నిష్లిోఏదబిహ రీతమ్గుటవలన "న్ేను" బయటకుపో వపట, ఏదఉిండడంవలన 

"న్ేను" ఉండుటసంభవిసుత ంది? 

ఈప్శాాలకుసమ్మధ్ాన్ాలేఈఉప్నిష్త్. ఇందులోమ్నమ్ుఇంతకుమ్ుందుఅనుకొనాట ు , 5 వప్శాాఅయిన 

"ప్ణావప్పరుష్విదాకు" సంబంధ్ించినమ్ంతాాలనుమ్మతమా్ుమ్నమ్ుఇప్పుడుచూదాద మ్ు. 
మిగథలినవితరువాతఎప్పుడెనై్ాఉప్నిష్తచారుేకునాప్పుడుచూదాద మ్ు. 

అమ్ా: అలమగమే్మమ్యమా! 
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మ్మమ్యా: 

"అథహ్మనమ్వుబ్ుుఃస్తతుకాముఃప్ప్రచ్ఛ 

స్తయోహవ ైతతాగవనానయష్ేుష పరా య్ణాంతమ్ఓంకారమ్అభిధాుయీత 

కతమమాావస్తతనేలోకమాయ్తీతితస్ ైాస్తహో వాచ్" 

అంతటశిబికుమ్మరుడెనైసతాకామ్ుడు "ఓమ్హానుభావా, 
ఈలోకమ్ునమ్నుష్ుాలయందుఓంకారమ్ునుమ్రణమ్ువరకుఎవడుధ్ాానించున్ోఅటిటవాడచలోకమ్ునుజ్యించును" 
అనిప్శాిాంచెను. 

"ఏతద్ైాస్తతుకామప్రమచఅప్రమచబ్రహాయ్దోంకారుః 

తసాాతిాదాాన్ఏతేన వైాయ్తననే ైకతరమనేాతి" 

ఓసతాకామ్, ఓంకారధ్ాానమ్ువలనప్రబహాాను, అప్రబహాానుకూడప ందగలరు. 

"స్తయ్దుేకమాతరమ్అభిధాుయీతస్తతనే ైచ్స్తంవేదితుఃత్రణమేవజగతాుమ్అభిస్తంప్ద్ుత ే

తమృచోమనయషులోకమ్ఉప్నయ్ంతేస్తతతరతప్సాబ్రహాచ్రేుణశరది్య్ాస్తంప్ననుఃమహిమానమ్అనయభవతి" 

ఏకమ్మత(ామ్మతఅానగాఱ ప్ుపాట కాలమ్ు)మ్ుగాఓంకారమ్ునుఅనుసంధ్ించిధ్ాానమ్ుచచసనివాడుఈలోకమ్ునమ్హ 
మ్మనిుతుడెతైపో , బహాాచరా, శదిీలతోయుండును. అతడుమ్రణానంతరమ్ుమ్రలఈలోకమ్ునకుతిరథగథవచుేను. 

"అథదిామాతేరణమనస్మస్తంప్ద్ుతేస్తుఃఅంతరిక్షముజురిాుఃఉనీనయ్త ే

సన మలోకమ్ 

స్తసన మలోకవేిభూతిమ్అనయభూయ్ప్ునరావర్తే" 

ఇంక, 

దిుమ్మతమా్ుగాఓంకారమ్ునుఅనుసంధ్ించిధ్ాానమ్ుచచసినవాడుసో మ్లోకమ్ునుచచరథఅచేటభోగమ్ులననుభవించితిరథగథ
మ్రలఈలోకమ్ునకువచుేను. 

"య్ాుఃప్ునరేతతిరమాతేరణఓమితుేతేన వైాక్షరేణప్రముురుషమ్అభిధాుయీతిస్తతజేస్మస్తూరేుస్తంప్ననుః 

య్థాపాదోద్రుఃతాచావినిరుాచ్ుతఏవమహ వ సై్తపాప్ానావినిరుాక్ుఃస్తసామభిుఃఉనీనయ్తబే్రహాలోకమసఏతసాాతాీవఘనాతు
రాతురముురిశయ్ముురుషమ్ఈక్షతేతదతేధశలల కౌభవతుః." 
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ఓంకారమ్ునుతిామ్మతమా్ుగాధ్ాానించువాడుసూరాతచజ్సంప్నుాడవపతాడు. 
సమ్సతపాప్మ్ులనుపామ్ుకుబుసమ్ునువిడచిినట ు విడచిివిమ్ుకుత డవపతాడు. 
ఆతడుసామ్గాన్ాదులతోప్రబహాావదదకుకొనిపో బడతాడు. జీవఘనునికంటపె్రాతురుడెైనప్రమ్ప్పరుష్ునిచూసాత డు, 
(అనుభవిసాత డు), ఈవిష్యమ ఱై ండుశోు కమ్ులుకలవప. 

"తిసనర మాతార మృత ుమతుుఃప్రయ్ుకా్  

అనోునుస్తతా్ అనయవిప్రయ్ుకా్ ుః 

క రయ్ాస్తయబ్వహాుముంతరమధ్ుమాస్తయ 

స్తముకరరయ్ుకా్ స్తయనకంప్తేజఞ ుః" 

 

మ్ూడుమ్మతలాువిడవిిడగిాఉప్యోగథంచబడనిప్పడుఅంతవంతమ్ులే. అట ు కాక, 

ఆమ్ూడునుదోష్మ్ులేకుండాసంయోజించిసకీమ్మ్ుగా (ప్ణావమ్ున) ఉప్యోగథంచినప్పుడుబాహా, ఆంతరా, 
మ్ధామ్పాావృతుత లయందుచలించకసిిరమ్ుగానుండుటసంభవమ్ుఅవపతుంది. 

"ఋగిారేతముజురిాుఃఅంతరిక్షమాసమభిుఃయ్త్తకవయోవదే్య్ంత ే

తమ్సంకారేణ వైఆయ్తనేనానేాతివిదాానుత్తాుంతమ్అజరమ్అమృతమ్అభయ్మురమచఇతి" 

ఋకుకలవలనఈలోకమ్ులుప ందబడును.  యజుసుులవలనదచవలోకమ్ులుప ందబడును. 
సామ్మ్ులవలనవిదాుంసులుమ్మతమాతేలెియగలశాంతమ్ు, అజ్రమ్ు, అమ్ృతమ్ు, అభయమ్ు, 
అనిాటికనాగొప్ుదెైనదఅియినసిితిఈఓంకారమ్ువలనన్ే (తెలియబడును) ప ందబడును. 

న్ానాగారు: బాగుంది, ఒకకమ్మతతాోప్ణావధ్ాానమ్ుచచసేతఈలోకమ్ులోగొప్ువాడవపతాడు, 
ఱ ండుమ్మతలాతోప్ణావధ్ాానమ్ుచచసేతదచవలోకాలనుప ందుతాడు, కానిఈఱ ండుసందరాభలలోనుఅతడుమ్ళ్ళళఈజ్నన, 

మ్రణసంసారచకీమ్ులోనికతిిరథగథరావలసనిదచ. 
కానిమ్ూడుమ్మతలాతోప్ణావప్పరుష్ధ్ాానమ్ుచచసేతఅజ్రామ్రమ ైనసిితిప ందగలమ్ుఅనామ్మట, అంతచన్ా 

మామయ్ు: అవపను 

నేనయ: కొంతమ్ందిమ్ూడుమ్మతలాకంటఎేకుకవసపే్పకూడాప్ణావోపాసనచచసాత రే, యోగా,  exercisesచచసవేాళ్ళళ... 
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మామయ్ు: మ్మండూకోాప్నిష్తోు మ్ూడుకంటేఎకుకవమ్మతలాతోప్ణావోపాసనచపె్ుబడినది, నిజ్ఞనికి     3 1/2 

మ్మతలాతో, కానిఅకకడకూడా 5,6,7 ...మ్మతలానికాదు. అకకడ 4 మ్మతలాుమ్న 4 సిితులనుతలెియచచసాత యట-జ్ఞగీత్, 

సుప్ా, సుష్ుపిత , సమ్మధ్సిిితులనిఅంటారట. 

ఈయోగాసన్ాలువేసవేారూవాళ్ళళఊపరిథబిగబటిటఎకుకవసపే్పఓంకారానిాఉచేరథంచడంచచసేతదానినిప్ణావప్పరుష్ధ్ాానమ్ు
అనిఅనుకొననకకరలేదు. నిజ్ఞనికిఈరకమ నైబహాావిదాలువినడమో, చదవడమోతప్ుప్సాుత తమ్ుఅనుసరథంచి, 

అనుభవమ్ులోనికతిచెుేకొని, తరథంచచవాళ్ళళఎవరున్ాారోన్ాకుతెలియదు. ఈవిదాలుఅనుభవ కైవదేాాలు, 
మ్హరుి లనుండియో, మ్హదాచారుాలనుండియోతప్ులభామ్ుకానివి. చదివిన్రేుేకొనగలచినవికాదు. 
ప్ంచదారఎలమగుంట ందిఅనాదిఎంతచదవిితచమ్మతమా్ుఎలమతలెుసుత ంది, మీఅమ్ానీన్ోటోు పో స,ి 

నువపుసుయంగారుచిచూసేతతప్ు. 

నాననగారు: దీనిలోకూడాఇంతకుమ్ుందులమగేఆ "ప్రాతురుడు" జీవపడా? ప్రబహాాా? 

అనిపాారంభంచిప్రబహాేాఅనిచబెుతారు, అంతచన్ా! ప్రబహాేాఅనిమ్ుందచచపెేుసుకుంటే! 

 

నేనయ: అలమకాదున్ానాగారూ, ఇప్పుడిప్పుడచఅంటఇేంతకుమ్ుందుసూతమా్ులో "అదృష్టమ్" 

అంటూప్రబహాానుచూచుటకుసాధామ్ుకాదుఅనిచపెేురా, మ్ఱిఇప్పుడు "ప్రాతురమ్ుురుష్మ్ఈక్షతచ" 
అంటూఆయననుచూసాత డుఅంటేఒకదానికొకటవిాతిరకేమ్ుగాచెపుినటువదూ, అందువలనఇకకడఈప్రాతురుడుఅంటే 
"చతురుాఖ్బహాా" అనుకుంటచేకకగాసరథపో తుంది. 

మామయ్ు: ఎలమగట! 

నేనయ: చూడండి, మ్ుందుమ్రతయలోకంలోమ్హదనుభవానిాఏకమ్మతపా్ణావోపాసనతోచెపుేరు. 
తరువాతదచవలోకానుభవానిాచెపుేరు. తరువాతఅదచకీమ్ంలోచెప్ువలసనిదతిరువాతవచచే వసతాలోకమ్ుగురథంచచకదా. 
ఆసతాలోకాధాక్షుడు, సమ్సతసృష్ిటకారకుడు, అయినచతురుాఖ్బహాాయికేదాఅకకడఉండచది. 

అంతచకాక, అకకడ "జీవఘన్ాతురాతురమ్" అనివాడచరు.  అంటే "దచహేందియామదులకంటవెేరయినవాడును, 
దచహేందియామదులతోకలసయిుండువాడునుఅగుజీవపనికంటవెేరయినవాడుఅగుటచచ" 
అనిచపె్పుటసతాలోకాధ్పి్తిఅయినచతురుాఖ్బహాాకవేరథతసుత ంది. 

మామయ్ు: మ్ఱి "ప్రుడు" "ప్పరుష్ుడు" అంట ే

నేనయ: ఈసృష్ిటసమ్ష్ిటసృష్ిట , వాష్ిటసృష్ిటఅనిఱ ండువిధ్ాలుగాజ్రథగథందకిదా, 
సాధ్ారణజీవాతావాష్ిటసృష్ిటయందుసృష్ిటంచబడనివాడు. అంటేవఱేువేఱుగాజీవాతాలుఅందరూసృష్ిటంచబడినట ు . 
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అలమకాకచతురుాఖ్బహాాసమ్ష్ిటప్పరుష్ుడు, అనగాఈరకమ నైవాష్ిటసృష్ిటకివరేయినప్పరుష్ుడు, 
"జీవఘన్ాతురాతురమ్ుురుష్మ్" అనప్దమ్ుదనీిన్సేూచిసుత ంది. 

మామయ్ు: బాగుంది, కానితరువాత "అమ్ృతమ్" అనివాడచరుకదా, 
కానిచతురుాఖ్బహాాకానిఆయనలోకమ్ుకానిఎప్పుడోఒకప్పుడు "ఆబహాాభువన్ాలోు కాౌఃప్పనరావరథతనౌఃఅరుా న" 

అనిభగవదీీ తలోచపెిునట ు ప్ళా్యమనికలిోనుకావలసనిదచకదా! అంటేఅమ్ృతమ్ుకావపకదా! 

నేనయ: వచచే "అమ్ావారథప్ండుగకుజ్నంఅసంఖ్మాకంగావసాత రుఅన్ాామ్నుకోండి, అంటేఎకుకవమ్ందిజ్నంఅనికదా. 
అంతచతప్ుసంఖ్ాలేనిఅనికాదుకదా. అలమగే "ప్దాన్ాభం" 

వ ళ్ళడానికబిసుులేఉండవపఅంటేబసుులుచాలమతకుకవఅనికదా. ఇలమ "నఞ్ "ప్యాోగమ్ు "అలుతాునిా" 

అదచఅరుదుఅనిచపె్ుడానికికూడావాడుతారుకదా. 
ఇకకడాఅలమగజేీవపళ్ళజీవనప్మా్మణమ్ుకంటేఎన్ోారటె ు జీవించియుండచచతురుాఖ్బహాావిష్యంలోకూడా "అమ్ృత" 

ప్దానిాచాలమఎకుకవకాలమ్ుఅనిఅరిమ్ుచచసుకోవాలేమో. 

మామయ్ు: జీవఘనుడుఅంటేకరానిమితతమ్ుశరగరమ్ుకలిగథనవాడుఅనిఅరిమ్ు. 
చతురుాఖ్బహాాకూడాతనకరానిమితతమ ైశరగరమ్ుకలిగథనవాడచకదా, అలమంటప్పుడు "జీవఘన్ాతురాతురమ్" అంటే 
"కరాసంబంధమ ైనజీవపలకంటవెేఱయిన" అనాప్పుడుచతురుాఖ్బహాాకంటవెేఱయినఅనికదా, 
ఆప్పరుష్ుడుచతురుాఖ్బహాాఎలమఅవపతాడు? 

అమా: వాడతిోఏమిటిమ్మమ్యమా, మీరుచెప్ుండ.ి 

మామయ్ు: న్నేుచెపుేదచమ్ునాదమ్మా, 

భగవదాామ్మనుజులుఈఅధ్ికరణసూతభాాష్ామ్ులోఈవిష్యమనిావిశదంగావివరథంచచరు. 

అమా: ఏమిటిఆసూతమా్ుమ్మమ్యమా? 

మామయ్ు: 

"ఈక్షతికరావుప్దేశాతసుః....1-3-12" 

అంట ే

ఈక్షతికరా: ఈక్షణమ్ునకువిష్యభూతుడుగచపె్ుబడనివాడు 

సౌః: ప్రమ్మతా(ఎందుకనగా) 
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వాప్దచశాత్: అటిటవాడుప్రమ్మతాగాశీ్తులయందుచపె్ుబడుటచచత 

అనగా 

ఈక్షణమ్ునకువిష్యభూతుడుగచపె్ుబడినవాడుప్రమ్మతాయిే. 
ఏలననగాఅటిటవాడుప్రమ్మతాఅనియిశీే్తులయందుచెప్ుబడినది. 

అమా: కొంచెంవివరథంచండమి్మమ్యమా, "విష్యభూతుడుగ" అంటేఏమిటి? 

మామయ్ు: "న్నేుప్పసతకమ్ుచదువపతున్ాాను" అనాప్పుడుప్పసతకమ్ువిష్యమ్ు, 
రామ్ంప్ండుతింట న్ాాడుఅంటే "ప్ండు" విష్యమ్ు. 
నువపుప్రమ్మతానుచూసవేపఅంటేప్రమ్మతావిష్యమ్ుఅనామ్మట. రామ్ంసంశయమ్ుఇంతకుమ్ుందు "అదృష్టమ్" 

అనిచూడడానికదిురుభుడుఅంటూచెపుిఇప్పుడువ ంటన్ే "ఈక్షతచ" 
అనిచెబితచఎలమఅరించచసుకోవాలోతెలియకఎకకడనిుండియో "చతురుాఖ్బహాాను" 
తీసుకొనివచిేఇకకడనపిుంచడానికతిికమ్కప్డుతున్ాాడు. ఈసూతమా్ుఏమిచెబుతోందఅింటఎేన్ోాశీ్తులలోప్రమ్మతా 

"ఈక్షణమ్ునకువిష్యభూతుడుగ" చెప్ుబడనివాడు. ... 

నేనయ: ఎన్ోాశీ్తులలోఅంటే! 

మామయ్ు: "తదిుషోణ ౌఃసదాప్శాంతిసూరయౌః" అనినితాసూరులచచచూడబడునదివిష్ుణ సాి నమ్ుఅనిచదువపతామ్ుకదా. 
ఇకకడఉదాహరణశోు కాలుగాఈయబడనివచేూడు. "యతతతకవయోవదేయంతౌః" 
అంటదేచనినికవపలుఅంటేనితాసూరులుతెలుసుకొనుచున్ాారోఅనికదాచెపుేరు. 

నేనయ: మ్ఱిఇంతకుమ్ుందుసూతమా్ులో "అదృష్టమ్" అనికదాచపెుేరు! దానికదిివాతిరేకమ్ుకాదూ! 

మామయ్ు: సమ్ంగాఅరించచసుకొంటేవాటలిోవాతిరేకతఏమీలేదు. నువపుఆకాశానిాచూసుత న్ాావా! 

నేనయ: ఆ(! చూసుత న్ాాను. 

మామయ్ు: అయితచదానిలోఎనిాగీహాలో, నక్షతాాలోచపె్ుగలవా! 

నేనయ: అదలెమకుదురుతుంద,ి ఆకాశంప్ూరథతగాచూడడంన్ాకుసాధామ్ుకాదుకదా! 

మామయ్ు: కదా, ఆకాశమ్ులోఏదోకొలదిభాగమ్ుచూడగలమ్ుఅంతచ. 
అలమగయినప్పుడుఅనంతకోటబిహాాాండన్ాయకుడెనైఆప్రమ్మతానుసంప్ూరణంగాతలెుసుకోవడంకూడాసాధాంకాదు. 
కానిఆయనయొకకఏదోఒకప్చాాాయ, ఒకప్భాావమ్ు, ఒక aspect తలెుసుకొనగలమేమో. 
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అందువలననితాసూరులుకూడాఒకరూప్మ్ుతోప్రమ్మతానుఅనుభవించడంకుదరకఅన్ేకాన్కేరూపాలతోప్యాతిాసూత ం
టారట. ఇంకసాధ్ారణబదిజీవపలమ్మటచపెేుదచమ్ుంది. అందువలనఆయనదృష్టమ్ు, 
అదృష్టమ్ుకూడాఅనడంలోతపుేమీలేదు. 

అంతచకాదు, ప్రమ్మతానుపాాకృతమ నైఇందియామలతోను, 
శరగరమ్ుతోనుఅనుభవించడంకుదరదుఆవిధంగాప్రమ్మతాఅదృష్టమ్అనిచెప్పుకోవాలి. 

అందుకేభగవదీీ తలోశీ్రకృష్ణభగవానుడువిశురూప్సందరశనమ్ుసందరభమ్ులోఅరుా నునకు "దవిామ్ద దామితచచక్షుౌః" 
అనిఅంటాడు, పాాకృతచక్షువపలతోచూడలేడుకనుక, 

ప్రమ్ప్దమ్ులోప్ంచోప్నిష్ణాయమ నైశరగరమ్ుతోఉండచనితాసూరులుప్రమ్మతాగుణమ్ులనుఅనుభవిసూత , 

ఆయననుసవేిసాత రుఅని "సో శ్ాతచసరాున్ాకమ్మనుహబహాాణావిప్శిేతా" అనిచబెుతుందశీి్తి. 

నేనయ: అంటేఇకకడ "ప్రాతురమ్", "ప్పరుష్మ్" అంటూచపె్ుబడనిదపి్రమ్మతాయిేన్ా! 

మామయ్ు: ఇకకడశీ్తివాకాాలలో 
"తమ్ఓంకారణేఏవాయన్ాన్ేుతివిదాానాతతచాాంతమ్అజ్రమ్అమ్రమ్అమ్ృతమ్అభయమ్ురమ్ే" 

అనిచపెుినప్పుడుఆశాంతమ్ు, అజ్రమ్ు, అమ్ృతమ్ు, అభయమ్ు, ప్రమ్ుఅనాప్దాలుప్రమ్మతాకేవరథతసాత యి. 

అంతచకాక "ఏతసాాతాీవఘన్ాతురాతురమ్" 

అనగాజీవఘనునికంటెఅనగాకరాసంబంధ్ితమ ైనశరగరమ్ుకలవానికంటనెువేరయినవాడుఅనాప్పుడు 
"యోబహాాాణమిుదధ్ాతిప్ూరుమ్" 

అనిశీ్తిచపెుినట ు చతురుాఖ్బహాాకూడాకరాసంబంధ్ితశరగరమ్ుకలవాడెైసృష్ిటంచబడనివాడుకనుకఆచతురుాఖ్బహాా
కాకఆయనకంటవెేఱయినవాడుప్రమ్మతాయిేఅవపతాడు. 

ఇంకనీమ్రొకసందచహమ్ు, 
దచవలోకమ్ుతరువాతఉండచదసితాలోకమ్ుకనుకదచవలోకమ్ునుదిుమ్మతాాప్ూరుకప్ణావధ్ాానమ్ువలనప ందునట ు చెపుి
నతరువాతసతాలోకానిాచెపాులికదాఅని. కాని, 

ఊరివలోకాలుగాచపె్ుబడనిలోకాలుఅంటేదచవలోకమ్ుతోబాట సతాలోకమ్ుకూడావసుత ంది, ఇదకిూడాల్మలమవిభూతిలోనిదచ. 

ఆజ్న్ాాంతమ్ుప్ణావోపాసనకుప్యాోజ్నమ్ుఏమిటఅినాసతాకామ్ునిప్శాాకుసమ్మధ్ానమ్ుగాపపి్ులమదుడు 
"ప్రమ్మ్ేఅప్రమ్ేబహాాయదోంకారౌః..." అనుచూప్రబహాామ్ును, 
అప్రబహాామ్ునుఈరెంటిలోదచనిన్ నైనుప ందుచున్ాాడుఅని, అప్రబహాామ్నబడుకారాబహాామేదకిలదోఅదఐిహ కమ్నీ, 

ప్రబహాామ్ునుఆమ్ుష్ిాకమ్నీఱ ండుగావిభజించి, 

ఒకకమ్మతతాోప్ణావమ్ునుపాసంిచువారథకిఐహ కమ్గుమ్నుష్ాలోకపాాపితయు, 
ఱ ండుమ్మతలాతోప్ణావమ్ునుపాసించువారథకిఆమ్ుష్ిా కమ్నబడుసురాీ దిఊరివలోకపాాపితనిచెపుి, 
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తరువాతమ్ూడుమ్మతలాుకలదయిుప్రబహాావాచియునగుప్ణావమ్ుతోప్రబహాామ్ునుఉపాసించువారుప్రబహాామ్ున్ే
ప ందుదురుఅనిఉప్దచశించచడు. 

నాననగారు: "సామ్భౌఃయతతతకవయోవదేయంతచ" అని 

"సామ్మ్ులవలనకవపలుఅనగానితుాలుమొదలెైనవారుప్రమ్మతానుతెలియడం, ప ందడం" అనిఎందుకుఅన్ాారు. 

మామయ్ు: 
ఆప్రమ్ప్దమ్ులోసామ్గాన్ాదులతోనితాసూరులుతమ్కుకోరథనరూపాలతోఅనుభవిసూత సవేిసూత ంటారుఅని 

"...కామ్రూప్ానుసంచరన్ఏతతాుమ్గాయన్ాాసేతహాఊవపహాఊవపఅహమ్నామ్అహమ్నామ్ ..." 

అనిఈవిధంగాతెైతితరగయఉప్నిష్తోు చబెుతారు. 
ఆవిష్యమేసామ్గాన్ాదులతోప్రమ్మతానుఅనుభవించడంగురథంచిఇకకడకూడాచపె్ుబడినది. 
ఇలమఎన్ోాఉప్నిష్తులోప్రమ్ప్దమ్ులోప్రమ్మతానుసవేించడం, అనుభవించడంచపె్ుబడనిద.ి "ఈక్షణమ్ు" 
అంటఒేకకచూడడమకేాదుకదా, సంకలుమ్ుతోబాట ఎలమఅనుభవించిన్ా "ఈక్షణమ్ు" అన్ేచపె్పుకొనవచుేను. 
ఇకకడమ్నకుతెలిసనిపాకృతికమ ైనకనుా, మ్ుకుకలమంటఇిందియామలతోఅనుభవిసుత న్ాారనికాదు. 
ప్రమ్ప్దమ్ులోప్ంచోప్నిష్ణాయమ నైశరగరాలతోవారుప్రమ్మతాానుభవమ్ుప ందుత ఉంటారు. 

ఇకకడ "ఉనీాయతచ" 
అనివాడడంవలనకూడాఅటిటతిమా్మతాాప్ణావప్పరుష్ధ్ాానమ్ుచచసినవాడుఅనిాటికంటెఉతతమ్మ ైనసిితికకిొనిపో బడడంఅంటే
ప్రమ్ప్దమ్ునకుఅంటేప్రమ్మతాసనిాథికకిొనిపో బడతాడనిఅరిమ్ుచచసుకోవాలి. 

అంటఇేకకడవరథణంచబడనిదపి్రమ్మతాయిేకదా. 

 

అందువలనఇకకడప్రసురవాతిరకేతలేదు. ఈమ్ంతాాలలోచపె్ుబడినవాడు, 
ఇతరశీ్తులలోకూడాఈక్షణమ్ునకువిష్యభూతుడుగాచపె్ుబడినప్రమ్మతాయిే. 

దీనితోఈఅధ్కిరణమ్ుప్ూరథతఅయిందమ్మా! 

అమా: బాగుందమి్మమ్యమా, ప్శాోాప్నిష్తోు  "తిామ్మతపా్ణావప్పరుష్విదా" సందరభంగా 
"సఏతసిానాీవఘన్ాతురాతురమ్ుురథశయమ్ుురుష్మ్ఈక్షతచ" 
అనిపపి్ులమదమ్హరథిసతాకామ్ునికచిెపుినమ్ంతాాలలోఆప్రాతురుడెనైప్రమ్ప్పరుష్ుడు, అజ్రమ్ు, 
అమ్ృతమ్ుమొదలగుప్దమ్ులుప్రమ్మతాసందరభంలోమ్మతమాేవరథతంచడంవలననూ, 

ప్రమ్మతానుప్రమ్ప్దమ్ునందునానితుాలు, 
మ్ుకుత లుఅనుభవిసూత సేవిసూత ంటారనిశీ్తులలోచపె్ుబడియుండుటవలననూ, 

జీవఘన్ాతురాతురమ్అనిచపెుియుండుటవలనకరానిమితతమ ైనశరగరమ్ుగలచతురుాఖ్బహాాాదసిత ంబప్రాంతజీవపలంద
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రథకంటెవరేయినవాడుప్రమ్మతాయిేకనుకనూ "ఉనీాయతచ" 
అనగాసమ్సతలోకమ్ులకుఉతతమ్మ నైప్రమ్ప్దమ్ునకుకొనిపో బడపి్ంచోప్నిష్ణాయమ ైనదివాశరగరాలతోప్రమ్మతాను
సేవిసూత అనుభవించడంజ్రుగుతుందఅినిచెప్ుబడుటవలననూఇకకడచపె్ుబడినది "ప్రమ్మతాయి"ే అనిఅరిమ్యింది. 

మ్మమ్యమా, మ్నందసరాప్ండుగలుఅయినతరువాతకలుదాద మ్ు. ప్ూజ్లూ, పేరంటాలూఅవీఉంటాయికదా, 
ఇంటోు కూడానలుగురూఉంటారు. 

మామయ్ు: అలమగనేమ్మా, మీకుఅందరకూదసరాశ్భాశ్రసుులు. 

అమా: మీకుకూడాదసరాశ్భాకాంక్షలుమ్మమ్యమా! 

వసాత మ్ు. 

అందరూ:  యోనితామ్చుాతప్దాంబుజ్యుగారుకా..... 

5.ద్హరాధకిరణము: 
మామయ్ు: రండమ్మా, ఎలమగున్ాారు? 

అమా: కులమసాగాన్ఉేన్ాామ్ుమ్మమ్యమా, 
మ్నఊరుపెైడతిలిుఅమ్ావారథజ్ఞతరకూడఅయినతరువాతపాారంభంచుకుందామ్నిమ్ఱని్ాలుగురోజులుఆలసామ్ుచచసమే్ు
. 

మామయ్ు: నిజ్మే, డప్పులచప్పుళ్ళళ, రణగొణధునులూమ్ధాపాఠమ్ుజ్రుగదుకదా! 

నేనయ:  కానిమ్మమ్యమా, దచవపడినిప్ూజించడానికఇిలమంటిహడావపడఅింతాఅవసరమ్మ! 

మామయ్ు: అవసరమ్ూఅంటేఅవసరమ్ు, కాదుఅంటకేాదు. మ్నుష్ుాలయొకకగుణ, తతాత వలమీద, 

ప్ూరుజ్నావాసనలమీదఇంకాఎన్ోాకారణాలమీదఆధ్ారప్డఉింట ంది. 
ఇవమేీలేకుండానువపునీఇంటలిోకూరొేనినీహృదయమంతరాళ్ంలోనునాప్రమ్మతానుధ్ాానమ్ుచచసుకొనవచుేను, 
దానికి, సందడులూ, సంబరాలూఅకకరలేదు. దానిని "దహరవిదా" అనిఅంటారు. 

నేనయ: అదికూడాబహాావిదచాన్ా? 
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మామయ్ు: ఈ "దహరవిదా" కూడాఒకబహాావిదచా, ఛాందోగోాప్నిష్తోు వసుత ంది, 
మ్నమ్ుచపె్పుకొనబో యిేఅధ్ికరణమ్ుదానిగురథంచచ. 

నేనయ: ఒకవరుసలోఒకొకకకఉప్నిష్తోు వచచే ఉప్నిష్దాుకాాలనుప్ూరథతచచసుకొని, 

తరువాతమ్రొకఉప్నిష్తుకవ ళ్ళవచుేనుకదా, ఇలమఒకసారథతెైతితరగయఉప్నిష్త్, ఛాందోగోాప్నిష్తారొకసారథ, 
మ్ళ్ళళతెతైిత రగయఉప్నిష్త్, మ్ళ్ళళఛాందోగామ్ు, బృహదారణాకమ్ు, మ్ుండకోప్నిష్త్, ప్శాోాప్నిష్త్, 

మ్ళ్ళళఛాందోగామ్ు...ఇలమఒకఉప్నిష్తుత లోవాకాాలనుఅనిాటనిీప్ూరథతచచయకుండామ్రొకఉప్నిష్తుత వాకాాలనుప్సాాత వించి, 

మ్ళ్ళళఅంతకుమ్ుందుఉప్నిష్తోు వాకాాలనువివరథంచి..ఇలమఎందుకుచచసరేో, న్ాలమంటవిాళ్ళకుఇబుందకిితప్ు. 

మామయ్ు: మ్నమ్ుఇంతకుమ్ుందుఈవిష్యమ్ుచపె్పుకున్ాామ్ు. 
ప్రమ్మతానుగురథంచిచపెేువాకాాలలోఅసుష్టతర, అసుష్ట , సుష్ట , సుష్టతరఅనిన్ాలుగురకాలుగావిభజించుకొని, 

ఆకీమ్ంలోవదేవాాసులవారుబహాాసూతాాలనుఅందించచరు. 

భగవదాామ్మనుజులుఅదచకీమ్ంలోవాటినివివరథంచచరు. 

అమా: ఈ "దహరవిదా" గురథంచి, దానికసింబంధ్ించినఉప్నిష్దాుకాాలగురథంచిచపె్ుండిమ్మమ్యమా, 
తరువాతసూతాాలలోకవి ళ్ళవచుేను. 

మామయ్ు: అలమగనేమ్మా, ఈ "దహరవిదా" గురథంచిఛాందోగోాప్నిష్తోు చివరథఅధ్ాాయమ్ులోఅంటే 8 

వఅధ్ాాయమ్ులోవసుత ంది. దానిలోమ్నకుఅవసరమ్ునాంతమ్ట ట కుచూదాద మ్ు. 

"అథయ్దది్మ్అస్మాన ర్హాప్ురేద్హరముుండ్రీకమేాశా 

ద్హరేఅస్మాననంతరాకాశుఃతస్మానుద్ంతుఃతద్నేాషేవుమ్ 

తదాావవిజిజాఞ స్మతవుమ్ఇతి" 

 

ఈబహాాప్పరమ్ునదహరప్పండరగకమ్నుగృహమ్ుకలదు. దానియందుఆకాశమ్ుకలదు. 
ఆఆకాశమ్ునఏమియునాదోఅదిఅన్ేుష్ించబడవలెను. అదతిలెుసుకొనబడవలెను. 

"తమేచత్అబ్ూర య్ుుఃయ్దిద్మ్అస్మాన ర్హాప్ురేద్హరముుండ్రీకమేాశా 

ద్హరుఃఅస్మాననంతరాకాశుఃక మ్ద్తరవిద్ుతేయ్ద్నేాషేవుమ్ 

య్దాావవిజిజాఞ స్మతవుమ్ఇతిస్తబ్ూర య్ాత్. " 
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"య్ావానాాఅయ్మాకాశుఃతావానేషుఃఅంతరహృద్యేఆకాశ 

ఉభ్ేఅస్మానా్ యవాప్ృథవిీఅంతరేవస్తమాహిత ే

ఉభ్ౌఅగినశచవాయ్ుశచస్తూరాుచ్ంద్రమసౌఉభ్ౌ 

విద్యుతనక్షతార ణియ్చాచస్ేుహస్మ్య్చ్చనాస్మ్స్తరామ్ 

తద్స్మా నసమాహితమ్ఇతి" 

"ఈబహాాప్పరమ్ునగృహమ్ునందుదహరప్పండరగకమ్ునఆఆకాశమ్ునఏమిఅన్ేుష్ించవలెను, ఏమితలెుసుకొనవలెను" 
అనిప్శాిాంచిన 

"ఈపెనైఆకాశమ్ువాాపించువరకుదహరప్పండరగకమ్ునఆకాశమ్ుకూడవాాపించియుండును. భువియు, 
దివియుకూడదీనియందుండును. అగథాయు, వాయువపను, సూరా, చందుాలును, మ రుప్పలును, 
నక్షతమా్ులునుఇట ు ఏమమేిఉనావో, లేకునావోఅవిఅనిాయునుఈదహరప్పండరగకమ్ందలిఆకాశమ్ునయుండును. 

"తమేచత్అబ్ూర య్ుుఃఅసాాతేచత్ఇద్మ ర్హాప్ురేస్తరామసమాహితమ్ 

స్తరాాణచి్భూతానిస్తరేాచ్కామాయ్ద్ైతతారావాపన నతి 

ప్రధాాస్తతేవాక మ్తుఃఅతిశిషుతఇతి" 

"ఇట ు సమ్సతభూతమ్ులకుకామ్మ్ులకుజ్రావసిసమ్మప్నామ్యినప్పుడు, 
మ్రణమ్ుసంభవించినప్పుడుఈదహరప్పండరగకమ్ునఆకాశమ్ుఏమ్గును" అనిఅనాచ  ో

"స్తబ్ూర య్ాతానస్తుజరయ వతజాీరుతినవధేనాస్తుహనుత 

ఏతతసతుమ ర్హాప్ురమ్అస్మా కామాుఃస్తమాహతిాుఃఏష 

ఆతాాఅప్హతపాపాావిజరుఃవిమృత ుుఃవిశలకుఃవిజిఘకసుఃఅపమపాస్తుఃస్తతుకాముఃస్తతుస్తంకలుయ్థాహయువహేప్రజాఅనాావిశంతి 

య్థాఅనయశాస్తనముముమంతమభికామాభవంతియ్మ్ 

జనప్ద్ముమేషక్షతరభ్వగమ్మ్మేవోప్జీవంతి." 

"జ్రా, మ్రణమ్ులసమ్యమ్ునఆదహరప్పండరగకమ్ుననునాఆకాశమ్ువృదాి ప్ామ్ుప ందుటకాని, 

న్ాశమ్ునందుటకానిలేనిది. అదిబహాామ్ు, శరగరమ్ుబహాాప్పరమ్ుకాదు. 
అదసిమ్సతకామ్మ్ులుసమ్మహ తమ యైునాది. ఆఆతాఅప్హతపాపాా, విజ్రమ్ు( జ్రలేనిది), 
విమ్ృతుావప(న్ాశమ్ులేనిద)ి, విశోకమ్ు(శోకమ్ులేనిది), విజిఘతు, అపిపాస(ఆకలిదప్పులులేనిద)ి, సతాకామ్, 
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సతాసంకలుఅనుగుణాలుకలిగథనది. ఎట ు భువిపెనై్ాయకుడుచపెిునట ు ప్జా్లునువారథకామ్మ్ులుఆధ్ారప్డిఉండున్ో, 
అటేుఆబహాామ్ుననుసరథంచిప్వారథతంచుచూశరగరమ్ుఉప్జీవనమ్ుచచయును." అనిచపె్ువలెను 

"తద్ుథహేకరాజితుఃలోకుఃక్షీయ్త 

ఏవమేవాముతరప్ుణుజితుః 

లోకుఃక్షీయ్తేతద్ుఇహాతాానమ్అనయవిద్ువరజంతిఏతశచ 

స్తతాునాకమాుఃతేషానసరేాష లోకేష అకామచారుఃభవతి. 

అథయ్ఇహాతాానమ్అనయవిద్ువరజంతిఏతశచస్తతాుకామాతేషాుఃస్తరేాష లోకషే కామచారుఃభవతి" 

(ఈదహరాకాశమ్ునుతెలియనివారథకి) ఈలోకమ్ునకరాలచచప ందబడనిఫలమ్ులుకాని, 

పెైలోకమ్ులయందుప్పణామ్ులుకానిక్షణీించును(నశించును). 
ఇట ు ఈదహరాకాశమ్ునుకానిసతామ నైకామ్మ్ులనుకానితలెియకమ్రణించువారుఅకామ్చారులగుదురు. 
అనగాసుతంతమా్ుగాఅనిాలోకమ్ులయందునుసంచరథంచలేనివారుఅగుదురు. 

అట ు కాకదహరాకాశమ్ును, 
సతామ నైకామ్మ్ులనుతెలిసకిొనిమ్రణించినవారుకామ్చారులుఅనగాఏలోకమ్ునందెనైనుతామ్ుసుతంతమా్ుగాసంచ
రథంచగలిగథనవారుఅగుదురు. 

మామయ్ు: ఇప్పుడుమ్నమ్ుచపె్పుకునాది 8 వఅధ్ాాయమ్ులోప్థామ్ఖ్ండమ్ు. 
ప్సాుత తమ్ుఅధ్కిరణానికిమ్నకుమ్ుఖ్ామ్ుగాఅవసరమ నైవాకాాలుకూడాఇవే. 

నాననగారు: బాగుంది, హృదయమంతరాళ్మ్ులోనునాదహరాకాశమ్ుగురథంచిచపెుి, 

శరగరమ్ునకువృదాి ప్ామ్ుగానిమ్రణమ్ుగానిసంభవించిన్ాదనీికిన్ాశనమ్ుండదనిదీనిగురథంచితలెుసుకొనినవారుకామ్చా
రులుఅవపతారనిచపెేురనామ్మట. 

ఇంతకుమ్ుందుఅధ్ికరణమ్ులోకూడాకామ్చారులుఅనివచిేందిమ్ుకాత తాలకుగురథంచిచపెిునప్పుడు. 
ఈఉప్నిష్దధ్ాాయమ్ులోమ్నమ్ుతలెుసుకొనవలసనిదిఇంతచన్ా, ఇంకేమ్యిన్ాఉనాదా? 

మామయ్ు: ఈఅధ్ాాయమ్ులోఎన్ోామ్ుఖ్ామ ైనమ్ంతాాలుఉన్ాాయి. కాని, 

ఆమ్ంతాాలనీామ్నమ్ుఈఅధ్కిరణమ్ున్రేుేకొనడానికిఅంతఅవసరమ్ులేదు. 

అమా: ఆమిగథలినవివరాలుకూడాకొంచెంకుు ప్త ంగాచపె్ుగలరామ్మమ్యమా! 

మామయ్ు: మ్ంతాాలుఅనీాకాదుకాని, కుు ప్త ంగామ్ుఖ్ామ ైనవిష్యమలనుచెప్పుకుందామ్ు. 
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తరువాతఖ్ండమ్ులోఅటిటవాడుసతాకామ్తాుదగిుణాలుఎలమకలిగథఉంటాడో , వానికకిావలసనివిఎలమసదిిిసాత యోవివరథసాత రు. 

తరువాతఈవిష్యమ్ుతలెియనివారుమ్హానిథినితలెియకదానిమీదన్సేంచరథంచువారథవలెతమ్లోన్యేునాఆదహరాకా
శమ్ునుతెలియకభగవతువరూప్తిరోధ్ానకరథఅయినమ్మయచచకప్ుబడయిునావారువారుబహాాలోకమ్ునుప ందరుఅని
చెబుతారు. 
(...హ రణానిధ్మిిాహ తమ్క్షతేజా్ఞా ఉప్రుాప్రథసంచరంతౌఃనవిందచయుౌః.....ఏతమ్్రహాలోకమ్ావిందంతిఅనృతచనహ ప్తా ా
ఢాౌః). 

తరువాతవచచేవిష్యమలు.... 

ఇట ు హృదయమ్ునందలిదహరాకాశమ్ుతెలిసనిఆతాఅనుదనిమ్ునూగాఢనిదాావసిలోసురీలోకపాాపితనిప ందతిిరథగథవచుే
చుండును. (..తసాాతహృదయమ్అహరహరాుఏవమిుతువరీమోు కమ్ఏతి). 

ఈఆతాఈశరగరమ్ునుండలిేచిప్రంజ్ోాతినిచచరథతననిజ్మ ైనసురూప్మ్ునుప ందును. దీనినిఆతాఅనిపలిిచెదరు. 
ఇదఅిమ్ృతమ్ు, అభయమ్ు, బహాామ్ు, దీనికసితామ్ుఅనియున్ామ్మ్ుకలదు. 

(ఏషఆతాాస్తంప్రసాద్ుఃఅసాాతురీరాతసముతాథ య్ప్రమా్సయతిుఃఉప్స్తంప్ద్ుస్ేానరూపణేఅభినిషుద్ుతేఏషఆతేాతిహో వాచ్ఏత
ద్మృతమభయ్మేతత ర్హయాతితస్తుహవాఏతస్తుబ్రహాణుఃనామస్తతుమితి) 

సతామ్ాందు "సత్", "తి", "యమ్" అనిమ్ూడుఅక్షరమ్ులుకలవప. సత్అనగాఅమ్ృతతుమ్ు. తిఅనగామ్ృతతుమ్ు. 
యమ్అనగావాటినిఱ ంటనిీబంధ్ించిఉంచునది. 
దీనినితలెిసనివారుగాఢనిదయాందుప్తాిదినమ్ుసురీమ్ునకువ ళ్ళళచుందురు. 

(తానిహవాఏతానితీరణిఅక్షరాణసి్తతీయ్మితి 

తతుతసత్త్అమృతమ్అథయ్త్ితనాతరయమ్అథయ్తుమ్ేనఉభ్ేయ్చ్ఛతియ్ద్ననేఉభ్ేయ్చ్ఛతితసాాతుమ్అహరహరాాఏ
వమిాతసవరగమ్సల కమ్ఏతి) 

ఈఆతాసతేువపవలెలోకమ్ులనువానిక్షేమ్మ్ునకెధ్రథంచియుండును. 
ఈసతేువపఅహో రాతమా్ులవలనఅధ్ిగమించబడదు, అనగాకాలమ్ుచచతనియమితమ నైదకిాదు. దానికవిృదాి ప్ామ్ు, 
న్ాశనమ్ు, దుౌఃఖ్మ్ు, సుకృతదుష్కృతమ్ులుఉండవప. అనిాపాప్మ్ులునుదానినుండినివరథతంచబడును. 
ఈబహాాలోకమ్ుఅప్హతపాప్ాతుమ్ుకలది. 

(అథయ్ఆతాాస్తస్ేత ుఃధ్ృతిరేషామ్సల కానామ్అస్తంభ్దేాయ్న ైత. 

స్ేత మ్అహో రాతేరతరతోనజరానమృత ుుఃనశలకుఃనస్తయకృతమనద్యషకృతమసరేాపాపాానుఃఅతుఃనివర్ంతేఅప్హతపాపాాహయుష
బ్రహాలోకుః) 
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ఆబహాాలోకమ్ుబహాాచరామ్ున్ాచరథంచుటచచతప ందువారుకామ్చారులెైసమ్సతలోకమ్ులయందుసేుచాగాసంచరథంచగల
వారగుదురు. 

(తద్ుఏవ ైతమ ర్హాలోకమ ర్హాచ్రేుణఅనయవింద్ంతి 

తేషామ్ఏవ ైషబ్రహాలోకుఃతేషామసరేాష లోకషే కామచారుఃభవతి. ) 

అటిటబహాాచరామయేజా్మ్ును, 
ఇష్టమ్ునుఅయితదవలంబనచచతబహాానుతలెుసుకొనినవారథకబిహాాలోకమ్ుప ందుదురు. 

మ్మనవపడుసుప్ామ్ులురాకుండాగాఢమ్ుగానిదింాచినప్పుడుఆతా (ప్పరగత) న్ాడయిందుచచరథయుండును. 
అప్పుడుపాప్మ్ులుదానినిసుృశించలేవప. అదతిచజ్సుుతోనిండయిుండును. 

(తద్ుత్ైరతత సప్్ుఃస్తమస్్తుఃస్తంప్రస్తననుఃస్తాప్నమనవిజానాతాుస్తయతదానాడషీ స్తయప్్ుఃభవతితమనకశచనపాపాాస్తుృశతి 

తేజసాహితదాస్తంప్ననుఃభవతి). 

హృదయమ్ుయొకక 101 న్ాడులుకలవప. 
శిరసుునందలిమ్ూరినాన్ాడనిుండిపాాణోతరమ్ణమ్ుజ్రథగథనయి డలఅమ్ృతతుమ్ుప ందబడును. 
తకికనన్ాడులుపాాణోతరమ్ణమ్ుజ్రుగుటకున్ాళ్మ్ులుగాప్నిచచయునుగానిఅమ్ృతతుమ్ునకుకాదు. 

(..శతమ్వచకాచ్హృద్య్స్తునాడ్ుుఃతాసామూారాి నమ్అభినిుఃస్తృత్ైకా 

తయోరివమాయ్ననమృతతామేతి 

విషాజగ నాుుఃఉతరమణేభవంతిఉతరమణభేవంతి...) 

ఆఆతాఅప్హతపాప్ా, విజ్రౌః, విమ్ృతుాౌః, విశోకౌః, విజిఘతుౌః, అపిపాసౌః, సతాకామ్ౌః, 
సతాసంకలుౌఃఅనుగుణాష్టకమ్ుకలిగథయుండును. అదిఅన్ేుష్ించబడదగథనది. తలెుసుకొనబడవలసనిది. 
అదసిమ్సతలోకమ్ులను, కామ్మ్ులనుప ందును/ తలెిసయిుండును. 

(య్ఆతాాఅప్హతపాపాావిజరుఃవిమృత ుుఃవిశలకుఃవిజిఘతసుఃఅపమపాస్తుఃస్తతుకాముఃస్తతుస్తంకలుుఃస్తుఃఅనేాషేవుుఃస్తుఃవిజిజాఞ స్మత
వుుఃస్తుఃస్తరాాశచలోకానాపన నతి, స్తరాాశచకామానయ్స్్తమాతాానమ్అనయవిద్ువిజానాతీతిహ 

విజానాతీతిప్రజాప్తిుఃఉవాచ్) 

ఈసందరభమ్ులోఇందుానిక,ీ విరోచనునికీచెందనిఒకఐతిహాానిాఇకకడఉటటంకసిుత న్ాారు. 

దచవతలప్తాినిధ్అియినఇందుాడు, అసురులప్తాినిధ్అియినవిరోచనుడుప్జా్ఞప్తివదదకువ ళళ 32 

ఏళ్ళళబహాాచరాదకీ్షతోఉన్ాారట. ప్జా్ఞప్తివారథనిఎందుకుఇలమదీక్షవహ ంచిఉన్ాారనిఅడగిేడు. 
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వారుతామ్ుఆతాపాప్రహ తుడుగను, మ్ుదమిిలేనివాడును, న్ాశరహ తుడును, దుౌఃఖ్రహ తుడును, 
ఆకలిదప్పులులేనివాడును, అటిటఆతాకనుగొనదగథనవాడును, ఉపాసింప్దగథనవాడును, 
ఎవడటిటఆతానుతలెిసికొనిఉపాసించుచున్ాాడోవాడుసమ్సతలోకమ్ులనుప ందుచున్ాాడనియు, 
వానికోరెకలుతీరుచునావనీవినిఅటిటఆతానుతలెియగోరథవచిేఆశీయించినట ు చపెేురట. 

అంతటప్జా్ఞప్తి "కంటలిోచూడబడనివాడచఆఆతాఅనిచపెేుడు. నీటలిోప్తాిబింబమ్ునుచూచుకొనినఆఆతాతలెియును" 
అనగావారుఅట ు చచసవిచచేరు. ప్జా్ఞప్తి "ఏమిచూచితిరథ ?" అనిఅడుగగారోమ్మ్ులు, 
నఖ్మ్ులుప్రాంతమ్ుమొతతమ్ుచూచితిమిఅనివారుచపెేురు. 

అంతటప్జా్ఞప్తిమ్ంచిభూష్ణమ్ులతో, 
దుసుత లతోఅలంకరథంచుకొనిమ్రలనీటయిందుప్తాిబింబమ్ుచూచుకొనమ్నిచపెుేడు. వారునుఅటేు చచసి, 
ప్తాిబింబమ్ులుకూడమ్ంచిదుసుత లతోమ్ంచిగానునావిష్యమ్ువినావించచరు. 
అంతటప్జా్ఞప్తిఅదియిఆేతాఅనిచపెేుడు. 
వారుసంతుష్ుట లెైవ నుకకువ ళ్ళగాప్జా్ఞప్తివారథకఆితాఅనగాఏమియోతలెియలేదు, 
అటిటవారుచివరకునశించెదరుఅనిప్లికనెు. 

కాని, పిదప్ఇందుాడు "మ్ంచిదుసుత లతోధరథంచినప్పడుమ్ంచిగాకనబడనిది, లోప్మ్ులునాప్పుడుఅనగాగుడిుతనమ్ు, 
కుంటితనమ్ుయుండనిఅటేు కనబడునుకదా, అటిటచోఇదిసరథకాదు", అనిఆలోచించిమ్రలప్జా్ఞప్తివదదకుపో యి 

"న్ేనుఆతాగురథంచిఇంకనుతలెుసుకొనగోరుతున్ాాను" అనిప్లికనెు. 

ప్జా్ఞప్తిఇందుానికిమ్ఱియొక 32 సంవతురమ్ులుతనవదదదకీ్షవహ ంచియుండుమ్నిప్లికెను. అట పిమ్ాటప్జా్ఞప్తి 

"సుప్ామ్ులోనునాతసిితినందియుండువాడుఆతా" అనిప్లికెను. ఇందుాడుఅటేుఅనిప్లికవి నుకకుమ్రలెను. 

కాని, మ్మరీమ్ులోఇందుాడు "ఈసుప్ామ్ునందుశరగరమ్ుమ్రణించిన్ామ్రణమ్ుసంభవించదు, 
కానిఈసుపాావసిలోకూడదుౌఃఖ్మ్ు, బాధమొదలగునవితలెియుచుండునుకనుకఇదియుకతమ్ుగాలేదు" 
అనిఆలోచించిమ్రలప్జా్ఞప్తివదదకుపో యితనసందచహమ్ునువినావించుకొన్ ను. అంతటప్జా్ఞప్తిమ్ఱియొక 32 

వతురమ్ులుతనవదదదకీ్షవహ ంచియుండవలసనిదగిాఇందుానిఆదచశించనెు. 

అట పిమ్ాట, ప్జా్ఞప్తి "మ్నిష్ిసుప్ామ్ులులేకగాఢమ్ుగానిదింాచినప్పుడుఆసిితిలోఆఆతానుఅమ్ృతమ్ు, 
అభయమ్ు, బహాాఅనితలెిసకిొంటావప" అనిచపెేుడు. 

ఇందుాడుఅటేుఅనివ నుకకువ డలుత మ్మరీమ్ులో "గాఢనిదలాోతననుతానుతలెుసుకొనుటగాని, 

తకికనపాాణులతలెుసుకొనుటకానిజ్రగనప్పుడుఇదటె ు భోగామ ైనదిఅగును" 
అనిఆలోచించిమ్రలప్జా్ఞప్తివదదకువచిేతనసందచహమ్ువినావించుకొన్ ను. 
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అంతటప్జా్ఞప్తిమ్ఱియొక 5 ఏళ్ళళదకీ్షవహ ంచిఇందుానితనవదదయుండుమ్న్ ను. 
అనగాఇందుాడుప్జా్ఞప్తివదదబహాాచరాదీక్షతో 101 ఏళ్ళళఉన్ాాడనామ్మట. అప్పుడుప్జా్ఞప్తి 

"ఆతాశరగరమ్ుకంటెవరేయినది, శరగరమ్ునకుసుఖ్, దుౌఃఖ్మ్ులుఉనానుఆతాకుఅవిఉండవప, 
రథమ్ుఒకజ్ంతువపనకుకటటబడినట ు , ఈశరగరమ్ుకూడకటటబడియునాది. శరగరమ్ుతోతాదాతాయతలేనప్పుడుఈసుఖ్, 

దుౌఃఖ్మ్ులుసుృశించలేవప. 

 

ఈకనబడుచునాకనుా, చెవిమొదలెైనవిఅనిాయుకవేలమ్ుచూచుటకు,  
వినుటకుప్నిమ్ుట ు అనగాసాధనమ్ులుమ్మతమాే. ఈకనుాసాధనమ్ుగకలవాడుచూచుచునావాడుఆతా. 

ఇట ు ఆతానుతలెిసకిొనువాడుసమ్సతలోకమ్ులనుప ందగలవాడెై, కామ్మ్ులనుఅనుభవించగలడు. 

మ్నమ్ుచీకటనిుండిఈప్కాృతిలోనికివచెేదమ్ు. మ్రలఇందునుండచిీకటలిోకవి ళళపో యి దమ్ు. 

అట ు కాకఅశుమ్ుతనరోమ్మ్ులధూళవిదలుేకొనినట ు  

,చందుాడురాహువపనుండిబయటప్డనిట ు ఈశరగరమ్ునుండబియటప్డిశాశుతమ నైబహాాప్పరమ్ునుప ందవలెను. 
(బహాాలోకమ్అభసంభవామిఇతిబహాాలోకమ్అభసంభవామీతి). 

ఇట ు ఆకాశమ్ుఅనిచపె్ుబడనిదిన్ామ్, రూప్నిరాుహకమ్ుచచయునది. అదలిోననుండునది, బహాామ్ు, అమ్ృతమ్ు, 
అదయిిేఆతా. 

(ఆకాశుఃవ నైామనామరూప్యోుఃనిరాహితాతేయ్ద్ంతరాతద్హ రహాతద్మృతస్తఆతాా) 

ఈవిజ్ఞా నమ్ునుచతురుాఖ్బహాాప్జా్ఞప్తికి, ప్జా్ఞప్తిమ్నువపనకు, మ్నువపమ్మనవపలకుతెలియచచసడేు. 
ఎవరువేదమ్ులనుశాసత రబదిమ్ుగాగురువపనకుశ్శీూష్చచసూత మిగథలినసమ్యమ్ులలోఆయనవదదన్ేరుేకొని, 

అట పిమ్ాటగృహసిజీవితమ్ునుశాసత రవిహ తమ్ుగా,  శ్చిఅయినప్దాచశమ్ులలోవేదాధాయనమ్ుచచసూత  , 

ఇతరులనుకూడాఉదిరథసూత , ఇందియానిగీహమ్ుకలిగథ, 
ఇతరులనున్ొపిుంచకుండాతీరిమ్ులయందునివససిూత జీవితాంతమ్ూధ్ారథాకమ్ుగాప్వారథతంచుచున్ాారోవారుమ్రణానంత
రమ్ుబహాాలోకమ్ునుప ందుదురు.  తిరథగథఈలోకమ్ులకురారు. ఈలోకమ్ులకుతిరథగథరారు. 

