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ఆకూత్ము.
అతి గంభీరము సాగరమువలే నునన భాష్యమును మంథన చేసి విద్యయరణ్ుయలకు గురువుల ైన శ్రీ భారతీ
తీరథ సాాములు వైయాసిక న్యయయమాల మరియు ద్యనితో బాటు అధికరణ్ములకు సంక్షేప వాయఖ్ాయనము వాా సిరి.
వాయకరణ్ము, తరకశాస్ మ
ర ు, మీమాంసాదులు చదవని వారికి, చదవలేని వారికి తేలికగా అరధమవుటకు
బాహ్మసూతాములు వాా యుచున్యననని శ్రీభారతీ తీరథసాాములనిరి. ఈ మధ్య కోటగిరిలో 2-6-11 నుండ 25-6-11
వరకు దగగ ర దగగ ర రోజుకి 5 1/2 గంటల చ ొపుున క ంతమంద్ి సాధ్ువులకు న్ేను బాహ్మసూతాములు చెప్ిున్యను.
వారికి చెప్ిున పదధ తి ఏదనగా - మొదట అధికరణ్ విష్యములు :- సంగతి, విష్యము, సంశయము,
పూరాపక్షము, సిద్ధ యన్ ము తరువాత వైయాసిక న్యయయమాల ద్యనికి భారతీ తీరధసాాములు వాా సిన టీకా, ఆ
తరువాత న్య విద్యయగురువులలో ఒకరైన మ.మం.శ్రీమత్ సాామి విద్యయనందగిరి గారు వాా సిన వృతి్ సహాయముతో
సూతాము, సూతయారధము, హంద్ీలోనునన వృతి్ సంక్షేపముగా తెలుగులో అనువద్ించిన్యను. అధికరణ్
విష్యములు, వైయాసిక న్యయయమాల, ద్యని టీకా మరియు ద్యని సూతాములకు వృతి్ చెపుుట వలన ఒకే
విష్యము న్యలుగుసారుు ఆవృతి్ గావించబడి వారికి బాగుగా అరధమయినదని అన్యనరు. అంతేగాక ఆ
వినువారిలో ముఖ్ుయల ైన సాామి సతయయతయమనంద గారు ఇలాగే ద్ీనిని గీంథరూపములో వాా యమని కోరితిరి.

గత 32 సంవతసరములుగా హ్ృషీకేశములో ఉండి అధ్యయన, అధయయపనములను హంద్ీ భాష్లో
చెపుుచూ గడుపుట వలన మా తెలుగు భాష్ క ంచెము కుంటుబడినద్ి. అందులకే ఉపనిష్తత
్ ల ఉదధ రణ్ముల
అనువాదమునకు క నినచ ోటు వన్నలకంటి సుందరరామ శరమగారు వాా సిన బాహ్మసూతామును ఆధయరముగా
చేసుకుని ఆ ఉపనిష్తత
్ ల ఉదధ రణ్ములు వాా సితిని.

అధికరణ్ విష్యములకు విద్యయనంద సాామి వారు సద్యశివ బాహ్మందా గారు వాా సిన బాహ్మతతాపాకాశిక
అనువృతి్ మరియు వాచసుతి గారు వాా సిన భామతి మరియు ద్యని టీకా కలుతరు వాయఖ్ాయన సహాయము
తీసుక నిరి. వారు హంద్ీలో వాా సిన ద్యనిని న్ేను తెలుగులో వాా సితిని. సూతయారధము వాా యుటకు హంద్ీ బో లేబాబా
వారి వాయఖ్ాయనము యొకక సహాయము తీసుక నిన్యను. ఇంతమంద్ి నుండి సీా కరించిన విష్యాలను ఇచచట
సమావేశపరచుటచే ద్యనిని సంకలనమందురు. సతయయతయమనంద గారు అననటు
ు ద్ీనికి 'బాహ్మసూతా హ్ృదయము'
అను ప్ేరు సబబుగా ఉండును. మేము వరడలోటైపు చేసిన ద్యనిని అరధము చేసుకుంటూ చకకగా తిరిగి యూనికోడలు
టప
ై ు చేసి ద్యనిని సరియిైన ప్ేజిరూపములో తీసుకు వచిచన సాామి పరమానంద గారికి ధ్నయవాదములు. వీరితో
పాటు 72వ సూతామువరకు చేతితోవాాసిన సాామి ద్ేవానంద గారికి గూడ ధ్నయవాదములు. ముందు పాచురణ్
అయిన ద్యనికి సహాయము చేయు వారికి ఆశ్రరాాదములు. ద్ీనిని చద్ివిన ఒకకరైనను శీవణ్ మనన్యదులు చేసిన
న్య ఈ కృషి సఫలమైనదని తలుసా్ ను.
5-8-13
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శాీవణ్శుకు ష్షీీ
భవద్ీయ
సాామి మేధయనంద పురీ
కైలాసాశీమము, పాధయన్యచయరుయలు
మునికిరేతి, హ్ృషీకేశ్- 249137.

ఉపో ద్యాతము
శ్రీ శంకర భగవతయుదులు అభుయదయ నిశరీయసములకు హ్తతవు ధ్రమమని చెబుతో ఆ ధ్రమము వేద్ల క్మని
చెపుుటవలన ధ్రామరథకామమొక్షములు అను న్యలుగు పురుషారథములు వేదపాతిపాదయములే అగును.
అరథకామరూపమైన అభుయదయహ్తతవును పావృతి్ ధ్రమము మనియు మోక్షరూపమైన నిశరరేయసమునకు నివృతి్
ధ్రమమని ప్ేరు ు.
మొక్షమనబడే నిశరరేయసమునకు మారగ ములుగా ష్డద రశనములు గలవు. అవి న్యయయవైశరషికములు
సాంఖ్యయోగములు మరియు పూరామీమాంసా వేద్యన్ ములు. కీమముగా వీనిప్ై సూతాములు రచించినవారు
గౌతముఢు, కాణ్యదుడు, కప్ిలుడు, పతంజలి,జైమిని, వేదవాయసులు. వీనిలో వేద్యంతవాకాయలను పూరి్గా
పామాణ్ంగా సీాకరించేవి మిమాంసా వేద్యంతదరశన్యలు రండే. మిగిలిన న్యలుగు దరశనములు వేదపామాణ్యయనిన
అంగీకరించిన్య వారి వారి సాతంతా చింతనయిే అందులో విశరష్ముగా కనబడును.
వేద పామాణ్యయనిన పూరి్గా అంగికరించిన మీమాంస వేదవిహతమైన యజఞాద్ి కరమలే ముఖ్యమని కరమని
విధించని లేక కరమకు సంబంధించని వేదవాకయములన్నంటి పాయో జనము అరథవాదమేనని (సు
్ తిపరములే)
నముమతతంద్ి. ద్యనికి పాసిదధఉద్యహ్రణ్ము కఠోపనిష్తత
్ శాీదధ సమయములోన్ే చదువలయుననుట. మీమాంసలో
ఉపనిష్తత
్ లన్న ఇలాంటి అరథవాదమే అనుచుననవని చెపుుచూ జైమిని మహ్రిి ఈ సూతామును చెప్ును.
“ఆమానయసయ కిీయారథతయాత్ ఆన్యరథకయం అతదరాథన్యమ్”.
శ్రీశంకరభగవతయుదులు వేదతయతురయము ముఖ్యముగా ఉపనిష్త్ పాతిపాదయమైన బాహ్మమేననిరి. సంహతయ,
బాాహ్మణ్, ఆరణ్యకములలో చెపుబడిన కరమములు ఉపాసనములు అనినయు ఈశారారుణ్బుద్ిధతో అనుషిటంచిన
చిత్ శుద్ిధ కలిగి తద్యారా బాహ్మవిచయరమునకు యోగయత కలగించును. ఈ విధ్ముగా చెప్ిు తన వేద్యంత
దరశనమును బాహ్మసూతాభాష్యంగా పాదరిశసా్ రు. “ఆతెైమకతా విద్యయ పాతిపత్ యిే సరేావేద్యన్య్ాః ఆరభయంతే. యథయ చ
అయమరథాః సరేాషాం వేద్యంతయన్యం తథయ వయమసాయం శారీరిక మీమాంసాయాం ( ఈ బాహ్మ సూతాములలో)
పాదరశయిషాయమాః”. ‘ఆతమ బాహ్మల ఏకతాము క రకు అనిన వేద్యంతములు ఆరంభంచిరి. ఏలాగున ఈ ఎకతా భోధ్
కలుగున్ో ఆలాగునన్ే అనిన వేద్యంత వాకయముల విచయరము ఈ శారీరిక మీమాంసాలో చూప్ించెదము.
ఈ బాహ్మ సూతాముల పరిచయము పాశననత్ రరూపముగా నునన విష్యము సుష్ట ముగా ఉండును మరియు
గాీ హ్యముగానుండును.
1) పాశన:- ఈ బాహ్మ సూతాములు ఎందుకు వాాసిరి
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వాయసులు వారు ఎందుకు వాాసిరో చెపుుట కష్ట ము. ఎందుకనగా ఈసూతాములప్ై పాసిద్ధ ల
ి ో పద్ివరకూ
భాష్యములుననవి. అందరికీ తెలిసినవి శంకర, రామానుజ, మధ్ాభాషాయలే కాక వలు భాచయరుయలు, భాసకరులు,
నింబారుకలూ, బలద్ేవుడూ మొదల ైన వారు వారి వారి సీద్ధ యంతయలను పాతిపాద్ిస్ ూ భాషాయలు వాాసారు.
సూతయాముల సంఖ్య, వాటి సారూపమూ, పూరాపక్షము, సిద్ధ యంతము, ఒకటిగానుండవు. అన్న వేద్యంతముకన్యన
భననములే. భగవతయుదుల పాకారము సూతాములు వేద్యలలోనునన కరమపాాధయన్యయని తొలగించి జఞానపాధయన్యయని
సాథప్ించడయనికి ఉద్ేదశింపబడినవి. ఆవిధ్ముగాన్ే వారు వారి భాష్యములో పాదరిశసా్ రు.
2) పాశన:- విచయరణ్ీయ విష్యము వేద్యంతము, అంటే ఉపనిష్తత
్ లు. వాాయబో యిే విష్యము బాహ్మ విచయరము.
(అథయతో బాహ్మ జిా జా ఞసా.) పాారంభమేమో అధయయసగురించి. ఈ మూడింటికి ప ంతన ఎకకడ
బంధ్నము మిథయ, భాాంతి అయినన్ే ఈ మూడింటికికీ ప ంతన కుదురును. ఆభాాంతికే అధయయస అని అవిదయ
అని, అజఞానమని కూడ వయవహ్రింతతరు. ‘తత్ తామసి’ అని ఛయంద్ల యగోయపనిష్తత
్ ఉపద్ేశము. ‘అహ్ం బాహామసిమ’
అని బృహ్ద్యరణ్యకములో అనుభవము. జనిమంచి మరణ్ంచు శరీరముగాన్, ఆకలిదపుులు గల పాాణ్ముగాన్,
సుఖ్దుాఃఖ్ాలు అనుభవించేమనసుసన్, అవమాన సన్యమనములు అనుభవించు అహ్ంకారం గాన్ న్ేను కాదు.
వీనికనినంటికీ అతీతమైన బాహ్మమున్ే న్ేను అనుజఞానము వలన మొక్షము కలుగును. శరీరాదులేన్ేను అను
భాాంతి అవిదయ అద్ి ఉననంతకాలం జనమ మృతతయవుల రూపమైన సంసారచకీంలో పరిభామిసూ
్ న్ే ఉండయలి.
ఆ శరీరాద్ి భాాంతి తొలగించుక నుటకు బాహ్మవిచయరము. ఆ బాహ్మ విచయరానికి విష్యము ఉపనిష్ద్యాకాయలు.
ఆభాాంతి సారూపనిరూపాణ్యనికి అధయయసయభాష్యము.
3) ఈ అధయయస బాహ్మవిచయరంలో ఎనిన రకాలుగా చెపుబడును
దరశనపాసథ ానమైన ఈ బాహ్మసూతాములను అరధము చేసుక నుటకు ముందు అధయయసము గురించి చకకని
అవగాహ్న ఉండవలయును. “యుష్మత్ అసమత్ పాతయయగోచరయోాః” అనుభాష్యములో పరాగధయయసను
పాతయగధయయసను భాష్యంలోన్ే భాష్యకారులే పాదరిశసా్ రు. ఉననద్ి బాహ్మచెైతనయము ఒకటే. అయిన్య శరీరంనుంచి
అహ్ంకారమువరకు ఆబాహ్మచెైతనయముమీద ఆరోప్ించి న్ేను అని వయవహారము చేయుటన్ే పాతయగధయయస అందురు.
(వీనిలో మొదటిద్ి పాతయగధయయసము. జడచేతనముల తయద్యతమయముల ద్యారా ఏరుడు అహ్ం బుద్ిధని
పతయగధయయసమందురు.) ఈ న్ేను కనన భననమైనవన్న ఆబాహ్మచెైతనయముమీద ఆరోప్ింపబడి పరాగధయయసక
జరుగుచుననద్ి. అంతేగాక ఈన్ేను అను అహ్ంకారము శరీరము వరకేగాక పుతామితాకళతాక్షేతయాదుల వరకు
వాయప్ించుచుననద్ి గనుక పరాగధయయసకు అంతగా పాాముఖ్యముండదు. పుతయాదుల దుఖ్ాఃమును తనమీదన్ే
ఆరోప్ించుక నును. తరువాతద్ి జఞాన్యధయయసము, సరు జఞానమును జఞాన్యధయయసమందురు.

.

జఞాన్యధయయసము, కనిప్ించిన పాము ద్యార కలుగు జఞానమును జఞాన్యధయయస మందురు.అనిరరాచన్య
సరుమును అరాథధయయసమందురు. ఆతమయందు అన్యతమను అధ్యసించిన అచట సారూపాధయయసము మరియు
సంసరాగ ధయయసము కలదు.(ఇదం రజతం) .కాని అన్యతమ బుద్యధయదుల యందు ఆతమను అధ్యసించిన
సంసరాగ ధయయసమే కలదు గాని సారూపాధయయసము లేదు.(రజతమిదం). అందువలేు సాక్షి ఆతమయందు ఆరోప్ించిన
శరీర బుద్యధయదులు అనితయమైనను, అన్యతమమైన బుద్యధయదుల యందు ఆతమను ఆరోప్ించినను ఆతమ
అనితయముగాదు. ఆప్ైన ధ్రామధయయసము, ధ్రిమ అధయయసము. ఇనుప గుండును అగినలో వేసిన అద్ి ఎరీగా మారును.
అనగా అగిన ధ్రమమును ఇనుపగుండు సీాకరించెను. ఇనుపగుండు ధ్రమమును అగిన సీాకరించెను గుండాముగా
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కానవచుచటను ధ్రిమ అద్యయసమందురు. అగినయందు గల ద్యహ్క శకి్ అను ధ్రమము ఇనుములో కనుప్ించును.
ద్ీనిని ధ్రామధయయసమందురు. ధ్రమము గల ద్యనిని ధ్రిమయని అందురు. ఇచచట ధ్రిమ ధ్రమములు ఇనుము
యందు అగినవి కనిప్ించుచుననవి. అటేు ఇనుము యొకక ధ్రమము అగినయందు కనిప్ించుచుననద్ి. ఇద్ే
విధ్ముగా మొత్ ము పాపంచమునందు ఉననవి జడచేతనములు రండే అయినను ఇతరేతర అధయయసము వలన
సరాానరథములు కలుగుచుననవి. ఆఖ్రిద్ి సో పాధికాధయయసము నిరుపాధిక అధయయసము. పరీక్షద్యారా తయాడు అన్ే
జఞానం కలుగగాన్ే పాము అన్ే భాాంతి పూరి్గా తొలగినటు
ు వేద్యంతవిచయరము ద్యారా జీవుడు తయను బాహ్మమని
తెలిసిక నును. ఇచట తయాడుకు పామునకుగాని, జీవబాహ్మములకుగాని మధ్యలో ఉపాధి లేకపో వుటవలన ద్ీనిని
నిరుపాధికాదయసమందురు. అంతాఃకరణ్మన్ే ఉపాధి ఉననంతవరకు బాహ్మ జఞానము కలిగిన్య జీవజగతత
్ ల భోధ్
తొలగదని చెపుుటకు ఈస పాధికాధయయసమును చెపుదురు. ఉద్యహ్రణ్కు ఎడయరిలో ఎండమావులు
కనబడుచుననవి. మొదట అచట న్రు కలదని భామ పడెదము కాని తరువాత అద్ి ఎండమావి అని గురి్ంచినను
మధ్యహ్న సూరుయని పాతయపముననవరకు ఎండమావులు కనబడుచున్ే యుండును. ఇచట ఎడయరిలోని ఎండ
ఉపాధి. అలాగునన్ే చెరువుగటుటన ఉనన రావి చెటట ు చెరువు న్టిలో తలకిీందులుగా పాతిఫలించును. ఆచెటట ు
తలకిీందులుగా ఉననదను భాాంతి కలిగిననూ గటుటమీద్ి చెటట ును చూడగన్ే చెటట ు తలకిీందులుగా ఉననదను భాాంతి
తొలగును. అయిన్య చెరువులో న్రు ఉననంతకాలము ఆ చెటట ు తలకిీందులుగా కనబడుచున్ే యుండును.
ఈభాాంతికి చెరువు న్రు ఉపాధి. ఇద్ి స పాధిక అధయయసము. అవిద్యయలేశము, పాారభ్ద శరష్ము, మొదల ైనవి చెప్ిు
జీవనుమకి్ని నిరూప్ించుటకు ఈ స పాధికాధయయసమునుపయోగింతతరు. ఈఅధయయసములలో ఏద్ి ద్ేనిమీద
ఆరోప్ించుచున్యనము అను వివేచన చేయుట సాధ్కులకు ఉపకారి. సో పాధిక అధయయసమునకు ఇంక క ఉద్యహ్రణ్.
సఫటికములో ఎరీమంద్యర పువుా పాతిబంబంచి సఫటికము ఎరీగా కనిప్ించును. ద్ీనిని సో పాధికాధయయసమందురు.
ఆతమ, మనసుసలు వేరైనను దగగ రగా ఉండుట వలన పువుా సాథనములో ఉనన ఆతమలో మనసుస
ఆరోప్ింపబడుచుననద్ి. కరృతా, భోక్ ృ తాములు మనసుసవే గాని ఆతమవి గావని చెపుుటకు మరియు మనససతో
పో లిచనసుటికమను ఉపాధి ఉనన వరకు జఞానికి జీవ జగతత
్ ల భోధ్ తొలగదని చెపుుటకు ఈ అధయయసము
చెపుబడినద్ి. ఎందులకనగా ఆతమ అసంగము గనుక.

5) జీవుఢు అహ్ంకారము ఈరండింటికి ఏమి సంబంధ్ము
రండు శబాదలు న్ేను బాహ్మముకన్యన వేరు అన్ే ఉద్ేదశముతోన్ే పాయో గంలోకి వసా్ యి. అహ్ం అంటే న్ేను అని
అరథము. ద్యనికి భావ వాచకము అహ్ంకారము, అహ్ంత, అసిమత, అని సూక్షమఅరథభేధ్ముతో వేరే వేరే శబాదలు.
బాహ్మము ఒకటే చెైతనయమవుటవలన ఆబాహ్మము తపు వేరోకటి వాస్ వముగా లేకపో వుటచేత ఈఅహ్ంకారాద్ి
శబాదలన్న బాహ్మభననమున్ే సూచించు చుననందున ఇవి జడవిభాగంలోకి వసా్ యి. జీవుడు
చెైతనయమగుటవలననూ నిజముగా బాహ్మమే అగుటవలననూ భాాంతివలు జీవునిగా వయవహ్రించుచున్యనడు. కాన
జీవుడు అహ్ంకారము ఒకటే అరథమును సూచించుచుననవి. ద్యనిలో చెైతన్యయంశమును పాధయనముగా
ఉద్ేదశించినపుడు జీవుడనియూ జడయంశమును పాధయనముగా ఉద్ేదశించినపుడు అహ్ంకారమని చెపుుతతననటుల
సష్ట మగుచుననద్ి. వేరొకవిధ్ముగా చూచిన కర్ ృ తా భోక్ ృతయాలు జీవునికి అహ్ంకారానికి సామానయ ధ్రమములు.
కాన ఈరండు శబద ములకూ ధ్రిమ ఒకటే అని తేటతెలుమగుచుననద్ి.
5

5)ఈ అధయయస జఞాన్యనిన బాహ్మజఞాన్యనిన నితయజీవితములో అభయసించుట ఎటు
ు
వేద్యంత వాకయముల విచయరము చేయవలయును. ద్యనికి వివేక వైరాగయములు అవసరము. అవి చిత్ శుద్ిధ
లేనిచ ో ధ్ృఢపడవు. చిత్ శుద్ిధ క రకు ఉపాసనచేయవలయును మరియు నిషాకమకరమయోగము
చేయవలయును. ద్యనికి సాధ్రామచరణ్ము ముఖ్యము. తతరీయాశీమమను సిాకరించలేనివారు వారు చేయు
కరమలను ఈశారారుణ్ బుద్ిధతో చేసిననూ చిత్ శుద్ిధ కలుగును. ఈశారారుణ్ బుద్ిధ, నిరహ్ంకారతయ,
కరమఫలతయయగము, సుఖ్దుాఃఖ్ములయందు సమతా భావము మరియు శాస్ మ
ర ులయందు పూరణ విశాాసము ఈ
ఐదు నియమములు కరమయోగనునకు అతయయవశయకములు.
ఈ అధయయసమే గాక ఆతమ, పరమాతమలు ఏకమైనను ఐదు రకముల భామ కలుగుచుననద్ి. ఈశారజీవ భేదము,
జీవ జీవభేదము, జీవ జడభేదము, ఈశార జడ భేదము, జడజడభేదము
1. ఈశార జీవ భననతాము నివృతి్ కై బంబపాతిబంబ దృషాటంతము యుకి్ యుక్ ము. ఈశార పాతిబంబమే
జీవుడు గాని, ఆ పరమేశార చెైతనయము కనన ఆతమ చెైతనయము వేరుగాదు.
2. జీవ జీవ భేద నివృతి్ కి ఘటాకాశ మఠాకాశ దృషాటంతము యుకి్ యుక్ ము.
3. జీవ జడ భేదము, జడ జడ భేదము, ఈశార జడ భేద నివృతి్ కై సాపన ద షాటంతము యుకి్ యుక్ ము.
సో పాధిక ద షాటంతమును చెప్ిున తరువాత నిరుపాధిక దృషాటంతమేదని పాశనరాగా ద్యనికుత్ రము తయాటి
యందు పాము భామ. ఈ విధ్ముగా దగగ ర దగగ ర పద్ి రకముల అధయయసము చెపుబడనద్ి. మూలాజఞానము
నివారణ్కై శీవణ్ మనన నిద్ిధయయసనములు చేసి జఞానము (మోక్షము) సంపాద్ించవలయును. శీవణ్మనగా
శను||

శృతిలింగాద్ి న్యయయ శబధ శకి్ వివేక కృత్
తెైాః వేద్యంతయన్యం బాహామతమని తయతురయ నిరణయాః (శీవణ్ము)
శృతి లింగాద్ి న్యయయమనగా ష్డవిధ్ తయతురయ గాీ హ్క లింగముల ద్యారా ఆతమ బాహ్మల ఏకతా

నిరణయము.
శను|| ఉపకీమోపసంహార అభాయసాపూరాతయ ఫలమ్। అరథవాద్ల పపతి్ శరచతి ష్డిాధ్ తయతురయ గాీ హ్క లింగాణ్||
ఈ ఆరు లింగముల ద్యారా వేదవాకయముల శబధ శకి్ అద్ెైాత బాహ్మములోన్ే కలదని నిశచయము
శీవణ్ము. ఈ శీవణ్ము అపరోక్ష జఞానమునకు పామాణ్ విష్యము. కనుక ద్ీనిని అంగి అందురు.
నిరాచనము : వేద్యంతేన పాతిపాద్ల య యోఽరథాః బాహామతయమ తసయ యుకి్భాః సంభావన్య మననం|
ఇద్ి పామేయ విష్యము. శృతి మతయనుసారము తరకములను గీహంచి జగత్ మిథయయతాము
నిరణయించుకుని పరబాహ్మమున్ే ఏకధయరగా చింతన చేయుటయిే మననము.
నిరాచనము: శీవణ్మనన్ే శమాద్ి యుకే్ కృతయా సిథరసయ వాకాయరథాః జఞాన్యంతరాయ రహతసయ అన్యయాసేన
యో వాకాయరథ బో ధల జఞయతే సైవ నిద్ిధయయసనమ్॥
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శీవణ్ మననముల తరువాత ఇంద్ిాయ మనసుసలను నిగీహంచుక ని మహావాకాయరథమును అంతరాయ
రహతముగా చింతన చేయుచు ఏ వాకాయరథము అనుభవములోనికి వచుచన్ో ద్యనిన్ే నిద్ిధయయసనమందురు.
( అంతరాయాః అంటే పాతిబంధ్ము.) అద్ి అజఞాన సంశయ, విపరయయ భేదముల కనన వేరైనద్ి. సా
సారూపానుభవము అనగా అజఞానము, సంశయము, విపరీత భావనలేని శుదధ బాహామతమ జఞానము అని అరధము.
జఞానయోగము :
జఞానమునకు నిరాచనము - 'జఞానం శాస్ త
ర ాః ఆచరయతశచ ఆతయమద్ిపద్యరాథ న్యం అవగమాః, అవగతయన్యం
ఇంద్ిాయాదుయపసంహారేణ్ ఏకాగీతయా సాాతమసంవేదయతయపాదనం యోగాః || గీ.భాష్యం -16.1
శాస్ మ
ర ు మరియు గురువుల ద్యారా ఆతయమద్ి పద్యరథములను తెలుసుక నుటను
జఞానమందురు. తెలుసుకునన ఆతమ, బాహ్మ, జగతత
్ , మాయ వాని సంబంధ్ములు విచయరించి ఇంద్ిాయముల
నిగీహ్ము ద్యారా మనసుసని ఏకాగీము గావించుకుని బాహ్మతెైమకయమును అపరోక్షానురూపముగా
అనుభవించుటను జఞానయోగమందురు. ఆతమ విచయరము చేయునపుడు మనసుస నిదురలో లీనము కారాదు,
మరియు విష్యాకారమును గూడ ప ందకూడదు. అపుుడే బాహ్మ చింతనమగును. ద్యనికే శీవణ్, మనన,
నిద్ిధయయసనములు. శీవణ్యదుల వలు మనసుస సాాభావిక పావృతి్ నుండి విముఖ్మగును. అదద ము ముందు ఒక
వసు
్ వునుంచిన అద్ి ద్యనిలో పాతిబంబంచును. అద్ే అదద మునందు ఏ వసు
్ వు లేనిచ ో వాయపకమైన ఆకాశము
పాతిబంబంచును. అటేు అన్ేక జనమల సంసాకరములతో కూడి న ఈ మనసుస ఏ విష్యాకారమును ప ందనిచ ో
బాహ్మ వాయపకమగును.
సంశయము :
జఞాన ఆతమలు రండునూన నిరాకారమైన భావన్య నిష్ీ ఎటు
ు కలుగును? గీ.భాష్యం (18.50)
జవాబు :
అతయంత నిరమలతాము, సాచఛతాము, సూక్షమతాము ఆతమ బుదుధలకు యుకి్ సంగతంమగుట వలన, ఈ
బుద్ిధ ఆతమ సమమైన నిరమలతాము ప ందుట వలనను, ఆతమ చెైతన్యయకార భాసతాము మనసులో కలుగును. ఈ
జఞానమునకు ''బాహాయకార భేద బుధ్ిధ నివృతి్ రేవ ఆతమ సారూపాలంబన కారణ్మ్''. ''జఞాన్ే యతోన న కర్ వయాః కింతత
అన్యతమ బుద్ిధ నివృతత్ ఏవ, తసామద్ జఞాననిషాీ సుసంపాద్యయ'' పాయతనము చేయనవసరము లేదు కాని అన్యతమ
బుద్ిధని నివారించవలయును. అందులకే జఞాన నిష్ీ సుసంపాదయము అనిరి. ''అన్యద్ి రనన్ో్ న్ైసరిగకోఽధయయసో మిథయయ
పాతయయరూపాః కర్ ృతా, భోక్ ృతా, పావర్ కాః సరాలోక పాతయక్షాః అసయ అనరథ హ్తోాః పాహాణ్యయ ఆతెైమకతా
విద్యయపాతిపత్ యిే సరేా వేద్యన్య్ాః ఆరభయన్ే్ ” “బాహ్మసూతా.అధయయస భాష్యం.”
పావాహ్రూపములో అన్యద్ిగా వచుచ ఈ అధయయసము సాాభావికము. ఈ అధయయసము
తతాజఞానము వలు న్ే నశించును. ద్ేని సారూపము మాయవలు కనుప్ించుచుననద్ల అద్ే ఈ కారయపాపంచము
ద్యనిన్ే మిథయ అందురు. అద్ే ఈ కర్ ృ తా, భోక్ ృతాములకు పావర్ కము. గాఢనిదాలో పాతివారు ఆతయమనుభవమును
అనుభవించుచున్యనరు గాని పాపంచ భావము లేదు. అందుకని మాండూకయకారికలో ''జఞగత
ీ వసాథ మిథయయ
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దృశయతయాత్ సాపనవత్'' అను తరకమును చెప్ిురి. ఏ విధ్ముగా సాపనమును చూచుచు అద్ి లేదు అని జఞగీత్లో
చెపుున్ో చూడబడునద్ి లేదు అని. అద్ే విధ్ముగా ఈ జఞగీత్ తను చూచు దృక్ సారూపుడవు నువుా
దృశయపాపంచము లేదు.ఇద్ి సరాలోక పాతయక్షము. ఈ కర్ ృ తయాద్ి అధయయసమే అనరథకారణ్ము. ఈ అనరథకారణ్మును
నివారించుటకు, ఆతెైమకయ జఞానమును ప ందుటకు, వేద్యంతమును ఉపనిష్త్ వాకయముల ద్యారా శీవణ్, మనన,
నిద్ిధయయసనములు చేయుటకు, ఈ బాహ్మ సూతాములు ఆరంభంచిరి. శీవణ్ముతో కూడిన విచయరము ఐకయబో ధ్కు
తోడుడును.
నిజముగా చెపువలయుననిన పాతి ఒకకరు పాతిరోజు బాహ్మలో పావేశించుచున్యనరు. అందుకన్ే శృతిలో
''అహ్రహ్ాః బాహ్మ గమయతి'' అనిరి. గాఢ నిదాలో ఆతయమనందమును అనుభవించి నిదాలేవగాన్ే పూరావాసనల
అనుసారము పాాపంచిక వాావహారములో చికుకక నుచున్యనరు. ద్ీనికి మూడు ఉద్యహ్రణ్ములు చెపువచుచను.
మొదటిద్ి ఉననద్ి ఒకకటే బాహ్మరూపమైన ఆతమ అని చెపుుటకు. సాధయరణ్ంగా తోావలో మనము గుంటలు
చూసదము. ద్యని యందు వాాపకమైన ఆకాశము గలదు. వరిము న్రు వానిలో చేరును. ఆ న్టిలో మరల
ఆకాశము పాతిబంబంచును. అటేు ఒకే ఆతమలో కరమల వలు మనసుస ఏరుడుచుననద్ి. ఏరుడి న మనసుసలో మరల
ఆ ఆతేమ పాతిబంబంచుచుననద్ి. ఇచచట శాస్ ర దృషిటలో చూచిన గాఢ నిదాయందు మూడు వసు
్ వులను
ఒపుుక నవలయును. మొదటిద్ి అధిషీ ా న రూపములో నునన ఆతమ చెైతనయము. రండవద్ి పాాతిభాసిక చెైతనయము
అనగా పాతిబంబంచిన చెైతనయము. మూడవద్ి అజఞాన వృతి్ . నిదాలో ఉపనిష్తత
్ లో చెప్ిునటు
ు ''సతయ సో మయ తద్య
సంపన్ోన భవతి'' సద్యతమతో ఒకకటైనను జఞగీత్లో అనుభవమునకు వచుచటలేదు. ద్యనికి ఉద్యహ్రణ్ము
ద్ీపము. ద్ీపము వలిగించి ద్యని మీద చిమిన ఉంచి ద్ీపము దగగ ర కూరొచనిన ద్ీపము యొకక వలుతతరు, వేడి
అనుభవములోకి వచుచను, గాని ద్ీపశిఖ్ను ముటుటక నలేము. అటేు చిమిన సాథనములోనునన అజఞానవృతి్
బాహ్మనుండి జీవచెైతనయమును వేరుచేయుచుననద్ి.
మరొక ఉద్యహ్రణ్ :
ప్దద పాతాలో చలు ని న్రు తీసుకుని ద్యనిలో వేడి న్రు పో సిన సీసా ద్యరముతో కటిట వద్ిలిన సీసాలో ఉనన
న్రు చలు బడున్ే గాని, సీసాలోని న్రు పాతాలోకి కాని, పాతాలో న్రు సీసాలోకి రావు. ద్యరముతో సీసాను వేరు
చేయవచుచను. ఈ ద్యరమే ఇచయచ, కోరికలు, తృషాట లాంటిద్ి. ద్ీనిన్ే కామమందురు. నిదాలో శరీర, ఇంద్ిాయ,
మనసుసలు పని చేయకపో యినను, సుఖ్ానుభవము ఆతమ ద్యారా కలుగుచుననద్ి. కాని జఞగత
ీ ్ లో
ఆతయమనుభవము కుంటుబడి, శరీర, ఇంద్ిాయమనసుసల అనుభవమే సుఖ్ దుాఃఖ్ రూపముగా ప ందుచున్యనరు..
అందుకన్ే పాతివారు పరమాతమను చూడలేదని చెపుుదురు. అద్ి సరికాదు. ఆతమ రూపములో నునన
పరమాతమను పాతిరోజు అనుభవించుచున్యనరు. ఇంకా సుష్ట ముగా అంధ్కారములో నిదురించిన వయకి్ సాపనములో
పాకాశము చూచుచున్యనడు. అద్ి ఆతమ పాకాశమే వేరుకాదు. మనసుసను ఏకాగీము చేసుకుని వేద్యంత
వాకయముల ద్యార బాహ్మ విచయరము చేయుటయిే జఞాన మారగ ము. ఈ జఞానమునకు అంతరంగ సాధ్నములు, శీదధ,
శమదమాదులు మరియు శీవణ్, మనన, నిద్ిధయయసనములు.
సంసకృ త భాష్ రాని వారికి, మరియు శాసా్రంగముల ైన వాాకరణ్ న్యయయా(తరకము)దులలో పావేశము
లేని వారికి విద్యయరణ్యగురువుల ైన భారతీ తీరధసాాముల వారు తేలిక భాష్లో వైయాసిక న్యయయమాల రచించిరి.
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ద్యనిని గూడ చద్ివి అవగాహ్న చేసుక నలేని వారికి తెలుగు అనువాదమును పాారంభంచితిని. ద్యనితో బాటు
సూతయారథములు మరియు అధికరణ్ విష్యముల ైన విష్యము, సంగతి, సంశయము, పూరాపక్షము, సిద్ధ యంతము
అనునవి గూడ జోడించితిమి. సూతయారథములు మరియు అధికరణ్ విష్యములు బాహ్మవిద్యయ ప్ీఠము యొకక
పదవ ప్ీఠాధిపతతల ైన సాామి విద్యయనందగిరి వారి బాహ్మసూతాముల హంద్ీ అనువాదము నుండి
గీహంచడమైనద్ి.
సాామి మేధయనందపురి
కైలాసాశీమము,హ్ృషికేశ్
*******

బా హ్మసూతా వృతి్ తోసహా వైయాసికన్యయయమాలా
వేదవాయస భగవానుల ద్యారా రచించబడిన వేద్యన్ వాకాయరధములు నిరణయించు అధికరణ్ములకు వైయాసిక
న్యయయములందురు. ఆ న్యయయములను కీమబదధ ముగా నుంచుటచే అద్ి ఒక మాల రూపము ధ్రించినద్ి.
అందువలు ఈ గీంధ్మును వైయాసిక న్యయయమాలందురు.
వాా యదలచిన గంీ థము అవిఘనముగా పూరి్ చేయుటకు మరియు పాసిద్ధ ి చెందుటకు ద్యనితో పాటు
శిష్తటల ఆచరించుటకు విశరష్మైన ఇష్ట ద్ేవత రూప తతామైన ఉపాధి రూపములో నునన గురుమూరి్కి
నమసకరించి గీంధ్ విష్యమును పాతిజా చేసి చెపుుచున్యనరు.
1. శను|| పాణ్మయ పరమాతయమనం శ్రీవిద్యయతీరథ రూప్ిణ్మ్।
వైయాసికన్యయయమాలా శనుకైాః సంగృహ్యతే సుఫటమ్ ॥
వాయసుల వారి ద్యార చెపుబడిన ద్యనిని 'వైయాసికీ' అందురు. వేద్యన్ వాయకయములను నిరణయించు
అధికరణ్ములను న్యయయములందురు. వానిని కీమముగా కూరుచటను మాల అందురు. సూతాకారులు,
భాష్యకారులు (ఆద్ి శంకరులు) విసా్ రముగా చెప్ిునను సూతయాదులు, వాయకరణ్యదులు చద్ివిన విద్యాంసులకే
భోదపడును గనుక మందబుద్ిధగల వారిని అనుగీహంచుటకు (వాయకరణ్, న్యయయ, మీమాంసలు చదువని వారికై)
శనుకముల ద్యారా ఈ మాలను సుష్ట ముగా సంక్షేపముగా చెపుుచున్యనరు. (భారతీ తీరథ సాాముల వచనమిద్ి.)
2. శను|| ఏకో విష్య సంద్ేహ్ పూరా పక్షావభాసకాః|
శనుకోఽపరసు
్ సిద్ధ యన్ వాద్ీ సంగతయాః సుఫటా||
ఒక కకక అధికరణ్ములో ఐదు అవయవములు గలవు. విష్యము, సంద్ేహ్ము, సంగతి, పూరాపక్షము
మరియు సిద్ధ యంతము అనునవి. వాని యొకక సంక్షేప రూపము చెపుుచున్యనరు.
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పాతేయక అధికరణ్ సంగీహ్మునకు రండు రండు శనుకములు చెప్ుదరు. పాథమ శనుకములోని పూరాారధము
ద్యారా విష్యము మరియు సంశయము అను రండు అధికరణ్ అంశములు చెపుబడి నవి. ఉత్ రారధము ద్యారా
ఒక అంశము చెప్ిురి అద్ి పూరాపక్షము. రండవ శనుకములో సిద్ధ యంతపక్ష నిరూపణ్ము. సంగతి అను ఒక
అవయవము మిగులును. ద్యని నిరూపణ్ము వైయాసిక న్యయయమాలలో విడిగా చెపులేదు. విద్యాంసులు
సాయముగా సంగతిని కలున చేసి క నగలరు. ఒక కకకసారి సంగతిని గీంధ్కర్ (భారతీ తీరథసాాములు)
సూచించెదరు.
3. శను|| శా సే్ ఽ
ర అధయయయిే తథయపాద్ే న్యయయ సంగతయసి్ ధ
ర య|
శాసా్రద్ి విష్యిే జఞాతే తత్ తసంగతి రూహ్యతయమ్||
సంగతి యొకక విభాగములను పాతిపాద్ించుచున్యనరు. శాస్ స
ర ంగతి అధయయయ సంగతి, పాదమునకు
సంబంధించిన న్యయయ సంగతి అని మూడు రకముల సంగతతలు. శాసా్రదుల జఞానముండి న సంగతి కలున
పాఠకులు సాయముగా చేసిక నగలరు. శాస్ మ
ర ు ద్యారా పాతిపాదయ సంగతి, అధయయయము ద్యారా పాతిపాదయ సంగతి
మరియు పాద పాతిపాదయ సంగతి. ఈ విధ్ముగా మూడు సంగతతలను వుయతునన పాఠకులు కలున గావించగలరు.
వుయతునునలనగా శాస్ జు
ర ా లు.
4. శను|| శాస్ ంర బాహ్మ విచయరాఖ్యమధయయయాాః సుయశచతతరిాధయాః
సమనాయ విరోధతద్తా సాధ్నం చ ఫలం తథయ||
శాస్ ర పాతిపాదయము మరియు అధయయయ పాతిపాదయములను చెపుుచున్యనరు. వేద్యన్ విచయర రూపమైనద్ి
ఈ శాస్ మ
ర ు. సమనాయ న్యమక పాథమాధయయయములో అనిన వేద్యన్ వాకయముల యొకక తయతురయము అదాయ
బాహ్మమంద్ే సమనాయ మగుచుననవనిరి. ద్ిాతీయ అధయయయములో సంభావిత విరోధ్ములకు పరిహారము
గావించిరి. బాహ్మ విదయకు కావలసిన సాధ్నముల నిరణయము తృతీయ అధయయయములో కావించిరి. జఞాన ఫలము
యొకక నిరణయము చతతరధ అధయయయములో చెప్ిురి. ఇద్ే న్యలుగు అధయయయముల అరధము.
5. శను|| సమనాయిే సుష్ట లింగమసుష్ట తేా ఽపుయపాసయగమ్
జేాయగం పదమాతాం చ చిన్ యం పాద్ేష్ానుకీమాత్||
అచట పాధ్మాధయయయములో నునన పద్యరథములను విభజించుచున్యనరు. పాధ్మపాదములో సుష్ట
బాహ్మలింగ వాకయముల సమనాయము బాహ్మమందు చెప్ిురి. ఎటు నగా ''అన్ స్ దధ రోమపద్ేశాత్:'' (బా.సూ.న1-1.20)
అను సూతాములో సరాజా తాము, సరాతయద్యతమయము సరాపాప రహతతాము అను అదాయ బాహ్మ అసాధయరణ్
ధ్రమములను సుష్ట చిహ్నములుగా చెప్ిురి. ఏఏ వాకయములలో బాహ్మ చిహ్నములు సుష్ట ముగా లేవో అవి
ఉపాసయ బాహ్మమును చెపుుచుననవని రండవ పాదములో చెప్ిురి. ఉద్యహ్రణ్కు ఛయంద్ల గయములోని శాండిలయ
విదయలో ''సరాం ఖ్లిాదం బాహ్మ'' ఇదంతయూ నిశచయముగా బాహ్మమే అని మొదలిడి (ఛయం. 3-4-1,2)
మన్ోమయతాము, పాాణ్ శరీరతాము అను ధ్రమములు సగుణ్బాహ్మకు జీవునికి సమానముగా ఉననవని చెపుుట
వలన అసుష్ట బాహ్మలింగములు ( చిహ్నములు సుష్ట ముగా లేవు.) ఉద్యహ్రణ్కు మొదటి అధికరణ్ములో
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ముండక శుీ తిలోని వాకయము బాహ్మతతామును చెపుుచుననద్ి. సారగ ము, భూలోకము మరియు
అంతరిక్షలోకములు సూతయాతమలోను పరబాహ్మములోను సాధయరణ్ముగా ఓతపోా తమైయుననవి. అందువలు ద్ీనిలో
బాహ్మలింగము సుష్ట ముగాదు. అటు యినను ద్ిాతీయ పాదములో కఠోపనిష్తత
్ లోనునన బాహ్మతతా బో ధ్క
వాకయములను విచయరించిరి. అటేు మూడవ పాదములో దహ్రోపాసనను చెపుు వాకయమును విచయరించిరి.
(దహ్రమనగా శరీరములో గల హ్ృదయాకాశమని) ద్ీనికి అంతరంగికము అని చెపుుచు, ఆ రండు పాదములకు
సాంకరయము లేదనుచున్యనరు. ఈ విధ్ముగా వాకయముల విచయరము మూడు పాదములలో జరిగినద్ి. న్యలగ వ
పాదములో ‘అవయక్ ’ పదము ‘అజ’ పదములాంటి సంద్ిగధ పదములు విచయరము చేసిరి.
6. శను|| ద్ిాతీయిే సమృతి తరాకభాయమవిరోధల ఽనయ దుష్ట తయ
భూత భోక్ ృ శుీ తే రిుంగ శుీ తే రసయ విరుదధ తయ ||
ద్ిాతీయ అధయయయములో గల విష్యములను చెపుుచున్యనరు. మొదటి సమృతి పాదము ద్యారా
సమనాయమునకు అవరోధ్మును చెప్ిురి. రండవద్ెైన తరకపాదము ద్యారా సాంఖ్ాయద్ి ఇతర పక్షముల
దుష్ట తామును చెప్ిురి. భూతముల మరియు భోక్ జీవునికి సంబంధించిన శు
ీ తతల విరోధ్ములను చెపుు శు
ీ తతల
పరిహారము గావించిరి. ద్ిాతీయ అధయయయములోని పాధ్మ పాదములో సాంఖ్య, యోగ, కాణ్యద (వైశరష్క)సమృతతలు
మరియు వారి తరకముల ద్యారా వేద్యంత సమనాయమునకు కలిగిన విరోధ్ములను (ఖ్ండించిరి) పరిహ్రించిరి.
ద్ిాతీయ పాదములో సాంఖ్ాయద్ి మతములు ద్ల ష్యుక్ ములని చెప్ిురి. తృతీయ పాదములో పూరాారధము ద్యారా
పంచమహాభూతములను చెపుు శుీ తతల పరసుర విరోధ్ము పరిహ్రింపబడినద్ి. ఉత్ రా రధము ద్యారా జీవునికి
సంబంధించిన శుీ తతలలో గల విరోధ్మును పరిహ్రించిరి. చతతరధ పాదములో సూక్షమ శరీరమును చెపుు
శుీ తతలలో గల విరోధ్ములను దూరము కావించిరి.
7 శను

తృతీయిే విరతిస్ తాం పద్యరధ పరిశనధ్నమ్
గుణ్ోపసంహ్ృతి జఞాన బహరంగాద్ి సాధ్నమ్.

మూడవ అధయయయములో వరుసగా వైరాగయము, తత్, తాం పద్యరధముల శనధ్న, గుణ్ోపసంహారము, జఞాన
బహరంగ సాధ్నములు చెపుబడనవి.
పాధ్మ పాదములో వైరాగయ నిరూపణ్ క రకు జీవుని పరలోక గమన్యగమనములు విచయరించిరి. రండవ
పాదములో పూరా భాగము ద్యారా ''తాం'' పద్యరథ శనధ్న మరియు ఉత్ రభాగమున ''తత్'' పద్యరథ శనధ్న చెప్ిురి.
మూడవ పాదములో సగుణ్ ఉపాసనలలో గుణ్ోప సంహారమును మరియు నిరుగణ్ బాహ్మములో పునరుకి్ కాని
పదములు ఉపసంహారము చెప్ిురి. న్యలగ వ పాదములో నిరుగణ్ విదయకు కావలసిన బహరంగ సాధ్నములు,
యజఞాదులను మరియు అంతరంగ సాధ్నములగు శమ, దమ, నిద్ిధయయసన్యదులు నిరూప్ించిరి.
8. శను|| చతతరేథ జీవతోముకి్ రుత్ కాీంని్ రగ తి రుత్ రా
బాహ్మ పాా ప్ి్ బాహ్మలోకావితి పద్యరథ సంగీహ్ాః||
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న్యలుగవ అధయయయములోని విష్యములు విభజించుచున్యనరు. మొదటి పాదములో శీవణ్యదుల ఆవృతి్
వలన నిరుగణ్ బాహ్మ సాక్షాతయకరము లేక ఉపాసన ద్యారా సగుణ్ బాహ్మను సాక్షాతకరించుకుని పుణ్యపాపలేపము
(సంసురశ) న్యశనము చేసుకుని ముకి్ న్ ందుట చెపుబడెను. రండవ పాదములో మరణ్యసనన వయకి్ యొకక
ఉతయాకంని్ చెపుబడెను. సూ
థ ల శరీరము నుండి సూక్షమ శరీరము వేఱ ై ఎటు
ు మారగ ములో పావేశించును అను ద్యనిని
ఉతయాకంని్ అందురు. 3వ పాదములో సగుణ్ోపాసకులు మృతిన్ ంద్ి ఉత్ ర మారగ మున పో వుటను చెప్ిురి. న్యలగ వ
పాదములో బాహ్మవేత్ల విద్ేహ్ కైవలయము పూరాభాగములో చెప్ిురి. ఉత్ రభాగములో సగుణ్ బాహ్మవేత్ల
బాహ్మలోక సిథతి నిరూప్ించిరి. ఇద్ి పద్యరథముల సంగీహ్ము.
9. శను|| ఊహతయా సంగతీసి్ సాస్థయఽవాన్ ర సంగతీాః।
ఊహ్ధయక్షేపదృషాటంత పాతతయద్యహ్రణ్యద్ికాాః॥
శాస్ ర సంగతి, అధయయయ సంగతి, పాద సంగతతలను ఊహంచిన లాభమేమనునద్ి చెపుుచున్యనరు.
ఈక్షతాధికరణ్ములో ''తద్ెైక్షత'' అననచ ోట ఆ వాకయము బాహ్మ పరమా లేక పాధయన పరమా అను సంద్ేహ్ము
కలిగినపుడు విచయరము బాహ్మ గురించి జరుగుచుననందువలన బాహ్మ విచయరము శాస్ స
ర ంగతి యని నిరణయించిరి.
అనిన శృతివాకయములు బాహ్మమున్ే తయతురయముగా చెపుుట వలన సమనాయము, అధయయయ సంగతి.
ఈక్షణ్మనగా సంకలు కిీయ, అద్ి చెైతనయ బాహ్మమందు అసాధయరణ్ హ్తతవు అగుటవలన పాధ్మపాద సంగతి.
ఈ విధ్ముగన్ే అన్న అధికరణ్ముల యందు ఈ మూడు సంగతతలను కలున చేసుక నవలయును. అవాంతర
సంగతతలన్ేకములు. ఆక్షేపసంగతి, దృషాటంతసంగతి, పాతతయద్యహ్రణ్సంగతి మరియు పాాసంగిక సంగతి. ఈ
అవాంతర సంగతతలను బుద్ిధమంతతలు సాయముగా కలున చేసుక నగలరు. కాని పాఠకుల సౌలభాయరధము పాతి
అధికరణ్ము ముందు ఈ అవాంతర సంగతతలను వీల ైనంత వరకు ఉలేు ఖంచిన్యము.
10. శను|| పూరాన్యయయసయ సిద్ధ యంతయుకి్ం వీక్షయ పరే నయిే।
పూరాపక్షసయ యుకి్ం చ తతా ఽఽక్షేపాద్ి యోజయిేత్||
పూరాాధికరణ్ములో చెప్ిున సిద్ధ యంతపక్షమును, తరకమును దృషిటలో నుంచుకుని ఉత్ ర
అధికరణ్మునందలి పూరా పక్షయుకి్ని దృషిటలో ఉంచుకుని, అధికరణ్మునకు ముందు ఆక్షేపాద్ి సంగతతలను
తెలుసుక నగలరు. ఏ విధ్ముగా ననిన, మొదటి అధికరణ్ములో బాహ్మవిచయరశాస్ మ
ర ు ఆరంభంచవలయునని
సిద్ధ యంతీకరించిరి. ద్యనికి యుకి్ ఏమనగా బాహ్మ సంద్ిగధమైనద్ి, కనుక బాహ్మవిచయరము చేయవలయును. ద్ిాతీయ
అధికరణ్ములో పూరాపక్షి జగజజ న్యమద్ి బాహ్మలక్షణ్ము కాన్ేరదు, ఎందుకనగా జనమసిథతిలయములు
జగనినష్ట ములు గనుక, లక్షణ్ములేని బాహ్మవిచయరము యోగయము కాదన్ను. ఈ రండు పక్షములను చూసి
ఇచచట ఆక్షేపసంగతిని తెలుసుక నవలయును. జన్యమదులు జగనినష్ట ములగుటవలన బాహ్మలక్షణ్ములేనందున,
బాహ్మమే లేదు మరి సంద్ిగదతాకారణ్ము వలన విచయరతాముల గురించి ఎటు
ు చెపుగలరు. జన్యమదులు
జగతత
్ నందు గలవు గనుక బాహ్మకు లక్షణ్ము లేదనుట దృషాటంతసంగతి, విచయరము చేయుటకు కారణ్ముననను
బాహ్మకు లక్షణ్ము లేదని చెపుుటకు కారణ్ము లేదనుట పాతతయద్యహ్రణ్ సంగతి. దృషాటంత సంగతి మరియు
పాతతయద్యహ్రణ్ సంగతి. సరాతా సులభముగా తెలుసుక నవచుచను. పూరాాధికరణ్ సిద్ధ యంతములో
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ఉత్ రాధికరణ్ము యొకక పూరాపక్షహ్తతవును మరియు ఉత్ రాధికరణ్ సిద్ధ యంతములో పూరాపక్ష హ్తతవు
లేదను వైలక్షణ్యమును మందబుద్ిధగలవారు గూడ గీహంచగలరు. ఈ పాకారము యథయయోగయము ఆక్షేపసంగతిని
తెలుసుక నుట సులభము. ఇపుడు పాాసంగికసంగతిని గూరిచ చెపుుచున్యనరు. సమనాయాధయయయ మూడవ
పాదములో అధికారి విచయరము చేయునపుడు ద్ేవతయధికరణ్ములో ద్ేవతల అధికార సంగతి లేకపో యిననను
బుద్ిధలో నునన అవాంతర సంగతి ఉండన్ేయుననద్ి. బాహ్మవిదయలో ద్ేవతలకు అధికారము ఉననద్య లేద్య అని
అధికారము నిరణయించునపుడు అవాంతర సంగతిని గురించి చెపుుచూ పూరాాధికరణ్ములో నునన
(అంగుష్ట మాతా) వాకయము బాహ్మ పరమగుట వలన బాహ్మ అంగుష్ట పరిమాణ్ము గలవాడని తేలినద్ి. మనుష్తయల
హ్ృదయము అంగుష్ట మాతా పరిమాణ్మగుట వలన బాహ్మవిదయ యందు మనుష్తయలకు, శాస్ మ
ర ు అధికారము
గలదనినద్ి. మనుష్తయలకు అధికారముననదనన, ద్ేవతలకు అధికారము కలద్య లేద్య అను పాశన బుద్ిధసథమగుట
వలన ద్ీనిని పాాసంగిక సంగతి అందురు. ఈ విధ్ముగా అధికరణ్ముల సంగతి చెప్ిురి. పాతి అధికరణ్మునకు
రండు శనుకములు చెప్ిురి. వానిలో ముందు చెప్ిున న్యలుగు విష్యములు అనగా విష్యము, సంశయము,
పూరా పక్షము, సిద్ధ యంతము సంగీహ్ముగా నుండును.

1. జిజఞాసాధికరణ్ము.
అథయతో బాహ్మ జిజఞాసా (1.1.1)
సూతయారధము : *సాధ్న చతతష్ట య సంపన్యననంతరము కరమఫలము అనితయమగుట వలన
మోక్షాభలాష్తలు బాహ్మజఞానమునకు వేద్యంతవాకయముల విచయరము చేయవలయును.
శను|| విష్యోవిశయశ్ైచవ పూరా పక్షస్ థల త్రమ్| సంగతిశరచతి పంచయంగం శాసే్ ర అధికరణ్ం స్రతమ్||
సంగతి : ముందు అధికరణ్ము లేనందున సంగతి లేదు.
విష్యము : విచయరించవలసిన విష్యము వేద్యంత శాస్ మ
ర ు
సంశయము : బాహ్మ విచయరణ్ీయమా? కాద్య?
పూరాపక్షము : అధయయసము నిరూపణ్ కానందువలన సంద్ేహ్ము మరియు ఫలము కనిప్ించుటలేదు.
అందువలు బాహ్మ విచయరణ్ీయ విష్యుమ కాదు.
సిద్ధ యంతి : అహ్ం బుద్ిధయందు అధయయసము నిశచయము మరియు శు
ీ తి బాహ్మను అసంగమని వరిణంచెను.
కాన బాహ్మ విష్యములో సంద్ేహ్ము కలదు. బాహ్మజఞానము ద్యార మోక్షము కలుగును. అందువలు శు
ీ తతలను
ఆధయరము చేసుకుని బాహ్మవిచయరము చేయవలయును.
పాతేయక అధికరణ్ములోని న్యలుగు విష్యములను శనుకముల ద్యార సంగీహ్ముగా చెపుుచున్యనరు.
సూతా నిరాచనముశను. అలాుక్షరమసంద్ిగధం సారవద్ిాశాతోముఖ్మ్। అసో్ భమనవదయం చ సూతాం సూతావిద్ల విదుాః॥
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శనుకారథము-- పదములు చయలా తకుకవగా నుండి సుషాటరథముండి అనిన సథ లములలో అరథముచెపుుచూ ఉచయచరణ్
యందు వయవధయనము లేక నిరోదష్ముగానుననద్యనిని సూతా మందురు.
శను-అవిచయరయం విచయరయం వా బాహామధయయసాఽనిరూపణ్యత్ అసంద్ేహాఽఫలతయాభాయం న విచయరయం తద్ అరహతి॥
12. శను:- అధయయసో ఽహ్ంబుద్ిధసిద్ధ ఽసంగం బాహ్మ శు
ీ తీరితమ్। సంద్ేహానముకి్భావాచఛ విచయరయం బాహ్మ వేదతాః॥
*ఫుుటన్ోటస) : నితయయనితయ వసు
్ వివేకము, ఇహాముతయారధ ఫల విరాగము, శమాద్ి ష్టక సంపతి్ , ముముక్షుతాము
ద్ీనిని సాధ్న చతతష్ట యములందురు.
శనుకారధం 11 :
బాహ్మ విచయర రూపమైన ఈ శాస్ మ
ర ు అధయయస నిరూపణ్ కానందున ఆరంభంచుటకు యోగయము గాదు.
బాహామతమలందు సంద్ేహ్ము లేనందున ముకి్రూప ఫలము గోచరము కానందున శాస్ మ
ర ు
ఆరంభయోగయముగాదు.అను పూరాపక్షమునకు సిద్ధ యని్ సమాధయనము.
అహ్ంబుద్ిధ ద్యార అధయయసము సిదధము. బాహ్మ అసంగమని శు
ీ తిలో చెప్ిురి.
ద్ేహాదులు ఆతమయని సంద్ేహ్ముండుట వలన, శు
ీ తతల ద్యారా ముకి్ ఉననదని చెపుుట వలనను,
ముముక్షువులు బాహ్మ జఞానము క రకు వేద్యంత విచయ రము చేయవలయును. (12)

భారతీ తీరుథలవారి వాయఖ్య:''ఆతయమ వా అరే! దాష్టవయాః శనీతవయాః మంతవోయ నిద్ిధయయసితవయాః'' (బృ 2.4.5) పరబాహ్మమును గూరిచ
శీవణ్ము చేయవలయును. వినిన అరధమును యుకు్ల ద్యార (విచయరము చేయవలయును) ప్ిదప న్ేను
బాహ్మమని ధయయనింపవలయును. ఇద్ియిే పరమ పురుషారథము. ఇచచట ఆతమ దరశన ఫలమునుద్ేదశించి ద్యనికి
సాధ్న రూపములో శీవణ్మును విధించుచున్యనరు. వేద్యంత వాకయముల తయతురయము బాహ్మమునంద్ే అని
నిరణయించుటకు అనుకూలమైన తరక విచయరమును శీవణ్మందురు. ఈ విచయరమును విధించు వాకయము
విష్యము. ఈ విష్యము ప్ై రండు శనుకములలో సంగీహంచలేదని సంశయము వలదు. సంక్షేపముగా
సంశయము చెపుుట ద్యార ద్యని అరధము వలనన్ే విష్యము గీహంపవలయును. బాహ్మ విచయరాతమకము,
న్యయయ నిరణయాతమకమగు శాస్ మ
ర ు ఆరంభంచవలయున్య? లేద్య? అని సంద్ేహ్ము. పూరాపక్ష సిద్ధ యంతపక్ష
యుకు్ల ద్యారా అనిన చ ోటు సంద్ేహ్ కారణ్ము గహ
ీ ంచవలయును. ఆరంభంచరాదు అనునద్ి పూరాపక్షము
ఎందులకనగా ఈ శాస్ మ
ర ు యొకక విష్య పాయో జనములు లేవు గనుక. సంద్ిగధ విష్యమున్ే విచయరించెదరు.
బాహ్మము అసంద్ిగధము మరి బాహ్మరూపములో సంద్ేహ్మా? లేక ఆతమరూపములోన్య? పాధ్మ రూపము
వికలుముగాదు. ఎందులకనగా ''సతయం జఞానమనంతం బాహ్మ'' (తె.ై ర 2.1) అను వాకయము ద్యారా బాహ్మలక్షణ్ము
నిశచయము. రండవ వికలుము కాన్ేరదు. అహ్మను జఞానము ద్యారా ఆతమజఞానము గూడ నిశచయమే. అహ్ం
జఞానము అధ్యసథ ఆతమ విష్యమనిన అద్ియు సరిగాదు. ఎందుకనగా ఇంత వరకు అధయయసము
నిరూప్ింపబడలేదు. విరుదధ సాభావము గల అంధ్కారము వలుతతరు వల జడద్ేహ్ము చెైతనయఆతమల యొకక
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అధయయసము, ఆలచిపుయందు వండి వల కానవచుచ, అన్ోయనయఅధయయసము నిరూప్ించుటకు శకయము గాదు.
భాాంతిహీనమైన శుీ తి అహ్ం జఞానము ద్యారా నిశచయమైనద్ి. శు
ీ తి అసంద్ిగధ మగుటవలనను బాహ్మ విచయ
రమునకు విష్యము లేదు. అంతేకాక పాయో జనము కనబడుట లేదు. అందువలు బాహ్మ విచయరము అయోగయము
అనరహము గాన శాస్ మ
ర ు ఆరంభంచునవసరము లేదు. ఇంతవరకు పూరాపక్షము.

సిద్ధ యంతి ఇచచట సమాధయనము చెపుుచున్యనరు. శాస్ మ
ర ు ఆరంభంచవలయును. ఎందులకనగా విష్య
పాయో జనములుననందువలన శుీ తిలో చెప్ిునద్యనికి అహ్మను జఞానమునకు అన్ేక విరుదధ
విచయరమతములుండుట వలననూ బాహామతమ విష్యములు సంద్ిగధ విష్యములగుట వలననూ శాస్ మ
ర ు
ఆరంభంపవలయును. ''అయమాతయమ బాహ్మ'' (బృ. 2.5.10) అను శృతి అసంగబాహ్మమును ఆతమరూపముగా
నిరూప్ించుచుననద్ి. ''అహ్ం మనుష్యాః'' అను అహ్ం బుద్ిధ ఆతమ ద్ేహాల తయద్యతమయముల ద్యారా ఆతమను
గీహంచుచుననద్ి. అధయయసమును నిరూప్ించలేదనుట వేద్యంతతలకు అలంకారము. వసు
్ విష్యము సంద్ిగధము,
ముకి్ పాయో జనము శుీ తతలలో చెపుుట వలననూ, జఞానులయందు ముకి్ ఆనందము అనుభవ గమయమగుట
వలననూ పాయో జనము సునిశచతము. అందువలు వేద్యంతవాకయముల విచయరము ద్యారా బాహ్మము విచయరాధీనమగుట వలన శాస్ మ
ర ు ఆరంభన్యమని సిద్ధ యంతము.
పూరాపక్షము : బాహ్మమును గురించి వినిన వారిలో గూడ పూరామువలే సంసారము గోచరమగు
చుననదనిన, ద్యనికి సిద్ధ యంతి జవాబు : ''తరతి శనకమాతమవిత్'' ''బాహ్మవిద్ బాహ్మమవ భవతి'' ''అశరీరం వావ సంతం
న ప్ిాయాప్ిాయిే సుృశతాః (ఛయం. 8.12.1) శరీరా భమానరహతతలకు ప్ిాయా ప్ిాయములు అంటుట లేదు. ఈ శు
ీ తి
వాకయముల ద్యారా వేదపామాణ్ జనయమైన బాహ్మతెైమక జఞానము ద్యారా, అజఞాన నివృతి్ పూరాక ద్ేహాభమాన
నివృతి్ కలుగుట వలన దుాఃఖ్ాదులు ఉండవు. కాన బాహ్మను గురించి విని అనుభవించువారిలో సంసారము
గోచరము గాదు.
తెలుసుక నవలయునను ఇచఛకు విష్యమైన బాహ్మయొకక సారూపము ''జన్యమదయసయయతాః''
అను సూతాము ద్యారా చెప్ుదరు.
ఇచచట బాహ్మ పాధయనము. జిజఞాస కరమకు పాధయనమైన బాహ్మను గీహంచిన తద్యశిీత పామాణ్యదులు
వాటంతటవే గీహంపబడును. రాజు వళళుచున్యనడనిన పరివారజనులతో, సేన , అమాతయయదులతో అని అరధము.
''జఞా''ధయతతవు (ద్యారా) అజహ్త్ లక్షణ్ము ద్యారా బాహ్మ అపరోక్షజఞానము లక్షితము. సన పాతయయము (ద్యారా)
జహ్త్ లక్షణ్ము ద్యారా ఇచయఛసాధ్యమైన విచయరము లక్షితము. అతాః పదమునకు అరధము. ''తద్ యథయ ఇహ్
కరమచితో లోకాః క్షీయతే ఏవమేవ అముతా పుణ్య కృతో లోకాః క్షీయతే'' ఏవిధ్ముగా ఇచచట కరమము ద్యారా
నిరాహంచబడు వయవసాయాదులు క్షీణ్ంచున్ో అటేు యాగాదుల ద్యారా ప ందు సారాగ దులు నశించును అని
తెలుసుకుని బాహ్మవిచయరము చేయవలయును. అనగా బాహ్మజఞానమునకు వేద్యంత వాకయముల విచయరము చేసి
తీరవలయును.
బాహ్మ విచయరణ్ీయమని చెపుబడనద్ి. బాహ్మలక్షణ్మేదన్ే సంద్ేహ్మునకు వాయస భగవానుల వారు
రండవ సూతామును రచించిరి.
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2. జన్యమదయధికరణ్ము.
సూతాము---జన్యమదయసయయతాః (1-1-2)
అసయ జగతాః = ఈ పాపంచమునకు
జన్యమద్ి = సృషిట, సిథతి, లయములు
యతాః = ద్ేని నుంచి జనించుచుననద్ల అద్ి బాహ్మము
సంగతి : విచయరణ్ీయ బాహ్మ లక్షణ్ము సిదధము కానపుడు బాహ్మ సారూపమటు
ు సిదధమగును. సిదధము
కాని బాహ్మ విచయరణ్ీయ మటు గును అను ఆక్షేపసంగతి ఇచట చెపుబడినద్ి.
విష్యము : ఈ అధికరణ్ములో బాహ్మ లక్షణ్ము విచయరించిరి.
సంశయము : బాహ్మకు లక్షణ్ము కలద్య? లేద్య?
పూరాపక్షము : జనమసిథతిలయములు జగనినష్ీ ములు సతయం జఞానమనంతమను పదములకు అరధపాసిద్ధ ి
లేదు కనుక బాహ్మ లక్షణ్ము అసంభవము.
సిద్ధ యంతి : బాహ్మ జగజజ న్యమదులకు కారణ్ము. జగజజ న్యమద్ి కారణ్తాము బాహ్మమునందు గలదు. ఎటు నగా
తయాడుప్ై కనపడు సరుమునకు కారణ్ము తయాడు. అటేు జగత్ యొకక జన్యమద్ి కారణ్మునకు అధిషీ ా నము బాహ్మ.
లౌకిక వాకయముల రీతిగా సతయం జఞానమనంతమను వాకయము లాక్షణ్కముగా బాహ్మబో ధ్ కలిగించును. ఏద్ి
వండియో అద్ియిే ముతయపు చిపు అనునటు
ు , ఏద్ి జగత్ కారణ్మో అద్ియిే బాహ్మ. కలిుత కారణ్తాము బాహ్మకు
తటసథ లక్షణ్ము. ''బాహామద్ి స్ ంభ పరయంతము భూతములు ఏ పరబాహ్మము నుండి పుటుటచుననవో'' (తె.ై ర 3.1.)
“యతో వా ఇమాని భూతయ ని జఞయంతే'' అను వాకయముల ద్యారా శు
ీ తి అనుమానమును గూడ అంగీకరించును.
ఉద్యహ్రణ్కు మేధయవి పండితతడు ద్ధ ంగల ద్యార అరణ్యములో విడువబడి తరకసహాయముతో తన
సాగాీ మమునకు చేరునటు
ు .
వైయాసికన్యయయమాలా:
13. శను|| లక్షణ్ం బాహ్మణ్ో న్యసి్ కింవాఽసి్ , నహ విదయతే। జన్యమద్ేరనయనిష్ట తయాత్ సతయయద్ేశాచపాసిద్ధ త
ి ాః ||
14. శను|| బాహ్మనిష్ీ ం కారణ్తాం సాసలు క్షయం సాగ్ భుజంగవత్| లౌకికాన్ేయవ సతయయద్ీనయఖ్ండం లక్షయని్ హ||
శనుకారథము :
బాహ్మయొకక లక్షణ్ము కలద్య? లేద్య? బాహ్మ లక్షణ్ము లేదు. జనమసిథతి భంగములు జగనినష్ీ ములగుట
వలననూ, సతయం జఞానమనంతం అను బాహ్మలక్షణ్ము లోకములో పాసిదధము గానందున.
జన్యమదులు జగతత
్ నకు ఐనను జగత్ కారణ్ము బాహ్మ, ఏద్ి పామో అద్ే మాల అను బాధ్సామాన్యధికరణ్ము ద్యారా బాహ్మ తటసథ లక్షణ్ము సిదధమగును. సతయజఞాన్యదులు భన్యనరధకముల ైనను బాహ్మమునంద్ే
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పరయవసానములగుచుననవి. ప్దద న్లకమలము సుగంధ్ము గలద్ి, ఇచట న్యలుగు పదములూ వేరైన అరథము
గలిగినను ఒకే వసు
్ వును చెపుునటు
ు సతయజఞాన్యదులు భన్యనరథముల ైనను బాహ్మమున్ేచెపుు చుననవి, కనుక
బాహ్మ సారూప లక్షణ్ము సిదధమగుచుననద్ి. అనగా పరమాతమ ఈ జగతత
్ కు అభనన నిమిత్ ఉపాద్యనకారణ్ము.
భారతీ తీరుథలవారి వాయఖ్య:''యతో వా ఇమాని భూతయని జఞయంతే, యిేన జఞతయని జీవని్ యత్ పాయంతయభసంవిశంతి,
తద్ిాజిజఞాససా తద్ బాహ్మ'' ఈ భూతములు ద్ేని నుండి జనిమంచుచుననవో, ఎచచట నిలిచి ఉననవో,
న్యశనమయిన తరువాత ద్ేనిలో చేరుచుననవో, అద్ియిే బాహ్మము ద్యనిని విచయరము చేసి తెలుసుక నుము.
''సతయం జఞానమనంతం బాహ్మ'' (తె.ై ర 2.1) ఏద్ి సతయమో, జఞాన సారూపమో, అనంతమో, అద్ియిే బాహ్మము. ఈ
రండు వాకయములు, ఈ అధికరణ్మునకు విష్యములు. ప్ై రండు వాకయములలో చెప్ిున బాహ్మలక్షణ్ము
సంభవమా? కాద్య? అని సంశయము. సంభవము కాదు. జన్యమదులు బాహ్మ లక్షణ్ములా? లేక సతయయదులు
బాహ్మలక్షణ్ములా? జన్యమదులు కాన్ేరవు. ఎందులకనగా అవి జగనినష్ీ ములు మరియు బాహ్మతో సంబంధ్ము
లేదు. సతయజఞాన్యదులు లోక పాసిదధములని వానిని సీాకరించిన భననమైన అరధములు అగుట వలన అఖ్ండ
బాహ్మము సిదధముగాదు. అపాసిదధమైన సతయయదులు లక్షణ్ములుగా చెపుుట యుకి్యుక్ ము గాదు. అందువలు
బాహ్మకు తటసథ లక్షణ్ము గాని, సారూపలక్షణ్ము గాని లేదు అని పూరాపక్షి వాద్ించగా ద్యనికి సిద్ధ యంతి
సమాధయనము.
ఏ లక్షణ్ములో రూపములు అంతరూూతములు గావో మరియు సతయ పద్యరధమును వయవసిథతముగా
చెపుుటకు కారణ్మో, అద్ి తటసథ లక్షణ్ము. ''కాకవద్ ద్ేవదత్ సయ గృహ్మ్'' అనినపుడు ద్ేవదతత
్ ని ఇంటిప్ై
వాలిన కాకి ఎగిరిపో యినను సతయమైన ద్ేవదతత
్ ని ఇలుు చూప్ించును. ఇలుును చూప్ించుటకు కాకి హ్ తతవు.
అటేు జన్యమదులు అనయమైన జగనినష్ట ముల ైనను ద్యని ఉతుతి్ కారణ్ము కలున ద్యారా సంబంధ్ము కలదని
చెపుుటచే తటసథ లక్షణ్ము బాహ్మమునందు కలదని చెపుుట సంభవము. ''యిే భుజంగాః సా సాక్'' అనగా ఏద్ి
పామో అద్ే మాల, అననటు
ు ''ఏద్ి జగత్ కారణ్మో అద్ే బాహ్మము'' ''యద్ జగత్ కారణ్ం తద్ బాహ్మ'' అని కలిుత
వసు
్ వు ద్యారా వాస్ వమైన వసు
్ వును ఉపలక్షణ్ముగా చెపుగలము. తండిా , క డుకు, అనన అలుుడు అను
భన్యనరధములు ఒకే ద్ేవదతత
్ ని యందు అంతమొంద్ినను విరోధ్ము లేదు. ఒకే ద్ేవదత్ ప్ిండమును క డుకు
తండిాయని, తండిా తనయుడని, తముమడు అననయని, మామ అలుుడని సంబో ధించెదరు. అయిననూ విరోధ్ము
లేదు. ఆ విధ్ముగాన్ే లోకములో పాసిదధముల ైన భన్యనరధముల ైన సతయయద్ి శబధ ములు అఖ్ండ బాహ్మమునందు
లీనమగుట వలన సారూప లక్షణ్ము సిదధమగుచుననద్ి. ఈ విధ్ముగా రండు లక్షణ్ములు బాహ్మకు గలవు.
తతాజఞానము వసు
్ తంతాము. అసిథతాము గల బాహ్మజఞానము వసు
్ తంతాము. బాహ్మ ఇంద్ిాయ
అగాీ హ్యము. అందువలు శుీ తతల ద్యారాన్ే బాహ్మను తెలుసుక నగలము. న్యమ రూపాదులతో గూడ వయక్ మైన
పాతయక్షాద్ి పామాణ్ములకు ఆలవాలమై ఈ జగతత
్ యొకక సృషిట సిథతి భంగములు,మనసుస ద్యారా చింతింపలేని
రచన్యశకి్ గల ఆ సరాజుాడు సరాశకి్ సంపనునడెైన కారణ్ము నుండి యగును. అద్ే బాహ్మము.

3. శాస్ యో
నితయాధికరణ్ము.
ర
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జగత్ కారణ్మైన బాహ్మ సరాజుాడని సిదధమైనద్ి. ద్యనిన్ే ఈ అధికరణ్ములో దృఢపరచుచున్యనరు.
సూతాములో ఒకటికంట ఎకుకవ అంశములు వివరించిన ఒక కకక అంశ వివరణ్మును ఒక కకక వరణములో
చెపుబడుతతంద్ి.
3. శాస్ యో
నితయాత్ (1.1.3)
ర
1. ఋగేాద్యద్ి శాస్ మ
ర ులకు కారణ్మగుట వలన బాహ్మ సరాజుాడు.(పాథమ వరణకము.)
2. వేద శాస్ మ
ర ు ద్యారా గమయమగుట వలన బాహ్మ ఇతర పామాణ్ముల ద్యారా అగమయము.(ద్ిాతీయము)
పాటమవరణకము.
సంగతి : సంపూరణ జగత్ కారణ్ము బాహ్మ సరాజుాడనుట సరికాదు, వేదము నితయమగుట వలన.
జగదంతరగ తమైన వేదము బాహ్మ సరాజుాడనునద్ి నిరాకరించగా ఈ అధికరణ్ము ఆరంభంపబడనద్ి. ఇచచట
ఆక్షేపసంగతి.
విష్యము : వేదకర్ బాహ్మమనునద్ి విచయరణ్ీయము
సంశయము : వేదకర్ బాహ్మమా? కాద్య?
పూరాపక్షము : ''వాచయద్ి రూప నితయయా'' ఈ వేదవాకయములో వేదము నితయమని చెపుబడనద్ి. ద్యనికి
కర్ ఎవరూ కాజఞలరు. అందువలు వేదకర్ బాహ్మము కాదు.
సిద్ధ యంతము : వేదకర్ బాహ్మమే. వేదము పరమేశారుని శాాస నిశాాసముల ద్యారా వలువడనద్ి.
వేదముల నితయతాము కలుములను చూచి చెపుబడనద్ి. వేదములతో బాటు అనిన భూతముల కర్
బాహ్మమగుటచే అతడు సరాజుాడు.
2. ద్ిాతీయ వరణకము
సంగతి : జగత్ కారణ్ుడెైన బాహ్మ ఇతర పామాణ్ముల ద్యారా గీహంపగలడు అను శంక కలుగవచుచను.
లక్షణ్ పామాణ్ముల ద్యారా బాహ్మ నిరణయింపబడును. పూరాాధికరణ్ముతో ఈ అధికరణ్మునకు ఏక
విష్యతామనునద్ి సంగతి. పూరాాధికరణ్ములో బాహ్మ లక్షణ్ము చెపుబడనద్ి. ద్ీనిలో పామాణ్ము
నిరణయించబడినద్ి.
విష్యము : బాహ్మ సంబంధ్మైన పామాణ్ములు విచయరింపబడనవి.
సంశయము : సిదధ బాహ్మశాస్ గర మయమా లేక అనయ పామాణ్ గమయమా?
పూరా పక్షము : కుండవల సిదధవసు
్ వైనందున బాహ్మ అనయపామాణ్గమయము.
సిద్ధ యంతము : రూపము, ధ్రమ బో ధ్క చిహ్నము అనబడు హ్తతవు లేనందున బాహ్మ వేద భననముల ైన
పామాణ్ములతో తెలియదు. ''తం తతాపనిష్దం పురుష్ం పృచయఛమి'' అనుశృతి వాకయములో వేద్ెైక గమయము
చెపుబడ నద్ి. వేద భననమైన ఏ పామాణ్ము ద్యారానూ బాహ్మను తెలుసుక నజఞలము.
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పాధ్మ వరణకము వాాఖ్ాయనము : ఋగేాద్యద్ి శాస్ మ
ర ులకు కారణ్మగుట వలన బాహ్మ సరాజుాడు
''శాస్ స
ర య యోనిాః'' వేదము అపౌరుషేయము సృషిటకి ఆద్ిలో పరమేశారుడు పూరా సృషిటయందు సిదధమైయునన
వేదమును ఆనుపూరిాకముగా (పూరాానుసారముగా) విరచించెను. పూరా సిదధమునకు విజఞతీయము గాదు.
మహాభారతయదులు, పూరా కలు సృషిట యందునన ద్యనికంటే విపరీతముగా ఈ సరగ ములో అనగా ఈ సృషిటలో
వాా సిరి. ద్యనిని పౌరుషేయమందురు. ''సజఞతీయ ఉచయఛరణ్ అనప్ేక్ష ఉచయఛరణ్ విష్యతాం పౌరుషేయమ్'' ద్యనికి
విపరీతముగా వేదములలో పూరా కలుము వలే ఈ కలుములో శబధ జఞలము గలదు. అద్ి మారదు, అందువలు
అద్ి అపౌరుషేయము.
1. ''వాచయ విరూప నితయయా'' శుీ తి
2. ''అన్యద్ి నిధ్న్య నితయయ వాగుతసృషాీ సాయంభువా! అద్త వేదమయిీ ద్ివాయ యతాః సరాా పావృత్ యాః|| సమృతి
1. విరూపుడను ప్ేరుగల ఓ ద్ేవత! న్వు శాశాతమైన వేద వాకుకలచే న్యద్యారా సో్ తాము
చేయించుక నుము.
2. ఉతుతి్ విన్యశములు లేనటిటయు, శాశాతమైనటిటయు, వేద రూపమగు వాకుకను బాహ్మద్ేవుడు
మొటట మొదట లోకమునకు తెలిప్ను. ద్యని ద్యారా సరా వయవహారములు పాచలితములు. ''తసామత్ యజఞాత్
సరాహ్ుతాః ఋచాః సామాని జిజిా రే'' బాహ్మము నుండి ఋకుకలు, సామ మంతాములు జనించెను. (శుకు . యజు.
సం.21.7)

ద్ిాతీయ వరణకము వాయఖ్ాయనము : ''శాస్ ంర యోనిాః యసయ సాః'' వేద శాస్ మ
ర ుల ద్యారా గమయమగుట వలన
బాహ్మ ఇతర పామాణ్ముల ద్యారా అగమయము.
''న వేదవినమనుతే తం బృహ్ంతం, న్యబాహ్మవిత్ పరమం ప్తి
ై ర ధయమ, విష్తణకాీంతం వాసుద్ేవం విజఞనన
విపోా విపాతాం గచేఛత్ తతాదరీశ (శాటాయయన్ోప. 4)
వేదవేత్ కాని వాడు పరమాతమను మననము చేయలేడు. బాహ్మవేత్ కాని వాడు పరమపదమును
ప ందలేడు. విష్తణకాీంతమైన వాసుద్ేవుని తెలుసుకుననవాడెై (వాయపక పరమాతమను అనుభవించినవాడెై) విపుుడు
తతా దరిశ యిై విపాతాము న్ ందును. ఋగేాద్యదులకు కారణ్ము మరియు పామాణ్ము బాహ్మ.ద్యనిని
యధయతథయముగా తెలుసుక నుటకు వేదములే ఆధయరము. శు
ీ తతల ద్యారా బాహ్మ తెలుసుకునన తరువాత,
బాహ్మకు వాని అనువాదరూపముగా అనుమానము, అనుభవము అంగీకరించబడును. కాన బాహ్మ వేద్ెైక
గమయము.
వైయాసికన్యయయమాలా: (పాధ్మ వరణక వాయఖ్ాయనము)
15.

''న కర్ ృ బాహ్మ వేదసయ, కిం వా కర్ ృ, న కర్ ృ తత్| విరూపనితయయా వాచేతేయవం నితయతావరణన్యత్||

16.

కర్ ృ నిాఃశాసితయదుయకే్ర్ నితయతాం పూరాసామయతాః| సరాావభాసి వేదసయ కర్ ృ తయాత్ సరావిద్ భవేత్||
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పూరాపక్ష శను|| బాహ్మ వేదము యొకక కర్ యా? కాద్య? బాహ్మ వేద కర్ కాదు. ఎందులకనగా
''విరూపుడను ప్ేరుగల ఓ ద్ేవత! న్వు శాశాతమగు వేదవాకుకచే న్యచే సో్ తాము చేయించుక నుము'' అను
వాకయములో వేదము నితయమని వినబడుచుననద్ి.
సిద్ధ యంత శను|| వేదకర్ బాహ్మమే, ఎందులకనగా వేదము బాహ్మ యొకక శాాస, నిాఃశాాస రూపము.
పూరాకలుముతో సమానమగుట వలన వేదము యొకక నితయతాము చెపుబడెను. అనినంటిని పాకాశింపజేయు
వేదకర్ బాహ్మమగుట వలనన్ే వానిని సరాజుాడందురు.
భారతీతీరుథలవారి వాయఖ్య:''అసయ మహ్తో భూతసయ నిాఃశాసితమేతదృగేాద్ల , యజురేాదాః సామవేదాః'' ఈ
పరమాతమ యొకక నిాఃశాాస (నిటూ
ట రుు) రూపముగా ఋగ్, యజు సాసమవేదములు ఉతుననమైనవి. (బృ ఉ.
4.8.10) అను ఈ వాకయము ఈ అధికరణ్మునకు విష్యము. ఋగేాద్యదులు నితయ సిదధమైన బాహ్మ యొకక
నిాఃశాాసమువలే అపాయతనముగా వలువడెను. బాహ్మ వేదకర్ యా? కాద్య? అనునద్ి సంద్ేహ్ము. బాహ్మ వేదకర్
గాడు. వేదము నితయము గనుక ''వాచయ విరూప నితయయా''. విరూపుడను ప్ేరుగల ఓ ద్ేవత ! న్వు నితయమగు
వేదము ద్యారా న్యచే సో్ తాము చేయించుక నుము. నితయమైనద్ి వేదవాణ్యిే ''అన్యద్ి నిధ్న్య నితయయ వాగుతసృషాట
సాయంభువా ఆద్త వేదమయిీ ద్ివాయ యతాః సరాా పావృత్ యాః ''ఉతుతి్ విన్యశములు లేనటిటయు,
శాశాతమైనటిటయు వేదరూపమగు వాకుకను బాహ్మ మొటట మొదట లోకమునకు తెలిప్ను. ద్యని ద్యారా సరాలోక
వయవహారములు పాచలితమయినవి. అని సమృతిలో చెప్ిునందున వేదకర్ బాహ్మ కాదు. ఈ పూరా పక్షములకు
సిద్ధ యంతి ఉత్ రము. బాహ్మ వేదకర్ అనుటకు అరుహడు. ఏలననగా అపాయతనముగా, అన్యయాసముగా,
నిాఃశాాసరూపముగా వేదము బాహ్మ నుండి వలువడినద్ి గనుక. ''తసామత్ యజఞాతసరాహ్ుతాః ఋచాః సామాని
జిజిా రే (శుకు యజు, సం. 21.7) ''యజా సారూపుడెైన బాహ్మము నుండి ఋగేాదమంతాములు సామవేద
మంతాములు జనించెను. అనిన యజా ముల ద్యారా హ్వనమునకు యోగయమగుట ద్యారా యజా శబద వాచయమైన
బాహ్మ మందు సుష్ట ముగా వేదముల ఉతుతి్ శుీ తతలలో వినబడుచుననద్ి. అపాయతనముగా జనించిననూ
అరధము తెలుసుకుని రచించెను. కాళిద్యసాదుల ద్యారా రచించిన వాకయముల కంటే విలక్షణ్మైనందున
అపౌరుషేయము. పాతికలుమందు పూరామున ఎటు
ు ననద్ల అటేు తదనురూపముగా మంతా , పద, వరణములు
మరియు సారములుండుట వలన పావాహ్ము వల నితయము. వేదము సంపూరణ జగతత
్ యొకక వయవసథ ను
చూప్ించుట వలన, ద్యని కర్ బాహ్మమగుట వలనను, వాని యందు సరాజా తాము నిరూప్ించబడినద్ి.
వైయాసికన్యయయమాలా: (ద్ిాతీయ వరణక వాయఖ్ాయనము)
17.
18.

''అస్ యనయ మేయతయఽపయసయ కింవా వేద్ెైకమేయతయ| ఘటవతిసదధ వసు
్ తయాద్ బాహామన్ేయన్యప్ి మీయతే||
రూపలింగాద్ిరాహతయయన్యనసయ మాన్ రయోగాయ । తం తతాపనిష్ద్ేతయయద్త పోా కా్ వేద్ెైకమేయతయ||

శనుకారథము:-

బాహ్మను తెలుపుటకు వేదము పామాణ్మా? లేక అనయపామాణ్ము కలద్య? కుండవల

సిదధవసు
్ వగుట వలన అనయ పామాణ్ముల ద్యారా గూడ బాహ్మ అవగాహ్యమే.
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రూపము, హ్తతవు మొదలుగునవి (జఞతి, గుణ్, కరమ, శూనయము) లేనందున వేదభనన పామాణ్ము
ద్యారా బాహ్మ తెలుసుక నలేము. ''న్ేను మిముమ ఉపనిష్తత
్ లలో నునన పురుష్తని గురించి అడుగుచున్యనను.
''తం తతాపనిష్దం పురుష్ం పృ చయఛమి'' అను వాకయములో వేదమొకకటే

పామాణ్మని చెపుబడినద్ి.

భారతీ తీరుథలవారి వాయఖ్య:''తం తతాపనిష్దం పురుష్ం పృచయఛమి'' (బృ.ఉ. 3.9.26) అను శు
ీ తి వాకయము శాకలుయని
యాజా వలుకయడడిగినద్ి. ఈ వాకయములో పరబాహ్మరూపమైన పురుష్తని ఉపనిష్తత
్ ల ద్యారాన్ే
తెలుసుక నబడుననునద్ి సుష్ట మగుచుననద్ి. ఇద్ి విష్య వాకయము. బాహ్మము పాతయక్షాద్ి పామాణ్ముల ద్యారా
గమయమా? కాద్య? అనునద్ి సంశయము. పూరాపక్షము సుష్ట మే.
రూపరసాదులు బాహ్మమందు లేనందువలన ఇంద్ిాయముల ద్యారా తెలుసుక నబడదు. హ్తతవు గాని
హ్తతసాదృశయము గాని లేనందున అనుమానము ద్యారా అగమయము. ఉపనిష్తత
్ ల ద్యారాన్ే తెలుసుక నబడును.
వేద జఞానము లేని వాని ద్యారా ఆ పూరణ బాహ్మము మనన యోగయము గాదు. బాహ్మవేత్ గాని వాడు
పరమధయమము చేరలేడు. వాయపకమైన విష్తణవును విష్తణకాీంతతడందురు. ఆ వాసుద్ేవుని తెలుసుకోని
తతాదరిశయిై విపాతాము ప ందును. తతాజఞాని కాని విపుుని యందు విపాతాము లేదు. శాటాయయన ఉపనిష్తత
్ లో
ఈ విష్యము 4వ మంతాములో చెపుబడినద్ి. ఈ మంతాములో వేదముల ద్యారాన్ే బాహ్మ తెలియునని చెపుుచూ
అనయ పామాణ్ గమయమును నిషేధించిరి. జన్యమద్ి సూతాములో భాష్యకారులీవిధ్ముగా చెప్ిురి. ''శు
ీ తయయదయో
అనుభవాదయశచ యథయ సంభవం ఇహ్ పామాణ్మ్”. శు
ీ తయయదులు, అనుభవాదులు యథయ సంభవము బాహ్మ
జఞానమునకు పామాణ్ములు. ఈ వాకయములో ఆద్ి పదము ద్యారా అనయ పామాణ్ములు భాష్యకారులు
అంగీకరించిరనిన సరియిే గాని పాథమములో శుీ తతలే పామాణ్ములు. శు
ీ తతల ద్యార పామాణ్ము గావించిన
తదుపరి అనువాద రూపముగా అనుమాన్యనుభవములను అంగీకరించిరి. గాన బాహ్మను చెపుుటకు వేదములే
పామాణ్ములు.

4. సమనాయాధికరణ్ము
సూతాము : తతత
్ సమనాయాత్ (1.1.4)
సూతయారథము : వేద్యంత వాకయములు సాతంతాముగన్ే బాహ్మను బో ధించుచుననవి. కర్ మరియు ద్ేవతల
ద్యార ఉపాసన్యంగములు కావు.
పాధ్మ వరణకము
సంగతి : బాహ్మను గూరిచ చెపుుటలో మీరు ఎటు
ు శాస్ ర పామాణ్ము గలదని చెపుుచున్యనరు. వేద
వాకయములు కరమను పాతిపాద్ించుచుననవి. అటు
ు కరమను పాతిపాద్ించని వాకయములు అనరధకములు.
''ఆమానయసయ కిీయారధతయాత్ ఆనరథకయం అతదరాధ న్యమ్”|| (జై.సూ.1.21) ఈ జైమిని మహ్రిి వాకయములో కరమ
పరకములు వేద్యంత వాకయములని చెపుబడనవి. ఇచట ఆక్షేప సంగతి :
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విష్యము : ఈ అధికరణ్ములో అనిన వేద్యంత వాకయములు విచయరణ్ీయములు.
సంశయము : వేద్యంత వాకయములు కరమ మరియు ద్ేవతలను పాతిపాద్ించుట వలన కరామంగములా?
లేక బాహ్మను పాతిపాద్ించుట వలన బాహ్మ పరకములా? అని సంశయము.
పూరాపక్షము : కరామనుషాీ నము నందు ఉపయోగపడుట వలన వేద్యంత వాకయములు కర్ మరియు
ద్ేవతలను పాతిపాద్ించుచుననవి.
సిద్ధ యంతము : వేద్యంతమనగా ఉపనిష్తత
్ లు. కరమను గూరిచ చెపుుటలేదు. కరమ కనన భననమైన
పాకరణ్ము కాన అవి కరమ శరష్ములు కావు. కాని బాహ్మను బో ధించుచుననవి. తయతురయమును నిరణయించు ష్డిా ధ్
తయతురయలింగములనగా ఆయా హ్తతవులు. వాని ద్యారా గూడ వేద్యంత వాకయములు బాహ్మతతామున్ే
బో ధించుచుననవి. అనరథమగు అజఞానమును నశింపచేయు సాతంతా పాయో జనము గల వేద్యంత వాకయములను
కరామంగములనుట సరికాదు.
వైయాసికన్యయయమాలా:
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వేద్యంతయాః కర్ ృ ద్ేవాద్ిపరా బాహ్మపరా ఉత| అనుషాీ న్ోపయోగితయాత్ కరా్ుద్ిపాతిపాదకాాః ||

20.

భననపాకరణ్యలిు ంగష్టాకచచ బాహ్మబో ధ్కాాః| సతి పాయో జన్ేఽనరథహాన్ేఽనుషాీ నతోఽతా కిమ్||

శనుకారథము:వేద్యంత వాకయములు కర్ మరియు ద్ేవతయద్ి పరకములా, లేక అనుషాీ నము నందు ఉపయోగపడుట
వలన కర్ ృ పరకములా?
వేద్యంత వాకయములు కరమకాండ కనన భనన పాకరణ్ములు కనుక బాహ్మ బో ధ్కములు. తయతురయనిరాణ యకముల ైన ష్డిా ధ్ చిహ్నముల ద్యారా వేద్యంత వాకయములు బాహ్మ తతామును బో ధించుచుననవి. అనరధ
కారణ్మైన అజఞానమును తొలగించుట యను సాతంతా పాయో జనముండుట వలన కరమ శరష్ము ల టు గును?
భారతీ తీరుథలవారి వాయఖ్య:విష్య, సంశయములు సుష్ట ములే. జీవుని గురించిన వాకయములు కర్ పరములు. బాహ్మను గురించి
చెపుు వాకయములు సాధ్నపరములు. ఈ విధ్ముగ వేద్యంత వాకయములు అనుషాీ నమునకు వచుచచుననవి.
వేద్యంత వాకయములు బాహ్మపరముల ైన అనుషాీనము నందు ఉపయోగమునకు రావు. అందుచే
నిష్్రయో జనములు కావు. వేద్యంత వాకయములు కర్ ద్ేవత సాధ్న పరములు.
ఈ సంశయమునకు సమాధయనము వేద్యంత వాకయములు బాహ్మమున్ే పాతిపాద్ించుచుననవి.
ఎందులకనగా కరమ కనన భనన పాకరణ్మైన జఞాన కాండను పాతిపాద్ించుచుననవి. అవి కర్ ను గురించి గాని, కరమ
శరష్తామును గురించి గాని బో ధించుట లేదు. ష్డిా ధ్ తయతురయ లింగముల ద్యారా బాహ్మపరతామని చెపుుటయిే
సంభవము. తయతురయ గాీ హ్క ష్డిా ధ్ లింగములను పూరాాచయరుయలీవిధ్ముగా చెప్ిురి.
శను||

ఉపకీమోపసంహారావభాయసో ఽపూరాతయ ఫలమ్| అరథవాద్ల పపతీ్ చ లింగం తయతురయనిశచయిే ||
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ఉపకీమ ఉపసంహారములు, అభాయసము, అపూరాత , ఫలము, అరథవాదము, ఉపపతి్ (యుకి్) అను ఆరు
తయతురయము నిశచయించుటకు హ్తతవులు (చిహ్నములు). ''సద్ేవ సో మయ ఇదమగీ ఆసీత్'' (ఛయ.ఉ.. 6.2.1)
ఉపకీమము. హ్ సో ముయడయ! సృషిటకి ముందు సద్యఖ్య పరబాహ్మమే యుండెను. ''ఐతద్యతమయమిదం సరాం తత్
సతయం స ఆతయమ తతామసి'' (ఛయ.ఉ. 6.16.3) ఈ చరాచరాతమక సరాము ఆతమసారూపమే. అద్ే సతయము, అద్ే
ఆతమ, అద్ే నువుా. ఇద్ి ఉపసంహారము. ఉపకీమ ఉపసంహారములు రండు కలిసి ఒక చిహ్నము. ఎందులకనగా
బాహ్మ విష్యకమైన ఏక వాకయత ఉండుట వలన. అన్ేక సారుు ''తతామసి'' అని చెపుుట అభాయసము. నిరుగణ్, నిర
కార, అవిష్యమైన బాహ్మము వేద పామాణ్ము ద్యారాన్ే గమయము ఇతర పామాణ్ముల ద్యారా కాదు అనునద్ి
అపూరాత. బాహ్మమను, ఒక పద్యరధ జఞానము ద్యారా సరా జఞానము ఫలము. ఉతుతి్ , సిథతి, పాలయము, పావేశము,
నియమనము అను ఐదు అరధవాదములు. అనగా సు
్ తి పరములు. మృతి్ కాద్ి దృ షాటంతములు యుకు్లు. ఈ
హ్తతవుల ద్యారా వేద్యంత వాకయములు బాహ్మ పరములనియిే నిశచయింపవలయును. వేద్యంత వాకయములందు
అనుషాీ నము లేనిచ ో పాయో జనము లేదనుట సరిగాదు. ''రజుా రియం న్యయం సరుాః'' ఇద్ి తయాడు పాము కాదు''
అను హ్యో పాద్ి శూనయమైన సిదధవసు
్ వైనను ద్యని సారూపో పద్ేశము ద్యారా బో ధ్ కలుగును. అటిట సారూప
బో ధ్ నిరరథకము గాదు. ప్ైగా ఆ బో ధ్ ద్యారా అజఞాన్యదుల ైన అనరథముల నివృతి్ సంభవము.
వైయాసికన్యయయమాలా: (ద్ిాతీయ వరణకము)
శను||21 పాతిపతి్ ం విధితసని్ బాహ్మణ్యవసితయ ఉత | శాస్ త
ర యాతే్ విధయతయరో మనన్యద్ేశచ కీర్న్యత్||
శను||22 న్యకర్ ృతంతేాఽసి్ విధిాః శాస్ త
ర ాం శంసన్యదప్ి। మనన్యద్ిాః పురా బో ధయత్బాహ్మణ్యవసితయస్ తాః ॥
శనుకారథము:శాస్ మ
్ వు బాహ్మను పాతిపాద్ించుచుననద్య?
ర ు పావృతయయద్ి విధ్ులను బో ధించుచుననద్య? లేక సిదధవసు
శాసించుట వలన శాస్ మ
ర నబడును. శాస్ మ
ర ు విధి శరష్మును బో ధించుచుననద్ి. శీవణ్ము తరువాత
మనన్యదులను విధించుట వలన, విధి విష్యములను బో ధించుచూ వేద్యంత శాస్ మ
ర ు బాహ్మసంబంధ్ము
చెపుుచుననద్ి.
సిదధ వసు
్ వునందు విధి పావృతి్ లేదు. హతమునుపద్ేశించుట వలన గూడ శాస్ మ
ర ందురు. మనన్యదులు
సాక్షాతయకరమునకు ముందు చెపుబడనవి. అందువలన వేద్యంత వాకయములు బాహ్మము నంద్ే
పరయవసించుచుననవి.
భారతీ తీరుథలవారి వాయఖ్య:ఏకద్ేశిమతము : వేద్యంత వాకయములు బాహ్మ పరముల ైనను బాహ్మము నంద్ే పరయవసానమగుటలేదు.
ఎటు నగా? బాహ్మతతామును పరోక్ష రూపముగా చెప్ిున తరువాత అపరోక్షముగా ప ందుటకు మనన్యదులను
విధించుచుననద్ి. ఆ విధ్ముగా శాసించుట వలన వేద్యంతములను శాస్ మ
ర ను చున్యనరు. “శనీతవయాః” అని
శబధ జా ఞన్యతమకమైన శీవణ్మును విధించిన ప్ిమమట మనన, నిధిధయయసములను అనుభవ జఞాన్యతమకసారూపముల ైన వానిని విధించిరి. కనుక వేద్యంత వాకయములు విధిశరష్ములు అని చెపుగా, సమాధయనము.
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వేద్యంత వాకయములు విధి శరష్ములు కాన్ేరవు. ఈ వేద్యంత వాకయములు చేయుటకు, చేయకుండుటకు,
విపరీతముగా చేయుటకు కరమలవల శకయము గాదు. ఇవి వసు
్ తంతాములు పురుషాధీనములు గావు.
అనుషేీ యములని చెపుుట, అనుషేీ యములని శాసించుట మాతాముచే శాస్ మ
ర ులని చెపుు నియమము లేదు.
సిదధ వసు
్ వుల ైన ఆతమ, పరమాతమలను చెపుునద్ి గూడ శాస్ మ
ర ని చెపుబడును. శబధ ము ద్యారా జఞానము కలిగిన
తరువాత అనుభవమునకై మనన్యదులు విధించిరనుట యుక్ ము గాదు. ''దశమాః తామసి'' న్వు పదవవాడవు
అననటు
ు శబధ ము ద్యారాన్ే అపరోక్ష అనుభవ జఞానము గలుగుచుననద్ి. అసంభావన్య విపరీతభావన్యదులను
తొలగించుటకు వాయపారరూపమైన కరా్ుధీనమైన మనన్యదులను శాబధ బో ధ్మునకు ముందు విధించిరి. అందులకే
''తతామసి'' అను మహా వాకయములు బాహ్మను బో ధించుట యంద్ే సమాప్ మగుచుననవి.
సూతయారధము : తత = పూరా పక్ష నిరాకరణ్ము
తత్ : బాహ్మ సరాజా ము, సంపూరణ జగతత
్ యొకక సృషిట, సిథతి, లయములకు కారణ్ము
సమనాయాత్ : చకకగా, తయతురయము ద్యారా, బాహ్మములోన్ే అనిన వేద్యంత వాకయముల అనాయము.
ఈ వేద్యంత వాకయములను కరమ, ఉపాసనల పరముగా చెప్ిున శు
ీ తహాని అశు
ీ త కలున్య ద్ల ష్ముల
పాసంగము వచుచను. ''బాహ్మన కర్ ృ పరతాం'' బాహ్మ కరా్ ధీనము గాదు. ''తత్ కేన కం పశరయద్''. సరాము ఆతమ
రూపమే అని తెలిసిక నిన ఏ పద్యరధమును ఏ సాధ్నచే ఏ కర్ కనుగొనగలడు. ప్ై శు
ీ తిలో కిీయాకర్ ఫలములను
నిరాకరించిరి.
శబద జా ఞనము తరువాత అనుభవాతమకమైన మనన నిద్ిధయయసలు విధించిరి. ''దశమస్ వమసి'' అను
వాకయము ద్యారా అపరోక్ష జఞానము. బాహ్మ మపాసన ద్యారా మోక్షమనిన అద్ి సరిగాదు. బాహ్మజఞానము ద్యారా
మోక్షము. సిదధ వసు
్ వునందు పావృతి్ లేదు. శబధ శకి్ ద్యారా గహ
ీ ంచలేము అనిన సరికాదు. ''పుతా సే్ జఞతాః'' అను
హ్రి సూచకమును పదచిహ్నముల బటట చూచి భాష్రాని మధ్యముడు తెలుసుక నును. ''కన్యయతే గరూవతి'' అను
దుాఃఖ్ సూచకమును గూడ శబధ శకి్ ద్యారా గీహంచగలరు.

5. ఈక్షతయధికరణ్ము
కిీందటి న్యలుగు సూతాములలో ఎవరికి బాహామతెైమకయ జఞానము పురుషారథమో వారికి కరమకాండ పాసకి్
లేకయిే వేద్యంత వాకయములు బాహ్మను బో ధించుచుననవనియు, బాహ్మము నందు సమనాయమును
ప ందుచుననవనియు చెపుబడెను. ఆ బాహ్మమే సరాజుాడు, సరాశకి్మంతతడనియు, ఈ జగతత
్ నకు సృషిట, సిథతి
లయ కారకుడనియు చెపుబడినద్ి.
సంగతి : బాహ్మము కూటసథ మగుట వలన వికిీయారహతము. బాహ్మమందు కిీయాశకి్యిే లేదు. కిీయాశకి్
లేని బాహ్మము జగతయకరణ్మటు గును. ఈ విధ్మైన ఆక్షేపము కలిగినందున ఈ అధికరణ్మారంభంచిరి.
పూరాాధికరణ్ముతో ద్ీనికి ఆక్షేపసంగతి.
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విష్యము : ''సద్ేవసో మయ ఇదమగేీ ఆసీత్'' ఏకమేవాద్ిాతీయమ్'' ఛయ.ఉ. (6.2.1) సృ షిటకి ముందు ఒక
అద్ిాతీయమగు సద్ బాహ్మము మాతామే ఉండెను. అనుశు
ీ తి వాకయము విచయరణ్ీయ విష్యము.

సంశయము : ''తద్ెైక్షత బహ్ుసాయం పాజఞయిేయిేతి, తతే్ జో అసృజత (ఛయ.ఉ. 6.2.3) ''అద్ి సంకలిుంచెను,
న్ేను పాజలను సృషిటంచెదను'' అని. ఈ వాకయము ద్యారా సాంఖ్ుయల పాధయనము చరిచంచబడినద్య? లేక బాహ్మమా?
అని సంశయము.
పూరాపక్షము : జఞానము మరియు కిీయాశకి్తో కూడిన జడవసు
్ వైన పాధయనమే అనినంటికి కారణ్ము.
సత్ శబధ వాచయమీ పాధయనమే.
సిద్ధ యంతము : జగతత
్ సృషిటంచువానిని సంకలుకిీయకు కర్ గా చెప్ిురి. సంకలుకిీయ చేయువాడు చెైతనయ
ధ్రమము గలవాడెై ఉండవలయును. కాన సత్శబధ వాచయము బాహ్మమే. ఈ చెైతనయముతో తయద్యతమయము చెంద్ిన
వారికి మోక్షము చెప్ిురి. ఈ విష్యములు పాధయనపక్షములకు విరోధ్ములు.
5. ఈక్షతేరానఽశబధ మ్ 1.1.5
బాహ్మమందు వికారము అసంభవము బాహ్మ శరీర రహతము. ఏకాతమ రూపము. కనుక బాహ్మ
జగతయకరణ్ము కాజఞలదు. అందువలన ఈ సూతాము చెప్ిురి.
సూతయారథము : ఈక్షతేాః = “తద్ెైక్షత” అను శు
ీ తి వాకయములో జగత్ సృషిటకర్ యందు ఈక్షితృతాము
వినబడుచుననద్ి. ఈక్షితృతామనగా సంకలుము. సంకలుపూరాకసృషిట హ్తతగరూ విశరష్ణ్ము. న అశబద మ్ =
పాధయనము జగత్ కారణ్ము కాదు. అద్ి వేద బాహ్మము. ద్యనిని శు
ీ తి ద్యార పాతిపాద్ించలేదు గనుక.
వైయాసికన్యయయమాల
23. తద్ెైక్షతేతివాకేయన పాధయనం బాహ్మ వోచయతే | జఞాన కిీయాశకి్మతయాత్ పాధయనం సరాకరణ్మ్

॥

24. ఈక్షణ్యత్ చేతనం బాహ్మ కిీయాజఞాన్ే తత మాయయా| ఆతమశబాదతమతద్యతేమయ పాధయనసయ విరోధిన్ో||
''తద్ెైక్షత బహ్ుసాయం పాజఞయిేయిేతి తతే్ జో అసృజత'' ''సత్ శబద వాచయమైనద్ి. బహ్ుభవనమునకై
సంకలిుంచెను. అద్ి అగినని సృజించెను''. ఈ వాకయములో సృషిటకర్ పాధయనమా? లేక బాహ్మమా? జఞానశకి్, కిీయాశకి్
కలిగిన పాధయనము సృషిట కారణ్మగును.
చెైతనయధ్రమము గలిగి సంకలుము చేయగలిగిన బాహ్మమే జగత్సాషట ా . కిీయాశకి్ జఞానశకి్ ద్యనియందు
మాయ ద్యారా సంభవములు. సత్శబద వాచయతతామును ఆతమశబద ముతో చెప్ిురి. ద్యనితో తయద్యతమయము చెంద్ిన
మోక్షపాాప్ి్ చెప్ిురి. చెైతనయము, మోక్షపాాప్ి్ , సంకలుము, సత్ శబద ము, సత్ శబద మును ఆతమయనుట ఇవనినయు,
పాధయనము జడమగుట వలన ద్యనికి విరోధ్ములు.
భారతీ తీరుథలవారి వాయఖ్య:-
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ఛయంద్ల యగోయపనిష్తత
్ లో ''సద్ేవ సో మయదమగీ ఆసీద్ేకమేవాద్ిాతీయమ్'' (6.21) '' హ్ప్ిాయదరశన సృషిటకి
ముందు ఈ న్యమరూపాతమకపాపంచము సజఞతీయ విజఞతీయ సాగత బేధ్శూనయమైన కేవలసదూ
ా పమై ఉండెను''
అని మొదలిడ , ''తద్ెైక్షత బాహ్ు సాయం పాజఞయిేయ''( 6.2.3) సదూ
ా పమైన వసు
్ వు న్ేను అన్ేక రూపములుగా
ఉతుననమవుతయనని సంకలిుంచెను. ఇచట సాంఖ్ుయలీవిధ్ముగా చెపుుచున్యనరు జగతయకరణ్ము బాహ్మ కాన్ేరదు.
ఆ పాధయనములో రజోగుణ్ము ఎకుకవగుట వలన కిీయాశకి్ మతాము మరియు సతాగుణ్ము ఎకుకవైన
సరాజా తాము సంభవమగును. నిరుగణ్కూటసథ బాహ్మమునందు జఞానశకి్ , కిీయాశకి్ అసంభవము. గనుక సృషిటకి
కారణ్ము కాజఞలదు.
ఇచచట సిద్ధ యంతి చెపుునద్ేమనగా, సంకలుపూరాక సృషిట వినబడుటచే చెైతనయమైన బాహ్మమే సత్ శబద
వాచయమైన సృషిటకర్ . అచేతనము జడమైన పాధయనము నందు సంకలుశకి్ అసంభవము మాయద్యార
బాహ్మమందు జఞానశకి్ కిీయాశకి్ సంభవములు. ''అన్ేన జీవేన ఆతమన్య అనుపావిశయ న్యమరూప్ే వాయకరవాణ్'' (ఛయ.
ఉ. 6.3.2) ''పాాణ్మును ధ్రించిన శరీరాధ్యక్షుడెైన జీవాతమరూపముతో లోపల పావేశించి న్యమరూపములను
సృషిటంచెదను''. న్యమరూపములను ఉతుతి్ చేయు కర్ ను, జగత్ కారణ్ ద్ేవతను, సావాచకమైన ఆతమశబద ము
ద్యారా చెైతనయమైన జీవుని ఉపద్ేశించిరి. అంతేగాక ''తతామసి'' అని చెపుుచూ చెైతనయవంతతడెైన శరాతకేతతవును,
జగత్ కారణ్ముతో తయద్యతమయము గురువు ఉపద్ేశించెను. ఆతమశబద పాయో గము, కారణ్ తయద్యతమయము ఈ రండు
విష్యములు జడమైన పాధయనము జగత్కారణ్మైన సంభవము కాన్ేరవు. అందువలు చెైతనయమైన బాహ్మమే
సత్శబద వాచయము.
పాధయన్ైకయ సంపదుపాసన ఫలము పూరాపక్షము. బాహామతెైమకయ జఞానము జేాయమని సిద్ధ యంతపక్షము
పాధయనమందు ఉననవని చెప్ిున గుణ్ములు, జఞానశకి్, కిీయాశకి్ బాహ్మయందు మాయద్యారా సంభవములు.
పాధయనము సృషిటకర్ కాదనుటకు సిద్ధ యంతి తరకమును చెపుుచున్యనడు. సతా గుణ్ోతకరివలు పాధయనమందు
జఞానశకి్ సరాజా తాము చెప్ిునందువలన రజోగుణ్ తమోగుణ్ ఉతకరివలు ఆ పాధయనమందు అలుజా తాము కలుగనని
చెపువలయును. కాన ఆ పాధయనము సృషిటకారణ్ము కాజఞలదు.
''తతే్ జో అసృజత'' తయ ఆపాః ఐక్షయంత'' ''అగిన సృషిటంచెను'', ''జలములు సంకలిుంచెను'' అను శు
ీ తి
వాకయము ఉండుట వలన అగిన, జలము అను జడపద్యరధములు సృషిటంచెను అను శు
ీ తివాకయముల వలు
జడపాధయనము యొకక సంకలుము గౌణ్మని చెపువచుచను గద్య. ద్యనికి సూతాము.
6. గౌణ్శరచన్యనతమ శబాదత్ 1.1.6.

సూతయారథము : శుీ తిలో చెప్ిున ఈక్షణ్ శబద ము గౌణ్మని చెపుజఞలము. ఎందులకనగా శు
ీ తిలో
జగతయకరణ్ కర్ యందు ఆతమశబద ము పాయో గించబడెను. జగతయకరణ్ము చెైతనయము, ఈక్షణ్ము ముఖ్యమే గాని
గౌణ్ము గాదు. ''సద్ేవ సో మయ ఇదమగీ ఆసీత్ ఏకమేవాద్ిాతీయమ్''. ''తద్ెైక్షత బహ్ుసాయం పాజఞయిేయ'' తతే్ జో
అసృజత'' ఛయం. ఉ.6/2/1-3) ఓ సౌముయడయాఁ సృషిటకి ముందు ఈ జగతత
్ సత్పద్యరధమై యుండెను. అతడు
సంకలిుంచెను. అతడు అగినని సృషిటంచెను. సత్శబద వాచయమైన జగత్కారణ్మునందు ఆతమశబద పాయో గము వలు
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''తద్ెైక్షత'' అనుచ ోట తద్ అనునద్ి సరాన్యమ శబద ము. సరాము బాహ్మము, ద్యని న్యమము తద్ అని, ద్యని
భావమే తత్ వమ్. అద్ి బాహ్మ యొకక యథయతమయమ్. ద్యనిన్ే చూచు సాభావము గలవారు తతాదరుశలు.

ఈక్షణ్ చేసి అగిన, జలము, భూములను సృషిటంచిన ఆ సృషిటకర్ ను ద్ేవత శబద ముతో పరామరిశంచి,
శుీ తిలో ''అన్ేన జీవేన ఆతమన్య అనుపావిశయ న్యమ రూప్ే వాయకరవాణ్'' అని చెప్ిురి. (ఛయం.ఉ, 6.3.2) ఇచచట కూడ
జగతయకరణ్ము ఆతమశబద ము వినబడుచుననద్ి. పాధయనము సృషిటకర్ యిైన ద్ేవత శబద ముతో పరామరిశంచి
యుండవలయును. కాని ''జీవాతమన్య'' అనిరి. జీవుడనగా (చెైతనయము) పాాణ్ము ధ్రించిన శరీరాధ్యక్షుడని
అరధము. అచేతనమైన పాధయనము ఆతమశబాధరథము కాన్ేరదు.
ఆతమకారయములన్న చేయు అచేతన పాధయనమందు ఆతమ శబద పాయో గము గావించిరనవచుచను గద్య.
ఎటు నిన రాజుగారు తన కారయములన్న చేయు భదాసేనుడు అను సేవకుని యందు ''మమాతయమ భదాసేనాః''
భదాసేనుడు న్య ఆతమయిే అని పాయో గించినటు
ు , పాధయనము ఆతమయొకక (పురుష్తని) భోగ, మోక్షముల కారయము
నిరాహంచుననిన పాశనకు ఈ సూతామును చెప్ిురి.
7. తనినష్ీ సయ మోక్షోపద్ేశాత్ 1.1.7
సూతయారథము : జగతయకరణ్మైన బాహ్మయొకక ఐకయజఞానము వలన పురుష్తనికి మోక్షపద్ేశము శు
ీ తి
ఉపద్ేశించుచుననద్ి. అచేతన పాధయన్ైకయ జఞానము వలన మోక్షము ద్ధ రకదు. పాధయనము సృషిట కారణ్ము గాదు అని
చెపుుటకు 'న' కారము పూరా సూతాము నుండి అనువరి్ంచును ''స ఆతయమ'' ''అద్ి ఆతమ'' అని సూక్షమ ఆతమ
తతామును గైక ని, ఓ శరాతకేతత ''తతామసి'' అద్ే నువుా, అనువాకయము ద్యారా ముముక్షువైన శరా తకేతతవునకు
ఆతమనిష్ీ ను ఉపద్ేశించిరి. ఆచరణ్వంతతల ైన పురుష్తలు ఆ బాహ్మను తెలుసుకుందురు. ''ఆ జఞానికి కైవలయ పాాప్ి్ కి
పాారబద పరిసమాప్ి్ అవధి'' (ఛయం.ఉ. 6.14.2) అని మోక్షోపద్ేశము. చేతనమైన ముముక్షువునకు జడపాధయన నిష్ీ
అసంభవము. అటిట అనరథ ఉపద్ేశముచే సాంఖ్యశాస్ మ
ర ు అపామాణ్ము. కాన ఆతమ శబద ము చెైతనయపరము.
8. హ్యతయావచన్యచచ (1.1.8)

సూతయారథము : న కారము అనువరి్ంచును. పాధయనము జగతయకరణ్ము కాజఞలదని చెపుుటకు. ఈ
ఆతోమపద్ేశము సూ
థ ల అరుంధ్తీ న్యయయము ద్యారా పాధయనమనిన అద్ి సరిగాదు. సూ
థ ల అరుంధ్తీ న్యయయము
ద్యారా పాధయనము నిషేధించలేదు. అందువలు పాధయనము సత్శబద వాచయము గాదు.
''స ఆతయమ తతామసి'' అననచ ోట సత్శబద వాచయము పాధయనమనిన, పాధయనమును ఉపద్ేశించవలయును.
ముఖ్య ఆతమను ఉపద్ేశించుటకు శాస్ మ
థ ల అరుంధ్తీ న్యయయము ద్యార ఆతమను ఉపద్ేశించిన
ర ు సూ
పాధయనమును పరితయజించ మని చెపులేదు. సత్మాతామైన ఆతమజఞానము మరియు ద్యనియందు నిష్ీ చెప్ిు ఆరవ
అధయయయము ముగించిరి. కారణ్ జఞానము ద్యారా అనిన కారయజఞానములు కలుగునని పాతిజా చేసిరి. అనగా
ఆతమజఞానము ద్యారా సరాజఞానము. పాధయనమును తయజించమని చెప్ిున ఈ పాతిజా కు విరోధ్ము కలుగును.
అందువలన పాధయనము సత్ శబద వాచయము గాదు.
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ప్ై న్యలుగు సూతాములలో పాధయనమునకు 'ఈక్షణ్' కిీయను నిరసించి, అద్ి జగతయకరణ్ము కాదని
ఖ్ండించిరి. ఇపుడు సాతంతా హ్తతవుల ద్యారా పాధయనమును జగతయకరణ్ముగా నిరసించుటకు (అగిీమ)
ముందు మూడు సూతాములను చెపుుచున్యనరు.
9. సాాపయయాత్ (1.1.9)
సూతయారధము : ''న'' అనువరి్ంచును. పాకృత సత్ శబద వాచయమైన ఆతమయందు నిదాలో ఈ జీవుడు
ఒకటౌచున్యనడు. ''సతయ సో మయ తద్య సంపన్ోనభవతి'' ''సామప్ీతోభవతి'' (ఛయం. 6.8.1) ఇచచట లయము
వినిప్ించుచుననద్ి. మరియు సాశబద ముతో ఆతమన్ే చెపుుచున్యనరు. ''అప్ీతాః'' అనగా లయమని అరథము సూ
థ ల,
సూక్షమ ఉపాదులు ఉపరమము కాగా సుష్తప్ి్ లో అజఞానము తపు ఉపాధి విశరష్ము లేనందున, ఆ
ఆతమచెైతనయములో అనిన పాాణ్ులు విలయమగుచుననవి. ఆ చెైతనయమున్ే సత్ శబద ముతో, జగతయకరణ్ముగా
చెప్ిురి, కాని పాధయనము కాదు.
10. గతి సామాన్యయత్ (1.1.10)
సూతయారధము : అనిన వేద్యంత వాకయములలో చెపుు జఞానము సామానయము. అనిన ఉపనిష్తత
్ లలో
జగతయకరణ్ము ''చెైతనయమన్ే చెపుబడినద్ి. జడ పాధయనము కారణ్ము కాదు. ''న'' అనువరి్ంచును. ''ఆతమనాః
ఆకాశాః సంభూతాః'' (తె.ై ర 27) ''ఆతమన ఏ వేదం సరాం'' (ఛయం. 7.26.1) ''ఆతమనాః ఏష్ పాాణ్ో జఞయతే'' (పాశన. 3.3)
అనగా ''ఆతమ నుండి ఆకాశము ఉతుననమైనద్ి''. ''ఆతమ నుండి ఈ సంపూరణ సంసారముతుననము'' ''ఆతమ
నుండి ఈ పాాణ్ము పుటట ను''. ఇలాంటి అనిన వేద్యంత వాకయములు చెైతనయమును జగతయకరణ్ముగా
పాతిపాద్ించుచుననవి. ఈ గతి సామానయము వలన సరాజా బాహ్మమే జగతయకరణ్ము.

11. శు
ీ తతయాచచ (1.1.11)
సూతయారధము : ''స కారణ్ం కరణ్యధిపాధిపో నచయసయ కశిచదజ జనితయ న చయధిపాః'' (శరా. 6.9) అను శు
ీ తిలో
జగతయకరణ్ము సరాజా బాహ్మమని చెపుబడినద్ి. అందువలు బాహ్మమే జగతయకరణ్ము. పాధయనము గాదు.
పాధయనమునందు వేద్యంత వాకయముల సమనాయము కాన్ేరదు. ఎందువలు ననగా 'శు
ీ తతయాచచ'. ప్ైన చెప్ిున
శరాతయశాతర వాకయములో సరాజా ఈశారుని పాసంగము చెపుుచు ''ఆ ఈశారుడే జగతయకరణ్ము, ఇంద్ిాయములకు
అధిపతి, జీవులకు అధిపతి, వానిని శాసించువారు గాని, వాని జనమకు కారణ్ము గాని వేరొకరు లేరు'' కనుక
సరాజా ఈశారుడే జగతయకరణ్ము. పాధయనము కాదు.

6. ఆనందమయాధికరణ్ము
ఇంతవరకు బాహ్మ విచయరమునకు ఉపనిష్తత
్ లే పామాణ్ములనియు, అవనినయు ఆ పరమేశారుని
గూరిచ చెపుుచుననవనియు సిద్ధ యంతము చేయబడినద్ి. ఉపనిష్ద్యాకయములు నిరాశరష్ బాహ్మ పరములు.
ఏకద్ేశిమతము :-
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సంగతి : కిీందటి అధికరణ్ములో ఈక్షణ్ము గౌణ్మని చెపుబడినద్ి. అటేు ''ఆతయమఽఽనందమయాః'' (తెై.ర
2.5) అను వాకయములో మయట పాతయయము వికారారథమగుటచే తతా నిరణయము గాదని చెపుుచు పాతతయద్యహ్రణ్
సంగతి కలదనిరి.
విష్యము ''ఆతయమఽఽనందమయాః'' ''ఆనంద వికారమగు ఆతమ జీవుడు'' అను తెైతి్రీయ వాకయము
విచయరణ్ీయము.
సంశయము : ''సతయం జఞానమనంతం బాహ్మ'' అను వాకయములో మొదలు ప్టిటన పాకరణ్ములో గల
ఆనందమయాః అను శబద ము ద్యారా బాహ్మము చెపుబడినద్య? లేక వేరొక పద్యరధము ఆనందమయ వాచయముగా
చెపుబడినద్య?
పూరాపక్షము : వికారారధమైన మయట పాతయయము వలు బాహ్మ విభననమైన వేరొక పద్యరధము
చెపుబడినద్ి ద్యనికి ప్ిాయ మోద పామోదములు అవయవములు.
సిద్ధ యంతము : పునరావృతి్ మరియు ఉపకీమములను దృషిటలో ఉంచుకుని చూసిన, ఆనందమయమను
పదమునకు బాహ్మమనియిే అరధము. ఇచచట పాయో గించిన మయట పాతయయము పాాచురాయరధములో గాని వికారారధములో గాదు. నిరవయవ విశుదధ బాహ్మము నందు ప్ిాయాద్ి అవయవములు ఆరోప్ింపబడి నవి. అవి పరమారధ
దృషిటలో లేవు.
వైయాసికన్యయయమాలా:
25. సంసారీ బాహ్మ వా ఆనందమయాః సంసారయయం భవేత్ | వికారారథమయట శబాద త్ప్ిాయాదయవయవోకి్తాః||
26. అభాయసో పకీమాద్ిభోయ బాహామఽఽననద మయో భవేత్| పాాచురాయరోథ మయట శబద ాః ప్ిాయద్యయాఃసుయరూపాధిగాాః||
''సతయం జఞానమనంతం బాహ్మ అనువాకయము ద్యారా ఉపకీమించిన బాహ్మమే ఆనందమయ శబద వా చయమా? లేక
సంసారి జీవుడయ? వికారారథమైన మయట శబద పాయో గము వలనను ప్ిాయమోద పామోదములు చెపుుటవలనను
బాహ్మభననమైన సంసారి జీవుడని పూరాపక్ష నిరణయము.
పునరావృ తి్ ఉపకీమాదులను పరయవేక్షించిన ఆనందమయ మనుపదమునకు బాహ్మమనియిే అరధము
చెపువలయును. 'మయట' పాతయయమిచట (వికారారథములో కాదు) పాాచురాయరథములో చెప్ిురి. విశుదధ నిరవయవ
బాహ్మమందు ప్ిాయాద్ి అవయవములు ఔపాధికమని ఏకాద్ేశిమతము.
భారతీ తీరుథలవారి వాయఖ్య:ఈ ఆరవ అధికరణ్ము ముందు ఏకద్ేశిమతయను సారము చెప్ిురి. తెతి
ై ర ్ రీయో పనిష్తత
్ లో ద్ేహ్ , పాాణ్
మన, బుద్ిధ, ఆనందరూపములను, అననమయ, పాాణ్మయ, మన్ోమయ, విజఞానమయ, ఆనందమయమను
ప్ేరుతో పంచకోశములను కీమముగా ఒకద్యనిలోపల వేరొకటి చెప్ిురి. అనినంటికనన లోపలనునన ఆనందమయ
కోశము సంసారి జీవుడయ లేక పరమాతమయా అని సంద్ేహ్ము.
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సంసారి జీవుడే ఆనందమయము. ఎందులకనగా, ఆనందము యొకక వికారమే ఆనందమయము.
వికారారథము సంసారి యందు సంభవము అవికారమైన పరమాతమ యందు సంభవము కాదు. ఆ
ఆనందమయమునకు ప్ిాయము శిరము, మోదము దక్షిణ్ పక్షము (రకక). పామోదము ఉత్ ర పక్షము,
ఆనందము శరీర మధ్య భాగమైన ఆతమ. బాహ్మ పుచఛము (తోక అనగా ఆధయరము) (తె.ై ర 2.5) ఇటు
ు
ఆనందమయమునకు ఐదు అవయవములు చెప్ిురి. కోరుకునన ఆవశయకమైన వసు
్ వును చూచుట ద్యార వచుచ
సుఖ్మును ప్ిాయమందురు. అద్ి ద్ధ రికిన వచుచ సుఖ్మును మోదమందురు. ద్యనిని అనుభవించుటచే వచుచ
సుఖ్మును పామోదమందురు. అజఞాన్ోపాధి ద్యారా సుష్తపా్ దులలో కలుగు సుఖ్మును ఆనందమందురు.
నిరుపాధిక సుఖ్ము బాహ్మము. ప్ిాయాద్ి ఐదు అవయవములను తల ఱ కకలు తోకలతో పో లుచట

ఉపాసన

సౌలభయమునకు. పక్షి రూపముగా చెప్ిున ఆనందమయమునకు తల ఱ కకలు మూడవయవములు. ఆతమ
శబద ము ద్యార శరీర మధ్యభాగము న్యలుగవ అవయవముగా చెప్ిురి. ఆధయరము పాదములు అద్ే ఐదవ
అవయవము. కాని అంశములేని పరమాతమయందు అవయవములు కలిుంచుట యుక్ ము కాదు. అందువలు
ఆనందమయము ఆ సంసారియిే ఈ విధ్ముగా చెప్ిునద్యనికి సమాధయనము. ఆనందమయము పరమాతమయిే
ఎందులకనగా అన్ేకసారుు పునరావృతి్ చెపుుట వలన. ''సష
ై ా ఆనందసయ మీమాంసా భవతి'' ఈ విధ్ముగా
ఆనందము యొకక పూజయ విచయరము జరుగును. ''ఏతమానందమయమాతయమనముపసంకాీమతి” 'ఈ
ఆనందమయ ఆతమను జీవుడు ప ందుచున్యనడు’. ఈ విధ్ముగా ఆనందమయము యొకక పునరావృతి్
చెపుబడెను. వేద్యంత వాకయముల తయతురయము బాహ్మమంద్ే అని చెప్ిుయుంటిమి. ''సతయం జఞానమనంతం బాహ్మ''
అని ఉపకీమములో బాహ్మను చెప్ిు, ''ఇదం సరా మసృజత'' ఈ దృశయమాన సంపూరణ జగతత
్ ను సృషిటంచెను.
సరామూ సృషిటంచుట వలన కూడ ఆనందమయము బాహ్మ. ''మయట'' (వికారారధము) పాతయయము
బాహ్మమునందు యుకి్యుక్ ము గాదు. పాాచురాయరధము సంభవము. ప్ిాయాద్ి అవయవములు కూడ విష్య
దరశనము ద్యారా ఉపాధి ఉనన తతామునకే కలుగును. అందువలు ఆనందమయము పరమాతమయిే అని
ఏకద్ేశిమతము.
వృత్తతకారమత్ానుస్ారము సూత్రముల వాయఖ్ాయనము :12. ఆనందమయో అభాయసాత్ (1.1.12)
సూతయారధము : ఆనందమయ శబద మునకు అరథము పరమాతమయిే. ఎందులకనగా పరమాతమయందు
ఆనందశబద ము బాహ్మ అరధములో అన్ేకసారుు ఆవృతి్ గావించిరి గనుక. ఈ అధికరణ్ములో ఆనందమయ
రూపముగా జీవుని ఉపాసన అని పూరాపక్షమైన, నిరాశరష్ బాహ్మను అభేద రూపముగా సాక్షాతకరించుక నుట అని
సిద్ధ యంతము.

తెైతి్రీయో పనిష్తత
్ లో అననమయ, పాాణ్మయ, మన్ోమయ, విజఞానమయ కోశములు కీమముగ చెప్ిురి.
''అన్ోయన్ రాతయమ ఆనందమయాః'' ఆ తరువాత విజఞానమయ కోశమునకు లోపల ద్యనికనన భననమైన ఆతమ
ఆనందమయ కోశము గలదనిరి. ''సతయం జఞానమనంతం బాహ్మ'' అను పాకృత పరబాహ్మమును ఆనందమయ
శబద ముతో చెపుుచున్యనరా? లేక బాహ్మ భననమైన అముఖ్య ఆతమను చెపుుచున్యనరా ? అని సంశయము.
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ఎందులకనగా అననమయాద్ి అముఖ్య ఆతమ పావాహ్ములో ఆనందమయ శబద ము వచిచనద్ి గనుక బాహ్మ
భననవసు
్ వుని చెప్ిురని పూరాపక్షము.

సిద్ధ యంతి పరమాతమయిే ఆనందమయ శబాదరధమన్ను. ఎందులకనగా పరమాతమయంద్ే ఆనందమయ
శబద మును అన్ేకసారుు పాయో గించిరి. ఆనందమయ పాసంగములో ''రసం హ్యవాయం లబాదవ ఆనంద్ీ భవతి'' ఈ
జీవుడు రసమును ప ంద్ి ఆనంద్ించుచున్యనడు. ''యద్ేష్ ఆకాశ ఆనంద్ల నసాయత్'' “ఈ సుఖ్సారూపుడెైన
పరమాతమ హ్ృదయాకాశములో లేనిచ ో ఈ జీవుడు ఎటు
ు ఆనందమును ప ందును''. ''ఏష్ హ్యవానందయాతి'' “ఈ
పరమాతమయిే లోకమును సుఖ్ప్టుటచున్యనడు.'' (తెై 2.7) '' సైషానందసయ మీమాంసా'' ఆనందవిచయరమిద్ియిే.
''ఏతమానందమయమాతయమనముపసంకాీమతి'' జఞాని ఈ ఆనందమయమాతమను ద్యటును. అనగా ద్యనితో
తయద్యతమయమును వదలివేయును (తెై 2.8)

ఇటు
ు అన్ేక వాకయములలో ఆనందశబద ము బాహ్మ పరముగా చెప్ిురి. అందువలు ఆనందమయాతమ
బాహ్మమే. అముఖ్య ఆతమ పావాహ్ములో చెపుుట వలు ఆనందమయము ముఖ్యము గాదనిన? అద్ి సరిగాదు.
అననమయాదులలో అంతరాతమగా ఆనందమయముననద్ి సూ
థ ల అరుంధ్తీ న్యయయయముతో
అననమయాదులకు సరాాంతరము గనుక ఆనందమయము పరమాతమయిే.
ఆనందమయములో 'మయట' పాతయయారధము వికారము.
13. వికారశబాదన్ేనతి చేనన పాాచురాయత్ 1.1.13
సూతయారధము : 'మయట' పాతయయము వికారారధములో గనుక ఆనందమయ శబద మునకు అరథము
బాహ్మము కాదనిన అటు నుట సరిగాదు. ఎందులకనగా పాాచురాయరథములో 'మయట' పాతయయ విధయనము గలదు.
అందువలన ఆనందమయ శబద ము పరబాహ్మమే.
నిరిాకార బాహ్మమునందు వికారము లేదనిన అననవికారము అననమయ శరీరమువల చెపువచుచను
గద్య. 'తత్ పాకృతవచన్ే మయట' పాాచురాయరథములో పాణ్ని మహ్రిి 'మయట' పాతయయము చెప్ిురి. 'తసయ వికారాః'
సూతాము ద్యార ఇచచట వికార రధము గాదు. ''అననమయో యజా ాః '' అననచ ోట అనన పాచురతవల .
పాచురమనుషాయనందము నుండి పాారంభంచి వందరటు
ు , వందరటు
ు ఆనందమును ఎకుకవగా చెపుుచు నిరతిశయ
ఆనందము బాహామనందమనిరి. అందు వలన పాాచురాయరధములో 'మయట' అనిరి.
'మయట' పాతయయము పాాచురాయరథములో చెపుుటకు కారణ్యంతరము.
14. తద్ేధతత వయపద్ేశాచఛ (1.1.14)
సూతయారధము : ''ఏష్ హ్ా వానందయాతి'' ఈ ఆనందమయ బాహ్మమే పరిపూరణ విశామునకు
ఆనందమును ఇచుచచుననద్ి. అందరి ఆనందమునకు బాహ్మమే కారణ్ము. అందువలు ఆనందమయ శబాధరథము
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పరబాహ్మయిే. అందరి ఆనందమునకు బాహ్మ కారణ్మని చెపుుటవలు పాాచురాయరథములోన్ే మయట పాతయయము.
ఆనందమునన వాడే వేరొకరికి ఆనందమీయగలడు, ఎటు నగా డబుుననవాడే పంచగలడు.
15. మాంతావరిణకమేవ చగీయతే (1.1.15)
సూతయారధము : ''సతయం జఞానమనంతం బాహ్మ'' (తెై.2.1) ఈ మంతావాకయములో నిరణయించిన బాహ్మమే
''అన్ోయన్ రాతయమఽఽనందమయాః'' అను బాాహ్మణ్ వాకయములో చెప్ిురి. అద్ే పాాప్ ము. అందువలు ఆనందమయ
శబాదరధము బాహ్మమే.
''బాహ్మవిద్యపో నతి పరమ్'' ''బాహ్మను అనుభవించిన వాడు బాహ్మమున్ే ప ందుచున్యనడు”. అని
ఉపకీమించి (బాహ్మము సతయమును జఞానమును అనంతమున్ై యుననద్ి) తెై.2.1 అని విశరష్ణ్ములతో
నిరణయించిరి. ఇద్ి మంతావాకయము. ద్ీనిన్ే బాాహ్మణ్ వాకయములో ''అన్ోయంతరాతయమఽఽనందమయాః'' వేరొక ఆతమ
ఆనందమయములోపల నుననదనిరి. మంతా బాాహ్మణ్ులకు ఏక వాకయతాములేనిచ ో శు
ీ తహాని అశు
ీ త కలున
ద్ల ష్ము కలుగను గనుక ఆనందమయము పరమాతమయిే.
16. న్ేతరోనుపపతే్ ాః (1.1.16)
సూతయారధము : ఆనందమయము జీవుడు గాదు (న్ేతరాః) ఎందులకనగా 'సో కామయత' అను శు
ీ తివాకయములో పరమాతమ యొకక సృషిట సంకలుము వినిప్ించుచుననద్ి. అద్ి జీవునికి అసంభవము. అందువలు
ఆనందమయము పరమాతమయిే.
జీవుడు ఎందులకు ఆనందమయము కాదు అనిన యుకి్ సంగతము గాదు గనుక (అనుపపతే్ ాః) పాకృత
ఆనందమయ పాసంగమునకు విరోధ్ము వచుచను. ఆనందమయ పాసంగము వదలిప్టిట ఆ పరమాతమ
సంకలిుంచెను. ''న్ేను అన్ేక రూపములలో పాజలుగా రూప ందుదును గాక'' సృ షిటకి పూరాము సృషిటంచవలసిన
వికారములు సృషిటకర్ కు అభననము. మరియు కామ సంకలుమునకు జీవుడనిన విరోధ్ము కలుగును.
అందువలు సరావికారముల సృషిట పరమాతమకనన భననమైన వానిలో చెప్ిున యుకి్ సంగతము కాన్ేరదు.
17. భేద వయవద్ేశాచచ (1.1.17)
సూతయారధము : ''రసం హ్యవాయం'' అనుశు
ీ తిలో ఆనందమయము జీవునికనన భననమైన పరమాతమలో
చెపుబడెను.
ఆనందమయము జీవుడు గాదు. ''రసో వై సాః। రసం హ్యవాయం లబాదవఽఽనంద్ీ భవతి'' పరమాతమ రస
సారూపుడు. ఆ రస సారూపమైన ఆనందమును ప ంద్ి ఈ జీవుడు ఆనంద్ితతడగుచున్యనడు. ఇచట ఆనందము
ప ందువాడు జీవుడు, ఆనందమయము పరమాతమ ప ందబడేద్ి అని భేదరూపముగా ఉపద్ేశించిరి. ఎచచటనూ
ప ందువాడు, ప ందబడేద్ిగా కానరాదు. అచచట కూడ ఉపాధి భేదముననుసరించి ''భేదవయపద్ేశాచచ'' అనిరి.
అందువలు పారమారిధక భేదము (భననతాము) శంకింపరాదు. అటు నిన ఆనందమయము శబద ము ద్యారా
సాంఖ్ుయల పాధయనమని చెప్ిున.
18. కామాచచ న్యనుమాన్యప్ేక్షా (1.1.18)
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సూతయారథము : ''సో కామయత'' అను శుీ తివాకయములో ఆనందమయమును సంకలుము చేయువాడనిరి.
కాన అనుమానము ద్యారా నిశచయించు సాంఖ్ుయల పాధయనము ఆనందమయము కాన్ేరదు.
అంతేగాక ''ఈక్షతేరానశబద మ్'' అను సూతాములో పాధయన కారణ్వాదము నిరాకరించిరి. మరల ద్యని
పాసంగము సరికాదనుట సరిగాదు. ఎందులకనగా కామన్య కర్ ృతయాదుల శీవణ్మువలు ఈ పాసంగములో మరల
పాధయనము నిరాకరించుట ద్ల ష్ముగాదు.
19. అసిమననసయచ తద్ల యగం శాసి్ (1.1.19)
సూతయారథము:- అసిమన

=

ఆనందమయములో

అసయ

=

ముముక్షువు యొకక చిత్ ము

తద్ల యగం

=

ముకి్తో అభేదము

శాసి్

=

చెపుుచుననద్ి

ఇందువలు గూడ ఆనందమయ శబాదరధము జీవ, పాధయనములు కాన్ేరవు. ఆనందమయమును
తెలుసుకునన జీవునికి ద్యనితో ఏకతాము శుీ తి చెపుుచుననద్ి. జడ పాధయనము చెైతనయముతో ఏకీభవించలేదు.

''యద్య హ్ా వైష్ ఏతసిమన అదృశరయ అన్యతేమయ అనిరుకే్ అనిలయన్ే అభయం పాతిషాీ ం వినద తే'' (తెై 2.7)
ఎపుుడు ఇంద్ిాయ అగోచరము. అసంగము, వాణ్కి అవిష్యము మరియు అవిన్యశియిైన ఆతమయందు ఈ
జీవుడు పాతిషిీ తమగున్ో అపుుడు ఆనందమయ సారూపుడెైన పరమాతమలో లేశమైనను భననతాము చూడడు.
అభయమును ప ందును. సంసారము నుండి ముకు్డగునని శాస్ మ
ర ు. ''తద్యతమన యోగాః తద్ల యగాః తద్ భావా
పతి్ ాః = ముకి్ాః '' ఆతమతో ఏకతాం తద్యోగమనిరి. ద్యనిన్ే ముకి్ అందురు. ఆ ముకి్ పరమాతమను
గీహంచుటవలనన్ే సరి, కాని పాధయన జీవులను గీహంచుట వలన గాదు. అందువలు ఆనందమయమే
పరమాతమయని ఏకద్ేశిమతము.
భగవదాాదుల సైదధ ాంత్తక మత్ము:సంగతి : అగిన జలముల ఈక్షణ్ము గౌణ్మనియు ముఖ్య ఈక్షణ్ కర్ బాహ్మమనియు నిరణయింపబడ
నద్ి. పుచచ శబద ము అవయవారథమైనను నిశచయారధ నిరాణ యకము కాజఞలదు. ఈ విధ్ముగా పూరాధికరణ్ముతో
ఈ అధికరణ్మునకు పాతతయద్యహ్రణ్ సంగతి.
విష్యము : సిద్ధ యంత పక్షములో 'బాహ్మపుచచం పాతిషాీ '' అను వాకయము (తెై. 2.5) విచయరణ్ీయము.
సంశయము : ఆనందమయ కోశమునకు తోక రూపములో చెప్ిున ఈ శు
ీ తివాకయము పాధయనముగా
బాహ్మమును ఉపద్ేశించుచుననద్య? లేక వేరొక ద్యనికి అంగరూపముతో చెపుుచుననద్య?
పూరాపక్షము : బాహ్మము ఆనందమయకోశమునకు అంగము. ఎందులకనగా తోక అంగరూపములో
పాసిదధము.
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సిద్ధ యంతము : నిరవయవ బాహ్మము నందు పుచఛము సంభవము గాదు. పుచచ శబధ మునకు 'ఆధయరము'
అని లక్షణ్యరధము గావింపవలయును. ఆనందమయ శబద మునకు జీవమని అరథము. అద్ి బాహ్మను
ఆశీయించియుననద్ి. కనుక పుచచ వాకయములో బాహ్మ పాధయనముగన్ే చెప్ిురి.
వైయాసికన్యయయమాలా:
27 అన్యయఙ్గ ం సాపాధయనం వా బాహ్మ పుచఛమితి శు
ీ తమ్। సాాద్యనందమయసాయగం పుచేఛ అంగతా పాసిద్ధ త
ి ాః॥
28. లాంగూలాసంభవాదతా పుచేచన్యఽఽధయరలక్షణ్య| ఆనందమయజీవోఽసిమన ఆశిీతోఽతాః పాధయనతయ ||
బాహ్మపుచచం పాతిషాీ అనుచ ోట వినబడు బాహ్మ ఆనందమయమునకు అంగముగా నిరేదశించిరా? లేక
బాహ్మమున్ే పాాధయనయముగా పాతిపాద్ించిరా? అని సంశయము. బాహ్మ ఆనందమయమునకు అంగము. అంగముగా
పాసిదధము గనుక పుచఛమనగా తోక.
నిరవయవ బాహ్మమందు పుచఛతాము సంభవము గాదు. అందువలు పుచఛ శబద మునకు లాక్షణ్కముగా
ఆధయరారథము చెపువలయును. ఆనందమయ శబద మునకరథము జీవుడు ఈ జీవుడు బాహామశిీతతడు. అందువలు
పుచచవాకయము నందు బాహ్మమున్ే పాధయనముగా చెప్ిురి.
భారతీ తీరుథలవారి వాయఖ్య:సిద్ధ యంతి తనమతయనుసారము అధికరణ్మును చెపుుచున్యనరు. ''బాహ్మపుచచం పాతిషాీ '' అను
వాకయములో వినబడు బాహ్మ శబద మును ఆనందమయమునకు అంగముగా నిరేదశించిరా? లేక బాహ్మను
పాధయనముగా పాతిపాద్ించిరా? అని సంశయము. ఆనందమయమునకు అవయవరూపము చెప్ిునందువలు
లోకములో పుచచ శబద ము అవయవరూపములో పాసిదధము గనుక బాహ్మ ఆనందమయమునకు అంగము. ద్యనికి
సిద్ధ యంతి సమాధయనము. పుచఛ శబధ ము అవయవము గాదు. కాని లాంగూల వాచి అనగా తోక.
ఆనందమయమునకు తోక సంభవము గాదు. ఒకవేళ సంబవమనినను యోగయతను బటిట ఆధయరమని లక్షణ్యరధము
చెపువలయును. జీవుని యొకక ఆనందమయ కోశమునకు బాహ్మము ఆధయరము. జీవకలునకు బాహ్మమే
ఆధయరము గనుక ఆనందమయకోశము పరమాతమగాదు. ''మయట'' పాతయయమునకు పాాచురాయరథము చెపుుట
గూడ కుదరదు. ఎందులకనగా ఆనందపాచురత అనిన అలు దుాఃఖ్ము గలదని అరథము గనుక. అందువలు జీవుని
కాధయరమైన బాహ్మమును పాాధయనయముగా పాతిపాద్ించిరి. మరియు 'అసన్ేనవ స భవతి, అసద్ బా హ్మతి వేదచేత్,
అసి్ బాహ్మతి చేద్ేాద సన్ మేనం తతోవిదుాః (తెై.2.6) బాహ్మ యొకక అసిథతాము లేదు అనువారి అసిథతాము
సమసిపో వును. బాహ్మ యొకక అసిథతాముననదనువారు సన్యమరగ ములో పావరి్ంచెదరు. వారిని సాధ్ుమారగ ములో
నున్యనరని బాహ్మవేత్లు చెపుుదురు. ఈ వాకయములో బాహ్మయొకక పునరావృతి్ అనగా అభాయసము చెపుబడినద్ి.
అపుుడు ''బాహ్మ విద్యపో నతి పరమ్'' బాహ్మజఞానిని, బాహ్మయొకక పునరావృతి్ అనగా అభాయసము చెపుబడినద్ి.
అపుుడు ''బాహ్మ విద్యపో నతి పరమ్'' బాహ్మ జఞాని పరతతామును ప ందును'' అను ఉపకీమమును బాహ్మమున్ే
పాధయనముగా చెపుుచున్యనరనుద్యనికి అనుకూలమగును.
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న్యమరూప వికార భేదములు గల ఉపాధితో కూడుక నినద్ి సగుణ్బాహ్మము ఉపాసయము మరియు
జేాయమని వేద్యంత వాకయములలో చెప్ిురి. ద్ీనికి విపరీతమైన నిరుగణ్ బాహ్మము ఉపాధి రహతమైనద్ి. ఈ
విధ్ముగా రండు రూపములు గల బాహ్మను వేద్యంతములో చెప్ిురి. సగుణ్ బాహ్మ నిరూపణ్ము ఉపాసన విధి
ద్యారా నిరాశరష్ బాహ్మ నిరూపమునంద్ే తయతురయము. ఇపుుడు నిరాశరష్ బాహ్మ పాతిపాదక విచయరము
ఆరంభంచుటకు ఈ అధికరణ్ము.
12. ఆనందమయో2భాయసాత్ (1.1.12)
సూతయారధము : ''ఆనందమయో2భాయసాత్'' అను ఆనందమయ పాసంగములో బాహ్మపుచఛం పాతిషాీ అని
సాపాధయనముగన్ే ఇచచట బాహ్మ మపద్ేశము. కాని ఆనందమయ కోశము యొకక అవయవరూపముగా
బాహ్మ మపద్ేశము గాదు. ''ఆసన్ేనవ స భవతి అసద్ బాహ్మతి వేదచేత్'' ఆ బాహ్మ అసి్ తాము సీాకరించిన వాని ఉనికి
ఉండును, సీాకరించని వాని యొకక అసి్ తాము సమసిపో వును. బాహ్మపదమును పలు మారులు పాయో గించిరి.
గాన ఆనందమయ శబద ము ద్యార సాతంతాముగా బాహ్మను చెప్ిురి.

13. వికారశబాదన్ేనతి చేనన పాాచురాయత్ (1.1.13)
పుచఛ శబద మునకు అరథము అవయవము. అటన
లు సాతంతాముగా బాహ్మ మపద్ేశమటు నిన అవయవ
పాసంగములో పఠించినపుటికినూన పుచఛ శబధ ము అవయవారథముగాదు. బాహ్మ పుచఛం పాతిషాీ అననచ ోట
అవయవముతో పాటు పాతిషాీ శబద ము ఆధయరము అరథము గలదనిగూడ వినిప్ించుచుననద్ి. పుచఛ శబద మునకు
అరథము ఆధయరము. ఇచచట సరాాధయరమైన బాహ్మను ఉపద్ేశించిరి.
14. తద్ేధతతవయపద్ేశాచచ (1.1.14)
తద్ేధతత వయపద్ేశము వలు గూడ పుచచశబద మునకు అరధము ఆధయరము తసా = బాహ్మణ్ాః, హ్తత =
వికారములనినటికి కారణ్ముగా, వయద్ేధపద్ేశాత్ = ఉపద్ేశించిరి ''ఇదం సరామసృజత'' (తెై 2.6) ఆ పరమాతమ
పరిపూరణ సంసారమునకు కారణ్ము. ఆనందమయము వికారము. ఆనందమయముతో పాటు సంపూరణ
జగతత
్ నకు కారణ్ము బాహ్మమే.
15. మాంతావరిణకమేవ చ గీయతే (1.1.15)
పుచఛవాకయములో పాధయనముగా బాహ్మమున్ే చెప్ిురి. కాన్ ఆనందమయ కోశావయవముగా కాదు.
''సతయం జఞాన మనంతం బాహ్మ'' అను మంతా వాకయములో ఏ బాహ్మను పాతిపాద్ించిరో ద్యనిన్ే బాహ్మపుచఛం అను
బాాహ్మణ్ వాకయములో సాతంతాముగా బాహ్మను చెప్ిురి. మంతా బాాహ్మణ్ులకు ఏకారథ తాము చెపుుదురు గనుక.
16. న్ేతరో2నుపపతే్ ాః (1.1.16)
పుచఛవాకయములో పాధయనముగా ఆనందమయమును ఎందుకు చెపుుటలేదనిన, న్ేతరాః = న జీవాః,
అనుపపతే్ : = యుకి్ సంగతము గాదు, న ఇతరాః = ఆనందమయకోశము గల జీవుని ఇచచట పాతిపాద్ించుట
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లేదు, ఎందులకనగా ''తసయ ప్ిాయమేవ శిరాః'' ప్ిాయమోద పామోదములు. అవయవములుగా గలవాడు సృషిటకర్
ఎటు గును? కాన ఇచచట సాతంతాముగా బాహ్మ మపద్ేశమే.
17. భేదవయపద్ేశాచచ (1.1.17)
భేద వయపద్ేశము వలన ఇచచట ఆనందమయ కోశము నిరూప్ితము గాదు. ''రసం హ్యవాయం
లబాదవనంద్ీ భవతి'' ఇచట ఆనందమయుడు ప ంద్ేవాడు, ప ందబడేద్ి బాహ్మ అను భేద ఉపద్ేశము వలు
ఆనందమయమును సాతంతాముగా చెపులేదు కాని బాహ్మ మపద్ేశము చేసిరి.
18. కామాచచ న్యనుమాన్యప్ేక్షా (1.1.18)
''ఆనంద్ల బాహ్మతివయజఞన్యత్'' అననచ ోట ఏవిధ్ముగా ఆనందమునకు బాహ్మతామును చెప్ిురో, అటేు
ఆనందమయతాములో గూడ బాహ్మతామును అనుమానించవచుచ గద్య అనిన కామయతే ఇతి కామాః = ఆనందాః,
ఆనందాః, అనిన చ ోట మయట పాతయయము వినబడుట లేదు. అటేు ప్ిాయమోద పామోదములు వినబడుట లేదు.
ఆనందము బాహ్మమనిన ఆనందమయమును బాహ్మమని అనుమానము ద్యారా చెపునవసరము లేదు.
ఆనందమయములో వికారారథముగల 'మయట' పాతయయమునుపయోగించిరి. గనుక ఆనందమయము బాహ్మము
గాదు.
19. అసిమననసయ చ తద్ల యగం శాసి్ (1.1.19)
పుచఛ వాకయము ద్యారా చెపుబడిన బాహ్మమును బాగుగా తెలిసిక నిన ఈ ఆనందమయ జీవుడు
బాహ్మమును ప ందును అని శాస్ మ
ర ులో చెప్ిురి. 'యద్య హ్యవైష్ ఏతసిమననదృశరయఽన తేమయఽనిరుకే్ఽనిలయన్ేఽభయం పాతిషాీ ం విందతే ''ఏ జీవుడు అదృశయతాము మొదలగు లక్షణ్ములు గల ఆ ఆతమలో అభేద జఞానము
ప ందున్ో అటిట వానికి భయము లేదు. (తెై. 2.7) శాస్ మ
ర ులో బాహ్మను తెలిసిక నిన వారికి బాహ్మభావాపతి్ చెప్ిురి.
ద్ీని ద్యారా ఆనందమయము పాతిపాదయము కాదనినద్ి నిశచయము. కాని ఆ ఆనందమయమునకు ఆధయరమైన
నిరిాశరష్ బాహ్మము పాధయనము. కాన ఆనందమయమునకు బాహ్మము అవయవము కాదు.

7. అంతరధికరణ్ము.
సంగతి : పూరాాధికరణ్ములో ఆనందమయము మరియు ఆనంద అభాయసము అనుపదములను చూసి
అన్ేక పామాణ్ములుండుట వలు వీని అరథము నిరిాశరష్ బాహ్మమనియిే నిరణయింపబడినద్ి. అటేు రూపమువంటి
అన్ేక పామాణ్ములు చూచుచూ హరణ్మయ పురుష్తడు సంసారి అని పూరాపక్షి చెపుుచున్యనడు. అందువలు
పూరాాధికరణ్ముతో ఈ అధికరణ్మునకు దృషాటంత సంగతి.
విష్యము : ''అథ య ఏషో అంతరాద్ితేయ హరణ్మయాః పురుషో దృశయతే'' అను ఛయంద్ల యగోాపనిష్త్
వాకయము ఈ అధికరణ్మునకు విష్యము.
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సంశయము : సూరయమండలాంతరగ త హరణ్మయపురుష్తడు కరమ ఉపాసనల అనుషాీ నము ద్యారా
ప ందు ఉతకరి సాథన ద్ేవతయా? లేక పరమేశారుడయ? హరణ్మయ పురుష్తడు మరియు న్ేతాసథ పురుష్తడు ద్ేవతయ
సారూపమా? లేక పరమేశారుడయ?
పూరాపక్షము : లోక మరాయదలను ధ్రించుట ఆధయరము మరియు రూపము యొకక వరణనము ఉండుట
వలు ప్ై రండు సాథనములలో నునన ఉపాసయము ద్ేవతయిే, ఈశారుడు కాదు.
సిద్ధ యంతి : సరాాతమ మరియు సంపూరణ పాపరహతమైన పురుష్తని వరణన రండు సాథనములలో చేయబడ
నద్ి. అద్ి ఈశారునియంద్ే సంభవము. మాయ యొకక మహమ వలన లోక సంగీహారథము వానిలో రూపవరణన
ఉపాసన క రకు సంభవము. మరయద్య మరియు ఆధయరము పరమేశారుని యొకక ఉపాధ్ులు, అందువలు
ఆద్ితయమండలములో, న్ేతాములో గల ఉపాసయ పురుష్తడు పరమాతమయిే.
వైయాసికన్యయయమాలా:
29 హరణ్యయో ద్ేవతయతయమ కిం వాసౌ పరమేశారాః। మరాయద్యధయర రూపో కే్ాః ద్ేవతయతెైమవ న్ేశారాః॥
30 సారాాతయమయతసరాదురితరా హతయయచేచశారో మతాః।మరాయద్యద్యయఉపాస్ యరథమీశరఽప్ిసుయరూపాధిగాాః॥
ఆద్ితతయనిలో ఉనన హరణ్మయ పురుష్తడు ద్ేవతయతమయా లేక పరమేశారుడయ? మరాయద్య ఆధయరము
మరియు రూపముల వరణనము చేయుట వలన ద్ేవతన్ే ఉపాసుయడని చెప్ిురి ఈశారుని గాదు.
సరాాతయమ తథయ సంపూరణ పాపర హతయము గల పురుష్తని వివాదసథ లములలో చెప్ిునందువలననూ ఆ
లక్షణ్ములు ఈశారునియంద్ే సంభవము అగుట వలు హరణ్మయపురుష్తని యందు గలవాడు ఈశారుడే అని
చెపుగలము. మాయా మహమవలననూ లోకానుగీహారధమునూన ఆ ఈశారుని యందు రూపము చెపుబడెను.
ఉపాసన క రకు అద్ి సంభవము.
భారతీ తీరుథలవారి వాయఖ్య:ఛయంద్ల గోయపనిష్తత
్ నందలి పాధ్మ అధయయయములో నునన ఉద్ీగ త ఉపన్యయసములను చెప్ిు
పాధయన్ోపాసనము చెపుుటకు ఈ వాకయము చెప్ిురి. ''అథ య ఏషో అంతరాద్ితేయ హరణ్మయ పురుష్ాః దృశయతే'' .
(ఛయం.1.6.6) ''ఆద్ితయ మండలములో కనబడు హరణ్మయపురుష్తని గడడ ము మీసములు బంగారు వన్నగలవి''.
అచట కరోమపాసనముల అతిశయము వలన ఎవడల ఒక జీవుడు ఆద్ితయ మండలములోని ద్ేవతయతమతాము ప ంద్ి
జగతత
్ లో అధికారము సాధించుచున్యనడు. ఈశారుడు సరా వాయపకుడగుట వలన ఆద్ితయ మండలములో గూడ
ఉన్యనడు. ఇచట హరణ్మయ పురుష్తడు ద్ేవతయతమయా లేక ఈశారుడయ అని సంశయము కలుగుచుననద్ి.
హరణ్మయపురుష్తడు ద్ేవతయతమయిే, ఎందులకనగా? మరాయద, ఆధయరము, రూపము చెపుుట వలన “యిే
చయముషామతురాంచ ో లోకాాః తేషాం చేషట ే ద్ేవకామాన్య చ '' ''అతని ప్ైనునన లోకములలో గల ద్ేవతల ఇచఛలను
ఆద్ితయ మండలములో నునన పురుష్తడు శాసించును''. (ఛయం. 1.7.6) ఈ వాకయములో అతని ఐశారయము
మరియు మరాయద చెపుబడినద్ి. ''అంతరాద్ితేయ'' ''ఆద్ితతయని లోపల'' అనుచు ఆధయరము చెప్ిురి. ''హరణ్మయాః''
''బంగారు వన్నగల'' అని రూపము చెప్ిురి. సరేాశారుడు, సరాాధయరుడు, రూపరహతతడెైన పరమేశారునియందు
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ఐశారయ, మరాయద, ఆధయర, రూపములు అసంభవము. అందువలు హరణ్మయ పురుష్తడు ద్ేవతయతమయిే. అను
పూరాపక్షమునకు ఉత్ రము చెపుుచున్యనరు. హరణ్మయపురుష్తడు పరమేశారుడు. ఎందులకనగా
సరాాతమతాము వినబడుట వలన ''సైవ ఋక్, తతయసమ, తదుక్ ం, తదయజుాః తద్బాహ్మ'' ఏద్ి ఋక్ మంతామో అద్ే
సామము, అద్ే యజుర్ మంతాము, అద్ే బాహ్మము'' (ఛయం 1.5.7) మంతాములోనునన తత్ శబద ము ద్యారా పాకృ త
సందరూములో నునన హరణ్మయపురుష్తని సంబంధ్మును చెపుుచూ ద్యనిన్ే ఋక్ సామాద్ి సంపూరణ జగత్
సారూపముగా ఉపద్ేశించిరి. అద్ిాతీయ పరమేశారుని యంద్ే అటు
ు చెపుుట యుకి్ యుక్ ము కాని
ద్ేవతయందు సరిగాదు. మరియు ''స ఏష్ సరేాభయాః పాపమభయాః ఉద్ితాః'' (ఛయం. 1.6.7) ''ఆ పరమేశారుడు అనిన
పాపములు మరియు వాని కారయముల నుండి ముకు్డు''. సరా పాపముల రాహతయము బాహ్మ యొకక
అసాధయరణ్ ధ్రమము. ద్ేవతల యందు పాపములు లేవు, ఎందులకనగా కరమల యందు అధికారము లేదు గనుక.
కాని రాక్షసుల ద్యారా కలుగు దుాఃఖ్ముండుట వలన జన్యమంతరములలో చేసిన సంచిత పాప కరమ ఉండన్ే
ఉననద్ి. మరాయద, ఆధయర, రూపములు (లోకానుగీహారధము రూప గీహ్ణ్మ్) మొదలగు ఉపాధి ధ్రమములుండుట
వలన పరమాతమను ఉపాసన చేయగలరు. అందువలు హరణ్మయపురుష్తడు ఈశారుడే.

20. అంతస్ దధ రోమపద్ేశాత్ 1.1.20

సూతయారథము : ''అథ యిేషో అంతరాద్ితేయ'' అను శు
ీ తి వాకయములో సూరయమండలాంతరగ త వరి్ పురుష్తడు
సూరుయడు గాదు. ''తదధ రోమపద్ేశాత్'' ఎందులకనగా పాపశూనయతయాద్ి బాహ్మయొకక ధ్రమములు చెపుబడినవి. అవి
సూరుయనిలో లేవు అందువలు సూరయమండలాంతరారి్ పరమే శారుడే.
''యిేషో అంతరాద్ితేయ'' ''యిేషో అంతరక్షిణ్'' అని వినబడు శు
ీ తతయక్ పురుష్తడు అంతరాతమ పరమేశారుడే
సంసారి కాదు. ఎందులకనగా పరమేశారుని ధ్రమములు ఉపద్ేశించిరి గనుక. సంపూరణ పాపరాహతయము
మొదలుగా గల అన్ేక ధ్రమములు ఉపద్ేశించిరి. ''తసో యద్ితిన్యమ'' ఆద్ితయ మండలసథ పురుష్తని ప్ేరు 'ఉత్' అని
చెప్ిు '' స ఎష్ సరేాభయాః పాపమభయాః ఉద్ితాః'' ఈ వాకయములో సంపూరణ పాపరహతతడు అని చెప్ిురి. అందువలు
ఆద్ితయయన్ రగ త పురుష్తడు పరమాతమయిే. సూరుయనిలో బంగారు వన్నగల గడడ ము, మీసము, వంటుాకలు అని
వినబడుచుననద్ి గద్య! అని అనిన అద్ి సరిగాదు. ఆ పరమేశారుడు సేా చఛగా అనంతశకి్ గల మాయ ద్యారా
ఉపాసన క రకు మరియు లోకానుగీహారధము అన్ేక రూపములు గలవాడుగా మారును. ఆధయరము యొకక
ఉపద్ేశము కూడ ఉపాసన క రకే. పరమేశారుడు వాాపకమైనను ఉపాసన విశరష్సథ లములలో చేసదరు. కాన
ఆధయర ఉపద్ేశము విరుదధ ముగాదు. న్ేతాములలో మరియు ఆద్ితతయనిలో గల పురుష్తడు పరమేశారుడే.
21. భేదవయపద్ేశాచయచనయాః 1.1.21
'అంతర్' అను శబద ము పూరా సూతాము నుండి అనువరి్ంచును. కనునలలో మరియు ఆద్ితతయనిలో వినుప్ించు
పురుష్తడు ఆద్ితయయద్ి శరీరముల కనన భన్యనభమాని, జీవుని కనన భననము అతడు అంతరాయమి ఈశారుడు.
ఎందులకనగా భేద ఉపద్ేశమువలు ''య ఆద్ితేయ తిష్ీ న ఆద్ితయయదన్ రో యం ఆద్ితోయ నవేద'' (బృ . 3.7.9) ఎవడు
ఆద్ితతయనిలో నున్యనడల వానిని ఆద్ితతయడు ఎఱుంగడు. వాని శరీరము ఆద్ితతయని శరీరమే. ఈ శు
ీ తిలో తెలుసుకున్ే
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వాడు తెలిసిక నబడేద్ి అన్ే భేద వయపద్ేశము గలదు. ''య ఏషో అంతరాద్ితోయ'' అననచ ోట అంతర్ శబద ము శు
ీ తిలో
వినబడుచుననద్ి. ద్యని పాతయభజా వలు (తతయ్ ఇదంతయ అవగాహ జఞానము - అద్ే ఇదనుజఞానము) ఆద్ితతయనిలోని
పురుష్తడు ఆ ఆద్ితతయనికనన భననమని చెపుుట వలు ఆద్ితతయనిలోని పురుష్తడు పరమేశారుడే.

8. ఆకాశాధికరణ్ము.
పూరాాధికరణ్ములో సరాపాపరాహతయము మొదలుగా గల హ్తతవుల ద్యారా , సువరణ గడడ ము వంటి
రూపమునననూ, అవయభచరిత అసాధయరణ్ కారణ్ము వలు ఆద్ితతయనిలోని పురుష్తడు బాహ్మ అని చెప్ిురి. ఈ
అధికరణ్ములో ఆకాశ శబద మునకు భూతయకాశమే చెపువలయును. హ్తతకారణ్ముకనననూ శు
ీ తి పామాణ్ము
బలీయము కనుక ఇచట పాతతయద్యహ్రణ్ సంగతి.

సంగతి : పూరాాధికరణ్ములో ఆద్ితతయనిలోని పురుష్తడు బాహ్మమని చెప్ిురి. అద్ే విధ్ముగా
ఆకాశశుీ తిని బాహ్మకనన భననముగా చెపులేము. లింగ పామాణ్ము ( హ్తతవు) కనననూ శు
ీ తి పామాణ్ము
బలమైనద్ి. అందువలు పూరాాధికరణ్ముతో ద్ీనికి పాతతయద్యహ్రణ్ సంగతి.
విష్యము : ''అసయ లోకసయ కా గతిరితి ఆకాశ ఇతి హావాచ'' (ఛయం. 1.9.1) అను ఛయంద్ల గోయపనిష్తత
్
వాకయము ఈ అధికరణ్ములో విచయరణ్ీయ విష్యము.
సంశయము : ఆకాశ శబద ము పరబాహ్మ మపద్ేశమా? లేక భూత కాశారథమా?
పూరాపక్షము : లోక పాసిద్ధ ని
ి చూచుచు ఆకాశ శబద మునకు భూతయకాశమని అరథము చెపువలయును.
బాహ్మమను అరథములో సాదృశయముననుసరించి బాహ్మ బదులు ఆకాశ శబద మును అకకడకకడ పాయో గించిరి.
వాయువాాద్ి కీమముననుసరించి ఆకాశము కూడ జగతత
్ నకు కారణ్ సాష్ట అనగలము.
సిద్ధ యంతి : ఆకాశముతో బాటు సంపూరణ జగతతతుతి్ కారణ్ము బాహ్మమగుట వలన, లోక రూఢి కనననూ
శుీ తి వాకయము బలవత్ రమగుటచే, ఆకాశ శబద పాయో గము చేసినను ద్యని అరథము బాహ్మమనియిే
చెపువలయును అనయము గాదు. ''సరాాణ్ హ్ వా ఇమాని భూతని ఆకాశద్ేవ సముతుదయంతే'' అను వాకయములో
పాయో గించిన ''ఏవ శబద ము వలు గూడ ఆకాశ శబద మునకు బాహ్మమనియిే అరథము.''
వైయాసికన్యయయమాలా:
31 ఆకాశ ఇతి హ్మ వాచేతయతా ఖ్ం బాహ్మ వాఽతా ఖ్మ్|శబద సయ తతా రూఢతయాద్యాయాాద్ేాః సరజన్యదప్ి||
32 సాకాశజగదుతుతి్ హ్తతతయాచతరౌ తరూఢితాః।ఏవకారాద్ిన్య చయతా బాహ్మమవాఽఽకాశశబద తమ్॥
''ఆకాశ ఇతి హ్మ వాచ'' అనుశుీ తి వాకయములో ఆకాశపదము బాహ్మను చెపుుచుననద్య లేక భూత
కాశమున్య ? ఆకాశపదము భూత కాశమనుటలోన్ే పాసిదధము మరియు వాయువు మొదలగువానికి ఉతుతి్ కి
కారణ్ము. అందువలన ఆకాశపదమునకు భూతయకాశమని అరథము.
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శుీ తతలలో ఆకాశపదము బాహ్మభోదకము మరియు శు
ీ తిలో ఆకాశము అనిన భూతములకు కారణ్మని
చెపుబడినవి. అనిన భూతములలో ఆకాశము కూడ అంతరగ తమై ఉననద్ి. ''ఆకాశాద్ేవ'' అననచ ోట ఏవ పదము
వేరు కారణ్ములను నిరాకరించుచుననద్ి. ఇచట ఆకాశపదము బాహ్మ వాచకము
భారతీ తీరుథలవారి వాయఖ్య:-.
పూరాము చెప్ిున హరణ్మయ వాకాయనంతరము సరాలోకాధయరమును శాలావతయ ఋషి అడుగగా రాజు
పావాహ్ణ్ుడు ఈ విధ్ముగా సమాధయనము చెప్ును. ''ఆకాశ ఇతి హ్మ వాచ సరాాణ్హ్ వా ఇమాని భూతయన్యయకాశాద్ేవ సముదయంతే, ఆకాశం పాతయస్ ం యని్ , ఆకాశన హ్యవైభోయ జఞయయానఆకాశాః పరాయణ్మ్'' (ఛయం. 1.9.1)
''ఆకాశమే ఈ లోకమునకు ఆధయరము. ఈ సమస్ భూతములు ఆకాశము నుండే పుటుటచుననవి.
ద్యనియంద్ే లయమున్ ందుచుననవి. అద్ి అనినటికంటే నధికమైనద్ి, సరామునకు ఆకాశము ఆశీయమైనద్ి.''.
ఈప్ై శుీ తి వాకయములో వచిచన ఆకాశ శబాదరథము ఆకాశమనియా? లేక బాహ్మమా? అని సంద్ేహ్ము.
పూరాపక్షము : ఆకాశ శబద ము భూతయకాశములో రూఢము గనుక భూత కాశమని అరథము అనిన
భూతములకుతుతి్ లయములకు కారణ్ము ఆకాశము కాగలదు. ''ఆకాశాద్యాయుాః వాయో రగినాః'' (తెై. 2.1)
ఆకాశము నుండి వాయువు ఉతుననమయియను. వాయువు నుండి అగిన ఉతుననమైనద్ి. ఈ శు
ీ తతలలో అనిన
భూతములకు ఆకాశము కారణ్మని చెపుబడెను.
సిద్ధ యంతి సమాధయనము : బాహ్మమే ఆకాశబాదరథము. ''సరాాణ్ హ్వ'ై ' ఇచట సంకోచము లేని సరా శబద ము
ద్యారా ఆకాశముతో బాటు అనిన భూతముల ఉతుతి్ వినబడుచుననద్ి. ఆకాశము ఆకాశనతుతి్ కి కారణ్ము
కాజఞలదు. రూఢతాము లౌకిక ఆకాశము వరకే సీమితము. శు
ీ తతలలో బాహ్మకు ప్ేరు లేకపో యిననూ ''ఆకాశన
వై న్యమ న్యమరూపయోరినరావహతయ '' (ఛయం. 8.14) పాసిదధమైన న్యమరూపములను వయక్ ము చేయునద్ి
(బాహ్మ) ఈ ఆకాశమే అని పాయో గించిరి కాని ''ఆకాశాద్ేవ' అననచ ోట 'ఏవ' కారము కారణ్యంతరములను
తొలగించుచుననద్ి. ఇద్ి ఆకాశ పక్షములో సంభవము గాదు. ఘటాదులలో ఆకాశము కనన అతిరిక్మైన మృద్యద్ి
కారణ్ములు కానవచుచచుననవి. బాహ్మ పక్షములో సదూ
ా పమైన బాహ్మ అనినంటికి భననముగా నుండి
కారణ్యంతరములను తొలగించుచుననద్ి. జఞయస్ వ పరాయణ్తాములు ఇంక క శు
ీ తిలో బాహ్మ యొకక
గుణ్ములు వినబడుచుననవి. పృథిాకనన ప్దద ద్ి, అంతరిక్షమునన అధికమైనద్ి. ''జఞయయాన పృ థివాయాః , జఞయయాన
అంతరిక్షాత్'' (ఛయం. 3.14.3) ''విజఞానమానందం బాహ్మ రాతిరాధ తతాః పరాయణ్మ్''. (బ -3.9.28) ''విజఞానము
ఆనందసారూపమైన బాహ్మ కరమ ఫలమిచుచటకు సమరథము. మరియు పరమాశీయము'' అందువలు
ఆకాశశబద ముతో బాహ్మమే వివక్షితము.
22. ఆకాశస్ లిు ంగాత్ (1.1.22)
సూతయారథము : ''ఆకాశ'' ఇతి హ్మ వాచ అనుశు
ీ తివాకయములో చెప్ిున ఆకాశపదము పరబాహ్మపరమే కాని
భూత కాశము కాదు. బాహ్మము నుండి అనిన భూతములు ఉతుతి్ చెందుచుననవి. ద్యనిలో లీనమగుచుననవి.
ఉతుతి్ లయములు బాహ్మమునకు చిహ్నము లేక అనుమానగమయము.
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''సరాాణ్ హ్వా ఇమాని భూతయన్యయకాశాద్ేవ సముదుదయన్ే్ ఆకాశం పాతయస్ ం యాన్య్యకాశన హ్వైభోయ
జఞయయాన'' (ఛయం. 2.9.1) అను వాకయములో సమస్ భూత సృ షిట లయములకు కారణ్ము ( హ్తతవు) అగుట
వలన బాహ్మమే ఆకాశ శబాధరథము. లింగము ( హ్తతవు) కనన శు
ీ తి బలీయమని చెప్ిున అటు నుట సరికాదు.
అన్ేక బాహ్మ బో ధ్క లింగములు వినబడుచునందున ఒక చ ోట చెపుు ఆకాశ శు
ీ తివాకయము బాధితమైన ద్ల ష్ము
లేదు. ఆకాశారధము గీహంచిన ''ఆకాశద్ేవ'' అను నిశచయారధకమైన 'ఏవ' శబద పాయో గము యుకి్ సంగతము కాదు.
''సరాాణ్'' అననచ ోట భూత కాశము గూడ అంతరగ తమగుట వలన ఆకాశము నుండి ఆకాశనతుతి్ చెపుుట
సరిగాదు. అంతేగాక అనినటికనన ప్దద ద్ి, చెైతనయము అనినంటికి ఆశీయము అను విశరష్ణ్ములు బాహ్మమంద్ే
సంభవము. ఇనిన కారణ్ముల వలు ఆకాశ పాసిద్ధ యరథము నిష్్రయో జనము (అకించిత్ కరము), ఎందులకనగా
బాహ్మమునందు ముఖ్యముగా అన్ేకచ ోటు పాయో గించిరి. గనుక ఉద్ీగ త వాకయములోగల ఆకాశ శబద వాచయము
బాహ్మమనియిే ఉపాసన చేయవలయును. ''తయజేద్ేకం కులసాారేథ'' అను న్తి వాకాయనుసారము ఒక శు
ీ తిలో
చెప్ిున ఆకాశ శబద ము తయజించిన ద్ల ష్ము లేదు. ఎందులకనగా అన్ేక బాహ్మ లింగ వాకయముల విరోధ్ము
కానవచుచచుననందువలు .

9. పాాణ్యధికరణ్ము
ఆకాశమునకు చెప్ిున న్యయయమువలన్ే ఇచట అతిద్ేశము గావించుచున్యనరు.
సంగతి : అతిద్ేశమనగా ఒకచ ోట చెపుబడిన సామయమును బటిట మరియొక చ ోట ఉపయోగించుట
అతిద్ేశమందురు. అతిద్ేశమగుట వలు ఇచట గూడ పాతతయద్యహ్రణ్ సంగతియిే.
విష్యము : ''కతమా సా ద్ేవత ''? ''పాాణ్ాః ఇతి హ్మ వ చ'' (ఛయం. 1.11.4) ఈ ఛయంద్ల గయశు
ీ తి వాకయము
ఇచట విచయరణ్ీయ శుీ తి వాకయము.
సంశయము : చయకాీయణ్ుడు అను ఋషి ధ్న్యభలాష్తో యజా ము చేయుచునన రాజు వదద కు పో యిను.
సామవేదము చెపుుచు ద్ేవతలను సో్ తాము చేయువారిని పాసో్ తయ, ఉద్యగతయ. పాతిహ్రా్ అందురు. ఆ పాసో్ తతో
చయకాీయణ్ుడిటున్ను. - ఈ సామవేద భాగమైన పాస్ ా వమునందు సో్ తాము చేయదగిన ద్ేవత ఏద్ి ? ద్యనిని
న్రుంగుద్ి వేని సరియిే, కానిచ ో న్య ఎదుట ఆ ద్ేవత సో్ తాము చేసిన న్తల తెగిపో వును అన్ను. విద్యాంసుల
ముందు వారి ఆజా తో కరమ చేయవలయునని నియమము. వారి ఆజా లేనిచ ో అనిష్ీ ము వాటిలు ును. పాసో్ త
భయము న్ ంద్ి మునిని ఈ విధ్ముగా పాశినంచెను. ఆ ద్ేవత ఏద్ి? ద్యనికి ముని ''పాసో్ త ద్ేవత పాాణ్మన్ను. ఈ
పాాణ్మునంద్ే బాహ్మ లక్షణ్ములు చెపుుట వలన సంశయము కలుగుచుననద్ి. పాసో్ త ద్ేవత పాాణ్మా? లేక
బాహ్మమా? అని.
పూరాపక్షము : పాసో్ త ద్ేవత రూపముగా ఇచచట పాాణ్మును చెపుుటయిే ఉచితము. ఎందులకనగా
సుష్తప్ి్ దశలో పంచభూతముల సారమైన ఇంద్ిాయములు పాాణ్ముల యందు లయమగుట పాతయక్ష సిదధము.
మరియు ఆ అవసథ లో పాాణ్ము వాయపారములో కూడినద్ెై ఉననద్ి. ఈ విధ్ముగా పాాణ్ జఞగరణ్ గూడ పాసిదధమే.
అందువలు న్ే పాసో్ త ద్ేవత పాాణ్మనుట ఉచితము.
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సిద్ధ యంతము : ఇచచట పాాణ్వాయువునకు అరథము పాాణ్మని చెప్ిున, సరాభూత లయ కారణ్ము
బాహ్మమని చెపుు అరథమునకు సంకోచము కావించవలయును. సంపూరణ జగదుతుతి్ సిథతిలయ కారణ్మని
చెపుుటచే పూరాాధికరణ్ములో ఆకాశ శబద మునకు బాహ్మమని చెప్ిునటు
ు ఇచట పాాణ్ శబద ము బాహ్మవాచకమని
అరథము చెపుుటయిే ఉచితము.
వైయాసికన్యయయమాలా:
33. ముఖ్సోథ వాయు రీశన వా పాాణ్ాః పాస్ ా వద్ేవత।వాయురూవేత్ తతా సుపౌ్ భూతసారేంద్ిాయక్షయాత్||
34 సంకోచ ోఽక్షరపరతేా సాయత్సరాభూత లయశు
ీ తేాః |ఆకాశశబద వత్పాాణ్శబద సే్ న్ేశ వాచకాః||
''పాాణ్ ఇతి హ్మ వాచ'' అనుశుీ తిలో చెప్ిున పాాణ్ము వాయు వికారమా లేక బాహ్మమా? సుష్తప్ి్ లో అనిన
భూతముల సారభూతమైన ఇంద్ిాయములు పాాణ్వాయువులో లీనమగుచుననవి. అందువలు ఈ పాాణ్ము
వాయువికారమే.
సుష్తప్ి్ లో కేవలము ఇంద్ిాయములు పాాణ్వాయువులో లీనమగును. ఇచచట అనిన భూతముల
లయము చెపుబడెను. ఈ శుీ తిలో పాాణ్మును వాయువికారముగా చెప్ిున ''సరాాణ్ హ్ వ'' అను శు
ీ తిలో నునన
సరా శబాధరథమును సంకోచించవలయును. ఆకాశ శబద ము వల పాాణ్ శబద ము గూడ శు
ీ తిరూఢి ద్యారా బాహ్మ
వాచకమే. పాాణ్మేవ అనన చ ోట 'ఏవ' కారపాయో గము వలు గూడ పాాణ్ము బాహ్మమనునద్ి సిదధము.
భారతీ తీరుథలవారి వాయఖ్య:( పాసో్ త అనగా సామవేదము చెపుుచూ ద్ేవతలను సో్ తాము చేయువారు) ఆకాశము తరువాత
వాకయములో పాస్ ా వమను సామవేదము యొకక ద్ేవతను సు
్ తించు పాసో్ త అడిగినద్యనికి ఉష్సి్ చయకాీయణ్ుడు
సమాధయనమిచెచను. ఆ పాసంగమును లోని వాకయమిద్ి. ''పాాణ్ ఇతి హ్మ వ చ సరాాణ్ హ్ వా ఇమాని భూతయని
పాాణ్మేవ అభసంవిశంతి పాాణ్మభుయజిజ హ్తే । సైషా ద్ేవత పాస్ ా వమన్యాయతయ్'' ( ఛయం.1.11.5) పాస్ ా వమున
ధయయనింపదగిన ద్ేవత పాాణ్ము. ఈ సరాభూతములును పాళయావసథ యందు ఆ పాాణ్ము నంద్ే లీనమగును.
ఉతుతి్ అవసథ యందు మరల ద్యని నుండియిే జనించును. ఆ ద్ేవత పాస్ ా వసంబంధ్మైనద్ి. ఈ వాకయములో
వచిచన పాాణ్ శబద మునకు ముఖ్బలాంతరవరి్ వాయువని అరథమా? లేక బాహ్మమనియా?
ముఖ్ బలాంతరవరి్ వాయువే అగును. అనిన భూతముల లయము అచట సులభముగా అగును.
సుష్తప్ి్ లో అనిన భూతముల సారమగు ఇంద్ిాయములు పాాణ్వాయువులో లీనమగుచుననవి గద్య అనిన ''సరాాణ్ హ్ వ'ై ' అనన శుీ తిలో ఇంద్ిాయముల లయము మాతామే చెప్ిున, శు
ీ తిలోని సరా శబద మునకు
సంకుచితయరథమగును. శుీ తిరూఢి వలు 'ఏవ' కారము శబద ము వలు ఆకాశ శబద మువల పాాణ్ శబద ము బాహ్మ
వాచకము. పాాణ్ శబద ము బాహ్మమనునద్ి శుీ తి రూఢి లో గలదు. ''పాాణ్సయ పాాణ్మ్'' (బ .ద్య. 4.4.18)
''పాాణ్మునకు పాాణ్మననచ ోట బాహ్మను చెపుుటకే ద్ిాతీయ పాాణ్ శబద మును పాయో గించిరి. కనుక పాాణ్ శబాదరథము
ఈశారుడే''.
23. అత ఏవ పాా ణ్ాః 1.1.23
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సూతయారథము : పాాణ్ శబద ము బాహ్మ పరము. ఎందులకనగా పూరా సూతాములో చెప్ిున హ్ తతవు వలన్ే.
కేవలము ఇంద్ిాయముల లయము పాతయక్ష శు
ీ తి ద్యారా చెప్ిునను, సంపూరణ భూతముల లయమునకు
ఆధయరము బాహ్మమనునద్ి, బాహ్మ యొకక అసాధయరణ్ హ్తతవు. అటిట అవయభచరిత బాహ్మలింగమును చూచుచు
పాాణ్ శబాదరథము బాహ్మమనియిే చెపువలయును. ''యథయ సుప్ ాః న కంచన సాపనం పశయతి। అథయసిమన పాాణ్ే
ఏవైకధయ భవతి'' (కౌ. 3.3) నిద్ిాంచుచునన వయకి్ కలలు చూచుట లేదు. ఆ అవసథ లో పాాణ్ములో
ఏకీభవించుచున్యనడు. ఈ కౌశ్రతకీ శుీ తి ద్యారా సరాపాపంచ లయసాథనము బాహ్మ మనియిే తెలియుచుననద్ి.
వాకయ పామాణ్ముకనన సనినధి పామాణ్ము దురూలమగుట వలన లోక పాసిద్ధ ి అకించిత్ కరము (పాయో నము
లేనిద్ి). ''పాాణ్సయ పాాణ్ాః'' (బ . 4.4.18) ''పాాణ్మునకు పాాణ్ము'' ఇచట మొదటి పాాణ్ శబద ము వాయు పరము
రండవద్ి బాహ్మపరమనుటలో సంద్ేహ్ము లేదు. పాాణ్ శబద ము బాహ్మమే.

10. జోయతిశచరణ్యధికరణ్ము.
బాహ్మకారణ్ముండుట వలన పాాణ్శబద మునకు బాహ్మమనినటు
ు , ఇచట బాహ్మ హ్తతవు లేనందున
బాహ్మపరము కాదని పాతతయద్యహ్రణ్ సంగతితో చెప్ిురి.
సంగతి : ఏ కారణ్ము ద్యారా జోయతిాః శబద మునకు బాహ్మమని చెపుుటకు వీలగున్ో అటిట చిహ్నమిచట
లేనందున పూరాాధికరణ్ముతో ద్ీనికి పాతతయద్యహ్రణ్ సంగతి.
విష్యము : ''అథ యదతాః పరో ద్ివో జోయతిర్ద్ీపయతే'' (ఛయం. 3.11.7) ఇద్ి మొదలుగా గల వాకయము
విచయరణ్ీయము.
సంశయము : ఈ జోయతిాః శబద ము ఆద్ితయయదులకు వాచకమా? లేక బాహ్మవాచకమా?
పూరాపక్షము : బాహ్మము యొకక సనినధి లేనందున కారయరూపమైన ఆద్ితయయదులను జోయతిాః శబద మని
చెపువలయును. వాకయపామాణ్మున కనన లింగ పామాణ్ము బలవత్ రమైనద్ి. లింగ పామాణ్ము ద్యారా జోయతిాః
శబద మునకు కారయజోయతతల ైన ఆద్ితయయదులు చెపువలయును. ''శు
ీ తి, లింగ, వాకయ, పాకరణ్, సాథన సమాఖ్ాయన్యం
సమవాయిే పారద్తరులయమరథవిపాకరాి త్'' అను పూరా మీమాంసా సూతయానుసారము (3.3.14) లింగ పామాణ్ము
బలవత్ రమైనద్ి. ఇచట శుీ తిపామాణ్ము సాతంతాము. లింగము మొదట శు
ీ తిని కలున చేసి ఆ తరువాత
కలిుతశుీ తి ద్యారా అరథము చెపుును. గనుక అరథము చెపుుటకు విలంబమగును. అటేు వాకాయదులు అరధము
చెపుుటలో ఒకద్యని తరువాత ఒకటి దూరమగుచుననవి. పూరాపక్షి ఇచట వాకయ పామాణ్మున కనన లింగ
పామాణ్ము బలవంతమని చెప్ును. ఎందులకనగా వాకయము లింగ కలున చేసి, లింగము శు
ీ తి కలున చేసి
అరథము చెపువలయును గనుక.
సిద్ధ యంతము : జోయతి శబద మునకు పరబాహ్మమని అరథము చెపుుట ఉచితము. ''పాద్ల అసయ సరాా భూతని”
అను వాకయములో బాహ్మమునకు న్యలుగు పాదములు చెపుబడినవి. పాకాశమునకు చయలాచ ోటు జోయతిాః శబద ము
చెప్ుదరు. న్యలుగు పాదములు గల పాకరణ్గత బాహ్మక రకే 'యత్' శబద ము పాయో గించిరి. విశరష్ పాద్ేశములో
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బాహ్మముననదని చెప్ిున అద్ి తపుక ఔపాద్ిక మగును. ఆధయరము లేక అధికరణ్ము నిరేదశించుట ఉపాసనక రకు
ఉచితమే. అందువలు జోయతిాః ద్ీపయతే అను వాకయములో సుసుష్ట ముగా బాహ్మ ఉలేు ఖంచబడినవి.
వైయాసికన్యయయమాలా:
35. కారయం జోయతిరుత బాహ్మ జోయతిరీదపయత ఇతయతాః। బాహ్మణ్ోఽసంనిధేాః కారయం తేజోలింగబలాదప్ి||
36. చతతషాుత్ పాకీృతం బాహ్మ యచఛబేదన్య నువర్ యతే। జోయతిాః సాసద్యూసకం బాహ్మ లింగంతూపాధియో గతాః ॥
''అథ యదథాః పరో ద్ివో జోయతిర్ద్ీపయతే'' అను శు
ీ తిలోని జోయతిాః శబద మునకు అరథము కారయజోయతియా లేక
బాహ్మమా? బాహ్మపాకరణ్ము కానందువలు మరియు ''ఇదం వావ తదయద్ిదమసిమననంతాః పురుషే జోయతిాః'' అను
వాకయములో జఠరాగినతో అభేదరూపమైన జోయతిాఃలింగము పాతీతమగుచుననద్ి. అందువలు ఈ శు
ీ తిలో కారయజోయతిని
చెప్ిురి.
''పాద్ల అసయ సరాా భూతయని తిాపాదసాసమృతం ద్ివి” అని వనుకటి శు
ీ తిలో చెప్ిున న్యలుగు పాదముల
బాహ్మము పాకృతము. ''యదతాః'' అననచ ోట ఆ బాహ్మమును ఇచట యత్ శబద ముతో అనువృ తి్ గావించిరి. జోయతిాః
శబద మునకు అరథము పాకాశించుచుననద్ి అని. బాహ్మ జగతత
్ ను పాకాశింపజేయుచుననద్ి. తేజోలింగము ఉపాధితో
కూడిన బాహ్మము నందు కలున గావించవచుచ. కనుక చెప్ిున శు
ీ తిలో జోయతి శబద మునకు బాహ్మమని అరధము.
భారతీ తీరుథలవారి వాయఖ్య:ఛయంద్ల గోయపనిష్తత
్ తృతీయాధయయయములో గాయతీా విదయలో హ్ృదయచిఛద్లా పాసన చెప్ిున తరువాత ఈ
విధ్ముగా చెప్ిురి. ''అథ యదతాః పరో ద్ివో జోయతిర్ద్ీపయతే.'' ఈ సారగ లోకమునకు మీద అనిన లోకములకు ప్ైన ఏ
జోయతి పాకాశించుచుననద్ల (ఛయం. 3.13.7). అచట దుయలోకమునకు ప్ైన పాకాశించుచుననద్ి, న్ేతాములను గీహంచు
కారయరూప తేజమా? లేక బాహ్మమా? అని సంశయము. బాహ్మ అసనినహతమగుట వలన కారయమును ప ందుట
వలననూ ఈ జోయతి బాహ్మపరకము కాన్ేరదు. గురు్లుండుట వలన కారయరూపమైన జోయతియనుట యుకి్
యుక్ ము ''ఇదం వావ తదయద్ిదమసిమననంతాః పురుషే జోయతిాః'' ''ఇద్ే పురుష్తని లోపలనునన జోయతి'' ఈ వాకయము
జఠరాగిన అభననమైన జోయతి చిహ్నము చెపుుచుననద్ి.
సమాధయనము : అసనినధిాః అసిదధము. పూరాపు గాయతీా ఖ్ండములో ''పాద్ల అసయ సరాాభూతయని
తిాపాదసాయ మృతం ద్ివి''(ఛయం. 3.13.7) బాహ్మమునకు న్యలుగు పాదములు. ఈ పాపంచమునందలి
సరాభూతములు ఒకక పాదము తకికన మూడు పాదములు దుయలోకమున నుననవి. న్యలుగు పాదములు గల
బాహ్మ పాసంగము పాస్ ుతము. ''యదతాః'' అనుచ ోట 'యత్' శబద ముతో ఆ బాహ్మమే పాస్ ా వింపబడినవి. ఆ
బాహ్మమునకు సరాభూతములు ఏకపాదము. మిగిలిన మూడు పాదములలో లక్షితమైన అనంతసారూపము
దుయలోకమనిన 'సాసిమన్ేనవావ తిష్ీ తే'' తన సారూపములో ఉన్యనడని అరధము. జోయతిాః శబద ము బాహ్మకే
చెపులేదనుట సరిగాదు. జోయతియనగా పాకాశింపజేయునద్ి అని అరథము. బాహ్మ జగతత
్ ను
పాకాశింపజేయుచుననద్ి. ఉపాధి గల బాహ్మమందు తేజోలింగము కలిుంపబడి నవి. కనుక జోయతి శబాదరధము
బాహ్మమే.
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24. జోయతిశచరణ్యభధయన త్ 1.1.24
సూతయారధము : ''అధ్ యదతాః పరోద్ివో జోయతిర్ద్ీపయతే'' అను శు
ీ తిలో జోయతిశబద ము ద్యారా పరమాతమయిే
చెపుబడినద్ి. సూరయ చంద్యాదుల జోయతి చెపులేదు. ఎందులకనగా ''పాద్ల అసయ సరాాభూతయని తిాపాదసాయమృతం
ద్ివి'' అను పూరా వాకయములో బాహ్మమునకు న్యలుగు పాదములు చెపుబడినవి. ఇచచట జోయతిర్ వాకయములో
సారగ సంబంధ్ము ద్యారా ఆ బాహ్మ యొకక పాతయభజా యగును''. ''తత్ త ఇదంతయ అవగాహ జఞానమును పాతయభజా
యందురు''. అనగా ద్యని భావము మరియు ధ్రమము, ద్ీని భావ ధ్రమములను విష్యిీకరించు నిశచయ
జఞానమును పతయభజఞా యందురు. ఉద్యహ్రణ్మునకు ‘సో అయం ద్ేవదత్ ాః’
''తయవానసయ మహమా తతో జఞయయాంశచ పూరుష్ాః పాద్ల అసయ సరాా భూతయని తిాపాదసాయమృతం ద్ివి''
(ఛయం. 3.12.6) ఆ పరమాతమ యొకక ఒక పాదములో సంపూరణ సృ షిట కలదు. వాని మహమను చెపుుచున్యనరు.
కాని వాని మూడు పాదములు సారగ మునకు ప్ైన అమృతమయముగానుననవి. ఇచట బాహ్మకు న్యలుగు
పాదములు అనగా చరణ్ములు చెప్ిురి. ద్ేనిని పాకాశింపజేసిననూ ద్యనిలో జోయతిాః శబద పాయో గము
కనుప్ించుచుననద్ి. అందువలు బాహ్మలో జోయతి శబద పాయో గము అవిరుదధ ము. సరావాయపకమైనను బాహ్మ ఉపాధి
విశరష్ముననుసరించి ఔపాధికరూపముతో నిరేదశము చెపువచుచను. అధికరణ్మనగా ఆధయర నిరేదశము. ఉపాసన
క రకు చెపుబడినవి. పాతీకరూపము, అనయతా అనయ దృ షాటయలంబనమును పాతీకమందురు. న్యమాద్ి పాతీకములను
బాహ్మముగా ఉపాసించుచుననటు
ు ఉదరసథ జోయతిని పాతీకముగా భావించి ద్యనిలో బాహ్మ మపాసన చేసినను ద్ల ష్ము
లేదు. అందువలు చయంద్ల గోయపనిష్తత
్ వాకయములోని జోయతిాః శబద ము బాహ్మ పరము.
25. ఛంద్ల అభధయన న్ేనతి చేనన తథయ చేతో అరుణ్ నిగద్యత్ థయహ దరశనం (1.1.25)
సూతయారధము : ఛంద్ల భధయన్యత్ = ''గాయతీా వా ఇదం సరాం భూతం'' అను శు
ీ తివాకయములో గాయతీా
ఛందసుస ఉపకీమము చేయుట వలు బాహ్మ గురించి కాదు అనిన, న = అటు నుట సరిగాదు.
తథయ చేతో అరుణ్ నిగద్యత్ = గాయతీా ఛందసుస ద్యారా గాయతిాలో నునన బాహ్మమునందు చిత్ ము
ఏకాగీము చేయవల నని ఉపద్ేశము.
తథయహ దరశనమ్ = అటేు ''ఏతం హ్యవ బహ్ుఋచయ మహ్తతయకేథ మీమాంసన్ే్ '' అను వాకయములో వికారి
కారయబాహ్మము ద్యారా కారణ్ బాహ్మము యొకక ఉపాసన కనబడుచుననదని ఉద్యహ్రణ్ము. గాయతీా ఛందసుస
పూరా వాకయములో చెపుబడినందువలు జోయతిాః శబద ము బాహ్మపరము గాదు అనిన అటు నిన సరిగాదు. ఎందువలు ?
అక్షరములను కూరిచ చెప్ిున గాయతీా ఛందసుస సరాాతమక సారూపము కాన్ేరదు. ఛందసుస ద్యారా
ద్యనియందునన బాహ్మములో చిత్ మున్ేకాగీము చేయుట చెప్ిురి. దృషాటంతము ''ఏతం హ్యవ బహ్ుఋచయ
మహ్తతయకేథ మీమాంసన్ే్ '' ఐతరేయ అరణ్యకములోని (3-2-3-12) వాకయము. ఇద్ే బాహ్మమును మహా ఉకథములో
(చయటు వాకయములలో) ఋగేాదము చదువు వారు మీమాంస చేయుదురు. ఈ పూరా వాకయములో గూడ బాహ్మ
ఉపాసయముగా కనబడుచుననద్ి. ఛందసుస గాదు.
26. భూతయద్ిపాదవయపద్ేశనపపతే్ శ్ైచవమ్ (1.1.26)
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సూతయారధము : భూతయదులను గాయతిా పాదములుగ చెపుుట వలన ఇచట బాహ్మ పాసంగమే. 'చ'కారము
ద్యారా బాహ్మపరముగా పురుష్ సూక్ ములో చెపుుట వలన కూడ ఇచట బాహ్మ పాసంగమే. ''సైషా చతతష్ుద్య
గాయతీా'' ఇదంతయు బాహ్మమే అని చెప్ిు, గాయతిా ఛందసుసను నిరేదశించిరి. ప్ై శు
ీ తిలో న్యలుగు పాదముల
గాయతిా అని చెప్ిు ఈ శుీ తి ద్యార భూత సమూహ్ము, భూమి, శరీరము, హ్ృదయము, పాాణ్ములు
చెప్ిునందున బాహ్మమందు గాయతీా శబద పాయో గము ఉచితమే. అక్షర సమూహ్మైన గాయతీా ఛందసుసనందు
భూతయదుల పాద ఉపద్ేశము యుకి్ సంగతము గాదు. అందువలు గాయతీా వాకయములో బాహ్మమున్ే
పాతిపాద్ించిరి. అద్ే బాహ్మమును జోయతిర్ వాకయములో సారాగ ద్ి సంబంధ్ముగా పాతయభజా గావించుట వలన
బాహ్మ మపద్ేశమే. భూతయదులను పాదములుగా నిరేదశించుట. ''తయవనసయ మహమ'' అద్ి బాహ్మ యొకక మహమ
అను శుీ తి ''విష్ట బాయహ్మిదం'' (గీత : 10.42) సంపూరణ జగతత
్ ను ఒక అంశముతో వాయప్ింపజేసి యున్యనను అను
గీతయ వాకయము ''యద్ెైా తద్ బాహ్మ'' (చయం. 3.12.7) ''ఏద్ి గాయతీా ద్యారా చెప్ిున తిాపాద అమృత సారూపమో
అద్ి బాహ్మము'' అను ఛయంద్ల గయ శుీ తి ద్యారా ముఖ్య బాహ్మ నిరేదశము వలన జోయతి శబద ము ద్యారా
బాహ్మ మపద్ేశమే.
27. ఉపద్ేశభేద్యన్ేనతి చేన్ోనభయసిమననపయవిరోధయత్ (1-1-27)
సూతయారథము : ఉపద్ేశ భేద్యత్ = ద్ివి అని సప్ మి విభకి్ అని ఒక చ ోట ''అథ పరో ద్ివి'' అని పంచమీ
విభకి్ వేరొకచ ోట చెపుుట వలన, న ఇతిచేత్ = ద్యనిన్ే ఇచట పాతయభజఞానము ద్యారా చెపుుట లేదు అనిన
న

= అటు నుట సరిగాదు

ఉభయసిమననప్ి = రండురకములుగా చెప్ిునను
అవిరోధయత్

= విరోధ్ము లేదు

''ద్ివాః పరమ్'' అనుచ ోట పంచమీ విభకి్ ద్యార సారగ లోక మరాయద వినబడుచుననద్ి. ''ద్ివి'' అననచ ోట
సారగ ము ఆధయరముగా సప్ మి వినబడుచుననద్ి. విభకి్ భననమగుట వలన ఉపద్ేశము భేదమగుట వలన
పాతయభజా లేదని చెప్ిున అటు నుట సరిగాదు. రండు రకములుగా చెప్ిునను విరోధ్ము లేదు. విభకి్ వేరైనను
పాాతిపద్ికారధము (విభకి్ చేరుచటకు ముందునన శబద భాగము)ను పాతయభజా గావించిరనిన విరోధ్ముండదు.
వృక్షాగీమున నునన గీదదను వృక్షాగీమున గీదద లేక వృక్షాగీముప్ైన గీదద అని చెప్ిున తేడయ లేదు. అటేు సారగ మునకు
ప్ైనునన బాహ్మ, సారగ ములో బాహ్మ అని చెప్ిున భేదము లేదు. అందువలు పూరాము చెప్ిున బాహ్మ యొకక
పాతయభజా గలదు. జోయతిాః శబద వాచయము బాహ్మమే.

11. పాతరధ న్యధికరణ్ము.
సంగతి : పూరా జోయతిరధికరణ్ములో తిాపాద బాహ్మ వివేచన సందరూములో 'యత్' శబద ముతో సామాన్యధికరణ్మగుట వలన జోయతి శబద మున కరథము బాహ్మమని చెపుబడినద్ి. కాని ఈ అధికరణ్ము నందు 'పాాణ్ోసిమ
పాజా ఞతమ'' అను వాకయములో జీవ పాాణ్లింగములుండుట వలననూ అసాధయరణ్ బాహ్మలింగము లేనందువలు న పాాణ్
శబద మునకరథము బాహ్మమని చెపుుటకు వీలు లేదు. ఈ విధ్ముగా ఇచట పాతతయద్యహ్రణ్ సంగతి.
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విష్యము : ''సాహ్మ వాచ పాాణ్ోసిమ పాజా ఞతమ తం మామాయురమృత ముపాసా'' న్ేను జఞాన రూపమగు
పాాణ్మే సారూపముగా కలవాడను. అటిట ననున ఆయుసారూపునిగాను మోక్ష సారూపునిగాను ఉపాసించుము
అని ఇందుాడు పాతరదనునికి ఉపద్ేశించెను. ఈ కౌశ్రతకీ ఉపనిష్త్ వాకయమిచట విచయరణ్ీయ విష్యము.
సంశయము : ప్ై వాకయములో పాాణ్ శబద ము ద్యారా వాయువున్య, ఇందాద్ేవతన్య, జీవున్య, లేక
పరబాహ్మమున్య ఉపద్ేశించిరి అని సంశయము.
పూరాపక్షము : ప్ై చెప్ిున న్యలుగు అరథముల చిహ్నములుండగా ఒకే బాహ్మము యొకక అరథము
చెపుుట ఉచితము గాదు.
సిద్ధ యంతము : పాాణ్ శబద మునకు అరథము బాహ్మమనియిే చెపువలయును. అన్ేక చిహ్నములు
బాహ్మమందు మాతామే అవయభచరిత రూపముగా సిదధమగుచుననవి. బాహ్మ భనన అరథములో ఆ చిహ్నములు
నిరుపయోగము. కనుక పాాణ్ శబద మునకు అరథము బాహ్మమనియిే సీాకరింపవలయును.
వైయాసికన్యయయమాలా:
37. పాాణ్ోసీమతయతా వాయువియందా జీవబాహ్మసుసంశయాః। చతతరాణం లింగసద్యూవాతూురాపక్షసానిరణయాః||
38. బాహ్మణ్ో అన్ేక లింగాణ్ తయని సిద్ధ యనయననయథయ। అన్ేాషామనయథయసిద్ద ర
ే ుాయతయుపదయంబాహ్మన్ేతరత్||
''పాాణ్ోసిమ పాజా ఞతయమ తం మామాయురమృతమితతయపాసా'' ఈ శు
ీ తిలో పాాణ్శబద ము వాయువా లేక
ఇందుాడయ లేక జీవుడయ కాక బాహ్మ వాచకమా? చెప్ిున శు
ీ తిలో న్యలిగ ంటి చిహ్నములుననవి. అందువలు
నిశచయముగా పాాణ్శబద మునకు అరథము చెపులేము.

ఇచట బాహ్మకు అన్ేక చిహ్నములుననవి. అవి అన్న సరైనవే, అనవసరములు గావు. పాబలమై న వి.ఆ
చిహ్నములు పాా ణ్, ఇందా , జీవుల పక్షములో సమనాయించవు. కాని ద్ీ ని కి విపరీ త ముగా పాా ణ్,
ఇందా , జీవ, చిహ్నములు బా హ్మలో సమనాయములగునని చె ప్ిు న శు
ీ తిలో పాా ణ్శబద ముతో బా హ్మబో ధ్
కలుగుచుననద్ి , వాయువు కాదు.
భారతీ తీరుథల వారి వాయఖ్య:కౌశ్రతకీ ఉపనిష్తత
్ నందలి ఇందా పాతరదన కథలో ఇందుాడు పాతరదనునితో చెప్ును. “పాాణ్ోసిమ పాజా ఞతయమ తం
మామాయురమమృతమితతయపాసా” ‘న్ేను జఞానరూపమగు పాాణ్మే సారూపముగా గలవాడను. అటిట ననున
ఆయుసారూపునిగాను, మోక్ష సారూపునిగాను ఉపాసించుము. అచట న్యలుగు రకముల చిహ్నములుండుట
వలన న్యలుగు పాకారముల సంశయము. ''ఇదం శరీరం పరిగృహ్మ యతయథపయతి'' (కౌ. 3.3) ఈ పాాణ్ము శరీరమును
గీహంచి నడుపుచుననద్ి అనునద్ి పాాణ్వాయువు చిహ్నము. అసిమ అనునద్ి ఉపద్ేశికుడెైన ఇందుాడి
అహ్ంకారవాదము. ఇందుాడి చిహ్నము. ''వకా్రం విద్యయత్'' (కౌ. 3.8) ''చెపుువానిని తెలుసుక నుము'' అననచ ోట
వక్ ృతాము జీవ చిహ్నము. ''ఆనంద్ల అజరో అమృతాః'' ''ఆనంద సారూపము, వృద్యధపయ రహతము, ఆమరణ్
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ధ్రమము'' అనునవి బాహ్మ చిహ్నములు. ఇచట పాబల దురూల వివేకములేనందున నిరణయము కాలేదని
పూరాపక్షము.
సిద్ధ యంతము : బాహ్మ చిహ్నములన్ేకములుననవి. ''తామేవ మే వృణ్ీష్ా యం తాం మనుషాయయ
హతతమం మనయ సే'' (కౌ. 3.1) ''మనుష్తయలకు పరమ పురుషారథ మననద్ేద్ియో ద్యనిని న్వే విచయరించి న్యకు
అనుగీహంపుము''. అనునద్ి ''హతతమతాము పరమపురుషారధ సాధ్నము ఒక చిహ్నము” “యో మాం
విజఞన్యాత్ న్యసయ కేనచ కరమణ్య లోకో మీయతే న మాతృవధేన న ప్ితృ వథేన” (కౌ.3.1) 'న్య యద్యరథ
సారూపమవడెరుంగున్ో అటిట వాని మోక్ష గతికి ఏ కరమములును విఘన కారణ్ము కాన్ేరవు. మాతృ హ్తయ గాని
ప్ితృ హ్తయ కాని భంగము కలిగింపన్ేరవు’. జఞాన మాతాముచే మహాపాతకములు సుృశించవు. అనునద్ి వేరొక
బాహ్మ చిహ్నము. అటేు అనయ ఉద్యహ్రణ్ములు కూడ చెపువచుచను. ఈ చిహ్నములు పాాణ్, ఇందా, జీవ
పక్షములలో చెపుుటకు వీలు గాదు. కాని పాాణ్యద్ి చిహ్నములు బాహ్మకు చెపువచుచను. పాాణ్యదులు బాహ్మ
బో ధ్కు ద్యార భూతములు. అటు
ు బాహ్మ చిహ్నములు అన్ేక ముండుట వలన అవి కారణ్ములు గాదని
చెపునలవి కానందున బాహ్మ పాాభలయము. ఇచట బాహ్మమే పాతిపాద్ింపబడినద్ి. పాాణ్యదులు కావు.
28. పాాణ్స్ థయఽనుగమాత్ 1.1.28
సూతయారధము : పాాణ్ శబద ము బాహ్మ వాచకమే అగును. ఎందులకనగా అద్ే అరథములో మిగిలిన శు
ీ తతలు
అనుసరించుట వలన పాాణ్ శబద వాచయము బాహ్మమన్ే తెలుసుక నవలయును.
ఎందులకనగా పూరాాపర పరాయలోచన ద్యారా బాహ్మ విష్యములోన్ే శబాదరథము సమనాయమగుచుననవి. అటేు
''తామేవ మే వరం వృణ్ీష్ా యం తాం మనుషాయయ హతతమం మనయ సే'' న్యకు నువేా సాయముగా
వరద్యనము నిముమ. ఏద్ి నువుా మనుష్తయలకు పురుషారథ సాధ్నమని విచయరించితివో ద్యనిన్ే ఇముమ.
హతతమము మనుష్తయలకు బాహ్మ జఞానముకనన వేరుగాదు. అందువలు బాహ్మమే పాాణ్ శబద ము. ''యోం మాం
వేద నహ్వై తసయ కేనచన కరమణ్య'' ఎవరు ననున తెలుసుక ందురో వారికి కరమ లేపము లేదు. వారు
అజరామరులు. కరమ ద్యారా వారిలో ఎచుచతగుగ లు రావు. ఈ శు
ీ తిలో కరమ అసంబంధ్ము మరియు అమరతాము
కరమద్యారా వారికి వృద్ిధహాాసములు లేవని చెప్ిురి. ఇవనినయు బాహ్మ పరముగా చెపుుట వలనన్ే సరియగును.
అందువలు ఇచట పాాణ్ శబద ము బాహ్మపరమే.
''మామేవ విజఞన్హ'' నన్ేన తెలుసుక నుము. అని ఉపకీమించి, ''పాాణ్ోసిమ పాజా ఞతమ'' న్ేను పాజా ఞతమ
పాాణ్మును అను అహ్ంకార వాద చిహ్నము ద్యారా ఇందాద్ేవతను చెప్ిురి అనిన 29. న వకు్రాతోమపద్ేశాద్ితి చేదధయయతమసంబంధ్భూమా హ్యసిమన 1.1.29
సూతయారధము : ఇందుాడు పాతరధనునికి ''నువుా నన్ేన తెలుసుకో అని ఆతమ విశిష్ీ మైన శరీరమును
జేాయముగా చెప్ును''. అందువలు పాాణ్ోసిమ పాజా ఞతమ అనుశు
ీ తిలో ఇందుాడే ఉపాసుయడనిన అద్ి సరిగాదు. ఇద్ే
వాకయములో బాహ్మకు ఆనందతాము అమృతతాము ఆద్ిగా గల అన్ేక ధ్రమములు చెపుబడెను. అందువలు
బాహ్మమే ఉపాసయము.
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పరబాహ్మ వాచకము పాాణ్ శబద ము గాదు. ఎందులకనగా నన్ేన తెలుసుక నుము. అని ఉపద్ేశకుడెైన
ఇందుాడు చెప్ిునందువలు ''అవాగమన '' (బృ. 3.8.8) ద్యనిలో మన్ో వాకుకలు లేవు అనుశు
ీ తిలో బాహ్మము
ఉపద్ేశ యోగయముకాదు. ''పాాణ్ో వై బలం'' ఈ శు
ీ తిలో పాాణ్మును బలరూపముగా చెప్ిురి. బలమునకు ద్ేవత
ఇందుాడు వానిన్ే పాాణ్ శబద ముతో చెప్ిున విరోధ్ము లేదు. ఇందుాని జఞానము అపాతిహ్తము కనుక పాజా ఞతమ అని
ఇందుాని చెపువచుచను. ఈ విధ్ముగా చెప్ిున పూరా పక్షమునకు సిద్ధ యంతి చెపుు సమాధయనము. ''అధయయతమ
సంబంధ్ భూమా హ్యసిమన'' ఎందులకనగా ఈ అధయయయములో పాతయగాతమకు సంబంధించిన ఉపద్ేశములు
అన్ేకములు గలవు.
ఉపద్ేశికుని ఆతోమపద్ేశమటు
ు ? ''నన్ేన పాాణ్ముగా తెలుసుక నుము'' అని ఇందుాడు ఉపద్ేశించెను గద్య.
అద్ి ఎటు
ు యుకి్ సంగతమగును?
30. శాస్ ద
ర ృషాటయ తూపద్ేశన వామద్ేవవత్ 1.1.30
సూతయారధము : వామద్ేవ శుకద్ేవులవల ఇందుాడు గూడ బాహ్మ జఞాని అనగా ఇందుాడికి న్ేను
పరబాహ్మనన్ే జఞానము కలదు. ఆ బాహ్మ దృషిటతోన్ే ''మామేవ విజఞన్హ'' ''నన్ేన తెలుసుక నుము'' అని
పాతరదనునికి ఉపద్ేశించెను.
అందువలు 'పాాణ్ోసిమ' అననచ ోట పాాణ్ము బాహ్మమే. ఉపద్ేశకుడెైన ఇందుాడు ''నన్ేన తెలిసిక నుము'' అనునద్ి
''అహ్మేవ పరం బాహ్మతి శాస్ ర దృషాటయ బాహామతయమనం పశయన్ేనవోక్ మ్'' న్ేన్ే పరబాహ్మనని శాస్ ర దృషిటతో తనన్ే బాహ్మ
దృషిటతో చూచుచు ఉపద్ేశించెను. ఎటు నగా వామద్ేవ ఋషి శాస్ ర దృషిటతో ''న్ేన్ే మనువును, న్ేను సూరుయని'' అని
సరాాతమను అనుభవించుచు చెప్ును. ఆ విధ్ముగన్ే ఇచట ఇందుాడు చెప్ును. అందువలు ఈ ఉపద్ేశము
బాహ్మపరమే.
ఆధయయతమ సంబంధ్ము కనపడిననూ ద్ేవాతమయిైన బాహ్మ మపద్ేశము గోచరించుట లేదు గనుక ఈ వాకయము
పరబాహ్మను గురించి చెపుుట లేదనిన 31. జీవముఖ్యపాాణ్లింగన్ేనతి చేన్ోనపాసాతెవి
ై ర ధయయద్యశిీతతయాద్ిహ్ తద్ల యగాత్ (1.1.31)
సూతయారధము : జీవ ముఖ్య పాాణ్ హ్తతవులు కనబడుట వలన ''పాాణ్ోసిమ పాజా ఞతమ'' అను ఉపద్ేశము
బాహ్మపరముగాదనిన అటు నుట సరిగాదు. మూడు రకముల ఉపాసన సీాకరింపవలయును. బాహ్మ లింగము వలు
పాాణ్ శబద మును బాహ్మలింగముగా అంగీకరించుట వలన పరమ పురుషారథము ఈ శు
ీ తిలో చెపుుట యుకి్
సంగతము.
''వకా్రం విద్యయత్'' ఉపద్ేశికుని తెలుసుక నుము జీవలింగము. ''ఇదం శరీరం పరి గృహ్మ యతయథపయతి'' ఈ
శరీరమును పటుటక ని లేవన్తత
్ చుననద్ి. ఇద్ి ముఖ్య పాాణ్లింగము. ఈ రంటిని లేక ఏద్ల ఒక ద్యనిని అనగా
జీవుని లేక పాా ణ్మును గీహంచవలయును కాని బాహ్మమును గాదు అనిన అద్ి సరిగాదు. ఎందులకు
జీవోపాసన, పాాణ్ోపాసన, బాహ్మ మపాసన అని తిావిధల పాసనల పాసంగము వచుచను, అద్ి అభీష్ట ము గాదు. ''మా
మేవ విజఞన్హ'' నన్ేన తెలుసుక నుము అని పాారంభంచి ''పాాణ్ోసిమ'' న్ేను పాాణ్మును అని చెప్ిు ''సాః ఏష్ పాాణ్ేవ
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పాజా ఞతమ ఆనంద్ల అజరో అమృతాః'' అద్ి పాాణ్ము పాజా ఞతమ, ఆనంద సారూపము, అజరము, అమరణ్ ధ్రమము.
ఇచట ఆనంద సారూపము అజర వృద్యధపయము లేకుండుట, ఆమరణ్ధ్రమము మొదలగునవి పరమాతమ
లక్షణ్ములు. ఈ శుీ తిలో ఉపకీమ ఉపసంహారముల ఏకవాకయత బాహ్మ పరము చెప్ిునటనన్ే
లు
సరియగును.
అనయతా బాహ్మలింగముండుట వలన పాాణ్ శబద మునకు బాహ్మమని అరధము చెప్ిురి. అటేు ఇచట హతతమతయాద్ి
అసాధయరణ్ బాహ్మలింగ సంబంధ్ము ద్యారా బాహ్మ మపద్ేశమే గాని అన్యయరథము గాదు. ఇద్ి అతి సుష్ట ము.
బాహ్మసూతా హ్ృదయము నందు పాథమాధయయయములోని పాథమపాద సంకలనము సమాప్ ము.

పరథమాధాయయసయ పరథమపాదః సమాపతః.
పరథమాధాయయే దిాతీయపాదః.
అసుష్ట బాహ్మలింగములతో కూడిన శుీ తివాకయములను మరియు ఉపాసయ బాహ్మవాకయముల సమనాయ
మీపాదములో విచయరించెదరు. కిీందటి పాదములో సుష్ట బాహ్మ చిహ్నములు గల వాకయములను సంద్ిగధమైన క నిన
వాకయములను బాహ్మమందు సమనాయము చేసిరి. ఆ వాకయములందు బాహ్మ విష్యమైన హ్తతవులు కలవు.
సుష్ట హ్తతవులు లేని వాకయములను సమనాయ పరచుటకు ద్ిాతీయ, తృతీయ పాదములు
ఆరంభంచుచున్యనరు. సంపూరణ జగత్ కారణ్తాము వాయపకతాము నితయతాము మొదలగు బాహ్మధ్రమములు
వనుకటి పాదములో పాసిదధములు. వానిని ఆధయరముగా చేసుకుని ముందు రండు పాదములు ఆరంభంచిరి.
అందువలు పూరా పాదముతో ఈ రండు పాదములకు హ్ తతహ్తతమద్యూవ సంగతతలని తెలుసుక నవలయును.

12. సరాతా పాసిదధయధికరణ్ము
సంగతి : ఇచట ''మన్ోమయాః పాాణ్శరీరో భారూపాః (ఛయం.3.14.3) అను శు
ీ తి వాకయములో సుష్ట
బాహ్మమును బో ధించు చిహ్నములు లేవు. సుష్ట బాహ్మలింగమునన బాహ్మ పరకముగా చెపుగలము.
పూరాాధికరణ్ముతో ఈ అధికరణ్మునకు పాతతయద్యహ్రణ్ సంగతి.
విష్యము : ఛయంద్ల గోయపనిష్తత
్ లోని శాండిలయ విదయయందు 'స కీతతం కురీాత’ “మన్ోమయాః పాాణ్శరీరో
భారూపాః'' దుష్ట సంకలుమును విడిచెదను అని సంకలిుంచెను. పరబాహ్మమునకు మనసేస సారూపము. జఞానశకి్,
కిీయాశకి్ (పాాణ్ము) అనువానితో కూడిన సూక్షమ శరీరమే శరీముగా గలవాడు. ఈ శు
ీ తి వాకయమిచట
విచయరణ్ీయము.
సంశయము:- మన్ోమయము జీవాతమయా? పరమాతయమయా అని సంశయము.
పూరాపక్షము : పాాణ్ము మనసుస జీవునికి గలవు. హ్ృదయములో గల జీవుని ధ్రమము
సూక్షమతాము. మన్ోమయతయాద్ి ధ్రమములు గల జీవుని ఇచట ఉపాసించవలయును.
సిద్ధ యంతము : ''సరాం ఖ్లిాదం బాహ్మ ఇతి శాంత ఉపాసీత'' ఇదంతయు బాహ్మమే అని నిశచయించుకుని
శమదమాదులను అవలంబంచి శాంతముగా ఉపాసన చేయుము. ఈ వాకయములో బాహ్మ ఉపాసన ద్యారా జీవుని
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హతము చెపుబడినవి. ఈ ఉపాసన్ే శాండిలయ విదయయందు చెప్ిురి. వేద్యంతములో పాసిదధమైన జగత్ కారణ్మైన
బాహ్మను ''సరాం ఖ్లిాదం బాహ్మ'' అను వాకయముతో చెప్ిు మరల ద్యనిన్ే మన్ోమయతయాద్ి ధ్రమ విశరష్ములతో
ఉపాసన క రకు ఉపద్ేశించిరి. పాాణ్యదులతో సంబంధ్ము ఉపాసన క రకు చెప్ిురి అనిన పాసంగమును
వదలవలసిన పనిలేదు. మరియు అపాాసంగికము కూడ గాదు. అందువలు ఈ శాండి లయ విదయలో మన్ోమయతయాద్ి
విశిష్ట గుణ్ములతో బాహ్మమే ఉపాసయమని చెప్ిురి.
వైయాసికన్యయయమాలా:
39

మన్ోమయో యం శారీర ఈశనవా పాాణ్మనసే। హ్ృదయసిథతయణ్ీయ సే్ వ జీవే సుయ సే్ న జీవగాాః॥
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శమవాకయగతం బాహ్మ తద్ిదతయద్ిరప్ేక్షతే। పాాణ్యద్ియో గశిచంతయరాథ శిచన్ యం బాహ్మ పాసిద్ధ త
ి ాః॥
ఇచట చెప్ిున మన్ోమయము జీవుడయ? పరమేశారుడయ? పాాణ్ మనసుసలతో సంబంధ్ముండుట,

హ్ృదయములో నుండుట మరియు అతి సూక్షమమగుట వలన జీవునిలోన్ే సంభవము. మన్ో మయతయాద్ి
ధ్రమముల సమనాయమగుట వలన మన్ోమయము జీవుడే.

