1

Chatussutri (Brahmasutra) by
SrimanRamacharyulu, New Delhi
"అమ్మా! ఆకలిగా ఉంది ఏదయినా తినడని పెట్ు ట" ఒక రోజు సాయంత్రం college న ండి వస్త
ూ ఏదో పుస్ూ కం
చద వుత్ునన మా అమమ తో అనానన . " అయినాకానీ ఎపుుడత అదో అలా భగవంత్ుడి పుస్ూ కాలు
చద వుత్ూ కూర్చంట్ే ఏమొస్ూ ంది నీకు" అని అడిగాన మా అమమన .
అమ్ా: ఏం పెట్ుమనానవు, ప్ర ర దు ననది చకకెర ప్ర ంగలి ఉంది తింట్ావా.
నేను: మళ్ళీ చకకెర ప్ర ంగలేనా, విస్ గు వేసూ ్ ందమామ చకకెర ప్ర ంగలి అంట్ే, మరేదైనా పెట్ు ట
అమ్ా: నీకు చకకెర ప్ర ంగలి అంట్ే ఇష్ు ం కద రా, వదు ంట్ావేం?
నేను: అయినా అదే మళ్ళీ మళ్ళీ ఏం తినగలం?
అమ్ా: అంట్ే నీకొక విష్యం తలిసి ఉండాలి. ఏ లౌకిక కరమల ైనా, విష్యమైనా ఎపుుడత ఆనందము
ఇవవలేద . అంద కే ఇలా భగవంత్ుని గురంచిన విష్యాలు తలుస్ కోవాలి. అవయితే అలాకాద .
నేను: లౌకిక కరమలు, విష్యాలంట్టనానవు, యజ్ఞ , యాగాద లు చేసి ప్ర ందే స్వరగ ఫలాలో.
అమ్ా: అవీ అంతే కదా, ఆ ఫలిత్ం పూరూ యిన త్ర్వాత్ మళ్ళీ ఇకెడ ఏదో జ్నమ ప్ర ంది జీవిత్ము గడప
వలసినదే కదా, అలా కాకుండా భగవంత్ుని తలుస్ కొని భకిూతో ధ్ాానాద లు చేసతూ ఆయన కర్ణిసతూ
అపరమిత్మైనది, కాల పరచేేదము లేనిది అయిన ఆనందం ప్ర ందవచ చ.
నేను: భగవంత్ుడిని నముమకొని పని మానేసి కూరోచవచాచ?
అమ్ా: అలా అని ఎవరనానర్. మనకు విహిత్మైన కరమలు జీవితాంత్ం చేయాలిసందే. భగవంత్ుడిని
పట్టుకొని నేన మీకు వంట్ా, వారపు మానీలేద కదా!
నేను: అమామ! కియ
ి ానివత్ం కాని పదాలన ండి జ్ఞఞనము కలుగద , లాభము ఉండద . ఒక పని జ్రగతే దాని
వలన ఫలిత్ం ఉంట్టంది. ఆ భగవంత్ుడు గొపువాడు అని నాకు తలిసతూ ఫలిత్ం ఎలా వస్ూ ంది?
అలాంట్పుుడు ఈ పుస్ూ కాలు పట్టుకొని భగవంత్ుడి గురంచి ఆరాట్ం ఎంద కు?
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అమ్ా: అలాకాద రా, కియ
ి
లేని వాకాాలు కూడా పరయోజ్నానిన ఇసాూయి. మీ నాననగారని చతపించి ఆయన
మీ నాననగార్ అంట్ే అకెడ కియ
ి
లేకప్్ యినా పరయోజ్నం కలుగుతోంది కదా. అస్లు భగవంత్ుడి గురంచి
తలుస్ కోవడంలో కియ
ి ాకారత్వం లేదని న వువ ఎంద కన కుంట్టనానవు. భగవంత్ుడు మనలన , ఈ
జ్గత్ు
ూ లన స్ృష్ిుస్ూ నానడు, రక్షిస్ూ నానడు, మోక్షమిచిచ మనకు అపరమిత్ ఆనంద పదమైన
మోక్షమిస్ూ నానడు అంట్ూ ఉంట్ే కియ
ి
లేదంట్ావేమిట్ి? ఆయనకు మనకు స్ంబంధము తలుస్త
ూ ందికదా,
అంట్ే పరయోజ్నం కలుగుతోంది. అంద చేత్ మనం భగవంత్ుడి గురంచి తలుస్ కోవడం అవస్రమే!
నేను: అయితే ఈ లౌకిక జ్గత్ూ ంతా అంతా తాతాెలికమే కన క హుళకేెనా! అలాగయితే అదేదో సావమీజీ
అననట్ట
ు ఆ భగవంత్ుడొ కెడే నిజ్ము. మిగలినదంతా అబదధ ము, అనిత్ామేనా? నేన కూర్చనన కురచచ
విరగప్్ తే కరి ముకెల ైప్్ త్ుంది. దానిని కాలేచసతూ బూడిద అయిప్్ త్ుంది. ఆబూడిదతో ఇట్టక చేసతూ ఇట్టక
అయిప్్ త్ుంది. ఇలా నిడివి, నిలకడ లేనిది కదా ఈ జ్గత్ు
ూ కాని ఈ శరచరముకాని, అంట్ే తాడుని చతసి
ప్ాము అన కుంట్టనన వాడు ఇది ప్ాముకాద తాడు అని తలుస్ కుననట్ట
ు ఈ జ్గత్ు
ూ అనిత్ాము,
అస్త్ాము అని తలుస్ కోవడమేనా, భగవంత్ుడిని తలుస్ కోవడం అంట్ే
అమ్ా: ఈ కనపడే జ్గత్ు
ూ మార్తోండవచ చ, అంట్ే పరవాహతో నిత్ామన కోవచ చ. కాని అస్త్ామని ఎలా
చప్ాూవు పరత్ాక్షంగా కనపడుత్ుననదానిన పట్టుకొని.
నేను: అజ్ఞఞనం వలు , అవిదా వలు , నీర్ లేని చోట్ ఎండమావి వలన నీర్ కనపడడం లేదత, fan
తిర్గుత్ుననపుుడు ఆ ఱెకెలు కనపడక ఒక చకిం లా కనపడడంలేదత, అలాగే
అమ్ా: ఈ అవిదా ఎకెడిది, ఎకెడుంట్టంది.
నేను: ఈ అవిదా మనలన కపతుసి మనమూ, ఈ జ్గత్ు
ూ ఇదంతా ఉననట్ు నిపింపచేస్ూ ంది. ఇదంతా మాయ
అని తలిసతూ ఇదేమీ లేదనీ ఉననది ఒకె పరమాతేమనని తలుస్ూ ంది. అదే మోక్షం అనానర్ సావమీజీ.
అమ్ా: ఈ అవిదా అనేది న వువ చపిునట్ట
ు ఉండడానికి అవకాశములేద అని అనేక రకాలుగా నిరపపించ
వచ చ. ఉదాహరణకు ఎకెడుందని చప్ాూవు. జీవుడిని ఆశియించిందని చపుడానికి అవిదా ఆశియించిన
త్ర్వాత్నే కదా జీవుడు జ్గత్ూ
ూ అంట్ే మనము ఈ పరపంచమూ వచిచనది, అలాకాద , పరమాత్మని
ఆశియించినదంట్ే వెలుగు చీకట్ి ఒక చోట్ ఉండనట్ట
ు స్వయంపరకాశకమూ, జ్ఞఞనస్వరపపమూ అయిన
పరమాత్మని చేర అవిదా ఎలాగుంట్టంది. ప్్ నీ అవిదాా, పరమాత్మ ఒకెట్ే అంట్ే వెలుగు చీకట్ి ఒకెట్ి
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ఎలాగవుతాయి. అస్లు మనమందరము నాశనమయి ప్్ వడము మోక్షమని అంట్ే అలాంట్ి మోక్షము
ఎవడికి కావాలి. ఎండమావిలో నీర్ కనిుంచడానికి, తిర్గుత్ునన పంకా లో ఱెకెలుకాక, చకిముల
కనపడడానికి నిజ్మైన కారణాలునానయి కాని అస్త్ామవడంవలు కాద . అయినా తాడు ప్ాములా కనపడి
ఎవరకైనా నిజ్ం చపిునపుుడు అది తాడు అయి ప్్ యినట్ట
ు గా అంట్టనానవు, అది ప్ాములా చతసి నపుుడు
నీకు చమట్లు ప్్ సింది నిజ్మేకదా, అంట్ే ఆ స్మయంలో అది స్త్ామే, అయినా అస్లు పరమాత్మ
అయిన మనము మన ష్ుాలుగా చతచ కోవడం అంట్ే ఎలాంట్ిదంట్ే తాడు త్నన ప్ాముగా చతచ కోవడం ,
ఇదలా స్ంభవం. అస్లు మాయ అంట్ే ఊహించరాని విచిత్ర శకిూ కారామని కాని, అస్లు లేనిది అని కాద .
అంద చేత్ ఈ అవిదా, జీవ బరహ్మమకవాదము అంతా కట్టుకథే
నేను: పెదు ఉపనాాస్మే ఇచాచవు, స్రే కరమలు అసిిర ఫలానిన ఇసాూయికన క అనంత్ ఫలపరదమైన
పరమాత్మ గురంచి తలుస్ కోవలసినదేనని ఒపుుకుంట్ాన , ఇంత్కీ ఈ పరమాత్మ ఎవడు?
అమ్ా: ఏం అలా అడుగుత్ునానవు.
నేను: ఆ సావమీజీ పరమాత్మ నిరవశేష్ చినామత్రం అని అనానర్. అంట్ే ఏ విశేషాలు, లక్షణాలు, గుణాలు లేని
చైత్నామననమాట్. న వేవమో విగిహాలూ అవీ పెట్ు ి పూజ్ఞ అదీ చేస్ూ తంట్ావు.
అమ్ా: ఆయననే అడకె ప్్ యినావా?
నేను: నేన అడగలేద లే, కాని మరకవరో అడిగేర్. మనమందరం స్ూ తారలూ అవీ చద వుత్ూ విగిహాలకు
పూజ్లూ అవీ చేస్ూ తంట్ాం కదా, అదంతా శాస్ూ ర విర్దధ మా? అని. అంట్ే సావమీజీ "వేదాలలో ముంద స్గుణ
శ్రిత్ులు ఉనానయి. త్ర్వాత్ నిర్గణ శ్రిత్ులు ఉనానయి. అదేదో నాాయం పరకారం అపచేేద నాాయం
అన కుంట్ాన , ఒక శాస్ూ ంర లో ముంద చపుబడినవి త్ర్వాత్ చపుబడిన వాట్ిచేత్ supersede
అయిప్్ తాయి. అంద చేత్ కొంచం త్కుెవ సాియి వాళళీ స్గుణమైన పరబరహమన ఆరాధ్ించినా, ఆఖరకి
తలుస్ కొన వలసినది తాన నిరవశేష్ చినామత్రమనే " అనానర్.
అమ్ా: నిరవశేష్ము అంట్ే ఏమిట్ార?
నేను: చపతున గా ఏ విశేషాలు లేనిది
అమ్ా: అంట్ే ఒక ఉదాహరణ చపుగలవా
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నేను: ఈ కనబడుత్ుననదంతా భరమ అని కదమామ తలుస్ కోవలసింది. ఈ కురచచ ఉననది, ఈ పుస్ూ కం
ఉననది అంట్టననపుుడు ఈ విశేష్ణాలు అనీన ఈ కురచచకో పుస్ూ కానికో. ఇవనీన తాతాెలికమయినవి. అంట్ే
నాశనమై ప్్ యిేవి. ఇలా నాశనం కాకుండా ఎపుుడత ఉండేదే పరబరహమము. అంట్ే ఈ కురచచ ఉననది, ఈ
పుస్ూ కం ఉననది అంట్టననపుుడు ఈ కురచచ, పుస్ూ కం నాశనం అయిప్్ యినా ఈ "ఉననది" అంట్టనానమే
స్త్ అదే నననమాట్ నిరవశేష్ చినామత్రం.
అమ్ా: అస్లు న వువ శ్రిత్ులలో కొంత్భాగం పరగణించి కొంత్భాగం వదిలేయాలనానవే అదేత్పుు. దీని
స్ంగతికి త్ర్వాత్ వదాుం. ఇంత్కుముంద కూడా కరమలన వదిలేసి అంట్ే వేదాలలో కరమవిభాగానిన
వదిలేసి, పరమాత్మన గురంచి తలిపత జ్ఞఞన విభాగానిన మాత్రము పరగణనలో తీస్ కుంట్ే చాలేమో
అనానవు. అదలాకుద ర్త్ుంది చపుు.
నేను: వీట్ిలో విష్యం వేర్, వాట్ిలో విష్యం వేర్, కరమ కాండ పరయోజ్నాలు వేర్ అవి తాతాెలిక
స్ ఖాలు, జ్ఞఞనకాండ పరయోజ్నం శాశవత్ బరహామనందము, కరమ కాండ తలుస్ కొనేవాళళీ తాతాెలిక
స్ ఖాలు కోర్కొనే వాళళీ, జ్ఞఞనకాండ తలుస్ కొనేవాళళీ శాశవత్ ఆనందం కావలసిన వాళళీ, ఉదాహరణకు
మీమాంసా శాస్ూ ంర లో జ్కైమిని ధరమ స్తతారలు వారసతూ బాదరాయణుడు బరహమ స్తతారలు వారసతడు. అంట్ే ఇవి
ఱెండత వేరేవరనీ ఇది కావాలంట్ే ఇది, అది కావాలంట్ే అది మనము తలుస్ కోవాలని నా అభిప్ారయము.
అమ్ా: అదలాగురా, వేదంలో మొదట్ిభాగంలో భగవదారాధనారపపమైన కరమలు వివరంపబడగా, ఉత్ూ ర
భాగంలో త్దారాధ ాడైన పరమాత్మ నిరపపింప బడాాడు. ఒకదానికొకట్ి స్ంపూరకం కాదా. వాట్ి పరయోజ్నం
వేర్ అనానవు, కరమలు చేయడం వలన చిత్ూ శ్రదిధ కలిగ మోక్షం సాధ్ిత్మవుత్ుంది కదా. న వువ చపతుది
చేత్ులు కడుగు కొని భోజ్నం చేయరా అంట్ే చేత్ులు కడుగుకోవడం వేర్, భోజ్నం చేయడం వేర్ కన క
నాకు భోజ్నం చేయాలని అనిపించినపుుడు చేత్ుల ంద కు కడుగు కోవడం అననట్ట
ు ంది. కవి త్రయం
ముగుగర్ వారసతర్ ఒకే భారతానిన, బాణభట్టుడు, ఆయన కుమార్డు వారసతర్ కాదంబరని. అలాగని ఆ
గింథాలు వేరేవరని ఎలాగంట్ావు. అంద చేత్ వేదంలో కరమ కాండ, జ్ఞఞన కాండ ఱెండత పరగణనలోకి
తీస్ కోవలసినవే.
నేను: అలాగే స్గుణ శ్రిత్ులు, నిర్గణ శ్రిత్ులూ అని అంట్ావా? అదలా కుద ర్త్ుంది. ఒక చోట్ నిర్గణం,
నిష్ిరియం, అని స్త్ామ్, జ్ఞఞనమ్ అనంత్మ్ బరహామ అని...
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అమ్ా: ఆగాగు స్త్ామ్, జ్ఞఞనమ్, అనంత్మ్ బరహామ అననదానికి నిర్గణం అని ఎలా చబుతావు
నేను: ఏముంది, అస్త్ాము కానిది, అజ్ఞఞనము కానిది .... అని ఇలా అరిము చపుుకుంట్ే స్ర,
పుస్ూ కమునన కురచచ అంట్ే పుస్ూ కం కురచచకి విశేష్ణమవుత్ుంది కాని అపుస్ూ కమైన కురచచ అంట్ే
అపుస్ూ కత్వము కురచచకి విశేష్ణంగా తీస్ కోం కదా, అయినా ఈ స్త్ాం, జ్ఞఞనమ్, అనంత్మ్ బరహమ లో అవనీన
బరహమ కు విశేష్ణాలయితే స్త్ామైన బరహమ, జ్ఞఞనము కల బరహమ....ఇలా అనేకుల ైన బరహమలు వచిచ
కూరోచరప. అంద చేత్....
అమ్ా: నీ ముకుె పట్టు కోమంట్ే త్ల చ ట్ూ
ు తిపిు పట్టుకుననట్టు తిననగా అరిం స్త్ాం, జ్ఞఞనం... అంట్ే
స్త్ామైనది, జ్ఞఞనము కలది అని తలుస్త
ూ ంట్ే అలా పెడరాిలు పరబరహమని నిరవశేష్మని చపుడానికి
చపుడంత్పుు. పరస్ురం వాతిరేకంకాని అంట్ే నలు ని, బలిష్ు
ు డైన దేవదత్ు
ూ డు అంట్ే దేవదత్ు
ూ లు
ఇదు ర్ండకెరలేద . అలాగే పరస్ుర విర్దధ ం కాని స్త్ాం జ్ఞఞనం అనంత్ం అనే విశేష్ణాలు ఒకే పరబరహామనికి
వరూ సూ ాయి. అయినా నిర్గణ శ్రిత్ులు ఏం చబుతాయి, పరమాత్మ హేయగుణ పరత్ానీకుడనీ, ప్ారకృతికగుణాలు
లేవని చబుతాయి త్పు అస్లు గుణాలే లేవని కాద . నిరవశేష్మయిన పదారిము చతడక ప్్ వడమే కాద ,
తలుస్ కోలేవు, ఊహించనత కూడా లేవు. ఏ పరమాణంచేతా నిరపపించలేవు. వివరంచడం అస్లు కుదరద .
అయినా పరమాత్మ జ్ఞఞన, బల, ఐశవరా, వీరాాది గుణస్ంపన నడని శ్రిత్ులు ఘోష్ిస్ూ తంట్ే ఈ నిరవశేష్ము
ఎలా అంట్గడతావు పరబరహామనికి.
నేను: స్రేనమామ పరబరహమ నిరవశేష్ము కాదని కలాాణ గుణపూర్ుడనీ ఒపుుకుంట్ాన . అయినా పరమాత్మ
అంట్ే ఏమిట్ి అని నిరవచించమంట్ే మళ్ళీ ఉపనాాస్ం మొదలు పెట్ు మ
ే ేమిట్ి. ఒకె ముకెలో చపుు,
పరమాత్మ అంట్ే ఏమిట్ో?
అమ్ా: అదేదో ఒకె ముకెలో న వేవ చపుు
నేను: "త్త్ూ వమసి" అంట్ే "త్వమ్" అంట్ే నేనే అనే ఈ జీవుడే "త్త్ " అంట్ే ఆ పరబరహమము "అసి" అంట్ే
అయి ఉనానన " అంట్ే ఈ జీవుడే అవిదా తొలగ ప్్ తే పరబరహమమననమాట్.
అమ్ా: ఊ, నీకీ వాదము బాగా ఒంట్బట్ిునట్ట
ు ంది. స్రే ఈ వాకాము ఏ స్ందరభం లోదో చబుతావా.
నేను: ఇది ఛాందో గోాపనిష్త్ లోది, నేన ఎకెడి న ండో కలిుంచినది కాద . దానిలో ఉదాులకుడు అనే ముని
త్న కొడుకకైన శేవత్కేత్ుని చద వుకి పంపిసూ ాడు. అత్న 12 స్ంవత్సరాల త్ర్వాత్ గుర్వుగార దగగ ర
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చద వుకొని తిరగ వసాూడు. త్న కుమార్నకు చద వుకునన త్ర్వాత్ కొంచం గరవం వచిచందని గిహించిన
త్ండిర కొడుకున " దేని గురంచి తలుస్ కుంట్ే స్రవం తలుస్ూ ందో అది నేర్చకునానవా" అని అడుగుతాడు.
కొడుకు ఆపరశనకు ఒక విష్యం తలిసతూ అంతా ఎలా తలుస్ూ ందో (నిపుు తలిసతూ నీర్ తలియద కదా)తలియక
తలు ప్్ గా అత్నిని తీసికొని త్ండిర ఒక కుమమర దగగ రకు తీస్ కొని ప్్ యి అకెడ మన న చతపించి, అలాగే
ఒక బంగారపు పనివాడి దగగ రకు తీస్ కొనిప్్ యి వాడి దగగ ర బంగారము, కమమర వాడి వదు కు తీస్ కొని వెళ్ళీ
ఇన పముదు న చతపించి త్ర్వాత్ వాట్ిన ండి త్యారయిన మట్ిు కుండలు, పరమిదలూ, అలాగే బంగారపు
ఆభరణాలు, అలాగే ఇన ప సామాన లు ఇలాంట్ి వాట్ిని చతపించి "చతసతవా మన న గురంచి తలిసతూ దాని
వలన త్యారయిే వస్ూ వులనినట్ి గురంచి తలుస్ూ ంది, అంట్ూ "ఏకేన మృతిుండేన స్రవమ్ మృణమయమ్
యథా విజ్ఞఞత్మ్ సాాత్" అంట్ే "ఒకే మట్ిు ముదు చేత్ మట్ిు తో చేయ బడా పదారాిలనీన ఎలా తలుసాూయో "
అని "వాచారంభణమ్ వికారో నామధ్ేయమ్ మృతిూ కా ఇతి ఏవ స్త్ామ్ " అంట్ే పతర్కి వచిచన వికారంతోట్ే
ఇది కుండ ఇది ప్ాలిక అంట్టనానం త్పు ఇదంతా మనేన అంట్ే మన న మాత్రమే స్త్ామైనది, అలాగే "స్త్
ఏవ స్ మా ఇదమగి ఆసీత్, ఏకమ్ ఏవ అదివతీయమ్" అని అంట్ే స్త్ ఒకెట్ే దీనికి(అంట్ే ఈ కనపడే
దానికంత్ట్ికీ) ముంద ఉననది, అది ఒకెట్ే ఉననది, వేరొకట్ి లేద అని తాతిూ వక బో ధ చేసతడు. అంట్ే ఆ స్త్
లాంట్ివి కాని, స్త్ కు వేరయినవి కాని స్త్ లోనే వేరే వేరే ఏమయినా గాని లేక స్త్ ఒకెట్ే ఉననదనన
మాట్. ఇవనీన అంట్ే ఈ జ్గత్ు
ూ , జీవుళళీ ఏమీ లేవననమాట్, ఈ విష్యం నిరాధరస్త
ూ "త్త్ త్వమ్ అసి"
అని అంట్ే న వువ అంట్ూ వేఱ గా లేవు నాయనా న వవంట్ే ఆ పరబరహమమే అని తేట్తలు ము
చేసతడననమాట్ మహరి ఉదాులకుడు.
అమ్ా: బాగానే ఉంది కాని మన న మాత్రం స్త్ాం అని చపుడానికి మృతిూ కా ఏవ స్త్ామ్ అనాలి కాని
మృతిూ కా ఇతి ఏవ స్త్ామ్ అని ఎంద కనానరంట్ావు
నేను: ఱెండత ఒకట్ే కదమామ
అమ్ా: కాద , దానికరిం ఈ కుండలూ అవీ ఆ మట్ిు కంట్ే వేఱ కావు అని మాత్రమే. అస్లు మన న
మాత్రమే స్త్ాం అని చప్ాులంట్ే మూడు ఉదాహరణలు చతపించనకెరలేద . ఒకెట్ి చతపిసతూ స్రప్్ యిేది.
మూడు ఉదాహరణలు చతపడానికి కారణం దాని న ండి ఇవి వచేచయి. అంట్ే మన న కారణంగా ఈ
కుండలూ అవీ వచేచయి అని అరిం. అలాగే ఆ పరబరహమ కారణంగా ఈ జ్గత్ు
ూ , జీవుళళీ వచేచరనన మాట్
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నేను: మఱి స్త్ ఏవ, ఏకమ్ ఏవ, అదివతీయమ్ అని ఎంద కనానర్. దానికరిం స్త్ త్పు మరేమీ లేదనే
కదా!
అమ్ా: కాద . ఒక కుండ త్యారవడానికి మన న ఉండాలి కద, దానిని ఉప్ాదానము అంట్ార్. అలాగే
కుమమర కావాలి కద, దానిని నిమిత్ూ కారణమంట్ార్. చకిము, కరి లాంట్ివి స్హకార కారణాలు. పరబరహమ
విష్యంలో ఇలా మూడు కారణాలూ ఆయనే, ఆయన త్పు వేఱ గా మఱొ క కారణంలేద అని చపుడానికి
స్త్ ఏవ, ఏకమ్ ఏవ, అదివతీయమ్ అని మూడు సార్ు వాడేర్. అయినా ఈ రాజు అదివతీయుడు అంట్ే
అలాంట్ి రాజు మఱొ కడు లేడని కాని, ఈ రాజు పరజ్ఞ, పరవారమూ లేని ఒంట్ర వాడనా? అలాగే పరబరహమ
అదివతీయుడు అంట్ే ఆయన వంట్ిది కాని, ఆయన కంట్ె గొపుదైనది కాని వేఱొ కట్ి లేద అని. అంద కే
ఆయనన తలుస్ కొని పూజంచాలి, ధ్ాానించాలి. ధ్ాానము అంట్ే తలుస్ కదా ఆయన గురంచి నతనె
ధ్ారలా విచిేననము లేని స్మృతి.
నేను: మఱి "త్త్ూ వమసి" అనే వాకాానికేం చబతావు. దానికి అరిము కిుయర్ గానే ఉందికదా! సావమీజీ
వాళళీ వాళీ సిదధ ాంత్ంలో నాలుగు మహా వాకాాలలో ఇది చాలా గొపుదనీ, ఈ వాకాారి జ్ఞఞనము వలననే
అంట్ే ఈ వాకాము అరిము తలుస్ కొని చింత్న చేయడంవలననే మోక్షము వచేచస్ూ ందనీ అనానర్.
అమ్ా: ఆ వాకాానికి అరిము న వువ చపిుంది కాద
నేను: మఱేమిట్ిట్ దానికి అరిం
అది స్రే: ఆ వాకాంలో త్త్ త్వమ్ అంట్ే అరిం ఏమిట్నానవు
నేను: చపతున గా, త్వమ్ అంట్ే అవిదా ఆవరంచడం చేత్ నేన వేర్ అన కుంట్టనన న వువ త్త్ అంట్ే ఏ
అవిదాా, అజ్ఞఞనమూ లేని ఆ నిరవశేష్ చినామతారనివే, పరబరహామనివే అని
అమ్ా: అంట్ే ఆ త్త్, త్వమ్ న ండి మనం మఱియొక అంత్రారాినిన తీస్ కోవాలి అననమాట్. అంట్ే త్త్,
త్వమ్ కూడా స్రవనామాలూ, లాక్షణిక పదాలూ అననమాట్
నేను: లాక్షణిక పదాలంట్ే?
అమ్ా: పుస్ూ కం, కురచచ ఇలాంట్ివి direct గా అరిం ఇసాూయి. అలాకాక మీ పిలుడు సింహంరా, మా పిలుడు పిలిు
కాని అనానన అన కో అకెడ సింహం, పిలిు అనే పదాలు లక్షణావృతిూ పదాలు. అంట్ే ఆ పదాల న ండి
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implied అంట్ే indirect అరిం తీస్ కోవాలి త్పు మీకు సింహం పుట్ిుంది, నాకు పిలిు పిలు పుట్ిుంది అని
తీస్ కోకూడద .
నేను: తలిసింది. అకెడ సింహం అనన లక్షణావృతిూ పదం మీ కురాిడు అనే పదానిన వివరస్ూ ంది.
అమ్ా: కదా! అలాకాకుండా ఒక లక్షణావృతిూ పదం మఱియొక లక్షణావృతిూ పదానిన వివరంచ గలదా?
నేను: కుదరద , ఏదో ఒకట్ెైనా direct అరిం ఇచేచ పదం ఉండాలి.
అమ్ా: అలాగయితే న వువ చబుత్ునన దానిలో ఱెండత లాక్షణికాలే ఎంద కంట్ే ఱెండింట్ి న ండి మనం
మరొక అరిం తీస్ కోవాలి.అంట్ే త్త్, త్వమ్ కి అది కుదరదనన మాట్. అదలా ఉంచ , త్త్ అననది స్రవ
నామము అంట్టనానవు కదా, స్రవనామము దేనికి ఉంట్టంది
నేను: ఏమిట్మామ మరచన , నామవాచకాలకుంట్టంది.
అమ్ా: నామ వాచకం అంట్ే నామం, రపపం ఉననదే కదా
నేను: అవున
అమ్ా: మఱి న వువ పరబరహమకు రపపము, విశేష్ణం లేవంట్టనానవు, ఎలా కుద ర్త్ుంది. ఇంక, న వువ
అవిదా లేని పరబరహమ, అవిదాతో ఉనన న వువ అంట్ే జీవుడు ఒకెట్ే అంట్టనానవు. అంట్ే విర్దధ మైన
లక్షణాలునన ఱెండత ఒకెట్ే అంట్టనానవు. ఇదలా కుద ర్త్ుంది
నేను: ఎంద కు కుదరద . మామయా అంత్కు ముంద విశాఖ పట్ు ణం లోఉండి త్ర్వాత్ హ్మదరాబాద
వెళ్ళతే విశాఖ పట్ు ణం మామయా, హ్మదరాబాద మామయా ఒకెరే అంట్టనానన కదా! అకెడ కూడా
లక్షణాలు అంట్ే విశేష్ణాలు వేరయినా మామయా ఒకెరే కదా!
అమ్ా: అలా అనవచ చ ఒకే కాలం కాద కన క. ఇకెడ అలా కాద కదా, స్రే, న వివందాకా అవిదా
ఆవరంచడం అనానవు, అవిదా దేనిని ఆవరస్ూ ంది
నేను: బరహమనే. బరహమనే అవిదా ఆవరంచడం చేత్ అది జీవుడినని భరమిస్ూ ంది. "త్త్ూ వమసి" అనే జ్ఞఞనము
వలన ఆ భరమ, ఆ అవిదా నివరూ కమయిప్్ త్ుంది.
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అమ్ా: బరహమని ఆవరంచడం, అదే కపుడం అంట్ే కపుబడే base అదే ధరామలునన ఒక పదారిము ఉండాలి
కదా! మఱి న వువ పరబరహమ కు ధరామలేమీ లేవంట్టనానవు. ఆ అవిదా ధరామలేమీ లేని పదారాినిన అస్లు
base లేనిదానిన ఎలా కపుుత్ుంది
నేను: ప్్ నీ ఆశియించిందంట్ే
అమ్ా: అదీ అంతే. ఇంత్కు ముందే అన కునానము. అదీ కుదరద
నేను: న వువ చపిునదేమిట్ో మఱి కొంచం వివరంగా చపుు.
అమ్ా: భరమ ప్్ త్ుంది అంట్టనానవు కదా, అంట్ే ముంద భరమ ఎలా కలుగుత్ుంది. నేనత పెదు దానినే,
అడా కచచ చీర కట్టుకునన దానినే, మామామ పెదువారే, అడా కచచ చీర కట్టు కునానర్. ఆవిడని చతసి న వువ
నేనన కొని భరమ పడాావు. త్ర్వాత్ దగగ రా చతసతూ ఆవిడ, బొ ట్టు, త్లకట్టు అవీ చతసి మామమ అని తలిసింది.
అంట్ే ముంద కొనిన ధరామల వలన భరమ కలగాలి, త్ర్వాత్ మర కొనిన ధరామల వలన ఆ భరమ ప్్ వాలి.
స్ననగా, ప్ర డుగాగ ఉనన తాడుని ప్ాము అని అన కుననపుుడు త్ర్వాత్ అది కరవద , కదలద అని
తలిసిన త్ర్వాత్ ఆ భరమ ప్్ త్ుంది. కాని న వువ ధరమమే లేదంట్టనానవు, మరకలా ఆ భరమ ప్్ త్ుంది.
అస్లు న వివందాకా కథ చబుత్ుననపుుడు మధాలో కొంత్ వదిలి వేసతవు. "త్దైక్షత్ బహుసాామ్
పరజ్ఞయిేయ" అంట్ే "త్త్ అంట్ే ఆ పరబరహమ స్ంకలిుంచన అనేకముగా అగుద న గాక " అని. అంట్ే
పరబరహమ కు స్రవజ్ఞ త్వం, స్త్ా స్ంకలుత్వం ఉనానయననమాట్ే! లేక ప్్ తే స్ృష్ిు ఎలా జ్రగుత్ుంది. అద గో
అలాంట్ి పరబరహామత్మకుడవు న వువ అని చపుడానికి "త్త్ త్వమ్ అసి" అని వాడేర్. అంట్ే ఆ పరబరహమమే
నీకు అంత్రాామిగా ఉననది అని చబుత్ునానర్ ఇకెడ.
నేను: త్వమ్ అంట్ే న వువ అని clear గా ఆత్మ అని చబుత్ూంట్ే అది ఆత్మ కు ఆ న వువ అనే పదము
అంత్రాామి ని ఎలా address చేస్ూ ంది.
అమ్ా: నేన మనష్ుాడన అంట్ే ఎవర్ మన ష్ుాడు
నేను: ఆత్మ, ఆ sorry, మన ష్ాత్వము శరచరానికే, ఆత్మకు కాద . కాని శరచరమూ ఆత్మ కలసి ఉండడం
వలన అలా పరగణిసూ ాం.I mean వాడుతాం
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అమ్ా: పరమాత్మ, ఆత్మ ఎపుుడత కలసి ఉంట్ార్ కదా, అంద చేత్ మనము శరచరానికి చపిునది ఆత్మకు
పరావసించినట్ట
ు ఆత్మకు చపిుంది పరమాత్మ దాకా పరావసిస్ూ ందననమాట్. రామాయణం
చద వుత్ూంట్ావుకదా, దానిలో రావణ స్ంహారము అయిన త్ర్వాత్ బరహామద లు వచిచ రాముడిని
కీరూ ంచినపుుడు "జ్గత్సరవమ్ శరచరమ్ తే" అంట్ాడు బరహమ రాముడిని. అంట్ే ఈ జ్గజీీ వాలనీన ఆయన
శరచరమననమాట్. అస్లు శరచరమంట్ే ఏమిట్ి. 1. త్దేక ఆశియత్వము అంట్ే ఆత్మనే ఆశియించి ఆత్మ
లేకప్్ తే పడిప్్ యిేది 2. త్దేక పరయోజ్నత్వము అంట్ే ఆత్మ పరయోజ్నమునకు మాత్రమే ఉననది 3.
నియత్ విశేష్ణత్వము అంట్ే శరచర వాచక విశేష్ణాలు ఆత్మకూ చంద తాయి. ఇలాగయితే శరచరమంట్ార్.
నేను: అలాగయితే నరకాది లోకాలలో శరచరం బాధలు పడడం ఆత్మకోస్మేనా
అమ్ా: అవున , ప్ాప కరమ క్షయము కూడా ఆత్మ పరయోజ్నమే కదా
నేను: ఒక సతవకుని శరచరం అత్ని సావమికే ఎపుుడత సతవ చేసూ ్ ందన కో త్నకోస్ం కాకుండా, అపుుడో ?
అమ్ా: అపుుడత అంతే ఆ సతవకుని శరచరం సావమికి సతవచేయడానికి కారణం చివరకు ఏదో జీతానికో,
అవస్రాలకో కదా, అంట్ే అకెడా శరచరము ఆత్మ పరయోజ్నం కోస్మే. ఇలాంట్ి శరచరాత్మ భావానిన అంట్ే వేర్
వేర్గా ఉండక ఎపుుడత పెైన చపిున లక్షణాలతో కలసి ఉండే త్త్ూ వమే ఆత్మ పరమాత్మలది అని మనము
అరిము చేస్ కోవాలి.
నేన : ఇదేదో కొత్ూ concept యుకిూతో కిట్ు ంి చి నట్టుగా ఉంది. ఇది ఎకెడ న ండి చబుత్ునానవమామ, ఇలా
ఎకెడుంది?
అమ్ా: అయితే విన , "అంత్ః పరవిష్ు ః శాసాూ జ్నానామ్" అంట్ే పరమాత్మ జ్న ల లోపల పరవేశంచి
జ్నములన నియమిస్ూ నానడు, "యః పృథివాామ్ తిష్ు న్, పృథివాా అంత్రః, యమ్ పృథీవ నవేద, యస్ా
పృథీవ శరచరమ్, యః పృథీవమ్ అంత్రః యమయతి స్త్ ఆతామ అంత్రాామృత్ః" అంట్ే ఎవర్ పృథివి
యంద ండి పృథివి చేత్ తలుస్ కొన బడక పృథివిని శరచరముగా కలవాడో , వాడు ఈ ఆత్మ అంత్రాామియు
మరయు జ్నన మరణములు లేని వాడు
"య ఆత్మని తిష్ు న్ ఆత్మనో అంత్రో యమాతామ నవేద....." అంట్ే ఎవడు ఆత్మచే తలిసికొన బడక ఆత్మన
లోపలి న ండి నియమించ చ నానడో
"యః పృథివీమ్ అంత్రే స్ంచరన్ .....అపహత్ ప్ాప్ామ దివయా దేవ ఏకః నారాయణః" అని ఆయనే పరకృతి
స్ంబంధము లేని వాడు, ఒకెడు నారాయణుడు.

