మ ుందు మాట
యోనిత్యమచ్ుయత్ పదాుంబ జ య గ్మరుక్మ వ్యయమోహత్ః త్దిత్రయణి త్ృణాయమేనే
అస్మత్ గ్ ర ః భగ్వత్ః అస్య దయైక్సుంధ ః
రయమానుజస్య చ్రణౌ శరణమ్ పరపదయయ

కయశయపయనవయ స్ుంజాత్మ్ శరణాయరయ పదాశ్రిత్మ్
వ్ైరయగ్యజలధిమ్ వుందయ రుంగ్రయమానుజమ్ మ నిమ్

వ్యధూల వుంశ స్ుంజాత్మ్ కోదుండరయమ స్ుపరజమ్
వ్ేదాుంత్ సయగ్రమ్ వుందయ
శ్రివ్ేుంక్టేశ దయశ్రక్మ్

ాయమాయణ రహస్యజఞ మ్ రమయవ్యక్య విశయరదమ్
అనుంత్ గ్ ణస్ుంఘాత్మ్ అపపలారయమహమ్ భజే

శ్రివ్యత్్య వరదాచారయ పౌత్రమ్ త్త్పద స్ుంశియమ్
తాతారయ త్నయమ్ వుందయ రఘ నాథాహవయమ్ గ్ రుమ్

క ుండినాయనవయ స్ుంభూత్మ్ అపపలారయ పదాశ్రిత్మ్
వ్ేదాుంత్దవయ త్త్్ వజఞ మ్ శ్రినివ్యస్ గ్ రుమ్ భజే

దర్శనములు - మతములు
మనముందరమూ దుఃఖాలు పో య స్ుఖుంగయ ఎలా ఉుండడుం అని దారులు వ్త్ుక్ుత్ ుంటామ క్దా! వీటినే
అనిష్ట నివృత్త్ , ఇష్ట పయరప్్ అని మన ప్ెదదలుంటారు. అయతయ ఈ దారులు వ్దికే పరయత్నమ ఈనాటిది కయదు.
మన జీవులుందరమ బరత్ుక్ు తెఱవు మొదలు ప్ెటట న
ి నాటి నుుండి ఈ పరయత్నమ మొదలయుంది. ఇలా
ఒక్ ముంచి బరత్ుక్ు కోస్ుం దారి చ్ూప్ుంచయ జాఞనానిన దరశన జాఞనమని అలా చ్ూప్ుంచయవ్యటిని దరశనాలనీ
అుంటారు.
మన భారతావని అదృష్ట మేమిటుంటే మన మహరుులు త్ప్ుంచి, దరిశుంచి మనక్ుందిచిిన అనుంత్మైన
వ్ేదరయశ్ర.
కయని ఈ వ్ేదాలను నమమక్ స్వత్ుంత్రుంగయ పుటిట, నిల్చిన దరశనాలు కొనిన ఉనానయ. దరశనాలలో త్రయానికీ,
జాఞనానికీ, హేత్ు బదధ త్క్ూ పయరధానయత్ ఉుంట ుంది. అయతయ అలాకయక్ుుండా కొుందరు మహానుభావుల అనుభవ
జాఞనాల ఆధారుంగయ బయలుదయరి విశయవస్ పయరత్తపదిక్తో అనుష్యానానికీ, ఆచ్రణక్ు ప్ెదద ప్ీట వ్ేసత్ వ్యటిని
మతాలుంటామ . కొనిన అుంటే విశ్రష్యటదెైవత్ుం లాుంటివి మతాలు, దరశనాలూ క్ూడా అవవచ్ుి ననుకోుండి.
వ్ేదాలను అుంగీక్రిసత్ ఆస్ క్ దరశనాలూ, ఆస్ క్ మతాలూ అని, అలాకయక్ుుండా అుంగీక్రిుంచ్క్ పో తయ నాస్ క్
దరశనాలూ, నాస్ క్ మతాలూ అని అుంటారు.
ప్ెైన అనుక్ుననటు వ్ేదమ లను నమమక్ుుండా తా మ నిగిుంది గ్ుంగ్, తా వలచిుంది రుంభ అనన వ్యళ్ళు
కొుంత్ముంది. అుంటే పయరపుంచిక్ ఇుందియ
ర
భోగయలను అనుభవిుంచ్డమే జీవిత్ లక్ష్యమని, అది త్పప మఱేమీ
పటిటుంచ్ు కొననక్ారలేదని అనుక్ుననవ్యరూ ఉనానరు. వీరిలో మ ఖయమైనవ్యరు ఱ ుండు రకయలు. పయష్ుండులు,
చారయవక్ులు అని. వీరిని లోకయయత్ులని క్ూడా అుంటారు. వీరిలో ఒక్రు స్వుంత్ స్ుఖాలక్ు మాత్రమే గ్ రి్ుంపు
నిసత్ మఱి యొక్రు స్ుఖుంగయ క్లస మలస ముంచిగయ మాటలాడుక్ుుంటూ బత్ుక్ుదామననవ్యరు. బృహస్పత్త
ఈ దరశనానిన పరత్త పయదిుంచయడుంటారు. వీరు త్మ ఇుందిరయాలక్ు తెల్చయబడయ జాఞనానికే పయరధానయత్ ఇసయ్రు.