(...తథ్ైతత ర్హాాప్రజాప్తయ వఉవాచ్ప్రజాప్తిుఃమనవమేనయుఃప్రజాభుుఃఆచారుకులాతేాద్మ్అధీతు, 
య్థావిధానముగ రోుఃకరాాతిశేష్ణేఅభిస్తమావృతుకుట ంబ్ేశుచధదశేేసాాధాుయ్మ్అధీయ్ానుఃధ్రిాకానిాద్ధ్దాతానిస్తరేాం
దిరయ్ాణసి్తంప్రతిషాి పాుహిస్తంస్తరాభూతానిఅనుతరతీరేథభుుఃస్తఖలుఏవమార్య్నాువదాయ్ుషమ ర్హాలోకమ్అభిస్తంప్ద్ుత ే

నచ్ప్ునరావర్తనేచ్ప్ునరావర్తే) 
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నాననగారు: బావా, నువపుకుు ప్త ంగాచపె్ుడంవలనకాబో లు, కొంతఅరిమ్యి, కొంతఅరిమ్వనట ు ఉనాట ు గాఉనాది. 
మ్ుందుదహరాకాశమ్ుగురథంచితెలుసుకోవాలని, అట ు తలెుసుకోవడంవలనకామ్చారులుఅవపతారనిచపెేురు. 
తరువాతఅటిటవానిలక్షణాలనుచపెేురు. 
"మ్నలోన్ఉేనాఅంతగొప్ుదహరాకాశమ్ునుమ్నమ్ుతలెుసుకోలేకపో వడంనిధ్ిమీదకూరుేనిఆనిధ్ినితెలుసుకొనలేకపో
యినట ు " అన్ాారు.  
అలమతెలుసుకోలేకపో వడానికకిారణమ్ుభగవతువరూప్తిరోధ్ానకారథణిఅయినఈవిచితమా ైనప్కాృతితతత వమ్ుఅనిచపెేురు. 
ఇలమతెలిసనిజీవాతాప్తాిదినమ్ుసుష్ుపితఅవసిలోప్రమ్మతానుప ందుత తిరథగథవ నుకకువసూత ంట ందిఅనిచపెేురు, 
ఆసుష్ుపితసిితిలోఈప్కాృతిప్భాావమ్ుఉండదుకదా. 
అటిటజీవాతాతనశరగరమ్ువిడిచినతరువాతప్రంజ్ోాతినిప ందుతుందఅినిచెపుేరు. 
ప్రబహాాచిదచితుత లనుకలిపఉించిసంరక్షసిూత ఉంట ందని "సతామ్" అనాప్దానికఅిరించపెేురు. 
ఇదసితేువపవలెలోకమ్ులనుధరథంచిరక్షసిుత ందనిచపెేురు. దానికిసుఖ్, దుౌఃఖ్మలుగాని, సుకృత, 

దుష్కృతాలుకానిఉండవపఅనిచపెేురు. 
పాాణోతరమ్ణమ్ుమ్ూరినాన్ాడదిాురాజ్రథగథనప్పుడుజీవాతాకుఅమ్ృతతుమ్ుసంపాాపిత ంచగలదనిచెపుేరు. 

తరువాతప్జా్ఞప్తివదదకుఇందుాడు, విరోచనుడుఅమ్ృతతుమ్ునందుజీవాతాగురథంచితలెుసుకొనుటకువ ళళనప్పుడు, 
మ్ుందుశరగరమఅేటిటఆతాఅనీ, తరువాతకలలోకనబడునదచఆతాఅనీ, 

అట పిమ్ాటగాఢనిదలాోతలెియునదచఆతాఅనీప్జా్ఞప్తిమ్ుందుచెపుిపిదప్ఇందుాడకిిఆతాశరగరమ్ుకనాభనామ్యినద
నిచబెుత ఆవివరాలుప్జా్ఞప్తిబో ధ్ించచడు. 

శరగరమ్ునుండివిడవిడమి్ఱిఈలోకమ్ులలోకతిిరథగథరాకుండాబహాాలోకమ్ునుప ందడానికిజీవితాంతమ్ునూగురుశ్శీూష్
, వేదాధాయనమ్ు, ధ్ారథాకజీవనమ్ు, ఇందియానిగీహమ్ు, 
సహపాాణసింరక్షణమ్ూమొదలెైనప్నులుచచసూత ఉండాలిఅనిచపెుేరు. 

కానిఇకకడకూడాఆతాశబదమ్ుకొనిాచోటుఇబుందపిడెుతోంది. ఒకచోటజీవాతా, 

మ్రొకచోటప్రమ్మతాఅనిఅరింవసుత నాట ు నాది. అదికొంచెంవివరథంచగలవా? 

అంతచకాకచివరథమ్ంతమా్ుకంటమె్ుందుమ్ంతమా్ుచూసవేా ...ఆకాశౌఃవ ైన్ామ్ ...తత్రహాతదమ్ృతసఆతాా" 

అంటూఇకకడఆకాశమ్ు, బహాా, ఆతాఒకకటఅేనికదాచబెుతున్ాారు. 
మ్నకుతలెిసనింతమ్ట ట కుఈమ్ూడింటిలోఒకటిఅచితుత , ఱ ండవదిఈశురుడు, మ్ూడవదిచితుత అవపతాయికదా. 
అంటపే్రసురభనామ నైవి. ఇవిఒకటేఎలమఅవపతాయి? 

మామయ్ు: నువపుచపెుినట ు  " ఆతా" ప్దమ్ుఈవాకాాలలోకొంచెంఇబుందిపటెటడంనిజ్మే. 
మ్నలమంటిసామ్మనుాలసంగతిప్కకనబటెిటశంకరభగవతాుదులవంటమి్హానుభావపలకూఈఇబుందితప్ులేదు. ఈ "ఆతా" 

ప్దమ్ుకొనిాచోటుప్రమ్మతాను, 
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మ్ఱికొనిాచోటుజీవాతానుచపె్ుడంవలనఆఱ ండూఒకకటేఅన్ేకొందరథకిఅభపాాయంకలిగథంది. ఆఅభపాాయమ్ు 
"ఎలమసరథకాదు" అనావిష్యమ్ుచాలమవిప్పలంగాజిజ్ఞా సాధ్ికరణమ్ులోభగవదాామ్మనుజులుఉప్పాదించచరు. 
అందువలనమ్నమ్ుప్రమ్మతా, జీవాతాలభదేానిా, 

వాటిఅప్ృథకుంబంధ్ానిాప్ూరథతగాజీరథణంచుకోకపో తచమ్ళ్ళళమ్ళ్ళళఈసంశయమలలోప్డిపో యిఅేవకాశమ్ుఉంట ంది. 
"ఆతాశబద ౌఃప్రమ్మతాన్ేావమ్ుఖ్ావృతత ౌః" అనిమ్నమ్ుఇంతకుమ్ుందచదుాభాుదాధ్ికరణమ్ులోచదువపకున్ాామ్ు.     
అందువలనఆతాఅంటేప్రమ్మతాఅన్అేరిమ్ుచచసుకోవాలి. కాని, 

జీవాతాప్రమ్మతాతోఎలుప్పుడూకలిసఉేండడంవలనసతాకామ్, 

సతాసంకలముదగిుణాష్టకమ్ుతోనునాజీవాతానుకూడాఆతాఅన్ేవావహరథసాత రుకొనిావాకాాలలో. 
అంతచకాకఅదెైుతసిదాి ంతప్పప్భాావమ్ువలనకాబో లుమ్నలోచాలమమ్ందకిిఆతాఅంటజేీవాతాయిేఅనిఅనుకోవడంసామ్మ
నామ ైపో యినది. కాని, శీ్రభాష్ామ్ుఅధాయనమ్ుచచసనిప్పుడుఈవిష్యమనిామ్నమ్నసుులలోఉంచుకోవాలి. 

 

ఇంకమ్నమిప్పుడుచపె్పుకునావాకాాలలోచూసేతమొదటోు  "ఏష్ఆతాాఅప్హతపాపాావిజ్రౌఃవిమ్ృతుాౌః ... 
తమవేఉప్జీవంతి" అనాప్పుడుఆతాఅంటపే్రబహాామే. 
ఈవివరాలుసూతభాాష్ామ్ులోనికివ ళళనప్పుడుఇంకాబాగాతలెుసుత ందనుకో. అందువలనన్ే, 
"ఇహాతాానమ్అనువిదావజా్ంతి.....కామ్చారౌఃభవతి" అని "దానిని" అంటే "ప్రమ్మతాను" 
తెలిసకిొనిమ్రణించినవారుఅంటేశరగరమ్ువిడచిిన "జీవాతాలు" కామ్చారులుఅగుదురుఅనిచెపుేరు. 

కాని, తరువాతవచిేనమ్ంతాాలలోఅంటే "అహరహరాుఏవమ్..., 

"ఏష్ఆతాాసంప్సాాదౌఃఅసాాతశరగరాతుమ్ుతాి యప్రమాోయతిౌఃఉప్సంప్దాసేునరూపణేఅభనిష్ుదాతచ", ఏష్ఆతచాతిహో వాచ 

...ఏతసాబహాాణౌఃన్ామ్సతామ్ఇతి" 

అనాప్పుడుశరగరమ్ునుండిలేచిసుసురూప్మ్ునుప ందఅింటేగుణాష్టకయోగమ్ునుకలిగథజీవాతాప్రంజ్ోాతినిచచరడంఅని
అరించచసుకోవాలి. ఆసందరభమ్ులోజీవాతాఈపాంచభౌతికమ నైశరగరమ్ువదలిగుణాష్టకయోగమ్ుతోసతాకామ్, 

సతాసంకలముదగిుణమ్ులనుకలిగథయుంట ందికదా. దానినిఆతాఅన్వేావహరథసుత న్ాారు. 
ఆసిితిలోభగవదీీ తలోశీ్రకృష్ణభగవానుడు 
"ఇదమ్మఞానమ్ఉపాశీితామ్మ్సాధరాయమ్మగతాౌఃసరేీపని్ోప్జ్ఞయంతచప్లాయిేనవాధంతిచ"  

అనివారున్ాతోసమ్మనమ ైనధరామ్ులుకలిగథ, జ్నన, మ్రణాలులేకుండాఉందురనిచపెుినట ు  , 

జ్గతాకరణతాుదగిుణమ్ులుతప్ుమిగథలినధరామ్ులలోప్రబహాాతోజీవాతాలుసమ్తుమ్ుకలిగథయుంటారుకదా. 

నిదాావసికూడాఒకరకమ నైప్ళా్యమేకనుకఆసిితిలోకూడాజీవాతాప్రమ్మతానుచచరథమ్రలజ్ఞగీదవసిలోతిరథగథవసుత ందనా
విష్యమ్ుకూడాఆయమమ్ంతాాలలోచపె్ుబడనిది. 
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అట పిమ్ాట "సతామ్" అనాప్దానికవిివరణఇసూత అమ్ృతతాునీా, 

మ్ృతతాునిాకలిపయిుంచిసంరక్షించునదిఅనిప్రబహాాగురథంచిచెపుేరు. ఈసందరభమ్ులోభగవదీీ తలో 2 

వఅధ్ాాయమ్ులోచపెుిన "గతాసూన్అగతాసూన్" అనిశరగరాలను, 
ఆతాలనుగురథంచిశీ్రకృష్ణభగవానుడుచపెిునవిష్యమ్ుగురుత కుతచెుేకో. 
చిదచితుత లనుకలిపియుంచిసంరక్షించునదపి్రమ్మతాయిేకదా! 

తరువాతమ్ంతాాలలో "యఆతాాససేతుౌః.." అనిలోకమ్ులనుధరథంచి, 

సంరక్షించునదిఅనిచపెిునప్పుడుఆతాఅనిచపె్ుబడనిదపి్రమ్మతాయిే. జ్గదాి రణ, 

సంరక్షణాదులుప్రమ్మతాకకేదాసాధామ్ు. 

ఈవిష్యమ్ుతరువాతసూతభాాష్ామ్ులోఇంకాబాగావివరథసాత రు. 

అకకడచపె్ుబడనిబహాాలోకమ్ునకుఅరిమ్ుబహాాఅన్ డులోకమ్ుఅనిఅరిమ్ుచచసుకుంటఆేబహాాచరామ్ుననుసరథంచిప్ర
బహాామ్ునుతలెిసికొనిఆయననుప ందనివారుకామ్చారులవపతారుఅనిచపెేురనామ్మట. 

బహాాచరామ్ుఅంటవేటిటయజ్ోా ప్వీతధ్ారణకాదనుకో. 
ప్రబహాామ్ునందుచరథంచడంఅనావిష్యమ్ుగురథంచిఇంతకుమ్ుందుకూడాచపె్పుకున్ాామ్ు. 

తరువాతమ్ంతాాలలో "యఆతాాఅప్హతపాపాావిజ్రౌః ..." అనిచెప్ుబడనిదికూడాప్రమ్మతాయిే. 

 

దానినిప ందువిధ్ానమ్ుతలెుసుకొనడానికఇేందుాడు, విరోచనుడుప్జా్ఞప్తినిఆశయీించచరు. 
ప్జా్ఞప్తికీమ్ంగాజీవపనియొకకజ్ఞగీత్, సుప్ా, సుష్ుపితఅవసిలనుమ్ుందుఉప్దచశించిఇందుాడుసంతుష్ుట డుకానందున, 

తదుప్రథతురగయమవసినుఉప్దచశించచడు. ఈఅనిాఅవసిలలోనూకూడాప్రమ్మతాజీవాతాతోకలిసఉేన్ాా, 

శరగరసంబధ్ానుబంధ్ాలుతెలిసయిునాప్పుడుప్రమ్మతాానుభవమ్ుకుదరదు. 
శరగరమ్ుతోఅనుబంధమ్ుపో యినతరువాతప్రమ్మతాానుభవమ్ునకుఅవకాశమ్ుంట ంది. 
మ్మనసికంగాశరగరానుబంధమ్ువిడచియుండుఅవసితురగయమవసి. 

అట తరువాతసంప్ూరణమ్ుగచందుాడురాహువపమ్ుఖ్మ్ునుండిబయలెుడలినట ు బయలెుడలిబహాాప్పరమ్ునుప ందిన
ప్పుడచనిరాటంకమ నైప్రబహాాానుభవమ్ుసాధామ్వపతుందఅినిచపెేురు. "న్ోప్జ్నమ్ుమరనిాదమ్శరగరమ్" అని 

"ఆసిితిలోకరానిమితతమ్గుశరగరమ్ునుఆతడుసారథంప్డు" అనివివరథంచచరు. 

"యథాప్యాోగాఆచరణేయుకతఏవమ్అసిా నశరగరేపాాణౌఃయుకతౌః" 
అనిఒకజ్ంతువపరథమ్ునకుదానినినడుప్పటకుకలిసయిునాట ు ఈజీవాతాకరానిమితతమ ైపాాణమ్ుతోశరగరమ్ునకుకలిపి
ఉంచబడుతాడుఅనిచపెేురు. 
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ఆజ్ంతువపరథమ్ునుండివిడవిడడంవలనసేుచానందనిట ు జీవాతాకూడాకరానిమితతమ నైశరగరమ్ునుండివిడవిడడమ్ువ
లనసేుచాాచారుడవపతాడనామ్మట. 

అయితచ, శరగరమ్ుతోఉనాప్పుడుఎలమఉండాలిఅనాదానినివివరథసూత , వేద, శాసత రవిహ తమ ైనజీవనమ్ు, 
ప్రథప్ూరణఇందియానిగీహమ్ుతోసాగథసూత సాటిపాాణులకుఇబుందకిలుగకుండావాటిప్పరోగతికితోడుడుత , 

సహజీవనమ్ుచచసూత ఉనావారుబహాాలోకమ్ునుచచరథమ్ఱిఈలోకమ్ునకుతిరథగథరారుఅనిచపెేురు. 
ఈలోకానికరిారుఅంటరేాలేరుఅనికాదు, 
సతాసంకలముదగిుణాలునాఆమ్ుకాత తాలకుఈలోకాలకురావడంఅసాధామ్ుకాదు, కానిఈజ్నన, 

మ్రణచకీమ్ునందుకరాానుభవానికివారుతిరథగథరారుఅనిఅరిమ్ు. ఈవిష్యమేశీ్రకృష్ణభగవానుడు 
"సరేీపని్ోప్జ్ఞయంతచప్లాయిేనవాధంతిచ" అనిచపెేుడుకదాభగవదీీ తలో. 

చివరథమ్ంతాాలలోభగవదీీ తలో "ఇదమిువసుతచయోగమోరోకతవాన్అహమ్అవాయమ్.." 

అంటూప్రంప్రాగతమ్ుగాఈవిజ్ఞా నమ్ుఒకరథదాురామ్రొకరథకసింపాాపిత ంచిందఅినిచపె్ుబడనిట ు , 

ఇకకడకూడాఈజ్ఞా నమ్ుప్రంప్రాగతమ్ుగామ్మనవపలకుపాాపిత ంచినదిఅనిచపెేురు. 

నేనయ: 
ఈప్రమ్మతామ్నహృదయమంతరాళ్మ్ులోఉంటాడుఅంటపే్రమ్మతాజీవాతాలోఉంటాడనికదాఇంతకుమ్ుందువిజ్ఞా నమ్
యకోశమ్ు, ఆనందమ్యకోశమ్ుగురథంచిచదువపకునాప్పుడుచదువపకున్ాామ్ు. జీవపడుకూడాఅకకడచఉంటాడా. 

 

మామయ్ు: ఈవివరాలుమ్ుందుమ్ుందుఇంకావిశదంగాతలెుసాత యి. కాని, ఇప్ుటికి, 
బృహదారణాకోప్నిష్తుత లోఅంతరాామిబాాహాణమ్ులోచదువపకునాట ు  

"యఆతానితిష్ు న్ఆతానౌఃఅంతరోయమ్మతాానవదే.." 

అనిప్రమ్మతాఆజీవాతాలోఉండినియమిసూత ఆజీవాతాకుతలెియకుండాదానిలోఉంటాడుకదా. 
అతాంతసూక్షయాణుప్రథమ్మణుడెనైఆజీవాతాలోనునాఆప్రమ్మతానుధ్ాానమ్ుచచయడానికఒికఆలంబనకావాలికదా. 
తెైతితరగయఉప్నిష్త్ఈవిష్యమనిావివరథంచింది. 

"నారాయ్ణమాహాజేఞయ్మిాశాాతాానమురాయ్ణమ్ 

......... 

య్చ్చక ంచితాగతసరామ్ృశుతశేూర య్తపేమవాఅంతరబహిశచతతసరామాాయప్ునారాయ్ణస్మథతుః" 
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దీనికకిుు ప్త ంగాతాతురామ్ు "ఆన్ారాయణుడుతలెుసుకొనబడవలసనిగొప్ువాడు, 
విశుమ్ునందంతటనుఆతాగాఉనావాడు, ఆవిశుమ్ునుఆతాగాకలిగథనవాడు, ఆవిశుమ్ునకుగతి, 

గమ్ామ్ుఅయినవాడు, 

.....కనబడడెి, వినబడెడసిమ్సతజ్గతుత నకుబయట, లోప్లకూడవాాపించియునావాడు. " 

ఆన్ారాయణుడుఅంతటాఉంటమే్ఱిఆయననుధ్ాానించడంఎలమఅంటే 

"ప్ద్ాకోశమరరతీకాశమహ ృద్య్మాచప్ుథోముఖమ్అధోనిషాే యవితసా్ యంతేనాభ్వుమ్ఉప్రితిషేతి 

జాాలమాలాకులమాాతివిశాసాుయ్తనమాహత్ 

స్తంతతగంశిలాభిస్తయ్ లంబ్తాుకోశస్తనినభమ్సాుంతసే్తయష్మరగంస్తూక్షామ్స్మా నసరామరరతిష్మి తమ్ 

తస్తుమధుేమహానగినుఃవిశాారిచుఃవిశాతోముఖుఃసన గరభుగిాభజమ్ిషిన్ఆహారమజరుఃకవిుఃతిరుగూరివమధ్శాుయీరశాయ్ుఃతస్తు
స్తంతతా 

స్తంతాప్య్తిస్తామ్ేహమాపాద్తలమస్్తకుఃతస్తుమధేువహినశిఖాఅణీయోరాి వవువస్మథతుః 

నీలతోయ్ద్మధ్ుసాథ విద్యులేల ఖవేభ్వస్తారా 

నీవారశూకవత్నీాపతీాభ్వస్తాతుణూప్మా 

తసాుశిుఖాయ్ామాధేుప్రమాతాావువస్మథతుః " అనిఆప్రబహాానుధ్ాానించడానికఆియనచిరున్ామ్మచపెిుంది. 

దీనికకిుు ప్త ంగాతాతురామ్ు 

"గొంతునుండజి్ఞన్ డుదూరమ్ులోదగిువగా, హృదయమ్ునకుకిీందభాగమ్ున, 

న్ాభకపిెభైాగమ్ునతిరగబడియునాతామ్రమొగీవలెయుండి, ప్కాాశిసూత , ప్జా్ులిసూత ఉంట ందట. 

అదచసమ్సతవిశుమ్ునకూఆధ్ారమ ైగొప్ుదెఉైంట ంది. ఆప్దాకోశమ్ున్ాడులదాురాకలప్బడిఉంట ంది. 
దానికిమ్ధాలోసూక్షామ ైనరంధమా్ుంట ంది. ఈసమ్సతమ్ూదానియందచప్తాిష్ిు తమ ైఉంట ంది. 

దానిమ్ధాలోగొప్ుఅగథా జ్ఞులఅనిాప్కాకలకుఅంటేకిీందకు, పెకైిఅంతటాప్సారథసూత ఉంట ంది. 
అదచసమ్సతఆహారమ్ులనూసీుకరథంచిఅంతటాప్సాారమ్ుచచసుత ంది. అదిఅజ్రమ్ు, సమ్సతజ్ఞా నమ్ులనుకలది. 
దానిజ్ఞులలుఅంతటావాాపించి, శరగరమ్ునువ చేగాఉంచుతుంది. అంటేశరగరమ్ుజీవించిఉండడానికిమ్ూలమ్ుఅదచ. 
దానిమ్ధాఅణుప్రథమ్మణమ్ులోఅగథాఉంట ంది. నీలమేఘమ్ుమ్ధాలోమ ఱుప్పతీగవలెఅదపి్కాాశిసూత ఉంట ంది. 
ధ్ానామ్ుమొనవలెఅణుమ్మతమా ైబంగారమ్ువలెప్కాాశమ్మనమ ైయునాఆఅగథాశిఖ్మ్ధాప్రమ్మతావేంచచసయిుంటాడు. " 
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ఇలమగేకఠోప్నిష్తోు  "అంగుష్ు మ్మతౌాఃప్పరుషో జ్ోాతిరథవాధూమ్కౌః" అనీ ""హృదయిసేనిావిష్ు ౌః" 
అనీఅంగుష్ు ప్రథమ్మణమ్ులోఉనాట ు గాదరథశంచింది. ఈవివరాలుఇంకాతరువాతతలెుసుకుందామ్ుకాని, 

మ్నమ్ుఇప్పుడుఉప్నిష్తుత లుప్ూరథతగాసవేించడంలేదుకనుక, 

ఈవిధంగాహృదయమంతరాళ్మ్ులోవేంచచసియునాప్రమ్మతావిష్యమదేహరాకాశమ్ుఅంటూఈఛాందోగోాప్నిష్తాంతాాల
లోచబెుతున్ాారనితలెుసుకుంటేఇప్ుటకిిసరథపో తుంది. 

నేనయ: "వచప్పనరావరతతచనచప్పనరావరతతచ" అనిఱ ండుసారుు ఎందుకు, 
ఖ్చిేతమ్ుగావ నుకకురారుఅనిన్ొకికవకాకణించడమ్మ! 

మామయ్ు: అంతచకాదు, ఈప్దాలుఈఉప్నిష్తిేవరథప్దాలు. శీ్రభాష్ామ్ులోకూడాచివరథసూతమా్ు 
"అన్ావృతిత ౌఃశబాీ త్అన్ావృతిత ౌఃశబాద త్" అనిఱ ండుసారుు వసుత ంది. 
అంటఉేప్నిష్తోు చపె్ుబడనిట ు ఆమ్ుకాత తాలువ నుకకురారుఅనియిేఅరిమ్ు. 
ఇలమచివరథవాకాాలుఱ ండుసారుు చెప్ుడంశాసత రసాంప్దాాయమ్ు. 

నాననగారు: ప్రమ్మతాచిరున్ామ్మబాగాచపెేువపకానీ, న్ాఱ ండవప్శాాకుసమ్మధ్ానమ్ుచెప్ులేదు. 

మామయ్ు: న్నేుచపెేుదచమ్ుంది, ఈఅధ్కిరణమ్ుభగవదాుదరాయణులు, 
రామ్మనుజులూఅందిచిేనదఆిసంశయమ్ుతీరేడానికే. ఈఅధ్కిరణమ్ులోమ్నమ్ుచదువపకొన్ేదఅిదచ. 

అమా: అయితచచపె్ుండిమ్మమ్యమా, ఈఅధ్కిరణమ్ులోఎనిాసూతాాలున్ాాయి. 

మామయ్ు: ఈఅధ్కిరణమ్ులో 10 సూతాాలుఉన్ాాయమ్మా. 

నేనయ: అమోా, అనిాసూతాాలే. 

 

మామయ్ు: భయప్డకు. అభయమ్ుఅంటూప్రమ్మతావిష్యమ్ుతలెుసుకొనడానికభియమ ందుకు? 

అమా: మొదటసిూతమా్ుచెప్ుండిమ్మమ్యమా! 

మామయ్ు: 

"ద్హరఉత్రేభుుః...1-3-13" 

అంట ే
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ఉతతరభేాౌః: ఉతతరవాకామ్ులలోఅనగాతరువాతవచెేడువాకామ్ులలోచపె్ుబడని (కారణమ్ులచచత) 

దహర: దహరశబదవాచుాడు (ప్రమ్మతాయిే) 

అనగా 

తరువాతవచచేవాకాాలలోచపె్ుబడనిదానినిబటిటఇకకడదహరశబదవాచుాడుప్రమ్మతాయిే. 

అమా: కొంచెంవివరథంచండమి్మమ్యమా! 

మామయ్ు: "ఈఉప్నిష్దాుకాాలలో "అథయదదిమ్సిా న్రహాప్పరేదహరమ్ుుండరగకమేుశా 

దహరోఽసిాన్అంతరఆకాశౌఃతసిా నాదంతౌఃతదనవేష్టవామ్త దాువవిజిజ్ఞా సితవామ్"  

అనాప్పుడుదహరాకాశమ్ుఅంటేప్ంచభూతమ్ులలోఒకటయినభూతాకాశమ్మ, లేకజీవపడా, 
కాకప్రమ్మతాయమఅనితికాోణికసంశయమ్ు" కలుగుతుందికదా! 

నేనయ: మ్నకుమ్మమ్ూలుగాఆకాశమ్ుఅంటభేూతాకాశమకేదాప్సాదిిి . "అన్ేుష్ిటతవామ్" 

అంటఆేకాశమ్ుకనుగొనవలసనిదఅియినవేరొకదానికఆిధ్ారమ్నికూడాఅనిపిసోత ంది. 

మామయ్ు: అలమకాదు. ఇకకడదహరాకాశమ్ుఅంటపే్రమ్మతాయిే. తరువాత "ఏష్ఆతాాఅప్హతపాపాా ...." 

అంటూచబెుతున్ాారుకదా, భూతాకాశానికిఈవిశషే్ణాలుఏవీవరథతంచవప. 
నిరుపాధ్కిమ నైఅప్హతపాప్ాతాుదగిుణాలువరథతంచచదిప్రమ్మతాకే. అంతచకాకుండాతరువాతమ్ంతాాలలో 
"అథయఇహాతాానమ్అనువిదావజా్ంతిఏతాంశేసతాాన్ాకమ్మన్ేతషామ్ురేుష్ులోకషే్ుకామ్చారోభవతి" అని 

"ఎవరుఈఆతానుతలెుసుకొనిశరగరమ్ునువదులుతున్ాారోఈతనికలమాణగుణమ్ులనుతలెుసుకొనుచున్ాారోవారథకసిరు
లోకమ్ులయందుసేుచాాసంచారమ్ుకలదు" అనువాకామ్ుమొదలుకొని 

"యమ్మకమ్మ్మకమ్యతచసో ఽసాసంకలముదచవసమ్ుతితష్ు తితచనసంప్న్ోామ్హీయతచ" అని 

"అతడుదచనినికోరుచున్ాాడోఅదిఅతనిసంకలుమ్ువలనన్ేఆవిరభవించుచునాది, 
దానితోకూడియునావాడెైఅతడుగౌరవింప్బడుచున్ాాడు" 
అనువాకామ్ువరకునుదహరాకాశమ్ునుపాసించువానికకిలుగునదగిాచెప్ుబడనినిరుపాధ్కిమ ైనసతాకామ్తుమ్ుమొ
దలెైనకలమాణగుణమ్ులుప్రమ్మతాకవేరథతసాత యికనుకఅట ు చపె్ుబడనిదహరాకాశమ్ుప్రమ్మతాయిేఅనితలెుసోత ంది. 

నేనయ: ఆవాకాాలలోన్ే "యమవాన్ాుఅయమ్మకాశౌఃతావాన్ేష్ౌఃఅంతరహృదయిేఆకాశౌః" అని 

"ఈఆకాశమ ంతగొప్ుదోహృదయమకాశమ్ుఅంతగొప్ుది" అనికదాచపెేురు. 
అంటఆేదహరాకాశమ్ుఈకనబడచఆకాశమ్ుఅన్కేదా! 
అంతచకాకహృదయమ్ులోఆకాశమ్ుఅంటేఅచేటఅవకాశానిాబటిటప్రథమితమ నైప్రథమ్మణమ్ుకలదెఉైండాలి, 



74 
 

అలమంటప్పుడు "జ్ఞాయమనుృథవిాాజ్ఞాయమనంతరథక్షయత్" అనాట ు దాావా, 
ప్ృథివాాదులకుఅనిాటకిీఅదిఆధ్ారమ్వడంసాధామ్ుకాదుకదా. శీ్రమ్దాామ్మయణమ్ులోయుదికాండమ్ు 
"గగనమీ్గన్ాకారమ్ముగరమ్ముగరోప్మ్మ్మామ్రావణయోరుాదిమ్మా మ్రావణయోరథవ" 

అనిఅనాట ు అతాంతవిశాలమ నైగగన్ాకాశమ్ునిరుప్మ్మనమ దైానికదచసాటఅినికదాచబెుతారు. 
ఇలమభూతాకాశానికిసమ్మనమ నైదమి్ళ్ళళభూతాకాశమేకనుకదహరాకాశమ్ుఅనిచపె్ుబడుచునాదిగగన్ాకాశమఅేవాలికా
నిప్రథమితప్రథమ్మణమ్ుగలవరేొకహృదయమకాశమ్ుకాదుకదా! 
అందువలనఇకకడచెప్ుబడుతునాదిభూతాకాశమేఅయిఉండాలేమో. 

మామయ్ు: ఉప్మ్మన, ఉప్మేయమలకుఅనిాగుణాలలోనుసామ్ాతఉండాలనిలేదు. 
సూరుాడుబాణమ్ులమపో తున్ాాడుఅంటేఅరిమ్ుబాణమ్ువలెవేగమ్ుగాపో తున్ాాడుఅనిమ్మతమాఅేరిమ్ు, 
అంతచకానిసూరుానిరూప్మ్ు, ప్రథమ్మణమ్ుఇతాాదులుబాణమ్ువలెనున్ాాయనిఅరిమ్ుకాదు. 
అలమగఇేకకడదహరాకాశమ్ుభూతాకాశమ్ువలెగొప్ుదిఅనాప్పుడుఆగొప్ుదనమ్ుఅనావిష్యమపే్రథగణనలోనికతిీసుకో
వాలితప్ువ శైాలమాదమిిగథలినవిష్యమలనుప్రథగణించనకకరలేదు. 

నేనయ: "ఏష్ఆతాాఅప్హతపాపాా.." అనువాకామ్ుదహరాకాశమ్ుచబెుతునాదనిఎలమచెబుతామ్ు. 
"దహరోఽసిాన్అంతరఆకాశసతసిానాదంతదన్ేుష్టవామ్" అనగా "దానిలోప్లసూక్షయాకాశమ్ుఉనాద,ి 

దానియందచదికలదోఅదికనుగొనదగథనదఅినాప్పుడుదహరాకాశమ్ులోప్లనుండునది, 
దానికంటవెేరెన్దిఅదికనుగొనబడదగథనది" అనికదాఅరిమ్ు. 

మ్మమ్యా: ఇకకడదహరాకాశమ్ును, తదంతరురథతఅయినవసుత వపనువిభజించచచబెుతున్ాారు, 
"అథయదదిమ్సిా న్రహాప్పరదేహరమ్ుుండరగకమేుశాదహరోఽసిాన్ ...యదంతౌఃతదన్ేుష్టవామ్" అన్ేవాకామ్ులో 
"బహాాప్పర" 

అనుశబదమ్ుచచతఉపాసుాడుగాసనిాహ తుడగుప్రబహాామ్ుయొకకప్పరమ్ునుగఉపాసకునిశరగరమ్ునుచపెిు, 

అటిటశరగరమ్ుయొకకమ్ధానుండునదియు, దానికఅివయవభూతమ నైదనియు, తామ్రప్ూవపఆకారమ్ుకలదఅినియు, 
సులుప్రథమ్మణమ్ుకలదయిుఅయినహృదయప్దాచశమ్ునప్రమ్మతాయొకకగృహమ్ుగావరథణంచి, సరుజాుడును, 
సరుశకుత డును, ఆశీితవాతులెైాకజ్లధ్ియు, ఆఉపాసకునిఅనుగీహ ంచడానికవిానిహృదయమ్ునుగృహమ్ుగగెక్ొని, 

సూక్షామ ,ై ధ్చాయమ్గువానినిఇకకడదహరాకాశశబదమ్ుచచతతలెుప్పతున్ాారు. 
వానియందుండడెిఅప్హతపాప్ాతుదకిమ్ును, సాుభావికనిరసతనిఖలహయేతు, సతాకామ్తాుదికమ్ును, 
సాుభావికఅనవధ్ికాతిశయకలమాణగుణజ్ఞతమ్ును, ధ్ాానింప్వలసనిదిగా "తదన్ేుష్టవామ్" 

అనిఅదికనుగొనవలసినదిఅనిచెపుేరు. ఇకకడ "తత్" అంటదేహరాకాశమ్ును, దానికగిలగుణసమ్ూహమ్ునుకూడ. 

అంటఆేఱ ండింటినీకలిపియిఅేనుసంధ్ించాలనామ్మట. 
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"యదదిమ్సిాన్రహాప్పరదేహరమ్ుుండరగకమేుశా" 

అనాప్పుడుఆసూక్షామ నైకమ్లమ్ువంటిగృహమ్ునదహరాకాశమ్ుఏదయిునాదోదానిగుణసమ్ూహమ్ుఏదియోఆఱ ం
డింటనిీకనుగొనవలెనుఅన్అేరిమ్ు. 

నేనయ: ఆఱ ండింటినీఅనిఎకకడాలేదచ, మీరలెమచబెుతున్ాారు? 

మామయ్ు: "యమవాన్ాుఅయమ్మకాశౌఃతావానంతరహృదయఆకాశౌః" అన్వేాకామ్ులోదహరాకాశమ్ుగొప్ుదనిచపెేురు. 

"ఉభఅేసిాన్ాద యవాప్ృథవిీఅంతరవేసమ్మహ తచఉభవగథాశేవాయుశేసూరాచందమా్స వపభవేిదుానాక్షతాాణి" అనుచు 
"ప్ృథివాంతరథక్షమ్ులుఱ ండును, అగథావాయువపలుఱ ండును, సూరాచందుాలిదదరును, 
విదుానాక్షతమా్ులునుఈదహరాకాశమ్ులోచచరథయుండును"  అనికదాచెపుేరు. ఇకకడ "అసిాన్" అంటే 
"దహరాకాశమ్ునందు" అనిఅరిమ్ు. ఇదిజ్గతుత కంతటకిీఆధ్ారమ్ుఅని 

"యచాేసేా హసితయచేన్ాసితసరుమ్త దసిానుమ్మహ తమ్" అనగాఈలోకమ్ునఏదఉినాదో , 
ఏదిలేదోఅదంతయునూకూడఈదహరాకాశమ్ునందచఉనాదఅినావిష్యమ్ు "అసిాన్" ప్దమ్ువలనతలెుసోత ంది. 
అంటదేీనిలోఉపాసకునికిఈలోకమ్ులోభోగాప్దారిమ్ులుఏవిఉన్ాాయో, 

ఏయిమే్న్ోరథమ్ులులేవోఅవనీాకూడాఉండచదిఈదహరాకాశమ్ులోన్అేనామ్మట. 

ఈదహరాకాశమేసూరాచందాాదులకుఆధ్ారభూతమ నైదికూడా. అటిటదిప్రమ్మతాయిేకదా! 

అంతచకాకఈదహరాకాశమ్ునిరతిశయభోగావసుత వపఅనినీా, 

అదశిరగరమ్ుయొకకఒకఅవయవమ నైహృదయమ్ునఉండచదిఅయిన్ాశరగరమ్ునకున్ాశనమ్ుకలిగథనప్పుడుదనీికవిికార
మ్ులుండవప, 
వృదాి ప్ామ్ులోవివిధమ్ులెైనఅవయవాలనీారసహనీమ్ులెైకృశించిపో యిన్ాకూడాఅతిసూక్షామ ైనదీనిలోమ్మరుుఉండదు
అనీదానినితాతాునిాచెపుేరు. 

"తతఏతతుతామ్్రహాప్పరమ్" అనిచపె్ుడంవలనఈదహరాకాశమ్ు "సతామ్ు" అనగావికారరహ తమ నైది, 
నిఖలజ్గతుత నకుఆధ్ారభూతమ ైనదిఅనితలెుసోత ంది. 

"అసిాన్ాకమ్మౌఃసమ్మహ తాౌః" అనువాకామ్ునఅసిాన్అనగాదహరాకాశమ్ునందు, 
కామ్మౌఃఅనగామ్న్ోహరమ్ులగుకలమాణగుణమ్ులు, 
అనగాఈదహరాకాశమ్ునసమ్సతకలమాణగుణమ్ులతోకూడియునాదిఅనికదాఅరిమ్ు. ఆకలమాణగుణమ్ులుఏమిఅనినచ  ో

"ఏష్ఆతాాఅప్హతపాపాా ...సతాసంకలుౌః" అనిగుణాష్టకానిావివరథంచచరు. 
అటిటప్రమ్మతానుతలెుసుకొనకతకికనభోగాలకోసంకరాలనుచచయువారుప ందచఫలమ్ున్ాశనమ్వపతుందని, 

వారుసతాసంకలుతుమ్ుప ందరనీ, "యథాహేా వహేప్జా్ఞఅన్ాువిశసితఅనిపాారంభంచి 

"తచషామ్ురేుష్ులోకషే్ుఅకామ్చారోభవతి" అనువాకామ్ుదాకాతలెిు 
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"అథయఇహఆతాానమ్అనువిదావజా్ంతిఏతాంశేసతాాన్ాకమ్మంసేతషామ్ురేుష్ులోకషే్ుకామ్చారోభవతి" 

ఇతాాదవిాకామ్ునదహరాకాశమ్నబడుప్రమ్మతానువానికగిలమ్న్ోహరమ్ులగుఅప్హతపాప్ాతాుదగిుణమ్ులనుఉపా
సించువారథకపి్రమ్మతాఅనుగీహమ్ుచచఅనిాకోరెకలునుఈడచరథసతాసంకలుులెై, కామ్చారులుఅగుదురుఅనిచెపుేరు. 

అందువలనఇకకడదహరాకాశమ్నుప్రమ్మతాను, 
ఆయనయొకకఅప్హతపాప్ాతాుదకిామ్ాగుణసమ్ుదాయమ్ునుకనుగొనవలసినదనిచబెుతున్ాారు. 

అందువలనఇకకడదహరాకాశమ్ుఅంటేప్రమ్మతాఅన్అేరిమ్ుచచసుకోవాలి. 

అమా: మ్ఱిదహరాకాశమ్ుఅంటేప్రమ్మతాఅనినప్పుడుజీవాతాఎకకడఉంటాడు? 

మామయ్ు: ఆవివరాలకుతరువాతసూతమా్ుచూడాలి! 

అమా: ఏమిటఆిసూతమా్ుమ్మమ్యా? 

మామయ్ు: 

"గతిశబ్వ్ భ్వుమ్థాహిద్ృషేమిల ంగమచ.....1-3-14" 

అంట ే

గతిశబాద భాామ్: (ప్జా్లుప్తాిరోజూసుష్ుపితయందుదహరమ్ును) చచరుతునాట ు చెపుియుండుటచచత 

శీ్తియందుబహాాలోకశబదప్యాోగమ్ుండుటవలన (దహరశబదవాచుాడుప్రబహాాయిే) 

తథాహ : అట లన్ ే

దృష్టమ్: (మిగథలినశీ్తులయందు) కనబడుచునాద ి

లింగమ్ే: ప్తాిదనిమ్ుపో వపటదహరాకాశమ్ుప్రబహాామ్గుటకుచిహామ యైునాది. 

అనగా 

 

ప్జా్లుప్తాిరోజుగాఢనిదయాందుదహరాకాశమ్నబడుదానినిచచరుచునాట ు ఈశీ్తివాకామ్ులలోచెపుియుండుటచచత, 

శీ్తియందుఆవిష్యమ బైహాాలోకశబదమ్ుఉండుటచచతదహరశబదవాచుాడుప్రబహాామ్నితెలుసోత ంది. 
అనాశీ్తులలోకూడసుష్ుపితఅవసిలోజీవాతా, 

ప్రమ్మతానుచచరుచునాట ు చెప్ుబడియుండుటవలనకూడదహరశబదవాచుాడుప్రమ్మతాయిఅేనితలెుసోత ంది. 
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అమా: కొంచెంవివరథంచండిమ్మమ్యమా! 

మామయ్ు: మ్నమ్ుచపె్పుకునావాటిలోఈమ్ంతమా్ుచూడు. 

"తదాథాహ రణానిధ్మిిాహ తమ్క్షతేజా్ఞా ౌఃఉప్రుాప్రథసంచరంతోనవిందచయుౌఃఏవమ్ఏవేమ్మసురాుౌఃప్జా్ఞఅహరహౌఃగచాంతాఏ
తమ్్రహాలోకమ్ావిందంతిఅనృతచనహ ప్తా ాఢాౌః" 

అంటబేంగారప్పనిధ్ికలదనితలెియకప్తాిదనిమ్ుదానిపెనైడచుచునానుదానినికనుగొననట ు , 

ప్జా్లుప్తాిరోజుప్రబహాామ్ును (చచరుతున్ాా) అజ్ఞా న్ావృతులగుటచచతెలియకుండాఉన్ాారు. 

జీవాతాప్రమ్మతాదగీరేఉంట ందనడానికఇికకడఱ ండురకాలుగాచపె్ువచుే. 

సుష్ుపితసమ్యమ్ులోప్జా్లందరూప్రబహాామ్ునుప ందుచునాట ు శీ్తిచబెుతుంది. 

"ఏవమవేఖ్లుసో మేా మ్మసురాుౌఃప్జా్ఞసుతిసంప్దానవిదుసుతిసంప్తాుయమ్హఇతిసతఆగమ్ానవిదుసుతఆగచాామ్హ
ఇతి" అనగాఓసో మ్ుాడా! ఈప్జా్లందరునూప్తాిరోజును, ప్రమ్మతానుప ందుచునానుఅట ు తెలియరు. 
మ్ఱియుప్రమ్మతానుండివచుేచున్ేఅదకిూడాతలెుసుకోలేరు. 

నిదాావసికూడాఒకవిధమ ైనప్ళా్యమ్నీ, ఆసమ్యమ్ులోజీవాతా, ప్రమ్మతానుచచరథ, 
మ్రలమ లకువవచిేనప్పుడువ నుకకువచుేననిశాసత రమ్ుచబెుతుంది. 
మ్నమ్ుఇప్పుడుచపె్పుకునాఛాందోగోాప్నిష్తురీతివాకాాలలోకూడాప్జా్లుబంగారప్పనిధ్పిెసైంచరథసూత దానినితలెియన
ట ు బహాాలోకమ్ునుతెలియకున్ాారుఅనిచెబుత సుష్ుపిత కాలమ్ునదహరాకాశమ్ుననుందురనావిష్యమ్ుచబెుతు
న్ాారు. అందువలనదహరాకాశమ్ుఅంటబేహాా.. 

నేనయ: బహాాలోకమ్ుఅనికదా, అంటబేహాాయొకకలోకమ్ు. రాజ్భవనమ్ుఅనాట ు . దానినిప్రబహాాఅనిఎలమచబెుతారు, 
ప్రబహాాఉండచలోకమ్ుఅనుకోవాలికదా! 

మామయ్ు: వాాకరణమ్ుప్కాారమ్ుకరాధ్ారయసమ్మసమ్ు, 
తతుురుష్సమ్మసమ్ుఱ ండూసంభవమ తైచకరాధ్ారయసమ్మసాన్ేాప్రథగణనలోకతిీసుకోవాలి. "నిషాదసిప్తి" 

అన్ాామ్నుకో. నిషాదుడుఅయినసిప్తిఅనిఅరిమ్ుచచసుకోవాలి. అలమంటప్పుడునిషాదుడు, 
సిప్తిప్దాలుఱ ండూకూడాఒకవేాకితనిచబెుతాయి. 

ఇంతకుమ్ుందుమ్నమ్ుసమ్మన్ాధ్కిరణమ్ుగురథంచితలెుసుకున్ాామ్ుకదా. నలు కలువఅంటనేలు  (దనమ్ు), 
కలువఱ ండూప్దాలూఒకవేసుత వపనుతలెుప్పతాయి. దనీిన్సేమ్మన్ాధ్ికరణసమ్మసమ్ుఅనికూడాఅంటారు. ఇకకడకూడా 
"బహాాలోకమ్ు" అనాప్పుడుబహాాయొకకలోకమ్ు (బహాాణౌఃలోకౌః) అనిష్ష్ీు తతుురుష్మ్ుకూడాసాధామ ైన్ా, 
మ్ుందుచపె్పుకొనినట ు సమ్మన్ాధ్ికరణసమ్మసమ్ుప్కాారమ్ువపాతుతితచపె్పుకోవాలి. అప్పుడుబహాా, 



78 
 

లోకమ్ుఅన్ేప్దాలుఱ ండూకూడాప్రబహాాన్చేెబుతాయి. అంటేదనీివపాతుతిత  "బహాాఏవలోకౌః " 
అనిచపె్పుకోవాలనామ్మట. అంటే "బహాాలోక" అన్పే్దానికి "ప్రబహాా" అన్ేఅరిమ్ు. 

"అహరహరాుఏవమిుతువరీమోు కమతేి" అనిఇదితలెిసినవారుప్తాిరోజూసుష్ుప్త యవసిలోప్రబహాానుప ంది, 
వ నుకకువసూత ంటారుఅనిఈవిష్యమేఇందాకటిశీ్తివాకాాలలోచపె్ుబడినది. 
అందువలనజీవాతాప ందచదహరాకాశమ్ుఅన్ాాప్రబహాామ్ుఅన్ాాఒకటకేదా! 

అమా: ఈవిష్యమ్ుమ్రొకరకంగాకూడాచెపుేరన్ాారుమ్మమ్యమా! 

మామయ్ు: 
ఇంతకుమ్ుందుచపె్పుకునాదబింగారప్పనిధ్ిదగీరసేంచరథసూత దానినితలెియనట ు జీవాతాఅజ్ఞా నమ్ువలనతలెుసుకోలేకపో
తున్ాాడనికదా! మ్నమ్ుఇంతకుమ్ుందుఅనుకునాట ు జీవాతా, ప్రమ్మతాతోఎప్పుడూకలిసేఉంటాడుకదా. 
విజ్ఞా నమ్య, ఆనందమ్యకోశాలుజీవాతా, ప్రమ్మతాలఉనికిన్కేదాచపెేుది. 
బృహదారణాకమ్ులోఅంతరాామిబాాహాణమ్ులో 
"యఆతానితిష్ు న్ఆతానౌఃఅంతరోయమ్మతాానవదేయసాాతాాశరగరమ్ాఆతాానమ్ంతరోయమ్యతి" 

అనుచుఎవడుజీవాతాయందునావాడెైజీవాతాలోప్లనుండజిీవాతాచచతలెియబడకజీవాతానుతనకుశరగరమ్ుగాకలీియుం
డిలోననుండజిీవాతానునియమించుచున్ాాడోఅనియు, "అదృషోట దషాాట అశీ్తౌఃశోీ తా" 
అనిజీవాతాచచతెలియబడకదానినితలెిసనివాడు, 
వినబడకవినువాడుఅనియుచపెేుఇతరశీ్తులవలనప్రమ్మతాజీవాతానుచచరథయియేుండుననితెలుసోత ంది. 
అంటేమ్మమ్ూలుగాకూడాజీవాతాప్రమ్మతాతోన్ఉేంటాడనికదా. 
దహరాకాశమ్ుచచనియమింప్బడుసకలజీవపలునుదానినిఎఱుగకయున్ాారుఅనిప్కాృతశీ్తివాకామ్ులోచపె్ుబడనిట ు జీ
వపలుప్రమ్మతాచచనియమింప్బడఆిప్రమ్మతానుఎఱుగకయున్ాారనిఅంతరాామిబాాహాణమ్ుచబెుతోందకిదా. 
దానినిబటిటకూడదహరాకాశమ్ుఅంటపే్రబహాామనేనిసూచితమ్వపతోంది. 

అమా: బాగుంది, నిధ్ిమీదకూరుేని, 

ఆనిధ్తిలెియనట ు గాన్ేకదామ్నమ్ుప్రమ్మతానుమ్నతోన్ఉేంచుకొనిదానినితెలియకుండాఉన్ాామ్ు. 
అంతచకాకగాఢనిదాావసిలోమ్నకుతలెియకుండామ్నమ్ుదానినిచచరథ, తిరథగథవసుత న్ాామ్ుకూడాననామ్మట. 

అయిన్ాఆయనగురథంచితెలియకుండాఉనాదురదృష్టవంతులమ్ుకదా! 

మామయ్ు: అందుచచతఇకకడదహరాకాశమ్ుఅనిచపె్ుబడనిదపి్రబహాామే. 

నేనయ: ప్రమ్మతామ్నలనురక్షించడంఅదచీచసాత డుకదా, మ్ఱిఈదహరాకాశమ్ు... 

మామయ్ు: ఆవివరాలుతరువాతసూతమా్ులోచబెుతున్ాారు. 
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అమా: ఏమిటఆిసూతమా్ుమ్మమ్యమా! 

మామయ్ు: 

ధ్ృతేశచమహిమ్సనఽసాుస్మానయనప్లబ్ేి ుః....1-3-15" 

అంట ే

అసా: ప్రబహాామ్ుయొకక 

ధృతచౌః: ధ్ారణమ్న్ డు 

మ్హ మ్ాౌః: మ్హ మ్ 

అసిాన్: ఈదహరాకాశమ్ుననునాట ు  

ఉప్లబేి ౌఃచ: తలెియవచుేటవలనకూడ(ఇకకడదహరాకాశమ్ుఅనిచపె్ుబడనిదపి్రబహాామే). 

అనగా 

ప్రబహాామ్ుయొకకసరులోకధ్ారకతుమ్నుగొప్ుదనమ్ుఈదహరాకాశమ్ునకుకలదనిశీ్తివాకామ్ులవలనతెలియవ
చుేటచచతదహరాకాశమ్ుఅనిఇచేటచెప్ుబడనిదిప్రబహాామే. 

అమా: కొంచెంవివరథంచండమి్మమ్యమా! 

మామయ్ు: ఇంతకుమ్ుందుచెప్పుకునాఉప్నిష్తాుకాాలలో "అథయఆతాా" అనిదహరాకాశమ్ునుచపెుేరు. 
తరువాత "ససతేుౌఃవిధృతిౌఃతచషామోు కాన్ామ్అసంభేదాయ" అనుచు "అతడుసతేువప, 
ఈలోకమ్ులుక్షేమ్మ్ుగానుండుటకెల్ోకమ్ులనుధరథంచియుంటాడు" అనావిష్యమ్ుచపెేురు. 
అంటజే్గదాధ్ారకతుమ్ుఅనుధరామ్ుఈదహరాకాశానికఉినాట ు తలెుసోత ంది. బృహదారణాకోప్నిష్తుత లో 
"ఏష్సరేుశురఏష్సరుభూతాధ్పి్తిౌఃఏష్భూతపాలఏష్సతేుౌఃవిధరణఏషామోు కాన్ామ్అబంధ్ాయ" 

అనుచుప్రబహాామ్ుసరేుశురుడు, భూతపాలుడు, సరుభూతాధ్ిప్తి, 

ఈలోకమ్ులసంరక్షణకొఱకుసతేువపవలెవాటినిధరథంచియుండును." అనియు, 
"ఏతసావాఅక్షరసాప్శాాసన్గేారథీసూరాచందాామ్స విధృతధతిష్ు తౌః" 
అనిఈప్రబహాామ్ుయొకకప్శాాసనమ్ువలనన్సేూరాచందుాలువిశేష్మ్ుగాధరథంప్బడయిున్ాారు" 
అనియుచపె్ుబడినవాకామ్ులవలనసరులోకమ్ులనుధరథంచియుండడెిమ్హ మ్ప్రబహాాానికికలదనిఇతరశీ్తులవలన
తెలుసోత ంది. 
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మ్ుండకోప్నిష్తోు కూడా "అమ్ృతసెైా ష్సతేుౌః" 
అనిప్రబహాామ్ునుసతేువపతోపో లిేచపెుినట ు మ్నమ్ుదుాభాుదాధ్కిరణమ్ులోచదువపకున్ాామ్ు. 

అందువలనప్రమ్మతాయొకకసరులోకధ్ారకతుమ్నుమ్హ మ్దహరాకాశమ్ునకుచెప్ుబడుటచచతఇకకడచపె్ుబడినద
హరాకాశమ్ుప్రబహాామే. 

నేనయ: "అసంభేదాయ" అంటఏేమిటి? 

మామయ్ు: "సంభదేమ్ు" అంటే "ఇడుమ్ు", "ఇబుంది" అనిఅరిమ్ు. "అసంభదేాయ" 

అంటఇేబుందులులేకుండాఅనామ్మట. లోకసంరక్షణఅంతాకీమ్మ్ుతప్ుకుండాచచసూత ఉంటాడుకదాప్రమ్మతా. 

అప్పుడపె్పుడోకృతిామ్ఉప్గీహమ్ుభూమిమీదప్డవచేనిఎంతోహడావిడఅియింది. అసంఖ్మాకమ్ులెైనగీహాలూ, 

నక్షతాాలూఅనీాఒకకీమ్ంలోఈవిశాలవిశుమ్ులోభమాిసూత ఉన్ాాయంటపే్రమ్మతాసంకలుమ్ుకాకమ్రమేిటి? 

నేనయ: మ్ఱిఆకాశమ్ుఅంటేభూతాకాశమ్న్ేకదాప్సాిదిి ! 

మామయ్ు: కాదు, ఆకాశశబదమ్ుప్రమ్మతానుతలెుునదగిాన్పే్సాదిిిచెందనిది. 
ఆవిష్యమేచబెుతున్ాారుతరువాతిసూతమా్ులో. 

అమా: ఏమిటఆిసూతమా్ుమ్మమ్యమా? 

మామయ్ు: 

"ప్రస్మదేిశచ.....1-3-16" 

అంట ే

ప్సాదిచి ౌఃచ: ప్సాదిిివలనకూడ 

అనగా 

ఆకాశశబదమ్ుప్రబహాామ్ునుతెలుప్పనదగిాప్సాదిిిన్ొందనిదకినుకఇకకడకూడాదహరాకాశమ్ుఅనగాప్రమ్మతాయిే! 

