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ప్ిథమాధ్యాయము- ప్ిథమ పాదం
"....యత్రరాజ్మ్ భజ్ యత్రరాజ్మ్ భజ్ యత్రరాజ్మ్ భవ భీరో...
అంటూ పాట మంది స్ాాయిలో శాావాంగా వినిపిస్త సంటే మామయా గారంటలో అడుగు పెటేేము, అమాా,
నయననగారూ, నేనసను.

మామయా: రండి రండి ఈమధ్ా మనం కలుస్ు కోవడమే అరుదయి పో త ంది, ఏమిటి విశేషాలు
అమా: మామయాా! (మామయాను అమా కూడయ మామయా అనే పిలుస్ుతంది, అరవ వాళ్ళకి అఱవై
వావులు కదయ) మా వాడికి ఈ మధ్ా కొతత కొతత ప్ిశ్నలు వస్ుతనయనయి, నేను అప్ుుడప్ుుడు స్మాధ్యనయలు
చెప్ుడయనికి ప్ియత్రనస్ుతండగా ఆమధ్ా ఏదో స్ందరభంలో భగవదయిమానుజుల శ్రాభాషాం ఊస్ు కూడయ వచిచంది,
అప్ుుడనిపించింది మీరు ఆ శ్రాభాషాం ముఖ్ామైన విషయాలను మా వాడికి అరా ం అయిేటటల
ో స్రళ్ంగా
చెప్ుగలరేమోనని, మా మామగారు బ్ిత్రకి ఉననప్ుుడు మాకు నేరుచకుందికి అవలేదు, పాప్ం ఆయన
చెపపువారు దీప్ం ఉండగానే ఇలుో చకక పెటే లకుననటల
ో నేను బ్ిత్రకి ఉండగానే నయలుగు విషయాలూ నేరుచకోండి
అని, కాని, ఆ అదృషేం కలుగలేదు, ఇప్ుుడెైనయ మీ దగగ ర ఓ నయలుగు మంచి విషయాలు నేరుచ కుందయమని
మిమాలను పాిరాదా యమని వచచచము.

మామయా: ఎంత మాటమాా, ఆ మహానుభావుల వలననే కదయ, మన కుటలంబ్ాలలో మన ముఖ్ాంగా
నయలాంటి వాళ్ళకి నయలుగు స్ంస్కృతం ముకకలు వచిచనది, అలాగే చెప్ుుకుందయం,

అమా: కాని మామయాా, మాకు పెదా స్ంస్కృతం జ్ఞానం లేదు, శాస్త ర ప్రచయమూ అంతంత మాతిమే, నేను
ఆడుదయనిని అవడం వలన శాస్త ర విషయాలు కాలక్షేప్ రూప్ంగా సపవించడం కూడయ అభాంతరమేమో, అందుచచత
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మీ దగగ ర చనవుత అడుగుతునయనను, ఈ చదువుకోవడం కాలక్షేప్ రూప్ంగా కాకుండయ మాటలాడుకుననటేో మీ
దగగ ర నేరుచకోవచయచ మనకు స్మయముననప్ుుడు, అలాగయితచ విషయం తెలుస్ుకోవడం మాలాంటి వాళ్ళకి
స్ులభమవుతుంది.

మామయా: విషయం మీద, విషయం చెబ్ుతునన వారమీద విషయం లో చెప్ుబ్డుతునన ప్రమాతా
మీద, విషయానిన అనుగాహంచిన భగవదయిమానుజుల మీద భకిత శ్ాదధలకు లోప్ం లేకపో తచ ప్రవా లేదమాా,
శ్రాభాషాం పాిరంభంలో భగవదయిమానుజులే అనయనరు, "స్ుమనస్ః భౌమాః పిబ్ంతు అనవహమ్" అని. అంటే
మంచి మనస్ుూ ఉనన భూమి మీద వాళ్ళందరూ ఈ అమృతయనిన ఆస్ావదించి స్ంస్ార విముకుతలు కండి అని.
అంటే పాడు మనస్ుూ, ప్క్షపాత రహత బ్ుదిధ ఉంటే చయలు అని. మనం ఏ రూప్ంగా సపవించినయ తండిి గాడి
విషయం కృపామూరుతల ైన భగవదయిమానుజులు మనకోస్ం అందిచిచనది, మీ స్దుపాయానిన బ్టేే
చదువుకుందయం. ఇంతకీ..

అమా: నేను ఇంతకుముందు విని ఉండడం వలన శ్రాభాషాం లో మొదటి నయలుగు స్సతయిల స్ారాంశ్ం
మావాడిత కలసి మరొక స్ార నేరుచకొనే ప్ియతనం చచసపం. అప్ుుడచ అనిపించింది, మీ దగగ ర నేరుచకుంటే
బ్ాగుంటలంది అని.
మామయా: అలాగే, ఎకకడ ఆపపరో అకకడి నుండచ మొదలుపెడదయం, ముందు మనకందరకూ పాితః
స్ారణీయుల ైన మీ మామగారని, భగవదయిమానుజులనస, మీకూ మాకూ కుల దెైవమైన శ్రాని వాస్ుడినీ, బ్ిహా
స్సతి కరత వాాస్ుల వారనీ స్ారంచుకొని మనం చరచలోకి వడదయం.
వాధ్సలానవయ భాషాకార తనయమ్ శ్రారాఘవారాాశ్రాతమ్
శ్రారామానుజ్ దచశ్రక దవయ కృపాలబ్ాధగమాంతదవయమ్
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నయాయిే వాాకరణేప్ాలంకృత్రలయిే వేదయంతయుగేా స్మమ్
వేంకట రామదచశ్రక మహమ్ విదయవంస్మారామ్ భజ్ే
యోనితామచుాత ప్దయంబ్ుజ్ యుగా రుకా
వాామోహతః తదితరాణి తృణయయమేనే
అస్ాదుగరోః భగవత స్ా గుణైక సింధ్ో ః
రామానుజ్స్ా చరణౌ శ్రణమ్ ప్ిప్దచా

అఖిలభువన జ్నా సపామ భంగాది లీలే
వినత వివిధ్ వాిత రక్షషైక దీక్షే
శ్రాత్ర శ్రరసి విదీపపత బ్ిహాణి శ్రానివాసప
భవతు మమ ప్రసిాన్ శేముషీ భకిత రూపా
పారాశ్రా వచస్ుూధ్యమ్ ఉప్నిషత్ దుగాధబ్ధధ మధ్ో ాధ్ృతయమ్
స్ంస్ారాగన విదీప్న వాప్గత పాిణయతా స్ంజీవనీమ్
ప్ూరావచయరా స్ురక్షితయమ్ బ్హుమత్ర వాాఘాత దసరసిాతయమ్
ఆనీతయంతు నిజ్ఞక్షరషః స్ుమనస్ో భౌమాః పిబ్ంతు అనవహమ్

వాాస్మ్ వశ్రషేనపాతరమ్ శ్కేతః పౌతిమ్ అకలాషమ్
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ప్రాశ్రాతాజ్మ్ వందచ శ్రక తయతమ్ తపో నిధ్ిమ్.
లక్షమా నయథ స్మారంభామ్ నయథయామున మధ్ామామ్
అస్ాదయచయరా ప్రాంతయమ్
వందచ గురు ప్రంప్రామ్

నయననగారు: బ్ావా, అస్లు ఈ శ్రాభాషాం బ్ిహా స్సతయిలకు భాషామనీ, స్ాక్షాతత
త స్రస్వతీ మాత ఈ
గాంథయనిన ఆమోదించడం వలన శ్రాభాషామని దీనికి పపరు వచిచందని అంటారు కదయ, దీనిలో ఎనిన
స్సతయిలునయనయి, అవి అనీన ఒక ప్దధ త్రలో ఉంటాయంటారు. ఆ వివరాలు కొంచెం చెబ్ుతయవా, గాంథం లోప్లికి
వళ్ళళముందు.

మామయా: శ్రాభాషాం మన విశ్రషాేదెైవతయనికి స్రోవతత మమైన ప్ిమాణ గాంథమని చెప్ువచుచను.
భగవదయిమానుజులు తయను ఎననన కషాేలకోరచ కాశ్రార దచశ్ంలో ఉనన భగవదో ోధ్యయన వృత్రత స్ంపాదించి వృత్రత
అంటే చినన సెైజు వివరణ గాంథమనుకో, దయనిని అనుస్రస్స
త , వాాస్ మహరి అందిచిచన బ్ిహా స్సతయిలకు ఆ
రోజులలో వివిధ్ దరశన కారులు చచసిన రకరకాలుగా ఉనన వాాఖ్ాానయలు స్మనవయించి స్రదిదా ుతత రచించిన
మహదగ రంథము. దీనిలో 545 స్సతయిలునయనయి. వాటిని 156 అధ్ికరణయలుగా విభజంచచరు.

నేను: అధ్ికరణమంటే ఏమిటి మామయాా, ఇలా 545 స్సతయిలూ, 156 అధ్ికరణయలూ అని బ్ాగా ఎలా గురుత
పెటే లకునయనరు మామయాా!

మామయా: ఈ బ్ిహా స్సతయిలు వేరు వేరు topics గురంచి ఒక కామంలో చెబ్ుతయయి. ఒకొకకక topic
గురంచి చెపపుది ఒకొకకక అధ్ికరణమననమాట. ఒక అధ్ికరణంలో ఒక స్సతిం ఉండవచుచను. లేదయ ఆ topic
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కి స్ంబ్ంధ్ించిన కొనిన స్సతయిలు ఉండవచుచను. ఈ స్ంఖ్ాలు గురుత పెటే లకోవడం మా తరం వాళ్ళకి పెదా కషేం
కాదు. ఎందుకంటే మా కాలం వాళ్ళకి కంఠస్ా ం చచయడం అలవాటే. కాని మీ కాలం వాళ్ళకి వేదయంత దచశ్రకుల ఒక
శలోక పాదం విను, స్ులభంగా గురుత ఉంటలంది. "స్ౌతీి స్ంఖ్ాా శ్రభాశ్రః అధ్ికాత గణనయ చినాయిీ బ్ిహా కాండచ"
అని.
ఇందులో శ్రభాశ్రః అననది 545 అంకషను గురుత చచస్త ుంది, వాటి వాటి వరాగలలో శ్ 5 వ అక్షరము, భ 4 వ
అక్షరమూ కద. చినాయిీ అననది 156 అంకషను చెబ్ుతుంది, చ 1 వ అక్షరం, మ 5 వ అక్షరం, య 6 వ అక్షరం
కదయ.

నేను: బ్ాగుంది. ఒక అధ్ికరణంలో ఒక స్సతిం కూడయ ఉండవచుచనయ,
మామయా: మీరు ఇంతకు ముందు నేరుచకునన "అథయత

బ్ిహా జజ్ఞాస్ా" అనన స్సతయినిన

జజ్ఞాస్ాధ్ికరణము అంటారు. అంటే ఆ అధ్ికరణయనికి అదొ కకటే స్సతిం, అలాగే మిగలిన మూడు స్సతయిలు
కూడయ ఒకొకకకటీ ఒకొకకక అధ్ికరణం గా విభజంచబ్డి ఉంది. కొనిన కొనిన అధ్ికరణయలలో ఒకటి కంటే ఎకుకవ
స్సతయిలూ ఉంటాయి.

నయననగారు: ఈ గాంథము 4 అధ్యాయాలు కదయ, ఈ విభజ్నయ విధ్యనమేమిటి?
మామయా: అవును, మొదటి అధ్యాయానిన స్మనవయాధ్యాయమనీ, ఱ ండవదయనిన
అవిరోధ్యధ్యాయమనీ, మూడో దయనిన స్ాధ్నయధ్యాయమనీ, నయలగ వదయనిన ఫలాధ్యాయమనీ వావహారం.

నయననగారు: ఎందుకలా?
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మామయా: బ్ిహా స్సతయిలంటే బ్ిహా ఎవరూ అననది ప్ిత్రపాదించి, దయనిని ప ందచ స్ాధ్నం తెలియజ్ేసి,
దయని వలన కలిగే ఫలానిన తెలపాలి కదయ. అందులో మొదటి అధ్యాయంలో వేదయంతయలలో జ్గతయకరణ
వస్ుతవును తెలిపప వాకాాలను స్మనవయించి చిదచితు
త ల కంటే విలక్షణమైన అంటే వేరయిన ప్రబ్ిహామే ఈ
జ్గతు
త కి కారణము, ఈ చచతనయచచతనయలు కాదు అని తెలిపపది స్మనవయాధ్ికరణము.
ఇందులో మొదటి పాదం బ్ిహాానికి జ్గతయకరణతవము లేకపో వడం లేదు అని స్ాాపిసపత, ప్రబ్ిహాము కంటే
వేఱయినదయనికి జ్గతయకరణతవము లేదని చెపపువి ఈ అధ్యాయంలో మిగలిన మూడు పాదయలు. ఇందులో మీరు
చదువుకునన నయలుగు స్సతయిలలో చిదచిదివలక్షణమైన ప్రబ్ిహామే లేదననదయనిని ఖ్ండించి
జ్గతయకరణవస్ుతవైన ప్రబ్ిహాము ప్ిత్రపాదించబ్డినది. తరువాత వచచచ స్సతయిలలో ప్రబ్ిహా తప్ు మర
దచనికీ జ్గతయకరణతవము కుదరదనీ వేదయంత వాకాాలనీన అలాగే చెపత ాయనీ వివరస్ాతరు. ఏయిే అధ్ికరణంలో
ఎనననిన స్సతయిలునయనయో తరువాత చసదయాము.

నేను: మఱి ఱ ండవ అధ్యాయం లోనన
మామయా: కుోప్త ంగా చెపాులంటే ఱ ండవ అధ్యాయంలో ప్రబ్ిహా కారణతయవనిన చెపిున తరువాత జ్గతుత
యొకక కారాతయవనిన చెపిు, ఈ విషయంలో మిగలిన దరశనయల మతయల వాదయలు ఎలా కుదరవో వివరస్ాతరు.
ప్రబ్ిహామే ఈ స్మస్త జ్గతయకరణమనన విషయంలో వివిధ్ శ్రాతులలో విరోధ్మేమీ లేదని స్ాాపించడం వలన
దీనిని అవిరోధ్యాయమని అంటారు.
తరువాత తృతీయ అధ్యాయంలో ఉపాస్నయ విధ్యనయనిన వివరస్స
త , దయనికి అనుగుణంగా ఇతర విషయ వైరాగాం
కోస్ం జీవ దో షాలనస, ప్రబ్ిహా గుణయలనస, బ్ిహావిదాకు అంగమైన కరాలనస ప్ిస్త ావిస్ాతరు.

నేను: మఱి నయలగ వ అధ్యాయం లోనన
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మామయా: నయలగ వది, ఫలాధ్యాయం కదయ, అంటే దీనిలో ఫలం వివరంప్బ్డుతుంది. మన జ్నా, జ్నాల
కరా ఫలాలు ఎలా పో తయయో, పో యిన తరువాత జీవుడు ఈ స్స
ా ల దచహానిన విడచి, అరచరాది మారగ ంలో
ప్ియాణించి ప్రబ్ిహాానిన ఎలా చచరుకొని అనంతమైన ఆనందయనిన అనుభవిస్ాతడో , అలా ప్రబ్ిహాానిన చచరన
జీవుడు మఱి త్రరగ వనుకకు ఎలా రాడో "అనయవృత్రత ః శ్బ్ాాత్ అనయవృత్రత ః శ్బ్ాాత్" అనే చివర స్సతిందయకా
వివరస్ాతరు. అనయవృత్రత ః అంటే మళ్ళళ ఈ జ్నన మరణ చకాంలోకి రావడం లేదనే కదయ అరా ం. ఈ రకంగా ఫలం
వివరంచబ్డినది కనుక దీనిని ఫలాధ్యాయం అంటారు. అంటే మొదటి నయలుగు అధ్ికరణయలలో ఉపో దయాతయనిన,
తరువాత 125 అధ్ికరణయలలో బ్ిహా ప్ిత్రపాదనం, బ్ిహావిదా, తరువాత 27 అధ్ికరణయలలో బ్ిహా విదయా ఫలం
....ఇలా 156 అధ్ికరణయలలో మొతత ం బ్ిహా స్సతి భాషాం విభజంచ బ్డినది.
అమా: ధ్నుాలము మామయాా, చయలా విషయాలు చెపపురు. ఈ రోజుకు ఇకకడిత ఆప్ుదయము. మళ్ళళ
మరొకస్ార స్సతివివరాలలోకి వళ్ళళదయము.

నయననగారు, అమా, నేను: దయస్ో హమ్
వస్ాతము
(మామయా గారంటలో ప్ివేశ్రస్స
త )
మేము: అడియిేన్ దయస్ో హం,

మామయా: దయస్ో హం రండి , కూరోచండి, నినన శ్రాభాషాానిన ఏ విధ్ంగా విభజంచుకొని అరాం చచస్ుకోవాలో
తెలుస్ుకుంటలనయనము కదయ, ఇందులో నయలుగు అధ్యాయాలలో మొదటి ఱ ండింటినీ కలిపి సిదధ ద
ి ివకము అని
అంటారు. ప ంద వలసిన ప్రబ్ిహా విషయానిన ప్ిత్ర పాదిస్త ాయి కదయ ఈ ఱ ండు అధ్యాయాలూ. ఇందులో
మొదటిది అనిన శ్రాత్ర వాకాాలూ ప్రబ్ిహాానిన, ఆ ప్రబ్ిహా యొకక జ్గతయకరణతయవనీన, వాాప్కతయవనీన
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ప్ిత్రపాదిస్త ుంది. ఱ ండవ అధ్యాయం ఇలా ప్ిత్రపాదించడం లో ఆ వాకాాలలో ప్రస్ుర విరోధ్ం ఏమీ ఉండదని
ఱ ండవ అధ్యాయం చెప్ుడం వలన దయనిని అవిరోధ్యధ్యాయమని అంటారనీ అనుకునయనము కదయ. తరువాత
ఱ ండు అధ్యాయాలూ కలిపి స్ాధ్ా దివకము అని అంటారు. వీటిలో స్ాధ్న, ఫలము కదయ చెప్ుబ్డినది. ఈ
రోజునుండి "ఈక్షతాధ్ికరణము" తెలుస్ుకుందయము.
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1 .

ఈక్షతాధ్ికరణము:

నేను: అది స్రే మామయాా, ఛయందో గోాప్నిషత్ ఉప్నిషతుతలో స్దివదయా ప్ికరణంలో "స్త్ ఏవ స్ో మా ఇదమ్
అగా ఆసీత్" లాంటి వాకాాలలోనస, తెైత్రతరీయ ఉప్నిషతు
త లో "యత వా ఇమాని భూతయని జ్ఞయంతచ ...." లాంటి
వాకాాలలోనస చెప్ుబ్డిన స్త్, యత్ అంటే ప్రబ్ిహా అని చెపిు అందువలన ప్రబ్ిహామే జ్గతయకరణ
వస్ుతవు అని చెపిుంది అమా. ఈ స్త్, యత్ అంటే చితు
త , అచితు
త కాని ప్రబ్ిహామే అని ఎందుకు అనుకోవాలి.
అది కూడయ ఏదో అచితుదయరామైనయ అవవచుచను కదయ.

మామయా: అటాో ఎందుకు అనుకుంటలనయనవు?
నేను: ఈ కనబ్డుతునన ప్ికృత్ర అంతయ త్రిగుణయతాకం కదయ! మటిే లోంచి మటిే కుండ వస్ుతంది తప్ు
బ్ంగారప్ు హారము రాదు కదయ! అంటే చచయబ్డిన కారాము గుణయలూ దయని కారణము యొకక గుణయలూ
ఒకకలా ఉంటాయి. ఆ కారణ దివాం అవస్ాాంతరము ప ందితచ కారాం అవుతుంది, అలాంటప్ుుడు కారణంలో
గుణయలకూ, కారా ప్దయరాప్ు గుణయలకూ స్ామాత ఉంటలంది. అందువలన ఈ త్రిగుణయతాక మైన జ్గతు
త కి కారణం
కూడయ త్రిగుణయతాకమైన పాికృత్రక ప్దయరామే అవాలి, త్రిగుణయతీతమైనది వేరుగా ఏదీ అవలేదు కదయ. అమా
త్రిగుణయతీతమైన శ్రదధ స్తత వమయమైన ప్రబ్ిహమా ఆ స్త్ అనీ, ఈ జ్గతు
త కంతటికీ కారణమనీ చెపిుంది అంత
స్బ్బ్ుగా లేదనిపిస్త ుంది. అంతచ కాకుండయ ఈ జ్గతత ంతయ చచతనులకు భోగామైనది, వికారాలు ప ందచదీను.
ఇలాంటి గుణయలు ఏమీ లేని కారణప్దయరాము ప్రబ్ిహా అని చెప్ుడం స్మంజ్స్ం కాదని నయ అభిపాియము.
అమా: ఇలాగే మామయాా, వీడి వాదన, అంతయ...
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మామయా: అడుగనీయమాా, ఎలాంటి ప్ిశ్నలకషనయ భగవదయిమానుజులు మనకు స్మాధ్యనం ఇవవనే
ఇచచచరు. రామం, నువువ చెపిున వాకాాలలోనే "తత్ ఐక్షత బ్హుస్ాామ్ ప్ిజ్ఞయిేయ" అని కూడయ ఉందికదయ,
అంటే ఏమిటి?

నేను: అది చసచెను, అంటే స్ంకలిుంచెను అనేకముగా అగుదును గాక!..అంటే ఆ స్త్ అనేకముగా అగుటకు
స్ంకలిుంచినదని

మామయా: కదయ, నువువ చెపిునటలో అచెైతనా ప్దయరాానికి స్ంకలిుంచడం కుదరదు కదయ, అందు చచత
అచెైతనామైన ప్ికృత్ర జ్గతయకరణం కాలేదు అని
"ఈక్షతచః న అశ్బ్ా మ్" అనే స్సతిభాషాంలో రామానుజులవారు వివరంచచరు.

నేను: అంటే
మామయా:

ఈక్షతచః న అశ్బ్ా మ్

(1-1-5)

ఈక్షతచః : (జ్గతయకరణయనికి) ఈక్షణము (స్ంకలుము) చెప్ుబ్డినందువలన
అశ్బ్ా మ్: వేదముచచ తెలుప్బ్డని(ప్ికృత్ర)
న: (జ్గతయకరణము) కాదు
అంటే అరాము "ఈక్ష ధ్యతు ప్ియోగం వలన స్ంకలిుంచడమననది అచెైతనామైన ప్ికృత్రకి కుదరదు కనుక
ప్ికృత్రకి జ్గతయకరణతవము చెప్ులేము" అని.
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నేను: స్ంకలుం అంటే

మామయా: "స్ంకలుమ్ మానస్మ్ కరా"

అని మానసిక ఆలోచన, నిరణ యమననమాట. ఇది ప్ికృత్రకి

కుదరదు కదయ! ఈక్ష అనే ధ్యతువుకు చసడడం అని కూడయ అరా ం ఉనయన "నయకొక వయిా రూపాయలు
ఇయామని మీ నయననని నేను అడిగతచ మీనయనన చసస్ాతను అంటే వయిా రూపాయల ననటల ప్టలేకొని చసస్ాతను
అని కాదు కదయ, ఆలోచిస్ాతననే కదయ, అలాగే ఇకకడ కూడయ ఆలోచన అని తీస్ుకోవడం స్మంజ్స్ం".

నేను: "తదెైక్షత" అననప్ుుడు అది స్త్ నే చెబ్ుత ందయ?
మామయా: తత్ అననది స్రవనయమం, అంటే అంతకుముందు దచనిని ఉదచాశ్రంచి చెబ్ుతునయనరో అదచ ఈ
స్రవనయమం వలన తెలియబ్డుత ందననమాట. శేవతకేతు కథలో "స్త్ ఏవ ఇదమగా ఆసీత్" అని చెపిు,
తరువాత "తత్ ఐక్షత" అంటే అకకడ తత్ అంటే స్త్ యిే కదయ!

నేను: మఱి, కారా ప్దయరాము లో గుణయలూ కారణ ప్దయరాం లో గుణయలూ ఒకకలా ఉండవుకదయ!
మామయా: ప్రబ్ిహా "స్రవజుా డు, స్రవ శ్కిత మంతుడస, ప్ురషో తత ముడెైన నయరాయణుడస, ఆయనే స్త్
శ్బ్ా వాచుాడు, "ప్రాస్ా శ్కితః వివిధ్ెైవ శ్ర
ా యతచ స్ావభావికీ జ్ఞాన బ్లాకియ
ా ాచ" అనన శ్రాత్ర వాకాము వలన ఈ
ప్ురుషో తత మునికి అనిన జ్ఞాన, కియ
ా , బ్లాదులు స్ావభావికాలని తెలుస్ోత ంది. అటాోగే "యః స్రవజ్ా ః స్రవవిత్
యస్ా జ్ఞానమయమ్ తప్ః" లాంటి శ్రాత్ర వాకాాలవలన ఆయన స్రవమును బ్ాగుగా నఱిగన వాడు,
స్రవప్ికారములును తెలిసిన వాడు జ్ఞానరూప్మగు తప్స్ుూ కలవాడు అని తెలుస్ోత ంది. "తప్ః ఆలోచనే"
కనుక తప్స్ుూ అంటే బ్ాగుగా ఆలోచన చచయగలవాడు అని కదయ, అలా ఆలోచన చచసి జ్గతూృషిే
చచసపడననమాట. ఇంకా "యస్ాావాకత మ్ శ్రీరమ్ యస్ాాక్షరమ్ శ్రీరమ్ యస్ా మృతుాః శ్రీరమ్ ఏష స్రవ
భూతయంతరాతయా" మొదల ైన వాకాాలవలన ఆయనకు ప్ికృత్ర, జీవుళ్ళళ, మృతుావు శ్రీరభూతయలని
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తెలుస్ోత ంది. ఆయన స్రవభూతములకు అంతరాతాగా కూడయ ఉంటాడని తెలుస్ోత ంది. ముందు ముందు మనకు
కారా, కారణయలకు గుణస్ామాము లేకునయన వాటికి కారా, కారణ స్ంబ్ంధ్ము కుదురుతుందనన విషయం
దయని వివరాలు చసదయాం. కాని మనకు ఇప్ుుడు చెపిున శ్రాత్ర వాకాాలవలన ప్రమ శ్కిత మంతుడస,
స్రావంతరాామీ అయిన ప్రబ్ిహా వలననే జ్గతయకరణతవము కుదురుతుందనీ, అచెైతనామైన ప్ికృత్ర వలన
కుదరదనీ తెలుస్ోత ంది కదయ!

నేను: మామయాా, మీరు చెబ్ుతుననది ప్ికృత్ర అచచతనము కనుక "తదెైక్షత" అననప్ుుడు అచచతనయనికి
స్ంకలుము చచయడము కుదరదని కదయ, అకకడ స్ంకలుమనన మాట లాక్షణికంగా అదచ మాట వరుస్కు
"మీరు లేక ఇలుో ఏడుస్ోత ంది" అననటల
ో ఎందుకు తీస్ుకోకూడదస, అకకడ ఇంటికి చెైతనాము ఉందని కాదు
కదయ రామాయణం స్ుందరకాండలో "వరేిణ బీజ్మ్ ప్ిత్ర స్ంజ్హరి" అని వరి ము వలన బీజ్ము
స్ంతసించిందని అంటే బీజ్ఞనికి చెైతనాం ఉందని కాదు కదయ!

మామయా: ఇందుకే తరువాత స్సతిం "గౌణశేచత్ న ఆతా శ్బ్ాాత్" అని చెబ్ుతునయనరు.
నేను: అంటే
మామయా:

గౌణశేచత్ న ఆతా శ్బ్ాాత్ ( 1-1-6)
గౌణశేచత్: (ఈ ఈక్షితృతవము ) గౌణమని అంటే
న: అటల
ో కాదు
ఆతా శ్బ్ాాత్: శ్రాత్ర యందు ఆతా శ్బ్ా ప్ియోగం ఉండడం వలన
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నేను: అంటే

మామయా: నువువ చెపిునటలో ఇకకడ స్ంకలుం అనన ప్దం ఊరకే గౌణంగా అదచ లాక్షణిక ప్ియోగంలా
వాడచరా అంటే అలా కాదయాా, ఎందుకంటే ఈ స్త్ ప్దయరాానేన ఉదచాశ్రస్స
త "ఐతదయతాయమ్ ఇదమ్ స్రవమ్
తతూతామ్ స్ ఆతయా" అని " ఈ కనప్డచ జ్గతత ంతయ ఆతా స్ంబ్ంధ్మైనది, ఆ ఆతానే స్త్ అని అంటారు
ఎలాగంటే ఆ ప్రబ్ిహా ఈ చచతనయచచతన జ్గతు
త నకు ఆతా "అని చెబ్ుత ంది శ్రాత్ర. నువువ చెపిునటల
ో ప్ికృతచ
జ్గతయకరణం అంటే ఇలాంటి శ్రాత్ర వాకాాలు కుదరవు కదయ. అంతచ కాకుండయ "అనేన జీవేన ఆతానయ అనుప్ివిశ్ా
నయమరూపప వాాకరవాణి" మొదల ైన శ్రాత్ర వాకాాలు ప్రమాతా ఉదకము, తచజ్స్ుూ, భూమి మొదల ైన ఈ
ప్దయరాాలలో అనినటిలో ప్రబ్ిహా అంతరాతాగా ఉండి వాటికి నయమ రూప్ విభాగము చచస్త ునయనడు అంటే ఆతా,
శ్రీరము ఒకటి కానటల
ో , స్ంకలిుంచిన వాడు స్ంకలు జ్నిత కారాము ఒకటి కాదు, అంటే ప్రబ్ిహా, జ్గతు
త
ఒకటి కాదు, అందు వలన అకకడ "ఈక్షణ" అనన ప్దము మాట వరుస్కు వాడిన గౌణ ప్ియోగం కాదు అని
చెబ్ుతునయనరు.

నేను: అలాగా!
మామయా: అంతచకాదు. తరువాత స్సతింలో
తనినషఠస్ా మోక్షోప్దచశాత్ ( 1-1-7)
"తనినషఠస్ా మోక్షోప్దచశాత్" అని చెబ్ుతునయనరు, అనగా
తనినషఠస్ా: ఆ స్త్ ను ధ్యానించు వానికి
మోక్షోప్దచశాత్: మోక్ష పాిపిత ని ఉప్దచశ్రంచడం వలన అని
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నేను: మర కొంచెం వివరంచరా!

మామయా: నువువ చెపిునటలో ఈ అచచతన ప్దయరామే స్త్ అయితచ అది దయనిని ధ్యానించిన వారకి
మోక్షమలా ప్ిస్ాదిస్త ుంది. అలాంటి స్త్ ను అనుస్ంధ్ించుకుంటే "తస్ాదచవ చిరమ్ యావత్ న మోక్షేా అథ
స్ంప్తచూయ" అని అననటల
ో ప్రబ్ిహా పాిపిత రూప్మైన మోక్షం ప ందుతయమని కదయ శ్రాత్ర.
అచచతనము అలా మోక్షానిన ఇవవలేదు కదయ. అంతచకాదు, "యథయకాతుః అసిాన్ లోకే ప్ురుషో భవత్ర తథచతః
పపితా భవత్ర" అంటే ఈ ప్ురుషుడు ఈ లోకంలో ఎటలవంటి ధ్యానంత ఉంటాడో ఈ లోకానిన విడచి పెైకి
పో యినప్ుుడు అటిే సిాత్రనే కలిగ ఉంటాడు అంటే నువువచెపిునటల
ో బ్ండ, కొండ లాంటి అచచతనయనిన ధ్యానించి
ఈ జీవుడు కూడయ అచచతనస్వరూప్ుడు అవుతయడని అరా ము. ఇందుకోస్మా మహానందమైన మోక్షము.
వేలకొలది మాతయ పితరుల కంటె నకుకవ దయగల శ్రాత్ర అలా ఉప్దచశ్రస్ుతందయ.
శ్రాత్ర ఎకకడయ ప్రబ్ిహాానిన విడిచి పెటేమని చెప్ులేదచ.

నేను: మఱి కొంచెం వివరంచండి మామయాా!
మామయా: తరువాత స్సతింలో
"హమయతవ అవచనయత్ చ" (1-1-8)
హమయతవ: (ఆ స్త్ హమయము, వదిలి వేయ బ్డదగనది) అని
అవచనయత్ చ: చెప్ుబ్డి ఉండక పో వడం వలన
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అంటే ఇంతకు ముందు అనుకుననటల
ో కొండయ, బ్ండయ లా కాకుండయ ఉండయలంటే దయని ధ్యానం మాట అలా
ఉంచు, దయనిని తలవనే కూడదు. కాని శాస్త రవాకాాలు "తస్ాదచవ చిరమ్" అంటూ ఆ స్త్ ఉపాదచయము అని
చెబ్ుతునయనయి కదయ. "తతత వమసి" అని ఆ ప్రబ్ిహా అంతరాతా కలిగ ఉననవాడివని తతూమాన స్వరూపానిన
ప ందగలవాడవని చెబ్ుత ంది కదయ, అందువలన ప్ికృత్రని స్త్ అని మనం అనుకోకూడదు.
అంతచకాదు. తతరతు నయాయం ప్ికారం..