ఇుందియ
ర ాల నుుండయ కయక్ుుండా జాఞనమ తెలుస్ుక్ుుందికి మఱి కొనిన సయధనాలు, విధానాలు క్ూడా ఉనానయని
ప్ెదదలుంటారు. లోక్ుంలో ఏ వస్ు్వుకి ఎటిట వయవహారమ ననద అటిట వయవహారమ ను స్ముంగయ తెల్చప్త జాఞనానిన

యథావసి త్ వయవహారయనుగ్ ణ జాఞనమ అని అుంటారు. దీనని తెలుస్ుకొనుటక్ు సయధనమ లు
పరమాణమ లు.
ల ైుంగిక్త్వ శయబ్ త్వ స్మృత్తత్వ రహిత్మైన సయక్షాతాార పరమాపణమ పరత్యక్ష్మ అనే పరమాణమ . స్ులభుంగయ
చెపయపలుంటే ఇుందియ
ర
గయిహయమ అని అనుకోవచ్ుి. క్నబడుత్ునన నిపుపను చ్ూస ఇది నిపుప అని
తెలుస్ుకోవడుం.
అలా కయక్ ఒక్ హేత్ువుచయ ఒక్ సయధయమ ను తెలుస్ుక్ుుంటే అుంటే కొుండప్ెై పొ గ్ ఉననది క్నుక్ పొ గ్ ఉనన చ ట
నిపుపుంట ుంది క్నుక్ కొుండప్ెై నిపుప ఉననది అని అనుకోవడుం అనుమిత్త లేదా అనుమానమ అనే
పరమాణమ .
పరమ పురుష్ుల ైన ఒక్రి ఆప్ వ్యక్యమ వలన, లేదా అపౌరుషతయాలయన వ్ేదాల వలన తెలుస్ుక్ుుంటే అది
శబద పరమాణమ .
ఇవ్ే కయక్ుుండా ఉపమానమనీ, అరయిపత్త్ అనీ, అనుపలబ్ధధ అనీ ఇలా మఱికొనిన పరమాణాలు వివిధ
దరశనకయరులు ప్తర్ాుంట ుంటారు. కయని మ ఖయమైన పరమాణాలు పరత్యక్ష్, అనుమాన, శబద పరమాణాలే.
ఇదుంతా ఎుందుక్ు వచిిుందుంటే లోకయయత్ులు పరత్యక్ష్ుం త్పప మఱియొక్ పరమాణమ లేదుంటారు క్నుక్
వ్యరికి దయవుడు, ప్ెై లోకయలూ, చ్ని పో యన త్రువ్యత్ మోక్ష్మూ ఇవ్ేమీ ఉుండవు.
కయని మిగిల్చన దరశనాలూ, ఇుంకయ మతాలూ క్ూడా స్ుమారుగయ ఇుందియ
ర
విష్యానుభవమ ఎపుపడూ
పూరి్గయ అనిష్ట నివృత్త్ క్ల్చగ ుంచి శయశవత్మైన ఆనుందమ ను ఈయదని నమిమనవ్యరే. అలా దుఃఖాలు లేక్ుుండా
ఉుండయ సి త్త లేదా గ్పప ఆనుందమ క్ల్చగే సి త్త ఒక్ట ుంట ుందని దానిని మోక్ష్ముంటారని మిగిల్చన వ్యళ్ళు
చాలావరక్ు ఒపుపక్ుుంటారు, కయని ఇలాుంటి సి త్త ఎలా పొ ుందడుం అనన విష్యుంలో మాత్రుం విభేదాలునానయ.
ఇలాుంటివి ప్ెైన అనుక్ుననటు కొనిన వ్ేదాలను అుంగీక్రిుంచినవి, కొనిన అుంగీక్రిుంచ్నివి.
వ్ేదాలను అుంగీక్రిుంచ్ని, మనదయశుంలో పరచారుం పొ ుందిన మతాలూ ఉనానయ. వ్యనిలో బౌదధ మూ, జైనమూ
మ ఖయమైనవి.
అుందులో బౌదధ మ మన దుఃఖాలక్ు కయరణుం పయరపుంచిక్ విష్యానుభవమ అని, అుందు వలన ఈ
విష్యానుభవ్యనిన క్ిమక్ిముంగయ త్గిగుంచ్ుక్ుుంటూ చివరక్ు దుఃఖ శూనయమైన సి త్తకి చయరుకోవడమే మోక్ష్మని
చెబ తారు. వీరి పరకయరమ ఈ క్నపడయదుంతా క్ష్ణిక్మ , ఆత్మ క్ష్ణిక్మే, పునరజనమలుుంటాయ. కయని స్రవమూ