11

"త్త్ స్ృషాువ, త్దేవ అన ప్ారవిశత్, త్దన పరవిశా స్త్ చ త్ాత్ చ అభవత్" దానిని స్ృజంచి దానియంద
పరవేశంచి చేత్నము, అచేత్నము ఆయిెన .
"అనేన జీవేన ఆత్మనా అన పరవిశా నామరపపత వాాకరవాణి" అనగా జీవునితోబాట్ట
చేత్నాచేత్నములయంద తాన గూడ అన పరవేశము చేసి వాట్ికి నామరపపములు కలిుంచి వావహార
యోగాములుగా చేసి ఈ జ్గజీీ వాలకు ఆత్మగా అయినాడు.
ఇలా ఎనోన శ్రిత్ులు పరమాత్మ చేత్నాచేత్నాలకు అంత్రాామి యిెై ఉనానడని తలుపుత్ునానయి.
అంద చేత్ ఆత్మకు పరమాత్మకు విడివడని స్ంబంధము ఉంట్టంది.
నేను: ఒక దరవాము మీద జ్ఞతి, గుణము, ర్చి, కియ
ి
ఆధ్ార పడి ఆ దరవాము address అయినపుుడు
వాట్ికి కూడా అది apply అవుత్ుందన కోవచ చ. పండు చపిు నపుుడు దాని రంగు, ర్చీ అవీ దానితో ప్ాట్ే
address అయినట్ట
ు అంట్ే స్ ురంచి నట్ట
ు . కాని న వువ రకండు దరవాాలు అంట్ే ఆత్మ, పరమాత్మ
విష్యంలో ఆత్మన స్ంబో ధ్ిసతూ ఆ అంత్రాామి కి కూడా apply అవుత్ుంది అంట్టనానవు, ఇదలాగ
అమ్ా: ఎంద కు కాద , దండి, కుండలి అననపుుడు కూడా రకండు దరవాాలు కలిసి అంట్ే దండము, అది
కలవాడు అలాగే కుండలములు, అది కలవాడు ఇలా కలసి ఉండవచ చన . ఎట్ొచీచ ఆ దండము కలవాడు
దండము లేకుండా వేఱ గా కూడా ఉండగల సిితి వీలవుత్ుంది.
కాని శరచరాత్మల విష్యంలో, లేదా ఆత్మ, పరమాత్మల విష్యంలో ఆ దరవాాలు వేఱ గా ఉండక ఇంత్కు
ముంద చపిునట్ట
ు కలసి ఉంట్ాయి. మన ష్ుాడు దేవుడైనాడు అంట్ే మన ష్ాశరచరం దేవ శరచరం అయినా ఆ
స్ంబో ధన ఆత్మ దాకా పరావసిస్ూ ంది.
నేను: ఒక పండు, దాని రంగు చపిునపుుడు రంగు పండుకి విశేష్మై దానిని వరుసూ ్ ంది. అలాగే దండి
అననపుుడు దండము అది కలవాడికి విశేష్ణమవుత్ుంది, కనపడుత్ుంది. కనపడక, వరుంచకుండా
ఉంట్ే ఆత్మ అంట్ే పరమాత్మ పరాంత్మూ ఎలా వరూ స్ూ ంది.
అమ్ా: అలా అన కోకూడద . మన న కన పడుత్ుంది, దాని వాస్న కనపడద , అలాగని మన న
అననపుుడు అది దాని వాస్నకు వరూ ంచద అనగలమా, ఆత్మ కంట్ికి కనపడకప్్ యినా అంత్రందియ
ర మైన
మనస్ సకి తలుస్ూ ంది కదా! అకెడ ఇంత్కు ముంద చపిునట్ట
ు శరచర, ఆత్మ స్ంబంధమే ముఖాము.
నేను: ఇలా కాక, జీవ పరబరహమలు కుండలో ఆకాశం, మహాకాశం లాగా ఉండి కుండ పగలి ప్్ యినపుుడు
అంట్ే ఈ శరచరం ప్్ యినపుుడు జీవ బరహమలు కలిసి ప్్ తార్ అపుుడు జీవబరహమలు ఒకెట్ెైప్్ తార్ అంట్ే
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అమ్ా: అదీ కుదరద . పరబరహమకు ఉప్ాధ్ి వలన వచేచయి అంట్ూ దో షాల లా అంట్గడతాము
నేను: ప్్ నీ, స్ముదరము న ండి కకరట్ము వచిచ మళ్ళీ స్ముదరములో కలసి ప్్ యినట్ట
ు పరబరహమ న ండి
జీవుడు పరణామం చంది మళ్ళీ కలిసి ప్్ యాడంట్ేనో.
అమ్ా: అదీ కుదరద . అపుుడత పరమాత్మ జీవుడవడాని ఆయనలో దో షాలు పరవేశంచడం, మళ్ళీ ఆయన
పరమాత్మగా మారనపుడు మాయమవడం ఇదంతా అస్లు కుదరద .
నేను: అయితే పరమాత్మ, జీవుడు పూరూ గా వేరే అంట్ే
అమ్ా: అపుుడు న వువ ప్ారరంభంచిన "త్త్ూ వమసి" లాంట్ి జీవుడు, పరబరహమ ఒకట్ే అనిపించే శ్రితి
వాకాాలకు ఎలా అరిం చబుతావు. అంతేకాద , "వేదాహమేత్మ్ పుర్ష్మ్ మహానూ మ్" అంట్ే ఆ గొపు
పుర్ష్ుడిని నేన ఉప్ాసిస్ూ నానన , అంట్ే నేన అనే జీవుడు వేర్, ఆ పుర్ష్ుడనే పరమాత్మ వేర్ అని
చపతుశ్రిత్ులు( భేద శ్రిత్ులు), న వువ చపిున జీవుడు, పరమాత్మల ఐకాత్ చపతు శ్రిత్ులు(అభేద
శ్రిత్ులు), ఇంత్కుముంద నేన ఉదాహరంచిన ఘట్క శ్రిత్ులు ఇవనీన స్మనవయ పరచేది ఈ ఆత్మ,
పరమాత్మల శరచర, శరచర స్ంబంధము. న వువ చపిున వాకాము "త్త్ూ వమసి" ఈ విష్యమే చబుతోంది,
అంట్ే "స్రవజుఞ డు, స్త్ా స్ంకలుుడు, దో ష్ములు లేని వాడు అయిన పరమాతేమ నీలో ఉనానడు" అనే అరిం
చపుుకోవాలి.
నేను: ఈ శరచర, శరచర స్ంబంధం ఏదో తలిసీ తలియనట్ట
ు గా ఉననది. శరచరమంట్ే చేష్ులు చేయడానికి
కావలిసినది, ఇందియ
ర ాలుననది, అన భవించడానికి పనికి వచేచది, చేత్ులు, కాళళీ ఇలాంట్ివి ఉననది అని
నేన అన కుంట్టనానన ఇంత్వరకూ
అమ్ా: చేష్ులు చేయడానికి అంట్ే పన లు చేయడానికి పనికి వచేచది అంట్ే మన వంట్ప్ాత్రలు, పనిముట్ట
ు
అవనీన శరచరాలే అవుతాయి. ఇంక ఇందియ
ర ాలుననది అంట్ే ఇందియ
ర ాలంట్ే ఏమిట్ో తలియాలి ముంద .
ఇందియ
ర మంట్ే ఉదాహరణకు మనకు పెైన కనపడే గుడుా, ఱెపు లతో ఉనన కనిపించేది ఇందియ
ర ం కాద .
అది కేవలం అవయవం మాత్రమే. లోపల కనపడకుండా ఉండి మనకు ఈ దృష్ిు జ్ఞఞనం కలిగంచేది
ఇందియ
ర ము. అది ఉండడానికి స్హకరంచేది, మనకు కనపడుత్ునన కన న అవయవం. అంద వలన
ఇందియ
ర ాలుననది అంట్ే ఆయా అవయవాలనీన శరచరాలయిప్్ తాయి. అలా కాద కదా.
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అలాకాక మనం అన భవించడానికి పనికి వచేచది అంట్ే మన ఇళళీ, బంగారాలు ఇంత్కుముంద
అన కునన కుండలాలు ఇలాంట్ివనీన భోగానికి పనికివచేచవే, కాని ఇవి కూడా శరచరాలు కావు.
చేత్ులూ, కాళళీ ఇలాంట్ివి ఉననది అంట్ే చలిు ఆడుకొనే బొ మమన కూడా శరచరమనాలి. అంద చేత్
శరచరమంట్ే వేఱ గా ఉండకుండా ఎపుుడత కూడి ఉండి నియమింపబడి, ఎలు పుుడత ఆశియించి ఉండి,
ఎవరతో ఉననదో వార్ అలా ఉననంత్కాలమూ వార కొఱకు మాత్రమే పరవరూ సతూ దానిని శరచరమనవచ చన .
నేను: మఱి చని ప్్ యినపుుడు శరచరం ప్్ త్ుంది కదా!
అమ్ా: అవున . అంద కే "ఎవరతో ఉననదో వార్ అలా ఉననంత్కాలమూ" అని అనానన . ప్్ యిన
త్ర్వాత్ స్తక్షమ శరచరము వస్ూ ందన కో, అది వేఱే విష్యము.
నేను: అలా అంట్ే గుర్ూకు వచిచంది, ప్్ యిన త్ర్వాత్ కూడా ఆత్మలో పరమాత్మ ఉంట్ాడా, అలాగే పరమ
పదము లోకి వెళ్ళీన త్ర్వాత్ కూడా.
అమ్ా: మన సిదధ ాంత్ములో ఆత్మ మారద . అంద చేత్ ఆత్మతో బాట్ట అంత్రాామి గా పరమాత్మ ఇకెడైనా,
స్వరగ , నరకాలలోనెైనా, పరమపదములోనెైనా ఆత్మతోట్ే ఉంట్ాడు.
నేను: అలాగయితే ఈ స్ ఖ ద ఃఖాన భూతి పరమాత్మకు కూడానా.ఇందాకా ఘట్కశ్రిత్ులు అనానవు.
అవేమిట్ో మరొకసార చపుు
అమ్ా: అంట్ే పరమాత్మ ఆత్మ కలిసి ఉంట్ాయని చపతు శ్రితివాకాాలు. ఇంత్కుముంద అన కునానమే,
అంత్ః పరవిష్ు ః శాసాూ జ్నానామ్ మొదల ైన శ్రితి వాకాాలు. అలాగే దావ స్ పరాు స్యుజ్ఞ.......అనే
ముండకోపనిష్త్ు
ూ లోని వాకాం స్మానమైన గుణములునన ఱెండు పక్షులు ఒకే చట్టున ఆశియించి
ఉనానయి. ఒకట్ి ఆ చట్టు పళళీ అన భవించ చ ండగా ఱెండవది అన భవించకుండా పరకాశస్ూ ంది అని ఆత్మ,
పరమాత్మలు కలసి ఉంట్ాయని, ఒకట్ి కరామన భవము అన భవిస్ూ ంట్ే ఱెండవది అన భవించకుండా
పరకాశస్ూ ందని చబుత్ుంది. ఇట్టవంట్ి శ్రిత్ులన ఘట్క శ్రిత్ులంట్ార్. ఈ శ్రితిలో తలుస్ూ ంది కదా
కరామన భవము ఆత్మకుకాని పరమాత్మకు కాదని.
నేను: "స్రవమ్ ఖలు ఇదమ్ బరహమ" అని కదమామ శ్రితి వాకాము, అంట్ే ఈ కనపడేదంతా బరహమమే
ననికదా?
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అమ్ా: అకెడి ఆపక త్ర్వాత్ వాకాానిన కూడా కలిపి చద వు. "త్త్ జ్లాన్ ఇతి శాంత్ ఉప్ాసీత్" అంట్ే
త్త్ జ్లాన్ న త్త్ జ్మ్, త్త్ లమ్, త్త్ అన్ అని అరిం చేస్ కోవాలి. అంట్ే దాని యందే పుట్ిు, దాని
యందే రక్షింపబడి, దాని యందే లయమవుత్ుంది. అలాంట్ి బరహమని శాంత్ చిత్ూ ముతో ఉప్ాసించాలి.
ఉప్ాసించాలి అంట్ూంట్ే ఉప్ాసించేవాడత, ఉప్ాసింపబడేదీ అని ఱెండు ఉండాలి కదా. అంట్ే ఱెండత ఒకట్నే
అరిం రాద కదా! ఈ చరాచర జ్గత్ూ ంతా ఆయన యందే జ్నమ, సిితి, లయాలు ప్ర ంద త్ూ ఉంట్టంది కన క
ఆయనన ఉప్ాసించాలి అని ఆ శ్రితి వాకాానికి అరిము. అంట్ే అకెడ కూడా ఆత్మ, పరమాత్మలకు శరచర,
శరచర భావమే చబుత్ునానర్.
నేను: మఱి భగవదీగ త్లో పదమూడవ అధ్ాాయంలో "క్షేత్జ్
ర ఞ మ్ చాపి మామ్ విదిధ" అంట్ూ క్షేత్జు
ర ఞ డన నేనే
అని కృష్ు
ు డు చపతుడు కదా!
అమ్ా: అదే గచత్ లో అనేక సార్ు న వువ, నేన అంట్ూ, "అహమ్ కృత్సనస్ా జ్గత్ః పరభవః పరలయః" అని ఈ
జ్గత్ు
ూ పుట్టుక, లయము అనీన నా వలననే, అనినీన, "మయాధాక్షేణ పరకృతిః స్తయతే స్చరాచరమ్"
అనినీన ఇలా ఎనోనచోట్ు పరకృతి, జీవుళళీ పరమాత్మ ఒకెట్ి కాదని చపతుడు కదా! ఆ క్షేత్,ర క్షేత్జ్
ర ఞ విభాగ
యోగం లో కూడా దానికరిం ఆత్మకు అంత్రాామి గా ఉనన పరమాత్మ న నేన అనే అరిం తీస్ కోవాలి.
నేను: అదే భగవదీగ త్లో "మాయాంత్ు పరకృతిమ్" అని ఈ పరకృతి అంతా మాయయిే అని అననట్ట
ు ఉంది
కదా, న వేవమో మాయ అంట్ే అనతహామై విచిత్రమైనది అని అన కోమంట్ావు. మఱి మనం గారడీవాడు
మాయ చేసి లేని వస్ూ వు స్ృష్ిుంచేడు అని అంట్ాము. ఏమిట్ో చాలా confusing గా ఉంది.
అమ్ా: స్రే, ఈ మాయ అంట్ే ఏమిట్ని నీ ఉదేుశాము?
నేను: మొదట్ ఒక రకంగా ఉననట్ట
ు అనిపింప లేదా కనిపింప జ్ేసి పిదప అస్లు విష్యము లేదా వస్ూ వు
స్మంగా తలిసినపుుడు తొలగ ప్్ యిేది మాయ అన కోవచేచమో నమామ! అంట్ే ముంద అకెడ ప్ాము
ఉందని అన కునానము. త్ర్వాత్ అది ప్ాము కాద తాడు అని నాననగారో ఎవళ్ళీ చపిున త్ర్వాత్ అది
ప్ాము అనే జ్ఞఞనము ప్్ త్ుంది కదా, అలా ముంద ఉండి త్ర్వాత్ ప్్ యిే దానినే మాయ లేదా మిథా
అనవచ చన . ఉదాహరణకు కోర్ు లో ఒక సాక్షిని లాయర్ హత్ా చేసిన వాడు ఎలాగుంట్ాడు అని అడిగతే
మొదట్ ఆ సాక్షి వాడికి త్లపెై బొ దు గా నలు గా జుత్ు
ూ ఉంట్టందని చపిు మళ్ళీ మరొక ఘడియలో లేదండీ
నలు గా కాద తలు గా ఉంట్టందని, మరొక మాట్ట అస్లు జుతేూ లేదండీ అంట్ే ఆ లాయర్ వీడు చపతుది
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స్త్ాముగా తీస్ కోలేమని అంట్ాడు కదా, అలాగే క్షణ క్షణానికి మార ప్్ యిే ఈ కనపడుత్ుననదంతా
స్త్ామని ఎలాగంట్ావు మిథా అనే అనాలి కదా.
అమ్ా: ఈ మిథా కలగడానికి కారణం?
నేను: అవిదా. అంట్ే అస్లు స్వరపప్ానిన తలియకుండా చేసి రకరకాలుగా, విచిత్రంగా తోపిస్ూ త అస్లు
ఉననదో , లేదో తలియనిది అవిదా అనవచ చన అన కుంట్ాన . అంట్ే అకెడ లేని ప్ాము ఉననదని తలిపత
తలివి లేదా జ్ఞఞనము అననమాట్. ఈ అవిదా ఎపుట్ిన ండో ఉననది, అంట్ే దానికి పుట్టుక లేదనన మాట్.
అలాగే ఈ అవిదా వలననే బరహమ అయిన నేన ఆ విష్యం తలుస్ కోలేక రామానిన అనో మరేదో అనో
భరమించి వావహరస్ూ నానన . అస్లు విష్యం అంట్ే నేన బరహమ అనే విష్యం తలిసి ప్్ తే అదే ధ్ాాస్లో
ఉండి బరహమత్వం వచేచస్ూ ందనన మాట్.
అమ్ా: బాగుంది. ఎపుుడు మనం ఇలా బరహమ గురంచి ధ్ాానిస్త
ూ కూరోచవాలి అంట్ావు. ఎవరకైనా అలా
కూరోచవచాచ?
నేను: దీనికే ముఖాంగా నాలుగు prerequisites, అంట్ే కావలిసిన స్ ప్ానాలు అన కో, అంట్ారమామ
సావమీజీ. 1. బరహమ ఒకెట్ే నిత్ామని మిగలినవనీన నిత్ాము కాదనీ తలుస్ కోవడం 2. బాహా
అంత్రందియ
ర ాలమీద నియంత్రణ సాధ్ించడం. 3. ఈ లోకంలోన అంతే కాకుండా స్వరాగది లోకాలలోన
కూడా అన భవాలమీద విరకిూ కలిగ ఉండడం 4. మోక్షం అంట్ే ఈ మిథాాభూత్మైన పరపంచజ్ఞఞనానిన దాట్ి
బరహమతావనిన ప్ర ందడానికి కోరక గలగ యుండడం.
అమ్ా: అలాగయితే మోక్షం మనంత్ట్ మనం ప్ర ందీడమేనా, మరొకర అన గిహము వలన కలిగేది కాదా?
నేను: నాకని పించేది మనకు ఆత్మ విశావస్ం లేనపుుడు ఏదయినా మరొకళళీ ఇవావలి త్పు మనమంత్ట్
మనం సాధ్ించలేము, ప్ర ందలేము అన కుంట్ామమామ. అయినా ఇవవడానికి వేఱే ఎవరకైనా ఉంట్ే కదా,
అంతా బరహేమ అయినపుుడు, ఇచేచదవర్, పుచ చకొనేదవర్?
అమ్ా: కాని, ఉపనిష్త్ు
ూ లు అలా చపులేద నానాన. శాసాూానిన వదిలేసి అహంకారంతో మోక్షం నాకు నేన
ప్ర ందేసూ ాన అనకూడద .
నేను: మఱి,
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అమ్ా: శాస్ూ ంర వివేకం అంట్ే ఆహారాద లలో ఏవి సీవకరంచాలో, ఏవి కూడదో తలుస్ కొని వావహరంచడం,
త్ర్వాత్ విష్యాస్కిూ త్గగ ంచ కోవడం, అలా అభాాస్ం చేస్ూ తండడం, త్ర్వాత్ పంచ మహా యజ్ఞఞలు
నిరవరూ ంచడం, త్ర్వాత్ స్త్ాం పలకడం, తిరకరణ శ్రదిధగా ఉండడం అహింసాలాంట్ివి కలిగ ఉండడం, దైనాం
లేకుండా మనస్ స సిిరంగా ఉంచ కోవడం, కుింగ ప్్ కుండా, ప్ర ంగ ప్్ కుండా ఉంట్ూ విహిత్ కరమలు చేస్ూ త
పరమాత్మకూ మనకూ ఉనన స్ంబంధ్ానిన తలుస్ కొని ఆయనన భకిూతో ఉప్ాస్న చేయడం చేసతూ ఆయన
పీరతి చంది నిరవధ్ికమైన, అఖండమైన ఆనందముతో ఆయన సానినధా, కకైంకరాాలన అన భవించే సిితి
అయిన మోక్షానిన ఆయన పరసాదిసూ ాడు.
నేను: నేన బరహమ ఒకెట్ే నిత్ామని మిగలినది కాదనీ తలుస్ కొని అంట్ూ కొనిన కండిష్ను చబితే న వువ
మరేవయ చపతువు. నీ కుడి చేయి తీయి నా దక్షిణ హస్ూ ము పెడతాన అననట్ట
ు .
అమ్ా: అది కాద నానాన, బాహా, అంత్ర ఇందియ
ర
నిగిహము అవీ కలిగన త్ర్వాత్ అంట్ే అలాంట్ి పరసిితి
అస్ంభవమనే చప్ాులి. అస్లు ముఖామైన తేడా న వువ చపిున దానికీ నేన చపిున దానికీ బరహమ గురంచి
ధ్ాాస్ మొదలు పెట్ు న
ి త్ర్వాత్ మరేమీ అకెరలేద అంట్టనానవు, మరొకట్ి నాకు నేనే మోక్షము
సాధ్ించేసూ ాన అంట్టనానవు. నేన విహిత్ కరమలు వదలకూడద అంట్టనానన , మోక్షం పరమాత్మ ఇవావలి
త్పు మనంత్ట్ మనం ప్ర ందలేము అని అంట్టనానన . ఈ తేడాలన గమనించ . ఇంక ఇంత్కీ మనకి తారడు
ప్ాములా ఎంద కు కనపడుతోంది అంట్ావు మన అన భవంలో.
నేను: ఱెండు ముఖామైన కారణాలు ఉండవచ చన . ఒకట్ి, నాలో దో ష్ం అంట్ే నాకు కళళీ స్మంగా
కనపడకప్్ వడం లేదా నేన స్మంగా చతడక ప్్ వడం, మరొక కారణం అకెడ దో ష్ం అంట్ే స్మంగా
వెలుత్ురప అదీ లేకప్్ వడం వలన.
అమ్ా: అంట్ే న వువ ఇందాకా చపిునట్ట
ు మనం బరహమ అని తలుస్ కోలేకప్్ వడానికి కారణం దో ష్ం బరహమ
లోనేనా ఉండచ చ. మిథాావస్ూ వు లోనెైనా ఉండవచ చన . మనము ఇంత్కు ముంద అన కుననట్ట
ు ఈ
రకండత సాధాం కాద . (బరహమలో దో ష్ం ఉండలేద , ఎంద కంట్ే బరహమకు విశేష్ణం ఉండలేద , దో ష్ం ఉంట్ే
వాడు బరహమ కాద . అలాకాక మిథాా వస్ూ వు లో ఉంది అన కుంట్ే దానికి కారణం ఏమిట్ి అని పరశనస్త
ూ ప్్ తే
అదొ క అంత్ులేని కథ అయి కూర్చంట్టంది, అంద చేత్ అదీ కుదరద .)
నేను: అంత్ులేని కథ అంట్ే
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అమ్ా: ఇందాకా వెలుత్ుర్ లేక ప్్ వడం వలన అనానవు, ఆ వెలుత్ుర్ ఎంద కు లేద
నేను: చీకట్ి అయి ప్్ యింది. ల ైట్ట లేద
అమ్ా: ల ైట్ట ఎంద కు లేద
నేను: కరకంట్ట ప్్ యింది అన కో
అమ్ా: కరకంట్ట ఎంద కు ప్్ యింది.
నేను: ట్ారనసఫారమర్ ప్్ యిందన కో
అమ్ా: ట్ారనసఫారమర్ ఎంద కు ప్్ యింది
నేను: లోడు ఎకుెవయిప్్ యిందన కో
అమ్ా: ఎంద కు ఎకుెవయి ప్్ యింది
నేను: ముంద ఒక లోడుకు ట్ారనసఫారమర్ పెట్ు ర
ే ్. త్ర్వాత్ ఎకుెవ ఇళళీవచీచసతయి. దానితో లోడు పెరగ
ప్్ యింది
అమ్ా: మర ట్ారనసఫారమర్ ఎంద కు మారచలేద .
నేను: వాళీ దగగ ర డబుులు లేవయ, అశిదధ ో నాకు తలియదమామ, పరతి దానికి ఏదో పరశన వేస్ూ నానవు
అమ్ా: కదా, దీనినే అంత్ులేని కథ అనానన . అంద వలననే ఇలా కుదరద అని అంట్టనానన . అంట్ే దో ష్ం
ఆ మిథాా వస్ూ వులోనత ఉండలేద . ఇందాకా ఈ దో షానేన అవిదా అనానవు. దీనిని బట్ిు అవిదా ఉండడానికి
అవకాశము లేదననమాట్.
మరొక విష్యం తారడు ప్ాము లాగే ఎంద కు కనపడుతోంది. ఏన గులా ఎంద కు కనపడడం లేద ?
నేను: తారడు లో కొనిన గుణాలు అంట్ే ప్ర డుగాగ, స్ననగా ఉండడం ప్ాములో ఉండడం వలన.
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అమ్ా: అంట్ే ప్ాము అనేది ఒకట్ి ఉననదనీ దానికి కొనిన గుణాలు ఉనానయని ఒపుుకుంట్టనానవు కద,
మఱి ప్ాము మిథా అనీ అస్లు గుణాలుండవనీ ఎలాగంట్టనానవు.
నేను: ఈ ప్ాము అనేది అకెడ లేద కదమామ, నా బురిలో అదే నామవస్ లో ఉంది. అస్లు ఏ వస్ూ వు
ఉనికకైనా ఆయా విష్య వాస్నల బట్ేు పూరవ జ్ఞఞపకాల బట్ిు కదా తలుస్ కొనేది. అంట్ే ఆ వస్ూ వు మన
మనస్ సలో ఉననది, నిజ్ంగా కాద . చినన పిలుడికి ఆవుని చతపించి ఇది ఆవు అని చబితే ఆవు అంట్ాడు,
లేక ప్్ తే లేద . అంద చేత్ ఈ వస్ూ జ్ఞఞనమంతా మన మనస్ సలో పుట్ిుందే త్పు నిజ్ంగా
లేదనిపిస్ూ ందమామ।మరొకట్ి, ఇపుుడు ఇకెడ ఆవు ఉననది, ఆ త్ర్వాత్ లేద అన కో ఆ ఆవు ఉండడం
నిజ్మని ఎలా చబుతాము. వస్ూ వుకీ వస్ూ వుకీ తేడా అంట్ూ ఒకట్ి ఉంట్ేనే కదా ఇలా రకరకాల వస్ూ వులు.
ఉదాహరణకు నీకూ నాకూ తేడా ఉందన కో. అలాగే నాకూ త్ముమడికీ తేడా ఉంది. ఈ తేడా ఆ తేడా ఒకట్ేనా
అంట్ే ఒకట్ి కాద . అదలా కుద ర్త్ుంది. అస్లు ఈ తేడా అననది వస్ూ వా, ధరమమా అంట్ే ఏదీ కాద . ఇలా
చతస్త
ూ ంట్ే ప్్ తే ఈ తేడా అనేది లేదనే అనిపిస్ూ ంది. ఇదంతా మనం మనస్ సతో కలిుంచ కొననదే త్పు
నిజ్ంగాలేవు. మనం శాస్రం కూడా అలాగే అరిం చేస్ కోవాలని అనిపిస్ూ ంది. అంద కే ఇంత్కు ముంద
అననట్ట
ు మనం ఒక దానిని చతసినపుుడు మొదట్ తలిసతది ఒకట్ి ఉననది అని, త్ర్వాత్ దాని ధరామలో,
గుణాలో అవి మన మనస్ సలో అంత్కు ముంద వాస్నా జ్ఞఞనం వలన అనిపించేవి. అంట్ే అంత్కుముంద
నా మనస్ సలో త్పుుగానో, స్మంగానో దాచబడిన జ్ఞఞనం. ఉదాహరణకు తొండము ఉంట్ే ఏన గు
అననట్ట
ు గా. ఈ జ్ఞఞనం కలిుత్మే కదా! అంద చేత్ ఆ "ఉననది" అంట్ే స్త్ యిే స్త్ాము, మిగలినదంతా
మిథేా అని నాకు అనిపిస్ూ ంది.
అంట్ే కనపడి ఇందియ
ర
గాిహామై మనం గురూ ంచేమన కుంట్టననవనీన నిజ్ఞలు కాదననమాట్.
అమ్ా: అలాగయితే వస్ూ వులకి గుణాలూ, విశేష్ణాలూ లేవంట్ావు, అలాగయితే మర బరహమకు కూడా జ్ఞఞనం
లేదంట్ావా, జ్ఞఞనమూ విశేష్ణమే కదా?
నేను: బరహమ, జ్ఞఞనమూ వేఱ కాద కదమామ, స్త్ అనాన జ్ఞఞనమనాన బరహమయిే కదా! ఇది
స్వయంపరకాశకం, చినామత్రం కాబట్ిు, దీనిని తలుస్ కుందికి మరొక జ్ఞఞనము అకెరలేద . ( ఇలాంట్ి దరవాానిన
అజ్డము అంట్ార్. )
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అమ్ా: జ్ఞఞనం, పరకాశం అనేవి గుణాలు కదా, అవి వేట్ికో వాట్ికి అపెు ల అవాలి కదా, అంట్ే నలు దనము అంట్ే
అది వేర్గా ఉండద కదా, కుండయో, బండియో ఏదో ఒకట్ి దానికి ఆశియం అంట్ే దేనికో ఒక దానికి అపెు ల
అవాలి కదా. అంతే కాక కరూ , కరమ అంట్ే తలుస్ కొనేవాడు, తలుస్ కొనేది ఒకట్ి కాలేవు కదా.
నేను: అలా అస్లు వేఱ వేఱ గా ఉండవమామ, ఉననది ఒకె బరహమయిే. అది తలుస్ కోవడమే మోక్షము.
దీపం గురూ ంచడానికి వేరొక దీపం అకెరలేద కదా. ఆ బరహమకు జ్ఞఞత్, జ్ేఞయము ఇలా ఉండవు. అంతేకాక
విశేష్ణాలు ఏమీ ఉండవు. ఇలా ఒక విశేష్ణం ఉందన కుంట్ే ఆ విశేష్ణానికి మరొక విశేష్ణం ఉండాలి. అలా
చతస్త
ూ ప్్ తే అదీ అంత్ు లేని కథే. అంట్ే నలు కుండ అంట్ే ఎంత్ నలు దనము అని పరశన వస్ూ ంది. మంచి నలు
దనము అంట్ే ఎంత్ మంచి....ఇలాగ.
అమ్ా: అలా కాద నానాన, ఒక వస్ూ వు తలుస్ కోవాలంట్ే దాని అసాధ్ారణ ధరామనిన బట్ిు
తలుస్ కుంట్ాము. అంట్ే ఆవు అంట్ే గంగడో లు ఉననది. ఏన గు అంట్ే తొండము ఉననది, ఇలాగ. ఈ
అసాధ్ారణ ధరమము ఆ వస్ూ వు తోట్ే ఎపుుడత ఉండి ఆ వస్ూ వూ, ఆ ధరమమూ ఒకేసార తలుసాూయి.
ఒకదాని త్ర్వాత్ ఒకట్ి కాద . ఈ ధరమమే ఆ వస్ూ జ్ఞతికి మూలము. అదే భేదము. అంద వలన ముంద
ఏదయినా వస్ూ వు ఉననదని మాత్రమే తలుస్ూ ంది. త్ర్వాత్ ఆ వస్ూ వు ధరామలూ అవీ ఏమిట్ో మన
మనస్ సలో ఉనన వాస్నల వలన తలుస్ూ ంది, అనేది స్ర కాద . ఆ వస్ూ వు తో ఉండే అసాధ్ారణ ధరమము,
ఆ వస్ూ వు ఒకే సార తలుసాూయి. అస్లు వస్ూ వులలో భేదాలే లేకప్్ తే ఇనిన పదాల ంద కు, గుఱఱ ము
తమమంట్ే గాడిదన తచిచ భేదం లేద కదండీ అంట్ే ఊర్కుంట్ావా? ఈ వస్ూ ధరమము ఆ వస్ూ వు పెై
ఆధ్ారపడి ఉంట్టంది, దాని తోనే కలసి ఉంట్టంది కాని ఆ ధరమమే ఆ వస్ూ వు కాద . అంట్ే నలు ని కుండలో
నలుపుదనము, కుండ ఆ ఱెండత వేఱే కాని నలుపుదనము కుండన ఆశియించి ఉంట్టంది అంట్ే అవి
ఱెండత కలిసత ఉంట్ాయి. అస్లు భేదమే లేదంట్ే బరహమ కి మిథాకీ భేదం లేదంట్ావా?
నేను: పూవుకు వాస్న దానినే ఆశియించి ఉంట్ే మఱి దతరంగా ఉనన నాకా వాస్న ఎలా తలుస్ూ ంది.
అమ్ా: అకెడకూడా వాస్న కణాలదావరా వాాపించి మన దగగ రకు వస్ూ ంది. అంట్ే ఆ వాస్నకు కణాలు
ఆశియమననమాట్
నేను: అయితే మహాత్ుమలు భేదానిన చతపించర్ అంట్ాం కదా?
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అమ్ా: అవున . వార్ అనినట్ిలోన ఆ పరమాతేమ ఉనానడని మనలో భేదాలన పరగణించడానికి
ఇష్ు పడర్. దానికరిం అస్లు భేదమే లేదని కాద . భేదాలే లేకుంట్ే చపతువాడికీ వినీ వాడికి తేడా ఉండద .
న వువ చపిున తారడు, ప్ాము ఉదాహరణలో అది ప్ాము కాద తారడు అంట్ే అస్లు ప్ాము ఉండదని, ప్ాము
అనేది మిథా అనీ కాద . ప్ాము అకెడ అపుుడు లేద , అని మాత్రమే. ప్ాము అనేది మిథేా అయితే మఱి
యొక చోట్ ప్ామున చతస్ూ నానము కదా! అది కాట్ట వేసతూ నొపిు కలగడం, మంద పుచ చ కోవడం అంతా
అవుతోంది కదా, అంట్ే దాని వలన ఏదో పనో, పరయోజ్నమో జ్ర్గుతోంది. అంద చేత్ ఈ కనపడే
వస్ూ వులనీన మిథా కాద , స్తాాలే. అలాకాద వస్ూ వులు స్తాాలు కాద స్త్ ఒకెట్ే స్త్ాము. మనం
వస్ూ వు చతసినపుుడు ఉననది అని మాత్రమే తలుస్ూ ంది, అనానవన కో, అపుుడు ఆ స్త్ కూడా ఇందియ
ర
గాిహాము, అంత్రందియ
ర ానికకైనా, అవడం వలన అదీ మిథేా అయిప్్ వాలి, నీ పరకారము. అలాకాద కదా!
అంద చేత్ బరహమ నిరవశేష్ము అనే వాదన నిలపడద . ఒక ఊరలో ఒకాయన "నేన మాట్లాడనండీ" అని
చబుత్ూండే వాడట్. అలాగుంట్టంది అంట్ే బరహమ నిరవశేష్ము అంట్ే ఆ నిరవశేష్మే విశేష్ణమై
కూర్చంట్టంది బరహమకు. అంద చేత్ బరహమకు ధరామలు, గుణాలు ఉనానయని ఒపుుకోక త్పుద .
నేను: అంట్ే నిరవశేష్మననది పరత్ాక్షంగా నిరపపించలేమంట్ావు. అన మితి లేదా అన మాన పరమాణంతో
నిరపపించచ చనేమో!
అమ్ా: కుదరద నానాన! ఎంద కంట్ే అన మాన పరమాణము కూడా ముంద పరత్ాక్ష పరమాణానిన
అన స్రంచే నిరపపించబడుత్ుంది. ఉదాహరణకు ప్ర గ ఉంది కన క అకెడ నిపుు ఉననది అనానవన కో .
ప్ర గ అనేది పరత్ాక్షంగా కనబడిన త్ర్వాత్నే కదా, నిపుు ఉనికిని ఊహిస్ూ నానవు. అంద వలన పరత్ాక్షానికి
అస్లు చికెని నిరవశేష్ వస్ూ వున అన మాన పరమాణంతో కూడా సాధ్ించలేవు.
నేను: మఱి శబు పరమాణంతోనో.
అమ్ా: నిరవశేష్ మని శబు పరమాణం చపు లేద . ఒక వేళ ఏదో ఒక చోట్ అలా ఉనాన దాని అరిం అస్లు
ఏమీ విశేషాలు లేనట్ట
ు కాద .
నేను: మఱి...,
అమ్ా: న వువ నాకొక ఱాయిని ఇచేచవన కో. ఏమిట్ి ఆ ఱాతిలో విశేష్ం అని నేన అడిగతే న వువ ఏమీ
లేదమామ, అనానవన కో, అంట్ే ఏమిట్ి అరిం?
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నేను: ఆ ఱాతిలో ఏమీ specialityలేదని,
అమ్ా: కదా, అంతే కాని ఆ ఱాయికి రంగు, స్వభావము, స్వరపపము ఏమీ లేవని కాద కదా. అంద వలన
ఎపుుడయినా నిరవశేష్మని పదము వచిచ నపుుడు అలా అరిం చేస్ కోవాలి. లేదా అలాంట్ి జ్ఞఞనము భరమ
జ్ఞఞనమైనా అయి ఉండాలి.
నేను: న వువ అననట్ట
ు గా ముంద భేదం ఉండి త్ర్వాత్ భేదం ప్్ త్ుందని అన కుంట్ేనో, ఉదాహరణకు
స్ముదరంలోంచి కకరట్ాలు, వాట్ిన ండి న ర్గు వచిచ త్ర్వాత్ అంతా స్ముదరపు నీర్ అయిప్్ యినట్ట
ు .
అమ్ా: నలు కుండ అననపుుడు నలు త్నము వేఱ , కుండ త్నము వేఱ , వాట్ి గుణాలు వేఱ , ఉదాహరణకు
నలు త్నం స్ుృశంచ బడలేద . అవి ఱెండత ఎపుుడత కలసి ఉనాన అవి వేఱ వేఱే.
నేను: ప్్ నే, ఒక ఉప్ాధ్ి వలన వేఱ గా ఉననట్ట
ు ండి ఆ ఉప్ాధ్ి ప్్ యిన త్ర్వాత్ ఆ భేదము ప్్ త్ుందంట్ేనో.
కుండలో గాలి, పెైన గాలి కుండ ఉననంత్కాలమూ వేఱ , కుండ పగలి ప్్ తే ఒకెట్ే కదా!
అమ్ా: అదీ కుదరద . కుండలో గాలి పరమాణము కాని, దానిలో ఉండే ధతళ్ళ కణాలు కాని, పెైన నన గాలి
పరమాణానికి ధతళ్ళ కణాలకు వేఱ గా ఉండవూ! అంద వలన భేదమనేది తీసి ప్ారేయ లేవు. అస్లు నీ
పరకారం ఈ జ్ఞఞనం అంట్ే ఏమిట్ి?
నేను: నిత్ాము, స్త్ాము, స్వయం పరకాశకము, నిరవకారమూ, ప్ారగభావము అంట్ే అంత్కు ముందేదీ
లేనిది. దృశాత్వము కానిది. ...
అమ్ా: న వువ నిత్ాము అనాన స్త్ాము అనాన ఒకెట్ే అన కుంట్టనానవులా ఉంది. నిత్ాము అంట్ే
ఎపుుడత ఉండేది. ఇది ఱెండు రకాలు. స్వరపపతో నిత్ాము, పరవాహతో నిత్ాము అని. ఉదాహరణకు ఆత్మ
ఉందన కో. దాని స్వరపపం ఎపుుడత మారకుండా ఎపుుడత ఒకెలా ఉంట్టంది. అంట్ే స్వరపపత్ః నిత్ాం
అననమాట్. లేకప్్ తే ఒక కుండ ఉందన కో. అది ఇపుుడు కుండ రపపంలో ఉండ వచ చన , కొంత్ కాలము
త్ర్వాత్ పగలి ప్్ యి పెంకుల రపపంలో ఉండ వచ చన , మర కొంత్ కాలము త్ర్వాత్ మట్ిు రపప్ానికి
మార వచ చన . ఆ మట్ిు మళ్ళీ కుండ రపప్ానిన ప్ర ంద వచ చన . అంట్ే ఉంట్టంది కాని దాని స్వరపపం
మార్త్ూంట్టంది. అంట్ే కుండ స్వరపపత్ః అనిత్ాము, పరవాహతో నిత్ాము. అంట్ే అనిత్ాము అంట్ే
ఒకపుుడు ఉండి మరొకపుుడు లేకుండనివి. ఇంక స్త్ాములు అంట్ే అరికియా కారత్వము అంట్ే ఒక
పరయోజ్నము కలిగనవి అని అన కో. పరమాత్మ ఈ స్ృష్ిు అంతా ఏదో ఒక పరయోజ్నానికే కదా చేసినది.