మన్ోమయపదములో నునన 'మయట' తద్ిధతపదము. పాాణ్శరీర పదము బహ్ువీాహ సమాసమగుట
వలన '''సరాం ఖ్లిాదం బాహ్మ'' అను పాాసంగిక శమ వాకయములో నునన బాహ్మనప్ేక్షించును. బాహ్మమందు పాాణ్
మనసుసల సంబంధ్ము ఉపాసన క రకు చెప్ిురి. అనిన వేద్యంత వాకయములలో ఉపాసయరూపముగా పాసిదధమైన
బాహ్మమున్ే గీహంచుట ఉచితము. అందువలన మన్ోమయము బాహ్మమే.
భారతీ తీరుథలవారి వాయఖ్య:ఛయంద్ల గయ తృతీయాధయయయము నందలి శాండిలయవిదయయందు ఈ విధ్ముగా చెప్ిురి. ''మన్ోమయాః
పాాణ్శరీరో భారూపాః'' (ఛయం. 3.14.3) చెప్ిురి. ఇచట జీవుడయ? ఈశారుడయ? అని సంద్ేహ్ము.
మనసుసతో సంబంధ్ము జీవునిలో సుసంపాదయము కనుక జీవుడన్యలి. మనసుస యొకక వికారము
మన్ోమయము. ఇద్ి మన్ో సంబంధ్ము. ''పాాణ్ాః శరీరమసయ' ' అని పాాణ్ సంబంధ్ము. ఈ రండు ఈశారునిలో
సుసంపాదయములు గావు. ''అపాాణ్ోహ్యమన్యాః శుభాాః'' (ముం. 2.1.3) ''ఆ పరమేశారునకు సూక్షమ శరీరము లేదు,
మనసుస లేదు, ఆయన నిరమలుడు''. అని ఈశారుని యందు మనసుస నిషేధించిరి. మరియు ''ఏష్ మే ఆతయమ
అన్ ర్ హ్ృదయిే అణ్ీయాన'' (ఛయం. 3.14.3) ఈన్య ఆతమ హ్ృదయము లోపల ధయనయ కణ్ము కనన యవల కణ్ము
కనన చిననద్ెై యుననద్ి. ఈ శుీ తిలో వినబడు హ్ృదయములోపల ఉననద్ి, అణ్ుమాతామై యుననద్ి అను
ధ్రమములు నిరాధయరములు, సరాగతమైన ఈశారుని యందు ఏ విధ్ముగను యుకి్ సంగతతములు గావు.
అందువలన మన్ోమయము జీవుడు. ఈపూరాపక్షమునకు సిద్ధ యంతి సమాధయనము - ''సరాం ఖ్లిాదం బాహ్మ
తజజ లాని ఇతి శాంత ఉపాసీత'' (ఛయం. 3.13.1) నిశచయముగా ఇదంతయు బాహ్మమే. ఎందులకనగా ఈ జగతత
్
వానినుండే ఉతుననమైనద్ి.వానిలో లీనమగుచుననద్ి. వానిలోన్ే సిథతి కాలములో చేష్ట కలిగియుననద్ి. అందువలు
బాహ్మ మపాసకుడు శమాదుల న్యచరించి శాంతించవలయును. ఈ వాకయములో శమవిధిపరముగా వినవచుచ
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బాహ్మమున్ే తరువాత చెప్ిున మన్ోమయాద్ి శుీ తి ద్యారా విశరష్ముగా చెపుబడినద్ి. అనగా ''మన్ోమయాః పాా ణ్శరీరాః'' అను తద్ిధత బహ్ువీాహీల ద్యార విశరష్ముగా చెప్ిురి. శమ వాకయమునకు అరథము- ఎందువలు ఇదంతయు
బాహ్మమో ద్ేని నుండి జగదుతుతి్ సిథతి లయములు కలుగచుననవో ఆ సరాాతమ బాహ్మమందు రాగద్ేాష్
విష్యములు సంభవములు గావు గనుక ఉపాసన కాలములో శాంతతడవై ఉండుము. ఈ వాకయము బాహ్మపరము
గనుక విశరష్ణ్తాముగా చెప్ిున మన్ోమయతయాదులు గూడ బాహ్మపరములగును. బాహ్మమందు మన్ో పాాణ్
సంబంధ్ము యుక్ ము గాదని చెపుతివి గద్య ద్యనికి సమాధయనము వినుము - నిరుపాధిక బాహ్మము నందు అవి
యుకి్ యుక్ ములు గావు గాని ఉపాసయమైన సో పాధికమందు అవి యుకి్ యుక్ ములే. అందువలు అనిన వేద్యంత
వాకయములలో ఏ బాహ్మము పాసిదధమో ద్యనిన్ే ఇచట కూడ ఉపాసించవలయును. వేద్యంత వాకయములలో జీవుని
ఉపాసయముగా ఎచటను చెపులేదు. అందువలు మన్ోమయతయాద్ి బాహ్మమే.
32. సరాతా పాసిద్ధ ల పద్ేశాత్ (1.2.1)
సూతయారధము : పరబాహ్మమున్ే జగతయకరణ్ముగా అనిన వేద్యంత వాకయములలో ఉపాసయముగా చెప్ిురి.
మన్ోమయతయాద్ి విశరష్గుణ్ముల ద్యారా ఆ బాహ్మమే ఉపాసయము, జీవుడు కాదు.
అనిన వేద్యంత వాకయములలో జగతయకరణ్ముగా పాసిద్ధ ి చెంద్ిన బాహ్మమున్ే ''సరాం ఖ్లిాదం బాహ్మ'' అను
ఉపకీమ వాకయములో చెప్ిు మరల ద్యనిన్ే మన్ోమయతయాద్ి విశరష్ గుణ్ములతో చెప్ిునందువలు బాహ్మమే
ఉపాసయము. ఇటు
ు చెప్ిున పాకృతహాని అపాకృత ఉపాద్ేయము కాదు. వాకోయపకీమములో శమాదులను
విధించినను సనినహతముగా ఉండుట వలన బాహ్మమే ఉపాసయము. జీవుని సనినహతముగా చెపులేదు. మరియు
బాహ్మముతో సమానముగా జీవుని చెపుు వాచక శబద ములు లేవు. కనుక మన్ోమయతయాద్ి ధ్రమ విశరష్ములతో
బాహ్మ మపాసనమే చెపుబడినద్ి. అంతయు బాహ్మ వికారమే గనుక.
33. వివక్షితగుణ్ోపపతే్ శచ 1.2.2
సూతయారధము : ఉపాసన క రకు ఉపద్ేశింపబడిన సతయ సంకలుతాము భారూపతాము మొదలుగా గల
గుణ్ములు బాహ్మమంద్ే సమనాయించును. అందువలు మన్ోమయము బాహ్మమే.
మన్ోమయతయాద్ి వాకయములో చేసినద్ి బాహ్మ మపద్ేశమే. ఎందులకనగా ''భారూపాః సతయ సంకలుాః'' సతయ
సంకలుుడు, పాకాశ సారూపుడు అను గుణ్ములతో ఉపాసన క రకు బాహ్మమున్ే ఉపద్ేశించిరి. సతయ సంకలుము
అనగా సృషాటయదులలో అపాతిబంధ్ శకి్ సంపనునడు అనునద్ి పరమాతమ యంద్ే యుకి్ యుక్ ము.
''మన్ోమయతాము పాాణ్ శరీరము'' అను జీవలక్షణ్ములు పరమాతమయందు చెపుుట సరికాదు అనిన అటు నుట
సరిగాదు. మన్ోమయతయాద్ి జీవుని అసాధయరణ్ ధ్రమమైనను సతయ సంకలాుద్ి బాహ్మను చెపుు హ్ తతవుల ద్యారా
మరియు సరాాతమకతాము వలు ను బాహ్మమున్ే మన్ోమయతయాదుల ద్యారా చెపువలయును. సరాాతమతాము
అనగా అందరిలో సమానముగా ఉనన చెైతనయ సారూపుడు అద్ి జీవునికి సంభవము గాదు. సరాాతమము శరాతయశాతరోపనిష్తత
్ లో ఈ విధ్ముగా చెప్ిురి. ''తాం సీ్ ర తాం పుమానసి'' (శరాత . 4.3) న్వే సీ్ వి
ర , న్వే పురుష్తడవు,
న్వే బాలుడవు, న్వే బాలికవి ''సరాతాః పాణ్ పాదం'' (గీత. 13.13) ఆ బాహ్మమునకు చేతతలు, కాళళు, కనునలు,
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తలలు, ముఖ్ములు అనునవి అనంతముగా ఉననవి. ఈ సరాాతమతాము గీతలో కూడ పాసిదధము.
మన్ోమయతయాద్ి గుణ్ముల ద్యారా బాహ్మమే ఉపాసయము.
34. అనుపపతే్ సు
్ న శారీరాః (1.2.3)
సూతయారథము : సతయ సంకలుతయాద్ి గుణ్ములు జీవునిలో సంభవము గావు. శారీరాః = జీవాః = సతయ
సంకలుతయాద్ి గుణ్ముల ద్యారా ఉపాసుయడు గాడు. బాహ్మమే ఉపాసయము.
సూతాములో నునన 'తత' శబద ము నిశచయారథము. మన్ోమయతయాద్ి గుణ్ములు గలవాడు బాహ్మమే,
జీవుడు గాదు. ఎందులకనగా ''సతయ సంకలుాః ఆకాశ ఆతమ'' (ఛయం 3.14.2) 'ఆవాకీ అన్యదరాః'' (ఛయం. 3.14.4)
''జఞయయాన పృథివాయాః'' (ఛయం.3.14.3) సతయ సంకలుుడు, ఆకాశముతో సమానమైన సారూపము కలవాడు.
పరమాతమ ఇంద్ిాయ రహతతడు, ఆగీహ్ రహతతడు అనగా కోరికలు లేనివాడు. పృథివీకనన శరీష్ీ తడు. ఈ గుణ్ములు
జీవునిలో సంభవము గావు. కాన మన్ోమయతయాద్ి ధ్రమములు బాహ్మమునకే చెప్ిురి.
35. కరమకర్ ృవయపద్ేశాచచ (1.2.4)
సూతయారథము : ''ఏతమితాః ప్ేాతయయభసంభవితయసిమ'' అను శు
ీ తిలో ఏతం శబద ముతో చెప్ిున పాకృత బాహ్మము
ప ందబడేద్ి - కరమ. 'అభసంభవితయసిమ' అని జీవుడు ప ంద్ేటివంటి కర్ అని ఉపద్ేశించిరి. మన్ోమయతయాద్ి
గుణ్ములతో బాహ్మమే ఉపాసయము జీవుడు గాదు.
కరమ కర్ ృ భేద ఉపద్ేశము వలు ఉపాసయము జీవుడు గాదు. ''ఏతమితాః ప్ేతయయభసంభవితయసిమ'' (ఛయం.
3.14.4) ఏతం పదము ద్యారా మన్ో మయతయాద్ి ఉపాసయ గుణ్ముల ద్యారా బాహ్మము కరమగా చెపుబడినద్ి.
''అభసంభవితయసిమ'' అనగా ప ందుతయను అని జీవుని కర్ గా చెప్ిురి.
36. శబద విశరషాత్ (1.2.5)
సూతయారథము : ''అంతరాతమన పురుషో హరణ్మయాః'' (శత.బాా. 10.6.3.2) ఈ శు
ీ తిలో జీవ పరమాతమలను
చెపుు సప్ మీ విభకి్ మరియు పాథమా విభకి్ శబద మునకు భేదముండుట వలన జీవుడు ఉపాసుయడు గాడు.
''అంతరాతమన'' సప్ మీ విభకి్, పురుష్ాః పాధ్మా విభకి్.
శబద భేదము వలు గూడ జీవుని కనన భననము మన్ోమయతయాద్ి గుణ్ములు గల పరమాతమ. ఇలాంటి
పాకరణ్ములోన్ే వేరొక శుీ తిలో ''అంతరాతమన పురుషో హరణ్మయాః'' అనుచ ోట జీవ వాచకము అంతరాతమన అను
శబద ము సప్ మయంతము. ద్యనికనన భననము పురుష్ శబద ము పాథమాంతము. మన్ోమయతయాద్ి విశిష్ట
గుణ్ములు గలద్ి పరమాతమ, ఉపాసా సారూపముగా చెపుబడినద్ి. కనుక బాహ్మమే ఉపాసయము.
37. సమృతేశచ (1.2.6)
సూతయారథము : ''ఈశారాః సరా భూతయన్యమ్'' అను గీత వాకయములో భేద సమరణ్ము వలు జీవుడు
ఉపాసుయడు గాదు. (గీత. 18.61)
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''ఈశారాః సరాభూతయన్యం హ్ృద్ేదశరఽ రుజన తిష్ీ తి'' (గీత 18.61) సంపూరణ భూతముల హ్ృదయ ద్ేశములో
ఈశారుడు ఉండి మాయ ద్యారా ఈ భూతములను తిాపుుచున్యనడు. ఇలాంటి సమృతతలలో జీవ పరమాతమల భేద
సమరణ్ము వలు బాహ్మ కనన భనునడెైన జీవుడు ఉపాసుయడు గాడు. కలిుంపబడి న భేదము వలు గూడ జీవుడు
ఉపాసుయడు గాడని చెప్ిురి. ఆకాశము అపరిచిచననము వాాపకమైనను కలిుంచిన ఘటాదుల భననతాము వలు
ఉపాధి భేదము ననుసరించి వయవహ్రింతతరు. అటేు జీవోపాధి వలు భేదము సీాకరించిరి. ఇంతవరకు జీవుడు
ఉపాసుయడు కాదని నిరణయించి ఇపుడు పరమాతమ ఉపాసయతాము శంకించుచున్యనడు.
38. అరూకౌకసా్ వత్ దాయపద్ేశాచచ న్ేతి చేనన, నిచయయయతయాద్ేవం వోయమవచచ (1.2.7)
సూతయారథము : అరూకౌకసా్ వత్ = అలు సాథనములో నుండుట వలన, తదాపద్ేశాత్ = శు
ీ తి సాశబద ము
ద్యారా అన్యాన అని చెపుుట వలన జీవుడే ఉపాసుయడు.

న = పరమాతమ గాదు.

ఇతి చేనన ఏవం =

అరూకౌకము మరియు అణ్ీయస్ వము మొదలగు విశరష్రూపములు చెప్ిునందున జీవుడనిన సరికాదు.
నిచయయయతయాత్ = పరమాతమ సాక్షాతకరించుక నవలయుననినందున. వోయమవచచ = సరావాాపకమైన
ఆకాశమును సూద్ిలో ఉనన సూచయయకాశమని నటు
ు , బాహ్మకు అణ్ీయస్ వము ఉపద్ేశించిరి. అందువలు బాహ్మమే
ఉపాసయము.
శుీ తి సాశబద ముతో అలు సాథనములో నునన ఆతమను అణ్ీయాన అని ఉపద్ేశించుట వలు జీవుడే
ఉపాసుయడు అనిన అటు నుట సరిగాదు. అలుసాథనములోనునన పరమాతమయిే ఉపాసయము. సూద్ిలోనునన
ఆకాశమును సూచయయకాశమననటు
ు , వాయపకమైనను అణ్ీయస్ వ ఉపద్ేశము ఉపాధి సంసరగ ము వలు
బాహ్మ మపద్ేశమే. అరూకౌకము = అలు సాథనము ద్ేనికి కలద్ల అద్ి. ద్యని భావము అరూకౌకస్ యము ''ఏష్మే ఆతమ
అంతర్ హ్ృదయిే'' ఈ న్య ఆతమ హ్ృదయములో నుననద్ి. ''అణ్ీయాన వీాహర
్ ాా యవాద్యా''. వడు గింజకంటను
యవ బీజము కంటను సూక్షమమైనద్ి. (ఛయం 3.14.3) అననచ ోట శు
ీ తి సాశబద ము ద్యారా సూక్షమద్ేశ ఉపద్ేశము
చెప్ును. “ఆరాగీమాతోాజీవ ఇహ్మ పాసయతేాన ఉపద్ిశయతే” ఆరాగీమాతామనిన ఇనుప చీల యొకక (గుఱఱ పు బండి
తోలువాని చేతిలో నునన కరీ మొదలు యందుండు ఇనుప చీల అగీభాగము) క నను మంతాము నందు
ఆరాగీమాతామనిరి. ఆరాగీమాతాముగ జీవుని ఉపద్ేశించిరి. సరా వాాపకమైన పరమాతమను ఇచట
ఉపద్ేశించలేదనిన, అటు నుట సరిగాదు. హ్ృదయ ద్ేశములో సాక్షాతకరించును గనుక అరూకౌకస్ వము అణ్ీయస్ వ
గుణ్ములతో చెప్ిురి. అణ్ీయసా్ వద్ి గుణ్ములతో హ్ృదయ ద్ేశములో అనుభవించవలయునని ఉపద్ేశము.
ఏవిధ్ముగా శాలగాీ మ శిలలో విష్తణ దృ షిట నుంచి పూజించెదరో అటేు , సరా వాాపకుడెైనను ఆ హ్ృదయములో
ఉపాసించిన పాసనునడగును. గనుక అణ్ీయసా్వద్ి గుణ్ోపద్ేశము విరుదధ ము గాదు. అందువలు వాని
సరావాాపకతామునకు హాని కలుగదు. ఆకాశమువల సంభవము గనుక సరా వాాపకమైనను ఆకాశమును
సూద్ిలో నునన ఆకాశము, కుండలో నునన ఆకాశమువల సూక్షమద్ేశములో చెప్ిున విధ్ముగా ఉపాసన చేసి
సాక్షాతకరించు ఉద్ేదశయముతో అరూకౌకస్ వము, అణ్ీయస్ వమును చెప్ిురి గాని పరమారథ దృషిటతో గాదు.
పరబాహ్మము సరావాాపకుడనిన అనిన పాాణ్ుల హ్ృదయములో సంబంధ్ముండుట వలన ఆ పాాణ్ుల
సుఖ్ దుాఃఖ్ములు బాహ్మకు కూడ కలుగుననిన, ఈ సంద్ేహ్ము ముందు సూతాము ద్యారా పరిహ్రించు
చున్యనరు.
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39. సంభోగపాాప్ి్ రితి చేనన వైశరషాయత్ (1.2.8)
సూతయారథము : సంభోగపాాప్ి్ ాః = పరమాతమ సరాగతతడు గనుక అవిశరష్ చెైతనయము వలన సరా పాాణ్ుల
సుఖ్ దుాఃఖ్ముల సంసురశ వానికి గలుగును. ఇతి చేనన = అటు నిన అద్ి సరిగాదు. వైశరషాయత్ = జీవ బాహ్మలలో
బో క్ ృతా అభోక్ ృతా విశరష్ముండుట వలన మన్ోమయతయాద్ి గుణ్ములతో పరమాతమన్ే ఉపాసించవలయును.
పరమాతమ సరా వాాపకుడగుట వలన చెైతనయ సారూపుడగుట వలన జీవుని వల సుఖ్
దుాఃఖ్ములనుభవించుననిన, అటు నుట సరిగాదు. జీవుడు భోక్ , పరమేశారుడు భోక్ కాడు. ఈ భేదము వలన
వయవహారదశలో జీవ బాహ్మలు వేరు. అందువలు జీవ భోగమువలు పరమాతమయందు భోగము లేదు.
ఆకాశము వల బాహ్మ వాాపకుడెైన అనిన జీవుల హ్ృదయములలో సంబంధ్ముండుట వలన జీవుని
వల బాహ్మ సుఖ్ దుాఃఖ్ములు అనుభవించుననిన అద్ి సరిగాదు. జీవుని యందు గల భోక్ తాము బాహ్మ యందు
లేదు గనుక. జీవుని భోగము ద్యారా పరమాతమకు సుఖ్ దుాఃఖ్ములుండవు. ''న్యనయతో అసి్ దాషట ా '' వానికనన
భననమైన వేరొక దాష్ట లేడు (బృ. 3.7.23) ''తత్ వమసి'' ఇతయయద్ి శు
ీ తతల ద్యారా జీవబాహ్మల ఏకతాము
తెలియుచుననద్ి. కాన జీవుని దుాఃఖ్ము బాహ్మకు కలుగను అని చెపుుటకు గూడ వీలు లేదు. మిథయయ జఞానము
ద్యారా కలిుంపబడిన సుఖ్ దుాఃఖ్ములు సమయక్ జఞానమునకు విష్యమైన బాహ్మమందులేవు. అజఞానులు
ఆకాశమునందు మలినతాము, బో రిుంచిన మూకుడ వల కనుప్ించును అను ధ్రమములు ఆరోప్ించినను
వాస్ వముగా ఆధ్రమములతో ఆకాశమునకు సంబంధ్ము లేదు. మిథయయ జఞానము ద్యారా కలిుంపబడిన
భోగములు గాని, వాని గంధ్లేశము గాని ఈశారుని యందు కలిుంప శకయము గాదు. ఈ మన్ోమయతయాద్ి
గుణ్ముల ద్యారా ఈశారుడే ఉపాసుయడు.

13. అత్ రధక
ి రణ్ము
సంగతి : పూరాాధికరణ్ములో బాహ్మమందు భోక్ ృ తాము సంభవము కాదని చెప్ిురి. ఈ అధికరణ్ములో
బాహ్మమందు కర్ ృతాము గూడ లేదని చెపుుచున్యనరు. కాన ఇచట పాతతయద్యహ్రణ్ సంగతి.
విష్యము : ''యసయ బాహ్మ చ క్షతాం చ ోభే భవత ఓదనాః'' ''ఎవనికి సరాలోక సిథతి కారకులగు బాాహ్మణ్
క్షతిాయ కులములు (ఆహారము) అనన సాథన్యములో'' (కఠ. 1.2.24) అను కఠ శు
ీ తిలో భుజించువాడు
వినబడుచున్యనడు . అద్ియిే ఇచట విచయరణ్ీయము.
సంశయము : ఈ శుీ తిలో భుజించువాడు జీవుడయ, అగినయా లేక ఈశారుడయ? అని సంశయము.
పూరాపక్షము : అననము జీవునికి ఇష్ట ము. మరియు 'సాాదతి్ ' రుచికరమైనవి తినును అని శు
ీ తిలో
గూడ చెప్ిురి. అందువలు భుజించువాడు జీవాతమయని చెపువలయును. లేక అగినని భుజించువాడు అని
చెపువలయును. ఎందులకనగా ''అగినరన్యనదాః'' ''అగిన సంపూరణ అననమును తినువాడు'' (బృ. 1.4.6)
అనుశుీ తిలో అగినని అన్యనదాః అని చెప్ిురి గనుక.
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సిద్ధ యంతము : బాాహ్మణ్ క్షతిాయ కులములు మరియు పూరి్గా జగతత
్ ఎవరికి భోజయములో అలాంటి
ఈశారుడే భోక్ కాగలడు. ఈశారుడి విష్యములో పాశననత్ రములు నచికేత యమరాజులకు జరుగుచుననవి.
అంతేగాక అత్ ృతా మనగా ఇచట సంహారారథము అని చెపుుటయిే ఉచితము. గాన పరమాతమయిే భోక్ రూపముగా
చెపుబడెను. భోక్ ఇచట పరమాతమయిే.
వైయాసికన్యయయమాలా:
41. జీవోఽగిన రీశనఽవాతయ్ సాాద్ల దన్ే జీవ ఇష్యతయ మ్। “సాాదాతీ్ తి'' శు
ీ తేరాహనరాాగిన రన్యనదాః ఇతయతాః||
42. బాహ్మ క్షతయాద్ి జగతో భోజయతాతసయద్ిహ్శారాః। ఈశపాశననత్ రతయాచచ సంహారస్ సయ చయత్ ృతయ ||
''యసయ బాహ్మచ క్షతాంచ'' ఈ మంతాములో కనబడు ''అతయ్'' (భోకా్) జీవుడయ అగినయా, లేక
పరమేశారుడయ? భోకా్ జీవుడే, ఎందులకనగా ''తయిేరనయాః ప్ిపులం సాాదాతి్ '' ఆ రంటిలో ఒకటి మధ్ుర కరమఫలం
అనుభవించును. అని జీవుని భోక్ గా చెప్ిురి. లేక అగిన భోక్ అనవచుచను. ఎందువలననగా ''అగిన రన్యనదాః''
అగిన అనన భక్షకుడనన శుీ తిలో అగినని భోక్ గా చెప్ిురి.
శుీ తిలో బాహ్మ, క్షతా పదములు సంపూరణ జగతత
్ నకు ఉపలక్షణ్ములు. సంపూరణ జగతత
్ ను భక్షించుట
(సంహ్రించుట) వలన ఇచట భోక్ ఈశారుడే. రండవ మాట - ప్ై చెప్ిున శు
ీ తి ఈశార విష్య పాశనకు
సమాధయనముగ చెపుబడినద్ి. కనుక ఇచట అతయ్ ఈశారుడే. అతయ్ అనగా సంహార కర్ . జగతత
్ ను ఈశారుడే
సంహ్రించగలడు.
భారతీ తీరుథలవారి వాయఖ్య:కఠోపనిష్తత
్ లో రండవవలిు లో చెపుబడినద్ి. ''యసయ బాహ్మచ క్షతాంచ ఉభే భవత ఓదనాః, మృతతయర్
యసో యప సేచనం క ఇతయథ వేద యతా సాః'' (కఠో 1.2.24) ''బాాహ్మణ్ క్షతిాయ జఞతి ఎవరికి అనన సాథన్యమో
మృతతయవు కూర సాథన్యమో, ఆ పురుష్తడు ఉండు సాథనము ''ఇదమితథ ం'' ''ఇద్ి ఈ పాకారమని ఎవరు
తెలుసుకోగలరు?'' ఎవరు తెలుసుక నలేరని అరథము. ఇచట అననము, కూరలు అన్ే శబద ము వలన ఎవరో
భక్షకులున్యనరని తెలియుచుననద్ి. అతడు జీవుడయ, అగినయా, ఈశారుడయ అని సంశయము.

జీవుడన్ే చెపువలయును. ఎందులకనగా ''ఆ రండిలో ఒకటి మధ్ుర కరమ ఫలము
అనుభవించుచుననద్ి'' అని జీవుని భక్షకునిగా చెప్ిురి గనుక. లేద్య అగిన అనన భక్షకుడనుట వలన అగినని
భక్షకుడని చెపుగలము. ఈ పూరా పక్షమునకు సమాధయనము. బాాహ్మణ్ క్షతిాయ జఞతతలు ఉపలక్షణ్ముగ
చెపుుచు సంపూరణ జగతత
్ నిచట భోజయముగ చెప్ిురి. అటువంటి భోజయమును భుజించువాడు ఈశారుని కనన
అనుయడు గాలేడు. మరియు ధ్రామధ్రమముల కనన ఆవలనుననద్ి. కృతయకృతముల కనన వేరైనద్ి, భూత
భవిష్యతత
్ ల కనన భననమైన తతామును న్వనుభవించుద్యనిని గురించి చెపుుము అని నచికేతతడు యమధ్రమ
రాజునడిగను. ధ్రామధ్రమములకతీతము కారయకారణ్యతీతము తిాకాలతీతమైన పరమేశారుని గురించి
నచికేతతడడుగగా ''యసయ బాహ్మచ'' అను వాకయము ద్యారా యముడు సమాధయనమిచెచను. అందువలు ఇచట
ఈశారుడే పాతిపాదుయడు. ''అనశననయన్ోయ అభచయకశ్రతి'' ''రండవ వాడు ద్ేనిని భుజించక ఊరకుండును''. అని
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ఈశారుని యందు భోక్ ృతాము నిషేధించిరి. ఇచట భుజించుట అత్ ృతాము అనగా సంహార కర్ ృ తాము ద్యనిని
నిషేధించలేదు. సంహార కర్ ృ తాము అనిన వేద్యంతములలో పాసిదధమే.
40. అతయ్ చరాచరగహ్
ీ ణ్యత్ (1.2.9)
సూతయారథము : భుజించువాడు అనగా సంహారకర్ . పరమాతమయిే లాక్షణ్కముగ సాథవర జంగములను
సంహ్రించువాడు అని చెపుుట వలన సరా సంహార కర్ ృ తాము పరమాతమయంద్ే ఒపుును. జీవుని యందు
అగినయందు కాదు.
భోక్ (భుజించువాడు) ఇచట పరమాతమయిే, సాథవర జంగములను భుజించువాడు అనుట వలన భుజించువాడు
అనగా సంహారకర్ . సంపూరణ సంసారము బాాహ్మణ్ క్షతిాయుల ద్యార ఉపలక్షితమైనద్ి. ద్యనిని సంహ్రించువాడు
పరమాతమయిే కాని ఏ ద్ేవద్యనవుల ద్యారా సంభవము గాదు. అందరిని సంహ్రించు మృతతయద్ేవత వానికి
ఉపసేచనము (కూర లేక ఊరగాయ) అని చెపుుట వలన సంపూరణ పాాణ్ులు అనన సాథన్యులు గాన సంపూరణ
జగతత
్ ను లయము చేయువాడు పరమాతమయిే. మరి ''అనశనన అన్ోయ అభచయకశ్రతి'' అనగా ఒక పక్షి భోకా్
రండవద్ి ద్యనిని పాకాశింపచేయునని చెప్ిునందువలు ముండక శు
ీ తిలో, పరమాతమ భుజించువాడు అనుట
సరిగాదు. ఎందులకనగా ప్ై ముండక శుీ తిలో పరమాతమయందు కరమఫల భోక్ ృ తాము నిష్ద్ించిరే కాని
వికారరూపమైన సంహారమును నిషేధించలేదు. అందువలు పరమాతమయిే ''అతయ్'' సంహారకరా్ .
41. పాకరణ్యచచ (1.2.10)
సూతయారథము:- కఠ శుీ తిలో పరమాతమ పాకరణ్ పాసంగము వలు పరమాతమయిే అతయ్.
సూతాములోని 'చ'

కారము ద్యారా ''క ఇతయథ వేద యతా సాః'' ''వానిని ఎవరు గీహంచగలరు'' పరమాతమయిే

సంహాకర్ వేరవరు గాదు.''న జఞయతే మిియతే వా విపశిచత్''. ''చెైతనయ ఆతమను అనుభవించు జఞానికి చయవు
పుటుటకలు లేవు'' (కఠ. 1.2.18) అని పరమాతమ పాసంగము పాకృత విష్య పాకరణ్ము. సూతాములోని చకారము
ద్యారా వానిని ఎవరు తెలిసిక నగలరు అను శుీ తిలో గీహంచిరి. పరమాతమను తెలుసుక నుట చయలా కష్ట ము అను
అసాధయరణ్ హ్తతవు గూడ పరమాతమన్ే అతయ్ అనుచుననద్ి.

14. గుహాధికరణ్ము
సంగతి : పూరాాధికరణ్ములో బాాహ్మణ్ క్షతిాయుల సమీపమున మృతతయపదముండుట వలన సంపూరణ
జగతత
్ అనితయమని చెప్ిు ద్యనిని సంహ్రించువాడు పరమాతమయనిరి. అటేు ఇచట 'ప్ిబత్' శబద మునకు
సమీపమున 'గుహా' పావేశ శబద ము గలదు. గుహా పావేశకులు బుద్ిధ జీవులని పూరా పక్షము చేసినందున ఈ
అధికరణ్ము మొదల ైనద్ి. ఇచట దృషాటంత సంగతి.
విష్యము : 'ఋతం ప్ిబంతత సుక తసయ లోకే గుహాం పాతిషౌట పరమే పరారేథ'' కరమ
ఫలముననుభవించుచు హ్ృదయాకాశ గుహ్యందు న్డ, ఎండవల పరసుర భనన సాభావముతో ఇరువురు కరమ
గోచరుల ై ఉన్యనరు. (కఠ 1.3.1) అను శుీ తి విచయరణ్ీయ విష్యము.
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సంశయము : ఈ శుీ తిలో గుహ్లో పావేశించిన వారు బుద్ిధ జీవులా? లేక జీవాతమ పరమాతమలా అని
సంశయము.
పూరాపక్షము : ఎండ న్డల వల భనన లక్షణ్ములు గల జడ బుద్ిధ చెైతనయ జీవాతమయిే గుహ్లో పావేశించిరని
చెపువలయును.
సిద్ధ యంతము : జీవాతమ పరమాతమలన్ే చెపువలయును. ''ప్ిబంతత'' అను ద్ిావచన పాయో గము వలన
ఒకడు జీవ చెైతనయమైన వేరొకడు ఈశార చెైతనయమనుటయిే ఉచితము. పరమాతమ హ్ృదయములో పాకటమగును
గనుక హ్ృదయసథ మనిరి. ఉపాధి వలు జీవేశారులకు విలక్షణ్ము చెపుుట సంభవము. సరా వాాపక బాహ్మను
సాక్షాతకరించుక నుటకు ద్ేశ విశరష్ము చెపుుట విరుదధ ము గాదు. గాన గుహ్లో పావేశించిన వారు జీవేశారులు.
వైయాసికన్యయయమాలా:
43. గుహాం పావిషాట ధీజీవౌ జీవేశౌ వా హ్ృద్ిసథ త
ి త। ఛయయాతపాఖ్య దృషాటన్య్ద్ ధీజీవౌ సో్ విలక్షణ్ౌ॥
44.

ప్ిబన్య్వితి చెైతనయదాయం జీవేశారౌ తతాః। హ్ృత్ సాథనములభ్ధధ యల సాసద్ెైాలక్షణ్యముపాధితాః॥
''ఋతం ప్ిబన్ౌ్'' ఈ శుీ తిలో చెప్ిున పావేశకర్ లు బుద్ిధ మరియు జీవుడయ? లేక జీవుడు మరియు

పరమేశారుడయ? హ్ృదయములో నున్యనరని చెప్ిురి. ఎండ న్డ దృషాటంతముగా చెపుబడుట వలు పావేశకర్ లు
విలక్షణ్మైన బుద్ిధ మరియు జీవుడు.
''ప్ిబన్ౌ్'' అననచ ోట ద్ిావచనము తెలియుచుననద్ి. అందువలు రండు చెైతనయములే కాన, పావేశకర్ లు
జీవేశారులు. హ్ృదయ సాథనము ఉపాసన క రకు చెప్ిురి. జీవుడు సో పాధికుడు గాన ఛయయ వంటి వాడు. మరియు
ఈశారుడు నిరుపాధికుడు గాన ఎండ వంటి వాడు. ఈ పాకారము ఇదద రిలో వైలక్షణ్యము గలదు.
భారతీ తీరుథలవారి వాయఖ్య:మూడవ కఠవలిు లో మొదలులో వినవచుచచుననద్ి. 'ఋతం ప్ిబన్ౌ్ సుకృతసాలోకే గుహాం పావిషౌట పరమే
పరారేద ఛయయాతపౌ బాహ్మ విద్ల వదని్ పఞ్చచగనయో యిే చ తిాన్యచికేతాః” అవశయ భోక్ వయమగు
కరమఫలమనుభవించుచు సరోాత్ మంబును పరతతామునకు నివాసనంబును అగు హ్ృదయమున ఆకాశమను
గుహ్యందు నిలచి న్డయు ఎండయును వల పరసుర భనన సాభావముతో ఇరువురు కరమ
గోచరుల ైయున్యనరు. ఈ విష్యమును బాహ్మవేత్లును కరమ పరాయనులు న్యచికేతయగిన చయనము చేసిన వారు
గూడ చెప్ుదరు. సుకృత కరమఫలరూపమైన బాాహ్మణ్యద్ి శరీరములు పరబాహ్మ ఉపలబద క రకు, అవి జఞాన్యధికార
కారణ్మైన శమాదులతో కూడుక నినవి. అటువంటి శరీర మధ్యలో నునన హ్ృదయ గుహ్యందు పావేశించిరి. లేక
ఋతమనగా కరమ ఫలమనుభవించుచు ఎండన్డల వల విరుదధ సాభావము గలవారు హ్ృదయగుహ్లో
పావేశించిరి. ఆ పావేశించిన వారు బుద్ిధ జీవులా లేక జీవేశారులా? అని సంశయము.
బుద్ిధ జీవులని పూరా పక్షము. వీరు గుహ్యందు పావేశించగలరు. ఎండ న్డలులాగ వీరిలో జడ
చేతనములు అను వైలక్షణ్యము కూడ గలదు.
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సమాధయనము : ''ప్ిబన్ౌ్''' అను ద్ిావచన విభకి్ పాయో గము ద్యారా ఇదద రూ చెైతనయవంతతలేనని పాతీతి
అగుచుననద్ి. అందువలు చెైతనయముల ైన జీవేశారులిచట పావేశించిరి. సరా వాాపకమైన ఈశారుని ఉపలబద క రకు
హ్ృదయ సాథనము వరిణంచిరి. ఇదద రూ చెైతనయవంతతల ైనను సో పాధిక నిరుపాధికముల ద్యారా వైలక్షయణ్యము
కలదు.
42. గుహాం పావిషాట వాతయమన్ౌ హ తదద రశన్యత్ (1-2-11)
సూతయారథము : 'ఋతం ప్ిబన్ౌ్' అను మంతాములో జీవ పరమాతమలే గుహ్యందు పావేశించిరి. ఇచట
సంఖ్య వినబడుట వలన రండవద్ి మూడవద్ి అని చెప్ిునటు
ు ద్యనికి సజఞతీయ వసు
్ వును గీహంచుట పాశసి్ .
'ప్ిబన్ౌ్' తయాగుచున్యనరు అని సిదధమైన జీవాతమతో పరమాతమయిే తోటి వాడగును. ఎందులకనగా ఇదద రూ
చెైతనయవంతతలు. బుద్ిధ జడము గనుక తోటిద్ి గాలేదు.
జీవ పరమాతమలన్ే ఇచట గీహంచవలయును. ఎందులకనగా 'ఆతయమన్ౌ' అనుట వలన చెైతనయములన్ే
గీహంచవలయును. 'ఋతత ప్ిబన్ౌ్' అని ఫల ఉపభోగము జీవాతమకు వినబడుచుననద్ి. కాన రండవద్ి గూడ
ఆతమయిే అనుటయిే న్యయయము. సంఖ్య వినినపుుడు రండవద్ి గూడ సమాన సాభావముల ైనవే అని గీహంచుట
లోక పాసిదధము. ఈ ఎదుద జతను తెముమ అనిన రండవ ఎదుదను తెచుచను గాని గుఱఱ మున్ో మనిషిన్ో తీసుకుని
రారు. కరమ ఫల భోగము వలన నిశచయమైన జీవాతమ జతను చెపుుటకు పరమాతమయిే యుకి్ సమమతము.
పరమాతమయందు కరమఫల భోగము వలన నిశచయమైన జీవాతమ జతను చెపుుటకు పరమాతమయిే యుకి్
సమమతము. పరమాతమయందు కరమఫల భోగము లేకపో యినను ఛతిా న్యయయము ద్యారా ఇచట పరమాతమన్ే
చెప్ిురి. గొడుగు గలవారు పో వు చున్యనరనిన వారితో గొడుగు లేని వారు గూడ ఉండుటన్ే ఛతిా న్యయయమందురు.
'గుహాహతం గుహాారేష్ీం పురాణ్మ్' (కఠ 1.2.2) 'యో వేద నిహతం గుహాయాం పరమే వోయమన' (తెై.2.1) 'విష్మ
సాథనము లేక గహ్న సాథనములో నునన చిరంతన పురాణ్ పురుష్తడు శరీర రూప గుహ్లో పావేశించెను''.
హ్ృదయ గుహాకాశములోనునన పరమాతమను తెలిసిక నన వారు' అనన ఈ శు
ీ తతలలో పరమాతమ బుద్ిధ రూపమైన
గుహ్లో ఉన్యనడని చెపుుట వలన ఇచట గూడ 'గుహా హతతా దరశనము' గుహ్లో ఉన్యనడని చెప్ిున విరుదధ ము
గాదు. పరమాతమ సరా వాయపకుడెైనను ఉపలబధ క రకు ద్ేశ విశరష్ము చెప్ిున విరుదధ ము గాదు అందువలు
జీవపరమాతమలే గుహ్లో పావేశించిరనుట ఉచితమే.

43. విశరష్ణ్యచచ (1.2.12)
సూతయారథము : జీవపరమాతమలను గమన కర్ గంతవయముగను మనన కర్ మంతవయముగను శు
ీ తతలలో
విశరష్ణ్ము చెప్ిురి. సూతాములో నునన 'చ' కారము పరమాతమ పాకరణ్ము సూచించుచుననద్ి. సూతావాయఖ్య జీవ
పరమాతమలే గుహ్లో పావేశించిరి. ఎందుకు? ''ఆతయమనం రథినం విద్ిధ, శరీరం రథమేవతత' (కఠ 1.3.3)
''సో ఽధ్నాాః పరమాపో నతి తద్ిాషోణ పరమం పదం'' (కఠ 1.39) ''అథయయతమ యోగాధిగమేన ద్ేవం మతయా
ధీరో హ్రిశనకౌ జహాతి' (కఠ 1.2.12)
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''ఆతమను రథ సాామిగను శరీరము రథముగను తెలిసిక నుము''. ''ఆ సాధ్కుడు మారగ అవధ్ులను
ద్యటి విష్తణవు యొకక పరమధయమమును చేరును. అనగా జీవుడు ఇంద్ిాయాదులను నిగీహంచున్ేని పరబాహ్మ
రూపమగు సాథనమును తనలోన్ే ప ందును.''
''సాపాకాశరూపుని వేద్యంత జఞానముచే న్రింగిన ధెైరయశాలి హ్రిశనకములను ప ందడు.'' ప్ై శు
ీ తతలలో
జీవుని చేరువాడుగను పరమాతమను గంతవయరూపముగను మరియు జీవుని మననము చేయువానిగను
పరమాతమను మనన యోగయముగను సుష్ట భేదము చెప్ిురి. సూతాములోనునన 'చ' కారముద్యారా పరమాతమ
పాసంగము నడుచుచుననదని చెప్ిురి. అందువలన ఇచట జీవ పరమాతమలన్ే గీహంచువలయును.

15. అంతరాధికరణ్ము
సంగతి : పూరాాధికరణ్ములో 'ప్ిబన్ౌ్' అను పదము ద్యారా ద్ిాతా సంఖ్య వినబడుటచే
చెైతనయవంతముల ైన జీవ పరమాతమలే బుద్ిధ రూప గుహ్యందు పావేశించిరనిరి. అటేు ఇచట శు
ీ తిలో మొదట
దృశయతే అనియు, ఆఖ్రిలో అమృతతయాద్ి గుణ్ములు చెప్ిునను, పాతయక్ష కథనము ద్యారా న్ేతాములో
పాతిబంబంచుట వలనను, ఆఖ్రి శుీ తిని సు
్ తిపరముగా చెపువలయునని దృషాటంత సంగతి.
విష్యము : ఛయంద్ల గోాపనిష్తత
్ లోని ఉపకోశల విదయలో నునన ఈ శు
ీ తి “య ఏషో అక్షిణ్ పురుషో దృశయతే
ఏష్ ఆతేమతి హ్మ వాచ ఏతదమృతమభయమేతద్ బా హ్మతి'' (4.15.1) విచ రణ్ీయ విష్యము.
సంశయము : కంటి యందు పాసిదధముగా కానవచుచచునన పాతిబంబ పురుష్తని లేక ఛయయాపురుష్తని
గూరిచ చెప్ిురా లేక బాహ్మను గురించి చెప్ిురా? అని సంశయము.
పూరాపక్షము : ఆధయరము మరియు 'దృశయతే' అను కిీయ చెప్ిునందువలన ఈశారుని వద్ిలి ఛయయా
జీవాతమలు లేక ద్ేవాతమ ఈ మూడింటిలో ఒకడు అక్షిసథ పురుష్తడు.
సిద్ధ యంతము : ''కం బాహ్మ ఖ్ం బాహ్మ'' సుఖ్ సారూపము బాహ్మము. ఆకాశమువల వాయపకతతాము
బాహ్మము ఈ విధ్ముగా మొదట ఉపద్ేశించిన బాహ్మమున్ే న్ేతాములో నున్యనడని చెపుుచు 'వామన్తాంకామపాాపకతాము' మొదలగు గుణ్ములతో ఉపాసయమని చెపుబడినద్ి. పరమేశారుని వద్ిలి న్వు చెప్ిున
మిగిలిన మూడింటిలో అమృతతయాద్ి ధ్రమములు లేవు. అందువలు పరమాతేమ అక్షిసథ పురుష్తడు.
వైయాసికన్యయయమాలా:
45. ఛయయాజీవౌ ద్ేవతేశౌ వాఽసౌ యోఽక్షిణ్ దృశయతే।ఆధయరదృశయతోకే్యశాదన్ేయష్త తిాష్త కశచన॥
46. కం ఖ్ం బాహ్మ యదుక్ ం పాా క్ ద్ేవాక్షిణ్ుయపాసయతే। వామన్తయాద్ిన్యఽన్ేయష్త న్యమృతతయాద్ి సంభవాః॥
'య ఏషో అక్షిణ్ పురుషో దృశయతే' అను శు
ీ తిలో పాతిపాద్ిత పురుష్తడు ఛయయాతయమ లేక జీవుడయ లేక
ద్ేవత లేక పరమాతయమ? ఆ పురుష్తని న్ేతారూప ఆధయరము చెపుబడినద్ి. మరియు వనిని దృశయమనిరి. కాన
పరమాతమకనన భననమైన ముగుగ రిలో ఒకరిని ఛయయాతమ అని చెపువచుచను.
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కం బాహ్మమని పూరా వాకయములో చెప్ిున బాహ్మన్ే పాస్ ుత వాకయములో అనిన ఫలములనిచుచ
వామన్తా గుణ్ములతో ఉపాసించమనిరి. ఛయయాతమ అని మూడింటిలో అమృతతయాద్ి ధ్రమములు సంభవము
గావు. కావున వాటి ఆద్ేశము ఇచట లేదు.
భారతీ తీరుథలవారి వాయఖ్య:ఛయంద్ల గయ చతతరాథ ధయయయము నందు ఉపకోశల విదయలోని వాకయము శిష్తయడెైన ఉపకోశలునికి గురువైన
సతయకాముడు చెప్ిున వాకయమిద్ి. ''య ఏషో అక్షణ్ పురుషో దృశయతే ఏష్ ఆతేమతి హ్మ వాచ ఏతదమృతమభయమే
- తద్బాహ్మ (ఛయం. 4.25) కంటియందు సరాలోక పాసిదధ ుడెై కానవచుచ పురుష్తడెవడు గలడల అతడే ఆతమ. మనన
రహతతడు. అతడే న్యశశూనుయడగుటచే భయరహతతడు. అతడే బాహ్మము. ఇచట న్యలుగు పాకారములుగా
సంశయము. ''అక్షణ్ సరేాదృశయమాన ఛయ యా'' కనునలలో అందరూ చూచు ఛయయా పురుష్తడని చెపువచుచను.
కనునల ఆధయరము, దృశయతాము చెపువచుచను. రూపము చూచు సమయములో ఆ జీవుడు కనునలలో ఉండుట
వలన, అనాయ వయతిరేకముల ద్యారా రూపము చూచుట వలన జీవుడు అనవచుచను. లేక ద్ేవత అనవచుచను.
''ఆద్ితతయడు కనునలలో దృషిట రూపములో పావేశించెను'' అనిరి గనుక. ఎటుల చూచినను పరమేశారుడు గాడు.
ఛయయా జీవ ద్ేవతలలో ఎవరో ఒకరు అనవచుచను. ఈ పూరా పక్షమునకు సమాధయనము ''కం బాహ్మ ఖ్ం బాహ్మ''
బాహ్మ ఆనంద సారూపము ఆకాశము వల పరిపూరణమని పూరా వాకయములో చెప్ిురి. ద్యనిన్ే ''య ఏషో అక్షిణ్''
అని పాకృత వాచకమైన 'తత్' శబద ముతో చెప్ిు, చక్షువులలో ఉపాసయమును ఉపద్ేశించి, వామన్తా భామన్తా,
సంయద్ వామతా గుణ్ములను ఉపాసన క రకు చెప్ిురి. వామన్తామనగా కామములను పాాప్ి్ ంప జేయునద్ి.
భామన్తామనగా జగతత
్ ను పాకాశింపజేయునద్ి. సంయద్వామన్తామనగా అన్న కామనలను ప ంద్ినవాడని
అరథము. ఈ గుణ్ములతో ఉపాసన చేయు బాహ్మము సో పాధికమగుట వలన చక్షువులకు ఆధయరమని చెపుుట,
చూచుచున్యనడని చెపుుట శాస్ ర దృషిటతో విరోధ్ముగాదు. ఛయయా పురుష్తడు జీవుడు ద్ేవతలయందు అమృతతాము మరియు అభయతాము అనుగుణ్ములు సంభవములు గావు. అందువలు ఇచట ఈశారుడే
ఉపాసుయడు.
44. అన్ ర ఉపపతే్ ాః (1.2.13)
సూతయారథము : అక్షిసథ పురుష్తడు పరమాతమయిే. ఇచట చెప్ిున ఆతమతయాఽమృతతయాఽభయతయాద్ి
ధ్రమములు పరమాతమయంద్ే యుకి్ యుక్ ములు ఛయయాతయమదులందు కాదు.
'కనునల లోపలలో నునన పురుష్తడు పరమాతమయిే. ఎందులకనగా యుకి్యుక్ ము గనుక. ఆతమతాము,
అమృతతాము, అభయతాము, మొదలుగాగల ధ్రమములు పరమాతమ యంద్ే ఒపుును. అచట ఓ శరాతకేతో! ఆ
ఆతమ ఉననద్ి అద్ే న్వు. ''స ఆతమ తతామసి'' అను శు
ీ తి ద్యారా ఆతమతాము ముఖ్యముగా పరమాతమయంద్ే
యుక్ ము. అమృతతాము, అభయతాము అన్ేకమారుు శు
ీ తిలో వినవచుచచుననద్ి. మరి కనునలలోని
పురుష్తడు అనునద్ి సరా ద్ల ష్ రహత సాథనము గనుక ఉపద్ేశించిరి. ''ఏతం సంయద్యామ ఇతయయచక్షతే' 'ఏతం హ
సరాాణ్ వామానయభసంయని్ ' (ఛయం. 4.15.2)
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వానిని సంయద్యామ అని అందురు. అనగా కరమలకు ఉచిత కరమఫలములు పుటిటంచుట మరియు
కరమఫలములు అందచేయుట. (ఛయం. 4-15. 2,3) ఈ ప్ై శు
ీ తతలలో నిరేదశించిన సంయద్యామాద్ి గుణ్ములు
పరమాతమ యంద్ే యుక్ ములు. వేరొక చ ోట గాదు. అందువలు కనునలలో ఉనన పురుష్తడు పరమాతేమ.
45. సాథన్యద్ివయపద్ేశాచచ (1.2.14)
సూతయారథము : “యాః చక్షుషి తిష్ీ న” ఎవరు కనునలలో ఉండిన వానికి 'తసో యద్ితి' 'ఉత్' న్యమము.
'హరణ్యశమశుీ ాః' వానికి బంగారమువల పాకాశవంతమైన మీసము కలదు. ఈ పాకారము శు
ీ తతలలో సాథనము,
న్యమము మరియు రూపము చెప్ిురి. అందువలు కనునలలో నునన పరమాతమయిే ఉపాసయము.
ఆకాశమువల సరావాాపకమైన పరమాతమకు ఎటు
ు కనునలలో సాథనము చెప్ుదరు? అనిన
సమాధయనము. 'యాః పృథివాాం తిష్ీ న' ఎవడు భూమిలో ఉండి భూమిని నడి ప్ించుచున్యనడల , కాని భూద్ేవికి
వాని ని జఞానము లేదు. వానికి భూమియిే శరీరము. భూమిని నియమించువాడు. వాడే న్ ఆతమ. అంతరాయమి
అమృ తతడు (బృ . 3.7.3) ఈ వాకయము ద్యారా పృథివాయద్ి సాథనములలో ఆ పరమాతమ నిరేదశింపబడిన్యడు. 'యాః
చక్షుషి తిష్ట న' ఎవడు న్ేతాములో సిథతతడల , న్ేతాములోపల నున్యనడల , ఎవనిని న్ేతాము తెలుసుక నలేద్ల , న్ేతామే
వానికి శరీరమై యుననద్ల , వాడే న్ ఆతమ అంతరాయమి అమృతతడు అని కనునలు పరమాతమకు సాథనమని చెప్ిురి.
అంతేగాక 'తసో యద్ితి న్యమ' వానికి న్యమము 'ఉత్' అని కూడ చెప్ిురి. 'హరణ్యశమశు
ీ ాః' (ఛయం. 1.6.6.7) వాని
రూపము బంగారువన్నగల మీసములుననవాడనిరి. మిగిలిన చ ోటు సాథనము, న్యమము, రూపములు ఉపాసన
క రకు చెప్ిునటు
ు ఇచట కూడ సరా వాయపకమైన పరమాతమకు అక్షిసథ ాన నిరేదశము ఉపలబద క రకు చెప్ిురి. ఎటు నగా
సాలగాీ మమునందు విష్తణదృ షిట చెప్ిునటు
ు .
46. సుఖ్విశిషాీ భధయనద్ేవ చ (1.2.15)
సూతయారధము : 'పాాణ్ో బాహ్మ కం బాహ్మ ఖ్ం బాహ్మ' (ఛయం. 4.10.5) 'పాాణ్ము బాహ్మము, సుఖ్ము
బాహ్మము, ఆకాశము బాహ్మము'. అను ఉపకీమ వాకయములో సుఖ్ విశిష్ట మైన బాహ్మను చెప్ిురి. తరువాత
అక్షిసథ ాన పురుష్తడు పరబాహ్మమేనని చెప్ిురి.
ఇచట ఏకవాకయ నిరాాహ్కమైన బాహ్మమున్ే ఇచట అక్షి సాథనములో చెపుుట వలన పాకృ త పాకరణ్ము
బాహ్మముద్ే. 'శుీ తిలింగ వాకయ పాకరణ్ సాథన సమాఖ్ాయన్యం సమవాయిే పారద్తరూలయం అరథ విపాకరాి త్' వనుకటి
వానికంట ముందుననవి తయతురయ నిరణయమున పాబలములు. లింగ చిహ్నము ముందుననద్ి. పాకరణ్ము
తరువాతద్ి. కనుక దురులమనిన ద్యనికి సమాధయనము. అక్షి సాథనము లింగ పామాణ్ము. పాాణ్ము
బాహ్మమనునద్ి పాకరణ్ పామాణ్ము. కాని ఇచట ఏక వాకయ నిరాాహ్కమైన పాకరణ్ము లింగము కనన బలమైనద్ి.
పాకృత పాసంగగత బాహ్మమునకు అక్షిసథ ానము చెప్ిు సంయద్యామతయాద్ి గుణ్ములు చెపుుట వలనను మరియు
ముందు గురువు శిష్తయనకు అరిచరాద్ి ఉత్ రాయణ్ మారగ మును ఉపద్ేశించుట వలనను, ఈ వాకయములో 'యాః
ఏషో అక్షిణ్ పురుషో దృశయతే' అనునద్ి బాహ్మ మపద్ేశమే.
47. శుీ తోపనిష్తకగతయభధయన్యచచ (1.2.16)
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సూతయారథము : ఉపనిష్ద్ రహ్సయములను అనుషిటంచు సగుణ్ోపాసకుడు పో వు ద్ేవయాన మారగ ము శు
ీ తి
సమృతతలలో పాతిపాద్ించబడినద్ి. ద్యనిన్ే ఇచట అక్షిసథ పురుషో పాసకునికి చెప్ిురి.
లింగ పామాణ్ము ద్యారా కూడ బాహ్మతాము చెపుుచున్యనరు. లింగమనగా హ్తతవు లేక కారణ్మని
చెపువచుచను. బాహ్మ విష్యమైన రహ్సయములు వేదములో, ఉపనిష్తత
్ లలో, వేద్యంతములో చెపుబడినవి.
అటువంటి రహ్సయమైన బాహ్మను తెలుసుక నిన వానికి ద్ేవయాన మారగ మును పాశననపనిష్తత
్ లో చెప్ిురి.
'అథల త్రేణ్ తపసా బాహ్మచరేయణ్' (పాశన 1.10). బాహ్మచరయము మరియు తపసుస ద్యారా ఉత్ రాయణ్ మారగ మున
పయనించి బాహ్మలోకమును చేరును. సమృతిలో 'అగినరోజతి రహ్శుశకు ాః ' (గీత. 8.24) 'తేజోభమాన ద్ేవత,
జోయతిరభమాన ద్ేవత, ద్ిన్యభమాన ద్ేవత, శుకు పక్షాభమాన ద్ేవత మొదలగు ద్ేవతల ద్యారా ఉత్ రాయణ్
మారగ ములో తీసుకోపో బడినవాడు తిరిగిరాడు' అని చెపుబడినద్ి. ఆ గతిని ఇచట ఛయంద్ల గోయపనిష్తత
్ లో ''ఆద్ితయయత్
చందామసం చందామసో విదుయతమ్'' (ఛయం. 4.15.5) అని చెప్ిురి. ఆద్ితయలోకము నుండి చందాలోకమునకు, అచట
నుండి విదుయత్ లోకమునకు ఆయా లోకాభమానద్ేవతలు ఆ జీవుని బాహ్మ లోకమునకు గొంపో వుదురు. ఈ
విధ్ముగా సగుణ్ోపాసకుని బాహ్మలోక పాాప్ి్ చెపుుట వలన అక్షిసథ పురుష్తడు బాహ్మమేనని
నిశచయమగుచుననద్ి.
48. అనవసిథతేరసంభావాసచచ న్ేతరాః (1.2.17)
సూతయారథము : ఉపాసకుని కంటిలో ఛయయా లేక పాతిబంబము పడునటు
ు చేయు వేరొక పురుష్తడు
ఉపాసకుని ముందు కూరొచనుట అసంభవము. అమృతతాము అభయతాము మొదలుగా గల గుణ్ములు
ఛయయాతమమందు అసంభవము. అందువలు బాహ్మభననమైన అక్షిసథ పురుష్తని ఉపద్ేశించుట లేదు.
ఛయయాతమగాని, జీవాతమగాని, ద్ేవాతమగాని కనునలలో ఉనన పురుష్తడనిన అటు నుట సరిగాదు.
ఉపాసకుని కనునలలో పాతిబంబము క రకు ఎలు పుుడు బంబభూతమైన వేరొక పురుష్తడు ఎదురుగా నుండుట
కుదరదు. ద్ీనిన్ే సూతాసథ 'అనవసాథన్యత్' అను పదముతో చెప్ిురి. అమృతతయాద్ి గుణ్ములు ఛయయాతమనందు
ఉండుట అసంభవము. ద్ీనిన్ే సూతాములో ‘అసంభవాద్’ అని చెప్ిురి. అటేు జీవాతమ యందు అమృ తతయాద్ి
గుణ్ములు అసంభవము. ద్ేవాతమను గూడ సీాకరించలేము వారు బహరుమఖ్ులు - 'పరాగూ
ీ పతయాత్'. అంతేగాక
ద్ేవతల ఉతుతి్ లయములు చెపుబడినవి. ద్ేవతల అమరతాము చిరకాలము సారగ ములో ఉందురు గనుక
చెప్ిురి. వారి ఐశారయము పరమేశారాధీనము సాతంతాము గాదు, సాాభావికము గాదు. అందువలు అక్షిసథ
పురుష్తడు పరమేశారుడన్ే గీహంచవలయును.

16. అంతరాయమయధికరణ్ము
సంగతి : పూరా అధికరణ్ములో 'యాః పృథివాయం తిష్ట న' (బృ . 3.7.2) అను అంతరాయమి బాాహ్మణ్ములో
నునన'యాః చక్షుషి తిష్ట న' అను వాకయమును

ఉద్యహ్రణ్ముగా చెప్ిు 'సాథన్యద్ి వయపద్ేశాచచ'

అను

సూతాములో అంతరయమిణ్ బాహ్మమని చెప్ిురి. ద్యనికి ఆక్షేపమును చెప్ిు సమాధయనము చెపుుట వలన
ఆక్షేపసంగతి.
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విష్యము : బృహ్ద్యరణ్యకములోని అంతరాయమి బాాహ్మణ్ములో 'యాః పృథివాయం తిష్ట న పృథివాయ అంతరో
య పృథివీ న వేద యసయ పృథివాయ శరీరం యాః పృథివీమన్ రో యమయతేయష్ తే ఆతయమఽన్ రాయమయమృతాః” (బృ.
3.7.2) ''ఎవాడు భూమి యందున్యనడల భూమికి లోపల ఉన్యనడల ఇటు
ు నననూ ఆ భూద్ేవి ఎవాని ఎరుంగలేద్ల
ఎవనికి ఆ భూద్ేవియో శరీరమో ఎవడు ఆ భూమికి లోపలనుండి నియమించుచున్యనడల వాడే న్ ఆతమ అతడే
అంతరాయమి, అతడే జరామరణ్ శూనుయడు'' అను ఈ వాకయమిచట విచరణ్ీయ విష్యము.
సంశయము : ఇచట చెప్ిున అంతరాయమి సాంఖ్ుయల పాధయనమా? లేక అణ్మాద్ి ఐశారయములు ప ంద్ిన
యోగి పురుష్తడయ?
పూరాపక్షము : జగతయకరణ్మగుటచే పాధయనము నియామకము కాగలదు. లేక కరమ పాధయనమగుటచే
జీవాతమ గూడ జగనినయామకము కాగలదు.
సిద్ధ యంతము : జీవునితో ఏకతాము మరియు అమరణ్యద్ి అంతరాయమి ధ్రమములు చెప్ిునందువలన
జగనినయామకము ఈశారునియంద్ే సంభవము. 'దాష్
ా ట తతయాద్ి’ ' అచేతనము జడమైన పాధయన ధ్రమము కాన్ేరదు.
జీవుడు నియమింపబడువాడు గనుక నియామకుడు కాజఞలడు. జీవుడు తనునతయన్ే నియమించుక నలేడు.
అందువలు ఇచట పరమాతమయిే అంతరాయమి రూపముగా ఉపాసుయడు.
వైయాసికన్యయయమాలా:
47. పాధయనం జీవ ఈశన వా కోఽఅంతరాయమి జగత్రతి। కారణ్తయాత్ పాధయనం సాయజీజ వో వా కరమణ్ో ముఖ్ాత్॥
48. జీవైకతయామృత తయాద్ేరన్ రాయమీ పరేశార। దాష్టృతయాద్ేరన పాధయనమ్ న జీవోఽప్ినియమయతాః॥
''యాః పృథివాయం

అంతరో యమయతి'' ఈ శు
ీ తిలో పృథివాయదులలో జగతత
్ యొకక అంతరాయమిని

చెప్ిురి. అద్ి పాధయనమా? లేక జీవుడయ? లేక పరమేశారుడయ? సరాజగతత
్ నకు ఉపాద్యనమగుట వలన పాధయనము
అంతరాయమి.
''ఏష్ తే ఆతయమ అంతరాయమి అమృ తాః'' ఈ శుీ తిలో జీవునికనన అభననముగా మరియు అమృతతయాద్ి
ధ్రమములు పరమేశారుని

యంద్ే ఉననవి. అంతరాయమిని దాషట ా , శనీతయ అనిరి. అందువలు జడ పాధయనము

అంతరాయమి కాజఞలదు. జీవుడు నియమింపబడువాడుగాన అంతరాయమి గాజఞలడు. అందువలు పరమేశారుడే
అంతరాయమి.
భారతీ తీరుథలవారి వాయఖ్య:బృహ్ద్యరణ్యకము 5వ అధయయయములో యాజా వలుకడు ఉద్యదలకునికి చెప్ిునద్ి. ''ఎవడు ఈ భూమిని లోపల
నుండి

నడిప్ించుచున్యనడల వాడే న్కు న్యకును ఆతమ. అతడే అంతరాయమి జరా మరణ్ శూనుయడు.''
భూమాయదుల నుండి సంపూరణ జగతత
్ యొకక అంతరాయమి యందు మూడు విధ్ముల సంశయము.

అంతరాయమి పాధయనమని పూరాపక్షి చెపుుచున్యనడు. ఆ పాధయనము సంపూరణ జగతత
్ నకు ఉపాద్యనకారణ్మై తన
కారయమైన నియామకమునకు సమరథమైయుననద్ి. లేక ధ్రామధ్రమరూపమైన కరామనుషాీ నము వలు జీవుడు
అంతరాయమి. జీవునకు కరమ ఫలమునిచుచటకు ఫలభోగ సాధ్నమైన జగతత
్ ను సృ షిటంచెను. కరమ ద్యారా
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జగతత
్ ను సృషిటంచుట వలన జీవుడు అంతరాయమి. అనగా సిద్ధ యంతి సమాధయనము 'ఈ న్ ఆతమ అంతరాయమి
అమృతము’ 'ఏష్ తే ఆతమ అంతరాయ అమృతాః' అంతరాయమిని జీవతయద్యతమయముగను అమృతతాముగను చెప్ిురి.
అటేు భూమి నుండి అంతరిక్షము వరకు అనిన వసు
్ వులలో అంతరాయమి ఉపద్ేశము వలు సరా వాయప్ితాము
పాతీతమగుచుననద్ి. ఈ రండు కారణ్ముల వలు అంతరాయమి పరమేశారుడు. పాధయనమందు అంతరాయమితాము
సంభవము గాదు. 'అదృషోట దాషట ా అశుీ తాః శనీతయ' ఆ అంతరాయమి పరులచే చూడబడక సరామును చూచువాడు,
సరామును వినువాడు. ఇచట వినబడు దాష్ట తతా శనీతృతాములు అచేతన పాధయనమందు అసంభవములు.
అంతరాయమి జీవుడు గూడ గాన్ేరడు. 'య ఆతయమనం అంతరో యమయతి' 'ఎవడు జీవుని లోపల నుండి
నియమించుచున్యమడల ' అననచ ోట జీవుడు నియమింపబడువాడు, అందువలు అంతరాయమి పరమేశారుడే.
49. అంతరాయమయధిద్ెైవాద్ిష్త తదద రమవయపద్ేశాత్ (1.2.18)
సూతయారథము : ''యాః పృథివాయ” మొదలుగా గల శు
ీ తతలలో చెప్ిున శాసనకర్ అంతరాయమి పరమాతమయిే.
ఎందులకనగా శుీ తతలలో ఆతమతా, అమృతతయాద్ి పరమాతమ ధ్రమములు చెపుుట వలన.
అధిద్ెైవాదులలో వినబడు అంతరాయమి పరమాతమయిే వేరొకడు గాడు. ఎందులకనగా ఆ పరమాతమ
ధ్రమములు చెపుుట వలన ఆ పరమాతమ యొకక సరాాంతరాయమితాము, అమృతతాము, ఆతమతాము అను
అసాధయరణ్ ధ్రమములను ఇచట ఉపద్ేశించుచున్యనరు. భూమి అద్ిగా గల సరా వికారముల లోపల సిథతతడెై
వాటిని శాసించుచున్యనడు. ఇద్ి పరమాతమ యొకక శాసన ధ్రమము. ఈ న్ ఆతమ అంతరాయమి ఆమరణ్ ధ్రమము
గలద్ి. 'ఏష్ తే ఆతమ అంతరాయమి అమృతాః' అను వాకయములో ఆతమతా అమృ తతయాదులు ముఖ్యముగా
పరమాతమయంద్ే యుకి్ సంగతములు. అందువలు పరమాతమయిే అంతరాయమి.
''అదృషోట అశుీ తాః'' అను శుీ తి ఉపద్ేశము ద్యారా రూపాద్ి హీనమైన పరమాతమవల సాంఖ్యశు
ీ తిలో
కలిుంప బడిన పాధయనములో కూడ ఈ ధ్రమములుండుట వలన పాధయనము అంతరాయమి అనిన ఈ సూతామును
చెపుుచున్యనరు.
50. న చ సామర్ మతదధ రామభలాపాత్ (1.2.19)
సూతయారథము:- పాధయనము అంతరాయమి కాజఞలదు. ఎందులకనగా పాధయనము కనన భననమైన
చెైతనయములో ఉనన దాష్ీ తతా, శనీతృతయాద్ి ధ్రమములు చెపుుట వలన.
సాంఖ్యసమృ తిలో కలిుంపబడిన పాధయనము అంతరాయమి పదమునకు అరథము గాదు. పాధయనము కనన
భననమైన పరమాతమ క రకు ఈ ధ్రమములు అనగా అదృషోట దాషట ా అశు
ీ తాః శనీతయ “ఆ అంతరాయమి ఇతరులచే
చూడబడడు అందరిన్ చూచువాడు. ఇతరులచే వినబడక సరామును వినువాడు” అని వాకయ శరష్ములో చెపుుట
వలన.
51. శారీరశనచభయిేఽప్ి హ భేద్ేన్ైనమధీయతే (1.2.20)
'నకారము పూరా సూతాము నుండి అనువరి్ంచును.'
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సూతయారథము : జీవుడు గూడ అంతరాయమి గాడు. బృహ్ద్యరణ్యకములోని రండు శాఖ్లు, కాణ్ాశాఖ్యు
మరియు మాధ్యంద్ినశాఖ్యు గూడ అంతరాయమి ద్యారా జీవుడు నియమింపబడు వాడగుటచే అంతరాయమి కనన
జీవుని భననముగా చెపుుచుననవి. అధిద్ెైవాద్ి శు
ీ తతలలో చెప్ిున అంతరాయమి పరమాతమ అని సిదధమగుచుననద్ి.
''యో విజఞాన్ే తిష్ట న'' జీవుని లోపల నుండి వానిని నియమించుచు అను కాణ్ాశాఖ్లో ''య ఆతమని
తిష్ట న'' ఎవడు ఈ ఆతమలో సిథతమైయుండి ద్యనిని నడిప్ించున్ో అని మాధ్యంద్ిన శాఖ్లో గూడ అంతరాయమి కనన
భననముగా జీవుని చెపుుచుననవి. భూమి మొదలగు వానివల జీవుని ఆధయరముగను నియమింపబడు
వానిగను చెపుుచుననవి. ఒకే ద్ేహ్ములో ఇదద రు దాష్టలు ఉండరని చెపురాదు. అసంభవము గాదు. ఇదద రు
దాష్టలుండుట సంభవము. అవిదయ వలన సంభవించిన కారయకారణ్ రూపమయిన ఉపాధి ద్యారా దాష్టలందు
భననతామును పారమారిథక దృషిటలో దాష్టల ఏకతామును చెప్ిురి. పరమాతమ ఒకకడే అయినను ఘటాకాశ
మహాకాశము వల ఉపాదుల ద్యారా భేద వయవహారము కలదు. అటేు “యతా ద్ెైాతమివ భవతి”. ఎచట
ద్ెైవతామును ఆశీయించి సరా వయవహారము ఉండును. “యతా తాసా సరామాతెైమవాభూత్ తత్ కేన కం పశరయత్”
‘జఞాన సిథతి యందు పురుష్తనికి సరాము ఆతమయిే యగును. అపుుడు ఎవడు ఎవనిని చూచును’. ఈ శు
ీ తతలలో
భేద్యభేద వయవహారము కనుప్ించుచుననద్ి. అందువలు అధి ద్ెైవాదులలో పరమాతమన్ే అంతరాయమిగా చెప్ిురి.
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17. అదృశ్యత్వాధికరణము.
సంగతిః- పుర్వాధికరణములో ‘‘యిఃపృథివవయం తష్ఠన్’’ (బృ.ఉ.3-7-2.) అను అంతర్వయమిబరాహ్మణములో “యిః చక్షుషి
తష్ఠన్” అను వవకయమును ఉదాహ్రణరూపముగవతీసుకొని స్వానాదివ్యపదేశవచచ అను సూతమ
ా ులో అంతర్వయమిని
బహ్
ా మమని చెప్ిిర్ి. ఇపుిడు దానిప్ై ఆక్షేపము చేసి సమాధానము చెపుిటకు ఈ అధికరణము ఆరంభమయినది.
నిమితత కవరణము మాతమ
ా ే. ఇచచట చెపుిచునాారు.
విష్యము:– “యతత దదేాశ్యమగవా హ్యమగోతామవ్రణమచక్షుశరాతాం తదపవణిపవదం నితయం విభుం సరాగతం సుసూక్ష్మం
తదవ్యయం యద్ భూయోనిం పర్ిపశ్యంత దీర్విః”. (ముం.1.1.6.) జ్ఞానందిాయములకు అగోచరంబును,
నామరహితంబును, జ్ఞతశూనయంబును, జ్ఞానందిాయ కర్ేమందిాయ రహితంబును, శవశ్ాతంబును, సరాశ్కతతయు
సరావవాపకంబును, అతసూక్ష్మంబును సరాపాపంచకవరణంబును ధీరులు తెలిసికోనుచునాారు, ఈ వవకయమిచట
విచారణీయ విష్యము.
సంశ్యము:-భూతయోని పాధనమా? జీవవతమయా లేక పరమాతమయా? - అనిసంశ్యము.
పూరాపక్ష్ము: - భూతయోని ఉపవదానకవరణమగుటవ్లన పాధానమనవ్చుచను. నిమితత కవరణమగుటవ్లన
జీవవతమగూడ భూతయోనికవగలడు. ఈర్ంటిలోఏదో ఒకటి తీసుకొనవ్చుచను.
సిదధ ాంతము: - సరాజ్ా తాాది ధరమములు చెపుిటవ్లన భూతయోనికత పరమాతమ అరాముచెపుిటయిే ఉచితము.
‘‘దివయయహ్యమురత పురుష్ిః’’. పురుష్ుడు దివ్ుయడు మర్ియు ఆకవరరహితుడు. ఇటల
ు దివ్యతాయదిగుణములు చెపుిటవ్లన
జీవ్ుడు భూతయోనికవదు. ‘‘అక్ష్ర్వత్ పరతిః పురుష్ిః’’. అక్ష్రమనగవ అవవయకృతమనుప్ేరుగల సరావికవరములకు
ఆశ్ాయమ ైన పరమేశ్ారుని అవ్లంబంచి వవనికే ఆవ్రణమ ైయునా భూతసూక్ష్మే. ఏటు నగవ ఉతితత కతముందు
బీజ్మునందు అంకురమువ్లే పరమేశ్ారునియందునా పంచభూతములే అక్ష్రములనబడును. ఇవి వినాశ్ము లేనివి.
ఈఅక్ష్రమునకనా పరమ ైనవవడే పరమేశ్ారుడు అని చెపిగవ పాధానముకనా భినాము భూతయోని అని
సిష్టమగుచునాది. కనుక పాధానము గూడ భూతయోని గవదు. అందువ్లన పరమాతమన అంతర్వయమిరూపములో
ఉపవసయమని చెపిబడినది.
వైయాసికనాయయమాలా –
49. భూతయోనిిః పాధానం వవ జీవయ వవ యది వశ్ారిః| ఆదయయ పక్షావ్ుపవదాననిమితత తాతాభిధానతిః||

50. ఈశ్ార్ో భూతయోనిిః స్వయతసరాజ్ా తాాది కీరతనాత్| దివవయదుయకత రా జీవ్ిః స్వయనా పాధానం భిధో కత తిః॥
“తదవ్యయం యద్ భూతయొనిం పర్ిపశ్యంనిత ధీర్విః” ఈ శ్రాతలో చెప్ిిన భూతయోని పాధానమా? జీవ్ుడా? లేక
ఈశ్ారుడా? యోని శ్బద మునకు అరాము ఉపవదానకవరణము, మర్ియు నిమితత కవరణము. అందువ్లు జ్గతర
ా పములో
పర్ిణామము చెందు పాధానము జ్గతు
త నకు ఉపవదానకవరణము అగుటవ్లు భూతయోని లేక ధర్వమధరమముల దాార్వ
జ్గవతు
త ఉతితత చేయు జీవ్ుడు ఉపవదానకవరణము. ఈపూరాపక్ష్మునకు సమాధానము. “య సరాజ్ా ిః సరావిత్” అను
శ్రాతలో సరాజ్ా తాము సరావతత ృతాము మొదలుగవగల బాహ్మ చిహ్ాములు చెపిబదినవి. అందువ్లు పరమేశ్ారుడే
భూతయోని. భూతయోని దివ్యము సరావవయపకము మర్ియు జ్నమరహితమని చెపిబడనది. అందువ్లు పర్ిచినచనాము
మర్ియు జ్నామదులుగల జీవ్ుడు భూతయోని కవనరడు. “అక్ష్ర్వతిరతిః పరిః” అనుశ్రాతలో అక్ష్రశ్బద వవచయమ ైన
పాధానముకనా భినాము భూతయోని అనిర్ి. అందువ్లు పాధానము భూతయోని కవదు.బాహ్మము సంపూరణ జ్గతు
త నకు
ఉపవదానకవణము మర్ియు నిమితత కవరణము. అందువ్లు ఈశ్ారుడే భూతయోని అనునది సిదధమగుచునాది.
భరరతీ తీరుాలవవర్ి వవయఖ్య:ముండకోపనిష్తు
త లో చెప్ిిర్ి ‘‘తదవ్యయం యద్ భూతయోనిం పర్ిపశ్యనిత ధీర్విః’’
ఆ అవ్యయమును సరాపాపంచకవరణమును అగు ఏ అక్ష్రంబును వివకవ్ంతులు చూచుచునాార్ొ అనిర్ి. అచట
మూడురకముల సంశ్యము కలుగును. పాధానమా జీవ్ుడా అను పక్ష్దాయము పవా పతము. యోని శ్బద ము ఉపవదాన
నిమితత కవరణవవచకము. పాధానము విశ్ారూపముగవ పర్ిణమించుటవ్లన ఈవిశ్ామునకు ఉపవదానకవరణముమాతమ
ా .ే
జీవ్ుడు ధర్వమధరమములదాార్వ నిమితత కవరణము మాతామ ే అను పూరాపక్ష్మునకు ఇకకడ సిధ్ద ానత సమాధానము
చెపుిచునాారు. ‘‘యిః సరాజ్ా ిః సరావిత్ యసయ జ్ఞానమయం తపిః’’ (ముం.1-1-6.) ఆ బాహ్మము సరాజ్ా ము మర్ియు
సరావిత్. స్వమానయ రూపముగవ అనిాయు తెలిసినవవడు కనుక సరాజ్ా తాము కలవవడందురు. విశేష్ముగవ అనిాయు
తెలిసినవవడుకనుక సరావిత్ అందురు. అంతేగవక విచారరూపమయిన తపసుస కలవవడు. ఈ విధమయిన
బాహ్మచిహ్ాములు చెపిబడినందువ్లన భూతయోని పరమేశ్ారుడే. కవని జీవ్ుడు భూతములకు కవరణముగవజ్ఞలడు.
‘దివయయహ్యమూరతిః పురుష్ిః సబరహ్యయభయంతర్ో హ్యజ్ిః’’ (ముం.2-1-2.) ఆ జ్గవతాకరణపురుష్ుడు సరాపాకవశ్సారూపుడు,
నిర్వకవరుడు, అంతేగవక లోపల బయట వవయప్ించి ఉనావవడు జ్నమలేనివవడు. ఈ విధముగవ లోపల బయట వవయప్ించి
ఉండుట మర్ియు జ్నమర్వహితయము వినబడుటవ్లన పర్ిచినచనామ ైన జ్నామదులుగల జీవ్ుడు భూతయోని కవజ్ఞలడు.
పాధానము భూతయోని అని చెపుిట యుకతతయుకతము కవదు. “అక్ష్ర్వత్ పరతిః పరిః” (ముం.2-1-2. ) అని
అక్ష్రశ్బద వవచయమ ైన పాధానముకనాభినాముగవ భూతయోనిని చెప్ిిర్ి. అందువ్లు భూతయొని ఈశ్ారుడే.
52. అదృశ్యతాాదిగుణకో ధర్ోమకేతిః. (1.2.21)

సూతాారధము- ‘‘యతత దదేాశ్యమ్’’ (ముం.1.1.6.) అను శ్రాతలో అదృశ్యతాాది గుణములు కలవవడు పరమాతమయిే.
భూతములకు కవరణము పాధానము లేక జీవ్ుడు కవదు. ఎందులకనగవ “యిః సరాజ్ా ిః సరావిత్” (ముం.1.1.9) సకల
పదారాముల స్వమానయ జ్ఞానము మర్ియు విశేష్ జ్ఞానము గలవవడు అనుశ్రాతలో భూతయోని సరాజ్ా తాాదులు గల
పరమేశ్ారుని గుణములు నిర్ేదశంపబడినవి. ఫ్ాధానములోగవని జీవ్ునిలోగవని ఆగుణములు లేవ్ు.
ఇచట పూరాపక్ష్ములో పాధానము లేక జీవ్ుని ధాయనము. సిధ్ధ ాంతములో నిర్ిాశేష్బాహ్మజ్ఞానము అని ఫ్లభేధము.
“యతత దదేాశ్యమ్”అనుశ్రాతలో అదృశ్యతాాదిగుణములుగల పర్వమాతమయిే భూతయోని వర్ొకరు కవదు. ఎందులకనగవ
ఆ పరమాతమ ధరమములే చెపిబడుటవ్లన “యిః సరాజ్ా ిః సరావిత్” (ముం.1.1.9.) ఎవ్డు సకల పదారాముల
జ్ఞానసంపనుాడో స్వమానయముగవ వవనిని సరాజ్ఞాడందురు. అదేజ్ా ఞనము విశేష్ముగవ నునా సరావిత్ అందురు.
పరమాతమ అనిాంటి యొకక స్వమానయ విశేష్ జ్ఞానములు కలవవడు. అందువ్లు వవనిని సరాజ్ా ిః సరావిత్ అనిర్ిిః
అచేతనమ ైన పాధానమందు గవని పర్ిచిినామ ైన జీవ్ుని యందు గవని సరాజ్ా తాము సరావిదతాములు సంభవ్ము
కవదు. జ్డపాధానమునందు, అంతిఃకరణమను పర్ిచిినా ఉపవధిగల జీవ్ుని యందు సరాజ్ా తాాది గుణముల సంభవ్మే
లేనపుిడు భూతకవరణము వవనియందు ఎటల
ు సంభవ్ము. “యథో రణనాభిిః సృజ్తే గృహ్ణతే చ యథా
పృథివవయమోష్దయిః సంభవ్నిత , యథా సతిః పరుషవత్ కేశ్లోమాని తథాక్ష్ర్వతసంభవ్తీహ్ విశ్ామ్” (ముం.1.1.7) స్వలె
పురుగు తనదేహ్మునుండి తాన దారమును సృజంచి మరల తనయందే ఇముడుచ కొనునటల
ు భూమినుండి
ఒష్ధివ్నసితులు పుటిట నటల
ు , జీవించి యునా పురుష్ుని నుండి తలమీద కేశ్ములు, దేహ్ముప్ై ర్ోమములు
పుటలటనటల
ు , ఆ అక్ష్రతతాము నుండి సంపూరణ విశ్ాము ఉతినామగు చునాది. స్వలెపురుగు దృషవటంతము చూచిన
దాాషవటంతము జ్డమని తోచుచునాది. ఎందులకనగవ స్వలెపురుగు జ్డదేహ్మునుండి దారము ఉతినామగుచునాదని
చెపుిట సర్ికవదు. దృషవటంత దాాషవటంతములయందు అతయంతస్వమయముండవ్లయునను నియమములేదు.
స్వమయమునా దృషవటంత దాాషవటంతక భరవ్మే ఉండదు. చందాముఖీ అనాపుిడు చందాబంబములో కనుాలు ముకుక
కనబడుటలేదు కదా! దృషవటంతము నందలి అనుకూలవిష్యములందే సమతాము చెపుిట లోకపాసిదధము. అందువ్లు
దృష్యతాాది గుణములుగల పరమేశ్ారుడే భూతములకు కవరణము.
53.విశేష్ణభేదవ్యపదేశవభరయమ్ చ నతర్ౌ. (1.2.22)
సూతాారాము:- “దివయయహ్యమూరతిః” అనుశ్రాతలో దివ్యతాము అపర్ిచిినాతాము, సరావవయపకతాము, మొదలగు
విశేష్గుణములు భూతయోనికత చెప్ిినారు. జీవ్ునియందు ఈగుణములు లేనందువ్లు జీవ్ుడు భూతయోని కవడు.
“అక్ష్ర్వత్ పరతిః పరిః” అను శ్రాతలో అక్ష్రతతామునకు పరమాతమకు భేదము చెపుిట వ్లన పాధానము భూతయోని
కవదు. పరమాతమయిే భూతములకు కవరణము.

విశేష్ము గుణములు మర్ియు భేధము చెపుిటవ్లన పరమేశ్ారుడే భూతయోని కవని జీవ్ పాధానములు కవవ్ు.
‘‘దివయయ హ్యమూరతిః పురుష్ిః.’’(ముం.2-1-2.) పరుష్ుడుదివ్యసారూపుడు మర్ియు ఆకవరరహితుడు. ఇచట జీవ్ునికనా
విలక్ష్ణముగవ భూతయోని చెప్ిిర్ి. “అక్ష్ర్వత్ పరతిః” (ముం.2.1.2.) అను శ్రాతలో భూతయోనిని పాధానముకనా
భినాముగవ చెప్ిిర్ి. జీవ్ుని కనా విలక్ష్ణమ ైన అవవయకృతమను నామరూపముల బీజ్ఞవ్సా రూపమ ైన
అక్ష్రముకనాపరమ ైనవవడు పరమాతమ. అందువ్లు భూతయోని పరమాతమయిే.
54. రూపో పనాయస్వచచ (1.2.23)
సూతాారాము:- “అగిారూమర్వధ చక్షుషీ చందాసూర్ౌయ” దుయలోకము శరసుస చందాసూరుయలు కనుాలు.(ముం.2.1.4) అను
శ్రాతలో భూతయోని యొకక సర్వాతమతామును చెపుిట వ్లన గూడ భూతయోని పరమాతమయిే.
‘‘ఏతస్వమజ్ఞాయతే పవాణిః మనిః సర్ేాందిాయాణి చ ఖ్ం వవయుర్ోాతర్వపిః పృథివీ’’(ముం.2.1.3.) ఈశ్రాతదాార్వ
పవాణము,మనసుస, అనిాఇందిాయములు, ఆకవశ్ము, వవయువ్ు,అగిా, జ్లము, భూమి ఉతినామ ైనవి.
పవా ణాదులనుండి పృథివి వ్రకు సృషిటని చెప్ిి ‘‘అగిారూమర్వధ చక్షుషీ చనదరసూర్ౌయ’’ దుయలోకము శరసుస, చందాసూరుయలు
కనుాలు అను శ్రాతలో సరావికవర్వతమకమ ైన భూతయోని యొకక రూపో పనాయసము కవవించుట వ్లన పరమాతమయిే
భూతయోని అని వ్ృతత కవర మతము. కవని భగవ్తాిద మతములో ఇది భూతయోని యొకక రూపో పనాయసము కవదు,
ఏలనన ముందుగూడ వికవరమాతా ఉతితత చెపుిట వ్లన. అతిః “పురుష్ ఏవదం విశ్ాం కరమ” ఈ సంపూరణ సంస్వరము
పురుష్రూపమే పరుష్ునికనా భినామ ైన విశ్ాములేదు అని ముండక శ్రాతలో చెపుిటవ్లన
సర్వాతమకరూపో పనాయసమువ్లు పరమాతమయిే భూతయోని. ఇచట శ్రాతలో రూపో పనాయసమును ఒపుికొనక
సరారూపము వ్ర్ిణంచుట వ్లన పరమాతమయందే భూతయోనితాము చెప్ిిర్ి.

18. వైశవానర్వధికరణము.
సంగత:— పూర్వాధికరణములో పవారంభములో అదృశ్యతాాది స్వధారణధరమములను వవకయశేష్ములోగల సరాజ్ా తాాది
హేతువ్ుల ఆధారముప్ై బహ్
ా మపరకముగవ చెప్ిినారు. అటలు ఇచట ఉపకమ
ా ములోనునా వైశవానర శ్బద మునకు
వవకయశేష్ములోగల హ్ో మాధికరణ హేతువ్ు ఆధారముగవ జ్ఞఠర్వగిా పరకముగవ చెపివ్లయును. ఈ విధముగవ
దృషవట ంనతసంగత కవరణమువ్లు వైశ్ానర్వధికరణము రచించిర్ి.
విష్యము:— వైశవానరతతాము ఈఅధికరణములో విచారణీయ విష్యము.

సంశ్యము:— ఛాందో గయఉపనిష్తు
త లో గల వైశవానరవిదయయందు చెప్ిిన “దుయమూర్వధ ది” అనగవ సారగము
ఆవైశవానరునికత శరసుస అని వైశవానరుని తతాము చెపిబడినది.అది జ్ఞఠర్వగిాయా,భూతాగిాయా, ఆదితాయది
దేవ్తయా, జీవవతమయా లేక పరమాతమయా అని సంశ్యము.
పూరాపక్ష్ము:— వైశవానరడు మర్ియు ఆతమ శ్బద ముల పాయోగము వ్లు ఈశ్ారునికనా భినామ ైన పదారాము గాహించ
వ్చుచను.
సిదధ ాంతము:— “మూరధతాాది” శ్రాతని చూచుచు మర్ియు బహ్
ా మశ్బద పాయోగమువ్లు ను పరమేశ్ారుడే వైశవానర
శ్బద మునకు అరాము అని చెపుిటయిే ఉచితము. ఈశ్ారునికత శవసత మ
ర ులో వైశవానరుడనియు ఆతమ అనియు శ్బద ముల
పాయోగము బహ్ుధా కనిప్ించుచునాది
వైయాసికనాయయమాల
51. వైశవానరిః కౌక్ష్భూతదేవ్జీవశ్ార్ేష్ు కిః| వైస్వానర్వతమశ్బరదభరయమీశ్ార్వనయష్ు కశ్చన.||
52. దుయమూరధతాాదితో బాహ్మశ్బరదచేచశ్ార ఇష్యతే| వైశవానర్వతమశ్బదద తావీశ్ారస్వయప్ి వవచకౌ||
“ఆతామనం వైశవానరముపవసేత ” అను శ్రాతలో చెప్ిిన వైశవానరుడూ జ్ఠర్వగిాయా, భూతాగిాయా, దేవ్తయా, జీవ్ుడా
లేక పరమేశ్ారుడా? వైశవానర శ్బద ము జ్ఞఠవర్వగిాలో,భూతాగాలో, మర్ియు దేవ్తయందు రూఢము, మర్ియు ఆతమ
శ్బద ము జీవ్వవచకము. అందువ్లు ఈశ్ారునికనాభినామ ైన చెప్ిిన నాలుగులో ఏదో ఒకటి వైశవానర శ్బద మని
చెపివ్చుచను. అను పూరాపక్ష్మునకు సిదధ ాంత సమాధానము. “దుయలోకము వవని శరసుస” అనుర్ీతగవ వైశవానరుని
అవ్యవ్ముల వ్రణన ఉనాది. మర్ియు “కో న ఆతామ కతం బాహ్మ” “మాఆతమ ఏది బాహ్మ మేది” ఈపాకవరము
ఉపకామమ ైనది. అందువ్లు వైశవానరము బాహ్మమే. వైశవానరశ్బద ము యోగవ్ృతత దాార్వ బాహ్మమందే
సమనాయమగుచునాది. ఆతమశ్బద ము ముఖ్యవ్ృతత దాార్వ బాహ్మవవచకము.
భరరతీ తీరుాలవవర్ి వవయఖ్య:ఛాందో గోయపనిష్తు
త లోని పంచమ అధాయయములో వైశవానరవిదయలో “ఆతామనం వైశవానరముపసేత ” అనిర్ి.అనగవ
విశవాతమవైశవానరుని ఉపవసన చేయుచునాము. (ఛాం.5-18-1). ఈ వైశవానరుడు జ్ఠర్వగిాయా, భూతాగిాయా,
ఆదితయదేవ్తయా, జీవవతమయా లేక పరమాతమయా అని సంశ్యము. అచట వైశవానరశ్బద మువ్లు మొదటి మూడు
పక్ష్ములు పవా పతము అనగవ జ్ఞఠర్వగిా, భూతాగిా, ఆదితయదేవ్తలని పూరాపక్ష్ము. “అయమగిార్వాశవానర్ో
యోఽయమనతిః పురుషే యిేనదమనాం పచయతే” తనబడిన దానిని జీర్ిణంపచేసే ఏ వైశవానర్వగిా లోపలఉనాదో ,
(బృ.ఉ.5-9-1) అను శ్రాతలో వైశవానర్వగిా శ్బద ము జ్ఞఠర్వగిా యందు పాయోగించిర్ి. “విశ్ాస్వమ అగిా భువ్నాయ దేవవ

వైశవానరమ్” దేవ్తలు సమసత లోకవలకు పగటికత చిహ్ాముగవ వైశవానర్వగిాని సూరయరూపములో చేస్వరు. (ఋ.సం1088-12). అనుచోట వైశవానర శ్బద ము బయటనునా భూతాగిాయందు పాయోగించిర్ి “ వైశవానరసయ సుమతయ స్వయమ్”
వైశవానరుని మంచిమనసుసలో ఉందుముగవక.( ఋ.సం.1-98-1). అనాచోట వైశవానర శ్బద ము దేవ్తయందు
పాయోగించిర్ి. అందువ్లు పక్ష్తయ
ా ము పవా పతము. ఆతమశ్బద ము జీవ్ునియందు రూఢియగుట వ్లన జీవ్ుని
వైశవానరుడనవ్చుచను. ఈశ్ారుడనుట యుకతము కవదు వవని చిహ్ాములు లేనందువ్లన అను పూరాపక్ష్మునకు
సమాధానము ఇచుచచునాారు.
వైశవానరశ్బద మునకు బాహ్మమని అరాము చెపుిటయిే ఉచితము. దుయమూరధవవయాాకవశ్వవర్ిపృథివీనాం శ్ావ్ణాత్. “తసయ
హ్ వవ ఏతసయ ఆతమనో వైశవానరసయ మూర్ధవ్ సుతేజ్ఞిః”(ఛాం.ఉ.5-18-2.) ఆవైశవానర ఆతమకు సారగము శరసుస.
ఈశ్రాతలో సార్వగ దులతో కూడిన సంపూరణ జ్గతు
త వైశవానరుని అవ్యవ్ములుగవ వినబడుచునాది. ఇది ఈశ్ారుని
కనా భినామ ైనవవర్ిలో సంభవ్ము కవదు. మర్ియు “కో న ఆతామ, కతం బాహ్మ” (ఛా.ఉ. 5-11-1) మా ఆతమ ఏది? బాహ్మ
మ వ్రు? అను పాశ్ాలో బా హ్మ శ్బద ము ఈశ్ారునియందు ముఖ్యముగవ పాయోగించిర్ి, వైశవానరశ్బద ము యోగర్ీతాయ
బాహ్మమందు గలదు. “విశ్ాశవచస్ౌ నరశ్చ విశవానరిః” ఏవ్రు విశ్ారూపులో మర్ియు నరులో వవర్ే విశవానరులు లేక
సంపూరణ జ్గతు
త సారూప మ వ్ర్ో వవర్ిన వైశవానరుడందురు.అది పరమాతమకే చెలు ును. వైశవానరుడు అనగవ
సర్వాతమపురుష్ుడని అరాము విశవానరుడే వైశవానరుడు. ఆతమ శ్బద ము జీవ్ బాహ్మలలో ఉపయోగింతురు. అందువ్లు
వైశవానరుడు పరమేశ్ారుడే.
55. వైశవానరిః స్వధారణశ్బద విశేషవత్ (1.2.24)
సూతాారాము:- “ యసేత ాతమేవ్ం పవా దేశ్మాతామభివిమానమాతామనం వైశవానరముపవసేత ” ఛాం (5.18.2)
దుయలోకవదులచే గలిింపబడిన పర్ిమిత గలిగినటిట యూ, పాతయగవతమరూపముతో నఱుంగబడునటిట యు సాసారూప
భూతుడెైనటిట యు ఆవైశవానరునవ్ాడుపవసించునో వవనికత అనిాభోగములు లభించును.
ఈ వైశవానరశ్బద ము జ్ఞఠర్వగిా, భూతాగిా, ఆదితాయది దేవ్తలయందు స్వధరణరూపముగను మర్ియు జీవవతమ
పరమాతమలయందు ఈ శ్బద ము స్వధరణముగను ఉపయోగింతురు. అటల
ు స్వధరణముగవ పాయోగించిన వైశవానర ఆతమ
శ్బద ములను పరమాతమయందు విశేష్ముగవ పాయోగించుట కనబడుచునాది. “తసయ హ్ వవ ఏతస్వయతమనో వైశవానరసయ
మూర్ధవ్ సుతేజ్ఞ శ్చక్షు ర్ిాశ్ారూపిః పవా ణిః పృథగార్వత ాతామ సందేహ్ో బహ్ుళో బసిత ర్ేవ్ రయిిః పృథివయవ్ పవదయ”
“ఆతమరూపుడగు ఆ వైశవానరునకు దుయలోకము శరసుస, సూరుయడు కనుాలు, వవయుదేవ్త పవాణము, శరసుసనుండి
నడుము వ్రకు గల దేహ్మే ఆకవశ్ము, జ్లము నాభయధో భరగము, భూమిపవదములు” (ఛాం.5.18.2) ఈ శ్రాత
ముందుచెప్ిిన దుయలోకము శరసుస అను విశేష్ణములు సరావవయపకమ ైన పరమాతమ అరామును భోధించు చునాది.
ఉపకామములో “కోన ఆతామ కతం బాహ్మ” (ఛాం.5.11.1 ) “మా ఆతమ ఏది, బాహ్మ మేది” ఈ శ్రాత దాార్వ ఆతమ బాహ్మ

శ్బద ముల పాయోగము పరమేశ్ారుడే వైశవానరుడని చెపుిటకు చిహ్ాము లేక హేతువ్ు. అందువ్లు వైశవానారుడు
పరమాతమయిే.
56. సమరయమాణమనుమానం స్వయదిత. (1.2. 25.)
సూతాారాము:- “యస్వయగిార్వసయం” “ఎవ్నికత అగిా ముఖ్మో దుయలోకము శరస్ో స” అనుసమృత దాార్వ పాతపవదించిన
తాలోకీ ఆతమకు మూలభూతమ ైన శ్రాతని అనుమానము దాార్వ చెపుిచూ పరమాతమను నిరణయించు చునాది.
ప్ైసమృతులకు మూలభూతమగు శ్రాతులు పామాణములు అని అనుమానము దాార్వ నిశ్చయమగుచునాది.
ఇందువ్లు గూడ పరమాతమయిే వైశవానరుడు. మహ్యభరరతము శవంతపరాముల 47-68 లో “యస్వయగిార్వసయం
ద ిః శరాతంా తసైమ లోకవతమన నమిః॥” ఎవ్నికత అగిా ముఖ్మో, దుయలోకము
దయయరూమర్వధ ఖ్ంనాభిశ్చరణౌ క్షితిః। సూరయశ్చక్షుర్ిశ్
శరమో, ఆకవశ్ము నాభి, పృథివి పవదములో, సూరుయడు నతమో
ా , దిశ్లు శరాతమ
ా ులో అటలవ్ంటి సంపూరణ
తెల
ై ర ోకయరూపమునువ్ర్ిణంచు సమృత వైశవానరశ్బద మునకు పరమేశ్ారుడని అరాము చెపుిచూ శ్రాతని కలిించుచునాది
మర్ియు వైశవానర శ్బద మునకు పరమాతమ అని అరధము జ్ఞాపకము గవవించు చునాది. సూతాములో నునా ఇత శ్బద ము
హేతారాకము.
ఇంకొక పాకవరము ఆక్షేపము గవవించిన దానికత సమాధానము చెపుిచూ సిధ్ధ ానతము పాతపవదించు చునాారు.
57. శ్బరదదిభోయఽనతిఃపాతషవఠ నాచచ నత చేనా, తథా దృష్ుటుపదేశవదసంభవవత్ పురుష్మప్ి చెైనమధీయ తే. (1.2.26.)
సూతాారాము:- జ్ఠర్వగవాుదయగుాలలో వైశ్ానర శ్బద ము రూఢము. ఆ అగిాకత “హ్ృదయమ్ గవరహపతయిః” అని మూడు
పాకవరముల అగుాలు కలిన చేయబడినవి. “తదయదభకతం పాథమమాగచేితత దోధ మీయం”(ఛాం.5.10.1.) ఈ శ్రాత దాార్వ
పవాణాహ్ుత ఆ అగుాలను పవాణాహ్ుతకత ఆధారమని చెపిర్ి మర్ియు శ్ర్ీరములోపల ఉనాదనిర్ి. ఈ కవరణమువ్లు
వైశవానరుడు కవనరడుఅనిన అటు నుటసర్ికవదు. ఎందులకనగవ జ్ఠర్వగిాయందు పరమాతామ దృషిట ఉపదేశ్ముగనుక.
జ్ఠర్వగిాకత సారగము శరసుస, సూరయడు నతమ
ా ు కవనరదు. వవజ్సనయశవఖ్వవరు వైశవానరుని పురుష్ుడు
అనుచునాారు. జ్ఠర్వగిా పురుష్ుడు గవదు.అందువ్లు పరమాతమయిే వైశవానరుడు.
వైశవానరశ్బద ము పరమాతమ కవనరదు.అది జ్ఠర్వదులందు రూఢి కనుక. అంతేగవకఁ‘‘ హ్ృదయమ్ గవరహపతయిః’’( ఛాం.
ఉ.5-18-2) అని అగిాని మూడువిధములుగవ కలిించుటవ్లనను మర్ియు‘‘తదయదభకతం
పాథమమాగచేితత దోహ మీయం’’(ఛాం.ఉ.5-10-1) భుజంచుటకు ముందు వ్చిచన అనాాదుల దాార్వ పవాణాగుాలకు
హ్ో మము చేయవ్లయును. ఈప్ైన చెప్ిిన శ్రాత (ఛాం5.10.1) కవరణముల వ్లు పవాణాహ్ుత అధికరణమని
గాహించవ్లయును. ఈ హేతువ్ుల దాార్వ వైశవానరుని జ్ఞఠర్వగిాఅనవ్చుచను. మర్ియు “అనతిః పాతషవఠ నాత్
పురుషేఽనతిః పాతషిఠతం వద’’´ ఈ వైశవానరుడు పురుష్ుని అనగవ జీవ్ుని లోపల పాతషిఠతమ ై యునాాడు అని

వినబడుటవ్లన వైశవానరుని జ్ఞఠర్వగిా అనవ్లయును.పరమేశ్ారుడు కవదు అనిన. అటల
ు అనుట సర్ికవదు. ‘‘మనో
బహ
ా ేమతుయపవసీత’’ మనసుస బహ్
ా మమని ఉ పవసనచేయుము( ఛాం. ఉ. 3-18-1) ‘‘ మనోమయిః పవాణశ్ర్ీర్ో భరరూపిః’’
(ఛాం.ఉ. 3-14-2) “ ఆ బహ్
ా మము మనోమయము, పవాణశ్ర్ీరము మర్ియు పాకవశ్సారూపము” మనోమయమనగవ
మనిఃపవాయము, పవాణశ్ర్ీరమనగవ సూక్ష్మశ్ర్ీరము, భరరూపమనగవ చెైతనయ లక్ష్ణరూపము. ఇతాయది శ్రాతుల దాార్వ
జ్ఠర్వగిాని పరమేశ్ారుని దృషిటతో ఉపవసన చేయుటకు ఉపదేసించిర్ి. జ్ఠర్వగిాలోన వైశవానర శ్బద ము ముఖ్యముగవ
పాయోగించిరని చెపుిటకు వీలులేదు. ఏలనన దుయలోకము శరసుస, పృథివీ పవదములు అను విశేష్ పాయోగము
అసంభవ్మగుటవ్లన. ఇంతేగవక పూరణపురుష్ుని వైశవానరునిగవ వవజ్సనయశవఖ్వవరు అధయయనము
గవవించుచునాారు. ‘‘స ఏషో ఽగిార్వా శవానర్ో యతుిరుష్ిః సిః యో హైతమేవ్మగిాం వైశవానరం పురుష్ం పురుషేఽనతిః
పాతషిఠతం వద’’(శ్.బరా.10-6-1-11) ఈ వైశవానర అగిాయిే పురుష్ుడు, ఏ పురుష్ుడు ఆ వైశ్శవానరుని తన
అనతిఃకరణములో పాతషిటతుడెై యునాాడని తెలిసికొనునో, అను వవకయములో వైశవానరుని పురుష్ శ్బద ముతో చెప్ిిర్ి. ఆ
పరమేశ్ారుడు సరావవయపకుడగుట వ్లన పరుష్తాము మర్ియు పురుష్ుని లోపల ఉండుటయు అను ధరమములు
యుకతతయుకతములు. అందువ్లు వైశవానరుడు పరమాతమయిే.
58. అత ఏవ్ న దేవ్తా భూతం చ. (1-2-27.)
సూతాారాము:-భూతాగిాకవని అగిాఅభిమానదేవ్త కవని వైశవానరశ్బద వవచయము కవదు. దుయలోకము శరసుస అనునవి
వీనిలోగూడ అసంభవ్ము. జ్ఞఠర్వగిా ఉపవధిలో నునా పరమాతమయిే వైశవానరుడు.
ప్ైచెప్ిిన కవరణములవ్లనన భూతాగిా కవని అభిమానదేవ్తకవని వైశవానరుడు కవనరడు. భూతాగిాలో ఉష్ణతాము
మర్ియు పాకవశ్తామను గుణములు మాతామ ే గలవ్ు గవని దానియందు సారగము శరసుస అను కలిన కుదరదు.
దుాలోకము, భూతాగిావికవరూపమయిన కవరయములు. ఒకకవరయము నుండి వర్ొకకవరయముతినాము గవనరదు.
సారగము శరసుస అని చెపుిటవ్లన వైశవానరుడు జ్ఞఠర్వగిా కవకపో యినను దేవ్త అనవ్చుచను కదా అనా దానికత ప్ై
సూతాము చెప్ిినారు. దేవ్తయందుగల ఐశ్ారయమువ్లు గూడ దుయమూరధతాాదుల సంభవ్ము కవదు. దేవ్తలు
సార్వగ దులకు కవరణము కవజ్ఞలరు. అంతేగవక దేవ్త ఐశ్ారయము పరమేశ్ార్వధీనము. అందువ్లు నిరంకుశ్
ఐశ్ారయముగల సర్వాతమమ ైన పరమేశ్ారుడే వైశవానరుడు.
జ్ఞఠర్వగిా ఉపవధిగవగల పరమాతమ ఉపవసయ మనియు శ్ర్ీరములోపల పాతషిటతుడెైయునాాడని వైశవానరుడు
పరమాతమయని ఇంతవ్రకు నిరణయించిర్ి. ఇపుిడు పాతీకము లేక ఉపవధి కలిన లేకుండగన స్వక్షాతు
త గవ పరమాతమ
ఉపవసనచెపుిటవ్లన విర్ోధము లేదని జ్ైమి ని ఆచారుయలు చెపుిచునాారు.
59. స్వక్షాదపయవిర్ోధం జ్ైమినిిః (1.2.28.)

సూతాారాము:- జ్ైమిని మహ్ర్ిి చెపుినదేమనగవ బహ్
ా మమునందు జ్ఠర్వగిా ఉపవధి లేకయిే వైశవానరశ్బద మునకు
బహ్
ా మవవచకమని చెపుిటలో విర్ొధము లేదు. పూర్వాపరములను ఆలోచించుటవ్లన వైశవయనరశ్బద ము బహ్
ా మవవచి
అనునది సునిశ్చయము.
వైశవానరశ్బద మునకు ర్ండు రకములుగవ అరాము చెపివ్చుచను “విశ్ాశవచస్ౌ నరశ్చ” ఎవ్డు విశ్ారూపముగవ నుండి
నరుడో లేక “విశేాషవం వవఽయం నరిః” విశ్ామునకు నరుడో , “విశరా వవ నర అసేయ త” సంపూరణ విశ్ాము ఎవ్నికత నరుడో
ఆతడు సర్వాతమరూపుడగుటచే పరమాతమయిే వశ
ై వానరుడు. విశవానర శ్బద మునకు స్వారాములో
ర్వక్ష్సవవయస్వదులవ్లే తదిధత పాతయయమగుటచే వైశవానరుడగును. పూరాపదమునకు “నర్ే సంజ్ఞాయామ్” అను
సూతాముదాార్వ దీరఘమయినది. ఈవిధముగవ యౌగికవరాము చూసినను బాహ్మపరముగవ తెలిసికొనవ్లయును. “అగేా
నయత” ముందుండి నడిప్ించువవడు. అందర్ికత నత అగిా సర్వాతమ అగుటవ్లన గవరహపతాయగిా కలిన, పవా ణాహ్ుత,
అధికరణము పరమేశ్ారునియందు యుకతమ ే. ఇంతకుముందు జ్ఞఠర్వగిాలో పరమాతమ ఉపవసన చెప్ిిర్ి. ఇపుిడు
పాతీక ఉపవధి లేకయిే స్వక్షాతు
త గవ పవరమాతమ ఉపవసన చెప్ిినను విర్ోధము లేదని జ్ైమిని ఆచారుయలు చెపుి చునాారు.
ఈ సూతాములో.పూర్వాపర ఆలోచనదాార్వ వైశవానర శ్బద మునకు పరమాతమ అని నిశ్చయముగవ చెపి వ్చుచను.
పరమాతమకు చెప్ిిన సీమిత పాదేశ్తా శ్రాతని వవయఖ్ాయనము చేయుచునాారు.
60. అభివ్యకేతర్ితాయశ్మరథయిః (1.2.29.)
సూతాారాము:-జ్ఞానుల హ్ృదయములో అనుభవ్మునకు వ్చుచట వ్లన పవా దేశ్మాతా శ్రాత యుకతత సంగతము. లేనిచో
ఉపవసకులను అనుగాహించుటకు హ్ృదయాది పర్ిమాణము పరమేశ్ారునికత చెప్ిిర్ి. ఆ హ్ృదయమునందు
పరమేశ్ారుడు పాకటమగునని ఆశ్మరథాయచారుయలు చెపుిచునాారు.
హ్ృదయాములో అభివ్యకతమ గుటవ్లన సరాగత పరమాతమను సీమిత పాదేశ్ములో చెపుిట యుకతమ ే. ఏలనన
హ్ృదయములో “అభివ్యకేతిః” అభివ్యకతత లేక పాకటమగుటవ్లన. హ్ృదయదేశ్ములో అనుభవ్మునకు వ్చుచటచే
ఆశ్మరథాయచారుయలు ఈవిధముగవ అనిర్ి. ఉపవసకుల స్ౌకరయమునకు అటల
ు చెప్ిిర్ి, మర్ియు ఉపవసకులను
అనుగాహించుటకవ వవర్ి హ్ృదయదేశ్ములో పాకటమగును.
61. అనుసమృతేర్వాదర్ిిః (1.2.30.)
సూతారాము:- బరదర్ి ఆచారయల మతమేమనగవ పవా దేశ్మాతాముగల మనసుసలో నునా పరమాతమను మనసుస దాార్వ
ధాయనము చేయు కవరణముచే పరమేశ్ారునిగూడ పవా దేశ్మాతాము(విసత ృత అంగుష్ఠ తరానీ మధయ భరగము
పవా దేశ్మాతాము లేక దానిన లుడితెడు అందురు.)గల వవడందురు.

పవా దేశ్మాతామ ైన హ్ృదయ స్వానములో పాతషిటతుడెై ఉనాందువ్లనను మనసుస దాార్వ సమరణ ధాయనాదుల వ్లనను
వవయపకుడెైనను పవా దేశ్మాతమ
ా ని గౌణపాయోగము గవవించిరని బరదర్ి ఆచారుయలు అనుచునాారు. ఏవిధముగవ ఒక
శేరుతోకొలచిన ధానయమును శేరుధానయము అందురు అదే ర్ీతగవ పవా దేశ్మాతత
ా ాము శ్రాతలో అనిర్ి.
62. సంపతేత ర్ిత జ్ైమినిసత థా హి దరశయత. (1.2.31.)
సూతాారాము:-శరసుస నుండి చుబుకము వ్రకు పవా దేశ్మాతస్
ా ా వ నములో సంపతత దాార్వ (సమాన పాకరణములో చెప్ిిన
ధాయనవిధి సంపవదన) వైశవానరుని ఉపవసించుట వ్లన వవయపకపరమేశ్ారుని పాదేశ్మాతుాడని చెప్ిినారు. జ్ైమిని
ఆచారుయల మతమిది. వవజ్సనయ బరాహ్మణముగూడ శరసుసనుండి గడడము వ్రకు గల స్వా నములో వైశవానరుని
ఉపవసన చెప్ిిర్ి.
తలనుండి గడడమువ్రకు దేహ్యవ్యవ్ములలో అనగవ పవా దేశ్మాతాములో వశ
ై వానరుని ఉపవసయము పాతపవదించుటవ్లన
పరమేశ్ారునికత పర్ిచిినా పర్ిమాణము పవా పతమయినది.దానిన శ్రాత పవా దేశ్మాతామనినది అని జ్ైమిని ఆచారయలు
అనుచునాారు. వర్ొకశ్రాతలో –“పవా దేశ్మాతామివ్ హ్ వై దేవవిః సువిదితా అభిసంపనాాిః” “మ దలులో దేవ్తలు
అపర్ిచిినామ ైన ఈశ్ారుని సంపతత ఉపవసన దాార్వ పవాదేశ్మాతుాడని తెలిసికొని సంపనుాలెైర్ి.” ప్ైనుదాహ్ర్ించిన
వవజ్సనయ బరాహ్మణమునందు సారగమునుండి పృథివీవ్రకు ఉనా వైశవానర్వవ్యవ్ములను మూరధ అనగవ తల
ప్ైభరగమునుండి చుబుకము అనగవ గడడము వ్రకు గల అవ్యవ్ములలో తాలోకత వైశవానరుని చెప్ిిర్ి. అనగవ
తెల
ై ర ోకవయతమ వైశవానరుని పవాదేశ్మాతాతామును చెప్ిిర్ి.
63. ఆమననిత చెైనమసిమన్. (1.2.32.)
సూతాారాము:-జ్ఞబరల శ్రాత శరసుసనుండి గడడము వ్రకుగల మధయభరగములో పరమేశ్ారుని ఉపసించవ్లెనని చెపుి
చునాది. శరసుసనుండి గడడమువ్రకుగల పవా దేశ్మాతస్
ా ా వ నములో పరమేశ్ారుని చెపుిచునాజ్ఞబరల శ్రాతలో ఈదేశ్మాతమ
ా ునుగుర్ించి
‘‘య ఏషో ఽననతతోఽవ్యకత ఆతామ స్ో ఽవిముకేత పాతషిఠతిః । వ్రణాయాం నాస్వయంచ మధేయ పాతషిటతిః’’

॥ (జ్ఞ.1) అనంతుడెై

సిష్టముగవనఱుంగరని వవడెై యుండు పరమేశ్ారుడు అవిముకతమున(బదుధడెైన జీవ్ుని యందు) నునాాడు. అవిముకతమ చట నునాది?
వ్రణకును నాసిక మధయలో ఆతమ పాతషిటతమ ైనది. (పౌర్వణికులు అందువ్లు అంతర వవరణాసి కనుబొ మమల మధయస్వానము అనిర్ి) జీవ్
పరమేశ్యరుల భేధము కలిితము గనుక జీవ్ునియందు ఉనావవడు పరమేశ్ారుడే. అందువ్లు పరమేశ్ారుని చెపుిటకు పవా దేశ్మాతా శ్రాత
యుకతతయుకతము. సర్వాతమసారూపుడెైన పరమాతమయిే వైశవానరుడనునది సిదధమయినది.
బాహ్మసూతాహ్ృదయము నందు పాధమాధాయయములోని దిాతీయపవద సంకలనము సమాపతము.

పాథమాధాయయసయ దిాతీయపవదిః సమాపతిః.
పాథమాధాయయిే తృతీయపవదిః.
ఈ పవదమునంద అసిష్ట బాహ్మ చిహ్ాములుగల జ్ేాయబాహ్మవిష్యముల (నిరుగణ బాహ్మ) విచారము బరహ్ుళ్యముగవ
చెప్ిిర్ి. అసిష్టబాహ్మ చిహ్ాములునా వదాంత వవకయములందుగల ఉపవసయ బాహ్మవిష్యములను బాహ్మమందు
సమనాయమగుటను ఈపవదములో పాతపవదంచిర్ి. జ్ేాయబాహ్మమందు సమనాయము భోధించుటకు ఈ పవదము
నారంభించిర్ి.

19.దుయభరాదయధికరణము.
సంగత:- కతాందటి అధికరణములో మూడులోకములలో వవయపతమన
ై ( తెల
ై ర ోకవయతమ) వైశవానరుని పరమాతమ అనిర్ి. అపుడు
మూడు లోకముల ఆయతనము లేక ఆధారము పరమాతమ కనా భినామగును అను ఆక్షేపమునకు సమాధానముగవ
ఈ అధికరణము పవారంభమగు చునాది. అందువ్లు పూరా అధికరకణముతో ఈ అధికరణమునకు ఆక్షేప సంగత.
విష్యము:- “యసిమనదదుిః పృథివీ చానతర్ిక్ష్మోతం మనిః సహ్ పవాణైశ్చ సర్వాిః । తమేవైకం జ్ఞనథ ఆతామనమనాయ వవచో
విముంచథామృతసైయష్ సేతుిః”॥ (ముం.2-2-5). దేనిలో దుాలోకము, పృథివీ, అనతర్ిక్ష్ము, మర్ియు సంపూరణ
ఇనిద రయములతో పవటల మనసుస గూడ ఓతపోా తమో ఆఒకక ఆతమన తెలిసికొనుము, అనయ అనాతమవిష్యముల చినత
వ్దిలివయుము, ఇదియిే సంస్వరమును దాటించి అమృతతాము ప ందుటకు సేతువ్ు. ఈ వవకయము ఈ
అధికరణమునకు విచారణీయ విష్యము.
సంశ్యము:-దుయలోకవదుల ఆధారము పాధానమా, జీవ్ుడా లేక పరమాతమయా? అనునది సంశ్యము.
పూరాపక్ష్ము:- సమృతలో పాసిధ్ధమ ైన పాధానము జ్గతు
త కత కవరణమ ైనందున అనిాంటికీ ఆధారమని చెప్ిిర్ి. లేనిచో
భోకత అయినందున భోగయ పాపంచమునకు ఆధారము జీవ్ుడన వ్చుచను.
సిధ్ధ ానతము:- దుయలోక భూలోకవదుల ఆధారము పరమాతమయిే, పాధానము కవని జీవ్ుడు కవని కవజ్ఞలరు. ఎందులకనగవ
పరమాతమను చెపుి ఆతమ శ్బద పాయోగము వ్లు . ముకతపురుష్ుల గనతవ్య స్వా నము జీవ్ుడు కవని పాధానము గవని
కవదు. బాహ్మ యొకక పాకవరణము జ్రుగు చునాది, ఆ బాహ్మమునకు సరాజ్ా ము, సరాశ్కతతమతాము కలదనిర్ి.
దానివ్లు దుయలోకవదుల ఆధారము పరమాతమయిే, అనయము కవజ్ఞలదు.

వైయాసికనాయయమాల.
53. సూతాం పాధానం భోకేతశర దుయభరాదాయయతనం భవత్ । శ్రాత సమృతపాసిధ్ధ ిభరయం భోకతృతాాచేచశ్ార్ేతరిః .॥
54. నాఽఽదయయ పక్షావవతమశ్బరదనా భోకవత ముకతగమయతిః । బాహ్మపాకవరణాదీశ్ిః సరాజ్ా తాాదితసత థా॥
“యసిమన్ దయయిః పృథివీ” అను శ్రాతలో దుయలోకము భూలోకవదులకు ఆధారము సూతాాతమ (హిరణయగరుభడు) లేక
పాధానమా, జీవ్ుడా కవక ఈశ్ారుడా అని సంశ్యము ర్వగవ పూరాపక్షి శ్రాత సమృతులలో పాసిదధమ ైనది మర్ియు
ఆతమశ్బమము దాార్వ తెలియుచునాందున భోకతృతాము వినబడుటవ్లనను ఈశ్ారుడు గవక సూతాాతమ, పాధానము లేక
జీవ్ుడు సరాలోక ఆధారమనును. దుయలోకవదులకు ఆధారము పరమాతమయిే సూతాాతమ గవని పాధానముగవని
జీవ్ుడుకవని కవదు అని సిధ్ధ ానతము. ఎందులకనగవ ఆతమ శ్బద పాయోగమువ్లన. అంతేగవక ముకతపురుష్ుడు
పాధానమును గవని జీవ్ుని గవని జ్ేరడు ఈశ్ారున జ్ేరును. సరాజ్ా తాాది గుణములు గల బాహ్మ పాకరణము
నడచుచునాది గవవ్ున ఈశ్ారుడే దుయలోకవదులకు ఆధారము.
భరరతీ తీరుాలవవర్ి వవయఖ్య:ముండకొపనిష్తు
త లో ఈవిదముగవ చెపిబడినది “యసిమనదదుిః పృథివీ చానతర్ిక్ష్మోతం మనిః సహ్ పవాణైశ్చసర్వాిః।
తమేవైకం జ్ఞనథ ఆతామనమనాయవవచో విముఞ్చథామృతసైయష్ సేతుిః ॥” (ముం.2.2.5) ఏ అక్ష్ర పురుష్ునియందు
దుయలోకము, భూమి, ఆకవశ్ము, మనసుస పవాణములు సర్ేాందిాయములు పాతషిటంపబడియునావయ ఆతడే ఆతమ. అతడే
ఏకసారూపుడు. కవన పవా పంచిక విష్యాలోచన వీడుము. ఇదియిే అమృతతామునకు మారగము.
ప్న
ై చూప్ినర్ీతగవ ముండక శ్రాతలో దుయలోక భూలోకవదులు గల సంపూరణ జ్గతు
త నకు ఆతమయిే ఆధారము. ఆ
ఆధారమున తన ఆతమరూపముగవ తెలిసికొనుము కవని ఆశ్య
ా ుంచియునా దుయభూలోకవదులను కవదు. దీనికవన వర్వన
అనాతమను పాతపవదించు తరక శవస్వతర దివ్చనములను వ్దిలివయుము, ఏలనన అవి పురుషవరా స్వధనములు గవవ్ు.
ఇచట సంశ్యము. దుయభరాది (సారగ భూములకు) ఆధారము సూతాాతమయా, పాధానమా, భోకతజీవ్ుడా లేక ఈశ్ారుడా.
సూతాాతమహిరణయగరుభడు కవవ్చుచను.‘‘వవయునా వై గౌతమ సూతేాణాయం చ లోకిః పరశ్చ లోకిః సర్వాణి చ భూతాని
సందృబరధని భవ్నిత ’’ (బృ.3.7.2) హే, గౌతముడా! వవయువ్ు గొపితాాడు దానిచే ఈ లోకములనిాయు
పరలోకములనిాయు మర్ియు భూతములనిాయు వవయువ్ను సూతాములో (చేర్ిచకటట బడి) గుచచబడి
యునావి.(బృ.ఉ.3-7-2.) అను శ్రాత పాసిధ్ధ ి దాార్వ వవయువ్ు సూతాాతమ దుయభరాదాయయతనము అని తెలియు చునాది.
పాధానము కవవ్చుచను ఏలనన దానిని స్వంఖ్యసమృతలో సర్వాధారముగవ పాసిధ్ధమను చునాారు గవన. భోకత జీవ్ుడన
వ్చుచను ఏలనన ‘‘తమేవైకం జ్ఞనథఽఽతామనమ్ ’’ భూమాయదులకు ఏ పదారామాధారమో దానినొకకదానిన

తెలిసికొనుము. అని ఆతమ శ్బద పాయోగము వ్లు . ఈ పూరాపక్షి సంశ్యమునకు సిదధ ానిత సమాధానము. సూతాాతమ,
పాధానములను మొదటి ర్ండు పక్ష్ముల సంభవ్మే లేదు ఏలనన ఇవి సారగభూములకు ఆధారము కవనరవ్ు.
ఆతమశ్బద ము నకు భోకత జీవ్ుడనిన ఆతడుగూడ సారగభూములకు ఆధారము కవనరడు. “యదా పశ్యిః పశ్యతే రుకమవ్రణం
కర్వత రమీశ్ం పురుష్ం బహ్
ా మయోనిం । తదా విదాాన్ పుణయపవప్ే విధూయ నిరంజ్నిః పరమమ్
స్వమయముప్ైత”॥(ముం.ఉ. 3-1-3.) “ఎపుడు తతాదర్ిశ సాయంజ్యయతసారూపడెైన సువ్రణమ ైన, బాహ్మఉతితత స్వా నమ ైన
జ్గనిార్వమత పరమేశ్ారుని, పూరణపురుష్ుని, తెలిసికొనునో (అనుభవించునో) అపుడు పుణయపవపములను దహించి
నిరంజ్నుడెై అదెైా తరూపమయిన సమానతామును ప ందును.” దుయభరాదాయయతనమును ముకతపురుష్ులు
ప ందుదురు అని వినిప్ించుచునాందున భోకత అయిన జీవ్ుడు సర్వాధారము కవజ్ఞలడు. “కసిమనుా భగవయ విజ్ఞాతే
సరామిదం విజ్ఞాతం భవ్త” (ముం.1.1.3) దేనిని తెలిసికొనిన సరాము తెలియునో, అని ఒక విజ్ఞానముదాార్వ
సరావిజ్ఞానముతో విష్యము ఉపకామించిర్ి. “బాహ్మ వద బాహైమవ్ భవ్త” (ముం.3.2.9) బాహ్మమును తెలిసికొనిన
వవడు బాహ్మరూపమే అగును, అని ఉపసంహ్యరము గవవించిర్ి. బాహ్మ పాకరణమగుట వ్లన సరాజ్ా తాాదులు చెపుిట
వ్లన భూతములకు కవరణము, ఆధారము చెపుిటవ్లన దుయభరాదాయయతనము బాహ్మమే.
64. దుయభరాదాయయతనం సాశ్బరదత్. (1-3-1).
సూతాారాము:-“యసిమన్ దయయిః పృథివీ చానతర్ిక్ష్మొతమ్” “దేనియందు దేవ్లోకము, భూలోకము, అంతర్ిక్ష్లోకము
మొదలగునవి కలిితములో” అను శ్రాతయందు దుయలోకవదులకు ఆశ్ాయము పరబాహ్మమే ఎందులకనగవ
బాహ్మవవచకము ఆతమశ్బద ము శ్రాతలో గలదు.
ఇచట పూరాపక్ష్ములో పాధానాదుల ఉపవసన. సిధ్ధ ానతములో బాహ్మజ్ఞానమని ఫ్లభేదము. “దయయశ్చ భూశ్చ దుయభువద,
దుయభువవవవదీ యశ్చ జ్గతిః తదుయభూాది” సారగము భూలోకము దేనిలో పాధానములో అటిట సరాలోకవధారము
పరబాహ్మమే అగును. దేనికంటల “సా శ్బరదత్”. పరబాహ్మ సారూపము చెపుిటకే ఆతమశ్బద పాయిేగము గవవించిర్ి.
“తమేవైకం జ్ఞనథ ఆతామనం” (ముం.2.2.5.) ఆ ఆతమనొకదానిన తెలిసికొనుము. అనుచోట ఆతమశ్బద ము పరమాతమ
విష్ములోన సంభవ్ము అనయతా కవదు. ఉపవధివిశష్టమ ైన జీవవతమయందుకూడ ఆతమశ్బద ము పాయోగింతురుకదా
అనుటకు వీలులేదు. “తమేవైకం జ్ఞనథ” అను శ్రాతలో “ఏవ్” శ్బద ము (నిశ్చయారాకము)మర్ియు “ ఆతమ” శ్బద
పాయొగము వ్లు కవరయరూపమయిన విశష్టచెైతనయము గాహ్ణము కవదు కవని నిరుపవధిక నిరుగణ నిర్వకవర పరబాహ్మమే
విజ్ేాయము అని అరాము. దేనిమీద దేవ్దతు
త డు కూరుచనాాడో దానిని తీసుకురముమ అనిన కూరుచనా ఆసనమున
తీసుకొనివ్చుచదురు కవని దేవ్దతు
త ని కవదు.అటలు ఏకరస ఆతమ అనిాంటికీ ఆయతనము, అదే విజ్ేాయము అని
ఉపదేశంచిర్ి.అందువ్లు ఉపకామములో నునా ఆయతనతామును గౌణ సేతుతా హేతువ్ుగవ భరవించి పాథమ
ఆతమశ్బద ము వినబడుటవ్లన (పాయోగమువ్లు ) పరబా హ్మమున ఆయతనముగవ భరవించవ్లయును.

65. ముకోతపసృపయవ్యపదేశవత్. (1.3.2.)
సూతాారాము:-“బాహ్మజ్ఞాని నామరూపములనుండి ముకుతడెై అనగవ అజ్ఞానము దాని యొకక కవరయములనుండి విడివ్డి
పర్వతిరమ ైన సర్ోాతకృష్ట దివ్యపురుష్ునితో ఏకీభవించును”. అను ఈశ్రాతవవకయములో ముకత పురుష్ుల దాార్వ
పరబాహ్మ పవా పయమని చెపిబడినది, గనుక దేవ్లోక భూమాయదులకు ఆధారము పరబాహ్మమే.
పరబహ్
ా మమే దుయలోక భూమాయదులకు ఆయతనము, ఏలనన ముకతపురుష్ులు పవా ప్ితచెందునది ఈపరబహ్
ా మమే అని
“ముకోతపసృపయ” అనుపదము దాార్వ ఉపదేశంచుటవ్లన. ముకోతపసృపయ పదమునకు ముకోతపసృపయతా అని అరధము.
అనగవ అవిదయవ్లన దేహ్యదులందు ఆతమబుదిధ ఉండుటవ్లన దేహ్పూజ్ఞదులందు ర్వగమును, మర్ియు దేహ్యదుల
అనాదరము వ్లన దేాష్ము చూడబదుచునాది. అవిదయ నశంచుటవ్లన దానికత విపర్ీతముగవ ర్వగవది దో ష్ములనుండి
ముకుతలెై దుయభూములకు ఆధారమయిన బాహ్మముతో ఐకయము అని అరధము. “తథా విదాానాామరూపవదిాముకతిః
పర్వతిరం పురుష్ముప్ైత దివ్యమ్” తతావతత నామరూపవదులనుండి విముకుతడెై సర్ోాతకృష్ట దివ్యపురుష్ుని పవా ప్ిత
పో ందును, అని ముండకోపనిష్తు
త (3-28 వ్ శరుకము) లో ఉపదేశంచిర్ి. పాధానాదులలో ముకతపురుష్ుడు జ్ేరునని
ఏశ్రాతలోనూ ఏశవసత మ
ర ులోను ఉపదేశంచలేదు. అందువ్లు దుయలోకవదులకు ఆయతనము పరబాహ్మమే.
66. నానుమానమతచిబరదత్ (1.3.3.)
సూతాారాము:- స్వంఖ్ుయల దాార్వ పర్ికలిితమ ైన పాధానము దుయలోకవదులకు ఆశ్ాయము కవనరదు. ఎందులకనగవ
“యసిమన్ దయయిః” అనువవకయములో పాధాన వవచక శ్బద ము లేదు.
అనుమీయతే ఇత అనుమానం, స్వంఖ్ుయలు కలిన చేయు పాధానము ఇచట దుయభరాదాయయతనము కవనరదు.
ఎందులకనగవ ఈ అచేతన పాధానము యొకక పాతపవదనము చేయు శ్బద ము లేనందువ్లన దానిన సూతమ
ా ులో
అతచిబరదత్ అనిర్ి. “యిః సరాజ్ా ిః సరావిత్” స్వమానయముగవ విశేష్ముగవ అనిాయు తెలిసినవవడు అని శ్రాతలో
జ్డమునకు విపర్ీతమ ైన చెైతనయమును పాతపవదించు శ్బద ములు గలవ్ు గవన స్వంఖ్ుయలదాార్వ పర్ికలిితమ ైన
పాధానము దుయలోకవదులకు ఆశ్ాయము కవనరదు.
67.పవా ణభృచచ (1.3.4.)
సూతాారాము:- జీవ్ుడు గూడ సారగభూములకు ఆశ్ాయము కవజ్ఞలడు. ఎందులకనగవ వవనిని పాతపదించు శ్బద ములు
లేవ్ు.
సూతాములోని చ శ్బద ము పూరాసూతాములోని దుయభరాదాయయతనము మర్ియు, అతచిబరదత్ అను పదముల యొకక
అనువ్రతనము సూచించును. పాధానమువ్లే దుయ భూలోకముల ఆయతనము జీవ్ుడు, అను శ్బద ముగూడ శ్రాతులలో

కవనర్వదు. జీవ్ునిలో ఆతమతాము చెైతనయతాము ఉనాను ఉపవధి పర్ిచిచనుాడెైనుండుట వ్లన సరాజ్ఞాతాాది
గుణములు లేవ్ు. అందువ్లు గూడ జీవ్ుడు దుయ భరాదుల ఆయతనము కవజ్ఞలడు. జీవ్ుని ఆయతనతాము ఖ్ండిచిన
తరువవత ముందు మూడు సూతమ
ా ులదాార్వ అనయ హేతువ్ులు చెపుిచునాారు.
68. భేదవ్యపదేశవత్. (1.3.5.)
సూతాారాము:- ఆ ఒకే ఆతమను తెలిసికొనుము. అని శ్రాతలో జ్ఞాత జ్ేాయరూపములుగవ జీవ్పరమాతమల భేధము
చెపుిట వ్లన జీవ్ుడు భూమాయదుల ఆశ్య
ా ము కవనరడు.
దుయ భరాదాయయతనము మర్ియు పవా ణభృచచ అను పదములు ముందు మూడు సూతాములలో అనువ్ర్ితంచును.
‘‘తమేవైకం జ్ఞనథ ఆతామనం’’ ముండకోపనిష్తు
త లో ఆ ఆతమన తెలిసికొనుము అని పవాణము ధర్ించిన ముముక్షువ్ును
జ్ఞాత తెలిసికొనువవనిగవ, ఆతమశ్బద వవచయమ ైన బాహ్మమున జ్ేాయమని తెలిసికోవ్లసిన బహ్
ా మముగను భేధో పదేశ్ము
అనగవ భినాములుగవ ఉపదేశంచుట వ్లన జీవ్ుడు దుయభరాదాయయతనము గవజ్ఞలడు.
66. పాకరణాత్. (1.3.6.)
సూతాారాము:- “దేనిని తెలిసికొనిన ఇదంతయూ తెలిసకొబడునో” అని పాకరణము ఆరంభించిర్ి. ఇది బాహ్మ పాకరణము.
కవన జీవ్ుడు భూమాయదుల ఆశ్ాయము కవనరడు.
‘‘కసిమనుా భగవయ విజ్ఞాతే సరామిదం విజ్ఞాతం భవ్త’’ హే భగవ్న్ దేనిని తెలిసికొనిన ఈ సంపూరణ సంస్వరము
తెలిసికోబడును.(ముం.1-1-3). ఒకవిజ్ఞానము దాార సరావిజ్ఞానము యొకక పాసంగము కవన వ్చుచచునాది. అది
బాహ్మజ్ఞానము దాార్వన సంభవ్ము. సంపూరణ సంస్వరమునకు అధిషఠ వ నము బాహ్మ, వవనిని తెలిసికొనిన వవనిల కలిిత
సంపూరణ సంస్వర జ్ఞానము కలుగును. బాహ్మపాకరణములో జీవ్ుడు దుయభరాదాయయతనము కవనరడు.
67. సిాతయదనాభరయం చ. (1.3.7.)
సూతారాము:- “దాా సుపర్వణ ” అనుమంతాములో ఔదాసీనయ పూరాక సిాత, కరమఫ్లభోగము, పరమాతమ, క్షేతాజ్ఞాల భేద
నిర్ేదశ్ము ఉనాందువ్లు జీవ్ుడు భూమాయదుల ఆశ్ాయము కవనరడు.
“దాా సుపర్వణ ” అను మంతాములో ఒకే వ్ృక్ష్ముప్ై సమాన సాభరవ్ముగల ర్ండు పక్షులు గలవ్ు. “తయోరనయిః ప్ిపిలం
స్వాదాతత ” వవనిలో ఒకటి కరమఫ్లరూపమ ైన తీప్ి చేదు పండును ఆరగించును, “అనసాన్ అనోయ అభిచాకసీత” ర్ండవ్ది
కేవ్లము దానికత స్వక్షియిై యుండును.(ముం.3-1-1) అని ఉదాసీన భరవ్ము నిర్ేదశంచిర్ి. దీనికత అరాము
శ్ర్ీరరూపమయిన వ్ృక్ష్ముప్ై కరమఫ్లములను అనుభవించు జీవవతమరూపమయున పక్షియు మర్ియు ఉదాసీన
భరవ్ముతో నుండి పరబాహ్మరూమయిన పక్షి ఆజీవ్ునకు పాకవశ్ము నిచుచచుండు నని అరాము. ఒకనిని

ఉదాసీనునిగను వర్ొకనిని కరమఫ్ల భోకతగను అనిన కవరణముగవ జీవ్ుడు దుయభరాదాయయతనము కవలేడు గవని
పరబహ్
ా మమే సర్వాయతనమని సిదధము.

20. భూమాధికరణము.
సంగత- కతంా దటి అధికరణములో ఆతమశ్బద పాయోగమువ్లు దుయలోకవదుల ఆయతనము పరమాతమఅనిర్ి, అటు నుట
సర్ికవదు. ఏలనన “తరత శరకమాతమవిత్” (ఛాం.ఉ.7-1-3.) “ఆతమవతత శరకమును దాటలను” ఈ పాకరణములో
పాశరాతత రముల పరంపర పవాణముకనాముందు కవనబడుట లేదు,అందువ్లు పవాణములో ఆతమశ్బద పాయోగము
సంభవ్ము. ఈవిధముగవ ఆక్షేపము కలుగుటవ్లన ఈఅధికరణము పవారంభమయినది. గవన పూర్వాధికవరణముతో
దీనికత ఆక్షేపసంగత.
విష్యము- “భూమా తేావ్ విజజ్ఞాసితవ్యిః” ‘‘భూమానం భగవయ విజజ్ఞాస’’ ‘‘యతా నానయత్ పశ్యత నానయత్ శ్రాణోత
నానయత్ విజ్ఞనాత స భూమా’’ (ఛాం.ఉ.7-23, 24.) భూమాతతామున ఉపవసించవ్లయును. సనతుకమారుని ఈ
ఉపదేశ్మును విని నారదుడు మీ ఉపదేశవను స్వరము భూమాతతామున ఉపవసింతును గవనా భూమాతతామును
తెలియజ్ేయుడు, అనిన ఏ సిాతలో స్వధకుడు తనకనా భినావ్సుతవ్ును చూడడో , వినడో , తెలిసికొనడో దానిన భూమా
తతామందురు. ఈశ్రాత వవకయము ఈ అధికరణమలో విచారణీయ విష్యము.
సంశ్యము-భూమా శ్బద మునకు అరాము పవా ణమా లేక పరమాతమయా? అని సంశ్యము.
పూరాపక్ష్ము- నారద సనతుకమార పాసంగములో నామము నుండి ఆశ్ వ్రకు పాశరాతత రములు కవనవ్చుచ చునావి
దానిముందు పాశరాతత రములు కవన వ్చుచట లేదు. అందువ్లు అనుగతమ ైన అతవవదితా శ్బద ము భూమాపరముగవ
చెపుిట వ్లన భూమాశ్బరదరాము వవయువ్ు అనవ్లయును.
సిదధ ాంతము- ‘‘ఏష్ తు వవ అతవ్దత యిః సతేయనాతవ్దత’’ అతవవది అగువవడు సతయముదాార్వన అతవవది
అగుచునాడు (ఛాం ఉ. 7-16.) ‘తు’ అను శ్బద ముదాార్వ పవాణపాకరణము వరుచేసి సతయము యొకక పాసంగము
పవారంభమయినది. అందువ్లు భూమా పదమునకు అరాము పరమాతమయిే. మహ్యఉపకామము గూడ పరమాతమదే.
సమసత దెైాతాభరవ్ము (దెైాతము యొకక అభరవ్ము) గూడ పరమాతమనందే, గవన భూమాపదము యొకక అరాము
పరమాతమఅనియిే నిశ్చయమయినది.
వైయాసికనాయయమాలా
55. భూమా పవాణిః పర్ేశర వవ పాశ్ాపాతుయకతతవ్రానాత్ । అనువ్ర్వత ుతవవదితాం భూమోకేతశవచసుర్ేవ్ సిః॥

56. విచిిదెైయష్ తాత పవా ణం సతయస్ో యపకామాతత థా । మహ్ో పకామ ఆతోమకేతర్ీశరఽయం దెైాతవవరణాత్॥
నారదసనతుకమారుల పాసంగములో “యతా నానయతిశ్యత నానయచిృణోత” ఈతాయది వవకయములో వ్చిచన భూమాశ్బద ము
పవాణమా లేక ఈశ్ారుడా అను సంశ్యమునకు పూరాపక్షి పాణోపదేశవనతరము పాశరాతత రములు లేవ్ు మర్ియు
అతవవదితాము అనువ్ర్ితంచుట వ్లన భూమా శ్బరదరాము పవా ణమే అనును. సిదధ ాంనిత సమాధానము. “ఏష్ తు
అతవ్దత” అను వవకయములో ‘తు’ శ్బద ముదాార్వ పవాణ పాసంగమును వరుచేసి “యిః సతేయనాతవ్దత” అను వవకయములో
సతయశ్బద ము దాార్వ ముందునా అవవనతర (ర్ండిత మధయ) పాకరణము ఆరంభించిర్ి. పాకరణము మొదలునుంచి ఆతమశ్బద
పాయొగము గలదు. మర్ియు “యతా నానయతిశ్యత” అని దెైాతనిషేధము గవవింర్ి. అందువ్లు భూమాశ్ బద మునకు
అరాము ఈశ్ారుడే.
భరరతీ తీరుాలవవర్ి వవయఖ్య:ఛాందో గయములోని సపతమాధాయయములో నారదునుకత సనతుకమరులు నామముతో ఆరంభించి ముందుముందు
అనకతతాములను ఉపదేశంచి ఆఖ్ర్ిలో అతశ్యర్వహితయమయిన భూమాతతామును ఉపదేశంచిర్ి..‘‘యతా నానయత్
పశ్యత నానయత్ చిృణోత నానయదిాజ్ఞనాత స భుమా’’ (ఛాం.ఉ.7-24-1). ఈ శ్రాతకత అరాము ‘ఏ సిాతలో అనయము
చూడడో , అనయము వినడో , అనయము తెలిసికొనడో అదే భూమాతతాము’.అచట భూమా శ్బద వవచయములో ర్ండురకముల
సందేహ్ముగలదు. పాశ్ాపాతత ుతత రములు లేకపో వ్ుటవ్లన భూమాశ్బరదరాము పవా ణమని పవా పతము. పూరాము
నామాదితతాములలో ‘‘అసిత భగవయ భూయిః’’ (చాం.ఉ. 7-1-5.)”దీనికనా ప్దదది కలదా” అని నారదుడు మాటి మాటికత
అడిగిన ‘కలదు’ ‘అసిత ’ అని సనతుకమారులు జ్వవబచేచడివవరు. ఈ విధముగవ పాశ్ాపాతవ్చనములదాార్వ నామాది
మొదలు పవాణము వ్రకు తతామును ఉపదేశంచి ఫ్వాణముతరువవత పాశ్ాసమాధానములు లేకన భూమాతతామును
ఉపదేశంచిర్ి. కవన పవాణ భూమాదుల మధయ విఛేిదకశ్బద ము లేకపో వ్ుటచే భూమాశ్బరదరాము పవా ణమే. కవని
పవా ణతతామునుపదేసించి పవా ణమే ఉపవసయమని అతవవదితామను ప్ేరుగల ఉతకరిమును చెప్ిి పవా ణవిఛేిదక సందేహ్
నివ్ృతత కొరకు ఆ అతవవదితామును అనువ్ృతత చేసి భూమాతతామునుపదేశంచి పవాణ భూమాశ్బద ముల అభేధము
సూచించిర్ి, కనుక పవా ణమే భూమాశ్బరదరాము.
అను పూరాపక్ష్మునకు సమాధానము ఇచుచచునాారు. ఈ భూమాతతాము పరమేశ్ారుడే. ఏలనన ‘‘ఏష్ వవ
అతవ్దత యిః సతేయన అతవ్దత’’ (ఛాం.ఉ.7-16-1). ఎవ్డు సతయతతామును ఆతమగవ అనుభవించి అది సర్వాతీతమని
చెపుినో ఆతడే యథారాముగవ అతవవది (సర్వాతీతమునఱంగి పలుకువవడు) ఇచట అతవవదితా కవరణము పవాణమను
దానిని ‘తు’ శ్బద ముదాార్వ తొలగించి ముఖ్య అతవవదితా కవరణము బాహ్మమనుటకు ‘సతయ’ శ్బద ముదాార్వ వరుగవ
పవారంభించిర్ి. అంతేగవక పరమో పకామములో ‘‘తరత శరకమాతమవిత్ ’’ (ఛాం.ఉ.7-1-3) ఆతమవతత శరకస్వగరరూపమ ైన
ఈ సంస్వరమును దాటలను. అని వదయ తతాము పర్వమాతమ అనిర్ి. మర్ియు ‘‘యతా నానయత్ పశ్యత’’ ఏ సిత తలో ర్ండవ్

తతామును చూడడో అని దెైాతనిషేధముదాార్వ భూమాతతాము యొకక లక్ష్ణము చెప్ిిర్ి, గవన అదెైాత
పరమాతమతతామే భూమారాము.
71. భూమా సమ్రస్వదాదధుయపదేశవత్. (1.3.8.)
సూతాారాము:- “భూమాతేావ్” భూమాతతామే తెలిసికొనుటకు యోగయమ ైనది, అను శ్రాతలో చెప్ిిన భూమాతతాము
పరమాతమయిే ఎందులకనగవ పవా ణోపదేశ్ము తరువవత భూమా ఉపదేశ్ము గవవించిర్ి.
పూరాపక్షి భూమాతతాముదాార్వ పవా ణోపదేశ్మనును, సిదధ ానిత బాహ్మజ్ఞానోపదేశ్మనును. ఛాందో గయములో ఏడవ్
అధాయయములో “భూమాతతామున ఉపవసన చేయువ్లయునని” సనతుకమారుడు నారదునికత చెప్ిను. నారదుడు
భూమాతతామును తెలియజ్ేయుమనను. ఏసిాతయందు స్వధకుడు తనకనాభినావ్సుతవ్ును చూడడో , వినడో ,
తెలిసికొనడో ఆసిాతన భూమా అందురు. ఈవవకయము ఇచట విచారణీయము. పవాణము ఆశ్కనా గొపిది అని
సనతుకమారుడు చెప్ిిన తరువవత నారద సనతుకమారుల పశరాతత ర పరంపర లేదు. పవాణమే భూమాతతామని
పూరాపక్ష్ము. ఎందులకనగవ పవాణవతత ను అతవవది అనిర్ి అనును.
భూమాతతాము పరమేశ్ారుడే. ఏలనన “సమ్రస్వదాదధుయపదేశవత్” ఏ అవ్సా లో జీవ్ుడు సంపూరణముగవ
పాసనుాడవ్ుతాడో ఆనిదాా అవ్సా ను సంపాస్వదమందురు. అదే సుష్ుప్ిత. ఆ సంపాస్వద అవ్సా లో పవా ణములు
జ్ఞగరూకములెైయుండును. సంపాస్వద శ్బద ముదాార్వ పవాణమునందురు. ఆపవాణమునకనా ప్ైన ఉపదేశ్ము గలదు.
“పవాణాదధి” పవాణోపదేశ్ము తరువవత భూమాతతామును ఉపదేశంచిర్ి. ఫ్వాణోపదేశ్ము తరువవత పాశ్ా
సమాధానములు లేవ్నుట సర్ికవదు. పవాణ ఉపదేశ్మువిని ఊరుకొనిన అకృతారుాడెైన నారదులవవర్ికత సనతుకమారులే
సాయముగవ పవాణభినా మ ైన భూమాతతామును ఉపదేశంచిర్ి. అతవవదితాము పవాణవిష్యమే ననుట సర్ికవదు. “ఏష్
తు వవ అతవ్దత యిః సతేయనాతవ్దత” ఎవ్డు సతయమ ైన ఆతమనఱంగి చెపుినో వవడే యథారాముగవ అతవవది అగును.
ఈ శ్రాతలో ‘తు’ శ్బద ము దాార్వ పవాణము యొకక అతవవదితాము తొలగించి సతయ పదవవచయ పరమాతమవవదమును
అతవవదితామని చెపుిచు పవా ణభినామ ైన భూమాతతామును ఉపదేశంచిర్ి. మర్ియు ‘తరత శరకమాతమవిత్’ అను
శ్రాత వవకయములో శరకపద వవచయమయిన అవిదాయకవరయమయిన సంస్వరమును ఆతమజ్ఞానముదాార్వ దాటలట చెపుిటచే
భూమాతతాము పరమాతమ అనియిే అనుకొనవ్లయును.
72. ధర్ోమపపతేత శ్చ (1.3.9.)
సూతాారాము:- “యతా నానయతిశ్యత” “ఏ అవ్సా లో ఇతరులను చూడడో అది భూమా” అనుశ్రాతలో చూచుట వినుట
తెలిసికొనుట అను సరావ్యవ్హ్యర్వభరవ్ము అనగవ వ్యవ్హ్యరము లేకుండుట భూమాధరమమ ైన పరమాతమ యందే
యుకతతయుకతము. అందువ్లు గూడ భూమా తతాము పరమాతమయిే.

భూమా తతాము పరమాతమయిే. ఏలనన ‘యతా నానయత్ పశ్యత’ అనుశ్రాతలో దరశనాదుల వ్యవ్హ్యర్వభరవ్ము
భూమాతతాములో అనిర్ి. అంతేగవక ‘యో వై భూమా తత్ సుఖ్ం’ ‘యోవై భూమా తదమృతమ్’ నిశ్చయముగవ
భూమాతతాము సుఖ్సారూపము మర్ియు అమృతసారూపము. ఈ ర్ండు ధరమములు పరమాతమయందే యుకతము.
అందువ్లు భుమాతతామునకు అరాము పరమాతమయిే.

21. అక్ష్ర్వధికరణము.
కతాందటి అధికరణములో సతయ శ్బద ము బాహ్మమందు రూఢమయినందున భూమాశ్బద మునకు అరాము బాహ్మమనిర్ి.అటలు
అక్ష్రశ్బద ము వ్ర్వణ రామునందు రూఢమయినందున అక్ష్ర్వరాము వ్రణమ ే అగును. అను దృషవట ంనత సంగత వ్లన ఈ
అధికవరణము మొదలయినది.
విష్యము:- ‘స హ్ో వవచెైతదెైా తదక్ష్రం గవర్ిగ బరాహ్మణా అభివ్దనతుసూ
ా లమిత’ (బృ.3-8-7/8.) హే! గవర్ిగ ఆకవశ్ము
అక్ష్రములో ఓతపోా తము, దానిని బాహ్మవతత లు సూ
ా లతా, అణుతా ధరమముల రహితము అందురు. ఈవవకయము ఇచట
విచారణీయ విష్యము.
సంశ్యము:- అక్ష్ర శ్బద ము వ్రణమా, లేకపరమాతమయా అని సంశ్యము.
పూరాపక్ష్ము:- అక్ష్ర శ్బద ము వ్రణములో పాసిదధము. అదువ్లు ఇవ్ట అక్ష్రశ్బద మునకు అరాము
పాణవవక్ష్రమనవ్లయును.
సిదధ ానతము:- పృథివీనుండి అవవయకృత పరయంతము సంపూరణ జ్గతు
త నకు ఆధారమగుటవ్లనను, ఏ ధరమములు
లేకుంటవ్లనను,శవసనకరత అగుటవ్లనను, దాష్టృతాాది చెైతనయ ధరమములను చూచుచు అక్ష్రశ్బద మునకు అరాము
బాహ్మమనుటయిే ఉచితము.
వైయాసికనాయయమాల.
57. అక్ష్రం పాణవ్ిః కతంవవ బహ్
ా మ లోకేఽక్ష్ర్వభిదా । వ్ర్ేణ పాసిదధ ా తేనాతా పాణవ్ిః స్వయదుపవసత యిే.॥
58. అవవయకృతాధారతోకేతిః సరా ధరమ నిషేధతిః। శవసనాదదాష్టృతాదేశ్చ బాహైమవవక్ష్రముచయతే.॥
“ఏతదెైా తదక్ష్రం గవర్ిగ బరాహ్మణా అభివ్దంనిత అసూ
ా లమనణాహ్రసామ్” అను వవకయములో నునాఅక్ష్రము పదము
పాణవ్మా లేక బాహ్మమా అనిన లోకములో అక్ష్ర శ్బద ము వ్రణములో పాసిదధమగుట వ్లన పాణవవక్ష్రము ఉపవసనకు
చెప్ిిరనవ్లయును. ‘అక్ష్రము’ అవవయకృతము ఆకవశ్మునకు ఆధారమగుటవ్లనను, దానిలో అనిా రకముల

ధరమములు నిషేధించుటవ్లనను , అదే సంపూరణ జ్గతు
త నకు శవసనకరత అగుటవ్లనను, ఇందిాయములకు
అగోచరమగుటవ్లనను మర్ియు దానిన దాష్ట అనుట వ్లనను బహ్
ా మమే అక్ష్ర శ్బరదరాము.
భరరతీ తీరుాలవవర్ి వవయఖ్య:బృహ్దారణయకోపనిష్తు
త లోని మూడవ్ అధాయయములో యాజ్ా వ్లుకుడు గవర్ిగకత చెప్ిను “ఏతదెైా తదక్ష్రం గవర్ిగ!
బరాహ్మణా అభివ్దనిత అసూ
ా లమనణాహ్రసామ్” (బ.ా 3.8.8.) బృహ్దారణయకోపనిష్తు
త లో మూడవ్ అధాయయములో గవర్ిగకత
యాజ్ా వ్లుకుడు ఇచిచన సమాధానములోనిదీవవకయము. “హే గవర్ిగ, ఆ అక్ష్రమును గుర్ించి బహ్
ా మవతత లు ఈవిధముగవ
చెపుిచునాారు సూ
త లతాము అణుతాము హ్రసాతాము మొదలుగవగల ధరమములు లేనిది.” ఇచట అక్ష్రశ్బద ముదాార్వ
పాణవ్ము లేక బాహ్మమును చెపుిచునార్వ అని సందేహ్ము. పాణవ్మని పూరాపక్ష్ము. ఏలనన ‘‘యిేనాక్ష్ర
సమామాాయమధిగమయ’’ అనుచోట అక్ష్ర శ్బద ము వ్రణములో రూఢమయినందున పాణావ్క్ష్రమును ఇచట
ఉపవశ్యముగవ చెపివ్లయును.
దీనికత సిదధ ానిత సమాధానము- అక్ష్రశ్బద వవచయము బాహ్మమే. ఏలనన ‘అంబర్వనతధృతేిః’ పృథివవయది ఆకవశ్పరయనతము గల
వికవరములను ధర్ించుట వ్లన. ‘‘ఏతసిమన్ ఖ్లాక్ష్ర్ే గవర్వగ ుకవశ్ ఓతశ్చ పోా తశ్చ’’ “హే, గవర్ిగ, ఈఅక్ష్రములోన
ఆకవశ్ము ఓతపోా తము.(పడుగు ప్ేకవ్లే) (బృ.ఉ.3-8-11). ఆకవశ్శ్బద వవచయమయిన అవవయకృతమునకుగూడ
ఆధారము అక్ష్రమే, గవని పాణవ్మునకు అది అసంభవ్ము. ఇంకవ ‘అసూ
ా లమనణాహ్రసామ్’ ఆఅక్ష్రమునందు
సూ
ా లతా అణుతా హ్రసాతాాది ధరమములు లేవ్ు అనుచు సంపూరణ సంస్వరధరమములను నిషేదించిర్ి.మర్ియు ‘‘ఏతసయ
వవ అక్ష్రసయ పాశవసన గవర్ిగ సూర్వయచందామస్ౌ విదృతో తష్ఠతిః’’ ఈ అక్ష్రము యొకక శవసనములోన
సూరయచందుాలునాారు. (బృ.ఉ. 3-8-9). అని ఈ అక్ష్రము దాార్వ సంపూరణ జ్గతు
త యొకక శవసనమువినిప్ిచుచునాది.
అంతేగవక ‘‘తదాా ఏతదక్ష్రం గవర్ిగ అదృష్టం దాష్టృ అశ్రాతం శరాతృ’’ హే, గవర్ిగ, ఈఅక్ష్రము చూడబడదు కవని అందర్ికత అదే
దాష్ట దానిని వినలేముగవని అందర్ిలోనుండి అదే వినుచునాది. (బృ. 3-8-11). ఈ శ్రాతలో దాష్టృతాాదులకు అనగవ
చూచుట అను పవామాణములకు అది విష్యము కవదు అనిర్ి. ఇవ్నిాయు పాణవ్ పక్ష్ములో కలిించలేము. అందువ్లు
బాహ్మమే అక్ష్ర శ్బరదరాము.
73. అక్ష్రమమార్వనతధృతేిః (1.3.10.)
సూతాారాము:- “ఏ తదెైా తదక్ష్రం హే గవర్ిగ! ఇది అదే అక్ష్రము సూ
ా లము కవదు, అణువ్ుకవదు. ఈ శ్రాతలో
అక్ష్రశ్బరదరాము బాహ్మమే. అదే భూమి నుండి ఆకవశ్ము వ్రకు అనిా వికవరములను ధర్ించుచునాది. అక్ష్రశ్బద ము
వ్రణమందు రూఢి అగుటవ్లన ‘ఓంకవర ఏవదం సరాం’ అనాచోట ఓంకవరమును సర్వాతమరూపముగవ
ఉపవసించవ్లయుననుట అక్ష్రశ్బద ము వ్రణమందే అరామని పూరాపక్ష్ము. సిదధ ానతములో ‘న క్ష్రత ఏవ్ం అశ్రాతే ఇత
అక్ష్రిః’ ఏది నశంచదో మర్ియు వవయపకమో దానిన అక్ష్రమందురు. అందువ్లు నితయము వవయపకము అను ధరమముల

దాార్వ అక్ష్రము పరమాతమయిే. ఏలనన ‘అమార్వనతధృతేిః’ ఆకవశ్ము పరయంతము సంపూరణ జ్గతు
త నకు ధారణము
కలిగియుండుట పరబహ్
ా మము కనా వర్వనదానికత సంభవ్ముకవదు. “ఏతసిమనుా ఖ్లాక్ష్ర్ే గవర్వగ ుకవశ్ఓతసచ పోా తశ్చచ”
(బృ.ఉ.3-8-11). ‘హే! గవర్ిగ, ఈఅక్ష్రములో ఆకవశ్ము ఓతపోా తము’. ఈశ్రాతలో పృథివీ మొదలు ఆకవశ్ము వ్రకు
వికవరజ్ఞతములెైనసంపూరణ జ్గతు
త ఈఅక్ష్రములో ఓతపోా తమ ై యునాది. బహ్
ా మ కనా భినామ ైనదానిలో ఈ
ఆధారతాము సంభవ్ము కవదు. ‘‘ఓంకవర ఏవదం సరామ్’’ ఇదంతా ఓంకవరమే, ఇలాంటి వవకయములు బాహ్మ పవా ప్ితకత
స్వధనరూపముగవ చెపుిచూ ఓంకవర సుతత చేసిర్ి.
కవని కవరయము కవరణాధీనము గవన ఆకవశ్ము వ్రకు ధారణ పాధానమునకు గూడ సంభవ్ము అను ఆశ్ంకకు
సమాధానము.
74. స్వ చ పాశవసనాత్. (1.3.11.)
సూతాారాము:- ఆకవశవది భూతముల ధారణ పరమేశ్ారుని కరమమే, కవని అచేతనమ ైన పాధానాదులదికవదు.
ఎందులకనగవ ఈఅక్ష్రుని శవసనములో సూరయచందుాలు విశేష్రూపముగవ సిాతులెైయునారు అను ఈశ్రాతలో
పవాశవసనము చెపిబడినది.
ఆకవశ్మువ్రకు అనిాంటినీ ధర్ించుట పరమేశ్ారుని కరమయిే. ఏలనన ‘పాశవసనాత్’´ అనిాంటిని శవసించుటవ్లన.
“ఏతసయ వవ అక్ష్రసయ పాశవసన గవర్ిగ సూర్వయచందామస్ౌ విదృతయ తష్ఠతిః” ఈ అక్ష్ర పాశవసనములో సూరయచందుాలు
ధర్ింపబడి యునాారు (బృ.3.8.9). పరమేశ్ారుని శవసన కరమ వినబడుచునాది. అచేతనపాధానములో జ్గతు
త ను
శవసించు శ్కతత లేదు. మటిట కుండ శవసించుట చూడబడుట లేదు గదా.
75. అనయభరవ్వవయవ్ృతేత శ్చ. (1.3.12.)
సూతాారాము:- అక్ష్ర శ్బరదరామ ైన బాహ్మములో అచేతనమ ైన పాధానాదుల ధరమము లేదు. అందువ్లు గూడ అక్ష్ర్వరాము
బాహ్మమే గవని పాధానము కవదు.
“తదాా ఏతదక్ష్రం గవరగు దృష్టం దాష్ృ” (బృ.3.8.11). “ హే గవర్ిగ!అదే ఈ అక్ష్రము పరుని చే చూడబడదు తాను
చూచును.” ఇచట చెపిబడిన దాష్ట ుతాాది ధరమములు పాధానమునందు సరాధా అసంభవ్ము. అందువ్లు పరబహ్
ా మమే
అక్ష్రపదవవచయము, వ్రణము కవదు.

22.ఈక్షతికర్మవ్యపదేశాధికర్ణము.
సంగతి:- వెనుకటి అధికర్ణములో వ్ర్ణములో ర్ూఢమైన అక్షర్శబ్ద మునకు గూడ బ్రహ్మమని అర్థము చెప్పిరి.
ఎందులకనగా ఆకాశాదిభూతములకు సంపూర్ణ జగతత
ు నకు సరాాధార్మను అసాధార్ణహేతతవ్ు వ్లన మరియు
‘న క్షర్తి అశ్నుతేవా’ నాశనము లేనిది, వాయపకమైనది అను వ్ుయతితిు దాారా అక్షర్ము బ్రహ్మమని
చెపిబ్డినది. సమముగా అదేరీతిగా ఇచట ‘దేశపరిచ్ఛినుము, ఫలశ్ను తి’ అను హేతతవ్ులదాారా ‘పర్’ శబ్ద మును
హిర్ణయగర్భపర్ముగా తీసపకొనవ్లయును. ఇచట దృష్ాాను సంగతి. “ఏ” పుర్ుషతడు మూడు మాతరలతో గూడిన
పరిపూర్ణంకార్ము నాలంబ్ుగ గైకొని పర్మేశార్ునుపాసపంచునో” అను ఈవాకయము విచార్ణీయము.
సంశయము:- ఈశ్ను తిలో పర్బ్రహ్మ ధేయయమా లేక అపర్బ్రహ్మమైన హిర్ణయగర్ుభడు ధేయయమా? అని
సంశయము.
పూర్ాపక్షము:- “స సామభిర్ున్నుయతే బ్రహ్మలోకమ్” (పర.5.5) ఈ విధమైన దేశపరిచ్ఛినుఫలము చెపుిట
వ్లన అపర్ బ్రహ్మమే దేయయమని చెపివ్లయును.
సపదా ాను ము:- ధాయతవ్యర్ూపములో ఇచట పర్బ్రహ్మమునే ఉపదేశంచ్ఛరి. అది జీవ్ఘనపర్ము. ధాయనమునకు
కర్మమగు విషయము భూతపదార్థము కావ్చుును కాని సమయగదర్శనమునకు విషయభూతము పర్బ్రహ్మమే.
పుర్ుష పర్ శబ్ద ములదాారా అదే ధేయయము యొకక పరతయభిజఞ అగును. పరిచ్ఛినుఫలము కుమముకతు నప్ేక్ించ్ఛ
చెప్పిరి గాన విర్ధము లేదు.
వెైయాసపకనాయయమాల:
59. తిరమాతరపరణవే ధేయయమపర్ం బ్రహ్మ వాపర్మ్। బ్రహ్మలోకఫలోకాుాదేర్పర్ం బ్రహ్మ గమయతే॥
60. ఈక్ితవయయ జీవ్ఘనాతిర్సాు త్రతయభిజఞ తా । భవేదా ాే యం పర్ం బ్రహ్మ కుమముకతుిః ఫలిషయతి ॥
. “యిః పునరేతం తిరమాతేరణోమితేయతేనెైవాక్షరేణ పర్ం పుర్ుషమభిధాయయీత”(పర.5.5) అనుశ్ను తిలో మూడు
మాతరలతో గూడిన ఓంకార్మును అపర్ బ్రహ్మముగా ధాయనించవ్లయునా లేక పర్బ్రహ్మముగానా? బ్రహ్మలోక
గమనమను సీమితఫలము చెపిటవ్లన ఇచట అపర్ బ్రహ్మము ధేయయము అను పూర్ాపక్షమునకు
సమాధానము. వాకాయను ములో సర్ాతతకషా విరాటర
ర ప, హిర్ణయగర్భములకను ఉతకషా మైనది
సాక్ాతకరిచుకొనవ్లయుననిరి. ‘పర్ము’ మరియు ‘పుర్ుష’ శబ్ద ముల దాారా పర్బ్రహ్మ పరతయభిజఞ అగుచునుది.
బ్రహ్మధాయనమునకు బ్రహ్మలోకపారప్పు ఫలము కాదు కాని ఆఖరిలో ముకతు. అందువ్లల బ్రహ్మమే ధేయయమని
సపదామగుచునుది.

భార్తీ తీర్ుథలవారి వాయఖయ:పరశనుపనిషతత
ు లో వినబ్దుచునుది “యిః పునరేతం తిరమాతేరణోమితేయతేనెైవాక్షరేణ పర్ం పుర్ుషమభిధాయయీత” ‘ఏ
పుర్ుషతడు మూడు మాతరలతో గూడిన పరిపూర్ణంకార్ము నాలంబ్ుగా గైకొని పర్మేశార్ునుపాసపంచునో’ అను
శ్ను తిలో ధేయయవ్సు
ు వ్ు హిర్ణయగర్భమగు అపర్ బ్రహ్మమా లేక పర్బ్రహ్మమా? అని సంశయము. అపర్బ్రహ్మమని
పూర్ాపక్ి అభిపారయము. ఎందులకనగా “స సామభిర్ున్నుయతే బ్రహ్మలోకమ్” (పర.5.5) తృతీయ
మాతారర్ూపములగు సామమంతరములచే బ్రహ్మలోకమునకు గొనిపో బ్డును. (మంతరములకు ర్ూపము కలదని
మీమాంసకుల అబిపారయము) అని కమలాసనలోకపారప్పు వినబ్డుచునుది. అంతమాతరముచే
పర్బ్రహ్మధాయనముయొకక పర్మపుర్ుష్ార్థమను ఫలము కలుగదు. ‘ పర్ం పుర్ుషం’ అనుపర్ శబ్ద విశేషణము
అపర్బ్రహ్మమందుగూడ వినియోగింతతర్ు. దేహాదులనప్ేక్ించ్ఛ పర్ముగాన అపర్బ్రహ్మమును పర్మనవ్చుును
గాన అపర్బ్రహ్మమే ధేయయమని పూర్ాపక్షము.
దీనికత సపదా ానిు సమాధానము. పర్బ్రహ్మమే ధేయయము. ధేయయతాముదాారా తెలిసపకొనవ్లసపన పర్బ్రహ్మము
యొకక పరతయభిజఞ శ్ను తిలో చెప్పిరి. “స ఏతసామజీీ వ్ఘనాతిరాతిర్ం పుర్ుష మీక్షతే”(పర.5.5) ఆసాధకుడు
జీవ్సమూహ్మైన హిర్ణయగర్ుభనికను వేరైన శేుషాపుర్ుషతని అనగా అందరిహ్ృదయములోనును పర్మాతమను
చూచును. ఉపాసనదాారా బ్రహ్మలోకము జేరిన సాధకుడు ప్ైవిధముగా పర్బ్రహ్మమును చూచును. అచట
చూడవ్లసపన పర్మాతమనే వాకయయపకుమములో ధాయనవిషయముగా చెప్పిరి. పర్ పుర్ుష శబ్ద ముల దాారా
పర్బ్రహ్మముయొకక పరతయభిజఞ చేసపరి. కేవ్లము బ్రహ్మలోక పారప్పు యే ఫలము కాదు. కుమముకతు
సంభవ్మగుటవ్లన పర్బ్రహ్మమే ధేయయము.
76. ఈక్షతికర్మవ్యపదేశాత్సః. (1.3.13.)
సూతారర్థము:- “యిః పునరేతం తిరమాతేరణ” ‘ఎవ్డు మూడు మాతరలుగల ఓంకార్మును పుర్ుషర్ూపునిగా
ధాయనించునో’ అను శ్ను తిలో ధేయయము పర్బ్రహ్మమని ఉపదేశంచ్ఛరి. అపర్బ్రహ్మముకాదు. ఎందులకనగా
‘పరాతిర్ం’ “హిర్ణయగర్ుభని కను పర్మైన అందరిశరీర్ములో పరవేశంచ్ఛన” అని వాకయశేషము కనబ్డుచునుది.
దీనిలో ధేయయమైన దర్శన విషయము చెప్పిరి. కలిితపధార్థము దృష్పాగ్చర్ముకాదు.
“ స సామభిర్ున్నుయతే బ్రహ్మలోకమ్” ‘తృతీయామాతర ర్ూపుల ైన సామమంతరములచే బ్రహ్మలోకమునకు
గొనిపో బ్డును’. ఇచట దేశపరిచ్ఛినుమైన ఫలము వినబ్డుటచే అపర్బ్రహ్మ ధేయయమని పూర్ాపక్షము.
సమాధానము:- ధేయయము పర్బ్రహ్మమే. “ఈక్షతికర్మవ్యపదేశాతసిః” ఎందులకనగా చూచుట అను అనుభవ్
జఞఞనమునకు కర్మగా పర్బ్రహ్మను ప్ైసూతరములో ఉపదేశంచుట వ్లన. “స ఏతసామజీీ వ్ఘనాతిరాత్ పర్ం
పురిశయం పుర్ుషమీక్షతే” (పర.5.5) ‘ఆ సాధకుడు ఈ జీవ్సమూహ్ హిర్ణయగర్ుభనికాను వేరైన శేుషఠ పుర్ుషతని

అందరి హ్ృదయములో నును పర్మాతమగా చూచును’. ఈవిధముగా వాకయశేషములో ఉపదేశంచుటవ్లన
ధేయయము పర్బ్రహ్మమే. ధాయన కర్మవిషయము అతథాభూత మవ్ావ్చుును కాని ఈక్షణకర్మవిషయము
(చూచుట) తథాభూతమే అగును. పర్బ్రహ్మమే సమయకదర్శన విషయము, దానినే ఈక్షణకర్మ విషయముగా
చెప్పిరి. అదే ఇచట ‘పర్ పర్ుష’ శబ్ద ములదాారా ధేయయర్ూపమై పరతయభిజఞ అగుచునుది. దేశ సీమిత ఫలము
చెపుిచుండగా పర్బ్రహ్మ ధేయయమని చెపిలేము అనిన అటల నుట సరిగాదు. తిరమాతర ఓంకారాలంబ్ము దాారా
బ్రహ్మలోక పారప్పు తర్ువాత సమయకదర్శనము ఉతినుమగును. ఈ విధముగా కుమముకతు అభిపారయముతో చెప్పిన
విర్ధములేదు.

23. దహ్రాధికర్ణము.
సంగతి:- పూరాాధికర్ణములో పర్ పుర్ుష శబ్ద ములు బ్రహ్మ అర్థములో ర్ూఢమగుటవ్లన బ్రహ్మ ఉపాసయమనిరి.
ఇచట ఆకాశశబ్ద ము భూతాకాశములో ర్ూఢమగుటవ్లన అదే ఉపాశయమని ఎందుకు చెపిరాదు? అను
ఆక్ేపసంగతి.
విషయము:-“అథ యదిదదమసపమన్రహ్మపురే దహ్ర్ం పుండరీకం వేసమ దహ్ర్ఽసపమనును రాకాశసు సపమనయదను సు దనేా షా వ్యమ్” (ఛా.8.1.1). ‘పరతయక్షముగా ఏది కానవ్చుుచునుదో అది బ్రహ్మపుర్ము. దానియందు
అలిమగు హ్ృదయకమలమను గృహ్ముకలదు. అందు దానికంటే అలిమగు ఆకాశము ఉనుది. ఆ
హ్ృదయకమలమునగల ఆకాశమునే తెలిసపకొనుము. దానిని శువానాదులచే వెతతకవ్లయును’. ఈ వాకయము
ఇచట విచార్ణీయము.
సంశయము:- ‘దహ్ర్ం పుండరీకం’ అనుచ ్ట చెప్పిన ఆకాశము భూతాకాశమా? లేక పర్మాతమయా? అను
సందేహ్ము కలుగుచునుది.
పూర్ాపక్షము:- దహ్ర్పదవాచయము భూతాకాశమనవ్లయును. ఆకాశశబ్ద ము భూతాకాశములో ర్ూడము
గనుక. ఉపాధి దాారా పరిచ్ఛినుమైనందున దహ్ర్పదవాచయము జీవ్ుడనవ్చుును.
సపదా ాను ము:- బ్ాహాయకాశము యొకక ఉపమా దహారాకాశము కొర్కు చెప్పిరి. మరియు దానినే సర్ా భూతములకు
ఆధార్మని గూడ చెప్పిరి. అపహ్త పాపమతాము, సేతతతాము అను విశేషములు గూడ చెప్పి రి. అందువ్లల
దహ్రాకాశమునకు సునిశుతమైన అర్థము పర్మాతమయే.
వెైయాసపకనాయయమాలా
61. దహ్ర్ిః కయ వియజీీ వయ బ్రహ్మ వాఽఽకాశశబ్ద తిః। వియతాసాదథవాఽలితాశ్ను తేరీవయ భవిషయతి.॥
62. భహాయకాశనపమానేన దుయభూమాయదిసమాహితేిః। ఆతామఽపహ్తపాపమతాాదేసతతతాాచు పరేశార్ిః॥

“అథ యదిదమసపమన్రహ్మపురే దహ్ర్ం పుడరీకం వేశమ” ఈ శ్ను తిలో దహ్ర్ శబ్ాదర్థము భూతాకాశమా? జీవ్ుడా?
లేక బ్రహ్మమా? దహ్ర్ శబ్ాదర్థము భూతాకాశమనవ్చుును. ఆకాశశబ్ద ము భుతాకాశమందు ర్ూఢి గనుక, లేక
పరిచ్ఛినుమైన జీవ్ుడు దహ్ర్ శబ్ాదర్థము కావ్చుును. శ్ను తిలో జీవ్ని అలుిడనిరి. దీనికత సమాధానము.
బ్ాహాయకాశముతో ఉపమా చెపిటవ్లన, దుయభూమాయదుల ఆధార్మగుటవ్లన, ఆతమతా, పాపరాహితాయది
ధర్మములుండుట వ్లన, లోకమరాయద సాథపకుడగుటవ్లననూ దహ్రాకాశము పర్మేశార్ుడే.
భార్తీ తీర్ుథలవారి వాయఖయ:ఛాందో గ్యపనిషతత
ు లోని అషా మాధాయయములో “అథ యదిదమసపమన్రహ్మపురే దహ్ర్ం పుండరీకం వేశమ,
దహ్ర్ఽసపమనుంతరాకాశిః తసపమనయదను ిః, తదనేాషా వ్యమ్, తదాావ్ విజిజఞఞసపతవ్యమ్” (ఛాం.8.1.1) ‘ఈ శరీర్మే
బ్రహ్మపుర్ము. దానియందు అలిమగు హ్ృదయకమలమను గృహ్ము కలదు. అందు దానికంటె అలిమగు
నాకాశమునుది. ఆ హ్ృదయకమలమునందును ఆకాశమునే తెలిసపకొనవ్లయును. దానినే శువ్ణ మననములచే
వెతతకవ్లయును’. బ్రహ్మయొకక ఉపలబిా సాథనమగుటచే శరీర్ము బ్రహ్మపుర్ము. ఆ హ్ృదకమలమందుగల
ఆకాశమున మూడు సంశయములు గలవ్ు. ‘వియత్’ శబ్ద ము ఆకాశములో ర్ూఢమగుటవ్లన ‘వియత్’
అనిగాని, దహ్ర్ శబ్ద ముదాారా అలితాముచెపుిటచే పరిచ్ఛినుజీవ్ుడు గాని అగును. బ్రహ్మము కానేర్దు.
అను సంశయమునకు సపధ్ా ాను ము. ఆకాశశబ్ద వాచయము బ్రహ్మమే. “యవానాా అయమాకాశసాు వానేష్ో ఽను ర్హృదయ
ఆకాశిః.”( ఛాం.8.3.1) “ఈ బ్హిరాకాశము ఎంతప్దద దో , అంతే ప్దద ది హ్ృదయాకాశము”. ఈ పరసపదా శ్ను తివ్లన
హ్ృదయాకాశమును బ్హిరాకాశముతో పో లిురి. ఆకాశమునకు ఆకాశమే ఉపమా కాజఞలదు. అలిమైన జీవ్ుని
వాయపక ఆకాశముతో పో లులేము. లోకర్ూఢీ శ్ను తిర్ూఢముదాారా భాధితమగును. మరియు “ఉభే అసపమనాదావా
పృథివీ అను రేవ్ సమాహితే” (ఛాం.8.1.3) “సార్గ భూములు ఈఆకాశములోనే సపథతమై యునువి”. ఈ విధముగా
సార్గ భూమాయదుల సంపూర్ణ జగతత
ు నకు ఆధార్ము ఈ దహ్రాకాశము అని వినబ్డుచునుది. “అథెైష
ఆతామఽపహ్తపాపామ” (ఛాం.8.1.5) “ఈదహ్ర్కాశమే సర్ాకర్మ సంభదములేని ఆతమ” ఇచట ఆతమతాము,
మరియు పాపర్హితయము వినబ్డు చునుది. “య ఆతామ స సేతతరిాధృతిిః” (ఛాం.8.4.1) ‘ఆతమయని చెపిబ్డిన
ఈదహ్రాకాశమే సర్ాలోకములను కుముముగా నడుపునటిా సేతతవ్ు, మరియు ధరించునటిా వ్సు
ు వ్ు’. జగతత
ు
యొకకమరాయద సమిమశుణము కాకుండ సేతతవ్ువ్లే ఈ ఆతమ అందరిన్న ధరించ్ఛ యునుది. ఈ ప్ైహేతతవ్ుల వ్లన
దహ్రాకాశము పర్మాతమయే.
77. దహ్ర్ ఉతు రేభయిః. (1.3.14)
సూతారర్థము:- “శరీర్ర్ూప్ప బ్రహ్మపుర్ములో నును అలిహ్ృదయకమలమునందు లోపల దహ్రాకాశము
కలదు”. దీనిలో చెప్పిన దహ్రాకాశము పర్మాతమయే. ఎందులకనగా ఉపసంహార్ములో ఆకాశముతో పో లుుట,

సార్గ భూములకు ఆశుయమని చెపుిట, ఆతమతతామనుట, సకలపాపరాహితయము మొదలగు ధర్మములు బ్రహ్మ
చ్ఛహ్ుములు.
ఆకాశ శబ్ద ము భూతాకాశములో ర్ూఢమగుటవ్లన “దహ్ర్ పుండరీకములో వినబ్డు దహ్రాకాశము”
భూతాకాశమా? జీవ్ుడా లేక పర్మాతమయా? అని సంశయము. ర్ూఢివ్లల దహ్రాకాశము
భూతాకాశమనవ్చుును లేక మనోపాధి వ్లన జీవ్ుడనవ్చుును. అను ఈ పూర్ాపక్షమునకు సపదా ాను ము.
దహ్రాకాశము పర్మాతమయే.“యావానాా అయమాకాశ సాు వానేష్ో ఽను ర్హృదయే ఆకాశ ఉభే అసపమనాదావా పృథివీ
అను రేవ్ సమాహితే” (ఛాం.8.1.3-4) బ్యటి ఆకాశము ఎంతప్దద దో అంతే ప్దద ది హ్ృదయకాశము. సార్గ
భూములు ఈ ఆకాశములోనే సపథతమైయునువి’ “ఏష ఆతామ అపహ్తపాపామ విజర్ విమృతతయరీాతశనకిః” ‘ఈ ఆతమ
పాపర్హితము, జరామర్ణర్హితము మరియు శొకర్హితము’ (ఛాం.8.1.3-4) ఈ శ్ను తిలో ఆకాశ
ఉపమానతాము, సార్గ భూముల ఆశుయతాము, ఆతమతాము, అపహ్తపాపమతాము మొదలగు ధర్మముల
ఉపదేశమువ్లన దహ్రాకాశము భూతకాశముగాని, జీవ్ుడుగానికాదు.
ర్ూఢివ్లల భూతాకాశమనుటకు వీలులేదు. ఒకేదానియందు ఉపమాన ఉపమేయతా భావ్ము చెపిట సరికాదు.
ఒకే ఆకాశములో బ్యట లోపల కలిిత భేధము దాారా ఉపమాన ఉపమేయము చెపివ్చుుననుట కుదర్దు.
అగతాయ కాలినిక భేధము సీాకరింతతర్ు. మరి జీవ్ునిలో ఆతమశబ్ద పరయో గమువ్లల బ్రహ్మ అభేదవివ్క్షముతో
సర్ాగతతాాదులు దహార్శబ్ద వాచయమైన జీవ్ునిలో సంభవ్ము గదా అనిన అది సరికాదు. ముందుచెప్పిన
కార్ణములవ్లన బ్రహ్మమందు అనిు ధర్మములు యుకతు సంగతములు. ఎటల
ల చూచ్ఛననూ జీవ్ునిలో బ్రహ్మ
ధర్మములు సంభవ్ముకాదు. అందువ్లల పర్మాతమయే దహ్ర్శబ్ాదర్థము.
దహ్రాకాశము బ్రహ్మ పర్మనుటకు కార్ణాంతర్ములు చెపుిచునాుర్ు.
78. గతిశబ్ాదభాయం తథాహి దృషా ం లింగం చ. (1.3.15.)
సూతారర్థము:- జీవ్ులందర్ూ హ్ృదయాకాశర్ూపమైన బ్రహ్ులోకములో పరతిదినము పరవేశంచుచునాుర్ు. ఈ
వాకయశేషములో పరతిదినగమనము బ్రహ్మ లోకశబ్ద ముదాారా జీవ్ుడు బ్రహ్మములో పరవేశంచుచునాుడని
తెలియుచునుది.
ఈ పరకార్ము అనయశ్ను తతలు గూడ జీవ్గమయము బ్రహ్మమని చెపుిచునువి. ‘బ్రహ్మమవ్ లోకిః బ్రహ్మ లోకిః’ ‘బ్రహ్మమే
లోకము’ అని సమానాధికర్ణము దాారా చెపుిటవ్లన దహ్రాకాశము బ్రహ్మమే. పర తిదినము జీవ్ుడు హిర్ణగర్భ
లోకమునకు పో జఞలడు. అందవ్లల గూడ దహ్రాకాశము బ్రహ్మమే.
“ఇమాిః సరాాిః పరజఞ అహ్ర్హ్ర్గ చిను ాిః ఏవ్ం బ్రహ్మలోకం న వినద ంతి” ‘ఈజీవ్ులందర్ూ పరతిదినము
దహ్రాకాశర్ూపము అగు బ్రహ్మలోకమునకు సుషతప్పు లో పో వ్ుచునునూ దానిని తెలిసపకొనలేకునాుర్ు’
(ఛాం.8.2.2) ఇచట దహ్ర్శబ్ద మును బ్రహ్మముగా చెప్పి ఆ బ్రహ్మవిషయ గమనము చెప్పిరి. పరజఞ శబ్ద వాచయమైన

జీవ్ులను పరతిర్జు దహ్ర్బ్రహ్మము ప ందుచునాుర్నుచు గతి, బ్రహ్మ శబ్ద ములదాారా దహ్ర్కాశము
బ్రహ్మమనిరి. అటేల “సతా సో మయ! తదా సంపనోు భవ్తి” (ఛాం.6.8.1.) ‘జీవ్ులు సుషతపాు ావ్సథ లో బ్రహ్మమును
చెందుచునాుర్ు. పరతిర్జు బ్రహ్మవిషయమైన గమనము చూడబ్డుచునుది. ‘బ్రహ్మమే లోకము’ బ్రహ్మలోకము.
కర్మధార్య సమాసము దాారా సామానాధికర్ణము (అభేధానాయ బ్ో ధకతాము) సీాకరించుట దహ్రాకాశము
బ్రహ్మమనుటకు హేతతవ్ు. పరతిర్జు సుషతప్పు లో జీవ్ులు హిర్ణయగర్భలోకము పో వ్ుట సంభవ్ముగాదు.
79. ధృతేశు మహిమ్నుఽసాయసపమనుుపలబ్ేాిః (1.3.16.)
సూతారర్థము:- ఆతమసేతతవ్ు అనిుంటిన్న ధరించునది. “అథ య ఆతామ” అనుశ్ను తిలో ధార్ణకార్ణమువ్లల గూడ
దహ్రాకాశము పర్మాతమయే. “ఏష భూతపాలిః” పర్మాతమభూతములను పాలించు సేతతవ్ు. అందరిన్న
ధరించువాడు. లోకములను ధరించువాడు అను మహిమ ప్ైశ్ను తిలో చెప్పి రి. ‘ధృతి’ ధరించుట పర్మాతమదే.
దహ్రాకాశమును నిరేదశంచ్ఛ “స సేతతరిాధృతిరేష్ాం లోకానామసంభేధాయ” అనిరి. (ఛాం8.4.11) ‘ఈ
దహ్రాకాశమే సర్ాలోకములను కుముముగా నడుపునటిా సేతతవ్ు అనగా ధరించునటిా చెైతనయము’ ఈశ్ను తిలో
ధృతికార్ణమువ్లల బ్రహ్మమే దహ్రాకాశము. “ఏష పర్మేశార్, ఏష భూతాధిపతిరేష భూతపాల ఏషసేతతరిాధర్ణ
ఏష్ాం లోకానామసంభేదాయ” ‘ఈ పర్మేశార్ుడే సర్ానియామకుడు, సర్ాభూతములకు నధిపతి,
సర్ాభుతములను పరిపాలించువాడు, సర్ాలోకములను కుముముగా నడుపునటిా సేతతవ్ు, సర్ామును
ధరించువాడు’ అనుకార్ణముల వ్లన దహ్రాకాశము బ్రహ్మమే.
80. పరసపదా శ
ే ు (1.3.17.)
సూతారర్థము:- ‘పరసపదా ఆకాశమే నామర్ూపముల నిరామణము చేయునది’ ఈశ్ను తిలో ఆకాశబ్ద ము
పర్మాతమయందే ర్ూఢి. అందువ్లల దహ్రాకాశము పర్మాతమయే.
లోకర్ూఢిని అప్ేక్ించ్ఛ శరు తర్ూఢి బ్లీయము. “ఆకాశన వెై నామ నామర్ూపయోరిుర్ాహితా” (ఛాం8.1.4)
‘శ్ను తతలలో పరసపదామైన ఆకాశము ప్ేర్ుగల ఆతమ నామర్ూపములను నిరామణము చేయుచునుది ’ . “సర్ాణి హ్
వా ఇమాని భూతాని ఆకాశాదేవ్ సముతిదయనేు ” (ఛాం.1.9.1) ‘ఈ భూతములనిుయూ ఆకాశమునుండియే
ఉతినుమైనవి’ ఈ ప్ైరండు శ్ను తతలలో మరియు ఇతాయది శ్ను తతలలో శరు తర్ూడి బ్లవ్తు ర్మైనందున
దహ్రాకాశము పర్మాతమయందే పరసపదాము. కాన పర్మాతమయే దహ్రాకాశము భూతాకాశము కాదని
సపదామైనది.
దహ్రాకాశము భూతాకాశము కానిచ ్ పరతయగాతమ అనిచెపుిటకు వీలగునుకదా? అనిన
81. ఇతర్పరామరాశతస ఇతిచేనాుసమభవాత్. (1.3.18.)

సూతారర్థము:- “ఏష సంపరసాదిః” అను శ్ను తిదాారా జీవ్పరామర్శ చేయుచునాుర్ు. కాన జీవ్ుడు దహ్రాకాశ
శబ్ాదర్థము, అనిచెపుిట సరికాదు. ఆకాశములో దహ్ర్శబ్ద మును తతలనాతమకముగా చెపుిట, పాపరాహితయము
అను ధర్మములు జీవ్ునిలో సంభవ్ములుగావ్ు.
వాకయ శేషబ్లముదాారా దహ్రాకాశము పర్మాతమయని చెప్పినటేల ఈ కతుంది శ్ను తిలో వాకయశేషము దాారా జీవ్ుని
చెపివ్చుునుగదా. “అథ ఏష సంపరసాదో అసామచిరిరాతసముతాథయ” (ఛాం.8.3.4) ‘ఈ శరిరాభిమానము వ్దిలి
అనగా ఈశరిర్మునుండి ప్ైకత లేచ్ఛ సుషతప్పు లో సంపరసాద (సమయక్ పరసీదతి ఇతి సంపర సాదిః) యుకు మగును.
సుషతప్పు లో ఆనందమును అనుభవించును. ఈసంపరసాద శబ్ద మువ్లల జీవ్ుడు దహ్రాకాశమనిన అటల నుట
సరికాదు. అసంభవ్ము. జీవ్ునిలో ఆకాశ ఉపమాతాము, పాపరిహితయము మొదలగు ధర్మములు అసంభవ్ము.
అందువ్లల దహ్రాకాశము పర్బ్రహ్మమే. చెప్పిన అసంభవ్హేతతవ్ు అసపదామను శంకకు సమాధానము
ఈముందు సూతరము.
82. ఉతు రాచేుదావిర్ూభతసార్ూపసు
ు . (1.3.19.)
సూతారర్థము:- కనుులలో కనిప్పంచు పుర్ుషతడు ఆతమ అని పరజఞపతి ఉపదేశము. జీవ్ునిలో పాపరాహితయ
ధర్మము చెపిబ్డినది. అందువ్లల దహ్రాకాశము జీవ్ుడే అనిన, అది సరికాదు. బ్రహ్మభూతమైన జీవ్ునియొకక
పర్మార్థ-సార్ూపము వాకయ శేషములో చెప్ిదనెను కాని జీవ్ధర్మములు గల జీవ్ుని చెపిదలంచలేదు పరజఞపతి.
కాన దహ్రాకాశము జీవ్ుడు కాదు కాని బ్రహ్మమే.
“య ఆతామ అపహ్తపాపమ” ‘ఈ ఆతమపాపర్హితము అని పరతిజఞ చేసప పరజఞపతి’ “య ఏష్ో అక్ిణి పుర్ుష్ో దృషయతే
ఏష ఆతామ” (ఛాం.8.7.4) ‘నేతరములలో కనిప్పంచు పుర్ుషతడు ఆతమ’ అని జఞగుదవ్సథ లో జీవ్ుని పాపరాహితాయది
ధర్మములు సంభవ్మగుటవ్లన జీవ్ుడే దహ్రాకాశ పద వాచయమనిన? దానికత సమాధానము.
“ఆవిర్ూభతసార్ూపసు
ు ” శువ్ణాదులదాారా హ్ృదయములో ఆవిర్ూభత సార్ుపమే జీవ్పద వాచయము.
సూతరములో నును ‘తత’ శబ్ద ము జీవ్ుని యొకక ఆశంక తొలగించుటకు. జీవ్ునిలో పార్మారిథకమైన
పర్మార్థలక్షణముగల సార్ూపము ఆవిర్ూభతమగుటవ్లన జీవ్ుని చెపివ్చుును, కాని జీవ్తార్ూపముతో
జీవ్ుని చెపుిట అభీషా ముకాదు. “పర్ం జయయతిర్ుపసంపదయ సేానర్ూప్ేణాభినిషిదాతే” (ఛాం.8.12.2) ‘పర్ంజయయతిని
ప ంది తనసార్ూపముతో అభివ్యకు మగును’ అని ఉపసంహార్ము కానవ్చుు చునుది. వివేకము, విజఞఞనము
లేనపుిడు అనభివ్యకు సార్ూపము కాని వివేకము, విజఞఞనము కలిగినపుిడు అభివ్యకు సార్ూపముగల జీవ్ుని
బ్రహ్మతాముగా చెపుిటచే అపహ్తపాపమతాాది సంభవ్మైనను జీవ్తామునుపుిడు అపహ్తపాపమతాాది బ్రహ్మ
లక్షణములు సంభవ్ము గావ్ు గనుక పూర్ాసూతరములో చెప్పిన హేతతవ్ులు (ఆకాశ ఉపమాతాము,
పాపరాహితయము) అసంభవ్ము గాదు లేక అసపదాముగాదు కాన దహ్రాకాశము పర్మాతమయే.

83. అనాయర్థశు పరామర్శిః. (1.3.20.)
సూతారర్థము:- “య ఏష సంపరసాదిః” అను దహ్ర్ వాకయ శేషములో జీవ్పరామర్శ వ్యర్థమగును అనిన దానికత
ఈసూతరము దాారా సమాధానము చెప్పిరి.
“సేాన ర్ూప్ేణాభినిషిదయతే” తన యొకక నిజర్ూపముతో జీవ్ుడు దేనిని ప ందుదుడో అది పర్మాతమయే.
పాపర్హితతడు, పర్మాతమను ప దుటచే బ్రహ్మవేతులు జీవ్పరామర్శ చెప్పి రి. పూర్ా పరామర్శ ఉపాసనకొర్కు
శ్ను తిలో చెప్పిరి, కాని జీవ్ుని అర్థము పరతిపాదించుటకుకాదు. కాన దహ్రాకాశము పర్మాతమయే.
84. అలిశ్ను తేరితి చేతుదుకు మ్. (1.3.21.)
సూతారర్థము:- “దహ్ర్ అసపమన్” ఈ హ్ృదయములోపల చ్ఛను అకాశమునుది.అందువ్లల దహ్రాకాశము
పర్మాతమ కాదు, కాని జీవ్ుడు. అటల నుట సరికాదు. దానికత సమాధానము ‘అర్భకౌకసాు ాత్’(1.2.7) అను
సూతరములో చెప్పితిమి. అందువ్లల దహ్రాకాశము పర్మాతమయే.
“దహ్ర్ఽసపమనును రాకాశిః” ఇచట ‘హ్ృదయము లోపల చ్ఛను ఆకాశమునుది’ అని అలాికాశము
వినబ్డుచునుది. అది పర్మేశార్ునియందు యుకతు యుకు ముకాదు. ఇనుప చీల కొన భాగము ఆరాగమ
ు ందుర్ు.
జీవ్ుని ఆరాగు మాతరతా ఉపదేశము వ్లల అలితాము జీవ్ుని యందు సంభవ్ము. అందువ్లల దహ్రాకాశము
జీవ్ుడే పర్మేశార్ుడు కాదు అనిన దీనికత సమాధానము “అర్భకౌకసాు ాతు దాాపదేశాచు నేతి చేను,
నిచాయయతాాదేవ్ం వయయమవ్చు” (1.2.7) అను సూతరములో చెప్పితిమి. అందువ్లల దహ్రాకాశము పర్మాతమయే.

24. పారజఞపతయవిదాయధికర్ణము
Note:- This following one is Extra Adhikaranam found only in the publication of kailash ashrama
but not in other publications, that is why no sutras in this adhikarana.
సంగతి:- పూర్ాధికర్ణములో చెప్పిన కార్ణము అసంభవ్మను ఆక్ేపమును చెప్పి ఈ అధికర్ణములో దానికత
సమాధానము చెప్పిరి. కావ్ున పరసంగ సంగతి.
విషయము:- “య ఆతామఽపహ్తపాపమ” (ఛాం. 8.7.1.) ‘ఈ ఆతమ పాపర్హితము’. పరజఞపతి యొకక ఈ వాకయమే
ఈ అధికర్ణమునకు విచార్ణీయ విషయము.
సంశయము:- జగుదాది అవ్సథ లలో నును జీవ్ుని పాపర్హితతడని చెప్పిరా లేక బ్రహ్మను చెప్పిరా? అని
సంశయము.
పూర్ాపక్షము:-జఞగుత్, సాపు, సుషతప్పు అవ్సథ లు గల జీవ్ుని నిర్ూప్పంచ్ఛర్నుటయే ఉచ్ఛతము.
సపదా ాను ము:- “య ఆతామ అపహ్తాపాపామ” ఈపరసంగములో ఆఖరిలో “స ఉతు మిః పుర్ుషిః” అనిరి. అందువ్లల

ఈశార్ుడే ఈ పరసంగములో పరతిపాదయ విషయమని నిశుయమగుచునుది. జీవ్ుని యొకక నిజసార్ూపమును
బ్ో ధించుటకు జఞగుదాది అవ్సథ ల వ్ర్ణన చేయబ్డినది.
వెైయాసపకనాయయమాల:
యిః పరజఞపతివిదాయయాం స కతం జీవయఽథవేశార్ిః। జఞగుతసాపుసుషతపోు కేుసుదాాన్నీ వ్ ఇహ్ో చ్ఛతిః॥
ఆతామఽఽపహ్తపాప్ేమతి పరకుమాయనేు స ఉతు మిః। పుమానితతయకు ఈశనఽతర జఞగుదాదయవ్బ్ుదా యే॥
ఇందర వీర్చనులకు పరజఞపతి చేసపన ఉపదేశములో జీవ్ుని గురించ్ఛ చెప్పిరా? లేక ఈశార్ుని ఉపదేశమా? జీవ్ుని
యొకక జఞగుతసాపు సుషతప్పు అవ్సథ లు చెపుిట వ్లన జీవ్ుని ఉపదేశమనుట ఉచ్ఛతము. దానికత సమాధానము.
“ఆతామఽపహ్తపాపామ” అని ఉపకుమించ్ఛ, ఉపసంహార్ములో “ఉతు మ పుర్ుషిః” అని చెపుిటవ్లన ఉపదేశము
ఈశార్ునిదే. జఞగుదాదయవ్సథ లు శాఖాచందరనాయయము దాారా పర్మాతమ బ్ో ధకు ఉపయోగములు.
భార్తీ తీర్ుథలవారి వాయఖయ:దహార్విదయ తర్ువాత పరజఞపతివిదయలో ఇందర విర్చన పరజఞపతతల సంవాదము వినబ్డు చునుది. “య ఏష్ో అక్ిణి
పుర్ుష్ో దృషయతే ఏష ఆతేమతి హ్ో వాచ” ‘ఈ కనుులలో నును పుర్ుషతడే ఆతమ’ అనుచ ్ట జీవాతమను చెప్పిరి.
ఎందులకనగా, అవ్సాథతరయములు చెపిటవ్లన. “అక్ిణి పుర్ుషిః” అనుచ ్ట ‘జఞగర్ణోపనాయశము’ “య ఏష
సాప్ేు మహిమానశుర్తి” (ఛాం. 8.10.1) అను శ్ను తిలో ‘సాపాువ్సథ లో మహిమలు అనుభవించు చునాుడు’.
“సుపు ిః సమసు ిః సంపరసనుిః సాపుం న విజఞనాతి” అనగా ‘నిదరలో సంపూర్ణముగా పరసనుుడెై సాపుములు
తెలిసపకొనుటలేదు’. అని సషతప్పు అవ్సథ ను వ్రిణంచ్ఛరి. ఈ విధముగా అవ్సాథతరయములు చెపుిటచే ఈ అవ్సథ లుగల
జీవ్ుని ఉపదేశమని చెపుిట ఉచ్ఛతము. ఈశార్ునుయందు అవ్సథ లు లేవ్ుగదా.
దీనికత సమాధానము. పరజఞపతి ఈశార్ునే ఉపదేశంచెనని చెపివ్లయును. ఎందులకనగా “య ఆతామ
అపహ్తాపాపామ విజర్ విమృతతయిః” అనుచ ్ట ‘ఈ ఆతమ పాపర్హితము, జరామృతతయవ్ులు లేనిది’ అని పర్మాతమ
ఉపదేశము ఉపకుమించ్ఛ “స ఉతు మిః పుర్ుషిః” అతడు ఉతు మపుర్ుషతడు అని పర్మాతమతో ఉపదేశము
ఉపసంహార్ము గావించ్ఛరి.
ఈ విధముగా చెప్పిన జీవ్ుని జఞగుదాది అవ్సథ ల వ్ర్ణణ వ్యర్థమగుననిన సరికాదు, శఖాచందురనినాయయము దాారా
పర్మాతమ బ్ో ధ చేయుటకు ఉపయోగముగాన ఈశార్పదేశమే పరజఞపాతి విదయ.

25. అనుకృతయధికర్ణము.
సంగతి:- వెనుకటి అధికార్ణములో “పర్ం జయయతిర్ుపసంపదయ” అనగా ‘పర్మజయయతిని ప ంది’ అను వాకయ శేషములో
దహ్రాకాశార్థము బ్రహ్మమని చెప్పిరి. జయయతిపరసంగమువ్లల “న తతర సూర్య భాతి న చందరతార్కం నేమా విదుయతో
భానిు కుతోఽయమగిుిః” ‘అచటసూర్ుయడుకాని,చందురడుకాని, నక్షతరములుకాని, మఱుపులుగాని,

అగిుకానిపరకాశంపదు’ (ముం.2.2.10). ఈ వాకయము విచర్ణీయమగును. ఇచట పరసంగ సంగతి.
విషయము:- ప్ైన చెప్పిన ముండక వాకయము విచార్ణీయము.
సంశయము:- సూరాయది సంపూర్ణ జగతత
ు ను పరకాశంపజేయు తేజసుస ఏదో ఒక ధాతత విశేషమా? పర్మాతమయా?
అని సంశయము.
పూర్ాపక్షము:- అధికమగు తేజసుసదాారా అలిములగు తేజసుసలు తిర్సకరింపబ్డుట లోకములో చూడబ్డు
చునుది. కాన తేజసుస అను శబ్ద ము దాారా ఏదో ఒక ధాతత విశేషము చెప్పిరి.
సపదా ాను ము:- జగతత
ు ని పరకాశంపజేయు సూర్యదుల తేజసుస బ్రహ్మమే. ఎందులకనగా దాని అనుకర్ణము మిగిలిన
అనిు తేజసుసలు చేయుచునువి. బ్రహామతిరికుము, సూర్యనితో సమానమైన మరియొక తేజసుస ఏదీ పరసపదాము
గాదు.
ఒకవేళ పరసపదామైన అది సూరాయదులను పరకాశంచును అనుకొన వ్చుును. అందువ్లల చెైతనయ ఆతమయే
సూర్యదులకు పరకాశమిచుునది, కాని సూరాయదులు దానిని పరకాశంపజేయలేర్ు. ఆబ్రహ్మతేజసుస దాారానే
సూర్యదులు పరకాశంచుచునువి. “తసయ భాసా సర్ామిదం విభాతి” (క.2.2.15) ఆ బ్రహ్మ పరకాశమువ్లల
ఇదంతయూ పరకాశంచుచునుది. పరకాశాపరకాశర్ూపమైన సంపూర్ణజగతత
ు ను పరకాశంపజేయుట చెైతనయ ధర్మమే.
“యదాదితయగతం తేజయ జగదాభసయతేఽఖిలమ్” (గీత.15.12) ‘ఆదితతయనిలో నును తేజసుస సంపూర్ణజగతత
ు ను
పరకాశంపజేయు చునుది. ఈ సమృతి వాకయము దాారా గూడా సూరాయది సమసు తేజసుసలకు తేజసుస
బ్రహ్మచెైతనయమని సపదామగు చునుది.
వెైయాసపకనాయయమాల:
63. న తతర సూర్య భాతీతి తేజయను ర్ముతాతర చ్ఛత్। తేజయభిభావ్కతేాన తేజను ర్మిదం మహ్త్॥
64. చ్ఛతాసాతససరాయది భాసయతాాతాుదృకేుజయఽపరసపదా త
ి ిః। సర్ాసామతతిర్తో భానతు దాభసా చానయభాసనాత్॥
“న తతర సూర్య భాతి న చనద త
ర ార్కం” ఈశ్ను తిలో చెప్పిన జగదాభసకతాము సూర్యదులకను భినుమైన
తేజయపదార్థమా లేక బ్రహ్మమా? సూరాయది తేజసుసలు మందగించుటచే ఆతేజసుస సూరాయదులకను భినుమైన
విపులతేజసుస అని తెలియుచునుది. దీనికత సమాధానము. సూరాయదులదాారా పరకాశంచకపో వ్ుటచే సూర్ుయని
తేజసుసను మందగించు వేరొక తేజసుస పరసపదాము కాకపో వ్ుటవ్లన, అందరికనాు ముందు పరకాశంచ్ఛ, అనిుంటిన్న
తన పరకాశముచే పరకాశంపజేయు కార్ణమువ్లల చెప్పిన శ్ను తిలో జగతత
ు ను పరకాశంపజేయునది చెైతనయ
సార్ూపమైన బ్రహ్మమే.
భార్తీ తీర్ుథలవారి వాయఖయ:ముండకయపనిషతత
ు లో వినిప్పంచుచునుది. “న తతర సూర్య భాతి న చనద త
ర ార్కం నేమా విదుయతో భానిు
కుతోఽయమగిుిః। తమేవ్ భాను మనుభాతి సర్ాం తసయ భాసా సర్ామిదం విభాతి” (ము.2.2.10) ‘అచట

సూర్ుయడుకాని, చందురడుకాని, నక్షతరములుకాని, మఱుపులుకాని, అగిుకాని, పరకాశంపదు, ఆతడు
పరకాశంచుచుండ నతనితోగూడియే సర్ా పదార్థములు పరకాశంచును. ఆతని పరకాశముచేతనే ఈ కానవ్చుు
సమసు ంబ్ును పరకాశంచును’ పూర్ాము చెప్పిన జయయతతలకు జయయతిని పరకాశంపజేయలేర్ు. కాని దాని పరకాశమును
అనుసరించ్ఛ సంపూర్ణజగతత
ు పరకాశంచుచునుది. పరకాశంచు సమయమున జగతత
ు సాతంతరముగా పరకాశంచలేదు.
మరి ఏవిధముగా అనిన పరకాశంపజేయు పదార్థముదాారా ఇదంతయు పరకాశంచును. ఈ వాకయములో వినబ్డు
జగతత
ు ను పరకాశంపజేయునది సూరాయదుల సదృశమైన అనయ తేజసాస లేక చెైతనయమా అని సంశయము.
‘తేజయను ర్మ్’ అని పూర్ాపక్షము. ఎందులకనగా సూర్యదుల తేజసుసను తిర్సకరించుటవ్లన లేక తకుకవ్
చేయుటవ్లన. లోకమున అధిక తేజసుస అలిమగు తేజసుసను తిర్సకరించు చునుది. ఉదాహ్ర్ణమునకు
సూర్ుయని సనిుధలో దీపము. సూరాయదులను తిర్సకరించునది సూరాయదులకనాు గొపితేజసుస అయ
ఉండవ్ల ను.
దానికత సమాధానము. సూరాయదులను పరకాశంపజేయునది చెైతనయమే. ఎందులకు? సూరాయదుల తేజసుసను
తిర్సకరించు వేరొక గొపితేజసస అపరసపదామగుటవ్లన. కాని “తమేవ్ భాను ం అనుభాతి సర్ామ్” సర్ాతేజసుసలు
ఈ శ్ను తతయకు వ్సు
ు వ్ుననుసరించ్ఛ పరకాశంచుచునువి. అనిుంటి వెనుకనుండి పరకాశంపజేయునది చెైతనయ ధర్మమే.
ఆలాగుననే “తసయ భసా సర్ామిదం విభాతి” అని పరకాశమువ్లల ఇదంతయూ పరకాశంచుచునుది. పరకాశములేని
సర్ా జగతత
ు ని పరకాశంపజేయునది పరకాశముతో గూడిన చెైతనయ ధర్మమే. ఈ వాకయములో చెైతనయమునే
పరతిపాదించ్ఛరి.
85. అనుకృతేసుసయ చ. (1.3.22.)
సూతారర్థము: “న తతర సూర్య భాతి” ఇతాయది శ్ను తతలలో చెప్పిన వ్సు
ు వ్ు తేజయ విశేషముకాదు కాని బ్రహ్మమే
ఎందులకనగా శ్ను తతలలో దాని పరకాశమునే అన్ను అనుకరించుచునువి, మరియు దాని పరకాశము దాారానే
సంపూర్ణ జగతత
ు పరకాశంచుచునుది అని వినబ్డు చునుది.
పరబ్లమైన తేజసుస దాారా దుర్మలమైన తేజసుస తిర్సకరించబ్డుటచే ‘విశేషమైన తేజయధాతతవ్ు’ అని
పూర్ాపక్షము. సపదా ానిు సూరాయదుల సంపూర్ణ జగతత
ు ను పరకాశంపజేయునది బ్రహ్మచెైతనయమే అనును. ఎందులకు?
అనుకర్ణమువ్లన “తమేవ్ భాను మనుభాతి సర్ామ్” (ము.2.2.10) పర్మాతమ తేజసుసననుసరించ్ఛ
సూరాయదులు సర్ాము పరకాశంచుచునువి. ఆవిధముగనే “భార్ూపిః సతయసంకలిిః” ‘పరకాశసార్ూపుడు
సతయసంకలుిడు’ అను ఛాందో గయశ్ను తిలోగూడ చెైతనయ ఆతమనే పరకాశసార్ూప్పనిగా చెప్పిరి. ఆచెైతనయ ఆతమను
సూరాయదులు అనుకర్ణము గావించుచునువి కాని విశేష తేజయధాతతవ్ును కాదు. దీపము వేరొక దీపమును
పరకాశంచుట కానవ్చుుటలేదు. అటల నిన సూరాయదులు సాయముగా పరకాశంచుచునువి అను మతిని
తొలగించుచునుది శ్ను తి “తసయ భసా సర్ామిదం విభాతి” ‘దాని పరకాశమువ్లల సర్ాము పరకాశంచుచునుది’ అని

భోధించుచూ. పరబ్ల తేజసుసదాారా అని చెపుిట అసంభవ్ము, ఏలనన పరబ్ల తేజసుస దుర్మల తేజసుసను
తిర్సకరించ్ఛనదని చెప్పిన దుర్మలమైన సూర్యదుల పరకాశము గ్చర్ముకాదు. అదే మంతరములో చెప్పిన ‘తతర’
పదము దాారా దేనిని సార్గ భూమాయదులకు ఆధార్మనిర్ దానిని పరకృత పరసంగములోనును బ్రహ్మమును
పరామరిశంచ్ఛరి. దానియొకక సతాు సూిరిు వ్లల నే నామర్ూపకతుయాకార్క ఫలజఞతములు అభివ్యకు మగుచునువి.
అందువ్లల చెైతనయ సాయంజయయతి సూర్యదులను పరకాశంపజేయుచునుది.కాని లౌకతక తేజసుసకాదనునది
సపదామైనది.
86. అప్ప చ సమర్యతే. (1.3.23.)
సూతారర్థము:- “న తదాభసయతే సూర్య న శశాంకయ న పావ్కిః” (గీతా.15.6) ‘ఓ అర్ుీనా! నా దివ్యతేజమును
సూర్యచనాదరగుులు పరకాశంపజఞలర్ు’. “యదాదితయగతం తేజయ జగదాభసయతేఽఖిలమ్” ‘సూర్యచనాదరగుుల యందు
నిలిచ్ఛ యే తేజసుస సర్ాపరపంచమును పరకాశంపజేయుచునుదో ’ అని భగవ్దీగ తలో గూడ చెప్పిన ర్ూపము
బ్రహ్మర్ూపమే.
చెైతనయ ఆతమయే సూర్యదులను పరకాశంపజేయుచునుది కాని సూరాయదులు దానిని పరకాశంపజేయజఞలర్ు అను
విషయము గీతలో గూడ చెప్పిరి.

26. పర మితాధికర్ణము.
సంగతి:- పూరాాధికర్ణములో నిర్ణయంచ్ఛన విషయమును దృష్ాాను ముగాచేసప ఈ అధికర్ణము యొకకఉతాథపన
చేసపనందున దీనికత దృష్ాాను సంగతి.
విషయము:- “అంగుషఠ మాతరిః పుర్ుష్ో మధేయ ఆతమని తిషఠ తి” “అంగుషఠ మాతర పుర్ుష్ో జయయతిరివాధూమకిః। ఈశానో
భూతభవ్యసయ స ఏవాదయ స ఉ శాిః” (క.2.4.12-13) ‘అంగుషఠ మాతతరడగు పుర్ుషతడు ఆతమ మధయమున
నునాుడు’.
‘అంగుషఠ మాతర పుర్ుషతడు ప గలేని మంటవ్లే పరకాశంచు చునాుడు. అతడే భూతభవిషయతత
ు లకు అధిపతియై
యపిటికతని రేపటికతని (సర్ాకాలములందు) ఏకర్ూపములోనునాుడు’. అను వాకయము ఈఅధికర్ణములోని
విచర్ణీయ విషయము.
సంశయము:- అంగుషా మాతర పుర్ుషతడు జీవ్ుడా లేక ఈశార్ుడా అని సంశయము.
పూర్ా పక్షము:- అలి పరమాణము శరీర్మధయలో నుండుటనుచూసప అంగుషఠ మాతర పుర్ుషతడు జీవ్ుడనవ్ల ను.
సపదా ాను ము:- భూత, భవిషయత్, వ్ర్ు మానకాలములకు శాశకుడు జీవ్ుడు కాలేడు. కాని ఈశార్ుడే అగును.
శరీర్మునకు మధయలో హ్ృదయమందు గూడ ఈశార్ునియొకక ఉపలబిా కలుగును. ఉపలబిా ని దృష్పాలోనుంచుకొని

ఈశార్ునికత అలి పరిణామము చెప్పిరి, శరీర్మునకు మధయలోనును హ్ృదయమను గుహ్లో ఆ ఈశార్ుని
భావించవ్చుును.
వెైయాసపకనాయయమాల:
65. అంగుషా మాతోర జీవ్ిః సాయదీశన వాఽలిపరమాణతిః। దేహ్మధేయ సపథతశ్ైువ్ జీవయ భవితతమర్హతి॥
66. భుతభవేయశతా జీవే నాసు ాతోఽసావిహేశార్ిః। సపథతిపరమాణే ఈశేఽప్ప సోు హ్ృదయసో యపలబిా తిః॥
“అంగుషఠ మాతర పుర్ుష్ో మధయ ఆతమని తిషఠ తి” ఈశ్ను తిలో అంగుషఠ మాతర పుర్ుషతడు జీవ్ుడా లేక ఈశార్ుడా?
అంగుషఠ మువ్లే చ్ఛనుపరమాణము గలవాడగుటచే మరియు దేహ్మధయములో నుండుటచే చెప్పిన పుర్ుషతడు
జీవ్ుడే అగును. అనుట సరిగాదు. భూతభవిషయతత
ు లకు జీవ్ుడు శాశకుడుగాజఞలడు. అందువ్లల శాశకుడు
ఈశార్ుడే. హ్ృదయ దేశములో ఈశారిని ఉపలబిా అగును గాన హ్ృదయములో సపథతి, అంగుషఠ పరమాణము
ఈశార్ునిలో సంభవ్ము.
భార్తీ తీర్ుథలవారి వాయఖయ:ప్ై శ్ను తివాకయములో ఈశార్ునే చెప్పిరి. “అంగుషఠ మాతరిః పుర్ుష్ో మధయ ఆతమని తిషఠ తి। ఈశానో భూతభవ్యసయ న
తతో విజుగుపసతే” (క.2.4.2) ‘అంగుషఠ మాతర పుర్ుషతడు ఆతమ (శరీర్ము)మధయమున నునాుడు.
భూతభవిషయతత
ు లను శాశంచువాడు. తతాజఞఞని దానిని తెలిసపకొని తన సుర్క్ష చ్ఛంతన చేయడు’.
అంగుషఠ పరమాణము గలవాడు జీవ్ుడు, ఎందులకనగా అలి పరమాణము చెపుిటవ్లననూ “మధయ ఆతమని తిషఠ తి”
అని దేహ్ మధయదేశ సపథతి చెపుిటవ్లననూ. అను పూర్ాపక్షమునకు జవాబ్ు. పర్మాతమయే అంగుషఠ మాతతర డు,
ఏలనన “ఈశానో భూతభవ్యసయ” భూతభవిషయతత
ు లను శాశంచువాడు. శాశకతాము జీవ్ుని యందు లేదు. జీవ్ుడు
శాశంచబ్డువాడు. అలి పరమాణము, దేహ్ మధయసపథతి పర్మాతమకు గూడ సంభవ్ము. హ్ృదయపుండరీకములో
పర్మాతమ ఉపలబిా అనగా అనుభవ్ము అగుటవ్లన. దానినప్ేక్ించ్ఛయే అలి పరమాణము, దేహ్మధయసపథతి
చెప్పిరి. అందువ్లల పర్మేశార్ుడే అంగుషఠ మాతతరడు.
87. శబ్ాదదేవ్పరమితిః. (1.3.24.)
సూతారర్థము:- “అంగుషఠ మాతరిః ” అనుశ్ను తిలో అంగుషఠ మాతర పుర్ుషతడు జీవ్ భినుమైన పర్మాతమయే. ఏలనన
శ్ను తిలో అందరిని శాశంచువాడు అను శబ్ద ము వ్చుుటవ్లన.
ఉపాధి ఉండుటవ్లన అంగుషఠ మాతతరడు జీవ్ుడని పూర్ాపక్షము. సపదా ానిు అనునది అంగుషఠ మాతర పరిమాణము
ఉనువాడు పర్మాతమయే. ఎందులకనగా ’శబ్ాదత్’ అనగా శ్ను తి ఉపదేశమువ్లల . శ్ను తిలో “ఈశానో భూతభవ్యసయ”
భూత భవిషయత్ వ్ర్ు మానములకు శాశకుడనిరి. నిర్ంకుశ ఐశార్యము వినబ్డుటవ్లన. అంగుషఠ మాతరమను
జీవ్చ్ఛహ్ుమను హేతతవ్ు ఉందనిన అది సరికాదు. హేతత, శ్ను తతలలో శ్ను తియే బ్లమైనది. అంగుషఠ మాతరమును

జీవ్ుని అనువ్దించ్ఛ బ్రహ్మభోధ కొర్కు పర్మాతమను గూడ అంగుషఠ మాతరమని చెపుిట యుకతుయుకు మే. “అనయతర
ధరామదనయతారఽధరామదనయతారఽసామతకృతాకృతాత్” ‘ఏది ధర్మ అధర్మములకు, కార్య కార్ణములకు అతీతమ్న’ అని
పరకృత పరసంగము బ్రహ్మను చెపుిచూ దానినే అంగుషఠ మాతరమని చెప్పి రి. మరియు ‘ఏతదెైాతత్’ ఇది అదే
తతాము దేనిని గురించ్ఛ న్నవ్ు అడిగితివయ. ఈశ్ను తతలను విచారించ్ఛననూ పర్మాతమ పరసంగమేనని
తెలియుచునుది. పర్మార్థ దృష్పాలో జీవ్ుడు సర్ావాయపకమైన బ్రహ్మ సార్ూపుడెైన వానిని అంగుషఠ మాతరమని
ఎటల
ల చెపిగలర్ను సంశయమునకు ఈ కతుంది సూతరముదాారా సమాధానముచెప్పిరి.
88. హ్ృదయప్ేక్షయా తత మనుష్ాయధికార్తాాత్. (1.3.25.)
సూతారర్థము:- శాసు మ
ర ందు మనుషతయనికే అధికార్ము గలదు. మనుషతయల హ్ృదయదేశము అంగుషఠ మాతర
పరిణామముకలది. ఆహ్ృదయములో నుండుటవ్లన హ్ృదయాకాశమును అప్ేక్ించ్ఛ పర్మేశార్ుని
అంగుషఠ మాతరమని చెప్పిరి.
సర్ావాయపకుడెైనను పర్మాతమ హ్ృదయసాథనమునప్ేక్ించ్ఛ అంగుషఠ మాతరమని చెపుిట ఉచ్ఛతము. బ్ ంగు గడలోని
పర్ాములలో నుండు ఆకాశమును ‘అర్తిు’ పరిమాణమాకాశమని చెప్పినటల
ల . ఇచట పర్ామనగా వేణాాది గుంధిిః.
అర్తిు అనగా చాచ్ఛన చ్ఛటికన వేరలుగల ప్పడికతలితో గూడిన మూర్. అంగుషఠ మాతర పరిమాణము మనుష్ాయధికార్ము
వ్లన చెపిబ్డినది. పర్బ్రహ్మ అంగుషఠ మాతరమనిన అవిర్ుదా ము మరియు పర్మాతమను చెపుివాకయమిది.

27. దేవ్తాధికర్ణము.
సంగతి:- పూర్ాధికర్ణములో బ్రహ్మవిదయయందు మనుషతయలకు అధికార్ము కలదని చెప్పిరి. మనుషతయలకైన
వేరైన దేవ్తలకు ఆ విదయలో అధికార్ము లేదని చెపివ్చుును. ఈ విధముగా ఇచట ఆక్ేప సంగతి.
అధికార్పరసంగములో మనుషతయలవ్లే దేవ్తలకు అధికార్ము వ్ునుదని చెపుిటవ్లన ఇచట పరసంగసంగతి
అనిగూడ చెపివ్చుును.
విషయము:- “ఇందోర హ్ వెై దేవానామభిపరవ్వారజ” (ఛాం.8.7.2) “తదో య యో దేవానాం పరతయబ్ుధయత స ఏవ్
తదభవ్త్” (బ్ృ.1.4.10) ‘దేవ్తలలో ఇందురడు బ్రహ్మ విదయ కొర్కు పరజఞపతి వ్దద కు వెళ్ళెను’ ‘దేవ్తలలో ఎవ్రవ్ర్ు
బ్రహ్మను తెలిసపకొనిర్ వార్ు బ్రహ్మ సార్ూపులే అయరి’ . ఈపరకార్ముగాగల వాకయములు ఇచట విచార్ణీయములు.
సంశయము:- దేవ్తలకు బ్రహ్మ విదయ యందు అధికార్ము కలదా? లేదా? అని సంశయము.
పూర్ాపక్షము:- దేవ్తలు శరీర్ధార్ులు గార్ు కనుక వారికత శకతు లేదు. అందువ్లల దేవ్తలకు బ్రహ్మవిదయలో
అధికార్ములేదు.
సపదా ాను ము:- విర్ధములేని అర్థవాదమంతరములదాారా దేవ్తలు శరీర్ధార్ులని నిశుయమగు చునుది.

మూలకార్ణముతో దుిఃఖములను తొలగించుకొనుటకు మరియు పర్మానంద పారప్పు కత ఇచి దేవ్తలకు గూడ
సులభమే. శరీర్ము సామర్థాము సపదామగుట వ్లన దేవ్తలకు గూడ బ్రహ్మవిదయ యందు అధికార్ము కలదు.
వెైయసపకనాయయమాలా:
67. నాధికతుయనేు విదాయయాం దేవాిః కతంవాఽధికారిణిః। విదేహ్తేాన సామర్థా హానేరైుష్ామధికతుయాిః॥
68. అవిర్ుదాార్థవాదాది మంతారదేరేదహ్సతాతిః। అరిథతాాదేశు సౌలభాయతేదవాదాయ అధికారిణిః॥
బ్రహ్మవిదయయందు దేవ్తలకధికార్మునుదా? లేదా? శరీర్ము సామర్థాము లేనందున దేవ్తలకు బ్రహ్మవిదయయందు అధికార్ములేదు అను పూర్ాపక్షమునకు సమాధానము. వేరొకపర మాణముదాారా విర్ధములేని సు
ు తి
వాకయములదాారా మరియు మంతారదులదాారా దేవ్తలు శరీర్ధార్ులని తెలియుచునుది. జఞఞన జిఞ జఞ ఞస గూడ
సులభమే. అందువ్లల దేవ్తలకు బ్రహ్మవిదయలో అధికార్ము కలదు.
భార్తీ తీర్ుథలవారి వాయఖయ:బ్ృహ్దార్ణయకయపనిషతత
ు లోని మూడవ్ అధాయయములో నును శ్ను తి “తదో య యో దేవానాం పరతయబ్ుధయత స ఏవ్
తదభవ్త్, తథరీీణామ్” ‘దేవ్తలలో ఎవ్రవ్ర్ు బ్రహ్మమును తెలిసపకొనిర్ వార్ు బ్రహ్మ సార్ూపులే అయరి ,
ఋషతలలోగూడ అదేవిధముగా బ్రహ్మమును తెలిసపకొనినవార్ు బ్రహ్మసార్ూపుల ైరి’ (బ్ృ.1.4.10). అచట
దేవ్తలలో జఞఞనారిథతాము లేదని పూర్ా పక్షము. ఏలనన “అరీథ, సమర్థ, విదాానాశసేు ణ
ర ాపర్యదసు ిః అధికతుయతే”
జఞఞనప్పపాసా, సామర్థాము, విదాతాు మరియు శాసు మ
ర ుదాారా నిష్ేధింపకుడుట అను లక్షణములు ఉనువారే
జఞఞనార్ుహలు. దేవ్తలకు శరీర్ము లేనందున ప్ైన చెప్పిన అరిథతాాదులు లేనందున వారికత జఞఞనాధికార్ము లేదు.
అర్థవాదము, మంతరములదాారాదేవ్తలకు శరీర్ము కలదు కదా అనిన విధులతో ఏకవాకయతామును ప ందిన
మంతారదులందు సాార్థ తాతిర్యము లేదు. ఈపూర్ాపక్షమునకు సమాధానము.
అర్థవాదము మూడుర్కములు. గుణవాదము, అనువాదము, భూతార్థవాదము. “ఆదితతయడు యూపసు ంభము”
“ధర్భముష్పా యజమానుడు” అనుచ ్ట పరతయక్ష విర్ధమువ్లన ఆదితతయనివ్లే యాగము నిర్ాహించుటకు
ఆదితాయది శబ్ద ములదాారా గుణవాదము ఉపలక్ితము. “అగిు చలికత ఔషధము” వాయువ్ు తార్గావీచు దేవ్త”
ఈ వాకయములో పరమాణాంతర్ముదాారా సపదా ార్థమును అనువ్దించుటవ్లన అనువాదము. ఈ ప్ైరడింటిలో
సాార్థములో తాతిర్యము లేకపో యన లేక పో వ్ుగాక. “ఇందోర వ్ృతారయ వ్జరముదయచిత్” ‘ఇందురడు
వ్ృతారసుర్ుని వ్జరముతో చంప్ను’. ఇతాయది వాకయములలో పరతయక్ాది పరమాణముదాారా విర్ధములేనందున
అనువాదముకానందున భూతార్థవాద సు
ు తిపరమాణముదాారా సాార్థమును చెపుి తాతిర్యమును
నిరాకరించుటకు శకయముకాదు. భూతార్థవాదము పదెైకవాకయముల దాారా సాార్థములో అవాను ర్
తాతిర్యమునుచెప్పి వాకైయకవాకయముల దాారా విధిలోమహ్తాుతిర్యమును పరతిపాదించును. మంతరములలో గూడ
ఇదేనాయయము చెపివ్లయును. మంతారర్థవాదముల బ్లముతో దేవ్తలకు శరీర్మునుదని నిర్ణయంచుట వ్లన

శువ్ణాదులందు వారికత సామర్థామునుదనిగూడ నిశుయమయనది. అరిథతతాము లేక జఞఞన జిజఞఞస ఐశార్యము
క్ీణించుట వ్లన మొక్షమునకు సాధనమైన బ్రహ్మ విదయలోగూడ వారికత పరవ్ృతిు కలుగును.
శాసు ర జఞఞనము ఉపనయనము లేకపో యనను సాయంభాత వేదతాము దేవ్తలకు కలదు. అందువ్లల దేవ్తలకు
బ్రహ్మవిదాయధికార్ము నివారించలేము. ఆదితయతాాది విదాయఫలము పారపు ము. కనుక ఆదితాయది సగుణ ఉపాసనలో
అధికార్ము లేకపో యనను నిర్ుగణ బ్రహ్మవిదయలో దేవ్తలకు అధికార్ముండనే ఉంది. గాన బ్రహ్మవిదయలో
దేవ్తలకు అధికార్ము గలదు.
89. తదుపర్యప్ప బ్ాదరాయణిః సంభవాత్ (1.3.26)
సూతారర్థము:- మనుషతయలకను శేుషఠమైన దేవ్తాదులయొకక అధికార్మువ్లన అరిథతాము సామర్థాము
సంభవ్ము. అందువ్లల వార్ు గూడ బ్రహ్మవిదయకు అధికార్ులని అని బ్ాదరాయణాచార్ుయల మతము.
దేవాదులకు బ్రహ్మవిదయలో అధికార్ములేదని పూర్ాపక్షము. సపదా ాను ములో దేవాదులకు అధకార్ము
బ్రహ్మవిదయలో కలదని బ్ాదరాయణాచార్ుయల అభిపారయము. ఎందులకనిన సంభవ్ముగనుక. మొక్ేచి
(అరిథతాము) దేవ్తాదులలో సంభవ్ము. అరిథతాము వారిలో అనితయతా ఆలోచనవ్లన కలుగును. సామర్థాము
వారిలో ఉండనే ఉంది. మంతర, అర్థవాద, ఇతిహాస, పురాణ, లోకములదాారా వారికత శరీర్ము కలదని
వినిప్పంచుచునుది. పూర్ానుభవ్ముదాారా కలిగిన సంసాకర్ములవ్లన సాయముగా సంపూర్ణ వేదార్థము వారికత
పరకటమగును. బ్రహ్మవిదయను ప ందుటకు “ఏకశతం హ్ వెై వ్రాీణి మఘవ్న్ పరజఞపతౌ బ్రహ్మచర్యమువాస” (ఛాం.
8.11.3) ‘నూటవ్కటి సంవ్తసర్ములు ఇందురడు పరజఞపతివ్దద నండి బ్రహ్మచర్యము పాలించెను’. బ్రహ్మచరాయశుమ
పాలన దర్శనమువ్లన ఉపనయనము లేక పో యనను విదాయధికార్ము తొలగదు. అంగుషఠ మాతరశ్ను తి సా సా
అంగుషఠ మునప్ేక్ించ్ఛ చెప్పిరి. అందులకై దేవ్తలకు బ్రహ్మవిదయలో అధికార్మునుది.
90. విర్ధిః కర్మణీతి చేనాునేకపరతిపతేు ర్దర్శనాత్. (1.3.27.)
సూతారర్థము:- దేవ్తలకు శరీర్మును ఒక శరీర్ముగల దేవ్తకు అనేక సథ లములలో జర్ుగుచునుకర్మములలో
ఒకేసారి ఉపసపథతి ఆవ్శయకము. అది అసంభవ్ము. యజఞఞది కర్మలు అసంభవ్ము అను పరశుకు సమాధానము. “ఆ
దేవ్త ఒకర్ూపము, మూడు ర్ూపములు, ఐదు ర్ూపములు మరియు అనేకర్ూపములు దాలుును”. ఈ శ్ను తిలో
ఒకే సమయములో ఒకే దేవ్త అనేక శరీర్ములు ధరించుట చూడబ్డుచునుది. లేనిచ ్ యాగము
దేవ్తనుదేదశంచ్ఛ అనేకులు ఒకేసమయములో దరవ్యతాయగము చేయుటగూడ కలదు. అందువ్లన దేవ్తలకు
శరీర్మునునూ కర్మములలో విర్ధము రాదు.