నేను: అంటే
మామయా: అధ్ికార ప్ని చచసినవాడికి అధ్ికార వేతనం లభిస్ుతంది, సపవకుని ప్ని చచసిన వానికి సపవకుని
వేతనం లభిస్ుతంది. రోజుకు ఆఱు గంటలు ప్ని చచసిన వాడిక,ీ అరగంట ప్ని చచసిన వాడికీ భృతాం ఒకకలా
ఉండదు కదయ, దంపిన కొదీా కూలి అనేవారు దీనినే. అలా దచనిని ధ్యానిసపత దయనికి తగన ఫలమే కలుగుతుంది
అననప్ుుడు అచచతనయనిన ఎవడు ధ్యానిస్ాతడు, తాజస్ాతడు కాని. తరువాత స్సతిము చసడు

"ప్ిత్రజ్ఞావిరోధ్యత్" (1-1-9)
అంటే (ప్ికృత్ర జ్గతయకరణమని అంటే అది వేదయంత శాసీత రయ ) ప్ిత్రజ్ా / ప్ిత్రపాదన విరోధ్ించును.
అంటే నువువ చెబ్ుతునన ఛయందో గోాప్నిషత్ "ఏక విజ్ఞానేన స్రవ విజ్ఞానమ్" అని కదయ చెబ్ుతుననది. అంటే ఒక
ఒక వస్ుతవు తెలుస్ుకోవడం స్మస్త వస్ుతవులు తెలుకోవడయనికి స్ాధ్నమవుత ందని కదయ. అచచతనమైన ప్ికృత్ర
ఈ స్మస్త చచతనయలకు కారణమవడం, తదివజ్ఞానయనికి స్ాధ్నమవడం కుదరదు కదయ. దయని వలన వేదయంత
వాకాాలకు విరోధ్ంగా ఉంటలంది నువువచెపిునటెో తచ
ల .
ఇంకా చసడు తరువాత స్సతిం
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"స్ావప్ాయాత్" అని (1-1-10)
స్వ: స్త్ శ్బ్ా వాచా మైన ఆతా (ప్రబ్ిహా) యందు
ఆప్ాయాత్: (జీవుడు) లీనమగుట వలన
నేను: అంటే

మామయా: చెబ్ుతునయన. నువువ మంచి నిదురపో తుననప్ుుడు నీ జీవాతా ఏమవుతుంది? నువువ
చెబ్ుతునన ఛయందో గోాప్నిషత్ లోనే "స్వపానంతమ్ మే స్ో మా విజ్ఞనీహీత్ర యతి ఏతతుురుషః స్వపిత్ర నయమ
స్తయ స్ో మా తదయ స్ంప్ననః భవత్ర స్వమపీత భవత్ర తస్ాాత్ ఏనమ్ స్వపిత్ర ఇత్ర ఆచక్షతచ స్వమ్ హాపీతః
భవత్ర ఇత్ర స్ుషుప్త మ్ జీవమ్ స్తయ స్ంప్ననమ్ స్వమ్ అపీతః స్వసిాన్ ప్ిలీన" అని ఉననది. అనగా "ఓ శేవత
కేతత! స్ుషుపిత అవస్ా యందు నిదిపో వుచుననవాడు స్త్ వస్ుతవుత లీనమవుతుతునయనడు" అని. జీవాతా
లో ప్రబ్ిహా "అనేన జీవేన ఆతానయ అనుప్ివిశ్ా " అననటల
ో ప్ివేశ్రంచి ఉంటలంది కద. ఆ ప్రబ్ిహా లో
నిదయిస్మయమున జీవుడు లీనమవుతయడు, కలసిఉంటాడు అననమాట. మరల నిదయివస్ా నుండి బ్యటప్డి
నప్ుుడు " త ఇహ వాాఘ్రోవా....మశ్కోవా యదాదభవంత్ర తథయ భవంత్ర" అని అననటల
ో తన ప్ూరవ రూపానిన
ప్ులి అయితచ ప్ులి రూపానిన, దో మ అయితచ దో మ రూపానీన ఆ జీవుళ్ళళ ప ందుతయయి. బ్ో ధ్యయన మహరి
కూడయ ఇలాగే చెపపురు. అలాంటప్ుుడు చెైతనాము గల జీవుడు అచచతనమైన ప్ికృత్ర త కలసిపో లేడు కదయ.
పాలూ, నీళ్ళళ కలుస్ాతయి కాని, పాలూ, రాళ్ళళ కలిసిపో వు కదయ. అందుచచత స్త్ అంటే " స్త్" అచచతనమైన
ప్ికృత్ర అవడయనికి దీని ప్ికారం కూడయ ఆస్ాకరం లేదు.
తరువాత స్సతిం చసడు

"గత్ర స్ామానయాత్" (1-1-11)
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గత్ర: (జ్గతయకరణమును తెలుప్ు శ్రాతుల) తయతురామునందు స్ామానయాత్: స్మానతవము ఉండడం వలన
అంటే జ్గతయకరణతవము తెలుప్ు శ్రాతులు అనీన కూడయ ఒకకలా ప్రబ్ిహామే కారణమని చెబ్ుతునయనయి
కాని ఎకకడయ ఒకకటి కూడయ ప్ికృత్ర కారణమని చెప్ుడం లేదు.
"ఆతయావా ఇదమ్ ఏక ఏవ అగా ఆసీత్ ...ఇమాన్ లోకాన్ అస్ృజ్త"
అంటే ఈ స్ృషిేకి ప్ూరవము ఆతా ఒకకటే ఉండెను. అది ఈ లోకాలను స్ృజంచెను.

నయననగారు: స్ృషిేకి ప్ూరవము ఆతా ఒకకటే ఉందంటే ప్రమాతా కాదయ
మామయా: అకకడ ఆతా అంటే ప్రమాతా అనే అరాము.
తస్ాాత్ వా ...ఆకాశ్ః స్ంభూతః...." అంటూ ఆ ప్రబ్ిహా నుండి, ఆకాశ్ము, ఆకాశ్ శ్రీరుడగు ప్రమాతానుండి
వాయువు, వాయుశ్రీరుడగు ప్రమాతానుండి అగన, ... ఇలా లోకాలనీన వచచచయి అంటే ప్రమాతాయిే కదయ
జ్గతయకరణం.
తరువాత స్సతింలో కూడయ..

నేను: ఏమిటది.
మామయా:
"శ్ర
ా తతయవత్

చ" (1-1-12)అంటే

(స్చచబ్ా వాచుాడు, స్రవజ్ా తవము మొదలగునవి కలవాడని) శ్రాతులయందు ఉప్దచశ్రంచబ్డుటచచత
(అతడచచతనమగు ప్ికృత్ర కాదు).
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నువువ చెపిున ఛయందో గోాప్నిషత్ లోనే చసడు. "ఏష ఆతయా అప్హత పాపాా, విజ్రః, విమృతుాః, విశలకః,
విజఘతూః, అపిపాస్ః, స్తాకామః, స్తాస్ంకలుః, " అని పాప్ రహతుడు, ముదిమి, దపిుక, మృతుావు,
శలకము ఇవేమీ లేనివాడు, స్తాకాముడు, స్తాస్ంకలుుడు అని చెబ్ుతతంటే ఆయనను అచచతనమని
అనలేము కదయ.
మిగలిన శ్రాతులూ అలాగే చెబ్ుతునయనయి. "స్ కారణమ్ కరణయధ్ిపాధ్ిప్ః" అని వాడచ కారణ భూతుడనీ, వానికి
అధ్ిప్త్ర లేడని, "స్రావణి రూపాణి విచింతా ధ్ీరః" అని అనినటినీ స్ృజస్ుతనయనడనీ, "విశావతయానమ్
ప్రాయణమ్" అని స్మస్ాతనికీ, ఆతయా, ఆధ్యరమూ అనీ "ప్త్రమ్ విశ్వస్ా..." అని ఈ స్మస్త విశావనీన
పాలించువాడనీ, "అంతః బ్హః చ తతూరవమ్ వాాప్ా" అని లోప్ల, బ్యట అంతటా వాాపించి ఉననవాడనీ,
"....దివాః దచవః ఏకః నయరాయణః" అని నయరాయణుడచ ఉతకృషు
ే డు, స్చచబ్ా వాచుాడు జ్గతయకరణుడస అనీ
ఆయనే ప్రబ్ిహా అనీ చెబ్ుతతంటే అచచతనమైన ప్ికృత్రకి జ్గతయకరణతవము అంటగటే లేము కదయ.

నయననగారు: బ్ావా, ఈ స్ందరభంలో నయకు మరొక విషయం కూడయ విశ్దమవుత ంది, అదచమిటంటే
ప్రబ్ిహా నిరవశేష చినయాతిం అనడయనికి కుదరదని. ఎందుకంటే "ఈక్షతచః ..." అని చెపిునప్ుుడు ప్రబ్ిహా
చెైతనాము కలది అని కదయ అంటలనయనవు. జ్గతు
త ని స్ృషీే అవీ చచసపడంటలనయనవు. అంటే చెైతనాము ఉందని.
చెైతనాం ఉండడం వలన నిరవశేషము అవలేదు, ఎందుకంటే చెైతనాము కూడయ విశేషమే అవుతుంది కదయ. స్ృషిే
కరత అవడం వలన తనను, ఇతర ప్దయరాాలను వావహార యోగాములుగా చచయడం వలన ప్రబ్ిహా కేవలము
స్ాక్షమభూతము అనడం కూడయ అస్తామే అని తెలుస్ోత ంది. ఇంతచకాకుండయ ఈ ఈక్షణయది గుణ స్ంబ్ంధ్ము
ఎప్ుుడస ఉండచది అని కూడయ తెలుస్ోత ంది. నువువ చెపిున "స్తా కామ స్తా స్ంకలాుది" గుణయలనీన
ఉనయనయని అనేకముల ైన శ్రాతులు చెబ్ుతునయనయంటే ప్రబ్ిహా నిరుగణుడు అనడం కూడయ కుదరదు.
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గుణయలూ, స్ామరా యమూ లేకపో తచ ఈ జ్గనినరాాణయదులు చచయడం అవదుకదయ! అలాగయితచ ఆ ప్రబ్ిహా శ్కిత ,
స్ామరాాయదులు కూడయ అప్ిమాణమని అనయలి.

మామయా: అవును. అందువలన జ్గతయకరణమును ప్ిత్రపాదించచ శ్రాత్ర వాకాాలు అచచతనమైన ప్ికృత్రని
కాక స్రవజ్ా , స్రవవిత్, స్రవశ్కిత మంతుడెైన వాడు, అనవధ్ికాత్రశ్య కళ్ీాణ గుణయకరుడు, హమయరహతుడు,
ప్ురుషో తత ముడు అయిన నయరాయణుడినే జ్గతు
త నకు నిమితత పాదయన కారణమని, మోక్ష ప్ిదయత,
ముముక్షువులకు ధ్యానించ దగన వాడు అయిన ప్రబ్ిహా అని తెలుప్ుతునయనయి.

నేను: స్రవజ్ా , స్రవవిత్ అని ఱ ండు ప్దయలు వాడుతునయనరు, ఱ ండింటికీ ఒకకటే అరాం కాదయ.
మామయా: జ్ఞానము అంటే తెలుస్ును కదయ, ఉపాధ్ి రహతమై, ఇతరానపపక్షితమై, స్ంకోచ రహతమై
స్రవవస్ుత విషయక స్వరూప్, స్వభావములు తెలుప్ు గుణము, స్స
ా లరూప్జ్ఞానము కలవాడని, స్సక్షారూప్
జ్ఞానము కలవాడని చెప్ుడయనికి స్రవజ్ా , స్రవవిత్ అని వాడుతయరు, అంతః బ్హః చ తత్ స్రవమ్ వాాప్ా
నయరాయణః సిాతః అని కదయ శ్రాత్ర.

అమా: ఇప్ుటికి "ఈక్షతచః నయత్ర శ్బ్ాాత్" నుండి ఎనిమిది స్సతయిలలో స్ృషిే స్ంకలుం చచయగలవాడు
ప్రబ్ిహాయిే అని, అకకడ స్ంకలు శ్బ్ా ము లాక్షణిక ప్ియోగం కాదని, ఆ ప్రబ్ిహాను ధ్యానించడం వలన
మోక్షము కలుగును కనుక తయాజ్ాము కానిదని, శ్రాత్ర వాకాాలనీన ప్రబ్ిహాయిే జ్గతయకరణుడని
చెబ్ుతయయనీ, నిదుర పో యిేటప్ుుడు శ్రాత్ర చెపిునటల
ో చచతనమునన ఆతా చెైతనామునన ప్రబ్ిహాత టే కలసి
యుండ గలదని, జ్గతయకరణం తెలిపప శ్రాతులు అనీన స్మానభావంత అలా ఒకక లాగే చెప్ుడం వలన,
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స్చచబ్ా వాచుాడు, స్రవజుా డు అయిన ప్రబ్ిహా యిే జ్గతయకరణము తప్ు అచచతనమైన ప్ికృత్ర కాదు అనన
విషయానిన నిరూపించినటల
ో కుోప్త ంగా నయకు తెలిసింది. బ్ాగుంది మామయాా!

మామయా: అవునమాా! శ్రాభాషాంలో ఈ 8 స్సతయిలను కలిపి "ఈక్షతాధ్ికరణము" అని అంటారు.
నయననగారు: అచచతనమైన ప్ికృత్ర కి జ్గతయకరణతవము కుదరదనుకో. చెైతనామునన జీవుడికి
కుదురుతుందయ.

మామయా: ఈ విషయానిన భగవదయిమానుజులు "ఆనందమయాధ్ికరణము" అని తరువాత
అధ్ికరణములో వివరస్ాతరు. ఇది మరొక స్ార చసదయాము.
అందరమూ: కృతజుా లము. దయస్ో హమ్. మళ్ళళ వస్ాతము.
(మఱియొక రోజు మళ్ళళ మామయా గారంటలో)

2 .

ఆనందమయాధ్ికరణము:

మామయా: ఈరోజు నుండి మనము "ఆనంద మయాధ్ికరణము" గురంచి చెప్ుుకుందయమనుకునయనము
కదయ! మనం పాిరంభించచ ముందు రామం నీకేమైనయ స్ందచహాలుంటే చెప్ుు, అదయిన తరువాత
మొదలుపెడదయము.

నేను: పో యిన స్ార నయననగారు చెైతనాం లేకపో వడం వలన ప్ికృత్ర జ్గతయకరణం కాకపో వచుచ కాని
చెైతనామునన జీవుడు జ్గతయకరణం కావచుచ కదయ అనయనరు. స్రగాగ అలాంటి స్ందచహమే నయకూ కలిగంది.
అప్ుుడెప్ుుడో ఒక స్ావమీజీ వదా ఏవో ఉప్నయాస్ాలు, తెైత్రతరీయోప్నిషతు
త లో బ్ిహాానందవలిో మీద,
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వింటలననప్ుుడు కూడయ ఇలాంటి స్ందచహాలే వచచచయి. మీరషలాగూ ఈరోజు ఆనందమయాధ్ికరణము
చెబ్ుతయననయనరు కదయ అని చసస్ుకుందికి ఆ ప్ుస్త కం కూడయ తీస్ుకొని వచచచను. మీరు చెబ్ుతతంటే ఆ
స్ందచహాలకనినటికీ నయకు స్మాధ్యనము వచచచస్ుతంది ల ండి.

మామయా: ఆ బ్ిహాానందవలిో లో ఏమి చెపపురో కొంచెం మాకూ చెప్ుు.
నేను: మిడి మిడి జ్ఞానంత

ఏవో ఱ ండు ముకకలు వినయనను మామయాా....

మామయా: అదచ, ఆ ఱ ండు ముకకలే చెప్ుు, మన చరచ అకకడినుండచ పాిరంభదయాం
నేను: బ్ిహాానందవలిో "బ్ిహా విత్ ఆపో నత్ర ప్రమ్" అని పాిరంభమవుతుంది. అంటే బ్ిహాను
తెలుస్ుకుననవాడు ప్రమప్దయనిన ప ందుతయడు అని కదయ.
దయని తరువాత ఆ బ్ిహా ఏమిటి అంటే "స్తామ్ జ్ఞానమనంతమ్ బ్ిహా" అని ఆ ప్రబ్ిహా స్వరూపానిన
నిరవచించి, "యో వేద నిహతమ్ గుహాయామ్ ప్రమే వోామన్ స్ో శ్రనతచ స్రావన్ కామాన్ స్హ బ్ిహాణయ
విప్శ్రచతయ" అని ఆ బ్ిహాను తెలుస్ుకుననవాడు బ్ిహాత బ్ాటల స్మస్త కామములను అనుభవిస్ాతడు అని
చెపిు, తరువాత కామంగా "తస్ాాదయవ ఏతస్ాాత్ ఆతాన ఆకాశ్ః స్ంభూతః ఆకాశాత్ వాయుః వాయోరగనః
అగేనరాప్ః అదభయః ప్ృథివీ ప్ృథివాామ్ ఓషధ్యః ఓషధ్ీభాః అననమ్..." అంటూ స్ృషిేకమ
ా ానిన చెబ్ుతత
ప్రబ్ిహా నుండి ఆకాశ్ము, ఆకాశ్ము నుండి వాయువు, వాయువు నుండి అగన, అగన నుండి జ్లము,
జ్లమునుండి భూమి, భూమి నుండి ఓషధ్ులు, ఓషధ్ులనుండి అననము ...అంటూ ఆపెై "స్ వా ఏష ప్ురుషః
అననరస్మయః" అని అననమయ కోశ్ము, దయని విశ్రషేతను చెపిు, కామంగా తదంతరగ తమైన పాిణమయ
కోశానిన, ఆపెై మననమయ కోశానిన దయని తరువాత విజ్ఞాన మయ కోశానిన చెపిు తరువాత ఆనందమయ
కోశ్ము గురంచి చెబ్ుతుంది ఉప్నిషత్. తరువాత
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"యత వాచో నివరత ంతచ అపాిప్ా మనస్ా స్హ ఆనందో బ్ిహాణల విదయవన్ న బ్ధభేత్ర కదయచనేత్ర..." అంటూ
వాజ్ానస్ుూలకు అందని బ్ిహాానందమును వివరస్ుతంది. ఈ స్ందరభంలో ఆ ఆనందమయ కోశ్మును
వివరస్స
త "తసెైాష ఏవ శారీర ఆతయా యః ప్ూరవస్ా తస్ాాత్ వా ఏతస్ాాన్ విజ్ఞాన మయాత్ అనాః అంతరః
ఆతయా ఆనందమయః తచనైష ప్ూరణ ః స్ వా ఏష ప్ురుష విధ్ ఏవ తస్ా ప్ురుషావిధ్తయమ్ అనవయమ్ ప్ురుష
విధ్ః.
తస్ా పిియమేవ శ్రరః మోదో దక్షిణః ప్క్షః ప్ిమోద ఉతత రః ప్క్షః ఆనంద ఆతయా బ్ిహా ప్ుచఛమ్ ప్ిత్రషాఠ . " అని ఆ
ఆనందమయ కోశానిన ఒక ప్క్షి ఆకారంలో వరణ స్త స "దయనికి పిియమే శ్రరస్ుూ, మోదము కుడి ప్క్షము(ఱ కక),
ప్ిమోదము ఎడమ ప్క్షము, ఆనందము ఆతా, బ్ిహా ప్ుచఛము(త క) అని వరణ స్త ారు. ఈ స్ందరభంలో
స్ావమీజీ చెపిునదయనిన బ్టిే
"ఆనందమయ కోశ్ము శ్రీరభావము త స్సచితమై శ్రరస్ుూ, ఉతత ర, దక్షిణ ప్క్షములు వంటి అవయవములు
కలిగ ఉండడం వలన ఏదయినయ అవయవాలు కలిగ ఉననది శాశ్వతము కాదు కనుక ఆనందమయ కోశ్ము
ప్రబ్ిహా కాలేదు కదయ. అదచ అనువాకములో ఉప్నిషతు
త "బ్ిహా ప్ుచఛమ్ ప్ిత్రషాఠ" అని చెబ్ుత ంది కనుక
ప్రబ్ిహా ఆనందమయ కోశానిన అత్రకామించి యుననది అని తెలుస్ుతంది, దసరంగా ఆకాశ్ములో చందుిని
చసప్డయనికి ఒక చెటే ల చసపించి, ఆ చెటే లకి ఉనన కొమా చసపించి ఆ కొమా మీద ఆకులను చసపి వాటి
మధ్ానుండి కనప్డచ చందుిడిని చసపప "శాఖ్ా చంది నయాయం" లాగా మనకు కనబ్డని ప్రబ్ిహాను గురంచి
చెప్ుడయనికి మనకు కనబ్డుతునన అననమయ కోశ్ం నుండి పాిరంభించి, తరువాత పాిణమయ కోశ్ము,
మననమయ కోశ్ము, విజ్ఞాన మయకోశ్ము చెపిు అలాగే ఆనందమయ కోశ్ము కూడయ చెపిు దయనికి కూడయ
అతీతమై వాజ్ానస్ుూలకందనిది ప్రబ్ిహా" అని ఉప్నిషతు
త చెపిునటల
ో నయకు అరా మైనది. అందువలన అవిదా
వలన మనం అనుభవిస్ుతనన ఈ శ్రీరాలకు అతీతమైన స్తా, జ్ఞాన, అనంత స్వరూప్మైన జీవాతాయిే ఈ
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కనబ్డుతుననజ్గతు
త కి కారణము కావచుచను కదయ అని స్ందచహము. "తదెైక్షత" అని చెప్ుబ్డిన
"స్ంకలుము" చెైతనా స్వరూప్మైన జీవాతాకు కుదురుతుంది కదయ అని.
తరువాత వచచచ వాకాాలు"అస్నేనవ స్ భవత్ర అస్త్ బ్ిహమాత్ర వేద చచత్ అసిత బ్ిహమాత్ర చచదచవద స్ంతమేనమ్ తత
విదుః" అని బ్ిహా ఉననటల
ో తెలుస్ుకుననవాడు అసిత తవము ఉననవాడు, అలాకాక ఉననవాడు లేనటిే వాడచ
అంటూ చెపపు వాకాాలలో ఆనందమయ కోశ్మే బ్ిహా అని లేదుకదయ. అందువలన ఆనందమయకోశ్ము,
ప్రబ్ిహా వేరేవరేనయ అననది ఇంకొక స్ంశ్యము.
ఇంకా స్ందచహాలునయనయనుకోండి, మరకొంచెం సపప్ు అయిన తరువాత నయకు ఇంకా తెలిసిరాక పో తచ మళ్ళళ
అడుగుతయను.

అమా: మామయాా, వాడు అకకడయ, ఇకకడయ విననదచదో చెబ్ుతత కలగాప్ులగం చచస్త ుననటలేంది.
మామయా: దీనిని ప్ుచఛ బ్ిహా వాదమని కూడయ అంటారమాా.
అమా: అదచదో వివరంగా చెప్ురా మామయాా!
మామయా: మనకందరకీ అననమయ, పాిణమయ, మననమయ, విజ్ఞానమయ, ఆనందమయ కోశాల గురంచి
తెలుస్ును కదయ. ఉప్నిషతు
త ప్ిత్ర యొకక కోశానికి ఒక ప్క్షి రూప్ంగా వరణ స్త ుంది. ప్క్షికి తల, ఱ ండు ఱ కకలు,
ఆతా భాగమైన మొండెము, త క భాగము అని ఐదు భాగాలు ఉంటాయి కదయ. అలాగే ప్ిత్ర కోశానికి ఈ ఐదు
భాగాలూ వరణ స్త ుంది ఉప్నిషతు
త . ఉదయహరణకు పాిణమయ కోశానికి పాిణము శ్రరస్ుూ, వాాన, అపానములు
ఱ ండు ప్క్షములు, ఆకాశ్ము ఆతా, ప్ృథివ ప్ుచఛము. అలాగే మనన మయ కోశానికి యజుః శ్రరస్ుూ,
ఋకాూమములు ప్క్షములు, ఆదచశ్ము ఆతా, అధ్రావంగీరస్ము ప్ుచఛము. విజ్ఞానమయ కోశానికి శ్ాదధ
శ్రరస్ుూ, ఋతము, స్తాము ప్క్షములు, యోగము ఆతా, మహతు
త ప్ుచఛము. ఇక ఆనందమయ కోశానికి
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పిియము శ్రరస్ుూ, మోద, ప్ిమోదయలు ప్క్షములు, ఆనందము ఆతా, బ్ిహా ప్ుచఛము అని వివరస్ుతంది. దీనిని
బ్టిే కింా ద విషయాలు తెలుస్ాతయి.
1. శ్రీరముననది, అవయవాలు లేదయ భాగాలూ ఉనయనయి అంటే అది శాశ్వతము కాలేదు. ఎందుకంటే
ప్ిప్ంచంలో అవయవి ఏదయినయ శాశ్వతం కాదు. ఒక మంచము ఉందనుకోండి, దయనికి కోళ్ళళ, బ్లో , కరాలు ఇలా
భాగాలుంటాయి. అవి విరగ పో యో, అరగ పో యో పాడయి పో తయయి కదయ. అందువలన అది శాశ్వతంగా
ఉండలేదు. అందువలన ఈ కోశాలు, ఆనందమయ కోశ్ం కూడయ, శాశ్వతమైనవి కాలేవు. బ్ిహా అంటే
అశాశ్వతము కాదుకనుక ఆనందమయ కోశ్ము ప్రబ్ిహా కాలేదు.
2. అననమయాది కోశాలను చెబ్ుతుననప్ుుడు కనప్డని ప్రబ్ిహాానిన చెపపు ప్ియతనంలో ముందు
కనప్డుతునన అననమయకోశ్ం గురంచి చెపిు, తరువాత అంతకంటే స్సక్షామైనది, తరువాత దయనికంటే
స్సక్షామైనది...ఇలా ఒక కామంలో ప్రబ్ిహాని దసరంగా ఉనన అరుంధ్తీ నక్షతిమో, చందమామో
చసపించడయనికి చెటే ల, చెటే ల కొమా....ఇలా కనబ్డుతునన వస్ుతవులు చసపించి దయని మీద నుననది అననటల
ో
చెబ్ుతునయనరే తప్ు దయనిని బ్టిే మనం ఈ కోశాలను ప్రబ్ిహా అనుకొననకకరలేదు.
3. ఆనందమయ కోశ్ము గురంచి చెబ్ుతుననప్ుుడు బ్ిహా ఆ ఆనందమయ కోశానికి ప్ుచఛముగా
చెప్ుబ్డింది. ప్ుచఛముగా చెప్ుబ్డిన బ్ిహా ఆనందమయ కోశ్ము కాలేదు కదయ.
ఈ యుకిత ని అనుస్రంచచ ఈ వాదయనిన ప్ుచఛ బ్ిహా వాదమని అంటారు
4. తరువాత "అస్త్ బ్ిహమాత్ర చచదచచత్..." మొదల ైన వాకాాలలో ఎకకడయ బ్ిహాయిే ఆనందమయ కోశ్ము
చెపిునటల
ో లేదు, అలాగయితచ "అస్త్ ఆనందమయిేత్ర చచదచచత్...." అని చెపిు యుండవలసినది కదయ,
5. నిరుగణ మైన ప్రబ్ిహాను తెలియలేని స్ామానుాలకు ముందు స్గుణ బ్ిహాగా చెపిు తరువాత నిరుగణ
బ్ిహాను తెలియప్రచి నటల
ో ఇకకడకూడయ ముందు తెలిసిన, ఊహంచుకోగలిచిన ఈ వివిధ్ కోశాలను ముందు
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చెపపురే తప్ు ఈ కోశాలే ప్రబ్ిహా అని కాదు కదయ, ప్రబ్ిహా అంటే ఇలా శ్రీరమూ, అవయవాలూ, రూప్మూ
అవీ ఉండవు కదయ.
ఈ పెై కారణయల వలన ఆనందమయ కోశ్ము అంటే ప్రబ్ిహా కాదు.
అని వార వాదము.
రామం, ఇంకా స్ందచహాలుండి పో యినయయనయనవు, అవి కూడయ చెప్ుు, మనం వాటినీ చరచంచుదయం.
నేను: ఏంలేదు మామయాా! ఈ ఆనందమయ కోశానిన జీవాతా అని అనుకోవచయచ. ఎందుకంటే
1. ఈ ఆనందమయ కోశానికి జీవాతాలా శ్రీర స్ంబ్ంధ్ం ఉంది. అవయవాలునయనయి.
2. మిగలిన కోశాలనీన జీవాతాకు స్ంబ్ంధ్ించినవే. అందువలన ఇది కూడయ జీవాతాకు స్ంబ్ంధ్ించినదచ
అవాలి.
3. జీవాతా, ప్రమాతాలకు భేదము శ్రీర స్ంబ్ంధ్మే కదయ, ఈ భవబ్ంధ్ము పో తచ జీవాతా, ప్రమాతా
ఒకకటే కదయ, అందువలన శ్రీర స్ంబ్ంధ్మునన ఆనందమయ కోశ్ము జీవాతచా కావాలి.
4. ఆనందమయ కోశ్ము జీవాతా అయితచ "తదెైక్షత" అననప్ుుడు కావలసిన చచతనతయవనికి
అభాంతరమేమీ ఉండదు.
అందువలన కోశ్మంటే జీవాతాగా చెప్ుబ్డచ ప్ితాగాతా యిేనయ.

నయననగారు: బ్ావా! రామాయణ కోశాలననటలో ఈ అననమయ కోశ్ము, పాిణమయ కోశ్మూ అంటే
కోశ్ము అనన ప్దయనికి ఇకకడ అరా మేమిటి!
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మామయా: కోశ్ము అనన ప్దయనికి చయలా అరాాలునయనయి. నువువ చెపిున రామాయణ కోశ్ము అంటే
రామాయణం ప్ుస్త కం. స్ంస్కృతము తెలుగు కోశ్ము అంటే నిఘంటలవు. కాని ఇకకడ కోశ్ము అంటే ఒక
తొడుగు sheath అననమాట.
ఇంక రామం ప్ిశ్నలకు వదయాం. రామం మొదటి ప్ిశ్న ప్రబ్ిహా ఆనంద మయకోశ్ము కంటే భిననమైనదయ
అని. ఎందుకంటే శ్రీరము, అవయవాలు అంటే అశాశ్వతమయి పో తుంది కదయ అని. ఇకకడ ఆనందము
ఆతా, మోద, ప్ిమోదయలు ఱ కకలు, బ్ిహా ప్ుచఛము అంటే ఇకకడ మనకు కనప్డచ భౌత్రకమైన శ్రీరము,
అవయవాలు అననటల
ో తీస్ుకోకూడదు. ఈ రకమైన చితీికరణ యోగ శాస్ాతరనికి, ధ్యాన, ధ్యరణయ విధ్యనయనికి
స్ంబ్ంధ్ించినది. అనిన కోశాల చితీికరణ లోనస ఈ శ్రరస్ుూ, ఱ కకలూ, ఆతా, ప్ుచఛము అని వస్ుతంది.
ఇవనీన ఆయా కోశ్ అవయవాలని కాదు. లేకపో తచ ప్రబ్ిహాని త క అని ఉప్నిషతు
త వరణ ంచదు కదయ,
అకకడ ప్ుచఛము అంటే ఆధ్యరము అని అరా ము. ఉప్నిషతు
త లను స్మంగా అరా ం చచస్ుకోకపో తచ వచచచ
చికుకలివే. అందుకే నిరేేతుక కృప్త భగవదయిమానుజులు ఉప్నిషత్ దుగాధబ్ధధ మధ్ానుండి మనకు
అమృతయనిన తన అక్షరాలత మనకు అందిస్త ానని అనయనరు. రామం, నువువ చెపిు నటల
ో తీస్ుకునయన
బ్ిహా ప్ుచఛమను కుంటే అదీ అవయవమే, అలాగయినప్ుుడు అదీ శాశ్వతము కాకూడదు కదయ.
అందువలన నువువ చెపిునది కుదరదు.
తరువాత శలోకాలలో "అస్త్ బ్ిహా ఇత్ర వేదచచత్...." వంటి శలోకాలలో ఆనందమయ అని రాలేదు కనుక
ఆనందమయుడంటే బ్ిహా కాదు అని అంటలనయనవు, అకకడ స్ందరభము వేరు, అకకడ బ్ిహా ఉనికిని
తెలియని వాడు వృథయ అని చెబ్ుతునయనరు. అందువలన అకకడ ఆనందమయ ప్దము రానకకరలేదు.
కనబ్డుతునన అననమయ కోశ్ం అయిన ఈ శ్రీరం నుండి పాిరంభించి, కామ కామంగా విజ్ఞానమయ
కోశ్ము వదా కు వచ్చచ స్రకి జీవాతాను చెపిు, దయని తరువాత తదంతరాామి అయిన ప్రబ్ిహా ను
ఆనందమయకోశ్ స్ందరభంలో చెపపురు.
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ఇంక నీ ఱ ండవ శ్ంక, ఆ ఆనందమయకోశ్ము అననప్ుుడు జీవాతచా అని ఎందుకు అనుకోకూడదు అని,
అంతకుముందు విజ్ఞానమయ కోశ్మును చెపిునప్ుుడు జీవాతాను చెపిు మళ్ళళ ఆనందమయ కోశానికి
కూడయ జీవాతా అనే ఎందుకు చెబ్ుతయరు. జీవాతా, ప్రబ్ిహా ఒకకటి కాదు కదయ! స్రవజుా డు, స్రేవశ్వరుడు,
జ్గతయకరణుడు అయిన ప్రబ్ిహా, కరా ప్రవశ్రాడెై స్ుఖ్ దుఃఖ్ములననుభవిస్స
త ఆ ప్రబ్ిహా కృపా
వాతూలాముల వలన మాతిమే మోక్షము ప ందచ జీవుడు ఒకటి కాలేరు కదయ.

నేను: మఱి "తతత వమసి శేవత కేత " అనన ఛయందో గోాప్నిషత్ వాకాము ఓ శేవతకేతత, ఇంతకు ముందు
జ్గతయకరణముగా చెప్ుబ్డిన ప్రబ్ిహా నువువగా పిలువబ్డచ జీవుడస ఒకకటే అనికదయ చెబ్ుత ంది.
ఉదయహరణకు దచవదతు
త డనే వాడిని పి దుానన కుండ చచస్త సండగా చససపము. తరువాత మధ్యాహనము వాడచ
ఆటలాడుతత కనప్డయాడు. అప్ుుడు ఆ కుండ చచస్త ునన దచవదతు
త డచ ఈ ఆటలాడుతుననవాడు అని
చెబ్ుతయము కదయ, " స్ః అయమ్ దచవదతత ః" అని. అలాగే అలా జ్గతు
త నిరాాణము చచసప ప్రబ్ిహా, ఈ
నువువలా కనబ్డుతునన జీవుడస ఒకకటే అని చెపిునటల
ో కాదయ తతత వమసి అంటే. "బ్ిహావిత్ ఆపో నత్ర
ప్రమ్" అనన ఇందయకా మనమనుకునన శ్రాత్ర వాకాము బ్ిహాను తెలుస్ుకునన బ్ిహాతయవనిన
ప ందుతునయనడని కాదయ. "అనేన జీవేన ఆతానయ అనుప్ివిశ్ా నయమ రూపప వాాకరవాణి" అననప్ుుడు
అనేన, జీవేన, ఆతానయ అనన మూడు ప్దయలూ ఒకే లింగ, వచన, విభకుతలలో ఉండి ఒకే వాకితని అదచ
జీవుడినే తెలుయచచస్త ునయనయి కదయ. అంటే...