చివరక్ు శూనయమ . అుందుచయత్ ఆత్మ, పరమాత్మ క్ూడ ఉుండడు వీరి మత్ుంలో మనుం చయయవలసనది దుఃఖ
నిర ధమే. వీరికి పరత్యక్ష్మ , అనుమానమూ క్ూడా పరమాణాలే. ఈ మత్ పరవక్్ గ త్మ బ దుధడు
ఇుంక్ జైన మత్ుం ఆత్మను నిత్యమని ఒపుపక్ుుంట ుంది. కయని పరమాత్మనుకయదు. మనుం పుణయ చయస్్ ూ
అలోకయకయశమ అుంటే మోక్ష్మారగ మ నుందు పయనిుంచి పరకయశసి త్తని పొ ుందడమే లక్ష్యమ . వీరి మత్ుంలో
జీవుం, అజీవుం అని ఱ ుండునానయ. ఇవి మామూలుగయ క్లస ఉుంటాయ. ఎపుపడు అజీవుంనుుండి జీవుం
విడివడుత్ుుంద అపుపడయ ఆత్మ క్ు మోక్ష్మ అననమాట. అలాకయక్ుుండా పయప క్రమలు చయసతవ్యరు ఈ
స్ుంసయరుంలో ఇుంకయ దిగ్ వక్ు పో త్

ఇుంకయ దుఃఖాలను అనుభవిస్ూ
్ ుంటారు. ఈ మతానిన ఆవిష్ారిుంచినది

ఋష్భ డుంటారు.
ఇుంక్ ఆస్ క్ దరశనాలలో మ ఖయమైనవి సయుంఖయమ , యోగ్మ , నాయయమ , వ్ైశేషక్మ , పూరవ మీమాుంస్,
ఉత్్ ర మీమాుంస్
సయుంఖయదరశనమ ను అుందిచిినది క్ప్ల మహరిు. ఈయన మొత్్ మ 24 పరక్ృత్త త్తా్వలు నిరవచిుంచి 25 వ
త్త్్ వమ పురుష్ునిగయ చెప్తపరు. పరమాత్మను అుంగీక్రిుంచ్లేదు వీరు. ఇది వ్ైదిక్ దరశనమే అయనా వ్ేదాల
పటు మ భావుంగయనే ఉుంట ుంది, అుంటే వ్ేదానిన పూరి్గయ సీవక్రిుంచినటు క్నపడదు. జాఞనమ అుంటే సయుంఖయమ
వలన పురుష్ుడు తాను పరక్ృత్తకి భిననమని తెలుస్ుకొని కైవలయసి త్త (శయశవత్ ఆనుంద సి త్త) పొ ుందడుం మోక్ష్ుం
వీరి ఉదయదశయుంలో.
యోగ్ దరశనుం పత్ుంజల్చ మహరిు పరవచిుంచిుంది. అష్యటుంగ్ యోగ్మ (యమ, నియమ, ఆస్న, పయరణాయామ,
పరతాయహార, ధారణ,ధాయన, స్మాధులు) దావరయ ఆత్మ కైవలయసి త్త పొ ుందుత్ుుంది అని వీరు చెబ తారు.
నాయయ దరశనమ చెప్పుంది అక్ష్పయద గ త్మ డు. ఈ క్నబడయ జగ్త్్ ుంతా కయరయమనీ, దీనికొక్
కయరణమ ుంట ుందనీ వీరు నమ మతారు. త్త్్ వ జాఞనుం వలన మిథాయ జాఞనుం నశ్రస్ు్ుంది. అుందువలన రయగ్
దయవష్యలు పో తాయ. అపుపడు క్రమ పరవృత్త్ పో య, జనమనాశుం వలన మోక్ష్ుం లభిస్ు్ుందని వీరు అుంటారు.
మనక్ు త్రామ , హేత్ువ్యదమ అుందిచిినది ఈ నాయయ దరశనమ . వీరు పరత్యక్ష్, అనుమాన, శబద
పరమాణాలతో బాట ఉపమానానిన క్ూడా పరమాణుంగయ అుంగీక్రిస్ యరు. ఎుందుక్ుంటే హేత్ువ్యదమ నాయయమ
ఈ ఉపమానుం మీద ఎక్ుావ ఆధారపడి ఉుంట ుంది. ఆత్మ, శరీరమ , ఇుందియ
ర ాలు,విష్యాలు, బ దిధ,
మనస్ు్, అహుంకయరుం, క్రమ, ద ష్ుం, జనమ,ఫలుం, దుఃఖానుభూత్త, మోక్ష్ుం వీటి గ్ రిుంచి చెప్ప ఇవి స్రి
అయన జాఞనమ నక్ు మూలమని చెబ తారు.