దేవ్తలు శరీర్ధార్ుల ైనను బ్రహ్మవిదయలో అధికార్ముకలదనిరి. శరీర్ముండుటవ్లన ఋతిాకుకలవ్లే
యాగసమయములో వారి ఉపసపథతి అనివార్యము. అపుడు కర్మలలో విర్ధముకలుగును. అనేకసథ లములలో
ఒకేసారి జర్ుగు యాగములలో ఇందారదుల ఉపసపథతి, ఇదారదుల సనిుధి అసంభవ్ముకదా యనిన దానికత సపదా ాంతి
సమధానము. ‘అనేకపరతిపతేు ర్దర్శనాత్’ అనగా ఒకే దేవ్త అనేక ర్ూపములు ఒకేసారి ఒకేసమయములో ధరించుట
చూడబ్డుచునుది ‘ఎందర్ు దేవ్తలు’ అని ఉపకుమించ్ఛ ‘మూడువేల మూడువ్ందల ముగుగ ర్ు దేవ్తలనిరి’ .
తర్ువాత ‘వార్ు ఎవ్ర్ు’ అని అడుగగా ‘ఇదంతా వారి మహిమ వాసు వ్మునకు ముప్ైిముగుగ ర్ు దేవ్తలనిరి’ .
(బ్ృ.3.9.1-2) ఈశ్ను తతలలో ఒకేదేవ్తకు అనేకర్ూపములు చెప్పి కుముముగా మర్ల అందరి అంతరాభవ్ము
ఒకపారణదేవ్తలోనే చెప్పిరి. ఈ విధముగా అనేకర్ూపములలో పరతేయకదేవ్త యొకక ఉపాసన కలదు. మరియు ఒకే
దేవ్త అనేకర్ూపములలో విభకు మై ఒకేసమయములో అనేకయాగములలో ఉపసపథతికాగలదు. లేనిచ ్ ఒకేదేవ్త
గురించ్ఛ అనేకులు అనేకచ ్టల ఒకేయాగము గావించ్ఛనను వాయసప్ీఠుల ైనవార్ు అనేకుల నమసాకర్ము ఒకేసారి
సీాకరించ్ఛనటల
ల ఒకేదేవ్త అందరియాగమును ఒకేసారి సీాకరించును. ఎంగులకనగా ఆ దేవ్తలకు అంతరాాన శకతు
మరియు అనేకర్ూపములు ప ందు ఐశార్యముకలదు గనుక. అందువ్లన దేవ్తలు శరీర్ధార్ుల ైనను
కర్మములలో విర్ధములేదు.
91. శబ్ద ఇతి చేనాుతిః పరభవాత్రతయక్ానుమానాబ్ాయమ్. (1.3.29.)
సూతారర్థము:- వేదవాకయములలో విర్ధముకలుగుననిన అదిసరికాదు. ఎందులకనగా వేదశబ్ద ములనుండియే
దేవ్తలతోగూడిన సంపూర్ణజగతత
ు ఉతితిు అయనది. ‘ఏతే’ అను పదమునుచురించ్ఛ దేవ్తలను సమరించ్ఛ పరజఞపతి
దేవ్తలను సృష్పాంచెను. సృష్పాకత మొదలులో పర్మేశార్ుడు వేదశబ్ద ములదాారా భూతములను నామర్ూపకర్మలు
ఉతితిు గావించెను.
ఈ విషయము శ్ను తి స్రతతలలో సిషా ము. దేవ్తలకు శరీర్ముండుటవ్లన కర్మలలో విరీధము లేక పో వ్ుగాక,
కాని వేదవాకయములలో విర్ధము వ్చుును. మనుషతయలవ్లే అనితయ శరీర్ముగల దేవ్తలతో నితయ వెైదికశబ్ద ముల
సంబ్ంధము కుదర్దు. నితాయనితయములు విర్ుదా ములు. వెైదికశబ్ద ములు వాని అర్థములు మరియు వాని
సంబ్ంధము నితయమని వెైదికవాకయములదాారా పరమాణత సపథర్పడినది. నితయపరమాణముల ైన వేదములందు
శరీర్ముగల దేవ్తలను అంగీకరించుటవ్లన విర్ధము కలుగును. అను పూర్ాపక్ి సంశయమునకు
సమాధానము. “అతిః పరభవాత్” వెైదికశబ్ద ముల దాారానే సంపూర్ణ జగతత
ు ఉతితిు చెందుచునుది. “జనామదయసయ
యతిః” (బ్ర.సూ.1.1.2) అనుసూతరములో బ్రహ్మ నుండి జగదుతితిు చెప్పిరి. ఇపుిడు వేదశబ్ద ములనుండి
జగదుతితిు ఎటల
ల చెపుిచునాుర్ు. వేదశబ్ద ములదాారా జగదుతితిు చెప్పినను వ్సాాది దేవ్తల ఉతితిు ని
సపాకరించ్ఛన వారిలో అనితయతాము వాటిలల ును. ఆ వ్సాాది దేవ్తల ఉతితిు చెపుి వెైదికశబ్ద ములలో గూడ
అనితయతాము వ్చుును. ఈసపథతిలో మొదట చెప్పిన వేదశబ్ద ములలోని విర్ధము యథాతథము. అటల నుట

సరికాదు. ఏలనన ఇందారదిదేవ్తల శరీర్ములు అనితయమైనను వారి ఆకృతతల (ఆకార్ముల) సంబ్ంధము
శబ్ద ములదాారా సీాకరించుట వ్లన ఆకృతతలు నితయము. ఆకృతతలదాారానే వెైదికశబ్ద ముల నితయసంబ్ధము
చెపుిట ఉచ్ఛతము. వ్యకుులు అనేకులు గనుక అందరితో శబ్ద సంబ్ంధగుహ్ణము యుకతుయుకు ము కాదు.
ఆవ్ు మొదల ైన వ్యకుులు ఉతితిు అయనపిటికతనుు వాని ఆకృతి ఉతితిు కాదు. అందువ్లన ఆవ్యకుులతో వానిని
చెపుి ఆకృతి శబ్ద ముల నితయతాము సీాకరించ్ఛన న్నవ్ు చెప్పిన వెైదికశబ్ద ముల విర్ధము తొలగిపో వ్ును.
శబ్ద ముల దాారా జగదుతితిు బ్రహ్మనుండి ఉతితిు వ్లేకాదు. జగదుతితిు కత బ్రహ్మమే ఉపాదానకార్ణము. కాని
శబ్ద మునుండి ఉతితిు అటల
ల కాదు. మరి ఏవిధముగాఅనిన నితయ శబ్ద ము దాని అర్థము ఆరండిటికత సంబ్ంధము
ఉండుటవ్లన. వ్యవ్హార్మునకు యోగయమైన వ్సు
ు విశేషము శబ్ద ముదాారా అభివ్యకు మగుటచే శబ్ద మునుండి
జగదుతితిు చెపుి అభిపారయము.
దేవాదుల ఉతితిు శబ్ద మునుండి అని ఎటల
ల తెలిసపకొనగలము? “పరతయక్ానుమానాభాయమ్” పరతయక్షమనగా
శ్ను తివాకయములు, “నిర్ప్ేక్ష ర్వ్ిః శ్ను తిిః” అను శ్ను తి వాకయముదాారా ఆశ్న
ు తి వాకయములకు వేర్ు పరమాణముల
ఆవ్శయకము లేదు. అనుమానమనగా సమృతతలు. వాని పరమాణములకు శ్ను తతల అప్ేక్ష గలదు. ‘ఏతే’ అను
శబ్ద ముదాారా పరజఞపతి దేవ్తలను సమరించ్ఛ వారిని సృష్పాంచెను. “అనాదినిధనా నితాయ వాగుతసృష్ాా సాయంభువా।
ఆదౌ వేదమయీ నితాయ యతిః సరాా పరవ్ృతు యిః”॥ (మ.భా.శా.233-4) ‘సాయంభూ పర్మాతామ సృష్పాకత
ఆర్ంభములో ఆదయంతర్హితముల ైన నితయము, దివ్యమైన వేదవాణిని సృష్పాంచెను. దానిదాారా అనిుర్కముల
వ్యవ్హార్ములు పారర్ంభమయనవి’. ఇచట ‘శబ్ద సృష్పా’ అనగా గుర్ుశషతయల సంపరదాయ పరవ్ృతిు అని అర్థము.
మనుసమృతిలో గూడ “వేద శబ్ేదభయిః ఏవాదౌ నిర్మమే స మహేశార్ిః” (మను.1.21). పర్మాతమ సృష్పాకత ఆర్ంభములో
వెైదిక శబ్ద ముల నుండియే జగదుతితిు గావించెను. అందువ్లన దేవాది వ్యకుుల ఉతితిు వేదశబ్ద ములదాారానే అని
తెలియుచునుది. వారి ఆకృతతలకు శబ్ద ములతోపాటల నితయసంబ్ంధముండుటవ్లన దేవ్తలు శరీర్ధార్ుల ైనను
వేదశబ్ద ములతో ఏవిధమైన విర్ధము లేదనునది సపదామైనది. వేదములకు సాతంతర కర్ు లేడు. అందువ్లన
వేదముల నితయతాము ధృఢీకరించుటకు పూర్ాసూతరములో ‘అతిః పరభవాత్’ అని దేవ్తల ఉతితిు వేదముదాారా
చెప్పిరి. అపుడు దేవ్తలను ఉతితిు చేయు వేదమునకు గూడా ఉతితిు పరసంగము వ్చుును కదా అను శంకకు
సమాధానముగా ఈసూతరము దాారా చెపుిచునాుర్ు.
92. అత ఏవ్ చ నితయతాాత్. (1.3.26.)
సూతారర్థము:- దేవ్తలు మరియు సంపూర్ణ జగతత
ు వేదశబ్ద ములదాారానే ఉతినుమగు చునువి. అందువ్లననే
వేదములు నితయమని తెలిసపకొనవ్లయును.

నితయమైన ఆకృతి గల దేవ్తలు మరియు ఈసంపూర్ణ జగతత
ు నితయమైన వేదశబ్ద ములదాారా ఉతినుమగుటచే వేద
శబ్ద ములలో నితయతాము అంగీకరించవ్లయును. మహాపరళయములో మూడులోకములు నాశనమగుటవ్లన
ఆకృతతలు గూడ నాశనమగుచునువి. శబ్ాదర్థము వాని సంబ్ంధము అనితయమని చెప్పిన వేద శబ్ద ముల విర్ధము
అటలలనే ఉనుది, అని పరశుంచ్ఛన ఆ పరశుకు సమాధానముగా ఈ సూతరము చెపుిచునాుర్ు.
93. సమాననామర్ూపతాాచాువ్ృతాువ్పయవిర్ధో దర్శనాతసమృతేశు. (1.3.30.)
సుతారర్థము:- సృష్పాపరళయముల పరవాహ్ము జర్ుగుటచే తర్ువాతి కలిములో సమాననామర్ూపములు
ఉండుటవ్లన శబ్ాదర్థసంబ్ంధముల నితయతాము సపదామగుచునుది. సృష్పా సమాన నామర్ూపములుగలది.
పూర్ాకలిములో సూర్యచందారదుల జగతత
ు ఎటలలఉనుదో అటలలనే ఉతు ర్ కలిములో పర్మేశార్ుడు
సృష్పాంచును. ఈ అర్థమునే ‘ధాతా యథా’ అను శ్ను తిలో చెప్పిరి. ఆవిధముగనే ‘యథా ఋతతషత ఋతతలింగాని’
ఆయా ఋతతవ్ులలో కనబ్డు నవ్పలల వ్ములు మొదలగు ఋతతచ్ఛహ్ుములు, ఋతతవ్ుల పునారావ్ృతిు కానవ్చుుచునుది. అటలలనే పూర్ాకలిమునకు సమానముగా పదార్థములు ఉతు ర్తు ర్సృష్పాలో కనబ్డు చునువి
అని సమృతిలో కూడ చెప్పినార్ు.
జఞగుతు సుషతపుులవ్లే అనాది సంసార్ములో ఉతితిు పరళయముల ఆవ్ృతిు సీాకరించ్ఛరి. మహాపరళయము ఉనును
ఆకార్ములు లేక ఆకృతతలు గూడ ఉండుననునది నిశుయము. పరళయములో సంసాకర్ ర్ూపములో ఈ
పరపంచము తనయొకక ఉపాదానకార్ణమైన అజఞఞనమునందు ఉండును. అందువ్లన పూర్ాకలిమువ్లే
పరపంచమునకు నామ, ర్ూప, ఆకృతతలు నితయమగుటవ్లన శబ్ాదర్థసంబ్ధములు అనితయమను శంకకు తావ్ులేదు,
లేక అనితయమని శంకతంపరాదు. సమానమగు నామర్ూపములు పూర్ాకలిమువ్లనే ఉనువ్ని చెపుిటకు
శ్ను తతలు, సమృతతలు కలవ్ు. “సూరాయచందరమసౌ ధాతా యథా పూర్ామకలియత్” (ఋ.సం.10.160.3.) అను
శ్ను తియొకక అర్థము సూర్యచందారదులు మొదలుగాగల ఈపరపంచము నంతయును బ్రహ్మదేవ్ుడు
పూర్ాకలిములోవ్ల నే సృజించెను. “యథర్ుుషాృతతలింగాని నామర్ూపాని పర్యయే। దృషయతే తాని తానేయవ్ తథా
భావా యుగాదిషత”॥ వ్సంతాది భిను భిను ఋతతవ్ులలో భిను భినుమైన ఋతతచ్ఛహ్ుములు కనబ్డును.
ఆవిధముగనే వాని నామములు, ర్ూపములు కుముముగా వ్చుుట చూడబ్డుచునుది. ఆలాగుననే
యుగమునకు మొదలులో నామములు మరియు పదార్థములు కనబ్డుచునువి. ఈ విధమైన సమృతి
పరమాణములు కలవ్ు. దేవ్తలకు బ్రహ్మవిదయలో అధికార్ము కలదని చెప్పిన విషయములో పూర్ావాది
ఆక్ేపము కతుందిసూతరము దాారా పరకటించుచునాుర్ు.
94. మధాాదిషాసంభవాదనధికార్ంజైమినిిః. (1.3.31)

సూతారర్థము:- “అసౌవావ్ ఆదితోయ దేవ్ మధు” (ఛాం.3.1.1.) ‘ఈ సూర్ుయడు దేవ్తలకు మధువ్ు’ అనగా తేనె వ్ల
ఆనందము నిచుువాడు. “ఆదితోయ బ్రహేమతాయదేశిః” ‘ఆదితతయడు బ్రహ్మ అనునది ఉపదేశము’ ఈశ్ను తి వాకయములలో
మధువ్ు (తేనె) మరియు బ్రహామధాయసము దాారా విహితమైన సూర్యపాసనలో ఆదితాయదులకు అధికార్ము లేదు.
అందువ్లల జైమిని ఆచార్ుయలు బ్రహ్మవిదయలో దేవ్తలకు అధికార్ములేదను చునాుర్ు.
అధికార్ము ఎందుకులేదనిన “మధాాదిషాసంభవాత్” మధువిదయలో ఆదితతయనికత అధికార్ములేదు. “అసౌ వావ్
ఆదితోయ దేవ్మధు” నిశుయముగా ఆదేవ్తలందరికీ ఈ సూర్యడు తేనెవ్ల ఆనందము నిచుువాడు.
“ఆదితోయ బ్రహేమతాయదేశిః” (ఛాం.3.1.1) “వాయురాావ్ సంవ్ర్గ ిః ” (ఛాం.4.3.1.) ‘ఆదితతయడు బ్రహ్మమని ఉపదేశము’
‘నిశుయముగా వాయువ్ు సంవ్ర్గ ము’ అనుదేవ్తల ఉపాసనలో ఆయాదేవ్తలకు అధికార్ము సంభవ్ముకాదు.
కాని మనుషతయలకు ఆయావిదయలలో అధికార్మునుది. ఎందులకనగా ఉపాసనకొర్కు, ఉపాసయము ఉపాసకుడు
అను భేధము అతాయవ్శయకము. ఒకే దేవ్త ఉపాసయము ఉపాసకుడు కాజఞలడు. గాన బ్రహ్మవిదయలో
దేవ్తలకధికార్ము లేదని జైమిని ఋష్ప మతము. ఏవిధముగా మధాాది విదయలలో దేవ్తలకధికార్ము లేదో అటేల
విదాయతాము సమానమగుటవ్లన బ్రహ్మవిదయలో ఆదితాయది దేవ్తలకు అధికార్ములేదు.
95. జయయతిష్ప భావాచు. (1.3.32.)
సూతరర్థము:- కానవ్చుు జయయతిర్మండలములో ఆదితయ శబ్ద పరయో గము మరియు ఆదితతయని పరతీతి కలదు.
ఆమండలము అచేతనము దానికను భినుమైన శరీరాదులతో కూడిన చెైతనయము పరతయక్ాది పరమాణములదాారా
తెలియబ్డుటలేదు. ఆదితాయదుల శరీర్మును చెపుి మంతారదుల అర్థము అనయపర్కము (వేర్ు అర్థము
చెపుిచునువి) ఆమంతరములకు సాార్థములో పరమాణములేదు. అందువ్లన దేవ్తాదుల శరీర్మునుదని
సపదాముకానందువ్లన వారికత బ్రహ్మవిదయలో అధికార్ములేదు.
ముందు సూతరము నుండి అనధికార్ము అనగా అధికార్ములేదు అను పదము ఈ సూతరములో కూడ
అనువ్రిుంచును. అంతరిక్షములో నుండి రాతిర పగలు తిర్ుగుచు జగతత
ు ను పరకాశంపజేయు జయయతిర్మండలము లోక
పరసపదాము. దానినే ఆదితయదేవ్త అని కూడ అందుర్ు. లోకపరసపదా వ్
ి లన వాయకయశేషబ్లముచే జయయతిర్మండలములో
ఆదితయదేవ్త శబ్ద పరయో గము కానవ్చుుచునుది. మృతిు కవ్లే ఆ జయయతిర్మండలము జడముగా పరతీతమడుటవ్లన
మరియు పరతయక్ాది పరమాణములదాారా శరీర్ధార్ులనునది చూడబ్డుటలేదు. అందువ్లల విదాయగుహ్ణశకతు
మొక్ాకంక్ష సంభవ్ముకాదు. ఇంతేగాక దేవ్తల శరీర్ములను పరతిపాదించు మంతరములు, సు
ు తతలు, ఇతిహాసపురాణములు మొదలగువాని యొకక అర్థము వేర్ుగానుండి అనాయర్థము చెపుిటలో తాతిర్యముండుటవ్లన
దేవ్తాదులకు బ్రహ్మవిదయలో అధికార్ము లేదని సపదామగుచునుది.
96. భావ్ం తత బ్ాదరాయణోఽసపథ హి. (1.3.33.)

సూతారర్థము:- బ్ాదార్యణ ఆచార్ుయలు దేవ్తలకు నిర్ుగణ బ్రహ్మవిదయలో అధికార్ముందనుచునాుర్ు.
ఏలనన దేవ్తల శరీర్ములను పరతిపాదించు మంతారదులకు అనయపరణామములదాారా విర్ధములేనందున
మరియు ఆమంతరములకు సాార్థములోనును అర్థము పరమాణమగుటవ్లనను వారిలో జఞఞనప్పపాస
ఉండుటవ్లనను వారికత బ్రహ్మవిదయలో అధికార్ము కలదు.
సూతరమునందుగల ‘తత’ శబ్ద ము దాారా ముందుచెప్పిన రండు సూతరములలోనునుపూర్ాపక్ియొకక శంకలను
ఖండిచుచునాుర్ు. బ్ాదరాయణ ఆచార్ుయలు మధువిదయలో దేవ్తలకు అధికార్ము లేకపో యనను వార్ు
శరీర్ధార్ులగుటవ్లన బ్రహ్మవిదయయందు అధికార్మునుదని భావించుచునాుర్ు. ఎందులకనగా వారిలో
మొక్ారిథతాము విదాయసామర్థాము బ్రహ్మవిదాయధికార్ము కలవ్ు గనుక. జఞతిదాారా బ్ారహ్మణునికత రాజసూయ
యాగములో అధికార్ములేకపో యనను బ్ృహ్సితి యాగమునందు అధికార్ముగలదు. దేవ్తలకు
శరీర్ములేదనుట సర్ాథా అనుచ్ఛతము. దేవ్తల విగుహ్తాము చెపుిమంతరములకు ఏపరమాణముదాారాను
విర్ధములేదు. అందువ్లన మంతరములదాారా విగుహ్తాము ఉనుందువ్లన మరియు వారిలో అరిథతాము
సామర్థాము సంభవ్మగుటవ్లన దేవ్తలకు బ్రహ్మవిదయలో అధికార్మునుదని సపదామగుచునుది.

28. అపశూదారధికర్ణము.
సంగతి:- శ్ను తతలలో దేవ్తల శబ్ద ము వినబ్డుటవ్లన వారికత బ్రహ్మవిదయలో అధికార్మునుదని చెప్పి నార్ు.
అలాగుననే శూదరశబ్ద ము వేదములలో వినబ్డుటవ్లన వారికత కూడా బ్రహ్మవిదయలో అధికార్మునుదని
చెపివ్లయును. పూరాాధికర్ణములో నిర్ణయంచ్ఛన విషయమును దృష్ాాంతముగా చెప్పి ఈ అధికర్ణమును
మొదలిడినార్ు గనుక ఫూరాాధికర్ణముతో ఈ అధికర్ణమునకు దృష్ాాంను సంగతి.
విషయము:- “అహ్హారే తాా శూదర తవెైవ్ సహ్గ్భిర్సు
ు ” (ఛాం.4.2.3). ఈ వాకయము ఈ అధికర్ణములో
విచార్ణీయ విషయము.
సంశయము:- వేదవిదయలో శూదురలకు అధికార్మునుదా లేదా అనిసంశయము.
పూర్ాపక్షము:- తెవ్
ై ర రిణకులకను భినుమైన దేవ్తలకు బ్రహ్మవిదయలో అధికార్మునుదని చెప్పినరీతిగనే
శూదురలకు గూడ అధికామునుదని చెపివ్లయును.
సపదాంతము:- దేవాదులకు వేదకజఞఞనము జనమసపదాము, మరియు జఞఞనఫలముగూడ వారికత అభీషా ము. అందువ్లల
వార్ు బ్రహ్మవిదయకు అధికార్ులనిరి. కాని వేదాధయయనము శూదురలకు నిష్పదాముగాన జఞఞనఫలము అభీషా మైనను
వేదజఞఞనములో వారికత అధికార్ములేదు. శృతి సమృతతలలో శూదురల వేదాధయయనము నిష్ేధించ్ఛరి.
వెైయాసపకనాయయమాల:69. శూదోర ఽధికతుయతే వేద విదాయయామథవా న హి। అతెవ్
ై ర రిణకదేవాదాయ ఇవ్ శూదోర ఽధికార్వాన్॥

70. దేవాిః సాయంభాతవేదాిః శూదోర ఽధయయన వ్ర్ీనాత్। నాధికార్శ్ను తౌ సామరేుతాధికార్ న వార్యతే॥
వేదవిదయలో శూదురలకు అధికార్మునుదా లేదా? దిాజఞతతల ైన బ్ారహ్మణ క్షతిరయ వెైశ్న యలకనుభినుమైన
దేవ్తలకు అధికార్మునుదని చెప్పినార్ు. ఆలాగుననే శూదురలకు గూడ అధికార్ముందనవ్చుునుకదా. అనిన
పూర్ాపక్షమునకు సమాధానము. దేవ్తలు పుటలాకతోనే వేదజఞఞనము కలిగివ్ుండెదర్ు. మరి శూదురలకు
వేదాధయయనము నిష్ేధమనిరిగాన శూదురలకు వేదాధయయనములో అధికార్ములేదు. సమృతతల దాారాగలుగు
బ్రహ్మజఞఞనమునకు వారికధికార్మునుది.
భార్తీ తీర్ుథలవారి వాయఖయ:ఛాందో గయములోని నాలుగవ్ అధాయయములో సంవ్ర్గ విదయలో ఈ విధముగా చెప్పి రి. “ఆజహారేమాిః శూదర అనేనెైవ్
ముఖేనఽఽలాపయషయథాిః” అనగా జఞనశ్ను తి అను ప్ేర్ుగల శషతయడు వెయయ ఆవ్ులు తన కుమారు ను
ముతాయలహార్మును ర్థము కొనిుగాు మములను కానుకగా తీసుకొని గుర్ువ్ుల ైన రైకుాని వ్దద కు వెళెగా ఆ
రైకుాని వ్చనమిది “ఓ శూదురడెైన జఞనశ్ను తి వెయయ ఆవ్ులు దక్ినగా మరియు న్న కనయను కూడ సమరిించు
చునాువ్ు. ఈమదాారా నా చ్ఛతు ము పరసనుమైనది గాన న్నకు సంవ్ర్గ విదయనుపదేసపంచెదను” అనెను.ఈ
సందర్భములో శూదురడెైనను వేదవిదయయందు అధికార్ము సంభవ్ముకదా. ఈపూర్ాపక్షమునకు సమాధానము.
దేవ్తలతోబ్ాటల శూదురలను పో లులేము. ఉపనయనాధయయనములు లేక పో యనను దేవ్తలకు సాయముగనే
పూర్ాజనమ పుణయమువ్లన వేదజఞఞనము కలుగును. అటలవ్ంటి పుణయమును వార్ు పూర్ాజనమలో సంపాదించ్ఛరి.
శూదురనకు అటలవ్ంటి పుణయములేనందువ్లన సాయముగా వారికత వేదజఞఞనము కలుగదు. అంతేగాక వారికత
ఉపనయన విధిలో అధికార్ము లేనందున వేదాధయయమునకు అర్ుహలుకార్ు. వేదజఞఞనము లేనందువ్లన
శరు తవిదయలో శూ
ు దురలకు అధికార్ములేదు. మరి ముందుచెప్పిన వాకయములో జఞనశ్ను తి అను రాజును శూ
ు దురడని
సంభోధించ్ఛనార్ుకదా అనిన దానికత సమాధానము. అచట క్షతిరయుడెైన రాజును శూ
ు దురడని సంభోధించుట యౌగిక
అర్థమేగాని ర్ూఢి అర్థము కాదు. “విదాయరాహితయజనితయా శ్నచా దుదారవ్ ఇతి శూదరిః ” విదయ లేదను దుిఃఖముతో
గుర్ుని వ్దద కు పర్ుగతెు ను కనుక శూదుర డనిరి. ర్ూఢిదాారా యౌగిక అర్థము ఖండిప బ్డదు. ఎందులకనగా ఇచట
ర్ూఢి అర్థము అసంభవ్మగుటవ్లన. ఈ ఉపాఖాయనమలో సార్థిని పంపుట ఆదిగా గల ఐశార్యమును
చెపుిటవ్లన జఞనశ్ను తి క్షతిరయుడనుది నిశుయమగుచునుది. శూదురనికత వేదవిదయలో అధికార్ము లేక
పో యనను మొక్ేచి ఉనుపుిడు మొక్షముకలుగదని చెపుిటకు వీలులేదు. సమృతతలు పురాణముల దాారా
జఞఞనపారప్పు కలిగిన ముకతు కలుగును. అందువ్లన శూదురలకు వేదవిదయలో అధికార్ములేదు.
97. శ్నగసయ తదనాదర్శుణాతు దాదరవ్ణాత్ సూచయతే హి. (1.3.34.)

సూతారర్థము:- జఞనశ్ను తి తనయొకక అనాదర్ము హ్ంసలదాారా వినినపుిడు వానిలో శనకముతినుమైనది. అది
ఇచట శూదరశబ్ద ముతో సూచ్ఛంచ్ఛరి. మరియు శనకముతో జఞనశ్ను తి రైకుాని వ్దద కు పో యనందున వానిని
శూదురడనిరి. (జఞనశ్ను తి రాజు తన రాజయములో అనిుచ ్టల పూరిుగా యాతిరకులకు ఉండుటకు వ్సతతలు మరియు
భోజనాదులకు అనుక్ేతరములు నిరిమంచెను. తాను తలచ్ఛన కర్మయోగము పూరిు అయనందునవ్లన
సంతోషముతో మేడమీద విశుమించుచుండగా వానికర్మకు సంతతషతాల ైన కొందర్ు ఋషతలు హ్ంస ర్ూపములో
వానిప్ై ఎగుర్ుచు ఆరాజు వినునటల
ల సంభాష్పంచుకొనుచుండిరి. వెనకాలనును హ్ంస భలాలక్ష! అని
ముందువ్ునుహ్ంసను సంభోదించుచు ఇచట జఞనశ్ను తి రాజుయొకక తేజసుస సార్గ ము వ్ర్కు వాయపు ము అది
నినుు భసమము చేయును. దానికత ముందువ్ునుహ్ంస అరే! ఈ రాజు విదాయహీనుడు. వీనిని న్నవ్ు బ్ండితో నును
రైకుానికత పరయో గించు వ్చనములను పరయో గించు చునాువ్ు. బ్రహ్మజఞఞని రైకుాని తేజసుస దుర్తికుమము.
ఆతమజఞఞనర్హిత జఞనశ్ను తి తేజసుస అటల
ల కాదు. అని చెప్పి వెనుక హ్ంస నోర్ు కటిావేసను. కర్మ తర్ువాత చేయ
వ్లసపనది ఉపాసన. రైకుాడు చేయు సంవ్ర్గ ఉపాసనదాారా వానికత ఆచుటలాపరకకల ఉనువారి పుణయము
లభించును. అందుకే రైకుాడు నా కనుగొపివాడు అని విని రాజునకు శనకముదభవించెను.) ఇచట జఞతాయ
శూదురనికత వేదవిదయలో అధికార్ము కలదని పూర్ావాది అభిపారయము. సపదా ాంతములో వారికత అధికార్ములేదని
ఫలభేదము. సంవ్ర్గ విదయ మరియు వేద విదయలో శూదురలకు అధికార్ము లేదు. ఎందులకనగా క్షతిరయుడెైన
జఞనశ్ను తికత శనకము కలిగను. ఆశనకమునకు కార్ణము తన యొకక అనాదర్మును వినుటయే . “కమార్
ఏనమేతతసను ం సయుగాానమివ్ రైకామాతథ ” (ఛాం.4.1.3) అనగా ‘ఏరా ఆరాజు ఎవ్డు వానిని శేుషామైనటలవ్ంటి
బ్ండిగల రైకుాడు అనుమహాతతమనకు సరితసగగలడనుచునువా’. ఈవిధముగా హ్ంసలనుండి తన
అనాదర్మును విని క్షతిరయుడెైన ఆ జఞనశ్ను తి పౌతారయణునికత చాలా శనకము కలిగను. ఆశనకమునే రైకా మహ్రిీ
తనయొకక సర్ాజఞ తామును సూచ్ఛంచుటకు శూదర శబ్ద ముతో చెప్ిను. యౌగిక వ్ృతిు దాారా కూడ శూదర
శబ్ద మునకు క్షతిరయ పర్కముగా అర్థము చెపివ్చుును. ఎందులకనగా ‘తదాదరవ్ణాత్’ ఈపదములో గల ‘తత్’
శబ్ద ము శనకము, జఞనశ్ను తి, రైకుాడు అను మూడు అర్థములను చెపుిను. ఎటల నగా జఞనశ్ను తి శనకము ప ందెను,
జఞనశ్ను తి శనకగుసు ు డయయను లేక జఞనశ్ను తి శనకప్ీడుతతడెై రైకుాని వ్దద కు వెళ్ళీను. మూడు అర్థములగుట వ్లన
వానిని సూతరములో గల ‘తదాదరవ్ణాత్’ అను పదము దాారా సూచ్ఛంచ్ఛరి. శూదురనిలో జఞఞనాకాంక్ష సంభవ్మైనను
ఉపనయన పూర్ాక అధయయనము లేనందువ్లన వేదవిదయలో అధికార్ములేదు. “శూదోర యజేఞనఽనవ్క్ఌపు ిః”
యజఞ ములో శూదురడు అసమర్ుథడు అను సాధార్ణ నాయయముదాారా బ్రహ్మవిదయలో శూదురని అసామర్థామును
భోధించును.
98. క్షతిరయతాగతేశనుతు ర్తర చెైతరర్థేన లింగాత్. (1.3.35.)

సూతారర్థము:- జఞనశ్ను తి క్షతిరయుడని శ్ను తి దాారా తెలియు చునుది. అది ఎటల
ల తెలిసపకొనగలము అనగా ముందు
ఇదే సంవ్ర్గ విదయ అంతములో చ్ఛతరర్థుడను క్షతిరయరాజు వ్ంశములో ఉతినుుడెైన అభిపరతారీ అను ప్ేర్ుగల
క్షతిరయునితోపాటల జఞనశ్ను తి కలిసప ఉండుట శ్ను తిలో చెప్పి రి.
ఇందువ్లనగూడా జఞనశ్ను తి జఞతాయ శూదురడుకాదు. ఎందులకనగా సంవ్ర్గ విదయ వాకయశేషములో చెైతరర్థుని
వ్ంశములోనును అభిపరతారీణుడను రాజుతో జఞనశ్ను తిరాజు వ్ర్ణన గలదు. సామానయముగా సమానవ్ంశీయులే
ఒకరితోనొకర్ు కలిసప ఉందుర్ు. అందుకని క్షతిరయుడెైన అభిపరతారీణునితో జఞనశుతి యొకక వ్ర్ణన కలదు.
సమానజఞతీయులలోనే పంకతు భోజనము శాు దాాది కర్మలు సహ్చార్ము చూడబ్డుచునుది, గాన క్షతిరయుడెైన
జఞనశ్ను తికత బ్రహ్మవిదయలో అధికార్మునుటల
ల శూదురలకు లేదు.
99. సంసాకర్పరామరాశతు దభావాభిలాపాచు. (1.3.36.)
సుతారర్థము:- “తంహ్ో పనినేయ” ‘వానికత ఉపనయనము గావించెను’. “అధీహి భగవ్ ఇతి హ్ో పసాద” ‘ఓ భగవ్ంతతడా!
నాకు విదో యపదేశము చేయుమని నార్దుడు సనతతకమార్ుని వ్దద కు వెళ్ళెను. ఈ విధమైన విదాయపరకర్ణ
వాకయములో ఉపనయనాది సంసాకర్ముల వివేచనము కలదు. “న శూ
ు దేర పాతకం కతంచ్ఛును చ సంసాకర్మర్హతి”
‘శూదురనికత పాపములేదు మరియు వాడు సంసాకర్మునకు యోగుయడుకాదు.’ ఈవాకయము దాారా శూదురనకు
ఉపనయనాది సంసకర్ములు నిష్ేధించుటవ్లన శూదురలకు విదయలో అధికార్ములేదు.
విదయ చెపుి సథ లములలో “తం హ్ో పనినేయ” (శ.బ్ార. 11.5.3.13) అనగా వానికత గుర్ువ్ులు ఉపనయనము
గావించ్ఛరి. “అధీహి భగవ్ ఇతి హ్ో పససాద” (ఛాం.7.1.1.) అనగా ‘ఓ భగవ్ంతతడా! నాకు విదయ చెపుిము’. “తే
హ్ సమితాిణయో భగవ్ను ం ప్పపిలాదముపసనాుిః” (పర.1.1.) ‘వార్ు చేతినిండా సమిధలతో గుర్ువ్ుల ైన
ప్పపిలాద భగవ్ంతతని వ్దద కు పో యరి’ . ఈ ప్ైచెప్పిన శాసు వ
ర ాకయములలో ఉపనయానాది సంసాకర్ముల
వివేచనము కలదు. శూదురనికత గూడ ఉపనయనము నందు అధికార్ము కలిన చేయవ్చుునుకదా అని
వాదించ్ఛన అది సరికాదు. ఉపనయనాది సంసాకర్ములో శూదురని అనదికార్ము సిషఠ ముగా శాసు మ
ర ులో చెప్పిరి.
“న శూదేర పాతకం కతఙ్ిును చ సంసాకర్మర్హతి” ‘శూదురనికత ఏవిధమైన పాపములేదు మరియు సంసాకర్ము
లేదు’. అనగా అభక్షయ భక్షణమువ్లన వ్చుు పాపము శూదురనికత అంటదు. మిగిలిన పాపకర్మలు
అనుభవించవ్ల ను. ఈ వాకయములో గూడ శూదురనికత ఉపనయానాది సంసాకర్ముల అభావ్ము సిషా ముగా
చెప్పిరి. (మను.10.12.6.) అందువ్లన గూడ శూదురనికత వేదాధయనములో అధికార్ము లేదు.
100. తదభావ్నిరాార్ణే చ పరవ్ృతేు ిః. (1.3.37.)
సూతారర్థము:- సతయమునే పలుకు చునాుడు కనుక ఈ సతయకామ జఞబ్ాలుడు బ్ారహ్మణుడేకాని శూదురడుకాడని
నిశుయంచుకొనిన తర్ువాతనే ఆ గౌతముడు జఞబ్ాలునికత విదో యపదేశము చేయుటకు పరవ్ృతత
ు డయయను. దీనివ్లన

గూడ శూదురనకు వేదవిదయలో అధికార్ము లేదని తెలియుచునుది.
(తండిర లేని సతయకాముడు తన తలిల ని గ్తరమేమని అడిగను. దానికత తలిల భర్ు సేవ్లో తలీల నమై ఉండుటవ్లన నేను
న్న తండిరని గ్తరమేమని అడుగలేదు. నా ప్ేర్ు జఞబ్ాల న్న ప్ేర్ు సతయకాముడని మాతరమే తెలుసు. గుర్ువ్ుగారైన
గౌతముడు న్న గ్తరమేమని అడిగినపుడు సతయకాముడు తలిల చెప్పినటల
ల గానే గుర్ువ్ుగారికత చెప్ిను. సతయకాముని
సతయవ్చనములదారా గుర్ువ్ు ఈతడు బ్ారహ్మణుడని నిశుయంచ్ఛ వానికత ఉపనయనము చేసప విదాయభాయసము
మొదలిడెను.)
గ్తరమడిగిన గుర్ువ్ుగారికత జఞబ్ాలుడు ఈ విధముగా చెప్ిను. “సాఽహ్మేతనువేద యదోగ తరసుామసప, జఞబ్ాలా
తత నామాహ్మసపమ సతయకామొ నామ తామసప, స సతయకామ ఏవ్ జఞబ్ాలో బ్ృవీథా ఇతి” (ఛాం.4.4.5) అనగా
‘నాకు గూడ న్నగ్తరము తెలియదు. నాకు తెలిసపనదింతే. నాప్ేర్ు జఞబ్ాల న్నప్ేర్ు సతయకాముడు. అందువ్లన నేను
సతయకామ జఞబ్ాలుడనని గుర్ువ్ుగారితో చెపుిము’. సతయకాముడు తలిల మాటలనే ప లులపో కుండా గుర్ువ్ుగారికత
చెప్ిను. వాని నిశులమైన వ్చనములు విని గౌతమ మహ్రిీ “నెైతదబ్ారహ్మణో వివ్కుుమర్హతి” (ఛాం. 4.4.5)
అనగా ‘వీడు శూదరడు కాదు. బ్ారహ్మనేతర్ుడు ఈ విధముగా సిషా మైన నిశులభావ్ముతో పలకడు’. అని
సతయకాముని బ్ారహ్మణజఞతి వాడని నిశుయంచుకొని వానికత ఉపనయనము గావించ్ఛ విదయనుపదేశంచుటకు
ఉదుయకుుడయయను. అందువ్లన గూడ శూదురనికత వేదాధయయనములో అధికార్ములేదని తెలియుచునుది.
101. శువ్ణాధయయనార్థపరతిష్ేధాత్ సమృతేశు. (1.3.38.)
సూతారర్థము:- శువాణాధయయనములు నిష్ేధించుటవ్లన శూదురనికత వేదాధయయనములో అధికార్ములేదు.
సమృతతలలో శూదురలకు వేదశువ్ణము, అధయయనము మరియు వేదార్థజఞ ఞనపూర్ాక అనుష్ాఠ నము నిష్ేధించ్ఛరి.
మరి విదుర్ుడు ధర్మవాయధుడు మొదలగువారికత జఞఞనమటల
ల కలిగను అనిన పూర్ాజనమ సంసాకర్మువ్లన వారికత
జఞఞనము కలిగినదని సమాధానము. కాని ఈజనమలో చేసపన శువ్ణాదులవ్లన కాదు. సంసాకర్ము వ్లన కలుగు
జఞఞనఫలపారప్పు ని నిష్ేధింప శకయముకాదు. పురాణ ఇతిహాసాదుల శువ్ణములో నాలుగు వ్ర్ణములవారికత
అధికార్ముకలదు. “శాు వ్యేచుతతర్ వ్రాణ న్ కృతాా బ్ారహ్మణమగుతిః” బ్ారహ్మణుని నిమితు ముగావించ్ఛ నాలుగు
వ్ర్ణములవారికత పురాణేతిహాసములు వినిప్పంచవ్చుును. అందువ్లన ససార్ వేదాధయయనము శూదురలకు
కూడదనిరి.

29. కమినాధికార్ణము.
సంగతి:- ముందుచెప్పిన పరమితాధికర్ణములో బ్రహ్మజఞఞనమునకై జీవ్ుని అనువాదము చెప్పి రి. అలాగుననే
ఇచట పరణానువాదము చెపుిట సరికాదు. ఎందులకనగా అది కలిితము. అందువ్లన దానిని బ్రహ్మతో

అభినుమని చెపిలేము. కాన ఇచట ఈ అధికర్ణములో పరతతయదహ్ర్ణ సంగతి.
విషయము:- కఠ్పనిషతత
ు నందు “యదిదం కతఞ్ుజగతసర్ాం పారణ ఏజతి నిసృతం మహ్దభయం వ్జరముదయతం
య ఏతదిాదుర్మృతాసేు భవ్ంతి” (కఠ.2.6.2) అనగా ‘ఈ సంపూర్ణజగతత
ు పారణమునుండియే ఉతినుమగు
చునుది. ఆపార ణముదాారానే ప్ేరరేప్పంపబ్డి ఈ జగతత
ు లో అనిు చేషాలు జర్ుగు చునువి. ఆపార ణము అనిుంటికత
భయకార్ణమగుటవ్లన కొటలాటకు తయారై ఎతిు పటలాకును వ్జరహ్సు
ు నివ్ల నునుది. ఈపారణము ప్ేర్ుగాగల
నిరిాశేషబ్రహ్మమును తెలిసపకొనినవార్ు ముకుులగుదుర్ు. ఈ శృతివాకయము ఈ అధికర్ణమునలో విచార్ణీయ
విషయము.
సంశయము:- ఈ జగతత
ు ను కంప్పంపజేయు పారణవాచయము వాయువా, విదుయతాు లేక ఈశార్ుడా?
పూర్ాపక్షము:- భయమునకు కార్ణము గనుక విదుయతత
ు అన వ్చుును లేక దేహ్మును చలింపజేయు
వాయువ్ును పారణపదవాచయమన వ్చుును కదా?
సపదా ాంతము:- దేని జఞఞనముదాారా ముకతు ప ందెదర్ని చెప్పిర్ ఏది అంతరాయమి ర్ూపములో అందరిని లోపల
నుండి శాసపంచుచునుందువ్లన భయమునకు కార్ణమ్న మరియు సర్ాశకతు సంపనుుడగుటవ్లన అందరిని
ప్ేరరేప్పంచుచునాుడో అటిా గుణములు శకతుకలవాడు ఈశార్ుడే. వానినే పారణశబ్ద ముదాారా చెపుిచునాుర్ని
నిశుయమయనది. కాని విదుయతత
ు వాయు వికార్ములను కాదు.
వెైయాసపక నాయయమాల:
71. జగతకమినకృతా్ాణోఽశనిరాాయుర్ుతేశార్ిః। అశనిర్భయహేతతతాాదాాయురాాదేహ్చాలనాత్॥
72. వేదనాదమృతతోాకేురీశనఽను రాయమిర్ూపతిః। భయహేతతశాులనం తత సర్ాశకతుయుతతాతిః॥
“యదిదం కతఞ్ు జగతసర్ాం పారణ ఎజతి నిిఃసృతం” అను శ్ను తిలో జగతత
ు ను కంప్పంపజేయు పారణము వ్జరమా లేక
వాయువా లేక ఈశార్ుడా. భయమునకు కార్ణమగుటవ్లన ఆపారణమును వ్జరమనవ్చుును లేక దేహాదుల
సంచాలకమగుటవ్లన వాయువ్నవ్చుును. అను ఈ పూర్ాపక్షమునకు సపదా ాంనిు సమాధానము- పారణజఞఞనము
వ్లన మొక్షము రాదు. కావ్ున కమినము చేయునది ఈశార్ుడే. ఆ ఈశార్ుడు అంతరాయమి అగుటవ్లన
భయకార్కుడనవ్చుును. మరియు సర్ాశకతుసంపనుుడగుటచే సంచాలకుడనిగూడ అనవ్చుును.
భార్తీ తీర్ుథలవారి వాయఖయ:“యదిదం కతఞ్ు జగతసర్ాం పారణఏజతి నిిఃసృతం మహ్దభయంవ్జరముదయతం య ఏతదిాదుర్మృతాసేు
భవ్ంతి” అనగా ‘ఈ సంపూర్ణజగతత
ు పారణమునండి ఉతినుమైనది. పారణముదాారా కమిించు చునుది. ఆ
పారణశబ్ద వాచయమైన వ్సు
ు వ్ు ఎతిు పటిాన వ్జరహ్సు
ు నివ్ల భయకార్ణము. ఈ పారణశబ్ద వాచయమైన దానిని ఎవ్ర్ు
తెలిసపకొని అనుభవింతతర్ వార్ు మర్ణర్హితతలగు చునాుర్ు’. అచట జగతాకర్ణము మరియు కమినాదులకు
కార్ణమైన పారణమునందు మూడువిధముల సందేహ్ము కలదు. మొదటిది ‘అశనిిః’ అనగా ‘ప్పడుగు’

అనవ్చుును. ఎందులకనగా భయమునకు కార్ణముగా వినబ్డుటవ్లన. రండవ్ది ‘వాయువ్ు’ అన వ్చుును.
‘పారణ ఏజతి’ పారణము దేహ్ సంచాలమునకు కర్ు అగుట వ్లన ‘వాయువ్ు’ అనవ్చుును. మూడవ్ది ‘ఈశార్ుడు’
అనవ్చుును.
ఈపూర్ాపక్షమునకు సమాధానము:- పారణశబ్ద వాచయమును ఈశార్ుడే అనవ్లయును. “య ఏతదిాదుర్మృతాసేు
భవ్ంతి” ‘ఆతతామును తెలిసపకునువారికత అమర్తా పారపు ము’ అనిరి గనుక. అంతరాయమి ర్ూపములో ఆ
ఈశార్ునే భయమునకు కార్ణమని చెపివ్చుును. “భీష్ాఽసామదాాతిః పవ్తే” ఆపర్మాతమ భయమువ్లల నే
ఈవాయువ్ు వీచు చునుదని తెైతిురీయో పనిషతత
ు లో (8.1) తెలిిరి. దేహాది కమినతాము సర్ాశకతుమంతతడెైన
ఈశార్ుని వ్లన కలుగును. అందువ్లన పారణశబ్ద వాచయము ఈశార్ుడే.
102. కమినాత్. (1.3.39.)
సూతారర్థము:- ఇచట పారణశబ్ద ముదాారా పర్మాతమని చెపుిచునాుర్ు. వాయువికార్ము కాదు. ఎందులకనగా
వాయువ్ుతో కూడిన సంపూర్ణపరపంచము బ్రహ్మ ఆజఞ దాారా కంప్పంచుచునుది.
“తదేవ్ శ్నకుం తద్రహ్మ తదేవామృతముచయతే తసపమన్ లోకాిః శుతాిః సరేా తదు నాతేయతి కశున” (కఠ.2.6.3) “న
పారణేన నాపానేన మర్ుా జీవ్తి కశున ఇతరేణతత జీవ్నిు యసపమనేుతావ్ుపాశుతౌిః” (కఠ.2.5.5) అనగా ‘అదే
శ్నదా మైన బ్రహ్మము. దానినే అమృతమందుర్ు. దానిలోనే అనిు లోకములు ఆశుతమై యునువి. దానినెవ్ర్ు
అతికుమించలేర్ు’. ‘మనుజుడు పారణముచేతగాని, అపానముచేతగాని జీవించుటలేదు. ఈ రండిటికీ అధార్మైన
వేరొక పదార్థముచేతనే జీవించుచునాుడు’.
ఇటలవ్ంటి శ్ను తతల పరాయలోచనవ్లన పర్మాతమయందే సర్ాలోక జీవ్నము సంభవ్ముకాని వాయువికార్మునందు కాదు. “భయాదగిుసు పతి” (కఠ.2.3.3) “మహ్దభయం వ్జరముదయతం” “తమేవ్ విదితాాతిమృతతయమేతి”
అనగా ‘పర్మాతమ భయమువ్లన అగిు తప్పంచుచునుది’ . ‘ ఆపారణము అనిుంటికత భయకార్ణము అగుటవ్లన
ఎతిు పటలాకును వ్జరహ్సు
ు నివ్ల నునుది’ . ‘ఆ పర్మాతమని తెలిసపకొనుటదాారానే మృతతయముఖమునుండి బ్యట
పడగలర్ు’. ఈ శ్ను తతలలో పర్మాతమ భయమునకు కార్ణమనియు, సానిధయమువ్లన భయకార్ణమునకు పరతయభిజఞ యు మరియు ఆపర్మాతమతో ఏకతా అనుభవ్మే మృతతయవాత నుండి తప్పించుననియు చెపుిచునువి.
అంతేగాక బ్రహ్మవిజఞఞనమువ్లననే అమృతతా ఫలము వినిప్పంచుచునుందువ్లన వాయువిజఞఞనముదాారా
వినిప్పంచు అమృతతా ఫలము ఆప్ేక్ిక ఫలమని తెలిసపకొనవ్లయును.

30. జయయతిర్ధికర్ణము.

సంగతి:- కతుందటి అధికర్ణములో సర్ాశబ్ద శ్ను తిని సంకయచముచేయుట అసంగతమను కార్ణమువ్లన పరకర్ణము
దాారా పారణశబ్ద మునకు అర్థము బ్రహ్మమనిరి. ఆలాగుననే సంపరసాద వాకయములో పరకర్ణ అనుగాు హ్క పరమాణము
లేనందున జయయతిశబ్ద వాచాయర్థము బ్రహ్మ మనవ్చుును. అందువ్లన ఇచట పరతతయదాహ్ర్ణ సంగతి.
విషయము:- “ఏష సంపరసాదో ఽసామచిరీరాతసముతాథయ పర్ం జయయతిర్ుపసంపదయ సేాన ర్ూప్ేణఽభినిషిదయతే ”
(ఛాం.8.12.3.) సుషతప్పు అవ్సథ లో ఈ జీవ్ుడు సూ
థ ల సూక్ష శరీర్ములనుండి ప్ైకత లేచ్ఛ పర్మ జయయతిని ప ంది బ్రహ్మ
భావ్ముతో అభివ్యకు మగును. ఈవాకయము ఈ అధికర్ణమనకు విచార్ణీయ విషయము.
సంశయము:- ప్ై విషయ వాకయములో గల జయయతిశబ్ద వాచయము ఆదితాయదుల తేజసాస లేక పర్బ్రహ్మమా?
పూర్ాపక్షము:- ఆదితాయది తేజసుసలలో ఈ జయయతిశబ్ద ము ర్ూఢ మగుటవ్లన జయయతిశబ్ద ముదాారా
సూర్యమండలాంతర్గ త జయయతి అనియే చెపివ్లయును. ‘సముతాథయోపసంపదయ’ అను యుకతు కూడా కలదు.
సపదా ాంతము:- సముతాథన పదమునకు ‘తాం’ పదార్థ శనధనమని అర్థము. మహావాకాయర్థ భోధము ‘సంపతిు ’
పదమునకు అర్థము. అందువ్లన ఇచట జయయతి శబ్ద మునకు సునిశుతార్థము బ్రహ్మమే. ఎందులకనగా ఆ
బ్రహ్మమే ఉతు మ పుర్ుషతడు మరియు వాడే నేతరములకు సాక్ి.
వెైయాసపక నాయయమాలా:73. పర్ం జయయతిసు
ు సూర్యసయ మణడ లం బ్రహ్మ వా భవేత్। సముతాథయోపసంపదేయతతయకాుా సాయదరవిమణడ లమ్॥
74. సముతాథనం తాంపదార్థశ్న దిారాాకాయర్థభోధనమ్। సంపతిు ర్ుతు మతోాకేుర్్రహ్మ సాయదసయసాక్ితిః॥
“ఏష సంపరసాదో ఽసామచిరీరాతసముతాథయ పర్ంజయయతిర్ుపసంపదయ సేాన ర్ూప్ేణాభినిషిదయతే స ఉతు మిః పుర్ుషిః”
ఈ వాకయములో ‘పర్ంజయయతిిః’ పదము సూర్యమండలవాచకమా లేక బ్రహ్మ వాచకమా? శరీర్మునుంచ్ఛ బ్యట పడి
జయయతిని ప ందును అనుటవ్లన పర్ంజయయతి సూర్యమణడ లమే అగును అనుపూర్ా పక్షమునకు సపదా ానిు
సమాధానము. ఇచట సముతాథనమనకు అర్థము బ్యటకు వ్చుుట కాదు మరియు సంపతిు కత అర్థము పారప్పు
కాదు. కాని తాం పదార్థమైన జీవ్ుని శ్నదిా సూ
ు ల, సూక్షమ, కార్ణ శరీర్ముల వివేకము సముతాథనము. అనగా
తాం పదార్థ లక్ాయర్థము చెైతనయమే కాని ప్ై మూడు శరీర్ములు కాదు.ఈ విధముగా శ్నదిా చేసపన జీవ్చెైతనయమే
బ్రహ్మమను జఞఞనము సంపతిు . శ్ను తతలలో ‘ఉతు మిః పుర్ుషిః’అని చెపుిట వ్లననూ మరియు సర్ాసాక్ి అనుట
వ్లనను పర్ంజయయతి శబ్ాదర్థము పర్బ్రహ్మమే.
భార్తీ తీర్ుథలవారి వాయఖయ:ఛాందో గయములోని “ఏష సంపరసాదో ఽసామచిరీరాతసముతాథయ పర్ంజయయతిర్ుపసంపదయ సేాన ర్ుప్ేణాఽభినిషిదయతే ”
(ఛాం.8.12.3) అనుశ్ను తికత అర్థము ఏ అవ్సథ లో జీవ్ుడు మికతకలి పరసనుుడెై ఉంటాడో దానిని సంపరసాదమందుర్ు,
అనగా సుషతపాు వ్సథ . జీవ్ుడు శరీర్మునుండి వెలువ్డి తన సార్ూపముతో అభివ్యకు మై పర్మజయయతిని
ప ందుచునాుడు. ఇచట జయయతి శబ్ద మునకు అర్థము సందేహాసిదము. అది సుర్యమణడ లమా లేక బ్రహామమా?

పూర్ాపక్ి ఆజయయతిని సూర్యమణడ లమే అనును. ఎందులకనగా శరీర్మునుండి బ్యటపడి పర్ంజయయతిని
ప ందుచునాుడు అనిరి గనుక. బ్రహ్మ పారప్పు లో నిర్గ మనములేదు. పారపకుడు మరియు పారపు వ్యమునకు భేదము
లేదు. ప ందువాడు ప ందబ్డునది ఒకటే. అందువ్లన బ్యటకు వ్చ్ఛు జయయతిని ప ందు చునాుడనినపుడు సూర్యమణడ ల పార ప్పు యేనని పూర్ావాది మతము. సీదా ానిు జయయతిశబ్ద ము బ్రహ్మ పరతిపాదకమనుచునాుడు. ఏలనన శ్ను తిలో
ఉతు మపుర్ుషతని చెప్పిరి వానికత సూర్య మణడ లముతో సంబ్ంధము లేదు.
“యో వేద- ఇదం జిఘాాణి- ఇతి, స ఆతామ। యో వేద- ఇదం శృణాాని- ఇతి, స ఆతామ” (ఛాం.8.12.4) ‘ఎవ్డు
తెలిసపకొనుచునుడో నేను దేనిదాారా వాసన చూచుచునాునో అది ఆతమ అని, మరియు దేని దాారా విను
చునాునో అది ఆతామ’ ఈ శ్ను తతల దాారా ఘాాతృ ఘాాణ, ఘ్రాయములు మరియు శనుతృ, శువ్ణ, శనుతవ్యములకు
సాక్ి ఆతమ అని వినబ్డుచునుది. చెప్పిన శ్ను తితో ఏకవాకయతాము చెపుిటకు జయయతి శబ్ద మును బ్రహ్మమని చెపివ్లయును. శరీర్మునుండి బ్యటపడి జయయతిని ప ందుటవ్లన బ్రహ్మకాదనిన అటల నుట సరికాదు. ఇచట
‘సముతాథనమునకు’ అర్థము బ్యటపడుట కాదు, కాని ‘తాం’ పదార్థ శ్నదిా అనగా ఆజీవ్ చెైతనయము సూ
థ ల సూక్ష
కార్ణ శరీర్ములకతీతమను వివేకము. ఉపసంపతిు కర్థము పారప్పు కాదు, కాని శనధించ్ఛన ‘తాం’ పదార్థము బ్రహ్మ
ర్ూపమే అను జఞఞనము. దీనిదాారా జయయతిపద వాచయము బ్రహ్మమని సపదామైనది.
103. జయయతిర్దర్శనాత్. (1.3.40.)
సూతారర్థము:- “ఏష సంపరసాదో ” అను శ్ను తి వాకయమునకు ‘జీవ్ుడు’ శరీర్మునుండి ప్ైకత వ్చ్ఛు తన సార్ూపములో
అభివ్యకు మై పర్జయయతిని ప ందుచునాుడు అని అర్థము. ఇచట జయయతి శబ్ద ముదాారా పరతిపాదయము బ్రహ్మమే.
ఏలనన ఈ ఆతమ పాపర్హితమని చెపుి ఉపకుమ వాకయముయొకక విచార్ణ దాారా బ్రహ్మయొకక వాయఖాయనమే
అనువ్ృతిు గా కానవ్చుు చునుది అని చెపిటవ్లన.
పర్బ్రహ్మమే ఇచట జయయతి శబ్ాదర్థము. ఎందులకు? ‘దర్శనాత్’ అనగా చూడబ్డుటవ్లన. “య
ఆతామఽపహ్హ్తపాపామ” (ఛాం.8.7.1) ‘ఈ ఆతామ నిష్ాిపర్ూపమని అర్థము’. ఈ పాపర్హిత గుణముగల
ఆతమను పరకర్ణమునకు ఆదిలో అనేాషయము మరియు జిజఞఞసకు విషయర్ూపముగా పరతిజఞ గావించ్ఛరి. ఇదే
ర్ూపములో అనువ్ృతిు గూడా చూడబ్డుచునుది. “ఏ తం తేావ్ తే భూయోఽనువాయఖాయసాయమి” (ఛాం.8.9.6)
‘దానినే మర్ల న్నకు ఉపదేశము గావించెదను’. ఈ విధముగా అనుసంధానము చూడ బ్డుచునుది. ‘పర్ం జయయతిిః
స ఉతు మిః పుర్ుషిః’ అను విష్ేషణములుగల జయయతి సార్ూపము పర్బ్రహ్మమే. ఆదితాయదుల తేజసుస కాదు.

31. అరాథను ర్తాాదివ్యపదేశాధికర్ణము.

సంగతి:- ఉపకుమాదులను చూసప వెనుకటి అధికర్ణములో ‘జయయతి’ శబ్ద ము అరాథంతర్ములో పరసపదామైనను దానికత
అర్థము బ్రహ్మ మనిరి. ఆలాగుననే ఆకాశ శబ్ద ముతో ఉపకుమమైనందువ్లన ఆపరసంగములో వ్చ్ఛున బ్రహామది
శబ్ద ములకు వేర్ు అర్థము చెపివ్లయును. ఇటిా దృష్ాాంత సంగతి వ్లన ఈఅధికర్ణము ఆర్ంభమైనది.
విషయము:- “ఆకాశన వెైనామ నామర్ూపయోరిుర్ాహితా తే యదను రా తద్రహ్మ తదమృతం స ఆతామ”
(ఛాం.8.14.1) దీని అర్థము ‘ఆకాశము నామర్ూపములను నిర్ాహించుచునుది (సృష్పాచేయుచునుది). ఆ
నామర్ూపములు దేనియందు వ్ునువయ అదియే బ్రహ్మము, అదియే అమర్ణధర్మము కలది, అదియే ఆతమ. ఈ
వాకయము ఈ అధికర్ణములో విచార్ణీయ విషయము.
సంశయము:- ఇచట ఆకాశశబ్ద ము భూతాకాశమనియా లేక పర్బ్రహ్మమనియా సంశయము.
పూర్ాపక్షము:- సంపూర్ణజగతత
ు నకు అవ్కాశమిచుు ఆకాశము నిరాాహ్క ధర్మము కలది గనుక భూతాకాశమే
ఆకాశశబ్ాదర్థము.
సపదా ాను ము:- నిరాాహ్కతాము మరియు నియామకతాము అనునవి చెైతనయము యొకక ధర్మములు. అంతేగాక
వాకయశేషములో ‘బ్రహామతమ’ అను శబ్ద ము గూడ ఉపలబ్ద మగుచునుది. ఈ కార్ణములవ్లన ఆకాశ శబ్ద మునకు
సునిశుతమైన అర్థము ‘బ్రహ్మ’ మనియే తేలు చునుది.
వెైయాసపక నాయయమాలా:75. వియదాా బ్రహ్మ వాఽఽకాశన వెై నామేతి శ్ను తం వియత్। అవ్కాశపరదానే న సర్ానిరాాహ్కతాతిః॥
76. నిర్ాఢృతాం నియను ృతాం చెైతనయసైయవ్ తతు ాతిః। బ్రహ్మ సాయదాాకయశేష్ే చ బ్రహామతేమతాయదిశబ్ద తిః॥
“ఆకాశన వెైనామ...” ఈ శ్ను తిలో వ్చ్ఛున ‘ఆకాశ’ పదమునకు అర్థము భూతాకాశమా లేక బ్రహ్మమా? సంపూర్ణ
జగతత
ు నకు అవ్కాశమిచ్ఛు నిరాాహ్కము గావించుటవ్లన ఆకాశపదమునకు భూతాకాశమని అర్థము
చెపివ్చుును. ఈ పూర్ావాదమునకు సపదా ాను ము. నిరాాహ్కతా నియంతృతాములు చెైతనయమైన పర్బ్రహ్మ
లక్షణములు మరియు వాకయశేషములో బ్రహ్మ, ఆతమ ఆది శబ్ద ములు ఉనుందువ్లన ఆకాశపదమునకు అర్థము
పర్బ్రహ్మమని చెప్పితీర్వ్లయును.
ఛాందో గయములోని అషా మాధాయయములో ఈ శ్ను తి వినబ్డుచునుది. “ఆకాశన వెై నామ నామర్ూపయోరిుర్ాహితా,
తే యదను రా తద్రహ్మ, తదమృతమ్, స ఆతామ”. (ఛాం.8.14.1) ఈ శ్ను తయర్థము ఆకాశమను ప్ేర్ుగల
ఏదో పదార్థము గలదు. అది జగతసార్ూపమైన నామర్ూపములకు నిరాాహ్కము. ఈ నామర్ూపములు ఆ
ఆకాశముకను భినుమైనవి లేక ఆకాశములోపల గలవ్ు. ఆ ఆకాశము మర్ణర్హితమైన బ్రహ్మమే. అదే
పరతయగాతమ. ఈశ్ను తిలో వినబ్డు ‘ఆకాశ’ శబ్ద మునకు భుతాకాశమని పూర్ావాది యనుచునాుడు. ఎందులకనగా
‘నామర్ూపయోనిర్ాహితా’ అని నిరాాహ్కతాము అనగా ఉండుటకు అవ్కాశమిచుునది గాన. అది
భూతాకాశములోనే సంభవ్ము. అందువ్లన ఆకాశ శబ్ద మునకు భూతాకాశమని పూర్ావాది మతము. దానికత
సపదా ానిు ఇచుు సమాధానము. ఇచట నిరాాహ్కతామనగా కేవ్లము అవ్కాశపరదానమేకాదు కాని

నియామకతాముగూడా. అనిు పరకార్ముల నిరాాహ్కతాము నియామకుని అధీనము. ‘తే యదంతరా’
అనువాకయ భాగముచే నామర్ూప భినుమగు మరియొకపదార్థము నియామకునిగా చెపిబ్డినది.
ఈనియామకతాము లేక నియంతృతాము చెైతనయమైన బ్రహ్మమందే యుకు ము. వేరొక శ్ను తిలో ఈవిధముగా
వినబ్డు చునుది. “అనేన జీవేనఽఽతమనాఽనుపరవిశయ నామర్ుప్ే వాయకర్వాణి”. ఈ జీవ్ునిలో పరవేశంచ్ఛ
నామర్ూపములను అభివ్యకు ము గావింతతను. నియమింపబ్డు పదార్థముల జఞఞనము అచేతనమైన
భూతాకాశమునకు సంభవ్ముకాదు. అందువ్లన శ్ను తిలో వ్చ్ఛున ‘ఆకాశ’ పదము బ్రహ్మ వాచకము. ‘తద్రహ్మ,
తదమృతం, స ఆతామ’ అనువాకయ శేషములో బ్రహ్మతాము, అమృతతాము మరియు ఆతమతాము అను
ధర్మములు చెపుిటవ్లన. ఆ ధర్మములు భూతాకాశములో సంభవ్ముకావ్ు గనుక ‘ఆకాశ’ శబ్ద మునకు అర్థము
బ్రహ్మమనియే సపదామగుచునుది.
104. ఆకాశనఽరాథను ర్తాాదివ్యపదేశాత్. (1.3.41.)
సూతారర్థము:- “ఆకాశన వెై నామ నామర్ూపయోరిుర్ాహితా” ఈ శ్ను తిలో ఆకాశమునకు అర్థము పర్మాతమయే.
ఎందులకు? ఆకాశమునకు భూతాకాశముకనాు భినుర్ూపముగా ఉపదేశమునుందువ్లన. “తే యదను రా”
నామ ర్ూపములు మధయలోగల చెైతనయము లేక నామర్ూపములు దేనిలో నునువయ లేక ఆనామర్ూపములకను
భినుమైనది బ్రహ్మము అను ఉపదేశమువ్లన. అది అమర్ణధర్మము. అదే ఆతమ. ఈ విధముగా ఉపదేశము
ఉనుందువ్లన ఇచట ఆకాశమునకు బ్రహ్మమని అర్థము.
ఆకాశ శబ్ాదర్థము పర్బ్రహ్మమే. ఎందులకనగా ‘అరాథను ర్తాాదివ్యపదేశత్’ అనగా నామర్ూపములలోగల చెైతనయమే
బ్రహ్మము. ఇచట నామర్ూపముల నిరాాహ్కము భూతాకాశముకను భినుమైన పర్మాతమదేనని ఉపదేశము.
“అరాథను ర్తాాది” పదమునకు అర్థముచెప్పి ‘ఆది’ శబ్ద మునకు వాయఖాయనము గావించుచునుర్ు. ఆది శబ్ద ముదాారా
‘తద్రహ్మ, తదమృతం, స ఆతామ’ (ఛాం.8.14.1) అదేబ్రహ్మము, అది అమర్ణధర్మము గలది, అదే ఆతమ. అను
శ్ను తిని చెప్పి ఆ శ్ను తిదాారా బ్రహ్మ చ్ఛహ్ుములు చెపుిటవ్లన పర్మాతమయే ఆకాశశబ్ాదర్థము. భూతాకాశములో
ఆకాశ శబ్ద ము లోకర్ూఢి అనిన ఆలోక ర్ూఢితాము అకతంచ్ఛతకర్ము(అనగా వ్యర్థము). నామర్ూపముల
నిరాాహ్కతాము నిర్ంకుశముగా బ్రహ్మ భినుమైన దానిలో సంభవ్ముకాదు. అంతేగాక ఇచట బ్రహ్మ
చ్ఛహ్ుముల ైన సృష్ాాాదులు కూడ చెపిబ్డినవి. ఈ కార్ణముల వ్లన ఆకాశ శబ్ాదర్థము బ్రహ్మమే.

32. సుషతపుుాతారాను ాధికర్ణము.
సంగతి:- వెనుకటి అధికర్ణములో ఆకాశ శబ్ద మునకు అర్థము బ్రహ్మ మనిరి. కాని పారజఞ ఆతమతో (అను
బ్రహ్మముతో) జీవ్ుని సంపరిషాకు ము అగుట వ్లన అభినుమైనను గౌణభేదమని చెపివ్చుునుకదా. అను

ఆక్ేపమునకు సమాధానమిచుుటవ్లన ఇచట ఆక్ేపసంగతి.
విషయము:- “యోఽయం విజఞఞనమయిః పారణేషత హ్ృదయను ర్ీాతిిః పుర్ుషిః” (బ్ృ.4.3.7) పారణముల మధయలో
విజఞఞనమయ మనగా లింగశరీర్ము, అనగా సూ
థ లదేహ్ భినుమని సపదామగుచునుది, పారణవాయువ్ులలో అనగా
చక్షురాది ఇందిరయములలో, మరియు ‘హ్ృది’ అనగా హ్ృదయములో అని ఆధార్తా నిరేదశము వ్లన
ఆధేయమైనటలవ్ంటి పుర్ుషతడు ఇందిరయపారణములకతీతమని సపదామైనది. ఈ శ్ను తి వాకయము ఇచట
విచార్ణీయము.
సంశయము:- ఈ ప్ై శ్ను తి వాకయము జీవానువాద పర్కమా లేక జీవ్ుని అనువాదము చేసప సంసార్ధర్మమునకు
అతీతమైన బ్రహ్మసార్ూప పర్కమా? అను సంశయము ఇచట కలుగు చునుది.
పూర్ాపక్షము:- ఉపకుమ్నపసంహార్ములు చూచ్ఛన విజఞఞనమయ శబ్ద మునకు ‘సంసారి జీవ్ుడని’ అర్థము
కలుగుచునుది.
సపదా ానిు :- పారణాదులు ఉపాధిగాగల జీవాతమ లోకపరసపదాము. వానిని వేర్ు చేసప ఈశ్ను తిదాారా బ్రహ్మను
పరతిపాదించుచునాుర్ు. అనయ పరమాణములదాారా తెలిసపకయలేని (వేదెైక గమయము) బ్రహ్మమే విజఞఞనమయ
శబ్ద మునకు సునిశుతార్థము.
వెైయాసపకనాయయమాలా:77. సాయదిాజఞఞనమయో జీవయ బ్రహ్మ వా జీవయ ఇషయతే। ఆదిమధాయవ్సానేషత సంసార్పరతిపదానాత్॥
78. వివిచయ లోకసంసపదాం జీవ్ం పారణాదుయపాధితిః। బ్రహ్మతామనయతోఽపారపు ం బ్ో ధయతే బ్రహ్మ నేతర్త్॥
“యోఽయం విజఞఞనమయిః పారణేషత హ్ృదయను ర్ీాతిిః పుర్ుషిః స సమానిః సనుుభౌ లోకావ్నుసంచర్నిు ” అను
శ్ను తిలో గల విజఞఞనమయ శబ్ద మునకు అర్థము జీవ్ుడా లేక బ్రహ్మమా? ఆదిమధాయంతములలో జీవ్ుని
పరతిపాదించుటవ్లన విజఞఞనమయ శబ్ాదర్థము జీవ్ుడే అను పూర్ాపక్షమునకు సపదా ానిు సమాధానము. వేద మాత
లోకసపదామైన జీవ్ుని పారణాది ఉపాధులనుండి వేర్ుచేసప వానిలో బ్రహ్మతాబ్ో ధ గావించుచచునుది. అందువ్లన
అనయపరమాణములదాారా తెలిసపకొనలేని బ్రహ్మమే శ్ను తిలో పరతిపాదయము.
భార్తీ తీర్ుథలవారి వాయఖయ:బ్ృహ్దార్ణయకములో షష్ాాధాయయములోనిదీ శ్ను తివాకయము. “యోఽయం విజఞఞనమయిః పారణేషత హ్ృదయను ర్ీాతిిః
పుర్ుషిః స సమానిః సనుుబ్ౌ లోకావ్నుసంచర్నిు ” ( అనగా సూ
థ ల దేహ్ము, ఇందిరయములు, పారణాది
వాయువ్ులు, అంతిఃకర్ణము మరియు దానిలో గల కామ సంకాలిది వ్ృతత
ు లనుండి భినుమై దానికే సాక్ియై
ఉను జయయతిసార్ూప పుర్ుషతడు లింగశరీర్ముతో అబ్ేధాధాయసము కావించుకొని లింగశరీర్ సమానుడెై ఈ లోక
పర్లోకములలో సంచరించును.) ఈ శ్ను తికత అర్థము ‘విజఞఞనమయము’ అనగా లింగశరీర్మయము, సూ
థ ల
దేహ్ముకను ఈలింగ శరీర్ము భినుమని సపదామైనది. ‘పారణేషత’ చక్షురాది ఇందిరయములలో లేక పార ణాది

వాయువ్ులలో అని అర్థము. ‘హ్ృది’ అనగా అంతిఃకర్ణములో అనినపుడు ఆధార్ము చెపుిటవ్లన అందులోగల
ఆధేయపుర్ుషతడు ఫ్ారణేందిరయమనోబ్ుదుాలకు అతిరికుమని సపదాము. ‘అంతిః’ శబ్ద ముదాారా కామ సంకలాిది
మనోవ్ృతత
ు లకను భినుమని అర్థము. మనోపరిణామముల ైన ఈ వ్ృతత
ు లు జడములు మరియు చెైతనయ ఆతమ
కను బ్యట గలవ్ు. ఈ విధముగా సూ
థ లదేహ్ము, ఇందిరయములు, పారణవాయువ్ులు, అంతిఃకర్ణవ్ృతత
ు లకను
వేరై వానికత సాక్ిర్ూపములోనును చెైతనయ జయయతిసార్ూప పుర్ుషతడని అర్థము. ఆ పుర్ుషతడు లింగశరీర్ముతో
తాదాతమామును ప ంది లింగశరీర్ముతో సమానమై ఇహ్లోక పర్లోకములందు సంచరించును.
ఈ శ్ను తివాకయయమును చూసప పూర్ాపక్ి చెపుిచునాుడు. విజఞఞనమయుడు అనుదానికత అర్థము
జీవ్ుడనవ్లయును. జయయతిబ్ారహ్మణము, శారీర్బ్ారహ్మణము ఈ రండిటిలో ఆదిమధాయవ్సానములందు
సంసార్మునే విసాు ర్ముగా చెపుిటవ్లన విజఞఞనమయుడు జీవ్ుడు. ఆదిలో ‘ఉభౌలోకావ్నుసంచర్తి’ అని
సంసార్కథనము సిషా ము. మధయలో సుషతప్పు , సాపాుంతము, బ్ుదాాంతము చెపుి కండికల దాారా జీవ్ుని
అవ్సాథ తరయములు విసాు ర్ముగా చెప్పిరి. అంతములో ‘ స వా అయమాతామ బ్రహ్మ విజఞఞనమయో మనోమయిః
పారణమయిః’ ఈ ఆతమ బ్రహ్మము, విజఞఞనమయము మనోమయము మరియు పారణమయమని ఉపాధితో కూడిన
జీవ్ుని వ్ర్ణన చెపుిటవ్లన సంసార్మునే చెపుి చునాుర్ు. అందువ్లన ప్ైశ్ను తిలో జీవ్ుని గురించే
చెపుిచునాుర్ు. ఈపూర్ాపక్షమునకు సపదా ాంతి చెపుి సమాధానము. ప్ైశ్ను తిలో జీవ్ుని పరతిపాదించుటలేదు.
ఏలనన నేను అను జఞఞనమునకు విషయమగుటవ్లన. అదిలోక పరసపదాము. మరి మొదటిలో జీవ్ుని ఎందుకు
పరతిపాదించ్ఛరి అనిన పార ణాదుల ఉపాధులనుండి ఆ జీవ్ుని భినుమని తెలుసుకొనుటకు. మధయలో మూడు
అవ్సథ లనుండి సంసార్ రాహితయమని చెపుిటకు అవ్సథ ల వ్ర్ణన కావించబ్డినది. అంతములో జీవ్ుని సార్ూపము
అనువ్దించ్ఛ వానినే బ్రహ్మగా బ్ో ధగావించుచునాుర్ు. ఈ బ్రహ్మతాము శ్ను తి తపి వేర్ు పరమాణముల దాారా
పరతిపాదయము కాదు. అందుకని ప్ై చెపిన శ్ను తిలో బ్రహ్మమే పరతిపాదయము కాని జీవ్ుడు కాదనుట సపదామైనది.
105. సుషతపుుాత్క్రానోుారేభదేన. (1.3.42.)
సూతారర్థము:- “యోఽయం విజఞఞనమయిః” అనగా పారణములకను భినుమైన జీవ్ుడు (విజఞఞనమయుడు)
మరియు హ్ృదయములోగల సాయంజయయతి పుర్ుషతడు ఆతమయే.
ఈ శ్ను తిలో చెపుి పుర్ుషతడు పర్మాతమయే. ఏలనన “పారజేఞనాతమనా సంపరిషాకు ిః ” పారజఞఞతమతో కలిసప
ఏకీభూతమైన జీవ్ుడు బ్ాహాయంతర్ పదార్థములను తెలుసుకయడు. “అయం శారీర్ఆతామ పారజేఞనఆతామనానాార్ూఢ
ఉతసర్ీనాయతి” (బ్ృ. 4.3.35). అనగా ఈ జీవ్ుడు పారజఞఞతమతో అధిష్ా త
ప తడెై ఘోర్ముగా శబ్ద ములు కావించుచు
ఉత్క్రాంతతడగును (మర్ణించును). ఈ పరకార్ము సుషతప్పు ఉత్క్రాంతతలలో జీవ్ుని కను భినుమైన పర్మాతమను
పారజఞ శబ్ద ముతో చెప్పిరి. “ధాయయతీవ్ లేలాయతీవ్” అనగా ధాయనము మరియు చ్ఛంతన చేయుచునువాని వ్లే

పరతీతమగుచునుది. ఈ శ్ను తిలో ఉతరమణము లేక మర్ణము చెపిచూ జీవ్ుని అనువాదము చెప్పి బ్రహ్మతో
ఐకయము చెపుిటే అభీషా ము. అంతేగాక ఈ వాకయములో జీవ్ుని ధర్మముల నిరాకర్ణము కూడా
చూడబ్డుచునుది. “స ఏష మహానజ ఆతామ” అని ఉపసంహార్ములో పారణములలో లక్ితమైన జీవాతమనే
‘మహానజ ఆతామ’ అనుపదముతో చెప్పి పర్మేశార్ సార్ూపముగా పరతిపాదించ్ఛరి. గాన విషయ వాకయ గతమైన
విజఞఞనమయ పదమునకు పర్మేశార్ుడని అర్థము.
106. పతాయదిశబ్ేదభయిః. (1.3.43.)
సూతారర్థము:- “యోఽయం విజఞఞనమయిః” (బ్ృ.4.3.7) అను పూర్ా వాకయములో నును “సర్ాసయ వ్శీ
సర్ాశేయశానిః సర్ాసాసధిపతిిః” అనగా అందరిన్న వ్శములో నుంచుకొనువాడు, అందరిన్న శాసపంచువాడు, అందరికీ
అధిపతి. అనువాకయములో గల ‘పతి’ ఆది శబ్ద ములు అసంసారి పర్మాతమను పరతిపాదించు చునువి.
మరియు “స న సాధునా కర్మణా భూయానోు ఏవాసాధునా కన్నయాన్” అనగా ఆ ఆతమ మంచ్ఛకర్మలదాారా
అభివ్ృదిా నొందడు, పాప కర్మలదాారా క్ీణించడు. ఈ శ్ను తివాకయము దాారా పర్మేశార్ునిలో సంసారితాము
నిష్ేధించబ్డినది. అందులకే విషయవాకయములో ‘అసంసారి బ్రహ్మర్ూపమైన ఆతమనే పరతిపాదించ్ఛర్ని సిషా ముగా
తెలియు చునుది.

బ్హ్
ర మసూత్హ్
ర ృదయమునందు పరథమాధ్యయయములోని
త్ృతీయపాద సంకలనము సమాపతము.
పరథమాధ్యయయము-చత్ుర్థపాదము.
ఈ పాదములో సందేహాసిదములగు ‘అవ్యకు ము’ ‘అజఞది’ పదముల విచార్ము గావించ్ఛరి, ఏలనన ఈ శబ్ద ముల
పరయో గము సాంఖయసమృతిలో గల పరధాన విషయములోగూడ కానవ్చుు చునువి. సందేహ్ము కలుగుట వ్లన
వీని విచార్ము అతాయవ్శయకము.
ఈక్షతయధికర్ణములో సాంఖయసమృతి కలిిత పరధానమును పరతిపాదించు శ్ను తివాకయము లేదని పరతిజఞ గావించ్ఛరి.
మరియు సామానయర్ూపముగా అనిు శ్ను తి వాకయములు చెైతనయమే జగతాకర్ణమని చెపుి చునువి. వెనుకటి
మూడు పాదములలో శ్ను తి వాకయములు బ్రహ్మమునందే సమనాయము మరియు తాతిర్యములనిరి. ఈ
పాదములో పరధానము వేదబ్ాహ్యమని (అశబ్ద ము) పరతిజఞఞతార్థముప్ై ఆక్ేపము గావించ్ఛ సమాధానము
చెపుిటవ్లన ఈ పాదముతో పూర్ా గుంధమునకు ఆక్ేపసంగతి అనవ్లయును.
దీనికత పూరాాధికర్ణములో జీవ్ుని పరతిపాదించు పరసపదావాకయములుగూడ అపరసపదా బ్రహ్మపర్కములని చె ప్పిరి.

ఆలాగుననే శ్ను తిలో అపరసపదాపరధానమునకు ‘మహ్తిః పర్మవ్యకు మ్’ అను కాఠకవాకయములోని శబ్ద ములను
చెపివ్లయును. ఇచట దృష్ాాంను సంగతి.

33. ఆనుమానాధికర్ణము.
సంగతి:- “మహ్తిః పర్మవ్యకు మవాయకాుతతిర్ుషిః పర్ిః” అను కాఠక వాకయము అపరసపదాపరధానము చెపుిచును
దనుటవ్లన ఇచట దృష్ాాంత సంగతి.
విషయము:- ప్ైచెప్పిన సంగతిలో నును కాఠక వాకయము ఈ అధికర్ణమునకు విచార్ణీయ విషయము.
సంశయము:- ‘అవ్యకు ’ పదముతో పరధానము చెప్పిరా లేక శరీర్మా?
పూర్ాపక్ి:- సాంఖయసమృతిలో మహ్త్, అవ్యకు ము మరియు పుర్ుషతడు అను పదములు వాని కుమము
పరసపదాము. వాని పరతయభిజఞ (అదే ఇదను భోదించు జఞఞనము) కఠ శ్ను తిలో చె ప్పిరిగాన అవ్యకు పదమునకు
పరధానమను అర్థము చెపివ్చుును.
సపదా ాను ము:- ముందు ఏఏ అర్థములు వినిప్పంచ్ఛనవయ వానిని అనిుంటిన్న ఆయా నామములతో చెప్పిన పరతయభిజఞ
అగును. కాని మొదట ‘శరీర్’ శబ్ద ముతో చెప్పి దానినే పరిశేష నాయయముదాారా అవ్యకు పదమని చెపుిచునాుర్ు.
సూ
థ లశరీర్ము అవ్యకు పద వాచయము కాక పో వ్చుును. కాని ఈసూ
ా ల శరీర్మును ఆర్ంభించునవి
భూతసూక్షమములగుటచే ఆ కార్ణావ్సథ ను అవ్యకు మనినార్ు. ఏవిధముగాననిన “గ్భిిః శీుణీత మతసర్మ్”
(ఋ.సం. 9.4.6.4.7) అనగా గ్వికార్మైన పాలతో సో మర్సము కలుపవ్ల నని అర్థము. ఇచట గ్ శబ్ద
పరయో గము దాని వికార్ములో పరయో గించ్ఛరి. ఆలగుననే సూక్షమభూతముల కార్యమైన సూ
థ ల శరీర్మును అవ్యకు
పదముతో చెపుిట విర్ధముకాదు.
వెైయసపకనాయయమాలా:79. మహ్తిః పర్మవ్యకు ం పరధానమథవా వ్పుిః। పరధానం సాంఖయ శాసోు ర కు తతాుానాం పరతయభిజఞ యా॥
80. శ్ను తార్థపరతయభిజఞఞనాతిరిశేష్ాచు తదాపుిః। సూక్షమతాాతాకర్ణావ్సథ మవ్యకాుఖాయం తదర్హతి॥
విషయ వాకయములో చెప్పిన శ్ను తిలో గల ‘అవ్యకు ’ శబ్ద ము పరధానమా లేక శరీర్మా. సాంఖయశాసు మ
ర ులో చెప్పిన
కుమములాగునే కఠ్పనిషతత
ు లో ‘మహ్దవ్యకు పుర్ుష’ శబ్ద ముల కుమము పరతయభిజఞ అగుటవ్లన అవ్యకు పదము
పరధానమును పరతిపాదించుచునుదని చెప్పిన పూర్ాపక్షమునకు మాధానము. కఠ్పనిషతత
ు లో పూర్ా
వాకయములో (1.3.4) చెప్పిన శరీర్ము యొకక పరతయభిజఞ ఉతు ర్ వాకయములో (1.3.10-11) గల అవ్యకు శబ్ద ముతో
చెపిట వ్లన పరిశేషనాయయము దాారా సూక్షమశరీర్మును అవ్యకు శబ్ద ముతో చె ప్పిరి.
భార్తీ తీర్ుథలవారి వాయఖయ:“ మహ్తిః పర్మవ్యకు ం అవ్యకాుతతిర్ుషిః పర్ిః”(కఠ. 1.3.11) ఈ శ్ను తి వాకయములోగల అవ్యకు శబ్ద ముదాారా

పరధానము చెపిచునాుర్ు. ఎందులకనగా పరతయభిజఞ వ్లన. మహ్దవ్యకు పుర్ుష శబ్ద ములు సాంఖయ శాసు మ
ర ులో
ఏకుమములో పరసపదాములో ఆలాగుననే శ్ను తతలు చెప్పినందున అవ్యకు శబ్ద వాచయము పరధానము. ఈ
పూర్ాపక్షమునకు సపదా ానిు చెపుిచును సమాధానము. అవ్యకు శబ్ాదర్థము శరీర్మగును. పూర్ావాకయములో
చెప్పిన శరీర్మును ఇచట పరతయభిజఞ గావించుట వ్లన, పూర్ా వాకయములో శరీరాదులను ర్థాదుల కలిన దాారా
చెప్పిరి. “ఆతామనం ర్థినం విదిా శరీర్ం ర్థమేవ్ తత। బ్ుదిాం తత సార్థిం విదిా మనిః పరగుహ్మేవ్ చ। ఇందిరయాణి
హ్యానాహ్ురిాషయాంసేు షత గ్చరాన్.... సో ఽధానిః పార్మాపో ుతి తదిాష్ోణ ిః పర్మంపదమ్” (కఠ.1.3.3-4)
జీవ్ుడు ర్థికుడు. శరీర్ము ర్థము. బ్ుదిా సార్థి. మనసుస పగగ ములు. ఇందిరయములు గుఱఱ ములు.
శబ్ద సిర్శర్ూపర్సగంధములు మార్గ ములు. ఏ ర్థికుడు గుఱఱ ములను సాాధీనములను చేసపకొనగల సార్థిని
కలిగియునుడో అటిావాడు సుఖముగ నామార్గ మునతికుమించ్ఛ దానికంతమున నును విషతణర్ూప మొక్షపదమును
పో ందును.
పూర్ావాకయములో చెప్పిన పదార్థములను ఈ చెపిబ్ో వ్ు శ్ను తిలో పరతయభిజఞ కావించుచునాుర్ు.
“ఇందిరయేభయిః పరా హ్యరాథ అరేథభయశు పర్ం మనిః। మనససు
ు పరా బ్ుదిార్ుభదేారాతామ మహానిర్ిః। మహ్తిః
పర్మవ్యకు మవ్యకాుతతిర్ుషిః పర్ిః పుర్ుష్ాను పర్ం కతంచ్ఛతాస కాష్ాఠ సా పరా గతిిః”॥ (కఠ.1.3.10-11)
‘ఇందిరయముల కంటె శబ్ాదది విషయములును వానికంటె మనసుసను దాని కంటె బ్ుదిాయు నంతకంటె
నవ్యకు ంబ్ును అంతకంటె సర్ావాయపకుడగు పర్మేశార్ుడును శేుషా తలు. ఆయనకంటె శేుషా తలు లేర్ు. అయనయే
సర్ామునకు అంతము మరియు ఆయనయే పర్మగతి.’
సనిుహిత మగుటవ్లన సాంఖయసమృతి పరతయభిజఞ కంటె కఠశ్ను తి పరతయభిజఞ పరబ్లము. శ్ను తిలో అనేక శబ్ద ముల
పరతయభిజఞ కనబ్డుచునును కేవ్లము శరీర్ము అను శబ్ద మునకు పరతయభిజఞ కానవ్చుుటలేదు. ఈ సపథతిలో అవ్యకు
శబ్ాదర్థము శరీర్మేనని మీర్ు ఎటల
ల నిర్ణయంచగలర్ు? అనగా పరిశేషనాయయముదాారా అని చెప్ిదము. పూర్ా
వాకయములో చెప్పిన ఇందిరయములు, విషయములు, మనోబ్ుదుాలు మొదలగుగాగల శబ్ద ములతో నిరేదశంచ్ఛన
పదార్థములనే ఉతు ర్వాకయములో అనేకశబ్ద ములతో చెప్పిరి. పూర్ావాకయములో చెప్పిన ఆతమ శబ్ద మునకు
ఉతు ర్వాకయములో పుర్ుష శబ్ద ముతో చెప్పిరి. ఉతు ర్ వాకయములో మహ్త్ శబ్ద ముతో చెప్పిన దానిని పూర్ా
వాకయములో బ్ుదిా శబ్ద ముదాారా చెప్పిరి. బ్ుదిా రండు ర్కములు ముుషతయల బ్ుదిా ఒకటి దానికత కార్ణమైన
హిర్ణయగర్ుభని బ్ుదిా మహ్త్ శబ్ద వాచయము రండవ్ది. ఈ రండు బ్ుదుాలను పూర్ా వాకయములో ఒకటిగా చె ప్పిరి.
కాని తర్ువాతి వాకయములో వానిని భినుముగా చె ప్పిరి. ఇటల
ల చెప్పిన పూర్ావాకయములో కేవ్లము శరీర్ శబ్ద ము
ఉతు ర్ వాకయములో అవ్యకు శబ్ద ము మిగులు చునువి. ఈ విధముగా పరిశేషము గావించ్ఛనను, శరీర్ము
సిషా ముగా కనిప్పంచుటవ్లన వ్యకు ము అని అర్థము. మరి వ్యకు మగు శరీర్మును అవ్యకు మని ఎటల
ల చెపిగలర్ు.
అనగా కార్ణావ్సథ ను ప ందిన శరీర్ము సూక్షమభూతములతో తయార్గుటవ్లన సిషా ముగా కనిప్పంచదు.
అందుకని ఆ సూక్షమశరీర్మును అవ్యకు శబ్ద ముతో చెపుిచునాుర్ు. అంతేకాని పరధానము కాదు.

107.ఆనుమానికమప్ేయకేషమితి చేను శరీర్ర్ూపకవినయసు గృహీతేర్దర్శయతి చ. (1.4.1.)
సూతారర్థము:- కొనిు శాఖలవార్ు “మహ్తిః పర్మవ్యకు మ్” అనగా మహ్తత
ు కనాు అవ్యకు ము శేుషాము అవ్యకు ము
కనాు పుర్ుషతడు శేుషాము. ఈ శ్ను తిలో పరధానమునే చెపుిదుర్ు. అపుడు పరధానములో అశబ్ద తాము
సపదాముకాదు అనిన ఆవిధముగా చెపుిట సరికాదు. ఏలనన ఇంతకు పూర్ాము చెప్పిన వాకయములో నును
ర్థర్ూప కలినలో చెప్పిన శరీర్మునే ఇచట అవ్యకు శబ్ద ముతో గుహించు చునాుర్ు. ఇది పూరాాపర్ములు
మరియు సందర్భముయొకక పరాయలోచన దాారా సపదామగును.
వేదాంత వాకయముల యొకక సమనాయములో నియమములు లేవ్ు అని పూర్ాపక్ష అనిన, సపదా ాంతి
సమనాయములోనే నియమములు గలవ్నును. అవ్యకు పద వాకయము పరధానము కాదు. ఎందులకనగా ‘శరీర్
ర్ూపకవినయసు గృహీతే’ అనగా పూర్ా వాకయములో శరీర్మును ర్థర్ూపముగా కలిింపబ్డిన దానినే గహ
ు ించుటచే
అవ్యకు శబ్ద మునకు శరీర్మనే అర్థము. ఏలనన పరకర్ణమువ్లన మరియు పరిశేషనాయయము వ్లన కూడా.
పరకర్ణములో ఆతమ శరీరాదుల ర్థి ర్థాది ర్ూపముల కలిన చెప్పిరి. ‘ఆతామనం ర్థినం విదిా’ అనుశ్ను తి దాారా.
అసంయమిత ఇందిరయములదాారా జీవ్ుని సంసార్పారప్పు మరియు సంయమిత ఇందిరయములదాారా జీవ్ుని
విషతణపద పారప్పు గూడా శ్ను తి చెపుిచునుది. ఆతర్ువాత ‘ఇందిరయేభయిః పరాహ్యరాథ ’ అనుశ్ను తి దాారా పుర్ుషతనికను
భినుమైనది లేదు అదే చర్మగతి యని చెప్పిరి. తర్ువాత చెప్పిన శ్ను తిలో (1.3.10) ర్థాది ర్ూపముగా
కలిింపబ్డిన ఇందిరయములను సమానర్ూపముగా గహ
ు ించ్ఛనను పరతిపాదిత విషయములో శరీర్మే మిగులు
చునుది. ఆశరీర్మును అవ్యకు పదముతో చెప్పిరి కాని పరధానము కాదు. అందువ్లన పూరాాపర్ముల
పర్యలోచన దాారా సాంఖయశాసు మ
ర ులో కలిితమైన పరధానము గుహించుట ఈపరసంగములో కుదర్దు. మరి ఆ
పరధానమును అవ్యకు శబ్ద ముతో ఎటల
ల చెపుిచునాుర్ు అను పరశుకు సమాధానముగా తర్ువాతి సూతరము
చెపుిచునాుర్ు.
108. సూక్షంతత తదర్హతాాత్. (1.4.2)
సూతారర్థము:- సూ
థ ల శరీర్ము నార్ంభించు సూక్షమభూతముల భాగమునే సూక్షశరీర్మందుర్ు. ఆ సూక్షమశరీర్ము
అవ్యకు శబ్ద ముతో గుహించుచునాుర్ు. సూక్షమభూతములు కానరావ్ు, గనుక అవ్యకు శబ్ద యో గయము. అనగా అవ్యకు
శబ్ద వాచయము.
సూతరములో చెప్పిన ‘తత’ శబ్ద ము శంకనివారించుటకు. సూక్షభూతములకార్యము సూ
థ లశరీర్ము.
ఈసూ
థ లభూతములకు కార్ణము సూక్షమభూతములు లేక సూ
థ లశరీర్మునకు కార్ణము సూక్షమశరీర్ము.
ఆసూక్షమశరీర్మునే అవ్యకు పదముతో చెపుిట అభీషా ము. ఎందులకనగా శరీర్మును ఆర్ంభించు
సూక్షమభూతములను అవ్యకు శబ్ద ముతో చెపివ్చుును. కార్య కార్ణములు అభినుము. అందువ్లన

కార్ణశబ్ద మును దాని వికార్ములో వాడుట చూడబ్డు చునుది. దాని ఉదాహ్ర్ణము ఋగేాద సంహితలో గల
ఈ వాకయము “గ్భిిః శీుణీత మతసర్మ్” (9.46.4) అనగా గ్వికార్మైన పాలతో సో మర్సము కలుపవ్లయునని
అర్థము. వికారార్థములో పరకృత పదము ఉపయోగించ్ఛరి. కార్యము (పాలు) చెపుిటకు కార్ణమైన ఆవ్ు
శబ్ద మును వేదములో చెప్పిరి. ఆవ్ుతో సో మర్సము కలుపలేము గనుక దాని వికార్మైన పాలను
గుహించవ్లయును. అటేల ఇచట శరీర్ముకార్యము లేక వికృతి. దానికత కార్ణము సూక్షమభూతములు పరకృతి.
కార్యమును చెపుిటకు కార్ణపదము అవ్యకు పదమునుపయోగించ్ఛరి. అనగా పరకృతి వాచకమైన అవ్యకు
పదమును దాని కార్ణమైన శరీర్ములో పరయో గించుట విర్ధముకాదు.
శరీర్మును ఆర్ంభించుటకు కార్ణమైన సూక్షమభూతములను ‘అవ్యకు ’ పదముతో చెప్పిన దానినే
సాంఖయశాసు మ
ర ులో పరధానర్ూపముగా సీాకరించ్ఛరి గనుక మీవేదాంతమతములోగూడ సాంఖయసపదా ాంతము
సీాకరించ్ఛర్ను పరసంగము వ్చుును. ఈపరశుకు సమాధానముగా రాబ్ో వ్ు సూతరము చె ప్పిరి.
109. తదధీనతాాదర్థవ్త్. (1.4.3.)
సూతరర్థము:- అవ్యకు ము ఈశారాధీనమే గాని సాతంతరము కాదు. అవ్యకు మనగా మాయ. ఆ అవ్యకు పద
వాచయమైన మాయ సృష్పాలో ఈశార్ునికత సహాయము. ఆవిధముగనే దాని సార్థకతా.
శ్ను తి మాతెక
ై ర శర్ణుడగు వేదాంతి సాతంతర పరధాన కార్ణ వాదమును అంగీకరించట లేదు. అనగా
తిరగుణాతమకమగు పరధానము సాతంతరముగా జగత్ సృష్పా చేయలేదు. ఎందులకనగా “తదధీనతాాత్”
పర్మేశార్ుని అధీనములోనుండి అవ్యకు ము జగత్ సృష్పా చేయుటలో పరాధీనము. ఈశార్ుని జగత్
సృష్పాకార్ణమని వ్పుికొనిన పరకృతి లేక మాయ యొకక ఆవ్శయకత లేదని చెపివ్చుునుకదా అనిన అటల నుట
సరికాదు. ఏలనన శేాతాశాతర్పనిషతత
ు లో “మాయాం తత పరకృతిం విదిా మాయనంతత మహేశార్మ్” (శేా.4.10)
అనగా “మాయ జగతత
ు నకు పరకృతి మరియు మహేశార్ుడు మాయావి అని తెలిసపకొనుము”, ఈ విధముగా
చెపుిటవ్లన ఈ మాయనే అవ్యకు మందుర్ు. దాని సార్థకత పర్మేశార్ునికత సహ్కారి ర్ూపములోనే.
అందువ్లన పర్మేశార్ుడే మాయ సహాయముతో జగతత
ు ను సృష్పాంచును గాని సాతంతరముగా మాయ కాదు.
110. జేఞయతాావ్చనాచు. (1.4.4.)
సుతారర్థము:- ఈ పరకర్ణములో అవ్యకు మును జేఞయమని తెలుపలేదు. గాన అవ్యకు శబ్ద ము పరధాన వాచాయర్థము
గాదని విషయగతమైన శ్ను తిదాారా సిషా మగు చునుది.
అవ్యకు ము పరధానము గాదని కార్ణాంతర్ము దాారా చెపుి చునాుర్ు. పరధాన పర్ుషతల వివేకజఞఞనము దాారా
ముకతు కలుగునని చెపుి సాంఖయవాదులు పరధానమును జేఞయమనిరి. కాని శ్ను తతలలో పరధానము జేఞయమని
ఎచుటను చెపిలేదు. అవ్యకు పదము వినబ్డినదనిన మాతరముననే పరధానమును జేఞయమను ఉపదేశము

లేనందున సాంఖయ శ్ను తిలో కలిితమైన పరధానమును ఇచట అవ్యకు పదముతో చెపుిట సరికాదు. కాని
శరీరాదులను ర్థర్ూపముగా కలిన చేయుట మరియు విషతణవ్ును పర్మపద మని చెపిటయే శ్ను తి
ముఖాయర్థము అనిన ఏదో షము లేదు.
111. వ్దతీతి చేను, పారజయఞ హి పరకర్ణాత్. (1.4.5.)
సూతారర్థము:- “మహ్తిః పర్మ్” అనగా ‘మహ్తత
ు కను ఉతకృషా మైన అవినాశ తతామును తెలిసపకొని’ అను
ఈవాకయములో పరధానమే జేఞయమనిన అది సరికాదు. ఏలనన “పుర్ుష్ాను పర్ం కతంచ్ఛత్” అనగా ‘ ఆపుర్ుషతని
కను శేుషామైనదేదియు లేదు’. పర్మాతమనే తెలుసుకొనవ్లయునని చెపుిటవ్లనను మరియు పరకర్ణములో
ఆతమను వ్రిణంచుట వ్లనను పర్మాతమయే చెప్పిన విషయవాకయములో జేఞయము.
పరధానము జేఞయము కాదని చెప్పిన కార్ణము అసపదాము. ఎందులకనగా కఠ శ్ను తిలో
“అశబ్ద మసిర్శమర్ూమవ్యయం తథాఽర్సం నితయమగనా వ్చుయత్। అనాదయనంను ం మహ్తిః పర్ం ధురవ్ం
నిచాయయ తం మృతతయ ముఖాత్ పరముచయతే” అనగా ‘శబ్ద సిర్శర్ూపర్సగంధాదులగు భౌతికగుణముల దాారా
శూనయము (ఈ గుణములు దానిలో లేవ్ు) అనాదియు మరి అనంతము సమిష్పా బ్ుదిా హిర్ణయగర్ుభని కను
పర్ము నితయము అవ్యకు మగు తతామును అనుభవించ్ఛ మృతతయవాత నుండి బ్యటపడును’. ఇచట శ్ను తిలో
“మహ్తిః పర్మవ్యకు ం” అను శబ్ాదర్థము శబ్ాదది హీనమైన పరధానము చెపుిచునాుర్ు అనిన సరికాదు.
ఎందులకనగా పరకర్ణ పరమాణముదాారా పారజఞ పర్మాతమనే “నిచాయయతేాన” జేఞయముగా ఉపదేశంచుటవ్లన.
ఇచట పరధాన ఉపదేశము కాదు. ఎందులకనగా “పుర్ుష్ానుపర్ం కతఞ్చుత్” అనుచ ్ట పారజఞ పర్మాతమయొకక
పరకర్ణముండుట వ్లన. అంతేగాక జఞఞనముచే మ్నక్షమని సాంఖయవాదులు ఒపుికొనుట లేదు. కాని వేదాను ములో
చెైతనయ ఆతమజఞఞనము దాారానే మృతయవ్ును దాటలట చె ప్పిరి. అందువ్లన జేఞయము, అవ్యకు పదముల అర్థము
పరధానమనుటకు వీలులేదు. పరధానము జేఞయము కాదు మరియు అవ్యకు శబ్ద ముదాారా దానిని నిరేదశంచ లేదు,
గాన జేఞయతా అవ్చనము అని పరధానమును చెప్పిన హేతతవ్ు సపదామే.
112. తరయాణామేవ్ చెైవ్ముపనాయసిః పరశుశు. (1.4.6.)
సూతారర్థము:- పూరాాపర్ పర్యలోచనదాారా కఠ్పనిషతత
ు లో అగిు, జీవ్ుడు, పర్మాతమలనే చెపిమనుటయు
వానికత మాతరమే యమధర్మరాజు సమాధానమిచుుట వ్లనను మధయలో అపరసపదామైన న్న పరధానము అవ్యకు
శబ్ద ముతో చెప్పిర్ని ఎటల
ల చెపిగలవ్ు? గాన అవ్యకు శబ్ద ము పరధానార్థముకాదు.
అగిు, జీవ్పర్మాతమల పరశు పరతివ్చనములు ఈ కఠ్పనిషతత
ు లో కనబ్డు చునువి. ఈ మూడు విషయములనే
యమాచార్ుయడు వ్ర్ పరధాన సామర్థామువ్లన చెప్ినని పరసంగము ఈగంు ధములో కలదు. పరశులుగూడా ఈ
మూడింటి విషయములోనే అచట కనబ్డు చునువి. దీనికను భినువిషయములో పరశు గాని సమాధానముగాని

లేదు. అందువ్లన అవ్యకు శబ్ద ము పరధానార్థముకాదు. నచకేతతడు అగిు విషయమైన పరశు అడుగుచూ
యమాచార్ుయనితో ఇటల నెను. “స తామగిుం సార్గ మధేయష్ప మృతోయ పరభూ
ర హి తం శుదాదానాయ మహ్యమ్”
(కఠ.1.1.3) అనగా ఓ మృతతయవా సార్గ మునకు సాధనభూతమైన అగిు విదయ తెలిసపనవాడవ్ు, అందువ్లన
శుదా ాళువెైన నాకు దానిని ఉపదేశము గావింపుము. ఇది అగిుసంబ్ంధమైన పరశు.
“యే యం ప్ేరతే విచ్ఛకతతాస మనుష్ేయఽసీు తేయకే నాయ మసీు తి చెైకే ఏతదిాదాయ మనిష్పషా సు ాయాహ్ం వ్రాణామేష వ్ర్
సు ృతీయిః” అనగా చనిపో యన మనిష్ప గురించ్ఛ ఈ సంశయము కలుగచునుది. కొందర్ు మృతతయవ్ు తర్ువాత
శరీరాదులకను భినుమైన జీవ్ుడు ఉనాుడు అనుచునాుర్ు, కొందర్ు లేడనుచునాుర్ు. న్న ఉపదేశము దాారా ఈ
ర్హ్శయము తెలుసు కొన గ్ర్ుచునాును. వ్ర్ములలో మూడవ్ వ్ర్ము. ఈ మూడవ్ వ్ర్ము దాారా జీవ్
సంబ్ంధమైన పరశు నచ్ఛకేతతడడిగను. “అనయతర ధరామదనయతారధరామదనయతరకృతాకృతాత్। అనయతర భూతాశు భవాయశు
యతు తిశయసప తదాద”॥ ‘అనగా పుణయపాపముల కను భినుమైనది, కార్యకార్ణములకను భినుమైనది,
భూతభవిషయత్ వ్ర్ు మానములకను భినుమైనది ఏ తతామును చూచుచునాువయ దానిని గురించ్ఛ చెపుిము.
ఇచట పర్మాతమ విషయమైన పరశు. ఈ అగిు జీవ్ పర్మాతమల పరశులకు సమాధానము.
“లోకాదిమగిుం తమువాచ తసైమ యా ఇషా కా యావ్ తీరాా యథావా” దీనికత అర్థము ‘లోకములకు కార్ణమైన
ఆ అగిుని మృతతయదేవ్త నచకేతతనకుపదేశంచెను. మరియు చేయు విధానము, ఇటికల సంఖయ, అగిు
సార్ూపము గూడ చెప్ిను. ఇది అగిు విషయమైన సమాధానము.
“హ్ను త ఇదం పరవ్క్ాయమి గుహ్యం బ్రహ్మ సనాతనమ్। యథా చ మర్ణం పారపయ ఆతామభవ్తి గౌతమ॥
యోనిమనేయ పరపదయనేు శరీర్తాాయ దేహినిః। సాథణు మనేయఽనుసంయనిు యథా కర్మ యథా శ్ను తమ్॥
‘నేను న్నకు గుహ్యము, సనాతనము అగు బ్రహ్మ గురించ్ఛ మర్ల చెప్ిదను. దాని అజఞఞనము దాారా మర్ణించ్ఛన
తర్ువాత ఆజీవ్ుడు మర్ల సంసార్మునే ప ందును. ఓ గౌతముడా దానిని వినుము. కర్మపాసనములకు
అనుగుణముగా కొందర్ు జీవ్ులు శరీర్మును ప ందుదుర్ు. కొందర్ు సాథవ్ర్ ములగుదుర్ు అను జీవ్ సంబ్ధమైన
సమాధానము.
“న జఞయతే మిాయతే వా విపశుత్” అనగా జఞఞనికత జనన మర్ణములు లేవ్ు.(కఠ.1.2.18) ఈ శ్ను తతల దాారా
పార్మాతమ విషయము విసాు ర్ముగా చెప్పిరి. ప్ైన చెప్పిన రీతిగా అగిు, జీవ్, పర్మాతమల పరశు పరతివ్చనములే
కనిప్పంచుచునువి. కాని పరధానమునకు సంబ్ంధించ్ఛన పరశు లేదు. అడగని దానిని చెపుిట అపారసంగికము.
అందువ్లన అవ్యకు శబ్ాదర్థము పరధానముగాదు.
113. మహాదాచు. (1.4.7.)
సూతారర్థము:- “బ్ుదేారాతామ మహానిర్ిః” (కఠ.1.3.10) ‘బ్ుదిా కనాు మహ్తతాము శేుషాము’ ఈశ్ను తిలో చెప్పిన
మహ్తు తాము సాంఖుయల అభిమతమైన రండవ్ తతాము కాదు. అటేల వెైదిక ‘అవ్యకు ’ శబ్ద ము పరధానార్థము కాదు.

శ్ను తిలో చెప్పిన అవ్యకు శబ్ద ము సాంఖాయభిమతమైన (మొదట ఉతినుమైనది ) పరథమజము కాదు. ఇచట ఈ
విధముగా అనుమానము చెపివ్చుును. శ్ను తిలో చెప్పిన అవ్యకు శబ్ద ము (పక్షము), సాంఖాయభిమతమైన మొదట
ఉతినుమైన అసపథతా వాచకము కాదు (సాధయము), వెైదికశబ్ద మగుట వ్లన (హేతతవ్ు), మహ్త్ శబ్ద మువ్లే
(దృష్ాాంతము). ఈలాగుననే సాంఖుయలు సతాుమాతరమైన (కేవ్లము అసపథతాముగల) మొదట ఉతినుమైన
వ్సు
ు వ్ులో మహ్త్ శబ్ద మును పరయో గింతతర్ు. కాని వెైదికులు ఈ మహ్త్ శబ్ద మును ఆ అర్థములో
ఉపయోగించర్ు. “బ్ుదేారాతామ మహానిర్ిః” బ్ుదిాకనుమహ్తతాము శేుషామని చెపిటవ్లనను మరియు
“మహాను మ్ విభుమాతామనమ్ మతాా ధీర్ న శనచతి” (కఠ.1.2.22) గొపి వాయపమైన ఆతమను తెలిసపకొని ధీర్
పుర్ుషతడు శనకతంచడు. ఈ మొదలుగాగల శ్ను తి వాకయములో ఆతమ శబ్ద ముండుట వ్లన సాంఖుయలు పరయో గించ్ఛన
అర్థములో వెైదికులు మహ్త్ శబ్ద మునుపయోగించర్ు. శ్ను తతలలో బ్ుదిాకత పర్మైన మహ్తు తాము
జగతాకర్ణమైన ఆతమగా చెప్పిరి. ఆలాగుననే వెైదికులు అవ్యకు శబ్ద మును పరధానార్థములో చెపిర్ు.
అనుమానము దాారా కలిింపబ్డిన సాంఖుయల పరధానము గురించ్ఛ చరిుంచు శ్ను తతలు లేనే లేవ్ు.

34. చమసాధికరణము.
సంగతి:- క్రందటి అధికరణములో అవ్యకత శబ్ద మాత్రముండుటవ్లన ప్రధానము యొకక ప్రత్యభిజ్ఞ
స్వీకరంచకపో యినను, ఇచట శ్వీతాశీర శ్రర తిలో తిరగుణాత్మకములు గల అజ్ా శబ్ద ముద్ాీరా ప్రధానప్రత్యభిజ్ఞ అని
చెప్ప వ్చుును. ఈలాగున ప్రత్యయద్ాహరణ సంగతి కారణముగా ఈ అధికరణము పారరంభిచబ్డినద్ి.
విషయము:- “అజ్ామేకాం లోహిత్శ్రకల కృష్ాామ్” (శ్వీ.4.5) అను వాకయము ఈఅధికరణము నకు విచారణీయ
విషయము.
సంశయము:-‘అజ్ా’ శబ్ద ము ప్రధాన వాచకమా లేక అగిజ్లభూమిరూప్మైన అవాంత్ర ప్కృతియా.
ప్ూరీప్క్షము:- లోహిత్శబ్ద ము అనగా ఎఱ్ఱ రంగు రజ్ోగుణాదులకు లక్ష్యయరథము. రజ్ోగుణాదులుగల తిరగుణాత్మక
ప్కృతిని సాంఖ్య శ్ాసత మ
ర ులో ప్రధాన మందురు. ద్ానినే అజ్ా శబ్ద ముతో చెప్పపర.
స్పద్ధ ాంత్ము:- లోహితాదుల ప్రత్యభిజ్ఞ ఛాంద్ో గయములో అగి, జ్లము, ప్ృథివీ రూప్మైన అవాంత్ర ప్రకృతిలోనే
భోధించు చునివి. ఎటల నిన మధువిదయలో మధువ్ు (తేనె) కని భినిమైన ఆద్ిత్యయనిలో ‘మధు’ శబ్ద ము
ప్రయో గంచిర. ఆ విధముగనే శ్రర తిలో అగాిాద్ి అవాంత్ర ప్రకృత్యలకు ‘అజ్ా’ శబ్ద మును చెప్పపర.
వెైయాస్పకనాయయమాలా:81. అజ్ేహ సాంఖ్యప్రకృతిస్తత జ్ోబ్నాితిమకాఽథవా। రజ్ఆద్ౌ లోహితాద్ిలక్ష్ేయఽసౌ సాంఖ్యశ్ాసత గర ా॥
82. లోహితాద్ిప్రత్యభిజ్ాఞ తేజ్ోబ్నాిద్ిలక్షణమ్। ప్రకృతిం గమయిేచౌరౌతీమజ్ాక్ఌప్పత రమధుత్ీవ్త్॥
“అజ్ామేకాం లోహిత్శ్రకల కృష్ాా మ్” (శ్వీ.4.5) ఈ శ్రర తిలో నుని ‘అజ్ా శబ్ద ము’ సాంఖ్యశ్ాసత మ
ర ులో చెప్పపన ప్రధాన
వాచకమా లేక ఛాంద్ో గయములోచెప్పపన అగి, జ్ల, ప్ృథివీరూప్ ప్రకృతియా. తెలుప్ు, ఎఱ్ుప్ు, నలుప్ు అను
శబ్ద ములు సత్ీ, రజ్సత మోగుణములను లక్ష్ిత్ము గావించుట వ్లన సాంఖ్య శ్ాసత మ
ర ులో చెప్పపన ప్రధానమే ‘అజ్ా’
శబ్దదరథమనవ్లయునని ప్ూరీవాద్ి అనగా స్పద్ధ ాంనిత ఇచుు జ్వాబ్ు. ఛాంద్ో గయములో ఎరుప్ు, తెలుప్ు, నలుప్ు
రంగులను అగి, జ్లము మరయు అనిము (ప్ృథివీ) ధరమములుగా చె ప్పపర. ఇచట కూడ ఆ అనాిదుల
ప్రత్యభిజ్ఞ యిే అగుచునిద్ి. అందువ్లన ఆ ధరమములతో కూడిన అగి, జ్ల, ప్ృథిీల ప్రకృతినే శ్రర తిలో ‘అజ్ా’
శబ్ద ముతో చెప్పపర. అగాిాద్ి ప్రకృత్యలలో అజ్త్ీ కలపన ఆద్ిత్యయనిలో మధుత్ీ కలపనవ్లె చేయ వ్లయును.
భదరతీ తీరుథలవార వాయఖ్య:శ్వీతాశీత్రోప్నిషత్య
త లోని నాలగ వ్ అధాయయములో “అజ్ామేకాం లోహిత్శ్రకల కృష్ాామ్” అని వినబ్డుచునిద్ి. ఇచట
సాంఖ్యశ్ాసరతములో చెప్పపన ప్రధాన శబ్ద వాచయమైన ప్కృతిని చెప్పపరా లేక ఛాంద్ో గయశ్రర తిలోచెప్పపన అగి, జ్ల,

అనిరూప్ములెైన ప్రకృతిని చెప్పప రా అని సంద్ేహము వ్చిున ప్ూరీవాద్ి ‘ప్రధాన’ మనును. ఎందులకనగా
సత్త వరజ్త్మో గుణములు చెప్పబ్డుట వ్లన. కేవ్లము ఎరుప్ు, తెలుప్ు,నలుప్ు వ్రాములు మాత్రమే
వినబ్డుచునిప్పటక్నుి, గుణములు వినబ్డుటలేదు. అయినను ఎరుప్ు మొదలగు వ్రాములద్ాీరా
గుణములే లక్ష్ిత్మగు చునివి. అచట ఎరుప్ు వ్రాముద్ాీరా రంజంప్జ్ేయు గుణసామయము వ్లన రజ్ోగుణము
ఉప్లక్ష్ిత్ము. తెలుప్ు వ్రాముద్ాీరా సీచఛత్ీసామయమువ్లన సత్త వగుణము ఉప్లక్ష్ిత్ము. నలుప్ు
వ్రాముద్ాీరా ఆవ్రణాత్మక సామయమువ్లన త్మోగుణము ఉప్లక్ష్ిత్ము. ఇటల
ల చెప్పపన సాంఖ్యశ్ాసత మ
ర ులో
చెప్పపన ప్రధానము శ్రర తిద్ాీరా అనుగృహీత్మగును. అందువ్లల ఈ శ్రర తిలో ‘ప్రధానము’ను చెప్పపర అనిన నీ
ప్రశికు సమాధానము చెప్ుపచునాిము.
“యదగేిేః రోహిత్ం రూప్ం తేజ్ససత దర
ర ప్మ్, యచుఛకల ం త్దపామ్, యత్ కృషా ం త్దనిసయ” (ఛాం.6.4.1) అని
ఛాంద్ో గోయప్నిషత్య
త లో అగిజ్లానిముల కారణములుగా చెప్పపన ఎరుప్ు తెలుప్ు నలుప్ు రంగులను ఇచట
ప్రత్యభిజ్ఞ గావించుచునాిరు. అచట శ్రర త్ (శ్రర తిలో చెప్పపన) ప్రత్యభిజ్ఞ యొకక పారబ్లయముద్ాీరా లోహితాద్ి
శబ్ద ములకు ముఖ్ాయరథము సంభవ్మగుట వ్లన తేజ్ోబ్నాిదుల కారణమును ‘అజ్ా’ శబ్ద ముతో చెప్పపర.
ఈ అజ్ా శబ్ద ము లోకములో మేక అను అరథములో రూఢి అయినను కారణములో వాడుకలో లేదు. ‘న జ్ాయతే
ఇతి అజ్ేః’ ప్ుటలుక లేనిద్ి అజ్మని యౌగకారథము గూడ సంభవ్ము కాదు. తేజ్ోబ్నాిదులు ప్రమాత్మనుండి
ఉదభవించినప్పటికీ మేక కలపన, కారణమును తేలికగా తెలిస్పకొనుటకు చెప్పపర. “అసౌ వా ఆద్ితోయ ద్ేవ్మధుేః”
(ఛాం.3.1.1.) అను శ్రర తిలో ఆద్ిత్యయడు మధువ్ు కాకపో యినను వానిలో మధుత్ీకలపన చేస్పనటలల ఇచట
కారణమును చెప్ుపటకు మూడు రంగులు గల మేకప్పలలల కలపన గావించిర. అందువ్లల తేజ్ోబ్నాిత్మకమైన
ప్రకృతిని అజ్ా అనిర.
114. చమసవ్దవిశ్వష్ాత్. (1.4.8.)
సరతారరథము:- ద్ేనిలో అధో భదగము బిలము వ్లెను ఊరధభదగము గుండరముగను ఉండునో ద్ానిని ‘చమస’
మందురు. “అరాీగిలశుమసేః” అను మంత్రములో నుని ‘చమసము’ ఇద్ేనని విశ్వషముగా ఏ ప్ద్ారథమునర
నిశుయించి చెప్పలేము. ఈవిధముగా సాధారణ ధరమములు గలవి అనేక వ్సు
త వ్ులు గలవ్ు గనుక. ఆవిధముగనే
‘అజ్ామేకామ్’ అను మంత్రములో అజ్ాత్ీ ధరమము సామానయమగుట వ్లన ప్రధానమును ఈ అజ్ా శబ్ద ముతోనే
చెప్పపర అని నిశుయించలేము, గాన ప్రధానము శ్రర తి ప్రతిపాద్ిత్ముగాదు.
ఇచట ప్ూరీప్క్ష్ి బ్రహమములో సమనీయము అస్పదధమనును. స్పద్ధ ానత ములో సమనీయస్పద్ధ యి
ి ే సర అనునద్ి
ఫలభేదము. “అజ్ామేకాం లోహిత్శ్రకల కృష్ాామ్” అను మంత్రముద్ాీరా సాంఖ్యస్పద్ధ ానత ము శ్రర తి సమమత్మని
చెప్ుపటకు వీలులేదు. ఈవిధముగా అజ్ాత్ీ కలపన సరీత్ర సులభము. ‘న జ్ాయతే ఇతి అజ్ేః’ అని అజ్ా
శబ్ద మును సాధరణముగా అనయసథ లములలో గూడ ప్రయో గంచవ్చుును గాన నిశుయాభదవ్ము చెప్ుపటకు

‘చమస’ దృష్ాునత మును చెప్పపర. “అరాీగిలశుమస ఊరధవ బ్ుధిేః” (బ్ృ.2.2.3) అను మంత్రములో నుని
‘చమస’ ము ఇద్ేనని సీత్ంత్రముగా నిశుయించలేము ఏలనన క్రంద బిలము (రంధరము) ప్ైన గుండరముగా
నుని వ్సు
త వ్ులు అంత్టద లభించును గాన. ఆలాగుననే ఇచట ‘అజ్ామేకామ్’ అను మంత్రములో ప్రధానమునే
అజ్ా శబ్ద ముతో చెప్ుపచునాిరని నిశుయించుట కఠనము.
“ఇదం త్చిఛరేః ఎష హియరాీగిలశుమస ఊరధవ బ్ుధిేః” అను వాకయశ్వషములో చమసపాత్ర (యజ్ఞ పాత్ర
విశ్వషము)యొకక విశ్వష బ్ో ధ కలుగు చునిద్ికద్ా. కాని ఇచట ఏద్ి అజ్ము అను ఆశంకా నివ్ృతిత కొరకు
ముందు సరత్రము చెప్ుప చునాిరు.
115. జ్ోయతిరుప్కరమా త్య త్థాహయధీయత్ ఏకే. (1.4.9.)
సరతారరథము:- తేజ్సుుతో అరంభించి అద్ే తేజ్ోబ్నిరూప్ముల ప్రకృతిగా అజ్ా శబ్ద మును నిశుయించవ్లయును
గాని ప్రధానముతోగాదు, ఎందులకనగా ఛాంద్ో గయములో తేజ్ోబ్నిరూప్మైన ప్రకృత్యలకు రోహితాద్ి రూప్ములుగా
కొనిి శ్ాఖ్లవారు అధయయనము గావించు చునాిరు గాన. .
‘త్య’ శబ్ద ము నిశుయారథము. తేజ్సుు జ్లము ప్ృథివీ రూప్మైన కారణములు ఆరంభించుటకు బ్రహమజ్ోయతి
యొకక ఆరంభము గావించిర. అద్ే బ్రహమతేజ్సుును ఉప్కరమ వాకయములో నిశుయించవ్లయును గాని
ప్రధానమును గాదు. ఎందులకనగా కొనిి శ్ాఖ్లవారు అగి జ్లము మరయు ప్ృథివీల ఉత్పతిత ప్రమేశీరు
నుండియిే అని చెప్పప మరల ద్ానికే ఎఱ్ుప్ు మొదలగు వ్రాములను అధయయనము గావించుచునాిరు. “యదగేి
రోహిత్ం రూప్ం తేజ్ససత దర
ర ప్ం” అనగా ‘అగిలోని ఎఱ్ుప్ు రంగు ఆ తేజ్సుుద్ే’ అని ఈ విధముగా అధయయనము
గావించుచునాిరు. వానినే ఇచట రకాతద్ి (ఎఱ్ుప్ు రంగు) శబ్ద సామానయమువ్లన తేజ్ము, జ్లము మరయు
ప్ృథివీల ప్రత్యభిజ్ఞ అగుచునిద్ి మరయు రకాతద్ి శబ్ద ములను రూప్విశ్వషములోనే ముఖ్యముగా ప్రయో గంత్యరు.
ఈ రంగులను గుణములలో గౌణరూప్ముగా ప్రయో గంత్యరు. సంద్ేహము లేని ప్ద్ారథముల ద్ాీరా
సంధిగాధరథమును నిశుయించవ్లయును. ప్ైన చెప్పపన శ్ాఖ్ల అధయయనము ద్ాీరా ‘అజ్ా’ శబ్ద ము తేజ్సుు,
జ్లము మరయు ప్ృథివీ వాచకమే గాని ప్రధానారథము కాజ్ాలదు.
కాని తేజ్సుు, జ్లము మరయు ప్ృథివీ అను మూడురూప్ములుగలద్ానిని ‘అజ్ా’ శబ్ద ముతో చెప్పపరనుట
తెలిస్పకొనుట కఠనము. ఎందులకనగా ‘అజ్ా’ శబ్ద ముయొకక అవ్ృతిత (మరల మరల చెప్ుపట) లేదు మరయు
ద్ాని జ్నమ గూడ వినిప్పంచుచునిద్ి. ఈ ప్రశికు జ్వాబ్ు త్రువాతి సరత్రములో చెప్ుపచునాిరు.
116. కలపనోప్ద్ేశ్ాచు మధాీద్ివ్దవిరోధేః. (1.4.10.)

సరతారరథము:- ప్రకృతితో సమానత్ీమును చరప్పంచుటకు తేజ్ోబ్నాిదుల కలపనద్ాీరా అజ్ాత్ీమును
ఉప్ద్ేశంచిర. ఎటల నిన మధు భినిమైన ఆద్ిత్యయనిలో మధుత్ీ ఉప్ద్ేశము గావించినటల
ల . ఆలాగుననే
అజ్ాభినిమైన ప్రకృతిలో అజ్ాత్ీ ఉప్ద్ేశము గావించుట విరోధముగాదు. ఈ విధముగా చెప్ుపట వ్లన
ప్రధానము శ్రర తి ప్రతిపాద్ిత్ముగాదు.
సరత్రములోని ‘చ’ శబ్ద ము ప్రశిను తొలగంచుటకు. తేజ్సుు,జ్లము మరయు ప్ృథవీలలో అజ్ాశబ్ద ము అజ్ాకృతి
నిమిత్త ముద్ాీరా చేయలేదు. ‘న జ్ాయతే ఇతి అజ్ేః’ అను యౌగకారథము గూడా చెప్పనలవి కాదు. కాని కలపనా
ఉప్ద్ేశముద్ాీరా తేజ్ోబ్నాిదుల కారణములో ఈ అజ్ాశబ్ద ము ప్రయో గంచిర. ఎటల నిన లోకములో మేక
సాీభదవికముగనే ఎఱ్ుప్ు తెలుప్ు నలుప్ు రంగు గలద్ెై అటలవ్ంటి ప్పలలలనే ప్ుటిుంచును. ద్ానిని భోగంచుటకు
ఒక మేక ద్ాని వెనుక ప్డ వ్చుును వేరొక మేక అనుభవించిన మేకను వ్ద్ిలి వేయ వ్చుును. అటలల అగి
జ్లము మరయు ప్ృథివీ భూత్ముల కారణము మూడు రంగులు కలద్ి. అద్ి సమానవ్రాములు గల అనేక
వికారములను ఉత్పతిత చేయును. వానిని అజ్ాఞని ీవవ్ుడు ఎలల ప్ుపడర భోగంచుచుండును, కాని జ్ాఞని వానిని
ప్రతాయగము గావించును.
జ్ాఞని అజ్ాఞని అని ీవవ్ భేదము గావించిననర ఆ భేదము పారమారథకము గాదు కాని లోకప్రస్పదధమైన ీవవ్ుల
అనువాదము గావించి ఉపాధిగత్మైన భేదము చెప్ుపచర ీవవ్ుల బ్నధ -మొక్షముల వ్యవ్సథ ను ప్రతిపాద్ించుటలోనే
శ్ాసత త
ర ాత్పరయము. మధు భినిమైన మధువ్ులో అనిన ఆద్ిత్యయనిలో మధుత్ీ ఉప్ద్ేశము-“అసౌ వాద్ితోయ
ద్ేవ్మధు” అని. ఆవిధముగనే వాణి ధేనువ్ు కాదు గాని ఆ వాణిలో ధేనుతోీప్ద్ేశము శ్రర తిలో చెప్పపర. ఆ
విధముగనే అజ్ా కాని ద్ానిలో అజ్ోప్ద్ేశము విరోధముకాదు. గాన అజ్ా శబ్ద ము ద్ాీరా ప్రధానమును
గరహించకపో వ్ుట వ్లన ప్రధానము నందు అశబ్ద త్ీము స్పదధమే.

35. సంఖ్ోయప్సంగర హాధికరణమ్.
సంగతి:- ప్ూరాీధికరణములో ఆధాయతిమకాధికారముండుటవ్లన అజ్ా శబ్ద మునకు ప్రస్పదధమైన మేక అరథమును
వ్ద్ిలి అగాిాద్ిరూప్ములెైన అవానత ర ప్రకృతిని చెప్పపర. ఆలాగుననే ఇచట “యస్పమన్ ప్ఞ్ు ప్ఞ్ుజ్నాేః”
ప్ఞ్ుజ్న శబ్ద ము ద్ాీరా మనుష్ాయదుల గరహణము ఉచిత్ము కానందువ్లన సాంఖ్యశ్ాసాతా భిమత్మైన ఇరవెైఐదు
త్త్ీములను గరహించుట ఉచిత్ము. ఈవిధమైన దృష్ాు నత సంగతికారణమువ్లల ఈ అధికరణము మొదలిడిర.
విషయము:- “యస్పమన్ ప్ఞ్ు ప్ఞ్ుజ్నా ఆకాశశు ప్రతిష్పి తాేః। త్మేవ్ మనయ ఆతామనం విద్ాీన్రహామమృతోఽమృత్మ్” (బ్ృ.4.4.7) అనగా ‘ పారణము, కనుిలు, చెవ్ులు, అనిము మరయు మనసుు ఈ ఐద్ింటిని
ప్ఞ్ుజ్న అందురు.వీనిలో అనిమనగా విరాట్ మిగలిన నాలుగు సరతారత్మయని అరథము. వీనిక్ కారణము
అవాయకృత్ము అనగా ఆకాశమునకు ఆధారమైన ఆత్మ. ఆ ఆత్మ అమృత్ము ద్ానిని తెలిస్పకొనుట వ్లన నేను

అమృత్సీరూప్ుడను అని మనత ద
ర రషుయొ కక వ్చనము’. ఈ వాకయము ఈ అధికరణమునకు విచారణీయ
విషయము.
సంశయము:- ప్ఞ్ుజ్న శబ్ద ముద్ాీరా సాంఖ్య శ్ాసత మ
ర ులో ప్రస్పదధమైన మూలప్రకృతాయద్ి ఇరవెైఐదు త్త్ీములను
చెప్పపరా లేక శ్రర తివాకయ శ్వషములోనుని పారణాదులను చెప్పపరా అని సంశయము.
ప్ూరీప్క్షము:- ప్ఞ్ు శబ్ద ము రండు సారుల ఉచురంచుటవ్లన (గుణించగా) సాంఖ్యశ్ాసత ప్
ర రస్పదధమైన ఇరవెైఐదు
త్త్ీములను ‘ప్ఞ్ు ప్ఞ్ుజ్నా’ శబ్ద ముతో గరహించవ్చుును.
స్పద్ధ ానత ము:- చెప్పపన శ్రర తిలో ఆత్మ మరయు ఆకాశము అతిరకత ముగా వినబ్డు చునివి, కేవ్లము ఇరవెైఐదు
మాత్రమే త్త్ీములు గావ్ు. ఈస్పథతిలో ప్ఞ్ుజ్న శబ్ద ము పారణాద్ి ఐదుత్త్ీముల వాచకము (పారణము,
కనుిలు, చెవ్ులు, అనిము మరయు మనసుు) వీనిని ప్ఞ్ుజ్న శబ్ద ముతో గరహించ వ్లయును. ఎందులకనగా
దగగ రగానుని వాకయశ్వషములో వానినే గరహించిరగాన.
వెైయాస్పకనాయయమాలా:83. ప్ఞ్ు ప్ఞ్ుజ్నాేః సాంఖ్యత్తాతవనాయహో శ్రర తీరతాేః। పారణాద్ాయేః సాంఖ్యత్తాీని ప్ఞ్ువింశతిభదసనాత్॥
84. న ప్ఞ్ువింశతేరాభనమాతామకాశ్ాతిరేకత్ేః। సంజ్ాఞ ప్ఞ్ు జ్నేతేయష్ా, పారణాద్ాయేః సంజఞ నేః శ్రర తాేః॥
“యస్పమన్ ప్ఞ్ు ప్ఞ్ుజ్నా” అను శ్రర తిలో సాంఖ్ాయభిమత్మైన త్త్ీములను చెప్పపరా లేక పారణాద్ి
ప్ఞ్ుకములను చెప్పపరా? ప్ైనచెప్పపన శ్రర తి సాంఖ్ుయల ఇరవెైఐదు త్త్ీములనే చెప్ుపచనిదను ప్రశికు
సమాధాము. చెప్పపన శ్రర తిలో కేవ్లము ఇరవెైఐదు త్త్ీములేగాక ఆత్మ మరయు ఆకాశము అతిరకత ముగా
చెప్పబ్డినవి. ప్ఞ్ుజ్న అనునద్ి సంజ్ాఞ (నామధేయము) పారణాదులు సంజఞ అనగా నామము గలవి.
అందువ్లన శ్రర తిలో చెప్పపన పార ణాదులనే చెప్ప వ్లయును.
భదరతీ తీరుథలవార వాయఖ్య:బ్ృహద్ారణయక ఆరవ్ అధాయయములో “యస్పమన్ ప్ఞ్ు ప్ఞ్ుజ్నా ఆకాశశు ప్రతిష్పి త్ేః। త్మేవ్ మనయ ఆతామనం
విద్ాీన్రహమమృతోఽమృత్మ్”॥ అనగా ప్ఞ్ు ప్ఞ్ుజ్న ఆకాశములు ద్ేనిలో ఆశరత్మైయునివో ఆ ఆశరయమైన
ఆత్మను నేను తెలిస్పకొనుట వ్లన అమృత్సీరూప్డనెైతిని. ఇచట ‘ప్ఞ్ు ప్ఞ్ుజ్న’ శబ్ద ము ద్ాీరా సాంఖ్యశ్ాసోత ా కత
త్త్ీములను చెప్పపరా లేక శ్రర తిలో వ్చిున పారణము, కనుిలు, చెవ్ులు, మనసుు మరయు అనిమా?
ప్ూరీవాద్ి సాంఖ్యత్త్ీములేననును. ఎందులకనగా సాంఖ్య శ్ాసత మ
ర ులో ప్రస్పదధమైన త్త్ీములు ఇచట
ప్రతీత్మగు చునివి. ఇచట ప్ఞ్ు ప్ఞ్ు అని రండు శబ్ద ములు గలవ్ు. ఒక ప్ఞ్ు శబ్ద ము ద్ాీరా సాంఖ్యత్త్ీములోని ప్ఞ్ు సంఖ్యను చెప్పపర. రండవ్ ప్ఞ్ు శబ్ద ముద్ాీరా ప్ఞ్ుసంఖ్ాయవిషయములను చెప్పపర.
అందువ్లన ‘ప్ఞ్ుసంఖ్ాయవిశష్ాుని త్త్ీప్ఞ్ుకాని’ ప్ఞ్ుత్త్ీములతో గూడిన త్త్ీప్ఞ్ుకములు అని అరథము.
ఈ ప్రకారము ఇరవెైఐదు సంఖ్య ప్రతీత్మగుటవ్లన సాంఖ్యశ్ాసత ర ప్రతిపాద్ిత్ త్త్ీములనే చెప్పపర అనిన,

స్పద్ధ ానిత చెప్ుపనద్ేమనగా ప్ఞ్ు శబ్ద ము రండు సారుల వినబ్డినను ఇరవెైఐదు త్త్ీములు కానేరవ్ు.
ఎందులకనగా ఈత్త్ీములకాధారముగా ఆత్మను చెప్పపర. ఆ ఆత్మ ప్ఞ్ువింశతి త్త్ీములలో
అంత్రూభత్ముకాదు. మర ఆత్మ ఆత్త్ీములలో అంత్రూభత్మనిన ఒకే వ్సు
త వ్ులో ఆధార ఆధేయ
భదవ్మగుట వ్లన విరోధమగును. వీనిక్ భినిమైన ఆకాశము గూడ వినిప్పంచుచునిద్ి. అద్ిగూడ ప్ఞ్ువింశతి
అనత రగ త్ము కాదు ఏలనన ‘ఆకాశశు’ మరయు ఆకాశమును వేరుగా చెప్పప ఒకేచ ోట సమావేశము
(సముచుయము) గూడ చెప్పపర. ఆకాశము మరయు ఆత్మను జ్ేరు ఇరవెైఏడు త్త్ీములగు చునిందువ్లన
సాంఖ్యత్త్ీములనలేము. అప్ుడు వాకయరథమేమగుననిన ప్ఞ్ుజ్న శబ్ద ము నామధేయమగును. ‘ద్ికుంఖ్ేయ
సంజ్ాఞయామ్’ (అనగా ద్ిశలు మరయు సంఖ్ాయ వాచక శబ్ద ములకు నామధేయారథములో సుబ్నత ఉత్త రప్దముతో
సమాసమగును.) ద్ాీరా సమాసవిధానమగు చునిద్ి. ప్ఞ్ుజ్న నామధేయముగల ప్ద్ారథములు ఐదు గలవ్ు.
ఆ ప్ద్ారథములను వాకయ శ్వషములో పారణాదులని తెలిస్పకొనవ్లయును. వాకయ శ్వషము “పారణసయ పారణముత్
చక్షుషశుక్షురుత్ శ్రరత్రసయ శ్రరత్రముతానిసాయనిం మనసో యిే మనో విదుేః”. పారణము, కనుిలు, చెవ్ులు,
అనిము మరయు మనసుునకు సాక్ష్ి చిద్ాత్మను రండవ్పారణాదుల శబ్ద ముల ద్ాీరా చెప్పపర. అందువ్లల వాకయ
శ్వషము ద్ాీరా శ్రర తిలో నుని పారణాదులే ప్ఞ్ుజ్న శబ్దదరథమని స్పదధమగుచునిద్ి.
117. న సంఖ్ోయప్సంగహా
ర దప్ప నానాభదవ్దతిరేకాచు. (1.4.11)
సరతారరథము:- ‘యస్పమన్ ప్ఞ్ు’ అను మంత్రములో సంఖ్ాయవాచక శబ్ద ము వినబ్డుటవ్లన సాంఖ్ుయల ఇరవెై ఐదు
త్త్ీములను గరహించినను ప్రధానము శ్రర తి ప్రతిపాదయము కాజ్ాలదు. నానా భదవాత్ అనగా ప్ఞ్ువింశతి
త్తాీలు అనేకములు లేక వేరు వేరుగా చెప్పపర. వీనిలో సాధరణ ధరమము లేదు. అంతేగాక ఆకాశము మరయు
ఆతామ విడిగా చెప్పపర అందువ్లల ఇరవెై ఏడు త్త్ీములగును. ఆలాగున స్వీకరంచిన మీ సాంఖ్యము మత్ము
అప్స్పద్ధ ాంత్మగును. అందువ్లల ప్రధానాదులను గరహించుట ఉచిత్ముకాదు.
ఇరవెై ఐదు త్త్ీములు అనేకము గలవ్ు. ఈ ప్ఞ్ు ప్ఞ్ు అను వానిలో ఏవిధమైన సాధారణ ధరమము లేదు.
ఉనిచ ో ద్ాని ద్ాీరా ప్ఞ్ు ప్ఞ్ు సమూహములు అనుకొని ఇరవెై ఐదు త్త్ీములు చెప్ుపటకు వీలగును.
ఇంతేగాక రండవ్ ప్ఞ్ు శబ్ద ము జ్న శబ్ద ముతో కలిస్ప సమాసమైనద్ి. ‘ప్ఞ్ుజ్న’ శబ్ద ము సీరము ద్ాీరా ఒకే
ప్దమని నిశుయమగుట వ్లన ప్ఞ్ు ప్ఞ్ు అని ఇచట వీప్ు (ఒకద్ాని వెనుక వేరొకటి వాయప్పంప్నిచఛ) గూడా
స్వీప్కరంప్నలవిగాదు. ‘ప్ఞ్ీ-ప్ఞ్ుజ్నా’ అని శ్రర తి వాకాయభిపారయము ఇరవెై ఐదు త్త్ీములను
ప్రతిపాద్ించుటలో కాదు. ఇరవెై ఐదు త్త్ీములని చెప్పపననర ఇంకనర రండు త్త్ీములు ఆకాశము మరయు
ఆత్మ అధికముగా వినిప్పంచుచునివి. వీనికని భినిము ఆకాశము మరయు అనిింటికీ ఆధారము ఆత్మ
వినబ్డుటవ్లన ఇరవెైఏడు త్త్ీములగుచునివి. వీనిని స్వీకరంచిన సాంఖ్య శ్ాసత వి
ర రుదధ మగును. అందువ్లల

సాంఖ్ుయల ప్రస్పదధమైన ఇరవెైఐదు త్త్ీములను ఈ మంత్రములో గరహించుట ఉచిత్ముగాదు.
అయిన ఈ ‘ప్ఞ్ుజ్న’ శబ్దదరథ మేమి? ఈప్రశికు ముందు సరత్రములో సమాధానము చెప్ుపచునాిరు.
118. పార ణాదయో వాకయశ్వష్ాత్. (1.4.12.)
సరతారరథము:- ముందు చెప్పపన శ్రర తిలో ప్ఞ్ుజ్న శబ్ద ముద్ాీరా పారణము, చక్షువ్ు, శ్రరత్రము,
అనిము మరయు మనసుు చెప్పబ్ద్ినవి. ఎందులకనగా ‘పార ణసయ పారణం’ పారణమునకు
పారణము, కనుిలకు కనుిమొదలగు వాకయము అంత్ములో (శ్వషములో) నునిందువ్లన
పారణ శబ్ద ము మొదలులో వేనిక్ గలద్ో వానిని పారణాదులందురు. అవి పారణము, కనుి, చెవి,
అనిము మరయు మనసుు. ఈ పారణాదులను ‘ప్ఞ్ుజ్న’ శబ్ద ము ద్ాీరా గరహించవ్లయును.
ఏలనన వాకయశ్వషము వ్లన. ముందు వాకయ శ్వషములో “పారణసయ పారణముత్
చక్షుషశుక్షురుత్శ్రరత్రసయ శ్రరత్రమనిసాయనిం మనసో యో మనో విదుేః” (బ్ృ.4.4.18) సనిిహిత్
వాకయ శ్వషములో ఈ ఐదు పార ణదులను గరహించిరనుట సపషు ము. అయిన పార ణాదులందు ‘జ్న’
శబ్ద ప్రయో గము ఎటల
ల చేస్పర? అనిన అటల నుట సరగాదు. ఏ విధముగా సాంఖ్య శ్ాసత మ
ర ులో
ఇరవెైఐదు త్త్ీములకు జ్న శబ్ద ప్రయో గము ప్రస్పద్ధ ి కాద్ో అటలల పార ణాదులలో గూడ ప్రస్పద్ధ ి
కాదు. అనగా ప్రస్పద్ధ ని
ి అతికరమించుట అనునద్ి రండు ప్క్షములలో సమానమైనను వాకయ
శ్వషము ద్ాీరా మరయు జ్న శబ్ద సంబ్నధ ము వ్లన ఈవిధముగా నిశుయించబ్డినద్ి.
ద్ేవ్త్లు, ప్పత్రులు, గంధరుీలు, అసురులు (అసుషయ రమంనేత ఇతి అసురాేః అనగా
ఇంద్ిరయలోలురు) రాక్షసులను (రక్ష ఏవ్ రాక్షసేః అనగా సాీరథప్రులు) లేక నిష్ాదులతో కలిప్ప
నాలుగు వ్రాములవారని ప్ఞ్ుజ్న శబ్ద ముతో గరహించినను విరోధములేదు కాని ఎటిు
ప్రస్పథతిలోను సాంఖ్ుయల ఇరవెైఐదు త్త్ీములను గరహించుట కుదరదని అచారుయలవార
తాత్పరయము.
119. జ్ోయతిష్ైకేష్ామసత్యనేి. (1.4.13.)
సరతారరథము:- కాణీశ్ాఖ్ పాఠములో ముందు చెప్పపన పారణాద్ి ప్ంచకములలో ‘అని’ శబ్ద ము
లేనందువ్లన “త్ద్ేదవా జ్ోయతిష్ాం జ్ోయతిేః” అను ప్ూరోీకత మంత్రములోనునిజ్ోయతి శబ్ద ముతో ప్ఞ్ుసంఖ్య
ప్ూరంప్వ్లయును.
మాధయనిద న శ్ాఖ్వారు ప్రణాదులలో అని శబ్ద ముద్ాీరా ప్ఞ్ుసంఖ్యను ప్ూరంచుచునాిరు. కాని
కాణీశ్ాఖ్లో అని శబ్ద ము లేనందున వారు ఎటల
ల ప్ఞ్ు సంఖ్యను ప్ూరంచుచునాిరు అనిన వారు
ప్ూరీ మంత్రములో చెప్పపన జ్ోయతి శబ్ద ముద్ాీరా ప్ఞ్ుసంఖ్యను ప్ూరంచుచునాిరు అనుటవ్లల

విరోధములేదు. ప్ూరీ మంత్రములో “త్ద్ేదవా జ్ోయతిష్ాంజ్ోయతిేః” అనగా జ్ోయత్యలకు జ్ోయతి అయిన
ప్రమాత్మను చెప్పపర. మంత్రములు సమానమైనను జ్ోయత్యలలో భేదముండుటవ్లన ఒకచ ోట జ్ోయతి
శబ్ద మును గరహించిర వేరొకచ ొట గరహించకపో యుననర విరోధము లేదు.

36. కారణతాీధికరణము.
సంగతి:- వెనుకటి అధికరణములో ప్రధానములో అశబ్ద త్ీమును చెప్పప వేద్ానత వాకయముల సమనీయము
బ్రహమమంద్ే అని చెప్పపర. ఇప్ుడు వేద్ానత వాకయములలో ప్రసపర విరుద్ాధరథము ప్రతీత్మగుటవ్లన ఏ
నిరాయము తీసుకొననలవికాదు. అందువ్లల సాంఖ్యశ్ాసాతాభిమత్మన
ై ప్రధాన ప్రముగా సమనీయము
చెప్పవ్లయునని ఆక్ష్ేప్ము కలుగుటవ్లన ఇచట ఆక్ష్ేప్ సంగతి.
విషయము:- ఈ అధికరణములో విచారణీయ విషయము సమనీయము.
సంశయము:- జ్గజ్జ నామదులను చెప్ుప వేద్ానత వాకయము బ్రహమమందు ప్రమాణమా కాద్ా? అని
సంశయము.
ప్ూరీప్క్షము:- వేద్ానత వాకయములలో ప్రసపర విరుదధ ముండుటవ్లన కారణ బ్రహమములో శ్రర త్యల
సమనీయము చెప్ుపట సరకాదు.
స్పద్ధ ానత ము:- సృష్పు కరమములో వివాదమునినర సృష్పుంచు కారణ బ్రహమములో వివాదములేదు. అందువ్లల
జ్గత్య
త యొకక సృష్పు కరత బ్రహమమందు ‘అవాయకృత్ము’ మరయు ‘అసత్’ శబ్ద ముల ప్రయో గము
సముచిత్మే. కారణవిషయములెైన శ్రర త్యలలో గల విరోధములను సరత్రకారులు వియత్ పాదములో
ప్రహరంచెదరు. అందువ్లల జ్గతాకరణత్ీమును చెప్ుప వేద్ానత వాకయముల సమనీయము బ్రహమ మందు
చెప్ుపటలో విరోధములేదు.
వెైయాస్పకనాయయమాలా:85. సమనీయో జ్గద్ో యనౌ న యుకతత యుజ్యతేఽథవా।న యుకతత వేదవాకేయషయ ప్రసపరవిరోధత్ేః॥
86. సరగ కరమవిరోద్ేఽప్ప నాసౌ సరషుర విదయతే । అవాయకృత్మసతోరోకత ం యుకతతఽసౌ కారణత త్త్ేః॥
భదరతీ తీరుథలవార వాయఖ్య:వేద్ానత వాకయముల సమనీయము జ్గతాకరణవిషములో వెనుకటి మూడునిర పాదములలో
ప్రతిపాద్ిచింన ద్ానిని ఆక్ష్ేప్పంచి సమాధానప్రుచుటకు ఈ అధికరణము ఆరంభించిర. వేద్ానత వాకయములలో
సమనీయము యుక్త సంగత్ము కాదనును ప్ూరీవాద్ి. ఎందులకనగా వేద్ానత వాకయములలో విరోధము
కానవ్చుుటవ్లన ప్రమాణయము దుేఃసమాపదయము. ఏవిధముగాననిన “ఆత్మనేః ఆకాశేః సమూభత్ేః” ఆత్మ

నుండి ఆకాశముత్పని మైనద్ి అని తెైతితరీయములో ఆకాశదులను సృష్పుకరత అనిర. ఛాంద్ో గయములో
“త్తేత జ్ోఽసృజ్త్” ఆ బ్రహమము తేజ్సుును సృష్పుంచెను అని తేజ్ాదుల సృష్పుకరత అనిర. ఐతిత రీయములో “స
ఇమాలోలనసృజ్త్” ఆబ్రహమము ఈలోకములను సృజంచెను అనుచు లోకముల సృజ్నకరత గా చె ప్పపర.
ముండకములో “ఎత్సామజ్ాజయతే పారణేః” వాని నుండి పారణదులుత్పనిమైనవ్ని చెప్ుపచర ఆబ్రహమమును
పారణాదుల సృష్పుకరత గా చెప్పపర. కేవ్లము కారయ సృష్పు చెప్ుప వాకయములలోనేగాక కారణసీరూప్మును
చెప్ుప శ్రర త్యలలో గూడ విరోధము గలదు. “సద్ేవ్ సో మేయదమగర ఆస్వత్” హే ప్పరయదరశనుడా! ఈ సంప్ూరా
జ్గత్య
త ఉత్పతిత క్ ప్ూరీము సదర
ర ప్మై యుండెను. ఈ ఛాంద్ో గయశ్రర తిలో జ్గతాకరణము సదర
ర ప్మని
చెప్పబ్డినద్ి. తెైతితరీయములో “అసద్ాీ ఇదమగర ఆస్వత్” ఇదంత్యూ మోదలులో అసదర
ర ప్మై
యుండెను. ఇచట కారణము అసదర
ర ప్మనిర. ఐతిరేయములో “ఆతామ వా ఇదమేక ఎవాగర ఆస్వత్”
ఇదంత్యూ సృషు క్ ముందు ఆత్మరూప్మై యుండెను. ఈ ప్రకారము ఆత్మరూప్కారణము చెప్పప ర.
ప్రసపర విరోధముండుటవ్లన వేద్ానత వాకయముల సమనీయము కానేరదు. స్పద్ధ ాంనిత చెప్ుప చునాిరు.
ఉత్పనిమైన ఆకాశ్ాదులలో సృష్పు కరమములో వివాదమునినర వేద్ానత వాకయముల తాత్పరయము
ఆకాశదులలో లేదు. ఆకాశ్ాదుల ఉత్పతిత బ్రహమ బ్ో ధకొరకు చెప్పపర. వేద్ానత వాకయములకు తాత్పరయమైన
జ్గత్్రషుయిైన బ్రహమములో ఎచటనర విరోధములేదు. ఒకచ ొట ‘సద్’ శబ్ద ముతో చెప్పపన బ్రహమను వేరొకచ ోట
అందరీవవ్ుల సీరూప్ము చెప్ుపటకు ఆత్మరూప్మనిర. అవాయకృత్ము (నామరూప్ములు
అభివ్యకత ముకాని సీరూప్ము) చెప్ుపటకు ‘అసద్’ శబ్ద ప్రయో గముగావించిర. అసద్ నుండి సద్ ఎటల
ల
జ్నించును “కథమసత్ేః సజ్ాజయిేత్” అని రండవ్ శ్రర తిలో అభదవ్మునందు కారణత్ీమును నిష్తద్ించిర.
అందువ్లల ఏకవాకయత్ీము సుసంపాదయమగుటవ్లన జ్గతాకరణములో వేద్ానత వాకయముల సమనీయము
యుక్తసంగత్ము.
120. కారణతేీన చాకాశద్ిషయ యథావ్యప్ద్ిష్ు ో కేతేః. (1.4.14)
సరతారరథము:- సృష్పుకరత బ్రహమమని చెప్ుప శ్రర త్యలలో విరోధములేదు, ఎందులకనగా సృజంప్బ్డు ఆకాశ్ాద్ి
విషయములో ఏవిధమైన ఈశీరుని ఒకశ్రర తిలో కారణరూప్ముగా చెప్పపరో అద్ేవిధమైన సృష్పుకరత వ్రాన
అనయ శ్రర త్యలలో కారణరూప్ముగ ఈశీరుని గురంచి కలదు.
సృజంప్బ్డిన కారయములలో వివాదమునిను కారణమైన సృష్పుకరత ప్రమాత్మను చెప్ుప శ్రర త్యలలో
ఏవిధమైన విరోధములేదు. ఎందులకనగా ‘యథావ్యప్ద్ిష్ు ో కేతేః ’ ఏవిధముగా ఒకవేద్ానత వాకయములో
ఈశీరుడు సరీజ్ఞఞడు, సరేీశీరుడు, సరాీత్మవరూప్ుడు, అద్ిీ తీయుడు జ్గతాకరణమని చెప్పపనటల
ల ఇత్ర
వేద్ానత వాకయములలోనర అద్ేవిధముగా జ్గతాకరణ రూప్ముగా ఈశీరుని ఉప్ద్ేశంచిర. అటలల “ఇదం

సరీమసృజ్త్ । యద్ిదం క్ఞ్ు” (తెై.2.6) ‘ఈప్రప్ంచమునంత్యూ ప్రమేశీరుడు కలిపంచెను’ “సద్ేవ్
సో మేయదమగర ఆస్వద్ేకమేవ్ద్ిీతీయమ్” (ఛాం.6.2.1) ‘హే సో మయ! సృష్పుక్ముందు ఒకే అద్ిీతీయ సత్
ప్ద్ారథముండెను’ “ఆతామ వా ఇదమేక ఎవాగర ఆస్వనాినయతికఞ్ునమిషత్” (ఐ.4.1.1) ‘నిశుయముగా సృష్పుక్
ముందు ఒకే ఆత్మ ఉండెను, ద్ానికనిభినిము ఏద్ియూలేదు’ ఈ విధమైన అనేక శ్రర త్యల ప్రాయలోచన
చేస్పన వాని తాత్పరాయరథములో ఎచుటనర విరోధము కానరాదు. “న వియదశ్రర తేేః ” (బ్ర.సర.2.3.1)
‘ఆకాశముత్పతిత ని చెప్ుప శ్రర త్యలలో విరోధము లేదు’ ఈవిధముగ కారయవిషయమైన శ్రర త్యల విరోధమును
ముందు సరత్రకారులు సీయముగనే ప్రహరంచుదురు. కారయవిషయముల శ్రర త్యలలో విరోధము
స్వీకరంచిననర అవి ప్రతిపాదయములు కావ్ు. కారయ శ్రర త్యలలో విరోధమునినర ప్రతిపాదయమైన అద్ెైీత్
బ్రహమమందు విరోధము లేనందున ఏమాత్రమూ ద్ో షము లేదు. ద్ీనినే సంప్రద్ాయాచారుయలయిన
గౌడపాదులవారు ఈవిధముగ చెప్పపర. “మృలోలహవిసుులిఙ్గగద్ెైయేః సృష్పురాయ చ ోద్ితానయథా।ఉపాయేః
సో ఽవ్తారాయనాస్పత భేదేః కథఞ్ున॥” ‘మటిు దృష్ాునత ముతో, కొనిిచ ోటల ఇనుము దృష్ాునత ముతో, కొనిిచ ోటల
విసుులిఙ్గ (మిడుగురులు)దృష్ాునత ముతో శ్రర త్యలలో చెప్పపన సృష్పు కరమము కేవ్లము అద్ెైీత్ త్త్ీమును
బ్ుద్ిధ గార హయము గావించుటకు ఉపాయము మాత్రమే’ . అందువ్లల శ్రర తిప్రతిపాదయమైన అద్ిీతీయబ్రహమ
విషయములు చెప్ుప వేద్ానత వాకయములలో విరోధము లేదు.
121. సమాకరాాత్. (1.4.15.)
సరతారరథము:- ‘అసద్ేవేదమగర ఆస్వత్’ ఈ సంప్ూరా జ్గత్య
త సృష్పుక్ ముందు అసదర
ర ప్ముగా నుండెను.
ఈశ్రర తిలో నామ రూప్ములు అభివ్యకత ము కాలేదని ప్రతిపాద్ించు ‘అసద్’ శబ్ద ము ద్ాీరా ‘సత్’
శబ్ద ముయొకక ఆకరాణమగు చునిద్ి. అందువ్లల శ్రర త్యలలో జ్గతాకరణము అసద్ శబ్ద ముతో చెప్పపరను
శంకకు అవ్కాశము లేదు.
తెైతితరీయ ఉప్నిషత్య
త లో చెప్పపర “అసద్ాీ ఇదమగర ఆస్వత్” (తెై.2.7) ఈనామరూపాత్మక జ్గత్య
త
ఉత్పతిత క్ ముందు అసద్ రూప్ములో నుండెని. ఛాంద్ో గయములో “అసద్ేవేదమగర ఆస్వత్” (ఛాం.3.16.1) హే
ప్పరయదరశనుడా! ఈ నామరూపాత్మక జ్గత్య
త సృష్పుక్ ముందు అసద్ రూప్ముగా నుండె ను. కొనిి చ ోటల
జ్గత్ సృష్పు అసద్ నుండి చెప్పపర మరకొనిి చ ోటల సద్ నుండి చెప్పప ర. అద్ే ఛాంద్ో గయములో “సద్ేవ్
సో మేయదమగర ఆస్వత్” (6.2.1) హే ప్పరయదరశనుడా! ఈనామరూపాత్మక జ్గత్య
త సృష్పుక్ ముందు సద్
రూప్ముగా నుండెను. అందువ్లల సృష్పు కారణములో విప్రీత్ మత్ము వినిప్పంచు చునిద్ి అనిన
సమాధానము. నామరూప్ములు అభివ్యకత ము కాని స్పథతిని అసద్ శబ్ద ముతో చెప్పపర. విభిని సథ లములలో
చెప్పపన అప్రకట నామరూప్వాచక అసద్ శబ్ద ము నుండే సద్ కారణ శబ్ద ము ఆకరాంచబ్డు చునిద్ి. ఏ
వ్సు
త వ్ు యొకక నామరూప్ములు సపషు ములో వాని విషయములోనే సద్ శబ్ద ము ప్రయో గంత్యరు.

నామరూప్ములు ప్రకటము కానప్ుపడు సద్ బ్రహమమే అసద్ సమముగానుండెనని గౌణ ప్రయో గము
గావించిర, అంతేగాని అసద్ శబ్ద ము ద్ాీరా కారణము అసలు లేదని అనుకొనరాదు. గాన జ్గత్
కారణమును స్వీకరంచు వేద్ానత వాకయములకు బ్రహమ మందు సమనీయము చెప్ుపటలో విరోధములేదు.

37. బ్దలాకయధికరణము.
సంగతి:- సమానవాకయములో నుండుటవ్లన అసద్ శబ్ద మును సద్రహమ వాచకమని క్రందటి
అధికరణములో చెప్పపర. కాని కౌష్వత్క్ బ్దరహమణములో ‘బ్రహమ తే బ్రవాణి’ ఈ బ్దలాక్ వాకయములోనుని
బ్రహమ శబ్ద మువ్లల పార ణాద్ి శబ్ద ములకు బ్రహమ అరథము చెప్పలేము. ఇటల
ల ప్రత్యయద్ాహరణ సంగతి వ్లల ఈ
అధికరణము మొదలిడిర.
విషయము:- “యో వెై బ్దలాక, యిేతేష్ాం ప్ూరుష్ానాం కరాత యసయ వెైత్త్కరమ స వెై వేద్ిత్వ్యేః” (కౌ.బ్దర.
4.28) ఇతాయద్ి వాకయములు ఈ అధికరణమునకు విచారణీయ విషయములు.
సంశయము:- ప్ురుషయల యొకక కరత తెలిస్పకతదగన ప్ద్ారథము పారణమా, ీవవ్ుడా, లేక బ్రహమమా? అని
సంశయము.
ప్ూరీప్క్షము:- “యసయ వెైత్త్కరమ” అనుశ్రర తిలో చలనాత్మక మగు కరమ పారణాశరత్ మగుటవ్లన ముఖ్య
పారణారథము చెప్పవ్లయును. లేక కరామరథము అప్ూరీమని చెప్పపన ీవవ్ుని తెలిస్పకతదగన ప్ురుషయని కరత గా
అనవ్చుును.
స్పద్ధ ానత ము:- కరమ శబ్ద ము జ్గతాీచకము. ప్ురుషమాతారరథమునకు వాచకము కాదు. కాన ఆ ీవవ్ుని
యొకక కరత ప్రమాత్మ అనియిే సునిశుతారథము. ఇటల
ల చెప్పపన శ్రర తిలో మృష్ావాద్ిత్ీ ద్ో షమూ లేదు.
వెైయాస్పకనాయయమాల:87. ప్ురుష్ాణాం త్య కేః కరాత పారణీవవ్ప్రాత్మసు। కరేమతి చలనే పారణో ీవవోఽప్ూరేీ వివ్క్ష్ితే॥
88. జ్గద్ాీచీ కరమశబ్ద ేః ప్ుంమాత్ర వినివ్ృత్త యిే। త్త్కరాత ప్రమాతెైమవ్ న మృష్ావాద్ితా త్త్ేః॥
కరమ శబ్ద ముద్ాీరా చలనాత్మక క్రయ చెప్పబ్డినద్ి అందువ్లల పారణము ప్ురుషయలకు కరత లేనిచ ో కరమ
శబ్ద ము అప్ూరీవాచకమని చెప్పపన ీవవ్ుడు ఆ ప్ురుషయలకు కరత అగును. ద్ీనిక్ సమాధానము. ఇచట
కరమ శబ్ద ము జ్గతాీచకము. ఆప్రమాత్మ కేవ్లము ప్ురుషయలకు కరత అను శంకను దరరము
గావించుటకు ‘యసయ వెై త్త్కరమ’ అని చెప్పపర. సంప్ూరా జ్గత్కరత ప్రమాత్మయిే గద్ా అందు వ్లల రాజ్ఞలో
అసత్యభదషణ ద్ో షము లేదు.
భదరతీ తీరుథలవార వాయఖ్య:కౌష్వత్క్ బ్దరహమణోప్నిషత్య
త లో బ్దలాక్ ప్తరుగల బ్దరహమణునిద్ాీరా ఆద్ితాయద్ిగాగల ష్ో డశ (16)

ప్ురుషయలలో బ్రహమత్ీమును చెప్పగా రాజ్ఞ వానిని నిరాకరంచి సీయముగా ఈ విధముగా చెప్పను.
“యో వెై బ్దలాకే, ఏతేష్ాం ప్ురుష్ానాం కారాత, యసయ వెై త్త్కరమ, స వెై వేద్ిత్వ్యేః” (కౌ. 4.18) ‘నీవ్ు
చెప్పపన ఫురుషయలందరకీ ఎవ్డు కరత యో , ఈ సరీ ప్రప్ంచము ఎవ్నికరమయో వానినే
తెలిస్పకొనవ్లయును’. ఇచట మూడు రకముల సంశయము కలుగు చునిద్ి. ‘పారణేః’ పారణము
ఎందులకనగా కరమ శబ్ద ము చలన వాచకము. ద్ేహాదులను చలింప్జ్ేయునద్ి పారణము గాన. లేనిచ ో
ప్ురుషయల కరత ీవవ్ుడన వ్చుును. ఏలనన కరమ శబ్ద ము అప్ూరీ వాచకముగాన. ీవవ్ుడు
అప్ూరీమునకు సాీమి గాన. ఎటిు ప్రస్పథతిలోను ప్రమాత్మ ఆప్ురుషయలకు కరత గానేరడు. ఈ ప్రశిలకు
జ్వాబ్ు.
ఇచట కరమ శబ్ద ము చలనారథములో గాని అప్ూరాీరథములోగాని కాదు. కాని ఈ కరమ శబ్ద ము
జ్గతాీచకము. ‘క్రయతే ఇతి కరమ’ చేయబ్డిన కారయము అనగా జ్గతాీచకము. కరమ శబ్ద ము
జ్గతాీచకమైన ‘కేవ్లము ప్ురుషయల కరత ’ అను శంకను దరరముగావించి సారథకమగును. అందువ్లల
శ్రర తిలోగల ప్దములకు ఈ విధముగ అరథము చెప్పవ్లయును. ‘ఓ బ్దలకీ! నీవ్ు చెప్పపన ప్దహారుమంద్ి
ప్ురుషయలకు ఎవ్రు కరత యో ,వాని యొకక జ్ాఞనమునే పద ందవ్లయును, కాని ప్దహారుమంద్ి
ప్ురుషయలద్ి కాదు. లేనిచ ో ఆ ప్రమాత్మ ఈ ప్దహారుమంద్ిక్ కరత అని చెప్ుపచర సంకతచారథము
చెప్ుపటకని ఈ సంప్ూరా జ్గత్య
త వాని నుండే ఉత్పనిమై నద్ి, వాని జ్ాఞనమునే పద ందవ్లయును,
ఏలనన సంప్ూరా జ్గత్కరత ప్రమాత్మయిేగాన పారణ, ీవవ్ులు జ్గత్కరత కాజ్ాలరు. పారమాత్మ జ్ాఞనమునే
పద ందవ్లయునని చెప్పపన రాజ్ఞనందు మిథాయవాద్ిత్ీద్ో షము కలుగదు. “బ్రహమ తే బ్రవాణి” (కౌ.4.1) ‘నేను
నీకు బ్రహమను వ్రాంచెదను’ అని ప్రతిజ్ఞ గావించి ష్ో డశ ప్ురుషయలని చెప్పపనందున బ్దలాక్యందు “మృష్ా
వెై క్ల” ‘నీవ్ు చెప్పనద్ి మిథాయ భదషణము’ అని మిథయవాద్ిత్ీమునారోప్పంచి సీయముగా రాజ్ఞ బ్రహమను
చెప్ుప ఇచఛతో పారణ ీవవ్ులను బ్రహమ మని చెప్పపనచ ో రాజ్ఞనందు బ్దలాక్వ్లే మిథాయవాద్ిత్ీ ద్ో షము
కలుగును. అద్ి అనుచిత్ము. అందువ్లల శ్రర తి వాకయము ద్ాీరా ప్రమాత్మయిే జ్గత్కరత యని
స్పదధమగుచునిద్ి.
122. జ్గద్ాీచితాీత్. (1.4.16)
సరత్రరథము:- “యో హ వెై బ్దలాకే” అను మంతారరథము హే బ్దలక్! ఈ ప్ురుషయలకు కరత ఎవ్రో మరయు ఈ
జ్గత్త ంత్యు ఎవ్ని కారయమో ఆత్డు తెలిస్ప కొనుటకు యోగుయడు. ఈ శ్రర తిలో కరమశబ్ద ము సంప్ూరా
జ్గతాీచకము అగుటవ్లన కారణ కరత ప్రమాత్మయిే.

ఈ ప్ురుషయలకు కరత ప్రమాత్మయిే. ఎందులకనగా “బ్రహమ తే బ్రవాణి” అని ప్రమాత్మ ప్రసంగము
ఉప్కరమించుటవ్లన. వేరు అరథము చెప్పపన ఉప్కరమము బ్దధిత్మగును. “న చ యసయ వెైత్త్కరమ”
‘ఎవ్నిక్ ఈ జ్గత్య
త కరమమో’ అనుచ ోట శ్రర తిలోని కరమ ప్దము ద్ాీరా ప్రసపందన రూప్మైన కరమ గాని
లేక ధరామధరమ రూప్మైన కరమ గాని ప్రమాత్మ యందు అసంభవ్ము కాదని శంక్ంచుట సరకాదు.
ఎందులకనగా ఇచట ీవవ్ ముఖ్య పారణముల ప్రంగముకాదు అంతేగాక ఆ అరథమును చెప్ుప శబ్ద ము గూడ
లేదు. “ఏత్త్కరమ” ఈవాకయములో కరమ అనగా చేయబ్డునద్ి, మరయు ఏత్ద్ శబ్ద ము సరీనామము.
ద్ానిక్ సనిిహిత్ముగా నుని జ్గత్కరమమునే సరీనామశబ్ద ముతో గరహించుట ఉచిత్ము. ఏత్దకరమ
శబ్ద ము ప్రత్యక్ష్యద్ి ప్రమాణములద్ాీరా జ్గదరథవాచకమగుటవ్లన ఇచట కరత ప్దము ద్ాీరా ప్రమాత్మనే
గరహించుట ఉచిత్ము. జ్గత్య
త లోప్ల నుని ప్ురుషయలకుగూడ కరత ప్రమాత్మయిే అని స్పదధమైన ‘ఏత్ద్’
అను విశ్వషమును విడిగా ఎందులకు గరహించిర అని ప్రశించుట ఉచిత్ముగాదు. ఎందులకనగా బ్దలక్
బ్రహమరూప్ములో గరహించిన ప్ురుషయలలో (బ్రహమత్ీము లేదని) అబ్రహమత్ీము చెప్ుపటకు గరహించిర,
బ్దరహమణప్రవారజ్క నాయయముద్ాీరా. (బ్దరహమణులకు భోజ్నము గావింప్ుడు మరయు ప్రవారజ్కులకు
గూడ భోజ్నము గావింప్ుడు అనిన బ్దరహమణ శబ్ద ము ప్రవారజ్కుల కని భినిము.) అటలల కరమ శబ్ద ము
ప్ురుషయలకని భినిమైన జ్గతాీచకము. సామానయ విశ్వషరూప్ములుగా జ్గత్కరత ప్రమేశీరుడేనని
ఉప్ద్ేశము గావించిర. ఈవిషయమునే విడిగా ఏత్ద్ విశ్వషణము ద్ాీరాచెప్పప ర.
123. ీవవ్ముఖ్యపారణలిఙ్గగనేితి చేత్తద్ాీఖ్ాయత్మ్. (1.4.17)
సరత్రరథము:- ప్ూరీము చెప్పపన శ్రర తిలో ీవవ్ుని మరయు పారణవాయువ్ుల లిఙ్గ ము (హేత్యవ్ు లేక
కారణము) ఉనిందున ఆశ్ర
ర తి బ్రహమ ప్రము కాదనిన ద్ానిక్ జ్వాబ్ు ప్రత్రదనాధికరణములో
‘ఉపాసాతెవి
ై ర ధాయద్ాశరత్తాీద్ిహ త్ద్ో యగాత్’ (బ్ర.సర.1.1.31) అను సరత్రభదగము ద్ాీరా జ్వాబ్ు
చెప్పబ్డినద్ి.
కౌష్వత్క్ బ్రహమణ ఉప్నిషత్య
త లో “యద్ా సుప్త ేః సీప్ిం న కఞ్ున ప్శయత్యథాస్పమనారాణ ఎవెైకధా భవ్తి”
(కౌ.బ్దర. 4.16) అనగా ‘నిద్ిరంచు ీవవ్ుడు సీప్ిములు చరడని సమయములో పారణముతో బ్దటల
ఏకీభవించును’.ఈ వాకాయనత ములో ముఖ్యపారణారథ వాచకమైన పారణ శబ్ద ము కానవ్చుుచునిద్ి. ఆలాగుననే
“యదయథా శ్వరష్ు వ స్ైీరుభఙ్్తత ఎవ్మేవ్ పారజ్ాఞతెైమతెైరాత్మభిరుభఙ్్తత” (కౌ.బ్దర.4.20) అనగ ‘ఏవిధముగా శ్వరష్ు వ
(ప్రధానేః) త్న స్తవ్కులు మరయు బ్ంధువ్ులద్ాీరా భోగములనభవించునో అధేవిధముగా ీవవ్ుడు బ్దలాక్
చెప్పపన ఆద్ితాయదులిచుు భోగోప్కరణములెైన ప్రకాశ్ాదులద్ాీరా భోగములనభవించును. ఆలాగుననే ఆ
ఆద్ితాయదులుీవవ్ుని ద్ాీరా పద ంద్ిన హవిసుులు గరహించి ీవవ్ుని పాలించుచునాిరు. ఈ వాకయములో

ీవవ్వాచక పారజ్ాఞత్మ శబ్ద ము చరడబ్డు చునిద్ి. వాకాయనత ములో ీవవ్పారణముల హేత్యవ్ులు ఉండుటవ్లన
వీనిలో ఏద్ో ఒకద్ానిని గరహించుట నాయయము గాని ప్రమేశీరునిగాదు. అటల నిన ద్ానిక్ సమాధానము
ప్రత్రదనాధికరణములో మూడు ప్రకారముల ఉపాసన ప్రసక్త కలుగునని చెప్పబ్డినద్ి. అందువ్లల అచట
అనాయరథములను త్యజంచి బ్రహామరథమునే గరహించిర. ఆలాగుననే ఇచట ప్ూరోీకత వాకయ శ్వషమును గరహించిన
ీవవోపాసన, ముఖ్యపారణోపాసన మరయు బ్రహో మపాసన అను మూడు రకముల ఉపాసనా ప్రసంగము
వ్చుును. ఈవిధముగా చెప్పపన ఉప్కరమ ఉప్సంహారములలో చెప్పపన బ్రహమ విషయము
నాయయవిరుదధ మగును. కౌష్వత్క్ బ్దరహమణములో “బ్రహమ తే బ్రవాణి” (కౌ.బ్దర.4.1) ‘నేను నీకు
బ్రహో మప్ద్ేశము గావింత్యను’ అను ఉప్కరమము గావించి ఉప్సంహారములో “సరాీనాపప్మనోఽప్హత్య
సరేీష్ాం భూతానాం శ్్రైషిం సాీరాజ్యమాధిప్త్యం ప్రేయతి య ఏవ్ం వేద” (కౌ.బ్దర. 4.20) ‘ ఎవ్రు బ్రహమను
ఆత్మరూప్ుముగా ఉపాస్పంచి అనుభవింత్యరో వారు సంప్ూరా పాప్ములను నాశనము గావించి
భూత్ములలో శ్వరషుత్ీము, సాీరాజ్యము మరయు ఆధిప్త్యము పద ందుదురు’. ఈ వాకయములు ఉప్కరమ
ఉప్సంహారముద్ాీరా బ్రహమనే చెప్ుప చునివి. ఆ ప్రత్రదనాధికరణ వాకయము ద్ాీరా ఇచటి
వాకయముయొకక నిరాయమగునిన ఆలాగుననిరాయించుట సరకాదు. ఆ అధికరణములో “యసయ వెైత్త్
కరమ” ‘ఈ సంప్ూరా జ్గత్య
త ఎవ్ని కరమయో’ అను వాకయములో బ్రహమ నిరాయము గావింప్బ్డలేదు.కాని ఈ
అధికరణములో మూఖ్యరూప్ముగా ఈ వాకయ విచారమే గావించిర. అందువ్లల ఈ అధికరణమారంభిచిర.
124. అనాయరథం త్య జ్ైమినిేఃప్రశివాయఖ్ాయనాభదయమప్ప చెైవ్మేకే. (1.4.18)
సరతారరథము:- జ్ైమిని ఆచారుయలు ప్రశ్రిత్త రములద్ాీరా ీవవ్ుని విచారము బ్రహమజ్ాఞనము కొరకు అనును.
ప్రశి “హే బ్దలాక్! ఈప్ురుషయడు ఎచట నిదురంచుచుండెను, ఆ నిదుర సాథనమేద్ి” జ్వాబ్ు “నిదురంచి
వ్యక్త కలలు చరడని సమయములో పారణరూప్మైన ప్రమాత్మతో ఏకీభవించును. వాజ్సనేయ శ్ాఖ్వారు
ఈ విజ్ాఞనమయ ప్ురుషయడు సుషయప్పత సమయములో ఎచటనుండును, అనయ అవ్సథ లోక్ ఎచటనుండి
వ్చుును. ఈ ప్రశికు జ్వాబ్ు ఈ ీవవ్ుడు హృదయాకాశములో నిదురంచును అనిర. ఈ జ్వాబ్ు ద్ాీరా
విజ్ాఞనమయ ప్ురుషయడు ప్రమాత్మ కనిభినిమని స్పదధము.

ఈ ప్రకరణములో ీవవ్ుని విచారము వాని సీరూప్ బ్ో ధకు గాదు కాని బ్రహమత్త్ీ బ్ో ధకొరకు.
(సరత్రములో నుని జ్ైమిని ప్ూరీ మీమాంసకుడు గాదు కాని వేద్ానిత ) అందువ్లల ఈ వాకయము బ్రహమ
ప్రధానమే గాని ీవవ్ ప్రధానముగాదు అని జ్ైమిని ఆచారుయల మత్ము. ఎందులకనగా ప్రశ్రిత్త రములద్ాీరా
ఆ విధముగనే నిశుయమగు చునిద్ి. కౌష్వత్క్లో నిదురంచు ప్ురుషయని మేలుకొలుప్ు నెప్ముతో
పారణదులకని భినిమైన త్త్ీమును(ీవవ్ునిగా గాక) చెప్పప ీవవ్ని కని భినివిషయమైన ప్రశి

గావింప్బ్డినద్ి. “కరీష ఎత్ద్ాిలకే! ప్ురుష్ో ఽశయిషు , కీ వా ఎత్దభూత్ కుత్ ఎత్ద్ాగాద్” (కౌ.4.16).
అనగా ‘హే బ్దలాక్! సుషయప్పత సమయములో ఈ ప్ురుషయడు ఏ త్త్ీములోక్ పో యి నిద్ిరంచు చునాిడు,
ఈత్డు ఆసమయములో ఎచట నుండెను, మరయు మేలుకొనిన త్రువాత్ ఎచట నుండి వ్చెును’.
ఈప్రశికు జ్వాబ్ు ఈలాగున చెప్పపర. “యద్ా సుప్త ేః సీప్ిం న కఞ్ునప్శయత్యథాస్పమనారాణత ఎవెైకధా
భవ్తి” ‘కలలు చరడకుండా నిదురంచు ప్ురుషయడు ఈపారణశబ్ద వాచయమగు ప్రబ్రహమమముతో
ఏకీభవించును’. సుషయప్పత లో ప్రమాత్మలోనే ీవవ్ుడు నిదురంచును మరయు వాని నుండే
మేలుకొనుననునద్ి స్పదధమైనద్ి. ఈప్రసంగములో ప్రమాత్మయిే తెలిస్పకొనవ్లయునని చెప్పబ్డినద్ి.
బ్దలాక్ అజ్ాత్శత్యర సంవాదములో ఇవిధముగా ఒకశ్ాఖ్లో వినబ్డు చునిద్ి. “య ఏష విజ్ాఞనమయేః
ప్ురుషేః కరీష త్ద్ాభూత్యకత్ ఎత్ద్ాగాత్” (బ్ృ. 2.1.16) ఈ విజ్ాఞనమయేః ప్ురుషయడనగా ీవవ్ుడు సుషయప్పత
సమయములో ఎచట నుండెను మరయు జ్ాగరదవ్సథ లోక్ ఎచటనుండి వ్చెును. ఈప్రశికు జ్వాబ్ు “య
ఎష్ో ఽనత రహృదయ ఆకాశసత స్పమఞ్ఛఛతే” (బ్ృ.2.1.17) హృదయాకాశములో ఈ విజ్ాఞనమయ ప్ురుషయడు
నిదురంచును. అనుచ ోట ఆకాశ శబ్ద ము ద్ాీరా ప్రమాత్మను చెప్పపర. ద్ానిలోనే ీవవ్ుడు నిదురంచును.
“సరేీ ఎతే ఆత్మనో వ్ుయచురనిత ” (బ్ృ. 2.1.20) ఆత్మనుండియిే ఇదంత్యూ ఉదభవించెను. ఈ వాకయము
ద్ాీరా ీవవ్ుల అభివ్యక్త ఆప్రమాత్మనుండియిే అని చెప్ుపచర వానినే జ్గతాకరణముగా
వాజ్సనేయశ్ాఖ్వారు బ్ో ధించు చునాిరు. అందువ్లల కౌష్వత్క్ వాకయము గూడ ప్రమాత్మనే
జ్గతాకరణముగా చెప్ుపటవ్లన ఆప్రమాత్మలోనే సమనీయము స్పదధము.

38. వాకాయనీయాధికరణము.
సంగతి:- “బ్రహమ తే బ్రవాణి” ఈ ఉప్కరమవాకయ బ్లముతో సంధిగధ వాకయమును బ్రహమప్రముగా చె ప్పపర.
ఈస్పథతిలో “న వా అరే ప్త్యయేః” (బ్ృ.4.5.6) అను శ్రర తి వాకయములో ీవవోప్కరమబ్లముద్ాీరా మైతేరయి
బ్దరహమణ వాకయము ీవవ్ప్రముగా చెప్పవ్చుును అను దృష్ాునత సంగతి వ్లన ఈ అధికరణమారబ్ధ ము.
విషయము:- “ఆతామ వా అరే దరషువ్యేః శ్రరత్వోయ మనత వోయ నిద్ిధాయస్పత్వ్యేః” (బ్ృ.4.5.6) ఈ వాకయము ఈ
అధికరణములో విచారణీయ విషయము.
సంశయము:-ఈ శ్రర తిలో దరషువ్యతాీదుల ద్ాీరా ీవవ్ుని ఉప్ద్ేశమా లేక ప్రమాతోమప్ద్ేశమా? అని
సంశయము.
ప్ూరీప్క్షము:- ప్తి, భదరాయద్ి భోగవ్సు
త వ్ుల ప్రతీతివ్లన సంసార ీవవ్ుని ఇచట దరషువ్యమనవ్లెను.
స్పద్ధ ానిత :- “యిేనాహం నామృతా సాయం క్మహం తేన కురాయం యద్ేవ్ భగవాన్ వేద త్ద్ేవ్ మే బ్ూ
ర హి ”
(బ్ృ.2.4.3) ‘ద్ేని ద్ాీరా నేను అమరతాీనిి పద ందలేనో ద్ానిని తీస్పకొని నేను ఏమి చేస్దను? అందువ్లల

మీరు ఏ అమృత్త్ీమును అనుభవించుచునిరో ద్ాని సాధనయిే నాకు చెప్ుపడు’ ఈశ్రర తి ద్ాీరా
అమృత్త్ీము ఉప్కరమమైనద్ి ఆలాగుననే అమృత్త్ీమునే ఉప్సంహరంచిర. అందువ్లల సంసార ీవవ్ుని
అనువ్ద్ించి ప్రమారథ త్త్ీమును దరషువ్యతాీద్ి రూప్ముగా శ్రర తి చెప్ుపచునిద్ి.
వెైయాస్పకనాయయమాలా:89. ఆతామ దరషువ్య ఇత్యయకత ేః సంసారీ వా ప్రేశీరేః ।సంసారీ ప్తిజ్ాయాద్ిభోగప్వరతాయఽసయ సరచనత్॥
90. అమృత్త్ీముప్కరమయ త్దనేత ఽప్ుయప్సంహృత్మ్। సంసారణమనరద్ాయత్ేః ప్రేశత్ీం విధీయతే॥
“ఆతామ వా అరే దరషువ్యేః” అను శ్రర తిలో దరషువ్యము ఆతామ, ీవవ్ుడా లేక బ్రహమమా”? శ్రర తిలోని
ఆత్మప్దము ీవవ్ుని చెప్ుప చునిద్ి, ఎందులకనగా శ్రర తిలో భరత భదరాయద్ి భోగయ ప్ద్ారథముల ప్వరతిద్ాీరా
వానితో సంబ్ధముని ీవవ్ుని చెప్ుపటవ్లన. ద్ీనిక్ జ్వాబ్ు- ఉప్కరమములో అమృత్త్ీమును చెప్పపర.
ఉప్సంహారములో గూడ అమృత్త్ీమునే చెప్పపర. అందువ్లల సంసార ీవవ్ును అనువ్ద్ించి ద్ానిలో
బ్రహమత్ీ విధానము గావించిర. గాన శ్రర తిలో చెప్పపన ఆత్మ బ్రహమమే.
భదరతీ తీరథ సాీములవార వాయఖ్య:బ్ృహద్ారణయక చత్యరాథధాయయములో త్న భదరయయిైన మైతేరయిక్ యాజ్ఞ వ్లకామహాముని ఉప్ద్ేశము
“ఆతామ వా అరే దరషువ్యేః శ్రరత్వోయ మనత వోయ నిద్ిధాయస్పత్వ్యేః” (బ్ృ.2.4.5) అనగా ‘ఆత్మ దరశనము
చేయవ్లయును ద్ానికర శరవ్ణ మనన నిద్ిధాయసనములు గావించవ్లయును’. ఇచట చెప్పపన ఆత్మ ీవవ్ుడా
లేక బ్రహమమా అని సంద్ేహము. ప్ూరీప్క్ష్ి ీవవ్ుడనును. ఏలనన “న వా అరే ప్త్యయేః కామాయ ప్తిేః
ప్పరయో భవ్తి, ఆత్మనసు
త కామాయ ప్తిేః ప్పరయో భవ్తి” (బ్ృ.2.4.5) ఈ వాకాయరథము భరత ను ప్తరమించు స్వత ర
భరత సుఖ్ము కొరకు ప్తరమించుట లేదు గాని త్న సుఖ్ము కొరకు ప్తరమించు చునిద్ి. ఆలాగుననే ప్ుత్యరడు
త్న సుఖ్ము కొరకు ఇత్రులను ప్తరమించును. ఇటలవ్ంటి ప్తరమ అసంగుడెైన ఈశీరుని యందు
యుకత ముగాదు. ఇతాయద్ి వాకయములలో భోగయ ప్ద్ారథములలో ప్వరతి గల ీవవాత్మ దరషువ్యమనిర గాన “ఆతామ
వా అరే”అను వాకయములోని ఆత్మ శబ్ద మునకు ీవవిడని అరథము. స్పద్ధ ానిత చెప్ుపనద్ేమనగా ప్ై వాకయ
ఉప్కరమములో మైతేరయి విత్త సాధయ కరమద్ాీరా నాకు అమృత్త్ీము లభించునా? అని ప్రశించగా అప్ుడు
యాజ్ఞ వ్లుకాఢు ‘విత్త సాధయ కరమ ద్ాీరా అమృత్త్ీమును పద ందు ఆశ లేదు’ అని జ్వాబిచెును. ఈ
బ్దరహమణమునకు అంత్ములో (ఉప్సంహారములో) “ఏతావ్దరే ఖ్లీమృత్త్ీమ్” ‘హే మైతేరయి ఇద్ే
అమృత్త్ీము’ అనిర. గాన ఉప్కరమోప్సంహారముల బ్లమువ్లన ఇచట ఆత్మజ్ాఞనము అమృత్త్ీ
సాధమని ప్రతిపాద్ించిర. ీవవాత్మ జ్ాఞనము అమృత్త్ీ సాధనము గాదు. అందువ్లల భోగ ప్వరతి గల ీవవ్ుని
అనువ్ద్ించి ద్ానిలో బ్రహమత్ీమును ప్రతిపాద్ించిర. అందుచే చెప్పపన దరషువాయత్మ బ్రహమమే.
125. వాకాయనీయాత్. (1.4.19)

సరతారరథము:- “ఆతామ వా అరే” అనగా ఆత్మ దరశనము చేయవ్లయును ద్ానికర శరవ్ణాదులు
గావించవ్లయును. ఈ శ్రర తిలో దరషువాయద్ి రూప్ములోనుప్ద్ేశంచిన ఆత్మ ప్రమాత్మయిే ఎందులకనగా
ఉప్కరమోప్సంహారముల ప్రయలోచనద్ాీరా బ్రహమమంద్ే వాకయ తాత్పరయమని నిశుయమగుచునిద్ి.
ప్రమాత్మయిే ఇచట దరషువ్యతాీద్ి రూప్ములో ఉప్ద్ేశంచిర. ఎందులకనగా ఉప్కరమోప్సంహారాదుల
ప్రాయలోచనద్ాీరా ఈవాకయముల సంబ్నధ ము ప్రమాత్మయంద్ే స్పదధమగు చునిద్ి. “యిేనాహం నామృతా
సాయం క్మహం తేన కురాయం యద్ేవ్ భగవాన్ వేద త్ద్ేవ్ మే బ్ూ
ర హి ” (బ్ృ.2.4.3) ‘ ముక్త నివ్ీలేని
ధనముతో నాకేమి లాభము గాన ముక్తనిచుు సాధనము ద్ేనిని మీరరుంగుదురో ద్ానినే నాకుప్ద్ేశంప్ుడు’
ఈ విధముగ మైతేరయి అమృత్త్ీ సాధనమడుగగా యాజ్ఞ వ్లకామహరా ప్రమాత్మ
త్త్ీమునామకుప్ద్ేశంచెను. “నానయేః ప్నాథ” ‘మొక్షమునకు జ్ాఞనముకని వేరు సాధనలేదు’ “న కరమణా”
‘కరమ, ధనము, ప్రజ్ల ద్ాీరా ఏవ్యకీత గూడా అమరత్ీము పో ందలేడు’ ఈశ్రర త్యలద్ాీరా మరయు “జ్ాఞనాద్ేవ్
త్య కరవ్లయమ్” ‘కేవ్లము జ్ాఞనము ద్ాీరానే మొక్షము కలుగును’ అను సమృతిద్ాీరా అమృత్త్ీ
సాధనము ఆత్మవిజ్ాఞనమునుప్ద్ేశంచిర. ఆత్మవిజ్ాఞనము ద్ాీరా సరీవిజ్ాఞనమునుప్ద్ేశంచి “బ్రహమ త్ం
ప్రాద్ాద్ో యఽనయతారత్మనో బ్రహమ వేద” ‘ఆత్మకని భినిముగా బ్దరహమణజ్ాతిని తెలిస్పకొనువానిని బ్రహమ
కలాయణమారగ మునుండి భరషు యని చేయును’ ఈ వాకయముద్ాీరా బ్ృహద్ారణయకములో ఆత్మవిజ్ాఞనమే
ప్రతిపాద్ించిర. మరల ఈ ప్రంగములోనే ఇటల
ల చెప్పపర. “దునుదభేరహనయమానసయ” (బ్ృ.2.4.7) అనగా ‘దునుదభి
(భేర వాదయము),శంఖ్ము మరయు వీణ వీని సామానయ జ్ాఞనముద్ాీరా కలుగు అవానత ర వీశ్వష శబ్ద
జ్ాఞనము సామానయ శబ్ద ములో కలిపత్ములు’. ఈ దృష్ాునత ములద్ాీరా అభిని ఆత్మనే దృఢప్రచిర.
ఋగేీద్ాదులు ఆప్రమాత్మయొకక నిేఃశ్ాీస రూప్ములు అను చెప్ుపచర శ్రర తిద్ాీరా ఋగేీద్ాద్ి
నామములు త్దనుసారము రూప్ములు ఇష్ాుద్ి కరమలు గల ఈప్రప్ఞ్ుమునకు కారణము
ఆప్రమాత్మయిేనని చెప్పపర. అంతేగాక ఏకాయన ప్రక్రయాద్ాీరా గూడా ప్రమాత్మనే చెప్పపర.
ఏకాయనమనగా విలయసాథనము. అనిి నదులకు విలయ సాథనము సముదరము, శబ్దదదులకు
విలయసాథనము త్ీగాద్ి ఇంద్ిరయములు. అందువ్లల ప్రమత్మయిే దరషువాయదులద్ాీరా ఉప్ద్ేశంప్బ్డినద్ి.
126. ప్రతిజ్ాఞస్పద్ధ ర
ే ల ఙ్గమాశమరథయేః. (1.4.20)
సరత్రరథము:- ఆత్మ విజ్ాఞనముద్ాీరా సంప్ూరా ప్రప్రంచ విజ్ాఞనమగునని ప్రతిజ్ఞ గావించబ్డినద్ి. ఆ ప్రతిజ్ఞ
స్పద్ధ క
ి ొరకు సరచకహేత్యవ్ు ీవవ్బ్రహమల అభేద్ాంశమును తీస్పకొని ీవవ్ుని గురంచి ఉప్కరమము గావించుట,
అని ఆశమరథయ ఆచారుయల మత్ము.
ప్పరయ శబ్ద ము ద్ాీరా సరచించబ్డిన ఆత్మ ‘దరశన యోగయము’ అని చెప్ుపట యుక్త సంగత్మటల గును.

ద్ీనిక్ సమాధానము. “ఆత్మని విజ్ాఞతే సరీం విజ్ాఞత్ం భవ్తి” (బ్ృ.2.4.6) ‘ఆత్మను తెలిస్పకొనిన సరీము
తెలిస్పకొనగలము”. ఈశ్రర తిలో చెప్పపన ప్రతిజ్ాఞ స్పద్ధ క
ి ొరకు ఆత్మ దరశనము అసాధారణ హేత్యవ్ు అని
ఆశమరథయ ఆచారుయల మత్ము ఈ అధికరణ భదరతీ తీరుథలవార వాయఖ్యనందు చెప్పపన బ్ృహద్ారణయక శ్రర తి
2.4.5 లో గల ప్పరయ శబ్ద ము ద్ాీరా సరచించబ్డిన ీవవాత్మనే దరషువాయద్ిరూప్ములో చెప్పపర. ీవవాత్మ
ప్రమాత్మలు అత్యనత భినిములెైన ప్రమాతామ జ్ాఞనము ద్ాీరా ీవవాత్మ జ్ాఞనము కలుగదు, అప్ుడు
ఒకజ్ాఞనము ద్ాీరా సరీజ్ాఞనము కలుగునని చెప్పపన ప్రతిజ్ఞ నషు మగును. అందువ్లల ప్రతిజ్ాఞ స్పద్ధ క
ి ొరకు
ీవవాత్మ ప్రమాత్మలలోగల అభేద్ాంశమును గరహించి ముందు చెప్పప నరీతిగా ఉప్కరమము గావించిర.
127. ఉత్రమిషయత్ ఎవ్ంభదవాద్ితౌయడులోమిేః. (1.4.21)
సరతారరథము:- “అహం బ్రహామస్పమ” అను వాకయబ్ో ధ కలిగన త్రువాత్ ద్ేహేనిదయ
ా అభిమానము త్యజంచి
ప్రమాత్మతో ఏకమగును. ఈ భవిషయత్ అభేదమును స్వీకరంచి ీవవ్ుని ఉప్కరమము గావించిరని
ఔడులోమి ఆచారయల మత్ము.
అజ్ాఞనావ్సథ లో ద్ేహాదులతో గూడిన ీవవ్ుడు బ్రహమ కని భినిముగా స్వీకరంత్యరు. ఛాంద్ో గోయప్నిషత్య
త లో
“ఏష సంప్రసాద్ో ఽసామత్ఛరీరాత్ుముతాథయ ప్రం జ్ోయతిరుప్సంప్దయ స్తీనరూప్తణాభినిషపదయతే”
(ఛాం.8.12.3) అనగా ఈ ీవవ్ుడు సుషయప్పత లో ఈ శరీరాభిమానము వ్దలి ప్రమజ్ోయతిని పద ంద్ి త్నయొకక
సీసీరూప్ములో నిలుచును. జ్ాఞనాదులతో శ్రదుధడెై కారయ-కరణసంఘాత్మును (సర
త ల, సరక్ష
ద్ేహములు) ప్రత్యజంచి ముకుతడెై ప్రమాత్మతో ఏకీభవించును అను భవిషయత్య
త కాలీన అభేద అంశమును
స్వీకరంచి, ీవవ్ుని భినిముగా చెప్ుపటకు ఉప్కరమించిరని ఔడులోమి ఆచారుయల మత్ము.
కారయ కారణ భదవ్మువ్లల ీవవ్ ప్రమాత్మల అభేదము ఆశమరథయ ఆచారుయల మతానుసారము
చెప్పపర. సంసార దశలో ీవవ్ుని భినిముగను మోక్ష దశలో అభినిముగను ఔడులోమి ఆచారుయల
ప్క్షములో చెప్పపర. ఒకవేల ీవవ్ప్రమాత్మల భేదము పద రపాటలన ఈ రండు ప్క్షములలో స్వీకరంచిన
పారమారథక అబ్ేధము చెప్ుపట అసంగత్మగును. గాన అంతిమ సమాధానము ముందు సరత్రములో
చెప్ుపచునాిరు.
128. అవ్స్పథతేరతి కాశకృత్ునేః (1.4.22)
సరత్రరథము:- అవిద్ాయ కలిపత్ భేదము ద్ాీరా బ్రహమమే ీవవ్రూప్ముగా నునిదని ీవవ్ునితో ఉప్కరమము
గావించిరని కాశకృతాునచారుయల అభిపారయము.
విశ్రదధ మైన బ్రహమమే అవిదయకారణమువ్లల కలిపంబ్డిన ీవవ్ుని రూప్ములో నునిద్ి. పారమారథకముగా
ీవవ్బ్రహమలు అభినుిలగుటవ్లన ఇచట ీవవ్ునితో ఉప్కరమము యుక్త సంగత్ము. ఈవిధముగా శ్రర తి

తాత్పరయమునెరంగన కాశకృతాునచారుయలు చెప్ుపచునాిరు. అందువ్లల అనుభవించుటకు యోగయమైన
బ్రహమమునంద్ే మైతేరయి బ్దరహమణము సమనీయమని స్పదధమగు చునిద్ి.

39. ప్రకృత్యధికరణము.
సంగతి:- ముందు జ్నామదయద్ికరణములో జ్గతాకరణము బ్రహమమని చెప్పబ్డినద్ి. లోకములో
ఘటదదులకు మటిు ఉపాద్ానకారణము మరయు కుమమర నిమిత్త కారణము అటలల బ్రహమ జ్గత్య
త నకు
ఉపాద్ానకారణమా? లేక నిమిత్త కారణమా? లేక ఉభయకారణమా? ఈవిధమైన విశ్వష విచారము
గావించుటకు సామానయ జ్ాఞనము కారణమగుటవ్లన ప్ూరాీధికరణముతో ఈ అధికరణమునకు
హేత్యహేత్యమద్ాివ్ సంగతి.
విషయము:- బ్రహమ యొకక జ్గతాకరణత్ీము ఈ అధికరణములో విచారణీయ విషయము.
సంశయము:- కేవ్లము బ్రహమ జ్గత్య
త యొకక నిమిత్త కారణమా లేక ఉపాద్ాన కారణము గూడయా అని
సంశయము.
ప్ూరీప్క్షము:- “స ఈక్ష్యంచకేర” (ప్ర. 6.3) “స పారణమసృజ్త్” (ప్ర. 6.4) ‘ఆ ప్రమేశీరుడు సంకలిపంచెను’
‘ పారణమునాత్డు సృజంచెను.’ ఈ శ్రర త్యలలో సంకలప ప్ూరీక జ్గత్కరత ృత్ీము వినిప్పంచు చునిద్ి. ఈ
విధముగనే కుమమరలో నిమిత్త కారణము చరడబ్డుచునిద్ి. అందువ్లల ఆప్రమేశీరుడు ఈ జ్గత్య
త నకు
కేవ్లము నిమిత్త కారణమే గాని కుండకు మటిువ్లే ఉపాద్ానకారణము గాడు.
స్పద్ధ ానత ము:- “బ్హుసాయం” అనేకరూప్ములు పద ందుదును. ఈ శ్రర తి ద్ాీరా సంకలిపంచు వానిలో
ఉపాద్ానము గూడ వినిప్పంచు చునిద్ి. ద్ీనితో బ్దటల ఒక జ్ాఞనము ద్ాీరా సరీ జ్ాఞనము యొకక ప్రతిజ్ఞ
కూడ చేయబ్డినద్ి. ఈ కారణములు చరచుచు బ్రహమ జ్గత్య
త నకు ఉభయ కారణమనుటయటయిే
ఉచిత్ము.
వెైయాస్పకనాయయమాలా:91. నిమిత్త మేవ్ బ్రహమ సాయదుపాద్ానం చ వీక్షణాత్। కులాలవ్నిిమిత్త ం త్నోిపాద్ానం మృద్ాద్ివ్త్॥
92. బ్హు సాయమిత్యయపాద్ానభవోఽప్ప శ్రర త్ ఈక్ష్ిత్యేః। ఏకబ్ుద్ాధా సరీధీశు త్సామద్రహో మభయాత్మకమ్॥
బ్రహమ జ్గత్య
త నకు నిమిత్త కారణమేనా లేక ఉపాద్ానకారణము గూడానా అను సంద్ేహము రాగా ప్ూరీవాద్ి
సృష్పుంబ్ో వ్ు ప్ద్ారథముల ఈక్షణ లేక సంకలపము చెప్పపనందున కుమమర మొదలగువారలా బ్రహమ
జ్గత్య
త నకు కేవ్లము నిమిత్త కారణమే గాని ఉపాద్ానకారణము గాజ్ాలదు. స్పద్ధ ానిత సమాధానము.
ఈక్షణకరత (బ్హుసాయమ్) నేను అనేకరూప్ములు పద ందుదును అనుట వ్లన ఉపాద్ానకారణముగూడ
చెప్పబ్డినద్ి. అంతేగాక శ్రర తిలో చెప్పపన ఏకవిజ్ాఞనము ద్ాీరా సరీ విజ్ాఞనము అను ప్రతిజ్ఞ వ్లన గూడ

ఉపాద్ానకారణము అగుటవ్లననే సరీవిజ్ాఞనము కలుగును. అందువ్లల బ్రహమ జ్గత్య
త నకు నిమిత్త
కారణము మరయు ఉపాద్ానకారణము గూడా.
భదరతీ తీరుథలవార వాయఖ్య:ఈ అధికరణమునకు విషయము జ్గత్య
త యొకక కారణమును చెప్ుప అనిి శ్రర త్యలు. వానిలో సంశయము
కలుగు చునిద్ి. బ్రహమము కేవ్లము నిమిత్త కారణమా? లేక ఉపాద్ానకారణము గూడానా? ఎందులకనగా
“త్ద్ెైక్షత్” (ఛాం.3.2.6) అని సృష్పుంప్బ్డు కారయముల ప్రాయలోచన చేస్పనందువ్లన. ఆలోచన శక్త
నిమిత్త కారణము మగు కుమమర మొదలగు వానిలో చరడబ్డుచునిద్ే గాని ఉపాద్ాన కారణమైన
మృతిత కాదులలో కానరాదు. గాన బ్రహమము నిమిత్త కారణమేగాని ఉప్దనకారణము గాదని ప్ూరీప్క్ష్ి
మత్ము. ద్ానిక్ స్పద్ధ ానిత చెప్పను. “త్ద్ెైక్షత్ బ్హు సాయం ప్రజ్ాయిేయ” ఈ విధముగా సంకలప కరత యిే
బ్హురూప్ములు పద ందుట శ్రర తిలో వినబ్డుటవ్లన బ్రహమమే ఉపాదనకారణము గూడా. మరయు
“యిేనాశ్రర త్ం శ్రర త్ం భవ్తి” ద్ేనిని తెలిస్ప కొనిన విననిద్ి విననగును అని ఒకే బ్రహమ జ్ాఞనముద్ాీరా వినని
జ్గత్య
త వినినటల గును. ఒకే బ్రహమ జ్ాఞనము కలిగన సరీవిజ్ాఞనము కలుగునని ప్రతిపాద్ించిర, ఆ విజ్ాఞనము
బ్రహమము సరీమునకు ఉపాద్ానకారణమై బ్రహమకని వేరు కారయము లేనిచ ో స్పదధమగును. బ్రహమము
కేవ్లము నిమిత్త కారణమైనచ ో అనిి కారయములు బ్రహమ కని భినిమగుటవ్లన ఒకవిజ్ాఞనముద్ాీరా
సరీవిజ్ాఞనము ఫరతిపాద్ించుట సంభవ్ము కాదు. అందువ్లన బ్రహమము నిమిత్త కారణము మరయు
ఉపాద్ాన కారణము గూడా.
129. ప్రకృతిశు ప్రతిజ్ాఞదృష్ాునాతనుప్రోధాత్. (1.4.23)
సరతారరథము:- బ్రహమము ఉపాద్ానకారణము మరయు నిమిత్త కారణము గూడాను, ఎందులకనగా
(“యిేనాశ్రర త్ం..”) ‘ద్ేని జ్ాఞనముద్ాీరా విననిద్ి వినినటల గునో’ అను శ్రర తి వాకయముద్ాీరా మరయు ఒక
విజ్ాఞనముద్ాీరా సరీవిజ్ాఞనమను ప్రతిజ్ఞ ఇంకను (“యథా సో మైయకేన...”) ‘హే సౌమయడా! ఒక
మటిుప్పండము జ్ాఞనముద్ాీరా అనిి మటిు వికారముల జ్ాఞనము కలుగును’ అను శ్రర తి వాకయము వ్లనను
అభినినిమితోతపాద్ాన కారణము స్పదధమగు చునిద్ి. ప్ైన చెప్పపన ఫరతిజ్ఞ మరయు శ్రర తిలో చెప్పపన
దృష్ాునత ముల వ్లన అభిని నిమితోతపాద్ానకారణము స్పదధమగుచునిద్ి.
ప్రకృతిశు అను ప్దములో నుని ప్రకృతి ప్దము ఉపాద్ానకారణము చెప్ుపను, ‘చ’ కారము నిమిత్త
కారణమని చెప్పపన శ్రర తిలో చెప్పపన ప్రతిజ్ాఞధృష్ాునత ముల నిరాీహము స్పదధమగును. “యిేనాశ్రర త్ం శ్రర త్ం
భవ్త్యమత్ం మత్మవిజ్ాఞత్ం విజ్ాఞత్ం” ‘ద్ేనిని వినిన విననిద్ి వినినటల గును, మననము చేయనిద్ి
చేస్పనటల గును, మరయు అవిజ్ాఞత్ము విజ్ాఞత్మగును’ (ఛాం.6.1.2) ముండకములో “కస్పమనుి భగవో
విజ్ాఞతే సరీమిదం విజ్ాఞత్ం భవ్తి” ‘భగవ్న్! ద్ేనిని తెలిస్పకొనిన ఇదంత్యు తెలియునో’ (ముం.1.1.2)

బ్ృహద్ారణయకములో “ఆత్మని ఖ్లీరే దృష్తు శ్రర తే మతే విజ్ాఞతే ఇదం సరీం విద్ిత్మ్” ‘ఆత్మను చరస్పన
వినిన మరయు తెలిస్పకొనిన ఇదంత్యు తెలియును’ (బ్ృ.4.5.6). ఇద్ే విధముగా అనేక శ్రర త్యలలో ఒక
ఆత్మ జ్ాఞనముద్ాీరా సరీవిజ్ాఞన ప్రతిజ్ఞ కనబ్డు చునిద్ి. దృష్ాునత ములు “యథా సో మైయకేన మృతిపండేన
సరీం మృణమయం విజ్ాఞత్ం సాయద్ాీచారమభణం” ‘ఓ ప్పరయదరశనుడా! ఏ విధముగా ఒకమటిు ప్పండమును
తెలిస్పకొనిన అనిి మటిు వికారములు తెలోయునో, ఎందులకనగా కారయమంత్యు కేవ్లము నోటితో
ప్లుకుటకు మాత్రమేగాని వాసత వ్మునకు కారణము మాత్రమే గలదు కాని కారయము లేదు’ (ఛాం.6.1.4)
“యథా ప్ృథివాయమోషధయేః సమభవ్నిత ” ‘ఏలాగున భూమినుండి ఓషధులు ఉత్పనిమగుచునివో
ఆలాగుననే బ్రహమమునుండి సంప్ూరావిశీము ఉత్పనిమైనద్ి’ . (ముం.1.1.7) “స యథా
దునుదభేరహనయమానసయ న బ్హాయచఛబ్దదనశకుియాత్” ‘ఏవిధముగా భేర (దునద భిేః) వాయిదయమునుండి వ్చుు
శబ్ద ములను ప్టలు కొనుటకు ఎవ్రకీ వీలుకాద్ో , గాని వాదయమును గరహించిన శబ్ద ము సీయముగా గరహింప్
బ్డును’. ఈ ప్రతిజ్ాఞ దృష్ాునత ములద్ాీరా బ్రహమమే జ్గదుపాద్ాణకారణమని శ్రర త్యలు ఉద్ోో ష్పంచుచునివి.
ఉపాద్ానకారణమును తెలిస్పకొననిచ ో ఎనిటిక్నరి సరీ కారయముల విజ్ాఞనము సంభవ్ముగాదు, ద్ానిక్
విప్రీత్ముగా ఉపాద్ానకారణజ్ాఞనమువ్లన సరీకారయముల విజ్ాఞనము కలుగును. అందువ్లల కారయము
ఉపాద్ానకారణముకని భినిము గాదు. ఈవిధమైన శ్రర త్యల ప్రతిజ్ాఞ దృష్ాునత ములవ్లన అభిని
నిమితోతపాద్ానకారణము బ్రహమములోనే స్పదధమగు చునిద్ి.
130. అభిధో యప్ద్ేశ్ాచు. (1.4.24)
సరతారరథము:- శ్రర త్యలలో ‘సో ఽకామయత్’ ‘ఆత్డు సంకలిపంచెను’ ఈ ప్రకారము ధాయనోప్ద్ేశమువ్లన
ఆత్మ కరత అనగా నిమిత్త కారణము. ‘బ్హు సాయం’ నేను అనేకరూప్లుగా అగుదును’ ఈవిధమమైన
ధాయనోప్ద్ేశమువ్లన గూడ బ్రహమమే ప్రకృతి అనగా ఉపాద్ానకారణము.
మరయు “సో ఽకామయత్” “త్ద్ెైక్షత్” ‘ఆత్డు కతరను’ ‘వాడు సంకలిపంచెను’ అను శ్రర త్యలలో సృష్పుక్
ముందు ధాయనోప్ద్ేశమువ్లన ఆ బ్రహమమునందు ఉభయకారణత్ీము అనగా ఉపాద్ానకారణము
మరయు నిమిత్త కారణము తెలియు చునిద్ి. అచట కామనా శరవ్ణమువ్లన కరృత్ీము ద్ాీరా
నిమిత్త కారణత్ీము మరయు “బ్హు సాయం” అనుచ ోట అంత్రాత్మలో అనేకరూప్ములుగా అగుదునను
ధాయనము ద్ాీరా ఉపాద్ాన కారణము ప్రతీత్ మగుచునిదని రండు కారణముల వివేకము
చేయవ్లయును. ఉపాద్ాన కారణమని చెప్ుపటకు మరయొక హేత్యవ్ును ముందు సరత్రములో
చరప్దరు.
131. సాక్ష్యచ ోుభయామాినాత్. (1.4.25)

సరతారరథము:- (“సరాీణి హ వా ఇమాని”) ఈ భూత్ములనిియు ఆకాశమునుండియిే ఉత్పని
మగుచునివి, ఆ ఆకాశములోనే లీనమగుచునివి. ఈ ప్రకారము శ్రర తిలో ఆకాశ శబ్ద తో బ్రహమను గరహించి
సాక్ష్యత్య
త గా జ్గత్య
త యొకక ఉత్పతిత మరయు ప్రళయములు చెప్పబ్డినవి. అందువ్లల బ్రహమమే
జ్గదుపాద్ాన కారణము మరయు నిమిత్త కారణము.
ఇందువ్లన గూడ బ్రహమము జ్గత్య
త యొకక ఉపాద్ానకారణము. ఎందువ్లననగా ఛాంద్ో గోయప్నిషత్య
త లో
“సరీణి హ వా ఇమాని భూతానాయకాశ్ాద్ేవ్ సముత్పదయనేత ఆకాశం ప్రత్యసత ం యనిత ” (ఛాం.1.9.1) “సరీము
భూతాకాశమునుండియిే ఉత్పనిమగుచునివి మరయు ఆ ఆకాశములోనే లీనమగుచునివి” అని
చెప్పబ్డినద్ి. ద్ేనినుండి ఉత్పనిమగుచునివో ద్ేనిలో లీనమగుచునివో అద్ి ఉపాద్ానకారణమని
లోకములో ప్రస్పదధము. ఏవిధముగా గోధుమాదులు భూమినుండి ఉత్పనిమగుచునివి మరయు ఆ
భూమిలోనే లీనమగుచునివి. అందువ్లల భూమి గోధుమాదులకు ఉపాద్ాన కారణము. ఆవిధముగనే
ఆకాశశబ్ద వాచయమైన బ్రహమమునుండి ఉత్పనిమై ద్ానిలోనే లీనమగు భూత్ములకు ఉపాద్ానకారణము
బ్రహమమే. అందువ్లల శ్రర తి బ్రహమమునే సాక్ష్యత్య
త గా జ్గత్య
త యొకక ఉపాద్ానకారణము మరయు నిమిత్త
కారణమని చెప్ుప చునిద్ి.
132. ఆత్మకృతేేః ప్రణామాత్. (1.4.26)
సరత్రరథము:- “త్ద్ాతామనం సీయమకురుత్” (తెై.2.7) ‘త్నకు తానే సీయముగా సృష్పురూప్ముగా
నిరమంచుకొనెను’ ఈశ్రర తిలో ఆత్మసంబ్నధ మైన కరత ృత్ీము చెప్పబ్డినద్ి. అందువ్లల బ్రహమమే జ్గత్య
త నకు
అభిని నిమితోతపాద్ానకారణము. స్పదధ వ్సు
త వ్ుగూడా వివ్రత రూప్ముగా సాధయవ్సు
త వ్ు కాగలదు. అందువ్లల
బ్రహమమే కరృత్ీ కరమకు విషయమగును.
సరత్రములో వ్చిున ప్రణామ ప్దమునకు వివ్రత మని అరథము. “త్ద్ాత్మనం సీయమకురుత్” త్నకు
తానే సృష్పురూప్ములో మారను” ఈ శ్రర తిలో ‘ఆతామనం’ అను ద్ిీతాయా విభక్త వ్లల కరమత్ీము చెప్పబ్డు
చునిద్ి మరయు ‘సీయమకురుత్’ అను ప్దముద్ాీరా కరత ృత్ీము చెప్ుపటవ్లన బ్రహమమే
జ్గదుపాద్ానకారణము. శ్రర తిద్ాీరా ప్రతిపాద్ించినందువ్లన ఒకే బ్రహమములో కరత ృత్ీము మరయు
కరమత్ీము విరుదధ ము కాదు. ప్ూరీ స్పదధమైన కరత రూప్మైన ప్ద్ారథములో నిరమంప్బ్డు కరమత్ీము
చెప్ుపట సంభవ్ముకాదు అనగా కరత మొదటనే ఉండును త్రువాత్ కృతిసాధయమైన కరమమేరపడును, రండు
ఒకనిలో ఎటల
ల ండ గలవ్ు? అని ప్రశింప్గా అద్ి సరగాదు. ఇచట కరమత్ీ ప్దముద్ాీరా ప్రణామము
అనగా వివ్రత మని చెప్పబ్డినద్ి. ప్రణామమనగా ఉపాద్ానముకని భినాిస్పత త్ీప్రతిరూప్ముగా
కనబ్డుటనే వివ్రత మందురు. అద్ి కారణముతో సమానమైన అస్పత త్ీములేనిద్ి. ప్ూరీ స్పదధమైన అలచిప్ప
అజ్ాఞనమువ్లన వెండి వ్లే కనబ్డుటనే వివ్రత మందురు. అద్ేవిధముగా అనాద్ి స్పదధమైన ప్రమాత్మ

మాయారూప్మైన అవిద్ాయ కారణమువ్లల జ్గత్య
త రూప్ముగా కనబ్డుటనే వివ్రత మందురు. వివ్రత
రూప్ముగా సాధయమగుటవ్లన ప్ూరీ స్పదధమైన కారణరూప్మైన ప్రమాత్మయంద్ే కరమత్ీము సంభవ్మే.
133. యోనిశు హి గీయతే. (1.4.27)
సరతారరథము:- “యదరభత్యోనిం ప్రప్శయంనిత ధీరాేః” (ముం.1.1.6) ‘భూత్ములకు కారణమును ధీర
ప్ురుషయలు చరచుదురు లేక తెలిస్పకొందురు’ ఈ శ్రర తిలో ప్కృతివాచకమైన (ఉపాద్ానకారణమైన) యోని
శబ్ద ముద్ాీరా ఆత్మను చెప్పపర. అందువ్లన బ్రహమమే ఉపాద్ానకారణము.
“యదరభత్యోనిం ప్రప్శయనిత ధీరాేః” “కరాతరమీశం ప్ురుషం బ్రహమ యోనిమ్” ‘జ్ాఞనులు సంప్ూరా
భూత్ముల కారణమును ప్రబ్రహమముగా తెలిస్పకొందురు’. (ముం.3.1.3) ‘సృష్పుకరత ను, నియామకుడెైన
ఈశీరుని, ప్ురుషయని, బ్రహమమును(హిరణయగరుభనకు కారణమును) మరయు భూత్ములయోనిని
జ్ాఞనులు తెలిస్ప కొందురు.’ ఇచట యోని శబ్ద ము ప్కృతివాచకము అనగా ఉపాద్ానకారణమని లోకవేదములలో ప్రస్పదధము. ఉపాద్ాన కారణవాచకమైన యోని శబ్ద ముద్ాీరా ఆత్మకని అభినిమైన
ప్రబ్రహమమునే చెప్పపర. అందువ్లల బ్రహమమే ప్కృతి అనగా ఉపాద్ానకారణము మరయు కరత అనగా
నిమిత్త కారణము.

40. సరీవాయఖ్ాయనాధికరణము.
సంగతి:- ‘ఈక్షతేరాిశబ్ద మ్’ అను సరత్రముద్ాీరా ప్రసంగము పారరంభించి మరల మరల అశబ్దదద్ి
హేత్యబ్ో ధకములెైన సరత్రములద్ాీరా ప్రధానకారణవాదము నిరాకరంచిర. ఆవిధముగా ప్రమాణు
కారణవాదము నిరాకరంచలేదు. శ్రర త్యలలో ఆప్రమాణవ్ులు గూడ కారణమని వినబ్డుచునిదని ప్ూరీప్క్ష్ి చెప్ుపటవ్లన ఇచట ప్రత్యయద్ాహరణసంగతి.
విషయము:- సామానయరూప్ముగా అనిి వేద్ానత వాకయములు ఈ అధికరణమునకు విచారణీయ
విషయములు.
సంశయము:- ఏ విధముగా బ్రహమము జ్గతాకరణమని వినబ్డు చునిద్ో ఆలాగుననే ప్రమాణువ్ులు,
శూనయము మొదలగునవి గూడ అచట అచట జ్గతాకరణములుగా చెప్పబ్డినవా? లేవా?
ప్ూరీప్క్షము:- ‘ఓ సౌముయడా! ఏ సరక్షమప్ద్ారథమును తెలిస్ప కొనలేకపో వ్ు చునివో ఆసరక్షమ
వ్టబీజ్ములోనే ఈ మహావ్టవ్ృక్షము ఉనిద్ి’ . ఇంకను “అసద్ేవేదమగర ఆస్వత్” (ఛాం.6.2.1) అను
శ్రర తి గలదు. ఈ శ్రర త్యల ప్రమాణము వ్లన ప్రమాణువ్ు మరయు శూనయము జ్గతాకరణమని
చెప్పవ్చుునుగద్ా?

