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Sribhashyam, Adhyaya-1, Pada-3
Explanation by Srimaan Ramacharyulu, Delhi

మామయ్య : రండమ్మా , చాలా రోజుల తరువాత వచ్చే రు. క్షేమంగా ఉన్నా రా?

అమమ : ఆ పెరుమ్మళ్ళ దయ వలన, మీ లాంటి భాగవతుల మంగళాశాసనముల వలన బాగానే
ఉన్నా ము మ్మమయ్యా , అంతకు ముందు శ్రీ భాభాయా ము మొదటి అధ్యా యము ఱండవ పాదము వదద
నిలిపి వేసేము కదా, ఇప్పు డు మూడవ పాదము కొన సాగంచమని ప్రపార్థదా
ి ద మని వచ్చే ము మ్మమయ్యా !

మామయ్య : అలాగేనమ్మా , రామం, నీకేమయిన్న శ్రాపకకము ఉన్నా య్య, మనము ఇంతకుముందు
చెప్పు కునా వి!

నేను: వచ్చే ముందు నేను ఇంతకు ముందు ప్రవాసుకునా ది మరొకక సార్థ చూసుకుని వచ్చే ను
మ్మమయ్యా , కాని ఎనిా సారుు చూసుకున్నా అకు టికి బాగానే ఉంటంది. తరువాత మళ్ళళ సందేహాలు
వస్తంటాయి.

మామయ్య : అది తకు దు. భగవప్రదామ్మనుజుల దయ వలన మనము ఇలా చదువుకునే బుదిి
ప్పటిం
ట ది. దానికే ఆయనకు ఎంతో ఋణకడి ఉంటాము. "అనగననగ రాగ మతిశయిలుుచు నుండు"
అనా టు ప్పనశే రణ చ్చస్త ఉంటే అలా అవగాహన లోకి వసుతంది.

నాన్న గారు: మ్మ పిలల
ు కు చెబుతంటాను, ప్రపాథమికమైన శాస్తసత వియయ్యలు సాకలా ంగా
అర ిమయితే తరువాత వియయ్యలు సులభము అవుతాయి అని. ప్రపాథమికమైన వియయ్యలు
కొంతవరకూ తెలిసేయి కనుక తరువాత నువుు చెప్పు వి కొంచెం అవగతము అవుతాయేమో.

మామయ్య : నిజమే. మొదటి అధ్యా యము సమను య్యధ్యా యము కదా. దీనిలో మొదటి ఱండు
పాదాలనూ అసు య ట తర జీవాది లింగక పాదము, అసు య ట జీవాది లింగక పాదము అని
అనుకున్నా ము. అంటే వివిధ ఉకనియదాు కాా లలో ఎకక డెకక డ జీవుడి గుర్థంచి చెబుతున్నా రా,
ప్రరహా గుర్థంచి చెబుతున్నా రా అనా సు యత
ట గుర్థంచి సంశయము రావచుే నో ఆ వాకాా లననిా టినీ
న్నలుగు విధ్యలుగా వర్గ ీకర్థంచ్చరు. అందులో మొదటిది
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అసు య ట తర జీవాది లింగక పాదము: అంటే ఈ వాకాా లలో చెకు రడుతునా ది జీవుడా, ప్రరహా మ్మ
అనునది అసు య ట తరముగా అంటే మికిక లి అసు యము
ట గా ఉంటంది. ఇలాంటి వాకాా లు చెపిు నది
మొదటి పాదము.
అసు య ట జీవాది లింగక పాదము: ఇది ఱండవ పాదము. ఈ పాదములో అసు యము
ట గా ఉనా
వాకాా లను గుర్థంచి చెబుతారు.
సు య ట జీవాది లింగక పాదము:ఇది మూడవ పాదము. దీనిలో సు యము
ట గా నునా వాకాా ల గుర్థంచి
చెబుతారు. అంటే చెకు రడుతునా ది ఎవరో సు శ్రయత
ట ఉనా వాకాా లను ఈ పాదములో చెబుతారు.
సు యత
ట ర జీవాది లింగక పాదము: ఇది మొదటి అధ్యా యములో న్నలవ
ీ పాదము. దీనిలో జీవ, ప్రరహా
వైలక్షణా ము గుర్థంచి ఎకుక వ సు యత
ట ఉనా వాకాా లను గుర్థంచి చెబుతారు.
మనము మూడవ పాదము అంటే సు య ట జీవాది లింగక పాదము ప్రపారంభంచాలి అనా మ్మట.
అందువలన దీనిలో చెకు రడే ఉకనియదాు కాా లు జీవ, ప్రరహా ముల వైలక్షణా ము వియయములో
సు యత
ట ఉనా వాకాా లే కనుక ఇంతకు ముందు కంటే వీటిని అర ిం చ్చసుకోవడం కొంత సులభము
కావచుే ను.

అమమ : దీనిలో ఎనిా అధికరణాలు ఉన్నా యి మ్మమయ్యా !

మామయ్య : దీనిలో 10 అధికరణాలు ఉన్నా యి. అవి
1. దుా భాు దా ధికరణము
2. భూమ్మధికరణము
3. అక్షరాధికరణము
4. ఈక్షతి కరాా ధి కరణము
5. దహరాధికరణము
6. ప్రకమితాధికరణము
7. దేవతాధికరణము
8. మధు ధికరణము
9. అక శూప్రదాధికరణము
10.అరాింతరతాు దివా కదేశాధికరణము
ఈ పాదములో మొతతము స్ప్రతాల సంఖ్ా 44.

నేను: ఈ దుా భాు దా ధికరణము ప్పరు చాలా కయం
ట గాను, ప్రకొతతగాను ఉనా ది కదా!
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మామయ్య : దీనిని దుా +భూ+ఆది+అధికరణము అని విడదీసుకోవాలి. దుా లోకము, భూలోకము
అనా ప్పరుు విన్నా వు కదా!
"యస్మా న్ ద్ా ౌః కృథివీ చ అంతర్థక్షమ్.." అని ముండకోకనియత్ లో ఒక మంప్రతమునా ది. దానిలో
"ఆతాా నమ్ ానథ" అని వసుతంది. ఇకక డ "ఆతాా నమ్" అంటే జీవుడా, కరమ్మతాా అని వచ్చే
సందేహానిా నివృతితసుతందనా మ్మట ఈ స్ప్రతము.

నేను: ముండకోకనియతుత అంటే అధరు ణ వేదము లోనిది, చతురుా ఖ్ ప్రరహా అధరు మహర్థ ికి,
దానిని తరువాత తరువాత భరదాు జ వంశోదభ వుడైన సతా వాహుడు తన శిష్యా డైన "అంగరస్" అను
శిష్యా నకుకదేశించ్చడు అని ఇంతకు ముందు చెప్పు రు. "ఏ ఒకక కదార ిమును తెలిస్మ కొంటే ఈ
చిదచినిా ప్రశితమైన విశు మంతా తెలియరడుతుందో అటిట అక్షర కరప్రరహా మును గుర్థంచి చెప్పు రు"
అదేన్న.

మామయ్య : అవును, ఆ ముండకోకనియత్ లోనే వసుతంది పైన చెప్పు కునా మంప్రతము.

నేను: కొంచెం వివరంగా చెకు ండి మ్మమయ్యా , దానికి సంరంధించిన ఉకనియనా ంప్రతాలను కూడా
చెకు ండి, లేకపోతే పూరాు కరాలు పూర్థ తగా అర ిం కావు.

మామయ్య : అలాగే, అసలు చాలా ముఖ్ా మైన మంప్రతాలు అవి తకు కుండా నేరుే కొన వలస్మనవి.
మనము ముండకోకనియత్ చతుర ి ముండకము లో 3 వ మంప్రతమునుండి ప్రపారంభదాదము. చకక ని
రూకకాలంకారముతో భగవంతుని పందే విధ్యనము ఏమిటో తెలియ చ్చసుతన్నా రు ఈ మంప్రతములో.

ర
"ధనుుః గృహీత్వా ఔపనిషదమ్ మహాస్త్మ్
శరం హ్యయ పాసానిశితమ్ ్ందధీత
ఆయ్మయ తద్భా వగతేన్ చేతసా
లక్ష్య మ్ తదేవాక్ష్రమ్ సోమయ ! విద్ధి"

ఉకనియతుతలలో ప్రకస్మదమై
ి న గొకు అస్తసతము వంటిది యగు (ప్రకణవమను) ధనుసుు ను ప్రగహంచి,
ఉపాసనము చ్చత కదును పెటర
ట డిన (ఆతా యను) బాణమును జోడించ వలయును. ఆ కరప్రరహా
దే
ను దశించిన భావన గల మనసుు తో (ఆ బాణమును) సర్థ చూచుకొని ఆ అక్షర ప్రరహా మను
లక్షా ముతో కొట ట వలయునని ఓ సోమా ! తెలిస్మకొనుము.
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నేను: ప్రకణవమను ధనుసుు ధర్థంచడమంటే?

మామయ్య : అంటే "అ" కార వాచుా డైన కరమ్మతా కు "మ" కార వాచుా డైన జీవుడు శేయ భూతుడు
అని తెలుసుకొని తదాిా నము చ్చయడం అనా మ్మట. బాణమును కదును పెటడ
ట ం అంటే శ్రాపన
యోగము చ్చత శ్రస్ిల, స్క్షా శర్గరంప్రదియములకంటె ఆతా భనా ము అని నితా మనీ, శ్రాపన రూకమనీ
తెలుసుకోవడం.
ప్రరహా మను లక్షా ముతో కొటడ
ట ం అంటే ఆ కరప్రరహా ను ధ్యా నించి, దరశ న సమ్మకార శ్రస్మతి
ి ని
పందడం, అంటే లక్ష్యా నిా దర్థశ ంచకుండా దానిని చ్చరలేము కదా.
ఈ వియయ్యనిా ఇంకా వివరంగా తరువాత మంప్రతములో చెబుతున్నా రు చూడు.

"ప్పణవో ధనుుః శరోహాయ త్వమ
ప్రహ్మ తలలక్ష్య మ్ ఉచ్య తే
అప్పమతేరన్ వేదివయ మ్
శరవత్ తన్మ యో భవేత్"

ఓంకారము ధనుసుు , జీవాతా యే బాణము, అక్షర కరప్రరహా మే బాణమునకు లక్షా ము.
సావధ్యనమగు మనసుు కలిగన వాని చ్చత అది కొట ట రడ వలెను. ఆ బాణము వలెనే జీవుడు
కరప్రరహా ను చ్చర్థ కరమ సామా ము నందును.
అంటే బాణమనెడు ఆతా కరప్రరహా మను లక్షా మును చ్చర్థ వేఱుగా కనరడక లక్షా ము అయిన
కరప్రరహా ముతో కరమ సామా ము పందును. అంతే కాని బాణము న్నశనమయి పోవడము అంటే
అలా కలస్మన తరువాత జీవాతా న్నశనము అయిపోయి కరమ్మతా యే ఉంటంది అని అర ిము
చ్చసుకొన కూడదు.

నేను: కరమ సామా ము అంటే!

మామయ్య : దీనిని వేరొక మంప్రతములో వివర్థంచ్చరు 5 వ ముండకములో. అయిన్న అడిగేవు కనుక
చెబుతాను.

"య్ద్భ పశయ ుః పశయ తే రుక్మ వర ణమ్
క్ర్తరరమీశమ్ పురుషమ్ ప్రహ్మ యోనిమ్
తద్భ విద్భా న్ పుణయ పాపే విధూయ్
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నిరంజన్ుః పరమమ్ సామయ మ్ ఉపైతి"

ఎప్పు డైతే ప్రరహా శ్రాపనము కలవాడు సువర ణము వంటి దేహచాా య కలవాడును, లోకములకెలు
నియ్యమకుడును, సృష్ట ట కర తయును, ప్రకకృతికి ఉపాదాన కారణ భూతుడును( కుండకు మటిట వలె
అనా మ్మట) అయిన ప్పరుయ శర ద వాచుా డైన వాసుదేవుని, సాక్ష్యతక ర్థంచుకోగలుగునో అప్పడు ఆ
ప్రరహా జుడు
ప ప్పణా మును, పాకమును తొలగంచు కొని ప్రకకృతి సంసర ీము పోగొటటకొని కరమ్మతా తో
అతా ంత సామా త అనగా "అకహత పాకా , విజరో, విమృతుా ౌః, విశోకో, విజిఘతు ౌః, అపిపాసౌః, సతా
కామ, సతా సంకలు అనెడు ఎనిమిది గుణాలు కలవాడై కరమ్మతా తో అతి సామా రూకమగు
గుణాయకా
ట విరాభ వమును పందగలడు.
ఇకక డ రుకా వర ణమ్ అనడం వలన "ఆదితా వర ణమ్ తమసౌః కరసాతత్" అనినీా , "హరణా శా ప్రరౌః
హరణా కేశౌః" అనినీా "ఆ ప్రకణఖాత్ సరు ఏవ సుకర ణౌః" అనినీా చెప్పు ప్రరతి వాకాా లలో కరమ్మతా
దివా మంగళ్ విప్రగహము సువర ణ సమ్మన ఛాయ్య విశియమ
ట ని చెకు రడినటు కరమ్మతా సువర ణ సదృశ
వర ణము కలవాడుగా వర్థ ణంచరడు తున్నా డు. నెమలి మెడ నీలముగా నునా ను రంగారము వంటి
మెఱుగు ఉనా టు కరమ్మతా నీలవర ణము కలవాడైనను, సువర ణ చాా య వంటి నైగనిగా ము కూడ కలిగ
యుండుననా మ్మట.
అయగు
ట ణావిరాభ వము వలన జీవుడు కరమ్మతా తో సమ్మనముగా ఈ అయ ట గుణాలు కలిగ యుంటాడు
అని చెకు రడినందువలన కరమ్మతా గుణ రహతుడు అను వాదము ఇకక డ ఖ్ండించినశ్రటయి
ు ంది.
అందువలన ఎకక డైన్న కరమ్మతా కు నిరుీణ శర ద ప్రకయోగము వచిే నప్పు డు "ప్రపాకృతమైన సతతు ,
రజ, శ్రసతమో గుణాలు వర్థ తంచని వాడు" అని అర ిం చ్చసుకోవాలి తకు ఏ కలాా ణ గుణాలూ లేనివాడని
అనుకోకూడదు.
ఇంతకు ముందు బాణము లక్ష్యా నిా పందినప్పు డు, బాణము న్నశనమైపోయి లక్షా మొకక టే
మిగలనటు, జీవుడు కరమ్మతా ను పందినప్పు డు కూడా జీవుడు న్నశనమైపోయి కరమ్మతా తో
ఐకా మయిపోయినటు అర ిము చ్చసుకొనకూడదు అనా వియయము ఇంతకు ముందు
చెప్పు కున్నా ము.

నేను: ఇందాకా బాణానికి కదును పెటిట అని అన్నా రు కదా, అంటే శ్రాపన యోగము చ్చత ఆతా ,
శర్గరంప్రదియ్యల కంటె వేఱు అని తెలిస్మ ఉండాలి అన్నా రు. ఇదెలాగ!

మామయ్య : ఈ వివరాలకు తరువాత మంప్రతము చూడు.

"ఆత్వమ న్మ్ అరణిమ్ క్ృత్వా
ప్పణవమ్ చ్ ఉతరర్తరణిమ్
ధ్యయ న్ నిరమ థనాభ్యయ సాత్
దేవమ్ పశ్యయ త్ నిగూఢవత్"
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"తన మనసుు ను ప్రకిందనుండు మంథన దారువుగా చ్చసుకొని, ఓంకారమును పైనుండు మంథన
దారువుగా చ్చస్మకొని అవిచిా నా మైన ధ్యా న్నభాా సము వలన కరమ్మతా ను దర్థశ ంచ వలెను"

నేను: ఈ మంథన దారువులంటే?