అమా: కొంచెంవివరథంచండమి్మమ్యమా! 

మామయ్ు:మ్నమ్ుఇంతకుమ్ుందు "ఆకాశాధ్ికరణమ్ు" చదువపకున్ాామ్ు. అందులోఛాందోగోాప్నిష్తోు  
"సరాుణిహవాఇమ్మనిభూతానిఆకాశాదచవసమ్ుప్దాంతచఆకాశమ్రరతాసతమ్ాంతిఆకాశోహేా వ భైోాజ్ఞాయమన్ాకాశౌఃప్రాయణ
మ్" అనామ్ంతాాలలోఆకాశమ్ుఅంటపే్రమ్మతాయిఅేనిమ్నమ్ుచదువపకున్ాామ్ు. 



81 
 

"ఆకాశతచ" అనగాతనకుతానుప్కాాశించునదఅినీ, "ఆకాశయతి" 

అంటఅేనిాటినీప్కాాశింప్చచయునదఅినీఈఱ ండువపాతుతితఅరాి లూప్రమ్మతాకేవరథతసాత యికదా. 

భూతాకాశానికిసుయంప్కాాశశకితలేదు, చెతైనామ్ులేనందునసమ్సతభూతమ్ులసృష్ిటకిఅదకిారణమ్ుకాలేదుకనుక 

"ఆకాశాదచవసమ్ుప్దాంతచ .." అనాప్పుడుఆకాశమ్ుఅనాప్దమ్ుభూతాకాశానికవిరథతంచదుకూడ. 

"కోహేా వాన్ాాతకౌఃపాాణాాతాదచష్ఆకాశఆనందోనసాాత్" అనితెతైితరగయఉప్నిష్తెే బుతుంది. అంటే 
"ఈఆనందమ్యమ్గుఆకాశమ్ులేకపో తచఎవడుజీవించగలడు, ఎవడునిలువగలడుఅని. సమ్సతజీవపలనుధరథంచి, 

సంరక్షించచదపి్రమ్మతాయిేకనుకఇకకడకూడాఆకాశశబదమ్ుప్రమ్మతాన్ేచబెుతుంది. 

అంతచకాకమ్నమ్ంతాాలలోఅప్హతపాప్ాతాుదగిుణాలుచపె్ుబడాు యికదా, ఈగుణాలుభూతాకాశానికవిరథతంచవప. 
అందువలనఇకకడదహరాకాశమ్ుగాచపె్ుబడినదపి్రమ్మతాయిే. 

అమా: అవపను, మ్నకందరకూఆకాశమ్ుఅంటేఈకనప్డచఆకాశమేప్సాదిిిగాతలెుసును, 
కానిమ్నమ్నుకోవడంకాకఉప్నిష్తుత లలో "ఆకాశమ్ు"  అంటేఏదపి్సాదిిమోఅలమగేకదాఅరిమ్ుచచసుకోవాలి. 

నాననగారు: దహరాకాశమ్ుఅంటభేూతాకాశమ్ుకాదనిఒప్పుకుందామ్నుకో. కాని, జీవాతాకాదనిఎలమచబెుతున్ాారు? 

మామయ్ు: దానికతిరువాతసూతమా్ుచూడాలి. 

అమా: ఏమిటఆిసూతమా్ుమ్మమ్యమా! 

మామయ్ు: 

"ఇతరప్రామరాుతసఇతిచేతానస్తంభవాత్....1-3-17" 

అంట ే

ఇతరప్రామ్రాశత్: వాకాశషే్మ్ుజీవపనిప్రామ్రథశంచుటచచత(దహరాకాశమ్నబడునది) 

స: జీవపడు 

ఇతిచచత్: అనిఅనాచ  ో

న: అయుకతమ్ు(ఏలనన) 

అసంభవాత్: అసంభవమ్గుటవలన 

అనగా 
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వాకాశషే్మ్ునజీవపడచప్రామ్రథశంప్బడుటచచత, దహరాకాశమ్ుజీవపడచఅనిఅనాచోఅదఅియుకతమ్ు. 
ఏలననదహరాకాశమ్ుజీవపడగుటఅసంభవమ్ు. 

అమా: వాకాశషే్మ్ుఅంటేఏమిటమి్మమ్యమా! 

మామయ్ు: "పకిమ్ువసంతకాలమ్ునమ్మమిడిచిగురుతినుచుమ్ధురమ్ుగాకూయుచునాది" అన్ాామ్నుకో, 
ఏమిటఅిరిమ్యింది. 

అమా: పికమ్ుఅంటేఏప్క్షయిోన్ాకుసమ్ంగాతెలియదుకాని, 

వసంతకాలమ్ులోమ్మమిడిచిగురుతినిమ్ధురంగాకూసుత నాదకినుకఅది  "కోకలి" అయిఉంట ంది. అంతచన్ా! 

మామయ్ు: అంటే "పకిమ్ు" అంటేనీకుప్ూరథతగాతలెియకపో యిన్ా, మిగథలినవాకాారాి నిాబటిటదానిఅరింగీహ ంచచవపకదా, 
అంటవేాకాశేషానిాబటిట  "పకిమ్ు" అంటేఏమిటోగీహ ంచచవపఅనామ్మట. వాకాశేషానిాబటిటసందచహమ్ుతీరుతోందకిదా! 

అమా: అరిమ్యింది. 
అంటేమిగథలినవాకామ్ులోజీవపడినిగురథంచిచబెుతున్ాారుకనుకదహరాకాశమ్ుఅంటజేీవపడుకావడమ్ుసంభవమ్ుకాదని
చెబుతున్ాారు, కానిమిగథలినవాకామ్ులోజీవపనిగురథంచిఎకకడచెపుేరు? 

మామయ్ు: మ్రొకసారథఆమ్ంతాాలుచూడు. 

"అథయఏష్సంప్సాాదౌఃఅసాాతశరగరాతుమ్ుతాి యప్రంజ్ోాతిౌఃఉప్సంప్దాసేునరూపణేఅభనిష్ుదాతచఏష్ఆతచాతిహో వాచఏ
తదమ్ృతమ్భయమతేత్రహేాతి". 

అంటే "ఈజీవపడుబయలెుడలిప్రంజ్ోాతిసుునుప ంది, సుసురూప్ఆవిరాభవమ్ుకలిగథనవాడగుచున్ాాడు. ఇతడుఆతా, 

ఇదయిిేఅమ్ృతమ్ును, అభయమ్ును, బహాామ్ును" అనువాకాశషే్మ్ుజీవపనిగురథంచికదాచబెుతునాది. 
ఈజీవపడుశరగరమ్ునువదలిప్రంజ్ోాతిసుునుప ందుతున్ాాడుఅంటదేహరాకాశమ్ుకంటేవరేయినవాడుకదా, 
అందువలనదహరాకాశమ్ుఅంటేజీవపడనిఅరిమ్ుకుదరదు. 

అంతచకాకఅప్హతపాప్ాతాుదిగుణమ్ులుజీవపనకుఉండుటఅసంభవమ్ుకదా! 

నేనయ: మ్ఱిఅప్హతపాప్ాతాుదిగుణమ్ులుజీవపనికునాట ు గాకూడాచబెుతున్ాారుకదా! 

మామయ్ు: ఆవివరాలకుతరువాతసూతమా్ుచబెుతున్ాారు. 

అమా: ఏమిటఆిసూతమా్ుమ్మమ్యమా! 
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మామయ్ు: 

"ఉత్రాచేచత్ఆవిరూాతస్తారూప్స్తయ్ .....1-3-18" 

అంట ే

ఉతతరాచచేత్: ఉతతర(తరువాత) వాకామ్ున (జీవపడుఅప్హతపాప్ాతాుదగిుణమ్ులుకలవాడుగ) 

తెలియవచుేచున్ాాడనినచ  ో

ఆవిరూభతసురూప్ౌఃతు: (అచట) సుసురూపావిరాభవమ్ుగలజీవపనిగురథంచిమ్మతమాే (చెప్ుబడెను) 

అనగా 

తరువాతదగుప్జా్ఞప్తిప్లికనివాకామ్ులోజీవపనకుఅప్హతపాప్ాతాుదగిుణమ్ులుకలవనిచెప్ుబడనిదికనుకప్కాృతమ్ు
నఅటిటగుణమ్ులుగలిగథనదగిచపె్ుబడుచునా "దహరాకాశమ్ు" జీవపడచఅనినచోఅదిఅయుకతమ్ు. 
ఏలననఅచటసుసురూప్ఆవిరాభవమ్ుగలజీవపడుమ్మతమాఅేటిటగుణమ్ులుగలవానిగచెప్ుబడుచున్ాాడు. 

అమా: కొంచెంవివరథంచండమి్మమ్యమా! 

మామయ్ు: 
రామ్ంఅడగిథనదఅిప్హతపాప్ాతాుదగిుణాలుజీవాతాకుకూడాఉంటాయికనుకదహరాకాశమ్ుఅంటజేీవాతాఎందుకుకాకూ
డదుఅనికదా! 

ఎందుకంటఇేందుాడుప్జా్ఞప్తిదగీరకువచిేనదచ 
"యఆతాాఅప్హతపాపాావిజ్రౌఃవిమ్ృతుాౌఃవిశోకౌఃవిజిఘతుౌఃఅపపిాసౌఃసతాకామ్ౌఃసతాసంకలుౌఃసౌఃఅన్ేుష్టవాౌఃసౌఃవిజిజ్ఞా సిత
వాౌఃసౌఃసరాుంశేకామ్మనయసతమ్మతాానమ్అనువిదావిజ్ఞన్ాతి" అనగా 
"అప్హతపాప్ాతాుదిగుణమ్ులుకలఆతాకనుగొనదగథనవాడు, ఉపాసింప్వలసనివాడు, 
ఎవడటిటఆతానుతలెుసుకొనిఉపాసించుచున్ాాడోవాడుసరులోకమ్ులు, గుణమ్ులుప ందుచున్ాాడు" 
అనికరాణ కరథణగావినిఅటిటఆతానుతలెియగోరథప్జా్ఞప్తివదదకుపో యిఅతనినిఆశీయించచడు. 
ఇకకడఆతాఅంటపే్రబహాాఅనిఅరించచసుకోవాలి. 

అప్పుడుప్జా్ఞప్తిఇటిటవిష్యమ్ుతలెుసుకొనుయోగాతఇందుానికికలదా, లేదాఅనిప్రథశ్రలించగోరథ, జ్ఞగీత్, సుప్ా, 

సుష్ుప్త యవసిలుకలవాడును, శరగరవంతుడునుఅయినఆతానుగురథంచికీమ్మ్ుగాఇందుానికఉిప్దచశించచడు. 
ఇందుానికదిానివలనసంతుష్ిటకలుగనట ు తెలుసుకొనిప్రథశ్దాి తాసురూప్మ్ునుగూరథే 

"మ్ఘవనారతయమ్ముఇదమ్శరగరమ్మతతమ్ాృతుాన్ాతదసాాశరగరసాఆతాన్ోఅధ్ిషాు నమ్" అనగా "ఓఇందుాడా! 
ఈశరగరమ్ునశించునది, మ్ృతుావపచచవాాప్తమ నైద,ి ఇటిటశరగరమ్ుజీవాతాకుఅధ్ిషాు నమ్ు, 
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అనగాఅశరగరమ్గుజీవాతాదనీినిఅధ్షి్ిు ంచియుండునది, ఆతాశరగరమ్ుకంటవెేరయినది, ఇదఅిమ్ృతమ్ుఅనిచపెిు 

"నహవ ైసశరగరసాసతౌఃపియామపియాయోౌఃఅప్హతిరసిత , అశరగరమ్మువసంతమ్ాపియామపియాిేసుృశతౌః" అనుచూ 

"శరగరసంబంధమ్ుకలవానినికష్టసుఖ్మ్ులుఎనాడునువిడన్ాడవనియూ, శరగరసంబంధమ్ులేకునాకష్ట , 
సుఖ్మ్ులెప్పుడుకలగవనియూ" చెపుేడు. "కరాసంబంధమ నైశరగరమ్ుతోకూడయిునావానికికరాానుగుణమ్ుగాసుఖ్, 

దుౌఃఖ్మ్ులుతప్ువనీ, ఆశరగరమ్ువిడనిప్పుడచవీటనిుండవిిమ్ుకితకలుగుతుందని " తలెిపి 
"ఏవమవే షై్సంప్సాాదౌఃఅసాాతశరగరాతుమ్ుతాి య...అభనిష్ుదాతచ" అనుచు 
"ఈశరగరరాహ తుాడెనైతరువాతజీవాతాకుసుసురూప్ఆవిరాభవమ్ుకలుగుటయు", "సఉతతమ్ప్పరుష్ౌఃసతతపా్రేాతిజ్క్షత్ 

...నఉప్జ్నమ్ుమరనిాదమ్శరగరమ్" అనుచు "ప్రమ్మతాఉతతమ్ప్పరుష్ుడు, 
మ్ుకాత తాలౌకికభోగమ్ులకుఆలంబనమ నైఈపేతాశరగరానిాసారథంప్డు" అనిచపెేుడు. 
"ఆమ్ుకాత తాప్రంజ్ోాతిసుునుప ంది, యథచష్టమ్ుగాబహాాలోకమ్ునననుభవించెడువిష్యమనిా" చపెిు, 

"సయథాప్యాోగాఆచరణయేుకతఏవమ్సిా నశరగరేపాాణోయుకతౌః" 
అనగాజీవపడుబండకిికటిటనఎదుద వలెఈసంసారదశయందుకరానిమితతమ్గుశరగరసంబంధమ్ుతోయుంటాడని,  

"అథయతెైరతదాకాశమ్నువిష్ణణమ్ుచాక్షుష్ౌఃప్పరుష్ౌఃదరశన్ాయచక్షురథయోవదేచదమాిఘమా ణతీిసఆతాాశవీణాయశోీ తమా్థ
యోవదేచదమ్ాన్ాునీతిసఆతాామ్న్ోఽసాదెవైమ్ేక్షుౌః" అనగా 
"ఎవనియందుచక్షుసుుసాధనమ్ుగనుండినదెైరూపాదులనుప్కాాశింప్చచయుచునాదో , అటిటవాడుచాక్షుష్ప్పరుష్ుడు, 
అనగాచక్షుసుుసాధనమ్ుగగలప్పరుష్ుడు, చూచుటకుసాధనభూతమ ైనదచిక్షుసుు, 

ఎవడుదీనినివాసనచూచుచున్ాాననితలెుుకొనుచున్ాాడోఅతడుఆతా, వాసనచూచుటకుసాధనమ్ుఘమాణమ్ు, 
అట లన్ేఎవడుదనీినిచెప్పుచున్ాాననితెలిసకిొనుచున్ాాడోఅతడుఆతా, చపె్పుటకుసాధనమ్ువాకుక, 

ఎవడుదీనినివినుచున్ాాననితలెుసుకొనుచున్ాాడోఅతడుఆతా, వినుటకుసాధనమ్ుశోీ తమా్ు. 
ఎవడుదీనినిచింతించుచున్ాాననితలెుసుకొనుచున్ాాడోఅతడుఆతా. చింతిచుటకుసాధనమ్ుమ్నసుు. 

అనుచుఈతనిదవిాచక్షుసుుఅనువాకామ్ున "చక్షురాదులుసాధనమ్ులనియు, 
రూపాదులుతెలియవలసనివసుత వపలనియు, ఆతావానినితలెుసుకొనునది" అనియూకావపన 

"ఆతాశరగరేందియామ్ులకనాభనామ్యినది" అనికదాచపెేుడు. 

"సవాఏష్ఏతచనదివేా నచక్షుషామ్నసెతైాన్ాకమ్మనుశానమా్తచయఏతచబహాాలోకే" అనగా "బహాాలోకమ్ుననుండువారు, 
ఈదవిాచక్షుసుగుమ్నసుుతోకలమాణగుణాలనుచూచిఆనందించుచున్ాారను" వాకామ్ులో 
"అటిటవానికేకరానిమితతమ నైశరగరేందియాసంబంధమ్ుపో యినప్పుడుదివామ నైసాుభావికజ్ఞా నమ్ుచచతసరుమ్ునుతలెియ
వచుేనని" చెపుి "తమ్ముఏతమేద వాఆతాానమ్ఉపాసతచతసాాతచత షామ్ురేుచలోకాఆపాత సురేుకామ్మౌః" అనుచు 
"జ్ఞా నులుఇటిటఆతాను (ప్రమ్మతాను) ఉపాసించుచున్ాారు, వారనిాలోకమ్ులను, 
కలమాణగుణమ్ులనుప ందినవారగుదురు, దానినిఆతాగా(ప్రమ్మతాగా)  జ్ఞా నులుతలెుసుకొనుచున్ాారు" 
అనియుచపెేురు. 
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తదుప్రథ, "సరాుంశేలోకాన్ాపో ాతిసరాుంశేకామ్మనయసతమ్మతాానమ్అనువిదావిజ్ఞన్ాతి" అనిఎవడటిటఆతాను 
(ప్రమ్మతాను) ఉపాసించుచున్ాాడో , వాడుసమ్సతలోకమ్ులనుప ందుచున్ాాడు, 
సమ్సతకలమాణగుణమ్ులనుఈడచరథనవాడగుచున్ాాడు, అనుటచచతఇటిటఆతాను (ప్రమ్మతాను) 
ఉపాసించువాడుబహాాానుభవమ్ునుప ందుననికదాప్జా్ఞప్తిచెపుేడు. 
ఈవాకాాలలోఅప్హతపాప్ాతాుదిగుణాలుమ్ఱిజీవాతాకుకూడాఉనాట ు గాచబెుతున్ాారుకనుక "దహరాకాశమ్ు" 
అంటజేీవాతాఎందుకుకాకూడదుఅనిరామ్ంసందచహమ్ు. 

అమ్ా: వాడికంటవేాడసిందచహానిామీరేబాగాచపెిునట ు న్ాారు. వాడయితచఇంతసుష్టమ్ుగాచెప్ులేకపో వపదుడు. 

మ్ఱిదీనికసిమ్మధ్ానమ్ురామ్మనుజులుఏమ్నిచపెేురు? 

మ్మమ్యా: ఇకకడజీవాతాయొకకఱ ండుసిితులుఅరించచసుకోవాలి. మొదటదిి, 
కరారూప్మ నైఅవిదాచచతశరగరమ్ుతోనునాసిితి. ఈసిితిలోబండికకిటటబడనిఎదుద ప్రథసిితి. 

ఱ ండవది, కరాబంధమ్ుపో యి, శరగరమ్ునుండబియలెుడలిప్రంజ్ోాతిసుునుచచరథ, 
అదుభతమ ైనసుసురూప్మ్ునుప ందినసిితి. 

పెైవాకామ్ులలోఅప్హతపాప్ాతాుదగిుణాలుచెప్ుబడుచునాదిఈఱ ండవసిితిఅయినమ్ుకాత వసిగురథంచి. 

ఈసిితిలోజీవాతాఅష్టగుణఆవిరాభవమ్ుప ందుతాడు. కాని, ప్రబహాాకుచపె్ుబడినసతేుతుమ్ు, సతాతుమ్ు, 
సరులోకవిధరణతుమ్ుమొదలెైనవిజీవాతాకుఅప్పుడుకూడాచెప్ుబడలేదు. "సని్ోతి" అనాధ్ాతువపనుండవిచిేన " 

సేతువప" అనాప్దమ్ుప్రమ్మతాఅమ్ృతతాునిాకలుగచచయడానికివంతెనవంటివాడనికదాఅరిమ్ు, 
అంటేఈప్దమ్ుమోక్షప్దాానతాునిాసూచిసుత ంద.ి "సరులోకధ్ారణతుమ్ు"  కూడాప్రమ్మతాకవేరథతసుత ంది. 

అలమగే "సతా" శబదమ్ు "అన్-భువి" అనుధ్ాతువపనుండి "సత్" శబదమ్ునకు, "ఇణీతధ" 
ధ్ాతువపయొకకప్తాాయమంతమ ైనరూప్మ్ునుండి "య" కారమ్ుకలిసిఏరుడినది. దీనికిఅరిమ్ు 
"సనతమ్రిమ్ఆప్యతిప్తాాాప్యతిగమ్యతీతిసతామ్" 

అనగాఉనాట వంటవిసుత వపనుఅనగాచచతన్ాచచతనప్దారిజ్ఞతమ్ునుప్వారథతంప్జ్ేయునది". యౌఃఆతానితిష్ు న్...అనియు, 
"యౌఃప్ృథివాామిత ష్ు న్..." అనియుఅంతరాామిబాాహాణమ్ులోచెపుినట ు చచతన్ాచచతనమ్ులలోనుండి, వాటినినియమించి, 

ప్వారథతంప్జ్యేునదపి్రబహాామేకదా. పెమై్ంతాాలలోచపెిునట ు  "సత్" అమ్ృతతాునిా, "తి" 

మ్ృతతాునిాచబెుత ఆఱ ంటనిీకలిపఉించునది "సతామ్" అనిచపెిునప్పుడుకూడా, ఈచితుదారిమ ైనజీవాతాను, 
అచితుదారిమ ైనశరగరమ్ునుకలిపిఉంచునదఅింతరాామిఅయినప్రమ్మతాయిేకదా. "సతామ్ేఅనృతమ్ేసతామ్భవత్" 

ఇతాాదశీి్తివాకాాలుఈవిష్యమన్ేాసూచిసాత యి. 
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తరువాతన్ాలీవఅధ్ాాయమ్ులోజ్గతుృష్ిట , ధ్ారణతాుదగిుణమ్ులుమ్ుకాత తాకుఉండవనావివరాలు 
"జ్గదాుయపారవరామ్(4-4-17)" అన్బేహాాసూతమా్ుదగీరఇంకావిశదంగాచూడవచుేను. 

 

ఏతావతా, మ్ుకాత తాకుఅప్హతపాప్ాతాుదగిుణాలున్ాాకూడా "దహరాకాశమ్ు" 
అనిఇకకడచపె్ుబడినదపి్రమ్మతాయితేప్ుజీవాతాకాదుఅనావిష్యమ్ుసుష్టమ్వపతోంది. 

నేనయ: మ్ఱి, అప్హతపాప్ాతాుదిగుణాలుజీవాతాకుకూడాచపెిుఆతాఅంటూప్సాాత వించచరెందుకో. 
ఇందువలనన్కేదాఈగందరగోళ్మ్ుఅంతా. 

మామయ్ు: ఆవివరాలకుతరువాతసూతమా్ుచదువపకోవాలి. 

అమా: ఏమిటఆిసూతమా్ుమ్మమ్యమా! 

మామయ్ు: 

"అనాురథశచప్రామరుుః...1-3-19" 

అంట ే

ప్రామ్రశౌః: (ప్జా్ఞప్తివాకామ్ులోజీవపని) ప్రామ్రథశంచుట( ప్సాాత వించుట) 

అన్ాారిశే: వేఱొ కప్యాోజ్నమ్ుకొఱకును(అయిఉనాది). 

అనగా 

ప్జా్ఞప్తివాకామ్ునజీవపనివిష్యమ్ుప్రామ్రథశంచడానికివేఱొ కప్యాోజ్నమ్ుకలదు. 

నేనయ: ఆప్యాోజ్నమ్ుఏమిట?ి 

మామయ్ు: ఇందుాడుప్రబహాాకుఅప్హతపాప్ాతాుదగిుణాలుఉంటాయని, దానినిధ్ాానించడంవలనసకలలోకాలను, 
కామ్మ్ులనుప ందగలమ్నివినిప్జా్ఞప్తినిఆశయీించచడు. 
కానిఇందుానికఆిప్యాోజ్నమ్ుయొకకవివరాలుప్ూరథతగాతలెియదు. ప్జా్ఞప్తిదహరోపాసనగురథంచితెలిపి, 
దానికిప్యాోజ్నమ్ుగాప ందబడుమ్ుకాత తాసురూపానిాకూడాఉప్దచశించచడు. 

మ్ుకాత తాకుదహరాకాశమ్ుగాచెప్ుబడనిప్రమ్మతాగుణమ్ులెైనఅప్హతపాప్ాతుమ్ుమొదలెైనఅష్టగుణమ్ులుఆవిరభవి
సాత యిఅనిప్జా్ఞప్తిఉప్దచశించచడు. 
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ప్జా్ఞప్తివాకామ్ులలోమ్ుకాత తాసురూప్మ్ునుతలెిసికొనియుండడందహరోపాసనకుకావలసనిదఅినియూ, 

ప్రమ్మతానుప ందగోరుజీవాతాకుసుసురూప్మ్ుఅవశామ్ుగాతెలియవలెననియూఅరిమ్వపతోంది. 
మ్ుకాత తాయొకకఈసుసురూప్మేఅప్హతపాప్ాతాుదఅిష్టగుణఆవిరాభవమ్ు. 
అట ు మ్ుకాత తాకలమాణగుణయుకుత డెపై్రమ్మతానుఅనుభవింప్గలడు. 
జీవపడుతనసురూప్మ్ునుయథారిమ్ుగాతలెిసికొనుటకూడబహాో ాపాసన్ాఫలమ్ుతోచచరథనదయిిే. 
మ్ఱిఆఫలమ్ుచెప్ుకుండాఉప్దచశమ్ుప్ూరథతకాదుకదా. అందుకే "సరాుంశేలోకాన్ామ్మపో ాతిసరాుంశేకామ్మన్" 

అనిమ్ుకాత తాసమ్సతలోకమ్ులను, కామ్మ్ులనుఅనుభవించుననిచెపుేడు. ఇకకడకామ్మ్ులుఅంటే 
"కామ్ాంతఇతికామ్మౌః" అనువపాతుతితనిబటిటకలమాణగుణమ్ులుఅనిఅరిమ్ుచచసుకోవాలి". "నతతపా్రేాతిజ్క్షనీరరడన్" అని 

"మ్ుకాత తాప్రమ్మతాయందుసంచరథంచుచూ, భుజించుచూ, కీీడించుచుండునని" 

దహరవిదాాఫలమనిాప్జా్ఞప్తిఉప్దచశించచడు. 

అయితచ "ఈమ్ుకాత తాప్రమ్మతాతోసరుసమ్మనమ్ుగాఅయిపో తాడా" 
అనాసందచహనివృతితకె్ప్జా్ఞప్తిజ్గదిుధరణతుమ్ుమొదలెైనగుణమ్ులుప్రమ్మతాకేప్రథమితమ్నివిశదకీరథంచచడు. 

ఇంకనీప్శాాకుసూటిగాసమ్మధ్ానమ్ుచెపాులంటే, దహరవిదోాపాసనమ్ునకుఫలమనిాచెప్ుడానికి, 
మ్ుకాత తాప్రమ్మతాలమగేఅప్హతపాప్ాతాుదగిుణాలుప ందుతాడనిచెపుేరనామ్మట. 

మ్నమ్ుకూడాదచనివలనమ్ంచిఉదోాగమ్ు, సిితివసుత ందంటేఆచదువపచదువపకొన్పే్యాతామ్ుచచసాత మ్ుకదా. 
మ్రథప్యాోజ్నమ్ుచెప్ుకపో తచఎలమ? 

అందుకనిదహరవిదోాపాసనవలనజీవాతాప్రమ్మతాఅంతగొప్ువాడవపతాడనిచపె్ుడానికిప్జా్ఞప్తిఅలమచెపుేడు. 

నేనయ: "దహరాకాశమ్ు" హృదయమ్ుదగీరఉంట ందఅినికదా, 
అలమగయినప్పుడుదానిప్రథమ్మణమ్ుఎంతఉంట ందికనుక, 

దానినిఅఖలమండకోటిబహాాాండన్ాయకుడెనైప్రబహాామ్ుఅనిఎలమచబెుతామ్ు. అసలుబహాాఅంటనే్ేఅనిాటికనాపెదదది, 
గొప్ుద.ి..అంటూఅరించెప్పుకుంటామ్ుకద! 

మామయ్ు: దానికోసంతరువాతసూతమా్ుచూడాలి. 

అమా: ఏమిటఆిసూతమా్ుమ్మమ్యమా? 

మామయ్ు: 

"అలుశుర తేరితిచేత్ద్యక్మ్...1-3-20" 

అంట ే
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అలుశీ్తచౌః: దహరాకాశమ్ునుసులుసాి నమ్ుననుండుదానినిగశీ్తిచపె్పుచుండుటచచత 

ఇతిచచత్: అనిఅనినచ  ో

తత్ఉకతమ్: అది (ఇంతకుమ్ుందు) చెప్ుబడనిది. 

అనగా 

దహరాకాశమ్ుసులుసాి నమ్ుకలదిగశీ్తియందుచపెిుయుండుటచచఅదపి్రమ్మతాకాదనాచోదానినిగూరథే ఇంతకుమ్ుం
దుచపె్ుబడనిద.ి 

అమా: 
అప్రథచిానామ నైప్రమ్మతానుఅతాంతప్రథమితమ ైనదహరాకాశమ్ుఅనిచెప్ుడమ్ుకుదరదంటేఆవివరణఇంతకుమ్ుందు
చెప్ుబడనిదిఅంటే, ఎకకడచెపుేరుమ్మమ్యమా! 

మామయ్ు: "సరుతపా్సాిదియధ్ికరణమ్ు" గురుత నాదా! 
మ్న్ోమ్యమదవిిశిష్ుట డుగప్సాదిిమ్ుగాప్రమ్మతాయిచేపె్ుబడనిట ు గాచదువపకున్ాామ్ు. దానిలోఒకసూతమా్ునాది, 
"అరభకౌకసాత వతతదుయప్దచశాచేన్ేాతిచచతానిచాయతాుదచవమోుయమ్వచే" అని. 

ఆసూతమా్ువదద  "జ్ఞాయమనంతరథక్షయత్ " మొదలెైనశీ్తులయందుప్రబహాాబృహతుమ్ు, అప్రథఛినాతచపె్ుబడినదకిదా, 
అలమంటప్పుడుదానినిఅలుప్రథమ్మణమ్ుఅనిఅనడంఎలమకుదురుతుందఅినాప్శాాకుసమ్మధ్ానంగా, 
"ఉపాసన్ాస లభామ్ుకోసంప్రబహాానుసులుప్రథమ్మణమ్ుగలవానిగాఉప్నిష్తెేపిుంది" అనివివరథంచచరు. 

"అణోరణయీమనాహతోమ్హీయమన్" అనికదాకఠోప్నిష్తెేబుతుంది. అంటే 
"అతాలుమ నైదానికంటేఅలుమ ైనప్రథమ్మణమ్ుకలవాడు" అంతచకాక "మికికలిగొప్ుదానికంటేగొప్ుదెనైవాడు" 
అనికదాఅరిమ్ు. ఈవిష్యమశేేుతాశుతరఉప్నిష్త్, తెతైితరగయఉప్నిష్త కడాచబెుతాయి. 

మ్నమ్ుఊహ ంచలేనిబృహతురథమ్మణమ్ుతోఅప్రథచిానామ నైదానినిధ్ాానించడంఎలమకుదురుతుంది. 

"సరుభూతాన్ామ్హ ృదచదశేఅరుా నతిష్ు తి" 

అనిశీ్రకృష్ణభగవానుడుప్రమ్మతాహృదయప్దాచశమ్ునందుఉంటాడుఅనిభగవదీీ తలోచపెేుడుకదా! కనుకఇచట 

"దహరాకాశమ్ు" అవిదాాదదిోష్గంధమ్ుఎంతమ్మతమా్ునులేని, సాుభావికమ్ుగాతనకుమించినజ్ఞా న, బల, ఐశురా, 
వీరా, శకిత, తచజ్సుులుఇతరమ్ులందచెేటనులేక, తనయందచగలఅప్రథమితఉదారగుణసంప్నుాడు, 
ప్పరుషో తతమ్ుడుఅయినప్రమ్మతాన్చేబెుతుంది. 

"ఘాంతితచువ ైనమిుచాాదయంతి" అనిఇతనినిచంప్పచున్యేునావి, 

ఇతనినికపుివయేుచునావిఅనువాకామ్ులవలనతెలియవచుేకరానిమితతమ ైనశరగరమ్ుకలవాడును, తదుప్రథ, 
ఆప్రమ్మతాఅనుగీహమ్ువలన "ప్రంజ్ోాతిసుు" 
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అనబడుప్రమ్మతానుప ందిఅప్పుడుసుసురూప్మ్ుప్కాటితమ్వడంవలన, 

అప్హతపాప్ాతాుదిఅష్టగుణకఆవిరాభవమ నైవాడుఅయినజీవాతా "దహరాకాశమ్ు" గాచపె్ుబడలేదు. 

నేనయ: మ్ఱిఅలుప్రథమ్మణమ్ువలనప్రమ్మతాగుణాలలోను, మ్హతుత లోనుసంకోచమ్ుఉంట ందా! 

మామయ్ు: ఉండదు. ఆప్రమ్మతానుమ్నమ్నుభవించడానికిమ్నకుగలఅరథితు, 

సామ్రాి యలలోభదేాలుఉండవచుేననుకో. 

నేనయ: అలమకాకుండాఈమ్ుకాత తా, ప్రమ్మతాఒకకటేఅంటే, అప్పుడుదహరాకాశమ్ుప్రమ్మతా, 

మ్ుకాత తాకూడాఅయిపో తుందకిదా! 

 

మామయ్ు: ఆవివరాలుతరువాతిసూతమా్ులోచూడాలి. 

అమా: ఆసూతమా్ుఏమిటమి్మమ్యమా! 

మామయ్ు: 

"అనయకృతేుఃతస్తు.....1-3-21" 

అంట ే

తసా: దహరాకాశమ్ుయొకక 

అనుకృతచౌఃచ: సామ్ామ్ుజీవపనికికలుీ ననిచపె్ుబడుటవలన (దహరాకాశమ్ుజీవపడుకాదు) 

అనగా 

జీవపడుమ్ుకాత వసిప్రమ్మతాతోసామ్ామ్ునుకలిగథయుండుననిచెప్ుబడుటవలనదహరాకాశమ్ుజీవపడుకాదు. 

అమా: మ్మమ్యమా! అసలుమ్మవాడుఅడిగథనప్శాా, 

దానికిఈసూతమా్ువలనదొరకసేమ్మధ్ానమ్ుఱ ండూప్ూరథతగాఅరిమ్ుకాలేదు. కొంచెంవివరథంచరా! 

మామయ్ు: ఏమీలేదమ్మా, 

దహరాకాశమ్ుఅంటేప్రమ్మతాయిేకానిజీవాతాకాదుఅనికదామ్నమ్ుఇంతకుమ్ుందునిరూపించచమ్ు. 
రామ్ంఅన్దేిఆజీవాతాా, ప్రమ్మతాాఒకకటఅేయితచదహరాకాశమ్ుఅనాదజిీవాతాయిేఅవపతుందికదాఅని. 
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అమా: బాగుంద,ి జిజ్ఞా సాధ్ికరణమ్ుఅంతాజీవాతా, ప్రమ్మతాలభదేమ్ుగురథంచిచపె్పుకున్ాామ్ుకదా, 
మ్ళ్ళళఅందులోసందచహమ్మ! 

మామయ్ు: అందుకనేమ్మా, జీవాతా, ప్రమ్మతాలభదేమ్ు, 
సంబంధమ్ుకూడాక్షుణణంగాజీరణమ్యితచతప్ులేకపో తచరామ్మనుజ్సదిాి ంతమ్ుఅరిమ్యినట ు ంట ందికానిఅయినట ు కాదు. 
కాని, భగవదాామ్మనుజులు, వాాసభగవానులుకూడాకరుణామ్యులుఅవడంవలన, 

ఇలమంటిసందచహాలుఎలమఎనిాసారుు వచిేన్ామ్నకుతీరుసూత న్ేఉంటారు. 

అమా: నిజ్మే, అయితచఏమిచెపుేరుసమ్మధ్ానమ్ుఈసూతమా్ులో. 

మామయ్ు: "మీఇదదరూసరథ, సమ్మనంగాఉంటారు" అన్ాామ్నుకో. ఈవాకామేవారుఇదదరువాకుత లుఅనిచబెుతుంది. 
అంతచతప్ువారథదదరూఒకవాకితఅనిచపె్ుదుకదా. 
ఇకకడమ్ుకాత తాకుప్రమ్మతాతోఅప్హతపాప్ాతాుదఅిష్టగుణాలలోసామ్ాతచపె్ుబడనిది, మ్ుకాత తా,  

ప్రమ్మతాలమఉంటాడని. ఆఇదదరకూసామ్ాతచెబితచదానిఅరిమ్ుఎనాటకిీమ్ుకాత తా, ప్రమ్మతాకాదుఅన్ేకదా. 

"య్దాప్శుుఃప్శుతేరుకావరణమకరా్ రమీశముురుషమ ర్హాయోనిమ్ 

తదావిదాానయుణుపాపవేిధ్ూయ్నిరఞా్నమురమమాసముముప తైి" 

అనిమ్ుండకోప్నిష్త్ (3-13) లోచదువపకున్ాామ్ు. అంటఎేప్పుడుఈఉపాసకుడెనైజీవాతాసురణవరుణ డును, కరతయును, 
ప్రథపాలకుడును, 
బహాాాండసృష్ిటకికారణమ్ునుఅగుప్రబహాామ్ునుసాక్షయతకరథంచుకొనుచున్ాాడోఅప్పుడుఆతడుప్పణాపాప్మ్ులనువీడిశ
రగరసంబంధమ్ులేనివాడెైప్రబహాామ్ుతోసామ్ామ్ునుప ందును" అన్ేకదా. జీవాతా, 

ప్రమ్మతాఒకకటిఅవడందూరప్పమ్మట, అసలుప్రమ్మతాకుఉండచజ్గతుృష్ిట , వాాపార, నియమ్న, 

రక్షణాదులుకూడామ్ుకాత తాప్రథధ్ిలోలేవపఅనికదావివరథసుత న్ాారుఈమ్ంతాాలలో. 
అలమంటప్పుడువారథరువపరూఒకకటఅేనడం, అదచదహరాకాశమ్నడంకుదరదుఅనిచబెుతున్ాారుఈసూతమా్ులో.  
ఇకకడతసాఅంటదేహరాకాశమ్ుయొకకఅనిఅరిమ్ుచచసుకోవాలి. 

నేనయ: ఈఉప్నిష్దాుకాాలకుసాృతివాకాాలతోకూడాసమ్రినకుదురుతుందా, 
లేకసాృతివాకాాలలోవేఱుగాచబెుతున్ాారా? 

మామయ్ు: ఆవిష్యమేతరువాతిసూతమా్ులోచబెుతున్ాారు. 

అమా: ఏమిటఆిసూతమా్ుమ్మమ్యమా! 
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మామయ్ు: 

"అపమస్తారుతే.....1-3-22" 

అంట ే

సారాతచ: సాృతి (అటేు ) తెలుప్పచునాద ి

అపి: కూడ 

అనగా 

సాృతికూడఅటేుతలెుప్పచునాది. 

అమా: కొంచెంవివరథంచండమి్మమ్యమా! 

మామయ్ు: మ్నమ్ుభగవదీీ తచదువపకున్ాామ్ుకదా! దానిలో 

"ఇదమ్మఞానమ్ఉపాశీితామ్మ్సాధరాయమ్మగతాౌఃసరేీపని్ోప్జ్ఞయంతచప్లాయిేనవాధంతిచ(భ.గగ. 14.2).". అంటే 
"ఈఉపాసనమ్ునుఆశయీమ్ుగాగొని (ప ంది), న్ాతోసాధరాయమ్ును (సమ్మనమ ైనధరామ్ులు) ప ందినవారు, 
సృష్ిటయందుమ్రలజ్నిాంప్రు, ప్ళా్యమ్ునకష్టప్డరు." అనితనతోసమ్మనమ నైధరామ్ులుకలవారుఅయి, 

జ్నారాహ తాసిితిఅంటఅేమ్ృతసిితినికలిగథప్ళా్యమ్ునకష్టప్డరుఅంటఅేభయసిితిప ందుతారుఅనిచపెుేడుతప్ువారుతా
న్ేఅయిపో తాననిచెప్ులేదుకదా. 

అలమగే "ఈశురౌఃసరుభూతాన్ామ్హ ృదచదశేఅరుా నతిష్ు తిభాామ్యనురుభూతానియంతాారూఢానిమ్మయయమ" (భ.గగ. 18.61) 

అనుచు "ఈశురుడుసమ్సతభూతమ్ులకుహృదయప్దాచశమ్ునందుండి, వారథనందరనూ (రంగులరాటామ్ువంటి) 
యంతమా్ుపెనై్ కికతిరుగునట ు విచితమా నైశకితచచతభమాింప్చచయును. " అనిచబెుత  

"ప్రమ్మతాహృదయప్దాచశమ్ునందుఉనాటేు " చపెుేడుకదా. 

ఇప్పుడుమ్నమ్ుచపె్పుకునాఉప్నిష్దాుకాాలుకూడాఈవిష్యమన్ేాచబెుతున్ాాయి. 

అందువలనసాృతికూడాహృదయప్దాచశమ్ువదదనునాదహరాకాశమ్ుప్రమ్మతాయిేఅనీ, 

ఆయనఅచటనుండజిీవాతానునియమించిసంరక్షిసాత డని, 

మ్ుకాత తాకుప్రమ్మతామ్ుఖ్ాధరామ్ులుకొనిాసంకీమించిన్ాప్రమ్మతాయిేఅయిపో డనీచబెుతుంది. 

నాననగారు: ఈచివరథఱ ండుసూతాాలూఈ "దహరాధ్ికరణమ్ు" నకుసంబంధ్ించినవికావనిఎకకడోవిన్ాాన్ే! 
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మామయ్ు: కొందరుభాష్ాకారులు (అదెైుతవాదులు) "అనుకృతచౌఃతసాచ", "అపసిారాతచ" అనాఱ ండుసూతాాలనూ 

"అనుకృతత యధ్ికరణమ్ు" అనువఱొే కఅధ్ికరణమ్ునకుచచరథే చబెుతారు. 

అమా: అలమఎందుకుచెబుతారు? 

మామయ్ు: దానికకిారణమ్ు, "అనుకృతచౌఃతసాచ" అనుసూతమా్ు 
"తమవేభాంతమ్నుభాతిసరుమ్త సాభాసాసరుమిదమిుభాతి" అనగా 
"ఈసమ్సతమ్ుఆసరేుశురునిఅనుసరథంచియిపే్కాాశిసుత నాది"  అనుఉప్నిష్దాుకామ్ులనువివరథసుత నాదనివారథవాదమ్ు. 
కానిఇదసిరథకాదుఅనిభగవదాామ్మనుజులఅభపాాయమ్ు. ఎందుకంటఇేంతకుమ్ుందుమ్నమ్ుచదువపకునా 

"అదృశాతాుదిగుణకాధ్కిరణమ్ు", "దుాభాుదాధ్ికరణమ్ు" లలోఈశీ్తిచరథేంప్బడింది. అంతచకాక, 

"జ్ోాతిౌఃచరణాభధ్ాన్ాత్" అనుసూతమా్ువదదకూడాప్రమ్మతాప్కాాశసురూప్పడనిచెప్ుబడనిది. అంటేఆశీ్తివాకాాలూ, 

ఆవిష్యమ్ూకూడాఇంతకుమ్ుందుచెప్ుబడనిది. మ్ళ్ళళఇకకడదానిన్చేపె్ుడంప్పనరుకితదోష్మ్ుకదా. 

అమా: ఈవాకాాలుఏఉప్నిష్తోు నివి. వాటికపి్ూరథతఅరిమ్ుఏమిటి? 

మామయ్ు: 

" నతతరస్తూరోుభ్వతినచ్ంద్రతారకమ్ 

నేమావిద్యుతోభ్వంతికుతోయ్మ్అగినుః 

తమేవభ్వంతమనయభ్వతిస్తరామ్ 

తస్తుభ్వసాస్తరామిద్మిాభ్వతి" 

ఈమ్ంతమా్ుమ్ుండకోప్నిష్తోు ను, కఠోప్నిష్తోు ను, శేుతాశుతరఉప్నిష్తోు నుకూడావసుత ంది. దీనిప్ూరథతఅరిమ్ుకుు ప్త ంగా 

"ఆబహాాయొకకతచజ్సుువదదసూరుానికిప్కాాశమ్ులేదు, చందుానికనిక్షతమా్ులకునుప్కాాశమ్ులేదు. 
మ ఱుప్పలకునుప్కాాశమ్ులేదు. అగథాసంగతిఇంకచపె్ువలెన్ా! ప్కాాశించడెిఆబహాాతచజ్సుునుఅనుసరథంచియిసేూరా, 
చందాాదతిచజ్ోవరీమ్ుఅంతయునూప్కాాశించును. ఆబహాాయొకకతచజ్సుుచచతన్ఈేతచజ్ోవరీమ్ుఅంతయుప్కాాశించును." 

నేనయ: "అనుకృతచౌఃతసా" అంట ే"దానినిఅనుసరథంచియిేతకికనతచజ్ోవరీమ్ునకంతటకూప్కాాశమ్ుకలుగుతునాదని" 

అరిమ్ువసుత ందికనుక, ఈసూతమా్ునకు, విష్యవాకామ్ుఈకఠోప్నిష్తోు మ్ంతమా్ుగాచపెిువేఱుగా 
"అనుకృతత యధ్ికరణమ్ుఅనిచబెుతున్ాారనామ్మట. అంటశేంకరభాష్ామ్ులోఅలమగఉేనాదా! 

మామయ్ు: అవపను. 
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నేనయ: మ్ఱిదానిలోతపేుమ్ునాది? 

మామయ్ు:మ్ంతమా్ులోఉనా "అనుభాతి" అనాప్దానిా "అనుకృతచౌః" అనిప్ూరథతగాఎలమమ్మరేేసాత మ్ు. 
అలమకుదరదుకదా! అనుభాతిఅంటేతతాకరణమ్ుగాతకికనతచజ్ౌఃప్దారిమ్ులుప్కాాశిసుత న్ాాయిఅనిఅరిమ్ు. "అనుకృతచౌః" 
అంటజేీవాతాప్రమ్మతానువానిఅప్హతపాప్ాతాుదిధరామ్ులతోఅనుకరథసాత డుఅనిఅరిమ్ు. 

అంతచకాకప్రబహాానుఅనుసరథంచచజీవాతాకుగుణాలువసాత యిఅనికదావిష్యమ్ు, 
ఇదమి్నమ్ుచపె్పుకుంట నాఛాందోగోాప్నిష్తాంతాాలలోవసోత ందికదా, 
అలమంటప్పుడుమ్రొకఉప్నిష్తాంతమా్ుఇప్పుడువేరుగాతచెుేకొని, మ్రొకఅధ్ికరణానిాకొతతగాప్వాేశపటెటడంఎందుకు! 
ఒకవేిష్యమనికిఅన్ేకఅధ్కిరణాలుఉండవపకదా! 

వారథభాష్ామ్ులో "సూరాౌఃనభాతి" అనగా "సూరుాడుప్కాాశించడు" అంటే "నప్కాాశయతి" అంటే "ప్కాాశింప్చచయదు" 
అనిఅరించబెుతారు. అలమకుదరదుకదా! అంతచకాక "తత"ా 

అంటఆేప్రమ్మతావదదఅనిమ్నమ్ుచపె్పుకుంట నాప్దానికఅినుయమచేపె్ురు. మ్నమ్ుచపె్పుకునాసూతమా్ులో 
"తసా" అంట ే

జీవాతాఅనాట ు చబెుతారు. జీవాతాయిజేీవాతానుఅనుకరథసుత ందిఅనిచపె్ుడంసబబుకాదుకదా! 

అమా: ఇకకడ "అనుభాతి" అంటే.. 

మామయ్ు: 
ప్రబహాాతచజ్సుుకారణమ్ుగామిగథలినతచజ్ౌఃప్దారిమ్ులుప్కాాశమ్మనమ్ులుఅవపతున్ాాయిఅనిఇకకడప్రమ్మతాకారణ
మ్ు, మిగథలినసూరాాదతిచజ్ౌఃప్దారిమ్ులుకారామ్ులుఅనితలెుసుకోవాలి. భగవదీీ తలోశీ్రకృష్ణభగవానుడు 
"యదాదతిాగతతచజ్ౌఃజ్గదాభసయతచఽఖలమ్....తతచతజ్ోవిదిిమ్మమ్కమ్" 

అనిఈఆదతిాాదులతచజ్సుునకుకారణమ్ున్నే్ేఅనిచపె్పుకుంటాడుకదా. "నతతాభసయతచసూరాౌః .." 
అనికూడాభగవదీీ తలోఆప్రబహాామ్ునుసూరాాదులుప్కాాశింప్చచయలేవపఅనిశీ్రకృష్ణభగవానుడుఇదవిష్యమనిావివరథసాత
డు. 
యమచితకమ్ండతిప్పరుష్న్ాాయమ్నిచపెిునట ు అంటఅేరువపగాతెచుేకునాఆభరాణలువేసుకునావాడలిమఆసూరాాదుల
కుప్కాాశాదధిరాాలుసాుభావికాలుకాదు. 

అందువలనఈమ్ంతాాలలోచపె్ుబడనిప్రమ్మతాకూతచజ్ౌఃప్దారాి లకూకారాకారణసంబంధమ్ునుప్కాకనబటెిటప్సాుత తమ్ుసూ
తాాలలో "అనుకృతచౌః" అనాప్దానికివరథతసుత నాట ు చొపిుంచడంసాురసామ్ుగాఉండదుఅనినీా, 

ఇలమచపె్ుడంసూతకాారునిఅభపాాయమ్ుకాదనీభగవదాామ్మనుజులువివరథసాత రు. 
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నాననగారు: మ్ఱివారథఅభపాాయమ్ులోజీవాతా, ప్రమ్మతావేఱుగాఉండవపకదా, ఒకరథగుణాలుమ్ఱొ కరథకరిావడానికీ, 
సామ్ాతాునికనీి. అందువలనఅలమకాకుండా, 
ఒకపే్కాాశమ్ుఅనిాచోటుప్కాాశిసోత ందిఅంటవేారథకసిదుపాయమ్ుగాఉంట ందఅినిఅలమచెపుేరేమో. 

మామయ్ు: కాని, అందుకోసంఅసలుఅరాి నిామ్మరగే సుకుంటేఎలమ, 
అందువలనభగవదాామ్మనుజులుశీ్రభాష్ామ్ుఅధ్ికరణాలసంఖ్ా "చినాయిాబహాాకాండచ" 
అనిమ్నమ్ుమ్ుందుఅనుకునాట ు గా 156 గాన్వేివరథంచచరు. "చినాయిా" అనాప్దమ్ు 156 న్ేకదాచెబుతుంది. 

ఇకకడితోఈఅధ్కిరణమ్ుప్ూరథతఅయిందమ్మా, తరువాతఅధ్ికరణమ్ుమ్రొకమ్మరుచూదాద మ్మ! 

అమా: బాగుందిమ్మమ్యమా! ఈఅధ్కిరణమ్ులో "ఛాందోగోాప్నిష్త్" 

లోనునాదహరవిదాలోచపె్ుబడినదఆియమమ్ంతాాలలోఅప్హతపాప్ాతాుదగిుణాలుచెప్ుబడనిందువలన, 

దానినిధ్ాానించుటవలనకామ్చారులవపతారనిచెప్ుబడనిందువలన, 

దహరాకాశమ్ునుచపెిునప్పుడుదానితోచెప్ుబడనిగుణాలతోకూడియిమే్నమ్ుఅరిమ్ుచచసుకోవాలనీ, 

దానికిభూతాకాశమ్ునకుసామ్ాతుమ్ునుప్రథమ్మణమ్ుబటిటకాకగొప్ుదనమ్ువిష్యమ్ులోప్రథగణించాలని, 

దహరాకాశమ్ునిరతిశయభోగావసుత వపఅనీ, శరగరమ్ునకువికారమ్ులు, 
న్ాశనమ్ుకలిగథననూదీనికిఅటిటవిఏమియూఉండనిఅదఅిమ్ృతమ్నీ, "ఆతానితిష్ు న్ ...ఆతాానవేద"  

అనినట ు మ్నుష్ుాడుతానుహ రణానిధ్పిెనైన్ేఉండదిానినితలెుసుకొననట ు , 

జీవాతాదానితోన్ఉేండిదానినితలెుసుకొనలేకున్ాాడనిచపె్ుబడుటవలనదహరాకాశమ్ుప్రమ్మతాయిేఅనినీా, 

దహరాకాశమ్ునకుచపె్ుబడినసరులోకధ్ారకతుమ్ుమొదలగుగుణమ్ులుప్రమ్మతాకవేరథతంచుటవలననూ, 

"భూతానిఆకాశాదచవసమ్ుప్దాంతచ" మొదలెైనమిగథలినఉప్నిష్దాుకాాలలోకూడా "ఆకాశమ్ు" 
అనగాప్రమ్మతాయిేఅనిప్సాదిిిఅవడంవలననూ, 

ఆమ్ంతాాలలోన్దేహరాకాశఉపాసకుడుశరగరమ్ునువదలినతరువాతప్రంజ్ోాతిసుుఅయినప్రమ్మతానుప ందుతున్ాాడ
నిచపెిునప్పుడుదహరాకాశమ్ుజీవపనికనావేరయినదనిచపె్ుబడుటవలననూ, 

జీవపనకుకూడాఅప్హతపాప్ాతాుదగిుణమ్ులుచపె్ుబడనిప్పుడు, 
మ్ుకాత తాకుఅప్హతపాప్ాతాుదిగుణమ్ులయందుప్రమ్మతాతోసామ్ాతవలనఅలమచపె్ుబడని్ా, 
సరులోకవిధరణతాుదిగుణాలుమ్ుకాత తాకువరథతంచవపకనుకఅప్పుడుకూడాప్రమ్మతాజీవపనికంటవేిలక్షణుడచఅనినీా, 

ఆయమమ్ంతాాలలోమ్ుకాత తానుసుసురూపారాభవమ్ుకలిగథఅప్హతపాప్ాతాుదగిుణాలుప ందనిఆతాగాప్సాాత వించడానికి
కారణమ్ుదహరవిదోాపాసనవలనజీవాతాకుకలుగుఫలితమ్ునుతలెియచచయడానికతిప్ు, 

దహరాకాశమ్ుజీవాతాఅనిచెప్ుడానికికాదని, 

అఖలమండకోటబిహాాాండన్ాయకుడెనైప్రమ్మతాఉపాసన్ాస లభామ్ుకొఱకెప్్రథమితప్రథమ్మణమ్ులోదహరాకాశమ్ుగావేం
చచసయిుంటాడని, ఈవిష్యమ్ుఇంతకుమ్ుందుసూతాాలలోకూడాప్సాాత వించబడనిదనీ, 
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మ్ుకాత తాఅప్హతపాప్ాతాుదగిుణమ్ులయందుప్రమ్మతాతోసామ్ామ్ునుప ందిననూ, 

జ్గతాకరణతాుదగిుణాలుప్రమ్మతాకేవరథతసాత యని, అందువలనజీవాతాప్రమ్మతాగాఅవడంకాని, 

సరుసమ్మనతాునిాప ందడంకానిజ్రుగదుకనుకజీవాతాదహరాకాశమ్ుకాలేదని, 

భగవదీీ తవంటిసాృతులలోకూడాఈవిష్యమచేపె్ుబడనిదనీ, 

ఈకారణాలవలనఛాందోగోాప్నిష్తాందుదహరవిదాలోచెప్ుబడినదహరాకాశమ్ుప్రమ్మతాయిేఅనిభగవదాామ్మనుజులు
ఈదహరాధ్ికరణమ్ులోసదిాి ంతీకరథంచచరు" అనిసూక్షాంగాఅరిమ్యింద.ి 

మామయ్ు: అవపనమ్మా, ఇప్ుటికమి్నమ్ుఆపమి్రొకసారథతరువాతిఅధ్ికరణమ్ుచూదాద మ్ు. 

అమా: అలమగమే్మమ్యమా! 

అంద్రూ: "యోనితామ్చుాతప్దాంబుజ్యుగారుకావాామోహతౌఃతదితరాణతిృణాయమనే్ే..." 

6.ప్రమితాధికరణము: 
మామయ్ు: రండమ్మా, దీపావళప్ండుగబాగాజ్రథగథందా! మీఆయనజ్నానక్షతమా్ుకూడాఇప్పుడచకదా! 