స్పద్ధ ానత ము:- ప్రమాణువ్ు మరయు శూనయమును జ్గతాకరణముగా చెప్పపన ఒకద్ాని జ్ాఞనముద్ాీరా
సరీజ్ాఞనముకలుగునను ప్రతిజ్ఞ స్పదధముగాదు. బ్రహమములో అసదశబ్ద ము వ్లన ‘నామరూప్ములు
సృష్పుకాని స్పథతి అనియు’ శూనయము (సరక్షము)అనగా ‘దృష్పుగోచరము కాజ్ాలదనియు’ అరథము. అందువ్లల
సంప్ూరా జ్గతాకరణము బ్రహమమే గాని ప్రమాణువ్ు గాని శూనయము గాని గాదు.
వెైయాస్పకనాయయమాల:93. అణాీద్ేరప్ప హేత్యత్ీం శ్రర త్ం బ్రహమణ ఏవ్ వా। వ్టధానాద్ిదృష్ాునాతదణాీద్ేరప్ప త్చురౌత్మ్॥
94. శూనాయణాీద్ిష్తీకబ్ుద్ాధా సరీబ్ుద్ిధరి యుజ్యతే। సుయరరబహమణయప్ప ధానాద్ాయసత తో బ్రహ్మమవ్ కారణమ్॥
శ్రర త్యలలో జ్గతాకరణము అణువ్ు శూనాయదులను చెప్పపరా లేక కేవ్లము బ్రహమమునే చెప్పపరా అనిన
ప్ూరీవాద్ి శ్రర త్యలలో వ్టబీజ్ాదులు కారణముగా చెప్పపర గాన అణువ్ు మరయు శూనయము
జ్గతాకరమనును. ద్ానిక్ స్పద్ధ ానిత సమాధానము. ఒక విజ్ాఞనము ద్ాీరా సరీ విజ్ాఞనము
శూనయవాదముద్ాీరా మరయు అణువాదముద్ాీరా ఉత్పనిము గాజ్ాలదు. వ్టబీజ్ాదుల దృష్ాునత ము
బ్రహమములో గూడ సంభవ్ము గాన బ్రహమమే జ్గతాకరణము.
భదరతీ తీరుథలవార వాయఖ్య:ఈ అధికరణమునకు విషయము వేద్ానత వాకయములు. శ్రర తివాకయములలో సంశయము కలుగుచునిద్ి.
బ్రహమవ్లే ప్రమాణువాదము మరయు శూనయవాదము జ్గతాకరణములో శ్రర తిసమమత్ములా? లేక
కేవ్లము బ్రహమమే జ్గతాకరణమా? ప్ూరీప్క్ష్ి చెప్ుపనద్ేమనగా అణువాదమును గూడ జ్గతాకరణ
మనునద్ి శ్రర తిసమమత్ము ఎందలకనగా వ్టబీజ్ముయొకక దృష్ాునత ము శ్రర త్యలలో వినబ్డు చునిద్ి.
ఛాంద్ో గయములోని ఆరవ్ ఆధాయయములో శ్వీత్కేత్యవ్నకు ఉద్ాదలకఋష్ప ఉప్ద్ేశంచుచర సరక్షమత్త్ీములో
సర
థ లజ్గత్య
త యొకక అనత రాభవ్ము ప్రతిపాద్ించుటకు మహావ్ృక్షగరభత్ములెైన వ్టబీజ్ములను
దృష్ాునత ముగా చెప్పపర. మహావ్టవ్ృక్షము అణురూప్ములోనుని వ్టబీజ్మునందు ద్ాగయునిటల
ల
ప్రప్ంచ మంత్యు సరక్ష్యమణువ్ులందు ఇమిడియునిద్ి. అందువ్లల మహాకారయగరభత్ ప్రమాణువ్ులు
ద్ారాటానితకరూప్ములో శ్రర తిలో చెప్పబ్డినవి. “అసద్ాీ ఇదమగర ఆస్వత్” అనగా ‘ఈ సంప్ూరా జ్గత్య
త సృష్పత క్
ప్ూరీము అసదర
ర ప్ములో నుండెను’. ఈ శ్రర తి శూనయమునే సాక్ష్యత్య
త గా జ్గతాకరణమని చెప్ుపచునిద్ి.
“సీభదవేకే కవ్యో వ్దనిత , కాలం త్థాఽనేయ ” (శ్వీ.6.2) ‘కొందరు సాీభదవికముగనే జ్గత్య
త త్పతిత
అగుచునిదనుచు సీభదవ్మునే జ్గతాకరమనుచునాిరు, మరకొందరు సమయము లేక కాలము
జ్గతాకరణమనుచునాిరు’. అందువ్లల ప్రమాణువ్ు మొదలెైన వానిలో జ్గతాకరణత్ీము శ్రర తి స్పదధము.
ఈ విధమైన ప్ూరీప్క్ష్ి ప్రశిలకు స్పద్ధ ానిత సమాధానము. ఒక విజ్ాఞనము ద్ాీరా సరీవిజ్ాఞనము
శూనాయద్ిమత్ములద్ాీరా యుక్తసంగత్ము కాదు. ఎందులకనగా బ్రహమము శూనాయదులనుండి
ఉత్పనిము కాలేదు గాన శూనయముయొకక జ్ాఞనముద్ాీరా బ్రహమజ్ాఞనము కలుగదు. వ్టబీజ్ దృష్ాునత ము

బ్రహమము ఇంద్ిరయగోచరము గానందువ్లనను, సరక్షమమగుటవ్లనను బ్రహమవిషయము కాగలదు. ఇక
‘అసద్’ శబ్దదరథము నామరూప్ములు ప్రకటముగాని స్పథతియని ఈపాదములోని నాలగ వ్ అధికరణములో
చెప్పపయుంటిమి. శ్రర త్యలలో సీభదవ్ప్క్షము మరయు కాలప్క్షము ప్ూరీప్క్ష్ి మత్మని చెప్పబ్డినద్ి.
ద్ీనిద్ాీరా శ్రర త్యలలో బ్రహమమే జ్గతాకరణమనియు ప్రమాణువ్ు అణువ్ువాదులు కాదని
స్పదధమగుచునిద్ి.

134. ఎతేన సరేీ వాయఖ్ాయతా వాయఖ్ాయతాేః (1.4.28)
సరతారరథము:- ప్రధానకారణవాదము యొకక నిరాకరణముద్ాీరా అణువాదము, శూనయవాదము,
సీభదవ్వాదము, కాలవాదము మొదలెైనవ్నిియూ జ్గతాకరణములు గావ్ని తెలిస్పకొనవ్లయును.
‘వాయఖ్ాయతాేః’ అను ప్ద్ాభదయసము (రండుమారులు ప్రయో గంచుట) అధాయయసమాప్పత కొరకు చెప్పపర.
ప్రధానకారణవాదమును ఖ్ండించుసమయమున చెప్పపన హేత్యవ్ులద్ాీరా ఈ ప్రమాణాీద్ి
జ్గతాకరణవాదములు ఖ్ండిచ బ్డినవ్ని తెలిస్పకొనవ్లయును. ఆ కారణములు అశబ్ద త్ీము,
అచేత్నత్ీము మరయు ఒక విజ్ాఞనముద్ాీరా సరీవిజ్ాఞన ప్రతిజ్ఞ అస్పదధత్ీము మొదలెైనవి. ఈ
కారణములు అణాీద్ి కారణ వాదములలో సమానముగానునివి. ప్రమాణాీదులను జ్గతాకరణముగా
స్వీకరంచనిచ ో శబ్ద ప్రమాణము విరోధమగుననిన? అటల నుట సరగాదు. ఆత్మసరక్షమమని చెప్ుపటకు ‘అణు’
శబ్ద ప్రయో గము మరయు ప్రకటముగాని నామరూప్ముల స్పథతిని చెప్ుపటకు ‘అసద్’ శబ్ద ప్రయో గము
శ్రర త్యలలో చెప్పపర. ఈసరత్రములోని ‘వాయఖ్ాయతాేః’ ప్దము యొకక ప్ునారావ్ృతిత అధాయయ సమాప్పత కొరకు
చెప్పపర. అందువ్లల జ్గతాకరణము సరీజ్ఞ ప్రమాత్మయంద్ే అనిి శ్రర తివాకయముల సమనీయము గాని
ప్రమాణాీదులందు కాదనునద్ి స్పదధమైనద్ి.

బ్రహ్మసూత్ర హ్ృదయములో ప్రథమాధ్యాయములోని
చత్ుర్థపాదముయొక్క సంక్లనము సమాప్తము.
---------

బ్రహ్మసూత్రములు.ద్వితీయాఽధ్యాయము.
సమృతిపాదము.

41. స్మృత్యధికరణము.
స్ంగతి:- ఈ అవిరోధాఖ్య ద్ిితీయధాయయములో ప్రథమపాదమునందు సాంఖ్య, వైశేషిక, యోగ, కాణాద్ాద్ి
స్మృత్ులు మరియు వాని ద్ాిరా చెప్ిిన త్రకములతో వేద్ానత స్మనియనకు కలిగిన విరోధప్రిహారము
గావించిరి. ప్రథమాధాయయములో అనిి శ్రు త్ుల యొకక స్మనియము అద్ెైిత్ బ్రహ్మమునంద్ే అని
చెప్ిబ్డినద్ి. ఆ స్మనియమే ఇచట విషయము. ఆవిషయమునకు సాంఖ్ాయద్ి స్మృత్ులు మరియు వాని
త్రకములద్ాిరా విరోధము కలిగినందువలన వాని ప్రిహారము ఈ ద్ిితీయాధాయయములో గావించిరి. అందువలల
ప్రథమాధాయయముతో ఈ ద్ిితీయాధాయయమునకు విషయ-విషయీ భావ అధాయయ స్ంగతి. ఈ
అధాయయమయనకు

విరోధప్రిహారాధాయయమని నామము. సాంఖ్ుయల ప్రధానాదులందు వైద్ికప్రమాణము

లేకపో యనను కప్ిలాదుల స్మృతిరూప్మైన శబ్ద ప్రమాణము ఉండనే ఉనిద్ి. ఈ విధముగా ఆక్షేప్ము కలుగగా ఈ
అధికరణము పారరంభంచుటవలన ప్ూరిధికరణముతో ద్ీనికి ఆక్షేప్ స్ంగతి.
విషయము:-ఈ అధికరణములో విచారణీయ విషయము స్మనియము యొకక అవిరోధము.
స్ంశయము:- వేద్ానత వాకయముల స్మనియములో సాంఖ్యస్మృతి ద్ాిరా స్ంకోచము వచుునా? రాద్ా? అని
స్ంశయము.
ప్ూరిప్క్షము:- వేద్ానత స్మనియము బ్రహ్మములోనే అని చెప్ిిన, స్రిజ్ఞుల ైన కప్ిలాద్ి ఋషులద్ాిరా
రచింప్బ్డినద్ియు మరియు విద్ాింస్ులద్ాిరా ఆదరము ప ంద్ినద్ియు ప్రధానకారణవాదమును చెప్పి
సాంఖ్యస్మృత్ుల స్ంకోచము లేక నిరరథకత్ కలుగునుగాన ఈసాంఖ్యస్మృతిలో ప్రసిదధమైన ప్రధానాదుల
ననుస్రించియే శ్రు త్ుల అరథము చెప్ివలయును.
సిద్ధ ానత ము:- మనాిద్ి స్మృత్ులకు శ్రు త్ులే మూలము మరియు ఆధారము, అందువలల శ్రు త్ులను ఆధారముగా
సవికరించని కాప్ిల సాంఖ్యస్మృతి బ్ాధిత్మగును. గాన సాంఖ్య స్మృతి ద్ాిరా వేద్ానత స్మనియమునకు ఏ
విధమైన విరోధము లేదు.
వైయసికనాయయమాలా:95. సాంఖ్యస్మృతాయఽసిత స్ంకోచ ో న వా వేదస్మనియే। ధరేమ వేదః సావకాశః స్ంకోచ ోఽనవకాశయా॥
96. ప్రత్యక్షశ్రు తిమూలాభరమనాిద్ిస్మృతిభః స్మృతిః। అమూలా కాప్ిలీ బ్ాధాయ, న స్ంకోచ ోఽనయా త్త్ః॥
వేదస్మనియమునకు సాంఖ్యస్మృతి ద్ాిరా స్ంకోచము కలద్ా? లేద్ా? అని స్ంద్ేహ్ము కలుగగా ప్ూరివాద్ి
వేదమునకు ధరమములో అవాకాశమునిందువలన నిరవకాశ సాంఖ్యస్మృతి ద్ాిరా వేదమునకు స్ంకోచము
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గావించుట యుకత మనిన సిద్ధ ానిత జవాబ్ు. ప్రత్యక్ష శ్రు తి మూలకముల ైన మనాిద్ిస్మృత్ులద్ాిరా మూలశ్రు తి
రహిత్ముల ైన కాప్ిల సాంఖ్యస్మృతి బ్ాధిత్మగుచునిద్ి. అందువలల సాంఖ్యస్మృతి ద్ాిరా వేదస్ంకోచము
యుకత ము గాదు.
భారతీ తీరథథలవారి వాయఖ్య:ఈ పాదములో నుని అనిి అధికరణములకు ప్ూరాిధాయయములో వరిణంచిన స్మనియమే విషయము.
వేదస్మనియమునకు సాంఖ్యస్మృతి ద్ాిరా స్ంకోచము ఉనిద్ా లేద్ా అని ఇచట స్ంద్ేహ్ము. ప్ూరివాద్ి
స్ంకోచము సవికరించవలయుననును. ఏలనన సాంఖ్య స్మృతికి అనవకాశమనునద్ి ప్రబ్లకారణము.
సాంఖ్యస్మృతి కేవలము వస్ు
త త్త్ిములను నిరూప్ించుటకే ప్రవృత్త మై నద్ి గాని అనుషఠే య ధరమములను
నిరూప్ించుటకు గాదు. ఈ సాంఖ్య శాస్త మ
త త్త్ి నిరూప్ణములోగూడ బ్ాధిత్మైన అవకాశ
ర ు ఆ వస్ు
రాహిత్యమగును. వేదము ధరమమును మరియు బ్రహ్మమును ప్రతిపాద్ించుచునిద్ి. బ్రహ్మ విషయములో
బ్ాధిత్మైనను ఆ వేదమునకు ధరమ విషయములో అవకాశము ఉండనే ఉనిద్ి. అందువలల నిరవకాశ సాంఖ్య
స్మృతి ద్ాిరా సావకాశముగల వేదమునకు స్ంకోచము గావించుట ఉచిత్మే. ఈ విధమైన ప్ూరి ప్క్షమునకు
స్మాధానము సిద్ధ ానిత ఇచుు చునాిరథ. సాంఖ్య స్మృతి ద్ాిరా వేదస్ంకోచము ఉచిత్ముగాదు. ఎందులకనగా
బ్రహ్మమును జగతాకరణముగా చెప్పి మనాిద్ి స్మృత్ులద్ాిరా ఈ సాంఖ్య స్మృతి బ్ాధిత్మగు చునిద్ి. మనాిద్ి
స్మృత్ులు ప్రత్యక్షముగా వేదమూలకములగుట వలన ప్రబ్లములు. ప్రధానమును జగతాకరణముగా చెప్పి
ఏశ్రు తియూ కానవచుుటలేదు అంతేగాక దృషయమాన శ్రు త్ులనిియూ బ్రహ్మ ప్రకములని ముంద్ే
నిరణయంచబ్డినద్ి. అందువలల సాంఖ్య స్మృతి ద్ాిరా వేదస్ంకోచముచిత్ముగాదు
135. స్మృత్యనవకాశద్ష షప్రస్ంగ ఇతి చేనాినయస్మృత్యనవకాశద్ష షప్రస్ంగా్. (2.1.1)
స్ూతారరథము:- కప్ిల మహ్రిి ప్రణీత్మైన ప్రధానమును జగతామరణమని చెప్పి సాంఖ్య స్మృతి వయరథమగును గాన
బ్రహ్మములో స్మనియము చెప్పి వేద్ానత వాకయముల స్మనియము స్రికాదనినచ ో ద్ానిని నిరాకరించి సిద్ధ ానిత
వేద్ానత వాకయముల స్మనియములో ఏవిధమైన విరోధము లేదనును. ఎందులకనగా అచేత్న ప్రధానమును
జగతాకరణమనిన చెైత్నయమును జగతాకరణముగా చెప్పి మనాిద్ి స్మృత్ులు నిరరథకములగును. శ్రు తి
మూలకముల ైన స్మృత్ులతో విరోధముకలుగుటవలన సాంఖ్య స్మృతి అప్రమాణము.
స్మృతి అనుకూల స్మృత్ులనుద్ారించుచునాిరథ. “యత్త త్సూక్షమమవిజేుయమ్” ‘ఏద్ి స్ూక్షమమే జఞునగోచరము
కాకునిద్ష ’ అను ఈ ప్రబ్రహ్మ ప్రస్ంగములో “స్ హ్యనత రాతామ భూతానాం క్షేత్రజుశేుతి కథయతే” ‘ఆప్రమేశిరథడే
అంత్రాయమి యనియు జీవపడనియు చెప్ిబ్డు చునాిడు’ అని జీవేశిరథల అభేధము వరిణంచి “త్సామదవయకత ముత్ినిం తిరగుణం ద్ిిజస్త్త మ” ‘ఓ బ్ారహ్మణోత్త మా! ఆప్రమేశిరథనుండియే స్తాిద్ి గుణయుకత అవయకత ము
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జనించినద్ి’ అని చెప్ిి మరల ప్రళయ ప్రస్ంగములో “అవయకత ం ప్పరథషఠ బ్రహ్మనిరథుణే స్ంప్రలీయతే” ‘ఓ
బ్ారహ్మణుడా! నిరథుణ ప్పరథషునిలో అవయకత ము లీనమగును’ మరియు గీత్లో “ అహ్ం కృత్ూనస్య జగత్ః ప్రభవః
ప్రలయస్త థా” ‘నేను స్ంప్ూరణ జగత్ు
త నకు నిరామత్ను మరియు స్ంహారకరత ను’ (భ.గీ.7.3) ఇతాయద్ి
ఈశిరకారణవాద్ి స్మృత్ులకు అనవకాశ ద్ష షము పారప్ిత ంచును. రండు స్మృత్ులకు విరోధము కలిగిన వానిలో
ఏద్ష ఒకటి ప్రమాణమని నిశుయమటల గును? ఆలాగున ప్రశ్ించుట స్రికాదు, ఏలనన జైమిని స్ూత్రములో ఈ
ప్రశిను నిరణయంచిరి. “విరోధేత్ినప్ఠక్షం సాయదస్తి హ్యనుమానం” అనగా ‘శ్రు తితో విరోధము కలిగిన స్మృతి
ప్రమాణముగాదు, గాని శ్రు తితో విరోధము లేని స్మృత్ులను ప్రమాణమని ఊహింత్ురథ’ (జై.1.3.3)
ఈనియమానుసారము శ్రు త్ులకు విరోధముగాని ఈశిరకారణవాద్ి మనాిద్ి స్మృత్ులను ప్రమాణముగా
సవికరించిరి. అందువలల అపారమాణిక సాంఖ్య స్మృతి ద్ాిరా స్మనియమునకు విరోధము లేదు. ముందు
చెప్ిబ్ో వప స్ూత్రముగూడ సాంఖ్య స్మృతి అనవకాశ ప్రస్ంగము ద్ష షము కాదని చెప్పిచునిద్ి.
136. ఇత్రేషాం చానుప్లబ్ేధః (2.1.12)
స్ూతారరథము:- సాంఖ్యస్మృతిలో ప్రసిదధమైన ప్రధానము కని భనిమైన మహ్ద్ాద్ి త్త్ిములు లోకవేదములలో
ప్రసిదధము కానందువలన సాంఖ్య స్మృతిని అప్రమాణమని చెప్ిిన ద్ష షము కాదు.
స్ూత్రములో వచిున ఇత్రేషాం అను ప్దమునకు సాంఖ్య స్మృతిలో ప్ర సిదధమైన ప్రధానముకని వేరన మహ్ద్ాద్ి
త్త్ిములు లోకవేదములలో ఎచుటను ఉప్లబ్ధధ అగుటలేదు. ఉప్లబ్ధ ము కానందువలన సాంఖ్య స్మృతాయదులు
ప్రమాణములు గావప. ఆ సాంఖ్య స్మృతిలో భూత్ములు మరియు ఇంద్ిరయములు లోకవేదములలో
ప్రసద
ి ధ మైనను మిగిలిన మహ్ద్ాదులు లోకవేదప్రసిదధములు గానందువలన వానిని ప్రతిపాద్ించు స్మృత్ులయందు
అనవకాశద్ష ష ప్రస్ంగము చెప్పిట యుకితస్ంగత్మనగా సాంఖ్యస్మృతి నిరరథకమని చెప్పిట ఒకద్ష షము కాదు.

42. యోగప్రత్ుయకత యధికరణము.
స్ంగతి:- ప్పరాిధికరణములో చెప్ిిన నాయయమునే ఈ అధికరణములో అతిద్ేశము గావించుటవలన కరుత్త స్ంగతి
అకకఱలేదు.
విషయము:- ఈ అధికరణమునకు గూడ స్మనియమే విచారణీయ విషయము.
స్ంశయము:- ముందు చెప్ిిన వేద్ానత స్మనియము యోగస్మృతి విరథదధ మా? కాద్ా?
ప్ూరిప్క్షము:- యోగము త్త్ిజఞునమునకు ఉప్యోగము ద్ానితో విరోధము కలిగినందువలన
వేద్ానత స్మనియములో స్ంకోచము చేయవలయును.
సిద్ధ ానత ము:- యోగస్మృతి ఒకప్క్షమున (అంశము) ప్రమాణము మరియొక అంశమున ప్రమాణముగాదు. శ్రు తితో
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విరోధములేని అషాట ంగయోగసాధనలో యోగశాస్త మ
ర ు ప్రమాణమని సవికరించిరి. గాని శ్రు తి విరోధమైన స్ిత్ంత్రప్రధానకారణవాదము మరియు మహ్ద్ాద్ి కారయ విషయములలో అప్రమాణము. ఒక అంశములో యోగస్మృతి
త్త్ిజఞునమునకు ఉప్కారకమనినను వేద్ానత ములో చెప్ిిన మహావాకయముల ద్ాిరానే త్త్ిజఞునము స్ంభవము
గాన యోగస్మృతి ద్ాిరా స్మనియములో ఏవిధమైన స్ంకోచమురాదు.
వైయాసికనాయయమాలా:97. యోగస్మృతాయఽసిత స్ంకోచ ో న వా? యోగో హి వైద్ికః। త్త్త వజఞునోప్యుకత శు, త్త్ః స్ంకుచయతే త్యా॥
98. ప్రమాఽప్ి యోగే తాత్ిరాయదతాత్ిరాయని సా ప్రమా। అవైద్ికే ప్రధానాద్ావస్ంకోచస్త యాఽప్యత్ః॥
వేద్ానత స్మనియమునకు యోగస్మృతిద్ాిరా స్ంకోచము కలుగునా? లేద్ా? అను స్ంద్ేహ్మునకు ప్ూరిప్క్షి
యోగము శ్రు తి ప్రతిపాద్ిత్ము మరియు త్త్ిజఞునమునకు ఉప్యోగి అగుటవలన ఈయోగ శాస్త మ
ర ుద్ాిరా
వేదములకు స్ంకోచమగుట యుకత ము. ద్ానికి సిద్ధ ాంనిత యోగ స్మృతి అషాటంగయోగములో తాత్ిరయము చెప్పిట
వలన ఆ విషయములో ప్రమాణమయనను అవైద్ిక ప్రధానాదులందు తాత్ిరయము కానందువలన అప్రమాణము.
ఏ గుంథమయనను తాత్ిరయభూత్మయన విషయములో అప్రమాణమగునేని స్ంప్ూరణముగా అప్రమాణమగును.
అందువలల యోగస్మృతి ద్ాిరా వేదస్ంకోచము యుకత ము కాదు.
భారతీ తీరథథలవారి వాయఖ్య:ప్త్ంజలి ముని ప్రణీత్మయున యోగశాస్త మ
ర ునందలి అషాట ంగయోగము ప్రత్యక్షముగా వేదములలో ఉప్లబ్ధ ము.
శేితాశిత్రాద్ి ఉప్నిషత్ు
త లలో యోగస్మృతి వరణన విసాత రముగానునిద్ి. యోగము త్త్ిజఞునమునకు
ఉప్యోగము. “దృశయతే త్ిగుయయా బ్ుధాయ” (క.1.3.12) అనగా ‘ఏకాగు బ్ుద్ిధ ద్ాిరా చూచును లేక
ఆత్మననుభవించును’ ఈ విధమయన శ్రు తిలో యోగము ద్ాిరా సాధయమగు చితెత కాగ
త ుత్ బ్రహ్మసాక్షాతాకరమునకు
కారణమని చెప్ిిరి. ఈ యోగ శాస్త మ
ర ు ప్రధానమును జగతాకరమనును. అందువలల యోగ శాస్త మ
ర ు ద్ాిరా
వేదస్ంకోచము యుకత మని ప్ూరివాద్ి మత్ము. సిద్ధ ానిత మత్ము. యోగశాస్త మ
ర ు అషాట ంయోగములో తాత్ిరయము
చెప్పిటవలన ప్రమాణమయను అవైద్ిక ప్రధానాదులను చెప్పిటలో ప్రమాణముగాదు, ఏలనన యోగశాస్త ర
తాత్ిరయము ప్రధానమును ప్రతిపాద్ించుటలో కాదు. యోగశాస్త మ
ర ులో “అథ యోగానుశాస్నమ్” ‘ యోగ
శాస్నమారంభమగు చునిద్ి’ అని ప్రతిజు గావించి “యోగశ్ుత్త వృతిత నిరోధః” ‘చిత్త మునందలి వృత్ు
త లను
నిరోధించు అవసాథవిశేషమును యోగ మందురథ’. అని యోగ లక్షణమును చెప్ిి ఆయోగమునే స్ంప్ూరణ
శాస్త మ
ర ులో ప్రతిపాద్ించిరి. అందువలల అద్ి యోగములో ప్రమాణము. ప్రధానాదుల ప్రతిపాదనలో ప్రతిజు లేదు, కాని
యమ నియమాదులను ప్రతిపాద్ించు ద్ిితీయ పాదములో తాయజయము తాయజయకారణము మరియు దుఃఖ్ము
దుఃఖ్మునకు కారణము ప్రతిపాద్ించునప్పడు ప్రస్ంగవశమున సాంఖ్యస్మృతిలో ప్రసిదధమైన ప్రధానాదులను
చెప్ిిరి, అందువలల ప్రధానాదుల ప్రతిపాదనలో యోగశాస్త మ
ర ుయొకక తాత్ిరయము లేదు. గాన యోగస్మృతి ద్ాిరా
వేదస్ంకోచము యుకత ముకాదు.
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137. ఏతేన యోగః ప్రత్ుయకత ః (2.1.3)
స్ుతారరథము:- సాంఖ్యస్మృతిని నిరాకరించుటద్ాిరానే యోగస్మృతి గూడ నిరాకరించబ్డినదని గుహించవలయును.
ఫూరాిధికరణములో చెప్ిిన సాంఖ్యదరశన ఖ్ండనముద్ాిరా యోగస్మృతి ఖ్ండనగూడ గావింప్బ్డి నదని
అతిద్ేశము ఈస్ూత్రముద్ాిరా చేసిరి. యొగదరశనములో చెప్ిి న అషాటంగయోగమునకు శ్రు తితో
విరోధములేందున ద్ానిలో ఈ యోగము ప్రమాణమని సవికరించినను శ్రు తి విరథదధ స్ిత్ంత్ర ప్రధాన
కారణవాద్ాంశములో మరియు మహ్ద్ాద్ి కారాయంశములో శ్రు త్ులకు తాత్ిరయము లేనందువలనను
యోగదరశనము నందపారమాణికత్ ఉండనే యునిద్ి. ఈ ప్రకారము అనయస్మృత్ులు ఏద్ష ఒకవిధముగా
త్త్ిజఞునమునకు ఉప్కారకముల ైనను వేదములోని మహావాకయములద్ాిరానే త్త్ిజఞునము స్ంభవము గాన
ప్ూరాిధికరణములో చెప్ిిన త్రకముద్ాిరానే అనయ స్మృత్ులు ఖ్ండింప్బ్డినవి.

43. విలక్షణతాిధికరణము.
స్ంగతి:- శ్రు తి విరథదధ మైన సాంఖ్యస్మృతిలో వేదమూలము లేనందున అప్రమాణమనిరి. కాని వాయప్ిత ,
ప్క్షధరమతాద్ిమూలకమగు త్రకము లోకప్రసిదధము ద్ాని ద్ాిరా వేద స్మనియమునకు విరోధము ఉనిద్ి అను
ప్రత్ుయద్ాహ్రణ స్ంగతి వలల

ఈ అధికరణమారంభమయనద్ి.

విషయము:- ఇచట గూడ ప్ూరిధాయయములో చెప్ిిన స్మనియమే విచారణీయ విషయము.
స్ంశయము:- కారణము చెైత్నయము, కారయము జడము అగుటవలన వైలక్షణయమను త్రకముద్ాిరా వేద
స్మనియము బ్ాధిత్మగునా? కాద్ా?
ప్ూరిప్క్షము:- కారయ కారణములందు స్మానత్ అను నియమము కలదు. అచేత్నమైన కారయ జగత్ు
త నకు
చేత్నమైన బ్రహ్మకారణమగుటవలన ఈరండింటిలో కారయకారణ భావము బ్ాధిత్మగు చునిద్ి.
సిద్ధ ానత ము:- మృదఘ టాదులలో కారయకారణభావము స్మానమైనను కారయముల ైన త్లవంటరరకలు మరియు
వృశ్ుకాదులందు (తేలల ు) కారయభనిమైన కారణము గానవచుుచునిద్ి. అచేత్నమైన ప్ఠడ నుండి వృశ్ుకాదులు
ఉత్ినిమగుచునివి మరియు చెైత్నయవంత్ుడెైన ప్పరథషుని నుండి అచే త్న జడముల ైన వంటరరకలు గోళలల
ఉత్ినిమగు చునివి. ఈవైషమయమును చూచుచు మీ త్రాకభాస్ము వేద ప్రతిపాదమైన కారయ-కారణ
భావమునకు బ్ాధకము గాజఞలదు.
వైయాసికనాయయమాలా:99. వైలక్షణాయఖ్యత్రేకణ బ్ాధయతేఽథ న బ్ాధయతే। బ్ాధయతే సామయనియమాతాకరయకారణవస్ు
త నోః॥
100. మృదఘ టాద్ౌ స్మతేి ఽప్ి దృషట ం వృశ్ుకకేశయోః। స్ికారణేన వైషమయం త్రాకభాసో న బ్ాధకః॥
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వేద్ానత వాకయములకు త్రకముద్ాిరా విరోధమా? కాద్ా? కారయ కారణములకు స్మానత్ ఉండవల ను అద్ి
వేద్ానత ములో లేనందున స్మనియము బ్ాధిత్మని ప్ూరివాద్ి అనును. ఘటకారయము కారణమైన మృతిత క
యందు కానవచిునను, వృశ్ుకకేశ రూప్ములలో కారణము కని విషమత్ చూడబ్డుటవలన త్రాకభాస్ము
స్మనియమునకు విరోధముకాదు.
భారతీ తీరథథలవారి వాయఖ్య:బ్రహ్మములో వేదవాకయముల స్మనియము చెప్ిి రి, అద్ి త్రకముద్ాిరా బ్ాధిత్మనును ప్ూరివాద్ి.
అచేత్నమైన జగత్ు
త చెైత్నయమయన బ్రహ్మమునుండి ఉత్ినిముకాజఞలదు, ఏలనన జగత్ు
త బ్రహ్మమునకని
విలక్షణముగాన. ఏద్ి ద్ేనినుంఢి విలక్షణమో ద్ాని నుండి అద్ి ఉత్ినిము కాజఞలదు. ఆవప నుండి గేద్ె
ఉత్ినిము కాదు అను త్రకముద్ాిరా స్మనియము బ్ాధిత్ము. ఈప్ూరివాద్ికి సిద్ధ ానిత జవాబ్ు.
కారయకారణములు స్మానస్ిరూప్పములుగానుండునను వాయప్ిత వృశ్ుకకేశాదులందు వయభచరించుచునిద్ి.
అచేత్నమైన గోమయము (ప్ఠడ) నుండి చేత్నవంత్ముల ైన వృశ్ుకములు ఉత్ినిమగుచునివి మరియు
చెైత్నయవంత్ుడెైన మనుషుయనినుండి కేశములు గోళలల ఉత్ినిమగుచునివి. అందువలల వేదనిరప్ఠక్షమైన శ్రషక
త్రకమునకు ఎచటను ప్రతిషట లేదు. “యతేినానుమితోఽప్యరథః కుశల ైరనుమాత్ృభః అభయుకత త్రరనైయరనయథెైవోప్పాదయతే” అరాథ్ అనుమానమును జప్పి కుశలప్పరథషులద్ాిరా ప్రతిపాద్ించిన త్రకమును వారికని తీక్షణబ్ుద్ిధ
కలవారథ ఆ త్రకమును అనయథా గావించుచునాిరథ. గాన వైలక్షణమని చెప్పి హేత్ువప త్రాకభాస్మగుట వలన
ద్ాని ద్ాిరా వేద్ానత స్మనియము బ్ాధిత్ముగాదు.
138. న విలక్షణతాిదస్య త్థాత్ిం చ శబ్ాద్. (2.1.4)
స్ూతారరథము:- ఈ జగత్ు
త నకు చెైత్నయము ఉపాద్ానకారణమని చెప్పిట స్రికాదు, ఎందులకనగా అచేత్న జగత్ు
త
చెైత్నయ బ్రహ్మమునకని విలక్షణము గాన. “విజఞునం చ అవిజఞునంచ” (తెై.2.6.) ‘చేత్నము మరియు అచేత్నము’
అను శ్రు తి ద్ాిరా బ్రహ్మజగత్ు
త ల వైలక్షణయము తెలియు చునిద్ి.
‘ఆకాశాద్ికం న చేత్నోపాధికమం, కారయతాి్ ఘటవ్’ ఆకాశాద్ి ప్రప్ంచమునకు చెైత్నయము కారణము కానేరదు,
ఆకాశాదులు కారయములగుటవలన, ఘటాద్ి కారయములందు ఉపాద్ానకారణమైన మృతిత క జడముగాన. ఈ
త్రకమునకు విరోధము కలుగుటవలన వేద్ానత స్మనియము అసిదధమనును ప్ూరిప్క్షి, స్మనియమునకు
విరోధము లేదనును సిద్ధ ానిత ఇద్ే ఇదద రికీగల ఫల భేదము. స్ంప్ూరణ జగత్ు
త నకు చెైత్నయము ఉపాద్ాన కారణ
మనుట స్రికాదు. వికార రూప్ములో నుని జగత్ు
త త్న కారణము బ్రహ్మకని విలక్షణము. బ్రహ్మము కారయరూప్
జగత్ు
త కని విలక్షణముగా చెైత్నయము మరియు శ్రదధ మని వినబ్డుచునిద్ి. కారయ కారణ వైలక్షణయమును
సవికరించిన ప్రకృతి వికార భావముండదు. లోకములో త్ంత్ువపలకని(ద్ారప్ప పో గులు)విలక్షణమగు కుండ
త్ంత్ువపలకారయముగా కనబ్డుటలేదు గాని మృతిత క కారయముగా చూడబ్డుచునిద్ి. గాన అచేత్నతాిద్ి
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గుణములుని జగత్ు
త అచేత్నతాిద్ి గుణములుగల ప్రకృతి (కారణము) యొకక కారయమనియే
సవికరించవలయును. బ్రహ్మ కని జగత్ు
త విలక్షణమని సవికరించుటలో ప్రమాణమేమనిన ప్రశికు స్మాధానము
“త్థాత్ిం చ శబ్ాద్” అను స్ూత్రముద్ాిరా స్ూత్రకారథలు చెప్ిిరి. శబ్ద ప్రమాణము ద్ాిరాగూడ జగ్ కారణము
విలక్షణమనియే తెలియు చునిద్ి. “విజఞునం చావిజఞునం చ” కారయ జగత్ు
త చెైత్నయముగా మరియు అచెైత్నయముగా
ఉభయ రూప్ముల ై యునిద్ి. (తెై.2.6.) ఈ వాకయము కారాయంశము అచేత్నమని చెప్ిి చేత్న బ్రహ్మ కని
అచేత్న జగత్ు
త విలక్షణమనిగూడ చెప్పిచునిద్ి.
“మృదబ్రవీ్” ‘మృతిత క చెప్పిను’ “ఆపో ఽబ్ుర వన్” ‘జలములు చెప్పిను’ (శ.ప్.బ్ార.6-1-3-2,4) “త్తేత జో ఐక్షత్” “తా
ఆప్ః ఐక్షనత ” ‘ ఆ తేజస్ుూ స్ంకలిించెను’ ‘ జలములు స్ంకలిించెను’ (ఛాం.6-2-3,4) “తే ఇమే పారణా అహ్ంశేుయసఠ వివదమానా బ్రహ్మ జగుమః” ‘ ఈ పారణేంద్ిరయములు ‘మనలో అధికు ల విరథ’ అని వివాదము చేసికరనుచు
ప్రమేశిరథనికడకు పో యరి’ (బ్ృ. 6.1.7) ఈ శ్రు త్ుల ద్ాిరా భూత్ములు మరియు బ్ౌతిక ఇంద్ిరయములు
చెైత్నయ వంత్ములుగా ప్రతీత్మగు చునివి. అందువలల జగత్ు
త గూడ బ్రహ్మతో స్మానముగా చెైత్నయమే
విలక్షణము కాదుగద్ా? అనిన జవాబ్ు అగిుమ స్ూత్రములో చెప్పిచునాిరథ.
139. అభమానివయప్ద్ేశస్ు
త విశేషానుగతిభాయమ్. (2.1.5)
స్ూతారరథము:- “తే ఇమే పారణాః....” ఈ పారణేంద్ిరయములు త్మ త్మ శేుషేత్ కరరకు వివాదము కావించుచూ బ్రహ్మ
వదద కు పో యరి. ఈ శ్రు తిలో కేవలము పార ణేంద్ిరయముల కథనమే కాదు కాని పారణాద్ి అభమానద్ేవత్ల కథనము
గూడ కలదు. “ఏతా హ్ వై ద్ేవతా అహ్ం శేుయసఠ వివదమానాః” ‘ఈ ద్ేవత్లు త్మ త్మ శేుషేత్కు వివాద్ించుచూ..’
ఈ ప్రకారము చేత్నవాచక ద్ేవతాశబ్ద ములద్ాిరా పారణాదుల విశేషణమునిద్ి మరియు “అగిిరాిగూూతాి” ‘అగిి
వాగూ
ు ప్ముద్ాలిు ముఖ్ములో ప్రవేశ్ంచేను’ ఇతాయద్ి మంత్రములు మరియు అరథవాదములలో అనిి
సాథనములలో పార ణాద్ి అభమానద్ేవత్లను చెప్ిిరి. ద్ీని ద్ాిరా ప్రతీత్మగు చునిద్ేమనగా అచేత్నమైన జగత్ు
త
చెైత్నయము కని (భనిమగుటవలన) విలక్షణమగుటవలన చెైత్నయము కానేరదు గాన చేత్నయవంత్ుడెైన
ప్రమేశిరథడు ఈ జగత్త నకు ఉపాద్ానకారణము గాజఞలడు.
స్ూత్రములో వచిున ‘త్ు’ శబ్ద ము ముందు చెప్ిిన శంకనివారణమునకు. ముందు చెప్ిిన శ్రు త్ులను చూచుచు
భూత్ములు మరియు ఇంద్ిరయములు చెైత్నయవంత్ములని భావించుట స్రికాదు. ఎందులకనగా (అచటచట)
కరనిిచ ోటల మృద్ాద్ి అభమాని ద్ేవత్లలో చెైత్నయ యోగయమయన వయవహారమును చెప్ిిరి. అభమాని ద్ేవత్లను
చెప్పి ఉద్ేదశయముతో ఆ మృద్ాద్ి జడ భూత్ములను చెైత్నయములనిరి. నిజమునకు భూతేంద్ిరయములు
జడములు వానిలో చెైత్నయము లేదు. “విజఞునం చావిజఞునం చ” ‘విజఞునము మరియు అవిజఞునము అను
ఉభయరూప్ములు గలద్ి ఈ జగత్ు
త ’ ఈశ్రు తిలో భోకత యందు చెైత్నయము మరియు భూతేంద్ిరయములలో
అచేత్నత్ి విభాగము విశేషముగా చెప్ిిరి. ఈ విశేష విభాగము స్ంప్ూరణ జగత్ు
త ను చెైత్నయవంత్ముగా భావించిన
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సిదధముగాదు. అంతేగాక “తా వా ఎతా స్రాి ద్ేవతా పారణే నిఃశేుయస్ం విద్ితాి” (కౌ.2.14) ‘ఈ ఇంద్ిరయాద్ిషే ా న
ద్ేవత్లందరథ అ ముఖ్య పారణామే శేుషేమని తెలిసికరని’. ఈ విధముగా కౌషవత్కి ఉప్నిషత్ు
త లో
పారణస్ంవాదమునందు చెైత్నాయరథవాచక ద్ేవతా శబ్ద ములను పారణమునకు విశేషణముగా చెప్ిిరి. ఆలాగుననే
“అగిిరాిగూూతాి ముఖ్ం పారవిశ్” (ఐ.ఆ.2.4) ‘అగిి ద్ేవత్ వాణీరూప్ముద్ాలిు ముఖ్మునందు ప్రవేశ్ంచెను’.
ఈ విధముగా ఇంద్ిరయములను అనుగుహించుట మరియు ఆ ఇంద్ిరయములలో అనుగత్మైన ద్ేవత్లను
చెప్పిచునివి. మంత్రములు, అరథవాదములు, ఇతిహాస్ము మరియు ప్పరాణాదులందు ద్ేవత్ల అనుగతి లేక
అధిషంచియుని
ిే
ద్ేవత్లను గురించి చెప్పిటవలన ఆయా సాథనములలో వచిున చేత్న శబ్ద ము ద్ాిరా ఆ
భూతేంద్ిరయముల అభమానిద్ేవత్నే గుహించిరి. అచేత్నమైన జగత్ు
త బ్రహ్మ కని విలక్షణమైనదనిన
కారణమువలల చేత్న బ్రహ్మము జగతాకరణము గాజఞలదని ఈ ప్ూరిప్క్ష స్ూతారరథము. ముందు స్ూత్రముద్ాిరా
సిద్ధ ానిత జవాబ్ు చెప్ిబ్డుచునిద్ి.
140. దృషయతే త్ు. (2.1.6)
స్ూతారరథము:- చెైత్నయమునుండి చేత్నవిలక్షణమై అచేత్నప్ద్ారథముల ఉత్ితిత మరియు అచేత్నమునుండి
త్ద్ిిలక్షణమైన చెైత్నయ ప్ద్ారథముల ఉత్ితిత కానవచుుచునిందువలన అచేత్నమైన జగత్ు
త నకు చెైత్నయ
కారణము కాగలదు.
స్ూత్రములో నుని ‘త్ు’ శబ్ద ము చెైత్నయ బ్రహ్మ జగతాకరణము కాజఞలదను ప్ూరిప్క్షి శంకను ఖ్ండించుటకు
చెప్ిిరి. జడ జగత్ు
త కని విలక్షణమగుటవలన చెైత్నయమైన బ్రహ్మము జగదుపాద్ానకారణము కాజఞలదు అను
ప్ూరివాద్ి మత్ము స్రికాదు. ఎందులకనగా లోకములో చెైత్నయవంత్ుల ైన ప్పరథషులనుండి విలక్షణమైన
కేశనఖ్ాదులుత్ినిమగు చునివి మరియు జడము అచేత్నమని ప్రసిదధమైన గోమయాదులనుండి వానికని
భనిమైన వృశ్ుకాదులుత్ినిమగు చునివి. చెప్ిిన ఉద్ాహ్రణములలో కారయ-కారణములందు సాదృశయము
లేనందున కారయ- కారణభావము లేదనిన అటల నుట స్రికాదు. ఎందులకనగా అత్యంనత ము సాదృశయము కల
వానిలో గూడ కారయ-కారణభావముత్ినిముకాదు. కారయ-కారణభావములో కరంచెము సాదృశయముండవలయుననిన అద్ిస్రి. ప్పరథషుడు ఏవం గోమయాదులలోనుని పారిథవత్ిము కేశనఖ్ాదులలో మరియు వృశ్ుకాదులలో
అనువృతిత గా కానవచుు చునిందువలన కరంచెము సాదృశయమునిద్ి. ఆలాగుననే అసిత త్ిరూప్మైన లేక
స్తాతరూప్మైన బ్రహ్మ స్ిభావము ఆకాశాదులలో అనువృతిత గా నుండుటవలన కరంచెము సాదృశయమునిద్ి అనగా
కారణ బ్రహ్మము మరియు కారయ జగత్ు
త లో (అసిత త్ి) స్తాతరూప్ సాదృశయమునిద్ి. బ్రహ్మయొకక
అనంత్లక్షణముల అనువృతిత కారయ జగత్ు
త లో ఎచటనూ కానరాదు, ఒకవేల అవి కానవచిున కారయ-కారణ
భావముచేేదమగును. అచేత్నమైన జగత్ు
త చెైత్నయమైన బ్రహ్మమునుండి ఉత్ినిమగు చునిదనుట
నిశుయము.
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ముందు స్ూత్రములో అస్తాకరయవాదమును చూప్ి ద్ాని ఖ్ండన చేయుచునాిరథ. జగతాకరణము శూనయమని
చెప్పిట అస్తాకరయవాదము. స్ృషిటకి ముందు కారయము కారణరూప్ములోనునిదనుట స్త్కకారయవాదము.
141. అస్ద్ితి చేని, ప్రతిషఠధమాత్రతాి్. (2.1.7)
స్ూతారరథము:- ఉత్ితిత కి ముందు జగత్ు
త అస్దూ
ర ప్మగుననుట స్రికాదు ఏలనన ‘అస్ద్ సాయ్’ అని
శబ్ద రూప్ముతో చెప్పి ప్రతిషఠధమాత్రము అనగా ప్రతిషఠధయములేదు (సాధింప్బ్డు కారయము లేదు). ఏలనన
కారయస్తాత కారణస్తాతకని భనిముగాదు, అందువలల సిత తి కాలమువలే ఉత్ితిత కి ముందు ఈ స్ంప్ూరణజగత్ు
త
బ్రహ్మరూప్మేగాని అస్దూ
ర ప్ముగాదు.
చెైత్నయ బ్రహ్మము శబ్ాదద్ివిహీనుడు మరియు నిత్యశ్రదుధడు అటరవంటి బ్రహ్మము అశ్రదధ ము, జడము మరియు
శబ్ాదద్ి గుణములతో గూడిన జగత్ు
త యొకక ఉపాద్ానకారణమయన అస్తాకరయవాద ప్రస్ంగము మీవేద్ాను
త లకు
కలుగును. ఈ విధముగా చెప్పి ప్ూరివాద్ి వాదము స్రికాదు. ఏలనన ఉత్ితిత కి ముందు కారయము
అస్దూ
ర ప్మనుట ప్రతిషఠధ మాత్రమే. ఆ ప్రతిషఠధమునకు ప్రతిషఠధయరూప్ విషయము లేదు. ఈ ప్రతిషఠధము
ఉత్ితిత కిముందు కారాయము యొకక అసిథత్ిమును ప్రతిషఠద్ించలేదు. ఈ సిథతికాలములో జగతాకరయము
కారణరూప్మైన బ్రహ్మయొకక స్తాతస్ూిరిత కలిగియునిద్ి ఆలాగుననే ఉత్ితిత కిముందు కారయము
కారణరూప్మేగద్ా. ఆవిధముగనే వేదములలో సవికరించిరి. “స్రిం త్ం ప్రాద్ాద్ష యఽనయతారత్మనః స్రిం వేద” (బ్ృ.
2.4.6) “ఎవిడు ఆత్మకంటే (ప్రమేశిరథనికంటే) స్రిప్రప్ంచమును భనిముగా జూచునో, వాని నా ప్రప్ంచము
ముకితకి దూరము గావించును”. ఈ శ్రు తి మరియు అనుభవము ద్ాిరా కారయ-కారణముల అసిత త్ిము
అభనిమని సవికారించడమైనద్ి. అందువలల అస్తాకరయవాద ప్రస్కిత మా వేద్ాను
త లకు లేదు.
142. అప్వతౌ త్దిత్్రస్ఙ్గుదస్మఞ్జ స్మ్. (2.1.8)
స్ూతారరథము:- శ్రదధ తాిద్ి గుణములుగల బ్రహ్మ జగతాకరణము కాజఞలదు, అద్ి యుకితస్ంగత్ముకాదు, ఏలనన
ప్రళయకాలములో కారయమునకు స్మాన కారణమైన బ్రహ్మము అశ్రదధ తాిద్ి ధరమములు గలదగును.
జగత్ు
త మరియు బ్రహ్మములో చెప్ిిన కారయ-కారణ భావముప్పై ముందు స్ూత్రముద్ాిరా ప్ూరిప్క్షము
చేయుచునాిరథ. ఈ జగత్ు
త స్ూ
థ లతాిద్ి ధరమములు గలద్ి మరి బ్రహ్మమో స్ూక్షామతిస్ూక్షమ ధరమము గలదని
చెప్ిిరి. బ్రహ్మస్ూ
థ లతాిద్ి ధరమముగల జగత్ు
త యొకక ఉపాద్ానకారణమని చెప్ిిన ఉప్నిషద్ దరశనమస్ంగమగును కాద్ా? ఎందులకనగా ప్రలయకాలములోబ్రహ్మములో లీనమగు కారయజగత్ు
త త్న ధరమముద్ాిరా
కారణమగు బ్రహ్మమును గూడ దూషిత్ము గావించును. ఆ సిత తిలో కారణబ్రహ్మమునందు గూడ కారయమునకు
స్మానమగు అశ్రదధ తాిద్ి ద్ష షములు వచుును. అంతేగాక బ్రహ్మములో లీన మగు స్ంప్ూరణ కారయ ప్రప్ంచము
మరల ఉత్ితిత చెందుటలో నియమము లేనందున భోకాత -భోగాయద్ి విభాగముండదు. గాన బ్రహ్మమును
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జగతాకరణమని చెప్పి వేద్ాను
త ల ఔప్నిషదద రశనము అస్ంగత్మగును. ఈ విధముగా ప్పరిప్క్షములో
అనేకముల ైన ద్ష షముల కలిన గావింప్బ్డినగి. ద్ీనికి స్మాధానము ముందు స్ూత్ర ములో చెప్పిచునాిరథ.
143. న త్ు దృషాటనత భవా్. (2.1.9)
స్ూతారరథము:- ప్ూరిము చెప్ిిన అసామఞ్జ స్ము లేక అస్ంగత్మను ద్ష షములు మా వేద్ానత ములో లేవప.
ఎందులకనగా కారణములో లీన మగు కారయము త్న ద్ష షములద్ాిరా కారణమును దూషిత్ము చేయలేదు. ఈ
విషయములో అనేకముల ైన చకకని దృపాటనత ములు గలవప.
స్ూత్రములోనుని ‘త్ు’ శబ్ద ము నిశుయారథకము. కారణములో లీన మగు కారయజగత్ు
త త్న యొకక స్ూ
థ లతాిద్ి
ధరమములద్ాిరా కారణబ్రహ్మమును దూషిత్ము గావించునను అస్ంగత్ ద్ష షము మా వేద్ానత ములో లేదు.
ఎందులకనగా ఈవిషయమును చెప్పి అనేక దృషాటనత ములు గలవప. కారయమైన కుండ త్నకారణమగు
మృతిత కాదులలో లీనమగునప్పడు త్న ధరమముతో మటిటని దూషిత్ము గావించుటలేదు. స్ువరణముతో చేసిన
ఆభరణములు త్మ కారణమైన బ్ంగారములో లినమగునప్పడు త్మ ద్ష షముద్ాిరా ఆ స్ువరణమును
దూషిత్ము గావిచుటలేదు. ఈవిధముగా అనేక దృషాటనత ములు గలవప. విశేషమేమి చెప్పిడిద్ి కారణములో లీన
మగు కారయమునందు త్న ధరమముల ఉనిచ ో ప్రళయమే కాదు కద్ా. కారయకారణములు అభనిమైనను, కారయము
కారణరూప్మైనను, కారణము కారయ రూప్ముకాజఞలదు అని ఆరంభనాద్ికరణములో చెప్ిబ్డినద్ి. ఈ
విధముగా ప్ూరిప్క్షి చెప్ిిన ద్ష షములను వేద్ానిత త్నప్క్షములో నివారించి అవే ద్ష షములను ప్ూరిప్క్షిప్పై
ఆరోప్ించు చునాిరథ.
144. స్ిప్క్షద్ష షాచు. (2.1.10)
స్ూతారరథము:- సాంఖ్యమత్మువారథ ఆరోప్ించిన ద్ష షములు వారి మత్ములో గూడ నునివి. అందువలల ద్ష షము
వాని ప్రిహారోపాయము రండుమత్ములలో స్మానము.
బ్రహ్మ కని విలక్షణమైనందువలల ఈ జగత్ు
త బ్రహ్మ మపాద్ానకారణము కాదనిరి. శబ్ాదద్ి హీనమైన ప్ర ధానము ద్ాిరా
శబ్ాదద్ిగుణములు గల జగదుత్ితిత అను ద్ష షము వారిలో గూడ స్మానమే. విలక్షణ కారోయత్ితిత ని సవికరించిన
ఉత్ితిత కి ముందు అస్తాకరయవాదమను ద్ష ష ప్రస్ంగము మరియు ప్రళయములో కారయ-కారణ అవిభాగమును
సవికరించిన కారణములో కారయములోనుని ద్ష షప్రస్కిత ప్రధాన కారయవాదుల ైన సాంఖ్ుయల ప్క్షములో గూడ
స్మానమే. అస్లు స్ంగతి చెప్ివలయుననిన ప్రప్ంచమును స్త్యమని సవికరించు సాంఖ్యప్క్షములోనే ఈ
ద్ష షములు వచుును. అనిరిచనీయవాదమును సవికరించు వేద్ాను
త ల మత్ములో ఈద్ష షములు లేవప.
ఎందులకనగా మా వేద్ాను
త ల మత్ములో ఏవిధముగా స్ృషిటకాలములో కారయముద్ాిరా కారణము దూషిత్ముగాద్ష
ఆలాగుననే ప్రళయకాలములోగూడ కారణము నిరథదషట మని చెప్ిబ్డినద్ి.
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145. త్రాకఽప్రతిషాే నాదప్యనయథాఽనుమేయమితి చేద్ేవమప్యనిరోమక్షప్రస్ఙ్ు ః. (2.1.11)
స్ూతారరథము:- కేవల త్రకమునకు ప్రతిషే లేకుండుటవలన గూడ బ్రహ్మమును ప్రతిపాద్ించు వేద్ానత వాకయముల
స్మనియమునకు ఏవిధమైన విరోధము లేదు. ఒక త్రకము అప్రతిషిటత్మైన వేరొక రీతిగా ప్రతిషిటత్మైన
త్రకముద్ాిరా వేద్ానత స్మనియము యొకక విరోధము చెప్ివలయుననిన, కరనిి త్రకములు
ప్రతిషిటత్మైనంత్మాత్రమున ప్రకృత్ విషయములో (వేద్ానత వాకయముల స్మనియములో) త్రకములు
అప్రతిషిటత్ములను ద్ష షములనుండి త్రకవాదులు ముకుతలు గారథ. కప్ిల కాణాదుల విరోధత్రకములవలన
త్త్ినిరణయమే కాజఞలదు అందువలల వారికి స్ంసారమునుండి ముకితలేదు.
వేద్ానత శాస్త గర మయమైన అరథములో కేవలము త్రకములను ప్రయో గించి ప్రశ్ించుటకు వీలులేదు.
వేదమూలకములుగాని సిద్ధ ానత ములు, ప్పరథషబ్ుద్ిధద్ాిరా చూప్బ్డు త్రకములు మరియు నిరంకుశ
త్రకములకు ప్రతిషే లేదు. ఎందులకనగా ఒక తారికకునిద్ాిరా చూప్బ్డిన అనుమానసిద్ధ ారథమును వానికని
ఎకుకవ బ్ుద్ిధగల తారికకుడు అస్ంగత్మని నిరూప్ించును. అందువలల అప్రతిషిే త్ (నిలకడలేని) త్రకముల ద్ాిరా
స్మనియ విరోధశంక ప్నికిరాదు అనిన మరల ప్రశివేయుచునాిరథ. అప్రతిషే త్రకములను వద్ిలి ప్రతిషిే త్
త్రకములద్ాిరా వేద్ానత స్మనియమునకు విరోధము చెప్ివచుునుకద్ా? ఆ విధముగా ప్రశ్ించుట గూడ
స్రికాదు ఏలనన త్రకత్ిము అనిి త్రకములకు స్మానమగుటవలన. కరనిత్రకములను అప్రతిషిే త్మని
చూచిన మిగిలిన త్రకములుగూడ అప్రతిషిే త్ములను కలిన కలుగును. అనయత్ర త్రకములు ప్రతిషిే త్ములని
భావించినను లిఙ్గుదులులేని (చిహ్ిములు లేక గురథతలులేని) నిరిిశేష బ్రహ్మమును ప్రతిపాద్ించుటలో
త్రకములకు ప్రతిషిే త్లేనందువలన త్రకవాదుల మొక్షాభావము అటరలనే యుండును. వేదము నిత్యము
మరియు విజఞునోత్ితిత కారణమగుటవలన ఆ వేద శాస్త మ
ర ు ద్ాిరానే తెలియబ్డు స్చిుద్ాననద బ్రహ్మము ద్ానికని
భని ప్రమాణముద్ాిరా నిరూప్ింప్బ్డదు. బ్రహ్మము రూపాద్ి హీనము, గాన ప్రత్యక్షప్రమాణ విషయము గాదు.
ఆలాగుననే లిఙ్గుద్ిహీన మగుటవలన అనుమానప్రమాణమునకు విషయము గాజఞలదు. ఆగమవిరోధమైన
త్రకము ప్రమాణము కానందువలన ఆ త్రకములద్ాిరా స్మనియ విరోధము కాజఞలదు. అందువలల అగమము
మరియు త్దనుకూల త్రకములద్ాిరా జగత్ు
త యొకక ఉపాద్ానకారణము మరియు నిమిత్త కారణము చెైత్నయ
బ్రహ్మ మనియే సిదధమగుచునిద్ి.
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44.శ్షాటప్రిగుహాధికరణము.
స్ంగతి:- ప్ూరాిధికరణములో చెప్ిిన నాయయమునే ఇచట అతిద్ేశము గావించిరి. గాన వేరోక స్ంగతి
చెప్ినవస్రములేదు. ఎందులకనగా ప్రధానమలల నిరిహ్ణనాయయము అనగా ప్రధానమలులడయన సాంఖ్ుయని ఏ
నాయయము ద్ాిరా ఓడించిరో ఆ నాయయమునే ఇచట అతిద్ేశము గావించు చునాిరథ. (ప్రత్ుయద్ాహ్రణ స్ంగతి).
విషయము:- ఇచట గూడ స్మనియవిరోధమే విచారణీయ విషయము.
స్ంశయము:- బ్రహ్మ ఉపాద్ానకారణమని చెప్పి స్మనియమునకు వైశేషికాద్ి స్మస్త త్రకముల ద్ాిరా
విరోధము కలుగునా లేద్ా అని స్ంశయము.
ప్ూరిప్క్షము:- వసాతాద్ి కారయములు వాని కంటె నూయనమైన త్ంత్ువపల ద్ాిరా ఉత్ినిమగుట
చూచుచునాిము. అందువలల వైశేషికుల త్రకములద్ాిరా బ్రహ్మకారణవాదమునకు విరోధము కలదు.
సిద్ధ ానత ము:- ఏద్ష కరద్ిద అంశములో మనాిద్ిశ్షుటలు సవికరించిన నాయయ స్మృతి బ్ాధిత్మైనప్పడు అనిి
అంశములలో శ్షట ప్పరథషులు ప్రిత్యజంచిన వైశేషికమత్ము ఏల బ్ాధిత్ముకాదు. గాన బ్రహ్మకారణవాదము
వైశేషికుల త్రకములద్ాిరా బ్ాధిత్ముకాదు. ప్రమాణువపలద్ాిరా స్ృషిటని చెప్పి అరంభవాదుల ైన
నైయాయయకుల మత్ములో కారణమున కని కారయము యొకక ప్రిమాణము అధికము, కారణము
అలిప్రిమాణములో నుండును. కాని వేద్ాను
త ల వివరత వాదములో ఈ నియమము లేదు. గాన
స్మనియమునకు విరోధములేదు.
వైయాసికనాయయమాలా:101. బ్ాధష ఽసిత ప్రమాణాిద్ిమతెైరోి వా యత్ః ప్టః। నూయనత్ను
త భరారబ్ోధ దృషోట ఽతో బ్ాధయతే మతెైః॥
102. శ్షఠటషట ాఽప్ి స్మృతిస్త యకాత శ్షట త్యకత మత్ం కిము। నాతో బ్ాధష ; వివరేత త్ు నూయనాత్ినియమో న హి॥
కాణాద్ాద్ి మత్ములద్ాిరా వేద్ానత స్మనియమునకు విరోధము కలద్ా లేద్ా? వస్త మ
ర ు త్న కని త్కుకవ
ప్రిమాణముగల ద్ారములద్ాిరా ఉత్ినిమగుట లోక ప్రసిదధము, అందువలల ప్రమమహ్త్ిప్రిమాణముగల
బ్రహ్మము ఏ కారయ దరవయమునకు కారణము గాజఞలదు. గాన కాణాద్ాద్ి మత్ములద్ాిరా వేదస్మనియము
బ్ాధకు గురి అగుచునిద్ి అని ప్ూరిప్క్షి చెప్ిిన సిద్ధ ానిత జవాబ్ు. స్త్ిరథషులద్ాిరా స్మమత్ మైన స్మృతియో
నిరాకరింబ్డిన ఆస్త్ిరథషులచే వరిజత్మైన మత్విషయములో చెప్పిటకేమునిద్ి. మహ్మ ప్పరథషులాదరము
కరంచెమైనను లేకపో వపటచే వీనికి దధ వ ంస్కారణము. కారయము కని కారణము అలిప్రిమాణముగా
నుండవలయునను నియమము వివరత వాదములో లేదు. గనుక కాణాద్ాద్ి మత్ములద్ాిరా అద్ెైిత్బ్రహ్మములో
వేదస్మనియమునకు బ్ాధరాదు.
భారతీ తీరథథలవారి వాయఖ్య:-
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సాంఖ్య యోగ స్మృత్ులద్ాిరా మరియు వారి త్రకములద్ాిరా వేదస్మనియమయనకు బ్ాధలేకపో వపగాక గాని
కాణాద్ాద్ి స్మృత్ులు మరియు వారి త్రకములద్ాిరా స్మనియమునకు విరోధముండవలయును. ఏలనన
కాణాద మహ్రిి ప్రమాణువపలు జగతాకరణమని చెప్పిను. వారి త్రకము “దియణుకము (రండు ప్రమాణువపలు
కలిసి దియణుకమగును) ద్ాని కని త్కుకవ ప్రిమాణముగల ప్రమాణువపద్ాిరా ఉత్ిని మైనద్ి, కారయ
దరవయమగుటవలన, త్ంత్ువపల (ద్ారముల) ద్ాిరా ఉత్ినిమైన వస్త మ
ర ువలే. బ్ుదధ భగవానులు విషణ వపయొకక
అవతారము. వారథ అభావమును జగతాకరణమనిరి. త్న మత్మును ప్పషిటకావించుటకు “భావరూప్మైన జగత్ు
త
అభావమునుండి ఉత్ినిమైనద్ి, భావరూప్మైనందున, స్ుషుప్ిత ప్ూరిక స్ిప్ిప్రప్ంచమువలే” అను యుకుతలు
గూడ చెప్పిదరథ. అందువలల ప్రబ్లమైన కాణాద్ి బ్ౌదుధల మత్ము ద్ాిరా వేదస్మనియమునకు బ్ాధ
కలుగుచునిద్ి. ఇంత్వరథకు ప్ూరిప్క్షి వాదము ద్ీనికి సిద్ధ ానిత స్మాధానము చెప్పి చునాిరథ.
వైద్క
ి శ్రోమణి ప్పరాణకరత లద్ాిరా ప్రస్ంగవశమున అచుటచుట ఉద్ాహ్రింప్బ్డిన సాంఖ్యయోగస్మృత్ులు
ప్రతిపాద్ించు ప్కృతి ప్పరథషుల జగతాకరణత్ిము దురబలమని త్యజంచిరి. స్త్ుిరథషులందరిద్ాిరా ఉప్ఠ క్షిత్మైన
కాణాద్ి మత్ములు ఖ్ండించబ్డినవని వేరే చెప్ివలయునా? బ్రహ్మప్పరాణము మరియు ప్దమప్పరాణములో
ఎచుటనూ ప్రస్ంగవశమున దియణకాదుల మాటే లేదు. కాని ద్ీనికి విప్రీత్ముగా ‘హేత్ుకాన్ బ్కవృతీత ంశు
వాఙ్గమతేరనాప్ి నారుయే్’ అనగా ‘హేత్ువాదులను కప్టవృతిత గలవారిని కేవలము నోటితోగూడ అరిుంచరాదు’
అను నింద్ావచనములుగూడ అనేకములు గానవచుుచునివి. కారయ దరవయముల కని త్కుకవ ప్రిమాణముగల
కారణదరవయములనుండి కారయములు ఉత్ినిమగునను నియమము వివరత వాదములో లేదు, ఎందులకనగా
ప్రిత్ముయొకక అగుభాగములోనుని వృక్షములు దూరములోనుని వానికి దూరాిగుభాగములను (గడిిపో చల
అగు భాగమువలే) భరమ కలుగుచునిద్ి. అభావమునుండి జగదుత్ితిత ని చెప్పి అనుమానములోగల
దృషాటనత ములో సాధయమేలేదు, ఎందులకనగా స్ుషుప్ిత ఒక అవసాథవిశేషము అవస్థ లలో అనుగత్మగు స్దూ
ర ప్మైన
ఆత్మను సవికరించుటవలన, అందువలననే స్ిప్ిముగూడ అభావప్ూరికముగాదు. గాన కాణాద్ాదుల
మత్ముద్ాిరా వేదస్మనియమునకు బ్ాధ కలుగలేదు.
146. ఎతేన శ్షాట ప్రిగహా
ు అప్ి వాయఖ్ాయతాః. (2.1.12)
స్ూతారరథము:- ద్ేవలుడు మదలుగాగల శ్షుటలద్ాిరా కరనిి అంశములలో సవికరించిన ప్రధానకారణవాదము
గూడ నిరాకరించబ్డినద్ి. ఆ నిరాకరణముద్ాిరానే శ్షుటలు ఏ అంశములోను సిికరించని అణాిద్ి
కారణవాదములుగూడ నిరాకరించబ్డినవనే తెలిసికరనవలయును.
మనాిద్ి స్త్ుిరథషుల ద్ాిరా కరనిి అంశములలో సవికరించిన ప్రధానకారణవాదము నిరాకరింప్బ్డగా ఆ
మనాిద్ి స్త్ిరథషులద్ాిరా ఏ అంశములోను సవికరింప్బ్డని ప్రమాణువపల కారణవాదము నిరాకరించబ్డినదని వేరే చెప్ినవస్రములేదు. స్త్ుిరథషులు సవికరించలేదను కారణము రండు ప్రద్ేశములలో
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స్మానమగుటవలన. ఇచటగూడ అతి గంభీరమైన జగతాకరణము త్రకముద్ాిరా బ్ో ధప్డదు, త్రకములకు
ప్రతిషే లేదు. వేరథగా అనుమానము గావించిన అనిరోమక్షప్రస్ంగము మరియు ఆగమవిరోధము మదల ైన నిరాకరణ
ద్ష షములు కలుగును, గాన త్రకముల ద్ాిరా శ్రు తిస్మనియ విరోధము కలుగదనునద్ి సిదధము.

45. భోకాతాప్త్యధికరణము.
స్ంగతి:- బ్రహ్మవిషయములో త్రకమునకు ప్రతిషే (నిలకడ) లేదని సవికరించినను వీడు భోకత ఇద్ి భోగయము అని
జగత్ు
త లో ప్రత్యక్షముగా సవికరించుటవలన ప్రథమాధాయయములో చెప్ిిన స్మనియమునకు విరోధము
కలుగుచునిదను ప్రత్ుయద్ాహ్రణ స్ంగతివలన ఈ అధికరణము మొదల ైనద్ి.
విషయము:- ఈ అధికరణములో స్మనియమునకు ప్రత్యక్ష విరోధము కలదను విషయమును విచారించిరి.
స్ంశయము:- అదియ బ్రహ్మమునుండి జగత్ూృషిటని చెప్పి వేద్ానత స్మనియమునకు విరోధము కలద్ా లేద్ా?
అని స్ంశయము.
ప్ూరిప్క్షము:- అద్ిితీయ బ్రహ్మమును జగత్ు
త యొకక ఉపాద్ానకారణముగా సవికరించిన భోకత -భోగాయదులు గల
ప్రప్ంచము బ్రహ్మ కని అభనిమగును. అప్పడు భోకత యే భోగయము భోగయమే భోకత అగుటవలన వీడు భోకత ఇద్ి
భోగయమను విభాగమే లేకపో వపను. ఇద్ి ప్రత్యక్షమునకు విరోధమగుటవలన ప్రస్ిర విభాగము అస్త -వయస్త
మగును.
సిద్ధ ానత ము:- అద్ిితీయ బ్రహ్మమును జగదుపాద్ానకారణముగా సవికరించినను ప్రత్యక్ష ప్రమాణముద్ాిరా
సిదధమగు భోకాత -భోగాయదుల వయవస్థ స్ుసిథరముగా నుండును. ఏవిధముగా స్ముదరవికారముల ైన వీచి-త్రంగాదులు
స్ముదరరూప్ములో అభేధమైనను త్రంగాద్ి రూప్ములలో చూచిన ప్రస్ిర బ్ేధము కానవచుును ఆలాగుననే
భోకాత -భోగాయద్ి ప్రప్ంచములో కలిిత్ భేధము సవికరించిననూ అదియబ్రహ్మమును చెప్పి అద్ెైిత్
సిద్ధ ాంత్మునకు బ్ాధరాదు.
వైయసికనాయయమాలా:103. అద్ెైి త్ం బ్ాధయతే నో వా భోకత ృభోగయవిభేదత్ః। ప్రత్యక్షాద్ిప్రమాసిద్ధ ష భేద్ష ఽసావనయబ్ాధకః॥
104. త్రఙ్ు ఫఠనభేద్ేఽప్ి స్ముద్ేరఽభేద ఇషయతే। భోకత ృభోగయవిభేద్ేఽప్ి బ్రహామద్ెైిత్ం త్థాఽస్ు
త త్్॥
భోకాత మరియు భోగయము అను భేధముద్ాిరా అద్ెైి త్ము బ్ాధిత్మగునా కాద్ా? ప్రత్యక్షాద్ి ప్రమాణముల ద్ాిరా
సిదధమైన భేదము అద్ెైిత్మునకు బ్ాధకమగును. ఈప్ూరిప్క్షమునకు సిద్ధ ానిత చెప్ిిన స్మాధానము. ఏ
విధముగా త్రంగములు నురథగు మొదల ైనవాని ద్ాిరా భేదము కానవచిునను వానితో కలిప్ి స్ముదరమును
చూచిన భేదము కనిప్ించదు. ఆ విధముగనే భోకత మరియు భోగాయదులలో ప్రస్ిర భేదమునిను వానితోపాటర
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బ్రహ్మములో భేదము లేదు.
భారతీ తీరథథలవారి వాయఖ్య:ప్ూరిప్క్షి చెప్పినద్ేమనగా వేద్ానత స్మనియముద్ాిరా కనబ్డు అద్ెైిత్మునకు ప్రత్యక్ష, అనుమాన
ప్రమాణముద్ాిరా సిదధమగు భోకత మరియు భోగయముద్ాిరా కానవచుు భేదమువలన విరోధమునిద్ి. సిద్ధ ానిత
జవాబ్ు, ఒకే జలముద్ాిరా ఏరిడు త్రంగములు నురథగుల వలన భేదము ప్రతీత్మయనను
స్ముదరరూప్ముగా అభేదము కానవచుుచునిద్ి. అందువలన భేద్ాభేదములకువిరోధము లేదు. భేద్ాభేదముల
విరోధ వయవహారము ఆకారభేదరహిత్మైన ఒకే వస్ు
త వపలోనే స్ంభవము. గాన బ్రహ్మ రూప్ముగా అద్ెైిత్ము
మరియు భోకాత భోగయరూప్ములుగా ద్ెైిత్ము. ఈవిధమైన ఆకారభేదమువలల వయవస్థ స్ంభవముగాన ప్రత్యక్షాద్ి
ప్రమాణముల ద్ాిరా స్మనియమునకు విరోధములేదు.
147. భోకాతాప్తేత రవిభాగశేుతాూయలోలకవ్. (2.1.13)
స్ూతారరథము:- త్రంగము నురథగు మొదలగువానిలో ప్రస్ిర భేదమునిను వానితోనుని స్ముదరములో
భేదమును సవికరించనటరల భోకాత భోగాయదులలో ప్రస్ిరము భేదమునిను వానితో నుని బ్రహ్మములో
భేదములేదు.
అద్ెైిత్బ్రహ్మము జగత్ు
త యొకక ఉపాద్ానకారణమని చెప్ిిన భోకాత -భోగయరూప్ములోనుని ప్రప్ంచము
బ్రహ్మముతో అభనిమగును. ఆ సిథతిలో భోకత భోగయముగను భోగయము భోకత గను అగును. ప్రత్యక్షముగా వీనిలో
ప్రస్ిర విరోధము కానవచుుటవలన అద్ెైిత్ స్మనియమునకు విరోధము వచుును. అంతేగాక అద్ెైిత్ములో
భోకత -భోగయముల విభాగము కానరాదు. అద్ెైిత్బ్రహ్మమును జగత్ు
త యొకక ఉపాద్ాన కారణముగా సవికరించినను
భోకత -భోగయముల విభాగము అటరలనే ఉండునని సిద్ధ ానిత చెప్పిచునాిడు. స్ముదరమునుండి జనించిన నురథగు
త్రంగాదుల స్ముదరరూప్ములో అభనిమయునను, నురథగు త్రంగాదుల రూప్ములో భనిముగా నునివి.
అలాగుననే భోకాత -భోగాయదులు కలిిత్మైనందున కలిిత్ భేదమునిను ప్రత్యక్షమునకు విరోధములేదు.
ఈవిధముగా స్మనియమునకు ప్రత్యక్షప్రమాణముద్ాిరా కలిగిన విరోధమును ప్రహ్రించిరి.

46. ఆరమూణాధికరణము.
స్ంగతి:- ప్ూరాిధికరణములో ప్రిణామవాదప్క్షములో ‘సాయలోలకవ్’(బ్ర.స్ూ.2.1.13) అను వాకయముద్ాిరా
సామనయముగా స్మాధానము చెప్ిిరి. ఇప్పడు వివరత వాదమునాశుయంచి ముఖ్య స్మాధానము చెప్పిదరథ. గాన
ప్ూరాిధికరణముతో ఈ అధికరణమునకు ఎకఫలత్ిస్ంగతి.
విషయము:- ఈ అధికరణములోగూడ స్మనియమునకు ప్రత్యక్ష విరోధమే విచారణీయ విషయము.
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స్ంశయము:- అద్ెైిత్బ్రహ్మమును చెప్పి స్మనియము భేధమును చెప్పి ప్రత్యక్ష ప్రమాణమునకు విరథదధ మా
కాద్ా? అనగా భేద్ాభేదము తాతిికమా లేక వాయవహారికమా?
ప్ూరిప్క్షము:- ఏవిధముగా స్ముదరములో తాతిిక భేద్ాభేదమును సవికరించినను విరోధములేద్ష ఆలాగుననే
అదియబ్రహ్మములో తాతిిక భేధమును సవికరించవలయును.
సిద్ధ ానత ము:- శ్రు తి మరియు యుకుతల ద్ాిరా భాధిత్మగుటవలన వానిలో వాయవహారిక భేధమును సవికరించినను
తాతిికభేధములేదు. కారయ ప్రప్ంచము ద్ాని కారణముతో అభేదమనిన అదియ బ్రహ్మమే తాతిికమని
సిదధమగుచునిద్ి. అందువలన వాయవహారిక భేదము, తాతిిక అభేదమనిన విరోధము లేదు.
వైయాసికనాయయమాలా:105. భేద్ాభేద్ౌ తాతిికౌ సోత యద్ి వా వాయవహారికౌ। స్ముద్ారద్ావివ త్యోరాూధాభావేన తాతిికౌ॥
106. భాద్ితౌ శ్రు తియుకితభాయం తావేతౌ వాయవహారికౌ। కారయస్య కారణాభేద్ాదద్ెైి త్ం బ్రహ్మ తాతిికమ్॥
కారయకారణములలో గల భేదము తాతిికమా లేక వాయవహారికమా? అను స్ంద్ేహ్మునకు ప్ూరిప్క్షి
చెప్పినద్ేమనగా-ఏవిధముగా స్ముదరము మరియు త్రంగములలో భేదము అభేదమునిను ప్రస్ిరము ఏ
విరోధము లేదు. వానికి విరోధములేనందున అవి తాతిికమైనరీతిగనే అదియ బ్రహ్మములో భేదము
తాతిికమనియే చెప్ివలయును. సిద్ధ ానిత స్మాధానము. శ్రు తియుకుతలద్ాిరా భేద్ాభేదములు బ్ాధిత్మగు
చునివి. భేద్ాభేదములు వాయవహారికములు. కారయము కారణముకని భనిముగాదు అద్ిితీయబ్రహ్మమే
పారమారిథకము.
భారతీ తీరథథలవారి వాయఖ్య:లోకవయవహారములో ద్ేనికి బ్ాధ కలుగద్ష ఆ వస్ు
త వపను పారమారిథకమందురథ. ఒకే వస్ు
త వప బ్రహ్మ రూప్ముగా
అభేదము మరియు భోకాత -భోగయములుగా భేదమయనను ప్రస్ిర విరోధములేదు. ఒకే వస్ు
త వపలో భేద్ాభేదములు
రండు స్ంభవము అవి భాద్ిత్ములు కావప గాన పారమారిథకములేనని ప్ూరిప్క్షి చెప్ిిన ద్ానికి సిద్ధ ానిత
స్మాధానము. “నేహ్ నానాఽసిత కిఞ్ున” ‘బ్రహ్మములో ఏమాత్రము భేదములేదు’.
ఈశ్రు తి వాకయముద్ాిరా బ్రహ్మములో చెప్ిిన భేదము బ్ాధిత్మగు చునిద్ి. ప్రస్ిర విరోధముగల
భేద్ాభేదములు ఒకచ ోట నుండజఞలవప, యుకిత యుకత ముగాదు. ఎందులకనగా ఒకే చందురడు రండు కాలేవప.
ప్ూరాిధికరణములో ఆకారభేదమువలన భేదము ఉండవచుునని చెప్ిినద్ిగూడ యుకత ముగాదు, ఎందులకనగా
అద్ిితీయవస్ు
త వపలో ఆకారభేదమును సవికరించలేదు. స్ముద్ారదులలో భేద్ాభేదములు రండు
చూడబ్డుచునివి “న హి దృషఠత ఽఅనుప్ప్నిం నామ” అను నాయయముద్ాిరా రంటిని సవకకరించిరి అలాగుననే
అద్ిితీయ వస్ు
త వపలో బ్రహామకారము మరియు జగద్ాకారము చూడబ్డుచునివనిన అద్ి స్రికాదు. బ్రహ్మము
శాసపత ైక
త వేదయముగాని ప్రత్యక్ష దృషట ము కాదు. భేద్ాభేదములు శ్రు తి యుకుతలద్ాిరా బ్ాధిత్మగుటవలన
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పారమారిథకములుగావప గాని వాయవహారికములు. అప్పడు త్త్త వ మేమి? అద్ెైిత్మే త్త్త వము ఏలనన కారయము
కారణముకని భనిముగాదు అందువలన కేవలము కారణమే పారమారిథక స్త్యము. “యథా సో మైయకేన
మృతిిణేిన స్రిం మృణమయం విజఞుత్ం సాయద్ాిచారమూణం వికారో నామధేయం మృతిత కేతేయవ స్త్యం, ఎవం సో మయ
స్ ఆద్ేశః” అనగా ‘విచారించిచూచిన మృద్ిికారములనిియు మృణామత్రములే యనియు, కుండ మూకుడు అను
మొదలగునవి నామమాత్రములేగాని మఱియేమియు కావనియు, అచుటనునిద్ి మృతిత క ఒకకటియే యనియు
ఆఘటాదులు నామమాత్రములగుటచే ఊఱక కానవచుునేగాని వాస్త వముగా మృద్ిూనిముగావప. అందువలననే
నామరూపాత్మకమగు నీప్రప్ంచముగూడ కారణమగు బ్రహ్మముకని భనిముగాదని సిద్ధ ానత ము’. మృతిత కాద్ి
దృషాటనత ముద్ాిరా కారణమే స్త్యమని చెప్ిబ్డినద్ి. ప్పైన చెప్ిిన శ్రు తివాకయమునకు అరథము ఈవిధముగా
నునిద్ి. మృతిిండము కారణము కుండ మూకుడు మొదలగునవి ఆ మటిట యొకక వికారములు. ఇచట
మృతిత క వేరనియు కుండ మొదలగునవి వేరనియు తారికకుల మత్ము. ఘటాదులు వేరథ ప్ద్ారథములు కావని
చెప్పిటకే శ్రు తిలో వికార శబ్ద ముద్ాిరా వానిని ఉద్ాహ్రించెను. ఘటాదులు మృతిత క యొకక ఆకార
విశేషములేగాని మృత్త కకని భనిముగాదు. ఏవిధముగా ద్ేవదత్ు
త ని బ్ాలయ, యౌవన, వారథకయములు వాని అవసాథ
విశేషములే కాని ద్ేవదత్ు
త డు భనిముగాదు. ఈసిథతిలో ఘటాదులు ఆకారవిశేషముగా ప్రతీత్మయనను
కేవలము మృతిత కయే స్ిత్ంత్ర ప్ద్ారథము. అందువలననే మృతిత కయొకక జఞునముకలిగిన ద్ాని వికారముల ైన
ఘటాదుల పారమారిథకస్ిరూప్ము జఞుత్మగును. మరి అప్పడు ఆకారవిశేషముయొకక జఞునము కలుగదు కద్ా
అనిన కలుగకపో యున నషట మేమి? ఆకారము ఏ ప్ద్ారథమునకు లేదు ద్ాని జజఞుస్ చేయుట స్రికాదు.
వికారములు కనుిలద్ాిరా చూడబ్డినను మృతిత కాతిరికతముద్ానికి ఏ స్ిరూప్ము లేదుకాద్ా. ఇద్ి కుండ ఇద్ి
మూకుడు అని కేవలము వాగింద్ిరయముద్ాిరా ఉచురించు నామ (వాగ్ నిషట నామాధేయములు) మాత్రమే. ఏద్ి
వాస్త విక స్ిరూప్ముకాద్ష మరియు ఉప్లబ్ద మగుచునిద్ష ద్ానిని మిథాయప్ద్ారథ మందురథ. ఈ లక్షణము
వికారములలోగూడ కలదు గాన వికారములు మిథయ అని తేలినద్ి. మృతిత కకు వికారము లేక పో యునను
స్ిరూప్ము కలదు గాన అద్ి స్త్యము. ఈవిధముగనే బ్రహ్మ విషయములో గూడ తెలిసికరనవలయును.
ఎందులకనగా మృతిత క నాయయము బ్రహ్మములో ఘటాదులనాయయము జగత్ు
త లో (చెప్పిట) యోజనగావించుట
తేలిక. అంతేగాక ఈజగత్ు
త బ్రహ్మముకని భనిము కానందున కారణమయున అద్ిితీయ బ్రహ్మమే
పారమారిథకము. ఈలాగున విచారించలేని వారికి సాధారణ దృషిటద్ాిరా వేదములలో ప్రతిపాద్ించిన బ్రహ్మజఞునము
కలుగును, ప్రత్యక్షాద్ి ప్రమాణములద్ాిరా భేదము తెలియును, గాన స్ముదరత్రంగ నాయయము ద్ాిరా భేదము
మరియు అభేదము రండు కానవచుుచునివి ఆకానవచుు భేదము కేవలము వాయవహారికము.
148. త్దననయత్ిమారమూణశబ్ాదద్ిభయః. (2.1.14)
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స్ూతారరథము:- కారణబ్రహ్మమునకని కారయ జగత్ు
త యొకక అసిత త్ిము వేరథకాదు. ఎందులకనగా “వాచారమ్భణం వికారో ...” అనగా ‘వికారములు కేవలము నోటితో చెప్పిటకు మాత్రమే మృతిత కయే స్త్యము అనగా కారణమే
స్త్యము’ “ఐత్ద్ాత్మయంమిదం స్రిం” అనగా ‘ఇదంత్యు స్దూ
ర ప్మే, ఆ స్దూ
ర ప్మే స్త్యము, అద్ే ఆత్మ’
“బ్రహమైమవేదం..” అనగా ‘ఇదంత్యూ బ్రహ్మమే’ ఈ శ్రు తి వాకయములద్ాిరా ప్పైన చెప్ిిన కారయ జగత్ు
త
కారణబ్రహ్మమునకని వేరథ కాదని తెలియు చునిద్ి.
కారయము ఆకాశాదులు, కారణము ప్రబ్రహ్మము అందువలన కారణముకని కారయము పారమారిథకదృషిటలో
అననయమని తెలియు చునిద్ి. ఎందులకనగా ఆరంభణశబ్ద ములను అనేక హేత్ువపలవలన చెప్ిిన కారయ
కారణములకు పారమారిథక అభేదమని చెప్పిదరథ. ఒకే విజఞునముద్ాిరా స్రివిజఞునమను ప్రతిజు ను చెప్పిచూ
ఉద్ాహ్రణమునకు ఛాంద్ష యగయశ్రు తిని చెప్ిిరి. “యథా సో మైయకేన మృతిిండేన స్రిం మృణమయం విజఞుత్ం
సాయద్ాిచారమూణం వికారో నామధేయం మృతిత కేతేయవ స్త్యమ్” (ఛాం.6.1.1) ‘ఓ సౌముయడా! విచారించిన
మృతిిండముద్ాిరా స్ంప్ూరణ మృద్ిికారములు తెలియును, ఎందులకనగా వికారము కేవలము నోటితో చెప్పి
నామమాత్రమే. వాస్త వమునకు మటిట మాత్రమే స్త్యము.’ “ఐత్ద్ాత్మయమిందం స్రిం త్త్ూత్యం స్ ఆతామ
త్త్త వమసి” (ఛాం.6.8.7) ‘ఇదంత్యూ ఆత్మ కని అభనిము, అద్ే స్త్యము, అద్ే ఆతామ మరియు అద్ే నువపి’
“ఇదం స్రిం యదయమాతామ” (బ్ృ.2.4.6) ‘ఈ కనిప్ించు చునిదంత్యు ఆత్మయే’ “బ్రహమైమవేదం స్రిం”
(ము.2.2.11) ‘ఇదంత్యూ బ్రహ్మమే’ .ఈ ప్పై శ్రు త్ులలో ఆతెైమకత్ిమును చెప్ిిరి. ఆత్మ ఒకటి కానిచ ో ఒక
విజఞునముద్ాిరా స్రివిజఞునము స్ంప్నిముగాదు. ఏవిధముగా ఘటాకాశము మఠాకాశము మహ్మ కాశముతో
అభనిమో ఆలాగుననే భోకత ృ భోగాయదులు స్ంప్ూరణ జగత్ు
త బ్రహ్మతో అభనిముగా చూడవలయును.
వృక్షమునకు వృక్షత్ిముతో అనిి శాఖ్లు ఒకటయనను శాఖ్ాత్ిమువలన నానాత్ిముకలుగినటరల
బ్రహ్మములో నానాత్ిము జగత్ు
త ద్ాిరా కలుగుననదవేమో అటల నుట స్రికాదు. ఎందులకనగా దృషాటనత ములో
కారణములో స్త్యత్ిము నిశుయంచి స్ంప్ూరణ కారయ జగత్ు
త ను (వికారమును) అస్త్యమని నిశుయంచిరి.
అవిధముగనే ద్ారాటానతములో కారణము స్త్యమనియు కారయము మిథాయ అని చెప్పిటయే ఉచిత్ము.
149. భావే చ ోప్లబ్ేధః. (2.1.15)
స్ూతారరథము:- కారణముండిననే కారయము ఉప్లబ్ధ మగుచునిద్ి, ద్ానివలనగూడ కారయము కారణముకని
భనిముకాదనునద్ి సిదధమగు చునిద్ి.
కారయ కారణములు అభనిములు ఏలనన మటిట ఉండిననే కుండ ఉప్లబ్ధ మగును. ఆలాగుననే కారణ
బ్రహ్మమునినే కారయ జగత్ు
త ఉప్లబ్ధ మగు చునిద్ి. ‘మృత్ూతేత వ ఘటస్త్త వం మృదభావే ఘటాభావః’ మటిట ఉని
ఘటమునిద్ి మటిట లేనిచ ో ఘటము లేదు ఈ అనియ వయతిరేకముద్ాిరా మటిట కని భనిమైన ఘటమనునద్ి
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లేదు. అందువలన కారణము కని భనిముగా కారయము యొకక అసిథత్ిము లేనందువలన కారణ బ్రహ్మముతో
కారయ జగత్ు
త అభనిమని సిదధమైనద్ి. ఈవిధముగా శాబ్ద ప్రమాణము ప్రత్యక్షప్రమాణములద్ాిరా జగత్ు
త
బ్హ్మమునకని అభనిమని సాధించిన విషయమునే శ్రు తారాథప్తిత ప్రమాణముద్ాిరా సాధించుచునాిరథ.
150. స్తాతవచాువరస్య. (2.1.16)
స్ూతారరథము:- “బ్రహ్మ వా ఇదమగు ఆసవ్” అనగా ‘ఈ స్ంప్ూరణ జగత్ు
త ఉత్ితిత కిముందు బ్రహ్మ రూప్మై
యుండెను’. ఈలాంటి శ్రు త్ులద్ాిరా తెలియుచునిద్ేమనగా ఉత్ితిత కిముందు కారయము యొకక అసిథత్ిముండెను, గాన సిదధమగుచునిద్ేమనగా కారయముయొకక (అవరస్య) అసిథత్ిము కారణముకని వేరథ కాదు.
ఇందువలనగూడ కారణముకని కారయము వేరథ కాదు. ఎందులకనగా “స్ద్ేవ సో మేయదమగు ఆసవ్” స్ృషిటకి
ముందు ఈ కనిప్ించు నామరూపాత్మకమగు జగత్ు
త స్్ స్ిరూప్మైయుండెను. (ఛాం.6.2.1) ఈ శ్రు తి
వాకయముద్ాిరా ఉత్ితిత కి ప్ూరిము కారాయసిథత్ిము ఆ ఆత్మయంద్ే ఉండి తీరవలయును. అనగా కారణాసిథత్ిము
కని కారయము వేరథ కాదు. ఉత్ితిత కి ముందు కారయము కని కారణము వేరథకాదనునద్ి, కారయ కారణములు
అభనిమని శ్రు తిలో వినబ్డుటవలన స్ృషిట త్రథవాత్ గూడ కారయ కారణములు అభనిమని సిదధమైనద్ి.
ఉత్ితిత కిముందు కారయము కారణమురూప్ములో నుండునని చెప్ిిన విషయముప్పై ఆక్షేప్ము గావించి
స్మాధానము చెప్పిచునాిరథ.
151. అస్దియప్ద్ేసానేితి చేని; ధరామనత రేణ వాకయశేషా్. (2.1.17)
స్ూతారరథము:- ‘అస్ద్ాి..’ అను శ్రు తి వాకయముద్ాిరా ఉత్ితిత కి ముందు ఈ జగత్ు
త ‘అస్ద్’ రూప్మై యుండెను.
అందువలన కారయ స్ిరూప్ము కారణముద్ాిరా కాదు అనిన అటల నుట స్రికాదు. శ్రు తిలో నుని అస్ద్
శబ్ద మునకు అరథము నామరూప్ములు ప్రకటము కాని అవాయకృత్ త్త్ిమను ధరమమని చెప్ిిరి. ఎందులకనగా
వాకయశేషములో ‘త్త్ూద్ాసవ్’ అని జగత్ు
త ఉత్ితిత కి ముందు స్ద్ రూప్మై యుండెను అనిరి. గాన కారయము
యొకక అసిథత్ిము కారణమునకని భనిము కాదు.
ఆక్షేప్ము:- “అస్ద్ాి ఇదమగు ఆసవ్” ‘ఉత్ితిత కి ముందు ఈజగత్ు
త నిశుయముగా అస్దూ
ర ప్మై యుండెను’.
(తెై.2.7.1). “అస్ద్ేవేదమగేు ఆసవ్” ‘ఉత్ిత్త కి ముందు నామారూపాత్మక మగు జగత్ు
త అస్ద్ రూప్ముగనే
యుండెను’ (ఛాం.3.19.1). ఈలాంటి శ్రు త్ులలో ఉత్ితిత కి ముందు కారయమును అస్దూ
ర ప్ముగా ఉప్ద్ేశ్ంచుట
వలన ఉత్ితిత కి ముందు కారయము కారణరూప్ముగా విదయమానమైయునిదని చెప్పిట స్రికాదు.
అటరలనుట స్రికాదు. ఎందులకనగా ఈ ప్పై శ్రు త్ులలో అత్యనత అస్తాిభపారయముతో ఉత్ిత్త కి ప్ూరిము
కారయము అస్త్ిమని చెప్ిలేదు కాని వాయకృత్ నామరూప్ముల ధరమమును అప్ఠక్షించి చెప్ిిరి. నామరూపాత్మక
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మైన కారయజగత్ు
త ప్రలయకాలములో ధరామనత రముగా నుంటవలన అస్దూ
ర ప్మనిరి. అంతేగాక పార రంభములో
‘అస్ద్’ శబ్ద ముతో చెప్ిిన త్త్ిమునే ‘అద్ి స్ద్ రూప్ముగా నుండెను’ అను వాకయములో త్్ శబ్ద ముతో
ప్రామరశముగావించి ద్ానినే ‘స్్’ శబ్ద ముతో చెప్ిిరి. గాన వాకయశేషముద్ాిరా ఈ విషయమే తెలియుచునిద్ి.
అవాయకృత్ (ప్రకటముగాని) నామరూపాత్మకమగు ధరామంత్రముతో నుండుటవలన స్ృషిటకి ముందు కారయమును
అస్ద్ శబ్ద ముతో ఉప్ద్ేశ్ంచిరి అను విషయము వాకయశేషముద్ాిరా తెలియుచునిద్ి. గనుక ఉత్ితిత కి ముందు
కారయకారణములు అభేదమని సిదధమగుచునిద్ి.
152.యుకేతః శబ్ాదనత రాచు. (2.1.18)
స్ూతారరథము:- ఉత్ితిత కి ప్ూరిము కుండ మటిట రూప్ములో లేనిచ ో కుండ చేయువాడు మటిటనే ఏల గుహించును?
వేరథ ప్ద్ారథములను ఏల గుహించడు. కుండ అసిత త్ిము ఉత్ితిత కి ముందు మటిటలో లేనిచ ో మటిటకి వేరథ
ప్ద్ారథములకు తేడా ఉండదు. ఈ యుకితద్ాిరా కారణములోనే కారయముకలదని సిదధమైనద్ి. ‘స్ద్ేవ...’ హే!
ప్ిరయదరశనుడా, ఈ జగత్ు
త ఉత్ితిత కి ముందు స్ద్ రూప్మైయుంను. అను శ్రు త్ులలో నుని ‘స్ద్’ శబ్ద ముద్ాిరా
గూడ కారణములోనే కారయము కలదనయు కారణమునకని కారయము వేరథ కాదనియు సిదధమగు చునిద్ి.
ఉత్ితిత కి ముందుగూడ కారయము కారణములోనే యునిద్ి.
ఉత్ితిత కి ప్ూరిము కారణములో కారయము లేక పో యన ప్పరథగు కావలయుననిన పాలను మరియు కుండ
కావలయుననిన మటిటని నియమముగా కారణముగా గుహించుట ద్ానికి విప్రీత్ముగా గుహించకుండుట
కుదరదుగద్ా? ఎందులకనగా కారయము త్మ కారణములగు పాలు మరియు మటిటలో అస్దూ
ర ప్ములో నునివి.
ఆ రండు ప్ద్ారథములలో ఏద్ష ఒకద్ానిని ప్పరథగు లేక కుండ కావలసినవారథ గుహించ వచుును గద్ా గాని వారథ
నియముముగా గుహించుటకు యుకిత ఛాంద్ష గోయప్నిషత్ు
త లో చెప్ిిరి. హే సౌమయడా! ఉత్ితిత కి ప్ూరిము ఈ
నామరూప్త్మక జగత్ు
త స్దూ
ర ప్మై యుండెను. ఇచట అస్దరథవాచక అస్ద్ శబ్ద ముద్ాిరా ఛాంద్ష గయ శ్రు తి స్ద్
అరథమునే చెప్పిచునిద్ి. గాన యుకిత మరియు శబ్ద ప్రమాణమువలన కారణములని కారయము అభనిమనియు
రండింటిలో అసిత త్ిమునిదనియు సిదధమగుచునిద్ి.
మనుి మరియు కుండ ప్రస్ిరము భనిములు. ఇద్ి మటిట ఇద్ి కుండ అని భని విషయములుగా ప్రతీత్మగు
చునివి. ద్ీనిలో చెప్ిిన హేత్ువపనందు వయభచారమును చూప్పటకు ముందు స్ూత్రమును చెప్పిచునాిరథ.
153. ప్టవచు. (2.1.19)
స్ూతారరథము:- ఒకే వస్త మ
ర ును మడిచి ఉంచిననూ ప్రచిననూ ఆ యాస్మయములలో విలక్షణముగా
కానవచిుననూ వస్త మ
ర ులో భనిత్ లేదు ఆలాగుననే మటిటలోనూ కుండలోను భేదములేదు.
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విలక్షణముగా కనబ్డినను వస్ు
త వప వేరథకాదు. ఏవిధముగా మడిచి ఉంచిన వస్త మ
ర ును చూచిన ఇద్ి వస్త మ
ర ా లేక
మరొక వస్ు
త వా అనునద్ి స్ిషట ముగా తెలియదు. అద్ే వస్త మ
ర ును ప్రచిన స్ిషట ముగా అభవయకత మగును. అప్పడు
ఇద్ి వస్త మ
ర ేగాని వేరొక వస్త వప కాదనునద్ి నిశుయమగును. ఏవిధముగా మడిచిన లేక ప్రచిన వస్త మ
ర ు వేరథగా
కనిప్ించిననూ రండు అవస్థ లలో అద్ి బ్టట యే భనివస్ు
త వప కాదు అటేల మటిట మరియు కుండ భని భని ప్రతీతి
విషయముల ైనను ఆ రేరండింటిలో భేదము లేదని గుహించవలయును. ఈ ప్ట నాయయముద్ాిరా కారయకారణములు అభనిమని సిదధమగుచునిద్ి.
154. యథా చ పారణాద్ిః. (2.1.20)
స్ూతారరథము:- ఏ విధముగా ప్రణాయామాదుల ద్ాిరా నిరోధింప్బ్డిన పారణము అపానము మొదలగునవి
కేవలము జీవన కారయమును స్ంప్నిము గావించును. అద్ే పారణము నిరోధింప్బ్డని స్మయములో ఆకుఞ్ున
ప్రసారణాద్ి కారయములను స్ంప్నిము గావించును గాని పారణములో తేడాలేదు. ఆలాగుననే కారయములో
భేధమునిను కారణములో నుని ఏకత్కు విరోధము లేదు.
కారయ-కారణములలో భనిత్ిమును సవికరించు వారథ చేయు అనుమానము. ‘కారయము కారణమునకని
భనిము ఏలనన రండింటి ద్ాిరా భని భని ప్రయో జనములను సిద్ధ ంి ప్జేయు సాధకములగుటవలన,
ఉద్ాహ్రణమునకు ద్ారము మరియు బ్టట . ఈ అనుమానములో నుని హేత్ువపనందు వయభచారము జూప్పటకు
ఈ స్ూత్రమును చెప్ిిరి. పారణాయామము ద్ాిరా నిరోధించిన పార ణము వాయనాపానాదులను విశేష పారణము ద్ాిరా
జీవన ధారణమను విశేష కారయమును చేయును. అద్ే పారణము వపయతాథన కాలములో జీవన ధారణకని అధికమైన
ఆకుఞ్ున ప్రసారణాదులను కారయము గూడ జేయును. అంత్మాత్రమున ఆపారణదులలో బ్ధనిత్ిమును
సవికరించరథ ఏలనన చలన స్ిభావము రంటిలోనూ కలదు. గాన కారయ-కారణములలో భనిత్ిము కానవచిునను స్ంప్ూరణ జగత్ు
త బ్రహ్మ కారయ మగుటవలన ఒక బ్రహ్మ విజఞునముద్ాిరా స్రి విజఞునము కలుగునను
శ్రు తి ప్రతిజు సిదధము.

47. ఇత్రవయప్ద్ేశాధికరణము.
స్ంగతి:- ముందు ఒక విజఞునముద్ాిరా స్రి విజఞునమను ప్రతిజు ను సిద్ధ ప్
ి రచుటకు కారయ- కారణములు వేరథ
కాదను యుకిత ద్ాిరా ప్రతిజు ను నిరూప్ించిరి. అద్ే యుకిత ద్ాిరా జీవ-బ్రహ్మములు ఒకటే అగుటవలన జీవపని
హితాకరణాద్ి జీవధరమము బ్రహ్మములో వచుును. అనగా జీవపడు త్నకు హిత్ముగాని జనన మరణాద్ి
అనరథములను స్ృజంచడు. ఈవిధమైన ఆక్షేప్స్ంగతి ఈ అధికరణములకు విషయము.
విషయము:- జగత్ు
త యొకక జనామద్ి కారణమైన బ్రహ్మ యొకక విచారము ఈ అధికరణ విషయము.
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స్ంశయము:- జీవపని కని అభనిమైన బ్రహ్మమును జగత్్రషట ాగాను శాస్కునిగాను సవికరించిన హితాకరణాద్ి
ద్ష షములు బ్రహ్మమునకు ఆపాద్ింప్బ్డునా లేద్ా?
ప్ూరిప్క్షము:- జీవపనితో అభనిమైన బ్రహ్మమును జగత్ూృషిటకరత గను శాస్కునిగను ఒప్పికరనిన హితాకరణాద్ి
ద్ష షములు కలుగును. అద్ి ఉచిత్ముకాదు అందువలల విరోధము స్ిషట ము.
సిద్ధ ానత ము:- జీవపనిలో స్ంసారము కలిిత్ము, వాస్త వముకాదు. ఈ విధముగా త్త్ి దృషిటతో తెలిసికరనివారికి
బ్రహ్మమునందు హితాకరణాద్ి ద్ష షములు కానరావప. ఎందులకనగా స్ియంప్రకాశమైన బ్రహ్మములో జీవగత్మైన
హితాకరణాద్ి ద్ష షముల స్ంబ్నధ ము లేదు.
వైయాసికనాయయమాలా:107. హితాకిుయాద్ి సాయనోి వా జీవాభేదం ప్రప్శయత్ః। జీవాహితాకిుయా సాిరాథ సాయద్ేషా నహి యుజయతే॥
108. అవస్ు
త జీవస్ంసారసఠత న నాసిత మమ క్షతిః। ఇతి ప్శయత్ ఈశస్య న హితాహిత్భాగితా॥
త్నలో జీవపలయందు అభేదము చూచు ఈశిరథనియందు హితాకరణ, అహితాకరణాద్ి ద్ష షములు గలవా లేవా?
అను స్ంద్ేహ్మునకు ప్ూరిప్క్షి జీవపడు త్న యొకక అహిత్మును చేసికరనుచూ హిత్మును చేసికరనుటలేదు
ఆజీవపడు ఈశిరథనితో అభనిమగుటవలన హితాకరణాద్ి ద్ష షములు ఈశిరథనిలో నునివని చెప్ివలయును.
ద్ానికి సిద్ధ ానిత స్మాధానము. జీవపని స్ంసారము మిథాయ, ద్ానివలల నాకు ఏవిధమైన హాని లేదు ఆవిధముగా
తెలిసికరని ఈశిరథనియందు హితాకరణాద్ి ద్ష షములు రావప.
భారతీ తీరథథలవారి వాయఖ్య:ప్రమేశిరథడు స్ంసారములో ఆస్కిత కలిగిన జీవపలలో వైరాగయమును ప్పంచుట లేదు మరియు నరకమునకు
హేత్ువగు అధరామదుల నిరామణము గావించుచునాిడనును ప్ూరిప్క్షి. అంతేగాక అధరామదులను
నిరిమంచుచునినూ స్రిజ్ఞుడగుటవలన జీవపలను త్నకని అభనిముగా చూచుచు ఆ ఈశిరథడు త్న యొకక
హిత్మును చేసికోనుటలేదు మరియు అహిత్మును ప ందుచునాిడు. ఇద్ి ఉచిత్ము కాదు. త్నకు హిత్మును
చేసికరనక అహిత్మును కోరథకును బ్ుద్ిధమంత్ులు లేరథకద్ా? అందువలల ప్రమేశిరథనిలో హితాకరణాద్ి
ద్ష షములునివి. ద్ీనికి సిద్ధ ానిత చెప్పి జవాబ్ు. ఈశిరథడు స్రిజ్ఞుడు. జీవపని స్ంసారము మిథయ అంతేగాక ఆ
జీవపడు స్ియముగా నిరిలప్త పడు. ఈవిషయము ఈశిరథనికి బ్ాగుగా తెలుస్ును. అందువలల ఈశిరథనిలో
హితాకరణాద్ి ద్ష షములు లేవప.
155. ఇత్రవయప్ద్ేశాద్ిధతాకరణాద్ిద్ష షప్రస్కితః. (2.1.21)
స్ూతార రథము:- శ్రుత్ులలో ‘త్త్త వమసి’ ఆద్ి వాకయములద్ాిరా జీవపని బ్రహ్మమని చెప్ిిరి. లేక ‘అనేన జీవేన ఆత్మనా’ అను
వాకయములో ఆ బ్రహ్మమే జీవరూప్ముగా ఆత్మలో ప్రవేశ్ంచి నామ రూప్ములను అభవయకతము గావింత్ుననను. అందువలల
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బ్రహ్మ స్రషట అయన జీవపడుగూడ స్ృషిట ంచువాడు అవపను. ద్ీని ద్ాిరా బ్రహ్మము త్న యొకక అహి త్ము అనగా జరా
మరణాద్ి అనేక అనరథ ద్ష షముల ప్రస్కితకి కారణమగు చునాిడు. గాన బ్రహ్మ జగత్ు
త నకు కారణము గాదు.
జీవాభనిమైన బ్రహ్మము ద్ాిరా స్ృషిట అని చెప్పిటవలన అహిత్కరణాద్ి ద్ష ష ప్రస్కిత వచుును. ‘హితాకరణాద్ి’ అను
ప్దములో నఞ్ ప్ద వయతాయస్ము చేసిన అహిత్కరణాద్ి అరథమగును. జనమ-జరా- మరణాద్ి జీవపనకు అహిత్ములు. ఈ
విధముగా అనేక అనరథద్ష షములు జీవ-బ్రహ్మల అభేద ప్క్షములో వచుును. స్ిత్ంత్ర కరత అగుటవలన జీవపడు త్నకు
హిత్కరములు మరియ ు స్ుఖ్ప్రదములగు కారయములనే చేప్టర
ట ను. జనమ జరా మరణాద్ి అనేక అనరథజఞలములతో వాయప్త
మయన

అహిత్ము కోరడు ఏలనన అటరలనే లోకములో చూడబ్డు చునిద్ి. అత్ః అభారనత చెైత్నయము మరియ ు జీవాభని

బ్రహ్మము అనిషట మైన జగత్ు
త యొకక స్ృషిట కరతగా సవికరించుట బ్ొ తిత గా అస్ంగత్ము. గాన ప్ూరిములో చెప్ిిన
స్మనియమునకు విరోధము వచెునని ప్ూరిప్క్షి ఈ స్ూత్రములో చెప్పిను. ద్ానికి సిద్ధ ానిత ముందు స్ూత్రములో జవాబ్ు
ఇచుు చునాిరథ.
156. అధికం త్ు భేదనిరేదశా్. (2.1.22)
స్ూతారరథము:- జీవపని కని భనిమైన స్రిజు స్రిశకితమంత్ుడెైన బ్రహ్మమును మేము జగ్ స్రషటగా చెప్పిచునాిము.
అందువలల వానిలో హితాకరణాద్ి ద్ష షములు రావప. జీవ బ్రహ్మముల భేదము ఏ ప్రమాణముద్ాిరా అనిన శ్రుతి
ప్రమాణముద్ాిరా. ‘ఆతామ వా అర దరషటవయః’ ఈ శ్రుతి అరథము ‘ఓ మైతేరయ ! ఆత్మ దరశనము చేయ వలయును. ద్ానికి
శువణము, మననము మరియ ు నిద్ిధాయస్నము చేయ వలయును’. ఈ శ్రుత్ులద్ాిరా కలిిత్ భేదము చెప్ిబ్డినద్ి.
నిత్యముకత బ్రహ్మమునకు ఏ ప్ద్ారథము హిత్ము గాని అహిత్ముగాని కానేరదు.
స్ూత్రములో నుని ‘త్ు’ శబ్ద ము ప్పరిప్క్షమును ఖ్ండించుటకు చెప్ిిరి, ఎందులకనగా స్రిజ్ఞుడు స్రిశకితమంత్ుడు,
నిత్యశ్రదధ స్ిరూప్పడు, జఞునస్ిరూప్పడు, ముకత స్ిభావపడెైన బ్రహ్మము జీవపనికని అధికశకతగలవాడు మరియ ు
భనాివస్థ లోనుండి ఈ జగత్ు
త నకు ఉపాద్ానకారణము మరియ ు స్రషట అగుచునాిడు అని మా సిద్ధ ాను
త ల మత్ము. ఈ
విధముగా చెప్ిిన మాప్క్షములో అహిత్కరణాద్ి ద్ష షములు రావప. ‘త్త్త వమసి’ నువేిబ్రహ్మము. ‘ఆతామ వా అరే దరషటవయః’
(బ్ృ. 2.4.5.) ‘సో ఽనేిషట వయః స్ విజజఞుసిత్వయః’ (ఛాం.8.7.1) ‘ఆతామనే చూడవలయును, నిశుయముగా ద్ానినే శువణ మనన
నిద్ిధాయస్నలు చేయ వలయును’. ‘ఆ ఆత్మయే అనేిషణకు మరియ ు జజఞుస్కు యోగయము’ ఈ ఉదహ్రించిన -శ్రుతి
వాకయముల ద్ాిరా జీవ బ్రహ్మములలో కలిిత్ కరాత కరామద్ి భేదము గోచరించుచునిద్ి. ఈకలిిత్ భేదము అజఞునావస్థ లోనే
గాని ప్రామారిథకముగా గాదు. కాని పారమారిథక దశలో ‘త్త్త వమసి’ అను మహావాకయముద్ాిరా అభేదనిరేదశము చూప్బ్డినద్ి.
ఈ విధముగా సవికరించిన జీవపనిలో స్ంసారిత్ిము బ్రహ్మములో స్ృషిట కరతృత్ిము స్ులభ సాధయము. ఎందులకనగా
మిథాయజఞున విలాసిత్ స్మస్త భేద వయవహారము స్మయక్ జఞునముద్ాిరా బ్ాధిత్మగు చునిద్ి. ఇద్ి మా సిద్ధ ానత ము. అభేదము
పారమారిథకము మరియ ు భేదము కలిిత్ము అనిన అహిత్కరణాద్ి స్ంప్ూరణ ద్ష షముల నివృతిత కలుగును.
157. అశామద్ివచు త్దనుప్ప్తిత ః. (2.1.23)
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స్ూతారరథము:- ఒకే భూమినుండి ఉత్ినిమైన రాళల లో విచిత్రమైన వజర, వైడూరయముల భేదము కలుగునటర
ల బ్రహ్మ యొకక
కారయములలో స్ిరూప్ వైచిత్రయము యుకిత స్ంగత్మే. అందువలల ఇత్రథలద్ాిరా కలిిత్ ద్ష షముల ప్రస్కిత లేదు.

ఏవిధముగా ప్ృథివీత్ి స్మానయముతో నుండినను రాళల లో విచిత్రమైన వజర వైఢూరాయద్ి భేదములునిటర
ల నుి, మరియ ు
భూమినాశుయ ంచిన గంధము వృక్షములో ఆకులు, ప్పషిములు, ఫలముల వైచిత్రయమునుి, కనబ్డును.

ఒకే

అనికారయము రకతము, వంటరరకలు, గోళలు మొదలగు విచిత్రముల ైనవి కానవచుుచునివి. అ విధముగనే బ్రహ్మ కారయములు
విచిత్రముల ైనవి. గాన ప్రతివాద్ి ద్ాిరా కలిింప్బ్డిన బ్రహ్మ విచిత్ర కారయ జనకత్ిమునందలి హితాకరణాద్ి స్ంప్ూరణ
ద్ష షములు అసిదధమగుచునివి.

164

48. ఉపసంహారదరశనాధికరణము.
సంగతి:- పూర్వాధికరణములో జీవ బ్రహ్మల ఔపవధిక భేదమును స్వాకర్ంచి బ్రహ్మమును జగత్స్రష్టగవ భావంచినను
వవనిలో హితాకరణాది దో ష్ములు లేవని నిశ్చయమయినది. ఇపుడు బ్రహ్మములో ఔపవధిక కరణాదులు
భావంచుటగూడ త్సగదు ఏలనన బ్రహ్మములో నానాత్సాము లేదు. ఈవధమైన పరత్సయుదాహ్రణ సంగతి వలల ఈ
అధికరణము ఆరంభమైనది.
వష్యము:- జగత్సయ
ు యొకక అభినన నిమిత్సు ఉపవదానకవరణము చైత్సను బ్రహ్మమను వష్యముపై ఈ
అధికరణములో వచారము గవవంత్సయరు.
సంశ్యము:- కరణాదుల (ఇందిరయాదుల) సహాయములేని బ్రహ్మము ఈ జగత్సయ
ు నకు సృష్టటకరు కవగలదా? లేదా?
పూరాపక్షము:- కుండను చేయు కుమమర్ అనేక సవధనల సహ్కవరముతో కుండను చేయుట చూచు చునానము.
ఒకే బ్రహ్మము నానావధమైన కవరుములు ఏ సహాయము లేక కరమముముగవ ఉత్సపతిు గవవంపజాలడు.
స్టదా ాను ము:- తాతిాక దృష్టటలో బ్రహ్మము అదాయము, వవని సహ్కవర్ణి అవదు. అందువలల అవదాు శ్కతు దాార్వ
అదాయ బ్రహ్మము వచిత్సర కవరుములు కరమముగవ ఉత్సపతిు గవవంచుచుననది. లోకములో పవలు సాయముగనే
పరుగుగవ మారుట కవనబ్డు చుననది, దేవవదులు ఏ సహాయము లేకనే అనేక శ్ర్ీరములు నిర్మంచు చునానరు.
ఆ వధముగనే అవదాు సహాయమువలన అదాయ బ్రహ్మము అను సవధనములు లేకుననను జగత్సయ
ు ను సృష్టట
గవవంచు చునానడు అనుటలో ఏవధమైన దో ష్ము లేదు.
వైయాస్టకనాుయమాలా:109. న సంభవేత్ససంవేదాా సృష్టటర్ేకవదిాతీయత్సః । నానాజాతీయ కవర్వుణాం కరమాత్ జనమ న సంభవతి॥
110. అదైాత్సం త్సత్సువతో బ్రహ్మ త్సచాచవదాుసహాయాత్ । నానాకవరుకరం; కవరుకరమోఽవదాుసథ శ్కతుభుః॥
ఒకే అదైాత్స బ్రహ్మము దాార్వ సృష్టటవువసథ జరుగునా లేక జరగదా? వచిత్సర కవరుముల ఉత్సపతిు ఒకే కవరణము
దాార్వ జరగదని పూరా పక్షి. స్టదా ానిు సమాధానము. పవరమార్థకముగవ బ్రహ్మము ఒకటే అయిననూ అవదు
యొకక సహాయము దాార్వ వచిత్సర మైన అనేక కవరుములు ఉత్సపననము చేయగలదు. మర్యు ఆ అవదు
యొకక శ్కతు దాార్వనే కవరుముల యొకక కరమోత్సపతిు వువసథ జరుగుచుననది.
భారతీ తీరుథలవవర్ వవుఖ్ు:‘ఏకమేవవదిాతీయమ్’ అను శ్రర తిలో బ్రహ్మము సజాతీయ, వజాతీయ, సాగత్స భేద శూనుమని చపపబ్డినందు
వలననూ, సృష్టటంపబ్ో వు ఆకవశ్ వవయు అగన ఆది భూత్సములు వచిత్సరములగుటవలననూ, కవరణము వచిత్సర ము
గవనిచ ో కవరుము వచిత్సరమగుట సంభవము కవనందువలననూ, ఒకే పవలనుండి పరుగు నూనే మొదలగు అనేక
వచిత్సర కవరుముల ఉత్సపతిు లేనందువలననూ, శ్రర త్సయలలో ఆకవశవది భూత్సముల సృష్టటయందు కరమము పరతీత్స

మగుట వలననూ, కరమోత్సపతిు కత వువసవథపకము ఏదియూ లేనందువలనూ, అనేక కవరుముల ఉత్సపతిు కవనవచుచట
వలననూ ఒకే అదైాత్స బ్రహ్మము కరమోత్సపతిు చేయజాలదని పూరాపక్షి మత్సము.
స్టదా ానిు చపుప సమాధానము. వవసు వమునకు బ్రహ్మము ఒకటే అయిననూ వవనికత సహాయము అవదు కలదు.
“మాయాం త్సయ పరకృతిం వదాున్ మాయినం త్సయ మహేశ్ారం” అనగవ ‘మాయను పకృతిగవ తలిస్ట కొనుము
మర్యు మహేశ్ారుని మాయావగవ తలిస్ట కొనుము’ మొదలుగవ గల శ్రర తి, యుకతు, అనుమానములదాార్వ ఆ
పరమేశ్ారునికత మాయ సహాయమని తలియు చుననది. ఇచట మాయను అంగీకర్ంచుటవలన దైాత్సము
సంభవంచునను ఆశ్ంక పనికతర్వదు ఎందులకనగవ బ్రహ్మకనన దిాతీయమేదియూ లేదు.(ఒకే బ్రహ్మములోమాయ
సూరుుడు అత్సని కతరణములవలె నుననది, గవన బ్రహ్మము ఒకటే ) అందువలల బ్రహ్మము ఒకటే అయుననూ
అవదాు సహాయమువలన అనేక వచిత్సర కవరుములు చేయగలదు. వువసవథపకుడు లేడను సందేహ్ము వలదు
ఏలనన అవదాు శ్కతుయిే వచిత్సర కవరుకరమములు చేయు వువసవథపటకవ. అందువలల అవదు వలన అనేక వచిత్సర
కవరుముల సృష్టట అదాయ బ్రహ్మములో సంభవమని తేలినది.
158. ఉపసంహారదరశనానేనతి చేనన క్షీరవదిా. (2.1.24)
సూతారరథము:- లోకములో కుండాది కవరుములు చేయు కుమమర్ దణడ ము, చకరము మొదలుగవ గల అనేక సమాగర
కూడ గటటటను, అందువలల అసహాయ బ్రహ్మము జగత్సయ
ు నకు ఉపవదానము లేక నిమిత్సు కవరణము కవజాలదు అని
చపుపట సర్కవదు. ఎందులకనగవ పవలు అను పదారథముల అపేక్ష లేకయిే పరుగుగవ మారును. ఆలాగుననే
బ్రహ్మము అనుసవధనములు లేకయిే జగత్సయ
ు యొకక సృష్టట చేయుచునానడు.
కుండ చేయుటకు ఉపవదాన కవరణము మృతిు క, దానికనన భిననమైన కుమమర్ నిమిత్సు కవరణము. కుమమర్ అనేక
సవధనముల సహాయము తీస్టకొనుట లోకములో చూడబ్డు చుననది. అభినన నిమిత్సు ఉపవదాన కవరణమైన
బ్రహ్మము ఏ సవధనాను రముల సహాయము లేకయిే జగత్ కరు ఎటల గును? కవనేరడు, అందువలల పూర్ోాకు
సమనాయమునకు వర్ోధము కలుగుచుననది. ఈ పూరాపక్షమునకు స్టదా ానిు చపుప సమాధానము. పూర్ోాకు
దో ష్ము సమనాయ వవదములో లేదు. ఎందులకనగవ లోకములో పవలు ఏ బ్ాహ్ు సవధనముల అపేక్ష లేకయిే
సాయముగవ పరుగుగవ మారును. అటేల నీరు మంచుగవ మారు చుననది. ఆలాగుననే బ్రహ్మము బ్ాహ్ు సవధనల
సహాయము లేకయిే జగదూ
ర పముగవ మారును. ఒకవేళ పరుగుగవ మారుటకు నియమిత్సమైన ఉష్వాదుల
ఆవశ్ుకము ఉనననూ పర్పూరా శ్కతువంత్సమైన బ్రహ్మము సృష్టటని రచించుటకు ఏసవధనముయొకక అపేక్ష లేదు. “న
త్ససు కవరుం కరణం చ వదుతే” ‘బ్రహ్మమునకు శ్ర్ీరముగవని ఇందిరయములుగవని లేవు’ (శవా.6.9) ఈ శవాతాశ్ాత్సర
శ్రర తి గూడ అసహాయ బ్రహ్మమును సంపూరా జగతాకరుమునకు కరు గవ చపుపచుననది. అందువలల ఒకే బ్రహ్మము

వచిత్సర శ్కతు వలల దుగవాదులవలే (పవలవలే) మర్యు దేవతాదులవలే వచిత్సరమైన జగత్ నిర్వమణమునకు కవరణమగు
చునానడు.
“న బ్రహ్మ ఉపవదానం కరు ృవవ జగతో భవత్సయమరహతి, చేత్సనతేా సతి అసహాయతాాత్ సమమత్సవత్” అను
త్సరకమునకు అరథము ‘జగత్సయ
ు యొకక ఉపవదానకవరణము మర్యు నిమిత్సు కవరణము బ్రహ్మము కవజాలదు
ఏలనన ఆ బ్రహ్మము చైత్సను మయిననూ సహాయము లేనిది, లోకములో చైత్సను వంత్సయడయిన కుమమర్
సహాయము తీస్టకొనుచునానడు గవన’ అను త్సరకము దాార్వ వేస్టన పరశ్నకు సమాధానము వేర్ొక దృష్వటను ము
దాార్వ చపుపచూ వవర్ త్సరకములో వుభిచార దో ష్మును చూపుచునానరు.
159. దేవదివదపట లోకే. (2.1.25)
సూతారరథము:- ఏ వధముగవ మంత్సరములు, అరథవవదములు, ఇతిహాసవదులలో దేవత్సలు, పటత్సృగణములు, ఋష్యలు
మొదలగువవరు భాహ్ు సవధనల సహాయము లేకయిే సంకలపమాత్సరముచే అనేకవధ కవరుములు నరవేరుచ
చునానరు మర్యు అనేక రూపములు దాలుచ చునానరు అని చపపబ్డినది. ఆ పరకవరముగనే బ్రహ్మము గూడ
సహాయము లేకయిే ఈ సంపూరా జగత్సయ
ు నకు అభినన నిమితోుపవదాన కవరణమగుచునానడు.
మంత్సర అరథవవదాది శవసు మ
ర ులను మర్యు వృదుాల వువహారమును లోక శ్బ్ద ముతో చపుపటకు కవరణము వీని
దాార్వనే శవస్వు య
ర ము మర్యు లౌకతక వువహారముల అరథము చూడబ్డుచుననది. ఆమంతారదులలో ఏవధముగవ
దేవత్సలు పటత్సరులు మర్యు ఋష్యలు మొదలగువవరు మహాపరభావశవలుర్ై చైత్సనువంత్సయలెైననూ ఏ వధమైన
భాహ్ు సవధనలు లేకయిే ఐశ్ారు వశవష్ యోగము దాార్వనూ మర్యూ సంకలప మాత్సరము దాార్వనూ అనేక
అవయవములు గల శ్ర్ీరములు భవనములు మర్యు రథాదులను నిర్మంచుట చూడబ్డు చుననది. దీనికత
మంతారరథవవదములు పరమాణము. ఊరానాభి (సవలెపురుగు)భాహ్ు సవధనలు లేకుండగనే సవలెగూడును నిర్మంచు
చుననది. కొంగ వీరుము లేకనే (పురుష్ సంబ్నా ము లేకుండగనే) గరభ ధారణము గవవంచుచుననది (‘గర్వభం
బ్లాకవ దధతేఽముుయోగవ నానకే నిబ్దాావళయః సమంతాత్) “సవాతికొంగలు వర్వాకవలమున
నాకవశ్మునందంత్సటను బ్ారులు తీర్ పో వుచు మేఘమునుండి సరవంచుజలమువలన గరభమును దాలుచను”.
ఈ వధముగనే బ్రహ్మము గూడ భాహ్ు సవధనలు లేకుండగనే సాయముగవ పరపంచరచన గవవంచు చునానడనిన
దో ష్ మేమి? కుమమర్ దేవతాదులు చైత్సనువంత్సయలెైననూ కుమమర్కత కుండ చేయుటకు మృతిు కవది భాహ్ు సవధనల
ఆవశ్ుకము కలదు గవని దేవత్సలకు కవరుమారంభించుటకు భాహ్ు సవధనల ఆవశ్ుకము లేదు. ఇచట కుమమర్
వవని దృష్వటను మేగవని చైత్సనువంత్సయలెైన వవర్కందర్కత సవధనలు కవవలయునను నియమము లేదు.
బ్రహ్మమునందు సవనినధుమాత్సర సవధు కరు ృత్సామేగవని సవధనసవధు కరు ృత్సాముగవదు.

49. కృత్ససనపరసకు యధికరణము.

సంగతి:- పూర్వాధికరణములో భరమను ఉత్సపతిు చేయు కవరణము గలదు గవని ఈ అధికరణములో కవరు వచారము
చేయుటవలన ఈ ర్ండు అధికరణములకు కవరు-కవరణ భావ సంగతి.
వష్యము:- నిరవయవ బ్రహ్మ నుండి జగత్ సృష్టటని చపుప సమనాయము ఈ అధికరణములో వచారణీయ
వష్యము.
సంశ్యము:- నిర్వకవర బ్రహ్మము యొకక పర్ణామము ఈ జగత్ అగునా కవదా?
పూరాపక్షము:- నిరకవర బ్రహ్మమునుండి జగత్ సృష్టట చపటపనచ ో బ్రహ్మము జగత్ రూపముగవ మార్నదని
చపపవలయును అపుడు బ్రహ్మములో నిత్సుత్సాముండదు. బ్రహ్మ యొకక ఒక అంశ్ము జగత్సయ
ు అనిన బ్రహ్మ
యొకక పర్ణామము జగత్ అని చపపవలయును. అటట
ల చపటపన బ్రహ్మములో సవవయవత్సాము వచుచను. గవన
బ్రహ్మనుండి జగత్ససృష్టటని చపుప సమనాయమునకు వర్ోధము వచుచను.
స్టదా ాను ము:- మాయ దాార్వ బ్రహ్మము అనేక రూపములు ధర్ంచును. అందువలల కృత్ససనపరసకతుదో ష్ము మర్యు
సంపూరాముగవ బ్రహ్మము జగత్సయ
ు గవ మార్నను దో ష్ములు ర్వవు. బ్రహ్మములో మేము సవవయవత్సాము
స్వాకర్ంచుటయిే లేదు, అందువలల బ్రహ్మ యొకక ఒక అంశ్ము పర్ణామము చందినదని చపుపటకునూ వీలు
లేదు. నిరవయవమైన బ్రహ్మ యొకక వవరు ము ఈ జగత్సయ
ు , గవని పర్ణామముగవదు. ఏ వధముగవననిన సాపన
దరష్టలో సాపన దృష్ుము కలిపత్సము ఆలాగుననే అదాయ బ్రహ్మములో ఈ జగత్సయ
ు కలిపత్సము. గవన
సారూపములో మారుప లేకయిే బ్రహ్మము జగత్సయ
ు గవ భాస్టంచుచుననది.
వైయాస్టకనాుయమాలా:111. న యుకతు యుజుతే వవఽసు పర్ణామో న యుజుతే। కవర్వు్నయద్ బ్రహామనిత్సుతాపేు రంశవతాసవయవం భవేత్॥
112. మాయాభిరభహ్ురూపత్సాం న కవర్వు్నయనానపట భాగత్సః। యుకతుఽనవయవసవుపట పర్ణామోఽత్సర మాయికః॥
బ్రహ్మమందు పర్ణామము కలదా లేదా? బ్రహ్మము సంపూరాముగవ పర్ణామము చందినదనిన బ్రహ్మములో
అనిత్సు దో ష్ము వచుచను. అటట
ల గవక బ్రహ్మముయొకక ఒక అంశ్ము పర్ణామము చందినదనిన బ్రహ్మములో
సవవయవత్సాము వచుచను. గవన బ్రహ్మయందు పర్ణామము లేదు. అను పూరాపక్షమునకు స్టదా ానిు చపుప
సమాధానము. బ్రహ్మము మాయ దాార్వ అనేకరూపములు ప ందు చుననది గవని సంపూరాముగవ గవని అంశ్ముగవ
గవని గవదు. మాయ దాార్వ బ్రహ్మయొకక కలిపత్స పర్ణామము యుకతు సంగత్సమే.
భారతీ తీరుథలవవర్ వవుఖ్ు:పూరాపక్షి చపుపనదేమనగవ ఆరమభణాధికరణములో కవరు-కవరణముల అభేదము పరతిపవదించిర్. దీనిదాార్వ
వైశవష్టకులవలే బ్రహ్మవవదులు ఆరమభవవదమును స్వాకర్ంచుటలేదు కవని క్షీరదధినాుయముదాార్వ
పర్ణామవవదమును స్వాకర్ంచు చునానరు. బ్రహ్మము సంపూరాముగవ పర్ణామము చందిన అది పవలవలే అనిత్సు
మగును. కవని ఆ బ్రహ్మము యొకక ఒక భాగము పర్ణామము ప ందినదనిన దానిలో సవవయవత్సా దో ష్ము
వచుచను. గవన బ్రహ్మమునందు పర్ణామముననదనుట యుకతు సంగత్సముగవదు. ఈపూరాపక్షమునకు స్టదా ానిు
ఇచుచ సమాధానము. “ఇన్దో మాయాభిః పురురూప ఈయతే” అనగవ ‘పరమేశ్ారుడు మాయా శ్కతుదాార్వ అనేక
రూపములు గలవవడగు చునానడు’. (బ్ృ.2.5.19) ఈ శ్రర తిలో మాయాశ్కతు దాార్వ అనాయాసముగనే బ్రహ్మము
జగత్సర
ర పముగవ పర్ణామము ప ందుచునానడు అనిర్. ఈ పర్ణామము వవసు వము గవనందున సంపూరాముగవ

పర్ణామము ప ందుచునానడా లేక ఏకదేశ్ములో పర్ణామము ప ందుచునానడా అను వకలపమునకు అవసరమే
లేదు. ఈ వధమైన పర్ణామము బ్రహ్మములో యుకతుయుకు మే.
160. కృత్ససనపరసకతుర్నరవయవత్సాశ్బ్ద కతపో వవ. (2.1.26)
సూతారరథము:- నిరవయవ బ్రహ్మము పరణామము ప ందినదనిన సంపూరాబ్రహ్మము కవరు రూపముగవ
పర్ణామము చందినదనవలయును. కవని ఒక అంశ్ము పర్ణామము చందినదనిన బ్రహ్మములో సవవయవత్సా
దో ష్ము మర్యు “నిష్కలం నిష్టరరయం శవను ం నిరవదుం నిరంజనమ్” అను శ్రర తి వర్ోధము కలుగును ఏలనన ఈ
శ్రర తిలో ‘బ్రహ్మము అవయవరహిత్సము, కతరయాశూనుము, శవను ము, దో ష్రహిత్సము నిరఙ్జ నము’ అని
చపపబ్డినది. ఈ ర్ండు వధములగనూ బ్రహ్మము అనిత్సుమగును అందువలల బ్రహ్మము ఈ జగత్సయ
ు నకు
ఉపవదానకవరణము గవదు.
“బ్రహ్మ జగదాకవర్ేణ న పర్ణమతే, నిరవయవతాాద్, సవవయవస్ైువ నానాకవర్ేణ పర్ణమదరశనాచచ” అనగవ
బ్రహ్మము జగదూ
ర పముగవ పర్ణామము గవజాలదు, ఏలనన నిరవయవముగవన, సవవయవ వసు
ు వే లోకములో
నానాకవర రూపములుగవ పర్ణామము ప ందుట చూడబ్డు చుననది. ఈ త్సరకమునకు వర్ోధము కలుగుటవలన
పూరాపక్షి సమనాయము అస్టదా మనును. పూరాపక్షి స్టదా ానిు నడుగునదేమనగవ నిరవయవ బ్రహ్మము
జగదూ
ర పముగవ పర్ణామము చందుచుననదా లేక సవవయవ బ్రహ్మము పర్ణామము చందుచుననదా? మొదటి
పక్షములో సంపూరాబ్రహ్మము కవరు రూపముగవ పర్ణత్స న ందుననవలయును ఏలనన నిరవయవ వసు
ు వు
యొకక ఒకభాగము పర్ణామము చందుట సంభవముగవదు. సంపూరాముగవ పర్ణామము చందిన మూల
ఉచేేదము సంభవంచును. దిాతీయ పక్షములో పూరాము చపటపన దొ ష్ము లేకపో యిననూ ఒక అంశ్ము
పర్ణామము ప ందును వేర్ొక అంశ్ము స్టథరముగవ నుండునన వలయును అపుడు “బ్రహ్మ నిష్కలం నిష్టరరయం
శవను ం నిరవదుం నిరఙ్జ నం” (శవా.6.19) అనగవ ‘బ్రహ్మము అవయవరహిత్సము, కతరయాశూనుము, శవను ము, దో ష్రహిత్సము నిరఙ్జ నము’ అను శ్రర తియు మర్యు “దివయు హ్ుమూరు ః పురుష్ః సబ్ాహాుభును ర్ో హ్ుజః”
(ము.2.1.2) అనగవ ‘ఈ అక్షర పురుష్యడు దివుుడు, మూర్ు రహిత్సయడు, లోపల బ్యటవవుపకుడు మర్యు
జనమరహిత్సయడు’ అని నిరవయవత్సామును పరతిపవదించు శ్రర తి వవకుములకు వర్ోధము కలుగును.
సవవయవత్సాము గలదని చపటపన బ్రహ్మములో అనిత్సుత్సా పరసంగము వచుచను. అందువలల బ్రహ్మము ఈ
జగత్సయ
ు నకు ఉపవదానకవరణమని చపుప వేదాను వవదుల పక్షములో చపటపన సమనాయమునకు వర్ోధము కలిగను.
ఈవధముగవ పూరాపక్షి సూత్సరము గవవంచగవ దానికత సమాధానముగవ స్టదా ానిు ఈ కతరంది సూత్సరముదాార్వ చపటపర్.
161. శ్రర తేసు ు శ్బ్ద మూలతాాత్. (2.1.27)
సూతారరథము:- సూత్సరములోనునన ‘త్సయ’ శ్బ్ద ము పూరాపక్షమును ఖ్ండించుటకు. శ్రర తిలో బ్రహ్మమును జగత్సయ
ు నకు
ఉపవదానకవరణమని చపటపర్. “తావవనసు మహిమా త్సతో....” అనగవ ‘ గవయతీర సంజఞ గల బ్రహ్మమునకు అంత్స
మహిమ గలదు, పురుష్యడు దీనికనన ఎకుకవ మహిమ గలవవడు, ఈ సంపూరా జగత్సయ
ు వవని ఒకపవదములో
నుననది దానియొకక నిర్ాకవరమైన మూడు పవదములు సాపరకవశ్సారూపములో నుననవ’. ఇతాుది శ్రర త్సయలలో
బ్రహ్మయొకక అస్టు త్సాము కవరు జగత్సయ
ు కనన భిననముగవ చపపబ్డినది. గవన బ్రహ్మము సంపూరాముగవ

కవరురూపము దాలుచట లేదు. పూరాము చపటపన యుకుులదాార్వ శ్రర తి బ్ాధిత్సముగవదు. ఎందులకనగవ
బ్రహ్మము శ్రర తి మూలకము గవన, శ్రర త్సునుసవరము బ్రహ్మము జగత్సయ
ు నకు ఉపవదానకవరణమగుట మర్యు
జగత్సయ
ు కనన భిననముగవ నుండుట అవరుదా ము.
సూత్సరమునందు వచిచన ‘త్సయ’ శ్బ్ద ము పూరాపక్ష నిర్వకరణము గవవంచుటకు. అనగవ సంపూరా బ్రహ్మము
జగదూ
ర పముగవ పర్ణామము ప ందునని పూరాపక్షి చపటపన దో ష్ము మాపక్షములో లేదు. ఏలనన “తావవనసు
మహిమా త్సతో జాుయాంశ్చ పురుష్ః। పవదో ఽసు సర్వా భూతాని తిరపవదసవుమృత్సందివ ” (ఛాం.3.12.6) ఈ
శ్రర త్సురథము ‘సంపూరా సంసవరము ఆ పరమేశ్ారుని మహిమ. పరమాత్సమ వీని కననగూడ ఎకుకవ
మహిమగలవవడు. ఆపరమేశ్ారుని ఒకపవదము అనగవ చత్సయర్వథంశ్ములో ఈ భూత్సములనినయు ఉననవ మిగలిన
మూడు పవదములు దుులోకములో శ్రదా సాపరకవశ్సారూపములో నుననవ’ అని శ్రర తిలో చపుపటవలన.
ఆలాగుననే బ్రహ్మము జగత్ సరష్ట అని స్వాకర్ంచిననూ బ్రహ్మము నిరవయవమని చపుప శ్రర త్సయలలో గూడ
దో ష్ములేదు. ఎందులకనగవ పైనుదహ్ర్ంచిన శ్రర తిలో బ్రహ్మము నిరవయవమని గూడ స్వాకర్ంచుటవలన.
బ్రహ్మము నిరవయవము మర్యు సంపూరా బ్రహ్మము జగదూ
ర పముగవ మారుటలేదు అను ఈ ర్ందు
వష్యములు ఒకచ ొట సంభవము గవదు అనిన అటల నుట సర్గవదు. ఏలనన బ్రహ్మము శ్బ్ద పరమాణగముమే గవని
ఇందిరయ పరమాణగముము గవదు. శ్బ్ద పరమాణమైన శ్రర తి ఆ బ్రహ్మమును నిరవయవము మర్యు సంపూరాముగవ
జగదూ
ర పముగవ పర్ణామ భావము చపుపచుననది. వరుదాారథము శ్బ్ద ముదాార్వ చపపలేదనదవేమో అటల నటయూ
సర్గవదు. ఎందులకనగవ అవదుదాార్వ కలిపత్స భేద వశవష్ము స్వాకర్ంచబ్డినది. ఆ చైత్సను బ్రహ్మములో
అవదుదాార్వ కలిపత్స నామరూప పర్మణామము సరా వువహారములకు ఆధారము అయిననూ పవరమార్థక
దృష్టటలో బ్రహ్మము సంపూరా వువహార్వతీత్సము అనునది యుకతుసంగత్సము. అసలు సత్సుమేమనగవ ఈ జగత్సయ
ు
బ్రహ్మయొకక వవరు మేగవని పర్ణామముగవదు. అందువలల బ్రహ్మ వవదములో ఏ వధమైన దో ష్ము లేదు.
వేదములలో చపటపన శ్బ్ద పరమాణముదాార్వ బ్రహ్మము జగత్సయ
ు నకు ఉపవదానకవరణమనియూ మర్యు
కవరుజగత్సయ
ు కనన బ్రహ్మయొకక అస్టు త్సాము (సతాు) వేరుగవ నుననదని చపటపననూ దో ష్మేమియూలేదు.
పరపంచము బ్రహ్మ యొకక వవరు మని స్వాకర్ంచిన సాపనపరపంచమువలే ఈ జగత్సయ
ు లో మాయికత్సాముండుటవలన
బ్రహ్మము ఉపవదానకవరణమని చపటపననూ సాపన దరష్టవలే కృత్ససనపరసకతు దో ష్ము (నిరవయవ బ్రహ్మమునందు
ఏకదేశ్ పర్ణామము అసంభవముగవన సంపూరాపర్ణామము ప ందిన మూల ఉచేేద పరసంగము) ర్వదు అని
చపుపటకు అగరమ సూత్సరము.
162. ఆత్సమని చైవం వచితారశ్చ హి. (2.1.28)
సూతారరథము:- “న త్సత్సర రథా న రథయోగవః” అనగవ ‘ సాపనములో రథములుగవని గుఱ్ఱ ములు గవని లేవు’ ఈ
శ్రర తిలో సాపనదరష్ట యొకక ఒకే ఆత్సమలో అనేక పరకవరముల సృష్టట చపపబ్డినది. లోకములో ఒకే ఇందరజాలికునిలో
వవని సారూపము నాశ్ము కవకుండగనే ఏనుగు, గుఱ్ఱ ము మొదలుగవగల అనేక వచిత్సర వసు
ు వుల సృష్టట
చూడబ్డుచుననది, అదేవధముగవ ఒకే బ్రహ్మములో వవధమైన సృష్టట కవగలదు.

ఒకే సాపన దరష్టయొ కక నిరవయవ ఆత్సమలో దాని సారూపము నాశ్ము కవకుండగనే అనేరకముల సృష్టట శ్రర త్సయల
దాార్వ చపపబ్డినది. “న త్సత్సర రథాః న రథయోగవ న పనాథన్ భవను యథ రథాన్ రథయోగవన్ పథః సృజతే ” ఈ
శ్రర త్సురథము ‘సాపనములో రథములు గుఱ్ఱ ములు మర్యు మారగ ము లేవు, గవని వవని సృష్టట జీవుడు
సాయముగవ గవవంచు చునానడు’. లోకములో దేవత్సలు మర్యు మాయావ మొదలగువవరు వవర్
సారూపమును నాశ్నము గవవంపకనే వచిత్సరమైన ఏనుగు గుఱ్ఱ ము రథాదులు మొదలగువవనిని సృష్టట
గవవంచుచునానరు. ఆలాగుననే ఒకే బ్రహ్మము త్సన సారూపముయొకక హాని గవవంకుండగనే వవధ రకములెైన
సృష్టట చేయుచునానడని స్వాకర్ంచిన వర్ోధము లేదు.
163. సాపక్షదో ష్వచచ. (2.1.29)
సూతారరథము:- సవంఖ్ాుది మత్సములలో గూడ ఈ దో ష్ము వచుచను, అందువలల మాపై ఈ దో ష్మునార్ోపటంచుట
త్సగదు. “యశచచభయోః సమో దో ష్ః” అను నాుయముననుసర్ంచిన ర్ండుపక్షములలోగల దో ష్మును ఒక
పక్షములో చూపుట త్సగదు. ర్ండు పక్షములలోను దో ష్ము సమానమైన మర్యు వవని పర్హారముగూడ
సమానమైన ఆ దో ష్మును ఒక పక్షములో చూపుట సర్కవదు. ఈ నాుయాను సవరము నిరవయవము,
వవుపకము, శ్బ్ాదదిహీనమయిన పరధానము సవవయవము, పర్ఛిననము, శ్బ్ాదదియుకు మైన జగత్సయ
ు నకు
కవరణమని చపుప సవంఖ్ుుల పక్షములో గూడ కృత్ససన పరసకతు మొదలుగవగల పూర్ోాకు దో ష్ములు సమానమేగదా?
మర్యు సత్సా రజ త్సమోగుణములు పరధానావయవములని స్వాకర్ంచిన దానిలో సవవయవత్సాము మర్యు
అనిత్సుత్సామను దో ష్ములు ర్వనే వచుచను. వైశవష్టకుల పరమాణువవదములో ర్ండు పరమాణువుల
సంయోగమువలన దాయణుకవది (దాయణుక) కరమములో సృష్టటని స్వాకర్ంచిన పరత్సుక్షమునకు వర్ోధము
కలుగును. ఎందులకనగవ సంయోగము అవవుపువృతిు అనగవ ర్ండు అణువుల సంయోగము
ఏకదేశ్ములోనుండునుగవని అంత్సట ఉండదు. అవవుపువృతిు ని స్వాకర్ంచిన సవవయవత్సా దో ష్ముకలుగును గవని
వవరు పరమాణువును నిరవయవ మను చునానరు కవదా? అందువలన అనాది అనిరాచనీయమాయా శ్కతు
యోగము వలన నిరవయవ బ్రహ్మమునుండి సవవయవ పరపంచము సృష్టట గవవంచబ్డుచుననది. గవన బ్రహ్మము
జగత్సయ
ు నకు ఉపవదానకవరణమని చపటపన బ్రహ్మ వవదములో ఏ దో ష్ము లేదు. గవన బ్రహ్మ కవరణవవదము యుకతు
సంగత్సము.

50. సర్ోాపేతాధికరణము.
సంగతి:- కతరందటి అధికరణములో బ్రహ్మలో వచిత్సరమాయాశ్కతుయో గము గుర్ంచి చపటపర్ దాని సమరథనము ఈ
అధికరణము దాార్వ చేస్దరు గవన ఈ ర్ండు అధికరణములకు వష్య-వష్యిీభావ సంగతి అనవలయును.
వష్యము:- బ్రహ్మములో గల మాయాశ్కతుయుకు త్సామును ఈ అధికరణములో వచార్ంచిర్.
సంశ్యము:- నిర్వకవర బ్రహ్మమునాశ్రయించి మాయ ఉండగలదా? లేదా? అని సంశ్యము.
పూరాపక్షము:- లోకములో అందరు ఇందరజాలికులు శ్ర్ీరధారులెై యుండుట కవన వచుచ చుననది. అందువలల
అశ్ర్ీర్ అయిన బ్రహ్మములో మాయ ఉనికత త్సగదు.

స్టదా ాను ము:- బ్ాహ్ు కరణములు (ఇందిరయాదులు) లేకయిే మాయ దాార్వ బ్రహ్మ జగతాకరణమని కతరందటి
అధికరణములో చపపతిమి. అలాగుననే శ్ర్ీరము లేకుననను మాయ ఉండగలదని శ్రర త్సయలదాార్వ స్టదాము.
వైయాస్టకనాుయమాలా:
113. నాశ్ర్ీరసు మాయాఽస్టు యది వవఽస్టు ? న వదుతే। యిే హి మాయావన్ లోకే తే సర్ేాఽపట శ్ర్ీర్ణః॥
114. బ్ాహ్ుహేత్సయమృతే యదానామయయా కవరుకవర్తా । ఋతేఽపట దేహ్ం మాయిైవం బ్రహ్మణుసు
ు పరమాణత్సః॥
శ్ర్ీరరహిత్సమైన బ్రహ్మములో మాయ కలదా? లేదా? లోకములో గల ఐందరజాలికులందరూ శ్ర్ీరధారులే. గవన
శ్ర్ీరరహిత్సమైన బ్రహ్మములో మాయ ఉండుట త్సగదు. ఈపూరాపక్షి పరశ్నకు స్టదా ానిు సమాధానము. బ్ాహ్ు
సవధనములు లేకుండగనే ఐందరజాలికుడు మాయ దాార్వ అనేక పదారథములు నిర్మంచును. “మాయినం త్సయ
మహేశ్ారమ్” అనగవ ‘పరబ్రహ్మ పరమాత్సమ మాయశ్కతుయుకుుడు’ ఈ శ్రర తి పరమాణముదాార్వ శ్ర్ీరము
లేకపో యిననూ బ్రహ్మములో మాయ ఉండగలదు.
భారతీ తీరుథలవవర్ వవుఖ్ు:పూరాపక్షి చపుపనదేమనగవ ఐందరజాలికుడు మొదలగువవర్ని శ్ర్ీరధారులుగవ లోకములో చూచు చునానము గవన
శ్ర్ీరరహిత్సమైన బ్రహ్మములో మాయ ఉండుట యుకతు సంగత్సముగవదు. దీనికత స్టదా ానిు ఇచుచ సమాధానము.
లోకములో గృహ్ము నిర్మంచు వవనికతిర్కు ముగవ మనున, కలప, ఇనుము, ఇటికలు మొదలుగవగల సవధనముల
అపేక్ష గలదు. గవని ఐందరజాలికుడు ఏ సవధనములు లేకుండగనే గృహాదులను నిర్మంచుట చూచుచునానము.
లోకములో ఇందరజాలికునకు శ్ర్ీర్వపేక్షయుండిననూ బ్రహ్మములో మాయ స్టదా ి కొరకు శ్ర్ీరము యొకక అపేక్ష
లేదు. ఐందరజాలికునకు బ్ాహ్ు వసు
ు వుల అపేక్ష లేకుండగనే గృహాదులు నిర్మంచుట పరత్సుక్షముగవ
చూచుచునానమనదవేమో అలాగుననే బ్రహ్మములో శ్ర్ీర్వపేక్షలేకుండగనే మాయ ఉండగలదు. దానికత ఈ శ్రర తి
ఉదాహ్రణముగూడ కలదు. “మాయినం త్సయ మహేశ్ారమ్” ‘పరమేశ్ారుడు మాయాశ్కతుతో కూడియుననవవడు.
164. సర్ోాపేతా చ త్సదద రశనాత్. (2.1.30)
సూతారరథము:- మర్యు ఆ పరదేవత్స సరాశ్కతుయుకు ము ఏలనన శ్రర తిలో “సరాకర్వమ సరాకవమః” అనగవ ‘ఆ
పరమాత్సమ సంపూరా వశ్ామునకు కరు మర్యు వవని మన్రథములననయూ నిర్ోాష్ములు’ అనిర్ గవన.
పరమాత్సమలో మాయా శ్కతుయో గవభావము వలన వచిత్సర పరపంచము ఉత్సపననముగవవంపజాలడు. గవన
సమనాయమస్టదామనును పూరావవది. స్టదా ానిు చపటపన శ్కతు యోగముండుటవలన సమనాయము స్టదామనును.
‘అశ్ర్ీరసు న మాయా’ అను నాుయముదాార్వ ‘శ్ర్ీరము లేని వవనికత మాయ ఉండదు’ అను నాుయమును
అనుసర్ంచి మాయ శ్కతతు ో గూడిన పరమేశ్ారుడు సృష్టటగవవంచునని చపుప వేదాను ములో సమనాయము స్టదామా
అస్టదామా? అనుపరశ్నకు పూరావవది సమనాయము అస్టదామనును. స్టదా ాను ములో చపటపనదేమనగవ
పరమేశ్ారునియందు అనిన శ్కుులుగలవని స్వాకర్ంచవలయును. ఎందులకనగవ “సరాకర్వమ సరాకవమః సరాగనా ః
సరారసః సరామిదమభాుతోుఽవవకునాదరః” అనగవ ‘ఈ సంపూరా వశ్ాము ఎవనికత కరమయో, ఎవని మన్రథములు
నిర్ోదష్ములో, అనిన రకముల గంధములు ఎవనికత పవరతికరములో, ఎవనికత అనినరసములు సుఖ్కరములో,
ఎవడు సంపూరాజగత్సయ
ు ను వవుపటంచి యునానడో , వవగందిరయ రహిత్సయడో మర్యు నిష్వకముడో ” (ఛాం.3.14.4) ఈ

ఛాందో గు శ్రర తి దాార్వ శ్ర్ీర్ేందిరయ రహిత్సయడైనను ఆ పరమేశ్ారునిలో సరా శ్కుులు గలవని వనబ్డుచుననది.
అంతేగవక “ఏత్ససు వవ అక్షరసు పరశవసనే గవర్గ సూర్వుచనద మ
ో సౌ వధృతౌ తిష్ఠ త్సః” (బ్ృ.3.8.9) అనగవ ‘హే గవర్గ , ఈ
నాశ్రహిత్స బ్రహ్మయొకక ఆజఞ దాార్వ సూరుుడు మర్యు చందురడు ధర్ంపబ్డియునానడు’. ఈ శ్రర తి గూడ
పరమేశ్ారును యందు సరాశ్కుులు గలవని చపుపచుననది. గవన సమనాయము స్టదాము.
165. వకవరణతాానేనతి చేత్సుదుకు మ్. (2.1.31)
సూతారరథము:- “అచక్షుష్కమశచరత్సరమవవగమనః” ఈ శ్రర తిలో ‘ఆపరమేశ్ారుడు నేత్సర రహిత్సయడు, కరారహిత్సయడు, వవణీరహిత్సయడు మర్యు మన్రహిత్సయడు” (బ్ృ.3.9.8) అని చపటపర్గవన బ్రహ్మ సృష్టటకరు గవజాలడు అనదవేమో దాని
సమాధానము వనుము. ‘దేవవదివదపట లోకే’ అని కతరందటి సూత్సరములో సమాధానమీయబ్డినది.
సంపూరా శ్కతుగల దేవవదులు సూ
థ ల సూక్షమశ్ర్ీరములతో గూడినవవర్ై ఆయా కవరుముల సవమరథయము కలిగ
యునానరని తలియు చుననది గవని ఆపరమేశ్ారునిలో చక్షువులు శచరత్సరములు వవణి మర్యు మనసుస లేదని
బ్ృహ్దారణుక శ్రర తి చపుపచుననది. అటివంటి బ్రహ్మములో జగత్సకరు ృత్సాము సంభవముగవదు. ఈపూరాపక్షి
పరశ్నకు సమాధానము ఇదివరకే “న వలక్షణతాాత్” మర్యు “దేవదివదపట లోకే” అను సూత్సరములదాార్వ
ఈయబ్డినది. ఈబ్రహ్మమును ఏకమాత్సరము శ్రర త్సయలదాార్వనే తలిస్టకొనగలము అది త్సర్వకగముము అనగవ
త్సరకము దాార్వ దానిని గరహించలేము. సరావశవష్రహిత్సమైన బ్రహ్మములో సరాశ్కతుయో గము ఎటట
ల
సంభవమనదవేమో? అటల నుట సర్గవదు. ఎందులకనగవ అవదుదాార్వ కలిపత్స బ్ేధము శ్రర త్సయలలో చపపబ్డినది
గవన వర్ోధములేదు. “అపవణిపవదో జవన్ గహ
ర ీతా పశ్ుత్సుచక్షుః స శ్రర ణోత్సుకరాః ” ‘అపరమేశ్ారునికత చేత్సయలు
లేకపో యిననూ సరాగవర హీ, పవదములు లేకపో యిననూ దూరగవమి, కనునలు లేకపో యిననూ సరాదరష్ట,
కరాములు లేకపో యిననూ వనగలడు’ (శవా.3.19) ఈ శ్రర తిలో ఇందిరయ రహిత్సయడైన పరబ్రహ్మ మాయ
దాార్వకలిపత్స శ్కతువలన సరా సమరుథడు.

51. న పరయోజనతాువధికరణము.
సంగతి:- కతరందటి అధికరణములో శ్రర త్సయల ఆధారముపై సరాశ్కతువశిష్ట మైన పరమేశ్ారుని జగత్సకరు యనునది స్టదా
మైనది. ఇపుడు దానిపై అక్షేపటంచగవ దానికత సమాధానము చపపదరు. గవన పూర్వాధికరణముతో దీనికత
ఆక్షేపసంగతి.
వష్యము:- పూరాకవముడై త్సృపటు ప ందిన పరమేశ్ారుని జగత్స్రష్టగవ స్వాకర్ంచిన సమనాయవర్ోధము అను
వష్యము ఇచట వచారణీయము.
సంశ్యము:- ఆపు కవముడైన పరమేశ్ారుడు జగత్సయ
ు ను సృష్టటంగలడా? లేడా? అని సంశ్యము.
పూరాపక్షము:- ఫలాకవంక్షకలిగన బ్రహ్మ అత్సృపుుడని స్వాకర్ంచవలస్ట వచుచను మర్యు సృష్టట రచనేచే కలిగ
జగత్సకరు అనిన వవని పరవృతిు ఉనమత్సు పురుష్యనితో సమమగును. అందువలల ఆపు కవముడైన బ్రహ్మమును
జగత్సకరు గవ స్వాకర్ంచుట సర్గవదు.
స్టదా ాను ము:- ఏ ఉదేదశ్ుము లేకుండగనే సరాసమృదిాకలిగ నిశిచంత్సయలెైన పరభువులు కేవలము వలాసవరథము అనేక

కవరుముల నాచర్ంచుట లోకములో పరత్సుక్ష స్టదాము. అందువలల ఆపు కవముడైన పరమేశ్ారుడుగూడ ఏ
పరయో జనము లేకయో లీలామాత్సరముగవ జగత్సయ
ు యోకక రచనారూప పరవృతిు గలవవడగును, దీనిలో ఏ
ఆక్షేపములేదు.
వైయాస్టకనాుయమాలా:115. త్సృపోు ఽసరష్ట వఽథవవ సరష్ట వ? న సరష్ట వ, ఫలవవఞ్ేనే। అత్సృపు ః సవుదవవఞ్ఛేయామునమత్సునరత్సయలుతా॥
116. లీలాశవాసవృథాచేష్ట వ అనుదిదశ్ు ఫలం యత్సః। అనునమతర్
తు ారచునేు త్ససవమత్సుృపు సు థా సృజుతే॥
నిత్సుత్సృపు బ్రహ్మ సరష్ట కరు యా గవదా? బ్రహ్మ సృష్టటకరు గవడు, ఎందులకనగవ ఫలమునకు ఇచేయునన
“పరమేశ్ారుడు నిత్సుత్సృపుుడు” అని చపుప శ్రర త్సయలకు వర్ోధముకలుగును. ఫలాకవంక్ష లేదనిన వవనిలో ఉనమత్సు
నరత్సయలుత్స (పటచిచవవని సమమను దో ష్ము) వచుచను. స్టదా ానిు జవవబ్ు. ఏ వధముగవ లోకములో లీలకై కొనిన
చేష్టలు చేయుట మర్యు శవాసపరశవాసవది చేష్టలు ఫలాకవంక్ష లేకయిే వవేకవంత్సయలు చేయుట చూడబ్డు
చుననది. ఆవధముగనే నిత్సుత్సృపుుడైన పరమేశ్ారుడు ఫలేచాే రహిత్సయడై సృష్టట గవవంచుచునానడు.
భారతీ తీరుథలవవర్ వవుఖ్ు:-

“ఆనన్ద బ్రహ్మ” ‘బ్రహ్మ ఆననద సారూపుడు’ అను శ్రర తి మర్యు యుకుుల దాార్వ పరమేశ్ారుడు నిత్సుత్సృపుుడు
అనిర్. ఆ నిత్సుత్సృపుుడైన పరమేశ్ారునియందు సృష్టట వష్యమైన ఇచేను స్వాకర్ంచిన నిత్సుత్సృపటు ని చపుప

శ్రర త్సయలకు వర్ోధము వచుచను. ఆ పరమేశ్ారునిలో ఏ వధమైన కతర్క లేదనిన అబ్ుదిాపూరాక సృష్టట పటచిచవవని
వలే చేయుచునానడనవలయును, అందువలన సమనాయ వర్ోధము కలుగునని పూరాపక్షి పరశ్న. దానికత
స్టదా ానిు జవవబ్ు. ఏ వధముగవ వవేకవంత్సయలెైన ర్వజాదులందు పరయో జనము లేకయిే స్ేాచేగవ (ఊరకనే)
కరరడారథము వేట జూదమాడుట మొదలగు పరవృతిు లోకములో చూడబ్డు చుననది. బ్ాలకులలో వురథ చేష్టలు
అధికముగవ చూబ్డుచుననవ. శవాస-పరశవాసలు ఏ బ్ాహ్ు పరయో జనము లేకయో సవాభవకముగవ
జరుగుచుననవ. ఆవధముగనే నిత్సుత్సృపుుడైన పరమేశ్ారుడు ఏ పరయో జనము లేకుండగనే వవే కముతో సకల
జగత్సయ
ు యొకక సృష్టట గవవంచుచునానడు.
166. న పరయో జనవతాువత్. (2.1.32)
సూతారరథము:- బ్రహ్మము జగత్సయ
ు ను సృష్టటంచుట సంభవముకవదు, ఏలనన బ్రహ్మము నిత్సు త్సృపు ము గవన
పరయో జనాపేక్షలేదు. వవేకుల పరవృతిు పరయో జనముతో కూడినదై యుండును. గవన బ్రహ్మదాార్వ జగత్ సృష్టటని
పరతిపవదించు వేదాను ములో సమనాయమునకు వర్ోధము కలుగు చుననది.
మందబ్ుదిాగల వుకతు గూడ పరయో జనము లేకునన ఏ కవరుమునందునూ పరవృతిు గవడు. ఈ నియమానుసవరము
ఆత్సమకవముడు సరాజ్ఞఞడైన బ్రహ్మము నుండి జగత్సయ
ు యొకక సృష్టటని స్వాకర్ంచిన పూరాము నందు జపటపన
సమనాయమునకు వర్ోధము వచుచనా ర్వదా? ఇది సంశ్యము. దీనికత పూరాపక్షి చపుపనదేమనగవ బ్రహ్మమునందు జగత్ కరు ృత్సాము సంభవము గవదు ఎందులకనగవ లోకములో బ్ుదిామంత్సయల పవృతిు పరయో జనము
నుదేదస్టంచియిే నుండును. వచారశీలుడైన వుకతుయందు నిష్్రయో జన పరవృతిు గవనర్వదు. నిత్సు ఆపు కవముడైన
పరమేశ్ారునియందు పరపంచమును సృష్టట గవవంచుటలో ఏ పరయో జనములేదు. లోకములో చినన చినన

కవరుములు గూడ ఆత్సమపరయో జనము లేకుండగనూ సవారథము లేకుండగనూ చేయువవరులేరు. ఆ స్టథతిలో
బ్హ్ుపరయాససవధుమైన పరపంచరచనా కవరుము పరమేశ్ారుడు నిష్పయోజనముగవ నటట
ల చేయును? అంతేగవక
పరమేశ్ారునిలో సాపరయో జనము యొకక కలపనగూడ జేయలేము, ఏలనన ఆత్సడు నితాుపు కవముడని శ్రర తిలో
చపటపర్గవన. అందువలన చైత్సనుమయిన బ్రహ్మమునుండి సృష్టటని జపటపన సమనాయ వర్ోధము త్సపపక
కలుగును. ఈ పూరాపక్షమునకు సమాధానము అగరమ సూత్సరముదాార్వ చపుపచునానరు.
167. లోకవత్సయ
ు లీలాకైవలుమ్. (2.1.33)
సూతారరథము:- లోకములో ర్వజ్ఞ మర్యు అమాతాుదులు వశవష్ఫలాకవంక్ష లేకునుననూ వేట, జూదము మొదలగు
కరరడలలో వవర్ పరవృతిు గవన వచుచచుననది. మర్యు శవాస పరశవాసలు సవాభావకముగనే జరుగుచుననవ.
అలాగుననే బ్రహ్మము యొకక వచిత్సరకవరురచన లీలామాత్సరము. దానికత ఫలిత్సము లేదు గవన సమనాయమునకు
వర్ోధము గవదు.
సూత్సరములోని ‘త్సయ’ శ్బ్ద ము పూరాపక్షమును ఖ్ండించుటకు. లోకములో ఆపు కవములెైన ర్వజ్ఞలాంటివవరు లేక
అమాత్సుదులు (లీలకొరకు) కేవలము వలాసవరథము మాత్సరమే ఏపరయో జనము లేకయిే వేట జూదము మొదలగు
వవని యందు పరవృతిు కలిగయునానరు. శవాస నిశవాసవది పరవృతిు బ్ాహ్ు పరయో జనము లేకయో సవాభావకముగవ
జరుగుచుననది.
ఆలాగుననే వచిత్సర జగతాకరుము పరయో జనము లేకయిే బ్రహ్మము లీలగవ గవవంచుచుననది. జనులకు ఈ
జగత్సరచనారూపకవరుము బ్హ్ుపరయాససవధుమని తోచిననూ పరమేశ్ారునికత కేవలము లీలామాత్సరము. గవని
లోకములో లీలయందు గూడ కొంచము సూక్షమపరయో జనము గవనవచిచననూ పరమేశ్ారునియందు ఆ
సూక్షమపరయో జనము గూడ కవనర్వదు ఎందులకనగవ శ్రర తి వవనిని పూరాకవముడని చపుపచుననది. సృష్టటని
పరతిపవదించు శ్రర త్సయలు అవదుదాార్వకలిపత్స నామరూపవత్సమక వవువహార్కజగత్సయ
ు ను గుర్ంచి చపుపచుననవే గవని
సృష్టటశ్రర తి పవరమారథకవష్యిణీ కవదు, ఈమాటను ఎననడూ మరువర్వదు. అంతేగవక సాపన సృష్టటవలే ఈ సృష్టట
మాయామాత్సరము మర్యు బ్రహామత్సమభావన పరతిపవదనకొరకు.

52. వైష్మునైరఘృణాుధికరణము.
సంగతి:- కతరందటి అధికరణముదాార్వ మాయాశ్కతుతోకూడిన బ్రహ్మము లీలగవ సృష్టట గవవంచునని చపటపర్.
వష్యము:- నిర్ోదష్బ్రహ్మముదాార్వ జగత్ససృష్టటని చపుప సమనాయము ఈ అధికరణమునకు వచారణీయ
వష్యము.
సంశ్యము:- సరాసముడగు పరమేశ్ారునినుండి జగత్ససృష్టటని స్వాకర్ంచిన వవనిలో వైష్ముదో ష్ము వచుచనా,
ర్వదా?
పూరాపక్షము:- అనిన పవరణులకు సుఖ్-దుఃఖ్ములు వధించు ఈశ్ారునియందు వైష్ముదో ష్ము వచుచను.
అంతేగవక జీవుల దుఃఖ్ములను వధించుట అనినపవరణులను సంహ్ర్ంచుట మొదలుగవగల దుఃఖ్కవరుములు
చేయుటవలన ఆ ఈశ్ారునిలో నైరఘృణుదో ష్ము గూడ వచుచను, గవన సమనాయమునకు వర్ోధము కలదు.

స్టదా ాను ము:- సృజంపబ్ో వు పవరణుల ధర్వమధరమముల నపేక్షించియిే పరమేశ్ారుడు జగత్సయ
ు యొకక సృష్టట స్టథతి
సంహారములందు పరవృత్సయ
ు డగు చునానడు. గవన వవనిలో వైష్ము-నైరఘృణుదో ష్ములు లేవు అంతేగవక సంసవరము
పరవవహ్రూపముగవ నుననది దీనికత పరమాణముగవ శ్రర తి సమృత్సయలు వదుమానములెైయుననవ.
వైయాస్టకనాుయమాలా:117. వైష్మాుదాుపతేన్న వవ? సుఖ్దుఃఖ్ే నృభేదత్సః। సృజనిాష్మ ఈశ్ః సవునినరఘృణశచచపసంహ్రన్॥
118. పవరణునుష్టఠ త్సధర్వమదిమపేక్షేుశ్ః పరవరు తే। నాతో వైష్మునైరఘృణయు సంసవరసు
ు న చాఽఽదిమాన్॥
బ్రహ్మములో వైష్మాుది దో ష్ములు సంభవమా, కవదా? మనుష్వుదుల భేధముననుసర్ంచి సుఖ్-దుఃఖ్ాదుల
సృష్టటనిజేయు ఈశ్ారునియందు వష్మత్స గలదు మర్యు అందర్ని సంహ్ర్ంచుటవలన వవనిలో నైరఘృణుమూ
గలదు. దీనికత స్టదా ానిు జవవబ్ు. పవరణులదాార్వ అనుష్టఠ ంపబ్డిన ధర్వమదుల నపేక్షించి ఈశ్ారునిలో పరవృతిు
గవనబ్డుచుననది. అందువలల వవనిలో వైష్ము-నైరఘృణు దో ష్ములు లేవు అంతేగవక సంసవరము అనాది.
భారతీ తీరుథలవవర్ వవుఖ్ు:ఈశ్ారుడు ఇందారది దేవత్సలను మహ్ో భాగుసంపపనునలూ మర్యు సుఖ్వంత్సయలుగవనూ, పశ్రవులు
మొదలగువవనిని అత్సును దుఃఖ్వంత్సములగనూ, మనుష్యులను సుఖ్-దుఃఖ్ సవమానువంత్సయలగనూ
సృష్టటంచుచునానడు. ఈ వధముగవ పవరణులలో తారత్సముములను సుఖ్-దుఃఖ్ములను సృజంచు
ఈశ్ారునియందు వష్మత్స ఏలర్వదు అంతేగవక నీచులకుగూడ అత్సును జ్ఞగుపటసత్సమును గొలుప దేవ మనుష్ు
పశవాదుల సంపూరా జగత్ససంహారము జేయువవనియందు నైరఘృణుదో ష్ము ఏలర్వదు? ఆ ఈశ్ారునియందు
వష్
ై ము-నైరఘృణుదో ష్ములుననవని పూరాపక్షి కథనము. దానికత స్టదా ానిు సమాధానము.
ఈశ్ారునియందు వైశ్ము దో ష్ములేదు ఎందులకనగవ పవరణుల ఉత్సుమ, మధుమ, అధమరూపమైన కరమయిే
ఈవైశ్ముమునకు కవరణము. అందువలల ఈశ్ారుని సాత్సంత్సరత్స నష్ట ము కవదు ఏలనన ఆత్సడు అంత్సర్వుమి
అగుటవలన కేవలము కర్వమధుక్షుడు మాత్సరమే. ఈశ్ారుని యందు వైశ్ముమును స్వాకర్ంచిన ‘ఘటట కుటీ పరభాత్స
నాుయము’ ( పనున చలిల ంచకుండుటకు ర్వతిర అంత్సయు అడవలో తిర్గ పవరత్సఃకవలమున పనునచలిల ంచు
పరదేశ్మునే చేరుట) వచుచను. ఏలనన ఈశ్ారునిలో వైశ్ముమును తొలగంచుటకు వవనిని కరమముల వైశ్ము
కవరకుడని చపటప మరల వవని సాత్సంత్సరత్సకై కరమ నియామకుడని చపటపన ఈశ్ారునియందే వైశ్ము దో ష్ము
వచుచనుగదా అనిన ఇది దో ష్ముకవదు. నియామకమనిన ఆయా వసు
ు వుల శ్కుుల అవుసథ త్సను పర్హ్ర్ంచుట
మాత్సరమే. శ్కుులు మాయ యొకకశ్ర్ీరభూత్సములే గవని వవనిని ఈశ్ారుడు ఉత్సపతిు చేయలేదు. వవని వవని శ్కుుల
దాార్వ కరమములో వైశ్ముము వచిచననూ వవని వువసవథపకునిలో వైశ్ము పరసంగము ర్వదు. సంహారము
సుష్యపటు వలే దుఃఖ్ కవరణముగవదు కవని దానికత వపర్ీత్సముగవ అనిన కేలశ్ములను నివవర్ంచుటవలన ఈశ్ారుడు
దయాలుడు. అవవను ర సృష్టటలో పూరాపూరా కరమల అపేక్షనుంచి సృష్టటచేయుటవలన వైశ్ముము ర్వకపో యిననూ
పరథమ సృష్టటలో పూరాకరమ సంభవములేనందున వైశ్ము దో ష్ము ఉండనే ఉననదనిన అటల నుట సర్కవదు
ఎందులకనగవ సృష్టట పరంపర అనాది గవన. దీనికత పరమాణము “నాన్ు న చాదిః ” ‘ఈ సృష్టటకత అది అను ములు లేవు’.
అను సమృతి. గవన ఈశ్ారునిలో ఏ దొ ష్ములేదు.
168. వైష్మునేరఘృణయు న సవపేక్షతాాత్సుథాహి దరశయతి. (2.1.34)

సూతారరథము:- బ్రహ్మమునందు వష్మతా మర్యు నిరదయత్సామను దో ష్ములు లేవు. ఏలనన వవర్ వవర్
కరమములనపేక్షించి కొందర్ని దుఃఖిత్సయలగవను కొందర్ని సుఖ్-దుఃఖ్మిశిరత్సయలగవను కొందర్ని అతి
సుఖ్వంత్సయలుగవను చేయుచునానడు. బ్రహ్మము కరమలకనుసవరము సుఖ్ దుఃఖ్ములిచుచ చునానడనుటకు శ్రర తి
పరమాణము. “ఏష్ హేువ సవధు కరమ కవరయతి” అనగవ ‘ఈత్సడే సవధు కరమలు చేయించుచునానడు’.
జీవుల కరమ సవపేక్షికముగవ సృష్టట గవవంచుచునానడా పరమేశ్ారుడు? లేక కరమల అపేక్ష లేకయిే సృష్టట
చేయుచునానడా? పరథమ పక్షములో జీవుల కర్వమనుసవరము సృష్టటంచుచునానడనిన సృష్టట కరు లో అనీశ్ారత్సా
పరసంగము వచుచను. దిాతీయ పక్షములో వష్మతా మర్యు కూ
ర రతా (నిరఘృణతా) దో ష్ములు వచుచను. దీనినే
సపష్ట ము చేయు చునానడు పూరావవది. బ్రహ్మము పవరణుల కర్వమపేక్షలేకుండగనే కొంత్సమంది దేవత్సలను అత్సును
సుఖ్వంత్సయలగను, కొనిన జంత్సయవులను దుఃఖ్ము గలవవనిగను, కొంత్సమంది మనుష్యులను మధుమ
భోగముగలవవర్గను సృష్టటంచుచునానడు. ఇదియిే బ్రహ్మమునందు గల వష్మతా. అకవరణముగవ దుఃఖిత్సయలను
జేయుట మర్యు అందరు పరజలను పరళయ కవలములో ఉపసంహ్ర్ంచుట. ఈసంహారము దుష్ట జనుల
దాార్వగూడ నినిద త్సము. అటిట నినిద త్సకరమలు చేయు పరమేశ్ారునిలో నిరఘృణతా దో ష్ము వచుచను. చపటపన ర్ీతిగవ
పరమేశ్ారునిలో దో ష్ము వచుచటవలన నిరుదష్ట బ్రహ్మమును జగత్సకరు గవ చపుపట సర్గవదు. ఈవధముగవ చపటపన
పూరాపక్షికత స్టదా ానిు సమాధానము. ఈశ్ారుని యందు వష్మతా మర్యు నిరఘృ ణతా దో ష్ములు లేవు
ఎందులకనగవ పవరణుల ధర్వమధరమములనపేక్షించి పరమేశ్ారుడు జగత్సయ
ు ను సృష్టటంచు చునానడు. ఏవధముగవ
యవవది ధానుములు మర్యు ఔష్ధుల ఉత్సపతిు కత మేఘమునుండి వచుచ వరామును సవధారణ కవరణము
మర్యు ఆయాధానుపు వత్సునములలోగల అసవధారణ సవమరథయమే వష్మత్సకు కవరణము. ఆ వధముగనే
దేవత్సలు మర్యు మనుష్యుల సృష్టటలో ఈశ్ారుడు సవధారణకవరణము మర్యు వవర్లోనునన అసవధారణకరమయిే
వవర్ వవర్ వష్మత్సకు కవరణము. అందువలల జగత్ కరు పరమేశ్ారునియందు వైష్ము-నైరఘృణు దో ష్ము లేదు.
జీవుల మర్యు దేవత్సల కరమ సవపేక్షననుసర్ంచి ఈశ్ారుడు సృష్టట గవవంచుచునానడనిన వవనిలో అనీశ్ారత్సాము
వచుచను గదా అనిన అటల నుట సర్గవదు. భృతాుదులు చేయు స్ేవనపేక్షించి వష్మ ఫలమునిచుచ ర్వజ్ఞలో
ర్వజత్సాము చూడబ్డు చుననది. అలాగుననే ఈశ్ారునియందు అనీశ్ారత్సాము ర్వదు. పవరణుల కరమ
సవపేక్షముననుసర్ంచి జగత్సయ
ు ను సృష్టటచేయుచునానడని చపటపననూ వవనిలో అనీశ్ారత్సాము ర్వదు. పవరణుల కరమ
సవపేక్షమువలన పరమేశ్ారుడు వష్మ సృష్టట చేయుచునానడని మీరు ఎటట
ల భావంచిర్? ఈ పరశ్నకు సమాధానము
సూత్సరములోనునన “త్సథా హి దరశయతి” అను శ్బ్ద ములదాార్వ ఇచుచచునానరు. “ఏష్ హేువ సవధు కరమ కవరయతి
త్సం, యమేభోు లోకేభుః ఉనిననీయతే ఏష్ ఉ ఏవవసవధు కరమ కవరయతి త్సం యమధో నినీష్తే ” అనగవ ‘ ఎవర్ని ఈ
లోకములో ఉత్సుమగతికత తీసుకొని వళళవలయున్ వవర్చే ఈశ్ారుడు సవధు కరమలు చేయించును, ఎవర్ని అధో గతికత తీసుకొని వళళవలయున్ వవర్చే అసవధు కరమలు చేయించును’ (కౌ.బ్ార.3.8.) “పుణోు వై పుణయున కరమణా
భవతి పవపః పవపేన” అనగవ ‘ పుణుకరమలదాార్వ పుణుశవలి మర్యు పవపకరమదాార్వ పవపట అగుచునానడు’
(బ్ృ.3.2.13) అని శ్రర తిలో చూపట ఇపుడు సమృతిలో చూపుచునానరు సమాధానము. “యిే యథా మాం పరపదుతే
తాం సు థైవ భజాముహ్మ్” అనగవ ‘ ఓ అరుజనా! ఎవా డవాడు ననున ఎటలల టట
ల స్ేవంచున్ వవనివవనికత అటల టేల పరతిఫలము న సంగుదును’ (గీ.4.11) అని.

169. న కర్వమవభాగవదితి చేనాననాదితాాత్. (2.1.35)
సూతారరథము:- “సదేవ సో మేుదమగర ఆస్వదేకమేవవదిాతీయమ్” అనగవ ‘హే సో ము! సృష్టటకత పూరాము ఈ జగత్సయ
ు ఒకే
అదిాతీయ సత్ససవరూపమై యుండను’ (ఛాం.6.2.1) అను శ్రర త్సయలలో సృష్టటకత ముందు భిననత్సాము యొకక
అభావము చపటపర్. ఆసమయములో కరమ లేదు గవన కర్వమపేక్ష దాార్వ వష్మ సృష్టట అని చపుపట అసంగత్సమని
చపుపట త్సగదు ఏలనన సంసవరము అనాది అగుటవలన సృష్టట మర్యు కరమ బీజాంకురములవలే సమాన కవరు
కవరణ భావములు గలవ. అందువలల కర్వమపేక్షదాార్వ సృష్టట వష్మమని స్టదామగుచుననది.
‘హే సౌముుడా! సృష్టటకత ముందు ఈ నామరూపవత్సమక జగత్సయ
ు ఒకే అదిాతీయ సద్ రూపముగవ నుండను’. ఇతాుది
శ్రర త్సయలదాార్వ సృష్టట బ్రహ్మతో అవభాగముగవ నుండనని నిశ్చయమగు చుననది. ఆ సమయములో దేని అపేక్షతో
వష్మ సృష్టట చపపటకు వీలుకలుగన్ ఆ పవరణుల కరమ ఏదియూ లేకుండను. అందువలల బ్రహ్మ జగత్సయ
ు ల
వభాగమునకు పూరాము వచిత్సరత్సకు నిమిత్సుమగు పవరణుల కర్వమభావము త్సయలుమేగదా అని చపుపటకు వీలు
లేదు ఎందులకనగవ సంసవరము అనాది. గవన బీజాంకురములవలే కరమయు సంసవరంబ్ును అనాదులెై
పరసపరకవరణములెై యుననవ. పూరాకలాపంత్సమున నాచర్ంపబ్డి జీవులతోగూడ పరమేశ్ారుని యందు
పరళయకవలములో సూక్షమమవసథ లో నడగ యునన కరమలు ఉత్సురకలప సృష్టటకత కవరణములగుచుననవ. గవన
హేత్సయహేత్సమదాభవము దాార్వ కరమమును అనిన వష్మ పరకృత్సయలకు కవరణముగవ స్వాకర్ంచిన వశవష్
వర్ోధముండదు. ఈ సంసవరము అనాది అని ఎటట
ల తలిస్టకొనగలము? దీనికత ముందు సూత్సరముదాార్వ
సమాధానము చపటపర్.
170. ఉపపదుతే చాపుుపలభుతే చ. (2.1.36)
సూతారరథము:- సంసవరము అనాది యనునది యుకతుసంగత్సము. సృష్టటని అనాదియని స్వాకర్ంచక అకసవమత్సయ
ు గవ
సృష్టటజర్గనని చపటపన ముకు పురుష్యల పునరజనమ కలుగవలస్ట వచుచను మర్యు పూరాసృష్టటతో
సవదృష్ుముండదు. శ్రర త్సయలలో మర్యు సమృత్సయలలో సంసవరము అనాది అని వనిపటంచుచుననది. “ధాతా
యథాపూరామకలపయత్” ‘అనగవ బ్రహ్మ పూర్వానుసవరమే జగత్సయ
ు ని సృష్టటంచను’. అని శ్రర తిలో చపటపర్. సమృతిలో
“న రూపమస్ేుహ్ త్సథో పలభుతే నాన్ు న చాదిరన చ సమ్రతిష్వఠ ” అనగవ ‘ఈ కలిపత్స జగత్సయ
ు యొకక పవరమార్థక
అధిష్ఠ వ న బ్రహ్మమును పవరకృత్స పురుష్యడు ఘట పటాదులవలే చూడలేడు. ఈ జగత్సయ
ు నకు ఆది అను మధుములు
లేవు’ అని చపటపర్.
సంసవరమనాది యని స్వాకర్ంచుట యుకతుసంగత్సమే, లేనిచ ో సంసవరము యొకక ఉత్సపతిు అకసవమత్సయ
ు గవ వచచనని
స్వాకర్ంచవలయును, అటట
ల స్వాకర్ంచిన ముకు పురుష్యల పునరజనమ పర సంగము వచుచను. మర్యు
అకృతాభాుగమ దో ష్ము గూడ వచుచను. అకసవమత్సయ
ు గవ సృష్టటని స్వాకర్ంచిన దానిలో జీవులు పుణు-పవప
కరమములు చేయకనే సుఖ్-దుఃఖ్ములు అనుభవంచవలస్ట వచుచను దీనినే అకృతాభాుగమ దో ష్మందురు.
ఈశ్ారుని లేక కేవలము అవదును సుఖ్-దుఃఖ్ాదుల వైష్ము కవరణమని చపుపట అసంగత్సము ఏలనన ఈ
ర్ంటిలో అనగవ (అవదేుశ్ారులలో) వైష్ముము లేదు. శ్రర తి సమృత్సయలలో సంసవరము అనాది అని చపపబ్డినది.
‘పరమేశ్ారుడు చందర సూర్వుదులను పూరాకలప సదృశ్ుముగవ సృష్టటంచను’ ఈ శ్రర తి దాార్వ పూరాకలపము

యొకక సద్ భావము గూడ చపటపర్. ‘సంసవరము యొకక సారూపము ఇచట కనిపటంచు చునన ర్ీతిగవ లేదు దీని
ఆది అను మధుములు లేవు’. గవన శ్రర తి సమృత్సయలలో సంసవరము యొకక అనాదిత్సాము ఉపలబ్ద మగు చుననది.
అతీత్స అనాగత్స కలపములో సంసవరముయొకక పర్ణామము లేదని అనగవ అనాదియని పుర్వణయతిహ్సములలో
గూడ పరతిష్వటపటత్సము గవవంచిర్.

53. సరాధర్ోమపపత్సుధికరణము.
సంగతి:- పూర్వాధికరణములో జగత్సయ
ు యొకక నిమిత్సుకవరణము బ్రహ్మమని స్టదా గ
ి వవంచిర్. గవని బ్రహ్మములో
ఉపవదానత్సాపరయో జక గుణములు లేవుగవన బ్రహ్మము నిరుగణముగవన జగత్సయ
ు నకు ఉపవదానకవరణము గవజాలదు.
ఈ వధమగు పరత్సయుదహ్రణ సంగతి వలల ఈ అధికరణము మొదలిడిర్.
వష్యము:- బ్రహ్మమునందు జగత్సయ
ు యొకక ఉపవదానకవరణత్సాము గుఱ్ంచి ఈ అధికరణములో వచార్ంత్సయరు.
సంశ్యము:- నిరుగణ బ్రహ్మము జగదుపవదాన కవరణమగుట సంభవమా గవదా?
పూరాపక్షము:- సగుణములగు మృదాదులందు మాత్సరమే ఉపవదానత్సాము లోకములో జూడబ్డు చుననది.
స్టదా ాను ము:- జగతాకరణత్సామునకు గవవలస్టన సరాజఞ తాాది కవరణధరమములు బ్రహ్మములో నుననవ. అందువలల
నిరుగణ బ్రహ్మమే సంపూరా జగత్సయ
ు నకు ఉపవదానకవరణము, గవని ఆ బ్రహ్మము వవరు ఉపవదానకవరణమేగవని
పర్ణామి ఉపవదానకవరణముగవదు.
వైయాస్టకనాుయమాలా:119. నాస్టు పరకృతికవ యదాా నిరుగణసవుస్టు నాస్టు సవ। మృదాదేః సగుణస్ైువ పర కృతితోాపలమభనాత్॥
120. భరమాధిష్ట వనతాఽసవమభిః పరకృతిత్సాముపేయతే। నిరుగణయఽపుస్టు జాతాుదౌ సవ బ్రహ్మ పరకృతిత్సః॥
నిరుగణ బ్రహ్మము జగత్సయ
ు యొకక ఉపవదానకవరణ మగునా? కవదా? ఈ సంశ్యమునకు పూరాపక్షి చపుపనది
ఏమనగవ లోకములో మృతిు కవదులు సగుణమైలెైయుననవ అవయిే ఉపదానకవరణములుగవ చూడబ్డు చుననవ.
అందువలన నిరుగణ బ్రహ్మము ఉపవదానకవరణము గవజాలదు. దానికత స్టదా ానిు చపుప జవవబ్ు. అదైాత్స
వేదాను
ు లమగు మేము భరమాధిష్ఠ వ నమునకు పరకృతి అనదము. నిరుగణ జాతాుదులు గూడ పకృతియిే గవన
బ్రహ్మము పరకృతి కవగలదు.
భారతీ తీరుథలవవర్ వవుఖ్ు:పూరాపక్షి చపుపనదేమనగవ కవరు రూపముగవ పర్ణత్స చందు వకృతి వసు
ు వును పకృతి అందురు. లోకములో
సగుణాదులెైన మృతిు కవదులే పరకృతిగవ కవనవచుచ చుననవ గవన నిరుగణ బ్రహ్మము పరకృతి కవజాలదు. దీనికత స్టదా ానిు
ఇచుచ జవవబ్ు. “పరకతరయతే వకతరయతేఽనయిేతి పరకృతిః” అనగవ ఈ వుుత్సపతిు దాార్వ ‘కవరు రూపములో
పర్ణత్సచందు వసు
ు వును పరకృతి అందురు’. అయినపపటికతనూన పర్ణామము చందుట ర్ండు పరకవరములుగవ
సంభవము. పవలు పరుగుగవ మారుట ఒక పర్ణామము. తారడు మొదలగునవ పవము మొదలగువవనిగవ మారు
భరమకు అధిష్ఠ వ నములగుట ర్ండవ పర్ణామము. నిరుగణ బ్రహ్మము పర్ణామి గవకపో యిననూ భరమకు
అధిష్ఠ వ నము కవగలదు. నిరుగణములగు జాత్సుదులలో భరమాదిాష్ఠ వ నము చూడబ్డు చుననది. ఏలాగుననగవ మలిన

బ్ారహ్మణుని చూచి ‘ఈత్సడు శూదురడు’ అను భరమ కలుగు చుననది. అందుచే నిరుగణ బ్రహ్మముగూడ పరపంచమును
సృష్టటంచుటకు పరకృతి అనగవ ఉపవదానకవరణమని స్టదామగు చుననది.
171. సరాధర్ోమపపతేు శ్చ. (2.1.37)
సూతారరథము:- జగతాకరణత్సామునకు ఆవశ్ుకమైన సరాజఞ తాాది కవరణ ధరమములనినయూ ముందు చపటపన
ర్ీతిగవ బ్రహ్మమునందు యుకతు సంగత్సములుగవన నిరుగణ బ్రహ్మము జగతాకరణము కవగలదు.
బ్రహ్మము జగదుపవదానకవరణము గవజాలదు, నిరుగణమగుటవలన, గంధ రూపవదులవలే అను త్సరకము లేక
నాుయానుసవరము నిరుగణబ్రహ్మముదాార్వ జగత్ససృష్టటని పరతిపవదించు సమనాయ శ్రర త్సయలకు వర్ోధమా? కవదా?
వర్ోధమని పూరాపక్షి చపపగవ వర్ోధము లేదనును స్టదా ానిు . జగత్ససృష్టటకత కవవలస్టన సరాజఞ తాాది ధరమములు ఆ
పరమేశ్ారునియందు గలవు గవన బ్రహ్మమే సంపూరా జగత్సయ
ు నకు ఉపవదానకవరణము. ఈ ధరమములనినయు
బ్రహ్మమునందు గలవని పూరామే నిరూపటంచితిమి. ఒకవేల నిరుగబ్రహ్మమును పరధానమువలే పర్ణామి
ఉపవదానకవరణమని చపపకపో యిననూ వవరు ఉపవదానకవరణమని స్వాకర్ంచిన పైనచపటపన నాుయమునకు ఏ
వధమైన వర్ోధము కలుగదు. బ్రహ్మము సరాజఞ ము, సరాశ్కతువంత్సము మర్యు మహామాయ యుకు మగుటవలన దానిలో ఏవధమైన దో ష్ములు లేవు అని ఇంత్సకు పూరాము గూడ నిశ్చయించబ్డినది. గనుక ఉపనిష్ద్
దరశనములో అధిక సంశ్ములు కలుగుట అధిక శ్ంకలు చేయుట సర్కవదు.

బ్రహ్మసూత్ర హ్ృదయములో ద్వితీయాధ్యాయములోని
ప్రథమపాదముయొక్క సంక్లనము సమాప్తము.
ద్వితీయాధ్యాయము-ద్వితీయపాదము.
ఈ పాదములో సాంఖ్ాాద్వ మత్ములలో గల ద్ో షములను వారి యుక్తతలను ఖ్ండంచుచున్యారు.
ఈ పవదములోముముక్షువుల హ్ృదయములలో సముక్ జాఞనము ఉత్సపననము గవవంచుటకు వేదాను వవకుముల
సమనాయములో పరతివవది సవంఖ్ాుదుల దాార్వచూపటంచిన దో ష్ములను ఖ్ండించి వేదాను సమనాయమును
సవథపన గవవంచిర్. దానిదాార్వ ముమక్షువులకు నిరుదష్ట బ్రహామతైమకు జాఞనమునందు నిసందిగా పరవృతిు కలుగునని
ఈపవదమును పవరరంభము గవవంచిర్. ఈ పవదములో సవంఖ్ాుదుల మత్సమును ఖ్ండించుట అనునదే పరధాన
వష్యము. ముముక్షువుల మొక్ష సవధనకొరకు సముక్ జాఞనమును పరతిపవదించు వేదాను మును చపపటయిే
సర్యిైననూ పరపక్ష ఖ్ండనము పరదేాష్ముదాార్వ వవర్కత ఏమి లాభము? ఏమీ లాభము లేదు. అయిననూ
మందబ్ుదుాలెైన కొందరు పదద పదద మహ్రుాలదాార్వ రచించిన నాుయ, సవంఖ్ు, బ్ౌదా , పఞ్చర్వత్సర దరశనములు
గూడ సముక్ జాఞనము కలుగజేయునని వవనిలో పరవృతిు కలిగ యుందురు. ఆమత్సములలో గూడ పౌరఢమైన
యుకుులు కవనవచుచ చుననవ, మర్యు వవనిని రచించినవవరు సరాజఞ కలపఋష్యలేగదా. అందువలల
మందబ్ుదుాలకు వవర్పై శ్రదా కలుగును ఆశ్రదా వవర్ని మొక్షమునకు దూరము గవవంచును. ఆ మత్సములందు
సవరము లేదని చూపటంచుటకు పరపక్షఖ్ండన అతాువశ్ుకము. దిాతీయాధాుయములోని పరథమ పవదముదాార్వ

సమనాయ వర్ోధపక్షములను ఖ్ండించి సాపక్షసవథపన గవవంచబ్డినది. ఈ దిాతీయ పవదముదాార్వ వేదాను
సమనాయమునకు వర్ోధము చపుప సవంఖ్ాుదుల మత్సములను ముఖ్ుముగవ ఖ్ండించవలయును. గవన
పూరాపవదముతో బ్ాటట ఈ పవదమునకు ఉపజీవు-ఉపజీవక భావ సంగతి. (ఉపజీవుమనగవ న కదానిని
ఆశ్రయించి బ్రత్సయకునది. ఉపజీవక మనగవ న కదానికత ఆశ్రయమిచుచనది.)

54. రచనానుపపత్సుయధికరణము.
సంగతి:- పూర్వాధికరణములో బ్రహ్మమునందు జగతాకరణత్సాము, సరాజఞ తాాది ధరమములు యుకతు సంగత్సముగవ
నిరాయించబ్డినవ. ఆ సరాజఞ తాాది ధరమములు సవంఖ్ుుల పరధానమునందు గూడ ఉననవని స్వాకర్ంచవచుచను
గదా. ఈవధమైన ఆక్షేపమును చపటప ఈ అధికరణముదాార్వ సమాధాన మీయబ్డినది. గవన పుర్వాధికరణముతో
దీనికత ఆక్షేప సంగతి.
వష్యము:- సవంఖ్ుుల స్టదా ాను ము ఈ అధికరణములో వచారణీయ వష్యము.
సంశ్యము:- సవంఖ్ుుల స్టదా ాను ము పరమాణమూలకమా? లేక భారనిు మూలకమా? అనగవ పరధానము
జగతాకరణమగునా కవదా?
పూరాపక్షము:- సంపూరా పరపంచములో ఘటాదులతోసహ్ సుఖ్ము దుఃఖ్ము మర్యు మోహ్ము అనునవ
కవనవచుచ చుననవ. కనుక సుఖ్-దుఃఖ్ మోహాత్సమకమగు పరధానమే ఈ జగతాకరణము కవగలదు.
స్టదా ాను ము:- సవంఖ్ుదరశనముదాార్వ చపపబ్డి అనుమానముదాార్వ స్టదామగు పరధానము జగతాకరణము
గవజాలదు. సరష్టవు అనగవ సృష్టటకవవంచబ్ో వు పరపంచముయొకక జాఞనశూనుమగుటవలననూ మర్యు
అచేత్సనమగుటవలననూ పరధానముదాార్వ అనేకవచిత్సరమైన రచన సంభవముకవదు. సుఖ్ాదులు అను ముచందు
పదారథములు అవ ఘటాది వష్యములలో ఎటట
ల ండగలవు.
వైయాస్టకనాుయమాలా:121. పరధానం జగతో హేత్సయరన వవ సర్ేా ఘటాదయః। అనిాతాః సుఖ్దుఃఖ్ాదైురుతో హేత్సయరతో భవేత్॥
122. న హేత్సయర్ోుగురచనాపరవృతాుయదేరసంభవవత్ । సుఖ్ాదాు ఆను ర్వ బ్ాహాు ఘటాదాుసు
ు కుతోఽనాయః॥
పరధానము జగత్సకరణమా కవదా? ఘట పటాది పదారథములనినయూ సుఖ్ము, దుఃఖ్ము మర్యు
మోహ్ములతో కూడినవై యుననవ. అందువలన సుఖ్-దుఃఖ్ మోహాత్సమకమగు పరధానము జగతాకరణమనును
పూర్వావవది. దానికత స్టదా ానిు సమాధానము. వచిత్సర జగత్సయ
ు యొకక రచనా మర్యు దాని యందు పరవృతిు
అచేనమగు పరధానములో సంభవము కవనందున పరధానము జగతాకరణము కవజాలదు. సుఖ్-దుఃఖ్ాదులు
ఆను రములు అనగవ లోపల మనసుసలో గలవు, మర్యు ఘటపటాదులు బ్ాహ్ు వసు
ు వులు గవన ఘటపటాదులందు సుఖ్-దుఃఖ్ మొహ్ములను గుణములెటల టండ గలవు.
భారతీ తీరుథలవవర్ వవుఖ్ు:సుఖ్-దుఃఖ్ మోహాత్సమకమగు పరధానము జగతాకరణమందురు సవంఖ్ుులు ఎందులకనగవ జగత్సయ
ు లో అనిన
పదారథములందు సుఖ్-దుఃఖ్ములు కవనవచుచచుననవ. ఘట-పటాది పదారథములు పవరపు మయున వవనికత
సుఖ్ము కలుగుచుననది ఏలనన నీళళళ తచుచట మర్యు శ్ర్ీరమును కపుపకొనుట అను కవరుముల

నిర్వాహ్మువలన. ఘట-పటాదులు దొ ంగలించబ్డిన వవనికత దుఃఖ్ము కలుగుచుననది. నీళళళ తచుచకొనుట
మొదలగు కవరుముల అపేక్షలేని వవనికత ఆ ఘటాదులు సుఖ్-దుఃఖ్ాదుల నిచుచటలేదు కవని ఉదాస్వన భావముతో
నుండును. ఉదాస్వన భావవష్యమునే మోహ్ మందురు. ‘ముహ్’ ధాత్సయవునకు ‘వైచితేు’ అని అరథము.
ఈధాత్సయవునుండి మోహ్ శ్బ్ద ముత్సపనన మైనది. గవన ఉదాస్వన భావముగల వసు
ు వుల చిత్సువృతిు ఏరపడదు. ఈ
సుఖ్-దుఃఖ్ మోహ్ముల అనాయము (కవరణమును అనుసర్ంచుట) పరధానములో కవనవచుచ చుననందువలన
పరధానము జగతాకరణము. ఈ వధముగవ చపటపన పూరావవదికత స్టదా ానిు చపుప సమాధానము.
పరధానము జగతాకరణము కవజాలదు ఏలనన దేహ్ము ఇందిరయములు పరాత్సము మొదలగుగవగల అసవధారణ
అవయవ సంగఠనతో గూడిన జగదరచన గవవంచుటకు అచేత్సనమైన పరధానమునందు యోగుత్సయో లేదు.
లోకములో సుందరమైన భవన నిర్వమణము అత్సును నిపుణులెైన శిలుపల దాార్వనే చేయబ్డుచుననది. జగద్
నిర్వమణము మటట
ల ంనీయుము. ఆ నిర్వమణ స్టదా క
ి త జడము అనగవ అచేనమైన పరధానము యొకక పరవృతిు గూడ
కవజాలదు. ఎందులకనగవ లోకములో చైత్సనుముదాార్వ అనధిష్ట త్సమైన వవహ్నాదుల పరవృతిు చూడబ్డుటలేదు.
(అనగవ సవరథి లేని రథము నడువజాలదు.) ఒకవేళ చైత్సనువంత్సయడైన పురుష్యని పరధానమునకు
అధిష్ఠ వ నమనిన మీ సవంఖ్ుములో చపుప పురుష్యని అసంగత్సకు హాని కలుగును, దానితో మీ స్టదా ాను మే మటిట
కొటటటకు పో వును. ఘట-పటాదులు సుఖ్-దుఃఖ్ మోహాత్సమకము లనుటయూ సర్గవదు ఎందులకనగవ సుఖ్దుఃఖ్ాదులు లోపల మనసుసలో గలవు మర్యు ఘటాదులు బ్యట గలవు, గవన వవని సమనాయము
కవజాలదు. దీని దాార్వ పరధానము జగతాకరణము గవజాలదనునది స్టదామైనది.
172. రచనానుపపతేు శ్చ నానుమానమ్. (2.2.1)
సూతారరథము:- ఈ జగత్సయ
ు సుఖ్-దుఃఖ్ మోహాత్సమకమగుటవలన వీనితోనునన పరధానము జగతాకరణ
మనవలయును ఏలననగవ మటిటతో చేస్టన కుండ మటిటమయ మగుచుననది ఆలాగుననే అనుమానము దాార్వ
స్టదామగు పరధానము జగతాకరణమనును పూరాపక్షి అది సర్కవదనును స్టదా ానిు . సృష్టట చేయవలస్టన పదారథముల
జాఞనములేని జడపరధానము దాార్వ వవధములెైన వచిత్సరములెైన వసు
ు వుల రచన సంభవముగవదు.
ర్ండవ మాట సుఖ్-దుఃఖ్ాదులు మనసులోనివ, వవనిని భాహ్ు జగత్సయ
ు నకు అనాయించుననుట అస్టదాము గవన
సవంఖ్ుస్టదా ాను ము పవరమాణికము గవదు.
సంపూరా సంసవరము సుఖ్-దుఃఖ్ మోహ్రూపము గవన దాని ఉపవదానకవరణము గూడ సుఖ్-దుఃఖ్ మోహ్
రూపమైన ఫరధానమే అగును. ఏవధముగవననిన మటిటతో చేయబ్డిన కుండ మటిటరూపమైయుండుట లోకములో
చూచుచునానము. ఆలాగుననే సంపూరాముగవ బ్ాహ్ు వసు
ు వులు మర్యు ఆధాుతిమక వసు
ు వులుగల ఈ కవరు
జగత్సయ
ు సుఖ్-దుఃఖ్ మోహ్రూపమై యుండవలయును గవన ఈ జగత్సయ
ు కు కవరణము సుఖ్-దుఃఖ్ మోహ్రూమైన
పరధానమగునని పూరాపక్షి చపపగవ దానికత జవవబ్ు స్టదా ానిు చపుపచునానడు. సవంఖ్ు శవసు మ
ర ులో చపుపఅనుమాన
పరమాణముదాార్వ స్టదామగు పరధానము జగదుపవదానకవరణము గవజాలదు ఎందులకనగవ జడ పరధానముదాార్వ
సృష్టట జరుగదు. దానితో బ్ాటట బ్ాహ్ు జగత్సయ
ు లో సుఖ్-దుఃఖ్ాదుల సంబ్నద ము కవనర్వదు. పరధానము జడమగుట
వలన సృష్టటచేయబ్ో వు పదారథముల జాఞనముదానికతలేదు. ఆ జడ పరధానము అనేక పరకవరములతో గూడిన వచిత్సర

జగత్సయ
ు ను ఎటట
ల సృష్టటంచగలదు? లోకములో భవనములు, ఆసనాదులు మొదలగునవ బ్ుదిామంత్సయలెైన
శిలుపలదాార్వనే నిర్మంపబ్డుచుననవ. మర్యు తలివగలవవరు ఋత్సయవులకు అనుకూలమగు పదారథములను
గరహించి సుఖ్పవర పటు ని మర్యు దుఃఖ్నివృతిు ని ప ందుచునానరు. కసూ
ు ర్ శీతాకవలములో మర్యు చందనము
వేసవకవలములో సుఖ్ము నిచుచచుననవ ఆలాగుననే ఋత్సయవులకు అనుకూలమగు భవనములు గూడ
నిర్మంచు చునానరు. సుఖ్-దుఃఖ్ాది ధరమములు అను ఃకరణలో నుండును గవని బ్ాహ్ు జగత్సయ
ు లో లేవు.
శ్బ్ాదదులందు బ్ాహ్ుత్సాము సపష్ట రూపముగవ పరతీత్సమగు చుననది. ఒకే శ్బ్ద భావనా ఒకర్కత ఆనందము నిచుచను
వేర్ొకర్కత దుఃఖ్ము నిచుచను. ఆ స్టథతిలో సుఖ్-దుఃఖ్ాదులకు కవరణమైన శ్బ్ద మును స్వాకర్ంచక ఆంత్సర్క భావనా
వశవష్మునే స్వాకర్ంచవలయును. అచేత్సనమైన పరధానము దాార్వ జగత్ రచన సంభవముకవనందువలననూ
మర్యు సుఖ్ాదులు బ్ాహ్ు జగత్సయ
ు లో లేనందువలనూ దాని దాార్వ జగత్ సృష్టటని చపుప సవంఖ్ు శవసు మ
ర ు
అపరమాణికమని స్టదామైనది.
సవంఖ్ు శవసు మ
ర ులో చపుపనదేమనగవ మహ్త్సత్సామునుండి పృథివీ పరును ము సంపూరా వశవష్ములకు మూల
కవరణము తిరగుణాత్సమకమగు పరధానమే, ఎందులకనగవ ఆపరధానమునందే ఆ వశవష్ముల పర్ణామము మర్యు
సమనాయము చూడబ్డు చుననది. మర్యు శ్కతు-వశిష్ట కవరణము దాార్వ కవరు పవృతిు గూడ ఈ పరధానములో
చూడ బ్డుచుననది. కవరుకవరణ వభాగము మృదఘ టాదులందు చూడ బ్డుచుననది. మహ్దాది జగత్ యొకక సృష్టట
చేయు శ్కతు పరధానములో గలదు గవన మహ్దాది రూపముగవ పర్ణత్స చందుటకు పరధానము పరవృతిు అగు
చుననది. ఇటిట సంశ్యము కలుగగవ స్టదా ానిు ఇచిచన సమాధానము ముందు సూత్సరములో చపపబ్డు చుననది.
173. పరవృతేు శ్చ. (2.2.2)
సూతారరథము:- అచేత్సన మగు పరధానము మూడు గుణములు సమముగవనుననసవమాువసథ నుండి మార్ పరవృతిు
కలుగుటకు చైత్సనాుధారము లేక సంభవముకవదు గవన పరధానము జగతాకరణము గవజాలదు.
పూరా సూత్సరము నుండి ‘ నానుమానమనుపపతేు శ్చ’ అను పదము ఈ సూత్సరములోకతగూడ తీసుకు ర్వవలయును.
అనగవ అనుమానము దాార్వ స్టదామగు పరధానము జగతాకరణము కవజాలదు. పరధానము అచేత్సనము మర్యు
తిరగుణముల సవమాువసథ రూపము ఆ అవసథ నుండి మార్ జగదూ
ర పముగవ పరణామముచందుట చైత్సనుము
యొకక పేరరణము లేక జరుగదు గవన జగతాకరణముగవ పరధానమును అనుమానము గవవంచజాలము. దీనికత
కవరణము లోకములో జడ రథాదుల పరవృతిు చైత్సనాుధీనముగనే కవనవచుచ చుననది. వేదాను మత్సములోగూడ
కేవలము చైత్సనుము పరవరు కముకవదు గవని దేహేనిదయ
ో ాదులతోగూడిన చైత్సనుమే పరవరు కము, ఆ వధముగనే
రథాదులందు చూడబ్డుచుననది. గనుక అచేత్సన దేహాదులే రథాదుల పరవరు కములని స్వాకర్ంచవలయుననును
పూరావవది. అటల నుట సర్గవదనును స్టదా ానిు . కేవలము అగన ఇనా నము లేక కవలచలేదు మర్యు పరకవశ్ము
నీయజాలదు కవని ఇనా నముతోగూడి అగన దహించగలదు మర్యు పరకవశ్మునిచుచను, అయిననూ అగననే
దాహాదులకుకవరణమని చపుపదురు. ఆ వధముగనే దేహాదులతో గూడిన చైత్సనుమునందు పరవృతిు కవనవచిచననూ
చైత్సనుమునే పరవరు కమందురు. ఆవధముగనే దేహాదులతోగూడిన చైత్సనుమునందు పరవరు కత్సాము గవనవచిచననూ
అనాయ-వుతిర్ేకముదాార్వ రథాదుల పరవరు కము చైత్సనుమనియిే స్వాకర్ంత్సయరు కవని దేహాదులనుకవదు. ఈ
దృష్వటను ముదాార్వ జడ పరధానము జగతాకరణము కవజాలదు. దేహాదులతోగూడిన ఆత్సమసారూపము కేవలము

పరవరు కమని మనిగూడ చపపజాలమనిన అది సర్కవదు, ఎందులకనగవ అయసవకంత్సమణి సాయముగవ కతరయా
రహిత్సమైననూ లోహాదులలో కతరయా ఉతాపదకత్సాము చూడబ్డుచుననది. ఆలాగుననే రూపరసవది వష్యములు
పరవృతిు శూనుమయిననూ పురుష్యనిలో వవనిదాార్వ పరవృతిు చూడబ్డుచుననది. ఒకే అదిాతీయ బ్రహ్మములో
పరవరు క కరు మర్యు పరవరు క వష్య భావము సంభవము కవదు అనిన అది గూడ సర్కవదు, ఏలనన వేదాను
మతానుసవరము ఒకే బ్రహ్మము అవదుదాార్వ ఉత్సపననమయిన నామ-రూపవత్సమక జగత్సయ
ు నకు పరవరు కమని స్టదా ి
గవవంచబ్డినది. అందువలన సరాజఞ పరమేశ్ారుని జగతాకరణమని స్వాకర్ంచిన పరవరు కము దానంత్సటదే
స్టదామగును, గవని అచేత్సన పరధానమును జగతాకరణమని స్వాకర్ంచిన పరవృతిు ఏవధముగనూ స్టదాముగవదు.
సవంఖ్ు కవర్కలో చపటపనదేమనగవ దూడ పరుగుటకు అచేత్సనమైన పవలు ఆవశ్ుకము ఆలాగుననే పురుష్యని భోగమోక్షములకు అచేత్సనమైన పరధాన పరవృతిు జరుగునను పూరావవది సందేహ్మునకు ముందు సూత్సరముదాార్వ
సమాధానము ఇచుచచునానరు.
174. పయోఽముువచేచత్సుతారపట. (2.2.4)
సూతారరథము:- ఏవధముగవ పవలు దూడ పో ష్కణకై సాయముగనే పరవృత్సుమగున్ ఆలాగుననే నీరు సాయముగనే
పరవహించును. ఈవధముగనే పరధానముగూడ సాయముగవ పరవృత్సుమగుచుననది అనిన ఆ వధముగవ చపుపటకు
వీలులేదు. ఎందులకనగవ “యోఽపుస తిష్ట న్” ‘ఏది నీటలో ఉననదో ’ అని శ్రర తిదాార్వ జలాదులకు పరమాత్సమయో
పేరరకమని పరతీత్సమగు చుననది గవన పరధానము జగతాకరణము గవజాలదు.
“వత్ససవవృదిానిమిత్సుం క్షీరసు యథా పరవృతిు రజఞ సు। పురుష్వమోక్షనిమిత్సుం త్సథా పరవృతిు ః పరధానసు” (సవం.కవ. 59)
సవంఖ్ు కవర్కలో చపటపనదేమనగవ దూడ పరుగుటకు అచేత్సనమైన పవలు ఆవశ్ుకము ఆలాగుననే పురుష్యని భోగమోక్షములకు అచేత్సనమైన పరధాన పరవృతిు జరుగును అనిర్. గవన అచేత్సనపరధానములో పరవృతిు లేదని చపుపట
త్సగదు. ఆలాగుననే అచేత్సనమైన జలము లోకతపకవరమునకై నదుల రూపములో పరవహించుచుననది.
ఈపరకవరముగనే అచేత్సనమైన పరధానముగూడ పురుష్యల భోగ-మోక్షముల స్టదా క
ి ొరకు సాయముగవ
మహ్త్సత్సాము, అహ్ంకవరము, పంచసూక్షభూత్సములు (పంచత్సనామత్సరలు), ఏకవదశ్ ఇనిద య
ో ములు మర్యు
పంచ మహాభూత్సములుగవ పరవృత్సుమగు చుననదనిన అటటల చపుపట సర్గవదు. ఎందులకనగవ పవలు
జలాదులకుగూడ పేరరకము పరమాత్సమయిే. బ్ృహ్దారణుకములో త్సృతీయాధాుయములోని సపు మ అను ర్వుమి
బ్ారహ్మణములో చపపబ్డినది. “యోఽపుస తిష్ఠ న్ యోఽపో ఽను ర్ో యమయతి” (3.7.4) ‘ఆ పరమాత్సమ
నీటిలోపలనుండి ఆ నీటిని పేరర్ేపటంచు చునానడు, కవని ఆపరమాత్సమ జాఞనము జలమునకు లేదు, జలమే వవని
శ్ర్ీరము ఆ నీటిలో నుననది అను ర్వుమి పరమాత్సమయిే. మర్యు ఆత్సడు అభయ సారూపుడు మర్యు
మరణర్వహిత్సయుడు’. ఆలాగుననే పరతేుకమైన ఆధాుతిమక ఆదిదైవక మర్యు ఆదిభౌతిక జగత్సయ
ు ను
నియమించువవడు పరమేశ్ారుడనియిే శ్రర త్సయలు చపుపచుననవ. పూరావవదులెైన మీకు స్టదా ాను
ు లమైన మాకు
మన ఇదద ర్కత సహ్మత్సమేమనగవ కేవలము అచేత్సనము దాార్వ రథాదుల పరవృతిు ఎచటనూ చూడబ్డుటలేదు
అని. అందువలల నీరు మర్యు పవలలోపల చైత్సను ఆత్సమయిే అధిష్ఠ వ న రూపముగవ నుననది. ఈ పరమాత్సమ
అధిష్ఠ వ నము జలాదుల పరవృతిు కత కవరణమని నిశ్చమయిన ఏ దో ష్ము ఉండదు. పవలు జడమయుననూ

చైత్సనువంత్స మయిన ఆవు దూడమీద గల పేరమవలన పవలను సరవంపజేయును. దూడ ఆవు సథ నములను
చపపర్ంచినపుడు పవలు సరవంచును. ఆ వధముగనే నీరు నిమన భూమినపేక్షించి పరవహించును. గవన అచేత్సన
పరవృతిు లో చైత్సనుమునే నియామకమని స్వాకర్ంచవలయును.
మహ్దాది రూపములలో పరధానపరవృతిు కత చైత్సనుముయొకక ఆవశ్ుకము లేకపో యిననూ ధర్వమధరమముల
నునసర్ంచియిే పరధానము మహాదాదిరూపములుగవ మారును గదా అను పరశ్నకు సమాధానము ముందు
సూత్సరముదాార్వ ఇచుచచునానరు.
175. వుతిర్ేకవనవస్టథతేశవచనపేక్షతాాత్. (2.2.4)
సూతారరథము:- సవంఖ్ుమత్సములో సత్సారజసు మోగుణములు సమానస్టథతిలో నుండుటనే పరధానమందురు. ఆ
గుణములకనన వేర్ైన కర్వమదులుకవని ఏ వధమైన సహ్కవరములుగవని లేకుండుట మర్యు పురుష్యడు అసంగ
ఉదాస్వనుడనియు చపుపటవలననూ పరవృతిు నివృత్సయ
ు లను స్వాకర్ంచకుండటవలననూ అచేత్సనమైన పరధానము
జగతాకరణము కవజాలదు.
సవంఖ్ుమత్సములో తిరగుణముల సమానరూపమునే పరధానమందురు. ఆ పరధానమునే వేదాను
ు లు మాయ
అందురు. ఆ గుణముల కనన వేరుగవ ఆ పరధానములో పరవృతిు నివృత్సయ
ు లకు అను సహ్కవర్కవరణము లేనందున
పరధానము జగదరచనకు పరవృతిు కవజాలదు. ఆ పరధానమున కనన వేర్ైన పురుష్యని వవరు స్వాకర్ంచిననూ
ఆపురుష్యడు అసంగము మర్యు ఉదాస్వనుడగుటవలన పరధానము యొకక పరవృతిు నివృత్సయ
ు లలో పురుష్యని
అపేక్షలేదు (పరమేయము లేదు). గవని సరాజఞ డు, సరాశ్కతుమంత్సయడు, మహామాయా శ్కతుతో గూడిన చైత్సను
సారూడైన ఈశ్ారుని పరధానముయొకక పరవృతిు -నివృత్సయ
ు లకు కవరణమని స్వాకర్ంచిన ఏ వధమైన వర్ోధము
ఉండదు. అందువలన అచేత్సనమైన పరధానము సాత్సంత్సరముగవ జగదరచనకు కవరణము గవజాలదు.
ఆవు తిను త్సృణాదులు సహ్కవర్ కవరణము లేకునననూ ఏ వధముగవ దాని శ్ర్ీరములో పవలుగవ మారుచుననవయ
ఆ వధముగనే మహ్దాది రూపములో పరధానము పర్ణామము చందుచుననది అనిన అదిసర్కవదనుటకు
ఈసూత్సరము చపుపచునానరు.
176. అనుతారభావవచచ న త్సృణాదివత్. (2.2.5)
సూతారరథము:- ఆవు శ్ర్ీరములో త్సృణాదులు ఇత్సర నిమిత్సుముల అపేక్ష లేకయిే పవలుగవ మారు చుననవ
ఆలాగుననే ఏ నిమిత్సుముల అపేక్ష లేకయిే పరధానము గూడ మహ్దాది రూపములో పర్ణామము చందుచుననది
అని చపపనలవకవదు ఎందులకనగవ ఆవుకనన వేర్ైన ఎదుద మొదలగువవనిలో పవలుగవ మారుట చూడబ్డుటలేదు
గవన క్షీర్వదులుగవ మారుటకు నిమిత్సుము త్సపపక గలదు.
ఆవు శ్ర్ీరరములో త్సృణాదులు క్షీర్వదులుగవ మారుచుననందున దానికత నిమిత్సుములేదని చపపలేము. ఏలనన
ఆవుగవక ఎదుద శ్ర్ీరములో ఆ త్సృణాదులు దుగవాదిరూపముగవ పర్ణామము చందుట చూడబ్డుటలేదు. ఆవు
మొదలగు స్వు జ
ర ంత్సయవుల శ్ర్ీరము నపక్షించియిే త్సృణాదులు పవలుగవ మారు చుననవ కవని ఏ అపేక్షలేకయిేనని
చపపజాలము. కవవున సరాజ్ఞఞడయిన పరమేశ్ారుడు సరాపదారథములను ఆయా కవరుములయందు
పరవర్ు ంజేయుచునానడు. లేనిచ ో ఆ త్సృణాదులే ఎదుద శ్ర్ీరరములో పవలుగవ మారు పరసంగము వచుచను. గవన

త్సృణాదుల దృష్వటను ముదాార్వ పరధానము మహ్దాది రూపములుగవ సవాభావకముగనే పర్ణామము
చందుచుననదని చపపజాలము.
ఒకవేళ పరధానము సవాభావకముగనే పర్ణామము చందుచుననదనిననూ దో ష్ము గలదు, దానిని ముందు
సూత్సరముదాార్వ చపుపచునానరు.
177. అభుుపగమేఽపుర్వథభావవత్. (2.2.6)
సూతారరథము:- పరధానము సాయముగనే సృష్టటకత పరవృత్సుమగును అని స్వాకర్ంచిననూ ఏ పరయో జనము లేనందున
దో ష్ము అలాగుననే యుండును.
పరధానము బ్ాహ్ువసు
ు వునపేక్షించకయిే సాయముగవ పరవృత్సుమగుచుననదనిననూ పురుష్యనికత ఏ పరయో జనము
స్టదాము గవజాలదు. మాకు అది స్వాకవరుమేనని చపపజాలరు. ఎందులకనగవ అచేత్సనమైన పరధానము పురుష్యని
యొకక భోగమునకు మర్యు మోక్షమునకు మహ్దాది రూపములో పర్ణామము చందుచుననదని మీ
స్టదా ాను ము. ఈ పురుష్యని పరయో జనాభావమును, మాకు అబీష్ట మనిన మీ స్టదా ాను మునకు వర్ోధము వచుచను.
సహ్కవర్ కవరణము లేకయిే పరధాన పరవృతిు యందు పురుష్యని భోగ-మోక్షముల పరయో జనముననదనిన అది
సర్కవదు. ఎందులకనగవ పరధాన పరవృతిు పురుష్యని పరయో జనమునందు సపష్ట ముగవ నిమిత్సుమని చపపజాలవు.
మీ సవంఖ్ు శవసు మ
ర ులో పురుష్యని అసంగుడు మర్యు నిర్ాకవరుడని స్వాకర్ంచిర్. ఆపురుష్యని భోగమునకై
పరధాన పరవృతిు ని నిమిత్సుమనిన పురుష్యడు మోక్షమునుండి వంచిత్సయడగును. అసంగుడయిన పురుష్యని
మోక్షము పరధాన పరవృతిు కత పూరామేయుననదని చపటపన ఆపురుష్యని మోక్షమునకై పరధానయొకక పరవృతిు
అనరథకమగును. భోగ-మోక్షములను ఉభయ పరయో జనమునకై పరధానము యొకక పరవృతిు అనిన పురుష్యని
మోక్షమభావము అటటలనే యుండును ఎలనన పరధానము అచేత్సనము మర్ పురుష్యడో నిరమలుడు మర్యు
అవయవరహిత్సయడు. నిరమలుడు మర్యు అవయవరహిత్సయడైన పురుష్యని ఏ పరయో జనమునకై పరధానము
పరవృత్సుమగును?
సవంఖ్ుకవర్కలో “పురుష్సు దరశనారథం కైవలాురథం త్సథా పరధానసు।పంగాంధవదుభయోరపట సంయోగసు త్సకృత్సః
సరగ ః”॥ ‘పురుష్యడు పరవృతిు శ్కతు యుకుుడు, మర్యు పరధానము దృకశకతు వహీనము ఈ ర్ండిటి సంయోగము
(గుర డిడ వవని భుజములపై కుంటివవడు కూర్ొచని తోరవచూపుటవంటిది) గుర డిడవవడు మర్యు కుంటివవని
సంయోగమువలన మహాదాది రూపమైన జగత్సయ
ు సృష్టటంచబ్డు చుననది. ఈ ర్ండిటి సంయోగముయొకక
పరయో జనము దరశనము మర్యు మోక్షము. పురుష్- పరధానముల వవసు వకరూపమును తలిస్టకొనిన
పురుష్యనికత పరధానము మోక్షమునిచుచను. ఈ ర్ండిటి సంయోగము సర్వగదులకు నిమిత్సుము’ (సవం.కవ.21) గవన
పఙ్గ వనా నాుయముదాార్వ పురుష్యడు సాయముగవ పరవృతిు గవక పో యిననూ పరధానము యొకక పరవరు కుడగును
కదా? అను ఈ సంశ్యమునకు సమాధానము ముందు సూత్సరముదాార్వ చపుపచునానరు.
178. పురుష్వశ్మవదితి చేత్సుథాపట. (2.2.7)

సూతారరథము:- కుంటివవడు సాయముగవ నడువజాలడు గవని గమనశ్కతు కలిగన గుర డిడవవని భుజములపై నకతక
గముము జేరగలడు. అయసవకంత్సమణి సవమీపుము మాత్సరముచే ఇనుమునందు పరవృతిు కలగజేయును. ఆ
వధముగనే పురుష్యఢు పరధానమునకు పరవరు కుడు అనిన పరధానమునందు సాత్సంత్సరత్స యుండదు మర్యు
పురుష్యని అసంగత్సకు హాని కలుగును. ఈ దో ష్ములను సవంఖ్ుులు తొలగంపజాలరు.
లోకములో పరవృతిు శూనుము మర్యు దరశనశ్కతు కలిగనవవనిని కుంటివవడందురు. దరశనశ్కతు లేక పరవృతిు
శ్కతుకలిగనవవనిని గుర డిడవవడందురు. గుర డిడవవని భుజములపై కుంటివవడు కూర్ొచని త్సనలో పరవృతిు లేకపో యిననూ
అంధునియందు పరవృతిు కలుగజేయగలడు. లేక అయసవకంత్సమణిలో సాయముగవ పరవృతిు లేకపో యిననూ త్సన
సంపరకమాత్సరముచే ఇనుమునందు పరవృతిు కలగజేయును. ఆ వధముగనే పురుష్యడు పరధానమునకు పరవరు కుడు
ఏలకవజాలడు? ఆలాగున పరశినంచుట త్సగదు. ఏలనన పరధానము పురుష్యని దాార్వ పేరర్ేపటంచబ్డుచుననదనిన మీ
స్టదా ాను మునకు వర్ోధము వచుచను. మీరు పరధాన పరవృతిు కత పురుష్యని అపేక్షలేదని స్వాకర్ంచి పరధానము సాత్సంత్సర
మను చునానరు. ఒకవేళ పరధాన పరవృతిు కత పురుష్యడు సహ్కర్ంచునని ఒపుపకొనననూ పురుష్యనియందు
కూటసథ త్సాము, ఉదాస్వనత్సాములకు హాని కలుగును. ఈ ర్ండింటి నిష్ేధము మీకు సంభవమేగవదు. అంతేగవక
పరధానము అచేత్సనము మర్యు పురుష్యడు ఉదాస్వనుడు ఈర్ండింటికనన భిననమై ఈ ర్ండింటికత సంబ్నా ము
కలుగజేయువవరు ఎవరూ కవనవచుచటలేదు. సంబ్నా ము వీర్కత సాభావమేననిన పురుష్యనికత ముకతు దొ రకదు.
మర్ పరమాత్సమను మాయయొకక పరవరు కుడని స్వాకర్ంచిన ఈ దో ష్ము మీ వేదాను
ు లకు గూడ వచుచననిన అది
సర్కవదు. ఎందులకనగవ పరమాత్సమ సాయముగవ పవరమార్థకముగవ ఉదాస్వనుడు, వవువహార్కముగవ
వవుపవరంబ్ును మాయాపరవరు కత్సాంబ్ును స్వాకర్ంచిన, భారంనిు వలన కలుగు వవుపవరములు యథారథరూపమునకు
హాని జేయజాలవు, ఏ దో ష్ము ఉండదు. మర్యు సవంఖ్ువవదములో వేర్ొక దో ష్ము కలదు. అది ముందు
సూత్సరములో చపుపచునానరు.
179. అంగతాానుపపతేు శ్చ. (2.2.8)
సూతారరథము:- ఒకదానితో వేర్ొకదాని సంబ్నా ము లేని తిరగుణముల సవమాువసథ ను పర ధానమందురు. ఈ
సమానావసథ నాశ్నములేక పరధానములో అంగ-అంగ భావము కలుగదు, అంగ-అంగ భావములేనిచ ో
పరధానములో పరవృతిు కలుగజాలదు.
మూడు గుణముల సమానాసథ ను సవంఖ్ుులు పరధానమందురు. వీనిలో ఒకటి పరధానము మగలిన ర్ండు
గౌణములను అంగ-అంగభావమను వైష్ముము కలగనంత్సవరకు మహ్దాదిరూపములో పరధానముయొకక
పరవృతిు కలుగదు. ఈ వైష్ముమును కలుగజేయు పరయో జకమేదియు కవనవచుటటలేదు. ఈ సవమాువసథ నుండి
పరచుుతిరూపమయిన నూునాధికభావము కలుగనంత్సవరకు అంగ-అంగభావము ర్వదు. ఈ అంగ-అంగ భావము
లేక పరధానములో మహాదాది కవరురూపముల సృష్టట సంభవముగవదు.
మూడు గుణములు పరసపరము నిరపేక్ష సాబ్ావము కలిగనవ, గవన సవమాువసథ నుండి పరచుుతి జరుగదు. ఈ
పరకవరము అస్టదా ి దో ష్మును చూపటంచి ముందు సూత్సరముదాార్వ సమాధాన మిచుచచునానరు.
180. అనుథానుమితౌ చ జఞ శ్కతువయోగవత్. (2.2.9)

సూతారరథము:- సవంఖ్ువవది చపుపనదేమనగవ మేము అనపేక్ష గుణములను అనుమానము గవవంచుటలేదు గవని
పరకవర్వను రము పరసపరము సవపేక్ష గుణములను అనుమానము గవవంచు చునానము. ఆలాగునచపటపననూ
ముందు చూపటన దో ష్ము ర్వదు అనుట గూడ సర్కవదు. ఏలనన గుణములందు జఞ శ్కతు అభావమువలన
వవనంత్సటఅవే సవమువసథ నుండి చుుతిగవలేవు. అపుడు వవనిలో అంగ-అంగ భావము కలుగదు. గవన కవర్ోుత్సపతిు
గవనేరదు, దానివలన పూర్ోాకు దో ష్ము ఆవధముగనే యుండును.
గుణములందు పరసపర నిరపేక్షతా మర్యు కూటసథ త్సాము అనుమానము గవవంచుటలేదు ఏలనన అటటల
అనుమానముగవవంచుటకు పరమాణములేదు. సతాాది గుణముములు నిర్ాకవరములుగవవు గవని ఎటిట
సాభావము కలిగయుండిన సృష్టటకత వీలగున్ అటటల గుణములుండుననియూ వవని వృత్సయ
ు లు చంచలమనియు
అంగీకర్ంత్సయరు సవంఖ్ుులు. అంతేగవక సవమాువసథ లో వైష్ము పవరపటు కత యోగుమయిన గుణములు వవరు
పరధానములో చపుపచునానరు. ఈ వధమయిన అనుమానముదాార్వ దో ష్ముండదని వవర్ అభిపవరయము.
అటటలచపుపట గూడ సర్కవదు ఎందులకనగవ ఆగుణములందు జాఞనశ్కతు లేనేలేదు. జాఞనశ్కతు అభావమువలన సృష్టట
రచన జరుగదు. ఒకవేల పరధానమునందు జాఞనశ్కతు వవరు ఒపపకొనిన వవరు పరతివవదులుగవ నిలువరు మర్యు
వవర్కత బ్రహ్మవవద పరసంగము వచుచను.
ఈ ముందు చపపబ్ో వు కవరణమువలన గూడ సవంఖ్ు వవదము అసంగత్సము అనగవ వవర్ మత్సములో వేర్ొక
దో ష్ము చూపుచునానరు.
181. వపరతిష్ేధాచాచసమఞ్జ సమ్. (2.2.10)
సూతారరథము:- సవంఖ్ుులు ఒకచ ోట మహ్త్సత్సామునుండి పఞ్చత్సనామత్సరలసృష్టట చపపదరు వేర్ోకచ ోట
అహ్ంకవరమునుండి పఞ్చత్సనామత్సరల సృష్టట చపపదరు. ఒకచ ోట జాఞనేందిరయములు త్సాగందిరయాను ర్వభవమని
ఇందిరయములు ఏడు అని చపపదరు వేర్ోకచ ోట ఏకవదశ్ ఇందిరయములని పరతిజఞ గవవంత్సయరు. ఈ పరకవరము
వర్ోధముండుటవలన సవంఖ్ుమత్సము యుకతుసంగత్సముగవదు, అంతేగవక వీర్ మత్సము భారనిు మూలకమని
స్టదామగు చుననది.
సవంఖ్ులు త్సాఙ్మమత్సరము ఒకే జాఞనేందిరయము అనేకములెైన రూపవదులను గహ
ర ించునది,కర్ేమందిరయములు ఐదు,
మనసుస ఒకటి మొత్సుము ఏడు ఇందిరయములందురు. వేర్ొకచ ోట ఇందిరయములు పదకండు అందురు. ఒకచ ోట
మహ్త్సత్సామునుండి త్సనామత్సరల సృష్టట చపపదరు, వేర్ొకచ ోట అహ్ంకవరమునుండి త్సనామత్సరల సృష్టటచపపదరు.
ఒకచ ోట అను ఃకరణములు మూడు అందురు, వేర్ొకచ ోట బ్ుదిా ఒకటే అను ఃకరణమందురు. ఈవధమైన
వర్ోధవవకుములు చపుపటవలన సవంఖ్ుమత్సము భారనిు మూలకము. ఈశ్ారుడు జగతాకరణమని చపుప శ్రర తి
సమృత్సలతో వీర్ వర్ోధము పరస్టదామే. అందువలల సవంఖ్ుమత్సము భారనిు మూలకమగుటవలన ముముక్షువులదాార్వ
దీని ఉపేక్షయిే యుకతుయుకు ము.