క్ణాదుడు పదారయిలనీన పరమాణ నిరిమతాలనీ ఆపరమాణ వులు అవిచిినానలనీ, క్ళ్ుక్ు క్నపడనివనీ ఈ
పరపుంచ్ముంతా ఆయా పరమాణ వుల స్ుంయోగ్మ వలన త్యారయనదనీ చెబ తాడు. ఈయనది వ్ైశేషక్
దరశనమ . 4 పదారయిలనీ (భూమి, నీరు, గయల్చ, నిపుప) వ్యటి వలన మిగిల్చన వస్ు్వులనీన త్యారయాయని
ఆయన సదాధుంత్మ . దుఃఖ నివృత్త్ ఈశవరుని వలన అది శివణ, మనన, నిది ధాయస్నాల వలన పదారి వివ్ేక్
జాఞనుం వలన క్లుగ్ త్ుుంది వీరి పరకయరమ .
పూరవ మీమాుంస్ చెప్పనది జైమిని. ఇది వ్ేదాలలో పూరవభాగ్మైన క్రమకయుండను ఆధారమ చయస్ుకొని
ఉుంట ుంది.
వ్ేదాలలో పూరవ భాగయనిన క్రమ కయుండ అనీ ఉత్్ ర భాగయనిన బరహమ కయుండ లేదా ఉపనిష్త్ు
్ లు అని అుంటారు.
వ్ైదిక్ క్రమల యజాఞల విధి, విధానాలు చెప్తపది వ్యటి ఫల్చతాలు తెల్చప్తది మీమాుంసయ దరశనమ . మీమాుంస్
అుంటే విచికిత్్, విశేుష్ణ అని అనుకోవచ్ుి. మీమాుంసయ దరశనానికి భాష్య జాఞనమ ఎక్ుావ
అవస్రమయుంది. ధరముం, ముంచి క్రమలు చయయడుం మ ఖయమ . వీరి పరకయరమ క్రమ వలననే ఫల్చత్మ
వస్ు్ుంది క్నుక్ పరమాత్మతో పనిలేదు. వీరిలో క్ూడా మ ఖయుంగయ పయరభాక్రులు భాటట లు అని ఱ ుండు
వరయగలునానరు. పయరభాక్రులు పరత్యక్ష్, అనుమాన, శబద పరమాణాలతో బాట ఉపమానమ , అరయిపత్ు
్ లను
నమిమతయ భాటట లు అనుపలబ్ధధ ని క్ూడా పరిగ్ణిస్ యరు. ( రయమ డు స్ూ
ి లుంగయ ఉుంటాడు పగ్లు త్తనడు అనన
దానిని బటిట రయత్తర త్తుంటాడు అని తెలుస్ుకోవడుం అరయిపత్త్ , ఒక్ వస్ు్వు అభావమ ను అుంటే లేక్ పో వడుం
తెలుస్ు కోవడుం అనుప లబ్ధధ ) . ఒక్ యజఞ ుం చయసత్ దాని వలన అపూరవుం అని ఒక్టి బేుంక్ులో ఎక ుంట్ లా
పుడుత్ుుంది. ఆ అపూరవుం ఖరివుత్ ుంటే మనక్ు క్రమ ఫలుం వస్ు్ుంది. ఆ అపూరవుం క్ూడా ఖరియ
పో గయనే క్రమ ఫలుం పూర్ యపో త్ుుంది. క్నుక్ పరమాత్మ వలన ఇష్ట పయరప్్ క్లుగ్దుక్నుక్ పరమాత్మ తో పని
లేదు. నిష్యామ క్రమలు చయసనపుపడు పుటేట నితాయపూరవుం మాత్రుం స్ుంసయర బుంధుం నుుండి విడి వడయటు చయస
ఆత్మ స్వరూప జాఞనుం క్ల్చగేటటు చయస్్ ుుంది. అదయ మోక్ష్ుం.
ఉత్్ ర మీమాుంస్ వ్ేదాలలో బరహమ అుంటే పరమాత్మ గ్ూరిి, ఆయనతో మనక్ు స్ుంబుంధమ గ్ూరిి,
మోక్షావస్ి గ్ూరిి వివరుంగయ తెల్చప్త ఉత్్ ర భాగ్మ ల ైన ఉపనిష్త్ లక్ు పయరధానయత్ నిచయి దరశనమ .
దీనిలోక్ూడా చాలా వరయగలునానయ. అుందులో మ ఖయమైనవి అదెైవత్మ , విశ్రష్యటదెైవత్మ , దెైవత్మ .
అదెైవతానిన అుందిచిినది శుంక్ర భగ్వతాపదులు. వీరి పరకయరమ ఉనన త్త్్ వమ ఒక్ాటే. అదయ బరహమ. ఆ
బరహమ స్రవ విశేష్ శూనయమైన చినామత్రమ .