అమా: ఆ(, అవపనుమ్మమ్యమా. ఆపెరుమ్మళ్ళదయవలు , మీలమంటపిదెదలఆశ్రరుచనమ్ుతోఅంతాబాగాన్ేజ్రథగథంది, 
ఈరోజుఏఅధ్కిరణమ్ుచబెుతారుమ్మమ్యమా! 

మామయ్ు: ప్మాితాధ్ికరణమ్ుఅని.. 

నేనయ: దీపావళప్మాిదలలమగపే్మాిదాధ్ికరణమ్ుకూడాఉనాదా, 

మామయ్ు: ప్మాిదకాదు, ప్మాితాధ్ికరణమ్ు, మితి, ప్రథమితిఅంటేవిన్ాావపకదా, 
అంటపే్రమ్మతాహృదయమ్ువదదప్రథమితమ నైప్రథమ్మణమ్ుతోఉండడమ్ుగురథంచిచపెేుఅధ్కిరణమ్ుఅనామ్మట. 

దీనిలోమొదటిసూతమా్ులోకూడా  "ప్మాితౌః" అనివసుత ంది, 
అందువలనకూడాఈఅధ్కిరణానికిప్మాితాధ్కిరణమ్ుఅనిపరేువచిేంది. దీనిలోఅంతరాభగంగాన్ే "దచవతాధ్ికరణమ్ు" 
అనీ, "మ్ధుధ్కిరణమ్ు" అనీ "అప్శూదాాధ్కిరణమ్ు" అనీమ్ఱిమ్ూడుఅధ్ికరణాలుకూడాఉన్ాాయి. 

అనీాఈరోజ్చేపె్పుకోవదుద లే, ఒకొకకకఅధ్కిరణమ్ుఒకొకకకరోజుచపె్పుకోవచుే. మ్నకేమీతొందరలేదుకదా. 

అమా: అలమగేమ్మమ్యమా, ఈప్మాితాధ్ికరణమ్ులోఎనిాసూతాాలుఉన్ాాయి. 

మామయ్ు: ఱ ండుసూతాాలు, అవికూడాచినావే. 
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నాననగారు: ఇవిఏఉప్నిష్తాుకాాలగురథంచి? 

మామయ్ు: మ్నమ్ుఇంతకుమ్ుందుచదువపకున్ాామ్ుకదా, "కఠోప్నిష్త్" అని. 

నేనయ: అవపను, అందులో, నచికేతుడుతనతండినాితననుఎవరథకిదానమ్ుచచసవేనిఅడుగడం, 

ఆయనతండిచాీకాకుతోయమ్ునికిఅంటేఆయనయమ్ునివదదకువ ళ్ళడం, 

యమ్ుడుఅకకడలేకపో తచమ్ూడురోజులుఆనచికతేుడుఅకకడగడప్డం, తరువాతయమ్ుడుతిరథగథవచిే, 

నచికేతునికిమ్ూడువరాలుకోరుకోమ్నడం, నచికతేుడుఆవరాలుకోరుకోవడంఅవనీాగురుత న్ాాయి, మ్ంచికథ. 

మామయ్ు: అవపనుకదా, అందులోన్ే, ఈమ్ంతాాలుకూడావసాత యి. 

నేనయ: ఏమిటిఆమ్ంతాాలు! 

మామయ్ు: 

"అంగుషిమాతరప్ురుషుః 

మధ్ుఆతానితిషితి 

ఈశానుఃభూతభవుస్తు 

నతతోవిజుప్సతే.-ఏతత్ైాతత్" 

అనగా 

ప్పరుష్ుడుఅంగుష్ు మ్ంతప్రథమ్మణమ్ులోఆతామ్ధాఉంటాడు. అతడుజ్రథగథపో యినదానిని, 

భవిష్ాతుత లోజ్రగవలసనిదానినికూడ "ఈశురుడు" అనగానియమ్నమ్ుచచయువాడు. ఆతనికిఏకేుశమ్ులుఉండవప. " 
అనిఅరిమ్ు 

తరువాతమ్ంతమా్ు 

"అంగుషిమాతరుఃప్ురుషుఃజయుతిరివాధ్ూమకుః 

ఈశానోభూతభవుస్తు 

స్తఏవాద్ుస్తఉశాుః.-ఏతత్ైాతత్...కఠ 4-13" 

అనగా 
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అంగుష్ు ప్మా్మణమ్ులోప్పరుష్ుడుశరగరమ్ునందుగలడు. ఆతడుప గలేనిజ్ోాతిసుువలెనున్ాాడు. 
ఆతడుసమ్సతప్పా్ంచమ్ునకునియమమ్కుడెకైాలతయామ్ునునిరణయించువాడెయైునావాడు. 

ఈఱ ండుమ్ంతమా్ులుకఠోప్నిష్తోు  4 వలిులో 12, 13 మ్ంతమా్ులు. ఇలమగే 6 వవలిులో 17 వమ్ంతమా్ుకూడా 

"అంగుష్ు మ్మతపా్పరుష్ౌఃఅంతరాతాాహృదయిేసనిావిష్ు ౌఃతమ్మువచారగరాతరరవృహనేుాఞ్జా దివ షై్కీామ ది రేాణతమిుదాాతుశకీమ్
అమ్ృతమ్...కఠ 6-17" 

అనగా 

అంగుష్ు మ్మతపా్పరుష్ుడుసరుదాజ్నులహృదయమ్ునఅంతరాతాగానుండువాడు. 
మ్ుంజ్గడిునుండిదానిలోనునాలేతకాడనువేరుప్రచునట ు జ్ఞా నబలమ్ుచచఆప్పరుష్ునిశరగరమ్ునుండవిేఱుప్రచుకొనితె
లుసుకొనవలెను" ఒరనుఅరిమ్ు. 

నేనయ: అంగుష్ు మ్ుఅంట ే

మామయ్ు: బొ టనవేలాుప్రథమ్మణమ్ంతఅని. 

నేనయ: మ్ుంజ్గడిుఅంటే. 

మామయ్ు :నీకుఉప్నయనమ్ులేదాఉపాకరాఅయినప్పుడుమ్ ంజిఅనిఒకతాాడులమంటదిికటేటరుగురుత ందా, 
దానినిమ్ుంజ్గడిునిఉప్యోగథంచచచచసాత రట. ఆగడిుమ్ధాలోఒకలేతమొలకలమంటిదఉింట ందట. 

దానినికనిపెటిటవరేుచచసినట ు ఈప్పరుష్ునిశరగరమ్ునుండవిేఱుగాతలెుసుకొనిగీహ ంచాలిఅనిచబెుతున్ాారుఈమ్ంతమా్ులో. 

ఈమ్ంతాాలలో "అంగుష్ు మ్మతౌాఃప్పరుష్ౌః" అనిచపె్ుబడినవాడుజీవాతాయమలేకప్రమ్మతాయమఅనిసంశయమ్ు. 
దానినివివరథంచడానికేఈఅధ్ికరణమ్ు. 

అమా: ఇలమసంశయమనికకిారణమ్ుఏమ ైన్ాఉనాదా. 

మామయ్ు: జీవాతాగురథంచి, ప్రమ్మతాగురథంచికూడా "అంగుష్ు మ్మతౌాః" 
అనివావహరథంచడంమ్నమ్ుకొనిాఉప్నిష్తుత లలోను, మ్హాభారతాదగీింథాలలోనుచూసాత మ్ు. ఉదాహరణకు, 
శేుతాశుతరఉప్నిష్తోు  3 వఅధ్ాాయమ్ులోఇందాకాఅనుకునామ్ంతమా్ులమగఒేకమ్ంతమా్ుఉనాది. 
ఆసందరభమ్ులోఈప్పరుష్శబదమ్ుప్రమ్మతానుసూచిసుత ంది. కానిఅదచశేుతాశుతరఉప్నిష్తోు  5 వఅధ్ాాయమ్ులో 
"అంగుష్ు మ్మతోారవితులారూప్ౌః" అనుమ్ంతమా్ులోఈఅంగుష్ు మ్మతఅానుప్దమ్ుజీవాతానుసూచిసుత ంది. 

మ్హాభారతమ్ులోయమ్ుడుసతావంతునితనపాశమ్ుతోతీసుకొనిపో వపసందరభమ్ులో "అంగుష్ు మ్మతమా్ుురుష్ం-

నిశేకరియమోబలమత్" అనగాఅంగుష్ు ప్మా్మణమ్ుగలజీవపని, 
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సతావంతునిశరగరమ్ునుండయిమ్ుడుపాశమ్ుతోబలవంతమ్ుగాలమగుకొనిపో వపచున్ాాడు" అనుచోటకూడ 

"అంగుష్ు మ్మతమా్ుురుష్మ్" అనాచోటఅదిజీవాతాగాన్ేచపె్ుబడినది. 

ఈకారణాలవలనఅంగుష్ు మ్మతపా్పరుష్ుడుఅంటజేీవాతాయమ, లేకప్రమ్మతాయమఅనిసంశయమ్నామ్మట. 

అంతచకాక, బొ టనవేలాంతప్రథమ్మణమ్ుఅంటే, జీవపనిఅణుప్మా్మణమ్ుతో "వాలమగీశతభాగ" 

అనిధ్ానాప్పగథంజ్మొనలోనూఱవవంతుఅనిచబెుతామ్ుకదా, ఈరకంగాచపె్ుడంజీవాతాకుకుదురుతుందా. అలమగే, 
సరువాాపిఅనిప్రమ్మతాకుచెబుతామ్ుకదా, అంతచకాక "ఆతానితిష్ు న్" అనిజీవాతాయందుఉంటాడనిచబెుతామ్ు, 
అలమంటప్పుడుఈఅంగుష్ు ప్మా్మణమ్ుఎలమకుదురుతుందఅినాదిఒకసంశయమ్ు. చీమ్లలో, 
దోమ్లలోఅంగుష్ు ప్మా్మణమ్ుఅంటేఎలమఅరిమ్ుచచసుకోవాలిఅనాదిమ్రొకప్శాా. 

కొనిాజీవాలకుహృదయమవేేఱుగాఉండదు, 
మ్ఱివాటలిోహృదయమ్ువదదప్రమ్మతాఉంటాడుఅంటేఎలమఅరిమ్ుచచసుకోవాలి. 

అసలుఈజీవాతా, ప్రమ్మతాఇదదరూవేఱేుఱుగాఉంటారా, ఆఇదదరూఒకకరనే్ా! 

ఈసంశయమలనీాతీరేడానికి, ఈఅధ్కిరణమ్ూ, దానిలోనిసూతాాలూను. 

అమా: అందులోమొదటిసూతమా్ుఏమిటమి్మమ్యమా! 

మామయ్ు: 

"శబ్వ్ దేవప్రమితుః....1-3-23" 

అంట ే

ప్మాితౌః: (అంగుష్ు మ్మత)ా ప్రథమితికలవాడుగాచపె్ుబడనివాడు (ప్రమ్మతాయిే) 

శబాద దచవ: శీ్తివలనన్ే (అట ు తలెియుచునాది) 

అనగా 

అంగుష్ు మ్మతపా్రథమితికలవాడుగాశీ్తులయందుచపె్ుబడినవాడుప్రమ్మతాయిేఅనిశీ్తివలనన్తేలెియుచునాది. 

అమా: కొంచెంవివరథంచండమి్మమ్యమా! 

మామయ్ు: ఇకకడసంశయమ్ు "అంగుష్ు మ్మతపా్పరుష్" అనాప్దమ్ుజీవాతాకుఎందుకువరథతంచకూడదుఅనికదా, 
ఎందుకంటేఅంగుష్ు ప్రథమ్మణుడుగాజీవాతానుశీ్తి, ప్పరాణాదులుపరేొకన్ాాయి. జీవాతాకుశరగరేందియాభోగా, 
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భోగోప్కరణాదులనుబటిటశీ్తియందు "ఈశానౌః" అనిచపెుినట ు శరగరాదులపెనైియంతృతుమ్ుకూడాసంభవమే. 
కనుకఇకకడచపె్ుబడనిదజిీవాతాఎందుకుకాకూడదుఅనిప్శాా. 

అమా: మ్ఱిదానికభిగవదాామ్మనుజులసమ్మధ్ానమ్ుఏమిటి? 

మామయ్ు: ఇకకడచపె్ుబడినమ్ంతమా్ులోఅంగుష్ు మ్మతపా్పరుష్ుని  "ఈశాన్ోభూతభవాసా" అనినీా, 

"సఏవాదాసఉశుౌః" అనినీాకాలతయానియమమ్కునిగాచబెుతున్ాారు. మిగథలినవిష్యమలనీాప్కకనబటెిటన్ా, 
జీవపడుతనజ్నానూ, మ్రణానీానియంతిాంచగలడా. 
ఆవిష్యమనికివసేతసృష్ిటలోజ్రుగుతునాఏకారాానీాజీవపడునియంతిాంచలేడు. సూరా, చందాాదులసిితి, గతులుకాని, గీహ, 

నక్షతభామా్ణాదులుకానిఏవీజీవపనినియమ్నమ్ులోఉండవప. తరువాతక్షణమ్ుజ్రథగదేచదోమ్నచచతులలోలేదు. 
మ్నచచతివేలాుకూడావ నుకకువంచలేమ్ు, ఇంకశరగరనియమ్నమేమిటి! 

ఇంతకుమ్ుందుచపె్పుకునాట ు , జ్గనిాయమ్నసామ్రియమ్ు, 
సమ్సతజ్గదాుయపారనిరాుహకతుమ్ుఆప్రమ్మతాకేసాధామ్ుకానిమ్రవెురథకీసాధామ్ుకాదు. కనుకఇకకడ 

"అంగుష్ు మ్మతపా్పరుష్" అనిచపె్ుబడినవాడుప్రమ్మతాయిే " అనిభగవదాామ్మనుజులువివరథంచచరు. 

అమా: మ్ఱి, ఈఅంగుష్ు ప్రథమ్మణమ్ులోప్రమ్మతాఅనిాజీవాలలోనూఉంటాడా? 

మామయ్ు: ఆవివరాలకుతరువాతసూతమా్ుచూడాలి. 

అమా: ఏమిటఆిసూతమా్ుమ్మమ్యమా! 

మామయ్ు: 

"హృద్ుపేక్షయ్ాత మనయషాుధికారతాాత్....1-3-24" 

అంట ే

మ్నుషాాధ్ికారతాుత్: (వదేాంతశాసత రమ్ు) మ్నుష్ుాలకుఅధ్కిారమ్ునుదచదశించుటవలన 

హృది: హృదయసాి నమ్ును 

అపకే్షయమ: అనుసరథంచి 

(అంగుష్ు మ్మతపా్రథమితతుమ్ుచెప్ుబడనెు). 

అనగా 
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వేదాంతశాసోత ా ప్దచశమ్ునకుఅరుహ లెైనవారుమ్నుష్ుాలగుటచచతవారుప్రమ్మతానుతమ్హృదయమ్ునందుఉపాసించుటకు
వీలుగాఅచటప్రమ్మతాయుఅంగుష్ు ప్మా్మణమ్ుతోచపె్ుబడనెు. 

అమా: కొంచెంవివరథంచండమి్మమ్యమా! 

మామయ్ు: "మ్నఅవబో ధన్ే" అనాధ్ాతువపనుండిఈ "మ్నుష్ా" ప్దమ్ువచిేందకిదా. 
అంటవేివచేన్ాసామ్రియమ్ునావాడుమ్నుష్ుాడనామ్మట. "ఆహారనిదాాభయమ థైున్ాని" అనిఆహార, 

నిదాాదులుమిగథలినపాాణులకు, మ్నుష్ుాలకుఒకకలమగేఉన్ాా, "జ్ఞా నమిహ తచషామ్అధ్కిమిుశేష్ౌః" 
అనిమ్నుష్ుాలకుజ్ఞా నమ్ుమిగథలినజ్ంతువపలకంటవేిశేష్మ నైలక్షణమ్ు. 

అందుక ే

"భూతానామారాణనిుఃశేరషాి ుః 

పరా ణనిుఃబ్ుదిిజీవినుః 

బ్ుదిిమత సనరాుఃశేరషాి ుః 

నరేష బ్వర హాణాుఃవరాుః 

బ్వర హాణషే చ్విదాాంస్తుః 

విద్ాత సకృతబ్ుది్య్ుః 

కృతబ్ుదిిత సకరా్ రుః 

కరే్ేష బ్రహావదేనిుః" 

అనిసమ్సతపాాణులలోబుదిిమ్ంతులెనైనరులశేీష్ు తగురథంచిశాసాత ా లుచబెుతాయి. 

ఆజ్ఞా న్ానిామ్నుష్ుాలుసదుప్యోగమ్ుచచసుకొనిప్రమ్మతోాపాసనమ్ుచచయడానికతిగథనట ు ప్రమ్మతామ్నహృదయమల
లోవేంచచసయిుంటాడనామ్మట. "నరజ్నాదురుభమ్" అనిచెబుతారుకదా! 
అందువలనఅంగుష్ు ప్మా్మణమ్ుకూడామ్నఉపాసన్ాస లభామ్ుకోసమే. 

అమా: మ్ఱిజీవాతాప్రథమ్మణమ్ుఎంతఉంట ంది? 

మామయ్ు: జీవపనిప్రథమ్మణమ్ుకూడాఅంగుష్ు మ్మతమాేననామ్మట. వాసతవానికజిీవాతాప్రథమ్మణమ్ు "ఆరాగీమ్మతౌాః" 
అనిబలెు ప్పకొనయంతఅనిశీ్తిపాఠమ్ు. అయితచప్రమ్మతాకుఅంగుష్ు ప్మా్మణమ్ుచెప్ుడం, "మ్ధాఆతానితిష్ు తి" 

అనినట ు ఆయనజీవాతాలోఉంటాడుకనుక, జీవాతాకూడాఅంగుష్ు మ్మతపా్రథమ్మణమేఅవపతుంది. 
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ఇలమచపె్ుడంమ్నఉపాసన్ాస లభామ్ుకోసమనేనిమ్నమ్ుఇంతకుమ్ుందుచెప్పుకున్ాామ్ుకదా. 
అయితచమిగథలినజ్ంతువపలలోఈప్రథమ్మణమ్ులుఅంగుష్ు మ్మతమా్ులుకాకపో యిననుదోష్మ్ులేదు. 
ఎందుకంటవేాటికపి్రమ్మతావిష్యమ ైజ్ఞా నమ్ుగాని, ప్రమ్మతానుధ్ాానమ్ుచచయగలసామ్రియమ్ుకానిఉండవపకదా! 
గజ్ేందుాడు, జ్టాయువపలమంటజిీవపలుప్తాచాకమ నైజ్నాకలిగథనవి. అందువలనప్రమ్మతానుధ్ాానించడం, 

పేామించడంవాటపి్ూరుజ్నాసుకృతాలవలనచచయగలిగయేి. కానిమ్నమ్ుచెప్పుకుంట నాదజి్ంతుసామ్మనామ్ుగురథంచి. 

ప్రమ్మతాసరుసుతంతుాడు. ఆయనకుఇష్టమ తైచఎవరథన్ నై్ాదగీరకుచచరుేకోగలడు, మోక్షమీయగలడు. 
అదవిేఱేవిష్యమ్ు. మ్నమ్ుమ్మటాు డుకుంట నాదిబహాావిదో ాపాసన్ాధ్కిారమ్ుగురథంచికదా. 

నేనయ: ఈసూతమా్ులో "మ్నుషాాధ్కిారతాుత్" అనాప్పుడు "అధ్కిారమ్ు" అంటేఏమిటి? 

మామయ్ు: మ్నమ్ుఇంతకుమ్ుందుచపె్పుకునాదచ, సరఉేదాహరణలతోమ్ళ్ళళవివరథసాత ను. 
దీపావళకమిీఅమ్ాఏమిటవిిశషే్ంచచసింది? 

నేనయ: పాయసమ్ు, జ్ంతికలుచచసింది. 

మామయ్ు: సరే, పాయసమ్ుమీదన్ాకుకోరథకలేదుఎందుకంటనే్ాకుఆకలిలేదుఅనుకో, 
అంటనే్ాకుఆవిష్యంలోఅరథితుమ్ులేదు. 

అలమగజే్ంతికలుతినడానికని్ాకుప్ళ్ళళలేవపఅనుకో, అంటనే్ాకుఆవిష్యంలోసామ్రియమ్ులేదు. 

ఈఅరథితుమ్ు, సామ్రియమ్ుఉంటేఅధ్ికారమ్ుఉనాట ు . మిగథలినజ్ంతువపలకుఆజ్ఞా నమ్ు, ధ్ాానసామ్రియమ్ుఉండవపకదా. 

వాటిలోకూడాజీవాతా, ప్రమ్మతాలుఉంటారు. కానిమిగథలినప్శ్, ప్క్షయాదులకు, కిీమి, కటీకాదులకువిజ్ఞా నమ్ు, 
ధ్ాానసామ్రియమ్ులేకపో వడంవలనఈఅంగుష్ు మ్మతపా్రథమ్మణమ్ువాటవిిష్యమలలోవరథతంచనకకరలేదు. 

కాని, మ్నవిష్యంలోఈవిజ్ఞా నమ్ు, 
ధ్ాానసామ్రియమ్ుఉండడంవలనఆధ్ాానస లభామ్ునకెప్్రమ్మతాఅంగుష్ు ప్మా్మణమ్ులోవేంచచసఉింటాడనిశీ్తివాకామ్ు. 
ప్రమ్మతావేంచచసయిునాజీవాతాకూడాఅంగుష్ు ప్మా్మణమనేనామ్మట. 

మ్నకుసామ్మనామ్ుగాహృదయకోశమ్ుఅంగుష్ు ప్మా్మణమ్ులోఉండడంవలనదానికొలతప్కాారమ్ుగాన్పే్రమ్మతానుకూ
డాఅంగుష్ు మ్మతుానిగావావహరథంచడంజ్రథగథంద.ి 

నీటికసిహజ్ంగాకొలతలేకపో యిన్ాకుండలోనునాప్పుడుకుండెడునీరుఅనివావహరథసూత ంటామ్ుకదా. ఇదకిూడాఅలమగే. 

ఈశీ్తివాకాాలుధ్ాానస లభామ్ునకెప్్రమ్మతాప్రథమ్మణమ్ునుచబెుతున్ాాయికనుక, ఈవాకాాలను "వాలమగీశతభాగ", 

"ఆరాగీమ్మతౌాః" మొదలెైనఇతరశీ్తివాకాాలనుసమ్నుయించుకోవడంలోకలగుండుప్డకూడదు. 
మ్నఋష్ులుఆయమసందరభమ్ులననుసరథంచితతత వమ్ునుదరథశంచితదనుగుణంగామ్నకందించచరనామ్మట. 
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నేనయ: మ్ఱిఒకరథహృదయమ్ునుతీసమి్రొకరథకిగుండెమ్మరథుడశీసత రచికతిాుఅదచీచసనిప్పుడుఈజీవాతా, 

ప్రమ్మతాఒకశరగరమ్ునుండమి్రొకశరగరమ్ులోనికిమ్మరథపో తారా, 
ఈమ్మరుుచచసచీికతిులోకొంతసపే్పబయటకూడాఉంచుతారుకదా, అప్పుడు... 

మామయ్ు: 
ఇంతకుమ్ుందుఅనుకునాట ు మ్నఉపాసన్ాస లభామ్ుకోసంమ్నకుమ్నఋష్ులుఅందిచిేనసూక్షావిష్యమలనుఇప్ు
టిమిడిమిడజి్ఞా నమ్ుతోమ్ుడవిసేేతమ్నకుమిగథలేదివిడదీయరానిచికుకమ్ుడులే. మ్నకుతలెిసనిరకత, 
మ్మంసాదులతోకూడనిగుండకెాయలమకాకఈమ్నసుు, జీవాతా, ప్రమ్మతాఅతాంతసూక్షావిష్యమలు. 
మ్నశరగరమ్ుగురథంచిమ్నకునావిజ్ఞా నమ్ుఇప్ుటకిచీాలమతకుకవ. పాాణమ్ుఅదచమీభాష్లో Life 

ఎలమసదిిసోత ందోఇప్ుటికపీ్ూరథతగాతెలియదుకదా. ఆ so called Life ఉనాంతకాలమ్ూఅదచశరగరమ్ులోజీవాతా, 

ప్రమ్మతాలుకూడాఉంటాయి. ఇంతకంటచేపె్ుడానికిచపె్ుగలిగథనసామ్రియమ్ున్ాకుకూడాలేదు, 
అంటనే్ాకుకూడాఅధ్కిారమ్ులేదనామ్మట. 

నేనయ: జీవాతా, ప్రమ్మతావరేుగాన్ఉేంటారా, కలిసఉింటారా, లేకఒకకటిగాన్ఉేంటారా, ఆహృదయమ్ువదద? 

మామయ్ు: ఈవిష్యమ్ుఇంతకుమ్ుందుచదువపకున్ాామ్ుకనుకఇప్పుడుసూక్షాంగామ్మతమాపే్సాాత విసాత ను. 
"దాుసుప్రాణ సయుజ్ఞసఖ్మయమ" 
అనిమ్ుండకోప్నిష్తెే పుినవిధమ్ుగాఱ ండుప్క్షులుఒకచెట ట కొమ్ామీదనునాట ు జీవాతా, 

ప్రమ్మతాలుఒకేశరగరమ్ులోకలసఉింటారుఅనిచదువపకున్ాామ్ుకదా. "ఋతమిుబంతధసుకృతసాలోకఛేాయమతప .." 
అనాశీ్తివాకామ్ుకూడాజీవ, బహాాలువరేయిన్ాప్కాాశమ్ు, నీడవలెకలసియిఉేంటారనిచబెుతుంది. 
"ప్ృథక్ఆతాానమేరరరథతారమ్ేమ్తాు ...జుష్టౌఃతతసేతనఅమ్ృతతుమతేి" అనిశేుతాశుతరఉప్నిష్తతనను, 
తనకుపేరాకుడెైనప్రమ్మతానువేరుగాతలచి, 

న్ేన్ఈేశురుడననిఅహంప్రథంచకవిధ్చయుడగిాఆరాధ్ించినచోఆయనచచఅనుగీహ ంప్బడిఅమ్ృతతుమ్ుప ందుననువిష్య
మ్ుఇంతకుమ్ుందుచదువపకున్ాామ్ు. ఇచేటకూడా "తమ్విదాాతుశకీమ్అమ్ృతమ్" 

అనావాకామ్ుఅదచవిష్యమ్ుతెలుప్పతోంది. అందువలనజీవాతా, 

ప్రమ్మతాలుఒకకటకిాదనికానివారుకలసయిిేఉంటారనీతలెుసోత ంది. ఇదచరామ్మనుజ్సదిాి ంతమ్ు, 
ఉప్నిష్తిుదాి ంతమ్ూను. 

నేనయ: ఇకకడమ్నుష్ుాలుమ్మతమాఉేపాసనకుఅరుహ లు, జ్ంతువపలుకాదుఅనికదాచబెుతున్ాారు. 
అంటేమ్ఱిదచవతలూవాళ్ళళఉన్ాారుకదా, వారథప్రథసిితిఏమిటి. వాళ్ళకూఅధ్కిారమ్ులేదా ? 
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మామయ్ు: అదతిలెుసుకోవడానికితరువాతిఅధ్కిరణమ్ుచూడాలి. దానినిమ్రొకసారథచూదాద మ్మ, 
లేకఇప్పుడచకొనసాగథదాద మ్మ? 

7.దేవతాధికరణము: 
అమా: ఎకుకవసేప్పఅవలేదుకద, ఇప్పుడచకొనసాగథంచండమి్మమ్యమా! 

నాననగారు: తరువాతఅధ్కిరణమ్ుఏమిటబిావా? 

మామయ్ు: "దచవతాధ్ికరణమ్ు" అని. దీనిలో 5 సూతాాలున్ాాయి. ఇందాకారామ్ంఅడిగథన "దచవతలకు" 
ఈదహరవిదోాపాసనలమంటబిహాావిదాలకు "అధ్ికారమ్ు" ఉనాదాఅనాదానికసిమ్మధ్ానమ్ుదీనిలోచబెుతారు. 

నాననగారు: జ్ంతువపలకుజ్ఞా నమ్ు, ధ్ాానసామ్రియమ్ులేదుకనుకఈ "అంగుష్ు మ్మతపా్పరుష్" 

అనాహృదయమ్ువదదనుండచప్రమ్మతావరణనమ్ుజ్ంతువపలకువరథతంచదుఎందుకంటేఈఅంగుష్ు ప్మా్మణమ్ుధ్ాానస లభా
మ్ుకోసంకనుకజ్ంతువపలకుధ్ాానమ్ుసాధామ్ుకాదుకనుకఅనికదాఅన్ాారు. 
మ్ఱిదచవతలవిష్యమ్ులోఏమిటఇిబుంది? 

మామయ్ు: దచవతలకుకూడాసామ్రియమ్ులేదన్ేప్ూరుప్క్షవాదమ్ుచపెేుది. దచవతలుతచజ్ోరూప్పలు, 
వారథవిభోగశరగరాలుకానిపారథివశరగరాలుకాదుఅనికదామ్నమ్ుఇంతకుమ్ుందుతెలుసుకున్ాామ్ు. 
ప్ూరుమీమ్మంసకులుదచవతలకుఅసలువిగీహమ్ుఅంటశేరగరమలేేదంటారు. వారథప్కాారమ్ు 

"విగరహోహవిరాదానముుగప్తకరాస్తనినధిుః 

పీరతిుఃఫలప్రదాతృతామచదవేతానామనవిద్ుతే" 

అని 

నాననగారు: పీతాి, ఫలప్దాాతృతుమ్ుకూడాలేదంటమే్ఱిమ్నుష్ుాలుచచసహేో మ్మలూ, 

యమగాలూఅవీఆయమదచవతలకోసమకేదా, ఇందుానికయిమగమ్ుచచసేతఆయనపీతాిచెందఫిలమనిాఇసాత డుఅనీ, 

మ్రొకరకంగాచెపాులంటేఆఇందుానికిఅంతరాామిగానునాప్రమ్మతాఫలమనిాఇసాత డుఅనిచెప్పుకుంటామ్ుకదా, మ్ఱి.... 

మామయ్ు: ప్ూరుమీమ్మంసకులుఅలమఒప్పుకోరు. 
ఆయమగాలలమంటకిరాలఫలితానిాఇవుడందచవతలపాతఏామీలేదనీ, 

అలమఈయడానికయిజ్ఞా దికరాలవలనబేంకులోఅకౌంట లమ  "అప్ూరుమ్ు" అనిఒకటితయమరవపతుందనీ, 
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తతరరకారమ్ుకరరాఫలమ్ుసంపాాపితసుత ందనీఆకరాఫలమ్ుఅంతాఖ్రుేఅయిపో తచఆ "అప్ూరుమ్ు" 
కూడాశూనామ ైపో తుందనీవారథఅభపాాయమ్ు. 

ఆయమదచవతలకుశరగరాలుంటే "అగథామ్ఆవాహయమమి", "ఇందమా్ఆవాహయమమి" 

అనిఅంటూచాలమచోటుయమగాలుచచసరేనుకే, ఆఅగథాలేదాఇందుాడుతనశరగరమ్ుతోఒకయమగానికె్తచవ ళ్ళగలడుకాని, 

అన్కేమ్ులెైనయమగకుండాలవదదకువ ళ్ళలేడుకదా, ఎందుకంటశేరగరమ్ుఅనాతరువాతప్రథమితివచచే సుత ంది. 
అందువలనశరగరమ్ుఉండడంవారథకిసాధామ్ుకాదు. 

అంతచకాకశరగరమ్ుఅనాతరువాతవాయమ్ు, న్ాశనమ్ులమంటవిితప్ువప. 
న్ేనుఅగథా గురథంచియజా్మ్ుచచసనిప్పుడుఆయనశరగరానికిఇబుందిరావడమో, 

న్ాశనమ్ుపాాపిత ంచడమోజ్రథగథతచఅప్పుడుఆయనఎలమవసాత డు. 

ఇంకశరగరమలేేకపో తచఉపాసన, బహాావిదాఎలమవీలవపతుంది. అంటవేారథకకిూడాసామ్రియమ్ులేదనామ్మట. 

నాననగారు: "అరథితు, సామ్రాి యలలో" సామ్రియమ్ువారథకిలేదన్ాారు. మ్ఱి "అరథితుమ్ు" ? 

మామయ్ు: దచవతలుభోగులు. మ్నకంటేఉచాసిితిలోనునావారు. 
వారథకరాలననుసరథంచిభోగమ్ుననుభవిసుత నావారు. మ్ఱివారథకిఅరథితుమ్ుఅంటేవారథకోరథకలకుకారణమ్ుఉండాలికదా, 
అలమంటవిారథకిఏమిఉంట ంది, అంటఅేరథితుమ్ుకూడాఉండదనిఅంటారు. ఇంకామ్ఱికొనిాకారణాలున్ాాయనుకో, 
ఏతావతా,  దచవతలకుబహాావిదో ాపాసనకుఅధ్ికారమ్ులేదనివారథఅభపాాయమ్ు. 

నాననగారు: మ్ఱిసూతకాారులెైనవదేవాాసులు, భాష్ాకారులెైనభగవదాామ్మనుజులుఏమ్ంటారు? 

మామయ్ు: దానికమే్నమ్ుసూతమా్ునుచదువపకోవాలి. 

అమా: అయితచవాటిలోమొదటిసూతమా్ుఏమిటమి్మమ్యమా! 

మామయ్ు: 

"తద్యప్రుపమబ్వద్రాయ్ణుఃస్తంభవాత్...1-3-25" 

అంట ే

తదుప్రథ: మ్నుజులకంటపెెనైుండుఅనగాఉచాసిితిలోనుండుదచవతలకు 

అపి: కూడ 
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సంభవాత్: మోక్షయపకే్షయుండుటచచ(వారథకిబహాో ాపాసన్ాధ్కిారమ్ుకలదని) 

బాదరాయణౌః: వేదవాాసులవారు (తలచుచున్ాారు). 

అనగా 

బహోా ాపాసనమ్ుబో ధ్ించెడువదేాంతశాసత రమ్ునుఅభాసించుటకు, మ్నుష్ుాలేమ్ుఖ్మాధ్కిారులెైనను, 
దచవతలకుకూడనటిటఅధ్ికారమ్ుకలదనిశీ్రవదేవాాసులవారుతలచుచున్ాారు. 

అమా: కొంచెంవివరథంచండమి్మమ్యమా! 

నాననగారు: మ్ుందుప్ూరుప్క్షమ్ుకూడాచపెిుతరువాతభగవదాామ్మనుజులప్క్షమ్ువినిపంిచు. 

నేనయ: ఇకకడఉప్రథఅంటఅేరిమ్ుమీదఅనికదా, మ్ఱిఉచాసిితిఅనిచబెుతున్ాారు. ఎలమ? 

మామయ్ు: ఉప్రథఅంటేమ్నకంటపేెైనునావారు. ఈవిశుమ్ులోఒకటపిెనైఒకటికిీందఅనిచపె్ులేమ్ుకదా. 
అందువలనమ్నకంటగేొప్ుసిితిలోలేదాఉచాసిితిలోనునావారుఅనిదానిఅరిమ్ు. 

ఇంక, ఈసూతాానికపి్ూరుప్క్షమ్ుదచవతలకుబహాో ాపాసన్ాధ్కిారమ్ులేదనికదా, ఎందుకంట,ే 

బహాాగురథంచితెలుసుకోవడానికివివేక, విమోక, కిీయ, 

కలమాణాదిసాధనసప్తకమ్ుకావాలనికదాజిజ్ఞా సాధ్కిరణమ్ుమొదటోు చపె్పుకున్ాామ్ు. 
దచవతలుశరగరరహ తులుకనుకవారథకిఈవివేక, విమోకాదిసాధనమ్ులననుష్ిు ంచలేరు. అందుచచతబహోా ాపాసనకుదరదు. 

నాననగారు: అసలుదచవతలకుశరగరమ్ులేదనివారలెమచబెుతున్ాారు? 

మామయ్ు: ఉప్నిష్దాుకామ్ులలోదచవతలకుశరగరమ్ుకలదనావిష్యమ్ుఎకకడాకనబడదు. 
ఇంకవేదమ్ులలోకరాలనుచెపుేఅరివాదమ్ులుఅనగాసుత తివాకామ్ులునిరూపింప్బడవలసనిదానిన్చేబెుతాయితప్ుదచవ
తలలోమ్రేవిశషే్మ్ులుతలెుప్వప. 

అంతచకాకదచవతలకుబహాావిదాసంబంధమ అైరథితుమ్ుఉండడంకూడాఇంతకుమ్ుందుఅనుకునాట ు అసంభవమే. 
అందువలనదచవతలకుబహాో ాపాసన్ాధ్కిారమ్ులేదనిప్ూరుప్క్షులఅభపాాయమ్ు. 

నాననగారు: మ్ఱిభగవదాామ్మనుజులది? 

మామయ్ు: 
బాదరాయణులేదచవతలకుఅరథితుసామ్రియమ్ులుఱ ండూఉండడంవలనవారుబహాో ాపాసన్ాధ్కిారమ్ుకలిగథనట ు చపెేురుఅ
న్ాారు. 
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నాననగారు: ఎలమగుట! 

మామయ్ు: మ్ుందుఅరథితుమ్ుతీసుకో. అరథితుమ్ులేదనడానికి, దచవతలకుబాధలు, కోరథకలుఉండకూడదు, 
లేదావారథబాధలు, కోరథకలుప్రబహాాతీరేలేనిప్రథసిితిఉండాలి. 

దచవతలకుఆధ్ాాతిాకాదిఅసహాదుౌఃఖ్మ్ులుఎన్ోాసారుు కలుగడంమ్నమ్ుబలిచకీవరథతకథలోన్ో, 
రావణాసురునికథలోన్ోఇలమవిన్ాామ్ు. 
ఇంకవారుఅవితొలగడానికఅినవధ్కిాతిశయఅసంఖ్ేాయకలమాణగుణాకరుడెైనప్రమ్మతానుఆశీయించడం, 

ఆయనవారథకిఆయమచీకాకులుతొలగథంచడంకూడావిన్ాామ్ు. 
అందువలనదచవతలకుఅరథితుమ్ుఉనావిష్యమ్ుసుష్టమ్వపతోంది. 

మోక్షయపకే్షఅరథితుమ్ులోకవిసుత ందిఅనాదసిరథయిే! 

మ్నుష్ాజ్నానుఎతితతచఎవరె్న్ామ్నుష్ుాడచ. 

అలమగదేచవతజ్నానుప ందతిచఆజీవాతాదచవతయిే. 

నీఉదాహరణమ్ులోహనుమ్వానరుడచ, రామ్ునిసవేకుడు. వాయుదచవపనిఅంశతోజ్నిాంచినవాడు. 
అందువలనసామ్మనామ్ుగాఆవానరధరాాలేవరథతంచాలి. 

కానిమ్ఱధి్ాానమ్ుచచయగలడుకదాఅంటదేానికికారణమ్ుఆయనదవిిశేష్జ్నామ్ు, అంటే spl case అనామ్మట. 

గరుతాంతుడివిష్యమ్ులోనీసందచహమ్ుఅరిమ్ుకాలేదు. 

కాని, సామ్మనామ్ుగా, మ్మనవజ్నానుఎతితనవారుమ్మనవశరగరమ్ుతోనునాంతకాలమ్ుమ్మనవపలలమజీవించాలి, 

ల్మలమవిభూతినియమ్మలుప్కాారమ్ు, except for spl cases. 

దచవతలుగాప్పటిటనవాళ్ళళ(జీవపళ్ళళ) దచవతలుగాజీవించాలి, ల్మలమవిభూతినియమ్మలప్కాారమ్ు. 

ప్రమ్మతాకరావలనఅలమప్పటటడుకనుకఅలమజీవించనకకరలేదు. కాని, భగవదీీ తలో "యదాదాచరతిశేషీ్ు ౌః..." 
అంటూచపెిునట ు ఆయనకూడాఅలమగలే్మలమవిభూతినియమ్మలప్కాారమజేీవిసాత నని (మిగథలినవాళ్ళకుఆదరశంగా) 
చెప్పుకున్ాాడు. 

కాని, గరుతాంతుడులమంటివాళ్ళళ, అంటేనితుాలు, ఏదయిన్ాప్నిమీదఅంటపే్రమ్మతాఆదచశమ్ుమేరకో, 
మ్రదేయిన్ాకారణమ్ువలనన్ో, అంటనే్ాగపాశబంధనసందరభమ్ులో (వాళ్ళళకామ్చారులు, 
సతాసంకలుులుఅవడంవలన )వచిేనట ు రావచుే, అలమంటప్పుడువారథకలి్మలమవిభూతినియమ్మలువరథతంచవప. 

పెైనచపెిునదిసామ్మనాజీవపలకు, spl cases క్అదవిరథతంచదు. అందుకేగజ్ేందుాడులమంటఉిదా. చెప్పుకున్ాామ్ు. 
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ఇంక, సామ్రియమ్ులేదనడానికమి్ుఖ్ాకారణమ్ువారథకిశరగరమ్ులేకపో వడంవలనఅనికదా. 
కానివారథకిశరగరమ్ుఉనాట ు పెకుకచోటుచపె్ుబడనిది. ఉదాహరణమ్ునకుప్రమ్మతా "తదెైక్షతబహుసాామ్.." 

అనిప్రమ్మతాసమ్సతసృష్ిటచచయుటకుసంకలిుంచినప్పుడుఈభూతసమ్ూహమ్ుఅంటసేుర, నర, తిరాక్, 

సాి వరమ్ులువారథవారథప్ూరుకరాలననుసరథంచిఆయమశరగరమ్ులుప ందచయిఅనికదాచదువపకున్ాామ్ు, 
అంటసేురులకుకూడాశరగరమ్ులుఉనాటేు కదా! 

మ్నమ్ుఇంతకుమ్ుందుచూసనిదహరవిదాసందరభమ్ులోఇందుాడుప్జా్ఞప్తిదగీరకువ ళళనసందరభమ్ులోమ్ంతమా్ుచూ
డు. 

"ఇందోాహవ .ై...సమితాుణపీ్జా్ఞప్తిసకాశమ్మజ్గాతుౌః" అంటఇేందుాడుసమితాుణయిి ై, ప్జా్ఞప్తిదగీరకువచచే డుఅంటే, పాణి, 
పాదాలున్ాాయన్ేఅరిమ్ుకదా. అంటశేరగరమ్ుఉనాట లే. 

కరాలనువిధ్ించచమ్ంతాాలనుఅరివాదమ్ులులేదాసుత తివాకాాలుఅనిఅంటారు. యజురేుదమ్ులోసుత తివాకామ్ులో 
"వజ్హాసత ౌఃప్పరందరౌః" అనిఇందుానివజ్హాసుత డనీ, "తచన్ేందోావజ్మా్ుదయచేత్(యజు.2-4-12)" 

అనిఇందుాడువజ్ఞాయుధమ్ుఎతచతడనిఉంట ంది, దానినిబటిటఇందుానికిచచయి, శరగరమ్ుఉనాటేు కదా! 

నేనయ: అలమచపె్ుడంఇందాాదులకువాసతవమ్ుగాశరగరమ్ుఉనాదనిచపె్ుడానికికాకమ్రొకప్యాోజ్నమ్ుకొరకు, 
ఆయనశకితనిచెప్ుడానికో, దచనికోలమక్షణకింగావాడచరేమో. 

మామయ్ు: అసలుగుణ, రూప్మ్ులులేకుండాఉంటేఈసుత తివాకాాలుదచనిని, ఎలమసుత తిసాత యి. 

సుత తిఅంటేఆయమదచవతలగుణ, రూప్వరణనతప్ుదుకదా. అంతచకాక "ధ్ాాయమమిఆవాహయమమి..." 

అనిచదువపతునాప్పుడుధ్ాానించడానికఒికసురూప్మ్ుఅదచఒకశరగరమ్ుకావాలి, లేకపో తచధ్ాానమ్ుకుదరదు. 
ఆవాహయమమిఅనిపిలిసేత రావడానికికూడాశరగరమ్ుకావాలి. 

నేనయ: ప్ూరుమీమ్మంసకులుచెపుినట ు , ఫలమ్ునిచుేశకితకూడాఈదచవతలకులేదా. వారుకరా, దానివలనవచచే ఫలమ్ు 
auto mode process అనికదాఅంటారు. అంటకేరావలనఅప్ూరుమ్ుఅనిఒకటకిలిుంప్బడుతుంది, 
అదఫిలితమ్ుఅనుభవింప్జ్ేసఖి్రుేఅయిపో తుందిఅనికదా. మ్ఱిదచవతలుచచసదేచమ్ుంది? 

మామయ్ు: శీ్తిఅలమచపె్ుదు. అలమకాదు, ఉదాహరణమ్ునకు 
"వాయురె్ుక్షేపిషాు దచవతా.....సఏవ ైనమ్ూభతిమీ్మ్యతి" (యజు 2-1-1) అని 

"వాయువమేికికలివేగమ్ుకలదచవత....వాయువకేరామ్ునకుఫలమ్ునిచుేచునాది" అనియు "యదన్నేశాసేత  
.....దచవారాధన్ాత మ్"(యజు 3-5) హో మ్మ్ుచచనితడుఏమికోరుచున్ాాడోఅదిప ందునుగాక. 

మొదలెైనశీ్తులవలనదచవతలుకరాలచచఫలితమ్ులకె్ఆరాధ్ంిప్బడతారనీ, ఆదచవతలుఫలమ్ులనిసాత రనీతలెుసుత ంది. 
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"యజ్దచవప్ూజ్ఞయమమ్ " 

అనిధ్ాతురిమ్ునుబటిటకూడాదచవతలువారథవలనలబిిప ందుటకెప్్ూజింప్బడుతారనితలెుసుత ంది. 

శీ్తులలోన్ేకాకప్పరాణతేిహాసాదులలోకూడాచతురుాఖ్బహాామొదలు, 
అసలుచతురుాఖ్అంటనే్నే్ాలుగుమ్ుఖ్మలున్ాాయని, అంటేశరగరమ్ుఉనాటేు కదా, సహసాాక్షుడు, 
ఫాలన్ేతుాడుమొదలెైనపేరేువారథకిశరగరమ్ుఉనాట ు సూచిసుత న్ాాయి. 

దచవాసురులందరకూదచహేందియామదసిురూప్, 

సుభావభేదమ్ులుమొదలగునవికలవనిసుష్టమ్ుగాప్తాిపాదింప్బడనిట ు గాచూసుత ంటామ్ుకదా. 
కనుకదచవతలకుశరగరమ్ులేదుఅనువిష్యమ్ుసరథకాదు, అందువలన, 

శరగరమ్ులేదుకనుకవారథకధి్ాానసామ్రియమ్ుఉండదుఅనిచపె్ుడంకూడాకుదరదు. 

నేనయ: మ్మమ్యమా, శరగరమ్ుఅంటపే్రథమితులుతప్ువప. ఒకరుఒకశరగరమ్ుతోఒకచోటవేేంచచసిఉండగలరు. కాని, 

ప్దచిోటుయజ్ఞా లుచచసూత "అగథామ్ఆవాహయమమి" 

అనిఆప్దిచోటాు అంటఆేఅగథాఆయనఒకకశరగరమ్ుతోప్దచిోటుఎలమవేంచచసఉిండగలడు. 
అలమకాకుండాఆఅగథాశరగరమ్ులేకుండాతచజ్ోరూప్మ తైచఆతచజ్సుునకుప్దచిోటువాాపితసంభవమ్ుకావచుేనుకదా. 
అందువలనదచవతలకుశరగరమ్ుఉండదనడమసేబబుగాఉంట ందచమో. 

మామయ్ు: ఈవివరాలకుతరువాతిసూతమా్ుచూడాలి. 

అమా: ఏమిటఆిసూతమా్ుమ్మమ్యమా! 

మామయ్ు: 

"విరోధికరాణీతిచేతాననేకప్రతిప్తే్ ుఃద్రునాత్....1-3-26" 

అంట ే

కరాణి: యజ్ఞా దికరాలయందు 

విరోధౌః: వ ైరుధామ్ు 

ఇతిచచత్: కలుగుననాచ  ో

న: కాదు, (ఏలనన) 

అన్కే: అన్ేకశరగరమ్ులనుధరథంచగల 
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ప్తాిప్తచత ౌః: సామ్రియమ్ు (దచవతలకుఉండునట ు కనిుంచుట) వలన 

అనగా 

ఏకకాలమ్ునందుఅన్కేశరగరమ్ులనుధరథంచగలసామ్రియమ్ుదచవతలకుండునట ు కనిుంచుటవలనయజ్ఞా దకిరాలయందు
విరోధమ్ుకలుగదు. 

నేనయ: అదెలమకుదురుతుంది. "జ్న్ాాదాసాయతౌః" అనాట ు ప్రమ్మతాఒకకడచసృష్ిటచచయగలిగథనప్పుడు, 
ఒకఅగథా దచవపడుమ్రొకప్దమి్ందిఅగథాదచవపళ్ళనుప్దయిజ్ఞా లకోసంసృష్ిటంచుకోగలిసేతమ్ఱిప్రమ్మతాప్తాచా కతఏమిటి? 

అమా: కొంచెంవివరథంచండమి్మమ్యమా! 

మామయ్ు: ఇందాకటరిామ్ంప్శాాశరగరమ్ుఅనాప్పుడుభౌతికమ ైనప్రథమితులువసాత యిఅనికదా! 
కానిమ్నమ్నుకొన్భేౌతికమ ైనప్రథమితులనుఅధ్ిగమించగలచినశకితదచవతాశరగరాలకుఉంట ంది. 
అవిపారథివశరగరాలుకాదుకదా! అందువలనఒకఅేగథా దచవతఎన్ోాహో మ్గుండాలవదదసదిిమ్వడానికిసాధామ్వపతుంది. 

నేనయ: అదలెమగ, అంటఅేగథానుండిమ్రొకఅగథాప్పటిటనటాు , అలమగయితచవాటకిిశరగరాలుంటాయమ, వటిటతచజ్సుుమ్మతమానే్ా! 

మామయ్ు: శీ్రమ్దాభగవతమ్ులోస భరథకథవిన్ాావపకదా, స భరథమ్హరథిని 50 మ్ందిరాజ్కుమ్మరెతలువివాహమ్మడితచ, 
వారందరథతోవేఱేుఱుశరగరాలతోస భరథమ్హరథిగడపనిట ు చదువపకున్ాామ్ు. ఇలమంటిశకితదచవతలకుకూడాఉంట ందనామ్మ. 

నేనయ: ఇదలెమసంభవమ్వపతుంది? 

మామయ్ు: మ్టిటనిఇనిాకలిోలబరువప, ఇనిాకూాబికీాటరుఘనప్రథమ్మణమ్ుఅనిచపె్ువచుే. అగథా కఅిలమచపె్ుగలవా. 

నేనయ: చపె్ులేమ్ు. అగథాకాంతిని candles లోను, దానిశకితని joules లోనుకొలుసాత రు. 

మామయ్ు: శబాద నికఇినిాకలిోలబరువప, ఇంతప్రథమ్మణమ్ుఅనిచెప్ుగలవా. 

నేనయ: లేమ్ు. శబాద నిా decibels   లోచెపాులి. 

మామయ్ు: అంటే, తచజ్సుుకు, శబాద నికకీొలతలు, ప్రథమ్మణాలూమ్మమ్ూలువసుత వపలులమకలిోలు, 
మీటరులోఊహ ంచుకోకూడదు. 
మీటరుబదదఉనాబటటలుకుటీటవాడివదదకువ ళళఅగథాహో తమా్ుశకితచెప్పుమ్ంటవేాటిమీటరుబదదతోకొలిచిచెప్ుగలడా ? 

నేనయ: చపె్ులేడు. అసలువాడకిిఅగథా కశికితఅంటనే్అేరింకాదచమో. దానికివేఱేప్రథకరాలూ, జ్ఞా నమ్ూఉండాలి. 
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మామయ్ు: అంతచకాదు, మ్నకుతెలిసికనప్డచకాంతికి, వినప్డచధునికిగలప నౌఃప్పనామ్ునకువేఱుగాఉనాకాంతి, 

ధునియొకకఉనికనిికూడాగురథతంచలేమ్ు. 

ఇందియామలుకూడామీటరుబదదలలమంటివనుకో. వాటతిోకాంతిని, ధునినికొలవలేనటేు , 
అలమగమే్నఇందియామలతోమ్నకనప్డచ, వినప్డచప్రథధ్లిోలేనికాంతి, ధునికిరణాలఉనికనిిగురథతంచడమ్ుకానిఈకొలబదద , 
మ్నఇందియామలతలెివితో, తలెుసుకోలేనటేు , అపాాకృతికమ్ులెైనజీవాతా, ప్రమ్మతాలసురూప్విష్యమ్ునగాని, 

అపారథివశరగరమ్ులెైనదచవతలశరగరమ్ులవిష్యమ్ునగానిమ్నఇందియామలతోతెలుసుకోవడంసాధామ్ుకాదు. 
మ్నఇందియామ్ులవలనతలెిసనిజ్ఞా నమ్ునువిసీత కరథంచిఅంటే extrapolate 

చచసఈివిష్యమలుతలెుసుకుందామ్నుకున్ాాఅదిదుసాుధామ్ు. అందుకేప్రమ్మతాఅనుగీహమ్ు, 
ఆచారుాలకరుణకావాలి. మ్నమ్ుఇంతకుమ్ుందు "అంగుష్ు మ్మతపా్పరుష్ౌఃజ్ోాతిరథవాధూమ్కౌః " 
అనిప్రమ్మతానుబొ టనవేలాంతజ్ోాతిసురూప్మ్ుఅనిచపెిునప్పుడుకూడానీలమంటివాళ్ళళసెంటమీీటరుకొలమ్మనంతోఊ
హ ంచుకోవచుే. అందుకోసంచబెుతున్ాాను. 
ఇవనీాపారథివమ్ులుకాదుకనుకవాటపి్రథమ్మణప్మా్మణాలువేఱుఅనితెలుసుకోవాలి. 

ఇంకశరగరాలవిష్యమనికవిసేత , 
ప్ంచీకరణప్కాిీయలోప్ంచభూతాలలోఏదిఎకుకవఉంటఆేరకంగాశరగరాలుతయమరవపతాయికదా. 
ప్ృథీుభాగమ్ుఎకుకవపండచమ్నశరగరాలనుపారథివశరగరాలనీ, 

తచజ్ోభాగమ్ుఎకుకవఉండచదచవతలవిపారథివశరగరాలుకాకతచజ్శశరగరాలనీమ్నమ్ుచదువపకున్ాామ్ు. 
అలమంటప్పుడువాటినిమ్నమ్ుమ్నఇందియామలతోసామ్మనాంగాగీహ ంచలేమ్ుకనుకమ్నకుతలెిసనికొలమ్మన్ాలువాటికవి
రథతంచవపకూడా. 

నేనయ: మ్ఱిదచవతలవిపారథివశరగరాలుకాదుకనుకవాటినికూడావేఱుగాతలెుసుకోవాలిఅంటారు. కానిఒకదచవతఆతా, 

శరగరమ్ుచాలమచోటు ఎలమగుంట ంది? 

మామయ్ు: మ్నమ్ుధరథాజ్ఞా నమ్ు, ధరాభూతజ్ఞా నమ్ుఅనిచదువపకున్ాామ్ుకదా. 
అందులోధరాభూతజ్ఞా నమ్ుమ్నశరగరమ్ుదాురాఅంటమే్నసుు, ఇందియామలదాురాప్సారథంచడంవలనమ్నకువిష్య, 

వసుత జ్ఞా నమ్ుకలుగడంకాని, మ్నమ్ుకరాలుచచయడంకానిజ్రుగుతుంది. 
సామ్మనుాలమ ైనమ్నకుఇదజిీవాతాతోకలసఉిండచశరగరమ్ుదాురాప్సాారమ్ువలనజ్రుగుతుంది. 
ఇదంతామ్నమ్ుచూడగలచినభౌతికవిష్యమలుకాదుకనుకఊహ ంచుకోవడంకష్టమ్ు. అందువలన, 

మ్ంచిఉదాహరణమ్ుకాకపో వచుేకాని, ఒకఉదాహరణమ్ుదాురాచపె్ుడానికపి్యాతిాసాత ను. 