55.మహద్ధీ ర్ఘాధికరణము.
సంగతి:- చేతనత్వాద్ి బ్రహమ గుణములు ప్రప్ంచములో చూడబ్డుటలేదు కనుక ప్రధవనమువలే బ్రహమము గూడ
జగదుపఘద్వనకఘరణము కఘజాలదు. ఈ విధమైన దృష్ఘానత సంగతి వలన ఈ అధికరణము పఘరరంభంచిర్ి.
విషయము:- చెైతనయ బ్రహమమునుండి జగతసృష్టాని చెప్టిన సమనాయమునకు వచుు విర్ోధము ఈ
అధికరణమునకు విషయము.
సంశయము:- త్ెలలని ద్వరమునుండి త్ెలల వసత మ
ర ు ఉతిననమగును గఘని ద్వనికి విర్ోధము కఘదు ఆలాగుననే
చెైతనయ బ్రహమము జగత్వారణమనిన జగతత
త లోగూడ చెైతనయమే గఘనర్ఘవలయును. గఘన జడ జగతత
త నకు చెైతనయ
బ్రహమము కఘరణము గఘజాలదు. ఈతరాముద్వార్ఘ సమనాయమునకు విర్ోధము కలద్వ లేద్వ
ప్ూరాప్క్షము:- త్ెలలని ద్వరము ద్వార్ఘ త్ెలలని వసత మ
ర ే ఉతిననమగుటచే కఘరణముకనన భననప్రకఘరమైన
కఘరయము ఉతిననమగుటలో దృష్ఘానత ము చూడబ్డుటలేదు గఘన ముందు చెప్టిన సమనాయమునకు విర్ోధము
గలదు.
సటద్ీ వనత ము:- నిరవయవమై పఘర్ిమాండలయప్రమాణము గల ప్రమాణువులనుండి దాయణుకము జనించు చుననద్ి.
పఘర్ిమాండలయమనగఘ పొ డవు గఘని వెడలుి గఘని లేక ఒకప్రద్ేశమును మాతరమాకరమంచి యుండుట, అతి సూక్షమ
మని భావము. కఘని దాయణుకమునందు ఆ నిరవయవతాముగఘని పఘర్ిమాండలయప్రమాణము గఘని లేదు.
ఆలాగుననే అణుప్ర్ిమాణము గల దాయణుకమునుండి జనించిన తరయణుకఘదులలో ద్ధరాప్ర్ిణవమము
సూ
ూ లప్ర్ిమాణముగలవు గఘని అణుప్ర్ిణవమలో లేదు. ఇచట కఘరయ-కఘరణములలో సమానప్ర్ిమాణరూప్మైన
ధరమము లేదు. ఆవిధముగనే చెైతనయమైన బ్రహమమునుండి అచేతన జగతత
త యొకా ఉతితిత ని సవాకర్ించిన
దృష్ఘానత ములుండుటవలన సమనాయమునకు ఏవిధమైన విర్ోధములేదు.
వెైయాసటకనవయయమాలా:123. నవసటత కఘణవదదృష్ఘానత ః కింవఘఽసత యసదృశోదభవే। నవసటత శుకల ప్టః శుకఘలతత నతతర్ేవహి జాయత్ే॥
124. అణు దాయణుకముతిననమనణ ః ప్ర్ిమణడ లాత్। అద్ధర్ఘాద్-దాయణుకఘద్ధీరాం తరయణుకం తనినదరశనవత్॥
కఘణవదమతములో సఘదృశయములేని ఉతితిత లో సటదీమైన దృష్ఘానత ములు కలవఘ లేవఘ లేవు. ఎందులకనగఘ త్ెలల
వసత మ
ర ు త్ెలలని ద్వరములనుండియే ఉతిననమగును అని ప్ూరాప్క్షిమతము. సటద్ీ వనిత ఇచిున జవఘబ్ు.
పఘర్ిమాణడ లయ ప్ర్ిమాణముగల అనగఘ అణుప్ర్ిమాణువు కనన సూక్షమప్ర్ిమాణముగల ప్రమాణువులనుండి
అణుప్ర్ిమాణముగల దాయణుకము ఉతిననమగుచుననద్ి, మర్ియు అణుప్ర్ిమాణముగల దాయణుకమునుండి
మహతిర్ిమాణముగల తరయణుకముతిననమగుచుననద్ి. గఘన కఘణవదమతములో అసఘదృశయమైన ఉతితిత కి
సటదీమైన దృష్ఘానత ములు గలవు.

భారతీ తీరథూలవఘర్ి వఘయఖ్య:చెైతనయ బ్రహమమునుండి విలక్షణమైన అచేతనజగతత
త ఉతిననమగుచుననదని ప్ూరాపఘదములో చెప్టిర్ి. ఈ
విషయములో సఘంఖ్ుయలకు జడమగు ప్ేడనుండి చెైతనయముగల త్ేరళ్ళు ఉతిననమగుచుననవని చెప్టిర్ి. ఆ
దృష్ఘానత ము ద్వార్ఘనే సఘంఖ్ుయలు చేసటన ఆక్షేప్ము ప్ర్ిహారమైననూ సాప్క్ష సఘధనకొరకు మర్ియు ప్రప్క్ష
దూషణ కొరకు ఈపఘదమును పఘరరంభంచి ప్ూర్ఘాధికరణములో సఘంఖ్ుయలమతములో ద్ షములు చూప్టర్ి.
తదనంతరము వెైశేష్టకమతము దూష్టంచుచునవనరథ. వెైశేష్టకమతములో ప్రకిరయ బ్హుల మగుటవలన ఆ
వఘసనలత్ో నునన ప్ురథషతడు వఘర్ి ప్రకిరయద్వార్ఘ సటదీమైన అసమాన ఉతితిత యొకా దృష్ఘానత మును వద్ిలి
బ్రహమవఘదమును ఆదర్ించలేడు. అందువలల భననమైన ఉతితిత యొకా దృష్ఘానత ము కఘణవదమతములో గలద్వ
లేద్వ అను విచవరము గఘవించుచునవనరథ.
ఇచట ప్ూరాప్క్షి చెప్ుినద్ేమనగఘ త్ెలలని ద్వరము నుండి త్ెలలవసత మ
ర ు ఉతిననమగునుగఘని ఎఱ్ఱ వసత మ
ర ు గఘదు.
భననమైన లేక అసమాన ఉతితిత ని చెప్ుిటకు సటదీమైన దృష్ఘానత ము కఘణవద మతములో లేదు.
సటద్ీ వనిత చెప్ుినద్ేమనగఘ భననమైన ఉతితిత ని చెప్ుి దృష్ఘానత ములు కఘణవదుల మతములో గలవు. ఎందులకనగఘ
ప్రమాణువు పఘర్ిమాణడ లయ ప్ర్ిమాణము కలద్ి కఘని అణుప్ర్ిమాణము కలద్ి కఘదు. పఘర్ిమాణడ లయమనగఘ
పొ డవుగఘని వెడలుిగఘని లేక ఒకప్రద్ేశము నవకరమంచి యుండుట. అతి సూక్షమమని భావము. అణుప్ర్ిమాణము
లేని ర్ండు ప్రమాణువులు అణుప్ర్ిమాణముగల దాయణుకమును ఉతితిత చేయును. ఇద్ి అసమాన ఉతితిత కి ఒక
దృష్ఘానత ము. దాయణుకము హర సాప్ర్ిమాణము గలద్ి గఘని ద్వనిలో ద్ధరాప్ర్ిమాణములేదు. అటువంటి మూడు
దాయణుకములు కలిసట ద్ధరాప్ర్ిమాణముగల తరయణుకమును ఉతితిత చేయును, ఇద్ి ర్ండవ దృష్ఘానత ము. ఇద్ే
ప్రకఘరము వెైశేష్టకుల ప్రకిరయలో సటదీమైన వేరథ దృష్ఘానత ములను చూప్టంచవలయును.
182. మహద్ధీరావద్వా హర సాప్ర్ిమాణడ లాభాయమ్. (2.2.11)
సూత్వరరూము:- వెైశేష్టకులమతములో సూక్షమము మర్ియు అణు ప్ర్ిమాణము గల దాయణుకము నుండి
మహతిర్ిమాణము మర్ియు ద్ధరాతాముగల తరయణుకము ఉతిననమగుచుననద్ి. దాయణుకములోగల
హర సాతాము మర్ియు అణుతాము తరయణుకములో సాసమానజతీయముల ైన హర సాతాము మర్ియు
అణుతామును ఆరంభంచుటలేదు, గఘని దాయణుకములోగల తిరతాసంఖ్య తరయణుకములో మహత్వాదులను
ఆరంభంచుచుననద్ి. అద్ేవిధముగఘ ప్ర్ిమాణడ లయప్ర్ిమాణముగల ప్రమాణువులనుండి దాయణుకము
ఉతిననమగుచుననద్ి. ప్రమాణువులోగల పఘర్ిమాణడ లయప్ర్ిమాణము దాయణుకములో సాసమానజాతీయమైన
ప్ర్ిమాణడ లయమును ఆరంభంచుటలేదు, కఘని ప్రమాణువుల ద్ితాసంఖ్య దాయణుకములో హర సాత్వాదులకు
కఘరణమగుచుననద్ి. ఇద్ి వఘర్ి ప్రకిరయ. “కఘరణగుణములు కఘరయములో సాసమానజాతీయ గుణములను
ఆరంభంచును” అను నవయయాభాసమును చెప్ుి వెైశేష్టకులకు ప్ైనుదహర్ించిన ప్రకిరయ చెప్టినప్ుడు ఎందులకు

సటగు ు వచుుటలేదు. ఏలనన వఘర్ి ప్రకిరయలో వయభచవరము సిషా ము. ఈవిధమైన నవయయాభాసమును చెప్ుి
వెైశేష్టకులమతముద్వార్ఘ వేద్వనత సమనాయమునకు ఏ విధమైన విర్ోధము లేదు.
ఈ సూతరములో వెైశేష్టకులమతమునకు విర్ోధముండుటవలన ఫ్రథమాధవయయములో చెప్టిన సమనాయమునకు
విర్ోధముగలదని ప్ూరాప్క్షిమతము. విర్ోధములేదనును సటద్ీ వనిత . కఘరణమేమనగఘ హర సాతా అణుతా
ప్ర్ిమాణములు గల దాయణుకమునుండి తరయణుకము ఉతిననమగుచుననద్ి ఆ తరయణుకములో హర సాతా
అణుతాములు లేవు గఘని దాయణుకములలో గల తిరతాసంఖ్యవలన మహతా ద్ధరాత్వాద్ి గుణములు
ఆరంభమయనవి. అలాగుననే పఘర్ిమాణడ లయ విశిషా గుణముగల ప్రమాణువులనుండి దాయణుకము
ఉతిననమగుచుననద్ి. దాయణుకములో పఘర్ిమాణడ లయ గుణములేదుగఘని ప్రమాణువులలోగల ద్ితా సంఖ్య వలన
ద్వనిలో అణుతాము మర్ియు హర సాతాప్ర్ిమాణము ఉతిననమయనవి. ఈవిధమయున ప్రకిరయను చూప్ు
వెైశేష్టకులు “కఘరణగుణవః సాకఘర్ేయ సాసమానజాతీయ గుణవరభకఘ భవనిత ” అను నవయయాభాసమును చెప్ుిచూ ఏల
సటగు ు బ్డుటలేదు. కఘరణములోగల గుణములు కఘరయములో తమసమానజాతీయ గుణములను ఉతిననము
గఘవించునని వఘర్ి తరాము. గఘని ప్ైన చూప్టన వఘర్ి ప్రకిరయలో ఈ తరామునకు విర్ోధము గలుగుటవలన వఘర్ిద్ి
తర్ఘాభాసము. అటిా తర్ఘాభాసమును చెప్ుి వెైశేష్టకులు ఏల సటగు ు బ్డుటలేదు అని వేద్వనిత అడుగు చునవనరథ.
అంత్ేగఘక నవయయమునకు వయభచవరమును చెప్ుిచూ వఘరథ ఇతరథల సటద్ీ వనత మును ఎటు
ల నియమంచగలరథ. గఘన
సమనాయమునకు విర్ోధము లేదు. ఇంతకు ముందు గూడ ద్ిాతీయాధవయయములోని ప్రథమపఘదములో
అతిద్ేశముద్వార్ఘ “ఏత్ేన శిష్ఘా ప్ర్ిగరహా అప్ట వఘయఖ్ాయత్వః” అను సూతరముద్వార్ఘ వెైశేష్టకిలను ఖ్ండిచిననూ ఇచట
సంక్షేప్ముగఘ చెప్టినద్వనిని విసఘత రముగఘ చెప్టిన అద్ి పౌనరథకత యము గఘదు అని త్ెలిసటకొనవలయును.

56. ప్రమాణుజగత్వారణత్వాధికరణము.
సంగతి:- అచేతన ప్రధవనము జగత్వారణము కఘకపో యన కఘకపో వుగఘక. గఘని నితయజాానవద్ిగుణములత్ోనునన
ఈశారథని ద్వార్ఘ అధిష్ా టతమైన ప్రమాణువులు జగత్వారణము కఘగలవు అను ప్రతతయద్వహరణ సంగతి వలల ఈ
అధికరణము మొదలిడిర్ి.
విషయము:- వెైశేష్టకుల ప్రమాణువఘదము ఈ అధికరణమునకు విషయము.
సంశయము:- సంయుకత ప్రమాణువులు జగతత
త ను ఉతితిత చేయగలవఘ లేవఘ
ప్ూరాప్క్షము:- సృష్టాకి మొదలులో ప్రమాణువులలో కిరయో తితిత కి కఘరణము అదృషా ము, ద్వనిద్వార్ఘ ర్ండు
ప్రమాణువుల సంయోగముగలిగి దాయణుకఘద్ి కరమములో జగతత
త ఉతితిత అగుచుననద్ి.
సటద్ీ వనత ము:- సర్ఘురంభములో కిరయా ఉతితిత కి నిమతత ము సవాకర్ించిననూ సవాకర్ించకపో యననూ ర్ండు దశలలో
ప్రమాణువులద్వార్ఘ జగదుతితిత కఘనేరదు. గఘన వెైశేష్టక మతము ద్వార్ఘ వేద్వనత సమనాయమునకు ఏ విధమైన

విర్ోధము లేదు.
వెైయాసటకనవయయమాలా:125. జనయనిత జగనతన వఘ సంయుకఘతః ప్రమాణవః। ఆదయకరమసంయోగఘదీ ్ యణుకఘద్ికరమాజజ నిః॥
126. సనిమత్వతనిమత్వతద్ివికలేిష్ఘాదయకరమణః। అసంభవఘదసంయోగే జనయనిత న త్ే జగత్॥
సంయుకత ప్రమాణువులు జగతత
త ను ఉతితిత జేయగలవఘ లేవఘ సృష్టాకి ప్ూరాము కరమజనయ సంయోగమువలన
దగు రజేర్ిన ప్రమాణువుల సంయోగముద్వార్ఘ దాయణుకఘద్ి కరమములో జగతత
త ఉతితిత చెందును. అని ప్ూరావఘద్ి
మతము. అప్ుడు సటద్ీ వనిత చెప్ుి సమాధవనము. ఆ సంయోగకరమకు నిమతత ముగలద్వ నిమతత ములేద్వ అను
వికలిమునకు జవఘబ్ు. ఆద్ి కరమ అసంభవమగుటవలన ప్రమాణువుల సంయోగము కలుగదు గఘన జగతత
త
ఉతితిత గఘజాలదు.
భారతీ తీరథూలవఘర్ి వఘయఖ్య:ప్ూరామునన జగతత
త లీనమైన తరథవఘత మరల భగవంతతడు సృష్టా చేయదలచినప్ుడు పఘర ణుల కరమవలన
సంప్ూరణ ప్రమాణువులలో ఆద్ి కరమ ఉతిననమగును. ఆ కరమవలన ఒకప్రమాణువు వేర్ొక ప్రమాణువుత్ో
కలిసట దాయణుకమును ఉతిననము గఘవించును. మూడు దాయణుకములు కలిసట ఒక తరయణుకమును ఉతితిత
గఘవించును. ఈ కరమములో జగతత
త ఉతితిత అగుటలో ఏవిధమైన ఆటంకములేనందున సంయుకత ప్రమాణువులు
జగదుతితి గఘవించగలవు అని ప్ూరాప్క్షి మతము. సటద్ీ వనిత సమాధవనము. మీరథ చెప్ుి ఆద్ి కరమ
సనిమతత మా లేక నిర్ినమతత మా నిర్ినమతత కమైన నియామకములేనందున ఎలల ప్ుిడు కరమ ఉతితిత
అగుచుండుటవలన ప్రళ్యములోగూడ జగదుతితిత ప్రసంగము వచుును. నిమతత ము కలదనిన ఆనిమతత ము
దృషా మా లేక అదృషా మా దృషా నిమతత ము కఘజాలదు, ఏలనన ప్ర యతనము లేక ఒక అణువుత్ో వేర్ొక అణువు
కలయుట శర్ీర్ోతితిత కి ముందు సంభవముకఘదు. ఈశారథని ప్రయతనము నితయము గఘన ఎప్ుిడ ఒకప్ుిడు
జరథగు ఆద్ి కరమకు ఆ ఈశారథని ప్రయతనము నియామకము కఘజాలదు. అదృషా ము గూడ ఆద్ి కరమకు
నిమతత ము కఘజాలదు ఏలనన ఆతమలో సమవఘయ సంభనీ ముత్ో నునన అదృషా మునకు ప్రమాణువులత్ో
సంభనీ ము కుదరదు. ఈ రకముల ైన వికలిములు కలుగుటవలన ఆద్ి కరమ సంభవము గఘదు గఘన
ప్రమాణువుల సంయోగము గఘనేరదు. ద్ధని ద్వార్ఘ సటదీమైన ద్ేమనగఘ ‘ప్రమాణువుల కలయకవలన జగతత
త
ఉతితిత అగును’ అను మతము బ్ొ తత గఘ యుకిత సంగతముగఘదు.
183. ఉభయథవప్ట న కర్ఘమతసత దభావః. (2.2.12)
సూత్వరరూము:- వెైశేష్టకుల సృష్టా కరమముములో సృషా కి ముందు నిశులముగఘనునన ప్రమాణువులలో కరమ ద్వార్ఘ
సంయోగము కలిగి దాయణుకఘదుల ఉతితిత కలుగునని చెప్ిదరథ. ఈ కరమకు నిమతత ము ఉననద్వ లేద్వ
నిమతత ము ఉననదనిన జీవుల ప్రయతనముద్వార్ఘ జనయమైన అభఘాతమును (అనగఘ ఒక దరవయముత్ో వేర్ోక

దరవయము కలయుట) మొదల ైనవఘనిని సవాకర్ించవలయును. ఆ అభఘాత్వదులు సంభవముకఘదు. అవి సృష్టా
అనంతరమే అగును. ర్ండవ వికలిము నిమతత ము లేదనిన కరమ ఉతితిత కఘదు గఘన ర్ండు విధములుగఘ
ప్రమాణువులలో చేషా కలుగదు. అంత్ేగఘక అదృషా ము అచేతనముగఘన సాయముగఘ కరమకై ప్రవృతిత గఘలేదు. కరమ
లేనందున దాయణుకఘద్ి కరమములో సృష్టా కఘనేరదు.
ప్రమాణుకఘరణవఘదము ప్రమాణమూలకమనును ప్ూరాప్క్షి. లోకములో సఘవయవముల ైన ఘటాదులు
కఘరణముల ైన కపఘలముద్వార్ఘ, మర్ియు తంతతవుల సంయోగరూప్మగు సహకఘర్ి కఘరణమువలన ప్టాదుల
కఘరయము చూడబ్డుచుననద్ి. ఈ సఘమానయ నియమానుసఘరము అనిన సఘవయవ కఘరయములకు కఘరణములో
నునన సంయోగఘదుల సంసఘారమువలన కఘరయములు ఆరంభమగునని సవాకర్ించవలయును. ప్ృథిా, జలము,
అగిన, వఘయువు, ఆకఘశము, కఘలము, ద్ిశలు, ఆతమ మర్ియు మనసుస ఈ త్ొమమద్ి దరవయములలో మొదటి
నవలుగు దరవయములు సఘవయవములు. వీని అంతిమ అవయవము నవలుగు రకముల ప్రమాణువులని
వెైశేష్టకులు అందురథ. ప్రళ్యకఘలములో సఘవయవ దరవయములు విభాగ మవుతత అవుతూ అతయనత చిననవియైన
ప్రమాణువులు మగులును. వెైశేష్టకులు ఈ ప్రమాణువులు ఖ్ండితములగునని ఒప్ుికొనరథ. సృషా కి
ఆరంభములో ఈ ప్రమాణువులలో పఘరణుల అదృషా మువలన కిరయ ఉతిననమగును. ఆ ప్రకిరయ వలన పఘర్ిూవ,
జలీయ, త్ెైజస, వఘయవీయ ప్రమాణువులకు సంయోగము కలిగి దాయణుకము, తరయణుకము మర్ియు
చతతరణకము మొదలగు కరమము ద్వార్ఘ ప్ృథివీ మొదలగు మహాభూతములు ఉతిననమగు చుననవి. ఆ
తరథవఘత తంతతవులద్వార్ఘ వసరతము ఉతిననమగునటు
ల ద్వరములోనునన రంగు వసత మ
ర ులో వచుును,
అద్ేవిధముగఘ ప్రమాణువులలోగల రూపఘదుల వలల దాయణుకఘదులలో రూపఘదులు ఉతిననమగును. ఈ
విధముగఘ కఘణవదుల మతము ప్రమాణికము.
వేద్వనత దరశనవనుసఘరము వెైశేష్టక ప్రమాణు కఘరణవఘదము సరాథవ భారనిత మూలము, ఎందులకనగఘ
ప్రమాణువులు ప్రళ్యములోప్ూర్ితగఘ నిశులముల ై యుండగఘ వఘనిలో సంయోగము కలిగించు కిరయ
అకసఘమతత
త గఘ ఎటు
ల కలుగును ప్రమాణువులలో కలుగు కిరయకు నిమతత ము కలద్వ లేద్వ నిమతత ము ఉనన
జీవుని ప్రయతనము మర్ియు ఆఘాత్వదులు (ఒక దరవయముత్ో వేర్ోక దరవయము కలయుట) ప్రమాణువులలో
సంయోగజనక కరమ ఉతితిత కి నిమతత మా లేక జీవుల అదృషా ము చెప్టి న కరమకు నిమతత మా ర్ండు ప్క్షములలో
కరమజరగుట అసంభవము. సృష్టాకి ముందు జీవప్రయతనము అభఘాత్వదులు సరాథవ అసంభవములు ఏలనన
శర్ీరము ఉండిననే జీవ ప్రయతనము జరథగును. శర్ీరము లేనిచ ో ప్రయతనము జరథగుట అసంభవము.
శర్ీరములో మనసుస ప్రతిష్టాతమైన తరథవఘతనే ఆశర్ీరములోనునన ఆతమత్ో మనసునకు సంయోగము కలిగి
మొదట జాానముతిననమగును. ఆ తరథవఘత ఆ ఆతమలో ఇచఛ మర్ియు ప్రయతనము ఉతిననమగును. జీవుని
శర్ీరమే ఉతిననముగఘనప్ుడు సృష్టాకి మొదలులో ఆ సృష్టాకి అనుకూలమగు కిరయ శర్ీరము నప్ేక్షించి ఎటు
ల
జరథగును జీవుని శర్ీరములేనందున అభఘాత్వద్ి దృషా కఘరణములు సృష్టా ఉతితిత కి కఘరణములని

చెప్ుిటగూడ తగదు ఎందులకనగఘ సృష్టాకి తరథవఘత జరథగునవి గఘన. జీవుని అదృషా ము సాయముగఘ జడము
గఘన సాయముగఘ కర్ఘమభముఖ్ము గఘజాలదు. ఇంతవరకు ప్రమాణువుల సంయోగమునకు నిమతత మును
ఖ్ండించి ఇప్ుిడు నిమతత ము లేని ప్క్షమును ఖ్ండించుచునవనరథ. నిమతత ములేనిచ ో ప్రమాణువుల
సంయోగమునుతితిత చేయు కిరయ లేనందున సృష్టా అభావము కలుగును. అనగఘ కర్ఘమభావమువలన
దాయణుకఘదుల కరమములో సృష్టా ఉతితిత కఘజాలదు. అందువలల వెైశేష్టకుల ప్రమాణువఘదము భారంనిత మూలము.
184. సమవఘయాభుయగమాచు సఘమాయదనవసటూత్ేః. (2.2.13)
సూత్వరరూము:- అణువఘదములో దాయణుకము ప్రమాణువుల కనన భననము. ఆలాగుననే సమవఘయము
ప్రమాణువులకనన భననము. ర్ండు ప్రమాణువులు సమవఘయసంబ్నీ ము ద్వార్ఘ కలిసట దాయణుకము
ఉతిననమగుచుననద్ి. సమవఘయము ఒక ప్ద్వరూము. ఆ సమవఘయ ప్ద్వరూము అతయనత భననములగు
ప్రమాణువులను ప్ద్వరూములత్ో కలియునప్ుిడు వేర్ొక సమవఘయము కఘవల ను ఏలనన అతయనత భననతాము
ఈ ర్ండింటిలో సమానము. ఈ సటూతిలో ఆయా సమవఘయ సంబ్నీ మునకు అనవయనయమయన సమవఘయముల
కలిన చేయవలసట వచుును. ఈ ప్రకఘరము అనవసఘూద్ షము వలన దాయణుకఘదుల సృష్టా కఘనేరదు.
ప్ూరా సూతరమునుండి “తదభావః” అను ప్దమును అనువృతిత కఘవించు కొనవలయును. దాయణుకఘదుల సృష్టా
యొకా అభావము కలుగును, ఎందులకనగఘ వెైశేష్టకులు సమవఘయమును గూడ సృష్టాయొకా ఉతితిత లో
ప్రంప్రముగఘ కఘరణముగఘ సవాకర్ించిర్ి. ర్ండు ప్రమాణువులద్వార్ఘ ఉతిననమగు దాయణుకము
ఆప్రమాణువులకనన సరాథవ భననము మర్ియు సమవఘయ సంబ్నీ ముద్వార్ఘ ప్రమాణువులలో దాయణుకము
ఉననద్ి. ఈ విధముగఘ చెప్ుి వెైశేష్టకులు ఆఖ్ర్ికి ప్రమాణువఘదమును సమరూము గఘవించలేరథ ఏలనన తనత్ో
సంబ్నీ ముగల ప్రమాణవాదులలో ఈ సమవఘయముయొకా సంబ్నీ ము కుదరదు. ర్ండు ప్రమాణువులకనన
అతయనత ము భననమైన దాయణుకము తన కఘరణమైన ప్రమాణువులలో సమావఘయ సంబ్నీ ముత్ో నుండును. ఈ
సమవఘయము ప్రమాణువులు మర్ియు దాయణుకము కనన అతయనత భననము. ఈ సమవఘయము తనత్ో
సంబ్నీ ము కలుగు సమవఘయరూప్ములోనునన ప్రమాణువులత్ో సంబ్నీ ము కొరకు వేర్ొక సమవఘయ కలిన
సవాకర్ించవలయును. మరల ఆ సంబ్నీ ము కొరకు ఇంకొక సమవఘయ కలిన సవాకర్ించవలయును. ఈ ప్రకఘరము
అనవసఘూ ద్ షము వఘటిలల ును. ఏ ఒక సమవఘయము సటద్ీ క
ి ఘకుననచ ో అనినంటి సటద్ీ ి ఖ్ండితమగును. అర్ఘూత్ ర్ండు
ప్రమాణువులు దాయణుకముగఘ ఉతితిత కఘజాలవు. అందువలల ప్రమాణువఘదము సరాథవ అసంగతము.
185. నితయమేవ చ భావఘత్. (2.2.14)
సూత్వరరూము:- ప్రమాణువుల ప్రవృతిత సఘాభావికమనిన, ఆ ప్రవృతిత నితయమగుటవలన ప్రళ్యాభావ ప్రసంగము
కలుగును. ప్రమాణువులు నివృతిత సాభావము కలవనిన ఆ నివృతిత నితయ మగుటవలన సృష్టా అభావ ప్రసంగము

వచుును. గఘన ప్రమాణుకఘరణవఘదము అసంగతము.
ప్రమాణువులు ప్రవృతిత సాభావము కలవనిన దాయణుకఘదుల ఉతితిత జరథగుచునే ఉండును గఘన ప్రళ్యాభావ
ప్రసంగము వచుును. ప్రమాణువులను నివృతిత సాభావము కలవఘనిగఘ సవాకర్ించిన ఎప్ిటికీ సృష్టా జరథగదు.
ప్రవృతిత మర్ియు నివృతిత సాభావము కలవఘనిగఘ సవాకర్ించిన ప్రసిరము విర్ోధమువలన అసంగతమగును.
ఉభయ సాభావ శూనయములు ప్రమాణువులనిన దాయణుకఘదుల ఉతితిత కి ప్రమాణువుల ప్రవృతిత ని లేక నివృతిత ని
ఏద్ ఒక ద్వనిని నిమతత మని సవాకర్ించవలయును. ఒకవేల అదృషా మును ఆ ప్రమాణువుల ప్రవృతిత కి
కఘరణమనిన ఆ అదృష్ఘాదులు ప్రమాణువులో నితయము సనినహితములా లేక అసనినహితములా ప్రథమ
ప్క్షములో ఎలల ప్ుిడు సృష్టా ప్రసంగము వచుును. ర్ండవ ప్క్షములో ఎలల ప్ుిడు సృష్టా అభావ ప్రసంగము
వచుును. అందువలల ఉభయ ప్క్షములలో ద్ షము వచుుటవలన ప్రమాణువఘదము అసంగతము.
186. రూపఘద్ిమత్వాచు విప్రయయో దరశనవత్. (2.2.15)
సూత్వరరూము:- వెైశేష్టకులు ప్రమాణువులలో రూపఘదులు కలవని సవాకర్ింతతరథ. ఆలాగున సవాకర్ించిన
ఆప్రమాణువులలో నిరవయవతాము, నితయతాము మర్ియు అణుతామునకు విప్ర్ీతమైన సఘవయవతాము
మొదలగు ధరమములను సవాకర్ించవలసట వచుును ఏలనన లోకములో రూపఘదులత్ోనునన ఘటాదులందు ఈ
సఘవయవత్వాదులు గఘనవచుుచుననవి.
ప్రమాణువులు జగతత
త నకు కఘరణము గఘజాలవు అంత్ేగఘక ఆప్రమాణువులు నిరవయవములుగూడ కఘదు.
వెశ
ై ేష్టకుల మతములో సఘవయవ దరవయములు విభాగమవుత్ో అవుత్ో ఆఖ్ర్ికి అనిత మ అవయము ప్రమాణువు
అను ప్ేరథత్ో ప్టలవబ్డునందురథ. ఆ ప్రమాణువు గూడ రూప్ రస గనీ సిరశములు గలవందురథ. ఈ లోకములో
ఘటాదులు సఘవయవములుగఘ కనబ్డు చుననవి. అద్ేవిధముగఘ రూప్రసఘదులగల ప్రమాణువులు గూడ
నిరవయవమునకు విప్ర్ీతముగఘ సఘవయవములు గఘవల ను. ఆలాగుననే సఘవయవమగు రూప్రసఘదులుగల
ఘటప్టాదులలో మహతాము, అనితయము గూడ చూడబ్డు చుననవి. గఘన ప్రమాణువులలో గూడ అణుతాము
మర్ియు నితయతామునకు విప్ర్ీతముగఘ మహతాము అనితయతాము సవాకర్ించుట ఉచితము. గఘన వెైశేష్టకుల
మతములో తమ అభప్ేరత్వరూమునకు విప్ర్ీత ప్రసంగము వచుుటవలన ప్రమాణుకఘరణవఘదము అసంగతము.
187. ఉభయథవ చ ద్ ష్ఘత్. (2.2.16)
సూత్వరరూము:- ప్ృథివీ ఆద్ి ప్రమాణువులు అధిక గుణములు గలవి మర్ియు మగిలినవి తకుావ గుణములు
గలవని సవాకర్ింతతర్ఘ లేద్వ మొదటి ప్క్షములో అణుతామునకు హాని కలుగును ఎందులకనగఘ ఎకుావ
మర్ియు తకుావ గుణములుగల ప్ృథివి మొదలగు వఘని సారూప్మునకు ఉప్చయము లేక అధికతాము
చూడబ్డు చుననద్ి. ర్ండవ ప్క్షములో ప్రమాణువులద్వార్ఘ ఉతిననమైన ప్ృథివీ మొదలగు వఘనిలో

రూపఘదుల అభావ ప్రసంగము వచుును. ఈ ప్రకఘరము ర్ండు ప్క్షములలో ప్రమాణువఘదము యుకితయుకత ము
గఘదు.
ప్ృథివీ, జలము, త్ేజసుస మర్ియు వఘయువు మొదలగు నవలుగు భూతములలో గల ప్రమాణువులలో
ఎకుావ మర్ియు తకుావ గుణములు గలవని వెైశేష్టకులు అంగీకర్ింతతర్ఘ లేద్వ ఎకుావ తకుావ గుణములను
అంగీకర్ించిన ఈ నవలుగు భూతములలో గల ప్రమాణువులు చిననవి ప్దీ వి అని గూడ ఒప్ుికొనవలయును.
ఏ ప్రమాణువులో ఎకుావ గుణములని ఒప్ుికొనిన ద్వనిలో అణుతాము లేదని గూడ చెప్ివలయును.
లోకములో ప్ృథవీ యొకా సారూప్ము కఠినము మర్ియు అధికమని చూడబ్డు చుననద్ి. ద్వనిలో ఎవర్ి కఘళ్ళు
తారగఘ ద్ిగబ్డవు. ద్వని కనన జలము కోమలము మర్ియు తకుావ గుణములు కలద్ి. ద్వనిలో కఘళ్ళు త్ేలికగఘ
ద్ిగబ్డును. జలము కనన అగిన మర్ియు వఘయువు ఇంకఘ సూక్షమములు. తరథవఘత తరథవఘత సూక్షమతాము
వచుుటవలన ఏద్ ఒక ప్రమాణువులో అణుతామునకు వయతిర్ేకము సంభవించును. ప్రమాణువులలో
గుణములు అంగీకర్ించనిచ ో ప్ృథివీ ఆద్ి అనిన ప్రమాణువులలో ఒకా ఒకా గుణమును మాతరమే
సవాకర్ించిరనవలయును ద్వని వలల ప్ృథివఘయదులలో రూపఘద్ిహీన ప్రసంగము వచుును. ఉభయ ప్క్షములలో
ద్ షముండుట వలన ప్రమాణుకఘరణవఘదము అసంగతము.
188. అప్ర్ిగహా
ర చవుతయనత మనప్ేక్షా. (2.2.17)
సూత్వరరూము:- మనవాద్ి శిషతాలద్వార్ఘ ఏ అంశములోను ప్రమాణువఘదమును అంగీకర్ించలేనందున ద్వనిలో
మోక్షారథూలు అతయనత ము హేయ బ్ుద్ిీ కలిగి యుండవల ను.
వెైద్ిక సటద్ీ వనత వఘదుల ైన మనవాద్ి మహరథులు సత్వారయత్వాద్ి అంశములో ప్రధవనకఘరణవఘదమును సవాకర్ించిర్ి కఘని
ఈ ప్రమాణుకఘరణవఘదమును శిషా ప్ురథషతలు ఏ అంశములోను సవాకర్ించలేదు. గనుక మోక్షకఘములగు
వేదవఘదులకు ప్రమాణుకఘరణవఘదము అతయనత ము అనవదరణీయము. అందుచే వెైశేష్టక సటద్ీ వనత ము సరాథవ
అప్రమాణికము.
ఇచట సమరణయోగయమైన వఘకయములు కొనిన గలవు, వఘరథ భావము అభావము అను భదదముద్వార్ఘ ప్ద్వరూములు
ర్ండు రకములందురథ. వీనిలో దరవయము, గుణము, కరమ, సఘమానయము, విశేషము మర్ియు సమవఘయము
అనునవి అరథ భావ ప్ద్వరూములు. గోవు, మహిషము, కుంద్ేలు, ఘటప్టాదులవలే ఈ ఆరథ ప్ద్వరూములు
భననములని అంగీకర్ించిననూ గుణము, కరమ,సఘమానయము దరవఘయధధనమందురథ. వెైశేష్టకులు ఈ విధముగఘ
అంగీంకర్ించుట సరాథవ అనుచితము ఏలనన ఘటప్టాదులు అతయనత ము భననప్ద్వరూములు వఘనిలో ఒకటి
ర్ండవద్వని మీద ఆశరయంచి ఉండుట లోకములో చూడ బ్డుట లేదు. ఆలాగుననే దరవఘయదులు భననమైన,
గుణవదులు దరవఘయశిరతముల ై లేక దరవఘయధధనముల ై ఎందుకు ఉండవలయును కఘవున దరవయమొకాటియే గుణవద్ి
రూప్ములత్ో త్వద్వతమయసంబ్ంధమున నుననదనియు ద్వనికే నవమ భదదములు కలిగనని అంగీకర్ించిన

సర్ిప్డును గఘని, లేనిచ ో మీ వెైశేష్టకుల సటద్ీ వనత ము యుకిత యుకత ము కఘదు. గుణవదులు దరవయరూప్ములనియే
అంగీకర్ించ వలయును. ద్వనికి వెైశేష్టకులు చెప్ినద్ేమనగఘ ఏవిధముగఘ అగిన మర్ియు పో గ సరాథవ
భననముల ైననూ పో గ యొకా ఉతితిత మర్ియు ఉనికి అగిన అధధనము. ఆవిధముగనే గుణవదులు దరవఘయధధనము
అనిననూ ఏ ద్ షములేదు అనిన అటల నుట సర్ికఘదు. ఏలనన “ఇద్ి త్ెలల గుడడ ఇద్ి నలల గుడడ ” అని
వయవహారములను విమర్ిశంచి చూచిన దరవయమొకాటియే రూప్భదదములత్ో నుననటు
ల సిషా ముగఘ త్ెలియ
వచుుచుననద్ి. అగిన మర్ియు పో గ ఒకద్వనిలో వేర్ొకటి ఆశిరతమై యుననటు
ల దరవయ గుణములు అతయనత ము
భననమని చెప్ుిట సరాథవ దుషారము. గుణము దరవయములో ఆశిరతమని చెప్టిన ద్ షము లేదు. అందువలల
నిసఘసర తరాము నుండి ముకిత పొ ందుటకు, ఈశారథని కఘరణమని చెప్ుి శు
ర తతలను విర్ోధించుటవలననూ
మర్ియు శుర తతల త్వతిరయమును త్ెలిసటకొనుటలో ప్టుతాము కలిగిన మనవాద్ి శిషతాల ద్వార్ఘ ఏ అంశములోనూ
వెైశేష్టకమతము నంగీకర్ింప్బ్డక పో వుటచే ఈ వెైశేషతకుల ప్రమాణుకఘరణవఘదము అతయనత ము ఉప్ే క్షణీయము.

57. సముద్వయాధికరణము.
సంగతి:- వెైశేష్టకులు దరవఘయద్ిప్ద్వరూషటాము నంగీకర్ించి వఘనిలో కొనిన సతయములనియు మఱ్ికొనిన
అసతయములనియు యుకిత శూనయముగఘ చెప్ుిదురథ. ఈకఘరణమువలన వఘరథ అరూవెైనవశికులు అనగఘ
కొనినటియందు మాతరము వినవశము నంగీర్ించువఘరథ. వఘర్ి మతమును ఖ్ండించి వెైనవశికతా సఘమయమువలన
బ్ుద్ిీలోనునన సరావెైనవశిక సటద్ీ వనత మును నిర్ఘకర్ింప్బ్డుటవలన అవఘనత ర సంగతి వలల ఈ అధికరణము
మోదలిడిర్ి.
విషయము:- బ్ుదుీని అనుయాయులలో బ్ాహాయసటత తావఘదమును చెప్ుివఘరథ సౌత్వరనిత కులు-వెైభాష్టకులు. వఘర్ి
మతమును విచవర్ించెదరథ.
సంశయము:- బ్ాహాయసటత తావఘదము ప్రమాణమూలకమా కఘద్వ అని సంశయము.
ప్ూరాప్క్షము:- ప్రమాణువులు కఘరణమైన బ్ాహయ ప్ృథివఘయద్ి భూతచతతషా యములు మర్ియు రూప్సాంధము,
విజాానసాంధము, వేదనవసాంధము, సంజాాసాంధము, సంసఘారసాంధము అను ప్ంచసాంధహేతతకము
ఆధవయతిమక సముద్వయమని బ్ాహాయసటత తావఘదమును చెప్ుి బ్ౌదుీల మతము ప్రమాణమూలకము.
సటద్ీ వనత ము:- కఘరణసారూప్ము అచేతనము మర్ియు సటూరచెైతనయ రహితముగూడ, అందువలల సాంధములు
మర్ియు ప్రమాణువుల సముద్వయముద్వార్ఘ బ్ాహాయసటత తావఘదుల మతములో సృష్టా కఘనేరదు.
వెైయాసటకనవయయమాలా:127. సముద్వయావుభౌ యుకఘతవయుకతత వఘఽణు హేతతకః। ఏకోఽప్రః సానీ హేతతర్ిత్ేయ వం యుజయత్ే దాయమ్॥
128. సటూరచేతనర్ఘహిత్వయతస్యం చవఽచేతనతాతః। న సానవీనవమణూనవం వఘ సముదయోఽతర యుజయత్ే॥

బ్ాహయము మర్ియు లోప్ల ఈ ర్ండు సముద్వయములు కలుగునవ కలగవఘ అను సంశయమునకు ప్ూరావఘద్ి
చెప్ుినద్ి. బ్ాహయ సముద్వయము ప్రమాణుజనయము మర్ియు ఆనత ర సముద్వయము సానీ హేతతకము ఈ
విధముగఘ ర్ండు సముద్వయములు సంభవము. సటద్ీ వనిత సమాధవనము. సంఘాతము ఉతితిత యగుటకు
నిమతత భూతము సఘూయచెైతనయము అద్ి లేనిచ ో సాయముగఘ అచేతనములగునవి సానీ ముల మర్ియు
ప్రమాణువుల సముద్వయములు కఘజాలవు.
భారతీ తీరథూలవఘర్ి వఘయఖ్య:బ్ాహాయసటత తావఘద్ి బ్ౌదుీలు ర్ండు సముద్వయములు అంగీకర్ింతతరథ. ఒకటి బ్ాహయ సముద్వయము ర్ండవద్ి
ఆనత ర సముద్వయము. వఘనిలో బ్ాహయ సముద్వయము ప్ృథివీ, నద్ధ, సముద్వరదులు. ఆనత ర సముద్వయములు
చితత రూప్ము (జాానము) మర్ియు చెైతయరూప్ము (చితత కఘరయము సుఖ్ాదులు). ఈ ర్ండు సముద్వయములే
సంప్ూరణ జగతత
త . బ్ాహయ సముద్వయమునకు కఘరణము ప్రమాణువులు. ఆ ప్రమాణువులు నవలుగు రకములు.
వఘనిలో కఠినవకఘరములు గలవి ప్ృథివీ ప్రమాణువులు. సటనగీతాము లేక సేనహము అనగఘ చూరణము ముదీ
యగుటకు అనుకూలమగు గుణము గలవి జలీయ ప్రమాణువులు. ఉషణ ము గలవి త్ెైజస ప్రమాణువులు.
చలనవతమకములు వఘయవీయ ప్రమాణువులు. ఒకే సమయములో సమూహముగఘ నునన నవలుగు రకముల
ప్రమాణువులలో

బ్ాహయ సముద్వయము ఉతిననమగును.

ఆనత ర సముద్వయమునకు కఘరణము

1) రూప్సానీ ము, 2) విజాానసానీ ము, 3) వేదనవసానీ ము, 4) సంజాాసానీ ము మర్ియు 5) సంసఘారసానీ ము
ఈ ఐదు సానీ ములు. అందు శబ్ీ సిర్ఘశదులును వఘనిని గరహించు నిందరయములును కలిసట రూప్సానీ ము.
ఇంద్ిరయములు భౌతికములగుటచే బ్ాహయప్ద్వరూములంద్ే చేరిబ్డవలసటనవి ఐనను శర్ీరముత్ోను నవతమత్ోను
సంబ్ంధము కలవి కఘవున ఆంతరప్ద్వరూములలో చేరిబ్డెను. ‘నేను నేను’ అని ఎడత్ెగక లోలోన ఉదయంచు
జాానము విజాానసానీ ము. వఘర్ి మతములో ఇద్ియే ఆతమ ఇద్ియే చితత ము. సుఖ్దుఃఖ్ములు కలిగినప్ుడు
చితత మునందు జనించు వికఘరములు వేదనవసానీ ము. ద్ేవదతత
త డు, యజా దతత
త డు అను మొదలగు
నవమభదదములచే కలుగు సవికలిజాానములు సంజాాసానీ ము. ర్ఘగద్ేాష్ఘదులును ధర్ఘమదరమములును వఘని
వఘసనలు సంసఘారసానీ ములు. చెప్టిన ఐదు సానీ ముల సమూహముద్వార్ఘ ఆనత ర సముద్వయము
ఉతిననమయనద్ి. ఈవిధముగఘ ర్ండు సముద్వయములు ఏరిడ గలవు. ఇచట సటద్ీ వనిత చెప్ుినద్ి. అణువుల
మర్ియు సానీ ముల సంఘాత్ోతితిత కి అనయ చేతనము నిమతత మా లేక అవి సాయముగనే సంఘీభూతములగు
చుననవఘ ప్రథమ ప్క్షములో ఆ చేతనము సటూరమా లేక క్షణికమా ఆ చేతనము సటూరమనిన మీ సటధవనత మునకు
విర్ోధము కలుగును. ఆ చేతనము క్షణికమనిన సాయముగఘ ముందు ఆతమలాభమును పొ ంద్ి తరథవఘత ఉతితిత
జేయునని చెప్ిలేరథ. సాయముగఘ సంఘీభూతములగునను ర్ండవ ప్క్షములో అచేతనము జడము
సానీ ములకు ప్రమాణువులకు ఏవిధముగనూ నియామకము కఘజాలదు. చెైతనయము యొకా సహాయము లేక

జడము ప్రతి నియత ఆకఘరముగఘ ఏరిడుటకు ఏ ప్రకఘరము సంఘీభూతములగును గఘన ఈ ర్ండు
సముద్వయములు ఏరిడజాలవు.
189. సముద్వయ ఉభయహేతతకేఽప్ట తదపఘరప్టత ః. (2.2.18)
సూత్వరరూము:- ప్రమాణువుల సముద్వయమువలన బ్ాహయ ప్ద్వరూములును సానీ సముద్వయములవలన
ఆధవయతిమక ప్ద్వరూములు వఘని ఉతితిత సంభవముకఘదు. ఎందులకనగఘ అచేతన ప్రమాణువులు సానీ ములు
సాయముగఘ వఘనంతట అవే సముద్వయముగఘ కఘజాలవు ఎందులకనగఘ వేర్ొక సటూర చేతనమైన సంఘాతకరత
అభావమువలన. గఘన సౌత్వరనిత కుల మర్ియు వెైభాష్టకుల మతము భారనిత మూలకము.
ఇచట ప్ూరాప్క్షములో సుగత మతమునకు విర్ోధము వచుుటవలన సమనాయము అసటదీమనును.
సటద్ీ వనత ములో సమనాయము సటదీమనును ఇద్ే ఫ్లభదదము. బ్ుదుీనకు ప్రధవనముగఘ నలుగురథ శిషతయలు గలరథ.
వీర్ిలో సౌత్వరనిత కులు మర్ియు వెైభాష్టకులు బ్ాహయ ప్ద్వరూముల అసటూతామును సవాకర్ింతతరథ. ఈ సమానతను
చూచుచు ఈ ఇదీ ర్ిని బ్ాహాయసటూతావఘదులందురథ. మూడవవఘర్ైన యోగఘచవరథలు క్షణిక విజాానవఘదులు ఈ
క్షణికముకననభననమైన సూ
ూ ల భౌతిక ప్ద్వరూములను, చితత చెైతయ ప్ద్వరూములను, బ్ాహాయభయనత రముల
ప్ద్వరూములయొకా అసటూతామును సవాకర్ించరథ. నవలుగవవఘరథ మాధయమకులు సరాము శూ
ర నయమని చెప్ుివఘరథ
వీరథ బ్ాహయప్ద్వరూములవలే క్షణిక విజాానము యొకా అసటూతామును గూడ సవాకర్ించరథ. వీర్ి మతములో
శూనయమే ప్రమారూతతాము మర్ియు మగిలిన వసు
త వులనినయూ త్వరడు మీద పఘము వలే కలిితములు. సరా
శూనయము యొకా జాానముచే నిర్ఘాణ ప్దము పో ందును. చెప్టిన మూడు మతములలో మొదట బ్ాహాయసటత తావఘదము యొకా విచవరము చేయవలయును.
ఇచట సంద్ేహమేమనగఘ ఈ బ్ాహాయసటత తావఘదము ప్రమాణమూలకమా లేక భారనిత మూలకమా ప్ూరాప్క్షి ద్ధనిని
ప్రమాణమూలకమనును. ఆతడు చెప్ుినద్ేమనగఘ బ్ాహాయసటత తావఘద్ి మతములో ప్ృథివీ, జలము, అగినమర్ియు
వఘయువు అని నవలుగు భూతములు. వీనిలో ప్ృథివీ కఠినసాభావము గల పఘర్ిూవ ప్రమాణువుల నుండి
ఉతిననమైనద్ి. సేనహసాభావము గల జలీయ ప్రమాణువుల నుండి జలము ఉతిననమయనద్ి.
ఉషణ సాభావముగల త్ెైజస ప్రమాణువుల నుండి అగిన ఉతినన మయనద్ి. బ్ాహయమున గల ప్ృథివఘయదులలో
సముద్వయము వలన వఘనిలో ప్రమాణువులు మాతరమే గలవు. ఆధవయతిమక రూపఘద్ి సముద్వయములకు
రూప్సానీ ము, విజాానసానీ ము, వేదనవసానీ ము, సంజాాసానీ ము మర్ియు సంసఘారసానీ ము అను ప్ేరథగల
ప్ఞ్ుసానీ ములు కఘరణములని సవాకర్ింతతరథ. అందువలల బ్ాహాయసటత తావఘదము ప్రమాణమూలకమనును
ప్ూరాప్క్షి. ఈసూతరము ద్వార్ఘ సటద్ీ వనత ప్క్షమును చెప్ుిచునవనరథ. ప్రమాణువుల వలన కలుగు
బ్ాహయసముద్వయము ప్ఞ్ుసానీ ములవలన కలుగు ఆధవయతిమక సముద్వయము అంగీకర్ించిననూ
సముద్వయము సటద్ీ క
ి ఘనేరదు. ప్రమాణువులు మర్ియు సానీ ములు అచేతనములగుట వలన సాయముగఘ

సముద్వయరూప్ముగఘ గఘజాలవు. వీనికి భననమైన ఏ చెైతనయ భోకత ను లేక సటూర ప్రశఘసకుని సముద్వయమునకు
కరత గఘ వఘరథ అంగీకర్ించుటలేదు. ప్రమాణువులలో నిరప్ేక్ష ప్రవృతిత ని సవాకర్ించిన ఎలల ప్ుిడూ ప్రవృతిత
ఉండుటవలన సృష్టా లయము కఘనేరదు. అనగఘ సృష్టా జరథగుచునే ఉండును గఘన ప్రళ్య ప్రసంగమే ర్ఘదు.
సముద్వయము సటద్ీ క
ి ఘనందువలన ప్ర్ఘశిరత సంప్ూరణ లోకయాతర లుప్త మగును. గఘన బ్ౌదుీల మతము భారనిత
మూలకము.
190. ఇతర్ేతరప్రతయయత్వాద్ితి చేనతనతితిత మాతరనిమతత త్వాత్. (2.2.19)
సూత్వరరూము:- అవిద్వయదులవలన సంఘాతమేరిడును ఆ అవిద్వయదులే ప్రసిరము కఘరయకఘరణ మగుట వలన
ఘటీయనత మ
ర ువలే ఆ అవిద్వయదులు ఎలల ప్ుిడు తిరథగుచుండును, ద్వనివలన సముద్వయాదులు ఉతితిత
చెందును. ఇటుల చెప్ుిట సర్ికఘదు. ఆ అవిద్వయదులు ప్రసిరము సంఘాత్వదుల ఉతితిత కి కఘరణమయన మీ
అభమతము నెరవేరదు. కఘరణవధధనము మర్ియు కఘరణసముద్వయములకు అధధనమయ అవిదయ కఘరయ
సంఘాత్వదుల ఉతఫతిత గఘవింప్జాలదు. ఎందులకనగఘ మీ మతములో సంఘాతకరత సఘూ య చేతనమని
అంగీకర్ించుటలేదు గనుక.
సంఘాతముల నిర్ఘమణకర్ఘత మర్ియు భోకఘత ఏద్ ఒక చెైతనయము కఘక పో యన కఘక పో వుగఘక. అయనప్ిటికి
అవిద్వయ, సంససఘారము, విజాానము అనునవి అహర్ినశము భరమణము చేయుచు ఒకటి వేర్ోకద్వనికి కఘరణ
మగుననియు, మర్ియు వఘని ఆవృతిత వలననే అనవయాసముగఘ సంఘాతములేరిడునందురథ, ఆ దశలో
లోకయాతర యొకాసటద్ీ ి ద్వనంతట అద్ే జరథగునని చెప్ుిట సర్ికఘదు. ఏలనన ఈ అవిద్వయదులు సంఘాతముల
ఉతితిత కి మాతరమే కఘరణముగఘన. అనగఘ ముందునన అవిదయ తరథవఘత అవిదయఉతితిత కి నిమతత కఘరణము
కఘగలదు. ఆ విధముగనే సంసఘారము మర్ియు విజాానము సాజాతీయ సంసఘార విజాానముల ఉతఫతిత కి
కఘరణము కఘగలవు గఘని సంఘాత్ోతితిత కి కఘరణము గఘజాలవు. అప్ుడు భోగము భోగము కొరకేగఘని భోకత కు గఘదు
అనవలయును, మొక్షము మొక్షము కొరకేగఘని ముముక్షువునకు గఘదు అనవలయును ఏలనన మీమతములో
భోకత మర్ియు ముముక్షువు సటూరము గఘదు గఘన. భోగ మొక్ష కఘలములో వఘనిని సటూరమని చెప్టిన మీ క్షణికతా
సటద్ీ వనత మునకు విర్ోధము కలుగును.
191. ఉతత ర్ోత్విద్ే చ ప్ూరానిర్ోధవత్. (2.2.20)
సూత్వరరూము:- ముందు కఘరయముతితిత అగు క్షణములో ప్ూరాకఘరణక్షణము నవశనమగునని అంగీకర్ించుటవలన
సుగతతని మతములో కఘరణమధధనమయ కఘరయముతిననము కఘజాలదు.
ఇంతకు ముందు సూతరములో అవిద్వయదులకు ఉతత రకఘలీన అవిద్వయదులయొకా ఉతితిత మాతరమునకై నిమతత కఘరణ

మని చెప్టిర్ి అయననూ సంఘాతము యొకా సటద్ీ ి కఘలేదు. ఇప్ుడు ఆ సంఘాత్వదుల ఉతితిత కి నిమతత
కఘరణము గూడ అసంభవమని చెప్ుిచుచునవనరథ. క్షణికవఘదుల మతములో ఉతత ర ప్రమాణువు ఉతితిత అగు
క్షణములో ప్ూరాప్రమాణువు నవశనమగుచుననద్ి. ఈ విధముగఘ సవాకర్ించు క్షణభంగవఘదుల మతములో
ప్ూర్ోాతత ర క్షణములలో కఘరయకఘరణ భావము నెటల ు నిరూప్టంచగలరథ లోకములో కఘరయ కఘలములో మనున,
చకరము మొదలగునవి ఘటాదుల కఘరయమునకు కఘరణములుగఘ చూడబ్డుచుననవి. నవశనమున ంద్ిన
మృతిత కఘదులు ఘటాదుల కఘరయముగఘ చూడబ్డుటలేదు. గఘన కఘరణము నవశనముమయనద్ి లేద్వ
నవశనమగుచుననద్ి. ఈ ర్ండు ప్క్షములలో ప్ూరాక్షణము అభావగరసత మగుటవలన ఉతత రక్షణములోనునన
కఘరయమునకు హేతతవు గఘజాలదు. గఘన బ్ౌదుీల మతము అతయనత ము అసంగతము.
192. అసతి ప్రతిజఞాప్ర్ోధ యతగప్దయమనయథవ. (2.2.21)
సూత్వరరూము:- కఘరణము లేకపో యననూ కఘరయముతితిత యగునని ప్రతిజా గఘవించిన, జాానము, చక్షువు, ప్రకఘశము
మర్ియు విషయము అను ఈ నవలుగు హేతతవులు విదయమానమై యుండగఘ కఘరయము అనగఘ నీలాద్ి జాానము
కలుగును అని చెప్టిన ప్ూరాము చెప్టిన ప్రతిజా కు బ్ాధ కలుగును. కఘరయము సహేతతకమని సవాకర్ించి,
కఘరయముతిననమగు వరకు కఘరణము యొకా సటూతి అని సవాకర్ించిన, కఘరయ కఘరణములు ఒకే కఘలములో
నుండునని నిశుయమగుటవలన క్షణికతా ప్రతిజా కు హాని కలుగును.
కఘరణములేకుననను లేక నషా మయనను కఘరయముతిననమగునని చెప్టిన సరాము క్షణికమను ప్రతిజా కు హాని
కలుగును ఎందులకనగఘ జాానము, నేతరము, ప్రకఘశము మర్ియు విషయము అను నవలుగు కఘరణములను
ఆశరయంచి చితత మను జాానము, చెైతయమను సుఖ్ాదులను ప్ద్వరూములు ఉతిననమగుననునద్ి మీ ప్రతిజా .
కఘరణము నషా మయన తరథవఘత కఘరయముతినన మగుననిన చెప్టిన ప్రతిజా యే నషా మగును. ద్ధనికి విప్ర్ీతముగఘ
కఘరయముతిననమగువరకు కఘరణముండుననిన కఘరయ-కఘరణములు ర్ండునూన ఏకకఘలములో కలిసట ఉండునని
చెప్టివలయును. అప్ుడు అనిన సంసఘారములు క్షణికములను ప్రతిజా నషా మగును. ఈ ప్ై ర్ండు ప్రకఘరములుగఘ
ప్రతిజా నవశ ప్రసంగము వచుుటవలన మీమతము అసంగతము.
193. ప్రతిసంఖ్ాయప్రతిసంఖ్ాయనిర్ోధవపఘరప్టత రవిచేఛద్వత్. (2.2.22)
సూత్వరరూము:- సంత్వనము, సంత్వనము కలవఘనిలో బ్ుద్ిీప్ూరాకనవశము మర్ియు అబ్ుద్ిీప్ూరాకనవశము
సంభవముకఘదు, ఎందులకనగఘ సంత్వనము, సంత్వనము కలవఘనిలో విచేఛదము కలుగదు. అందువలల
నవశదాయమునకు ఉతితిత కలుగదు.
క్షణభంగవఘదులు కలిన చేయునద్ేమనగఘ బ్ుద్ిీగమయమైన వసు
త వులు, ఉత్విదయములు మర్ియు క్షణికములు

కింద చెప్ిబ్ొ వు మూడు ప్ద్వరూములకననవేరందురథ. ఆ మూడు ప్ద్వరూములు ప్రతిసంఖ్ాయనిర్ోధము,
అప్రతిసంఖ్ాయనిర్ోధము మర్ియు ఆకఘశమందురథ. ‘ఈ ప్ద్వరూమును నేను నవశనము చేయుదును’ అను
సంకలిముత్ో చేయబ్డు- నవశము ప్రతిసంఖ్ాయ నిర్ోధము(నవశము). ఇటు
ల గఘక సాయముగనే కలుగు నవశము
అప్రతిసంఖ్ాయ నిర్ోధము (నవశము). ఈ ర్ండును ఆకఘశము అనునవి మూడును వయవహారమాతరములే గఘని
బ్ుద్ిీకి గోచరములగునవి కఘవు. ఈ మూడును అభావములే. వీనికంటె భననమగు ప్ద్వరూములు అనినయూ
క్షణికములు. అనినప్ద్వరూములు వీనిత్ో సంబ్ంధము కలిగి యుండును. వీనిలో ఆకఘశము ఆవరణవభావరూప్ము.
ఆకఘశము యొకా ఖ్ండన ముందు సూతరములలో గఘవించెదరథ. ఇప్ుడు ప్రతిసంఖ్ాయనిర్ోధము మర్ియు
అప్రతిసంఖ్ాయనిర్ోధమును ఖ్ండించెదరథ. ఈ ర్ండు నిర్ోధములు సంత్వనగోచరములా లేక భావగోచరములా ఈ
ర్ండు నిర్ోధములు ఏ ప్ద్వరూమునకుగఘని సంభవించుటకు వీలులేదు. ఏలనన వఘనికి విచేఛదము లేదు. ఆ
నిర్ోధముల ప్రంప్రయని ఒక ప్ద్వరూమువలన వేర్ోకప్ద్వరూము జనించుచుండు ననియు అటలల అవిచిఛననముగఘ
ప్ద్వరూ ప్రంప్ర వచుు చుండుననినయు వఘరథ చెప్ిదరథ. సంత్వనము గోచరమని చెప్ినలవికఘదు.
సంత్వనమనగఘ కఘరయ-కఘరణభావములత్ో గూడిన ప్ద్వరూముల ప్రవఘహము. సంత్వనముగలవి సంత్వని అందురథ.
సంత్వనములో సంత్వని అవిచిఛననరూప్ముగఘ కఘరయ-కఘరణ భావముగఘ నుండుటవలన సంత్వనమునకు
విచేఛదము లేదు. గఘన నిర్ోధములు సంత్వనగోచరములని చెప్ిలేము. భావగోచరములు గఘలేవు. ఏలనన
భావప్ద్వరూములలో ఆతయనిత క వినవశము లేదు. ఘటకపఘలచూర్ఘణ దులకు ఆతయనిత క వినవశము లేదు. అంత్ేగఘక
క్షణికమనగఘ ర్ండవక్షణములో వసు
త వు ద్వనంతటద్ే నవశనమగును. గఘన సుగతతడు చెప్ుి ర్ండు రకముల
నిర్ోధముల సటద్ీ క
ి ఘజాలదు లేక యుకితసంగతము గఘదు.
194. ఉభయథవ చ ద్ ష్ఘత్. (2.2.23)
సూత్వరరూము:- అవిదయయొకా నవశము ద్వని యథవరూ జాానముద్వార్ఘ కలుగునవ, లేక ద్వనంతటద్ే నశించునవ
మొదటి ప్క్షములో నిర్ేేతతకనవశము సవాకర్ించిన వఘర్ి సటద్ీ వనత మునకే విర్ోధము వచుును. ర్ండవ ప్క్షములో
జాానతప్ద్ేశము వయరూమగును. ర్ండు ప్క్షములలో ద్ షముండుటవలన సౌగత మతము అసంగతము.
ఏ ప్ద్వరూములకు నవశము మనకు త్ెలియకుండగనే జరథగునత లేక మన అజాాత దశలో కలుగునత వఘనిని అబ్ుద్ిీ ప్ూరాక నవశమందురథ. గఘని వేనిని జాానప్ూరాకముగఘ సఘధనలవలన నవశము గఘవించు కొందుమో వఘనిని
బ్ుద్ిీప్ూరాక నవశములందురథ. అనిన ప్ద్వరూములు ఈ ర్ండు విధములుగనే నవశనమగునని సౌగతతలు
సవాకర్ించిర్ి. బ్ుద్ిీప్ూరాక నవశనములో సౌగతతలు కలిిత ప్ద్వరూములను, మర్ియు క్షణిక వసు
త వులలో
సఘూయతారూప్ అజాాన నవశము యమనియముల సఘధనములద్వార్ఘకలుగు యథవరూ జాానము ద్వార్ఘ
కలుగునని అంగీకర్ింతతరథ. అందువలన అకఘరణముగఘ అనిన వసు
త వుల నవశనము అను నిర్ేేతతక వినవశ రూప్
సటధవనత మునకు హాని ప్రసంగము వచుును. లేనిచ ో సాయముగనే అనీన వసు
త వులు నవశనమగునని సవాకర్ించిన

సఘధనములు లేకయే అవిద్వయదుల నవశము కలుగును. మర్ి ‘సరాము క్షణికము’ ‘సరాము దుఃఖ్ము’ అను
మారు మును ఉప్ద్ేశించుట అనరూకమే గద్వ! గఘన ర్ండు విధములుగఘ ద్ షము వచుుట వలన ఈ సౌగత
మతము అసంగతము.
195. ఆకఘశో చవవిశేష్ఘత్. (2.2.24)
సూతరరూము:- ‘ఆతమన ఆకఘశః సంభూతః’ ఆతమనుండి ఆకఘశము ఉతిననమగు చుననద్ి.(త్ెై.2.1) ఈ శు
ర తి ద్వార్ఘ
మర్ియు శబ్ీ గుణకమాకఘశము అని చెప్ుిటవలనను ప్ృథివఘయదులవలే వసు
త తాము అనునద్ి సటదీమగు చుననద్ి.
అందువలల ఆకఘశము అభావరూప్ముకఘదు.
ప్ైన చెప్టిన ర్ీతిగఘ ప్రతిసంఖ్ాయనిర్ోధము మర్ియు అప్రతిసంఖ్ాయనిర్ోధమును ఖ్ండించిర్ి. ఇప్ుడు ఆకఘశము
అభావరూప్మనుద్వనిని ఖ్ండించుచునవనరథ. సౌగతతను మతములో “బ్ుద్ిీప్ూరాక వినవశము మర్ియు
అబ్ుద్ిీప్ూరాక వినవశము అభావరూప్ములని అంగీకర్ించిర్ి. ఆవిధముగనే ఆకఘశమును గూడ అభావరూప్మని
సవాకర్ించిర్ి”. అటు
ల చెప్ుిట సర్ికఘదు. బ్ుద్ిీప్ూరాక నవశము మర్ియు అబ్ుద్ిీప్ూరాక నవశము ఈర్ండింటిలో
ఏవిధముగఘ వసు
త తా జాానము కలుగుచుననద్ అలాగుననే ఆకఘశమునందు గూడ వసు
త తా జాానము కలుగు
చుననద్ి. ఆకఘశము వసు
త వని చెప్ుిటకు శుర తి మర్ియు అనుమానము ఈ ర్ండు ప్రమాణములు. త్ెైతితర్ీయ
శుర తిలో ‘ ఆతమనః ఆకఘశ సంభూతః’ ‘ఆతమనుండి ఆకఘశము ఉతినన’మని చెప్టిర్ి. శబ్ీ రూప్ గుణమువలన
ఆకఘశమును అనుమేయమనిర్ి. ప్ృథివీలో వసు
త తామునన ర్ీతిగనే శబ్ీ గుణవశరయము ఆకఘశములో గూడ
వసు
త తాముననద్ి. సుగతతని మతములో ‘వఘయుః కిం సంనిశరయః’ ‘వఘయువు ద్ేనిలో ఆశిరతమనగఘ’ ద్వనికి
జవఘబ్ుగఘ ‘వఘయువు ఆకఘశములో ఆశిరతమనిర్ి’ . ఈ విధముగఘ సుగతతను మతములో వఘయువునకు
ఆశరయరూప్ముగఘ ఆకఘశమును ప్రతిపఘద్ించిర్ి. అందువలల ద్వనిలో ఆవరణవభావమాతరతాము మర్ియు
అవసు
త తాము చెప్ుిట సర్ిగఘదు. అంత్ేగఘక చెప్టిన మూడు వసత వులలో నితయతాము అభావతాము చెప్ుిట
ప్రసిర విరథదీ ము. అవసు
త వులో (వసు
త వు కఘని ద్వనిలో) నితయతాము ఉండుట సంభవముగఘదు.
ఆలాగుననే ధరమ-ధర్ిమ భావము చెప్టిన ఘటాదులవలే మూడింటిలో వసు
త తాము ఉండును కఘని వఘని అభావము
సటదీముగఘదు.
196. అనుసమృత్ేశు. (2.2.25)
సూత్వరరూము:- అనుభవఘననత రము ఉతిననమగు సమరణమును అనుసమృతి అందురథ. ఈ అనుభవబ్లము వలన
గూడ అనుభవించువఘడగు ఆతమ క్షణికము కఘదు అనునద్ి సటదీమగుచుననద్ి.
క్షణభంగవఘదులు సరాము క్షణికమని అంగీకర్ించుచూ ఆతమను గూడ క్షణికమని అంగీకర్ించిర్ి. ద్వనినే ఇచట
అనుసమృతిశబ్ీ ము ద్వార్ఘ చెప్టిర్ి. ఈ అనుసమృతి ద్వార్ఘ అతమలో క్షణి కతాము చెప్ుిట అసంగతము. ఏ వయకిత ఒక

విషయమును అనుభవించుచునవనడ ద్వని సమరణము ఆవయకితకే అగును కఘని వేర్ొకనికి గఘదు. అనుభవము
మర్ియు సమరణ కరత ఒకడేనని లోకఘనుభవము. మొదట చూచిన వఘనినే ఇప్ుడు చూచు చునవనను అను
ప్రతయభజా ఆతమ క్షణికముగఘదనుటకు ప్రమాణము. అంత్ేగఘక సాప్క్షసటద్ీ ి ప్రప్క్ష ఖ్ండనము ఆతమ
క్షణికతాప్క్షములో సటద్ీ గ
ి ఘవు. గఘన వెైనవశిక సటద్ీ వనత ము సంప్ూరణముగఘ అసంగతము.
197. నవసత్ోఽదృషా త్వాద్. (2.2.26)
సూత్వరరూము:- అభావమునుండి కఘరయము ఉతితిత కఘజాలదు ఎందులకనగఘ కుంద్ేలు కొముమ, నరవిష్ఘణము
మొదలగువఘనినుండి కఘర్ోయతితిత చూడబ్డుటలేదు.
సుగతతని మతములో ‘నవనుప్మృదయ పఘరదుర్ఘభవఘత్’ “వితత నము నశించిన ప్టదప్గఘని చెటా ు ప్ుటుాటలేదు, పఘలు
నశించినప్టదప్ గఘని ప్రథగు ఉతిననమగుటలేదు, మటిా ముదీ నశించినప్టదప్గఘని ఘటము జనించుటలేదు”
అభావము లేక నిర్ిాకఘర కఘరణమునుండి కఘరయము యొకా ఉతితిత చూడబ్డుటలేదు. “తద్వభవే తద్వభవః
అనాయః, తదభావే తదభావః వయతిర్ేకః” బీజమునన వృక్షము ఉండును అనునద్ి అనాయము. బీజములేనిచ ో
వృక్షము లేదు అనునద్ి వయతిర్ేకము. ఈ అనాయ-వయతిర్ేకము ద్వార్ఘ అభావమునుండి
కఘరయముతిననమగునని సుగతతని మతము. ఈ సటద్ీ వనత ము సర్ికఘదు, ఎందులకనగఘ అభావసారూప్మైన
నరవిష్ఘణమునుండి ఎచుటనూ కఘర్ోయతితిత చూడబ్డలేదు. కఘని ద్వనికి విప్ర్ీతముగఘ విదయమానమైన మటిా
ప్టండమునుంచి ఘటాదుల కఘర్ోయతితిత చూడబ్డు చుననద్ి. కఘరయములో ఎలల ప్ుిడు కఘరణము అనుసూయతమయ
ఉండును. కటక-కుండలాదులలో బ్ంగఘరము అనాయము, మర్ియు ఘటాద్ి కఘరయములలో మటిా అనాయము
అని సరాతర చూడబ్డుచుననద్ి. గఘన అసతత
త నుండి కఘరయముతిననమగునని చెప్ుి క్షణభంగవఘదుల సటద్ీ వనత ము
ప్ూర్ితగఘ అనుచితము.
198. ఉద్వసవనవనవమప్ట చెైవం సటద్ీ ఃి . (2.2.27)
సూత్వరరూము:- అభావమునుండి భావ ప్ద్వరూ ఉతితిత అనిన ఆ యా కఘరయముల సటద్ీ క
ి ి ప్రవృతిత కఘని వఘర్ికి గూడ,
లోకములో వఘర్ి వఘర్ి అభీషా సటద్ీ ి కలుగును. ద్ధని వలల సటదీమగునచుననద్ేమనగఘ వెైభాష్టకుల మర్ియు
సౌత్వరనిత కుల మతము భారనిత మూలమనునద్ి.
అభావమునుండి భావప్ద్వరూముతిననమని అంగీకర్ించిన ప్రయతన శూనయ వయకితకి గూడ తన యొకా అభమత
కఘరయ సటద్ీ ి కలుగును ఏలనన అనిన రకముల అభావము అనిన చ ోటల సులభ సఘధయము. అంత్ేగఘక లౌకికములు
మర్ియు శఘసవత య
ర కరమలనీనయూ ప్రయతనములేకయే కఘరయసటద్ీ ి కలుగు ప్రసంగము వచుును. గఘన సౌత్వరనిత క
మతము మర్ియు వెైభాష్టకుల మతము భారనిత మూలమగుటవలన అతయనత ఉప్ేక్షణీయము.

58. అభావఘధికరణము.
సంగతి:- బ్ాహయరూవఘద్ి మతమును కిరందటి అధికరణములో ఖ్ండించిర్ి. ద్వనిని ఇప్ుడు ఉప్జీవయము (ఆశరయము)
గఘవించుకొని క్షణికవిజాానవఘద్ధ యోగఘచవరథని మతము ఉప్సటూతి అగు చుననద్ి. గఘన ప్ూర్ఘాధికరణముత్ో ద్ధనికి
ఉప్జీవయ-ఉప్జీవకభావ సంగతి.
విషయము:- విజాానవఘద్ధ యోగఘచవరథని సటద్ీ వనత ము ఈ అధికరణవనికి విచవరణీయ విషయము.
సంశయము:- బ్ాహయ ప్ద్వరూముల అసటూతాము అంగీకర్ించక విజాానసాందములు మాతరమే జగతసరూప్మని
సవాకర్ించు యోగఘచవరథని మతము యుకితసంగతమా కఘద్వ
ప్ూరాప్క్షము:- సాప్న దృష్ఘానత మును చూచుచు విజాానవఘద్ి సటద్ీ వనత ము యుకితసంగతమని సటదీమగు చుననద్ి.
క్షణిక బ్ుద్ిీయే వయవహారదృష్టాలో సాప్నమువలే బ్ాహయమున గోచర్ిచుచుననద్ి.
సటద్ీ వనత ము:- సాప్నదృష్ఘానత ములో వెైషమయమను ద్ షముకలదు. బ్ాహయ వసు
త వుల ఉప్లబ్ధీ కలుగు చుననద్ి.
వఘనికి భాధ కలుగుటలేదు. నీవు చెప్ుి “బ్హిరాదవభాసత్ే” అను యుకిత సర్ికఘదు. అందువలల బ్ుద్ిీయే ఘటప్టాదుల బ్ాహయరూప్ములో కఘనవచుుచుననద్ి అను ఈ యోగఘచవరథని మతము బ్ారంతిమూలకము.
వెైయాసటకనవయయమాలా:
129. విజాానసానీ మాతరతాం యుజయత్ే వఘ న యుజయత్ే। యుజయత్ే సాప్నదృష్ఘానవతదుుద్ెీ య్ వ వయవహారతః॥
130. అబ్ాధవతస్ప్నవెైషమయం బ్ాహాయరూసూ ూప్లభయత్ే। బ్హిరాద్ితి త్ేఽప్ుయకితర్ఘనత్ో ధధరరూరూప్భాక్॥
విజాానసానీ మాతరతాము యుకిత యుకత మా కఘద్వ అనగఘ కేవలము విజాానమే ఉననద్ి బ్ాహయప్ద్వరూములు లేవు
అని చెప్ుి బ్ౌదుీల మతము యుకిత యుకత మా కఘద్వ అను ప్ూరాప్క్షమునకు సటద్ీ వనిత చెప్ుి సమాధవనము.
సాప్న దృష్ఘా నత ము సర్ికఘదు ఎందులకనగఘ జాగత్
ర వయవహారము భాధితముగుటలేదు. అంత్ేగఘక బ్ాహయ
వసు
త వులు ఉప్లబ్ీ మగు చుననవి. “బ్హిరాత్” అని నువుా యుకిత గూడ చెప్ుిచునవనవు, గఘన బ్ుద్ిీ
ప్ద్వరూరూప్ము గఘదు.
భారతీ తీరూలవఘర్ి వఘయఖ్య:కొంతమంద్ి బ్ౌదుీని అనుయాయులు బ్ాహయ వసు
త వులు ఉప్లబ్ీ ములు కఘవని చెప్ుిచు విజాానమాతరమే
తతామని అంగీకర్ింతతరథ. అచట వయవహారము యుకితసంగతము కఘదని చెప్ిటకుగూడ వీలులేదు. ఎందులకనగఘ
సాప్నములో భాహయవసత వులు లేకపో యననూ కేవలము బ్ుద్ిీద్వార్ఘ వయవహారము కఘనవచుుచుననద్ి,
అద్ేవిధముగఘ జాగరత్ వయవహారము యుకితసంగతము. ద్ధనిద్వార్ఘ విజాానసానీ మాతరతామే యుకత ము అనునద్ి
ప్ూరాప్క్షము. సటద్ీ వనిత చెప్ుినద్ి. సాప్న దృష్ఘా నత ము విరథదీ ము. ఎందులకనగఘ జాగరత్ అవసూ లో
సాప్నవయవహారము భాద్ితమగుచుననద్ి. జాగరదవసూ ఎటిా ప్ర్ిసూ తి
ట లోను భాధితమగుటలేదు. బ్ాహయవసత వులు

లేవని చెప్ుిటకు వీలులేదు ఏలనన వఘని ఉప్లబ్ధీ యే వఘనికి ప్రమాణము. ఘటాదులు బ్ాహయమున ఉప్లబ్ీ
మగుచుననవి. బ్ుధవయదులే ఘటాదులవలే కనబ్డుచుననవి. లోప్లి జేాయ తతామే బ్యట కనబ్డుచుననద్ి. ఈ
విధముగఘ చెప్ుి నీ యుకితయే బ్యట వసు
త వు వుననదనుటకు ప్రమాణము. బ్యట వసు
త వు లేనిచ ో ఎచుటనూ
ద్వని ఉనికి చెప్ుిటకు “బ్హిరాత్” అను ఉప్మానము చెప్ుిట కుదరదు. బ్హయ వసు
త వుల సద్వభవమువలన
(అవి ఉండుటవలన) వఘనిని విజాానమాతరమని చెప్ుిట యుకిత సంగతము గఘదు.
199. నవభావ ఉప్లబ్దీః. (2.2.28)
సూత్వరరూము:- క్షణికమగు విజాానముకననఇతరప్ద్వరూములు లేవని చెప్ుిట సర్ికఘదు ఎందులకనగఘ
విజాానముకనన ప్ద్వరూములు “ఇద్ి కుండ” “ఇద్ి వసత మ
త వులు
ర ు” అను అనుభవముద్వార్ఘ బ్ాహయ వసు
సటదీమగుచుననవి.
క్షణిక విజాానముకనన భననమైన బ్ాహయవసు
త వుల అభావము నిశుయంచుట సర్ికఘదు ఎందులకనగఘ ఇద్ి కుండ
ఇద్ి బ్టా అను ప్రత్ేయక వసు
త వు యొకా అనుభవము ద్వార్ఘ బ్ాహయవసు
త వుల ఉప్లబ్ధీ అగుచుననద్ి. జాానము
ద్వార్ఘ అనుభవమునకు వచుు వసు
త వును లేదని ఎటు
ల చెప్ిగలరథ ఉప్లబ్ధీ కనన భననరూప్ముగఘ వసు
త వు
అభావము మాకు అంగీకఘరమనిన అటల నుటగూడ సర్ికఘదు, ఎందులకనగఘ విషయవసు
త వు గఘర హయము మర్ియు
జాానము గఘర హకము (గరహించునద్ి). ఈ ర్ండు భననమైనవి అని అందర్ి అనుభవము. ఒకే వసు
త వులో ఒకే
సమయములో గఘర హయ-గఘర హక భావము ఎచుటనూ చూడబ్డుటలేదు. అందువలన విజాాన కనన భననముగఘ
వసు
త వులు ఉండుటవలన యోగఘచవరథయని మతము అసంగతము.
200. వెైధర్ఘమయచు న సాపఘనద్ివత్. (2.2.29)
సూత్వరరూము:- జాగరతతలో కలుగు విషయజాానము భాధింప్బ్డదు కఘని సాప్నములో కలుగు జాానము భాధితమగు
చుననద్ి అను విప్ర్ీత ధరమము ఉండుటవలన సాప్న దృష్ఘా నత ముద్వార్ఘ జాగరత్ జాానము నిర్ఘధవరమనుటకు
వీలులేదు.
“నను జాగరణకఘలే జాయమానవః సర్ేా ఘటప్టాద్ివిషయాః ప్రతయయా నిర్ఘలమునవః ప్రతయయవత్వాత్ సాపఘనద్ి
ప్రతయయవత్” ‘జాగద
ర వసూ లో ఉతిననమగు ఘటప్టాదుల విషయ జాానము విషయము లేకుండగనే
ఉతిననమగుటవలన ఆ జాానములకు ఆలంబ్నము లేదు ఎందులకనగఘ వఘనిలో సాప్నజాానమువలే
జాానతాము కలదు’. సాప్నదృష్ఘానత ములో జాానతాము హేతతవు, నిర్ఘలమునతాము సఘధయము. ఈ విధముగఘ
దృష్ఘానత ములో “ఎచట ఎచట సాప్నముగలద్ అచట అచట నిర్ఘలమునతాము గలదు” అను వఘయప్టత జాానము
కలుగుటవలన ప్క్షమగు జాగత
ర త లో జాానము నిర్ఘలమునమని ప్ూరావఘద్ి మతము. ప్ూరావఘద్ి మతము
సర్ికఘదు అని సటద్ీ వనిత మతము. ఎందులకనగఘ సాప్న ప్ద్వరూములు జాగత
ర త లో బ్ాధితమగుచుననవి అందువలల

సాప్నజాానములో బ్ాధితవిషయతాము కలదు. జాగరదవసూ లో వసు
త వులు బ్ాధితమగుటలేదు, అందువలల వఘనిలో
బ్ాధిత విషయతాము లేదు. ఈవిధముగఘ సాప్నజాానములో బ్ాధితవిషయతాము మర్ియు జాగరతతలోని
జాానములో అబ్ాధితవిషయతాము అను వెైషమయకఘరణమువలన సాప్నజాాన దృష్ఘానత ముద్వార్ఘ జాగరత్ కఘలీన
జాానము నిర్ఘలమునమనునద్ి సటదీముగఘదు. ఇద్ి ఒక ద్ షము. అంత్ేగఘక మీ అనుమానములో మర్ియో క
ద్ షము గూడ గలదు. మేము సాప్నమును గూడ పఘరతిభాసటక సత్వతగఘ సవాకర్ింతతము. సాపఘనవసూ యందు క్షణిక
విజాానముకనన వేరథ వసు
త వులేదనిన ఘటజాానము ప్టజాానము అను విచితరత కఘనర్ఘదు. సాప్న జాానము
నిర్ఘలమునము అనునద్ి గూడ ద్ షమే.
ప్రశన:- సాపఘనవసూ లో విషయముయొకా సత్వత సవాకర్ించవలసటన ప్నిలేదు. వఘసనల వెైచితరతవలన జాానములో
వెైచితరత వచుును. ఈ శంకకు సమాధవనముగఘ ముందు సూతరము చెప్ుిచునవనరథ.
201. నవ భావోఽనుప్లబ్దీః. (2.2.30)
సూత్వరరూము:- (క్షణికవిజాానవఘద్ి మతములో) బ్ాహయరూవఘద్ి మత్వనుసఘరము వఘసనల సద్వభవము
కలుగజాలదు, ఎందులకనగఘ మీ మతములో బ్ాహయ ప్ద్వరూముల ఉప్లబ్ధీ లేదు. బ్ాహయ ప్ద్వరూముల జాానము
వఘసనలకు కఘరణము. కఘరణవభావమువలన కఘర్ఘయభావము కలుగును.
ప్ై ప్రశనకు జవఘబ్ు చెప్ుిచు బ్ాహయ వసు
త వు లేదనిన ద్వని జాానముకలుగదు, జాానములేక వఘసనవ ఎటు
ల
కలుగును. మీ ప్క్షములో బ్ాహయప్ద్వరూము యొకా ఉప్లబ్ధీ కలుగుటలేదు కఘని వఘసనలకు బ్ాహయరూజా ానమే
కఘరణమని సటాకర్ించిర్ి. కఘరణము లేనిచ ో కఘరయము జరథగదు అనునద్ి సరాలోక ప్రసటదీము. అంత్ేగఘక
విషయవఘసన లేకునననూ విషయభావము సటాకర్ించిన ద్వనిజాానము కలుగగలదు గఘని విషయజాానము
లేకునన విషయవఘసన కలుగనేరదు. వఘసన యొకా వేర్ొక ప్ేరథ సంసఘారము. ఆ సంసఘారము ఆశరయము
లేకుండ నిలువజాలదు. లోకములో ఎచుటనూ వఘసనవ లేక సంసఘారము ఆశరయమురహితముగఘ కఘనవచుుట
లేదు. మీమతములో ప్రతయక్షాద్ి ప్రమాణముల ఉప్లబ్ధీ లేని కఘరణమువలన సంసఘారమునకు ఏ ఆశరయము
లేదు. గనుక క్షణికవిజాానవఘదుల మతము అసంగతము.
202. క్షణికత్వాచు. (2.2.31)
సూత్వరరూము:- “అహం అహం” అనునద్ి ఆలయ విజాానము ఈ ఆలయ విజాానము క్షణికమని సవాకర్ించుటవలన
అద్ిగూడ వఘసనలకు ఆశరయము కఘజాలదు.
ప్ూరా సూతరమునుండి ‘న’ కఘరము ఈ సూతరమలో అనువర్ితంచును అనగఘ సూతరము ‘న క్షణికత్వాచు’ అగును.
అహం అను ఆలయవిజాానము వఘసనలకు ఆశరయమని కలిన గఘవించుట సర్ిగఘదు. ఎందులకనగఘ ఈ
ఆలయవిజాానము గూడ మీమతములో క్షణికము గఘన. ఏద్ి మీ మతములో సాయముగఘ క్షణికము మర్ియు

అసటూరమో అద్ి వఘసనవశరయము ఎటల గును. ఏద్ి భూత వరత మాన భవిషయకఘలములత్ో సంబ్నిీ త ప్ద్వరూమగునత అద్ే
ద్ేనికైననూ ఆశరయముకఘగలదు. ఒకే ఆలయవిజాానమును కఘలతరయసంబ్నీీ అని సవాకర్ించనిచ ో ద్ేశ కఘల
నిమత్వతప్ేక్షములవలన వఘసనలద్వార్ఘ ఉతిననమగు సమృతి ఎటు
ల కలుగును ఆ ఆలయవిజాానమును మీరథ
సటూరమని సవాకర్ించినచ ో మీ సటద్ీ వనత మునకు హాని కలుగును. ఇంత్ేగఘక క్షణికబ్ాహయరూ వఘదమునకు సమానముగఘ
క్షణికవిజాానవఘదములోగూడ “ఉతత ర్ోత్విద్ే చ ప్ూరానిర్ోధవత్” అను సూతరములో చెప్టిన ద్ షములను సమరణము
గఘవించకొనవలయును. ఈ ప్రకఘరముగఘ క్షణికబ్ాహయరూవఘదము క్షణికవిజాానవఘదము అను వెైనవశికుల ప్క్షముల
ఖ్ండన సూతరకఘరథలు శబ్ీ ములత్ో (కంఠతః) చేసటర్ి. కఘని సరాప్రమాణములకు విరథదీ మగుటవలన శూనయవఘద
ఖ్ండనకు సూతరకఘరథలు విడిగఘ సూతరముల రచన గఘవింప్లేదు. సూతరకఘరథల అభపఘరయమేమనగఘ
అభావఘద్ికరణములో చెప్టిన సూతరములను ఆవశయకత్వనుసఘరము శూనయవఘదఖ్ండనలో గూడ గఘవించు
కొనవలయును.
203. సరాథవనుప్ప్త్ేత శు. (2.2.32)
సూత్వరరూము:- బ్ౌదుీ ల గరంథములు మర్ియు వఘరథ చెప్ుి అరూములు అసంగతమగుట వలన మొక్షకఘములగు
ప్ురథషతలు వఘరథ చెప్ుి భారనిత మూలకమగు ఈ మతముప్ై శరదీ బ్ొ తిత గఘ వహించర్ఘదు.
ఈ బ్ౌదీ మతమున కొంచెమైనను సఘరము కలద్ేమోనని విమర్ిశంప్బ్ో యన అడుగడుగునకును ఇసుక యందు
తరవాబ్డు బ్ావివలే విర్ిగిప్డుచునే యుననద్ి. ఈ సటద్ీ వనత ములో కొంచెమయనను యుకిత చూచుటకు కఘనవచుుట
లేదు. అంత్ేగఘక సుగతతడు ఒకచ ోట బ్ాహయరూవఘదము, మర్ికచ ోట విజాానవఘదము, ఇంకొకచ ోట శూనయవఘదము
ఈవిధముగఘ ప్రసిరము విరథదీ మైన ఉప్ద్ేశము గఘవించుటవలన తనయొకా అసముదీ -ప్రలాప్మును
చెప్టినవడని త్ోచుచుననద్ి. గఘన అనినరకములుగఘ యుకితవిరథదీ మగుటవలన భారనిత మూలకమగుటవలనను
సుగత సటద్ీ వనత మును ముముక్షువులు ద్వార్ఘ ఆదర్ించ తగదు.

59. ఎకసటమననసమభవఘధికరణమ్.
సంగతి:- ప్ూర్ఘాధికరణములో బ్ౌదుీలమతము నిర్ఘకర్ించబ్డినద్ి. ఇప్ుడు బ్ుద్ిీలోనునన జైనమతమును
నిర్ఘకర్ించవలయును. అతః కిరందటి అధికరణముత్ో ఈ అధికరణమునకు బ్ుద్ిీసనినధిలక్షణ సంగతి.
విషయము:- సమనాయమునకు విరథదీ మైన జైనుల సటద్ీ వనత ము ఈ అధికరణమునకు విషయము.
సంశయము:- అనినచ ోటల సప్త భఙ్ీు నవయయము ద్వార్ఘ సప్త ప్ద్వరూముల సటద్ీ ి కలుగునవ కలగద్వ
ప్ూరాప్క్షము:- సప్త ప్ద్వరూములను సటద్ీ చ
ి ేయు నవయయముండగఘ వఘని సటద్ీ ి కలుగునని చెప్ుిటలో
ఆశురయమేముననద్ి.

సటద్ీ వనత ము:- సఘయదసటత , సఘయనవనసటత , సఘయదసటత చ నవసటత చ, సఘయదవకత వయః, సఘయదసటత చవవకత వయశు, సఘయనవనసటత
చవవకత వయశు, సఘయదసటత చ నవసటత చవవకత వయశు, ఈ విధముగఘ విరథదీ మైన సదసత్వాద్ి ధరమములను ఒకే
ప్ద్వరూములో ప్రతిపఘద్ించుచునవనరథ గఘన జైనుల సప్త భఙ్ీు నవయయము దుర్ఘనయయము (దుర్ -నవయయయ).
ద్వనిత్ోబ్ాటు జీవునిలో సమవఘయమును గూడ సవాకర్ించిర్ి, అద్ి యుకితవిరథదీ ము. గఘన సప్త భఙ్ీు నవయయము
భారనిత మూలకమగుటవలన ద్వనిద్వార్ఘ సమనాయమునకు ఏ విధమైన విర్ోధము లేదు.
వెైయాసటకనవయయమాలా:131. సటద్ీ ఃి సప్త ప్ద్వర్ఘూనవం సప్త భఙ్ీు నయానన వఘ। సఘధకనవయయసద్వభవఘత్ేత ష్ఘం సటద్ీ ధకిమదుభతమ్॥
132. ఏకసటమనసదసత్వత్ద్ివిరథదీ ప్రతిపఘదనవత్ ।అప్నవయయః సప్త భఙ్ీు , న చ జీవసయ సఘంశత్వ॥
సప్త భఙ్ీు రూప్ నవయయము ద్వార్ఘ సప్త ప్ద్వరూములకు సటద్ీ ి కలుగునవ లేద్వ అను సంద్ేహమునకు ప్ూరా వఘద్ి
సప్త ప్ద్వరూములను సఘద్ించుటకు నవయయముండుటవలన సప్త ప్ద్వరూముల సటద్ీ ల
ి ో ఆశురయమేముననద్ి
అనును.
ద్వనికి సటద్ీ వనిత ఒకే వసు
త వులో సతత ్ము (విదయమానత్వ) అసతత ్ము అను విరథదీ ధరమములు ప్రతిపఘద్ించు
సప్త భంఙ్ీు నవయయము సర్ికఘదు గఘని నవయయాభాసమనును. అంత్ేగఘక జీవునిలో సమవఘయత్వ ఉండనేరదు.
భారతీ తీరథూలవఘర్ి వఘయఖ్య:ఆరేతమతములో జీవుడు జీవభననము అని ర్ండు ప్ద్వరూములుగలవు. వఘనిలో జీవుడు చెైతనయము,
శర్ీరప్ర్ిమాణముగలవఘడు మర్ియు సఘవయవములు గలవఘడు. అజీవుడు (జీవభననము) ఆరథ
ప్రకఘరములు. వఘర్ికి అనుభవ యోగయములగు సరాజడప్ద్వరూములును అజీవులనబ్డును. ఇద్ి మొదటిద్ి.
మగిలిన ఐదు ఆశరమము, సంవరము, నిరజరము, బ్ంధము, మోక్షము.1) జీవుని ద్ేహమునందు నిలిప్ట
విషయములప్ై వఘనికి అభమానము కలిగించు ఇంద్ిరయవృతత
త లు ఆశరయ మనబ్డును.2)
యమనియమాదులచే కలిగిన ఇంద్ిరయనివృతిత సంవరము. 3)సరాపఘప్ంబ్ులును నశించుటకై
ఉప్యోగింప్వలయునని వఘర్ిమతమున కఘలిన ర్ఘతిప్ైనెకుాట, తలవెంటురకలు చే తిత్ో ఉడబ్ెరకుట
మొదలగు కొనిన వరతములు చెప్ిబ్డియుననవి, ఇవియే నిరజరములు.4) జాానవవరణీయము,
దర్ఘశనవవరణీయము, మోహనీయము, అంతర్ఘయము అను నవలుగు ఘాతికరమలు మర్ియు వేదనీయము,
నవమకము, గోతిరకము, ఆయుషాము అను నవలుగు అఘాతికరమలు. ఈఎనిమద్ి కరమలద్వార్ఘ పఘరప్త మయన
జనమమరణప్రంప్ర బ్ంధము. 5) పఘప్విశేషరూప్ముల ైన నవలుగ ఘాతికరమలు మర్ియు
ప్ుణయవిశేషరూప్ముల ైన నవలుగు అఘాతి కరమలు. వఘర్ి శఘసత మ
ర ులో చెప్టిన ఉపఘయములత్ో ప్ైన చెప్టిన
ఎనిమద్ి కరమలనుండి నిరథమకుతడెైన జీవునికి ఎలల ప్ుిడూ ఊరీ్ గమనమును మోక్షము. ప్ైన చెప్టిన ఏడు
ప్ద్వరూములు సప్త భఙ్ీు నవయయముద్వార్ఘ వయవసఘూప్టతమగుచుననవి. ఆ సప్త భఙ్ీు నవయయము-సఘయదసటత , సఘయనవనసటత ,

సఘయదసటత చ నవసటత చ, సఘయదవకత వయః, సఘయదసటత చవవకత వయశు, సఘయనవనసటత చవవకత వయశు, సఘయదసటత చ నవసటత చవవకత వయశు
(ఏ ప్ద్వరూములకైననూ అసటత తాము సఘూప్టంప్వలయుననిన ఏద్ విధముగఘ సఘూప్టంచవచుును, వఘని లేమని
ఏద్ విధముగఘ సఘూప్టంచవచుును, ఒకద్వనియంద్ే కలుగుట లేకుండుట (కలిమ లేములు) ర్ంటిని సఘాప్టంచ
వచుును, ఒకేద్వనియందు ర్ండు ధరమములు లేవనియూ చెప్ివచుును, ఉననదనియే చెప్టి కూడ
అనిరాచనీయ మనవచుును, లేదని చెప్టియూ అనిరాచనీయమని చెప్ివచుును, ఉననదనియూ
లేదనియూ చెప్టియూ అనిరాచనీయమని చెప్ివచుును.) ఈ విధముగఘ ఏడూ రకములు.
అభపఘరయమేనగఘ ‘సఘయత్’ నిపఘత శబ్ీ మునకు అరూము ‘ఏద్ియో ఒక విధముగఘ’ అని. ప్రతివఘదులు నవలుగు
రకములు- సద్వాద్ధ, అసద్వాద్ధ, సదసద్వాద్ధ, అనిరాచనీయవఘద్ధ మర్ియు అనిరాచనీయముత్ో సమునీ ము
కలిగినవఘరథ సద్వద్ి మత్వవలంబ్ులు ముగుు రథ. ఈ ఏడు రకముల వఘదులకు విర్ోధముగఘ సప్త విధ
నవయయములను ఉప్యోగింతతరథ. ఉద్వహరణకు ఆరేతతనిత్ో విప్క్షుడు మీ మతములో మొక్షము కలద్వ అని
ప్రశినంచిన ద్వనికి జైన మత్వవలంబ్ధ ‘సఘయదసటత ’ అని జవఘబ్ు ఇచుును. ఇద్ే విధముగఘ అనయవఘదులత్ో గూడ
వయవహారము చేయుదురథ. అందువలల వఘద్ించువఘరథ దుఃఖితతల ై ఉతత రము ఈయజాలరథ. గఘన
సప్త భంగీనవయయముద్వార్ఘ సప్త ప్ద్వరూములు సటదీమగుచుననవనిన ఆశురయమేమ అని ప్ూరావఘద్ి
తరాము. ద్వనికి సటద్ీ వనిత జవఘబ్ు. సప్త భంగీనవయయము వసు
త తః నవయయము కఘదు కఘని అప్నవయయము లేక
విరథదీ నవయయము. ఎందులకనగఘ సద్వాద్ి అగు ఒకజీవునికి సదూ
ర ప్మని చెప్ుిట అసద్వాద్ి అగు
వేర్ొకజీవినికి అసదూ
ర ప్మని చెప్ుిట విరథదీ ము. ఇంకనూ జీవుని సఘవయవమని చెప్ుిట బ్ొ తిత గఘ తప్ుి,
ఎందులకనగఘ సఘవయవమనిన జీవునిలో అనితయతాము వఘటిలల ును. ‘కథఞ్చుత్’ అనగఘ ఏద్ియో ఒక
విధముగఘ అని సవాకర్ించిన మొక్షరూప్ట ప్ురథష్ఘరూము ఎవర్ికి కలుగును గఘన జీవఘద్ి ప్ద్వరూముల సటద్ీ ి
సప్త భంగీనవయయము ద్వార్ఘ ఎప్ిటికినూన కఘజాలదు.
204. నెైకసటమననసమభవఘత్. (2.2.32)
సూత్వరరూము: ఒకే ప్రమారూ వసు
త వులో విరథదీ ధరమములు సంభవము కఘవు అందువలల వసు
త వునకు
అనేకరూప్ములుండ జాలవు.
ఇచట ప్ూరాప్క్షములో ముకఘతంబ్రథల మతమునకు విర్ోధము వచుుటవలన వేద్వను
త ల సమనాయము
అసటదీము. సటదీనతములో విర్ోధములేనందున సమనాయము సటదీము. ఏ వసు
త వు వుననద్ అద్ి నితయము
మర్ియు ఉండనే ఉననద్ి కఘని అనితయముకఘదు. ఏద్ి లేద్ అద్ి అనితయము. ఒకే వసు
త వులోను విరథదీ ధరమములు
ఉండుట అసంభవము. ద్వని నిశుయము మర్ియు నిర్ఘీర్ిత సారూప్ జాానము కలుగదు మర్ియు సంశయ
జాానమువలే అద్ి అప్రమాణము. ఇచట ప్రశన ప్త్ేయక వసు
త వు ద్వని రూప్ములో నుండును కఘని అనయరూప్ములో
నుండజాలదు. కుండ తన రూప్ుములో ఉననద్ి అని చెప్ివచుును మర్ియు వసత రర ూప్ములో లేదు

అనవచుును. ఈవిధమైన నియమము లేదని చెప్ిలేము ఎందులకనగఘ ఈ సటూతిలో ఎచటను ప్రవృతిత కఘజాలదు.
ఎటులనగఘ ఒక వయకితకి కుండ కఘవలయుననిన ఆతడు సప్త భఙ్ీు నవయయముననుసర్ించి అసటత నవసటత అని
అనేకఘతమరూప్ములలో నిశుయము గఘవించిన కుండ గలదు అని నిశుయమునకు ర్ఘజాలడు. కుండ గలదని
నిశుయంచుకొనిన తరథవఘత కుండ కఘవసటన వయకితకి సప్త భఙ్ీీనవయయము ద్వార్ఘ నిఃసనిు గీ ప్రవృతిత ఎటుల వఘనిలో
కలుగును. లోకములో సరాథవ నియమానుసఘరముగఘ ఒక వసు
త వు కలదని నిశుయంచుకొని ద్వని పఘరప్టత కై
సఘధనవనుష్ఘా నములో నిఃసనిీ గీ ప్రవృతిత కఘలవఘడగుచునవనడు. అందువలల అనిశిుత్వరూమైన శఘసత మ
ర ును
ప్రతిపఘద్ించు విషయములను రచించిన తీరూంకరథడు ప్టచిువఘనివలే అశరద్ీ య
ే
వచనములు ప్లుకు చునవనడు.
ఇంత్ేగఘక వసత హ
ర ీనుల జైనమతములో జీవ చెైతనయము శర్ీర ప్ర్ిమాణముగలదని సవాకర్ించిర్ి ద్వనిని ముందు
సూతరముద్వార్ఘ దూష్టంచుచునవనరథ.
205. ఏవం చవత్వమఽకఘరత న్యమ్. (2.2.34)
సూత్వరరూము:- ఏవిధముగఘ జైనమతములో ఒక వసు
త వులో విరథదీ ధరమముల అసంభవమను ద్ షము చెప్టిర్ో
అటులనే జీవుని ప్ర్ిచిఛననతారూప్ము చెప్ుిచుననందువలన ర్ండవ ద్ షము గూడ గలదు. జీవుడు
ప్ర్ిచిఛననమయన ఆతమ ఘటాదులవలే అనితయ మగును.
జైనులమతములో జీవ శర్ీరము ప్ర్ిచిఛననమనిన అద్ి ప్ర్ిమాణముగలదని చెప్ివలయును అప్ుడు చెైతనయము
అనితయమగును. అనిన శర్ీరములలోగల ప్ర్ిమాణము మారథ చుండును. చీమ మర్ియు ఏనుగులో గల
ప్ర్ిమాణము అతయనత భననము. ఒక మనిష్ట కరమఫ్లము అనుభవించుటకు ఒకవేళ్ ఏనుగు శర్ీరములో
జనిమంచిన మనుషతయని శర్ీరమున కనన ఏనుగు శర్ీరము ప్దీ దగుటవలన మనుషయశర్ీరప్ర్ిమాణము గల
జీవుడు ప్ూర్ితగఘ ఏనుగు శర్ీరములో వఘయప్త ము గఘజాలడు. ఆలాగుననే చీమ శర్ీరములో సంకీరణ సఘానముండుట
వలన మనుషయ శర్ీరము గల జీవుడు ద్వనిలో ప్రవేశించజాలడు. ఇంతయేల ఒకే జనమములో కతమారము,
యతవనము మర్ియు వఘరీకఘయవసూ లలో జీవుడు ప్రవేశింప్జాలదు. అనేక ద్ షకఘరణముల వలననూ యుకితశూనయ
మగుట వలనను జైనమతము సరాథవ త్వయజయము.
206. న చ ప్ర్ఘయయాదప్యవిర్ోధ వికఘర్ఘద్ిభయః. (2.2.35)
సూత్వరరూము:- కరమముగఘ అవయవములు తగుు ట మర్ియు ప్రథగుటవలన ఆ యా సూ
ూ ల శర్ీరములలో మర్ియు
సూక్షమశర్ీరములలో ఏవిధమైన విర్ోధములేదని చెప్ుి జైనుల సటద్ీ వనత ము సర్ికఘదు. ఎందులకనగఘ ఆతమ
సఘవయవమని సవాకర్ించిన హెచుు తగుు లు గూడ ఆతమలో సవాకర్ించవలయును. అప్ుడు ఆతమయందు
అనితయతాము వఘటిలల ును ద్వనివలల బ్నీ -మొక్షములు బ్ాధితములగును.
జైనులు చెప్ుినద్ేమనగఘ జీవఘతమను మేము సఘవయవమని సవాకర్ించితిమ అందువలల సూ
ూ లము మర్ియు

సూక్షశర్ీరరములో జీవఘతమయొకా అవయవములు కరమముగఘ ప్రవేశించుచుననవి మర్ియు బ్ెైటకు
వచుుచుననవి అనిన ముందు మీరథ చెప్టిన విర్ోధము ప్ర్ిహర్ింప్బ్డును గద్వ అటు
ల చెప్ుిట సర్ికఘదు
ఎందులకనగఘ వికఘర్ఘద్ి ద్ షములు జీవఘతమ యందు వచుును. అతమ సఘవయవమగుటవలన జీవుడు భనన
భనన శర్ీరములను పొ ందు కఘలములో అవయవముల హెచుు తగుు లు కలిగి ఆతమ వికఘర్ి అగును. చర్ఘమద్ి
ధవతతవులవలే ఆతమలో అనితయతాముగూడ వచుును. నీటిలో అద్ిమప్టిాన నిలువక ప్ైకివచుు సొ రకఘయ
బ్ుఱ్ఱ వలే ఈ జీవుడు సంసఘర సముదరమునుండి ప్ైకి వచుుటకు ప్రయతినంచుచుండును. అయనను ఎనిమద్ి
విధముల ైన కరమలువఘనిని బ్ంధించి బ్లాతారముగఘ బ్రథవు కటిాన సొ రకఘయబ్ుఱ్ఱ వలే సంసఘరసముదరమున
ముంచివేయు చుననద్ి. (బ్నవీఖ్య కర్ఘమషా కములు- 1. జాానవవరణీయం, జాానము ఆవర్ించబ్డినదను విశఘాసము.
2. దరశనవవరణీయం, జైనుల ద్వార్ఘ ఇచిున ఉప్ద్ేశము ముకితనివాదు అనువిశఘాసము. 3. మోహనీయమ్,
జైనులద్ి విశేషముకితమారు ము కఘదనుట. 4. ఆనత రయమ్, ముకితమారు ములో ఆటంకములుననవను అభపఘరయము
అనగఘ అవర్ోధములు ఈ నవలుగు ఘాతికరమలు.) (1. వేదనీయము, నేను తతత ్ము త్ేలిసటకొందునను విశఘాసము
2. నవమకము, నవద్ి ఈ ప్ేరథ. 3. గోతిరకము, అరేత శిషయతామును సవాకర్ించుట. 4. ఆయుషాము, శర్ీరమును
రక్షించుటకు చేయు కరమలు. ఈ నవలుగు అఘాతి కరమలు.) ఈ కర్ఘమషా కములను తతరంచివేసటన మోక్షమును
పొ ందునని వఘర్ి మతము. వీర్ి ఈ మోక్షము ప్ురాము చెప్టిన ద్ షకఘరణమువలన బ్ాధితమగుచుననద్ి.
207. అనవతయవసటూత్ేశోుభయనితయత్వాదవిశేషః. (2.2.36)
సూత్వరరూము:- మోక్షావసూ లో జీవుని ప్ర్ిణవమము నితయమగుటవలన ద్వనిప్ూరాములో నునన ఆద్ి మధయ అనిత మ
ప్ర్ిమాణములను గూడ నితయమని సవాకర్ించవలయును. గఘన బ్ౌదుీల వలే జైనుల మతము గూడ
అప్రమాణికము.
మోక్షావసూ లో కలుగు అనిత మ ప్రమాణమును జీవుని యొకా నితయము మర్ియు సటూర ప్ర్ిమాణమని సవాకర్ించెద
మందురథ జైనులు. అనిత మ ప్ర్ిమాణమువలే ఆద్ి మధయమ ప్రమాణములలో గూడ నితయతా ప్రసంగము వచుుట
వలన జీవుడు ఏ ద్ేహములోకి పో యనను ఒకే రూప్ముత్ో ఉండవలసటనవఘడగును. జీవుని అనిత మ ప్రమాణము
సటూరమని సవాకర్ించిన ప్ూర్ఘాసూ లోనునన జీవునిగూడ సటూరమని సవాకర్ించవలయును. అప్ుడు జీవుని (సద్వ)
ఎలల ప్ుిడూ అణు ప్ర్ిమాణము గల వఘనినిగఘనత లేక మహతిర్ిమాణము గలవఘనినిగఘనత సవాకర్ించవలయును
గఘని శర్ీరప్ర్ిమాణము గలవఘడని సవాకర్ించలేరథ. గనుక బ్ౌదుీలవలే జైనులమతము గూడ అసంగతమని
సటదీమగుచుననద్ి.

60. పత్యధికరణము
సంగతి:- సదసత్వాది పరసపర విరుదధ మైన ధరమము అసంభవమగుటవలన క్రందటి అధికరణములో జైనుల
మత్ము ఖండంచిరి. ఆలాగుననే ఒకే ఈశ్ారునిలో సంపూరణ జగత్త
ు నకు ఉపాదవనకారణత్ాము మరియు
కరు ృత్ాము అను విరుదధ ధరమములు అసంభవములు. గాన పూరాాధికరణముత్ో దీనిక్ దృష్ాాను సంగతి.
విషయము:- త్టసథ ఈశ్ారకారణవాదమను మాహేశ్ార ిదదధ వను ము ఈ అధికరణములో విావరణీయ విషయము.
సంశ్యము:- ఈశ్ారుడు కేవలము జగత్త
ు నకు అధిష్ా ా నము, గాని ఉపాదవనకారణము కాజాలడు, అని ాెపపప
మాహేశ్ార ిదదధ వను ము పరమాణ మూలకమా లేక భ్రరనిు మూలకమా అని సంశ్యము.
పూరాపక్షము:- ఘటరది కారయములకు కుమమరి నిమిత్ు కారణము ఆలాగుననే ఈశ్ారుని జగత్త
ు నకు కేవలము
నిమిత్ు కారణుడని ాెపపపట ఉచిత్ము.
ిదదధ వను ము:- వేదపరతిపాదిత్మైన ఈశ్ారుని కేవలము నిమిత్ు కారణమని ాెప్దపన వానిలో వైషమయనైరఘృణయదో షము
వచ్ుును. అందువలల శ్రర తి విరోధమగుటవలన త్టసథ ఈశ్ారకారణవాదమును త్యజంచ్ుట ఉచిత్ము మరియు
యుక్ుయుకు ము.
వైయాిదకనవయయమాలా:133. త్టిథథశ్ారవాదో ఽయం స యుకతుఽథ న యుజయత్ే । యుకు ః కులాలదృష్ాానవునిియను ృత్ాసయ సంభవాత్॥
134. న యుకతు విషమత్వాదిదో ష్ాదెైాదిక ఈశ్ారే । అభుయప్థత్ే త్టసథ త్ాం త్వయజయం శ్రర తివిరోధత్ః ॥
త్టసథ ఈశ్ారవాదము యుక్ుయుకు మా కాదవ? కుమమరి దృష్ాాను మువలన ఈశ్ారునిలో నియను ృత్ాము
సంభవమగుటవలన త్టసథ ఈశ్ారవాదము యుక్ుయుకు మనును పూరావాది. ిదదధ వనిు సమాధవనము.
ఈశ్ారునియందు విషమత్వది దో షములవలన త్టసథ ఈశ్ారకారణవాదము యుక్ు సంగత్ము కాదు.
భ్రరతీ తీరుథల వారి వాయఖయ :పూరాాధికరణములో శాసు ప
ర రమాణముదవారా విస్ాు రముగా అభినినిమిత్ోుపాదవనకారణము ఈశ్ారునియందు
పరతిపాదనము(బో ధ) గావించిరి. ఈ మత్ము సహంచ్లేని కారణము వలన త్వరిికులు ఈశ్ారుడు కేవలము
నిమిత్ు కారణమని వాదించ్ుచ్ునవిరు. దవనిక్ త్రిముగూడ ాెపపపచ్ునవిరు. ఏ విధముగా కుమమరి మటిావలే
ఉపాదవనకారణము కాకుండగనే కుండ మొదలగువానిని ాేయుచ్ునవిడో ఆవిధముగనే ఈశ్ారుడు
నిమిత్ు కారణుడెై ఉపాదవనకారణము గాకుండగనే జగత్ిరు అగుచ్ునవిడు.
ఈ పూరావాది త్రిమునకు ిదదధ వనిు ాెపపప జవాబు. ఈశ్ారునిలో కేవలము నిమిత్ు కారణమును ివాకరించిన
వష
ై మయ నైరఘృణయ దో షములు వానిలో పరిహరించ్ుట అసంభవమగును. వానిలో వచ్ుు దో షములను నీవప ఎటల
ల
పరిహరింాెదవప అని పూరావాదిని పరశ్ించిన దవనిక్ జవాబు ాెపపపచ్ునవిరు. పారణుల కరమనప్థక్ంచి సృష్దా
గావించిన వానిలో దో షములు సంభవములు కావప. శాసు మ
ర ులో దీనిక్ పరమాణము దొ రుకుచ్ునిది.

పూరావాదివయిన నువపా మా శాసు మ
ర ును ఒపపపకొనిన మీ మత్ములోనుని ఈశ్ారత్టసథ వాదమును వదిలి
వేయవలిద వచ్ుును. “బహు స్ాయం పరజాయిేయ” ‘నేను అనేకరూపములుగా అగుదును’ అని ఈశ్ారుని
ఉపాదవనకారణముగా ాెపపప శ్రర తి వాకయములత్ో మీ మత్విరోధము సపషా ము. గాన త్టసథ ఈశ్ారకారణవాదము
యుక్ు సంగత్ముగాదు.
208. పత్తయరస్ామఞ్జ స్ాయత్. (2.2.37.)
సూత్వరరథము:- ఈశ్ారుడు పరధవనవది ఉపాదవనకారణములకు ప్థరరకుడగుటవలన జగత్త
ు యొకి నిమిత్ు కారణము
గాజాలడు, ఎందులకనగా ఈశ్ారుడు విషమ సృష్దా ాేయుటకు పరవృత్త
ు డయిన వానిలో రాగ దేాష్ాదుల పారప్దు
కలుగును అది యుక్ు సంగత్ముగాదు (అస్ామఞ్జ సయము).
ఈశ్ారుని జీవ పరధవనవదులకు అధిష్ా ాత్గా ివాకరించిన వానిలో జగత్విరణత్ాము యుక్ుసంగత్ము గాదు,
ఏలనన మధయమ, ఉత్ు మ భ్ేదముగల భినిభినిపారణులకు కరు అగుటవలన, వానిలో త్టసథ త్ాము ివాకరించిన
మనుషతయలవలే వానిలో రాగాది దో షములు మరియు అనిత్యత్ాము వచ్ుును. అది యుక్ు యుకు ము గాదు.
లోకములో అందరి పరవృతిు రాగాదులవలననే అని చ్ూడబడు చ్ునిది. పారణుల ధరామధరమములను
కరమలనవశ్రయించి ఈశ్ారుని పరవృతిు కలుగుచ్ునిది, గాన హీన, మధయమ మరియు ఉత్ు మరూప వైషమయమునకు
పారణులకరమమే కారణము ఈశ్ారుడు కాదు అనుటయూ సరికాదు. ఎందులకనగా కరమము మరియు ఈశ్ారునిలో
పవరు య- పవరు క-భ్రవము వలన అనయయనవయశ్రయ దో షము(పరసపర స్ాప్థక్షత్ామను దో షము) వచ్ుును. ఇచ్ట కరమ
పరవరు యము మరియు ఈశ్ారుడు పరవరు కుడు. కరమ ఈశ్ారునిక్ పరవరు కమా? లేక ఈశ్ారుడు కరమ పరవరు కుడవ? ఇది
నిశ్ుయము కానందువలన అనయయనవయశ్రయ దో షము రానే వచ్ుును. ఈశ్ారుని దవారా ప్థరరిత్మై కరమ పారణుల
విషమత్కు కారణమా? లేక కరమనప్థక్ంచి విషమ జగత్త
ు ను రచించ్ుచ్ునవిడవ అనువానిలో ఏదో ఒక పక్షము
నిశ్ుయము కానందువలన అనయయనవయశ్రయ దో షము కలుగుచ్ునిది.
209. సమబనవధనుపపత్ేు శ్ు. (2.2.38.)
సూత్వరరథము:- మరియు పరధవనకారణ వాదములో దో షము కలదు. పరధవనమునకు ఈశ్ారునిత్ో సమబనధ ము
లేనందున ఈశ్ారునిదవారా ప్థరరిత్ముగాజాలదు. అందువలన ఈశ్ారునిదవారా పరధవనము ప్థరరేబంపబడుననునది
యుక్ు సంగత్ముకాదు.
పరధవన పపరుషతలకని భినిమైన ఈశ్ారుని వానిక్ ప్థరరకుడనిన ఆ పరధవన పపరుషతలకు ఈశ్ారునిత్ో గల
సమబనధ మును గూడ ాెపపవలిద వచ్ుును. సమబనధ ము లేకుని వానిలో ప్థరరకత్ాము ిదదధముగాదు,
ఎందులకనగా ాెప్దపన మూడు వసు
ు వపలు నిరవయవములు మరియు వాయపకత్ాము గలవి. సమబనధ ములేని

పదవరథముల సమబనధ మును సమవాయమందురు. సగము కుండను కపాలమందురు. కుండ కపాలముల
సమబనధ మును సమవాయ మందురు, ఎందులకనగా కుండ ఉత్పతిు క్ ముందు, నషా మైన త్రువాత్ ఆ
సమవాయము కపాలముల నవశ్రయించి ఉండును. కుండ ఉత్పతిు కాగానే ఆకపాలముల సమబనధ ము
సమవాయముగా మారును. కాని కుండ మరియు వసు మ
ర ు సాత్ంత్ర అిదు త్ాము గలవాని రండు దరవయముల
సమబనధ మును సంయోగ మందురు, కాని సమవాయము కాదు. ఈపరకారము ముందు ాెప్దపన పరధవనము,
పపరుషతడు మరియు ఈశ్ారుడు సాత్ంత్ర త్త్ాములని ిదదధమగుచ్ునిది. వాని సమబధమును సమవాయమన
జాలము. అలాగుననే వాయపకము మరియు నిరవయవము అగుటవలన వీని సంయోగ సమబనధ ము గూడ
కలుగుదు. మా వేదవను మత్ములో ఈ జగత్త
ు కలిపత్ త్వదవత్మయ సమబనధ ముత్ో నునిదని ాెప్దపనందువలన
ఈశ్ారుడు అవిదవయ (మాయ) ప్థరరకుడనునది ిదదధమగుచ్ునిది. త్టసథ ఈశ్ారకారణవాదము ాెపపపటవలన
సమబనధ ము ిదదధముగాదు.
210. అధిష్ా ా నవనుపపత్ేు శ్ు. (2.2.39.)
సూత్వరరథము:- ఇంకను పరధవనకారణవాదములో దో షము కలదు. రూపాదిహీనము మరియు అపరత్యక్ష మయిన
పరధవనమునకు ఈశ్ారుడు ప్థరరకుడు మరియు అధిష్ా ా నము గాజాలడు.
లోకములో కుమమరి మృదవదులకు ప్థరరకునిగా చ్ూడబడననూ ఈశ్ారునిలో పరధవనవదుల ప్థరరకత్ాము గలదని
ాెపపపట ఉచిత్ముగాదు, ఎందులకనగా పరధవనము రూపరహత్ము. రూపములేని వానిని ప్థరరేప్దంచ్ుట
సంభవముగాదు. రూపములేని పరధవనము పరత్యక్షము గాదు గాన ప్థరరేప్దంచ్ుటకు వీలిగాదు. మృదవదులకని
దీనిలో విలక్షణత్ామునిది. మా వేదవను ము కేవలము వేదెైకశ్రణయమగుట వలన ఉదవహరణవవశ్యకము లేదు
మరియు దో షము లేదు.
211. కరణవాేుని భ్ోగాదిభయః. (2.2.40.)
సూత్వరరథము:- అపరత్యక్షమైననూ ఏవిధముగా ఇందిరయములు జీవపను దవారా ప్థరరిత్ములగుచ్ునివో
ఆవిధముగనే అపరత్యక్ష పరధవనము ఈశ్ారునిదవారా ప్థరరిత్మగుననిన అటల నుట సరిగాదు, ఎందులకనగా
ఏవిధముగా జీవపడు భ్ోగమునకై ఇందిరయములను ప్థరరేప్దంచ్ునయ అదేవిధముగా ఈశ్ారుని ప్థరరకుడనిన వానిలో
గూడ భ్ోగాదుల దో షము వచ్ుును.
నేత్వరది ఇందిరయములు పరత్యక్షములుగావప మరియు వానిక్ రూపముగూడ లేదు. వాని ప్థరరకుడు జీవపడు,
అలాగుననే అపరత్యక్ష పరధవనమునకు ఈశ్ారుడు ప్థరరకుడనిన జీవపని వలే ఈశ్ారునిలోగూడ భ్ోగాదుల దో షము
వచ్ుును. జీవపని సుఖ దుఃఖరూపముల ైన భ్ోగములకు నేత్వరది కరణముల ప్థరరకునిగా చ్ూచ్ుచ్ునవిము.

అటలలనే ఈశ్ారుని యందు ఇందిరయముల సముదవయము మరియు జగత్ ప్థరరకత్ామును ివాకరించిన వానిలో
గూడ భ్ోగాది దో షపరసంగము వచ్ుును.
212. అను వత్ామసరాజఞ త్వ వా. (2.2.41.)
సూత్వరరథము:- పరధవన జీవేశ్ారులను వాని సంఖయను మరియు వాని పరిమాణములను ఈశ్ారుడు నిరణయించ్ునవ
లేదవ? పరథమ పక్షములో పరిమిత్ సంఖయ పరిమిత్ పరిమాణము అని ాెప్దపన పరధవన జీవేశ్ారులు
నశ్ంచ్ువారగుదురు. రండవ పక్షములో ఈశ్ారునియందు ఆ పరధవనవదుల సంఖయ జాఞనము లేదనిన వానిలో
అసరాజఞ త్ా దో షము కలుగును. అందువలల మాహేశ్ార ిదదధ వను ము భ్రరనిు మూలకము.
త్టసథ ఈశ్ారును ాెపపప మాహేశ్ార ిదదధ వను ములో పరకృతి, జీవపలు మరియు ఈశ్ారుడు అనను త్ము మరియు
పరసపర భినిములందురు. అపపడు పరశ్ి ఉత్పనిమగును. ఈశ్ారునిక్ పరధవన పపరుషతల త్నయొకి సంఖయ
లేక పరమాణము త్ెలియునవ లేదవ? వాని సంఖయ త్ెలిిదనా ో అవి పరిచిినిమగుటవలన అను మగునవి అగును
లేక అనను ములుకావప. లోకములో పరిచిినిమయిన ఘటరదులు నశ్ంచ్ునవిగా కానవచ్ుుచ్ునివి. అటల
ల గాక
ఈశ్ారునుక్ పరధవనవదుల సంఖయ మరియు పరిమాణము యొకి జాఞనములేదనిన ఆ ఈశ్ారునిలో
అసరాజఞ త్ామను దో షము వచ్ుును. అందువలల ఈ మాహేశ్ార ిదదధ వను ము భ్రరనిు మూలకము.

61. ఉత్పత్ు యసమభవాధికరణము.
సంగతి:- క్రందటి అధికరణములో త్టసథ ఈశ్ారకారణవాదమును నిరాకరించిరి. ఇపపడు
అభినినిమిత్ోుపాదవనకారణమును ాెపపప భ్రగవత్ మత్ము ప్ై విావరింాెదరు. గాన పూరాాధికరణముత్ోబరటల ఈ
అధికరణమునకు పరత్తయధవహరణ సంగతి.
విషయము:- పాఞ్ురాత్ర ిదదధ వను ము ఈ అధికరణములో విావరణీయ విషయము.
సంశ్యము:- ఒకే భగవంత్తడు వాసుదేవపడు ఈ జగత్త
ు నకు అధిష్ా ా నము మరియు ఉపాదనకారణము. వాని
నుండ సంకరష-నుడను జీవపడు ఉత్పనిమగును. ఆ జీవపని నుండ పరదుయముిడను మనసుు జనింాెను. ఆ
మనసుునుండ అనిరుదుధడను అహంకారముత్పని మగును. ఈ విధముగా ాెపపప భ్రగవత్మత్ము
పారమాణికమా కాదవ?
పూరాపక్షము:- ‘స ఏకధవ భవతి తిరధవ భవతి’ (ఛవం. 7.26.2) ఈ శ్రర తి దవారా ఒకే పరమాత్వమ
అనేకరూపములుగా మారుట త్ెలియుచ్ునిది. ఆపరమాత్మను అననయభ్రవముత్ో ఆరాధించ్ుటవలన భగవత్వరాప్దు
స్ాధన గూడ ాెప్దపరి గాన భ్రగవత్ ిదదధ వను ము పారమాణికము.
ిదదధ వను ము:- భ్రగవత్మత్మును వేద అవిరుదవధంశ్ములో పరమాణికమనిననూ, జీవోత్పతిు అంశ్ములో వేద

విరుదధ మగుట వలన పరమాణికముగాదు. ఎందుకనగా ఉత్పనిమైన పదవరథము నశ్ంచ్ును. జీవపని ఉత్పతిు
వినవశ్ములు ివాకరించిన కృత్- విపరనవశ్ము అకృత్వభ్రయగమమను దో షములు వచ్ుును అందువలల
పంచ్రాత్వరగమము (భ్రగవత్ మత్ము) పారమాణికముగాదు.
వైయిదక నవయయమాలా:135. జీవోత్పత్వుయదికం పాఞ్ురాత్ోరకు ం యుజయత్ే న వా । యుకు ం నవరాయణవూయహత్త్ుమారాధనవదివత్॥
136. యుజయత్వమవిరుదవధంఽశో జీవోత్పతిు రి యుజయత్ే। ఉత్పనిసయ వినవశ్త్ేా కృత్నవశాదిదో షత్ః ॥
పాఞ్ురాత్రమత్ములో ాెప్దపన జీవపని ఉత్పత్వయదులు యుక్ు సంగత్మా కాదవ? ఏవిధముగా భగవంత్తడగు
వాసుదేవపడు మరియు వాని ఆరాధన ఆవిధముగనే జీవపని ఉత్పతిు మొదలగునవి ివాకరించ్ుటవలన ఈ
మత్ము యుక్ు సంగత్మే అనును పూరావాది. ిదదధ వనిు సమాధవనము. శ్రర తిక్ విరోధము కానందువలన
కారణమైన వాసుదేవపడు మరియు వాని ఉపాసన ివాకరించిననూ జీవోత్పతిు ని ివాకరించ్ుటలేదు, ఎందులకనగా
జీవపని ఉత్పతిు మరియు వినవశ్ము ివాకరించిన
శ్రర తిత్ో విరోధము మరియు కృత్నవశ్ము, అకృత్వభ్రయగమములను దో షములు వచ్ుును.
భ్రరతీ తీరుథల వారి వాయఖయ.
భ్రగవత్ సంపరదవయుల పాఞ్ురాత్వరగమిదదధ వను ములో భగవంత్తడగు వాసుదేవపడు ఒకడు ఆత్డే
అభినినిమిత్ోుపాదవన కారణుడని ివాకరింత్తరు. సంస్ార బనధ నము వాని ఉపాసనమువలన నవశ్నమగును. ఆ
వాసుదేవపను నుండ సంకరషణుడను జీవపడు ఉత్పని మయియయను. జీవిని నుండ పరదుయముిడను మనసుు
మరియు దవనినుండ అనిరుదుధడను అహంకారము జనింాెను.ఈ వాసుదేవపడు మొదలుగాగల నవలుగు
పరకారముల వూయహముల (సమూహముల) దవారా సరా పరపంచ్ము వాయపు ము. దీనిక్ ిదదధ వను సమధవనము.
వాసుదేవపడు మరియు వాని ఆరాధన శ్రర తి సమమత్మగుట వలన అది మేముగూడ ివాకరింత్తము కాని జీవపని
ఉత్పతిు ని మేము ివాకరించ్ము. అటలల ివాకరించిన ాేిదన ధరామదుల వినవశ్ము మరియు ాేయని ధరామదుల
పారప్దు యు కలుగును. పూరా సృష్దాలో గల జీవపని ఉత్పతిు ని ివాకరించిన “ఉత్పతిు ాెందినది నశ్ంచ్ును” అను
నవయయానుస్ారము పరళయములో జీవపని నవశ్నము ివాకరించ్వలిద వచ్ుును. జీవపడు నశ్ంచిన వానిలో గల
ధరామదులు ఫలమునీయకనే నశ్ంచ్ు పరసంగము వచ్ుును. ఈ విధముగా (కృత్ హాని) ాేిదన కరమల నవశ్ము
కలుగును మరియు కొత్ు గా జనించిన జీవపనిక్ పూరాానుష్ాా నము లేకయిే సుఖ-దుఃఖములు కలుగును దీనిని
(అకృత్వభ్రయగమము) ాెయని కరమల పారప్దు అందురు. ఈవిధమైన జీవోత్పతిు యుక్ు-యుకు ము కాదు.
213. ఉత్పత్ు యసంభవాత్. (2.2.42.)
సూత్వరరథము:- వాసుదేవపను నుండ జీవోత్పతిు కలుగజాలదు. జీవపని ఉత్పతిు ని ివాకరించిన కుండ వలే ఆ జీవపని
వినవశ్మును ివాకరించ్వలిద వచ్ుును అపపడు కుండ వలే జీవపడు గూడ అనిత్యమగుట వలన భగవత్వరాప్దు

యను మొక్షమును ప ందజాలడు. ఈవిధముగా ాెపపప వైషణవపల మొక్షము ఎవరిక్ కలుగును? గాన భ్రగవత్
ిదదధ వను ము భ్రరనిు మూలకము.
భ్రగవత్ిదదధ వను ము వేదమునకు అవిరుదధ మైన అంశ్ములో పరమాణికమని ాెప్దపననూ వేదమునకు విరుదధ మైన
జీవోత్పతిు అంశ్ములో పారమాణికముగాదు. ఎందులకనగా వాసుదేవపడను ప్థరుగల పరమాత్మనుండ
సంకరషణుడను ప్థరుగల జీవపని ఉత్పతిు ని ివాకరించిన వానిలో అనిత్యత్ామను దో షము వచ్ుును. లోకములో
ఉత్పతిు ాెందిన ఘటరదుల అనిత్యత్ాము చ్ూడబడు చ్ునిది. ఆలాగుననే ఉత్పతిు న ందిన జీవపనిలో అనిత్యత్ా
పరసంగమును నివారింపలేము. అపపడు వారి అభిప్థరత్మైన మొక్షము ఎవరిక్ లభించ్ును? గాన భ్రగవత్
ివదధ వను ము అపార మాణికము.
214. న చ్ కరుుః కరణమ్. (2.2.43.)
సూత్వరరథము:- దేవదత్త
ు డు మొదలుగాగల కరు లనుండ గొడడ లి మొదలుగాగల పనిముటల ఉత్పతిు ని లోకములో
చ్ూచ్ుటలేదు.
అందువలల జీవపని నుండ మనసుుయొకి ఉత్పతిు ని ాెపపపట అసంగత్ము.
వాయవహారిక జగత్త
ు లో ఎచ్ుటనూ దేవదత్వుది కరు లనుండ గొడడ లి మొదలగు పరికరణముల ఉత్పతిు
చ్ూడబడుటలేదు. అందువలల సంకరషణుడను కరు యగు జీవపని నుండ పరదుయముిడను మనయరూపమైన కరణము
ఉత్పతిు యగునని ాెపపప ిదదధ వను మునకు శ్రర త్తల పరమాణము లేనందు వలన భ్రగవత్ ిదదధ వను ము యుక్ు
శూనయము.
215. విజాఞనవదిభ్రవే వా త్దపరతిష్థధః. (2.2.44.)
సూత్వరరథము:- సంకరషణవదుల ముగిిరిలో వాసుదేవపనివలే విజాఞనము, ఐశ్ారయము, శ్క్ు, బలము, వీరయము
మరియు త్ేజసుు సమానముగా నునిదని ాెప్దపననూ ఉత్పతిు అసంభవము.
సంకరషణవదులను మేము జీవాదుల రూపాముగా ివాకరించ్ుటలేదు కాని ఈశ్ారుని ధరమముల ైన జాఞన
ఐశ్ారాయదులు గలవారిగా ాెపపపచ్ునవిము. అందువలన ఉత్పతిు అసంభవమను దో షము రాదు అనిన అటల నుట
సరికాదు. ఎందులకనగా వాసుదేవాది నలుగురిని ఈశ్ార ధరమములు గలవారిగా ివాకరించిన అనేక ఈశ్ారుల
నిషరరయో జన కలపన గావించ్వలిద వచ్ుును. మరియు ఒకే వాసుదేవపడను ఈశ్ారుని దవారా కారయ ిదదధ ి
కలుగుచ్ుండగా అనేక ఈశ్ారులను ివాకరించిన వాసుదేవడు ఒకడే అను ిదదధ వను ము నశ్ంచ్ును. ఒకే
వాసుదేవపను వూయహములు సంకరషనవదులనిన ఆవిధముగా ాెపపనలవికాదు ఏలనన కారయ కారణములలో
భ్ేదము లేనిా ో ఉత్పతిు అసంభవమను దొ షము పూరాము వలే నుండును.

ఈ దో షమునకు భంగము లేదు. ‘బరహామది సు మబపరయంత్ము సంపూరణ సంస్ారము భగవంత్తను వూయహమనిన’ ఈ
పరపంచ్ము పరమేశ్ారరూపమైయుండగా ఈ నలుగురు మాత్రమే ఆయనరూపములని ాెపపపట త్క్ినవి కావని
ాెపపపట యియటల ల సంభవము? కావపన సరావిధముల పాంచ్రాత్వరగమ ిదదధ వను ము అపరమాణము.
216. విపరతిష్థధవచ్ు. (2.2.45.)
సూత్వరరథము:- కొనిి సథ లములలో వాసుదేవపనిక్ విజాఞనము, ఐశ్ారయము కలదందురు మరికొనిిా ోటల గుణములే
వాసుదేవపడందురు ఈ విధముగా గుణములుకలవారిని మరియు గుణములను భ్ేదవభ్ేద వరణన ాేయుట
విరోధమగుటవలన భ్రగవత్మత్ము పారమాణికము గాదు.
జాఞన, ఐశ్ారయ, శ్క్ు, బల, వీరయము మరియు త్ేజసుు మొదలగునవి వాసుదేవపని గుణములుగా వరిణంచిరి
మరికొనిిా ోటల గుణములనే వాసుదేవపనిగా వరిణంచ్గా పరసపరము విరోధము కలుగుటవలన భ్రగవత్మత్ము
అపారమాణికము. ‘శాండలుయడను ఋష్ద నవలుగు వేదములలోను మొక్షమారి మును కనుగోనలేక ఈ మత్మును
ప ందెనను’ వాకయములు గలవప. ఈ వాకయములదవారా పాఞ్ురాత్రములో వేద నింద గానవచ్ుుచ్ునిది. గాన
ప్ైనుదహరించిన గుణ గుణి కలపన అసంగత్ము. అందులకే స్ాంఖయ, వైశేష్దక, బౌదధ , జైన, మాహేశ్ార, శాండులుయని
భ్రగవత్ము మొదలగునవనియూ భ్రరనిు మూలకములు. వీని దవారా అదెైాత్ ిదదధ వను ము దూష్దత్ము గాదు. ఈ
కారణమువలల నే బరహమమునుండ జగత్త
ు యొకి ఉత్పతిు ని ాెపపప పరథమాధవయయములోని సమనాయమునకు
విరుదధ ము లేదని ిదదధ వనీు కరించ్బడనది.

బ్రహ్మసూత్ర హ్ృదయములో ద్వితీయాధ్యాయములోని
ద్వితీయపాద సంకలనము సమాప్తము.
ద్వితీయాధ్యాయే త్ృతీయపాదః.

62. వియదధికరణము.
సంగతి:-పాదము మారుట వలన ఇచ్ట సంగతి ాెపపనవసరములేదు.
విషయము:- సృష్దానిాెపపప శ్రర త్తలలో విరోధములేదనిాెపపపటకు మొదటిలో ఈ అధికరణములో ఆకాశ్పదముప్ై
విావరము గావింత్తరు.
సంశ్యము:- ఆకాశ్ము ఉత్పనిమగునవ లేక నిత్యమా?
పూరాపక్షము:- సమవాయి, అసమవాయి మరియు నిమిత్ు కారణము లేనందున ఆకాశ్ము ఉత్పనిమగుట
లేదు. ఆకాశ్ము యొకి ఉత్పతిు ని ాెపపప శ్రర తి గౌణము. గనుక ఆకాశ్ము నిత్యము.

ిదదధ వను ము:- ఒక జాఞనము దవారా సరా జాఞనమును ాెపపప శ్రర తిపరతిజఞ , కారయ జగత్త
ు యొకి విభ్రగము మరియు
ఆకాశ్ముయొకి ఉత్పతిు ని ాెపపప శ్రర తిని ివాకరించ్ుటయిే ఉచిత్ము. కాని ఆకాశ్ము నిత్యమని ాెపపపట
సరికాదు. అంత్ేగాక శ్రర త్తలలో ాెపపప వివరు వాదములో సమవాయి, అసమవాయి మరియు నిమిత్ు కారణముల
అప్థక్ష లేనే లేదు. అచ్ట ఒకే కారణముదవారా సంపూరణ జగత్విరయము ఉత్పనిమగుచ్ునిదని ాెపపప ట
ిదదధ వను సమమత్ము.
వైయాిదకనవయయమాలా:137. వోయమ నిత్యం జాయత్ే వా హేత్తత్రయవివరజనవత్ । జనిశ్రర త్ేశ్ు గౌణత్వానిిత్యం వోయమ న జాయత్ే॥
138. ఏకజాఞనవత్ురాబుదేధరిాభకు త్వాజజ నిశ్రర త్ేః । వివరేు కారణైకత్వాద్రహమణో వోయమ జాయత్ే ॥
ఆకాశ్ము నిత్యమా లేక ఉత్పనిమగునవ అని సందేహమునకు పూరాపక్ ఆకాశ్ముఉత్పతిు యగునని ాెపపప
శ్రర తి గౌణమగుటవలననూ, కారణత్రయమునకు అభ్రవముండుటవలననూ ఆకాశ్ము నిత్యము అది
ఉత్పనిమగుటలేదు అనును అపపడు ిదదధ వనిు ఆకాశ్ము ఉత్పనిమగుచ్ునిదనును. ఏక విజాఞనముదవారా
సరావిజాఞనము, కారయ జగాత్త
ు లో విభకు త్ాము, ఉత్పతిు ని ాెపపప శ్రర తి మరియు వివరు వాదములో
కారణత్రయముయొకి అనప్థక్షత్ాము అనునవి ిదదధమగుచ్ునిందువలన ఆకాశ్ముత్పనిమగుచ్ునిది.
భ్రరతీ తీరుథలవారి వాయఖయ
“త్స్ామదవా ఎత్స్ామదవత్మన ఆకాశ్సుంభూత్ః” అనుశ్రర తిలో ఆకాశ్ము యొకి ఉత్పతిు వినవచిుననూ అది యుక్ు
యుకు ము కాదు. ఎందులకనగా కారయమునకు సమవాయికారణము, అసమవాయికారణము మరియు నిమిత్ు
కారణముల అప్థక్ష కలదు కాని ఎంత్ అనేాష్దంచిననూ ఆకాశ్ముయొకి ఉత్పతిు లో ఈ మూడు కారణములు
కనబడుటలేదు, అందువలన వేరోకమారి ము లేక ప్ైనుదహరించిన శ్రర తిని గౌణమని ాెపపవలయును.
“ఆకాశ్సుంభూత్ః” అను శ్రర తిలో గల సుంభూత్ శ్బద మునకు స్ాత్వుశ్రయరూపమైన ఆకాశ్పదవరథము గుణముత్ో
సంభనధ ము గలదని ాెపపవచ్ుును. ఈవిధముగా ాెప్దపన పూరాపక్షమునకు ిదదధ వనిు ాెపపప సమాధవనము.
ఒక విజాఞనముదవారా సంపూరణ వసు
ు వపల జాఞనము కలుగునని అనిి వేదవను ముల డండమఘోష. ఒక
విజాఞనముదవారా సరా విజాఞనము యొకి ఉపపతిు (యుక్ు) ఆకాశ్ము బరహమకారయమని ఒపపపకొనినా ో
సరియగును. ఏవిధముగా మృతిు క జాఞనముకలిగిన మటిాత్ోాేిదన పాత్రలనిిటి జాఞనము కలుగును, లేనిా ో ఈ
విషయము యుక్ు సంగత్ముగాదు. ఆకాశ్ము ఉత్పనిమగుచ్ునిది, విభకు మగుటవలన కుండవల అనునది
ఇచ్ట అనుమానము. ఆకాశ్ములో వాయువాయదుల వైలక్షణయము పరిదదధము కాన హేత్తవప అిదదధముకాదు.
బరహమ సరాాత్మకము అందువలల దవనిలో అవయవములు లేవప. అందువలల ఆకాశ్ము యొకి ఉత్పతిు ని ాెపపప
అనుమానములో దో షములేదు. ఉత్పతిు ని ాెపపప శ్రర తిగూడ ాెప్దపన అనుమానమునకు పరమాణము.

నయాయయకుల ఆరంభవాదములో మూడు కారణముల అప్థక్ష ఉనినూ వివరు వాదములో వాని అప్థక్ష లేదు.
కారణత్రయముల అపరిదదధనిబనధ నము అను దో షము ిదదధ వను ములో లేదు.
217. న వియదశ్రర త్ేః. (2.3.1)
సూత్వరరథము.- ఆకాశ్ము ఉత్పనిమగుటలేదు ఎందులకనగా ఆకాశ్ము యొకి ఉత్పతిు ని ాెపపప శ్రర త్తలు లేవప,
ఇచ్ట పూరాపక్షములో శ్రర త్తలలో విరోధముండుటవలన అవి అపరమాణములు కాని ిదదధ వను ములో విరోధము
లేనందున శ్రర త్తలు పరమాణములు. సృష్దాపరతిపాదించ్ు శ్రర త్తలలో అవిరోధము ాెపపపటకు మొదట
ఆకాశ్మునవశ్రయించి విావరము గావించ్ు చ్ునవిరు. ఆకాశ్ము యొకి ఉత్పతిు కలదవ లేదవ అని సంశ్యము
కలుగగా ఆకాశ్ము యొకి ఉత్పతిు ని ఒపపపకొనినా ో ఛవనయదగయములో సత్ శ్బద వాచ్యమైన బరహమ పరసంగములో
ఆకాశ్ వాయువపల ఉత్పతిు ాెపపకనే “త్త్ త్ేజోఽసృజత్” అని అగిి యొకి ఉత్పతిు సరా పరథమములో ఎటల
ల
ాెప్దపరి. ఆకాశ్ము ఉత్పతిు అగుటలేదనిన త్ెైతిురీయో పనిషత్త
ు లో “ఆత్మ నుండ ఆకాశ్ము ఉత్పతిు అగుచ్ునిది
అని ఎటల
ల ాెప్దపరి”? అందువలల ఈ రండు శ్రర త్తలకు పరసపర విరోధము ాెపప వలయును. ఈ విధముగా ాెప్దపన
పూరా పక్షమునకు ిదదధ వనిు ఎకదేశ్మత్ము నందు ఈ సూత్రము ాెపపబడనది. జగత్త
ు ఉత్పతిు పరసంగములో
ఆకాశ్ము యొకి ఉత్పతిు శ్రర తిని ాెపపప వాకయము వినబడుటలేదు కావపన ఆకాశ్ము యొకి ఉత్పతిు
అగుటలేదు. అతీనిద య
ి జాఞనవరథము యొకి ఉత్పతిు ని ాెపపపటలో మనకు శ్రర త్తలే పరమాణములు. ఉత్పతిు శ్రర తి
వినబడుటలేదు గాన ఆకాశ్ము ఉత్పతిు యగుటలేదు.
218. అిదు త్త. (2.3.2.)
సూత్వరరథము.- ఛవందో గయములో ఆకాశ్ము యొకి ఉత్పతిు ని పరతిపాదించ్ు శ్రర తి లేక పో యిననూ త్ెైతిురీయ
శ్రర తిలో ఉనినూ విరోధము అటలలనే ఉనిది.
సూత్రములో వచిున “త్త” శ్బద ము అనయ పక్షమును గరహంచ్ుటకు. ఛవందో గయములో ఆకాశ్ము యొకి ఉత్పతిు
శ్రవణము లేక పో యిననూ త్ెైతిురీయములో ఉనిదిగదవ. “సత్యం జాఞనమనను ం బరహమ” అను పరసంగములో “ఈ
ఆత్మనుండ ఆకాశ్ము ఉత్పనిమయినది” అని ాెప్దపరి. ఇదే విధముగా కొనిిా ోటల అగిి నుండ సృష్దా
ాెపపబడనది, వేరొక ా ోట ఆకాశ్ము నుండ. అందువలల శ్రర త్తలలో విరోధము ఆలాగుననే యునిది.
219. గౌణయసంభవాత్. (2.3.3.)
సూత్వరరథము.- ఆకాశ్ము యొకి ఉత్పతిు ని బో ధించ్ు శ్రర తి గౌణము, ముఖయము కాదు. ఎందులకనగా ఆకాశ్ము
యొకి ఉత్పతిు లో సమవాయికారణము మరియు స్ామాగిర లేవప. ఆకాశ్ము వాయపకము గాన దవని నిత్యత్ాము
యొకి అనుమానము సంభవము. గనుక ఆకాశ్ము యొకి ఉత్పతిు ిదథతి విరుదధ మే.

పూరాములో ాెప్దపన ఆకాశ్ము యొకి ఉత్పతిు శ్రర తి గౌణమే గాని ముఖయము కాదు ఎందులకనగా పరసపరము
విరోధ శ్రర త్తలుంటవలన అని ఏకదేశ్ త్న మత్మును ాెపపప చ్ునవిడు. ఆకాశోత్పతిు క్ కాణవదవదులు ాెపపప
సమవాయి, అసమవాయి మరియు నిమిత్ు కారణములు లేనందున ఆకాశ్ము యొకి ఉత్పతిు ని ాెపపపట
అసంభవము. ఉత్పతిు ని ాెందు అనిి పదవరథములు ప్ైకారణముల దవారానే ఉత్పనిమగును. ఇచ్ట ఆకాశ్ము
యొకి ఉత్పతిు లో సమవాయాది కారణములు లేవప అందువలల దవని ఉత్పతిు ని ాెపపపట సంభవముకాదు.
“ఆకాశ్ము నిత్యము, వాయపకము మగుటవలన, ఆత్మవలే ” అను అనుమానము దవారా ఆకాశ్ములో
నిత్యత్ాము ిదదధమగుట వలన దవని ఉత్పతిు ని ాెపపపశ్రర తి గౌణము.
221. శ్బరదచ్ు. (2.3.4.)
సూత్వరరథము : - అంత్ేగాక “వాయుశాును రిక్షం ాెైత్దమృత్మ్” వాయువప ఆకాశ్ము గూడ అమృత్సారూప
మైనది. ఈ శ్రర తిలో ఆకాశ్మును ాెపపపటకు అమృత్ శ్బద మును పరయో గించిరి. అందువలన ఆకాశ్ము
ఉత్పతిు యగుటలేదని త్ెలియవచ్ుు చ్ునిది.

కేవలము అనుమానముదవారా ఆకాశ్ములో నిత్యత్ాము ిదదధమగుచ్ునిదనియిే కాదు కాని శ్బద ముదవారా
గూడవ ఆకాశ్ములో నిత్యత్ాము ిదదధమగుచ్ునిది. “వాయుశాును రిక్షం ాెైత్దమృత్మ్” (బృ.2.3.3.) వాయువప
మరియు ఆకాశ్ము అమృత్సారూపములని సాయముగా శ్రర తి ాెపపపచ్ునిది. “ఆకాశ్వత్ురాగత్శ్ు నిత్యః”
పరమేశ్ారుడు ఆకాశ్మువలే సరావాయపకుడు, నిత్తయడు అని ఆకాశ్మును పరమేశ్ారునికుపమానముగా శ్రర తి
ాెపపపచ్ునిది. ఈ విధముగా శ్రర త్తలలో ఆకాశ్మునకు నిత్యత్ాము మరియు ఉపమానము వినబడుటవలన
ఆకాశ్ము ఉత్పనిమగుటలేదని ివాకరించ్ుటయిే సరి.
“త్స్ామదవా ఎత్స్ామదవత్మన ఆకాశ్సుంభూత్ః ఆకాశాదవాయురాాయోరగిిః” ఆ ఆత్మనుండ ఆకాశ్ము
ఉత్పనిమయినది. ఆకాశ్మునుండ వాయువప మరియు వాయువప నుండ అగిి ఉత్పనిమయినవి.
ఈ అధికరణములో సంభూత్ శ్బద ము దవారా అగిి మొదలగు వాని ఉత్పతిు ని మాత్రము ముఖయముగా
అంగీకరించ్ుచ్ునవిరు. అటలల ఆకాశ్ములో గూడ సంభూత్ శ్బరదరథము ముఖయముగా ివాకరిచ్ువలయునుగాని
గౌణముగా ఎటల
ల ివాకరించ్ుచ్ునవిరు? అది ఎటల
ల యుక్ు సంగత్మగును? ఈ పరశ్ికు సమాధవనము ముందు
సూత్రముదవారాెపపపచ్ునవిరు.
221. స్ాయాెైుకసయ బరహమశ్బద వత్. (2.3.5.)

సూత్వరరథము:- ఒకే పరకరణములో విషయభ్ేధముదవారా గౌణవరథము మరియు ముఖాయరథము ాెపపవచ్ుును.
‘అనిం బరహమ’ అను ా ోట బరహమ శ్బద ము గౌణము మరియు ‘ఆననయద బరహమ’ అను ా ోట బరహమ శ్బరదరథము
ముఖయము. ఆలాగుననే విషయ భ్ేధము దవారా సంభూత్ శ్బద ము గౌణము మరియు ముఖాయరథము కాగలదు.

ఒకే సంభూత్ శ్బద ము సమాన పరకరణములో విషయ భ్ేధము దవారా గౌణవరథము మరియు ముఖాయరథము
కాగలదు. ఏవిధముగా ఒకేపరకరణములో ఒకే బరహమ శ్బద ము ‘త్పో బరహమ’ (త్ెై.3.2.) అనిా ోట అనవిదులలో
గౌణముగనూ ఆనందవదులలో ముఖయముగనూ పరయో గించిరి. అటలల సంభూతి శ్బద విషములోగూడ త్ెలిిదకొన
వలయును. ఒకే పరకరణములో ఒకే బరహమ శ్బద మును “త్పసుు దవారా బరహమను త్ెలిిదకొనుము, త్పిథు
బరహమము” అని బరహమశ్బద మును త్పసుు అను అరథములో పరయో గించిరి. ఇచ్ట బరహమ శ్బద మును గౌణవరథములో
పరయో గించిరి, మరియు “ఆనందో బరహమ” అనుా ోట ఆనందవరథములో బరహమ శ్బద మును ముఖాయరథములో
పరయో గించిరి. ఆలాగుననే “సమూభత్” శ్బద విషయములో గూడ త్ెలిిదకొనవలయును. ఈలాగుననే బరహమ
మరియు ఆకాశ్ము పాలు మరియు జలము వలే పరసపర సంబనధ ము గలవి. మరియు ఆకాశ్ములో
వాయపకత్ాము, అమూరు త్త్ాము అను స్ామానయ ధరమముల వలన అభ్ేదము ివాకరించిరి. అందువలల ఒక
విజాఞనముదవారా సరావిజాఞనముఅను పరతిజఞ గూడ భంగముకాదు. గాన ఆకాశ్ము యొకి ఉత్పతిు ని ాెపపప శ్రర తి
గౌణము.
ఈ ఏకదేశ్ మత్ము ఖండన గావించ్ుచ్ూ ిదదధ వనిు క్రంది సూత్రమును ాెప్పను.
222. పరతిజాఞఽహానిరవయతిరేకాచ్ిబేదభయః. (2.3.6.)
సూత్వరరథము:- ఉపనిషత్త
ు లలో పరతిపాదించిన బరహమముదవారా సంపూరణ వసు
ు వపలకు అభ్ేదముండుటవలన ఒక
విజాఞనముదవారా సరావిజాఞనము కలుగునను పరతిజఞ కు హాని కలుగదు. కాని ఆకాశ్ముయొకి ఉత్పతిు ని
ివాకరించ్నిా ో ాెప్దపన పరతిజఞ కు హాని కలుగును. కనుక ాెప్దపన పరతిజఞ ిదదధ క
ి ొరకు ఆకాశ్ము యొకి ఉత్పతిు ని
ివాకరించ్వలయును. మరియు కారయ కారణములు అభ్ేదమని పరతిపాదించ్ు శ్రర త్తల దవారా గూడ పరతిజాఞ ిదదధ యి
ి ే
త్ెలియుచ్ునిది. ఆ శ్రర త్తలు “సదేవ స్ో మేయదమగర ఆివదేకమేవాదిాతీయమ్” అనగా “స్ో మయ! సృష్దాక్ పూరాము
ఇదంత్యూ కేవలము సదూ
ర పమై యుండెను”(ఛవం.6.2.1.), “ఐత్దవత్మయమిదం సరామ్” (ఛవం.6.8.7)
“ఇదంత్యూ ఆత్మరూపమై యునిది”.

ిదదధ వనిు ఏకదేశ్మత్మును ఖండంచ్ుచ్ూ అనిి వసు
ు వపలు వేదవను ముదవారా త్ెలిిదకొనబడు బరహమకంటల వేరుకాదు
అనగా అభినిములు. “కిదమనుి భగవో విజాఞత్ే స్ారామిదం విజాఞత్ం భవతి” “ఓ భగవంత్తడవ! దేనిని త్ెలిిదకొనిన
ఇదంత్యూ త్ెలిిదకొనబడునయ” (ముం.1.1.3) “యోనవశ్రరత్ం శ్రర త్ం భవత్యమత్ం మత్మ్” “దేని శ్రవణముదవారా

అశ్రర త్ము శ్రర త్మగునయ త్ెలియనిది త్ెలియబడునయ” (ఛవం.6.1.1.) “ఆత్మని ఖలారే దృష్థా శ్రర త్ే మత్ే విజాఞత్ే ఇదం
సరాం విదిత్మ్” “ఓ మైత్ేరయిీ! ఆత్మనరింగితివేని స్ాక్ాత్ిరించితివేని విావరింశ్తివేని ఈసరామునూ
త్ెలిిదకొనబడనటలల అగును” (బృ.4.5.6.) ఇత్వయది వేదవను వాకయములలో ఒక విజాఞనముదవారా సరావిజాఞనము
యొకి పరతిజఞ భంగముకాదు. అటల
ల కాని పక్షములో బరహమమునుండ ఆకాశ్ముయొకి ఉత్పతిు ని ివాకరిచ్నిా ో
పూరాము ాెప్దపన పరతిజఞ నషా మగును అంత్ేగాక బరహమ జాఞనముదవారా ఆకాశ్జాఞనము కలుగదు. ాెప్దపన శ్రర తి
పరతిజఞ ిదదధ క
ి ొరకు ఆకాశ్ముయొకి ఉత్పతిు ని ివాకరించ్వలయును. శ్రర తి శ్బద ములదవారా మరియు కారయకారణముల అభిని నవయయముదవారా పరతిజఞ యొకి ిదదధ గ
ి ావించ్బడనది. “దేని శ్రవణసదవారా అశ్రర త్ము
శ్రర త్మగునయ” అను పరతిజఞ మరియు కారయ-కారణముల అభినిత్ామును పరతిపాదించ్ు మృదవది దృష్ాాంత్ములు
ప్ైనాెప్దపన సరావిజాఞన పరతిజఞ ను సమరథనము గావించ్ుచ్ునివి. దవని ిదదధ క
ి ొరకు మరల “హే స్ో ముయడవ! సృష్దాక్
పూరాము కేవలము సత్ మాత్రమే యుండెను” “ఇదంత్యూ ఆత్మయియై యుండెను” అని మొదలిడ ఈ
పరపాఠకము అంత్మువరకు అభ్ేద అరథమును ాెపపప శ్బద ములే కానవచ్ుుచ్ునివి. అందువలన అగిి
మొదలగువానివలే ఆకాశ్ముగూడ ఉత్పనిమగుచ్ునిది. ఆకాశ్ము యొకి ఉత్పతిు ను ివాకరించిన ఛవందో గయ
శ్రర తిక్ కలిగిన విరోధము అటలల యుండుననుట సరికాదు. ఎందులకనగా “ఆత్మనుండ ఆకాశ్ము ఉత్పని మగు
చ్ునిది” అను త్ెైతిురీయ శ్రర తి అనురోధమువలన “ఆకాశ్ము మరియు వాయువపను సృష్దాకావించి ఆ ఆత్మ
త్ేజసుును సృష్దాకావించినది” అని ఛవంనయదగయ శ్రర తిలో విపరిణవమమును ివాకరించిన విరోధముండదు.
శ్రర తిగమయమైన బరహమమే ఆకాశోత్పతిు క్ స్ామాగిర అందువలల సమవాయి, అసమవాయి, నిమిత్ు కారణముల
అభ్రవము ాెపపపట సబబే.
223. యావదిాకారం త్త విభ్రగో లోకవత్. (2.3.7.)
సూత్వరరథము:- వికారము గల వసు
ు వపలు ఉదవహరణకు కుండ, మూకుడు మొదలగునవి ఎనిి కానవచ్ుు
చ్ునివో అవి అనిియూ పరసపరవిభ్రగము కలిగినవి. అందువలల భూమాయదుల నుండ వేరగుటవలన ఆకాశ్ము
బరహమజనయ మనుటలో ఏ వివాదము లేదు.
సూత్రములో వచిున “త్త” శ్బద ము ఆకాశ్ముయొకి ఉత్పతిు అసంభవమను ఆశ్ంకను దూరము గావించిటకు.
ఆకాశ్ముయొకి ఉత్పతిు అసంభవమని ాెపపరాదు, ఏలనన ఎనిి కారయములు ఘటరదులు కలవో అవి
అనిియూ పరసపరవిభ్రగములవలే లోకములో చ్ూడబడుచ్ునివి కాని నిరిాకార బరహమములో భినిత్ాము
లేదు. లోకములో ఘటరది కారయములందే విభ్రగము చ్ూడబడుచ్ునిది. ఇటల యిన ఆత్మయూ ఏదియో ఒక
పదవరథమునకు వికారమే కావలిదవచ్ుును. ఆ ఆత్మ ఆకాశాదులనుండ విభకు మయిేయయునిది కదవ, అందువలల
ఆత్మ అనిత్యమే అగును కదవ ననదవేమో? దవనిక్ సమాధవనము వినుము. ఈవిధమైన ఆశ్ంక సరికాదు

ఎందులకనగా ఆత్మను వికారమని ివాకరించిన ఆకాశాదులలో నిరాత్మకత్ామువలల శూనయవాద పరసంగము
వచ్ుును అంత్ేగాక ఆత్మకని భినిపదవరథమును ఆకాశాదుల కారణముగా శ్రర త్తలలో ాెపపలేదు. ఆకాశ్ములో
అమృత్త్ా శ్బద పరయో గము ఆప్థక్కము మరియు దవని ఉత్పతిు గూడ ాెప్దపయుంటిమి. ఆకాశ్మునకు
సమానముగా ఆత్మ వాయపకము మరియు నిత్యమని ాెప్దపనది ఆకాశ్మునందు గల పరిదదధ మహత్ాగుణము
దవారా బరహమమునందు నిరతిశ్య మహత్ాగుణము పరతిపాదించ్ుటకు ఉపమానరూపముగా అభీషా మేగాని
ఆకాశ్ముత్ో స్ాదృశ్యమును ాెపపపటకుగాదు. ఎటల
ల అనవిదులలో ఆత్మ శ్బద మును గౌణముగా ాెప్దప రో
ముఖయముగాదో అటలల ఆకాశ్ములో జనమశ్రర తి గౌణమేగాని ముఖయముగాదు. అందువలల అనవిదులలో బరహమశ్బద
పరయో గమువలే ఆకాశ్జనమశ్రర తి గౌణముగా ివాకరిచ్వలయునేగాని ముఖయముగా కాదు. ఈ విధముగా
ఆకాశ్ముయొకి ఉత్పతిు ని ాెపపప సంభ్రవనవ, శ్రర తి మరియు అనుమానముదవారా ఖండపబడనదని
త్ెలిిదకొనవలయును. గాన ఆకాశ్ము బరహమ కారయమని ిదదధమైనది.

63. మాత్రిశాాధికరణము.
సంగతి:- పూరోాకు నవయయమును ఈ సూత్రములో అతిదేశ్ము (అనయధరమస్ాయనయత్ర ఆరోపకణం) గావించినందువలన
పూరాధికరణముత్ో ఈ అధికరణమునకు అతిదేశ్ సంగతి.
విషయము:- వాయువప ఉత్పతిు ని ాెపపప శ్రర తి ఈ అధికరణమునకు విషయము.
సంశ్యము:- వాయువప ఉత్పనిమగు చ్ునిదవ లేక నిత్యమా?
పూరాపక్షము:- ఛవనయదగయ శ్రర తిలోవాయువప యొకి ఉత్పతిు లేనికారణమున వాయువప నిత్యము. అంత్ేగాక
“ిైవాఽనసు మిత్వ దేవత్వ యదవాయుః” అనగా “ఈ వాయువప అవినవశీ దేవత్వ” (బృ. 1.5.22). ఈ బృహదవరణయక
శ్రర తిలో వాయువపయొకి అసు మయము నిష్థదించిరి గాన వాయువప నిత్యము.
ిదదధ వను ము:- త్ెైతిురీయశ్ర
ర తియొకి ఉపసంహారమును చ్ూచ్ుచ్ూ అనసు మయశ్ర
ర తిని గౌణముగా
భ్రవించ్వలయును. గనుక ఆకాశ్మువలే వాయువపగూడ ఉత్పనిమగుచ్ునిది. దవనిక్ కారణము ఉపహత్
బరహమ ాెైత్నయము.
వైయాిదకనవయయమాలా.
139. వాయురిిత్ోయ జాయత్ే వా ఛవనయదగేయఽజనమ కీరునవత్ | ిైష్ాఽనసు మిత్వ దేవత్ేత్తయకేుశ్ు న జాయత్ే ||
140. శ్రర త్యను రోపసంహారాదగిణయనసు మయః శ్రర తిః | వియదాజాజయత్ే వాయుః సారూపం బరహమ కారణమ్ ||
వాయువప నిత్యమా లేక ఉత్పనిమగునవ? ఛవనయదగయ ఉపనిషత్త
ు లో వాయువపయొకి ఉత్పతిు ాెపపక పో వపటవలన
మరియు బృహదవరణయకములో “ిైష్ా ఽనసు మిత్వ దెైఽవత్వ” అనగా “వాయువప అవినవశీ దేవత్వ” అని
ాెపపపటవలన వాయువప ఉత్పనిమగుటలేదని పరతీత్మగుచ్ునిది. అను పూరాపక్ష పరశ్ికు ిదదధ వనిు

సమాధవనము. త్ెైతిురీయ శ్రర తివాకయమును ఛవనయదగయములో ఉపసంహారము ాేయుటవలన అనసు మయ శ్రర తి
ముఖయముకాదు. ఆకాశ్మువలే వాయువప ఉత్పనిమగును. ఆకాశ్రూపమును ప ందిన బరహమము
వాయువపనకు కారణము.
భ్రరతీ తీరుథలవారి వాయఖయ:
త్ెైతిురీయములో “ఆకాశాద్ వాయుః” అని వాయువపయొకి ఉత్పతిు ని పరతిపాదించ్ు శ్రర తి గౌణము ఎందులకనగా
ఛవనయదగయములో సృష్దాపరకరణములో త్ేజసుు,జలము మరియూ అనిము (పృథ్ీా ) ల ఉత్పతిు మాత్రమే ాెపపబడనది.
“ఒకా ోట వినని శ్రర తి వేరొకా ోట వినిన శ్రర తిని వారించ్లేదు”. ఈ నవయయముదవారా త్ెైతిురీయ శ్రర తి
గౌణమటల గును? దీనిక్ సమాధవనముగా “అనయ శ్రర తిత్ో విరోధము వచ్ుుటవలన” అనిన మరి
బృహదవరణయకములో “వాయువప అవినవశీ దేవత్వ” అనిరిగదవ. వాయువప ఉత్పతిు ాెందుననిన బృహదవరణయకశ్రర తి
వాయువపను అవినవశీ అని ాెపపపట కుదరదుగదవ? దీని వలల వాయువప ఉత్పనిమగుటలేదను జాఞనము
కలుగుచ్ునిది. దీనిక్ ిదదధ వనిు ఇచిున సమాధవనము. ఛవనయదగయములో వాయువప జనమ వినిప్దంచ్క పో యిననూ
గుణోపసంహారనవయయముదవారా ( ప్ై అధికరణములో ాెప్దపన గుణములను మరియు విశేషణములను ఈ
అధికరణములో [ఉపసంహరిచ్ుట] నిక్ తీసుకొని వచ్ుుట). త్ెైతిురీయ వాకయమును ఛవనయదగయములో ఉపసంహారము
గావించిన వాయువపయొకి ఉత్పతిు వినిప్దంచ్ును.
వాయువపను అవినవశీ అని ాెపపప శ్రర తి ముఖయముగాదు ఎందులకనగా ఉపాసన పరకరణములో ాెపపబడుట
వలన అది సు
ు త్యరథము. ఆకాశ్ముయొకి ఉత్పతిు లో ఎనిి కారణములు గలవో వానిని ఇచ్ుట అనుసంధవనము
ాేయవలయును. వాయువప ఆకాశ్జనయము గాన అది బరహమములో అను రాభవముగాదు. అందువలల
బరహమజాఞనముదవారా వాయుజాఞనము కలుగదని శ్ంక్ంచ్రాదు. పూరా పూరా కారయవిశ్షా బరహమము ఉత్ు రోత్ు ర
కారయమునకు హేత్తవప అనునది ముందు వివరింాెదము. దీనిదవారా ఆకాశ్రూపము ప ందిన బరహమము
వాయువపనకు కారణము గనుక వాయువప ఉత్పనిమగుచ్ునిది.
224. ఏత్ేన మాత్రిశాా వాయఖాయత్ః. (2.3.8.)
సూత్వరరథము:- ఆకాశ్ము యొకి ఉత్పతిు ాెపపబడనది. ఈ కథనముదవారా గూడ ఆకాశావచిిని మనగా
ఆకాశ్భ్రవము ప ందిన బరహమమునుండ వాయువపగూడ ఉత్పనిమగుచ్ునిదని ాెపపబడనది.
క్రందటి అధికరణములో ాెప్దపన నవయయమును ఇచ్ట అతిదేశ్ము గావించ్ుటవలన ఆకాశ్ముయొకి ఉత్పతిు
వాయఖాయనముదవారా వాయువప ఆకాశావచిిని బరహమాెైత్నయమునుండ ఉత్పనిమగుచ్ునిదను వాయఖాయనము
గూడ అయినది. వాయువప అనసు మయ దేవత్యని ాెప్దపనది అపరవిదయ అనగా ఉపాసన విషయము.
లోకములో అగిి మొదలగు భూత్ములవలే వాయువపయొకి అసు మయము చ్ూడబడుటలేదు.

పూరాాధికరణములోలాగ వాయువప ఉత్పత్ు ని ివాకరించ్నిా ో ఒకవిజాఞనముదవారా సరా విజాఞన పరతిజఞ కు హాని
కలుగును. ఆకాశ్మువలే వాయువపయొకి ఉత్పతిు ని సమరిథంచ్ుటకు మరియు ఈ విషయములో వచ్ుు
ఆశ్ంకలను దూరముగావించ్ుట ఈ అధికరణముయొకి ముఖయ ఉదేదశ్యమయిన మరల వేరొక అధికరణము
మొదలిడుట నిరరథకమగునుకాదవ? అనిన అటల నుట సరిగాదు. ఎందులకనగా సంవరి విదవయదులలో వాయువపను
ఉపాసయముగా ాెప్దపరి. అసు మయ పరతిష్థధముదవారా ఆ వాయువపలో నిత్యత్ా ఆశ్ంక కలుగును దవనిని
దూరముగావించ్ుటకు ఈ అధికరణము ఆవశ్యకము.

64. అసంభవాధికరణము.
ఇంత్కు పూరాధికరణములో వాయు, ఆకాశ్ముల ఉత్పతిు అంభవమనబడననూ శ్రర త్తలదవారా వాని ఉత్పతిు ని
సమరథన గావించిరి. ఆలాగుననే శ్రర త్తల బలముత్ో వేరొక బరహమమునండ ఈబరహమముయొకి ఉత్పతిు ని
ివాకరించ్వలయును అను దృష్ాాను సంగతి వలన ఈ అధికరణము పారరంభమయినది.
సంగతి:- ఆకాశ్ము మరియు వాయువప యొకి ఉత్పతిు అసంభవమయుననూ ఉత్పతిు ని ాెపపప శ్రర త్తలను
ఆధవరముగావించ్ుకొని వాని ఉత్పతిు ని పూరాాధికరణములో సమరథన గావించిరి. ఆలాగుననే అనయ బరహమనుండ
అనయబరహమ ఉత్పతిు ని ివాకరించ్వలయును అను దృష్ాాను సంగతివలన ఈ అధికరణము పారరంభమయునది.
విషయము:- బరహమయొకి ఉత్పతిు ఈ అధికరణమునకు విావరణీయ విషయము.

సంశ్యము:- సద్ బరహమము ఉత్పనిమగునవ లేక నిత్యమా?
పూరాపక్షము:- కారణమగుటవలన బరహమ ఉత్పనిమగుచ్ునిది. ఎందులకనగా ఏది కారణమొ దవని ఉత్పతిు
చ్ూడబడుచ్ునిది ఆకాశ్ము మరియు వాయువప వలే.
ిదదధ వను ము:- బరహమకని వేరొక కారణము లేదు ఎందులకనగా బరహమకని భినిమైన సద్ మరియు అసద్
పదవరథములు కలిపత్ములు. వానిలో అసద్ పదవరథము (కుందేలు కొముమ)దేనికీ ఉపాదవనకారణము కానే
కాజాలదు మరియు సద్ పదవరథమునుండ ఆకాశాదుల ఉత్పతిు వినబడుచ్ునిది. అంత్ేగాక బరహమము అజము,
నిత్యము, శాశ్ాత్ము అని ాెపపపటవలన “యదయత్విరణం త్త్ు ద్ ఉత్పతిు శీలం” (ఏది ఏది కారణమో అది అది
ఉత్పతిు సాభ్రవము కలది) అను వాయప్దు బరధిత్ మగు చ్ునిది. గాన సద్ బరహమ ఉత్పనిముగాదు.
వైయాిదకనవయయమాలా:141. సద్రహమ జాయత్ే నయ వా కారణత్ేాన జాయత్ే |యత్విరణం జాయత్ే త్దిాయదవాయాాదయో యథ్వ||
142. అసత్ోఽకారణత్ేాన ఖాదినవం సత్ ఉదభవాత్ | వాయప్థు రజాదివాకేయన బరధవత్ునైివ జాయత్ే ||
సదూ
ర ప బరహమము ఉత్పనిమగుచ్ునిదవ లేదవ? సదూ
ర ప బరహమము కారణమగుటవలన ఉత్పనిమగు చ్ునిది,

ఎందులకనగా ఏది కారణమో అది ఉత్పనిమగుచ్ునిది ఆకాశ్ వాయువపలవలే. దీనిక్ ిదధవనిు సమాధవనము.
సదూ
ర ప బరహమము ఉత్పనిమగుటలేదు ఎందులకనగా అసద్ వసు
ు వప సద్ వసు
ు వపనకు కారణముగాజాలదు.
ఆకాశాదులు సద్ వసు
ు వపనుండ ఉత్పనిమగుచ్ునివి. మరియు ఏది కారణమో అది ఉత్పనిమగుచ్ునిదను
వాయప్దు ఈ ాేపప బో వప శ్రర తి దవారా బరధిత్మగు చ్ునిది. “స వా ఏష మహానజః” “ఆ మహాశ్క్ు గల ఆత్మ
జనమరహత్మగుట వలన నిత్యము”.
భ్రరతీ తీరుథలవారి వాయఖయ:ఛవనయదగయములో “సదేవ స్ో మేయదమగర.” హే స్ౌముయడవ! సృష్దాక్ పూరాము ఈ జగత్త
ు సదూ
ర పముగ అవాయకృత్నవమరూపములత్ో (పరకటముగాని నవమరూపములత్ో) నుండెను” అని శ్రర తి మరియు సదూ
ర ప బరహమము
జనమగలది, కారణమగుటవలన, ఆకాశ్మువలే, ఈ అనుమానముదవారా బరహమము ఉత్పతిు గలదనును పూరాపక్.
ిదదధ వనిు సమాధవనము. సదూ
ర ప బరహమము ఉత్పతిు కాదు, ఎందులకనగా ఉత్పతిు కారణము నిరూప్దంప
శ్కయముగాదు. అసద్ వసు
ు వప బరహమకు కారణముగాజాలదు, ఏలనన “కథమసత్ః సజాజయత్ే”
“అసద్ వసు
ు వపనుండ సద్రహమము ఎటల
ల ఉత్పనిమగును”. ఈపరకారము నిష్థధము కలదు మరియు సద్
వసు
ు వప సద్ వసు
ు వపనకు కారణము కాజాలదు కారణమేమనగా ఆత్వమశ్రయ దో షము వచ్ుును. ఆకాశాదులు
సదాసు
ు వపనకు కారణముకాజాలవప ఎందులకనగా ఆకాశాదులు సదాసు
ు వపనుండ ఉత్పనిమయినవి. ఏవి ఏవి
కారణములో అవి ఉత్పనిమగుచ్ునివి అను వాయప్దు “స వా ఏష మహానజ ఆత్వమ” “ఈ మహో ఆత్మ
జనమరహత్ము” అను శ్రర తి దవారా బరధిత్మగు చ్ునిది. దీనిదవారా ిదదధమగుచ్ునిదేమనగా సదూ
ర ప బరహమము
ఉత్పనిముగాదు.
225. అసంభవసు
ు సత్ోఽనుపపత్ేు ః. (2.3.9.)
సూత్వరరథము:- సత్ువరూప బరహమ యొకి ఉత్పతిు అసంభవము ఎందులకనగా సత్ స్ామానయమునుండ సత్
స్ామానయము యొకి ఉత్పతిు యుక్ు యుకు ముకాదు. విశేషఘటరదుల ఉత్పతిు మృతిు కాస్ామానయమునుండ
ఉత్పనిమగుట చ్ూడ బడుచ్ునిది.
ఇచ్ట శ్రర తిదవారా బరహమయొకి ఉత్పతిు పూరాపక్ ాెప్పను. ిదదధ వను ములో బరహమఉత్పతిు శ్రర తి ఔపాధికమగుట
వలన బరహమము నిత్యమని ాెపపబడనది. “న ావసయ కశ్ుజజ నిత్వ న ావధిపః” “ఆ పరమేశ్ారునిక్ ఉత్పతిు కారణము
లేదు, మరియు ఆయనకు అధిపతియూ లేడు” (శేా.6.9.) “త్ాం జాత్ో భవిద విశ్ాత్ోముఖః” “నీవప
ఉత్పనిమయినవవప మరియు అనిివేపపలా ముఖము కలవాడవప” శేాత్వశ్ాత్ర ఉపనిషత్త
ు లో బరహమ యొకి
నిత్యత్ాము పరతిపాదించిరి దవనిక్ వయతిరేకముగా వేరొక శ్రర తిలో బరహమ యొకి ఉత్పతిు ని ాెప్దపరి అను ఈ
సందేహమునకు పూరాపక్ విరోధము కలదనును. దవనిక్ ిదదధ వనిు విరోధములేదనును. సదూ
ర పబరహమముయొకి

ఉత్పతిు ని శ్ంక్ంచ్రాదు ఎందులకనగా సదవుమానయనుండ సదవుమానయముయొకి ఉత్పతిు అసంభవము. ఘటరది
విశేషముల ఉత్పతిు స్ామానయమైన మృతిు కనుండ కానవచ్ుుచ్ునిది. విశేషమునుండీ స్ామానయముయొకి
ఉత్పతిు కాజాలదు ఏలనన లోకములో అటల
ల కానవచ్ుుటలేదు. అనగా మృతిు కనుండ మృతిు కగాని కుండ నుండ
మటిా గాని ఉత్పతిు యగుటలేదు. కాని మటిా నుండ కుండ ఉత్పతిు లోకములో చ్ూడబడుచ్ునిది. అసద్
వసు
ు వపనుండ బరహమ ఉత్పతిు శ్ంక సరాదవ నిరూమలము ఎందులకనగా ఆ ిదథతిలో శూనయవాద పరసంగము
వచ్ుును. ఈలాగున ఆకాశాది సమసు జగదుత్పతిు కారణము సద్రహమమును ివాకరించ్నిా ో అనవస్ాు దో షము
(అపరమాణికానను -పరవాహమూలక పరసంగము) వచ్ుును. ఏది అనిింటికీ మూలకారణమో మరియు దేనిక్
కారణములేదో అదే మా వేదవను మత్ములో నిత్యబరహమముగా ివాకరించిరి గాన ఏవిధమైన విరోధము లేదు.

65. త్ేజోఽధికరణము.
సంగతి:- స్ామానయమునుండ స్ామానయముయొకి ఉత్పతిు కాకపో యినూ స్ామానయ బరహమమునుండ త్ేజసుు
యొకి విశేష ఉత్పతిు అగునుకదవ?ఈపరకారము పూరాాధికరణముత్ో ఈ అధికరణమునకు పరత్తయదవహరణ
సంగతి వలల ఈ అధికరణము మొదలయినది.
విషయము:- త్ేజసుుయొకి ఉత్పతిు ని ాెపపప శ్రర తి ఈ అధికరణములో విావరణీయ విషయము.
సంశ్యము:- బరహమమునుండ అగిి ఉత్పనిమగుచ్ునిదవ లేక బరహమరుపాపని వాయువపనుండ అగిి
ఉత్పనిమగు చ్ునిదవ?
పూరాపక్షము:- “త్త్ేు జోఽసృజత్” “ఆ బరహమము అగిిని సృష్దాంాెను” (ఛవం. 6.2.3.) ఈ శ్రర తి ఆధవరమువలల
బరహమమునుండయిే అగిి ఉత్పనిమయినదని ివాకరించ్వలయును.
ిదదధ వను ము:- “వాయోరగిిః” ( త్ెై.2.1.) ఈ త్ెైతిురీయ శ్రర తిత్ో ఛవనయదగయశ్రర తి యొకి ఏకవాకయత్ను ివాకరించిన
వాయురూపాపని బరహమమునుండ అగిి ఉత్పనిమయినదనియిే ివాకరించ్వలయును.
వైయాిదకనవయయమాలా:143. బరహమణో జాయత్ే వహిరాాయోరాా బరహమసంయుత్వత్|త్త్ేు జోఽసృజత్ేత్తయకేుర్రహమణో జాయత్ేఽనలః||
144. వాయోరగిిరితి శ్రర త్వయ పూరాశ్రర త్ేయకవాకయత్ః | బరహమణో వాయురూపత్ామాపనవిదగిిసంభవః ||
అగిి బరహమనుండ ఉత్పనిమగుచ్ునిదవ లేక వాయురుపాపని బరహమనుండ ఉత్పనిమగునవ?
“త్త్ేు జోఽసృజత్” “ఆ బరహమము త్ేజసుును ఉత్పతిు గావింాెను” ఈ శ్రర తి దవారా అగిి బరహమనుండ
ఉత్పనిమయినదని పూరాపక్ కథనము. ిదదధ వనిు సమాధవనము. “వాయోరగిిః” “వాయురూపాపని
బరహమమునుండ అగిి ఉత్పనిమయినది” ఈ శ్రర తిత్ో పూరాశ్రర తిక్ ఏకవాకయత్ అనగా విశ్షా
ఏకారథపరతిపాదకత్ాము కలుగుటవలన వాయురూపమును ప ందిన బరహమమునుండ అగిి ఉత్పనిమయినది.

భ్రరతీ తీరుథలవారి వాయఖయ:పూరాపక్ ాెపపపనదేమనగా ఛవనయదగయ ఉపనిషత్త
ు “త్త్ేు జోఽసృజత్” “ఆ బరహమము త్ేజసుును ఉత్పతిు ాేిను”
అను వాకయముదవారా అగిి బరహమమునుండ ఉత్పనిమయినదని పరతిపాదించ్ుచ్ునిది. మరియు
త్ెైతిురీయములో “వాయోరగిిః” “వాయువపనుండ అగిి ఉత్పనిమయినదని” పరతీత్మగు చ్ునిది. గాన
త్ెైతిురీయములో వినబడు పఙ్ుమీ ‘వాయోః’ అను విభక్ుక్ ఆనను రయమనిగూడ అరథము ాెపపవచ్ుును అందువలల
అగిి బరహమజనయమని ాెపపవలయును. ిదదధ వనిు ఇచ్ుు సమాధవనము. అనుసరించ్ుచ్ుని ‘సుంభూత్’ శ్బద ముత్ో
కలిిదన ‘వాయోః’ అను శ్బద మునకు ఉపాదవనరూపమైన అరథము ముఖయము. ఛవనయదగయ త్ెైత్ురీయ శ్రర త్తల రండటి
యొకి ఏకవాకయత్ామును ివాకరించిన వాయురూపమును ప ందిన బరహమమునుండ అగిి ఉత్పనిమయునదని
త్ెలియుచ్ునిది.
226. త్ేజోఽత్సు థ్వ హాయహ. (2.3.10.)
సూత్వరరథము:- అగిి వాయువపనుండ ఉత్పనిమగును ఎందులకనగా అగిి వాయువపనుండ
ఉత్పనిమగుచ్ునిదని ‘వాయోరగిిః’ ‘వాయువపనుండ అగిి ఉత్పనిమయునది’ ఈ శ్రర తి ాెపపపచ్ునిది.
“త్త్ేు జోఽసృజత్” (ఛవ.6.2.3.) ‘ఆ బరహమము అగిిని ఉత్పతిు గావింాెను’. “వాయోరగిిః” (త్ెై.3.2.)
‘వాయువపనుండ అగిి ఉత్పనిమయినది’ . ఈ రండు శ్రర త్తలకు విరోధముకలదవ లేదవ? అను సంశ్యమునకు
పూరాపక్ విరోధముకలదనగా ిదదధ వనిు లేదనును. ఎందులకనగా త్ెైతిురీయ శ్రర తి వాయువపనుండ అగిి
ఉత్పనిమయినది ాెపపపచ్ునిది. అగిి వాయువపనుండ జనయముకాదనిన ‘వాయోరగిిః’ అను శ్రర తి
ప్వడత్మగును. అపపపడు అగిి బరహమ జనయమని ాెపపప ఛవనయదగయ శ్రర తిత్ో త్ెైతిురీయ శ్రర తి విరోధము ఆలాగుననే
ఉండపో వపను. ఈ విధముగా ాెపపపట సరిగాదు ఎందులకనగా ఆకాశ్ వాయువపలను సృష్దాగావించిన త్రువాత్
వాయువపరూపములోనుని బరహమము అగిిని సృష్దాగావింాెను. ఈ కరమముగా అగిిని బరహమజనయమని ాెప్దపన ఏ
విరోధముండదు. ఏలాగున ఆవపనుండ పాలు, ఆవపనుండ ప్రుగు, ఆవపనుండ నయియ అని ాెప్దపన పాలు
స్ాక్ాత్త
ు గాను ప్రుగు మొదలగునవి పరంపరగాను ఆవప కారయములని త్ెలియుచ్ునిది. అలాగుననే అగిి
విషయములోగూడ త్ెలిిదకొనవలయును. దీనిదవారా కరమము ాెపపని శ్రర త్తల వాయఖాయనముగూడ యుకు మే కాని
కరమసృష్దాని ాెపపప శ్రర త్తలు యుక్ు సంగత్ములుగావప. అందువలల సంపూరణ జగత్త
ు సద్ బరహమమునుండ
ఉత్పనిమయినదనుటయిే అప్థక్త్ము. ఈ పరకారము అనిి సథ లములలోగల విరోధము పరిహరింపబడును.

66. అబధికరణము.

సంగతి:- వాయువపనుండ అగిి ఉత్పనిమయినది అని ాెపపగా త్రువాత్ జలము మరియు భూమి బుదిధసథ
మయినది. అందువలల బుదిధసనిిధవనరూప సంగతి వలన ముందు రండు అధికరణములు పారరంభించ్ుచ్ునవిరు.
విషయము:- జలముయొకి ఉత్పతిు శ్రర తి ఈ అధికరణమునకు విావరణీయ విషయము.
సంశ్యము:- బరహమనుండ జలము ఉత్పనిమగుచ్ునిదవ లేక అగిినుండయా?
పూరాపక్షము:- జలము మరియు అగిిక్ పరసపర విరోధమువలన వాని కారయ-కారణ భ్రవము ివాకరించ్ుట
ఉచిత్ము కాదు. అందువలన సరాకారణమయిన బరహమనుండయిే జలముయొకి ఉత్పతిు ని ాెపపపట ఉచిత్ము.
‘అగేిరాపః’ (త్ెై.2.1.) ఈ శ్రర తిదవారా అగిిఉపాధిగాగల బరహమాెైత్నయమునుండ జలము ఉత్పనిమయునదని
ాెపపవలయును.
ిదదధ వను ము:- సూ
థ ల అగిిక్ మరియు జలమునకు విరోధముగలదు కాని వీని సూక్షమభూత్ములకు విరోధము
లేదు. అందువలల సూక్షమవహినుండ జలము ఉత్పనిమయినదని ాెప్దపన విరోధములేదు.
వైయాిదకనవయయమాలా:
145. బరహమణోఽపాం జనమ, క్ం వా వహేిరాిగేిరజలోదభవః| విరుదధ త్వానీిరజనమ బరహమణః సరాకారణవత్ ||
146. అగేిరాప ఇతి శ్రర త్వయ బరహమణో వహుియపాధికాత్ | అపాం జనిరిారోధసు
ు సూక్షమయోరాిగిినీరయోః ||
జలముయొకి జనమ బరహమమునుండయా లేక అగిినుండయా? అగిినుండ జలముయొకి ఉత్పతిు కాజాలదు
ఎందులకనగా పరసపర విరోధమువలన. కనుకనే సరాకారణమగు బరహమనుండ జలము ఉత్పతిు అయియయను. ఈ
పూరాపక్షమునకు ిదదధ వనిు ఇచిున జవాబు. ‘అగేిరాపః’ అనగా అగిినుండ జలము ఉత్పతిు అగును. మరియు
సూక్షమ అపఞ్చుకృత్ అగిి జలములకు విరోధము లేదు.
భ్రరతీ తీరుథలవారి వాయఖయ:
జలము అగిి నుండ ఉత్పనిమగుచ్ునిదని ఈ శ్రర త్తలలో ఈ క్రంది విధముగా ాెపపబడనది. ‘త్దపో ఽసృజత్’
‘అది జలమును సృష్దాంాెను’ అని ఛవనయదగయములో మరియు ‘అగేిరాపః’ ‘అగిినుండ జలముత్పనిమయినది’ అని
త్ెైతిురీయములో ాెప్దపనపపటిక్నూి అది యుక్ు యుకు ముకాదు. ఎందులకనగా అగిి జలములకు పరసపర
విరోధము మరియు నవశ్య నవశ్క భ్రవముండుట వలన అగిి జలములకు కారయ-కారణ భ్రవము అనగా జలము
అగిి నుండ ఉత్పనిమయినది ాెపపజాలము. ఈ పూరాపక్షమునకు ిదదధ వనిు సమాధవనము. కనిప్దంచ్ు
పంచీకృత్ అగిి జలములకు పరసపర నవశ్యనశ్యకరూపమైన విరోధమునినూ అపంచీకృత్ము మరియు కేవలము
శ్రర తిదవారా త్ెలియబడు అగిి జలముల విరోధముయొకి కలపన సంభవము కాదు. అంత్ేగాక ఎకుివ ఎండ
వేడక్ చ్మట పటలాట మరియు వరషము కురుయుట చ్ూడబడుచ్ునే యునిది. ప్ైన ాెప్దపన రండు శ్రర త్తలదవారా
అగిిరూపము ప ందిన బరహమముండ జలముత్పనిమయినది.
227. ఆపః. (2.3.11.)

సూత్వరరథము:- జలము అగిినుండ ఉత్పనిమగుచ్ునిది ఎందులకనగా ‘అగేిరాపః’ అనగా ‘అగిినుండ జలము
ఉత్పనిమయినది’ . ఈ శ్రర తి జలము త్ేజసుునుండ ఉత్పనిమని పరతిపాదించ్ుచ్ునిది.
‘అగినుండ జలము ఉత్పనిమయినది’ అను శ్రర త్యరథమునకు ‘బరహమనుండ జలము ఉత్పనిమయినది’ అను
శ్రర త్యరథమునకు విరోధమునిదని ాెపపప పూరాపక్ సంశ్యము సరికాదు. ఎందులకనగా ిదదధ వనిు ‘అగేిరాపః’
అనగా అగిినుండ జలము ఉత్పనిమయునది అను శ్రర తి దవారా జలము త్ేజోజనయమనును. మరి అగిిదవారా
జలము దగధమగుచ్ుండగా జలము అగిిజనయమని ఎటల
ల ాెపపగలరు? ఈ పరశ్ిసరికాదు. ఏలనన పంచీకృత్
భూత్ములవలే అపంచీకృత్ భూత్ములలో దవహయదవహక భ్రవము అసంభవము. అపంచీకృత్ భూత్ములలో
విరోధములేదు గాన పూరామువలే త్ేజోరూపమును ప ందిన బరహమజనయము జలము అంత్ేగాక వచ్నముండగా
సంశ్యము పనిక్ రాదు.

67. పృథ్ివయధికరము.
సంగతి:- పూరాాధికరణముదవారా నిరూప్దత్ము.
విషయము:- పృథ్ీా ఉత్పతిు ని ాెపపప శ్రర తి ఈ అధికరణమునకు విావరణీయ విషయము.
సంశ్యము:- “త్వ అనిమసృజత్” అనగా ‘ఆ జలము అనిము సృజంాెను’ (ఛవం.6.2.4.) ఈ శ్రర తిలో యవాది
అనిములయొకి ఉత్పతిు ాెపపబడనదవ లేక పృథ్ీా ఉత్పతిు ాెపపబడనదవ?
పూరాపక్షము:- లోకములో అని శ్బద ము యవాది అరథములో పరిదదధము. అందువలల జలము నుండ యవాదుల
ఉత్పతిు ని ివాకరించ్వలయును కాని పృథ్ీా కాదు.
ిదదధ వను ము:- భూత్ములయొకి ఉత్పతిు పరసంగమగుటవలన మరియు నలుపప రూపము వినబడుటవలనగూడ
జలమునుండ పృథ్ీా ఉత్పతిు ని ివాకరించ్వలయును. అనిమునకు కారణమగుటవలన పృథ్ీానిగూడ అని
శ్బద ముత్ో ాెప్దపరి. అందువలల “అదభయః పృథ్ీా ” అనగా ‘జలమునుండ పృథ్ీా ఉత్పనిమయినది’ మరియు “త్వ
అనిమసృజత్” ‘ఆజలము అనిము సృజంాెను’ ఈరండు శ్రర త్తలు సమానవరథకములు. ఈరండటిక్ ఏకవాకయత్
ఉండుటవలన వీనిక్ విరోధములేదు.

వైయాిదకనవయయమాలా:
147. త్వ అనిమసృజనేు తి శ్రర త్మనిం యవాదికమ్ | పృథ్ివీ వా యవాదేయవ లోకేఽనిత్ా పరిదదధ త్
ి ః ||
148. భూత్వదికారాత్ిృషణ సయ రూపసయ శ్రవణవదప్ద | త్థ్వఽదభయః పృథ్ివీత్తయకేురనిం పృథాయనిహేత్తత్ః ||
“త్వ అనిమసృజను ” అనగా ‘ఆ జలము అనిము సృజంాెను’ ఈ శ్రర తిలో వినబడు ‘అని’ శ్బద ము యవాది

వాచ్కమా లేక పృథ్ివీ వాచ్కమా? పూరాపక్ అని శ్బద ము యవాది వాచ్కము ఎందులకనగా లోకములో
యవాదులే అనిత్ాముగా పరిదదధములు అనిన ిదదధ వనిు అనిశ్బద ము పృథ్ివీ వాచ్కమనును ఏలనన
మహాభూత్ముల పరకరణము ాెపపబడుచ్ునిది మరియు కృషణ రూపముగూడ వినబడుచ్ునిది. “అదభయః పృథ్ివీ”
‘జలమునుండ పృథ్ివీ ఉత్పనిమయినది’ అను శ్రర తి వినబడుచ్ునిది మరియు పృథ్ివీ అనిమునకు హేత్తవప.
కారయ-కారణముల అభ్ేదవివక్షదవారా అనిము పృథ్ివీ అనునది యుక్ు సంగత్ము.
భ్రరతీ తీరుథలవారి వాయఖయ:
ఛవనయదగయ ఉపనిషత్త
ు లో “త్వ అనిమసృజను ” ‘ఆ జలము అనిము సృజంాెను’. ఈ శ్రర తి వాకయముదవారా
జలమునుండ అనిముత్పనిమయినది అని వినబడు చ్ునిది. ఇచ్ట అని శ్బరదరథము లోకపరిదదధ న
ి నుసరించి
యవలు, ధవనయములని ాెపపవలయును. ఈపూరాపక్షమునకు ిదదధ వనిు సమాధవనము. ఇచ్ట అని శ్బద మునకు
అరథము పృథ్ివీ ఏలనన మహాభూత్ముల సృష్దా పరసంగము గాన. ఇంకొకమాట, “యదగేి రోహత్ం రూపం
త్ేజససు దూ
ర పమ్, యచ్ుికల మ్ త్దపామ్, యత్ కృషణ ం త్దనిసయ” ‘అగిిలోని రకు రూపము అది త్ేజసుుది,
త్ెలుపప రంగు జలముది, మరియు నలుపప రంగు అనిముయొకిరూపము’ అను శ్రర తిదవారా కృషణ రూపము
ఎకుివగా పృథ్ివీలో కనబడుచ్ునిది కాని ధవనయదులలో కానరాదు. మరియు “అదభయః పృథ్ివీ” అనగా ‘అనగా
జలమునుండ పృథ్ివీత్త్ు వము జనింాెను’ అను త్ెైతిురీయ శ్రర తిత్ో ఏకవాకయత్ను ప ందుటవలన ఇచ్ట అని
శ్బద మునకు పృథ్ివీ అని అరథము. అని శ్బద ము పృథ్ివీ అరథములో పర వృతిు లేదని ాెపపలేము ఎందులకనగా
కారయ-కారణముల అభ్ేద దృష్దాత్ో ాెపపపట యుక్ు యుకు ము. దీని దవారా ‘అని’ శ్బద ము పృథ్ివీ అరథములోనే
ాెపపబడనది.
228. పృథ్ివయధికారరూపశ్బరదను రేభయః. (2.3.12.)
సూత్వరరథము:- అనిశ్బద ముదవారా పృథ్ివీ ఇచ్ుట ాెపపబడనది, యవాదులను ఇచ్ట ాెపపపట ఉచిత్ముకాదు,
ఎందులకనగా “త్త్ేు జోఽసృజత్” అనగా ‘ఆ బరహమము అగిిని సృష్దాగావింాెను’ ఈ పరకారము మహాభూత్ముల
ఉత్పతిు పరకరణము ాెపపబడుచ్ునిది. “యత్ిృషణ ం త్దనిసయ” అనగా ‘ఏది నలల రూపమో అది అనిముయొకి
రూపము’ అని ఈపరకారము పృథ్ివీత్త్ామును ాెపపప కృషణ రూపము వినబడుచ్ునిది. “అదభయః పృథ్ివీ”
‘జలమునుండ పృథ్ివి ఉత్పనిమయినది’ . ఈవిధముగా పృథ్ివీ జలజనయమని పరతిపాదించ్ు వేరొక శ్రర తిగూడ
గలదు.
“అదభయః పృథ్ివీ” అనగా ‘జలమునుండ పృథ్ివీ ఉత్పనిమయినది’ . అను శ్రర తిదవారా “త్వః అనిమసృజను ”
‘జలము అనిము ఉత్పనిము గావింాెను’ ఈ ఛవనయదగయ శ్రర తిక్ విరోధము కలదవ లేదవ? అను సందేహము
కలుగగా అనిశ్బద ము బయయము, యవాదులలో పరిదదధము, పృథ్ివీ అరథములో గాదు. ఒక శ్రర తిలో జలమును

పృథ్ివీక్ కారణము మరియొ క శ్రర తిలో అనిమునకు కారణమని వినగా శ్రర త్తలలో విరోధము గలదని
త్ెలియుచ్ునిదని పూరాపక్ కథనము. ిదదధ వనిు ాెపపపనది. జలమునుండ ఉత్పనిమగు పృథ్ివీని అని
శ్బద ముత్ో ాెపపపట అభీషా ము గాన యవాదులను ాెపపపట ఇషా ముకాదు. అధికారము, రూపము, మరియు
శ్బరదను రములత్ో ాెప్దపన అరథము సమరిథంపబడుచ్ునిది. వీనిని కరముముగా ాెప్పదము. “త్త్ేు జఽసృజత్” అనగా
‘బరహమము త్ేజసుును సృష్దా ాేిను’ ఈ మహాభూత్ముల ఉత్పతిు ఛవనయదగయములో చ్ూడబడుచ్ునిది. ఈ
అధికారములో అగిి మరియు జలము త్రువాత్ పృథ్ివీ యొకి కరమము వచ్ుును దవనినే అని శ్బద ముత్ో
శ్రర తిలో ాెపపబడనది. మహాభూత్ముల ఉత్పతిు అధికారములో పృథ్ివీ కరమము అతికరమించి అకస్ామత్త
ు గా
వీరహయవాది రూపముగల అనిమునుపరిగరహంచ్ుట ఉచిత్నవయయము కాదు. మరియు “యత్ిృషణ ం త్దనిసయ”
అనగా ‘దీనిలో కనిప్దంచ్ు నలుపప అనిముయొకి రంగు’. ఈ వాకయశేషములో పృథ్ివీ చిహిము నలుపప రంగు
వినబడుచ్ునిది. ఇంత్ేగాక ఛవనయదగయములో “అదభయః పృథ్ివీ” అనగా జలమునుండ పృథ్ివీ ఉత్పతిు ని పరతిపాదించ్ు
వాకయము ఉపలబధ ము. అందువలల పృథ్ివీలో అనిముయొకి అరథము నిశ్ుత్ముకాగా ాెప్దపన రండు శ్రర త్తల
ఏకారథమువలల ఏకవాకయత్ాము గలదు. విరోధము లేదనునది ిదదధమయినది.

68. త్దభిధవయనవధికరణము.
సంగతి:- పూరాాధికరణములో మహాభూత్ముల ఉత్పతిు శ్రర త్తల విరోధము త్ొలగించ్బడనది. ఇపపడు ఆ
భూత్ముల ఆశ్రయమును ివాకరించి అనయ విషయముయొకి విావరము గావించ్వలయును. గాన
పూరాధికరణముత్ో ఈ అధికరణమునకు ఆశ్రయఆశ్రయిీభ్రవ సంగతి అని ాెపపవలయును.
విషయము:- మహాభూత్ముల ఉత్పతిు మరల ఈ అధికరణమునకు విావరనీయ విషయము.
సంశ్యము:- వాయువప మొదలగు భూత్ముల ఉత్పతిు వానిక్ ముందు ఉత్పనిమయిన భూత్ఉపహత్ బరహమ
(అనగా భూత్ములోపల గల ాెైత్నయశ్క్ు బరహమముదే ఎందులకనగా భూత్ము జడముగాన) నుండ అయినదవ లేక
ముందు ఉత్పనిమయిన భూత్మునుండ అయినదవ?
పూరాపక్షము:- ‘ఆకాశాదవాయుః’ ‘ఆకాశ్మునుండ వాయువప ఉత్పనిమయినది’ . ఇత్వయది శ్రర త్తలదవారా
పూరా-పూరాము ఉత్పనిమయిన భూత్మునుండ ఉత్ు రోత్ు ర భూత్ముత్పనిమయినది ాెపపవలయును కాని
బరహమనుండ కాదు.
ిదదధ వను ము:- ‘ఈశ్ారుడు అందరి లోపలనుండీ శాిదంచ్ుచ్ునవిడు’. ఈ శ్రర తి ఆధవరమువలన ఆకాశాదులు
ఉపాధిగాగల ఉపహత్ బరహమాెైత్నయము దవారా అనయ భూత్ములు ఉత్పనిమగుచ్ునివి. “త్త్ేు జ ఐక్షత్” అనగా
‘ఆ త్ేజసుు సంకలిపంాెను’ ఈ విధముగా త్ేజసుుయొకి సంకలపము వినబడుచ్ునిది అయిత్ే అది త్ేజసుుది
కాదు కాని త్ేజఉపహత్మైన బరహమ ాెైత్నయమునది.

వైయాిదకనవయయమాలా:149. వోయమాదవయః కారయకారాురో బరహమ వా త్దుపాధికమ్ |వోయమోి వాయురాాయుత్ోఽగిిరిత్తయకేుః ఖాదికరు ృత్వ ||
150. ఈశ్ారోఽను రయమయతీత్తయకేురోాయమాదుయపాధికమ్ | బరహమ వాయాాదిహేత్తః స్ాయత్ేు జఆదీక్షణవదప్ద ||
ఆకాశాదులు సాయముగా కారయము ఉత్పతిు ాేయుచ్ునివా లేక ఆకాశ్ము ఉపాధిగాగల ఆకాశ్రూపమును
ప ందిన బరహమ కారయము ఉత్పతిు ాేయుచ్ునిదవ? శ్రర తిలో ఆకాశ్మునుండ వాయువప, వాయువపనుండ అగిి
ఉత్పనిమయినవని ాెపపబడనది కనుక ఆకాశాదులే కారయము ఉత్పతిు ాేయుచ్ునివి. ఈ పూరాపక్షమునకు
ిదదధ వనిు ాెపపపనది. ‘ఈశ్ారుడు అను రాయమీ’ అనుాెపపపటవలన మరియు త్ేజాదుల యొకి సంకలపపూరాక
సరషాృత్ాము ాెపపపటవలన గూడవ ఆకాశోపాధిక బరహమము వాయువాదులను ఉత్పనిముగావించ్ుచ్ునిది.
భ్రరతి తీరుథలవారి వాయఖయ:పూరాపక్ ాెప్దపనది. పూరాధికరణములో పూరాపూరాము కారయరూపమును దవలిున బరహమనుండ ఉత్ు రోత్ు ర
కారయముత్పనిమయినది. ఈ విధముగా ాెపపప ిదదధ వనిు కథనము సరికాదు. ఎందులకనగా “ఆకాశాదవాయుః”
‘ఆకాశ్మునుండ వాయువప ఉత్పనిమయినది’ “వాయోరగిిః” వాయువపనుండ అగిి ఉత్పనిమయినది.
ఈ శ్రర త్తలలో బరహమ నిరప్థక్షము కేవలము ఆకాశాదులనుండ ఉత్ు రోత్ు ర కారయములయిన వాయువప
మొదలగువాని ఉత్పతిు పరతిపాదించ్బడనది. అపపడు ిదదధ వనిు జవాబు. అను రాయమి బరరహమణములో “య
ఆకాశ్మను రో యమయతి” అనగా ఆకాశ్ము లోపలనుండ ఆకాశ్మును శాిదంచ్ుచ్ునవిడు, వాయువప
లోపనుండ వాయువపను శాిదంచ్ుచ్ునవిడు అని ాెపపపచ్ు ఆకాశాదుల సాత్ంత్రత్ ఖండంచ్బడనది. “త్థ్వ త్త్ేు జ
ఐక్షత్” “త్వ ఆపః ఐక్షను ” అనగా ‘ఆ త్ేజసుు ఈక్షణము (విావరము) గావింాెను’ ‘ఆ జలము విావరముగావింాెను’
ఈ పరకారముగా గల శ్రర త్తలు త్ేజసుు మొదలయిన వానిక్ విావరపూరాకము సరషాృత్ామును
పరతిపాదించ్ుచ్ునివి. ఆ ఈక్షణము ాెైత్నయ బరహమయొకి అప్థక్షలేకుండ అాేత్న ఆకాశాదులలో కాజాలదు. దీని
దవారా ఆకాశోపాధికబరహమమే కారణమనునది ిదదధమయినది.
229. త్దభిధవయనవదేవ త్త త్లిల ంగాత్ుః. (2.3.13.)
సూత్వరరథము:- పరమేశ్ారుడే ఆ-యా కారయవిషయముల విావరరూపమైన ధవయనముదవారా ఈక్షణముగావించి
భూత్ములకు అధిష్ా ా నమై ఆ-యా కారయములను ఉత్పతిు గావించ్ును. ఎందులకనగా “యః పృథ్ివాయం తిషా న్”
అనగా ‘ఏ త్త్ాము పృథవిలో ఉనిదో ’ అని ాెపపపచ్ూ పరమాత్మలో సరానియను ృత్ారూపమైన చిహిము
వినబడుచ్ునిది. అందువలల పరమేశ్ారునిదవారా అధిష్దాత్మై భూత్ముల సృష్దా జరుగుచ్ునిది. ఇటల
ల ాెప్దపన
శ్రర త్తలలో ఏకవాకయత్ ఉండును.

ఇచ్ట ఆకాశాదులు త్మ-త్మ ఉత్ు రభూత్ముల ఉత్పతిు క్ కారణమనును పూరాపక్. ిదదధ వనిు సంపూరణ సృష్దాక్
పరమేశ్ారుడే కారణమనును. త్ేజసుు సంకలిపంాెను, జలము విావరముగావింాెను అని వినబడుటవలన
శ్రర త్తలలో విరోధముగలదు అనిన ిదదధ వనిు సమాధవనము. ఆ పరమేశ్ారడే ఆకాశాది భూత్ముల రూపముదవలిు
కారయముల ఈక్షణరూపమైన ధవయనముదవారా ఆ-యా వికారములను ఉత్పనిము గావించ్ును. అనగా ఆ
పరమేశ్ారుడు ఆకాశ్రూపములో ిదథత్మై వాయువపను ఉత్పతిు ాేయుటకు సంకలిపంచి ధవయనముాేిద
వాయువపను ఉత్పతిు గావించ్ును. ఎందులకనగా అటలవంటి చిహిమే చ్ూడబడు చ్ునిది. “యః పృథ్ివాయం తిషా న్
పృథ్ివాయ అను రో యం పృథ్ివీ న వేద యసయ పృథ్ివీ శ్రీరం యః పృథ్ివీమను రోయమయతి” అనగా ‘ఎవడు
భూమిలోఉంటో భూమి లోపల నునవిడో భూమిక్ ఎవని గురించి త్ెలియదో భూమి ఎవనిక్ శ్రీరమో లోపలఉండ
భూమిని ఎవడు శాశ్ంచ్ుచ్ునవిడో ’ (బృ.3.7.3.) ఇత్వయది అను రాయమి బరరహమణములో ఆ పరమేశ్ారుని సంపూరణ
జగత్త
ు యొకి శాశ్కుడని ాెపపప చిహిము కలదు. జలము మరియు అగిియొకి సంకలప శ్రవణము
పరమేశ్ారునిత్ో త్వదవత్మయమని త్ెలిిదకొనవలయును, అనగా పృథ్ివీ మరియు జలరూపములో నుని
పరమేశ్ారుడే వాని సృష్దాక్ సంకలపము కావించ్ును. అందువలల పరమేశ్ారునిత్ో అధిష్త్
దా భూత్ములలో
సృష్దాకరు ృత్ామును శ్రర త్తలు ాెపపపటవలన శ్రర త్తలలో ఏకవాకయత్ను ాెపపపటలో విరోధములేదు.

69. విపరయయాధికరణము.
సంగతి:- ఇంత్వరకు భూత్ముల ఉత్పతిు కరమము విావరించ్డమయినది. ఇపపడు బుదిధలోనుని విలయ-కరమము
విావరము జరుగును. గాన పూరాధికరణముత్ోపాటల ఈ అధికరణమునకు పరసంగ సంగతి.
విషయము:- భూత్ముల లయ కరమము ఈ అధికరణమునకు విావరణీయ విషయము.
సంశ్యము:- ఏ కరముములో భూత్ముల ఉత్పతిు జరిగినదో అదేకరమములో వీని లయము జరుగునవ లేక విపరీత్
కరముములో జరుగునవ.
పూరాపక్షము:- నిరిావాదముగా ఉభయవాది ిదదధమైన కారణముగా ఉత్పతిు కరమములోనే భూత్ముల లయము
ిదాకరించ్వలయును. విపరీత్కరమము కలిపత్మగుటవలన వివాదవసపదము.
ిదదధ వను ము:- ఉపదవనకారణము లేనిా ో కారయ ిదథతి క్షణముగుడవ నిలువజాలదు. దీనిత్ోబరటల “హే! దేవరిష నవరద,
సంపూరణ జగత్త
ు యొకి పరతిషా ఈభూమి. పరలయకాలములో త్న కారణమైన జలములో లీనమగుచ్ునిది. గాన
ఉత్పతిు కరమమునకు విపరీత్కరమములో భూత్ముల లయము జరుగునని ివాకరిచ్వలయును.
వైయాిదకనవయయమాలా:
151. సృష్దాకరమో లయిే జేఞయో విపరీత్ కరమోఽథ వా |క్ఌపు ం కలాపయదారం త్ేన లయిే సృష్దాకరమో భవేత్ ||
152. హేత్వవసతి కారాయసయ న సత్ు వం యుజయత్ే యత్ః | పృథ్ివయప్దువతి ా ోకుత్వాదిాపరీత్కరమో లయిే ||

ఏది సృష్దాకరమమో అదే కరమము లయములోగూడ అని త్ెలిిదకొనవలయునవ లేక విపరీత్ కరమము
ివాకరించ్వలయునవ? కలిపంబో వప కరమము కని కలిపంచియుని కరమము శేరషాము. అందువలల పరళయములో
సృష్దాకరమ అనుస్ారము పరళయకరమము గూడ జరుగవచ్ుును అను పూరాపక్షమునకు ిదదధ వనిు జవాబు
కారణము యొకి అభ్రవములో కారయము యొకి అిదు త్ాము ఉండజాలదు. మరియు భూమి జలములో
లీనమగుచ్ునిదని శ్రర తి పరతిపాదించ్ుచ్ునిది. గాన పరళయములో సృష్దా కరమమునకు విపరీత్ముగా లయ
కరమము జరుగును.
భ్రరతీ తీరరుథలవారి వాయఖయ:
సృష్దాలో ఆకాశాదుల కరమము పరిదదధము అందువలల పరళయములో గూడ అదే కరమము ివాకరించ్వలయునను
పూరాపక్షమునకు ిదదధ వనిు సమాధవనము. కారణము ముందు లీనమయిన కారయము కొంాెము కాలముండునని
ివాకరించ్వలయును. మరియు రండవమాట.
జగత్ పతిష్ాా దేవరేష! పృథ్ివయపపు పరలీయత్ే | జోయతిష్ాయపః పరలీయత్ే జోయతిరాాయౌ పరలీయత్ే ||
వాయుః పరలీయత్ే వోయమిి త్ావువయకేు పరలీయత్ే | (మహాభ్రరత్ము. శానిు .339-29నుండ31 వరకు.)
హే నవరద, ఈ జగత్త
ు కు ఆధవరభూత్మైన భూమి జలములో లీనమగును, జలము అగిిలో లీనమగును,
అగిివయువపలో లీన మగును, వాయువప ఆకాశ్ములో లీనమగును మరియు ఆకాశ్ము అవయకు ములో
లీనమగును. ఈ పరకారము పపరాణములో విపరీత్ కరమము ాెపపపటవలన ఈ కరమమే ిదదధమగుచ్ునిది.
అందువలల సృష్దాక్ విపరీత్కరమములో భూమాయదులు లయమగుచ్ునివి.
230. విపరయయిేణ త్త కరమోఽత్ ఉపపదయత్ే చ్. (2.3.14.)
సూత్వరరథము:- ఉత్పతిు కరమమునకు విపరీత్ కరమములో పరలయ కరమము జరుగును ఎందులకనగా త్మ త్మ
కారణములలో కారయముల లయము చ్ూడబదుచ్ునిది మరియు విపరీత్ కరమములోనే లయకరమము
సంభవము లేనిా ో కారయము యొకి అిదు త్ాము కారణ నవశ్ము త్రువాత్ ఉండన అనిష్ాా పతిు అగును అనగా
ఇషా ముకాని దో షము కలుగును.
ఇచ్ట పూరాపక్ లయకరమ చిను నము నిషపయోజనమనును, ిదదధ వనిు పారసంగిక విావరము వలన బరహమధవయనము
ఫలమనును. ిదదధ వనిు ఉత్పతిు కరమమునకు విపరీత్కరమములో లయకరమమగును అనును ఎందులకనగా
ఏవిధముగా మటల
ల ఎకుికరమమునకు విపరీత్ కరమములో దిగుట చ్ూడబడుచ్ునిది. డబర ప్ైక్ ఎకుినపపడు
ఏమటలామీద మొదట కాలు ప్టటాదమో దిగునపపడు ఆఖరిలో ఆ మటలాప్ై కాలు ప్టలాట చ్ూడబడుచ్ునిది. ఇటలల
సమృతి పరమాణమైన మహాభ్రరత్ములో మరియు విషతణ పపరాణములోగూడ ప్ైన ఈ అధికరణమునందు భ్రరతీ
తీరుథలవారి వాయఖయలో చ్ూప్దనరీతిగా నవరదునిక్ ాెపపబడనది. యుక్ు దవారాగూడ ఉత్పతిు నప్థక్ంచి
విపరీత్కరమములో పరళయము ివాకరించ్ుటయిే ఉచిత్ము, ఎందులకనగా కారయముండగా కారణముయొకి

నవశ్నము ివాకరించ్ుట సరికాదు మరియు కారణము నవశ్నమైన త్రువాత్ కారయముండునని ివాకరించ్ుట
అసంగత్ము. దీనిక్ విపరీత్ముగా కారయము నషా మయినను కారణముండుట మృదవదులలో చ్ూడబడుచ్ునిది.
అందువలల ఉత్పతిు కరమమునకు వీపరీత్ కరమములో లయము జరుగును.