22

ఇందాకా ప్ాము, తారడు ఉదాహరణలో ప్ాము అస్త్ాము అనానవు, కాని ఆ ప్ాము లా కనపడి నపుుడు
భయము కలగడమో , జ్ఞగిత్ూ పడడమో ఏదో జ్రగంది కదా, అంట్ే ఆ ప్ాము అనే భావన కూడా అస్త్ాము
కాదనన మాట్. అలాంట్పుుడు కుండతో ఇపుుడు నీళళీ పట్టు కుంట్టనానము కదా, అంద వలన అదీ
స్త్ామే. ఇలా ఈ జ్గత్ూ ంతా స్త్ామే అవుత్ుంది.
నేను: మఱి అస్త్ామననది లేనే లేదా!
అమ్ా: కుందేట్ి కొముమ అనానమన కో. అలాంట్ిది ఉండద కన క అది అస్త్ాము. ఇదంతా ఎంద కు
చబుత్ునాననంట్ే ఇందాకా న వువ జ్ఞఞనము నిత్ాము, స్త్ాము, నిరవకారము, ప్ారగభావము లేనిది,
దృశాత్వము లేనిది, అనానవుకదా!
నేను: అవున . ప్ారగభావము ఉంట్ే నిత్ాము అవద కదా! అలాగే దృశాత్వము ఉంట్ే దానిని తలిసి కొనే
జ్ఞఞనము ఇంకొకట్ి, దానిని తలిసి కొనే జ్ఞఞనము ఇంకొకట్ి ....ఇలా మళ్ళీ అంత్ులేని కథ అయి ప్్ దత!
అమ్ా: జ్ఞఞనము స్త్ామే మనము ఇందాకా అన కుననట్ట
ు . కాని స్వరపపత్ః నిత్ాము, నిరవకారము,
ప్ారగభావము లేనిది, దృశాత్వము లేనిది, భేదములు లేనిది, స్వయం పరకాశకము అనన విష్యాలు మర
కొంచం చరచంచాలి. నిదర ప్్ త్ుననపుుడు ఈ జ్ఞఞనము ఉంట్టందా!
నేను: ఉంట్టంది
అమ్ా: నిదరప్్ త్ుననపుుడు నాకేమీ తలియలేద అంట్ాం కదా!
నేన : జ్ఞఞనం ఉంట్టంది. కాని తలియబడద .
అమ్ా: మఱి స్వయం పరకాశకం అంట్టనానవు కదా, అంట్ే తాన వేరొక ఆధ్ారము లేకుండా పరకాశస్త
ూ
ఇత్ర్లన పరకాశంప చేసతదని కదా అరిము?
నేను: అవున
అంద చేత్ ఈ జ్ఞఞనం ధరమ జ్ఞఞనము, ధరమ భూత్ జ్ఞఞనము అని ఱెండుగా అరిం చేస్ కోవాలి. ధరమ జ్ఞఞనము
ఆత్మన ఆశియించి ఉండేది. ధరమభూత్జ్ఞఞనము ఆత్మన ండి పరస్రంచి మిగలిన జ్డ పదారిములు
తలియడానికి ఉపయోగంచేది. ఈ ధరమ భూత్ జ్ఞఞనము ఆత్మ న ండి మనస్ స మరయు ఇందియ
ర ాల దావరా
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పరస్రంచి ఇత్రముల ైవ జ్డ పదారిములన , అంట్ే అచేత్న పదారాిలన తలుస్ కొనడానకి ఉపయోగస్ూ ంది.
నిదర ప్్ యినపుుడు ఈ ధరమ భూత్ జ్ఞఞనము అంత్ః కరణమునంద , త్దావరా బయట్కు పరస్రంచ
నంద వలన మనకు మనం "నాకేమీ తలియ లేద " అని అంట్ాము. ఈ ధరమ భూత్ జ్ఞఞనం పరసారం పిచిచ
వాడికి ఒకలా, మాదక పదారిములు సతవించిన వానికి వేరొకలా, స్త్ుుర్ష్ునికి ఒకలా, ద ష్ుునికి వేరొకలా,
కలలు కంట్టననపుుడు ఇంకొకలా ఇలా అనేక రకాలుగా ఉంట్టంది. దీని గురంచి ఇంకొక సార చపుుకుందాం.
నేను: ఇంత్కీ జ్ఞఞనానికి, ప్ారగభావము, వికారాలూ, దృశాత్వము అవీ ఉంట్ాయంట్ావా.
అమ్ా: మనం ఇలా మాట్లాడుకుంట్టంట్ే స్ ఖంగా ఉంది. అంట్ే స్ ఖజ్ఞఞనం ఉంది. వెళ్ళీ చద వు కోమంట్ే
ఆ స్ ఖ జ్ఞఞనం ప్్ యి, అంత్కు ముంద లేని ద ఃఖ జ్ఞఞనం వస్ూ ంది. అంట్ే వికారాలూ, ప్ారగభావము ఉననట్ేు
కదా! స్వరపపత్ః నిత్ాము కాదని కూడా అంద వలన తలుస్ూ ంది కదా! ఆతామ అరే దరష్ువాః ...అని అంట్టంది
ఉపనిష్త్ు
ూ . అంట్ే ఆత్మ, అదే నీ సిదధ ాంత్ంలో జ్ఞఞనం దృశాత్వము కలది అనే కదా! అంతే కాక కొంత్మంది
మహాన భావులు మానసికంగా ఆతామన భవానిన సాధ్ిసూ ారని వినడం, కనడం జ్ర్గుతోందికదా!
అంద వలన మార్తోంది కాబట్ిు స్త్ాం కాద మిథా అని చపుడం కుదరద . అస్లు మిథా
స్త్ామా,అస్త్ామా!
నేను: అస్త్ామే
అమ్ా: అంట్ే double negative positive అననమాట్!
నేను: కాద , స్త్ామే అంట్ే
అమ్ా: నీ సిదధ ాంత్ంలో ఉండేది ఒకట్ే స్త్ాం కదా, ఈ ఱెండవ స్తాానిన ఎకెడన ండి తీస్ కు వసాూవు.
అలాగయితే మొదట్ికే ముపుు కదా! అంద వలన స్త్ాత్వం స్త్ాత్వం స్త్ామే, మిథాాత్వం మిథాాత్వం
కూడా స్త్ామే. అంద వలన కుండ ఇపుుడు ఉంది. త్ర్వాత్ లేద కన క అది అస్త్ాము అనే వాదము
చలు ద . ఎంద కంట్ే పరదేశము, కాలము, పరసిిత్ులు మారప్్ యినపుుడు conditions మార ప్్ తాయి కద,
అలాంట్పుుడు నీ ఉపపతిూ , వాదము పనికిరాద . ఇంక న వువ చపిున లక్షణాలనీన విశేష్ణాలే, అంద చేత్
"నిరవశేష్"అని బరహమన నిరవచించలేవు.
నేను: ఇందాకా జ్ఞఞనానికి ప్ారగాభవము అంట్ే దానికి ముంద ండే సిితి ఉంట్టందనానవు. అదలా?
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అమ్ా: జ్ఞఞనానికి ముందేమీ లేద , అంట్ే అది అనాది అని చపిు అంద వలన దానికి నాశము కూడా లేద
అంద వలన అది నిత్ాము అని సాధ్ించడానికి పరయతినస్ూ నానవు న వువ. దీనికి కారణం ధరమ జ్ఞఞనము,
ధరమ భూత్ జ్ఞఞనముల గురంచి పూరూ అవగాహన లేక.
జ్ఞఞనానికి ముంద , అంట్ే ప్ారగాభవము ఉందని అంట్ే ప్ారగభావము అంట్ే ముంద లేకప్్ వడం లేదని
అంట్టనానన నేన ధరమ భూత్ జ్ఞఞనము విష్యంలో. అంద కే ఇపుుడు ఉనన స్ ఖ జ్ఞఞనము త్ర్వాత్
ఉండక ప్్ వచ చ, ఇపుుడు లేని ద ఃఖ జ్ఞఞనము కొత్ూ గా రావచ చ. ఇపుుడు చలాుయికి ఆముజ్నికి
స్ంబంధ్ించిన జ్ఞఞనము లేద . ఱేపు న వయవ, వాళీ మేషు ారో చపతురన కో దానికి ఆము జ్ని స్ంబంధ జ్ఞఞనము
కలుగ వచ చ. అంద వలన జ్ఞఞనానికి ప్ారగభావము లేదని చపులేము.
నేను: జ్ఞఞనము ఒకెట్ి కాదా! ఇలా ఆము జ్ని జ్ఞఞనము, నత్ర జ్ని జ్ఞఞనము అని నానా భేదాలు కలిగ
ఉంట్టందా!
అమ్ా: ఉండదా! ఆము జ్ని తలిసతూ నత్రజ్ని తలియాలని ఏముంది. కుండ చేయడం వసతూ వంట్ చేయడం
వస్ూ ందని చపులేము కదా! ఇదంతా ధరమభూత్జ్ఞఞనము పెై బాహా పరభావాలవలన వాాకోచ, స్ంకోచాల
వలన మార్ులకు లోనవడమే. అంద చేత్ జ్ఞఞనాలలో నానాత్వమూ ఉంట్టంది. అంతే కాద . జ్ఞఞన పరసారము
కూడా ఒక జ్ఞఞన పదారిము న ండి మరొక దానికి, అది మరొక మనిష్ిలా చేత్నమవనీ, కుండలాగో బండలాగో
అచేత్నమవనీ, పరస్రస్ూ ంది కూడా. ఱెండు జ్ఞఞనాలు మూడవ జ్ఞఞనము కూడా అవవచ చ. ఇంద కే జ్ఞఞనానికి
ఆశియముండడం త్పుని స్ర.
నేను: జ్ఞఞనం స్వయంపరకాశకం కూడా కాదంట్ావా!
అమ్ా: న వేవ చపుు. స్వయం పరకాశకం అంట్ే త్నన తాన పరకాశంప చేస్ కుంట్ూ మిగలిన వాట్ిని కూడా
పరకాశంప చేయాలి, అంట్ే తలియ చేయాలి ఎపుుడత. నేనేమన కుంట్టనాననో నీకునన జ్ఞఞనానికి తలియక
ప్్ వచ చ కదా, అలాంట్పుుడు జ్ఞఞనాలనీన స్వయం పరకాశకాలని చపులేము.
నేను: అలా కాకుండా త్న కోస్మే పరకాశంచేది అంట్ేనో
అమ్ా: స్వయం పరకాశకమంట్ే అరిం అది కాద . అయినా త్నకోస్ం జ్ఞఞనం ఎపుుడత పరకాశంచద ,
మరొకళీకు కూడా పరకాశంచాలి, పదారాిలన పరకాశంప చేయాలి దీపజ్ఞవలలా.
నేను: దీప్ానికి జ్ఞవల, కాంతి అని ఱెండుంట్ాయి కదా!
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అమ్ా: ధరమ జ్ఞఞనము దీప జ్ఞవల అన కుంట్ే, ధరమ భూత్ జ్ఞఞనము దీప కాంతి లా అననమాట్. ఆ ఱెండిట్ికీ
ఆశియమైన ఆత్మన దీపంలా అన కోవచ చ.
నేను: అలాగయితే జ్ఞఞనం దరవామంట్ావా, ధరమమంట్ావా?
అమ్ా: ఱెండతన .
నేను: అదలా కుద ర్త్ుంది?
అమ్ా: ఎంద కు కుదరద ? కాంతి దీపం ధరమం, అంతే కాక photons అని కణాల స్ముదాయము అంట్ే
దరవాము కూడా. అలాగే కరపురం తీస్ కుంట్ే వాస్న దాని ధరమం, ఆ వాస్న ఎలా వస్ూ ంది, కరపుర కణాలు
వాయురపపంగా పరస్రంచడం వలన అంట్ే అది దరవాము కూడా. అన మానం ఉంట్ే కరపురానికి త్ూకం వేసి
చతడు ఒక గంట్ ముంద , ఆ త్ర్వాత్. కరపురం బర్వు త్గగ నట్ట
ు తలుస్ూ ంది. అంట్ే ఆ దరవాం కణాలు
పరస్రస్ూ ననట్ేు కదా! అంట్ే అది దరవామూ, ధరమమూ ఱెండత అవడం లేదత!
నేను: అలా కాదమామ! జ్ఞఞనం అజ్డం కదా, న వవంట్టనన ఆత్మ కూడా అజ్డము కదా, అంట్ే ఆతామ,
జ్ఞఞనమూ ఒకట్ేననన మాట్.
అమ్ా: బాగుందిరా, ఎఱఱ చీర కట్టుకునన ఆడుది మా ఆవిడ అనానడుట్, వెనకట్ికి ఒకడు. అంట్ే ఎఱఱ చీర
కట్టుకుననదవరకైనా వాడి పెళ్ళీమననట్ట
ు . ఒకె ధరామనిన పట్టుకొని ఆతామ, జ్ఞఞనమూ ఒకెట్ే అంట్ే ఎలా.
అలాగయితే ఆతామ స్వయం పరకాశకమే, దీపమూ స్వయం పరకాశకమే కన క ఆతామ, దీపమూ ఒకెట్ే అని
చపులేము కదా!
నేను: అది కాదమామ, జ్ఞఞనంతో బాట్ట జ్ఞఞత్ృత్వము కూడా జ్త్ చేసతూ అంట్ే జ్ఞఞత్న కూడా జ్త్ కలిపితే ఆ
తలుస్ కోవడం అనేది ఒక కిియ, ఏ పనికకైనా ముంద , వెన క ఉంట్ాయి కన క మఱి జ్ఞఞనం అనిత్ామయి
ప్్ త్ుంది. అంట్ే నాశం ప్ర ంద త్ుంది. అంద కే జ్ఞఞనం జ్ఞఞత్తో ఉండడానికి అవకాశము లేద .
అమ్ా: నేనంట్టననదీ ధరమభూత్జ్ఞఞనానికి స్ంకోచ, వికాసాలుంట్ాయనేకదా! ఎట్ొచీచ ఆ జ్ఞఞనానికి
ఆశియమైన చైత్నాానికి, అదే చిత్ు
ూ కి, అంట్ే ఆత్మకు నిత్ాత్వం ఉంట్టంది.
నేను: అదలా?
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అమ్ా: న వువ జ్ఞఞన కియ
ి ాశియమన కొని confuse అవుత్ునానవు. జ్ఞఞనాశియమనే తీస్ కో. Confusion
ఉండద .
నేను: మఱి కరూ ఎవరంట్ావు, జ్ఞఞనమా కాదా!
అమ్ా: జ్ఞఞత్ ఏవ అని కదా ఉపనిష్త్ు
ూ . బరహమ స్తతారలలో కూడా కరాూ శాసాూారికతావత్ అని కరూ ఆత్మ అనే
నిరుయించింది. కాని ఆ పని అనిత్ామయినంత్ మాతారన ఆత్మ అనిత్ాము అని కాద .
నేను: జ్ఞఞనము లేకుండా పని ఎలా జ్ర్గుత్ుంది, అంద చేత్ జ్ఞఞనమే కరూ , మళ్ళీ ఆత్మ అని
ఎంద కంట్టనానవు. ఉదాహరణకు నేన కుండన తలుస్ కునానన అంట్ే తలుకొనేది జ్ఞఞనము ఒకెట్ే,
నేన , కుండా ఱెండత external to జ్ఞఞనమే.
అమ్ా: న వువ డబుులు తీస్ కకళ్ళీ పుస్ూ కాలు కొనానవు. పుస్ూ కాలు ఎవర్ కొనానర్, న వావ, డబుులా?
నేను: నేన,ే డబుులతో కొనానన .
అమ్ా: అలాగే న వేవ తలుస్ కుంట్ావు జ్ఞఞనముతో. జ్ఞఞనము తలుస్ కోద . అంద వలన కరూ న వువ అంట్ే
ఆత్మ.
నేను: ఈ జ్ఞఞత్ృత్వము అంత్ః కరణంలో ఉందన కుంట్ేనో, అపుుడు ఈ జ్ఞఞనానికి నిత్ాత్వం ప్్ త్ుందనన
స్మస్ా ఉండద కదా!
అంత్ః కరణము అంట్ే మనస్ స కూడా అచేత్నము, శరచరంలా ప్ాంచ భౌతికం కాక ప్్ వచ చ కాని.
అంద వలన జ్ఞఞత్ అవద , జ్ఞఞనాశియమూ అవద .
నేను: మనస్ స లక్షణాలూ, శరచరం లక్షణాలూ వేఱ కదా, అంద వలన జ్ఞఞత్ృత్వము మనస్ సలో
ఉండవచ చన కదా!
అమ్ా: జ్ఞఞత్ృత్వము మనస్ సకుంట్ే కుండలలాంట్ి మిగలిన అచేత్న పదారాిలకూ ఉండాలి. అలా కాద కదా!
మనస్ స తలుస్ కోవచ చ, అంట్ే నీపరకారం దృశాత్వ స్వభావం వలన జ్ఞఞత్ృత్వము ఉండద . అయినా నీ
దగగ ర డబుులుంట్ేనే న వువ పుస్ూ కాలు కొంట్ావు. డబుులు మరొకర దగగ ర పెట్ు ి వెళ్ళతే పుస్ూ కాలు కొనడం
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అవద కదా, అలాగే ఈ జ్ఞఞనం కూడా కరూ అయిన ఆత్మ తోట్ే ఉండాలి త్పు వేరొక చోట్ ఉండడానికి
అవకాశము లేద . మనస్ స జ్ఞఞన పరసార మాధాము మాత్రమే.
నేను: ఈ జ్ఞఞన పరసారం convectionఅంట్ే స్ంపరెం వలు నా, conduction అంట్ే వాహకత్వం వలు నా లేక
reflection వలననా?
అమ్ా: అంట్ే
నేను: బురద నేలలో ఒక కట్ిక పులు ప్ాతేమన కో. ఆ బురద నీట్ి కణాలు ఈ కట్ిక పులు లో చేర
కట్ికపులు లో బురద నీట్ి లక్షణాలు చేరతాయి. ఇది convection. అలాకాకుండా ఒక లోహపు గొట్ు ము ఒక
పకె నిపుులో పెట్ు ి ఱెండవ పకె పట్టుకుంట్ే కొంత్ సతపట్ికి చయిా కాలుత్ుంది. ఇకెడ ఆ కణాలు
పరస్రంచవు, కదలవు. ఇళీ పన లలో కూలీలు తాము కదలకుండా ఇట్టకలు ఒకరకొకర్ అందిచ చకుంట్ూ
చివరకు గోడ కడుత్ునన తాపీ మేసక
ీూ ర ి అందిచిచనట్ట
ు , లోహపు కణాలు తాము కదలకుండా వేడిని మాత్రము
ఒక చివరన ండి మరొక చివరకు పంపుతాయి. ఇది conduction. అలాకాక వస్ూ వు పెై పడిన స్తరాకాంతి
దరుణము పెై బడి పరావరూ నం చంది మనకు చేరడం వలన మనకు వస్ూ వు కనపడుత్ుంది. దీనిని
reflection అంట్ే పరావరూ నం అంట్ార్.
అమ్ా: ఇవేమీ కాద . Convection కూ conduction కూ త్గన మాధామము ఉండాలి కదా! అచేత్నమైన
మనస్ స జ్ఞఞనానికి అలా ఉండలేద . ఇంక పరావరూ నమంట్ావా, జ్ఞఞత్ృత్వము మనస్ సపెై పరావరూ నం
చంద త్ుందా, మనస్ స జ్ఞఞత్ృత్వముపెై పరావరూ నం చంద త్ుందా!
నేను: జ్ఞఞత్ృత్వమే పరావరూ నం చందత్ుంది
అమ్ా: నీ పరకారం జ్ఞఞత్ృత్వము మనస్ సలోనే ఉంట్ే ఇంక పరావరూ నం ఏం చంద త్ుంది.?
నేను: మనస్ స జ్ఞఞత్ృత్వముపెై పరావరూ నములచంద త్ుంది అంట్ే
అమ్ా: మనస్ స అచేత్నము. దానికి పరసారమూ, పరావరూ నమూ ఏమిట్ి, కుండతో దీప్ానికి కాంతి
చతపించినట్ట
ు అది కుదరని విష్యము కదా. అంద చేత్ మనస్ స ఒక గాజ్ బుడీాలా ఉండి దీపం కాంతి
పరసార మాధామముగా ఉంట్టంది. ఆ మనస్ సలో ఉండే పూరవ వాస్నల వలన కొత్ూ చేరకల వలన ఆ జ్ఞఞన
పరసారం స్ంకోచ వాాకోచాలకూ, మార్ులూ, చేర్ులకు లోనవుత్ుంది. అంద కే ధరమ భూత్ జ్ఞఞనము
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మార్త్ూండడం, ఉండడం, ప్్ వడం అదీ అవుత్ూంట్టంది. అయితే ఆత్మన ఆశియించి యునన ధరమ
జ్ఞఞనము మాత్రము మార్ులు లేకుండా ఉంట్టంది.
నేను: అంట్ే ధరమజ్ఞఞనము ఆత్మతో ఎపుుడత ఉంట్టందంట్ావా!
అమ్ా: దీపము, జ్ఞవల ఎపుుడత కలసి ఉంట్ాయికదా! అయితే దీప్ానికి పెైన న వువ పెట్ు న
ి బుడీా బాగా
మసి పూస్ కు ప్్ వడం, ప్్ క ప్్ వడం...అలాంట్ి పరసిిత్ుల బట్ిు ఆ దీపపు కాంతి పరసారంలో భేదం
కనబడుత్ుంది. అలాగే ధరమ జ్ఞఞనమూ, ధరమ భూత్ జ్ఞఞనమూ కూడా. అవి ఱెండత ఆత్మన ఆశియంచే
ఉంట్ాయి. న వువ ఈ ధరమ భూత్ జ్ఞఞన స్ంకోచ, వికాసాలన కపిు పుచచడానికి జ్ఞఞత్నో, జ్ఞఞత్ృతావనోన
శూనాము చేయడమో, లేక మనస్ సలోనో మరొకచోట్ ో దాచి పుచచడానికి పరయత్నము చేయడమో
అవస్రము లేద . ధరమభూత్ జ్ఞఞన స్ంకోచ, వికాసాల వలన ఆత్మయొకె నిత్ాతావనికీ భంగము లేద .
ఆతామ, జ్ఞఞనాల స్త్ాతావనికీ పరమాదం లేద .
నేను: ముత్ాపు చిపులో కనపడే వెండి ప్ారతి భాసికం, అంట్ే మిథా కాదంట్ావా?
అమ్ా: ఇంత్కుముంద అన కుననట్ట
ు ముత్ాపు చిపులో అపుుడు వెండి ఉండక ప్్ వచ చన . కాని భరమ
వలన వెండి గుణాలు కొనిన ఉండడం వలన ఒకపుుడు వెండిలా తోచి ఉండవచ చన . కాని వెండి అంట్ూ ఒక
పదారిము ఉంది కదా! దానితో గనెనలు, గాుస్ లూ చేయించ కుంట్ాము కదా! అంద వలన వెండి అపుుడు
అకెడ లేకప్్ వచ చనని మాత్రమే చప్ాులి. అస్లు వెండి అనేదే మిథా అనడం త్పుు. దీనినే సాగదీసి
కనపడే పరతి వస్ూ వూ మిథా అన కొనడమూ స్బబు కాద .
నేను: మనం కుండ కనపడుతోంది అంట్ాము కదా! అంట్ే కుండ తలియబడడం కుండ తాన పరకట్ిత్మవడం
వలననా, లేక న వివందాకా చపిునట్ట
ు మనస్ స దావరా పరస్రంచిన జ్ఞఞనము వలననా?
అమ్ా: కుండ అచైత్నాము కదా, స్వయం పరకాశకం కాద . అంద వలన త్నంత్ తాన కనబడలేద కదా,
అంట్ే తలియబడ లేద కదా! అంద చేత్ కుండ కనబడడానికి కారణం ఒక చిత్ుదారిమున ండి పరస్రంచిన
జ్ఞఞనము వలననే. ఒక వేళ కుండ త్నంత్ తాన తలియ బడుత్ుంది అంట్ే మరొక అచిత్ుదారిమునకు
కూడా అంట్ే ఒక కట్ెుకో బట్ు కో కూడా తలియబడాలి కదా!అలా అవద కదా. కాని మాట్ వర్స్కు కుండ
కనబడుతోంది అంట్ాం అంతే. అలా అనడానికి ఇంకొక కారణం స్తరా కిరణాలు లేదా ఏవెైనా కాంతి కిరణాలు
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కుండ మీదపడి అకెడి న ండి మన కళీకు చేరడం అనే physical activity. కాని కుండ తలియ బడుతోంది
అని మనం ఎపుుడత అనం కదా, నేన కుండన తలుస్ కునానన అనే అంట్ాము.
నేను: ఈ తలుస్ కోవడంలో తేడాలు ఉంట్ాయంట్టనానవు కదా, అంట్ే జ్ఞఞనాలలో తేడాలు. ఈ భేదాలు, లేదా
దో షాలు ధరమ భూత్ జ్ఞఞనం మనస్ స దావరా పరస్రంచి నపుుడు మనస్ సలో మాలినాాలు అవే న వివందాకా
చపతువే ప్ాత్ వాస్నలు, కొత్ూ చేరకలూ అని వాట్ి వలననేనా?
అమ్ా: అవున . దీపం చ ట్ూ
ు ఉండే గాజు బుడీా కి ఉనన మఱకల బట్ోు, రంగుల బట్ోు బయట్కు వచేచ ఆ
కాంతి పరభావిత్ం అవుత్ుంది కదా! అలాగే నననమాట్.
నేను: ఈ మాలినాము ఆత్మకే ఉందని ఎంద కు అన కో కూడద .
అమ్ా: అలా శాస్రం చపులేద . భగవదీగ త్ చదవలేదత! అంతే కాక ఆత్మ కే మాలినాముంట్ే ఆ మాలినాం
ఎలా ప్్ త్ుంది.
నేను: మరొక ఆత్మ వలన
అమ్ా: ఱెండు ఆత్మలు అదే అజ్డాలు లేవుకదా నీ పరకారం. అంతే కాద ఆ ఆత్మకు ఉనన మాలినాము
మరొక ఆత్మ వలన అంట్ే దాని మాలినాము ఎలా ప్్ త్ుంది, దాని కోస్ం మరొక ఆత్మ అంట్ావా! అలా అది
అంత్ులేని కథ. అంద వలన అలాంట్ి మాలినాము మఱి ప్్ నే ప్్ ద .
నేను: మఱి మనస్ సకు మాత్రం ఎలా ప్్ త్ుంది.
అమ్ా: భగవదీగ త్ ఱెండవ అధ్ాాయం చద వు. దానిలో 59 వ శలుకంలో "రస్ వరీమ్ రస్ పాస్ా పరమ్ దృషాువ
నివరూ తే" అనానడు, కృష్ు భగవాన డు. స్తక్షమంగా చప్ాులంట్ే ఆత్మ త్న స్వరపప్ానిన తలుస్ కొని పరవరూ సతూ
ఈ వాస్నలు ప్్ తాయనన మాట్. దీని గురంచి మిగలిన శాసాూాలలో కూడా వివరంగా ఉననదన కో. ఈ
తలుకోవడం, పరవరూ ంచడం గురంచి మరొకసార చరచదాుంలే.
నేను: స్తరాకాంతి కిరణాలకు చేయి అడుా పెట్ు ి నపుుడు, ఆ చేతి స్ంద ల లోంచి వెలుత్ుర్ వస్ూ ంది కదా,
అలా మనస్ స న ండి కూడా స్వత్ః జ్ఞఞన పరసారం అవుత్ుందా!
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అమ్ా: అలా కాంతి కిరణాలకు చేయి అడా ం పెట్ు ి నపుుడు చేతి స్ంద లలోంచి వకీి భవనమో, మరేదో అయి
వచేచది కూడా స్తరా కాంతే. చేతి లోంచి కొత్ూ గా పుట్టుకొచేచ కాంతి ఏదీ లేద . అలాగే మనస్ స న ండి జ్ఞఞనం
ఉత్ుతిూ అవద , అభివాకూ మూ , అంట్ే పరకాశము కాని వస్ూ వున పరకాశత్ం చేయడం , అవద , మనస్ స
అచైత్నాము అవడం వలన. అంతేకాద , అభివాకూ ము చేయడానికి దానలో సాధన స్ంపతిూ కూడా లేద .
నేను: కరూ అంట్ే ఆత్మ అననకంట్ే ఆత్మన సాక్షి అంట్ే బాగుంట్టందేమో, అలాగయితే కియ
ి కి ఉండే
అనిత్ాత్వం బాధ ఆత్మకు ఉండద .
అమ్ా: నీకు బాగుండడం పరకారం నిరు యించ కూడద . శాస్ూ ంర ఎలా చబితే అలా తలుస్ కోవాలి. ఇంత్కు
ముంద అన కుననట్ట
ు శాస్ూ ంర ఆత్మయిే కరూ అని చపిుంది. అయినా ఆత్మ సాక్షి అంట్ే మఱి కరూ ఎవరంట్ావు.
అచేత్నమైన మనస్ స కాద . శరచరమూ అచేత్నమే కన క శరచరమూ కాద . జ్ఞఞనము ఏదో ఒక ఆశియానిన
విడచి ఉండలేద కన క జ్ఞఞనము కూడా స్వత్సిసదధ ంగా కరూ కాలేద . అంద వలన ఆత్మయిే కరూ అవుత్ుంది.
అంతేకాద , జ్ఞఞనాశియము ఏదో అదే కరూ అవాలి త్పు వేరొకట్ి కరూ అవడానికి అవకాశం లేద . ఆత్మ కరూ
అవడం వలన దాని నిత్ాతావనికీ ఇంత్కు ముంద చపుుకుననట్ట
ు భంగం రాద .
నేను: మఱి నిదర ప్్ యి నపుుడు జ్ఞఞన పరసారం ఉండద కదా! అంట్ే ఆత్మ ఉండదా! అపుుడు ఆత్మ
నశస్ూ ందా! మంచి నిదర న ండి లేచి నపుుడు గొపు స్ ఖంగా ఉంది, పూరూ గా నన న నేన
మరచిప్్ యినాన అంట్ాం కదా!
అమ్ా: నేన నిదర ప్్ యాన అననపుుడు, నేన అదే ఆత్మ ఉంట్ూనే ఉంది కదా! అంద చేత్ ఆత్మ
నశంచడం, మళ్ళీ పుట్ు డం జ్రగద . ఎట్ొచీచ మంచి నిదర పట్ిు ఇందియ
ర ాలతో బాట్ట మనస్ స కూడా పూరూ గా
మూస్ కు ప్్ తే ధరమ భూత్ జ్ఞఞన పరసారం జ్రగద . ఒక వేళ మనస్ స పూరూ గా విశాింతి తీస్ కోక ప్్ తే ఈ
జ్ఞఞనము మనస్ సలో పరవేశంచి అంద లో ప్ాత్ వాస్నలచే పరభావిత్మై ఇందియ
ర ాలు ఇంకా మూస్ కొని
ఉండడం వలన బయట్కు ప్్ క వెన కకు మరలడం చేత్ కలలు వసాూయి. ఆ వాస్నలు మంచివయితే మంచి
కలలు, చడువయితే చడు కలలు. ఈ కలల వలన మనకు ఆ స్మయంలో ఏదో ఒక భావన, మంచో, చడో ,
ఆనందమో, ద ఃఖమో కలుగుత్ుంది కన క ఇంత్కు ముంద చపుు కుననట్ట
ు ఇవి కూడా స్తాాలే, మిథాలు
కాద . నిజ్ఞనికి మరొకర పరమేయం లేకుండా మనం మాత్రమే అన భవించ వలసిన కరమ ఫలాలన
పరమాత్మ ఈ కలల దావరా మనలన అన భవింప చేసూ ాడనన మాట్. వీట్ికి మరొక కారణం, పరమాత్మకు
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మనపెై అన గిహం కలిగ నపుుడు మన కరమ ఫలాలన ఈ రకంగా అన భవింప చేయాలని స్ంకలిుంచ
వచ చ. ఏదేమయినా నిదరలో కూడా ఆత్మ ఉంట్టంది, నశంచద .
నేను: నన న నేన నిదరలో తలుస్ కోలేదంట్ే!
అమ్ా: ఆ సిితిలో నా శారచరక సిితి, నా జ్ఞతాాశిమధరమ విశేషాలు తలుస్ కోలేక ప్్ యాన అని, జ్ఞఞన పరసారం
ఉండద కదా మర.
నేను: మోక్ష దశలో కూడా ఈ ఆత్మ వేఱ గా ఉంట్టందా! బరహమలో ఐకాం అయిప్్ దత!
అమ్ా: మోక్షం అంట్ే ఏమిట్ి? "ముకిూరోమక్షో మహానందః " అని కదా! మోక్ష దశలో ఆత్మ నాశనమయిప్్ తే ఆ
మహానందం ఎవరకి. ముకుూలు అహమననమ్, అహమననమ్, అని నేన అన భవిస్ూ నానన అని అంట్ార్
అంట్టంది శ్రితి. ఆ "నేన " లేక ప్్ తే మఱి అన భవం ఎవరకి. అస్లు ఇనిన సాధనలూ, పరయతానలూ
చివరకి నాశనమయి ప్్ వడానికంట్ే ఎవడికయినా అలాంట్ి మోక్షం కావాలా, ఆ పతర్ వినగానే ఆమడ దతరం
పర్గకత్ూడత? అంద చేత్ మోక్ష దశలో కూడా ఆత్మ ఉంట్టంది, మహానందానిన అన భవిస్త
ూ . అస్లు అకెడ
ఐకాం అంట్ే అరిం తలుస్ కోవాలి. స్ ందర కాండ చద వుత్ూంట్ావు కదా. ఆంజ్నేయ సావమి "రామ
స్ గచవ
ి యోరకైకామ్ దేవేానమ్ స్మజ్ఞయత్" అంట్ే రామ, స్ గచవ
ి ులలో ఒకర్ నాశనమై ప్్ యినారని కాద
కదా!
నేను: బరహమవిత్ బరహ్మమవ భవతి అని కదమామ శ్రితి.
అమ్ా: దీనికి కూడా అరిం బరహమ ఏవ అంట్ే బరహమ యిే అని కాక బరహమ ఇవ అంట్ే బరహమ వల అని చపుుకొన
వచ చన . బరహమ అంట్ే వుాత్ుతిూ అరాినిన బట్ిు తీస్ కుంట్ే బృహత్ ధ్ాత్ువున బట్ిు బరహమ న
తలుస్ కుననవాడు గొపు వాడు అవుతాడు అని చపుుకొన వచ చన . ఇంకా లాక్షణిక అంట్ే indirect అరిం
తీస్ కొని కూడా దీనిని వివరంచ వచ చ. అంద వలన ఆత్మ నాశనం ఎపుుడత స్ంభవం కాద .
నేను: మఱి అపుుడు కూడా రాగ దేవషాలూ అవీ ఉంట్ాయా ఆత్మకు!
అమ్ా: అంద కే భగవదీగ త్ స్మంగా చద వమని చపతుది. ఈ రాగ దేవషాలూ అవీ ఎలా వచేచయి. స్త్ూ వ
రజ్స్ూ మో గుణాల వలన, పూరవ వాస్నల వలన. ఈ వాస్నలకు, గుణాలకు ఆశియం ఏది.? మనస్ స. మోక్ష
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దశలో ఈ మనస్ స ఆత్మ న ండి విడి ప్్ త్ుంది. అపుుడు ఆత్మ తిరగుణాతీత్మై ఉండడం వలన అజ్ఞఞనంకానీ,
రాగ దేవషాలు కానీ దానికి ఉండవు.
నేను: భగవదీగ త్ స్మంగా చద వు అంట్టనానవు. దానిలోనే ఏడవ అధ్ాాయంలో "భూమిరాప్్ నలో వాయుః
....అహంకార ఇతీయం మే భినానపరకృతిః " అని ఉంది. అంట్ే ఈ అహంకారం అదే అహమ్ అంట్ే ఆతేమ కదా
ఇది కూడా పరకృతి భాగమేనననమాట్. మర న వేవమో దీనిన స్వయం పరకాశకమనీ, చైత్నామనీ
అంట్టనానవు.
అమ్ా: అకెడ అహంకారం అంట్ే అరిం వేఱ . స్ృష్ిు జ్రగ నపుుడు అవాకూ మూ అవీ వచిచ వాట్ిన ండి
అహంకారం దాని న ండి మనస్ స ఇలా అనీన వచేచయి అని చబుత్ుంది శ్రితి. అది పరకృతి త్త్ూ వం,
అచైత్నాము. త్త్ూ వత్రయం చద వుకుననపుుడు ఆ విష్యాలు వివరంగా చబుతాన . కాని దానిని ఆత్మ
అన కోకూడద .
నేను: అదే గచత్లో "అహంకార విమూఢాతామ" అని ఉందే!
అమ్ా: అకెడ అహంకారం అంట్ే దేహాతామభిమానము, గరవము అని అరిము. అహమ్ అంట్ే ఆత్మ కదా,
అనహమి అహమ్ కరోతీతి అహంకారః అని వుాత్ుతిూ . అంట్ే నేన అంట్ే ఆత్మ కాని దానిని అంట్ే శరచరం,
జ్ఞతి, వరాుశితాలూ అవీ ఆత్మ అన కొనడం అననమాట్. "అట్టవంట్ి అజ్ఞఞనం కలిగన ఆత్మ " అని అకెడ
అరిం. హర అంట్ే శ్రిమనానరాయణుడు అని అరిం ఉంది, కోతి, కపు అని కూడా అరిం ఉంది,
శ్రిమనానరాయణుడత, కోతీ, కపు ఒకెట్ే అంట్ే ఎట్ాురా? స్ందరాభనిన బట్ిు స్మనవయం చేస్ కొని పెదుల
స్హాయంతో అరిం స్మంగా చేస్ కోవాలి. ఆత్మ అంట్ే స్వయంపరకాశకమవాలి, జ్ఞఞనాశియమవాలి, అంత్ః
పరవేశము చేస,ి జ్ఞఞన పరసార వాాపిూ ని కలిగ ఉండాలి కదా.
నేను: అది కాదమామ, ఆకాశానికి నిజ్ఞనికి ఏ రంగూ ఉండద కదా, కాని మనకు ప్ర ర దు నన ఒక రంగు లోన ,
మధ్ాాహనం ఇంకొక రంగులోన , అలాగే ఈరోజు ఒక రంగు లోన , మరొక రోజు మరొక రంగు లోన కన
బడుత్ూంట్టంది. అలాగే నిజ్ఞనికి లేక ప్్ యినా మన భేద వాస్న వలన ఈ పరకృతి వివిధ రకాలుగా
కనబడుత్ూంట్టంది.
అమ్ా: ఆకాశం ప్ర ర దు నన ఒకరంగులో, మధ్ాాహనం ఒక రంగులో ....ఇలా ఎంద కు కనబడు త్ుందో
తలుస్ న కదా. తలు ని కాంతిలో ఉనన వివిధముల ైన రంగు కిరణాలు వేఱ వేఱ గా వకీభ
ి వనం చందడం
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మధాలో ఉనన ధతళ్ళ కణాల వలన ఇలా జ్ర్గుత్ుంది. మన భేద వాస్న వలన కాద . స్త్ామైన కారణం
కనబడుత్ూండగా దీననంత్ట్ినీ మిథా అని ఎలాగంట్ావు.
నేను: నేననేద,ి మన ఇందిరయాలకు పరమిత్ులునానయి. ఉదాహరణకు ప్ర ర దు నన వెలిగంచిన దీపము
సాయంత్రము దాకా వెలుగుత్ుననదన కో. అపుుడు మనము ప్ర ర దు నన మనం వెలిగంచిన జ్ఞవలయిే
సాయంత్రం కూడా ఉందన కుంట్ాము. కాని నిజ్ఞనికి ప్ర ర దు నన వెలిగంచిన జ్ఞవల క్షణ క్షణానికీ మార
ప్్ త్ూంట్టంది, మొదట్ి జ్ఞవల అంట్ే ఆ నతనె బొ ట్టు, వతిూ ముకాె కాలిప్్ యి, త్ర్వాత్ నతనె బొ ట్ూ
ు ,
త్ర్వాత్ వతిూ ముకాె త్ర్వాత్ క్షణంలో జ్ఞవలకు కారణమవుతాయి. అయితే మంట్ ఆరడం, మళ్ళీ
వెలగడం కాకుండా, మొదట్ిది ఆరప్్ యిే స్రకి త్ర్వాత్ది వెలగడం వలన మనం ఈ విష్యం గురూ ంచలేక
ప్ర ర దు నన జ్ఞవలయిే సాయంత్రం కూడా ఉందన కుంట్ాము. అంద చేత్ నేన చపతుదేమి ట్ంట్ే మన
ఇందియ
ర ాల పరమిత్ుల వలన పరత్ాక్షం స్ర అయిన జ్ఞఞనం ఈయద కన క పరత్ాక్షం మీద ఆధ్ార పడక
శాసాూానిన ఆశియించాలి. అపుుడు శాస్ూ ర పరకారం "నేహ నానాసిూ కించన" అని అనేకముల ైన శ్రిత్ుల వలన
ఇలా కనపడుత్ునన అనేకములు అనీన ప్ారతి భాసికములే, నిజ్ఞనికి ఉననది బరహమ ఒకెట్ే అని తలుస్ూ ంది.
అమ్ా: న వువ చపిున ఉదాహరణములో ప్ర ర దు నన దీపం వెలిగంచినపుుడు జ్ఞవల, సాయంత్రం మనం
చతస్ూ నన జ్ఞవల ఒకట్ి కాదని పరత్ాక్ష పరమాణంలో తలియదంట్టనానవు, కాని కొంచం దగగ రకు వెళ్ళీ
నిశత్ంగా పరశ్రలిసతూ ప్ర ర దు నన మనంప్్ సిన నతనె త్రగడం, వేసిన వతిూ కాలి ప్్ యి చిననదయి ప్్ వడం
కనబడుత్ుంది. అంట్ే దానిన బట్ిు నీకు తలియదత, ప్ర ర దు నన జ్ఞవల, సాయంత్రం జ్ఞవల పూరూ గా ఒకెట్ే
కాదని.
నేను: అపుుడు కూడా నతనె త్రగంది, వతిూ ప్ర డుగు త్గగ ంది, కన క ఈ జ్ఞవల ప్ర ర దు నన జ్ఞవల కాద అని
అన మాన పరమాణం తో గిహించాలి త్పు పరత్ాక్ష పరమాణం తో మనకు తలియద .
అమ్ా: అదే, పరత్ాక్ష పరమాణానికి అన మాన పరమాణము జ్ఞడించి రకండింట్ి వలనా తలుస్ కుంట్టనానవు
అస్లు విష్యం. అంతే కాని పరత్ాక్ష పరమాణానిన, చత్ూ బుట్ు లో పడవేసి కాద . అంట్ే ఱెండు పరమాణాలన
స్మనవయించ కొని అస్లు విష్యం తలుస్ కోవాలి. కాని న వువ చపిు నట్ట
ు పరత్ాక్షానికి
పరమిత్ులుంట్ాయి కాబట్ిు పరత్ాక్షం పూరూ గా విస్మరంచాలని కాద . పరత్ాక్షం లో దో ష్ం ఉంట్ే అందరకీ ఒకే
రకమైన దో ష్ం అందరకీ అదే ప్ాళీలో, పరమాణంలో ఉండడం ఎంత్వరకు స్ంభవము. ఒక వేళ అందరకీ ఒకే
రకమైన దో ష్ం ఒకెలాగే ఉందన కుంట్ే, అదే న వువ చపతు భేద వాస్నల వలన, ఈ కనబడేదంతా మిథా
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అని చపు గలచిన మహాన భావుడికీ ఆ భేద వాస్న ఉండాలి కదా, ఆయనకు మాత్రం భేద వాస్న లేదని
ఎలా తలుస్ూ ంది. అస్లు ఆయనకు భేద వాస్నే లేకుంట్ే నిరవశేష్మైన బరహేమ అయిప్్ క ఇంకా ఇకెడ ఎలా
ఉంట్ాడు. ఆయన చపిునది మాత్రం స్త్ాం అని ఎలా చబుతాము. అయినా శాస్ూ ంర కూడా బరహమ త్పు
మిగలిన ఈ కనబడుత్ుననదంతా మిథా అని ఎకెడ చపిుంది. న వువ చపిున "నేహ నానాసిూ కించన" అంట్ే
" ఇకెడ అనినట్ి లోనత పరమాత్మ అంత్రాామి గా ఉనానడు కన క ఈ విష్యంలో ఇవనీన వేఱ కాద "
అని అరిము. ఒకవేళ బరహమ త్పు మరేమీ లేద అంట్ే ఇంత్కు ముంద చపుుకుననట్ట
ు పరమాత్మ,
జీవుళళీ, పరకృతి ఉనానరని చపతు అనేకములయిన భేద శ్రిత్ులు, జీవుళళీ, పరకృతి పరమాత్మతోనే
ఉంట్ాయని చపతు ఘట్క శ్రిత్ులు ఎలా విస్మరసాూవు.
నేను: చపతున కదమామ, త్ర్వాత్ వచిచన శ్రిత్ులు, ముంద వచిచన వాట్ిని supercedeచేసూ ాయి.
అంద వలన వాట్ిని పరగణన లోనికి తీస్ కొననకెరలేద .
అమ్ా: అది స్రకాద . ఎంద కంట్ే పరత్ాక్ష పరమాణానికి పూరూ గా విర్దధ ంగా శాస్ూ ంర చపుద . ఎట్ొచీచ
పరత్ాక్షానికి ఉండే పరమిత్ుల వలన కలిగే స్ందేహాలన శాస్ూ ంర నివృతిూ చేయవచ చన . ఆ పరమిత్ులన
తొలగంచ వచ చన . "సా విదాా యా నివృత్ూ యిే" అనికదా! ఒక వేళ అలా మనం శాసాూానిన అరిం చేస్ కుంట్ే
త్పతు. అయినా న వువ చపిున భేద వాస్న తో పరకృతిని చతస్త