నువపుఒకకంప్ూాటరథాదాని input output devices దాురాప్నిచచయిసుత న్ాావపఅనుకో. ఇకకడ input output 

devices అంటేశరగరమ్ూ, దానిఇందియామలులమంటివికదా.మ్హాప్పరుష్ులు, 
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దచవతలులమంటవిారుతమ్శకితతోఈశరగరాకృతులను, 
ప్దారాి కృతులనుతామ్ుకలిుంచగలగడంమ్నమ్ుమ్నశాసాత ా లలోచూసాత మ్ు, అంటేఅదవిారథకసిాధామ్నామ్మట. కాని, 

ఆశరగరాకృతులుప్వారథతంచడానికదిానిలోజీవాతా, ప్రమ్మతాఉండాలి. ఈజీవాతా, ప్రమ్మతాలనుమ్రెవురూకలిుంచలేరు, 
ప్రమ్మతాయిేసంకలిుంచాలి. "ఆతాన్ాఅనుప్వాిశాన్ామ్రూపవేాాకరవాణి" అనిప్రమ్మతాగురథంచిచదువపకున్ాామ్ుకదా. 

కాని, 

ఇందాకామ్నమ్ుఅనుకునాధరాభూతజ్ఞా నమ్ుఒకదచవతదిఆదచవతకలిుంచినశరగరాకృతులలోకూడాప్సారథంచిందనుకో. 
అప్పుడుఒకజేీవాతాఆయమవేఱేుఱుశరగరాలదాురాకూడాప్నిచచయించుకోవచుే, ఒకకంప్ూాటరేుఱేుఱు input output 

devices క ిwireless దాురాకలప్బడనిట ు . అలమంటప్పుడుఒక computer నుండి, ఒక printer దాురాఒక printout 

మ్రొక printer దాురావేరొక print out వచచేటట ు చచయడంఆ computer వదదకూరుేనానీచచతసాధామ్వపతుంది. 
Computer లో multi processing, multiple device handling 

సాధామ ైనప్పుడుఅంతకంటేఎన్ోాలెకకలేననిారెట ు గొప్ుదెనైదచవతాశరగరమ్ులోనునాజీవాతాకుకూడావేఱేుఱుశరగరాలతో
ప్నిచచయడం/    చచయించుకోవడంసాధామ్ుఅవపతుంది. 

మ్నమికకడగీహ ంచవలసనిదఅిలమంటజిీవాతాలకుధరాభూతజ్ఞా నప్సాారమ్ుఆయమశరగరాకృతులలోనిరాటంకంగాప్సారథ
సుత ంది, తదాురాప్నికూడాచచయిసుత ంది. 
అప్పుడుఒకఅేగథా దచవతప్దయిజ్ఞా లలోవేంచచసియుండడమ్ుసాధామ్ుఅవపతుంది. 
అంతచతప్ుఒకజీవాతానుండిమ్రొకప్దజిీవాతాలుజ్నిాసాత రనిఅరిమ్ుకాదు. 

నేనయ: దూరాుసమ్హరథిఅంబరగష్ుడపిెైకృతానుప్యాోగథంచచరుఅనాప్పుడుకూడాఇలమగనే్ా? 

మామయ్ు: ఇలమగఅేనిచెప్ులేమేమో. ఎందుకంటే, 
అంతకుమ్ుందుఉనాకృతాన్ేఆయనతనతప్శశకితతోరపుించిఅంబరగష్ునిపెైప్యాోగథంచియుండవచుేకూడ. 

కానివిశాుమితుాడుతిశాంకువపకోసంలోకాలనుకలిుంచడంలమంటవిిఇప్పుడుచెప్పుకునాట ు అనుకోవచుేన్ేమో. 

నేనయ: ఈధరాభూతజ్ఞా నప్సాారమ్ుగురథంచిఇంకెకకడెనై్ాకూడాప్మా్మణమ్ుఉనాదా! 

మామయ్ు: ఈవిష్యంమ్నకుభగవదిుష్యమ్ులోను, తతతవతయామ్ులోనుకూడావసుత ంది. అంతెందుకు, 
శీ్రభాష్ామ్ులోన్ఇేంతకుమ్ుందుచదువపకున్ాామ్ుకదా, ఇంకామ్ుందుమ్ుందుచదువపకుంటామ్ుకూడా. 
ఉదాహరణమ్ునకుశీ్రభాష్ామ్ుదిుతీయమధ్ాాయమ్ులో "అవిరోధౌఃచందనవత్..(సూ.2-3-4)  

అనాసూతమా్ులోచందనప్పబిందువపఒకచోటఉండదిానిప్రథమ్ళ్మ్ుఅంతటావాాపించినట ు జీవాతాఒకఅణుప్రథమ్మణమ్ు
లోఒకకచోటనున్ాాఈధరాభూతజ్ఞా నమ్ుఇతరప్దాచశమ్ులందుప్సారథసుత ందనిచబెుతారు. 
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అలమగే "గుణాదాులోకవత్(సూ 2-3-26)" అనాసూతమా్ులోమ్ణి, 
సూరుాడుఒకపే్దాచశమ్ునందునానూకాంతిఇతరమ్ునందంతటనూవాాపించినట ు ఆతాఒకచోటనున్ాాధరాభూతజ్ఞా నప్ా
సారమ్ుఇతరప్దాచశమ్ులందుఉంట ందిఅనిచబెుతారు. అలమగఅేదచదిుతీయమధ్ాాయమ్ులో "ఆతాాధ్ికరణమ్ులో" 
కూడాఈధరాభూతజ్ఞా నమ్ుయొకకసంకోచ, వికాసాలనుచబెుతారు. 

అందువలన, తమ్శరగరమ్ులుకలిగథయునాదచవతలుప్లుచోటువేంచచసయిుండడమ్ుసాధామఅేనితలెుసోత ంది. 

నేనయ: కాని, శరగరమ్ులుఅనితామ్ులు, వాయ, ప్రథణామ్శ్రలమ్ులు,  
అవడంవలనఆయమదచవతలుకూడాఅనితామ్ులుఅయి, వారథశరగరపాతమ్ుఅయినప్పుడువారుసదిిమ్గుటసాధామ్ుకాదు. 
అంతచకాకవారథగురథంచి "అగథా మ్ఆవాహయమమి" 

వంటమి్ంతమా్ులుకూడావరథతంచకపో వడంవలనవారిమ్ులుఅయిపో తాయి. 

మామయ్ు: ఆవివరణకావాలంటతేరువాతసూతమా్ుచూడాలి. 

అమా: తరువాతసూతమా్ుఏమిటమి్మమ్యమా! 

మామయ్ు: 

"శబ్్ఇతిచేతానతుఃప్రభవాతరరతుక్షయనయమానాభ్వుమ్...13-27" 

అంట ే

శబద : వదేమ్ునతెలుప్బడు(దచవతలకు) 

(విరోధౌః: అనితాతుపాాపితమొదలగువిరోధమ్ు) 

ఇతిచచత్: కలుగుననాచ  ో

న: అట ు కాదు 

అతౌః: (బహాామ్ుమ్నసుునందుండెడి )ఆఇందాాదశిబదమ్ునుండ ి

ప్భావాత్: ఆఇందాాదివాకుత లుప్పట ట టవలన(ఏలననగా) 

ప్తాాక్షఅనుమ్మన్ాభాామ్: శీ్తి, సాృతులవలన 

అనగా 
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దచవతలకుశరగరమ్ుఉనాచోవదేమ్ునచపె్ుబడుఇందాాదులకుఅనితాతుపాాపిత కలుగుననిఅనినఅదియుకతమ్ుకాదు. 
ఏలననబహాామ్ుయొకకమ్నసుునందుండుఆఇందాాదిశబదమ్ునుండివరేొకఇందాాదవిాకితప్పట ట చునాట ు శీ్తి, 

సాృతివలనతెలియుచునాది. 

అమా: కొంచెంవివరథంచండి, అలమగేమ్మవాడిప్శాాకూడావివరథంచండమి్మమ్యమా! 

మామయ్ు: ఇప్పుడుప్శాాఏమిటంటే, శరగరాలుప్రథణామ్శ్రలమ్ుకలవి, 

నశురమ్ులుకనుకఈశరగరమ్ులుధరథంచచదచవతలుకూడాఆశరగరమ్ుఉనాంతకాలమఉేండగలరు, 
ఒకవళే్ఆశరగరానికిఏమ్యిన్ాఅయితచవాళ్ళళసిదిి ంచడమ్ూకుదరదు, 
వారథనిసంబో ధ్సిూత చపెేువేదమ్ంతాాలుకూడావారాి లయిపో తాయికదాఅని. 

"అగథాయిలేేకుండాపో తచఅగథా మ్ఆవాహయమమిఅనామ్ంతాానికఅిరిమలేేదుకదా, అని. 

ఇకకడమ్నమొకవిష్యమ్ుతలెుసుకోవాలి. "వాగరాి వివసంప్ృకౌత " 
అనిరఘువంశకావాానికిపాారంభమ్ులోకాళదాసుఅనాట ు ఒకశబదమ్ులేదాప్దమ్ుఉంటదేానికిఅరిమ్ుండచఉంట ంది. 
అంటఆేవసుత వో, వాకోత ఉండిఉండాలనామ్మట. 

నేనయ: కుందచటకిొమ్ుాఅంటఆేవసుత వపఉండదుకదా! 

మామయ్ు: కుందచటకిొమ్ుాఒకప్దమ్ులేదాశబదమ్ుకాదు. ఱ ండుప్దమ్ులకలయిక. కుందచలు, 
కొమ్ుాఱ ండూఉంటాయి. కానివాటికమి్ుడిపటెేటకుందచటకిొమ్ుాఉొండకపో వచుే. అంటవేాటకిమి్ుడపిటెటలేమ్నిఅరిమ్ు. 

నేనయ: "రామ్ుడు" అన్వేాకితఉన్ాాడు, ఆయనచనిపో తచఅంటఆే "రామ్ుడు" చనిపో తచఆశబాద నికిఅరిమ్ుమ్ఱిలేనటేు కదా! 

మామయ్ు: నువపుచబెుతునా "రామ్ుడు" అనాదఒికమ్నుష్ుానిగురథతంచడానికఉిప్యోగథంప్బడచపరేు. 
ఆమ్నిష్చినిపో తచ "రామ్ుడు" చనిపో యిన్ాడుఅంటామ్ు. అంటేఆశబదమ్ుఇంకాఉంది. 

కానిమ్నసందరభమ్ులో, ఇందుాడు, అగథామొదలెైనప్దాలుఒకదచవతపరేుకాకసాి న్ానికసింబంధ్ించినది. 
అంటఒేకఇందుాడుఅన్జేీవాతాఆయుౌఃప్మా్మణమ్ుప్ూరథతఅయితచఆసాి నమ్ులోమ్రొకఇందుాడుబహాాచచతసృజింప్బడుతాడు. 
"వేదచనరూపవేాాకరోతుతాసతీప్జా్ఞప్తిౌః"(యజు.2-6-2) 

అనిబహాామ్ుప్ూరుమ్ునావదేమ్ుతోప్ూరుమ్ునారూప్మ్ులనుసృజించనెు" అనిశీ్తివాకామ్ు. 

"సభూౌఃఇతివాాహరతుభూమిమ్అసృజ్త, సభువఇతివాాహరతుౌఃఅంతరథక్షమ్అసృజ్త" (యజు. 2-2-4) 

అనిబహాాభూౌఃఅనిఉచేరథంచిభూమిని, భువౌఃఅనిఉచేరథంచిఅంతరథక్షమ్ునుసృజించినట ు శీ్తిచెబుతోంది. 
అంటచేితుదారాి లెైన్ా, అచితుదారాి లెైన్ాబహాామ్ళ్ళళమ్ుందులమగేవదేమ్ులోచెపుినట ు ప్పనౌఃకలునచచసాత డనామ్మట. 
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ఇంకాదీనికపి్మా్మణాలుచూడు. 

"అనాదినిధ్నాహయుషావాగుతసృషాే స్తాయ్ంభువా 

ఆదధవదే్మయీదవిాుయ్తుఃస్తరాాుఃప్రస్తూతయ్ుః" 

అనగాబహాాఆదాంతమ్ులులేనివదేమ్యమ్గువాకుకనుఉచేరథంచగా, దానినుండసిరుప్దారిమ్ులుసృజింప్బడనెు. 

"స్తరేాషామసత నామానికరాాణిచ్ప్ృథకుృథక్ 

వేద్శబ్ే్భుఏవాదధప్ృథకసంసాథ శచనిరామే" 

అనగాబహాా  "సరుప్దారిమ్ులయొకకయు, న్ామ్మ్ుల, ఉప్యోగమ్ుల, 

వేరేురుఆకారమ్ులనుబటిటమొటటమొదటవేదశబదమ్ు 

నుండయిిసేృష్ిటచచసడేు" అనిమ్నుసాృతి (మ్. సాృ. 1-21 )చబెుతుంది. 
ఇకకడసంసాి అంటేరూప్మ్ునులేదాఆకారమ్ునుతలెుప్పతుంది. 

అలమగవేిష్ుణ ప్పరాణమ్ులో 
"న్ామ్రూప్మ్ేభూతాన్ామ్కృతాాన్ామ్ేప్పా్ంచనమేుదశబేదభాౌఃఏవాదధదచవాదీన్ామ్ేకారసౌః...(వి.ప్ప. 1-5-63)" 

అనగా "బహాామ్ుసమ్సతభూతమ్ులయొకకయు, దచవతలయొకకయున్ామ్మ్ులను, 
రూప్మ్ులనుఉప్యోగమ్ులనువదేమ్ులనుండియిమేొటటమొదటకలుగచచసనెు" అనిచబెుతుంద.ి 

దీనినిబటిటబహాావేదమ్ులనుప్కాారమ్ుసమ్సతచిదచితాకరణతువావసిఎప్పుడూఎలమఉండాలోఅలమఉండచటట ు చూసుకుం
టూఉంటాడు. 
ఒకవళే్దచనికయిన్ాఆయుౌఃప్మా్మణమ్ుప్ూరథతఅయితచఆసాి నమ్ులోఅలమంటదిిమ్రొకటితత్క్షణమేసదిిమ్యిఉంట ంది. 

అందువలనఇందపా్దవిలోనునావాకితఆసాి నమ్ునుండతిొలగవచుే. కాని,  

వేరొకజీవాతాఆఇందపా్దవినిప ందుతాడుతప్ుఆఇందపా్దవిలేదాసాి నమ్ుఖ్మళ్ళగాఉండదు. ఆమ్మటకువసేత , ఇందుాడచమిట,ి 

చతురుాఖ్బహాాకూడాపాాకృతప్ళా్యమనంతరమ్ుమ్మరుతాడు, 

నేనయ: అంటే? 

మామయ్ు: అందరథకంటఎేకుకవప్పణామ్ుచచసనిజీవాతాకుకదాచతురుాఖ్బహాాప్దవిలభసుత ంది. 
ఈయనకూఆయుౌఃప్మా్మణమ్ుఉనాద,ి 

దానితరువాతఅంటేపాాకృతికప్ళా్యమ్ుతరువాతమ్రొకజీవాతాకుఆచతురుాఖ్బహాాప్దవిలభసుత ంది. 

నేనయ: ఇకకడసూతమా్ులో "ప్తాాక్షఅనుమ్మన్ాలు" అనిఉంటమేీరుఅరిమ్ుశీ్తులు, సాృతులుఅనిచెపుేరెందుకు? 



115 
 

మామయ్ు: మ్మమ్ూలుగామ్నమ్ుఅనుకొన్ేప్తాాక్ష, 

అనుమ్మన్ాలన్అేరిమ్ుఇకకడకుదరదుకనుకప్తాాక్షమ్ుగాప్రమ్మతానుండవిచిేనశీ్తినిప్తాాక్షమ్నీ, 

దానిఆధ్ారమ్ుగాఅంటపే్తాాక్షమ్ుఆధ్ారమ్ుగావచిేనసాృతినిఅనుమ్మనమ్నీమ్నమ్ుఅరిమ్ుచచసుకోవాలి., 

నేనయ: 
ఒకఇందుాడన్జేీవాతాతొలగథపో తచమ్రొకజీవాతాఆసాి నమ్ులోఉంటాడుకనుకఆఇందశాబాద నికని్ాశనమ్ులేదుఅన్ాారు. 
కాని, మీరుఇందాకా, పాాకృతికప్ళా్యమ్ుఅనిచపెిుఅప్పుడుచతురుాఖ్బహాాఆయువపకూడాతీరథపో తుందిఅన్ాారు. 
కనీసమ్ుచతురుాఖ్బహాాఉంటేఒకఇందుాడుపో తచఅలమంటిమ్రొకరథనిరూప్కలునచచయవచుే, వేదాన్ోా, 

శాసాత ా న్ోాచూసుకొని. మ్ఱి, ఆయనకూడాప్ళా్యసమ్యమ్ులోలేకుండాపో తచ, మ్ఱితరువాతప్రథసిితిఏమిటి? 

అలమంటప్పుడువీటనిివటేినీనితామ్ులనిచెప్ులేమ్ుకదా! వేదాలుకూడాకనుమ్రుగుఅయిపో తాయికదా! మ్ఱిఇందాకా 
"అన్ాదినిధన్ా..." అంటూఈవదేాలకుప్పట ట క, విన్ాశమ్ులేదంట న్ాారు? 

మామయ్ు: ఆవివరాలకుతరువాతసూతమా్ుచూడాలి 

అమా: తరువాతిసూతమా్ుఏమిటమి్మమ్యమా! 

మామయ్ు: 

"అతఏవచ్నితుతామ్....1-3-28" 

అంట ే

అతఏవ: శబదసారణప్ూరుకమ్ుగాఆయమప్దారిమ్ులనుసృజించుటబటిటయిే 

నితాతుమ్: వదేమ్ులకునితామ్ుఅయిఉనావి. 

అనగా 

బహాాసృష్ిటయందుఆయమప్దారిమ్ులనుతతతచాబదసారణప్ూరుకమ్ుగాసృజించుటచచతవదేమ్ులునితామ్ులయినవి. 

అమా: కొంచెంవివరథంచండమి్మమ్యమా! 

మామయ్ు: మ్నమ్ుబహాాసృష్ిటఎలమచచసేడోతలెుసుకుందామ్ు. "మ్ంతకాృతోవృణతీ" 

అనగామ్ంతమా్ులనున్ొనరథేనవానివరథంచుచున్ాాడు, "నమ్ఋష్భిాౌఃమ్ంతకాృదభయౌః" 
అనగామ్ంతమా్ులనున్ొనరథేనఋష్ులకునమ్సాకరమ్ు, "అయమ్ుౌఃఅగథాౌఃఇతివిశాుమితసాాసూకతమ్" అనగా 
"అయమ్ుౌఃఅగథా ౌః" అనుమ్ంతమా్ునకువిశాుమితుాడుదషా్ట" 
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ఇట వంటవిదేమ్ంతమా్ులనుప్జా్ఞప్తిఅయినబహాాసారథంచి, ఆయమసూకత, మ్ంతకాారులెైనవశిష్ట , 
కాశాపాదమి్హరుి లఆకారమ్ులను, శకాత యదులనుప్రామ్రథశంచితతతతరరకారంగావారథనిఆయమఆకార, 

శకాత యదులనుకలవారథగాసృజించి, వారథనిఆయమమ్ంతమా్ులదషా్టలుగాఅయికేారామ్ులోనియోగథసాత డు. 
వారుకూడాతమ్కుప్జా్ఞప్తివలనలభంచినశకితచచతఆయమకారామ్ులకుతగథనతప్సుుచచసిఆయమవదేమ్ంతమా్ులకుదషా్టల
వపతారు. ఆవదేమ్ంతాాలుఎలుప్పుడూఉనావే. 
ఈవశిషాట దమి్హరుి లువాటినితమ్తప్శశకితచచతసురాక్షరలోప్మ్ులుఏమీలేకుండాకనిపటెిటతరువాతవారథకఅిందచచసూత వచచే
రు. 

అందుచచతవదేమ్ులకునితాతుభంగమ్ులేదు. 

నేనయ: కానిన్నేుఅంట నాది, 
ఆచతురుాఖ్బహాాఆయురాద యమపే్ూరథతఅయిపో తచఅప్పుడుమొతతమ్ుఅంతాన్ాశనమ్ుఅయిపో తుందకిదా, వదేాలతోసహా. 

అప్పుడువదేాలనితాతుమ్ూపో తుంది. తరువాతఎప్పుడెనై్ావచిేనమ్రొకచతురుాఖ్బహాాకుఇందుాడవెరో, 
చందుాడవెరోఏమిచచసాత రోతెలుసుకుందికవిదేమ్ుకూడాఉండదు. 

మామయ్ు: నువపుఅంతాన్ాశనమ్ుఅయిపో తుందిఅంట న్ాావప. న్ాశనమ్ుకాదులయమ్ుఅవపతుంది. 
గురుత ందాగజ్ేందమాోక్షణమ్ులోపో తన "జ్గమ వురథలోప్లనుండువల్మనమ ై" అంటాడు. "ప్ళా్యమలు" 
మ్ుఖ్ాంగామ్ూడురకాలుచబెుతారు, నితా, న్ ైమితితక, పాాకృతికప్ళా్యమలని. "ఆతాంతికప్ళా్యమ్ు" 
అనిమ్రొకప్ళా్యమనిాకూడాచబెుతారనుకో. 
వీటలిోమ్నమ్ుఇప్పుడుతెలుసుకోవలసనివిసృష్ిటకిసంబంధ్ించినన్ మైితితకప్ళా్యమ్ు, పాాకృతికప్ళా్యమ్ుఅనావి. 

ప్రమ్మతాసృష్ిటచచయమలనిసంకలిుంచినప్పుడుచతురుాఖ్బహాాసృష్ిటంప్బడుతాడుకదా. 
అంటతేరువాతజ్రథగసేృష్ిటనంతాప్రమ్మతాచతురుాఖ్బహాాదాురాచచయిసాత డనామ్మట. మ్నకుప్గలు, 
రాతిఉానాటేు ఆచతురుాఖ్బహాాకుకూడాప్గలు, రాతిాఉంటాయి. అయితచఆయనప్గలు, రాతిపా్రథమ్మణాలువేఱు. 
ఆయనప్గటికాలమ్ు 1000 చతురుాగాలకాలమ్ు. రాతిాకూడాఅంతచఅంటే 1000 చతురుాగాలకాలమ్ుఅనామ్మట. 

ఒకచతురుాగమ్ుఅంటే 12000 దచవసంవతురమ్ులు. ఒకదచవసంవతురమ్ుఅంటే 360 మ్నుష్ాసంవతురాలు. 
అంటచేతురుాఖ్ునికిఒకప్గలుఅంటే 43,20,000 

మ్నుష్ాసంవతురాలనామ్మట.చతురుాఖ్ునికిఒకప్గలుఅయితచఆయననిదురపో తాడుకదా. 
దీనినిన్ ైమితితకప్ళా్యమ్ుఅనిఅంటారు. ఈసమ్యమ్ులోభూ, భువ, సువలోకమ్ులుమ్మతమా్ులయమ్ుచెందుతాయి. 

ఆయనమ్ళ్ళళనిదనాుండిలేవగాన్ేఅనీామ్మమ్ూలుగాఉతునామ్వపతాయి, 

అంటఆేయనచచతఉతునామ్ులుచచయబడుతాయి. 

"ఏష్న్ మైితితకౌఃపో ా కతౌఃప్ళా్యోయతవాిశుసృటేశతచసంతాసన్ోనితామ్ఆతాసాతకృతాచఆతాభూౌః" అనివదేమ్ుచబెుతుంది. 
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అంటచేతురుాఖ్బహాావదేశబదమ్ులప్కాారమ్ుఇందాాదులను, 
ఆయమలోకమ్ులలోచచతన్ాచచతనమ్ులనుతానుసారథంచడంచచతవారథనిమ్ళ్ళళప్ూరుమ్ుప్కాారమ్ుసృజిసాత డనామ్మట. 

కానిఈచతురుాఖ్బహాాఆయుౌఃప్రథమ్మణమ్ు 100 ఏళ్ళళ, ఒకొకకకసంవతురానికి 360 రోజులు. 
అంటచేతురుాఖ్బహాాఆయుౌఃప్మా్మణమ్ు 100*360*2*4320000 మ్నుష్ాసంవతురాలుఅనామ్మట. 

న్ాకంటేనీకులెకకలుబాగావచుేనుకనుకలెకకపటె ట కో. ఈఆయువపఅయిపో తచఆయన, 

ఇంకాఆయనలోకమ్ులోఅంటసేతాలోకమ్ులోఉనావారుమ్ుకితప ందుతారు, అంటేప్రమ్ప్దానికివ ళళపో తారు. 
అప్పుడుఅనిాలోకాలూప్రమ్మతాలోలయమ ైపో తాయి. ఈసిితినిపాాకృతికప్ళా్యమ్నిఅంటారు. 
అప్పుడుప్రమ్మతాతప్ుమ్రమేీఉండదనామ్మట. 

తరువాతమ్ళ్ళళప్రమ్మతాతనలోలయమ ైపో యి, సూక్షయావసిలోనునాజీవపలనుకనికరథంచి, 

వారథనితనవదదకురపిుంచుకొనగోరథఆజీవపలకుతనదగీరకురావడానికిమ్రొకఅవకాశమ్ుఈయడానికతిరువాతమ్ళ్ళళసృష్ిటకా
రాానికిసంకలిుసాత డు. 

నేనయ: అంతాబాగాన్ఉేందకిాని, అలమసషా్టఅయినచతురుాఖ్బహాా, 

శబదరూప్మ నైవదేమ్ుకూడాఅప్పుడునశిసుత న్ాాయికదా, 
మ్ళ్ళళమ్రొకజీవాతానుప్రమ్మతాచతురుాఖ్బహాాగాసృష్ిటంచిన్ాఅతనుశబదసారణప్ూరుకమ్ుగాసృజించుదామ్ంటశేబద
మేలేదాయి . అందువలనవదేాలునితామ్ులనిచపె్ులేమ్ు. వదేాలేలేకపో తచమ్రథతరువాతకథనడచిచదలెమ, 
అదచలోకవావహారమ్ూఅదీ. 

మామయ్ు: కొంచెంతొందరప్డుతునాట ు న్ాావప. న్ాశమ్ుకాదుఅనిమ్నమ్ుమ్ుందుచెప్పుకున్ాామ్ు. 
మ్నమ్ుఇంకాసంప్ూరణమ్ుగాసమ్మధ్ానమ్ుచెప్పుకున్ేందుకుతరువాతసూతమా్ుకూడాచూదాద మ్ు. 

అమా: అలమగమే్మమ్యమా, ఏమిటఆిసూతమా్ు! 

మామయ్ు: 

స్తమాననామరూప్తాాతచఆవృతా్ వపమఅవిరోధోద్రునాతసమృతేశచ...1-3-29" 

అంట ే

ఆవృతాత వపి: పాాకృతికప్ళా్యమ్ువచిేనను 

సమ్మనన్ామ్రూప్తాుత్: 

ఆప్ళా్యమ్ునకుప్ూరుమ్ుప్దారిజ్ఞలమ్ునకుఏన్ామ్రూప్మ్ులుండెన్ోఅవియినేూతనసృష్ిటయందునుకలుీ టచచ 
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దరశన్ాత్: శీ్తిచచతను 

సాృతచౌఃచ: సాృతులలవలననూ(తెలియుటచచత) 

అవిరోధౌః: (వేదమ్ులునితామ్ులుఅగుటకు )విరోధమ్ులేదు. 

అనగా 

పాాకృతికప్ళా్యమ్ునఆప్ళా్యమ్ునకుప్ూరుమ్ుప్దారిమ్ులకుఎటిటన్ామ్, 

రూప్మ్ులుఉండెడవిోనూతనమ్ుగాసృష్ిటంప్బడనిప్పుడుకూడాఅవియికేలుగుననిశీ్తులు, 
సాృతులునుచెప్పుటచచతవేదమ్ులునితామ్ులనిచపె్పుటలోవిరోధమ్ులేదు. 

అమా: కొంచెంవివరథంచండమి్మమ్యా! 

మామయ్ు: ఆప్ళా్యసమ్యంలోఈచిదచితుత లనీాసూక్షారూప్మ్ులోప్రమ్మతాతోఉంటాయనిచెప్పుకున్ాామ్ుకదా, 
అలమగశేబదమ్ుఅనగావదేమ్ుకూడాప్రమ్మతాతోన్ఉేంట ంది. 
అందువలనన్లేయమ్ుఅవపతుందిఅనిఅంటామ్ుకానిన్ాశమ్ుఅనికాదు. 
ఇంకఆప్ళా్యమనంతరమ్ుప్రమ్మతాప్ూరుమ్ువలెజ్గతుత నుసృష్ిటంప్బూని "బహుసాామ్" అని 

"అన్కేమ్ులుగాఅగుదును" అనిసంకలిుంచితనయందుశకితమ్మతాావశేష్మ్ులుగాల్మనమ ైయుండుభోగా, 
భోకతృప్దారిజ్ఞతమ్ునుఅంటేఅచితుత ను,చితుత నువిభజించి, మ్హదాదులుగబహాాాండమ్ునుఅంతటనిీ, 

చతురుాఖ్బహాానూప్ూరుమ్ునాటేు సృజియించివ నుకటవిిశషే్మ్ులతోకూడియునావదేమ్ులనుబయలురచిచతురుా
ఖ్బహాాకుఉప్దచశించిప్ూరుమ్ువలెఅతనినిదచవాదాాకారమ్ుగలజీవపలనుసృష్ిటంచుజ్గతుృష్ిటకారామ్ునందునియమిసాత
డు. దనీిన్ే "ఆనుప్ూరథు" అనిప్ూరుమ్ునాటేు అనిచబెుతుందశిాసత రమ్ు. 
ప్రమ్మతాతానుఆచతురుాఖ్బహాాకుఅంతరాతాయి ఉైంటాడు. అంటఆేసమ్సతజ్ఞా నగుణకుడు, 
సురూప్పడుఅయినప్రమ్మతాయిేమ్ళ్ళళసృష్ిటకారామ్ంతాచచసాత డులేదాచచయిసాత డు. 
ఆయనకుతెలియకపో వడంఉండదుకదా. అందువలనమ్ళ్ళళప్ూరుమ్ులమగేఅనిాలోకాలూ, 

ఇందాాదదిచవతలూఅనీాసంభవమ్ుఅవపతాయి. ప్రమ్మతాఅందిచిేనవదేమ్ున్చేతురుాఖ్బహాాఅదచకీమ్, 

విశేషాలతోసారథంచి, ప్ఠథసూత , పాటిసూత ఉండడమ్ువలనవదేమ్ులుఅప రుష్ేయమలు, 
అంటఒేకజీవపనిచచతకలిుంచబడనివికాదు, ప్రమ్మతాఉచాావస, నిశాుసాలలమంటివి. అందువలనఅవినితామ్ులే. 

శేుతాశుతరఉప్నిష్త్ (6-18) "యోబహాాాణమిుదధ్ాతిప్ూరుమోావ వైేదాంశేప్హా ణోతితసెైా" అనగా 
"ఎవడుచతురుాఖ్బహాానుసృజియించిఅతనికివదేమ్ులనుఉప్దచశించుతున్ాాడో " 
అనుచుప్రమ్మతాయిేశీ్తిప్దాాతగాచబెుతుందకిదా. 
ప్రమ్మతాతోటేఎప్పుడూఉండచశీ్తులనునితామ్ులుకావపఅనిఅనలేమ్ుకదా. మ్నుసాృతికూడా 
"ఆసదీదిమ్త మోభూతమ్ (మ్ను 1-5)" మొదలుకొని " సో ऽభధ్ాాయశరగరాతాువతిుక్షురథవివిధ్ాౌఃప్జా్ఞౌః 
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అప్ఏవససరాా దధతాసువీరామ్ుపాసృజ్త్ 

తదండమ్భవదెదదమ్మ్ుహసాాంశ్సమ్ప్భామ్ 

తసిా నాజ్ేాసుయమ్్రహాాసరులోకపితామ్హౌః" 
అనగాప్రమ్మతాసంకలిుంచితనశరగరమ్ునుండని్ాన్ావిధమ్ులెైనప్జా్లనుసృజింప్దలచిమ్ుందుగాజ్లమ్ునుసృజించనెు
. ఆజ్లమ్ునవీరామ్ునుంచెను. అదసిువరణవరణమ్ుతోసూరాప్భాకలబహాాాండమ్మయి ను. 
ఆఅండమ్ునసరులోకపితామ్హుడగుచతురుాఖ్బహాాజ్నిాంచెను." అనిచబెుతుంద ి

ఇంకప్పరాణమ్ులవాకాాలుచూదాద మ్ు. 

"తతసాుప్తసాదచవసాన్ాభౌప్దామ్జ్ఞయత. తసిానుదచామ్హాభాగవదేవదేాంతపారగౌః 

బహాో ాతునాౌఃసతచన్ోకతౌఃప్జా్ఞసుృజ్మ్హామ్తచ" 

అనగా "యోగనిదలాోనునాప్రమ్మతాయొకకన్ాభయందొకప్దామ్ుప్పటెటను. 
ఆప్దామ్ునవదేవేదాంతపారగుడగుచతురుాఖ్ుడుజ్నిాంచనెు. 
అంతటప్రమ్మతాఅతనికపి్జా్లనుసృజింప్పమ్నిప్లికెను" 

"ప్రోన్ారాయణోదచవౌఃతసాాతాా తౌఃచతురుాఖ్ౌః" అనగా "ప్రమ్మతాఅయినన్ారాయణునివలనచతురుాఖ్బహాాప్పటెటను. " 

"ఆదసిరీమ్అహమ్ుక్షేా " అనగా "మొదటసిృష్ిటగురథంచిచపె్పుచున్ాాను" అనిపాారంభంచి 

"సృషాట యన్ారమోత యమ్సితసిితోహమేానసాాన్ేాన్ామ్న్ారాయణేతి 

కలేుకలేుతతశాయమమిభూయౌఃసుప్తసామనే్ాభజ్మ్ముయదాధ్ాబామ్ 

ఏవమ్ూభతసామదేచవిన్ాభప్దచాచతురుాఖ్ౌఃఉతునాసుమ్యమచోకతౌఃప్జా్ఞసుృజ్మ్హామ్తచ" 

అనగా 

న్ారమ్నబడుఉదకమ్ునుసృజించిన్నేందులోనుండుటచచతకూడాన్ాకున్ారాయణుడనుపేరుకలీినది. 
న్ేనుప్తాికలుమ్ునందుఅందుశయనించుచున్ాాను. 
యోగనిదయాందుఉనాప్పుడున్ాన్ాభకమ్లమ్ునచతురుాఖ్బహాాప్పటెటను. 
ప్జా్లనుసృజింప్మ్నిఆచతురుాఖ్బహాాకుచపెిుతిని" 

ఇటిటప్పరాణవాకామ్ులుఅనీాపాాకృతికప్ళా్యసమ్యమ్ునసమ్సతమ్ుప్రమ్మతాయందుండునని, 

ప్రమ్మతాసంకలమునుసారమమే్ళ్ళళసృష్ిటకారామ్ుజ్రుగుననీచెబుతాయి. 

అందుచచతవదేమ్ున్ాశనమ్ుఅవడమ్ూజ్రుగదు. చతురుాఖ్బహాామ్మరడమ్ువలనసృష్ిటకారామ్ునకుఇబుందలీేదు, 
ఎందుకంటేఅంతాజ్రథపించచదఅివాయుడు, సమ్సతజ్ఞా నసంప్నుాడుఅయినప్రమ్మతాయికేదా! 
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నేనయ: తతత వతయామ్ులోఈమ్ూలప్కాృతిప్రథణామ్కీమ్మనిా, అంటఅేచితుదారిమ్ుకీమ్ంగాఅవిభకతతమ్సుు, 

విభకతతమ్సుు, అక్షరమ్ు, అవాకతమ్ు, గుణసామ్ాసిితి, తరువాతగుణవ షై్మ్ామ్ు, మ్ూలప్కాృతి, 

తరువాతమ్హదహంకారాలూ, ఆఅహంకారమ్ునుండవి కైారథకమ్ు, తెజై్సమ్ు, భూతాద,ి వీటనిుండమి్నశరగరాలూ, 

ఇందియామలూ, మ్నసూు, అలమగేమొతతం 14 లోకాలూ....ఇలమవిశుమ్ుఅంతాఎలమతయమరయిందోచబెుతారుకదా. 
ఇలమప్పరాణాలు, శాసాత ా లూవరేువేరుగాచపెిునప్పుడుఎలమఅరించచసుకోవాలి? 

మామయ్ు: "అనుకతమ్అనాతోగాీ హామ్"అనిశీ్తికవిిరుదింగాలేనప్పుడుమిగథలినఇతిహాస, 

ప్పరాణాలవిష్యమ్ుఅంగగకరథంచవచుేను. తప్పులేదు. తతత వతయామ్ులోఆవిష్యమలుఅనీాచెపుినది 
"అచితరరకరణమ్ు" లో. ఎందుకంటేఅకకడచపె్ుబడనిది "అచితుత " గురథంచి, 

అందువలనపళి్ళళలోకాచారుాలవారువివరంగాచపెేురు. ఇకకడఆవివరాలనీాఅకకరలేదుకదా, 
ఆనుప్ూరుంగాప్రమ్మతాసృష్ిటకారామ్ునిరుహ ంప్జ్ేసాత డుఅనాదచఇకకడమ్నకుకావలసనిది. 

నేనయ: మీరథందాకాచపెిున "నితాప్ళా్యమ్ు" అంటేఈజీవపలకుసంభవించచమ్రణాలనీ, "ఆతాంతికప్ళా్యమ్ు" 
అంటపే్రమ్ప్దమ్ుప ందడమ్నీకదాఅరిమ్ు. 

మామయ్ు: అవపను. 

నాననగారు:కాని, కొనిాబహాావిదాలలోఉపాసుాలుదచవతలు, ఉపాసన్ాఫలమ్ుదచవతాసాి నమ్ుఅనివిన్ాాను. 
ఉదాహరణమ్ునకు, మ్ధువిదానుతీసుకో, దానిలోఉపాసుాడుఆదతిుాడు. 
ఉపాసనచచయడంవలనఫలమ్ుతరువాతవసువపగాన్ో, రుదుాడుగాన్ో, ఆదతిుాడుగాన్ో, మ్రుతుత గాన్ోఅవడం. 

ఇదలెమఉంట ందంటఒేకకలెకటరుగారు, తానుకలెకటరుఅవడానికకిలెకటరున్ేపాారథించినట ు ంట ంది. 
అప్ుటకిేకలెకటరుగాఉనావాడుకలెకటరుఅవడానికిపాారథించడానికిఅవసరమ్ూఉండదు, 
అంతచకాకఅలమచచయడంహాసాాసుదమ్ుకాదూ! అదపి్దవతరగతిఉతీతరుణ డెనైవాడు, 
ప్దవతరగతిఉతీతరుణ డవడానికపి్దవతరగతిఉతీతరుణ డెనైవాడనిిపాారథించినట ు ంట ంది. 

మామయ్ు: ఆవివరాలకుతరువాతఅధ్ికరణమ్ుచూడాలి. 

అమా: తరువాతిఅధ్ికరణమ్ుఏమిటిమ్మమ్యమా! 



121 
 

8.మధ్ాధికరణము: 
మామయ్ు: మ్ధుధ్ికరణమ్ుఅని, దీనిలోప్ూరుప్క్షయనికఱి ండుసూతాాలు, 
సిదాి ంతమ్ుచపె్ుడానికఒికసూతమా్ుఉన్ాాయి. 

అమా: మ్మమ్ూలుగా, ఇప్ుటివరకూ, ఒకసేూతాానికి, ప్ూరుప్క్షమ్ుచపెుి, తరువాతదానికసేిదాి ంతమ్ుచబెుతారుకదా. 
అలమకాకుండా, ఈఅధ్ికరణమ్ులోప్ూరుప్క్షయనికిఱ ండుసూతాాలూ, వాటిని, 

ఖ్ండించిసదిాి ంతానిాబలప్రచడానికిఒకసూతమా్ువేఱుగానుఉన్ాాయనామ్మట. అదెందుకుఅలమగ! 

మామయ్ు: బావఇందాకాఅనాట ు , జ్ెైమినిమ్హరథికూడాఅలమగేఅభపాాయప్డాు రట, 

అంటదేచవతలకుమ్ధువిదాలమంటిబహాావిదాలయందుఅధ్ికారమ్ులేదని. 

అలమఆయనఅభపాాయమనిాఱ ండుసూతాాలలోమ్ుందుచెపుి, 

తరువాతజ్ెమైినిమ్హరథిగురువపగారెన్వాాసులవారుతమ్అభపాాయమనిామ్ూడవసూతమా్ులోచెపుేరు. 

అమా: ఈమ్ధువిదాఎందులోఉంది. 

మామయ్ు: చాలమబహాావిదాలలమగఇేదకిూడాఛాందచగోాప్నిష్తోు దచ. మ్ూడవఅధ్ాాయమ్ులోవసుత ంద.ి 

నిజ్ఞనికిఈప్సాాత వనన్ాలుగువేదాలలోనుఉంది. 
ఆవిష్యమ్ుఛాందోగోాప్నిష్తోు మ్ూడవఅధ్ాాయమ్ులోప ందుప్రచబడనిదనామ్మట. 

 

అమా: ఏవిష్యమ్ు? 

మామయ్ు: "అస వాఆదతిోాదచవమ్ధు" అంటూఆదతిుాడుదచవతలకుమ్ధువప. కరిణమ్ులుఆతచన్ టీగలగుీ డుు , 

ఆప్ట ట లోనుండునీటఆివిరథ, సూరుానితాప్మ్ువలనఏరుడనినీటికణాలుఅంటూఆదతిుానిదచవతలయొకక "మ్ధువప" 
అనగాఅతాంతభోగామ ైనదానిగాఈఛాందోగోాప్నిష్తొాదటిఖ్ండమ్ులోచెప్ుబడనిది. 

అలమగఆేఆదతిుానికిరణమ్ులను, ఆయనవివిధభాగాలను, 
వాటివిశేషాలనూఅదుభతంగావరథణసూత తరువాతఖ్ండాలుకూడాకొనసాగుతాయి. 

ఆఱవఖ్ండమ్ులో 

"తదాతరరథమ్మ్అమ్ృతమ్త దుసవఉప్జీవంతిఅగథాన్ామ్ుఖ్ేననవ దైచవాఅశాంతినపబింతిఏతదచవామ్ృతమ్ద ృషాట వతృప్ాంతి
" 
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అనగా "మొదటప ందబడినఅమ్ృతమ ైనమ్ధువపనుననుభవించుచూవసువపలుఅగథా నిశిరసుుపెై (అనగాతపో ఽగథా ) 

గలిగథనివసించదెరు. నిజ్మ్ునకుఈదచవతలుమ్ఱేమియుభుజింప్రు, తాాగరు, 
వారుకేవలమ్ుఈమ్ధువపనుచూచుటవలనతృపితప ందుచుందురు" 

అని "ఆమ్ధుప్దారిమ్ునుచూచుటఅనగాఅనుభవించుటయివేారథకనిమ్మాళాురుఅనాట ు ధ్ారకమ్ు, 
పో ష్కమ్ుభోగామ్ున్ ఉైంట ందని" చబెుతారు. 

ఈఖ్ండమ్ులోమ్ూడవమ్ంతమా్ులో 

"సయఏతదచవమ్మ్ృతమేుదవసూన్ామవే కైోభూతాుగథాన్ ైవమ్ుఖ్ేనఏతదచవామ్ృతమ్ద ృషాట వతృప్ాతిసయఏతదచవరూప్మ్
అభసంవిశంతిఏతసాాత ాపాదుదచతి" 

అనుచుఎవరగఅమ్ృతమ్ునుఇట ు పాసించుదురోవారు "వసువపలు" అవపతారనితదుపాసన్ాఫలమ్ునుచబెుతారు. 

ఇలమగేతరువాతఖ్ండాలలోఇలమఉపాసించినవారురుదుాలుగాఅవపతారనీ, 

ఆదతిుాలుగాఅవపతారనీఇలమచబెుత సాగుతుందఉిప్నిష్తుత . 

నేనయ: వీరందరూఎవళ్ళళ? 

మామయ్ు: మ్నమ్ుమ్ుప్ుదమి్ూడుకోటుదచవతలుఅనిఅంటూంటామ్ుకదా, 
అంటేమ్ుప్ుదిమ్ూడుదచవతలవరీమ్ులనామ్మట. ఈమ్ుప్ుదిమ్ూఱుఅంటేఅష్టవసువపలు, ఏకాదశరుదుాలు, 
దాుదశాదితుాలు, ఇదదరుఅశిునీదచవతలుఅనిచబెుతారు. 
ఇకకడవేఱేుఱుగామ్ధువపనుఉపాసించినవారువేఱేుఱుదచవతావరాీ లుఅవపతారుఅనిచబెుతున్ాారనామ్మట. 

నేనయ: ఓహో , అరిమ్యింది, ఈమ్ధువిదానుఅభాసించి, ఉపాససిేతఆయమదచవతలుఅవపతారనామ్మట. మ్ఱి... 

మామయ్ు: మ్ధువిదాకూడాబహాావిదాఅనిమ్రచిపో కూడదు. 
బహాావిదాఅనాతరువాతబహాాగురథంచిఉపాసనఅవాలి, బహాాానందమేఫలమ్ుకావాలి. 

అదమి్రచిపో తచఇలమంటిచికుకలేవసాత యి. 

నేనయ: కాని, మీరుచపెిునదానినిబటిటఇకకడఆఱ ండూవరథతంచవప. ఉపాసించచదతిచన్ ను, 
సరఆేమ్ధువపఅంటేఆదతిుాడుఅనిమొదటమ్ంతమా్ులోచెపుేరుకనుకఆదతిుాడిన్అేనుకోండి, ఆయన్ాఒకదచవతచ. 
ఇంకఉపాసనకువసువో, రుదుాడో , ఆదతిుాడోఅవడంఅదచఏదోఒకదచవతఅవడంఅంటఫేలితమ్ూదచవతారూపానిాప ందడం, 

అంతచకదా! 

మామయ్ు: ఆవిష్యమ్ుతలెుసుకొన్ేందుకేమ్నమ్ుఅధ్ికరణమ్ుచదువపకొన్దేి. 
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అమా: చపె్ుండిమ్మమ్యమా! అందులోమొదటిసూతమా్ుఏమిటి? 

మామయ్ు: 

"మధాాధిషాస్తంభవాద్నధికారమ్జా మినిుః...1-3-30" 

అంట ే

మ్ధుఆదషి్ు: మ్ధువిదామొదలగుబహాావిదో ాపాసనమ్ులయందు, 

అసంభవాత్: వసాుదదిచవతలకుఉపాసన్ాయోగాతసంభవింప్దు, కావపన 

అనధ్ికారమ్: వారథకిబహాావిదాాధ్ికారమ్ులేదని 

జ్ెైమినిౌః: జ్ెమైినిమ్ుని 

(తలచుచున్ాారు) 

అనగా 

మ్ధువిదామొదలగుబహాావిదాలఉపాసనమ్ులయందువసాుదిదచవతలకుఉపాసన్ాయోగాతసంభవింప్దుకనుకదచవతల
కుబహాావిదాాధ్ికారమ్ులేదనిశీ్రజ్ెైమినిమ్ునితలచుచున్ాారు. 

అమా: కొంచెంవివరథంచండమి్మమ్యమా! 

మామయ్ు: 
మ్నంమ్ుందుఅనుకొనాట ు గావసాుదులుమ్ధువిదాఉపాసనవలనతిరథగథవసాుదపి్దవపలనుసంపాదించుకుంటారుఅంటే
ఆబహాావిదావారిమకేదా! ఈమ్ధువిదాయందు, 
"ఋగేుదాదులలోప్తాిపాదింప్బడునటిటకరామ్ునుఅనుష్ిు ంచుటచచసంపాదింబడునదయిును, 
కిరణమ్ులదాురాప ందబడునటిటరసమ్ునకుఆశయీమ్గుటచచమ్ధువనిపలిువబడునటిటయునుఅయినఆదితుానియొకకకి
రణమ్ులువసాుదులచచభుజింప్బడునవిఅనినట ు ఉపాసింప్వలసినవిఅనీ, అందులకుఫలమ్ువసాుదపి్దవిఅనీ" 

ఛాందోగోాప్నిష్తెే బుతుందికదా. 

ఈఆదతిుాడుదచవతలకుమ్ధువని ("అస వాఆదతిోాదచవమ్ధు") పాారంభంచి 

"మొదటప ందవలసనిఅమ్ృతమ్ునువసువపలుఅనుభవించుచున్ాారని" 

చెపుి("తదాతరరథమ్మ్అమ్ృతమ్త దుసవఉప్జీవంతి") అనిచపెిు 

"ఎవడీఅమ్ృతమ్ునుఇట ు ఉపాసించుచున్ాాడోఅతడువసువపలలోఒకకడెైఅగథాదాురాఅమ్ృతమ్ునుచూచితృప్పత డవపతు
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న్ాాడు" ("సయఅతదచవమ్మ్ృతమేుదవసూన్ామేవ కైోభూతాుఅగథాన్ నైమ్ుఖ్ేన్ తైదచవామ్ృతమ్ద ృషాట వతృప్ాతి") 

అనిచబెుతున్ాాయిఈమ్ంతాాలు. దనీినిబటిట  
"మ్ధ్ాుదివిదాలకుదచవతలకుఅధ్కిారమ్ుఉండడానికిఅవకాశమ్ులేదుకనుకదచవతలకుబహాావిదాలకధ్కిారమ్ులేదుకదా
" అనిజ్ెమైినిమ్ునిఉదచదశామ్ుఅనిచబెుతున్ాారు. 

నేనయ: అంతచకాక, దచవతలుతమ్ఉజాీవనమ్ుకోసందచవతలకుకాకుండాప్రమ్మతానుకదాఉపాసనమ్ుచచయవలసనిది, 
ఒకమేన్జే్రుతనప్దోనాతికమి్రొకమనే్జే్రుకుకాకఉనాతాధ్ికారథకఅిదచ CMD 

గారథకికదాతనవినతిప్తమా్ుసమ్రథుంచవలసనిది! 

మామయ్ు: ఆవిష్యమ్ుతరువాతసూతమా్ులోచబెుతున్ాారు.. 

అమా: ఏమిటఆిసూతమా్ుమ్మమ్యమా! 

మామయ్ు: 

"జయుతిష్మభ్వవాచ్చ...1-3-31" 

అంట ే

జ్ోాతిష్ి: ప్రమ్మతావిష్యమ్ునందు 

భావాత్: దచవతలకుఉపాసనమ్ుఉండుటవలన 

చ: కూడ 

(దచవతలకుబహాావిదాాధ్ికారమ్ులేదు). 

అనగా 

ప్రమ్మతోాపాసనమ్ుదచవతలకుఉనాట ు  (శీ్తులవలన) 

తెలియుటవలనకూడఈమ్ధువిదాాదబిహాావిదాలఉపాసనమ్ునకుదచవతలకుఅధ్ికారమ్ులేనట ు తలెియుచునాది. 

అమా: కొంచెంవివరథంచండిమ్మమ్యమా! 

మామయ్ు: బృహదారణాకోప్నిష్తుత  "తమేద వాజ్ోాతిషామాోయతిౌఃహో పాసతచఽమ్ృతమ్" (బృ 6-4-16) అని 

"దచవతలుఆప్రమ్మతానుజ్ోాతిసుులకుజ్ోాతిసుుగను, ఆయుసుునుగను, అమ్ృతమ్ునుగనుఉపాసించుచున్ాారు" 
అనిచబెుతుంది. ఈప్రబహాో ాపాసనమ్ుమ్నుష్ుాలకు, దచవతలకుఒకకటేఅయిన్ా, 
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దచవతలనుప్రబహాో ాపాసకులుగాప్తాచాకించిచపె్పుటవలనదచవతలుప్రబహాో ాపాసకులేఅవాలికాని, 

ఇతరదచవతచపాసకులుకారనితెలుసోత ందికదా. ఒకసెైనికుడు, ఆసనే్ాసమ్ూహన్ాయకునికి, 
రాజుగారథకఇిదదరథకనీమ్సాకరంచచయమలి. 

కానిఒకసనే్ాసమ్ూహన్ాయకుడురాజుగారథకిమ్మతంానమ్సాకరంచచసేతచాలుఅనాట ు గా. 
అందువలనవసాుదిదచవతలకుఈమ్ధువిదాాదులఉపాసనకుఅధ్కిారమ్ులేదుఅంటారుజ్ెమైినిమ్ుని. 

అమా: బాగాన్ఉేంద.ి మ్ఱిదనీికిభగవదాామ్మనుజులుఏమిసమ్మధ్ానమ్ుచపెేురో. 

మామయ్ు: దానికతిరువాతసూతమా్ుచూడాలి. 

అమా: ఏమిటఆిసూతమా్ుమ్మమ్యమా! 

మామయ్ు: 

"భ్వవము్ బ్వద్రాయ్ణోఽస్మ్ హి...1-3-32" 

అంట ే

భావమ్: (వసాుదిదచవతలకుమ్ధువిదాాదులఉపాసనవిష్యంలోఅధ్ికారమ్ుండుటయను)భావమ్ును 

బాదరాయణౌః: వాాసమ్హరథి (తలచుచున్ాాడు) 

అసితహ : (అటిటసిితివారథక)ి కలదుకదా! 

అనగా 

వసాుదదిచవతలకుమ్ధువిదాాదులఉపాసనకుఅధ్కిారమ్ునాట ు వాాసులవారుతలచుచున్ాారు. 
అటిటసిితివారథకికూడకలదుకదా! 

అమా: కొంచెంవివరథంచండమి్మమ్యమా! 

మామయ్ు: ఇకకడఱ ండుసందచహాలున్ాాయికదమ్మా! 

ఉపాసనచచయబడచదిదచవతయినే్ాలేకప్రమ్మతాయమఅనాదిమొదటసందచహమ్ు. 

"అస వాఆదితోాదచవమ్ధు" అనికదావాకామ్ు. అంటేఈఆదతిుాడుదచవతలకుమ్ధువపవలెభోగామ నైది, 
అనిచపెుిఆమ్ధువపయొకకఉపాసనగురథంచిచపెేురు. 
ఒకవళే్ఆఆదతిుాడచమ్రొకదచవతఅయితచదచవమ్ధుఅనిదచవతలకుభోగామ ైనవానిగాచపె్ుడంఎందుకు, 
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అంటఅేకకడచబెుతునాదిమ్రొకదచవతకాకకారణరూప్మ్ుగానునాప్రబహాాానిాఅనామ్మట. సంధ్ాావందనమ్ులో 
"అస ఆదితోాబహాా" అనిచెబుతామ్ుకదా, అంటేఈకనబడచఆదితుాడచప్రబహాాఅనిఅరిమ్ు. అందుకే 
"ధ్చాయౌఃసదాసవితృమ్ండలమ్ధావరగతన్ారాయణ"  

అనిసూరామ్ండలమంతరురథతఅయినఆదతిుాడినిచూసూత న్ారాయణుడని్ేమ్నంసంధ్ాావందనంసమ్యంలోధ్ాానిసాత మ్ు. 
సంధ్ాావందనమ్ుపాారంభమ్ులోకూడా 
"అప్వితౌాఃప్వితోావా....యౌఃసారతేుుండరగకాక్షమ్ుబాహాాభాంతరౌఃశ్చిౌఃప్పండరగకాక్ష..." 

అంటూసూరామ్ండలమంతరురథతఅయినప్పండరగకాక్షుడెనైన్ారాయణునిఉదచదశించిఆయనన్ామ్సారణవలనబాహాాభాంతర
శ్చితుమ్ుకలుగుననిచపెిు, ఆన్ామ్మ్ునుమ్ుమ్మారుతలచుకొని, శిరసుుపెజై్లమ్ులుపో ా క్షణచచసుకుంటామ్ు. 
గాయతీామ్ంతమా్ులోకూడా "తతువితురురణేయిమ్భరోీ దచవసాధ్ీమ్హ " 
అనాప్పుడుధ్ాానించబడచదపి్రబహాామ ైనన్ారాయణుడచ. ఈవిష్యమే "అథతతఊరివఉదచతి" (ఛా. ఉ. 3-11-1) 

మొదలెైనమ్ంతాాలుకూడాఇకకడచబెుతున్ాాయి. 

ఒకవళే్దచవతలలోఆదతిుాడిన్ఉేపాసనచచయమలనిఅంటదేాుదశాదతిుాలలోఎవరథన్ోచెపాులికదా. 
అలమసామ్మనాన్ామ్వాచకమ్ువాడితచసరథపో దు. 

అందువలనఇకకడఉపాసుాడుప్రమ్మతాయిేతప్ుదచవతలలోఒకరె్నఆదితుాడుకాదు. 