మామయ్య : యాపలలోఅగా హోప్రతానిా ఎలా సంకలిు సాతరో చూసేవా! ఱండు కఱ్ల
ఱ తో చ్చయరడిన
వసుతవులను ఒకటి ప్రకిందనుంచి, ఱండవది పైనుండి చాలా వేగంగా రాపిడి చ్చయడం వలన అగా
ప్పటిసా
ట త రు. ఆ కఱ్ల
ఱ కు, (జమిా , చంప్రడ కఱ్ల
ఱ ను వీటికి ఉకయోగసాతరు) అరణి అంటారు. మనసుు లో
ప్రకగాఢమైన పూనికతో "నేను" అనెడు ఈ జీవాతా కరమ్మతా కే శేయభూతుడు అను సతాా నిా ధ్యా నము
చ్చయడం వలన ఈ జీవుడు ఈ శర్గరంప్రదియ్యలకంటె భనుా డు అని, కరమ్మతా కే చెందినవాడనే
వియయము ఆకళంప్ప చ్చసుకొని అనుభవములోనికి తెచుే కోవాలి.

నేను: అంటే ఈ ధ్యా నము మనలను కరమ్మతా ను పందసుతందనా మ్మట.

మామయ్య : ధ్యా నము కాదు, కరమ్మతా యే పందించ్చవాడు. ఈ వియయమే తరువాత మంప్రతములో
చెబుతున్నా రు.

"య్స్మమ న్ ద్య ుః పృథివీ చ్ అంతరిక్ష్మ్
ఓతమ్ మన్ుః ్హ్ ప్పాణుః చ్ ్ర్ా ుః
తమేవైక్మ్ జాన్థ ఆత్వమ న్మ్ అనాయ వాచో విమంచ్థ
అమృతస్యయ ష సేతుః"

దేనియందు దుా లోకమును, భూమియు, ఆకాశమును, సరు ంప్రదియములతో బాట మనసుు ను
ఆధ్యరకడి యునా దో దానిని ఒకక దానినే ఆతా గా తెలిస్మకొనుము. మిగలిన వాకుక లు విడువుము.
మోక్షమునకు ఈతడే సేతువు, అనగా వంతెన వలె చ్చరుే వాడు.

నేను: ఇందాకా ఈ మంప్రతము గుర్థంచ్చ కదా అన్నా రు, దుా భాు దా ధికరణము ఈ మంప్రతములో
"ఆతా " అనే కదానికి అర ిము జీవాతా య్య, కరప్రరహా య్య అనా సందేహానిా తీరే డానికి వచిే ంది
అని. నిజమే ఆతా అంటే జీవాతా కాదా. ఇంప్రదియ్యలు, మనసుు అవీ జీవాతా మీదనే కదా ఆధ్యరకడి
ఉంటాయి.
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మామయ్య : దీని తరువాత మంప్రతము కూడా విను.

"అర్త ఇవ రథనాభౌ ్ంహ్త్వ య్ప్త నాడ్య ుః
్ ఏషుః అంతశచ రతో రహ్యధ్య జాయ్మాన్ుః
ఓమ్ ఇతి ఏవమ్ ధ్యయ య్థాత్వమ న్మ్
ర ుః పార్తయ్ తమ్ుః పరసారత్"
్ా స్మవ

ఎకక డ రథము యొకక న్నభ యందు అరల వలె శర్గరమందలి న్నడులనిా యు కూడియుండునో, ఆ
లోకల అనేక జనా ములు పందువాడగు అతడునివస్మంచును. చీకటి (ప్రకకృతి) మండలమునకు
ఆవలిదగు మోక్షమును పందుటకు ఓంకారముతో ఆ ఆతా ను ధ్యా నింప్పడు. మీకు రభమగుగాక.

నేను: దీనిలో కూడా అలాగే అనిపిసోత ంది కదా, ఇంతకు ముందు మంప్రతములో దేనిమీద
ఇంప్రదియ్యలు, మనసుు ఆధ్యరకడి యునా వో అన్నా రు, ఇప్పు డు శర్గరములో ఉనా న్నడులనీా
ఎకక డ కలస్మ ఉంటాయో అంటన్నా రు, ఆ ఆతా ను ధ్యా నింప్పడు అంటన్నా రు కనుక జీవాతా
అనుకోవడంలో తప్పు మీ లేదనిపిసోత ంది. అంతేకాక అనేక జనా లెతతడం అనా ది కూడా జీవాతా కే కదా
వర్థ తసుతంది.

మామయ్య : నీ సంశయ్యలనీా భగవప్రదామ్మనుజులు తరువాత తీరుసాతరులే. తరువాత మంప్రతము
కూడా చూదాదము.

"య్ుః ్రా జుఃఞ ్రా విత్ య్స్యయ ష
మహిమా భువి
ద్ధవేయ ప్రహ్మ పురే హ్యయ ష
వోయ మని ఆత్వమ ప్పతిష్ఠత
ి ుః"

"ఎవరు సరు ( వసుత )సు రూకమును, వాటియందలి విశేయములను ఎఱిగనవాడో, ఈ భూమియందు
ఈ సరు కదార ిములను తమ తమ కారా ములలో ప్రకవర్థ తంకజేయు గొకు దనము ఎవర్థకి చెందినదో ఈ
ఆతా కరమ్మకాశమునందు దివా మైన ప్రరహా ప్పరమునందు ప్రకతిష్యుడై యున్నా డు.
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నేను: అనిా మంప్రతాలలోను "ఆతాా " అనే వాడుతున్నా రు. సరు జౌఃప , సరు విత్ లాంటి
విశేయణాలుకూడా శ్రాపన సు రూకమైన జీవాతా కు వర్థ తసాతయి. అందువలన జీవాతా అనుకోవడం
సరబేనేమో!

మామయ్య : తరువాతి మంప్రతము చూదాదము.

"మనో మయ్ుః ప్పాణ శరీర నేత్వ
ప్పతిషతో
ి నేన హ్ృదయ్మ్ ్నిన ధ్యయ్
తద్ధా జాఞనేన్ పరిపశయ ంతి ధీర్తుః
ఆన్ందరూపమ్ అమృతమ్ య్ద్ధా భ్యతి"

"మనసుు చ్చత ప్రగహంక రడు వాడును, ప్రపాణము శర్గరముగా కలవాడును, నడిపించువాడును, అనా
కర్థణామ రూకమగు శర్గరమునందు ప్రకతిష్టతు
ు డైనవాడును అయిన అతనియందు ఏకాప్రగత కలిన
ీ
ధీరులు అమృతానంద సు రూకముతో ప్రకకాశించు దానిని ఉపాసన్నతా కమగు శ్రాపనముచ్చత
సాక్ష్యతక ర్థంచుకొనగలుీదురు."

నేను: దీనిలో కూడా మనో మయము అనీ, ప్రపాణ శర్గరము అనీ, అనా కర్థణామరూకమగు
శర్గరమునందు ప్రకతిష్టత
ు మైన వాడనీ, నేతా అనీ, అమృతానంద రూప్పడనీ...ఈ విశేయణాలనీా
జీవాతా కు కూడా వర్థ తసాతయి కదా! ఎందుకంటే అనా మయ, మనోమయ, ప్రపాణమయ
శర్గరములయందు ప్రకతిష్టతు
ు డైనవాడు అమృత ఆనంద సు రూప్పడైన జీవాతా యే కదా!

అమమ : న్నన్నా , నువుు అలా అడుు కడకు. మ్మమయా ను పూర్థ తగా చెకు కుండా.

మామయ్య : నీ సందేహాలనీా తరువాత చూదాదము. ముందు మంప్రతాలనీా ఒకసార్థ
చదువుకుందాము. తరువాత మనము స్ప్రతాలూ, వాటి వివరణా చదువుకునా ప్పు డు
భగవప్రదామ్మనుజుల వివరణము, వారు స్మదాింతీకర్థంచిన విధ్యనమూ చూడవచుే ను.

తరువాత మంప్రతము

"భిదయ తే హ్ృదయ్ ప్గంధుః
ఛిదయ ంతే ్రా ్ంశయుః
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క్షీయ్ంతే చా్య క్ర్తమ ణి
తస్మమ న్ దృష్టే పర్తవరే"

ఆ సరోు తక ృష్యటడిని ఉపాసన చ్చత దర్థశ ంచిన ఆ ఉపాసకుని హృదయమును కటియు
ట
నా రాగ
త
దేు షాదికము నశించును. అనిా సంశయ్యలు తొలగ పోవును. కరా ములు వాటి ఫలదాన శకిని
కోలోు వును.
కరావర అంటే "కరులు" అనగా అధికులుగా కానిు ంచు చతురుా ఖాదులు అందరు ఎవర్థకంటే
"అవరులో" అంటే తకుక వవారో అటిట కరమ్మతా అనా మ్మట. నువుు దీనికి కూడా జీవుడు
అంటావేమోనని ముందే చెబుతున్నా ను.

నేను: "దృష్ట"ట అంటే దర్థశ ంచిన తరువాత అని అర ిమ్మ! అంటే ఇది ఫలానుభవ దశగా
వివర్థసుతన్నా రా!

మామయ్య : ఇకక డ దరశ నము అంటే ఫలానుభవదశ అనికాక ఉపాసన దశలో దరశ న
సమ్మన్నకారమగు ధ్యా నమునందు కరమ్మతా సాక్ష్యతక ర్థంచు స్మ
శ్ర తి
ి అని అర ిం చ్చసుకోవాలి.

నేను: ఇకక డ ధ్యా నము, దరశ నము, ఉపాసనము ఈ కదాల అర ి భేదాలను కొంచెం చెకు ండి
మ్మమయ్యా !

మామయ్య : ఇకక డ దరశ నము అంటే "ఉపాసన్న మహమ వలన కలిగన "దరశ న సమ్మన్నకార శ్రస్మతి
ి ".
"సదా కశా ంతి స్రయౌః" అనా టు నితా స్రులు కరమకదములో భగవానుని దివా మంగళ్
విప్రగహానిా దర్థశ ంచెడు విశియ ట శ్రస్మతి
ి కాదు. ఎందుకంటే "కఠోకనియత్" లో చెపిు నటు "సోధు నౌః
కరమ్మపోా తి తదిు ష్ణౌః కరమమ్ కదమ్" అని ఆ కరమ కదములోనే అటిట అనుభవము
కలుగుతుంది కదా!
ఇంక "ఉపాసనము" అన్నా "ధ్యా నము" అన్నా ఇకక డ ఒకక టే అర ిము. అవిచిా నా మగు సా ృతి
కరంకరకు ధ్యా నమని ప్పరు. ఈ వియయము మనము "తైల ధ్యర వలె" అని ఇంతకుముందు
చెప్పు కున్నా ము. గురుతండే ఉంటంది.
అరణా ములో మ్మర్గచుడు శ్రీ భారాముని భయముతో సంతతము తలచు చుండడము వలన "వృక్షే
వృక్షే చ కశాా మి" అని ప్రకతి చెటట యందు శ్రీ భారాముని దర్థశ ంచు చుండెడు వాడట. అంటే ఆ
వృక్షములయందు శ్రీ భారాముడు వస్మంచి యునా వాడని అర ిము కాదు. మ్మర్గచునకు వాని సంతత
రామ చంప్రదమూర్థ త ధ్యా నము వలన ఆయనే కనరడుతున్నా డని అర ిము. అలాగే ఇకక డ కూడా
నిరంతర ధ్యా నము వలన కరమ్మతా యొకక దరశ న సమ్మకార శ్రస్మతి
ి కలుగుతుంది. ఇది ఉపాయ
దశయే కాని ఫల ప్రపాపిత దశ లేదా మోక్ష దశ అని అనుకోకూడదు.
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నేను: కరా ఫలాలలనీా క్షయము అంటే ఒకసార్థ పోతాయని కదా చెబుతున్నా రు. అంటే?

మామయ్య : కరా ఫలాలు అంటే ప్పణా , పాపాల వలన వచ్చే ఫలితాలు. కూరరలు తన అతి మ్మనుయ
సత
శ్ర వములో

"య్త్ తా ప్తిి య్మ్ తద్ధహ్ పుణయ మ్
అపుణయ మన్య త్ " అని అనుప్రగహసాతరు.

అంటే భగవప్రతీు తి కరమైనది ప్పణా ము, తదు ా తిరకమైనది పాకము అనా మ్మట.
ఈ ప్పణా , పాపాల వలన ఫలితము ఎలా సంప్రకమిసుతంది అనా వియయముపై జైమిని మహర్థ ి వీటి
వలన "అపూరు ము" అనే ఒక శకి తవిశేయము ఉతు నా మవుతుందనీ, ఆయ్య ఫలితములను
అనుభవించిన తరువాత ఆ అపూరు ము నశిసుతందనీ చెబుతారు. అంటే సుమ్మరుగా బేంకులో
వేయరడిన డబుు లా అనుకో. కాని, వాా స మహర్థ ి దీనినంగీకర్థంచ లేదు. అచ్చతనమగు కరా
సాక్ష్యతఫ ల ప్రకదము కాలేదనీ, అందు వలన అటు కలిం
ీ చునది భగవానుని అనుప్రగహ, నిప్రగహములే
యని వాా స మతముగా భగవప్రదామ్మనుజులు "పూరు ంతు బాదరాయణో హేతు వా కదేశాత్" మునా గు
స్ప్రతాలలో నిరూపిసాతరు. ఆ వియయ్యలు తరువాత చూదాదము.

నేను: అంటే ఈ కరా క్షయము ఈ దరశ న సమ్మకార భగవదుపాసన్న సమయము నందే
కలుగుతుందా, లేక శర్గరము పోయినప్పు డా, ఎందుకంటే శర్గరము పోయినప్పు డు అని ఇంతకు
ముందు విన్నా ను.

మామయ్య : భకుత ని ఉపాసనము వలన భగవానుడి నిప్రగహము పోయి అనుప్రగహము కలుగుతుంది.
అదియే ఇకక డ చెకు రడిన కరా క్షయము. ఇంక దేహావసాన సమయములో ఆతా ంతిక కరా క్షయమై
భకుత డు కరమ్మతా ను పందుతాడు.

ఇంక తరువాత మంప్రతము చూదాదము.

"హిరణమ యే పరే కోశ్య
విరజమ్ ప్రహ్మ నిషక లమ్
తత్ శుప్భమ్ జ్యయ తిషామ్ జ్యయ తిుః
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తదయ ద్భతమ విదో విదుః"

రంగారమువలె ఉజు ్ లమైన సందరా ము గలదియును, కరమ్మనందమునకు కోశము
వంటిదియును అయిన కరమకదమున సతతు , రజ, శ్రసతమో గుణాతీతమును, నిరవయవమును,
నిరోయ
ద మును, స్రాా ది జోా తిసు ు రూకములకు ప్రకకాశము కలిం
ీ చునదియు అయిన అక్షర
కరప్రరహా ము కలదు.
ఆతా శ్రాపన సంకనుా లు అగు ఋష్యలు ఏ కరప్రరహా మును తెలిస్మ కొందురో అదియే ఆ అక్షర
కరప్రరహా ము.

అంటే ఆ అక్షర కరప్రరహా మును మహాతుా లైన ఋష్యలు తమ యోగ మహమ వలన తెలిస్మ కొన
గలరనా మ్మట.

తరువాత మంప్రతము

"న్ తప్త సూరోయ భ్యతి
న్ చ్ంప్ద త్వరక్మ్
తమేవ భ్యంతమనుభ్యతి ్రా మ్
త్య భ్యసా ్రా మిదమ్ విభ్యతి"

ఆ కరప్రరహా ము యొకక తేజసుు వదద స్రా , చంప్రద, నక్షప్రతములకును, విదుా త్ కు(మెరుప్పలకు)
ప్రకకాశము లేదు. అగా కి కూడా అంతే. ఆ కరప్రరహా ము ననుసర్థంచియే ఆ తేజో వర ీమంతయు
ప్రకకాశించును.