ఈ క్నపడయ స్రవ పరపుంచ్మ మిథాయ భూత్మైనది. మిథ్య అుంటే మొదట తానుననటు భాసుంచి వస్ు్ జాఞనానిన
త్పుపగయ ఇచయిది, ప్దప యథావసి త్ వస్ు్ జాఞనమ చయ అుంటే నిజమైన జాఞనుంవలన నివర్ మ అనగయ తొలగి
పో యేది అని అరిమ . ఉదాహరణక్ు ఒక్ తారడు పయమ లా మ ుందు క్నపడి తారడు అని తెల్చసన త్రువ్యత్ ఆ
పయమ అనే జాఞనమ తొలగి పో త్ుుంది క్దా! అదయ మిథ్య.
ఈ క్నపడయదుంతా మఱిలా భాసుంచ్డానికి కయరణమ అవిదయ. స్వరూప త్తర ధానమ చయస విచిత్రమ ల ైన,
వివిధమ ల ైన వస్ు్ భరమ క్ల్చగిుంచ్ునది అవిదయ. అనగయ ఉనన తారడు స్వరూపమ ను మఱుగ్ పరచి అచ్ిట
పయమ ను క్ల్చపుంచి చ్ూప్ుంచయది అవిదయ.
సయధనా చ్త్ుష్ట యమ వలన (నితాయ నిత్య వివ్ేక్ జాఞనమ , ఇహామ త్ర ఫలభోగ్ విరయగ్మ , శమ దమాది
సయధన స్ుంపత్త్ , మ మ క్షుత్వమ అుంటే మనకీ క్నపడయ పరపుంచ్ముంతా అనిత్యమని, బరహమ ఒక్ాటే
నిత్యమనీ, స్త్యమనీ తెలుస్ుకొని, ఈ లోక్ుంలో కయని యజఞ యాగయదుల వలన క్ల్చగే పరలోక్ుంలోగయనీ పొ ుందయ
విష్యస్ుఖానుభవ్యలు తాతాాల్చక్మ లవడుం వలన వ్యటిప్ెై వ్ైరయగ్యమ క్ల్చగి, బాహయ, అుంత్ర ఇుందియ
ర
నిగ్ిహ సయధనతో మోక్షేచ్ఛక్ల్చగి బరహమ అుంటే ఏమో తెలుస్ుకొని ఆ బరహమ, నేను ఒక్టే నేను వ్ేరు కయదు అనన
విష్యానిన ధాయనిస్ూ
్ బరహామనుభవ సి త్తని పొ ుందడమే మోక్ష్మ . క్నపడయదుంతా అస్త్యమ క్నుక్ బరహమ ఇది
కయదు, ఇదికయదు అని తెలుస్ుక్ుుంటూ (నేత్త, నేత్త అని) చివరక్ు బరహ్మమక్యమ ను సయధిుంచాల్చ.
ఇుందులో బరహమ చిుంత్న పయరరుంభిుంచిన త్రువ్యత్ క్రమలతో పని లేదు. అుందు వలన వ్ేదాలలో క్రమకయుండ
అవస్రమ లేదు.
అలాగే వ్ేదాలలో ఉుండయ అభేద శ్రిత్ులు అుంటే బరహమ, జీవుడు ఒక్ాటే అనే శ్రిత్ులు మాత్రుం పరిగ్ణిస్్ ూ భేద
శ్రిత్ులు అుంటే బరహమ, జీవుడు వ్ేరు అని చెప్తప శ్రిత్ులు, ఘటక్ శ్రిత్ులు అుంటే బరహమ, జీవుడు క్లస
ఉుంటారని చెప్తప శ్రిత్ులు పరిగ్ణనలోనికి తీస్ుకోరు.
బరహమ నిరివశేష్ చినామత్రమ క్నుక్ బరహమక్ు ఏ విశేష్ణమ లు కయని, లక్ష్ణమ లు కయని, ఆకయరమ కయని ఏమీ
ఉుండవు. మనమ జీవిుంచి ఉననపుపడయ ఈ బరహామవస్ి ను పొ ుందు సి త్తని జీవనుమకయ్వస్ి అుంటారు.