ూ త్పుుగా అంత్మందీ అరిం
చేస్ కుంట్టననపుుడు మర శాసాూానిన మాత్రం స్మంగా ఎలా అరిం చేస్ కుంట్ాం. ఒక గుహ లో ఉనన
వాళీందరప గుడిా వాళ్ళీ అయితే వాళీలోు ఎవరకీ చందర డలా ఉంట్ాడు తలియద . అంద వలన చందర డి
నిజ్ స్వరపపం ఎవడత చపులేడు. చపిునా అది స్ర కాద . అలాంట్పుుడు ఆ శాసాూానికీ భేద వాస్న లేక
దో ష్ము ఉంట్టంది. అంట్ే ఆ శాస్ూ మ
ర ు అస్త్ామే. అస్త్ామననది శాస్ూ ంర తో స్త్ాం ఎలా అన భవమవుత్ుంది.
ఒక వేళ అలా బరహమ గురంచి ఏ మహాన భావుడేనా లేదా ఏ శాస్ూ మ
ర ేనా తలియ చపిుతే, ఆ బరహమ గోచరమై
ప్్ తే, నీభాష్లో ఆ బరహమ కూడా మిథేా. ఒక విష్యం చపుు, ఆ శాస్ూ ంర స్త్ామా, మిథాా?
నేను: స్త్ామే,
అమ్ా: బరహమ, శాస్ూ ంర ఱెండు స్తాాలనన మాట్. బరహమ ఒకెట్ే స్త్ాం కాదనన మాట్, న వవవపుుకుంట్ావా
ఇలా!
నేను: కాద మిథా అంట్ే
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అమ్ా: మిథా అయిన శాసాూానిన పట్టుకొని మోక్షానిన ఏం సాధ్ిసూ ావు, కుకె తోక పట్టుకొని గోదావర ఈదినట్ట
ు .
నేను: అలా కాద . నిచచన పట్టుకొని గోడ ఎకుెతాం, ఎకిెన త్ర్వాత్ నిచచన వదిలేసూ ాం, అంట్ే మర నిచచన
ఉండదననమాట్. అలాగే బరహామన భవము కలిగే దాకా శాస్ూ మ
ర ు. త్ర్వాత్ అదీ లేనట్ేు . లేక ప్్ తే శాస్ూ మ
ర ూ,
బరహమ ఱెండయిప్్ తాయి కదా. అంద చేత్ అపుుడు ఉండేది ఒకె బరహేమ. శాస్ూ మ
ర ూ ఉండద .
అమ్ా: నిచచన అకెడే ఉంట్టంది, ఎకెడకు ప్్ త్ుంది. అలాగే శాస్ూ మ
ర ూ ఉంట్టంది. ఒక వేళ ఆ నిచచన
అస్త్ామైతే గోడ ఎకెలేవు. స్త్ామైతే బరహమతో బాట్ట మరొక స్త్ాం వచిచ కూర్చంట్టంది. అలాకాద ఎకీె
దాకా నిచచన స్త్ామే కాని ఎకిెప్్ యిన త్ర్వాత్ అది అస్త్ాము అంట్ే అట్టవంట్ి సిితి అస్ంభవము.
అలాకాద నిచచన ఎపుుడత అదే ఆ శాస్ూ ంర ఎపుుడత మిథాయిే అయితే మిథా అయిన శాస్ూ ంర న ండి
స్తాానిన ఎలా సాధ్ిసూ ావు.
నేను: అలా ఎంద కు కుదరద . మనకు కలలు వచిచ నపుుడు కలలు మిథా అయినా యదారిమైన
ఫలితాలు చతస్ూ నానము కదా!
అమ్ా: కలలు మిథా కాద కలలు కలిగే కారా కిమమంతా యదారిమే.
నేను: కలలు కలిగే కారాకిమము పకెకు పెట్ు ట, ఆ కలలో ఏన గు కనబడినదన కో, అది యదారిము కాద
కదా, కాని దాని వలన మంచి జ్ర్గుత్ుంది కదా, అంట్ే ఈ మంచి యదారిమే కదా! దాని వలన
అయదారిము న ండి యదారిము సాధ్ించవచ చ.
అమ్ా: ఇంత్కు ముంద చపతున కదా, కలలో కనపడే విష్యాలు, వస్ూ వులు కూడా యదారాిలే, మిథాలు
కాద . వాట్ి వలన ఆనందమో, ద ఃఖమో ఆ స్మయంలో కలుగు తోంది కదా! అంద వలన యదారిమైన
కారణం వలననే యదారిమైన ఫలితాలు కలుగుత్ునానయి. అయదారిమైన కారణం వలన కాద .
నేను: అంట్ే కలలో కనబడేవి కూడా యదారాిలే నంట్ావా?
అమ్ా: అవున నానాన, ఇంత్కు ముంద అన కుననట్ట
ు యదారాిలు అంట్ే అదే స్త్ామైనవి,అనగా
అరికయ
ి ా కారత్వము గలవి, అంట్ే అవి ఉననపుుడు ఏదయినా ఒక పరయోజ్నం సిదధ స
ి తూ అవి యదారాిలే,
అంట్ే స్తాాలే. ఇపుుడు కల వచిచన స్ందరభంలో ఆ కల వచిచన వారకి ఆ కలలో కనబడిన వాట్ివలన ఏదో
ఒక అన భవము, స్ ఖమో, ద ఃఖమో, భయమో, ఆనందమో ఏదో ఒకట్ి, కలుగుత్ుంది కదా! అంట్ే ఆ
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కలలలో కనబడేవీ యదారాిలే నననమాట్. అంద కే కలల పరభావం వలన జ్రగనవి కూడా యదారిమైన
కారణము వలన స్ంభవించినవే. కలలో కనబడిన ఏన గు యదారిమే, అలా కనబడడం వలన త్ర్వాత్
జీవిత్ంలో జ్రగన మంచి విష్యమూ యదారిమే.
నేను: స్రే, అదు ంలో పరతిబింబం మిథాాబింబమని ఒపుుకుంట్ావు కదా! ఆ మిథాా పరతి బింబానిన చతసి
చకెగా ముసాూబు చేస్ కుంట్ావు కదా! అంట్ే యదారిమైన కారాము మిథాా కారణం వలన జ్ర్గు తోంది
కదా! అలాగే అయదారిమైన శాస్ూ ర పరమాణంతో యదారి మైన బరహామన భవానిన ప్ర ందవచ చననన మాట్.
అమ్ా: నేన ఇంత్కు ముంద చపిునదే దానికీ apply అవుత్ుంది. ఇకెడ కూడా కాంతి కిరణాలు పడడం,
పరావరూ నం చందడం, అవి కళీలో రకట్ీనా మీద పడడం, త్దావరా మనకు పరతిబింబం కనబడడం ఇదంతా
యదారిమైన కారాకిమం. అంద వలన యదారిమైన కారణం వలననే యదారిమైన కారాం జ్ర్గుతోంది
ఇకెడ కూడా.
నేను: ఇందర జ్ఞలము చేసతవాడు అదే Magic చేసతవాడు ఏమీ లేకుండా ఒక వస్ూ వున కళీకు కనిపింప
చేసూ ాడు, కనపడకుండానత చేసూ ాడు. అపుుడు మనం చపుట్ట
ు కొడతాం, అంట్ే ఆనందిసూ ాం. లేకప్్ తే ఎవరనో
కతిూ తో కోసతసూ ాడు, కోసివేసినట్ట
ు పరవరూ సూ ాడు. అపుుడు భయపడడమో బాధపడడమో చేసూ ాం. అంట్ే
అయదారిమైన కారణం న ండి యదారిమైన ఫలిత్ం కలుగుతోంది కదా!
అమ్ా: అకెడ కూడా ఒక పరయోజ్నం కలుగుతోంది అంట్ే అదే, ఆనందమో, ద ఃఖమో, భయమో, బాధ్ో
కలుగుతోందంట్ే ఆ కారణం యదారిమనే తీస్ కోవాలి. ఇందరజ్ఞలికుడు ఏదయినా ఇందర జ్ఞలం చేస్ూ నానడంట్ే
అలా చేయడానికి వాడు ఏదో పదధ తి అన స్రస్త
ూ ఉంట్ాడు, పరతేాక పరకరాలో, చాకచకాముతో కూడిన
technique లో, మంతారలో ఏవయ...అవి కూడా యదారాిలే కదా! అంద చేత్ ఇకెడ కూడా నీ వాదము
చలు ద .
నేను: మనం గచత్లు గచయడమో, బొ మమలు వేయడమో చేసతమన కో. ఆ అచేత్నమైన, అయదారిమైన గచత్ల
వలననో, బొ మమల వలననో యదారిమైన వస్ూ వులనో, మన ష్ులనో మనం గిహిస్ూ నానము కదా, మఱి
అపుుడో ,
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అమ్ా: అపుుడత అంతే. న వువ అచేత్నము అంట్ే అయదారిము అన కుంట్టనానవులా ఉంది. గచత్ కాని
బొ మమ కాని అచేత్నము కావచ చ కాని, అయదారిము కాద . అంద వలన అకెడ కూడా యదారి కారణం
న ండే యదారి కారాం జ్ర్గుతోంది.
నేను: మన చ ట్ూ
ు ఈ వస్ూ వులు అదే ఈ పరకృతి పదారిములు అనీన ఎలా వచేచయో తలుసా!
అమ్ా: న వువ చపుు, వింట్ాన .
నేను: ఈ మొత్ూ మంతా చతడడానికి కూడా కనబడకుండా, అదే black hole అని విపరచత్మైన mass,
Gravity వలన పూరూ గా కుదించ కు ప్్ యి చివరకు ఆ mass విపరచత్మై ప్్ వడం వలన పతలిప్్ యి
చలాుచద ర్ గా పడి, వాట్ి వాట్ి ఆకరిణ బలాల వలన తిర్గుత్ునానయి ఈ గిహాలూ, నక్షతారలూ అవీని.
అమ్ా: అయితే?
నేను: శబు ం కూడా అలాగే పుట్ిుంది. అంట్ే ముంద ఒకే శబు ం అదే ఓంకారమన కో, ఉండి, ఉనాన, త్గన
మాధామము అదే medium , అలాగే చవులకు వినబడడానికి త్గన ప్ౌనఃపునాము అంట్ే frequency కాక
అగాిహాంగా ఉండేది. అది ఒకె సార పెదుగా శబిు ంచి, శలిత్ర గాిహామైనది. దీనినే స్ ుట్మని అంట్ార్.
త్ర్వాత్ వచిచన శబాులకు అనినట్ికీ అదే మూలము. ఆశబాులన ండి, వరాులు, అదే అక్షరాలు, పదాలు
పుట్ిు, పదాల న ండి వాకాాలు....ఇలా అనీన పుట్ేుయి. న వువ ఒక వాకాం మాట్లాడేవన కో, ఉదాహరణకు
"రాముడు అడవికి వెళ్ళీన " అని మనం మాట్లాడుత్ుననపుుడు చతడు, త్ర్వాత్ అక్షరము పలికే స్రకి
అంత్కు ముంద అక్షరము కనబడకుండా ప్్ త్ుంది. అంట్ే నాశనమై ప్్ త్ుందనన మాట్. అంట్ే ము అనే
స్రకి, రా ప్్ త్ుంది, డు అనే స్రకి రా, ము ఱెండత ఉండవు. ఇలా పలికిన త్ర్వాత్ పరతి అక్షరం, అలాగే
పరతి శబు ం, పరతి పదం కనబడకుండా అయిప్్ తే ఆ పదాలు చపతు వస్ూ వులూ, మనష్ులూ స్ంగతి అంతే
కదా, రాముడైనా అంతే, అడవి అయినా అంతే, అనీన లేకుండా ప్్ యిేవే. చివరకు మిగలినది ఆ స్ ుట్ము
ఒకెట్ే. అదొ కెట్ే స్త్ాము, అదే యదారిము. మిగలినవనీన అయదారాిలే. అడవి అనే పదమే లేకుండా
ప్్ యినపుుడు, మర అడవి ఎకెడుంట్టంది. అంద చేత్ ఈ కనబడుత్ుననవనీన అయదారాిలే.
అమ్ా: "రాముడు అడవికి వెళ్ళీన " అని అంట్టననపుుడు అడవి అని అనే స్రకి రాముడు అనే పదము
లేకుండా ప్్ తోంది కన క ఈ ల కెలో అనిన పదాలు, ఆ పదాలు చపతువి అనీన కూడా లేనివే అంట్ావు,
అంతేనా! కాని నిజ్ఞనికి ఇలా జ్రగడం లేద . రాముడు అనన త్ర్వాత్ "అడవికి" అంట్ే "రాముడు" అనన
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పదం మన బురి లోనే నిలచి ఉంట్టంది. అడవికి అననపుుడు, ఆ అడవి అంత్కు ముంద పలికిన రాముడు
అనన పదము తో మన బురిలో స్మనవయమవుత్ుంది. ఇలాగే, వాకాంలో అనిన పదాలు, వేర్ వేర్
వాకాాలు .....అనీన వాాకరణ పూరవకంగా కలసి అరివంత్మైన విష్యం తలుస్ూ ంది. అంతే కాని అడవి అనే
స్రకి రాముడు అనే పదము నశంచి ప్్ ద . అలా గయితే వినీవాడికి పిచచకిె ప్్ త్ుంది, త్పు ఒకె ముకాె
అరిం కాద . అలాగయితే "ము" అనే స్రకి "రా" అనన అక్షరం నశంచి ప్్ వాలి. అలా అయితే ఆ చపిున
వాడు ఏం చపిునట్టు, విననవాడు ఏం విననట్టు, ఏం అరిం చేస్ కుననట్ట
ు . మొత్ూ ం పదాల, లేదా వాకాాల
స్మనవయం వలననే విష్యగాిహాత్ సిదధ స్
ి ూ ంది.
నేను: ఒక తోట్లోనో అడవిలోనో మొకెలనీన ఒకదాని త్ర్వాత్ ఒకట్ి పడిప్్ త్ూంట్ే వాట్ిని మొకెల
స్మూహము అని అనము కదా.?అలాగే ఒక అక్షరం త్ర్వాత్ ఒకట్ి పడిప్్ త్ూంట్ే అక్షరాల స్మూహము,
స్ముదాయము అని ఎలా అంట్ాము.
అమ్ా: ఆ అక్షరాలు పడి ప్్ వడం, నాశనమవడం జ్రగడం లేద నానాన, అవనీన ఒక చోట్ కొలుస్ూ నానయి,
బురి లోనో మరొక చోట్ ో కలసి, అరివంత్మయిన విష్యానిన తలియ జ్ేస్ూ నానయి. అంద వలన ఆ
అక్షరాలు, పదాలు, వాకాాలూ అనీన యదారాిలూ, యదారి బో ధకాలూనత. ఏతావత్ః ఆయా పద
బో ధకాలయిన స్మస్ూ వస్ూ వులూ కూడా యదారాిలే. అంద వలన స్ ుట్ మొకెట్ే యదారిము అననది
స్ర కాద .
నేను: ఆకాశము ఒకెట్ే. అదే కుండలోనత, ప్ాలిక లోనత, పరమిదలోనత భాసిస్ూ ంది. అలాగే...
అమ్ా: ఈ విష్యం మనం ఇంత్కు ముంద అన కునానం. కుండలో ఆకాశం పరమాణం, ప్ాలికలో ఆకాశం
పరమాణం, మహదాకాశం పరమాణం అనీన ఒకట్ి కాద . వాట్ి అసిూ తావలు వేర్. అంద చేత్ వాట్ు లోు ఒకెట్ే
స్త్ాం మిగలినవనీన అవిదా వలన కనబడతాయి త్పు నిజ్ఞనికి లేవు అననది స్బబు కాద .
నేను: అంట్ే అవిదా లేదంట్ావా?
అమ్ా: ప్ర గ ఉంట్ే నిపుుఉంట్టందని అన మాన పరమాణం పట్టుకొని, ఆవిరనో, ప్ర గ మంచ నో చతసి అకెడ
నిపుుందన కోవడం త్పుుకదా! అకెడికి వెళ్ళీ చతసతూ నిపుుండద . అలాగే ఆదితోా యూపః అననశ్రితి
వాకాానికి యూప స్ి ంభం ఆదిత్ుాడిలా ఉండాలంట్ే ఆ యూప స్ి ంభం వృతాూకారంలో ఉండాలని కాద ,
ఆదిత్ుాని వల పరకాశవంత్ంగా ఉండాలని అరిము. స్ి ంభం వృతాూకారంలోఎపుుడత ఉండద కదా! ఎంద కు
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చబుత్ునాననంట్ే పరత్ాక్షపరమాణంలో పరమిత్ులునానయని, ఏవేవయ అన మాన పరమాణాలు, శబు పరమాణాలు
త్పుుగా apply చేసి అరిం చేస్ కోవాలని పరయతినసతూ మనం స్తాానిన తలుస్ కోలేము. ఒక పరమాణానికి
మరొక పరమాణం స్మంగా స్మనవయం చేస్ కొని అరిం చేస్ కోవాలి త్పు కనబడుత్ుననదంతా మిథా,
ఎంద కంట్ే శాస్ూ ంర పరత్ాక్షానికి విర్దధ ంగా చపిుంది, అంద వలన అంత్మందికీ అవిదా వలన అంతా త్పుుగా
కనబడుతోంది, త్పుుగా భాసిసూ ్ ంది, అంట్ే మనం శాసారనిన స్మంగా అరిం చేస్ కోవడం లేదననమాట్,
ఆదితోా యూపః అంట్ే యూప స్ి ంభం వృతాూకారంగా ఉండాలని చపిునట్ట
ు .
నేను: మర "అనృతేన హి పరత్ూాఢాః " అని కదా ఛాందో గోాపనిష్త్ చపిుంది. అంట్ే
అనృత్ం అంట్ే అజ్ఞఞనం చేత్ అదే అవిదా చేత్
పరత్ూాఢాః అంట్ే అపహరంచ బడి ప్్ యినార్
హి అంట్ే ఈ విష్యం పరసిదధమే అంట్ే మిగలిన శ్రిత్ులలోనత చపుబడినదే కద!
అనే కదా అరిము. అంట్ే దీని వలన మనకు తలుస్ూ ననది, మనమందరమూ అవిదా చేత్ కపుబడి ప్్ యి
ఉనానము అనే కదా!
అమ్ా: ఇకెడ అనృత్మ్ అస్త్ాం, అజ్ఞఞనం అని కాద అరిం. అదే నేన చబుత్ుననది, పరత్ాక్షానికి పూరూ గా
విర్దధ ంగా శాస్ూ ంర అరిం చేస్కోకూడద . ఇకెడ ఋత్మ్ అంట్ే భగవదారాధనా రపపంగా కరమలు చేయడం,
కఠోపనిష్త్ లో "ఋత్మ్ పిబంతౌ అమృత్స్ా లోకే" అని ఉంది కదా, అంట్ే అకెడ ఋత్మ్ అంట్ే
నిషాెమమైన భగవదారాధనా రపపమైన కరమలే కదా! ఇకెడా అంతే! అనృత్మ్ అంట్ే దానికి వాతిరేకం,
భగవదారాధనా రపపంగా కరమలు చేయక ప్్ వడం. న వువ పూరూ వాకాం చద వు "ఏత్మ్ బరహమలోకమ్ న
విందంతి అనృతేన హి పరత్ూాఢాః" అంట్ే "మీర్ బరహమ లోకానిన ప్ర ందకప్్ వడానికి కారణం భగవదారాధనా
రపపంగా కరమలు చేయక ప్్ వడమే". అని అరిము. ఈ రకంగా వివిధముల ైన శ్రితి వాకాాలన ,
పరమాణాలన స్మనవయ పరచ కొని ఆచార్ాల వదు శ్రితి, పురాణేతిహాసాలకు స్మంగా అరిం చేస్ కోవాలి.
అది స్రే, న వువ ఈ అవిదా అంట్టనానవుకదా, అదకెడ ఉంట్టందంట్ావు?
నేను: అంట్ే!
అమ్ా: అవిదా అంట్ూ ఉంట్ే అది ఎవరనో ఆశియించి ఉండాలి కదా! ఆ అవిదా బరహమ ని ఆశియించి
ఉంట్టందా, జీవుడిని ఆశియించి ఉంట్టందా!
నేను: జీవుడినే ఆశియించి ఉంట్టంది.
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అమ్ా: ఎపుట్ిన ండి?
నేను: వాట్ికి పుట్టుక లేద కదమామ, అంద వలన అనాది న ండి
అమ్ా: జీవుడత, అవిదాా ఱెండత అనాద లయితే, అవిదా ఆశియించకుండా, జీవుడలా వసాూడు, లేదా
జీవుడుననపుుడు అవిదా ఎలా ఆశియిస్ూ ంది. మీ ఇలుు ఎకెడ అంట్ే పెదునానన గారంట్ి పకెన, పెదునానన
గారలుు ఎకెడ అంట్ే మా ఇంట్ి పకెన అననట్ట
ు ఇలాంట్ి నిరవచనం అస్ంబదధ మైనది.
నేను: చట్టు ముందా, విత్ు
ూ ముందా అననట్ాు, అలాంట్పుుడు చట్టు, విత్ు
ూ పరంపర అదే అనోానా కిమముగా
అరిం చేస్ కోవాలి త్పు చట్టు ముందా, విత్ు
ూ ముందా అని పరశన వేయకూడద .
అమ్ా: న వువ చపిున ఉదాహరణము ఇకెడ కుదరద . నీ ఉదాహరణములో చట్టు త్ర్వాత్ విత్ు
ూ
వస్ూ ంది, విత్ు
ూ త్ర్వాత్ చట్టు వస్ూ ంది ఒకదాని త్ర్వాత్ ఒకట్ి. అంతే త్పు ఱెండత మొదట్ిన ండీ కలిసి
ఒకెసారే ఉండవు. అంద వలన వాట్ిని పరంపరగా పరగణించవచ చ. కాని, అవిదాా, జీవుడత విష్యంలో
ఇవి ఱెండత మొదట్ిన ండీ ఉనానయంట్ే మర ప్ారంపరక స్త్ామని ఎలా చబుతావు. ఇలాంట్ి దో షానిన
అనోానాాశియ దో ష్ము అని అంట్ార్.
నేను: ప్్ నీ, బరహమనే ఆశియించి ఉందని అంట్ే!
అమ్ా: చీకట్ి, స్తర్ాడు కలసి ఉననట్ట
ు బరహమ, అవిదా కలసి ఎలాఉంట్ాయి. ఒక వేళ బరహమనే అవిదా
ఆశియిసతూ వాడు బరహేమ కాడు.
నేను: ఎంద వలన?
అమ్ా: పరపూరు జ్ఞఞన స్వరపపమైన బరహమన అవిదా, అజ్ఞఞనం ఎలా ఆశియిస్ూ ంది. ఆశియిసతూ జ్ఞఞన
స్వరపపం అజ్ఞఞన వంత్మైప్్ దత. అంతేకాద , నీ పరకారం బరహమ నిరవశేష్ చినామత్రం. ఈ అవిదా ఆశియిసతూ
నిరవశేష్ము కాద , స్విశేష్మైప్్ త్ుంది, అవిదా ఒక విశేష్ం కదా అలాంట్పుుడు అది బరహమకు విశేష్ం
అయిప్్ త్ుంది కదా! స్రే ఆ అవిదా ఎలా ప్్ త్ుంది?
నేను: మనం అన కునానము కదా, త్త్ూ వమసి లాంట్ి వాకాారి జ్ఞఞనము వలన
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అమ్ా: అంట్ే బరహమకు బాహాంగా అదే external గా మరొక జ్ఞఞనం ఉంట్ే, బరహమ ఒక జ్ఞఞన స్వరపపం,
వాకాారి జ్ఞఞనము ఇంకొక జ్ఞఞనం మొత్ూ ం ఱెండు జ్ఞఞనాలు, ఇది కూడా నీ పరకారం కుదరద కదా! అస్లు ఆ
వాకాారి జ్ఞఞనము ఏం చేస్ూ ంది?
నేను: త్త్ూ వమసి అంట్ే నీవే బరహమ అయి ఉనానవు అని బరహమ స్వరపప్ానిన తలియ చేస్ూ ంది .
అమ్ా: అంట్ే బరహమ వేరొక external జ్ఞఞనానికి గోచరమవుతాడననమాట్. బాహా జ్ఞఞనానికి గోచరమయితే ఆ
బరహమ మర బరహమ కాడు. గోచరమయితే జ్డము అని కద నీ సిదధ ాంత్ము. అస్లు బరహమ యిే త్నకునన
అజ్ఞఞనానిన తొలగంచ లేక ప్్ తే ఆ బరహమ పరపూరు జ్ఞఞన స్వరపపం అని ఎలా చబుతాము.
అంతే కాకుండా బరహమ గోచరసతూ అది పరమేయమైప్్ త్ుంది. అంట్ే తలుస్ కొనబడేది అవుత్ుంది. ఇదీ కుదరద
నీ పరకారం.
నేను: అవిదా ఆశియించింది అంట్ే అది విశేష్మైప్్ త్ుందని కదా న వవంట్టనానవు, కాద అవిదా బరహమ
స్వరపపమే అంట్ే
అమ్ా: ఆ అవిదా మరకపుుడత ప్్ ద . అపుుడు ఆ బరహమ బరహేమ కాద .
నేను: అవిదా తొలగ ప్్ యిన త్ర్వాత్ బరహమ అయిప్్ తాడు కదమామ!
అమ్ా: చదరంగంలో రాజుకు చక్ చపతుసతూ , అంట్ే యుదధ ములో రాజున బందీ చేసతసతూ మర విడిపించీ వారకవర్.
కుదరద కదా!
నేను: ఇంత్కు ముంద అన కుననట్ట
ు గారడీవాడు చేసీపన లకు త్రెం అదే logic ఉండదమామ, అనినట్ికీ
త్రెం అంట్ే ఎలాగ. ఒక దివిట్ీ జ్ఞర్గా తిరపిుతే చకింలా కనపడుత్ుంది. అంట్ే దానిన నిపుు చకిం అనం
కదా!
అమ్ా: దేనికకైనా త్రెంతో విశేుష్ణ చేయడం స్మంగా చేసతూ స్మాధ్ానం దొ ర్కు త్ుంది. గారడీవాడు చేసత
పన లకు యదారిమైన కారణం, మంత్రమవనీ, పరతేాక మయిన పరకరాలవనీ, మోస్మవనీ... ఏదో ఒక
కారణం ఉండి తీర్త్ుంది. అలాగే దివిట్ీని జ్ఞర్గా తిరపిు నపుుడు చకింలా కనబడడానికి కారణం
వర్ూలాకారంలో వేగంగా తిర్గుత్ునన ఆ దివిట్ీ యొకె వేఱ వేఱ సాినాలన కన న గిహించలేక
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వృతాూకారంగా పరగణించడం, అంద వలన స్ృష్ిులో పరతి దానికీ అరిం అదే కారణం చపులేమనీ, త్రె
రాహిత్ాం ఆదరణీయమని చపిు త్పిుంచ కోలేవు.
నేను: బరహమ లో ఆ అవిదాా నివృతిూ జ్ఞఞనము చలాు చద ర్గా, అంట్ే అవిశదముగా ఉండి ఉండ వచ చ.
వాకాారి జ్ఞఞనము వలన అది స్మనవయము చంది బరహమ స్వరపప్ావిష్ెరణ అయి ఉండ వచ చ. అంట్ే
ఆజ్ఞఞనము బాహామైనది అదే external అవక ప్్ వచ చ ఉదాహరణకు స్తరా కిరణాలు మామూలుగా
దతదిని కాలచలేవు. కాని ఒక కట్కం అదే lens భూత్దు ం అంట్ామే దాని దావరా దతదిని తాకితే ఆ దతది
కాలిప్్ త్ుంది.
అమ్ా: బరహమ నిరవశేష్ము అవడం వలన అవయవాలు ఉండవని కదా న వువ అంట్ావు. అపుుడు కొంత్
జ్ఞఞనము విడిగానో, చలాు చద ర్గానో ఉండడం కుదరద . అపుుడు అవయవి అయిప్్ దత.
నేను: అలా కాద , బరహమకు వాకాారి జ్ఞఞనము ఉననది, కాని స్ ురణలో లేద . External input ఆ జ్ఞఞనానిన
స్ ురణకు తచేచయి అంట్ే. మరోలా చబుతాన విన , పట్నం మామయా న నాకు తలుస్ న . కాని చాలా
రోజులుగా చతడలేద . ఈ రోజు ఆయన వసతూ నేన కొంచం స్ందిగధంలో ఉంట్ే న వువ చపతువు, పట్నం
మామయారా అని, అంట్ే వెంట్నే గురూ ంచేన . ఇలా కూడా కావచ చ కదా బరహమ, వాకాారి జ్ఞఞన విష్యంలో.
అమ్ా: ఏమిట్ి గుర్ూకు వచిచంది, లేదా నేన ఏమిట్ి గుర్ూ చేసతన అని అంట్ావు. ఆయన లక్షణాలా, ఏదో
ఒకట్ి చపిు గుర్ూ చేయాలి కదా, అలాగయితే మళ్ళీ ఆ బరహమ స్విశేష్మైప్్ త్ుంది. అయినా బరహమ అంట్ే
పరపూరు జ్ఞఞనము కదా, దానికి మళ్ళీ గుర్ూ చేయడం ఏమిట్ి, అలా చేయవలసిన అవస్రం వసతూ అది
పరపూరు జ్ఞఞనము, బరహమ ఎలా?
నేను: తారడు మీద ప్ాము భాసించినట్ట
ు అవిదా భాసిస్ూ ంది.?అది ప్ాము కాద తారడు అని చపిున వెంట్నే
అదే న వువ బరహమ న అని తలిసిన వెంట్నే ఆ అవిదా అనే అభాస్ ప్్ త్ుంది
అమ్ా: నీ ఉదాహరణంలో అది ప్ాముకాద తారడు అని నీకు చపిునపుుడు అది తారడు అనన జ్ఞఞనము నీకు
కలిగంది. తారడుకి కాద . బరహమ విష్యంలో అలా కాద , న వువ బరహమవు అన జ్ఞఞనము అవిదా ఆవరంచిన
బరహమ కు బాహా జ్ఞఞనము వలన కలిగంది.? అంట్ే తారడుకి తాన ప్ాము కాద తారడు అన జ్ఞఞనము
కలిగంది. ఇదలా స్ంభవం.
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అస్లు తారడు మీద ప్ాము అభాస్ ఎంద కు కలిగందంట్ావు. కొనిన లక్షణాలు, అదే స్ననంగా, ప్ర డుగాగ
ఉండడం లాంట్ివి చతసి కదా ప్ర రబడతాం. నీ భాష్లో అవిదా చేత్ ఆవరంచబడతాం. అంట్ే స్ననంగా,
ప్ర డుగాగ అంట్ూ లక్షణాలు వచేచసతూ ఆ బరహమ స్విశేష్మైప్్ త్ుంది కదా.
నేను: బరహమన వదలి వేయి అమామ, ఈ అవిదా ఈ పరపంచాననంతా ఆవరంచి భేద భావానిన కలిగస్ూ ందంట్ే?
అమ్ా: అంట్ే పరపంచానిన ఆశియించి ఈ పరపంచానిన వివిధరకాలుగా విచిత్రంగా చతపిస్ూ తననదంట్ావు. స్రే
దాని వలన బరహమ స్త్ాం అని ఎలా అనగలము. కనబడుత్ునన జ్గత్ు
ూ మిథా అంట్ే బరహమ స్త్ాం అని
చపులేము. ఈ జ్గత్ు
ూ స్త్ాం కాద అని చపుగలవేమో, అంతే.
నేను: వాకాారి జ్ఞఞనం వలన బరహమ త్పు త్కిెన దంతా మిథా అని త్న స్వరపప్ాన భవం బరహమకు
కలుగుత్ుంది.
అమ్ా: ముందే న వువబరహమ గురంచి స్త్ ఏవ ....అదివతీయమ్ అని దాని స్వరపపము అదివతీయము
అని అన కునానము కదా!
అలాంట్పుుడు బరహమకు కొత్ూ గా తలిసతది ఏమిట్ి! అస్లు అదివతీయమ్ అంట్ేనే బరహమకు లక్షణం ఉననట్ట
ు
తలుస్ూ ంది. అంద వలన అవిదా దేనిని ఆశియించి ఉంట్టంది అననది చపులేవు.
నేను: బరహమన అవిదా కపిువేస్ూ ంది అంట్ేనో, దీప్ానిన ఒక మూకుడో ఏదో కపిువేసినట్ట
ు .
అమ్ా: నీ పరకారం బరహమ విష్యంలో బరహమ, జ్ఞఞన పరకాశము అదే ఉదాహరణలో దీపం, దాని కాంతి లాగ అవి
ఒకెట్ే, వేర్ కాద . ఎంద కంట్ే బరహమ నిరవశేష్ం కదా, అంద వలన పరకాశం వేర్గా ఉండద , అది బరహమ
స్వరపపమే.
నేను: అవున అయితే
అమ్ా: కాంతిని మూయడం అదే లేకుండా చేయడం చేసతూ కాంతి తో బాట్ట దీపం కూడా ఉండద . అంట్ే
పరకాశంతోప్ాట్ట బరహమ కూడా నాశనం అయిప్్ త్ుంది, అలా కుదరద కదా! అది స్రే, మూసతస్ూ ంది అంట్ే
బరహమన పుట్ు నివవకుండా చేస్ూ ందా, ఆ బరహమ న మూసివేసి స్వయం పరకాశకత్వ భంగం చేస్ూ ందా!
నేను: మూసివేస్ూ ంది.
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అమ్ా: అంట్ే ఇంత్కుముంద అన కుననట్ట
ు బరహమ పరకాశనాశనం అంట్ే బరహమ కూడా నాశనం
అయిప్్ త్ుంది అననమాట్. కాని బరహమకు నాశనం ఉండద కదా?
నేను: బరహమన పుట్ు నివవకుండా చేస్ూ ంది.
అమ్ా: అలాగయితే బరహమకు అసిూ త్వమే ఉండద .
ఏ విధంగా చతచినా మూయడం అంట్ే బరహమ నాశనమవుత్ుంది అని చబుత్ునానవననమాట్, అలా
కుదరద కదా! అంద వలన బరహమన అవిదా మూసతస్ూ ంది అని చపులేము.
అది అలా ఉంచ , ఇంత్కీ ఆ అవిదా స్త్ అంట్ావా, అస్త్ అంట్ావా?
నేను: స్త్ అంట్ే
అమ్ా: బరహమ ఒక స్త్, అవిదా కూడా స్త్ అయితే ఱెండు స్త్ లు అయిప్్ వూ. నీ పరకారం స్త్ ఒకెట్ే
కదా! ఈ ఱెండవ స్త్ న ఏం చేసూ ావు?
నేను: ప్్ నీ అస్త్ అంట్ే!
అమ్ా: అంట్ే అది జ్ఞఞనమా, జ్ఞఞనము చేత్ తలుస్ కొన బడే జ్ేఞయమా, తలుస్ కొనే జ్ఞఞతా?
నేను: జ్ఞఞనమే!
అమ్ా: అంట్ే బరహమ లాగేనా? బరహమ అనాన జ్ఞఞనమనాన ఒకెట్ే కదా! అలాగయితే బరహమ కూడా అస్త్ యిే
అవాలి,
నేను: కాద , బరహమలా కాద ,
అమ్ా: అంట్ే అనంత్మైన జ్ఞఞనమా! అలాగయితే మఱి ఈ అవిదా ప్్ నే ప్్ ద .
నేను: కాద , అనంత్మైనది కాద
అమ్ా: అంట్ే విచిేననమైన జ్ఞఞనము అననమాట్. నీ పరకారం జ్ఞఞనంలో ఎట్టవంట్ి భేదాలూ ఉండకూడద
కదా! విచిేననము కాని జ్ఞఞనము, విచిేననమయిే జ్ఞఞనము ఇలా ఎనిన రకాల జ్ఞఞనాలుంట్ాయి. ఇలా
ఉండడం ఎలా ఒపుుకుంట్ావు!
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నేను: ప్్ నే జ్ేఞయమో, జ్ఞఞతో అన కో.
అమ్ా: ఆ జ్ఞఞత్కు భరమ ఎలా కలిగంది. ఇంకొక అవిదా అంట్ావా, ఇలా ఆ అవిదాకు కారణం ఇంకొక అవిదా,
దానికి కారణం మరొక అవిదా అన కుంట్ూ అదొ క అంత్ులేని కథ అయిప్్ దత? అలా కుదరదే!
నేను: స్త్ కాద , అస్త్ కూడా కాద అంట్ే
అమ్ా: ఏదయినా స్త్ యిేనా అవాలి, లేదా అస్త్ యిేనా అవాలి. ఆ ఱెండత కానిదేమిట్ి? అలాంట్ిది
ఉండద కదా!
నేను: ఉంట్టందన కో
అమ్ా: ఉండద . ఒకవేళ న వవననట్ట
ు మాట్ వరస్కు ఉంట్టందంట్ే ఉననది కాబట్ిు అదీ స్త్ యిే.
నేను: ముంద ఉంట్టంది, అది బరహమన కపుుత్ుంది. వాకాారి జ్ఞఞనంతో ప్్ త్ుంది.
అమ్ా: అలా ప్్ యినది మళ్ళీ రావచాచ! అలా వస్త
ూ ప్్ త్ూ ఉంట్టందా, అలాగయితే మళ్ళీ, మళ్ళీ వాకాారి
జ్ఞఞనము బరహమకు అవస్రమవుత్ుంట్టందా, ఇదొ క అంత్ు లేని కథ మళ్ళీ. ఇలా కుదరదని చలిు నడిగనా
చపతుస్ూ ంది.
నేను: ప్్ నే బరహమతో ఉననది అవిదా అనకుండా బరహమనే అవిదా అంట్ే!
అమ్ా: బరహమ, అవిదా ఒకెట్ే అంట్ే బరహమ కూడా అస్త్ అవాలి ఎపుట్ికీ, ఇదేదో స్రవమ్ శూనామ్ బరహమ
యిేలేద అనే బౌదాధనికి దార తీస్ూ ంది. మర నీకు శాస్ూ ంర ఎంద కు! అంతే కాద బరహమ వలననే ఈ మిథాా
పరపంచమంతా గోచరస్ూ ందని అంట్ే మర అవిదా ఎంద కు. దాని అవస్రమే లేద . న వువ చపిునది
కుదరద . అది స్రే ఈ అవిదా ఏం చేస్ూ ంది, ఎలా ప్్ త్ుంది, మరొక సార చపుు.
నేను: అవిదా వలన ఈ మిథాా పరపంచమంతా కనబడుతోంది. వాకాారి జ్ఞఞనము వలన ఆ అవిదా ప్్ యి
బరహమ త్న స్వరపపజ్ఞఞనాన భవము ప్ర ంద త్ుంది.
అమ్ా: జ్గత్ు
ూ మిథా అయినంత్ మాతారన బరహమ స్త్ామని తలియదే, నేన చడుదానిని అంట్ే దాని అరిము
న వువ మంచి వాడవని కాద కదా! అంతే కాద వాకాారి జ్ఞఞనానికి పదారి త్తాూవనిన మారేచ సామరియము
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ఉండద . అంట్ే ఎవరకైనా నీ దగగ రకు వచిచ న వువ కొండవు అంట్ే న వువ కొండ ఎలా అయిప్్ వయ అలాగే
న వువ బరహమవు అంట్ే బరహమవూ అయిప్్ వు.
నేను: అది కాదమామ! ఈ అవిదా స్త్ కాని అస్త్ కాని అనిరవచనీయం. అంట్ే బట్ు , బుట్ు లా స్దవస్ూ వూ
అంట్ే ఉననదని చపుడానికీ, కుందేట్ి కొముమ లాగో పులి తొండము లాగో అస్దవస్ూ వు అంట్ే లేనిది అని
చపుడానికీ కుదరనిది, అంట్ే అనిరవచనీయమైనది. న వువ కుదరదని చబుత్ునన త్రెమంతా అది
స్దవస్ూ వయ, అస్దవస్ూ వయ అయితే కదా. ఈ అవిదా ఆ ఱెండత కాకుండా అనిరవచనీయమైనది.
అమ్ా: అలాంట్ి వస్ూ వు ఏదీ ఉండదని చపతున కదా! ఏదయినా స్త్, అస్త్ లలో ఏదో ఒకట్ి అయి తీరాలి.
నేను: ఎంద కు కుదరద . ఉదాహరణకు మనకు ఇంత్కు ముంద అన కునన తారడు, ప్ాము దృషాుంత్మే
తీస్ కో. ప్ాము కనబడుతోంది కన క అది స్త్ యిే. అది పులి లాగో సింహము లాగో కనబడలేద కదా.
ప్ాము లా ఇపుుడు కనబడుతోంది. కాని త్ర్వాత్ అది లేద కన క (అంట్ే తారడే ఉననది కన క) అది
అస్త్. అలాగే అవిదా వలన జ్ర్గుత్ునన ఫలితాలన చతస్ూ నానము, అదే రక రకాలుగా ఈ జ్గత్ు
ూ న
కనిపింప చేస్ూ త భరమ జ్ఞఞనమున కలిగస్ూ ంది, అంట్ే స్త్ అనాలి. కాని ఉపనిష్త్ " స్త్ ఏవ ఆసీత్ ఏకమేవ
అదివతీయమ్" అని స్త్ ఒకెట్ే ఉందని చపిుంది, అంట్ే అవిదా లేదననమాట్ే కదా. అంట్ే అవిదాన అస్త్
అనాలి. కన క అవిదా స్త్ కాకుండా అస్త్ కాకుండా అనిరవచనీయమై పరతేాక మైనదననమాట్.
అమ్ా: నీ తారడు ప్ాము దృషాుంత్ము వలన ప్ామున స్త్ కాని అస్త్ కాని అనిరవచనీయమైన పరతేాక
వస్ూ వు అని చపుడం కుదరద . అలాంట్ి వస్ూ వు ఏదీ ఉండద . అలాంట్ిది ఉంట్టందని నిరపపించే ఏ
పరమాణమూ, పరత్ాక్షము గాని అన మానము గాని, శబు పరమాణము గాని, ఉండద .
నేను: అవిదాన నిరపపించడానికి పరత్ాక్ష పరమాణము, అన మాన పరమాణము, శబు పరమాణము మూడత
కూడా చపు వచ చన . అస్లు న వువ అవిదా అంట్ే విదా కానిది అదే జ్ఞఞనము కానిది అనన నిరవచనం
స్మంగా అరిం చేస్ కోలేద .
అమ్ా: చపుు అదేదో ,
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నేను: అవిదా అనేది అభావరపపము అని తీస్ కోకూడద . అది భావరపపము అంట్ే positive entity అని
అరిం చేస్ కోవాలి. అపుుడు జ్ఞఞనము, అవిదా కలసి ఉండడానికి అభాంత్రము లేద . న వువ వెలుత్ుర్,
వెలుత్ుర్ లేకప్్ వడం కలసి ఉండవననట్ు న కొని స్ందేహించనకెరలేద .
అమ్ా: అంట్ే జ్ఞఞనము, అవిదా కలసి ఉండవచ చనంట్ావు. అది కొంచం వివరంగా చపుు.
నేను: నఞ్ కారానికి ఆఱ రకాల ైన అరాిలునానయి కదమామ!
త్తాసదృశామ్ అభావశచ త్దనాత్వమ్ త్దలుతా
అప్ారశస్ూ యమ్ విరోధశచ నఞ్అరాిః ష్ట్ పరకీరూ తాః
అని కదా. అంట్ే న కారము "ప్్ లిఉండి వేఱ గా ఉనన వస్ూ వునకూ " వాడవచ చ అబారహమణ అంట్ే
బారహమణుడు కాని మన ష్ుాడు. అలాంట్పుుడు బారహమణుడు, అబారహమణుడు కలిసి ఒక చోట్ ఉండవచ చ.
ఇబుందేమీ లేద . మరొకలా చబుతాన విన . గజ్ఞభావము అంట్ే ఏమిట్ి.
అమ్ా: గజ్ము అదే ఏన గు లేక ప్్ వడం.
నేను: ఇకెడ ఏన గు లేకుండా లొట్ిుపిట్ు ఉననదన కో. ఆ పరసిితి గజ్ఞభావమేనా.
అమ్ా: అవున
నేను: అంట్ే ఏన గు, లొట్ిు పిట్ు ఇకెడ ఉనానయన కో. గజ్ము, గజ్ఞభావము కలసి ఉనానయి అనడం లో
త్పుు లేద కదా. అంట్ే జ్ఞఞనము, అవిదా అదే జ్ఞఞనాభావము కలసి ఉండడానికి అభాంత్రము ఏముంది.
ఇందాకా వెలుత్ుర్, వెలుత్ుర్ లేకప్్ వడం కలసి స్ంభవించవు అని అనానవు. అస్లు వెలుత్ుర్
లేకప్్ వడం అంట్ే చీకట్ే కదా!
అమ్ా: అవున .
నేను: చీకట్ి కూడా వెలుత్ుర్ లేకప్్ వడం అని కాక చీకట్ి అని తీస్ కో. చీకట్ి అదే త్మస్ స positive
item కదా.
అమ్ా: అదలా.