మామయా: నిరస్త నిఖిల దో షుడు, స్తా స్ంకలుుడు, స్రవజుా డస, స్రవశ్కుతడస, అనవధ్ికాత్రశ్య
అస్ంఖ్ేాయ కళ్ీాణ గుణయకరుడు స్కలమునకు కారణ భూతుడెైన బ్ిహాము నయనయవిధ్యనంత దుఃఖ్
భాజ్నుడు, కరాాధ్ీనుడు అయిన జీవుడు కాడు, కానేరడు అనన విషయానిన భగవదయిమానుజులు
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వివరంగా మొటే మొదటే నువువ చెపిున వాకాాలే కాకుండయ ఇంకా ఎననన శ్రాత్ర వాకాాలు స్మనవయ
ప్రుస్స
త వివరంచచరు.
మళ్ళళ అందులో కొనిన విషయాలను కుోప్త ంగా మనం జ్ా పితకి తెచుచకుందయము.
ఆ ఛయందో గోాప్నిషత్ లో "స్దచవ స్ో మా ఇదమగా ఆసీత్" మొదల ైన వాకాాలలో స్ృషిేకి ప్ూరవము
నయమరూప్ విభాగము లేదని, తన అస్ాధ్యరణ స్ంకలుము చచత ప్రబ్ిహా తయనొకకడచ స్ృషిే చచసపడని, ఆ
స్కల చచతనయ చచతనయలలో అంతరాామి గా ప్ివేశ్రంచి నయమరూప్ విభాగము చచసపనని చెబ్ుతత వాటనినటికీ,
తయనే మూలమనీ, ఆశ్ాయమనీ, తనవలననే జీవించి ప్ివరత స్త ాయని, తయనే ఆధ్యరమనీ వివరస్ుతననప్ుుడు
ఆ జీవుడు ప్రబ్ిహాాతాకుడు అంటే ప్రబ్ిహాయిే ఆతాగా కలవాడు అని చెపపు వాకామది. లేక పో తచ
ప్ూరత గా వాత్రరేక గుణ, విశేషములునన జీవ, బ్ిహాలు ఒకకటి కారు కదయ. అలాగే "అనేన జీవేన..." అనన
శ్రాత్ర వాకాానికి "జీవునిత బ్ాటల చచతనయచచతనములయందు తయనుకూడ అనుప్ివేశ్ము చచసి
నయమరూప్ములు కలిుంచి వావహార యోగాములుగా చచసి ఈ జ్గజీీ వాలకు ఆతాగా అయినయడు అని
అరాము. లేకపో తచ తత్, తవమ్ అనే ఱ ండు స్రవనయమాలూ ఇదా ర గురంచి చెపిు నప్ుుడు ఆ ఱ ండింటినీ
ఒకకటే అనడం కుదరదు.
తరువాత నువువ చెపిున దచవదతు
త డి ఉదయహరణ ఇకకడ కుదరదు. అకకడ కాలము, దచశ్మూ వేరేవరు.
ఇకకడ అలా కాదు. బ్ిహా విత్ ఆపో నత్ర ప్రమ్ అంటే బ్ిహాను తెలుస్ుకుననవాడు ప్రమప్దయనిన
ప ందుతయడు అని తప్ు బ్ిహా అయి పో తయడు అని ఎకకడ ఉంది, అలాగయితచ "స్ో శ్రనతచ ...స్హ
బ్ిహాణయ"అని బ్ిహాత కూడయ అని వాడ కూడదు కదయ.
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అమా: ఈ విషయం అదచ జీవుడు, బ్ిహా ఒకటి కావనీ, తతత వమసి లాంటి వాకాాలకు అలా అరాం
తీస్ుకోకూడదనీ మేము ఇంతకు ముందు మొదటి స్సతిం స్ందరభంలో వివరంగా చెప్ుుకునయనము
మామయాా, మళ్ళళ మీ దగగ ర ఆ విషయం మరచి పో యినయడో , లేక స్ర చసస్ుకుంటలనయనడో మర.

మామయా: ప్రవాలేదమాా, విషయం కూడయ కషేమైనది అవడం వలన మళ్ళళ మళ్ళళ స్ందచహాలు
ప్ుడుతతంటాయి.
స్రే, అందువలన ఆనందమయుడు అంటే జీవుడు కాదు ప్రబ్ిహామే అని చెప్ుడయనికే తరువాత బ్ిహా
స్సతిము
"ఆనందమయః

అభాాస్ాత్"( 1-1-13) అనగా

ఆనందమయః: ఆనందమయ శ్బ్ా వాచుాడు (ప్రమాతాయిే)
(అనాః: జీవాతా కంటే భినునడు)
అభాాస్ాత్: (శ్రాతులయందు ఆనందగుణమును ) అనేక స్ారుో గణించుటవలన
అని చెబ్ుతుంది.

నేను: అంటే ఏమిటి మామయాా!
మామయా: నువువ ఆనందమయ కోశ్మూ అదీ చెపిునప్ుుడు అస్లు బ్ిహాానందము అంటే ఏమిటల
చెపిున వాకాాలూ ఆ ఉప్నిషత్ లోవి చెప్ులేదు. విను
"సెైషా ఆనందస్ా మీమాంస్ా భవత్ర. యువాస్ాాత్ స్ాధ్ుయువాధ్యాయకః. ......స్ ఏకో మానుషా ఆనందః
30

....తచయిే శ్తమ్ మనుషా గంధ్రావణమానందః. ....స్ ఏకో బ్ిహాణ ఆనందః. "
అని చెపిు "శలాత్రియస్ా చ అకామహతస్ా" అని ముకత ప్ురుషుడికి కూడయ అంత ఆనందం ఉంటలంది అని
చెపిుంది.

నేను: కొంచెం వివరంచండి మామయాా,
మామయా: బ్ిహాానందయనిన ల కికంచడయనికి శ్రాత్ర పాిరంభించింది. దయనికి ముందు ఒక ప్ిమాణము
తీస్ుకోవాలి కదయ, ఒక కొలబ్దా . అందుకు ఒక మంచి యువకుడిని, శాస్ాతరలనీన తెలిసినవాడిని, బ్లిషు
ఠ డు,
ఆరోగావంతుడు అయిన వాడిని, ఈ ప్ిప్ంచంలో ఉండచ ఐశ్వరాాలనీన కలవాడిని, ఆశ్రషు
ఠ డు అంటే positive
character అననమాట, దిఢిషఠ ుడస, మంచి మనన బ్లముననవాడు...ఇలా అనిన గొప్ు గుణయలూ ఉనన వాడి
ఆనందం ఒక ప్ిమాణంగా తీస్ుకొని దయనిని మానుష ఆనందము అని నిరవచించింది. దయనికి నసఱు రషటో ల
మనుషా గంధ్రవ ఆనందమనీ, దయనికి నసఱు రషటో ల దచవ గంధ్రవ ఆనందమనీ దయనికి నసఱు రషటో ల పితృదచవ
ఆనందమనీ, దయనికి నసఱు రషటో ల అజ్ఞనజ్ దచవ ఆనందమనీ, దయనికి నసఱు రషటో ల కరాదచవ ఆనందమనీ, దయనికి
నసఱు రషటో ల దచవ ఆనందమనీ, దయనికి నసఱురషటో ల ఇంది ఆనందమనీ, దయనికి నసఱు రషటో ల బ్ృహస్ుత్ర
ఆనందమనీ, దయనికి నసఱు రషటో ల పితయమహ ఆనందమనీ, దయనికి నసఱు రషటో ల బ్ిహా ఆనందమనీ చెపిు
వేదయంత శ్ావణం చచస,ి బ్ిహమ ాపాస్నం వలన ముకిత ప ందిన వానికి కూడయ అంత ఆనందం ఉంటలంది అని
చెపిుంది శ్రాత్ర. ఇకకడ నసఱు స్ంఖ్ా అనేకతయవనిన కూడయ స్సచిస్ుతంది. కనుక ఈ ముకాతనందం ఉపాస్నయ
పీితుడెైన ప్రబ్ిహా స్ంకలుము చచత కలిుంచబ్డినదని తెలుస్ోత ంది. అంటే ముకాతనందం నిరుపాధ్ికం కాదు.
అంటే స్వతః సిదధ్మైనదీ, స్ావభావికమైనదీ కాదు అననమాట. నిరుపాధ్ికం కాని స్ావభావికమైన ఆనందం
కలిగ ఉండడం ఒకక ప్రబ్ిహాకు తప్ు వేరొకరకి ఎవవరకూ లేదని తెలుస్ోత ంది. అటలవంటి ఆనందం గలది
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ఆనందమయ శ్బ్ా ం చచత నిరేాశ్రంచబ్డిన వస్ుతవు జీవుడి కంటే వేరయిన ప్రబ్ిహమా అని చెప్ుబ్డినదనన మాట
ఈ స్ందరభంలో .
ఆ ప్రబ్ిహా గూరచ చెపపు ప్ియతనంలో "యత వాచో నివరత ంతచ అపాిప్ా మనస్ా స్హ" అంటూ
వేదవాజ్ానస్ుూలకు అందని వాడు ఆ ప్రబ్ిహా అని చెబ్ుతుంది. అంతచ కాదు, "తస్ాాత్ వా ఏతస్ాాత్
విజ్ఞానమయాదనాః అంతర ఆతయా ఆనందమయః" అనగా ఈ విజ్ఞానమయుడెైన జీవునికంటె వేరుగా
లోననుండు నటిే అంతరాామి ఆనందమయుడు అని చెబ్ుత ంది శ్రాత్ర.

నేను: విజ్ఞానమయుడు అంటే జీవుడచనయ! మఱి "విజ్ఞానమ్ యజ్ా ం తనుతచ" అంటే విజ్ఞానము యజ్ా ము
చచయును అని మాతిమే ఉంది శ్రాత్రలో.

మామయా: జ్ఞాతయిే అయిన జీవాతా యొకక స్వరూప్ం స్వయంప్ికాశ్కం అవడం వలన దయనిని
"విజ్ఞానమ్" అని చెబ్ుతునయనరు. తప్ుులేదు. జ్ఞానయనిన బ్టిే యిే కదయ జ్ఞాత యొకక స్వరూప్ము
నిరణ యించబ్డుతుంది. మీ తయతగారు ఏదయినయ స్భలో ప్ివేశ్రంచినప్ుుడు అదుగో వాాకరణం వచిచంది
అనేవారట. అకకడ వాాకరణం అనన ప్దయనిన మీ తయతగారని స్సచిస్స
త వాడచవారననమాట, ఆయనకు ఆ విదా
బ్ాగా రావడం వలన. అలాగే అకకడ విజ్ఞానమనన ప్దయనిన కరత గా వాడ వచుచ. పాణిని వాాకరణ స్సతయిలు
కూడయ ఉనయనయి దీనిని స్మరుస్స
త . అదంతయ చెప్ుుకుంటే నీకు బ్రువయిపో తుంది. " యో విజ్ఞానే త్రషఠన్" "
య ఆతాని త్రషఠన్" అననప్ుుడు కూడయ విజ్ఞాన శ్బ్ా ము జీవ వాచకం అనే చెబ్ుతయరు. అందుకే చెబ్ుతునయనరు,
విజ్ఞానమయుడికి భిననమైన వాడు, వాని లోప్ల నుండువాడు ప్రమాతాయిే ఆనందమయుడని
తెలుస్ుకోవాలి.

నేను: ఇకకడ "ఆనంద మయుడు" అననప్ుుడు మయట్ ప్ితాయానికి అరాం ఏమిటి మామయాా,
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మామయా: ఇంతకు ముందు చదువుకొనే ఉంటావు, అయినయ మరొకస్ార విను. మయట్ ప్ితాయానిన
స్ావరాానికి గాని, వికారారాానికి గాని, పాిచురాానికి గాని వాడ వచుచను. స్ావరాము అంటే స్ాదృశాానిన
చెబ్ుతుంది. అననమయbఅనన చోట మయట్ ఈ అరా ంత టే వాడబ్డింది. దీనిని స్ావరా ప్ితాయం అంటారు.
అంటే ప్ితాయం వలన ప్దం అరా ం మారుు చెందక అదచ అరా ం ఇస్ుతంది. బ్ాలః అనన ప్దయనికి క ప్ితాయం చచర
బ్ాలకః అయితచ దయని అరా ం మారదు కదయ, అలాగననమాట. దచవః, దచవతయ కూడయ ఇలాంటిదచ అనుకో.

నేను: మర వికారారేా మయట్ అంటారు కదయ, అది వరత ంచదయ, ఆనందమయుడు అననప్ుుడు.
మామయా: హరణాయ పాతి అననచోటో

వికారారాముత వాడబ్డుతుంది. అంటే బ్ంగారం త పాతి

చచసినప్ుుడు బ్ంగారం వికారము ప ంది, అంటే మారుు ప ంది పాతిగా మారంది అననమాట. విజ్ఞానము
వికారము ప ంది జీవుడవడం, ఆనందం వికారం ప ంది ప్రబ్ిహా అవడం కుదరదు కదయ. విజ్ఞానము,
ఆనందము అనేవి గుణయలు కదయ, గుణయలు వికారం ప ంది చెైతనా స్వరూప్ం సిదధ ంి చదు కదయ.

నయననగారు: వికారం అనన ప్దయనిన అంతకుముందు ఉననదయనికంటే పాడయితచ వాడుతతంటాము కదయ
కొంచెం చెడు అరాము వచచచటటల
ో

మామయా: అవును వికారం అనన ప్దయనిన negative మారుు గాను, వికాస్ం అనన ప్దయనిన positive
మారుు గాను వాడుతయం స్ాధ్యరణంగా. కాని వికారం అని ఎటలవంటి మారుుకు వాడినయ తప్ుులేదు. అలా
కాకుండయ ఆనందం negative మారుు చెంది ప్రబ్ిహా అయిందంటే ఇంకా హాస్ాాస్ుదం కదయ.

నేను: మర పాిచురాారాం లో అంటే
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మామయా: లవణమయమ్ అననమ్ అంటే అననములో ఉప్ుు బ్ాగా ఎకుకవ ఉందని అరాము. అలాగే
విజ్ఞానమయుడని జీవుడికి, ఆనందమయుడని ప్రబ్ిహా కు వాడుతునయనరననమాట.

నేను: పాిచురాం అని చెపిు నప్ుుడు ఆ గుణం ఎకుకవగా ఉందని అరాం కనుక ఆనందం పాలు ఎకుకవ
దుఖ్ం పాలు తకుకవ, ప్రబ్ిహాకు ఉంటలందనుకోవాలా. అంటే దుఃఖ్ము కూడయ కొలదిగా ఉంటలందని కదయ
ప్రబ్ిహాకు.

మామయా: ఒక గుణం ఎకుకవగా ఉననదంటే దయనిలో దో షాలునయనయనే అరాం రాదచ. అయినయ ప్రబ్ిహా లో
అనేక కళ్ీాణ గుణయలునయనయి కదయ, ఆనందంత బ్ాటల అందువలన ఆనందమననది స్సచ్చకరణయనికే అని
తీస్ుకోవాలి.
నేను: ప్రబ్ిహా తన భకుతల దుఃఖ్ానికి తయనస రామాయణంలో రాముడి గురంచి "భృశ్మ్ భవత్ర దుఃఖితః"
అననటల
ో దుఃఖిస్ాతడంటారే. అది దుఃఖ్ం కాదయ. అంటే ప్రబ్ిహాకు దుఃఖ్ం ఉననటల
ో కాదయ.

మామయా: ప్రబ్ిహా ఆనందమయుడు అంటే కొలదిగా దుఃఖ్ం ఉననవాడు అని కాదు. ఈ విషయం
ముందు ముందు స్సతయిలలో ఇంకా విశ్దమవుతుంది.
ఏతయవతయ మనకు తెలిసినదచమిటంటే ఆనందమయుడు అని చెప్ుబ్డినది ప్రబ్ిహాయిే, ఎందుకంటే
అమితమైన బ్ిహాానందయనిన "తచ యిే శ్తమ్..తచ యిే శ్తమ్...." అంటూ శ్రాత్ర గణించచ ప్ియతనం చచయడం
వలన.
ఇంక మయట్ ప్ితాయం పాిచురామే చెబ్ుతుందని తరువాత స్సతింలో కూడయ వివరస్ాతరు.
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నేను: మామయాా, స్ాధ్యరణంగా "మయట్ ప్ితాయం" వికారారాానికే వాడడం వినయనను. అలాంటప్ుుడు
స్రవ స్ాధ్యరణమైన అరా ం మానేసి వేరుగా పాిచురాారా ం గా చెప్ుడం స్బ్బ్ే నంటారా,
అంతచకాకుండయ పాణిని వాాకరణ స్సతయిలలో "నితామ్ వృదధ శ్రాదభాః" అని "ఆ, ఐ, ఔ" లత ప్దం పాిరంభం
అయినప్ుుడు వచిచన మయట్ ప్ితాయం "వికారారాానిన" చెబ్ుతుందని అంటారే. "ఆనంద" అనే ప్దం కూడయ
ఆ త మొదలవుతుంది కదయ, అందువలన వికారారా మే వస్ుతంది కదయ.
అననమయో యజ్ా ః, మృణాయమ్, హరణాయమ్ వంటి చోటో మయట్ ప్ితాయం వికారారాానేన చెబ్ుతుంది,
అలాగే కాదయ ఇకకడ కూడయ,
మనం ఇందయకా అనుకుననటల
ో మయట్ పాిచురాానేన చెబ్ుతుందంటే ఎకుకవ ఆనందం, కొంచెం దుఃఖ్ం
ఉననవాడు ప్రబ్ిహా అని కాదయ.
ఈ పెై కారణయల వలన ఆనందమయుడు అననప్ుుడు మయట్ ప్ితాయం పాిచురాారా ంత తీస్ుకోవాలేమో.
మామయా: ఈ స్ందచహం తీరచడయనికే తరువాత స్సతిమూ, దయని భాషామూ వచచచయి
నేను: ఏమిటి మామయాా అది

మామయా: విను
"వికార

శ్బ్ాాత్ నేత్ర చచత్ న పాిచురాాత్" (1-1-14)

అంటే

వికారశ్బ్ాాత్: వికారారామునిచుచ (మయట్ ప్ితాయము యొకక ) ప్ియోగముండుటవలన
న: (ఆనందమయుడు ప్రమాతా) కాడు
ఇత్రచచత్: ఇటల
ో అననచో
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న: (అటల
ో ) కాదు(ఏలనన)
పాిచురాాత్: (మయట్ ప్ితాయము) పాిచురాారా మున ప్ియోగంప్బ్డినదగుటచచ

నేను: అంటే
మామయా: ఆనందమయ శ్బ్ా ముననుండు మయట్ ప్ితాయము వికారారామును తెలిపపది అవడం వలన
ఆనందమయుడనగా ప్ర బ్ిహా కాదంటే అది యుకత ము కాదు. ఎందుకంటే పాిచురాారా ముగా మయట్
ప్ితాయము వాడ బ్డడం వలన అని దయనికి అరా ము.
దీనిని వివరస్ాతను చసడు. ఇకకడ మయట్ ప్ితాయం పాిచురాారా మే కుదురుతుంది స్ందరాభనిన బ్టిే .
ఎందుకంటే శ్రాత్రలో మనుషాానందము ముందుగా చెపిు దయనికంటె మిగలిన ఆనందయలు ఒకదయనికొకటి
శ్తయధ్ికం అని చెబ్ుతత చివరకు బ్ిహాానందయనిన గురంచి చెపిుంది. ఇలా శ్తయధ్ికంగా చెప్ుబ్డిన నిరత్రశ్య
ఆనందము నిరుపాధ్ికంగా జీవునికి ఉండడం అస్ంభవం. అందువలన అది ప్రబ్ిహాకే వరత ంచయలి. ఇలా
ప్రబ్ిహా నిరత్రశ్య ఆనందము కలవాడు అంటే అది చెప్ుడయనికి ఆనందమయుడు అంటే మయట్
పాిచురాానేన బ్ో ధ్ించయలి.
ప్రబ్ిహా కు వికారానిన అంటగటే డం ప్రబ్ిహాతయవనికి కుదరకపో వడమే కాదు, హాస్ాాస్ుదం కూడయ.
మిగలిన పాిణ మయ, మనన మయ, విజ్ఞాన మయ కోశాల విషయంలో కూడయ పాిచురాారా మే మయట్
వాడబ్డింది. పాిణ మయకోశ్మననప్ుుడు పాిణము పాిచురాానీన, మననమయ కోశ్మననప్ుుడు మనస్ుూ
పాిచురాానీన చెబ్ుతుంది. అలాగే విజ్ఞాన మయుడు అననప్ుుడు విజ్ఞానము కల జీవుడిని చెబ్ుతునయనము.
అలాగే ఆనందమయుడు అననప్ుుడు ఆనంద గుణము నిరత్రశ్యంగా ఉనన ప్రబ్ిహా ను చెబ్ుతునయనము.
ఇకకడ వికారారాము ప్ిస్కేత లేదు.
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ఇంక నువువ ఇందయకా చెపిున ఒకొకకక స్ందచహానికి స్మాధ్యనయలు చెబ్ుతునయనను చసడు.
నువువ చెపిునటల
ో మయట్ వికారారా ం లోనే కాదు, పాిచురాానికీ ఎకుకవగానే వాడుతయరు. మనం రోజూ వాడచ
బ్ధయాం రాళ్ళమయం, ప్ప్ుు ఉప్ుుమయం లాంటి మాటలనీన అలాంటివే.
పాణిని స్సతిము అంటలనయనవు, నువువ చెపిున స్సతిము అషాేధ్యాయి లో 4 వ అధ్యాయంలో 4-4-144 వ
స్సతిము. కాని తరువాత 5 వ అధ్యాయంలో 5-4-21 వ స్సతింలో "తత్ ప్ికృత వచనే మయట్" అని
మయట్ ప్ితాయం పాిచురాారాానిన చెబ్ుతుంది అని ఉంది. ప్రభాషానియమము ప్ికారం "ఉతత రోతత రమ్
బ్లీయమ్" అని కదయ, అంటే తరువాత వచిచన స్సతిం ముందు స్సతయినిన తి సిరాజ్ంటలంది అని కదయ. దయనిన
బ్టిే మయట్ ప్ితాయానికి పాిచురాారామే ఎకుకవ స్బ్బ్ు.
అననమయో యజ్ా ః అననప్ుుడు మయట్ ప్ితాయానికి అరా ం ఆ యజ్ా ం జ్రుగుతుననప్ుుడు భోజ్న వితరణ
విస్త ృతంగా జ్రగంది అని, ఆ యజ్ా ం అంతయ భోజ్నయలే అననటల
ో .అంటే పాిచురాారా మే కదయ.
నిరత్రశ్యమైన ఆనందము కలవాడు, అంటే కొలదిగా దుఃఖ్ం కలవాడు అని ఎలా చెబ్ుతయవు. ఒకవేళ్ దుఃఖ్ం
ఉందో లేదో తెలుస్ుకోవాలంటే దయనికి స్ంబ్ంధ్ించిన శ్రాత్ర వాకాాలు చసడయలి. దుఃఖ్ం కరా ప్రవశ్రడెైతచ,
పాప్కరాల వలన వస్ుతంది. ఆయనకు కరా స్ంబ్ంధ్ము లేదు అనీ, పాపాలు అంటవనీ "అప్హత పాపాా"
లాంటి శ్రాత్ర వాకాాలు చెబ్ుతుననప్ుుడు ఆయనకు దుఃఖ్ం కూడయ ఉందని చెప్ులేము.
మనం ఇంతకు ముందు అనుకునన శ్రాత్ర వాకాము బ్ిహాానందయనిన మించిన ఆనందము లేదని కదయ
చెబ్ుత ంది. అటలవంటప్ుుడు ఆనంద పాిచురాానేన మయట్ ప్ితాయం వలన అరా ం చచస్ుకోవాలి.

నేను: మఱి, జీవుడు కూడయ జ్ఞానయనంద స్వరూప్ుడు కదయ, ఆ జీవుడచ మటిే నుండి కుండ వచిచనటలో
ప్రబ్ిహాగా ప్రణమించలేడయ.
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మామయా: అలా కాదని వివరంచడయనికి తరువాత స్సతిము చసడయలి.
నేను: అదచమిటి
మామయా: "తదచధతువాప్దచశాచచ"

(1-1-15)

తదచధతువాప్దచశాత్: ఈ ఆనందమయుడెైన ప్రబ్ిహా జీవులకానందము కలుగ చచయువాడుగ శ్రాతులయందు
చెపిు యుండుట వలన
చ: కూడ
అంటే ఈ ఆనందమయుడెైన ప్రబ్ిహామే ఈ జీవులకు ఆనందము కలుగజ్ేయునని శ్రాతుల యందు
చెప్ుబ్డి యుననది. ఆనందమునిచుచవాడు, ఆనందము ప ందువాడు ఒకకరు కారు కనుక ప్రబ్ిహా జీవాతా
కంటే ఎప్ుుడస వేరే అనునది స్ుషేము.

నేను: వివరంచరా,
మామయా: నువువ చెబ్ుతునన తెైత్రతరీయోప్నిషతుత బ్ిహాానందవలిో లో ఏడవ అనువాకం చసడు.
"రస్ో వై స్ః. రస్మ్ హమ ావాయమ్ లబ్ాధవనందీ భవత్ర. కో హమ ావానయాత్ కః పాిణయాత్. యదచష ఆకాశ్ ఆనందో న
స్ాాత్. ఏష హమావానందయాత్ర. "
అంటే ఆ ప్రబ్ిహామే ఆనందమును కలుగ జ్ేయును, ఆయన లేకునన ఎవరు పాిణయపానయది వాాపారాలు
చచస్త ాడు? అతడు లేకపో తచ ఈ ఆకాశ్ము ఉండక పో వును. " అంటూ ఆ ప్రబ్ిహా జీవులకు ఆనందము
కలిగ ంచువాడు అని చెపిుంది ఉప్నిషత్. అలాంటప్ుుడు ఆనందయనిన ఇచచచవాడు, ప్ుచుచకొనే వాడు ఒకకరే
అవరు కదయ. "యో వేద నిహతమ్ గుహాయామ్ ప్రమే వోామన్" అననటల
ో ప్రబ్ిహా ను హృదయ కుహరంలో
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తెలుస్ుకునన జీవులకు ప్రమ ప్దములో ఆయన స్మక్షంలోనునన జీవులకు ఆనందయనిన ప్ిస్ాదించచవాడు
ప్రబ్ిహా అయినప్ుుడు ప్రబ్ిహా జీవులకంటే వేరని కదయ అరా ము. అందువలన పెైన చెప్ుబ్డిన ఆనందము
ఆనందమయప్రమని తెలుస్ోత ంది.
ఇలాగే తరువాత స్సతిము కూడయ చసడు.

మాంతి వరణ కమేవచ గీయతచ (1.1.16)
మాంతివరణ కమ్: శ్రాత్ర మంతిముల ైన ("స్తామ్ జ్ఞానమ్ అనంతమ్ బ్ిహా") ముననగు వాని యందు
చెప్ుబ్డిన
ఏవచ గీయతచ: ప్రబ్ిహాయిే (ఆనందమయుడుగా) చెప్ుబ్డుచునయనడు.

నేను: వివరంచండి మామయాా
మామయా: ఇంతకుముందు చససపము కద, బ్ిహాానందవలిో "బ్ిహావిత్ ఆపో నత్ర ప్రమ్. ....స్తామ్
జ్ఞానమనంతమ్ బ్ిహా." అని బ్ిహాను తెలుస్ుకుననవాడు ప్రమప్దమును ప ందుతయడు అంటూ
పాిరంభమయినది. తెలుస్ుకొనేవాడు, తెలుస్ుకొనబ్డచవాడు ఒకటికాదు కదయ. ఇంక ఆ బ్ిహా ఎవరు అంటే
"స్తామ్ జ్ఞానమ్ అనంతమ్ బ్ిహా" అని ఆయన లక్షణయలు చెపిుంది. "యో వేద నిహతమ్ గుహాయామ్
ప్రమే వోామన్ .." అంటూ ఆయనను హృదయ కుహరంలో నుననటల
ో తెలుస్ుకొను జీవుల గురంచి చెపిు
తరువాత "స్ో శ్రనతచ స్రావన్ కామాన్ స్హ బ్ిహాణయ విప్శ్రచతయ" అంటూ మోక్షం ప ందినవాడు ప్రబ్ిహాత
కలసి ఆయన స్మస్త గుణయలనస అనుభవిస్ుతనయనడు" అని ...

నేను: కామాన్ అంటే కోరకలు అని కాదయ
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మామయా: ఇంతకుముందు తెలుస్ుకునే ఉంటావు. "కామానత ఇత్ర కామాః" అంటే కోరుకొన దగనవి, అంటే
ఆయన స్ౌశ్రలా, వాతూలా, కారుణయాది కళ్ీాణ గుణయలే కదయ. కామాః అంటే ఆయన కళ్ీాణ గుణయలననమాట.
ఆ స్ందరభంలోనే "తదచషా భుాకాత" అను వాకాము వేదయధ్చాతలు అటిే ప్రబ్ిహాానిన ప్ిత్రపాదించ తలచి ఈ
ఋకుకలు చెపపురని తెలుప్ుత ంది. అంటే బ్ాిహాణ ప్ిత్రపాదితయరాానేన మంతిము చెబ్ుత ందననమాట.
తరువాత్ర వాకాాలు "తస్ాాదయవ ఏతస్ాాదయతాన ఆకాశ్స్ూంభూతః" అంటూ ప్రబ్ిహా నుండి ఆకాశ్ము
మొదల ైన స్ృషిే జ్రగందని చెబ్ుతత ఆయన వైలక్షణాం చెబ్ుత ంది. ఈ కామంలో ఆ బ్ిహాానందయనిన చెపిు ఆ
ఆనందమయుడు గా ప్రబ్ిహాానిన చెబ్ుత ంది శ్రాత్ర. ఇందువలన "స్తామ్ జ్ఞానమ్ అనంతమ్ బ్ిహా" ఇతయాది
శ్రాత్ర వాకాాలలో చెప్ుబ్డిన ప్రబ్ిహాయిే ఆనందమయుడు గా తరువాత వరణ ంచబ్డినయడు. ఆయన జీవుడు
కాడు.

నేను: మీరు చెపిునటలో స్ాధ్యరణంగా ఉపాస్కుడు, వాడు ప ందచ పాిప్ాము వేరుగా ఉంటాయననది
నిజ్మేకావచుచ. కాని ఈ స్ందరభంలో అలా కుదరనకకరలేదచమో. ఎందుకంటే అవిదా అంతయ పో యిన తరువాత
ప్రశ్రదధ మై నిరవశేష చినయాతెరక
ై రస్మైన ఉపాస్కుని స్వరూప్ము నే కదయ "స్తామ్ జ్ఞానమ్ అనంతమ్ బ్ిహా"
అని శ్రాత్ర తెలుప్ుత ంది. అకకడ స్తాము, జ్ఞానము, అనంతము మీరు చెపిు నటల
ో గుణయలుగా కాక అస్తాము
కానిది,...అంటూ అరా ం చెప్ుుకుంటే స్రపో తుంది. ఆ బ్ిహానే "యత వాచో నివరత ంతచ అపాిప్ా మనస్ా స్హ"
అనే శ్రాత్ర వాకాము దయనినే అవాజ్ఞానస్ము అని నిరవశేషముగ చెపత ో ంది. ఈ వాకాాల వలన జీవుని ప్రశ్రదధ
స్వరూప్మే చెబ్ుతుననటల
ో ంది కాని, ఆనందమయుడు జీవునికంటె వేరయినవాడు అని ఉననటల
ో లేదచ.
అంతచకాకుండయ "స్హ బ్ిహాణయ విప్శ్రచతయ" అననప్ుుడు విప్శ్రచతయ అను ప్దము అవిదయా నివృత్రత ప ందిన
ప్రశ్రదధ మైన ముకాతతా అని ఎందుకు అనుకోకూడదు.

మామయా: దీని వివరణ కోస్ం తరువాత స్సతిం చసడయలి.
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"నేతరః అనుప్ప్తచత ః" (1-1-17)
ఇతరః: బ్ిహమాతరుడగు ముకత జీవుడును
న: (ఆనందమయుడు ) కాడు
అనుప్ప్తచత ః: (ఏలనన) ముకుతనికి నిరుపాధ్ికమగు విప్శ్రచతత వముండుట అస్ంభవము అగుట వలన
అంటే ముకతప్ురుషునికి విప్శ్రచతత ముండుట అస్ంభవమవడం వలన ముకత ప్ురుషుడు కూడ
ఆనందమయుడు కాడు.

నేను: వివరంచరా మామయాా,
మామయా: ఇకకడ నీ ఱ ండు ప్ిశ్నలకు స్మాధ్యనము చెబ్ుతునయనరు
మొదటిది ప్రశ్రదధ మైన నిరవశేష చినయాతెరక
ై రస్మైన ఉపాస్కుడెైన జీవుడచ ప్రబ్ిహాము కాకూడదయ అనికదయ.
దీనికి స్మాధ్యనము ఉప్నిషతు
త లో భృగువలిో లో భృగు, వరుణ స్ంవాదంలో "యత వా ఇమాని భూతయని
జ్ఞయంతచ.." అంటూ ప్రబ్ిహాయిే జ్గతయకరణుడు అని చెప్ుబ్డింది. ఆ ప్రబ్ిహా అననం, పాిణం, మనస్ుూ,
ఆతా కాక ఆనందమయుడచ అని నిరణ యిస్ుతంది ఉప్నిషతు
త .ఆ ఆనందమయుడెైన ప్రబ్ిహాయిే తన
స్ంకలుము చచత స్ృషాేయదులు చచస్త ాడని "తదెైక్షత బ్హుస్ాామ్" అని చెబ్ుతుంది, అందువలన ఆయన ప్ికృత్ర
వల కాక చచతనతవము కలవాడని తెలుస్ోత ంది. "స్తామ్ జ్ఞానమ్ అనంతమ్ బ్ిహా" అనుట వలన ఆయన
స్తా, జ్ఞానయది గుణములు కలవాడుఅనగా నిరవశేషుడు కాడు అని తెలుస్ోత ంది. నువువ చెపిునటల
ో "యత
వాచో నివరత ంతచ అపాిప్ా మనస్ాస్హ" అనన వాకాము నిరవశేష వస్ుతవును ప్ిత్రపాదించలేదు. అలా కాకుండయ
వాజ్ానస్ుూలు బ్ిహామును తెలుప్ు ప్ిమాణము కావని అంటే ప్రబ్ిహా తెలియబ్డనేరని కుందచటి కొముాలా
తుచఛమవుతయడు. అది స్ర కాదు కదయ. ఈ జ్గతత ంతయ స్ృజంచిన వాడని, ఆ స్ృజంచిన వాటిలో అంతరాామి
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గా ఉండచవాడని, భయాభయ హమతువని, వాయువు, ఆదితుాడు ముననగు వాటిని నియమించు వాడని
మానుషానందము నుండి మొదలుపెటిే శ్తయధ్ికంగా గుణిసపత నిరవధ్ికానందము కలవాడని ఇటల
ో
అనేకవిధ్యలుగా చెపిునప్ుుడు ఆపెై వాజ్ానస్ుూలకు బ్ిహాత ప్ివృతచత లేదని ప్రబ్ిహా ను తెలుస్ుకొనుటకు
ప్ిమాణమే లేదనడం స్రకాదు. "ఆనందమ్ బ్ిహాణః విదయవన్" అననప్ుుడు బ్ిహా యొకక(బ్ిహాణః)
ఆనందము అంటూ షషీే విభకిత కదయ వాడబ్డింది అంటే వాజ్ానస్ుూలకు అగోచరమైన బ్ిహాానందయనిన
తెలుస్ుకుననవాడు అని అరా ము. అంటే బ్ిహా, ఆయనకు స్ంబ్ంధ్ించిన ఆనందమూ ఉననటేో కదయ. ఆ
బ్ిహాానందము చెప్ునలవి కాదు అని చెప్ుడయనికే "యత వాచో నివరత ంతచ ..." అనన శ్రాత్ర వాకాము. అంతచ
తప్ు బ్ిహా నిరవశేషమని చెప్ుడయనికి కాదు. అటిే బ్ిహాానందయనిన తెలుస్ుకొనిన విదయవంస్ుడు అభయము
ప ందుచునయనడు అని ఆ శ్రాత్ర అరా ము.
ప ందిన వాడు, ప ందించచవాడు ఒకరు కారు కనుక జీవుడు బ్ిహా కాలేడు.
ఱ ండవది "విప్శ్రచతయ" ఆ ప్దము అననప్ుుడు ముకాతతాకు ఎందుకు వరత ంచదని కదయ. బ్ిహాణయ విప్శ్రచతయ
అననప్ుుడు ఒకే లింగ, వచన, విభకుతలుండడం వలన విప్శ్రచతయ అనన ప్దం బ్ిహాకే వరత స్త ుంది. "విప్శ్రచత్"
అంటే అరాం చసడు. ఈ ప్దం ప్ృషో దరాది గణయనికి స్ంబ్ంధ్ించినది.