తరువాత

"ప్రహ్మమ వేదమ్ అమృతమ్ పురసారత్
ర ణ
ప్రహ్మ పశ్చచ త్ ప్రహ్మ దక్షిణతుః చ్ ఉతరే
అధశచ ఊర ిా మ్ చ్ ప్ప్ృతమ్ ప్రహ్మమ వేదమ్
విశా మిదమ్ వరిషమ్
ి "
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ఎదురుగను, వెనుకను, అనిా దికుక ల యందును, ప్రకిందను, పైనను వాా పించి యునా ఈ
కదార ిమంతయు నితా మును, అమృతము వలె భోగా భూతమును సరాు ప్రశణీయమును అగు ఆ
కరప్రరహాా తా కమే.

"పదమ కోశ ప్పతీకాశమ్
సుష్ఠరమ్ చ్ అపి అధోమఖమ్
హ్ృదయ్మ్ తత్ విజానీయత్
విశా ్య ఆయ్తన్మ్ మహ్త్"

తల ప్రకిందుగా నునా తామర మొగ ీ వలె నుండి, చివర్థ భాగమున రంప్రధము కలిగన ఉపాసకుని
హృదయ కోశము జగతు ు రూప్పడగు కరమ్మతా గొకు సా
శ్ర ి నముగా తెలుసు కొన వలెను.

ఇంకా ముఖ్ా మైన మంప్రతాలు ఈ ముండకోకనియత్ లో చాలా ఉన్నా యి. ఈ ఉకనియత్ వివరాలనీా
చదువుకునేందుకు మరొక రోజు కూరొే నవచుే . అందుచ్చత మనము ఇకక డికి ముండకోకనియత్
నిలిపి ప్రరహా స్ప్రతాలలోకి వదాదము.

ఇందులో సు యము
ట గా "శోచతి", "ముహా మ్మనౌః", "వీతశోకౌః" అను కదాలకు అచ్చతనమైన "అంతౌః
కరణానిా అర ిము చెకు లేము కదా. అంతేకాక ఱండవ కక్షి గుర్థంచి "అనా మ్ ఈశమ్" అని చెకు డం
వలన అది ఈశు రుని గుర్థంచ్చ అవాలి కదా!
అందువలన ఇకక డ చెకు రడుతునా వారు జీవేశు రులే.

ఈ మంప్రతాలు శేు తాశు తర ఉకనియత్ లో కూడా వసాతయి(4-6, 4-7). అందు వలన జీవేశు రుల
భేదానిా గుర్థంచి, కరమ్మతా అంతరాా మితాు నిా , కరమ్మతా కరా ఫల సాంగతా రాహతాా నిా , జీవునికి
ముకి తమ్మరాీనిా వివర్థంచ్చ ముఖ్ా మైన మంప్రతాలనా మ్మట ఇవి.

ఇంకా ముఖ్ా మైన మంప్రతాలు ఈ ముండకోకనియత్ లో చాలా ఉన్నా యి. ఈ ఉకనియత్ వివరాలనీా
చదువుకునేందుకు మరొక రోజు కూరొే నవచుే . అందుచ్చత మనము ఇకక డికి ముండకోకనియత్
నిలిపి ప్రరహా స్ప్రతాలలోకి వదాదము.

అమమ : అలాగే మ్మమయ్యా , మొదటి స్ప్రతము ప్రపారంభంచండి
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మామయ్య :

"దయ భ్యా ద్భయ య్తన్మ్ ్ా శబ్దాత్...1-3-1"
అంటే

దుా : అంతర్థక్షమునకు
భు: భూమికి
ఆది: మొదలగు వానికి
ఆయతనమ్: ఆధ్యరము
సు శబాదత్: (ఆతా యను శరము
ద
) తనకు సహజముగా వర్థ తంచు వలన

అనగా

భూమా ంతర్థక్ష్యదులకు ఆధ్యరమైన వాడు (జీవుడు కాడు కరమ్మతా యే) ఆతా యను శరము
ద
కరమ్మతా కే సహజముగా వర్థ తంచుట వలన.

అమమ : అంటే ఇంతకు ముందు చెపిు న ముండకోకనియత్ మంప్రతాలలో ఆతా అని చెకు
రడినప్పు డు అకక డ ఆతా అంటే జీవాతా కాదు కరమ్మతా యే అని చెబుతున్నా రా!

మామయ్య : అవును. ఇంతకు ముందు అనుకునా టు

"య్స్మమ న్ ద్య ుః ..." అన్న మంప్తమలో మన్సుు , ఇంప్ద్ధయలూ జీవాతమ పై ఆధ్యరపడి
ఉండుట వలన్నూ,

"ఆర్తవివ ఏవ నాభౌ ్ంహ్త్వ య్ప్త నాడ్య ుః
్ ఏషుః అంతుః చ్రతే రహ్యధ్య జాయ్మాన్ుః"
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అనా మంప్రతములో మన శర్గరమునందు న్నడులు జీవాతా కే సంరంధించినవి కనుకనూ, జీవాతా యే
ఈ జనన, మరణ చప్రకమున అనేక జనా లు ఎతుత చుండుట వలననూ,
"ఓతమ్ మనసు హ ప్రపాణైశే సర్ు ౌః" అను మంప్రతమున కూడ మనో మయ, ప్రపాణ మయ కోశములను
ధర్థంచుటచ్చతనూ జీవాతా యే చెకు రడుతున్నా డనియు ఈ కారణాల వలన ఈ మంప్రతములలో
చెకు రడుచునా ది జీవాతా యే కనుక భూమా ంతర్థక్ష్యదులకు ఆధ్యరముగా చెకు రడుచునా ది కూడ
"జీవాతా " యే అని పూరు కక్షప్ప వాదమనా మ్మట.

అమమ : మఱి భగవప్రదామ్మనుజుల తన స్మదాింతానిా ఎలా నిరూపించ్చరు?

మామయ్య : అసలు "ఆతా " శరము
ద
సహజముగా వర్థ తంచ్చది కరమ్మతా కే కాని జీవునకు కాదు
అంటారు భగవప్రదామ్మనుజులు.

అమమ : కాని మనమందరము "ఆతా " అనే కదానిా జీవాతా కే సాధ్యరణముగా వాడుతాము కదా,
కరమ్మతా ను కరమ్మతా అని అంటాము.

మామయ్య : "ఆతా " అంటే ఏమిటి. "ఆపోా తి ఇతి ఆతాా " అని కదా, అంటే వాా పించునది అని
అర ిము. అనిా కదార ిములయందు వాా పించి, నియమించు సామర ిా ము కరమ్మతా కే వర్థ తసుతంది
తకు వేఱొకక ర్థకి కాదు కదా. అలా కాక ఒకక శర్గరములో యుంటంది కనుక జీవాతా ను ఆతా అని
చెపాు లనుకున్నా , ఆ వాా పిత, శ్రస్మతి
ి నిరుపాధికము కాదు. అంటే కరమ్మతా లేకుండా జీవాతా కు
అస్మత
ి ు మే లేదు. ఇంక వాా పిత మ్మట వేఱే చెపాు లా!

ఇంక ఆ మంప్రతాలు ఏం చెబుతున్నా యో మఱొకక సార్థ చూడండి.

"ధనుౌః గృహీతు .." అను మంప్రతము అక్షర ప్రరహా మును లక్షా ముగా ప్రకణవమను ధనుసుు తో ఆతా
యను శరమును సంధించి కొటమ
ట ని చెబుతోంది. అంటే పందునది ఆతా , పందరడునది
కరమ్మతా అని సు యము
ట గా తెలుసోత ంది కదా. ఆ ఆతా ను ప్రకణవమను ధనుసుు తో సంధించడం
ఏమిటో తరువాత మంప్రతములో చెబుత "ఆతాా నమ్ అరణిమ్ కృతాు ప్రకణవమ్ చ ఉతతరారణిమ్"
అంటూ తన మనసుు యందు ప్రకణవారాినిా ధ్యా నము చ్చయ్యలి అని చెబుతునా ది తరువాత
మంప్రతము. ఇంక లక్షా ము అయిన అక్షర కరప్రరహా మును గుర్థంచి, దానిని పందించ్చ సాధనము
గుర్థంచి చెబుతునా ది "యస్మా న్ ద్ా ౌః కృథివీ చ.." అనా మంప్రతము. ఇందులో మనము
ప్రకధ్యనముగా గుర్థ తంచ వలస్మనది "అమృతస్యా య సేతుౌః" అనా మంప్రత భాగము. "స్మనోతి" అను
ధ్యతువు నుండి ప్పటిన
ట ది సేతువు అనా శరము
ద
. అనగా రంధించునది, కలుప్పనది అంటే
సేతువనగా వంతెన యని అర ిము. అంటే మోక్షమునకు వంతెన అయిన వాడు లేదా ప్రకకృతి
సంసారమునుండి మోక్ష ప్రపాపితకి సాధనభూతుడు అని అర ిము. ఇది కరమ్మతా యే కదా. తరువాత
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వచ్చే "య మే వైయ వృణుతే తేన లభా ౌః" మొదలైన మంప్రతాలు ఆయనయే మోక్ష సాధనము అనా
వియయ్యనేా తెలుప్పతాయి. "తమ్ ఏవమ్ విదాు న్ అమృత ఇహ భవతి న్ననా కంథా అయన్నయ
విదా తే" అనా ప్రరతి వాకా ము కరమ్మతా ను ఈ విధముగా ఉపాస్మంచువాడు "అమృతుడు" అనగా
జనన, మరణాది రూకమగు సంసార చప్రకము నుండి విముకుత డగు చున్నా డు. అందులకై (ఆయన
తకు ) వేఱొక మ్మర ీము లేదు అని చెబుతోంది.

భగవదీత
ీ లో శ్రీ భాకృయ ణ భగవానుడు "మయి సరు మిదమ్ ప్రపోతమ్ స్ప్రతే మణి గణా ఇవ" (భ.గీ. 7.7)
అనుచు "దారముతో కూరే రడిన మణులనీా దాని పైననే ఆధ్యర కడినటు ఈ సమసత విశు ము
అంతరాా మినైన న్నపైననే ఆధ్యర కడి ఉంటంది" అని చెపిు నటు, ఇకక డ కూడా ఈ సమసత
విశాు నికి ఆధ్యరము ఆ కరమ్మతా యే అనా వియయ్యనిా చెబుతున్నా రు.

"మనౌః, ప్రపాణైౌః చ సహ" అని చెకు డం వలన "హృషీకాణామ్ ఈశౌః హృీకేశౌః అను వుా తు తిత
అర ిమును చెపిు నప్పు డు ఈ ఇంప్రదియములకనిా టికీ నియ్యమకుడు కరమ్మతా అని
చెపిు నటయి
ు నది.
తరువాత మంప్రతములో "సంహతా యప్రత న్నడా ౌః" అంటే రక తన్నడులు అయిన స్మరలు, ధమనులు
కాదు. తైతితర్గయోకనియతుత లో "సంతతమ్ స్మరాభౌః తు లంరతాా కోశ సనిా భమ్" అని చెపిు నటు
ఉపాసకుని హృదయకోశమున కరమ్మతా వేంచ్చస్మ యుండుననియు, తిరగరడి యునా కదా ప్ప మొగ ీ
ఆకారములో ఉనా ఆ హృదయ కోశమునుండి అనేకమైన ా
శ్ర ప న న్నడులు వాా పించి యుంటాయని,
వాటిలో 101 న్నడులు ముఖ్ా మైనవి అనీ, అందులోనూ ఇడ, పింగళ్ అనా న్నడులు వాటి మధా గా
నుండు "సుష్యమా " న్నడి యును అతా ంత ప్రకధ్యనమైనవి అనియు, ప్రపాణోప్రతక మణ సమయములో
పైకి వాా పించిన న్నడుల దాు రా జీవాతా రహర ీతుడయితే ఊర ిు లోకాలకు, అటుకాక ప్రకిందకు
వాా పించు న్నడులదాు రా రహర ీతమైతే అధోలోకాలకు జీవాతా ప్రకయ్యణిసాతడనీ, కరమకదమును
పందు ఉపాసకునికి "సుష్యమా " న్నడి దాు రా జీవాతా ప్రకయ్యణము స్మదిసు
ి తందనీ, మనము ఇంతకు
ముందు తెలుసుకున్నా ము. ఇందువలన ఇకక డ ఈ మంప్రతానికి కూడా అర ిం ఈ వియయము గుర్థంచ్చ.

"రహుథా ాయమ్మనౌః" అంటే
"కర్థప్రతాణాయ సాధూన్నమ్ ..సంభవామి యుగే యుగే" అని కృయ ణ భగవానుడు భగవదీత
ీ లో చెప్పు కొని
నటు ఆ భగవానుడే సేు చా గా కరా వశమున గాక జనా లను దేవ మనుషాా దులు తనన్నప్రశయించి
ఉజీవి
్ ంచుటకై వార్థ వార్థ ాతులలో, ఆకారములలో, తన భకుత లను రక్షించుటకు, దుష్యటలను
శిక్షించుటకు, ధరా సంసాికనమునకు స్వు కర్థసాతడు. "సంభవామి ఆతా మ్మయయ్య"(భ.గీ. 4-6) అని
కదా భగవదీత
ీ లో అనుప్రగహంచ్చడు ఆయన. తన సంకలు ముచ్చ జనా నందగలవాడు ఆయన
మ్మప్రతమే, మిగలిన జీవాతా లు తమ సంకలు ముచ్చ జనిా ంచలేరు.

తరువాత మంప్రతములో సరు జౌఃప సరు విత్ అను విశేయణములు కూడా కరమ్మతా కే వర్థ తసాతయి.

16
నిరుపాధికమైన శ్రాపన్నది కలాా ణ గుణాలు కలవాడు కరమ్మతా యే కదా!

నేను: "మనోమయౌః" అంటే జీవాతా కాదా!

మామయ్య : కర్థరదమై
ి న మనసుు తో ఉపాసన వలన తెలుసుకొనరడు వాడు కరమ్మతా యే. ఆ
ఉపాసన ఎలాంటిదో ఇంతకు ముందు మనము చదువుకున్నా ము.
వివేకము(ాతాా ప్రశయ, నిమితత దూష్టతము కాని ఆహార సేవనము),
విమోకము(భోగ వియయముల యందు ఆసకి తలేకుండుట)
అభాా సము(సంతత భగదివ
ద ా మంగళ్ విప్రగహ కర్థీలనము)
ప్రకియ(కంచ మహా యాపనుషాునము)
కలాా ణము(సతా , ఆర ్వ, దయ్య, దాన, అహంసా, కరప్రదవాా నప్పక్షతు ము)
అనవసాదము(మ్మనస్మక నిరుతాు హము లేకుండుట)
అనుదర
ి ిము(మితిమీర్థన సంతోయము లేకుండుట)
ఇటిట మనసుు తో కరమ్మతా ను ఉపాసన చ్చయవలెనని దీనికి అర ిము. ఈ వియయ్యలు నువుు
చతుస్ు ప్రతి చదువుకునా ప్పు డు తెలుసుకున్నా వు కనుక ఇంకా వివరాలలోనికి ఇప్పు డు వెళ్ళ డం
లేదు.

నేను: ఈ జీవాతా లలోను, సమసత విశు ములోను అంతరాా మిగా ఆధ్యర భూతుడుగా ఉండి
నియమించ్చ వాడు, ముకికిత సాధనమైన వాడు కరమ్మతా అని చెప్పు రు. కాని, ముకి తపందిన తరువాత
ఆ మోక్ష శ్రస్మతి
ి లో పందరడే వాడు కూడా ఈయనేన్న, లేక..

మామయ్య : ఆ వియయము తరువాత స్ప్రతములో వివర్థసుతన్నా రు.

అమమ : ఏమిటి ఆ స్ప్రతము మ్మమయ్యా !

మామయ్య :

"మకోరపన్ృపయ వయ పదేశ్చత్ చ్...1-3-2"
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అంటే

ముక త: ముకుత ల చ్చత
ఉకనృకా వా కదేశాత్ చ: పందరడువాడుగ చెకు రడి యునా ందునను.