70. అను రావిజాఞనవధికరణము.
సంగతి:- భూత్ోత్పతిు మరియు లయకరమముయొకి విావర ఫలిత్ము ాెపపబడనది. అదే ఫలిత్ము గల
ఇందిరయముల ఉత్పతిు మరియు విలయకరమము ఇపపపడు విావరించ్బడును. అందువలల ఏకపరయో జనకత్ా
సంగతి కారణముగా ఈ అధికరణము పారరంభమగుచ్ునిది.
విషయము:- ఇందిరయముల ఉత్పతిు లో గల విరోధ శ్రర త్తలు ఈఅధికరణమునకు విావరణీయ విషయము.
సంశ్యము:- ముందు ాెప్దపన భూత్ోత్పతిు కరమము ఇందిరయముల ఉత్పతిు కరమమునకు విరయదధ మా కాదవ?
పూరాపక్షము:- బరహమము మరియు ఆకాశ్మునకు మధయలో పారణము, ఇందిరయములు మరియు మనసుు
యొకి ఉత్పతిు కారణము వలన భూత్ోత్పతిు కరమమునకు విరోధము సుసపషా ము.
ిదదధ వను ము: మనసుు మరియు బుదిధ భ్ౌతికములగుటవలన, పారణదులుగూడ భ్ౌతికములగుటవలన ఇవనిియూ
పంచ్భూత్ములలో అను రి త్ములు. అందువలల భ్ౌతిక పారణవదుల ఉత్పతిు కరమము వేరుకాదు. ఆథరాణ శ్రర తి
సంపూరణ భూత్-భ్ౌతిక పదవరథముల ఉత్పతిు ని మాత్రము ాెపపనదేగాని వాని కరమము ాెపపలేదు. అందువలల
భూత్ోత్పతిు కరమ భంగ పరసంగము లేదు.
వైయాిదకనవయయమాలా:
153. క్ముకు కరమభఙ్ోిఽిదు పారణవదెైయరాిిదు వాఽిదు హ | పారణవక్షమనస్ాం బరహమవియత్ోరమధయ ఈరణవత్ ||
154. పారణవదవయ భ్ౌతికా భూత్ేషాను రూభత్వః పృథక్రమమ్ | నేచ్ిను యత్ో న భంగోఽిదు పారణవదగ న కరమః శ్రర త్ః ||
పారణవదుల సృష్దాకరమము ాెపపప శ్రర త్తలదవారా పూరాము ాెప్దపన భూత్సృష్దా కరమమునకు విచిినిము కలదవ
లేదవ? పారణము, ఇందిరయములు మరియు మనసుుల సృష్దా కథనము బరహమఆకాశ్మధయలో ాెపపపట వలన
సృష్దాకరమమునకు విచిినిము కలదనును పూరాపక్. ిదదధ వనిు ాెపపప జవాబు. పారణవదులు భ్ౌతికములగుటవలన
భూత్ములలో అను రి త్ము. గాన వాని ఉత్పతిు క్ విడగా కరమముయొకి ఆకాంక్ష లేదు. అందువలల ాెప్దపన
సృష్దాకరమము విచిినిముగాదు. పారణవదుల సృష్దా కరమము శ్రర తిలో ాెపపలేదు.
భ్రరతీ తీరుథలవారి వాయఖయ:
ముండక ఉపనిషత్త
ు లో “ఏత్స్ామజాజయత్ే పారణో మనః సరేానిద య
ి ాణి చ్ |ఖం వాయురోజయతిరాపః పృథ్ివీ విశ్ాసయ
ధవరిణీ ||” అనగా “ఆత్మనుండ పారణము, మనసుు, అనిి ఇనిద య
ి ములు మరియు ఆకాశ్ము, వాయువప, అగిి,
జలము మరియు భూత్వధవరము పృథ్ివీ ఉత్పనిమయినవి. ఇచ్ట పూరాపక్ ాెపపపనది ఈ మంత్రములో

పారణవదుల ఉత్పతిు ఆకాశ్మునకు ముందు వినబడుచ్ునిది. గాన ముందు ఆకాశాదులు ఉత్పనిమగుచ్ునివి
అని ాెప్దపన సృష్దాకరమమునకు భంగము అనగా విచిినిము కలుగు చ్ునిది.
ిదదధ వనిు జవాబు. “అనిమయం హ స్ో మయ మనః” అనగా ‘హే స్ౌమయడవ, మనసుు అనిమయము’ “అపో మయః
పారణః” అనగా ‘పారణము జలమయము’ “త్ేజోమయిీ వాక్” అనగా ‘వాణీ త్ేజోమయము’ ఈ శ్రర త్తలలో
పారణవదుల భ్ౌతికత్ాము యొకి శ్రవణము భూత్ముల అను రాభవము ాెపపపటవలన విడగా కరమమునకు అప్థక్ష
లేదు. ముండకశ్రర తి కరమమును ాెపపపటలేదు ఎందులకనగా “ఆకాశాదవాయుః” అనగా ‘ఆకాశ్మునుండ
వాయువప ఉత్పనిమయినది’ “వాయోరగిిః” అనగా ‘వాయువపనుండ అగిి ఉత్పనిమయినది’ వీనిక్
సమానముగా ముండక శ్రర తిలో కరమము కనబడుటలేదు. ఈ ముండక శ్రర తి కేవలము ఉత్పతిు ని మాత్రము
ాెపపపచ్ునిది. దీలవలల ిదదధమగుచ్ునిదేమనగా ముండకశ్రర తిత్ో పూరోాకు కరమమునకు భంగములేదు.
231. అంత్రా విజాఞనమనివ కరమేణ త్లిల ంగాదితి ాేనవివిశేష్ాత్. (2.3.15.)
సూత్వరరథము: - ఆత్వమ మరియు భూత్ముల మధయలో “ఏత్స్ామత్” అను మంత్రముదవారా ‘ఆత్మనుండ పారణము,
మనసుు, అనిి ఇందిరయములు మొదలగునవి ఉత్పనిమగుచ్ునివి’. ఈ విధమగు సృష్దాభ్ోధక వాకయముదవారా
బుదిధ, ఇందిరయములు మరియు సంశ్యరూపమైన అను ఃకరణమునకు అనుకరమము అగుచ్ునిది. ఈశ్రర తిదవారా
ఆత్మనుండ బుదిధ, ఇందిరయములు, మనసుు ఉత్పనిమగుచ్ునివి వాని నుండ భూత్ములు ఉత్పని
మగుచ్ునివి ాెపపపచ్ూ ఈకరమముదవారా సృష్దాకరమమునకు విరోధముగలదని ాెపపరాదు. ఎందులకనగా
ఇందిరయములు, బుదిధ, మనసుు భ్ౌతికమగుటవలన భూత్ోత్పతిు కరమముత్ో ఇందిరయాదుల ఉత్పతిు కరమము
స్ామయము అనగా ఏ కరమములో భూత్ములు ఉత్పతిు అయినవో అదే కరమములో భ్ౌతిక పారణము, మనవదుల
ఉత్పతిు అగును. అందువలల ఏ విరోధము లేదు. “ఏత్స్ామజాజయత్ే” అను ముండక శ్రర తి ఆత్మనుండ అనీి ఉత్పతిు
అగుచ్ునివని ాెపపపచ్ునిదే కాని కరమము కాదు అందువలల ఏ వాకయముత్ోను భూత్సృష్దా వాకయములకు
విరోధము లేదు.
ఇందిరయముల సహత్ము బుదిధ మరియు సంకలాపత్మక మనసుుల సృష్దా, భూత్ములు మరియు ఆత్మసృష్దాక్
మధయలో వినబడుచ్ునిది. “ఏత్స్ామజాజయత్ే పారణో మనః సరేానిద య
ి ాణి చ్ ఖం వాయురోజయతి ఆపః పృథ్ివీ విశ్ాసయ
ధవరిణీ” (ముం.2.1.3.) అనగా ‘ఆ పరమాత్మ నుండ పారణము, మనసుు, అనిి ఇందిరయమయలు, ఆకాశ్ము,
వాయువప, జలము మరియు సంపూరణ విశ్ామును ధరించ్ు భూమి ఉత్పనిమగుచ్ునివి’. ఈ శ్రర తి
వాకయముదవారా ముందు ాెప్దపన భూత్ సృష్దా మరియు లయ కరమమునకు విచిిని పరసంగము వచ్ుుటవలన
విరోధము గలదు అనును పూరాపక్. ిదదధ వనిు సమాధవనము. బుదిధ మరియు మనసుు బౌతికములు. అందువలల
భూత్ముల ఉత్పతిు -పరళయములు మరియు వాని కారయము భ్ౌతికమైన బుదిధ-మనసుుల ఉత్పతిు పరళయములు

సమాన కరమముములో జరుగును. భూత్ముల ఉత్పతిు త్ోనే భ్ౌతిక బుదవధయదుల కరమము జరుగుచ్ునిందువలన
భ్ౌతిక మనవదులకు వేరొక కరమమునకు ఆవశ్యకము లేదు. అందువలల విరోధములేదు. ాెప్దపన ముండకశ్రర తిలో
భూత్-భ్ౌతిక పదవరథముల ఉత్పతిు మాత్రమే ాెపపబడనది గాని కరమము ాెపపలేదు. గాన బుదిధ -మనసుుల ఉత్పతిు
కరమములో భూత్ోత్పతిు భంగ-పరసంగము రాదు, కనుక ఈ పక్షము నిరోదషము.

71. చరాచరవ్యపాశ్రయాధికరణము.
ఈపాదము అన్త మువ్రకు జీవ్విషయములోగల శ్రర తులయొకక విరోధ పరిహారము చెప్పెదరు. జీవోతెత్తత
శ్రర తులలో విరోధములేదు.
సంగత్త:- పంచభూతములలో మరియు భౌత్తక పాాణాదులలో కారయ-కారణ భావ్ము ఉండుటవ్లన్ వాని ఉతెత్తత
శ్రర త్త విరోధము పరిహరించ బడిన్ది. కాని జీవ్ుని ఉతెత్తత కరమములో భూతముల ఉతెత్తతకరమము
విచ్ఛిన్నమగుట సునిశ్చితము. ఈ విధమైన్ పాతుయదాహారణ సంగత్త వ్లన్ ఈ అధికరణము మొదల ైన్ది.
విషయము:- జీవోతెత్తతని చెపుె వాకయములు ఈ అధికరణమున్కు విచారణీయ విషయము.
సంశ్యము:- జీవ్ునికి జన్మ-మరణములు కలవా లేక శ్రీరమున్కా ఈ జన్మ మరణములు.
పూరవపక్షము:- ‘ నా పుతుాడు జనిమంచెన్ు’ అన్ు కథన్ముదావరా మరియు జాతకరామది విధాన్మువ్లన్ జీవాతమ
యొకక జన్మ-మరణములు స్వవకరించవ్లయున్ు. అవి స్వవకరించ్ఛన్ జీవ్ునిలో అనితయతవము వాటిలు ున్ు.
స్ిదా ాన్త ము:- “న్ జీవో మ్రియతే” అన్ు శ్రర త్త పామాణముదావరా జీవ్ుని నితయతవము స్ిదాము.
వైయాస్ికనాయయమాలా:155. జీవ్సయ జన్మ మరణే వ్పుషో వాఽఽతమనో హి తే | జాతో మే పుతాః ఇతుయకతతరాాతకరామదితసత థాః ||
156. ముఖ్తయ తే వ్పుషో భాకతత జీవ్స్పైయతే అప్ేక్షయ హి | జాతకరమ చ లోకోకితరీావాప్ేతేత్త శాసత త
ర ః ||
జన్మ-మరణములు జీవ్ునికా లేక శ్రీరమున్కా? ‘నాకు పుతుాడు జనిమంచ్ఛనాడు’ అన్ు వ్యవ్హారమువ్లన్
మరియు శాసత మ
ర ులో జాతకరామదులు విధించుటవ్లన్ జీవ్ునికి జన్మ-మరణములు కలవ్ని పాతీతమగుచున్నది.
ఈ పూరవపక్షమున్కు స్ిదా ానిత జవాబు. చెప్ిెన్ జన్మ-మరణములు శ్రీరమున్కు ముఖ్యముగా వ్రితంచున్ు కాని
జీవ్ునికి గౌణము. గౌణములయిన్ జన్మ-మరణముల అప్ేక్షన్న్ుసరించ్ఛయిే లోకవ్యవ్హారము మరియు
కరమశాసత మ
ర ుయొకక పావ్ృత్తత కలుగుచున్నది. ఎందులకన్గా “జీవాప్ేతం వావ్” జీవ్ శూన్యమైన్ శ్రీరము
మరణంచు చున్నది కాని చెైతన్యమయిన్ జీవ్ుడు కాదు” అన్ు శ్రర త్త ఉండుటవ్లన్.
భారతీ తీరుులవారి వాయఖ్య:
ఇచట పూరవపక్షి చెపుెన్దేమన్గా “పుతోా మే జాతః” అన్గా ‘ నాకు పుతా సంతాన్ము కలిగెన్ు’ అన్ు
లోకవ్యవ్హారమువ్లన్ మరియు శాసత మ
ర ులో జాతకరామది సంస్ాకరములు చెపుెటవ్లన్న్ూ జీవ్ునికి జన్మమరణములు కలవ్ని చెపెవ్లయున్ు. దీనికి స్ిదా ానిత సమాధాన్ము. జీవ్ుని ముఖ్య మరణము స్వవకరించ్ఛన్,
చేస్ిన్ కరమముల నాశ్ము మరియు చేయని కరమలు వ్చుిట అన్ు దో షమున్కు నివారణము ఉండదు. అందువ్లు
దేహమున్కు కలుగు జన్మ-మరణములు చెైతన్యమయిన్ జీవ్ునిలో గౌణదృష్ిితో చెపెబడుచున్నవి. ఔపచారికము
లేక గౌణముగా భావించ్ఛన్ జన్మ-మరణముల అప్ేక్షన్న్ుసరించ్ఛయిే లోకవ్యవ్హారము మరియు కరమకాండములో
పావ్ృత్తత జరుగుచున్నది. ఉపనిషతు
త లలో “జీవాప్ేతం వావ్ కిలేదం మ్రియతే, న్ జీవో మ్రియతే” అన్గా ‘జీవ్చెైతన్య
శూన్య మయిన్ దేహమున్కు మృతుయవ్ు కలదు కాని చెైతన్యమయమయిన్ జీవ్ునికి మృతుయవ్ు లేదు’. ఈ శ్రర త్త

దావరా జీవ్రహితమయిన్ శ్రీరమున్కు ముఖ్య మరణము కలదేగాని జీవ్ునికి మృతయవ్ు లేదని చెప్ిెరి.
అందువ్లు శ్రీరమున్కత జన్మ-మరణములు అన్ున్ది స్ిదామయిన్ది.
232. చరాచరవ్యపాశ్రయసు
త స్ాయతత దవయపదేశో భాకత సతదాావ్భావితావత్. (2.3.16.)
సూతాారుము:- జన్మ-మరణములన్ు ఈ లౌకిక పరంపర స్ాువ్ర-జంగమదేహములకు ముఖ్యము జీవ్ునిలో
గౌణము ఎందులకన్గా జన్మ-మరణముల ఉపదేశ్ము దేహముయొకక ఉతెత్తత నాశ్న్ములన్ు అన్ుసరించ్ఛ
చెప్పెదరు. దేహము ఉతెన్నమయిన్ జాతకరామది విధాన్ము గలదు. అందువ్లు శాసత మ
ర ులో జీవ్ుని ఉతెత్తతని
చెపుెవాకయములకు విరోధములేదు.
ఇచట పూరవపక్షములో జాతకరామది సంస్ాకరముల విధాన్మువ్లన్ మరియు ‘దేవ్దతు
త డు జనిమంచెన్ు,
దేవ్దతు
త డు మరణంచెన్ు’ అన్ు లౌకిక వ్యవ్హారమువ్లన్ జీవ్ునిలో అనితయతవము స్ిదామగుచున్నది. దీనికి
స్ిదా ానిత సమాధాన్ము. “న్ జీవో మ్రియతే” అన్గా ‘చెైతన్య సవరూపుడయిన్ జీవ్ుడు మరణంచుటలేదు’ ఈతాయది
శ్రర త్త పామాణములవ్లన్ జీవ్ునిలో నితయతవము స్ిదామగుచున్నది. జీవ్ుని నితయతవ శ్రర త్తతో జీవ్ునియొకక
ఉతెత్తత నిమ్రతత మున్న్ుసరించ్ఛ చేయు జాతకరామదులకు విరోధములేదు. ఎందులకన్గా లౌకిక జన్మ-మరణాదుల
ఉపదేశ్ము చెైతన్యసవరూపుడెైన్ జీవ్ునిలో గౌణముగా అన్గా అముఖ్యముగా చెప్ిెరి. జన్మ-మరణాదుల
విషయము స్ాువ్ర-జంగములలో దేహమున్కత ముఖ్యరూపముగా చెందున్ు. జన్మ-మరణాదులు ఉతెత్తత
వినాశ్ములు చెందు దేహములో అన్వయ-వ్యత్తరతకముగా చూడబడుచున్నవి. జాతకరామది దేహము
ఉతెన్నమయిన్ ఆ దేహమున్ప్ేక్షించ్ఛ చేస్పదరు. గాన్ జీవోతెత్తత అభావ్మువ్లన్ జీవ్ుని నితయతవము
స్ిదామయిన్ది.

72.ఆతామధికరణము.
సంగత్త:- పాత్తదేహమున్కు ఉతెత్తత నాశ్న్ములు లేక పో యిన్న్ూ కలెమున్కు మొదలులో మరియు
కలెమున్కు అన్త ములో జీవ్ునియొకక ఉతెత్తత నాశ్న్ములు ఎందుకు స్వవకరించరు? ఈ విధమైన్ పాతుయదాహరణ
సంగత్తవ్లు ఈ అధికరణము మొదల ైన్ది.
విషయము:- ఆతమయొకక నితాయనితయములు ఈ అధికరణమున్కు విచారణీయ విషయములు.
సంశ్యము:- కలాెదిలో ఆకాశ్మువ్లే జీవ్ుడు బాహమన్ుండి ఉతెన్నమగునా లేదా?
పూరవపక్షము:- సృష్ిికి పూరవము అదవయతవము చెపుెటవ్లన్ అగినన్ుండి అగినకణములు ఉతెన్నమగు
రీత్తలో బాహమన్ుండి జీవ్ుడు ఉతెన్నమగున్ు.
స్ిదా ాన్త ము:- అన్త ఃకరణాదులు ఉతెన్నమైన్ తరువాత అదవయ బాహమము జీవ్రూపముతో దానిలో పావేశ్చంచున్ు.
అందువ్లు జీవ్ుని జన్మ ఔపాధికము. “అజో నితయః శాశ్వతోఽయం పురాణః” (కఠ. 2.18) అన్ు శ్రర త్త దావరా జీవ్ుని
నితయతవము చెపెబడిన్ది.

వైయాస్ికనాయయమాలా:157. కలాెదౌ బాహమణో జీవో వియదవజాాయతే న్ వా | సృష్ేిః పాాగదవయతోవకతతరాాయతే విసుులిఙ్గ వ్త్ ||
158. బాహామదవయం జాతబుదౌా జీవ్తేవన్ విశేత్వయమ్ | ఔపాధికం జీవ్జన్మ నితయతవం వ్సు
త తః శ్రర తమ్ ||
కలెమున్కు ఆరంభములో బాహమన్ుండి ఆకాశ్మువ్లే జీవ్ుడు ఉతెన్నమగునా లేదా? సృష్ిికి పూరవము
అదివతీయతవ కథన్ముదావరా అగినన్ుండి అగినకణములు ఉతెన్నమగున్టల
ు జీవ్ుడు బాహమన్ుండి ఉతెన్న
మగున్ని పూరవవాది కథన్ము. దానికి స్ిదా ానిత జవాబు. బుదిా ఉతెన్నమయిన్ తరువాత అదివతీయ బాహమము
జీవ్రూపములో దానిలో పావేశ్చంచున్ు గాన్ జీవ్ుని జన్మ ఔపాధికము అంతేగాక జీవ్ుని నితయతవము వాసత వికము.
భారతీ తీరుులవారి వాయఖ్య:
పూరవపక్షి చెపుెన్ది. “ఏకమేవాదివతీయమ్” అన్గా ‘ఒకటే అదివతీయ బాహమము’ ఈ పాకారము సృష్ిికి ముందు
అదివతీయతవము శ్రర త్తలో తెలియజతయబడిన్ది. ఆ శ్రర త్త వాకయము బాహమకన్న భిన్నమయిన్ జీవ్ుని ఉతెత్తతని
స్వవకరించ్ఛన్నే స్ిదామగున్ు. శ్రర త్త అగినకణముల దృషాిన్త ముతో జీవ్ుని ఉతెత్తతని చెపుెచున్నది.
“యథాఽగతనః క్షుదాా విసుులిఙ్్గః వ్ుయచిరనిత , ఎవ్మేతస్ామదాతమన్ః సరతవ పాాణాః, సరతవ లోకాః, సరతవ దేవాః, సరావణ
భూతాని, సరతవ ఎత ఆతమనోః వ్ుయచిరనిత ” అన్గా ‘ఏ విధముగా అగినన్ుండి అగినకణములు ఉతెన్నమగునో అదే
విదముగా ఈ ఆతమన్ుండి అనిన పాాణములు, అనిన లోకములు, అందరు దేవ్తలు, అనిన భూతములు మరియు
అనిన ఆతమలు ఉతెన్నమగుచున్నవి’. ఇందువ్లు కలాెరంభములో ఆకాశాదులవ్లే బాహమన్ుండి జీవ్ుడు
ఉతెన్నమగుచునానడని పాతీత మగుచున్నది. స్ిదా ానిత సమాధాన్ము. ఏది అదివతీయ బాహమమో అది బుదిా
ఉతెన్నమయిన్ తరువాత దానిలో జీవ్ునిరూపములో పావేశ్చంచుచున్నది. ఎందులకన్గా “తత్ సృషాివ తదేవాన్ుపాావిశ్త్” అన్గా ‘ఆ బాహమము సృష్ిి చేయబడిన్ జీవ్ునిరూపములో పావేశ్చంచెన్ు’ బాహమమే జీవ్ునిలో పావేశ్చంచెన్ని
చెపుె శ్రర త్త గలదు. అందువ్లు జీవ్ుని ఉతెత్తత అగుటలేదని చెపెచూ సృష్ిికి పూరవము అదివతీయ బాహమమే
కలదని తెలియజెపుె శ్రర త్తతో విరోధములేదు. అగినకణములవ్లే ఉతెన్నమగున్ని చెపుె శ్రర త్త
ఉపాధిసంబనాాభిపాాయము చెపెట వ్లన్ పావ్ృత్తత అగుచున్నది. వ్సు
త తతవముయొకక అబిపాాయమున్ు చెపుె
శ్రర త్త జీవ్ుని నితయతవమున్ు తెలియజెపుెచున్నది, ఈ శ్రర త్తదావరా “నితోయ నితాయనాం చేతన్శేితనానాం” అన్గా ‘
ఆతమ నితయములకు నితయము మరియు చేతన్ములకు చేతన్ము’ దీనివ్లు స్ిదామగుచున్నది కలాెదులలో
జీవ్ుని ఉతెత్తత లేదు.
233. నాతామశ్రర తేరినతయతావచి తాభయః. (2.3.17.)
సూతాారుము:- జీవ్ుడు ఉతెన్నము కాడు, ఎందులకన్గా జీవోతెత్తత శ్రర తులలో విన్బడుటలేదు. “స వా మహాన్జ
ఆతామఽజరోఽమరోఽమృతోఽభయో బాహమ” అన్గా ‘ఆ మహాన్జ ఆతామ పరిణామరహితము, మరణరాహితయము,
అమృతసవరూపము మరియు అభయసవరుపమైన్ బాహమ’ (బృ.4.4.25) “అజో నితయః” అన్గా ‘ఆ ఆతమ జన్మ
శూన్యము మరియు అవినాశీ’ (కఠ.2.28) ఈ శ్రర తులలో జీవ్ుడు నితయమని పాతీత మగుచున్నది.

ఇచట పూరవపక్షములో జీవ్ుడు బాహమ కారయమగుటవ్లన్ ఒక విజాాన్ముదావరా సరవవిజాాన్ము పాత్తజా
అస్ిదామన్ున్ు.
స్ిదా ాన్త ములో జీవ్ుడు నితయమగుటవ్లన్ బాహామతెైమకయబో ధయన్ు ఫలము నిశ్చితము. శ్రీరమున్కు
అధిషా ా న్ముగాన్ుండి కరమసంబన్ా ము గల జీవ్ుడు ఆకాశాదులవ్లే ఉతెన్నమగుచునానడా లేక బాహమవ్లే
ఉతెన్నమగుటలేదా? “సరవ ఎత ఆతమనో వ్ుయచిరనిత ” అన్గా ‘ఆ పరమేశ్వరునిన్ుండి ఈ జీవ్ులందరూ
జనించుచునానరు’. ఈలాగున్ భిన్నమైన్ జీవ్ుల జన్మ విన్బడుటవ్లన్న్ూ శ్రర తులలో విరోధముండుట
వ్లన్న్ూ జీవ్ుని జన్మ చెపెవ్లయున్ు. ఈ పూరవపక్షమున్కు స్ిదా ానిత చెపుెన్ది. జీవ్ుని ఉతెత్తత లేదు
ఎందులకన్గా ఉతెత్తత పాకరణములో అనేకచ ోటు జీవ్ుని ఉతెత్తత విన్బడుటలేదు. అకకడకకడ జీవ్ుని ఉతెత్తత
విబడుచున్నది కాదా అనిన్ అటల
ు చెపుెట సరికాదు. ఎందులకన్గా జీవ్ుడు నితయము గన్ుక వాని ఉతెత్తత
అసంభవ్ము. “స వా ఏష మహాన్జ ఆతామ” అన్గా ‘ఆ ఈ ఆతమ నిశ్ియముగా దేశ్పరిచేిదము లేనిది మరియు
పుటలిక లేనిది’ (బృ,4.4.25). “అజో నితయః శాశ్వతోఽయం పురణః” అన్గా ‘ఈ ఆతమ జన్మరహితము, నితయము,
శాశ్వతము మరియు పురాణము’ (కఠ.2-18) ఈ శ్రర తులలో జీవ్ుని నితయతవమున్ు స్వవకరించ్ఛరి. జీవ్ుని ఉతెత్తతని
చెపుె వాకయములు ఘటాకాశ్ముయొకక ఉతెత్తతవ్లే ఔపాధికము గాన్ శ్రీరోతెత్తతన్న్ుసరించ్ఛ చెప్ిెరి. అందువ్లు
జీవ్ుని చెపుె శ్రర తులలో విరోధములేదు.

73. జాాధికరణము.
సంగత్త:- దీనికి ముందు అధికరణములో జీవ్ునియొకక ఉతెత్తత అగుటలేదని చెప్ిె రి. ఆ జీవ్ునిలో చేతన్తవఅచేతన్తవముల విచారము చేయవ్లయున్ు, అందువ్లు పూరావధికరణముతో ఈ అధికరణమున్కు
హేతుహేతుమదాావ్ సంగత్త.
విషయము:- జీవ్ుని ఆశ్రయించ్ఛ ఉన్న చేతన్తావచేతన్తవముల విచారము ఈ అధికరణమున్కు విషయము.
సంశ్యము:- జీవాతమ చేతన్మా లేక అచేతన్మా?
పూరవపక్షము:- సుషుపాత యదులలో చేతన్తవ అభావ్మువ్లన్ జీవాతమ చ్ఛదూ
ా పము కాదు.
స్ిదా ాన్త ము:-సుషుపాత యది అవ్సు లలో ఆతమయొకక చ్ఛదూ
ా పము లోపముకాదు. దెైవత జగతు
త తన్ కారణములో
విలయమగుటవ్లన్ కతవ్లము దెైవతదృష్ిి లోపమగుచున్నది.“న్ హి దాషి ురదృష్ేిరివపరిలోపో విదయతేఽవినాశ్చతావత్”
అన్గా ‘వ్సు
త వ్ులున్నన్ు లేకున్నన్ు చూచువానిచూపున్కు హాని ఎపెటికీ ఉండదు. చూచువాడు చూడబడు
పదారుములవ్లే న్శ్చంచువాడు కాగూడదు కదా’! ఈ విధముగా శ్రర త్త ఉండుటవ్లన్ జీవాతమన్ు చ్ఛదూ
ా పముగా
స్వవకరించ్ఛరి.
వైయాస్ికనాయయమాలా:
159. అచ్ఛదూ
ా పో ఽథ చ్ఛదూ
ా పో జీవోఽచ్ఛదూ
ా ప ఇషయతే |చ్ఛదభావాతు్షుపాత యదౌ జాగరచ్ఛిన్మనాస్ా కృతా ||
160. బాహమతావదేవ్ చ్ఛదూ
ా పశ్చితు్షుపతత న్ లుపయతే| దెైవతాదృష్ిిరె్దవ తలోపాన్నహి దాషి ురిత్త శ్రర తేః ||

జీవ్ుడు చెైతన్యసవరూపుడా లేక అచేతన్ుడా? జీవ్ుడు అచేతన్ుడు ఎందులకన్గా సుషుపాత యది అవ్సు లలో
చెైతన్యమున్కు అభావ్ముండుటవ్లన్ మరియు ఆ అవ్సు లలో కన్బడు చెైతన్యము ఆతమ మన్సు్ల
సంయోగమువ్లన్ ఉతెన్నమగుచున్నది. ఈ పూరవపక్షమున్కు స్ిదా ానిత సమాధాన్ము. జీవ్ుడు
బాహమసవరూపుడగుటవ్లన్ చెైతన్యరూపమే. సుషుప్ిత లో చెైతన్యమున్కు నాశ్న్ము కలుగదు కాని పాపంచము
నాశ్న్మగుటవ్లన్ ఆ పాపంచము కాన్రాదు. ఎందులకన్గా ‘చూచువాని చూపున్కు హాని ఎపెటకీ ఉండదు
చూచువాడు న్శ్చంచడు’. అన్ు శ్రర త్త ఉండుటవ్లన్.
భారతీ తీరుులవారి వాయఖ్య:
ఇచట పూరవపక్షి నైయాయయికుడు. వారిమతములో సుషుప్ిత , మూరి మరియు సమాధి అవ్సు లలో
చెైతనాయభావ్మువ్లన్ జీవ్ుడు చెైతన్యరూపుడు కాదు. జాగద
ర వ్సు లో ఆతమ మరియు మన్సు్ల
సంయోగమువ్లన్ చెైతన్యమన్ు గుణము ఉతెన్నమగున్ు. స్ిదా ానిత సమాధాన్ము. ఈ పూరవపక్షి కథన్ము
అసంగతము, ఎందులకన్గా చెైతన్యసవరూమైన్ బాహమము జీవ్రూపముతో జీవినిలో పావేశ్చంచున్ని శ్రర త్త
తెలియజతయుచున్నది. సుషుప్ిత లో చెైతన్యము లోప్ించున్న్ుట సరికాదు కాని ఆ సుషుపాత దుల స్ాక్షీరూపముగా
చెైతన్యముండున్ు. అటల
ు కానిచ ో సుషుపాత దుల జాాన్ము కలుగదు. మరి సుషుప్ిత లో పాపంచాదుల జాాన్ము
ఎందుకు కలుగుటలేదనిన్ పాపంచము లుపత మగుటవ్లన్ దాని జాాన్ము కలుగుటలేదు. ఈ విషయమున్ు చెపుె
శ్రర త్తగూడ కలదు. “యదెైవతన్న పశ్యత్త పశ్యన్ వై తన్న పశ్యత్త న్ హి దాషి ురదృష్ేిరివపరిలోపో విదయతేఽవినాశ్చతావత్
న్ తు తద్ దివతీయమస్ిత తతోఽన్యత్ విభకత ం పశేయత్” అన్గా ‘సుషుప్ిత మూరాిదయవ్సు లయందు జీవ్ుడు
విషయములన్ు గరహింపకునానడు అన్ున్ది జాానాభావ్ముచే కలిగిన్దికాదు. వ్సు
త వ్ు ఉన్నన్ు లేకున్నన్ు
చూచువాని చూపున్కుహాని ఎపెటకి లేదు, చూచువాడు చూడబడు పదారుమువ్లే న్శ్చంచువాడు కాదు. ఆ బాహమ
కన్న భిన్నవ్సు
త వ్ు లేదు వేరుగా చూచుటకు’ (బృ.4.3.23.) దీని అరుము ‘సుషుప్ిత లో జీవ్ుడు ఏదీ చూచుటలేదు’
అని లోకములో చెప్పెదరు కాని ఆ యుకిత సరికాదు. ఆ సమయములో జీవ్ుడు చూచుచున్నపెటికి చూచుటలేదు
అని భాానిత తో చెప్పెదరు. మరి దాని దరశన్ము ఎటల
ు కలుగున్ు? అనిన్ దానికి సమాధాన్ము ఆతమయొకక
సవరూపభూతమైన్ దృష్ిికి వినాశ్న్ములేదు అది అవినాశీ సవభావ్ముగలది. ఆలాగున్ స్వవకరించనిచ ో
లోపవాదిగూడ స్ాక్షిరహిత లోపము చెపెలేడు. మరి లోకులకు చూచుటలేదన్ు భామ ఎటల
ు కలుగుచున్నది. దీనికి
కారణము చెైతన్యరూపమైన్ బాహమకన్న భిన్నమైన్ కిరయా, స్ాధన్ము, ఫలరూపమైన్ విభాజన్ము గల రెండవ్
వ్సు
త వ్ు జగతర
ా పము అచట లేదు. అది దాని కారణరూపములో లీన్మగుచున్నది. గాన్ ఆ సమయములో
జాగరతత ువ్లే దాషి ా , దృషయము మరియు దరశన్రూపమైన్ వ్యవ్హారము లోప్ించుటవ్లన్ ‘న్ పశ్యత్త’ ‘చూచుటలేదు’
అని లోకులకు భాానిత కలుగుచున్నది. అందువ్లు జీవ్ుడు చెైతన్య సవరూపుడు.
234. జోాఽత ఎవ్. (2.3.18.)

సూతాారుము:- జీవ్ుడు సవయంజోయత్తసవరూపుడు, ఎందులకన్గా వానికి ఉతెత్తతలేదు.
ఇచట పూరవపక్షములో వైశేష్ికులవ్లే ఆతమ ఆకస్ిమకముగా వ్చ్ఛిన్ చెైతన్యము గలది. స్ిదా ాన్త ములో ఆతమ నితయ
చెైతన్య సవరూపమని నిశ్ియము గావించబడిన్ది. “పశ్యంశ్ిక్షుః శ్రృణవఞ శోరతామ్” అన్గా ‘చూచుటకు కన్ునలు
విన్ుటకు చెవ్ులు’ అని శ్రర త్త దావరా ఆతమ మన్సు్ల సంయోగమువ్లన్ జాాన్గుణము ఆతమలో
ఉతెన్నమగున్ని చెపుె వైశేష్ికుల స్ిదా ాన్త ముతో ఆతమ సవయంపాకాశ్మని చెపుె శ్రర త్తతో విరోధము గలదా
లేదా? విరోధముగలదని చెపుె పాశ్నకు సమాధాన్ము. ఆతమ నితయ చెైతన్య సవరూపము, ఎందులకన్గా
నిరివకారచెైతన్యము ఉపాధి సంపరకమువ్లు జీవ్రూపముగా న్ున్నది, అంతేగాక బాహమరూపమైన్ జీవ్ుని ఉతెత్తత
అసంభవ్ము. జీవ్ుని పాకరణములో ఈ కిరంద చెపుె శ్రర తులు గలవ్ు. “అసుపత ః సుపాత న్భిచాకశీత్త (బృ 4.3.11)
“అతాాయం పురుషః సవయంజోయత్తరావ్త్త” (బృ 4.3.9.) “న్ హి విజాాతురివ జాాతేరివపరలోపో విదయతే” (బృ.4.3.30.).
ఈ శ్రర తులకు కరమముగా అరుము. ‘జీవ్ుడు సవయముగా నిదురించకయిే (జాాన్లోపమున్ు ప ందకయిే)
సరవకారణములయందు లీన్మైన్ ఇందిాయాదులన్ు చూచుచూండున్ు’. ‘ఈ అవ్సు యందు పురుషుడు
సవయంపాకాశ్ సవరూపుడెై యున్నడు’ ‘తెలిస్ికొన్ువాని తెలివికి లోపములేదు’. ఆతమయొకక చెైతన్యము
నితయమని స్వవకరించ్ఛన్ ఘాిణాది ఇందిాయములు అన్రుకములని చెప్ిెన్ అటు న్ుట సరికాదు, ఎందులకన్గా
గన్ా మున్ు గరహించుటకు ఘాిణము, శ్బద శ్రవ్ణమున్కు చెవ్ులు అన్ు శ్రర త్త వాకయము గనాాది గుణములన్ు
విషయిీకరించు అన్త ఃకరణ వ్ృతు
త ల కొరకు వానిని స్వవకరించుట ఆవ్శ్యకమని చెపుెచున్నది. వైశేష్ికుల తరకము
శ్రర త్త విరుదా మగుటవ్లన్ తరాకభాసము(వ్టిి భామ). చెప్ిెన్ శ్రర త్త వాకయములదావరా ఆతమ
సవయంపాకాశ్సవరూపముగాన్ శ్రర తులలో విరోధములేదు.

74. ఉత్-కారనిత గతయధికరణము.
సంగత్త: బాహమముతో అభేదము చెపుెటకు జీవాతమ సవయంపాకాశ్సవరూపమనియు నితయమనియు కిరందటి
అధికరణములో చెప్ిెరి. ఆలాగున్నే ఈ అధికరణములో జీవాణుతవమున్ు ఖ్ండించ్ఛ ఆ జీవ్ునిలో విభుతవము
స్ిదా క
ి ొరకు ఆన్త ర బహిరాావ్ సంగత్త వ్లు ఈ అధికరణము పాారంభమయిన్ది.
విషయము:- జీవ్పరిమాణము ఈ అధికరణములో విచారణీయ విషయము.
సంశ్యము:- జీవ్ుని పరిమాణము అణుతవమా లేక విభుతవమా?
పూరవపక్షము:- “ఏషో ఽణురాతామ” (ముం. 3.1.9.) ఈశ్రర త్త దావరా జీవ్ునిలో అణుతవము స్ిదామగుచున్నది.
దీనితోబాటల జీవ్ుని ఉత్-కారనిత గమనాగమన్ముల శ్రవ్ణమగుటవ్లన్ జీవ్ునిలో అణుతవము స్వవకరించుట
ఉచ్ఛతము.
స్ిదా ాన్త ము:- స్ాభాసబుదిా అణుపరిమాణముగలది. ఈ పాకారము ఉపాధివ్లన్ జీవాతమలో అణుపరిమాణము
శ్రర త్తలో చెప్ిెరి కాని జీవాతమలో విభుతవమే కలదు. ఎందులకన్గా జీవ్ుడు బాహమకన్న భిన్నముగాదు.

వైయాస్ికనాయయమాలా:161. జీవోఽణుః సరవగో వా స్ాయదేషో ఽణురిత్త వాకయతః | ఉత్-కారనిత గతాయగమన్శ్రవ్ణాచాిణురతవ్ సః ||
162. స్ాభాసబుదాాయఽణుతేవన్ తదుపాధితవతోఽణుతా | జీవ్సయ సరవగతవం తు సవతో బాహమతవతః శ్రర తమ్ ||
జీవ్ుని పామాణము అణువా లేక సవరవవాయపకమా? “ఏషో ఽణురాతామ చేతస్ా వేదితవ్యః” అన్గా ‘ ఈ
అణురూపముగల ఆతమన్ు అత్తశ్రదా మైన్ చ్ఛతత ముతో తెలిస్ికొన్ుటకు యోగయము’ ఈ శ్రర త్త వాకయముదావరా
ఇంకన్ు గత్త మరియు ఆగమన్ము విన్బడుటవ్లన్ జీవ్ుని సవరూపము అణు పరిమాణమని పూరవపక్షి
కథన్ము. స్ిదా ానిత చెపుెన్ది. చెైతన్య పాత్తబింబ సహితము బుదిా అణు పరిమాణముగలది. ఆ బుదిా -చెైతన్యయొకక
ఉపాధి అగుటవ్లన్ జీవ్ుని అణుపరిమాణము గలవాడనిరి. కాని జీవ్ుడు సవయముగా బాహమసవరూపమగుట
వ్లన్ సరవగతుడు మరియు విభుడని శ్రర త్త చెపుెచున్నది.
భారతీ తీరుులవారి వాయఖ్య:
పూరవపక్షి చెపుెన్ది. “ఏషో ఽణురాతామ చేతస్ా వేదితవ్యః” అన్గా ‘ ఆ అణురూపముగల ఆతమన్ు శ్రదా చ్ఛతత ముతో
తెలిస్ికొన్ుటకు యోగయము’. ఈ శ్రర త్త దావరా జీవ్ుని పరిమాణము అణువ్ని చెపెబడిన్ది. “అస్ామచిరీరాదుత్కారమత్త” అన్గా ‘ఈ శ్రిరమున్ుండి నిరగ మ్రంచున్ు’ ఈ శ్రర త్తలో జీవ్ుని ఉత్-కరమణము విన్బడుచున్నది.
“చందామసమేవ్ తే సరతవ గచినిత ” అన్గా ‘అందరు చందాలోకమున్కు పో వ్ుచునానరు’. ఈ శ్రర త్త దావరా జీవ్ుల గత్త
మరియు “ తస్ామలోుకాతుెన్రతత్త” అన్గా ‘ చందాలోకమున్ుండి త్తరిగి వ్చెిదరు’ ఈ శ్రర త్తదావరా జీవ్ుల
ఆగమన్ము విన్బడుచున్నది. సరవగతము మరియు విభువైన్ వానికి గమనాగమన్ములు ఉండవ్ు. కాని
మధయమపరిమాణముగలవానికి ఉత్-కరమణము గమనాగమన్ములు ఉండవ్చుిన్ు. అయిన్న్ూ జీవ్ుని
అణువ్ని చెపుె శ్రర తులకు విరోధము వ్లన్ జీవ్ునిలో అనితయతవము నివారణకాజాలదు. ఈతరకముల దావరా
జీవ్ుడు అణు పరిమాణముగలవాడని తెలియుచున్నది.
స్ిదా ానిత చెపుెన్ది. చెైతన్య పాత్తబింబ సహితము బుదిా సరవవాయపకముకాదు. ఆ బుదిా ఉపాధివ్లన్ జీవ్ునిలో ఉత్కరమణము, గమన్ము మొదలగున్వి యుకితయుకత ములు. సవయముగా జీవ్ుడు బాహమసవరూపమగుటవ్లన్
సరవవాయపకుడు. “స వా ఏష మహాన్జ ఆతామ” ( బృ,4.4.25.) ‘ఈ సంస్ారిగా కన్బడు ఆతమనిశ్ియముగా దేశ్పరిచేిదరహితము, మరియు పుటలిక లేనిది’ . “సరవవాయప్ి సరవభుతాన్త రాతామ” అన్గా ‘ఈ జీవ్ుడు
సరవవాయపకుడు మరియు అనిన పాాణుల అన్త రాతామ’. ఈ శ్రర తులదావరా జీవ్ుని సరవవాయపకతా బో ధించ్ఛరి గాన్
జీవ్ుడు సరవవాయపకుడని స్ిదామైన్ది.
235. ఉత్ కారనిత గతాయగతీనామ్. (2.3.19.)
సూతాారుము:- “అస్ామచిరీరాదుత్ కారమత్త” అన్గా ‘జీవ్ుడు ఈ శ్రీరమున్ుండి ఉతకమ్రంచున్ు’ “చందామసమేవ్
తే సరతవ గచినిత ” అన్గా ‘వారందరు చంన్ాలోకమున్కత పో వ్ుదురు’ “తస్ామలోుకాతుెన్రతత్త” అన్గా
‘చందాలోకమున్ుండి త్తరిగి వ్చుిదురు’ ఈ పాకారము ఉత్ కరమణము, గమన్ము మరల ఆగమన్ము

విన్బడుటవ్లన్ జీవ్ుడు అణుపరిమాణము గలవాడని తెలియుచున్నది. జీవ్ుడు “సరవవాయప్ి” అని
సరవవాయపకుడని చెపుె శ్రర త్తతో “ఏషో ఽణురాతామ” అని అణు పరిమాణము చెపుె శ్రర త్తకి విరోధము కలుగు
చున్నది.
“సరవవాయప్ి” అని సరవవాయపకతవము, నితయతవము చెపుె శేవతాశ్వతర శ్రర త్తతో “ఏషఽణురాతామ” అని
అణుతవమున్ుచెపుె ముండక శ్రర త్తతో విరోధము కలదా లేదా అన్ు సంశ్యమున్కు పూరవపక్షి విరోధము
కలదన్ున్ు. ఎందులకన్గా ఉత్-కారనిత గత్త మరియు ఆగత్త విన్బడుటవ్లన్ జీవ్ునిలో అణుతవము
స్ిదామగుచున్నది. విభుతవము గల జీవ్ునిలో ఉత్-కారనిత గమనాగమన్ములు సంభవింపవ్ు.
236. స్ావతమనా చ ోతతరయోః. (2.3.20.)
సూతాారుము:- ఉత్-కరమణము తరువాత ఆ జీవ్ుని గమనాగమన్ముల సంబన్ా ము కలదు. గతాయగతులు జీవ్ుడు
అణుపరిమాణము గలిగిన్నే సంభవ్ము.
గార మ స్ావమ్రతవ అధికారము తొలగిన్చ ో వాని స్ావమ్రతవము గూడ తొలగిపో వ్ున్ు. అటలలనే దేహ స్ావమ్రతవము
తొలగిన్చ ో అచలమైన్ ఆతమలో ఉత్-కరమణము సంభవింపవ్చుిన్ు. కాని గతాయగతులు జీవాతమలోనే కలుగున్ు.
గాన్ జీవాతమలో మధయమ పరుమాణము గాక అణుపరిమాణము స్వవకరించ్ఛన్నే గమనాగమన్ములు సంభవ్ము.
అందువ్లు జీవ్ునిలో అణుతవమే స్ిదామగుచున్నది.
237. నాణురతచురుతేరిత్తచేనేనతరాధికారాత్. (1.3.21.)
సూతాారుము:- జీవ్ుడు అణు పరిమాణము గలవాడు కాదు ఎందులకన్గా “సరవవాయప్ి” అన్ు శ్రర త్త జీవ్ుని
సరవగతతవమున్ు చెపుెచున్నది గదా అనిన్ అటు న్ుట సరికాదు ఏలన్న్ అనిన వేదాన్త వాకయములలో జీవ్ునికన్న
భిన్నమైన్ బాహమన్ు పాధాన్ముగా తెలిస్ికొన్ుటకు చెపుెటవ్లన్ సరవగతతవము బాహమకు చెందునేగాని
జీవ్ునికిగాదు.
ఈ ఆతమ అణుపరిమాణము కలది గాదు ఎందులకన్గా అణుతవమున్కు విపరీతముగా మహతవ పరిమాణము
విన్బడుచున్నది. “స వా ఏష మహాన్జ ఆతామ యోఽయం విజాాన్మయః పాాణేషు” అన్గా ‘ఈ జీవ్ుడు ఉతెత్తత
శూన్ుయడు, మహో పరిమాణము గలవాడు, ఇందిాయములలో విజాాన్మయుడు” (బృ.4.4.22). “సతయంజాాన్మన్న్త ం
బాహమ” అన్గా ‘బాహమము సతయసవరూపుడు, జాాన్సవరూపుడు ఆదయంతములు లేన్ువాడు’ (తెై.2.1.1.) “సరవవాయప్ి
సరవభూతాన్త రాతమ” అన్గా ‘ఆతమ సరవవాయపకము మరియు సంపూరణ భూతములయొకక అన్త రాతమసవరూపుడు’
(శేవ.6.11). ఈ ప్పై వాకయములలో ఆతమయందు సరవవాయకతవము విన్బడుచున్నది గాన్ ఆతమ అణుపరిమాణము
గాదు. అటు న్ుట సరిగాదు ఎందులకన్గా జీవ్భిన్నమైన్ పరబాహమమునే అనిన వేదాన్త వాకయములు జతాయమని
స్వవకరించ్ఛ పాసంగము పాారంభించ్ఛరి. అందువ్లు బాహమములో పరిమాణాన్త రము వినిప్ించ్ఛన్న్ూ ఔపాధిక
జీవాణుతవమున్కు విరోధము కలుగదు.

238. సవశ్బోద నామనాభాయం చ. (2.3.22.)
సూతాారుము:- “ఏషో ఽణురాతామ” అన్గా ‘ఈ ఆతామ అణుపరిమాణము గలది’ . (ము.3.1.9) ఈ అణుతవవాచకమగు
శ్రర త్తదావరా మరియు “బాలాగశ్
ర తభాగసయ శ్తధా కలిెతసయ చ| భాగో జీవ్ః స విజతాయః” అన్గా ‘వంటలాకకొన్న్ు
న్ూరుభాగములుచేస్ి అందొ కకభాగమున్ు మఱల న్ూరుభాగములు గావించ్ఛన్ జీవ్ుడందలి ఒకకభాగముతో
సమాన్ుడగున్ు’ (శేవ. 5.9). ఈ శ్రర త్తలో జీవ్ుని అతయన్త సూక్షమ పరిమాణము గలవానిగా చెపుెటవ్లన్ జీవ్ుని
పరిమాణము సూక్షమమే.
“ఏషో ఽణురాతామ చేతస్ా వేదితవ్యః” అన్గా ‘ఈ అణు పరిమాణముగల ఆతమ అన్త ఃకరణముదావరా
తెలిస్ికొన్ుటకుటకు యోగయము’. ఇచట ఆతమ యొకక అణుపరిమాణ వాచక శ్బద ము స్ాక్షాతు
త గా విన్బడుచున్నది.
మరియు “ బాలాగర శ్తభాగసయ శ్తధా కలిెతసయ చ | భాగో జీవ్ః స విజతాయః” అన్గా ‘వంటలాకకొన్భాగమున్ు న్ూఱభాగములుచేస్ి దానిలో ఒకభాగమున్ు మఱల న్ూఱుభాగములు చేస్ిన్ దానిలోని ఒకభాగము జీవ్ుని
పరిమాణమున్కు సమాన్ము’ ఇతాయది ఉనామన్ము (అనిన సూ
ు ల పరిమాణముల న్ప్ేక్షించ్ఛ అతయన్త ము సూక్షమ
పరిమాణమున్ు ఉనామన్ మందురు) జీవ్ుని అణుతవమున్ు బో ధగావించు చున్నది. చెప్ిెన్ రెండు
కారణములవ్లు జీవ్ునిలో అణుతవ పరిమాణమే స్ిదామగుచున్నది.
239. అవిరోధశ్ిన్ద న్వ్త్. (2.3.23.)
సూతాారుము:- ఏవిధముగా శ్రీరములో ఒక అవ్యవ్మందు పూస్ిన్ చన్ద న్బిన్ుద వ్ు సంపూరణ శ్రీరమున్కు
సుఖ్ము కలుగజతయునో అదేవిధముగా అణు పరిమాణముగల జీవ్ుడు దేహవాయపకమగు శీతాదుల అన్ుభవ్ము
కలుగజతయున్న్ుటలో విరోధములేదు.
జీవ్ుడు అణు పరిమాణము గలవాడనిన్ గంగాన్దిలో ముణగిన్ వానికి దేహవాయపకమగు చలు దన్ము యొకక
అన్ుభవ్ము మరియు ఎండాకాలములో సకలదేహవాయపక పరితాపము యొకక అన్ుభవ్ము ఎటల
ు కలుగున్ు?
ఈ పాశ్నకు సమాధాన్ము పూరవపక్షి ఈ సూతాములో చెప్ిెరి. శ్రీర ఒక భాగమయిన్ లలాటములో అదిదన్
మంచ్ఛగంధము యొకక చలు దన్ము శ్రీరవాయపకమగు సుఖ్ము కలుగజతయున్ు. అటేు అణుపరిమాణముగల
ఆతమగూడ దేహమున్ందలి ఒకభాగములోన్ున్నన్ూ దేహవాయపక మగు శ్తోషాణదులన్ు అన్ుభవింపజతయున్ని
స్వవకరించ్ఛన్ విరోధము ఉండదు ఎందులకన్గా శ్రీరవాయపకమయున్ చరమముతోబాటల ఆతమకుగల సంబన్ా ము
చెప్ిెన్ శీతోషాణదుల ఉపలబిా కి కారణము.
240. అవ్స్ిుత్తవైశేషాయదిత్త చేనానఽభుయపగమాదా ృదిహి. (2.3.24.)
సూతాారుము:- పాతయక్షముగా చన్ద న్బిందువ్ు శ్రీరములోని ఒకభాగములో ఉండుట కాన్బడుచున్నది ఈ పాకారము
ఏకదేశ్ములో జీవ్ుని అవ్స్ిుత్త లేదు. అందువ్లు సమాన్త లేన్ందువ్లన్ చన్ద న్ దృషాిన్త ము యుకిత సంగతము
కాదని చెపుెటకు వీలులేదు ఎందులకన్గా జీవ్ుని అణుతవము స్వవకరించ్ఛరి. జీవ్ుని అలెపరిమాణము చెపుె ఈ

శ్రర త్త గలదు. “హృదయన్త రోాయత్తః” (బృ.4.3.7) అన్గా ‘హృదయ మధయభాగములో జోయత్తసవరూపముగా న్ున్నది’ . ఈ
పాకారము దృషాిన్త ములో విషమత లేక అసమాన్త లేదు.
పూరవము చెప్ిెన్ దృషాిన్త ము సరికాదు ఎందులకన్గా చన్ద న్బిందువ్ు విశేషముగా శ్రీరములోని
ఒకసు లములోన్ుండి శ్రీరమంతటికీ సుఖ్ము కలిగించుచున్నదన్ున్ది పాతయక్షముగా అన్ుభవించుచునానరు. కాని
ఈ విధముగా పాతయక్ష పామాణముదావరా దేహమున్ందలి ఒకభాగములో ఆతమస్ిుత్త అన్ుభవ్ స్ిదాముకాదు. దానిని
అన్ుమాన్ముదావరా తెలిస్ికొన్ుచునానము. కన్ుక దృషాిన్త -దారాటాన్తములలో విషమత కలదు అని చెపుెట
సరికాదు ఎందులకన్గా చన్ద న్బిన్ుదవ్ువ్లే ఆతమన్ుగూడ శ్రర త్తలో దేహమున్ందలి ఒకభాగములో న్ుండుటన్ు
స్వవకరించ్ఛరి. “హృది హేయషఆతామ” (పా.3.6.) “స వా ఏష ఆతామ హృది” (ఛాం.8.3.3) “హృదయన్త రోాయత్తః పురుషః”
(బృ.4.3.7) అన్గా ‘ఈఆతమ హృదయములో న్ున్నది’ , ‘నిశ్ియముగా ఈ ఆతమ హృదయములోనే యున్నది’
‘హృదయములో ఆ పురుషుడు జోయత్తసవరూపముగా న్ునానడు’. ఈ శ్రర త్త వాకయములలో అలె పరిమాణముగల
హృదయములో జీవ్ుని స్ిుత్త చెప్ిెరి. గాన్ జీవ్ుని అణుపరిమాణముగా స్వవ కరించ్ఛన్ దృషాిన్త ములో వైషమయము
లేదు. చన్ద న్బిందువ్ులో అవ్యవ్ములు కలవ్ు అది దేహవాయపకమగు శీతలతన్ు ఉతెత్తత గావించున్ని
స్వవకరించ్ఛన్న్ూ నిరవ్యవ్ అణుపరిమాణముగల జీవ్ుడు దేహవాయపక చెైతన్యమున్ు ఉతెత్తత చేయుటకు యోగయత
ఎటల
ు కలిగి యుండున్ు? ఈ పాశ్నకు జవాబు పూరవపక్షి మరియొకవిధముగ సమరిుంచుచునానడు.
241. గుణాదావ లోకవ్త్. 2.3.25.
సూతాారుము:- ఏ విధముగా లోకములో గృహమధయములో న్ుంచ్ఛన్ దీపము చ్ఛన్నదెైన్న్ూ దాని పాకాశ్మన్ు
గుణము గృహమన్త యూ వాయప్ించున్ు. అటేు ఆతమ అణువైన్న్ూ దానిలోన్ున్న చెైతన్యమన్ు వాయపక
గుణముదావరా వాయపక కారయము చేయగలదు.
ఆతమయొకక చెైతన్యగుణము సంపూరణశ్రీరములో వాయపత ము అందువ్లు అణు పరిమాణముగల ఆతమగూడ సకల
దేహవాయప్ి కారయము చేయున్ని స్వవకరించ్ఛన్ విరోధముండదు. ఏ విధముగా ఇంటిలో ఒకమూలన్ున్న మణ కాని
దీపముగాని పాకాశ్మన్ు గుణమువ్లు సంపూరణగృహమున్ు పాకాశ్చంపజతయునో , ఆవిధముగనే అణుపరిమాణము
గల జీవ్ుడు సకలదేహవాయప్ి కారయము జతయ సమరుుడు. గుణముగల వానిని విడిచ్ఛ గుణము సవతంతాముగా
భిన్న పాదేశ్మున్ ఉండదు. వ్సత మ
ర ున్ందున్న తెలుపు వ్సత మ
ర ున్ు విడిచ్ఛ మఱియొ కసు లములో న్ుండదు. కానిత
అన్ున్ది దావ్యమేగాని గుణముకాదు. తేజోభూతముయొకక అవ్యవ్ములు దటి ముగా న్ుండిన్ దీపమనియు
పలుచగ న్ుండిన్ కానిత యనియు చెపెబడున్ు. దీనికి సమాధాన్ము అగిరమసూతాముదావరా చెపుెచునానరు
పూరవపక్షి.
242. వ్యత్తరతకో గన్ా వ్త్. (2.3.26.)

సూతాారుము:- ఏవిధముగా గన్ా ము గుణమయిన్న్ూ దాని సవరూపము దావ్యగుణముకన్న భీన్నముగా
చూడబడుచున్నది. పుషెములతోట సమీపమున్ త్తరుగు పురుషునికి పుషెముల సువాసన్ తెలియుచున్నది.
ఆవిధముగనే ఆతమయొకక చెైతన్యగుణము వాయపక కారయము చేయగలదు.
సుగంధాదులు గుణములేయిైన్న్ూ తమకాశ్రయభూతములగు దావ్యములన్ు విడిచ్ఛ సవతంతాముగనే
వాయప్ించ్ఛయుండుట పాతయక్షముగా చూచుచునానము. పుషాెదులు దూరముగాన్ున్నన్ూ వాని వాసన్
సమీపమున్కు వ్చుిచున్నది యన్ుట అన్ుభవ్స్ిదామే. అటలలనే జీవ్ుడు అణుమాతుాడేయిైన్న్ూ అతని
గుణమగుచెైతన్యము దేహమంతటన్ూ వాయప్ింపవ్చుిన్ు. అందువ్లు మీవ్సత ద
ర ృషాి న్త ము సరిగాదు.
243. తథాచ దరశయత్త. (2.3.27.)
సూతాారుము:- “ఆ లోమభయ ఆ న్ఖ్ాగతరబయః” (ఛాం.8.8.1) అన్గా ‘మేమ్రరువ్ురము (ఇందా వీరోచన్ులు) ఆతమన్ు
తలవంటలాకలన్ుండి కాలిగోళ్ళవ్రకు చూచ్ఛత్తమ్ర’ ఈశ్రర త్త ఆతమయొకక చెైతన్యగుణము శ్రీరమంతయూ
వాయప్ించ్ఛయున్నదని పాత్తపాదించు చున్నది.
ఆతమయొకకస్ాున్ము హృదయమని చెప్ిెన్ తరువాత ఆ ఆతమయొకక చెైతన్యగుణము తలవంటలాకల న్ుండి
కాలిగోళ్ళవ్రకు సంపూరణ దేహములో వాయపత మని ఛాంనోదగయ శ్రర త్త చెపుెచున్నది.
244. పృథగుపదేశాద్. (2.3.28.)
సూతాారుము:- “పాజాయా శ్రీరం సమారుహయ” (కౌ.3.6.) అన్గా ‘జీవ్ుడు జాాన్ముచే శ్రీరము నాకరమ్రంచ్ఛ’
ఈశ్రర త్తలో ఆతమ మరియు జాాన్మున్ు కరాత మరియు స్ాధన్ముగా(కరణము) విడిగా ఉపదేశ్చంచ్ఛరి. అందువ్లు
గుణముదావరా జీవ్ునిలో శ్రీరవాయప్ి జాాన్ము కలుగుచున్నది.
‘చెైతన్య గుణముదావరా శ్రీరమున్ు బాగుగా ఆకరమ్రంచ్ఛ’ ఈ శ్రర త్త వాకయములో ఆతమన్ు కరత గాన్ు జాాన్మున్ు
కరణముగాన్ు విడిగా ఉపదేశ్చంచ్ఛరి. అందువ్లు ఆతమ చెైతన్యగుణముదావరానే సరవవాయపకమని స్వవ కరించ్ఛరి.
అందువ్లు ఆతమయొకక జాాన్గుణము వాయపకము కాని జీవాతమ సవయముగా అణుపరమాణము గలవాడు.
ఇంతవ్రకు పూరవపక్షము. ఇపుడు స్ిదా ానిత సమాధాన్ము చెపెబడుచున్నది.
245. తదు
గ ణస్ారతావతు
త తదవయపదేశ్ః పాాజా వ్త్. (2.3.29.)
సూతాారుము:- కాని ముందుచెప్ిెన్ దానికి విపరీతముగా అణుతవము, ఉత్-కరమణము, గమన్ము, ఆగమన్ము,
సుఖ్ము, దుఃఖ్ము మొదలగున్వి బుదిాయొ కక గుణములు అందువ్లు వానిలో అణుతవ ఉపదేశ్ము గావించ్ఛరి.
అది స్ావభావికముగాదు, ఏవిధముగా పరమాతమయొకక సగుణోపాసన్ములో దహరాది (హృదయ గుహాదులందు)
ఉపాధులకారణముగా అణుతావదుల ఉపదేశ్ము గావించ్ఛరి అలాగున్నే ఇచటగూడ తెలిస్ికొన్వ్లయున్ు.

సూతాములోన్ున్న ‘తు’ శ్బద ము పూరవపక్షమున్ు నివారించుటకు. ఆతమ అణుమాతా రూపుడు కాదు
ఎందులకన్గా జీవ్ుని ఉతెత్తత విన్బడుటలేదు అంతేగాక పరబాహమమే జీవ్ుని శ్రీరరములోపావేశ్చంచుట
విన్బడుచున్నది మరియు జీవ్ునితో పరబాహమయొకక తాదాతమయ ఉపదేశ్ము గూడ గలదు. అందువ్లు
పరబాహమమే జీవ్ుడు. ఈ చెప్ిెన్రీత్తగా జీవ్ుని పరబాహమసవరూపముగా స్వవకరించ్ఛన్ జీవ్ునిలో అణుతవ
ఉపదేశ్ము ఎందులకు చేస్ిరి అన్ు ఆశ్ంక వ్చుిన్ు అది సరికాదు. ఏలన్న్ బుదిా గుణములు ఇచాి దేవష,
సుఖ్దుఃఖ్ాదులు ఆతమయొకక సంస్ారితవమున్కు పాధాన్ కారణములు. అన్గా అజాాన్మువ్లన్
అణుపరిమాణముగల బుదిాతో చెైతన్యము కలిెత తాదాతమయమగుటచే, బుదిాయొకక ఇచాిది ధరమములకు
సమముగా అణుపరిమాణతవ ధరమముగూడ భామదావరా, ఆతమయందు కాన్వ్చుిచున్నది. అందువ్లు ఆతమ
అణుపరమాణము గలదని చెప్ిెరి. బుదిా గుణములతో తాదాతమయభామ లేకుండ శ్రదాాతమలో సంస్ారితవము
కాన్రాదు. కాన్ తదు
గ ణస్ారతవమున్ు (బుదిా గుణములు పాధాన్ముగాగగల జీవ్ుని) స్వవకరించ్ఛ
బుదిాపరిమాణమున్ు ఆతమపరిమాణముగా ఉపదేశ్చంచ్ఛరి. అందువ్లు బుదిాయొకక ఉత్-కారనిత , గతాయగతుల
కారణమువ్లన్ ఆతమలో ఉత్-కారనాతయదులన్ు ఉపదేశ్చంచ్ఛరతగాని కతవ్లము ఆతమయందు అణు పరిమాణముగాని
గుణములుగాని లేవ్ు. మరియు “బుదేారగ ుణేనాతమగుణేన్ చెైవ్ ఆరాగరమాతోా హయవ్రోఽప్ి దృషి ః ” (శేవ.6.8) అన్గా
‘బుదిా మరియు శ్రీరముయొకక గుణములదావరానే పురుషునిలో (ఆతమలో ఆరాగమ
ర ాతా) ములుుకోలుయొకక
కొన్యంత చ్ఛన్నపరిమాణము కాన్వ్చుిన్ు’. ఈ శ్రర త్త బుదిాగుణములన్ు స్వవకరించ్ఛ ఆరాగరమాతాతవము
న్ుపదేశ్చంచుచున్నది కాని ఆతమసవరూపమున్ు చెపుెటకు కాదు. ఇది చెైతన్యసవరూపమైన్ పరమాతమయొకక
గుణోపాసన్లో దేహో దుల ఉపాధి కారణమువ్లన్ అణుపరిమాణతవమున్ు ఉపదేశ్చంచ్ఛరి. అందువ్లు ఉపాసన్
కొరకు జీవ్ుని అణుపరిమాణతవ ఉపదేశ్ములో విరోధము లేదు.
బుదిా గుణములన్న్ుసరించ్ఛ ఆతమలో సంస్ారితవమున్ు కలెన్గావించ్ఛన్ ఈ జీవ్బుదుాలకు వియోగము కలిగిన్చ ో
ఆతమలో సంస్ారితవము ఉండదు మరియు ఆతమన్ు గరహించుటకు వీలులేకపో వ్ుటచే అదిశూన్యతవమున్ు
ప ందున్ు. ఈ పాశ్నకు జవాబు ముందు సూతాములో చెపుెచునానరు.
246. యావ్దాతమభావితావచి న్ దో షసత దద రశనాత్. (2.3.30.)
సూతాారుము:- ఆతమజాాన్ముదావరా ఎంతవ్రకు బుదిాసంయోగము పో దో అంతవ్రకు బుదిాసంయోగము ఉండున్ు.
అందువ్లు చెప్ిెన్ దో షము కలుగదు. దేహవియోగము కలిగిన్న్ూ బుదిాసంయోగము ఉండున్ని శ్రర త్తలోచెప్ిెరి.
ఆ శ్రర త్త “స సమాన్ః సన్ునభౌ లోకావ్న్ుసంచరత్త” అన్గా ‘ ఆ ఆతమ బుదిాతో తాదాతమయమున్ుప ంది ఇహపర
లోకములలో సంచరించున్ు’ (బృ.4.3.7).
బుదిా వియోగముదావరా చెప్ిెన్ దో షము మామతములో లేదు. ఆతామన్ుభవ్ము కలుగువ్రకు బుదిాసంయోగము
ఉండున్ు. అన్గా ఈ జీవ్ునిలో తతత వదరశన్ముదావరా ఎంతవ్రకు సంస్ారధరమము పో దో అంతవ్రకు
బుదిాసంయోగము ఉండున్ు న్షి ముకాదు. బుదిాయన్ు ఉపాధి సంబన్ా మున్నంతవ్రకత జీవ్ునిలో జీవ్తవము

మరియు సంస్ారితవము ఉండున్ు. పరమారు దృష్ిిదావరా నితయశ్రదా బుదా ముకత సవరూపమైన్ జీవ్ుని అస్ిత తవము
కాని జీవ్ుడన్ు పదారుముకాని బాహమకన్న భిన్నముగా న్ుండదు. “నానోయఽతోఽస్ిత దాషి ా ” (బృ.1.4.7) అన్గా ‘ఆ
బాహమ కన్నభిన్నముగ చూచువాడులేదు’, “తతత వమస్ి” (ఛాం.6.1.6.) అన్గా ‘నివేబాహమము’, “అహం బాహమస్ిమ”
(బృ.1.4.7.) అన్గా ‘నేనే బాహమము’ ఈ శ్రర తులదావరా ఆతామన్ుభవ్ము కలుగున్ంతవ్రకు బుదిాసంయోగము
కలదని ఎటల
ు తెలిస్ికొన్ గలుగుదుము? ఈ విధమైన్ సంశ్యము కలుగుట సరికాదు. ఎందులకన్గా శ్రర త్త ఈ
విషయమునే చెపుెచున్నది. “యోఽయం విజాాన్మయః పాాణేషు హృదయన్త రోాయత్తః స సమాన్ః సన్ునభౌ
లోకావ్న్ుసంచరత్త” (బృ.4.3.7.) అన్గా ‘ఇచట విజాాన్మయమన్గా బుదిామయమని అరుము. శ్రీరము
పో యిన్న్ూ బుదిాసంయోగము పో దు. ఇందిాయములలో విజాామయుడు హృదయమధయమున్ పాకాశ్సవరూపుడెై
బుదుాయపాధియందు ఏ పురుషుడు కలడో అతడు ఆ బుదిాతోకూడి ఇహపరలోకములందు సంచరించున్ు’.
సుషుప్ిత పాళ్యములలో ఆతమతో బుదిాకి సంబన్ా మున్ు స్వవకరిచుటలేదు ఎందులకన్గా శ్రర త్తలో “సవమప్వతో
భవ్త్త” (ఛాం.6.8.1.) అన్గా ‘సుషుప్ిత లో జీవ్ుడు తన్లో లీన్మగుచున్నడు’ అనిరి. మరియు పాళ్యములో
సంపూరణ జగతు
త యొకక పాళ్యమున్ు స్వవకరించ్ఛరి. ఈ సుషుప్ిత పాళ్యమన్ు రెండు అవ్సు లలో పాపంచమే
ఉండదు మరి ఆతమ-బుదుాల సంబన్ా ము ఎటల
ు ఉండున్ు. కన్ుక బుదిాసంయోగము ఆతామన్ుభవ్ము వ్రకు అని
ఎటల
ు చెపెగలరు? ఈ సంశ్యమున్కు సమాధాన్ము అగిరమ సూతాములో చెపుెచునానరు.
247. పుంస్ాత వదివ్తత వసయ సతోఽభివ్యకితయో గాచి. (2.3.31.)
సూతాారుము:- ఏ విధముగా బాలయమున్ందు కాన్రాని పురుష లక్షణములు యౌవ్న్మున్ందు మాతామే
తెలియవ్చుిన్ు. ఆ విధముగనే సుషుప్ిత అవ్సు లో సూక్షమరూపములో న్ున్న బుదిాసంయోగము మరల
జాగరదవ్సు లో అభివ్యకత మగున్ు. అందువ్లు ఎంతవ్రకు ఆతమయుండునో అంతవ్రకు బుదిాసంయోగము
ఉండున్న్న్ది విరుదా ముకాదు.
ఏ విధముగా బాలయమున్ందు వీరాయది పురుషశ్కిత ధరమము జరజరూపములో న్ుండునో అవే యౌవ్న్ములో
అభివ్యకత మగుచున్నవి. అదేవిధముగా సషుప్ిత పాళ్యములలో సూక్షమరూపములో బుదిాసంయోగముండున్ు.
అది జాగరదవ్సు లో వ్యకత మగున్ు. అందువ్లు బుదిాసంయోగము ఆతామన్ుభవ్మువ్రకు ఉండున్న్ున్ది
విరుదా ముకాదు.
248. నితోయపలబా యన్ుపలబిా పాసంగోఽన్యతరనియమోవాఽన్యథా. (2.3.32.)
సూతాారుము:- మన్సు్న్ు తపెక అంగీకరించవ్లయున్ు, మన్సు్న్ు స్వవకరింనిచ ో అనిన ఇందిాయములు వాని
వాని విషయముల సనినధిలో ఉన్న అనిన విషయముల జాాన్ము ఒకత సమయములో కలుగున్ు ఎందులకన్గా
మన్సు్ కన్న వేరు పదారుము జాాన్ము గహ
ర ించుటకు లేదు కన్ుక. మన్సు్ ఉన్నన్ూ జాాన్ము కలుగలేదనిన్
విషయముల జాాన్ము ఎన్నటికీ కలుగదు. ఒకవిషయ గరహణము మరుయొక విషయ అగరహణము కోరువారికి

జాాన్స్ామాగిల
ర ో ఆతమ లేక మన్సు్ యొకక శ్కిత పాత్తబన్ా మున్ు స్వవకరించవ్లస్ి వ్చుిన్ు. అది సంభవ్ము కాదు
ఎందులకన్గా ధరమశూన్యమైన్ ఆతమలో శ్కితలేదు, ఇందిాయములకూ శ్కితలేదు శ్రకత ి లోపల గుహయమగుటవ్లన్
ఇందిాయముల ధరమము కాదు. అందువ్లు ధాయనాదులలో ఇఛ్ిన్ు నియమ్రంచున్ది కలదని ఒపుెకొన్
వ్లయున్ు. ఇఛ్ి మనోధరమము. కామము, సంకలెము, ఇఛ్ి, శ్రదా, అశ్రదా, ఇవియన్నయూ అన్త ఃకరణ
ధరమములని శ్రర త్త చెపుెచున్నది. మన్సు్దావరానే ఆతమలో అణుతవ వ్యవ్హారము కలుగుచున్నది. అందువ్లు
మనోపాధివ్లన్ అణుతవముచెప్ిెరతగాని వాసత వ్ములో ఆతమయొకక సరవగతతవశ్రర త్తకి విరోధము లేదు.
ఆతమయొకక ఉపాధి అన్త ఃకరణము దీనినే మనోబుదుాలనిగూడ అందురు, ఈ అన్త ఃకరణము ఉన్నదన్ుటకు
పామాణమేమ్ర మరియు దీనిదావరా ఆతమలో సంస్ారము ఉన్నదని చెపుెటకు పామాణమేమ్ర?ఈ పాశ్నకు
సమాధాన్ముగా ఈ సూతామున్ు చెప్ిెరి. మన్సు్న్ు తపెక స్వవకరించవ్లయున్ు. ఆ మన్సు్ లేనిచ ో
జాాన్మున్కు స్ాధన్ములగు ఆతమ, ఇందిాయములు మరియు విషయముల సన్నధిలో ఎలు పుెడు అనిన
విషయముల జాాన్పాాప్ిత కలుగవ్లయున్ు. కారణమున్నన్ూ కారాయభావ్ము కలిగిన్చ ో సదా అపాాప్ిత పాసంగము
వ్చుిన్ు.
లేనిచ ో ఆతమ ఇందిాయముల శ్కితకి విఘనమున్ు స్వవకరించవ్లయున్ు. అచట ఆతమ శ్కిత పాత్తబన్ా ము
సంభవ్ముకాదు ఏలన్న్ అది నిరివకారము. ఆలాగున్నే ఇందిాయముల శ్కితకి ఆటంకము చెపుెట సరికాదు
ఎందులకన్గా అవిగూడ నిరివకారములే మరియు వాని శ్కిత ఆన్త రము అన్గా లోపలన్ుండి వ్చుిన్ు. అందువ్లన్
ఆతమ, ఇందిాయములు మరియు విషయములు ఉన్నన్ూ ఒకతస్ారి అనిన విషయముల జాాన్ము కలుగకుండుట
మన్సు్ యొకక స్ిదా క
ి ి పామాణము. మరియు “ఆన్యతా- మనా అభూవ్మ్ నాదరశమన్యతామనా భూవ్మ్
నాశరర షమ్” అన్గా ‘నా మన్సు్ ఎకకడో న్ున్నది అందువ్లన్ చూడలేదు మరియు విన్లేదు’ (బృ.1.5.3.),
“మన్స్ా హేయవ్ పశ్యత్త మన్స్ా శ్ృణోత్త” అన్గా ‘పురుషుడు మన్స్తోనే చూచుచునానడు మన్సు్తోనే
విన్ుచునానడు’ (బృ.1.5.3.). ఈ శ్రర తులు మన్సు్ యొకక అస్ిుతవమున్కు పామాణములు. అందువ్లన్
మన్సు్ కలదనియు అదియిే జీవ్ునికి ఉపాధియనియు దాని నాశ్రయిచ్ఛంయిే జీవ్ునికి సంస్ారితవము మరియు
అణుపరిమాణతవము గమనాగమన్ములు ఉత్-కారనిత చెపెబడిన్వి అని స్ిదామగుచూన్నది. గాన్ ఔపాధిక
అణుతవశ్రర త్తదావరా ఆతమయొకక పారమారిుక వాయపకతవము చెపుె శ్రర త్తకి విరోధములేదు.

75. కరత రధికరణము.
సంగత్త:- ఏ విధముగా జీవాతమలో అణుతవము ఔపాధికము మరియు సవయంజోయత్తషాివదువ్లే
సరవవాయపకతవము పారమారిుకము అని చెపెబడిన్దో ఆలాగున్నే కరత ృతావది బుదిా ఉపాధి కారణమువ్లన్
జీవాతమలో కలిెతము అని చెపుెటకు మరియు ఆన్త రబహిరాావ్ సంగత్తవ్లన్ ఈ అధికరణము
ఆరంభమయిన్ది.
విషయము:- జీవ్ునిలో కరత ృతావకరత ృ తవములు ఈ అధికరణములో విచారణీయ విషయములు.

సంశ్యము:- జీవాతమ కరత యా లేక అకరత యా అని సంశ్యము.
పూరవపక్షము:- వికారము కలిగిన్ జీవ్ుని బుదిాలో కరత ృతవము సంభవ్ము. మరి నిరివకార జీవ్ునిలో
కరత ృతవమున్ు ఏల స్వవకరించవ్లయున్ు అని స్ాంఖ్ుయల కథన్ము.
స్ిదా ాన్త ము:- కరణము లేక స్ాధన్మగుటవ్లన్ బుదిాని కరత యన్ుట సరికాదు మరియు కరత ృతవము లేనిచ ో
శాస్వత య
ర యాగాదులు లేక లౌకిక వాయపారములు చేయ స్ాధయముకాదు. అందువ్లు జీవాతమలో కరత ృతవమున్ు
స్వవకరించుటయిే ఉచ్ఛతము.
వైయాస్ికనాయయమాలా:
163. జీవోఽకరాతఽథవా కరాత ధియః కరత ృతవసంభవాత్ | జీవ్కరత ృతయా కిం స్ాయదితాయహ ః స్ాంఖ్యమానిన్ః ||
164. కరణతావన్న ధీః కరీతర యాగశ్రవ్ణలౌకికౌః | వాయపారా న్ వినా కరాతరః తస్ామజీా వ్సయకరత ృతా ||
జీవ్ుడు అకరత యా లేక కరత యా? స్ాంఖ్యస్ిదా ానిత చెపుెన్దేమన్గా బుదీాలో కరత ృతవమున్ు స్వవకరించ్ఛన్ కారయములు
జరుగున్ు, మరల జీవ్ుని కరత గా ఎందుకు స్వవకరించువ్లయున్ని పూరవపక్షము. దానికి స్ిదా ానిత జవాబు. బుదిా
కరణమగుటవ్లన్ కరత గానేరదు మరియు యాగాది కరమకాండము, వేదముల శ్రవ్ణము మరియు
లౌకికవాయపారము కరత లేనిచ ో జరుగవ్ు అందువ్లు జీవ్ుని కరత గా స్వవకరించవ్లయున్ు.
భారతీ తీరుులవారి వాయఖ్య:
బుదిా పరిణామము గలదికన్ుక దానిలో కరత ృతవముండగలదు, ఆతమ అసంగము అందువ్లు దానిలో కరత ృతవ
సంభావ్న్లేదు.
ఈ పాకారము చెపుె స్ాంఖ్యవాదుల కథన్ము సరిగాదు. ఎందులకన్గా కరణరూపములో న్ున్న బుదిాలో
కరత ృశ్కితయొ కక కలెన్ యుకిత యుకత ముకాదు. కరణ స్ాధన్ములుగా న్ున్న గొడడ లి మొదలగువానిలో కరత ృతవము
చూడబడుటలేదు. బుదిాని కరణముగా స్వవకరించ్ఛన్ దానికెై వేరొక కరణముయొకక కలెన్ చేయవ్లయున్ు.
అంతమాతామున్ కరత యిే లేడని చెపెలేము.
ఎందులకన్గా పూరవకాండములోన్ున్న యాగాది వాయపారములు, ఉతత రకాండములో న్ున్న శ్రవ్ణాదుల
వాయపారము మరియు లౌకిక కృషాయది వాయపారములకు కరత యొకక ఆవ్శ్యకము కలదు గాన్ జీవ్ుడు కరత యని
స్వవకరించవ్లయున్ు.
249. కరాత శాస్ాత్రువ్తావత్. (2.3.33.)
సూతాారుము:- ఆతమయిే కరత బుదిా కాదు. ఎందులకన్గా కరత న్ప్ేక్షించ్ఛ చెపుె ఉపాయములన్ు భోధించుచూ
విధిశాసత మ
ర ులు స్ారుకములగుచున్నవి. బుదిా కరితర (కరత ృ శ్బద మున్కు స్వాలలింగ వాచకము కరితర శ్బద ము) అయిన్
ఫలము న్న్ుభవించువాడు ఆతమయనిన్ విధి శాసత మ
ర ు నిరరుకమగున్ు. విధిని మాతాము బుదిాని గూరిియు
ఫలమున్ు మాతాము జీవ్ుని గూరిియు ఉపదేశ్చంచ్ఛన్ ఒకడు చేస్ిన్పనికి మరియొకడు ఫలము న్న్ుభవించు
న్న్ుట యుకితశూన్యము కదా. అందువ్లన్ బుదిా కరితర గాదు ఆతమయిే కరత .

ఇచట జీవ్ునిలో కరత ృతవము పారమారిుకమని చెపుెటవ్లన్ శ్రర తులలో విరోధము కలదన్ున్ు పూరవపక్షి. స్ిదా ానిత
జీవ్కరత ృతవము అపారమారిుక మగుటవ్లన్ శ్రర తులలో విరోధము లేదన్ున్ు. బుదిా కరితర (కారయములన్ు
ఆచరించున్ది) లేక జీవ్ుడు కరత యా అని సంశ్యమున్కు వికారి అగుటవ్లన్ బుదిాయిే కరితర అన్ున్ు పూరవవాది.
స్ిదా ాన్త ములో శాసత మ
ర ులో చెపుెటవ్లన్ జీవ్ుడే కరత యని అందురు. “యజతత” “జుహ యాత్” “దదాయత్” అన్గా
‘యాగము చేయవ్లయున్ు’ ‘హో మము చేయవ్లయున్ు’ ‘దాన్మ్రయయవ్లయున్ు’ ఈ శాసత ర వాకయములు
కరత న్ప్ేక్షించ్ఛ యాగాదుల విధాన్ము చేయుచున్నది. ఈయాగాదులన్ు విధించు శాసత మ
ర ు యొకక స్ారుకత ఆతమలో
కరత ృతవమున్ు స్వవకరించ్ఛన్నే స్ిదామగున్ు. బుదిాలో కరత ృతవమున్ు మరియు జీవాతమలో భోకత ృతవమున్ు
స్వవకరించ్ఛన్ యాగాదులన్ు విధించుశాసత మ
ర ు అన్రుకమగున్ు. కావ్ున్ అచేతన్మైన్ బుదిాలో కరత ృతవము లేదు
జీవ్ునిలోనే కరత ృతవమున్నది ఎందుకన్గా “శాసత ఫ
ర లం పాయో కత రి” అన్గా ‘విధిజన్య ఫలము అన్ుషాిన్కరత కత
కలుగున్ు’ అని జెైమ్రని వాకయము.
250. విహారోపదేశాత్. (2.3.34.)
సూతాారుము:- “స్ేవ శ్రీరత యథాకామం పరివ్రత తే” అన్గా ‘తన్ శ్రీరములో ఇచాిన్ుస్ారము విహారము చేయున్ు’.
(బృ.2.1.18). ఈ పాకారము జీవ్ుని పాకరణములో సవపానవ్సు యందు ఆతమయొకక సంచారము ఉపదేశ్చంచ్ఛరి.
కరత గాని వానిలో సంచారముండజాలదు. అందువ్లు ఆతమయిే కరత .
జీవ్ుని పాకరణములో ‘తన్ శ్రీరము లోపల నిదిాంచుచూ సవపనములో ఇచాిన్ుస్ారము పరిభామణము
చేయుచుండున్ు’ అని శ్రర త్తలో విహారణరూపసంచరణము చెపుెటవ్లన్ గూడ జీవ్ుడే కరత . కరత గాని వానిలో
సంచరణము చెపుెట యుకితసంగతముకాదు.
251. ఉపాదానాత్. (2.3.35.)
సూతాారుము:- జీవ్ుని పాకరణములో “ తదేషాం పాాణానాం విజాానేన్ విజాాన్మాదాయ” అన్గా ‘ సవపానవ్సు లో
వాగాది ఇందిాయముల శ్కితని బుదిాతో గహ
ర ించ్ఛ’ (బృ.2.1.17) అని శ్రర త్తలో చెప్ిెరి. ఈ విధముగా ఆతమకు
ఇందిాయముల శ్కిత గరహణము చెప్ిెరి. కరత గాని వాడు గరహించలేడు. అందువ్లు ఆతమయిే కరత యని
స్ిదామగుచున్నది.
“సవపానవ్సు లో వాగాది ఇందిాయముల స్ామరుయమున్ు అతఃకరణముదావరా గరహించ్ఛ హృదయములోన్ున్న
ఆతమలో నిదురించున్ు” ఈ జీవ్పాకరణములోన్ున్న శ్రర త్తదావరా ఇందిాయముల ఉపాదాన్ము లేక ఆతమయొకక
గహ
ర ణ శ్కిత విన్బడుచున్నది కావ్ున్ జీవ్ునిలోనే కరత ృతవము స్ిదాము.
252. వ్యపదేశాచి కిరయాయాం న్ చేనినరతదశ్విపరయయః స్ాయత్. (2.3.36.)
సూతాారుము:- “విజాాన్ం యజా ం తన్ుతే కరామణ తన్ుతేఽప్ి చ” (తెై.2.5.1.) అన్గా ‘ఇచట విజాాన్ శ్బద ముతో
జీవాతమని చెపుె చునానరు. ఆ జీవ్ుడు వైదిక కరమలన్ు లౌకిక కరమలన్ు గూడ ఆచరించుచునానడు’. ఇచట

విజాాన్మన్గా బుదిాయన్ుట సరికాదు. విజాాన్ శ్బద ముదావరా బుదిాని చెపెదలచ్ఛన్ “తదేషాం పాణానాం విజాానేన్
విజాాన్మాదాయ” (బృ. 2.1.17) అన్ు మొదలగు వాకయములందువ్లే కరణవాచకమగు తృతీయావిభకితయిే
(విజాానేన్) పాయో గించవ్లయున్ు. ప్పైన్ చెప్ిెన్ తెైత్తతరీయ వాకయములో ఆ విభకిత లేన్ందువ్లన్ జీవాతమయిే
కరత యని అరుము.
“విజాాన్ం యజా ం తన్ుతే” అన్గా ‘జీవాతమ వైదికయాగాదులన్ు చేయుచునానడు’ ఈ విధముగా వైదిక
కరమలనినంటకీ మరియు లౌకిక కరమలన్నంటికీ విజాాన్శ్బద వాచయమైన్ జీవాతమన్ు కరత గా చెప్ిెరి కాని బుదిాని కాదు.
విజాాన్శ్బద మున్కు అరుము బుదిాని ఎందుకుచెపుెచునానరు జీవాతమని ఎందుకు చెపుెటలేదు అన్ు పాశ్న
సరికాదు. అటల
ు చెప్ిెన్ విపరీతమైన్ అరుము వ్చుిన్ు. ఎటలలన్గా ‘విజాాన్మ్’ అన్ు పాథమా విభకిత స్ాున్ములో
‘విజాానేన్’ అని తృతీయా విభకిత నిరతదశ్ము కావించ్ఛ యుండవ్లయున్ు. ఆవిధముగనే బృహదారణయకములో బుదిా
అరుము చెపెదలచ్ఛన్చ ోట విజాాన్ శ్బద ములో ‘విజాానేన్’ అని (కరణవాచకమగు) తృతీయా విభకితని చెప్ిెరి. “తదేషాం
పాాణానాం విజాానేన్ విజాాన్మదాయ” (బృ.2.1.17) అన్గా ‘సవపానవ్సు లో వాగాది ఇందిాయముల శ్కితని బుదిాతో
గరహించ్ఛ’ బుదిాతో అని తృతీయా విభకిత చెప్ిెరి. “విజాాన్ం యజా ం తన్ుతే” అన్గా జీవాతమ వైదిక కరమలన్ు
చేయుచునానడు అని కరత తో సమానాధికరణ లేక సమాన్ విభకిత నిరతదశ్ము గావించ్ఛరి. అందువ్లు బుదిాకన్న
వ్యత్తరికతమైన్ జీవాతమలో కరత ృతవమున్ు చెప్ిె రి. జీవ్ుడు సవతంతా కరత యనిన్ తన్కు అభీషి మైన్వి హితమైన్
కరమలు మాతామే చేయున్ు కాని విపరీతముగా గూడ పావ్రితంచుట చూడబడుచున్నది. ఈవిధమైన్ విపరీత పావ్రత న్
జీవ్ునిలో సరికాదు అనిన్ పాశ్నకు ముందు సూతాముదావరా జవాబు చెపుెచునానరు.
253. ఉపలబిా వ్దనియమః. (2.3.37.)
సూతాారుము:- ఏవిధముగా గరహించుటలో సవతంతామైన్న్ూ జీవాతమ ఇషాి నిషి ములన్ు పో ందున్ు.
ఇషాినిషి ములన్ు ప ందుటలో నియమము లేదు.
ఈ జీవాతమజాాన్మున్ు ప ందుటలో సవతంతామయిన్న్ూ నియమము లేకయిే భాానిత వ్లన్ ఇషాినిషి కరమలు
మరియు వాని ఫలములన్ు ప ందున్ు. ఆలాగున్నే నియమము లేకయిే హితాహిత కరమలన్ు ఈ జీవ్ుడు
సంపాదించున్ు. జీవాతమ ఏ వ్సు
త వ్ునైన్న్ూ తెలిస్ికొన్ుటకు ఇందిాయముల సహాయమున్ు గెై కొన్ున్ు అనిన్
విషయమున్ు గహ
ర ించుటలో ఇందిాయముల అప్ేక్ష ఉండుటవ్లన్ జీవ్ునిలో అస్ావతంతాము లేక పరతంతాము
వ్చుిన్ుగదా? అటు న్ుట సరికాదు ఎందులకన్గా వ్ంటచెఱుకు, జలము, బియయము,పాతాలు, ప యియ
మొదలగువాని అప్ేక్ష ఉండిన్న్ు వ్ంటచేయుటలో వ్ంటవాని సవతంతాత చూడబడుచున్నది. సవతంతుాడెైన్న్ు
జీవ్ుడు ఇషి స్ాధన్మన్ు భాానిత తో అనిషి స్ాధన్మున్ు అన్ుష్ిించున్ు. అందువ్లు అనియమ పావ్ృత్తత మరియు
స్ావతంతాము ఈ రెండు అవిరదా ములు.
254. శ్కితవిపరయయాత్. (2.3.38.)

సూతాారుము:- బుదిాని కరితర అని స్వవకరించ్ఛన్ దానిలో స్ాధన్ముగా న్ుండు స్ామరుయము న్షి మగున్ు అందువ్లు
ఆతమయిే కరత యని స్ిదామగుచున్నది. కాని బుదిాని కరితర అని స్వవకరించ్ఛన్ అన్య కరణమున్ు స్వవకరించవ్లయున్ు
అపుడు నామమాతామున్ందే వివాదముగాని పదారుమున్ందుకాదు అన్గా కరణ స్ాధన్ములో కరత ృతవ పాయిేగము
జరుగున్ు.
జీవ్ుడే కరత గాని బుదిా కాదు. ఎందులకన్గా బుదిాని కరత గా స్వవకరించ్ఛన్ దానిలో కరణశ్కిత పో యి కరత ృ శ్కిత వ్చుిన్ు.
అపుడు వేరొకకరణమున్ు కలెన్ చేయవ్లస్ివ్చుిన్ు. అటలల కలెన్గావించ్ఛన్ నామ మాతాములో భేదమేగాని
వ్సు
త వ్ులో భిన్నముండదు. పూరవవాదివ్యిన్ న్వ్ుగూడ కరణమున్కన్న భిన్నముగనే కరత న్ు స్వవకరించవ్లస్ి
వ్చుిన్ు. బుదిా అచేతన్మగుటవ్లన్ జీవ్ుడే కరత యన్ున్ది స్ిదాము.
మరియు ఆతమతతవ స్ాక్షాతాకరమున్కు నిదిధాయసన్ విధి జీవ్ునిలో కరత ృతవము లేనిచ ో సంభవించదు గాన్
జీవ్ునిలో కరత ృతవమున్ు స్వవకరించవ్లయున్ు. వేదాన్త వాకయముదావరా తదన్ుకూల యుకుతలదావరా పరమేశ్వరుని
సరావతమకునిగా తెలిస్ికొని వానియందు చ్ఛతత మునిలుపుటయిే శ్రవ్ణమన్న్ముల పాయో జన్ము ఇతర
సంకలెములన్ు విడిచ్ఛ పరమేశ్వరుని గూరిియిే భావించుట నిదిధాయసన్మందురు. ఈ నిదిధాయసన్ దావరా
కలుగు చ్ఛతత లయమున్ు సమాధి అందురు.
255. సమాధయభావాచి. (2.3.36.)
సూతాారుము:- ఆతమని కరత గా స్వవకరించనిచ ో “ఆతామ వా అరత దాషివ్యః శోరతవ్యః మన్త వోయ నిదిధాయస్ితవ్యః” (బృ.2.4.5.)
దీని అరుము ‘ఆతమసవరూపమున్ు గూరిి విన్వ్లయున్ు, విచారము చేయవ్లయున్ు తరువాత తతెరుడెై అన్య
విషయములందు మన్సు్న్ు పో న్క ధాయనించవ్లయున్ు. ప్ిదప ఆ పరమేశ్వరునియందే మన్సు్ లయముచేస్ి
సవసవరూపముతో నిలవ్వ్లయున్ు’. ఇది జీవ్ునిలో కరత ృతవము లేనిచ ో సంభవించదు.
ఆతమలో కరత ృతవమున్ు స్వవకరించనిచ ో ‘ ఓ మైతేాయి !ఆతమ దరశన్ యోగయము దాని శ్రవ్ణ మన్న్
నిదిధాయసన్ములు చేయవ్లయున్ు’ అన్ు శ్రర త్త వాకయములు ఎవ్రి పాయో జన్మున్కు విధించబడిన్వి? ఈ
ఔపనిషదాతమజాాన్మున్ు చెపుెచూ “ఓమ్రతేయవ్ం ధాయయత” (ముం. 2.2.6.) ‘ ఆ ఆతమకు ఓంకారమున్ు
ఆలంబన్ముగా స్వవకరించ్ఛ ధాయనించవ్లయున్ు’ అని విధించ్ఛన్ వాకయముల ఫలితము ఎవ్రికి చెందున్ు? కన్ుక
జీవ్ునికి విధిజన్యఫలితము కలుగున్ు గాన్ వానినే కరత గా స్వవకరించవ్లయున్ు. వానిని కరత గా స్వవకరించనిచ ో
సమాధి అభావ్ పాసంగము వ్చుిన్ు.

76. తక్షాధికరణము.
సంగత్త:- పూరవధికరణములో శాస్ాత్రుము యొకక స్ిదా ి కొరకు జీవ్ునిలో కరత ృతవమున్ు చెప్ిెరి. ఆ కరత ృతవము
ఆతమలో కలిెతము. ఈవిషయమున్ు చెపుెటకు ఉపజీవ్య ఉపజీవ్క సంగత్త దావరా ఈ అధికరణమున్ు
పాారంభించ్ఛరి.

విషయము:- జీవ్ునిలో కరత ృతవము స్ావభావికమా లేక ఔపాధికమా అన్ు విషయమున్ు ఇచట విచారించెదరు.
సంశ్యము:- జీవాతమలో కరత ృతవము పారమారుకమా లేక కలిెతమా?
పూరవపక్షము:- ‘యజతత’ అని చెపుె శాసత స్
ర ిదా కరత తవమున్కు బాధ లేకుండుటవ్లన్ జీవ్ునిలోకరత ృతవము
పారమారిుకము.
స్ిదా ాన్త ము:- జీవాతమ అసంగుడని శ్రర త్త చెపుెచున్నది. ఈ శ్రర త్త వాకయముదావరా జీవ్ునిలో కరత ృతవము భాధిత
మగుచున్నది. సుటకమణ సమీపమున్ ఎరరపువ్ువన్ు ఉంచ్ఛన్చ ో సుటికము ఎరరగా కనిప్ించున్టలల ఆతమలో
కరత ృతవము కలిెతము. బుదిా ఇందిాయములన్ు ఉపాధుల సన్నధివ్లన్ జీవాతమలో కరత ృతవము ఔపాధికము.
వైయాస్ికనాయయమాలా:165. కరత ృతవం వాసత వ్ం కిం వాకలిెతమ్? వాసత వ్ం భవేత్ |యజతతేతాయదిశాస్ేత ణ
ర స్ిదాస్ాయబాధితతవతః ||
166. అసఙ్ోగ హీత్త తదాాధాత్ఫటికత రకత తేవ్ తత్ |అధయసత ం ధీచక్షురాదికరణోపాధిసంనిధేః ||
ఆతమలో చెప్ిెన్ కరత ృతవము సతయమా లేక కలిెతమా? ‘యజతత’ అన్ు శాసత మ
ర ుదావరా కరత ృతవము
స్ిదామగుటవ్లన్ మరియు అబాధితమగుటవ్లన్న్ు వాసత వికమన్ున్ు పూరవవాది. అపుడు స్ిదా ానిత చెపుెన్ది.
‘అసఙ్ోగ హి’ అన్ు శాసత మ
ర ుదావరా కరత ృతవము బాధితమగుటవ్లన్ సుటికములో కనిప్ించు ఎరరరంగువ్లే బుదిా
ఇందిాయముల ఉపాధిసనినధివ్లన్ కరత ృతవము ఆతమలో అధయసు మేగాని సతయము కాదు.
భారతీ తీరుులవారి వాయఖ్య:పూరావధికరణములో స్ిదామైన్ కరత ృతవము ఆతమలో వాసత వికమేగాన్ కలిెతముగాదన్ున్ు పూరవపక్షి. దానికి
స్ిదా ానిత చెపుెన్ది. “అసఙ్ోగ హయయం పురుషః” (బృ.4.3.16) అన్గా ‘జీవ్ుడు అసంగుడు’ అని శ్రర త్త చెపుెటవ్లన్
ఆతమలో కరత ృతవ ధరమము యొకక సంబన్ా ము బాధితమగుచున్నది. ఏ విధముగా ఎరరమందారపువ్ువ సనినధిలో
సుటికమణలో ఎరరదన్ము అధయస్ించబడిన్దో ఆలాగున్నే అన్త ఃకరణముయొకక సనినధిలో ఆతమలో కరత ృతవము
అధయసత ము వాసత వికము కాదు.
256. యథా చ తక్షోభయథా. (2.3.40.)
సూతాారుము:- ఎవిధముగా లోకములో వ్డాంగి ఉలి మొదలగు స్ాధన్ములన్ు గెైకొని పనిచేయున్పుడు
కరత గాన్ుండి మ్రకికలి శ్రమ నదందుచునానడు. ఆ స్ాధన్ములన్ు వ్దిలి గృహములో న్ున్నపుెడు అకరత గాన్ుండి
సుఖ్ము న్న్ుభవించుచునానడు. ఆ విధముగనే ఆతమ బుధాయది స్ాధన్ములన్ు గెైకొని కరత మరియు సంస్ారి
అగుచునానడు. ఆస్ాధన్ముల అప్ేక్ష లేన్పుడు స్ావభావికముగా అకరత యిై పరమాన్ందమున్ు
అన్ుభవించుచునానడు. విధి శాసత మ
ర ు కరత ృతవము లేనిచ ో స్ిదా ంి చదు గాన్ కరత ృతవమున్ు పాత్తపాదించుచున్నదే
గాని ఆకరత ృతవము స్ావభావికమని నిరూప్ించుటలేదు. అందువ్లు ఆతమలో కరత ృతవము అజాాన్మువ్లు
కలిెతమేగాని స్ావభావికము కాదు.

ఇచట జీవ్-బాహమల అభేదము అస్ిదాము ఎందులకన్గా కరత ృతవము ఆరోప్ింపబడలేదన్ున్ు పూరవపక్షి. స్ిదా ానిత
కరత ృతవము అధయసత ముగాన్ జీవ్-బాహమల ఏకతవమున్ు చెపుె శ్రర తులలో విరోధములేదన్ున్ు. “ధాయయతీవ్
లేలాయతీవ్” (బృ.4.3.7.) “అసఙ్ోగ హయయం పురుషః” (బృ.4.3.16.) అన్గా ‘జీవాతమ ధాయన్ము
చేయుచున్నవానివ్లే న్ునానడు మరియు చలన్కిరయ చేయువాని వ్లే న్ునానడు’, ‘ఈ పురుషుడు అసంగుడు’
అని చెపుె శ్రర తులలో పురుషుని అసంగతవమున్ు చెప్ిెరి. ఈ శ్రర తులకు యాగాది కరత ృతవమున్ు చెపుె
శ్రర తులతో విరోధము కలదా లేదా? అని సంశ్యము.
స్ామాన్య శాసత మ
ర ున్ు చెపుె వాకయములకు విశేషమున్ు చెపుె వాకయములకు గల పరసెర విరోధమున్ు
చాలస్ారుు పరిహరించ్ఛరి. కాని ఇచట అపవాదమున్కు కారణములేదు. పూరావధికరణములో శాస్ాత్రువ్తావది
హేతువ్ులదావరా కరత ృతవము స్ావభావికమని చెప్ిెరి. కన్ుక కరత ృతవమున్ు చెపుె శాసత వ
ర ాకయములకు
అసంగతవమున్ు చెపుె వాకయములకు విరోధము కలదన్ున్ు పూరవవాది. స్ిదా ానిత జవాబు. అగినలో గల
ఉషణ తవమువ్లే ఆతమలో స్ావభావిక కరత ృతవమున్ు స్వవకరించ్ఛన్ మొక్షాభావ్ పాసంగము వ్చుిన్ు. అందువ్లన్
ఉపాధివ్లన్ వ్చ్ఛిన్ కలిెత ఔపాధిక కరత ృతవమున్ు స్వవకరించుటయిే ఉచ్ఛతము. ఏ విధముగా వ్డాంగి ఉలి
మొదలగు పనిముటల
ు తీసుకొని కలపతో అనేక వ్సు
త వ్ులన్ు చేయున్పుడు మ్రకికలి దుఃఖ్ము న్న్ుభవించున్ు.
కాని అపనిముటు న్ు వ్దిలివేస్ి తన్ గృహమున్కుప యి వాయపార రహితుడెై సుఖ్మున్న్ుభవించున్ు.
ఆవిధముగనే అవిదాయ కారయములగు బుధాయది ఉపాధులతో సంబంన్ా మున్ు కలిెంచుకొని ఈ ఆతమ సవపనజాగరదవ్సు లలో కారయములన్ు చేయుచూ దుఃఖ్మున్న్ుభవించు చునానడు. ఆతడే సషుపత యవ్సు లో ఉపాధులు
లేకుండుటచే స్ావభావికముగా అకరత యిై సుఖ్మున్న్ుభవించుచునానడు. అందువ్లు కలిెత
వాయవ్హారికమున్ుదేదశ్చంచ్ఛ చెప్ిెన్ కరత ృతవముదావరా విధిశాసత మ
ర ులో యాగ, హో మ, దానాదులు విశేష
కరత వ్యముగా ఉపదేశ్చంచ్ఛరి. విధి శాసత మ
ర ు స్ావభావిక కరత ృతవమున్ు చెపుెటలేదు. గన్ుక విధిశాసత మ
ర ుతో అసంగతవ
శ్రర త్తకి విరోధములేదు.

77. పరాయతాతధికరణము.
సంగత్త:- పూరవధికరణములో జీవాతమలో ఔపాధిక కరత ృతవమున్ు చెప్ిె రి. ఇపుడు ఆ జీవాతమకరత ృతవము
ఈశ్వరాధీన్మని చెపుెటకు ఉపజీవ్య-ఉపజీవ్క సంగత్త దావరా ఈ అధికరణమున్ు చెపుె చునానరు.
విషయము:- జీవాతమలో న్ున్న కరత ృతవము వానిలో గల రాగాదులవ్లన్నా లేక ఈశ్వరాధీన్మా అని
విచారించెదరు.
సంశ్యము:- జీవ్ునిలోగల కరత ృతవము యొకక పవ్ృత్తత వానిలో గల రాగాదులవ్లన్నా లేక ఈశ్వర ప్ేారకమా?
పూరవపక్షము:- వ్యవ్స్ాయాదులగు లౌకిక కరమలలో వ్యవ్స్ాయదారుని పావ్ృత్తత రాగాదులవ్లన్ అని
చూడబడుచున్నది. కాని ఈశ్వరుడు ప్ేారకుడనిన్ వానిలో వైషమయ దో షము వ్చుిన్ు. కన్ుక జీవ్ునిలో పావ్ృత్తత
వాని మన్సులోగల రాగాదులవ్లన్నే గాని ఈశ్వరునివ్లన్ గాదు.

స్ిదా ాన్త ము:- పంటల ఉతెత్తతలో ఏ విధముగా వ్రషము స్ామాన్య పాయో జకమో ఆలాగున్నే కరమలో జీవాతమయొకక
స్ామాన్య ప్ేారకుడు ఈశ్వరుడు. అందువ్లు ఈశ్వరునిలో వైషమయ దో షము రాదు. జీవ్ుని విశేష ప్ేారకము
రాగాదుల ైన్న్ూ అవి ఈశ్వరాధీన్ములే. అందువ్లు జీవాతమపావ్ృత్తత ఈశ్రవరుని వ్లన్నే కలుగున్ు.
వైయాస్ికనాయయమాలా:167. పావ్రత కోఽసయ రాగాదిరీశో వా, రాగతః కృషత | దృషాి పావ్ృత్తతవైషమయమీశ్సయ ప్ేారణే భవేత్ ||
168. సస్ేయషు వ్ృష్ిివ్జీా వేష్వవ శ్స్ాయవిషమతః |రాగోఽన్త రాయమయధీనోఽత ఈశ్వరోఽసయ పావ్రత కః ||
జీవ్ుని పావ్రత కము రాగాదులా లేక ఈశ్వరుడా? వ్యవ్స్ాయాదులలో పావ్ృత్తత రాగాదులవ్లన్ అని
చూడబడుచున్నది. ఈశ్వరుని పావ్రత కమనిన్ ఆ ఈశ్వరునిలో వైషమయదో షము వ్చుిన్ు. అందువ్లు జీవ్ుని
పావ్రత కములు రాగ దేవషాదులే కాని ఈశ్వరుడు కాదన్ున్ు పూరవపక్షి. స్ిదా ాన్త జవాబు. ఏ విధముగా పంటలకు
వ్రషమువ్లే జీవ్ులకు ఈశ్వరుడు ప్ేారకుడెైన్న్ూ వానిలో విషమతలేదు. రాగాదులు అన్త రాయమ్ర ఈశ్వరాధీన్ములు
కన్ుక జీవ్ుని పావ్రత కుడు ఈశ్వరుడే.
భారతీ తీరుులవారి వాయఖ్య:
లోకములో రాగ-దేవషాదులు వ్యవ్స్ాయదారుని ప్ేారకములని తెలియుచున్నది. ఆ రాగ-దేవషాదులే జీవ్ుని
ధరామధరమముల ఆచరణకు ప్ేారకములని స్వవకరించవ్లయున్ు. ఈశ్వరుని ప్ేారకమనిన్ ఆ ఈశ్వరుడు కొందరిని
ధరమమారగ ములో పావ్రితంపజతయుచునానడు మరి కొంతమందిని అధరమమారగ ములో పావ్రితంపజతయుచునానడు
కన్ుక ఆ ఈశ్వరునిలో విషమత నివారణముకాదు. కన్ుక ఈశ్వరుడు పావ్రత కుడు కాదని తెలియుచున్నది. ఈ
విధముగా చెప్ిెన్ పూరవపక్షమున్కు స్ిదా ానిత సమాధాన్ము. ఈశ్వరునిలో విషమతా దో షమురాదు ఎందులకన్గా
ఆతడు వ్రషమువ్లే అందరికీ స్ాధారణ నిమ్రతత కారకుడు.
అన్గా ఏ విధముగా వ్రషము అనినరకముల పంటలకు స్ాధారణ నిమ్రతత మైన్న్ు ధానాయదులలో గల విషమత
జరజములోగల నిమ్రతత మే ఆలాగున్నే అనిన జీవ్ుల పావ్ృత్తతకి ఈశ్వరుడు స్ాధారణ నిమ్రతత ము. ఈశ్వరుడు ‘ యథా
యోగయము జీవ్ుని పావ్ృత్తత అగుగాక’ అన్ు అన్ుజా నిచుిటవ్లన్ స్ాధారణ పావ్రత కుడు. కాని ఈశ్వరుడు
జీవ్పావ్ృత్తతకి అస్ాధారణ కారణమని స్వవకరించ్ఛన్న్ు వానిలో విషమత పాాపత ముకాదు ఎందులకన్గా జీవ్ుడు
పూరవము చేస్ిన్ కరమలు మరియు ఆరిాంచ్ఛన్ వాసన్లు విషమతకు కారణము. కరమ ఫలమున్కు కారణము అన్య
కరమలకు హేతువ్ుకాదు అనిన్ అది సరికాదు. ఎందులకన్గా సుఖ్-దుఃఖ్ాదుల ఫలమునిచుిటకు జీవ్ుని
ప్ేారతప్ించుచు కరమ అన్యకరమలన్ు ఉతెన్నము జతయున్ు గాన్ అన్యకరమలకు జీవ్ుని కారణతవము అనివారయము.
జీవ్ునిలోగాల వాసన్లు కరమలకు కారణము గాన్ ఈశ్వరునిలో వైషమయము ఎటల
ు కలుగున్ు? రాగాదులన్ు
పావ్ృత్తతకి కారణమని ఇచ్ఛిన్ దృషాిన్త ము అటలలనే ఉండనిముమ. దానివ్లు ఈశ్వరున్ు పావ్ృత్తతకి హానిలేదు ఏలన్న్
సరావన్త రయామీ ఈశ్వరునిదావరా రాగమున్కుగూడ నియమన్ము జరుగున్ు. కన్ుక ఈశ్వరుడు జీవ్ుని
హేతుకరాత అన్గా పావ్ృత్తత చేయించువాడు.
257. పరాతు
త తచురుతేః. (2.3.41.)

సూతాారుము:- జీవ్ునిలో కరత ృతావదులు సవతంతాములు కావ్ు. కాని కరామధయక్షుడయిన్ పరమాతమ ఆజా దావరా
అజాాని జీవ్ునిలో కరత ృతావది సంస్ార స్ిదా ి కలుగుచున్నది. పరమాతమయొకక అన్ుగరహము కలిగిన్ జాాన్ముదావరా
మొక్షస్ిదా ి కలుగుచున్నది. “ఏష హేయవ్ స్ాధు కరమ కారయత్త” (కౌ. 3.8.) అన్గా ‘ఏ జీవ్ుని ఈలోకమున్ుండి
ఊరావ గత్తని ప ందింపదలచునో వానిచేత ఈ పరమేశ్వరుడు మంచ్ఛకారయములు చేయించున్ు’. ఇతాయది
శ్రర తులదావరా జీవ్ుని కరత ృతవము ఈశ్వరాధీన్మని చెపెబడిన్ది.
ఇచట జీవ్ుని కరత ృతవము రాగాదులవ్లన్ అని పూరవపక్షిమతము. జీవ్కరత ృతవము పరమేశ్వరాధీన్మని స్ిదా ానిత
కథన్ము. “ఏష హేయవ్ స్ాధుకరమ కారయత్త తం, యమేభోయ లోకతభోయ ఉనినన్షతే ” (కౌ.3.8.) అన్గా
‘ఈలోకమున్ుండి ప్పైలోకములకు పంపదలచ్ఛన్ వ్యకితదావరా ఈశ్వరుడు మంచ్ఛకరమలు చేయించున్ు, ఎవ్వని
అధో లోకములకు పంపదలచునో వానిచే అశ్రభకరుమలు చేయించున్ు’. ఈ శ్రర త్తదావరా విధి-పాత్తష్ేధ శ్రర త్తకి
విరోధము కలదా లేదా అన్ు సంశ్యమున్కు పూరావవాది చెపుెన్ది. రాగదేవషదులదావరా ప్ేారతప్ించబడి
స్ాధన్ములనినయూ సంపాదించ్ఛ జీవ్ుడు సవయముగనే కరత ృతవమున్ు అన్ుభవించున్ు కాన్ ఈశ్వరుడు ఏమ్ర
చేయున్ు? అందువ్లు కరత ృతవమున్ు చెపుె విధి-పాత్తష్ేదశ్రర తులతో ముందుచెప్ిెన్ కౌ. 3.8.శ్రర త్తకి విరోధము
సెషి ము. దీనికి స్ిదా ాన్త సమాధాన్ము. సూతాములో వ్చ్ఛిన్ ‘తు’ శ్బద ము దావరా పూరవవాది పాశ్నన్ు
నిరాకారించ్ఛరి. ఏ జీవ్ునిలో కారయ-కరణ సంఘాతమున్ు (శ్రీరమున్ు) తన్ ఆతమసవరూపముకన్న భిన్నముగా
చూచు వివేకము లేదో మరియు అజాాన్మువ్లన్ శ్రీరాదులనే ఆతమయని భావించునో అటలవ్ంటి జీవ్ునికి
సవతంతా కరత ృతవము యొకక స్ిదా ిలేదు కాని సంపూరణ భూతములలో సరావతమరూపముగా న్ున్న
కరామధయక్షుడయిన్ స్ాక్షిరూపమయిన్ పరమేశ్వరుని దావరా కరత ృతవలక్షణమయిన్ సంస్ార గత్త కలుగుచున్నది.
కాని ఆ పరమేశ్వరుని కృపవ్లన్ ఆతమ స్ాక్షాతాకరముకలిగి మొక్షమున్ు ప ందున్ు. ‘ఈశ్వరుడు వానిచే
మంచ్ఛకరమలు చేయించున్ు’ అన్ు శ్రర త్తలో పరమేశ్వరుడు హేతుకరత (జీవ్ునిదావరా కరమలు చేయించువాడు)
రూపముగా విన్బడు చున్నది. రాగాదులు దావరా మరియు సరవస్ాధన్ సంపన్న జీవ్ుని శ్రభాశ్రభకరమల
పావ్ృత్తతకి పరమేశ్వరుడే ప్ేారకుడు.
ఈశ్వరుడు కరమలప్ేారకుడనిన్ వానిలో వైషమయము మరియు నిషుిరతా అన్ు దో షములు వ్చుిన్ు. మరియు
కరమలు చేయకనే వాని ఫలము న్న్ుభ వించవ్లయున్నడి అకృతాభయగమమన్ు దో షముగూడ వ్చుిన్ు.
ఈపాశ్నలకు జవాబు ముందు సూతాముదావరా చెపుెచునానరు.
258. కృతపాయతానప్ేక్షసు
త విహితపాత్తష్ిదా ావైయరాుయదిభయః. (2.3.42.)
సూతాారుము:- జీవ్ుడు అన్ుష్ిించు ధరామదరమముల న్న్ుసరించ్ఛయిే ఈశ్వరుడు అన్య జన్మలలో ధరమములన్ు
అనిష్ిింపజతయున్ు తదన్ుస్ారము సుఖ్ాది ఫలములనిచుిన్ు. అందువ్లు ఈశ్వరునిలో వైషమయము మరియు
అకారుణయరూపదో షము రాదు. సంస్ారము అనాది అగుటవ్లన్ పూరవజన్మలో చేస్ిన్ ధరామదరమముల అప్ేక్ష
ఉచ్ఛతమే. ఈశ్వరునికి ధరామధరమముల అప్ేక్ష ఎందుకు అనిన్ జీవ్ుడు చేస్ిన్కరమలన్ప్ేక్షించ్ఛ ఈశ్వరుడు

ఫలమునిచుిన్ు. వేదములో “జోయత్తషోి మేన్ యజతత” “బాాహమణో న్ హన్త వ్యః” అన్గా ‘జోయత్తషోి మ యాగము
చేయవ్లయున్ు’, ‘బాాహమణుని చంపరాదు’ ఇటలవ్ంటి విధి-నిష్ేధ కరమలు స్ారుకమగుటకు ఈశ్వరుడు
కరమలన్ప్ేక్షించున్ు. ఈశ్వరుడు కరమ లన్ప్ేక్షించనిచ ో విధి-నిష్ేధ శాసత మ
ర ు అన్రుకమగున్ు. ఈ విధముగా జీవ్ుని
కరత ృతవము ఈశ్వరాధీన్ము అందులకత ఆ ఈశ్వరుడే జీవ్ునిచే మంచ్ఛ కరమలు చేయుంచున్నిరి.
సూతాములో వ్చ్ఛిన్ ‘తు’ శ్బద ము పూరవపక్ష మతము నిరాకరించుటకు. జీవ్ుని దావరా ఆచరించ్ఛన్ ధరామది
పాయతనములన్ప్ేక్షించ్ఛ పరమేశ్వరుడు మరల వానిచే ధరామధరామది కరమలన్ు చేయించున్ు తదన్ుస్ారము వానికి
సుఖ్దుఃఖ్ాది ఫలములన్ు వ్రషమువ్లేనిచుిన్ు. ఏవిధముగా భూమ్రలో అనేకరకముల వ్ృక్షములు గలవ్ు వాని
ఉతెత్తతకి వ్రషము కారణము అయిన్న్ు వ్ృక్షములలోగల ఫల రస్ాదుల భిన్నతకు కారణము వ్రషము కాదు కాని
వాని జరజములలో గల అస్ాధారణ ధరమము రస్ాదుల వ్యతాయసమున్కు కారణము. ఈ విధముగనే పూరవ
పూరవము ఆచరించ్ఛన్ ధరామధరమముల వాసన్లన్న్ుసరించ్ఛ ఉతత రోతత ర శ్రభాశ్రభ పావ్ృత్తతలో ఈశ్వరుడు
మేఘమువ్లే స్ామాన్య కారణమయిన్న్ు వారి వారి వాసన్లే అస్ాధారణకారణములు కరమల నాచరించుటకు. ఈ
స్ిుత్తలో ఈశ్వరునిలో రాగదేవషములన్ు విషమత మరియు నిరదయతవము (నిరఘృణతా) అన్ు దో షముల పాసకితయిే
లేదు. జీవ్ుని కరత ృతవమున్ు ఈశ్వరాధీన్మని చెపుెచు ఆ ఈశ్వరుడు జీవ్ుని శ్రభాశ్రభ కరమల
అప్ేక్షన్న్ుసరించ్ఛ జీవ్ునిదావరా కరమలన్ు చేయించున్ని ఎటల
ు చెపుెచునానవ్ు? ఈశ్వరుడు జీవ్ుని
శ్రభాశ్రభకరమల పావ్ృత్తతకొరకు జీవ్ుని పాయతనములన్ప్ేక్షించ్ఛన్ ఆ ఈశ్వరుడు పరతంతాడగు చునానడుగదా?
అపుడు జీవ్ుని కరమల నాచరింపజతయుటలో ఈశ్వరుడు సవతంతాడు కాదు కాదా. అటు న్ుట సరికాదు. జీవ్ుని
కరమకరత ృతవమున్ు గూడ పరమేశ్వరుడే గావించుచునానడు అని స్వవకరించ్ఛన్ ఏ విధమైన్ దో షము ఉండదు. ఈ
సమయములో జీవ్ుని పూరవమాచరించ్ఛన్ పయతానన్ుస్ారము ఈశ్వరుడు జీవ్ునిచే కరమలన్ు చేయించెన్ు. ఈ
విధముగా పరంపరగా సంస్ారమున్ు అనాదిగా స్వవకరించ్ఛన్ ఏ విధమైన్ దో షముండదు. ఈశ్వరుడు జీవ్ునిదావరా
చేయించుకరమలకు వాని శ్రభాశ్రభకరమల అప్ేక్షకలవాడని న్కు (స్ిదా ానిత కి) ఎటల
ు తెలియున్ు. దీనికి జవాబు
సూతాములోని రెండవ్ భాగముదావరా చెపెచునానరు “విహితపాత్తష్ిదా ావైయరాుయదిభయః”. వేదములో చెప్ిెన్
‘సవరగ ము కోరువాడు యాగము చేయవ్లయున్ు’ ‘బాాహమణుని చంపరాదు’ అన్ు విహిత నిష్ిదా కరమల స్ారుకత
చెప్ిెన్ రీత్తగా స్ిదామగున్ు. కానిచ ో విధి-నిష్ిదా కరమలు అన్రుకమగున్ు. ఆలాగున్నే ఈశ్వరున్ుకి జీవ్కరమల
అప్ేక్ష పూరితగా లేదనిన్ లౌకిక పురుష పాయతనము కొరకు దేశ్-కాల-నిమ్రతత ములుగూడ వ్యరుములగున్ు. ఇచట
అకృతాభాయగమము అన్గా చేయని కరమఫలమున్న్ుభవించుట అన్ు దో షముగూడ సూతాములోని ఆది
పదముదావరా గరహించవ్లయున్ు. పరమేశ్వరాధీన్ కరత ృతవ బో ధక విధి-పాత్తష్ేధ శాసత మ
ర ుతోబాటల “ఏష హేవవ్
స్ాధు కరమకారయత్త” అన్గా ‘ఈశ్వరుడు వానిచే మంచ్ఛ కరమలు చేయించున్ు’ అన్ు శ్రర త్తకి విరోధము లేదు.

78. అంశాధికరణము.

సంగత్త: పూరవధికరణముదావరా జీవాతమలో నితయతవము చెప్ిెన్ తరువాత ఈ అధికరణములో జీవ్బాహ్మమకయము
చెపుెటకు ఈఅధికరణము హేతుహేతుమతాావ్ సంగత్తదావరా పాారంభము గావించ్ఛరి.
విషయము:- జీవ్-ఈశ్వరుల భేదాభేదము ఈ అధికరణములో విచారించెదరు.
సంశ్యము:- జీవేశ్వరులకు స్ాంకరయము కలదా లేక వ్యవ్సు కలదా?
పూరవపక్షము:- జీవేశ్వరుల భేదాభేద బో ధక శ్రర తులన్ు చూచుచు మరియు ఈశ్వరునిలో స్ాంకరయము
నివారించుటకు స్ాధయము కాదు గన్ుక వ్యవ్స్ిుతము గావించుట సంభవ్ముకాదు.
స్ిదా ాన్త ము:- జీవ్ుడు బాహమ యొకక అంశ్ము. ఘటాకాశ్మువ్లే అవ్చ్ఛిన్నతవము మరియు ఆభాసము. ఈ
విధమైన్ ఔపాధిక కలెన్న్ు స్వవకరించ్ఛ జీవేశ్వరులలో మరియు అనేక జీవ్ులలో పరసెరము వ్యవ్సు సంభవ్ము.
అందువ్లు జీవేశ్వరులలో మరియు జీవ్ులలో పరసెర స్ాంకరయము యొకక ఆగహ
ర ము కతవ్లము దురాగహ
ర మే.
వైయాస్ికనాయయమాలా:
169. కిం జీవేశ్వరస్ాంకరయం వ్యవ్స్ాు వా శ్రర త్తదవయాత్ | అభేదభేదవిషయాతా్ంకరయం న్ నివారయతే ||
170. అంశోఽవ్చ్ఛిన్న ఆభాస ఇతౌయపాధికకలెనైః | జీవేశ్వరయోరవయవ్స్ాు స్ాయజీా వానాం చ పరసెరమ్ ||
జీవేశ్వరులకు పరసెరము స్ాంకరయము కలదా లేక భేదాభేద శ్రర తులదావరా వ్యవ్సు కలదా? అని సంశ్యమున్కు
పూరవవాది చెపుెన్ది. భేదాభేద శ్రర తులకు విడివిడిగా విషయములుండుటవ్లన్ జీవేశ్వరుల స్ాంకరయము
నివారించలేము అన్ున్ు. స్ిదా ానిత చెపుెన్ది. అంశ్ము, అవ్చ్ఛిన్నము మరియు ఆభాసము అన్ు ఔపాధిక
కలెన్ల వ్లన్ జీవేశ్వరులలో మరియు జీవ్ులలో పరసెర వ్యవ్సు కలదు కాని స్ాంకరయము లేదు.
భారతీ తీరుులవారి వాయఖ్య:
పూరవపక్షి చెపుెన్ది. ‘తతత వమస్ి’ అన్ు శ్రర త్తదావరా జీవేశ్వరులకు అభేదము చెప్ిెరి. ‘య ఆతమని త్తషా న్’ అన్ు
శ్రర త్తదావరా దాషిృ-దాషివ్యరూపముగా జీవేశ్వరుల భేధము తెలియుచున్నది. భేద శ్రర తులదావరా జీవ్ుడు లేడని
చెపెజాలము. దీనికి భిన్నముగా అభేదశ్రర తులు జీవ్ుడు ఈశ్వరునికన్న భిన్నమని నిరూప్ించజాలవ్ు.
ఉన్నజీవ్ునితో ఈశ్వరునికి స్ాంకరయమున్ు తొలగించలేము. ఇంతేగాక పరసెరము జీవ్ులలో ఈశ్వరునితో గల
భేదముదావరాగూడ స్ాంకరయము వ్చుిన్ు. అందువ్లు బాహమవాదులు జగతు
త యొకక వ్యవ్సు గావించలేరు.
లోకములో ఆవ్ు గతదలకుగల భేదమువ్లే బాహమమరియు ఆతమకు గల భేదము వాసత వికముగాదు కాని
వ్యవ్హారదశ్లో కలిెత ఉపాధి భేదము స్వవకరించ్ఛ శాసత మ
ర ు మూడు రకముల జీవ్ులన్ు నిరూప్ించుచున్నది.
“మమైవాంశో జీవ్లోకత జీవ్భూతః సనాతన్ః” (గీత.15.7) అన్ుచ ోట జీవ్ుడు ఈశ్వరుని అంశ్ము అని
తెలిస్ికొన్వ్లయున్ు. “స సమాన్ సన్ునభౌ లోకావ్న్ుసంచరత్త” (బృ.4.3.7.) అన్ుచ ోట బుదిాతో సమాన్
పరిమాణముగల జీవ్ుని నిరతదశ్చంచ్ఛరి ఘటాకాశ్మువ్లే స్వమ్రత పాాదేశ్తవము తెలియుచున్నది. “ఏక ఏవ్ తు
భూతాతామ భూతే భూతే వ్యవ్స్ిుతః | ఏకధా బహ ధా చెైవ్ దృషయతే జలచన్ద వ్
్ త్” (బాహమబిన్ూ
ద పనిషత్. 11) అన్ు
సు లములో శాసత మ
ర ులో ఆభాసతవము తెలియుచున్నది. ఈ శ్రర తుల వ్లు బాహమవాదులకు జీవేశ్వరుల మరియు
జగతు
త యొకక వ్యవ్సు కావించుట సులభము. జీవ్ులలో గల పరసెర భేదమువ్లన్ కలిగిన్ అనేకతవము అనేక

జలపాతాలలో అనేక సూరయ పాత్తబింబములవ్లే అని తెలిస్ికొన్వ్లయున్ు. దాని దావరా వ్యవ్హారముయొకక
వ్యవ్సు చేయుట సులభము. కాన్ ఏ విధమైన్ దో షములేదు.
259. అంశో నానావ్యపదేశాదన్యథా చాప్ి దాశ్కితవాదితవమధీయత ఏకత. 2.3.43.
సూతాారుము:- జీవ్ుడు ఈశ్వరునిలో కలిెత అంశ్ము స్ావభావిక అంశ్ముకాదు ఎందులకన్గా ‘నిషకలమ్’ అన్ు
శ్రర త్త దావరా జీవ్ుని నిరవ్యతవము చెప్ిెరి గన్ుకనే కలిెత అంశ్మని స్ిదామైన్ది. జీవేశ్వరుల అంశాంశ్చభావ్ము
ఎందులకు స్వవకరించవ్లయున్ు? “య ఆతమని త్తషి న్” అన్గా ‘ఆ ఈశ్వరుడు ఆతమలో ఉండుచు’ అన్ుచ ోట
జీవ్బాహమల భేదము చెపుెటవ్లన్ మరియు ఆథరవణ సూకత ములో అభేదముగూడ చెపుెటవ్లన్. “బాహమదాశా,
బాహమదాస్ా, బాహ్మమవేమే కితవాః” అన్గా ‘మతా్యదులన్ు చంప్ి జీవించువారు, జీవితమున్ు పూరితగా పరులకెై
వినియోగించు దాసులు, దూయతము ఆడుజూదరులు వారందరూ బాహమసవరూపులే’ సరవమున్ు బాహమమేన్ని శ్రర త్త
బో ధించు చున్నది. ఇచట శ్రర తులు పాతయక్ష భేదమున్ు అన్ువ్దించుటదావరా అభేదమునే చెపుెచున్నవి.
దీనిదావరా జీవ్ుడు ఈశ్వరుని కలిెతాంశ్మని నిరణయించడిన్ది.
“తతత వమస్ి” అన్ు అభేద శ్రర తులకు “య ఆతమని త్తషా న్” అని భేద శ్రర తులకు విరోధము కలదన్ున్ు పూరవవాది.
ఈశ్వరుని యొకక అంశ్ములు జీవ్ులు అగిన కణములవ్లే అంశ్మువ్లే అంశ్ములు. జీవేశ్వరులలో స్ావమ్రభృతయ సంబన్ా మువ్లే ఉపకారయ-ఉపకారక భావ్ముంటవ్లన్ విరోధము సెషి మన్ున్ు పూరవవాది. స్ిదా ానిత
జవాబు. అగినకణములవ్లే జీవ్ుడు ఈశ్వరుని అంశ్మయిన్న్ు అది కలిెతమేగాని స్ావభావికముకాదు
ఎందులకన్గా నిరవ్యవ్ ఆతమకు ముఖ్య అంశ్ములు ఉండజాలవ్ు. బాహమ యొకక నిరంశ్తవము “నిషకలము”
“నిష్ిరియమ్” అన్ు శ్రర తులలో విన్బడుచున్నది. అందువ్లు నిరంశ్, నిరవ్యవ్ పరమేశ్వరుని ఉపాధిదావరానే
జీవ్ున్ు అంశ్ము స్వవకరించ్ఛరి కాని వాసత వికముగా కాదు. నిరంశ్ మగుటవ్లన్ జీవేశ్వరులలో అంశాంశ్చభావ్మే
ఉండదనిన్ అటు న్ుట సరికాదు. ఈ విషయమున్ు చెపుె అనేక శ్రర తులుగలవ్ు. “స్ో ఽనేవ షి వ్యః స విజిజాాస్ితవ్యః”
(ఛాం.8.7.1.) “య ఆతమని త్తషి న్” అన్గా ‘పరమాతమని వతకవ్లయున్ు, వానినే తెలిస్ికొన్వ్లయున్ు’ ‘ఏది
ఆతమలో గలదో ’ అన్ు శ్రర తులదావరా జీవేశ్వరులలో భేదమున్ు చెప్ిెరి. “తతత వమస్ి” అన్ు శ్రర త్తదావరా
జీవేశ్వరుల అభేదమున్ు చెప్ిెరి. ఒక శాఖ్వారు ఆథరవణక బాహమసూకత ములో “బాహమదాశా, బాహమ దాస్ా,
బాహ్మమవేమే కితవాః” అన్గా ‘మతా్యదులన్ు చంప్ి జీవించువారు, జీవితమున్ు పూరితగా పరులకెై వినియోగించు
దాసులు, దూయతము ఆడుజూదరులు వారందరూ బాహమసవరూపులే’ గూడ జీవేసశ్వరుల అభేదమునే చెప్ిెరి.
అందువ్లు నానాతవమున్ు అభేదమున్ుగూడ శ్రర తులలో చెపుెట వ్లన్ కలిెత అంశాంశ్చభావ్ము జీవేశ్వరులలో
కలదని తెలిస్ికొన్వ్లయున్ు. భేదశ్రర తులు పాతయక్షమున్ు అన్ువ్దించ్ఛ అభేదమున్ు చెపుెటవ్లన్ కలిెత
భేదమువ్లన్ జీవ్ునిలో అంశ్ము లేదు.
260. మంతావ్రాణచి. (2.3.44)

సూతాారుము:- “పాదో ఽసయ విశావ భూతాని” అన్గా ‘ఆ బాహమ యొకక ఒక భాగములో అనిన భూతములు మరియు
అనిన పాాణులు ఉన్నవి’. ఈ శ్రర త్తదావరా భూతశ్బద మున్కు అరుమైన్ జీవ్ుడు పరమేశ్వరుని అవిదాయకలిెత
అంశ్మని తెలియుచున్నది.
పరమేశ్వరుని ఒకభాగములో (ఒక అంశ్ములో) సంపూరణ జీవ్ులు నివ్స్ించుచునానరు వాని మ్రగిలిన్ మూడు
భాగములు సవరగ ములో శ్రదా ముగాన్ున్నవి. ఈ విషయము పాతయక్షముగా మరియొక మంతాములో
చెపెబడియున్నది. “ఏతావా న్సయ మహిమా తతో జాయయాంశ్ి పురుషః పాదో ఽసయ విశావ భూతాని
త్తాపాదస్ాయఽమృతం దివి” అన్గా ‘ఈ పాపంచ మంతయు ఏ పురుషుని యొకక విభూత్తయో. ఆయన్కు
సరవభూతములు స్ాువ్రజంగముపదారుములు ఒకకభాగము వీనికంటె మీద గూడ ఆ పురుషుడు
మూడూభాగములలో న్ునానడు’ (ఛాం.3.12.6). ఈ మంతావ్రణముదావరా బాహమలో అవిదయదావరా కలిెత
పాదము (అంశ్-భాగము) భూతపదమున్కు అరుము జీడని తెలియుచున్నది.
261. అప్ి చ సమరయతే. (2.3.45.)
సూతాారుము:- మరియు “మమైవాంశో” అన్గా ‘జీవ్లోకములో అవినాశ్చ జీవ్ుడు నా యొకక అంశ్మే’ ఈ
పాకారము భగవ్దీగ తలో పరమేశ్వరుడు అవిదాయ కలిెత అంశ్ము జీవ్ుడని చెప్పెన్ు.
“మమైవాంశో జీవ్లోకత జీవ్భూతః సనాతన్ః” (గీత.15.7) దీని భావ్ము ‘జీవ్లోకములో సనాతన్ జీవ్ుడు
నాయొకక అంశ్ము’. ఈ గీతా వాకయములో పరమేశ్వరుని అంశ్ము జీవ్ుడని చెప్ిె రి. ఇది కలిెతమని తెలిస్ికొని
జీవేశ్వరులలో శాశ్న్కరత -శాశ్చంచబడువాడు అన్ు భావ్ము నిశ్ియించుకొన్వ్లయున్ు. అన్గా ఈశ్వరుడు
ప్ేారతప్ించువాడు జీవ్ుడు ప్ేారతప్ింపబడువాడు. ఇటలల స్వవకరించ్ఛన్ ఏ విధమైన్ దో షముండదు.
జీవ్ుని ఈశ్వరునియొకక అంశ్మని స్వవకరించ్ఛన్ జీవ్ునిలోగల సంస్ారదుఃఖ్ములవ్లన్ ఈశ్వరుడు గూడ
దుఃఖితుడగున్ు కదా? ఈ పాశ్నకు సమాధాన్ము ముందు సూతాములో చెపుెచునానరు.
262. పాకాశాదివ్నైనవ్ం పరః. (2.3.46.)
సూతాారుము:- ఏవిధముగా జీవ్ుడు అవిదయవ్లన్ దేహభావ్మున్ు ప ంది దేహమువ్లన్ కలుగు
దుఃఖ్ములదావరా ‘నేన్ు దుఃఖ్ములో న్ునానన్ు’ అని భావించునో ఆ విధముగా పరమాతమ దుఃఖితుడు గాడు.
సూరయ-చందుా ల పాకాశ్ము ఆకాశ్మంతటన్ు వాయప్ించ్ఛయున్నది కాని ఒకసు లములోన్ున్న వ్లయాకారముగాగాని
వేరొక విధముగాగాని యున్న వ్సు
త వ్ుదావరా ఆ సూరయచందుాల పాకాశ్ము వ్లయాకారముగాగని వేరొక
పాకారముగాగాని కాన్వ్చ్ఛిన్న్ు వాసత వ్మున్కు ఆవిధముగా కాదు. ఆ విధముగనే అవిదయ వ్లన్ జీవి
దుఃఖితుడగుచునానడే గాని వాసత వ్ములో కాదు.
జీవ్ుడు అవిదయవ్లన్ దేహాదులలో ఆతమభావ్మున్ు ప ందిన్వానివ్లే న్ుండి దానివ్లన్ దుఃఖ్మున్ు
అన్ుభవించుచునానన్ు అనికొన్ుచు దుఃఖ్భోగములో అభిమాన్ము కలిగియుండున్ు. కాని పరమేశ్వరుడు

అసంగుటగుటవ్లన్ అటలల కాదు. సూరుయని పాకాశ్ము ఆకాశ్ములో వాయపత మైయుండున్ు కాని చేత్తవేళ్ళళ
మొదలగువాని న్డ వ్ంకరగా కనిప్ించున్ు అంతమాతామున్ సూరాయదుల పాకాశ్ము వ్ంకరగాన్ున్నది
త్తన్నగాన్ున్నది అని చెపెలేము.ఆలాగున్నే మన్ుషుయలు కుండ మొదలగు వానిని తీసుకొనిపో వ్ున్పుడు
వానిలోపలగల ఆకాశ్ముగూడ పో వ్ుచున్నటలల భామ కలిగిన్న్ు వాసత వ్ములో ఆకాశ్ము వాయపకమగుటవ్లన్
దానిలో గమనాది కిరయలు లేవ్ు. ఈ విధముగనే అవిదయ ఉపాధివ్లన్ జీవ్ుడన్ు అంశ్ములో దుఃఖ్ము కలిగిన్న్ు
అంశ్చ అయిన్ పరమేశ్వరుడు దుఃఖితుడూగాడు. జీవ్ునిలో అవిదాయ కారణమువ్లన్నే దుఃఖ్ము కలుగుచున్నది.
నిమ్రతత మైన్ అజాాన్ము తొలగిన్ దాని వ్లన్ కలుగు శోక-దుఃఖ్ములుగూడ తొలగిపో వ్ున్ు. అపుడు ‘తతత వమస్ి’
అన్ు మహావాకయములదావరా జీవ్-బాహమల ఏకతవ జాాన్ము అన్ుభవ్ములోనికి వ్చుిన్ు. అందువ్లు జీవ్ుని
వ్లే ఈశ్వరుడు దుఃఖించు పాసంగమేలేదు.
263. సమరనిత చ. (2.3.47.)
సూతాారుము:- “తతా యః పరమాతామ” అన్ు సమృత్తలో ‘ఈ జీవాతమ-పరమాతమలలో పరమాతమయని చెపెబడు
పరమేశ్వరుడు నితుయడు, నిరుగణుడు తామరయాకున్ు న్ఱు అంటన్టల
ు ఆపరమేశ్వరుని కరమఫలములు అంటవ్ు’.
ఈ విధముగా వాయస్ాదులు ఈశ్వరునిలో సంస్ారిక దుఃఖ్ముల సెరశ ఉండదని చెప్ిెరి.
“తతా యః పరమాతామ హి స నితోయ నిరుగణః సమృతః | న్ లిపయతే ఫల ైశాిప్ి పదమపతామ్రవామాస్ా ||” అన్ు
సమృత్తలో మహారిష వాయస్ాదులు చెప్ిెరి. ‘జీవ్ పరమాతమలలో పరమాతమ నితుయడు, నిరుగణుసవరూపుడు అని
స్వవకరించ్ఛరి. ఆతనిని కరమఫలము అంటదు తామరాకున్ు జలము అంటన్టలల’. ఈ సమృత్త వాకయములో వాయస్ాది
మహరుషలు పరమేశ్వరుడు జీవ్ుని దుఃఖ్ము దావరా దుఃఖితుడు కాడని చెప్ిె రి. సూతాములోని ‘చ’ శ్బద ముదావరా
శేవతాశ్వతర ఉపనిషతు
త లోని వాకయమున్ు చెప్ిె రి. ఆ వాకయము “తయోరన్యః ప్ిపెలం స్ావదవతత యన్శ్నన్ననోయఽభిచాకశీత్త” అన్గా ‘జీవ్పరమాతమలలో ఒకరు స్ావదిషి ఫలములన్ు కరమ ఫలముల భోకత రెండవ్వారు
(పరమేశ్వరుడు) వానిని పాకాశ్చంపజతయువారు’. ఇంకన్ు శ్రర తులలో “ఏకసత థా సరవభూతాన్త రాతామ న్ లిపయతే
లోకదుఃఖ్తన్ బాహయః” (కఠ. 5.11) దీని భావ్ము ‘ పరమేశ్వరుడు సరవభూతములలోపల న్ున్నన్ు వానితో
సంబంధపడక వానికి విడిగా న్ుండువాడగుటచే వాని సుఖ్దుఃఖ్ములతో సంబంధపడడు’ ఇతాయది శ్రర తులదావరా
జీవ్ునిలోగల సంస్ార దుఃఖ్ములు ఈశ్వరునికి అంటవ్ు అని సెషి మగుచున్నది. సంపూరణ భూతములకు
అన్త రాతమ ఒకడే పరమేశ్వరుడెైన్ వైదిక లౌకిక విధి-పాత్తష్ేధకరమల స్ారుకత కలుగదు. ఈ పాశ్నకు సమాధాన్ము
ముందు సూతాములో చెపుెచునానరు.
264. అన్ుజాాపరిహారౌ దేహసమబనాాజోాత్తరాదివ్త్. (2.3.48)
సూతాారుము:- ‘మ్రతుాలన్ు స్ేవించవ్లయున్ు’ ‘శ్తుావ్ులన్ు దూరముగాన్ుంచవ్లయున్ు’ ఈ విధమైన్ విధిపాత్తష్ేధములు ఆతమ అఖ్ణ్డ కరసమయున్న్ు అవిదయకారణమువ్లన్ దేహముతో తాదాతమయ-సమబన్ా ము

ప ందుటవ్లన్ కలుగుచున్నవి. ఏ విధముగా అగిన ఒకటెైన్న్ు శ్మశానాగిన అపవితామని పరితయజింతురు అన్య
అగినని శోరత్తాయున్ు ఇంటిలోన్ున్నదానిని పవితాముగా భావింతురు. ఆ విధముగనే ఇచట తెలిస్ికొన్వ్లయున్ు.
“ఋతౌ భారాయముప్ేయాత్” “అగినషో మీయం పశ్రమాలభేత” అన్ు శ్రర తులు విధిని చెపుెచున్నవి. వీని అరుము
‘ఋతుకాలములో భారయన్ు చేరవ్లయున్ు’ ‘అగిన దేవ్ునికి చందాదేవ్ునికి చేయు యాగములో పశ్రవ్ున్ు
బలిన్యవ్లయున్ు’. “గురావఙ్గ నాం నోపగచేిత్”, “న్ హింస్ాయత్ సరావ భూతాని” అన్ు శ్రర తులు నిష్ేధమున్ు
చెపుెచున్నవి. వీని భావ్ము ‘గురువ్ు యొకక భారయన్ు చేరరాదు’, ‘ఏ భూతములన్ు హింస్ించరాదు’. ఆ
విధముగనే లోకములో ‘మ్రతుాని స్ేవించవ్లయున్ు’, ‘శ్తుావ్ుని తయజించవ్లయున్ు’ అన్ు విధి-నిష్ేధములు
కలవ్ు. అఖ్ణడ ము మరియు ఏకరసమైన్ ఆతమలో అవిదయవ్లన్ దేహముతో తాదాతమయమున్ు ప ందిన్
కారణమువ్లన్ ఈ విధి-నిష్ేధములు యుకిత సంగతములగుచున్నవి. ఏవిధముగా అగిన ఒకటెైన్న్ు శ్మశానాగిమని
అపవితామని పరితయజింతురు అన్య అగినని శోరత్తాయుని ఇంటిలోన్ున్న దానిని పవితాముగా భావింతురు. ఒకత
సూరుయని పాకాశ్మున్ు అపవితా దేశ్ముతో సంబదా మైన్ తయజింతురు పవితాస్ు ాన్ములోన్ున్న దానిని స్వవకరింతురు.
ఆవ్ున్ు పవితాముగా భావించ్ఛ దాని ప్ేడన్ు గోముతామున్ు గరహింతురు కాని వేరు జీవ్ుల మల-మూతాములన్ు
తయజింతురు. ఆ విధముగనే తతత వజాానికి, దేహాతమ అజాానికి గల భిన్నతవమువ్లన్ విధి-నిష్ేధములు చెప్ిెరి.
అయిన్న్ు ఆతమ ఒకటే అగుటవ్లన్ కరమ స్ాంకరయము కలుగున్ు అన్ు పాశ్నకు సమాధాన్ము ముందు
సూతాములో చెప్ిెరి.
265. అసంతతేశాివ్యత్తకరః. (2.3.49.)
సూతాారుము:-కరమలలో స్ాంకరయమురాదు ఎందులకన్గా ఉపాధిదావరా స్వమ్రతమైన్ అనినశ్రీరములతో ఆతమకు
సంబన్ా ము లేదు.
ఆతమ ఒకటే అయిన్న్ు జీవ్ుని కరమ ఫలములకు స్ాంకరయము రాదు ఎందులకన్గా (ఔపాధిక) శ్రీరములోన్ున్న
ఆతమకుగూడ శ్రీరముతో సంబన్ా ము ఉండదు. ఉపాధులలో స్ాంకరయము లేన్ందువ్లన్ ఉపహిత అన్గా
ఉపాధిలోగల జీవ్ులకుగూడ పరసెరము స్ాంకారయములేదు. మరి వారి వారి కరమ ఫలములకు స్ాంకరయము
ఎటలల కలుగున్ు అనిన్ కరమలలో స్ాంకరయము రాదు.
266. ఆభాస ఏవ్ చ. (2.3.50.)
సూతాారుము:- సూరుయని పాత్తబింబమువ్లే జీవ్ుడు పరమాతమయొకక పాత్తబింబమే. ఏవిధముగా ఒక
కుండలోన్ున్న పాత్తబింబము కదలిన్ వేరొక కుండలోన్ున్న పాత్తబింబము కదలదో అటలలనే ఒక జీవ్ునితో వాని
కరమఫల సంబన్ా ము కలుగగా వేరొక జీవ్ునితో (కరమఫలముతోబాటల) సంబన్ా ముండదు. ఈ విధముగా స్ాంకరయము
యొకక పరిహారము మ్రకికలి సులభము.

న్టిలో పాత్తబింబించు సూరయనికి సమాన్ము పరమాతమ యొకక పాత్తబింబము ఈ జీవ్ుడు. ఏ విధముగా ఒక
పాత్తబింబము కదలిన్ వేరొక పాత్తబింబము కదలదో ఆలాగున్నే ఒక జీవ్ునికి కరమఫలముతోబాటల సంబన్ా ము
కలిగిన్ ఇంకొక జీవ్ునితోబాటల ఆకరమపలమున్కు సంబన్ా ముండదు. ఈ విధముగా జీవ్ుల కరమఫల
స్ాంకరయమున్ు తొలగించుట అత్త సులభము. స్ాంఖ్యమతములో అనిన జీవ్ులు వాయపకములు మరియు అనిన
దేహములతోబాటల సనినధాన్ములో విశేషము లేదు. అందువ్లు ఒక జీవ్ుని సుఖ్ దుఃఖ్ములతో అనిన జీవ్ులకు
సంబన్ా ము కలుగున్ు. వైశేష్ికుల మతములోగూడ ఆతమ-మన్సు్ల సంయోగమున్నంతవ్రకు ఆతమ
వాయపకమగుటవ్లన్ ఇతర ఆతమలతోబాటల సంయోగము కలిగియుండుటన్ు నివారించజాలరు అన్గా ఆతమ ఇతర
మన్సు్లతో సంయోగము కలిగియిే ఉండున్ు. వారి మతములలో ఒక ఆతమయొకక సుఖ్-దుఃఖ్ములతోబాటల
అనిన ఆతమలలో సుఖితవ- దుఃఖితవ పాసంగము వ్చుిన్ు. కాన్ వారి మతములో స్ాంకరయమున్ు తొలగించుట
కఠిన్ము.
అనేక జీవ్వాది పక్షములో కరమఫలముల నియామకము అదృషి ము కాగలదు ఎటలలనిన్ జీవ్ులు
వాయపకమయిన్న్ు ఏ ఏ జీవియొకక అదృషి ముదావరా కరమఫలము ఉతెన్నమగుచున్నదో దాని భోగము ఆ ఆ
జీవ్ున్ుకత కలుగున్ు ఇతరులకు కాదు. ఈ పాశ్నకు సమాధాన్ము ముందు సూతాములో చెపుెచునానరు.
267. అదృషాినియమాత్. (2.3.51.)
సూతాారుము:- స్ాంఖ్యమతములో పాధాన్ము సమవాయ ( నితయ-సమబన్ా మగుటవ్లన్) సమబన్ా ముతో
అదృషి ములో న్ుండుటవ్లన్ మరియు అనిన ఆతమలకు స్ాధారణమని స్వవకరించుటవ్లన్ వారి మతములో కరమ
స్ాంకరయ దో షమున్ు నివారింపజాలము. నాయయమతములో ఆతమ-మన్సంయొగమువ్లన్ ఉతెన్నమగు
అదృషి ము అనిన ఆతమలకు స్ాధారణ కారణమగుటవ్లన్ ఇది వీని అదృషి ము అది వాని అదృషి ము అని
నియమము లేకుండుటవ్లన్ ఫలసమబన్ా మున్కుగూడ నియమములేదు.
స్ాంఖ్యమతములో పాధాన్ములో సమవాయ-సమబన్ా ముదావరా ఉన్న అదృషి ము అనిన ఆతమలకు స్ాధారణము
అన్గా అదృషి ము అసంగాతమ ధరమము కాదు అది సమవాయసమబన్ా ముతో పాధాన్ములో న్ుండున్ు. ఆ
పాధాన్ము అనిన ఆతమలకు స్ాధారణకారణము. ఆ స్ిుత్తలో పాతేయకాతమల సుఖ్ాదిభోగములన్ు పాధాన్ములోన్ున్న
అదృషి ము ఎటలల నియమ్రంచున్ు? అనిన్ నియమ్రంచలేదు. వైశేష్ికుల మతములో అదృషి ము
సమవాయసమబన్ా ముతో ఆతమలలో వేరు వేరుగా న్ుండున్ు. కన్ుక స్ాంఖ్ుయల దో షము వీరిలో రాదు అనిన్
అటు న్ుట సరికాదు. ఎందులకన్గా అనేక వాయపక ఆతమలతో మన్సు్ యొకక సమబన్ా ము స్ాధారణముగా
న్ుండున్ు. ఆ స్ాధారణ ఆతమ-మన్సు్ల సంయోగముదావరా అదృషి ము ఉతెన్నమగు చున్నది. ఆ అదృషి ము
ఏ ఆతమదని నిశ్ియించు నియామకము లేకుంటవ్లన్ వారి పక్షములోగూడ దో షము అటలలనే యుండున్ు. గాన్
స్ాంఖ్యమతములోవ్లే వైశేష్ికుల మతములోగూడ కరమస్ాంకరయ దో షము ఉండనే ఉండున్ు.
లోకములో పాత్తవాడున్ు నేన్ు ఈ ఫలమున్ు ప ందెదన్ు దీనికెై ఇటలల పాయత్తనంచెదన్ు దీనిని పరితయజించెదన్ు

అని తన్న్ు కరత గన్ు కరమఫలభోకత గన్ు చెపుెచు వ్యవ్హరించుచునానడు. ఈ వ్యవ్హారము నాశ్రయించ్ఛ చూచ్ఛన్
జీవ్ులకు కరమఫలమగు అదృషి మున్కు గల సంబంధము స్ావమ్ర భృతయరూపమైన్దని తెలియుచున్నది.
ఈసమబన్ా ము వైశేష్ికుల మతములో అదృషి మున్ు నియామ్రంచున్నిన్ అది సరికాదు అని ముందు సూతాములో
చెపుెచునానరు.
268. అభిసనాాయదిషవప్ి చెైవ్మ్. (2.3.52.)
సూతాారుము:- స్ాధారణమైన్ మన్సంయోగమువ్లన్ కలుగు సంకలెము మొదలగున్విగూడ అదృషి నియమున్కు కారణములుగావ్ు కన్ుక చెప్ిెన్ దో షము అటలలనే ఉండున్ు.
స్ాధారణ ఆతమ-మన్సు్ల సంయోగాముదావరా ఉతెన్నమగు అదృషి ము అనిన ఆతమలకు సనినహిత
మగుటవ్లన్ ఫలోదేదశ్యమయిన్ అదృషి ములో నియామకము లేదు. అందువ్లు చెప్ిెన్ దో షము అటలలనే
ఉండున్ు.
269. పాాదేశాదిత్త చేనానన్త రాావాత్. (2.3.53.)
సూతాారుము:- విభువైన్ స్ాధారణమైన్ ఆతమ-మన్సుల సంయొగము, తమ తమ దేహములలో ఆతమపాదేశ్ములో
న్ున్న మన్సుతో కలుగు సంయోగము గూడ విడిగా విడిగా న్ుండున్ు. దానిదావరానే ఫలోదేదశ్యము, అదృషి ము
సుఖ్-దుఃఖ్ాదుల వ్యవ్సు జరుగున్ు. ఇటు న్ుట సరికాదు. ఎందులకన్గా ఆతమలో సరవవాయపకతవమన్ు స్ాధరణ
ధరమముండుటవ్లన్ అనిన శ్రీరములు దానిలో అన్త రాావ్ములు. అపుడు ‘న్ ఆతమది ఈ శ్రీరమే అన్ు’
నియమము లేకుండుటవ్లన్ పూరోవకత దో షము అటలనే ఉండున్ు.
వాయపక ఆతమకు తన్ తన్ దేహపాదేశ్ములోన్ున్న మన్సుతో సంయోగము విడి విడిగా న్ుండున్ు. కన్ుక
అదృషి ముదావరా కలుగు సుఖ్-దుఃఖ్ాదుల వ్యవ్సు జరుగున్ు అని (వైశేష్ికులు) చెపుెన్ది సరికాదు. ఏలన్న్
వాయపకమగుటవ్లన్ ఆతమ అనిన శ్రీరములలో న్ుండున్ు. ‘ఈ ఆతమకు ఈ శ్రీరము’ అన్ు నియమము
లేకుండుటవ్లన్ వైశేష్ికుల మతము సరికాదు. కాన్ పూరవము చెప్ిెన్ అదృషాిదుల స్ాంకరయము ఆలాగున్నే
యుండున్ు. మా వేదాన్త మతములో జీవ్ుల అస్ిుతవము మరియు భేదము అవిదయ వ్లన్. ఆ అవిదయన్ు
బాహమవిదయదావరా న్శ్చంజతస్ిన్ జీవ్ునిలో స్ావబావికముగా న్ున్న బాహమభావ్మున్ు ప ందున్ు. ఈ భావ్మున్ు
చెపుె తతత వమస్ాయది శ్రర త్త వాకయములు జీవ్ునిలోన్ున్న అవిదయన్ు అనివాదించ్ఛ మాతాము చెపుెటవ్లన్
మహావాకయములదావరా చెపుె ఆతమసవభావ్మున్కు విరోధములుకావ్ు. అందువ్లు బాహామతెైమకతవ- పక్షములో
అనిన దో షములు తొలగిపో వ్ున్ు, భూత-భౌత్తక విషయములన్ు చెపుె శ్రర తులలోగల పరసెర విరోధ పరిహారము
గావించుటవ్లన్ మరియు పాామాణకముగా నిరణయించుటవ్లన్ బాహమములోనే శ్రర తుల సమన్వయము
నిరుదషి ముగా స్ిదామయున్ది.

బ్రహ్మసూత్రహ్ృదయములో రెండవ అధ్యాయములోని
మూడవ పాదము యొక్క సెంక్లనము సమాప్త ము.

10. ద్వితీయాధ్యాయస్ా చతుర్థ పాదః
79. ప్రాణోత్పత్్ యధికరణము
భౌతిక ఇంద్ిాయముల ఉత్పతి్ , వరని సంఖ్య మరియు వరని సవరూపవిషయముల శ్రు త్ుల పరసపర విరోధము ఈ
చత్ురథ ప్రదములో పరిహరించెదరు.
సంగతి:-పూరరవధికరణములో కర్ ృత్వసవరూపమును చెప్పపరి. ఇపుడు జీవరత్మకునన ఇంద్ిాయములు
బుద్ిిసథమగుటవలన వరని ఉత్పతి్ ని చెపుపటకు బుద్ిిసథసంగతి కరరణమువలల ఈ అధికరణము ప్రారంభంచిరి.
విషయము:- ప్రాణము ప్ేరుతో ప్పలవబడు ఇంద్ిాయముల ఉత్పతి్ ని గురించి ఈ అధికరణములో విచారణ
గరవింత్ురు.
సంశయము:- వరగరద్ి ఇంద్ిాయములు అనాద్ియా లేక పరమాత్మద్ావరర సృషపటంచబడినవర?
పూరవపక్షి:- సృషపటకి పూరవము ఋషప ప్ేరుతో చెపపబడు ఇంద్ిాయముల అస్పథత్వము వినబడుటవలన
ఇంద్ిాయములు అనాద్ి.
స్పద్ి ాన్ ము:- ఒక జ్ఞానముద్ావరర సరవ జ్ఞానముయొకక పాతిజ్ా వలన ఇంద్ిాయములు భౌతికములనియు అనగర
భూత్ముల ద్ావరర ఉత్పతి్ అయినవని చెపుపటకు పామాణము కలదు. మరియు ఇంద్ిాయముల ఉత్పతి్ ని చెపుప
శ్రు త్ులు ఉండుటవలన ఇంద్ిాయముల ఉత్పతి్ ని స్వవకరించుటయిే ఉచిత్ము. సృషపటకి ముందు ఇంద్ిాయములు
ఉననవని చెప్పపనద్ి పూరవ సృషపటదృషపటతో చెప్పపరి.
వైయాస్పకనాయయమాలా:171. కిమినిర య
ి ాణయనాద్ీని సృజ్యనత్ వర పరమా త్మనా | సృషేటేః ప్రాగృషపనామ్ననషరం సద్ాావోకత్రనాద్ితా ||
172. ఏకబుద్ాియ సరవబుద్ధిరభాతికతావజ్జ నిశ్రు తధేః |ఉత్పదయనత్ ఽథ సద్ాావేః ప్రాగవరన్ రసృషపటత్ేః ||
ఇంద్ిాయములు అనాద్ియా లేక పరమాత్మనుండి ఉత్పననమయినవర? సృషపటకి పూరవము ఋషుల ప్ేరుతో
ఇంద్ిాయములు ఉననవని చెప్పపనందువలన అవి అనాద్ి అని పూరవపక్షి మత్ము. కరని స్పద్ి ాని్ చెపుపనద్ి
ఏమనగర ఇంద్ిాయములు ఉత్పననములగును. ఎందులకనగర ఒకవిజ్ఞానముద్ావరర సరవ విజ్ఞానము శ్రు త్ులు
చెపుపచుననవి మరియు ఆ ఇంద్ిాయములు భూత్ములనుండి ఉత్పననమయినవని శ్రు తిలో చెప్పపరి. సృషపటకి
పూరవము ఆ ఇంద్ిాయములు ఉననవని చెప్పపనద్ి అవరన్ రసృషపట అభప్రాయముతో చెప్పప రి.
భారతీ తీరుథలవరరి వరయఖ్య:“ఋషయో వరవ తధఽగతుఽసద్ాస్వత్ (త్ద్ాహ ేః) కత తధ ఋషయేః—ఇతి, ప్రాణా వరవ ఋషయేః” అనగర ‘సృషపటకి
పూరవము ఋషులు గలరు, ఎవరు వరరు అనగర ప్రాణములను ఇంద్ిాయములు’ అను శ్రు తి ఆధారమువలన
ఇంద్ిాయములు గలవనును పూరవపక్షి. స్పద్ి ాని్ జ్వరబు. చెప్పపన శ్రు తి ద్ావరర సృషపటకి పూరవము ప్రాణములనగర
ఇంద్ిాయముల సద్ాావము తెలియుచుననపపటికినున వరని ఉత్పతి్ ని స్వవకరించనిచ ో ఒక విజ్ఞానముద్ావరర సరవ
విజ్ఞానముయొకక పాతిజ్ా కు హాని కలుగును. అంతధగరక “అననమయం హి సో మయ! మనేః” “ఆప్ో మయేః ప్రాణేః”
అనిన ‘అననమనగర పృథివి ద్ాని నుండి మనసస జ్నించెను’ మరియు ‘జ్లమునుండి ప్రాణములు

ఉత్పననమలయునవి’ అను శ్రు త్ులద్ావరర ఇంద్ిాయములు భూత్కరరయములని తెలియుచుననద్ి.
“ఏత్సరమజ్ఞజయతధ ప్రాణో మనేః సరతవనిర ంి యాణి చ” ‘ఆ పరమాత్మనుండి మనసుస అనిన ఇంద్ిాయములు
ఉత్పననమయినవి’ ఈ శ్రు తి ఇంద్ిాయముల ఉత్పతి్ సపషట ముగర చెపుపచుననద్ి. సృషపటకి పూరవము
ఇంద్ిాయములుననవని చెపుప శరస్ మ
ర ు అవరన్ రసృషపటననుసరించి చెప్పపరి. అందువలల పరమాత్మనుండి
ఇంద్ిాయములు ఉత్పననమగుచుననవనిన ఏ విరోధము లేదు.
ఈ ప్రదములో సూక్ష్మ శరీర విషయముల ైన శ్రు త్ులలోగల విరోధములను పరిహరించెదరు. ఆకరశరద్ి
భూత్ములయొకక మరియు భోక్ విషయముల ైన పరసపర శ్రు త్ుల విరోధమును మూడవప్రదములో
పరిహరించిరి.
271. త్థా ప్రాణాేః. (2.4.1.)
సూతాారథము:- ఒక విజ్ఞానముద్ావరర సరవవిజ్ఞానము చెపుపటవలన, ఇంద్ిాయములు భూత్ములద్ావరర
ఉత్పననమగుటవలన మరియు వరని ఉత్పతి్ ని చెపుప శ్రు త్ులు ఉండుటవలన ఇంద్ిాయములు ఉత్పననమగు
చుననవి. సృషపటకి ముందు ఇంద్ిాయములుననవని అవరన్ ర సృషపట అభప్రాయముతో చెప్పపరి.
“ఏత్సరమజ్ఞజయతధ ప్రాణో మనేః” (ముం.2.1.3.) అనగర ‘ఈ పరమాత్మనుండి ప్రాణము, మనసుస మరియు అనిన
ఇంద్ిాయములు ఉత్పననమగుచుననవి’. ఈ శ్రు తిలో ఇంద్ిాయముల ఉత్పతి్ ని చెప్పపరి. “త్సరమద్ావ ఏత్సరమద్ాత్మన
ఆకరశేః సమూాత్ేః”. (తెై.2.1.1.) అనిన ‘ఆ ఆత్మనుండి ఆకరశము ఉత్పననమయినద్ి’ ఈ శ్రు తిలో ఇంద్ిాయముల
ఉత్పతి్ చెపపలేదు. “ఋషయో వరవ తధఽగతుఽసద్ాస్వత్” “ప్రాణా వరవ ఋషయేః” అనిన ‘ ఈ ఇంద్ిాయములనినయూ ఉత్పతి్ కి పూరవము ఉండెను. వీనినత ఋషులు అందురు’. సృషపటకి పూరవముండుట, ఉత్పతి్ చెపుపట,
ఉత్పతి్ ని చెపపకుండుట అను శ్రు త్ులలో విరోధము కలదని పూరవపక్షి కథనము. ద్ానిని స్పద్ి ాని్
పరహరించుచునానరు. ఏ విధముగర పూరవ ప్రదములో ఆకరశరదులు పరబాహమ కరరయములని చెప్పపరో ఆలాగుననత
ప్రాణదులుగూడ పరబాహమ కరరయములే. ఎందులకనగర కొనిన పాద్ధశములలో ప్రాణాదుల ఉత్పతి్ చెపపక ప్ో యునను
మరికొనిన పాద్ధశములలో చెప్పపరి. అందువలన శ్రు త్ులలో సమానత్ లేక ఏకవరకయత్వమును చెపుపటకై
ఆకరశరదులవలే ఇంద్ిాయముల ఉత్పతి్ ని స్వవకరించవలయును.
ఉత్పతి్ కి పూరవము ఇంద్ిాయములు గలవని శ్రు తిలో చెపుపటవలన ఆ ఇంద్ిాయముల ఉత్పతి్ ని చెపుపనద్ి
గభణిశ్రు తియా అను సంద్ధహమునకు సమాధానము ముందు సూత్ాములో చెపుపచునానరు.
271. గభణయసమావరత్. 2.4.2.
సూతాారథము:- ఇంద్ిాయముల ఉత్పతి్ ని చెపుప శ్రు తి గభణి కరనతరదు ఎందులకనగర ఒకవిజ్ఞానముద్ావరర
సరవవిజ్ఞానము చెపుపశ్రు తి పాతిజ్ా కు విరోధము వచుును కరవున ఈ ప్రాణోత్పతి్ శ్రు తి గభణి అగుటకు వీలులేదు.
ఇంద్ిాయము లచధత్నము లగుటచధ బాహమరూపములుకరనతరవు. సరవవిజ్ఞాన శ్రు తిపాతిజ్ా కు హాని వచుుటవలన
బాహమభననములు కరనతరవు.

ఇంద్ిాయముల ఉత్పతి్ ని చెపుప శ్రు తి గభణమని చెపుపట సరికరదు. అనగర ప్రాణముల ఉత్పతి్ ని చెపుపశ్రు తి గభణి
కరనతరదు. ప్రాణాద్ి సంపూరణ జ్గత్ు
్ ను బాహమ వికరరమని స్వవకరించిన, ఒకత కరరణముకనన భననకరరయము లేదనిన
ఒక విజ్ఞానముద్ావరర సరవవిజ్ఞాన పాతిజ్ా స్పదిమగును లేనిచ ో ఆ పాతిజ్ా కు హాని కలుగును. ఉత్పతి్ కి పూరవము
ఇంద్ిాయములు గలవని శ్రు తి చెపుపచుననదనిన ఆశ్ర
ు తిని గభణమని చెపుపట సరికరదు. “అప్రాణో హయమనాేః శ్రభోా
హయక్ష్రరత్పరత్ేః పరేః” (ముం. 2.1.2.) ‘ఆ పరమాత్మ ప్రాణము మరియు మనసుస యొకక సంభని రహిత్ుడు,
శ్రదుిడు, అవినాశి మరియు పాకృతికనన భననము’ పరమాత్మ మూలపాకృతి, మరియు సరవప్రాణాదుల రహిత్ుడు
అనగర వీనికి అతీత్ుడు. ఇంద్ిాయముల ఉత్పతి్ ని చెపుప శ్రు తి హిరణయగరారూపమ్నన భనన పాకృతిని
చెపుపచుననద్ి అనిన ఈశవర, హిరణయగరాములకు అతీత్ుడు పరమాత్మశ్రది బాహమము. ఈశ్రు తితో ప్రాణోత్పతి్
చెపుప శ్రు తికి విరోధము లేదు.
272. త్తారాకురాతధశు. (2.4.3.)
సూతాారథము:- “జ్ఞయతధ” ఈ పాకరరము వినబడు జ్నమవరచి పదమునకు ఆకరశరదులలో ముఖ్య అరథము అనిన
శ్రు తి ప్రఠముననుసరించి ముందు చెప్పపన ప్రాణాదులలో “జ్ఞయతధ” అని వినబడుటవలన ఇంద్ిాయముల ఉత్పతి్
ముఖ్యమని చెపప వలయును.
ఆకరశరదులవలే ప్రాణాదుల ఉత్పతి్ శ్రు తిలో చెపుపటవలన ప్రాణాదుల ఉత్పతి్ ని చెపుప శ్రు తి ముఖ్యమని
స్వవకరించవలయును ఎందులకనగర “ఏత్సరమజ్ఞజయతధ” (ముం. 2.1.3.) అని శ్రు తి వరకయములో జ్నమవరచక
“జ్ఞయతధ” పదము ఒకటే కలదు. ఆ శబర ము ఆకరశరదుల ముఖ్య జ్నమను చెప్పపన అద్ధ శ్రు తి వరకయములో వరని
ముందు చెప్పపన ప్రా ణాదుల జ్నమ గభణమని ఎటల
ల చెపపగలదు. ఎందులకనగర ఆకరశరదులలో కొనినంటి జ్నమ
ముఖ్యమని చెపుపచు ప్రాణాదుల జ్నమ అముఖ్యమని నిశుయించుట సరికరదు. ‘ఒకసరరి ఉచురించిన శబర ము
సమానారథక బో ధకమగును’. ఈ నియమము వలనను శ్రు తిలో నానావిధత్వ పాసంగము వచుుటవలనను
ప్రాణాదుల జ్నమ ముఖ్యమనియిే చెపపవలయును. “త్తధ్ జ్ోఽసృజ్త్” అనిన ‘ఆ బాహమము అగినని సృజంచెను’ ఈ
పాకరణములో ప్రాణోత్పతి్ వినబడుటలేదు అంతధగరక అగిన, జ్లము మరియు పృథివీల ఉత్పతి్ యొకక శువణము
మాత్ామే వినబడుటవలన ప్రాణాదుల ఉత్పతి్ ని స్వవకరించుట సరికరదనిన ద్ీనికి ఉత్్ రము ముందు సూత్ాములో
చెపుపచునానరు.
273. త్త్పపరవకతావద్ావచేః. (2.4.4.)
సూతాారథము:- “అననమయం సొ మయ! మన ఆప్ో మయేః ప్రాణస్ే్ జ్ోమయిీ వరక్” (ఛాం. 6.5.4.) ‘హే సౌముయడా!
మనసుస అననముయొకక, ప్రాణము జ్లముయొకక, వరగింద్ిాయము అగినయొకకవికరరము లేక కరరయము’ ఈ
శ్రు తిలో మనసుస మరియు ప్రాణసహిత్ము వరగింద్ిాయము బాహమ వికరరము లేక కరరయము అగిన,జ్లము
మరియు పృథివీల వికరరముగర చెపపబడినద్ి. అందువలన ఇంద్ిాయముల ఉత్పతి్ శ్రు తి ఉననద్ి.

“అననమయం హి సో మయ మనేః” ‘హే సౌముయడా! మనసుస అననమునుండి జ్నించెను ప్రాణము జ్లము నుండి
ఉత్పననమయియయను వరగింద్ిాయము అగిననుండి సంభవించెను’. ఈ శ్రు తిలో బాహమమునుండి అగిన, జ్లము
మరియు పృథివీల ఉత్పతి్ చెప్పపన త్రువరత్ వరగింద్ిాయము, ప్రాణము మరియు మనసుసల సరమానయ ఉత్పతి్ ని
చెప్పపరి. ఈ సరమానయ ఉత్పతి్ నియమము ద్ావరరనత బాహమనుండి ఇంద్ిాయముల ఉత్పతి్ స్పదిమగు చుననద్ి.
కనుక ప్రాణాదులలో అననమయత్వము చెపుపటద్ావరర వరనిలో బాహమ కరరయము స్పదిమగు చుననద్ి.

80. సప్ గత్యధికరణము.
సంగతి:- పూరరవధికరణములో ఇంద్ిాయముల ఉత్పతి్ ని చెపుప శ్రు త్ులలో గల విరోధములను పరిహరించిరి.
ఇపుడు జీవరత్మ ఇంద్ిాయములకనన భననమని నిరూప్పంచవలయును. ద్ానికై ఇంద్ిాయముల సంఖ్య
నిరణయించుటకు ఆశుయ-ఆశుయిీ భావ సంగతి కరరణము వలన ఈ అధికరణమును ప్రారంభంచిరి.
విషయము:- వరగరద్ి ఇంద్ిాయములయొకక సంఖ్యనుగూరిు ఈ అధికరణములో విచారించెదరు.
సంశయము:- ఇందాయములు ఏడా లేక పదునొకండా?
పూరవపక్ష్ము:- “సప్ ప్రాణాేః” (ముం. 2.1.7.) ఈ శ్రు తి అనుసరరము శిరసుసన గల ఇంద్ిాయములు ఏడు.
స్పద్ి ాన్ ము:- శిరసుసలోగల ఛిదాములకనన భననముగర హసర్ ద్ి ఇంద్ిాయముల వరణన వతదములో చెప్పపరి.
అందువలల ఇంద్ిాయములు పదునొకండు వరని కరరయములు విడి విడిగర చూడబడుచుననవి.
వైయాస్పకనాయయమాలా:
173. సప్్్ కరదశ
త
వరఽక్షాణి సప్ ప్రాణా ఇతి శ్రు తధేః | సప్ సుయరూమరినిషేే షు ఛిద్ధాషు చ విశేషణాత్ ||
174. అశీరషణయసయ హసర్ ద్ధరప్ప వతద్ధ సమీరణాత్ | జ్తాయానతయకదశరక్షాణి త్త్్ తాకరరయనుసరరత్ేః ||
ఇంద్ిాయములు పదునొకండా లేక ఏడా? అనిన పూరవవరద్ి ఇంద్ిాయములు ఏడు అనును. ఎందులకనగర “సప్
ప్రాణాేః” అను శ్రు తి శిరసుసలో గల ఛిదాముల ఆధారముప్్ై విశేషముగర చెపుపటవలన. స్పద్ి ాని్ జ్వరబు.
శిరసుసలోగల ఛిదాములకనన అధికముగర హసర్ ద్ి ఇంద్ిాయములను శ్రు తిలో చెప్పపరి. కరన ఆయా కరరయముల
ఆలోచనానుసరరము ఇంద్ిాయములు ఏకరదశములని నిరణయించబడినద్ి.
భారతీ తీరుథలవరరి వరయఖ్య:పూరవపక్షి ఇందాయములు ఏడు అనును. “సప్ ప్రాణాేః పాభవని్ త్సరమత్” (ముం.2.1.8.) అనిన ‘ఆ
పరమాత్మనుండి ఏడు ప్రాణములు ఉత్పననమయినవి’. అను సరమానయ శ్రు తి వలల ను “సప్ వై శీరషణాయేః ప్రాణాేః
ద్ావవవరఞ్చు” (తెై. సం.5.1.7.1.) అనగర ‘నిశుయముగర ఏడు శిరసుసలో ఉనన ప్రాణములు మరియు రండు
కిందభాగములో నుననవి’ అను విశేష శ్రు తివలల ను ఇంద్ిాయములు ఏడు అని పూరవపక్షి మత్ము. ద్ీనికి స్పద్ి ాని్
చెపుపనద్ి. శిరసుసలోనునన ఇంద్ిాయములకనన అధికముగర చధత్ులు మొదలగు ఇంద్ిాయములను వతదములో
చెప్పపరి. “హసౌ్ చఽఽద్ాత్వయమ్ చ ఉప్రసథ శరుననర యిత్వయం చ” (పా. 4.8.) అనిన ‘చధత్ులు
గహ
ి ము ఆనంద్ించవలస్పనద్ియును’. అందువలల వతదముద్ావరర
ు ించవలస్పనద్ియును, ఉపస్ేథనిరయ
నిశుయించినందువలల దరశనము, శువణము, ఘ్ాాణము, ఆసరవదనము, సపరశనము, అభవదనము, ఆద్ానము,
గమనము, ఆననర ము, విసరగ ము మరియు ధాయనము అను కరరయములను చధయు ఇంద్ిాయములు పదునొకండు

అని నిరణయించిరి. అంతధగరక ఆయా వరయప్రరములు చూచుట, వినుట, వరసనచూచుట, రుచిచూచుట,
ముటలటకొనుట, మాటలాడుట, తీస్పకొనుట, నడచుట, ఆనంద్ించుట, మలవిసరజనము మరియు ధాయనముచధయుట
మొదలగునవి అనుభవించుటవలనను మరియు ఈ అనుభవములకు ఆ ఇంద్ిాయములు
సరధనములగుటవలనను ఇంద్ిాయములు పదునొకండు అని స్వవకరించి తీరవలయును.
274. సప్ గతధరివశేషపత్తావచు. (2.4.5.)
సూతాారథము:- ఇంద్ిాయముల సంఖ్య ఏడు ఎందులకనగర శ్రు తిలో ఇంద్ిాయముల సప్ త్వ జ్ఞానము
కలుగుచుననద్ి మరియు “సప్ వై శీరషణాయేః ప్రాణాేః” అనగర ‘నిశుయముగర శిరసుసలో గల ప్రాణములు ఏడు’ అను
శరస్ మ
ర ుద్ావరర శిరసుసలోగల ఇంద్ిాయములు ఏడు అని విశేషముగర చెప్పపరి.
ఇంద్ిాయముల సంఖ్యను చెపుప శ్రు త్ులలో విరోధముండుటవలన సమనవయము అస్పదిమనును పూరవపక్షి.
స్పద్ి ాని్ అవిరోధమనును. “సప్ ప్రాణాేః పాభవని్ త్సరమత్” (ముం.2.1.8.) ‘బాహమనుండి ఏడు ఇంద్ిాయములు
ఉత్పననమగు చుననవి’. “అషౌటగుహా అషరట వతిగుహాేః” (బృ.3.2.1.) ‘ఎనిమిద్ి గుహములు అనగర ఇంద్ిాయములు
ఎనిమిద్ి అతిగుహములు అనగర విషయములు ఎనిమిద్ి’ . ఈపాకరరము ఇంద్ిాయవిషయములో సప్ త్వము,
అషట తావద్ి సంఖ్యను చెపుప శ్రు త్ులలో పరసపరము విరోధము కలద్ా లేద్ా? ఈ సంశయమునకు పూరవపక్షి
విరోధము కలదనును. ఏకద్ధశి అనగర పూరి్గర స్పద్ి ాన్ మును స్వవకరించని మత్మువరరు చెపుప సమాధానము.
ఇంద్ిాయములు ఏడు మాత్ామే ఎందులకనగర ముండక శ్రు తిలో బాహమనుండి ఏడు ఇంద్ిాయములు మాత్ామే
ఉత్పననమయినవని చెప్పపరి. ఈ శ్రు తిద్ావరర ఇంద్ిాయముల సంఖ్య ఏడు మాత్ామే అని తెలియుచుననద్ి. “సప్ వై
శీరషణాయేః ప్రాణాేః (తెై.సం. 5.1.7.1). ఈ విధముగర తెైతి్రీయ సంహిత్లో గూడ ఇంద్ిాయములు ఏడు అని
విశేషముగర చెప్పపరి. మరి బృహద్ారణయకములో ఇంద్ిాయములు ఎనిమిద్ి అని చెపపరి కద్ా? అనిన అద్ి సరియిే
కరవున ఈరండింటిలో ఏద్ో ఒక సంఖ్య నిశుయము చధయవలయును, త్కుకవ సంఖ్య అగుటవలన సప్ సంఖ్యను
నిశుయము చధయుట శేుషటము మరియు వరయప్రరముననుసరించి సంఖ్య భేదము కలిగిన ఆ అధికసంఖ్య ఈ
త్కుకవ సంఖ్యలో అన్ రరావమగును. ఇంత్ వరకు ఏకద్ధశి మత్ము.
275. హసర్ దయసు
్ స్పథతధఽతో నైవమ్. (2.4.6.)
సూతాారథము:-“హసౌ్ వై గుహేః” అని చధత్ులు మొదలగు ఇంద్ిాయములు శ్రు తిలో ఎకుకవగర చెపుపటవలన
ప్రాణములు పదునొకండు మరియు ఏకరదశ సంఖ్య సప్ సంఖ్యలో అన్ రరావము కరజ్ఞలదు కరని ఏకరదశ సంఖ్యలో
సప్ సంఖ్య అన్ రరావము కరగలదు. అందువలల ఇంద్ిాయములు ఏడధ నని స్వవకరించుట సరికరదు.
సూత్ాములో వచిున ‘త్ు’ శబర ము ముందు సూత్ాములో చెప్పపన ఏకద్ధశి మత్మును ఖ్ండించుటకు. “హసౌ్ వై
గుహేః స కరమణాఽతిగుహేణ గృహీత్ేః” (బృ.3.2.8.) అనగర ‘నిశుయముగర హస్ ములు ఇంద్ిాయములు అవి
కరమములను విషయములను గుహించునవి’. ఈ శ్రు త్ులద్ావరర శిరసుసలో చెప్పపన ఏడు ఇంద్ిాయములకనన
వతరుగర హసర్ ద్ి భనన ఇంద్ిాయములు చెప్పపరి. ఏడు కనన ఎకుకవ ఇంద్ిాయములు చెపపగర ఆ ఎకుకవ సంఖ్యలో

ఈ ఏడు సంఖ్య అన్ రరావమగును. “దశేమే పురుషే ప్రాణా ఆతెైమకరదశేః” (బృ.3.9.4.) అనిన ‘ద్ధహములో పద్ి
ఇంద్ిాయములు ఉననవి పదునొకండవద్ి మనసుస’. ఈ శ్రు తి చెప్పపన ఏకరదశ సంఖ్యలో సప్ సంఖ్య
అన్ రరావమగును. ‘సో్ కకలపనానురోధాత్’ అనిన ‘త్కుకవ సంఖ్యను స్వవకరించుట ఉచిత్మని’ చెపుపట సరికరదు.
కనుక ఇంద్ిాయములు ఏకరదశములే.
ప్్ైన చెప్పపన రండు సూత్ాములకు వతరొక అరథము ఉననద్ి. ఇంద్ిాయములు ఏడు మాత్ామే. “త్ముత్-కరుమన్ ం
ప్రాణోఽనుత్-కరుమతి, ప్రాణమనూత్-కరుమన్ ం సరతవ అనూత్-కరుమని్ ” (బృ.4.4.2.) అనగర ‘ మరణించిన త్రువరత్
శరీరమునుండి జీవరత్మ ప్ో వునపుడు ప్రాణము శరీరమును వద్ిలివతయును మరియు ప్రాణము ప్ో యిన త్రువరత్
అనిన ఇంద్ిాయములు నిష్రమించును’. ఈ శ్రు తిద్ావరర ఇంద్ిాయముల ఏడు అని తెలియుచుననద్ి. ఈ శ్రు తిలో
సరవ శబర ము పాయో గించిరి కరద్ా మరి ఇంద్ిాయములు ఏడు మాత్ామే అని ఎటల
ల చెపపగలరు? అనుట సరికరదు.
ఎందులకనగర విశేషముగర చెపుపటవలన. “స యతెష
ై ర చాక్షుషేః పురుషేః పరరఙ్పరరయవర్ తధఽథారూప్ో భవతి”
(బృ.4.4.1.) అనగర ‘ మరణకరలములో నతత్ాములోనునన అనుగరు హక సూరుయని అంశము త్న యొకక అంశీ
సూరుయనిలో పావతశించును అపుడు ఈ మరణావసథ లోనునన వయకి్ రూపజ్ఞాన రహిత్ుడగును’. ఈ విధముగర
మరణాసనన వయకి్ చక్షురరద్ి ఇంద్ిాయములు ఏడధనని విశేషపాసంగమును చెప్పపరి. ఎవరైన ‘అందరు బాాహమణులకు
విందు చధయుడనిన’ ప్పలిచిన బాహమణులనుద్ధరశించ సరవ శబర మును పాయో గించిరతగరని సంసరరములో నునన
బాహమణులందరినుద్ధరశించి కరదు అని స్వవకరించవలయును. ఆ విధముగనత ఇచట సరవ శబర ము పాకరణముద్ావరర
చెప్పపన ఏడు ఇంద్ిాయములలోనత సమాప్ మగును. ఇటలల చెప్పపన పూరవపక్ష్మునకు స్పద్ి ాని్ చెప్పపనద్ి.
నిశుయముగర గుహములు, అతిగుహములు అనిన ఇంద్ిాయములు వరని విషయములు ఏడు అని చెప్పపనను వరని
కనన విడిగర హసర్ దులనుగూడ ఇంద్ిాయములుగర శ్రు తిలో చెప్పపరి. “దశేమే పురుషే ప్రాణా ఆతెైమకరదశస్ే్
యద్ాఽసరమచఛరీరరదుత్-కరుమని్ అథ రోదయని్ ” (బృ.3.9.4.) ‘శరీరములో పద్ి ఇందాయములుననవి మరియు
పదునొకండవద్ి మనసుస(ఆతామ). ఇవి మరణించు వయకి్ శరీరమును వద్ిలి ప్ో వునపుడు బంధువులను
ఏడిప్పంచును, అందులకత ఏకరదశ రుదుాలందురు’. ఈ విధముగర ఇచట ఏకరదశ ఇంద్ిాయములు ఒకసరరి
మరణాసనన వయకి్ శరీరమును వద్ిలి ప్ో వుట వినిప్పంచు చుననద్ి. ఇంద్ిాయముల ఉత్-కుమణ పాసంగములో
ఏకరదశ సంఖ్య సరథనములో సప్ సంఖ్య పాసంగమునన సప్ ఇంద్ిాయములనత శ్రు తిలో చెప్్పడి వరరు అంతధగరక
పాకరణముకనన శ్రు తి బలవత్్ రముగరన ఇంద్ిాయములు పదునొకండె. అలప సంఖ్య అన్ రరావ మగుటవలన
శ్రు త్ులలో విరోధము లేదు.

81. ప్రాణాణుతావధికరణము.
సంగతి:- సరవవరయపకమయిన అహంకరరమునుండి ఉత్పననమగుటవలన ఇంద్ిాయములుగూడ వరయపకములు
మరి వరని ఉత్-కుమణము ఎటల
ల జ్రుగును? ఈ విధమ్నన ఆక్షతప సంగతి వలన ఈ అధికరణము మొదల ైనద్ి.
విషయము:- ఇంద్ిాయముల పరిమాణము గురించి ఈ అధికరణములో విచారము చధయుదురు.
సంశయము:- ఇంద్ిాయములు అణు పరిమాణముగలవర లేక వరయపకములా?
పూరవపక్ష్ము:- సరంఖ్ుయలు ఇంద్ిాయములు వరయపకములని స్వవకరించిరి. ఆ యా ద్ధహముల
పూరవకరరమనుసరరము ఇంద్ిాయముల వరయప్రరము జ్రుగుచుండును. గరన ఇంద్ిాయములు వరయపకములు.

స్పద్ి ాన్ ము:- శరీరములో ఇంద్ిాయములు సూక్ష్మముల ై యుననవి కరన వరయపకములు కరవు. మృత్
శరీరమునుండి ఇంద్ిాయములు నిరగ మించుట విను చునానము మరియు చూచుచునానము. అవి అతి
సూక్ష్మమగుటవలన కంటికి కనబడవు. గరన ఇంద్ిాయములు సూక్ష్మములేగరని వరయపకములుగరవు.
వైయాస్పనాయయమాలా:
175. వరయప్వనయణూని వరఽక్షాణి? సరంఖ్ాయ వరయప్పత్వమూచిరత | వృతి్ లాభస్ త్ా త్త్ా ద్ధహే కరమవశరదావతత్ ||
176. ద్ధహసథ వృతి్ మద్ాాగతషేవవరక్ష్త్వం సమాపయతామ్ |ఉత్-కరునా్యద్ిశ్రు తధస్ ర ని హయణూని సుయరదరశనాత్ ||
ఇంద్ిాయములు సూక్ష్మములా లేక వరయపకములా? ఆ యా ద్ధహములలో కరమవలన ఇంద్ిాయముల ఉనికి
సంభవము. అందువలన ఇంద్ిాయములు వరయపకములని సరంఖ్ుయల ైన పూరవపక్షి మత్ము. స్పద్ి ాని్ జ్వరబు.
ఇంద్ిాయములు వరయపకములుగరవు. ఆ యా ద్ధహభాగములలోనత ఇంద్ిాయములుండును కరని ద్ధహమునకు
బయట లేవు. శరీరమునుండి నిరగ మనము శ్రు తిలో చెపుపటవలన కంటికి కనబడక ప్ో వుట వలన ఇంద్ిాయములు
సూక్ష్మములు.
భారతీ తీరథలవరరి వరయఖ్య:
ఇంద్ిాయములు వరయపకమగుటవలన ఆ యా శరీరములోగల పాద్ధశములలో ఆ యా జీవుల కరమఫలముల
ఉపభోగమునకు సమరథములు అనును పూరవవరద్ి సరంఖ్ుయడు. స్పద్ి ాని్ చెపుపనద్ి. ఇటల
ల చెపుపట సరికరదు.
ఎందులకనగర అధికకలపన అను(గభరవద్ో షము) ద్ో షము కలుగును. ద్ధహము మధయమునందుగల
ఇంద్ిాయములద్ావరర సంపూరణవయవహారము జ్రుగగలిగిన సరవవరయపక ఇంద్ిాయముల కలపన వలల
పాయో జ్నమేమి? ఆ ఇంద్ిాయములు సవయముగర పరలోకమునకు ప్ో వునను కలపన యుకి్ యుక్ ముకరదు.
శ్రు తిలో జీవుని ఉత్-కరుని్ ఆగత్ుల కలపన ముఖ్యముకరదు. గతాయగత్ుల ముఖ్యత్వ స్పద్ి కొరకు ఇంద్ిాయములను
ఉప్రధిగర స్వవకరించినద్ి. ఆ ఇంద్ిాయములుగూడ సంపూరణ ఉప్రధి వరయపకముల ైన గతాయగత్ులు ముఖ్యము
ల టల గును అందువలల ఇంద్ిాయములు వరయపకములుగరవు, అవి మధయమ పరిమాణముగలవి, ఆ మధయమ
పరిమాణమునత అణుత్వముగర చెపుపటకై సూత్ాకరరులు అణు శబర మును పాయో గించిరి.
276. అణవశు. (2.4.7.)
సూతాారథము:- ప్రాణ శబర ముద్ావరర చెపపబడిన ఇంద్ిాయములు అణు పరిమాణముగలవి అనగర సూక్ష్మములు
మరియు పరిచిఛననములు (స్వమిత్ములు) వరయపకములుగరవు. ఆ ఇంద్ిాయములు నతతాాదులద్ావరర కలుగు
పాత్యక్ష్ పామాణమునకు గోచరములుగరవు. పాత్యక్ష్మునకు అవిషయములు.
ఇంద్ిాయములు వరయపకమగుటవలన వరని ఉత్-కుమణము అసంభవమనును పూరవవరద్ి. ఇందాయములు
పరిచిఛననములు సూక్ష్మములు గరన ఉత్-కుమణము సంభవమనును స్పద్ి ాని్ . ఉత్-కరుని్ శ్రు తి “ప్రాణాేః
సవరతఽననా్ేః” అనిన ‘అనిన ఇంద్ిాయములు అనన్ ములు’. అను ఉత్-కరుని్ ని చెపుప శ్రు తితో ఇంద్ిాయములు
సరవవరయపకములని చెపుప శ్రు తికి విరోధముకలద్ా లేద్ా? ఈ సంశయమునకు పూరవవరద్ి విరోధము
కలదనును. స్పద్ి ాన్ ములో ఇంద్ిాయములలో ఉదూాత్రూపము మరియు సపరశ లేనందువలన అవి సూక్ష్మములు
అనిరి. కరని ఆ ఇంద్ిాయములు పరమాణువువలే సూక్ష్మములుకరవు అటలల సూక్ష్మములని స్వవకరించిన సంపూరణ

శరీరవరయప్ప కరరయము అస్పదిమగును. ఇంద్ిాయములు వరయపకములని చెపుప శ్రు తిని స్వవకరించిన వరని ఉత్-కరుని్ ,
గతి మరియు ఆగతి చెపుప శ్రు తితో విరోధము కలుగును. గరన వరయపకత్వమును చెపుప శ్రు త్ులను ఉప్రసన
చధయుట కొరకని స్వవకరించ వలయును. అపుడు ఉత్-కరుని్ చెపుప శ్రు త్ులతో విరోధముండదు.

82. ప్రాణశ్ైషే రయధికరణము.
సంగతి:- కిుందటి అధికరణములో ఇంద్ిాయముల సృషపటని చెప్పపరి. ఈ అధికరణములో ప్రాణవరయువుగూడ
ఇంద్ిాయములవల నత పరబాహమమునుండి జ్నించినద్ియిే అని చెప్్పదరు. ఇచట పాథమాధికరణనాయయమును
అతిద్ధశము చధయుటవలన పూరరవధికరణముతో ప్రటల ఈ అధికరణమునకు అతిద్ధశ సంగతి.
విషయము:- ముఖ్య ప్రాణముయొకక ఉత్పతి్ ని గురించి ఈ అధికరణములో విచారించెదరు.
సంశయము:- ముఖ్య ప్రాణము అనాద్ియా లేక ఉత్పననమగుచుననద్ా?
పూరవపక్ష్ము:- సృషపటకి పూరవము ప్రాణచధషట శ్రు తిలో వినబడుచుననద్ి. “ఆనీదవరత్ం సవధయా త్ద్ధకమ్”
(ఋ.సం. 8.7.17) అనిన ‘పాళయకరలములో ప్పత్రుల నిమిత్్ ము చెపుప సవధాతోబాటల సంపూరణ
వరయప్రరశూనయమ్నన కతవలము ఏక ప్రాణము (బాహమము) మాత్ాముండెను, ద్ానికనన భననము ఏద్ియూ లేదు’.
ఈ శ్రు తిలో ప్రా ణచధషట వినబడుటవలన ప్రాణము అనాద్ి.
స్పద్ి ాన్ ము:- “ఏత్సరమజ్ఞజయతధప్రాణేః” (ముం.2.1.3.) ‘ప్రాణవరయువుగూడ ఇంద్ిాయములవలే పరబాహమమునుండి
ఉత్పననమయినద్ి’ . ఈ ముండక శ్రు తి ఆధారముప్్ై ఇత్ర ఇంద్ిాయములవలే ముఖ్యప్రాణము యొకక ఉత్పతి్
వినబడు చుననద్ి. అందువలల ‘ఆనీత్’ శబర ము ఉత్పతి్ కి పూరవము ప్రాణముయొకక సద్ాావ సూచకముకరదు.
ఎందులకనగర ‘ఆవరత్మ్’ అనగర ‘గరలి మొదలగు పాపంచముతో సంభని ములేనిద్ి’ అను విశేషము ఉండుటవలన.
“ఆనీదవరత్ం సవధయా త్ద్ధకమ్” అను శ్రు తి మూల పాకృతిలో ప్రాణాద్ి సమస్ విశేషముల అభావము
చెపుపటకు. అందువలల ఈ శ్రు తితో ప్రాణా ఉత్పతి్ ని చెపుప శ్రు తికి విరోధము లేదు.
వైయాస్పకనాయయమాలా:177. ముఖ్యేః ప్రాణేః సరయదనాద్ిరరజయతధ వర న జ్ఞయతధ | ఆనీద్ితి ప్రాణచధషట ర ప్రాకసృషేటేః శూ
ు యతధ యత్ేః ||
178. ఆనీద్ితి బాహమసత్్ వం ప్ోా క్ ం వరత్నిషేధనాత్ | ఏత్సరమజ్ఞజయతధ ప్రాణ ఇత్ుయకత్రతష జ్ఞయతధ ||
ముఖ్య ప్రాణము అనాద్ియా లేక ఉత్పననమయినద్ా? పూరవపక్షి ప్రాణము అనాద్ియిే ఉత్పననము కరలేదనును.
ఎందులకనగర ‘ఆనీత్’ అను శబర ము సృషపటకి పూరవము ప్రాణచధషట చెపుపచుననద్ి. స్పద్ి ాని్ చెపుపచుననద్ి. ‘ఆనీత్’
అను శబర ము ద్ావరర బాహమయొకక అస్ప్ త్వమును చెప్పపరి మరియు ప్రా ణముయొకక వరయప్రరమును నిషేద్ించిరి.
“ఏత్సరమదజ్ఞజయతధ ప్రాణేః” అనిన ఇంద్ిాయములవలే ప్రాణవరయువుగూడ పరమాత్మనుండి ఉత్పననమగుచుననద్ి.
అందువలల ప్రాణము అనాద్ికరదు కరని ఉత్పననమయినద్ి.
భారతీ తీ్ రుథలవరరి వరయఖ్య:నోటి ద్ావరర జ్రుగు శరవస పాశరవసలలో గల వరయువు ప్రాణము, అద్ి ఉత్పననమగు చుననద్ా లేద్ా అను
సంద్ధహమునకు పూరవపక్షి ఈ ప్రాణము ఉత్పననమగుటలేదు ఎందులకనగర ఉత్పతి్ కి పూరవము ‘ఆనీదవరత్మ్’
అనుచ ోట ‘ఆనీత్’ శబర ముద్ావరర సృషపటకి పూరవము ప్రాణ వరయప్రరము వినబడుటవలన ప్రాణము నిత్యమనును.

స్పద్ి ాని్ జ్వరబు. ‘ఆనీత్’ శబర ము ప్రాణ వరయప్రరము చెపుపటకుకరదు ఎందులకనగర ‘ఆవరత్మ్’ అను శ్రు తి
శబర ముద్ావరర ప్రాణములో వరయప్రరమును నిషేద్ించి బాహమ అస్ప్ త్వమును చెప్పపరి. ఏలనన “సద్ధవ సో మేయదమగు
ఆస్వత్” అనగర ‘సృషపటకి పూరవము చెైత్నయరూపమ్నన బాహమము మాత్ామే ఉండెను’ అను శ్రు త్ులతో
సమానారథమును చెపుపటకు. “ఏత్సరమజ్ఞజయతధ ప్రాణేః” అనగర ‘ ఈ ప్రాణము పరమాత్మనుండి ఉత్పననమయినద్ి’ .
ఇతాయద్ి శ్రు త్ులలో పాత్యక్ష్ముగర ప్రాణము యొకక ఉత్పతి్ ని చెప్పప రి. అందువలల ఇంద్ిాయములవలే ప్రాణముగూడ
పరమాత్మనుండి ఉత్పననమయినద్ి.
277. శేుషటశు. (2.4.8.)
సూతాారథము:- ఇంద్ిాయములవలే ప్రా ణముగూడ బాహమనుండి ఉత్పననమగును.
“ఏత్సరమజ్ఞజయతధ ప్రాణేః” అనిన ‘ఈ ప్రాణము పరమాత్మనుండి ఉత్పననమయినద్ి’ . ఇచట ముఖ్య ప్రాణము యొకక
ఉత్పతి్ చెప్పపరి. “ఆనీదవరత్ం సవధయా త్ద్ధకమ్” అనిన ‘పాళయకరలములో ప్పత్రుల నిమిత్్ ము చెపుప
సవధాతోబాటల సంపూరణ వరయప్రరశూనయమ్నన కతవలము ఏక ప్రాణము (బాహమము) మాత్ాముండెను, ద్ానికనన
భననము ఏద్ియూ లేదు’. సృషపటకి పూరవము పాళయములో ప్రాణముననదని చెపుప ఈ శ్రు తితో ముందు చెప్పపన
ముండక శ్రు తి “ఏత్సరమజ్ఞజయతధ ప్రాణేః” అను శ్రు తితో విరోధము కలద్ా లేద్ా? విరోధము కలదనును పూరవపక్షి.
స్పద్ి ాని్ ముఖ్య ప్రాణముగూడ ఇంద్ిాయములవలే ఉత్పనన మగుననును. ‘ఆనీత్’ శబర ము ఉత్పతి్ కి పూరవము
ప్రాణముననదని చెపుపటకు కరదు. ఆ శ్రు తిలో ‘ఆవరత్’ శబర మును విశేషముగర చెప్పపరి. ‘ఆవరత్’ శబారరథము
‘పరమేశవరుడు ప్రాణము మరియు మనోవరయప్రర రహిత్ము కతవలము శ్రది సవరూపము’. ఈ వరకయము ద్ావరర
మూలపకృతిలో ప్రాణాద్ి సమస్ విశేషముల అభావము బాహమలో చెప్పపరి. అందువలల ప్రాణముననదని చెపుప
శ్రు తితో ప్రాణోత్పతి్ ని చెపుప శ్రు తికి విరోధములేదు.

83. న వరయుకిుయాఽధికరణము.
సంగతి:- ఈ విధముగర ప్రాణముయొకక ఉత్పతి్ విచారము చెప్పపన త్రువరత్ ఆ ప్రాణముయొకక సవరూపము
చెపుపటకు పాసంగ సంగతిద్ావరర ఈ అధికరణమును చెపుపచునానరు.
విషయము:- ముఖ్య ప్రాణముయొకక సవరూపమును చెపుపట ఈ అధికరణమునకు విషయము.
సంశయము:- ముఖ్య ప్రాణము వరయువర, ఇంద్ిాయముల వరయప్రరమా లేక వరయు విశేషమా?
పూరవపక్ష్ము:- శ్రు తి ఆధారముప్్ై వరయువత ప్రాణము లేక ఇంద్ిాయముల సరమానయ వరయప్రరమును ప్రాణమని
స్వవకరించవలయును ఎందులకనగర సరంఖ్ుయలు ప్రాణమును ఆవిధముగనత స్వవకరించిరి.
స్పద్ి ాన్ ము:- ‘బాహయ వరయువు ద్ావరర ప్రాణము పావృతి్ యగు చుననద్ి ’ . ఈ శ్రు తిద్ావరర ప్రాణము మరియు
బాహయవరయువు భననమని చెప్పపరి. ఏకత్వమును చెపుప శ్రు తి త్త్్ వదృషపటతో చెప్్పను. మనసుస వలే
ఇంద్ిాయములవలే ప్రాణముగూడ సరమానయరూపముగర బాహమద్ావరర ప్ేారకము కరని ఈ ప్రాణము
ఇంద్ిాయములకనన భననము.
వైయాస్పకనాయయమాలా:-

179. వరయురరవఽక్ష్ కిుయా వరఽనోయ వర ప్రాణేః శ్రు తితోఽనిలేః | సరమానతయనిర య
ి వృతి్ రరవ సరంఖ్యయరతవముద్ీరణాత్ ||
180. భాతి ప్రాణో వరయునతతి భేద్ో క్ ర
త తకతాశ్రు తిేః | వరయుజ్తధవన సరమానయవృతి్ రరనక్షతషవతోఽనయతా ||
ప్రాణము వరయువర లేక ఇంద్ిాయముల సరమానయ వరయప్రరమా లేక ఈ రండిటికనన భననమా? “య ప్రాణేః స
వరయుేః” ఈ శ్రు తిలో ప్రాణమునత వరయువనిరి. లేక ఇంద్ిాయముల సరమానయ వరయప్రరము ప్రాణము ఎందులకనగర
సరంఖ్ుయలు ఆ విధముగర స్వవకరించిరి అనును పూరవవరద్ి. స్పద్ి ాన్ ము.“ప్రాణో వరయునా భాతి” అనగర
‘వరయువుద్ావరర ప్రాణము అభవయక్ మగు చుననద్ి’ . అను శ్రు తిలో వరయువు మరియు ప్రాణమును విడిగర
చెప్పపరి. వీనిలో ఏకత్వము కరరయకరరణముల అభేదముద్ావరర స్పదిమగును. ఇంద్ిాయముల సరమానయ
వరయప్రరముతో ప్రాణమునకు సంబని ములేదు. కనుక వరయువు, ఇంద్ిాయముల సరమానయ వరయప్రరములకనన
ప్రాణము వతరు.
భారతీ తీరుథలవరరి వరయఖ్య:
వరయువు వతణువు ఛిదాములోవలే ముఖ్ఛిదాములో పావతశించి ప్రాణ నామముతో పాస్పది మ్ననద్ి అంతధగరని ప్రాణము
వతరొక పద్ారథము కరదు. అందులకత శ్రు తిలో “యేః ప్రాణేః స వరయుేః” అనగర ‘ఏద్ి ప్రాణమో అద్ధ వరయువు’ అనిరి.
లేక పంజ్రములో నుననఅనతక పక్షులు వరని వరని వరయప్రరముద్ావరర పంజ్రమును నడుపును అద్ధవిధముగర ఈ
ఏకరదశ ఇంద్ిాయములు వరని వరని వరయప్రరముద్ావరర ద్ధహమును నడిప్పంచుచుననవి. ఆ ఇంద్ిాయములకు
సరమానయ వరయపరము చధయించునద్ియిే ప్రాణము. అందుకత సరంఖ్ుయలు చెపుపనద్ి “సరమానయకరణవృతి్ ేః ప్రాణాద్ాయ
వరయవేః పఞ్ు” అనగర ‘ఇంద్ిాయముల సరమానయ వరయప్రరము ప్రాణ అప్రనాద్ి ఐదు వృత్ు
్ లు’. ఇంత్వరకు
పూరవపక్షి మత్ము. ద్ీనికి స్పద్ి ాని్ చెపుప సమాధానము. “ప్రాణ ఏవ బాహమణశుత్ురథేః ప్రదేః స వరయునా జ్ోయతిషర
భాతి చ త్పతి చ” (ఛాం. 3.18.4.) అనగర ‘ప్రాణమే బాహమము యొకక చత్ురథ ప్రదము అద్ి వరయురూపమ్నన
జ్ోయతిద్ావరర అభవయక్ మగును మరియు పాకరశము నిచుును’. ఈ పాకరరము శ్రు త్ులలో నాలుగు ప్రదములుగల
బాహమయొకక ఉప్రసన పాసంగములో శరీరములోనునన ప్రాణము మరియు ద్ధవత్లలోనునన వరయువునకు
పరసపరము ఉపకరరయ-ఉపకరరకభావరూపములో భేదము సపషట ముగర చెప్పప రి. “యేః ప్రాణేః స వరయుేః” ఈ
అభేదము చెపుప శ్రు తి కరరయ-కరరణములు అభననమని భోద్ించుటకు చెపపబడినదని తెలిస్పకొన వలయును.
‘సరమానయకరణవృతి్ ’ అని సరంఖ్ుయలు చెపుపనద్ి అసంగత్ము ఎందులకనగర ఇంద్ిాయములకు సరమానయవృతి్
ఉండజ్ఞలదు. పక్షులు పంజ్రమును నడుపుటకు ఒకరూపమ్నన వరయపరము ఉండవచుును, కరని
ఇంద్ిాయములలో అటిట వరయప్రరము లేదు ఏలనన చూచుట, వినుట మరియు నడచుట మొదలగు వరయప్రరములు
వతరు వతరైనవి మరియు ఆ వరయపరములు పంజ్రమును నడుపుటకు అనుకూలముకరవు. ద్ీనివలన ప్రాణము
భనన వసు
్ వని స్పదిమ్ననద్ి.
278. న వరయుకిుయిే పృథగుపద్ధశరత్. (2.4.9.)
సూతాారథము:- ముఖ్య ప్రాణము వరయువు కరదు మరియు ఇంద్ిాయముల సరమానయ వరయప్రరముగూడ కరదు కరని
వరయు విశేషము. ఎందులకనగర ‘స వరయునా జ్ోయతిషర’ అనగర ‘అద్ి వరయురూపమ్నన జ్ోయతిద్ావరర
అభవయక్ మగును’ ఈ శ్రు తిద్ావరర మరియు “ఏత్సరమజ్ఞజయతధ ప్రాణేః” అను శ్రు తిద్ావరరగూడ వరయు ప్రా ణములను
విడి విడిగర ఉపద్ధశము గరవించిరి. ఇంద్ిాయముల వరయప్రరము ఇంద్ిాయములకనన భననముకరజ్ఞలదు అందువలల
శరీరభావమును ప్ొ ంద్ి పఞ్ువృతి్ రూపమ్నన వరయు విశేషమే ప్రాణము.

ఇచట పూరవపక్ష్ములో ప్రాణ విషయములో శ్రు తి నాయయయముల విరోధముండుటవలన సమనవయము
అస్పదిమనును. స్పద్ి ాన్ ములో విరోధము లేనందున సమనవయము స్పదిము. వరయువత ముఖ్య ప్రాణమా లేక
ప్రాణము ఇంద్ిాయముల సరమానయ వరయప్రరమా లేక వరయు విశేషము ప్రాణమా? ఈ సంశయమునకు పూరవవరద్ి
చెపుపనద్ి. వరయువత ముఖ్య ప్రాణము. “యేః ప్రాణేః స వరయుేః స ఏష వరయుేః పఞ్ువిధేః” అనిన ‘ఏద్ి ప్రాణమో
అద్ధ వరయువు, ఆ వరయువు ఐదు భాగముల ై ప్రాణ, అప్రన, సమాన, వరయన, ఉద్ానరూపములుగర శరీరములో
నుననద్ి. ఈ శ్రు తి వరయువునత ముఖ్య ప్రాణముగర చెపుపచుననద్ి. కరనిచ ో ఇంద్ిాయముల సరమానయ వరయప్రరము
ఈ పఞ్ువృత్ు
్ లుగల ప్రాణము. సరంఖ్ుయల మతానుసరరము ధరిమ (ప్రాణములో) భేదముకనన ధరమ
(ప్రాణవరయప్రరము) భేదము త్కుకవ ద్ో షము అను నాయయానుసరరము అనిన ఇంద్ిాయముల వరయపరమునత
ప్రాణమని స్వవకరించవలయును. ఈ పూరవపక్ష్మునకు స్పద్ి ాని్ జ్వరబు. ముఖ్య ప్రాణము వరయువు కరదు
మరియు సంపూరణ ఇంద్ిాయముల వరయప్రరరూపముగూడ కరదు ఎందులకనగర “ప్రాణ ఏవ బాహమణేః శుత్ురథేః ప్రదేః
స వరయునా జ్ోయతిషర భాతి చ త్పతి చ” (ఛాం.3.18.4.)అనగర ‘ప్రాణమే బాహమము యొకక చత్ురథ ప్రదము అద్ి
వరయురూపమ్నన జ్ోయతిద్ావరర అభవయక్ మగును మరియు పాకరశము నిచుును’ ఇచట వరయువు కనన
భననముగర ప్రాణమునుపద్ధశించిరి. “ఏత్సరమజ్ఞజయతధ ప్రాణో మనేః సరతవనిర య
ి ాణి చ” (ముం. 2.1.3.) అనగర ‘ఈ
బాహమమునుండి ప్రాణము, మనసుస మరియు అనిన ఇంద్ిాయములు ఆకరశము, వరయువు గూడ
ఉత్పననమయినవి’. ఈ శ్రు తిద్ావరర వరయువు మరియు ఇంద్ిాయముల వరయప్రరము వతర వతరుగర చెప్పప రి.
వరయువు లేక ఇంద్ిాయవరయప్రరము ప్రాణమయిన విడి విడిగర ఉపద్ధశము చధస్పయుండరు ఎందులకనగర
వరయువు నుండి వరయువు, ఇంద్ిాయములనుండి ఇంద్ిాయముల వరయప్రరము వతరు చధయలేరు. అందువలల
అధాయత్మభావమును ప్ొ ంద్ిన ప్రాణాద్ి ఐదువృత్ు
్ లు వరయువిశేషములు. ఈ విధముగర ఒపుపకొనిన
పూరవపక్ష్ములతో విరోధముండదు.
ఇంద్ిాయవరయప్రరము ప్రాణముకరదు, ఇందాయములవలే ముఖ్య ప్రాణములో కరణత్వములేదు. కరణము
కరణవరయప్రరముల కనన భననమ్నన ముఖ్యప్రాణము జీవునివలే సవత్ంత్ామని చెపపవలయును. అను
సంశయమునకు సమాధానముగర ముందు సూత్ామును చెప్పపరి.
279. చక్షురరద్ివత్ు
్ త్త్సహశిషరటద్ిభయేః. (2.4.10.)
సూతాారథము:- ప్రాణము జీవరత్మవలే సవత్ంత్ాము కరదు కరని చక్షురరద్ి కరణమువలే పరరధీనము ఎందులకనగర
ప్రాణ సంవరద పాకరణములో చక్షురింద్ిాయములతోప్రటల ప్రాణమునుగూడ చెప్పపరి అంతధగరక ప్రాణములో
అచధత్నత్వమునుగూడ చెప్పపరి.
సూత్ాములోనునన ‘త్ు’ శబర ము జీవునివలే ప్రాణములో సవత్ంత్ా లేదని చెపుపటకు అనగర ఈ శరీరములో
జీవునితో సమానముగర ప్రాణములోగూడ సరవత్ంత్ాయము లేదని తెలిస్పకొనవలయును. కరని రరజ్పురుషునివలే
జీవుని కర్ ృత్వములో చక్షురరద్ి ఇంద్ిాయములు ఉపకరణములు. ఆలాగుననత ముఖ్య ప్రాణము అనిన
పాయో జ్నములను సరధించుటవలన రరజునకు మంతిావలే జీవునికి ఉపకరణము. ఎందులకనగర ప్రాణ సంవరద్ాద్ి
పాసంగములో చక్షురరద్ి ఇంద్ిాయములతోప్రటల ముఖ్య ప్రాణముయొకక ఉపద్ధశము వినబడుచుననద్ి. సమాన

ది రమములుననవరనినత జ్త్గర (సహశిషరటద్ి) ఉపద్ధశించుట యుకి్యుక్ ము. సూత్ాములోనునన ఆద్ి శబర ము
ప్రాణములో సవత్ంత్ాము లేదని చెపుపటకు, అచధత్నత్వమును చెపుపటకు మరియు భౌతికతావదులు చెపుపటకు
అని తెలిస్పకొనవలయును.
చక్షురరద్ి ఇంద్ిాయములవలే ప్రాణముగూడ జీవునికి ఉపకరణమని స్వవకరించిన కనునలకు రూపము
విషయమ్ననటలల ప్రాణమునకు గూడ ఒక విషయముండవల ను. ఈ పాశనకు జ్వరబు ముందు సూత్ాములో
చెప్పపరి.
280. అకరణతావచు న ద్ో షస్ థా హి దరశయతి. (2.4.11.)
సూతాారథము:- ప్రాణము ఇంద్ిాయముల వంటిద్ి కరదు ఏద్ో ఒకవిషయమును నిరవహించుచు జీవునకు
ఇంద్ిాయములవలే ఎదుట నునన విషయములను జూచుట ఆఘ్ాాణించుట మొదలగు సంసరరభోగములయొకక
జ్ఞానమునందు సరధనము కరదు.
ప్రాణము విషయములను గుహించునద్ికరదు గరన ప్రా ణమునకు విషముండవలయునను ద్ో షమురరదు. మరి
ప్రాణము ఏ కరరయమును నిరవరి్ంచుటలేదనియు చెపపజ్ఞలము ఎందులకనగర ‘తాన్ వరిషేేః’ అను శ్రు తిద్ావరర
శరీరము మరియు ఇంద్ిాయములను ధరించు కరరయము చధయుచుననద్ి. చక్షురరద్ి ఇంద్ిాయములవలే ప్రాణమును
జీవుని ఉపకరణమని చెప్పపనను ఆ ప్రాణమునకు ఇంకొక విషముండవలయునను ద్ో షమురరదు.
ఇంద్ిాయములకు ఆ యా విషములుండుటవలన వరనిలో కరణత్వముననటలల ప్రాణమునకు గల కరణత్వము
అటలలకరదు కరని అనయ పాకరరము ఎటలలనగర శరీరరదులను బాతికించుటకు మాత్ామేగరని ఇంద్ిాయములవలే
విషయములను గుహించుటకుకరదు. ఈ విషయమునత పాశననపనిషత్ు
్ లో ఇటలల చెప్పపరి. “తానవరిషేేః ప్రాణేః ఉవరచ,
మా మోహమాపదయథాహమేవైత్త్పఞ్ుధాతామనం పావిభజ్ైయత్ద్ బాణమవషట భయ విధారయామి” (పా.2.3.) అనగర
‘ఇంద్ిాయములారర మీరు మొహమును ప్ొ ంద్ి వయరథమ్నన అభమానమును ప్ొ ందకుడు నతనత (వరిషట ప్రాణమును)
ఐదు భాగములగర విభక్ మ్న ఈ శరీరమును ధరించుచునానను’. ప్రాణము శరీరమును వద్ిలివళళునపుడు
ఇంద్ిాయములు పనిచధయవు, శరీరముగూడ పడిప్ో వును ఈ పాసఙ్గ మును చూపుచు శ్రు తి శరీర స్పథతి ప్రాణము
యొకక విశేష వరయపరమని చెపుపచుననద్ి. అనగర ప్రాణమువలననత శరీరముండును లేనిచ ో కుళ్లల ప్ో వును.
281. పఞ్ువృతి్ రమనోవదవయపద్ిశయతధ. (2.4.12.)
సూతాారథము:- ఏ విధముగర శనుతాాద్ి ఇందాయములద్ావరర అన్ ేఃకరణమునకు శబారద్ి ఐదు వృత్ు
్ ల జ్ఞానము
కలుగుచుననద్ో ఆలాగుననత “ప్రాణోఽప్రనో” అను శ్రు తిలో ప్రాణమునకు గూడ ప్రాణాప్రనోద్ానసమానవరయనాద్ి
భేదముద్ావరర ఐదు వృత్ు
్ లు చెప్పపరి.
బృహద్ారణయకములో “ప్రాణోఽప్రనో వరయన ఉద్ానా. సమానేః” (బృ.1.5.3.) అనగర ‘ప్రాణము, అప్రనము,
సమానము, ఉద్ానము, వరయనము’ అను ఐదువృత్ు
్ లుగల ప్రాణమును ఉపద్ధశించిరి. అందువలల ముఖ్య ప్రాణము
యొకక విశేష కరరయము ద్ధహధారణము. ఏవిధముగర శనుతాాద్ినిమిత్్ ము ద్ావరర కలుగు శబారదులను గుహించుటకు

మనసుసయొకక ఐదు మనోవృత్ు
్ లు పాస్పదిమో అటలలనత ఈ ప్రాణమునకు ఐదు వృత్ు
్ లు చెపపబడినవి. ఆ
ముఖ్యప్రాణము ఉచాఛవసరూపముగర పావరి్ంచునపుడు ప్రాణనామముతోను, ఆహారరదులను,
మూత్ాపురీషరదులను కిుంద్ికి తోయు అధో గమన వరయపరమువలన అప్రననామముతోను, ఊరరివభముఖ్మ్న
జీవనిరగ మనకరరణ మగునపుడు ఉద్ాననామముతోను, పచనమ్నన ఆహారరసమును అనిన అవయవములకు
పంచి ఇచుునపుడు సమాననామముతోను, సరవశరీరములోను సంధులలో వరయప్పంచి బలవంత్మ్నన
కరరయములను ఆచరించునపుడు వరయననామముతోను ఈ ప్రాణము ఐదు నామములతో వయవరింపబడు చుననద్ి.
ఈ అసరధారణ వరయప్రరములనప్ేక్షించియిే మనసుసవలే ప్రాణమునుగూడ జీవుని ఉపకరణమని చెప్పపరి అంతధగరని
విషయములను గుహించుట వలన కరదు.

84. శేుషే రణుతావధికరణము.
సంగతి: ప్రాణము యొకక ఉత్పతి్ మరియు ద్ాని సవరూపము వనుకటి రండు అధికరణములలో చెప్పపరి. ఇపుడు
ఆ ప్రాణముయొకక పరిమాణమును చెపుపటకు అతిద్ధశ సంగతి ద్ావరర ఈ అధికరణమును చెపుప చునానరు.
విషయము: ప్రాణముయొకక పరిమాణము ఈ అధికరణములో విచారించెదరు.
సంశయము: ప్రాణము వరయపకమా లేక పరిచిఛననమా?
పూరవపక్ష్ము: క్షుదాజ్ంత్ువులనుండి హిరణయగరాపరయన్ ము అనిన ద్ధహములలో సమానరూపముగర
నుండుటవలన ప్రాణము వరయపకమని చెపుపటయిే ఉచిత్ము.
స్పద్ి ాన్ ము: సమషపటరూపములోనునన ఆధిద్ెైవిక వరయువు వరయపకము, వయషపటరూపములోనునన ఆధాయతిమక
వరయువు పరిచిఛననము. ఇంద్ిాయములవలే ప్రాణముగూడ అతీనిర య
ి ము.
వైయాస్పకనాయయమాలా:
181. ప్రాణోఽయం విభురలోప వర, విభుేః సరయత్ పులషుయపకుమే | హిరణయగరాపరయనత్ సరవద్ధహే సమోకి్త్ేః ||
182. సమిషపటవయషపటరూప్ేణ విభురతవరఽఽధిద్ెైవికేః | ఆధాయతిమకోఽలపేః ప్రాణేః సరయదదృశయశు యథధనిరయ
ి మ్ ||
ఈ ప్రాణము వరయపకమా లేక పరిచిఛననమా? ప్రాణము వరయపకము ఎందులకనగర ద్ో మకనన సనన జ్ంత్ువుతోను,
ద్ో మతోను మొదల ై హిరణయగరాపరయన్ ము అనిన ద్ధహములలో సమానముగర నుండుటవలన అనును
పూరవపక్షి. స్పద్ి ాని్ జ్వరబు. సమషపటరూపములో నునన ఆధిద్ెైవిక వరయువు వరయపకము కరని ఆధాయతిమక ప్రాణము
ఇంద్ిాయమువలే పరిచిఛననము మరియు అదృషయము.
భారతీ తీరుథలవరరి వరయఖ్య:
పులషప అనగర ద్ో మకనన చినన జ్ంత్ువు ద్ాని ప్ేరు పుతి్ కర ద్ానినుండి మొదల ై హిరణయగరాపరయన్ ము అనిన

శరీరములలో ఆ యా శరీరమంత్టను వరయప్పంచి యుండుటవలన ప్రా ణము వరయపకము. శ్రు తిలో “సమేః పులషపణా
సమో మశకతన” అను వరకయముద్ావరర ఈ విషయము వినబడుచుననద్ి అనును పూరవపక్షి. స్పద్ి ాని్

సమాధానము. ఆధిద్ెైవిక హిరణయగరా ప్రాణము వయషపట సమషపటరూపములలో నుననందున అద్ి వరయపకము.
ఎందులకనగర శ్రు తిలో “వరయురతవ వయషపటేః వరయురతవ సమషపటేః ” అనిరి. ఆ విభుత్వమునత “సమేః పులషపణా” అని

శ్రు తిద్ావరర విసర్ రముగరవించిరి. కరని ఆధాయతిమక ప్రాణము ఇంద్ిాయములవలే పరిచిఛననము మరియు
అదృశయము.
282. అణుశు. (2.4.13.)
సూతాారథము:- పూరవధికరణములో చెప్పపన ముఖ్య ప్రాణము అణుపరిమాణము గలద్ి మరియు పరిచిఛననము,
అదృషయము.
ఉత్-కుమణము చెపుప శ్రు తితో విభుత్వమును చెపుప శ్రు తికి విరోధముండుటవలన సమనవయము
అస్పదిమనును పూరవవరద్ి. విరోధము లేనందున సమనవయము స్పదిమనును స్పద్ి ాని్ . “త్ముత్-కరుమన్ ం సరతవ
ప్రాణాేః ఉత్-కరుమని్ ” అనగర ‘శరీరమువద్ిలి ముఖ్య ప్రాణము ప్ో వునపుడు అనిన ఇంద్ిాయములు ద్ానితో ప్ో వును’
ఈ ఉత్-కరుని్ ని చెపుప శ్రు తితో వరయపకమునుచెపుప ఈ శ్రు తికి (బృ.1.3.22.) విరోధముకలద్ా లేద్ా? వరయపకశ్రు తి
“ సమ ఏభస్ప్ భ
ర రోలకైేః సమోఽనతన సరతవణ” అనగర ‘ఈ మూడు లోకములతోను సరవ బాహామండముతోను ప్రాణము
సమానము అనినంటిలోను వరయపకము’. విరోధము కలదనును పూరవవరద్ి. స్పద్ి ాని్ చెపుపనద్ి. ముఖ్య ప్రాణము
గూడ చక్షురరద్ి ఇంద్ిాయములవలే అణు పరిమాణముగలద్ి. ఇచట అణుత్వమనగర సూక్ష్మత్వము మరియు
పరిచిఛననత్వమని తెలిస్పకొనవలయును కరని పరమాణు త్ులయత్వముకరదు ఎందులకనగర ప్రాణము త్న ఐదు
వృత్ు
్ లతో విభనన వరయప్రరములు గరవించుచు సరవ శరీరము వరయప్పంచి యుననద్ి. మరి ప్రాణమును
పరిచిఛననమని చెప్పపన ద్ాని విభుత్వమును చెపుప శ్రు తికి విరోధము కలుగుననిన అటల నుట సరికరదు. విభుత్వ
శ్రు తి సమషపట వరయువును చెపుపచుననద్ధ కరని శరీరములోనునన ఆధాయతిమక వరయువును గురించి కరదు.
అందువలల చెప్పపన శ్రు త్ులలో విరోధము లేదు.