విశ్రష్యటదెైవత్ుంలో త్తా్వలు మూడు. బరహమ, జీవుళ్ళు, పరక్ృత్త. ఈ మూడు త్తా్వలూ స్తాయలే. క్నపడయదుంతా,
చివరక్ు స్వపనుంలో క్నపడయది క్ూడా స్త్యమే. (అనిన పదారిమ లు పరమాత్మ చయ ఏద ఒక్ పరయోజనమ కై
స్ృజుంపబడినవి క్నుక్ అవి అస్త్యమ లు కయవు) బరహమ క్ళ్యయణ గ్ ణ పూరుుడు, హేయగ్ ణ పరత్యనీక్ుడు.
జాఞన ఆనుంద స్వరూపుడు, జాఞన ఆనుందమ లు గ్ ణమ లుగయ నుననవ్యడు.
ఈ క్నపడయ జగ్త్ు
్ స్త్యమైనది. పరమాత్మ స్ుంక్లపమ చయత్ జీవుళ్ు క్రమ క్ష్యానికి స్ృషట ుంపబడినది.
ఆయనను చయరి ఆయన స్హవ్యస్మ లో కైుంక్రయయనుందమ ఎలు పుపడూ అనుభవిస్ూ
్ ుండడుం మోక్ష్మ .
క్రమలు అవస్రమ . క్రమలు అనుంత్మైన, కయల పరిచయఛదమ లేని ఫలాలు ఈయలేవు క్నుక్ దాని కోస్ుం
బరహమ జజాఞస్ ను ఆరుంభుంచి బరహమ స్వరూపయనిన, మన స్వరూపయనిన, మన మాయనక్ు శేష్ులమని,
పరత్ుంత్ురలమని తెలుస్ుకొని, భకి్తో ఆయనక్ు లక్షమమ పురస్్రుంగయ శరణాగ్త్త చయస, ఆయన ఆనుందుంకోస్ుం
శయసయ్ానుసయరుం వరయుశిమ విహిత్మైన క్రమలు చయయాల్చ. ఆయన మనప్ెై క్రుణిుంచినపుపడు ఆయన మనక్ు
మోక్షానిన ఇసయ్డు. అుంటే మిగిల్చన దరశనాలలో మనుం మన క్రమ వలననో జాఞనమ వలననో పొ ుందుతామనే
మోక్ష్ుం వీరి పరకయరుం అది పొ ుందడుం మన చయత్ులలో లేదు ఆయన క్రుణిుంచి క్టాక్షిసత్ త్పప.
వీరు వ్ేదాలలో అభేద శ్రిత్ులు, భేద శ్రిత్ులు, ఘటక్ శ్రిత్ులు అనినటినీ పరిగ్ణనలోనికి తీస్ుకొుంటారు.
జీవ, పరక్ృత్త త్తా్వలు పరమాత్మతో ఎపుపడూ క్లస ఉుంటాయని, వ్యటి స్ుంబుంధమ శరీర, శరీరి స్ుంబుంధుంతో
ఉుంటాయనీ అుంటారు. అుంటే ఆత్మ లేక్ుుండా శరీరుం ఉుండలేనటు జీవ, పరక్ృత్ులు పరమాత్మ లేక్ుుండా
ఉుండలేవు. పరమాత్మ వ్యటిలు ో అుంత్రయయమిగయ ఎపుపడూ ఉుంటాడు.
మోక్ష్మ ఈ లోకయలలో క్ుదరదు. మోక్ష్మ పొ ుందయది పరమపదమ అనే పరమాత్మ వ్ేుంచయస య ుండెడి నిత్య
విభూత్త లోనే.
శ్రిమనానరయయణ డు. ఆయన పర, వూయహ, విభవ, అుంత్రయయమి, అరయిరూపయలతో త్న భక్ు్లను ఆనుందిుంప
చయస్ యడు. ఆయనను నవవిధ స్ుంబుంధాలతో అనభవిుంచి ఆనుందిుంచిన ఆళ్యవరుు మారగ దరశక్ులు. ఈ
విశ్రష్యటదెైవతానిన వ్ల్చకి తెచిిన వ్యరు భగ్వదారమానుజులు.
దెైవత్ుంలో క్ూడా మూడు త్తా్వలు. బరహమ, జీవుళ్ళు, పరక్ృత్త అని. అయతయ విశ్రష్యటదెైవత్ుంలో జీవుళ్ు లక్ష్ణాలు
ఒక్ాలాగే ఉుంటే దెైవత్ుంలో జీవుళ్ుుందరూ ఒక్ాలా ఉుండరు. వ్యళ్ులో వ్యరి పూరవ క్రయమనుభవ్యల బటిట
హ్చ్ుిత్గ్గ లుుంటాయ. అుందుకే కొుందరు దయవుళ్ళు, కొుందరు మనుష్ుయలు, కొుందరు కిమి
ి కీటకయలు ఇలా
రక్రకయలుగయ ఉుంటారు. అలాగే జగ్త్ు
్ లో వస్ు్వులలో క్ూడా తయడాలుుంటాయ.