48

నేను: నలు ట్ి చీకట్ి, దట్ు మైన చీకట్ి అని అంట్ాం కదా. చీకట్ిని చతస్ూ నానం, అన భవిస్ూ నానం,
వరుస్ూ నానం. అది positive item కాకప్్ తే అలా కుదరద కదా. అలాగే నేన అజ్ఞఞనిని, లేదా నేన
అజ్ఞఞనముతో ఉనానన అని మనం అంట్ూంట్ాము కదా!
అమ్ా: అవున
నేను: అంట్ే అజ్ఞఞనము positive item కాకప్్ తే అజ్ఞఞనముతో ఉనానన అని ఎలా చబుతాము. అంతేకాద ,
నేన అంట్ే జ్ఞఞనము అజ్ఞఞనము కలసి ఉననట్ట
ు పరత్ాక్షంగా గురూ స్ూ నానము కదా. అంట్ే ఈ అవిదా అదే
అజ్ఞఞనానిన పరత్ాక్ష పరమాణంతో గురూ ంచడం, నిరపపించడం జ్ర్గుతోంది. మనం నిద ర ప్్ యి లేచి నపుుడు
మంచి నిద ర పట్ిుంది, అస్లు తలివే లేద అంట్ాము కదా. అంట్ే మంచి నిదరలో జ్ఞఞనాభావము నాతో
ఉననట్ేు కదా. అపుుడు కూడా మన పరత్ాక్షాన భవముతో జ్ఞఞనము, జ్ఞఞనాభావము కలసి ఉననట్ట
ు అంట్ే
మనలో అవిదా ఉననట్ట
ు తలుస్ కుంట్టనానము కదా. అంద వలన నీవననట్ట
ు అవిదా జ్ఞఞనంతో ఉండద ,
అంద వలన అవిదా లేద అని చపుడం స్ర కాద . పెైన చపిు నట్ట
ు పరత్ాక్ష పరమాణంలో అవిదా ఉననట్ట
ు
చకెగా తలుస్ూ ంది.
అమ్ా: గజ్ం అదే ఏన గు తలియక ప్్ తే ఏన గు అభావం అదే ఏన గు లేకప్్ వడం తలుస్ూ ందా!
నేను: ఏన గు తలిసినపుుడే ఏన గు లేకప్్ వడం తలుస్ూ ంది
అమ్ా: అంట్ే జ్ఞఞనము జ్ఞఞనమున తలుస్ కుంట్టననపుుడే అజ్ఞఞనమున తలుస్ కొనగలద . అంట్ే
జ్ఞఞనము త్న జ్ఞఞన స్వరపపమున తలుస్ కుంట్టననపుుడు నేన అజ్ఞఞనిని అని అనడం కాని, అజ్ఞఞనం
జ్ఞఞనంతో బాట్ట కలిసి ఉండడం గాని ఎలా స్ంభవము.
నేను: అంద కే అజ్ఞఞనమున ఒక positive item గా తీస్ కోవాలి. నేన స్ ఖముతో ఉనానన , అననట్ేు నేన
అజ్ఞఞనముతో ఉనానన అననమాట్. అపుుడు నేన , స్ ఖము వేరయినా కలసి ఉండినట్ట
ు నేన అజ్ఞఞనము
వేర్ అయినా కలసి ఉంట్ాయి.
అమ్ా: బరహమ అంట్ే స్వయం పరకాశకం, అంట్ే ఇది అవిదా, భరమ అని గిహించాలి కదా!
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నేను: జ్ఞఞనం అవిదాన తలుస్ కోవడం వలన నేన అజ్ఞఞనిని అనన విష్యం తలుస్ూ ంది. కాని దానిని
నశంప చేయ లేద .
అమ్ా: జ్ఞఞనం త్నన తలుస్ కుంట్ూ అవిదాన కూడా త్న స్వరపపముగా తలుస్ కుంట్టందననమాట్.
అవిదాన

ఆ జ్ఞఞనము తలుస్ కొనే వస్ూ వుగా ఎలా విడదీయగలము.