85. జ్ోయతిరరదయధికరణము.
ఈ విధముగర ముఖ్య ప్రాణముయొకక అద్ాయత్మ అధిద్ెైవ భేదముద్ావరర అణుత్వము మరియు విభుత్వమును
చెప్పప ఈ ప్రాణ పాసంగమునుండి అధిద్ధవతాదులద్ావరర అధిషట త్
ప మ్నన ఇంద్ిాయముల వరయప్రరమును చెపుపటకు ఈ
అధికరణము ప్రారంభంచు చునానరు.
సంగతి:- (హిరణయగరుాని ప్రాణములును ఇంద్ిాయములును వయషపట జీవుల ప్రాణంద్ిాయములకు అధిద్ధవత్లని
తెలిస్ప కొనవలయును.) అధిద్ధవత్లద్ావరర అధిషత్ముల
పే
ైన ఇంద్ిాయముల చధషటలను చెపుపటకు పాసంగ సంగతి
ద్ావరర ఈ అధికరణము ప్రారంభంచిరి.
విషయము:- చక్షురరద్ి ఇంద్ిాయముల పావృతి్ ని గురించి విచారించెదరు.
సంశయము:- చక్షురరద్ి ఇంద్ిాయముల పావ తి్ ద్ెైవరధీనమా లేక ద్ెైవనిరప్ేక్ష్ సవత్ంత్ామా?
పూరవవరద్ి:- ఇంద్ిాయముల పావృతి్ సవత్ంత్ాము, ద్ెైవరధీనముకరదు, ద్ెైవరధీనమనిన ద్ధవత్లకు గూడ జీవుని
భోగములు అనుభవించవలయును.
స్పద్ి ాన్ ము:- వరగరదుల పావృతి్ ద్ెైవరధీనమని స్వవకరించినను ఆ యా భోగములు ద్ధవత్లకు కలుగునని చెపుపట

అఉచిత్ముకరదు, ఎందులకనగర ద్ధవత్ల భోగము ద్ధవశరీరములోనత స్పదిమగును కరని అనయ శరీరములో త్మ
త్మ కరరరమనుసరరము జీవుడధ భోక్ గర స్వవకరించవలయును అద్ధ ఉచిత్ము.
వైయాస్పకనాయయమాలా:
183. సవత్నా్ర ద్ధవత్నా్ర వర వరగరద్ాయేః సుయేః? సవత్నా్రతా | నోచధద్ావగరద్ిజ్ో భోగో ద్ధవరనాం సరయనన చాఽఽత్మనేః ||
184. శ్రు త్మగరనయద్ిత్న్ త్
ర వం భోగోఽగరనయద్ధస్ ు నోచిత్ేః | ద్ధవద్ధహేషు స్పదితావజీజ వో భుఙ్్్ ే సవకరమణా ||
వరగరద్ి ఇంద్ిాయములు సవత్ంత్ాములా లేక ద్ధవరధీనములా? సవత్ంత్ాములు, సవత్ంత్ాములు కరనిచ ో
వరగరద్ిజ్నయ భోగము ద్ధవత్లకు చెందును గరని జీవునికి కరదు అనును పూరవవరద్ి. స్పద్ి ాని్ జ్వరబు. వరగరద్ి
ఇంద్ిాయములు పరత్ంత్ాములు ఎందులకనగర శ్రు తిలో అగరనయద్ి ద్ధవత్ల అధీనము ఇంద్ిాయముల భోగము అని
చెప్పపరి. అయినను అగరనయద్ిద్ధవత్లకు ఈ జీవభోగ పాసంగము లేదు. ద్ధవశరీరములో ద్ివయభోగములు కలుగును
అందువలల జీవుడు త్న కరరమనుసరరము కరమఫలములు అనుభవించును.
భారతీ తీరుథలవరరి వరయఖ్య:
వరగరద్ి ఇంద్ిాయములు వరని వరని విషయములలో సరవత్న్ యర ముగర పావృత్్ మగును పరత్న్ మ
ర ుల ై
ద్ధవరధీనములుకరవు కరనిచ ో వరగరద్ిజ్నయ భోగము ద్ధవత్లు అనుభవించవలస్పన పాసంగము వచుును అంతధగరక
జీవరత్మలో భోక్ ృత్వము ఉండదు అనును పూరవవరద్ి. స్పద్ి ాని్ జ్వరబు. “అగినరరవగూాతావ ముఖ్ం ప్రావిశత్”(ఐ.
2.4.) అనగర ‘అగిన వరక్ రూపముద్ాలిు ముఖ్ములో పావతశించెను’ మొదలుగరగల శ్రు త్ులలో వరగరద్ి
ఇంద్ిాయములు అగిన మొదలుగరగల ద్ధవత్ల సహాయమువలన పావరి్ంచును.
ఈ విధముగర శ్రు తిలో చెపుపటవలన ద్ధవత్ల సహాయముతో ఇంద్ిాయములు పావృత్్ మగు చుననవి. ద్ీనిద్ావరర
ద్ధవత్లలో భోక్ ృత్వము వచుునుకద్ా అనిన అటల నుట సరికరదు, ఎందులకనగర పూరి్ పుణయమువలన ద్ధవత్వము
ప్ొ ంద్ిన వరరికి (అధమ భోగములలో) నీచమగు భోగములలో పావృతి్ కలుగజ్ఞలదు ఏలనన ద్ధవశరీరములో ద్ివయ
భోగములు స్పదిమగును. మనుషరయద్ి జీవులు ద్ధవత్లద్ావరర ప్ేారిత్మ్నన ఇంద్ిాయములద్ావరర తాము
సంప్రద్ించిన కరమ ఫలములను అనుభవింత్ురు. అందువలల ఇంద్ిాయములు ద్ధవప్ేారిత్ములని స్పదిమ్ననద్ి.
283. జ్ోయతిరరదయధిషే ర నం త్ు త్ద్ామననాత్. (2.4.14.)
సూతాారథము:- చక్షురరద్ి ఇంద్ిాయములు ఆద్ితాయద్ి ద్ధవత్ల అధీనమ్న చధషటలు గరవించుచుననవి ఏలనన
“ఆద్ిత్యశుక్షుేః” అను శ్రు తిలో ఈ విషయమునత చెప్పపరి.
“వరచా శబారన్ వదతి” అనగర ‘వరణిద్ావరర శబర ములు పలుకుచునానడు’ మొదలుగరగల కొనిన శ్రు త్ులు
ఇంద్ిాయములు సవత్ంత్ాముగనత త్మ త్మ వరయప్రరములందు సరమరథయము కలవని చెపుపచుననవి.
“అగినరరవగూాతావ ముఖ్ం ప్రావిశత్” అనగర ‘అగినద్ధవుడు వరణీరూపమ్న ముఖ్ములో పావతశించెను’. అను శ్రు త్ులు
ఇంద్ిాయములకు ద్ధవతాసహాయము లేకునన పావృతి్ సంభవింపనతరదని చెపుపచుననవి. ఇంద్ిాయములు
ద్ధవరధీనమని చెపుప శ్రు త్ులకు ద్ధవనిరప్ేక్ష్ సవంత్త్ాములు ఇంద్ిాయములు అని చెపుప శ్రు త్ులకు
విరోధముండుటవలన సమనవయము అస్పదిమనును పూరవవరద్ి. విరోధము లేనందున సమనవయము
స్పదిమనును స్పద్ి ాని్ . విరోధ సంశయమునకు పూరవవరద్ి చెపుపనద్ి. వరగరద్ి ఇంద్ిాయముల పావృతి్

ద్ధవరధీనమనిన ద్ధవత్లకు ఆ ఇంద్ిాయకరమల భోక్ ృత్వ పాసంగము వచుును అంతధగరక జీవుని భోక్ ృత్వమే
నషట మగును. అందువలల వరగరద్ి ఇంద్ిాయముల పావృతి్ త్మ త్మ సరమరథయమువలననత జ్రుగును. స్పద్ి ాని్
జ్వరబు. సూత్ాములోనునన ‘త్ు’ శబర ము పూరవవరద్ిని ఖ్ండించుటకు చెప్పపరి. జ్ోయతిరరద్ి పదములకు అరథమ్నన
అగరనయద్ి ద్ధవత్లద్ావరర ప్ేారతప్పంచబడి వరగరద్ి కరణ సమూహము త్మ త్మ వరయప్రరములలో పావృత్్ మగు
చుననవి. శ్రు తిలో ఆవిధముగనత చెప్పపరి. “అగినరరవగూాతావ ముఖ్ం ప్రావిశత్” అనగర ‘అగినద్ధవత్ వరగింద్ిాయమ్న
ముఖ్ములో పావతశించెను’. ఈ శ్రు తిలో ఇంద్ిాయములు ద్ధవత్లద్ావరర ప్ేారిత్ములని చెపపబడినద్ి. సమృతిలో “
వరగధాయత్మమితి ప్రాహ రరరాహమణాస్ త్వదరిశనేః | వక్ వయమధిభూత్ం త్ు వహినస్ తాాధిద్ెైవత్ం” అనగర ‘వతదజ్ా
త్త్వదరీశ బాాహమణులు వరగిద్ిాంయము అధాయత్మము (శరీరమునకు సంబంధించినద్ి) మాట అధిభూత్ము
(మాట శబర మగుటచధ ఆకరశభూత్మునకు సంబంధించినద్ి) మరియు అగిన అధిద్ెైవత్ము (అధిద్ధవత్) మనిరి’
సమృతిలోగూడ వరగరద్ి ఇంద్ిాయములు అగరనయద్ిద్ధవత్లద్ావరర ప్ేారిత్ములని చెపపబడినద్ి. భారము వహించుటకు
రథాదులయందు సరమరథయముననను గుఱ్ఱ ముల సహాయము కరవలస్పయిే ఉననద్ి. “చక్షుషర హి పశయతి” అనగర
‘కనునలతోనత చూచును’ అని శ్రు తిలో గూడ ద్ధవత్ల ప్ేారణ నిషేద్ించలేదు కనుక పామాణికమే. వతద్ానుసరరము
ఇంద్ిాయములకు అబిమాన ద్ధవత్లు కలరు అనునద్ి స్పదిమ్ననద్ి.
ఇంద్ిాయములకు అధిషట రన ద్ధవత్లను స్వవకరించిన భోక్ ృత్వము ద్ధవత్లకు చెందునను పాశనకు సమాధానము
కిుంద్ి సూత్ాము.
284. ప్రాణవతా శబారత్. (2.4.15.)
సూతాారథము:- ప్రాణముతోనునన జీవునికి ఇంద్ిాయములతో సవసరవమిభావ సమబని ము కలదు అందువలల
ఇంద్ిాయములద్ావరర కలుగు భోగములను అనుభవించువరడు జీవుడధ కరని ఇందాయాభమాన ద్ధవత్లుకరరు
ఎందులకనగర “స చాక్షుష పురుషో ” అనగర ‘ఆ కనునల అభమాని జీవుడు. ఆత్డు రూపములను గుహించుటకు
నతతధాంద్ిాయము పని చధయును’. అను శ్రు తి పామాణము.
సూ
థ ల-సూక్ష్మ శరీరసంఘ్ాత్ము యొకక సరవమి-ప్రాణధారి-జీవునితో ఇంద్ిాయములకు సవసరవమిభావ
సమబని ము కలదు. ఎందులకనగర ‘శబారత్’ అనగర శ్రు తిలో చెపుపటవలన. “స చాక్షుషేః పురుషో దరశనాయ
చక్షురథ యో వతద్ధదం జఘ్ాాణీతి స ఆతామ గనాియ ఘ్ాాణమ్” (ఛాం. 8.12.4) అనగర ‘నతతధాంద్ిాయము
నతత్ాగోళములో పావతశించినపుడు ద్ానిని అభమానించువరడు జీవుడు. ఆయన విషయమును గుహించుటకు
నతతధాంద్ిాయము పనికి వచుును. ‘నతను ద్ీనిని ఆఘ్ాాణించుచునానను’ అని తెలిస్పకొనువరడు జీవుడు. ఆయనకు
గంధమును చూపుటకై ఘ్ాాణము పనికి వచుును’. ఇతాయద్ి శ్రు త్ులలో జీవునితో ఇంద్ిాయముల సమబని ము
వినబడుచుననద్ి. కనుక ఇంద్ిాయములద్ావరర కలుగు భోగము యొకక సమబని ము జీవునితో నుండును కరని
ద్ధవత్లతో కరదు.
285. త్సయ చ నిత్యతావత్. (2.4.16.)

సూతాారథము:- జీవుడు త్న ధరమముద్ావరర ఆరిజంచిన ఫలము శరీరమున కర్ యియన మరియు భోక్ యియన పుణయ
ప్రపములతో సంబంధము స్పథరముగర ముకి్వరకు ఉండుటవలన ఆ శరీరములో ద్ధవత్ల భోక్ ృత్వముండజ్ఞలదు.
శరీరమును ధరించిన జీవుడు త్న కరమల ద్ావరర సంప్రద్ించిన శరీరములోనత భోక్ రూపముగర నిత్య సనినహిత్ుడెై
యుండును. వరని పుణయప్రపముల సుఖ్దుేఃఖ్ముల భోగసంబంధము ఆ శరీరముతోనత ఉండుటవలన ద్ధవత్ల
బో క్ ృత్వముండదు. ద్ధవత్లు ఇంద్ిాయములకు అధిషే ర త్ల ై కరణ పక్ష్ములో నియామకుల ైనను శరీరముయొకక
భోక్ ృత్వము వరరిలో ఉండదు. అదృషట ముద్ావరర జీవుడు ఇంద్ిా యములకు అధిషట రత్ అందువలన రథసరవమివలే
భోక్ , ద్ధవత్లు పాకరశమువలే ఇంద్ిాయములకు ఉపకరరకులగుటవలన సరరథి సమానము అధిషే ర త్లు మాత్ామే.

86. ఇనిర ియాధికరణము.
సంగతి:- ముఖ్య ప్రాణమునకనన భననముగర ఇంద్ిాయముల అస్పథత్వము లేనందువలన వరని అధిషే ర త్ ద్ధవత్ల
చింత్న ఎందుకు చధయవలయును? ఈ విధముగర ఆక్షతపము కలుగుటవలన పూరరవధికరణముతో ద్ీనికి
ఆక్షతపసంగతి అని తెలిస్పకొనవలయును.
విషయము:- ఇంద్ిాయముల అస్పథత్వ విచారము ఈ అధికరణములో గరవింత్ురు.
సంశయము:- ఇంద్ిాయములు ప్రాణవరయపర విశేషములా లేక ప్రాణముకనన భననమ్నన త్తా్వన్ రములా
ఇంద్ిాయములు?
పూరవపక్ష్ము:- వరగరద్ి ఇంద్ిాయములలో ప్రాణరూపత్వము వినబడుటవలన ప్రాణ నామముతో ఇంద్ిాయములను
చెపుపదురు. గరన ప్రాణముయొకక వరయప్రరవిశేషము వరగరద్ి ఇంద్ిాయములు కరని సవత్ంత్ాములుకరవు.
స్పద్ి ాన్ ము:- వరగరద్ి ఇంద్ిాయములు అలస్పప్ో వునని చెపపబడినద్ి కరని ముఖ్య ప్రాణము అలస్పప్ో దు. గనుక
వరగరద్ి ఇంద్ిాయముల ప్రాణనామము గభణము. ఇంద్ిాయములనినయు ప్రాణమునననత సరవ
కరరయములనాచరించును ప్రాణములేకునన త్మ త్మ కరరయములు నిరవహించలేవు అనగర విషయములను
పాకరశింపజ్తయలేవు. కనుకనత అనయ ఇంద్ిాయములను ప్రాణ నామముతో చెప్పపరి. గరన ప్రాణము ఇంద్ిాయములకు
నాయకుడు.
వైయాస్పకనాయయమాలా:185. ప్రాణసయ వృత్్ యోఽక్షాణి ప్రాణాత్్ తా్వన్ రరణి వర |త్దూ
ా పత్వశ్రు తధేః ప్రాణనామోనక్ తావచు వృత్్ యేః ||
186. శుమాశుమాద్ిభేద్ో క్ ర
త గ భణ త్దూ
ా పనామానీ |ఆలోచకతధవనానాయని ప్రాణో నతతాఽక్ష్ద్ధహయోేః ||
ఇంద్ిాయములు ముఖ్య ప్రాణవృత్ు
్ లా లేక ప్రాణముకనన భనన త్త్వములా? ఇంద్ిాయములు ప్రాణవృత్ు
్ లే
ఎందులకనగర ఈ ప్రాణమునకత రూపములయియయదము అని ఇంద్ిాయముల వరకయమువలన ప్రాణంద్ిాయములకు
ఐకయము కరనవచుు చుననద్ి. అంతధగరక ప్రాణశబర ముతో ఇంద్ిాయముల వయవహారము జ్రుగు చుననద్ి. అని
పూరవవరద్ి మత్ము. అపుడు స్పద్ి ాని్ జ్వరబు. ప్రాణముకనన ఇంద్ిాయములు భననము ఎందులకనగర
ఇంద్ిాయములకు శుమాశుమములు అనగర అలసట అనలసటలు (సో మరిత్నము లేకుండుట) చెపపబడినవి.
ప్రాణమునకు అలసట లేదు. ఇంద్ిాయముల ప్రాణరూపము, ప్రాణనామము ఉపచారమాత్ాము (గభణమని) అని
తెలిస్పకొనవలయును. ఇంద్ిాయములు విషయములను గుహించుటకు. కరని ప్రాణము ద్ధహము మరియు

ఇంద్ిాయములకు నాయకుడు.
భారతీ తీరుథలవరరి వరయఖ్య:వరగరద్ి ఇంద్ిాయములు ముఖ్య ప్రాణవృత్ు
్ లగును ఎందులకనగర అవి ప్రాణరూపములను శ్రు తికలదు.
“హనా్ఽస్్ైయవ సరతవ రూపమసరమ” (బృ.15.21.) అనగర ‘మన మందరము ఈ ప్రాణరూపములయియయదము’.
మరియు లోకములో ప్రాణ శబర ముతో ఈ ఇంద్ిాయములనత చెపుప వయవహారముకలదు. “మిాయమాణసయ నాద్ాయప్ప
ప్రాణా నిరగ చఛని్ ” అనగర ‘చావుటకు స్పదిమ్నన వరని ప్రాణములు ఇంత్వరకు ప్ో లేదు’. ఇంతధగరక శ్రు తిలో
ఇంద్ిాయములను ప్రాణనామముతోనత చెప్పపరి. “న వై వరచేః, న చక్షంషప, న శనుతాాణి, న మనాంస్ప ఇతాయక్ష్తధ ప్రాణా
ఇతాయచక్ష్తధ” అనగర ‘వరగింద్ిాయము కరదు, కననలు కరదు, చెవులుకరదు, మనసుసలు కరదు అని చెపపచూ
ఇంద్ిాయములను ప్రాణములనత చెప్్పదరు’. కనుక ప్రాణముకనన వతరుగర ఇంద్ిాయములు లేవు. ఈ
పూరవపక్ష్మునకు స్పద్ి ాని్ జ్వరబు. “తాని మృత్ుయేః శుమో భూతోవపయిేమే | త్సరమచారామయతధయవ వరక్”(బృ.1.5.21)
అనగర ‘శరీర-ధారణము త్మ కరరయమేనని ఇంద్ిాయములు భావించుచుండగర మృత్ుయద్ధవత్ శుమరూపములో ఆ
ఇంద్ిాయములనతలల నిగుహించెను. అందువలల నత అధికముగ మాటలాడిన వరగింద్ిాయము అలస్పప్ో వును’. ఈ
శ్రు త్ులద్ావరర వరగరద్ి ఇంద్ిాయముల అలసట వరని వరని విషయములలో చెప్పప ప్రాణమును గూరిు ఈ విధముగర
చెప్పపరి. “అథధమమేవ నాఽఽప్ో నత్ యోఽయం మధయమేః ప్రాణేః యేః సంచరంశరుసంచరంశు న వయథతధ ”
(బృ.1.5.21.) అనగర ‘ఈ విధముగర మృత్ుయవు సరతవంద్ిాయములను ఆకుమించెను కరని ముఖ్యప్రాణమును
మాత్ాము ఆకుమించలేదు’. ఈ శ్రు తి ప్రాణములో శుమాభావము చెప్్పను. ఇంద్ిాయములకు ప్రాణమునకు ఇద్ి ఒక
భేదము. ఇద్ధ విధముగర ప్రాణసంవరదములో వరగరద్ి ఇంద్ిాయముల నిరగ మన పావతశములద్ావరర ద్ధహమును
ప్్ైకిలేవనత్ు
్ ట మరణాభావములు చెప్పప ప్రాణ నిరగ మన పావతశములద్ావరర ద్ధహో తాథన మరణములను చెపుపచు
ఇంద్ిాయములకు ప్రాణమునకు రండవ భేదము చెప్పపరి. ఈలాగున భేదములు చెపుపటద్ావరర వరగరద్ి
ఇంద్ిాయములలో ప్రాణరూపము మరియు ప్రాణశబర వయవరహారము గభణమని తధలినద్ి. ఇంద్ిాయములు స్ేవకులవలే
ప్రాణమును అనుసరించును మరియు వయవహారములో ప్రాణమునకు ఇంద్ిాయములకు అనతక భేదములు కలవు.
త్మ త్మ విషయగహ
ు ణశకి్ ద్ావరర ఇంద్ిాయములు ఆ విషయములను పాకరశింపజ్తయును కరని ప్రాణము
ఇంద్ిాయములకు ద్ధహమునకు నాయకుడు. ద్ీనివలల అత్యన్ విలక్ష్ణముండుటవలన ప్రాణముకనన
ఇంద్ిాయములు భననములు.
286. త్ ఇంద్ిాయాణి త్దవపద్ధశరదనయత్ా శేుషే ర త్. (2.4.17.)
సూతాారథము:- ముఖ్య ప్రాణముకనన భననమ్నన వరగరదులను ఇంద్ిాయ శబర ముతో చెప్్పదరు కరని ప్రాణ శబర ముతో
కరదు ఎందులకనగర “ఏత్సరమజ్ఞజయతధ ప్రాణేః” అను శ్రు తిలో ప్రాణమును వతరుగర ఉపద్ధశించిరి.
ఇచట పూరవపక్ష్ములో ఇంద్ిాయములు ప్రాణములో అన్ రరావమని చెపుపను స్పద్ి ాని్ అన్ రరాములు కరవనును.
“ఏత్సరమజ్ఞజయతధ ప్రాణో మనేః సరతవనిర య
ి ాణి చ” (ముం.2.1.3.) అనగర ‘ఆ పరమాత్మనుండి ప్రాణము,
మనసుసమరియు అనిన ఇంద్ిాయములు ఉత్పననమయినవి’. ఈ శ్రు తిలో ఇంద్ిాయములకు ప్రాణమునకు
పరసపర భేదముననటల
ల వినవచుు చుననద్ి. “తధ ఏత్స్్ైయవ సరతవ రూపమభవన్” (బృ.1.5.2.) అనగర ‘వరగరద్ి

ఇంద్ిాయములు ముఖ్య ప్రాణరూపములయియయను’. ఈ శ్రు తిలో వరగరదులు ముఖ్య ప్రాణముతో తాద్ాత్మయమును
ప్ొ ంద్ెనని చెప్పపరి. ఈ రండు శ్రు త్ులకు విరోధముకలదను సంశయమునకు పూరవవరద్ి చెపుపనద్ి. ఒకత ప్రాణము
ప్రాణాప్రనాద్ి ఐదు వరయపరములవలే వరగరద్ి ఏకరదశ వరయపరములుగూడ కరవించుచుననద్ి. గరన శ్రు త్ులలో
విరోధము కలదు. ద్ీనికి స్పద్ి ాని్ జ్వరబు. ముఖ్య ప్రాణముకనన వతరుగర వరగరద్ి ఇంద్ిాయములను స్వవకరించిరి.
ఏలనన “ఏత్సరమజ్ఞజయతధ ప్రాణో మనేః సరతవనిర య
ి ాణి చ” (ముం.2.1.3.) అనగర ‘ఆ పరమాత్మనుండి ప్రాణము,
మనసుసమరియు అనిన ఇంద్ిాయములు ఉత్పననమయినవి’ ఈ శ్రు తిలో ప్్ైన చెప్పపన రీతిగర ప్రాణముకనన
ఇంద్ిాయములు వతరని చెపపబడినద్ి. “మనేః సరతవంనిర య
ి ాణి చ” అను శ్రు తిలోగూడ ప్రాణమువలే మనసుస గూడ
ఇంద్ిాయములకనన భననమని చెప్పపరిగద్ా అనిన అటల నుట సరికరదు. “ఇంద్ిాయాణి దశ్ైకం చ పఞ్ుచధనిరయ
ి గోచరరేః”
(గీత్.13.5) అనగర ‘ఇంద్ిాయములు పద్ి మరియు ఒకటి, ఆలాగున పదునొకండు ఇంద్ిాయములు మరియు ఆ
ఇంద్ిాయములకు ఐదు విషయములు’ ఈ సమృతిలో మనసుసను ఏకరదశ ఇంద్ిాయములలో అన్ రగ త్మని చెప్పప రి
కరని ఎచుటనూ శ్రు తి సమృత్ులలో ప్రాణములో ఇంద్ిాయత్వము పాస్పదిముకరదు. కనుక ముఖ్య ప్రాణముకనన
ఇంద్ిాయములు భననములు.
287. భేదశ్రు తధేః. (2.4.18.)
సూతాారథము:- వరగరద్ి ఇంద్ిాయముల పాకరణము ముగించుచు ఈ శ్రు తిని చెప్పపరి. “అథ హేమమాసనయం
ప్రాణమూచుేః” (బృ,1.3.7.) అనగర ‘త్రువరత్ ముఖ్ములోనునన పాస్పదిమ్నన ప్రాణముతో చెప్పపరి నీవు మాకొరకు
ఉద్ాగనము చధయుము’. ఈ భనన పాకరణ శ్రు తిలో ఇంద్ిాయములకనన ప్రా ణము వతరుగర వినబడుటవలన
ఇంద్ిాయములు ప్రాణముయొకక వరయప్రరములు కరదు కరని భననత్త్వములు.
బృహద్ారణయకశ్రు తిలో వరగరద్ి ఇంద్ిాయములకనన ప్రాణము భననమని వినబడుచుననద్ి. “తధ హ వరచమూచుేః”
అనగర ‘ఆ ఇంద్ిాయములు వరగింద్ిాయముతో చెప్పపరి’ ఇతాయద్ి వరకయములద్ావరర వరగరద్ి ఇంద్ిాయముల పాసంగము
పూరి్గరవించి ఆ త్రువరత్ ఈ శ్రు తిని చెప్పపరి. “అథ హేమమాసనయం ప్రాణమూచుేః” (బృ,1.3.7.) అనగర ‘త్రువరత్
ముఖ్ములోనునన పాస్పదిమ్నన ప్రాణముతో ఇంద్ిాయములు చెప్పపరి నీవు మాకొరకు ఉద్ాగనము చధయుము’. ఇచట
అసురులచధ విధవంసము కరని ముఖ్య ప్రాణమును ఇంద్ిాయములకనన భననముగర చెప్పపరి. అందుచధ
ఇంద్ిాయములు ప్రాణము కనన భనన త్త్వములు.
288. వైలక్ష్ణాయచు. (2.4.19.)
సూతాారథము:- సుషుప్ యవసథ లో ఇంద్ిాయములు నిదురించును ప్రాణము నిదురించక మేలకకని ఉండును. ఈ
విధమ్నన అత్యన్ వైలక్ష్ణయముండుటవలన ఇంద్ిాయములు అనయ త్త్్ వములు.
సుషుప్ర్ వసథ లో వరగరద్ి ఇంద్ిాయములు నిదురించినను ముఖ్యప్రాణము మేలకకనియుండును. వరగరద్ి
ఇంద్ిాయములు లీనమ్ననను కతవలము ముఖ్య ప్రాణముమేలకకని యుండును, కతవలము ఈ ముఖ్య ప్రాణము

మాత్ామే అలస్పప్ో దు. ఇటల
ల అనతకమ్నన వైలక్ష్ణయములు ఉండుటవలన ముఖ్య ప్రాణముకనన ఇంద్ిాయములు
భననత్త్్ వములని స్వవకరించిరి. అందువలన శ్రు త్ులలో ఏ విధమ్నన విరోధము లేదు అనునద్ి స్పదిము.

87. సంజ్ఞామూరి్ క్ఌప్ యధికరణము.
సంగతి:- కిుందటి అధికరణములో నామ-రూప భేదములద్ావరర ప్రాణము మరియు ఇంద్ిాయముల భేదమును
చెప్పపరి. ఆ పాస్ ర వమున నామ-రూపవయవహారము లోకమున ఎటల
ల జ్రుగును అనగర వరని సృషపటహేత్ువును
చెపుపటకు ఈ అధికరణము ప్రారంభంచిరి. పూరరవధికరణముతోప్రటల ద్ీనికి పాసంగ సంగతి.
విషయము:- నామ-రూపముల కర్ ను గురించి ఈ అధికరణములో విచారించెదరు.
సంశయము:- నామ-రూపముల సృషపట కర్ జీవుడా లేక ఈశవరుడా?
పూరవపక్ష్ము:- సృషపట త్రువరత్ జీవునిలో పరమేశవరుని పావతశము చెప్పపరి. అందువలల నామ-రూపముల కర్
జీవుడధ.
స్పద్ి ాన్ ము:- నామ-రూపముల సృషపట కర్ పరమేశవరుడనత స్వవకరించవలయును. ఆ పరమేశవరుడు సంపూరణ
సృషపటలో పావతశించి త్న సనినధి మాత్ాముచధ అందరితో తాద్ాత్మయమును ప్ొ ంద్ి యునానడు. సంపూరణ జ్గత్ు
్ ను
సృషపటచధయుటకు జీవునిలో సరమరథయము లేదు. “నామ-రూప్ే వరయకరవరణి” అనగర ‘నామ-రూపములను సృషపట
చధయుదును’ (ఛాం.6.3.2.) అను శ్రు తిద్ావరర ఉత్్ మపురుష కిుయ (నతను మేము అనుపదములు
పాయో గింపబడు కిుయ ఉత్్ మపురుష కిుయ) చెపుపటవలనను మరియు జీవతన అనుపావిశయ వరయకరవరణి అని
చెపుపటవలన పరమాత్మయిే నామ-రూపముల సృషపట కర్ .
వైయాస్పకనాయయమాలా:
187. నామరూపవరయకరణ జీవేః కరర్ఽథవతశవరేః | అనతన జీవతనతత్ుయకత్రరవయకరరర్ జీవ ఇషయతధ ||
188. జీవరనవయేః పావతశేన, సనినధధేః సరవసరజనత | జీవోఽశక్ ేః శక్ ఈశ ఉత్్ మోకి్స్థధక్షిత్ుేః ||
నామ-రూపముల ఉత్పతి్ కి జీవుడు కర్ యా లేక ఈశవరుడు కర్ యా? “అనతన జీవతన” అని చెపుపటవలన జీవుడధ
కర్ యనును పూరవవరద్ి. స్పద్ి ాని్ జ్వరబు. నామ-రూపముల సృషపటకర్ ఈశవరుడధ ఎందులకనగర అనిన వసు
్ వులు
నిరిమంచుటలో జీవునికి సరమరథయము ఉండజ్ఞలదు. “అనతన జీవతన” అను శ్రు తిలో ఉత్్ మపురుష కిుయ కథనము
ఈశవరుని కర్ ృత్వముతోనత సంభవము. ‘జీవతన’ అనుపదమునకు సమీపమున ఉనన ‘అనుపావిశయ’ అనుకిుయతోనత
సంబంధము కలదు కరని వరకయమును ముగించు ‘వరయకరవరణి’ కిుయతో సంభందము లేదు.
భారతీ తీరథలవరరి వరయఖ్య:
ఈశవరునిద్ావరర పఞ్ుభూత్ములు ఉత్పననమయిన త్రువరత్ కనుప్పంచు భౌతిక (మహీధరరద్ి) కొండలు
మొదలగువరని నామ-రూపముల సాషట ప జీవుడధ కరవించెను. ఎందులకనగర ‘స్ేయం ద్ధవతా అనతన
జీవతనఽఽత్మనాఽనుపావిశయ నామరూప్ే వరయకరవరణి’ అనగర ‘ఆ ద్ధవత్ ఈక్ష్ణము గరవించెను, ఈ
జీవరత్మరూపములో ద్ధహములో పావతశించి నతను రూపములను సృషపటంచెదను’ (ఛాం.6.3.2) అను వరకయములో
సృషపటలో జీవుని సంబంధము వినబడు చుననదనును పూరవవరద్ి. స్పద్ి ాని్ జ్వరబు. ‘జీవతనాఽనుపావిశయ’ అని
వరకయములో పావతశ పదముతో జీవుని సనినధి వలన అనవయము కలదు. ‘జీవతన వరయకరవరణి’ అని చెప్పపనచ ో

జీవునికి వయవధానముద్ావరర అనవయము కలుగును అపుడు జీవునికి నద్ి కొండలాదులను నిరిమంచు
శకి్యుండదు. ఈశవరుడు సరవశుక్ మ
ి ంత్ుడు ఎదులకనగర శ్రు తిలో “పరరఽసయ శకి్రివవిధెైవ శూ
ు యతధ” అనగర ‘ఆ
పరమేశవరుని శకి్ అనతకరూపములుగర వినబడచుననద్ి”. కరని ‘వరయకరవరణి’ అని ఉత్్ మపురుష కిుయ పాయో గము
ఈశవరుని పక్ష్ములో అనవయమగును అందువలల నామ-రూపముల సృషపట కర్ ఈశవరుడధ, జీవుడు కరదు. మరి
కుండ మొదలగునవి చధయుటలో ఈశవరుని ప్ేారణ వలల కుమమరిలో కర్ ృత్వము కలుగును. గరన ఈశవరుడధ సరవ
పద్ారథములకు కర్ అనునద్ి స్పదిమ్ననద్ి.
289. సంజ్ఞామూరి్క్ఌప్ప్ సు
్ తిావృత్ుకరవత్ ఉపద్ధశరత్. (2.4.20.)
సూతాారథము: “తాసరం తిావృత్మ్” అనగర ‘ఆ పృథివీ, జ్లము, అగునలను సృషపటంచి వరనిలో పాతి ఒకక భూత్మును
తిావృత్్ కరణము గరవింత్ును’ ఈ శ్రు తిలో తిావృత్్ కరణము చధయువరడెైన పరమేశవరుడధ నామ-రూపములను
సృజంచువరడు, జీవుడు కరదు. ఎందులకనగర ‘స్ేయం ద్ధవతా’ అనగర ‘ఆద్ధవత్’ అని ఆరంభంచి ‘వరయకరవరణి’
అనగర ‘సృషపటగరవింత్ును’ అని ఉపసంహారములో పరమేశవరునత సృషపటకర్ గర చెప్పపరి.
ఇచట తిావృత్్ కృత్మ్నన భౌతిక సృషపట జీవ కర్ ృకము అందువలల సమనవయమస్పదిమనును పూరవవరద్ి. జీవ
కర్ ృకముకరదు పరమేశవర కర్ ృకమగుటవలన సమనవయము స్పదిమ నును స్పద్ి ాని్ . పరతమేశవరునుండి
తిావృత్కృత్భూత్ముల సృషపట చెప్పపన త్రువరత్ ఈ శ్రు తి కలదు. ‘స్ేయం ద్ధవతా అనతన జీవతనఽఽత్మనాఽనుపావిశయ
నామరూప్ే వరయకరవరణి’ అనగర ‘ఆ ద్ధవత్ విచారము (ఈక్ష్ణము) గరవించెను, ఈ జీవరత్మరూపములో
ద్ధహములో పావతశించి నతను నామ-రూపములను సృషపటంచెదను’ (ఛాం.6.3.2) అను వరకయములో సృషపటలో జీవుని
సంబంధము వినబడు చుననద్ి. “ఆకరశన హ వై నామరూపయోరినరవహితా” (ఛాం.8.14.1.) అనగర ‘నామరూపముల నిరరమత్ ఆకరశమే’ అనుచ ోట సృషపట పరమేశవర కర్ ృకమని వినబడుచుననద్ి. ఈ శ్రు త్ులకు పరసపర
విరోధముకలద్ా లేద్ా అను సంశయమునకు ‘అనతన జీవతనాత్మనా’ అనగర ‘జీవరత్మ రూపముగర పావతశించి నతను
నామ-రూపములను నిరిమంచెదను’ అను విశేషణము వలన నామ-రూప కర్ ృకము జీవరత్మదని
స్వవకరించవలయును. ఎటల నిన ‘నతను (చారురూపమున లేక దూత్రూపమున) చారునిమూలమున
శత్ుాస్్ైనయమును పావతశించి వరరి మరమములను తెలిస్పకొందును’. ఇచట చారులు కర్ లగుచునానరు కరని రరజులు
కర్ లని చెపపబడుచునానరు. ఆ విధముగనత జీవుడు ముఖ్య కర్ పరమేశవరుడు పాయో జ్కకర్ . (ఆచారుయడు
శిషయనిచధ ప్రఠమును చద్ివించెను అని చ ోట ఆచారయడు హేత్ుకర్ శిషుయడు పాయో జ్కకర్ ) రరజు, దూత్ కరరయమును
త్నప్్ై ఆరోప్పంచుకొనును అటేల జీవకర్ ృక నామ-రూపముల రచన పరమేశవరుడు త్నప్్ై ఆరోప్పంచుకొనను.
అందువలల ఉత్్ మపురుష కిుయ పాయో గముగూడ విరోధముగరదు. ఈ విధముగర రండు శ్రు త్ులకు విరోధము
కలదనును పూరవపక్షి. సూత్ాములో గల ‘త్ు’ శబర ము పూరవపక్ష్మును ఖ్ండించుటకు. “తాసరం తిావృత్ం
తిావృత్మేకైకరం కరవరణి” అనగర ‘ఆ పృథివీ, జ్లము, అగునలను సృషపటంచి వరనిలో పాతి ఒకక భూత్మును
తిావృత్్ కరణము గరవింత్ును’. ఈ విధమ్నన తిావృత్్ కరణములో నిరివవరదముగర పరమేశవరుని కర్ గర స్వవకరించిన
త్రువరత్ నామ-రూపముల రచనగూడ ఆ పరమేశవరుడధ చధస్ేనని స్వవకరించవలయును.‘స్ేయం ద్ధవతెైక్ష్త్’ అనగర
‘ఆ ద్ధవత్ సంలపము చధస్్ను’ అని మొదలిడి ‘వరయకరవరణి’ అనగర ‘నతను నామ-రూపముల సృషపట చధస్్దను’ అను

ఉత్్ మ కిుయ పాయో గమువలన నామ-రూపముల సృషపట కర్ పరమేశవరుడధనని చెప్పప రి. ‘జీవతన’ అని శ్రు తిలో
ఉండుటవలన నామ-రూపముల సృషపట కర్ జీవుడని చెపుపట సరికరదు. నద్ీ సముద్ాాద్ి నానా పాకరరముల సృషపట
అలపజుాడు మరియు అలపశకి్గల జీవుడు చధయజ్ఞలడు. ‘జీవతన’ అను విశేషణము కతవలము అవయవహిత్ ఉత్్ ర
పదమ్నన ‘అనుపావిశయ’ అను కిుయకొరకు చెప్పపరి ద్ానితోనత ఈ జీవ శబర మునకు సంబని ము స్వవకరించవలయును.
అందువలల తిావృత్్ కరణము చధయు పరమేశవరుడధ నామ-రూపముల సృషపటకరరకుడు అని స్వవకరించిన ఏ విరోధము
ఉండదు.
ఇంత్వరకు బాహయమ్నన తిావృత్్ కరణమును చెప్పప ముందు ఆధాయతిమకమ్నన ఇంకొక తిావృత్్ కరణము
చెపుపచునానరు.
290. మాంసరద్ి భౌమం యథాశబర మిత్రయోశు. (2.4.21.)
సూతాారథము:-మాంసము, పురీషము మొదలగు తిావృత్్ కరణమ్నన అనానత్మకమ్ననవి భూమియొకక కరరయములు.
ఈ పాకరరమే మూత్ా, రక్ ములు మొదలగునవి శ్రు తి అనుసరరము జ్లముయొకక కరరయములు.
తిావృత్్ కరణరూపములోనునన అనానత్మకమగు భూమిని పురుషుడు ఉపయోగించినపుడు ద్ాని కరరయము
మాసరందులు త్యారగును. మాసరందులు అనన చ ోట ఆద్ి శబర ముద్ావరర పరీష, మనసుసలు
గహ
ు ించవలయును. “అననమశిత్ం తధాధావిధీయతధ త్సయ యేః సథ విషోే ధాత్ుస్ త్ుపరీషం భవతి యో
మధయమస్ నామంసం యోఽణిషేస్ నమనేః” (ఛాం.6.5.1.) అనగర ‘భుజంచిన అననము మూడు భాగములలో
విభక్ మగును. ద్ానియందలి సూ
థ లత్మ ధాత్ువు పురీషమగును, మధయమభాగము మాంసమగును, ఏద్ి
సూక్ష్మత్మ భాగమో అద్ి మనసుసగర మారును’. ఈ శ్రు తిలో తిావృత్్ కరణమ్నన పృథివీ, యవరద్ి రూపమ్న
పురుషుని ద్ావరర భుజంచ బడుచుననదని చెప్పపరి. ఆలాగుననత జ్లము మరియు అగిన భూత్ముల కరరయము
గూడ శరసర్ినుసరరము తెలిస్పకొనవలయును. మూత్ాము, రక్ ము మరియు ప్రాణము జ్లముయొకక కరరయము.
ఎముకలు,మజ్ఞజ మరియు వరకుక అగిన కరరయములు.
భూత్-భౌతిక కరరయవసు
్ వులనినయు అవిశేషరూపముగర తిావృత్్ కరణములని వినునపుడు ‘ఇద్ి పృథివీ, ఇవి
జ్లములు ఇద్ి అగినరూప’ మను విభాగము ఎందులకు వినవచుుననద్ి అంతధగరక భుజంచిన అననము
మాసరంద్ికములగుచుననవని ఎటల
ల స్వవకరించగలము? ఈ పాశనకు ఉత్్ రము ముందు సూత్ాములో
చెపుపచునానరు.
291. వైశేషరయత్ు
్ త్ద్ావదస్ ద్ావదేః. (2.4.22.)
సూతాారథము:- భూమాయదుల తిావృత్్ కరణము సరమానయమయినను ఆ భూమాయదుల ఆధికయమువలన ‘ఇద్ి పృథివీ’
‘ఇవి జ్లములు’ అని వయవహారము జ్రుగును. సూత్ాములోని రండవ ‘త్ద్ావద’ శబర ము అధాయయ సమాప్ప్ ను
సూచించు చుననద్ి.

సూత్ాములోని ‘త్ు’ శబర ము పూరవపక్షి విచారమును నివరరించుటకు. పృథివరయదులు అనిన సరమానయముగర
తిావృత్్ కరణముల ైనను వరనిలో ఆ యా భూత్ముల అంశము ఎకుకవగర నుండుటవలన ‘ఇద్ి అగిన, ఇవి
జ్లములు మరియు ఇద్ి పృథివీ’ అను విశేష వరదము యుకి్ సంగత్ము. ‘త్ద్ావదేః’ అను పదముయొకక
ఆవృతి్ అధాయయ సమాప్ప్ సూచకము. ఈ విధముగర అనిన శ్రు తి వరకయములు అద్ివతీయ బాహమమునంద్ధ
విరోధరహిత్ముగర సమనవయమగు చుననవని స్పది మయియయను.

బ్హ్
ర మస్ూతర హ్ృదములో రెండవ అధ్ాయములోని
నయలుగవ పాదము స్ెంకలనము మరియు
రెండవ అధ్యాయ స్ెంకలనము స్మాప్తము.

అథ తృతీయాధ్యాయము ప్ర థమపాదము.
ఈ సరధనాఖ్య త్ృతీయాధాయయములో అనిన సరధనల విచారము గరవింత్ురు. పాథమ ప్రదములో జీవుడు
వైరరగయము ప్ొ ందుటకు పరలోక గతాయగత్ులవిచారము గరవించిరి. పాథమాధాయయములో సంపూరణ శ్రు త్ుల
సమనవయము బాహమములోనత చెప్పపరి. ఆ సమనవయమునకు విరోధములగు సమృత్ులను, త్రకములను
మరియు శ్రు త్ులలో గల విరోధాభాసమును రండవ అధాయయములో తొలగించిరి. విరోధ పరిహారము గరవించిన
త్రువరత్ సమనవయములోకలిగిన అనిశిుయరూపమును, అప్రామాణయమును గూడ నిషేధించిరి. అందువలల
ఇపుడు పరమాత్మ ప్రాప్ప్ కి సరధనములను నిశుయించవలయును. ద్ానికై ఈ మూడవ అధాయయము
ప్రారంభంచిరి. పూరరవధాయయముతో ప్రటల ఈ అధాయయమునకు హేత్ుహేత్ుమద్ాావ సంబని ము.
పూరరవధికరణములో జీవుని ఉపకరణములగు ఇంద్ిాయములను, మరియు భౌతిక పద్ారథముల ఉత్పతి్ నిగూడ
చెప్పపరి. ద్ానిని ఉపజీవయముగరవించి ఉప్రధితో గల జీవునికి సంసరరమునుండి వైరరగయము కలుగుటకు సంసరర
సవరూప వరణన ఈ అధికరణములో ప్రారంభంచిరి. ఈ శరీరమును వద్ిలి ఇంకొక శరీరమును ఆరంభంచుటకు
సూక్ష్మభూత్ములతో గూడిన జీవుడు పరలోకమునకు ప్ో వును అను చెపుపటకు ఈ అధికరణమును
ప్రారంభంచిరి.

88. త్దంత్ర పా తిపత్్ యధికరణము.
సంగతి:- ద్ీనికి ముందు అధికరణములో జీవుని ఉప్రధులను గుఱ్ంచి విచారించిరి. ద్ానిని ఆశుయించి ఉప్రధితో
నునన జీవునికి వైరరగయము కలిగించుటకు ఈ అధికరణమును ప్రారంభంచిరి. కనుక పూరరవధికరణముతో ద్ీనికి
ఉపజీవయ-ఉపజీవకభావ సంగతి.
విషయము:- సో ప్రధిక జీవుని పరలోక గతాయగత్ుల విచారము ఈ అధికరణములో గరవింత్ురు.
సంశయము:- ఈ జీవుడు శరీరమునుండి నిరగ మించునపుడు పంచీకృత్భూత్ములయొకక సూక్షామంశములను
గైకొని ప్ో వునా లేద్ా అని సంశయము?

పూరవపక్ష్ము:- జీవరత్మ శరీరమునుండి నిరగ మించునపుడు ఇంద్ిాయములు ప్ో వుట వినినటలలే భూత్ములు
ప్ొ వుట వినబడుటలేదు. అంతధగరక పఞ్ుభూత్ములు సరవత్ా సులభముగర ద్ొ రుకును గరన భూత్ములతో
అపరివతషట త్
ప అనగర సూక్ష్మభూత్ములను గైకొనకనత జీవుడు పరలోకమునకు ప్ో వును.
స్పద్ి ాన్ ము:- జీవరత్మయొకక శరీరమును ప్రారంభంచు బీజ్ములు దురల భమగుటవలన భుత్సూక్షామంములతోబాటే
జీవరత్మ శరీరరన్ రమును గుహించుటకు పరలోక గమనము గరవించును. భూత్సూక్ష్మముల ఆధారము లేనిచ ో
జీవరత్మ మరియు వరని ఇంద్ిాయముల గతి కలుగనతరదు. అంతధగరక ఐదవ ఆహ తి పూరి్ కొరకు జీవరత్మ
భూతాంశములతో వతరొక శరీరమును గుహించుటకు ఈ శరీరమునుండి ప్ో వుననియిే గుహించవలయును.
వైయస్పకనాయయమాలా:
189. అవతషట త
ప ో వతషట త
ప ో వర భూత్సూక్ష్మేః పుమాన్ వాజ్తత్ | భూతానాం సులభతధవన యాత్యవతషట పత్ ఏవ సేః ||
190. బీజ్ఞనాం దురల భతధవన నిరరధారతనిరయ
ి ాగతధేః | పఞ్ుమాహ తియుకత్శు జీవస్్్ రరయతి
త
వతషట త్
ప ేః ||
పూరవప్రదములో చెప్పపన ప్రాణము ఉప్రధిగరగల జీవుడు అనయ శరీరము ప్ొ ందు సమయములో పూరవ
శరీరమునుండి ముందు శరీరమునకై సూక్ష్మభూత్ములను గుహించడు ఎందులకనగర పఞ్ుభూత్ములు అనిన
పాద్ధశములలో సులభముగర లభయమగును కనుక వరనిని తీస్పకొనిప్ో వుట నిరరథకము అనును పూరవవరద్ి. స్పద్ి ాని్
జ్వరబు. సరమానయ భూత్ములు సరవత్ా సులభముగర ద్ొ రుకును కరని ద్ధహ కరరణమునకు ఉపయోగబడు
ద్ధహబీజ్ములగు భూత్ములు అనిన పాద్ధశములలో ద్ొ రకవు అందువలన ఇచటనుండియిే భూత్ములు వంట
ప్ో వును. అంతధగరక జీవునికి ఉప్రధి భూత్ముల ైన ఇంద్ిాయములకు ఇచట నునన సూక్ష్మభూత్ముల
ఆధారముగర లేనిచ ో వరని పరలోక గమనము అసంభవము ఎందులకనగర జీవించియుననపుపడు అటల
ల
కరనవచుుటలేదు. శ్రు తిలో “పఞ్ుమాయమాహ తావరపేః పురుషవచసో భవని్ ” (ఛాం.5.3.3.) అనగర ‘జ్లము
ఐదవయాహ తియందు పురుషనామము ద్ాలుును’ అని చెప్పపరి. ద్ీని తాత్పరయము సవరగ లోకము, మేఘ్ము,
పృథివీ, పురుషుడు మరియు స్వ్ ర ఈ ఐద్ింటిని ఉప్రసనలో అగినరూపముగర స్వవకరించిరి. ఈ అగునలలో సవరగ నకు
ప్ో వుజీవుని మరియు సవరగ మునుండి వచుు జీవుని అహ తి రూపముగ కలపన గరవించిరి. ఇషరటపూరి్కరమలు
చధయు జీవుడు సవరగ మునకు ప్ో యి అచట కరమఫలమును అనుభవించి పుణయము క్షీణించిన సవరగ మునుండి
భూలోకమనకు వచుుచు మొదట మేఘ్ముతోనుండి త్రువరత్ వరషరూపములో భూమిమీదకి వచుును.
భూమిలో అననరూపమ్న పురుషునిప్ొ ంద్ి ప్పమమట రతత్సుస ద్ావరర స్వ్ ల
ర ో పావతశించి శరీరమును గుహించును.
జ్లముద్ావరర ఉపలక్షిత్ శరీరమునకు బీజ్భూత్ముల ైన పఞ్ుభూత్ములు జీవునితో సవరరగద్ి ఐదు సరథనములకు
ప్ో యి ఐదవసరథ నమ్నన స్వ్ ర గరాములో శరీరభావమును ప్ో ంద్ి పురుష నామముతో ఉచురించ బడుచుననద్ి.
భూత్సూక్షాంశములతోబాటే జీవుడు పరలోకమునకు ప్ొ వుచునానడనునద్ి స్పదిమ్ననద్ి.
292. త్దన్ రపాతిపతత్ రంహతి సంపరిషవక్ ేః పాశననిరూపణాభాయమ్. (3.1.1.)
సూతాారథము:- జీవుడు ఒకద్ధహమును విడిచి పరలోకరదులకు ప్ో వునపుడు ప్రాణంద్ిాయాదులతోప్రటల వరనికి
ఆధారమగు పంచీకృత్భూత్ములయొకక సూక్షామంశములనుగూడ గైకొని ధూమాద్ి మారగ ముద్ావరర సవరగ లోకము
ప్ో వును. “వతత్థ యథా” అను శ్రు తిలో ‘పంచమ ఆహ తిలో గల జ్లము పురుషనామము ప్ొ ందును, నీకు అద్ి
తెలియునా?’ అను పాశనకు జ్వరబు “ఇతి త్ు పఞ్ుమాయమాహ తావరపేః” అనగర ‘ఈ పాకరరము పంచమ

ఆహ తిలో జ్లము పురుషనామము ప్ొ ందును’. ఈపాశన పాతివచన నిరూపణద్ావరర సూక్షామంశములు గైకొని
జీవుడు సవరగ మునకు ప్ో వును అనునద్ి నిరణయించబడినద్ి.
ప్రాణంద్ిాయముల ఉప్రధులతో సవరగ లోకమునకు జీవుడు సూక్ష్మభూత్ములను తీస్పకొనిప్ో వుటలేదు, అపుడు
వరనికి పరలోక గమనము కలుగజ్ఞలదు అందువలల జీవునికి వైరరగయము ఎటల
ల కలుగును? ఎందులకనగర సూక్ష్మ
శరీరముతోప్రటల సూక్ష్మభూత్ములు ప్ొ వుట శ్రు తిలో వినబడుటలేదు అనిపూరవపక్షి పాశన. స్పద్ి ాన్ ములో
సూక్ష్మభూత్ములతో గూడి జీవులు పరలోకమునకు ప్ొ వుటచధ వైరరగయము కలుగుట సునిశిుత్ము అని చెప్పపరి.
ద్ధహాన్ రమును ప్ొ ందుటకు ఆ నూత్న శరీర నిరరమణమునకు సూక్ష్మభూత్ములతోగూడి జీవుడు నిరగ మించును.
ఎందులకనగర పాశననత్్ రములద్ావరర పఞ్చుగినవిద్ాయ పాసంగములో అటలలనత చెప్పపరి. (పావరహణ జ్ైబిలి ఆరుణయ
శేవత్కతత్ువును పఞ్చుగినవిదయను గురించి ఐదు పాశనలు అడుగగర వరని జ్వరబు తెలియకప్ో యినందున
ఆశేవత్కతత్ువు త్ండిా గభత్ముడు పావరహణుని ద్ావరర పఞ్చుగినవిదయను తెలిస్పకొనను. సవరగ ము, మేఘ్ము,
పృథివీ, పురుషుడు మరియు స్వ్ ర అను ఈ ఐదు కలిపత్ అగునలలో కుమముగర శుద్ి ా, సో మరసము, వరషము,
అననము మరియు రతత్సుస అను ఆహ త్ుల చింత్నయిే పఞ్చుగినవిదయ అందురు) “వతత్థ యథా
పఞ్ుమాయమాహ తావరపేః పురుష-వచసో భవని్ ” (ఛాం.5.3.3.) అనగర ‘పంచమ ఆహ తిలో గల జ్లము
పురుషనామము ప్ొ ందును, నీకు అద్ి తెలియునా?’ అను పాశనకు జ్వరబుగర పావరహణ జ్ైబిలి గభత్మునితో ఇటల
ల
చెప్్పను. (ఈ విదయ ఇంత్వరకు క్ష్తిాయుల వదర నత ఉండెను. సంపూరణలోకములో ద్ీనివలననత క్ష్తిాయములు
శరస్పంచిరి. నీవు యోగుయడవని నీకు చెపుపచునానను. విద్ావంసుడెైన సరధకుడు త్పసుస మరియు నిరంత్ర
ఉప్రసనవలన ఈ విధముగర చింత్న చధయవలయును.) ‘జ్లపాధానమ్నన ఆహ తిని మొదట సవరగ మను అగినలో
ఆహ తి చధయవలయును. సవరమునుండి ఉత్పననమ్నన మేఘ్ములలో సో మరసమును ఆహ తి
కరవించవలయును. మేఘ్ములనుండి భూమిప్్ై జ్లరూపమ్నన ఆహ తి ఈయవలయును. భూమినుండి
ఉత్పననమ్నన అననము పురుషరూపమ్నన అగినలో వతయుదురు. ఆ పురుషుని ద్ావరర రతత్సుస ఉత్పననమ్నన
త్రువరత్ స్వ్ రర ూపమ్నన అగినలో ఆ రతత్సుసను ఆహ తి చధస్పనపుపడు జ్లము పురుషరూపమగును. ద్ీనినత
పఞ్చుగిన విదయ అందురు. ఈ ఐదు అగునలలో ఐదు ఆహ త్ులను చెప్పప ఆఖ్రిలో ‘పాథమ ఆహ తి అయిన
జ్లము ఐదవ ఆహ తిలో పురుషనామమును ప్ొ ందును’. అనిరి. ఈ పాశన జ్వరబుల ద్ావరర పరలోకము ప్ో వు
జీవుడు జ్లసహిత్ుడెై శరీరమునుండి శరీరరన్ రమునకు ప్ో వును అని స్పదిమ్ననద్ి.
293. తాాయత్మకతావత్ు
్ భూయసర్ వత్. (3.1.2.)
సూతాారథము:- తిావృత్కరణశ్రు తి ద్ావరర మిగిలిన రండు భూత్ములు అగిన మరియు పృథివీ కలిస్పయుండుటవలన
జ్లములో మూడు భూత్ములుగలవు. అందువలల జ్లములో ఇత్ర భూత్ములు కలిస్పవుననవి. శ్రు తిలో జ్లము
ఎకకవగరనుననదని చెప్పపరి కద్ా అనిన అటల నుట సరికరదు ఎందులకనగర తధజ్ఞదులకనన శరీరములో
జ్లముయొకక ఆధిఖ్యము లోక విద్ిత్ము.

ఈ సూత్ాములో ‘త్ు’ శబర ము పూరవవరద్ి శంకను తొలగించుటకు. ఛాంద్ో గయ శ్రు తిలో సూ
థ లభూత్ముల ఉత్పతి్ కి
తిావృత్కరణము చెప్పపరి. ఈ పాకిుయ ద్ావరర పాతధయక భూత్ములో మిగిలిన రండు భూత్ములు కలిస్ప యుననవని
స్వవకరించక త్పపదు. ఈ పాకరరము జ్లము గూడ భూత్త్ాయాత్మకము మరియు మన శరీరముగూడ
త్ాయాత్మకము ఎందులకనగర ఈ మూడు భూత్ముల కరరయము చూడబడుచుననద్ి. కతవలము జ్లముద్ావరర
శరీరము నిరిమత్ముకరదు. జ్లాధిఖ్యము వలన అటలల చెప్పపరి. ఐదవ ఆహ తిలో ఈ జ్లము పురుష
నామమును ప్ొ ందుచుననద్ి. ప్్ై పశననత్్ రములలో వచిున ‘అప్’ శబర ము కతవలము జ్లవరచకముకరదు కరని
భూత్త్ాయాత్మక జ్లము అని అరథము చెపపవలయును.
294. ప్రాణగతధశు. (3.1.3.)
సూతాారథము:- “త్ముత్-కరుమంత్ం ప్రాణోఽనూత్-కరుమతి ప్రాణమనూత్-కరుమన్ ం సరతవ ప్రాణా అనూత్-కరుమని్ ”
అనగర ‘జీవుడు వడలిప్ో వునపుడు ముఖ్య ప్రాణము వడలును. ద్ానితో గూడ ఇంద్ిాయము లనినయు వడలును’.
ఈ శ్రు తిలో ఇంద్ిాయములను జీవునితోబాటల ధూమాద్ి మారగ ము ద్ావరర సవరగ లోకమునకు వళళుట చెప్పపరి.
కనుక పరలోకము ప్ో వు జీవుడు జ్లసహిత్ుడెై శరీరమునుండి శరీరరన్ రమునకు ప్ో వును అని స్పదిమ్ననద్ి.
బృహద్ారణయక శ్రు తి ఇటలల చెపుపచుననద్ి. “త్ముత్-కరుమంత్ం ప్రాణోఽనూత్-కరుమతి ప్రాణమనూత్-కరుమన్ ం
సరతవ ప్రాణా అనూత్-కరుమని్ ” అనగర ‘జీవుడు వడలిప్ో వునపుడు ముఖ్య ప్రాణము వడలును. ద్ానితో గూడ
ఇంద్ిాయము లనినయు వడలును’. ఈ శ్రు తిద్ావరర ద్ధహాన్ ర ప్రాప్ప్ లో ప్రాణముల గతి చెపపబడినద్ి. ప్రాణములకు
ఆశుయము జ్లము. అందువలల మిగిలిన అగిన పృథివీలతో బాటల ప్రాణమునకు ఆశుయమ్న న జ్లముగూడ
శరీరరన్ ర ప్రాప్ప్ కి ప్ో వునని స్వవకరించవలయును.
295. అగరనయద్ిగతిశ్రు తధరితి చధనన, భాక్ తావత్. (3.1.4.)
సూతాారథము:- “యతాాసయ పురుషసయ మృత్సరయగినం వరగప్ేయతి వరత్ం ప్రాణేః”(బృ.3.2.13.)అనగర ‘మృతి జ్ంద్ిన
పురుషునియొకక వరగింద్ిాయము త్న కధిద్ధవత్ యగు అగినయందుజ్తరును. ప్రాణము త్న కధిద్ధవత్ అయిన
వరయువునందు జ్తరును’ శ్రు తిలో మరణకరలములో ఇంద్ిాయములు అగరనయదులలో జ్తరుట వినబడుటవలన
జీవునితోబాటల ఇంద్ిాయములు సవరగ మునకు ప్ో వునని చెపుపట సరికరదు. ఇటల నుట యుకి్యుక్ ము కరదు
ఎందులకనగర “త్ముత్-కరుమన్ మ్” అను మొదలుగరగల అనతక శ్రు త్ులతో విరోధము కలుగుటవలన మరియు
అగరనయదులలో జ్తరుట చెప్పపన శ్రు తి గభణము గరన.
“యతాాసయ పురుషసయ మృత్సరయగినం వరగప్ేయతి వరత్ం ప్రాణేః”(బృ.3.2.13.) అనగర ‘మృతి జ్ంద్ిన పురుషునియొకక
వరగింద్ిాయము త్న కధిద్ధవత్ యగు అగినయందుజ్తరును. ప్రాణము త్న కధిద్ధవత్ అయిన వరయువునందు
జ్తరును’ ఈ శ్రు తి వరకయములో వరగరద్ి ఇంద్ిాయములు అగరనయద్ి ద్ధవత్లలో లయమగుట విబడుటవలన జీవుడు
శరీరరన్ రమును ప్ొ ందునపుడు ప్రాణములు జీవునితో ప్ో వునని చెపుపట యుకి్యుక్ ము కరదనును పూరవవరద్ి.
అటల నుట సరికరదని స్పద్ి ాని్ జ్వరబు. ఎందులకనగర బృహద్ారణయక శ్రు తిలో అనిన సథ లములలో ప్్ైన జ్ప్పపన శ్రు తిని
గభణమనిరి. కిుంద చెపుప శ్రు తిగూడ గభణమే. “ఓషధీరల ోమాని వనసపతీనతకశరేః” (బృ. 3.2.13.) అనగర

‘శరీరముప్్ైనునన వంటలాకలు మరణకరలమున ఓషుధులను చినన వృక్ష్ములను శిరసుస ప్్ైనునన వంటలాకలు
మహావృక్ష్ములను జ్తరును’. మిగిలిన సథ లములలో జీవునితోబాటల ప్రాణముల గమనము వినబడుటవలన
ఇచటగూడ వరగరద్ి ఇంద్ిాయములు అధిషే ర న ద్ధవత్లో లీనమనగర ఆ ద్ధవత్ల ఉపకరర నివృతి్ మాత్ామే. కనుక
పూరవవరద్ి ఉదహరించిన శ్రు తి గభణ దృషపటతో చెప్పపరి.
296. పాథమేఽశువణాద్ితి చధనన, తా ఏవ హ యపపతధ్ ేః. (3.1.5.)
సూతాారథము:- సవరరగద్ి ఐదు అగునలలో మొదట దుయలోక నామక అగినలో “త్స్పమనతనత్స్పమననగభన ద్ధవరేః శుద్ి ాం
జుహవతి” అనగర ‘ఈ దుయలోకరగినయందు ద్ధవత్లు శుదిను హో మము చధయుచునానరు’ (ఛాం.5.4.2.) ఈ ఆహ తి
శ్రు తిద్ావరర శుది అనియిే వినబడు చుననద్ి కరని జ్లముకరదు. అందువలల జ్లము ఐదవ ఆహ తిలో
పురుషనామము ప్ొ ందునని చెపుపట యుక్ ము కరదు. పురరవవరద్ి ఇటల నుట సరికరదనును స్పద్ి ాని్ . “ఆప్ో హాస్్ైమ
శుద్ి ాం సంనమనత్ పురుషరయ కరమణి” అనగర ‘యజ్మానునికు సరననాద్ి పవిత్ామగు కరమను ముగించుటకై
జ్లమే శుదిను ఉత్పతి్ గరవించి శుద్ి ారూపమును ధరించుచుననద్ి ’ . ఈ శ్రు తిద్ావరర మరియు పాశన పాతివచనముల
ద్ావరర జ్లమే లక్షిత్మగుచుననద్ి.
సవరరగద్ి ఐదు అగునలలో మొదట సవరగ రూపమ్నన అగినలో శుదిను ఆహ తి గరవించుచునానరని వినబడుచుననద్ి.
“త్స్పమనతనత్స్పమననగభన ద్ధవరేః శుద్ి ాం జుహవతి” (ఛాం.5.4.2.) అనగర ‘ఆ సవరగ రూపమ్నన అగినలో విద్ావంసుల ైన
ఉప్రసకులు శుదిను ఆహ తి చధయుచునానరు’. ఇచట శుదియొకక ఆహ తి విబడుచుననద్ి కరని జ్లము కరదు,
మరి ఐదవ ఆహ తిలో జ్లము పురుషనామము ప్ొ ందునని ఎటల
ల చెప్పపరి. ఆహ తి సమయములో చెప్పపన శుది
శబర ము పురుషనామము ప్ొ ందునపుడు జ్లశబర ముతో ఎటల
ల చెపపగలరు? మొదటి ఆహ తిలో వినబడని
జ్లశబర ము ఐదవ ఆహ తిలో పురుషనామము ప్ొ ందునని చెపుపట అసంగత్ము లేక విరుది మేకద్ా? ఈ
పూరవవరదమునకు సమాధానము. మొదటి ఆహ తిలోగూడ శుద్ి ాపదముతో జ్లమునత గుహించవలయును.
మొదటిలో మధయలో చివరిలో అటలల స్వవకరించిననత ఏకవరకయత్ కలుగును. ఇంతధగరక కుమముగర శుదియొకక
కరరయములు సో మరసము, వరషము, అనానదులు సూ
థ లమగుచు జ్ల పాధానముగనత
ఉపలక్షిత్(గురుత్ుగలవి)మగుచుననవి. ఇచటగూడ శుద్ి ాశబర మును జ్లమని చెపుపటకు త్రకము గలదు. “ఆప్ో
హాస్్ైమ శుద్ి ాం సంనమనత్ పురుషరయ కరమణి” అనగర ‘శరస్ వి
ర హిత్ పుణయ కరమ చధయుటకు జ్లము శుద్ి ా రూపమును
ధరించుచుననద్ి’ . ఈ శ్రు తిలో శుదికు కరరణమగుటవలన జ్లమును శుద్ి ా శబర ముతో చెపుపట యుకి్ సంగత్మే.
297. అశ్రు త్తావద్ితి చధనతనషరటద్ికరరిణాం పాతీతధేః. (3.1.6.)
సూతాారథము:- శుద్ి ా శబర ముద్ావరర చెపపబడిన జ్లము పురుషనామము ద్ాలుునని చెప్పపనను ఇపపటికిని
జీవుడు జ్లాదులతోగూడియిే నిరగ మించునను విషయము స్పథరపడలేదు అంతధగరక జ్లమునకు సమానము
పురుషుడని శ్రు తిలో ఎచుటను వినబడుటలేదు. అటల నుట సరికరదు. ద్ధనివలననిన “అథ య ఇమే” అను శ్రు తి
ఆఖ్రిలో ఇషరటపూర్ కరమలు చధయువరరు ధూమాద్ి అభమాన ద్ధవత్లను ప్ొ ందుదురు అని చెపుపటవలన.

శుద్ి ా శబర ముద్ావరర చెపపబడిన జ్లము పురుషనామము ద్ాలుునని చెప్పపనను ఇపపటికిని జీవుడు
జ్లముతోగూడియిే నిరగ మించునని చెపపజ్ఞలము. ఎందులకనగర జ్లశబర ముయొకక అరథము శుది అని చెప్పపనను
జీవరరథమును చెపుప శబర ము అచట లేదు. ఛాంద్ో గయములో ఈ పాసంగములో ఇటలల చెప్పప రి. “అథ య ఇమే గరు మ
ఇషరటపూరత్దత్్ మిత్ుయప్రసతధ తధ ధూమమభసంభవనీ్ ” (ఛాం.5.10.6.) అనగర ‘ఎవరు గరు మములోనుండి
ఇషరటపూర్ దత్్ కరమల ఉప్రసన చధయుదురో వరరు శరీరమును వద్ిలిన త్రువరత్ ధూమాభమాన ద్ధ వత్ను
ప్ొ ందుదురు’. ఇతాయద్ి వరకయములద్ావరర ఇషరటద్ి కరమలను ఆచరించువరరు చందాలోకమును ప్ొ ందుదురు.
చందాలోకము త్మయొకక కరమఫలభోగమునకై శుద్ి ాపదముతోచెప్పపన జ్లమయ ఆహ తిద్ావరర గూడియిే
ప్ో వునని స్వవకరించవలయును.
ఇషరటపూర్ దత్్ కరమల ఉప్రసన చధయువరరు వరరి వరరి కరమభోగముల కొరకు పరలోకము ప్ో వుదరను పాతిజ్ా
సరికరదు ఎందులకనగర బృహద్ారణయకములో “త్ద్ధరవరనామననం” ‘వరరు ద్ధవత్లకు అననమగుదురని చెప్పపరి’ .
ద్ధవలోకములో ఆ అననమును ద్ధవత్లు భుజంచుదురు. ధూమాద్ి మారగ ముద్ావరర చందాలోకముప్ో వు జీవులు
ద్ధవత్లకు భక్ష్యమయినపుడు వరరు కరమఫలము అనుభవించుటకు ప్ో యిరని ఎటల
ల స్వవకరించగలము. ద్ీనికి
సమాధానము ముందు సూత్ాములో చెపుపచునానరు.
298. భాక్ ం వరనాత్మవితా్వత్్ థా హి దరశయతి. (3.1.7.)
సూతాారథము:- ఇషరటద్ికరమలు చధయువరరికి అననత్వ శబర ము అపాధానము ముఖ్యముకరదు ఎందులకనగర
“సవరగ కరమో యజ్తత్” అనగర ‘యాగము చధస్పన సవరగ ప్రాప్ప్ కలుగును’ అనుశ్రు తికి విరోధము కలుగును.
ఆత్మజ్ఞానము లేనందువలన సవత్స్పసదుిలగు ద్ధవత్లకు అనుభవసరధనము లగుదురు, ఆ ద్ధవత్లు వీరివలన
భోగములు అనుభవించుట ఎద్ి కలద్ో అద్ియిే శ్రు తిలో భక్ష్ణ శబర ముతో ఔపచారికముగ చెపపబడినదని
నిరణయించవలయును. ఎందులకనగర అనుభవింపబడు పద్ారథములయందు అనన శబర ము పాయో గింపబడు
చుననద్ి. అటలలనత వతరొక శ్రు తిలో చెప్పపరి. ఆ శ్రు తి “అథ యిేఽనాయం ద్ధవతాముప్రస్ే్ ఽనోయఽసరవనోయఽహమస్వమతి న
స వతద యథా పశ్రరతవం స ద్ధవరనామ్” అనగర ‘ బాహమజ్ఞానము లేని వరరు త్న కనన ద్ధవత్ అనయమని (నతను వతరు
ద్ధవత్వతరు) ఉప్రస్పంత్ురో వరరు ద్ధవత్లకు ఉపభోగయ పశ్రవులగుదురు’.
సూత్ాములో వచిున ‘వర’ శబర ము పూరవపక్ష్మును నిరరకరించుటకు. ఇషరటద్ికరమలు చధయువరరిని ద్ధవత్ల
అననత్వము గభణరూపముగర చెప్పపరి. ముఖ్యరూపముగర ద్ధవత్లకి అననమని స్వవకరించిన “సవరగ కమో యజ్తత్”
అనిన ‘సవరగ ము కోరువరరు యజ్ా ము చధయవలయును’ అను ఫలశ్రు తికి విరోధము కలుగును. “విశనఽననం రరజ్ఞాం
పశవోఽననం విశరమ్” అనగర ‘వైశయలు రరజులకు మరియు పశ్రవులు వైశయలకు అననము’ ఈ వరకయములో
ద్ధవత్లకి ఉపభోగసరధనములని చెప్పపరి. మరియు స్వ్ ర పుతాాదులు ఏవిధముగర లోకములో భోగయ వసు
్ వులగుదురో
అటలలనత ఆత్మజ్ఞాన శూనుయలగుటవలన ఇషరటద్ికరమలు చధయువరరు ద్ధవత్లకు ఉపభోగ సరధనములగుదురని
స్వవకరించవలయును. ఎందులకనగర ఈ కరమలు చధయువరరితో ద్ధవత్లు సుఖ్ముగర విహరింత్ురు. ఈ సుఖ్
విహారమునత అనన శబర ముతో చెప్పపరి కరని మోదకరదులవలే ద్ధవత్లకు అననము కరరు. అందులకత బృహద్ారణయక
శ్రు తిలో ఇటలల చెప్పపరి. ఆ శ్రు తి “అథ యిేఽనాయం ద్ధవతాముప్రస్ే్ ఽనోయఽసరవనోయఽహమస్వమతి న స వతద యథా

పశ్రరతవం స ద్ధవరనామ్” అనగర (బృ.1.4.10.) ‘ బాహమజ్ఞానము లేని వరరు త్న కనన ద్ధవత్ అనయమని (నతను వతరు
ద్ధవత్వతరు) ఉప్రస్పంత్ురో వరరు ద్ధవత్లకు ఉపభోగయ పశ్రవులగుదురు’. ద్ధవత్ వతరు నతను వతరు అని
ఉప్రస్పంచువరరు వరస్ వమునకు ద్ధవత్ను తెలిస్పకొనుటలేదు, వరరు బరువును మోయు పశ్రవులవలే ద్ధవత్ల
భారమును మోయుచునానరు. ఈ వరకయము ద్ావరర బృహద్ారణయక శ్రు తిలో ఆత్మజ్ఞాన శూనయ పురుషుని
ద్ధవత్లకు ఉపభోగయమని చెప్పపరి. అందువలల ఇషరటద్ి కరమలు చధయివరరిని గభణభావముతో ద్ధవత్లకి అననమని
చెప్పపరి. కనుక సూక్ష్మభూత్ములతోబాటే జీవుడు పరలోకమునకు భోగముకొరకు ప్ో వుననియిే
స్వవకరించవలయును.

89.కృతాత్యయాధికరణము.
సంగతి:- యాగాది క్రియలతో సంబన్ధ మున్న జలము ఐదవ ఆహుతిలో పురుషరూపముగా మారు చున్నది. ఈ
హేత్ువున్ు ఆశ్ియముగా తీసిక్ొని జలాది భూత్సూక్ష్మములతోగూడి జీవుడు చందరలోకము పో యి తిరిగి
వచుుచున్ానడు అన్ున్ది యుక్రి సంగత్ముగాదు. ఎందులకన్గా ఆ సమయములో జీవాత్మ కరమ చేయలేడు. ఈ
విధమైన్ ఆక్షేపమురాగా ఈ అధికరణము మొదలిడిరి. అందువలల పూరాాధికరణముతోపాటు దీనిక్ర ఆక్షేప సంగతి.
విషయము:- సారగ మున్ుండి తిరిగి వచుు జీవాత్మ గతి విచారము ఈ అధికరణములో గావింత్ురు.
సంశ్యము:- సారగ మున్ుండి తిరిగి వచుు జీవుడు సంపూరణ కరమ ఫలములన్ు అన్ుభవించి మృత్ుయలోకమున్కు
వచుున్ా లేక కరమతోపాటు వచుున్ా అని సంశ్యము?
పూరాపక్ష్ము:- ‘యావత్సంపాత్మ్’ అన్ు శ్రి తివాకయము యొకక ఆధారమువలన్ పారరబధ కరమము
అన్ుభవించువరకు జీవాత్మ సారగ ములోన్ుండున్ని సవాకరించిరి. ఆత్రువాత్ తిరిగి వచుున్పుడు కరమముండదు.
సిదధ ాన్ి ము:- ఏ కరమలు అన్ుభవించుటకు సారగ మున్కు పో వున్ో ఆ కరమఫలములన్ు మాత్రమే అచట
అన్ుభవించున్ు మిగిలిన్ కరమలు అన్ుభవించుటకు మృత్ుయలోకమున్కు వచుున్ు. ఈమిగిలిన్ కరమలన్ు ఒక్ే
జన్మలో అన్ుభవించలేడు. అంతేగాక శ్రి తిలో ‘రమణీయచరణాాః’ అని చెపుుటవలన్ మంచికరమలఫలముగా మంచి
జన్మలు ప ందుటకు కరమలతోగూడియిే జీవుడు తిరిగి వచుున్ు. కరమశూన్ుయడెై తిరిగిరాడు ఎందులకన్గా
అనినకరమలన్ు అన్ుభవించిన్ మరి జన్మ ఉండదు.
వైయాసికన్ాయయమాలా:191. సారాగవరోహీ క్షీణాన్ుశ్య, సాన్ుశ్యోఽథవా | యావత్సంపాత్వచన్ాత్ క్షీణాన్ుశ్య ఇషయతే ||
192. జాత్మాత్రసయ భోగితాాదెైకభవయయ విరోధత్ాః | చరణశ్రి తిత్ాః సాన్ుశ్యాః కరమన్ి రైరయమ్ ||
సారగ మున్ుండి వచుు జీవునిక్ర కరమశేషముండూన్ా ఉండదా? ‘యావత్సంపాత్మ్’ అని వచన్ముదాారా
కరమశేషముండదు అని పూరావాది చెపుున్ు. దానిక్ర సిదధ ానిి చెపుున్ది. కరమశేషముతోన్య జీవుడు సారగ మున్ుండి
భూలోకమున్కు వచుున్ు ఎందులకన్గా జనిమంచిగన్య బాలున్ుక్ర సుఖదుాఃఖములు కలుగున్ు. ఒక్ేజన్మలో అనిన
కరమలు అన్ుభవించున్న్ు మత్మున్కు విరోధముకలదు.
భారతీ తీరుులవారి వాయఖయ:
సారగ మున్కుపో యి తిరిగివచుు జీవుడు కరమలులేకుండ వచుున్ా కరమలతోబాటు త్రిగి వచుున్ా? శలలకములో
వచిున్ ‘అన్ుశ్య’ శ్బద మున్కు ‘జీవమన్ుశేతే’ అని ఉత్ుతిి ని చెప్ిున్ శేషకరమలదాారా లేక మిగిలిన్
కరమలదాారా అని అరుము. క్ాని ‘నిరన్ుశ్య’ మున్ు చెపుు శ్రి తికలదు. ‘యావత్సంపాత్మ్’ అనిన్ందువలల
జీవుడు కరమశేషము లేకుండ తిరిగి వచుున్ు అని సిదధమైన్దని పూరావాది కథన్ము. దీనిక్ర సిదధ ానిి జవాబు.
సారగ ముక్ొరకు అన్ుషిఠ ంచిన్ కరమలు అన్ుభవించిన్పుటిక్రన్ూన అన్ుభవించని సంచిత్ కరమలు ఉండున్ు వానిని
అన్ుభవించుటకు కరమలతో తిరిగి వచుున్ు. కరమల శేషము లేనిచ ో అపుుడే పుటిిన్ బాలున్కు ఈ జన్మలో
ధరామధరమముల అన్ు్ాఠ న్ము లేన్ందువలన్ సుఖ-దుాఃఖముల అన్ుభవము కలుగన్యరదు. క్ొందరి మత్ము
ఎమన్గా ఒకజన్మలో చేసిన్కరమలు దాని త్రువాత్ జన్మలో వాని ఫలము అన్ుభవించుటవలన్ కరమలు
న్శంచున్ు. ఇటు
ల చెపుుట సరిక్ాదు ఎందులకన్గా ఇందరపదమున్ు ఇచుు కరమలు మరియు పంది జన్మనిచుు

పాపకరమలు ఒక్ే క్ష్ణములో మరియు ఒక్ే జన్మలోఅన్ుభవించుట అసంభవము అందువలల ‘ఏకభవికాః
కరామన్ుశ్యాః’ అన్గా ‘ఒక్ే జన్మలో అనిన కరమలు అన్ుభవించున్ు’ అన్ు ప్ైన్ చెప్ిున్ మత్మున్కు విరోధము
కలదు. “యావత్సమాుత్” శ్బద ము క్ేవలము సారగ మునిచుు కరమల వాచకమే గాని వయరు క్ాదు. శ్రి తిలో
సారగ మున్ుండివచిున్ త్రువాత్ ఐదవ ఆహుతిలో శ్రరరమున్ు గిహచంచు జీవునిక్ర పుణయ-పాపములుండున్ని
చెపుుచున్నది. “త్దయ ఇహ రకనీయచరణా” (ఛాం 5.10.7.) అన్గా ‘ఈ లోకమున్ందు మంచి న్డవడి గలవారు
శీఘ్రముగన్య ఉత్ి మజన్మన్ు ప ందెదరు’.
299. కృతాత్యయిేఽన్ుశాయవాన్ దృషి సమృతిభాయం యథేత్మన్యవం చ. (3.1.8.)
సూతారరుము:- సారగ ము క్ొరకు చేసిన్ కరమలు అన్ుభవించిన్ త్రువాత్ ఆ కరమలకన్న అతిరికి కరమలతోగూడి
జీవుడు ఈ లోకమున్కు వచుున్ు. ఎందులకన్గా “త్దయ ఇహ రకనీయచరణా” (ఛాం 5.10.7.) అన్గా ‘ఈ
లోకమున్ందు మంచి న్డవడి గలవారు శీఘ్రముగన్య ఉత్ి మజన్మన్ు ప ందెదరు’. మరియు “ప్రరత్య
కరమఫలమన్ుభూయ” అన్ు శ్రి తి మరియు సమృతి వాకయములు పరమాణము. ఏ ధూమాది మారగ ములదాారా
పో యిరో దానిక్ర విపరరత్మైన్ అభారది మారగ ములదాారా ఈ లోకమున్కు తిరగి వచుున్ు.
కరమఫల శేష లేకుండుటవలన్ సారగ మున్ుండి తిరిగివచుు జీవుడు క్ీటపత్ంగతిరయగాది జన్మలు ప ందడు.
అందువలల కరమఫలన్ుండి వైరాగయము గూడ రాదు అని పూరాపక్షి కథన్ము. కరమసంసాకరములు ఉండుటవలన్
శ్రరరమున్ు త్పుక గిహచంచున్ు గాన్ కరమఫలమున్ుండి వైరాగయము త్పుక కలుగున్ని సిదధ ానిి చెపుున్ు. “త్సిమన్
యావత్సంపాత్ముషితాాథెైత్మేవాధాాన్ం పున్రినవరి న్యి యథేత్మ్” (ఛాం 5.10.5)అన్గా ‘సారగ లోకమున్కు
పో యిన్ జీవుడు త్న్ పారరబధ ము ముగుయు వరకు అచటన్ుండి మరల పో యిన్మారగ ములోన్య తిరిగివచుున్ు’.
ఇదే పరసంగములో “రమణీయచరణా రమణీయాం యోనిమాపదయతే” అన్గా ‘మంచికరమల ఫలిత్ముగా మంచి
జన్మలున్ప ందున్ు’. ఇచట సంశ్యము కలుగున్ు ఎమన్గా సారగ మున్ుండి తిరిగి వచుు జీవుడు కరమ
సంసాకరరహచత్ుడెై వచుున్ా లేక కరమ సంసాకరములతోవచుున్ా? పూరాపక్షి కరమసంసాకరముల రహచత్ుడెై
వచుున్ు ఎందులకన్గా కరమసంసాకరములు ఉన్నంత్వరుకు సారగ ములో వాని నివాసమని చెప్ిురి అన్ున్ు.
దానిక్ర సిదధ ానిి చెప్ిున్ది. ఏ కరమ సముహముల భోగమున్కు సారగ ము పో వున్ో ఆ కరమలు అన్ుభవించి మిగిలిన్
కరమ సంసాకరములతో జీవుడు తిరిగి వచుున్ు. ఏ విధముగా అగిన సంయోగమువలన్ న్యియ కరుగున్ో అటులన్య
సారగ కరమఫల భోగము సమాపి మగుచున్నదన్ు చింతాగినదాారా జీవుని యాత్న్ామయ శ్రరరము సూరుయని
సంపరకమువలన్ మంచుగడడ కరుగున్టుల కరిగిపో వున్ు. అందువలల జీవుడు కరమ సంసాకరములతో తిరిగి
వచుున్ు. సారగ ము ఫలమునిచుు కరమకన్న భిన్నమైన్ కరమన్ు ‘అన్ుశ్య’ శ్బద ముతో చెప్ిురి. అన్ుశ్య కరమతో
కూడిన్ జీవుడే సారగ మున్ుండి తిరిగి వచుున్ు. ఎందులకన్గా ‘దృషి సమృతిభాయం’ అన్గా ‘శ్రి తిలో చూడబడు
చున్నది మరియు సమృతిలో చెపుబడిన్ది’ . “త్దయ ఇహ రమణీయచరణా అభాయశల హయతేి రమణీయాం
యోనిమాపదేయరన్ బారహమణయోనిం వా” అన్గా ‘సారగ మున్ుండి తిరిగి వచుు జీవులలో శలభన్మైన్ ఆచరణమున్న
జీవుడు ఈ లోకములో బారహమణాది మంచి జన్మలన్ు ప ందున్ు” (ఛాం.5.10.7) “వరాణ ఆశ్ిమాశ్ు సాకరమని్ాఠ ాః
ప్రరత్య కరమఫలమన్ుభూయ త్త్ాః శేషరణ విశషి దేశ్క్ాలజాతికులరూపాయుాఃశ్రి త్విత్ి సుఖమేధసో జన్మపరతిపదయన్యి ”

అన్గా ‘వరాణశ్ిమధరమములు బాగుగా ఆచరించిన్వారు చందరలోకమున్ సకలసుఖములు అన్ుభవించి త్రువాత్
కరమశేషముతో భూలోకమున్కు వత్ు
ి రు. మంచిసు లమున్ందు శేిషిమగు జాతిలో ఉత్ి మమగు కులముతో
చకకనిసాభావంబున్ు విదయయుకలిగి ధన్వంత్ుల ై సుఖవంత్ుల ై రూపవంత్ుల ై బుదిధమంత్ుల ై జనిమంత్ురు.
బహుక్ాలము దీరాాయుషమంత్ుల ై జీవింత్ురు”. ప్ై శ్రి తిలో మరియు ఈ సమృతిలో భూలోకము తిరిగి వచుు
జీవున్కు అన్ుశ్యము కలదన్ు విషయము సుషి ము. కరమశేషమున్న ఆ జీవునిక్ర మొక్ష్ము కలగదు అనిన్
అది మాకు అభీషి మే ఎందులకన్గా శ్రి తిలో సంపూరణ కరమలు న్ాశ్న్మైన్ త్రువాత్న్య త్త్ి వజాాన్ము కలుగున్ని
చెప్ిురి. సారగ ము పో వున్పుడు జీవుడు ఏ కిమములో ధూమాది మారగ ములో పో వున్ో దానిక్ర విపరరత్
కిమములోఅభారది మారగ ముదాారా తిరిగి వచుున్ు.
300. చరణాదితి చేన్ోనపలక్ష్ణారేుతి క్ారాజినినిాః. (3.1.9.)
సూతారరుము:- ‘రమణీయచరణా’ అన్ు శ్రి తి వాకయములో ఆచారము లేక చరిత్రన్న్ుసరించియిే మరు జన్మ
చెపుబడిన్ది క్ాని అన్ుశ్య శ్బద ముతోక్ాదు. ‘అన్ుశ్య’ ‘చరణ’ శ్బద ములు పరసురము విలక్ష్ణములు అన్ు
పరశ్నగూడ సరిక్ాదు. ఎందులకన్గా క్ారాజినినిాః అన్ు ఆచారుయలు చరణ శ్బద మున్ు చెపుు శ్రి తిని ఉపలక్ష్ణమని
(త్దాగాహకతేా సతి త్దిత్ర గాి హకత్ాముపలక్ష్ణం) చెపుుచు చరణ శ్బద ముతో అన్ుశ్య శ్బద మున్ుగూడ చెపు
వచుు న్నిరి.

శ్రి తిలో మంచి ఆచరణముదాారా ఉత్ి మజన్మ కలుగున్ని చెపుబడిన్ది క్ాని అన్ుశ్యశ్బద ముదాారా క్ాదు.
చరణము, ఆచారణము, చరిత్ర, శీలము ఇవి పరాయయ శ్బద ములు. అన్ుశ్య శ్బద ము అన్ుభవించిన్ కరమకు
అతిరికి శేషకరమమని అరుము. “యాన్యన్వదాయని కరామణి.......యాన్యసామకం సుచరితాని” (తెై. 1.11.2.) అన్గా
‘మాలోన్ున్న దో షరహచత్కరమలు మరియు మాలోన్ున్న మంచి చరిత్రన్ు మాత్రమే అన్ుసరించుడు’. ఈ శ్రి తి
వాకయముదాారా కరమ మరియు చరిత్రకు భేదము చెపుబడిన్ది. అపుడు అన్ుశ్య శ్బద ము సిదధ క్
ి ాదని చెప్ిున్
అటల న్ుటగూడ సరిక్ాదు. ఎందులకన్గా క్ారాజినినిాః ఆచారయలు అన్ుశ్య శ్బద ము యొకక ఉపలక్ష్ణారుము చరణ
శ్రి తిని చెప్ిురి అనిరి. అన్గా శ్రి తిలో వచిున్ ‘చరణ’ శ్శబద ముదాారా ‘అన్ుశ్యము’ మరియు ‘ఆచరణము’ ఈ
రండు అరుములన్ు గిహచంచవలయున్ని వారి అభిపారయము. అందువలన్ ఈ రండు శ్బద ముల అరుములో
భేదముకలదన్ు శ్ంక పనిక్రరాదు.
301. ఆన్రుకయమితి చేన్న త్దప్రక్ష్తాాత్. (3.1.10.)
సూతారరుము:- చరణశ్రి తి త్న్ ముఖాయరుమున్ు వదిలి అన్ుశ్యారుమున్ు బో ధగావించిన్ చరణశ్రి తిలో ఆన్రుకయ
పరసంగము వచుున్ు. అది సరిక్ాదు. ఎందులకన్గా ఇ్ాిది కరమల అసిి త్ాము ఆచారణముయొకక
అధీన్మగుటవలన్ ఆచరణ శ్బద ముయొకక ఆవశ్యకమున్నది. గాన్ ఆచరణ శ్బద ము నిరరుకముగాదు.
చరణ శ్బద ము యొకక అరుము శ్రి తిలో శీలమని చెప్ిురి. దానిని వదిలి అన్ుశ్యమని అరుమున్ు చెప్ిున్
శ్రి తిలో చెప్ిున్ చరిత్రమన్ు చరణశ్బాదరుము నిరరుకమగున్ు. అటుల చెపుుట సరిక్ాదు ఎందులకన్గా ఇ్ాిది

కరమలసిదధ ి ఆచరణము దాారాన్య ప ందుట శ్కయము. సదాచార విహీన్మైన్ ఏవయక్రియు శాసవి య
ీ కరమలకు అధిక్ారి
క్ాజాలడు. అందువలల చరణశ్రి తి సారుక మగుటవలన్ చరణశ్బద ముదాారా చెప్ిున్ కరమమే మంచి-చెడు జన్మలకు
క్ారణమగుచున్నది. ఇదియిే పూరాము క్ారాజినిని ఆచారుయలు చెప్ిున్ అరుము.
302. సుకృత్దుషకృతే ఎవ త్ు బాదరిాః. (3.1.11.)
సూతారరుము:- బాదరి అన్ు ముఖయ ఆచారుయలు చరణ శ్బద ముదాారా పుణయ పాప కరమలు గహ
ి చంచబడుచున్నవన్ు
చున్ానరు. ఎందులకన్గా లోకములో ‘ధరమం చరతి’ అని చెప్ిున్ కరమము మరియు ఆచరణము ఈ రండిటిక్ర
పరసురము భేదము లేదని తెలియుచున్నది. అందువలల చందరలోకము పో వు ఇ్ాిది కరమలు చేయు వారిక్ర
అన్ుశ్యమన్ు కరమశేషమున్నదని తెలియుచున్నది.
బాదరి ఆచారుయలు చరణ శ్బద ముదాారా పుణయ-పాప కరమలు చెపుబడుచున్నవని చెపుుచున్ానరు ఎందులకన్గా
సామాన్యముగా అనిన కరమలలో చరణశ్బద పరయో గము చూడబడు చున్నది. లోకములో ఇషి , పూరి , దత్ి కరమలు
చేయువారిని ధారిమక పురుషులందురు. కరమము మరియు ఆచరణము ఈ రండు శ్బద ములు అభిన్నమయిన్న్ు
వాని భేదమున్ు బారహమణ పరివారజ న్ాయయము దాారా చెప్ిురి. బారహమణులకు పరివారజకులకు విందు
చేయున్పుడు పరివారజకులు బారహమణుల ైన్న్ు బారహమణ శ్బద ము పరివారజకులకన్న భిన్నమయిన్ ఇత్ర
బారహమణులన్ు సూచించున్ు. దీనిన్య బారహమణ పరివారజక న్ాయయమందురు. గాన్ బారహమణ పరివారజకులలో భేదవయవహారము చూడబడుచున్నది. అందువలల ఇ్ాిది కరమలు చేసి చందరలోకమున్కు పో యి తిరిగి వచుు జీవుడు
కరమశేషముతో అన్గా సాన్ుశ్యముతోన్య తిరిగి వచుున్ు.

90. అని్ాిదిక్ారయధికరణము.
సంగతి:- క్ేవలము ఇ్ాిదికరమలు చేయువారు మాత్రమే చందరలోకము పో వుదురని క్ాదు క్ాని వానికన్న
భిన్నమైన్ కరమ చేయువారిక్రగూడ చందరలోకగమన్ము సంభవము అన్ు ఆక్షేపసంగతి వలన్ ఈ అధికరణము
మొదలయిన్ది.
విషయము:- ఈ అధికరణమున్కు విచరణీయ విషయము ఇ్ాిదికరమలు చేయనివారి చందరలోక గమన్ము.
సంశ్యము:- పాపకరమలు చేయువారు చందరలోకమున్కు పో వుదురా లేక పో రా?
పూరాపక్ష్ము:- ‘తే సరేా గచఛనిి ’ ఈ వాకయము దాారా అందరు చందరలోకమున్కు పో వుదురు అని విన్బడు
చున్నది. తేడా ఎమన్గా ఇ్ాిదికరమలు చేయువారు చందరలోకములో భోగములన్ుభవింత్ురు త్క్రకన్ వారిక్ర
భోగములుండవు. భోగములు అనిభవించక పో యిన్న్ు పఞ్ుమ ఆహుతిని పూరిిచేయుటకు పాపులుగూడ
చందరలోకమున్కు పో వుదరన్ుట యుక్రిసంగత్ము.
సిదధ ాన్ి ము:- చందరలోకగమన్ము భోగములన్ుభవించుటక్ే. శ్రి తిలో వచిున్ సరా శ్బద ము పుణాయత్ుమల క్ొరక్ే
చెప్ిురి. పాపాత్ుమలకు యమలోకములో యాత్న్ములు చెప్ిురి.
వైయాసికన్ాయయమాలా:
193. చన్ద ంా యాతి న్ వా పాప్ి? తే సరేా ఇతి వాకయత్ాః | పఞ్ుమాహుతిలాబారేు భోగాభావయఽప్ి యాత్యసౌ ||

194. భోగారుమేవ గమన్మాహుతిరాయభిచారిణీ | సరాశ్రి తిాః సుకృతిన్ాం యామేయ పాప్ిగతిాః శ్రి తా ||
పాపకరమలు చేయువారు చందరలోకమున్కు పో వుదురా లేదా? పాపులు చందరలోకమున్కు పో వుదురు.
అచట వారిక్ర భోగములేకపో యిన్న్ు ‘తే సరేా ’ అన్ు శ్రి తివలన్న్ు పఞ్ుమ ఆహుతిరూప పరయో జన్ము క్ొరకున్ు
పాపులు పో వుదురని పూరాపక్షి కథన్ము. దానిక్ర సిదధ ానిి సమాధాన్ము. భోగముక్ొరక్ే చందరలోకమున్కు
పుణాయత్ుమలు పో వుదురు మరియు పఞ్ుమ ఆహుతిలో వయభిచారము కలదు. ‘తే సరేా ’ అన్ు శ్రి తి
పుణాయత్ుమలకు, అందువలల పాపులు యమలోకము పో వుదురు క్ాని సారగ మున్కు క్ాదు.
భారతీ తీరుులవారి వాయఖయ:“యిే వై క్ే చాసామలోలక్ాత్్రయనిి చందరలోకమేవ తే సరేా గచఛనిి ” అన్గా ‘ఈ లోకమున్ుండి పరయాణము
చేయువారందరు చందరలోకమున్కు పో వుదురు’ (క్ౌషవత్క్ర.1.2.) ఈ శ్రి తిదాారా చందరలోకమన్ు సారగ మున్కు
పాపత్ుమలుగూడ పో వుదురు. సారగ లోకములో పాపత్ుమలకు భోగము లేకపో యిన్న్ు మరల శ్రర రమున్ు
ప ందుటకు, పఞ్ుమ ఆహుతి లాభారుము సారగ మున్కు పో వుట మిక్రకలి ఆవశ్యకము. ఈ విధముగా పురాపక్షి
చెప్ిున్ దానిక్ర సిదధ ాన్ి సమాధాన్ము. సారగ మున్కు పో వు ముఖయ పరయో జన్ము భోగమే క్ాని పఞ్ుమ ఆహుతి
లాభము క్ాదు ఎందులకన్గా దోర ణ దరరపతి మొదలగు వారి జన్మలో పఞ్ుమ ఆహచతిక్ర వయభిచారము కలదు. ‘తే
సరేా ’ ఇతాయది శ్రి త్ులు పుణాయత్ుమల విషయములో చెపుబడిన్ది. మరియు పాపాత్ుమలకు యమలోక గతిని
గురించి శ్రి తిలో విన్బడు చున్నది. ‘వైవసాత్ం సంగమన్మ్’ అని. అందువలల పాపకరమలు చేయువారిక్ర
సారగ లోక గతి లేదు.
303. అని్ాిదిక్ారిణామప్ి చ శ్రి త్మ్. (3.1.12.)
సూతారరుము:- ఇది పూరాపక్ష్ సూత్రము. “యిే వై క్ే చాసామలోలక్ాత్్రయనిి చందరలోకమేవ తే సరేా గచఛనిి ” అన్గా
‘ఈ లోకమున్ుండి పరయాణము చేయువారందరు చందరలోకమున్కు పో వుదురు’ (క్ౌషవత్క్ర.1.2.). ఈ శ్రి తిదాారా
ఇ్ాిది కరమలు చేయనివారు (అని్ాిదిక్ారి) గూడ చందరలోకమున్కు పో వుదురని విన్బడు చున్నది. కన్ుక
ధరమమున్ు ఆచరించువారే సరగ మున్కు పో వుదరన్ుట సరిక్ాదు.
అని్ాిదిక్ారులుగూడ సారగ మున్కు పో వుట సంభవము కన్ుక ఇ్ాిదికరమ అన్ు్ాిన్ము వయరుము అన్ు
పూరాపక్ష్మున్కు సిదధ ానిి చెపుున్ది. పాపకరమలు చేయువారు చందరలోకమున్కు పో రు గన్ుక ఇ్ాిది కరమల
అన్ు్ాఠ న్ము సారుకమన్ున్ు. ఇ్ాిది కరమలకన్న భిన్న కరమలు చేయువారు సరగ మున్కు పో వుదారా పో రా? అన్ు
సంశ్యమున్కు పూరావాది పాపులు గూడ చందరలోకమున్కు పో వుదురన్ున్ు ఎందులకన్గా ఉపన్ుషత్ు
ి లో
ఆవిధముగా చెప్ిురి. “యో వై క్ే చాసామలోలక్ాత్్రయనిి , చందరమసమేవ తే సరేా గచఛనిి ” (క్ౌషవత్క్ర. 1.2.) అన్గా
‘ఎవరవరు ఈ లోకమున్ుండి పో వుదురో వారందరు చందరలోకమున్కు పో వుదురు’ అని శ్రి తియందు
సరాసాధరణముగ అందరిక్ర అనిన్ పాపులకు గూడ చందరలోకగమన్ము చెపుబడిన్ది. ఈ విధముగా పుణయపాపులక్రదదరిక్ర చందరలోకగమన్ము చెప్ిున్ందువలన్ అని్ాిదిక్ారి పాపులకు భోగ అభావరూపమైన్ విశేషము
చెపుబడిన్ది. పుణాయత్ుమలు సారగ ములో పుణయకరమల ఫలభోగము అన్ుభవించి తిరిగి వత్ు
ి రు క్ాని పాపాత్ుమలు

అచటిక్ర పో యి అచట న్ున్న సుఖములన్ు అన్ుభవించకన్య తిరిగి వత్ు
ి రు. ఇదియిే పుణయ పాపాత్ుమలకు గల
తేడా.
304. సంయమన్య త్ాన్ుభూయిేత్రే్ామారోహావరోహర త్దగ తిదరశన్ాత్. (3.1.13.)
సూతారరుము:- పూరాపక్ష్ములో చెప్ిున్ విషయమున్ు నిరాకరించుటయిే సూత్రములో చెప్ిున్ ‘త్ు’ శ్బద యొకక
పరయో జన్ము. యమునిదాారా ప్టుి యాత్న్లు అన్ుభవించుటక్ే పాపులు యమాలయమున్కు పో వుదురు.
“న్ సాంపరాయాః పరతిభాతి బాలం పరమాదయంత్ం విత్ి మోహేన్ మూఢం అయం లోక్ో న్ాసిి పర ఇతి మానీ పున్ాః
పున్రాశ్ మాపదయతేమే” (కఠ. 2.6.) అన్గా ‘వివయకశూన్యమై అజాాన్మువలన్ ధన్మదముచే లౌక్రక పదారుముల
మోహముచే మూఢుడెై పరమాదమున్ు చేయు పురుషున్కు పూరాాపరములు తెలియవు. ధరమ మారగ ము
తోచదు. ఈ లోకమేక్ాని పరలోకమన్ున్ది లేదని వారి యందు ఒక దురభిమాన్ము కలుగున్ు. దానివలన్ వారు
ధరమము న్ాచరించరు. ధరమమున్ాచరించకుండుటవలన్ మాటి మాటిక్ర న్ాకు (యమున్కు) వశ్రలగుచుందురు’.
ఈ శ్రి తిలో యమాధీన్త్ారూపమన్ు గతి చూపబడిన్ది.
సారగ లోకములో అచటి సుఖభోగములు అన్ుభవించుటక్ే పుణాయత్ుమడు సారగ మున్కు పో వున్ు క్ాని పరయో జన్ము
లేకయిే పో యి తిరిగివచుుటకు క్ాదు. లోకములో ఫలములన్ాశంచియిే వృక్ష్మున్ు ఎకుకన్ు గాని క్ేవలము
ఎక్రక దిగుటకు క్ాదు మరియు అచన్ుండి పడుటకు క్ాదు. అందువలల పాపాత్ుమడు యమలోకములో త్న్
పాపకరమలకన్ుగుణముగా యమయాత్న్లు అన్ుభవించి మరల ఈ లోకమున్కు తిరిగి వచుున్ు. ఆ పాపులు ఈ
విధముగా యమలోకమున్కు పో యి తిరిగి వచుుట చూడబడు చున్నది శ్రి తి పరమాణమువలన్. . “న్
సాంపరాయాః పరతిభాతి బాలం పరమాదయంత్ం విత్ి మోహేన్ మూఢం అయం లోక్ో న్ాసిి పర ఇతి మానీ పున్ాః
పున్రాశ్ మాపదయతేమే” (కఠ. 2.6.) అన్గా ‘వివయకశూన్యమై అజాాన్మువలన్ ధన్మదముచే లౌక్రక పదారుముల
మోహముచే మూఢుడెై పరమాదమున్ు చేయు పురుషున్కు పూరాాపరములు తెలియవు. ధరమ మారగ ము
తోచదు. ఈ లోకమేక్ాని పరలోకమన్ున్ది లేదని వారి యందు ఒక దురభిమాన్ము కలుగున్ు. దానివలన్ వారు
ధరమము న్ాచరించరు. ధరమమున్ాచరించకుండుటవలన్ మాటి మాటిక్ర న్ాకు (యమున్కు) వశ్రలగుచుందురు’.
ఈ శ్రి తిలో యమాధీన్త్ారూపమన్ు గతి చూపబడుచున్నది.
305. సమరనిి చ. (3.1.14.)
సూతారరుము:- మరియు మన్ువు వాయసాదులు మొదలగు శషి పురుషులు త్మత్మసమృత్ులలో దుషి కరమలు
చేయువారిక్ర న్రకభోగము కలుగున్ని వారి వారి గింథములదాారా పరతిపాదించిరి. అందువలల ఇ్ాి దికరమలు
చేయువారే చందరలోకమున్కు పో వుదురు ఇత్ర పాపులు పో రు అని ఈ సూతారభిపారయము.
వాయసాది శషి పురుషులుగూడ యమలోకములో పాపకరమలన్ు అనిభవించుటక్ే యమలోకమున్కు పో యి
యమరాజు అధీన్ములోన్ుందురని చెప్ిురి. దీనిదాారాగూడ పుణాయత్ుమలు మాత్రమే చందరలోకమున్కు పో వుట
క్ాన్వచుుచున్నది క్ాని పాపాత్ుమలకు క్ాదు.

306. అప్ి చ సపి . (3.1.15.)
సూతారరుము:- మరియు పౌరాణికులుగూడ రౌరవాది ఏడు న్రకములు పాపఫలములకు ఉపభోగసాున్మని చెప్ిురి.
అందువలల పుణాయత్ుమలక్ే చందరలోకము పో వుటకు అధిక్ారముక్ాని పాపాత్ుమలకు క్ాదు.
పౌరాణికులు రౌరవాది ఏడు న్రకములు పాపకరమల ఫల భోగమున్కు సాున్ములని సవాకరించిరి. ఆ
న్రకములలోక్ే పాపులు పో వుదురు క్ాని చందరలోకమున్కు క్ాదు. రౌరవాదిలో ఆది శ్బద ముదాారా
మహారౌరవము, వహచన, వైత్రణీ, కుమ్భీ, తామిశ్ిము మరియు అన్ధ తామిశ్ిము గిహచంచవలయున్ు.
అనిషి పాపకరమలు చేయువారు ఈ ఏడు న్రకములకు పో వుదురు, చందరలోకమున్కు పో రు. అందువలన్న్య మన్ు
ఆది సమృతిక్ారులు అని్ాిదికరమలు చేయువారు న్రకమున్క్ే పో వుదురని అచుటచుట పరతిపాదించిరి. మరియు
పురాణములలో ఈ విధముగా చెప్ిురి. కూట సాక్ష్యము మరియు అన్ుచిత్పక్ష్పాత్మున్ు చెపుువారు
రౌరవన్రకమున్కు పో వుదురని చెప్ిురి. “యశాున్యదన్ృత్ం వక్రి స న్రో యాతి రౌరవమ్ | భూ
ర ణహా పురహారాి చ
గోఘ్నశ్ు మునిసత్ి మాాః | యానిి తే న్రక్ే ఘోరే యశలుచాఛవస నిరోధకాః” || ఇతాయది శలలకములదాారా.
రౌరవాది న్రకములలో యమరాజు అధీన్ములో న్ున్న పాపులు యమ యాత్న్లు అన్ుభవింత్ురు. ఇటు
ల
చెపుుట సరిక్ాదు ఎందులకన్గా ఆ యా న్రకములలో చిత్రగుపుిన్కు అధిక్ారము కలదని సమృతిలో చెప్ిురి. ఈ
పరశ్నకు సమాధాన్ము ముందు సూత్రములో చెప్ిురి.

307. త్తారప్ి చ త్దాాయపారాదవిరోధాః. (3.1.16.)
సుతారరుము:- పాపులు యముని అధయక్ష్త్లో యమయాత్న్లు అన్ుభవింత్ురు అన్ుట సరిక్ాదు ఎందులకన్గా
చిత్రగుపాి దులక్ే రౌరవాది న్రకములలో శాసన్మున్నదని శాసి మ
ీ ులో పరసిదధము. అందువలల యమాధీన్మని
చెపుుట సరిక్ాదు. అన్ు పూరాపక్ష్మున్కు సిదధ ానిి యమాధీన్మే సరి అన్ున్ు ఎందులకన్గా అచట రౌరవాది
న్రకములలో యముని దాారాన్య చిత్రగుపాి దుల శాశ్న్ము జరుగున్ు కన్ుక ఏవిధమైన్ విరోధము లేదు.
రౌరవాది ఏడు న్రకములలో యమరాజు యొకక ఆధిపత్యము చెపుబడిన్ది. అన్గా యమరాజు ప్రరరణదాారా ఆ
న్రకములలో చిత్రగుపాి దులు శాశ్న్ చేయుదురు యజమాన్ాధీన్ములోన్ున్న సరవకుడివలే అందువలల ఏ
విధమైన్ విరోధములేదు.
308. విదాయ కరమణోరితి త్ు పరకృత్తాాత్. (3.1.17.)
సూతారరుము:- “అథెైత్యోాః పథో రన” అని శ్రి తిలో ‘ఏత్యోాః’ అన్ు శ్బద ముదాారా విదాయ మరియు కరమ ఈ రండు
గిహచంచిరి ఎందులకన్గా వానిన్య దేవయాన్ప్ిత్ృయాణరూపముల ైన్ రండు మారగ ములన్ు సాధన్రూపముగా
చెప్ిురి. సూత్రములో న్ున్న ‘త్ు’ శ్బద ముదాారా ‘చందరమసమేవ’ అన్ు శాసి మ
ీ ుదాారా కలిగిన్ పరశ్నన్ు తొలగించిరి.
పఞ్చుగిన విదయలో పరశలనత్ి ర సమయములో చెప్ిున్ది. “అథెైత్యోాః పథో రన కత్రేణచన్తానీమాని
క్షుదారణయసకృదావరరిని భూతాని భవనిి | జాయసా మిరయసరాతేయత్త్ి ృతీయ సాున్ం, తేన్ాసౌ లోక్ో న్ పూరయతే”

(ఛాం.5.10.8.) అన్గా ‘మాటిమాటిక్ర జన్మమరణములు ప ందుచు తిరుగుచున్న ఈ క్షుదరజీవులు ప్ై చెప్ిున్
విదాయకరమల మారగ ములలో దేనినిగూడ అనిసరింపరు. దీనిక్ర ‘పుటుిము చావుము’ అన్ు మూడవ మారగ ము
కలదు. ఇటు
ల క్ేవలము యజాాదిపుణయ కరమకరి లే త్పు మఱి ఎవారున్ు పో కుండుటచే చందరలోకము
పూరింపబడుటలేదు అన్గా ఇఱుకు క్ాదు.” ఇ శ్రి తిలో దేవయాన్ము మరియు ప్ిత్ృయాణన్ములకు
సాధన్ముగా ఉపాసన్ మరియు కరమల పరసంగమగుటవలన్ గూడ అందరు జీవులు చందరలోకమున్కు పో వుట
సంభవముక్ాదు ఎందులకన్గా ఉభయ మారగ ములన్ుండి భరషిజీవులకు మాటిమాటిక్ర సంసారములో వచుుట
విన్బడుచున్నది. “చందరమసమేవ తే సరేా గచఛనిి ” అన్ు శ్రి తిదాారా ఉత్ున్నమైన్ శ్ంక్ానివృతిి క్ర సూత్రములో
‘త్ు’ శ్బద ము చెపుబడిన్ది. ఎందులకన్గా “చందరమసమేవ తే సరేా గచఛనిి ” అన్ు శ్రి తిలో చందరలోకమున్కు పో వు
అధిక్ారముగల పురుషులక్ే సరా శ్బద ము చెప్ిురి. అన్గా ఇ్ాిది కరమలు చేసి అధిక్ారము సంపాదించిన్వారందరు
మాత్రమే ఈ లోకమున్ుండి సారగ లోకమున్కు పో వుదురు. ఈ అధిక్ారులక్ే సరాశ్బద ము శ్రి తిలోచెప్ిు రి అని
శ్రి తివాక్ాయభిపారయము.
పఞ్ుమ ఆహుతిలో జలము పురుషరూపము దాలుున్ు. ఈ సామాన్య ఐదవ సంఖయ నియమాన్ుసారము
పాపులకు దేహ పారప్ిి క్ర చందరలోకము పో వుట సవాకరించవలయున్ు. లేనిచ ో పఞ్ుమ సంఖయ నియమ
నిరాాహకము క్ాజాలదు. ఈ పరశ్నకు సమాధాన్ము ముందు సూత్రముదాారా ఇచుుచున్ానరు.
309. న్ త్ృతీయిే త్థో పలబేధాః. (3.1.18.)
సూతారరుము:- త్ృతీయ మారగ ములో పరవయశంచిన్ పాపులకు దేహ పార ప్ిి క్ర ఆహుత్ులసంఖయ నియమము లేదు.
ఎందులకన్గా ‘జాయసా మిరయసా’ అని చెపుు శ్రి తిదాారా సంఖాయనియమము లేకుండగన్య దేహ పారప్ిి వారిక్ర
ఉపలబధ మగుచున్నది. అందులక్ే ఆహుతి నియమము ఇ్ాిదికరమలు చేయు వారిక్ే అని భావము.
దేవయాన్ము మరియు ప్ిత్ృయాన్ముల కన్న భిన్నమైన్ త్ృతీయ సాున్ములో దేహ పారప్ిి క్ర పఞ్ుమ ఆహుతి
నియమము పాటించన్వసరము లేదు ఎందులకన్గా శ్రి తిలో అవిధముగన్య చెప్ిురి. ఆపాపులకు “జాయసా
మిరయసరాతేయత్త్ి ృతీయ సాున్మ్” (ఛాం.5.10.8.) అన్గా ‘జన్న్మరణములు మాత్రమే ఆత్ృతీయ సాున్మున్కు
చెప్ిురి.’ ఈ శ్రి తిదాారా ఆహుతి సంఖయ నియమము లేకయిే త్ృతీయ సాున్దేహము ప ందుదురని చెప్ిు రి.
అందువలల ఇ్ాిది కరమల దాారా అధిక్ారము ప ందిన్ పురుషులు, పురుష శ్బద వాచయమైన్ మన్ుషయ శ్రరరము
ప ందుటకు ఆహుతి సంఖయన్ు పాటించవలయున్ు క్ాని అందరిక్ీ క్ాదు.
310. సమరయతేఽప్ి చ లోక్ే. (3.1.19.)
సూతారరుము:- మహో భారతాది గింథములలో దోర ణుడు, ధృషి దుయమునడు మొదలగువారు అయోనిజులని
పరసిదధము. వానిలో దోర ణుని జన్మకు సవి ల
ీ ో ఆహుతిలేదు. ధృషి దుయముననిక్ర సవి ప
ీ ురుష విషయముల ైన్ రండు
ఆహుత్ులు లేవు. అందువలల ఆహుత్ు సంఖయ నియమము లేదు. (దోర ణుని ఉత్ుతిి యజా పాత్రవిశేషమైన్
కలశ్మున్ుండి అయిన్ది. ధృషి దుయమునడు అగిన న్ుండి పుటటిన్ు.)

దోర ణాచారయ, ధృషి దుయమన, సవతా మరియు దరరపతి మొదలగు వారిక్ర లోకములో అయోనిజులని చెప్ిురి. వీరిలో
దోర ణునిక్ర సవి రీ ూపమైన్ అగినలో ఆహుతిలేదు. అన్గా సవి ీ గరీములో పరవయశంచకన్య దోర ణుని జన్మ అయిన్దని చెప్ిురి.
ధృషి దుయముననిక్ర మరియు దరరపతిక్ర సవి ీ మరియు పురుషరూపమైన్ ఆహుత్ులు లేవు. అన్గా వారిక్ర సవి ీ
పురుషుల సమబన్ధ ము లేకుండగన్య జన్మ కలిగన్ు. సరిగగ ా ఈలాగున్న్య పాపులకు ఆహుతి సంఖయ నియమము
లేకయిే జన్మ కలుగున్ని తెలిసిక్ొన్వలయున్ు.
311. దరశన్ాచు. (3.1.20.)
సూతారరుము:- లోకములో జారాయుజ, అణడ జ, సరాదజ మరియు ఉదిీజజ అని న్ాలుగువిధముల భూత్ములు
గలవు. వానిలో సరాదజ మరియు ఉదిీజజ ములు సవి ీ మరియు పురుష సంయోగము లేకయిే ఉత్ున్నమగుట
చూచుచున్ానము. అందువలల ఆహుతి సంఖయ నియమము లేదు.
లోకములో జారాయుజ, అణడ జ, సరాదజ మరియు ఉదిీజజ అని న్ాలుగువిధముల భూత్ములు గలవు. వానిలో
సరాదజ మరియు ఉదిీజజ ములు సవి ీ మరియు పురుష సంయోగము లేకయిే ఉత్ున్నమగుచున్నవి. ఏవిధముగా
ఈ సు లములలో ఆహుతి సంఖయ నియమములేదో ఆవిధముగన్య దేహాన్ి ర పారప్ిి క్ర పాపులకు పఞ్ుసంఖయ
ఆహుత్ుల ఆవశ్యకములేదు. సరాదజ మరియు ఉదిీజజ ములు సవి ీ మరియు పురుష సంయోగము లేకయిే

ఉత్ున్నమగుచున్నవి. ఇపుడు రండు ఆహుత్ులు త్గిగ పో యిన్వి. ఇటలల పాపత్ుమల దేహముల ఉత్ుతిి యు
కలుగవచుున్ు.
“తే్ాం ఖలేా్ాం భూతాన్ాం తీరణయయవ బిజాని భవనిి , అణజ జం జీవజముదిీజమ్” (ఛాం.6.3.1.) ‘ఈ సంపూరణ
భూత్ములు అండజములు, జీవజములు, ఉదిీజములు అని మూడు పరక్ారములే’ ఈ శ్రి తిలో
భూత్సముదాయము మూడు రకములని విన్వచుుచుండగా మరి మ్భరు భూత్ములు న్ాలుగు రకములని ఎటు
ల
చెప్ిురి? దీనిక్ర సమాధాన్ము ముందు సూత్రములో చెపుుచున్ానరు.
312. త్ృతీయశ్బాదవరోధాః సంశలకజసయ. (3.1.21.)
సూతారరుము:- సరాదజ భూత్ములన్ు (‘ఆండజం’ అని శ్రి తిలో చెప్ిున్) ఉదిీజజ రూపమైన్ త్ృతీయ శ్బద ముదాారా
గిహచంచబడుచున్నది. ఎందులకన్గా ఉదిీజజ శ్బద ములోగల అవయవముల అరుము పరక్ారము వృక్షాదులన్ు
గిహచంచిన్టులే సరాదజములన్ుగూడ గిహచంచవచుున్ు. క్ారణమేమన్గా సరాదజములుగూడ జలమున్ు
భేదించుక్ొని ఉత్ున్న మగు చున్నవి.
అణడ జ, జీవజ మరియు ఉదిీజజ అని శ్రి తివాకయములో చెప్ిున్ త్ృతీయ ఉదిీజజ శ్బద ము దాారా
సరాదజములన్ుగూడ గిహచంచిరని తెలిసిక్ొన్వలయున్ు. ఎందులకన్గా సరాదజ ఉదిీజజ ములు ఈ రండున్ు
జలము మరియు భూమిని భేదన్ గావించి సమాన్ రూపముగా జనించుచున్నవి. అందువలల ఈ
సరాదజములుగూడ గిహచచబడుటచే న్ాలుగు విధముల భూత్ముల సంఖయకు హాని రాదు. క్ాని సాు వర

జంగమరూపముగా వానిక్ర భేదముగూడ అవిరుదధ ము. అందుకన్య అని్ాిది కరమలు చేయు పాపులుసారగ మున్కు
పో రు, ఇ్ాిదికరమలు చేయు వారు మాత్రమే సారగ మున్కు పో వుదురు.

91. సాభావాయపత్ి యధికరణము.
సంగతి:- ప్ై అధికరణములో మారగ దాయముయొకక వరణన్ వలన్ ‘త్ృతీయ సాున్మ్’ అన్ు శ్రి తిలో న్ున్న సాున్
శ్బద ము మారగ మున్కు ఉపలక్ష్ణము( ఉపలక్ష్ణమన్గా త్ద్ గాి హకతేా సతి త్దిత్ర గాి హకత్ాము). అటలల ఇచట
శ్రి తిలో ‘త్దయ ఇహ’ అని సాదృశ్యమున్కు ఉపలక్ష్కము ఏదియూ లేదు. అంతేగాక ఈ సమబన్ధ ములో ఏ
పరమాణము గూడ క్ాన్ వచుుటలేదు. ఈ విధమైన్ పరత్ుయదాహరణ సంగతి వలన్ ఈ అధికరణము మొదల ైన్ది.
విషయము:- శ్రి తియొకక ముఖాయరుము మరియు గౌణారుము ఇచట విచారించెదరు.
సంశ్యము:- సారగ మున్ుండి తిరిగి వచుు జీవాత్మకు ఆక్ాశాది సారూపత్ా పారప్ిి కలుగున్ా లేక కలుగదా?
పూరాపక్ష్ము:- సారగ మున్ుండి వచుు జీవాత్మకు ‘వాయురూీతాా’ అన్ు శ్రి తి వాకయమువలన్ త్త్ి దాీవ పారప్ిి
కలుగున్ు.
సిదధ ాన్ి ము:- ఆక్ాశాదులవలే సూక్ష్మరూపమైన్ వాయువున్కు వశీభూత్ుల ై ధూమాధులతో కలిసి జీవుడు
ఉండున్ు క్ాని ముఖయముగా వాయురూపమున్ు ప ందడు. ఒక పదారుము మఱియొక పదారుము క్ాజాలదు.
ఎనిన యుకుిలు చెప్ిున్న్ు ఘ్టము పటము క్ాన్యరదు. క్ాన్ ఇచట శ్రి తి గౌణారుమున్ు చెపుుచున్నది.
వయ
ై ాసిక న్ాయయమాలా:
195. వియదాదిసారూపత్ాం త్తాసమయం వాఽవరోహచణాః | వాయిరూీతేాతాయదివాక్ాయత్ త్త్ి దాీవం పరపదయతే ||
196. ఖవత్ససక్షమమ వాయువశల యుక్ోి ధూమాదిభిరీవయత్ | అన్యసాయన్యసారూపత్ాం న్ ముఖయముపపదయతే ||
సారగ మున్ుండి అవరోహణము చేయుజీవులు ఆక్ాశాది సారూపమున్ు ప ందుదురా లేక ఆక్ాశాది
సామయమున్ు (సమాన్ భావమున్ు) ప ందుదురా? ‘వాయురూీతాా’ అన్ు శ్రి తివాకయమువలన్ ఆక్ాశాది
సారూపమున్ు ప ందుదురని పూరాపక్షి కథన్ము. సిదధ ానిి సమాధాన్ము. ఒక పదారుము మఱియొక పదారుము
క్ాజాలదు. ఎనిన యుకుిలు చెప్ిున్న్ు ఘ్టము పటము క్ాన్యరదు. క్ాన్ ఇచట శ్రి తి గౌణారుమున్ు
చెపుుచున్నది. అన్గా ఆక్ాశాదులవలే సూక్ష్మరూపమున్ు ప ంది వాయువశ్రల ై ధూమాదులతో సమబదుధల ైరి అని
శ్రి తి అరుము.
భారతీ తీరుులవారి వాయఖయ:సారగ మున్ుండి భూలోకమున్కువచుు జీవుల అవరోహణ కిమము ఈ విధముగా
చెపుబడిన్ది.“అథెైత్మేవాధాాన్ం పున్రినవరి తే యథేత్మాక్ాశ్మ్” అన్గా ‘ సారగ మున్ుండి తిరిగి వచుు జీవుడు
ఏ మారగ ముదాారా పో యిేన్ో ఆమారగ ముదాారాన్య తిరిగి వచుున్ు. అన్గా ఆక్ాశ్మున్ుండి వాయువున్ు ప ందున్ు.
మరల వాయువున్ుండి ధూమమగున్ు ఆ త్రువాత్ ధూమమున్ుండి మేఘ్ములన్ు ప ందున్ు’. సారగ మున్ుండి
తిరిగి వచుు జీవుడు ఆక్ాశాది రూపములగున్ు ఎందులకన్గా ‘వాయురూీతాా’ అన్ు శ్రి తివాకయము వలన్
త్దాీవము లేక త్దూ
ర పమున్ు ప ందున్న్ున్ు పూరాపక్షి.
సిదధ ానిి సమాధాన్ము. ఒక వసు
ి వు వయరొక వసు
ి వు క్ాజాలదు అందువలల ఆక్ాశ్మున్కు సమాన్మగు

సూక్ష్మరూపము దాలుున్ని అరుము. వాయుభావమున్ుండి అన్గా వాయుసమమగున్ు త్రువాత్
ధూమభావము అన్గా ధూమ సంపరకము కలుగున్ని నిరణయించిరి కన్ుక పూరాపక్ష్ము అసంగత్ము.
313. సాభావాయపతిి రుపపతేి ాః. (3.1.22.)
సూతారరుము:- జీవులకు ఆ ఆక్ాశాదులతో సాభావాయపతిి అన్గా సాదృశ్యము అనిరి ఎందులకన్గా యుక్రి కలదు.
చందరలోకమున్కు పో యిన్ జీవుడు కరమభోగములన్ు అన్ుభవించిన్ త్రువాత్ సారగ భోగ కరమక్ష్యమువలన్
శలక్ాగినదాారా అచట న్ున్న శ్రరరము మంచుముకకవలే కరిగిపో వుచు ఆక్ాశ్మున్కు సమాన్మగున్ు. ఒక వసు
ి
రూపము ముఖయముగా వయరోక వసు
ి రూపము క్ాజాలదు. శేషకరమలన్ుభవించుటకు భూలోకమున్కు తిరిగి వచుు
జీవుడు ఆక్ాశాదుల సాదృశ్యము లేక సమాన్త్న్ు ప ందున్న్ున్ది సిదధమైన్ది.
ఇచట శ్రి తిని ముఖాయరుమన్ున్ు పూరాపక్షి సిదధ ానిి శ్రి తి గౌణారుము చెపుచున్నదన్ున్ు. చందరలోకమున్కు
పో యిన్ జీవుడు అచట నియత్భోగములన్ు అన్ుభవించి మరల ఈ లోకమున్కు తిరిగి వచుున్ు.
.“అథెైత్మేవాధాాన్ం పున్రినవరి తే యథేత్మాక్ాశ్మాక్ాసశాదాాయురాాయురూీతాా ధూమో భవతి
ధూమోభుతాాఽభరం భవత్యభరంభూతాామేఘో భవతి మేఘోభూతాాపరవరషతి” అన్గా ‘ సారగ మున్ుండి తిరిగి వచుు
జీవుడు ఏ మారగ ముదాారా పో యిేన్ో ఆమారగ ముదాారాన్య తిరిగి వచుున్ు. అన్గా ఆక్ాశ్మున్ుండి వాయువున్ు
ప ందున్ు. మరల వాయువున్ుండి ధూమమగున్ు ఆ త్రువాత్ ధూమమున్ుండి మేఘ్ముల ై వరిషంచున్ు’.
సారగ మున్ుండి తిరిగి వచుు జీవుడు ఆక్ాశాది రూపములగున్ా లేక సామయమున్ు ప ందున్ా? ఈ
సంశ్యమున్కు పూరాపక్షి శ్రి తిదాారా ఆక్ాశాదుల సారూపయము ప ందున్ు లేనిచ ో లక్షాయరుము
చెపువలయున్న్ున్ు. సిదధ ానిి పక్ష్మున్ుండి చెపుున్ది ఏమన్గా సారగ మున్ుండి తిరిగి వచుు జీవుడు
ఆక్ాశాదుల సాదృశ్యమున్ు ప ందున్ు. ఇటు
ల సవాకరించిన్న్య పరసంగము యుక్రియుకి ముగా న్ుండున్న్ున్ు.
సారగ మున్కు పో యిన్ జీవుల శ్రరరము జల పరధాన్మైయుండున్ు. అచటి దేహము పారరబధ కరమఫలక్ష్యము
చూసి దానిదాారా ఉత్ున్నమయిన్ దుాఃఖమువలన్ కలుగు చిన్ాిగినవలన్ మంచుగడడ వల కరిగిపో యి అత్యన్ి
సూక్ష్మమై ఆక్ాశాదుల సమాన్మగున్ు. ఈ పరక్ారము ఆక్ాశ్మున్ుండి వాయువు, వాయువున్ుండి అగిన,
అగినన్ుండి జలము మరియు భూమిని చేరున్ు అని చెప్ిున్న్య యుక్రి సంగత్మగున్ు. ఒక వసు
ి వు వయరోక
వసు
ి వుగా మారుట ముఖయము గాన్యరదు. ఇంతేగాక ఆక్ాశ్సారూపమున్ు ప ందెన్ని చెప్ిున్ వాయువాది
రూపములలో కిమముగా క్రిందిక్ర వచుున్ని చెపులేము. ఈవిధముగా శ్రి తియొకక ముఖాయరుము
అసంభవమగుట వలన్ లక్షాయరుమున్ు సవాకరించుటయిే న్ాయయ సంగత్ము. అందువలల ఆక్ాశాదుల సాదృశ్యమున్ు
ప ందున్ని చెప్ిు గౌణదృషిితో త్దాీవాపతిి ని చెప్ిురి.

92. న్ాతిచిరాధికరణము.
సంగతి:- ఈ ప్ైన్ చెప్ిున్ పరక్ారము పూరాాధికరణములో సారగ మున్ుండి వచుు జీవునిక్ర ఆక్ాశాదిసాదృషయము
న్ ందుచు క్రిందిక్ర వచుున్ు. దానిన్య ఉపజీవయము గావించి అన్య విషయములు విచారించుటకు ఈ అధికరణము
మొదలిడుటవలన్ పూరాధికరణముతో పాటు దీనిక్ర ఉపజీవయ-ఉపజీవకభావయమన్ు సంగతి.

విషయము:- ఆక్ాశ్సాదృశ్యక్ాలమున్ు ఈ అధికరణములో విచారించెదరు.
సంశ్యము:- వీరహాయది భావపారప్ిి క్ర పూరాము అవరోహణము త్ారగా జరుగున్ా లేక ఎకుకవక్ాలము పటుిన్ా?
పూరాపక్ష్ము:- నియామక శాసి మ
ీ ు లేన్ందువలన్ ఆక్ాశాది సాదృశ్యము ప ందిన్ త్రువాత్ ఆ సిుతిలో జీవునిక్ర
బహుక్ాలము పటుిన్ా లేక సాలు క్ాలము పటుిన్ా అని నియమించలేము.
సిదధ ాన్ి ము:- వీరహాయదులలో పరవయశంచిన్ త్రువాత్ అచటన్ుండి బయటబడుట కషి ము అని విశేషమున్ు చెప్ిురి.
అందువలల ఆక్ాశాదుల సాదృశాయపతిి శీఘ్రముగా జరుగున్ు అని నిశ్ుయించవలయున్ు ఎందులకన్గా
వీరహాయదులరూపమున్ు ప ందిన్ త్రువాత్ నిష్రమణమున్కు బహుక్ాలము పటుిన్ు.
వైయాశకన్ాయయమాలా:
197. వీరహాయదేాః పారగిాలమేబన్ త్ారయా వాఽవరోహతి | త్తారనియమ ఏవ సాయనినయామకవివరజన్ాత్ ||
198. దుాఃఖం వీరహాయదినిరాయణమితి త్త్ర విశేషిత్ాః | విలమబసరి న్ పూరాత్ర త్ారాఽరాుదవసవయతే||
వీరహాయదిభావమున్కు పూరాము కరమశేషమున్న జీవుడు ఆక్ాశాదులన్ుండి అవరోహమున్కు బహుక్ాలము
పటుిన్ా లేక సాలు క్ాలము పటుిన్ా? నియామకము లేన్ందున్ ఏ నియమము లేదన్ున్ు పూరాపక్షి. సిదధ ానిి
చెపుున్ది. వీరహాయదిభావముల న్ుండి బయటబడుట కఠిన్ము. ఎందులకన్గా శ్రి తిలో బహుక్ాలము పటుిన్ని
విశేషముగా చెప్ిురి గాన్ ఆక్ాశాదులన్ుండి శీఘ్రముగా భూమిక్ర వత్ు
ి రు. అన్ు అరుమున్య తెలిసిక్ొన్ వలయున్ు.
భారతీ తీరుులవారి వాయఖయ:
వరిషంచిన్ త్రువాత్ వీరహాయదిభావము శ్రి తిలో చెప్ిురి. “త్ ఇహ వీరహీయవా ఓషధివన్సుత్యసిి లమా్ా ఇతి
జాయన్యి ” అన్గా ‘ వరిషంచిన్ త్రువాత్ ధాన్యము లేక యవల గింజగా, ఓషధివన్సుత్ుల రూపములలో, న్ువుాలు
మిన్ువుల రూపములలొన్ో జనిమంచున్ు’. కన్ుక వీరహాయదిభావమున్కు పూరాము ఆక్ాశాది భావములో జీవుడు
శీఘ్రముగా అవరోహణము చెందున్ా విలమబముగాన్ా? దీనిలో నియామక్ాభావమువలన్ అనిరణయమన్ున్ు
పూరాపక్షి.
సిదధ ానిి చెపుున్ది. వీరహాయదిభావము ప ందున్ని చెప్ిున్ త్రువాత్ “అతో వై ఖలు దురినష్రపత్రమ్”
(ఛాం.5.10.6) అని ఆ త్రువాతి పరయాణమున్ు దుాఃఖకరముగా చెపుుచున్నది శ్రి తి. ‘జీవులు ధాన్యరూపము
ప ందిన్ప్ిదప ఎంత్యో కషి ములతో క్ాని పురుషుని పరవయశంపరు’. ఈ విధముగా చెపుుచు ధాన్యదులలో
విలమబమని చెపుుచు దీనిక్ర విపరిత్ముగా పూరాము ఆక్ాశాదులలో అవరోహణము శీఘ్రమముగా జరుగుట
చెపుుచున్నదని గిహచంచవలయున్ు.
314. న్ాతిచిరేణ విశే్ాత్. (3.1.23.)
సూతారరుము:- జీవుడు సాలు క్ాలమే ఆక్ాశాదుల సమాన్రూపముతోన్ుండి వరషముయొకక ధారలదాారా
భూమిలో పరవయశంచున్ు. ఎందులకన్గా వీరహాయది భావమున్ు ప ందిన్ప్ిదపన్య “అతో వై ఖలు దురినష్రపత్రమ్”
(ఛాం.5.10.6) అన్ు శ్రి తిదాారా పరయాణము దుాఃఖకరమని చెప్ిురి. దానిక్ర పూరాము అవరోహణము శీఘ్రముగా
జరుగున్ు.
ఆక్ాశాది పూరా పూరా సాదృశ్యమున్ు ప ందిన్ జీవుడు చిరక్ాలము వరకు ఆ యా సిుతిలోన్ుండి ఉత్ి రోత్ి ర
సాదృశ్యమున్ు ప ందున్ా లేక సాలుక్ాలమే ఆ యా సిుత్ులలో న్ుండున్ా? అని సంశ్యము. దీనిక్ర పూరాపక్షి

నియామక శాసి మ
ీ ు లేన్ందువలన్ నియమము లేదన్ున్ు. సిదధ ానిి చెపుున్ది. క్ొంచెము క్ొంచెము సమయము
ఆక్ాశాది సాదృశ్యరూములో న్ుండి వరాషధారముల దాారా భూమిలో పరవయశంచున్ు ఎందులకన్గా విరహచ యవాది
భావములు ప ందిన్ప్ిదప ఛాందో గయ శ్రి తిలో జీవుని పరయాణము కషి త్రమని చెపుబడిన్ది. ఈ విశేష శ్రి తివలన్
ఆక్ాశాదుల సాదృశ్యరూపములో సాలు క్ాలమే ఉండున్ని చెపుు సిదధ ానిి పరతిజా సిదధమగు చున్నది. దీనిదాారా
ఇదిగూడ సిదధమగుచున్నది అది ఏమన్గా వీరహచ యవాది భావ పారప్ిి క్ర ముందు జీవుని అవరోహణ త్ారగా
సరళముగా జరుగున్ు. క్ాని ఆ మధయక్ాలములో సూ
ు లదేహము ఏరుడకపో వుటవలన్ క్ేవలము
సూక్ష్మదేహముదాారా సుఖ-దుాఃఖములు అన్ుభవించుట అసంభవము. అందువలల వీరహచ యవాది పారప్ిి క్ర
పూరాము సాలుక్ాలములోన్య ఆ యా ఆక్ాశాదుల సాదృశ్యమున్ు ప ంది జీవుడు అవరోహణ మగున్ని
సవాకరించుటయిే ఉచిత్ము.

93. అన్ాయధిషతాధి
ిఠ
కరణము.
సంగతి:- ‘దురినష్రపత్రమ్’ అన్ు శ్రి తి శ్బద ముదాారా వీరహాయదులలో చిరక్ాలము ఉండుట లక్షిత్మైన్న్ు
పరకృత్ములో తిలమా్ాది భావములో జనిమంచు జీవాత్మయొకక జన్మ ముఖయమని చెపుట అసంభవము అన్ు
పత్ుయదాహరణ సంగతి వలన్ ఈ అధికరణము మొదల ైన్ది.
విషయము:-సారగ మున్ుండి తిరిగి వచుు జీవాత్మయొకక వీరహయదుల జన్మ పారప్ిి ఈ అధికరణమున్కు విచారణీయ
విషయము.
సంశ్యము:- సారాగవరోహీ జీవాత్మకు వీరహాయదులలో కలుగు జన్మ సంశేలషమాత్రమా లేక ముఖయరూపమా?
పూరాపక్ష్ము:- ‘జాయన్యి ’ అన్ు శ్రి తియొకక పరమాణమువలన్ సారాగవరోహీ జీవాత్మ వీరహాయది యోన్ులలో
ముఖయముగా జనిమంచున్ు అని సవాకరించవలయున్ు, ఎందులకన్గా సారగ పారప్ిి క్ర యాగాదులు అనిషిఠ ంచు
సమయములో పశ్రహచంసాది పాపము అయిన్ందువలన్ వాని భోగములకు సారాగవరోహీ జీవునిక్ర వీరహయదులలో
జన్మమత్ు
ి ట ముఖయము.
సిదధ ాన్ి ము:- విహచత్ యాగాదుల కరమ వలన్ పాపము కలుగదు మరియు వీరహాయది యోన్ులపారప్ిి చెపుున్పుడు ఏ
విధమైన్ కరమ వాయపారము గుఱించి చెపులేదు చెప్ిుయున్నయొడల మ్భయొకక ముఖయ జన్మమన్ు కలున్
ఉచిత్మని సవాకరించ వచుున్ు. దాని త్రువాత్ కుకక, బారహమణాది యోన్ులలో జన్మ కలుగున్ు, వానిలో చరిత్ర
గుఱించి ‘రమణియచరణాాః’ ‘కపూయచరణాాః’ అన్ు శ్రి తివాకయములదాారా చెప్ిురి. గాన్ బరహమణాది జన్మలు
ముఖయమని సవాకరించవచుున్ుగాని వీరహాయదులతో సారాగరోహీ యొకక సంశేలషమాత్రమే అగున్ు.
వైయాసికన్ాయయమాలా:
199. విరహాయదర జన్మ తే్ాం సాయత్ సంశేల్ో వా జనిరీవయత్ | ‘జాయన్ి ’ ఇతి ముఖయతాాత్ పశ్రహచంసాదిపాపత్ాః ||
200. వైధాన్న పాపసంశేలషాః కరమవాయపృత్యన్ుక్రిత్ాః | శ్ావిపారదర ముఖయజన్ౌ చరణవాయపృతిాః శ్రి తా ||
వీరహాయదులలో జీవులకు సంసరగ మాత్రమా లేక ముఖయ జన్మమా అన్ు సన్యదహమున్కు పూరాపక్షి జన్మము
ముఖయమేన్న్ున్ు. ఎందులకన్గా ‘జాయన్యి ’ అని శ్రి తిలో విన్బడుచున్నది మరియు పశ్ర హచంసాది పాప
యోగము యజా ములలో కలదు. సిదధ ానిి జవాబు. వయదములలో విహచత్ మగుటవలన్ పశ్ర హచంసాదుల దాారా

యజా ములో పాపము అంటదు. వీరహాయదులలో కరమ వాయపారము లేదు. అందువలల వీర హాయదులలో సంసరగ ము
మాత్రమే ఉండున్ు క్ాని వానిలో జన్మ ముఖయముక్ాదు.
భారతీ తీరుులవారి వాయఖయ:
ఆక్ాశాదులవలే వీరహాయదులలో సంసరగ మాత్రమేక్ాదు క్ాని వీరహాయదిరూపములలో జీవుని ముఖయ జన్మ కలుగున్ు
క్ారణమేమన్గా ‘జాయన్యి ’ అని శ్రి తి కలదు. ‘సారగ ములో పుణయఫలమున్ు అన్ుభవించిన్ ప్ిదప
పాపఫలరూపమైన్ సాువర జన్మ సంభవము’ ఎటల ని సంశ్యించవలసిన్ పనిలేదు సాువరజన్మకు క్ారణము
యజా ములో చేసిన్ పశ్రహచంసాదులు. అందువలల వీరహాయదులలో జన్మ ముఖయమే అని పూరాపక్షి చెపుగా సిదధ ానిి
సమాధాన్ము. విధిశాసి మ
ీ ు లభయమగుటవలన్ యజా ములో పశ్రహచంసదాారా పాపము రాదు. అందువలల
‘జాయన్యి ’ అన్ు శ్రి తి శ్బద ముదాారా సంశేలషమాత్రము చెపుుట అభీషి ము ముఖయ జన్మము క్ాదు. ఎందులకన్గా
కరమవాయపారము చెపులేదు ఎచట ముఖయ జన్మ చెప్ిురో అచటన్య కరమ వాయపారము గూడ చెప్ిురి. ఎటల న్గా శ్రి తిలో
“రమణీయచరణాాః” అన్ు సు లములలో కరమవాయపారము గుఱించి పరామరశ కలదు.
315. అన్ాయధిషతే
ిఠ షు పూరావదభిలాపాత్. (3.1.24.)
సూతారరుము:- వీరహాయదులలో న్ున్న జీవులలో కరమశేషమున్ు అన్ుభవించుటకు పృథీాక్ర తిరిగి వచుు జీవులకు ఆ
వీరహాయదులతో క్ేవలము సంసరగ ముమాత్రమే ఉండున్ు. ఎందులకన్గా ఆక్ాశాదులన్ుండి వరషము పరయన్ి ము
కరమములేకన్య జీవుని పరవయశ్ము చెపుబడిన్ది. అటులన్య వీరహయదులలోగూడ కరమ సంబంధము లేకుండగన్య
పరవయశ్ము చెపుబడిన్ది. కరమ సంబంధము లేకుండుటవలన్ వీరహయదులలో కరమశేషమున్ు అన్ుభవించుటకు
వచుు జీవులకు సుఖాదుల సాక్షాత్కరము కలుగదు. ఎచట జన్మ చెపుుట అభీషి మో అచటన్య కరమ
వాయపారముయొకక అభిమాన్ము కలుగున్ు. ఎటల న్గా “రమణీయచరణాాః” అన్ుచ ోట. అందువలల సారగ న్ుండి
అవరోహణము చేయువారు వీరహాయదులలో సంశేలషమున్ు మాత్రమే ప ందుదురు.
కరమశేషముగల జీవుడు వీరహాయది భావములో ముఖయజన్మలేన్ందున్ వానిక్ర అధిక పరయత్నము
చేయవలయున్న్ున్ు పూరాపక్షి. ఆ యా సాున్ములలో జీవునిక్ర సంశేలషమాత్రముండుటవలన్ వానిని
నిరాకరించుటకు అధిక పరయతానప్రక్ష్ లేదన్ున్ు సిదధ ానిి . అవరోహణ కిమముములో వరషమున్కు ప్ిదప “తే ఇహ
వీరహచయవా ఓషధివన్సుత్యసిి లమా్ా ఇతిజాయన్యి ” (ఛాం.5.10.6.) అన్గా ‘సారగ మున్ుండి తిరిగి వచుు
జీవులు ఈ భూమిలో ధాన్యములు, యవలు, ఓషధులు, వన్సుత్ులు న్ువుాలు, మిన్ువులు,
మొదలగురూపములలో ఉత్ున్నమగుదురు’. ఈ శ్రి తిలో జీవులు వీరహాయది రూపములలో ముఖయముగా
జన్మన్త్ు
ి దురా లేక వానితో సంశేలషమాత్రమేన్ా? అన్ు సంశ్యమున్కు పూరావాది వీరహాయది సాువరభావములు
గూడ ఉపభోగసాున్ములని శ్రి తి సమృత్ులలో పరసిదధమన్ున్ు. పంది జన్మవలే విరహాయది జన్మలు జీవున్కు
ముఖయమన్ున్ు పూరావాది. సిదధ ానిి చెపుున్ది. వీరహచ యవాదులలో సారగ మున్ుండి తిరిగి వచుు జీవుని
శేషకరమము న్న్ుభవించుటకు సంశేలషమాత్రమే అందువలన్న్య అచటవారిక్ర సుఖ-దుాఃఖములు కలుగవు. అటులన్య
శ్రి తిలో చెప్ిురి. ఏ విధముగా ఆక్ాశ్మున్ుండి వరషము వరకు సారగ మున్ుండి తిరిగి వచుు జీవునిక్ర కరమవాయపార

చూడబడుటలేదు అటలన్య వీరహచ యవాదులలోగూడ ఏ విధమైన్ క్రియా వాయపారము లేకయిే ఆ జీవుల పరవయశ్ము
శ్రి తిలో విన్బడుచున్నది. అందువలన్ సారగ మున్ుండి తిరిగి వచుు కరమశేషమున్ు అన్ుభవించవలసిన్ జీవులు
వీరహచయవాది శ్రరరములలో సుఖదుాఃఖాదులు అనిభవించరు. సుఖదుాఃఖముల భోకి గా చెప్ిున్ చ ోట ఆ జీవుల
క్ొరకు “రమణీయ ఆచరణ, కపూయ ఆచరణ” అన్గా ‘మంచి చరిత్ర కలవారు, చెడడ చరిత్ర కలవారు’ అని
శ్రి తిదాారా కరమ వాయపారముయొకక పరామరశ చూడబడుచున్నది. క్ాని పాపమున్ాచరించిన్ జీవులు సాువర
యోన్ులలోక్ర పో యిన్న్ు అచట వారు సుఖదుాఃఖభోగములన్ు అన్ుభవింత్ురు. అయిన్పుటిక్రన్ూన
సారగ మున్ుండి తిరిగి వచుు పుణాయత్ుమలకు శేషకరమము అన్ుభవించవలసిన్న్ు వీరహచ యవాది సాువర భావములో
సుఖదుాఃఖ భోగములు లేవు. గాన్ ‘జాయన్యి ’ అన్ు ఈ శ్రి తివాకయములో జీవుల సంశేలషమాత్రమే చెప్ిురి క్ాని
ముఖయ జన్మ క్ాదు.
316. అశ్రదధ మితి చేన్న శ్బాదత్. (3.1.25.)
సూతారరుము:- అగిన్ోి మాది యాగములలో పశ్రహచంసాది అశ్రదధ ము గుఱించి చెప్ిురి. వానిని ఆచరించిన్
అన్ుశ్యిీ (కరమశేషముగల జీవుడు) వీరహాయది సాువరమన్ు ముఖయజన్మలన్తిి దుాఃఖములు అన్ుభవించున్ు. ఈ
విధముగా చెపుుట యుక్రి సంగత్ముక్ాదు ఎందులకన్గా విధిశాసి మ
ీ ులో చెప్ిున్ అగిన్ోి మాది కరమలు
ధరమరూపములగన్య జాాన్ము కలిగించుచున్నవి. గాన్ అవి దుాఃఖక్ారణములు క్ాజాలవు.
జయయతి్ోి మాది యాగములలో పశ్రహచంసాది సంబన్ధ ముండుటవలన్ అది అశ్రదధ కరమము మరియు దాని ఫలము
అనిషి మని కలున్ చేయవలయున్ు. అందువలల అనిషి లకరమఫల సారూపమైన్ వీరహచ యవాది సాువరభావములు
ప ందు జీవుడు కరమఫలము అన్ుభవించుటకు అవి ముఖయ జన్మలని చెపువలయున్ు అనిన్ అటల న్ుట సరిక్ాదు.
ధరామధరమ సారూప జాాన్ములో శాసి మ
ీ ే పార ణము. జయయతి్ోి మాది వైదిక యాగములలో జరుగు
పశ్రహచంసాదులన్ు శాసి మ
ీ ు ధరమమని నిశ్ుయము చేసిన్ది. అటువంటపుుడు అశ్రదధ మని కలున్గావించి దాని
దాారా దుాఃఖముకలుగున్ని చెపుుట ఎటు
ల సంభవము. “న్ హచంసాయత్ సరాా భూతాని” అన్ు సామాన్య
నియమమున్కు అపవాదము “అగిన్ో మ్భయం పశ్రమాలభేత్”. ఏ భూత్మున్ు చంపరాదు అన్ు సామాన్య
సూత్రమున్కు అపవాద శాసి మ
ీ ుదాారా అగిన్ో మ్భయ యాగములో పశ్రబలి చేయవచుున్ని చెపుబడిన్ది. ఆ
సామాన్య శాసి మ
ీ ున్కు ఈ అపవాద శాసి మ
ీ ు బాధకమగు చున్నది. గాన్ ఈ ఉత్సరగ , అపవాద శాసి మ
ీ ులు వాని
వాని విషయములలో వయవసిుత్ములు. అన్గా అగిన్ోి మ్భయ పశ్రవున్ు వదిలి మరి ఏ పశ్రవున్ు
హచంసించరాదు. ఈ విధమైన్ వయవసు వలన్ అ రండు శాసి మ
ీ ులలో క్ాన్వచుు విరోధమున్కు పరిహారమగున్ు.
అందువలల శ్రదధ వైదిక కరమదాారా విరహీ యవాది సాు వర యోని జన్మ కలుగదు.
317. రేత్ాః సిగోయగోఽథ. (3.1.26.)
సూతారరుము:- వీరహాయదిభావము త్రువాత్ శేషకరమము అన్ుభవించవలసిన్ జీవులకు రేత్సరసకము న్ాచరించు
పురుషునితో క్ేవలసంబంధము కలదుక్ాని త్దూ
ర పపారప్ిి లేదు ఎందులకన్గా శ్రి తిలో ఆవిధముగన్య

విన్వచుుచున్నది “యో రేత్ాః సిఞ్ుతి”. విరహాయదులలో పో వు జీవులకు సంశేలశ్ మాత్రమే సవాకరించిరి ఎందులకన్గా
సారగ మున్ుండి తిరిగివచుు కరమశేషమున్న జీవులకు వీరహచ యవాది అన్నకణములతో సమబన్ధ మయిన్ ప్ిదప
రేత్సరసకము న్ాచరించు పురుషునితో సమబన్ధ మున్ు చెప్ిురి.
అన్గా కరమశేషమున్న జీవుడు అన్నకణముదాారా పురుషుని శ్రరరములో పరవయశంచున్ు అని ఛాందో యగయ
శ్రి తిలోగలదు. “యో యోఽన్నమతిి యో రేత్ాః సిఞ్ుతి త్దూీయ ఏవ భవతి” (ఛాం.5.10.6.) అన్గా
‘చందరలోకమున్ుండి వచిున్ జీవులచే ఆకిమించబడిన్ ఆహారపాదారుములు భునించి వాని వలన్ ఏరుడిన్
రేత్సుసన్ు సవి రీ ూపగినయందు హో మము గావించగన్య అపుుడు ఆ జీవుడు సూ
ు లదేహ యుకుిడెై జనించున్ు.’
ఇచట అన్నముదాార పురుష శ్రరరములో పరవయశంచిన్ కరమశేషముగల జీవుని ముఖయరూపముగా రేత్సరసకము
చేయు పురుషుడని చెపుజాలము ఎందులకన్గా యౌవన్ము వచిున్ ప్ిదపన్య రేత్సరసకము జేయగలడు.
అందువలల అచట కరమ శేషముగల జీవునిక్ర పురుషసమబన్ధ మాత్రము సవాకరించిరి. అటులన్య దీనిక్ర పూరాము
ఆక్ాశాదులలో సంశేలశ్మాత్రమే సవాకరించవలయున్ు క్ాని ముఖయ జన్మ క్ాదు. ఈ విధముగా అనిన సు లములలో
చందరలోకమున్ుండి తిరిగి వచుు కరమశేషముగల జీవునిక్ర సంశేలశ్మాత్రమని చెప్ిున్ వాని ముఖయ జన్మ
అసంభవమగున్ు. ఈ పరశ్నకు సమాధాన్ము ముందు సూత్రములో చెపుుచున్ానరు.
318. యోన్యాః శ్రరరమ్. (3.1.27.)
సూతారరుము:- యోనిలో వీరయమున్ు సరచన్ము చేసిన్ త్రువాత్ ఆ యోనిన్ుండి సుఖ-దుాఃఖరూ ములగు
ఫలములన్ు అన్ుభవించుటకు యోగయ శ్రరరము ఉత్ున్నమగున్ు. ఎందులకన్గా ‘రమణీయచరణాాః’ అన్ు
శ్రి త్ులలో ఆ విధముగా చెప్ిురి. అందువలల బారహమణాది యోన్ులలో కరమశేషముగల జీవుని ముఖయ జన్మ
కలుగున్ు క్ాని వయరుచ ోటలగాదు అని ఈ సూత్ర తాత్ురయము.
యోనిలో వీరయమున్ు సరచన్ము చేసిన్ త్రువాత్ ఆ యోనిన్ుండి సుఖ-దుాఃఖరూ ములగు ఫలములన్ు
అన్ుభవించుటకు యోగయ శ్రరరము ఉత్ున్నమగున్ు. వీరయ సరచన్యోగయత్ కలిగిన్ త్రువాత్ సవి యో
నిలో
ీ
రేత్సుసన్ు పరవయశ్ప్టిిన్ ప్ిదప ఆ యోనిన్ుండి ఉత్ున్నమగు శ్రరరము సుఖ-దుాఃఖాదులు అనిభవించుటకు
యోగయమగున్ని శాసి మ
ీ ులో చెప్ిురి. “త్దయ ఇహ రమణీయచరణాాః” అన్గా ‘కరమ శేషముగలవారిలో మంచి చరిత్ర
గలవారు బారహమణాది జన్మల త్ు
ి దురు’ అని. అందువలల సారగ మున్ుండి తిరిగి వచుు జీవులకు వీరహచ
యవాదులలో సంశేలశ్ మాత్రము కలుగున్ు మరియు వాని బారహమణాది జన్మలు ముఖయము.

బ్రహ్మసూత్ర హ్ృదములో మూడవ అధ్యయములోని
మొదటి పాదము సంకలనము సమాప్త ము.
తీయాధ్యయయము రండవపాదము.

94. సన్ాధయధికరణము.
ఈ పాదములో పూరాభాగములో ‘త్ాం’ పదారు విచారము మరియు ఉత్ి ర భాగములో ‘త్త్’ పదారు
విచారము గావింపబడున్ు. పూరాపాదములో పంచాగిన విదయ న్ుదాహరించి ఆవిచారముదాారా
జీవులగమన్ాగమన్ములు నిరూప్ింపబడెన్ు. ఇపుడు ఈ దిాతీయ పాదములో కరమఫలమున్ుండి విరకుిల ైన్
ముముక్షువులకు మహావాకయరుజా ాన్ము కలిగించుటకు ‘త్త్ి వమ్’ పదారుముల విచారము చెప్ుదరు. అందువలల
పూరాపాదముతో ఈ పాదమున్కు హేత్ుహేత్ుమదాీవ సంగతి కలదు.
సంగతి:- భిన్నపాదమగుటవలన్ పూరాాధికరణముతో ఈ అధికరణమున్కు సంగతి చెపుు ఆవశ్యకము లేదు.
విషయము:- జీవునియొకక సారూపము ఈ అధికరణముయొకక విచారణీయ విషయము.
సంశ్యము:- సాపన సృషిి సత్యమా లేక మిథయయా?
పూరాపక్ష్ము:- ‘అథ రథాన్ రథయోగాన్ పథాః సృజతే’ ఈ శ్రి తిపరమాణమువలన్ సాపన సృషిిని సత్యమనియిే
సవాకరించవలయున్ు. జాగిద్ దేశ్మువలే సాపనముగూడ ఈశ్ారునిదాారా నిరిమంచబడుటవలన్ సత్యమే.
సిదధ ాన్ి ము:- శ్రరరములోపల సూక్ష్మ న్ాడులలో కన్బడుట సాపనదృశ్యము ఉచిత్ము క్ాదనిప్ించుచున్నది
ఎందులకన్గా నిదురన్ుండి లేవగన్య సాపనదృశ్యము బాధిత్మగుచున్నది. అంతేగాక ‘న్ త్త్ర రథాాః’ అన్ు శ్రి తి
సాపనములో రథాదులు లేవని చెపుుచున్నది. జాగిత్ిలో మరియు సాపనములోగల దెైాత్త్ా సమాన్త్న్ు
తీసిక్ొని జీవుని అన్ువాదము చేయుచున్ానరు. అందువలల సాపనసరషి ఈశ్ారుడు క్ాదు క్ాని వాసన్లతోకూడిన్
జీవునిదాారా కలిుత్ము.
వైయాసికన్ాయయమాలా:
201. సతాయ మిథాయఽథవా సాపనసృషిిాః సతాయ శ్రి తీరణాత్ | జాగిదద శ
ే ావిశషి తాాదీశ్ారేణైవ నిరిమతా ||
202. దేశ్క్ాలాదయన్ౌచితాయదాబధిత్తాాచు సా మృ్ా | అభావోక్ేిర్దవ త్మాత్రసామాయజీజ వాన్ువాదత్ాః||
సాపన సృషిి సత్యమా లేక మిథయయా? పూరాపక్షి చెపుున్ది. సాపన పరపంచము సత్యమే ఎందులకన్గా
శ్రి తిలో అవిధముగా చెప్ిురి అంతేగాక జాగిత్ సృషిువలే సాపన సృషిి ఈశ్ారునిదాారా నిరిమత్మైన్ది. దీనిక్ర సిదధ ానిి
సమాధాన్ము. సాపన పరపంచము మిథాయ ఎందులకన్గా దేశ్ క్ాలముల ఔచిత్యము అచట లేదు మరియు
బాధిత్మగు చున్నది అంతేగాక దీని అభావము చెప్ిురి. దెైాత్ సమాన్త్ వలన్ జీవుని అన్ువాదము మాత్రమే
క్ావించిరి.
భారతీ తీరుుల వారి వాయఖయ:
“అథ రథాన్ రథయోగాన్ పథాః సృజతే” (బృ.4.3.10) ‘సాపన దరషి రథములన్ు గుఱఱ ములన్ు మరియు
మారగ మున్ు ఉత్ున్నము గావించున్ు’. ఈ శ్రి తిలో రథాదుల సృషిిని పరతిపాదించిరి. ఆ సృషిి ఆక్ాశాదుల సృషిివలే
వాయవహారికము ఎందులకన్గా సాపనదేశ్ములో మరియు జాగిదద శ్
ే ములో ఏ విశేషము క్ాన్వచుుటలే దు. ఈశ్ార
సృషిి అగుటవలన్ సాపనసృషిి సత్యము అన్ున్ు పూరాపక్షి. దానిక్ర సిదధ ాన్ి పక్ష్మున్ుండి సమాధాన్ము. సాపన
పరపంచము మిథయయిే ఏలన్న్ దానిక్ర ఉచిత్ దేశ్క్ాలములు సంభవముక్ాదు. అతిసూక్ష్మ న్ాడులలో క్ొండలు

న్దులు మొదలగున్వి ఉండుటకు ఉచిత్ దేశ్ము లేదు అంతేగాక సాపనములో కన్బడు వసు
ి వులు
సాపనములోన్య బాధిత్మగుచున్నవి. ఎందులకన్గా దేనిని చెటి ు అని చూచితిమో అదే క్ొండవలే కన్బడున్ు.
సాపనసృషిి అభావమని శ్రి తి చెపుుచున్నది. “న్ త్త్ర రథాాః” అన్గా ‘అచట రథములు లేవు’.
వాసి వమున్కు రథాదులు లేకపో యిన్న్ు ఆలచిపులో వండివలే (శ్రక్రిరజత్మువలే) కన్బడుచున్నవని శ్రి తి
చెపుుచున్నది. జాగద
ి ావసు సమాన్త్కూడ లేదు ఎందులకన్గా అన్ుచిత్ దేశ్ము పరతీతి అగుచున్నది.
సాపనసృషిి ఈశ్ార నిరిమత్మని చెప్ిున్దిగూడ అసత్యమే “య ఏష సుపోి జాగరిి” అన్గా ‘ఎవడు ఈ
ఇందిరయములు నిరాాయపారముల ైన్న్ు మేళుకువుగా న్ుండూన్ో’ అన్ు శ్రి తిదాారా జీవుడే సాపనయొకక
నిరామత్యని అన్ువదించిరి. అందువలన్ సాపనసృషిి మిథయయిే.
319. సంధేయ సృషిిరాహ హచ. (3.2.1.)
సూతారరుము:- జాగిదవసాు మరియు సుషుప్ిి అవసాు వీని మధయలో కలుగు సాపానవసాు వాయవహారికము
ఎందులకన్గా ‘అథ రాథన్ ఇతాయది శ్రి తి దాారా అదే అరుము పరతిపాదింబడిన్ది.
ఇచట పూరాపక్ష్ములో సాపానవసు న్ుండి జీవుని వయరుచేయలేముగన్ుక జీవునిలో సాపరక్ాశ్త్ాము సిదధమన్ున్ు.
క్ాని సిదధ ాన్ి ములో సాపరక్ాశ్త్ాము జీవునిలో సంభవమన్ున్ు. “న్ త్త్ర రథా న్ రథయోగా న్ పంథాన్ో భవంత్యథ
రథాన్రథయోగా న్ుథాః సృజతే” అన్గా ‘ఆ సాపానవసు యందు రథములుగాని మారగ ములుగాని వీనిక్ర రంటిక్రని
గలసంబందముగాని లేక రథములకు కటి బడు గుఱఱ ములు మొదలగున్వి లేవు. అయిన్న్ు ఈ జీవుడు
సాయముగా ఈ రథాదులన్ు సృనించున్ు’ అని సాపానవసు న్ు గూరిు శ్రి తి చెపుుచున్నది. ఈ శ్రి తిదాారా
పరతిపాదిత్మైన్ సృషిి వాయవహారికమా లేక మాయామయమా? అన్ు సంశ్యమున్కు పూరాపక్షి చెపుున్ది
ఏమన్గా జాగిదవసాు మరియు సుషుప్ిి క్ర మధయలో కలుగు ఈ సాపనసృషిి వాయవహారికమన్ున్ు ఎందులకన్గా
అచట జీవుడు సాయముగా రథములు, గుఱఱ ములు మరియు మారగ ములు సృనించుచున్ానడు. ఈ విధమైన్
పరమాణము శ్రి తిదాారా సాయముగా చెపుబడిన్ది. “స హచ కరాి ” అన్గా ‘సాపనసృషిిక్ర కరి సాయముగా జీవడే’
ఈ విధమైన్ ఉపసంహార వాకయముదాారా గూడ సాపనమున్ందు వాయవహారికత్ సిదధమగుచున్నది.
320. నిరామతారం చెైక్ే పుతారదయశ్ు. (3.2.2.)
సూతారరుము:- క్ొనినశాఖల వారు సాపనములో క్ోరికలు నిరిమంచువాడు ఈశ్ారుడు అందురు. మరియు క్ోరిక లేక
క్ామము అన్ు శ్బద ముదాారా పుతారదులని సవాకరింత్ురు. అందువలల సాపనసృషిి ఈశ్ారకరి ృకమగుటవలన్
భూమాయదులవలే సాపనము వాయవహారికమందురు. ఇది త్రకము క్ావచుున్ు. గాన్ పూరాము చెప్ిున్ ‘స హచ
కరి ’ అన్ు శ్రి తి మరియు ఈ త్రకముదాారా సాపన పరపంచములో వాయవహారికత్ాము సిదధమగుచున్నది.
క్ొనిన శాఖలవారు సాపనభోగముల నిరామత్ ఆత్మయిే అందురు. “య ఏష సుప్రి షు జాగరిి క్ామం క్ామం పురు్ో
నిరిమమాణాః” (క.5.8.) ‘పుత్ర మితారది రూపములగు అన్యక క్ామయపదారుములన్ు నిరమంచుచు సరేాందిరయములు
నిదురించు చున్నన్ు ఆత్మ మేలొకని యుండున్ు’ ఇచట శ్రి తిలో వచిున్ క్ామ శ్బద ముదాారా పుతారదులన్ు

సవాకరించిరి. ఎందులకన్గా శ్రి తిలో ఈ విధముగా చెప్ిురిగాన్. “అన్యత్ర ధరామత్ అన్యతారధరామత్” (క.2.14) ‘
ధరామధరమములకంటట అతీత్ుడెైన్’ అని పరకరణారంభమున్ పరామేశ్ారుని విషయమగు పరశ్న వరిణంపబడిన్ది. వాకయ
శేషమున్ందు “త్దేవ శ్రకిం త్దబహమ త్దేవామృత్ముచయతే” (క.5.8.) ‘అదియిే శ్రభరమైన్ది అదియిే బరహమము
అదియిే మొక్ష్ము” అని పరమేశ్ారుడే పరామరిశంపబడిన్ాడు క్ావున్ సాపన సృషిి నిరామత్ పరజా ారూపమైన్
పారమేశ్ారుడేన్ని సవాకరించవలయున్ు. ఇచట అన్ుమాన్ము చెపువచుున్ు. సాపన సృషిి సత్యము లేక
వాసి వము ఎందులకన్గా జీవుడు దాని కరి , ఏ విధముగా జాగిదవసు లో జీవుడు సృషిించు వసు
ి వులు సత్యములో
అటులన్య సాపనసృషిి విషయములు వాసి వములు గాన్ వానిలో వాావహారికత్ాము సిదధమగుచున్నది. అందువలల
శ్రి తి అన్ుమాన్ములదాారా సాపన సృషిి వాయవహారిక సత్యమన్ున్ది సిదధమని పూరాపక్షి చెపుుచున్ానడు. ఈ
విధమైన్ పూరాపక్ష్మున్కు సిదధ ానిి సమాధాన్ము ముందు సూత్రములో చెపుబడుచున్నది.
321. మాయామాత్రం త్ు క్ారేి్యయన్ాన్భివయకి సారూపతాాత్. (3.2.3.)
సూతారరుము: సూత్రములో వచిున్ ‘త్ు’ శ్బద ము పూరాపక్ష్మున్ు నిరాకరించుటకు చెప్ిురి. సాపన సృషిి
ముత్యపుచిపులో కనిప్ించు వండి వలే మాయా మాత్రము. ఎందులకన్గా దేశ్ క్ాలాది సంపూరణ ధరమములతో
కనిప్ించు సారూపముక్ాదు. అందువలల సాపన పరపంచము పారతిభాసికము అన్గా మాయామాత్రము.
సాపన సృషిి మిథాయరూపమయిన్ది ఎందులకన్గా ఏ వసు
ి వుగూడ అచట సంపూరణముగా అభివయకి ముక్ాదు. ఈ
సాపన పదారుములలో సత్యపదారుమున్కు ఉండవలసిన్ ధరమములనినయు లేవు. సత్యపదారుములు
దేశ్క్ాలభేదము లేక కన్ుబడుచుండున్ు. ఎలల పుడు ఆ విధముగన్య కన్బడుచు మఱియొకజాాన్ముచే
భాధింపబడవు. సరాక్ాలములందున్ు అవి క్ాన్వచుుటకు చకకని క్ారణములుండున్ు. ఈ సాపన పదారుములు
క్ాన్వచుున్పుడు వానిలో ఈ ధరమములు ఉండవు. క్ొంచెము విచారించి చూచిన్ అతి చిన్న
సూక్ష్మ(దేహములోగల) న్ాడులలో రథాదులకు క్ావలసిన్ సాున్ము లేదు. అటులన్య సాపనమున్ు చూచువాడు
దేహమున్ు వదలి బయటకు పో వుటలేదు ఎందులకన్గా సాపనమున్ుండి మేలొకనిన్పుడు ఎచట నిదురించెన్ో
అదేశ్ములోన్య లేక అదే సు లములో త్న్న్ు చూచుక్ొన్ున్ు. మరియు క్ాలమున్కు గూడ విరోధము కలదు. రాతిర
నిదురించిన్ వయక్రి కలలో పగలు చూచున్ు. అనిన ఇందిరయముల ఉపసంహారము కలలో కలుగున్ు.
ఇందిరయములు పని చేయవు. ఈ సాపనము చూచువాడు సాపనములోగల రథాదులన్ు చూచుటకు చక్షురాది
సాధన్ములుగూడ లేవు. సాపనమున్ుండి మేలొకన్గన్య సాపనములోచూచిన్ రథాదులు బాధిత్మగుచున్నవి.
సాపనము గుఱించి శ్రి తిచెప్ిున్ది. “న్ త్త్ర రథాాః” అన్గా ‘సాపనములో రథములు లేవు, గుఱఱ ములు లేవు
మరియు మారగ ము గూడ లేదు’. ఈ శ్రి తిదాారా సాపనసృషిి సత్యముక్ాదని చెపుుచు దానిలో పూరాపక్షి చెప్ిున్
వాయవహారిక సత్యత్న్ు పరిహరించుచున్నది. మరియు “సాయం విహత్య సాయం నిరిమమాయ సరాన్భాసా
సరాన్జయయతి్ా పరసాప్ితి” అన్గా ‘సాపనము చూచువాడు సాయముగా జాగత్
ి పదారుములన్ు త్న్లో విలయము
గావించుక్ొని సాపన పదారుములన్ు సాయముగా నిరిమంచుక్ొని త్న్యందుగల పరక్ాశ్మయమగు జయయతిదాారా ఆ
పదారుములు పరక్ాశంచబడుచున్నవని చూచుచు నిదిరంచున్ు’ (బృ.4.3.9.). ఈ శ్రి తిదాారా పూరాపక్షి

అన్ుమాన్ముదాారా చెప్ిున్ సాపన సరషి పరజా ారూపమైన్ ఈశ్ారుడన్ున్ది నిరాకరించి జీవుడే సాపన సరషి
అన్ున్ది నిరూప్ింపబడిన్ది. ఇచట సాపనము పరజా ారూపమైన్ ఈశ్ారుని సృషిి అన్ు క్ారణము నిరాకరించిరి.
పూరాపక్షి చెప్ిున్ హేత్ువు లేక క్ారణము అసిదధము. సాపనము జీవ సృషిిగావున్ మిథాయరూపము వాయవహారిక
సత్యము క్ాదు.
ఈపరక్ారము సాపన సృషిి అనిత్యమని సవాకరించిన్ సాపనము దాారా సూచించబడిన్ అరుము సత్యమటు
ల
క్ాగలదు? ఈ పరశ్నకు సమాధాన్ము ముందు సూత్రములో చెపుుచున్ానరు.
322. సూచకశ్ు హచ శ్రి తేరాచక్ష్తే చ త్దిాదాః. (3.2.4.)
సూతారరుము:- శ్రభాశ్రభ ఫలముల సూచకములు గాన్ కలలో కనిప్ించు సవి ీ దరశన్ాదులు సత్యములు.
సాపానవసు గుఱించి తెలిసిన్వారు గూడ సాపనములు శ్రభాశ్రభ సూచకములని చెపుుచున్ానరు. కలలో
కనిప్ించు సవి ీ దరశన్ము ముత్యపుచిపులో వండివలే అసత్యమయిన్న్ూ వండి చూడగన్య సంతోషము కలిగిన్టుల
సాపన సవి ీ దరశన్ము యజాాన్ు్ాఠ న్ము చేసిన్వారిక్ర శ్రభ సూచకము. సాపన దరశన్ము శ్రభము మరియు
అశ్రభమున్ు సూచించున్ని చెపుుటలో దో షములేదు. సాపన సృషిి అసత్యమగుటవలన్ సాపనముదాారా
సూచించబడిన్ విషయములుగూడ అసత్యములనియిే చెపువలయున్ు.
ఈ పరశ్నకు సమాధాన్ము ఈ న్ాలుగవ సూత్రముదాారా చెపుుచున్ానరు. సాపనములు భవిషయత్ు
ి లో వచుు
మంచి చెడు విషయములన్ు మాత్రమే సూచించున్ు గాన్ ఆవిషయములు సత్యములగున్ు. ఎటల నిన్ “పురుషం
కృషణ ం కృషణ దన్ి ం పశ్యతి స ఏన్ం హనిి ” అన్గా ‘సాపనములో న్లల దంత్ములు గల న్లల ని మనిషిని చూచిన్ ఆ
సాపనములో చూచిన్ వయక్రి ఆ సాపన దరషిన్ు చంపున్ు’. “యథా కరమసు క్ామేయషు సిి య
ీ ం సాప్రనషు పశ్యతి
సమృదిధం త్త్ర జానీయాత్” ( ఛాం.5.2.9.) అన్గా ‘ఏదియో ఒకకరమ ఆచరించిన్పుడు సాపనమున్ందు సవి ని
ీ జూచిన్
ఆకరమ సమృదిధ న్ ందున్ని తెలిసిక్ొన్వలయున్ు’ ఈ శ్రి త్ులదాారా సాపనములో సూచకత్ాము గలదని
తెలియుచున్నది. ఈ పరక్ారముగన్య వయదముల జాాన్మున్నబారహమణులు సాపనములన్ు మంచి-చెడు
విషయములన్ు తెలుపు సూచకములని సవాకరింత్ురు. మంత్ర పరభావమువలన్, దేవత్యొకక దయవలన్,
దరవయనిమిత్ి ముదాారా కలుగు క్ొనిన కలలు సత్యమున్ు తెలియజేయున్ు గాన్ అనిన కలలు అసత్యములుగావు
క్ొన్న కలలు వాయవహారి సత్యములు అనిన్ అటల న్ుట సరిక్ాదు. ఎందులకన్గా సాపనములు సూచించు
విషయములు సత్యములయిన్న్ు సాపనములో సవి ని
ీ చూచుట మొదలగున్వి అసత్యములే. సాపనములో
చూచిన్ సవి ీ మొదలగు వాని దరశన్ము మిథయ లేక అసత్యములని సవాకరించుటవలన్ దో షముగాని విరోధముగాని
లేదు ఏలన్న్ నిదరన్ుండి లేవగన్య అవి భాధిత్ములగుచున్నవి. మ్భ వయదాన్ు
ి ల మత్ములో సంపూరణముగా
ఆక్ాశాది పరపంచమంత్యూ మిథయ అని బరహమసూత్రములోని సమృతిపాదములో చెప్ిురి. అటలన్ుట సరిక్ాదు
ఎందులకన్గా బరహమసారూపమైన్ ఆత్మసాక్షాత్కరమున్కు పూరాము ఆక్ాశాది పరపంచము జాగద
ి వసు లో
సత్యరూపములో చూడబడిన్ది మరియు సాపన పరపంచము మేలొకనిన్ త్రువాత్ పరతిదిన్ము
బాధిత్మగుచున్నదని చూడబడిన్ది. గాన్ ఆక్ాశాది పరపంచము మరియు సాపనమున్కు భేదము కలదు.

అందులక్ే సాపన సూచకములు సత్యములయిన్న్ు సాపనములు మాయామాత్రములు.
జీవుడు పరమేశ్ారుని అంశ్ము. జీవయశ్ారులకు సంబధముకలదు. ఈశ్ారునివలే జీవునిక్ర జాాన్ైశ్ారయములు
మొదలగున్వి కలవు. గాన్ జీవుడుగూడ సాపనమున్ందు సంకలుముదాారా సత్యమయిన్ సృషిి
చేయకలడుగదా? మరి సముచిత్ దేశాది నిమిత్ి ములేని క్ారణమాత్రముచే సాపనము మిథయ అని ఎటల న్దరు?
అనిన్ సమాధాన్ము ముందు సూత్రములో చెపుుచున్ానరు.
323. పరాభిధాయన్ాత్ు
ి తిరోహచత్ం త్తోహయసయ బన్ధ విపరయయౌ. (3.2.5.)
సూతారరుము:- అవిదయదాారా కపుబడిన్ జీవున్ు ఐశ్ారయము పరమాత్మ ధాయన్ముదాారా పరకటమగున్ు,
ఎందులకన్గా ఈశ్ారుని యొకక జాాన్ములేనిచ ో జీవుడు బంధన్ములో న్ుండున్ు ఈశ్ారుని జాాన్ముచే
మొక్ష్ము కలుగున్ు. “జాాతాా దేవం” అన్గా ‘ఈశ్ారున్ు జాాన్ముదాారా జీవున్ు అనిన బంధన్ములు
న్శంచున్ు’. ఈ విధముగా జీవయశ్ారులు ఒకటటైన్న్ు ఐశ్ారయ వయవధాన్మువలన్ జీవుడు సంకలుమాత్రముచే
సృషిించువాడు క్ాజాలడు అన్గా సృషిి చేయజాలడు.
సూత్రములో వచిున్ ‘త్ు’ శ్బద ము పూరాపక్ష్మున్ు నిరాకరించుటకు. అగినతో సమాన్మైన్ అగినకణమువలే
పరమాత్మ అంశ్మే జీవుడు. అయిన్న్ు అవిదయ వయవధాన్ముండుటవలన్ జీవుని ఐశ్ారయము అదృశ్యమయిన్ది.
ఆ ఐశ్ారాయదులు పరమేశ్ారునియొకక తీవరమయిన్ ఉపాసన్వలన్ ఎవరిక్ో ఒకరిక్ర పరకటమగున్ు. జీవుడు
ఈశ్ారుని అంశ్మయిన్న్ు జీవునిలో సాభావికముగా ఐశ్ారాయదులు పరకటముగావు. అందువలల ఈశ్ారుని
సారూపము బాగుగా తెలసిక్ొని అన్ుభవములోనిక్ర తెచుుక్ోన్ందువలన్ జీవునిలో బంధన్ము కలుగుచున్నది.
పరమేశ్ారుని సారూపమున్ు అన్ుభవించిన్ మొక్ష్ముకలుగుచున్నది. “జాాతాా దేవం సరాపాశాపహానిాః క్షీణైాః
క్ేలశైరజన్మమృత్ుయపరహాణిాః | త్సాయభిధాన్ాత్ి ృతీయం దేహభేదే విశైాశ్ారయం క్ేవల ఆత్మక్ామాః” (శేా.1.11.) అన్గా
‘అపరమేశ్ారుని ఎఱింగిన్ సంసారబంధన్మున్కు పాశ్ములగు రాగదేాశాదులు అవిదయవలన్ కలిగిన్వి
తొలగిపో వున్ు. అవి తోలగిన్ దుాఃఖములకు క్ారణమైన్ జన్మమరణములుండవు. సాత్సిసదధ మగు
పరమేశ్ారూపము గోచరమగున్ు. మరియు ఆపరమేశ్ారుని ఉపాసించిన్ ఆత్మ శ్రరరముల వివయకము కలిగిన్
ఆత్త్ాదరరశ శ్రరరపరితాయగము క్ాగాన్య బంధమోక్ష్ములకు భిన్నమైన్ మూడవ అవసు న్ు సరాలోక్ేశ్ారత్ామున్ు
పరిపూరణ క్ాముడెై ప ందున్ు మరియు క్ేవలము ఆత్మక్ాముడెై యుండున్ు’. ఈ విధముగా శ్రి తి చెపుుచున్నది.
అందువలన్ జీవులు బరహమక్ైన్ అభిన్నమైన్న్ు అవిదయదాారా తిరోహచత్మైన్ ఐశ్ారయముగల జీవులకు
సంకలుమాత్రముచే సృషిిసామరుయము లేదు.
పరమాత్మ అంశ్మయిన్ జీవునిక్ర జాాన్ైశ్ారాయదులు తిరోహచమగుటకు క్ారణమేమి? అన్ు పరశ్నకు
సమాధాన్ము ముందు సూత్రములో చెపుుచున్ానరు.
324. దేహయిేగాదాా సో ఽప్ి. (3.2.6.)

సూతారరుము:- జీవుని ఐశ్ారయము అంత్రాధన్మగుటకు క్ారణము దేహాదులలోగల ఆత్మతాాభిమాన్రూపమైన్
అవిదయ.
అవిదాయవశ్మున్ దేహము, ఇందిరయములు, మన్సుస మరియు బుదిధరూపమైన్ ఉపాధుల సంబన్ధ ముచే జీవుని
జాాన్ాదులు అంత్రాధన్ములయిన్వి. ఏవిధముగా బూడిదతో కపుబడిన్ క్ారణముచే అగినయొకక దహన్ పరక్ాశ్న్
సామరుయములు అంత్రాధన్ములయిన్వో అటులన్య ఇచటగూడ తెలిసిక్ొన్వలయున్ు. సూత్రములో న్ున్న ‘వా’
శ్బద ము జీవయశ్ారులు భిన్నమన్ు సంశ్యమున్ు నివారించుటకు. ఛాందో గయములో “అన్యన్ జీవయన్ాత్మన్ాన్ుపరవిశ్య”
(ఛాం.6.3.2.) “త్త్సత్యం స ఆతామ త్త్ి వమసి” (ఛాం. 6.9.4.) అన్గా ‘జీవాత్మరూపములో పరమాత్మ శ్రరరములో
పరవయశంచెన్ు’ మరియు ‘అది సత్యము అదే ఆత్మ అదే న్ువుా’ అని ఈ విధమైన్ వందలాది శ్రి త్ులలో జీవాత్మ
పరమాత్మల అభేధము చెపుబడిన్ది. అందువలన్ కలలో కన్బడున్ది మయామయమని సవాకరించుటవలన్
వానిన్ుండి ముక్రి ప ందిన్ జీవుడు సాయంజయయతిసారూపుడన్ున్ది సిదధమగుచున్నది.
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95. తదభావాధికరణము.
సంగతి:- జీవుడు సవయంప్ర కాశ సవరూప్ుడని చెప్ుుటకు సవప్ాావసథ మిథ్య అని అనిరి. ఇప్ుడు బ్ర హ్మకైన అభినామైన
జీవుడు సుషుప్ాావసథ లో ఎచట నుండును అను విషయవిచారము ఈ అధికరణములో గావించెదరు. గాన
ప్ూరావధికరణముతో ప్ాటు ఈ అధికరణమునకు ఏకాధికారతవ సంగతి.
విషయము:- ఛాందో గయయప్నిషతు
ా లో మరియు బ్ృహ్దారణయకోప్నుషతు
ా లో జీవుని సుషుప్తా స్ాథనము భినా-భినాముగా
చెప్తురి. ఈ అధికరణములో ఇదియే విచారణీయ విషయము.
సంశయము:- నాడులలో, ప్ురీతత్ నాడిలో లేక బ్ర హ్మములో జీవుని సుషుప్తా వికలుముగా నగునా లేక ఈ స్ాథనములకు
సముచచయము గలదా.
ప్ూరవప్క్షము:- చెప్ుబ్డిన అనేక శ్రుతి ప్ర మాణముల ఆధారమువలన జీవుని సుషుప్తా ఆ యా స్ాథనములలో
వికలుముగా నగునని స్వవకరించవలయును. ఏలాగున “వ్రరహిభిరయజేత ” “యవైరావ యజేత ” అనగా ‘ధానయముల దావరా
యాగము చేయవలెను’ లేక ‘యవలదావరా యాగము చేయవలెను’ ఈ రండు శ్రుతుల ఆధారముప్ై యాగానుష్ాానము
ధానయములదావరా లేక యవలదావరా వికలుముగా చేయవచుచను. ఆలాగుననే అనేక స్ాథనములలో జీవుడు స్వవచఛగా
నిదురించగలడు.
స్తదా ానా ము:- నాడులలోనుండి బ్యటకు వచ్చచ ప్ురీతత్ నాడిలో ప్ర వేశంచును. అచటనుండి బ్యటకు వచ్చచ
హ్ృదయములో నునా బ్ర హ్మములో జీవుడు నిదురించును గాన జీవుని నిదుర సముచచయ ప్ూరవకముగా జరుగును .
బ్ర హ్మములో ప్ర వేశంచుటకు నాడులు మరియు ప్ూరీతత్ నాడి దావరాములు మాతర మే కాని సుషుప్తా స్ాథనము ఒకే
బ్ర హ్మము. వికలుమును స్వవకరించ్చన ఎనిమిది దో షములు వచుచను.
వైయాస్తక నాయయమాలా:203. నాడీప్ురీతద్రహ్మమణి వికలుయనేా సుషుప్ా యే | సముచ్చచతాని వైకారాథయదివకలుయనేా యావాదివత్ |
204. సముచ్చచతాని నాడీభిరుప్సృప్య ప్ురీతతి | హ్ృతేథ ే బ్ర హ్మణి యాతెైయకయం వికలేు తవషట దో షతా ||
నాడులు, ప్ురీతత్ నాడి మరియు బ్ర హ్మ ఈ మూడు స్ాథనములు సుషుప్తా కి వికలుములా లేక
ప్రసురసంబ్ంధమువలన ప్ర ధాన మగుస్ాథనము ఒకకటే అగునా? అను సందేహ్మునకు ప్ూరవవాది యవాదులవలే
వికల్పుతములు ఎందులకనగా నాడి మొదలగునవి ఒకే ప్ర యోజనము అనును. స్తదా ానిా సమాధానము. నాడి
మొదలగునవి సుషుప్తా కి ప్రసురసంబ్ంధములు గలవి ఎందులకనగా నాడిదావరా జీవుని గమనము ప్ురీతతాాడిలోకి
అచట ఆ ప్ురీతతాాడితో చుటు
ట కొనబ్డి హ్ృదయములోగల బ్ర హ్మముతో ఐకయము ప్ ందుట వలన. మరియు
వికలుమును స్వవకరించ్చన ఎనిమిది దో షములు వచుచను.
భారతీ తీరుథలవారి వాయఖ్య:
ఈ అధికరణ స్ారాంశము ఈ విధముగా నునాది. ప్ూరవప్క్షి చెప్ుునది. “ఆసు తదా నాడీషు సృప్తా భవతి”. ఈ శ్రుతిలో
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జీవుని సుషుప్తా కాలములో నాడులలో ప్ర వేశమని తెల్పయుచునాది. మరియు “తాభిిః ప్ర తయవసృప్య ప్ురీతతి శేతే ” ఈ
శ్రుతిలో జీవునియొకక ప్ర వేశము ప్ురీతతాాడిలోనని ప్ర తీతమగుచునాది. “య ఏష్త ఽనా రహృదయే” అను శ్రుతులదావరా
ఆకాశమునకు అరథ మైన బ్ర హ్మమశుతతవము అవగతమగుచునాది. ఈ నాడీ మొదలగు వాని యొకక ప్ర యోజనము ఒకటే
అగుటవలన ఇవి వికలు స్ాథనములగును, ఎందులకనగా ఏ విధముగా “వ్రరహీభిరయజేత ” “యవైరావ యజేత ”
‘ధానయములదావరా యాగము చేయవలయును’ లేక ‘యవలదావరా యాగము చేయవలయును’ అను సథ లములలో
ప్ురయడాశము (అనగా హ్ో మమునందు వాడబ్డు ప్తండి) అను హ్విసుును చేయుటకు ధానయములుగాని యవలు గాని
(వికలుముగా) తీస్తకొనవచుచను. అటులనే ఈ జీవుని సుషుప్తా రూప్మైన ప్ర యోజనము ఒకటేగాన కొనిా వే ళలో
నాడులలో కొనిా సమయములలో ప్ురీతతాాడిలో కొనిాస్ారుు బ్ర హ్మములో నిదురించును. ఈ ప్ర కారము నాడీ ఆదుల
వికలుము అగును.
ఈ ప్ూరవప్క్షమునకు స్తదా ానిా సమాధానము. ఒకే ప్ర యోజనమయన ప్ూరవప్క్షము స్తదామగును కాని ప్ూరవప్క్షము
అస్తదాము, ఎందులకనగా వేరు వేరు ప్ర యోజనములు తేల్పకగా చెప్ువచుచను. కనుాలు మొదలగువానిలో తిరుగు
నాడులు జీవునికి హ్ృదయములోనునా బ్ర హ్మములోనికి ప్ర వేశంచుటకు మారగ ములు మాతర మే అందులకే “తాభిిః
ప్ర తయవసృప్య” అని శ్రుతిలో తృతీయ విభకిాదావరా నాడులలో స్ాధనతవము చెప్ుబ్డెను. హ్ృదయమునకు చుటట కొనబ్డిన
ప్ురీతతాాడి రాజగృహ్మువలే ఆవరకముగా ప్నిచేయును. బ్ర హ్మము మంచమువలే ఆధారము. దీనిదావరా ఎటుల
దావరాముదావరా రాజప్ారస్ాదములో ప్ర వేశంచ్చ ప్ారస్ాదములో నునా మంచముప్ై నిదురించునో (ఆ ప్ురుషుడు మేడప్ై
శయనగృహ్ములో మంచముప్ై ప్రుండి యునాాడు) అటులనే జీవుడు నాడులదావరా ప్ర వేశంచ్చ ప్ురీతతాాడితో
బ్ర హ్మములో నిదురించును. ఈ విధమైన సహ్మయభేదములన నాడీ మొదలెైనవాని సముచచయము కలదు. సుషుప్తా లో
జీవుని నివాసము బ్ర హ్మములోనైన ఆధార-ఆధేయభావము ఎందులకు కానవచుచటలేదు. ఈ ప్ర శా సరికాదు. ఏలనన
ఆ సమయములో ఏకీభావము ఉండునని చెప్ుదము. ఏవిధముగా నీళళతో నిండిన కుండను చెరువులో ముంచ్చన అది
విడిగా కానరాదు అటులనే అనా ిఃకరణముతో కూడిన జీవుడు అజఞానరూప్మైన ఆవరణముతోబ్ాటు బ్ర హ్మములో
మగామయనప్ుడు విడిగా కానరాడు. అందువలననే ఇతర శ్రుతులలో సుషుప్తా కాలములో జీవుడు బ్ర హ్మముతో
తాదాతమయము ప్ ందునని చెప్తు రి. ఆ శ్రుతి- “సతా స్త మయ తదా సమునోా భవతి”. ఈ శ్రుతిలో ప్ర స్తదా బ్ర హ్మవాచకమగు
‘సత్’ శబ్ద మే ఉనాది.
ప్ూరవప్క్షిదావరా చెప్తున వికలుము ఎనిమిది దో షములతో దూషతతమై యునాది గాన ప్ూరిాగా వదిల్ప వేయ వలయును.
ఆ ఎనిమిది రకముల దో షములు ఈవిధముగా నగును. జీవుడు నాడులలో నిదురించునని చెప్తున ప్ురీతతాాడి మరియ
బ్ర హ్మ వాకయములదావరా ప్ ందిన ప్ారమాణయము వదిల్పవేవలయును మరియు అప్ారప్ా మయన అప్ారమాణయమును
స్వవకరించవలస్త వచుచను మరియు ప్ురీతత్ నాడిలో మరియు బ్ర హ్మములో నిదురించుననిన, ప్ురీతత్ నాడి ఏవం
బ్ర హ్మవాకయములో ప్ూరవము వదిల్పవేస్తన ప్ారమాణయమును స్వవకరించవలయును. ముందు స్వవకరించ్చన అప్ారమాణయత
ప్రితయజంచవలయును. ఈ విధముగా ప్ారప్ా మయనదానిని ప్రితయజంచుట, అప్ారప్ా మయునది స్వవకరించుట,
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తయజంచ్చనదానిని స్వవకరించుట, స్వవకృతమును ప్రితయజంచుట అను నాలుగు దో షములు ప్ురీతత్ నాడి మరియు
బ్ర హ్మవాకయమునకు చెందిన దో షములు. ఆలాగుననే నాడి వాకయమునకు చెందిన దో షములనుగూడ చెప్తున ఎనిమిది
దో షములగును. కనుక సముచచయమే గాుహ్యము వికలుముకాదు.

325. తదభావో నాడీషు తచురుతేరాతమని చ. 3.2.7.

సూతారరథ ము:- నాడులలో మరియు ఆతమలో సుషుప్తా అగును అనగా నాడులు మొదలెైనవనిాయు సముచచయముగా
సుషుప్తా కి స్ాథనములు కాని వికలుముగా కాదు. అంతేగాక ఆ సముచచయము ప్ర ధానముగా ప్రమాతమలోనేగాని ఇతర
నాడులలోగాని ప్ురీతత్ నాడిలోగాని కాదు అచట నాడులలో ప్ురీతతాాడిలో గౌణముగా చెప్ుబ్డినది. ఎందులకనగా
ఆయా శ్రుతులలో నాడులు మొదలెైనవి సముచచయముగనే సుషుప్తా స్ాథనమని వినబ్డుచునాది.
ఇచట సుషుప్తా స్ాథనము వికలుముగా చెప్ుుటవలన జీవుడు బ్ర హ్మ భినామని స్తదామగుచునాదనును ప్ూరవప్క్షి.
స్తదా ానా ములో స్ాథనములు సముచచయములగుట వలన జీవుడు బ్ర హ్మ అభినామనునది
స్తదామగుచునా దనును. “తదయతెత
ై తుుప్ా ిః సమసా ిః సమ్రసనాిః సవప్ాం న విజఞనాతాయసు నాడీషు సృప్తా భవతి” అనగా
‘ఏ సమయములో ఈ నిదురించు ప్ురుషుడు ప్ూరిాగా ప్ర సనుాడగునో ఆ సమయములో కలలు చూడడు మరియు
శరీరములోగల నాడులలో ప్ర వేశంచును’ (ఛాం.8.6.3) అని ఛాంనోదగయయప్నిషతు
ా లో చెప్తురి. మరియు “తాభిిః ప్ర తయవసృప్య
ప్ురీతతి శేతే” అనగా ‘నాడుల దావరా ప్ర వేశంచ్చ ప్ురీతతాాడిలో నిదిరించును, ఆలాగుననే హ్ృదయములో ఆకాశము
గలదు దానిలో నిదురించును’ (బ్ృ.2.1.19) అని బ్ృహ్దారణయక శ్రుతిలో చెప్తురి. ఈ విధమైన ప్రసుర విరుదా ములెైన
శ్రుతివాకయముల వలన సంశయము కలుగు చునాది. నాడులు మొదలెైనవి సుషుప్తా స్ాథనమునకు ప్రసురము
భినాములా లేక నాడులు హ్ృదయాకాశము ప్రమాతమ అను ఈ మూడుస్ాథనముల యందును కలస్తయే సుషుప్తా
కలుగుచునాదా? ఈ సంశయమునకు ప్ూరవప్క్షి చెప్ుునది ఏమనగా ఏవిధముగా “వ్రరహిభిరయజేత ” “యవైరావ యజేత ”
అనగా ‘ధానయముల దావరా యాగము చేయవలెను’ లేక ‘యవలదావరా యాగము చేయవలెను’ ఈ రండు శ్రుతుల
ఆధారముప్ై యాగానుష్ాానము ధానయములదావరా లేక యవలదావరా వికలుముగా ఏలాగున చేయవచుచనో
ఆవిధముగనే నాడి మొదలగువానిలో వికలుముగా ప్ైన చెప్తున మూడు స్ాథనములలో ఏదో ఒకదానిలో సుషుప్తా
చెప్ువచుచను అనును. ఈ ప్ూరవప్క్షమునకు స్తదా ానిా చెప్ుు సమాధానము. సుషుప్తా అనగా సవప్ాము లేని స్తథ తి లేక
సవప్ాాభావరూప్ము దానికై నాడులలో మరియు ఆతమలో సముచచయ రూప్ముగనే సుషుప్తా లోకి జీవుడు ప్ర వేశంచును
గాని వికలుముగా కాదు అదియే శ్రుతి తాతురయము. అనిా నాడులను ఆ యా శ్రుతులలో సుషుప్తా స్ాథనమని చెప్తురి.
ముందు చెప్తున శ్రుతులలో నాడులు, ప్రీతతాాడి మరియు బ్ర హ్మము అని కేవలము మూడు సుషుప్తా కి స్ాథనము లనిరి.
ఆ శ్రుతులలో గూడ నాడులు మరియు ప్ురీతతాాడి బ్ర హ్మములో ప్ర వేశంచుటకు దావరములు మాతర మే, కేవలము
బ్ర హ్మము ఒకటే సుషుప్తా కి స్ాథనమని స్వవకరించ్చరి. అనగా వాని అరథ ము నాడులు మరియు ప్ురీతతాాడిలో ప్ర వేశంచ్చ
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హ్ృదయాకాశములోగల బ్ర హ్మములో జీవుడు నిదురించును. దీనిదావరా నాడులు మరియు ప్ురీతతాాడి యొకక
అప్ర ధానత లేక గౌణతవము స్తదామై బ్ర హ్మమే ప్ర ధానమను జఞానము కలుగు చునాది. కనుక అనిా శ్రుతుల సంగుహ్మరథ ము
సుషుప్తా విషయములో సముచచయమనియే స్వవకరించవలయును.
326. అతిః ప్ర బ్ో ధో ఽస్ామత్. 3.2.8.
సూతారరథ ము:- ప్ర ధానముగా ప్రమాతమయే సుషుప్తా కి స్ాథనము, ఈ కారణమువలు నే జీవుని ‘ప్ర బ్ో ధము’ యొకక
ఉప్దేశము (అనగా నిదురనుంచ్చ మలకువ ప్రమాతమనుండియే అని చెప్ుు ఉప్దేశము) నిదురను గుఱంచ్చ చెప్ుు
ప్ర కరణములో కలదు. “సత ఆగతయ న విదుిః సత ఆగచాఛమహే” అనగా ‘సత్ బ్ర హ్మమునుండి వచ్చచననూ ఆ జీవులకు
సత్రహ్మనుండి వచ్చచనామని తెల్పయదు’ ( ఛాం.6.10.2) అను శ్రుతిదావరా చెప్తురి.
ఆతమయే సుషుప్తా స్ాథనము గనుక ప్రమాతమనుండియే జీవుని మళుకువను సుషుప్తా యొకక అధికారములో చెప్తురి.
“కుతిః ఏతదగాత్” అనగా ‘ఈ జీవుడు ఎచచటనుండి వచెచను’ (బ్ృ.2.1.16). ఈ ప్ర శాకు జవాబ్ు చెప్ుుచు
బ్ృహ్దారణయకములో చెప్తునదేమనగా “యథాగేాిః క్షుదార విసుుల్పఞ్గ
గ వుయచచరనేా వమేవైతస్ామదాతమనిః సరేవ ప్ారణాిః” అనగా
‘ఏవిధముగా అగిానుండి చ్చనా చ్చనా అగిాకణములు ఉతునామగునో ఆరీతిగనే ప్రమాతమనుండి ఈ ఇందిరయములు
(ప్ారణములనాయూ), లోకములు, మరియు వేదములు ఉతునామగును’ (బ్ృ.2.1.20) అని బ్ృహ్దారణయకములో
చెప్తురి. ఆలగుననే ఛాందో గయములో గూడ సుషుప్తా అధికారములో చెప్తురి. “సత ఆగతయ న విదుిః సత ఆగచాఛమహే”
అనగా ‘ప్ర తిదినము సద్రహ్మమునుండి వచుచచునాను వ్రరికి సద్రహ్మమునుండి వచుచచునాామని బ్ొ తిా గా తెల్పయదు’
( ఛాం.6.10.2). ప్రమాతమనుండే జీవుడు వచుచచునాాడని వినుటవలన ఆ ప్రమాతమములోనే జీవుని సుషుప్తా అని
నిశచయమగుచునాది. కానిచయ జీవుని మళుకువ ఒకస్ారి నాడులనుండి వేరొకస్ారి ప్ురీతతాాడి నుండి మరయకస్ారి
ప్రమాతమనుండీ అని చెప్తు యుండవలయును. అటుల చెప్ుకుండ కేవలము ప్రమాతమ నుండియే జీవుని మళుకువ
చెప్ుుటవలన సుషుప్తా స్ాథనముల సముచచయము సమంజసము. అనగా నాడులనుండి ప్ురీతతాాడిదావరా ప్ర వేశంచ్చ
జీవుడు ప్ారమాతమలో సుషుప్తా ని ప్ ందును. ఆ అవసథ లో సంస్ారములోగాల మిథాయ వసు
ా వుల జఞానము జీవునికి బ్ొ తిా గా
ఉండదు. గాన ఆ సమయములో వానికి బ్ర హ్మతో అభేద స్తదిా కలుగుచునాది.

96. కరామనుసమృతిశబ్ద విధయధికరణము.
సంగతి:- ప్ూరావధికరణములో జీవుని సుషుప్తా స్ాథనము బ్ర హ్మమని చెప్తురి కాని అది సరికాదు. ఆ విధముగా చెప్తున
నిదురించు జీవుడు వేరు మళుకువ చెందు జీవుడు మరియొకడు అని స్వవకరించవలయును. అందువలన బ్ర హ్మకనా
భినాస్ాథనముగూడ జీవుని సుషుప్తా కి సంభవము. ఈ విధమైన ఆక్షేప్సంగతి ప్ూరావధికరణముతో ఈ అధికరణమునకు
కలుగును.
విషయము:- నిదురించు మరియు మళుకువ చెందు జీవుని విచారము ఈ అధికరణములో గావించెదరు.
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సంశయము:- ముందురయజున నిదురించు జీవుడు నియముముగా మఱుసటి రయజు మేలకకనునా లేక వేరయక జీవుడా
నిదురనుంచ్చ మళుకువ ప్ ందునా అనునది సంశయము.
ప్ూరవప్క్షము:- జలాశయములో కుండలోని నీరును ప్త స్తన అదే నీరు కుండలోకి తిరిగి రాదు. ఆలాగుననే సుషుప్తా లో
బ్ర హ్మను ప్ ందిన జీవుడే తిరిగి మళుకువ చెందునను నియమము లేదు.
స్తదా ానా ము:- నిదురించు జీవుడే మరల జఞగుదవసథ కు వచుచను. ఈ విషయము కరమ, ప్ర తయభిజఞా, సమృతి, శబ్ద ము,
మరియు విధిశాసా ైముదావరా స్తదామగు చునాది. ఏవిధముగా జలముతో ప్ూరిాగా నిండిన కుండను జలాశయములో
నుంచ్చ తలకిుందులు చేయకునా ముందు ఉంచ్చన నీరే ఆ కుండలోకి వచుచను. ఆవిధముగనే అవిదాయ మొదలగు
ఉప్ాధులదావరా జీవుడు సుషుప్తా లో బ్ర హ్మతో తాదాతమయము ప్ ందును. అందువలు నే మళుకువ చెందిన తరువాత తన
సవభావముతోనే ఏకీభవించ్చ నిదురనుండి లేచును.
205. యిః కోఽప్యనియమేనాతర బ్ుదా యతే సుప్ా ఏవ వా | ఉదబిను
ద రివాశకేారిాయను
ా ం కోఽప్త బ్ుదా యతే ||
206. కరమవిదాయప్రిచేఛదాదుదబిను
ద విలక్షణిః | స ఏవ బ్ుదా యతే శాస్ాాతతా దుప్ాధేిః ప్ునరభవవాత్ ||
సుషుప్తా తరువాత వేఱొ కజీవుడు నిదురనుంచు లేచునా లేక ఆజీవుడే మేలకకనునా? అని సంశయమునకు ప్ూరవప్క్షి
చెప్తునది. ఏ విధముగా సముదర ములో వేశన జలబిను
ద వును మరల దానినే నియముగా తీయుటకు కుదరదు
ఆలాగుననే బ్ర హ్మములో లీనమైన జీవుడు మరల బ్యటకు వచుచట సంభవముకాదు. అందులకే వేరొక జీవుడు
నిదురనుండి బ్యటకు వచుచను. ఈ ప్ూరవప్క్షమునకు సమాధానము.
జీవుడు కరమ మరియు అజఞానమునకు వశమయనందున నీవు చెప్తున దృష్ాటనా ము సరికాదు. అందువలు ఆ జీవుడే
మేలకకనును ఎందులకనగా “తే ఇహ్ వాయఘ్రో వా” ఈ శ్రుతికి అరథ ము ‘ప్ుల్ప మొదలగు జీవులు సుషుప్తా కి ముందు ఏ
శరీరమును కల్పగియునావో అదే జీవుడు సుషుప్తా కి తరువాత నిదురలేచ్చ ఆ ప్ుల్ప మొదలగు శరీరరములనే ప్ ందును’.
ఈ మొదలగు శాసా ైములవలన ఏ ఉప్ాధితో జీవుడు నిదురలో ప్ర వేశంచునో ఆ ఉప్ాధితో కూడియే మరల నిదురనుండి
మేలోకనును అని స్తదామైనది.
ఏ విధముగా సముదర ములో వేశన జలబిను
ద వును మరల దానినే నియముగా తీయుటకు కుదరదో ఆలాగుననే
సుషుప్తా లో బ్ర హ్మమును ప్ ందిన జీవుడు మరల బ్యటకు వచుచనని చెప్ుుట మికికల్ప అసంభవము. అందులకే వేరొక
కొతా జీవుడు నిదురనుండి బ్యటకు వచుచను అను ప్ూరవప్క్షమునకు స్తదా ానిా సమాధానము.
ప్ూరవప్క్షి చెప్ుు ఉదాహ్రణము సరికాదు అనగా దృష్ాటనా దారాటానిాకములలో మికికల్ప భేదము కలదు ఎందులకనగా
కరమ మరియు అజఞానముతో చుటు
ట కొనా చ్చదూ
ర ప్మైన జీవుడు బ్ర హ్మములో లీనమగును కాని జలబిను
ద వు దేనితోను
చుటు
ట కొనబ్డి సముదర ములో లీనముకాదు ఇదియే అసమానత. ఇంకను ఏ విధముగా గంగాజలముతో నింప్త
మూతబించ్చన బ్ంగారు ప్ాతర సముదర ములో వేస్త మరల బ్యటకు తీస్తన ఆప్ాతర లోని నీరు సముదర జలముకనా
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భినాముగానే యుండును మరియు అదే గంగా జలము వచుచను. అటులనే అవిదయతో చుటు
ట కొనబ్డిన జీవుడు
నిదురనుంచ్చ బ్యటకు వచుచనని చెప్తున ఏమి హ్మని కలుగును? అనిన ఏ హ్మనియు లేదు ఏ మారుు ఉండదు.
అందువలు శ్రుతి మాత గూడ అటులనే చెప్ుు చునాది. “తే ఇహ్ వాయఘ్రో వా స్తంహ్ో వా వృకో వా వరాహ్ో వా కీటో వా
ప్తంగయ వా దంస్త వా మశకో వా యదయదభవవనిా తతా దా భవనిా ” (ఛాం.6.9.3.) ఈ శ్రుతికి అరథ ము ‘ప్ుల్ప లేక స్తంహ్ము,
తోడేలు లేక ప్ంది, కీటకము లేక ప్తంగము, దో మ కైన చ్చనాదెైన దంశము లేక దో మ మొదలగు జీవులు సుషుప్తా కి
ముందు ఏ శరీరమును కల్పగియునావో అదే జీవుడు సుషుప్తా కి తరువాత నిదురలేచ్చ ఆ ప్ుల్ప మొదలగు శరీరరములనే
ప్ ందును’. ఇచట సుషుప్తా లో బ్ర హ్మముతో ఏకీభవించ్చన జీవుడు ముకుానివలే మరల జనించడు కదా అనిన అది
అసంగతము ఎందులకనగా ఉప్ాధి ప్రిమితితో గూడిన జీవునికి ఏ విధమైన హ్మని కలుగదు. గాన ఎవరు నిదురింతురయ
వారే మేలకకనదరు అని స్తదామైనది.
327. స ఏవ తు కరామనుసమృతిశబ్ద విదిభయిః. 3.2.9.
సూతారరథ ము:- ఏ జీవుడు నిదిరించునో ఆ జీవుడే మేలకకనును వేరొకడు కాదు ఎందులకనగా కరామనుసమృతిశబ్ద విదిభయిః.
సూతర ములో వచ్చచన కరమ శబ్ాదరథ ము. రండు రయజులలో చేయు కరమలో ముందు రయజు సగము చేస్త మరసటి రయజు మిగిల్పన
కరమ చేయును. అను శబ్ద ము ప్ర తయభిజా ను సూచ్చంచును. ‘నేను నినా చూస్తన కుండనే ఈ రయజు చూచుచునాాను’.
అనుభవము తరువాత ఉతునామైన సంస్ాకరము దావరా కలుగు ‘ఇది కుండ’ అను సమరణరూప్మును సూతర ములో
సమృతి అనిరి. “నినా చూస్తన కుండ ఇదే” అను “ప్ునిః ప్ర తి నాయయము” సూతర ములో శబ్ద మనిరి. సూతర ములోనునా విధి
శబ్ద ముదావరా వేదములో చెప్తున కరమ ఉప్ాసనలను చెప్తురి. నిదురించ్చన జీవుడే మరల జఞగద
ు వసథ కు రాని యొడల ప్ైన
చెప్తున హేతువులు అసంగతము లగును కాన ఆ జీవుడే మేలకకనును.
ఇచట ప్ూరవప్క్షి సుషుప్తా మాతర ముచే మొక్ష మనుచు జఞానము వయరథ ము లేక నిరరథ కము అనును. స్తదా ానా ములో
అజఞానముతో కప్ుబ్డడ జీవుడు సుషుప్తా లో సతురమాతమతో ఏకీభవించునని స్వవకరించ్చనను ఆతడే మరల మేలకకనును.
అందువలు అజఞానమును తొలగించుటకు జఞానముయొకక ఆవశయకత కలదు. నీదురించు జీవుడే మరల మేలకకనునని
చెప్ుుటకు సూతర ములో ‘కరామనుసమృతిశబ్ద విధిభయిః’ అను ప్దముదావరా ఐదు కారణములు చెప్తురి. ఏ ప్నినైనను జీవుడు
సగము చేస్త మొదటి రయజు నిదురించ్చన మరల రండవరయజు మేలకకని మిగిల్పన ప్నిని చేయును. అందువలు రండు రయజులలో
ప్ూరిాచేయు ప్నికి కరా ఒకడెైన కారణమువలు నే నిదురించ్చ మళుకువ ప్ ందు జీవుడు ఒకడేనని స్వవకరించవలయును.
నేను మొదటి రయజున చూస్తన కుండనే ఈ రయజు ముటు
ట కొను చునాాను అను ఒకే వసు
ా వుయొకక అతీత వరా మాన
కాలదవయ సంబ్నా విషయ ప్ర తయక్ష జఞానమును ప్ర తయభిజా అందురు. అటువంటి ప్ర తయభిజా కలుగుటవలన ‘ఇది అదే కుండ’
అను సమృతివలు గూడ నిదురించ్చ మేలకకనువాడు ఒకే జీవుడు అని స్తదామైనది. బ్ృహ్దారణయకోప్నిషతు
ా లో “ప్ునిః
ప్ర తినాయయం ప్ర తియోనాయదర వతి బ్ుదాానాాయైవ ” (బ్ృ.4.3.16) అనగా ‘సుషుప్తా ముగిస్తనప్తదప్ ప్ర తి జీవుడును
నియమముగా వాని వాని శరీరములందే మలకువ న ందును. ఆలాగుననే ఛాందో గయయప్నుషతు
ా లో “సరావిః ప్ర జఞ
అహ్రహ్రగ చఛనా య ఏతం బ్ర హ్మలోకం న వినద నిా ”( ఛాం.8.3.12) అనగా ‘అందఱు జీవులును సుషుప్ా యవసథ యందు
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ప్రమేశవరును చెందియు ఆవిషయమును అవిదాయ శేషమువలన తెల్పస్తకొనలేరు’. ఈ విధమైన శ్రుతుల
సముదాయమును సూతర ములో ‘శబ్ద ’ మను ప్దముతో చెప్తురి. కరమ మరియు ఉప్ాసన ఫలము కాలానా రమున
ప్ ందును అను కరమ ఉప్ాసనల విధానము వలనగూడ ఇదే స్తదామగుచునాది. అది ఏమనగా కరమ చేస్తన జీవుడే
కాలానా రమున ఆ కరమఫలమును అనుభవించును కనుక కరమ చేయువాడు అనిభవించువాడు ఒకడే. అందువలు
నిదురించువాడే మేలుకువ చెందును.
జలాశయములో వేస్తన జలబిందువు మరల ప్ైకి తీయలేము అనునది స్వవకరించవలస్తన ప్నిలేదు. జలాశయములో
వేస్తన జలబిందువు మరల తీయవచుచనని చెప్ుుటకు ఏ ప్ర మాణము లేదు దాని వివేకము విచారముగూడ
చేయలేము. కాని జీవుని సుషుప్తా విషయములో కరమ మరియు అవిదాయ ఈ రండు వివేకమునకు కారణములు ఉండగా
నిదిరించు వయకిాయే మేలకకనును అని స్వవకరించుటలో ఏ విరయధము లేదు.

.

97. ముగేాఽరాసముతా యధికరణము

సంగతి:- ప్ూరావధికరణములో కరామది ఐదు హేతువులదావరా సుషుప్తా లో నిదురించ్చ మరల మలుకువ ప్ ందు జీవుని
ఐకయమును చెప్తురి. అటులనే సుషుప్తా మరియు మూరాఛవసథ లయొకక ప్ర తయభిజా వలన ఈ రండు అవసథ లను ప్ ందు
జీవుడు ఒకడేనని భావించవలయును.
విషయము:- సుషుప్తా మరియు మూరఛను ప్ ందు జీవుడు ఒకడే అనునది ఈ అధికరణ విషయము.
సంశయము:- సుషుప్తా మరియు మూరఛలు ఒకే అవసథ యా లేక వేరు వేరు అవసథ లా?
ప్ూరవప్క్షము:- మూరఛను సుషుప్తా తో చేరిన ఒకే అవసథ గా స్వవకరించవలయును ఎందులకనగా బ్ాహ్య విషయముల
సమృతి లేకుండుట అనునది ఈ రండు అవసథ లకు సమాన లక్షణము.
స్తదా ానా ము:- జఞగుదాదిగాగల నాలుగు అవసథ లలో సవప్ాావసథ మరియు జఞగుదవసథ లో మూరాఛవసథ యొకక అనా రాభవవము
చెప్ుజఞలము ఎందులకనగా మూరాఛవసథ లో బ్హ్యసమృతి లేదు. మూరఛలో నునా వయకిాని మరణించనాడని చెప్ుజఞలము
ఎందులకనగా వాని శరీరములో ప్ారణము మరియు ఉషణ త గలవు. సుషుప్తా లో గూడ మూరాఛవసథ ను అనా రాభవవము
చేయజఞలము ఎందుకనగా మూరిఛత వయకిాయొకక శరీరములో కమునము, వాని మూఖ్ాకృతి భయానకముగాను
మరియు కనుాలు ఎకుకవగా తెరుచుకునాటుల (విస్ాురిత ) కనబ్డును. అందువలు ప్రిశేషనాయయము (అవశషట ము)
దావరా మూరఛను అరా సుషుప్తా అని స్వవకరించవలయును.
వైయాస్తకనాయయమాలా:7

207. కిం మూరైఛకా జఞగుదాదౌ కింఽవస్ాథనా రం భవేత్ | అనాయఽవస్ాథ న ప్ర స్తదా ా తేనైకా జఞగుదాదిషు ||
208. న జఞగుతుప్ాప్ాయోరేకా దెైవతాభానానా సుప్ా తా | ముఖ్ాదివికృతేస్నావస్ా
వా
థ ఽనాయ లోకసంమతా ||
మూరాఛవసథ జఞగాుదాది అవసథ లలో అనా రూభవతమా లేక వాని కనా భినామా? సంస్ారములో జఞగద
ు ాదులకనా వేరొక ఏ
అవస్ాథ ప్ర స్తదాముకాదు. కాన వానిలోనే మూరాఛవసథ ను చేరచ వలయును. ఈ ప్ూరవప్క్షమునకు స్తదా ానిా సమాధానము.
మూరఛ జఞగుత్ లేక సవప్ారూప్ము కానేరదు ఎందులకనగా ఆ మూరాఛవసథ లో దెైవతము లేదు. సుషుప్ాావసథ గూడ
కానేరదు ఎందులకనగా ముఖ్ాదులలో వికారము కనిప్తంచును. అందువలు మూరఛప్వరుతో లోకప్ర స్తదా ావసథ వేరనియే
చెప్ువలయును.
భారతీ తీరుథలవారి వాయఖ్య:ప్ూరవప్క్షి భావమేనగా జఞగుత్, సవప్ాము మరియు సుషుప్ుాల కంటె భినామైన అవసథ లోకములో ప్ర స్తదాము కాదు.
అందువలు మూరఛ ఈ మూడీంటిలో ఏదో ఒకదానిలో అనా రూభవతము కావలయును కాని విడిగా వేరొక అవసథ కాదు.
అప్ుడు స్తదా ానిా చెప్ుు సమాధానము. చూడగానే ప్ూరవప్క్షి మతము సంగతమని ప్ర తీతి అయననూ విచారము చేస్త
చూచ్చన ఇసుకతో కటిట న బ్ావివలే వాని మతము కూల్పప్ వును. ఎందులకనగా స్ాధారణ బ్ుదిా కలవారుగూడ ఈ
విషయము తెల్పస్తకొనగలరు. జఞగుత్, సవప్ాములలో దెైవతప్ర తీతి కలుగుచునాది కాని మూరాఛవసథ లో దెైవతప్ర తీతి లేదు
ఎందులకనగా మూరఛ వ్రనికనా విలక్షణము. నిదురించు వయకిా ప్ర సనావదనుడు, శావస సమముగానుండును మరియు
వాని శరీరములో కంప్నము లేక వణుకుట ఉండదు. కాని దీనికి వయతిరేకముగా మూరిఛత వయకిా వికృత
ముఖ్ముకలవాడు, విషమశావసకలవాడు మరియు వాని శరీరము వణుకుచుండును. కాన మూరాఛవసథ జఞగత్
ు
సవప్ాసుషుప్ుాలకనా భినామని ప్రిశేషమువలన బ్లవంతముగా ప్ూరవప్క్షి స్వవకరించవలయును. ప్ర తిదినము
లోకవయవహ్మరములో ఈ అవసథ ప్ర స్తదాము కాకప్త యనను ఆయురేవదములో మరియు కొదిద మందిలో అప్ుుడప్ుుడు ఈ
అవసథ ప్ర స్తదామడుటవలన వృదు
ా లు దీనికి చ్చకితు చేయుదురు. ఈ కారణమువలననే నితయవయవహ్మరములో దీని గణన
లేదు కాని జఞానవృదు
ా లెైన వాయస్ాది అచారుయలు దీని విచారమును ఉప్వక్షగావించలేదు అందుకనే వారు దీనిని అరా
సుషుప్ాావసథ అనిరి.
ఈ విధముగ ప్ైనాలుగు అధికరణములలో జీవసవరూప్మును విమరిశంచ్చ ఆతని సవప్ర కాశతవమును స్ాక్షితవమును
భోదించ్చరి. అచట సవప్ాసృషతట మిథ్య అనియు సుఖ్దుిఃఖ్ాదులు కరా ృతావదులు కనిప్తంచ్చనను అవి అవభాసకములని యు
లేక కాలునికములని చెప్తు జీవుడు అసంగుడనియే నని చెప్తు “తవం” ప్దారథ శోధనము గావించ్చరి. సుషుప్తా లో
బ్ర హ్మమకయముదావరా ఆజీవుని అసంగతవమును అనుభవములో చూప్తంచ్చరి. దానినే మరల మరల చెప్తు ఆతమ యొకక
అనితయతవ శంకను నిరాకరించ్చరి. మూరఛ విచారమువలన శావస్ాది సరవలోక వయవహ్మరము మరణములో లోప్తంచ్చనను
జీవునికి నాశనములేదని చెప్ుుచు జీవుని అనితయతవ సంశయమును తొలగించ్చరి. యకమీద ప్ాదానా రమువరకు
జీవబ్ర హ్మమకయమును భోధించ్చటకు విచారము గావించెదరు.
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328. ముగేాఽరా సముతిా ిః ప్రిశేష్ాత్. 3.2.10.
సూతారరథ ము:- సవప్ాము మరియు జఞగరిత అవసథ లను మూరఛ అని చెప్ులేము ఎందులకనగా మూరఛలో విశేష
జఞానముండదు ఆలాగుననే ఈ మూరఛను మరణమని చెప్ుజఞలము ఎందులకనగా ఈ అవసథ లో ప్ారణము మరియు
ఉషణ తలు ఉండును. భయానకమగు ముఖ్ము మొదలగునవి ఉండుటవలన దీనిని సుషుప్తా అనజఞలము. కాని
మూరఛఅవసథ లో హ్ృదయప్ుండరీకమునందుగల బ్ర హ్మలో దేహ్మది అభిమానముగల విశేష జీవిని యొకక అరా లయము
అగును అందువలు చెప్తున మూడు అవసథ లకనా భినామగుటవలన మూరాఛవసథ ను అరా సుషుప్తా మరియు అరా ము అనయ
అవసథ అని చెప్ుుదుము.
ప్ూరవప్క్షములో సుషుప్తా మూరఛలు ఒకటే అనియూ స్తదా ానా ములో వానికి భే దము కలదనియూ విశేష నిరణ యము.
ప్ూరవప్క్షి ఈ మూరఛ సుషుప్ాావసథ లో అనా రగ తమనును కాని స్తదా ానిా జఞగుత్, సవప్ా, సుషుప్తా , మరణములను నాలు
గ
అవసథ లలో మూరఛను చేరచ లేమనును. జఞగుత్ సవప్ాములలో మూరఛను అనా రాభవవము చేయలేము. ఎందులకనగా ప్ై
రండు అవసథ లలో జఞానముకలదు మూరిఛత వయకిాలో జఞానము లేదు. ఈ మూరఛను మరణావసథ యని చెప్ులేము
ఎందులకనగా మూరాఛవసథ లో ప్ారణము మరియు ఉషణ తలు కల్పగి యుండును. ఈ ప్ారణ ఉషణ తలు లేకునానే లోకములో
మరణ శబ్ద మును ఉప్యోగింతురు. సుషుప్తా లోగూడ మూరఛను చేరచలేము ఎందులకనగా ఈ రండిటిలో ప్ూరిాగా
వైలక్షణయము కానవచుచనాది. మూరిచత వయకిాలో చాలస్వప్టివరకు ఉచాఛాసము కానరాదు మరియు వాని దేహ్మునందు
వణుకు, ముఖ్ము భయానకముగాను విశాలముగా తెరిచ్చన కళుళ వానిలో కనిప్తంచును. ఈ లక్షణములు సుషుప్తా లో
కానరావు అందువలు మూరఛకు సుషుప్తా కి భేదమునాదని స్తదామైనది కాన మూరఛను అరా సుషుప్తా అని స్వవకరించ్చరి.
“ప్రిశేష్త నామ ప్ర సకా సయ ప్ర తిషవధేఽనయతారప్ర సఙ్గగ చ్చఛషయమాణో వసు
ా ని సమ్రతయయిః” అనగా చెప్తునదానిని లేక
ప్ారప్ా మైనదానిని తొలగించ్చన తరువాత ఇంకొకచయట ప్ర సంగము రానిచయ మిగిల్పన వసా వుయొకక యతారథ భోధను ప్రిశేష
మందురు. ఈ ప్రిశేష నాయయముదావరా మూరిఛత వయకిాలో జఞానములేనందున సగముభాగములో సుషుప్తా సమానమని
స్వవకరించ్చరి. మిగిల్పన సగభాగము సుషుప్తా కి విలక్షణముగా నుండుటవలన నిదుర అని చెప్ుజఞలము. అరా సుషుప్తా వలన
దీనిని ప్ఞ్చమ అవసథ అని చెప్ులేము.

98. ఉభయల్పఙ్గగధికారణము.
సంగతి:- ఈ ప్ర కారము ‘తత్’ ‘తా ాం’ ప్దారథ ములలో ఉదేద శయమైన ‘తవం’ ప్దారథ విచారము చెప్ుడమైనది. అది
సవప్ర కాశము, చ్చదూ
ర ప్ము మరియు అనిా అవసథ లకు అతీతమైనది. ఈ విధముగా చెప్తున తరువాత విధేయమైన ‘తత్’
ప్దారథ ప్ర తిప్ాదన ప్ర సంగము వచ్చచనది గాన ప్ూరావధికరణముతోబ్ాటు దీనికి అవసర సంగతి.
విషయము:- బ్ర హ్మయొకక సవరూప్ావధారణము ఈ అధికరణమునకు విచారణీయ విషయము.

9

సంశయము:- బ్ర హ్మమునకు రూప్ము కలదా లేదా అను సంశయము రండు రకముల శ్రుతుల కారణముగా
కలుగుచునాది.
ప్ూరవప్క్షము:- ‘తదేతచచతుష్ాుద్ బ్ర హ్మ’ ఈ శ్రుతిలో బ్ర హ్మమునకు రూప్మునాదని చెప్తురి. ‘అసూ
థ లమనణు’ అను
శ్రుతిలో బ్ర హ్మమునకు రూప్ము లేదని చెప్తు రి. ఈ విధమైన ప్ర మాణమైన రండు రకముల శ్రుతుల కారణముగా
బ్ర హ్మము ఉభయాతమకమని స్వవకరించవలయును.
స్తదా ానా ము:- వేదానా శాసా ైప్రతిప్ాదయ బ్ర హ్మమము నిరాకారము ఈ విషయము అప్ూరవము ఏలనన ప్ర మాణానా రములదావరా
స్తదాముకాదు కనుక . జగతు
ా యొకక కరా ృతావది ధరమములుగల బ్ర హ్మమును ‘క్షితాయదికం సకరా ృకం కారయతావద్ ఘటవత్’
అనగా ‘భూయమాదులకు కరా గలడు అవి కారయములగుటవలన కుండవలే’ అను అనుమానదావరా గూడ తెల్పస్తకొనగలము.
రూప్ముగల బ్ర హ్మమును ఉప్ాసన కొరకు అనువాదము గావించ్చరి గాని శ్రుతులకు వానిలో తాతురయములేదు. బ్ర హ్మము
ఉభయరూప్మని చెప్ుుట ప్రసుర విరుదా ము. వసు
ా తిః బ్ర హ్మము నిరాకారము.
వైయాస్తకనాయయమాలా:209. బ్ర హ్మ కిం రూప్త చారూప్ం భవేనీారూప్మేవ వా | దివవిధశ్రుతిసదాభవద్రహ్మ స్ాయదుభయాతమకమ్ ||
210. నీరూప్మేవ వేదానిః్ా ప్ర తిప్ాదయమప్ూరవతిః | రూప్ం తవనూదయతే భారనా ముభయతవం విరుధయతే ||
బ్ర హ్మము స్ాకారమా, నిరాకారమా లేక ఉబ్యరూప్మా? రండు రకముల శ్రుతులు ఉండుటవలన బ్ర హ్మము స్ాకారము
మరియు నిరాకారమనును ప్ూరవవాది. దానికి స్తదా ానిా సమాధానము. వేదానా ములో బ్ర హ్మము రూప్రహిమనియే
చెప్తురి. ప్ర మాణానా రములదావరా తెల్పస్తకొనలేము అనునది అప్ూరవత. బ్ర హ్మము ఉభయరూప్మని చెప్ుజఞలము
విరయధముగాన. బ్ర హ్మము రూప్ముగలదని కొనిాశ్రుతులలో చెప్తునదానిలో తాతురయములేదు అది కేవలము
అనువాదమే. అందువలు బ్ర హ్మమునకు రూప్ముకలదనుట భర మయే కాన బ్ర హ్మముకు రూప్ములేదు.
భారతీ తీరుథలవారి వాయఖ్య:“తదేతచచతుష్ాుత్ బ్ర హ్మ” అనిచయట శ్రుతిలో ఉప్ాసన కొరకు బ్ర హ్మమునకు రూప్మునాదని చెప్తురి. “అసూ
థ లమనణు”
అని శ్రుతిలో రూప్రహితమైన బ్ర హ్మమును చెప్తురి , ఈ ప్రసుర శ్రుతులదావరా బ్ర హ్మము ఉభయాతమకమనును
ప్ూరవవాది. స్తదా ానిా చెప్ుునది. గుణాభావము మరియు రూప్రహిమనియే వేదానా శాసా ైములో బ్ర హ్మమును
ప్ర తిప్ాదించ్చరి. ఎందులకనగా ఆ బ్ర హ్మము ప్ర తయక్షాది ప్ర మాణములదావరా తెల్పస్తకొనబ్డదు. ‘క్షితాయదికం సకరా ృకం
కారయతావద్ ఘటవత్’ అనగా ‘భూయమాదులకు కరా గలడు అవి కారయములగుటవలన కుండవలే’ అను అనుమానదావరా
గూడ బ్ర హ్మమును రూప్ముగలవానిగా తెల్పస్తకొనగలము. రూప్ముగల బ్ర హ్మమును ఉప్ాసన కొరకు అనువాదము
గావించ్చరి గాని బ్ర హ్మములో రూప్మునాదని చెప్ుుటలో తాతురయము లేదు. అనుమానముదావరా చెప్తున సరూప్తవము
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శాసా ైములో చెప్తున నిరూప్తవము ఈ రండును ప్రసురము అతయనా విరుదా ములు. దీనిదావరా తాతురయ నిరణ యము
కాజఞలదు గాన సరూప్తవము భారనా మనియు వాసా వమున బ్ర హ్మము నిరూప్తవ మనునది స్తదామైనది.