అనగా

ఇంతకు ముందు స్ప్రతములో దుా లోకాదులకు ఆధ్యర భూతుడుగా చెకు రడిన వాడు ముకుత లచ్చ
పందరడు వానిగ (ప్రరతుల యందు) చెకు రడి యునా ందున అతడు కరమ్మతా యే.

నేను: "దుా లోకాదులకు ఆధ్యరమైన వాడే ముకుత లచ్చత పందరడు వాడు" అని మీరు చెపిు న
మంప్రతాలలో సు యమ
ట వుతోందా! "యస్మా న్ ద్ా ౌః ...అను మంప్రతములో చ్చరుే వాడు అని కదా ఉనా ది.

మామయ్య : 5వ ముండకములో "యదా కశా ౌః కశా తే రుకా వర ణమ్..." అనా మంప్రతములో సు ర ణ
వరుణడును, సరు లోక నియ్యమకుడును, సృష్ట ట కర తయును, ప్రరహాా ండ కారణ భూతుడును అయిన
కరమ్మతా ను ఉపాసకుడు సాక్ష్యతక ర్థంచుకొను చున్నా డో అప్పు డు అతడు ప్పణా , పాకములను
పోగొటటకొని కరమ్మతా తో కరమ సామా మును పందు చున్నా డు అని కదా చెప్పు రు. " ప్రకణవో ధనుౌః
.." అనా మంప్రతములో కూడా "తనా యో భవేత్" అని ఆ వియయమే చెప్పు రు. ఇలాగే 6వ
ముండకములో

"య్థా న్దయ ుః ్య ందమానాుః ్మప్దే
ర గచ్ఛ ంతి నామరూపే విహాయ్
అ్మ్
తథా విద్భా న్ నామరూపాత్ విమక్ రుః
పర్తతి రమ్ పురుషమ్ ఉపైతి ద్ధవయ మ్"

అనగా నదులు తమ తమ ప్పరులను రూకములను విడచి సముప్రదమునందు ఎటు ఏకాకారములై
కలస్మ పోవునో అటేు ఉపాసకుడు కరాతు రుని పందు చున్నా డు".

అనగా
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న్నమ, రూకములను విడచి అంటే శర్గర సంరంధమును విడచి సంసార విముకుత లవడం
అనా మ్మట. ధనుసుు , బాణము ఉదాహరణములో బాణము లక్ష్యా నిా చ్చర్థన తరువాత ఆ ములుకు
మ్మప్రతము ఆ లక్షా ముతో కలస్మ యుండి, బాణము కడి పోతుంది కదా, అలాగే జీవాతా , కరమ్మతా ను
పందినప్పు డు ఈ ప్రకకృతి సంరంధమైన శర్గరము వదలి వేయరడుతుంది అనా మ్మట.

నేను: తమ తమ న్నమ, రూపాలు విడచి నదులు సముప్రదములో కలవడం అంటే మర్థ ఆ నదీ
జలాలకు అస్మతతు ము ఉండదా?

మామయ్య : ఆ నదుల నీళ్ళళ భేదము చూప్పటకు సాధా ము కానటు ఉంటాయని అర ిము తకు ఆ
నీళ్ళళ న్నశనమై పోతాయని కాదు. ఆ నీళ్ళళ సముప్రదములో కలస్మ నప్పు డు ఆ సముప్రదప్ప నీటి
కర్థమ్మణములో భేదముంటంది కదా, అంటే అవి న్నశనము కానటే.ు అందువలన జీవాతా
కరమ్మతా తో కరమ సామా ము పందుతాడని ఇంతకు ముందు అనుకునా టు అర ిము చ్చసుకోవాలి
తకు న్నశనము అయి పోతాడు అని కాదు.

వాడు అని ఈ వాకాా లవలన సు యమ
ట వుతోంది. ఇంక ముకుత ల చ్చత పందరడు కరమ్మతా యే అని
మనము ఇంతకుముందు అనేకములైన ప్రరతి వాకాా లలో తెలుసుకున్నా ము. అందువలన ఇకక డ
"దుా లోకాదులకాధ్యరభూతుడుగా చెకు రడిన వాడు కూడా కరమ్మతా యే అనా వియయము
తెలుసోత ంది.

నేను: అంటే ఇకక డ "ఆతా " అంటే జీవాతా గాని ప్రకకృతి కాని కాదంటారు.

మామయ్య : ఇకు టి దాకా "ఆతా " అంటే కరమ్మతా యే అని చెప్పు రు. దీనికి "సాధక యుకి"త అని
అంటారు. తరువాత స్ప్రతములలో ఇకక డ "ఆతా " అంటే జీవాతా కాని ప్రకకృతి కాని కాదు అని
నిరూపిసాతరు. దీనిని "బాధక యుకి"త అని అంటారు.

అమమ : ఏమిటి ఆ స్ప్రతము మ్మమయ్యా !

మామయ్య :

"నానుమాన్మతచ్ఛ బ్దాత్ ప్పాణభృత్ చ్...1-3-3"
అంటే
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అతచా బాదత్: ప్రకకృతిని గాని, జీవుని గాని తెలుు నటిట శర దమేదియును ఈ ప్రకకరణమునందు
లేనందున(ఇచట ప్రకతి పాదింకరడునది)
అనుమ్మనమ్: ప్రకకృతియు
ప్రపాణభృత్: జీవాతా యు
న: కాదు

అనగా

ప్రకకృతి గాని, జీవాతా ను గాని తెలుప్ప శరము
ద లు ఈ ప్రకకరణమునందు లేనందున ఇచట
ప్రకతిపాదింక రడునది ప్రకకృతి కాని, జీవాతా కాని కాదు.

అమమ : కొంచెం వివర్థంచండి మ్మమయ్యా !

మామయ్య : అసలు ఈ ఉకనియతుత వియయమే "అక్షర ప్రరహా ము" గుర్థంచి. శౌనకుడు అంగీరసుని "ఏ
కదార ిమును తెలిస్మ కొనా చో ఈ సమసతమూ తెలిస్మకొన రడుతుందో దానిని తెలుప్పము" అని
ప్రపార్థ ించడంతో ఆ "అక్షర ప్రరహా ము" ను గుర్థంచి చెకు డానికి ప్రపారంభమవుతుంది కదా. ఇంక
ప్రకసుతత ప్రకకరణాలలో ఆ అక్షర ప్రరహా మును పందు విధము చెబుతున్నా రు. అక్షరప్రరహా ము అంటే
జీవాతా కాని ప్రకకృతి కాని కాదు అనా వియయము మనము ఇంతకుముందు "అదృశా తాు ది
గుణకాధికరణము" లో వివరంగా చెప్పు కున్నా ము.

ఇకక డ ప్రకకృతిని గాని, జీవాతా ను గాని ఉదేదశించి అదే అక్షర ప్రరహా ము అని చెప్పు శర ద ప్రకయోగము
గాని, సందరభ ము గాని లేవు. అందువలన ఇకక డ "ఆతా " అంటే జీవాతా కాని ప్రకకృతి కాని కాదు.

అమమ : అనుమ్మనము అంటే అనుమ్మన ప్రకమ్మణము అని కాదా!

మామయ్య : ఇకక డ "అనుమ్మన శరము
ద
" "అనుమీయత ఇతి అనుమ్మనమ్" అను వుా తు తితని రటిట
సాంఖ్ా సా ృతిలో చెకు రడే "ప్రకధ్యనము" అనగా "ప్రకకృతి" యే చెకు రడుతుంది. అలా కాక
"అనుమ్మన ప్రకమితతాు త్ అనుమ్మనమ్" అని అనుమ్మన ప్రకమ్మణముచ్చ తెలియరడునది అను
వుా తు తిత నుండి కూడా అర ిము చ్చసుకొన వచుే ను.
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ఇకక డ "ప్రకమితతాు త్" అంటే "ప్రకమ్మణముగా స్వు కర్థంచుట వలన" అని అర ిము.

< clarification start
ఇకక డ "అనుమ్మనమ్" అనా ప్పు డు అనుమ్మనము రావడం అసహజం కాదమ్మా , రాకపోవడమే
అసహజము.

"అనుమ్మనమ్" అంటే ప్రకకృతి అని స్ప్రత భాయా ము

"అనుమ్మనమ్" అంటే అనుమ్మన ప్రకమ్మణము కదా, ప్రకకృతి అని ఎలాగంటాము అని (అమా గార్థ)
ప్రకశా

"అనుమ్మనమ్" అంటే ప్రకకృతి అని చెకు డానికి ప్రకకృతి అనునది అనుమ్మన ప్రకమ్మణము వలన
తెలుసుకొన రడునది (సాంఖ్ా సా ృతి ప్రకకారము) అనగా "అనుమీయత ఇతి" అనుమ్మనించ దగనది
అనగా ఊహంచ దగనది అనగా అనుమ్మన ప్రకమ్మణము వలన తెలియరడునది ప్రకకృతి అని ఒక
అర ిము

అనుమ్మన ప్రకమ్మణము ప్రకమ్మణముగా స్వు కర్థంచుట వలన అనా ది మఱియొక వుా తు తిత. ఏతావతా
అనుమ్మనమ్ అంటే ప్రకకృతియే అని (మ్మమయా గార్థ) సమ్మధ్యనము.

త
కొనిా దరశ నములలో ప్రకకృతి ని ప్రకధ్యనము,అవా కము,
అనుమ్మనము
మొదలైన ప్పర ుతో పిలుసాతరు. ఇందులో "అనుమ్మనము" అని పిలువడానికి కారణము అది అనుమ్మన
ప్రకమ్మణము చ్చత తెలిస్మకొన రడుతుంది కనుక అని చెబుతారు. మనకు కనరడుతునా ప్రకకృతి
తెలుసుకొనుటకు అనుమ్మన ప్రకమ్మణము ఎందుకు అంటే మనము ఈ ప్రకకృతి ఎలా
ప్రపారంభమయిందో, దానిలో సతతు , రజ,శ్రసతమో గుణాలు ఎలా ఉన్నా యో, ఈ ప్రకకృతి ఎంత ఉనా దో,
ఎంత వరకూ ఉంటందో మొదలైన వియయ్యలను తెలియుటకు అనుమ్మన ప్రకమ్మణము అవసరము
అని వార్థ అభప్రపాయము. ఎందుకంటే ఆ దరశ నములలో ప్రకకృతిని ఈశు రుని సృష్టగా
ట
అంగీకర్థంచరు. ఈ వివరాలు చతుస్ు ప్రతిలో చెప్పు కున్నా ము కనుక మళ్ళళ ఇకక డ వివర్థంచడం
జరగలేదు.
అడియేన్.,
> Clarigfication end

నేను: అలా కాకుండా ఇకక డ "ఆతా " అని చెకు రడినది జీవాతా , కరమ్మతా కూడా అనుకుంటే.
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మామయ్య : కుదరదు. ఎందుకంటే ఱండు కక్షులు అని జీవాతా నూ, కరమ్మతా నూ వేఱుగా
చెబుతున్నా రు కదా, ఆ వియయమే తరువాత స్ప్రతములో చెబుతున్నా రు.

అమమ : ఏమిటి ఆ స్ప్రతము మ్మమయ్యా !

మ్మమయా :

"భేద వయ పదేశ్చత్ చ్....1-3-4"
అంటే

భేద: భేదమును
వా కదేశాత్ చ: చెపిు యుండుట వలన కూడ (అక్షర ప్రరహా ము జీవుడు కాడు)

అనగా

భేదమును చెప్పు ట చ్చత కూడా ఇకక డ చెకు రడిన అక్షర ప్రరహా ము జీవుడు కాదు.

అమమ : వివర్థంచండి మ్మమయా !

మామయ్య :
"దాు సుకరాణ సయుా సఖాయ్య" అని ఱండు కక్షులు అనగా జీవాతా , కరమ్మతా ఒకే శర్గరములో
ఉనా టు చెపిు , అందులో ఒకర్థకి కరా ఫలములు వర్థ తసాతయి, వేరొకర్థకి వర్థ తంచక సతతమూ ప్రకకాశిస్త
ఉంటంది అని వాటి భేదమును చెపిు , అందులో "ప్పరుయౌః శోచతి అనా మ్ ఈశమ్" అని జీవాతా
దుౌఃఖంచుచుండును, వాని కంటె భనుా డైన వాడు ఈశు రుడు, ఎప్పు డు జీవుడు తనకంటె వేరయిన
వాడును, ప్రప్పమింకరడు వాడునగు జగనిా యమన రూప్పడును అగు ఆ కరమ్మతా మహమను
కనుగొనునో అప్పు డు జీవుడు తన దుౌఃఖ్ములను పోయినవాడు అవుతాడు అని సు యం
ట గా వార్థరువుర్థ
భేదానిా చెబుతున్నా రు కదా ఆ మంప్రతాలలో. ముండకోకనియత్ లోనే కాక ఈ మంప్రతాలు
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"శేు తాశు తర ఉకనియత్" లోకూడా ఉన్నా యని చెప్పు కున్నా ము కదా. అందు వలన జీవ, అక్షర
ప్రరహా ముల భేదము సు యమ
ట వుతోంది ఈ మంప్రతములలో.

అంతే కాక ఈ ప్రకకరణ వియయమును రటిట కూడా అలాగే తెలుసోత ంది అనీ చెబుతున్నా రు తరువాత
స్ప్రతములో.

అమమ : ఏమిటి ఆ స్ప్రతము మ్మమయ్యా !

మామయ్య :

"ప్పక్రణాత్...1-3-5"
అంటే

ప్రకకరణాత్: ప్రకకరణము రటియు
ట
(అటేు తెలియుచునా ది)

అనగా

ప్రకకరణమును రటిట కూడ ఇకక డ చెకు రడునది కరమ్మతా యే అని తెలుసోత ంది.

ఇంతకుముందు "అదృశా తాు ది గుణకాధికరణము" నందు ఈ ఉకనియదాు కా ములలో
చెకు రడుతునా వాడు కరమ్మతా యే అనా వియయము సా
శ్ర ి పించడము అయినది. ఎందుకంటే ఈ
సందరభ ములో అదృశా తాు ది గుణములునా వానిగా చెకు రడుతునా వాడు, ప్రకకృతి జీవుల కంటే
భనుా డిగా చెకు రడిన వాడు అయిన కరమ్మతా యే అని మనము చెప్పు కున్నా ము. కాని మఱి కొనిా
మంప్రతాలలో న్నడులతో సంరంధించి యుండుట, మనౌః ప్రపాణములకు ఆధ్యరమగుట, రహు
విధములుగా జనా మెతుతట మొదలైన వియయ్యలు ప్రకసాతవనకు వచిే నప్పు డు మనకు సంశయము
కలిగన్న, ఈ మొతతము ఉకనియదిు యయము కరమ్మతా గుర్థంచ్చ కనుక ఇకక డ చెకు రడుతునా ది
కరమ్మతా యే అని అర ిము చ్చస్మకొని అను యించుకోవాలి అని చెబుతోంది ఈ స్ప్రతము.
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మఱి యొక వియయము. "దాు సుకరాణ..." అను మంప్రతములో జీవుని కరా రదుినిగా, కరా ఫలమును
భుజిస్త దుౌఃఖంచుచునా వానిగా వర్థ ణంచి, ఱండవ కక్షి అటు భుజింకక యునా టు చెకు రడినది
కదా! అందువలన కూడా ఇకక డ చెకు రడినది కరమ్మతా యే అంటన్నా రు తరువాత స్ప్రతములో.

అమమ : ఏమిటి ఆ స్ప్రతము మ్మమయ్యా !

మామయ్య :

"స్థస్మత్తయ దనాభ్యయ మ్ చ్.....1-3-6"
అంటే

శ్రస్మత
ి ా దన్నభాా మ్: ఉనికియును, భక్షణమును చెపిు యుండుట చ్చత

అనగా

త
ఇకక డ చెకు రడినవాడు కరా ఫలములు భుజింకని తటసుినిగాను, జీవుని కరా ఫల భోకగాను
ఆ
రా
ర్థ
"దాు సుక ణ ..." అను మంప్రతములో వ ణంచి యుండుట చ్చత ఆతడు కరమ్మతా యే.