నేను: జ్ఞఞనము అదే బరహమ స్వయంపరకాశకము. దానిని తలుస్ కునేంద కు వేరే పరమాణం అకెరలేద .
అంద చేత్ అవిదా కంట్ే వేర్గా అది ఉండగలద . నేన అజ్ఞఞనిని అననపుుడు అవిదా పరత్ాక్షంగా గిహింప
బడుతోంది. అంట్ే పరత్ాక్ష పరమాణం కుద ర్తోందననమాట్.
అమ్ా: బరహమ స్వయం పరకాశకం అంట్ూనే అవిదాన అన భవిస్ూ నానడని ఎలా చబుతావు. బరహమ జ్ఞఞనానిన
అన భవించడం, అజ్ఞఞనానిన అన భవించడం ఒకే సార ఎలా? అస్లు ఈ అవిదా positive item
అంట్టనానవు కదా! దానిన నిరవచించ గలవా.
నేను: అవిదా అనిరవచనీయము అని చపతున కదమామ, ఒక తలు కాగత్ం బరహమ అన కుంట్ే దానిపెై అవిదా
అనే జగుర్ అలమి రంగులు జ్లిు తే ఎలాగ అధ్ాాస్లు అవే తారడు మీద ప్ాము కనబడినట్ట
ు , మిథాా
పరపంచమంతా కనబడుతోంది. ఈ అవిదా బరహమనత ఆవరస్ూ ంది. అంద వలన బరహమ నిరవశేష్ం కాక విశేష్
పూర్ుడుగా భాసిసూ ాడు. అలాగే పరపంచం మీదా ఆవరస్ూ ంది, అంద కే ఇలా రకరకాలుగా, బో ల డనిన
జీవుళీలా భాసిస్ూ ంది. ఆ అవిదా పరమాణంలో తేడాల వలన మనలో భరమజ్ఞఞనము కూడా వేఱ వేఱ గా
ఉననట్ు నిపిస్ూ ంది.
అమ్ా: అవిదా దో ష్మా కాదా!
నేను: దో ష్మే
అమ్ా: అంట్ే అది బరహమలో ఉండడానికి అవకాశం లేద . బరహమ నిరవశేష్ం, నిరవదాం కదా
నేను: దో ష్ము కాకప్్ తే
అమ్ా: అలాగయితే బరహమకు జీవభావము, ఇత్ర అపరమారిక భావాలు న వువ చపిు నట్ట
ు ఎలా వసాూయి.
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అంతేకాద . నిదరలో అవిదా ఉంది బరహమతో అనడం కూడా త్పుు. అకెడ అజ్ఞఞనిని అననపుుడు ధరమభూత్
జ్ఞఞన పరసారం మనస్ స, ఇందియ
ర ాల దావరా స్మంగా జ్రగలేద అని. అలాగే మూరే లాంట్ి సిిత్ులలో
కూడా. అపుుడు బరహమకు కాని ధరమ జ్ఞఞనమునకు కాని ఏమీ అవద . న వువ చబుత్ునన ఈ భావరపప
అవిదా జ్ఞఞన వాతిరేకమైనా అవాలి, జ్ఞఞనము కంట్ే వేరకైనదేనా అవాలి, లేదా జ్ఞఞనము లేక ప్్ వడమేనా
అవాలి. జ్ఞఞనము జ్ఞఞన వాతిరేకమూ కలసి ఉండవు, జ్ఞఞనమూ, వేరొక జ్ఞఞనమూ అంట్ే ఱెండు జ్ఞఞనాలు
అయిప్్ యి అదైవత్ భంగమవుత్ుంది. జ్ఞఞనము లేకప్్ వడమూ జ్ఞఞనముండడమూ కలసి ఉండవు
అంద వలన న వువ చపిునది కుదరద .
అది స్రే ఈ అవిదాన బరహమ గిహిస్ూ ందంట్ే గిహించిన త్ర్వాత్ కపుుత్ుందా, కపిున త్ర్వాత్
గిహిస్ూ ందా?
నేను: గిహించిన త్ర్వాత్ కపుుత్ుంది
అమ్ా: బరహమ అవిదాన ఆవరంచకముందే గిహించేసతూ మరకంద కు కపుడం.
బరహమ అవిదాన అన భవించడం ఇంకొక దాని దావరానా, లేక నేర్గానా
నేను: ఇంకొక దాని దావరా
అమ్ా: అంట్ే అదొ క అవిదాా, దాని కోస్ం మరొక అవిదా ....ఇలా అదొ క అంత్ులేని కథ అయిప్్ దత
నేను: నేర్గానే అంట్ే
అమ్ా: అంట్ే అది బరహమ స్వరపపమే. అలాగయితే అదపుట్ికీ ప్్ ద . ప్్ తే బరహమ నాశనమయిప్్ వాలి.
నేను: బరహమని అవిదా కపిున త్ర్వాతే అన భవిస్ూ ందంట్ే?
అమ్ా: అలాగయితే అది జ్ఞఞనం వలన ప్్ ద . నీకు పచచ కామర్ు వచిచన త్ర్వాత్ నేన వచిచ నీకు పచచ
కామర్ు లేవు అని చబితే ఆ పచచ కామర్ు ప్్ వుకదా!
నేను: బరహమని కపుడం, అన భవింపచేయడం ఒకే సార అంట్ే
అమ్ా: బరహమ స్వయం పరకాశకం కదా, కపుబడకుండా అవిదాాన భవం సాధాం కాద .
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నేను: అవిదా కాకుండా ఇంకేదో కపుడం వలనఅవిదా న బరహమ అన భవించడం ప్ారరంభించింది, అపుుడు
అవిదా వచీచసింది అంట్ే
అమ్ా: అంట్ే అది మరొక అవిదా లాంట్ిది, ఏఱాయి అయితేనేం త్ల పగలగొట్టుకుందికననట్ట
ు ఏ అవిదా
అయితేనేం. ఇలా అవిదాలు పెంచ కుంట్ూ ప్్ తే అదొ క అంత్ులేని కథ.
నేను: బరహమన అవిదా కపిునపుుడు బరహమ కొంత్ వరకే పరకాశస్ూ ందంట్ే
అమ్ా: బరహమ లో భాగాలు ఉండవుకదా! అలాంట్పుుడు కొంత్ భాగం పరకాశంచడం, కొంత్ పరకాశంచకప్్ వడం
ఎలాకుద ర్త్ుంది. స్వయం పరకాశకం అననపుుడు ఇలా చపులేం. ఒక వేళ బరహమ లో ఈ అపరకాశత్
ఉందంట్ే అది ఎలా వస్ూ ంది. అలాగయితే మర అవిదా ఎంద కు. దాని అవస్రమే లేద . అలాంట్పుుడు
బరహమ కూ మిగలిన మిథాా పరకృతికీ తేడా ఏమిట్ి.
నేను: అవిదా దో ష్ం కదా!
అమ్ా: అవిదా దో ష్ం, దాని వలన జ్గత్ూ
ూ దో ష్మే. బరహమన ఆవరంచడం వలన అదీ దో ష్మే. మర బరహమ
స్త్ాం అని అననకెరలేద . అంతా శూనామే అని అనేస్ కోవచ చ.
నేన : న వువ పరత్ాక్ష పరమాణానిన నేనేమి చపిునా ఒపుుకోవడం లేద . అన మాన పరమాణంలో
నిరపపిసూ ాన , చతడు
అమ్ా: అలాగే నిరపపించ , చతసాూన
నేను: ఇందాకా చపిునట్ట
ు చీకట్ి వెలుత్ుర్ లేకప్్ వడం అనికాక ఒక భావ రపపము అంట్ే positive entity
అని ఒపుుకుంట్ావా! ఎంద కంట్ే దట్ు మైన చీకట్ి, నలు ని చీకట్ి అని చీకట్ిని చతసి వరుస్ూ నానము కదా.
Positive entity కాక ప్్ తే ఇలా చతడడం, వరుంచడం కుదరద కదా. ఇపుుడు దీపం వెలిగసతూ వస్ూ వులు
కనబడుత్ునానయి, ఎలాగ ఆ చీకట్ి ప్్ వడం వలన. ఉదాహరణకు కొండమీద ప్ర గ కనబడుత్ూంది, మన
ఇంట్ిలో కట్ెుల ప్ర యిా తో నిపుు రాజ్ేసి నపుుడు ప్ర గ కనబడుతోంది, అంద వలన కొండ మీదకూడా నిపుు
ఉండి ఉండాలి. అలాగే త్త్ూ వమసి లాంట్ి వాకాారి జ్ఞఞనము వలన బరహమ స్వయంపరకాశకమైనది. అంత్కు
ముంద బరహమ అపరకాశమై ఉననది. ఇలా ముంద అపరకాశమై ఉండడానికి కారణం, ఇంత్కు ముంద దీపం
వెలిగంచిన త్ర్వాత్ ప్్ యిన చీకట్ి లాగ, వాకాారి జ్ఞఞనము వలన ప్్ యిే అవిదా అననమాట్. అరిం
అయిందా.
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అమ్ా: న వువ చీకట్ిని positive item అంట్టనానవు. అది త్పుు. చీకట్ి అంట్ూ వేఱే పదారిము ఏమీ
లేద . ఇపుట్ి విజ్ఞఞన శాస్ూ మ
ర ు కూడా చీకట్ిని positive item అని చపుద , చీకట్ి అంట్ే వెలుత్ుర్
లేకప్్ వడం అనేచబుత్ుంది. స్రే, అదలా ఉంచ . న వువ చబుత్ునన అన మాన పరమాణం ఎంత్ అరి
రహిత్ంగా ఉననదో చతడు. వాకాారి జ్ఞఞనము వలన బరహమ స్వయం పరకాశకమైనదని, అంత్కు ముంద అలా
కాదని దానికి కారణం అవిదా అనీ అంట్టనానవు, వస్ూ వులు తలియకుండా చేసత చీకట్ి లా. అయితే ఇలా
చేసతది అవిదేా అని ఎలా చబుతావు, దానికి నీ దగగ ర ఏమీ ఋజువు లేద . అది అవిదేానా అవచ చ, మరొక
అజ్ఞఞనమేనా అవచ చ, అదీ ఒక వేళ అంత్కు ముంద బరహమ స్వయంపరకాశంగా న వువ చపిునట్ట
ు ఉండక
ప్్ తే. అంద చేత్ అది కుదరద . మరొకట్ి, న వువ అదే నోట్ితో జ్గత్ు
ూ లో వస్ూ పరకాశకానికి కారణం కూడా
అవిదా అంట్టనానవు. చీకట్ి పుస్ూ కానిన కనబడకుండా చేసి, బంతిని కనబడీట్ట్ట
ు చేయద . అది పుస్ూ కానీన,
బంతినీ కూడా కనబడనట్ేు చేస్ూ ంది. కాని నీ అవిదా విష్యంలో అది బరహమ పరకాశానిన ప్్ గొడుత్ుంది,
జ్గత్ు
ూ లో వస్ూ పరకాశానిన కలిగస్ూ ంది. ఇదలా. అయినా ఆ అవిదాా, ఈ అవిదాా ఒకెట్ే అని చపుడానికి
కూడా నీ దగగ ర ఋజువు లేద . అస్లు దీపం పెట్ు న
ి ా నీకు కళళీ లేక ప్్ తే వస్ూ వులు కనబడతాయా.
నేను: కనబడవు
అమ్ా: అంట్ే దీపం కనబడడానికి స్హకార మాత్రమే. అస్లు కారణం కాద . నీ ఇందియ
ర ాలు అస్లు కారణం.
నేను: నేనననది, దీపం చీకట్ిని ప్్ గొట్ిునది అని
అమ్ా: అంట్ే పదారి పరకాశానికి విరోధ్ిని ప్్ గొట్ిునది అని కదా, కాని విరోధ్ి ప్్ యినంత్ మాతారన పరకాశం
రాద . న వువ పరకాశము కలిగంచింది అని అంట్టనానవు. అదలా.
అదలా ఉంచ . ఈ అవిదా ఎకెడుందంట్ావు.
నేను: బరహమ లో. అంద వలననే బరహమ స్వస్వరపపజ్ఞఞన భరమ తో ఉంది.
అమ్ా: అవిదా బరహమ లో ఉండద . ఎంద కంట్ే నీ పరకారం, బరహమ జ్ఞఞనాశియం కాద . తారడు, ప్ాముల జ్ఞఞనం
తారడు లో ఉండద . జ్ఞఞనాశియం అయిన నీలో ఉంట్టంది. అవిదా దేనిని ఆచాేదించింది అదే ఆవరంచింది
నేను: చపతున కదా, బరహమనే.
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అమ్ా: కుదరద . తారడు, ప్ాముల జ్ఞఞనం తారడుని ఇకెడ మన విష్యంలో బరహమన ఆవరంచద ,
జ్ఞఞనాశియమైన నిన న ఆవరస్ూ ంది. నీ పరకారం బరహమ జ్ఞఞనాశియం కాదాయిె.
మర ఆ అవిదా ఎలా తొలగుత్ుంది.
నేను: నివరూ క జ్ఞఞనము వలన
అమ్ా: అవిదా నివరూ కజ్ఞఞనం వలన ఎలా తొలగు త్ుంది, తారడు దగగ రకు వెళ్ళీ చపిు చతడు న వువ తారడువి
ప్ామువి కాద అని, అది జ్ఞఞత్ అయితేకదా తలుస్ కుందికి, అవిదా నివరూ కం అవడానికి
అస్లు ఆ అజ్ఞఞనానికి ఆధ్ారం ఎకెడ నేన : బరహేమ.
అమ్ా: అస్లు అది జ్ఞఞనాశియము కానపుుడు అజ్ఞఞనము నకు ఆధ్ారము కాద . కుండ, బండ లాగ.
స్రే, అవిదా ఎవరని మూసతస్ూ ంది
నేను: బరహమనే
అమ్ా: బరహమ అవిదా చేత్ మూయబడలేద , ఎంద కంట్ే అది జ్ఞఞనమునకు విష్యం కాద , తారడు లాగే. ఏది
అవిదా చేత్ మూయబడుత్ుందో అదే కదా అస్లు జ్ఞఞనము వలన తలియాలి. తారడు బద లుగా ప్ాము
కనిపించిందంట్ే తారడు అవిదా చేత్ మూయబడినదంట్టనానవు. అస్లు జ్ఞఞనము వలన అదే కదా తలియాలి,
కాని నీ పరకారం బరహమ గోచరమయితే జ్డము, అంట్ే బరహేమ కాద మరకలా?
బరహమకునన అవిదా అస్లు జ్ఞఞనం వలన ప్్ త్ుందా
నేను: ప్్ వాలి మర
అమమ: బరహమ జ్ఞఞనవిష్యం, అవిదా అస్లు జ్ఞఞనం వలన ప్్ యిందని ఎలా చబుతావు, అది గోచరమైతే,
అపుుడు మొదట్ికే మోస్ం. అలా గోచరమైతే బరహమ బరహేమ కాద .
అవిదాకు ముంద ఏమిట్ి ఉంది
నేను: అవిదాకు ముంద ఏమీ లేద
అమ్ా: న వువ అవిదాన అన మాన పరమాణంతో ఋజువు చేసూ ానంట్టనానవు. ఏదైనా అన మాన పరమాణం
తో ఋజువు అవుత్ుందంట్ే దానికి త్రెం, కారణం ఉంది. అంట్ే దానికి పుట్టుక ఉంది. అంట్ే అవిదాకు
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ముంద అవిదా లేద . అవిదా అనాది కాద . అంతేకాద అవిదా నాశనమవుత్ుంది కన క అనాది
కావడానికవకాశము లేద .
ఇంత్కీ ఈ అవిదా ఎలా నశస్ూ ంది?
నేను: వాకాారి జ్ఞఞనము వలన
అమ్ా: అవిదా positive item అంట్టనానవు కదా. ఏదయినా positive item నశంచడం ఎలా? యోగ శకిూ
వలననో మరొక శకిూ వలననో అది రపప్ాంత్రం చందవచ చన , లేదా కొంత్ శకిూ రపప్ానిన ప్ర ందవచ చన .
కాని జ్ఞఞనము వలన నాశనం అయిప్్ వడం అస్ంభవం కదా.
భావరపపమైన అజ్ఞఞనం మరొక జ్ఞఞనం వలన నశంచద . ఒక కుండ న ఱాయి పెట్ు ి కొడితే పగుల వచ చన .
కుండ గురంచి తలుస్ కుంట్ే అది నాశనమలా అవుత్ుంది.
నేను: ప్ాము, లేదా దాని వలన కలిగన భయము అది ప్ాము కాద తారడు అని చపుడం వలన ప్్ యింది
కదా.
అమ్ా: అలా చపుడం వలన కాద , ఆ ప్ాము త్ర్వాత్ కనబడక ప్్ తేనే అంట్ే దాని దగగ రకు వెళ్ళీ చతడడం
వలననో, దీపం వెలిగంచ కోవడం వలననో అలా ఏదో చేయడం వలన ఆ ప్ాము కనబడక తారడు కనబడడం
అయితే అపుుడు భయం ప్్ త్ుంది. అంద వలన ఎవరవలననో వినన జ్ఞఞనం చేత్ కాద భయం ప్్ వడం.
అంట్ే ఆభయానికి కారణం ప్్ యిన త్ర్వాత్ ఆ భయం ప్్ త్ుంది. అంద చేత్ అవిదా న వువ positive
item అంట్ే అది జ్ఞఞనం వలన నాశనం అవద .
నేను: పరపంచం అంతా మిథా కదా, ఈ భరమకు కారణం ఉండాలి కదా. అంట్ే అవిదా లేకుంట్ే ఎలా?
అమ్ా: ఈ పరపంచం అంతా మిథా అని ఎలా చబుతావు?
నేను: జ్రగే ఒక కారాానికి, దానికి కారణానికి సారపపాత్, అదే, ఒకలాంట్ివి కావాలి కదా! ఉదాహరణకు మట్ిు
న ండి కుండ వచిచనదంట్ే మట్ీు, కుండా ఒకె లాంట్ివే కదా. అలాగే ఈ కనబడుత్ునన పరపంచం అంతా
మిథా అయినపుుడు దానికి ఒక మిథా అంట్ే అస్త్ుదారిము అదే అవిదా కారణమవాలి. ఈ పరపంచం
అంతా మిథా అని శబు పరమాణం నిస్సంకోచంగా ఘోష్ిసూ ్ ంది. అంద చేత్ మిథా అయిన పరపంచానికి కారణంగా
మిథాాభూత్మైన అవిదా భాసించాలి కదా!
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అమ్ా: ఈ పరపంచమంతా మిథా అని దానికి కారణంగా మరొక మిథాాభూత్మైన అవిదా భాసిస్ూ ందని ఏ శబు
పరమాణం ఘోష్ించలేద . త్ర్వాత్ మిథా న ండి మిథా వస్ూ ంది అనేది కుదరదని వివరసాూన . ఒక
వస్ూ వున ముంద త్పుుగా తలుస్ కొని త్ర్వాత్ ఆ త్పుు తలుస్ కుననంత్ మాతారన మిథా, అవిదా
అన కుంట్ూ గాభరా పడనకెరలేద . ఇలాగే భారంతి స్ి లంలో ఒక వస్ూ వు వేరొక దానిలా తోచడానిన వేర్
వేర్ దరీన కార్లు వేర్వేర్గా భావించి గాభరా పడిన వారే. కాని అస్లు జ్ఞఞనమంతా కూడా యథారిమే.
నేను: వేర్ వేర్ దరీనాల వాళళీ వేర్ వేర్ గా అరిం చేస్ కునానరనానవు. అవేవయ కొంచం చపుు
అమ్ా: న వువ చపతు తారడు, ప్ాము ఉదాహరణము తీస్ కొనే ఎవళ్ళీవళళీ ఎలా అరిం చేస్ కునానరో
చతదాుం. వీట్ిని ఖాాత్ులంట్ార్. ఖాాతి అంట్ే భారంతి జ్ఞఞనం, erroneous perception అన కో.
యోగాచార్లు అనే బౌదధ లు ప్ాము, తారడు కనబడడానికి కారణం మనలో ఉండే జ్ఞఞనమే, అదే ఆతేమ
అంట్ార్. వీరది ఆత్మ ఖాాతి.
ఆ బౌదధ లలోనే శూనావాద లు అంతా అస్త్ అని అంట్ార్. అది అస్తాయయతి.
మీమాంస్కులు తారడు జ్ఞఞనం, ప్ాము జ్ఞఞనం ఱెండత యథారిమే అంట్ార్. ప్ాము లక్షణాలు గురూ ంచక తారడని
తారడు లక్షణాలు గురూ ంచక ప్ామని అన కుంట్ామని అనే వీరది అఖాాతి.
అలా కాకుండా తారడు బద లుగా ప్ామున తలుస్ కుంట్టనానము కాబట్ిు తారెకులు అనాథా ఖాాతి అని
అంట్ార్.
మీ సావమీజీ వాళళీ అదే శాంకరాదైవత్ులు అనిరవచనీయ ఖాాతి అంట్ార్, తారడు మీద కనబడుత్ునన
ప్ాము స్త్ యో అస్త్ యో నిరవచించలేమని అంట్టనానవు కదా, అంద వలన. జ్ఞఞనాలనీన యథారాిలే అని
చపతు రామాన జీయులది యథారి ఖాాతి.
నేను: తారడత, ప్ామూ ఱెండత లేవనన వారని, ఱెండత గురూ ంచలేమనన వారనీ వదలేయి. అస్ంబదధ మైన
వాదాలు, అవి. అనాథా ఖాాతిని తీస్ కో. ప్ాము ధరామలకు, తారడు ధరామలకు తేడా తలియక ప్్ వడమేగా
అనాథా ఖాాతి అంట్ే. అంద కే తారడున బద లుగా ప్ామన కుంట్టనానమని కదా! ఇదలా కుద ర్త్ుంది.
ఇంక, ప్ాములా ఉనన వస్ూ వు తారడు జ్ఞతికి చందద కదా, తారడున ప్ాము అన కోవడానికి, అనాథా ఖాాతి
పరకారం . ఇదీ కుదరద .
ఒకచోట్ ఉనన వస్ూ వు మరొక చోట్ ఉననట్ట
ు భాసిసతూ అనాథా ఖాాతి అనవచ చన . ఇదీ కుదరద . కొముమలు
విరగన ఆవు లో ఉండే ఆవు లక్షణాలు కొముమలు లేని ఆవులో ఉంట్ే, అంట్ే రకండింట్ిలోనత గోత్వముండడం
వాస్ూ వమే కదా. భరమ కాదే!
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అలా కాకుండా ఒకచోట్నే ఉననది మరొకచోట్ న ననట్ట
ు భాసించడం అనాథా ఖాాతి అంట్ే మంద వలననో
మంత్రం వలననో ప్ాము కరవకప్్ తే అకెడ ప్ామే లేదని అనలేము కదా!
ప్ాముకి, తారడుకి కొనిన సామానా అసాధ్ారణ ధరామలుండడం వలన అవే స్ననగా, ప్ర డుగాగ ఉండడం
లాంట్ివి, తారడుని ప్ామన కోవచ చ. కాని ఆ ప్ాము కదలద , కరవద అని తలిసినపుుడు ఆ భరమ ఉండద
కదా. అలాంట్పుుడు తారడు మీద కనపడింది, ప్ాము కాద ప్ాము లాంట్ిది. ప్ాము జ్ఞతిదేదో అన కో.
అంద చేత్ అనాథా ఖాాతి ఎలా చతసినా పని చేయద .
అమ్ా: ఆ జ్ఞతి స్త్ామా, కాదా
నేను: స్త్ామే,
అమ్ా: స్త్ాం అయిన జ్ఞతి అస్త్ాం అయిన వస్ూ వులన ఆశియించి ఉంట్టందా!
నేను: ప్్ నే జ్ఞతిని అస్త్ామే అంట్ే
అమ్ా: అస్త్ామైన జ్ఞతిలో స్త్ామైన తారడుకు స్ంబంధము ఎలా చబుతావు.
నేను: అంద కే కదమామ స్త్ కాక అస్త్ కాక అనిరవచనీయమైనది అని ఆ ప్ామున చబుత్ునానము
అమ్ా: అంట్ే అదొ క కొత్ూ ఆకారంతో ఉంట్టందా! అదేమీ కాద . జ్ఞఞనమంతా యథారిమే. శ్రిత్ులనీన యథారి
ఖాాతినే ధృవీకరసాూయి. "బహుసాామ్ పరజ్ఞయిేయ" అని పరమాత్మ స్ంకలిుంచిన త్ర్వాత్ జ్రగన
తిరవృత్ెరణమో, పంచీకరణమో, అంట్ే పంచ భూతాలూ కలసి త్యారయిన ఈ పదారాిలనీన. దాని వలన
కొనిన మూలకాలు కొనిన పదారాిలలో సామానాముగా ఉండడం వలన ఈ పదారాిలలో ప్్ లికలూ, ఈ భరమ
జ్ఞఞనాలూ. అంద వలన జ్ఞఞనాలనీన యథారాిలు. మనకు ఏదయినా ఒక రకంగా తోచిందీ, లేదా కనపడిందీ
అంట్ే అది యథారిమైనదే. అది, స్త్ కాద , అస్త్ కాద అన కుంట్ూ గాభరా పడనకెరలేద .
నేను: చందర డిని కంట్ితో చతస్ూ ననపుుడు కంట్ిని నొకెడం వలన ఇదు ర్ చందర లన చతడవచ చన . అంట్ే
ఇదు ర్ చందర ళళీ స్తాాలేనా.
అమ్ా: ఇదు ర్ చందర లు కన న నొకిెనపుుడు ఎంద కు కనబడుత్ునానరో ఆలోచించించ . చందర డి
పరతిబింబము కంట్ిలో ఏరుడి దానిని మన బుదిధ గురూ ంచడం వలన కదా మనకు చందర డు కనబడేద,ి కాని
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కన న చేతితో నొకిెనపుుడు కంట్ిలో పరతిబింబము ఏరుడడానికి స్హకరంచే (దరవ) పదారిము భాగంపబడి
ఱెండు పరతిబింబాలు ఏరుడడానికి దో హద మవుత్ుంది, అపుుడు మనం ఇదు ర్ చందర లన చతసాూము.ఈ
విధ్ానమంతా యథారిమే కదా.
నేను: మఱి ముత్ాపు చిపు వెండిలా కనబడడం?
అమ్ా: ఇందాకా అన కుననట్ట
ు ఈ పదారాిలనీన ప్ాంచ భౌతికాలు అవడంవలన, ఒక పదారిపు కొనిన
లక్షణాలు మఱియొక పదారాినికి ఉండవచ చన . ముత్ాపు చిపు, వెండి ఉదాహరణంలో వెండి లక్షణాలు
అవే తలు గా ఉండడం, మరవడం లాంట్ివి ముత్ాపుచిపులో ఉంట్ాయి. మనము ఆ లక్షణాలు మాత్రమే
గురూ ంచి నపుుడు మనకు ముత్ాపు చిపు వెండిలా గోచరస్ూ ంది. అలుముగా న నన రజ్త్త్వ భావమున
మాత్రమే మనం ముత్ాపుచిపులో గిహిస్ూ నానమననమాట్. అలాకాకుండా త్ర్వాత్ పెళళస్ త్నము, గట్ిు
త్నము లాంట్ి లక్షణాలు గిహిసతూ అది వెండి కాద ముత్ాపు చిపు అని తలుస్ూ ంది. ప్ాము, తారడు
విష్యంలో కూడా జ్రగేది ఇదే. అంద చేత్ స్జ్ఞతీయ అంశములు మాత్రమే గిహింపబడడం విజ్ఞతీయ
అంశములు గిహింప బడక ప్్ వడం వలన కలిగే ఇలాంట్ి పరసిితి ని యథారి ఖాాతి అనడానికి ఆక్షేపం లేద .
ఎంద కంట్ే ఇలా జ్ర్గుతోంది కదా.
నేను: మఱి కలలో కనపడే పదారాిల విష్యంలో.
అమ్ా: మనము ఇంత్కుముంద అన కుననట్ట
ు మనకు కలిగే కలలు యథారాిలే. మనము మాత్రమే
అన భవించవలసిన కరమ ఫలాలన పరమాత్మ కలల దావరా అన భవింప చేసూ ాడు. "న త్త్ర రథా రథయోగా
న పంథానః భవంతి, ....అథ వేశానాూన్ పుష్ెరణాః స్రవనూ యః భవనిూ , స్ హి కరాూ" అని బృహదారణాకోపనిష్త్ు
ూ
"ఆ కలలో కనబడు రథములు గాని, ....ఆ గృహాద లన పరమాత్మయిే స్ృష్ిుంచ న . ఆయన స్రవ స్ృష్ిు కరూ
కదా" అని ఆ పరమాత్మ కలలో పదారాిలన స్ృష్ిుసూ ాడని స్ుష్ు ంగా చపిుంది కదా! అంద వలన కలలో
పదారాిలు కూడా యథారాిలే.
నేను: పచచ కామర్ు వంట్ి దృష్ిు దో ష్ము వచిచన వాడికి తలు ని శంఖము కూడా పచచగా కనబడుత్ుంది.
దానికేం చప్ాూవు.
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అమ్ా : శంఖాద ల న ండి వచిచన కిరణాలు కంట్ిలో పిత్ూదరవాంతో కలవడంవలన అలా పచచగా
కనబడుతోంది కదా. అంద చేత్ కిరణములతో బాట్ట ఈ స్తక్షమ పీత్ దరవాము గిహించడం వలన కలిగే ఈ
దృష్ిు జ్ఞఞనము ఆ స్ందరభములో స్హజ్మే!
నేను: స్ుట్ికము జ్ప్ా పుష్ుము వంట్ి ఎఱఱ ని పూవు దగగ ర పెడితే ఎఱఱ గా కనబడుత్ుంది కదా!
అమ్ా: స్ుట్ికము మాత్రమే ఎఱఱ గా కనబడుత్ుంది. అకెడొ క ఱాయి పెట్ు వ
ే న కో. ఎఱఱ గా కనబడద కదా!
స్ుట్ికము యొకె పరతి ఫలించే గుణము వలన జ్ప్ాపుష్ుము రంగు ఆ స్ుట్ికంలో కనబడుతోంది. దీనిలో
భరమ, భారంతి ఏమిట్టంది, పరకృతి స్హజ్మైన విష్యమే కదా!
నేను: ఎండమావి లో నీళళీ లేని చోట్ నీళళీ ఉననట్ట
ు తోస్ూ ంది. ఇదీ భరమ కాదా.
అమ్ా: ఇంత్కు ముంద అన కుననట్ట
ు పదారాిలనీన ప్ాంచభౌతికాలవడం వలన ఒక పదారిములో
మఱియొక పదారిపు లక్షణాలు కనిపిసూ ాయి. కాంతి కిరణ పరసారములలో జ్రగే తేడాల వలన ఇలా