నేను: అంటే ఏమిటి మామయాా!

మామయా: పాణిని స్ుమారుగా 2,200 ధ్యతువులను చెపిు ఆధ్యతువులనుండి శ్బ్ాాలకు వుాతుత్రత ఎలాగో
కూడయ చెపపుడు. కాని కొనిన ప్దయలను అవుాతునన పాిత్రప్దికములని నిరవచించచడు. అంటే వీటికి స్ాధ్యరణ
వుాతుత్రత నియమాలు వరత ంచవననమాట. అందులో ప్ృషో దరాది ప్దగణయనికి చెందినది ఈ విప్శ్రచత్ అనన
ప్దము "ప్ృషో దరాదీని యథో ప్విషేమ్" ప్ృషో దరాదితయవత్ స్ాధ్ుః" అని చెబ్ుతుంది పాణిని అషాేధ్యాయి. దయని
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ప్ికారం "వివిధ్మ్ ప్శ్ాచిచతత వమ్" అంటే వివిధ్మ్:నయనయ విధ్ములుగా అంటే స్రవదచశ్, స్రవ కాల
స్రావవస్ా లలో
ప్శ్ాత్: తెలుస్ుకొనుచుండు
చితత వమ్: జ్ఞానమును కలిగ యుననవాడు. అని అరా ము. ఛయందో గా ఉప్నిషత్ దహరవిదో ాపాస్న స్ందరభంలో
స్తాకామ, స్తా స్ంకలాుది గుణయలు ప్రబ్ిహా కు నిరుపాధ్ికమని ఆయన కృప్వలన ముకాతతాకు
స్ంకామిస్ాతయని కదయ చెపిుంది. అంటే స్తా స్ంకలాుది గుణయలు ముకాతతాకు స్ావభావికం కాదు, ఎందుకంటే
ముకుతడు కాకుండయ ఉనన బ్దధ దశ్లో ఈ గుణయలు జీవునికి ఉండవు. "స్ః అకామయత బ్హుస్ాామ్" అనన
శ్రాత్ర వాకాం వలన స్తా స్ంకలాుది గుణయలు ప్రబ్ిహా స్ావభావికమని తెలుస్ోత ంది. ఎందుకంటే "స్త్ ఏవ
ఆసీత్" అని కదయ, మరొక ఉపాధ్ి ఉండడయనికి అవకాశ్ము లేదు బ్ిహాకు అప్ుుడు. అందువలన ముకుతనికి
విప్శ్రచతత వము కుదరదు. ఇంక ముకుతడు నిరవశేష చినయాతుిడంటే ఈ స్తా స్ంకలాుది గుణయలుండడం అస్లే
కుదరదు. అందుచచత విప్శ్రచతత వము ఎంతమాతిము స్ంభవము కాదు.
అంతచ కాదు, తరువాత స్సతిము కూడయ చసడు

నేను: ఏమిటి మామయాా!
మామయా:
"భేదవాప్దచశాచచ(1-1-18)"
భేదవాప్దచశాత్: (శ్రాతులు జీవుడు ఆనందమయుని కంటె ) భినునడని చెప్ుుట వలన
చ: కూడ
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శ్రాతులు జీవుడు ఆనందమయుని కంటే వేరయిన వాడని చెప్ుుట వలన జీవుడు ఆనందమయుడెైన
ప్రబ్ిహా కంటే భినునడు.
వివరస్ాతను, చసడు. "తస్ాాత్ వా ఏతస్ాాత్ ఆతాన ఆకాశ్..." అని పాిరంభంచిన ఉప్నిషత్ "తస్ాాత్ వా
ఏతస్ాాత్ విజ్ఞానమయాత్ అనాః అంతర ఆతయా ఆనందమయ" అని పాిణము కంటె మనస్ుూకంటె
విజ్ఞానమయుడు అనగా జీవుడు కంటె ఆనందమయుడు అయిన ప్రబ్ిహా వేరయి నటల
ో ఇదచ ఉప్నిషత్
చెబ్ుత ంది కదయ. అందువలన జీవాతా ప్రబ్ిహా కాదు.

నేను: జీవుడు స్ృషిే చచయలేడయ, కుమార కుండలు చచస్త ుననటలో
మామయా: తరువాత స్సతిము చసడు
"కామాచచ నయనుమానయపపక్షా(1-1-19)
కామాత్ చ: తన కోరక చచతనే (జ్గతు
త ను స్ృజంచి నటల
ో వేదమునందు చెప్ుబ్డి యుండుట చచత),
అనుమాన అపపక్షా: (ఇతనికి) అచితూంయోగము యొకక ఆపపక్ష
న: ఆవశ్ాకత లేదు
ఈ ఆనందమయుడు తన కోరక వలన జ్గతు
త ను స్ృజంచినటల
ో వేదమునందు చెప్ుబ్డినందున ఈతనికి ఆ
స్ృషాేయది కారాములకు అచితూంబ్ంధ్ము అవస్రము కాదు.
నువువ చెపిునటల
ో ఏ జీవుడెైనయ ఏదయినయ వస్ుతవును తయారుచచయాలి అంటే అచితుదయరా ము
అవస్రముంటలంది. నువువ నీ శ్రీరానిన ఉప్యోగంచి మటిే త కుండ చచసపవంటే అకకడ శ్రీరమూ, మటీే
లాంటివనీన అచితుదయరాాలే.
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నేను: మఱి ఆలోచనలో
మామయా: దయనికీ మనస్ుూ, బ్ుదిధ కావాలి కదయ, అవీ అచితుదయరాాలే. కాని తయనొకకడస "తదెైక్షత
బ్హుస్ాామ్" "స్రవమ్ అస్ృజ్త" అననటల
ో గా కేవలము తన స్ంకలుముచచ స్ృషాేయది కారాాలు చచసప
ఆనందమయుడెైన ప్రబ్ిహాకు అచిత్ అవస్రము లేదు. అందుచచత ప్రబ్ిహా జీవునికంటె భినునడు.
తరువాత స్సతిము కూడయ చసడు

"అసిాననస్ాచ తదో ాగమ్ శాసిత (1-1-20)"
అసిాన్: ఈ ఆనందమయుని యందు
అస్ా: ఈ జీవునికి
తదో ాగమ్: ఆనంద స్ంబ్ంధ్మును
శాసిత : శాస్త రము తెలుప్ుచుననది
చ: కూడ
శాస్త రము ఈ జీవుడు ఆనందము ప ందునది ప్రబ్ిహా వలననే అని తెలుప్ుచుండుట వలన (జీవుడు,
ప్రబ్ిహా ఒకకరు కారు)
జీవునికి ఆనందయోగము స్ంకామించచది ప్రబ్ిహా వలననే నని శ్రాత్ర చెబ్ుత ంది. నువువ చెపిున ఉప్నిషత్
లోనే "రస్ో వై స్ః రస్మ్ హమావాయమ్ లబ్ాధవ ఆనందీ భవత్ర" అనగా రస్మనబ్డు ఆనందమయుని జీవుడు
ప ంది ఆనందము కలవాడు అవుతయడు. అంటే ఆనందమును ఇచుచవాడు, ప ందువాడు ఇదా రూ ఒకకరవరు
కదయ.
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"ఆనందమ్ బ్ిహాణల విదయవన్" అనగా బ్ిహా యొకక ఆనందమును తెలుస్ుకునన విదయవంస్ుడు
"ఆనందమ్ అయమ్ ఆతయానమ్ ఉప్స్ంకాామత్ర" అనగా జ్ఞాని యగు ప్ురుషుడు ఆనందమయుడిని
ప ందుచునయనడు. అంటే ఆనందమయుడచ ప ందబ్డచ ప్రబ్ిహా అని తెలుస్ోత ంది.
అంతచకాక భృగు వరుణ స్ంవాదంలో అననమయాదుల ఉతత రానువాకమున "అననమ్ బ్ిహమాత్ర విజ్ఞనయత్" అనీ
"పాిణమ్ బ్ిహమాత్ర విజ్ఞనయత్" అనీ "మనన బ్ిహమాత్ర విజ్ఞనయత్ " అనీ "విజ్ఞానమ్ బ్ిహమాత్ర విజ్ఞనయత్" అనీ చెపిు
చివరకు "ఆనందో బ్ిహమాత్ర" అని చెప్ుడం వలన ఆనంద శ్బ్ా ముచచత ఆనందమయుడచ చెప్ుబ్డుతునయనడు.

నేను: ఆనంద అనయన ఆనందమయుడనయన ఒకకటేనయ,
మామయా: ఇంతకుముందు అనుకుననటలో ఆనందమయుడు అంటే మయట్ పాిచురాారాము కనుక
ఆనందము బ్ాగుగా కలవాడు అని అరా ము. స్వరూప్మును నిరూపించచ శ్బ్ాాలు ధ్రామును తెలుుతత
ధ్రాయుకతమైన ప్దయరామునుకూడయ తెలుప్ుతయయి. అందువలన ఆనందమయుడు, ఆనందవాన్, ఆనందిన్,
ఆనంద అని కూడ వాడ వచుచను.
పెైన చెప్ుబ్డిన కారణయలవలన బ్ిహాము జీవుని కంటె వేరయిన వాడని తెలుస్ోత ంది. ఈక్షతాధ్ికరణంలో
"తదెైక్షత" ముననగు ప్రబ్ిహా ప్ికృత్ర కంటే భినునడనీ, విజ్ఞానమయ, ఆనందమయ కోశ్ములను వేరుగా
నిరవచించి "బ్ిహావిదయపో నత్ర ప్రమ్" "స్ో శ్రనతచ స్రావన్ కామాన్ స్హ బ్ిహాణయ.." అని చెప్ుడం వలన
జీవుడు ప్రబ్ిహాను ప ంది ఆయన గుణయలను ఆయనత కూడ అనుభవిస్ాతడని చెప్ుడం వలన జీవుని కంటే
ప్రబ్ిహా వేరని తెలుస్ోత ంది.
దీనిత "ఆనంద మయాధ్ికరణము" ప్ూరత అయింది.
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మొదటి నయలిగ ంటినీ,ఈ రషండు అధ్ికరణయలనస కలిపి బ్ిహాస్సతయిలకు ఉపో దయాతమని చెప్ువచుచ. తరువాత
వచచచ స్సతయిలునీన వీటి పాిత్రప్దిక మీదనే నడుస్ాతయి.

అమా: బ్ాగుంది మామయాా, ఈ అధ్ికరణంలో
శ్తయధ్ికమని శ్రాత్రలో చెప్ుడం వలన ఆనందమయ వాచుాడు అయిన ప్రబ్ిహా విజ్ఞానమయ వాచుాడెైన
జీవుని కంటే వేరనీ, అందులో మయట్ ప్ితాయం పాిచురాానేన చెబ్ుతుందనీ, ఆ జీవుల ఆనందయనికి కారణం
ప్రబ్ిహమా కనుక ఆ ఇదా రూ ఒకకరు కారనీ, స్తామ్ జ్ఞానమ్ అనంతమ్ బ్ిహా లాంటి శ్రాతులలో చెప్ుబ్డిన
ప్రబ్ిహాయిే ఆనందమయ వాచుాడనీ, స్తా స్ంకలాుది గుణయలు స్ావభావికం కాకపో వడం వలన విప్శ్రచత్
అను ప్దము ముకత జీవునికి వరత ంచదు కనుక ముకత జీవుడు కూడయ బ్ిహా కంటే భినునడనీ, శ్రాతులు కూడయ
జీవుడు ఆనందమయుని కంటే భినునడనే చెబ్ుతునయనయనీ, ప్రబ్ిహా జ్గతూృషాేయదులకు కేవలము తన
స్ంకలుం త చచస్త ాడు కాని జీవునికి వల అచితుదయరాాల అవస్రం ఉండదని, జీవునికి ఆనందయోగము కలిగేది
ఈ ఆనందమయుడెైన ప్రబ్ిహా యందచ అవడం వలన ప ందచది, ప ందబ్డచది ఒకటి కావు కనుక ప్రబ్ిహా
జీవుని కంటే భిననము, ఆయనే స్ృషాేయదులకు కారణము అని తెలిసింది మీ అనుగాహం వలన

మామయా: నయదచముందమాా, ప్ూరావచయరుాల, భగవదయిమానుజుల కృప్. వారని స్ారంచుకొని ఈ రోజుకు
ఆప్ుదయం. మళ్ళళ మరొకస్ార కలుస్ుకుందయం.
అందరూ: యోనితామచుాత...

3 .

అనత రధ్ికరణమ్:
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మామయా: రండి రండి చయలా రోజులయిపో యింది మనం కలుస్ుకొని, ఈ మధ్ా మీరు రాకపో వడం వలన
నయకూ ఏదో వలిత గా ఉంటలంది, మనము చదువు కోవడం లేక

అమా: అవును మామయాా, ఏవో స్ంస్ార తయప్తియాలు, దయనికి త డు రామ నవమి నవరాతుిలా, తెరపి
లేకుండయ అయి పో యింది, పారాయణలూ, ప్ివచనయలూ నయకూ మావారకీ, ప్రీక్షలు మావాడికీను. మాకూ
ఇనయనళ్ళళ మీ స్తూంగము లేక ఏదో తప్ుు చచసి నటల
ో అప్రాధ్ భావనే. మాకు ఆరత తకుకవవడం వలన
కాబ్ో లు, ఈ అంతరాయాలు.
మామయా: జీవితం అనన తరువాత అవనీన తప్ుదు కదమాా, ఇంతకూ మనం ఎకకడి దయకా వచచచం?

నేను: ప్రబ్ిహా అంటే చిత్, అచిత్ లకు భిననము అని చెపపురు మామయాా ఆనందమయాధ్ికరణము
లోనస, ఈక్షతాధ్ికరణంలోనస. మీరు చెపిునటేో స్ామానామైన మాలాంటి వాళ్ళ కంటే ప్రబ్ిహా వేఱు అనడం
బ్ాగానే ఉంది, కాని బ్ిహమాంది, రుదయిదితుాలవంటి దచవుళ్ళ కంటే కూడయ వేఱేనయ ప్రబ్ిహా. మఱి వాళ్ళనస
దచవుళ్ళనే అంటాము, కావలసిన వాటికోస్ం వాళ్ళను పాిరా స్త ాము, అందువలన మనకు కావలసిన
ప్ియోజ్నయలు సిదధ స్
ి త సంటాయి కూడయనస. అంతెందుకు కొనిన కొనిన ఉప్నిషతు
త లలో వాళ్ళళ ప్రబ్ిహాగా వరణ ంచ
బ్డతయరు కూడయ కదయ!

మామయా: ఏ ఉప్నిషతుతలో అంటావు?
నేను: ఛయందో గోాప్నిషతుతలో చసడండి, "య ఏషః అంతరాదితచా హరణాయః ప్ురుషో

దృశ్ాతచ హరణాశ్ాశ్రాః

హరణా కేశ్ అప్ిణఖ్ాత్ స్రవ ఏవ స్ువరణ ః తస్ా యథయ కపాాస్మ్ ప్ుండరీకమేవమ్ అక్షిణీ ..."

మామయా: దయనికి అరాం కూడయ చెప్ుు
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నేను: "అకకడ కనబ్డుతునన ఆదితుాడు అంటే స్సరుాని యందు బ్ంగరు మీస్ములు, బ్ంగరు కేశ్ములు
త నఖ్ాది ప్రాంత శ్రీరమూ ప్సిడి చయయత నుండి మరకట ప్ృషేమును పో లి ఎఱఱ గా ఉండెడి ప్దాముల
వంటి కనులు కలిగన హరణాయ ప్ురుషుడు ఉత్ అను నయమము కలవాడు. ఇతడు స్రవ పాప్ విముకుతడు.
ఇతనినవవరుపాసించెదరో వారు స్రవ పాప్ విముకుతలు" అని ఇకకడ ఛయందో గోాప్నిషత్ లో ఆదితుాడు
ప్రబ్ిహా గా కీరత ంచబ్డుతునయనడు కదయ. అలాగే ...

మామయా: ఆగాగు. అకకడ "ఆదితచా హరణాయః ప్ురుషః" అంటే ఆదితుాడని ఎలా చెబ్ుతునయనవు.
స్ంధ్యావందనం చచస్త సంటావు కదయ. ధ్చాయః స్దయ..

నేను: అవును, "ధ్చాయః స్దయ స్వితృమండల మధ్ావరీత నయరాయణ స్రసిజ్ఞస్న ..."
మామయా: కదయ, స్వితృమండల మధ్ావరత నయరాయణుడు. ఆయనే ప్రబ్ిహా. ఆదితుాడు కాదు. మనం
ఉపాసించడయనికి తగనటల
ో గా ప్రబ్ిహా స్వరూపానిన వరణ స్త ునయనరు ఇకకడ. హరణాశ్ాశ్రాః అంటూ. అప్హత
పాప్ా అయిన ఆయనకే స్రవ పాప్ విముకత శ్బ్ా ం చెలో ుతుంది. ఆధ్ికారక ప్ురుషుడెైన స్సరుానికి కాదు.
తరువాత నువువ కపాాస్మ్ ప్ుండరీకమేవమ్ అక్షిణీ అనన దయనికి కపాాస్మ్ అంటే కపి ప్ృషేము అని
చెప్ుడం స్ర కాదు. యాదవ ప్ికాశ్రలు ఇలా అరా ం చెబ్ధతచనే శ్తకోటి మనాథయకారుడు, అప్ూరవ స్ౌందరారాశ్ర
దివాశ్రీరుడు అయిన ప్రబ్ిహా నేతియలకు మరకట ప్ృషే దృషాేంతమును విని భగవదయిమానుజులకు కనీనరు
మునీనరయినదట, నయ తండిి నేతియలను ఇలా వరణ స్త ునయనరే అని.

నేను: కపాాస్మ్ అంటే కపి అంటే కోత్ర, ఆస్మ్ అంటే ప్ృషేము కాదయ. అయినయ అకకడ ప్రబ్ిహా నేతియలను
కపాాస్మ్ త పో లచలేదచ, కపాాస్మ్ వంటి ఎఱుప్ు దనము గల నేతియలనయనరంతచ.
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మామయా: ప్రబ్ిహా నేతియల రంగుకు మాతిము అటలవంటి ఉప్మానము తగునయ, అందుకే
భగవదయిమానుజులు దయనికి స్ర అయిన అరా ం చెపపురు.

నేను: ఏమిటని
అమా: మీరు కొంచెం వివరంచండి మామయాా ఆ శ్రాత్ర స్ందరాభనీన, అరాానీన
మామయా: ఈ వాకాాలు ఛయందో గోాప్నిషత్ లోవి అమాా. ప్రబ్ిహా ఉపాస్నయ వివరాలు చెబ్ుతత
ప్ిణవోపాస్న గురంచి చెపిు, అంతరాదితా విదయా, అంతరక్షి విదయా అనే బ్ిహా విదాలు వివరంచచ స్ందరభం లో
వస్ాతయి ఈ వాకాాలు.

అమా: ఆ విదాలేమిటల కొంచెం కుోప్త ంగా చెప్ురా మామయాా!
మామయా: 32 బ్ిహా విదాలలోవే ఈ అంతరాదితా విదయా, అక్షి విదయా కూడయ. ప్రబ్ిహాను ఉపాస్న
చచయాలంటే శ్రభాశ్ాయమైన స్వరూప్ము కావాలని ఇంతకు ముందు అనుకునయనము కదయ. ఆ ప్రబ్ిహా
స్వరూపానిన ఆదితామండల అంతరవరత గా గురత ంచి ఉపాస్న చచసప విదాకు అంతరాదితా విదా అని పపరు. మఱి
ఉపాస్న చచయడయనికి ఆ ప్రబ్ిహా స్వరూప్ం ఏమిటి అంటే మేలి బ్ంగరు చయయత , బ్ంగారు మీస్ములత
బ్ంగారు కేశ్ములత ఆనఖ్ాగామూ బ్ంగారు రంగుత ప్దా నయనములత స్రవ పాప్ రహతుడెైన హరణాయ
ప్ురుషుడెైన ప్రబ్ిహాను ఉపాసించిన వాడు స్రవ పాప్ విముకుతడవుతయడు అని చెబ్ుతునన స్ందరభంలో
ప్దానయనయనయలను వరణ ంచచ శ్రాత్ర వాకాము "కపాాస్మ్ ప్ుండరీకమేవమక్షిణీ" అని. అలాగే "య ఏతసిాన్
ప్ురుషో యశాచయమ్ దక్షిణే అక్షిన్ ఇత్ర...." కుడి నేతి మధ్ాములో ఏ ప్ురుషుడు కనబ్డుతునయనడో ఆయనే
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ప్రబ్ిహా అని కూడయ చెబ్ుతుంది శ్రాత్ర. ఈ రకంగా ఉపాసించచ విదాకు అక్షి విదా అని పపరు. ఇలా ఆదితుాడి
లోను, నేతిమునందస ఉననటల
ో చెప్ుబ్డచ ప్ురుషుడు ప్రబ్ిహా అని వరణ స్త ునయనరు అననమాట.
ఇందులో "కపాాస్మ్ ప్ుండరీకమేవమక్షిణీ" అనన దయనికి రామం అంటలనన మరకటప్ృషే దృషాేంతయనేన
కాకుండయ మన లాంటివారు తప్ుుదయర ప్టే కుండయ మఱి కొనిన అపారాాలకు కూడయ ఎలా అరా ం స్రప్డదో
భగవదయిమానుజులు వివరంచి స్రఅయిన అరాాలను సిదధ యంతీకరంచచరు.
అందులో ఒక అపారాము,
కపి అంటే ఆదితుాడు. (కపిరోభరత తచజ్నమని వైదిక ప్ియోగం ఉంది కదయ)
ఆస్మ్ అంటే మండలము.
అంటే కపాాస్మ్ అంటే ఆదితా మండలము. అంటే ఆదితా మండలము, హృదయ ప్ుండరీకము ప్రబ్ిహాకు
ఉపాస్నయ స్ాానయలు. అలాగే ఆ ఉపాస్కుడి యొకక నేతిదవయము కూడయ ఉపాస్నయ స్ాానమే అని ఒక అరా ము
చెపపువారు కూడయ ఉనయనరు. కాని ఇలా స్రపో దు. ఎందుకంటే ప్ుండరీకమని ఉంది కదయ అని హృదయ
ప్ుండరీకమనే ప్దయనిన తెచిచ పెటే లకొని, తరువాత శ్రాత్ర వాకాంలో ఉనన ప్ుండరీక శ్బ్ాానిన ప్కకన పెటిే
అందులో హృదయ శ్బ్ాానికి పాిధ్యనాతనిచిచ హృదయ ప్ుండరీకము అంటే హృదయము ఉపాస్నయ స్ాానము
అని చెప్ుడం స్బ్బ్ు కాదు కదయ.
అలాగే ఉపాస్కుడి నేతిదవయము ఉపాస్నయ స్ాానము అని చెప్ుడం కూడయ తప్ుు. ఎందుకంటే "అయమ్ దక్షిణే
అక్షిన్.." అని కుడి కనున అని ఏక వచనం ఉంది తప్ు నేతి దవయం అని దివవచనము లేదు అక్షి విదయా
స్ందరభంలో. ఈరకంగా అరా ం చెప్ుడం స్ందరోభచితమూ కాదు, చెప్ుబ్డుతునన బ్ిహా విదాలకూ కుదరదు.
ఇంక కపిప్ృషే దృషాేంతము ఇందయకా అనుకుననటల
ో నిరవదామూ, అపౌరుషపయమూ అయిన ఉప్నిషతత
త
చెప్ుదు, ప్రబ్ిహా విషయంలో కలలో కూడయ ఊహంప్ శ్కామూ కాదు.
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అమా: అయితచ అస్లు అరా ం ఏమని చెపపురు భగవదయిమానుజులు

మామయా:

ఒకకముకకలో మూడు అరాాలు వచచచ టటల
ో "గంభీరాంభస్ూముదసభత స్ుమృషే నయళ్

రవికరవికసిత ప్ుండరీక దళ్ అమలాయతచక్షణః" అనయనరు.

అమా: అంటే
మామయా:
1. కే: జ్లములందు
అపాాస్మ్: నిలబ్డి యుండిన
ప్ుండరీకమేవమక్షిణీ : తయమరల వంటి నేతిదవయము కల
2. కమ్: నీటిని
పిబ్త్ర: తయిగు (తయమరకాడ యందు) ఆస్మ్: ఉండిన
ప్ుండరీకమేమక్షిణీ: ఇంతకుముందులాగే అరా ం
3. కమ్: జ్లమును
పిబ్త్ర: ఆకరి ంచు చునన(స్సరుాడు)
ఆస్ాతచ: వికసింప్జ్ేయబ్డుచునన
ప్ుండరీక..: ఇంతకుముందు లాగే అరా ం
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ఈ పెై మూడు అరాాలూ కలుప్ుకుంటే
లోతయిన జ్లములయందు నీటిని బ్ాగుగా పీలిచ దృఢముగానునన తయమరకాడ పెైనునన, స్సరాకిరణములచచ
వికసించిన విశాలమైన ప్ుండరీక దళ్ముల వంటి నేతిదవయము కలవాడు. అని అరా ము.

అమా: చయలా బ్ాగా చెపపురు, విశాలమైన దళ్ీలని శ్రాత్రలో లేదచ
మామయా: నమాాళ్ీవర్, త్రరుమంగష ఆళ్ీవర్ వంటి ఆళ్ీవరాచయరుాల ననుస్రంచి అలా చెపపురు
నయననగారు: అంతచకాదు. నేతి దవయము అనడం వలన చతురుాఖ్ బ్ిహా, త్రినేతిుడెైన రుదుిడు,
స్హస్ాిక్షుడెైన ఇందుిడు ప్రబ్ిహా కాదని చెప్ుకనే చెపిుంది అననమాట ఉప్నిషత్ . మఱి తకికన దచవతల
మాట చెపపుదచముంది. వాళ్ళళవవరూ ప్రబ్ిహా కాదనే కదయ.

నేను: భగవదయిమానుజులు తన స్ంస్కృత జ్ఞానయనిన ఉప్యోగంచి అందంగా అరాం చెపపురా శ్రాత్ర వాకాానికి
మామయా: పాిరంభంలో "భగవదో ోధ్యయన కృతయమ్....తనాతయనుస్ారేణ స్సతయిక్షరాణి వాాఖ్ాాస్ాంతచ" అని
ప్ిత్రజ్ా చచసిన భగవదయిమానుజులు మరొకలా ఎలా చెబ్ుతయరు. బ్ో ధ్యయన మహరి ని అనుస్రంచచ చెపపురు.

అమా: మనమందరమూ ప్రమాతా నయరాయణుడు నీలమేఘశాాముడు అని అంటాము కదయ, మఱి ఇకకడ
బ్ంగారు రంగు అని ఎందుకు అంటలనయనరు. లేక ఈయన నయరాయణుడు కాదయ!

మామయా: "ఆదితా వరణ మ్ తమస్ః ప్రస్ాతత్" అని కూడయ చెపిుంది కదమాా శ్రాత్ర. ఇకకడ హరణాయ
శ్బ్ా ము స్వరణ ము వల ప్ికాశ్వంతమై, ఉజ్ీ వలమై ఉండడయనిన, వైశ్రదయధయనిన తెలియ చచస్త ుంది. ఇకకడ
ఉపాస్నకు జ్ఞజ్ీ వలామానంగా ప్ికాశ్రస్ుతనన ప్రబ్ిహా స్వరూప్మును నిరేాశ్రస్ోత ందననమాట శ్రాత్ర.
లావణామంటే స్ముదయయ శలభ, స్ౌందరామంటే అవయవ శలభ కదయ, ఆ ఱ ండస వరణ ంప్బ్డుతునయనయి. ఆ
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వాకాంలోనే "స్ ఏష స్రేవభోా పాప్ాభాః ఉదితః" అని అనయనరు కదయ. అంటే అతడు ఎటిే పాప్ములత
స్ంబ్ంధ్ము లేనివాడని అరా ము. పాప్ , ప్ుణయాలు కరా స్ంబ్ంధ్ితములు. అంటే ఆయన కరా వశ్రాడు
కాదననమాట.

నేను: మఱి శ్రీరానిన వరణ స్త ుననప్ుుడు, శ్రీరము ఎప్ుుడెైనయ కరాానుస్ారము పిియాపిియ యోగమును
అనగా ఇషాేనిషాేలను కలుగ చచయడయనికి కదయ ఏరుడచది. "న హ వై స్శ్రీరస్ా స్తః పిియాపిియయోః
అప్హత్రరసిత అశ్రీరమ్ వా న స్ంతం న పిియాపిియిే స్ుృశ్తః" అంటే శ్రీర స్ంబ్ంధ్ం ఉంటే కరా స్ంబ్ంధ్ిత
స్ుఖ్ దుఃఖ్ాలకు వశ్రడెై ఉండయలి కదయ.

మామయా: నువువ చెపిునది జీవులకు వరత స్త ుంది. మన మన కరాల బ్టిే దచవ, మనషా, త్రరాక్ శ్రీరాలు
లభించడం జ్రుగుతుంది. కాని ప్రబ్ిహా శ్రీరము అపాికృతము, దివాము. విజ్రో, విమృతుాః, విజఘతూః,
అపిపాస్ః అంటూ ప్రబ్ిహా గుణయలు చెబ్ుతయము కదయ. అందువలన ఆయనను "ఏష స్రవ భూతయంతరాతయా
అప్హత పాపాా, దివోా దచవ ఏకో నయరాయణః" అని వరణ స్త ుంది శ్రాత్ర. అంటే కరాలు, తదయవరా స్ంకామించచ
పాపాలూ లేనివాడయయన.

నేను: నితుాల శ్రీరాలు కూడయ అలాగేనయ
మామయా: అవి కూడయ ప్రమాతా అనుగాహం వలన వచిచనవి. కేవలం ప్రమాతాకు మాతిమే
నిరుపాధ్ికత వరత స్త ుంది.

నేను: శ్రీరమంటే త్రిగుణయతాకం కాదయ!
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మామయా: ప్రమాతా విషయంలో శ్రీరం త్రిగుణయతాకం కాదు. ఆయన స్కలేతర విలక్షణుడు,
నిరవధ్ికాత్రశ్య కళ్ీాణ గుణయకరుడు, స్తాకామ, స్తాస్ంకలాుది దివా గుణ స్ంప్నునడు, నితా, నిరవదా,
నిరవత్రశ్య ఔజ్ీ వలా, స్ౌందరా, స్ౌకుమారా, లావణా, యౌవనయది అనంత గుణ స్ంఘాతుడు, అపార కారుణా,
స్ౌశ్రలా, వాతూలా, ఔదయరాాది గుణలపపతుడు, నిరస్త నిఖిల హమయ గంధ్ుడు, అప్హతపాప్ుాడు. ఈ జ్గత్ స్ృషిే,
సిాత్ర, లయాది కారా కారకుడు. వికార రహతుడు,
అందుకే ఆయన గుణయలు "ప్రాస్ా శ్కితః వివిధ్ెైవ శ్ర
ా యతచ స్ావభావికీ..." అని స్ావభావికమైనవి,
నిరుపాధ్ికమైనవి అని చెబ్ుతయం. "తమీశ్వరాణయమ్ ప్రమమ్ మహమశ్వరమ్ తమ్ దెైవతయనయమ్ ప్రమమ్ చ
దెైవతమ్" అని ఆ ప్రబ్ిహా శాస్కులలో గొప్ు శాస్కుడు, దచవతలలో గొప్ు దచవత, అనినీన
"న చయస్ా కశ్రచత్ జ్నితయ న చ అధ్ిప్ః" అంటూ ఆయనకు స్ముడు అధ్ికుడు ఎవవరూ లేరు అని అంటలంది
శ్రాత్ర. "స్రేవ నిమేషా జ్జా రే విదుాతః ప్ురుషః" అంటే స్కల కాలములలో మఱుప్ు వల ప్ికాశ్రంచుచుండు
ప్ురుషుడని చెబ్ుతత ఆయనకు ప్ికృత్ర స్ంబ్ంధ్యనిన, కరా స్ంబ్ంధ్యనిన ప్ిత్రషపధ్ిస్త ుంది శ్రాత్ర.
అలాగే "అజ్ఞయమానన బ్హుధ్య విజ్ఞయతచ" అనగా కరా వలన కాక మనలనుదధ రంప్ అనేక విధ్ములుగా
జ్నిాస్ాతడని కదయ శ్రాత్ర వాకాము.
భగవదీగ తలో "అజ్యపిస్న్ అవాయాతయా భూతయనయమ్ ఈశ్వరోపి స్న్ ప్ికృత్రమ్ స్ావమ్ అధ్ిషే ాయ స్ంభవామి
ఆతా మాయయా" అనియు
"ప్రతయిణయయ స్ాధ్సనయమ్ వినయశాయచ దుషకృతయమ్ ధ్రా స్ంస్ాాప్నయరాాయ స్ంభవామి.." అని నయ
స్ంకలుంత నయ భకుతలకోస్ం జ్నిాస్ుతనయనను తప్ు కరా వలన కాదు అని స్ుషేంగా చెపపుడు ప్రమాతా.
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విషు
ణ ప్ురాణంలో ప్రాశ్రుడు "స్మస్ాతః శ్కతయః చెైతయనృప్ యతి ప్ిత్రషఠతయ తదివశ్వరూప్ వైరూప్ామ్
రూప్మనాత్ హరేః మహత్" అని "స్రవమునకు కారణభూతుడెైన ఏ ప్రబ్ిహా రూప్మునందు ఈ శ్కుతలనీన
ఉనయనయో ఆ ప్రబ్ిహా రూప్ము మిగలిన వాటికంటే విలక్షణమైనది, గొప్ుది" అని చెపపుడు.
అదచ విషు
ణ ప్ురాణంలో "స్మస్త శ్కిత రూపాణి తతకరోత్ర జ్నేశ్వర దచవ త్రరాక్ మనుషాాఖ్ాా చచషే ావంత్ర
స్వలీలయా" అని అటిే ప్రబ్ిహమా దచవ మనుషాాది రూప్ములగు చచషేలత గూడి, స్కల శ్కుతలత కూడి
యుననటిే శ్రీరములను తన లీలచచ నొనరుచ చునయనడు అనినీన
భారతంలో "జ్గతయముప్కారాయ న స్ా కరా నిమితత జ్ఞ" అంటే అతని ప్ుటలేక జ్గదుప్కారమునకు కాని కరా
వశ్ాము వలన కాదు అనినీన ,"న భూత స్ంఘ స్ంస్ాానన దచహమ స్ా ప్రమాతానః" అని
అటిే ప్రమాతా శ్రీరము ప్ంచభూతములచచ నిరాంచ బ్డినది కాదని భగవచచరీరము ప్ికృత్ర స్ంబ్ంధ్ము
లేనిదని స్ుషేము చచయబ్డుత ంది.
అందుకే " య ఏష అంతరాదితచా హరణాయః " అని భగవచచరీరము తచజ్యమయమని, అపాికృతమనీ శ్రాత్ర
చెబ్ుత ంది.
"యత వా ఇమాని భూతయని జ్ఞయంతచ" అననప్ుుడు "స్దచవ స్ో మా ఇదమగా ఆసీత్" అననప్ుుడు అటిే
ప్రబ్ిహమా ఈ స్కల చరాచర జ్గతు
త నకు కారణ భూతమని చెప్ుబ్డుత ంది.
"ఏకోహవై నయరాయణ ఆసీత్, న బ్ిహాా, న ఈశానః, నేమే దయావా ప్ృథివీ" అని చతురుాఖ్ బ్ిహా, రుదుిడు,
ప్ృథివాంతరక్షములు ఏవీ లేనప్ుుడు ఒకక నయరాయణుడచ ఉండెనని,
"స్తామ్, జ్ఞానమ్, అనంతమ్ బ్ిహా", "విజ్ఞానమ్ ఆనందమ్ బ్ిహా" అని ఆ ప్రబ్ిహా ను స్వస్ంకలు మాతి
స్మస్త విశ్వ కారణుడు, స్తా, జ్ఞానయది గుణకుడు, చిదచిదివలక్షణుడు అని చెపిున తరువాత ఆయన శ్రీరమూ
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మన శ్రీరం లాంటి దనుకొంటే ఎలా. అందుకే ఇందయిది దచవతలు ఆ ప్రబ్ిహా వల స్ృషాేయది కారాములు
చచయుటకు అస్మరుాలు. ఈ విషయమే తరువాత బ్ిహా స్సతింలో వివరంచచరు.