ఈ మంప్రతములో ఆ కక్షులు ఱండూ ఒకే వృక్షమున (శర్గరమున) ఎప్పు డూ కలస్మ ఉంటాయని,
వాటిలో ఒకటి కరా ఫలములను అనుభవిస్త, దుౌఃఖస్తండగా, ఱండవది అటు భుజింకక ప్రకకాశిస్త
ఉంటందనీ, వార్థలో అలా కరా ఫలములను అనుభవింకక ప్రకకాశించువాడే సరు జుడు
ప ను,
అమృతతు ము అనగా మోక్షము కలుగ చ్చయువాడు, దుా భాు ది లోకములకు ఆధ్యర భూతుడు,
అనిా టిలో అంతరాా మి గానుండి వాడును అయిన కరమ్మతా యే అని కదా ఈ వాకాా లకు అర ిము.
అందువలన ఇకక డ దుా భాు ది లోకాలకు ఆధ్యరభూతుడుగ చెకు రడినది కరమ్మతా అనుటకు ఏ
సంశయమునకు అవకాశము లేదు.

దీనితో దుా భాు ధికరణము పూర్థ త అయినది. తరువాతి అధికరణము మరొకసార్థ చూదాదము.

అమమ : అలాగే మ్మమయ్యా !

24

అందరూ: యో నితా మచుా త కదాంబుజ...

మామయ్య : రండమ్మా ! ఈ రోజు కొంచెం వేగం వచిే నటున్నా రు?

అమమ : అవును మ్మమయ్యా , అలాగయితే కొంచెం తీర్థకగా చెపిు ంచుకోవచే ని,

మామయ్య : మంచి కని చ్చసేరు.

నాన్న గారు: ఈ రోజు చెప్పు కొనవలస్మనది "భూమ్మధికరణము" కదా! దీనిలో ఎనిా స్ప్రతాలున్నా యి.

మామయ్య : ఱండు స్ప్రతాలు. ఈ స్ప్రతాలు "ఛాందోగ్యా కనియత్" లో "భూమ విదా " అనే
సందరభ ములో వచిే న ఉకనియత్ వాకాా ల గుర్థంచి చెబుతాయి.

అమమ : ఆ ఉకనియత్ లో వివరాలు కూడా కొంచెం చెకు ండి మ్మమయ్యా ! తరువాత స్ప్రత భాయా ము
చెప్పు కోవచుే .

మామయ్య : అలాగేనమ్మా , మనము ఇంతకుముందు ఛాందోగ్యా కనియత్ గుర్థంచి దానిలో చెకు రడిన
ప్రరహా విదా లగుర్థంచి కొంత వరకూ చూసేము కదా, ఇప్పు డు ఈ "భూమ విదా " గుర్థంచి కూడా
చూదాదము.

ఈ భూమ విదా ఛాందోగ్యా కనియత్ లో సకతమ అధ్యా యములో వసుతంది. ఇది న్నరద, సనతుక మ్మరుల
సంవాదము. దీనిలో న్నరదుడు సనతుక మ్మరుని వదకు
ద వచిే

"అధీహి భగవ ఇతి హోప్సాద ్న్తక మారమ్ నారద్ ర
హోవాచ్ య్దేా తత్ తేన్ మోపసీద
తత్ ర ఊర ిా మ్ వక్ష్యయ మి ఇతి
్ హోవాచ్
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న్నరదుడు సనతుక మ్మరుని ఆప్రశయించి"సాు మీ న్నకు ఉకదేశము చ్చయుము" అని ప్రపార్థ ించ్చడు.

అప్పు డు సనతుక మ్మరుడు "నీకు తెలిస్మనది ఏదియో చెప్పు ము. అప్పు డు నేను ఆ తరువాత
వియయము చెబుతాను" అని చెప్పు డు.
అప్పు డు న్నరదుడు

"ఋగేు దమ్ భగవౌః అధ్యా మి
యజురు దమ్ సామవేదమ్, ఆధరు ణమ్ చతుర ిమ్ ఇతిహాస ప్పరాణమ్ కంచమమ్ వేదాన్నమ్ వేదమ్
పిప్రతా రాశిమ్ దైవమ్ నిథిమ్ వాకోా వాకా మేకాయనమ్ దేవ విదాా మ్ ప్రరహా విదాా మ్ భూత విదాా మ్
క్షప్రత విదాా మ్ నక్షప్రతవిదాా మ్ సరు దేవజన విదాా మ్ ఏతత్ భగవౌః అధ్యా మి....."

నేను: న్నరదుడు అనిా శాస్తసాతలూ తెలిస్మన వాడు కదా, వాా స, వాల్మా కులకు ఉకదేశించినవాడు,
ఆయన వెళళ సనతుక మ్మరుడిని ఎందుకు అడిగేడో!

మామయ్య : న్నరదునికి అనీా తెలిస్మన్న "బోధయంత కరసు రమ్" అని అనా టుగా మఱియొక
మహానుభావుని వదద తెలుసుకొన కోరడం విశేయము లేదు. అందువలననే కదా మనలాంటి వాళ్ళ కు
అలాంటి గొకు వియయ్యలు తెలిసేది.
ఇంక ఆ న్నరదుడు చెప్పు డుట,
"సాు మీ, నేను ఋగేు దము, యజురు దము, సామవేదము, అథరు వేదము, ప్పరాణములు,
ఇతిహాసములు, వాా కరణము, యజ ప విధులు, గణిత శాస్తసతము, కాల శ్రాపనము, తరక ము, న్నా యము,
ప్రరహా విదా , భూతవిదా లు, దేవ విదా లు, యుది విదా లు, నక్షప్రత విదా , సరాు ది విదా లు, కళ్లు ఇవి
అనిా యూ నేరుే కున్నా ను, కాని నేను ఆ విదా లయందు కదములు మ్మప్రతమే నేరుే కున్నా ను కాని
మీ వంటి వారు శోకమునకు అతీతముగా నుండెదరు. కనుక న్నకు కూడా అటలనే శోకమునకు
అతీతమైన శ్రస్మతి
ి కలుగునటు సహాయము చ్చయుడు" అని ప్రపార్థ ించ్చడుట.

ఉకనియత్ మంప్రతాలు అనీా చెకు డానికి ాకా ము అవుతుంది కనుక వాటి తాతు రా ము మ్మప్రతమూ
చెబుతాను. అవసరమైనప్పు డు ఉకనియనా ంప్రతాలను కూడా చూదాదము.

అప్పు డు సనతుక మ్మరుడు "నీవు ప్పరుు మ్మప్రతమే తెలుసుకున్నా వు. ఋగేు దము, యజురు దము,
సామ వేదము, అథరు వేదము, ప్పరాణములు, ఇతి హాసములు, వాా కరణము, యజ ప విధులు, గణిత
శాస్తసతము, కాల శ్రాపనము, తరక ము, న్నా యము, ప్రరహా విదా , భూత విదా లు, దేవ విదా లు, యుది
విదా లు, నక్షప్రత విదా , సరాు ది విదా లు, కళ్లు ...ఈ న్నమములను ధ్యా నింప్పము. ఎవరు ఆ
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న్నమ్మనిా "కరప్రరహా ము" గా ధ్యా నిసాతరో వారు ఆ న్నమము ఎంతవరకూ ప్రకయ్యణించగలదో
అంతవరకూ చ్చరగలరు" అని చెప్పు డు.

అప్పు డు న్నరదుడు "ఈ న్నమ్మల కంటే గొకు ది ఏమయిన్న ఉనా దా" అని ప్రకశిా ంచ్చడు.

అంత సనతుక మ్మరుడు "తకు క న్నమము కంటే గొకు ది యునా ది" అని కలికేడు.

అంతట న్నరదుడు "దయ చ్చస్మ దానిని న్నకు తెలకండి" అని ప్రపార్థ ించ్చడు

అంతట సనతుక మ్మరుడు "వాకుక " న్నమము కంటె గొకు ది అని కలికేడు.

నేను: ఎందుకని

మామయ్య : వాకుక వలననే ఋక్, యజు, సామ, అథరు వేదములును, ఇతి హాస ప్పరాణములును,
వాా కరణము, తరక ము, న్నా యము, ప్రరహా విదా లు, యుది విదా లు, నక్షప్రత విదా లు, సరాు ది
విదా లు, కళ్లు, సు రాీది లోకములు, కంచభూతములు, దేవ, తిరా క్, మనుయా , సా
శ్ర ి వరములు,
సతా ము,అసతా ము, కథా ము, అకథా ము, సుఖ్ము, దుౌఃఖ్ము ...ఇలా ఎనోా వియయ్యలు
తెలుసుకునేందుకు సాధితమవుతుంది. కనుక వాకుక పై ధ్యా నము చ్చస్మన వారు వాకుక లు చ్చరగల
వియయములను లభంక చ్చసుకొన గలరు" అని చెప్పు డు సనతుక మ్మరుడు.

అప్పు డు న్నరదుడు ఈ వాకుక కంటే గొకు ది ఏమయిన్న ఉనా దా అని అడిగేడు

సనతుక మ్మరుడు "మనసుు " వాకుక కంటే గొకు ది అని చెప్పు డు.
న్నరదుడు "అయితే దానిగుర్థంచి చెప్పు మ"ని అడిగేడు.

సనతుక మ్మరుడు "మనసుు కని చ్చయక పోతే వాకుక ఉండదు, మనం దేనినీ నేరుే కోవడం కూడా
సాధా కడదు. మనసేు వాకుక ను నియంప్రతణ చ్చసుతంది, మన మనసుు కు తోచినదే కదా
వాప్రూకములోవచ్చే ది.
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మనము ఏదయిన్న కని చ్చయడానికయిన్న మనసేు కారణము. కనుక మనసుు ూర్థే ధ్యా నము
చ్చయుము, అటు చ్చయువాడు మనసుు చ్చరు వరకు చ్చరగలడు అని చెప్పు డు.

అప్పు డు న్నరదుడు "ఆ మనసుు కంటే గొకు దేమైన్న ఉనా దా" అని అడిగేడు.

సనతుక మ్మరుడు "సంకలు ము" మనసుు కనా గొకు ది. సంకలాు నిా అనుసర్థంచ్చ మనసుు కని
చ్చసుతంది. చినా పిలవా
ు డు కూడా సంకలు ము లేకపోతే పాలయిన్న ప్రతాగడు, కలుకయిన్న కలుకడు.
కనుక సంకలు ము పై ధ్యా నము చ్చయుము. అటు చ్చస్మన వారు సంకలు ము చ్చరు మేరకు చ్చరగలరు
అని చెప్పు డు.

అంతట న్నరదుడు "ఈ సంకలు ము కంటే గొకు దేమైన్న ఉనా దా" అని అడిగేడు.

అప్పు డు సనతుక మ్మరుడు "చితతము సంకలు ము కనా గొకు ది, చితతము వలన మనము
త ఉంచుకోవడం, ప్రకవర్థ తంచడం జరుగుతుంది, కనుక ఈ చితతము పై ధ్యా నము
వియయములను శ్రజపి
ప లో
చ్చయుము, అటు చ్చస్మనవారు ఆ చితతము చ్చరువరకు చ్చరగలరు" అని చెప్పు డు.

అంతట న్నరదుడు ఆ చితతము కంటే గొకు ది ఏమయిన్న ఉనా దా అని అడిగేడు.

అప్పు డు సనతుక మ్మరుడు "ధ్యా నము" చితతము కనా గొకు ది. చితాత నిా నియంప్రతించ్చది, చితతము విధి
నిరు హణమునకు ఉకకర్థంచ్చదీ ధ్యా నము, కనుక ధ్యా నమును ధ్యా నించుము. ఎవరు
ధ్యా నమునందు ధ్యా నిసాతరో వారు ఆ ధ్యా నము చ్చరువరకు చ్చరగలరు" అని చెప్పు డు.

న్నరదుడు "ఆ ధ్యా నము కనా గొకు ది ఏమయిన్న ఉనా దా" అని అడిగేడు.

సనతుక మ్మరుడు "విాపనము" ధ్యా నము కనా గొకు ది. ఎవరు, ఎప్పు డు, దేనిపై, ఎలా ధ్యా నించాలో
తెలిసేది విాపనము వలన. ఎవరు విాపనముపై ధ్యా నము చ్చసాతరో వారు విాపనము చ్చరు వరకు
చ్చరగలరు" అని చెప్పు డు.

న్నరదుడు ఆ విాపనము కనా గొకు ది ఏది అని ప్రకశిా ంచ్చడు!
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సనతుక మ్మరుడు "రలము" విాపనము కంటె గొకు ది. ఎందుకంటే ప్రకియ్య ీలత లేని విాపనము
నిరుకయోగము, అందుకోసం రలము కావాలి. ఆ రలము పై ధ్యా నము చ్చయుము. అటు చ్చస్మనవారు
ఆ రలము చ్చరువరకు చ్చరగలరు అని చెప్పు డు.

ఆ రలము కనా గొకు ది ఏది అని న్నరదుడు అడిగేడు.

సనతుక మ్మరుడు ఆ రలము కావాలంటే "అనా ము" (ఆహారము) అవసరము. అందువలన అనా ము
పై ధ్యా నించుము. అటు ధ్యా నించు వారు అనా ము చ్చరువరకు చ్చరగలరు అని చెప్పు డు.

న్నరదుడు ఆ అనా ము కనా గొకు ది ఏది అని ప్రకశిా ంచ్చడు.

సనతుక మ్మరుడు "జలము" అనా ము కంటె గొకు ది, జలములు లేక జీవనముండలేదు. కనుక ఆ
జలమును ధ్యా నించుము. అటు ధ్యా నించిన వారు ఆ జలము చ్చరు వరకు చ్చర గలరు అని కలికేడు.

న్నరదుడు ఆ జలము కంటె గొకు ది ఏది అని అడిగేడు.

సనతుక మ్మరుడు "తేజసుు " జలము కంటె గొకు ది. ఆ తేజసుు వలననే మనకు నీరు
లభంచును(స్రా తేజసుు వలన వర ిములు కలుగును కదా), కనుక తేజసుు ను ధ్యా నించుము.
అటు తేజసుు ను ధ్యా నించువారు ఆ తేజసుు చ్చరు వరకు చ్చరగలరు అని చెప్పు డు.

న్నరదుడు ఆ తేజసుు కంటె ఏది గొకు ది అని అడిగేడు.

సనతుక మ్మరుడు "ఆకాశము" తేజసుు కనా గొకు ది. తేజౌః కదార ిములైన స్రా , చంప్రద,నక్షప్రత,
విదుా దాదుల శ్రసాినము, ఆధ్యరము ఆకాశము. కనుక ఆకాశమును ధ్యా నించుము. ఆ ఆకాశము
ధ్యా నించువారు ఆ ఆకాశము చ్చరువరకు చ్చరగలరు అని కలికేడు

న్నరదుడు ఆ ఆకాశము కనా గొకు ది ఏది అని అడిగేడు.

సనతుక మ్మరుడు "సా ర" అనగా చ్చతన్నపూరు కమైన సా ృతి ఆకాశముకనా గొకు ది" అని చెప్పు డు.
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న్నరదుడు "అంత కంటె గొకు ది ఏది " అని అడిగేడు.

సనతుక మ్మరుడు "ఆశ" అంత కంటెగొకు ది అని చెప్పు డు.

న్నరదుడు దాని కంటె గొకు ది ఏది అని అడిగేడు.

సనతుక మ్మరుడు "ప్రపాణము" ఆశ కంటె గొకు ది అని రదులిచ్చే డు.

ప్రపాణము లేని వార్థని వారు తలి,ు తంప్రడులైన్న ఒక కప్రరతో నిప్పు లో తోసేసాతము కదా!

కాని ఈ ప్రపాణమును తెలిస్మకొని, ధ్యా నించి, ప్రగహంచినటిట "అతివాది" గొకు వారు.