అనగయ బరహమ, జీవుడు వ్ేరు, జీవుడు, జీవుడు వ్ేరు, జీవుడు పరక్ృత్త వ్ేరు, పరక్ృత్త బరహమ వ్ేరు, పరక్ృత్త లో
వస్ు్వులూ వ్ేరు వ్ేరు అుంటూ వ్ైవిధాయనిన నిరేదశ్రుంచయది దెైవత్మ . పరమాత్మ దెైవత్ుంలో విష్ు
ు వని అుంటారు.
భకి్ పరధానుంగయ భగ్వుంత్ుని చయరుకోవడమే మోక్ష్మ . శరణాగ్త్త పరస్ుంగ్ుంలేదు. వీరి పరకయరమూ కొుందరు
పరమ పయత్క్ులు నీచ్ లోకయలలో మగ్గ త్ ుంటారు కయని వ్యరికి మఱి మోక్ష్మ క్లుగ్దు.
ఈ అదెైవత్ుం లోను, విశ్రష్యటదెైవత్ుంలోను, దెైవత్ుంలోని క్ూడా చాలా చాలా వరయగలు వచయియ. ఉదాహరణక్ు
బరహమ స్త్యుం అని ధాయనుం చయసత్ శరీరుం పో యన త్రువ్యత్ మోక్ష్మ వస్ు్ుందనే వ్యరు ధాయన నియోగ్వ్యదులు.
పరపుంచానిన మన భావన దావరయ లేదని గ్ రి్ుంచ్ గ్లగ్డుం దావరయ మోక్ష్ుం పొ ుందుతాుం అని చెప్తపవ్యరు
నిష్్రపుంచీక్రణ నియోగ్వ్యదులు. శయుంక్రయదెైవత్ులు త్త్్ వమస లాుంటి వ్యకయయరిజఞ ానమ వలన ఈ
జనమలోక్ూడా మోక్ష్ుం పొ ుందవచ్ుినుంటారు.
ఇలాగే చెైత్నయ మహాపరభ పరచారుంచయసన అచిుంత్య భేద అభేద వ్యదమ క్ూడ మరియొక్టి. వలు భాచారుయలు
శ్రదాధదెైవత్ుం పరవచిుంచయరు. నిుంబారుాలు చెప్పన దెైవతాదెైవత్మ వ్ేర్క్టి.
ఇలా ఎనననోన త్రువ్యత్త కయలాలలో మతాలరూపయలలో రూపు దిదద ుకొని నలుదిక్ుాలా వ్యయప్ుంచయయ.
ఉదాహరణక్ు భగ్వదారమానుజులు ఉపదయశ్రుంచినది శ్రివ్ైష్ువమ అయతయ దీనిని శ్రి స్ుంపరదాయమని అుంటారు.
అుంటే నారయయణ డు లక్షమమదయవికి ఉపదయశ్రుంచినది, ఇలాగే బరహమ స్ుంపరదాయమనీ, రుదర స్ుంపరదాయమనీ,
స్నక్ స్ుంపరదాయమనీ వ్ేరేవరు వ్ైష్ువ మతాలునానయ.
మనకిపుపడు ఇబబుంది ఏమిటుంటే ఇపుపడు ఈ మతాలూ, స్ుంపరదాయాలు కొనిన క్లగ్లస పో య విష్య
వ్ైశదయమ , స్ుంపరదాయ వివ్ేక్మ త్గిగ పో త్ుననది. శైవ్యనిన అదెైవతానిన పరయయయపదాలుగయ వ్యడయవ్యళ్ళు
కొుందరైత,య విశ్రష్యటాదెైవత్ుంలో క్ూడా పరమాత్మక్ు రూపుం లేదనే వ్యరు కొుందరు, క్రమలు చయయనక్ార
లేదనేవ్యరు మఱి కొుందరు, అుందరు దయవుళ్ళు ఒక్ాటే మనుం ఎవరిని కయవ్యలుంటే వ్యరిని ఆరయధిుంచ్ుకోవచ్ుి,
అస్లు దయవుడికి రూపుం లేదనేవ్యరు ఇుంకొుందరు, ఇలా వివిధ రకయల ైన స్ుంక్ర పరవృత్ు
్ లు త్ల త్ు
్ త్ునానయ.
శ్రిశ్రశ్ర
ి ి త్తరదుండ శ్రిరుంగ్ రయమానుజ జీయర్ సయవమి వ్యరు ఇట వుంటి స్ుందయహాలు తీరిటానికి అత్యుంత్ స్రళ్ుంగయ
క్థారూపయలలో పరమాత్మ దయవుళ్ళు మనమ అనీ దాని క్ిముం లోనే ఆయనవరు నేనవరు అదయమిటి అని
ఱ ుండు గ్ిుంథాలు అనుగ్ిహిుంచయరు. జజాఞస్ువులు ఆ గ్ిుంథాలను త్పపక్ అధయయనమ చయయవల ను.
భగ్వదారమానుజులు త్న శ్రిభాష్యమనే గ్ిుంథ్ుంలో చాలా వివరుంగయ అపపటి కయలుంలో పరచారుంలో ఉనన వ్ేరు
వ్ేరు దరశనాలను, వ్యటి లోట పయటు ను విశ్రష్యటదెైవత్ుం యొక్ా గ్పపదనానిన అనుగ్ిహిుంచయరు. అది 545