నేను: అది ఏమిటి మామయాా
మామయా:
"అంతః ధ్రోాప్దచశాత్"(1-1-21)
అంటే
అంతః: ఆదితుాని యందు, అక్షి యందు (ఉననటల
ో శ్రాత్రలో వరణ ంచ బ్డిన ప్ురుషుడు ప్రబ్ిహాయిే)
ఏలనన
తత్ ధ్రా ఉప్దచశాత్: ఆ (ప్రబ్ిహా) ధ్రాములు (అతనికి) ఉననటల
ో చెప్ుడం వలన
అంటే అప్హత పాప్ాతయవది అస్ాధ్యరణ ధ్రాములు అక్షి, ఆదితా మండలాంతరవరత అయిన ప్ురుషునికి
ఉననటల
ో చెప్ుడం వలన ఆతడు ప్రబ్ిహాయిే.
ఎందుకంటే ఆ శ్రాత్ర వాకాము లో "స్రేవభాః పాప్ాభాః ఉదితః " అని అప్హత పాప్ాభాము చెప్ుబ్డినది, అది
మనం ఇంతకు ముందు అనుకుననటల
ో ప్రబ్ిహాకు మాతిమే వరత స్త ుంది. కొదోా , గొపో ు ప్ుణా కరాల వలన
ఇందయిదితయాది ఆధ్ికారక శ్రీరాలు, స్ాానయలు తయతయకలికంగా ఆ ప్రబ్ిహా చచ అనుగాహంప్బ్డిన జీవులకు
వరత ంచదు. అనన మాట. అందువలన అలా వరణ ంచబ్డిన ప్ురుషుడు ప్రబ్ిహా తప్ు ఇందయిదితయాది దచవతలు
కారు.

అమా: బ్ాగుంది మామయాా! బ్ాగా చెపపురు.
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నేను: అంటే ప్రబ్ిహా జీవుళ్ళందరకంటే కూడయ గొప్ు వాడు, వేఱు అయిన వాడు అంటారు.
మామయా: నేను అనడం కాదు. శ్రాత్ర చెపిుంది. దయనినే స్ంశ్యం ప్ూరత గా పో వడయనికి తరువాత బ్ిహా
స్సతిం కూడయ నొకిక వకాకణించింది.

అమా: ఆ బ్ిహా స్సతిం ఏమిటి మామయాా!
మామయా:
"భేద వాప్దచశాత్ చ అనాః" (1-1-22) అని
అమా: అంటే
మామయా:
భేద: (జీవుల కంటె) వేరయిన వాడని
వాప్దచశాత్ చ : చెపిుయుననందునను
అనాః: ప్రబ్ిహా జీవుల కంటె వేరయిన వాడు.

అమా: శ్రాత్ర అలా స్ుషేంగా చెపిుందయ.
మామయా: ఒకకస్ార కాదమాా, ల కకలేననిన స్ారుో.
ఉదయహరణకు బ్ృహదయరణాకోప్నిషతు
త లో అంతరాామి బ్ాిహాణము తీస్ుకో.
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"య ఆదితా త్రషఠన్ న ఆదితయాదంతరో యమ్ ఆదితాః న వేద యస్ా ఆదితాః శ్రీరమ్ య ఆదితామ్ అంతరో
యమయత్ర" అంటే "ఏ ప్రబ్ిహా ఆదితుాని యందుననవాడెై వానిచచ తెలియబ్డక ఆదితుాని శ్రీరముగా
కలవాడెై వానిలోన నుండి నియమించుచునయనడో " అని
అలాగే
"య ఆతాని త్రషఠన్ ఆతానః అంతరో యమ్ ఆతయా నవేద యస్ాాతయా శ్రీరమ్ య ఆతయానమ్ అంతరో
యమయత్ర"
అంటే
"ఎవరు ఆతా యందుండి ఆతా లోప్లనుననవాడెై ఆతాచచ తెలియబ్డక ఆతాను శ్రీరముగా కలవాడెై
ఆతాలోననుండి నియమించుచునయనడో " అని
అటలలనే
"అక్షరమ్ అంతరే స్ంచరన్ యస్ా అక్షరమ్ శ్రీరమ్ యమ్ అక్షరమ్ న వేద"
అంటే
ఏ ప్రమాతా అక్షరుని లోప్ల స్ంచరస్స
త అక్షరుని శ్రీరముగా కలిగ యుండి అక్షరునిచచ తెలియబ్డకుండయ
ఉనయనడో అని
మఱియు
"యః మృతుామ్ అంతరే స్ంచరన్ యస్ా మృతుాః శ్రీరమ్ యమ్ మృతుాః న వేద ఏష స్రవ భూతయంతరాతయా
అప్హత పాపాా దివోా దచవ ఏకః నయరాయణః" అనగా
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ఎవడు మృతుావుత స్ంచరంచుచస మృతుావును శ్రీరముగా కలిగ మృతుావుచచ తెలియ బ్డక ఉండువాడో
వాడు స్రవ భూతయంతరాతాయు, అప్హత పాప్ుాడును, దివుాడును, భగవానుడును అయిన నయరాయణుడు
ఒకకడచ.
అంటూ ప్రబ్ిహాకు, మిగలిన చిదచితు
త లకు శ్రీర, శ్రీర భావానిన అంటే వీటనినటికీ ఆయన శ్రీర, అంతరాామి
అనినీన, ఇవనీన ఆయనకు శ్రీరము అనినీన వాటి భేదయనిన చెపిునది శ్రాత్ర. ఇందులో ఇవనీన ఆయనకు
శ్రీరాలు, ఆయన వీటికి శ్రీర, అంతరాామి అని రషండు ప్కకల నుండమ చెప్ుడం వలన మనకు స్ంశ్యానికి
తయవే లేదు. ఇలా మాట వరుస్కు ఏదో ఒకకస్ార కాక ఈ ఒకక అంతరాామి బ్ాిహాణంలోనే ఈ విషయానిన 22
స్ారుో చెపిుంది శ్రాత్ర మనలాంటి వాళ్ళకి స్ంశ్య నిరూాలనకోస్ం. అలాంటి ప్రబ్ిహాలు
నలుగురషదుగురునయనరేమోననే స్ంశ్యం పో వడయనికి "ఏకః " అంటూ అలాంటి వాడు మరొకడు లేడనీ, వాడు
చతురుాఖ్ బ్ిహమ ా మరొకడో అనుకోవడయనికి అవకాశ్ం లేకుండయ ఆయన నయరాయణుడచనని, ఆయనకు కూడయ
కరా స్ంబ్ంధ్మూ అదీ ఉంటలందచమో అనన స్ంశ్యం పో గొడుతత ఆయన అప్హత పాప్ా అని, పాికృత
స్ంబ్ంధ్ము లేదనడయనికి "దివుాడు" అనీ ఇంత స్ుషేంగా చెబ్ుతతంటే మనమింకా అనుమానప్ు ప్క్షులలా
ఉంటే ఎలా!

అమా: అందుకేననన మాట మన సిదధ యంతంలో జీవాతా, ప్రమాతాల ఈ శ్రీర, శ్రీర భావం అంత
ముఖ్ామని చెబ్ుతయరు.

మామయా: అవునమాా, ఈ రోజు చెప్ుుకునన
అంతః ధ్రోాప్దచశాత్, భేద వాప్దచశాత్ చ అనాః అనన ఈ ఱ ండు స్సతయిలను కలిపి "అంతరధ్ికరణం"
అంటారు.
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అమా: బ్ాగుంది మామయాా, "అంతరాదితా విదాలోను, అక్షి విదా లోను చెప్ుబ్డిన అప్హత పాప్ుాడెైన
ప్ురుషుడు ప్రబ్ిహాయిే అయినందు వలననస, శ్రాతులు స్ుస్ుషేంగా జీవుల కంటే ప్రబ్ిహా వేరని ఆ
ప్రబ్ిహా ఈ జీవుళ్ళందరకీ అంతరాామిగా నుండి వీరకి తెలియకుండయ వీరని నియమిస్స
త ంటాడని చెప్ుడం
వలననస జ్గతయకరణతవము ప్రబ్ిహాకు తప్ు మరే ఇతర జీవులకూ వరత ంచదు" అనన విషయం అరా ం
అయింది ఈ అధ్ికరణంలో.

మామయా: స్ంత షమమాా, తరువాత అధ్ికరణం మరొకస్ార చసదయాం
అందరూ: యోనితామచుాత ప్దయంబ్ుజ్ యుగా రుకా.......

4 .

ఆకాశాధ్ికరణమ్:

మామయా: రండి, రండి. ప్నులనీన అయినయయా!
అమా: అవి ఉంటూనే ఉంటాయి మామయాా, అయిపో వడం అంటూ ఉండదు. తెరపి చచస్ుకోవడమే.
మామయా: అవునమాా, ఏం రామం! స్ంశ్యాలనీన తీరనటేే నయ, మనం చెప్ుుకుంటలనన దయనిలో, లేక
ఇంకా ఏమయినయ స్ంశ్యాలునయనయా?

అమా: మీరననటలో వాడు అనుమానయల ప్ుటే , స్ంశ్యాలు అలా వస్స
త నే ఉంటాయి. మా కాలంలో
పెదావాళ్ళళ చెపిున తరువాత అది నిజ్మని, తదనుగుణంగా ప్ివరత ంచయలనీ తప్ు ప్ిశ్రనంచడం తెలియదు.
"స్ంశ్యాతయా వినశ్ాత్ర" అనే మేము అనుకొనే వాళ్ళము. కాని వీళ్ళ కాలం వచచచ స్రకి అంతయ ప్దధ తులు వేరు
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మామయా: ఏదయినయ విప్రీతం కానంత కాలం logic ను ప్కకకు పెటిే మొండిగా ఉండనంత సపప్ు
స్ంశ్యమైనయ, విప్రాయమైనయ ప్రవాలేదు, మన భగవదయిమానుజులు ప్ూరత గా శాస్త ర ప్ికారముఅనినటికీ
స్మాధ్యనయలిచచచరు.

నేను: స్ంశ్యానికి, విప్రాయానికీ భేదం ఏమిటి?
మామయా: స్ంశ్యం అంటే శ్ంక. అంటే విననది, తెలుస్ుకుననది ప్ూరత గా నమాకం కలుగలేదు, అరాం
కాలేదననమాట. విప్రాయం అంటే జ్ఞానం ప్ూరత గా లేకపో వడం. ఇప్ుటి దయకా భగవదయిమానుజులు మన
స్ంశ్య నివృత్రత చచస్త ునయనరు. ఇక ముందు అధ్ికరణయలలో విప్రాయ నివృత్రత చచస్త ారు.

నేను: స్ంశ్యమంటే గురుత వచిచంది, నినన మీరు "భేద వాప్దచశాత్ అనాః"స్సతిం చెబ్ుతుననప్ుుడు "యః
అక్షరమ్ అంతరే స్ంచరన్..." అని చెబ్ుతుననప్ుుడు అక్షరుని లోప్ల స్ంచరంచుచస అని చెపపురు. ఇకకడ
అక్షరుడు అంటే జీవాతయా, ప్రమాతయా, ప్ికృత్రయా.
మామయా: ఇకకడ ప్రబ్ిహా అంతరాామితయవనిన నిస్ూంశ్యంగా తెలుస్ుకోవడం కోస్ం వివరస్ుతనయనరు. అలా
వివరంచడయనికి వేరేవరు సిాతులలోనస, అవస్ా లలోను ప్రబ్ిహా అంతరాామితయవనిన నిరూపించవలసి యుంది.
ఇంక ప్రమాతా వేరు, అంతరాామి అంటూననప్ుుడు అక్షరుడు అంటే ప్రమాతచా అని చెప్ుడం కుదరదు కదయ.
ఇంక అక్షరము అంటే జ్గతూృషిే లో మనం చెప్ుుకొనే "అక్షరము" అనే పాికృత్రక తతత వమేనయ అవాలి, లేదయ
జీవాతా యిేనయ అవాలి. నిజ్ఞనికి ఎలాగషనయ అనుకోవచుచనేమో. ఎందుకంటే అంతరాామితవము జీవాతాకూ,
ప్ికృత్రకీ కూడయ వరత స్త ుంది కదయ. కాని ఇకకడ ఈ స్ందరభంలో జీవాతా అనుకోవడమే స్బ్బ్ు అనుకుంటాను.
ఎందుకంటే జీవాతా, ప్రమాతా ల భేదయనిన కదయ చెబ్ుతత ఇకకడ ప్రమాతా అంతరాామితయవనిన
చెబ్ుతునయనరు.
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అలా అక్షరుడు అననది జీవాతాకు వరత స్త ుంది అనుకుంటే స్సక్షాావస్ా లో అంటే స్ృషిేకి ముందు కారణయవస్ా లో
స్మషిేగా అంటే విడి విడి గా కాకుండయ స్మస్త చచతనయచచతనయలు కలసి ఉనన అవస్ా లో ఉనన జీవాతాకు ఈ
అక్షరుడు అనన ప్దం వరత స్త ుంది.

నేను: అంటే
మామయా: ఇందయకలాో అనుకుననటల
ో వివిధ్ అవస్ా లలో ప్రమాతా యొకక అంతరాామితవము
నిరాధరంచవలసి యుంది కదయ. లేకపో తచ ఈ అవస్ా లో అంతరాామితవము ఉండదచమోనని నీలాంటి వాళ్ళకి మళ్ళళ
స్ంశ్యం కలుగవచుచను. అందుచచత వివిధ్ అవస్ా లలో ప్రమాతా అంతరాామితవము చెబ్ుతత
- య ఆదితచా త్రషఠన్ అననప్ుుడు అధ్ి దెైవత సిాత్రనీ
-చక్షుషి అననప్ుుడు అధ్ి ఆతా సిాత్రనీ
- ప్ృథివీమ్....ఆప్ః....తచజ్ః.....వాయుః....ఆకాశ్ అననప్ుుడు అధ్ి భూత సిాత్రనీ
-లోకేషు అననప్ుుడు అధ్ి లోక సిాత్రని
-వేదచషు అననప్ుుడు అధ్ి వేద సిాత్రని
-యజ్ేాషు అననప్ుుడు అధ్ి యజ్ా సిాత్రనీ
వివరంచచరు.
ఇంక చచతనయ, చచతనయల కారా, కారణయవస్ా లలో అంటే ప్రమాతాలో స్సక్షాావస్ా లో ఉండి, తదనంతరం ఆయన
స్ంకలుం వలన స్స
ా లావస్ా ప ందడం, ప్ిళ్య స్మయంలో మళ్ళళ ఆయన లో లీనమవడం జ్రుగుతుంది కదయ,
అలాంటప్ుుడు కూడయ ప్రమాతా అంతరాామితవము వరత స్త ుందయ అంటే
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అక్షరమ్ అంతరే అననప్ుుడు అక్షర శ్బ్ా ంత కారణయవస్ా లో అంటే స్ృషిేకి ముందు స్సక్షాావస్ా లో అచితు
త త
కూడియునన చితుదయరా స్మషిే యందు కూడయ ప్రబ్ిహా అంతరాామియిే అనన విషయం చెపపురు. ఈ సిాత్రలో
చచతనములనీన విడివిడిగా కాక స్మషిేగా ఉంటాయి కదయ.
ఇంక ప్ిళ్య స్మయంలో చితుదయరా మంతయ అచచతనంత కలసి వనుకకు వళ్ళళపో తుంది కదయ. ఆ ప్రసిాత్రలో
కూడయ అంతరాామితయవనిన నిరాధరంచడయనికి మృతుామ్ అంతరే అని మృతుా(ప్ిళ్య) స్మయంలో
చితుదయరా ంత కూడియునన అచితుదయరాానికి కూడయ అంతరాామి ప్రమాతచానని వివరంచచరు.
ఇలా ఏ అవస్ా లోనైనయ ప్రబ్ిహా అంతరాామితవమును, చిదచితు
త లత ఆయన శ్రీర, శ్రీర భావము
నిరావందవంగా వివరంచచరనన మాట.
అలాకాక పాికృత్రక తతయతవల ైన ప్ృథివి, జ్లం, తచజ్స్ుూ, వాయువు, ఆకాశ్ం, మననబ్ుదధ యహంకారచితయతలు,
అవాకత ము లయందు ప్రమాతా అంతరాామితయవనిన చెబ్ుతత అదచ కామంలో అక్షరమునకూ ప్రమాతా
అంతరాామితయవనిన చెపపురని కూడయ చెప్ువచుచనేమో కాని మన స్ందరాభనిన బ్టిే (జీవ, బ్ిహా భేదం)
కారణయవస్ా లో అచచతనముత కలసియునన ఉనన జీవాతా స్మూహము అనే చెప్ుుకోవడం స్ందరోభచితంగా
ఉంటలందనిపిస్త ుంది.

నయననగారు: ఇనిన స్ారుో చెపాులంటావా బ్ావా ఒకటే విషయానిన
మామయా: విషయం వివరణలో ఒకే విషయం చెబ్ుతుననటో నిపించినయ, వేరేవరు దృకోకణయలు ,
స్ందరోభచిత ప్ితచాకతలూ కనబ్డుతతంటాయి ఆ వివరణలలో. ఉదయహరణకు తరువాత్ర అధ్ికరణయలయిన
"ఆకాశాధ్ికరణము", "పాిణయధ్ికరణము", "జ్యాత్రరధ్ికరణము", "ఇందిపాిణయధ్ికరణము" అనే నయలుగు
అధ్ికరణయలూ ఒకకలాగే ఆకాశ్మంటే ప్రమాతచా, జ్యాత్ర అంటే ప్రమాతచా అంటూ ఇలా స్ాగుతయయి.
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వీటనినటిలోనస కూడయ చెపిున విషయమే మళ్ళళ చెపిునటో నిపించ వచుచ. కాని, ప్ిత్ర అధ్ికరణంలోనస వేరేవరు
విషయాలను, ప్ితచాకతలను, దృకోకణయలనస ఆవిషకరస్ాతరు భగవదయిమానుజులు.

నేను: ఆ "ఆకాశాధ్ికరణము" ఏమిటి మామయాా
మామయా: "యత వా ఇమాని భూతయని జ్ఞయంతచ" మొదల ైన శ్రాతులు ప్ర బ్ిహాము జ్గతయకరణము అని
తెలిపిన తరువాత ఆ ప్ర బ్ిహాము ఏమిటి, ఎలాంటిది అంటే " స్దచవ స్ో మా ఇదమగా ఆసీత్" అంటూ ఈ
స్ృషిేకి ప్ూరవము స్త్ మాతిము ఉండెను, అది తన స్ంకలుముచచ "బ్హుస్ాామ్" అనేకముగా అగుదునని
"తత్ తచజ్ః అస్ృజ్త" అని తచజ్స్ుూను స్ృజంచెను అని వివరస్స
త "ఆతయా వా ఇదమగా ఆసీత్" ఈ కనిుంచెడి
స్ృషిేకి ప్ూరవము ఆతాగా నుండెను, అనినీన "ఇమాన్ లోకాన్ అస్ృజ్త" అంటూ ఆ ప్ర బ్ిహాము ఈ
లోకాలను స్ృషిేంచెను అనినీన "తస్ాాత్ వా ఏతస్ాాత్ ఆతాన ఆకాశ్ః స్ంభూతః" అని ఆ ఆతానుండచ
ఆకాశ్ము ప్ుటెే ను అని ప్రబ్ిహాకు జ్గతయకరణతయవనిన నిరేాశ్రంచింది కదయ ఉప్నిషతు
త . ఆ ప్రబ్ిహా తన
స్ంకలుంత స్ృషిేంచచడు అని అనడం వలన స్ంకలుము అచచతనమునకు కుదరదు కనుక ప్రబ్ిహా
అచచతనము కంటే వేరని, కరా వశ్రడెైన జీవుడికంటే వేరని ఇంతకుముందు అధ్ికరణయలలో చెపపురు.
కాని ఛయందో గోాప్నిషత్ లో "అస్ా లోకస్ా కా గత్రః ఇత్ర ఆకాశ్ ఇత్ర హమ వాచ స్రావణి హవా ఇమాని భూతయని
ఆకాశాదచవ స్ముతుదాంతచ ప్ితాస్త మ్ యంత్ర ఆకాశల హమావైభోా జ్ఞాయాన్ ఆకాశ్ః ప్రాయణమ్ ఇత్ర"
అని ఉననది.

నేను: అంటే ఏమిటి మామయాా
మామయా: ఇది ప్ివహణ జ్షైవళ్ళ, శాలావతా స్ంవాదము లోనిది. ప్ిణవోపాస్న వివరాల తరువాత
వస్ుతంది. ఇందులో ఈ లోకానికి ఏమిటి ఆధ్యరము అని ప్ిశ్న. దయనికి స్మాధ్యనంగా ఈ లోకానికి ఆకాశ్మే
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ఆధ్యరము, ఆకాశ్మునుండియిే స్కల భూతయలూ స్ముతుననముల ై ఆకాశ్మునందచ స్ంయుకత ములవుతయయి.
ఈ భూతములనినటి కంటే ఆకాశ్మే ఉతకృషే మైనది. కనుక ఆకాశ్మే స్రావధ్యరము అని అరా ము. ఇకకడ
స్ంశ్యము ఆకాశ్మననప్ుుడు అది మనకు కనప్డచ భూతయకాశ్మా లేక ప్రబ్ిహామా అని

నేను: నేనడిగాలిూన ప్ిశ్న మీరే అడిగేస్ారనన మాట. అయినయ ఆకాశ్మంటే ఆకాశ్ం కాక ప్రబ్ిహామని ఎలా
చెబ్ుతయము?

మామయా: ఆకాశ్మని ఎలా చెబ్ుతునయనవు?
నేను: మనకు ఏదయినయ శ్బ్ా ము వలన మొదట పాిచురా భావముత

బ్ుదిధకి స్ుురంచచది దయనికరా ం

అవుతుంది కాని, ఏదో ఊహంచి కలిుంచినది అవదు కదయ.

మామయా: కాని, ఇంతకుముందు అదచ ఈక్షతాధ్ికరణంలో అచచతన ప్దయరామునకు జ్గతయకరణతవము
కుదరదని కదయ అనుకునయనము. భూతయకాశ్ము పాికృత్రకము, అచచతనము కదయ?

నేను: కాని, "యత వా ఇమాని భూతయని జ్ఞయంతచ" అని నిరేాశ్రంచిన శ్రాతచ "ఇమాని భూతయని ఆకాశాత్ ఏవ
స్ముప్దాంతచ" అని స్ుషేంగా వివరస్ుతననప్ుుడు ఆకాశ్మే జ్గతు
త నకు కారణం అని అరా ం చచస్ుకోవడంలో
తపపుముననది. "స్దచవ స్ో మా ఇదమ్ అగా ఆసీత్" అని స్ామానాంగా అంటే ఆ స్త్ అంటే ఏమిటల
ఇదమితా మని అప్ుుడు చెప్ుని శ్రాత్ర ఈ వాకాంలో ఆ స్త్ ఆకాశ్మేనని విశేష నిరాధరణ చచసిందచమో. "ఆతయా
వా ఇదమ్ ఏక ఏవాగా ఆసీత్" అను శ్రాత్రలో కూడయ ఆతా ఈ స్ృషిేకి మొదట ఉననదనే చెప్ుబ్డింది కదయ. ఆతా
అంటే చచతనమే కానకకర లేదు. ఆపో నత్ర ఇత్ర ఆతయా అని కదయ. అంటే వాాపించి ఉండచది అని. "మృదయతాకః
ఘటః" అంటే మటిే చచత వాాపించబ్డినదనే కదయ. అకకడ కూడయ మటిే చెైతనా ప్దయరా ము కాదు. అలాగే అంతటా
వాాపించి ఉండచదచ ఆకాశ్ము. అందువలన ఆకాశ్మే ప్రబ్ిహా అనుకోవడంలో తపపుముంది. "తదెైక్షత"
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అననప్ుుడు అకకడ ఈక్షణం ఇంతకు ముందనుకుననటల
ో "రాముడు అడవికి వళ్ళడం వలన అయోధ్ా
ఏడుస్ోత ంది" అననటల
ో అంటే అచచతనమైన ఊరు ఏడుస్ోత ంది అననటల
ో లాక్షణికం, గౌణం కావచుచకదయ. అందు
వలన ఆకాశ్ం అంటే ప్రబ్ిహా అని అనుకేవచుచనేమో.

మామయా: అది వివరంచడయనికే తరువాత స్సతిం
"ఆకాశ్ః తలిో ంగాత్" (1-1-23) అని కటాక్షించచరు

అమా: అంటే ఏమిటి మామయాా
మామయా:
ఆకాశ్ః: (ఛయందో గోాప్నిషత్ లో "ఆకాదయశాదచన స్ముప్దాంతచ" అనన శ్రాత్రలో ) ఆకాశ్ము (ప్రబ్ిహామే కాని
భూతయకాశ్ము కాదు ఎందుకంటే)
తత్: ఆ ఆకాశ్ముయొకక
లింగాత్: (ప్రబ్ిహా యొకక) ధ్రాములు (అచట) చెప్ుబ్డుట వలన
అంటే ఆ ఛయందో గోాప్నిషత్ వాకాములో జ్గదయధ్యరము, జ్గతయకరణము అని చెప్ుబ్డినది ప్రబ్ిహామే,
భూతయకాశ్ము కాదు. ఎందుకంటే అచచట ఆకాశ్ము అను ప్దమునకు ప్రబ్ిహా లక్షణయలు కలదిగా
చెప్ుబ్డడం వలన

అమా: అవును. లేక పో తచ "ఆతాన ఆకాశ్ః స్ంభూతః" అని ప్రమాతా నుండి ఆకాశ్ము ప్ుటలే చుననది
శ్రాత్ర వాకాము ఉండదు కద, భూతయకాశ్మే ప్రబ్ిహా అయితచ.
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నేను: అలా కాదమాా, స్ృషిే వివరణ చదువుకుననప్ుుడు ఆకాశ్ము, వాయువు వీటనినటికీ స్సక్షా
స్స
ా లావస్ా లు అని ఱ ండుంటాయని తెలుస్ుకునయనము కదయ. అందులో స్సక్షాావస్ా యుకత మగు ఆకాశ్ము
కారణము. స్స
ా లావస్ా లో నుననది కారాము కదయ. స్సక్షా రూప్యుకత మైన ఆకాశ్మే జ్గతయకరణతవము కలది.
"ఆతాన" అంటే ఇకకడ "వాాపించి ఉండచది అని" స్సక్షాావస్ా లో నునన ఆకాశ్మే చెప్ుబ్డుత ందచమో. దయని
నుండి "ఆతాన ఆకాశ్ః స్ంభూతః" అంటే స్సక్షాాకాశ్మునుండి స్స
ా లాకాశ్ము స్ముతుననమయినది అని
అరాం చచస్ుకుంటే స్రపో తుంది. ఈ స్సక్షాాకాశ్ము నుండి స్రవభూతములు ప్ుటలేచుండడం చచత ఇదచ
ప్రబ్ిహామని, ప్రబ్ిహాము దీనికంటె వేరు కాదని తెలుస్ోత ంది కదయ.

మామయా: అచచతనయనికి జ్గతయకరణతవము కుదరదని ఇంతకు ముందనుకునయనము కదయ. ఎందుకంటే
స్ంకలు స్ామరా యము అచచతనయనికి లేక పో వడం ఒక కారణం కాగా, అచచతనం నుండి చచతన ప్దయరా ము
ఉతుననమవడం అస్ంభవము కావడం ఇంకొక కారణము.
ప్రబ్ిహా లక్షణయల ైన నిఖిల జ్గదచక కారణతవము, స్మస్త చచతనయచచతనయధ్ికాము, స్కల చిదచిదవస్ుత
ప్రాయణతవము అంటే అనిన చితు
త లకూ, అచితు
త లకూ ప్రమ పాిప్ాము, గమాము అవడం, అఖిల హమయ
ప్ితానీకతవము ....ఇలాంటి గుణయలనీన అచచతనమైన, స్కల ప్ురుషారా విరోధ్ి అయిన హమయ ప్దయరాాశ్రాతమైన
ఆకాశానికి కుదరదు కదయ.
అంతచ కాదు. భూతయకాశ్ము నిరుపాధ్ికం కాదు. ప్రబ్ిహాకు స్కలేతర వస్ుత ఉతకృషేత, స్ావభావిక స్మస్త
కళ్ీాణ గుణ విశ్రషేత, మొదల ైన వాటిచచ జ్గతయకరణతవము నిరేాశ్రంచబ్డినవాడు. ఇవేవీ అచచతనమైన
భూతయకాశానికి వరత ంచవు.
"తత్ ఐక్షత బ్హుస్ాామ్ ప్ిజ్ఞయిేయ",
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"స్ః అకామయత బ్హుస్ాామ్ ప్ిజ్ఞయిేయ" అంటూ చెప్ుబ్డి స్తా కామ, స్తా స్ంకలు, స్రవజ్ఞాది గుణ
విశ్రషు
ే డెైన ప్రబ్ిహా అచచతనం కాలేడు కదయ.
నువువ చెపిునటల
ో "ఆపో నత్ర ఇత్ర ఆతయా" అనే వుాతుత్రత ప్ికారము వాాపించి యుననది అనే అరా ం ఉనయన
దయనిని బ్టిే ఆతా అంటే అచచతనము అని ఎకకడయ చెప్ుబ్డ లేదు.
"ఆతయా వా ఇదమ్ ఏక ఏవ అగా ఆసీత్"
"ఆతానః ఆకాశ్ః స్ంభూతః"
అననప్ుుడు ఆతా శ్బ్ా ము చచతన ప్దయరాానేన తెలుప్ుత ంది.
నువవననటల
ో మృదయతాకః ఘటః అనన ప్దంలో మృత్ అననప్ుుడు మటిే అచచతనము. అందు వలన
మృదయతాకః అనే ఉదయహరణ ఇకకడ వరత ంచదు.

నేను: కాని ఆకాశ్ము అంటే భూతయకాశ్ము కాకుండయ ప్రబ్ిహా అని అరాము ఎలా చెబ్ుతయము.
మామయా: "ఆ స్మంతయత్ కాశ్తచ" అని
"స్మంతయత్ కాశ్యత్ర చ" ఆకాశ్ః అని వుాతుత్రత .
అంటే "స్ంప్ూరణ ముగా ప్ికాశ్రంచునది, స్ంప్ూరణ ముగా ప్ికాశ్రంప్ చచసపది" అని అరా ము. కోటిస్సరా
స్మప్ిభుడు, స్మస్త చిదచిదవస్ుత ప్ిదీప్ుడు, స్ావభావిక స్వయంప్ికాశ్రడు అయిన ప్రబ్ిహా కంటె "ఆకాశ్"
ప్దము మరషవవరకి ఎకుకవ స్రపో తుంది. మిగలిన ఏ వస్ుతవులకషనయ ప్ికాశ్ము ఆయన వలననే కదయ.

నేను: కాని ఆకాశ్ శ్బ్ాానికి రూఢిగా అంటే వాడుకగా భూతయకాశ్మే కదయ ప్రగణిస్త ాము. "యోగాత్ రూఢిః
బ్లీయసి" అననటల
ో యౌగక అంటే వుాతుత్రత అరా ము కంటే రూఢి అరా మే కదయ బ్లమైనది. అందు వలన
69

స్ుషేంగా రూఢి అరా ము తెలుస్ుతననప్ుుడు డొంక త్రరుగుడుగా ఎకకడిదో వుాతుత్రత అరాానిన తెచుచకొని
చెప్ుుకోవడం స్బ్బ్ేనయ? గోవు అంటే ఆవు అని రూఢి అరా ము తెలుస్ుతననప్ుుడు అలా కాకుండయ గోవు అంటే
వుాతుత్రత అరాము ప్ికారము కదిలేది అని కనుక గాడిద, గుఱఱ ము అంటూ అరా ము చెప్ుుకొని, గోవుని
తెమాంటే గాడిదను తెచిచనటల
ో , ఆకాశానికి అలా అరా ం చెప్ుడం కుదురుతుందయ?

మామయా: నువువ చెపిునది స్రకాదు. ఒక కారణం త

చెపిునప్ుుడు "రూఢయాత్ యోగః బ్లీయసి" అని

రూఢి అరాము కంటే అలాంటి స్ందరాభలలో వుాతుత్రత త అరా ం చచస్ుకోవడమే స్బ్బ్ు. లేకపో తచ "కపాాస్మ్
ప్ుండరీకమేవమక్షిణీ" అననప్ుుడు నువువ చెపిున మరకట ప్ృషే దృషాేంతంలాగే హాస్ాాస్ుదంగా ఉంటలంది.

నేను: "ఆకాశాత్ తలిో ంగాత్" అని కదయ స్సతిము. ఇకకడ లింగము అంటే
మామయా: మళ్ళళ రూఢి అంటూ శ్రవ లింగమని అరాం చచస్ుకునేవు.