ఈ వియయమును వినిన న్నరదుడు అటిట "అతివాది" నేను కాగ్యరుదును. అది ఎటు అని ప్రకశిా ంచెను.

సనతుక మ్మరుడు "అందులకు సతా ము తెలిస్మకొన వలెను." అని కలికెను

"్ య్ద్ధ పితరమ్ వా మాతరమ్ వా ప్భ్యతరమ్ వా ్ా సారమ్ వాచారయ మ్ వా ప్బ్దహ్మ ణమ్ వా
కంచిత్ భృశమివ ప్పత్వయ హ్
ధక్ త్వా స్మా ర అతేయ వైన్మాహ్యుః పితృహా వై తా మస్మ ప్భ్యతృహా వై తా మస్మ ్ా ్ృహా వై
తా మ్య చారయ హా
వై తా మస్మ ప్బ్దహ్మ ణహా వై తా మసీతి

అథ య్దయ పి ఏనాను ప్త్వక ంత ప్పాణాన్ ప్ూలేన్ ్మా్మ్
వయ తిషందహ్యత్ నైవైన్మ్ ప్ూయ్ుః పితృహాసీతి న్ మాతృహాసీతి
న్ ప్భ్యతృహాసీతి న్ ్ా ్ృహాసీతి నాచారయ హాసీతి న్ ప్బ్దహ్మ ణహాసీతి

ప్పాణో హ్యయ వైత్వని ్ర్తా ణి భవతి ్ వా ఏష ఏవమ్ పశయ నేన వ
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మనాా న్ ఏవమ్ విజాన్న్ అతివాదీ భవతి తమ
చేత్ ప్ూయుః అతివాదయ సీత్ అతివాదయ సీమ తి ప్ూయత్ నాపహ్నువీత

అని ఆ పూర్థ త మంప్రతము. అంటే ఇకక డ ప్రపాణము పోయిన తరువాత తలినై
ు న్న, తంప్రడినైన్న,
సోదరుడిని అయిన్న, సోదర్థనైన్న, ఆచారుా లనైన్న, ప్రబాహా ణుడనైన్న నిప్పు లో తోస్మవేసేత ఆ తోస్మవేస్మన
వాడిని హంతకుడని అనము కదా. ఇది ప్రగహంచి నిశే లముగా నునా వాడు "అతివాది" అని
సనతుక మ్మరుడు చెప్పు డు. న్నరదుడు తాను "అతివాది" కావాలంటే ఎలా అని అడిగతే దానికి
"సతా ము" తెలుసుకోవాలి. అని సనతుక మ్మరుడు రదులిచ్చే డనా మ్మట.

అప్పు డు న్నరదుడు "ఆ సతా ము గుర్థంచి తెలిస్మకొన గ్యరుదును" అని కలికేడు.

సనతుక మ్మరుడు

"య్ద్భ వై విజానాతయ థ ్తయ మ్ వదతి నావిజానాన్ ్తయ మ్ వదతి
విజాన్న్ ఏవ ్తయ మ్ వదతి విజాఞన్మ్ త ఏవ విజిజాఞ్తవయ మ్ ఇతి
విజాఞన్మ్ భగవుః విజిజాఞ్ ఇతి"

అని సతా మును అర ిము చ్చస్మకొనినప్పు డే అది సాధా ము" అని కలికేడు.
అంతట న్నరదుడు "ఆ సతా మును అర ిము చ్చస్మకొన గ్యరెదను" అని ప్రపార్థ ించ్చడు.

దానికి శ్రస్మమి
ి తమైన మతితో విచారణా విధ్యనము అవసరము." అని చెప్పు డు.

న్నరదుడు "నేను దానిని తెలుసుకొన గ్యరెదను" అని కలికెను.

సనతుక మ్మరుడు "అందులకు ప్రశది అవసరము. ప్రశది లేకునా ఏదయిన్న ఫలించదు" అని కలికెను.

న్నరదుడు "ఆ ప్రశది అనగా తెలిస్మకొన గ్యరుచున్నా ను" అని కలికెను.

సనతుక మ్మరుడు " నియు లేక ప్రశది కలుగదు. కనుక అందులకై నియు అవసరము" అని కలికేడు.
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న్నరదుడు "సాు మీ, ఆ నియు గుర్థంచి తెలిస్మకొన గ్యరుదును" అని కలికేడు.

సనతుక మ్మరుడు "ఈ నియు తనను తాను నియంప్రతించుకొని తకిక న ప్రకియ్య కలాపాలకు దూరమై,
బాహా వియయములనుండి మనసుు ను వెనుకకు మరలుే కొని యుండుట అనగా "కృతి" వలన
వసుతంది. (ఈ ప్రకయతాా నిా కృతి అంటారనా మ్మట). " అని కలికేడు.

న్నరదుడు దీనిని నేనెటు పందగలను" అని అడిగేడు.

సనతుక మ్మరుడు "అందుకు "సుఖ్ము" పంది యుండాలి. "సుఖ్ము" లేకునా ఈ శ్రస్మతి
ి సంభవము
కాదు" అని కలికేడు.

న్నరదుడు "దానిని నేనెటు పందగలను" అని అడిగేడు.

సనతుక మ్మరుడు "సుఖ్ము అనంతమైనది, గొకు ది, సంపూర ణమైనది, అందువలన నీవు ఆ
"సంపూర ణత" అంటే తెలుసుకోవాలి" అని అన్నా డు.

న్నరదుడు "సాు మీ, దాని గుర్థంచి తెలియ జేయండి. ఆ "సంపూర ణత" అంటే ఏమిటో వివర్థంచండి"
అని కోరడు.

సనతుక మ్మరుడు

య్ప్త నాన్య త్ పశయ తి నాన్య త్ ప్శుణోతి నాన్య త్ విజానాతి ్ భూమా
అథ య్ప్త అన్య త్ పశయ తి అన్య త్ ప్శుణోతి అన్య త్ విజానాతి తదలి మ్ య్ుః వై భూమా
తదమృతమ్ అథ య్దలి మ్ తన్మ ర రయ మ్ ్ భగవుః క్స్మమ న్ ప్పతిష్ఠత
ి ఇతి సేా మహిమిన
య్ద్ధ వా న్ మహిమీన తి

గోఅశా మిహ్ మహిమేత్వయ చ్క్ష్తే హ్స్మ ర హిరణయ మ్ ద్భ్ భ్యరయ మ్
క్షేప్త్వణి ఆయ్తనానీతి నాహ్మేవమ్
ప్రవీమి ఇతి
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హోవాచ్ అనోయ హ్య్న్య స్మమ న్ ప్పతిష్ఠత
ి ఇతి।।

ఎకక డ వేఱొకక టి చూడడం, వినడం, తెలుసుకొనడం లేకుండా ఉంటందో అది అనిా టి కనా
గొకు ది అయిన "భూమ". అటు కాక ఎకక డ వేఱొకటి చూడడం, వినడం, తెలుసుకొనడం అవుతుందో
అది "అలు ము".
ఆ "భూమ" అనునది అమృతము, అటుకాక ఏది న్నశము కలదో అది అలు ము.
అంతట న్నరదుడు "ఆ భూమ ఎకక డ ప్రకతిష్టత
ు మై యునా ది" అని అడిగెను.

సనతుక మ్మరుడు "అది తన యొకక మహమ యందే ప్రకతిష్టత
ు మై యునా ది. అనగా తన మహమయే
ఆధ్యర భూతమై యుండునది. దానికి వేఱొకటి ఆధ్యరము కాదు.

ఈ విశు మునందు గ్యవులు, అశు ములు, గజములు, రంగారము, సేవకులు, కర్థచారవర ీము,
భవనములు, అనేకములైన సంకదలు, అందమైన గృహములు మునా గునవి ఆధ్యరముగా
భావింతురు. కాని ఈ "భూమ" కు ఇవి ఏవియును ఆధ్యరము కావు. అది నిరప్పక్షమైనది, సరు
సు తంప్రతమైనది.

ఇదియే సమసతమునకు ఆధ్యరభూత మైనది.

ఆధ్యరమగుట వలన ఇది అనిా టికీ ప్రకిందను మ్మప్రతమే ఉండదు.

"్ ఏవ అధసారత్ ్ ఉపరిషాేత్ ్ పశ్చచ త్ ్ పురసారత్ ్ దక్షిణతుః ్ ఉతరరతుః ్ ఏవేద
్రా మ్ ఇతయ థాతుః అహ్ంకార్తదేశ
ఏవాహ్మ్ ఏవ అధసారత్ అహ్మ్ ఉపరిషాేత్ అహ్మ్ దక్షిణతుః అహ్మ్ ఉతరరతుః అహ్మ్
ఏవేద ్రా మితి।।

ఆ "భూమ" అధో భాగమునను, ఊర ిు మునను, ముందు భాగమునను, వెనుక భాగమునను,
దక్షిణమునను, ఉతతరమునను అంతటనూ కలదు.

అనగా ఈ "అహమ్" అధో భాగమునను, ఊర ిు భాగమునను, వెనుకను, ముందుభాగమునను,
దక్షిణమునను, ఉతతరమునను అంతయును అయి ఉనా ది.
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అథ అత ఆత్వమ దేశ ఏవ ఆత్మమ వ అధసారత్ ఆతమ ఉపరిషాేత్ ఆత్వమ పశ్చచ త్ ఆత్వమ పురసారత్
ఆత్వమ దక్షిణతుః ఆత్వమ ఉతరరతుః ఆత్మమ వేద
్రా మ్ ఇతి ్ వా ఏష ఏవమ్ పశయ నేన వమ్ మనాా న్ ఏవమ్
విజాన్న్ ఆతమ రతి ఆతమ ప్ీడ్ ఆత్వమ మిథున్ ఆత్వమ న్ందుః ్ ్ా ర్తట్ భవతి త్య ్రేా షు
లోకేషు కామచారుః భవతి
అథ య్ుః అన్య థాతో విదుః అన్య ర్తజాన్ుః తే క్ష్య్య లోకా భవంతి
తేషా ్రేా షు లోకేషు అకామచారో భవతి।।

ఆ ఆతా ప్రకిందను, ఊర ిు మునను, ముందు వెనుకలను, ఉతతర, దక్షిణములను ఇటు ఎలెడ
ు ల
ట
యునా
ు తెలిస్మకొనుము.
ఇటు తెలిస్మకొని, తనా ననము చ్చస్మ, తదిు ాపనము కలిగన వాడు ఆతా ప్రకీడను, ఆతా మైథునమును,
ఆతాా నందమును పంది " సు రాట్" అగును. అతడు సమసత లోకముల యందు తన ఇయ ట ప్రకకారము
సంచారము చ్చయగలడు.

ఇటు తలంచని వారు కరతంప్రతులై, మర తా లోకములయందు అనగా క్షీణించు
లోకములయందుండెదరు. వారు తకిక న లోకముల యందు తమ ఇయ ట ప్రకకారము సంచారము
చ్చయలేరు.

త్య హ్ వా ఏతస్యయ వమ్ పశయ త ఏవమ్ మనాా న్స్యయ వమ్ విజాన్త
ఆతమ తుః ప్పాణ ఆతమ త ఆశ్చతమ తుః ్మ ర ఆతమ త ఆకాశ ఆతమ తుః తేజ ఆతమ త ఆప ఆతమ త
ఆవిర్తా వ తిరోభ్యవ ఆతమ తుః అన్న మ్ ఆతమ తుః రలమాతమ తుః
ర
విజాఞన్మాతమ తుః ధ్యయ న్మాతమ తుః చితమా
తమ తుః
్ంక్లి ఆతమ తుః మన్ ఆతమ తుః వాగాతమ తుః నామమ్ ఆతమ తుః మంప్త్వ
ఆతమ తుః క్రమ ణి ఆతమ త ఏవేద ్రా మితి।।

అటిట వానికి సమసతమూ తనకు తానుగా చూడరడుతుంది, మననము చ్చయరడుతుంది,
తెలియరడుతుంది. ఆతా నుండియే ప్రపాణమును, ఆతా నుండియే ఆశయును, ఆతా నుండియే
సా రయును, ఆతా నుండియే ఆకాశమును, ఆతా నుండియే తేజసుు ను, ఆతా నుండియే జలమును,
ఆతా నుండియే అనా మును, ఆతా నుండియే రలమును, ఆతా నుండియే విాపనమును,
ఆతా నుండియే ధ్యా నమును, ఆతా నుండియే చితతమును, ఆతా నుండియే సంకలు మును,
ఆతా నుండియే మనసుు ను, ఆతా నుండియే వాకుక యు, ఆతా నుండియే న్నమమును,
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ఆతా నుండియే మంప్రతమును, ఆతా నుండియే కరా మును ఆవిరాభ వ, తిరోభావములు
సంభవించును. ఆతా నుండియే సమసతమూ అని తెలియునది.

"తదేష స్థోలక్ుః న్ పశయ ుః మృతయ మ్ పశయ తి న్ రోగమ్ నోత దుఃఖత్వ
్ర్తా హ్ పశయ ుః పశయ తి ్రా మాప్నన తి ్రా శ్చ ఇతి
్ ఏక్ధ్య భవతి, ప్తిధ్య భవతి పంచ్ధ్య
ర న్వధ్య చైవ పున్ుః చ్ ఏకాదశుః ్మ ృతుః
్పధ్య
శతమ్ చ్ దశ చ్ ఏక్శచ ్హ్ప్్ణి చ్
వింశతిుః ఆహార శుద్ి ్తరా శుద్ి ధృవా ్మ ృతిుః
్మ ృతి లంభే ్రా ప్గంధీనామ్ విప్పమోక్ష్ుః తస్యమ
మృద్ధత క్షాయయ్ తమ్ుః పారమ్ దరశ య్తి

భగవాన్ ్న్తక మారుః త ్క ంద ఇతి ఆచ్క్ష్తే
త ్క ంద ఇతి ఆచ్క్ష్తే।।

ఈ విధంగా ఈ "భూమవిదా " మంప్రతముల ఉకసంహారము చెకు రడుచునా ది.

అటిట వాడు (భౌతిక, దైవిక, ఆతా సంరంధములైన) బాధలను లేక యుండి మరణము, రోగము,
దుౌఃఖ్ము మొదలైన వాటికి దూరమై సమసత వసుత శ్రాపనము కలి ీ సదా సరు మును పందును.

అతడు ఒకక డై, ముగుర్
ీ , ఐదుగుర్, ఏడుగుర్, తొమిా ది మందియై కదనొకండుగానయి, నూరుర్
ీ ,
అంతకు కదింతలై, సహప్రసములై, అంతకు ఇఱువది రెటయి
ు
యుండగలడు.

(ఇంప్రదియ ప్రగాహా మైన) ఆహారము యొకక రదివ
ి లన సతతు రదిి కలుీను. సతతు రదిి అనగా రజసతమో
గుణ దూరమై సతతు మయమైన మనసుు కలి ీ సతతు రదమై
ి న ఆలోచనలు కలి ీ యుండుట. అటిట సతతు
రదిి వలన "ధృవాసా ృతి" అనగా మనము ఇంతకు ముందు అనుకొనినటు తైలధ్యర వలె
నిరంతరాయమైన ధ్యా నస్మతి
ి సంభవించును. అటిట శ్రస్మతి
ి వలన "భదా తే హృదయ ప్రగంధిౌః" అనినటు
సరు ప్రగంధులనుండి అనగా ముడులును తెగవడి, వియయ, రాగ విరకుత డైన వాడు ఈ
తమోమయమైన ప్రకకృతి నుండి రయలెు డలి ముకాత తుా డగును.
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మహమ్మనిు తుడైన సనతుక మ్మరుడు న్నరదునికి ఈ విధముగా అమృతోకమ్మనమగు వాకుక లను
న్నరదునికి ఉకదేశించెను.

నేను: కొంచెం అర ిమయీ, అర ిమవనటు ఉనా ది మ్మమయ్యా ! ఈ ఉకనియదాభ గము సంప్రగహముగా
ఒకసార్థ చెబితే, మూలము అకక ర లేదు, తాతు రా ము మ్మప్రతము సంప్రగహముగా చెబితే మఱి కొంచెం
అర ిమవుతుందేమో.