329. న స్ాథనతోఽప్త ప్రస్త యభయల్పఙ్గ ం సరవతర హి. 3.2.11.
సూతారరథ ము:- ప్రబ్ర హ్మ ప్రమాతమకు సగుణతవంబ్ును నిరుగణతవంబ్ును అను రండు సవభావములు గలవనుట
యుకిాయుకా ము కాదు ఎందులకనగా ఏది సతయమైన వసు
ా వో దానిలో విరుదా ధరమములు ఉండజఞలవు. ఒకవేళ ఉప్ాధి
ధరమముదావరా ఈ రండు రూప్ములు సవభావమనియు సతయమనియుగూడ స్వవకరించజఞలము కారణమేమనగా
అగిాసమబనా ముదావరా నీటిలో వచ్చచన ఉషణ మును జలసవభావమని చెప్ులేముగదా? గాన “అశబ్ద మసురశమరూప్మ్”
అను మొదలుగాగల బ్ర హ్మనుచెప్ుు శ్రుతివాకయములు వేదానా ములో అనేకములు గలవు వానిలో ఏకరూప్మైన నిరివశేష
బ్ర హ్మమునే ఉప్దేశంచ్చరి.
ప్ూరవప్క్షములో దేయయ బ్ర హ్మము నిరివశేషమనియు మరియు సవిశేషమనియు, స్తదా ానా ములో కేవలము
నిరివశేషబ్ర హ్మమే దేయయమని చెప్తురి కాని సవిశేబ్రహ్మము కాదు, ఈ విధమైన ఫలభేదము రండుప్క్షములలో గలదు.
అచట ఛాందో గయయప్నిషతా లో “సరవకరామ సరవకామిః, సరవగనా ిః, సరవరసిః” (ఛాం.3.14.2.) అనగా ‘సంప్ూరణ విశవము ఎవనికి
యొకక కరమయో, సరవ దో షరహితమయలెైన కామమవరిదో , సంప్ూరణ సుఖ్మునిచుచ గంధమవనిదో , అనిా
సుఖ్ములనిచుచ రసమవరిదో ’ అనుచు సవిశేషబ్ర హ్మమును చెప్తురి. బ్ృహ్దారణయక శ్రుతిలో “
అసూ
థ లమనణవహ్ర సవమదీరఘమ్” అనగా ‘ఆ బ్ర హ్మము సూ
థ లముకాదు, అణువుకాదు, హ్ర సవముకాదు మరియు దీరఘము
కాదు’ అనుచు నిరివశేష బ్ర హ్మమును చెప్తురి. రండు రూప్ములను చెప్ుు శ్రుతులు ఉనాందువలన బ్ర హ్మమునకు
సవిశేష నిరివశేషమను రండు రూప్ములు ఉనావని స్వవకరించవలయును లేనిచయ ఈ రండంటిలో ఏదో ఒకరూప్మును
బ్ర హ్మమునకు చెప్ువలయును. ఈ రండూ రూప్ములలో ఏదో ఒకటి అనిన సవిశేషమా లేక నిరివశేషమా బ్ర హ్మ
రూప్మను సందేహ్ము వచుచను. రండు రకముల శ్రుతులుండుటవలన బ్ర హ్మమును ఉభయరూప్ములు గలవాడని
స్వవకరించవలయుననును ప్ూరవవాది. అప్ుడు స్తదా ానిా ప్రబ్ర హ్మలో సవభావికముగా ఉభయరూప్ములు లేవు. ఒకే
వసు
ా వులో విభినా సమయములలో రూప్రహితము మరియు రూప్సహితము స్వవకరించలేము అలాగున స్వవకరించ్చన
విరయధము వచుచను. కాని ఉప్ాధులవలన ఉభయరూప్ములు గలవాడెైననూ దానిని తాతివకమని చెప్ుజఞలము.
స్ావభావికముగనే సవచఛముగానునా సుటికమణి ఎఱఱ మందార ప్ువువ సమబనా మువలన మల్పనము కాజఞలదు. కాని
ప్రిస్తులవలన
తథ
అసవచఛముగా లేక మల్పనముగా కనబ్డుటను భర మమందురు. రండు రూప్ములలో ఏదో
ఒకరూప్మును స్వవకరించవలయు- ననిన బ్ర హ్మమును నిరివశేషమనియే స్వవకరించుట ఉచుతము. ఎందులకనగా
కఠయప్నిషతు
ా లో మరియు ముకిాకోప్నిషతు
ా లో బ్ర హ్మము శబ్ాదది విషయరహితమనియే చెప్తురి.
“అశబ్ద మసురశమరూప్మవయయమ్” అనగా ‘ఆ బ్ర హ్మము శబ్ద రహితము, సురశరహితము, మరియు రూప్రహితము,
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అవయయమయ, నితయము’ అను మొదలగుగాగల బ్ర హ్మను ప్ర తిప్ాదించు వేదానా వాకయములలో సవిశేషతవమును
నిరాకరించ్చ నిరివశేషతవ బ్ర హ్మను ప్ర తిప్ాదించ్చరి. అందువలన నిరివశేషబ్ర హ్మమే దేయయము.
330. న, భేదాదితిచేనా; ప్ర తేయకమతదవచనాత్. 3.2.12.
సూతారరథ ము:- అనిా వేదానా వాకయములలో నిరివశేష బ్ర హ్మమునే చెప్తురనిన అటులనుట సరికాదు ఎందులకనగా
ప్ర తేయకమైన విదయలలో బ్ర హ్మమునకు నాలుగుప్ాదములు గలవని చెప్ుుచు బ్ర హ్మములో భేదమును చెప్తురి. ఆ
విధముగా చెప్తునది యుకిాయుకా ముకాదు ప్ర తేయకమైన ఉప్ాధులలో “యశాచయం ప్ృథివాయం” అను శ్రుతులలో మరియు
జలాదిరూప్ములెైన అనిా ఉప్ాధులలో బ్ర హ్మయొకక అభేదమే వినబ్డుచునాందువలన.
అనిా సథ లములలో నిరివశేష బ్ర హ్ాము దేయయమని చెప్ులేదు ఎందులకనగా ప్ర తేయక ఉప్ాసనలో ఆకార భేదమువలన
బ్ర హ్మములో భేదము చూడబ్డుచునాది. కొనిా సథ లములలో చతుష్ాుద బ్ర హ్మమును, కొనిా సథ లములలో ష్త డశ కళ
బ్ర హ్మమును మరికొనిా సథ లములలో వామనీతవగుణముగల బ్ర హ్మను ఇంకా కొనిా సథ లములలో ఆ బ్ర హ్మమును తెల
ై ోకయ
శరీరము గల వైశావనరునిగాను చెప్ుుట చూడబ్డుచునాది. ఈ శ్రుతుల స్ామరథ యమువలన బ్ర హ్మము
సవిశేషరూప్మనియే స్వవకరించవలయును. ఈ విధముగా చెప్ుుట సరికాదు ఎందులకనగా ప్ర తేయకమైన ఉప్ాధులలోగల
బ్ర హ్మము అభినామని చెప్తురిగాన. “యశాచయమస్ాయంప్ృథివాయం తేజోమయోఽమృతమయిః ప్ురుష్త
యశాచయమధాయతమం శారీరస్వా జోమయోఽమృతమయిః ప్ురుష్త ఽయమేవ స యోఽయమాతామ” (బ్ృ.2.5.1.) అనగా
‘తేజోరూప్ుడు ఆనందరూప్ుడు అగు ఏ ప్ురుషుడు భూమాయదుయప్ాధులలో కలడో , తేజోరూప్ుడు ఆనందరూప్ుడు
అగునటిట ఏ ప్ురుషుడు జీవరూప్మున దేహ్మునందు ఉనాాడో వారిరువురు ఒకకటియే. ఆతమయే ప్ృథి వాయదులందు
తతా దాకారములతో నునాాడు. బ్ృహ్దారణయక శ్రుతిలో అనిా ఉప్ాధులలోప్లగల బ్ర హ్మమునకు భేదము లేదని చెప్తురి.
మరి కొనాసథ లములలో వినిప్తంచు భేదశ్రుతులు ఉప్ాసన కొరకు చెప్ుబ్డినవి. కనుక శ్రుతి తాతురయము అభేద
ప్ర తిప్ాదనయందే అనునది స్తదామైనది.
331. అప్త చెైవమేకే. 3.2.13.
సూతారరథ ము:- కొనా శాఖ్లవారు “మృతుయమాప్త ాతి య ఇహ్ నానేవ ప్శయతి” అనగా ‘బ్ర హ్మకనా భినాము లేదు, ఎవరు
భినాతవమును చూచుచునాారయ వారు మృతుయప్రంప్రను ప్ ందుచునాారు’ (క.4.11) .“నేహ్ నానాస్తా కిఞ్చన” అనగా ‘ఈ
ప్ర ప్ంచములో రండవ ప్దారథ మనినదియే లేదు’(క.4.12). ఎందులకనగా చూడబ్డు నామరూప్ములు
కల్పుతమగుటవలన బ్ాధితములగుచునావి, తతవము కేవలము చ్చనామతర మే. మొదలగు శ్రుతివాకయములదావరా భేద
నిందనుగావించ్చ ప్రమాతమయొకక అభేదమునే ప్ర తిప్ాదించ్చరి.
నిరివశేష, సవిశేష బ్ర హ్మమును ప్ర తిప్ాదించు రండు రకముల శ్రుతులు ఉండగా కేవలము నిరివశే ష బ్ర హ్మమునే శ్రుతులు
ప్ర తిప్ాదించుచునావని ఎటు
ు నిశచయము చేస్దరు. ముందు సూతర మునుండి ఈ ప్ర శాకు సమాధానము
ప్ారరంభించుచునాారు.
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332. అరూప్వదేవ హి తత్రధానవతావత్. 3.2.14.
సూతారరథ ము:- “అసూ
థ లమనణవహ్ర సవమదీరఘమ్” అనగా ‘సూ
థ లము గాదు, అణువు కాదు, హ్ర సవము కాదు, దీరఘము కాదు’
(బ్ృ.3.8.8) మొదలగు నిషవద శాసా ైములు నిరుగణబ్ర హ్మమును ప్ర ధానమని చెప్ుుచునావి అందువలన బ్ర హ్మయొకక
నిరాారణము నిరివశేషరూప్ముగనే చేయవలయును. సవిషవశరూప్ముగా చేయరాదు అని సూతారరథ ము.
రూప్ాదిహీనమైన నిరివశేష బ్ర హ్మమునే అవధారణము (స్వవకరించవలయును) గావించవలయును కాని
విప్రీతమునుగాదు. ఎందులకనిన అదియే ప్ర ధానము గాన. “అసూ
థ లమనణవహ్ర సవమదీరఘమ్” అనగా ‘సూ
థ లము గాదు,
అణువు కాదు, హ్ర సవము కాదు’. “అశబ్ద మసురశమరూమవయయమ్” అనగా ‘ఆ బ్ర హ్మము శబ్ద రహితము,
సురశరహితము, రూప్రహితము మరియు అవినాశ తతవము’ (క.3.15). “దివోయ హ్యమూరా ిః ప్ురుషిః సబ్ాహ్మయభయనా రయ
హ్యజిః” అనిన ‘ఆ బ్ర హ్మము సవయంప్ర కాశరూప్ము, సరవమూరిా వరిితము, బ్యట లోప్ల అను భేద రహితము
మరియు జనమరహిత ప్ురుషుడు’ (ముం. 2.1.2). ఈ విధమైన నిషవధ శ్రుతులు ప్ర ప్ంచరహితమైన నిరివశేష బ్ర హ్మమునే
ప్ర ధానముగా బ్ో ధగావించుచునావి. భేదమును చెప్ుు శ్రుతులు ఉప్ాసన కొరకే గాని సవిశేష బ్ర హ్మమును
ప్ర తిప్ాదించుచునావని స్వవకరించ్చన వాకయ భేదము కలుగును. అందువలు ఉప్ాసనను చెప్ుు శ్రుతులు ప్ర తయక్షాది
ప్ర మాణములదావరా ప్ర స్తదామైన ప్ర ప్ంచముయొకక అనువాదములని చెప్తు నిరివశేష బ్ర హ్మ ప్రకములనియే స్వవకరించుట
ఉచ్చతము. అందువలన ఆ ఉప్ాసన శ్రుతులకు సవిశేష బ్ర హ్మమును చెప్ుుటలో తాతురయము లేదు.
అటులనిన సవిశేష శ్రుతుల గతి ఏమి? అనిన ముందు సూతర ముదావరా సమాధాన మిచుచచునాారు.
333. ప్ర కాశవచాచవైయరథ యమ్. 3.2.15.
సూతారరథ ము:- సూరాయదుల ప్ర కాశము వకుముగానునా తినాగానునా వదురు మొదలగువానిలో ప్డి ఆ యా
ఉప్ాధులవలన వకాుకారముగాను, ఋజువుగాను నీడలు కనిప్తంచును, అలాగుననే బ్ర హ్మముగూడ ఆ యా ప్ృథివ్ర ఆది
ఉప్ాధులలో ఆ ప్ృథివాయదిరూప్మునే దాలుచ చునాది. ఉప్ాసనా ప్ర కరణములో చెప్తున శ్రుతులు ఆ స్త ప్ాధిక
బ్ర హ్మమునే విషయములు గావించుచునావి గాన ఆ శ్రుతులు వయరథ ములుగావు.
సూరుయని లేక చందురని ప్ర కాశము చేతివేరళళదావరా ఏరుడిన ఉప్ాధులవలన వకుముగాను తినాగాను కానవచుచచునావి.
ఆ ప్ర కారముగనే బ్ర హ్మము ప్ృథివాయది ఉప్ాధి సంబ్నా ముదావరా ఆ యా ఆకారములను ప్ ందుచునాది. ఉప్ాధి
ఆకారములోనునా విశషట బ్ర హ్మమును ఉప్ాసన కొరకు ఉప్దేశము గావించ్చరి గాన సవిశేష బ్ర హ్మను చెప్ుు శ్రుతులు
వయరథ ములుగావు. అనిా శ్రుతులు సమానముగా ప్ర మాణములుగాన కొనిా శ్రుతులను వయరథ మని చెప్ుుట సరికాదు.
ఉప్ాధి సంబ్నా మువలన బ్ర హ్మములో రండురూప్ములు కలుగవు ఎందులకనగా ఉప్ాధిజనయమైన రూప్ముయొకక
వసు
ా తవము కల్పుతముగాన స్తదకాజఞలదు.
ిా
334. ఆహ్ చ తనామతర మ్. 3.2.16.
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సూతారరథ ము:- అందువలు శ్రుతి మాత ‘స యథా స్ైనావఘనిః’ ‘ఉప్ుుకలు
ు లోప్లను వలుప్లనుగూడ ఇతర ప్దారథ ములు
లేక లవణరసము మాతర మే ఎటులనుండునో అటులనే ఈ ప్రమేశవరుడును ప్రిప్ూరణ జఞానమే అయ ఉనాాడు,
లోప్లగాని వలుప్లగాని లేశ మైనను మఱ యొకప్దారథ ము లేదు’ ఇటువంటి శ్రుతులదావరా నిరివశేష చెైతనయమాతర మునే
చెప్ుుచునాారు.
“స యథా స్ైనావఘనోఽననా రయఽబ్ాహ్యిః కృతోుో రసఘన ఎవైవం వా అరఽయమాతామఽననా రయఽబ్ాహ్యిః కృతుోిః
ప్ర జా ఞనఘన ఎవ” (బ్ృ.4.5.13) అనిన ‘ఉప్ుుకలు
ు లోప్లను వలుప్లనుగూడ ఇతర ప్దారథ ములు లేక లవణరసము
మాతర మే ఎటులనుండునో అటులనే ఈ ప్రమేశవరుడును ప్రిప్ూరణ జఞానమే అయ ఉనాాడు, లోప్లగాని వలుప్లగాని
లేశ మైనను మఱ యొకప్దారథ ము లేదు’. ఈలాగుననే ఆతమ లోప్ల మరియు బ్ైట ప్ూరిాగా చెైతనయఘనమై యునాది.
శ్రుతి మాత లవణ ప్తండమువలే బ్ైట లోప్ల భేదరహితమైన నిరివశేష చెైతనయమైన బ్ర హ్మమును చెప్ుుచునాది.
335. దరశయతి చాథో అప్త సమరయతే. 3.2.17.
సూతారరథ ము:- “అథాత ఆదేశో నేతి నేతి ” అను శ్రుతి వాకయమునకు అరథ ము ‘రండు రూప్ములను వాయఖ్ాయనము చేస్తన
తరువాత అది బ్ర హ్మ జఞానమునకు కారణమగుటవలన బ్ర హ్మము మూరా రూప్ముకాదు మరియు అమూరా రూప్ముకాదు
అని ఉప్దేశము’. ఈ శ్రుతులు నిషవధారథ ముదావరానే బ్ర హ్మను చెప్ుుచునావి. మరియు భగవదీగ తలోగూడ “ఆనాది
మతురం బ్ర హ్మ” అనిన ‘ ఆ బ్ర హ్మము అనాది అనగా ఇందిరయగయచరము కాదు అందువలు కలదని కాని లేదని కాని
దానిని గూరిచ చెప్ుుటకు వ్రలులేదు’. మొదలగు వాకయములదావరా నిషవధముఖ్ముగానే బ్ర హ్మమును చెప్తురి.
గాన నిరివశేష బ్ర హ్మమే దేయయము ఎందులకనగా శ్రుతులలో ప్ర ప్ంచమును నిషవధముగావించ్చ నిరివశేష బ్ర హ్మమునే
ఉప్దేశము గావించ్చరి. కానిచయ సవిశేష బ్ర హ్మమును చెప్ుు బ్ర హ్మభోధక శ్రుతులదావరా స్ాకారబ్ర హ్మయొకక
నిరూప్ణమగుచుండగా ప్ర ప్ంచ నిషవధమును చెప్ుు శ్రుతులు అనరథ కములగును.
“అథాత ఆదేశో నేతి నేతి ” (బ్ృ.2.3.6) అను శ్రుతి వాకయమునకు అరథ ము ‘రండు రూప్ములను వాయఖ్ాయనము చేస్తన
తరువాత అది బ్ర హ్మ జఞానమునకు కారణమగుటవలన బ్ర హ్మము మూరా రూప్ముకాదు మరియు అమూరా రూప్ముకాదు
అని ఉప్దేశము’. బ్ర హ్మము సూ
థ లము కాదు సూక్షమము కాదు అని బ్ృహ్దారణయక శ్రుతిలో నిషవధముదావరా
బ్ర హ్ో మప్దేశము గావించ్చరి. “అనయదేవ తదివదితాదథో ఽవిదితాదధి ” అనిన కేనోప్నిషతావకయమునకు అరథ ము ‘ఆ
ప్రబ్ర హ్మము బ్ుదిా గయచరములగువాని కంటెను, బ్ుదిా గయచరముకాని వానికంటెను గూడ ప్రము’ మరియు “యతో వాచయ
నివరా ంతే అప్ారప్య మనస్ా సహ్”(తెై.2.4.1.) ఈ శ్రుతి అరథ ము ‘ఎచటనుండి మనసుు వాకుకతోబ్ాటు ప్రమాతమను
ప్ ందలేక తిరిగి వచుచనో అదే బ్ర హ్మము’. ఈ ప్ై శ్రుతులు నిరివశేష బ్ర హ్మయొకక రూప్మునే చెప్ుుచునావి.
సూతర ములోనునా ‘అథ్’ శబ్ద ము మరియు అను అరథ ములో చెప్తురి. అనగా శ్రుతులలో చెప్తున రీతిగనే సమృతిలోగూడ
చెప్తురి. “అనాది మతప్రం బ్ర హ్మ న సతా నాాసదుచయతే ” (గీ.13.12) దీని అరథ ము ‘బ్ర హ్మము అనాది ఇందిరయగయచరము
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కాకప్త వుటవలన కలదనిగాని లేదనిగాని దానిని గూరిచ చెప్ుుటకు వ్రలులేదు’. ఈ సమృతిలోగూడ బ్ర హ్మము
నిరివశేషమనియే చెప్ుబ్డినది.
336. అత ఏవ చ ఉప్మా సూరయకాది వత్. 3.2.18.
సూతారరథ ము:- ఏ కారణమువలన ఈ ఆతమ చెైతనైయకరసమగుటవలన అనాతమరూప్మైన జగతు
ా నిషవధముదావరానే దీని
ఉప్దేశము కావించ్చరి. “ యథా హ్యయం జోయతిరాతామ” అను శాసా ైములో ఈవిధముగా చెప్తురి. ‘ఈ జోయతి సవరూప్మైన
సూరుయడు ఒకడెైనను భినా భినా జలములలో ప్ర తిబింబించుటవలన అనేకరూప్ములుగా చూడబ్డుచునాాడు.
ఆలాగుననే ఈ జనమరహిత ఆతమ ఉప్ాధుల భినాతవములదావరా క్షేతరములలో అనుగతమగుటవలన
అనేకరూప్ములుగా చూడబ్డుచునాది. ఉప్ాధులదావరా సవిశేషతవమును స్వవకరించుటవలన ఈ జీవుడు జలములోగల
ప్ర తిబింబ్మునకు సమానమని దృష్ాటనా ము ప్రిగుహింప్బ్డినది. వాసా వమునకు బ్ర హ్మ సవిశేషముకాదు అని
సూతారరథ ము.
ఈ ఆతమ చెైతనయసవరూప్ము, నిరివశేషము, మనోవాకుకలకు అతీతము అగుటవలన ప్ర ప్ంచనిషవధముదావరానే
ఉప్దేశంచుట యుకిాయుకా ము. అందువలు ఆ ఆతమయొకక ఔప్ాధికమయన అప్రమారిథక సవిశేషరూమును చెప్ుు
ఉదేద శయముతో జలములలోగల సూరయప్ర తిబింబ్ దృష్ాటనా ము మొక్షశాసా ైములో చెప్ుబ్డినది. “ యథా హ్యయం జోయతిరాతామ
వివశావనప్త భినాా బ్హ్ుధెైకోఽనుగచఛన్ | ఉప్ాధినా కిుయతే భేదరూప్త దేవిః క్షేతర ష
ే వవవమజోఽయమాతామ” అను
శాసా ైములో ఈవిధముగా చెప్తురి. ‘ఈ జోయతి సవరూప్మైన సూరుయడు ఒకడెైనను భినా భినా జలములలో
ప్ర తిబింబించుటవలన అనేకరూప్ములుగా చూడబ్డుచునాాడు. ఆలాగుననే ఈ జనమరహిత ఆతమ ఉప్ాధుల
భినాతవములదావరా క్షేతరములలో అనుగతమగుటవలన భినా భినాములుగా చూడబ్డుచునాది. మరియు “ఏకధా
బ్హ్ుధాచెైవ దృషయతే జలచనద తవత్’ (బ్ర .బిం.12) అనిన ‘జనమరహితమైన ఈ ఆతమ ఉప్ాధులవలన జలములలో
ప్ర తిబింబించు చందురనివలే అనేకరూప్ములుగా చూడబ్డుచునాది’. మొక్ష శాసా ైములలో చెప్తున ఈ దృషట నా ములదావరా
బ్ర హ్మము నిరివశేషమనియే చెప్ుబ్డినది.
337. అముబవదగుహ్ణాతు
ా న తథాతవమ్. 3.2.19.
సూతారరథ ము:- ఏ విధముగా స్ాకార సూరుయనిరూప్ము వేరుగానునా మరియు దూరముగానునా స్ాకారజలములలో
అందరికి ప్ర తయక్షముగా అనుభవమగుచునాదో ఆవిధముగా నిరుగణము సరావతమకమగు అందరి ఆతమరూప్ముగానునా
బ్ర హ్మము వేరుగా మరియు దూరదేశములో గుహింప్బ్డుటలేదు. అందువలు సూరుయనియొకక ప్ర తిబింబ్ స్ాదృశయమని
చెప్ునలవి కాదని ప్ర శా తాతురయము.
బ్ర హ్మమును జలగత సూరాయదుల ప్ర తిబింబ్ సమమని చెప్ుజఞలము ఎందులకనగా జలములవలే బ్ర హ్మము
గుహ్ణయోగయముకాదు. రూప్ముగల సూరాయదులనుండి భినాము మరియు దూరదేశములోగల రూప్ముగల
జలములు గుహింప్బ్డుచునావి అనగా రూప్ముగల సూరాయదుల ప్ర తిబింబ్ము రూప్ముగల జలములలో
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దూరసథ దేశములో గుహింప్బ్డుచునావి. ఈ ప్ర కారము బ్ర హ్మమునకు ప్ర తిబింబ్ముయొకక ఆధారముగాని దాని
బ్ుదిా గాని గుహింప్బ్డుటలేదు ఎందులకనగా బ్ర హ్మము మరియు దాని ప్ర తిబింబ్ము రండును రూప్రహితములు.
అంతేగాక బ్ర హ్మము సరవవాయప్కము, అందరి ఆతమసవరూప్ము, అననా మగుటవలన బ్ర హ్మకనా భినాము
దూరదేశములోగల ఏ ఉప్ాధులులేవు. కాన బ్ర హ్మమటు
ు ప్ర తిబింబించును? అందుచే జలములలో ప్ర తిబింబించు
సూరాయదుల దృష్ాటనా ము సరికాదు.
338. వృదిా హ్మర సభాకా ామనా రాభవవాదుభయస్ామఞ్ి స్ాయదేవమ్. 3.2.20.
సూతారరథ ము:- జలములలో ప్ర తిబింబించు సూరయబింబ్ము జలముల హేచుచ-తగుగవులవలన వృదిా హ్మర సములకు
లోనగునటుల కానవచుచట జలముల ధరమమును అనుసరించుటవలన కాని ప్ారమారిథకముగా సూరుయనిలో మారుులు
లేవు. ఆలాగుననే నిరివశేష ప్రమాతమ దేహ్మది ఉప్ాధులలోనునాను ఆ దేహ్మదుల అభివృదిా వలన అభివృదిా , క్షీణతవలన
క్షీణమును ప్ ందునటు
ు కానవచుచట వాసా వికముకాదు. ఈ అంశమును గైకొని దృష్ాటనా -దారాటానిాకముల ప్రసుర
స్ాదృశయమును చెప్ుుట యుకిాయుకా మే. అందువలన సూరయదుల దృష్ాటనా ము యుకా మైనదియే. దృష్ాటనా దారాటానిాకములకు సరావంశములలో స్ాదృశయము బ్ర హ్మదేవుడుగూడ చెప్ుజఞలడు. ఒకవేల సరావంశములలో
స్ాదృశయమునా దృష్ాటనా -దారాటానిాకముల భావమే ఉండదు అది ఖ్ండించబ్డును.
జలములలో ప్ర తిబింబించు సూరయబింబ్ము జలముల హేచుచ-తగుగవుల ధరమమునకు లోనగుచునాది, ఈ హ్చుచతగుగవులు ఔప్ాధికములు, ప్ారామారిథకములు గావు. అలాగుననే నిరివశేష బ్ర హ్మము దేహ్మది ఉప్ాధులలో నుండుటవలన
దేహ్మదుల హ్చుచ-తగుగల ధరమము దానిలో ఉప్ాధివలన చూడబ్డు చునాదే కాని అది ప్ారామారిథకము కాదు. ఈ
ప్ర కారము చెప్ుదలచ్చన అంశముయొకక సమానత సంభవమగుటవలన చెప్తున రండు దృష్ాటనా -దారాటానిాకముల
స్ామఞ్ి సయముండుటవలన ఏ విధమైన విరయధము లేదు. దృష్ాటనా -దారాటానిాకముల సంప్ూరణ స్ారూప్యము ఎవరుగూడ
చూప్తంచలేరు ఒకవేళ దృష్ాటనా -దారాటానిాకముల స్ారూప్యము కల్పగిన వాని భావమే సమాప్ా మయప్త వును.
339. దరశనాచచ. 3.2.21.
సూతారరథ ము:- శ్రుతులలో ప్రబ్ర హ్మమే దేహ్మది ఉప్ాధులలో ప్ర తిబింబ్రూప్ములో ప్ర వేశంచ్చనటుల చెప్ుబ్డినది.
అందువలు బ్ర హ్మము నిరివశేషరూప్మనునది స్తదామగుచునాది.
శాసా ైముదావరానే తెల్పస్తకొనుటకు యోగయమైన ప్రమేశవరుని విషయములో ఇటువంటి ప్ర శాలు వేయరాదు. శ్రుతులలో
“ప్ురశచకేు దివప్దిః ప్ురశచకేు చతుషుదిః | ప్ురిః స ప్క్షీభూతావ ప్ురిః ప్ురుష ఆవిశదితి ” (బ్ృ.2.5.18) అనిన ‘ ఆ
ప్రమేశవరుడు మొటట మొదట రండుకాళళ జంతువుల దేహ్ములను ప్ర వేశంచెను. నాలుగు కాళళ జంతువుల
దేహ్ములలో గూడ ప్ర వేశంచెను. ప్క్షిరూప్మైన ల్పంగశరీ రముదావరా ప్ురుషునిలో ప్ర వేశంచెను. “అనేన
జీవేనాతమనాఽనుప్ర విశయ” (ఛాం.6.3.2) అనగా ‘జీవాతమరూప్ములో ప్ర వేశంచ్చ ఆ ప్రమేశవరుడు నామరూప్ములను
ప్ర కటించెను’. ఛాంనోదగయశ్రుతిలో గూడ ప్రబ్ర హ్మమే శరీరాది ఉప్ాధులలో ప్ర తిబింబ్భావముతో ప్ర వేశంచెనని
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వినబ్డుచునాది. అందువలు జలములలో సూరాయదుల ప్ర తిబింబ్ దృష్ాటనా ము యుకిాయుకా మే. కనుక నిరివశేష బ్ర హ్మమే
ఉప్ాసనా యోగయము ఉభయరూప్ములు కావు మరియు సవిశేషరూప్ముగూడ కాదు అని నిసనిద గా ముగా
స్తదామగుచునాది.

99. ప్రకృతెైతావతావధికరణము.
సంగతి:- నిషవధమును చెప్ుు శ్రుతిదావరా బ్ర హ్మములో నిరివశేషతవము చెప్ుబ్డినది. అటులనే నిషవధశ్రుతిదావరానే
బ్ర హ్మమునగూడ నిషవధించ్చరని ఎందులకి స్వవకరించరాదు? అను ఈ ఆక్షేప్సంగతివలన ఈ అధికరణము
ప్ారరంభమయనది.
విషయము:- ఈ అధికరణముయొకక విచారణీయ విషయము బ్ర హ్మయొకక అస్తా తవమును గహ
ు ించుటకు.
సంశయము:- “దేవ వావ బ్ర హ్మణో రూప్వ మూరా ం చెైవామూరా ం చ” (బ్ృ.2.3.1) అనిన ‘ప్రమేశవరునికి ఆకారముగల
మూరా ములనియు వానికి వయతిరేకలెైన అమూరా ములనియు రండురూప్ములు కలవు’. ఇచటనుండి ప్ర సంగమును
ఆరంభించ్చ “అథాత ఆదేశో నేతి నేతి ” (బ్ృ.2.3.6) అనగా ‘ఆతరువాత ఆదేశము ఇదు లేదు ఇది లేదు’ అను ఈ
శ్రుతిదావరా ప్ర ప్ంచము మరియు బ్ర హ్మమును ఈ రండింటిని నిషవధము గావించ్చరా లేక ఒకదానినేన అని సంశయము.
ప్ూరవప్క్షము:- నిషవధము ఒకప్దారథ మును మాతర మే అని నిరూప్తంచుటకు తగిన స్ాధనలేదు. అందువలు ఒక ‘నేతి’
ప్దముదావరా ప్ర ప్ంచముయొకక నిషవధమును చెప్తు రండవ ‘నేతి’ ప్దముదావరా బ్ర హ్మయొకక నిషవధమును
చెప్తురనవలయును.
స్తదా ానా ము:- బ్ర హ్మము మరియు ప్ర ప్ంచము ఈ రండు ప్దారథ ముల నిషవధము చెప్ుుట సరికాదు ఎందులకనగా అటుల
స్వవకరించ్చన శూనయవాద ప్ర సంగము వచుచను. తారడులో కనిప్తంచు ప్ాముయొకక నిషవధము వయరథ ముకాదని లోకములో
అందరి అనుభవము. ‘ఇతి’ శబ్ద ముతో చెప్తున నిషవధవాచకమైన ‘న’ కారము కనిప్తంచు సరవ ప్ర ప్ంచముయొకక
నిషవధమునకై వాయప్క అరథ ములో ప్ర యోగించ్చరి. సతయమునకు సతయమయన బ్ర హ్మవసు
ా నిరేదశము ‘ఇదమ్’ శబ్ద ముదావరా
కానేకాదు గాన ఆ బ్ర హ్మయొకక నిషవధముగూడ సంభవముకాదు. కాన నిషవధముయొకక అవధిలో మిగులునది
మూరాామూరా రూప్ములో నునా ప్ర ప్ంచమే దానినే ‘నేతి నేతి ’ శబ్ద ముదావరా నిషవధముగావించ్చరి.
వైయాస్తకనాయయమాలా.
211. బ్ర హ్మమప్త నేతి నేతీతి నిషతదామథ్వా న హి |దివరుకాాయ బ్ర హ్మ జగతీ నిషవధేయతే ఉభే అప్త ||
212. వ్రప్వుయమితిశబ్ోద కాా సరవదృషయనిషతదాయే | అనిదం సతయసతయం చ బ్ర హ్మమకం శషయతేఽ వధిిః ||
‘నేతి నేతి’ అను వాకయముదావరా బ్ర హ్మగూడ నిషవధము చేయబ్డినదా లేదా? అను సంశయమునకు ప్ూరవవాది
చెప్ుునది ఏమనగా నేతి నేతి అని రండు మారులు చెప్ుుటవలన బ్ర హ్మము మరియు జగతు
ా రండింటిని నిషవదించ్చరి.
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అనిన స్తదా ానిా జవాబ్ు. ‘ఇతి’ శబ్ద ము దవరా చెప్తున దివరుకిా అరథ ము సంప్ూరణ దృశయజగతు
ా ను నిషవదించుటకు. ‘ఇదం’
అనిన ఇది అను శబ్ద ముదావరా చెప్ుుటకు అయోగయమగుటవలన బ్ర హ్మమును సతయమునకు సతయమని చెప్తున
(నిషవధము యొకక అవధి ప్ర ప్ంచరూమగుటవలన) బ్ర హ్మముమాతర మే మిగులును. దానిని నేతి మొదలగు
శబ్ద ములదావరా నిషవదించలేము.
భారతీ తీరుథల వారి వాయఖ్య:
“దేవ వావ బ్ర హ్మణో రూప్వ మూరా ం చెైవామూరా ం చ” (బ్ృ.2.3.1.) అనిన ‘బ్ర హ్మమునకు రండురూప్ములు గలవు
మూరా ము రూప్ముగలది, అమూరా ము రూప్ములేనిది ’. ఈ మూరాామూరా బ్ారహ్మణములో విస్ాారముగా ప్ృథివాయదుల
మూరా సవరూప్ము మరియు ఆకాశవాయువుల అమూరా సవరూప్ము విచారముగావించ్చ తరువాత బ్ర హ్ో మప్దేశమునకై
“అథాత ఆదేశో నేతి నేతి ” అని చెప్తురి. ఈ శ్రుతికి అరథ ము- రండురూప్ములను చెప్తున తరువాత రూరహితమైన
బ్ర హ్మమును చెప్ుుటకై ‘నేతి నేతి’ అను బ్ర హ్ో మప్దేశము వినబ్డుచునాది. దీనిప్ై ప్ూరవప్క్షి చెప్ుునది ఏమనగా ‘ప్ర థ్మ
నేతి శబ్ద ముదావరా జగతు
ా న కదానినే నిషవదించ్చన రండవ నేతి శబ్ద ము వయరథ మగును అందువలు రండవనేతి శబ్ద ముదావరా
బ్ర హ్మము నిషవదించబ్డుచునాది’ అనును.
స్తదా ానిా చెప్ుునది. ఉప్యుకా ము గాన దివతీయ నిషవధము వయరథ ముకాదు. వ్రప్ు (మళ్ళళ మళ్ళళ అని) చెప్ుుటచే దృశయ
ప్ర ప్ంచము మరియు ఇతి శబ్ద ముదావరా నిరేదశారహమైన దంతయు బ్ర హ్మము కాదు అని చెప్ుుటవలన బ్ర హ్మము తప్ు
మిగిల్పనదంతయూ నిషవధించబ్డు చునాది. వ్రప్ును చెప్ునియొడల ఒక నకారముదావరా ప్ర కృతినుండి వచ్చచన ఇతి
శబ్ద ముదావరా చెప్తున మూరా ము మరియు అమూరా ము నిషవధించబ్డును. మరియు మూరాామూరాాదుల అభావము
మరియు మూలావిదాయ నిషవధించబ్డదు అంతేగాక మూరాామూరాాదుల అభావము మరియు మూలావిదయలో బ్ర హ్మతవ
ప్ర సకిా వచుచను. వ్రప్ు నిరంకుశమగుటవలన బ్ర హ్మమును ఏల నిషవదించదు? అని ఈ ప్ర కారము ఎవరైనను దో షమును
ఎతిా చూప్తన దానికి సమాధానమేమనగా ఆ దో షము నిషవధించలేనిది ఎందులకనగా బ్ర హ్మమును ఇతి శబ్ద ముదావరా
చెప్ుుటకు శకయముగాదు. మరియు “అథాత ఆదేశో” అని బ్హ్ుప్ర యతాప్ూరవకముగా బ్ర హ్ో మప్దేశముయొకక ప్ర తిజా
గావించ్చ శ్రుతి ఆ బ్ర హ్మమునే నిషవదము గావించ్చన తను చెప్తున అరథ మునే వినాశము గావించుకొనును, ఇదే ప్ర కారము
బ్ర హ్మమును నిషవదించ్చన వాకయశేషముగూడా అసంగతమగును, కారణమేమనగా వాకయశేషములో అథ్ నామధేయం
“సతయసయ సతయం” అనిన ‘ఆ బ్ర హ్మము సతయమునకు సతయము’ (అనగా సూ
థ ల శరీరముకంటె చ్చరకాలము ఉండునదగుటచే
సూక్షమశరీరము సతయము, శాశవతమగుటచే బ్ర హ్మము అంతకంటెను సతయము) అని శ్రుతి కథ్నము. ఈ కథ్నము దావరా
చెప్ుదలచ్చనదేమనగా కొండలు మరియు నదులు మొదలగు లౌకిక ప్దారథ ముల సతయతవముకనా బ్ర హ్మము అతయధిక
సతయమని సూచ్చంచుటకొరకే బ్ర హ్మయొకక నామ నిరేదశము గావించబ్డెను. అనిాంటి నిషవదము స్వవకరించ్చన ఈ ప్ై చెప్తున
తరకమంతయు ఖ్ండితమగును గాన ‘నేతి’ శబ్ద ముదావరా బ్ర హ్మము నిషవదించబ్డదు.
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340. ప్ర కృతెైతావతవం హి ప్ర తిషవధతి తతో బ్ర వ్రతి చ భూయిః. 3.2.22.
సూతారరథ ము:- “నేతి నేతి” అని శ్రుతి ప్కృత ప్ర సంగములో ముఖ్యముగా ముందు చెప్తున బ్ర హ్మయొకక మూరా ము
మరియు అమూరా ము అను రండు రూప్ములను మాతర మే నిషవ ధించుచునాది ఎందులకనగా ‘ఇతి’ శబ్ద ము
ప్ర ధానముగా ప్ర కృతమును ప్రామరిశంచును. ఆ రండు రూప్ములే ప్ర కృతములో ముఖ్యములు గాని బ్ర హ్మము కాదు
అయనను రూప్దవయములుగల జగతు
ా అముఖ్యముగా నిరేదశంప్బ్డినది అందువలు బ్ర హ్మము నిషవధింప్బ్డదు.
ప్ర ప్ంచమును నిషవధించ్చన తరవాత వచుచ వాకయము బ్ర హ్మమునే చెప్ుుచునాది, లేక ‘అథ్ నామధేయమ్’ అను
వాకయము బ్ర హ్మమునే చేప్ుుటవలన దాని నిషవధము అశకయమనుట నిరివవాదము. ప్ర తయక్షమునకు విరయధము
కలుగుటవలన ప్ర ప్ంచము నిషవధింప్బ్డదు అని చెప్ుుట సరికాదు ఎందులకనగా దానిలో వాయవహ్మరికప్ర మాణము
ఉండుటవలన దో షము లేదు.
ఈ సూతర ములో ప్ురవప్క్షి బ్ర హ్మము అస్తదామనును స్తదా ానిా బ్ర హ్మము స్తదారూప్మనును. బ్ృహ్దారణయకములో “దేవవావ
బ్ర హ్మణో రూప్వ మూరా ం చెైవామూరా ం చ” (బ్ృ.2.3.1) అనగా ‘బ్ర హ్మమునకు రండు రూప్ములు మూరా ము మరియు
అమూరా ము’ అని ప్ర సంగమును ప్ారరంభించ్చ “అథాత ఆదేశో నేతి నేతి ” (బ్ృ.2.3.6) అనిన ‘ ఇది లేదు ఇదిలేదు’ అని
చెప్తురి. ఈ శ్రుతి వాకయముదావరా ప్ర ప్ంచము మరియు బ్ర హ్మము ఈ రండింటిని నిషవధించ్చరా లేక ఒకదానినా? ఒకదానిని
నిషవధించ్చన ఈ రండింటిలో దేనిని నిషవధించ్చరి. ఈ సంశయమునకు ప్ూరవవాది రండింటి నిషవధము చెప్ుును
ఎందులకనగా శ్రుతిలో నేతి శబ్ద ము రండు స్ారుు ప్ర యోగించ్చరి గాన, లేక కేవలము బ్ర హ్మ నిషవధమని చెప్ువలయును,
ఎందులకనగా మనో-వాకుకలకు అవిషయమైన వసు
ా వుయొకక అస్తా తవము అసంభవము కనుక. ప్ర ప్ంచము
ప్ర తయక్షమునకు విషయమగుటవలన నిషవధ అయోగయము. అందువలన చెప్తున శ్రుతిలో కేవల బ్ర హ్మయొకక నిషవధము
స్వవకరించుటయే ఉచ్చతము అను ప్ూరవప్క్షమునకు స్తదా ానిా చెప్ుు సమాధానము. ప్ర ప్ంచము మరియు బ్ర హ్మము ఈ
రండు రూప్ముల నిషవధము స్వవకరించుట సరికాదు ఎందులకనగా అటుల స్వవకరించ్చన శూనయవాద ప్ర సంగము వచుచను.
లోకములో “నాఽయం సరుిః, నేదం రజతమ్” అను సథ లములలో రజుి సరాుదులను వండిని నిషవధించ్చనను వాని
అధిష్ా ానములో తాడు మరియు ఆలచ్చప్ుల యొకక నిషవధమును స్వవకరించరు. అనిా వేళల రజుి సరాుదుల నిషవధము
నిరవధికముగా చూడబ్డుటలేదు, ఎందులకనగా నీవు చెప్తున నిషవధము శాసా ైములో చెప్తున బ్ర హ్మయొకక ప్రిమాణము
ప్రిచ్చఛనామైన మూరా ము మరియు అమూరా రూప్ములనే నిషవధించుచునాది. అనగా ఆ రండు రూప్ములనే ‘నేతి నేతి ’
అను శ్రుతి వాకయము నిషవధించుచునాది. ఇతి శబ్ద ము దగగ రలో నునాదానినే అవలంబించును. అటుల సనిాహితమును
అవలంబించు ఇతి శబ్ద ము దావరా మొదట చెప్తున బ్ర హ్మయొకక రండు ప్ర ధానరూప్ముల యొకక ప్రామరశ
సంభవము. షషవా విభకిా దావరా చెప్తున ‘బ్ర హ్మణిః’ అను శబ్ద ముదావరా రండురూప్ములకు మధయవరిా అయన బ్ర హ్మ
సంప్ూరణ (ప్ర ప్ంచముయొకక) జగతు
ా యొకక విశేషణమగుటవలన నిషవధ యోగయముకాదు. అందువలు బ్ర హ్మములో
కల్పుంచ్చన ప్ర ప్ంచమునే నేతి శబ్ద ముదావరా నిషవధము గావించ్చరి మరియు బ్ర హ్మమును ప్రిశేషరూప్ముగా నుంచ్చరి
అనునది స్తదామైనది.
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ఎందులకనగా ఆ నిషవధము తరువాత “న హేయతస్ామదితి నేతయనయతురమస్తా ” (బ్ృ.2.3.6.) ‘దీనికనా భినామైనది ఏదీ
లేదు మరియు దీని కనా అనయ దర షట ఎవడు లేడు’ అని చెప్ుుటవలనగూడ ఈ నిరణ యము ఉచ్చతము. ఈ వాకయముదావరా
బ్ర హ్మకైన భినా వసు
ా వును నేతి నేతి శబ్ద ముదావరా నిషవధము గావించ్చరి. అనగా బ్ర హ్మకనా భినామైన వసు
ా వు ఏది
లేదు అనగా కేవలము ఇందువలు గూడ ఈ నిరణ యము ఉచ్చతము బ్ర హ్మము మాతర మే యునాది అనునది. ప్ై శ్రుతి ఈ
విధముగా చెప్ుుచునాది లేక ప్ర ప్ంచమును నిషవధము గావించ్చన తరువాత “అథ్ నామధేయం సతయసయ సతయమితి”
(బ్ృ.2.1.20) ‘బ్ర హ్మమునకు నామమిదియే, సతయమునకు గూడ సతయము’. ప్ర థ్మా విభకిా దావరా చెప్తున సతయమను
శబ్ద ము బ్ర హ్మమునే చెప్ుుచునాది, షషా యనా ప్దము ప్ర ప్ంచమును చెప్ుుచునాది. గాన ప్ర ప్ంచమును నిషవదించ్చన
ప్ారమారిథక బ్ర హ్మము మాతర మే మిగులును కాని అభావము కాదు. ప్ర ప్ంచము వాయవహ్మరికమగుటవలన దానిని
నిషవదించ్చనను ప్ర తయక్ష ప్ర మాణమునకు విరయధములేదు అని స్తదామైనది.
ప్ర ప్ంచమునకనా భినామైన బ్ర హ్మమునాదనిన ఎందులకు కనబ్డుటలేదు. అను ప్ర శాకు సమాధానము ముందు
సూతర ములో చెప్ుుచునాారు.

341. తదవయకా మాహ్ హి. 3.2.23.
సూతారరథ ము:- బ్ర హ్మము ఇందిరయగాుహ్యము కాదు, ఎందులకనగా “న చక్షుష్ా గృహ్యతే” ‘బ్ర హ్మమును నేతరములదావరా
గుహించలేము’. (ముం.3.1.8) అను శ్రుతులదావరా బ్ర హ్మము అవయకా రూప్మని చెప్తురి.
మనసుు మరియు ఇందిరయములకు అభివయకా ము లేక అగాుహ్యమగు దానిని అవయకా మందురు. అనిాంటికీ స్ాక్షి
అగుటవలనను, ప్ర తయక్షాది ప్ర మాణములకు అవిషయమగుటవలనగూడ ఆ బ్ర హ్మమును అవయకా మందురు. “న చక్షుష్ా
గృహ్యతే నాప్త వాచా నానైయరేదవైసాప్స్ా కరమణా వా” అనిన ‘బ్ర హ్మము నేతరములకు అగాుహ్యము వాణిదావరా తెల్పస్తకొనలేము,
మిగిల్పన ఇందిరయముల కూడ తెల్పస్తకొనలేవు తప్సుు మరియు కరమముగూడ దానిని గుహించలేదు’. (ముం.3.1.8.)
మరియు “స ఏష నేతి నేతాయతామఽగృహ్ో య నహి గృహ్యతే” దీని అరథ ము ‘ఇది కాదు ఇది కాదు అని మధుకాణడ ములో
నిరేదశంచ్చన ఆతమ అగాుహ్యము ఎందులకనగా దానిని తెల్పస్తకొనలేము’ (బ్ృ.3.9.26). ఈ ఆతమ సూ
థ లాది ప్ర ప్ంచరూప్ము
కాదు అందువలన గుహ్ణయోగయముకాదు.
ఇటులయన బ్ర హ్మము ఎవవరికిని గయచరముగాని వసు
ా వుగాన మొక్షాభావ ప్ర సంగము వచుచను అను ప్ర శాకు ముందు
సూతర ములో సమాధానము చెప్ుుచునాారు.
342. అప్త చ సంరాధనే ప్ర తయక్షానుమానాభాయమ్. 3.2.24.
సూతారరథ ము:- చెప్తున అవయకా ప్రమాతమ సవరూప్మును యోగులెైన ధీర ప్ురుషులు సమాధి దశలో తెల్పస్తకొందురు.
దీనినే ‘కశచదీా రిః’ అని శ్రుతిలో మరియు ‘యం వినిదార జతశావస్ాిః’ అను సమృతిలో చెప్తురి.
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భకిా, ధాయనము, వాయకులతతోగూడిన దీరఘకాల ప్ర యతాానుష్ాానముదావరా (ప్ర ణిధాన) యోగులు ఈ అవయకాాతమను
అనుభవింతురు లేక తెల్పస్తకొందురని శ్రుతిలో మరియు సమృతిలో చెప్తురి. “ప్రాంచ్చ ఖ్ాని వయతృణతుాయంభూసా సమతురాఙ్ుశయతి నానా తాతమన్ | కశచదీా రిః ప్ర తయగాతామనమైచఛదావృతా చక్షురమృతతవమిచఛన్ ||” (కఠ.4.1) అనగా
“ప్రమేశవరుడు ఇందిరయములను బ్ాహ్యప్దారథ ములను చూచూవానినిగాచేస్త హింస్తంచెను. అందువలననే ఈ జీవుడు
అనా రాతమను చూడలేకునాాడు. ఒకాన కమహ్మతమడు జఞాన-సంప్నుాడెై అమరతవమును ప్ ందు అీలలాషచే
ఇందిరయములను జయంచ్చ అనా రాతమను చూడగలుగును” అని అరథ ము. “జఞానప్ర స్ాదేన విశ్రదా సతవసా తసు
ా తం ప్శయతే
నిషకలం ధాయయమానిః” ( ముం. 3.1.8.) అనిన “ జఞానము వలన నిరమలమై శ్రదాానా ిఃకరణముగలవారు ధాయనప్రాయణులెై
అవయవరహితమైన ఆతమను దరిశంచెదరు” అని అరథ ము. యోగులు అవయకాాతమను తెైల్పచ్చకొందురనుటకు ప్ై శ్రుతులు
ఉదహ్రించ్చరి. “యం వినిదార జతశావస్ాిః సంతుష్ాట సంయతేనిదతయాిః | జోయతిిః ప్శయనిా యుంజఞనాసా స్ైమ యోగాతమనే నమిః ||
అనిన “నిదారరహితులెై శావసను నిరయధించ్చన వయకుాలు ఇందిరయములను జయంచ్చ సంతోషము గలవారై యే జోయతిని
చూచునో ఆ యోగలభయ ఆతమకు నమస్ాకరము, ఆ సనాతన భగవంతుని సమసా రూప్మును యోగి దరిశంచును” అని
సమృతులలోగూడ చెప్తురి.
జీవబ్ర హ్మలలో ఆరాధయ ఆరాధకభావమును స్వవకరించ్చన లేక ధేయయ ధాయతభావముండిన బ్ర హ్మమునందు భినాతవము
కలుగును? అను ప్ర శాకు సమాధానము ముందు సూతర ములో చెప్ుుచునాారు.
343. ప్ర కాశాదివచాచవైశేషయం ప్ర కాశశచ కరమణయభాయస్ాత్. 3.2.25.
సూతారరథ ము:- ఏవిధముగా సూరుయని ప్ర కాశము చేతివేరళళఉప్ాధివలన కలుగు కరమవలన భినాముగా కనుప్తంచును కాని
నిజమునకు సూరయ ప్ర కాశము ఒకటే. ఆవిధముగనే ప్ర కాశము అనగా ప్రమాతమ ధాయనాది ఉప్ాధులవలన కలుగు
కరమదావరా భినాముగా తోచ్చనను వాసా వమునకు ఒకేరూప్తవము. ఏందులకనగా ‘తతా ామస్త’ అను మహ్మవాకయ
అబ్ాయసమువలన.
ఏలాగున సూరయప్ర కాశము మరియు ఆకాశము చేతివేరళళఉప్ాధివలన కలుగు కరమవలన భినాముగా కనిప్తంచును.
వాసా వమునకు ప్ర కాశము ఒకటే. ఆలాగుననే ధాయనాది ఉప్ాధులవలన ప్రమాతమ బ్ేధముగా కనిప్తంచును కాని
వాసా వమునకు సరవతర బ్ర హ్మయొకక సవరూప్ము ఒకటే. ఏందులకనగా మరల మరల జీవ-బ్ర హ్మల అభేధము
‘తతా ామస్త’ అను శ్రుతియొకక మహ్మవాకయము చాటుచునాది గాన

344. అతోఽననేా న తథా హి ల్పఙ్గ మ్. 3.2.26.
సూతారరథ ము:- భేధము ఉప్ాధివలన కలుగుచునాది ఈ భేధజఞానమును జఞానము దావరా నాశనముచేస్త జీవుడు
ప్రమాతమతో ఏకరూప్తను ప్ ందును ఎందులకనగా ఈ అరథ మును చెప్ుు ప్ర మాణము “యో హ్ వై తత్ ప్రమం బ్ర హ్మ
వద” అను శ్రుతిలో గలదు.
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భేధము అవిదాయకారణమువలన కాన వచుచ చునాది. గాన బ్ర హ్మవిదయదావరా అవిదయను మరియు దానివలన కలుగు
భేదమును నాశనము గావించ్చ జీవుడు దేశ -కాల-వసు
ా ప్రిచేఛద శూనయమయన నిరివశేషబ్ర హ్మతో ఏకతవమును
ప్ ందును. ఎందులకనగా “బ్ర హ్మవేద బ్ర హ్మమవ భవతి” (ముం.3.2.9.) అనగా “బ్ర హ్మమును తెల్పస్తకొనినవాడు
బ్ర హ్మసవరూప్మునే ప్ ందును” మరియు “బ్ర హ్మమవసన్రహ్మమప్వయతి” (బ్ృ.4.4.6.) అనగా “బ్ర హ్మమైయుండి బ్ర హ్మమునే
ప్ ందును” అను శ్రుతులు ప్ైనుదహ్రించ్చన విషయమును సూచ్చంచుచునావి.
ఈ ప్ర కారము జీవ-బ్ర హ్మముల ప్ారమారిథక అభేధమును చెప్తు సూతర కారులు తమ స్తదా ానా ము యొకక విశ్రదా త కొరకు
ఇతర మతముల ఉప్నాయసము గావించుచునాారు.
345. ఉభయవయప్దేశాతా ాహికుణడ లవత్. 3.2.27.
సూతారరథ ము:- ఏవిధముగా ఒకే సరుము వాసా వ స్తథ తిలో ఒకటే అయనను “ఇది ప్డగ, ఇది చుటట , ఇది దేహ్ము” అను
భేదవయవహ్మరము అవయవములను ఆశుయంచ్చ ఎటు
ు ప్ర వరిాంచుచునావో ఆలాగుననే జీవుడు మరియు ఈశవరుని
దాాయనము చేయువాడు ధాయనమునకువిషయమైన ధేయయము అను భేదాభేదము ఉండవచుచను. ఎందులకనగా శ్రుతిలో
ఆవిధమైన ఉప్నాయసము గలదు. సూతర ములోనునా “తు” శబ్ద ము స్తదా ానిా యొకక విలక్షణతము సూచ్చంచుచునాది.
“తతసు
ా తం ప్శయతే ధాయయమానిః” (ముం.3.1.8.) అనిన “ మనసుు శ్రదా మైన తరువాత నిషకలమైన బ్ర హ్మమును
ధాయనము చేయుచు స్ాధకుడు ఆ ఆతమను చూచును అనిన దాని సవరూప్మును అనుభవిమంచును”. ఇచట ధాయతాధాయనము, దర ష్ా ా-దృశయము మొదలగు రూప్ములలో జీవబ్ర హ్మముల భేదము వినబ్డు చునాది మరియు “తతా ామస్త”
“అహ్ం బ్ర హ్మమస్తమ” అను వాకయములలో అభేదము వినవచుచచునాది. ఈ రండింటిలో ఒకదానిని అప్రమారిథకమని
చెప్ుుట సరికాదు. అందువలు జీవ బ్ర హ్మముల భేదము మరియు అభేదము శాసా ైసమమతమని ఒప్ుుకొనవలయును.
సూతర ములోనునా “తు” శబ్ద ము స్తదా ానా ముయొకక విలక్షణతను చెప్ుుటకు. ఏవిధముగా ఒకే సరుము వాసా వ స్తథ తిలో
ఒకటే అయనను “ఇది ప్డగ, ఇది చుటట , ఇది దేహ్ము” అను భేదవయవహ్మరము అవయవములను ఆశుయంచ్చ ఎటు
ు
ప్ర వరిాంచుచునావో ఆలాగుననే ఉప్ాధి వలన జీవ-బ్ర హ్మముల భేద దృషతట మరియు ప్ారమారిథక దృషతట లో అభేదమును
స్వవకరించవలయునున ఎందులకనగా ఆ విధమైన శ్రుతులు ఉప్లబ్ా మగుచునావి.
కేవలము ధరమములు భినామగుటవలన జీవ-బ్ర హ్మల భేదాభేదము చెప్ుుట సరికాదు కాని ఒకే ధరమముతో ఉనాను
జీవ-బ్ర హ్మల భేదాభేదము సంభవము అను చెప్ుుటకు వేరొక ప్క్షమును చెప్ుుచునాారు.
346. ప్ర కాశాశుయవదావ తేజస్ాాాత్. 3.2.28.
సూతారరథ ము:- ఏవిధముగా ప్ర కాశము మరియు దానిని ఆశుయంచ్చన తేజోరూప్తవములో స్ామానయముగా భేదము
లేకప్త యనను వాయప్కతవము మరియు ప్రిచ్చఛనాతవముదావరా భేదాభేద ఉప్దేశము సంభవము ఆలాగుననే
జీవేశవరులయొకక భేదాభేదము ఉప్దేశంచ బ్డినది.

22

ఏవిధముగా ప్ర కాశము మరియు దానిని ఆశుయంచ్చన తేజోరూప్తవ ధరమము సమానమైనను అతయనా ము భినాము
గాకప్త యునను భేద ఉప్దేశము సంభవమొ ఆవిధముగనే జీవేశవరుల భేదాభేదము స్వవకరించవచలయును.
భేదరూప్మైన బ్నా నమును ఫారామారథ కమని స్వవకరించ్చన అది జఞానము దావరా నాశనము కాదు. ఆ స్తథ తిలో మొక్షమును
ప్ర తిప్ాదించు శాసా ైము వయరథ మగును. మరియు భేదాభేదను ప్ర తిప్ాదించు శ్రుతులు సమానమగుటవలన జీవ-బ్ర హ్మముల
భేదాభేద ఉప్దేశముగూడ సరికాదు, ఎందులకనగా భేదమును చెప్ుు శ్రుతులు లోకములో ప్ర స్తదామైన భేదమును
అనువాదము మాతర ము కావించుచునావి. శ్రుతుల ముఖ్య ప్ర తిప్ాదయ విషయము జీవేశవరుల అభేదమే. ఈ విషయమునే
అగిుమ సూతర ములో చెప్ుుచునాారు.
347. ప్ూరవవదావ. 3.2.29.
సూతారరథ ము:- లేనిచయ “ప్ర కాశవచాచవైశేష్ాయత్” అను సూతర ములో ముందు భేదము కాలునికమని చెప్తు తరువాత
అభేదము ప్ారమారిథకమని చెప్తురి. ఏవిధముగా అచట చెప్తురయ ఆలాగుననే ఇచటగూడ ఆ స్తదా ానా మునే
స్వవకరించవలయును.
“ప్ర కాశవచాచవైశేష్ాయత్” అను సూతర ములో ప్ర కాశాదులవలే జీవేశవరులయొకక అభేదరూప్ము చెప్తురి. కాలునిక భేదము
మరియు అభేదము ప్ారమారిథకమని చెప్ురి దానినే శ్రుతియొకక స్తదా ానా ముగా స్వవకరించవలయును.
348. ప్ర తిషవధాచచ. 3.2.30.
సూతారరథ ము:- “నానోయఽతోఽస్తా దర ష్ట ా” అను శ్రుతిదావరా మరియు “నేతి నేతి ” అను శ్రుతిదావరాను బ్ర హ్మచెైతనయమునకు
అతిరికామైన ఈ కనుప్తంచు ప్ర ప్ంచమును నిషవదించ్చరిగాన “బ్ర హ్మము అదివతీయము” అనునదే స్తదా ానా ము.
“నానోయఽతోఽస్తా దర ష్ట ా” (బ్ృ.3.7.2.) అనిన. “ఆ చెైతనయ బ్ర హ్మకనా భినామైన దషట లేడు” అను శ్రుతి వాకయము దావరా
భర హ్మకనా భినామును నిషవదించ్చ “నేతి నేతి ” అని శ్రుతి వాకయముతో సంప్ూరణ ప్ర ప్ంచమును నిషవదించ్చరి కనుకనే
అదివతీయ బ్ర హ్మమే మిగిల్పనది. ఇదియే వేదానా స్తదా ానా ము. అందువలు శ్రుతివాకయముల శకిావలు నిరివశేషబ్ర హ్మమే
స్తదామగుచునాది.
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100. పరాధికరణము.
సంగతి:- పై అధికరణములో ‘నేతి నేతి’ శబ్ద ముద్వారా పర పంచమును నిషేధముగావంచి బ్ర హ్మము మాత్ర మే మిగులునని
చెపపిరి అటుల చెపపిట సరికాదు ఎందులకనగా సేత్ుత్ాము, ఉనవమనముల (కొలత్ పరిమాణము) ఉపద్ేశము
గావంచుటవలన. అంతేగాక వేరొక వసత వపయొకక అసపత త్ాముగూడ వనబ్డుచుననద్ి. ఈ వధమైన ఆక్షేపముద్వారా ఈ
అధికరణము మొదలగుటవలన పూరాాధికరణముతో ఈ అధికరణమునకు ఆక్షే ప సంగతి అనవలయును.
వషయము:- బ్ర హ్మభిననమైన పర పంచమును నిషేధముగావంచి బ్ర హ్మమే అద్ిాతీయ త్త్ామని నిరణ యంచుట ఈ
అధికరణమునకు వషయము.
సంశయము:- సేత్ుత్ాము, ఉనవమనము (కొలత్ పరిమాణము) యొకక ఉపద్ేశ శ్రుత్ులవలనను మరియు అద్ెైాత్
శ్రుత్ులవలనను బ్ర హ్మభిననమైన తవతిాక వసు
త వప కలద్వ లేద్వ అను సంశయము కలుగుచుననద్ి.
పూరాపక్షము:- బ్ర హ్మభిననమైన తవతిాక వసు
త వప కలదు ఏలనన సేత్ుత్ా ఉనవమనవద్ిగాగల ఉపద్ేశములు కానవచుు
చుననవ. సంబ్నధ ము భిననవసు
త వపలలోనే కానవచుును. కాన బ్ర హ్మము ద్ిాతీయముతో కూడినద్ి (సద్ిాతీయము) కాని
అద్ిాతీయముకాదు.
సపద్ధ వనత ము:-బ్ర హ్మములో సేత్ుత్ాము ముఖ్యము కాదు. బ్ర హ్మములో సేత్ుత్ామును సవాకరించిన ద్వనిలో మృత్ద్వరుమయత్ాము అనగా (ఈ బ్ర హ్మ సేత్ువపగూడ మటట తోగాని కొయయతోగాని నిరిమంపబ్డినద్ి) వంతెన కటు
ట టకు
కావసపన మటటట మరియు కలప మొదలగునవ ద్వనిలో నుననవని ఒపపికొనవలయును. ఇచట వధవరకత్ాము అనగా
ధరించుట అని చెపపిట అభీషట ము. సద్ిాతీయత్ాము ఉపాసన కొరకు చెపపిరి. భేదవయపద్ేశము ఔపాధికము కాని
పారమారిికము కాదు. బ్ర హ్మభిననమైన వసు
త వపలనినయు ఉత్ితిత -వనవశములు కలవ గాన పారమారిికములు గావప.
వానిననినంటటని నిషేధము గావంచి అద్ెైాత్బ్ర హ్మమును చెపపిటలోనే శ్రుతి తవత్ిరయము.
213. వసత వనయద్రహ్మణో నో వా వదయతే బ్ర హ్మణోఽధికమ్ | సేత్ుతోానవమనవతవాచు సంబ్నవధద్ేేదవత్ాత్ః ||
214. ధవరణవతేేత్ుతోనవమనముపాసై్త భేధసంగతిః | ఉపాధుయదేవనవశాభ్యం నవనయదనయ నిషేధత్ః ||
బ్ర హ్మకనన భినన వసు
త వప కలద్వ లేద్వ? అను సంద్ేహ్మునకు పూరాపక్షి చెపపినద్ి. బ్ర హ్మకనన భినన వసు
త వప కలదు
ఎందులకనగా బ్ర హ్మములో సేత్ుత్ాము, ఉనవమనము (పరిమాణము), సంబ్నధ ము మరియు భిననత్ాముల ఉపనవయసము
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కలదు గాన. ద్ీనికి సపద్ధ వనిత జవాబ్ు. జగత్ు
త ను ధరించుటవలన సేత్ుత్ాము, ఉపాసన కొరకు పరిమాణమును చెపపిరి.
అటులనే ఉపాధియొకక ఉత్ితిత వలన భేదము మరియు ఉపాధి నవశనము వలన సంబ్నధ ము చెపపిరి.
భ్రతీ తీరుిలవారి వాయఖ్య:“నేతి నేతి ” అను శ్రుతిద్వారా దృశయ పర పంచమును నిషేద్ించి బ్ర హ్మయొకక వయవసి గావంచినను బ్ర హ్మకనన భినన వసు
త వప
కలదు ఎందులకనగా సేత్ుతవాద్ి ఉపద్ేశము చెపపిటవలన. “అథ య ఆతవమ స సేత్ుః” (ఛవం.8.4.1.) అనగా ‘ చెపపిన
లక్షణములు గల ఆత్మ సేత్ువప’ అను శ్రుతిద్వారా ఆత్మలో సేత్ుత్ాము ఉపద్ేశము గావంచిరి. ఏవధముగా లోకములో
నదులు మొదలగునవ ద్వటుటకు వంతెన నిరిమంత్ురు ద్వనిని ద్వటట ఆవలి గటు
ట చేరుదురు అటులనే బ్ర హ్మమును
సేత్ువనిన ద్వనిద్వారా జగత్ు
త ను ద్వటట వేరోక ద్ేశమును జేరవలయును. ఆవధముగనే ఉనవమనముయొకక
ఉపద్ేశముగూడ గలదు. “చత్ుష్ాిద్ బ్ర హ్మ”. ఈ ఉనవమనము ద్ితీాయత్ాముగల ఆవప మొదలగు జను
త వపలలో
కనబ్డును గాని అద్ిాతీయ వసు
త వపలో కానరాదు, ఆ వధముగనే సమబనధ ఉపద్ేశము ‘సతవ సో మయ’ అను శ్రుత్ులలో
నుననద్ి. సదర
ర పమైన బ్ర హ్మముకనన భినన వసత వప ఉననయొడల సమబనధ ము ఉత్ిననమగును, ఆ వధముగనే
‘ఆతవమ వా ఆరె దర షటవయః’ అను శ్రుతిద్వారా దర షటృ-దర షటవయరూపములో భేద ఉపద్ేశము చేసపరి. అందువలల బ్ర హ్మ కనన భినన
వసత వప సపదధమగు చుననద్ి.
ఈ పర కారముగా చెపపిన పూరాపక్షమునకు సపద్ధ వనిత చెపపి సమాధవనము. బ్ర హ్మములో వనబ్డు సేత్ుత్ాము
ముఖ్యము కాదు ఎందులకనిన ఆవధముగా సవాకరించిన బ్ర హ్మములో కలప-మనున మొదలగువాని పర సంగము
వచుును. బ్ర హ్మకననఅభిననమైన మన ఆత్మలో కలప మనున మొదలగనవ లేవప కాద్వ? అందువలల ఈ సేత్ుత్ాము
ద్ేనితో సాదృశయమనునద్ి చెపివలయును. కాన ఇచట సేత్ుత్ామనగా వధవరకత్ాముతో సాదృశయమని
సవాకరించవలయును కాని సద్ిాతీయముతో కాదు ఏలనన “సేత్ురిాధృతిః” అనిన ‘ఈ బ్ర హ్మము సేత్ువపవలే
ధరించునద్ి’ అని వనవచుుచుననద్ి. ఉపాసనవ కాణడ ములో పఠిచుటవలన ఉనవమనము లేక పరిమాణము బ్ర హ్మములో
ఉపాసన గురించి చెపపి రి కాని త్త్త వబ్ో ధ కొరకు కాదు. భేద ఉపద్ేశము ఉపాధితో కూడిన దగును ఎటులనిన
ఘట్కాశము (కుండలోను ఆకాశము) మహాకాశములకు భిననత్ామును చెపపినటుల. మరి సమబనధ ము యొకక
ఉపద్ేశము ఉపాధి నషట మగుటవలన చెపిబ్డును. ఏ వధముగా ననిన ఘటము నశంచిన ఘట్కాశము
మహాకాశముతో కలిసపనదని గౌణపర యోగము గావంచెదరు. బ్ర హ్మ భినన వసు
త వపను చెపపి కారణములు సరికావప గాన
‘ఏకమేవాద్ిాతీయమ్ బ్ర హ్మ’ అనుశ్రుత్ులద్వారా బ్ర హ్మ భినన వసు
త వప నిషేద్ించుటవలన ఒకే అద్ెైాత్బ్ర హ్మము సపదధము
మరియు పూరాపక్షి మత్ము అసంగత్ము.
349. పరమత్ః, సేత్ూనవమన సమబనధ భేదవయపద్ేశేభ్యః. 3.2.31.
సేత్ుతోానవమనవదుల ఉపద్ేశములద్వారా బ్ర హ్మకనన భినన వసు
త వప కలదని తెలియుచుననందువలన ‘నేతి నేతి ‘
ఉపద్ేశముద్వారా పర పంచమును నిషేధించి బ్ర హ్మమే మిగులునని చెపపిట సరికాదు. దుయభ్ాదయధికరణములో
2

సేత్ుత్ాము గౌణమని నిరణ యంచితి మని చెపపిటగూడ సరికాదు ఎందులకనిన ఉనవమనవదుల ఉపద్ేశము
ముఖ్యమగుటవలన ద్ో షము ఉండనే ఉననద్ి కాద్వ? అని ఇచట పూరా పక్షి సరత్ర ము మొదలగుచుననద్ి.
సరతవరరి ము:- బ్ర హ్మ కనన భినన వసు
త వప కలదు ఏలనన సేత్ుత్ాము, ఉనవమనత్ాము, పరిచిిననత్ాము,
సంసృషట త్ాము (లేక చుటు
ట కొన బ్డి యుండుట) మరియు భేదము చెపపిటవలన. “అథ య ఆతవమ సేత్ుః” అని
సేత్ుత్ామును, “బ్ర హ్మ చత్ుష్ాిద్” అని ఉనవమనత్ామును, “పారజేేన ఆత్మనవ సంపరిషాకత ః ” అని జీవపని సంబ్నద ము
బ్ర హ్మముతో చెపపిరి, “ య ఏష్ో ఽనత రక్షిణి” అని శ్రుత్ులలో భేద వయపద్ేశము కానవచుుటవలన బ్ర హ్మ కనన భినన
వసు
త వప కలదని సపదధమగు చుననద్ి.
ఉనవమనవద్ి శ్రుత్ులవలన బ్ర హ్మము సవశేషమనునద్ి పూరాపక్షము సపద్ధ వనత ములో అద్ెైాత్ శ్రుత్ులద్వారా బ్ర హ్మ
నిరిాశేష మని నిరణ యము. బ్ర హ్మ కనన భిననమైన తవతిాక వసు
త వప కలద్వ లేద్వ అను సంద్ేహ్మునకు సరత్ర ములో
‘పరమత్ః’ అను శబ్ద ముద్వారా అనయ తవతిాక వసు
త వప కాలదనును పూరావాద్ి. ఎందులకనగా “అథ య ఆతవమ స
సేత్ుః” (ఛవం.8.4.1.) అనిన “ఎవడు ఆత్మత్ూపములో ఉనవనడో వాడే సేత్ువప. సరామరాయదలను ధరించువాడు”. అను
శ్రుతిద్వార సేత్ుత్ా ఉపద్ేశము కలదు. “త్ద్ేత్ద్రహ్మ చత్ుష్ాిద్” అను శ్రుతిద్వారా పరిమాణము చెపిబ్డుటచే బ్ర హ్మ
భినన తవతిాక వసు
త వప కలదని తెలియుచుననద్ి. “సతవ సో మయ! త్ద్వ సమినోన భ్వతి” (ఛవం.6.8.1.) ఈ శ్రుతిలో “హే
సౌముయడవ! సుషుపపత సమయములో జీవపడు సద్ బ్ర హ్మముతో ఏకీభ్వంచును” అనుచు శ్రుతి సద్ బ్ర హ్మముతో జీవపని
సమబనధ ము చెపపిచుననద్ి. “అథ య ఏష్ో ఽనత రాద్ితేయ హిరణమయః పపరుష్ో దృషయతే” (ఛవం. 1.6.6.) చెపపిన ఛవంద్ో గయ
శ్రుతిలో “నేత్రమునకు పరమేశార రూపములో నునన సరరుయడు ఆధవరము అని చెపపిరి ” ఆధవరము భిననమగుటవలన
ఆధేయము భిననమగుచుననద్ి. గాన సేత్ుతవాద్ి ఉపద్ేశముల వలన బ్ర హ్మభినన వసత వపయొకక అసపి త్ాము
సపదధమగుచుననద్ి. అందువలన బ్ర హ్మము సద్ిాతీయము కాని అద్ిాతీయముకాదు. ఇద్ి పూరాపక్షి మత్ము.
350. సామానవయత్ు
త .3.2.32.
సరతవరరి ము:- సరత్ర ములోనునన ‘త్ు’ శబ్ద ముద్వారా పూరాపక్షమును ఖ్ండించు చునవనరు. ఏవధముగా మటటట కలపతో
చేసపన వంతెనలో సేత్ు శబ్ద ము రూఢమో బ్ర హ్మములో ఈ సేత్ు శబ్ద ము రూఢము కాదు కాని లౌకిక సేత్ువప జలవయవసి
కావంచును అటులనే పరబ్ర హ్మము జగత్ు
త యొకక మరాయద వావసి కావంచును. ఈ వధమైన సాదృశయమువలన
బ్ర హ్మములో సేత్ుత్ా ఉపద్ేశము కావంచిరి వాసత వముగా కాదు అందువలన పూరాపక్షమునకు అవకాశము లేదు.
సరత్ర ములోనునన ‘త్ు’ శబ్ద ముద్వారా పూరాపక్షమును నిరాకరించు చునవనరు. బ్ర హ్మకనన భిననవసు
త వపయొకక
అసపత త్ాము లేదు ఆ భిననవసు
త వపలయొకక అసపత త్ాములో ఏ పర మాణము లేదు. సంపూరణ సంసార జనమ-సపత తిసంహారములకు కారణము బ్ర హ్మమనియో శ్రుత్ులలో చెపపిరి. మరియు కారయము కారణముతో ఎలల పపిడు
అభిననముగనే యుండును. ఒకవేళ బ్ర హ్మ భినన వసు
త వపల సపద్కె
ిధ ై సేత్ుతవాదుల ఉపద్ేశము గావంచిరనిన అటుల
నిరణ యంచుట సరికాదు ఎందులకనగా సామానయ సేత్ుత్ా సాదృశయమును గుహించి బ్ర హ్మములో సేత్ు శబ్ద మును
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పర యోగించుటవలన ఏ వధమైన వరోధము లేదు. లోకములో మనున కలప మొదలగువాని కారయము సేత్ురూపములో
కాన వచుుచుననద్ి. ఇంత్మాత్ర ముచే బ్ర హ్మము మృద్వదుల వకారరూముతో గూడిన సేత్ువని కలిన గావంచుట
సరికాదు. కాని ఏవధముగా నీటటయొకక మరాయదవయవసి లౌకిక సేత్ువప గావంచుచుననద్ో ఆవధముగనే
సంసారముయొకక మరాయదలను నిరణ యంచునద్ి కావపన లోకపర సపదధమైన సేత్ుత్ాసమానత్ను తీసుకొని బ్ర హ్మములో
సేత్ుత్ా శబ్ద మును పర యోగించిరి.
351. బ్ుదధ ైరి ః పాదవత్.3.2.33.
సరతవరరి ము:- నిరిాశేష బ్ర హ్మము బ్ుద్ిధ సి మగుట కఠినముగాన మనసుేతో ఉపాసన గావంచుటకు వాగాదులలో పాదత్ా
కలిన గావంచబ్డినద్ి. ఏవధముగాననిన ‘చత్ుష్ాిద్ బ్ర హ్మ’ అను మొదలగాగల శ్రుత్ులలో ఉనవమనము అనగా
పరిచిిననత్ా కలిన బ్ర హ్మయొకక ఉపాసనకొరకు గావంచ బ్డినద్ి కాని వాసత వముగా కాదు. ఎందులకనగా నిరిాశేష
బ్ర హ్మము ఉపాధిలేకునన మనసుేతో సంబ్నధ ము కుదరదు, కాకునన బ్ుద్ిధ సి మగుట సంభ్వము కాదు. అందువలన
ఉనవమనమనగా పరిచిిననత్ా కలిన ముఖ్యముకాదు.
‘చత్ుష్ాిద్ బ్ర హ్మ’ ఈ శ్రుతిలో బ్ర హ్మయొకక ఉనవమన ఉపద్ేశముగూడ బ్ర హ్మభినన వసు
త వప తవతిాకమని చెపపిటకు
కాదు. మరి ఎందులకనిన ద్ీనికి సమాధవనము సరత్ర ములోగల ‘బ్ుదధ ైరి ’ శబ్ద ముతో చెపపి రి. అనగా బ్ర హ్మములో
నవలుగుపాదముల ఉనవమన ఉపాద్ేశము ఉపాసన కొరకు చెపపిరి. లేనిచో నిరుుణ నిరాకారము లేక నిరిాశేష బ్ర హ్మమును
బ్ుద్ిధ తో గుహించుట అత్యనత కఠినమగును. ఉపాసన కొరకు వకారమును ఆధవరముగావంచి బ్ర హ్మములో ఉనవమన
ఉపాద్ేశమే గాని ఉనవమన ఉపద్ేశము ముఖ్యము కాదు. ఏ వధముగా బ్ర హ్మ పర తీకమైన ఆకాశమును ధవయనము
గావంచుటకు అగిన, వాయువప, ఆద్ిత్ుయడు మరియు ద్ిశలు అను నవలుగు పాదములు ఇంకను బ్ర హ్మ పర తీకమైన
మనసుేను చింత్న చేయుటకు వాణి, ఘాాణము, చక్షువపలు మరియు శరుత్ర ము అను నవలుగు పాదముల కలిన
గావంవరి. ఆలాగుననే ధవయనము చేయుటకు ఉనవమన ఉపద్ేశము గావంచ బ్డినద్ి.
352. సాినవశేష్ాత్్రకాశాద్ివత్. 3.2.34.
సరతవరరి ము:- ఉపాధులవలన కలిగిన బ్ుధవయద్ి భేదములు, ఉపాధుల పరహారమువలన ఉపశమించును. అద్ే
పారజఞేభిమాని అయన జీవపనికి సుషుపపత లో సమబనధ ము అందువలననే ఉపాధియొకక అపేక్షద్వారా సమబనధ ఉపద్ేశము
గౌణపర యోగము. కనునలు మరియు సరరుయనిలోగల పపరుషునియొకక భేద ఉపద్ేశము ఉపాధి వశేషమువలన
కలుగుటచే గౌణోపద్ేశమే. ఏ వధముగా ఉపాధి సమబనధ మువలన కలిగిన సరరుయని పర కాశములు వడి -వడిగా
కనిపపంచినను ఉపాధులు లేనచో సమబనధ ము వచిిననమగుచుననవని ఉపద్ేశంచిరి. ఆలాగుననే పారజఞేభిమాని అయన
జీవపనికి సుషుపపత లో సమబనధ ము కలదని చెపపిట గౌణపర యోగము.
సమబనధ ము మరియు భిననత్ాముల ఉపద్ేశము బ్ర హ్మములో పారమారిిక భినన వసు
త వప కలదని చెపపిటకు
సాధనమని భ్వంచవలయును. అను పూరాపక్షమును సరికాదనును సపద్ధ వనిత ఎందులకనగా సాపన-సుషుపాతదుల
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సాినవశేషమువలన జీవేశారుల భేద ఉపద్ేశము చెపపిరి. బ్ుధవయద్ి ఉపాధులను సాినవశేషము లందురు. ఈ సాిన
వశేషముద్వారా ఉత్ిననమైన భిననత్ాము ఉపాధుల పరిహారమువలన ఉపశమించును. ఉపాధులునన సమయములో
జీవపని సమబనధ ము పరమేశారునితో ఔపచవరికము లేక గౌణమే కాని ముఖ్యము కాదు. ఆవధముగనే కనునలలో
మరియు ఆద్ిత్ుయనిలో చెపపిన భేదవయవహారము ఆ యా సాిన వశేషములద్వారా చెపిబ్డినందువలన ఔపచవరికము
గాని ఆత్మ సారూపాపేక్షద్వారా కాదు. ఏవధముగా సరరాయదుల పర కాశములో కానవచుు భిననత్ాము ఉపాధుల
నవశనముద్వారా నశంచును అందువలన ఉపాధులవలననే భే దవయవహారము కలుగుచుననద్ి. అటలనే జీవేశారుల
భేధము ఉపాధివలన. ఉపాధులు శానిత ంచిన భిననత్ాము ద్వనంత్ట అద్ే శానిత ంచును.
353. ఉపపతేత శు. 3.2.35.
సరతవరరి ము:- సుషుపపత లో జీవ-బ్ర హ్మల సమబనధ ము ముఖ్యమని సవాకరించ జఞలము, ఎందులకనగా ‘సామపవతో భ్వతి’
అను శ్రుతివాకయముద్వారా త్నసారూపముతోనే సమబనధ ముకలదని లేక సుషుపపత కాలములో ససారూపమును
ప ందునని చెపిబ్డెను. ఈ వధముగనే వందలకొలద్ి శ్రుత్ులతో వరోధము కలుగుటవలన భేధము ముఖ్యము కాదు.
యుకుతలవలన జీవ-బ్ర హ్మముల సమబ్నధ ము సుషుపపత లో ముఖ్యమనుట సంభ్వముకాదు ఎందులకనగా ‘సామపవతో
భ్వతి’ అనగా ‘సుషుపపత కాలములో ససారూపమును ప ందునని’ ఛవంద్ో గయ శ్రుతిలో చెపిటవలన. ఈ శ్రుతిలో
జీవపనియొకక నిత్య సారూప పారపపత నే సమబనధ శబ్ద ముతో ఉపద్ేశము గావంచిరి. ఏ వధముగా మనిషపకి పటట ణమునకుగల
సమబ్నధ మువలె జీవపనికి బ్ర హ్మమునకు సుషుపపత లో సమబనధ ము కలుగునని చెపపిట సరికాదు మరియు సంభ్వము
కాదు. ఆలాగుననే జీవేశారుల భేదము ముఖ్యము కాదు ఎందులకనగా అనేక శ్రుత్ులలో చెపపిన ఒకే చెైత్నయత్ాముతో
వరోధము కలుగును లేక పరమేశారుడొ కకడేనని చెపపి శ్రుతి “ఏకమేవాద్ిాతీయమ్” వాకయముతో వరోధము కలుగును.
చెపపినరీతిగా శ్రుతి యుకుతలద్వారా వయవసి ఉండుటవలన జీవేశారుల భేధము మరియు సమబనధ ముల ఉపద్ేశము
ముఖ్యము కాదు.
ఈ వధముగా సేత్ుతవాదుల ద్వారా చెపపిన భేద హేత్ువపలను నిరాకరించి బ్ర హ్మములో అద్ిాతీయత్ామును
సాధించుటకు ముందు సరత్ర ము చెపపి చునవనరు.
354. త్థవనయపర తిషేధవత్. 3.2.36.
సరతవరరి ము:- ఏ వధముగా సేత్ుతవాద్ి ఉపద్ేశముల పూరాపరములను వమరిశంచిన పూరాపక్ష హేత్ువప లేవయు
నిలువవప అనగా వాని పర తిపతిత (లాభ్ము) లేదు. ఆవధముగనే” “ఆతెైమవాధసాతత్” అను శ్రుతి వాకయములద్వారా అనయ
వసు
త వప నిషేధించుటవలన బ్ర హ్మము అద్ిాతీయమేనను అరి ము తేటతె లల మగు చుననద్ి.
మరియు “ఆతెైమవాధసాతత్” (ఛవం.7.25.1.) అనగా ‘ఆ ఈశారుడే కిుంద పైన అనిన వేపపలలో నునవనడు’,
“అహ్మేవాధసాతద్” (ఛవం.7.25.1.) అనగా ‘నేనే కిుంద పైన అనిన వేపపలలో నునవనను’, “ఆతెైమవాదధ సాతత్” (ఛవం.7.25.2.)
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అనగా ‘ఆత్మయే కిుంద పైన అనిన వేపపలలో నుననద్ి’ అని ఈ ఛవంద్ో గయ శ్రుత్ులవలన బ్ర హ్మకనన భినన వసు
త వపని
నిషేద్ించుటవలన ద్వని కనన భినన వసు
త వపలలో తవతిాకత్ాము ఉండజఞలదు అని తెలియు చుననద్ి. కాన బ్ర హ్మము
అద్ిాతీయ మనునద్ి సపదధమగు చుననద్ి.
ఈ పర కారము సేత్ుతవాద్ి శ్రుత్ులను ఔపచవరికాముగా అనాయంచుటచేత్ను ఇత్ర పద్వరి నిషేధమును చరపపట
మాత్ర ముచే బ్ర హ్మము అద్ిాతీయమనునద్ి సపదధమైనను బ్ర హ్మములో సరావాయపకత్ాము సంభ్వంపదు అను పర శనకు
సమాధవనము ముందు సరత్ర ములో చెపపిరి.

355. అనేన సరాగత్త్ామాయామశబ్్దద్ిభ్యః. 3.2.37.
సరతవరరి ము:- బ్ర హ్మములో సరావాయపకత్ా వషయమున కొంచమైనను సంశయంచుటకు అవకాశము లేదు. సేత్ుతవాద్ి
శ్రుత్ులను ఔపచవరికాముగా అనాయంచుటచేత్ను ఇత్ర పద్వరి నిషేధమును చరపపటమాత్ర ముచే బ్ర హ్మము
అద్ిాతీయమనునద్ి సపదధమైనద్ి. అంతేగాక “ఆకాశవత్ సరాగత్శు నిత్యః” (ఛవం.3.14.3.) అనిన ‘ఆకాశము వలే
సరావాయపకుడు మరియు నవశరహిత్ుడు’ అను వాయపకత్ావాచక శబ్్దద్ి హేత్ువపలద్వారా బ్ర హ్మము సరాగత్మనునద్ి
సపదధమగుచుననద్ి. శబ్్దద్ి అనుచోట గల ఆద్ి శబ్ద ముద్వారా “నిత్యః సరాగత్ః సాిణుః” (భ్.గీ.2.24.) అనిన ‘బ్ర హ్మము
నిత్యము సరావాయపకము సపి రము’ మొదలగు వాకయములు గుహించవలయును.
సేత్ుతవాద్ి ఉపద్ేశమువలన మరియు వేరోక వసు
త వప లేదని చెపపిటద్వారానే బ్ర హ్మములో సరావాయపకత్ాము
సపదధమగును. లేనిచో సేత్ుత్ా ఉపద్ేశము ముఖ్యమని సవాకరించి వేరోక వసు
త వప ఉననదనిన బ్ర హ్మములో
పరిచిిననత్ాము వచుును. ‘ఆయామ’ మనగా వాయపకత్ాము చెపపి శ్రుత్ులద్వారా బ్ర హ్మములో సరావాయపకత్ాము
సపదధమగును. “యావానవా అయమాకాశసాతవానేష్ో ఽనత ర్-హ్ృదయ ఆకాశః” (ఛవం.8.1.3.) అనగా ‘ ఈ వెలుపల నుండు
ఆకాశమునకు ఎంత్ పర మాణము గలద్ో

హ్ృదయాకాశము కూడ అంత్ పరిమాణము కలద్ియే ’, “జఞయయానిద వః”

(ఛవం.3.14.3) అనిన ‘అద్ి సరు ముకననను పదద ద్ి’, అని ఛవంద్ో గోయపనిషత్ు
త లో చెపపిరి మరియు “నిత్యః సరాగత్ః” అనిన
‘పరమాత్మ నిత్యము మరియు సరాగత్ము’ (గీత్.2.24) అని గీత్లో చెపపిన వాయపకత్ా వాచకమైన ఈ ‘ఆయామ’
శబ్్దదులద్వారా బ్ర హ్మములో సరావాయపకత్ాము మరియు అద్ిాతీయత్ాము సపదధమగుచుననద్ి. ఇంతేగాక బ్ర హ్మము
కనన భినన వసు
త వప కలిిత్మనిగూడ నిశుయ మయనద్ి.

101. ఫలాధికరణము.
సంగతి:- బ్ర హ్మభినన మైన సంపూరణ జగత్ు
త ను నిషేధము గావంచి నిరిాశేష బ్ర హ్మముయొకక భోధ కిుందటట అధికరణములో
కావంచిరి. ఈ సపి తిలో ఆ బ్ర హ్మములో ఫలద్వత్ృత్ాము ఉండదు అను ఆక్షేప సంగతి ద్వారా ఈ అధికరణము మొదలెైనద్ి.
వషయము:- బ్ర హ్మములో ఫలద్వత్ృత్ామును నిశుయంచుట ఈ అధికరణముయొకక వచవరణీయ వషయము.
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సంశయము:- మూడు రకముల కరమ ఫలములు జీవపడు సంసారములో అనుభ్వంచుట చరడబ్డు చుననద్ి. ఈ
ఫలములను కరమ సాత్ంత్ర ముగా ఇచుుచుననద్వ లేక ఈశారునిద్వారా ఫలము లభించుచుననద్వ. అనునద్ి
సంశయము.
పూరాపక్షము:- శ్రభ్శ్రభ్ కరమలు అదృషట ముద్వారా సాత్ంత్ర ముగానే ఫలిత్ము నిచుుటలో సమరి ములు ఇటటట సపట తిలో
ఈశారుని కారమఫలద్వత్ అని సవాకరించుట యుకిమ యుకత ము కాదు.
సపద్ధ వనిత :- అచేత్నమైన కరమ లేక ద్వనినుండి ఉత్ిననమగు అపూరాము ఫలిత్ములు ఇవా జఞలదు. సేవాదుల
కరమఫలము లోకములో అచేత్నముద్వారా ప ందుట చరడబ్డుటలేదు కాని సేవాదులద్వారా పూజంచబ్డిన రాజఞద్ి
పపరుషులు ఫలిత్ములను ఇచుుచునవనరని సవాకరించిరి. శాసత రముద్వారా సపదధమగు ఈశారుని కలిిత్మని చెపపిటగూడ
సరికాదు. కనుక మంచికరమల ఫలిత్ములు మరియు చెడడకరమల ఫలిత్ములు ఈశారుడే ఇచుుచునవనడు. క రమను
అపేక్షించి ఈశారుడు ఫలిత్ములిచుు చునవనడనుటవలన వానిలో వెైషమాయద్ి ద్ో షముల కలినము చేయలేము.
ఈ వధముగా ముందు చెపపిన నవలుగు అధికరణములద్వారా ‘త్ాం’ పద్వరి పరిశీలనము గావంచిరి. ఆ త్రువాత్
నవలుగు అధికరణములద్వారా బ్ర హ్మముయొకక నిరూపణము, ద్వని యందు నిషేధవషయత్ాము, అద్ిాతీయత్ాము
మరియు వయవహారములో ఫలద్వత్ృత్ాము మొదలగునవ చెపపి ‘త్త్’ పద్వరి పరిశరధనము గావంచిరి.
215. కరెైమవ ఫలదం యద్వా కరామరాధిత్ ఈశారః | అపూరాానత రద్వారా కరమణః ఫలద్వత్ృతవ||
216. అచేత్నవత్ ఫలాసరతే శాసవత రయాత్ూిజతేశారాత్ | కాలానత రే ఫలోత్ితేత రానఽపూరాకాలినవ ||
ఫలములనిచుువాడు ఈశారుడవ లేక అపూరామా అను సంద్ేహ్మునకు పూరాపక్షి అపూరామే ఫలిత్ముల నిచుును
కాని ఈశారడు కాదనును. సపద్ధ వ నిత చెపపినద్ేమనగా లోకములో అచేత్నము కరమ ఫలిత్ముల నిచుుట
చరడబ్డుటలేదు. అందువలల కరమలద్వారా అరాధించబ్డి, శాసత రపరమాణసపదధమైన ఈశారుడే కాలానత రములో ఫలద్వత్
అగును అందువలల నే అపూరా కలిన అయుకత ము.
భ్రతీ తీరిిలవారి వాయఖ్య:కరమ క్షణికమైనను అపూరాముద్వారా కాలానత రములో ఫలము నిచుును కాన ఈశార కలిన వయరి ము అనును
పూరాపక్షి. సపద్ధ వనిత జవాబ్ు. అచేత్నమైన కరమ మరియు అపూరాముల భిననత్ామువలన నియమిత్రూపములో
ఫలముల నిచుుటకు వానిలో శకిత లేదు ఎందులకనగా లోకములో సేవాద్ి కరమలఫలము చెైత్నయ పపరుషుని ద్వారా
లభించుచుననద్ి కాని జడమువలన కాదు. రాజును సేవంచిన పపరుషునికి రాజుద్వారా ఫలిత్ము అందుచునన టుల
ఆరాధించిబ్డిన ఈశారునిద్వారా ఫలిత్ములు దకుకనని సవాకరించవలయును. మరియు ఈశారుని కలిన వయరి మనునద్ి
శాసత రసపదధమగుటవలన ఈశార కలినలో గౌరవ ద్ో షముగూడ లేదు. కారణమేమనగా “ఏష హేయవ సాధు కరమ కారయతి త్ం
యమేభోయ లోకేభ్య ఉనిననీషతే, ఏష ఉ ఏవాసాధుకరమ కారయతి త్ం యమధో నినీషతే ” అను శ్రుత్ులద్వారా
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పరమేశారుడే కరమలను చేయంచువాడు మరియు కరమ ఫలములను ఇచుువాడనియు కూడ చెపిబ్డినందువలన.
ఈశారునిలోనే ధరామధరమముల ఫలద్వత్ృత్ాము మరియు కరమకారయత్ృత్ాము శ్రుతి చెపపిచుననద్ి. జీవపనిద్వారా
చేయబ్డిన కరమల నపేక్షషంచి ఈశారుడే ఫలిత్ముల నిచుును. ఈశారుని పర మాణికత్ శ్రుత్ులద్వారా సపదధమైనదనిన
శ్రుత్ులలో వనబ్డని అపూరాముయొకక కలినలో గౌరవ ద్ో షముననద్ి. అందువలల ఈశారుడే ఫలద్వత్ అనునద్ి
సపదధమైనద్ి.
బ్ర హ్మకనన భినన వసు
త వపను నిషేద్ించి, నిరుుణ, నిరాకార, నిరిాశేష బ్ర హ్మమును పర తిపాద్ించిరి. ఆ ఈశారునిలో
ఫలద్వత్ృత్ాము లేదను ఆక్షేపమువలన ఈ అధికరణము పారరంభించిరి అను సంగతి పూరామే చెపిబ్డినద్ి.
356. ఫలమత్ ఉపపతేత ః. 3.2.38.
సరతవరరి ము:- ఈశారునిద్వారానే అనిన పారణులకు ఫలిత్ములు లభించుచుననవ ఏలనన కరమము క్షణికమగుటవలన
ద్వనిద్వారా ఫలిత్ములు కలుగుట అసమేవము. అందువలల ఈశారునియంద్ే కరమఫలద్వత్ృము కలదని చెపపిట
ఉచిత్ము.
త్త్ పద వాచవయరి మైన ఈశారునిలో ఫలద్వత్ృతవాభ్వము పూరాపక్షి మత్ము. కాని సపద్ధ వనిత ఈశారునిలో
ఫలద్వత్ృత్ాము కలదనును. సుఖ్ము, దుఃఖ్ము మరియు సుఖ్-దుఃఖ్ములు కలిసపన కరమఫలములు జీవపడు
సంసారములో అనుభ్వంచును. ఈ ఫలిత్ములు కరమముద్వారానే కలుగుచుననవా లేక ఈశారుని ద్వారా
కలుగుచుననవా అని సంశయము కలుగగా పూరాపక్షి పైనుదరించున మూడు రకముల ఫలిత్ములు కరమద్వారానే
కలుగుచునన వనును. ఈ మూడు రకముల ఫలిత్ములు ఈశారునిద్వారా జీవపనకు లభ్యమగుచుననవనును సపద్ధ వనిత .
ఎందులకనగా పర తిక్షణము నశంచు కరమ కాలానత రములో ఫలిత్ములివా జఞలదు. గాన ఈశారునిలోనే ఫలద్వత్ృత్ాము
సపదధమగు చుననద్ి.
357. శ్రుత్తవాచు. 3.2.39.
సరతవరరి ము:- ఇంకను “స వా ఏష మహానజ ఆతవమఽనవనద్ో వసుద్వనః” (బ్ృ.4.4.24.) అనగా ‘సరావాయపకుడును
ఉత్ితిత -వనవశశూనుయడును అగునవత్మయే అందరికి అననము ఒసంగువాడు; మరియు ధనమునిచుువాడు’. మొదలగు
శ్రుత్ులద్వారా ఈశారునిలోనే ఫలద్వత్ృత్ాము వనబ్డుచుననద్ి. ఈశారుడే ఫలద్వత్ అని అరి ము.
కేవలము యుకుతలద్వారానే ఈశారునిలో ఫలద్వత్ృత్ాము కలిన గావంచవలయునని కాదు గాని బ్ృహ్ద్వర ణయక
శ్రుతిలోగూడ ఈశారుడే ఫలద్వత్ అని ఈ కిుంద చెపపిచునవనరు. “స వా ఏష మహానజ ఆతవమఽనవనద్ో వసుద్వనః”
(బ్ృ.4.4.24.) అనగా ‘సరావాయపకుడును ఉత్ితిత -వనవశశూనుయడును అగునవత్మయే అందరికి అననము ఒసంగువాడు;
మరియు ధనమునిచుువాడు’.
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358. ధరమం జెైమినిరత్ ఏవ. 3.2.40.
సరతవరరి ము:- ఏ శ్రుతి మరియు యుకితద్వారా సపద్ధ వంనిత ఈశారుడు ఫలద్వత్ అని సవాకరించుచుననడో ఆ శ్రుతి
యుకితద్వారానే జెైమిని ఆచవరయలు ధరమమును యాగాదుల ఫలద్వత్యని సవాకరించు చునవనడు.
సపద్ధ వంనిత వలనే జెైమిని ఆచవరుయలు శ్రుత్ులు మరియు యుకుతద్వారా కరమఫలద్వత్ ధరమమని సవాకరించును.
ఎందులకనగా “జయయతిష్ోట మోన సారు కామో యజేత్ ” అనిన ‘సారు ము కోరువాడు జయయతిష్ోట మయాగము నవచరించి
సారు మును భ్వంచవలయును’ ఈ వధి శ్రుతి వషయమైన యాగములో సారోుతవిదకత్ామును సవాకరించును. లేనిచో ఈ
వేద్ో పద్ేశము వయరి మగును. మీరు పర తిక్షణము నశంచు యాగాదులను ఫలద్వత్యని ఎటు
ల సవాకరించిరి? అనిన అటుల
అడుగుట సరికాదనును, ఎందులకనగా శ్రుతి పర మాణముద్వారా యాగాదుల ఉత్త రావసి లో అపూరా రూపమైన
వాయపారము సపదధమగుటవలన యాగాద్ి ధరమములకు అపూరామే ఫలద్వత్యని కలిన చేయవలయును. ఏలనన
అవచిత్ర మైన కారణమునకు వచిత్ర మైన కారయమగుట సరికాదు. అందువలన వచిత్ర మైన ఫలిత్ములకు ఈశారుడు
సాత్ంత్ర ముగా పలద్వత్యని సవాకరించిన వానిలో (వెైషమయ నెైరఘృణయ) వషమత్ాంబ్ును దయాహీనత్ామను ద్ో షములు
వచుును. ఈశారుడు కరమసహిత్ుడెై ఫలద్వత్ అనిన పపణవయత్ుమలపై పవరతియు పాపాత్ుమలపై ద్ేాషంబ్ును
కలిగియుండునని చెపివలయును. ఈశారునిలో వషమత్ాంబ్ును దయాహీనత్ామను పర సంగము వచుుట వలన
ధరామద్ి అనుష్ాానములు వయరి మగును. గాన ధరమమువలననే జీవపనికి కరమ ఫలిత్ము కలుగునని జెైమిని ఆచవరయలు
సవాకరించిరి.
356. పూరాం త్ు బ్్దరాయణో హేత్ువయపద్ేశాత్. 3.2.41.
సరతవరరి ము:- సరత్ర ములోనునన ‘త్ు’ శబ్ద ము జెైమిని మత్మును నిరాకరించుటకు. బ్్దరాయణుడను పేరుగల
ఆచవరుయలు పూరాము అనగా 3.2.39 సరత్ర ములో చెపపిన ఈశారునే ఫలద్వత్యని సవాకరించును. ఎందులకనగా “ఏష
హేయవ సాధు కరమ కారయతి” అనిన ‘ఎవరి ఉననతి కోరునో వారిచే ఈశారుడు మంచి కరమలు చేయంచును’ “అనవనద్ో
వసుద్వనః” ‘అందరికి అననము ఒసంగువాడు; మరియు ధనమునిచుువాడు’ మరియు “లభ్తే చ త్త్ః కామాన్” అనిన
‘శుదధతో చేసపన ద్ేవత్ల పూజఞనంత్రము వాని ఫలిత్ములను గూడ ఒసంగు వాడను నేనే ’. ఈ శ్రుత్ులు మరియు సమృతిద్వారా ఈశారుడు ధరామధరమముల ఫలద్వత్యనునద్ి నిశుయమగుచుననద్ి.
సరత్ర ములోనునన ‘త్ు’ శబ్ద ము పూరాము చెపపిన సంశయమును నిరాకరించుటకు చెపపిరి. బ్్దరాయణుడను
పేరుగల ఆచవరుయలు పూరాము అనగా 3.2.39 సరత్ర ములో చెపపిన ఈశారుని ఫలద్వత్యని సవాకరించును మరియు
ఆత్డు జీవపల కరమముల నపేక్షించి ఫలిత్ముల నొసంగును కాని సాత్ంత్ర ముగా కరమగాని అపూరాముగాని కరమ
ఫలద్వత్ కాదు అనును. “ఏష హేయవ సాధు కరమ కారయతి త్ం యమేభోయ లోకేభ్య ఉనిననీషతే, ఏష ఉ ఏవాసాధుకరమ
కారయతి త్ం యమధో నినీషతే” అనిన ‘ఆ ఈశారుడే ఈ లోకములో ఉననతిని కలుగజేయు వయకిత ద్వారా మంచి కరమలను
చేయంచును మరియు ఆత్డే ఎవరిని అధో గతికి పంపపంచదలచనో వానిచే చెడు కరమలు చే యంచును’. “అనవనద్ో
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వసుద్వనః” అనిన ‘అందరికి అననము ఒసంగువాడు; మరియు ధనమునిచుువాడు’ అను శ్రుత్ులు మరియు చెపిబ్ో వప
సమృతియు ఈశారుని ఫలద్వత్ అని చెపపిచుననవ. సమృతి “త్సయ త్సాయచలాం శుద్ధ వం తవమేవ వదద్వమయహ్ం” అనగా ‘ ఏ
ద్ేవత్ను పూజంచునో వాని వానికి ఆద్ేవత్యంద్ే సపి రమైన శుదధను నేనే ఇచుుచునవనను.’ ధరామధరమములకు
కారణమగుటచే మరియు వాని ఫలద్వత్గాన ఈశారునే కరమ ఫలద్వత్ అనిరి.
ఈ వధముగా ఈ పాదములో పూరాారధ ముద్వారా ‘త్ాం’ పద్వరి శరధన గావంచి ఉత్త రారి ముద్వారా నిరిాశేష, సాయంపర కాశము, నిషేద్ించుటకు యోగయముకానిద్ి, అద్ెైాత్ పరమేశారుని శాఖ్ాచందర నవయయముద్వారా కరమలు చేయంచువాడు
మరియు కరమఫలద్వత్రూపములో ఉపలక్షిత్మైన ‘త్త్’ పద్వరి బ్ర హ్మమును సంశరధన గావంచిరి.
బ్రహ్మసూత్రహ్ృదయములో మూడవ అధ్యాయములోని
ద్వితీయ పాదము యొక్క సంక్లనము సమాప్త ము.

త్ృతీయాధ్యాయము లోని త్ృతీయ పాదము

102. సర్ివేద్యనతప్రత్ాయాధ్వక్ర్మము.
క్ంర దటి పాదములో మహావాకాార్థ జ్ా ఞనము కొర్క్ు త్త్-త్ిం ప్దములయొక్క అర్థ ము నిర్ణ యంచబ్డినద్వ. ఇప్ుడు
వాక్ార్థ మును నిర్ణ యంచుటక్ు హేత్ు-హేత్ుమద్యావ సంగతి వలన త్ృతీయ పాదము పారర్ంభమయనద్వ. ఈ పాదములో
నిర్గుమబ్రహ్మను గురంచి అనేక్శాఖలలో చెప్పిన వాక్ాముల ప్ునర్గక్తని ఉప్సంహార్ము గావంచెదర్గ. ప్ర సంగవశమున
వచిిన సగుమ ఉపాసనగురంచి చెప్పిన అనేక్ గుమముల ఉప్సంహార్ము మరయు కొనిిచోటల అనుప్సంహార్ముగూడ
చెప్పిదర్గ. ద్యని వలల ప ంద్వన చిత్తఏకాగత్
ర వలల నిర్గుబ్రహ్మముయొక్క వాక్ార్థ జ్ఞానమునక్ు అవసర్మైన సామర్థ యము
ఉత్ినిమగును.
సంగతి:- పాదము భినిమగుటవలన ప్ూర్ి అధ్వక్ర్మముతో ఈ అధ్వక్ర్మమునక్ు సంగతి అవసర్ములేదు.
వషయ:- బ్ృహ్ద్యర్మాక్ములో మరయు ఛయంద్ో గాములో చెప్పిన రీతిగా ప్ంచయగివదాను గురంచి వచయర్ము ఈ
అధ్వక్ర్మములో గావంచెదర్గ. ఛయంద్ో గాములో వచిిన ఉపాసనలక్ు కౌథుమము మరయు బ్ృహ్ద్యర్మాక్ములో చెప్పిన
ఉపాసనలక్ు వాజ్సనేయక్ము అందుర్గ. ప్ంచయగివదాక్ని భినిమైన ఉపాసనలక్ు గూడ ఇద్ే నయమధ్ేయము.
సంశయము:- అని ఉప్నిషత్ు
త లలో చెప్ిబ్డిన ప్ంచయగివదా భినిములా లేక్ ఒక్టియేనయ?
ప్ూర్ిప్క్షము:- కౌథుమము అను నయమము మరయు శిరోవరతయద్వ ధర్మములు భినిమగుటవలన ఉపాసనలు
భినిములు.
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సపద్ా యనత ము:- శాఖలు భినిమైనను వద్యార్ూప్ము మరయు ఫలము అభినిమగుటవలన ఈ వధమైన ఉపాసనలు
అభినిమని సవిక్రంచవలయును. ఛయంద్ో గాములో మరయు బ్ృహ్ద్యర్మాక్ములో “యో హ్ వై జ్యాషఠం చ శరరషఠం చ వేద ” ఈ
వధముగా వధ్వ ఒక్టిగా కానవచుి చునిద్వ ప్ంచయగి ర్ూప్ముగూడ సమానమే మరయు జ్యాషఠత్ిము, శరరషఠత్ిములగు
ప ందు ఫలముల యొక్క ర్ూప్ముగూడ ఒక్టిగనే యునిద్వ. అందువలన వాని ఉపాసనలు అభినిము. శిరోవరతయద్వ
ధర్మము సాిధ్యాయమునక్ు అంగము కాని ఉపాసనయంగము కాదు. అభేదమువలన మరయు భేదము
సపదాముకానందువలన శాఖాభేదమువలన ఈ వధమైన ఉపాసనలు భిని-భినిములు కావు.
217. సర్ివేద్ేషినేక్త్ిముపాసతతర్థవైక్తయ | అనేక్త్ిం కౌథుమాద్వనయమదా ర్మవభేదత్ః ||
218. వధ్వర్ూప్ఫలైక్తయిద్ేక్త్ిం నయమ న శ్రరత్ం | శిరోవరతయఖాధర్మసుత సాిధ్యాయే సాాని వేదనే ||
అనిివేద్యనత వాక్ాములలో ఉపాసనలు అనేక్ములా లేక్ ఒకయ ఉపాసనయా. ద్ీనిక్ ప్ూర్ిప్క్షి చెప్ుి సమాధ్యనము.
వేద్యనత ములో ఉపాసనలు అనేక్ములు ఎందులక్నగా కౌథుమమాద్వ నయమధ్ేయములు మరయు శిరోవరతయద్వ ధర్మములు
భిని-భినిముగా నునివ. సపద్ా యనిత చెప్ుినద్వ ఏమనగా అనిి వేద్యనత ములలో ఉపాసన ఒక్టేనని ఎందులక్నగా వధ్వ,
ర్ూప్ము మరయు ఫలము ఒక్టే అగుటవలన ఇంక్ను నయమము శ్రరతిప్ర తిపాద్వత్ముకాదు. శిరోవరతయద్వ ధర్మములు
సాిధ్యాయమునక్ు అంగములే కాని ఉప్సానంగములు కావు. అందువలననే ఉపాసన అనేక్వధములుకాదు.
భార్తీ తీర్గథలవార వాాఖా :
ఛయంద్ో గాములో మరయు బ్ృహ్ద్యర్మాక్ములో ప్ంచయగి వదా వనవచుిచునిద్వ. కౌథుమమని ఛయంనదోగాములో ఉపాసన
నయమధ్ేయమయ మరయు వాజ్నేయక్మని బ్ృహ్ద్యర్మాక్ములో నయమధ్ేయమగుటవలన ఉపాసనము ఒక్టికాదు. ఈ
రీతినే అనా ఉపాసనములక్ు జ్ోడించవలయును. ధర్మ భినిముగూడ ఉపాసన భినిమని చెప్ుిటక్ు కార్మము.
మరయు “శిరోవరత్ము” అను ప్తర్గతో “తేషామేవైతయం బ్రహ్మవద్యా వద్ేత్ ” అనగా శిరోవరత్ము ఆచరంచువారకయ బ్రహ్మ వదా
చెప్ివలయును అను వర త్ముగూడ వనబ్డుచునిద్వ. శిరోవరత్మనగా వేదవరత్వశరషమని అర్థ ము. ద్యనిని
అథర్ిమశాఖాధాయనము చేయువారకై వధ్వంచబ్డినద్వ కాని ఇత్ర్ శాఖాధాయనము చేయువారక్ వధ్వ కాదు. గాన
శాఖాభేధమువలన ఉపాసన భినిమని త్ప్ిక్ సపిక్రంచవలయును.
సపద్ా యనిత సమాధ్యనము. శాఖాభేదమునిను వధ్వ మొదలగు వానిలో భేదములేనందున ఉపాసనము భినిముకాదు,
ఎందులక్నగా ‘యో హ్ వై జ్యాషఠం చ’ అను మొదలుగాగల వాక్ాములు ఛయంనదోగాములో ఏవధముగా పారమవధ్వని గురంచి
చెప్పిరో ఆ ప్ర కార్మే బ్ృహ్ద్యర్మాక్ములోగూడ చెప్పిర. ఆలాగుననే ఆకాశము, మేఘముల ఉపాసన మరయు ప్ంచయగి
వదా మొదలగువాని సిర్ూప్ము ఈ రండు శాఖలలో సమానముగా చెప్ిబ్డినవ. “జ్యాషఠశి హ్ వై శరరషఠశి” అని
పారమోపాసన ఫలము ఈ రండు శాఖలలో సమానముగా చెప్ిబ్డినవ. కౌథుమమని ఛయంనదోగాములో ఉపాసన
నయమధ్ేయమయ మరయు వాజ్నేయక్మని బ్ృహ్ద్యర్మాక్ములో నయమధ్ేయమని ప్ూర్ిప్క్షి చెప్పిన ఉద్యహ్ర్మ శ్రరతి
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అభిమత్ము గాదు కాని అధాయనము చేయువార్గ ఆ యా శాఖలను నిరమంచిన వార ప్తర్గతో వావహ్రంచుచునయిర్గ.
శిరోవరత్లక్షమమను ధర్మభేదమును చెప్పితిర అద్వగూడ అధాయన వషయమేగాని ఉపాసన వషయముగాదు ఎందులక్నగా
“నైత్దచీర్ణ వరతోఽధ్ీతే” అను వాక్ాములు అధాయన ధర్మములని సవిక్రంచిర. ఈ వాక్ాములద్యిరా
ఐక్ాహేత్ువులుండుట వలనను భేదహేత్ువులు లేక్ుండవలనను శాఖాభేదములలోగల ఉపాసనల భేదము లేదు.
360. సర్ివేద్యనత ప్ర త్ాయం చోదనయదావశరషాత్. 3.3.1.
సూతయరర్థ ము:- వధ్వంప్బ్డిన శాండిలాాద్వ ఉపాసనలు భినిములుగావు. వధులు సమానమగుటవలన. సూత్మ
ర ులోనుని
ఆద్వ ప్దముద్యిరా సంయోగము, ర్ూప్ము మరయు నయమముగూడ గరహంచవలయును. ఏ వధముగా అనిి శాఖలలో
“అగిహ్ో త్రం జుహ్ుయాత్” అను వధ్వ సామానా అగిహ్ో త్రము ఒకయక్ర్మ, ఆలాగుననే బ్ృహ్ద్యర్మాక్ములో మరయు
ఛయంద్ో గాములో చెప్పిన “యో హ్ వై జ్యాషఠశి” అను మొదలుగాగల వధ్వ వాక్ాములలో వశరషము లేనందున ఒకయ పారమవదా
అనిి శాఖలలో చెప్పిర.
శాఖాభేదమునిను ఒకయ అగిహ్ో త్రమునక్ు ‘జుహ్ుయాత్’ అను క్య
ర ద్యిరా ప్ుర్గష వాాపార్ము హ్ో మము
చేయవలయునని సమానముగా అనిి శాఖలలో వధ్వంచబ్డినద్వ మరయు ఫలసంయోగముగూడ సమానమే. అందువలన
శాఖాభేదమునిను వధ్వ ఫలముల భేదము లేనందువలన నితయాగిహ్ో త్మ
ర ు అనిి శాఖలలో ఒక్టే భినిము కాదు.
అటులనే “యో హ్ వై జ్యాషఠం చ శరరషఠం చ వేద ” అనగా “ ఏ ఉపాసక్ుడు పారమమును జ్యాషఠ ము మరయు శరరషఠమని
ఉపాసపంచునద ఆత్డు త్న జ్ఞతిలో జ్యాషు
ఠ డు మరయు శరరషఠ ుడు అగును” (బ్ృ 6.1.1. ఛయం.5.1.1.) ఈ వధమైన
బ్ృహ్ద్యర్మాక్ ఛయంద్ో గా ఉప్నిషత్ు
త లలో ప్ుర్గషునియొక్క వాాపార్ము మరయు ఫలసంబ్నా ము సమానమగుటవలన ఈ
రండు సథలములలో పారమము యొక్క ఉపాసన ఒక్టే గాని వేర్గకాదు. ఆలాగుననే యాగదర వాము మరయు ద్ేవత్
సమానమగు జ్యాషాఠద్వ గుమములతో నుండుటవలన ఉపాసనర్ూప్ము రండు సథలములలో ఒక్టే. పారమోపాసనము అను
నయమధ్ేయము సమానమే. అటులనే ప్ంచయగివద్యా, వైశాినర్వద్యా, శామడిలావద్యా అను ఉపాసనలలోగూడ వధ్వ
మొదలగునవ సమానమగుటవలన శాఖలు భినిమైనను ఉపాసన ఒక్టేనని తెలిసపకొనవలయును. నయమర్ూప్ములు
వేర్గుటవలన ఉపాసనభినిమని ప్ర శిించెద వేమో అటులనుట సరకాదు. ఎందులక్నగా ప్ర థమ కాండములో “న నయమాి
సాాదచోదనయభిధ్యనతయిద్” అనగా ‘ నయమము భినిమైన క్య
ర లో భేదముక్లుగదు కాని వధ్వ భినిమైన
భేదముక్లుగును’. అని సమాధ్యనము చెప్పి నీ ప్ర శిక్ు ప్రహార్ము గావంచిర.
361. భేద్యనేితి చేనైిక్సాామప్ప. 3.3.2.
సూతయరర్థ ము:- ర్ూప్భేదమువలన ఆమీక్షాయాగము మరయు వాజినయాగము భినిములు. (వేడి పాలలో ప్పర్గగువేసపన ఆ
పాలు వరగ రండు భాగములగును. వానిలో గటిి భాగమును ఆమీక్ష అందుర్గ. ద్యనితో చేయు యాగము ఆమీక్షాయాగము.
మిగలిన నీటిని వాజినమందుర్గ ద్యనితో చేయు యాగమును వాజినయాగ మందుర్గ.) ఆవధముగనే రండుశాఖలలో
ర్ూప్భేదముండుటవలన ప్ంచయగి వదా భినిము ఒక్టికాదు. ఇటుల ప్ర శిించుట సరకాదు ఎందులక్నగా ఒకయ వదాలో
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ర్ూప్భేదముండవచుిను. ఎటులననగా అతిరాత్రమను యాగములో షో డశి పాత్ర గరహ్మము అగరహ్మము ఉనిను
అతిరాత్య
ర ాగము భినిముకాదు. అటులనే ఆర్వ అగియొక్క అసపథత్ిము ద్యని అభావమువలన ప్ంచయగి వదాలో
భేదములేదు.
బ్ృహ్దర్మాక్ములో ప్ంచయగి వద్యా ప్ర సంగములో “త్సాాగిరయవాగిర్ావతి” అనగా ‘ఆ మర్మడంచిన ప్ుర్షుని
దహంచుటక్ు లోక్ములో ప్ర సపదామైన అగియో అగి’ అను వాక్ాముద్యిరా లోక్ములో ప్ర సపదామైన అగినిగూడ
ఉపాసాముగా చెప్పి ర. కాని ఛయంద్ో గాములో “అథ హ్ య ఏతయనేవం ప్ంచయగీిన్ వేద” అనగా ‘ ఏ ఉపాసక్ుడెైన ఈ ఐదు
అగుిలను ఈ వధముగా ఉపాసన చేయునద’ అను వాక్ాముద్యిరా ఐదు అగుిలద్యిరానే ప్ంచయగి వదాను
ఉప్సంహార్ము గావంచిర. అందువలన ఒక్చోట ప్ంచయగి ఉపాసామని వేరొక్చోట లోక్మలో ప్ర సపదామైన ఆర్వ అగిగూడ
ఉపాసామని చెప్పి ర. ఈ వధముగా ఉపాసా భేదమువలన వదాగూడ భినిము. ఏ వధముగా హ్ో మదర వాములు ద్ేవత్
భినిమైన యాగాద్వకయ
్ ర లలో భేదమును సవిక్రంచిర ఆవధముగనే ఉపాసా సిర్ూప్ము భినిమైన ఉపాసనగూడ
భినిమని సవిక్రంచవలయునని ప్ూర్ిప్క్షి మత్ము. సవద్ా యనిత అద్వ సరకాదనును ఎందులక్నగా ఉపాసనలో ఈవధమైన
గుమములలో భినిత్ిము సంభవము. ఇంత్మాత్రముచే ఉపాసనలో భినిత్ిమును అనుమానించరాదు ఎందులక్నగా
దుాలోక్ము మొదలగు ఐదు అగుిలయొక్క ప్ర త్ాభిజ్ా (అద్ే ఇద్వ అని జ్ఞానము) రండు సథలములలో క్లుగుచునిద్వ.
ఓక్చొట షషి అగిహ్ో త్రము- యొక్క పాఠము గలదు వేరోక్చోట ద్యని పాఠము లేదుక్ద్య అందువలన ఆర్వ అగి
భావాబ్ావములవలన ఉపాసన భినిమని సవిక్రంచవలయును క్ద్య అందువేమో అటులనుట సరకాదు. అతిరాతిర
యాగములో షో డశీపాత్రయొక్క గరహ్మయగరహ్మములు చెప్పి నను యాగము భినిముకాదు. ఆధ్యాతిమక్ ప్ంచయగివదా
రండుశాఖలలోను ఒక్టిగనే కానవచుిచునిద్వ. కయవలము బ్ృహ్ద్యర్మాక్ములో ఆర్వ అగిక్ అనువాదము క్లదు కాని
వధ్వకాదు అందువలల కొంచెముగూడ ద్ో షములేదు. ఈవధముగనే అనాత్ర పారమ సంవాదములో అధ్వక్ గుమములను
ఉప్సంహార్ము గావంచిర అయనను వరోధము లేదు. అందువలల వేదారాశిలో ఎక్ుకవ అభినిత్ ఉండుటవలన వదా
ఒక్టియే.
అథర్ివేదములోనుని ముండకోప్నిషత్ు
త లో బ్రహ్మవదాక్ు శిరోవరతయదులు చెప్పిర మిగలిన సథలములలో ఆ వరత్మును
చెప్ిలేదు అందువలన ధర్మము భినిమగుటవలన వదా భినిమనిన ఈ ప్ర శిక్ు క్ంర ద్వ సూత్రముద్యిరా సమాధ్యనమును
చెప్ుిచునయిర్గ.
362. సాిధ్యాయసా త్థయతేిన హ సమాచయరయఽధ్వకారాచి సవవచి త్నిియమః . 3.3.3.
సూతయరర్థ ము:- శిరోవరతయద్వ ధర్మములు సాిధ్యాయమునక్ు అంగము ఎందులక్నగా వేదవరత్ములను ఉప్ద్ేశించు
గరంథములో ఆథర్ిమశాఖను అవలంబంచువారక్ శిరోవరత్మునుగూడ సాిధ్యాయమునక్ు అంగముగా సవిక్రంచిర.
మరయు అధ్వకార్ముద్యిరా శిరోవరత్ము సాిధ్యాయమునక్ు అంగముగనే కానవచుిచునిద్వ. ఎందులక్నగా
“నైత్దచీర్ణ వరతోఽధ్ీతే” అనగా ‘ఎవర్గ శిరోవరత్మును అవలంబంచరో వార్గ ఈ గరంథమును అధాయనము చేయరాదు’ ఈ
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సూత్రములో నుని (న ఏత్ద్-నైత్ద్) ‘ఏత్ద్’ శబ్ోము అధ్వకార్వషయము. ‘సాిధ్వకారాచి’ అనుచోట చెప్పిన
చకార్ముద్యిరా ‘అధ్ీత్’ శబ్ోమును గహ
ర ంచుటవలన శిరోవరత్ము అధాయనముయొక్క అంగమని తెలియుచునిద్వ. ప్పై
సూత్రములో చెప్పిన ‘సవవచి’ అనునద్వ ఉద్యహ్ర్మము. ఏవధముగా శతౌదన ప్ర్ాంనత ము సౌరాాద్వ ఏడు హ్ో మములలో
ఇత్ర్వేదములలో చెప్పిన తేరతయగి సంబ్నా ముండదు కాని అథర్ిమములో చెప్పిన ఏకాగి సంబ్నా ముండుటవలన
ఆథర్ిమశాఖను అవలంబంచువారక్ మాత్రమే శిరోవరత్ నియమమును చెప్పిర. అందువలన అనిిప్ర ద్ేశములలో వదా
ఒకయర్ూప్ము.
శిరోవరతయద్వ సాిధ్యాయమునక్ు అంగమేగాని బ్రహ్మవద్యాంగముకాదు ఎందులక్నగా వేదవరత్ములను ఉప్ద్ేశించు సూత్రగరంథములో ఆథర్ిమశాఖను అవలంబంచువారక్ శిరోవరత్మునుగూడ సాిధ్యాయమునక్ు అంగముగా సవిక్రంచిర
“నైత్దచీర్ణ వరతోఽధ్ీతే” అనగా ‘ఎవర్గ శిరోవరత్మును అవలంబంచరో వార్గ ఈ గరంథమును అధాయనము చేయరాదు’ ఈ
ప్ర కార్ము అధ్వకార వషయమగుటవలన సిశాఖీయ ఉప్నిషదధాయనమునక్ు శిరోవరతయద్వ అంగర్ూప్మని
నిశియంచడమయనద్వ. సూత్మ
ర ులో “సవవచిత్నిియమః” అను శబ్ోము ఉద్యహ్ర్మమునక్ు చెప్పిర. శతౌదనము
వర్క్ు సౌరాాద్వ ఏడు యాగముల పాఠము రండు ఆథర్ిమడక్ శాఖలలో క్లదు. ఈ పాఠముల సమబనా ము రండు శాఖలలో
ఉండుటవలన ఏక్రి అను ప్తర్గగల ఆథర్ిమడ కాగిలోగూడ ప్ఠంచెదర్గ. శఖానత ర్ములో చె ప్పిన తేరతయగితో (దక్షిమయగి,
గార్హప్తయాగి మరయు ఆహ్వనీయాగుిలను తేరతయగి అందుర్గ) సమబనా ము లేనందువలన ప్ఠంచర్గ అనిన
ఆథర్ిమడక్శాఖ వారకయ ఈ నియమము. ఆ వధముగనే శిరోవరతయద్వ ధర్మముగూడ ముమిక్ అధాయనములోనే నియమించిర
ఇత్ర్ శా ఖాధాయనములో కాదు. అందువలన శిరోవరతయద్వ ధర్మ భేదమువలన వదాలో భేదములేదు అనిి సథలములలో
వద్ెైాక్త్ిము సపదామైనద్వ.
363. దర్శయతి చ. 3.3.4.
సూతయరర్థ ము:- “సరయి వేద్య యత్ిదమామననిత” (క్ఠ.2.15 ) అనగా ‘అనిి వేద్యనత వాక్ాములు ఏ బ్రహ్మ ప్దమును
ప్ర శంసపంచుచునివో” మొదలగు వాక్ాములు తెలిసపకొనవలసపన నిర్గుమబ్రహ్మమును గురంచి ఒకయవధముగా చెప్ుిచునివ.
ఆలాగుననే వాజ్సనేయక్ బ్ృహ్ద్యర్మాక్ములో వైశాినర్ సగుమ బ్రహ్మవదాయందు పారద్ేశమాత్రముద్యిరా చెప్పిన బ్రహ్మ
వషయములో “ ఆ ప్ర్మేశిర్గనే నేనని ఉపాసన చేయుదురో” అని చెప్పిర. ఆ బ్రహ్మమునే ఛయంనదోగాములో “యసతతేత్మేవ
పారద్ేశమాత్రమభివమానమాతయమనం వైశాినర్

” ( ఛయం.5.18.1 ) అనగా “ఎవర్గ పారద్ేశమాత్ర వైశాినర్ బ్రహ్మను నేనని

ఉపాసన చేయుదురో” అని ప్రామరశంచిర. వైశాినరోపాసనము అనిి ప్ర ద్ేశములలో ఒకయవధముగా చెప్పి ర. ఏ వధముగా
సగుమ బ్రహ్మము మరయు నిర్గుమ బ్రహ్మము ఒక్టియే అటులనే అనిి ప్ర ద్ేశములలో శ్రరతిద్యిరా చెప్ుిటవలన వదాలలో
ఏక్త్ిమే క్లదు. అలాగుననే శసతరవశరషర్ూప్మగు ఉకాథదులు ఒక్టియే గనుక్ వాని ఉపాసనలుగూడ ఒక్టియే. ఉకాథదుల
సమభివాాహార్ము (శరషశరషపవాచక్ప్దములను ఒక్చోటచెప్ుిట. ఒక్ చోట చెప్పిన గుమములను ఉపాసన కొర్క్ు వేరొక్ చోట
చెప్ుిట. ) వలన మిగలిన ఉపాసనలతో ప్ర్సిర్ము అభినిము.
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“సరయి వేద్య యత్ిదమామననిత” (క్ఠ.2.15 ) అనగా ‘అనిి వేద్యనత వాక్ాములు ఏ బ్రహ్మ ప్దమును ప్ర శంసపంచుచునివో’
మొదలగాగల వేదవాక్ాము అనిి ఉప్నిషత్ు
త లలో తెలిసపకొనదగన నిర్గుమ బ్రహ్మయొక్క ఏక్త్ిమును ఉప్ద్ేశించుచు
ఉపాసనల ఏక్త్ిమును ఉప్ద్ేశించుచునిద్వ. ఆలాగుననే వాజ్సనేయక్ బ్ృహ్ద్యర్మాక్ములో వైశాినర్ సగుమ
బ్రహ్మవదాయందు పారద్ేశమాత్రముద్యిరా చెప్పిన బ్రహ్మ వషయములో “ ఆ ప్ర్మేశిర్గనే నేనని ఉపాసన చేయుదురో”
అని చెప్పిర. ద్యనినే ఛయంద్ో గాములో ఫరతిషపఠత్మైనద్వగా భావంచి చెప్పిర. “యసతతేత్మేవ ప్ర ద్ేశమాత్రమభివమానమాతయమనం
వైశాినర్

” ( 5.18.1) అని ప్రామరశంచిర. అందువలల వైశాినర్ వదా అభినిమని సపదామగుచునిద్వ. ఈవధముగా

అనిి వేద్యనత ములలో ఉపాసనలయందు చెప్పిన సోత త్వ
ర శరషములైన ఉకాథదులను ( అనగా ఋగయిద ప్ర సపదామగు ప్ూజ్ఞర్హమైన
ఒకానొక్ శాసతరము) ఇత్ర్ సథలములలో వధ్యనమునక్ు గరహంచినను ఉపాసనలనిిటియందు ఏక్త్ిము క్లదు.

103. ఉప్సంహారాధ్వక్ర్మము.
సంగతి:- అనిి శాఖలలోఉపాసన అభినిమగుటవలన ఫలముగూడ అభినిమే అగును, ఈ వషయమును చెప్ుిటక్ు
ఫలఫలీభావము సంగతి వలన ఈ అధ్వక్ర్మము ఆర్ంభించిర.
వషయము:- ఉపాసనలలోగల భేద్యభేదముల వచయర్ము ఈ అధ్వక్ర్మమునక్ు వషయము.
సంశయము:- అనిి సథలములలో ఉపాసన ఏక్త్ిము సపదామగుటవలన ఒక్శాఖలో చెప్పిన ఉపాసన గుమములు వేరొక్
శాఖలో చెప్పిన ఉపాసనలో ఉప్సంహార్ము చేయవచుినయ చేయరాద్య? అనునద్వ సంశయము.
ప్ూర్ిప్క్షము:- వాజ్సనేయశాఖ బ్ృహ్ద్యర్మాక్ములోని పారమోప్సనలో “రయతో హ్ో చికారమ” అని రయత్ గుమమును
అధ్వక్ముగా చెప్పిర. ఛయంద్ో గాములోగల ప్ర మోపాసనలో ఈ రతోగుమము చెప్ిక్పో వుటవలన అచట ఉప్సంహార్
యోగాముకాదు ఎందులక్నగా ఉపాసనక్ు ఉప్కార్ము సిశాఖాలో చెప్పిన గుమములద్యిరానే క్లుగునుక్ద్య.
సపద్ా యనత ము:- ఒక్ శాఖలో చెప్పిన గుమములు వేరోక్ శాఖలో వనబ్డక్పో యనను ప్ర్సిర్ము గుమముల ఉప్సంహార్ము
చేయవలయును. ఏ వధముగా అగిహ్ో తయరద్వ అనుషాఠనములో శాఖానత ర్ములో చెప్పి న గుమముల ఉప్సంహార్ము
చేయుదురో ఆలాగుననే ఉపాసనలోగూడ చేయవలయును. సి-సిశాఖలో చెప్పిన గుమములద్యిరా ఎటు
ల ఉపాసనక్ు
ఉప్కార్మగునద ఆలాగుననే శాఖానత రీయ గుమముల చింత్నద్యిరా ఉపాసనక్ు ఉప్కార్ము క్లుగును.
వైయాసపక్నయాయమాలా:219. ఏకోపాసాతవనయహారాా ఆహారాా వా గుమయః శ్రరతౌ | అనుక్తతయిదనయహారాా ఉప్కార్ః శ్రరతెైర్ు గమైః ||
220. శ్రరత్తయిదనాశాఖాయామాహారాా అగిహ్ో త్రవత్ | వశిషాివద్ో ాప్కార్ః సిశాఖోక్తగుమైః సమః ||
ఒక్ ఉపాసనలో వనబ్డు గుమములను అనాత్ర ఉప్సంహార్ము చేయవలయునయ లేద్య అను సంద్ేహ్ము క్లుగగా
ప్ూర్ిప్క్షిచెప్పినద్వ. గుమముల ఉప్సంహార్ము చేయరాదు ఎందులక్నగా వానిని శ్రరతిలో చెప్ిలేదు అంతేగాక్ వనబ్డు
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గుమములచేత్నే ఉపాసనక్ు ఉప్కార్ము క్లుగును. ద్యనిక్ సపద్ా యనిత ఇచిిన సమాధ్యనము. అనా శాఖలో చెప్పిన
గుమములను అగిహ్ో త్ర ఉపాసనలో ఉప్సంహార్ము చేయవలయును. ఇత్ర్ వశిషి ఉపాసనలలో చెప్పిన గుమముల
ఉప్కార్ము సిశాఖలో చెప్పిన గుమములక్ు సమానము అందువలన అనాత్ర వనబ్డు గుమముల ఉప్సంహార్ము
చేయవలయును.
భార్తీ తీర్గథలవార వాాఖా:
వాజ్సనేయశాఖ బ్ృహ్ద్యర్మాక్ములోని పారమోప్సనలో “రయతో హ్ో చికారమ” అని రయత్ గుమమును అధ్వక్ముగా చెప్పిర.
ఛయంద్ో గాములోగల ప్ర మోపాసనలో ఈ రతోగుమము చెప్ిక్పో వుటవలన అచట ఉప్సంహార్ యోగాముకాదు ఎందులక్నగా
ఉపాసనక్ు ఉప్కార్ము ఇచట వనబ్డు పారమ, వాగాదుల గుమములద్యిరానే క్లుగును అని ప్ూర్ిప్క్షి మత్ము.
సపద్ా యనిత మత్ము. ఈ శాఖలలో ఆ గుమములు చెప్ిక్పో యనను ఇత్ర్ శాఖలలో వనబ్డుటవలన వాని ఉప్సంహార్ము
చేయవలయును ఎందులక్నగా అగిహ్ో త్ర ఉపాసనలో ఉప్సంహార్ము చూడబ్డు చునిద్వ. త్న త్న శాఖలో చెప్పిన
గుమముల వలననే ఉపాకార్ము క్లుగును గాన అనా శాఖగుమములను ఉప్సంహార్ము చేయుట నిర్ర్థ క్మని
ఆలోచించుట సరకాదు. ‘కారామధ్వక్ామువలన ఫలము అధ్వక్మగునను’ నయాయమువలన త్న శాఖలో చెప్పిన గుమములక్ు
సమానముగా అనా శాఖలో చెప్పిన గుమములు ఉప్కార్ము క్లిగంచును. గాన గుమములను ఉప్సంహార్ము
కావంచవలయును.
364. ఉప్సంహారోఽరాథభేద్యద్విధ్వశరషవత్సమానే చ. 3.3.5.
సూతయరర్థ ము:- ఏ వధముగా అనిి ప్ర ద్ేశములలో అగిహ్ో త్ర ఏక్త్ిమును చెప్పిర అందువలన మిగలిన గుమముల
ఉప్సంహార్ము క్లుగును ఆ వధముగనే ఉపాసనలలోగూడ గుమముల ఉప్సంహార్ము చేయవలయును ఎందులక్నగా
ఉపాసా గుమములద్యిరా ప ందు ఫలము ఒక్టియే గాన.
ఒక్చోట ప్ఠంచిన ఉపాసనయ గుమములను మరయొక్చోట ఉప్సంహార్ము చేయవలయునని సవిక్రంచుటయే యుక్తము
ఎందులక్నగా అనిి సథలములలో ప్ర యోజ్నము ఒక్టియే. ఉపాసా గుమములద్యిరా ప ందబ్డు ఉపాసనయ ఫలము అనిి
సథలములలో అభినిము. సూత్రములోనుని వధ్వశరషత్ిమను ప్దము ఉద్యహ్ర్మక్ు చెప్పిర. అగిహ్ో త్రము ఓక్టేనని
ఏక్త్ిము నిశిమయన త్ర్గవాత్ ద్యని ధర్మ వశరషములను సమానముగా అనిి సథలములలో ఉప్సంహార్ము
గావంత్ుర్గ. ఆలాగుననే వేద్యనత ములో చెప్పిన ఉపాసలు ఒక్టేనని నిశియమయన త్ర్గవాత్ ఉపాసా గుమముల
ఉప్సంహార్ము చేయవలయునని సవిక్రంచుటయే ఉచిత్ము. ఈ ప్ర యోజ్న సూత్రము యొక్క వసాతర్ము “సరాిభేద్యత్”
అను అధ్వక్ర్మము నుండి మొదలిడి ముందు అధ్వక్ర్మములలో చేయబ్డెను.
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104. అనాథయతయిధ్వక్ర్మము.
సంగతి:- వద్యాదుల సమానత్ వలన ఉపాసనలలో ఏక్త్ిము మొదట చెప్పిర. అటులనే “ఉద్ీు థవద్యా” అను ప్తర్గ
సమానముగా నుండుటవలనగూడ ఉపాసనలో అభేదము సపదామగును. అందువలన ప్ూరాిధ్వక్ర్మముతోపాటు ఈ
అధ్వక్ర్మమునక్ు దృషాినత సంగతి కార్మమగుటవలన ఈ అధ్వక్ర్మము మొదలిడిర .
వషయము:- ఉద్ీు థవదాయొక్క భేద్యభేదముల వచయర్ము ఈ అధ్వక్ర్మమునక్ు వచయర్మీయ వషయము.
సంశయము:- ఛయంద్ో గాములో మరయు బ్ృహ్ద్యర్మాక్ములో చెప్ిబ్డిన ఉద్ీు థవదా భినిమా లేక్ అభినిమా అని
సంశయము.
ప్ూర్ిప్క్షము:- ఉద్ీు థనయమము మరయు ద్ేవాసుర్ సంగారమము మొదలగు ఆఖాానముల సమానత్ను చూచి ఈ రండు
సథలములలో ఉద్ీు థవదా ఒక్టేనని సవిక్రంచవలయును.
సపద్ా యనత ము:- ఛయంద్ో గాములో ఉద్ీు థ అవయవమగు ఓంకార్మును పారమదృషపితో ఉపాసనచేయుటక్ు చెప్పిర. కాని
బ్ృహ్ద్యర్మాక్ములో సంప్ూర్ణ ఉద్ీు థ భక్త యొక్క ఉపాసనను చెప్పిర. అందువలల వేదాత్త్ిము వేర్గుటవలన ఉపాసన
భినిము. సంగారమాదుల అభినిత్ ఉపాసనల అభేదము చెప్ుిటక్ు ఉప్యొగమగు కార్మముకాదు ఎందులక్నగా అద్వ
సుతతి మాత్రమే. అందువలన రండు సాథనములలో ఉద్ీు థ వదా భినిము ఒక్టికాదు.
221. ఏకా భినయిఽథవోద్ీు థవద్యా ఛయనదోగాకామియోః | ఏకాసాానయిమసామానయాత్సంగారమాద్వసమత్ిత్ః ||
222. ఉద్ీు థయవయవోంకార్ ఉద్యుతేత్ుాభయోరాద్య | వేదాభేద్ేఽర్థ వాద్యద్వసామామతయరఽప్ర యోజ్క్

||

ఛయంద్ో గాములో మరయు బ్ృహ్ద్యర్మాక్ములో చెప్పిన ఉద్ీు థవదా భినిమా లేక్ అభినిమా అను సంద్ేహ్మునక్ు
ప్ూర్ిప్క్షి చెప్పినద్వ. ఉద్ీు థవదా రండు సాథనములలో ఒక్టే ఎందులక్నగా సమాన నయమము క్లదు మరయు
సంగారమాదుల వర్ణ నగూడ సమానమే. సపద్ా యనిత సమాధ్యనము. ఉద్ీు థవదా రండు సాథనములలో భినిము ఎందులక్నగా.
ఉద్ీు థయవయవోంకార్ ఉపాసన ఛయంద్ో గాములో మరయు సంప్ూర్ణ ఉద్ీు త్ భక్తక్ ఉద్యుత్యొక్క వాగాదుల ప్తరర్క్ము
పారమమని బ్ృహ్ద్యర్మాక్ములో ఉపాసనల వేదాము భినిమగుటవలన. సంగారమాదుల అర్థ వాద సమానత్ వదాల
ఏక్త్ిము చెప్ుిటక్ు అప్ర యోజ్క్ కార్మము.
భార్తీ తీర్థ లవార వాాఖా:ఉద్ీు థవదా అని ఛయంద్ో గాములో మరయు బ్ృహ్ద్యర్మాక్ములో నయమము ఒక్టగుటవలన రండు సాథనములలో ఉపాసన
ఒక్టే. నయమము శ్రరతి సమమత్ము కాక్పో యనను సంగారమాదులు శ్రరతిలో చెప్ిబ్డినవ అవ ఛయంద్ో గాములో మరయు
బ్ృహ్ద్యర్మాక్ములో సమానము. ఎందులక్నగా ఛయంద్ో గాములో సాతిిక్ ఇంద్వరయవృత్ు
త లక్ు మరయు తయమసపక్
ఇంద్వరయవృత్ు
త లక్ు క్రమముగా ద్ేవాసుర్భావమును సవిక్రంచి వాని సంగారమమును చెప్పి వాగాదులక్ు అధ్వషఠ ానములైన
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ద్ేవత్ల ఓటమి చెప్పి పారమద్ేవత్ వజ్యమును చెప్పిర. ఇదంత్యు బ్ృహ్ద్యర్మాక్ములోగూడ ఆలాగుననే చెప్పిర.
అందువలల వదా రండు సథలములో ఒక్టే. ఈవధముగా చెప్పిన ప్ూర్ిప్క్షమునక్ు సపద్ా యనిత ఉద్ీు థవదా భీనిమని చెప్పిను
ఎందులక్నగా తెలిసపకోవలసపన వేదాసిర్ూప్ము భిని భినిమగుటవలన. ఛయంద్ో గాములో సామభాగవశరషమయన ఉద్ీు థఅవయవమయన ఓంకార్మును పారమదృషపితో ఉపాసనయ వధ్యనమును చెప్పిర. కామిశాఖ బ్ృహ్ద్యర్మాక్ములో సంప్ూర్ణ
ఉద్ీు థభక్తక్ ఉద్యుత్యొక్క వాగాదుల ప్తరర్క్ము ఫ్ారమమని చెప్పి ద్యనిని ఉద్యుత్ృదృషపితో ఉపాసనమును వధ్వంచిర.
అందువలల తెలిసపకోవలసపన వేదాసిర్ూప్ము భిని భినిమగుటవలన ఉపాసన భినిము. సంగారమాదుల సమానత్ిము
ఉపాసన ఏక్త్ిమును చెప్ుిటక్ు సాధక్ము కాదు. ఈవషయము ఇంత్క్ు ప్ూర్ిములోగూడ అర్థ వాదమాత్మ
ర ేనని
చెప్ిబ్డినద్వ. కాన ప్పై రండుసాథనములలో ఉద్ీు థ వదా భినిమనునద్వ సపదామైనద్వ.
365. అనాథయత్ిం శబ్ాోద్వతి చేనయివశరషాత్. 3.3.6.
సూతయరర్థ ము:- “త్ిం న ఉద్యుయ” అనగా “పారమమును నీవు మా ఉద్యుత్ సమబనా మయన క్ర్మ చేయుము”, “త్ముద్ీు త్ముపాసాంచక్ర
ర య” అనగా “పారమమును ఉద్ీు థర్ూప్ములో ఉపాసన గావంచిర ”. ఈ వాక్ాములలో ఉద్ీు థను క్ర్త ర్ూప్ములో
మరయు ఉద్ీు థను క్ర్మర్ూప్ములో ఉపాసనమును చెప్పిర. ఉపాసనను ప్ర తిపాద్వంచు శబ్ోములద్యిరా భినిశాఖలలో
చెప్ుిటవలన సజ్ఞతీయ ఉపాసనలలో భేదమేఉనిదని శంక్ంచుట సరకాదు. ఎందులక్నగా ద్ేవాసుర్గల సంగారమమును
ఉప్క్రమము గావంచి అసుర్గల ప్రాజ్యముతో ఉప్సంహార్ము గావంచిర అనునద్వ రండు శాఖలలో సమానమే అందువలల
వదాలో భేదములేదు కాని ఒకయవదాయని భావము.
ఈ సూత్రములో గుమముల ఉప్సంహార్మని ప్ూర్ిప్క్షి చెప్పిన వదా భినిమగుటవలన గుమముల ఉప్సంహార్ము
సరకాదనును సపద్ా యనిత. “అథ హేమమాసనాం పారమమూచుసతేం న ఉద్యుయేతి త్థేతి తేభా ఏష పారమ ఉద్యుయత్” అనగా “ఆ
త్ర్గవాత్ ముఖములోనుని ఈ పారమముతో ఇంద్వరయములు చెప్పినద్ేమనగా నీవు మా కొర్క్ు ఉద్యునము చేయుము.
అప్ుడు ముఖా పారమము సరయనని ఇంద్వరయముల కొర్క్ు ఉద్యునము చేసపను”. ( బ్ృ. 1.3.7. ) అని వాజ్సనేయక్ శాఖలో
వనవచుిచునిద్వ. “అథ హ్ య ముఖాః పారమసతముద్ీు థముపాసాంచక్ర
ర య” అనగా “ఆ త్ర్గవాత్ ఏద్వ
ముఖాప్ర మమైయునిద్ో ద్యనినే ఉద్ీు త్ముగా సవిక్రంచి ఇంద్వర యములు ఉపాసన చేసపను” (ఛయం.1.2.7.) అని
ఛయంద్ో గాములో గూడ ఫలము వబ్డుచునిద్వ. ఈ రండు సథలములలో ముఖా పారమముయొక్క సుతతిద్యిరా ద్యని ఉపాసనయ
వధ్యనము నిశియమగు చునిద్వ. ఈ రండు ఉపాసనలు భినిమా కాద్య అనుసంశయము రాగా ప్ూర్ివాద్వ ఉపాసనలు
భినిమనును. ఒక్వేళ వాజ్సనేయక్ములో “త్ిం న ఉద్యుయ” అని పారమమును ఉద్ీు త్ క్ర్త గా చెప్పిర మర
“త్ముద్ీు థముపాసాంచక్ర
ర య” అనగా ఇంద్వరయములు పారమమును ఉద్ీు థ మని భావంచి ఉపాసన చేసపను. ఈ ఛయంద్ో గా శ్రరతిలో
ఉద్ీు థర్ూప్ములో నుని పారమమును ఉపాసన క్ర్మగా చెప్పిర అందువలల శబ్ో భేదముండుట వలన ఉపాసన ఒక్టి కాదు
అనదవేమో అటులనుట సరకాదు. ఎందులక్నగా శబ్ో భేదమునిను ఎక్ుకవగా అభినిత్ ప్ర తీత్మగుచునిద్వ. ఎటులనిన
ద్ేవాసుర్గల యుదా మును ఉప్క్రమించి అసుర్గల ఓటమి ద్ేవత్ల గలుప్ు పారమసంవాద వర్ణ న, అసుర్గల వధింసము
మొదలగు ప్ర సంగములో రండు సాథనములలో సమానము. గాన ఛయంద్ో గాములోగూడ పారమ క్ర్త ృత్ిము లక్షిత్మగుటవలన
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ఉపాసనములో ఏక్త్ిమే గలదు. ఈవధముగా ప్ూర్ివాద్వ చెప్పినద్యనిక్ ముందు సూత్రములో సపద్ా యనిత సమాధ్యన
మిచుిచునయిడు.
366. న వా ప్ర క్ర్మభేద్యత్ిరోవరీయసాతేద్వవత్. 3.3.7.
సూతయరర్థ ము:- వదా ఒక్టికాదు ఎందులక్నగా “ఓమితేాదక్షర్

” ఈ మంత్రముద్యిరా ఉగీుథయవయవ ఓంకార్ములో

పారమదృషపిని సామవేదములో ఉప్ద్ేశించిర. బ్ృహ్ద్యర్మాక్ములో “త్ిం న ఉద్యుయ” అను మంత్రముద్యిరా సంప్ూర్ణ
సామభక్త పారమర్ూప్ములో చెప్పిర. అందువలల ఉప్క్రమములో భేదమునిద్వ. ఏ వధముగా క్నుిలు, ఆద్వత్ుానిలోగల
హర్మాశమశ్రరతయిద్వ (బ్ంగార్గ వర్ణ ముగల మీసములుని) మొదలగుగాగల వశిషి గుమములుగల ఉద్ీు థ ఉపాసనక్ని,“ఏష
ప్రోవరీయానుద్ీు థ” అను శ్రరతిలో ప్రోవరీయసతేగుమవశరషములుగల ఉద్ీు థయొక్క ఉపాసన భినిము. ఆలాగుననే
ప్ర క్ృత్ములో వదా భినిమని తెలిసపకొనవలయును.
ఆ రండు శ్రరత్ులలో ఉపాసన ఒక్టికాదు ఎందులక్నగా ఈ రండు శ్రరత్ుల పారర్మాము భిని భిని ప్ర కార్ములుగా
చేయబ్డెను. “ఓమితేాత్దక్షర్ముద్ీు థముపాసవత్” అనగా “ఓ

అను ఈ వరాణత్మక్ ఉద్ీు థయొక్క ఉపాసన

చేయవలయును” (ఛయం.1.1.1.) అని ఉప్క్రమించి “పారమముద్ీు థముపాసాంచక్ర
ర య” అనగా “ఆ ద్ేవత్లు నయసపక్లో నుని
పారమర్ూప్ముగా ఉద్ీు థని ఉపాసన చేసపర ”. (1.2.2.) ఈ వాక్ాముద్యిరా ఛయంద్ో గాములో ఉద్ీు థయొక్క అవయవమయన
ఓం కార్ములో పారమదృషపి ఉపాసన ఉప్ద్ేశము గావంచిర. బ్ృహ్ద్యర్మాక్ములో ఉద్ీు థ శబ్ోముద్యిరా ద్యని
అవయవమయన ఓం కార్మును సవిక్రంచుటక్ు కార్మములేనందున సంప్ూర్ణ సామభక్తని ఉద్ీు థ శబ్ోముతో చెప్పిర.
మరయు “త్ిం న ఉద్యుయ” అనగా “నీవు మా గురంచి ఉద్యునము చేయుము”. ఈ వాక్ామయద్యిరా ఆ సామభక్తక్ క్ర్త
ఉద్యుతయ ఋతిిక్ుకను పారమర్ూప్ముగా చెప్పిర. ఈ వధముగా ప్పై రండు శ్రర త్ులలో ఉప్క్రమ భేదమునిద్వ. పారమములో
ఉద్యున క్ర్త ృత్ిము అసమావమని చెపాిదవేమో అటుల చెప్ుిట సరకాదు. ఎందులక్నగా ఉద్ీు థభావమునక్ు
సమానముగా ఉద్యున క్ర్త ృత్ిముగూడ ఉపాసనకొర్క్ు ఉప్ద్ేశించబ్డినద్వ మరయు పారమముయొక్క సామర్థ యము
తెలియుచునిద్వ. ఈ వషయములో “ప్రోవరీయసాతేద్వవత్” అను వాక్ాము ద్యిరా దృషాినత ము ఇయాబ్డినద్వ. ఏ వధముగా
ప్ర్మాత్మదృషపి అనిి సథలములలో సమానమైనను “ఆకాశో హేావైభయా జ్ఞాయానయకాశః ప్రాయమ

” అనగా “ప్ృథవవీ

మొదలగువానిక్ని ఆకాశము ప్పదోద్వ. అందువలల ఆకాశమే వీనిక్ శరరషఠమైన ఆశరయము” (ఛయం.1.9.1) “స ఏష ప్రోవరీయానుద్ీు థః” అనగా “ఆ ఈ ఉద్ీు థ సర్ిశరషఠము” (ఛయం.1.9.12) ఈ వధముగా ప్రోవరీయసాతేద్వ వశరష గుమములుగల ఉద్ీు థ
ఉపాసనక్ని భినిము ఆద్వత్ుానిలోగల హర్మాశమశ్రరతయిద్వ (బ్ంగార్గ వర్ణ ముగల మీసములుని) మొదలగుగాగల వశిషి
గుమములుగల ఉద్ీు థ ఉపాసన. ఉప్క్రమము భినిమగుటవలన ఉపాసనగూడ భినిము ఈ రండు ఉపాసనలలో చెప్పిన
అనదానా గుమముల ఉప్సంహార్ము సరకాదు. అ వధముగానే అనిి సథలములలో సవిక్రంచవలయును.

367. సంజ్ఞాత్శరిత్తదుక్తమసపత త్ు త్దప్ప. 3.3.8.
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సూతయరర్థ ము:- రండు సథలములలో ‘ఉద్ీు థవదా’ అను ఒకయ ప్తర్గండుటవలన ఉపాసన భినిము కాదను శంక్ సరకాదు
ఎందులక్నగా వదా భినిమా లేక్ అభినిమా అను వషయములో ‘న వా ప్ర క్ర్మభేద్యత్’ అను ప్పై సూత్మ
ర ులో సపద్ా యనత
మత్ము చెప్ిడమైనద్వ. భినిర్ూప్ముగా అగిహ్ో త్రము, దర్శము, ప్ూరణ మ అని ప్ర సపదామైనను అవ అనిియు ఒకయ కాఠక్
గరంథములోనివ. కాన వానిక్ ‘కాఠక్’ మని ఒకయర్క్మైన నయమము క్లదు.
‘ఉద్ీు థవదా’ అను ఒకయ సంజ్ావలన రండు ఉపాసనలు ఒక్టేననిన అటులనుట సరకాదు ఎందులక్నగా “న వా
ప్ర క్ర్మభేద్యత్ిరోవరీయసాతేద్వవత్” అను సూత్రములో సమాధ్యనము ఇవిబ్డెను. అందువలన ఫరసపదామైన భేదమునిను
వాని సంజ్ా ఒక్టిగనే ఉండవచుిను. ఏ వధముగా కాఠక్ గరంథములో ప్ర సపదాభేదముని అగిహ్ో తయరద్వ క్ర్మలక్ు ‘కావా’
మను ఒకయ సంజ్ా చూడబ్డుచునిద్వ. అటలనే ఇచటగూడ తెలిసపకొనవలయును. కయవలము నయమము అభినిమైనంత్
మాత్మ
ర ున ఉపాసనలో ఏక్త్ి క్లిను చేయరాదు.

105. వాాప్తయధ్వక్ర్మము.
సంగతి:- “ఓమితేాదక్షర్ముద్ీు థ

” (ఛయం.1.1.1) ఈ వాక్ాములో ఓం కార్ము మరయు ఉద్ీు థలో వశరషమవశరషాభావమును

సవిక్రంచి ఉప్క్రమ భేదమువలన ఉపాసన భినిమని చెప్ిబ్డినద్వ. అటుల చెప్ుిట సరకాదు అని ఆక్షయప్సంగతి వలన ఈ
అధ్వక్ర్మము మొదలైనద్వ.
వషయము:- ఈ అధ్వక్ర్మములో ఓంకార్ము మరయు ఉద్ీు థలలోగల సమానయధ్వక్ర్మామును గురంచిన వషయము
వచయర్మీయము.
సంశయము:- నయమము బ్రహ్మమని చెప్పినటుల ఓంకార్ము మరయు ఉద్ీు థలలోగల సమానయధ్వక్ర్మము అధ్యాసర్ూప్మా
లేక్ అప్వాదర్ూప్మా లేక్ ద్విజ్ోత్తముడెైన బ్ారహ్మముడు భూసుర్గడు అనునటుల ముఖాార్థ మా కాక్ నీలముత్ిలము
అనునటుల వశరషమ-వశరషార్ూప్మా.
ప్ూర్ిప్క్షము:- ఓంకార్ము మరయు ఉద్ీు థలలోగల అభేదము నియత్ము కాదు ఎందులక్నగా అటుల నియమించుటక్ు
కార్మము లేదు క్నుక్ చెప్పిన నయలుగు ప్క్షములలో ఏ ఒక్ ప్క్షమును నిర్ణ యంచలేము.
సపద్ా యనత ము:- సంప్ూర్ణ వేదములో ఓంకార్ము వాాప్త ము ద్యనిలో ఉద్ీు థ వశరషమ-వశరషాభావర్ూప్మైన సామానయధ్వక్ర్మమని
సవిక్రంచుటయే ఉచిత్ము. అధ్యాస ప్క్షములో వలక్షమము భేదము చెప్ివలయును. అప్వాద ప్క్షములో అనాఫల
క్లినయ ప్ర సంగము వచుిను. అభేద ప్క్షములో రండు శబ్ోముల ఉచయిర్మ వార్థ మగును. ప్రశరష నయాయముద్యిరా
వశరషమ-వశరషాభావ ప్క్షమే శరరషిము. అనిి వేదములలో ఓంకార్ము వాాప్త ము అయన ఏ ఓంకార్మును ఉపాసన చేసపదము
అని సంశయము క్లిగన “ఓమితేాదక్షర్ముద్ీు థముపాసవత్” అను శ్రరతివాక్ాముద్యిరా సామభక్త ఉద్ీు థయొక్క
అవయవర్ూప్ముగా ఓంకార్మును వశరషాముగా చెప్పిర. అందువలన ఓంకార్ము వశరషాము మరయు ఉద్ీు థ వశరషమము
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అనిన ఉద్ీు థ అవయవమైన ఓంకార్మునే ఉపాసన చేయవలయును ఆ వధముగా వశరషా వశరషమ భావమును ఓంకార్ము
మరయు ఉద్ీు థలో సవిక్రంచవలయును.

223. క్మధ్యాసఽథవా బ్ాధ ఐక్ాం వాఽథ వశరషాతయ | అక్షర్సాాత్ర నయసపత యక్ాం
్
నియత్ం హేత్ిభావత్ః ||
224. వేద్ేషువాాప్త ఓంకార్ ఉద్ీు థేన వశరషాతే | అధ్యాసాద్ౌ ఫల క్లియం సంనిక్ృషాింశలక్షమయ ||
“ఓమితేాదక్షర్ముద్ీు థముపాసవత్” ఈ శ్రరతిలో అక్షర్మునక్ు మరయు ఉద్ీు థక్ు సామానయధ్వక్ర్మాము తెలియుచునిద్వ. ఆ
సామానయధ్వక్ర్మము అధ్యాసర్ూప్మా లేక్ బ్ాధయా లేక్ ఐక్ామా లేక్ వశరషమమా. ఈ సంద్ే హ్మునక్ు ఏ ప్క్షముగూడ
నిర్ణ యమగుట లేదు ఎందులక్నగా నియమించు కార్మము లేక్పో వువలన అని ప్ూర్ిప్క్షవాదము. సపద్ా యనిత
సమాధ్యనము. ప్పైన చెప్పిన వషయములో వశరషమ-వశరషాభావ సామానయధ్వక్ర్మమనునద్వ నిరో షిము ఎందులక్నగా ఋగాద్వ
వేదమంత్మ
ర ులలో ఓంకారాక్షర్ము వాాప్త ము. అధ్యాసాద్వ మిగలిన మూడింటిలో ఫలము మరయు సనిహతయంశములో
లక్షమ ప్ర సంగముగూడ వచుిను.
భార్తీ తీర్గథలవార వాాఖా:“ఓమితేాదక్షర్ముద్ీు థముపాసవత్” ఈ శ్రరతిలో ఓంకారాక్షర్మునక్ు ఉద్ీు థక్ు సామానయధ్వక్ర్మము వనబ్డు చునిద్వ. ఇచట
నయలుగు ర్క్ముల సంశయము క్లుగుచునిద్వ. “నయమ బ్రహేమత్ుాపాసవత్” అను సథలములో బ్రహ్మదృషపిని అధాసపంచుట
కొర్క్ు సామానయధ్వక్ర్మము వనబ్డుచునిద్వ. “యశచిర్ః స సాథనుః” అనుచోట చౌర్త్ిమునక్ు బ్ాధ చూడబ్డుచునిద్వ .
“యో జీవసతద్ బ్రహ్మ” అను చోట ఏక్త్ిము శ్రరతిలో చెప్పిర. “యనీిలం త్దుత్ిలం” అనిన వశరషమ-వశరషాభావమునిద్వ.
వీనిలో ప్ర క్ృత్ములో నయలుగర్థ ములు సమానబ్లములై ప్ర సక్తంచుచుండ ఏ ప్క్షమును నిర్ణ యంచవలయును? నిరాణయక్
ప్ర మామముగూడ లేదు అనునద్వ ప్ూర్ిప్క్షము. ద్ీనిక్ సపద్ా యనిత సమాధ్యనము. ఓంకారాక్షర్మునక్ు మరయు ఉద్ీు థక్ు
ప్ర్సిర్ము వశరషా-వశరషమభావమని నియమించ వచుిను. ఎందులక్నగా ఓంకార్ము ఋక్, యజు, సామ
మంత్రములుగల మూడు వేదములలో ప్ఠంచబ్డినద్వ. వీనిలో ఏద్వ ఉపాసాము? ఈ వధమైన అప్తక్ష క్లుగగగా ‘ఉద్ీు థ భాగ
మైన ఓంకార్మునకయ అప్తక్ష కాని ఇత్ర్ములక్ు కాదు’. ఈ ప్ర కార్ము సామవేదములో చెప్ిబ్డిన ఓంకార్మును
వశరషమముగా చేయవచుిను. అధ్యాస ప్క్షములో ఫలమును క్లిన గావంచవలయును ఎందులక్నగా సిత్ంత్ర
ఉపాసనలో ఫలముయొక్క ఆకాంక్ష యుండును. కాని వశరషమ ప్క్షములో చెప్ిబ్ో వు ర్సత్మతయిద్వ గుమముల ఉపాసనక్ు
ప్ర తీక్ముగా ఓంకార్ము ఉద్ీు థద్యిరా వశరషపత్ మగును గాన సిత్ంత్ర ఉపాసన గాదు. కావున వడిగా ఫలమును
క్లినచేయవలసపన ఆవశాక్ము లేదు. కాని ఉద్ీు థశబ్ోము సంప్ూర్ణ సామ భక్తక్ వాచక్ము మరయు ఓంకార్ము ద్యని
అవయవము అందువలల ఉద్ీు థశబ్ోముతో ఓంకార్ముయొక్క సమబనా ము కొర్క్ు ద్యని అంశములో అవశాము లక్షమమును
సవిక్రంచవలయును గాద్య? సత్ాము, అయనను అధ్యాసప్క్షముక్ని వశరషమ ప్క్షము యుక్తత్ర్ము. ఎందులక్నగా
అధ్యాసములో ఏ వధముగా వషు
ణ శబ్ోము సంప్ూర్ణ సాిర్థ మును వద్వలి అనా అర్థ మయన శిల లేక్ శిలాప్ర తిమను
21

లక్షమద్యిరా భయధగావంచును. ఆవధముగనే ఉద్ీు థశబ్ోములోగూడ జ్ర్గగును. అందువలన దూర్ముగానుని లక్షమయ
ప్ర సంగము వచుిను. అంశ లక్షమములో సాిర్థ ముయొక్క ఒక్ భాగము మాత్మ
ర ే త్ాజించుటవలన వప్ర క్ర్ి ము (దూర్ము)
కాదు కాని సంనిక్ర్ి మగును (దగు ర్). ద్ీనిద్యిరా అనా వేదభాగములలో నుని ఓంకార్ము వద్వలివేయుట మరయు ఉద్ీు థ
అవయవత్ిముగా నుని ఓంకారాక్షర్ము వశరషపత్ముగా సవిక్రంచుట అగుచునిద్వ.
368. వాాప్తత శి సమఙ్జస

. 3.3.9.

సూతయరర్థ ము:- ఋగ్, యజు, సామ మంత్మ
ర ులలో ఓంకార్ము వాాప్త ము అందువలన ఏ ఓంకార్మును ఉపాసన
చేయవలయును అను జిజ్ఞాస క్లుగగా “ఉద్ీు థయవయవ ఓంకార్మును” ఉపాసన చేయవలయును అనిర. అనగా
ఓంకార్ము ఉద్ీు థక్ు వశరషపత్ము అందువలలనే ఉద్ీు థము ఓంకార్మునక్ు వశరషమము. ఈ ప్క్షములో ద్ో షములేదు.
సూత్రములో నుని ‘చ’ శబ్ోము త్ు అను శబ్ాోర్థ ములో చెప్పిర కాన అధ్యాసము, అప్వాదము మరయు ఐక్ా ప్క్షములు
బ్ొ తితగా యుక్త యుక్తములు కావు.
“ఓమితేాదక్షర్ముద్ీు థముపాసవత్” అనుచోట వనబ్డు సామానయధ్వక్ర్మము “నయమము బ్రహ్మము” అనునటుల
అధ్యాసమా. అధ్యాసమనగా ఒక్ వసుతవులో వేరొక్ వసుతవును ఆరోప్పంచుట. లేక్ త్త్తేమసప అను మహావాక్ాముద్యిరా
ఉత్ినిమయన బ్ుద్వా తో నిరాక్రంప్బ్డిన ద్ేహ్ములోగల తయద్యత్మయబ్ుద్వా యొక్క అప్వాదర్ూప్మా. కానిచో
ద్విజ్ోత్తముడు, బ్ారహ్మముడు, భూసుర్గడు అనునటుల సమానయర్థ క్ములా కాక్పో యన “నీల క్మలము” నక్ు సమముగా
వశరషా-వశరషమ భావమువలే ఓంకార్ములో ఉద్ీు థలో సమానయధ్వక్ర్మమును చెప్ివలయునయ? అను సంశయము క్లుగగా
ఏ ఒక్ ప్క్షము నిశియము కానందువలన నిర్ణ యము కాలేదనును ప్ూర్ిప్క్షము. సపద్ా యనత జ్వాబ్ు. సూత్రములో వచిిన
‘చ’ శబ్ోము ‘త్ు’ శబ్ో సాథనములో వచిినద్వ. ఆ ‘త్ు’ శబ్ోముద్యిరా మొదటి మూడు ప్క్షములు నిరాక్రంచబ్డినవ అనగా
వశరషమ ప్క్షమే యుక్తము ఎందులక్నగా అధ్యాస ప్క్షములో లక్షమము యొక్క ప్ర సంగము వచుిను. “ఆప్యతయ వై
కామానయం భవతి” అనగా “నిశియముగా యజ్మానుని ఇచిలను ప్ూరత గా ప ంద్వంప్జ్యయును”. (ఛయం.1.1.7). అను
మొదలగు ఫలిత్మును చెప్ుి శ్రరత్ులు ఆప్పత గుమ (ప ందజ్యయు) వశిషి గుమమును వషయము గావంచునవ కావున
బ్ుద్వా తో గావంచిన అధ్యాసముద్యిరా భినిఫలమును క్లినజ్యయు ప్ర సంగము వచుిను. అప్వాద ఉపాసనప్ర్మైనద్వ ఈ
వాక్ామని భావంచిన వసుతప్ర్త్ిము కానందువలన మిథయాబ్ుద్వా నివృతితర్ూప్మైన ఫలిత్మునిచుినని చెప్ిజ్ఞలము.
కాన అనా ఫలక్లినయ ప్ర సంగము ఈ ప్క్షములోను వచుిను. ఏక్తయిధ్యాస ప్క్షములో “బ్ారహ్మమో భూసుర్ః” అను
సమానయర్థ ములుగల రండు శబ్ోముల ఉచయిర్మ వార్థ మగును. ఈ ప్ర కార్ము మూడు ప్క్షములలో ద్ో షముండుటవలన
మిగలిన “నీలోత్ిలము వల ” వశరషా-వశరషమభావ ప్క్షము శరరషఠమని “వాాప్తత శి సమఙ్జస

” అను సూత్రముద్యిరా

సూత్క
ర ార్గలు చెప్పిర. ఓంకార్ము ఋక్, యజుః మరయు సామమను మూడు వేదములలో వాాప్త మైనందువలన ఏ
ఓంకార్మును ఉపాసన చేయవలయును, అను జిజ్ఞాస క్లుగగా “ఓమితేాదక్షర్ముద్ీు థముపాసవత్” అనగా “ఓమను
అక్షర్ముగల ఉద్ీు థను ఉపాసనచేయుము” (ఛయం.1.1.1). ఈ శ్రరతిద్యిరా ఉద్ీు థయవయవర్ూప్ముగా ఓంకార్మును
వశరషపత్ము గావంచి ఉపాసన చేయవలయును. అందువలన వాాప్త మయనందువలన ఉద్ీు థ అవయవర్ూప్మైన ఓంకార్మే
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ఉపాసా యోగామని అద్వయే శ్రరతి తయత్ిర్ామని గరహంచవలయును. ఈ అక్షర్ము వశరషాము మరయు ఉద్ీు థ ద్యనిక్
వశరషమము. ఈ వధముగా సవిక్రంచుటవలన ఏ ద్ో షము లేదు.

106. సరాిభేద్యధ్వక్ర్మము.
సంగతి:- ఈ వధముగా సర్ివేదవాాప్త మయనను ఓంకార్మును ఉద్ీు థ అవయవముగా గహ
ర ంచవలయునని చెప్ిబ్డినద్వ.
ఆలాగుననే “ఏవం వద్యిన్” అనగా “ఈ వధముగా తెలిసపన వద్యింసుడు” అను వాక్ాములో “ఏవం = ఈప్ర కార్ముగా” అని
ప్ర యోగంప్బ్డుటచే ఆ ఏవం శబ్ో సమీప్మున ఉనిగుమములను మాత్రమే ప్రామరశంచినద్వ అగుటచే ఇత్ర్ శాఖలక్ని
భినిమను దృషాినత సంగతివలన ఈ అధ్వక్ర్మము ఆర్ంభమయనద్వ.
వషయము:- వాజ్సనేయశాఖ బ్ృహ్ద్యర్మాక్ము మరయు ఛయంద్ో గాములో నుని ప్ర మోపాసనల భేద్యభేదమును ఇచట
వచయరంచెదర్గ.
సంశయము:- పారమ ఉపాసనలో చెప్పిన వసపషఠతయిద్వ గుమములను రండు శాఖలలోనుని ప్ర మోపాసనలో ఉప్సంహార్ము
(చేర్గిట) చేయవలయునయ లేద్య?
ప్ూర్ిప్క్షము:- “య ఏవం వేద ” ఈ వాక్ాములోనుని ‘ఏవం’ అను శబ్ోముద్యిరా ఆ యా శాఖలలో నుని గుమములను
మాత్రమే వచయరంచవలయును గాని వేర్గ శాఖలోనుని గుమములను కాదు.
సపద్ా యనత ము:- పారమ శబ్ోము ద్యిరా బ్ుద్వా లోనుని ‘వసపషఠతయిద్వ’ గుమములు ‘ఏవం’ అను శబ్ోమువలన ప్రామరశంప్బ్డు
చునివ ఎందులక్నగా ‘ఏవం’ అను శబ్ోములోనే ఆ శక్త క్లదు. అందువలన ‘ఏవం’ అను శబ్ోముద్యిరా ప్రామర్శ
యోగామయన సమసత గుమముల ఉపాసంహార్ము ప్ర మోపాసనలో రండు శాఖలలో చేయవలయును.
225. వసపషఠతయిదానయహార్ామాహార్ాం వైవమిత్ాత్త్ః | ఉక్తసపైావ ప్రామరాశదనయహార్ామనుక్తత్ః||
226. పారమద్యిరయమ బ్ుద్వా సథం వసపషఠతయిద్వ తేన త్త్ | ఏవం శబ్ోప్రామర్శయోగామాహార్ామిషాతే ||
వసపషితయిద్వ గుమములను ఉప్సంహార్ము చేయవలయునయ లేద్య? అను సంశయమునక్ు ప్ూరాివాద్వ ‘ఏవం’
శబ్ోముద్యిరా చెప్పిన గుమములు మాత్మ
ర ే ప్రామరశంప్బ్డుటవలన వసపషితయిద్వ గుమముల చెప్ిబ్డలేదు క్నుక్ వాని
ప్రామర్శ లేదనును. ద్యనిక్ సపద్ా యనిత ఇచిిన జ్వాబ్ు. వసపషితయిద్వ గుమములు పారమముద్యిరా బ్ుద్వా సథమగు చునివ కాని
ఇత్ర్ గుమములగుటలేదు. అందువలన ఆ వసపషితయిద్వ గుమములు ‘ఏవం’ శబ్ోముద్యిరా ప్రామర్శయోగాములు గాన
వాని ఉప్సంహార్ము చేయవలయును.
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భార్తీ తీర్గథలవార వాాఖా:
ఛయంద్ో గాము మరయు బ్ృహ్ద్యర్మాక్ కామి శాఖలోగల పారమోపాసనలో ప్ర తిషాి మర్యు వసపషఠతయిద్వ గుమముల
ఉప్నయాసము గలదు కాని ఐత్రయయక్ము మరయు కౌషవత్క్ మొదలగు వానిలో వీని ప్ర సంగములేదు. ఈ ప్రసపథతిలో
వసపషఠతయిద్వ గుమములను ఐత్రయయాదుల పారమఉపాసనలో ఉప్సంహార్ము చేయవలయునయ లేద్య? ఈ ప్ర కార్ముగా క్లిగన
సంద్ేహ్మునక్ు ప్ూర్ిప్క్షి ఉప్సంహార్ము చేయరాదనును ఎందులక్నగా “య ఏవం వేద ” ద్ీనిలో చెప్పిన ‘ఏవం’
శబ్ోముద్యిరా ఆ యా శాఖలలో చెప్పిన గుమములు ఆ శాఖకయ చెందును క్నుక్. ఈ వధమైన ప్ూర్ిప్క్షమునక్ు సపద్ా యనిత
చెప్ుి సమాధ్యనము. ఆ యా శాఖలలో చెప్పిన గుమములేగాక్ చెప్ిని గుమములుగూడ ‘ఏవం’ శబ్ోముద్యిరా
ప్రామరశంప్బ్డు చునివ ఎందులక్నగా పారమసంవాదమనగనే ద్యనిని గూరి యే యే సథలములలో ఏ ఏ అంశములు
చెప్ిబ్డినవో అవ అనిియు బ్ుద్వా యందు నిలిచినవ గాన వాని సమర్మగూడ క్లుగును. ఎటులనిన చదువు చెప్ుి
ద్ేవదత్ు
త ని మథుర్లో చూచి పాటలీప్ుత్రములో చదువు చెప్ిక్ ప యనను ఉపాధ్యాయుని ర్ూప్ములో ప్ర త్ాభిజ్ఞానము
క్లుగును. “త్తయత ఇదనయత అవగాహ జ్ఞానమును” ప్ర త్ాభిజ్ా అందుర్గ. అటులనే ఛయంద్ో గాాదులలో వసపషితయిద్వ గుమములతో
క్ూడిన పారమమును, ఐత్రయయాదులలో కయవలము చెప్పినంత్ మాత్రముచే వసపషితయిద్వ గుమములు గల పారమము
బ్ుద్వా సథమగును. అందువలన ‘ఏవం’ శబ్ోముద్యిరా ప్రామర్శ యోగాము. క్నుక్ వసపషితయిద్వ గుమములను
ఐత్రయయాదులలో ఉప్సంహార్ము చేయవలయును.
369. సరాిభేద్యదనాతేరమే. 3.3.10.
సూతయరత్థము:- బ్ృహ్ద్యర్మాకోప్నిషత్ు
త లో మరయు ఛయంద్ో గాప్నిషత్ు
త లో పారమవదాలో వామడ మరయు వసపషితయిద్వ
గుమములతో క్ూడిన పారమోపాసన వనవచుిచునిద్వ. కౌషవత్కీ ఆద్వ ఉప్నిషత్ు
త లలో ఆ ప్ర కార్ముగా వనబ్డుటలేదు
అయనను అచటగూడ వసపషితయిద్వ గుమముల ఉప్సంహార్ము చేయవలయును ఎందులక్నగా అనిి శాఖలలో వనబ్డు
పారమసంవాదములోనుని ప్ర మోపాసన ఏక్త్ిమగుటవలన. అందువలన ‘ఏవం’ శబ్ోముద్యిరా బ్ుద్వా సథ మగుటవలన
చెప్పిన గుమములతో పాటు చెప్ిని గుమములు గూడ గారహ్ాములు. గాన అనిి గుమములను అనిిప్ర ద్ేశములలో
ఉప్సంహార్ము చేయవలయును.
బ్ృహ్ద్యర్మాకోప్నిషత్ు
త లో మరయు ఛయంద్ో గాప్నిషత్ు
త లో పారమ సంవాదములో పారమమునక్ు జ్యా షఠత్ి శరరషఠతయిద్వ వశిషి
గుమములగల ఉపాసనలో “యద్యి అహ్ం వశిషోఠ సపమ త్ిం త్దిశిషోఠ ఽసప” అనగా “నేను వశిషఠర్ూప్ముతో ఉనయిననుట
యేద్వ క్లద్ో అద్వ నీసిర్ూప్మే. వాసతవమునక్ు నీవే వశిషఠత్ిగుమము క్ల వాడవు” (ఛయం. 6.1.14) ఈ వాక్ాము ద్యిరా
వశిషఠతయిద్వ గుమములుగూడ వనిప్పంచుచునివ. ఆ వధముగా కౌషవత్కాాద్వ శాఖలలో వనబ్డటలేదు. ఈ సపథతిలో వేర్గ
సథలములలో చెప్పిన వశిషఠతయిద్వ గుమములను అవ చెప్ిని సథలములలో ఉప్సంహార్ము చేయవలయునయ లేద్య? అని
సంద్ేహ్ము రాగా “య ఏవం వద్యిన్” అనగా “ఈ ప్ర కార్ము తెలిసపన వద్యింసుడు” అను శబ్ోముద్యిరా ప్రామరశంచిన
శరరషఠతయిద్వ గుమములను మాత్రమే ప్రామరశంచవలయుననును కాని అనాసథలములలో చెప్పిన వశిషఠతయిద్వ గుమములను
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ప్రామర్శ చేయరాదనును ప్ూర్ివాద్వ. ద్ీనిక్ సపద్ా యనత ములో చెప్పినద్ేమనగా ఏ సథలములలో చెప్పినవైనను వశిషఠతయిద్వ
గుమములను చెప్ిని సథలములలో ఉప్సంహార్ము చేయవలయును అనిర ఎందులక్నగా అనిి సథలములలో
పారమసంవాదము (సార్ూప్ాము) ఒక్టిగనే ఉనిద్వ. క్నుక్ పారమసంవాదములలో వధ్వంచబ్డిన ప్ర మోపాసనము అభినిము.
అద్ే ఇద్వ అను ప్ర త్ాభిజ్ా జ్ఞానము క్లిగన త్ర్గవాత్ పారమవదాలో అభినిము సపదామగును కాన కౌషవత్కీ ఉప్నిషత్ు
త లో
చెప్పిన పారమవదాలోగూడ వశిషఠతయిద్వ గుమసమూహ్ము ఉప్సంహార్ము చేయుట ఉచిత్ము. ఈ వధముగా అనిి
సథలములలో ఉపాసన ఐక్ామని సపదామగుటవలన అనిి సథలములలో అనిి గుమముల ఉప్సంహార్ము చేయవలయును.

107. ఆనంద్యదాధ్వక్ర్మము.
సంగతి:- వశరషముతో క్ూడిన పారమోపాసనములో శాఖానత ర్ములో చెప్పిన వసపషఠతయిద్వ గుమముల ఉప్సంహార్ము చేసపనను
నిరిశరష బ్రహ్మముయొక్క ప్ర మాజ్ఞానము సిశాఖలో చెప్పిన ధర్మములద్యిరా క్లుగుటవలన అనాశాఖలలో చెప్పిన
ఆనంద్యద్వ గుమముల ఉప్సంహార్ము ఉచిత్ము కాదు అను ప్ర త్ుాద్యర్మ సంగతి వలన ఈ అధ్వక్ర్మము ఆర్ంభమయనద్వ.
వషయమయ:- నిరిశరష బ్రహ్మముయొక్క ఆనంద్యద్వ గుమముల ఉప్సంహార్మా లేక్ అనుప్సంహార్మా అను వచయర్ము
ఈ అధ్వక్ర్మములో గావంచిర.
సంశయము:- నిర్గుమబ్రహ్మమును ప్ర తిపాద్వంచు శ్రరత్ులలో చెప్ిబ్డిన ఆనందర్ూప్త్ిము, కొనిిసథలములలో
వజ్ఞానఘనత్ిము, మర కొనిిసథలములలో సర్ి వాాప్క్త్ిము మరయు ఇంకొనిి సథలములలో సరరాిత్మక్త్ిము
మొదలగు ధర్మములు వనవచుి చునివ. ఆ ధర్మములు ఎచట ఎనిి వనబ్డుచునివో వానినే చింత్న చేయవలయునయ
ఆ శాఖలోగల నిర్గుమ ఉపాసనయందు లేక్ శాఖానత ర్ములలో చెప్పిన గుమములనుగూడ చింత్న చేయవలయునయ
ప్ూర్ిప్క్షము:- వామనీత్ిము, సత్ాకామతయిద్వ గుమములవలే సిశాఖలో చెప్పిన ఆనందర్ూప్తయిద్వ గుమముల చింత్న
వలననే నిర్గుమ ఉపాసన ప్ూరత యగుచునిద్వ. అందువలన శాఖానత రీయ ధర్మముల చింత్న అనయవశాక్ము.
సపద్ా యనత ము:- వామనీతయిద్వ ధర్మములు ధ్ేాయర్ూప్ముగా వధ్వంచబ్డినవ. వాని చింత్న సిశాఖలో చెప్పిన గుమముల
ద్యిరా ప్ూరత అయనను ఆనందతయిద్వ ధర్మములు బ్రహ్మబ్ో ధ కొర్క్ు చెప్ిబ్డినవ కాని ఉపాసనకొర్క్ు కాదు. అందువలల
వావసాథప్క్ వధ్వ అభావమువలల అనిి సథలములలో నిర్గుమ ఉపాసనలలో శాఖానత రీయ ఆనందర్ూప్తయిద్వ అనిి
గుమములను చింత్న చేయవలయును.
వైయాసపక్నయాయమాలా:227. నయఽఽహారాా ఉత్ వాఽఽహారాా ఆననయోద్యా అనయహ్ృతిః| వామనీసత్ాకామాద్ేరవైతేషాం వావసపథతేః ||
228. వధ్ీయమాన ధరామమయం వావసాథ సాాదాథయవధ్వ | ప్ర తిప్తితఫలానయం త్ు సర్ిశాఖాసు సంహ్ృతిః ||
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తెైతితరీయములోని ప్ర్బ్రహ్మవదాలో చెప్పిన ఆననయోద్వ గుమములు ఐత్రయయక్ములో చెప్పిన ప్ర్బ్రహ్మవదాలో
ఉప్సంహార్ము చేయవలయునయ లేద్య అను సంశయమునక్ు ప్ూరాివాద్వ ఉప్సంహార్ము చేయరాదనును
ఎందులక్నగా వాని వావసథ వామనీ సత్ాకామాద్వ గుమములక్ు సమానముగా చేయవచుిను. ద్యనిక్ సపద్ా యనిత
సమాధ్యనము. వధ్వంచిన ధర్మముల వావసథ సగుమబ్రహ్మములో వధ్వక్ అనుగుమముగా నుండును కాని ద్ేనిక్ జ్ఞానము
ఫలమో అటువంటి ఆననయోద్వ గుమములను అనిి శాఖలలో ఉప్సంహార్ము చేయవలయును.
భార్తీ తీర్గథలవార వాాఖా :ఆననదో బ్రహ్మ” “సత్ాం జ్ఞానమననత ం బ్రహ్మ” అను శ్రరత్ులద్యిరా ఆననయోద్వ గుమములు తెైతితరీయములోని ప్ర్బ్రహ్మవదాలో
చెప్పిర. “ప్ర జ్ా ఞనం బ్రహ్మ” అను శ్రరతి ఐత్రయయక్ములో చెప్పిన ప్ర్బ్రహ్మవదాలో చెప్పిర కాని ఆననయోద్వ గుమములు
చెప్ిలేదు. అందువలల ఐత్రయయకాదులలో ఈ గుమములను ఉప్సంహార్ము చేయరాదు. వాని వావసథ వామనీత్ిము
మొదలగు ధర్మములక్ు సమానముగా అగును. ఏ వధముగా “ఏష ఉ వామనీః”, “ఏష ఉ భామనీః” వామనీత్ిము,
కామయత్ృత్ిము, భాసక్త్ిము మొదలగు గుమములు ఉప్కోశల-వదాలో చెప్ిబ్డినవ. మరయు దహ్ర్-వదాలో
“సత్ాకామః” అని సత్ాకామాద్వ గుమములను చెప్పి ర. ఆ సథలములలో ప్ర్సిర్ము గుమముల ఉప్సంహార్ము అగుటలేదు.
అటులనే ఆనంద్యదులక్ుగూడ వావసథ క్లుగు చునిద్వ అనిన వానిక్ గూడ ప్ర్సిర్ము తెైతితరీయక్ము మరయు
ఐత్రయయక్ములో చెప్పిన ప్ర్బ్రహ్మ-వదాలో ఉప్సంహార్మగుటలేదు.
ఈ వధముగా ప్ూర్ిప్క్షము కాగా సపద్ా యనిత చెప్పినద్వ. చెప్పిన దృషాతనత ము సరకాదు. ఎందులక్నగా వామనీతయిద్వ
గుమములు ద్ేాయర్ూప్ముగా వధ్వంచిర కాన వాని వావసథ వధ్వక్ అనుసార్ముగా నుండుట యుక్తము. ఆనంద్యద్వ
గుమములక్ు జ్ఞానమే ఫలమగుటవలన వధ్వంచిర్నుట సరకాదు. అందువలన వావసథకావంచు వధ్వ లేనందున మరయు
జ్ఞానర్ూప్ ఫలమగుటవలన అనిి సథలములలో సామానామగుటవలనను ఆనంద్యదుల ఉప్సంహార్ము చేయవలయును.
370. ఆనంద్యదయః ప్ర ధ్యనసా. 3.3.11.
సూతయరర్థ ము:- బ్రహ్మ యొక్క ఆననో సిర్ూప్త్ిము మొదలగు ధర్మములు అనిి సథలములలో ఉప్సంహార్ము
చేయవలయును అనిన ఏ సథలములలో ఈ ధర్మములు చెప్ిక్పో యనను అచటగూడ ఉప్సంహార్ము చేయవలయును
ఎందులక్నగా అనిి శాఖలలో జ్యాయబ్రహ్మము ఒక్టేగాన వదాగూడ ఒక్టియే.
నిర్గుమ బ్రహ్మమును ప్ర తిపాద్వంచు శ్రరత్ులలో ఆనందర్ూప్త్ిము, వజ్ఞానఘనత్ిము, సర్ివాాప్క్త్ిము,
సరాిత్మత్ిము మొదలగు ధర్మములు వనబ్డుచునివ. ఎచట ఏగుమములు వనబ్డుచునివో వానినే అచట చింత్న
చేయవలయునయ లేక్ అనిి సథలములలో అనిి గుమములను ఉప్సంహార్ము (చినత న) చేయవలయునయ? ఈ
సంశయమునక్ు ప్ూర్ివాద్వ ఎచట ఏగుమములు వనబ్డుచునివో వానినే అచట చింత్నచేయవలయును కాని అనిి
సథలములలో అనిి గుమములను చింత్న చేయరాదనును. ద్ీనిక్ సపద్ా యనిత చెప్పిన సమాధ్యనము. ప్ర ధ్యనమైన బ్రహ్మము
యొక్క ఆననయోద్వ అనిి ధర్మములు అనిి శాఖలలో ఉప్సంహార్ము చేయవలయును ఎందులక్నగా వేదా బ్రహ్మము ఒక్టే
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క్నుక్ ద్యని ఉపాసనలో అభినిమును సవిక్రంచుటయే ఉచిత్ము. త్న ద్ేశములో శచర్తయిద్వ గుమములు క్లిగన
ద్ేవదత్ు
త డు ద్ేశానత ర్ము పో యన మాత్మ
ర ుచే ఆ శూర్తయిద్వ గుమర్హత్ుడు కాడు కాద్య? అందువలల నిరిశరష
బ్రహ్మయొక్క అనిి ధర్మములు అనిి సథలములలో చినత న చేయవలయును.
అటుల సవిక్రంచిన “త్సా ప్పరయమేవ శిర్ః” అనగా “ద్యనిక్ ప్పరయమగు వృతితర్ూప్ము త్ల” అను వాక్ాముల ద్యిరా
చెప్ిబ్డిన ప్పరయశిర్సాతేద్వ ధర్మములు అనిి సథలములలో ఉప్సంహార్ము ప్ర సంగము వచుిను. అను ప్ర శిక్ు ముందు
సూత్రములో సమాధ్యనము చెప్ుిచునయిర్గ.
371. ప్పరయశిర్సాతేదాపారప్పత ర్గప్చయాప్చయౌ హ భేద్ే. 3.3.12.
సూతయరర్థ ము:- ఒక్చోట వనబ్డు ప్పరయశిర్సాతేద్వ ధర్మములు అనిి సథలములలో పారప్త ము కావు ఎందులక్నగా ప్పరయము,
మొదము, ప్ర మొదము, ఆననో ము మొదలగు ధర్మములలో ప్ర్సిర్ము ఒక్ద్యనిక్ మరయొక్ద్యని అప్తక్షవలన వృద్వా
మరయు క్షయము క్నబ్డును. ఆ ధర్మములు బ్రహ్మ భినిమయననే సాిభావక్ములగును కాని బ్రహ్మము అభినిము
ఏక్ర్సము అద్ెైిత్ము అందువలన అవ బ్రహ్మయొక్క సాిభావక్ గుమములు కావు. అందువలన వాని చినత న ప్ర సక్త లేదు.
ప్పరయశిర్సాతేద్వ ధర్మములు అనిి సథలములలో పారప్త ము కావు. ఎందులక్నగా ప్పరయము, మొదము, ప్ర మొదము,
ఆననో ము మొదలగు ధర్మములు ప్ర్సిరాప్తక్షవలనను వేరొక్ భయకాతప్తక్షవలనను వృద్వా క్షయములు క్లవ. ధరీమ (అనగా
ధర్మము క్లద్వ) ద్యనిలో భినిత్ిము లేక్పో యన భేదశూనా బ్రహ్మములో వృద్వా క్షయములు కానేర్వు అంతేగాక్
ప్పరయశిర్సాతేద్వ బ్రహ్మ ధర్మములు కావు. ఇవ ఆననో మయకోశము యొక్క ధర్మములు. ఈ వషయము
ఆననో మయాధ్వక్ర్మములో చెప్పి తిమి. అందువలన అచట అచట వనబ్డు సంయద్యిమత్ిము మరయు సత్ాకామతయిద్వ
ధర్మములు అనిి సథలములలో పారప్పత కావు. అచట ఉపాసాములో భేదము లేక్పో యనను ఉప్క్రమ భేదమువలన
ఉపాసనము భినిమని సవిక్రంచిర.
ఆననయోద్వ ధర్మములు జ్ఞానమునక్ు ఉప్యోగములగుటవలన సంయద్యిమతయిద్వ ధర్మములనప్తక్షించి ఈ ఆననయోద్వ
ధర్మములు వలక్షమములు అని ముందు సూత్రములో చెప్పిదర్గ.
372. ఇత్రయ త్ిర్థ సామానయాత్. 3.3.13.
సూతయరర్థ ము:- ఉపాసా ధర్మములక్ని భినిమగు ఆననయోద్వ దా ర్మములు జ్ఞానమునక్ు ఉప్యోగ బ్డుటవలన అనిి
సథలములలో ఉప్సంహార్ములగును ఎందులక్నగా ఉపాసా బ్రహ్మములో ఏక్త్ిముండుటవలన.
ఆననయోద్వ దా ర్మములు జ్ఞానమునక్ు ఉప్యోగ బ్డుటవలన అనగా బ్రహ్మ త్త్ిము సరగాు బ్ో ధప్డుటక్ు. కాని
సంయద్యిమాతయిద్వ ధర్మములు ఉపాసా బ్రహ్మయొక్క దా ర్మములు. ఆననయోద్వ దా ర్మములు వాాఖాానము చేయు బ్రహ్మతో
అభినిములు అందువలన వానిని అనిి సథలములలో ఉప్సంహార్ము చేయవలయును. ద్ేనిక్ బ్రహ్మజ్ఞానమే ఫలమో
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అటువంటి ఆననయోద్వ ధర్మములను అవదాను తొలగంచి బ్రహ్మనందపారప్పత ప్ర్ానత ము అనిి సథ లములలో చింత్న
చేయవలయును.

108. ఆధ్యానయధ్వక్ర్మము.
సంగతి:- ఆననయోద్వ ధర్మములు బ్రహ్మర్ూప్మగుటవలన ఉప్సంహార్యోగా మనిర ఎందులక్నగా ఆ గుమములు బ్రహ్మ
జ్ఞానమునక్ు ఉప్యోగములు కాని బ్రహ్మసిర్ూప్ము కాని వషయములు ఉప్సంహార్ యోగాములు కావు.
ఇంద్వరయాదుల క్ని ఆధ్వక్ాత్ను చెప్ుిచు సరాిధ్వక్ాముగల ప్ర్మేశిర్గని బ్ో ధ్వంచు శ్రరతిగూడ (క్ఠ.3.10.)
బ్రహ్మజ్ఞానమునక్ు ఉప్యోగము. అందువలల ప్ూరాిధ్వక్ర్మముతో ఈ అధ్వక్ర్మమునక్ు ఏక్ఫలత్ి సంగతి.
వషయము:- కాఠకోప్నిషత్ు
త లోని “ఇనిోియేభాః ప్రా హ్ారాథ” అను వాక్ాములో చెప్పిన ప్ర్త్ిము యొక్క వచయర్ము ఈ
అధ్వక్ర్మములో చేసపర.
సంశయము:- ఈ శ్రరతి వాక్ాము బని-భినిమా లేక్ ఆత్మప్ర్క్మగుటవలన ఏక్ వాక్ామా?
ప్ూర్ిప్క్షము:- ప్ర తేాక్ వాక్ాములో ప్ర్త్ిము ప్ర తిపాద్వంచుటవలన వాక్ాములు భిని-భినిములు.
సపద్ా యనత ము:- సమాగ్-జ్ఞానము కొర్క్ు వషయములక్నిింటిక్నిను ఆత్మ ప్ర్ము అని ఫరతిపాద్వంచిర. అచట ప్ర తిఒక్టి
అరాథదుల ప్ర్మని ప్ర తిపాద్వంచలేదు ద్యని వలన ఫలిత్ము లేదు. “నిచయయా త్నమృత్ుాముఖాత్-ప్ర ముచాతే” అనిన “ఆ
ప్ర్మేశిర్గని వతిక్ తెలిసప కొనిన సంసార్భాధనుండి వముక్ుత డగును”. అను వాక్ాముద్యిరా ఇంద్వరయములక్ని
ప్ర్మైన ఆత్మజ్ఞానము క్లిగన మాత్రమే మొక్షసపద్వా ప్ర యోజ్నమని వనబ్డుచునిద్వ. అందువలన ప్ర తిపాదాముతో
ఐక్ాము చెప్ుిటవలన ఈ వాక్ాములు అభినిమని సవిక్రంచుటయే ఉచిత్ము.
వైయాసపక్నయాయమాలా:229. సరాి ప్ర్ంప్రాఽక్షాద్ేర్-జ్యాయా ప్ుర్గష ఏవ వా | జ్యాయా సరాి శ్రరత్తేిన వాకాాని సుార్బహ్ూని హ ||
230. ప్ుమర్థ ః ప్ుర్గషజ్ఞానం త్త్ర యత్ిః శ్రరతో మహాన్ | త్ద్ో బధ్యయ శ్రరతోఽక్షాద్వరయిదా ఏక్ః ప్ుమాంసతత్ః ||
ఇంద్వరయాదుల ప్ర్ంప్ర్ను జ్యాయర్ూప్ముగా శ్రరతి ప్ర తిపాద్వంచుచునిద్య లేక్ కయవలము ప్ుర్గషుని ప్ర తిపాద్వంచుచునిద్య?
అను సంశయమునక్ు ఇంద్వరయాదుల ప్ర్ంప్ర్యే జ్యాయర్ూప్ముగా శ్రరతి ప్ర తిపాద్వంచుచునిద్వ ఎందులక్నగా అద్వ
వనిప్పంచుచునిద్వ మరయు అనేక్ వాక్ార్ూప్మే ఇషిము మరయు శ్రరతి ప్ర తిపాదక్ము. అనిన సపద్ా యనిత సమాధ్యనము.
ఆత్మ జ్ఞానమే ప్ుర్గషార్థ ము ద్యని కొర్క్ు ప్ర యతయిధ్వక్ాము శ్రరతిలో వరణ త్ము అద్ే అభీషిము. అందువలన అక్షాద్వ
ప్ర్ంప్ర్గూడ ఆ ప్ుర్గషుని జ్ఞానమునకయ శ్రరత్ులలో చెప్పిర. గాన కయవలము జ్యాయర్ూప్ముగా ప్ుర్గషునే శ్రరత్ులు
ప్ర తిపాద్వంచుచునివ కాని ఇంద్వరయాదుల ప్ర్ంప్ర్కాదు.
భార్తీ తీర్గథలవార వాాఖా:28

క్ఠోప్నిషత్ు
త లో ఈ క్ంర ద్వ శోలక్ములు వనబ్డుచునివ.

ఇనిోియేభాః ప్రా హ్ారాథః అరయథభాశి ప్ర్ం మనః | మనససుత ప్రా బ్ుద్వా ః బ్ుద్ేా రాతయమ మహాన్ ప్ర్ః||
మహ్త్ః ప్ర్మవాక్తమవాకాతత్ ప్ుర్గషః ప్ర్ః | ప్ుర్గషాని ప్ర్ం క్ఙ్ిిత్-సా కాషాఠ సా ప్రా గతిః ||
అనగా “మనిషప మనసుసతో వషయాలను కోర్గకొనును త్ర్గవాత్ ఇంద్వరయములద్యిరా బ్హ్ావషయములతో సమబనా ము
ఏర్ిర్గచుకొనును అచట బ్ాహ్ావషములనప్తక్షించి ఇంద్వరయములు ప్ర్ములు ఇంద్వరయాదులక్ంటె వషయాదులధ్వక్ము
ఇద్వ లోక్ప్ర సపదాము. వానిక్నిను అభిలషపత్ మానసపక్ వృతిత ప్ర్మనగా అధ్వక్ము, మనదవృతితక్నిను బ్ుద్వా ఆభానత ర్ము
అనగా శరరషిము బ్లవతీ మరయు సూక్షమము, బ్ుద్వా క్నిను ద్యనిక్ ఉపాద్యనకార్మైన సమషపి బ్ుద్వా మహ్త్-శబ్ోవాచాము
హమాగర్ానయమముగలాత్మ సూక్షమము, మహ్త్త్ిముక్ని ద్యనిక్ ఉపాద్యనకార్మమైన అవాక్తత్త్ిము అనగా
మూలాజ్ఞానము సూక్షమము, అవాక్తముక్ని ద్యనిక్ అధ్వషి ానభూత్మైన చెైత్నార్ూప్మైన ఆత్మ శరరషిము. అనిిటిక్ంటె
ఆత్మర్ూప్ుడెైన ప్ర్మేశిర్గడు అధ్వక్ుడు అంత్క్ంటె అధ్వక్మగునద్వ మఱియొక్కటి లేదు. ఎందులక్నగా ఆ ప్ుర్గషుడే
అవానత ర్ తయర్త్మాములక్ు వశారమభూమి. అందుక్నే “ప్ుర్గషార్థ కామైః ప్ర్మో గనత వాశి” అను శ్రరతిగూడ క్లదు. ఈ
ప్ర సంగములో ప్ూర్ిప్క్షి చెప్ుినద్వ. ప్ర్మేశిర్గడు (ప్ుర్గషుడు) ఈ శ్రరతిలో ఏలాగున ప్ర తిపాద్వత్మో ఆలాగుననే
ఇంద్వరయాదుల ప్ర్మిర్గూడ తయత్ిర్ావృతితతో శ్రరతి ప్ర తిపాద్వత్ము లేనిచో ఇంద్వరయాదుల ప్ర్మిరోప్నయాసము
వార్థ మగును. అనేకార్థ ముల ప్ర తిపాదనలో వాాక్ాభేదముయొక్క ప్ర సంగముచెప్ుిట సరకాదు. అనేకార్థ ములను
ప్ర తిపాద్వంచుటలో ఏక్వాక్ాత్ను చెప్ిలేము కాద్య.
సపద్ా యనిత జ్వాబ్ు. ప్ుర్గషుని జ్ఞానము సంప్ూర్ణ అనర్థ ములక్ు కార్మమైన అజ్ఞానమును తొలగంచునద్వకావున అద్ే
వాసతవమునక్ు శ్రరతి ప్ర తిపాదాము. అందువలన వాక్ా శరషములో ప్ుర్గష-జ్ఞానము ప్ర తిపాద్వంచుటక్ు ఎక్ుకవ
ప్ర యత్ిము గావంచబ్డినద్వ. “ఏష సరయిషు భూతేషు” అను వాక్ామును ఆధ్యర్ము గావంచుకొని కయవలము ప్ుర్గషుని
ప్ర తిపాద్వంచుటకయ ఈవాక్ాము గాన ఇంద్వరయ ప్ర్ంప్ర్ క్థనము వార్థ మగును క్ద్య అనిన ఈ శంక్ సరకాదు ఎందులక్నగా
బ్హర్గమఖమైన చిత్తమును బ్రహ్మములో ప్ర వేశప్పటి ుటక్ు సాధనము ఈవాక్ాము కాని ప్ర తిపాదా వషయము ప్ుర్గషుడే అని
సపదామైనద్వ.
373. ఆధ్యానయయ ప్ర యోజ్నయభావాత్. 3.3.14.
సూతయరర్థ ము:- “ఇనిోియేభాః ప్రా హ్ారాథః” ఈ కాఠక్ వాక్ామునక్ు ఆఖరలో ధ్యానజ్నా సాక్షాత్కర్మునక్ు ప్ుర్గషుడే
సాధామని చెప్ుిచు ఆ ప్ుర్గషుడు అనిింటిక్ంటెను ప్ర్మని (అధ్వక్మని) ప్ర తిపాదన గావంచిర. ఇంద్వరయములక్ని
వషయములు అధ్వక్మని మొదలగు వాక్ాములద్యిరా ప్ర తిపాద్వంచుట సరకాదు ఎందులక్నగా ఇంద్వరయములక్ని
వషయములు అధ్వక్మని చెప్ుిటవలన ఏవధమైన ఫలిత్ము క్లుగదు. ద్ీని వలన సపదామగునద్ేమనగా ప్పై కాఠక్
వాక్ాము ఒక్టే ప్ర తిపాదా భేదము లేనందువలన వాక్ా భే దము లేదు.
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ఇనిోియేభాః ప్రా హ్ారాథః అరయథభాశి ప్ర్ం మనః | మనససుత ప్రా బ్ుద్వా ః బ్ుద్ేా రాతయమ మహాన్ ప్ర్ః||
మహ్త్ః ప్ర్మవాక్తమవాకాతత్ ప్ుర్గషః ప్ర్ః | ప్ుర్గషాని ప్ర్ం క్ఙ్ిిత్-సా కాషాఠ సా ప్రా గతిః || (క్ఠ.3.10-11)
ఇందర యములు, వషయములు, మనసుస, బ్ుద్వా , సమిషపి బ్ుద్వా , అవాక్తము, ప్ుర్గషుడు ఇవ క్రమముగా ఒక్ద్యనిక్ని
ఒక్టి ప్ర్ము అనగా అధ్వక్ము సూక్షమము అని చెప్పిర. ఈ శ్రరతిలో చెప్పిన వాక్ాములు భినిములా లేక్
ఆత్మప్ర్మగుటవలన ఒకయ వాక్ామా అని సంశయము క్లుగగా చెప్పిన శ్రరతిలో ప్ర తి ఒక్క ద్యనిలో ప్ర్త్ిము
చెప్ుిటవలన భినివాక్ాములనును ప్ూర్ిప్క్షి. సపద్ా యనిత చెప్పినద్వ. చినత నద్యిరా యథయర్థ భయధ కొఱక్ు వషయములు
మొదలగువాని అనిింటిక్నిను ప్ుర్గషుడు ప్ర్ము, అధ్వక్ము, సూక్షమని ప్ర తిపాద్వంచిర అద్వయే యుక్త సంగత్ము.
వషయములు మొదలగునవ ప్ర్మని ప్ర తిపాదాములు కావు. ఈ అరాథదులను ప్ర్మని చెప్ుిటవలన ఏ ప్ర యోజ్నము
లేదు అంతేగాక్ ప్ర యోజ్నము వనబ్డుటలేదు. “నిచయయా త్నమృత్ుాముఖాత్-ప్ర ముచాతే” అనిన “ఆ ప్ర్మేశిర్గ వతిక్
తెలిసప కొనిన మృత్ుావు నుండి ముక్త ప ందును”. ఈ శ్రరతిలో ఇంద్వరయాదులక్ు ప్ర్మైన ప్ుర్గషుని తెలిసపకొనుటవలన
మొక్షసపద్వా అను ప్ర యోజ్నము వనబ్డుచునిద్వ. అందువలన ప్ర తిపాదా వషయము అభినిమగుటవలన వదాలో
భేదములేదు అని సపదామైనద్వ.
374. ఆత్మశబ్ాోచి. 3.3.15.
సూతయరర్థ ము:- “ఏషు సరయిషు భూతేషు గూఢో తయమ న ప్ర కాశతే ” అనిన “ ఈ ప్ుర్గషుడు అనిి భూత్ములలో ప్ర చఛనుిడెై
ద్యగ యునయిడు” ( క్ఠ.3.12) ఈ శ్రరతిలో ప్ర క్ృత్ ప్ుర్గషునిలో ఆత్మ శబ్ోము వనిప్పంచుచునిద్వ కాన ఈ వాక్ాము
ఆత్మప్ర్క్ము ఎందులక్నగా శ్రరతిలో ప్ర మానయనత ర్ముద్యిరా ఈ ఆత్మ తెలియదని అప్ూర్ిత్ను చెప్పిర.
ఇందువలనగూడ ఇంద్వరయాదుల ప్ర్త్ి వాక్ాము ఆత్ిబ్ో ధ కొర్కయ ఎందులక్నగా “ఏషు సరయిషు భూతేషు గూఢో తయమ న
ప్ర కాశతే” అనిన “సంప్ూర్ణ భూత్ములలో ద్యగయుని ఈ ఆత్మ అశ్రదా బ్ుద్వా గలవారక్ మరయు సూ
థ ల బ్ుద్వా గలవారక్
అనుభవములోనిక్ రాదు”. ఈ ప్ర క్ృత్ శ్రరతిలో గల ప్ుర్గష శబ్ోమునందు ఆత్మశబ్ో ప్ర యోగమువలన ఆత్మక్నిభినిము
ప్ర్త్ిముగా చెప్ుిట అబీషిము కాదు. మరయు ఆ ఆత్మ దురిజ్యాయము మరయు శ్రదా బ్ుద్వా గమాము అని చూప్పంచి
శ్రరతి అలౌక్క్త్నుగూడ చెప్పి నదని భావము.

109. ఆత్మగృహీత్ాధ్వక్ర్మము.
(ప్ర థమ వర్ణ క్ము)
సంగతి:- క్ంర దటి అధ్వక్ర్మములో వాక్ాభేదము క్లుగునను భయముతో ప్ర తేాక్ము వషయాదులలో ప్ర తిపాదాత్ిము లేదని
చెప్పిర. ఆలాగుననే “అథయతో రయత్సః సృషపిః ప్ర జ్ఞప్తే రయతో ద్ేవతయ” అనగా ‘ఇప్ుిడు రయత్సుసనుండి సృషపి చెప్పిదర్గ.
ద్ేవత్లు ప్ర జ్ఞప్తి వీర్ామునుండి జ్నించిర’ అను ఐత్రయయక్ములో ప్ూర్ి వాక్ాములో హర్మాగర్ా ప్ర సంగముండుటవలన
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వాక్ాభేద భయముచే ద్యనినే ఆత్మ శబ్ోముతో చెప్పిర్ని సవిక్రంచుట ఉచిత్ము. ఈ దృషాినత సంగతి వలన ఈ
అధ్వక్ర్మమును ఆర్ంభించిర.
వషయము:- “ ఆతయమ వా ఇదమేక్ ఏవాగర ఆసవనయినాతికఙ్ినమిషత్” (ఐత్.1.1.) అనిన “ నిశియముగా సృషపిక్
ప్ూర్ిము ఈ నయమర్ూపాత్మక్ జ్గత్ు
త అద్వితీయ ఆత్మర్ూప్ముగనే ఉండెను, ద్యని క్ని భినిము ఏద్వయూ లేదు”. ఈ
వాక్ాములో వచిిన ఆత్మ శబ్ోముయొక్క వచయర్ము ఈ అధ్వక్ర్మములో చేసపదర్గ.
సంశయము:- ఇచట ఆత్మ శబ్ోముతో హర్మాగర్ామును చెప్ుిచునయిరా లేక్ ప్ర్మాత్మనయ?
ప్ూర్ిప్క్షము:- “ ఆతెైమవేదమగర ఆసవత్ుిర్గషవధః” (బ్ృ.1.4.1.) అనిన “సృషపిక్ ప్ూర్ిమున ఉనిఆత్మ(హర్మాగర్గాడు)
మనుషాాకార్గడెై ఉండెను” ఈ శ్రరతి మరయు “స వై శరీరీ ప్ర థమః” అనగా “ఆ హర్మాగర్గాడే శరీర్ధ్యర్గలలో
మొదటివాడు” అను సమృతి అనుసార్ము పార్మేశిరాధ్ీనమైన ఇంకొక్ ప్ుర్గషుని ద్యిరా లోక్సృషపి జ్ర్గగును. “స ఈక్షత్
లోకానుి సృజ్ఞ ఇతి” (ఐత్.1.1). ఈ వాక్ాములో లోక్ములను సృషపించువాడు హర్మాగర్గాడని వనిప్పంచుచునిద్వ.
భూత్ముల సృషపి వనిప్పంచుటలేదు. ఆవు మొదలగువాని సృషపిగూడ వనిప్పంచుచునిద్వ. అందువలన హర్మాగర్గాడే ఆత్మ
శబ్ాోర్థ ము.
సపద్ా యనత ము:- ఈ సృషపి వాక్ాములో ఆత్మశబ్ోముతో ప్ర్మాత్మనే చెప్పిర. ఏ వధముగా “త్సామద్యి ఏత్సామద్యత్మనః ఆకాశ
సమూాత్ః” ( తెై,2.1.2). అనా సృషపి వాక్ాములలోగూడ ఆత్మ శబ్ోముతో ప్ర్మాత్మనే గరహంచెదర్గ. అటులనే ఇచటగూడ
సవిక్రంచవలయును. భూత్ముల సృషపి ఇచట ఉప్సంహార్ము గావంచిన ప్ర్మాత్మ గహ్
ర మమే ఉచిత్మగును. అవులను
ద్ేవత్ల ప్ర వేశమును చూప్పంచుట అర్థ వాదము అనగా సుతతి. ఆత్మత్త్ిమును ప్ర తిపాద్వంచుటయే శాసతరముయొక్క
అభీషిము.
వైయాసపక్నయాయమాలా:231. ఆతయమ వా ఇదమిత్ాత్ర వరాట్-సాాదథవేశిర్ః |భూతయసృషతిరయిశిర్ః సాాదు వాద్యానయనయద్విరాట్ ||
232. భూతోప్సంహ్ృతేరీశః సాాదద్ెైితయవధ్యర్మయత్ | అర్థ వాద్ో గవాదుాక్తర్్రహామత్మత్ిం వవక్షిత్

||

“ ఆతయమ వా ఇదమేక్ ఏవాగర ఆసవత్ ” ఈ శ్రరతిలో ఆత్మశబ్ోముద్యిరా వరాట్ ప్ుర్గషుని గరహ్మమగుచునిద్య లేక్ ఈశిర్గని
గరహ్మమగుచునిద్య? అను సంశయమునక్ు వరాట్ ప్ుర్గషుని గరహ్మమగుచునిద్వ కాని ఈశిర్గని గరహ్మమగుట
లేదనును ప్ూర్ివాద్వ ఎందులక్నగా ఆవును తెచుిట మొదలగునవ శరీర్ముతోనే జ్ర్గగుట సంభవము అంతేగాక్
భూత్ముల సృషపి నిర్ూప్మము లేదు. సపద్ా యనిత సమాధ్యనము. వరాట్-ప్ుర్గషుని గహ్
ర మమగుటలేదు కాని ఈశిర్గని
గరహ్మమే అగుచునిద్వ ఎందులక్నగా అద్ెైిత్ముయొక్క అవధ్యర్మము అనగా నిశియము కావలయును మరయు
భూత్ముల ఉప్సంహార్ము చేసపన ఈశిర్గనే శాసతరము చెప్ిదలచినదని తెలియును, ఇంక్ ఆవుని తెచుిట అనునద్వ
సుతతిమాత్రము.
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భార్తీ తీర్గథల వార వాాఖా:“ ఆతయమ వా ఇదమేక్ ఏవాగర ఆసవత్ ” అను శ్రరతి వాక్ాములో గల ఆత్మశబ్ోముద్యిరా వరాత్-ప్ుర్గషుని గరహంచవలయును
కాని ఈశిర్గని గరహంచరాదు ఎందులక్నగా . “స ఈక్షత్ లోకానుి సృజ్ఞ ఇతి” (ఐత్.1.1). అను వాక్ాముద్యిరా ఐదు
భూత్ముల సృషపి చెప్ిక్ కయవలము లోక్ముల సృషపిని చెప్పిర క్నుక్. తెైతితరీయోప్నిషత్ు
త , ఛయంద్ో గోాప్నిషత్ు
త
మొదలగువానిలో ఈశిర్గని ప్ర క్ర్మములో భూత్సృషపిని గుఱించి చెప్పిర. మరయు ఆ ద్ేవత్ల కొర్క్ు ఆవుని తీసుకొని
వచెిను అను వాక్ాము శరీర్ముగల వరాట్-ప్ుర్గషుని ద్యిరానే సంభవము, అశరీరీ అయన ప్ర్మాత్మలో యుక్త
సంగత్ము కాదు. అందువలన శ్రరతిలో ఆత్మ శబ్ోముద్యిరా వరాట్-ప్ుర్గషుడే వవక్షితయర్థ ము. ద్ీనిక్ సపద్ా యనిత సమాధ్యనము
“ ఆతయమ వా ఇదమేక్ ఏవాగర ఆసవత్ ”. ఈవాక్ాములోని ‘ఏక్ ఏవ’ అను అవధ్యర్మమువలన ఇచట ఆత్మ శబ్ోముతో
ఈశిర్గనే చెప్ుిచునయిర్గ. కాన అనా శాఖలలో చెప్పిన భూత్ముల సృషపిని ఇచట ఉప్సంహార్ము చేసపకొనవలయును.
మర ఆ ద్ేవత్ల కొర్క్ు ఆవుని తీసుకొని వచెిను అనునద్వ కయవలము అర్థ వాదము ద్యనిజ్ఞానము సిత్ంత్మ
ర ుగా
ప్ుర్గషార్థ ము కాదు. ఒక్వేళ భూతయర్థ వాదమని సవిక్రంచినను వరాట్-ప్ుర్గషునిద్యిరా ఈశిర్గడే ఆవుని తీసుకొని
వచుిను. ఆ ద్ేవత్ల కొర్క్ు ఆవుని తీసుకొని వచెిను అని వనిప్పంచుచుని వాక్ాము అర్థ వాదమని సవిక్రంచిన, ఆ
అర్థ మును చెప్ుి శ్రరతి అర్థ ము అవవక్షిత్మని ఎవరైన ప్ర శిించిన అటులనుట సరకాదు. ఎందులక్నగా జీవ-బ్రహ్మల
ఐక్ాము వవక్షిత్ము. “ ఆతయమ వా ఇదమేక్ ఏవాగర ఆసవత్” అని ఉప్క్రమము చేసప “స ఏత్మేవ ప్ుర్గషం బ్రహ్మ
త్త్మమప్శాత్” “ప్ర జ్ా ఞనం బ్రహ్మ” అను వాక్ాములద్యిరా ఈశిర్గనితోనే ఉప్సంహార్ము చేసపర. అందువలన ఆత్మ
శబ్ోముతో ఈశిర్గనే గరహంచవలయును.
375. ఆత్మగృహీతిరర్వదుత్తరాత్. 3.3.16.
సూతయరర్థ ము:- “ ఆతయమ వా ఇదమేక్ ఏవాగర ఆసవత్” అనగా ‘సృషిక్ ప్ూర్ిము ఈ జ్గత్ు
త అద్వితీయ ఆత్మర్ూప్ముగనే
ఉండెను’ అను సృషపి వాక్ాములలో ఆత్మశబ్ోముతో ప్ర్మాత్మనే గరహంచుచునయిర్గ గాని హర్మాగరాాదులను కాదు. ఏ
వధముగా “ఆత్మన ఆకాశః” అనగా ‘ఆత్మనుండి ఆకాశము ఉత్ినిమయనద్వ’ ఇతయాద్వ శ్రరత్ులలోగూడ ఆత్మశబ్ోముతో
ప్ర్మాత్మనే గరహంచుచునయిర్ని అగుననే ఇచట తెలిసపకొనవలయును. ఎందులక్నగా “స ఈక్షత్ లోకానుిసృజ్ఞ ఇతి”, “స
ఇమాంలోలకానసృజ్త్” అనగా ‘ఆ ప్ర్మాత్మ లోక్ములను సృషించెదనిని వచయర్ము చేసపను’ మరయు ‘ఆత్డు ఈ
లోక్ములను సృషపించెను’ ఈ శ్రరత్ులలో ఆ ప్ర్మాత్మ సంక్లిప్ూర్ిక్ముగ సృషపించెనని సృషపిక్ర్త ర్ూప్ముగా వశరషమము
క్లదు. మరయు ఆ వశరషమము అనా శ్రరత్ులలో ముఖార్ూప్ముగా పార్మాత్మలోనేనని తెలిసపకోనవలయును.
ఆత్మ శబ్ోము జీవాత్మప్ర్క్మగుటవలన ద్యని యథయర్థ భయధకొర్క్ు ఆనంద్యద్వ ధర్మములన ఉప్సంహార్ము
అవసర్ములేదు అని ప్ూర్ిప్క్షి మత్ము. సపద్ా యంనిత ఇచట ఆత్మ శబ్ోముతో ప్ర్మాత్మనే సవిక్రంచవలయును అందువలన
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యథయర్థ భయధక్ు ఆనంద్యద్వ ధర్మములను ఉప్సంహార్ము చేయవలయుననును. “ ఆతయమ వా ఇదమేక్ ఏవాగర ఆసవత్
నయనాతికంచనమిషత్” (ఐత్.1.1.)అనగా ‘నిశియముగా సృషపిక్ ముందు ఈ నయమార్ూపాత్మక్ జ్గత్ు
త అద్వితీయ
ఆత్మసిర్ూప్గనే ఉండెను ద్యనిక్ని భినిమైనద్వ కొంచముగూడ ఏద్వయూ లేదు’. ఈవాక్ాములోని ఆత్మశబ్ోము యొక్క
అర్థ ము హర్మాగర్ామా లేక్ ప్ర్మాత్మయా అను సంశయమునక్ు ప్ూర్ిప్క్షి చెప్ుినద్వ. “ఆతెైమవేదమగర
ఆసవత్ుిర్గషవధః” (బ్ృ.1.4.1.) అనగా ‘సృషపిక్ ముందు ఈ నయమర్ూపాత్మక్ జ్గత్ు
త ప్ుర్గషాకార్మైన ఆత్మర్ూప్మే’. ఈ
శ్రరతి మరయు “స వై శరీర ప్ర థమః” అనగా ‘నిశియముగా ఆ హర్మాగర్గాడే మొదటి శరీర్ధ్యర్యై ఉండెను’. ఈ సమృతి
ద్యిరా ప్ర్మేశిరాధ్ీన అప్ర్ ప్ుర్గషుని వలననే లోక్సృషపి జ్రగనదని నిశియమగుచునిద్వ. “స ఈక్షత్ లోకానుిసృజ్ఞ
ఇతి” , (ఐత్రయయ.1.1.) ‘ఆత్డు వచయర్ము చేసప నేను లోక్ములను సృషపి చేసపదను’ ఈ శ్రరతిలో లోక్ములను సృషపించునద్వ
హర్మాగర్గాడేనని నిశియమగుచునిద్వ. సపద్ా యంనత ప్క్షమునుండి చెప్పినద్వ. సృషపి వాక్ాములో ఆత్మ శబ్ోముద్యిరా
ప్ర్మాత్మనే గరహంచవలయును మర ఎవరని కాదు. “త్సామద్యి ఎత్సామద్యత్మన ఆకాశః సమూాత్ః” ( తెై.2.1.1.) ‘ఆ
ప్ర్మాత్మనుండి ఆకాశము ఉత్ినిమయనద్వ’. మొదలగు ఇత్ర్ సృషపివాక్ాములలో ఆత్శశబ్ోముద్యిరా ప్ర్మాత్మనే
గరహంచిర. ఆలాగుననే ఇచటగూడ తెలిసపకొనవలయును. చెప్పిన శ్రరత్ులలో మరయు సమృత్ులలో హర్మాగర్గాని
గరహంచుట సంభవముకాద్య అనదవేమో అటలనుట సరకాదు ఎందులక్నగా ప్ుర్గషవధమను వశరషమముల కార్మముగా
హర్మాగర్గాని గరహంచుట సంభవమయనను మిగలిన వశరషమముల కార్మముగా హర్మాగర్గాని గరహంచుట
సంభవముకాదు. ఇచట లోక్సృషపి మొదలగు వశరషమములు ప్ర్మాత్మను చెప్ుిటక్ు అనుక్ూలములు అందువలన
ప్ర్మాత్మను గహ
ర ంచుటయే ఉచిత్ము.
375. అనియాద్వతి చేతయసయదవధ్యర్మయత్. 3.3.17.
సూతయరర్థ ము:- లోక్సృషపివాక్ామును వచయరంచిన హర్మాగర్గానిలోనే ఈ సృషపి వాక్ాము అనియమగుచునిటుల
కానవచుిచునిద్వ అందువలన ఇచట ప్ర్మాత్మ గహ్
ర మము సరకాదు అని ఎవరైనను సంశయము వలలడిచేసపన అచట
సపద్ా యనిత చెప్ుి సమాధ్యనము. “ఆతయమ వా” అను శ్రరతిలో ఏక్త్ిముయొక్క అవధ్యర్మము లేక్ నిశియము క్లదు
మరయు ఆ అవధ్యర్మము ప్ర్మాత్మలోనే సామంజ్సము, అందువలన ఇచట ప్ర్మాత్మ గరహ్మమే చేయుటయో
యుక్తసంగత్ము.
లోక్సృషపివాక్ాముల ప్రాాలోచనముద్యిరా హర్మాగర్గానిలోనే ఈ సృషపి వాక్ాము అనియమగుచునిటుల
కానబ్డుచునిద్వ. అందువలన ఆత్మ శబ్ోముద్యిరా ప్ర్మాత్మను గరహంచుట ఉచిత్ముకాదు. అనిన సపద్ా యనిత చెప్పినద్వ.
ఆత్మ శబ్ోముద్యిరా ప్ర్మాత్మ గరహ్మమే యుక్తసంగత్“ ఆతయమ వా ఇదమేక్ ఏవాగర ఆసవత్ ” . అనిన ‘నిశియముగా సృషపిక్
ముందు ఈ నయమార్ూపాత్మక్ జ్గత్ు
త అద్వితీయ ఆత్మసిర్ూప్గనే ఉండెను’ ఈ శ్రరతి వాక్ాములో ప్ర్మాత్మఅర్థ గహ్
ర మము
సృషపిక్ ప్ూర్ిము ఉచిత్ము ఎందులక్నగా ఆత్మయొక్క ఏక్త్ి నిశియము యుక్తసంగత్మని ప్ర తీత్మగు చునిద్వ.
లోక్సృషపి వాక్ాము అనా శాఖలలో ప్ర సపదామైన మహాభుత్ముల సృషపి త్ర్గవాత్ లోక్సృషపిని గుఱించి చెప్ిర్ని యోజ్న
కావంచవలయును. అందువలన ఆత్మశబ్ోముద్యిరా ప్ర్మాత్మ గరహ్మమే ఉచిత్ము. (ప్ర థమ వర్ణ క్ము సమాప్త ము.)
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109. ఆత్మగృహీత్ాధ్వక్ర్మము.
(ద్వితీయ వర్ణ క్ము)
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