ఇంకఱ ండవసందచహమ్ు, ఇట ు కారణావసిలోనునాఆదతిాాంతరురథతగా, 
కారాావసిలోప్రమ్ప్దమ్ునందుండుప్రబహాామ్ుగా, 
ఇలమఱ ండుఅవసిలుగలప్రమ్మతానుఉపాసించువాడుకలముంతమ్ందుప ందునదవిసాుదిరూప్మనే్ాఅని. 

ఈమ్ధువిదాకూడాబహాావిదాఅవడంవలన, దీనికఫిలమ్ువరేొకటకిాకప్రబహాాానుభవమేఅయిఉండాలి. కాని, 

కొందరుతామ్ులౌకకిసుఖ్మ్ులననుభవించి, అట పమి్ాటప్రబహాాానుభవమ్ుప ందగోరవచుేను. 
ఉదాహరణమ్ునకుధృవపడుతనతండిాఅంకమ్ునుఆశించగావానిపనితలిు  
"నీకుతండిఅాంకమ్ుగానిరాజ్ామ్ుగానిప ందుటకుఅరహతలేదు" అనిప మ్ాంట ంది. 
అప్పుడుధృవపడుతీవమా నైతప్సుుచచసిశీ్రమ్న్ాారాయణునిప్తాాక్షమ్ుచచసుకుంటఅేప్పుడుప్రమ్మతాధృవపనికోరథకమేరకు
అతుానాతసాి నమ్ునుఇవుడంతోబాట , 
ధృవపనికఅితనితప్సుునకుకారణమ ైనఆయనతండిరాాజ్ఞాధ్ికారమ్ుకూడాఇచిే, 

ఆరాజ్ాపాలనమ నైపిదప్తానుఅతుానాతసాి న్ానిాకూడాప ందవచుేను" అనిచెబుతాడు. 

అదచవిధంగాకొందరుకలముంతమ్ులోదచవసుఖ్మ్ులననుభవించిఅట పిమ్ాటప్రమ్మతాానుభవమ్ుప ందగోరవచుేను. 
ప్రమ్మతాానుభవమ్ుకాకదచవతాసుఖ్మ్ులనుఇష్టప్డచవారున్ాారాఅంటేఅట వంటికొందరెన్్ాఉండవచుేకదా. 

అందువలన, అటిటవారుకలముంతమ్ులోవసాుదరిూప్మ్ుప ంది, అదమి్ుగథసనితరువాతప్రబహాానుప ందుతారనామ్మట. 
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"నహవాఆసాాఉదచతిననిమాోచతిసకృదిివాహ వైాసెైాభవతియఏతామవేమ్్రహో ాప్నిష్దమేుద (ఛా.ఉ. 3-11-3)" 

అనగాఎవడుఈమ్ధువిదాారూప్మ నైబహాో ాపాసనమ్ునుఅధ్షి్ిటంచుచున్ాావానికసిూరుాడుఉదయించినను, 
అసతమించిననుఒకకటే. 
అతనికలెు ప్పుడుప్గలుగన్ఉేండునుఅనుశీ్తివాకామ్ులోమ్ధువిదాబహాో ాపాసనయందచచపె్ుబడింది. 
"నతతసాూరోాభాతి..." అనుశీ్తివాకామ్ుగురుత ందికదా, 
ఇట ు ఆదతిాాదులలెకకలేకుండాఎలుప్పుడూసుయంప్కాాశకమ్ుగానుండుశతానీకకోటిసూరాసమ్ప్భాుడు, 
ప్రమ్ప్దన్ాథుడెనైప్రమ్మతాయిే. అంటేఈమ్ధువిదాాఫలమ్ుచివరకుప్రబహాాపాాపితయినేనామ్మట. 

అంటవేసాుదితారూప్మ్గుఫలమ్ుబహాాపాాపితతోమ్ుగుసుత ందనితలెుసుకోవాలి. 

వసాుదులకుభోగాభూతమ నైఆదితాాంశమ్ునుగురథంచిచపె్ుబడినఉపాసనమ్ుకూడాఅటిటఅవసిలోబహాామ్ుగురథంచియిఅే
నిమ్నమ్ుగురథతంచాలి. 

అందుకేబృహదారణాకోప్నిష్తుత లో "తమేద వాజ్ోాతిషామాోయతిౌః" అనిదచవతలుప్రమ్మతాన్ఉేపాసించుచునాట ు చపెిునది. 
"మ్ధ్ాుదిష్ు ...బహాాణఏవసరుతనాిచాయతాుత్" 

అనిమ్ధ్ాుదబిహాావిదాలలోఉపాసించబడునదపి్రబహాాయినేనివృతిత కారులెైనభగవదోుధ్ాయనమ్హరథికూడనిష్కరథించచ
రు. 

అందువలనఈమ్ధ్ాుదబిహాావిదాలలోఉపాసుాడుప్రబహాాయిే, ఆఉపాసన్ాఫలమ్ుకూడప్రబహాాపాాపితయిే. 
కనుకదచవతలకుఈబహాావిదాలవిష్యంలోఅధ్ికారమ్ుఉనాది, 
ఇంకఈవిదాలకఉేనాప్పుడుమిగథలినబహాావిదాలవిష్యంలోసంశయమ్ుఅకకరలేదుకదా! 

నేనయ: ఇంతకుమ్ుందు "హృదాపేక్షయమతుమ్నుషాాధ్ికారతాుత్" 

అన్సేూతమా్ుదగీరమ్నుష్ుాలందరకూప్రబహాాహృదయమ్ువదదవేంచచసయిునాట ు చపెిునప్పుడు, 
వేదాంతశాసత రమ్ుమ్నుష్ుాలగురథంచికనుకవారథకివదేాంతశాసోత ా ప్దచశవిష్యంలోఅధ్కిారమ్ునాట ు అరిమ్యింది. 
అంటేఈబహాావిదాలవిష్యంలోకూడాఅందరుమ్నుష్ుాలకూఅధ్కిారమ్ుంట ందా! అంటేశూదాాదులకుకూడా! 

మామయ్ు: ఈప్శాాఅప్పుడచఅడుగుతావనుకున్ాాను, ఇదికొంచెంసునిాతమ ైనవిష్యమ్ు, 
ఈవిష్యమనికిమ్నమ్ుతరువాతఅధ్ికరణమ్ుచూడాలి. అదమి్రొకరోజుచూదాద మ్మ, ఇప్ుటకిఆేలసామ ైపో యిందకిదా! 

అమా: అలమగమే్మమ్యమా, ఈరోజుమేమ్ుప్మాితాధ్ికరణానిా, దానికేఅనుబంధమ్ులెైనదచవతాధ్కిరణానిా, 

మ్ధుధ్ికరణానిాతెలుసుకున్ాామ్ు. 
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"ప్మాితాధ్ికరణమ్ు" లోహృదయమ్ువదదనుండచప్రమ్మతాఅంగుష్ు మ్మతుాడనిశీ్తులవలనతెలుసోత ందని, 

వేదాంతశాసత రమ్ుమ్నుష్ుాలకువరథతంచడంచచత "అంగుష్ు మ్మతౌాఃప్పరుష్ౌః" 
అనువిష్యమ్ుమ్నుష్ుాలకువరథతసుత ందికానిఉపాసన్ాసామ్రియమ్ులేనిప్శ్, ప్క్షయాదులకువరథతంచదనీచపెేురు. 

ఈబహాావిదాాధ్ికారమ్ుదచవతలకుకూడావరథతంచుననివాాసులవారథఅభపాాయమ్నీ, ఎందుకంటేవారథకికూడాఅరథితు, 

సామ్రాి యలుఉంటాయని, అన్కేశీ్తివాకాాలుఆవిష్యమచేెబుతాయనీ, 

యజ్ఞా దికరాలసందరభమ్ులోఒకేదచవతకుఅన్ేకయజా్మ్ులవదదసిదిమ్గుటకుతగథనసామ్రియమ్ుఉంట ందికనుకవారథకశిరగ
రమ్ుఉండకపో వపటవలనవారథకిబహాావిదాలయందుఅధ్కిారమ్ుండదాఅనాసంశయమనికిసమ్మధ్ానమ్ుగావారుశరగరమ్ు
కలిగథయుండి, అన్కేశరగరమ్ులుకూడధరథంచగలరనీ, 

శరగరమ్ుకలిగథయుండుటవలనవారథనితాతుమ్ునకుప్మా్మదమ్ుకలుగున్ాఅనాసంశయమ్ునకుసమ్మధ్ానమ్ుగాఒకదచవ
తాప్దవినిఅధ్షి్ిు ంచినజీవపనిఆయుౌఃప్మా్మణమ్ుప్ూరథతఅయి, ఆజీవపడుఆప్దవినివిడచిపో యినను, 
వేరొకజీవపడుఆప్దవియందుఅటిటశరగరమ్ుతోన్ేబహాాచచనియమించబడడంవలనఆయమదచవతలనితాతాునికిభంగమ్ువాటి
లుదనీ, 

సృష్ిటయందువివిధశబదసారణమ్ువలనవివిధప్దారిమ్ులుసృజింప్బడడంచచతశబదమ్ుయునాఎడలప్దారిమ్ులఅసితతు
మ్ుకూడసంభవమ్ని, అందువలనశబదమ్ుఅనగావదేమ్ువలెన్ేదచవతాదాాదులుకూడనితామ్ులుగాప్రగణించాలనీ, 

న్ ైమితితకప్ళా్యసమ్యంలోకూడాభూరుభవసుువలోకమ్ులులయమ్ుచెందిన్ా, 
తదనంతరమ్ుమ్ళ్ళళయథాప్కాారమ్ుఉతునామ్ులవపతాయనీ, 

ఈసమ్యమ్ులోకానిపాాకృతికప్ళా్యసమ్యమ్ులోకానిఅవాయుడెైనప్రమ్మతాచచసంరక్షింప్బడుటచచతవేదమ్ులనితా
తాునికమేీభంగమ్ుకలుగదనీ, 

పాాకృతికప్ళా్యమనంతరమ్ుమ్ళ్ళళప్రమ్మతాసంకలుమ్ుచచతతదరుహ డెైనవేరొకజీవపడుచతురుాఖ్బహాాగాప్రమ్మతాచచసృ
ష్ిటంప్బడిప్రమ్మతాచచవదేరాశినిప ంది, మ్రలయథాప్కాారమ్ు, 
శీ్తానుసారమ్ుగాసృషాట యదవిాాపారమ్ులుకొనసాగథసాత డుకనుకవేదమ్ులకుగాని, 

చతురుాఖ్మదదిచవతావరీమ్ులకుగానినితాతుభంగమ్ుండదనీ, శీ్తి, 

సాృతాాదులుఇదచవిధమ్ుగాచపెిుయుండుటవలనఈవిష్యమ్ులోఏమియువిరోధమ్ులేదని, 

దీనినిబటిటదచవతలుమొదలగువారథకఅిరథితు, 

సామ్రియమ్ులుండుటసంభవమ్గుటచచతవారథకినిబహాావిదాయందుఅధ్ికారమ్ుకలదనిదచవతాధ్ికరణమ్ులోతలెుసుకు
న్ాామ్ు. 

మ్ధువిదామొదలెైనబహాావిదాలయందుఉపాసుాడు "ఆదితుాడు" అనుమ్ఱియొకదచవతయమ, 
ఆబహాావిదాాఫలమ్ువసాుదదిచవతాసాి నమ్మఅనాసంశయమ్ులకుసమ్మధ్ానమ్ుగాఆవిదాయొకకఉపాసుాడుకారణరూ
ప్మ్ులోనునాఆదితామ్ండలమంతరురథతఅయినప్రమ్మతాయిేఅని, 

ఆవిదాలఅంతిమ్ఫలమ్ుకూడప్రబహాాపాాపితయిేఅనిఅందువలనమ్ధువిదామొదలగుబహాావిదాలయందుకూడదచవతల
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కుఅరథితు, సామ్రాి యలుఉండడానికిఏమీఅభాంతరమ్ులేదుకనుక, 

దచవతలకుబహాావిదోాపాసనయందుఅధ్ికారమ్ుకలదని "మ్ధుధ్ికరణమ్ు" లోతలెిసనిది. 

మామయ్ు: బాగాచపెేువమ్మా. 

అంద్రూ: 

యోనితుమచ్యుతప్దాంబ్ుజయ్ుగారుకావాుమ్సహతుఃతదితరాణితృణాయ్మేనే....." 

9.అప్శూదార ధికరణం: 

నాననగారు. దాసో హమ్మువా, 

మామయ్ు: దాసో హమ్, రండి, కులమసాగాఉన్ాారా! 

అమా: సేవిసుత న్ాామ్ుమ్మమ్యమా, ఈరోజుమీరుచపెీువిష్యమ్ుఅదచ "శూదుాలకుబహాావిదాాధ్కిారమ్ు" 
గురథంచిమ్మవాడుచాలమఆసకితతోఉన్ాాడు. 

మామయ్ు: ఏం, ఎందుకని, 

నేనయ: ననుాకొన్ాాళ్ళనుండవిధే్ించచకొనిాప్శాాలకుసమ్మధ్ానమ్ుదొరుకుతుందనిమ్మమ్యమా, 
మ్నవరణవావసిమ్నజ్ఞతినిప్క్షపాతమ్ుతోవిభజ్నచచసిందని, 

దానికికారణమ్ుమ్నశాసాత ా లనిమ్మసేాహ తులుచాలమమ్ందఅింటూంటారు.... 

మామయ్ు: మీసేాహ తులసంగతిసరే, నువేుమ్నుకుంట న్ాావప, 

నేనయ: కొంతవరకూవారుచపెేుదినిజ్మనేనిపిసుత ంది, మ్నమ్నుష్ుాలలోభదేాలకుఈవరణవావసేికదాకారణమ్ు. 

మామయ్ు: మ్నుష్ుాలలోన్ేకాదుసృష్ిటలోన్భేేదాలుఉన్ాాయికదా. ఒకఆడమ్నిష్ి, 
మ్గమ్నిష్లిేకుంటసేృష్ిటకారామేజ్రుగదు, అలమగఒేకమ్నిష్కిీమ్రొకమ్నిష్కితీచడాసృష్ిటలోఉంటూన్ఉేంట ంది. 

నేనయ: సరుమ్మనవసమ్మనతుమ్ు, స భాాతృతుమ్ుఎలమకుదురుతాయిఇలమతచడాలుఉంటే. 
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మామయ్ు: నువపుచచతితోప్నిచచయడానికిఅయిదువేళా్ళళకావాలి. అలమగనిఅయిదువేళా్ళళఒకకలమఉంటాయనికాదు. 
వాటిలోఒకటిగొప్ు, ఒకటితకుకవఅనికూడాఅనుకోకూడదు. దచనిప్నిదానిదచకదా. 
అనీాఒకకలమగఉేంటనేీచచతికపి్నిచచయడంకష్టమ ైపో తుంది. 

నేనయ: అంటేఈవరణవావసికూడాసమ్మజ్మ్ులోఒకొకకకళ్ళళఒకొకకకప్నిచచయడానికిఏరాుట చచయబడినదఅింటారు, 
అంతచన్ా! 

మామయ్ు: న్నేుఅనడంకాదు, శీ్రకృష్ణభగవానుడచఅన్ాాడుభగవదీీ తలో. "చాతురురణమ్ాయమసృష్టమ్ుీ ణకరావిభాగశౌః" 
అని. అంటేవారథవారథగుణమ్ులనుబటిటచచతలనుబటిటన్ాలుగువరణమ్ులుగాసృష్ిటచచసేనుఅని. 

నేనయ: సృష్ిటఅంటచేచతన్ా, చచతన్ాలనిాటిలోనూఈవరణవిభాగమ్ుఉనాదా! 

మామయ్ు: ఉనాదన్పేెదదలుచబెుతారు. ఉదాహరణకువదేాలలోకూడాసామ్వదేమ్ునుబాాహాణవదేమ్నీ, 

యజురేుదమ్ునుక్షతిాయవదేమ్నీ, ఋగేుదానిావ ైశావదేమ్నీ, అధరువదేానిాశూదవాదేమ్నీచబెుతారు. 
దానికిఅరిమ్ుసామ్వేదానిాబాాహాణులు, అధరువదేానిాశూదుాలుఅధాయనమ్ుచచయమలనిఅరిమ్ుకాదు. 
అదవిాటవిాటగిుణ, కరాలబటిటచచయబడనివిభాజ్నమ్ుమ్మతమాే. వాటిలోఒకటిగొప్ు, 

ఒకటతికుకవఅనికూడాఅనుకోకూడదు. 

నేనయ: అంటేమ్నష్ుాలలోకూడాబాాహాణులుమిగథలినవారథకంటెగొప్ుఅనిఅనుకోకూడదుఅంటారు, 
మ్ఱిఅలమగయితచవేదాలుఅవీమిగథలినచదువకూడదుఅనిఅంటారు, అంటబేాాహాణులకుపదెదపటీవేసనిట ు కాదా, 
ఇదపి్క్షపాతమ్ుచూప్డంకాదా! 

మామయ్ు: నువపుచపెిునదిప్ూరథతగాసరథకాదు. వదేాలవిష్యమ్ులోబాాహాణులకువదేమ్ులుఅధాయనమ్ుచచయుట, 

ఇంకొకరథకఅిధ్ాాప్నమ్ుచచయుట, వదేవిహ తమ నైయజా్మ్ుచచయుట, చచయించుట, శాసత రవిహ తమ నైదానమ్ుచచయుట, 

గీహ ంచుటఅనుష్టకరాలయందుఅధ్ికారమ్ుంట ంది. క్షతిాయ, వ ైశ్ాలకుయజా్మ్ుచచయుట, అధాయనమ్ుచచయుట, 

దానమ్ుచచయుటఅనుకరాలకఅేధ్కిారమ్ుఉంట ంది. శూదుాలకుఈఅధ్కిారమ్ులుఉండవపఅనిశాసత రమ్ు. 

నేనయ: ఇదపి్క్షపాతబుదిివలనకాదా,  ఇదసిమ్మజ్ంలోసమ్మనతాునికగిొడులిపటె ట కదా. 

మామయ్ు: 
శాసత రమ్ుమ్నమ్ుఇంతకుమ్ుందుఅనుకునాట ు ఒకొకకకరథకవీారథవారథగుణాలనుబటిటఒకొకకకఅధ్ికారమ్ునుచపెిుంద ి

దచశప్రథపాలన, రక్షణచచయడానికిక్షతిాయులకుఅధ్ికారమ్ునాది. బాాహాణులకుకాదు. అలమగధేన్ారాన, 

సంప్దనునిరుహ ంచుటమొదలెైనప్నులకువ ైశ్ాలకుఅధ్ికారమ్ు. బాాహాణులుఆకారామ్ువరాయమ్ు. 
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అలమంటప్పుడుదానినీప్క్షపాతమ్న్అేందామ్మ. మ్నమ్ుఅలమఅరించచసుకోకూడదు.  
సమ్మజ్మ్ులోవేఱేుఱువిధ్నిిరుహణలకువేఱేుఱువరాీ లుఅవసరమ్ు. ఒకప్రథశీమ్లోడజి్ెైనికఒకరూ, 

తయమరచచయడానికమి్రొకరూ, అమ్ాడానికివేఱొ కరూ, ధననిరుహణకుఇంకొకరూఉనాటునామ్మట. 

వారథకిఆయమప్నులలోకౌశలామ్ు, సామ్రియమ్ుఅవసరమ్ు. ఈకౌశలా, సామ్రాి యలుఒకకరోజులోఏరుడచవికాదు, ఆహార, 

వావహారాలలోఎన్ోానియమ్మలనుకొనిాఏళళళ, తరాలోపాటించడంవలనసంపాదించకోబడచవి. 

ఒకఒలింపకిోలోప్రుగుప్ందెమ్ునకుపాలగీ న్ేకీీడాకారుడికిఎన్ేాళళళకీమ్బదిమ ైనఆహారమ్ు, దనిచరా, 
బహాాచరామ్ులమంటనిియమ్మలుపాటించవలసఉింట ంది. 
ఇనిాపాటించిన్ామ్నదచశంనుండిఒకకఆటగాడూప్థామ్ుడుగాగెలవలేకపో వచుే, ఏఆఫ్ిాకానుంచ ,ో 

అమ రథకానుంచోకీీడాకారుడుగెలవవచుే. ఎందువలన? ఆఆహార, 

వావహారాలలోనియమ్మలుకూడాఒకతరానివిసరథపో లేదనామ్మట. 

అలమగచేదరంగంఆటకుఆఆఫ్ిాకానుండకిీీడాకారుడుఎంతకష్టప్డని్ాన్ గీలేకపో వచుే. జ్నె్ టకి్ుఅంటారమేీరు, 
దానిమీదకూడాఆధ్ారప్డిఉంట ందవిారథవిజ్యం. 

చినాకుకకలప్దారశనకేమ్ూడుతరాలమ్ుందుదాకాకుకకలయొకకజ్ఞతినిచూసాత రు. 
రేసులలోగుఱఱంమీదప్ందెంకాయడానికిఏడుతరాలదానిప్ూరుచరథతచాూసాత రు. 
మ్ఱిఏచినాప్నిలోన్ నై్ాన్ పై్పణామ్ుకావాలంటేఅనుకునావ ంటన్ేఅదిరాదుకదా! 

నేనయ: అంటేఈవరణవావసిఅంతాసామ్మజికవికాసమ్ుకోసం, వ యైకితకస కరామ్ుకోసంఅంటారు. కాని, 

దీనినిబాాహాణులలమంటఅిగీవరాణ లవారుతమ్ఔనాతామ్ుకోసంశాసాత ా లనుకలిుంచివాటినిఉప్యోగథంచుకుంటూప్క్షపాతం
తోమిగథలినవరాణ లవారథనిదోపిడచీచసేరుఅంటారే! 

మామయ్ు: అగీవరణమ్ు, అథమ్వరణమ్ుఅనికలిుంచినదిమ్నమ్ుకాదుఆంగేుయులు. 

విభజించిపాలించడంవారథకచేలెిుంది. అందుకోసంఈమ్నవరణవావసినువాళ్ళళవాళ్ళప్యాోజ్నంకోసంవాడుకున్ాారు. 
లమరేురథసీు అన్తేలెు దొరమ్నదచశానికి 
19వశతాబదమ్ుపాారంభంనుండజి్న్ాభాగణాంకాలకోసంగణాంకాలకమీష్నరుగావచిేఆయనగణాంకాలుతయమరుచచసనిప్పు
డుకొనిావలేరకాల castes ప్వాశేపటెిట , వాటినిఆరోహణకీమ్ంలోతనఇష్టంవచిేనట ు ఏరాుట చచసి, 
మ్నందరథనీఆచటంాలోఇరథకించచడు.  "భారతీయులకువాళ్ళ caste ఏదోవాళ్ళకతేెలియదు, న్నే్వేాళ్ళ caste 

నిరణయించచను" అనిచపె్పుకున్ాాడామ్హానుభావపడు. దచశన్ాగరథకులమ్ుకావాలంటేఏదోఒక caste 

లోఉండాలికనుకమ్నమ్ూఆచటమా్ులోబంధ్ింప్బడాు మ్ు. అలమబంధ్ింప్బడనివారథని "థగ్సు" అనీ "అన్ాగరథకులు" 
"ఆదమి్మనవపలు"అనీనిరణయించచడాయన. అసలు caste ప్దమేమ్నదకిాదు, పో రుేగగసువారథది. 
దానినిసుతంతంాతరువాతకూడామ్నవాళ్ళళవారథ, వారథప్యాోజ్న్ాలకోసంవాడుకుంట న్ాారనుకో. 
మ్నదచశంలోఉనావృతితవిదాలూ, ఎన్ోాతరాలుగావచిేనకౌశలా, న్ ైప్పణాాలూన్ాశనంచచస,ి 
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తమ్యంతాాగారాలకుప్నికలిుంచడంకోసంకూడాచచసినఆంగేుయులకుతంతమా్ుఇది. 
ఈవృతితవిదాలుచచసవేాళ్ళందరూతకుకవవరాణ లవారనీ, చదువపకొన్వేారేఅగీవరాణ లవారనీమ్భాపటెిట , 
మ్నశాసత రవిష్యమధాన్ాలనీాప్నికిరావనిమ్ంటగలిపి, 
వారథకారాాలయమలలోగుమ్మసాత ప్నిచచయడానికితగథనచదువపలనుమ్నకున్ేరథుంచిశాశుతంగామ్నలనుశారగరకంగాన్కేాక
మ్మనసికంగాకూడాబానిసలనుచచసనివారుతలెు దొరలు. 
ఇంకామ్నమ్ువారథమ్మయమజ్ఞలమ్ునుండిబయటకురాలేకకొట ట కుంట న్ాామ్ు. కాని, 

ఆరంగుటదాద లలోంచిచూసూత మ్నవరణవావసినుదోష్ప్ూరథతమ్ుఅనడంసరథకాదు. 

నేనయ: మ్ఱి, ఒకకులమ్ువారుమ్రొకకులమ్ువారథనిదోపిడచీచసుకున్ేందుకుఈవావసేికారణమ్ుఅంటారే. 

మామయ్ు: మ్మనవపనిలోసాురిమ్ుఉనాంతకాలమ్ుఏవావసిన్ నై్ాతనసాురాి నికవిాడుకొన్పే్యాతామేచచసాత డు. 
ఇదఒికదచశానికీ, పాాంతానికీప్రథమితమ్ుకాదు. ఈసమ్సామ్నమ్ుపాశాేతాదచశాలలోకూడాచూసాత మ్ు. 
దానికికారణమ్ుమ్నఈమ్మనవజ్న్ాానికపి్రమ్ప్యాోజ్న్ానిాగురథతంచకపో వడం. 

ఒకగుఱఱమ్ుఒకగాడదితోసంగమిసేతసామ్మనాంగాప్పటిటనపలిు ఎకుకవకాలంబతాుకదు. 
అంటజే్ంతువపలలోసంకరకరణమ్ుసామ్మనామ్ుగాఫలించదు, 
ఆయమజ్ంతువపలుకూడాప్కాృతినియమ్మలననుసరథంచచప్వారథతసాత యి. కాని, 

మ్మనవపనికమి్మతంాబుదిినిచిేప్రమ్మతాఆబుదిితోబాట కొంతసాుతంతాాయనిాకూడాఇచచేడుసామ్మనాప్కాృతినియమ్మలకు
లోబడకుండాప్వారథతంచడానికి. శాసాత ా నీప్సాాదించచడు. దానినివినియోగథంచుకొనిఉతతమ్లోకాలనుప ందుతామ్మ, 
అథమ్లోకాలకేపో తామ్మఅనాదిమ్నఇష్టమ్ు. 
మ్నమిప్పుడుచరథే సుత నాదశిాసాత ా లనుపాటించిఉజాీవించదలచుకునావారథనిగురథంచికదా! 

నేనయ: ఈవరణవావసిఎప్ుటనిుండోవసోత ందికదా, మ్నశాసాత ా లలోచెప్ుబడనిదకిూడ. 

మ్ఱిదానికికారణమ్ుతలెువారుఅనడంఏమిసబబు? 

మామయ్ు: న్ేనువరణవావసిఅంతకుమ్ుందులేదుఅనలేదు. కాని 

"దానినితమ్సుప్యాోజ్న్ాలకోసంవాడుకున్ేందుకుమ్నలోవిభజ్నకలిుంచినదతిలెువారు" అన్ాాను. 
ఎందుకంటనేువపుచపెిునటేు ఎప్ుటనిుండోవరణవావసిఉన్ాా, 

దానివలనమ్నలోమ్నకువిభదేాలుఏరుడిఉండఉింటఎేప్పుడోమ్నలోమ్నకుసాంఘ కయుదాి లు, దొమీాలుజ్రథగథ, 
అంటేపాశాేతాదచశాలలోజ్రథగథనట ు  civil wars 

జ్రథగథఒకబలమ ైనవరణమ్ుమిగథలిపో యిమిగథలినవరాణ లుకనుపించకుండాపో యిఉండచవి. 

అమ రథకాలోమొదటోు ఉండచసాి నికఆదిఅమ రథకనుు , 

ఆసేట లాియమలోఉండచసాి నికఆదిఆసేట లాియనుు అలమగదేాదాప్పఅంతరథంచిపో యమరు. 
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అలమకాకుండావరణవావసిఇంకానిలచిఉనాది, 
దీనివలనఅంతచపె్పుకోవలసనిదొమిాయుదాి లుజ్రుగలేదంటఆేయమవరాణ లవారుప్రసురంకలసిమ లసిఉనాటేు కదా. 
అలమగని, ప్ూరథతగాప రప చాేలులేవనికాదు, కానిసహజీవన్ానికిఇబుందిలేకుండాఉనాటేు కదా. 

నేనయ: వరణమ్న్దేజి్నానుఅనుసరథంచికాకగుణ, కరాలననుసరథంచియిేఅంటారా! 

మామయ్ు: వరణమ్ుఅన్దేిగుణ, కరాలబటిటయిే. జ్ఞతిఅన్దేజి్నాతోవచచే ది. కాని, 

గుణాలుమ్నమ్ుఇంతకుమ్ుందుఅనుకునాట ు జ్నుాసంబంధ్తిమ్ుఅంటే genetics 

మీదఆధ్ారప్డఉింట ందిఅనిఇప్ుటివిజ్ఞా నమ్ుకూడాచెబుతుంది. 
అందువలనఒకసంగగతకళాకారునిసంతాన్ానికిసంగగతమ్ుసులభంగారావడానికఅివకాశమ్ుంట ంది. 
అంతచకాకతానుప్పటిటననుండపిరెథగథనవాతావరణమ్ుతనపదెదలుసంగగతసాధనచచసూత ండడం, దానిలోమ లకువలు, 
సురప్సాాి న్ాలగురథంచిమ్మటలమడుకోవడం, సులభంగాఒంటబటటడానికిసానుకూలాతకలిగథసుత ంద.ి 

ఇంతకుమ్ుందుఆఫ్ిాకనీరరడాకారునిఉదాహరణమ్ుచెప్పుకున్ాామ్ు, గురుత ందకిదా. 

నేనయ: అలమకాకుండాఅందరూవేదమ్ున్ేరుేకుంటేఏమ్వపతుంది, వచిేనవాళ్ళకువసుత ంది, 
కానిఅందరథకఅీవకాశమిచిేనటువపతుందికదా. 

మామయ్ు: ఈవిష్యమ్ుతరువాతకూడాచరథే సాత మ్ు. 
కానిసామ్మనామ ైనప్రగుప్ందచనికేబలిష్ుు డెనైఆఫ్ికానీరరడాకారుడితోసమ్మనంగానిన్ోా, 

నన్ేా తీసుకొనిఅభాాసమ్ుచచయమ్ంటమే్నశరగరాలుఓరుేకోగలవా! మ్నమిప్పుడుమ్మటలమడుతునాదబిహాాజ్ఞా నమ్ు, 
బహాావిదాలగురథంచి. అంటేసామ్మనామ నైఆలోచనలకుఅందనివిష్యమ్ు. అదిఅంతమ్ందకిీసాధామ్వపతుందా, 
నువేుచపె్పు. కాదు, 
లేదున్ేరుేకుంటానుఅంటదేానివలనమ్నశరగరాదులకుకలిగకేష్ట ,నషాట లుదానివలనతరువాతతరాలకు, 
సమ్మజ్ఞనికకిలిగేఇకకట ు మ్నమ్ుఊహ ంచలేమ్ుకదా. 
ఉదాహరణకుమ్నమ్ుగాయతీమా్ంతమా్ుచదవిినప్పుడుభూౌఃభువౌఃఅంటూచదువపత ధ్ాానించినప్పుడు 
"అంతరసిా న్ఇమలేోకాౌఃఅంతరథుశుమిదమా్గత్" అనిఅనాట ు మ్నలోనునాఆయమలోకాలసుందనలు, కంప్నలు, 
మ్మరుులువాటిప్భాావాలుమ్నకుతెలియదు. ధ్ాానమ్ువలనమ్నమ దడులోమ్మరుులను, 
నూారానులోజ్రథగకేదలికలుగురథంచిరోజుకొకొకకకవిష్యమ్ుకనుకుకంట న్ాారుఇప్ుటికశీాసత రవతేతలు, 
కానిఆతిభౌతికమ ైనమ్న్ో, జ్ఞా నమ్మనవాంతరాతరాలలోఏంజ్రుగుతుందోమ్నకుతెలియదు. 

శాసత రమ్ుతలిులమంటదికిద. అదమి్నమ్ంచికోసమచేెపుినట ు విశుసించిఆచరథంచడమేమ్ంచిది. అలమకాకవేదానిానమ్ాను, 
న్ాకుతోచినదచన్ేనుచచసాత నుఅనావారుమ్ఱివదేంన్ేరుేకోవడంఎందుకు! 
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నేనయ: రామ్మయణమ్ులోశంబూకుడన్శేూదుాడుతప్సుుచచసేత శీ్రరామ్ుడుఆయననుచంపివసేడేుఅనిచబెుతారు, 
అలమచచయడంతప్పుకాదా. 

మామయ్ు: రామ్రాజ్ాంలో "నచసావృదాి ౌఃబాలమన్ామేరరతకారాాణికురుతచ" అని 

"బాలురకువారథపదెదలుపితృకారామ్ులుచచయలేదు" అనిఅకీమ్మ ైనమ్రణమ్ులులేవనివరథణంచచడువాల్మాకి. కాని, 

రామ్ుడురాజ్ామలేుతునాప్పుడుఒకరోజుఒకవృదుి డుతనకుమ్మరుడుచనిపో యినట ు ఆతనిమ్ృతదచహమ్ునుతీసుకొనివ
చిేశీ్రరామ్ునికవిినావించచడు. 
అలమజ్రగడానికకిారణంఏమిటఅినివిచారథసేతతలెిసనిదిశంబూకుడన్శేూదుాడుశాసత రనిష్ిదిమ్ుగాతీవమా నైతప్సుుచచసూత ఉండ
డం. దనీివలనఱ ండునషాట లు. ఆశంబూకునితప్సుు, జీవితమ్ువారిమ ైఫలితమ్ులేకపో వడంమొదటదిి. 
సమ్మజ్మ్ులోవావసితారుమ్మరుఅవడంఱ ండవది. 
అందువలనతానుఆశంబూకునిశిరశేే దమ్ుచచయుటదాురావానికిఉతతమ్గతులనుప ందింప్చచయడమేకాకుండాశీ్రరామ్చం
దుాడుతనరాజ్ామ్ులోప్జా్లుశాసత రవిహ తులెైప్వారథతంచచటట ు చచస,ి సమ్మజ్వావసిచకకబరచచడు. 
అందుకేరామ్రాజ్ఞానిామ్నమ్ుఇప్ుటికగీురుత ంచుకుంటామ్ు. 

అందుకేభగవదీీ తలోశీ్రకృష్ుణ డు "సుధరేానిధనౌఃశేయీౌఃప్రధరోాభయమవహౌః" అంటూమ్నధరాంలోప్వారథతసూత మ్రణించడం, 

ప్రధరాానిాఅవలంబించడంకంటేమ్ంచిదఅినిచెబుతాడు. 

నేనయ: అలమకాకుండా... 

మామయ్ు: 
వాదిరాజ్సాుమిమ్మటవినకుండాహయగగీవసాుమినిచూడడానికిప్యాతిాంచికనుాపో గొట ట కునావాాపారథకథవినిఉంటావప
కదా. అరుా నుడుఅంతవాడికవేిశురూపానిాచూపించడానికి  "దవిామ్ద దామితచచక్షుౌః" 
అనిదవిాచక్షువపలనుభగవానుడుప్సాాదించచడు, పారథివచక్షువపలతోచూడడంకుదరదని. 

అందువలనమ్నశరగరాలతోఏప్న్ ైన్ాచచసేయగలమ్ుఅనిఅనుకోరాదు. శాసాత ా నిావిశుసించాలి. "సంశయమతాావినశాతి" 

అనికదాభగవదీీ త. 

మ్రొకవిష్యంఇకకడగురుత ంచుకోవాలి. "చాతురురణమ్ాయమసృష్టమ్" అనిచెపుినదశీి్రకృష్ణభగవానుడచ. 
అంటఆేవరాణ లవారందరూఆయనసంతానమనేనామ్మట. 

అలమంటప్పుడుఆయనకువారథమీదప్క్షపాతబుదిిఎందుకుంట ంది. అందరథనీతనదగీరకుచచరుేకోవాలన్తేప్నతప్ు. 

అందువలనఆయనఎకుకవతకుకవలుచూపిసాత డన్భేావన్తేప్పు. 

మ్నమ్ుఇంతకుమ్ుందుఅనుకునాట ు గామ్ంచిశిక్షకుడుతనశిష్ుాలకుఒలింపికెా డల్అందించాలనాట ు , 

ప్రమ్ప్దమ్ుఅందరథకీఅందించాలన్కేదాఆయనప్యాతామ్ు. ప్రుగులోగలెవగలవాడికదిానినిమ్పుి, 

దానికితగథనఆహార, వావహారాలనుచపెుి, అలమగచేదరంగంలోగలెవగలవాడకిిదానినిమ్పుి, దానికితగథనఆహార, 
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వావహారాలుతెలియచెపుినశిక్షకునిలమగమ్నలోఒకొకకకరథకీఒకొకకకవిధ్ాన్ానిా, సాధన్ానిా, దానికతిగథనఆహార, 

వావహారాలనుకూడాతానుఇచిేనశాసత రంలోప ందుప్రచచడాయన. 

"భగవలము భమ్ఆచారాన్ాలే..."అనాట ు ఆవిష్యమలుతలెుసుకుందుకుమ్నఆరథతనిఅనుసరథంచిఆచారుాడినీఏరురుసాత డు.. 

అయితచశాసత రంఎప్పుడెనై్ాసామ్మనాజ్న్ానీకానికతిగథనట ు గాఉంట ంది. 
కానికరాసంబంధమ్ులేకఒకప్రమ్ప్యాోజ్నమ్ునకెఉ్దభవించచఅవతారప్పరుష్ులచరథతలాుఆదృష్ిటతోచూసేతమ్నకుఅరి
మ్ుకాదు. నమ్మాళాురాు ంటవిాళ్ళళధ్ాాన్ానుభవాలనుఎలమప ందచరుఅంటేఆయన్ేమొదటోు  
"మ్యరుఱమ్దనిలమ్అరుళనన్" అనిచెప్పుకునాట ు ప్రమ్మతాచచఅనుగీహమ్ుప ందనివారుఆయన, 

అటిటవారుఈవరాణ శమీ్ధరాాలకుఅతీతులు. 

న్ేను: అంటశేాసాత ా ధాయనమ్ుచచయడానికిఅరుహ లుకారనికొందరథనిప్కకనపటెేటసేత , వారుఆజ్నాకుఉతతమ్గతులకు, 
భగవంతునికదిూరమ ైపో యి, మిగథలినవాళ్ళకుదాసామ్ుచచసూత బతాుకువ ళ్ళబుచేడమనే్ా! 

మామయ్ు: నీకుఇంకాప్ూరథతగాఅవగతమ్ుకాలేదుఅనుకుంటాను. 

ఇకకడశాసాత ా ధాయనమ్ుఅంటేఏమిటోఅరించచసుకోవాలి. శాసాత ా లుఅంటేవదేమ్ులన్కేాదు, ఇతిహాస, ప్పరాణాలు, 
దాావిడప్బాంధ్ాలుమొదలెైనవికూడా. ఇతిహాసమ్ులలోఅతాంతమ్ుఖ్ామ ైన "శీ్రమ్దాామ్మయణమ్ు" 
ప్ఠనిదవజ్ోవాగృష్భతుమీయమతాుయత్క్షతిాయోభూమిప్తితుమీయమతుణగాినౌఃప్ణాఫలతుమీయమతానసాశూదోాఽపిమ్హతు
మీయమత్" 

అనిన్ాలుగువరాణ లవారథకీరామ్మయణమ్ుచదువపకున్ేందుకుఅధ్ికారమ్ునాదన్కేాకదానివలనఅందువలనవారథవారథవృతిత , 
ప్వాృతుత లలోవారథకకిలిగఫేలితానిాకూడావివరథంచింది. 
ఉప్నిష్తాురమ ైనభగవదీీ తప్ంచమ్వదేమ నైశీ్రమ్నాహాభారతమ్ులోఉంది. 
వేదాలనువిభజించినవేదవాాసుడుఆధరాాలనీాప ందుప్రచివదేమ్ులుఅందుబాట లోలేనివారథకిఅందించినదిమ్హాభారత
మ్ు. 

మ్హాభారతమ్ుఅందరథకోసంరచించచననివాాసులవారచేపెేురు. "పెణ దణకుకమేుదెైకుకమ్" అనిసీత రలకు, 
పామ్రులకుఅందుబాట లోఉండడానికఅిందించబడనివిదాావిడప్బాంధ్ాలు. 

నేనయ: మ్ఱివేదమ్ులుకొంతమ్ందికఎిందుకుఅందుబాట లోలేకుండానిరణయించచరు. ప్క్షపాతబుదిివలనన్నే్ా! 

మామయ్ు: అలమనిరణయించిందికూడామ్నలమంటవిాళ్ళళకాదు, శాసత రమేఅలమచపెిుంది. శాసత రమ్ుకొంతభాగానిాగౌరవించి, 

మ్నకుఇష్టంగాలేనిభాగానిాగౌరవించకుండాప్క్షపాతబుదిిఅంటేఎలమ, ఆవపపాలుకావాలికనుకదానివ నుకభాగమ్ుకావాలి, 

కానిదానికొమ్ుాలునామ్ుందుభాగమ్ుఅకకరలేదుఅంటకేుదరదుకదా. "తసాాతాశసత రమ్రరమ్మణమేత " 
అంటాడుశీ్రకృష్ణభగవానుడుభగవదీీ తలో. అందువలనశాసత రమ్ుఏదిచపెుిన్ామ్నమ్ంచికోసమచేెబుతుంది. 
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కానిమ్నకుఏదిమ్ంచిదో , ఏదమి్ంచిదకిాదోమ్నకుప్ూరథతగాతలెియదు. మ్ుందనుకునాట ు గాశారగరకమ్ుగా, 
మ్మనసికమ్ుగాన్కేాకతాతిత వకమ్ుగాకూడామ్నగురథంచిమ్నకుతలెిసినదచిాలమతకుకవ. 

అంతచకాకమ్నమ్ుఇంతకుమ్ుందుఅనుకునాజ్ఞా నన్ాడులు, 
జ్ఞా నప్సాారమ్ుమొదలెైనవాటిగురథంచిమ్నకుసమ్ంగాతెలియదు. ఒకకప్ణావోచాేరణసమ్ంగాచచసేతమ్నశరగరమ్ులోనూ, 

మ్నసుులోనూ, ఇంకామ్నమ్నుకునాజ్ఞా నన్ాడులలోనుఏయిేమ్మరుులుజ్రుగుతాయో, 

జ్ఞ్జనప్సాారానికితగథనట ు ఉంటాయో, లేదోమ్నకుఇనిాప్రథశోధనలతరువాతకూడాప్ూరథతగాతలెియదు. 
అలమంటప్పుడుససురంగావదేమ్ంతాాలుఅధాయనమ్ుచచయడానికిమ్నశారగరక, మ్మనసకి, 

జ్ఞా నసిితులుసానుకూలంగాఉంటాయమలేదాఅనాదమి్నమ్ునిరణయించలేమ్ు. 

నేనయ: ససురమ ైనమ్ంతోాచాేరణకాకుండామ్మనసకిమ నైధ్ాాన్ానికిఅభాంతరమ్మిటి? 

మామయ్ు: ధ్ాానమ్ువలనమ్నలోఎలమంటిశకితతరంగాలుఉతునామ్వపతాయో, 

వాటివలనఎలమంటపి్రథణామ్మలుసంభవించగలవోకూడామ్నకుతెలియదు. 
న్ాకుతెలిసనిసబాాహాణుడెనైఒకవ షై్ణవసాధకునికధే్ాాన్ోపాసనచచయడంవలనఆయనతనలోకలిగథనప్రథణామ్మలుగురథతంచిఆ
చారుాలఅనుమ్తితోతనసాధననుతగథీంచుకోవలసివచిేనది.  అసలుభగవదనుగీహానికఉిపాయమలుఅన్ేకాలు. 
భగవంతుడుకూడాఎవరథనిఎలమఅనుగీహ సాత డోసాక్షయతకరథసాత డోమ్నంచెప్ులేమ్ు. 

అసలుఈరోజులలోశరా, వరా, గుప్త , దాసఅనిపలిువబడచన్ాలుగువరాణ లలోవారథన్ామ్మలుగాని, గుణాలుకాని, 

చచసపే్నులుకానిఆయమవరాణ లకుతగథనట ు లేవపకూడా. వదేాధాయనమ్ుచచయవలసనిన్ేను, మీన్ానా, 

బహాాజ్ఞా నమ్ుమ్మటప్కకనపటె ట , శమీ్చచసుకొనిడబుులుతీసుకుంట న్ాామ్ు.  ఇదబిాాహాణలక్షణమ్ుకాదుకదా. 
అంతమ్ందపి్రథసిితిఇంచుమించుఅలమగఉేందఈిరోజులలో. 

నేనయ: అలమంటప్పుడుసమ్ంగాపాటించనిఈవరణవావసివదలివయేవచుేకదా! 

మామయ్ు: వదలివయేడంఅంటసేమ్ంగాపాటించచపో వడమకేదా, అదచజ్రుగుతోందిఇప్పుడు. 
కానిఉప్నయన్ాదసింసాకరాలుమ్మతంాఎందుకంటావా. మ్నకుమ్నపదెదలందిచిేనసంప్దాాయమనిా, 

సంప్దాాయమ్ుఅంటనే్ేమ్నకుమ్నపదెదలనుండివచిేనఆసితకదా, 
దానినిమ్నతరువాతతరాలవారథకిఅయినంతయిన్ాఅందించవలసనికరతవామ్ుమ్నమీదనునాది. 
అందువలనఆయమసంసాకరాలుజ్రథపించవలసినఅవసరంఉనాది. 

తరువాతితరాలలోఎప్పుడెనై్ాఎవరెన్్ాసకీమ్ంగావరాణ శమీ్ధరాాలనుపాటించచవారుజ్నిాంచవచుేకదా, 
వారథకిఆఅవకాశానిాపో గొటేటతప్పుప్నిమ్నమ్ుచచయకూడదు. 

( 
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Dear Dasarathi, as you have rightly said, this topic is highly involved and there is no single 

simple answer to your question. The basic intention here is to give some idea but this is not the 

correct platform to deal with all the aspects. 

Like we said Jati word came from the word "birth" and hence is based on the birth.  This is to 

provide the identification of a group based on their birth. Similar thing existed in the Abraham 

period when more than three religions took their birth like Christianity, Islam and Zorastrianism 

where there are hundred of tribes belonging to different places. When Lord Risley introduced 

caste system in India in 1901 his method of determination of the caste is by measuring the 

length of the nose, it is called nasal Index and he dared his theory's origin to Vedas saying (Rig 

Veda 29.10) the word "Anasa" was used frequently. He has invented 2,378 main castes and 43 

tribes. Constitution of India has disregarded this nasal index method and have redefined 

scheduled castes and tribes, backward castes, forward castes. These are being redefined by 

every govt on a regular basis to suit their needs. 

Practically the Jasti has become now synonym to caste because both are decided by birth only.) 

నేనయ: అంటేవదేాధాయనమ్ుఅవీసకీమ్ంగాచచయలేనిమ్మకూఅంతచన్ా! 

మామయ్ు: మ్నమికకడచరథేంచుకుంట నాదిబహాావిదాలఅధ్ికారమ్ుగురథంచి. 

ఈరోజులలోబహాావిదాలనుసాధనచచయగలసామ్రియమ్ుఎంతమ్ందికఉింట ంది. 
మ్నలమంటవిారథకోసమేభగవదాామ్మనుజులుఅందరథకీఅందుబాట లోఉండపి్రమ్మతానుప ందించచభకిత , 
ప్పా్తితఅన్మే్మరాీ లుమ్నకుచూపించచరు. 

నేనయ: ఈభకిత, ప్పా్తితఅనుసరథంచడానికవిరాణ దభిదేాలులేవా! 

మామయ్ు: వరణమ్ుతోవీటకిసింబంధమ్ులేదు. 

నాననగారు: అలమఅందరకూసమ్మనంగాప్పరుషారిసాధన్ానీా, 

తతఫలితాలనీకూడాతలెిపినవారనామ్మటభగవదాామ్మనుజులు. అందుకేమ్నమ్ందరమ్ూఎకుకవ, తకుకవలులేకుండా 
"దాస" న్ామ్మ్ుతోపలిువబడుతామేమో! 

నేనయ: అందుకనే్ామీరథదదరూమ్నంవచిేనప్పుడు "దాసో ఽహమ్", "దాసో ఽహమ్" అనిప్లకరథంచుకున్ాారు. 

మామయ్ు: మ్నమ్ందరమ్ూరామ్మనుజ్దాసులమకేదా, ఇంకవిష్యమనికవిసేతశూదుాలకు "బహాావిదాాధ్ికారమ్ు" 
ఉనాదాఅనిప్శాాపెఈైఅధ్ికరణమ్ుబయలుదచరథంది. 

నాననగారు: కానిఉప్నిష్తుత లలోకూడాశూదుాలకుబహాావిదాాధ్ికారమ్ునాదనిచపెిునట ు ఎకకడోవిన్ాాన్ే. 
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మామయ్ు: అది, ఆఉప్నిష్తుత నుసమ్ంగాఅరించచసుకోకపో వడంవలనవచిేనఇబుంది. 

అమా: ఏమిటాఉప్నిష్తాామ్యమా! 

మామయ్ు: ఛాందోగోాప్నిష్తోు న్నేమ్మా, న్ాలుగవఅధ్ాాయంలోవసుత ందరిె్కు, జ్ఞనశీ్తులసంవాదమ్ులో. 

అమా: ఆవిష్యమ్ుమ్మకుకూడాకొంచెంచపె్ురామ్మమ్యమా! 

మామయ్ు: "జ్ఞనశీ్తుడనిఒకమ్హారాజుగురథంచిఅమ్మా, 

"జ్ఞనశీ్తిౌఃహప తాాయణౌఃశీదాి దచయోబహుదాయిాబహుపాకాఆస 

సహసరుతఆవసథాన్ాాప్యమంచకేీ 

సరుతఏవ 

మేఅనామ్తుయనీతతి।। 

జ్ఞనశీ్తునిమ్నుమ్డెైనజ్ఞనశీ్తిఅనుమ్హారాజుగొప్ుదాత. 

ఆ(కొనావారథకబిహుళ్మ్ుగాఆహారమ్ునువండించిపెటిటంచుచుండెడవిాడు. 
అందలకుసతమా్ులుకూడకటిటంచుత ఉన్ాాడుట. 

"అథహంసానిశాయమమ్అతిపతేుౌఃతదెదివమ్హ ంసో హమ్ుమ్భుావాదహో హో ఽయిభలము క్ష, 

భలము క్షజ్ఞనశీ్తచౌఃప తాాయణసాసమ్మిద వాజ్ోాతిౌఃఆతతమ్త న్ాాప్సాాజీషక్షసతతాత వమ్మప్ధా్ాక్షరీథతి।।" 

ఒకరోజురాతిాహంసప్క్షులుఆజ్ఞనశీ్తిప్ండుకొనామిదెదపెైఎగథరథపో వపచుండెను. అందులోఒకహంసమ్ఱియొకదానితో 
"ఓభలము క్ష! జ్ఞనశీ్తిమ్హారాజుగారథప్కాాశమ్ుఆకాశమ్ంతాప్సారథసోత ంది. దానివదదకుపో కుమ్ు. మ్మడిపో గలవప." 
అనిప్లికెను. 

"తమ్ుహప్రౌఃప్తాుావాచకంబరఏనమతేతుంతమ్ుయుగాునమివ 

రె్కుమ్మతచితియోనుకథమ్ుయుగాురెక్ుఇతి।।" 

అప్పుడుమ్రొకహంసఇలమబదులుప్లికింది. 

"నీవపఇతనినిగురథంచిబండవిదదనుండచరె్కుునిగురథంచిచపెిునట ు చెబుతున్ాావే, ఈయన్మేీరెక్ుుడంతటివాడుకాదుకదా! 

నేనయ: ఆరెక్ుుడెవరు? 
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మామయ్ు: ఆయనబహాాజ్ఞా ని. 

నేనయ: ఆహంసలుఎందుకలమఅన్ాాయో! 

మామయ్ు: ఆమ్హారాజుప్రమ్ధ్ారథాకుడు, కానిబహాాజ్ఞా నమ్ుతలెిసనివాడుకాదు. 
అటిటవానినిఉదిరథంచవలెననుతలంప్పతోఆహంసలుఅలమప్లికయిుండవచుేను. ఆరాజుకుప్క్షులభాష్వచుేను. 
ఆప్క్షులుప్లికినదానినిబటిటఆరెక్ుుడుబహాాజ్ఞా నియనిఆయనఎకకడఉంటాడోతలెిసికొనవలెననాసంకలుమ్ుతోఆమ్హా
రాజుతనప్పరరక్షకులెైనతనప్రథచారకులనుప్ంపడేుట. 

ఆప్రథచారకులుమ్ుందుఆరె్కుునిఉనికినితెలిసకిొనలేకపో యమరు. 
కానిఆమ్హారాజుతనప్రథచారకులనుబహాాజ్ఞా నమ్ుకలవారుఎకకడఉంటారోఅలమంటచిోటువ దుకమ్నిమ్ళ్ళళప్ంపడేుట. 

ఈసారథఆప్రథచారకులుతిరథగథవచిేతామ్ుఆరె్కుునికనుగొంటమి్నినివదేించచరు. 

ఆమ్హారాజు 600 గోవపలను, కంఠాభరణమ్ును, రథమ్ునుబహుమ్మనమ్ుగాతీసుకొనిఆరె్కుునివదదకువ ళళళడుట. 

ఆరెక్ుుడుఒకబండికిీందతనశరగరమ్ునుగోకుకంటూకూరుేనియున్ాాడు. 
అంటఒేకసామ్మనాపామ్రునివలెకనబడాు నామ్మట, ఆబహాాజ్ఞా ని. 

ఆయననుజ్ఞనశీ్తిమ్హారాజుతానుతోడతిచెిేనసంబారమ్ులనుసమ్రథుంచితనకుబహాాజ్ఞా నమ్ునుతలెుప్మ్నిఅరథించచ
డు. 

ఆరెక్ుుడు 

"తమ్ుహప్రౌఃప్తాుావాచాహహారేతాుశూదతావ ైవసహ 

గోభరసిత వతితదుహప్పనరవేజ్ఞనశీ్తిౌఃప తాాయణౌఃసహసమీా్వామిాష్కమ్శుతరగరథమ్ుద హ తరమ్త దాదాయప్తాిచకీమే।।" 

జ్ఞనశీ్తితో "ఓశూదాా! ఆకంఠాభరణమ్ును, రథమ్ును, గోవపలనునీవఉేంచుకొనుమ్ు."  అనిచెపుేడుట. 

అప్పుడుజ్ఞనశీ్తిఈసారథ 1000 గోవపలను, రథమ్ును, కంఠాభరణమ్ును, తనకుమ్మరెతనుకూడతీసుకొనివ ళళ, 
గాీ మ్మధ్ికారమ్ునుకూడసమ్రథుంచదెననిచపెుిమ్రలపాారథించచడుట. 

నేనయ: రెక్ుుడుఅలమబండికిీందకూరుేనిఎందుకుఉన్ాాడో ! 

మామయ్ు: బహాాజ్ఞా నమ్ుకలిగథ, వ రైాగాభావమ్ుతోనునావానికిలౌకికవిష్యభోగాలతోసంబంధమ్ుఉండదు. 
అటిటవారుఒకచోటతిోకూడాబంధమ్ుండకూడదని, ఒకచోటఉండకుండాసంచరథసూత ఉంటారటకూడ. 
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నేనయ: అలమంటవిానికి, 600 గోవపలుమొదలెైనబహుమ్తులుసరథపో లేదా, ఇంకాకావాలమ, అదచమివ రైాగామ్ు. 

మామయ్ు: అలమచయెాడంజ్ఞనశీ్తివ ైరాగాతతాునిా, సంకలుబలమనిాప్రగక్షించడానికి. 
జ్ఞనశీ్తికివ రైాగామ్ులేకపో తచతనకుమ్మరెతనుకూడాతాాగమ్ుచచయడానికిసదిిమ్ుకాడుకదా. 
దానివలనజ్ఞనశీ్తిసిితిమ్నకుతెలుసోత ంది. 