మామయ్య : ఎకక డ నీకు అర ిము కాలేదు

నేను: న్నరదుడు సనతుక మ్మరుడిని "దుౌఃఖానిా " దాటే ఉపాయము చెప్పు మని కదా అడిగేడు.

మామయ్య : అవును, " శోకసా పారమ్ తారయతిు తి" అని శోకానిా దాటడమెలాగ్య చెప్పు మని
అడిగేడు.

నేను: దానికి సనతుక మ్మరుడు "నీకేమిటి తెలియునో ముందు చెప్పు అని అడిగ ఆ తరువాత ఒకదాని
తరువాత ఒకటి గొకు ది అని చెప్పు కుంటూ వచిే మొతతం కలగుండు కరచ్చ ప్రకయతా ము
చ్చస్మనటని
ు పిసోత ంది, తినా గా సమ్మధ్యనము చెకు కుండా. చివరకు ఆ సమ్మధ్యనము మ్మ అమా
చెపిు నటు "సాపాట సమంగా చ్చయ్యలి" అని చెపిు నటు మ్మప్రతము అర ిమయింది. అంతేన్న!

మామయ్య : "ప్రరహా విదా " అంటే అంత సులభంగా తీస్మపారయకూడదు. న్నరదుడు
సనతుక మ్మరుడిని ఉకదేశించమనా ప్పు డు, నీకు ఏమి తెలియునో ముందు చెప్పు మన్నా డు. మంచి
ఆచారుా ని లక్షణమిది. శిష్యా ని శ్రస్మతి
ి , గతులు, లక్షా ము, గమా ము తెలియకుండా తనకు
తెలిస్మనదంతా చెకు డం కదతి
ి కాదు.

అప్పు డు న్నరదుడు తనకు తెలిస్మన విదా లనీా వలె ు వేసేడు. వీటిలో, నువుు ప్రగహంచ్చ ఉంటావు,
ఆధ్యా తిా క, ఆముష్టా క విదా లే కాక, లౌకిక వా వహారాలకు కావలస్మన కళ్లూ, శస్తసత విదా లూ, గణిత,
తరక , మీమ్మంసాది శాస్తసాతలూ ....అనీా ఉన్నా యి. వీటినే "విదా ", "అవిదా " అని ముండకోకనియత్ లో
మనము చదువుకున్నా ము. అంటే మనశాస్తసాతలలో లేని వియయము లేదనా మ్మట.

ఇంక మనమందరమూ పోటీకడి విష్యణ సహప్రసన్నమము చదివేస్మ "విముక త దుౌఃఖాౌః సుఖనో భవంతు"
అని ఎందుకు దుౌఃఖాలనీా పోవడం లేదో అని అనుకుంటాము కదా, అలాగే న్నరదుడుకీ సంశయము
వచిే ంది, ఇవనీా తెలిస్మన్న దుౌఃఖ్ము పోవడం లేదు, అసలు దుౌఃఖ్ము పోవాలంటే ఏమి చ్చయ్యలి
అని. అందుకే సనతుక మ్మరుడిని అడిగేడు.
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అప్పు డు సనతుక మ్మరుడు ఊర్థకే ప్పరుు తెలిస్మనంత మ్మప్రతాన అంటే "శర ద శ్రాపనము" ఉంటే సర్థపోదు,
ముందు ఆ న్నమ్మల మీద "ధ్యా నము" చ్చయ్యలి అని చెప్పు డు. అంటే మీ న్నన్నా వాళ్ళళ పాఠం
చెపిు నప్పు డు తెలిస్మన వియయ్యనిా నీచ్చత చెపిు ంచి అంటే ఉదాహరణకు గురుతాు కర ిణ శకి త
గుర్థంచి చెపాు లంటే దాని నిరు చనము ముందు చెకు కుండా నీకు తెలిస్మన కండు ప్రకింద కడడానిా
ముందు చెపిు నటు, తరువాత అసలు వియయ్యనిా చెపిు నటు, ముందుగా తెలిస్మన వియయ్యలనుండి
అంటే న్నమము, వాకుక అంటూ ప్రపారంభంచి తరువాత సోపాన కదతి
ి లో ఒకొక కక టీ ప్రకమంగా
చెబుత దాని గొకు దన్ననిా ఉకదేశించ్చడనా మ్మట. లేక పోతే అసలు వియయము గొకు దనము
తెలియక పోవడమే కాక అవగాహన కూడా కయము
ట .

నేను: కాని ఇలా ప్రపాణము దాకా ఒకదాని కంటే ఒకటి గొకు ది అని చెపిు నవాడు, ప్రపాణము తరువాత
మఱి అంతకంటే గొకు ది అని చెకు కుండా, దానికిది కావాలి, దీనిని తెలుసుకోవాలి అంటూ దార్థ
మ్మర్గే సేడు కదా, అంతే కాక "ప్రపాణో హ పితా ప్రపాణో హ మ్మతా" అని చెకు డం వలన "ప్రపాణము" నకు
చైతనా మునా టు కూడా చెకు రడినది. అంతేకాక ప్రపాణము లేకుండిన అటివా
ట నిని ఎటిట హంసకు గుర్థ
చ్చస్మన్న తప్పు కాదని చెకు డం వలన ప్రపాణము అంటే ఆ తరువాత చెకు రడిన "ఆతా " అంటే జీవుడే
అని అర ిమవుతోంది.

అమమ : "ప్రపాణము" అంటే ప్రపాణము, అపానము...అంటూ మనము చెప్పు కొనే కంచప్రపాణాలలో ఒకటి
కాదా, అలాగయితే అదీ జీవుడూ ఒకటి ఎలాగవుతారు!

నేను: అలా కాదమ్మా , చెటటకు కంచ ప్రపాణాలు ఉండవు కదా, అయిన్న ప్రరతికి ఉనా చెటటను నర్థకితే
అది హంస, ఎండు కటెను
ట గొడలి
ు తో కొడితే అది హంస కాదు అని అంటాము కదా, అంటే ప్రపాణము
అంటే జీవము ఉండడం, అంటే జీవాతా అని న్న ఉదేశ
ద ా ము.

అందువలన తరువాత చెకు రడిన "భూమ" అంటే కూడా ఈ ప్రపాణము" అని చెకు రడిన "ఆతా "
అంటే "జీవాతా " . అందుకే "ఏయతు వా అతివదతి" అని ఆ ప్రపాణోపాసకునే అతివాదిగా చెపిు , "యౌః
సతేా న అతివదతి" అనుచోట సతా వచనమును ప్రపాణోపాసనకు అంగముగా చెపిు ,
సతా వచనమునకు అంగగను, అంతకు ముందు చెపిు న ప్రపాణ య్యధ్యతా ా శ్రాపనమును "యధ్య వై
విాన్నతి అథ సతా మ్ వదతి" అను వాకా మున ఉకదేశించి దానిని కలుగ చ్చయునటిట
ప్రకయతా ములగు మనన, ప్రశదాి, నియల
ు ను ఉకదేశించి దానిని ఆరంభంచడానికి ప్రపాకా భూతుడును,
ప్రపాణమనరడు వాడును అయిన జీవుని సు భావము సుఖ్ రూకమని తెలిపి, అటిట సుఖ్ము
విప్పలమైన దని "భూమ్మ తు ఏవ విజిాపస్మతవా మ్" అను వాకా ములో చెబుతున్నా రు. ఇటు జీవాతా కే
త
అవిదాా యుకరూకమగు
విప్పలమైన సుఖ్ము కలదని తెలిపి, కావున "తరతి శోకమ్ ఆతా విత్" ఆ
ఆతా ను తెలుసుకొనినవాడు శోకమును దాట గలడు అని చెపిు నటుగా న్నకు అర ిమయింది.
న్నరదుడు మొదటోు సనతుక మ్మరుడిని అడిగన ప్రకశా కు చుటట ప్రతిపిు చెపిు న సమ్మధ్యనము ఇదేనని
న్న ఉదేశ
ద ా ము. అందువలన "భూమ" అనా దానికి ఇకక డ "జీవాతా " అనే అర ిమవుతోంది న్నకు. ఇంక
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తరువాత "యప్రత న్ననా తు శా తి..।" అని ఆ జీవాతా గొకు దన్నలను, లక్షణాలను వర్థ ణంచి ఆ శ్రస్మతి
ి ని
పందడానికి ఏమి చ్చయ్యలో "ఆహార రద్ి ..." అంటూ నిరంతరాయమైన ధ్యా నము చ్చయ్యలని
చెప్పు రు. అందువలన ఈ ఉకనియదాభ గములో "భూమ" అని చెకు రడినది జీవాతా గుర్థంచ్చ.

అటిట జీవాతా ఒకక టే అయిన్న కలు విధములుగా కనరడుతంటంది అని "ఏకధ్య భవతి, ప్రతిధ్య
భవతి .." అంటూ వివర్థంచ్చరు ఆ జీవాతా గుర్థంచ్చ.

అంతేన్న మ్మమయ్యా !

మామయ్య : నేను ప్రకొతతగా చెప్పు దేముంది, భగవదాభ యా కారులు తమ స్ప్రత భాయా ములో ఈ
వియయ్యనిా విశదంగా వివర్థంచ్చరు. దానిని చదువుకోవడం తకు ప్రకొతతగా చెకు డానికి మనమెంత?

అమమ : ఏమిటి స్ప్రతము మ్మమయ్యా !

మామయ్య :

"భూమా ్ప్మి సాద్భత్ అధ్యయ పదేశ్చత్....1-3-7"
అంటే

సప్రము సాదాత్: జీవుని కంటె
అధుా కదేశాత్: అధికునిగా చెకు రడుట వలన
భూమ్మ: (ప్రరతి యందు) భూమ్మ యని చెకు రడినది (కరప్రరహా యే)

అనగా

"భూమ్మ" అనరడునది జీవునికంటె అధికునిగా చెకు రడుట వలన కరప్రరహా యే

అమమ : కొంచెం వివర్థంచండి మ్మమయ్యా !
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నాన్న గారు: అసలు "భూమ్మ" అంటే అర ిము ఏమిటి?

మామయ్య : "భూమ్మ" శరము
ద
భావ ప్రకతా య్యంతము. సంసక ృత వాా కరణములో "రహు" శబాదనికి
కృథాు ది గణములు కరమయినప్పు డు "రహురోపో
ు భూ చ రహోౌః" అను స్ప్రతము ప్రకకారము
సుత
"భూమ్మ" అను కదము వ ంది. అంటే విశాలమైనది, విప్పలమైనది, గొకు వాటి కన్నా గొకు ది ఇలా
అర ిము చ్చసుకోవాలి. ఆ ఉకనియదాు కాా లలోనే "యప్రత న అనా త్ కశా తి....స భూమ్మ, అథ యప్రత
అనా త్ కశా తి తత్ అలు మ్" అని కదా చెప్పు రు. అంటే అలు ము కానిది, అంటే అనంతమైనది
అని అనుకో.

నాన్న గారు: అంటే దాని అర ిము వేఱొకటి చూడకుండా, వినకుండా, తెలియ కుండా ఉంటే అది
"భూమ్మ" అని కదా. అంటే అది తకు వేఱొకటి లేదని అర ిమ్మ, లేక...

మామయ్య : అది లేకుండా వేఱొకటి లేదని అర ిము.

ఇకక డ ఈ "భూమ్మ" అంటే ఆతా అని వాడేరు కనుక "జీవాతా " ను గుర్థంచి చెబుతున్నా రని రామం
సందేహము. దీనినే పూరు కక్షముగా తీసుకొని, భగవదాభ యా కారులు వివర్థంచ్చరు, ఈ స్ప్రత స్మదాింత
భాగములో.

అమమ : ఏమిటని మ్మమయ్యా !

మామయ్య : ఇకక డ స్ప్రతములో చెకు రడిన "సంప్రకసాద" శరము
ద
నకు జీవుడని అర ిము.
ఎందుకంటే ఇదే "ఛాందోగ్యా కనియత్ లో మరొక మంప్రతములో
"ఏయ సంప్రకసాదౌః అసాా త్ శర్గరాత్ సముతాియ కరంజోా తిౌః ఉకసంకదా సేు న రూప్పణ అభ
నియు దా తే(8-12-2) అనగా "ఈ జీవుడు ఈ శర్గరమునుండి రయలెు డలి కరంజోా తిసుు ను పంది
సు సు రూపావిరాభ వము కలవాడగుచున్నా డు" అని చెబుతారు.

అంటే సంప్రకసాద శబాదనికి జీవుడనే కదా అర ిము. ఇంక ఆ జీవుని కంటె గొకు వానిగ చెకు రడినది
"భూమ్మ". రామం చెపిు నటు న్నమము నుండి ప్రపాణము వరకూ ఒకదాని కంటె వేరొకటి గొకు అని
చెపిు న సనతుక మ్మరుడు, "స వా ఏయ ఏవమ్ కశా న్ ఏవమ్ మన్ను న ఏవమ్ విానన్ అతివాదీ
భవతి" అనుచు అతడు ఇటు విని, చింతించి, సాక్ష్యతక ర్థంచుకొని ఆ ప్రపాణోపాసకుడు "అతివాది"
అగుచున్నా డు అని చెపిు , తరువాత "ఏయ తు వా అతివదతి యౌః సతేా న అతివదతి" అనుచు ఎవడు
సతా మనరడు దానిని, తకిక న వాటికంటె మించిన ఉపాసా వసుతవుగా తలంచుచున్నా డో వాడే
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"అతివాది" అను వాకా మున "తు" అను శరము
ీ
న పూరు ము చెకు రడిన అతి వాదినుండి ఈ "అతి
వాది" ని వేఱు కరచి చెప్పు చున్నా డు. అంటే ముందు చెకు రడిన అతివాది ప్రపాణోపాసకుడు అయితే
తరువాత చెకు రడిన అతివాది సతోా పాసకుడు అనా మ్మట.

ఇంక ఈ సతా ము అంటే ఏమిటి అంటే "సతా మ్ శ్రాపనమ్ అనంతమ్ ప్రరహా " మునా గు చోట ు
తెలుకరడినటు సతా మనగా "కరప్రరహా మని" తెలుసుకోవాలి.

నాన్న గారు: అతివాది అంటే ఏమిటి?

మామయ్య : ఒక వియయము సు రూకమును బాగుగా తెలుసుకొని, దానిని ప్పరుషార ిముగా
తకిక నవాటిని అతిప్రకమించినదిగా తలంచి, దానినే చింతించి, సాక్ష్యతక ర్థంచుకొనువాడు "అతివాది"
అని పిలువరడతాడు.