లింగము అంటే అనేక అరాాలునయనయి.

కారణము అని ఒక అరా ము.
చిహనము అని ఒక అరా ము. అంటే స్ులభంగా అరా ము తెలియ బ్డ చచసపది అని( లీనమ్ అరా మ్ గమయతీత్ర)ఏ
వస్ుతవునైనయ తెలుస్ుకొనేది దయని గుణయలబ్టేే కదయ,
ఇకకడ మన స్సతింలో "అఖిల జ్గతయకరణతవ, స్తా స్ంకలుతయవది గుణయలు "ఆకాశాదచవ స్ముప్దాంతచ..."
అనన శ్రాత్రలో ఆకాశానికి చెప్ుబ్డడం చచత,
ఆ గుణయలు "స్దచవ స్ో మా ఇదమగా ఆసీత్" , "యత వా ఇమాని భూతయని జ్ఞయంతచ..." , "తదెైక్షత" మొదల ైన
శ్రాతుల ప్ికారము ప్రబ్ిహాకే వరత స్త ాయి కనుక
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ఆ ఛయందో గా శ్రాత్రలో( "ఆకాశాదచవ స్ముప్దాంతచ అనన శ్రాత్ర) ఆకాశ్ము అంటే ప్రబ్ిహామే" (భూతయకాశ్ము
కాదు) అని ఆ స్సతయినికి అరా ము.
ఈ అధ్ికరణంలో ఇదొ కకటే స్సతిము. దీనిని "ఆకాశాధ్ికరణము" అని అంటారు.

అమా: బ్ాగుంది మామయాా, ఆ శ్రాత్రలో ఆకాశ్మంటే ప్రబ్ిహమా అని బ్ాగా అరా మయిేాటటలో చెపపురు.
మామయా: ఈ రోజుకు ఇంతటిత

ఆప్ుదయమమాా. తరువాత అధ్ికరణము మరొక స్ార చసదయాము

అందరూ: "యో నితామచుాత ప్దయంబ్ుజ్ యుగారుకా ....

5 .

పాిణయధ్ికరణము:

మామయా: రావోయ్

బ్ావా, ఈ చరాచ కారాకామము నీకూ రుచిస్ోత ందయ

నయననగారు: చయలా బ్ాగుంటలందయాా, అందరకీ ఉప్యోగంచచటటలే ఉంటలంది. ఈరోజు ఇంతకీ ఏమిటి
పాఠం.

మామయా: తరువాత్ర అధ్ికరణం "పాిణయధ్ికరణము". దీనిలో ఇంతకుముందు ఛయందో ప్నిషదయవకాంలో
"ఆకాశ్ం" అంటే భూతయకాశ్ము కాదు ప్రబ్ిహమా అని చెపిునటల
ో ఇకకడ కూడయ ఛయందో ప్నిషతు
త లో "పాిణమ్"
అని వచిచన వాకాంలో పాిణము అంటే పాిణ వాయువు కాదు ప్రబ్ిహమా అని చెబ్ుతయరననమాట.

నయననగారు: ఆకాశ్ము, వాయువూ అనీన కలిపి ఒకకస్ార చెపపుసపత స్రపో దస, ఇలా వేరు వేరుగా చెపాులా?
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మామయా: ఆకాశ్ విదా, పాిణ విదా, జ్యాత్రరవదా అంటూ ఇవనీన వేరు వేరు బ్ిహా విదాలు. ఇంతకుముందు
అనుకుననటల
ో ప్ిణవోపాస్న చెపిున తరువాత ఉపాస్నయ ప్దధ తులలోఇలా వేరు వేరు బ్ిహా విదాలు వస్ాతయి
ఛయందో గోాప్నిషతు
త లో. మఱి ఒకొకకక బ్ిహా విదా వివరణకూ ఒకొకకక అధ్ికరణం అననమాట.

నయననగారు: ఆకాశాత్ వాయుః, వాయోరగనః ...అననటలోగా అదచ కామంలో స్సతీికరంచచరననమాట.
మామయా: అవును. ఈ స్సతయినికి స్ంబ్ంధ్ించిన ఉప్నిషదయవకాాలు ఛయందో గోాప్నిషత్ లో ఉషసిత చయకాాయణ
మహరి, ప్ిస్త ో త అయిన రాజు స్ంవాదము లోనివి. దయనిలో
"ప్ిస్త ో తరాా దచవతయ ప్ిస్త ాతమనయవయతయత" అంటూ ప్ిస్త ావించబ్డచ దచవత గురంచి చెబ్ుతత
"కతమా స్ా దచవతచత్ర పాిణ ఇత్ర హమ వాచ స్రావణి హ వా ఇమాని భూతయని పాిణమేవ అభిస్ంవిశ్ంత్ర పాిణమ్
అభుాజీ హతచ స్ ఏషా దచవతయ ప్ిస్త ావమనయవయతయత తయమ్ చచద విదయవన్ పాిస్ోత షో ా మూరాా తచ వాప్త్రషాత్"
అని చెబ్ుతుంది ఉప్నిషతు
త .

అమా: అంటే అరాం ఏమిటి మామయాా?
మామయా: "ఆ దచవత ఏది అనగా అది పాిణము అని చెప్ుబ్డినది. ప్ిసిదధముల ైన స్రవ భూతములు
ప్ిళ్యమున పాిణములో ప్ివేశ్రంచును. స్ృషిే స్మయమున పాిణమునుండి బ్యల వడలును. పాిణమే ఇటల
ో
(స్మస్త మునకు) ఆధ్యరము. పాిణమే ప్ిస్త ావ భకితయందు ఉపాస్ా దచవత. ఇటిే ప్ిస్త ావ దచవతను గూరచ జ్ఞానము
లేక ప్ిస్త ావము చచసినచో నీ శ్రరస్ుూ తెగ ప్డును" అని అరా ము.

అమా: ప్ిస్త ావమంటే స్ాధ్న, ఉపాస్న అనేనయ అరాం. కాని "జ్ఞానం లేకుండయ చచసపత తల తెగ ప్డి పో తుంది" అని
చయలా ఘాటలగా చెపపురే.
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మామయా: ఇది లాక్షణిక ప్ియోగం అని అనుకోవచచమాా. నీకు బ్ుఱఱ లేదురా అంటే బ్ుఱఱ లేదని కాదు
కదయ, బ్ుదిధ లేదని కదయ. అటాోగే తల తెగ ప్డుతుంది అంటే తలకు ప్ియోజ్నం లేకుండయ
అయిపో యినటో వుతుంది, అంటే బ్ిహా జ్ఞానం లభించడం గాని తదయవరా మోక్ష పాిపిత గాని కుదరదు. అని అరా ం
చెప్ుుకోవాలమాా ఇకకడ. మన మహరుిలు మరీ తల ప్డి పో వాలని శ్పించచటంత కఠనులు కాదు,
కరుణయమయులే.

నేను: ఇకకడ కూడయ పాిణమంటే పాిణ వాయువు కాదు ప్రబ్ిహమా అంటారు, అంతచనయ మామయాా.
మామయా: అనడయనికి నేనంత వాడిని నయయనయ, బ్ాదరాయణులు అనయనరు, భగవదయిమానుజులు
అనయనరు ఈ తరువాత్ర స్సతింలో.

అమా: ఏమిటి మామయాా ఆ స్సతిము
మామయా:
"అత

ఏవ పాిణః" (1-1-24) అని

అంటే
అత ఏవ: ప్ూరవ స్సతిమున ప్ిస్త ావించ బ్డిన కారణములచచత
పాిణః: పాిణ శ్బ్ా వాచుాడు (ప్రబ్ిహామే)
అనగా ఇంతకు ముందు స్సతిములో చెప్ుుకుననటల
ో పాిణమునకు చెప్ుబ్డినటల
ో నన అఖిల
జ్గతయకరణతవము, స్తా స్ంకలుతవము, స్రవజ్ా తవము, అప్హత పాప్ాతవము మొదలయిన గుణములు
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ప్రబ్ిహాకే వరత స్త ాయి కనుక ఛయందో గోాప్నిషతు
త లో పాిణ విదా యందు చెప్ుబ్డుచునన పాిణ శ్బ్ా వాచుాడు
ప్రబ్ిహామే. "
అని అరాము.

నేను: స్కల భూతముల అసిత తయవనికి ఆధ్యరమయినది, స్మస్త భూతముల సిాత్ర, గతులకు కారణమయినది,
చెైతనా మూలమైనది ప్ంచ వృతయతయతాకము అయినది (పాిణము, అపానము, వాానము, ఉదయనము,
స్మానము అను ప్ంచ పాిణయల స్మనవయము) పాిణ వాయువు కదయ. అందు వలననే ఆ పాిణ వాయువుకు
ఈ శ్రాత్ర వాకాము జ్గతయకరణతవమును ఆపాదిస్త ో ందచమో?

మామయా: ఆ శ్రాత్ర వాకాానిన మరొక స్ార చసడు. "ప్ిళ్య కాలమున స్కలభూతములు అటిే పాిణమున
ప్ివేశ్రంచుచుననవి. పాిణమునుండి బ్యల వడలు చుననవి" అని కదయ చెప్ుబ్డినది. నువువ పాిణము అంటే
పాిణ వాయువు అని అంటే ఇదచ ఛయందచగోాప్నిషతు
త లో వేరొక చోట ఉతరమణ విధ్యనము చెబ్ుతత "వాక్ మనసి,
మనః పాిణే, పాిణః తచజ్సి, తచజ్ః ప్రస్ాామ్ దచవతయయామ్" అని
"మరణించునప్ుుడు వాకుక మనస్ుూనందు, మనస్ుూ పాిణమునందు, పాిణము తచజ్స్ుూనందు, తచజ్స్ుూ
ప్రదచవతయందు లీనమవుతుంది" అని ఎందుకు చెప్ుబ్డింది.
ఈ పాిణ వాయువు స్మస్త జ్గదయధ్యరము అని అంటే కరాలకు, ఱాళ్ళకు ఈ పాిణవాయువుత స్ంబ్ంధ్ము
కాని వాటిలో ఈ పాిణ వాయువు ప్ివేశ్రంచడం, నిష్రమించడం కాని కనబ్డదచ.
జ్గతయకరణతవము చెబ్ుతత ఉప్నిషతు
త "నయరాయణయత్ పాిణల జ్ఞయతచ" అని నయరాయణుడి నుండి పాిణము
జ్నించింది అని చెబ్ుతుంది కాని వాయువుకు జ్గతయకరణతవము చెప్ుదచ.
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స్ృషిే ప్ికరణం లోకూడయ ఆకాశాత్ వాయుః అని చెబ్ుతుంది ఉప్నిషతు
త . అంతచ తప్ు పాిణ వాయువునుండి
స్ృషిే అంతయ జ్రగందని చెప్ుదు.
అంతచకాక పాిణ వాయువు అచచతనమవడం వలన ఇంతకుముందు అనుకుననటల
ో స్తా స్ంకలుతవము,
స్రవజ్ా తవము, అఖిల హమయ ప్ితానీకత, అప్హత పాప్ాతవము, నిఖిల జ్గదచక కారణతవము, చెైతనా స్ృషిే
ఇవనీన కుదరవు. ఇవనీన అనంత కళ్ీాణ గుణయకరుడు, అఖిల హమయ ప్ితానీకుడు, "యత వా ఇమాని
భూతయని జ్ఞయంతచ...." అననటల
ో స్మస్త జ్గతూృషిే, సిాత్ర, లయ కారకుడు అయిన ప్రబ్ిహా కే చెలో ుతయయి.

నేను: కాని పాిణ శ్బ్ా ము కూడయ ప్రబ్ిహా కు చెందుతుందయ?
మామయా: "పాిణయత్ర స్రావణి భూతయని" అని కదయ వుాతుత్రత . అంటే స్కల భూతముల యొకక పాిణన
వాాపారములు చచయించునది అని అరా ము. స్రేవశ్వరుడెైన ప్రబ్ిహాయిే కదయ స్మస్త జ్గదయవయపారాలకు కరత ,
నియంత, అనుమిత కూడయ. అందు వలన పాిణ శ్బ్ా వాచుాడు ఆ ప్రమాతచా. "అనః పాిణనే" అనే ధ్యతువును
బ్టిే కూడయ పాిణ శ్బ్ా ం ప్రమాతాకే చెలో ుతుంది. "ప్వనః ప్వతయమసిా" అని భగవదీగ తలో వాయువును నేనే
అని భగవానుడు తనే చెప్ుుకునయనడు.
అందువలన పెై శ్రాత్ర వాకాంలో పాిణ శ్బ్ా ం ప్రమాతాకే వరత స్త ుంది.

అమా: బ్ాగుంది మామయాా అరాం అయిేటటలో బ్ిహా విదాలయందు పాిణ విదా స్ందరభంలో "పాిణము"
అంటే "ప్రమాతచా" అని చకకగా చెపపురు.

మామయా: ఇంతటిత

పాిణయధ్ికరణము ప్ూరత అయినది. తరువాత్ర అధ్ికరణము తరువాత చసదయామ

అందరూ: యో నితామచుాత ప్దయంబ్ుజ్ యుగారుకా....
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6 . జ్యాత్రరధ్ికరణము:
నయననగారు: దయస్ో హమ్ బ్ావా, ప్నులనీన అయినయయా,
మామయా: ఈ నప్ంత

మనం తరచుగా కలుస్ు కోవడం అవుత ంది.

నయననగారు: అవును బ్ావా, నీ ధ్రామా అని భగవదయిమానుజుల గొప్ు దనము తెలుస్ోత ంది. లేకపో తచ
ఏమయి పో యిే వారమో కదయ. మిడి మిడి జ్ఞానంత రకరకాలుగా చెపపు వార మాటలు వింటూ. తయళ్ళపాక పెద
త్రరుమలా చయరుాలననటల
ో గంట వేటగాళ్ళళ (అనిన ప్కకల నుండి గంటలు, డప్ుులు వాయించి అమాయక
జ్ంతువును గాభరా పెటిే ఉచుచలో ప్డవేసపవారు) స్మాజ్ంలో ల కకలేనంత మంది, భగవదయిమానుజులు
మనకు స్ర అయిన దయర చసప్క పో యి ఉంటే మన బ్ితుకులు ఎలా ఉండచవో కదయ.

మామయా: నిజ్మే బ్ావా, భగవదయిమానుజులకూ, మన ప్ూరావచయరుాలకూ స్రవదయ స్రవథయ ఎంత
ఋణప్డి ఉంటాము మనమందరమూ.

నయననగారు: కాసపప్ు శ్రాభాషాం పాఠంలోంచి బ్యటకు వదయాం.
మన చరచలో భగవదయిమానుజులు జ్గతయకరణుడెైన ప్రబ్ిహాను చిదచిదివలక్షణుడు గా నిరూపించడం,
ఆయన స్కల కళ్ీాణ గుణయకరుడు, హమయ ప్ితానీకుడు అని చెప్ుడం బ్ాగానే ఉంది. కాని తరువాత ఇలా
ఒకొకకక బ్ిహా విదా ప్ిస్త ావించి, అందులో చెప్ుబ్డా ఆకాశ్ం అంటే ప్రబ్ిహమా, పాిణం అంటే ప్రబ్ిహమా, జ్యాత్ర
అంటే ప్రబ్ిహమా అని చెపపు స్సతయిలు నయ లాంటి వాళ్ళకు ఎంతవరకూ అంటే ఈ కాలం వాళ్ళకు ఎంత వరకూ
ఉప్యోగం అంటావు. ఈ బ్ిహా విదాలేమీ నయకు తెలియదు. నయకేమిటి, నయకు తెలిసినంత మటలేకు ఈ
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రోజులలో బ్ిహా విదాలను ఉపాస్న చచసప వారు ఎవళ్ళళనయనరో నయకు తెలియదు. అలాంటప్ుుడు ఈ బ్ిహా
విదాల గురంచ్చ, వాటిలోఉపాస్న గురంచి తెలుస్ుకోవడం ఈ రోజులలో అప్ిస్త ుతం కాదయ!

మామయా: శాస్త రం అననది ఒక వాకితకి, ఒక కాలానికి స్ంబ్ంధ్ించి మాతిమే ఉండదు కదయ. ఏ వాకితకషనయ, ఏ
కాలం లోనైనయ స్మాధ్యనం ఈయగలగాలి శాస్త రమనన తరువాత. నువువ చెపిునటల
ో పాత రోజులలో ఈ బ్ిహా
విదాలను అభాసించచవారు ఎకుకవ మంది ఉండి ఉండవచుచను. ఇప్ుుడు అరుదుగా ఉండి ఉండ వచుచను.
మఱి కొనయనళ్ళళ పో తచ మళ్ళళ కొనిన బ్ిహా విదాలు పాిచురాం లోకి రావచుచను. అందు వలన శాస్త రము వీటిని
తప్ుక వివరంచయలిూ ఉంది. లేక పో తచ ఒక చోట ఆకాశ్మనీ, మరొక చోట పాిణమనీ, వేరొకచోట జ్యాత్ర అనీ ఇలా
ప్రబ్ిహాను శ్రాత్ర వాకాాలు చెబ్ుతత ఉననప్ుుడు ఆసిత కులకు కూడయ అరా ం అవక, నమాకం కుదరక
నయసిత కులయిే ప్ిమాదముంది. లేదయ ఒకొకకకళ్ళళ ఒకొకకక దయనిని ప్రబ్ిహామనుకొని వేరు వేరు ఉపాస్నలత ,
ప్దధ తులత అడా దయరులు, అడా మైన దయరులు ప్టిే పో యిే అవకాశ్ముంది. అంతచ కాదు, బ్ిహా విదాలు
ఇప్ుటివారు అభాసించక పో వచుచ, కాని దచవత పాస్నలు చచస్త సనయనరు కదయ. అలాంటప్ుుడు ఏ పపరు చెపిునయ
ఉపాసించయలిూంది ప్రబ్ిహా అయిన శ్రామనయనరాయణుడినే అనన వైశ్దాము ఉండయలి. భగవదీగ తలో భగవానుడు
ఈ విషయానిన అనేక స్ారుో కంఠరవేణయ చెపపుడు కదయ. అందుకోస్ం ఈ చరచ మనందరకూ కూడయ
ఉప్యోగప్డుతుందనుకుంటాను.

అమా: మఱి ఈ బ్ిహా విదాలు ఏమీ తెలియకపో తచ మఱి మన కషలా మామయాా.
మామయా: శ్రాభాషాంలో భగవదయిమానుజులు ఉప్దచశ్రంచినది భకిత. కాని, తరువాత్ర కాలంలో మనలాంటి
వాళ్ళకోస్ం శ్రణయగత్ర చచసి, దయనిని ఎలా చచయాలో చసపించి మనకు అందించచరు. అందువలన శ్రణయగత్రయిే,
దీనినే నయాస్ము అని కూడయ అంటారు, మన బ్ో టివారు అవలంబ్ధంచయలిసినది.
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నయననగారు: పాఠం నుండి ప్కకదయర ప్టిే నందుకు క్షమించు.
ఈరోజు ఏమిటి మాకు పాఠం?

మామయా: తరువాత్ర అధ్ికరణం జ్యాత్రరధ్ికరణము. ఇందులో నయలుగు స్సతయిలు వస్ాతయి.
ఛయందో గోాప్నిషత్ లో మూడవ అధ్యాయము, ప్ననండవ ఖ్ండములో నునన గాయతీి విదయా, జ్యాత్రరవదయా ఈ
అధ్ికరణంలో ప్ిస్త ావించి వాటిలో ఉపాసిత మగునది కూడ ప్రబ్ిహామే అని చెబ్ుతయరు.

నేను: కాని మాకు ఆ విదాల విషయాల గురంచి అస్లు తెలియదచ. ముందు వాటి గురంచి కొంచెం చెప్ుండి
మామయా, కుోప్త ంగా. లేకపో తచ అంతయ గోడ అయిపో తుంది.

మామయా: బ్ిహా విదాలంటే రహస్ాాలు కదయ. అంతచకాక దురాగాహాాలు కూడయ. అందువలన మరీ
వివరాలలోకి వళ్ళకుండయ మనం స్సతిం అరా ం చచస్ుకోవడయనికి అవస్రమైనంత మటలేకు ఆ ఉప్నిషదయవకాాలు
తెలుస్ుకొని తరువాత స్సతింలోకి వళ్దయం.
ముందు గాయతీి విదా గురంచిన ఉప్నిషత్ వాకాాలు చసదయాం.
"గాయతీి వా ఇదమ్ స్రవ భూతమ్ యదిదమ్ కించ వాగషవ గాయతీి।
వాగావ ఇదమ్ స్రవ భూతమ్ గాయత్ర చ తయియతచ చ।।
యా వై స్ా గాయతీియమ్ వావ స్ా యిేయమ్ ప్ృథివాస్ాాహమద ।
స్రవ భూతమ్ ప్ిత్రషిఠ తమ్ ఏతయమేవ నయత్రశ్రయతచ।।
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యావై స్ా ప్ృథివీయమ్ వావ స్ా యదిదమసిాన్ ప్ురుషప।
శ్రీరమసిాన్ హీమే పాిణయః ప్ిత్రషిఠ తయమ్ ఏతదచవ నయత్రశ్రయంతచ।।
యదెైవ తతుురుషప శ్రీరమిదమ్ వావ తదాదిదమ్ అసిాననంతః।
ప్ురుషప హృదయమసిాన్ హీమే పాిణయః ప్ిత్రషిఠ తయ ఏతదచవ నయత్రశ్రయంతచ ।।
సెైషా చతుషుదయ షడివధ్య గాయతీి తదచత దృచయభాానసకత మ్ ।
తయవానస్ా మహమా తత జ్ఞాయాంగ్ శ్చ ప్ూరుషః పాదో స్ా స్రావ భూతయని త్రిపాదస్ా అమృతమ్ దివి।।

యదెైవ తత్ బ్ిహా ఇత్ర ఇదమ్ వావ తదో ాయమ్ బ్హరాధ ప్ురుషాదయకాశల యో వై స్ బ్హరాధ ప్ురుషాదయకాశ్ః।
అయమ్ వావస్యః అయమంతః ప్ురుష ఆకాశల యోవై స్ః అంతః ప్ురుషః ఆకాశ్ః।।
అయమ్ వావ స్యః అయమంతః హృదయ ఆకాశ్ః తదచతత్ ।ప్ూరణ మప్ివరత మ్ ప్ూరాణనుప్ివరత నీమ్ శ్రాయమ్
లభతచ య ఏవమ్ వేద।।

నేను: దయనికి అరాం కుోప్త ంగా చెబ్ుతయరా మామయాా!
మామయా: పెై వాకాాలకు కుోప్త ంగా అరాం ఇది.
గాయత్రి స్మస్త భూత వాాప్త ము. స్రవ భూత శ్బ్ా మూలము గాయత్రి. ప్లుకుట వలన(గానము చచసిన)
రక్షించును.
ఆ గాయత్రి భూమి కూడ. ఇచచట నుననదంతయ ఆ భూమిపెై నుండును, వేరొకచోటికి పో దు.
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గాయత్రి శ్రీరము. పాిణములు దీనిలో నుండును. వేరొక చోటికి పో వు.
ఆ శ్రీరము జీవుని హృదయము. పాిణములు అందులో ఉండును. దయనిని విడచి పో వు
ఆ గాయత్రి నయలుగు పాదములు కలది. ఆఱు విధ్ముల ైనది. ఋకూూకత మునందు అటేో చెప్ుబ్డినది.
దయని మహమ అటిే ది. ప్ురుషుడు అంత కంటె గొప్ువాడు. ఈ భూతమయ లీలా విభూత్ర ఆయనకు ఒక
పాదము. త్రిపాదివభూత్ర అయిన ప్రమప్దము మూడు పాదములు.
ఈ విధ్ముగా వరణ ంచబ్డిన ప్రబ్ిహాము బ్ాహామున నునన భూతయకాశ్ము, లోన నునన అంతరాకాశ్ము,
హృదయాకాశ్ము ల నుండును. హృదయమునందుగల ఆకాశ్ము ఎలో డల కలదు, అది మారుు లేనిది. ఇది
తెలిసిన వాడు అనంతమైన స్ంప్ూరణ మైన శ్రాని ప ందుతయడు.
ఈ పెైన చెప్ుబ్డిన అరాానికి రహస్ాారాాలు చయలా ఉనయనయి. మీ నయనన అననటల
ో మనకు అవనీన అప్ిస్త ుతయలు,
ఎందుకంటే మనకు బ్ిహా విదాలు నేరుచకొనే అరేతయ, స్ామరాయమూ లేవు కనుక. కాని ఇందులో మనం
తెలుస్ుకొన వలసినవి
1. గాయత్రి తనను ప్లికషడి వారని రక్షించును. శ్బ్ా ములకు మూలమైనది.
2. గాయత్రిలో అనిన భూతయలూ ప్ిత్రషిఠ తమై ఉంటాయి.
3. శ్రీరమునకు, పాిణములకు, హృదయమునకు ఆధ్యరమైనది. అవి అనినయు దయనియందచ యుండి వేరొక
చోటికి పో వు.
4. గాయత్రి నయలుగ పాదములు కలది. భూత విశ్వము ఒక పాదముగాను, త్రిపాదివభూత్ర అయిన ప్రమప్దము
మూడు పాదములుగాను గలది.
5. అంతటా వాాపించి యునన దయనిని తెలిసికొనిన వాడు అనంత, ప్రప్ూరణ శ్రా ప ందుతయడు.
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నేను: అలాగే జ్యాత్రరవదయా వాకాాలు, వాటి అరాాలు కూడయ చెప్ుండి మామయాా, తరువాత స్సతయిలలోకి
వళ్ళవచుచను.

మామయా: ఈ జ్యాత్రరవదా గాయతీి విదా తరువాత అంటే ప్దమూడవ ఖ్ండములో వస్ుతంది. ఆ వాకాాలు
కింా దవిధ్ంగా ఉంటాయి.
"తస్ా హ వా ఏతస్ా హృదయస్ా ప్ంచ దచవ స్ుషయః స్యః అస్ా।
పాిజ్ స్ుషిః స్ పాిణః తత్ చక్షుః స్ ఆదితా తదచత తచజ్య ఆనయదామ్ ఇత్ర ఉపాసీత తచజ్ః వానయనదో భవత్ర య
ఏవమ్ వేద।।
అథ యః అస్ా దక్షిణః స్ుషిః స్ వాానః తత్ శలాతయి స్చన్ ।
దరమా స్తదచతచ్ ఛ్రిశ్ చ యశ్స్ చచత్ యుపాసీత శ్రామాన్ యశ్సీవ భవత్ర య ఏవమ్ వేద।।

అథ యః అస్ా ప్ితాక్ స్ుషిః స్ః అపానః స్ా వాకాః అగనః తదచతత్।
బ్ిహా వరచస్మనయనత్ యమ్ ఇత్ర ఉపాసీత బ్ిహా వరచస్ానయనదః భవత్ర య ఏవమ్ వేద।।
అథ యః అస్ా ఉదజ్ స్ుషిః స్స్మానః తనానః స్ప్రీనాః తదచతత్ కీరత శ్చ వుాషిేః చచతుాపాసీత కీరత మాన్
టయుషిేమాన్ భవత్ర య ఏవమ్ వేద।।
అథ యః అస్ో ారధ వః స్ుషిః స్ ఉవాచ స్ వాయుః స్ ఆకాశ్ః తదచతదదో జ్శ్చ।
మహశేచత్ ఉపాసీత ఓజ్సీవ మహస్ావన్ భవత్ర య ఏవమ్ వేద।।
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తచవా ఏతచ ప్ంచ బ్ిహా ప్ురుషాః స్వరగ స్ా లోకస్ా దయవరపాః।
స్ య ఏతయనేవమ్ ప్ంచ బ్ిహా ప్ురుషాన్ స్వరగ స్ా లోకస్ా దయవరపాన్।।
వేదయస్ా కులే వీరో జ్ఞయతచ ప్ిత్రప్దయతచ స్వరగ మ్ లోకమ్ య।
ఏతయదచవమ్ ప్ంచ బ్ిహా ప్ురుషాన్ స్వరగ స్ా లోకస్ా దయవరపాన్ వేద।।
అథ యదతః ప్రోదివో జ్యాత్రః దీప్ాతచ విశ్వతః ప్ృషపఠ షు।
అనుతత మేషు ఉతత మేషు లోకేషు ఇదమ్ వావ తదాదిదమ్ అసిాననంతః ప్ురుషమ్ జ్యాత్రః।।
ఇందులో ప్రబ్ిహా ఒక మహా భవనములో నుండి ప్ికాశ్రస్ుతనన మహా స్ామాోటలే వల రూప్కలున చచయ
బ్డింది. ఆ భవనయనికి ఐదు దయవరాలు ఉనయనయట. ఈ దయవరముల వదా ప్ంచ పాిణయలూ, ప్ంచ భూతయలూ,
ఇందిియాలూ ఉనయనయట.
అందులో తతరుు దిశ్గా నుననది పాిణము. అచటనే చక్షువు, ఆదితుాడు. దయని యందు ధ్యానిసపత తచజ్స్ుూ,
అననము కలుగును.

దక్షిణ దయవరమున వాానము, శలాతిమ్, చందుిడు. దయని యందు ధ్యానము చచసిన యశ్స్ుూను, స్ంప్ద
కలుగును.
ప్శ్రచమ దయవరమున నపానము, వాకుక, అగన. అందు ధ్యానించిన బ్ిహా వరచస్ుూ, ఆహార స్ంప్ద కలుగును.
ఉతత ర దయవరమున స్మానము, మనస్ుూ, ప్రీనాము(వాయువు) కలవు. అది తెలుస్ుకొని అందు ధ్యానించిన
కీరత , స్ౌందరాము కలుగును.
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ఊరధవ దయవరమున ఉదయన వాయువు, ఆకాశ్ము కలవు. అందు ధ్యానించిన మహతు
త , ఓజ్స్ుూ కలుగును.
ఈ దయవరములకు పాలకులు కలరు. వీరని తెలిసిన వార వంశ్మున మహానుభావులు జ్నిాంచెదరు. అటిే వారు
ప్రమప్దమును ప ందెదరు.
ఆ ప్రమప్దమున వలుగు జ్యాత్ర అనినటి కనన గొప్ుది. దయనిని తెలిసిన వారకి రథ, వృషభ, అగన శ్రఖ్ాది
శ్బ్ా ములు త చును. అటిే ప్రబ్ిహామును అంతరోీయత్రని ధ్యానించవల ను. అటిే వారు గొప్ువారు.
దీనికీ రహస్ాాలూ, వివరాలూ చయలా ఉనయనయి. మనం ఆ లోతులలోనికి వళ్ళనకకరలేదు.
ఇంక మనం స్సతయిల లోనికి వళ్ళళపో దయము.
(ఉప్నిషత్ వాకాారా ము చయలా మందికి గాబ్రాగా ఉండవచుచను. కేవలం ప్రచయానికి మాతిం ప్రగణించ
పాిరా న. ఈ ప్రచయం లేకుంటే తరువాత కషేమవుతుందని ప్రచయం చచయడం జ్రగంది. అంతవరకే)

నేను: ఈ ఉప్నిషదరాాలు కొంచెం కషేంగానే ఉనయనయి మామయాా!
మామయా: మరేమీ బ్ంగ అకకరలేదు. వాటి ప్రచయం మాతిం ఉంటే చయలును. అందులో మనకు
అవస్రమయినది స్సతిం చరచంచుకుననప్ుుడు ఎలాగూ మళ్ళళ చసస్ాతము.
ఈ అధ్ికరణంలో నయలుగు స్సతయిలు ఉనయనయనుకునయనము కదయ. అందులో ఱ ండు స్సతయిలు గాయతీి విదా
గురంచి, ఱ ండు జ్యాత్రరవదా గురంచి ఉనయనయి. వాటిని వరుస్గా చసదయాము.

"జ్యాత్రః చరణయభిదయనయత్ "......1-1-25
జ్యాత్రః : జ్యాత్ర శ్బ్ా వాచుాడు(స్రేవశ్వరుడెైన ప్రబ్ిహా ఏలననగా)
చరణయభిదయనయత్: (స్రవ భూతములు దయనికి) పాదముగా చెపిు యుండుట వలన
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జ్యాత్రస్ుూ అనబ్డుదయనికి స్కలభూతములు పాదముగా చెపిు యుండుట చచత జ్యాత్రశ్శబ్ా వాచుాడు
ప్రబ్ిహామే.

నేను: కొంచెం వివరస్ాతరా మామయాా!
మామయా: ఇంతకుముందు ఉప్నిషదయవకాాలు చససినప్ుుడు
"అథ యదతః....ప్ురుషప జ్యాత్రః" అని చససపము కదయ. అంటే "ఏ జ్యాత్రస్ుూ విదుాలోోకమున కంటె పెైన
ప్ికాశ్రంచుచుననదో , ఏ జ్యాత్రస్ుూ పాిణి వరగ ము మీదను, భూలోకము మీదను, అంతకంటె ఉతకృషేముల ైన
స్కలలోకముల మీదను ప్ికాశ్రంచు చుననదో ఆ జ్యాత్రసపూ ప్ురుష శ్రీరమునందు కూడ ప్ికాశ్రంచుచుననది"
అని అరాము. ఇకకడ ఈ జ్యాత్రస్ుూ ఆదితయాది జ్యాత్రస్ుూ కాదు.

నేను: ఎందుకని, మనం మామూలుగా జ్యాత్ర అంటే ఆదితయాది జ్యాత్రసపూ కదయ ప్రగణిస్త ాము. అంతచ కాకుండయ
అదచ జ్యాత్రస్ుూ ప్ురుష శ్రీరములో కూడయ ఉననది అంటే అది "జ్ఠరాగన" అననమాట. దీనినే జ్గతయకరణముగా
చెబ్ుతుననటల
ో అనుకోలేమా!

మామయా: కుదరదు. ఎందుకంటే శ్రాత్ర వాకాాలలో "పాదో స్ా విశావ భూతయని త్రిపాదస్ా.." అని అని స్కల
భూతములు ప్రమ ప్ురుషుని పాదమని, మిగలిన మూడు పాదములు త్రిపాదివభూత్ర అయిన ప్రమప్దము
అని చెప్ుబ్డింది కదయ. ఇంతకుముందు "అక్షిణ"ీ అని నేతిదవయము అంటే ప్రమాతాకు తప్ు, చతురుాఖ్
బ్ిహా, రుది, ఇందయిదులకు ఎలా వరత ంచదు అనుకునయనమే ఇకకడకూడయ నయలుగు పాదయలు అంటే ఆ
ప్రమాతాకు తప్ు మరషవవరకీ అది వరత ంచదు. ఇంక అచచతనమైన జ్యాతయాదులకు జ్గతయకరణతవము
ఆపాదించలేము కదయ. ఇకపెై ప్ురుషుడు అంటే ఎవరు అననదయనికి కూడయ ప్ురుష స్సకత ము "హీీ శ్చతచ లక్షమాశ్చ
ప్త్నయ" అని ప్రబ్ిహా శ్రామనయనరాయణుడని నిరవచించింది. ఆ భగవానుడచ భగవదీగ తలో "అహమ్ వైశావనరో
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భూతయవ పాిణినయమ్ దచహమాశ్రాతః" అని తయనే జీవుల శ్రీరములో జ్ఠరాగన యిై ఉంటానని చెపపుడు.
స్రోవతకృషేత, మోక్షప్ిదతవము మొదల ైన గొప్ు గుణయలు ప్రమాతా కే కదయ చెందుతయయి. అందువలన ఈ
స్ందరభములో కూడయ జ్యాత్ర శ్బ్ా వాచుాడు ప్రబ్ిహా యిే.