జ్ర్గుత్ుంది. ఇదీ స్హజ్మే. ఎంద కంట్ే అలాంట్ి పరసిితి వచిచనపుుడు ఎండమావి ఎడారలోనే కాద ,
మన ఊరలోనత చతసాూము.
నేను: కొఱివి కరి వేగంగా తిపిు నపుుడో , అదొ క నిపుు చకింలా కనబడుత్ుంది కదా!
అమ్ా: ఇది కూడా మనం ఇంత్కు ముంద చపుుకునానము.
కొఱివి కరి వేగంగా సాిన భరంశము చంద త్ుననపుుడు అదే తిర్గుత్ుననపుుడు, ఆ వేగం మన కన న
గిహించ లేక ప్్ తే అలా నిపుు చకిం లా కనబడుత్ుంది. ఇదీ పరకృతిలో స్హజ్మే!
నేను: అదు ంలో పరతిబింబమో!
అమ్ా: కాంతి కిరణాల పరావరూ నమనే ధరమం వలన అదు ము పెై పడిన కిరణాలు పరావరూ నం చంది, మన
కంట్ిని చేర అదు ములో మన ముఖముననట్ట
ు కనిపిస్ూ ంది. మన ముఖము, అదు ము ఱెండత ఉనానయి
కదా నిజ్ంగా వేర్ వేర్గానే. అంద చేత్ దీనిలో అయథారిత్ లేద .
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నేను: న వువ నాగపూర్ లో ఉంట్ే హ్మదరాబాద న దక్షిణంగా ఉననదంట్ావు. బంగుళళర్లో ఉంట్ే అదే
హ్మదరాబాద ఉత్ూ రదికుెగా ఉంట్టంది. అస్లు అనంతాకాశము లో ఒకెట్ే దికుె అని అన కోవచాచ. ఈ
దికుెల స్ంగతి ఏమిట్ి!
అమ్ా: శ్రితి "నాభాాత్ ఆసీత్ అంత్రక్షమ్, .....దిశః శలితారత్ " అని ఆకాశానికి, దికుెలకు వేఱేవఱ ఉత్ుతిూ
సాినాలన చపిుంది కదా! అంతే కాద దిశః అని బహు వచనం వలన దికుె ఒకెట్ి కాద అని కూడా
తలుస్ూ ంది. అయితే ఒక దికుెన వేఱొ క దికుెగా గిహించడం కూడా యథారి ఖాాతియిే, ఎంద కంట్ే ఇట్ిు
వావహార భేదము దానికి కారణాల ైన పదారి సాపతక్షత్ వలన వచిచనది.
న వివలా ఎనిన ఉదాహరణలు చతపించినా ఆ పదారాిలనీన యథారాిలేనని నిరపపించవచ చ. పరమాత్మ
స్ృష్ిులో ఏ పదారిమూ యథారిమే కాని మిథాా పదారిములు కావు.
నేను: అవిదా ఉందని చపుడానికి నేన చబుత్ునన పరత్ాక్ష, అన మాన పరమాణాలు న వువ ఒపుుకోవడం
లేద . కాని, ఎనోన శబు పరమాణాలునానయి కదా! వాట్ికేం చబుతావు
అమ్ా: ఏమిట్వి?
నేను: తైతిూరచయ బారహమణం లో "నాస్దాసీత్ నోస్దాసీత్ త్మ ఆసీత్ త్మసా గూఢమగేి పరకేత్మ్ అని
ఉందట్. అంట్ే " స్ృష్ిుకి ముంద స్త్, అస్త్ లేవు, త్మస్ స ఉండి జ్ఞఞనం దానిచే కపుబడి ఉంది. " అని.
త్మస్సంట్ే అవిదా అననమాట్.
అమ్ా: అలాకాద దాని అరిం. పరళయ స్మయంలో "అవాకూ మ్ అక్షరమ్ లీయతే అక్షరమ్ త్మసి లీయతే
త్మః పరేదేవే ఏకీ భవతి" అని చబుత్ూ ఉనన స్ందరభం లోది. అంట్ే అవాకూ మ్ అక్షరం లోనత, అక్షరం
త్మస్ స లోనత త్మస్ స పరమాత్మ లోనత లీనమవుత్ుంది అని. అపుుడు స్త్ అంట్ే విడి విడిగా న నన
అదే వాష్ిు రపపంలో న నన ఆత్మలు, అస్త్ అంట్ే వాష్ిు రపపంలో న నన అచిత్ుదారిములు. పరళయ
స్మయంలో ఇవనీన చివరకు పరమాత్మలో లీనమవుతాయి అని అంతే త్పు అవిదా కపుడం పరస్కేూ లేద
దీనిలో.
నేను: జ్ఞాతీంష్ి విష్ు
ు ః భువనాని విష్ు
ు ః వనాని విష్ు
ు ః ...యదసిూ యనానసిూ చ స్తరా చందర లు, లోకాలు,
....ఇలా ఉననవీ లేనివీ కూడా బరహమమే అని కదా విష్ు
ు పురాణం.
అలాగే "జ్ఞఞన స్వరపపః భగవాన్ " అంట్ే జ్ఞఞనమే స్వరపపముగా కలవాడు, అంట్ే జ్ఞఞనము గుణమని కాద .
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"యదాత్ు శ్రదధ ం...జ్ఞఞనమప్ాస్ూ దో ష్మ్" అంట్ే అవిదా అనే దో ష్ము ప్్ యి జ్ఞఞనము త్న సావభావిక
రపపంలోకి వస్ూ ంది. అని, అంట్ే అవిదా ఉననదనే కదా!
"త్సామత్ న విజ్ఞఞన మృతేసిూ కించిత్ ..." అంట్ే విజ్ఞఞనం అదే బరహమ త్పు మరే వస్ూ వులు లేవు అనీ
"జ్ఞఞనమ్ యథా స్త్ామ్ అస్త్ామ్ అనాత్" అని బరహమమొకెట్ే స్త్ాము, మిగలినదంతా లేనిదే అని
ఇలా ఎనోన పరమాణాలు మనకు కనబడుత్ునానయి.
అమ్ా: న వవనన" జ్ఞాతీంష్ి "శలుకంలో యదసిూ యత్ నాసిూ అంట్ే ఆత్మలు, పరకృతి. అనినంట్ా అంత్రాామిగా
పరమాత్మ ఉనానడని దాని అరిం.
"జ్ఞఞన స్వరపపం..." అనన చోట్ భగవంత్ుని స్ృష్ిు స్ంకలు జ్ఞఞనము చేత్ స్ృష్ిుంపబడి ఆయననే అంత్రాామి
గా జీవుళళీ కలిగ ఉంట్ారని అరిము.
"యదాత్ు శ్రదధ మ్" అనన శలుకంలో పరమాత్మ చేత్ స్ృష్ిుంచబడిన జీవుళీ గురంచి వరుస్ూ నానర్.
ఆత్మలనీన జ్ఞఞన రపప్ాలు అని చపిునంత్ మాతారన వాట్ికి వాట్ికి జ్ఞఞనము గుణము కాదని కాద కదా!
మనము అది జ్ఞఞన స్వరపపము, జ్ఞఞనగుణకమూ కూడా అని ఇంత్కుముంద చపుుకునానం కదా!
"త్సామత్ న విజ్ఞఞన అమృతేసిూ కించిత్" అనన శలుకంలో పరకృతి మార్త్ూంట్టంది కన క అచిత్ పదారాినిన
ఎపుుడత ఒకచోట్ అసిూ అని చపుం అనన విష్యం చపతుర్.
అలాగే వివిధ కరమలవలన వివిధ శరచరాలలో పరవేశస్ూ నాన త్నకు అంట్ే ఆత్మకు మాత్రం ఈ వివిధ ఆకారాల
తేడాలుండవనన విష్యం తలిసి ఉంట్ాడు ప్ారజుఞ డు అని చబుత్ుంది " విజ్ఞఞనమ్ ఏకమ్" అనన శలుకము.
అసిూ , నాసిూ అని అంట్ే పెై శలుకాలలో చిత్, అచిత్ పదారాిలు, అంట్ే ఆత్మలు, పరకృతి. జ్గత్ూ ంతా వాట్ితో నిండి
ఉందనీ, వాట్ికి అంత్రాామి గా పరమాత్మ ఉనానడనీ పెైశు లకాలలో అరిం చేస్ కోవాలి.
ఈ శలుకాలనీన విష్ు
ు పురాణంలో ఏ స్ందరభంలో వచేచయో చతడు. మైతయ
ేర ుడికి ఈ స్ృష్ిు గురంచి
చబుత్ునన స్ందరభంలో వచిచన శలుకాలు. మొత్ూ ం అంతా చపిు అబేు ఇదంతా ఉత్ు
ూ తిూ దే అంతా మిథేా అని
ఎవరకైనా వారసాూరా. ఆ త్ర్వాత్ శలుకాలలో " విషాువధ్ారమ్...." అంట్ే ఈ మూడు లోకాలూ విష్ు
ు వు ఆధ్ారంగా
ఎలా ఉనానయో జ్ఞఞనం పరధ్ానంగా ఎలా పరమారిమో, అది చపుబడింది అని ఉంది. అంట్ే జ్ఞఞనం సావభావిక
స్వరపపం అనీ అచిత్ు
ూ కరమ నిమిత్ూ ంగా మార్త్ూట్టందనీ అరిం. అంద చేత్ అవిదా న శబు పరమాణం తో
నిరపపించలేవు.
నేను: అంట్ే "త్త్ూ వమసి" లాంట్ి వాకాారి జ్ఞఞనము వలన ఈ అవిదా ప్్ త్ుందని చపతురే సావమీజీ!
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అమ్ా: మనము ఇంత్కుముంద "త్త్ూ వమసి" అంట్ే అరిం "పరమాత్మ నీ శరచరం లోపల అదే జీవుని లోపల
ఉనానడు " అని త్పు "జీవుడు, పరమాత్మ ఒకెట్ే" అని అరిం కాదనన విష్యం తలుస్ కునానం. దీని
వలన అవిదా ప్్ వడం ఎలా కుద ర్త్ుంది. అది స్రే, న వువ చపతు భేద జ్ఞఞనానిన అదే అవిదాన ప్్ గొట్ిున
త్ర్వాత్ ఈ వాకాారి నివరూ క జ్ఞఞనము ఎకెడ ఉంట్టంది. బరహమలో ఉంట్టందంట్ావా! బరహేమ ఒక జ్ఞఞనము నీ
పరకారం, దానిలో మరొక జ్ఞఞనము ఉండ కూడద కదా, ఉంట్ే ఱెండు జ్ఞఞనాలూ, అదైవత్ భంగమూన .
నేను: అలా కాదమామ, కారచచ చ అని చపుుకునానము కదా, కారచచ చ అడవిని కాలీచసి తానత
ఆరపతయినట్ట
ు ఈ నివరూ క వాకాారి జ్ఞఞనము అవిదా న నివరూ ంచిన త్ర్వాత్ తానత నాశనమైప్్ త్ుంది.
అమ్ా: కారచచ చ నాశనం కాద , ఆర ప్్ త్ుంది, దానికి కారణం గాలి, వాన లాంట్ివయ, లేక మఱి ఆ నిపుు
నిలబడడానికి త్గన ఇంధనం లేక ప్్ వడమో అవుత్ుంది. నీ నివరూ క జ్ఞఞనము విష్యం అలాకాద . అయినా
నిజ్మైనదవడం వలన కారచచ చ అడవిని త్గులబట్ిుంది. కాని నీ విష్యంలో ఆ నివరూ క జ్ఞఞనం
అయథారిము కదా! అది నిజ్మైన భరమ జ్ఞఞనానిన ఎలా నివరూ స్ూ ంది. ఒక వేళ అయథారిము కాద ,
యథారిమే అంట్ే అది మరకకెడికీ ప్్ ద . అపుుడు మళ్ళీ అదైవత్ భంగము.
నేను: అది మరొక దాని వలన ప్్ త్ుందంట్ే
అమ్ా: అంట్ే మరొక జ్ఞఞనమా, దానిని ప్్ గొట్ు డానికి మరొక జ్ఞఞనానిన తచ చకోవాలి. ఇదొ క అంత్ులేని కథ
అయిప్్ దత!
అయినా "త్త్ూ వ మసి" లాంట్ి వాకాాల వలన మోక్షము వస్ూ ంది అని కాద , శ్రిత్ులు చపిునది, "వేదాహమ్
ఏత్మ్ పుర్ష్మ్ మహానూ మ్ ఆదిత్ా వరుమ్ .....నానాః పంథా అయనాయ విదాతే" అని పరమాత్మ ఆదిత్ా
వరుము లాంట్ి దివా గుణ విశేష్ములు గలవాడని, వానిని తలుస్ కొంట్ే మోక్షము సిదధ స్
ి ూ ందని ఇలా అనేక
శ్రిత్ులలో చపిుంది. బరహమ గురంచి శలధక వాకాాలనీన ఆయన కళ్ళాణ గుణ విశష్ుుడు అనీ హేయ
పరత్ానీకుడనీ చబుతాయి. అట్ిు పరమాత్మ, అనేక దో ష్ములతో పుణా, ప్ాపకరమలన చేసి వాట్ి
ఫలిత్ములన అన భవించడానికి పుట్ిున మనము ఎలా ఒకెట్ి అవుతాము.
నేను: శలధక వాకాాలంట్ే
అమ్ా: ఏదయినా ఒక పదారిము నిరవచించడానికి, వరుంచడానికి ఱెండు రకాలుగా వాడుత్ూంట్ాము
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ఒకరకానిన స్వరపప నిరపపక ధరామలంట్ార్. గంగడో లు ఉననది అవు, తొండముననది ఏన గు లాగ.
వీట్ివలన ఆ వస్ూ వు ఏమిట్ో మనకు నిరాధరణగా తలుస్ూ ంది. ఱెండవ రకం నిరపపిత్ స్వరపప ధరామలు.
అంట్ే ఆవుకు, నాలుగు కాళళీ, ఱెండు కళళీ, ఱెండు చవులూ అవీ ఉంట్ాయి అంట్ే ఇలాంట్ి జ్ంత్ువులు
గుఱఱ మో, గాడిదో ఇలా మిగలిన జ్ంత్ువులు కూడా ఉండ వచ చ. ఉదాహరణకు "స్త్ామ్, జ్ఞఞనమ్,
అనంత్మ్ బరహమ" అననది పరమాత్మ స్వరపప నిరపపక ధరామలు చపతు శలధక వాకాము. ఇలాంట్ి
వాకాాలనీన పరమాత్మ కళ్ళాణ గుణ పూర్ుడనీ...
నేను: ఇంత్కు ముంద అన కుననట్ట
ు అస్త్ాము కానిదీ....అంట్ూ దీనికి అరిం చపుకూడదా.
అమ్ా: నేర్గా అరిం తలుస్త
ూ ంట్ే అలా వేఱ గా అరిం చపుడం అంద నా అనిన పదాలకూ హాసాాస్ుదం
అవుత్ుంది. అది స్రే అస్త్ాం కానిది అననపుుడు అస్త్ాం అంట్ే ఏమిట్ి చబుతావు.
నేను: స్త్ాము కంట్ే భిననమైనది
అమ్ా: మీ ఇలుు పెదునానన గారంట్ి పకెన, పెదునానన గారలుు మీ ఇంట్ి పకెన. బాగానే ఉంది, నీ
నిరవచనం. ఇలా ఎవవరప ఒపుుకోర్.
నేను: స్త్ాం అననపుుడు స్త్ామని కాకుండా స్త్ామన గుణమున కాశియమైనవాడు అని కదా న వువ
చబుత్ునానవు. ఇదలాగ.
అమ్ా: వాాకరణం పరకారం గుణ వాచకాలకు మత్్ిత్ాయము అకెరలేద . నలు కుండ అని అంట్టనానవు కదా
నలు దనము కల కుండ లేదా నలు దనము ఆశియముగా కల కుండ అని చపునకెరలేద కదా.
స్త్ామ్....బరహమ అంట్ే స్త్ాత్వమునకు ఆశియమైన బరహమ అనే అరిము.
నేను: మఱి మూడు విశేష్ణాలకీనా, ఒకదానికొకట్ి విశేష్ణం కాదా
అమ్ా: ఈ విష్యం కూడా ఇంత్కు ముంద చపుుకునానం. నలు , పెదు, న ననని కుండ అంట్ే త్పతుముంది,
ఆ విశేష్ణాలనీన కుండకే కదా.
నేను: అంట్ే వాకాారి జ్ఞఞనము అవిదాని నివరూ ంచ లేద అంట్ావు. మఱి అవిదా నివృతిూ అవుతోంది కదా,
మనకు బరహమ జ్ఞఞనము కలగ గానే ఈ స్ంసార బంధ్ాలనీన ప్్ తాయి కదా!
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అమ్ా: స్ంసార బంధ్ాలు ప్్ వడం న వవన కుంట్టనన బరహమ జ్ఞఞనము వలన కాద . ఇంత్కీ ఈ బంధ్ాలు
యథారాిలా, భరమా అంట్ే అయథారాిలా
నేను: అయథారాిలే
అమ్ా: అయథారాిలయితే యథారిమైన బరహమన ఎలా బంధ్ిసూ ాయి.
నేను: యథారాిలంట్ే
అమ్ా: అలాగయితే అవి ఎననట్ికీ ప్్ వు. అస్లు బరహమతో బాట్ట మరొక యథారి పదారిము ఉండడానికి
అవకాశమూ లేద . ఈ స్ంసార బంధ్ాలనీన ఎలా వచేచయంట్ావు
నేను: ప్ాత్ పుణా ప్ాప్ాల వలన
అమ్ా: కదా, ప్ాప పుణా రపపకరమల వలన వచిచన బంధ్ాలు ఆ కరామన భవము వలననే ప్్ తాయి కాని,
న వువ బరహమవి, న వువ స్నాాసివి అని ఎవడో చపుడం వలన ప్్ వు. జ్ఞఞనం వలన ఒక పదారిము గాని real
entity గాని నాశనమవదని ఇంత్కుముంద చపుుకునానము కదా
నేను: మఱి ..
అమ్ా: అస్లు ఇంత్ మంది జీవుళళీ ఒకట్ి కాదనడానికి, ఒకట్ిగా అవరనడానికి ఈ పుణా, ప్ాపకరమలే
నిదరీనం. ఇవి ఒకొెకెళీకూ ఒకొెకెలా ఉంట్ాయి. అంద వలననే మనందర జ్నన, మరణాలూ, మనం
చేసత పన లూ, మన మన స్త్ూ వ, రజ్, స్ూ మో గుణాలూ ఇవనీన వేర్గా ఉంట్ాయి. శ్రిత్ులు కూడా "నితోా
నితాానామ్, చేత్నశేచత్నానామ్" అంట్ూ ఈ జీవుళీందరప అనేకాలు అని చపిుంది. ఆ అందరప మొత్ూ ం
బంధ్ాలు నాశనమయిప్్ యి నాశనం ఎలా అయిప్్ తార్.
అంతేకాద , ఈ బంధం ప్్ గొట్ేు జ్ఞఞనం మళ్ళీ ఎలా ప్్ త్ుంది
నేను: త్నంత్ తానే
అమ్ా: అది యథారిమే అయితే ఉండక త్పుద . కాకుంట్ే ఇందాకా అన కుననట్ట
ు అవిదాన నివరూ ంచ
లేద . అస్లు ఈ బరహమ, జీవుడు ఒకట్ే అనే జ్ఞఞనానిన అస్లు తలుస్ కునేదవడు.
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నేను: అలా తలుస్ కునే వాడు అధ్ాాస్ రపపుడు. అంట్ే బరహమ మీద పరపంచం ఎలా ఆరోపించబడిందో అలాగే
నేన అనే భావనతో ఆరోపించబడినవాడు.
అమ్ా: వాడవడు. బరహమ త్పు మరొక పదారిము ఉండద కదా! అలాంట్పుుడు ఒక జ్ఞఞనము, దానికొక
కరాూ, ఇదలా.
నేను: అదే బరహమ స్వరపపము నేన మిథా అని తలుస్ కోవడం అననమాట్. అమమ: తలుస్ కుంట్టనానడు
అంట్ే వాడు జ్ఞఞత్ కావాలి. ఇది కుదరద గా నీ పరకారము.
నేను: అదంతా భారంతి జ్ఞఞనము వలననే కదమామ,
అమ్ా: ఇలా అవిదా కలగడానికి మరొక భారంతి జ్ఞఞనము, శభాష్, అదొ క అంత్ులేని కథ.
నేను: అలా కాద , జీవ బరహమలు ఒకట్ే అనే జ్ఞఞనంలోనే జ్ఞఞత్, జ్ఞఞన స్వరపపం కూడా ఉంట్ార్. అవిదా ప్్ తే
బరహమ ఒకెడే.
అమ్ా: చినన త్ముమడు త్లుపు వెనక దాకొెని నేన లేన అననట్ట
ు ంది న వువ చపిుంది. నేన అందరనీ
చంపతసూ ాన అంట్ే ఆ అందరలో న వూవ ఉంట్ావా, ఉండవా? న వువ కూడా నాశనమయిప్్ తే ఇంక
సాధ్ించేదేముంది, నేనంట్ూ లేనపుుడు వచేచ మోక్షము అదేమి మోక్షము, అదవడికి కావాలి. అంద చేత్ ఈ
అవిదా నివృతిూ అనేది నీ అప్్ హ మాత్రమే.
నేను: కతిూ తో అందరనీ చంపివేసిన త్ర్వాత్ ఒకడు త్నన తాన చంపుకోలేడంట్ావా?
అమ్ా:మనమన కుంట్టనన విష్యంలో త్నన తాన కతిూ తో చంపుకునన త్ర్వాత్ ఆ కతిూ కూడా
నాశనమవాలి, అంట్ే ఆ జీవుడికి తాన నాశనం చేస్ కుందికి పనికివచిచన నివరూ క జ్ఞఞనం తానత త్ర్వాత్
నాశనమైప్్ వాలి. న వెవపుుడైనా అలా ఊహించనెైనా ఊహించగలవా. అయినా ఇంత్కుముంద
చపుుకుననట్ట
ు త్న నాశనమే మోక్షము అంట్ే, సాధనా చత్ుష్ు యము మాట్ పకెన ంచ , అలాంట్ి మోక్షం
దరదాపులకు వాస్న చతడడానికకైనా ఎవడైనా వసాూడంట్ావా? అలా త్నన తాన నాశనం చేస్ కొనేది
మోక్షమూ కాద , దానికుపకరంచి త్ర్వాత్ త్నకు తాన గా నాశనమయిప్్ యిే నివరూ కజ్ఞఞనమూ ఉండద ,
అలా ఎవడో చపిునంత్ మాతారన నాశనమయిప్్ యిే అవిదా అనే అస్ంబదధ మైన జ్ఞఞనమూ ఉండద . అలా ఏ
శ్రిత్ులూ, శాసాూాలు చపునతలేద .
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నేను: ప్్ నే శాసాూాలు పరమాత్మ త్పు మిగలినదంతా మిథా అనీ ఆ పరమాత్మ కూడా నిరవశేష్మైనదనీ
చపతుయని ఒపుుకుంట్ావా.
అమ్ా: మనము ఇంత్కుముంద ఛాందో గోాపనిష్త్ లో "స్దివదాా పరకరణంలో "స్దేవ స్ మా ఇదమగి ఆసీత్
ఏకమేవ అదివతీయమ్" అంట్ే అరిము బరహమ ఒకెడే ఉనానడు, మరేమీ లేవు, ఆబరహమ విశేషాలు ఏమీ
లేకుండా నిరవశేష్మై ఉంట్ాడని అరిం కాదని చపుుకునానం. అలాగే "స్త్ాం జ్ఞఞనమ్ అనంత్ం బరహమ" అంట్ే
అస్త్ాము కానిది అంట్ూ అపస్వామైన అరిం చపుుకోకుండా స్త్ాగుణాశియుడు, స్త్ాస్వభావుడు
పరమాత్మ అంట్ూ పరమాత్మ జ్ఞఞనాద ల కాశియమైనవాడు, జ్ఞఞనస్వరపపుడు కూడ అని
తలుస్ కోవాలన కునానము. ఇంతేకాకుండా స్గుణ శ్రిత్ులు, ఘట్క శ్రిత్ులతో బాట్ట నిర్గణ శ్రిత్ులన
కూడ స్మనవయం చేస్ కొని పరమాత్మ కళ్ళాణ గుణాత్మకుడు, హేయగుణ పరత్ానీకుడు అని అరిం
చేస్ కోవాలని కూడా అన కునానం.
నేను: మఱి సావమీజీ అపచేేద నాాయం పరకారం నిర్గణ శ్రిత్ులే పరగణించాలనానర్ కదా.
అమ్ా: దీనిగురంచి ఇంత్కుముంద అన కునానం. ఇంత్కూ అపచేేద నాాయం అంట్ే ఏమిట్ి!
నేను: శ్రిత్ులలో ఒకే విష్యానిన ఱెండు చోట్ు వేఱేవఱ గా చపిునపుుడు త్ర్వాత్ చపిునదానిని
పరగణించి ముంద చపిున దానిని పరహరంచాలి. అంట్ే త్ర్వాత్ చపిుంది ముంద చపిునదానిని
supercede చేస్ూ ందననమాట్.
అమ్ా: యజ్ఞ ంలో యజ్మాని, ఋతిూ వకుెలూ పరస్ుర స్ంబంధంతో అగనహో త్ర పరదక్షిణ చేయాలి. ఆ
స్ంబంధం త్పిు ప్్ తే ప్ారయశచత్ూ ం చేస్ కోవాలి. ఈ స్ంబంధం త్పిుప్్ డానిన అపచేేదమని అంట్ార్. ఈ
ప్ారయశచతాూలు కూడా ఉదాగత్కు అపచేేదమైతే ఒకలా, మరొకరకి అపచేేదమైతే మరొకలా ఉంట్ాయి.
యాదృచిేకంగా ఇదు రకి అపచేేదమైతే త్ర్వాత్ అంట్ే ఱెండవ అపచేేదానికి ప్ారయశచత్ూ ము చేయాలి
అననది అపచేేదనాాయము. ఇకెడ యాదృచిేకంగా జ్రగనపుుడు ఈ నాాయము వరూ స్ూ ంది. కాని
నియత్ముగా అంట్ే బుదిధ పూరవకంగా చేసిన వాట్ికి అపచేేద నాాయము వరూ ంచద . నేన ఒకరని బుదిధ
పూరవకముగా చంపతస,ి త్ర్వాత్ వార ఇంట్ిలో ఒక రపప్ాయి దొ ంగత్నం చేసతనన కో. అపచేేద నాాయం
పరకారం నాకు చంపడానికి శక్ష పడకుండా రపప్ాయి దొ ంగలించినంద కు మాత్రమే శక్ష పడాలి. కాని అలా
కాద కదా. అలాంట్ి చోట్ు అన స్రంచడానికి వేఱేవఱ నాాయాలు అదే విధ్ానాలు ఉనానయి. స్గుణ, నిర్గణ
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శ్రిత్ులు యాదృచిేకంగా వచిచనవి కాద . అవి ఱెండత కూడా స్వరపప పరయుకాూలే, త్పుని స్రే.
అంద వలన నీ అపచేేద నాాయము అకెడ పని చేయద . మవ దేశానిన ముసిు ములు పర ప్ాలించేర్ అని
ముంద అధ్ాాయంలో ఉండి, త్ర్వాత్ అధ్ాాయంలో ఆంగేుయులు పర ప్ాలించేర్ అని ఉంట్ే నీ పరకారం
ముసిు ములు పరప్ాలించేర్ అనన విష్యం పరహరంచి ఆంగేుయులు పరప్ాలించేర్ అనన విష్యానిన
మాత్రమే తీస్ కోవాలి, అదలా కుద కుత్ుంది. మీమాంసా శాస్ూ ంర లో బో ల డు నాాయాలు చపతుర్. ఉపకిమం,
ఉపస్ంహారములకు విరోధం వసతూ ఉపకిమం విష్యమే తీస్ కోవాలట్. దీనిని ఉపకిమాధ్ికరణం అంట్ార్.
దీని పరకారం స్గుణ శ్రిత్ులనే తీస్ కోవాలి.
విష్య ప్ారబలాానిన బట్ిు కూడా ఏ విష్యం పరబలమో అంట్ే స్మరినీయమో దానినే తీస్ కొని ద రులమైన
విష్యం విడచి పెట్ు ాలని విరోధ్ాధ్ివకరణము చబుత్ుంది. ఇకెడ సాపతక్షమైన విష్యం కంట్ే నిరపతక్షమైనది,
స్ ప్ాధ్ికమైనదానికంట్ే స్వత్ంత్ర పరతిపతిూ గలది పరబలమైనది అని గిహించాలి. అంట్ే నిపుుంట్ే ప్ర గ వస్ూ ంది
అననపుుడు ఆ ఇంధనం ఆరుర స్హిత్మైనపుుడే ప్ర గ వస్ూ ంది అనానవన కో. అంట్ే మన ఇంట్ిలో gas
ప్ర యిా మంట్ న ండి ప్ర గ రాద . అంట్ే నిపుు న ండి అనిన స్ందరాభలన ండీ ప్ర గ రాద . అంట్ే ఆ విష్యం
స్ ప్ాధ్ికము, అట్టవంట్ి ఉపపతిూ బలహీనమైనది. పరమాత్మ విష్యంలో ఆయన గుణాలు సావభావికాలు,
నిర్ప్ాధ్ికాలూన . అంద వలన స్గుణత్వమనేది ఆయన విష్యంలో పరబలమైనది.
ఇలాగే సామానా, విశేష్ స్ందరాభలలో సామానా విశేష్ నాాయమని ఉంది. బస్ సలో ఎకిెన వాళళీ ట్ికకెట్టు
పూరూ వెలకు తీస్ కోవాలి. అననది సామానా నియమము. 65 ఏళళీ దాట్ిన వాళీకు స్గము ఖరచద
మాత్రమే అననది విశేష్ నియమము. మనము ఆ ఱెండత స్మనవయం చేస్ కోవడం లేదత. పరమాత్మ
విష్యంలోనత నిరంజ్నః అంట్ే పరకృతి స్ంబంధ రహిత్ుడని, నిర్గణః అంట్ే తిరగుణాతీత్ుడనీ స్మనవయం
చేస్ కొని చపుుకోవచ చ.
ఇలా చపుుకుంట్ూ ప్్ తే బో ల డనిన నాాయాలునానయి. న వువ చపిున నాాయం మాత్రం ఇకెడ పని
చేయద . అస్లు దాని అవస్రమూ లేద . స్గుణ శ్రిత్ులతో బరహమ కళ్ళాణ గుణాకర్డనీ, నిర్గణ శ్రిత్ులతో
బరహమ స్త్ూ వ, రజ్స్ూ మో గుణాతీత్ుడనీ హేయ గుణ పరత్ానీకుడనీ అంట్ే చడు గుణాలకు ఎదిర అవి ఆయన
దగగ రకు కూడా దర చేరకుండా వాట్ికి విరోధ్ి అయిన వాడని చకెగా స్మనవయం చేస్ కోవచ చ.
పరమాత్మ స్వయం పరకాశకమనీ, స్త్ామ్ జ్ఞఞనమ్ అనంత్మ్ అనీ చబుత్ూ గుణాలేవీ లేవని
ఎలాచబుతావు. నిర్గణమ్ అని వచిచనపుుడు ప్ారకృతికమైన స్త్ూ వ రజ్స్ూ మో గుణాలకతీత్ుడు, హేయ
గుణములకు పరత్ానీకుడు అని అరిం చపుుకోవాలి కాని. స్రవజ్ఞ ః అంట్ే అనీన తలిసిన వాడు, స్రవవిత్ అంట్ే