అప్పుడురె్కుుడు 

"తసాాహమ్ుఖ్మ్ుపో దీృహణనుావాచాజ్హారమే్మౌఃశూదాాన్ేన్ వై 

మ్ుఖ్నే్ాలమప్యిష్ాథాఇతితచహ తైచరెక్ుప్రాణ న్ామ్మ్హావృష్ేష్ుయతాాసాాఉవాససతసెైాహో వాచ।।" 

"ఓశూదాా! నీవపఈగోవపలనుతదితరసంబారమ్ులనునీశకితకిఅనుగుణమ్ుగాతచెిేతివి. మ్ంచిది. 
కావపనచిరకాలసవేచచయకునానుదనీిచచబహాావిదాన్ాచచతలభంప్గలదు. ఈగాీ మ్మ్ులురె్కుప్రణమ్ని,  

మ్హావృష్సేదశమ్ునందుపరేుప ందగలవప. 

అనిచపెుిజ్ఞనశీ్తికి "సంవరీవిదా" అనుబహాావిదాఉప్దచశించచడుట. 

నేనయ: మ్ళ్ళళమ్ఱొ కబహాావిదాా! 

మామయ్ు: మ్నమ్ుఆబహాావిదావివరాలలోకిఈమ్మట వ ళ్ళవదుద లే. 

నాననగారు: ఇందులోన్ేఅనామ్మట, 

శూదాాఅనిసంబో ధ్సిూత బహాావిదో ాప్దచశమ్ుచచసాత నుఅంట న్ాాడుఆబహాాజ్ఞా నిఅయినరెక్ుుడు. ఒకసారథకాదు, 
ఱ ండుసారూు కూడాశూదాా, శూదాాఅన్సేంబో ధ్ించచడు.  

నేనయ: దీనినిబటిటశూదుాలకుబహాావిదాాధ్ికారమ్ుఉనాదనామ్మటేగా! 

మామయ్ు: ఎలమచబెుతున్ాావప? 

నేనయ: అధ్ికారమ్ుఅన్దేిఅరథితు, సామ్రాి యలమీదఆధ్ారప్డఉింట ందిఅనిమీరకేదాఅన్ాారు. 
శూదజా్నాకూడామ్మనవజ్నామేకనుక, 

మ్మనవపలెవురెన్్ాబహాాజ్ఞా నమ్ునకుఅరథితుమ్ుకలిగథయుండవచుేనుకనుకశూదుానికకిూడాఅరథితుమ్ుఉండడానికిఅ
భాంతరమ్ులేదు. 

మీరుచపెిునట ు శూదుానికియజా్మ్ుచచయుటకు, అగుాయపాసన్ాకరాలకుసామ్రియమ్ులేదనిఒప్పుకున్ాా, 

బహాో ాపాసనమ్నసుుతోమ్మతమా్ుచచసదేికదా, దానికిఅభాంతరమ్ుఏమిటి! అలమకాదు, 
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బహోా ాపాసనమ్ునకుశాసత రవిహ తమ నైకరాకావాలిఅన్ాాదానికఆియమవరాణ శీమోచితమ నైకరామేకావాలికనుకశూదుానికిఆ
తనివరణధరామ్ునుఅనుసరథంచిసుశీూష్యిేదానికకిావలసనికరాఅవపతుంది. అదచిచయడానికఅితనికఇిబుందలిేదుకదా! 

మామయ్ు: "తసాాత శదౌాఃయజ్ేాఅనవకుప్త ౌః" 
అనుశీ్తివాకాానిాబటిటశూదుానికిఅగుాయపాసనదాురాఅనుష్ిు ంప్బడచఅగథాహో తాాదకిరాలయందుఅధ్ికారమ్ులేదనిఒప్పు
కుంట న్ాావపకదా. 

వేదాధాయనమ్ుచచయకుండా, వేదాంతవాకాాలువినకుండాఉనాప్పుడు, 
వాటిదాురాఉపాసించబడునటిటవిధమ్ుతెలియకుండాశూదుాడుప్రబహాో ాపాసనమ్ుఎలమచచసాత డంటావప? మీన్ానానడుగు, 
భౌతికశాసత రమ్ు "ఓ" "న" "మ్" లున్రేుేకోకుండానువపుభౌతికశాసత రమ్ులోరగసెరథే థసీసిుబిాటెే యాగలవేమో! 

నేనయ: మీరఇేంతకుమ్ుందుచపెేురుకదా, వదేాలకుబదులుగాఇతిహాస, ప్పరాణాలున్ాాయని, 

వేదరహసాాలనీావాటిలోప ందుప్రచబడాు యనీ. వాటవిలనబహాాసురూప్జ్ఞా నమ్ు, 
బహాో ాపాసనమ్ుగురథంచితలెుసుకోవచుేనుకదా!"శాీ వయితేేతురోవరాణ ౌఃకృతాుబాాహాణమ్గీతౌః" 
అనిబాాహాణునిమ్ుందుంచుకొనిన్ాలుీ వరణమ్ులవారథకినిఇతిహాస, ప్పరాణమ్ులనువినిపింప్వలెననికదాశీ్తివాకామ్ు. 
మ్హాభారతమ్ులోమ్నకుకనిపించచవిదురుడువాళ్ళళశూదుాలెైన్ాబహాానిష్ుు లేకదా. అంటమే్నఇతిహాస, 

ప్పరాణాలుకూడాబహాానిష్ుు లెైనశూదుాలనుగురథంచిచపెేుయి. 

అందువలనఇకకడకూడాసంసరీవిదాఅనిఆబహాావిదాతలెుసుకున్ేందుకుశూదుాలుకూడాఅరుహ లుఅనిచపె్ుడానికఆేరెక్ుు
డుఱ ండుసారుు జ్ఞనశీ్తిని "శూదాా", "శూదాా" అనిపలిిచచడు. 
ఒకసారథఅంటేప రపాట అనుకోవచుేకానిఱ ండుసారూు అలమపిలిచచడంటేకారణంలేకుండాపలిువడుకదా! 

అమా: ఏమిటమి్మమ్యమావాడితో.. 

మామయ్ు: లేదమ్మా, మ్నమ్ుఈరోజుచపె్పుకొనబో యిే "అప్శూదాాధ్ికరణమ్ు" 
లోవిష్యమలేమ్నమ్ుమ్మటలమడుకుంట నావి. దానిలోమొదటిసూతాానికపి్ూరుప్క్షమ్ుఇలమగేనడుసుత ంది. 

అమా: ఏమిటమి్మమ్యమా, ఆసూతమా్ు 

మామయ్ు: 

"శుగస్తుతద్నాద్రశరవణాత్దాద్రవణాత్సచ్ుతేహి.....1-3-33" 

అంట ే

అసా: ఈజ్ఞనశీ్తిక ి
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తత్: హంసలయొకక 

అన్ాదరశవీణాత్: అన్ాదరదోాతకమ్ులగువాకామ్ులనువినుటవలన 

శ్క్: దుౌఃఖ్మ్ుకలిగనెు 

తదా: ఆతరువాత 

ఆదవాణాత్: (ఆతడుబహాావిదో ాప్దచశమ్ుచచయుఆచారుానిప ందుటకు) తురనుచూప్పచుఆశయీించుటవలన 

సూచాతచహ : (ప్ూరుమ్ుహంసలసంభాష్ణమ్ువలనకలిగథనదుౌఃఖ్మ్ు) సూచింప్బడనిదికదా! 

అనగా  

తానుఅన్ాదరప్ూరుకమ నైప్లుకులనుహంసలనుండవిినుటవలనకలిగథనదుౌఃఖ్మ్ుచచఆజ్ఞనశీ్తిఅతితురతోబహాావిదో ా
ప్దచశమ్ునకుఆచారుానివదదకుప్రెుతుత టను "శూదాా" అనుప్దమ్ుసూచించుచునాదకిదా! 

అమా: కొంచెంవివరథంచండమి్మమ్యమా! 

మామయ్ు: ఇకకడబహాాజ్ఞా న్ోప్దచశానికవిచిేనజ్ఞనశీ్తిని "శూద"ా 

అనిరెక్ుుడుసంబో ధ్ించచడుకనుకఇందాకారామ్ంచపెిునట ు శూదుానికిబహాావిదాాధ్కిారమ్ుఉంట ందంటారమ్మాప్ూరుప్
క్షమ్ులో. 

అమా: మ్ఱిభగవదాామ్మనుజులుఏమ్ంటారు! 

మామయ్ు: శూదుానికిసామ్రియమ్ులేకపో వడంవలనబహాావిదాాధ్కిారమ్ుఅసంభవమ్ుఅంటారు. ఎందుకంటే, 
బహాాసురూప్మ్ును, బహాానుఉపాసించువిధ్ానమ్ునుతెలియనివాడును, అటిటయుపాసనకంగమ నైవేదాధాయన, 

యజ్ఞా దులందుఅధ్కిారమ్ులేనివారథకి, అటిటఉపాసనకుసామ్రియమ్ుండదు. సామ్రియమ్ులేకపో తచఅధ్ికారమ్ుండదుకదా. 
బహాో ాపాసనవిధులుకూడాసాుధ్ాాయమ్ుచచతప ందబడుజ్ఞా నమ్ుచచతన్ేనిరురథతంచగలమ్ు. ఇతిహాస, 

ప్పరాణాలవలనతెలుసుకుందామ్న్ాా, అవివదేారిమ్ులునిశేయించుచూ, 

వివరథసాత యితప్ుసుయమ్ుగాఉపాసన్ావిధ్ాన్ానిాచపె్ువప. 

అమా: ఉపాసనకుఅంగమ ైనవేదాధాయనవిధులుఅంటే? 

మామయ్ు: మ్నసుులోధ్ాానించుతానంట న్ాాడురామ్ం, అందుకువదేాధాయనమ్ుఎందుకుఅంట న్ాాడు. 
కానిసాపాట చచయడానికి, కాళ్ళళచచతులూకడుగుకోవడం, విసతరథవసేుకోవడంఇవనీాచచయమలికదా, 
ఇవనీాసాపాట చచయడానికిఅంగమ్ులు. అలమగేఆధ్ాానమ్ుచచసేమ్ుందుకాడాకనీసమ్ుకాళ్ళళ, చచతులు, 
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మ్ుఖ్మ్ుకడుగుకొని, ఆచమ్నంచచసి, పాాణాయమమ్ంచచసి...ఇలమఇవనీాచచయమలమ, ఇవిచచసుత నాప్పుడుఏదఎిలమచెయమాలో, 
ఏమిమ్ంతమా్ుఎలమచెపాులో, పాాణాయమమ్మ్ునుఎలమచయెమాలోఇవనీాతలెియమలికదా. 
ఇవివదేాధాయనమ్ులేకుండాఎలమతలెుసుత ంది, ఇంకధ్ాానమ్ుఎలమపాారంభసాత డు. 

నేనయ: మ్ఱివిదురుడువాళ్ళళ... 

మామయ్ు: మ్నమ్ుఇంతకుమ్ుందుఅనుకునాట ు పాారబిమ్ువలనన్ో, 
ఒకప్రమ్ప్యాోజ్న్ానికోవారుఅలమంటజి్నాప ందచరుతప్ువారుజ్న్ాాంతరలబిజ్ఞా నమ్ుకలవారు. 
అందువలనవారుబహాానిష్ుు లెైన్ారు. 

నేనయ: మ్ఱి "శూదాా" అనిపిలిచచడుకదా! 

మామయ్ు: అదచచెబుతున్ాారుఈసూతమా్ులో. జ్ఞనశీ్తిఅన్రేాజుబాగుగాదవాాదానమ్ులను, 
అనాదానమ్ులనుచచసూత సంతృపితతోఉన్ాాడు. ఆయనకు "ఈయనఏమిగొప్ువాడు, బహాాజ్ఞా నిఅయినరెక్ుుడుకాదుకద" 

అనాహంసలప్లుకులువినినవ ంటన్తేనయొకకతకుకవసిితి, అజ్ఞా నమ్ుతలెిసవిచిేనది. దుౌఃఖ్మ్ుకలిగథంది. 
బహాాజ్ఞా నమ్ుప ందాలన్ేఆరథతకలిగథంది. అలమంటఆిరథతకలిగథనప్పుడచదుౌఃఖ్మ్ువసుత ంది. 
భగవదీీ తలోఱ ండవఅధ్ాాయమ్ులోచూడండి 7,8 శేుకాలలోఅరుా నుడు 
"కారుణాదోషో ప్హతసుభావౌఃప్ృచాామితాుమి్రాసమ్ూాఢచచతాౌఃయతచరరయౌఃసాాతిాశిేతమ్ూ్ీహ తతచా..." 

అనితానుబలహనీుడెైపో యి, ఆలోచించలేకున్ాానని, 

తనకుఏదశిేీయసుుఅనాదినిరణయించినిరదవందుంగాచెప్ుమ్నిచెబుత  

"యతోశకమ్ఉచోా ష్ణమిందియామణామ్" 

అని "తనశోకమ్ుఇందియామలనుశోష్ింప్చచసోత ంది" అనిఅంటాడు. అదఆిరథతయొకకలక్షణమ్ు. 

అందుచచతదుౌఃఖఅయినజ్ఞనశీ్తినిరెక్ుుడు "శూద"ా అనిపిలిచచడు. 

నేనయ: "శూద"ా అంటేదుౌఃఖంచచవాడనిఅరిమ్ు. 

మామయ్ు: "శోచతీతిశూదౌాః" అనివపాతుతిత . "శ్చచరిశే" అనువాాకరణసూతమా్ుప్కాారమ్ు "శ్చ్" అనుధ్ాతువపలో 
"శ్" అనుఅక్షరానికదిీరఘమ్ు, "చ" కారసాి నమ్ు "ద" కారమ్ును, ఱేఫయునురావడంచచతశూదశాబదమ్ుఏరుడుతుంది. 
బహాాజ్ఞా నిఅయినరెక్ుునిగురథంచి "లోకమ్ునబాగుగాన్ాచరథంప్బడుకరామేమికలదో , 
అందరథయందుఎటిటజ్ఞా నమ్ుకలదోఅదంతయూఎవరథకరా, జ్ఞా నమ్ులలోఅంతరూభతమ ైఉనాదోఅతడురెక్ుుడు" 
అనిఒకహంసచెప్పుటవలనజ్ఞనశీ్తికఅిటిటవానివదదబహాాజ్ఞా నమ్ుప ందవలెననుఆరథతవలనశోకమ్ుకలిగథందనామ్మట. 
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అందుకేఆయనతనవదదనునాక్షతతఅనువానినిప్ంపరిె్కుునిజ్ఞడనుకనుకొకని, తనసంబారమ్ులతోఆయననుఆశీయించి, 

ఇంకనురెక్ుుడుసంతృపితప ందకపో తచ, తనకుమ్మరెతనుకూడసమ్రథుంచడానికసిిదిమ బైహాాజ్ఞా నంకోసంపాారథించచడు. 
అలమబహాాజ్ఞా నంకోసంఅలమ్టసిూత ండడంవలనన్జే్ఞనశీ్తినిరెక్ుుడు "శూద"ా 

అనిపలిిచచడుతప్ుశూదవారణమ్ువాడనిఅకకడఅరిమ్ుకాదు. 

నేనయ: ఇకకడ "శూద"ా అంటేఅరిమ్ుశూదుాడుకాదన్ేఎలమచెబుతారు. 

మామయ్ు: దానికితరువాతసూతమా్ుచూడాలి. 

అమా: ఏమిటఆిసూతమా్ుమ్మమ్యమా! 

మామయ్ు: 

"క్షతిరయ్తాగతేశచ....1-3-34" 

అంట ే

క్షతియాతు: జ్ఞనశీ్తిక్షతిాయతుమ్ుగురథంచి 

గతచౌఃచ: నిశేయమ్ు (గాసూచించబడుట) వలనకూడ 

అనగా 

జ్ఞనశీ్తిక్షతిాయుడుఅనినిశేయమ్ుగాసూచించబడుటచచతకూడాఅతడుశూదుాడుకాడనితలెుసోత ంది. 

అమా: కొంచెంవివరథంచండమి్మమ్యమా! 

మామయ్ు: దానిలోజ్ఞనశీ్తికవిాడనివిశేష్ణాలు "బహుదాయి", "బహుపాకా" అంటదేవాామ్ును, 
ఆహారమ్ునుసమ్ృదిిగాదానమ్ుచచయువాడుఅనిఅరిమ్ు. ఈవిష్యమ్ుచెబుతునాదిశాసత రమ్ునుపాటించచవారథకి, 
శాసత రమ్ునుపాటించచరోజులకుసంబంధ్ించిచబెుతున్ాారు. ఈరోజులలోఅంతా "గుంప్పలోగోవిందం" 

అనాట ు వరణధరాాలుఎవరూపాటించకపో వచుేననుకో. 

ఇంకశాసత రంప్కాారం, దానంచచయగలఅధ్కిారమ్ుశూదవారణసుి లకులేదుకదా. 
మిగథలినమ్ూడువరాణ లవారేదానమ్ుచచయుటకుఅరుహ లు. అంతచకాక "సహసంజ్హారక్షతాత రమ్ఉవాచ" 

అనిజ్ఞనశీ్తితనప్రథచారకుడెనైప్పరరక్షకుడతిోరెక్ుుడినికనుగొనమ్నిచెపుేడుఅంటే, 
అట వంటరిక్షణబాధాతఉండచదకిూడాక్షతిాయులకే, 
రె్కుునకుతనకుగలగాీ మ్మధ్పి్తామ్ుఇవుడానికసిదిిప్డాు డంటేగాీ మ్మధ్పి్తామ్ుకలవాడుకూడాక్షతియాుడచఅవాలి. 
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అందువలన "ఉప్కీమోప్సంహారౌఅభాాసమ్ేఅప్ూరుతాఅరివాదమ్ుప్ప్తచతచలింగమ్మత తురానిరణయిే" అనిచపెుినట ు , 

పాారంభమ్ులోను, తరువాతకూడాఆజ్ఞనశీ్తిగురథంచివిష్యమలుఆయనక్షతియాతాునిాసుష్టంగాచబెుతున్ాాయి. 

అందువలనఆయనశూదుాడుకాడనామ్మట. 

నేనయ: మీరుచపెిునట ు ఉప్కీమ్ంలోజ్ఞనశీ్తిక్షతియాుడుఅనిచపెిునట ు ఉప్సంహారమ్ులోకూడాచపెేురా? 

మామయ్ు: మ్నమ్ుఇంకా "సంవరీవిదా" కథలోకవి ళ్ళలేదుకదాఉప్సంహారమ్ుగురథంచిచపె్పుకుందికి. 
ఇప్ుటికనేువపు "మ్ఱొ కబహాావిదాా! " అనికళ్ళళతచలవసేవేప. 
కానితరువాతసూతమా్ుచూసేతఈవివరాలుకొంతవరకూతెలుసాత యి. 

అమా: తరువాతసూతమా్ుఏమిటమి్మమ్యమా! 

మామయ్ు: 

"ఉత్రతరచ్ైతరరథేనలంగాత్...1-3-35" 

అంట ే

ఉతతరత:ా తరువాత(వాకామ్ులయందు) 

చెైతరాథచన:చెతైరాథునితో 

లింగాత్:సంవరీవిదాాభాాసమ్ుచచయుటవలననూ 

అనగా 

క్షతియాుడెైనచెతైరాథునితోగూడసిహాభాాసమ్ు, సహభోజ్న్ాదులుచచయుటవలనజ్ఞనశీ్తిక్షతియాుడెయైుండవలెను. 

అమా: ఈచెతైరాథుడుఎవరు! 

మామయ్ు: తరువాతకథలోవసాత డమ్మా. సంవరీవిదాాభాాసమ్ుచచసుత నాప్పుడు 
"అథహశౌనకమ్ేకాపయేమ్అభప్తాారథణమ్ేకాక్షసేనీమ్ురథనిష్ామ్మణౌబహాాచారగభభక్షే" (ఛాం. 4-3-5) అంటే 
"శౌనకవంశసంభవపడెనైకాపయేుని, కాక్షసేనివంశసంభవపడగుఅభవతాారథనీబహాాచారథభక్షఅడిగడేు" అనిఅరిమ్ు. 
ఈవాకామ్ుమొదలు "బహాాచారథన్ేా దమ్ుపాసాహే" 
అనువాకామ్ువరకుసంవరీవిదాాసందరభమ్ులోచపె్ుబడినవాకాాలలోఈకాపేయుడు, అభవతాారథఅనబడచచెైతరాథుడకిీ, 
భక్షనడగిథనబహాాచారథకసింబంధమ్ునాట ు తలెుసోత ంది. 
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ఇందులోఅభవతాారథఅనబడుచెతైరాథుడుక్షతిాయుడు. కాపేయుడు, బహాాచారథబాాహాణులు. . 

నేనయ: అనిఎలమచబెుతున్ాారు! 

మామయ్ు: సూతమా్ులోఅందుకే "లింగాత్" అనిచెబుత చెతైరాథుడుక్షతిాయుడుఅనాట ు గాతలెియచచసేరు. 
"అథహశౌనకమ్ేకాపయేమ్అభవతాారథణమ్ేకాక్షసేనిమ్" అన్ేవాకాంలోఅభవతాారథనిఅంటచేెతైరాథునీ, 

కాపయేునితోకలిపచిపె్ుడంవలనవారథదదరూసహవాసులుఅనితలెుసోత ంది. మ్రొకచోట 

"ఏతచనవ చైెతైరాథమ్మకపయేమఅజ్ఞయన్" అనువాకామ్ువలనకాపయేుడుచెతైరాథునీయజా్మ్ుచచయించినట ు తెలుసోత ంది. 
అంటయేజా్మ్ుచచయించుఅధ్ికారమ్ుబాాహాణుడకిేకదాఉండచది, మిగథలినవరాణ లవవారథకికాదు. అలమగే 
"తసాాతెైేతరాథౌఃన్ామ ైకౌఃక్షతపా్తిరజ్ఞయత" అనగా "చెైతరాథుడనుక్షతిాయుడుప్పటెటను" 
అనావాకామ్ువలనచెైతరాథుడుక్షతియాుడుఅనితలెుసోత ంది. క్షతిాయుడెనైచెైతరాథునితోసహవాస, 

సహాభాాసమ్ులుచచసనిజ్ఞనశీ్తికూడాక్షతియాుడగుటఉచితమ్ుకదా. 
ఎందుకంటేఆరోజులలోఒకవరణమ్ువారువేఱొ కవరణమ్ువారథతోకలససిహప్ంకితభోజ్న్ాదులుచచయుఆచారమ్ులేదు. 

నేనయ: అలమగయితచబహాావిదాయందుశూదుానికఅిధ్కిారమ్ులేదనిశీ్తి, సాృతులలోకూడాచెపుేరా! 

మామయ్ు: దానికతిరువాతసూతమా్ుచూడాలి. 

అమా: ఏమిటఆిసూతమా్ుమ్మమ్యమా! 

మామయ్ు: 

"స్తంసాకరప్రామరాుత్ద్భ్వవాభిలాపాతచ.....1-3-36" 

అంట ే

సంసాకరప్రామ్రాశత్: (బహాావిదానుఉప్దచశించచఅనిాచోటులోఉప్నయన్ాది) సంసాకరమ్ులుచపె్ుబడనిందువలన 

తదభావాభలమపాతే: శూదుానకుఅటిటసంసాకరయోగాతనిష్ధే్ింప్బడనిందున(శూదుానకుబహాావిదాాధ్ికారమ్ులేదు). 

అనగా 

బహాావిదాఉప్దచశించబడనిసందరాభలలోఉప్నయన్ాదసింసాకరాలనుకూడాప్రామ్రథశంచడంవలన, 

శూదుాలకుఉప్నయన్ాదసింసాకరమ్ులుశాసత రమ్ుననిష్ధే్ింప్బడుటవలనశూదుానికిబహాావిదాాధ్ికారమ్ులేదనితలెుసోత ం
ది. 

అమ్ా: కొంచెంవివరథంచండిమ్మమ్యమా! 
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మామయ్ు: ఎకకడకెకడబహాావిదో ాప్దచశసందరాభలున్ాాయో, ఆసందరాభలలో "ఉప్తాున్ేష్ా" 
అంటేనీకుఉప్నయనమ్ుచచయుదునుఅనియో, "తమోహ వాచోప్నినా" 
ఉప్నయనమ్ుచచసబిహాావిదానుతలెెుదననియోఇట ు ఉప్నయన్ాదసింసాకరాలుప్రామ్రథశంచబడుతున్ాాయి. 

అంతచకాక "నశూదపాాతకమికంచితాచసంసాకరమ్రహతి" 

శూదుానియందుపాతకమ్ులేదుకానిఉప్నయన్ాదసింసాకరాలకుఅతడుఅరుహ డుకాడుఅనిశాసత రంచెబుత ంది. అంటే, 
ఉప్నయన్ాదసింసాకరాలులేకపో తచబహాావిదాాధ్ికారమ్ుఉండదు, 
శూదుాలకుఉప్నయన్ాదసింసాకరాలకుఅధ్ికారమ్ులేదుకనుకశూదుాలకుబహాావిదాాధ్ికారమ్ులేనట ు తెలుసోత ంది. 

నేనయ: కానిమీరుఇంతకుమ్ుందుచపెుినసతాకామ్జ్ఞబాలికథలోసతాకామ్జ్ఞబాలికతనతండిఎావరోకూడాతలెియదు. 
ఆయనగౌతమ్మ్హరథివదదకువ ళళమ్మతలిున్ాతండిఎావరోతెలియదుఅనిచపెిునది, అందువలనన్ావంశమ్ున్ాకుతలెియదు, 
ననుామీశిష్ుానిగాచచరుేకొనుడుఅనిపాారథిసేతఆగౌతమ్మ్హరథిఅతనినితనకుశిష్ుానిగాసీుకరథంచిబహాావిదో ాప్దచశమ్ుచచసే
డుకదా. ఇలమతండిఎావరో, వంశమ్ుఏదోకూడాతెలియనివారథకబేహాావిదో ాప్దచశమ్ుచచసనిట ు ఉప్నిష్తుత లలోఉనాదకిదా! 

మామయ్ు: ఆవివరాలకుతరువాతిసూతమా్ుచదువపకోవాలి. 

అమా: ఏమిటఆిసూతమా్ుమ్మమ్యమా! 

మామయ్ు: 

"తద్భ్వవనిరాి రణేచ్ప్రవృతే్ ుః....1-3-37" 

అంట ే

తదభావనిరాి రణచే: (సతాకామ్జ్ఞబాలికిశూదతాుమ్ు) లేనట ు నిరాి రణతరువాతన్ ే

ప్వాృతచత ౌః: గౌతమ్ఋష్ిఅతనికిఉప్నయన్ాదసింసాకరమ్ులనుచచయనుదామించుటవలన 

అనగా 

సతాకామ్జ్ఞబాలిశూదుాడుకాడనినిశేయించినతరువాతన్అేతనికిగౌతమ్మ్హరథిఉప్నయన్ాదిసంసాకరమ్ులుచచయుట
కుప్యాతిాంచుటవలనశూదుానికిబహాావిదాాధ్కిారమ్ులేనట ు తలెుసోత ంది. 

అమా: కొంచెంవివరథంచండమి్మమ్యమా! 

మామయ్ు: గౌతమ్ుడుబహాాజ్ఞా ని. 

ఆయనమొదటసతాకామ్జ్ఞబాలినితానుశిష్ుానిగాసీుకరథంచకమ్ుందువంశవివరాలుఅడిగడేు. 
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సతాకామ్జ్ఞబాలిఆవిష్యమ్ుతనకుతలెియనట ు సమ్మధ్ానమ్ుచపెుేడు. అప్పుడుగౌతమ్ుడు 
"న్ ైతదబాాహాణోవివకుత మ్రహతిసమిధమోుమ్మాహర(ఛాం. 4-4-5)" అని "ఓసో మ్ుాడా! 
అబాాహాణుడుఇటిటసతామ్ునుచెప్ులేడు, కావపనసమిధలనుకొనిరమ్ుా" అనుచుఅతనినిశిష్ుానిగాసీుకరథంచచడు. 

భగవదీీ తలోశీ్రకృష్ణభగవానుడుబాాహాణులలక్షణమ్ులను, దెవైీసంప్లుక్షణమ్ులువివరథసూత  

"శమోదమ్ౌఃతప్ౌఃశౌచమ్మక్షంతిౌఃఆరావమవేచ 

జ్ఞా నమిుజ్ఞా నమ్మసిత కామ్మ్ోహామ్కరాసుభావజ్మ్"(భ.గగ. 18-42) 

అనియూ 

"అహ ంసాసతామ్కోీ ధౌః" (భ.గగ. 16-2) అనియూచబెుతాడు. ఆరావమ్ు, 
సతామ్ుదెవైీసంప్తుత గలబాాహాణలక్షణమ్ుఅనామ్మట. గౌతమ్ుడుఆగుణమ్ులనుసతాకామ్జ్ఞబాలిలోచూచచడు. 
అంతచకాకబహాాజ్ఞా నిఅయినగౌతమ్ునికసితాకామ్జ్ఞబాలియొకకవివరాలుఅతనుచపె్ుకపో యిననుతనదవిాజ్ఞా నమ్ుతోతె
లుసుకోవడంకష్టమ్ుకాదు. అందువలనఆతనిబాాహాణతుమ్ునునిరాి రథంచుకొనినపిమ్ాటన్ే 
"నీవపఅబాాహాణుడవపకావప" అనిచబెుత తనశిష్ుానిగాసీుకరథంచచడు. ఒకవేళ్సతాకామ్జ్ఞబాలిశూదుాడయితచనీవప 
"అబాాహాణుడవపకావప" అనిగౌతమ్ుడుచెపుియుండకపో వపనుకద. 

అందువలనఈసందరభమ్ుకూడాశూదుానికబిహాాజ్ఞా న్ాధ్కిారమ్ుఉనాట ు సూచించదు. 

నేనయ: మీరుచపెిునఉదాహరణమ్ులోఉప్నయన్ాదసింసాకరమ్ులుకలవారథకబిహాాజ్ఞా న్ాధ్కిారమ్ుఉనాట ు తలెుసోత ంది. 
కానివేదాధాయన, శవీణాదులుశూదుాలకునిష్ధేమ్ులుఅనిఎకకడసుష్టంగాచెపుేరు. 

మామయ్ు: దానికతిరువాతసూతమా్ుచూడాలి. 

నువపువదలకుండామ్ళ్ళళమ్ళ్ళళఅడుగుతున్ాావపకనుకఈమ్మట ఘమటెనైశాసత రవాకాాలుతీసచిూపించాలిువసుత ంది. 

అమా: ఏమిటఆిసూతమా్ుమ్మమ్యమా! 

మామయ్ు: 

"శరవణాధ్ుయ్నారథప్రతిష్ేధాత్....1-3-38" 

అంట ే

శీవణ: వేదశవీణమ్ును 

అధాయన: అధాయనమ్ును 
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అరి: అరాి నుసంధ్ానమ్ును 

ప్తాిష్ధే్ాత్: (శూదుాలకు) నిష్ధే్ంిచుటవలన 

అనగా 

వేదాధాయన, శవీణ, 

అరాి నుసంధ్ానమ్ులనుశాసత రమ్ులుశూదుాలకునిష్ధే్ించుటవలనశూదుాలకుబహాావిదాయందుఅధ్ికారమ్ులేదు. 

అమా: కొంచెంవివరథంచండమి్మమ్యమా! 

మామయ్ు: మ్ుందువదేాలుససురంగాన్ేరుేకోకపో యిన్ా, 
బహాావిదో ాపాసనమ్ుమ్నసుుతోచచయవలసనిదచకనుకశూదుాలుధ్ాానమ్ుఎందుకుచచయకూడదుఅన్ాాడురామ్ం. 

వేదాలున్రేుేకోకుండాఅదికుదరన్సేరథకి, ఇప్పుడుశూదుాలువదేాలున్ేరుేకోకూడదనిఎకకడుందిఅంట న్ాాడు. 
అందువలనఈసందచహాలుసమ్ూలంగాపో వాలనికొనిాశీ్తివాకాాలనుఉటటంకసిుత న్ాాను, ఆసందచహనిరూాలనకి. 

"ప్దుాహవాఏతతశమశానమ్ాత శదసామీపేన్ాధ్చాతవామ్" 

"తసాాత శదౌాఃబహురయజాీయ" 

ఈవాకాాలుశూదవారణమ్ువారథక ి

వేదశవీణమ్ును, తదధాయనమ్ును, తదరాి నుసంధ్ానమ్ుకానినిష్ధే్ిసాత యి. 

నేనయ: మ్ఱిసాృతులో! 

మామయ్ు: దానికితరువాతసూతమా్ుచూడాలి. 

అమా: తరువాతసూతమా్ుఏమిటమి్మమ్యమా! 

మామయ్ు: 

"స్తాృతేశచ....1-3-39" 

అంట ే

సాృతచౌఃచ: సాృతులయందుకూడ (అటేుచపె్ుబడయిుండుటవలన) 

అనగా 
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సాృతులయందుకూడఅటేుచపె్ుబడయిుండుటవలనశూదవారణమ్ువారథకివదేాధాయన్ాదులకుఅధ్కిారమ్ులేదు. 

అమా: కొంచెంవివరథంచండమి్మమ్యమా! 

మామయ్ు: సాృతులలోకూడాశూదవారణమ్ువారథకవిేదాధాయన్ాదులునిష్ధే్ింప్బడనిటేు చపెేురమ్మా. 

"అథహాసావదేమ్ుప్శీ్ణుతసత రప్పజ్తుభాామోరోతపా్తాిప్ూరణమ్ుదాహరణజేిహాుచచా దోధ్ారణశేరగరభదేౌః" 

"నచాసో ాప్దిశతిేరామ్ాచాసావతామ్మదిశతే్" మొదలెైనసాృతివాకాాలుఆవిష్యమన్ేా చబెుతాయి. 

నాననగారు: అదెైుతసదిాి ంతమ్ుప్కాారమ్ుఅయితచఈసూతాాలుఎలమవరథతసాత యో. 

అమా: ఎందుకని? 

నాననగారు: అదెైుతమ్ుప్కాారమ్ునిరథుశషే్చిన్ాాతమా్గుబహాామపే్రమ్మరిమ్ని, తకికనదంతయుమిథాఅనీకదా. 
బంధమ్ుఅన్దేినిజ్ంగాలేదనీ, ఆభాాంతివాకాశవీణమ్ుచచతకలిగేవసుత యమథాతాయజ్ఞా నమ్ుచచతనివరథతంచబడుతుందనీ, 

అలమనివరథతంచబడడమేమోక్షమ్నీకదావారథమ్తమ్ు. అందువలనశూదుానికవిేదాధాయనమ్ులేకపో యిన్ా, 
ఇలమంటివాకాారిజ్ఞా నమ్ుఎవరథనుంచిఅయిన్ాకలిగథతచసరథపో తుంది. 

అమా: అప్పుడుకూడా "తతతవమ్సి" లమంటవిదేవాకాాలేకదాతెలుసుకొనవలసినది. 
కానిమ్ళ్ళళవదేశవీణమ్ునిష్ేధమ్ుఅయితచ! 

నాననగారు: అలమఅకకరలేదచమో. అప రుష్యేమ నైవేదాలనుండయిిేకాక, 

ఆప్పత డెనైఒకప్పరుష్ునివలనకూడఆజ్ఞా నమ్ుసంపాాపిత ంచవచుేను. భాాంతితొలగవచుేను. 

అమా: అంటే! 

నాననగారు: ధరోాప్దచశమ్ుఒకజ్ఞా నివదదశూదుాడెైన్ాప ందవచుేకదా, వదేవాకాాలువినకపో యిన్ా. అంటే 
"అదిపామ్ుకాదుతాాడు" అనిఒకఆప్పత డుచెబితచనీకుయథారిజ్ఞా నమ్ుకలిగథనట ు , 

జ్ఞా నిఅయినఆప్పత డునీకుఈకనబడుజ్గతత ంతాభాాంతి, బహాాఒకకటేసతామ్ుఅనిచెబితచఅప్రమ్మరథికమ నైబంధమ్ు, 
భాాంతినివరథతంప్బడియథారిజ్ఞా నమ్ుకలుగవచుేనుకదా. 

నేనయ: అసలుఇవమేీఅకకరలేదు. నిరథుశషే్చిన్ాాతమా నైబహాామ్ుమ్మతమాఉేనాదనీ, అజ్ఞా నమ్ువలనవివిధ, విచిత,ా 

జ్ఞా తృ, జ్ేాయవికలురూప్మ ైనఈసమ్సతప్పా్ంచమ్ుభమా్వలనఆరోపించబడినదనీతరకమ్ుసహాయమ్ుతోను, 
ప్తాాక్షయనుమ్మన్ాలతోనువాళ్ళళనిరణయించీవచుేకదా! 
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మామయ్ు: అలమగయితచమ్ఱిశీ్తి, శాసత రమ్ుఅవసరమలేేదుఅనామ్మట, ఒకకశూదుాలకమేిటి, ఎవురథకీకూడా. 
రామ్ంచెపుినప్కాారమ్ుఆప్పత డెనైజ్ఞా నిచచపాాప్తమ్యివేాకాారిజ్ఞా నమ్ుకూడాఅకకరలేదు 

నాననగారు: అలమకాదు. 
సాుభావికమ్ుగాలోకవావహారమ్ులోభాాంతిమ్ూలకమ్ుగాప్వారథతంచచమ్నకుప్రమ్మరిమ్ుఇదఅినిఒకదానివలనతలెిసినత
రువాతకదా, ప్తాాక్షయనుమ్మన్ాలబటిటదానినినిరాి రణచచసుకున్ేకోరథకకలిగదేి. 

అమా: అరింకాలేదు. 

నాననగారు: నువపుఒకతాాడునుచూసిపామ్ుఅనుకున్ాావప. అప్పుడునీకుఆప్పత డుఅయినవాడువచిే 

"అదతిాాడుకాదుపామ్ు" అనిచపెిునప్పుడునువపుఅదకిదులుతుందా, 
కరుసుత ందాఅనిప్తాాక్షయనుమ్మన్ాదిప్మా్మణాలవలననిరాి రణచచసుకొనిఅప్పుడుఅదిపామ్ుకాదు, 
తాాడుఅనినిరణయించుకుంటావప. అలమగే, ఈకనబడచజ్గతత ంతాభాాంతి, 

బహాాఒకకటసేతామ్ుఅనాయథారిజ్ఞా నమ్ుఒకఆప్పత నివాకాారిజ్ఞా నమ్ువలనతెలుసుకునాతరువాతదానినినిరాి రథంచుకొ
నగాకోరథకకలుగుతుంది, అప్పుడుప్తాాక్ష, అనుమ్మనప్మా్మణాలదాురాఆవిష్యమనిానిరణయించుకుంటావప. 

మామయ్ు: సుయంప్కాాశకమ ైనబహాానుతలెుసుకుందికమి్ఱియొకజ్ఞా నమ్ుఎందుకు. 
అలమగయితచఱ ండుజ్ఞా న్ాలయిపో తాయికదా, మ్ఱిఅదెైుతమ్ుఎలమసదిిిసుత ంది. 

సన్ాాతమా ైనఆతాయిఆేనందరూప్మ్న్జే్ఞా నమ్న్అేనుభవానికివరేేఉప్నిష్తాఞనామ్ుఉందనిఅంగగరథంచబడదుకదా. 

అమా: మ్మమ్యమా, అంతాఅయోమ్యంగాఉంది. మీరుసుష్టంగాచపె్ుండి. 

మామయ్ు: ఏమీలేదమ్మా, 

మీఆయనఅదెైుతమ్ుప్కాారమ్ుఈసూతాాలుఎలమవరథతసాత యిఅనాప్శాాకుశూదుాలకువదేాధాయనమ్ుఅకకరలేకపో యిన్ా
యథారిజ్ఞా నమ్ుఆప్పత లదాురాసంపాాపితసేతచాలును, అందువలనవదేాధాయననిష్ధేమ్ువలనబాధలేదుఅన్ాాడు. 
మీవాడుమ్ఱిఱ ండాకులుఎకుకవచదవిడేుకనుకతరకమ్ువలన, ప్తాాక్షయనుమ్మన్ాలవలనఈజ్గతతంతాభాాంతి, 

బహాాఒకకటసేతామ్ుఅనావిష్యమ్ుతెలిసిపో తుంది, ఇంకమోక్షమే, కనుకఆఆప్తవాకామ్ుకూడాఅకకరలేదన్ాాడు. 
ఏతావతా, శీ్తి, శాసాత ా లుశూదుాలకకేాదుమ్రెవురథకకీూడాఅకకరలేదుఅనాప్రథసిితికవిసుత న్ాామ్ుఆప్కాారమ్ు. 

అమా: "శాసత రయోనితాుత్" అనాబహాాసూతమా్ు, "తసాాతాశసత రప్మా్మణమేత " అనుభగవదీీ తావాకామ్ుఏమ్వపతాయు! 
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మామయ్ు: అందుకనేమ్మా, 

భగవదాామ్మనుజులు"మోక్షసాధనమ్ుగాఉప్నిష్తుత లయందువిధ్ింప్బడనిజ్ఞా నమ్ుఉపాసన్ారూప్మ ైనదనినీా, 

దానివలనభగవంతుడుసంతోష్సిాత డుఅనినీా, ఈవిధ్ానమ్ుశాసత రమ్ుదాురాతలెియవలసినదనినీాచపెేురు 

ఉప్నయన్ాదసింసాకరప్ూరుకమ్ుగావదేాధాయనమ్ుచచయుటవలనకలిగథనజ్ఞా నమ్ువివకే, 

విమోకాదిసాధన్ావిశిష్టమ నైఅటిటఉపాసనమ్ునుఉపాయమ్ుగాఅంగగకరథసుత ంది. 
ఆఉపాసనకుపీాతిచెందినప్పరుషో తతమ్ుడుఉపాసకునికిసాుభావికఆతాయమథాతాయజ్ఞా నమ్ునుఇచిేకరామ్ువలనకలిగథన
అవిదానునశింప్జ్సేి, సంసారబంధమ్ునుండివిమ్ుకితచచసాత డనామ్మట. ఇదభీగవదాామ్మనుజ్సదిాి ంతమ్ు. 

అమా: 
అందువలనశూదుాలకుబహాావిదాయందుఅధ్కిారమ్ులేదుఅనుటభగవదాామ్మనుజులసదిాి ంతమ్ులోకుదురుతుంది. 

మామయ్ు: కాని, అందువలనశూదుాలకుమోక్షయరహతలేదుఅనిఅనుకోకూడదు. 
వారథకబిహాావిదాలుమోక్షసాధనమ్ులుకావపఅనిమ్మతమాతేెలుసుకోవాలి. మోక్షమిచుేవాడుభగవంతుడచకనుక, 

ఆయననుసంతోష్ప్రచుభకిత, 
ప్పా్తుత లవంటఇితరోపాయమ్ులనుబహాావిదో ాపాసనమ్ునకుఅధ్కిారమ్ులేనివారుఅనుసరథంచవచుేను, 
మ్నలమంటవిారథప్రథసిితిఆరోజ్తేలెుసుకొని, సమ్సతమ్మనవాళమలేుకోసంభగవదాామ్మనుజులుభకిత, 
ప్పా్తుత లుసాధనమ్ులుగాఅందుకేమ్నకుఅందచిచేరు. 

అమా: అందుకేననామ్మటభగవదాామ్మనుజులుఆళాురరరబంధ్ాలనుపాాచురామ్ులోనికతిీసకిొనివచిే, 

అనిాదచవాలయమలలోనుఆప్బాంధ్ాలుపాడచవిధ్ాన్ానిానిరేదశించచరు. 

మామయ్ు: అవపనమ్మా, శీ్రభాష్ాంథరీగఅనుకుంటే, మ్నంఅనుసరథంచాలిునపాాకిటకలభగవదిుష్యమ్ు. 
మీఆయనకుసెైనిువష్యంలమచబెితచఎకుకవఅంగగకరథసాత డనిఇలమచెప్పత న్ాాను. 

అమా: బాగుందమి్మమ్యమా, ఇంతటతిో "అప్శూదాాధ్కిరణమ్ు" అయిపో యినటేున్ా! 

నాననగారు: అసలుఈచరేఅంతా "అంగుష్ు మ్మతపా్పరుష్ౌః" అనావదేాంతవాకామ్ునుండవిచిేంది. అంటే 
"అంగుష్ు మ్మతపా్పరుష్ుడుఎవడు"అనిపాారంభంచి, ఉపాసన్ాస లభాంకోసంప్రమ్మతాఅలమఉంటాడుఅంటూ, 

ప్సాంగవశమ్ునఆప్పరుష్ునిఉపాసనకుఅధ్ికారమ్ుదచవతలకుఉనాదాఅనిచరథే ంచి, దచవతలకుఉనాట ు నిరణయించి, 

తరువాతశూదుాలఅధ్ికారమ్ుగురథంచిచరథే ంచచరు. కాని, ఆమ్ుందుపాారంభంచిన "ప్మాితాధ్ికరణమ్ు" 
ఇంకాప్ూరథతఅయిపో యిందా? 

నేనయ: "ప్సాంగవశమ్ు" అంట న్ాారు, "ప్సాంగ" అంటేఏమిటి? 
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మామయ్ు: "సాృతసాఉపకే్షయఅనరహమ్రరసంగమ్" అనినిరుచనమ్ు. 
అంటనేువపుమీపరెడులోమీన్ానాతోకలసపి్నిచచసుత న్ాావపఅనుకో, 
మీన్ానానీకుఏయిమేొకకలుఎలమపాతాలోచెబుతున్ాాడు, 
ఇంతలోమీన్ానాకుఅకసాాతుత గాతనుఇంతకుమ్ుందుప్నిచచసుత నాప్పుడుపామ్ుకనప్డనివిష్యమ్ుగురుత వచిేంది, 
ఆవిష్యమ్ునీకుచెబితచనువపుప్నిచచసుత నాప్పుడుజ్ఞగీతతగాఉంటావపకదాఅనిఆవిష్యమ్ుమీన్ానానీకుచపెేుడు. 
అంటఅేకసాాతుత గాసారణకువచిే, అసలువిష్యమ్ుకాకపో యిన్ాఉపకే్షచచయకుండాచపె్ువలసినవిష్యమ్ుఅది, 
అలమంటదిానినిప్సాంగవశమ్ునచెప్ుడంఅంటారు. 

అలమకాకుండాఅమ రథకాలోతుఫానుగురథంచిచపె్పుకున్ాారనుకో. దానినిప్సాంగవశమ్ుఅనలేమ్ు. 

ఇంతకీఆప్మాితాధ్ికరణమ్ులోఏమిటమిిగథలిపో యినదంటావపబావా! 

నాననగారు: మ్నమ్ుఆ "ప్మాితాధ్ికరణమ్ు" ఆఅంగుష్ు మ్మతపా్పరుష్ుడుప్రమ్మతచాఅనికదాచపె్పుకున్ాామ్ు, 
ప్పరుష్ుడుఅన్ాారుకనుకప్కాృతికాకపో వచుే. 

కానిఅదజిీవాతాఎందుకుకాకూడదుఅనావిష్యమ్ువివరంగాచెపుినటునిపించలేదు. 

మామయ్ు: అందుకఆేమిగథలినదపి్ూరథతచచయడానికే "ప్మాితాధ్ికరణశషే్మ్ు" చపెేురు. 

అమా: అంటేఈ "అప్శూదాాధ్ికరణమ్ు" అయిపో యినతరువాతమ్ళ్ళళఈ "ప్మాితాధ్ికరణశషే్మ్ు" చపెేురా! 

10.ప్రమితాధికరణశేషము: 
మామయ్ు: అవపనమ్మా, 

మీఆయనఅనాట ు నిరదవందుంగాఆఅంగుష్ు మ్మతపా్పరుష్ుడుప్రమ్మతచా అనిచెపాులంటజేీవాతాఎందుకుకాకూడదోకూడాచె
పాులి. అందుకేమ్ఱిఱ ండుసూతాాలలోఆవిష్యమ్ుకూడావివరథంచచరనామ్మట. 

నేనయ: జీవాతాకాదుఅనిచెపాులంటజేీవాతాకుకుదరనిలక్షణాలుఈఅంగుష్ు మ్మతపా్పరుష్ునికఉినాట ు చెపాులి. 

ఏమిటాలక్షణాలు? 

అమా: ఆసూతాాలుచపె్ుండమి్మమ్యమా, వాటిలోన్ేమ్నకుసమ్మధ్ానమ్ువచచే సుత ందకిదా. 

మామయ్ు: అలమగనేమ్మా, 

"కంప్నాత్....1-3-40" 
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అంట ే

కంప్న్ాత్: (ఈతనిభయమ్ువలనసమ్సతమ్ును) కంపించుచునాట ు  (శీ్తియందుచెప్ుబడయిుండుటవలన) 

అనగా 

ఈతనిభయమ్ువలనసమ్సతమ్ునుకంపించుచునాట ు శీ్తులయందుచపె్ుబడుచునాది. అందువలనఇట ు చపె్ుబడిన 

"అంగుష్ు మ్మతపా్పరుష్ుడుప్రమ్మతాయిే. 

అమా: కొంచెంవివరథంచండమి్మమ్యమా! 

మామయ్ు: మ్నమ్ుఇంతకుమ్ుందు "అంగుష్ు మ్మతౌాఃప్పరుష్ౌఃమ్ధాఆతానితిష్ు తి" (కఠ. ఉ. 4-12), 

"అంగుష్ు మ్మతౌాఃప్పరుష్ౌఃఅంతరాతాా" అనుఉప్నిష్దాుకాాలుచూసమే్ుకదా. అదచసందరభమ్ులో 
"యదదిమికంచజ్గతురుమ్మరోణయిజే్తినిసుృతమ్ాహదభయమ్ుజ్మా్ుదాంతమ్ాయితేదిుదురమ్ృతాసేతభవంతిభయమద
సాాగథాసతప్తిభయమతతప్తిసూరాౌఃభయమదిందశాేవాయుశేమ్ృతుారాి వతిప్ంచమ్ౌః (కఠ.6-2,3)" అనిమ్ంతాాలున్ాాయి. 

వీటఅిరిమ్ు "పాాణసమ్మనుడెనైప్రమ్మతాపెైఆధ్ారప్డనిదియు, 
ఆప్రమ్మతానుండయిిేఆవిరభవించినదియునుఅగుప్పా్ంచమ్ునఏయిేపాాణసిమ్ుదాయమ్ుకలదోఆసమ్ుదాయమ్ంత
యుఆయనకుమికికలిభయమ్ువలనవజ్ఞాయుధమ్ునుఎతితనట ు వణకుచుండును. 
సరుపాాణభియహేతువపఅయినఇటిటప్రమ్మతానుఎవరుతలెిసికొందురోఅటిటవారుమ్ుకితనిప ందగలరు. 

ఈప్రమ్మతాకుభయప్డుటవలవఅగథా తనసహజ్మ్గుతపించుటయనుకిీయనుచచయుచుండును. 
సూరుాడునుఅటిటభయమ్ువలనన్తేపించుచుండును. ఇందుాడు, 
వాయువపకూడఆభయమ్ువలనన్తేమ్తమ్ప్నులలోనిమ్గుాలెైయుందురు. 
ఐదవవాడగుమ్ృతుావపకూడతనవిధ్ినిన్ రవరేుేటకెత్ురప్డుచుండును. 

అనగాచతురుాఖ్మదసిమ్సతదచవతలుకూడభగవంతునికిభయప్డుచూ, 

తమ్తమ్నిరగణతకారామ్ులయందుప్వారథతంచుచుందురు. 
ఆయననిరంకుశ ్శురామ్ునుతలెిసకిొనిఆయనకుశషే్భూతులుగాప్వారథతంచువారుమోక్షయరుహ లు. 

ఇలమగేబృహదారణాకోప్నిష్తుత లోకూడాయమజా్వలుకయడు "ఏతసావాఅక్షరసాప్శాాసన్గేారథీ ! 
సూరాచందమా్స విధృతధతిష్ు తి" అనుచు "ప్రమ్మతాశాసనమ్ునకుసూరా, 
చందాాదులుకూడతలయొగథీతమ్విధులనుఅతికీమించకప్వారథతసూత ఉంటారు" అనిచెబుతాడు. 
ఇటిటసరులోకశాసకతుమ్ుప్రమ్మతాకేవరథతసుత ందకిానిజీవాతాకువరథతంచదుకనుకఅకకడ 

"అంగుష్ు మ్మతుానిగాచపె్ుబడనిదిప్రమ్మతాయిఅేనితలెుసోత ంది. 
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నేనయ: అంగుష్ు మ్మతుాడుగానునాప్పరుష్ుడుసమ్సతప్పా్ంచానిాఎలమశాసిసాత డో ! 

మామయ్ు: ఆవివరాలకుతరువాతిసూతమా్ుచూడాలి. 

అమా: ఏమిటఆిసూతమా్ుమ్మమ్యమా! 

మామయ్ు: 

"జయుతిర్రునాత్......1-3-41" 

అంట ే

జ్ోాతిౌః: జ్ోాతిసుుగా 

దరశన్ాత్: శీ్తియందుచపె్ుబడుటవలన 

అనగా 

ఈఅంగుష్ు ప్రథమితుడు "జ్ోాతిసుుగా" శీ్తులయందుచెప్ుబడుటవలనఇతడుప్రబహాామ్నితలెియుచునాది. 

అమా: కొంచెంవివరథంచండమి్మమ్యమా! 

మామయ్ు: మ్నమ్ుఇంతకుమ్ుందుఅనుకునాదచ! ఇదచకఠోప్నిష్తోు పెనైచపె్పుకునామ్ంతాాలసందరభమ్ులోన్ే 
"నతతసాూరోాభాతినచందతాారకమ్ 

న్ేమ్మవిదుాతోభాంతికుతోయమ్గథాౌః 

తమవేభాంతమ్నుభాతిసరుమ్ 

తసాభాసాసరుమిదమిుభాతి" 

అనామ్ంతమా్ునాది .దీనిఅరిమ్ు "ఆబహాామ్ుతచజ్సుువదదసూరుానికపి్కాాశమ్ులేదు, చందుానికి, 
నక్షతమా్ులకుకూడప్కాాశమ్ులేదు. మ ఱుప్పలకుప్కాాశమ్ులేదు. ఇంకఅగథాసంగతిచెప్ువలెన్ా. 
ప్కాాశించుఆబహాాతచజ్సుునుఅనుసరథంచియిసేూరాచందాాదతిచజ్ోవరీమ్ంతాప్కాాశిసూత ఉంట ంది. 
ఆబహాామ్ుయొకకతచజ్సుుచచతన్ేఈతచజ్ోవరీమ్ంతాప్కాాశిసూత ఉంట ంది." 

నేనయ: గురుత వచిేంది. "దహరాధ్ికరణమ్ు" లోచివరథసూతాాలుచదువపకునాప్పుడువాటినిఅదెైుతులు 
"అనుకృతత యధ్ికరణమ్ు" 
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అనిచపెుిఅకకడఈమ్ంతంావివరథంచబడుతోందిఅనిఅంటేభగవదాామ్మనుజులుదానినిఖ్ండించిఈమ్ంతమా్ు 
"జ్ోాతిరదరశన్ాత్" అన్సేూతాానికవిిష్యవాకామ్ుఅనిచెపుేరనిచపెేురు. 

మామయ్ు: అవపను. 
అందువలనసకలతచజ్సుులకుకారణభూతమ ైనదిఅయినప్రమ్మతాకుమ్మతమాయేుండునదగుతచజ్సుు. 

అదిఈఅంగుష్ు మ్మతపా్పరుష్ునికియునాట ు ఉప్నిష్తుత చబెుతోంది. 

అంగుష్ు మ్మతుాడెనైనూసమ్సతప్పా్ంచమ్ునూఅతికీమించి, నియమించగలతచజ్సుుగలవాడుప్రమ్మతా. 