అమా: బ్ాగుంది మామయాా, మా వాడికి మఱేమీ ప్ిశ్నలు రాకముందచ తరువాత స్సతిము మొదలు
పెటేండి.

మామయా:
"ఛందః అభిధ్యనయనేనత్ర చచత్ న తథయ చచతః అరుణనిగమాత్ తథయ హ
దరశనమ్.......1-1-26
అంటే
ఛందః అభిధ్యనయత్: (జ్యాత్రశ్శబ్ా ము గాయత్రి అనబ్డు ) ఛందస్ుూను తెలుప్ుటచచ
న: అది యుకతము కాదు
తథయ: అటల
ో
చచతః అరుణ నిగమాత్: (ఇచట ప్రబ్ిహామును గాయత్రిత స్మానముగా జీవులు) అనుస్ంధ్ింప్వల నని
నియమించుటచచ
తథయ హ: అటేో కదయ
దరశనమ్: (శ్రాత్ర) నిదరశనము కలదు.
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అనగా
ఈ స్ందరభములో జ్యాత్రశ్శబ్ా ము గాయత్రి అనబ్డచ ఛందస్ుూను తెలుప్డం చచత అది ప్రమాతా కాదననచో
అది అయుకతము. ఏలనన గాయత్రి స్ాదృశ్ాముత ప్రమాతాను అనుస్ంధ్ించవల నని విధ్ించుట చచత శ్రాత్ర
కూడ అటలలనే తెలుప్ుతుననది.

నేను: కొంచెం వివరంచండి మామయాా!
మామయా: గాయతీి విదాలో గాయత్రి అని చెపిు దయనిని స్రావతాకమని, స్రోవతకృషేమని చెపిు దయనిని
అనుస్ంధ్ించుట మోక్షదయయకమని చెపపురు కదయ. ఈ లక్షణయలు ప్రమాతాకు తప్ు మరషవవరకి కుదురుతయయి.
అందువలన ఇకకడ కూడయ జ్యాత్ర, గాయత్రి అంటే ప్రబ్ిహా తప్ు గాయతీి ఛందస్ుూ కాదు.

నేను: ఇందయకా "తదచతదృచయభానసకతమ్" అని చెపిునప్ుుడు వరణ ంప్బ్డినది గాయతీి ఛందస్ుూ
కాదయ!గాయత్రి కి నయలుగ పాదములు కలవు అంటూ ఋక్ లోకూడయ ఉననది అని కదయ చెపపురు ఇందయకా.

నయననగారు: బ్ావా, గాయతీి ఛందస్ుూకి మూడు పాదయలా, నయలుగు పాదయలా. మనం స్ంధ్యా వందనంలో
చదివే గాయతీి మంతిము మూడు పాదయలుననటేో ఉంటలంది. లేక అది గాయతీి మంతిమే కాని గాయతీి
ఛందస్ుూ కాదయ.

అమా: అస్లు ఛందస్ుూ అంటే ఏమిటి మామయాా!
మామయా: ఇందయకా మా వాడు ప్ిశ్న వేయక ముందు అని వాడిని అని, ఇప్ుుడు అందరూ ఒకకస్ార
ప్ిశ్న ప్రంప్ర స్ంధ్ించచస్త ునయనరా. ఒకొకకక దయనికీ స్మాధ్యనము చెబ్ుతయను.
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ఛదిరావరణే అని వుాతుత్రత . అంటే విషయానిన జ్ఞగాతతగా కపిు, ఎవరకి అందీయాలో వారకి అందించచది
అననమాట. ఛందస్ుూ చచసపది అదచ. మన శ్రాతులను ఛందస్ుూ అనే అంటారు. ఛయందస్ుడు అంటే వేదమును
పాటించచ వాడని అరా ము. మన దురదృషేము కొదీా దయనికి మరొక అరా ము వాడుక లో ఎకుకవ
ప్ిచయరమైపో యిందనుకోండి.
వేదయంగాలలో అంటే శ్రక్ష, వాాకరణము, ఛందస్ుూ, నిరుకత ము, జ్యాత్రషము, కలుము అనన వాటిలో ఛందస్ుూ
కూడయ ఒకటి. ఇకకడ ఛందస్ుూ అంటే అక్షర గమన నియమము. ఉదయహరణకు అనుషు
ే ప్ ఛందస్ుూనకు
నయలుగు పాదయలూ, ఒకొకకక పాదయనికి ఎనిమిది అక్షరాలు, ఇలా ఏవో నియమాలుంటాయి. ఇలాగే గాయతీి
ఛందస్ుూకి కూడయ నియమాలునయనయి. ఇత్రహాస్, ప్ురాణయలు ఎకుకవగా అనుషు
ే ప్ లో ఉంటే, శ్రాతులలో
ముఖ్ాంగా గాయతీి ఛందస్ుూ వాడబ్డిందట.
మనం ఇందయకా అనుకుననటల
ో గాయతీి ఛందస్ుూనకు స్ామానాముగా నయలుగు పాదయలే. మనం స్ంధ్యా
వందనం లో జ్పించచది త్రిపాద గాయత్రి. దచవీ గాయతీి ఛందః అంటాము. అంటే దీనిలో మూడచ పాదయలునీనయి.
దీనినే మనము వాాహృతులత బ్ాటల జ్పిస్త ాము. కొంతమంది శ్రషు
ఠ లు గాయతీిమంతయినిన అషాేక్షరత బ్ాటల
జ్పిస్త ారు. కాని తురీయిీవస్ా లో నుననవారు నయలుగు పాదయల గాయతీి జ్ప్ము చచస్త ారు. ఈ నయలగ వ పాదము
రహస్ాము అవడం వలన మనకషవవరకీ తెలియదు. మనకి తెలిసినవి మూడు పాదయలే.

నేను: అయితచ నయలుగు పాదయల గాయతీి ఛందస్ుూ శ్రాతులలో ఉందయ.
మామయా: ఎందుకు లేదు. ఈ కింా ద శ్రాత్ర చసడు
"ఇందిః శ్చ్చప్త్రః
వలేన పీడితః।
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దుశ్చయవనన వృషా
స్మితుూ స్ానహ।।
మళ్ళళ మొదటిక,ి అదచ రామం ప్ిశ్నకు వసపత స్రావతాకము, ప్రమప్ద ప్ిదయయకము అంటూ ఇకకడ
చెప్ుబ్డుతుననది వటిే ఛందస్ుూ కాదు. అలాగయితచ స్రావతాకము మొదలయిన విశేషణయలు ఛందస్ుూకు
కుదరవు. ఇకకడ కూడయ నయలుగు పాదయలు అంటే "పాదో స్ా విశావ భూతయని త్రిపాదస్ాామృతమ్ దివి" శ్రాత్ర
వాకా ప్ిమాణయనేన తీస్ుకోవాలి. ప్రమాతాకే కదయ నయలుగు పాదయలని చెప్ుుకునయనము. ప్రమ ఫల ప్ిదయనయనికి
అను స్ంధ్ించ వలసినది కూడయ ప్రబ్ిహానే కదయ.
ఛయందో గోాప్నిషత్ లోనే మరొక చోట స్ంవరగ విదా అని వస్ుతంది. అకకడ "తచ వా ఏతచ ..." అని పాిరంభించి "సెైషా
విరాడనయనత్" అని వస్ుతంది దయనిలో అంటే విరాట్ స్వరూపానిన అంటే వాయువు, అగన, స్సరుాడు, చందుిడు,
జ్లము, పాిణము, వాకుక, చక్షుస్ుూ, శలాతిము, మనస్ుూ మొతత ము ప్దింటి ని చెప్ుడయనికి ప్ది అక్షరాల
విరాటఛందస్ుూ ను వాడుతయరు. అలాగే ఇకకడయ అలాగే గాయత్రి అంటే ప్రబ్ిహమా అని అరా ము.

నేను: ఈ లీలా విభూత్రలో లోకాలనీన ప్రమాతాకు ఒక పాదమనీ, త్రిపాదివభూత్ర మూడు పాదయలనీ
ప్రమాతాకు నయలుగు పాదయలునయనయనీ అంటే స్మంగా అరా ం కాలేదు.

మామయా: రావణ వధ్యనంతరము "భవాన్ నయరాయణల దచవః" అని బ్ిహా రాముడిని నువువ
నయరాయణుడవు అని స్ంబ్ో ధ్ిస్త స జ్గతూరవమ్ శ్రీరమ్ తచ" అంటాడు అంటే ఈ లీలా, నితా విభూతులు ఆ
ప్రమాతాకు శ్రీరము అని. అందులో లీలా విభూత్ర ఒక పాద భాగము కాగా, నితా విభూత్ర, అదచ త్రిపాదివభూత్ర
మూడు పాద భాగములు అని "పాదః అస్ా విశావ భూతయని, త్రిపాద అస్ా అమృతమ్ దివి" అని చెబ్ుతుంది
శ్రాత్ర. పాదము అంటే పావు వంతు అని అరాము. మనం తెలుగులో కాలు వంతు అని కూడయ అంటాము కదయ.
అంటే ఇకకడ ఆ ప్ురుషుని శ్రీరమైన లీలా, నితా విభూతులలో లీలా విభూత్ర కాలు వంతు(పావు వంతు),
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నితా విభూత్ర ముకాకలు వంతు(ముపాువు వంతు) అని అననమాట. నితా విభూత్ర ఈ స్మస్త లీలావిభూత్ర
కంటే మూడు రషటో ల పెదాదననమాట. ఈ రకంగా ప్రమాతా కు లీలా, నితా విభూతులు ప్రమాతా శ్రీరమున
నయలుగు పాదములుగా రూపించి చెప్ుడం జ్రగందననమాట.

అమా: తరువాత్ర స్సతిము ఏమిటి మామయాా!
మామయా: గాయతీి శ్బ్ా ము ప్రబ్ిహా ప్రమనుటకు మరొక కారణం చెబ్ుతత తరువాత స్సతిము
చెబ్ుతునయనరు

"భూతయది పాద వాప్దచశ్ ఉప్ప్తచత శ్చ"....1-1-27
అంటే
భూతయది పాదవాప్దచశ్ ఉప్ప్తచత ః చ: భూతయదులు పాదములుగా చెప్ుబ్డుటయు స్ంభవము కనుక
ఏవమ్: ఇటల
ో (గాయతీి శ్బ్ా మును స్రేవశ్వర ప్రముగానే తెలియనగును)
అనగా
గాయతీి ఛందస్ుూ స్రేవశ్వరుని తెలిపపదయితచ స్రవ భూతములు అతని పాదమనీ శ్రాత్ర చెపిు యుండుట
కుదరదు అని తెలుస్ుకొన వల ను. (ఛందస్ుూకి స్రవ భూతయలూ పాదయలు కాలేవు కదయ). జ్గచఛరీరుడెైన
ప్రమాతాకే అది స్ంభవము. లీలా, నితా విభూతులకు, ఆ ప్రమాతాకు శ్రీర, శ్రీర భావ స్ంబ్ంధ్ముననటల
ో
శ్రాత్ర, ఇత్రహాస్, ప్ురాణయలనీన అనేక ప్రాాయములు వకాకణించచయి కదయ. గాయతీి విదా అనువాకములో
"సెైషా చతుషుదయ" అనీ "ఇదమ్ స్రవ భూతమ్ గాయత్రచ తయియతచ చ" అనే వాకాాలు ఈ భూతయదులను
పాదములుగా కలిగ యుననదనీ, తనను గానము చచసిన భూతములను రక్షిస్త ుందనీ, ఇలా చెప్ుబ్డిన
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విశేషణయలు ప్రమాతాకే వరత స్త ాయి తప్ు మాతయి ఛందస్ుూనకు వరత ంచవు. ఛందస్ుూనకు కూడయ నయలుగు
పాదయలుంటాయి అనయన భూతయదులు ఆ పాదయలు కానేరవు. ఛందస్ుూ కూడయ తనను పాడిన వారని రక్షిస్త ుంది
అనడయనికి, అంత్రమంగా రక్షించడం స్రేవశ్వరుడెైన ప్రబ్ిహాానికే కుదురుతుంది, ఆ రక్షణ ఆయన ఎవర దయవరా
ప్ిస్ాదించినయ. అందువలన గాయతీి విదా లో గాయత్రి శ్బ్ా ము ప్రమాతా ప్రముగా చెప్ుడమే యుకత ము.

అమా: తరువాత్ర స్సతిమేమిటి మామయాా!
మామయా:

"ఉప్దచశ్ భేదయత్ న ఇత్ర చచత్ న ఉభయసిాన్ అపి అవిరోధ్యత్"....1-1-28
అంటే
ఉప్దచశ్ భేదయత్: ఉప్దచశ్మున భేదముండుటచచ
న: (జ్యాత్ర శ్బ్ా ము ప్రమాతాను తెలుునది) కాదు
ఇత్ర చచత్: ఇటల
ో అనినచో
న: అది యుకతము కాదు(ఏలనన)
ఉభయసిాన్ అపి: దివవిధ్ో ప్దచశ్మునను
అవిరోధ్యత్: విరోధ్ము లేకపో వుట వలన
అనగా
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"త్రిపాదస్ాామృతమ్ దివి" అని ప్రమాతాకు త్రిపాదివభూత్ర అయిన దుాలోకము శ్రీరభాగముగా చెపిు,
మరొకస్ార "ప్రో దివో జ్యాత్రః" అని దుాలోకము పెైనుననది జ్యాత్ర అని చెప్ుుట వలన జ్యాత్ర అనగా ప్రబ్ిహా
అవుటో కు విరోధ్ము వచుచననినచో అది విరోధ్ము కాక పో వుటచచ జ్యాత్ర శ్బ్ా ము ప్రమాతాను తెలుునది
కాదని చెప్ుుట యుకత ము కాదు.

నేను: కొంచెం వివరంచండి మామయాా,
మామయా: మనం ఇంతకు ముందు చదువుకునన విదాలలో ఒక చోట "త్రిపాదస్ా అమృతమ్ దివి" అని
ఉంది. దివి అని స్ప్త మీ విభకిత ప్ియోగము వలన ఆ త్రిపాదివభూత్ర ఆయన స్ంబ్ంధ్ితము. ప్రబ్ిహా
దుాలోకము ఆధ్యరముగ వరణ ంప్బ్డినయడు.
మళ్ళళ మరొక చోట "ప్రః దివో జ్యాత్రః" అని ఉంది. అంటే జ్యాత్ర స్వరూప్ము దుాలోకమునకు పెైన నుననది,
దుాలోకము అవధ్ిగా ఉననది అని అరా ం వస్ుతంది. నువువ ఎకకడ ఉనయనవు అంటే ఇంటలోనస ఉనయనను, ఇంటి
బ్యటా ఉనయనను అంటే ఎలా. అలాగయితచ జ్యాత్ర శ్బ్ా వాచుాడు ప్రమాతా కాదయ అననది ఇకకడ
స్ంశ్యము. అందువలన దుాలోకానికి పెైనునన జ్యాత్ర ప్రమాతా కాదచమో అని ప్ిశ్న.

నేను: మర దయనికి స్మాధ్యనము
మామయా: ఇకకడ ఱ ండు రకాలుగా ఉననటో నిపించినయ భావమొకకటే కనుక ఆక్షేప్ము లేదు అని
స్మాధ్యనము. "చెటే ల చివర డచగ ఉననది" అనయన "చెటే ల పెైన డచగ ఉననది" అనయన అరా ం ఒకకటే. ఇకకడయ
అలాగేననన మాట. విరోధ్ము లేదు.
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"ఏతయవానస్ా మహమా అత జ్ఞయాంశ్చ ప్ూరుషః పాదో స్ా విశావ భూతయని త్రిపాదస్ాామృతమ్ దివి" అంటే
ఇతని మహమ ఇంత మాతిము, దీనికంటెను ప్ురుషుడు గొప్ువాడు, భూతయది స్మస్త ము ఒకక పాదము.
మిగలిన మూడు పాదములు దుాలోకమున అమృత స్వరూప్ము. అనియు
"వేదయహమేతమ్ ప్ురుషమ్ మహాంతమ్ ఆదితావరణ మ్ తమస్ః ప్రస్ాతత్" అనే శ్రాత్ర వాకాము అపాికృత
శ్రీరానిన ప్రబ్ిహాకు చెబ్ుత ంది. ఆ అపాికృత శ్రీరము గల ప్రమప్ురుషుని తచజ్స్ుూ కూడ అపాికృతమే.
కనుక అటలవంటి అపాికృతమైన తచజ్స్ుూత కూడిన వాడవడం వలన ప్రమప్ురుషుడచ శ్రాత్రయందు
తచజ్స్ుూగా చెప్ుబ్డుతునయనడు. ఆ తచజ్ః ప్ికాశ్ వాాప్కతవము చెప్ుబ్డుట వలన కూడ విరోధ్ము కలుగదు.
అందువలన ఆ శ్రాత్ర వాకాములో జ్యాత్ర గా చెప్ుబ్డినది ప్రమాతాయిే.
దీనిత జ్యాత్రరధ్ికరణము ముగసినదమాా!
అమా: బ్ాగుంది మామయాా, స్మస్త భూత విశ్వము జ్యాత్రశ్శబ్ా మునకు పాదముగా చెప్ుబ్డుట చచతనస,
జ్యాత్రశ్శబ్ా ము గాయత్రి అనబ్డచ ఛందస్ుూను తెలుప్ుట వలననస, గాయత్రి కి చెప్ుబ్డిన తనను పాడిన
వారని రక్షించుట, స్రావతాకతవము కలిగ ఉండుట మొదల ైన గుణములు ప్రబ్ిహాకే వరత ంచడం వలననస,
"త్రిపాదస్ాామృతమ్ దివి", "ప్రో దివో జ్యాత్రః" అను వాకాములలో "దుాలోకమున" అని చెపిునయ,
"దుాలోకముపెై" అని చెపిునయ ఆ అరా ములలో విరోధ్ము లేకుండుట వలన గాయత్రి విదా, జ్యాత్రరవదాలలో
గాయత్రి, జ్యాత్ర అను శ్బ్ా ములు ప్రబ్ిహానే ప్ిత్రపాదిస్త ాయి అని చకకగా అరా మయిేాటటల
ో చెపపురు.

మామయా: తరువాత్ర అధ్ికరణము మరొకస్ార చసదయామమాా.
అందరూ: యో నితామచుాత ప్దయంబ్ుజ్.....
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7 . ఇంది

పాిణయధ్ికరణము:

నయననగారు(ప్ివేశ్రంచి కూరుచంటూ) బ్ావా ప్నులలో ఉనయనవా, ఇలా తరచుగా వచిచ కూరుచంటలండడం
వలన నీ ప్నులకు ఇబ్ోంది గా లేదు కద.

మామయా: మంచి మాటే! ఈ చరచల వలన మీకంటే నయకే ఎకుకవ లాభం కలుగుత ంది, ఎప్ుుడో
చదువుకుననది అప్ుుడచ వదలివేయడం అయిపో యింది. మన పాఠాల కోస్ం మళ్ళళ చసస్స
త ంటే అనిపిస్త ో ంది,
వేదయంతం మాట, స్ంస్కృత భాషా విశేషాల మాట స్రేస్ర, ఇంత తయరకకంగాను, కామబ్దధ ంగాను ఉనన శాస్త ర
గాంథము భగవదయిమానుజులు మనకందిచిచన ఆసిత . దయని విలువ తెలియక దసరం చచస్ుకుంటలనయనమే అని.

నయననగారు: నిజ్మే బ్ావా, సెైనుూ, పాశాచతా జ్ఞానయల ప్ిభావం వలన నయకు తరకం కాని వైజ్ా ఞనిక
దృకుథము గాని పాశాచతుాలదచ, అకకడి నుండచ మనం నేరుచకునయనము. మనకు మన శాస్ాతరలు ప్రమాతా
భకిత, స్ాధ్న అవీ చెపిునయ అవి అనీన తరక బ్ాహాాల ై, విశావస్ పాిత్రప్దికత ఉననవేమో అనుకునయనను
కొనయనళ్ళళ. నీలాంటి పెదాల స్ాహచరాం వలన కొనయనళ్ళ కిత
ా మే నయకు మన శాస్త ర గాంథయల గురంచి వాటి
వైజ్ా ఞనిక దృకుథము గురంచి తెలుస్ోత ంది.

మామయా: నిజ్ఞనికి తరాకనికి ప్రప్ూరణ ముగా నిలబ్డగలిగేది మన సిదధ యంతమే. పాశాచతుాలంటలనయనవు
కదయ, అంటే కషైస్తవమో, మరొకటల, మరొకటల తీస్ుకో. అందులో తరాకనికి తయవు ఎకకడుందీ. ప్ుస్త కంలో ఉననది
కనుక నమాడం, ఆచరంచడం అంతచ. దయనిని ప్ిశ్రనంచడం నేరము, శ్రక్షారేము కూడ.

నయననగారు: అవును. మనం ఈ మధ్ా చదువుకుంటలనన అధ్ికరణయల వలన చయలా అపో హలు, అలవాటలో
స్రదిదా బ్డతయయి. రకరకాల దచవుళ్ళను కొలవడయలూ అదీ. నయకిప్ుుడు తెలిసింది ఈ అధ్యాయానిన
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స్మనవయాధ్యాయము అని ఎందుకు అంటారో. వివిధ్ శ్రాత్ర వాకాాలననినటినీ స్మనవయ ప్రచి ఒక తయిటి పెై
తెచచచరు భగవదయిమానుజులు.

మామయా: ఈ కొలవడయలు, అదచ ఉపాస్నలు మూడు రకాలు అనుకోవచుచ.
1.స్వరూప్ ప్రమాత ాపాస్నము. అంటే ప్రమాతా స్వరూపానిన నేరుగా ఉపాస్న చచయడం. మన
ప్ూరావచయరుాలు చెపిునటల
ో శ్రామనయనరయణుడి అరాచమూరత ని అరచంచడం లా అననమాట.
2. అచిచఛరీరక ప్రమాత ాపాస్నము. ఇందులో అంతరాామిగా అచిచఛరీరములోనునన ప్రమాతాను
ఉపాసించడం జ్రుగుతుంది.
3. చిచఛరీరక ప్రమాత ాపాస్నము . ఇందులో జీవాతాలో నునన ప్రమాతాను ఉపాస్నం చచస్త ాము.
అలాంటప్ుుడు అంటే అలా ఉపాస్న చచస్త ుననప్ుుడు చితు
త అయినయ, అచితు
త అయినయ మనం ఉపాస్న చచసపది
తదంతరాామి అయిన ప్రమాతానే అనన విషయం మనకు స్ుషేంగా తెలియాలి. తరువాత అధ్ికరణం వలన
ఇది తెలుస్ుతంది.

నేను: ఏమిటా అధ్ికరణం మామయాా
మామయా:
తరువాత అధ్ికరణం "ఇంది పాిణయధ్ికరణము" అని, దీనిలో కూడయ
నయలుగు స్సతయిలు ఉనయనయి. అందులో మొదటి స్సతిము
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పాిణః: పాిణ శ్బ్ా వాచుాడు
తథయ: అటల
ో
అనుగమాత్:తెలియ వచుచట వలన
(ప్రమాతాయిే)
అనగా
(ప్ితరాన విదయా స్ందరభంలో పాిణ శ్బ్ా ముచచ చెప్ుబ్డిన వాడు ప్రబ్ిహా యని తెలుస్ోత ంది.

నేను: ప్ితరాన విదా అంటే
మామయా: ఇది కౌషీతకీ ఉప్నిషతుతలో వస్ుతంది. కౌషీతకీ ఉప్నిషతుత ఋగేవదము లోనిది. ఇది
శ్ంకరాచయరాాదులు పపరొకనన దశలప్నిషతు
త లలోది కాదనుకో. కౌషీతకీ శాఖ్కు స్ంబ్ంధ్ించినది. కాని అనిన
వేదయంత శాఖ్లకు అంగీకృతమైనదచ. కౌషీతకీ బ్ాిహాణమని కూడయ దీనిని అంటారు. ఇది ఛందో బ్దధ ంగా
కాకుండయ వచనం లాగా ఉంటలంది. ప్ిస్త ుత ఉప్నిషతు
త కౌషీతకీ ఆరణాకము లోనిది. కౌషీతకీ ఆరణాకంలో 15
అధ్యాయాలు ఉనయనయి. అందులో 4 అధ్యాయాలు ఈ కౌషీతకీ ఉప్నిషత్. కొంతమంది ఈ ఉప్నిషత్ 9
అధ్యాయాలని కూడయ అంటారు. కాని అవి మనకు ఇప్ుుడు లభామవడం లేదు.
ఇందులో ఈ ప్ితరా న విదా ప్ితరా నుడికి ఇందుిడిచచ చెప్ుబ్డినది. దచవోదయస్ుని కుమారుడెైన ప్ితరానుడనే రాజు
తన యుదధ ము చచత ప్రాకామము చచత ఇందుిడి పిియ మందిరానిన చచర ఇందుిడిని మపిుస్ాతడు. అప్ుుడు
ఇందుిడు ఆనందించి ప్ితరా నుడిని తనకిచచవచిచన వరము కోరుకొనమనినప్ుడు ఆ ప్ితరుానుడు
మనుషుానికేది మికికలి హతమో దయనిని నీవే ఆలోచించి ప్ిస్ాదించమని చెబ్ుతయడు. ఈ స్ందరభంలో
ఉప్నిషత్ వాకాాలలో కొనిన ఇప్ుుడు చెబ్ుతయను.
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"ప్ితరానన హ వై దెైవోదయసిః ఇందిస్ా పిియమ్ ధ్యమోప్జ్గామ.
యుదచధన చ పౌరుషపణ చ".....
"వరమ్ వృణీషపవత్ర వకాతరమ్ ఇందిమ్ ప్ిత్ర తవమేవ మే వరమ్ వృణీషవ యమ్ తవమ్ మనుషాాయ
హతతమమ్ మనాసప ఇత్ర ప్ితరా నేన ఉకేత స్హమ వాచ పాిణలసిా. ప్ిజ్ా ఞతయా తమ్ మామాయుః అమృతమ్ ఇత్ర
ఉపాస్వ" ఇత్ర

నేను: నువేవ నయకు హతతమైనది ప్ిస్ాదించు అనన ప్ితరానుడికి ఇందుిడు ఏమని చెపపుడుట.
మామయా: ఇందుిడు ప్ితరానుడికి "నేను పాిణ స్వరూప్ుడను. మరయు ప్ిజ్ా గల ఆతాను ఇటిే ననున
"ఆయువుగను, అమృతస్వరూప్ునిగాను" ఉపాసింప్ుము " అని చెపపుడుట.

నేను: అంటే మనుషుానికి హతతమమైనది ఇందోి పాస్న అననమాట. హతతమమ్ అంటే మోక్ష పాిపిత
యిేకదయ. ముకితః మోక్షః మహానందః అని అప్రమిత, నితా ఆనందయవస్ా మోక్ష సిాత్రయిే కదయ. "తస్ా తయవదచవ
విమోక్షేా అథ స్ంప్తచూయ " అని శ్రాతులచచ చెప్ుబ్డినటల
ో శ్రీరతయాగము తరువాత అమృత స్వరూప్మగు
మోక్షము వచచచది ప్రబ్ిహమ ాపాస్నము వలన కదయ. అంటే ఇందోి పాస్న వలన ఈ మోక్షము వస్ుతందంటే
ఇందుిడచ ప్రబ్ిహాఅననమాట. అంటే అతడచ జ్గతయకరణుడు కూడ. అంతచ కదయ మామయాా.

మామయా: ఇలా అరాం చచస్ుకొని ప్ిమాదంలో ప్డిపో తయరనే భగవదయిమానుజులు స్ాకలాంగా వివరంచచరు
ఎలా అరాం చచస్ుకోవాలో. ఇందుిడు కూడయ ఈ లీలా విభూత్రలోని ఒక జీవుడు కదయ. ఒక జీవుడు మరొక
జీవుడికి లీలా విభూత్రకి అతీతమైన మోక్షానిన ఈయ లేడు కదయ. తనకు కూడ అందుబ్ాటల లో లేనిదయనిని
మరొకరకి ఇందుిడు తయను మరొకరకి ఎలా ఈయగలడు. అంటే ఇకకడ ఇంది శ్బ్ా వాచుాడు గాని, ఇందుిడు
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తయను "పాిణలసిా" అని నేను పాిణమును అని చెపిునప్ుుడు ఆ పాిణ శ్బ్ా వాచుాడు గాని ఇందుిడనే జీవుని
కంటే వేరుగానునన వానికి అంతరాామి అయిన ప్రమాతాయిే.
అకకడ మిగలిన విశేషణయలు చసడు. "ప్ిజ్ా ఞతయా", ఆనందః", "అమృతః", "అజ్రః", అంటే జ్ఞాన, ఆనంద
స్వరూప్ుడు, అజ్రుడు, అమృతుడు అంటూ ఆ విశేషణయలు అనీన కూడయ ప్రమాతాకే చెందుతయయి.
అమృతతత వము "నచ ప్ునరావరత తచ" అననటల
ో ఆ నితా విభూత్ర లో తప్ు లీలా విభూత్రలో జీవుడెైన ఇందుిడికి
చెప్ుడయనికి అవదు కదయ. భగవదీగ త లో చెపిునటల
ో ఈ లీలా విభూత్రలో లోకాలూ, జీవుళ్ళళ కూడయ
లయమవవలసినదచ కదయ. అందువలన ఇందిశ్బ్ా వాచుాడు, పాిణ శ్బ్ా వాచుాడు కూడ ఇకకడ ప్రబ్ిహాయిే.
ఈ విషయం ఇంకా వివరంగా తరువాత స్సతిము చెబ్ుతుంది.

నేను: ఆ స్సతిము ఏమిటి మామయాా!
మామయా:

"న వకుతః ఆత ాప్దచశాదిత్ర చచత్ అధ్యాతా స్ంబ్ంధ్ భూమాహాసిాన్"...11-30
అంటే
వకుతః: ఉప్దచశ్కుడగు ఇందుిడు
ఆత ాప్దచశాత్: స్ావతాను ఉపాసింప్ుమని ఉప్దచశ్రంచుట చచత
న: పాిణ శ్బ్ా ము బ్ిహా వాచకము కాదు
ఇత్ర చచత్: ఇటల
ో అననచో(స్ర కాదు)
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హ: ఏలననగా
అసిాన్: ఈ ప్ికరణమున, స్ందరభమున
అధ్యాతా స్ంబ్ంధ్ భూమా: అధ్యాతా స్ంబ్ంధ్ములు అనేకములు (కలవు కనుక)
అనగా
ఇచట వకత, ఉప్దచషే అయిన ఇందుిడు తన ఆతాను ఉపాసింప్ుమని ఉప్దచశ్రంచెనని అనుట అయుకత ము.
ఏలననగా, ప్రబ్ిహాకు స్ంబ్ంధ్ించిన అనేక విశేషణములు, విషయములు ఇకకడ చెప్ుబ్డెను.

నేను: కొంచెం వివరంచండి మామయాా!
మామయా: ఇందుిడు మొదటలో "మామేవ విజ్ఞనీహ" అంటూ ననేన తెలుస్ుకోమని చెపిు, ఆపెై "పాిణలసిా,
ప్ిజ్ా ఞతయా, తమ్ మామ్ ఆయుః, అమృతమ్, ఇత్ర ఉపాస్వ" అని నేను పాిణమును, ప్ిజ్ా ఞతాను, ననున
ఆయువుగను, అమృతస్వరూప్ుని గను ఉపాసింప్ుము" అని కదయ చెపపుడు. ఆ ఇందుిడు "త్రిశ్రరాిణయమ్
తయవషేరమ్ అహనమ్.." అని అంటూ తవషేర ప్ిజ్ఞప్త్ర ప్ుతుిడెైన మూడు శ్రరములుగల విశ్వరూప్ుని(దచవ
హవిరాభగములు దయనవులకీయుటచచ ఒప్ులేక) నేనే వధ్ించిత్రని" అని కూడయ చెబ్ుతయడు. నేనే చంపపను
అననప్ుుడు ఎవరు చంపపరు అంటే "ఇందుిడు" అనే కదయ చెబ్ుతయము. అలాగే "ననున ఉపాసించు"
అననప్ుుడు ననునకాదు ఇందుిడిని కాక మరొకరని అని ఎలా అరా ం చెప్ుుకుంటాం,
(వనకటికషవరో, అకకడ ఇలో వరు కటిే ంచచరు అంటే గొప్ుకోస్ం నేనేనండమ అనయనడుట, మర కూలి పో యిందచమీ
అంటే, మన చచతులోో ఏముందీ అంతయ భగవంతుడచ కదయ చచసపది అనయనడుట, సిమంటలలో ఇస్ుక పాలు ఎకుకవ
వేసపనని ఒప్ుుకోక, అలాగుంటలంది.)
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పో నీ, ననున ఉపాసించు అని చెపిునప్ుుడు "ననున" అనన ప్దము లాక్షణికంగా ప్ియోగంచచరు కాని నిజ్ఞనికి
అకకడ "ననున" అననప్ుుడు "ఇందుిడు అని అరా ము కాదు" అనుకోడయనికి ఇలాంటి "విధ్ి నిషపధ్ వాకాాలలో
లాక్షణిక ప్ియోగము నిషిదధము" కదయ, అంటే ఇది చచయుము, ఇది చచయకుము లాంటి వాకాాలలో లాక్షణిక
ప్ియోగము డొంక త్రరుగుడుగా అరా ం చెప్ుుకోకూడదు కదయ, అందువలన ఇందుిడనే జీవుడచ ఇకకడ
చెప్ుబ్డుతునయనడనీ, మిగలిన విశేషణయలు అయిన "ఆనందః, అజ్రః, అమృతః" ఇతయాదులు కూడయ ఆ
ఇందుిడనే జీవునికే వరత స్త ాయని అంటే అది కుదరదు అంటలనయనరు ఈ స్సతిములో.