67

వాట్ి వాట్ి స్వరపప స్వభావములు గురూ ంచి నియమించ వాడు, స్త్ాకామః, స్త్ాస్ంకలుః, .....అపహత్
ప్ాప్ామ అంట్ూ శ్రితి బరహమ స్గుణతావనేన నిరవచిస్ూ ంది.
నేను: న వువ చపిునది స్మంగా అరిం కాలేద .
అమ్ా: మరొకలా చబుతాన విన . న వువ పుస్ూ కము ఉంట్ే ప్ాఠము చద వ గలవు, పుస్ూ కము లేకప్్ తే
నేను: చద వ లేన
అమ్ా: అంట్ే నీవు చదవడం పుస్ూ కం మీద ఆధ్ార పడి ఉంది. తాత్గారకి పుస్ూ కం అకెరలేద ఆయన
చదివేవాట్ికి వేట్ికయినా, అంట్ే పుస్ూ కం నీకొక ఉప్ాధ్ి అంట్ే సాధనము. ఆ ఉప్ాధ్ి ప్్ తే నీకా చదవగలచిన
గుణం ఉండద . అలాగే నేన చిననపుుడు బో ల డంత్ పని చేసతదానిన. ఇపుుడు శకిూ త్గగ ప్్ యి చేయలేన .
అలా కాకుండా పరమాత్మకు కళ్ళాణగుణాలనీన సావభావిక మైనవి. అంట్ే ఆయనకు ఇలాంట్ి పరమిత్ులూ,
ఉప్ాధ లూ ఉండవననమాట్. "సావభావికీ జ్ఞఞన బలా కిియాచ" అనికదా శ్రితి. అంతేకాద "నానాః హేత్ుః
విదాతే ఈశనాయ" అంట్ే బరహమ నియంత్ృత్వమునకు మరేమీ కారణము ఆధ్ారము అకెరలేదని కూడా
శ్రితి చబుత్ుంది. అంద వలన పరమాత్మ గుణాలు కలిుతాలు, స్ ప్ాధ్ికాలు కాకప్్ డం వలన ఎపుుడత
ఉంట్ాయి.
నేను: ఎనిన గుణాలునానయంట్ావు పరమాత్మకు. "తేయిే శత్మ్ తేయిే శత్మ్" అంట్ార్, అంట్ే వందో
ఎనోననా
అమ్ా: అకెడ శత్మ్ అంట్ే వంద అని కాద , అస్ంఖాాకము అని. ఒక వేళ వంద అని తీస్ కునాన, అది
అవధ్ికి వరూ స్ూ ంది త్పు ఆయనకు కాద . తైతిూరచయోపనిష్త్ు
ూ ఆయన యొకె ఆనందమనే ఒకె గుణం
వరుంచడానికే పరయతినంచి ఆయురారోగా ఐశవరాాలతో న నన యువకుడి ఆనందానిన base గా తీస్ కొని
దానికి వందల, వందల రకట్ు ట అంట్ూ ల కిెంచి యతో వాచో నివరూ ంతే....మనసాపి స్హ అని వాకుెకీ
మనస్ సకి అందనంత్ అని తేలిచంది
నేను: వాకుెకీ, మనస్ సకీ అందనంత్ అంట్ే శూనామని కూడ అన కోవచాచ
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అమ్ా: పరమాత్మవి అప్ారకృతికమైన దివామైన కళ్ళాణ గుణాలు. మన ఇందియ
ర ాలు, మనస్ స ప్ారకృతిక
మైనవి. కనబడే ఏడు కిరణాల కట్టపకాె, ఇట్టపకాె ఉనన పరకృతిలో రోజూ చతస్ూ నన కాంతి కిరణాలనే
చతడలేము. పరమాత్మన ఎలా తలుస్ కుంట్ాము, ఆయన అన కుంట్ే త్పు
నేను: ప్్ నే, ఉప్ాస్నా సిితిలో మాత్రము ఆయన స్గుణుడు, ఉప్ాస్నాతీత్ అన భవ సిితిలో అదే
మోక్షసిితిలో నిర్గణుడు అన కోవచాచ. అపుుడత మనం స్గుణ, నిర్గణ వాకాాలన స్మనవయం చేస్ూ ననట్ేు
కదా!
అమ్ా: అంట్ే నీకు ఆకలి వేసి అపుచిచ కావలసినపుుడు నేన గొపుదానిన, త్ర్వాత్ ఏమీ గుణాలు
లేనిదానిని అనా. అమమ ఎపుుడత అలా ఉండద నానాన. "అమమ త్నము" అమమకు సావభావికమైనది. ఈ
జ్గత్ు
ూ లకంతా అమామ, నానాన...అనీన అయిన ఆయన కళ్ళాణ గుణాలు కూడా ఇవేవళ ఉండి ఱేపు ప్్ యిేవి
కావు. ఆయన స్వరపప, స్వభావాలలో అంత్రాభగమే. అయినా మోక్షం స్మయంలో నిర్గణుడైప్్ తాడని
చపుడానికి శ్రితి అలా చపులేద . "స్ శ్రనతే స్రావన్ కామాన్ స్హ బరహమణా విపశచతా" అని మోక్ష
సిితిలో ఆ జీవాత్మ బరహమన ఆయన గుణములతో కూడా అన భవించి, ఆనందిస్ూ తంట్ాడు, అని. లేదా ఆ
జీవాత్మ ఆ బరహమ గుణములన బరహమతో కూడా అన భవించి ఆనందిస్ూ తంట్ాడు అని అరిము. అంద వలన
మోక్ష దశలో కూడా బరహమ గుణాలతోట్ే ఉంట్ాడు, జీవాత్మ వాట్ిని అన భవించడం, ఆనందించడం
జ్ర్గుత్ుంది. అయినా బరహమ గుణాలు లేని ముదు అయితే మర ఆనందమూ, అన భవమూ ఎకెడిది.
అంతేకాద ఛాందో గాంలో దహరవిదో ాప్ాస్న స్ందరభంలో "దహరోసిమన్ అంత్రః ఆకాశః త్సిమన్ యదనూ ః
త్దనేవష్ుుమ్" అంట్ూ బరహమయంద నన గుణాలతోట్ే ఉప్ాసించాలని చపిుంది. అంద చేత్ బరహమ జీవుని
ఉప్ాస్నాసిితి లోన , మోక్ష సిితిలోన కూడా స్గుణమే. నిర్గణము కాద .
నేను: "స్ శ్రనతే స్రావన్ కామాన్" అననపుుడు కామాన్ అంట్ే కోరకలు కాదా!
అమ్ా: కామానూ ఇతి కామాః అని వుాత్ుతిూ . అంట్ే కోరదగనవి అనగా ఆయన గుణములననమాట్.
దివాముల ైన ఆయన కళ్ళాణ గుణాలనే కదా మనం కోర్కునేది.
నేను: కామాన్ అంట్ే కోరకలు అని కూడా అరిం ఉంది కదా, మఱి అలా ఎంద కన కోకూడదత?
అమ్ా: ఇందాకా అన కునన దహర విదాలో బరహమని గుణాలతో ఉప్ాసించాలని చపిుంది కద. మరొక
General నియమం ఏమిట్ంట్ే "యథాకిత్ుః అసిమన్ లోకే పుర్ష్ భవతి త్థేత్ః పతరత్ా భవతి" అంట్ే

69

జీవుడు ఈ లోకంలో ఎలా ఉప్ాస్న చేసూ ాడో చనిప్్ యిన త్ర్వాత్ దానినే ప్ర ంద తాడు అని. అంద వలన
పరమాత్మ కళ్ళాణగుణాలనీన ఈ లోకంలో ఉప్ాసించి, మోక్ష దశలో వాట్ిని అన భవిసాూమననమాట్.
నేను: "విజ్ఞఞన ఘన ఏవ" అంట్ే బరహమ స్వరపపం అంట్ే బరహమ జ్ఞఞనమే అని కదా
అమ్ా: బరహమ జ్ఞఞన స్వరపపం అయినా జ్ఞఞనగుణకుడు కూడా. ధరమ జ్ఞఞనం, ధరమభూత్ జ్ఞఞనం వివరాలు
తలుస్ కునానం కదా. న వువ లోక దృష్ిు తో చతస్ూ నానవా, లేక శ్రితి పరమాణము బట్ిు చతస్ూ నానవా అని
ఆలోచించ . లోక దృష్ిుతో అంట్ే "నేన తలుస్ కుంట్టనానన ", లేదా "బరహమకు అనీన తలుస్ న " అని
అననపుుడు ధరమభూత్ జ్ఞఞనానేన చపుుకోవాలి. లేదా శ్రితి పరమాణం పరకారం చతసతూ నేన ఇంత్కుముంద
చపిునట్ట
ు బరహమ సావభావిక జ్ఞఞన, బలాది గుణాశియమని ఒపుుకోవాలి. అయినా ధరమ జ్ఞఞనము, ధరమ భూత్
జ్ఞఞనము ఱెండింట్ినీ అరిం చేస్ కుంట్ే నీకా స్ందేహం రాద . "త్దైక్షత్" అననట్ట
ు త్న స్ంకలుంతో
లోకాలనీన స్ృష్ిుంచిన వాడికి ఏ గుణం లేదని ఎలా అంట్ావు?
నేను: కేవయపనిష్త్ లో "యసాామత్మ్ త్స్ా మత్మ్ అవిజ్ఞఞత్మ్ విజ్ఞనతామ్" అని ఉననదట్. అంట్ే
"ఎవర్ బరహమన తలుస్ కొన ట్కు సాధాం కాదని భావిసాూరో, వారే యథారిం తలిసిన వార్. ఎవర్
తలుస్ నని అన కుంట్ారో వారకి బరహమ యథారిం తలియద " అని. అంట్ే బరహమ ఇంకొకరకి గోచరమవద
అని కదా. అంట్ే నిర్గణము అనే కదా. కాని మోక్షదశలో ఆయన గుణాలన అన భవించడం ఎలా.
అమ్ా: తాత్గార్ వాాకరణ శరోమణి కదా, ఆయనకు ఎంత్ జ్ఞఞనముననదో నీకు తలుస్ నా!
నేను: పూరూ గా తలియద
అమ్ా: అంద చేత్ ఆయనకు జ్ఞఞనము లేదని చపుగలవా!
నేను: లేద . నాకు దాని గురంచి పూరూ గా తలియదని మాత్రమే చపుగలన .
అమ్ా: అలాగే న వువ ఇకెడా అకెడా వినన జ్ఞఞనంతో నాకు బరహమ స్తతారలూ ఉపనిష్త్ు
ూ లు అనీన పూరూ గా
వచీచస్ నండీ అనానవన కో, ఎవళీయినా ఏమిట్ంట్ార్, వీడికేమీ తలియద అని అనరప. అలా కాకుండా
నాకు పూరూ గా వాట్ి గురంచి తలియదనానవన కో, వీడు పరవాలేద , జ్ఞఞనం ఉననవాడే అని అంట్ార్. అలాగే
న వువ చపిున శ్రితికి అరిము "బరహమన పూరూ గా తలుస్ కోవడం ఎవరకీ సాధాం కాద , ఎంద కంట్ే ఆయన

70

కళ్ళాణ గుణాలు అస్ంఖాాకాలు కదా! " అని. అయినా న వువ చపిున శ్రితిలోనే "మత్మ్, విజ్ఞనతామ్"
అంట్ూ బరహమ తలుస్ కోబడడం ఉంది కదా, అంట్ే న వువ బరహమన తలుస్ కోలేము కన క నిర్గణము అని
ఎలా చబుత్ునానవు. అస్ంఖేాయ కళ్ళాణ గుణాకర్డైన బరహమన పూరూ గా తలుస్ కోవడం కుదరదని
మాత్రమే చప్ాులి.
నేను: కాని బృహదారణాకోపనిష్త్ు
ూ లో "నదృష్తుః దరషు ారమ్ నమతేః మనాూరమ్...." అని ఉందట్. అంట్ే దృష్ిు
అదే జ్ఞఞనము కంట్ె (వేఱ గా) జ్ఞఞత్ లేడు, మననము కంట్ే(వేఱ గా) మననం చేసతవాడు లేడు అని కదా.
అంట్ే బరహమకు దరష్ుత్వం, మంత్ృత్వం లేవని కదా
అమ్ా: అలాకాద . కొంత్మంది ఆత్మ జ్డపదారిమనీ, చిత్ుదారిం కాదనీ, దేహేందియ
ర ాల వలన చైత్నాం
వస్ూ ందనీ అంట్ార్. ఈ శ్రితి ఆ పరతిప్ాదనన ఖండిసూ ్ ంది. ఆత్మన జ్డముగా కాక జ్ఞఞన స్వరపపుడుగా
గురూ ంచమని తలియచేడానికే ఈ శ్రితి. జ్ఞఞనం గుణంగా ఉనన ఆత్మ జ్ఞఞన స్వరపపుడే అని దీని అరిం. అంట్ే
ఇంత్కుముంద అన కుననట్ట
ు జ్ఞఞనాశియుడు, జ్ఞఞన గుణకుడత కూడా అననమాట్. అంతేకాక ఇందియ
ర ాలతో
చతచేవాడు, అంత్రందియ
ర మైన మనస్ స తో మననం చేసతవాడత అయిన జీవుని ఉప్ాసించవదు . అంట్ే
ఆతోమప్ాస్న చేయరాద , పరమాతోమప్ాస్నే చేయాలి అని కూడా దీని అరిం.
నేను: ఆనందో బరహమ అంట్ేనో. బరహమ అంట్ే ఆనంద స్వరపపుడనే కదా. ఆనందము కలవాడు అనికాద
కదా!
అమ్ా: ఇంత్కుముంద స్త్ామ్ జ్ఞఞనమ్....అనన శ్రితికి చపుుకుననట్ేు ఇకెడ కూడా ఆనంద స్వరపపుడు,
ఆనందము గుణముగా కలవాడు అని అరిము చపుుకోవాలి. లేక ప్్ తే "ఆనందమ్ బరహమణః విదావన్" అనీ
"ఏకః బరహమణః ఆనందః" అంట్ూ బరహమ యొకె ఆనందము అని అంట్ూ కూడా చాలా శ్రిత్ులు ఉనానయి
కదా.
వాట్ికి కూడా స్మనవయం కుదరదత
ు .
నేను: "యత్ర హి దైవత్మ్ ఇవ భవతి త్దిత్ర ఇత్రమ్ పశాతి యత్రత్వస్ా స్రవమాతైవవాభూత్ త్తేెన కం
పశేాత్ కంవిజ్ఞనీయాత్" ..... అంట్ే " ఎపుుడు భేదముననట్ట
ు కనబడుత్ుందో అపుుడే ఒకడు
మఱియొకనిని తలుస్ కొంట్టనానడు. ఎపుుడు అంతా ఆతేమ అని తలుస్ కొంట్ే ఎవడు మఱియొకదానిని
ఎలా తలుస్ కుంట్ాడు. " అని కదా అరిం. అంట్ే ఈ భేదాలేమీ లేవనే కదా.
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అమ్ా: బరహమ స్ృష్ిు చేసి, దానికాశియమై దానికంత్రాామి గా ఉంట్ాడని చపిున శ్రితి చివరకు ఆ జ్గతేూ మీ
లేదని చపుద కదా. అంద చేత్ దానకరిము ఆయనచే స్ృష్ిుంపబడనిదియు, వాాపూ మవనిదియు ఏమీ
లేదని. "నేహ నానాసిూ " అనాన ఇంత్కుముందన కుననట్ట
ు అంతా పరబరహమ వాాపూ మే, ఆయన లేనిది ఏమీ
లేద అని చపుడం.
నేను: "యదాహేావెైష్ ఏత్సిమన్ అంత్రమ్ కుర్తే అథ త్స్ా భయమ్ భవతి" అంట్ే "బరహమము నంద
భేదముందన వానికి స్ంసార భయం కలుగుత్ుంది " అని కాదా అరిం?
అమ్ా: "బరహమకు భిననంగా అదే దతరంగా, ఆయనన తలుస్ కొనక, ఉప్ాసించకుండా ఉంట్ే వార్ భయం
ప్ర ంద తార్" అని దీని అరిం. అంద కే "త్జ్ీ లాన్ శాంత్ ఉప్ాసీత్" అని ఆ స్ృష్ిు, సిితి, లయ కారకుడై
అంత్రాామిఅయిన పరబరహమమున శాంత్ుడై ఉప్ాసించాలి అని శ్రితి చబుతోంది. ఉప్ాస్న అంట్ే ఉప్ాస్న
చేసతవాడు, చేయబడేది అని ఱెండు ఉండక త్పుద కదా! స్ృష్ిు చేసిన బరహమ, చేయబడిన జీవుడు ఒకెట్ే
అని చపుడం త్పుు. ఇంత్కుముంద అన కుననట్ట
ు " దావవిమౌ పుర్షౌ లోకే" మొదల ైన శ్రిత్ులు కూడా
జీవ, బరహమలు వేఱ అనే విష్యమే చబుతాయి.
నేను: మనకు పరత్ాక్షంగా తలియనిది చపుడానికి శాస్ూ ంర కానీ, పరత్ాక్షంగా గిహిస్ూ నన ఈ భేద వాస్న
చపుడానికి శాస్ూ మ
ర ంద కమామ!
అమ్ా: పరత్ాక్షం గా తలిసింది గిహించడానకి మాత్రమే శాస్ూ ంర కాద అంట్ే ఒపుుకుంట్ాన . కాని పరత్ాక్షంగా
గిహించినదంతా చత్ూ బుట్ు లో వేయడానికి శాస్ూ ంర అననది స్రకాద . ఆపిల్ పండు నేల మీద పడడం
పరత్ాక్షంగా గోచరస్ూ ంది. అది మిథా కాద . కాని, ఎంద కు పడుతోందో , ఎంత్ వేగంతో పడుతోందో ,
ఎకెడయినా అలాగే పడుత్ుందా, .....ఇలాంట్ి విష్యాలు తలుస్ కోవాలంట్ే శాస్ూ ంర కావాలి. ఆ విష్యాలు
భౌతికాలయితే భౌతిక శాస్ూ ంర స్రప్్ వచ చ. కాక అలౌకిక విష్యాలయితే వేదాంత్ శాస్ూ ంర అవస్రం
పడుత్ుంది. మనకు శ్రిత్ులు కనపడుత్ునన వస్ూ భేదానేన కాద , కనపడని త్త్ూ వ త్రయ భేదాలనత
నిరవచించింది. దానికి మూలాలు చపిుంది. ఆ పరమాత్మ అంత్రాామిత్వము న వువ పరత్ాక్షంగా
చతడలేవుకదా శాసాూాల దావరానే తలుస్ కోవాలి. అంద కే శాసాూాధాయనము.
నేను: కేవలం విధ్ి వాకాాలు అంట్ే శలిత్వాః, మనూ వాః, నిదిధ్ాాసిత్వాః దరష్ువాః ఉప్ాసీత్ అంట్ూ చపతు
శ్రిత్ులు సామాన ాలకు, త్త్ూ వ పరతిప్ాదితాల ైన శ్రిత్ులు నిర్గణం, నిష్ిరియం లాంట్ి శ్రిత్ులు జ్ఞఞన లకు
అని అంట్ారమామ!
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అమ్ా: అది స్ర కాద . ఎంద కంట్ే "శలిత్వాః మనూ వాః....దరష్ువాః" కదా, శివణ మననాద లు చేయకుండా
బరహమన తలుస్ కోలేము. అలాగే "క్షరమ్ పరధ్ానమ్ ....క్షరాతామనౌ ఈశతే దేవః ఏకః" అనన వాకాము
చిదచిదీశవర్లన త్త్ూ వ త్రయానిన నిరవచిస్ూ ంది. దానివలన మనకు, ఈ విశావనికి ఈశవర్డు, అంట్ే
నియమనం చేసతవాడు పరమాత్మ అని మనతో ఆయన స్ంబంధం తలుస్ూ ంది, "త్జ్ీ లాన్ శాంత్ ఉప్ాసీత్"
అని స్ృష్ిు, సిితి, లయ కారకుడైన బరహమన శాంత్ చిత్ు
ూ డై ఉప్ాసించాలి అనే విధ్ి వాకాము వలన ఆయన
శాంత్ చితిత్ులమై ఉప్ాసించాలని తలుస్ూ ంది. మనకు ఆయనకు స్ంబంధం తలియక ప్్ తే మఱి ఉప్ాస్న
ఎంద కు చేయాలి. చేసతూ ఫలము ఏమిట్ి, అంట్ే "బరహమ విత్ బరహ్మమవ భవతి" అంట్ే బరహమ న తలుస్ కొని
బరహమ సానినధ్ాానిన, సాయుజ్ఞానిన ప్ర ంద తాం. అపుుడు "స్ శ్రనతే స్రావన్ కామాన్ " అని ఆయన
కళ్ళాణ గుణాలన అన భవిసాూము. ఇలా శ్రితి వాకాాలు కలిపి చద వుకొని స్మనవయము
చేస్ కోవవలసినదే. అంద లో కొనిన విధ్ి వాకాాలు అకెరలేద అంట్ే కుదరద .
నేను: మఱి భగవదీగ త్లో "క్షేత్జ్
ర ఞ మ్ చాపి మామ్ విదిధ" అంట్ే ఆత్మ, పరమాత్మ ఒకెట్ే అని కాదా!
అమ్ా: మనం ఇంత్కుముంద అన కుననట్ట
ు భగవదీగ త్ ఎనోన చోట్ు అలా చపులేద . ఉదాహరణకు "యో
మామజ్ మనాదిమ్ చ వేతిూ లోక మహేశవరమ్" అంట్ే ఎవర్ నన న ఆది, పుట్టుక లేని వాడుగా
జ్గనినయమనం చేసతవాడిగా ఎర్గుద రో అననపుుడు పరమాత్మ మనలన , ఈ లోకములన
నియమిస్ూ ననట్ేు కదా,
"మతాథాని స్రవ భూతాని నచాహమ్ తేష్ు అవసిిత్ః" అంట్ే అనిన భూత్ముల ఉనికి నాపెై ఆధ్ారపడి ఉంది
అంత్రాామిని కన క, కాని నేన వాట్ిపెై ఆధ్ారపడి లేన అనగా జీవులకు తాన ఆధ్ారము అని కదా
"నచ మతాథాని భూతాని పశామే యోగమైశవరమ్ భూత్ భృత్ నచ భూత్స్ి ః మమాతామ భూత్భావనః" అంట్ే
ఈ స్మస్ూ జ్గత్ు
ూ ధరంచి యునానన , ...వాట్ివలన నాకేమీ ఉపకారం లేద ,?వాట్ిమీద నేనాధ్ారపడి లేన .
అంట్ే ఈ విశావలకు ఆయనే ఆధ్ారం,
"అహమ్ కృత్సనస్ా జ్గత్ః పరభవః పరలయః త్థా" అంట్ే ఈ స్మస్ూ జ్గత్ు
ూ కూ నేనే ఉత్ుతిూ సాినానిన, పరళయ
సాినానిన కూడ
"మయి స్రవమిదమ్ ప్్ ర త్మ్ స్తతేర మణి గణా ఇవ" ఈ స్మస్ూ జ్గత్ూ
ూ దారంలో మణులలా నాయంద
గుచచబడి యుననది.
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"ఉత్ూ మః పుర్ష్ః త్ు అనాః పరమాతేమతి ఉదాహృత్ః యః లోకత్రయమ్ ఆదిశా భిభరూ అవాయః ఈశవరః"
బదధ డు(ఈ లోకాలలో జీవుళళీ), ముకుూడు (మోక్షము ప్ర ంది పరమపదము లోన వన జీవుళళీ) కాని
పురష్ త్ూ ముడైన పరమాత్మ అందరలో అంత్రాామిగా పరవేశంచి ప్్ ష్ిస్ూ నానడు. నియమిస్ూ నానడు
"యసామత్ క్షరమ్ అతీతోహమ్ అక్షరాదపి చ ఉత్ూ మః అతోసిమ లోకే వేదేద పరధ్ిత్ః పుర్ష్ త్ూ మః " బదధ , ముకూ
జీవులన దాట్ి ఉనన వాడన కన క నన న వేదంలో లోకంలో పుర్ష్ త్ూ ముడని పిలుసాూర్. అంట్ే ఆయన
మిగలిన జీవుళీందరకీ అతీత్ుడై, వార స్ంరక్షణ, నియమనాద లు చేసతవాడు
ఇలా ఎనోనచోట్ు త్న అంత్రాామిత్వము, ఈశవరత్వము కంఠరవేణా చపుుకునానడు పరమాత్మ భగవదీగ త్లో.
న వువ చపిున క్షేత్జ్
ర ఞ మ్ చ మామ్ విదిధ అంట్ే మనం అరిం చేస్ కోవలసినది పరమాత్మ
అంత్రాామిత్వమే.అంట్ే నేన అననపుుడు ఆత్మ ఈ శరచరంతో బాట్ట address అయినట్ట
ు , జీవాత్మకు
అంత్రాామి అయిన పరమాత్మ జీవాత్మతో బాట్ట address అవుతాడు కదా.