ఛాందోగోాప్నిష్తోు  "ప్రంజ్ోాతిౌఃఉప్సంప్దాసేునరూపణేఅభనిష్ుదాతచ" (ఛా. 8-12-2) 

అనుచుప్రమ్మతాన్పే్రంజ్ోాతిఅనిసంబో ధ్సిుత న్ాారు. బృహదారణాకోప్నిష్తుత లోకూడా 
"అథయదతౌఃప్రోదవిోజ్ోాతిరగదప్ాతచ " (ఛా. 3-13-7) అనిప్రమ్మతాయిపే్రజ్ోాతిగాచపె్ుబడుతోంది. నమ్మాళాుర్ 

"ప్రంశ్డర్" అనిప్రమ్మతానుసంబో ధ్ిసాత రు. 
అందువలనఅటిటప్రంజ్ోాతిఅయినప్రమ్మతాయిేఅంగుష్ు మ్మతపా్పరుష్ునిగాఈసందరభమ్ులోచపె్ుబడినట ు తలెుసోత ంది. 

దీనితో "ప్మాితాధ్ికరణశషే్మ్ు" తోబాట ప్మాితాధ్ికరణమ్ుప్ూరథతఅయింది. 

అమా: ఇంతటతిోఈతృతీయమధ్ాాయమ్ుఅయిపో యినటేు న్ా! 

11.అరాథ ంతరతాాదివుప్దేశాధికరణము: 
మామయ్ు: మ్ఱొ కకచినాఅధ్కిరణమ్ుఉనాదమ్మా, "అరాి ంతరతాుదవిాప్దచశాధ్ికరణమ్ు" అని. 

అమా: అదదిచనిగురథంచి. 

మామయ్ు: "ఛాందోగోాప్నిష్త్" లోఆకాశోహవ ైన్ామ్రూప్యోౌఃనిరుహ తాతచయదంతరాతదహహాాతదమ్ృతమ్ుఆతాా" 

అనివసుత ంది. ఇకకడఆకాశశబదవాచుాడుఎవరుఅనాసంశయమనికిసమ్మధ్ానమ్ుగాఈఅధ్ికరణమ్ువచిేంది. 

నేనయ: ఇంతకుమ్ుందు "ఆకాశాధ్కిరణమ్ు" లోచపె్పుకున్ాామ్ుకదాఇదచవిష్యమ్ు. మ్ళ్ళళచెబుతున్ాారా! 

మామయ్ు: మ్ళ్ళళచపె్ుడంకాదు, అకకడ "అసాభూతసాకాగతిౌఃఇతిఆకాశహో వాచ..... 

ఇమ్మనిభూతానిఆకాశాదచవసమ్ుప్దాంతచ...." 

అనామ్ంతాాలవదదఆకాశశబదమ్ుభూతాకాశమ్ుకాకసమ్సతజ్గతాకరణభూతమ నైప్రమ్మతాన్చేెబుతుందిఅనిచపెేురు. 
ఇకకడఈమ్ంతాాలలోఆకాశశబదవాచుాడుజీవాతాకాకప్రమ్మతాయిేఅనిచబెుతున్ాారు. 
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నేనయ: అరిమ్యింది, ఇకకడ "....తదమ్ృతమ్ుఆతాా" అనికదాఉంది. 
ఇకకడఆతాఅంటజేీవాతాఅనుకుంటారేమోననిఆసంశయనివృతితచచసుత న్ాామ్నామ్మట. 

మామయ్ు: అవపను. 

నేనయ: మ్ఱి, "అరాి ంతరాదవిాప్దచశాధ్ికరణమ్ు" అనిఎందుకుఅన్ాారు? 

మామయ్ు: ఈఅధ్కిరణమ్ులో "ఆకాశశబదవాచుాడుజీవాతాకాకప్రమ్మతాయిే" అనిచెప్ుడమకేాక 

"ప్రమ్మతాజీవాతాకంటెభనుాడు, విలక్షణుడు" అనావిష్యమనిాచపెేుసూతాాలుకూడాఉన్ాాయి. "అరాి ంతర" అంటే 
"వేఱుఅయినఅరిమ్ు" అంటపే్రమ్మతావిలక్షణుడుఅనిఅరిమ్ు. ఇంతకుమ్ుందు "ఆకాశాధ్ికరణమ్ు" 
అనివచిేనదికనుకదీనికి "అరాి ంతరతాుదవిాప్దచశాధ్కిరణమ్ు" అనిఅన్ాారు. "ఆది" 
అనడంవలనఆకాశమ్ువిష్యమ్ుకూడావచచే సుత ందకిదా! అంతచకాకఈఅధ్కిరణమ్ులోమొదటిసూతమా్ు 
"ఆకాశౌఃఅరాి ంతరతాుదివాప్దచశాత్" అనివసుత ంది. మొదటసిూతాానిాబటిటకూడా "అధ్కిరణమ్ు" 
పేరుఉంచడంమ్నమ్ుఇంతకుమ్ుందునుండీచూసుత నాదచకదా. "ఈక్షతాధ్ికరణానికి" పేరు "ఈక్షతచరాాతిశబాద త్" 

అనాసూతాానిాబటిటపరేువచిేనట ు . 

 

అమా: దీనిలోఎనిాసూతాాలున్ాాయి? 

మామయ్ు: మ్ూడుసూతాాలమ్మా, మ్నమ్ుఅనుకునాట ు గా, 
ఒకసూతమా్ుఆకాశశబదవాచుాడుప్రమ్మతాయిేఅనిచెబితచ, 
మ్ఱిఱ ండుసూతాాలుజీవాతాకంటెప్రమ్మతావిలక్షణుడుఅనావిష్యమనిాచబెుతాయి. 

అమా: ఏమిటమి్మమ్యమామొదటసిూతమా్ు! 

మామయ్ు: 

"ఆకాశుఃఅరాథ ంతరాదివుప్దేశాత్...1-3-42" 

అంట ే

ఆకాశౌః: ఆకాశశబదవాచామ్ు 

(ప్రబహాాఏలనన) 

అరాి ంతర: (ప్రమ్మతాజీవాతాకనా )విలక్షణమ నైదిగా 



158 
 

వాప్దచశాత్: చెప్ుబడుటచచత 

అనగా 

జీవాతాకంటెప్రమ్మతావిలక్షణమ ైనదిగా (శీ్తులయందు) చపె్ుబడుటవలనఆకాశశబదమ్ుప్రమ్మతాకవేరథతసుత ంది. 

అమా: కొంచెంవివరథంచండమి్మమ్యమా! 

నాననగారు: ఈసూతమా్ుకూడాఛాందోగోాప్నిష్తాంతాాలగురథంచచనన్ాావపకదా. ఏమిటిఆమ్ంతాాలు! 

మామయ్ు: "ఛాందోగోాప్నిష్త్" లో 8వఅధ్ాాయమ్ులో14, 15 వఖ్ండమ్ులోనివిఈమ్ంతాాలు. 

"ఆకాశోహవ నై్ామ్రూప్యోౌఃనిరుహ తాతచయదంతరాతదహహాాతదమ్ృతమ్ుఆతాా 

ప్జా్ఞప్తచౌఃసభామేుశాప్పా్దచా 

యశోఽహమ్భవామిబాాహాణాన్ామ్ాశోరాజ్ఞా మ్ాశోవిశామ్ 

యశోహ మ్నుపాాప్తిుసహాహమ్ాశసామ్ాశౌఃశేా తమ్దతకమ్దతకశేాతమిు ందుమ్మభగామిు ందుమ్మభగామ్(ఛా. 8-14-1) 

 

తదచతదహహాాప్జా్ఞప్తయిేఉవాచప్జా్ఞప్తిౌఃమ్నవేమ్నుౌఃప్జా్ఞభాౌఃఆచారాకులమతచుదమ్ధ్తీా 

యథావిధ్ానమ్ుీ రోౌఃకరాాతిశషే్ణేఅభసమ్మవృతాకుట ంబేశ్భదేచశమ్మువధ్ాాయమ్ధ్ీయమనౌః 

ధ్ారథాకనిుందధదాతానిసరేుందియామణసింప్తాిషాు పాాహ సనురుభూతానిఅతతాీరేిభాౌఃసఖ్లేువమ్ురతయన్ాావదాయుష్మ్ 

నచప్పనరావరతతచనచప్పనరావరతతచ"((ఛా. 8-15-1) 

అనావిఈమ్ంతాాలు 

ఈమ్ంతాాలకుఅరిమ్ు 

ఆకాశమ్ుఅనబడునదని్ామ్, రూప్నిరాుహకమ్ుచచయును. ఈన్ామ్, 

రూప్మ్ులుదచనియందుఇమిడయిుండున్ోఅదిఅమ్ృతమ్ు, ఆతా 

న్ేనుప్జా్ఞప్తిభవనమ్ునసభకువచెేదను. న్ేనుబాాహాణులయశసుును. రాజులయశసుును. వ శై్ాలయశసుును. 
న్ేనుఆయశసుునుప ందగోరుదును. న్ేన్ఆేయశసుులకుయశసుును. 
న్ేనుఎప్పుడునుకిీందకుజ్ఞరథపో వపసిలమ్ునకువ ళ్ళకుండెదనుగాక. 

బహాాఈజ్ఞా నమ్ును (కశాప్) ప్జా్ఞప్తికనిి, ప్జా్ఞప్తిమ్నువపనకు, మ్నువపమ్నుష్ాజ్ఞతికతిలెిపరిథ. 
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ఎవరువేదమ్ులనుఆచారాగృహమ్ునందుసకీమ్మ్ుగా, 
సలక్షణమ్ుగాఆఆచారుాలసమ్యమనిాబటిటఆయనకుసేవచచయుచు, 
అభాసించిగృహసాి శమీ్మ్ుసీుకరథంచిఉతతమ్మ నైసిలమ్ునందుజీవితాంతమ్ువరకుసాుధ్ాాయమ్ుచచయుచు, 
ఇందియానిగీహమ్ుకలిగథ, తకికనపాాణులనుకష్టపటెటకవాటకిిఅనుకూలమ్ుగాచరథంచుచూ, 

ఇతరకుట ంబసభుాలకుఅధ్ాాప్నమ్ుచచయుచునుందురోవారుబహాాలోకమ్ునుప ందమి్ఱివ నుకకుతిరథగథరారు, 
వ నుకకుతిరథగథరారు." 

అలమగఛేాందోగోాప్నిష్తోు  8 వఅధ్ాాయమ్ులో 13 వఖ్ండమ్ులోఈమ్ంతమా్ునాది. 

"శాామ్మచాబలమ్రరప్దచా శబలమచాామ్మ్రరప్దచా  

అశుఇవరోమ్మణవిిధూయపాప్మ్ేందఇావరాహో రుాఖ్మతరరమ్ుచాధూతాుశరగరమ్అకృతమ్కృతాతాా 

బహాాలోకమ్అభసంభవామీతిఅభసంభవామీతి(ఛా. ఉ. 8-13-1) 

దీనిఅరిమ్ు 

"తమ్సుునుండిఈచితవారణప్పా్ంచమ్ునకు, ఈచితవారణప్పా్ంచమ్ునుండతిమ్సుునకువచుేచుందును. 

అశుమ్ురోమ్మ్ులనువిదలిేనట ు పాప్మ్ునుపో గొట ట కొనిచందుాడురాహువపమ్ుఖ్మ్ునుండిబయలెుడలినట ు శరగరమ్ు
నుండబియలెుడలికృతారుి డన్ నైితామ్గుప్రబహాాలోకమ్ునుప ందుచున్ాాను. ప ందుచున్ాాను." 

నేనయ: అయితచఇకకడ "తత్రహాతదమ్ృతమ్ుఆతాా" అనిఉందకినుకజీవాతాయిఅేన్నే్ాప్ూరుప్క్షమ్ు. 

మామయ్ు: అంతచకాకఅంతకుమ్ుందు 8 వఅధ్ాాయమ్ులో 13 వఖ్ండమ్ులో 
"అశుఇవరోమ్మణవిిధూయపాప్మ్ేందఇావరాహో రుాఖ్మతరరమ్ుచాధూతాుశరగరమ్అకృతమ్కృతాతాాబహాాలోకమ్అభసం
భవామీతి" అనికూడాఉందకిదా. అంటే 
"అశుమ్ురోమ్మ్ులనువిదలిేనట ు పాప్మ్ునుపో గొట ట కొనిచందుాడురాహువపమ్ుఖ్మ్ునుండిబయలెుడలినట ు శరగర
మ్ునుండబియలెుడలికృతారుి డన్ నైితామ్గుప్రబహాాలోకమ్ునుప ందుతున్ాాను" అనిఅరిమ్ు. 
అంటఇేలమశరగరమ్ుపో గొట ట కోవడంఅంటేన్ామ్రూపాలనుపో గొట ట కోవడమకేదా. అలమన్ామ్, 

రూపాలుపో యినమ్ుకాత తాప్ూరాువసిలోదచవ, మ్నుషాాదని్ామ్రూప్మ్ులుకలిగథయుండి, వాటినిపో గొట ట కొని, 

"తదహహాాతదమ్ృతమ్" అనిచెప్ుబడనిట ు అమ్ృతతుమ్ుప ంది,  "ఆకాశ" అనగా "ఆసమ్ంతాతాకశతచఇతిఆకాశౌః" 
అనిఅరిమ్ునుఅనుసరథంచిఅంతటనూప్కాాశించునదిఅనిఇకకడచపె్ుబడనిదకినుక "ఆకాశశబదవాచుాడు" 
మ్ుకాత తాఅనిఅంటారుప్ూరుప్క్షమ్ులో. 
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అమా: అంటనే్ామ్, రూపాలనుపో గొట ట కొనడంకాని, అంతటనూప్కాాశించడంకానిమ్ుకాత తాకువరథతసుత ందికనుకఅని, 

అంతచన్ా. మ్ఱితదహహాాఅంట ే

మామయ్ు: "బహాావిత్రహ ైా వభవతి" అనికనుకఆమ్ుకాత తాకేబహాాశబదమ్ువరథతసుత ందనామ్మట. 

నేనయ: ఈవాకామ్ుదహరవిదాకుసంబంధ్ించినదవడంవలనదహరాకాశమ్ుఅనుకోకూడదా. 

మామయ్ు: అలమకాదు. ఆవాకాాలకూ, ఈవాకాాలకూమ్ధాప్జా్ఞప్తిఅనివాకామ్ునాది. 
దానిలోజీవపడుమ్ుకుత డుఅయివేరకుఅతనిసురూప్మ్ుతలెిపి, ఆపెనై "విధూయపాప్మ్" అనువాకామ్ుచపె్ుబడింది. 
అందువలనమ్ుకాత తాయిఇేకకడఆకాశశబదవాచుాడు" అనిప్ూరుప్క్షమ్ు. 

అమా: మ్ఱిభగవదాామ్మనుజులసమ్మధ్ానమ్ు! 

మామయ్ు: ఇకకడ "ఆకాశ" శబాద నికి "న్ామ్రూప్యోౌఃనిరుహ తా" అనివిశషే్ణమ్ు. 
అంటనే్ామ్రూప్మ్ులనిరాుహకతుమ్ు, అనగాన్ామ్, రూప్మ్ులన్రేురచుట, ఆన్ామ్, 

రూప్మ్ులతోనునాజీవపలనుసంరక్షించుట, ఆన్ామ్రూప్మ్ులనుప్రతాజింప్జ్సేి, లయమ్ుచచసుకొనుటఇవిఅనిాయు 
"జ్న్ాాదాసాయతౌః" అనుబహాాసూతమా్ులోచెపుినట ు ప్రమ్మతాకుమ్మతమాేసంభవమ్ు. 

మ్ుకాత తాకుజ్గనిారాాణసామ్రియమ్ులేదు. న్ాలుగవఅధ్ాాయమ్ులో "జ్గదాుయపారవరాా యధ్ికరణమ్ు" 
అనాఅధ్ికరణమ్ులఈవివరాలుఇంకాతెలుసుకుంటామ్ు. 

నేనయ: న్ామ్, రూపాలుప్రమ్మతావలనన్ేఅనిఎలమచబెుతున్ాారు. న్ాకున్ామ్ంఇచిేనదమి్మన్ానాగారు, 
రూప్ంఇచిేనదమి్మఅమ్ా. అంటేవారుఇదదరూఅనుకోండి. 

మామయ్ు: "అన్నేజీవనేఆతాన్ాఅనుప్వాిశాన్ామ్రూపవేాాకరవాణి" (ఛా. ఉ. 6-37-2) 

అనికదాఉప్నిష్తుత చెబుతుంది. 
అంటజేీవపనిశరగరమ్ునుసృష్ిటంచినతరువాతప్రమ్మతాతానుజీవపనితోదానిలోఅనుప్వాశేమ్ుచచసిన్ామ్, 

రూప్వాాకరణమ్ుచచసాత ననికదాచెప్పుకున్ాాడు. నువపుమీఅమ్ాకు, న్ానాకుప్పటటడానికినిరణయించినదిమీఅమ్ా, 

న్ానాలుకారు. వారుకేవలమ్ున్ామ్మ్మతమా్ునకేకారణభూతులు, అసలుకారణమ్ుప్రమ్మతాయికేదా. 
నువపుప్పటటకమ్ుందునువపుఎవరో, ఎలమఉంటావోమీఅమ్మా, న్ానాలకుతలెియదు. 
అంతెందుకుమ్నమ్ుమ్రుక్షణమ్ుఏమ్వపతామోమ్నకుతలెియదు. "యౌఃసరుజా్ౌఃసరువిత్" 

"యసాజ్ఞా నమ్యమ్త ప్ౌఃతసాాదచతత్రహాన్ామ్రూప్మ్నామ్ేజ్ఞయతచ" (ఛా.ఉ. 1-1-9) 
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అనగాఎవడుసమ్సతమ్ునుసామ్మనావిశషే్మ్ులుగాతలెిసికొనియునావాడోఎవనివలనన్ామ్, 

రూప్మ్గుప్ృథవిికలుగుచునాదోఆయనప్రమ్మతాఅనికదాఉప్నిష్తుత చబెుతుంది. ఈన్ామ్, 

రూప్మ్ులుకలిగదేిప్రమ్మతావలనన్ే. ఇవిఱ ండూఅవిన్ాభావసంబంధమ్ుకలిగథయుంటాయి. 

అందుకేమ్నమ్ునితామ్ుప్పరుష్సూకతమ్ులో "సరాుణరిూపాణివిచింతాధ్రీౌఃన్ామ్మనికృతాుఅభవదనాదాసేత " అనగా 
"సరుజాుడగుప్పరుషో తతమ్ుడుసమ్సతరూప్మ్ులనుసంకలిుంచి, వానికతిగథనన్ామ్మ్ులనుపెటిటపలిుచుచున్ాాడు" 
అనిచదువపతామ్ు. 

నాననగారు: ఇకకడమ్ంతమా్ులో "యదంతరా" అనికదాఉనాద,ి అంటఏేమిటి? 

మామయ్ు: అంటేఈన్ామ్, రూప్మ్ులకంటేవేఱయినదఅినామ్మట. అంటేఈజీవపళ్ళకందరకూన్ామ్, 

రూప్నిరాుహకమ్ుచచసూత ఉండి, వాటికవిిలక్షణమ నైప్రమ్మతాఅనామ్మట. ఈమ్ంతమా్ులోచపె్ుబడిన "ఆకాశ" 

శబదమ్ుచచత "తనప్భాావమ్ువలనసమ్సతవిశాుకారమ్ునుప ంది, అంతటాప్కాాశించు" 
అనుఅరిమ్ువలననిరుపాధ్కిమ ైనబృహతత వమ్ును, అంతచకాకఅమ్ృతతుమ్ును, న్ామ్, 

రూప్నిరాుహకతుమ్ుచపె్పుటవలనసతాసంకలుతుమ్ు, జ్గతాకరణతుమ్ును, "యదంతరా" అనుటవలన 

"అప్హతపాప్ాతుమ్ును" చపె్పుతున్ాారు. ఈలక్షణాలనీాప్రమ్మతాకేవరథతసాత యితప్ుమ్ుకాత తాకుకాదు. 

నేనయ: "ధూతాుశరగరమ్" అనుతరువాతివాకామ్ులోమ్ుకాత తాచెప్ుబడడంలేదా! 

మామయ్ు: తరువాత "బహాాలోకమ్అభసంభవామి" అనికదా. అంటేప్రబహాానుప ందుతానుఅనిఅరిమ్ు. 
అలమంటప్పుడుఅంతకుమ్ుందుసిితిలోన్ామ్, రూప్మ్ులునాటేు కదా. అవిఎలమవచచే యి. ప్రమ్మతానుప ందచసిితిలోన్ామ్, 

రూప్మ్ులునాశరగరతాాగమ్ుకలిగథమ్ుకాత తాఅయితచఅటిటమ్ుకాత తాకున్ామ్, రూప్నిరాుహకమ్ుఎలమకుదురుతుంది. 

నేనయ: మ్ఱిమ్ధాలోవచిేనప్జా్ఞప్తివాకామ్ు! 

మామయ్ు: 
ఇకకడఆకాశశబదమ్ుచచతదహరాకాశమేగురథతంప్బడడంచచతప్జా్ఞప్తివాకామ్ుఉపాసకునిసురూప్మ్ుచపె్ుడానికివచిేంది. 
అందువలనఉపాసామ ైనదహరాకాశమేఅనగాప్రమ్మతాయిేపాాప్ామ్ుగాతలెుసుకోవాలి. 

నాననగారు: మ్ుండకోప్నిష్తోు కూడా "న్ామ్రూపవేిహాయ" అనిఏదోమ్ంతమా్ుచెప్పుకున్ాామ్ుకదా! 

మామయ్ు: అవపను. మ్ుండకోప్నిష్తోు ద ి

"యథానదాౌఃసాందమ్మన్ాౌఃసమ్ుదచఅాసతమీ్చాంతిన్ామ్రూపేవిహాయ 

తథావిదాున్ాామ్రూపాతిుమ్ుకతౌః 
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ప్రాతురమ్ుురుష్మ్ఉపెతైిదవిామ్" 

అనిఆమ్ంతమా్ు. అనగానదులుతమ్, 

తమ్పేరులనురూప్మ్ులనువిడచిసమ్ుదమా్ులోఏకాకారమ్ులెైకలసిపో యినట ు ఉపాసకుడుప్రమ్మతానుప ందుచున్ాా
డుఅనిఇంతకుమ్ుందుచెప్పుకున్ాామ్ు.  
మ్ుకాత తాప్కాృతిసంబంధమ ైనశరగరమ్ుపో గొట ట కొనిప్రమ్మతానుప ందుతాడన్దేానిఅరిమ్ు. 

నేనయ: "విధూయపాప్మ్" అన్ాారు. అంటేపాపాలుమ్మతమాపేో గొట ట కోవడంఅంటపే్పణాాలుఉంటాయన్ా, 

మామయ్ు: శీ్రకృష్ణభగవానుడుచరమ్శోు కమ్ులో "అహమ్మత వసరుపాపభేోా..." అంటాడు. 
అంటఆేయననుప ందడానికపి్తాిబంధకాలనీాపాపాలే. 

నేనయ: ఇకకడమ్ుకాత తాలగురథంచిచపెేురుకానిమ్ఱిబదాి తాలగురథంచిచపె్ులేదా! 

మామయ్ు: "అమ్ృతమ్" అనాప్పుడుఅంతమ్ుండచఈలోకాలలోఉండచబదాి తాలకుఅసలువరథతంచదుకదా, 
అయిన్ాబదాి తాలగురథంచితరువాతసూతమా్ులోచపెుేరులే. 

నేనయ: ఈన్ామ్, రూప్వాాకరణమ్ుచచసినదపి్రమ్మతాయినే్ా! న్ామ్వాాకరణమ్ు "పాణినిమ్హరథి" 
రచించచడుఅనికదాచెప్పుకుంటామ్ు. 

మామయ్ు: ఇకకడ "వాాకరణమ్ు" అంటే "విభజించడం" అనిఅరిమ్ు. తనయందుసూక్షయావసిలోనునాచిదచితుత లను 
"బహుసాామ్" అనిసంకలిుంచి, వాటికని్ామ్, రూప్విభాగమ్ున్ేరురచడంసృష్ిటకారామ్ులోప్రమ్మతానిరుహ ంచచదచకదా. 
అందువలనన్పే్తాిరూపానికని్ామ్మ్ుఉంట ందనామ్మట. 

పాణినిమ్హరథితనురచించినశబదవాాకరణశాసత రమ నైఅషాట ధ్ాాయిలోప్కాృతి, 

ప్తాాయమ్ులనువిభజించచవిధ్ానమ్ులనువాటకిసింబంధ్ించిననియమ్మలనుఏరాుట చచసడేు. 
అలమగకేణాదమ్హరథితమ్వ శైషే్కిదరశనమ్ులోరూప్విభాగానిాఆయనప్కాారమ్ుతలెియచచసేడు. కాని, 

వీటనిిసూక్షయావసిలోనునాచిదచితుత లకున్ామ్, రూప్విభాగమ్ుఏరాుట చచయడమ్నిభావించరాదు. 

సమ్సతసృష్ిటయొకకన్ామ్, రూప్వాాకరణమ్ునకుప్రమ్మతాయిేకారణభూతుడు. 

నేనయ: ఇందాకా "బహాావిత్రహ ైావభవతి" అంటూజీవాతాయిేప్రబహాామ్ుఅవపతాడుఅనిచపెేురుప్ూరుప్క్షమ్ులో. 
కానిదీనికమిీరుఇప్పుడుచపెిునదానిలోసమ్మధ్ానమ్ురాలేదచ. 

మామయ్ు: దానికతిరువాతసూతమా్ులుచూడాలి. 
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అమా: ఏమిటఆిసూతమా్ులుమ్మమ్యమా! 

మామయ్ు: జీవపనికంటపె్రమ్మతాయొకకవిలక్షణతుమ్ుతలెప్డానికఇికకడఉనావిఱ ండుసూతాాలమ్మా! 

అందులోమొదటిది. 

"స్తయష ప్ు్ యతరనో్ యుఃభ్ేదేన....1-3-43" 

అంట ే

సుష్ుపితఉత్క్ాంతోాౌః: సుష్ుపిత , జ్ఞగీత్అవసిలయందు 

భేదచన: (జీవాతాప్రమ్మతాకంట)ె భనుాడుగ 

(వాప్దచశాత్: చపెిుయునాందున) 

అనగా 

జ్ఞగీతుుష్ుపితఅవసిలయందుప్రమ్మతానుభనుాడుగా (శీ్తులయందు) 
చెపుియుండుటవలనజీవాతాకంటెప్రమ్మతాభనుాడు. (వేఱయినవాడు). 

అమా: కొంచెంవివరథంచండిమ్మమ్యా! 

నేనయ: సూతమా్ులో "వాప్దచశాత్" అనిలేదుకదా, అరిచెపుినప్పుడుచపె్పుకోవాలమ! 

మామయ్ు: "వాప్దచశాత్" అనాప్దమ్ుమ్ుందుసూతమా్ునుండితచెుేకోవాలి. 

నాననగారు: ఇకకడఏఉప్నిష్తాుకాాలగురథంచిచబెుతున్ాారు! 

మామయ్ు: బృహదారణాకోప్నిష్తుత లో 

"కతమ్ఆతచాతి।యోఽయమిుజ్ఞా నమ్యౌఃపాాణషే్ుహాదాంతౌఃజ్ోాతిౌఃవిజ్ఞా నమ్యౌఃపాాణషే్ుహాదాంతౌఃజ్ోాతిౌఃప్పరుష్ౌఃప్పరుష్
సుసమ్మనౌఃసనుాభౌలోకావనుసంచరతి।ధ్ాాయతీవలేలమలయతీవసహ సుపో ాభూతచుమ్మోు కమ్తితాామ్తిమ్ృతోారూపా
ణి।।" 

అనిమ్ంతమా్ునాది. 

ఈమ్ంతమా్ుజ్నక, యమజా్యవలకయసంవాదమ్ులోనిది. యమజా్యవలుకయనికథఇంతకుమ్ుందుచదువపకున్ాామ్ుకదా, 
దీనిఅరిమ్ు 



164 
 

"ఆతాఅనన్మేి? పాాణమ్ులందువిజ్ఞా నసురూప్పడుగాఉండువాడుఆతా. హృదయమంతరాళ్మ్ునజ్ోాతిసువరూప్పడు. 
ఉభయలోకమ్ులనుసంచరథంచుచుండును, సుపాావసియందు, జ్ఞగీదవసియందును. ... 

ఇట ు ఈమ్ంతమా్ుజీవాతాగురథంచిచబెుత , "పాాజ్ేాన్ాతాన్ాసంప్రథష్ుకోత నబాహామికంచనవదే" 

అనగా "బాహావసుత వపలుతెలుసుకొనకసుష్ుపితఅవసియందుసరుజాుడగుసరేుశురునితోకలసియున్ాాడు" 
అనిచబెుతుంది. 

అలమగనేిదనాుండిమలేగకనినప్పడును "పాాజ్ేాన్ాతాన్ాఅన్ాురూఢఉతురాన్ాాతి" అనుచుజీవపడు 

"సరుజాుడగుప్రమ్మతానుండిబయలెుడలుచున్ాాడనికూడాచపె్ుబడినది. 

ఇలమసుష్ుపితఅవసిలోజీవాతాప్రమ్మతాతోకలసియుండుట, 

మేలగకనినప్పడునుప్రమ్మతానుండయిిబేయలెుడలుటచెప్ుబడడంవలనజీవాతా, 

ప్రమ్మతాలుఒకకటకిాదుభనుాలేఅనావిష్యమ్ుసుష్టమ్వపతోంది. 
ఆఇదదరూఒకకటఅేయితచకలసఉిండడంసంభవమేకాదుకదా, 

నేనయ: అకకడకలసయిునాదవిేఱొ కజీవపడతిోఅనిఅనుకోకూడదా! 

మామయ్ు: "పాాజ్ేాన" అనిఱ ండుమ్ంతాాలలోనుమ్ళ్ళళమ్ళ్ళళచెబుతున్ాారు. 
వేఱొ కజీవపడుఅయితచసరుజా్తుమ్ుసంభవమ్ుకాదు, "యౌఃసరుజా్ౌఃసరువిత్" అనిప్రమ్మతాకేకదాఉప్నిష్తెేపిుంది. 
అందువలనఅకకడచపె్ుబడనిదిప్రమ్మతాయి.ే 

అంతచకాకఅంగుళ్ాగీమ్ుతనన్ేఅనగాఅదచఅంగుళ్ాగీమ్ునుతాకలేనట ు ఒకజీవాతాతనతోన్కేలసియునాదనిచపె్ుడంకూడా
హాసాాసుదమ్వపతుంది. కనుకప్రమ్మతా, జీవాతావేఱువేఱుఅనిఈఉప్నిష్దాుకాాలవలనతలెుసోత ంది. 

నేనయ: జీవాతా, ప్రమ్మతాలభదేమ్ుగురథంచిఇంతకుమ్ుందుచెపుేరుకదా. మ్ళ్ళళచెప్ుడంఎందుకు. 

మామయ్ు: ఒకరాటపాతినతరువాతబాగుగాన్ాట కుందోలేదోఅనిచూసమి్ళ్ళళమ్టిటపో సదిట ట తామ్ు. అలమచచయడానిా 

"సూి ణానిఖ్ననన్ాాయమ్ు" అనిఅంటారు. ఈసందరభమ్ులోసూతకాారులెైనబాదరాయణులేసుష్టంగా "భదేచన" 

అనిచబెుత జీవాతా, ప్రమ్మతాలవ ైలక్షణాానిానిసుంశయమ్ుగాప్పనసాలాపించచరు. 
ఇంతచకాదుతరువాతిసూతమా్ులోఈవిష్యమన్ేావివరథసాత రు. 

అమా: తరువాతిసూతమా్ుఏమిటమి్మమ్యమా! 

మామయ్ు: 
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"ప్తాుదిశబ్ే్భుుః....1-3-44" 

అంట ే

ప్తిఆది: ప్తిమొదలగు 

శబేదభాౌః: శబదమ్ులు (శీ్తియందుఉండుటవలన) 

అనగా 

శీ్తియందుప్తిమొదలగుశబదమ్ులచచఇట ు కలుసుకొనబడువాడుచపె్ుబడుటచచతఅతడుప్రమ్మతాయిేఅనితలెియుచు
నాది. 

అమా: కొంచెంవివరథంచండమి్మమ్యమా! 

మామయ్ు: 
ఇందాకామ్నమ్నుకొనాట ు సుష్ుప్త యవసిలోజీవాతానుకలుసుకొనుప్రమ్మతాగురథంచిబృహదారణాకోప్నిష్తుత లోతరువా
తమ్ంతాాలలో "సరుసాాధ్పి్తిౌఃసరుసావశ్రసరుసాఈశానౌః.." (బృ.ఉ. 7-4-22) అంటసేరుమ్ునకుఅధ్పి్తియును, 
సరుమ్ునుతనవశమ్ునందుఉంచుకునావాడును, సరుమ్ునునియమించువాడును" అనినీా, 

"సనసాధున్ాకరాణాభూయమన్ోాఏవఅసాధున్ాకవీయమన్...(బృ.ఉ. 6-4-24)" అనగాఇతడుమ్ంచికరాచచగొప్ువాడును, 
చెడుకరాచచతకుకవవాడుకానివాడునుఅనినీా, 

"ఏష్సరేుశురఏష్భూతాధ్పి్తిౌఃఏష్భూతపాలఏష్సతేుౌఃవిధరణఏషామోు కాన్ామ్అసంభదేాయ ..(బృ.ఉ. 6-4-25) 

అనగాఇతడుసరేుశురుడు, భూతాధ్పి్తి, భూతపాలకుడు, 
లోకమ్ులననిాంటినిఇకకట ు లేకుండాఒకకీమ్మ్ులోధరథంచియుండువాడుఅనినీా, 

"తమతేమేుదానువచన్ేనబహాాణావివిదషి్ంతిఏతమవేవిదతిాుమ్ునిరభవతిఏతమవేప్వాాాజిన్ోలోకమితాంతౌఃప్వాజా్ంతిస
వాఏష్మ్హానజ్ఆతాాఽన్ాాదోవసుదానౌఃఅజ్రౌఃఅమ్ృతౌఃఅభయౌఃబహాా...(బృ.ఉ. 6-4-22)" 

అనగాఇతనినివేదాధాయనమ్ూలమ్ుగాతెలియగోరుచున్ాారు, ఇతనినిఉపాసించిమ్ునియగుచున్ాారు. 
ఇతనినిప ందగోరథయిేసన్ాాసులుసనాసించుచున్ాారు. ఈఆతాగొప్ువాడు, కరావశమ్ునప్పటటనివాడు, అనామ్ును, 
ధనమ్ునుఇచుేవాడు. మ్ుసలితనమ్ు, మ్రణమ్ు, సంసారభయమ్ులేనివాడుఅనినీావివరథంచింద.ి 

ఒకవిశషే్ణమ్ుకాకసరుసాఅధ్పి్తి, సరుసావశ్ర, సరుసాఈశానౌఃఅంటూ ... 

నేనయ: అనిాటకిీయజ్మ్మనిఅనిఒకటకేదాఅరిమ్ు. 

మామయ్ు: అనిాప్దాలూప్రమ్మతాకేవరథతంచవచుే. కానివాటిఅరాి లుఒకటకిాదు. 
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"పారక్షణే" అనుధ్ాతువపఅరిమ్ువలనపాతిఇతిప్తిౌఃఅనగారక్షించచవాడుఅనిఅరిమ్ు, 
వశ్రఅంటసేమ్సతమ్ునుతనవశమ్ునందుఉంచుకొనువాడనిఅరిమ్ు, 
సరుసాఈశానౌఃఅంటసేమ్సతమ్ునునియమించువాడనిఅరిమ్ు. వీటనిాటకిీఅరాి లుఒకటకిాదు. 
ఒకొకకకప్దమ్ుతోప్రమ్మతాయొకకఒకొకకకవిశషే్మ్ుచపెేురు. ఇలమసరేుశురతుమ్ు, జ్గదాధ్ారతుమ్ు, 
జ్గతుతితుమ్ుఇవనీాచపెిునప్పుడుజ్గతుత లోమ్ఱిఏజీవాతాకన్ాాకూడాప్రమ్మతావిలక్షణమ ైనవాడుఅనిఅరిమ్ుఅవప
తోందికదా. మీన్ానాగారుమీఅమ్ాకుభరతఅనిచపెుినప్పుడుమీఅమ్ా, 

మీన్ానాగారుఒకవేాకితఅవడంసంభవమ్ుకాదుకదా. అందరకూఅనామ్ును, 
ధనమ్ునుఇచుేవాడుఅనగాఇచుేవాడుఅయినప్రమ్మతా, ప్పచుేకొన్జేీవపళ్ళళవేఱుఅవాలికదా. 
అంతచకాకమ్ుకాత తాలకుకాని, బదాి తాలకుకానిఈవిశషే్ణాలువరథతంచవప. "సకలేతరవిలక్షణ" 

అనిశరణాగతిగదాలోఅనాట ు ప్రమ్మతాయొకకవ లైక్షణామ్ుఈఉప్నిష్దాుకాాలవలనసుసుష్టమ్వపతోంది. 

నేనయ: మ్ఱి "బహాావిత్రహ ైా వభవతి" అనిజీవాతా, ప్రమ్మతాఐకామ్ునుచెపుేవాకాాలగురథంచిఏమిచెబుతారు. 

మామయ్ు: ఈవిష్యమ్ుఇంతకుమ్ుందుచదువపకునాదచ. అందుకనిమ్ళ్ళళచపె్ులేదు. 
అకకడప్రబహాానుతలెుసుకునావాడుఅనగామ్ుకాత తాదాదాప్పగాప్రబహాాలక్షణాలనుప ందుతాడనిఅనగాఅష్టగుణావి
రాభవమ్ుప ందుతాడనిఅరిమ్ు. అంటజే్గతాకరణతుమ్ు, అంటజే్గతుృష్ిట , సిితి, లయకారానిరుహణమ్ు, 
శీియౌఃప్తితుమ్ుఇలమంటకిొనిాలక్షణాలనుతప్ుమిగథలినలక్షణాలలోమ్ుకాత తాప్రమ్మతాసమ్మనమ నైగుణాలనుకలిగథఉం
టాడుఅనిచపె్ుడమేఈశీ్తివాకామ్ుయొకకఉదచదశామ్ు. బహాాప్దానికవిపాతుతితనిబటిటపదెదది, 
గొప్ుదఅినిచపె్పుకుంటేమ్ుకాత తాకూడాఅటిటబృహతాునిాప ందుతాడనామ్మట. 

అలమకాకుండాలమక్షణకింగాకూడాచెప్పుకోవచుే. ఆపలిువాడుసంిహమ్ురా, అంటేసింహమ్ువంటిబల, 

ప్రాకీమ్మలునావాడనితప్ు, సంిహమ్నికాదుకదా. అంతచకాకమ్నశాసాత ా లలో "ఏవ" కారానికఅింటే "బహా ైావ" అంటే 
"బహాాయిే" అనివచిేనచోట "బహాాఇవ" 

అంటబేహాావంటివాడుఅనిఅరిమ్ుచపె్పుకోవడంకూడాచాలమచోటుచూసాత మ్నికూడాఇంతకుమ్ుందుఅనుకున్ాామ్ు. "న" 

కారానికఅిలుతుమ్ుకూడాఒకఅరిమ్నికూడామ్నమ్ుఇంతకుమ్ుందుఅనుకునాదచ. 
పో యినసారథమీతోటప్ంటపాడయిపో యిబాగాతకుకవదగిుబడఅియితచ "ఈసారథప్ంటలేేదు" అనిఅనుకున్ాామ్ుకదా. 
మ్ుకాత తా, ప్రమ్మతాలఅలుభదేానిాఅభేదమ్ుగాచపె్పుకోవచేనామ్మట. 

ఈవివరణలనీాఇంతకుమ్ుందుచెప్పుకున్ాామ్ుకదాఅనిమ్ళ్ళళఆవిష్యమ్ుఇప్పుడుచపె్ులేదు. 

నేనయ: అంటేమ్నసిదాి ంతమ్ుజీవాతా, ప్రమ్మతాలఐకాానిానిరససిూత వారుభనుాలుఅనినిరాి రథసుత ందనామ్మట. 

అంటదేెైుతానికదిగీరగాఉనాట ు ందికదూ! 

మామయ్ు: రామ్మయణంఅంతావినిరామ్ుడికసిీతఏమ్వపతుందనాట ు ంది, నీప్శాా. 
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నేనయ: అలమకాదుమ్మమ్యమా, వేదాంతదచశికులుకూడాఅలమగఅేనాట ు విన్ాాను, అందుకోసం... 

మామయ్ు: నువపుశతదూష్ిణలిోవేదాంతదచశికులుచపెిున 

"మ్తునిాకృష్టమ్పవిామ్తమ్మశీయంతౌః..."అన్వేాకామ్ుగురథంచిఅంట న్ాావనుకుంటాను. 
అకకడఅలమఅనడానికకిారణంవరేు. 

అకకడప్ధా్ానంగాఅదెైుతసిదాి ంతమ్ులోమిథాావాదానిానిరససిూత అలమచపెేురు. 
అంతచకానిరామ్మనుజ్సదిాి ంతమ్ుదెైుతానికిదగీరఅనికాదు. భగవదాామ్మనుజులుజీవ, ప్రబహాాలభదేవాదమ్ును, 
అభదేవాదమ్ునుయుకితయుకతమ్ుగాసమ్నుయంచచసిఅనిాశీ్తులకూఅనుకూలమ్ుగాతనసదిాి ంతానిాఅందచిచే రు. 
భగవదాామ్మనుజులుమ్మనవజ్ఞతికచిచసినమ్హో ప్కారమ్ది. 
మొదటఅిధ్ాాయమ్ులోమ్ూడుపాదాలుప్ూరథతఅయినతరువాతకూడాఇలమంటసింశయమలువసుత న్ాాయికనుక, 

అలమంటసిందచహాలుతలెతతకుండాఉండడానికి, మ్రొకకసారథవివరథసాత ను. మ్నసదిాి ంతమ్ులోజీవ, బహాాలసంబంధమ్ుశరగర, 

శరగరథసంబంధమ్ు. ఒకదానితోమ్రొకటకిలసఉింటాయికానిఅవిఒకకటిఅనిఅనుకోకూడదుఅనామ్మట. 

మ్నసదిాి ంతమ్ులోఉపాదానకారణమ్ుప్రబహాాయిే. అంటపే్రమ్మతాకు, మ్నకుమ్నుా, కుండలవలెఉపాదాన, 

ఉపాదచయసంబంధమ్ునాద.ి వీటనిిపిండతాువసాి విశిష్టమ్ృత్, ఘటతాువసాి విశిష్టమ్ృత్అనిఅంటారు. 
అందుకేమ్నసదిాి ంతానిావిశిషాట దెైుతమ్ుఅనిఅంటారు. 
కానిదెైుతసదిాి ంతమ్ులోప్రమ్మతాకుండకుకుమ్ారథలమనిమితతకారణమ్ుకానిమ్టిటలమఉపాదానకారణమ్ుకాదు. 

ఈశరగరథ, శరగరసంబంధమ్ువలన, మ్నసిదాి ంతమ్ులో "అహమ్్రహాాసిా" అంటే "న్ేనుబహాాాతాకుడను" 
అనగాప్రబహాానుఅంతరాామిగాకలిగథనజీవపడనుఅనిఅరించపె్పుకుంటామ్ు. అలమగే "తతతవమ్సి", "ప్జా్ఞా నమ్్రహా", 

"అయమ్మతాాబహాా" మొదలెైనఅభదేశీ్తులనుఅరించచసుకోవడానికిఎటిటఇకకటూట ఉండదు. 

"సరుమ్ఖ లుఇదమ్్రహాతజా్లమన్ాశంతఉపాసతీ" అంటే "తజా్లమన్" అన్పే్దమ్ును "తతామ్, తతుమ్, తత్అన్" 

అనివిడదీసుకొని, ఈసమ్సతమ్ూప్రబహాాాతాకమఅేని, ఇదంతాఆప్రమ్మతాయందచప్పటిట , దానిచచతన్సేంరక్షింప్బడి, 
దానియందచలయమ్వపతుందని, కనుకశాంతచితుత లెైఆయననుఉపాసించాలిఅనినీాఆవాకాానికిఅరిమ్ుచపె్పుకున్ాామ్ు. 
ఎంతసమ్ంజ్సమ ైనసమ్నుయమోచూడు. 

అసలుఈదెైుతమ్ుఅనాప్దమ్ుఎలమవచిేందోచూడు. దుయోౌఃభావౌఃదిుతా. దిుతాఏవదెైుతమ్అనివపాతుతిత . 
అంటపే్రమ్మతా, జీవాతాలుకుమ్ారథ, కుండవలెఅనామ్మట. ఇందాకాఅనుకునాట ు కుమ్ారథకుండకునిమితతకారణమ్ు. 
కుమ్ారథ, కుండఎటిటప్రథసిితులలోనూఒకకటఅినిచపె్ులేమ్ు, అవలేరుకూడా. అలమకాకుండామ్టిట , కుండతీసుకుంటే 
"ఈకుండకూడామ్టిటయిే" అని "మ్ృదయమ్ఘ టౌః" అంటామ్ు. అంటే "అయమ్ఘ టౌఃమ్ృత్" అనికదాఅరిమ్ు. 
ఇందాకామ్నమ్ుఅనుకునావాకామ్ు "అహమ్అసిాబహాా" అనగా "న్నేుబహాాను" అనాప్పుడుకూడా (న్నేు=కుండ, 

బహాా=మ్టిట) ఇలమఉపాదాన, ఉపాదచయసంబంధమ్ువరథతసుత ంది. అందువలన "మ్ృదయమ్ఘ టౌః" అనాటేు  
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"అహమ్్రహాాసిా" అనడంలోఉపాదాన, ఉపాదచయసంబంధమతేెలుసోత ంది. 
అందుకేమ్నసదిాి ంతానిావిశిష్టఅదెైుతమ్ుఅన్ాారుతప్ువిశిష్టదెైుతమ్ుఅనలేదు. 
చిదచితుత లుప్రమ్మతావిశిష్టమ్ులేకనుక "సత్ఏవసో మ్ాఇదమ్అగీఆసీత్" మొదలెైనశీ్తివాకాాలకుసరుసమ్ాతంగా, 
అనవదామ నైఅనుయమ్ుసాధామ్వపతుంది. అందువలనమ్నసదిాి ంతమ్ుసవిశేషాదెైుతమ్ుఅనామ్మట. అలమగని, 

దీనినినిరథుశేషాదెైుతమ్ుతోటో, శ్దాి దెైుతమ్ుతోటోకలిపవిసేుకొనికలగుండుప్డకూడదు. 

మ్రొకకవిష్యమ్ు, రామ్మనుజ్సదిాి ంతమ్ుభదేశీ్తులను, 
అభదేశీ్తులనుసమ్నుయంచచసుత ందంటేదనీినిభాసకరమ్ునిలేదాయమదవప్కాాశ్లభదేాభదేసిదాి ంతమ్ుతోకలుప్పకొని
కంగారుప్డకూడదు. భేదమ్ుఔపాధ్కిమ్ు, (అంటేకుండలోగాలికి, బయటగాలికభిేదమ్ుఉపాధ్ిఅయినకుండఅనీ, 

ఆకుండప్గథలిపో తచబయటగాలి, కుండలోగాలిఒకకటఅియిపో తాయిఅనీఅనాట ు ) 

అభదేమ్ుసాుభావికమ్ుఅనిచపెేుభాసకరసిదాి ంతమ్ుకాని, భదేాభదేాలుఱ ండూసాుభావికమ్ులే 
(అంటసేమ్ుదమా్ునుండకిెరటమ్ువచిేమ్ళ్ళళఅదసిమ్ుదమా్ులోకలిసిపో యిటేప్పుడుసమ్ుదాానికికరెటానికగీలభదేమ్ువ
లెఅనామ్మట) అనిచపెేుయమదవప్కాాశ్లమ్తమ్ుకానివిశిషాట దెైుతసదిాి ంతమ్ులుకావప. 
మ్నమ్ుఈవివరాలనీాఇంతకుమ్ుందువిశదంగాచపె్పుకున్ాామ్ుకనుకఅవసరమ్యితచమ్రొకసారథఆవివరాలుచూసేతఅవ
గతమ్వపతుంద.ి నిజ్ఞనికభిగవదాామ్మనుజ్సదిాి ంతానిాసమ్ంగాఅరించచసుకోకపో తచఅట అదెైుతప్పఛాయలలోకో, 
దెైుతమ్మరీంలోకో, భేదాభదేమ్తాలప్ంథాలలోకో, దెైుతాదెైుతమ్తప్పదారులలోకోజ్ఞరథపో యిఅేవకాశమ్ునాది. 
భగవదాామ్మనుజులుభదేశీ్తులను, అభేదశీ్తులను, 
ఘటకశీ్తులనుఅసధి్ారాగమ్నమ్ులమగాఅనిాటనిీసమ్నుయంచచసూత సాి పించినసదిాి ంతమ్ు, 
మ్నకుఆయనప్సాాదించినఅసమ్మనమ నైవరమ్ువిశిషాట దెైుతమ్ు. 
అందువలనసంప్ూరణదెైుతమ్ునురామ్మనుజ్సదిాి ంతమ్ుతోసరథపో లుేకోకూడదు. 

నేనయ: తలెిసిందమి్మమ్యమా, అయిన్ాసందచహాలురాకుండామ్రొకకసారథఇంతకుమ్ుందువిష్యమలుచదువపకుంటాను. 

మామయ్ు: ఇంతటతిోఆచారాానుగీహమ్ువలనభగవదాామ్మనుజులకృప్వలన, శీ్రనివాసునికటాక్షమ్ువలనఈ 

"అరాి ంతరతాుదివాప్దచశాధ్కిరణమ్ు" తోబాట శీ్రభాష్ామ్ుమొదటఅిధ్ాాయమ్ులోమ్ూడవపాదమ్ుకూడాప్ూరథతఅయింది. 

అమా: బాగుందమి్మమ్యమా, ఈఅధ్ాాయమ్ులో 

దుాభాుదాధ్ికరణమ్ులోఅంతరథక్షమ్ు, భూమిమొదలగువానికిఆధ్ారంఅవడంవలననూ, 

మ్ుకుత లచచఆయన్ేప ందబడువానిగాచెప్ుబడుటవలననూ, ప్కాృతినిగాని, 

జీవపడినిగానితలెుప్పశబాద లుఆసందరభమ్ులోలేకపో వపటవలననూ, 

జీవబహాాలభదేమ్ునుచపెిుయుండుటవలననూమ్ుండకోప్నిష్తాంతాాలలోదుాభాుదిలోకాలకుఆధ్ారభూతుడుప్రమ్మ
తాయిఅేనితలెిసింది. 



169 
 

 

భూమ్మధ్ికరణమ్ులోఛాందోగోాప్నిష్తాందలిభూమ్విదాసందరభమ్ులో "భూమ్మ" 
అనిచపె్ుబడనిదజిీవపనికంటఆెధ్ికామ్ుచపె్ుబడుటవలననూ, 

అచేటచపె్ుబడినలక్షణమ్ులుప్రమ్మతాకేవరథతంచుటవలననూఅకకడచపె్ుబడనిదపి్రమ్మతాయిేఅనితలెిసింది. 

అక్షరాధ్ికరణమ్ులోబృహదారణాకోప్నిష్తుత నందలిగారథీఅక్షరబహాావిదాలోఆకాశానికఆిధ్ారభూతుడుగాచెప్ుబడుట
వలననూ, సూక్షయాకాశమ్ునుధరథంచియుండుట, సమ్సతమ్ునునియమించుట, 

ఆలక్షణమ్ులుప్రబహాాకవేరథతంచుటవలననూ, శీ్తులలోదానిన్ేప్రబహాాగాచెపుియుండుటవలననూ "అక్షరమ్" 

అనిచపె్ుబడనిదయిిపే్రమ్మతాఅనితలెిసింది. 

ఈక్షతికరాాధ్ికరణమ్ులోప్శాోాప్నిష్తాందుప్ణావప్పరుష్విదాలోచపె్ుబడనిదఈిక్షణమ్ునకువిష్యభూతుడుగా
చెప్ుబడుటవలనప్రమ్మతాయిేఅనితలెిసింది. 

దహరాధ్ికరణమ్ులోఛాందోగోాప్నిష్తాందలిదహరవిదాసందరభమ్ులోఆయమమ్ంతాాలలోప్రమ్మతాకవేరథతంచుఅప్
హతపాప్ాతాుదగిుణాలుచపె్ుబడుటవలననూ, దహరాకాశమ్ునిరతిశయభోగావసుత వప, 
అమ్ృతమ్ుఅనిచపె్ుబడుటవలననూ, జీవాతాదానితోన్ఉేండతిెలుసుకొనలేకపో వపటచపె్ుబడుటవలననూ, 

తదుపాసకుడుప్రమ్మతానుప ందుతున్ాాడనిచపె్ుబడుటవలననూ, 

ఉపాసన్ాస లభాానికదిానిప్రథమ్మణమ్ుప్రథమితమ్నిచపె్ుబడుటవలననూ, 

భగవదీీ తాదులలోకూడాఅటేు చపె్ుబడుటవలననూదహరాకాశమ్నగాప్రమ్మతాఅనితెలిసింది. 

కఠోప్నిష్తోు అంగుష్ు మ్మతౌాఃప్పరుష్ౌఃఅనిచపె్ుబడనిదపి్రమ్మతాయిేఅనియు, 
వేదాంతశాసత రమ్ుమ్మనవపలనుఉదచదశించిచెప్ుబడుటవలనవారథఉపాసన్ాస లభామ్ునకెప్్రథమితప్రథమ్మణమ్ుగాచపె్ుబడి
నదఅినియూప్మాితాధ్కిరణమ్ులోతలెిసింది. 

ఒకదేచవతకుఅన్ేకశరగరమ్ులనుదాలేగలసామ్రియమ్ుకలుగుటవలననూ, 

వారథప్దవికపి్ళా్యమ్ులవలనభంగమ్ుండదుకనుకవారథనితాతాునికఇిబుందిలేదనీఅందువలనదచవతలకుబహాావిదాాధ్ి
కారమ్ుఉండుననివివిధశీ్తి, సాృతులుకూడఈవిష్యమచేపెేుయనిదచవతాధ్ికరణమ్ువలనతలెిసింది. 

మ్ధువిదాాదులలోఉపాసించబడునదిఆయమదచవతలఅంతరాామిఅయినప్రమ్మతాయిేఅని, 

వాటిఉపాసన్ాఫలమ్ుకూడాచివరకుప్రమ్మతానుప ందడమఅేనిమ్ధుధ్కిరణమ్ులోతెలిసింది. 

శూదుాలకుబహాావిదాాధ్ికారమ్ులేదని, 

కానివారువేఱుమోక్షోపాయమలతోప్రమ్మతానుప ందగలరనీఅప్శూదాాధ్ికరణమ్ులోతలెిసింది. 
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న్ామ్, రూప్నిరాుహకతుమ్ుచెప్ుబడుటచచతను, ఆకాశశబదవాచుాడుజీవాతాకాక, ప్రమ్మతాయిఅేనియూ, 

శీ్తిలోసుష్ుపిత , జ్ఞగీదవసిలలోజీవ, ప్రబహాామ్ులువేఱుఅనిచెప్ుబడుటవలననూ, 

ఇటిటప్రమ్మతానుసమ్సతజ్గతుత నకూఅధ్ిప్తి, వశ్ర, 

ఈశానుడుమ్ునాగుప్దమ్ులతోశీ్తియందుచపె్పుటచచతనియమించునది, 
నియమించబడునదఒికటకిావపకనుకప్రమ్మతా, 

జీవాతాఒకటికాదనీఅరాి ంతరతాుదివాప్దచశాధ్కిరణమ్ువలనతెలుసోత ంది. 

ఈవిధంగాఉప్నిష్దాుకాాలలోప్రమ్మతాగురథంచిసుష్టమ్ుగాచెప్ుబడనివాకాాలలోసంశయనివృతితకొఱకుఈ 

"సుష్టజీవాదలిింగకపాదమ్ు" 
అయినప్థామ్మధ్ాాయమ్ులోనిమ్ూడవపాదమ్ునబాదరాయణులబహాాసూతమా్ులకుభగవదాామ్మనుజులుసూతభాాషాా
నిాతనశీ్రభాష్ాగీంథమ్ులోఆవిష్కరథంచినట ు అరిమ్యింది. 

మామయ్ు: బాగుందమ్మా, 

తరువాతన్ాలుగవపాదంచదుకున్ేందుకుమ్నమ్ుమ్ళ్ళళధనురాాసమ్ుఅయినతరువాతకలుదాద మ్ు. 

అమా: అలమగమే్మమ్యమా! 

అందరూ: 

"యోనితామ్చుాతప్దాంబుజ్యుగారుకా.... 

 