అంటే ప్రపాణమనరడు జీవాతా ను ఉపాస్మంచు ప్రకతివాది గుర్థంచి ముందు చెప్పు రు. న్నరదుడు
అంతటితో ఉకదేశము పూర్థ త అయిందనుకొన్నా డు. అప్పు డు సనతుక మ్మరుడు దానికనా ఎకుక వైన
కరమ ప్పరుషార ి రూకమైన కరప్రరహా మును ఉకదేశించ తలచి "ఏయ తు వా అతి వదతి యౌః సతేా న
అతివదతి" అని తానే సతా మగు ప్రరహా మను దానిని ఉపాస్మంచు అతివాదిని తెలియచ్చసెను.
అప్పు డు న్నరదుడు "సౌః అహమ్ భగవౌః సతేా న అతివదాని" అని ఓ పూజుా డా! నేను ఆ సతా మునే
అనిా టికనా మినా గా తలచువాడను" అని కలికెను. అంతట సనతుక మ్మరుడు కరప్రరహా
సాక్ష్యతాక రమూలముగా కలుీనదగు సతా వాదితు మును స్మదిం
ి క జేయుటకై అటిట కరప్రరహా
సాక్ష్యతాక రమును కలుగ జేయునటిట ఉపాయమగు కరప్రరహోా పాసనమును "సతా మ్ తు ఏవ
విజిాపస్మతవా మ్" అని ఉకదేశించి, అందులకు సాధనభూతమగు కరప్రరహా మననమును "మతిౌః
తు ఏవ విజిాపస్మతవాా " అని వినిన దానిని శ్రస్మర
ి ముగా మనసుు నందు తలచుకొనుటకుగ
మననమేరు డినందున మననమును, ప్రశవణమును ఉకదేశించి అటిట ప్రశవణమునకు
ఉపాయభూతమును కరప్రరహా వియయమైనది యగు ప్రశదను
ి అనగా ఆసకి తతో కూడిన తు రను "ప్రశదాి
తు ఏవ విజిాపస్మతవాా " అని తెలియజేస్మ, అందులకు ఉపాయ భూతమగు "నియ"ు ను అనగా
తతు ంరంధిత కారా నిరు హణాబుదిి "నిషాు తు ఏవ విజిాపస్మతవాా " అని ఉకదేశించి, అందులకు
ఉపాయ భూతమైన ఉదోా గమగు "ప్రకియను" కృతిౌః తు ఏవ విజిాపస్మతవాా " అని ఉకదేశించి, అటిట
ప్రశవణాది అనుషాునమునందు అభలాయను కలుగ జేయుటకై ప్రపాకా భూతుడును, సతా మను వాడును
అయిన కరప్రరహా మును సుఖ్ రూప్పనిగా తెలియవలెనని "సుఖ్మ్ తు ఏవ విజిాపస్మతవా మ్" అను
వాకా మున ఉకదేశించి వైప్పలా మున అంతకు మించినది ఏమియు లేనిదగు అఖ్ండమైన,
అనంతమైన సుఖ్మే కరమ ప్పరుషార ిము అనియు, ఆ కరప్రరహా ము యొకక సుఖాకారమును
అంతకుమించినదేదియును లేని వైప్పలా ము గలదానిగా "భూమ్మ తు ఏవ విజిాపస్మతవా ౌః" అని
దానిని "భూమ్మ"అని ఉకదేశించ్చడు.
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అటు నిరతిశయ, విప్పల సుఖ్ రూప్పడగు కరప్రరహా ము యొకక లక్షణమును "యప్రత న్ననా త్
కశా తి..."అను వాకా మున వివర్థసుతన్నా డు. అనగా, అటు అనవధికాశయ సుఖ్రూప్పడగు
కరప్రరహా ము అనుభవించ రడునప్పడు వానిని అనుభవించువాడు వేరొకదానిని చూడడు, ఏలనన
సకల వసుత సమూహము కరప్రరహా సు రూకములోను, అటిట కరప్రరహా విభూతిలోను అంతర ీతమై
యునా ది. సమసతము కరప్రరహాా తా కమే కదా. కనుక ఐశు రా మని పిలువరడునటిట ఈ సమసతమును
విభూతిగా నుండువాడు, నిరతిశయ సుఖ్ రూప్పడును అగు కరప్రరహా ముననుభవించుచు ఆ
ప్రరహా ము నుండి వేఱుగా ఏమియు లేనటు తెలిస్మన వాడు వేరొక దానిని చూచుట మొదలైనవి
చ్చయడం జరగదు. అటిట వాడనుభవించునదంతయు సుఖ్ రూకమే. అతడు దుౌఃఖ్మును
తెలుసుకొనడు, అనుభవించడు.

నాన్న గారు: "భూమ్మ" అంటే కరప్రరహా మని ఎలా చెబుతున్నా రు.

మామయ్య : "భగవదోు ధ్యయన కృతామ్ ...తనా తానుసారణ స్ప్రతాక్షరాణి వాా ఖాా సా ంతే" అని
బోధ్యయన వృతితననుసర్థంచి వాా ఖాా నము చ్చసాతనని కదా భాయా కారుల ప్రకతిజ.ప బోధ్యయనులు కూడా
"భూమ్మతు ఏవ ఇతి భూమ్మ ప్రరహా న్నమ్మది కరంకరయ్య ఆతా న ఊర ిు మసోా కదేశాత్" అనగా భూమ
అనిన ప్రరహా ము, ఏలనన న్నమము మొదలుగా ఆతా వరకును కరంకరగా చెపిు , ఆతా కు తరువాత
భూమ అని చెపిు యున్నా రు అని వివర్థంచ్చరు.

అంతే కాక "ఆతా నౌః ప్రపాణౌః" అనగా ఆతా నుండి ప్రపాణము ప్పటటచునా ది అని పై
ఉకనియదాు కాా లలో వసుతంది. అంటే దీనికి ప్పటటక ఉనా టు తెలుసోత ంది. తరువాత భూమ్మ గుర్థంచి
చెపిు నప్పు డు "అమృతమ్" అని జనన, మరణములు లేనిది అని చెప్పు రు, కనుక భూమ్మ అనగా
కరప్రరహా మే.

నేను: అంటే కరప్రరహా ము యొకక విభూతి అవడం వలన సుఖానుభవము కలుగుతుందా!

మామయ్య : అంతా కరప్రరహా విభూతియే. కరప్రరహాా తా కముగా అనుభవించడం వలన
సుఖానుభవము కలుగుతుంది. కరా వరా లైన జీవులకు ఈ సకల ప్రకకంచములును ప్రరహా ము నుండి
వేఱుగా తెలియకచుే ను. అప్పు డు వార్థ వార్థ కరా మును రటిట దుౌఃఖ్మును, కర్థమిత సుఖ్మును
అనుభవిసాతరు. కరా రూకమగు అవిదా పోయిన వార్థకి విభూతి గుణ విశిష్యటడైన కరప్రరహా ముతో
అకృథకు ంరంధము తెలియవచుే ను. అప్పు డు అంతయును కరప్రరహాా తా కముగా వాళ్ళళ
కర్థగణించడం వలన సుఖ్రూకమవుతుంది.

అంటే రోగమునా వానికి హతము కాని ఆహారము రోగము లేనివానికి హతమైనటన
ు ా మ్మట.
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అమమ : అంటే నిరతిశయ ఆనంద సు రూప్పడును, అనవధికాశయ అసంఖ్యా య కలాా ణ
గుణాకరుడును అగు కరప్రరహా ము యొకక ల్మలా కరకరముగా నునా ఈ సమసతమందున్న అతడు
ఆతా గా అంతటనూ వాా పించి యునా టు తలచు వార్థకి అంతా సుఖ్మే అనా మ్మట.

మామయ్య : కనుక, జగదైశు రా విశిష్యటడును, అనవధికాతిశయ సుఖ్రూప్పడును అగు
కరప్రరహా మును అనుభవించునటివా
ట డు వేరమియు చూడడు అని చెబుతున్నా డు
సనతుక మ్మరుడు. వాడికి అంతా కరప్రరహాా తా కమే కదా!

అప్పు డతడు దుౌఃఖ్ముననుభవించడు, అటిట వానికి సకల అనుభవములు కరమ్మతా
సంరంధితములే. అటివా
ట డు "సు రాట్" అనగా కరా వరా డు కాడు. ఎవరు దీనికి విరుదము
ి
గా తలచి,
ర్థ
తంచెదరో
ప్రకవ
వారు కరా వరా లు, దుౌఃఖ్భాగులు అవుతారు.

నేను: సు రాట్ అంటే కరా వరా డు కాడు అని అర ిమ్మ, బాగుంది. కాని న్నరదునికి చెపిు నప్పు డు
న్నమము నుండి ప్రపాణము దాకా ఒకదానికంటే మరొకటి గొకు ది అని ఆరోహణ ప్రకమములో చెప్పు డు
సనతుక మ్మరుడు. చివరలో దానినే అవరోహణ ప్రకమములో చెప్పు డు కదా.

మామయ్య : మొదట చెపిు నప్పు డు న్నరదుడు తెలుసుకొనవలస్మన విధ్యనము కనుక ప్రకిందనుండి
పైకి. చివరలో చెపిు నది కరమ్మతా అనిా టి కన్నా గొకు వారయిన "భూమ" శరవా
ద చుా డి కరముగా
చెపిు నది, అందువలన కరమ్మతా యే ప్రపాణము నుండి న్నమము వరకు అనిా టికీ ఆధ్యరము,
అంతరాతా , కారణ భూతుడు అని చెకు డానికి పైనుండి ప్రకిందవరకూ చెప్పు రు న్నరదునికి ఆ
వియయము అర ిమయేలా. అంతేకాదు ఆవిరాభ వ, తిరోభావములకు ఆయనే కారణమని చెకు డం వల
ఇకక డ కరమ్మతా సు రూకము విశదంగా వివర్థంచడం కూడా జర్థగంది.

ఇంక మనము ఇంతకుముందు "ఆనందమయౌః అభాా సాత్" అను స్ప్రతమనందు అంటే
ఆనందమయ్యధికరణములో కరప్రరహా ము ఆనందమయతు ము విసతృతముగా చదువుకున్నా ము
కనుక ఇంతకంటె విప్పలంగా అవసరము లేదనుకుంటాను.

ఈ కారణాలవలన ప్రపాణమను జీవుని కంటె వేఱ్యిన వాడును, సతా మనరడువాడును, సుఖ్
రూప్పడును అయిన కరప్రరహా మే ఇకక డ "భూమ్మ" అని సనతుక మ్మరునిచ్చ ఉకదేశించరడినది

అంతే కాక ఇకక డ "భూమ" అని చెకు రడిన వానికి వివర్థంకరడిన లక్షణములు కరప్రరహాా నికే
వర్థ తసాతయి కనుక కూడా ఇకక డ చెకు రడినది కరప్రరహేా అని చెబుతున్నా రు తరువాత స్ప్రతములో.
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అమమ : ఏమిటి ఆ స్ప్రతము మ్మమయ్యా !

మామయ్య :

"ధరోమ పపతేరశచ .....1-3-8"
అంటే

ధరా :ధరా ములు అనగా లక్షణములు
ఉకకతేతౌః చ: సంభవము అగుట వలన

అనగా

"భూమ" యనరడు వాని యందు ఉండునవిగ (ప్రరతి వాకా ములయందు) చెకు రడిన ధరా ములు
కరమ్మతా కే వర్థ తంచుట వలన "భూమ" యనగా కరమ్మతా యే.

అమమ : అంటే "భూమ" సందు ఏ లక్షణములు చెప్పు రో అవి కరమ్మతా కే సంభవము కనుక "భూమ"
అంటే కరమ్మతా యే అని కదా చెబుతున్నా రు. ఇకక డ ఏయే లక్షణాలను గుర్థంచి చెబుతున్నా రు.

మామయ్య : "ఏతత్ అమృతమ్" అని కదా చెప్పు రు, ఈ అమృతతు ము కరమ్మతా కే వర్థ తసుతంది.

"కస్మా న్ ప్రకతిష్టత
ు " అనే ప్రకశా కు "సేు మహమిా " అని దానికి వేరొకటి ఆధ్యరము కాదు, అది
అనన్నా ధ్యరమైనది అని చెబుత
"స ఏవ అధసాతత్" అని మిగలిన వాటికి అనిా టికి అదియే ఆధ్యరభూతమైనది అని కదా చెప్పు రు,
ఇలా ఆధ్యర, ఆధ్యయ భావములు కరమ్మతా కు, జీవ, ప్రకకృతులకు ఉనా టు ఇంతకుముందు
చెప్పు కున్నా ము. సమసతమునకు ఆధ్యరమైనవాడు కరమ్మతా యే.

నేను: కాని "అహమ్ ఏవ అధసాతత్ అహమ్ ఉకర్థషాటత్" అంటూ "అహమ్" అనికదా చెబుతున్నా రు.
ఇకక డ "అహమ్" అన్నా కూడా కరమ్మతా యేన్న!
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మామయ్య : అహమ్ అంటే కరమ్మతా అంతరాా మిగా గల జీవాతా లేదా ప్రకతా గాతా అని అర ిం
చ్చసుకోవాలి. "ప్రకతా క్" శరము
ద
నకు అర ిము లోకనుండునది కనుక దాని అర ిము జీవాతా తో బాట
కరమ్మతా వరకూ వర్థ తసుతంది. అందుచ్చత ప్రకతా గాతా ను శర్గరముగాగల కరమ్మతా ను
అనుసంధించడానికి ఇకక డ "అహమ్" అను భావనతో ఉకదేశించ్చరు. కరమ్మతా సరు కదారాిలను
శర్గరముగా కలిగ యుండువాడు కనుక అతడు ప్రకతా గాతా కు కూడా ఆతా అయిన వాడు. ఈ
వియయమే "అథాతో ఆతోా కదేశౌః" అను వాకా ముతో మొదలుపెటిట "ఆతైా వేదమ్ సరు మ్" అను
వాకా ము వరకును చెకు రడినది. "తసా హ వా ఏతస్యా వమ్ కశా త ఏవమ్ మన్ను నౌః తస్యా వ విానత
ఆతా నౌః ప్రపాణ ఆతా న ఆకాశౌః" మొదలైన వాకా ములదాు రా చెబుతున్నా రు. అంటే ఉపాసకునిలో
అంతరాా మిగానుండు కరమ్మతా నుండియే సమసతమూ సముతు నా ము అవుతుందనా మ్మట.

జీవాతా కు గాని ప్రకకృతికి గాని కరమ్మతా లేకుండా సు తస్ము దమై
ి న అస్మతతు ము లేదు. అందువలన
అవి అనీా కూడా కరమ్మతా శర్గరాలే, అంటే కరమ్మతా పై ఆధ్యరము గా కలవియే. పై ప్రరతి వాకాా లు
ఆ వియయ్యనేా చెబుతున్నా యి. మనము ఇంతకు ముందు అనుకునా టు "సతా " శరము
ద
కూడా
ర్థ
కరమ్మతా కే వ తసుతంది.

నాన్న గారు: న్నకు మరొక వియయము కూడా అర ిమయింది. ఎవరు కరమ్మతాా నుభవము లేదా
కరమ్మతా కు శర్గరముగా యునా ఆతాా నుభవము కలిగ ఉంటారో వార్థకి శోకము ఉండదనా మ్మట.
కరమ్మతాా నుభవము కలిగందనడానికి ఇదొక " లిటా స్ టెస్ ట " అనుకేవచుే నేమో.

మామయ్య : బాగుంది నీ కెమిస్తస్వ ట బుది.ి కరమ్మతాా నుభవము ఉనా ంతకాలమూ శోకము ఉండ
సాధా ము కాదు. కాని ఈ ప్రకకృతి సంరంధము ఉనా ంతకాలమూ కరమ్మతాా నుభవము
నిరంతరాయముగా కలిగ యుండడం మహానుభావులకైన్న దుసాు ధా ము కదా!

అమమ : బాగుంది మ్మమయ్యా , ఈ భూమ్మధికరణము లో "న్నమము నుండి ప్రపాణము వరకూ ప్రకమముగా
ఒకదాని కంటే ఒకటి గొకు దని చెపిు న తరువాత ఆ ప్రపాణ శర ద వాచుా డైన జీవునికంటే సతా శర ద
వాచుా డైన కరమ్మతా గొకు వాడని చెపిు యుండుట చ్చతను, ఈ ప్రరతి వాకా ములలో "భూమ్మ" కద
వాచుా నికి చెకు రడిన అమృతతు ము, సమసతమునకు ఆధ్యరభూతమగుట, సమసత చ్చతన్న,
చ్చతనములలో అంతరాా మియై యుండుట మునా గు గుణాలు కరమ్మతా కే వర్థ తసాతయి కనుక ఈ
వాకాా లలో "భూమ్మ" అని చెకు రడినది కరమ్మతా యే" అని భగవప్రదామ్మనుజులు స్మదాింతీకర్థంచ్చరు
అనా మ్మట.

మామయ్య : అవునమ్మా , ఇకక డితో "భూమ్మధికరణము" ముగస్మంది. తరువాత అధికరణానిా మరొక
రోజు చూదాదము.
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అందరూ: "యోనితా మచుా త కదాంబుజ యుగా రుకా ..."

========