స్ూత్రమ లక్ు భాష్యమనుగ్ిహిుంచిన మహదగ ుంా థ్మ . దానిలో మొదటి నాలుగ్ స్ూతారలను చ్త్ుస్ూ్త్తర అని
అుంటారు.
కొుందరు మిత్ురల కోరిక్ మేరక్ు దాస్ుడు భగ్వదారమానుజులు క్టాక్షిుంచిన శ్రిభాష్యమ్ చ్త్ుస్ూ్త్తర లో కొనిన
విష్యాలను శ్రిశ్రశ్ర
ి ి త్తరదుండి శ్రిరుంగ్ రయమానుజజీయరు సయవమివ్యరనుగ్ిహిుంచిన గ్ిుంథాలు మూలమ గయ,
స్ూూరి్గయ దాస్ుడి అమమగయరికీ దాస్ుడికీ జరిగే చ్రయిరూపుంగయ అుందిుంచ్డానికి పరయత్తనస్ు్నానడు.
దాస్ుడు పూరవ పక్ష్మ ను, అమమగయరు సదాధుంత్మ ను అుందిుంచ్ుత్ుననటు ఉుంట ుంది. దాస్ుడి సయమరియపు
అభావమ వలన శయస్్ ప
ర ు లోత్ులక్ు వ్ళ్ు క్ుుండా ప్ెైప్ెైన కొనిన త్రాుం చ్రిల అుందాలు మాత్రుం కొలదిమాత్రుం
అుందిుంచయ పరయత్నమిది. ప్ెదదలు త్పుపలు స్రిదిదదమని స్వినయ విననపమ లు
అఖిల భ వనజనమసతిమభుంగయదిలీలే
వినత్ వివిధ భూత్ వ్యరత్ రక్షైక్ దీక్షే
శ్రిత్త శ్రరస విదీప్త్ బరహమణి శ్రినివ్యసత
భవత్ు మమ పరసమన్ శేమ షీ భకి్రూపయ