నేను: ఎందుకని
మామయా: నేను, ననున అంటే ఏమిటి? ఎవళ్ళనుదచాశ్రంచి?
నేను: ననున అననప్ుుడు ననున ఉదచాశ్రంచచ, అదచ జీవాతానే కదయ!
మామయా: శ్రీరమందుకు కాకూడదు.
నేను: నయ శ్రీరము అంటలనయనము కదయ, కనుక శ్రీరము కాదననమాట. అయినయ శ్రీరము స్వతఃప్ిత్రప్త్రత
కాని అసిత తవము కాని లేనిది, ఆతా లేనిదచ శ్రీరము లేదు, శ్రీరము ఆతాపెై ఆధ్యరప్డి ఉంటలంది, అందువలన
శ్రీరమని చెప్ులేము

మామయా:అలాగే నయ ఆతా అని కూడయ అంటాము కదయ. ఆతా కూడయ స్వతంతి ప్ిత్రప్త్రత కాని అసిత తవము
కాని లేనిదచ. "అనేన ఆతానయ అనుప్ివిశ్ా నయమ రూపప వాాకరవాణి" అననటల
ో గా చితు
త కషనయ,అచితు
త కషనయ
అంతరాామి గా ప్రమాతా లేకపో తచ అసిత తవము లేనటేో . నువువ శ్రీరము జీవాతాపెై ఆధ్యరప్డి
ఉంటలందంటలనయనవు కదయ, అలాగే జీవాతా ప్రమాతా పెై తన అసిత తయవనికి ఆధ్యరప్డి ఉంటలంది. చకాంలో
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అంచు అరముల మీద ఆధ్యరప్డి ఉంటే ఆ అరములు నయభి మీద ఆధ్యర ప్డి ఉననటల
ో , ప్ికృత్ర అయినయ,
జీవాతెైానయ ప్రమాతా పెైన ఆధ్యర ప్డి యుననవే. దయనినే పాిణము అని అంటలనయనరు ఇకకడ. పాిణయత్ర ఇత్ర
పాిణః అని కదయ. జీవాతాకషనయ, ప్ికృత్రకషనయ అసిత తయవనిన కలిగంచచది, ఆధ్యర భూతమైనదినకనుక ఇకకడ పాిణము
అంటే ప్రమాతచా అననమాట.
ఆ ప్రమాతానే ఆనందమయునిగాను, అజ్రునిగాను, అమృతునిగాను ఇలా వరణ స్త ో ంది ఉప్నిషత్. జీవాతాకషతచ
ఈ విశేషణయలేమీ వరత ంచవు.
మనుషుాలకు ఎకుకవ ఏది హతమైనదో దయనిని గూరచ కదయ ఇకకడ చెపపుది. అటిే ది మోక్షమే కావాలి.
మోక్షమీయ గలవాడు ప్రబ్ిహా యిే కావాలి. అందువలన మోక్షము కొఱకు ఉపాసింప్బ్డువాడు కూడయ
ప్రబ్ిహాయిే కావాలి.
"ఏష ఏవ స్ాధ్ుకరా కారయత్ర తమ్ యమేభోా లోకేభా ఉనిననీషత్ర ఏష ఏవాస్ాధ్ుకరా కారయత్ర తమ్
యమథో నినీషత్ర" అని శ్రాత్ర వాకాము. అంటే "ఏ జీవునికి ఉతకృషే గత్రని ప ందించడయనికి స్ంకలిుస్ాతడో
వానిచచ స్తకరాములను చచయించుచస అతడచ ఏ జీవునికి నికృషేగత్రని ప ందించుటకు స్ంకలిుంచునన వానిచచ
పాప్కరాలను చచయించువాడు ప్రమాతా" అని అరా ము. అంటే స్రవ కరాలను చచయించువాడు ప్రమాతచా
కదయ. దీనిని బ్టిే కూడ ఇంది, పాిణ శ్బ్ా ములచచ చెప్ుబ్డినవాడు ప్రమాతచా అని తెలుస్ోత ంది.
"ఏష లోకాధ్ిప్త్రః ఏష స్రేవశ్ః" అను శ్రాత్ర వాకాము ఈ శ్బ్ా వాచుాడు లోకాధ్ిప్త్ర అనినీన, స్రేవశ్వరుడనీ
చెబ్ుత ంది. ఈ ధ్రాాలు ప్రమాతాకు తప్ు మరే చచతనయచచతనములకు వరత ంచవు. అందువలన చచతనుడెైన
ఇందుిడనినయ, అచచతనమైన పాిణ మనినయ కూడయ తదయధ్యరభూతుడెైన ప్రమాతాకే ఆ శ్బ్ాాలు వరత స్త ాయి.
పెైన శ్రాత్రలో మనమనుకుననటల
ో , అజ్ర, ఆనంద, అమృత, ప్ిజ్ా ఞతా మొదల ైన విశేషణయలు ప్రమాతా కే
వరత స్త ాయి.
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పెై కారణయల వలన ఈ శ్రాత్ర వాకాాలలో ఇంది, పాిణ శ్బ్ా వాచుాడు ప్రబ్ిహా యిే.
అని వివరంచచరు భగవదయిమానుజులు ఈ స్సతయినికి.

నేను: అలాగయితచ ఇందుిడికి తయను జీవుడినని, తయను మోక్షమునీయ లేనని

తెలియదయ, ననున ఉపాసించు

అని ఎందుకు చెపపుడు. ఊరకే గొప్ు కోస్మా, లేక ...

మామయా: అది తెలుస్ుకోవాలంటే తరువాత్ర స్సతయినిన చసడయలి మఱి.
అమా: ఏమిటి ఆ స్సతిం మామయాా!
మామయా:

"శాస్త ర దృషాేయతు ఉప్దచశల వామదచవవత్...1-1-31
తు: అది అయుకతము("ననున" అనన ప్దము జీవాతాకు వరత స్త ుంది అనుట)
శాస్త ర దృషాేయ: శాస్త ర ప్దధ త్రని బ్టిే చసడగా
ఉప్దచశ్ః: స్ావత ాప్దచశ్ము(అనగా తనను ఉపాసింప్ుమని చెప్ుుట)
వామదచవవత్: వామదచవుడు చచసినటల
ో (చచయబ్డినది).
అనగా ఇందుిడు తనను ఉపాసింప్ుమని చెప్ుుట ఇతః ప్ూరవము వామదచవ మహరి ప్రబ్ిహాానుభవము కలిగ
"నేను మనువునైత్రని, నేను స్సరుాడనైత్రని" అని చెపిునటల
ో ప్రబ్ిహాానుభవ సిాత్ర నుండి చెప్ుుట అని
తెలుస్ుకొన వల ను.
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నేను: ఈ వామదచవుడెవరు మామయాా, ఈ ప్రబ్ిహాానుభవ సిాత్ర అంటే ఏమిటి.
మామయా: ఇందయకా "అహమ్" అంటే ఏమిటి అని చరచంచుకుంటలనయనము కదయ! ఈ అహమ్ మూడు
సిాతులనుండి అనుభవించ వచుచను. "స్స
ా లోహమ్" అని నేను లావుగా ఉనయనను అననప్ుుడు అకకడ
అహమ్ శ్రీరానికి వరత స్త ుంది. మనలో చయలామందికి ఈ అహమ్ అనుభవము మన శ్రీర సిాత్ర నుండచ
కలుగుతతంటలంది. కాని కొంతమందికి అంటే ఈ శ్రీరము కంటె ఆతా వేరని నేను అంటే జీవాతాను అనీ
ప్రప్ూరణ ంగా తెలుస్ుకొని ప్ివరత ంచచ యోగులకు, మునులకు ఈ "అహమ్" అనుభవము జీవాతా సిాత్ర గా
కూడయ స్ంభవము అవుతుంది. వారు తమకు శ్రీరమునకు కల భేదయనిన స్ుషేంగా గురత ంచి ప్ివరత స్త ారు. మన
కాలంలో కూడయ తమ శ్రీరానికి ప్ూరత గా ప్ురుగులు ప్టిే పో యినయ "ఆ ప్ురుగులకు ఆహారము
అవస్రమయింది, అందుకోస్ం ఈ శ్రీరానిన ఆశ్ాయించచయి" అంటూ చెప్ుగలచిన యోగుల గురంచి
వింటలంటాము. వీరు జీవాతయానుభవ సిాత్ర లో ఉంటూంటారననమాట. కాని అతాంత అరుదెైన స్ందరాభలలో
ఎకకడో ఎవవరో "ప్రమాతయానుభవ అహమ్" సిాత్ర కలిగ ఉండవచుచ. జీవాతా ప్రమాతాకు ఎప్ుుడెైనయ విడిగా
ఉండదు కదయ, ప్రమాతా త నే కలసి ఉంటలంది. ప్రమాతా వలననే అసిత తవము ప ంది ఉంటలంది.
అలాంటప్ుుడు ఆ సిాత్రలో జీవ విశ్రషేమైన స్ాక్షాతయకరత ప్రమాతయానుభవానిన కలిగ ఉనన సిాత్ర అననమాట
ప్రమాతయానుభవ సిాత్ర అంటే.

నేను: అరామయిీ, అరామవనటలో ఉననది. అలాంటి సిాత్ర స్ంభవమా, అలాంటి వారు ఎవరషనయ ఉనయనరా,
మామయా: ఇబ్ోంది ఏమిటంటే అలాంటి మహానుభావులకూ, మనసరోో గంగులు అని పిచిచవాడు ఒకడు
ఉనయనడు, అలాంటి వాళ్ళకూ మనకు తచడయ తెలియదు. వాడు కూడయ నేనే ప్రమాతాను అంటూ పపిలాప్న
చచస్త సంటాడు. అటిే వారే మనకు మామూలుగా తయరస్ ప్డచవారు.
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మనకు తెలిసినంత మటలేకు వేద కాలంలో ఈ వామదచవ మహరి , ప్ురాణకాలంలో ప్ిహాోదుడు, ఈ కలి కాలంలో
నమాాళ్ీవరు ఇలాంటి అనుభవం ప ంది ఉనయనరట.

నేను: ఎలా చెబ్ుతునయనరు?
మామయా: వామదచవ మహరి ప్రమాతయానుభవము వలన నేను అనే శ్బ్ా ము చచత తన ఆతాయిే
శ్రీరముగాగల ప్రమాతాను స్ాక్షాతకరంచినవాడెై, ప్రమాతాను నిరేాశ్రంచి "నేను మనువును, నేను
స్సరుాడను, నేను కక్షమవంతుడను, బ్ిహా ఋషిని...." అని ఇలా చెపపుడుట. దీనికి స్ంబ్ంధ్ించిన శ్రాత్ర
వాకాాలు
"తదచతత్ ప్శ్ాన్ ఋషిః వామదచవః ప్ిత్రపపదచ అహమ్ మనురభవమ్ స్సరాశ్చ అహమ్ కక్షమవాన్ ఋషిరసిా
విప్ిః" అని.
ఇలాగే ప్ిహాోదుడు ప్రమాతయానుభవము వలన
"స్రవగతయవదనంతస్ా స్ ఏవాహమవసిాతః। మతత ః స్రవమహమ్ స్రవమ్ మయి స్రవమ్ స్నయతనే" అని
అనంతుడు అయిన స్రేవశ్వరుడు అనినటిలో ఉండడం వలన వాడచ నేను, నయనుండియిే స్రవము కలుగు
చుననది. నేనే స్రవమును నయయందచ స్రవమును కలదు" అని చెబ్ుతయడు. అంటే ఆ సిాత్రలో
ప్రమాతయానుభవానిన ప ంది ఉననవాడనన మాట.
ఇలాగే స్ావమి నమాాళ్ీవర్ త్రరువాయ్ మొళ్ళ లో "కడల్ జ్ఞానమ్..." అను దశ్కములో ప్రమాతయానుభవానిన
ప ందచరు.

నేను: నమాాళ్ీవరు తప్ు మిగలిన ఆళ్ీవరో కు ప్రమాతయానుభవానిన ప ందలేదయ!
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మామయా: ఇకకడ ప్రమాతయానుభవము అంటే స్రగాగ అరాం చచస్ుకోవాలి. జీవాతా త

కూడిన

ప్రమాతాగా తనను తయను అనుభవానిన ప ందడం. ఇలాంటి అనుభవం త్రరుమంగష ఆళ్ీవరో కు ఒక పాశ్రరంలో
వచిచనటల
ో కనబ్డుతుంది.

నేను: అంటే ఇలాంటి అనుభవం వస్స
త పో తతంటలందయ.

మామయా: చెపపునుగా, ఇలాంటి అనుభవానిన కలిగన వారు అతాంత అరుదు అని. వారకి కూడయ ఈ లీలా
విభూత్రలో ఉననంతకాలమూ తయతయకలికమే. ఎందుకంటే ఈ లీలా విభూత్ర త్రిగుణయతాకము. అందువలన
అటలవంటి అనుభవము నిలబ్డదు.

నేను: "అహమ్ బ్ిహాాసిా" అంటే ఇదచ నననమాట. అంటే ఆ సిాత్రలో మఱి ఈ అహమ్ అనన జీవాతా పో యి
బ్ిహా సిాత్రయిే ఉంటలందయ!

మామయా: "అహమ్ బ్ిహాాసిా" అంటే నేను బ్ిహా అయినయను. అని కదయ. నేను ప్ిధ్యన మంత్రి అయినయను
అంటే నువువ చచిచ పో యి ప్ిధ్యనమంత్రి మాతిమే ఉంటాడని అరా ం కాదు కదయ. నువూవ ఉంటావు,
ప్ిధ్యనమంత్రి సిాతీ ఉంటలంది. నువువ ప్ిధ్యనమంత్రి సిాత్రలో ఉంటావు అననమాట కొంచెం స్స
ా లంగా చెపాులంటే.
Ofcourse,ఇది అంత స్మమయిన దృషాేంతము కాదనుకో, కాని అరా ం అవడయనికి చెపపును. ఆ ప్రసిాత్రలో
స్ాక్షాతయకరత ప్రబ్ిహా యిై, ప్రబ్ిహాాతాక సిాత్రలో ఉంటారననమాట.
మనమింతకుముందు చదువుకుననటల
ో "అనేన జీవేన ఆతానయ అనుప్ివిశ్ా నయమరూపప వాాకరవాణి" అంటే
ప్రమాతా జీవ శ్రీరుడుగ అనినటిలో ప్ివేశ్రంచి నయమరూప్ సిదధ ని
ి కలుగ జ్ేయుచునయనడని అననప్ుుడు,
నయమరూప్ రహత సిాత్ర స్సక్షా రూప్ సిాత్ర అననమాట.
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అలాగే "ఐతదయతాయమిదమ్ స్రవమ్" అను శ్రాత్ర వాకాము ఇదంతయూ ప్రమాతాయిే ఆతాగా కలది అని
అరాము చెబ్ుతుంది.
"అంతః ప్ివిషేః శాస్ాత జ్నయనయమ్ స్రావతయా" అంటే ప్రమాతా అందరలోను ప్ివేశ్రంచి జ్నులందరను
నియమించుచునయనడు అని చెబ్ుతుంది.
"య ఆతాని త్రషఠన్ ఆతానః అంతరో యమాతయా న వేద యస్ాాతయా శ్రీరమ్ య ఆతయానమంతరో
యమయత్ర" అనగా ఏ ప్రమాతా ప్ితాగాతా యందుననవాడెై ప్ితాగాతా చచ తెలియబ్డక ప్ితాగాతాను
శ్రీరము గా కలవాడెై ప్ితాగాతాలోన నుండి నియమించుచునయనడో అనినీన
"ఏష స్రవ భూతయంతరాతయా అప్హత పాపాా ....నయరాయణః" అనగా స్రేవశ్వరుడు జీవులందరకీ ఆతా,
అప్హత పాప్ా...అనినీన శ్రాతులు చెబ్ుతునయనయి.
ఇలా అనేముల ైన శ్రాతులు ప్రమాతా అంతరాామితయవనిన చెప్ుడం వలన ప్రమాతాకు, జీవాతాకు శ్రీర,
శ్రీర భావమునస, మామ్(ననున), అహమ్ (నేను) అననప్ుుడు ఆ ప్దములు జీవాతా శ్రీరుడగు ప్రమాతా
యందచ ప్రావసించుననన విషయము నిస్ూంశ్యము.
ప్ిస్త ుత శ్రాత్ర వాకాములో కూడ ఇందుిడు " మామ్ ఉపాస్వ" అని నప్ుుడు "అహమ్ మనురభవమ్
స్సరాశాచహమ్..." అవును వామదచవమహరి ప్రమాతయానుభవ సిాత్ర నుండి చెపిునటల
ో ఇందుిడు కూడ అటిే
సిాత్ర లోనుండి చెపిునటల
ో తెలుస్ుకోవాలి.

నేను: మఱి ఆ ఇందుిడచ "తయవషుేరడిని నేనే చంపపను" అని తన ప్రాకామం చయటల కుననప్ుుడో
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మామయా: అప్ుుడు ఇందుిడు స్ామానా సిాత్రలో ఉనయనడననమాట. స్ాక్షాతయకరత
ప్రమాతయానుభవసిాత్రలో కాదు. చెపపును కదయ ఈ ప్రమాతయానుభవసిాత్ర ఈ లీలా విభూత్రలో నుననవారకి
ఎవవరకషనయ తయతయకలికమేనని.
ఈ కారణం వలననే ఇందుిడు మదంతరాామిని అనకుండయ మామ్ అనయనడననమాట.

నేను: అంటే ఇకకడ పాిణము అని అచితుదయరాము, ఇందుిడు అని చితుదయరామూ కూడయ ప్రబ్ిహానే
స్సచిస్ాతయనన మాట. అంటే వాటినీ ఉపాసించ వచచనన మాట.

మామయా: ఈ విషయం తరువాత స్సతింలో వివరస్ుతనయనరు.
నేను: ఏమిటా స్సతిం మామయాా!
మామయా:
"జీవ ముఖ్ా పాిణలింగానేనత్ర చచనననపాస్ాత్ తెరవి
ై ధ్యాదయశ్రాతతయవత్ ఇహ
తదో ాగాత్.....1-1-32
అంటే
జీవ ముఖ్ా పాిణ లింగాత్: జీవ చిహనములును, ముఖ్ా పాిణ చిహనములును (శ్రాత్ర యందు కనబ్డుట
వలన ఇచట),
న: (ప్రమాతా ఉప్దచశ్రంప్బ్డుట) లేదు
106

ఇత్రచచత్: ఇటల
ో అననచో
న: అది అయుకత ము(ఏలననగా)
ఉపాస్ాతెరవి
ై ధ్యాత్: ఉపాస్నలు మూడు విధ్ముల ైనందున
ఆశ్రాతతయవత్: అవి ఇచట ఉప్దచశ్రంప్ బ్డినందున
ఇహ: ఇచట
తదో ాగాత్: అటిే త్రివిధ్ో పాస్నము కుదురుట వలన

అనగా
జీవుని చిహనములును, ముఖ్ా పాిణము యొకక చిహనములును ప్ిస్త ుత శ్రాత్ర యందు కనప్డడం వలన
ప్రమాతా ఇచట ఉప్దచశ్రంప్ బ్డలేదని అంటే అది అయుకతము. ఎందుకంటే ఉపాస్నము త్రివిధ్ముగా
చెప్ుబ్డినది. అటిే త్రివిధ్ో పాస్నము ఉప్దచశ్రంప్బ్డుట ఇచట కుదురుతుంది కనుక.

నేను: కొంచెం వివరంచండి మామయాా!
మామయా: మనము ఇంతకు ముందు అనుకుననటలో ఉపాస్నయ విధ్యనయలు మూడు విధ్ములు గా
ఉండవచుచను. "భోకాత భోగామ్ పపిరతయరమ్ చ మతయవ స్రవమ్ పో ి కతమ్ త్రివిధ్మ్ బ్ిహామ్ ఏతత్" అని
శేవతయశ్వతర ఉప్నిషత్ స్కల కారణభూతుడెైన ప్రమాతా అంతరాామిగా భోకత అయిన జీవుని యందు, భోగా
ప్దయరామైన ప్ికృత్ర యందు ఉంటాడని చెబ్ుతుంది కదయ! అలా మూడు విధ్యల ఉపాస్నలు ఏమిటంటే

107

1. నిఖిల కారణ భూతుడగు ప్రమాతాను వాని స్వరూప్ముత అనుస్ంధ్ించడం ఒకటి. శ్రారంగాది క్షేతియలలో
గాని, మన ఇళ్ళలో గాని అరాచమూరత ని అరచంచడం ఈ కోవలోకి వస్ుతంది. అరాచరాధ్న అంటే ఆ మూరత లో
అంతరాామిగా నునన ప్రమాతయారాధ్న కాదు. అరాచ మూరత యిే ప్రమాతా.
2. భోకతలగు జీవులు శ్రీరముగా గల ప్రమాతాను ఉపాసించడం మర యొకటి. రామాయణంలోచెటోకు
ప్ూజంచిన స్ందరాభలు కూడయ ఉనయనయి కదయ. అంటే ఆ చెటే ల అంతరాామి అయిన ప్రమాతాను ఉదచాశ్రంచి
ప్ూజంచడమననమాట. ఇకకడ ఇందుిడనయన అలాగే. తదుపాస్న అంతరాామి అయిన ప్రమాతా కే వరత ంచి,
ఇంది శ్బ్ా ము ప్రమాతాను తెలియ చచయుటలోనే ప్రావసిస్త ుంది.
3. భోగా ప్దయరా ములును, భోగోప్కరణములును అయిన పాికృత్రక ప్దయరా ములు శ్రీరముగా కల ప్రమాతాను
ఉపాసించుట.
మనకు కృషాణవతయరములో ఈ విషయం తెలిపప గోవరధ ననదధరణ ఘటే ము గురుతకు తెచుచకో. అంతకు ముందు
ప్ూజ్లందుకుంటలనన ఇందుిడు ఆ ప్ూజ్లు ప్రమాతా యందచ ప్రావసిస్త ాయనన విషయం మరచి స్ామానా
సిాత్ర లో తన జీవాతాకే వరత స్త ాయని తెలివి తకుకవగా ప్ివరత ంచచడు. ఆ విషయం తెలియ చచయడయనికి కృషు
ణ డు
ఇందుిడికి మాని గోవరధనగరకి ప్ూజ్ చచయుమనయనడు. అంటే గోవరధ న గరకి అంతరాామి అయిన ప్రమాతాకు
అననమాట. గోవరధనగర అచితుదయరాము కదయ!
ఈ మూడు రకాల బ్ిహమ ాపాస్న ప్ికరణయంతరాలలో ఉప్దచశ్రంప్బ్డింది.

నేను: ఎలా?
మామయా: "స్తామ్ జ్ఞానమ్ అనంతమ్ బ్ిహా", ఆనందో బ్ిహా" ఇతయాది శ్రాతులు ప్రబ్ిహా యొకక
స్వరూపో పాస్నయనిన ఉప్దచశ్రస్ాతయి.
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"తత్ స్ృషాేవ తదచవ అనుపాివిశ్త్ స్చచ తాచచ అభవత్, నిరుకత మ్ చ అనిరుకత మ్ చ నిలయనమ్ చ
అనిలయనమ్ చ విజ్ఞానమ్ చ అవిజ్ఞానమ్ చ స్తామ్ చ అనృతమ్ చ స్తామ్ అభవత్" అనే శ్రాత్ర వాకాము
ప్రబ్ిహాము జ్గతు
త ను స్ృషిేంచి, దయనిలోనే ప్ివేశ్రంచి మూరత ము, అమూరత ము అయిందని, నయమనిషకరి కలది,
నయమ నిషకరి లేనిది గాను, ఆశ్ాయముగా కలది, ఆశ్ాయము లేనిది గాను, చచతనమును, అచచతనమును,
నిరవకార చచతనముగను, వికార స్హత జ్గతు
త గను అయిందని చెబ్ుతత, భోకతలగు జీవులు శ్రీరము కల
వానిగను, భోగా ప్దయరాములు, భోగోప్కరణములు శ్రీరము కలవానిగను ప్రబ్ిహాను ఉపాసించడం అనే ఈ
రషండు విధ్యల ఉపాస్నలను తెలుప్ుత ంది. ఈ శ్రాత్ర వాకాాలు ఇంతకు ముందు వచిచనవే కనుక మీకు విస్ుగు
కలగకూడదని వివరాలలోకి వళ్ళడం లేదు.
కాబ్టిే ఏతయవతయ మూడు రకాలయిన ఉపాస్నలూ శ్రాత్ర పో ి కాతలే.
చతురుాఖ్ బ్ిహా మొదలుకొని చెటో వంటి స్ాావరాల దయకా చచతన ప్దయరాాలు గాని, అలాగే అచచతన ప్దయరాాలు
గాని ప్రమాతాకు వరత ంచచ గుణయలచచత చెప్ుబ్డుత ందంటే ఆ శ్బ్ాాలు అంతరాామి అయిన ప్రమాతాకే
ప్రావసిస్త ాయి.
ఒక ఇంటిలో నలో టి వాడు, తెలోటి వాడు, చయమన చయయ వాడు ఉనయనరనుకో. ఒరేయ్ తెలో ోడయ! అని పిలిసపత
నలో టి వాడిక,ీ చయమన చయయ వాడికీ ఆ పిలుప్ు వరత ంచదు, తెలోటి వాడికే వరత స్త ుంది. అలాగే మన శ్రీర
స్ంఘాతంలో పాికృత్రక మైన శ్రీర, మనస్ుూలు(మనస్ుూ పాంచ భౌత్రకం కాదు), జీవాతా, ప్రమాతా కలిసి
ఉనయనయి, ఒక ఇంటలో మూడు రంగులునన మనుషుాలు ఉననటల
ో . అలాగే ఇందుిడు కూడయ. అలాంటప్ుుడు
నేనే "అమృతుడిని" అనయన, ప్ితరా నుడు "ఓ అమృతుడయ" అని పిలిచినయ ఆ అమృతుడు అనన వాడు
ప్రమాతా, ఆ విశేషణ శ్బ్ాాలనీన ఆయనకే ప్రావసిస్త ాయి. జీవాతాకో, శ్రీరానికో కాదు. ఒక ప్ండుకి రంగు,
రుచి ఉననటల
ో ప్రమాతా వలననే అసిత తయవనిన ప ందుతత ప్రమాతాత బ్ాటే ఉండచవి ఈ జీవ, ప్ికృతులు.
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అమా: "ఆదితా హృదయమ్" లో మనము ఆదితుాడిని స్ోత తిము చచస్త ునయనమంటే అకకడ కూడయ అది ఆ
విశేషణయలు "ప్రమాతాకే" వరత స్త ుందననమాట.

నేను: మామయాా, ఏదో ఒక రకమైన ఉపాస్నయ ప్దధ త్ర స్రపో దయ, ఇలా మూడు రకాలు కావాలా?
మామయా: నయకు బ్తకడయనికి carbo hydrates కావాలి. ఆ carbo hydrate మన శ్రీరానికివవడం
కోస్ం ఏం త్రంటాము.

నేను: ఏదయినయ, అంటే వర అననము కాని, గోధ్ుమలు కాని, మరొక రకమైన ధ్యనాప్ు ప్దయరాాలు కాని..
మామయా: ఏదో ఒకటి ఉంటే స్రపో దయ, ఇలా రక రకాల ధ్యనయాలు ఎందుకు
నేను: కొందరకి కొనిన రుచించ వచుచ, లేదయ కొందరకి కొనిన లభా మవ వచుచ, లేదయ కొందరకి వార శ్రీరానికి
కొనిన రకాల ధ్యనయాలకే త్రని జీరణ ంచుకోగల స్ామరా యము ఉండవచుచ, లేదయ వార అవ స్రాలు వేరుగా
ో కోస్ు తీస్ుకోవలసి ఉంటలంది కదయ, అలాగు...
ఉండవచుచను, అంటే అతావస్ర ప్రసిాత్రలో గూ

మామయా: నువువ చెపిున కారణయలే ఇకకడయ వరత స్త ాయి. ఒకే carbo hydrate రక రకాల ధ్యనయాలలో
ఉననటల
ో కరుణయమయుడెైన ప్రమాతా ఎకకడ ప్డితచ అకకడ ఉండి మన స్దుపాయం కోస్ం, మన ఇషాేనిన,
ప్ివృత్రత నీ అనుస్రంచి ఉపాసించుకునేందుకు అవకాశ్మిచచచడననమాట. ఎవరకషటలవంటి అనుభవం
ఇషేమవుతుందో , అనుభవం కలుగుతుందో తెలియదు కూడ. ఉదయహరణకు అరాచమూరుతలలో నయకు
శ్రానివాస్ుడంటే ఇషేం కావచుచను. మరొకరకి రంగనయథుడంటే ఎకుకవ మకుకవ ఉండవచుచను. అలాగే నయకు
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స్ౌలభాము అనే ఒక ప్రమాతా గుణము ఎకుకవ నచచవచుచను. మరొకరకి స్ావమితవము అనే మరొక గుణం
మీద మనస్ు కలుగ వచుచను. అందుకోస్మే ఇనిన బ్ిహా విదాలు.

నేను: అలాగయితచ ఒక బ్ిహా విదాలో ఎకుకవ ఫలితం, మరొక బ్ిహా విదాలో తకుకవ ఫలితం ఉంటాయా!
మామయా: అలాగేమీ లేదు. అనినటికీ ఫలితం ఒకకటే. ప్రమాతా పాిపిత స్మానమే. ఈ వివరాలు ఇంకా
తరువాత "వికలు అవిశ్రషే ఫలతయవత్" వంటి స్సతయిలలో భగవదయిమానుజులు వివరస్ాతరు.

అమా: బ్ాగుంది మామయాా! "ప్ితరాన విదా స్ందరభంలో చెప్ుబ్డిన ఇంది, పాిణ శ్బ్ాాలు ప్రమాతా కే
చెందుతయయని, ఇందుిడు ఈ స్ందరభంలో "ననున ఉపాసింప్ుము, నేను పాిణమును, అమృతమును.." అంటూ
ప్లికినప్ుుడు ఆ అమృతతవము వంటి విశేషణయలు ప్రమాతాకే చెందుతయయి కనుక ఆ స్ందరభంలో ఇందుిడు
వామదచవుని వల స్ాక్షాతకృత ప్రమాతయానుభవసిాత్రనుండి ప్లుకుచుననటల
ో అరా ం చచస్ుకోవాలనీ, ప్రమాతా
జీవ, ప్ికృతులకు అంతరాామి గానుండి జీవ, ప్ికృతులు ప్రమాతా విశ్రషేము గా నుననందున ప్రమాతా
స్వరూపో పాస్నము, చిచఛరీరక ప్రమాత ాపాస్నము, అచిచఛరీరక ప్రమాత ాపాస్నము అని మూడు
విధ్ములుగా ఉపాస్నము శ్రాత్ర పోి కతమనీ అరామయిేటటల
ో బ్ాగా చెపపురు.

మామయా: వరదరాజ్ ప్ంచయశ్త్ లోని ఈ శలోకము ఈ ఇంది పాిణయధ్ికరణయనిన అరాం చచస్ుకుందికి ప్నికి
వస్ుతందమాా

అమా: ఏమిటి మామయాా!

మామయా:
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"బ్ిహమాత్ర శ్ంకర ఇతీంది ఇత్ర స్వరాట్
ఆతచాత్ర స్రవమిత్ర స్రవ చరాచరాతాన్।
హసీత శ్! స్రవ వచస్ామ్ అవస్ాన సీమామ్
తయవమ్ స్రవ కారణమ్ ఉశ్ంత్ర అనపాయ వాచః।।
అరామయిపో యిే ఉంటలంది, అయినయ కుోప్త ంగా చెబ్ుతయను.
ఓ హసీత శ్! (చతురుాఖ్) బ్ిహా అనీ, శ్ంకరుడనీ, ఇందుిడనీ, స్వరాట్ అనీ, ఆతా అనీ, స్రవమూ అనీ ఈ అనిన
ప్దయలూ చరాచరములనినటికీ అంతరాామి గానునన నీ యందచ చివరకు ప్రావసిస్త ాయి, నీవే నిఖిల
జ్గతయకరణము అని శ్రాతులు నొకిక వకాకణిస్త ునయనయి.

అమా: ఎంత చకకగా చెపపురో. ఎంతయినయ వేదయంత దచశ్రకులు, వేదయంత దచశ్రకులే, గగనమ్ గగనయకారమ్
అననటల
ో .

మామయా: ఇంతటిత

ఈ అధ్ికరణము, మొదటి అధ్యాయములో ప్ిథమ పాదము ప్ూరత అయినయయి

అమాా, భగవదయిమానుజుల దయ వలన.

నయననగారు: బ్ావా, ఒక స్ార ఈ ప్ిథమపాదంలో అధ్ికరణయల తయతురాము కుోప్త ంగా నయకరామయినటలో
చెబ్ుతయను. స్మంగా ఉననదో లేదో చెప్ుు.

జజ్ఞాస్ాధ్ికరణము లో శాశ్వత ఫలంకోస్ం అవస్రమైన బ్ిహా జజ్ఞాస్ వేదయంత జ్ఞానము వలన స్ాధ్ామనీ
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జ్నయాదాధ్ికరణములో జ్నయాదులు ఎవర వలన కలుగుతునయనయో ఆయనే బ్ిహా అని ఉప్నిషతు
త లవలన
తెలుస్ోత ంది అనీ
శాస్త రయోనితయవధ్ికరణములో బ్ిహాను తెలుస్ుకొనుట శాస్త రముల దయవరా మాతిమే స్ాధ్ామనీ
స్మనవయాధ్ికరణము లో వివిధ్ వేదయంత వాకాముల స్మనవయముత బ్ిహాను తెలుస్ుకొనుటయిే
ప్రమావధ్ి అనీ
ఈక్షతాధ్ికరణములో జ్గతయకరణుడెైన బ్ిహా ప్ికృత్ర కనన భినునడనీ
ఆనందమయాధ్ికరణము లో జ్గతయకరణుడెైన బ్ిహా జీవాతా కంటే భినునడనీ
అంతరాధ్ికరణములో ప్రబ్ిహా దివా
శ్రీరమునకు కరా కారణము కాదని, అది స్ావభావికమైనదనీ
ఆకాశాధ్ికరణము లో ఆకాశ్ విదా, పాిణ విదా అనే బ్ిహా విదాలలో పాిణము అనీ, ఆకాశ్మనీ చెప్ుబ్డినది
జ్గతయకరణుడెైన ప్రబ్ిహమా అని
జ్యాత్రరధ్ికరణము లో జ్యాత్రరవదా, గాయత్రి విదా అనే బ్ిహా విదాలలో జ్యాత్ర అనీ గాయత్రి అనీ చెప్ుబ్డినది
కూడయ జ్గతయకరణుడెైన ప్రబ్ిహమా అనీ
ఇందిపాిణయధ్ికరణము లో ప్ితరా న విదా లో ఇందుిడు, పాిణము అనన శ్బ్ాాలు ప్రబ్ిహాకే వరత స్త ాయి అనీ
ప్రమాత ాపాస్నము చిచఛరీరక, అచిచఛరీరక, ప్రమాతా స్వరూప్ ఉపాస్నలని మూడు విధ్యలుగా
ఉండవచుచననీ
నయకు అరాం అయింది
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మామయా: నీ మీద భగవదయిమానుజుల అనుగాహము ప్రప్ూరణ ంగా ఉంది. చకకగా చెపపువు.
ఇంక ఆరోజుకు ఆప్ుదయము. తరువాత ఎప్ుుడెైనయ చసదయాము.
అందరూ: "యో నితామచుాత ప్దయంబ్ుజ్...."
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